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بسماهللالرحمنالرحیم
َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ َّ ً َ َ ْ َ
قالاالمام ّ
الصادق علیهالسالم :تكون بلدة قم و اهلها حجة علی الخال ِئ ِق

شهر قم و اهل آن ،حجت و راهنمای همه خالیق میشوند .بحاراالنوار ،ج  ،60ص .213
قم ،شهر کریمه اهلبیت و حضرات معصومین؟مهع؟ ،نقطه تالقی امت و امام ،شهر امام زادگان،
محدثان ،مراجع مجاهد ،شهر عرفان و اجتهاد و شیعیان مظلوم ،خاستگاه انقالب شکوهمند

اســامی ایران ،شــهر اندیشــه و فرهنگ و جهاد ،شهر خون و قیام ،شــهر حماسه و غیرت ،شهر
ناصحان و صالحان است.

دکتر سید مرتضی
سقائیاننژاد
شهردار قم

قــم بــه دلیــل وجــود بــارگاه نورانی حضــرت فاطمــه معصومــه؟اهس؟ ،مســجد مقــدس جمکران،
بزرگتریــن و عظیمتریــن مرکــز دینی دنیای اســام و حضور هزاران طلبه علوم دینی از  120کشــور
جهان جهت کسب علم و معرفت ،مهمترین و تاثیرگذارترین شهر جهان اسالم و مرکز بررسی و
تبادل افکار و اندیشههای اسالمی و سایر ادیان محسوب میشود.
حــال بــا این ویژگیهــا و خصوصیات منحصر بفرد ،مشــکالت عدیــدهای در حوزههای مختلف
این شــهر مقدس مشــاهده میشود که ناشی از عدم برنامهریزی دقیق و نبود یک نفشه راه به
عنوان سند توسعه و پیشرفت قم میباشد.
دیــن مبیــن اســام برنامهریــزی را امــری مؤکــد و هــدف نهایــی در مدیریــت اســامی را هدایت
انســان بــه ســوی بندگــی خــدا میداند کــه تمــام برنامهریزیهــا باید بــه آن هدف ختم شــود.
لــذا ظرافــت و دقــت ،اولویت بندی ،تفکر و اندیشــیدن ،زمــان بندی مناســب و آیندهنگری ،از
اصول برنامهریزی در مدیریت اسالمی است و برخورداری از توفیق الهی ،اعتقاد به امکان حل
مشــکل ،استفاده از تجارب دیگران و مشورت ،از لوازم برنامهریزی صحیح در مدیریت اسالمی
به شمار میرود.
ُ ُ ُ ُ َّ
ُ ُ َّ
ُ َ
دبیــر؛ پایداری زندگی
یش حســن الت ِ
قد ِیر و ِمال كه حســن الت ِ
امــام علــی؟ع؟ میفرمایندِ :قوام الع ِ
ّ
مدیریت صحیح اســت .غررالحكم و دررالكلم ،
به برنامهریزی درســت و وســیله رسیدن به آن،
ح ۶۸۰۷
بر همین اســاس مدیریت شــهری قم توفیق یافت ،با تکیه بر توان مدیران و کارشناســان خود،
بهرهگیری از دانش مشــاوران توانمند کشــور ،بهرهمندی مســتمر از رهنمودهای مراجع عظام،
علمای اعالم و ائمه محترم جمعه و نیز استفاده از اسناد باالدستی توسعه کشور و شهر مقدس
قم اقدام به تدوین و تصویب چشمانداز  1414شهر مقدس قم و سند راهبردی  -عملیاتی پنج
ســاله  1400شــهرداری قــم نماید کــه حاصل این تالش چند ماهه ،ســند پیش رو اســت .توجه
همــه جانبه بــه موضوعات عمرانی ،خدماتی ،فضای ســبز ،حمل و نقــل ،فرهنگی ،اجتماعی،


سخن
شهردار قم

اقتصــادی ،تفریحــی ،زیارتــی و گردشــگری ،از ویژگیهــای بــارز آن و از همه مهمتــر توجه خاص
مدیریــت شــهری در تنظیــم ایــن ســند ،انطبــاق برنامههــا با الگوهــای مــورد نظر در طراز شــهر
اسالمی است که در تعریف شاخصها مورد مداقه قرار گرفته است.
ایــن نکتــه از آن جهــت اهمیــت ویــژه دارد کــه مقــام معظم رهبــری حضرت آیــتاهلل خامنهای
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حفظهاهلل در دیدار  1389/7/27با مردم قم اینگونه بر آن تا کید فرمودهاند:
«کارهای بســیار خوبی انجام گرفته اســت؛ اما بایســتی همهی این کارها تکمیل بشــود ،تتمیم بشــود و این شــهر ،هم از لحاظ
نیازهــای مــردم ،هم از لحاظ چهرهی شــهری ،آنچنان که شایســتهی مردم قم اســت ،پیشــرفت کند .ایــن عقبافتادگیهای
انباشته ا گر بخواهد برطرف شود ،کار سخت الزم است».
هرچند ممکن اســت از نگاه برخی کارشناســان ،افق پیشبینی شــده در چشــمانداز قم تا حدودی آرمانی به نظر برســد ،لیکن
شــرایط و جایگاه این شــهر ایجاب میکند که به ســوی چشــمانداز طراحی شده حرکت نماییم و البته رسیدن به آن هم ،دور از
انتظار و دسترس نیست.
در حاشــیهی این اقدام مهم ،مشــکالت زیادی پیش روی مدیران ارشــد و برنامهریزان مدیریت شهری قرار داشت که از جمله
آنها ،بدهی و دیون سنگین شهرداری قم به بانکها و سایر مرا کز بود که با تدبیری که صورت گرفت ،این دیون از طریق تهاتر
و دریافت مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی در مسیر تسویه کامل قرار گرفته است.
اتمام پروژههای نیمه تمام شهری ،رفع مشکالت گذشته و تنظیم ارتباط صحیح و منطقی با سایر دستگاهها ،اصالح ساختار
سازمانی و توجه ویژه به آموزش کارکنان از جمله اقدامات  20ماههی اخیر فعالیت مدیریت شهری قم بوده است.
یکی از مهمترین نیازهای شهر قم در مسیر توسعهی پایدار ،افزایش ماندگاری زائران و گردشگران در این شهر است و الزمه آن
سرمایهگذاری در حوزههای مختلف زیربنایی میباشد که این امر با ارائه مشوقها و تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران در این
بخش به ویژه توســعه کمی و کیفی مرا کز اقامتی ،تفریحی و افزایش خدمات عمومی و حمل و نقل امکانپذیر خواهد بود که
در چشــمانداز و برنامههای راهبردی  -عملیاتی مورد توجه ویژه قرار گرفته اســت .لیکن دســتیابی و تحقق اهداف پیشبینی
شده مستلزم همکاری و هماهنگی هم ه جانبهی تمام دستگاههای اجرایی ،فعاالن بخش خصوصی ،همراهی مردم شریف،
متدین و انقالبی قم و اســتمرار هدایت و حمایت بیدریغ و موثر مراجع عظام و علمای بزرگوار میباشــد که تا کنون به بهترین
شکل این همراهی صورت گرفته است.
در پایان بر خود الزم میدانم از همه بزرگوارانی که در تدوین و تصویب این ســند تالش و همکاری داشــتهاند ،شــورای محترم
اســامی شــهر قم ،فرمانداری محترم شهرســتان قم ،شــرکتهای مشــاور و همکارانم در مجموعه مدیریت شــهری قم به ویژه
حوزه معاونت برنامهریزی ،صمیمانه قدردانی و تشکر نمایم.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
شهردار قم
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بهنام خدا
شــهر مقــدس قم به دلیل اهمیت و ویژگیهایی کــه در ابعاد ملی ،بینالمللی و دینی در داخل
و عرصه جهانی دارد ،همواره مورد توجه صاحبنظران و اقشــار مختلف جامعه بوده اســت .اما
در حوزه کالبدی و ســایر پارامترهای ضروری و مورد نیاز یک شــهر با این مشــخصات ،پیشرفت
و رشــد قابل قبولی نداشــته اســت که مهمترین دلیل آن را میتوان در عدم تعریف چشــمانداز
و تدویــن برنامه راهبردی  -عملیاتی جامع برای این شــهر جســتجو کــرد .برنامه-ای که در آن
نیازها و ظرفیتها به خوبی شناســایی و اهداف ،سیاســتها ،راهبردها ،طرح ها و برنامههای

مهندس
محسن رنجبر
معاونت برنامهریزی
و سرمایه انسانی
شهرداری قم

عملیاتی در یک زمانبندی مشخص طراحی و در راستای چشمانداز مصوب اجرایی شود.
مدیــران ســازمانها بــه ویژه مجموعه مدیریت شــهری کــه در حوزههای مختلف اجرایی شــهر
نقشآفریــن و تاثیرگــذار هســتند ،نمیتوانند به دانســتههای شــخصی بعنوان وســیلهای برای
ارزیابی نتایج و وضعیت دستگاه تحت مدیریت خود اتکا کنند ،بلکه نا گزیر باید برنامهریزی را
بعنوان یک ضرورت در دســتور کار خود قرار داده تا بر اســاس آن وضعیت حال و آینده ســازمان
را مشــخص نماینــد .وجود برنامه در ســازمان موجب اعمال کنترل و هدایــت دقیقتر و آ گاهی
بیشــتر مدیران از اعمال خط مشــیها ،اجرای قوانین ،وضعیت مالی و نتایج اجرا و هماهنگی
بین قسمتهای مختلف میشود.
لذا بر همین اساس از ابتدای مدیریت جناب آقای دکتر سقائیان نژاد در شهرداری قم ،تدوین
سند چشمانداز  1414شهر و سند راهبردی  -عملیاتی  1400شهرداری قم در دستور کار ایشان
قــرار گرفــت و معاونت برنامه-ریزی و ســرمایه انســانی به عنوان متولی ایــن کار ماموریت یافت
تا با بهرهگیری از ظرفیتهای مدیران و کارشناســان شــهرداری و مشــاوران توانمند کشور و نیز
راهنماییهای مراجع عظام و علمای بزرگوار نسبت به تدوین این سند اقدام نماید.
تشــکیل ســتاد راهبری تدوین ســند راهبــردی  -عملیاتــی و کارگروههای تخصصی با مشــارکت
فعــال اعضــای محترم شــورای اســامی شــهر قم ،انتخــاب و تنظیم قــرارداد با مشــاور به منظور
مطالعه و بررســی دقیق اســناد باالسری ،نیازها ،ظرفیت ها و مطالعات مختلف پیشین صورت
گرفته نظیر انواع سندها و طر حهای جامع موضوعی و موضعی ،مطالعات جمعیتی ،اجتماعی،
فرهنگی و زیســت محیطی و همچنین ســند آمایش ســرزمین با رعایت اصول آینده پژوهشــی و
برگــزاری جلســات منظــم و مســتمر کارگروهها از اقدامات صــورت گرفته در جریان تدوین ســند


سخن معاون
برنامهریزی و
سرمایه انسانی
شهرداری قم

بوده است.
از جمله ابتکارهایی که هنگام تدوین ســند صورت گرفت ،تصویب مرحله به مرحله این ســند
در شــورای محترم اســامی شهر قم بود که عالوه بر سرعت بخشیدن به کار ،موجب تسهیل در
تدوین مراحل بعدی سند نیز گردید و بر اساس جدول زمانبندی از پیش تعیین شده مراحل
نهایی سند تکمیل و در دویست و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای محترم اسالمی شهر
قم در تاریخ  1395/8/16مطرح و به تصویب رسید.
با عنایت به اینکه هدف نهایی از تدوین چشمانداز شهر مقدس قم ،تبدیل شدن این شهر به
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الگوی شهر اسالمی است ،لذا در احصاء شاخصها ،توجه خاصی به این موضوع شده است و تالش همکاران بر این بوده تا با
استفاده از منابع موجود و کسب نظر از کارشناسان حوزههای مختلف به این شاخصها نزدیک شوند .هرچند تا کنون صدها
کتــاب ،پایاننامــه و مقاله در حوزه شــهر اســامی در ایران و ســایر کشــورها تالیف و چــاپ گردیده ،لیکن هیچیــک از این آثار به
صورت کامل منجر به تدوین شــاخصهای شــهر اسالمی نشــده است .فلذا تدوین این شاخصها با بهرهگیری از ظرفیتهای
عظیم حوزه مقدســه علمیه قم و کارشناســان حوزههای مختلف در دستور کار مدیریت شهری قم میباشد که امیدواریم این
حرکت مهم و ضروری نیز به سر منزل مقصود برسد.
در تدوین چشــمانداز  1414شــهر مقدس قم شــاخصههای این شــهر که مهمترین آنها خدا محوری ،مرکز تولید و نشــر علوم
اهلبیت علیهمالســام ،هویت دینی و انقالبی ،جایگاه بینالمللی ،قطب زیارتی و گردشــگری ،الهام-بخش ،الگو ،هوشــمند و
خالق بودن میباشد ،مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
حرکت به ســمت شــهری با محیط زیســت پایدار ،چشــمنواز ،ایمن ،شــهروند محور با منابع درآمدی پایدار از دیگر ویژگیهای
سند پیش رو میباشد.
همچنین کسب نظر و رهنمود از مراجع عظام ،ائمه جمعه و صاحبنظران حوزههای مختلف در تمامی مراحل تدوین سند در
قوام و جامعیت آن تاثیر بسزایی داشته است.
اولین سند چشمانداز و برنامه راهبردی  -عملیاتی مصوب شهر مقدس قم میباشد که افق  20ساله و برنامه عملیاتی  5ساله
شهرداری را ترسیم نموده است.
محسن رنجبر
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی
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| مقدمه |
اهمیــت برنامهریــزی بــه لحــاظ تأثیری که به ســاماندهی فعالیتهــا ،مدیریت هزینه و افزایــش بهرهوری ســازمانی ایفا میکند
روشن میباشد ،اما بنا به دالیل مختلف از جمله عدم تهیه برنامهها به صورت راهبردی و عدم ارتباط واقعی میان برنامههای
مصــوب بــا مدلهــای تخصیص منابــع و به ویژه با نظــام بودجه ،همواره برنامههــای تدوینی با کاســتیهای عدیدهای مواجه
است.
از طرف دیگر با مطرح شدن مباحث جدید در حوزه برنامهریزی شهری در دهه اخیر ،دستورالعملهای قبلی در زمینه برنامه
میانمدت شهرها نیازمند تقویت بوده به گونهای که منجر به تهیه برنامهای با رویکرد راهبردی برای توسعه شهر به طور عام،
و حصول نتایج عملیاتی برای شهرداری به طور خاص گردد.
برنامه راهبردی توســعه شــهری و شــهرداری ،پاسخی به نیاز مدیریت شهری در کشور در مورد تدوین برنامهای فرا گیر است به
گونــهای کــه بتواند در کنار برنامههای توســعه شــهری متداول در ایران ماننــد برنامه(طرح) جامع-تفصیلی ،کــه اغلب ناظر بر
ســاماندهی کالبدی-فضایی شــهر میباشــد در چارچوبی علمی ،به آینده محتمل توســعه شهر به شــکلی هدفمند و با اتکا به
مشارکت همه بهرهوران بپردازد.
این ســند به منظور تأمین اهداف فوق و با مشــارکت فعال اعضای محترم شــورای اســامی شــهر قم ،معاونین و مدیران ارشــد
شــهرداری قــم در قالــب ســتاد راهبــری تدوین ســند و کارگروههای تخصصی و با بررســی دقیق اســناد باالســری ،پتانســیلها،
ظرفیتهــا و مطالعــات مختلــف پیشــین صــورت گرفته ،نظیر انواع ســندها و طر حهــای جامع موضوعی و موضعــی ،مطالعات
جمعیتی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیســتمحیطی ،و همچنین ســند آمایش سرزمین با رعایت اصول آیندهپژوهشی تدوین شده
است.
برنامه راهبردی شهرداری قم ،مشتمل بر سند چشمانداز شهر قم در افق  1414و برنامه راهبردی  -عملیاتی شهرداری قم در
افق  1400میباشــد .بر این اســاس ،چشــمانداز شهر قم برای فاصله سالهای  1394تا  1414تدوین شده که دارای افق بیست
ساله میباشد و به چهار برنامه عملیاتی پنج ساله تقسیم میگردد ،که برنامه عملیاتی شهرداری قم برای پنج سال اول یعنی
سالهای  1396تا  1400در این سند به صورت مشروح ارائه گردیده است.

قم حرم اهل بیت است .قم مرکز علم است .قم مرکز
تقواست.قم مرکز شهادت و شهامت است.از قم،
علم به همه جهان صادر شده است و میشود و از قم
شهامت به همه جا صادر میشود .قم شهری است
که در آن ایمان و علم و تقوا پرورش یافته.
صحیفه امام ،ج ،13ص165 :





باید هرچه ممكن است محیط زندگی شهر ،بگونه ای
طراحی و ساخته شود كه تحقق سبک زندگی اسالمی
راحت تر ،امكان پذیر باشد.
1392/10/23

فصل اول
مبانی علمی و تعاریف
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|  .1مفاهیم و تعاریف |
در ابتدا به منظور یکسانســازی تعابیر و اصطالحات متنوع موجود در علم مدیریت شــهری به تبین عبارت مورد اســتفاده در
سند خواهیم پرداخت .الزم به ذکر است در صورت وجود تفاسیر مختلف از عبارات و مفاهیم ،بخشنامه شماره  44766مورخ
 94/10/14شهرداریها در خصوص تدوین سند راهبردی شهرداریها مال ک عمل بوده است:
ال��ف .برنامهریــزی راهبــردی :عبــارت اســت از تدوین و اجرای راهبردهایی برای رســیدن به چشــمانداز و اهداف ســازمان با
استفاده از توانمندیهای داخلی سازمان ،بهرهگیری از فرصتهای محیطی و مقابله با تهدیدهای محیطی میباشد.
ب .چشمانداز :توصیف روشن و فشرده است از حیات مدنی که شهر در آینده و پس از به فعلیت درآمدن کلیه ظرفیتهای
بالقــوهاش پیــدا میکند .ســه ویژگی عمده چشــمانداز عبارتند از :روشــن و فشــرده بــودن ،معطوف به آینده بــودن و به فعلیت
درآوردن تمامی توان بالقوه شــهر .چشــمانداز تالش دارد تا به این پرســش پاســخ دهد که این شــهر تا ســال  ...توان بالقوه چه
چیزی شدن را دارد.
پ .اهداف :راستاهایی که حرکت کل سازمان را در مسیر تحقق چشمانداز شفاف و مشخص میکند.
ت .راهبرد :به مجموعه خطمشــیهایی که راه رســیدن به اهداف و به تبع آن ،چشــماندازها را مشــخص میســازند ،راهبرد
میگویند .به عبارت دیگر راهبرد عبارت اســت از انتخاب یک مســیر از بین کلیه مســیرهایی که فراروی مدیریت برای حصول
به اهداف قرار دارد.
ث .برنامه میانمدت :این نوع برنامه معموال دورهای  3تا  7سال را دربرمیگیرد و گاه میتواند به  10سال نیز برسد .برنامه
میانمدت معموال در چارچوب برنامه بلندمدت و منطبق با هدفهای آن است.
ج .برنامه :طبقهبندی بخشی از فعالیتهای شهرداری است که برای انجام دستهای از مسئولیتهای مرتبط با یک وظیفه
ایجاد شده است.
چ .طر ح :مجموعه عملیات مشخصی هستند که براساس مطالعات توجیهی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی توسعه شهر انجام
میشــود و با اعتبار معین برای تحقق بخشــیدن به سیاســتهای اجرایی اجرا میشــود .هر طرح از یک یا چند پروژه تشــکیل
میشــود .طرح در برنامه عملیاتی شــهرداری ،با نظام بودجه ســاالنه شــهرداری مشــترک اســت و به عنوان حلقه پیوند برنامه
عملیاتی و بودجه شهرداری ایفای نقش میکند.
ح .پروژه :عبارت است از اقداماتی زمانمند برای تحقق یک تعهد ،ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص .پروژه دارای
شش ویژگی اصلی است:
 .1یک کار منحصر به فرد ،جدید و غیرتکراری است
 .2ب��رای تحقــق یــک نتیجه عینی انجام میشــود .بعــد از تکمیل پروژه ایــن نتیجه در قالب یک محصــول ،ارائه یک خدمت یا
تعهد باید به طور ملموس قابل تحویل باشد.
 .3زمانمند است .یک نقطه شروع و پایان مشخص دارد و مدت زمان انجام آن محدود است.
 .4باید بتوان آن را به بســتههای کاری مشــخصی تقســیم نمود و هر یک از آنها دارای زمانی محدود بوده و وابســتگی خاصی
بین آنها برقرار است.
 .5هر یک از این بستههای کاری نیازمند منابع مالی ،انسانی و مصرفی مختلفی هستند.

10

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

 .6بودجه آن محدود و قابل پیشبینی اســت .خروجی اجرای هر پروژه یک محصول (کاال یا خدمات) اســت که زیرمجموعه
یک طرح تلقی شده و بخشی از سیاستهای اجرایی را محقق میکند.
خ .ســند باالدســتی :مدرک مس��تندی که از لحاظ سلسلــه مراتب و اهداف ،باالتر از برنامه اســت (مانند ســند چشــمانداز
توسعه بیست ساله کشور ،طرح جامع و )...
د .مأموریت :بیانگر فلســفه وجودی ســازمان اســت که در قالب یک بیانیه تبیین میگردد .در اینجا بیانیه مأموریت شــامل
مســیر آینده شــهر و شــهرداری اســت و به این پرســش پاســخ میدهد که چرا یک شــهر و شــهرداری وجود دارد؟ و به چه کاری
مشغول است؟ بیانیه مأموریت براساس ارزشها و اولویتهای اصلی شهر و شهرداری تدوین میشود.
ذ .ارزش :اعتقادات اصلی کارگزاران و شــهروندان یک شــهر را شــامل میشــود و نحوه رفتار آنها را شــکل میدهد .مجموعه
ارزشه��ا ،فرهن��گ شــهری را به وجود م��یآورد .ارزشها اصولی هس��تند که هدایتگر زندگ��ی حرفهای افراد هســتند .به عنوان
مثال :مشارکت ،قانونمداری ،صرفهجویی ،حفظ محیطزیست ،صداقت ،اعتماد به نفس ،استانداردگرایی و پایداری.
ر .سیاست اجرایی :مجموعه تصمیمهایی است که از سوی نظام مدیریت برای هموارسازی اجرای راهبرد اتخاذ میشوند.
بدیــن ترتیــب سیاســت مجموعــهای از تدابیــر قانونــی ،فنــی ،اجرایــی و مالی اســت کــه اتخــاذ آن تســهیالت الزم جهت تحقق
راهبردها را فراهم میسازد.
ز .شــاخص راهبردی :ش��اخص راهبردی متناظر با هر راهبرد تعریف میشوند و بیان صریحتر و دقیق شده راهبردها هستند.
به طور معمول برای هر راهبرد ،یک یا چند شاخص راهبردی به صورت کمی تعریف میگردد .شاخص راهبردی یک شاخص
قابــل اندازهگیــری دربــاره نتیجه نهایی یک خدمت یا فعالیت اســت که انتظار میرود در راســتای تحقــق راهبردها در یک بازه
زمانــی معین قابل دســتیابی باشــد .شــاخص راهبــردی از طرف دیگر با سیاســتها تناظــر دارند .همچنین شــاخص راهبردی
سطح باالدست هدفهای ّکمی طر حها هستند و تحقق هدفهای ّکمی طر حها باید منجر به تحقق شاخص راهبردی گردد.
س .ش��اخص ّ
کم��ی :عبــارت اســت از شــاخصهایی کــه به صــورت ملموس و ّکمی قابــل اندازهگیــری بوده و بــرای افق زمانی

مشــخص عــدد خاصی برای شــاخص بــه عنوان هدف تعیین میشــود .شــاخص ّکمی طر حهــا ،از یک طرف تحقــق طر حها را
میسنجند و از طرف دیگر پایین دست شاخص راهبردی هستند.
ش .فعالیــت :عبارتســت از کلیــه عملیــات مســتمری کــه مرتبط با بهرهبــرداری از امکانــات فعلی و حفظ وضع موجود اســت.
معمــوال فعالیتهــا مســتلزم تأمیــن از محــل هزینههــای جــاری ســازمان میباشــند ،ماننــد فعالیتهــای نگهــداری خیابان و
پیادهروها ،انجام امور حســابداری ،آموزش کارکنان ،نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی ،تولید نهال و بذر و ســایر خدمات
مستمر.
ص .مدیریــت راهبــردی :یــک چارچــوب فکــری کــه در یک چشــمانداز معیــن ،در چارچــوب یک طــرح و الگو و بــا صفآرایی
مشخص اهداف ،سیاستهای اجرایی و زنجیره عملیاتی را در قالب یک کل بهم پیوسته ،و در جهت رسیدن به یک موقعیت
ویــژه ترکیــب و راهبــری میکنــد .بــه عبارت دیگــر مدیریــت راهبردی ،هنــر و علم تدویــن ،اجــرا و ارزیابی تصمیمــات وظیفهای
چندگانه است که سازمان را در رسیدن به اهداف خود توانا میسازد.
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|  .2ارکان پـروژه |
فعالیت تشــکیل ســاختار ،با هدف ایجاد ســاختار تصمیمگیری تا مرحله پیشــنهاد پروژههای اجرایی برنامه بوده و متشــکل از
ارکان زیر میباشد:
ستاد راهبردی
شورای اسالمی شهر قم
کارگروههای تخصصی
مشاورین تخصصی پروژه
مشاور اجرایی پروژه

 -1-2ستاد راهبری پروژه |
ســتاد راهبــری برنامــه ،باالتریــن رکــن تهیه ،بررســی و تأییــد این برنامه در شــهرداری اســت .این ســتاد تبیین جهــات اصلی و
چارچوبهــای کلــی تدویــن برنامه را به عهده دارد و پس از انجام مراحل تدوین برنامه ،آخرین مرجعی اســت که درباره برنامه
قبل از ارائه به شورای اسالمی شهر اظهارنظر میکند .این ستاد وظایف ذیل را به عهده دارد:
 تعیین جهتگیریهای اصلی و چارچوبهای پایهای برنامه
 کلیه تصمیمگیریها در مراحل مختلف پروژه توسط این ستاد اخذ یا تأیید میگردد.
 تدوین چشــماندازها و راهبردهای کالن شــهرداری و همچنین تأیید سیاســتها و خروجیهای کارگروههای تخصصی ،بر
عهده این ستاد میباشد.
 بررسی و تأیید برنامه پیشنهادی جهت ارسال به شورای اسالمی شهر.
نمودار  :1اجزای ستاد راهبری پروژه

ستاد راهبری

خدمات مدیریت

حمل و نقل و

محیط زیست،

فرهنگی و اجتماعی و ذینفعان مدیریت شهرسازی و معماری

ترافیک و امور

خدمات شهری و

شهری

زیر بنایی

مدیریت بحران

تأمین منابع و
سرمایه
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 -2-2شورای اسالمی شهر قم |
شــورای اســامی شــهر به عنوان نماینده مهمترین گروه ذینفعان شهرداریها (مردم) ،رکن اصلی تأیید راهبردها خواهد بود.
در طی فرآیند این پروژه ،اسناد پروژه در مسیر اجرا در سه گام جهت بررسی تقدیم شورای اسالمی شهر خواهد شد.
 گام اول  :بعد از استخراج سند چشمانداز
 گام دوم :بعد از استخراج راهبردها ،سیاستها و طر حها
 گام سوم  :تصویب نهایی پروژه
 -3-2کارگروههای تخصصی |
شامل کارگروههای ششگانه منطبق بر شش مأموریت اصلی در شهرداریها میباشد که عبارتند از:
 .1اجتماعی و فرهنگی  .2حمل و نقل و ترافیک  .3محیطزیست و خدمات شهری  .4مدیریت بحران  .5شهرسازی و معماری
 .6خدمات مدیریت.
ً
ویژگی این کارگروهها آن است که حوزه فعالیت آنها عمدتا هماهنگ با وظایف معاونتهای ستادی شهرداری بوده ،و متناظر
با کارکردهای شــهرداری در عرصه شــهر و خدمات ارائه شــده به شــهروندان میباشد .در مســیر اجرای پروژه ،این کارگروهها در
مراحل ذیل نقش دارند:
 تحلیل وضع موجود شهرداری در هر مأموریت
 شناسایی مشکالت موجود
 استخراج اطالعات ماتریسهای تحلیلی وضع موجود
 استخراج سیاستها و طر حها
 تهیه برنامه عملیاتی ذیل هر مأموریت
 هدفگذاری شاخصهای راهبردی و عملیاتی
 -4-2مشاورین تخصصی پروژه |
در مراحــل مختلــف و بــا توجه به پیچیدگیها و ضرورت اســتفاده از نظرات متخصصین ،مشــاورین پــروژه در حوزههای ذیل با
هماهنگی کارفرما به تیم پروژه اضافه میگردند:
 مشاور فرهنگی و اجتماعی
 مشاور مدیریت شهری
 مشاور حوزوی
 مشاور تخصصی در مأموریتهای شهرداری
 سایر موارد حسب نیاز
 -5-2مشاور اجرایی پروژه |
مشاور پروژه وظیفه برنامهریزی ،هدایت ،تهیه مستندات و منابع مورد نیاز برای انجام پروژه را برعهده دارد .بطور کلی وظایف
مشاور اجرایی عبارت است از:
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 ارائه و پیروی از متدولوژی علمی پروژه
 انجام کلیه مطالعات بهینهیابی
 انتقال تجارب سایر پروژههای مرتبط توسط مشاور
 تهیه مستندات مورد نیاز فازهای مختلف پروژه
  جمعبندی و تحلیل نظرات کارگروههای مختلف
 تهیه گزارش کامل پروژه

|  .3فرآیند تهیه ،تدوین و تصویب پروژه |
مطابق با دستورالعمل ابالغی وزات کشور ،فرآیند تدوین و تصویب پروژه به صورت ذیل میباشد:
 روند داخلی تصویب مراحل مختلف پروژه
 روند تأیید نهایی پروژه
نمودار  :2روند داخلی تصویب مراحل مختلف پروژه

شورای اسالمی شهر قم
بازخورد

ستاد راهبری پروژه

کارگروه اجتماعی و
فرهنگی

کارگروه

کارگروه

کارگروه

حملونقل و ترافیک

محیطزیست و

شهرسازی و

و امور زیربنایی

خدمات شهری

معماری

تیم مشاورین

دبیرخانه برنامه

کارگروه تأمین منابع

کارگروه خدمات

و سرمایه

مدیریت و ذینفعان
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جدول  :1مراجع تهیه ،تصویب و تأیید برنامه راهبردی -عملیاتی شهرداری

رده شهرها

تهیه کننده

مرجع تصویب

شهرهای با جمعیت  500هزار

کمتر از  500هزار نفر
جمعیت
شهرهای با جمعیت کمتر از 20
هزار نفر

(وزارت کشور)
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

شورای اسالمی شهر

شهرهای با جمعیت  20هزار تا

شهرداری با کمک مشاورین ذیصالح

نفر و بیشتر

مرجع تأیید

تفویض اختیار به استانداریها

تفویض اختیار به فرمانداریها

|  .4تبیین مدلها و انتخاب مدل برنامهریزی استراتژیک در شهرداری قم |
در ایــن بخــش بــه بررســی الگوهای گونا گــون در زمینه تدویــن برنامهریزی اســتراتژیک خواهیــم پرداخت .الگوهایــی که مورد
بررســی قــرار گرفتنــد ،عبارتند از :الگــوی تجویزگرایان ،الگــوی توصیفگرایان و الگــوی ترکیبی .پس از آن بــه توصیف مدل مورد
استفاده در سند راهبردی شهر قم میپردازیم.

 -1-4مدل های مختلف در زمینه برنامه ریزی استراتژیک |
در اینجا الزم است الگوهای مختلفی که به منظور پیادهسازی فرآیند برنامهریزی استراتژیک در سازمانها کاربرد دارد ،معرفی
گردنــد .منطبــق با پارادایمهای مختلف ،مدلهای گونا گونی در زمینه اســتقرار برنامهریزی اســتراتژیک به وجود آمدهاند .این
الگوها در سه دستهبندی کلی به اختصار معرفی میگردند:
 .1الگوی تجویزگرایان

دسته نخست الگوها و مدلهای مشهور فرآیند مدیریت استراتژیک ،متعلق به تجویزگرایان است .این الگوها هرچند در ظاهر
از یک نظم و مراحل کار مشــخص و مدون پیروی میکنند ،اما همین نظم غیرمنعطف و ســاختار ایســتا و زمانبر آنها موجب
گردیــد در عمــل ایــن مدلها نتوانند در دنیای پویای جدید که به ویژه پس از بحران اقتصادی  1970ایجادشــده اســت ،نتایج
مشخص و مثبتی را حاصل کنند .در ادامه برخی از مشهورترین مدلهای تجویزگرایان معرفی شدهاند.
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 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک هریسون و جان
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک ریچارد .ال.دفت
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک مری جان تامپسون
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک کیسون-برات
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک ج.ارجنتی
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک ها کس
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک آنسوف
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک دیسون و براین
 .2الگوی توصیفگرایان

همانطور که توضیح داده شد ،توصیفگرایان دستهای از تئوریسینهای مدیریت استراتژیک بودند که با توجه به مشکالت
الگوهای برنامهریزی بلندمدت در دیدگاههای کالسیک مدیریت استراتژیک ،سعی داشتند به جای ارائه الگوهای مشخص،
مفهوم و توانایی تفکر اســتراتژیک را در ســازمانها پیادهســازی کنند .از میان الگوهای پیشــنهادی این دانشــمندان 3 ،مدل
مشهورتر در ادامه معرفی شده است.
 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک اندروز
 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک هنری مینتزبرگ
 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک برایسون
ایــن مدلهــا و مدلهــای مشــابه باوجود همــه ویژگیهای مثبت نهفته در آنهــا ،از یک ضعف بنیادین رنــج میبرند و آن هم
ناشی از ماهیت و فلسفه ایجاد این دسته مدلها است .الگوهای توصیفگرایان با انتقاد از ایستا بودن الگوهای تجویزگرایان
و غیرمنعطف بودن ســاختارهای آنها به وجود آمدند ،ولی در نتیجه خود به آفت غیررســمی و غیرجدی بودن در ســازمانها
ً
دچار شده و عمدتا به صورت یک شعار و نه تفکر بنیادین در سازمانها مطرح گردیدهاند.
 .3الگوهای ترکیبی

همانگونــه کــه گفتــه شــد ،الگوهای ترکیبی با هــدف مقابله با ضعفهــای الگوهای تجویــزی و توصیفی ایجاد شــدند .در این
الگوهــا بــا بهرهگیری از مزایای الگوهای تجویزی و توصیفی ،روشــی ترکیبی ارائه شــده اســت که ضمن احتــراز از توجه صرف به
مفهوم تفکر استراتژیک و پرهیز از غیررسمی و ظاهری شدن موضوع ،دارای ساختاری منعطف و پویا در برابر تغییرات محیطی
باشند .برخی از پرکاربردترین این الگوها معرفی میشوند.
 مدل APO
در ایــن مــدل ،ابتــدا روندهای گذشــته ســازمان مــورد تجزیــه و تحلیل قرارگرفته و ســپس عوامــل داخلی و خارجــی تأثیرگذار بر
ســازمان اســتخراج میگــردد .در ادامــه مقتضیــات محیطی و زمانی مــورد تجزیه و تحلیل قــرار گرفته و بعــد از تحلیل فاصلهای
اهداف ،استراتژیها تنظیم و جهت پیادهسازی آنها برنامهریزیهای الزم صورت میگیرد.
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 مدل MIM
این مدل به نســبت مدل  APOبا قدرت و توجه بیشــتری به بررســی شــرایط محیطی ســازمان اقدام کرده ،در عین حال سعی
کــرده کلینگرانهتــر باشــد .در این مدل ،ســاختارهای کنتــرل و ارزیابی به وضــوح در مدل گنجانده شــده و بازخوردهای الزم از
طریق این کنترلها در مدل لحاظ شده است.
 مدل گلوئیک
این مدل به نســبت دو مدل پیشــین ،نزدیکترین ارتباط را با مفاهیم دیدگاه ترکیبی و دالیل ایجاد این دســته مدلها دارد.
این مدل از یک ســو به اندازه کافی به بررســی شــرایط محیطی میپردازد و از ســوی دیگر از جزءنگری پرهیز دارد .شــاید عمده
ضعف این مدل عدم رعایت کامل سلســله مراتب کاری در مدل باشــد ،به گونهایی که در مدل اشــارهای به اهداف سازمانی و
رابطه آن با استراتژیهای سازمان نشده است.
 مدل دیوید
مــدل دیویــد که یکی از معروفتریــن و پرکاربردترین مدل در بین مدلهای گونا گون مدیریت اســتراتژیک اعم از تجویزگرایان ،
ً
توصیفگرایان و ترکیبیهاس��ت ،به صورت کامال مناس��بی از تلفیق پارادایمهای نظری و عملیاتی ش��کل گرفته است .این مدل
عالوه بر آن که به مفهوم مدلهای ترکیبی نزدیک است ،توانسته است ساختار سلسله مراتبی مناسب و کاملی را بین شرایط
درون و برون سازمانها ،اهداف ،چشماندازها و استراتژیها را به وجود آورد.

 -2-4الگوی پیشنهادی برنامهریزی استراتژیک شهرداری قم |
مدل پیشنهادی در شهرداری قم ،مدلی است از الگوی ترکیبی که ضمن بهرهبری از مزایای هر دو الگوی تجویزی و توصیفی،
از قابلیت اجرایی باالیی برخوردار باشد.
ایــن مــدل کــه مورد تأیید و تأ کید شــهرداریهای کشــور نیز میباشــد ،منطبق با شــرایط شــهرداریهای کالنشــهرها طراحی
شــده و مزایای مکاتب برنامهریزی راهبردی بنیادی( ،)Organicهمســونگر ( ،)Alignmentمسئلهمحور ( )Issue Baseو مکتب
برنامهریزی سناریومحور( )scenarioرا دارا میباشد.
این مدل منطبق با ساختار بودجهریزی شهرداریها طراحی شده است ،به گونهای که با استفاده از این سند به عنوان سند
باالســری امکان تهیه بودجه راهبردی ســالیانه برای شــهرداریها محقق میگردد .روش جاری بر پایه دســتورالعمل بخشنامه
شماره  44766مورخ  94/10/14شهرداریها و منطبق بر الگوی تدوین سایر کالن شهرهای برتر ارائه شده است.
الگوی حاضر ،ضمن بهرهگیری از مزایای مدل برنامهریزی راهبردی دیوید در حوزه تحلیل وضع موجود ،و ساختار موجود در
مدل برایسون ،سعی نموده سازگارترین روش منطبق بر فضای حا کم بر شهرداریها ارائه نماید.
در طول اجرای مدل ،ســعی شــده اســت از اســناد شــهرهای مطرح و ســازگار از لحاظ موقعیت اجتماعی ،مذهبی ،اقتصادی و
فرهنگی با شهر قم به عنوان بهینهیابی مورد استفاده قرارگیرد.
مراحل اصلی کار در نمودار ذیل نشان داده شده است:
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نمودار  :3مراحل اصلی روش مورد استفاده در برنامهریزی استراتژیک شهرداری قم

				

چشماندازها و مأموریت
بیانیه مأموریت و
ارزش شهرداری
شناسایی نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید شهرداری
استخراج راهبردها ،سیاستها و
طر حها
استخراج اهداف عملیاتی و کمی

بطور کلی مهمترین ویژگیهای برنامه حاضر به قرار زیر میباشد:
 توسعه اجتماعی به مثابه محور و رویکرد اصلی برنامه
 تبیین یکپارچه طر حهای فرادســت از جمله طرح جامع و تفصیلی شــهر قم ،و طر حهای بخشی معاونتها و سازمانهای
شهرداری در قالب اهداف ّکمی و نزدیک به بودجه
 اتخاذ رویکرد راهبردی و بلندمدت در شناسایی و تعیین اولویت برنامهها و پروژههای اصلی شهر
 حدا کثر استفاده از اسناد و برنامههای موجود و پرهیز از دوباره کاری
 استفاده از تجارب جهانی و مبانی نظری تدوین برنامههای میانمدت شهرداریها
 بــا اســتفاده از ســاختار ماتریســی بــه جای ســاختار خطــی در برنامــه ،راهبردهــا ،سیاســتها و طر حها در جهت دســتیابی
بــه اهــداف عملیاتــی و اهــداف راهبــردی ،و در نهایــت تحقق چشــمانداز شــهر قم در ســالهای برنامه تدوین شــده اســت .در
برنامهریزی راهبردی ،سند برنامه ،مجموعهای از چشماندازها ،اهداف راهبردی و عملیاتی (یا ّکمی) از یک سو و استراتژیها،
سیاستها ،پروژه و فعالیتها از سوی دیگر است که همگی برای نیل به آن چشماندازها تنظیم شدهاند .به این ترتیب ،یک
بخــش از هــر نوع برنامه راهبردی (چه اقتصــادی و اجتماعی و چه کالبدی و فضایی و )...اهداف و مقاصد تهیهکنندگان طرح
اســت ،و بخش دیگر راهها و روشها و مســیرهای رســیدن به آن اهداف و مقاصد را دربرمیگیرد .در نظام برنامهریزی راهبردی
به شــیوه خطی ،ابتدا چشــماندازهای توســعه آتی تعیین و ســپس برای تحقق این چشــماندازها ،به ترتیب اهداف راهبردی،
راهبردها ،سیاســتها ،اهداف عملیاتی و اهداف ّکمی مشــخص میشــود .ولی در چارچوب برنامه حاضر ،ابتدا اجزای برنامه
در قالب دو سطح راهبردی و عملیاتی تقسیمبندی شده و سپس مفاهیم و ارکان اصلی برنامه ،مطابق با تصویر زیر در ارتباط
با یکدیگر تعریف شدهاند:
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نمودار  :4ارکان اصلی روش مورد استفاده در تدوین برنامه راهبردی شهرداری قم

اهداف

سیاستهای اجرایی

اهداف عملیاتی

اهداف کمی

طر حها

سطح عملیاتی

راهبردها

اهداف راهبردی

سطح راهبردی

چشمانداز

 3-4گامهای اصلی سطح راهبردی پروژه |
پــس از مشــخص شــدن نقاط ضعف ،قــوت ،تهدید و تحلیل وضع موجــود ،نوبت به تعیین راهبردها و پس از آن سیاســتها و
طر حها میرسد .در شکل ذیل ،روند کار در این سطح مشخص شده است.
شکل  :1گامهای اصلی در سطح راهبردی

راهبردها
سیاستهای اجرایی
طر حها

فعالیت

پروژه
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برای درک بهتر توضیحات فوق ،گامهای اصلی پروژه پس از مشــخص شــدن یک چشــمانداز ،برای مثال داشــتن شهری پا ک
و سالم تعیین شدهاند:
شکل  :2گامهای راهبردی پس از تعیین چشمانداز

چشماندازهایشهرداری(شهر)
راهبردها
سیاستها
طر حها

پروژه

فعالیت

شکل  :3مثال سطح راهبردی برای چشمانداز داشتن شهری پاک و سالم

داشتن شهری پا ک و سالم

یکی از چشماندازها

توسعه حملونقل عمومی

راهبرد

گسترش شبکه ،ظرفیت و ناوگان حملونقل ریلی

سیاست

احداث و تکمیل ایستگاههای مترو و منوریل

طرح

احداث ایستگاه...

تکمیل ایستگاه شهید مطهری

پروژه
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 -4-4گامهای اصلی سطح عملیاتی پروژه |
در سطح عملیاتی پروژه ،پس از تعیین راهبرد ،اهداف عملیاتی و اهداف ّکمی تعیین میشود .روند کلی در این سطح ،توسط
شکل ذیل نشان داده شده است.
شکل  :4گامهای اصلی پروژه در سطح عملیاتی

چش ـماندازهای شهرداری (شهر)

راهبردها
هدف عملیاتی

سیاست

طر حها

هدف عملیاتی

هدف کمی

هدف عملیاتی

هدف کمی

هدف کمی

هدف کمی

برای روشن شدن موضوع ،مثالی را با شکل نشان میدهیم:
شکل  :5مثال سطح عملیاتی برای چشمانداز داشتن شهری پاک و سالم

داشتن شهری پا ک و سالم

یکی از چشماندازها

توسعه حملونقل عمومی

راهبرد

افزایش سهم حملونقل ریلی از سفرهای درونشهری (از  0به  15درصد در افق برنامه)

هدف عملیاتی

طول خط مترو و منوریل بهرهبرداری شده (از  0به  7/4کیلومتر در افق برنامه)

هدف کمی

ریلگذاری قطعه  xاز خط یک

تکمیل ایستگاه شهید مطهری

پروژه
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پــس از درک گامهــای ســطوح راهبــردی و عملیاتی برنامــه ،ارتباط بین ســطوح راهبردی و عملیاتی تعیین میشــود .به کمک
شکل ذیل میتوان این ارتباط را مشخص کرد.
شکل  :6ارتباط سطوح راهبردی و عملیاتی برنامه

داشتن شهری پا ک و سالم

یکی از چشماندازها

توسعه حملونقل عمومی

راهبرد
هدف عملیاتی

سیاست

گسترش شبکه ،ظرفیت و ناوگان حملونقل ریلی

افزایش سهم حملونقل ریلی از سفرهای درون شهری (از
 0به  15درصد در اق برنامه)
هدف کمی

طرح

احداث و تکمیل ایستگاههای مترو و منوریل

طول خطوط مترو و منوریل بهرهبرداری شده
(از  0به  7/4کیلومتر در افق برنامه)

ریلگذاری قطعه  xاز خط یک
ارتباط راهبردی
ارتباط عملیاتی
تناظر

پروژه

فصل دوم
بررسی اسناد باالدستی
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|  .1مقدمهای بر شرایط جغرافیایی و جمعیتی استان قم |
اســتان قم یکی از  ۳۱اســتان ایران اســت که در مرکز کشــورمان و در جنوب استان تهران ،شــمال استان اصفهان ،شرق استان
مرکزی و غرب استان سمنان واقع شد ه است .مرکز استان ،کالنشهر قم است .این استان در یک منطقه خشک و نیمهخشک
واقع شــده اســت و آب و هوای گرم و خشــک دارد .جنوب و غرب اســتان پوشیده از کوههای مرتفع است و آب و هوای معتدل
دارد .مناطق شــرقی ،مرکزی و شــمالی اســتان نیز پوشــیده از بیابانهای وسیع اســت که بزرگترین آنها دشت مسیله است.
اســتان قم از نظر وســعت ،پس از اســتان البرز کوچکترین اســتان ایران است .این اســتان تنها یک شهرستان دارد .شهرهای
قم ،دستجرد ،پردیسان و سلفچگان مهمترین شهرهای استان به شمار میروند.
محدوده وســیعی از اســتان قم دارای آثار تمدن قدیمی قمرود اســت و عناصری را از روزهای اولیه حضور تمدن در خود حفظ
کرده است .اولین نیایشگاههای باستانی در فالت ایران در این منطقه ساخته شدهاند.
مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر وضع اقتصادی اســتان ،صنعت گردشــگری و به ویژه توریســم مذهبی اســت و دلیــل آن ،وجود حرم
فاطمــه معصومــه(س) و مســجد جمکــران ،و تعداد زیادی از مزارهای امامزادهها و علویان در اســتان اســت که در تمام فصول
ســال ،پذیرای زایران بســیاری از نقاط مختلف ایران و ســایر کشــورها اســت و این امر ،موجب رونق بازار کار و خدمات در این
شهر شده است.
شهرســتان قــم در ســال  ۱۳۷۵خورشــیدی براســاس مصوبــه مجلس ایران ،به اســتان مســتقل تبدیل شــد .هشــت راه اصلی
مواصالتی ،به استان قم منتهی میشوند .آزادراه  ،۵آزادراه  ،۷جاده  ۶۵و جاده  ۷۱مهمترین آنها هستند.
اســتان قم  ۱۱۲۴۰کیلومتر مربع وســعت دارد .این اســتان به طور متوســط  ۹۳۰متر از ســطح دریا ارتفاع دارد که در پســتترین
نقطه حاشیه کویر ۸۰۰ ،متر و در بلندترین نقطه کوهستانی (کوه ولیجا) به  ۳۳۳۰متر میرسد.
شهرســتان قم در ارتفاعی بین  ۸۰۰متر در حاشــیه کویر تا  ۱۳۰۰متر در مناطق کوهســتانی از ســطح دریا قرار دارد .شــهر قم بین
 ۸۳۰متر تا  ۹۵۰متر از سطح دریا واقع شده است.
بــه دلیــل ویژگیهــای طبیعی ،اســتان با کمبود منابع آب ســطحی و زیرزمینی مواجه اســت .رودخانههای قمــرود و قرهچای،
جریانهــای دائمــی و ســطحی را تشــکیل میدهنــد که با احداث ســدهای  ۱۵خرداد و قرهچــای بر روی آنها در ســالیان اخیر
مهــار شــدهاند .رودخانههای ســلمان ،زواریان ،قرهســو ،طغــرود و فردو دیگر رودخانههای مهم اســتان هســتند .از  ۲۷۰حلقه
چاه عمیق ۱۲۷ ،چاه نیمه عمیق ،و تعداد زیادی قنات و چندین دهنه چشمه در سطح استان ،آبی معادل  ۶۴۰میلیون متر
مکعب در سال برداشت میشود.
از لحاظ پوشــش گیاهی ،حوزه شهرســتان قم دارای یک میلیون هکتار مرتع اســت که از این مقدار  ۲درصد مراتع درجه یک،
 ۴درصــد مراتــع درجه دو ۱۵ ،درصد مراتع درجه ســه ۴۵ ،درصد مراتع درجه چهــار و  ۳۴درصد مراتع درجه پنجاند .گونههای
گیاهی با توجه به اقلیم منطقه شامل انواع گیاهان شورپسند ،گز ،تاغ ،درمنهها و سایر گونههای خشک پسند هستند.
جمعیت استان قم در سال  ۱۳۹۰برابر با  ۱٫۱۵۱٫۶۷۲نفر بودهاست که  ۱٫۰۹۵٫۸۷۵نفر آن در نقاط شهری و بقیه در روستاها زندگی
میکننــد .همچنیــن  ۵۸۷٫۶۶۱نفــر جمعیت اســتان مرد و  ۵۶۴٫۰۱۱نفر زن هســتند که ایــن جمعیــت در  ۳۲۱٫۱۴۴خانوار زندگی
میکنند .قم ،بیست و یکمین استان ایران از نظر جمعیت است و ترا کم جمعیت در آن  ۱۰۰نفر بر هر کیلومتر مربع است که از این
نظر پنجمین استان پر ترا کم ایران است .نرخ رشد جمعیت استان در سالهای  ۱۳۸۵تا  ۱٫۹۳ ،۱۳۹۰درصد بوده است.
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|  .2تعریف و دستهبندی اسناد باالدستی |
اســناد باالســری مجموعــهای از قوانین ،دســتورالعملها ،الزامات و خطمشــیهایی میباشــند که به عنوان یکــی از مهمترین
ورودیها در هر سیستم برنامهریزی مورد استفاده قرار میگیرند.
در موضوعات برنامهریزی شــهری ،اسناد باالســری در حوزههای ملی ،استانی و شهری دستهبندی میشوند .اسنادباالسری
ملی ،مجموعه الزاماتی هســتند که در ســطح ملی برای کلیه شــهرها در ســایز شــهری مختلف ارائه گردیده است .از این جمله
میتوان به مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در خصوص الزامات شهرسازی در کالنشهرها اشاره کرد.
اســناد باالســری اســتانی اغلب ناظر بر مزیتها و برنامههای توســعه اســتانی میباشــند .از آن جمله میتوان به طرح آمایش
سرزمین و سند توسعه استان اشاره نمود.
اسناد باالسری شهری نیز ،مجموعه طر حهای ساختاری راهبردی شهری میباشند که در قالب طر حهای جامع و تفضیلی،
برنامههای توســعه شــهری را تبیین میکنند .همچنین کلیه طر حهای جامع موضوعی نیز به عنوان بخشــی از اسناد باالسری
شهری شناخته میشود.
در مســیر تدویــن ســند راهبردی شــهرداری قــم و در گامهــای ابتدایی پروژه ،کلیه اســناد باالســری ملی ،منطقهای و اســتانی
مرتبط با شــهر قم اســتخراج و در مســیر پروژه مورد بهرهبرداری قرار گرفته اســت .شایان ذکر اســت با توجه به جایگاه ویژه شهر
قم ،یکی از نکاتی که به عنوان خط الهام بخش و چراغ هدایت در کل مسیر تدوین سند راهبردی شهرداری قم مورد استفاده
قرار گرفته است ،نظرات علما و مراجع و به ویژه مقام معظم رهبری درباره شهر قم میباشد.
در ادامه لیست اسناد باالسری که در تدوین این سند مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته ،آورده شده است:
 بیانات مقام معظم رهبری
  سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی
  سند توسعه ملی استان قم
 سند آمایش سرزمین
 طرح ساختاری-راهبردی و تفصیلی شهر قم
 برنامه پنجم و ششم توسعه
  سند جامع حمل و نقل شهر قم
 سند راهبردی حوزه علمیه شهر قم
  سند راهبردی حوزه جامعه المصطفی شهر قم
 این دستهبندی در شکل  7قابل مشاهده میباشد.
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شکل  :7تقسیمبندی اسناد باالدستی

سطح ملی

برنامه پنجم و ششم توسعه

چشمانداز جمهوری اسالمی

بیانات مقام معظم رهبری

سطح استانی
سند توسعه ملی استان قم

سند آمایش استان قم

سطح شهری
طرح تفصیلی شهر قم

طرح راهبردی  -ساختاری شهر قم

سند راهبردی حوزه علمیه قم

سند جامع حملونقل شهر قم

سند حوزه جامعةالمصطفی قم

مطالعات پیشین

 -1-2بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شهر قم |
از مهمترین اســناد باالدســتی که در برنامهریزی راهبردی و ســند پنج ساله شهرداری قم مورد بررسی قرار گرفته است ،بیانات
مقام معظم رهبری طی سفر ایشان به شهر قم در  27مهرماه سال  1389هجری خورشیدی است.
مقام معظم رهبری طی ســخنرانی خود در جمع پرشــور مردم انقالبی شــهر قم ،ســه ویژگی اصلی این شــهر را با صراحت کامل
بیــان فرمودند .ایشــان شــهر قم را شــهر علم ،جهــاد و بصیرت معرفی نموده و پیدایش شــهر قم را به حرکتــی جهادین و توأم با
بصیرت نسبت دادند.
مقــام معظــم رهبــری ضمــن خاطرنشــان کردن نقش تاریخی شــهر قــم در شــکلگیری انقالب اســامی و مبارزات مــردم غیور و
مســلمان این شــهر ،بر بیداری مردم قم در تمامی عرصهها و دورانها اشــاره نمودند .ایشــان شهر قم را به عنوان مذهبیترین
شــهر کشــور و خاســتگاه بزرگتریــن انقــاب دوران معاصــر معرفــی نمودنــد و از جایــگاه ویژه شــهر قم در ســطح جهــان و وجود
حساسیت سیاسی و بینالمللی نسبت به این شهر ،سخن به میان آوردند.
همچنیــن وجــود حــرم مطهر حضرت معموصه (س) ،مســجد شــریف جمکران ،بارگاه امــامزادگان و نیز وجــود بزرگترین حوزه
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علمیــه علــوم اســامی در دنیای اســام را ،به عنوان بزرگتریــن ظرفیتهای ملــی و بینالمللی و کارکردهای این شــهر مقدس
بیان فرمودند.
از مهمترین رهنمودهای ایشان درباره توسعه شهر قم ،میتوان به ایجاد زمینه مناسب برای رونق دوباره کشاورزی ،حمایت
از صنایع دستی به ویژه فرش ،و توسعه معماری اسالمی در شهر قم اشاره نمود.

 -2-2چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی |
بــا اتــکال بــه قــدرت الیــزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی ،و کوشــش برای برنامهریزی شــدن و تدبر جمعی و در مســیر تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسی ،در چشمانداز  20ساله:
ایــران کشــوری اســت توســعه یافته بــا جایــگاه اول اقتصادی ،علمــی و فناوری در ســطح منطقه ،بــا هویت اســامی و انقالبی،
الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط بینالملل.
جامعه ایرانی در افق این چشمانداز ،چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
 توسعه یافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمی ،ملی
و انقالبی ،با تأ کید بر مردمســاالری دینی ،عدالت اجتماعی ،آزادیهای مشــروع ،حفظ کرامت و حقوق انســانها و بهرهمند از
امنیت اجتماعی و قضایی.
 برخــوردار از دانــش پیشــرفته ،توانــا در تولید علم و فنآوری ،متکی بر ســهم برتر منابع انســانی و ســرمایه اجتماعی در تولید
ملی.
 امن ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعی ،مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
 برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده ،به دور از فقر،
فساد ،تبعیض و بهرهمند از محیط مطلوب.
 فعال ،مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کاری ،انضباط ،روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی،
متعهد به انقالب و نظام اسالمی ،و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
 دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز،
خاورمیانه و کشــورهای همســایه) با تأ کید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشــد پرشــتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای نسبی
سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
 الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردم اسالمی دینی ،توسعه کارآمد ،جامعه اخالقی ،نواندیشی و
پویایی فکری و اجتماعی ،تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقهای بر اساس تعالیم و اندیشههای امام خمینی(ره).
 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت.
مالحظه :در تهیه ،تدوین و تصویب برنامههای توســعه و بودجههای ســالیانه ،این نکته مورد توجه قرار گیرد :شــاخصهای
کمی کالن آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری ،درآمد سرانه ،تولید ناخالص ملی ،نرخ اشتغال و تورم ،کاهش فاصله درآمد میان
دهکهای باال و پایین جامعه ،رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی ،باید متناسب با سیاستهای
توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها ،به صورت کامل مراعات شود.
شــایان ذکر اســت ،این چشــمانداز مبنای تنظیم سیاستهای کلی چهار برنامه پنج ســاله آینده خواهد بود و افق جهتگیری

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

29

کلی فعالیتهای کشور را در ابعاد مختلف ،در  20سال آینده مشخص میکند.

 -2-3سند توسعه ملی استان قم |
در ادامه به بررسی موارد مهم سند توسعه ملی استان قم ،با عملکرد شهرداریها پرداخته شده است.
 -1-3-2اصلیترین قابلیتهای توسعه براساس سند توسعه ملی استان قم |
1.1وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مســجد مقدس جمکران ،به عنوان دومین مرکز زیارتی کشــور و خاســتگاه انقالب
اسالمی.
2.2وجود حوزههای علمیه و حضور علما و مراجع تقلید ،به منظور تربیت طالب و فضالی علوم دینی برای جهان تشیع.
3.3وجود فضای معنوی و فرهنگی و سرمایه انسانی مستعد جهت امر توسعه.
4.4برخــورداری از موقعیــت جغرافیایــی ویــژه و اســتقرار در مســیر چهارراه مواصالتی کشــور ،همجــواری با قطبهــای صنعتی،
نزدیکــی بــه بازارهــای بــزرگ مصرف (تهران ،اصفهــان ،ارا ک) ،نزدیکی به فــرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) و واقع شــدن در
شعاع  120کیلومتری تهران.
5.5برخورداری از زیرساختهای مناسب مخابراتی (فیبرنوری) ،قابلیـتهـای فنـاوری اطالعـاتی و تولیـد نـرم افزار.
6.6وجود منطقه ویژه اقتصادی ســلفچگان با تأسیســات بازرگـــانی ،صـــنعتی و موقعیـــت جغرافیـــایی مناســـب جهـــت بارانداز
تجاری و نگهداری و صادرات کاال.
7.7بهرهمندی از صنعت بافت فرش به ویژه فرش ابریشم و سایر صنایع دستی.
8.8وجود دریاچه نمک و حوض سلطان و امکان استحصـال فـرآوردههـای معـدنی و پـرورش آبزیـان زیسـتنمک.
9.9وجود منابع کانی فلزی (منگنز ،منیزیم و باریت) و غیرفلزی (نمک ،آهک،گچ و سنگهای تزیینی).
 1010وجود ذخایر نفت و گاز شیرین منطقه البرز و سراجه ،امکـانپـذیری ذخیـره گـاز و شـرایط مناسـب بـرای احداث تأسیسات
نفتی پاالیشگاه و پتروشیمی.
 1111برخورداری از تواناییهای تولید و مبادله دام و فرآوردههای دامی ،و پرورش طیور و آبزیان.
 1212وجـود شـرایط اقلیمـی متنــوع بـرای تولیـد انـواع محصـوالت کشـاورزی و امکــان توســعه کشـتهــای محصوالت گلخانهای.
 1313بهرهمندی از نیروهای متخصص و ماهر بومی.
 1414وجود جاذبههای کویری و میراث طبیعی جهت توسعه گردشگری.
 1515وجود زمینههای قانونی برای توسعه ورزش ،نگرش مثبت جامعه بـــه فعالیتهـــای ورزشـــی ،گـــرایش بخـــش خصوصی و
تشکلهای داوطلب غیردولتی ( )NGOبه سرمایهگذاری و خدماترسانی در توسعه ورزش.
 -2-3-2عمدهترین تنگناها و محدودیتهای توسعه براساس سند توسعه ملی استان قم |

1.1کمبــود جــدی آب (کاهش ســطوح ســفرههای آب زیرزمینی ،کاهــش منابع آب و خا ک از نظر ّکمــی و کیفی و کمبود آبهای
سطحی) و کمبود آب آشامیدنی سالم
 2.2فقدان بافت کالبدی منظم ،و ضعف زیرساختهای خدماتی و حاشیهنشینی در شهر قم
 3.3استقرار ناموزون و نامناسب واحدهای صنفی  -صنعتی آالینده محیطزیست در سطوح شهر قم و حاشیه شهر
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4.4شرایط سخت محیطی ،وسعت اراضی بیابانی و پیشروی کویر
5.5واقع شدن شهر قم بر روی گسل زلزله
6.6کمبود زیرساختهای بازرگانی نوین (کمبود انبارهای ذخیره کاال ،سردخانه و کشتارگاههای صنعتی دام و طیور)
7.7وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای عمومی.
 -3-3-2اصلیترین مسائل براساس سند توسعه ملی استان قم |

1.1فقدان قلمرو جغرافیایی مناسب برای استان و عدم امکان توزیـع و بارگـذاری مناسـب جمعیتـی و فعالیتهای خدماتی
 2.2کمبود تأسیسات و امکانات اقامتی و رفاهی برای زایرین و گردشگران
 3.3کمبود آب مورد نیاز برای شرب و توسعه بخش صنعت و کشاورزی
4.4کمبود امکانات تفرجگاهی و مرا کز مناسب تفریحی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی
5.5کمبود زیرساختهای الزم برای ارائه خدمات مناسب اجتماعی ،آموزشی ،درمانی ،بهداشتی
6.6عدم تناسب بین نیاز شهرها و درآمد شهرداریهای استان قم
7.7ناهنجاریهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی ناشی از مهاجرتهای بیرویه به استان
8.8نامناسب بودن وضعیت پایانههای مسافربری و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل مسافر و کاال
9.9فقدان نظام شناسایی استعدادهای ورزشی
 -4-3-2اهداف بلندمدت براساس سند توسعه ملی استان قم |

در راســتای تحقق چشــمانداز توســعه جمهوری اسالمی ایران و براساس الگوی اســامی ،قم استانی خواهد بود توسعه یافته،
توانا در تولید علم و فنآوری و علوم اسالمی و برخوردار از فضایی معنوی و امن .بدین ترتیب بـــاتوجه به قابلیتها و تنگناها،
توســعه اســتان حول محور خدمات با تأ کید بر زیارت و ســیاحت ،آموزش عالی به ویژه در زمینههای علوم انسانی و حوزوی ،و
فعالیتهای صنعتی و توسعه کشاورزی با تأ کید بر کشـت متـرا کم اسـتوار خواهد بود .بنابراین اهداف بلندمدت توسعه استان
عبارتند از:
 1.1دستیابی به سیمای کالبدی توسعه یافته به عنوان امالقرای جهـان تشـیع و نمـاد کارآمـدی نظـام جمهوری اسالمی.
2.2ارائه یک شهر نمونه شیعی از حیث عمران ،توسعه شهری و روابط حا کم بر اقتصاد و اجتماع شهروندان.
3.3اعتــای معرفــت دینــی ،ارزشهــای فرهنگــی و ویژگیهای هویتی اســـتان و ارتقـــای نقـــش اســـتان در زمینه احیا و توســعه
فرهنگ و معارف اسالمی و علوم اهل بیت در سطوح ملی و فراملـی ،و بهـرهگیـری وسیع از  ICTدر این ارتباط.
4.4کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی.
5.5تأمیــن آب مــورد نیــاز بــا اولویت مصارف شــرب ،محیطزیســت و بخشهای صنعــت و کشــاورزی ،و بهرهبــرداری مطلوب از
آبهای سطحی و تقویت ذخایر آبهای زیرزمینی با اولویـت آبخوانهـای بـا بـیالن منفی.
6.6صیانت و بهرهبرداری مناســب از منابع پایه ،و ارتقای کیفی و بهرهوری فعالیـتهـــای کشـــاورزی متناســب با ظرفیت منابع
آب در استان و برنامههای مدیریت منابع آب حوضه آبریز.
7.7توسعه ظرفیتهای بخش گردشگری ،ارتقا و توسعه همه جانبه و پایدار صـنعت گردشـگری (زیارت و سیاحت) استان.
8.8ارتقا و توســعه صنعت اســـتان و افـــزایش ســـهم ارزش افـــزوده آن در کـــل ارزش افـــزوده بخـــش صنعت کشــور و بهرهبرداری
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مناسب از منابع معدنی.
9.9ارتقای سطح خدمات برتر با اولویت آموزش عالی و درمان تخصصی.
1010توسعه و تقویت صنایع دستی بومی استان و حفظ هویت صنعت فـرش دسـتباف قـم بـه عنـوان یک تولید صنعتی ،هنری
1111حفظ و احیا و بهرهبردای بهینه از منابع طبیعی و جلوگیری از پیشروی کویر.
1212نوینسازی بخش بازرگانی استان با استفاده از زیرساختهای موجود.
1313ارتقای عملی همکاری حوزه و دانشگاه.
1414کاهش عدم تعادلهای منطقهای موجود از حیث توزیع جمعیت و فعالیتهای خدماتی.
1515افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی.
1616حفاظت و ارتقای سطح توانمندیهای محیطی و انسانی در راستای توسعه پایدار.
1717نهادینهسازی بهرهوری و افزایش آن در بخشهای اقتصادی و عوامل تولید.
1818ارتقای نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروههـای اجتماعی.
1919دستیابی به هدفهای توسعه هزاره ( )M.D.Gدر استان.
2020توانمندسازی بخش تعاونی برای ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
2121توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیمسازی و تصمیمگیری استان.
 -5-3-2راهبردهای بلندمدت توسعه براساس سند توسعه ملی استان قم |

1.1اصالح قلمرو جغرافیایی استان در جهـت کـاهش عـدم تعادلهـای منطقـهای ،کارآمـد کـردن نظـام اداری و اجرایی استان،
فراهم نمودن زمینههای الزم جهت ایفای نقش اصلی ملی و فراملی قم.
 2.2ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری ،تجهیز قطـبهـــای تفریحـــی و بسترســـازی الزم در زمینـــه توســـعه مرا کز اقامتی
سیاحتی ،فرهنگی و هنری ،تفریحگاهی و ورزشی و تقویت منـاطق مسـتعد گردشـگری و حفـظ و احیای آثار فرهنگی و تاریخی.
3.3ساماندهی حاشیهنشینی و اصالح محیط شهری براساس طر حهای نوین توسعه شهری.
4.4انتقال آب مورد نیاز از حوزههای آبریز مجاور برخوردار به استان ،و تقویت ذخایر آبهای زیرزمینی.
5.5افزایش بهرهوری تولیدات صنعتی ،توسعه شهرکها و نواحی صنعتی موجود بـا حفـظ تـوان زیسـتمحیطـی استان ،ایجاد
شهرکهای صنعتی جدید تخصصی مبتنی بر فناوریهای برتر.
6.6توسعه صنایع غذایی و دارویی ،معدنی ،نساجی ،پوشا ک و قطعات خودرو.
7.7فراهم سازی زیرساختهای ارتباطی و رسانهای مناسب برای توسعه در کلیه عرصههـا بـه ویـژه فرهنـگ و علوم اسالمی ،و
گسترش ارتباطات فرهنگی و مذهبی با کشورهای اسالمی.
8.8فراهم نمودن زمینههای الزم برای جلب سرمایههای داخلی و خارجی در فعالیتهای اقتصادی– اجتماعی.
9.9توسعه ،تجهیز و استفاده بیشتر از قابلیتهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان.
1010افزایش بهرهوری منابع پایـه آب و خـا ک بـا اسـتفاده از شیوههـای نـوین و تقویـت ذخـایر سـفرههـای آب زیرزمینی.
1111ارتقای شاخصهای بهرهوری حمل و نقل و جادهای استان.
1212توســعه آموزش عالی (دانشــگاهی و حوزوی) در زمینه علوم انســانی و سایر رشتههای دانشگاهی ،و گســـترش آموزشهای
فنی و حرفهای با توجه به قابلیتها و ضرورتهای استان.
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1313حفاظت ،احیا و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی.
1414توسعه و ترویج و بازاریابی صنعت فرش دستباف.
1515توسعه گسترش زیرساختها و تأسیسات نگهداری و انتقال کاال.
1616استفاده از موقعیت جغرافیایی استان در تمرکززدایی ارتباطی از تهران.
1717گسترش بهره برداری از معادن و توسعه صنایع فنآوری آن.
1818مصرف بهینه آب و بازیافت آن.
1919جذب مشارکت و ارتقای نقش تشکلها (اتحادیهها و تعاونیها و سازمانهای غیـردولتـی) در فرآینـد توسـعه پایدار.
2020ساماندهی مرا کز سکونتی برای سرریز جمعیت قم.
2121فراهم نمودن زمینههای الزم برای همکاری حوزه و دانشگاه.
2222بسترسازی مناسب برای حضور زنان در فرآیند توسعه.
2323ارتقای سطح شاخصهای ورزشی ،تفریحی و هنری.
2424ایجاد سازوکارهای الزم و حمایت از افزایش بهرهوری در بخشهای اقتصادی و عوامل تولید.
2525گسترش ورزشهای پرورشی ،همگانی ،تفریحی ،قهرمانی و حرفهای در استان.
2626ریشهکنی فقر شدید و گرسنگی و بهرهمندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی.
2727دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان.
2828کاهش مرگومیر مادران و کودکان.
2929مبارزه با بیماریهای عمده (ایدز  ، H.I.V /سل ،ماالریا و .)...
3030حمایت مؤثر از تشکیل و توسعه تعاونیها و ایجاد و گسترش شهرکها و مجتمعهای تعاونی.
3131بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعه استان.
3232نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آ گاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب.
3333ایجاد زمینههای الزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهرهبرداری و مدیریت آب.
3434گسترش پوشش بیمههای اجتماعی و کاهش تلفات انسانی در اثر حوادث.

 -4-2سند آمایش سرزمین |
بــا توجــه بــه تعریــف از آمایــش ســرزمین ،کــه رســیدن بــه مطلوبتریــن توزیــع ممکــن جمعیــت ،توســط بهترین شــکل توزیع
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در پهنه ســرزمین اســت؛ مطالعاتی در قالب برنامه آمایش اســتان در اختیار این مشــاور قرار
گرفته است .مطالعات موصوف در آبان ماه سال  1393توسط مشاور شرقآیند انجام گرفته است.
این برنامه جهت بررســی و تصویب ،در آبان ســال  1393به شــورای برنامهریزی و توســعه اســتان ارســال گردیده اســت ،لیکن
مراحل تصویب طرح تا کنون انجام نپذیرفته است .لذا در طبقهبندی اسناد باالسری برنامه راهبردی این مطالعات نمیتواند
استفاده شود.
ایــن گــزارش در دو بخــش اصلــی تدویــن شــده اســت که در بخــش اول به بررســی وضعیــت اســتان پرداختــه ،و در بخش دوم
اصلیترین جهتگیریهای استان را به عنوان برنامه آمایش سرزمین ارائه داده است .در زیر به اهم مطالب این گزارش اشاره
میشود.
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 -1-4-2نکاتی در خصوص شناخت وضع موجود براساس سند آمایش |

شناســایی و دســتهبندی نقــاط قــوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات اســتان چــه در ابعاد اقتصادی-اجتماعــی و چه در ابعاد
محیطی-فضایی ،گامی اساســی اســت که این تحقیق را در ارائه تحلیل کاملتری از شــرایط موجود و ترسیم دقیقتر اهداف و
راهبردهای آمایش اســتان یاری مینماید .با عنایت به مطالعات انجام شــده و تحلیلهای ارائه شده در هر زمینه ،اصلیترین
نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات استان به شرح زیر جمعبندی میشوند.

 .1نقاط قوت براساس سند آمایش استان قم
 وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) به عنوان یکی از مکانهای مقدس شیعیان جهان
 وجود مسجد مقدس جمکران به عنوان دومین مکان مقدس استان و جاذبههای فرهنگی-زیارتی آن
 وجــود مراجــع عظــام تقلیــد ،حوزههای علمیــه و مرا کز متعدد تحقیقاتی علوم اســامی بــه عنوان مرا کز تربیــت طالب علوم
دینی ،و تحقیق در سطح جهان تشیع
 وجود مرا کز انتشار و چاپ کتاب در سطح ملی و تولید نرمافزارهای فرهنگی
 برخورداری از مرا کز دانشگاهی معتبر با رشتههای متفاوت به ویژه در زمینه علوم انسانی
 برخورداری از جاذبههای متنوع گردشگری ،زیارتی ،کویری و میراث طبیعی
 برخورداری از شــبکه آزادراهها ،بزرگراهها و ســایر راههای ملی و بین منطقهای ،شــبکه خطوط آهن و خطوط انتقال انرژی
سراسری
 برخورداری از زیرساختهای مناسب مخابراتی و توسعه یافتگی فناوری اطالعات و ارتباطات
 برخورداری از کالنشهر قم با توان ایفای نقش منطقهای و تأسیسات و فعالیتهای اقتصادی و خدماتی مستقر در آن
 بخش خصوصی توانمند و برخورداری از نیروی کار بومی ماهر
 وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با تأسیسات بازرگانی ،صنعتی و موقعیت جغرافیایی مناسب
 برخورداری از منابع معدنی قابل توجه و صنایع فرآوری این مواد ،به ویژه در زمینه مصالح و سنگهای ساختمانی
 وجود منابع نفت و منابع گاز طبیعی سراجه
 گرایش بخش خصوصی و تشــکلهای داوطلب غیردولتی و خیریه به ســرمایهگذاری و خدمترســانی در بخش اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی
 وجود زیرساختها و شهرکهای مناسب برای رشد و توسعه و احداث واحدهای تولیدی
 .2نقاط ضعف براساس سند آمایش استان قم
 کمبود جدی منابع آب ّ
(کمی و کیفی)
 کمبود اراضی مستعد کشاورزی و اراضی قابل تجهیز برای کاربریهای گونا گون سکونتی یا فعالیتی
 شرایط نامساعد اقلیمی ،نازل بودن بارش و باال بودن تبخیر ،به ویژه در نواحی شمالی و شرقی استان
 توزیع قطبی جمعیت و فعالیت و عدم تعادلهای شدید فضایی
 پایین بودن سهم تولید ناخالص استان از کشور در مقایسه با سهم جمعیتی استان ،و پایین بودن بهرهوری سرانه استان
 عدم توسعه کالبدی شهر قم متناسب با جمعیت و جایگاه این شهر ،سهم باالی بافت فرسوده شهری و کمبود مواردی از
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قبیل امکانات و تأسیسات اقامتی و رفاهی ،فضاهای فرهنگی-ورزشی و سرانه فضای سبز
 وجود حاشیهنشــینی در شــهر قم و استقرار ناموزون و نامناســب واحدهای صنفی-صنعتی آالینده محیطزیست در سطح
شهر قم و حاشیه شهر
 ضعف زیرساختهای خدماترسانی به زایرین
 نبود صنایع بزرگ و مادر در استان

 .3فرصتها براساس سند آمایش استان قم
 موقعیت جغرافیایی ممتاز استان در همجواری با پایتخت ،و امکان استفاده از این موقعیت در زمینههای مختلف
 شناخته شده بودن شهر قم به عنوان یک مقصد زیارتی شیعیان جهان
 نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف کشور
 قرارگیری استان در مسیر کریدورهای بینالمللی حمل و نقل و انتقال انرژی
 وجود طر حهای انتقال بین حوضهای آب و امکان تأمین آب برای طر حهای توسعه از طریق این منابع
  افزایش قابل توجه ســهم بخش مولد صنعت و معدن در تولید ناخالص اســتان ،و ضریب تمرکز مکانی باالی این بخش در
تولید استان
 افزایش روزافزون اهمیت اقتصادی-اجتماعی شهر قم
 وجود اندیسهای معدنی ارزشمند فلزی و غیرفلزی قابل ا کتشاف و بهرهبرداری
 امکان استفاده از انرژیهای نو از قبیل انرژی خورشیدی و سایر انرژیهای پا ک در بخشهای اقتصادی
 .4تهدیدها براساس سند آمایش استان قم
 عدم وجود نواحی و نقاط شهری توانمند ،جهت کارکرد به عنوان شهرستان مستقل برای مشارکت با قم و به عهده گرفتن
بخشی از وظایف شهرستان قم
 وجود جریانهای مهاجرتی بیرویه به سوی استان و به ویژه شهر قم
 نرخ بســیار باالی شهرنشــینی (بیش از  %95در ســال  )1390و به تبع ،نرخ پایین روستانشینی استان (کمتر از  )%5به عنوان
پایینترین نرخ روستانشینی کشور
 شدت پدیده بزرگسری شهری و تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در شهر قم
 وابستگی مدیریت منابع آب استان به برخی از دیگر استانها ،به دلیل انتقال آب از سایر حوزهها
 واقع شدن مناطقی از استان بر روی گسلهای فعال و مواجه بودن شهر قم با خطر زلزله
 سیلگیر بودن مناطقی از استان به ویژه شهر قم
 وجود ســایر مخاطرات طبیعی و زیســتمحیطی مثل پیشروی کویر ،پســروی مراتع و پوشش گیاهی ،خشکسالی ،ریزگرد و
طوفان شن
 پایین بودن سطح فناوری و فرسودگی ماشینآالت در بهرهبرداری از معادن استان
با توجه به موارد فوق ،بیانیه چشمانداز توسعه استان به شرح زیر ارائه میشود:
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 .5چشمانداز استان قم براساس سند آمایش با توجه به چشمانداز 1404
استان قم در افق چشمانداز (سال  ،)1404استانی است پیشرفته با مردمی مؤمن و فرهیخته ،فضای معنوی و امن و متناسب
بــا نقــش و جایــگاه بینالمللی آن ،که با برخورداری از اما کــن مقدس متعدد ،حوزههای معتبر علوم دینی ،دانشــگاهها و مرا کز
تحقیقاتی پیشــرفته و خدمات و تولید با کیفیت ،توســعه خویش را بر پایه ســه محور مرکزیت تولید و نشــر علوم و معارف دینی،
شهر زیارتی در مقیاس جهانی ،و الگوی مدنیت اسالمی استمرار میبخشد.
این استان با استفاده از موقعیت جغرافیایی خویش ،زیربناهای توسعه یافته ،خدمات پیشرفته و توانهای متعدد کالنشهر
قــم ،ضمــن مشــارکت با تهــران در ایفای برخی از وظایف ملــی و منطقهای ،نقش تمرکززدایی ارتباطی از مرکز کشــور را به خوبی
ایفا مینماید.
کالنشــهر قم به عنوان یکی از مرا کز مقدس شــیعیان جهان ،شــهری اســت پیشــرفته و فار غ از فعالیتهای غیرضروری که به
همراه سایر نقاط آباد شهری و روستایی استان ،شبکه سکونتگاهی با شدت تمرکز کمتر نسبت به مراحل اولیه توسعه را شکل
میدهند.
این اســتان در افق چشــمانداز ،از نظامها و تأسیســات تولیدی و خدماتی پیشــرفته برخوردار اســت .وجه غالب فعالیتهای
تولیدی این استان را صنایع با فناوری برتر ،پا ک و کم آببر ،و کشاورزی متمرکز و صنعتی شکل میدهند به گونهای که ضمن
استفاده منطقی از منابع طبیعی ،پایداری توسعه را برای برخورداری نسلهای آینده تضمین مینمایند.
 .6راهبردها (مأموریتها)ی ملی آمایش استان قم
 اســتفاده از جایگاه ویژه فرهنگی اســتان در حفظ و بالندگی هویت اســامی-ایرانی کشور ،و شناساندن ابعاد این هویت به
سایر ملل جهان و به ویژه کشورهای منطقه.
 توســعه امکانات و تأسیســات در بخش گردشــگری با تأ کید بر زیارت ،و به کارگیری شــیوههای نوین مدیریت و بازاریابی در
راستای ارتقای همه جانبه این بخش در سطح ملی و فراملی.
 اســتفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی اســتان به عنوان مکانی برای جذب ســرمایهگذاریهای متمایل به مناطق پرترا کم
کشور به ویژه تهران.
 بهرهبرداری بهینه و پایدار از منابع پایی (آب و خا ک)
 ایجــاد تحــول بنیادیــن در بخشهــای خدماتــی و ارتقــای ســهم فعالیتهــای نویــن در آنها به عنــوان یکی از اســتانهای
تخصصی در بخش خدمات با عملکردهای ملی.
 پذیــرش برخــی از نقشهــای ملــی و منطقــهای پایتخــت ،به ویــژه در زمینههای فرهنگــی و اداری-سیاســی (انتقــال برخی از
نهادهای حکومتی مثل نهادهای قضایی ،سازمان تبلیغات ،شورای نگهبان و )...و پشتیبانی از استان تهران در شرایط بحرانی
 استفاده از موقعیت جغرافیایی و شبکههای حمل و نقل استان در تمرکززدایی ارتباطی از تهران
 اســتفاده از فرصت برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشــک ســلفچگان ،در برقراری پیوندهای اقتصادی فراملی
و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد
 زمینهســازی بــرای حضــور و فعالیت هرچه بیشــتر بخــش خصوصی ،برای ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلف اقتصادی
استان
 توسعه صنعتی استان و تخصصی شدن در صنایع حمل و نقل
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 .7هدف کلی سند آمایش سرزمین
هدف آمایش اســتان ،دســتیابی به ســازمان فضایی متعادل و منســجمی در استان اســت که بتواند با بهرهگیری از توانهای
محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی اســتان با مالحظات توســعه پایدار ،شــرایط تحقق چشمانداز توسعه استان و اهداف
توسعه ملی را از طریق ارتقای ظرفیت بخشهای مختلف در استان فراهم نماید.
در این راســتا و با توجه به ویژگیهای اســتان ،تنظیم برنامه آمایش اســتان به ترتیب بر پایه توسعه بخش خدمات (با تأ کید بر
تولید و نشر معارف اسالمی ،زیارت ،گردشگری و آموزش عالی) توسعه صنعتی و کشاورزی استوار خواهد بود.
 .8مجموعه اهداف آمایش استان قم
 برخورداری از جامعهای سالم و امن با ویژگیهای فرهنگ غنی اسالمی-ایرانی
 ارتباطات فرهنگی و دینی گسترش یافته با سایر استانها و دیگر کشورها ،به منظور اشاعه فرهنگ اسالمی
 گردشگری پیشرفته با تأ کید بر گردشگری زیارتی
 مرا کز حوزوی توسعه یافته با عملکرد ملی و فراملی ،و آموزش عالی پیشرفته با تأ کید بر رشتههای علوم انسانی و اسالمی و
در سایر رشتهها متناسب با گرایشهای توسعه استان
 خدمات توسعه یافته و افزایش سهم فعالیتهای نوین و دانش پایه در بخشهای مختلف خدماتی
 پوشــش فرا گیــر اســتفاده از فنــاوری اطالعــات به ویــژه در بخشهــای زیارتی ،گردشــگری ،فرهنگــی ،آموزش عالــی ،درمان
تخصصی و تجارت
 بهرهبرداری پایدار از منابع پایه آب و خا ک و حفظ پوشش گیاهی
 محیطزیست انسانی و طبیعی سالم به همراه ارتقای مؤلفههای توسعه پایدار
 زیرساختهای توسعه یافته در کلیه زمینهها اعم از حمل و نقل (زمینی و هوایی) ،مخابرات و ارتباطات و سوخت و انرژی
متناسب با موقعیت ممتاز جغرافیایی و ترانزیتی استان
 ایفــای نقــش فعــال در تقســیم کار ملــی و مشــارکت با تهــران در پذیرش نقشهــای ملی و منطقــهای پایتخت ،متناســب با
توانها و قابلیتهای استان
 تولید ناخالص سرانه متناسب با ظرفیتهای استان و افزایش بهرهوری سرانه
 صنایع پیشرفته با فناوریهای پا ک ،با تأ کید بر تخصصی شدن استان در رشتههای صنعتی منطبق بر قابلیتهای استان
 کسب جایگاه مناسب در بهرهبرداری از ذخایر معدنی و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد استان
 حفظ و نگهداشت سطح فعالیتهای کشاورزی به همراه ارتقای کیفی و ّکمی تولید
 فعالیتهای بازرگانی پیشرفته متناسب با توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی استان
 اهداف سازماندهی فضایی:
 سازمان فضایی متعادل و کاهش عدم تعادلهای منطقهای
 سیمای کالبدی سازمان یافته متناسب با شأن و جایگاه ملی و بینالمللی استان به ویژه شهر قم
 شرایط زیستی سالم و پایدار در گستره استان ،به ویژه در سکونتگاهها و مرا کز اصلی فعالیت
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 -5-2طرح ساختاری-راهبردی و تفصیلی شهر قم |
در بررسی سابقه اسناد طر حهای توسعه شهری قم ،طرح هادی به عنوان اولین طرح توسعه شهری است که در سال 1344
بــه تصویب رســیده اســت .این طرح که اداره طر حریزی وزارت کشــور با هدف ســاماندهی و اصالح بافــت موجود ،و همچنین
تعییــن میــزان و مکان گســترش آتی و نحوه اســتفاده از زمین بــرای عملکردهای مختلف از قبیل مســکونی ،تولیدی ،تجاری و
کشاورزی ،و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی تهیه کرد ،در ادامه به استناد مصوبات برنامه سوم عمرانی قبل از
انقالب اســامی ،در ســال  1355مطالعات اولین طرح جامع قم با هدف تعیین خطمشــی اصولی و کلی سیاستهای شهری،
توسط مهندسین مشاور بوربور انجام شد.
بــا تغییــر الگــوی طــرح جامــع در ایــران ،در ســال  1369دومیــن طرح جامع بــا نام طرح توســعه و عمــران و حوزه نفوذ ،توســط
مهندسین مشاور باوند تهیه گردید .بر این مبنا ،اولین طرح تفصیلی شهر قم را مهندسین مشاور باوند ،با هدف تعیین دقیق
چگونگی استفاده از زمینهای شهر و تعیین موقعیت و مساحت هریک از آنها در سطح محالت شهر ،تعیین وضعیت دقیق
و تفصیلی شــهرهای عبور و مرور ،و تعیین دقیق میزان ترا کم جمعیت و ترا کم ســاختمانی در واحدهای شــهری ،در افق زمانی
 10ساله براساس طرح جامع که در سال 1372مصوب و ابالغ گردید ،تهیه نمودند.
لیکــن با اســتان شــدن شــهر قــم و تغییرات منتج از ایــن تصمیم و تغییــر مجدد الگوی طرح جامع در شــهر قم ،ســومین طرح
جامع قم که با رویکرد ســاختاری-راهبردی توســط مهندســان مشاور امکو ایران بعد از  8ســال در وزارت راه و شهرسازی تهیه
شده بود ،در اردیبهشت  1386در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید و در نهایت در آذرماه  1388به شهرداری قم ابالغ
گردید.
افــق ایــن طرح ســال  1400میباشــد که در مطالعات و برنامهریزیهــای خود ،جمعیتی برابر  1،325،000نفر را برای ســکونت در
ســاختار آتی شــهر قم با مســاحتی معادل  13029هکتار ،با ترا کم ناخالص پیشــنهادی  100/5هکتار و ترا کم خالص پیشنهادی
 358نفر در هکتار ،پیشبینی کرده است .در ادامه نکات برجسته این طرح ذکر شده است.
در بررســی وضــع موجــود شــهر در مســتندات ارائــه شــده در ایــن طــرح ،به ذکــر مهمتریــن عوامل توســعه و تشــریح اصلیترین
محدودیتهای شهر پرداخته شده است که این عوامل عبارتند از:
پتانســیلزیارتــی ،حوزههــای علمیه ،ویژگیهایفرهنگی و موقعیت اســتقرار شــهر قــم در محل تالقی راههای ارتباطیشــمال
وجنــوبکشــور و عبــورراهآهــن ،بســتر طبیعی شــهر قــم و وجوداراضــیهموار برایتوســعهشــهری ،تمرکز خدمــاتو جمعیت
در شــهر قم و تمایل بهمهاجرت به این شــهر ،کاهش نرخ رشــد طبیعی جمعیت که زمینهمناســبی برای توســعهکیفی آینده
ب میشــود ،ارزشهای تاریخی و فرهنگی و وجود عناصر باهویت که ســبب با ارزش شــدن کالبد شهر میگردد ،و
شــهر محســو 
ی طبیعی
همچنین تقاضا برای ایجاد شبکهپیاده و دوچرخه ،امکان توسعه بهداشتودرمان در بخش خصوصی ،جاذبهها 
نواحی پیرامون شهر قم ،وجود  240بنای تاریخی 100 ،زیارتگاه و  40بقعه متبرکه که سبب توسعه توریسم در این شهر است.
مجموعه محدودیتهای توسعه و عمران شهر قم عبارتند از:
کمبود منابع آب آشــامیدنی ،خشــکی شــدید هوا ،مجاورت با دشــت کویر و ورود نمک و گردوغبار و شنوماسه بهفضای شهر،
ً
ب زیرزمینی در محدوده شــمال و
نســبتا پایین توأم با باال بودن ســطح آ 

ی
وجود امالح زیاد بهویژه یون و کلر در هوا ،نفوذپذیر 
ش از 91درصد جمعیت اســتان در شــهر قم ،عدموجود سلســلهمراتب
شــرق شــهر و توپوگرافی ناهموار بخشجنوبی ،تمرکز بی 
ی از شــهرها و روســتاها در اســتان ،جــوانبــودن ســاختار ســنی ،باال بودن رشــد واقعــی جمعیتومهاجرپذیری شــهر
شــبکها 
ک شــهرداری ،اختــاط و عدم تجانس
قــم بــههمــراه ضعــف توان مالی مهاجران ،عدمتجمیعســرمایه در شــهر قم و درآمداند 
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کاربریهــای شــهری ،آلودگــی هوا توســط صنایع مزاحــم و دامداریها و غیره…  ،مخدوش بودن سلســله مراتب شــبکهمعابر و
محدودیت در منابع و مدیریت شهری.
در ادامه طرح مهمترین اهداف طرح ساختاری و راهبردی شهر قم به ترتیب زیر تعیین شده است:
1.1تأ کید بر توسعه پایدار متعادل و متوازن در محیط طبیعی و جلوگیری از تخریب محیطزیست.
2.2جلوگیــری از افزایــش بیرویــه جمعیــت و توزیــع متعادل فعالیتهــا و اولویتدادن بــهاحیا و ایجاد تحرک در اقتصاد شــهر و
ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد شهرداری.
3.3توســعه کیفیکالبدی شــهر قم در راســتای تحقق جایگاه واقعی شهرقم در مقیاس ملیومنطقهای بهمنظور توسعه نقش
مذهبی ،علمی و آ کادمیک.
ی درجه 2استان.
4.4ارتقای نقشخدماتی شهر قم در منطقه و انتقال نقشهایخدماتی سطح پایین به مکانها 
5.5فراهمنمودن فضاهایمناسب سکونت و فعالیت از طریق منطقهبندی کاربریها و ایجادتقسیماتکالبدی مطلوب.
6.6دسترسی عادالنه همهشهروندان و زایران به خدمات مورد نیاز.
7.7ایجاد کیفیت بصری و حفاظت از میراث فرهنگی جهت توسعه نقش توریستی شهر.
8.8ایجاد وحدت ،آرامبخشی و ایمنی در شبکه حمل و نقل شهری.
9.9توسعه و گسترش تأسیسات زیربنایی با توجه به اصول بهینهسازی و صرفهجویی در مصرفانرژی.
در نهایــت پــساز بررســی امکانــات و محدودیتهــا ،تعییــن راهبردهــا و سیاســتهایاساســی تغییــر و توســعهشــهر ،در قالب
دستیابی بهاهداف کالن بهشرح زیر پیشنهاد شد:
 1.1تأ کید بر توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب محیطزیست
2.2تأ کید بر مدیریت منابع آب و تأمین برای نیازهای روزافزون
 3.3توسعه فضای سبز شهری و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغداری
4.4جلوگیری از توسعه شهر بر روی اراضی نامناسب از نظر طبیعی
 5.5جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت و کاهش مهاجرپذیری
 6.6توزیع متعادل و متناسب فعالیتها
 7.7ایجاد فرصتهای شغلی
8.8توسعه نقش بازرگانی و پشتیبانی صنایع در شهر قم و جذب صنایع در نقاط پیرامونی
 9.9احداث و تقویت شهر جدید سلفچگان
1010احداث شهرکهای صنعتی جدید و تقویت شهرکهای صنعتی موجود
1111توسعه توریسم زیارتی
1212بازسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر قم
1313محدود نمودن توسعه شهر در داخل محدوده قانونی و افزایش ترا کم شهر
1414افزایش درآمد شهرداری
1515فراهم نمودن فضای مناسب سکونت و حذف حاشیهنشینیودسترسی عادالنه شهروندان به خدمات شهری
1616ایجاد انگیزه سرمایهگذاری جهت بهبود کیفیت محیط شهری از طریق ایجاد رانتهای فضایی
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1717تأمین فضاهای مناسب حرکت و توقف به منظور آرامبخشی و ایمنی عبور و مرور
1818تداوم و پیوستگی فرم شکل شهر
از میــان راهبردهــای فــوق ،تأ کیدبر مدیریت منابعآبو تأمینآب برای نیازهای روزافزون و بازســازیونوســازی بافت مرکزی
ی صنعتی جدید و تقویت شهرکهای صنعتی کمترین امتیاز را به دست
ن امتیار ،و راهبرد احداث شهرکها 
شهر قم ازباالتری 
آوردند.
در بررسی تطبیقی این سند با سایر اسناد باالدستی و انطباق با وضع موجود ،مشخص گردید که در طرح ساختاری راهبردی،
جمعیــت شــهر در افــق  1،325،000 ،1400نفــر پیشبینــی شــده اســت کــه با انجام بــرآورد جمعیت در آن ســال براســاس ضریب
رشــد ،جمعیتی در حدود  1400000نفر در شــهر محتمل میباشــد که این مغایرت ،اهمیت توجه به بارگذاری جمعیت براساس
پتانسیل شهرها را در تدوین سند چشمانداز پررنگتر مینماید.
نکتــه دیگــر عدم رعایت تخصیص خدمات براســاس سلســه مراتب خدمات شــهری براســاس اســتانداردهای مربوطه در طرح
میباشــد ،به صورتی که در طرح کاربریهای خدماتی و عمومی در دو ســطح محلی (نیاز به اســتفاده روزانه به صورت پیاده)
و شــهری (نیاز به دسترســی هفتگی و ماهیانه با وســایل نقلیه) تفکیک شــده اســت ،و طرح از الگوی تقســیمات همســایگی،
محلهای ،ناحیهای ،منطقهای ،شــهری و فراشــهری بیبهره مانده اســت که این امر موجب میگردد تحقق متوازن و متعادل
خدمات در شهر ،براساس این سند به صورت کامل ارزیابی نگردد.
در بررســیهای انجــام شــده ،وضعیت ســرانه خدماتی در ســطح مناطق  8گانه در وضعیــت متوازنی و متعادلی قــرار ندارد؛ لذا
توجــه به توزیع متوازن و تقســیم عادالنه خدمات از محورهای مهم تدوین چشــمانداز میباشــد .جــداول گزارش تلفیق مؤید
این مطلب اســت .در ضمن براســاس گزارش موصوف ،به دلیل عدم توانایی مشــاور در خصوص تخصیص خدمات در سلسله
مراتب خدمات شهری ،بیانگر وضعیت خاص شهر میباشد.
در بررســی اســناد در خصــوص ســطوح اســتاندارد کــه با توجه به مــوارد زیر مشــاهده میگردد ،شــهر قم در عمــده کاربریها در
وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
کمبود نسبت به سرانههای استاندارد:
براســاس جدول زیر ،وضعیت ســرانههای اساســی که تأمین کننده نیازهای اولیه هر شــهر میباشد ،ارائه شده است .براساس
این جدول نکات زیر قابل استخراج است:
ً
اوال :در مقایسه سرانههای وضع موجود با اعداد متوسط سرانه پیشنهادی مشاور ،مشاهده میگردد در حال حاضر در هر پنج
حوزه خدمات اساســی ،کمبود اساســی اســت به صورتی که با آنالیــز انحراف معیار به ترتیب تأمین خدمــات کاربری فرهنگی-
هنری ،درمانی ،ورزشــی ،فضای ســبز و آموزشــی در الویت تأمین توســط مدیریت شــهری قرار دارد .ذکر این نکته ضروری است
که وضعیت در سایر خدمات عمومی هم به همین منوال است.
ً
ثانیا :در مقایســه دامنه ســرانه پیشــنهادی مشاور با سرانه مصوبه شــورای عالی معماری و شهرسازی ،هیچ یک نزدیک به حد
باالی سرانه مصوب کشور نمیباشد که بیانگر عدم شاخص بودن شهر در هر کدام از محورهای پنجگانه میباشد.
ً
ثالثــا :بــا توجــه به محدودیتهای تأمین کاربری در محدوده شــهر ،مشــاور جهت تأمین حداقل کاربری در ســه حوزه درمانی،
ورزشــی و فضای ســبز پیشــنهاد تأمین مابقی سرانه را در حریم شــهر داده است که بیانگر وضعیت بغرنج شهر میباشد .الزم به
ذکر است وجود مصوبه در تأمین سرانههای در حریم نیز ،به عنوان یک فرصت در تدوین سند چشمانداز به شرط تحقق قابل
برنامهریزی است.
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جدول  :2مقایسه سرانه وضع موجود با سرانه استاندارد

سال 90
نوع

آموزشی

شورای عالی شهرسازی

پیشنهاد مشاور

و معماری

سرانه وضع حداقل سرانه حدا کثر سرانه سرانه مال ک
عمل
استاندارد
استاندارد
موجود

متوسط

1.12

3

5

1.3+1.8

1.55

0.55

1

2.5

1+2

1.5

0.15

0.5

0.75

0.5+0.75

0.625

ورزشی

0.49

1.2

2

1+2

1.5

فضای سبز

2.65

8

5

5

بهداشتی-
درمانی
فرهنگی-
هنری

مالحظات

نیم متر از سرانه در محدوده حریم
شهر تأمین شود

نیم متر از سرانه در محدوده حریم
شهر تأمین شود
سه متر از سرانه در محدوده حریم
شهر با پارکهای تفرجگاهی تأمین
شود

در ادامــه بررســیها براســاس جــدول شــماره ،3اولویــت تأمیــن کمبودهــا در محورهــای خدمات عمومی در مقایســه با ســرانه
پیشنهادی مشاور مشاهده میگردد که عبارتند از:

در مقیاس محلی
الویتهای پارک ،آموزشــی ،درمانی-بهداشــتی ،فرهنگی– هنری ،ورزشــی ،اداری -انتظامی ،مذهبی و تأسیسات و تجهیزات
شهری
در مقیاس شهری
پارک ،تأسیســات و تجهیزات شــهری ،ورزشی ،حوزه (علوم دینی) ،درمانی-بهداشتی ،فرهنگی–هنری ،مذهبی ،حمل و نقل
و انبار ،آموزشی و تفریحی گردشگری
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جدول  :3اولویت تأمین کمبودها در محورهای خدمات عمومی در مقایسه با سرانه پیشنهادی

کمبود (هکتار)

درصد کمبود

اولویت کمبود

خدمات عمومی
محلی

شهری

محلی

شهری

محلی

شهری

آموزشی

51.02

14.87

%13

%3

2

9

آموزش عالی

0

0

%0

%0

0

0

حوزه (علوم دینی)

0

59.31

%0

%12

0

4

فرهنگی-هنری

21.85

32.61

%6

%7

4

6

مذهبی

4.48

28.94

%1

%6

7

7

درمانی-بهداشتی

33.14

45.49

%9

%10

3

5

اداری-انتظامی

8.43

0

%2

%0

6

0

ورزشی

10.94

63.77

%3

%13

5

3

تفریحی-گردشگری

0

9.27

%0

%2

0

10

پارک

250.14

136.72

%65

%29

1

1

تأسیسات و تجهیزات شهری

3.99

66.84

%1

%14

8

2

حمل و نقل انبار

0

16.76

%0

%4

0

8

در ابتدا پیشــنهاد میگردد با توجه به وجود پتانســیل کاربریهای زیر در حریم ،در تدوین چشــمانداز مالحظات الزم به عمل
آید.
بــه صورتــی که با داشــتن طرح مشــخص احداث یک قطــب تفرجگاهی در حریم شــهر ،براســاس مصوبات موجــود امکانپذیر
است.
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جدول  :4سرانه پیشنهادی با توجه به پتانسیل کاربری در حریم

سال 90

نوع

پیشنهاد مشاور

شورای عالی شهرسازی و معماری

حداقل سرانه حدا کثر سرانه سرانه مال ک
سرانه وضع
متوسط
عمل
استاندارد
استاندارد
موجود

متوسط

مالحظات

نیم متر از سرانه در
بهداشتی-درمانی

0.55

1.75

1

2.5

1+2

ورزشی

0.49

1.6

1.2

2

1+2

تفریحی-گردشگری

0.41

0.475

0.2

0.75

0.2+1

فضای سبز

2.65

8

8

تاسیسأت شهری

0.63

1.5

1

2

0.2

0.75

0.5

1

 1.5محدوده حریم شهر تأمین
شود
نیم متر از سرانه در
 1.5محدوده حریم شهر تأمین
شود
نیم متر از سرانه در
 0.6محدوده حریم شهر تأمین
شود
سه متر از سرانه در

5

5

محدوده حریم شهر با
پارکهای تفرجگاهی تأمین
شود
نیم متر از سرانه در

1+2

 1.5محدوده حریم شهر تأمین
شود
گورستان در بیرون شهر

تجهیزات شهری
(نظیرگورستان)

احداث و گورستان داخل
شهر به فضای سبز تبدیل
شود

در نهایت سرانههای پیشنهادی در محورهای کاربری عمومی در جدول ذیل مشاهده میشود:
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جدول  :5بررسی سرانههای عمومی شهر قم و سرانههای پیشنهادی

کاربری عمومی

کمبود

موجود
محلی

شهری

محلی

شهری

آموزشی

0.40

0.40

0.38

0.11

آموزش عالی

0

2.63

0

0

حوزه

0

0.30

0

0.45

متوسط سرانه

متوسط سرانه های
مشاور
1.55

4.00

1.60
0.88

فرهنگی-هنری

0.04

0.05

0.16

0.25

1.25

0.63

مذهبی

0.20

0.08

0.03

0.22

1.25

0.55

درمانی-بهداشتی

0.10

0.31

0.25

0.34

1.75

1.50

اداری-انتظامی

0.04

0.98

0.06

0

2.25

1.13

ورزشی

0.08

0.27

0.08

0.48

1.60

1.50

تفریحی گردشگری

0

0.13

0

0.07

0.48

0.60

پارک

1.89

0.97

1.89

1.03

8.00

5.00

0.06

0.41

0.03

0.50

1.50

1.50

حمل و نقل و انبار

0

0.87

0

0.13

جمع

2.79

7.42

2.90

3.58

تاسیسات و
تجهیزات شهری

1.25
22.08

17.68

 -2-6برنامه پنجم و ششم توسعه |
برنامه ششــم توســعه :برنامه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی ایران ()۱۳۹۹-۱۳۹۵
میباشــد .برنامه ششــم در حال بررسی در مجلس شورای اسالمی است .جزئیات متن پیشنهادی الیحه برنامه ششم توسعه
منتشر شد .خالصه متن الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه ،در پیوست قابل مالحظه میباشد (پیوست شماره .)3
برنامه پنجم توسعه کشور (مواد مربوط به شهرداریها):
به دلیل اینکه برنامه ششم تصویب نشده و در حال بررسی میباشد ،لذا در این پروژه مبنای کار براساس برنامه پنجم توسعه
قرار گرفته است.
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فصل اول-فرهنگ ایرانی-اسالمی
ماده -6به منظور توســعه فضاهای مذهبی -فرهنگی و بهرهگیری بهینه از بقاع متبرکه ،گلزار شــهدا و اما کن مذهبی و تثبیت
جایگاه مسجد به عنوان اصلیترین پایگاه عبادی و تربیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ وزارت مســکن و شهرســازی ،بنیاد مســکن انقالب اســامی و شــهرداریها موظفند در طراحی و اجرای طر حهای جامع
تفصیلی شــهری و هادی روســتایی و شــهرکها و شهرهای جدیداالحداث ،اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم
پیشبینــی نمایــد و پس از آمادهســازی ،بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومــی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث
مساجد قرار دهند.
ب ـ مالــکان اما کــن تجــاری ،اداری و خدماتی جدیداالحداث ،موظفند نمازخانه مناســبی را در اما کن مذکور احداث نمایند.
تأیید نقشــه مجتمعهای مذکور ،منوط به پیشبینی محل مناســب برای نمازخانه براساس دستورالعمل ابالغی شورای عالی
معماری و شهرسازی است.
ج ـ ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور و شــهرداریها ،موظفنــد نســبت بــه احداث یــا اختصاص فضــای کافی و
مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارکهای ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند.
دـ کلیــه دســتگاههای اجرایــی ،مرا کــز آموزشــی ،بیمارســتانها و مرا کز درمانــی ،مجموعههای ورزشــی ،مجتمعهــای رفاهی،
تفریحــی و مجتمعهــای تجــاری اعــم از دولتی یا غیردولتی ،موظفند نســبت به احداث یا اختصــاص و نگهداری فضای کافی و
مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
هـ ـ ـ وزارتخانههــای راه و ترابــری و نفــت ،موظفند نســبت به احداث مســجد و نمازخانه در پایانههای مســافری و جایگاههای
عرضــه ســوخت بین شــهری ،و همچنین نگهداری و مدیریت مســاجد و نمازخانههای مذکور از طریــق بخش غیردولتی اقدام
نمایند.
و ـ بــه منظــور ارتقــای کارکــرد فرهنگــی و هنری مســاجد ،برقراری عدالــت فرهنگی و ترویج فرهنگ اســامی و جــذب جوانان و
نوجوانان به مساجد ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه،
حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند.
فصل سوم -اجتماعی
مــاده 39ـ بــه منظــور توانمندســازی افــراد و گروههــای نیازمنــد به ویژه زنان سرپرســت خانــوار و معلوالن نیازمند ،بــا تأ کید بر
برنامههای اجتماع محور و خانواده محور ،با اســتفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توســط
دولت انجام میشود:
الــف ـ طراحــی نظــام ســطحبندی خدمات حمایتی و توانمندســازی متناســب با شــرایط بومی ،منطقــهای و گروههای هدف
حدا کثر تا پایان سال اول برنامه ،و فراهم نمودن ظرفیتهای الزم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب ـ اجــرای برنامههــای توانمندســازی حداقــل ســاالنه ده درصــد ( )10%خانوارهــای تحت پوشــش دســتگاههای حمایتی به
استثنای سالمندان و معلولین ذهنی ،و خروج آنان از پوشش حمایتهای مستقیم
ج ـ تأمین حق ســرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرســت خانوار نیازمند ،افراد بیسرپرســت و معلولین نیازمند در طول سالهای
اجرای برنامه
د ـ معافیــت افــراد تحــت پوشــش ســازمانها و نهادهــای حمایتــی از پرداخــت هزینههــای صــدور پروانه ســاختمانی ،عوارض
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شــهرداری و هزینههــای انشــعاب آب ،فاضــاب ،برق و گاز برای کلیه واحدهای مســکونی اختصاص یافته بــه آنها فقط برای
یک بار.

فصل پنجم-اقتصادی
ماده: 83
الف ـ به بانک مرکزی اجازه داده میشود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای
دولتی ،نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسالمی در بازارهای بینالمللی اقدام نماید.
ب .به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده میشود در راستای تأمین منابع ارزی طر حهای سرمایهگذاری خود ،پس
از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ،اقدام به انتشــار اوراق مشــارکت و انواع صکوک اســامی نمایند .تضمین
اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.
مــاده  :123عــوارض وصولــی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره ( )1ماده ( )38قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع میگردد.
در صورتــی کــه آلودگــی واحدهــای بــزرگ تولیــدی (پنجــاه نفر و بیشــتر) به بیش از یک شهرســتان در یک اســتان ســرایت کند،
عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعالمی معاونت به نسبت تأثیرگذاری ،در کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی استان،
فرمانــداران شهرســتانهای ذیربــط ،مدیرکل محیطزیســت و مدیرکل امور مالیاتی اســتان ،بین شهرســتانهای متأثر توزیع
میشود.
در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند ،اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی
واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشــتر) متشــکل از نماینده معاونت ،معاونین برنامهریزی استانهای ذیربط ،نماینده سازمان
حفاظــت محیطزیســت و نماینــده اداره کل مالیاتــی براســاس سیاســتهای اعالمی معاونت ،اقــدام به توزیع عــوارض آلودگی
خواهند کرد.
ماده 168ـ به منظور مقاومســازی ســاختمانها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ســاختمان و مســکن،
اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ شــهرداریها مکلفند نســبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ســاختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند .صدور
پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها ،منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصــره :متخلفــان از مقررات ملی ســاختمان از جمله طراح ،ناظر ،مجری و مالک براســاس آییــن نامهای که به تصویب هیأت
وزیران میرسد ،موظف به رفع نقص و جبران خسارت میشوند.
ب ـ صدور پروانه هرگونه ســاختمان ،منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ســاختمان احداثی اســت .شــرکتهای بیمه
مکلفند براســاس بیمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خســارت در طی ده ســال به ساختمان احداثی ،خسارتهای وارده
را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج ـ کلیــه مجریــان دولتــی موظفنــد مســئولیت حرفهــای خــود و در صــورت نیاز ،مســئولیت ســایر عوامل مرتبــط در طراحی،
محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را ،نزد یکی از شرکتهای دارای صالحیت بیمه
نمایند.
د ـ به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
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 .1شبکه ایستگاههای شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیش نشانگرهای زلزله توسعه یابد.
تبصــره ـ ایســتگاههای شــتابنگاری در شهرســتان و روســتاهای بــزرگ بــه ازای هر بیســت و پنج هزار نفر یک ایســتگاه توســعه
مییابد.
 .2طی برنامه مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی ،استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.

ماده:171
الف ـ شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران ،مکلف اســت نســبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهســازی و نوســازی در
بافتهای فرسوده و دستهبندی طر حهای واقع در این مناطق ،با اولویت:
1ـ طر حهایی که به دلیل وجود منافع عمومی ،اجرای به موقع آنها ضروری است.
 .2طر حهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشــارکت مردم و حمایت دولت ،شــهرداریها و دهیاریها به مرور زمان
قابل انجام است ،اقدام نماید.
تبصــره :طر حهــای گروه( )1مشــمول برنامههای عمومــی و عمرانی دولت ،موضوع «الیحه قانونی نحــوه خرید و تملک اراضی و
امال ک مصوب  1358شورای انقالب» میباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخشهای غیردولتی
تأمین شود .رأی صادره موضوع ماده ( )4قانون مذکور ،قابل اعتراض در مراجع صالحه قضایی است.
ب ـ دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین ،نسبت به احیای بافتهای فرسوده
و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ج ـ وزارت مســکن و شهرســازی و شــهرداریها ،موظفنــد بــا اعمــال سیاســتهای تشــویقی و در چهارچوب قانــون حمایت از
احیــای بافتهــای فرســوده ،از اقدامــات بخــش غیردولتی بــرای احیا و بازســازی بافتهای فرســوده در قالــب بودجه مصوب
حمایت نمایند.
دـ وزارت مســکن و شهرســازی و شــهرداریها موظفند هرســال در طول برنامه ،حداقل ده درصد از بافتهای فرسوده شهری
را احیا و بازســازی نمایند .تســهیالت و بودجه مورد نیاز ،همه ســاله با پیشــنهاد وزارت مســکن و شهرسازی در بودجه عمومی
پیشبینی میشــود و در اختیار وزارت مســکن و شهرســازی و شــهرداریها یا مجریان طر حهای نوســازی با معرفی شــهرداری،
قرار خواهدگرفت.
تبصره :دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد از منابع ،اعـتبارات و تسهیالت اعطایی برای بخش مسکن ،اعم از طر حهای
مســکن مهــر ،مســکن جوانــان و نیازمنــدان و ماننــد آن را بــه اجرای طر حهــای مذکور در محدوده بافتهای فرســوده شــهری
اختصاص دهد.
هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیای شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی ،و استفاده از اراضی
رها شده و ساختمانهای مخروبه باقی مانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.
ماده173ـ دولت مجاز اســت در طول برنامه نســبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شــهری ،به منظور دســتیابی به ســاختار
مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها ،با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها ،تمرکز مدیریت
از طریــق وا گــذاری وظایــف و تصدیهای دســتگاههای دولتی به بخشهــای خصوصی و تعاونی و شــهرداریها ،بازنگری و به
روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقای جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها ،اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده 174ـ شــوراهای اســامی و شــهرداریها و ســایر مراجع ذیربط ،موظفند تا پایان ســال اول برنامه از طریق تدوین نظام
درآمدهای پایدار شهرداریها ،با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:
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الف .کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ســاختمانی در کاربریهای تجاری ،اداری ،صنعتی متناســب با کاربریهای مســکونی
همــان منطقــه ،باتوجه به شــرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیــل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از
واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امال ک ،ناشی از اجرای طر حهای توسعه شهری.
ب .تعیین ســهم شــهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شــهری ،نگهداری ،نوســازی و عمران شهری و همچنین
تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه ،عمران شهری و حمل و نقل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر امال ک ،به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د ـ تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض ،بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها
هـ ـ افزایش ترا کم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر ،نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و ـ تقویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینهکرد شهرداری
زـ برونســپاری وظایف قابل وا گذاری و هدایت بودجه شــهرداریها ،به ســمت هزینهکرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها
و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرایی
ماده 175ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:
الــف ـ ســازمان امــور مالیاتــی موظــف بــه ارائــه اطالعات درآمد مشــمول مالیــات مشــاغل ،در حدود مقــرر در قوانیــن مرتبط با
شهرداریها است.
مــاده 190ـ کلیه دســتگاههای اجرایی و مؤسســات و نهادهای عمومــی غیردولتی ،موظفند جهت کاهش اعتـــبارات هزینهای
دولت ،اعمال سیاســتهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیســت برای اجرای برنامه مدیریت ســبز شامل مدیریت مصرف
انــرژی ،آب ،مــواد اولیــه و تجهیزات (شــامل کاغذ) ،کاهش مــواد زاید جامد و بازیافت آنها (در ســاختمانها و وســایط نقلیه)
طبــق آییننامهای که توســط ســازمان حفاظت محیطزیســت و معاونت با همکاری دســتگاههای ذیربــط تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.
ماده 200ـ در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ،قسمتی از نیاز دولت ،شهرداریها و دهیاریها به نیروی انسانی،
با اســتفاده از خدمت مشــموالن وظیفه مشــروط به عـــدم ورود آسیـــب به آمادگـــی رزمی کشور و پس از گـــذراندن دوره آموزش
نظامی ،تأمین میگردد .نیاز دولت ،شــهرداریها و دهیاریها از طریق وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح به ســتاد کل
اعالم میشود.
هزینههــای مربــوط بــه دوره آمــوزش نظامــی برعهــده وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح اســت و حقوق و مزایــا و جیره
استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین میگردد .میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع
از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه درصد از نیروهای انسانی فوق که فار غالتحصیل دانشگاه هستند ،باید در مناطق توسعه نیافته
یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.

 -7-2سند جامع حمل و نقل شهر قم |
با توجه به نرخ باالی سفر در شهر قم و الزام وجود سند جامع در حوزه حمل و نقل ،اقدامات درخور توجهی توسط شهرداری
قم انجام گرفته اســت که در بررســی اســناد موجود ،تا کنون سه سند در این خصوص مصوب شده است که به ترتیب میتوان
به مطالعات مرحله اول طرح جامع حمل و نقل شــهر قم که پژوهشــکده حمل و نقل دانشــگاه شــریف در سال  ۸۲-۸۴انجام
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نمود ،مطالعات مرحله دوم طرح جامع حمل و نقل شــهر قم به دســت مهندســین مشــاور گذر راه در ســال  ، ۸۶و مطالعات
امکانسنجی اجرای قطار شهری قم در سال  ۸۶اشاره نمود.
شــهر قم از دیرباز یکی از مرا کز علمی مذهب تشــیع در جهان اســام بوده و وجود مرقد مطهر حضرت معصومه(س) و مســجد
مقدس جمکران ،موجب گردیده است ســیل عظیمی از مشتاقان و عاشقان به این شهر سفر کنند.
انجام مطالعات طرح حمل و نقل ،حا کی از حجم قابل توجه سفرهای شهری ،کافی نبودن امکانات فعلی ،استفاده بیرویه
از وسایل نقلیه شخصی و حجم باالی آلودگی هواست.
هــدف کلــی ایــن مطالعات که بــه منظور برنامهریزی بلندمدت ســامانه حمل و نقل شــهری و تعییــن و اولویتبندی نیازهای
آینده شهر و همچنین نحوه اولویتبندی پاسخگویی به این نیازها میباشد ،به صورت تفکیکی عبارتند از:
1.1بهبود وضعیت حمل و نقل
2.2مدیریت عرضه تسهیالت ترافیکی و توسعه معابر شهری
3.3استفاده از فناوریهای نو در سامانه حمل و نقل همگانی
4.4اعمال سیاستهای مدیریت تقاضای سفر
5.5گسترش سیستمهای اطالعرسانی و خدماترسانی جهت کاهش تقاضای سفر
6.6آ گاهی دادن به مردم درخصوص مسایل زیستمحیطی ناشی از رشد روزافزون استفاده از خودروها در محیط شهری
پیشنهادات ارائه شده در طرح جامع حمل و نقل شهر قم در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت پیشنهاد شده است که در دوره
کوتاهمــدت  5ســاله ،بــه منظــور برنامهریزی برای اقدامات ســاماندهی وضع موجود ،تســهیالت حمل و نقل و ترافیک شــهری
شــامل شــبکه معابر ،ســامانههای حمل و نقل همگانی و مدیریت تقاضای ســفر و  ...انتخاب شده اســت .دوره بلندمدت 20
ســاله جهت برنامهریزی طر حهای توســعه شــهری و تســهیالت حمل و نقل شــهری شامل شبکه معابر و ســامانههای حمل و
نقل انبوه و  ...مد نظر قرار گرفته است.
در آن مطالعــات بــا بررســی کلیه اســناد باالدســت مرتبط و ارزیابی تســهیالت موجود ترافیک شــهر قم و تعیین بــرآورد تقاضا در
وضعیت فعلی و افق طرح ،نســبت به تعیین زیرســاختهای مورد نیاز در افق طرح نظیر وضعیت شــبکه معابر ،نوع سیســتم
حمل و نقل و عوامل مربوطه اقدام شــده اســت .در نهایت براســاس شاخصهای مربوطه ،الویت اجرایی پروژههای شهری در
حوزه حمل و نقل مشخص گردیده است.
به هرحال براســاس بررســی انجام شــده ،با توجه به اینکه مطالعات طرح جامع حمل و نقل شــهر قم به صورت تخصصی به
بررســی مســایل پرداخته اســت ،نتایج این مطالعات در ســطوحی از برنامه راهبردی که به مقوله حمل و نقل اشــاره میکند
استفاده خواهد شد.

 -8-2سند راهبردی حوزه علمیه شهر قم |
نهاد مقدس حوزه علمیه تشــیع که فلســفه وجودی آن تعلیم ،تحقیق و ترویج آموزههای اســامی بر مبنای تعالیم و حیانی،
ســنت و ســیره نبی ا کرم اســام(ص) و اهلبیت (علیهمالســام) میباشد ،از بدو تأســیس تا کنون همواره منشأ برکات و ثمرات
فراوانی برای جامعه اسالمی بوده است ،به گونهای که تأثیر حرکت علمی و فرهنگی آن در جوامع غیراسالمی نیز مشهود بوده
اســت و حتی بســیاری از پیشــرفتهای علمی جهان غرب ،مرهون ترجمه و اســتفاده از آثار و کتب دانشمندان علوم اسالمی و
دینی است.
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در عصر کنونی نیز با ایجاد و اســتقرار نظام اســامی در ایران و الهامبخشــی آن برای جهانیان ،و عطش روزافزون جوامع خســته
از مکاتــب الحــادی و مــادی در اقصی نقاط دنیا و موج بیداری و معنویتگرایی در سراســر گیتــی ،فرصت بینظیری برای حوزه
علمیه جهت ایفای نقش تاریخی خود و هدایت و رهبری این خیزش عظیم معنوی به سرمنزل مقصود فراهم آمده است.
ّ
ســلف(قدس ّ
ســرهم) به ویژه احیا گر اســام نــاب محمدی در
بــا تحقیــق و تدقیق در آموزههای اســامی و دیدگاههای علمای
ّ
ّ
رهبری(مدظله) و مراجع عظام تقلید(مدظلهم) ،لزوم توجه به افقهای
عصر حاضر ،امام خمینی(ره) ،و منویات مقام معظم
بلندمدت و تفکر جهانی و بینالمللی بیش از پیش احساس میشود .از این رو با استفاده از رهنمودهای زعما و حمایتهای
شورای عالی سیاستگذاری حوزه علمیه ،این مدیریت از حدود  4سال پیش شروع به طراحی ،تهیه و تدوین سند چشمانداز
حوزه علمیه نمود.
در ایــن راســتا بــا بهرهگیری از نظرات خبرگان ،فضال ،کارشناســان حوزوی و غیرحــوزوی ،اجرای پروژههــای مطالعاتی مرتبط و
انجام جلسات کارشناسی فشرده و منظم ،و با مطالعه روند گذشته و پیشبینی رخدادهای اثرگذار بر حوزه در ابعاد آموزشی،
پژوهشــی ،تبلیغی ،تربیتی و مدیریتی ،موفق به تنظیم ســند چشــمانداز (برنامه راهبردی) حوزه علمیه شــده است .به منظور
دستیابی به سند برنامه راهبردی حوزه علمیه ،مال کها و شاخصهایی که در ادامه آمده مورد توجه قرار گرفته است.
 .1محتوای تدوین شده در راستای اصول مسلم حا کم بر حوزه علمیه میباشد ،از جمله اصول:
 -1-1اصالت اخالق و تربیت معنوی ،به مثابه اصل حا کم.
 -2-1استقالل فکری و فرهنگی حوزههای علمیه.
 -3-1حفظ هویت روحانیت و ارزشها و اصالتهای حوزه و سلف صالح.
 -4-1استقالل اقتصادی حوزه.
 -5-1ارتباط عمیق با مردم و زهد و بیآالیشی.
 -6-1ارتباط با نظام اسالمی و توجه به نیازهای گسترده و متنوع آن.
 -7-1توجه به نیازهای گونا گون انسان معاصر و به ویژه نیازهای اجتماعی.
 -8-1توجه به نیازهای جهانی به ویژه کشورهای اسالمی.
 -9-1ارتباط با مرا کز علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور.
 -10-1استفاده از علوم و تجارب بشری متناسب با اصالت حوزه.
 -11-1احیای تمدن و فرهنگ اسالمی.
 -12-1حفظ و گسترش روحیه ژرفنگری در مباحث علمی.
 -13-1استمرار تعلیم و تربیت حوزویان.
 -14-1توجه به اصول و مبانی عام استنباط از متون دینی در ابعاد کارکردی.
 -15-1زمینهسازی و تربیت طالب براساس الگوها و معیارهای ذیل:
روحیــه معنــوی و الهــی ،روحیــه نقــادی و تعمق ،روحیــه تعبد و والیتمــداری ،روحیه جامعنگــری از طریــق افزایش اطالعات
عمومی ،روحیه گروهی و جمعی ،روحیه فعال و پویا ،اندیشه اجتماعی و سیاسی ،رشد همه جانبه و متوازن شخصیت ،قدرت
بیان و سخنوری و تدوین و نگارش ،روحیه انضباط و نظم ،رعایت بهداشت جسمی و روانی ،آمادگی رزمی و دفاعی.
 -16-1حفظ کرامت انسانی و الهی و ار جگذاری متناسب با منزلت علمی و قابلیت و توانایی طالب ،فضال و علما.
 -17-1تمرکزگرایی در سیاستگذاری و برنامهریزی و تمرکززدایی در پشتیبانی و اجرا.
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 -18-1رشــد و گســترش حوزه و ایجاد مرا کز و مؤسســات وابســته با مشــارکت علما و مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و
خارجی.
 -19-1گسترش آموزشها و ارزشهای حوزوی با نگرش متعادل و متوازن به همه مناطق.

 -9-2سند راهبردی جامعهالمصطفی شهر قم |
جامعهالمصطفیالعالمیــه ،نهــادی علمی و بینالمللی با هویت حوزهای اســت که با هدف گســترش علوم اســامی ،انســانی و
اجتماعی ،با رویکرد آموزشی ،پژوهشی و تربیتی ،اهتمام دارد که انبوهی از داوطلبان را از سراسر گیتی تحت پوشش قرار دهد
و فرصت کمنظیری برای تشنگان زالل معارف اسالمی و هدایت قرآنی در سراسر جهان فراهم آورد تا ضمن تربیت مجتهدان،
عالمــان و متخصصــان پارســا و متعهــد ،بــه تبییــن ،تولیــد و تعمیق تفکرات و اندیشــههای اســامی و نشــر و ترویج اســام ناب
محمدی همت گمارد .این نهاد علمی بینالمللی بیش از  50000دانشپژوه مرد و زن را از  122ملیت ،تحت تعلیم و تربیت خود
داشته است که تا کنون ،بیش از  25000نفر از آنان ،دانشآموخته شدهاند.
 تولیدات پژوهشی جامعهالمصطفی
جامعهالمصطفیالعالمیه ،با بهرهمندی از  150گروه علمی ،آموزشی و پژوهشی 90 ،انجمن علمی ،بیش از  2500پژوهشگر12 ،
مرکز پژوهشــی و پژوهشــگاه و نیز  60کتابخانه با بیش از  500.000نســخه کتاب در داخل و خارج کشــور ،تولیدات علمی فراوانی
در زمینــه ترجمــه ،تألیــف ،پژوهــش و تصحیح در قالب  12000عنــوان کتاب 4000 ،پایاننامه 200 ،عنوان مجله و نشــریه علمی-
پژوهشــی ،علمی-ترویجی ،تخصصی و اطالعرســانی 500 ،عنوان کتاب درســی 83 ،ســایت علمی و  35000مقاله به بیش از 20
زبان زنده جهان عرضه نموده است.
 انتشارات جامعةالمصطفی
دستاوردهای علمی جامعهالمصطفیالعالمیه در قالب کتاب و منشورات دیگر به زبانهای فارسی ،عربی ،انگلیسی ،فرانسوی،
آلمانی ،روســی ،اردو ،آذری ،ترکی اســتانبولی ،هوســا ،ســواحیلی ،بنگال ،تاجیکی و ...به همت مرا کز بینالمللی ترجمه و نشر
المصطفی در قم ،مشهد ،تهران و اصفهان و نیز در کشورهای انگلستان ،اندونزی ،مالزی ،لبنان ،هند ،پا کستان ،افغانستان
و تایلند چاپ و منتشرمیشود.
 تبادالت پژوهشی جامعةالمصطفی
این نهاد علمی به منظور گسترش ارتباطات پژوهشی و تبادالت علمی ،همایشهای علمی بینالمللی ،کارگاههای پژوهشی،
اردوهــای علمــی ،المپیادهــا و مســابقات علمی بینالمللی متعددی را به صورت ســاالنه در داخل و خارج کشــور برگزار میکند
و یــا در برگــزاری آنهــا همــکاری مینماید .افزون بر ایــن ،فرصتهای مطالعاتی بســیاری را در اختیار پژوهشــگران مرا کز علمی
جهان قرار میدهد .تا کنون ،پانزده دوره جشنواره بینالمللی پژوهشی شیخ طوسی(ره) با دریافت بیش از چهارهزار اثر علمی
از شرکتکنندگانش در سراسر جهان برگزار شده است.
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|  .3بررسی مطالعات پیشین |
در اینجا به اختصار ،مطالعات و تحقیقات پیشین صورت گرفته در خصوص تدوین برنامه راهبردی شهرداری قم مورد بررسی
قرار میگیرد .سپس به آسیبشناسی این اسناد خواهیم پرداخت.

 الف) سند تدبیرگران
این تحقیق توســط گروه مشــاوران تدبیرگران در ســالهای  1391-1392هجری شمســی انجام شد که افق پنج ساله  1392الی
 1396را دربرمیگرفت .در این ســند ،نظامنامههای موجود و اســناد فرادســتی مورد مطالعه قرار گرفته اســت و به بررسی وضع
موجود اســتان قم از لحاظ شــرایط راهبردی ،وضعیت جغرافیایی ،جمعیتی ،اقتصادی ،وضع موجود تأسیســات و تجهیزات
زیربنایی ،وضعیت گردشــگری ،فرهنگی و اجتماعی ،مســایل و مشــکالت امور عملیاتی و زیربنایی شهر قم ،وضعیت مدیریت
شــهری و تحلیــل هزینههــا و درآمدهای بخشهای مختلف پرداخته شــده و ســپس چشــمانداز ،اهداف کیفــی و کوتاهمدت و
طر حها و پروژههای شهرداری قم استخراج شده است.
 ب) سند اعتصامی
ایــن مطالعــه در بازه زمانی ســالهای  ،1390-1391توســط آقای دکتــر منصور اعتصامی بــه همراه اعضــای کارگروههای تدوین
انجام گرفت.
 پ) سند چشمانداز استانداری قم
این سند به اهتمام استانداری قم ،معاونت برنامهریزی در سال  1388انجام شد .در این سند ،نخست چشمانداز شهر قم و
سپس مأموریتها ،اهداف ،راهبردها و سیاستهای اجرایی مشخص شده است.
 -1-3آسیبشناسی مطالعات مرتبط پیشین |
در ســالهای گذشــته ،در شهرداری قم فعالیتهای ارزشــمندی در خصوص تدوین سند راهبردی شهرداری صورت پذیرفته
که متأسفانه هیچ یک در عمل به عنوان برنامه عملیاتی مورد استفاده شهرداری قرار نگرفته است .در خصوص بررسی چرای
عــدم اجــرا و ارزیابــی برنامههــای تدوین شــده دالیل مختلفی میبایســت مورد بررســی و تحلیل قرار گیرد که بررســی دقیق آن
در این مقاله نمیگنجد .در اینجا به منظور پرهیز از دوباره کاری و اســتفاده از مزیتهای ســندهای قبلی و پرهیز از مشــکالت
احتمالی موجود در اسناد قبلی ،به بررسی کارشناسی این اسناد و استفاده حدا کثری از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در
آن خواهیم پرداخت:
مطالعات قبلی صورت گرفته در شهرداری قم با موضوع تدوین سند راهبردی ،دارای نقاط و ویژگیهای مثبت ذیل میباشد:
1.1در این مطالعات ،نظرسنجیهای میدانی متنوعی از جامعه آماری شهروندان ،کارکنان و مدیران استانی و مراجع تقلید در
خصوص محورهای چشمانداز و اولویتهای شهری صورت گرفته و تحلیل شده است.
2.2اسناد باالدستی در سطح منطقهای مانند سند توسعه استان به طور مناسب تحلیل شده است.
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3.3تحلیل روندهای درآمدی و هزینهای گذشته با دقت باالیی انجام شده است.
4.4سند مشکالت به تفکیک مناطق شهر مشخص شده است.
 
علیرغم برخورداری از مزایای فوق ،در حوزههای ذیل نیازمند تحلیل و کار کارشناسی بیشتر میباشد:

1.1طرح جامع و طرح تفصیلی مناطق و طرح تفصیلی کل شهر که توسط مشاوران شهرسازی تهیه شده ،به طور کامل بررسی
و تحلیل نشده است .این طر حها دارای نکات بسیاری در تحلیل وضع موجود و آینده تصویر شده قم میباشد.
2.2ســندهای تخصصــی موضوعــی و موضعی موجود شــهرداری قــم ،به نگاه کالبدی-فضایی تحلیل نشــده اســت .برای مثال
ســند جامــع حمــل و نقل یا ســند جامــع قطار شــهری ،دربردارنده نکات بســیار مهمی میباشــدکه میتوانــد در تمامی مراحل
تدوین سند مورد استفاده قرار گیرد.
3.3ارتبــاط میــان تحلیــل روندهــای درآمــدی گذشــته و ســناریوهای درآمدی آینده مشــخص نیســت و نقش عوامــل مختلف
محیطی در سناریوپردازی درآمد دیده نشده است.
4.4ساختار و سلسله مراتب راهبردی مورد استفاده در سند ،در سطوح اهداف و راهبردها بیشتر با ادبیات کالسیک برنامهریزی
راهبردی انطباق دارد و پاســخگوی ســاختار ماتریســی و تنوع وظایف گستره شهرداریها نیست که این امر در دستورالعملها
ً
و شیوهنامههای سازمان شهرداریهای کشور مکررا مورد تأ کید قرارگرفته است .استفاده از ساختارهای شبکهای و چند الیه
به عنوان سلسله مراتب راهبردی سند ،میتواند در حل این مشکل راهگشا باشد.
5.5چشــمانداز و اهداف ،کمتر به مضامین عملیاتی ترجمه شــده اســت که بخشــی از آن ناشــی از ســاختار کلی سلســله مراتب
راهبردی میباشــد .از این رو  ،ارتباط منطقی بین سلســله مراتب راهبردی و پروژههای پیشــنهادی دیده نمیشــود و به جای
تعریف پروژه در سلسله مراتب راهبردی ،پروژههای در ذیل سلسله مراتب کدینگ قبلی بودجه وزارت کشور تعریف شده است
و ارتباط ساختار با برنامه راهبردی ندارد.
6.6اهداف و راهبردها ّکمیسازی نشدهاند( .عدم تعریف شاخص)
7.7پویایی سیســتم برنامهریزی راهبردی که ویژگی اصلی میباشــد ،رعایت نشــده اســت .بر این اســاس مصادیق پروژهها در
طول برنامه به صورت ردیفهای بودجه ارائه شــده اســت ،در حالیکه براســاس مدلهای مختلف برنامهریزی شــهری مایل
اســتونهای مدنظــر برنامهریــزان شــهری ،میبایســت در افــق برنامــه تعریف شــده و در انتهای هر ســال بعد از ممیزی شــرایط
داخلی و محیطی ،نسبت به ارائه پیشنهادات بودجهای برای هر سال اقدام کرد .عدم رعایت این نکته باعث شده که درصد
انطباق بودجه پیشنهادی با واقعیت عملیاتی شده ،در افق برنامه تفاوت بسیاری داشته باشد.

فصل سوم
تدوین چشمانداز
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|  .1مقدمه |
در این فصل ابتدا به مفاهیم و ویژگیهای چشــمانداز میپردازیم ،پس از آن نکات کلیدی مربوط به چشــمانداز که در اســناد
باالســری به آن اشــاره شــده اســت را اســتخراج میکنیم .در مرحله بعد به بهینهکاوی چشــمانداز در کالنشــهرهای داخلی و
خارجی و به بررســی وضعیت ســرانههای کاربری موجود شــهر قم پرداخته ،و در نهایت به استناد بررسی کلیه اسناد باالسری،
ترسیم شمای کالبدی شهر در سال  1400براساس سرانههای کاربری و جمعبندی نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده اعضای
ستاد راهبری چشماندازهای شهرداری قم در افق  1414بیان میشود.

|  .2تعاریف چشمانداز |
 .1مفهوم چشمانداز
 چشــمانداز یــک عامــل کلیــدی در رهبری و یک جنبش ذهنی از شــناختهها به ناشــناختهها اســت که رهبــران اثربخش را
ً
قادر میسازد با درکنار هم قرار دادن حقایق ،آرزوها ،ایدهآلها ،فرصتها و تهدیدها ،آیندهای جذاب و تقریبا دستیافتنی را
تصویر کنند)Hickman & Silva( .
ً
 چشــمانداز ،وضعیتــی را معرفــی میکند که پس از اجرای کامال موفقیتآمیز برنامهها و اســتراتژیها ،به آن دســت خواهیم
یافت.
 آینده مطلوب مبتنی بر ظرفیتهای بالقوه و مزیتهای رقابتی
 .2ویژ گیهای چشمانداز
 دارای متنی کوتاه ()Brief
 واقعگرایانه ()Realistic
 واضح و قابل فهم ()Clear and understandable
 مطلوب و برانگیزاننده ()Desirable and motivating
 تعهدزا ()Making commitment
 جامع ()Broad
 بلندپروازانه ()Ambitious- it should not be easily achieved
 جهت دهنده ()Provide a general sense of direction
 بیانی روشن از مقصد
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شکل  :8ویژگیهای چشمانداز

واقعی

خاص

اما چالشانگیز

تصویربرانگیز

برای همه معنادار و

نوشته شده با لحن

قابل درک

مثبت

بیان شده با زبان حال

کوتاه

ویژ گیهای چشمانداز

جذاب و انگیزاننده

دارای افق زمانی

روح جمعی شهروندان

ثابت در یک دوره

ساده و به یادماندنی

بازتابنده

به لحاظ درونی
سازگار

بلندمدت

ویژگیهای
استوار بر

منحصربفرد شهر

ارزشهای مشترک
شهروندان

 .3چشمانداز یک شهر
چشــمانداز یک شــهر ،بیان واضح و مختصر یک شــهر در آینده میباشــد در صورت فعلیت یافتن تمامی ظرفیتهای شهر و به
عبارت دیگر ،چشمانداز یک شهر نمایش آینده بالقوه یک شهر است.
چهار ویژگی اصلی چشمانداز شهر:
 روشن و فشرده بودن
 معطوف به آینده بودن
 به فعلیت درآمدن توانها و ظرفیتهای بالقوه
 تمرکز بر مزیتهای رقابتی شهر
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 .4تفاوتهای چشمانداز شهر با چشمانداز شهرداری
در شــهرهای توســعه یافتــه کــه مدیریــت یکپارچه شــهری در آنها به طــور کامل اجرا میشــود ،برنامــه راهبردی و چشــمانداز
شهرداری بخش یا زیردستی از سند توسعه شهر میباشد .اما در ایران با توجه به عدم محقق شدن مدیریت واحد شهری ،این
ً
امکان به طور کامل فراهم نشــده و با توجه به جامعیت فعالیت شــهرداری نســبت به سایر متولیان شهری ،غالبا از چشمانداز
شهرداری به عنوان چشمانداز شهر نیز یاد میشود.
(البته در پارهای از موارد ،پروژههای محدودی با همکاری ســایر دســتگاهها جهت تهیه ســند چشــم انداز شــهر صورت گرفته
که با توجه به جامعیت فعالیتهای شــهرداری در ســطح شــهر ،این چشــمانداز همگام و همسان با چشمانداز شهرداری بوده
است).
بر این اســاس و مبتنی بر دســتورالعملهای ارسالی وزارت کشور در خصوص تهیه برنامه راهبردی شهرداریها ،تفکیک حوزه
وظایف شهر و شهرداری به این صورت است .این سند حوزه وظایف ذیل را در سطح شهر پوشش میدهد:
 راهبردهایی که مسئولیت تحقق آن راهبرد بر عهده شهرداری است.
 راهبردهایی که مسئولیت تحقق آن در سطح شهر به طور مشترک برعهده شهرداری و سایر دستگاهها است.
 راهبردهایی که مسئولیت تحقق با سایر دستگاهها میباشد ،اما نیاز به اقداماتی از سوی شهرداری دارد.
بــا ایــن ادبیــات و در نظر گرفتن حجم باالی فعالیتهایی مرتبط با شــهرداری (فعالیتهایی که شــهرداری مســئول مســتقیم
ً
اجــرای آنهــا میباشــد یــا در اجرای آن همــکاری نموده و یا نهایتا تســهیلگر آن میباشــد) میتوان به این نکته اشــاره کرد که
چشمانداز شهرداری قم میتواند به عنوان آیینه تمام نمای چشمانداز شهر قم در افق  1414مورد استفاده قرارگیرد.

 .5الگوی چند چشماندازی
بهطور کلی دو الگوی اصلی برای تنظیم چشمانداز توسعه شهری در نظر گرفته میشود:
1.1الگوی تک چشماندازی
2.2الگوی چندچشماندازی
در الگوی تک چشــماندازی ،قبل از رســیدن به راهبردها یک ســطح دیگر به عنوان اهداف راهبردی یا اهداف راهبردی مطرح
میشــود ،امــا در الگــوی چندچشــماندازی از آنجــا کــه اهداف کلی در بندهای مختلف چشــمانداز مســتتر اســت ،بعــد از بیان
چشماندازها به ارائه راهبردها پرداخته میشود.
با توجه به رواج بیشتر الگوی چندچشمانداز در تهیه اسناد راهبری کالنشهرهای بینالمللی و ملی ،و نظر به اینکه در الگوی
چندچشماندازی هر یک از چشماندازها خود به تنهایی نیز چشمانداز بوده ،و به منظور دستیابی به چشماندازی با مفهوم،
روان و ســلیس که قابل فهم و جذب برای تمام شــهروندان باشــد ،و با توجه به دســتورالعمل وزارت کشــور برای کالنشــهرها،
سند راهبردی شهرداری قم بر مبنای الگوی چندچشماندازی تدوین شده است.
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|  .3بررسـی اسـناد باالدسـتی در تبیین چشـمانداز |
در این بخش ،اســناد باالدســتی که پیشــتر به آن اشــاره شد مورد اســتفاده قرار میگیرد و نکات کلیدی این اسناد در ارتباط با
تدوین چشمانداز استان قم ،استخراج میشود.

 -1-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس بیانات مقام معظم رهبری |
بیانات و رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری که در ارتباط با برنامهریزی راهبردی و سند برنامه پنج ساله شهرداری قم
قرار میگیرد ،به صورت خالصه در ذیل گفته شده است:
1.1شهر علم
2.2شهر جهاد
3.3شهر بصیرت
4.4شهر آ گاهیدهنده
5.5صنعت کشاورزی و صنایع دستی
6.6معماری اسالمی
7.7عدالت در دسترسی به خدمات
8.8پایگاه اهلبیت(ع)
9.9سرچشمه برترین معارف اسالمی و دینی
1010قطب زیارتی و معنوی
1111پایگاه انقالب و روحانیت
 -2-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران افق | 1404
مطابق با مطالب عنوان شــده در ســند چشــمانداز جمهوری اسالمی افق  1404فصل پیش ،موارد ذیل در ارتباط با چشمانداز
کالنشهر قم استخراج میشود:

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 59 1400

جدول  :6نکات قابل استفاده در چشمانداز قم با استفاده از سند چشمانداز جمهوری اسالمی افق 1404

نکات قابل استناد در چشمانداز قم

سند باالدستی

توسعه یافته با جایگاه اول علمی و فناوری
هویت اسالمی و انقالبی
سند چشمانداز
جمهوری

الهامبخش در جهان اسالم
برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا و تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه
اجتماعی

اسالمی ایران در

امن

افق 1404

بهرهمند از محیطزیست مطلوب
فعال ،مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کاری ،انضباط ،روحیه تعاون و
سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

 -3-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس برنامههای پنجم و ششم توسعه |
نکات کلیدی و قابل توجه از برنامه پنجم توســعه کشــور که در برنامهریزی راهبردی کالن شــهر قم موثر بوده ،در قالب جدول
ذیل ارائه شده است:
جدول  :7نکات قابل توجه برنامه پنجم توسعه در چشمانداز قم

سند

نکات قابل توجه در چشمانداز قم

توسعه فضاهای مذهبی -فرهنگی و بهرهگیری بهینه از بقاع متبرکه ،گلزار شهدا و اما کن
قانون برنامه پنجم توسعه کشور مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلیترین پایگاه عبادی و تربیتی ،سیاسی،
قانون برنامه پنجم توسعه کشور

اجتماعی و فرهنگی
توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نیازمند
با تأ کید بر برنامههای اجتماع محور و خانواده محور

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

تأمین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای از دولت

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی از دولت

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

مقاومسازی ساختمانها

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

اصالح الگو مصرف به ویژه مصرف انرژی
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سند

نکات قابل توجه در چشمانداز قم

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

مدیریت جامع شهری

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

نظام درآمدهای پایدار شهرداریها

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

مدیریت سبز

 -4-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس سند توسعه استان |
براساس سند توسعه استان ،موارد زیر که در قالب جدول ارائه شده در ارتباط با چشمانداز شهر قم استخراج شده است:
جدول  :8نکات قابل توجه سند توسعه استان در چشمانداز قم

سند

نکات قابل توجه در چشمانداز قم

سند توسعه ملی استان

امالقرای جهان تشیع

سند توسعه ملی استان

احیا و توسعه فرهنگ و معارف اسالمی و علوم اهلبیت(ع) در سطوح ملی و فراملی

سند توسعه ملی استان

فراهمسازی زیرساختهای ارتباطی و رسانهای مناسب برای توسعه در کلیه عرصهها بهویژه
فرهنگ و علوم اسالمی و گسترش ارتباطات فرهنگی و مذهبی با کشورهای اسالمی

سند توسعه ملی استان

افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی

سند توسعه ملی استان

کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی

سند توسعه ملی استان

عدم تعادلهای منطقهای موجود از حیث توزیع جمعیت و فعالیتهای خدماتی

سند توسعه ملی استان

فراهم نمودن فضای مناسب سکونت و حذف حاشیهنشینی ودسترسی عادالنه شهروندان
به خدمات شهری(ساماندهی حاشیهنشینی)

سند توسعه ملی استان

ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

سند توسعه ملی استان

دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی

سند توسعه ملی استان

ارتقای نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و
گروههای اجتماعی

سند توسعه ملی استان

محدودیت منابع آب و مصرف بهینه آب و بازیافت آن

سند توسعه ملی استان

حفظ ،احیا و بهرهبردای بهینه از منابع طبیعی و جلوگیری از پیشروی کویر

سند توسعه ملی استان

ارتقا و توسعه همه جانبه و پایدار صنعت گردشگری (زیارت و سیاحت)
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سند
سند توسعه ملی استان

نکات قابل توجه در چشمانداز قم
توسعه و تقویت صنایع دستی بومی استان و حفظ هویت صنعت فرش دستباف قم
بهعنوان یک تولید صنعتی ،هنری و بازاریابی

سند توسعه ملی استان

ارتقای سطح شاخصهای ورزشی ،تفریحی و هنری

سند توسعه ملی استان

ساماندهی مرا کز سکونتی برای سرریز جمعیت قم

سند توسعه ملی استان

وجود شرایط اقلیمی متنوع برای تولید انواع محصوالت کشاورزی و امکان توسعه
کشتهای محصوالت گلخانهای

سند توسعه ملی استان

تعهد سازمانی نیروها ،بهرهمندی از نیروهای متخصص و ماهر بومی.

سند توسعه ملی استان

فراهم بودن زمینه توسعه مرا کز صنعتی و معدنی

سند توسعه ملی استان

وجود فضای معنوی و فرهنگی

سند توسعه ملی استان

سرمایه انسانی مستعد جهت امر توسعه

سند توسعه ملی استان

کمبود زیرساختهای بازرگانی نوین (.انبار ،سردخانه و)..

سند توسعه ملی استان

کمبود تأسیسات و امکانات اقامتی و رفاهی برای زایرین و گردشگران.

سند توسعه ملی استان
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نامناسب بودن وضعیت پایانههای مسافربری و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل مسافر
کاال.

سند توسعه ملی استان

هرم سنی ناموزن(جوانبودن ساختار سنی)

سند توسعه ملی استان

ایجاد مرا کز اقامتی و تفریحی

سند توسعه ملی استان

وجود مرا کز صنعتی آالینده محیط شهری در محدوده شهر

سند توسعه ملی استان

شهر گردشگری

سند توسعه ملی استان

پرا کندگی جغرافیایی حوزههای مختلف اداری

سند توسعه ملی استان

واقع شدن شهر قم بر روی گسل زلزله

 -5-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس طر ح تفصیلی شهر قم |
یکی از اســناد باالدســتی ،طرح تفصیلی شــهر قم میباشد که به طور مفصل درباره آن صحبت شد ،لیکن نکات قابل استفاده
از آن در ذیل عنوان شده است:
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جدول  :9نکات قابل توجه طرح تفصیلی در چشمانداز قم

سند

طرح تفصیلی

نکات قابل توجه در چشمانداز قم

وجود حوزههای علمیه و حضور علما و مراجع تقلید به منظور تربیت طالب و فضالی علوم دینی برای
جهان تشیع

طرح تفصیلی

جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت و توزیع متعادل فعالیتها

طرح تفصیلی

احیا و ایجاد تحرک در اقتصاد شهر و ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد شهرداری

طرح تفصیلی

جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت و کاهش مهاجرپذیری

طرح تفصیلی

توسعه فضای سبز شهری و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغداری

طرح تفصیلی

توسعه توریسم زیارتی

طرح تفصیلی

ارتقای نقش خدماتی شهر قم در منطقه

طرح تفصیلی

توسعه و گسترش تأسیسات زیربنایی با توجه به اصول بهینهسازی و صرفهجویی در مصرفانرژی

طرح تفصیلی

توسعه نقش بازرگانی و پشتیبانی صنایع در شهر قم

طرح تفصیلی

ایجاد انگیزه سرمایهگذاری جهت بهبود کیفیت محیطشهری از طریق ایجاد رانتهای فضایی

طرح تفصیلی

دسترسی عادالنه همه شهروندان و زایران به خدمات مورد نیاز

طرح تفصیلی

بازسازی و نوسازی بافت فرسوده مرکزی

طرح تفصیلی

محدود نمودن توسعه شهر در داخل محدوده قانونی و افزایش ترا کم شهر

طرح تفصیلی

تداوم و پیوستگی فرم شکل شهر

طرح تفصیلی

بستر طبیعی شهر قم و وجوداراضیهموار برایتوسعهشهری

طرح تفصیلی

جاذبههایطبیعی نواحی پیرامون شهر قم ،وجود  240بنای تاریخی 100 ،زیارتگاه و  40بقعه متبرکه که
سبب توسعه توریسم در این شهر است

طرح تفصیلی

وجود جاذبههای کویری و میراث طبیعی جهت توسعه گردشگری.

طرح تفصیلی

تمرکز خدماتو جمعیت در شهر قم و تمایل بهمهاجرت به این شهر

طرح تفصیلی

ارزشهای تاریخی و فرهنگی و وجود عناصر باهویت که سبب با ارزش شدن کالبد شهر میگردد

طرح تفصیلی

بهبود کیفیت اداره شهر در راستای ایجاد همگرایی و هماهنگی در ارگانهای دخیل در امر اداره آن
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نکات قابل توجه در چشمانداز قم

سند

طرح تفصیلی

ارتقای سطح بهرهوری و کارآیی از امکانات و پتانسیلهای شهر از طریق توجه به روشهای مدیریتی
نوین

طرح تفصیلی

توجه به نقش  NGOهای قم باهدف افزایش مشارکتهای مردمی

طرح تفصیلی

تعادلبخشی فضایی شهر

طرح تفصیلی

ارتقای کیفی زندگی شهری

طرح تفصیلی

تقویت و بهبود زندگی اجتماعی

طرح تفصیلی

بهبود کیفی و ارتقای محیطزیست

طرح تفصیلی

تقویت ساختار شهر ،ایجاد هویت و خوانایی

طرح تفصیلی

انتقال کاربری ها و صنایع مزاحم و آالینده

طرح تفصیلی

ایجاد صنایع پا ک

طرح تفصیلی

ایجاد هماهنگیبین کاربریها (وجود کاربریهای نامتناجس)

طرح تفصیلی

حفظ اراضیکشاورزی و باغی به عنوان فضای سبز آتی

طرح تفصیلی

خروج واحدهای پرواربندی و دامپروری

 -6-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس نظرات مراجع تقلید |
براساس نظرات مراجع تقلید ،موارد زیر که در قالب جدول ارائه شده در ارتباط با چشمانداز شهر قم استخراج شده است:
جدول  :10نکات قابل توجه براساس نظرات مراجع تقلید در چشمانداز قم

سند

نکات قابل توجه در چشمانداز قم

نظرسنجی از مراجع تقلید

توسعه فضاهای سبز و پارکها ،توسعه خدمات فرهنگی ،تفریحی

نظرسنجی از مراجع تقلید

توجه ویژه به معماری اسالمی و ایرانی

نظرسنجی از مراجع تقلید

رفع مشکالت ترافیکی

نظرسنجی از مراجع تقلید

زیباسازی منظر شهری

نظرسنجی از مراجع تقلید

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
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 -7-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس سند حوزه علمیه قم |
با استفاده از سند حوزه علمیه قم ،میتوان نکات زیر را در ارتباط با چشمانداز شهر قم استخراج کرد.
جدول  :11نکات قابل توجه براساس سند حوزه علمیه در چشمانداز قم

سند

نکات قابل توجه در چشمانداز قم

چشمانداز حوزه علمیه

قوانین و مقررات جامع ،شفاف و روان متناسب با نیازها

چشمانداز حوزه علمیه
چشمانداز حوزه علمیه

نظام تربیتی پرورشدهنده انسانهای آ گاه و معتقد به مبانی اسالم ،متخلف به اخالق و
ارزشهای دینی ،مسئولیتپذیر و مدافع حریم اسالم و شیعه
مدافع و مروج فرهنگ غنی و ممتاز اسالمی و شیعی با حفظ وحدت و انسجام اسالمی و مقابله
با تهاجم فرهنگی

چشمانداز حوزه علمیه

مدیریت توانمند و متکی بر دانش و مهارت

چشمانداز حوزه علمیه

تشکیالت و سازمانی متوازن و تناسب با کارکردها

چشمانداز حوزه علمیه

نظام برنامهریزی کارآمد و اثربخش متناسب با نیازها و واقعیتهای عینی

چشمانداز حوزه علمیه

منابع و امکانات و فضاهای متناسب با برنامه و فعالیتها

چشمانداز حوزه علمیه

نیروی انسانی مستعد ،خالق ،متعهد و توانمند در زمینههای علمی ،فرهنگی و اخالقی و آشنا با
زبان روز و اندیشههای مرتبط با دین

چشمانداز حوزه علمیه

روشها و فناوریهای کارآمد سنتی و نو

چشمانداز حوزه علمیه

نظام نظارتی فعال و هدایتگر در ابعاد کارکردی
تأمینکننده نیازهای نظام اسالمی براساس مبانی صحیح اجتهاد به شیوه فقه جواهری

چشمانداز حوزه علمیه متناسب با مقتضیات زمان و مکان و ارائه دهنده الگوی حکومت اسالمی برای بهرهبرداری در
سطح ملی و فراملی
چشمانداز حوزه علمیه

معرف فرهنگ صحیح مهدویت با مالحضه اعتقاد به منجی در سایر ادیان و مذاهب

چشمانداز حوزه علمیه

متون و محتوای غنی ،ممتاز و متناسب با نیاز جوامع مخاطب

 -8-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس سند جامعهالمصطفی قم |
در ادامه ،چشمانداز جامعهالمصطفی شهر قم مورد بررسی قرار میگیرد:
هلل االعظم(عج) ،عزم و تالش ســازمانی و در راســتای اســتقرار
بــا اتــکال بــه قــدرت الیزال الهی ،عنایات و توجهات حضرت بقیها 
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فرهنگ اسالم ناب محمدی(صلیاهلل علیه و آله) ،معارف قرآن و اهلبیت(علیهمالسالم) ،تجدید حیات تمدن اسالمی و بسط
علوم اسالمی در گستره جهانی و افق ( 1404ه.ش) ،جامعهالمصطفی(ص) العالمیه نهادی است بالنده و سرآمد در بین مرا کز
علمی اســامی ،الهامبخش ،با مرجعیت علمی-دینی که از طریق دســتاوردهای اندیشهای در طراز جهانی ،دانشآموختگانی
عالم ،مهذب ،مسئولیتپذیر و تأثیرگذار در گفتمانهای علمی و فرهنگی بینالمللی ،حضوری مؤثر و نقشآفرین در عرصههای
معرفتی و مناطق استراتژیک جهان دارد.

 -9-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس مطالعات پیشین (سند تدبیرگران) |
از سند تدبیرگران ،موارد ذیل در ارتباط با چشمانداز شهر قم استخراج میشود:
جدول  :12نکات قابل توجه براساس سند تدبیرگران در چشمانداز قم

سند

تدبیرگران

نکات قابل توجه در چشمانداز قم

توسعه و بهبود امور فرهنگی -اجتماعی ،شهروندی در راستای حرکت به سمت جامعه دین
محور

تدبیرگران

ارتقای سطح فرهنگ شهرنشینی

تدبیرگران

نشاط عمومی

تدبیرگران

حرکت از یک سازمان خدماتی به سمت نهاد اجتماعی

تدبیرگران

ارتقای سطح مدیریت و حکمرانی شهری

تدبیرگران

ایجاد مدیریت علمی و دانشبنیان بر فناوریهای روز

تدبیرگران

توسعه سرمایه انسانی و مشارکت حدا کثری مردم و نخبگان

تدبیرگران

توسعه منابع ،سرمایهگذاری و اقتصاد پایدار شهری ،در راستای توسعه پایدار و همه جانبه شهر

تدبیرگران

شهر ایمن

تدبیرگران

سالمت و محیطزیست شهری در راستای ایجاد شهری پا ک ،آرام و سبز

تدبیرگران

حفاظت و ارتقای سطح توانمندیهای محیطی و انسانی در راستای توسعه پایدار

تدبیرگران
تدبیرگران

شهرسازی و بهبود کیفیت کالبد شهری در راستای ایجاد کالبد شهری زیبا ،جذاب و معنوی با
معماری اسالمی–ایرانی
حمل و نقل روان و جابهجایی راحت در راستای ایجاد آرامش و آسایش و توسعه متوازن با
بهبود عبور و مرور شهری

66

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

 -10-3نکات قابل استفاده در چشمانداز شهر قم براساس مطالعات پیشین (سند اعتصامی) |
از سند اعتصامی ،موارد ذیل در ارتباط با چشمانداز شهر قم استخراج میشود:
جدول  :13نکات قابل توجه براساس سند اعتصامی در چشمانداز قم

سند

نکات قابل توجه در چشمانداز قم

اعتصامی

امکان جذب منابع ملی و استانی در پروژهها

اعتصامی

امکان سرمایهگذاری اتباع خارجی در قم

اعتصامی

جلوگیری از توسعه شهر بر روی اراضی نامناسب از نظر طبیعی

اعتصامی

قرارگیری در مسیر چهارراه مواصالتی استانهای کشور و نزدیک بودن به پایتخت

اعتصامی

وجود حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) و اما کن شاخص مذهبی ،وجود اما کن زیارتی ،وجود مرا کز
حوزوی و مراجع

اعتصامی

وجود مسجد جمکران

اعتصامی

وجود زیرساختها و پتانسیلهای محیطی مناسب در برنامهریزی توریسم مذهبی

اعتصامی

تصدیگری و عدم برونسپاری

اعتصامی

ضعف در زیرساختها و طر حها ،فرآیندها جهت مدیریت واحد (ممیزی -حسایداری -طرح
موضوعی و)...

اعتصامی

عبور ریل راهآهن سراسری از داخل شهر قم

اعتصامی

وجود آرامستانهای فعال متعدد در داخل محدوده شهر

اعتصامی

وجود مرا کز و پادگانهای نظامی در محدوده شهر

|  .4بهینهکاوی چشمانداز در سایر کالنشهرها |
به منظور داشتن دید روشن در نگارش چشمانداز ،از شهرهای مرتبط در حوزه داخلی و خارجی در بهینهکاوی استفاده شده
است.
در بهینهکاوی شــهرها ،میزان انطباق شــرایط اقلیمی ،فرهنگی ،گردشــگری ،اجتماعی مورد توجه قرارگرفته اســت .همچنین
ســعی شــده اســت در هر مضمون ،نمونه مشــابه خارجی که در یک حوزه دارای برتری محســوس میباشــد ،اســتفاده شــود.
همچنین دسترسی آزاد به اطالعات شهرها ،از دیگر انتخاب موارد بهینهکاوی است.
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الف .شهرهای بهینهکاوی شده در مقیاس ملی ،و دلیل انطباق با شهر قم:
1.1تهران :به دلیل پایتخت بودن و در حوزه تقسیمات کشوری ،مرکزیت و جامعیت و کالنشهر بودن
2.2مشــهد :وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) و ســایر اما کن مقدس که هویت منحصر به فرد به شــهر میدهد .شهری است
مذهبی که دارای حوزههای علمیه مشابه میباشد .همانند قم جزو کالنشهرهای کشور و مرکز توریستی دینی ایران است.
3.3شــیراز :شــهر مذهبــی و وجــود حوزههــای علمــی مشــابه .همانند قم جزو کالنشــهرهای کشــور و شــهری توریســتی -دینی
میباشد .شباهت معماری ایرانی-اسالمی .اقلیم خشک و گرم.
4.4اصفهان :کالنشــهر بودن ،شــهر توریســتی ،صنایع دســتی ،وجود اما کن تاریخی ،معماری ایرانی-اســامی ،اقلیم خشــک
وگرم.
5.5قزوین :قرار گرفتن در کریدور ترددی.
ب .شهرهای بهینهکاوی شده در مقیاس بینالمللی و دلیل انطباق با شهر قم:
1.1مکه :وجود اما کن مقدس و توریسم دینی
2.2جده :مرکز فرهنگی اسالمی در کالس جهانی
3.3ملبورن :توسعه یافتگی باال ،توزیع مناسب خدمات
4.4ونکوور :پیشروترین در بسیاری از حوزههای مدیریت شهری از دید بانک جهانی
5.5دوبلین :شهر توسعه یافته دارای بافت سنتی
6.6واتیکان :مرکز مسیحیت در جهان
7.7ایالت نوادا -آمریکا :اقلیم ،اقتصاد گردشگری
ج .بررسی چشمانداز در شهرهای بهینهکاوی شده:

 چشمانداز واتیکان
1.1ایجاد جهانی آزاد و رها ،التیام دهنده از طریق آموزههای نجاتبخش حضرت مسیح
2.2آ گاهیرســانی و حمایت از پیام مســیحیت ،با حفظ وحدت همه جانبه کلیســا در راســتای ترویج صلح و عدالت برای همه
بشریت.
 چشمانداز ونکوور
1.1چشمانداز ما ،خلق فرصتهایی است که بتوانیم شهری مبتنی بر
2.2اقتصاد محلی قوی
3.3محالت سرزنده ،پرجنب و جوش و کامل
4.4شهری بینالمللی و سازماندهی شده مطابق با نیاز نسل آینده
5.5سبزترین شهر دنیا
6.6تلفیق هنر با زندگی روزمره مردم
7.7تقویت جامعه مدنی از طریق توسعه مجامع فرهنگی
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8.8حمل و نقل فرا گیر ،سالم ،مرفه برای ایجاد آینده قابل زندگی
9.9دارای پارکهایی که منعکس کننده نشاط فرهنگی جامعه باشد

 چشمانداز ملبورن
1.1ملبورن شهری است برجسته ،الهامبخش و پایدار
2.2شهری برای مردم
3.3شهری خالق
4.4شهری شکوفا
5.5شهری دانا
6.6شهری زیستی
7.7شهری همبند
 چشمانداز دوبلین
در  25تــا  30ســال آینــده ،دوبلیــن بــه عنوان یکــی از پایدارتریــن ،پویاترین و مبتکرترین شــهرهای منطقه اروپا ،دارای شــهرتی
بینالمللی اســت .دوبلین با چشــمانداز مشــترک شــهروندان و رهبران شــهری خود ،شــهری است زیبا ،فشــرده ،با شخصیتی
متمایز ،دارای فرهنگی بانشــاط و متنوع ،هوشــمند ،ســبز ،و با اقتصادی مبتنی بر نوآوری .در بین شــهرهای همجوار خود ،از
نظر اجتماعی شــهری اســت فرا گیر با سیســتم حمل و نقل عمومی ،دوچرخهســواری و پیادهروی نمونه و ستودنی در پوشش
یک شــبکه فضای ســبز متنوع و با کیفیت .به طور خالصه ،چشــمانداز دوبلین عبارت اســت از پایتختی که مردم با هر انتخابی
برای زندگی ،کار و تجربه به دنبال آن میگردند.
 چشمانداز مکه
مکــه شــهری هوشــمند تلقــی شــده که تــوان مدیریتیاش ناشــی از دریافت دادههای شــهری از مبــدأ وقوع ،و پــردازش مرکزی
اطالعات در مرکز و مدیریت بحرانهای احتمالی براساس مرا کز امداد شهری در نزدیکترین مکان نسبت به محل وقوع است.
مکه شهری است که محور توسعه آن توریسم دینی است.
 چشمانداز جده
مرکز فرهنگی اسالمی در کالس جهانی
مقصد گردشگری و تجاری جهانی منطبق بر ویژگیهای زیستمحیطی و انسانی متمایز ،که از بستر توسعه پایدار شهری بهره
میبرد.
 چشمانداز ایالت نوادا -آمریکا
1.1پرطراوت ،تفریحی
2.2متنوع از لحاظ منابع درآمدی
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3.3شهر پیشرفتهای که شهروندانش احساس امنیت میکنند
4.4با همسایگان خود با خوشی رفتار میکنند
5.5به حکومتشان دسترسی دارند.
جدول  :14بهینهکاوی چشمانداز در مقیاس بینالمللی

نام شهر

دلیل انطباق

مکه

وجود اما کن مقدس و توریسم دینی

جده

مرکز فرهنگی اسالمی در کالس جهانی

ملبورن

توسعه یافتگی باال  -توزیع مناسب خدمات

ونکوور

پیشروترین در بسیاری از حوزههای مدیریت شهری از دید بانک جهانی

دوبلین

شهر توسعه یافته دارای بافت سنتی

واتیکان

مرکز مسحیت در جهان

ایالت نوادا -آمریکا

اقلیم ،اقتصاد گردشگری

 چشمانداز مشهد
شــهری زیارتی ،ســیاحتی و مذهبی ،آرامشدهنــده ،فر حبخش ،با اقتصاد خدماتی و صنایع برتــر ،مبتنی بر فناوری و خدمات
مناسب در سطح جهان در محورهای زیر معرفی شده است:
در  20سال آینده ،مشهد مقدس کالنشهری است:
1.1با هویت منحصر به فرد مذهبی-زیارتی و فرهنگی در مقیاس ملی و جهانی
2.2پیشتاز توسعه پایدار شهری در سطح ملی با رویکرد جهانی و با اتکا به اقتصاد دانشمحور ،صنایع پیشرفته و خدمات برتر
به ویژه خدمات زیارتی ،گردشگری فرهنگی و گردشگری طبیعی
3.3دارای فضاهای شهری باهویت ،فعال ،سرزنده ،ایمن و خاطرهانگیز برای تمام شهروندان ،زایران ،گردشگران و مسافران.
 چشمانداز شیراز
1.1شهر مذهبی و پایتخت فرهنگی ایران اسالمی
2.2شهر زندگی ،کار و تفریح
3.3شهر خدمات و فناوری در جنوب کشور
4.4شهر گردشگردی (مذهبی ،ورزشی ،سیاحتی ،درمانی ،تاریخی و فر هنگی) برتر در سطح ملی و جهانی
5.5شهر سبز ،پا ک و ایمن
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6.6شهر زیبا ،منسجم و باهویت
7.7شهر روان
8.8شهر فناوری اطالعات و ارتباطات
9.9شهر توانمند در مدیریت شهری و جذب سرمایهگذاری

 چشمانداز اصفهان
1.1اصفهان ،پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی
2.2شهری اسالمی ،طیب ،مسجدمحور ،مهد عالمان و نخبگان ،الهامبخش و مظهر تمدن نوین اسالمی
3.3شهری مردممحور با مدیریت واحد ،مبتنی بر حکمت و دانایی ،ارزشمدار و با رویکرد عدالت اجتماعی
4.4شهری خالق با مردمی مؤمن ،دانا ،بانشاط ،مسئولیتپذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی
5.5شهری زیبا با سیمایی چشمنواز ،سرسبز ،آباد ،روان ،ایمن ،سالم و هوشمند
6.6شهری پیشرفته با معماری ایرانی -اسالمی ،متعادل ،متوازن و سازگار با هویت تاریخی و فرهنگی
7.7شهری توسعهیافته با اقتصاد و معیشت پویا و بهرهور ،متکی بر تولید علم ،فناوری و گردشگری و توأم با رفاه
8.8شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ ،هنر و گردشگری و بهترین شهر ایران برای زندگی
 چشمانداز تهران
چشماندار بلندمدت شهر تهران ،که سیمای مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی برای کالنشهر تهران و پایتخت کشور است
و هماهنگ با چشمانداز بیست ساله کشور ،مبتنی بر آرمانهای زیر است:
1.1شهری با اصالت و هویت ایرانی (شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه سامان مییابد)
2.2شهری دانشپایه ،هوشمند و جهانی
3.3شهری سرسبز ،زیبا ،شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده
4.4شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
5.5شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت ،فعالیت و فراغت
6.6شهری روان با رفاه عمومی و زیرساختهای مناسب ،همراه با تعدیل نابرابریها و تأمین عادالنه کلیه حقوق شهروندان
7.7کالنشــهری با عملکرد ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت امور فرهنگی-پژوهشــی و سیاســی در ســطح کشــور ،و
حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی.
 چشمانداز قزوین
1.1شهری با یک نظام مدیریت شهری یکپارچه ،هماهنگ ،برنامه محور ،توانمند و شهروندمدار
 2.2شهری پایدار ،سالم ،امن و بانشاط
 3.3شهری با اقتصاد پویا ،توانمند ،دانشمحور و رقابتی
 4.4مرکز تولید و ارائه کاالها ،خدمات ،اطالعات و دانش برتر در سطح منطقهای و ملی
 5.5شهری تاریخی ،باهویت ،زیبا و جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی
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6.6شهر سبز با باغهای سنتی و هماهنگ با طبیعت
 7.7پایگاه و مرکز هنر خوشنویسی در جهان اسالم
 8.8قطب علمی ،پژوهشی و دانشگاهی در سطح ملی و فراملی
 9.9شهر عدالتمحور با امکانات و فرصتهای برابر برای همه سا کنانش
 1010شهری که سا کنانش به آن افتخار کنند
 1111شهری با شهروندان بافرهنگ ،آ گاه ،مسئول و مشارکتجو
 1212شهری ترانزیتی -صنعتی با صنایع متنوع و دوستدار محیطزیست
جدول  :15بهینهکاوی چشمانداز در مقیاس ملی

نام شهر

دلیل انطباق
پایتخت و در حوزه تقسیمات کشوری

تهران

مرکزیت و جامعیت
کالن شهر
وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا و سایر اما کن مقدس که هویت منحصر به فرد به شهر
میدهد

مشهد

    شهر مذهبی و وجود حوزههای علمیه مشابه
همانند قم جزو کالنشهرهای کشور میباشد
مرکز توریستی دینی شهر ایران
شهر مذهبی و وجود حوزههای علمیه مشابه
همانند قم جزو کالنشهرهای کشور میباشد

شیراز

توریستی دینی شهر شیراز
معماری ایرانی اسالمی
اقلیم خشک و گرم
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دلیل انطباق

نام شهر

کالنشهر بودن
شهر توریستی
صنایع دستی
اصفهان

اما کن تاریخی
معماری ایرانی اسالمی
اقلیم خشک و گرم
قرارگرفتن در کریدور ترددی

قزوین

|  .5استخراج چشمانداز |
با بررسی نکات کلیدی در اسناد باالدستی که پیشتر به آن پرداخته شد ،موارد زیر در ارتباط با چشمانداز استخراج میشود:
جدول  :16نکات برگرفته از اسناد باالدستی در چشمانداز شهرداری قم

سند باالدستی

نکات قابل استناد در چشمانداز شهرداری قم

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران

توسعه یافته با جایگاه اول علمی و فناوری

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران

هویت اسالمی و انقالبی

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران

الهامبخش در جهان اسالم

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران

برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا و تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع
انسانی و سرمایه اجتماعی

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران

امن

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران

بهرهمند از محیطزیست مطلوب
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سند باالدستی

سند چشمانداز جمهوری اسالمی
ایران

نکات قابل استناد در چشمانداز شهرداری قم

فعال ،مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کاری،
انضباط ،روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و
شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

بیانات مقام معظم رهبری

شهر علم

بیانات مقام معظم رهبری

شهر جهاد

بیانات مقام معظم رهبری

شهر بصیرت

بیانات مقام معظم رهبری

شهر آ گاهیدهنده

بیانات مقام معظم رهبری

صنعت کشاورزی و صنایع دستی

بیانات مقام معظم رهبری

معماری اسالمی

بیانات مقام معظم رهبری

عدالت در دسترسی به خدمات

بیانات مقام معظم رهبری

پایگاه اهلبیت(ع)

بیانات مقام معظم رهبری

سرچشمه برترین معارف اسالمی و ایرانی

بیانات مقام معظم رهبری

قطب زیارتی و معنوی

بیانات مقام معظم رهبری

پایگاه انقالب و روحانیت

سند توسعه ملی استان

امالقرای جهان تشیع

سند توسعه ملی استان

احیا و توسعه فرهنگ و معارف اسالمی و علوم اهلبیت در سطوح ملی و فراملی
فراهمسازی زیرساختهای ارتباطی و رسانهای مناسب برای توسعه در کلیه

سند توسعه ملی استان

عرصهها ،بهویژه فرهنگ و علوم اسالمی وگسترش ارتباطات فرهنگی و مذهبی
با کشورهای اسالمی

سند توسعه ملی استان

افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی

سند توسعه ملی استان

کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی

سند توسعه ملی استان
سند توسعه ملی استان

عدم تعادلهای منطقهای موجود از حیث توزیع جمعیت و فعالیتهای
خدماتی
فراهم نمودن فضای مناسب سکونت و حذف حاشیهنشینیودسترسی
عادالنه شهروندان به خدمات شهری (ساماندهی حاشیهنشینی)
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سند باالدستی

نکات قابل استناد در چشمانداز شهرداری قم

سند توسعه ملی استان

ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

سند توسعه ملی استان

دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی

سند توسعه ملی استان

ارتقای نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای
افراد و گروههای اجتماعی

سند توسعه ملی استان

محدودیت منابع آب و مصرف بهینه آب و بازیافت آن

سند توسعه ملی استان

حفظ ،احیا و بهرهبردای بهینه از منابع طبیعی و جلوگیری از پیشروی کویر

سند توسعه ملی استان

ارتقا و توسعه همه جانبه و پایدار صنعت گردشگری (زیارت و سیاحت)

سند توسعه ملی استان

توسعه و تقویت صنایع دستی بومی استان و حفظ هویت صنعت فرش
دستباف قم بهعنوان یک تولید صنعتی ،هنری و بازاریابی

سند توسعه ملی استان

ارتقای سطح شاخصهای ورزشی ،تفریحی و هنری

سند توسعه ملی استان

ساماندهی مرا کز سکونتی برای سرریز جمعیت قم

سند توسعه ملی استان

وجود شرایط اقلیمی متنوع برای تولید انواع محصوالت کشاورزی و امکان
توسعه کشتهای محصوالت گلخانهای

سند توسعه ملی استان

تعهد سازمانی نیروها ،بهرهمندی از نیروهای متخصص و ماهر بومی.

سند توسعه ملی استان

فراهم بودن زمینه توسعه مرا کز صنعتی و معدنی

سند توسعه ملی استان

وجود فضای معنوی و فرهنگی

سند توسعه ملی استان

سرمایه انسانی مستعد جهت امر توسعه

سند توسعه ملی استان

کمبود زیرساختهای بازرگانی نوین( .انبار ،سردخانه و)..

سند توسعه ملی استان

کمبود تأسیسات و امکانات اقامتی و رفاهی برای زایرین و گردشگران.

سند توسعه ملی استان

نامناسب بودن وضعیت پایانههای مسافربری و فرسوده بودن ناوگان حمل و
نقل مسافر وکاال

سند توسعه ملی استان

هرم سنی ناموزن (جوانبودن ساختار سنی)

سند توسعه ملی استان

ایجاد مرا کز اقامتی و تفریحی

سند توسعه ملی استان

وجود مرا کز صنعتی آالینده محیط شهری در محدوده شهر
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سند باالدستی

نکات قابل استناد در چشمانداز شهرداری قم

سند توسعه ملی استان

شهر گردشگری

سند توسعه ملی استان

پرا کندگی جغرافیایی حوزههای مختلف اداری

سند توسعه ملی استان

واقع شدن شهر قم بر روی گسل زلزله

چشمانداز حوزه علمیه

قوانین و مقررات جامع ،شفاف و روان متناسب با نیازها

چشمانداز حوزه علمیه
چشمانداز حوزه علمیه

نظام تربیتی پرورشدهنده انسانهای آ گاه و معتقد به مبانی اسالم ،متخلف به
اخالق و ارزشهای دینی ،مسئولیتپذیر و مدافع حریم اسالم و شیعه
مدافع و مروج فرهنگ غنی و ممتاز اسالمی و شیعی با حفظ وحدت و انسجام
اسالمی و مقابله با تهاجم فرهنگی

چشمانداز حوزه علمیه

مدیریت توانمند و متکی بر دانش و مهارت

چشمانداز حوزه علمیه

تشکیالت و سازمانی متوازن و تناسب با کارکردها

چشمانداز حوزه علمیه

نظام برنامهریزی کارآمد و اثربخش متناسب با نیازها و واقعیتهای عینی

چشمانداز حوزه علمیه

منابع و امکانات و فضاهای متناسب با برنامه و فعالیتها

چشمانداز حوزه علمیه

نیروی انسانی مستعد ،خالق ،متعهد و توانمند در زمینههای علمی ،فرهنگی و
اخالقی و آشنا با زبان روز و اندیشههای مرتبط با دین

چشمانداز حوزه علمیه

روشها و فناوریهای کارآمد سنتی و نو

چشمانداز حوزه علمیه

نظام نظارتی فعال و هدایتگر در ابعاد کارکردی
تأمینکننده نیازهای نظام اسالمی براساس مبانی صحیح اجتهاد به شیوه فقه

چشمانداز حوزه علمیه

جواهری متناسب با مقتضیات زمان و مکان ،و ارائه دهنده الگوی حکومت
اسالمی برای بهرهبرداری در سطح ملی و فراملی

چشمانداز حوزه علمیه

معرف فرهنگ صحیح مهدویت با مالحضه اعتقاد به منجی در سایر ادیان و
مذاهب

چشمانداز حوزه علمیه

متون و محتوای غنی ،ممتاز و متناسب با نیاز جوامع مخاطب

جامعهالمصطفی

استقرار فرهنگ ناب محمدی

جامعهالمصطفی

معارف قران و اهلبیت

جامعهالمصطفی

تجدید حیات تمدن اسالمی
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سند باالدستی

نکات قابل استناد در چشمانداز شهرداری قم

جامعهالمصطفی

بسط علوم اسالمی

جامعهالمصطفی

الهامبخش

جامعهالمصطفی

تأثیرگذار در گفتمانهای علمی و فرهنگی بینالمللی
توسعه فضاهای مذهبی-فرهنگی و بهرهگیری بهینه از بقاع متبرکه ،گلزار شهدا

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

و اما کن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلیترین پایگاه عبادی و
تربیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن
نیازمند با تأ کید بر برنامههای اجتماع محور و خانواده محور

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

تأمین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای از دولت

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی از دولت

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

مقاومسازی ساختمانها

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

مدیریت جامع شهری

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

نظام درآمدهای پایدار شهرداریها

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

مدیریت سبز

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

وجود حوزههای علمیه و حضور علما و مراجع تقلید به منظور تربیت طالب و
فضالی علوم دینی برای جهان تشیع
جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت و توزیع متعادل فعالیتها
احیا و ایجاد تحرک در اقتصاد شهر و ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد
شهرداری

طرح تفصیلی

جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت و کاهش مهاجرپذیری

طرح تفصیلی

توسعه فضای سبز شهری و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغداری

طرح تفصیلی

توسعه توریسم زیارتی

طرح تفصیلی

ارتقای نقشخدماتی شهر قم در منطقه
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سند باالدستی

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی
طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

نکات قابل استناد در چشمانداز شهرداری قم

توسعه و گسترش تأسیسات زیربنایی با توجه به اصول بهینهسازی و
ف انرژی
صرفهجویی در مصر 
توسعه نقش بازرگانی و پشتیبانی صنایع در شهر قم
ایجاد انگیزه سرمایهگذاری جهت بهبود کیفیت محیطشهری از طریق ایجاد
رانتهای فضایی
ارتقای سطــح بهــرهوری و کارایی از امـکانـــات و پتانسیلهای شهر ،از طریق
توجه به روشهای مدیریتـی نوین

طرح تفصیلی

توجه به نقش  NGOهای قم با هدف افزایش مشارکتهای مردمی

طرح تفصیلی

تعادلبخشی فضایی شهر

طرح تفصیلی

ارتقای کیفی زندگی شهری

طرح تفصیلی

تقویت و بهبود زندگی اجتماعی

طرح تفصیلی

بهبود کیفی و ارتقای محیطزیست

طرح تفصیلی

تقویت ساختار شهر ،ایجاد هویت و خوانایی

طرح تفصیلی

انتقـال کاربـری ها و صنایع مزاحم و آالینده

طرح تفصیلی

ایجاد صنایع پا ک

طرح تفصیلی

ایجاد هماهنگیبین کاربریها (وجود کاربریهای نامتناجس)

طرح تفصیلی

حفظ اراضیکشاورزیو باغی به عنوان فضای سبز آتی

طرح تفصیلی

خروج واحدهای پرواربندی و دامپروری

مطالعات پیشین

توسعه و بهبود امور فرهنگی -اجتماعی ،شهروندی در راستای حرکت به سمت
جامعه دینمحور

مطالعات پیشین

ارتقای سطح فرهنگ شهرنشینی

مطالعات پیشین

نشاط عمومی

مطالعات پیشین

حرکت از یک سازمان خدماتی به سمت نهاد اجتماعی

مطالعات پیشین

ارتقای سطح مدیریت و حکمرانی شهری

مطالعات پیشین

ایجاد مدیریت علمی و دانشبنیان بر فناوریهای روز
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سند باالدستی

نکات قابل استناد در چشمانداز شهرداری قم

مطالعات پیشین

                  توسعه سرمایه انسانی و مشارکت حدا کثری مردم و نخبگان

مطالعات پیشین

توسعه منابع ،سرمایهگذاری و اقتصاد پایدار شهری ،در راستای توسعه پایدار و
همه جانبه شهر

مطالعات پیشین

شهر ایمن

مطالعات پیشین

سالمت و محیطزیست شهری در راستای ایجاد شهری پا ک ،آرام و سبز

مطالعات پیشین
مطالعات پیشین
مطالعات پیشین

حفاظت و ارتقای سطح توانمندیهای محیطی و انسانی در راستای توسعه
پایدار
شهرسازی و بهبود کیفیت کالبد شهری در راستای ایجاد کالبد شهری زیبا،
جذاب و معنوی با معماری اسالمی– ایرانی
حمل و نقل روان و جابهجایی راحت در راستای ایجاد آرامش و آسایش و
توسعه متوازن با بهبود عبور و مرور شهری

مطالعات پیشین

امکان جذب منابع ملی و استانی در پروژهها

مطالعات پیشین

امکان سرمایهگذاری اتباع خارجی در قم

مطالعات پیشین

جلوگیری از توسعه شهر بر روی اراضی نامناسب از نظر طبیعی

مطالعات پیشین
مطالعات پیشین

قرارگیری در مسیر چهارراه مواصالتی استانهای کشور ونزدیک بودن به
پایتخت
وجود حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) و اما کن شاخص مذهبی و زیارتی ،وجود
مرا کز حوزوی و مراجع

مطالعات پیشین

وجود مسجد جمکران

مطالعات پیشین

وجود زیرساختها و پتانسیلهای محیطی مناسب در برنامهریزی توریسم مذهبی

مطالعات پیشین

تصدیگری و عدم برونسپاری

مطالعات پیشین

ضعف در زیرساختها و طر حها ،فرآیندها جهت مدیریت واحد (ممیزی-
حسابداری-طرح موضوعی و)...

مطالعات پیشین

عبور ریل راهآهن سراسری از داخل شهر قم

مطالعات پیشین

وجود آرامستانهای فعال متعدد در داخل محدوده شهر

مطالعات پیشین

وجود مرا کز و پادگانهای نظامی در محدوده شهر
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 -1-5نتایج حاصل از تحلیل اسناد باالدستی در استخراج چشمانداز |
با توجه به اسناد باالدستی ،عبارات کلیدی مربوط به تدوین چشمانداز به همراه فراوانی این عبارات در اسناد به صورت
ذیل مشخص شد.
جدول  :17عبارات کلیدی مربوط به چشمانداز به همراه فراوانی در اسناد باالدستی

محور قابل توجه در چشمانداز

فراوانی در اسناد

مدیریت بهرهور

18

شهر اسالمی ،معنوی و انقالبی (سرشار از هویت اسالمی و انقالبی)

16

برخوردار از محیطزیستی پایدار و مطلوب

15

شهر علم ،معرفت و بصیرت

12

مبتنی بر ساختار توسعه هدفمند شهری

9

گردشگری دینی (قطب زیارتی و معنوی)

9

دسترسی متوازن به امکانات شهری (عدالت اجتماعی)

8

برخوردار از صنعت و کشاورزی پیشرو و منطبق بر فرهنگ و اقلیم

8

مشارکت مادی و معنوی

7

شهروند محور

7

معماری ایرانی -اسالمی

6

شهر تابآور( ایمن)

5

شاداب و با نشاط

4

آرام

3

اقتصاد شهری پایدار

3

امن

2

روان

2
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 -2-5نتایج حاصل از تحلیل نظرسنجی از ذینفعان در استخراج چشمانداز |
در ادامه ،به نظرســنجی همگانی که در یکی از مطالعات پیشــین در شــهر قم ،از تعدادی از شهروندان مناطق هشتگانه شهر،
مدیران شهرداری و مراجع تقلید قم انجام شده است ،میپردازیم .در این نظرسنجی ،سیزده مورد از موارد کلیدی و رایج در
چشــماندازهای شــهری تحت عناوین :شهر مذهبی ،شهر پا ک ،شهر سبز ،شهر زیبا ،شهر ایمن ،شهر روان ،شهر شاداب ،شهر
ســیاحتی ،شــهر آرامش ،شهر آسایش ،شــهر فرهنگی ،شهر دانش و شــهر الکترونیک به عنوان آیتمهای تعیین چشمانداز شهر
قم تعیین شدهاند که پاسخ دهندگان به ترتیب اولویت ،به هرکدام از این موارد امتیاز دادند .نتایج و امتیازهای به دست آمده
از این نظرسنجی ،در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  :18اولویتبندی آیتمهای چشمانداز براساس نظرات شهروندان مناطق هشتگانه

عنوان

شهروندان منطقه
یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

شهر زیبا

2616

2187

1662

1680

1049

2676

683

723

شهر آسایش

3056

2403

2202

1610

1224

2754

805

727

شهر مذهبی

2113

2052

1494

1925

985

2478

670

464

شهر پا ک

2184

1953

1422

1700

887

2398

622

676

شهر ایمن

2761

2097

1920

1775

1004

2690

691

710

شهر سبز

2335

1962

1482

1500

810

2644

488

640

شهر سیاحتی

2912

2896

1668

1355

927

2538

664

740

شهر شاداب

2896

2313

1584

1830

941

2766

734

731

شهر فرهنگی

3135

2304

2388

1810

1215

2964

792

753

شهر دانش

3160

2556

2724

2110

1219

3240

936

710

شهر الکترونیک

3279

2457

2244

1850

1094

3087

890

725

شهر روان

2816

2403

1854

1985

1040

2876

764

735

شهر آرامش

3031

2421

2460

1580

1225

3033

702

729
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جدول  :19اولویتبندی آیتمهای چشمانداز براساس نظرات مدیران شهرداری و مراجع تقلید

امتیاز مدیران

امتیاز مراجع

جمعبندی امتیازها

شهرداری

تقلید

(مجموع امتیازهای مدیران ،مراجع تقلید و شهروندان هشت منطقه)

48

13616
15122

ردیف

عنوان

1

شهر زیبا

292

2

شهر آسایش

311

30

3

شهر مذهبی

312

11

12504

4

شهر پا ک

316

40

12198

5

شهر ایمن

318

45

14011

6

شهر سبز

351

57

12269

7

شهر سیاحتی

351

63

13534

8

شهر شاداب

355

49

14178

9

شهر فرهنگی

358

20

15736

10

شهر دانش

379

24

17054

11

شهر الکترونیک

386

67

16077

13

شهر روان

390

58

14921

14

شهر آرامش

392

34

15606

 -3-5چشمانداز استخراج شده |
به استناد بررسی کلیه اسناد باالسری ،ترسیم شمای کالبدی شهر در سال  1400براساس سرانههای کاربری ،جمعبندی نقطه
نظرات و پیشنهادات سازنده اعضای ستاد راهبری ،بهینهکاویهای انجام شده در مقیاس ملی و بینالمللی و با توجه به فرم
نظرســنجی چشــمانداز که در پیوســت ضمیمه شده است (پیوست شــماره  -4فرم  : F01-SP-P1فرم استخراج نکات محوری
چشمانداز) و توسط ذینفعان پروژه تکمیل شد و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت ،چشماندازهای شهرداری قم در
افق  1414عبارتست از:
این چشــمانداز در تاریخ بیســتم اردیبهشــت ماه ســال  ،95بعد از تأیید در کمیســیون تلفیق به اتفاق آرا مورد تصویب شــورای
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چشمانداز شهر و شهرداری قم در افق 1414
 جهانشــهر دینی ،پایگاه تولید و ترویج فرهنگ شــیعی ،تفکر و معارف اهلبیت ،سرشــار از
هویــت اســامی و انقالبــی ،الهامبخــش و الگوی تمدن نوین اســامی و تعالیبخش انســان به
سوی حیات طیبه
 شــهری قدســی ،قطب زیارتی ،گردشــگری و مرکز تعامالت علمی ،فرهنگی و سیاسی جهان
اسالم
 شهری است خدامحور و شهروندمدار بر پایه توازن و تعادل حقوق و تکالیف شهروندی
 شهری است چشمنواز ،ایمن و تابآور مبتنی بر معماری اسالمی  -ایرانی در بستر محالت
و فضاهای شهری

 شهری است ّ
خرم و روان ،برخوردار از محیطزیستی پایدار
 شــهری اســت جهانی ،هوشــمند ،خالق و برخــوردار از اقتصــادی مقاومتی متکــی بر منابع
درآمدی پایدار.
اسالمی شهر قم قرارگرفت.
در ادامه ،به منظور شفافسازی عبارات و کلیدواژههای استفاده شده در چشمانداز ،تعاریفی مختصر در خصوص هر یک
از کلمات ارائه گردیده است:

 .1جهانشهر دینی
شهری با عملکرد دینی در مقیاس جهانی با هدف تبیین ،ترویج و حفظ اسالم ،دارای نظام تربیتی پرورشدهنده انسانهای
آ گاه و معتقد به مبانی نجاتدهنده دینی ،پایبند به اخالق و ارزشهای دینی ،تأمینکننده نیازهای نظام اســامی براســاس
مبانی صحیح اجتهاد به شــیوه فقه جواهری متناســب با مقتضیات زمان و مکان و ارائه دهنده الگوی حکومت اســامی برای
بهرهبرداری در سطح جهانی.
بــا توجــه بــه وجــود حوزه علمیه قم و نیز ســایر مرا کز بزرگ دانشــگاهی علــوم دینی نظیــر جامعهالمصطفــی ،و همچنین مراجع
بــزرگ جهــان اســام بــه عنوان مرکز اصلی تولیــد ،تبیین و ترویج علوم دینــی ،و وجود رهجویان و دانشپژوهــان دینی متعدد از
کشــورهای مختلف و نیز جایگاه ویژه این شــهر در تقریب مذاهب مختلف اســامی ،نقش شــهر قم در افق چشمانداز به عنوان
مرکز اصلی گفتمانهای دینی و تقریب مذاهب در کل جهان و به ویژه جهان اسالم ،متبلور خواهد بود.

 .2شهری سرشار از هویت اسالمی و انقالبی
هویــت ،عبــارت از مجموعــه خصوصیات و مشــخصات اصلــی اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،فلســفی ،زیســتی و تاریخی همســان
است که به رسایی و روانی بر ماهیت یا ذات یک مجموعه داللت میکند و آنها را در یک طرف زمانی و مکانی معین ،به طور
مشخص و قابل قبول و آ گاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز میسازد.
در فرهنگ دهخدا واژه هویت ،ویژگى یا کیفیتى که موجب تمایز و شناسایى کسى از دیگران شود ،تعریف شده است.
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در ادبیات مدیریت شــهری ،هویت یک شــهر نمادی از فرهنگ و تمدن آن شــهر است .براى شناخت هویت یک شهر ،میباید
مؤلفههاى سازنده شخصیت یک شهر را در بستر تاریخ و جریانهای حادثهساز شناخت.
شهر مقدس قم به واسطه وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و همچنین مرا کز متعدد حوزوی
و ترویجی علوم دینی ،همواره در بســتر تاریخ به عنوان شــهری متمایز با هویت اســامی شــناخته شــده اســت و در بستر تاریخ،
این شهر به مانند فانوس هدایت ،به تبیین و روشنگری علوم اسالمی پرداخته است.
نقش و جایگاه ویژه شــهر قم در انقالب شــکوهمند اســامی ،به گونهای اســت که همواره نام شــهر قم با انقالب اســامی ایران
پیوندی نا گسستنی داشته است .شهر قم یادآور مجاهدتها و استقامتهای علمای بزرگی در طول قرنها میباشد .هرچند
این ســرزمین همواره جوشــشگاه مبارزه و قیام علیه ســتمگران بوده اســت ،ولی نهضت اسالمی که از سالهای  ۱۳۴۱آغاز و در
 ۲۲بهمن  ۱۳۵۷به ثمر رســید ،تنها نهضت تاریخ تمدن بشــری اســت که مانند نوری تمام دنیا را روشــن ســاخت و به نتیجه
رسید.
موقعیت شــهر مقدس قم در تاریخ انقالب اســامی برکســی پوشــیده نیســت ،چه در طول نهضت انقالب اســامی و چه پس از
پیروزی آن ،قم زادگاه حوادث مهم تاریخی بوده اســت .لیکن دو حادثه بســیار مهم آن از ویژگی خاصی برخوردار اســت؛ یکی
جرقه انقالب (قیام  ۱۵خرداد  )۱۳۴۲و دیگری آتش انقالب (قیام  ۱۹دی  )۱۳۵۶که هر دو در بســتر تاریخ این شــهر زاده و رشــد
یافت و به عنوان هویت این شهر شناخته میشود.
هویت اســامی و انقالبی شــهر قم ،همواره در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأ کید بوده اســت .در این مجال به بخشهایی
از بیانات گوهربار امام خامنهای در خصوص هویت انقالبی این شهر اشاره خواهیم کرد:
ً
«بعــد کــه مســایل ســال  ۵۶پیش آمــد ،آنجا قم خودش را نشــان داد .حقیقتا به معنــای واقعی کلمه ،رهبــری حرکت مردم در
خیابانها و حضور در میدانها و ایســتادگی در مقابل پنجههای چدنی و خشــن دســتگاه را ،قم شــروع کرد .همین جوانهای
قمــی آمدنــد تــوی خیابانها ،خونهاشــان بــر زمین ریخته شــد؛ البته مأمورین نظام طاغوت را حســابی هم اذیــت کردند! آن
زیرکی جوانهای قم و شیطنت آنها ،مأمورین را حسابی سردرگم هم میکرد».
«بعد مسئل ه انقالب پیش آمد .همهجا قم در صفوف مقدم بود .این لشکر علیبنابیطالب(ع) جزو لشکرهای موفق در دفاع
مقــدس و در خطــوط مقــدم بــود .در همــهی امتحانهــای بزرگ ،قمیهــا از عهدهی امتحــان خوب برآمدند؛ صــف مقدم هم
جوانها بودند .من میخواهم شما جوان امروز که احساس دارید ،اندیشه دارید ،شور و شعور دارید ،این شناسنام ه پر افتخار
نسل جوان قمی را از چند دهه پیش به این طرف ،در مقابل چشم داشته باشید».
«قمیهــا در انقــاب نقشآفرینــی کردنــد .در دفــاع مقدس نقشآفرینــی کردند؛ بعد از تمام شــدن جنگ – بــه خصوص بعد از
رحلــت امــام بزرگوار که ســایه ایشــان از ســر ما کوتاه شــد  -نقشآفرینی جوانهای قمــی بارزتر هم بوده اســت؛ این نکت ه مهمی
است( ».بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم )1389/08/04 -
به همین لحاظ در افق چشمانداز قم ،باید چنین هویتی را حفظ نموده و فضای گسترش آن را نیز در خود داشته باشد.

 .3تمدن نوین اسالمی و الهامبخشی
تمدن در فرهنگ واژگانی ،به معنای شهرنشینی (لغتنامه دهخدا ،ج  4ص  )6109آمده است .شهرنشینی به معنای اجتماع
انســانی در یک منطقه با خانهها و خیابانها و کوی و برزنهای پیوســته نیســت ،هرچند که بخشــی از معنا را میرساند ،بلکه
شهرنشینی و مدنیت به معنای وجود قوانین مکتوب و سنتهای نوشته شده و مدیریت شهری است.
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تمدن و مدنیت در اصطالح ،نوع خاصی از توســعه مادی و معنوی اســت که در جامعه ویژه رخ مینماید .تمدن مجموعهای
پیچیده از پدیدههای اجتماعی قابل انتقال ،شــامل جهات دینی و مذهبی ،اخالقی ،زیباشــناختی ،فنی یا علمی مشــترک در
همه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر است.
در دنیای امروز روابط حا کم بر دنیای به ظاهر پیشرفته غربی ،به گونهای است که در آن ظلم و ستم به جای عدالت و شفقت،
منافع شــخصی به جای منافع جمعی ،تفرقه به جای اتحاد ،اســتعمار و اســتثمار به جای کمک و دســتگیری ،جنگافروزی
به جای صلحطلبی ،خشــونت به جای مدارا و ســبک زندگی مادی به جای ســبک زندگی دینی و معنوی نشســته اســت .این
درحالــی اســت کــه مــا یک میراث فرهنگی و تمدن غنی و بســیار ارزشــمند برخاســته از اســام نــاب محمــدی(ص) را در اختیار
داریم که میتواند برای مسایل و مشکالت جهان امروز ،راه حل ارائه کند و این ظرفیت در جهان فعلی میتواند مبنایی برای
پیریزی تمدن نوین اسالمی باشد.
تمــدن نویــن اســامی و ایجاد یک الگوی مدیریت براســاس این تمدن ،موضوعی اســت که همواره دغدغه بزرگان و دلســوزان
نظام و به ویژه مقام معظم رهبری بوده است.
در موضــوع اهمیــت تمــدن نویــن اســامی و پایهریــزی فرهنــگ و تمدن شــهری بر مبنــای اصــول و آموزههای گوهربار اســام،
میتوان به فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری اشاره نمود.
«امروز ،وظیف ه ّامت اسالمی تنها این نیست که به یادبود والدت پیغمبر یا بعثت پیغمبر(ص) جشن برپا کند؛ این کار کوچک
و کمی اســت نســبت به آنچه وظیف ه او اســت .دنیای اسالم امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر(ص) ،روحی
در ایــن دنیــا بدمــد ،فضــای جدیــدی ایجاد کند ،راه تــازهای را باز کند .ما به ایــن پدیدهای که در انتظار آن هســتیم میگوییم
«تمــدن نویــن اســامی» .مــا باید دنبال ّ
ّ
ّ
بشــریت؛ این تفاوت اساســی دارد بــا آنچه قدرتها
تمدن نوین اســامی باشــیم برای
ّ
ّ
بشــریت فکــر میکنند و عمل میکنند؛ این بهمعنای ّ
تصرف ســرزمینها نیســت؛ این بهمعنای تجــاوز به حقوق ملتها
دربــار ه
ّ
ّ
نیســت؛ این بهمعنای تحمیل اخالق و فرهنگ خود بر دیگر ملتها نیســت؛ این بهمعنای عرضه کردن ّ
هدی ه الهی به ملتها
ّ
است ،تا ملتها با اختیار خود ،با انتخاب خود ،با تشخیص خود راه درست را انتخاب کنند .راهی که امروز قدرتهای جهان
ّ
ملتها را به آن راه کشاندهاند ،راه غلط و راه گمراهی است .این وظیفه امروز ما است».
«یک روزی مردم اروپا با اســتفاده از دانش مســلمین و فلســفه مســلمین توانســتند از این دانش و فلســفه استفاده کنند و یک
تمدنی را برای خودشان شالودهریزی کنند .این تمدن البته تمدن ّ
مادی بود .از قرن شانزدهم و هفدهم میالدی اروپاییها
شــروع کردنــد به شــالودهریزی یک تمدن جدیــد ،و چون ّ
مادی بود از ابزارهــای گونا گون بیمحابا اســتفاده کردند؛ [از طرفی]
ّ
به ســمت اســتعمار رفتند ،به ســمت مغلوب کردن ملتها رفتند ،به ســمت غارت کردن ثروت ملتها رفتند؛ از یک طرف هم
خودشــان را در درون تقویت کردند با علم و با ّفناوری و با تجربه ،و این تمدن را بر عالم بشــریت حا کم کردند .این کاری بوده

اســت کــه اروپاییهــا در طــول چهــار و پنج قرن انجــام دادند .این تمدنی کــه آنها به دنیــا عرضه کردند ،جلوههــای زیبایی از
ّفناوری و سرعت و سهولت و ابزارهای زندگی را در اختیار مردم گذاشت ّاما خوشبختی انسانها را تأمین نکرد ،عدالت را برقرار
ّ
ّ
ّ
نکــرد؛ بــه عکــس ،بر فرق عدالت کوبید ،ملتهایی را اســیر کرد ،ملتهایی را فقیر کرد ،ملتهایــی را تحقیر کرد؛ در درون خود
هم دچار تضادها شد ،از لحاظ اخالقی فاسد شدند ،از لحاظ معنوی پوک و پوچ شدند .امروز خود غربیها به این معنا گواهی
میدهنــد .یــک سیاســتمدار برجســتهی غربی به مــن گفت دنیای ما دنیای پوچ و پوکی اســت و این را حس میکنیم .راســت
میگویــد؛ این ّ
تمدن ظاهر ُپرزرقوبرقی داشــت ّاما باطن خطرنا کی برای بشــریت داشــت .امروز تضادهــای تمدن غربی خود را
دارد نشان میدهد؛ در آمریکا یکجور ،در اروپا یکجور ،در مناطق تحت سلط ه اینها در سراسر دنیا هم یکجور».
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َ َ َ
اال ّی ُام ُنداو ُلها َب َ
ین ّالناس؛ امروز نوبت مســلمین است که با ّ
همت خود،
«امروز نوبت ما اســت ،امروز نوبت اســام اســت .و ِتلک
ِ
ّ
تمدن نوین اسالمی را شالودهریزی کنند .همچنانکه اروپاییها آن روز از دانش مسلمین استفاده کردند ،از تجرب ه مسلمین
استفاده کردند ،از فلسف ه مسلمین استفاده کردند ،ما [هم] امروز از دانش جهان استفاده میکنیم ،از ابزارهای موجود جهانی
اســتفاده میکنیم برای برپا کردن ّ
ّ
معنویت .این وظیف ه امروز ما اســت( ».بیانات
تمدن اســامی ،منتها با روح اســامی و با روح
مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت )94/10/08
همچنیــن ایشــان ضمــن تببیــن ضرورت این بحــث در دیدار جوانان اســتان خراســان شــمالى در  23مهرمــاه ،91تمدن نوین
اســامی را همــان احیــای تمدن اســامی برشــمردند که اوج و شــکوفایی آن در ســده چهارم هجــری بود و با عنوان «رنســانس
اســامی» شــناخته میشود .پیشــرفت همهجانبه را بهعنوان تمدن نوین اسالمی در نظر گرفته و هدف انقالب اسالمی و ملت
ایران را ایجاد یک تمدن نوین اسالمی میدانند.
با توجه به اهمیت این موضوع و تأ کیدات مقام معظم رهبری بر پیادهســازی این تمدن در درون کشــور ،شــهر قم به واســطه
ظرفیتهای مادی و معنوی و همچنین پتانســیلهای نهفته در خود ،مســتعد ســاخت و الهامبخشــی این تمدن در کشــور و
جهان اسالم میباشد .موقعیت جغراقیایی ،ابعاد شهری ،مرکزیت تولید علوم دینی و بسیاری دیگر از ظرفیتها و مزیتهای
رقابتی شهر قم ،امکان ساخت این الگو را در این شهر در افق چشمانداز محقق میسازد.
بر این اساس و به فرمایش مقام معظم رهبری ،شهر قم میبایست زمینه استقرار الگوی پیشرفت اسالمی متناسب با نیازهای
کشور را در مقابل مفهوم توسعه غربی پیادهسازی نماید.
همانگونــه کــه رهبری در نشســت اندیشــههای راهبردی تبیین نمودند ،تمدن نوین اســامی به معنای پیشــرفت همهجانبه
معنی شده است ،بنابراین برای رسیدن به این پیشرفت باید عرصههای آن را شناخت .رهبر انقالب چهار عرصه اساسی برای
پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسالمی بیان کردهاند که عبارتاند از:
 عرصه فکر
 عرصه علم
  عرصه زندگی
 عرصه معنویت
احیــای تمــدن اســامی امــری اســت که توجه تمــام ملت های اســامی را میطلبــد .تجلی واقعی ایــن چهار عرصــه را میتوان
در ســاختار مدیریت شــهری مجســم نمود .در این بین شــهر قم که پایگاه اصلی انقالب اســامی اســت ،بهعنوان الگویی برای
بازشکوفایی تمدن اسالمی میتواند راهنما و راهگشا باشد که این مهم ،در چشمانداز شهر دیده شده است.

 .4شهر قدسی ،قطب زیارتی ،گردشگری
گردشــگری ،ســیاحت یا توریســم ،به طور کلی مســافرت تفریحی در نظر گرفته میشــود .هرچند که در ســالهای اخیر شــامل
هرگونه مسافرتی میشود که شخص به واسطه آن ،از محیط کار یا زندگی خود خارج شود.
گردشــگری دینــی از شــاخههای مهــم صنعت جهانگــردی در حوزه گردشــگری فرهنگی اســت .این صنعت به لحــاظ موقعیت
مذهبی و زیارتی که در جوامع وجود دارد موجب توسعه فرهنگی پایدار آن جامعه میشود.
گردشــگری دینــی باعث شــده اســت که مــردم دنیا فــار غ از هرگونه تنشهای سیاســی و اجتماعــی ،بتوانند فرهنگها و شــیوه
زندگی رایج میان قومیتهای مذهبی یک ملت یا قوم میزبان را بهتر درک کنند .از نظر سازمان جهانی جهانگردی ،مذهب و
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زیارت اما کن مقدس در هر جامعهای یکی از اصلیترین انگیزههای سفر در عصر حاضر برای گردشگران شناخته شده است.
شــهر قم با توجه به وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مســجد مقدس جمکران ،دومین مرکز زیارتی کشــور و خاســتگاه
انقــاب اســامی اســت .همچنین این شــهر بــا وجود حوزههای علمیــه و حضور علما و مراجــع تقلید به منظــور تربیت طالب و
فضالی علوم دینی برای جهان تشــیع ،به عنوان قطب گردشــگری دینی در ســند توســعه ملی اســتان و سایر اسناد مورد توجه
قرار گرفته است.
الزم به ذکر است جاذبههایطبیعی نواحی پیرامون شهر قم ،وجود  240بنای تاریخی 100 ،زیارتگاه و  40بقعه متبرکه میباشد
که سبب توسعه توریسم در این شهر است.
شــهر مقــدس قــم بــه واســطه وجود تمامــی این اما کــن مقدس و متبرکــه ،در یک هاله و پوشــش مقــدس و معنوی قــرار گرفته
اســت که این قدســیت و معنویت میتواند در تمامی شــئونات زندگی شــهروندان گسترش یابد .از این جهت شهر قم را در افق
چشمانداز ،شهری قدسی میخوانیم.
توریســم زیارتــی و دینــی یکــی از مهمتریــن اولویت و سیاســتهای توســعه پایدار کالنشــهر مذهبی قم میباشــد .این موضوع
همواره به عنوان پتانسیل شهر قم مورد تأ کید بوده است و مقام معظم رهبری نیز همواره پتانسیل شهر قم را ،قطب زیارتی و
معنوی در سطح بینالمللی مورد تأ کید قرار دادهاند .این پتانسیل میتواند نقش بسیار بارزی در گردشگری حالل و همگرایی
فرهنگی با جهان اسالم را به معرض نمایش گذارد.
ایــن نــوع گردشــگری بــا خود منابع و منافع کشــف نشــدهای را بــه همراه مــیآورد و نقش بــارزی در ایجاد فرصتهــای تجاری
و بازرگانــی بــرای جامعــه مــا از جمله شــهر قــم دارد .درواقع توســعه توریســم زیارتی در کالنشــهر قم ،موجب شــناخت فرهنگ
معنــوی ،تحول اقتصادی و اشــتغالزایی میشــود و با ارائه تمهیــدات و برنامهریزیهای فرهنگــی و اجتماعی ،نقش بارزی در
زدودن تصاویــر نامناســب و غیرواقعــی کــه برخی کشــورهای غربــی با تبلیغات گســترده خود علیه کشــورمان ترســیم کردهاند،
میتواند داشته باشد.
توســعه توریســم دینی در کالنشــهر قم در احیای غرور اســامی و ملی ،تقویت منش فرهنگ منطقهای و پاسداشــت میراث
اســامی و فرهنگــی جامعــه ،نقــش بارزی بــرای جامعه میزبــان دارد .در کالنشــهر قم ،پتانســیل زیارت نوعی اعتمــاد به نفس
فرهنگــی و دینــی را بــه جامعــه تزریــق میکند .این مســئله از طریــق احیای پایدار و توســعه همهجانبــه در منطقــه ،باعث بروز
تبــادالت بین فرهنگی خواهد شــد .همچنین ســبب آشــنایی مردم میزبــان و میهمان از طریق شــناخت فرهنگهای یکدیگر
شده و راه را برای گفتگوی تمدنهای دینی و مذهبی در عصر حاضر هموار میسازد.
بدون شک در عصر حاضر ،گردشگری مذهبی یکی از محورهای اصلی برای ارتباط برابر و مستقیم با فرهنگها و سایر تمدنها
اســت کــه منجــر به متعادل ســاختن نگرشهــا میگردد .گردشــگری دینی از شــاخصهای فرهنگی اســت .بر این اســاس باید
بیــان کــرد کــه هــدف اصلی گردشــگری فرهنگی ،تماشــا و مشــاهده جلوههــای فرهنگی یــک مقصــد از قبیل مراســم ،رفتارها،
نمایشنامهها ،نمایشگاهها ،مسابقات ،هنرها ،موسیقیها ،و ...آن است .همچنین در مناطق درحال توسعه ،اما کن مذهبی
یا کارگاههای صنایع دستی ،از جمله جاذبههای فرهنگی برای گردشگران است .به همین دلیل یکی از شاخصههای شهر قم
در افق چشمانداز  ،1414مرکزیت گردشگری دینی میباشد.

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 87 1400


 .5مرکز تعامالت علمی ،فرهنگی و سیاسی
شــهر قم به واســطه وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و مســجد متبرک جمکران ،و قرارگرفتن مرا کز علمی بسیار بزرگ
در ســطح بینالمللی نظیر حوزه علمیه و جامعهالمصطفی ،همواره میزبان و مرکز بســیاری از همایشهای علمی ،فرهنگی در
ســطح بینالمللــی اســت .وجــود  50000دانشپــژوه دینی از بیش از  122کشــور و همچنیــن وجود بیوت مراجــع عالیقدر جهان
اسالم در شهر قم ،به این شهر از ُبعد سیاسی نیز جایگاه ویژهای بخشیده است.
در افق چشــمانداز ،شــهر قم با بهرهگیری از تمامی این پتانســیلها به یک شــهر جهانی ،الگو و تصمیمســاز تبدیل میگردد ،به
گونهای که ابعاد مرکزیت علمی ،فرهنگی و سیاسی این شهر در تمامی زیرساختها و سیمای شهری قابل مشاهده باشد.

 .6شهر خدامحور
خدامحوری به معنی تنظیم تمامی افکار و اعمال زندگی در مدار توحید است که شامل شناخت خدا ،ایمان به خدا ،شناخت
دستورات خدا ،عمل به دستورات خدا و استقامت در مسیر بندگى میباشد.
بــا توجــه بــه اینکــه توحید به عنوان اصلیترین محور دین مطرح اســت و با عنایت به اینکه شــهر قم به عنوان یک جهانشــهر
دینــی در چشــمانداز مد نظر قرار گرفته شــده اســت ،میبایســت اصل خــدا محوری به عنــوان مهترین رکن یک شــهر دینی در
مقیاس جهانی مدنظر قرارگیرد.
در این راستا به منظور تبیین جامعه دینی و خدامحور ،به فرازهایی از بیانات مقام معظم در این خصوص پرداخته میشود.
«جامعــهای الهــی ،جامعهای اســت با دل انســانی؛ جامعهای اســت با احساســات و عواطف صحیح و ســالم؛ جامعهای اســت
که در آن کســی به کســی و آن جامعه به جوامع دیگر ظلم نکند؛ جامعهای اســت که در آن هر کاری با این احســاس که «خدا
میبینــد و مؤاخــذه میکنــد» انجام میگیرد؛ جامعهای اســت که آحادش دچار غفلت نیســتند؛ غرق در مادیت نیســتند؛ غرق
در خودخواهی و خودپرســتی نیســتند و کار برای خدا و برای رســیدن به آستان لقای او انجام میگیرد .چنین جامعهای کامل
اســت و انســانی که در این جامعه زندگی کند ،در نیل به کمال ،موفق اســت( ».بیانات در دیدار زایرین و مجاورین حرم مطهر
رضوی )71/01/15
شهر قم با فعلیت یافتن تمامی ظرفیتها در افق چشمانداز ،شهری الهی و خدامحور خواهد بود.

 .7شهر شهروندمدار
در هر کشور ،شهر و حکومتی صاحبان ،ولینعمتان اصلی مردم یا همان شهروندان هستند .در ادبیات مدیریت اسالمی ،شهر
شــهروندمدار به شــهری گفته میشــود که محور کلیه تصمیمات ،توجه به منافع توده شــهروندان به عنوان ذینفعان اصلی،
بر پایه تعالیم دینی میباشد.
در افق چشــمانداز ،زیرســاختهای شــهر قم به گونهای طراحی و تکمیل میگردد که رضایت شــهروندان به عنوان رکن اصلی
ً
برنامهریزی های شهری ،به صورت کامال عملیاتی مد نظر قرارگیرد.
در یک شهر شهروندمدار استفاده از خرد جمعی ،تکثرگرایی ،مسئولیتپذیری ،مشارکت شهروندان ،عدالت و حقوق شهروندی
و پاسخگویی به شهروندان در رأس همه تصمیمات قرار میگیرد ،به گونهای که شهروندان نقش خود را در تصمیمات شهری
به صورت محسوس مشاهده نمایند.

88

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

مطابق با تعبیر مقام معظم رهبری ،در یک جامعه مدنی و مردم ساالر قوانین و مقررات حا کم بوده (بیانات  )82/5/15و مبنای
تصمیمگیریها ،شــفاف و براســاس مصالح شــهر و شهروندان خواهد بود .در افق چشــمانداز ،شهر قم شهری شهروندمدار و با
شهروندانی مسئولیتپذیر متصور شده است ،به گونهای که با احساس مسئولیت و مشارکت شهروندان ،نقش شهروندان در
تحققپذیری و مدیریت برنامههای شهری پررنگ و تأثیرگذار خواهد بود.

 .8توازن و تعادل حقوق و تکالیف شهروندی
در تعریــف مفهــوم متــوازن ،بهطــور کلی میتوان به فراهم شــدن امکانات برای مردم در مناطق مختلف شــهری ،بدون در نظر
گرفتــن تبعیــض درآمــدی و منطقــهای نــگاه کرد؛ به گونهای که ســرانههای دسترســی به خدمــات و حقوق شــهری در مناطق
مختلــف شــهری در مقیاسهــای همســایگی ،محلــی و منطقهای دارای شــکاف شــدید نباشــد .همچنین مفهــوم متعادل در
مدیریت شهری ،داللت بر تأمین امکانات و حقوق شهری برای کلیه شهروندان مطابق با استاندارد و سرانههای تعریف شده
ملی و منطقهای دارد که بر این اســاس میبایســت در افق چشــمانداز ،حقوق شــهروندی منطبق بر اســتاندارد و پتانسیل یک
کالنشهر پایدار ،و با در نظر گرفتن امکان دسترسی برابر برای شهروندان فراهم گردد.
مفهــوم «عدالــت اجتماعــی» در شــهر ،در نگهــداری منافع گروههــای مختلف اجتماعی به طــور عام ،وگروههــای هدف به طور
خاص ،از طریق گسترش بهینه منابع شهری ،درآمدها و هزینهها است.
در برنامهریزی شــهری ،عدالت شــامل مفاهیم زیر میباشــد :عدالت به معنای توزیع مناســب عملکردها و خدمات ،دسترسی
مناســب بــه مرا کــز خدماتدهــی و فعالیتی ،بدون تبعیض و تفاوتگذاری بین ســا کنین یک شــهر و منطقه ،شــهری اســت که
میزان برآورد این اصل با معیارهای زیر مشخص میشود:
 انصاف در تسهیم و تقسیم منافع شهری
 تأمین امکانات (فرصتهای) دسترسی برای همه اجتماعات شهری
 تأمین دسترسی کافی به خدمات و تسهیالت شهری مانند امکانات آموزشی ،تفریحی و فرهنگی برای همه سا کنین شهر
با توجه به عدم تعادلهای منطقهای موجود از حیث توزیع جمعیت و فعالیتهای خدماتی ،و همچنین لزوم فراهم نمودن
فضای مناسب سکونت و حذف حاشیهنشینیودسترسی عادالنه شهروندان به خدمات شهری (ساماندهی حاشیهنشینی)
و دسترسی عادالنه هم ه شهروندان و زایران به خدمات مورد نیاز از طریق تعادلبخشی فضایی شهری و ارتقای کیفــی زندگی
و بهبــود و تقویــت زندگــی اجتماعــی ،اســتفاده از واژه توزیع متعادل و متوازن در چشــمانداز شــهر قم ضروری اســت .همچنین
حقوق شــهروندی مشــتمل بر کلیه حقوق مادی و معنوی شــهروندان ،از نهاد حا کمیت شــهری ( شــهرداری به عنوان دولت
محلی) میباشد.

 .9شهر چشمنوار
چشمنوازی شهری به مفهوم ایجاد شهری زیبا و دلنشین در دید شهروندان و گردشگران شهری میباشد .این مفهوم معادل
بــا پیراســتن چهــره شــهر از عوامــل ناهمگون و نازیبا و ایجــاد مناظر و نماهای زیبا و مفرح و دلنشــین میباشــد ،به گونهای که
خاطرهای از شهری همگون و زیبا در ذهن بهرهبرداران نقش بندد.
یکی از مهمترین جنبههای چشــمنوازی شــهری ،افزایش حس تعلق و رضایت در شــهروندان نســبت به شــهر است .به عبارت
دیگر ،شــهری چشــمنواز اســت که براساس شرایط محیطی و نیازهای انسانی به صورت منطقی و متناسب شکل گرفته باشد.
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شهری که به کیفیت زندگی و روح و روان انسان احترام بگذارد.
از آنجایی که زیبایی در شهر میتواند به عنوان یکی از مهمترین امور در جهت پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی شهروندان
به شــمار آید ،در برنامه نیز توجه به امر زیبایی در شــهر به عنوان عاملی در ایجاد هویت متمایز در شــهری و افزایش حس تعلق
در شهروندان مورد توجه قرارگرفته است.

 .10شهر ایمن و تابآور
واژه تابآور ،از عبارات پرکاربرد در ادبیات مدیریت شهری بوده و در مفهوم جامعتر از مفهوم امن و ایمن به کار گرفته میشود.
تابآوری عبارت اســت از مقدار آشــفتگی و تنشهای محیطی که یک سیســتم بتواند جذب کند و همچنان در همان حوزه و
وضعیت پایدار قبلی خود باقی بماند.
در جوامع امروزی یکی از شــاخصهای اصلی جذابیت یک شــهر برای زندگی ،ســرمایهگذاری میزان تابآوری و قدرت کنترل و
مدیریت یک شهر در برابر پیامدها و تهدیدهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و ...میباشد.
شهر تابآور ،شهری است امن با سطح ایمنی باال که در برابر تهدیدات و مخاطرات محیطی که امروزه تمامی شهرهای دنیا با
آن مواجه هستند ،به صورت هدفمند و با برنامه مقابله کرده و فضایی جذاب برای زندگی و پیشرفت فراهم آورد.

 .11معماری اسالمی – ایرانی
معماری اســامی و ایرانی به مفهوم توســعه کالبد و ســاختار شــهری در قالب همگون ،خالق و الهامبخش میباشــد .اهمیت
نحوه و ســبک گســترش کالبد و پیکره شــهری ،تا جایی است که معماری هر شهر به عنوان نماد فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
آن شهر شناخته میشود و به عبارت جامعتر ،معماری شهری تجلی هویت شهر است.
طراحــی معمــاری در اصــل اســتفاده خالقانــه از توده ،فضــا ،بافت ،نور ،ســایه ،مصالــح ،برنامه و عناصــر برنامهریــزی به منظور
دســتیابی به اهداف زیباشــناختی ،عملکردی و کالبدی میباشــد به گونهای که ضمن فراهم آوردن احتیاجات زنگی مادی
به نحوی بهینه ،بستر پرورش و تسکین روح و روان سا کنین را نیز فراهم آورد.
معماری اسالمی شامل یک محدود ه وسیعی از دو سبک دنیوی و مذهبی از زمان پیدایش اسالم تا حال حاضر است که مؤثر
در طراحی و ساختار شهری ،ساختمانها و بناها در فرهنگ اسالمی است.
معمــاری در جهــان اســام یکــی از بزرگتریــن جلوههای ظهــور یک حقیقت هنــری در کالبد مادی به شــمار مــیرود .از لحاظ
تاریخی ،معماری اولین هنری به شــمار میآید که توانســت خود را با مفاهیم اســامی ســازگار نموده و از طرف مســلمانان مورد
استقبال قرار گیرد .معماری اسالمی یکی از موفقترین شیوههای معماری است که در تاریخ معماری جهان ،قابل بازشناسی
است.
با توجه به هویت اســامی شــهر مقدس قم و ســابقه تاریخی این شهر ،و همچنین ارزشهای تاریخی و فرهنگی و وجود عناصر
باهویت که ســبب با ارزششــدن کالبدشــهر میگردد( ،وجود  240بنای تاریخی 100 ،زیارتگاه و  40بقعه متبرکه منتج از معماری
ایرانی اسالمی) ،و با توجه به تأثیر معماری در سیما و منظر شهر ،توجه به این سبک معماری ضرورت دارد ،به صورتی که باید
معماری شهر قم به گونهای باشد که هر کسی با دیدن آن متوجه هویت اسالمی و ایرانی شهر شود.
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 .12شهر خالق
خالقیــت عبــارت اســت از بــه کارگیری کامــل تواناییها برای ایجاد یــک فکر یا راه حل یا مفهوم نو نســبت به مســئله .خالقیت
اصیل دربردارنده تجربه ،ابتکار ،ظرفیت بازنویسى قواعد ،نامتعارف بودن ،نگاهى تازه به مسایل انداختن ،تصویرسازى بدیع
از ســناریوهاى ممکن در آینده و راهحلهاى محتمل مســایل ،کشــف نقاط مشــترک از میان نقاط افتراق و تفاوتها و داشتن
دیدگاهى انعطافپذیر نسبت به مسایل است.
شــهر خــاق میکوشــد با اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــای بالقوه شــهری و با نگاه متفــاوت و توأم با نوآوری ،به مســائل شــهری
نگریســته و راهحلهــای بومــی و مبتنــی بر مزیتهــای رقابتی ارائه نماید .در شــهر خــاق ،ایدهها و نوآوریهای شــهروندان در
مباحث مدیریت شهری رصد گشته و فضای نخبهپروری و استفاده از خرد جمعی در تصمیمگیریها توسعه مییابد .خالقیت
در فضاســازی شــهری ،جلــب مشــارکت مــادی و معنوی شــهروندان ،پیشــرفت مبتنــی بر منابــع و فرصتهای شــهری و ایجاد
خالقیت در اقتصاد شهری ،از زمره زیرمجموعههای یک شهر خالق میباشند.

 .13شهر پایدار
مقوله توســعه شــهری پایدار ،در ســالهای اخیر به عنوان یک موضوع مهم علمی در کلیه جوامع مطرح بوده و بخش وســیعی
از ادبیات توسعه شهری را به خود اختصاص داده است.
مطابــق بــا تعریــف کمیســیون بروتلند ،شــهر پایدار شــهری اســت که نیازهای نســل حاضــر را بــرآورده میکند ،بیآنکــه توانایی
نســلهای آینده را برای رفع نیازهای خود به مخاطره اندازد .همچنین براســاس تعریف اتحادیه حفاظت جهانی ،در(حذف)
هدف شــهر پایدار ارتقای کیفیت زندگی انســانی اســت ،در عین توجه به ظرفیت ا کوسیســتمهای حمایتکنندهای که در آنها
زندگــی میکنیــم .در بیانیــه مجمع جهانی ریو ،ویژگی شــهر پایدار را برخورداری انســانها از حیات ســالم و پربــار و هماهنگ با
طبیعت ،توسعه و پیشرفت درضمن توجه به نیاز نسلهای کنونی و آینده ،کاهش نابرابری در استانداردهای زندگی ،از میان
برداشــتن فقــر ،محافظت و احیای روحیه مشــارکت جهانی توســط کشــورها ،کاهــش الگوهای تولید و مصــرف ناپایدار ،ارتقای
سطح آ گاهیهای علمی از طریق تبادل دانش و فناوری و افزایش توان نیل به توسعه پایدار به وسیله افزایش رشد ،سازگاری،
توزیع و انتقال فناوری اعم از فناوریهای جدید و ابتکاری ،وضع قوانین کارآمد در زمینه محیطزیست ،برشمرده است.
یک شهر پایدار بر پایه  4اصل توجه به محیطزیست ،آیندهنگری ،عدالت و مشارکت که اصول اصلی هستند ،استوار است.
در شــهر قم با توجه به قرار گرفتن در اقلیم خشــک و نیمهخشــک ،ضرورت نگاهداشــت محیطزیســت که اصل زیســتپذیری
شــهری اســت ،مورد تأ کید ویژه میباشــد .در شــهر پایدار ،حمایت از محیطزیســت به منظور ایجاد شــهری برای زندگی نســل
فعلی و آینده با مشارکت و همکاری شهروندان ،مورد تا کید است.

ّ
 .14شهر خرم
خرم در لغتنامه دهخدا به معنی شادمان ،خوشوقت و مسرور تعریف شده است.
شــهر خرم شــهری اســت بهرهمند از فضاهای شــهری باطراوت و شــاداب که مردم در آن احساس ســرزندگی نمایند .سرزندگی
عاملی اســت که در نتیجه جذابیت فضاها و رضایت شــهروندان حاصل میشــود و در نهایت منجر به ایجاد فضایی زیستپذیر
میگردد (لینچ).
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در شــهر خــرم ،فضاهــای شــهری بــه گونهای اســت که ضمــن همخوانی با شــرایط بومــی و محدودیتهــا ،ســرزندگی الزم را به
شهروندان منتقل نماید .برخورداری از فضای سبز متناسب با شرایط آب و هوایی و فضاهای شهری مفرح از ویژگیهای شهر
خرم است.
بــا افزایش ســرزندگی فضاهای شــهری ،جذابیت بــرای گذران زندگی ،کار و تفریح بیشــتر میگردد ،میــزان و دوام حضورپذیری
شــهروندان و گردشــگران در فضاهای شــهری و حس تعلق آنان نســبت به شــهر افزایش یافته ،و گردشــگران بیشــتری خواهان
بازدید خواهند بود.

 .15شهر هوشمند
شــهر هوشــمند به شــهری گفته میشود که داری شــش معیار اصلی زندگی هوشــمند جدید از جمله :اقتصاد هوشمند ،حمل
و نقل هوشمند ،محیط هوشمند ،شهروندان هوشمند ،روش زندگی هوشمند و در آخر یک مدیریت اداری هوشمند باشد.
شــهرها داری زیرســاخت یا ســرمایه فیزیکی هســتند ،در عینحال به دانش ارتباطی یا زیرســاخت اجتماعی که به آن ســرمایه
فکری هم میگویند ،احتیاج دارند.
سرمایه فکری در جهان معاصر برای رقابت شهرها با یکدیگر ،یک عامل تعیینکننده به حساب میآید و به همین خاطر است
کــه شــهر هوشــمند ،به تدریج به عنــوان یک مفهوم مهم و یک ابــزار راهبردی در روند ضرورتهای تولید مدرن شــهری مطرح
شده است.
شــهر هوشــمند مکانــی ممتــاز برای توســعه پایــدار اقتصادی ،صنعتی و  ...اســت که در آن به مســایلی ماننــد ترافیک ،مصرف
انرژی ،آلودگی ،تخریب ســرزمین ،بهروزرســانی و بهینهســازی زیرســاختهای شــهری ،بهبود کیفیت زندگی و  ...از طریق یک
رویکرد نوآورانه و سیســتماتیک ،براســاس ارتباط و تبادل اطالعات با هدف بهینهســازی فرآیندهای مدیریت شــهری پرداخته
میشود.
براســاس ادبیات مدیریت شــهری ،شــهری «هوشمند» اســت که قادر به پیوند سرمایه فیزیکی با ســرمایه اجتماعی ،به منظور
توسعه خدمات بهتر و زیرساخت الزم در یک شهر بوده و تنها در این صورت است که مدیران شهری و استانی ،قادر به تجمیع
فناوری ،اطالعات ،و دیدگاه فرهنگی و اجتماعی برحسب یک برنامه منسجم و بهبود خدمات شهری خواهند بود.

 .16اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ،یک الگوی علمی متناســب با نیازهای کشــور اســت .اقتصاد مقاومتی
اقتصادی درونزا است؛ بدین مفهوم که متکی بر ظرفیتهای منطقه و شهر و شهروندان میباشد.
اقتصــاد مقاوتــی اقتصادی اســت مردمنهاد ،دانشبنیــان و عدالتمحور و به همین خاطر این الگــو در پهنه مدیریت و اقتصاد
شهری کاربرد فراوانی دارد.
در الگوی اقتصاد شــهری مقاومتی ،شــهر با پایه مشارکت شــهروندان و مبتنی بر ظرفیتها و پتانسیلهای شهر به تولید ثروت
همگانی پرداخته و با توجه به ساختار مردمنهاد این اقتصاد ،تمامی شهروندان در این ثروت و ارزش افزوده سهیم هستند.
تعریف منابع درآمدی جدید پایدار ،مبتنی بر مزیتهای شهری و افزایش میزان مشارکت مردم در اقتصاد شهر ،مشخصههای
اصلی اقتصاد مقاومتی شهری است.
شــهر قــم به واســطه قــرار گرفتــن در کریدور مواصالتی شــمال-جنوب ،و برخــورداری از منابــع طبیعی و معدنی غنــی و مرکزیت
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گردشگری دینی در منطقه ،دارای پتانسیلها و مزیتهای اقتصادی فراوانی است .شهر قم در افق چشمانداز ،با بهرهگیری از
مزیتهای اقتصادی درونزای خود و با تولید ثروت پایدار برای شهر ،الگویی از اقتصاد مقاوتی در مدیریت شهری خواهد بود.

 .17منابع درآمدی پایدار
همواره یکی از معضالت شهرداریها و به ویژه شهرداریهای کالنشهرها ،ناپایداری منابع مختلف مالی است .این ناپایداری
به گونهای اســت که در برخی بحرانهای اقتصادی ،شــهرداریها در تأمین هزینههای جاری خود با مشــکل مواجهه شــده و
مجبــور بــه مدیریــت اقتضایی میشــوند .بر این اســاس و مبتنی بر سیاســتهای کلــی ابالغی مقام معظــم رهبری در خصوص
اقتصاد مقاومتی ،مورخ  29بهمن ماه  92و منطبق با بند ( 9ایجاد ثبات در اقتصاد) ،بند ( 12افزایش قدرت مقاومت اقتصادی)،
و بنــد ( 13در خصــوص تنــوع روشهای فروش و مشــارکت بخش خصوصی) در شــهرداری قم توجه ویژهای به موضوع توســعه
درآمدهای پایدار شــده اســت و برنامهریزیهای شــهری میبایســت به گونهای طر حریزی گردد که در افق چشــمانداز ،شاهد
تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرداری از محل درآمدهای پایدار باشیم.

فصل چهارم
تدوین بیانه مأموریت
و ارزش
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|  .1تعریف بیانیه مأموریت |
مأموریت چیست؟
 مأموریت یک بیان کوتاه و پرمعنی از علت وجودی ،ارزش و کاری است که انجام میدهد.
 علت وجودی را مشخص مینماید.
 نیازهای اساسی و مشکالت مهمی که کارکرد مدیریت آنها را در دستور کار خود قرار داده ،در برمیگیرد.
 مشتریان اصلی و استفادهکنندگان از خدمات و کلیه ذینفعان مدیریت را معلوم میسازد.
 میزان و معیاری برای سنجش عملکرد کالن است.
 خالصه ،صریح و سلیس است.
در تعریف مأموریت شهرداری ،میبایست به پرسشهای زیر پاسخ داد:
 استفادهکننده از خدمات :استفادهکنندگان از خدمات شهرداری چه کسانی هستند؟
 خدمات :خدمات و سرویسهای عمده شهرداری چیست؟
 بازار و حوزهها :شهرداری در چه حوزههایی فعالیت مینماید؟
 فناوری :شهرداری قم در راستای انجام وظایف از چه فناوریها ،سیستمها و روشهای مدیریتی استفاده مینماید؟
 توجه به بقا ،رشد و سودآوری :آیا شرکت برای رشد و سالمت مالی از تعهد الزم برخوردار است؟
 ارزشها :باورها ،آرزوها و اولویتهای اخالقی اصلی شهرداری قم چیست؟
 ویژگی ممتاز :شهرداری قم دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟
 توجه به تصور مردم :تصور شهروندان از مجموعه مدیریت شهرداری قم چگونه است؟ (مسایل اجتماعی)
 توانمندیهای کارکنان :چه مهارتها و توانمندیهایی در بین کارکنان شهرداری وجود دارد؟

|  .2بهینهکاوی بیانیه مأموریت در سایر کالنشهرها |
در این قسمت به بیان چند مأموریت شهرداری شهرهای مختلف و سازمانهای دیگر خواهیم پرداخت.
بیانیه مأموریت شهرداری تهران:
 ایجاد توسعه ،تنظیف ،نگهداری و اصالح معابر و مجاری آب و فاضالب
  پیشنهاد اصالحات شهری ،صدور پروانه ایجاد و اصالح کلیه ساختمانهای شهر
 مراقبت و تشریک مساعی در امور بهداشت اهالی (برای جلوگیری از امراض همگانی و دفع حیوانات مضر)
  تأسیس مؤسسات فرهنگی ،بهداشتی و تعاونی و مساعدت مالی به انجمنهای تربیت بدنی و خانه و مدرسه
  تهیه مقررات صنفی و پیشــنهاد آن به شــورای شــهر و مراقبت در امور اصناف ،صدور پروانه کســب اصناف ،تعطیلی اما کن
بیپروانه و جلوگیری از ایجاد ،تأسیس و ادامه کار مشاغل و اما کن غیر بهداشتی یا مزاحم
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  اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق ،احداث ابنیه عمومی مورد نیاز شهر (مانند کشتارگاهها ،میدانها،
باغ کودکان ،ورزشگاه ،غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات)
  اتخاذ تدابیر الزم برای ســاخت خانههای ارزان برای اشــخاص بیبضاعت و تشــریک مســاعی با مرا کز مســئول حفظ ابنیه
عمومی ،آثار باستانی ،مساجد و غیره
  تهیــه و تعییــن میدانهــای عمومــی فروش ارزاق و اتخاذ تدابیر برای فراوانی ،مرغوبیت و حســن اداره فروش گوشــت و نان
شهر و تردد و توقف وسایل نقلیه
  پیشــنهاد برقــراری یــا لغــو عوارض شــهر ،تغییر نوع و میزان عــوارض ،برآورد و تنظیــم بودجه و متمم اصالحیــه و تفریغ آن و
پیشنهاد و اجرای برنامههای عمرانی (با تصویب شورا)
 انجام دیگر امور مصوب شورای شهر

بیانیه مأموریت شهرداری اصفهان
شــهرداری اصفهان نهادی اســت عمومی ،مســتقل و غیردولتی با ماهیت حکومتی و موضوعیت و عملکرد محلی که در شــهر
تاریخی ،فرهنگی ،هنری و مذهبی اصفهان وظیفه اداره شــهر و خدمترســانی به شهروندان و گردشگران را برعهده دارد .این
نهــاد بــا پایبنــدی به ارزشهای اســامی ،ایرانــی و انقالبی با برخورداری از مشــارکتها و پشــتوانه مردمــی ،مدیریت هماهنگ
شــهری و بهرهگیــری از منابــع ،بــا رویکــرد مدیریــت کارآمد ،اثربخــش و مبتنی بر دانایی به اداره شــهر و ارائــه عادالنه خدمات با
کیفیــت مناســب و بههنــگام در عرصههای مختلف به منظور ایجاد شــهری اســامی با محیط مطلوب زندگی و شــاخصههایی
چون آرامش ،ایمنی ،نشاط ،امید و رونق اقتصادی برای شهروندان اقدام مینماید.
شهرداری اصفهان در حیطه وظایف خود ،با صیانت از پیشینه تاریخی–فرهنگی و حقوق شهروندی در جهت حفظ و ارتقای
جایــگاه شــهر در ســطح ملــی و بینالمللــی ،بهبود مســتمر کیفیت زندگی مــردم در ابعاد مادی و معنوی و توســعه پایدار شــهر،
همسو با سیاستهای ملی و استانی تالش مینماید .ما بر این باوریم که بهرهمندی از سرمایههای اجتماعی به ویژه مشارکت
مردم در مدیریت شــهر ،کارکنان شایســته و توانمندســازی ایشــان و همچنین اســتفاده از دســتاوردهای نوین علمی ،موجب
همافزایی در دستیابی به شهرداری و شهری سرآمد خواهد بود.

بیانیه مأموریت شهرداری مشهد
ارائه خدمات عمومی با کیفیت اســت که ســطح ایمنی ،ســامت ،کیفیت محیط زندگی ،فضاهای کسب و کار ،اقامت ،فراغت
و آمدوشد شهروندان و زایران را ارتقا میدهد.
شهرداری تالش میکند نیازهای عمومی شهری گروههای مختلف شهروندان و زایران را شناسایی و برآورده کند؛ در این راستا
توجه خود را به موارد ذیل متمرکز مینماید:
 ایجاد زمینه تحقق مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی و توانمندسازی کلیه ذینفعان شهری
 حفظ و جذب مشارکتهای مردمی و گسترش نهادهای و تشکیالت غیردولتی
 حفظ و جذب کارکنان متعهد ،متخصص و با انگیزه
 استفاده از سیستمهای برنامهریزی راهبردی
 بهکارگیری تکنولوژیهای نوین و فناوریهای اطالعات و IT
 ایجاد زمینههای گسترش فعالیتهای اقتصادی مؤثر در سطح کالنشهر
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 ترویج فرهنگ شهروندی و شهروندمداری
 حفظ ارزشها و هویت فرهنگی -تاریخی کالنشهر
 هدایت توسعه موزون و متوازن متعادل کالنشهر
 فراهم نمودن زمینه اسکان شهروندان و زایران
 افزایش بهرهوری و بهبود مستمر
 پذیرا بودن ،پاسخگویی به شهروندان ،مسئولیتپذیری و جهتگیری توافقی در انجام اقدامات با شهروندان
 تمرکززدایی و تفویض اختیارات و شفافسازی اقدامات.

بیانیه مأموریت قم تدبیرگران
شــهرداری ،بزرگتریــن نهــاد غیردولتــی عمومــی در مدیریت شــهری قم ،در تالش اســت با توجه بــه تعالیم قــرآن کریم ،مکتب
حیاتبخش اهلبیت(ع) و عمل به منویات بزرگان دین و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به منظور ارتقای ســطح نشــاط
عمومــی ،بهداشــت ،ســامت ،رفــاه ،آســایش ،ایمنــی و آرامــش شــهروندان و زایریــن حضرت فاطمــه معصومــه(س) ،و حرکت
به ســمت جهانشــهر شــیعی با کالبد شــهری اســامی-ایرانی در راســتای مدیریت یکپارچه کارآمد ،دانشمحور ،با مشــارکت
حدا کثــری مــردم و نخبــگان تمامی توان خود را در جهت توســعه پایدار ،همه جانبه ،متوازن و هوشــمند شــهری و رســیدن به
آرمانهای متعالی شهرداری قم بهکار گیرد.

بیانیه مأموریت قم اعتصامی
شــهرداری بــه عنــوان گســتردهترین نهاد عمومی غیردولتی در مدیریت شــهری قم ،در تالش اســت که با توجه بــه تعالیم قرآن
کریــم ،مکتــب حیاتبخــش اهلبیت(علیهم الســام) ،عمل به منویات و فرمایشــات بزرگان دین و مقــام معظم رهبری(دامت
ت محیط شــهری و آســایش ،ایمنــی و آرامش شــهروندان و زایران حرم
برکاتــه) ،بــه منظور ارتقای ســطح نشــاط عمومی و زیســ 
بانوی فضیلت و رســتگاری و مســجد مقدس جمکران ،تمام توان خود را در راســتای تحقق جهانشــهر شــیعی براساس مبانی
انقالب اسالمی بهکار گیرد.
بهرهگیــری از ارزشهــای اســامی  -ایرانــی در شهرســازی و معمــاری ،جلــب اعتمــاد و رضایــت عمومــی بــا بهکارگیــری مدیریت
یکپارچه ،کارآمد ،دانشمحور ،مبتنی بر خرد جمعی با رویکرد اجتماعی و مشارکت حدا کثری مردم و نخبگان به عنوان برترین
ســرمایههای اجتماعی در تمامی فعالیتها در جهت توســعه پایدار ،همهجانبه و متوازن شهری ضمن حفظ کرامت انسانی از
آرمانهای متعالی شهرداری قم است.

بیانیه مأموریت (رسالت) حوزه علمیه قم
 استنباط و تبیین احکام و آموزههای اسالمی و صیانت از آنها
 تعلیم معارف اسالمی و دانشها و مهارتهای مرتبط
 گسترش و تعمیق اخالق و معنویت
 تبلیغ و ترویج آموزههای اسالمی
 زمینهسازی برای استقرار نظام اسالمی
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بیانیه مأموریت جامعةالمصطفی
جامعهالمصطفی نهادی است علمی با هویت حوزوی که از طریق کارکردهای آموزشی ،تربیتی ،پژوهشی ،فرهنگی و تبلیغی در
عرصه بینالملل فعالیت مینماید .این نهاد با تکیه بر نیروی انسانی فاضل ،متعهد ،متخصص ،خالق ،دارای هوش فرهنگی
و بینش جهانی و بهرهگیری از تجارب ،روشها و فناوریهای جدید و تأ کید بر حفظ و بهینهســازی روشهای ســنتی حوزوی
به منظور پاسخگویی به نیاز تشنگان زالل معارف اسالم ،هدایت قرآنی ،سنت نبوی و مکتب اهلبیت(ع) و ارزشهای انقالب
اسالمی به تربیت عالمان دینی پارسا ،متعهد و زمانشناس در حوزههای علوم اسالمی و انسانی ،تبیین ،تولید و نشر اندیشه
دینی و حمایت از حوزههای علمیه و تأثیرگزاران عرصه دین و دانش میپردازد.

|  .3استخراج بیانیه مأموریت شهرداری قم |
با توجه به بهینهکاویهای انجام شده در این زمینه و نتایج حاصل از بررسی فرمهای نظرسنجی ،مأموریت شهرداری قم که
در پیوســت ضمیمه شــده اســت (پیوســت شــماره -5فرم  : F02-SP-P1فرم مربوط به نگارش بیانیه مأموریت) مأموریت این
سازمان به صورت ذیل استخراج شد:

بیانیه مأموریت شهرداری قم
شــهرداری قــم بــه عنوان نهادی عمومی ،غیردولتی ،مســتقل و خدمتگزار بــا ماهیت حکمرانی محلی
بــا توجــه به تعالیم آموزنده قرآن کریم ،مکتب حیاتبخــش اهل بیت(ع) و عمل به منویات بزرگان دین
و مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) تمام تالش خــود را به منظور تحقق شــهری اســامی با محیط
مطلوب زندگی ،فراهمکننده شــادابی ،آرامش ،رفاه و رونق اقتصادی شــهروندان و زایرین حرم حضرت
معصومه(س) معطوف خواهد کرد.
شــهرداری قــم بــا توجــه بــه ظرفیــت عظیــم علمــی و فضــای معنــوی منتــج از بــارگاه ملکوتــی حضرت
معصومــه(س) ،مســجد مقــدس جمکــران ،حضــور مراجــع عالیقدر عظــام و حــوزه علمیه قم بــه عنوان
بزرگتریــن مرکــز آموزش علوم دینی ،میکوشــد بر پایه ارزشها و هویت مذهبی ،فرهنگی و انقالبی شــهر
و مبتنی بر الگوی اســامی ایرانی پیشــرفت با بهرهگیری از آخرین دســتاوردهای نوین علمی و مدیریت
هوشــمند ،شــفاف ،دانشمحور و کارآمد زمینه بهبود مستمر کیفیت مادی و معنوی زندگی شهروندان
و تحقق شهری قدسی ،زیارتی در سطح جهانی را فراهم آورد.
شهرداری قم با تأ کید بر بهرهمندی حدا کثری از سرمایه اجتماعی و استفاده از نخبگان و عالمان در
مدیریت شــهر ،همســو با توانمندسازی مستمر کارکنان میکوشــد ضمن ارتقای فرهنگ شهروندمداری
بــا تولیــد ثــروت پایــدار برای شــهر ،زمینه تحقــق عدالت اجتماعــی و دســتیابی به حیات طیبــه را برای
شهروندان فراهم آورد.
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 .4ویژ گیهای بیانیه ارزش
در ذیل ،چند ویژگی مهم ارزش عنوان شده است:
 ارزشهای محوری سازمان میتوانند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاستها ،مورد استفاده قرار گیرند.
 میتوان با تکیه بر آنها ،شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبنای تصمیمگیریها در محل کار را مشخص نمود.
 ارزشها یا کدهای اخالقی ،روح معنوی حا کم بر کلیه وظایف ،رفتار و معاشرتهای کاری پرسنل شهرداری بوده و پرسنل
با اتکای به این ارزشهای محوری نسبت به انجام وظایف و تحقق چشمانداز سازمانی گام برمیدارند.
 ارزشها باید در روزگار سختی به کارکنان سازمان روحیه بدهند.
 ارزشها شعار هر روز هستند که احساس خوبی به کارکنان میبخشند.
 ارزشهای سازمانی ،جنبه اخالقی منافع سازمانی میباشند.
 ارزشهای محوری ،اصول اعتقادی دیرپا و اساسی یک سازمان بوده ،باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه میشوند.
 ارزشهــای محــوری یک ســازمان به عنوان اصول راهنمــای پایدار ،به هیچ توجیهی نیاز ندارند و برای افراد درون ســازمان
ارزش و اهمیت ذاتی دارند.

|  .5بهینهکاوی بیانیه ارزش در سایر کالنشهرها |
در امــر تبییــن ارزشهــای شــهرداری قــم ،بــه مطالعــه و شــناخت ارزشهــای شــهرداری شــهرهای دیگــر و چنــد ســازمان دیگر
میپردازیم.

ارزشهای تدوین شده دانشگاه شهید بهشتی
 خشیت در برابر پروردگار و برخورداری از تواضع و فروتنی
 رعایت تقوا ،راستی و درستی
 برخورداری از روحیه نقادی و نقدپذیری و آزادی عمل
 رعایت اخالق حرفهای و وجدان کاری
 اخالقمحوری  ،مشارکتجویی و مسئولیتپذیری
 برخورداری از روحیه خالقیت و نوآوری؛
 قانونگرایی و برنامهپذیری
  تعالیطلبی ،توانمندسازی و ثروتآفرینی
 برخورداری از روحیه کار تیمی و گروهی
 تأ کید بر فعالیت و رفتار سازمانی دانشمحور
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 تأ کید بر علم نافع
 تقدم تزکیه بر تعلیم
 حفظ کرامت و منزلت انسانی تمام کارکنان ،اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 تکریم و حفظ شئون علم ،عالم و متعلم
 تأ کید بر رعایت عدالت در توزیع فرصتها
 تعهد به یادگیری دانشجو  
 دریغ نورزیدن در تعلیم علم و کوشش در بذل ،اعطا و انفاق علم.

بیانیه ارزشهای کارکنان شهرداری شیراز:
ما مسئولین و کارکنان شهرداری شیراز قصد داریم با رعایت موارد زیر ،اخالق حرفهای را در فعالیت خود رعایت نماییم:
 با هدف خدمت به مردم و آراستگی در محل کار خود حاضر شویم.
 در انجام وظایف اداری پشتکار و جدیت داشته باشیم.
 وظایف محوله و کار مراجعین را با دقت و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.
 در مواجهه با ارباب رجوع رعایت ادب ،نزا کت و متانت را بنماییم.
 به خواستههای ارباب توجه کرده و هنگام پاسخگویی به مراجعین به کار دیگری نپردازیم.
 نسبت به یادگیری و کسب اطالعات برای پاسخگویی به مراجعین تالش نماییم.
 مراجعینی که اشتباهی به ما مراجعه میکنند ،با کمال ادب و احترام به فرد یا قسمت مربوطه راهنمایی کنیم.
 از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن در جهت بهبود وضعیت کاری خود استفاده نماییم.
 در صورت ضرورت با هماهنگی مسئولین مربوطه و تعیین فرد جانشین ،محل کار خود را ترک نماییم.
 در محیط اداری از استعمال دخانیات و اعمال دیگر که موجب خدشهدار شدن حقوق سایرین میگردد اجتناب کنیم.

بیانیه ارزشهای شهرداری تهران
 کارکنان شهرداری تهران  :با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حقتعالی و حفظ منافع عموم ،به ارائه
خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار میدهند.
 کارکنان شــهرداری تهران :بر این باورند که شــهروندان ،متولیان واقعی شــهرند و از این رو حضور آنان در شهرداری را مغتنم
میشمارند.
 کارکنــان شــهرداری تهــران :بــا رعیات نظم ،آراســتگی ،وقتشناســی ،مســئولیتپذیری و بــا رعایت ادب ،نزا کــت ،عدالت و
انصاف ،آماده پذیرش شهروندان در شهرداری (مناطق ،سازمانها و شرکتهای تابعه) میباشند.
 کارکنان شهرداری تهران :باور دارند که عزت ،احترام و تکریم مراجعان از مهمترین مسئولیت آنان است و تمام تالش خود
را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان ،در فرآیند ارتباطات متقابل مینمایند.
 کارکنان شــهرداری تهران :انجام امور شــهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانســته و کوشــش خواهند نمود تا از
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اتالف وقت آنان در شهرداری جلوگیری نمایند.
 کارکنــان شــهرداری تهــران :مصمــم هســتند تا امکانات و تســهیالت الزم را برای آســایش و آرامش و اســتقرار شــهروندان ،در
فضــای مناســب اداری اختصــاص داده و خدمــات خود را با کیفیت مطلوب و به شــیوهای مناســب و نویــن در اختیار آنان قرار
دهند.
 کارکنــان شــهرداری تهــران :خود را موظف میدانند تا در حــوزه فعالیت خود ،هرگونه اطالعــات و توضیحات کافی مورد نیاز
شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.
 کارکنان شــهرداری تهران :بر این اعتقاد میباشــند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شــهروندان
اســت ،از ایــن رو بــا ایجــاد تمایــات مثبت بــه کار و متناســب با نوع فعالیــت ،به تالش مجدانــه و صادقانه در شــهرداری تهران
میپردازند.
 کارکنان شــهرداری تهران :اســتقبال خود را از انتقاد و پیشــنهادات شــهروندان در کلیه مصادیق امور شــهرداری اعالم ،و در
جهت ارج نهادن به نظرات مردم ،از آن به عنوان زمینهساز رشد و ارتقای خدمات شهرداری استفاده مینمایند.

بیانیه ارزشهای شهرداری اصفهان
 اعتماد
 شجاعت
 همگرایی و وفاق
 آرمانگرایی و اعتماد به نفس
 قانونمداری
 کرامت انسانی و حقوق شهروندی

بیانیه ارزش قم سند تدبیرگران
 ارزشهای اساسی و کارکردی شهرداری قم عبارتند از:
 پایبندی به باورهای مبتنی بر اصول و عقاید اسالمی و نظام جمهوری اسالمی
 حفظ کرامت انسانی شهروندان و کارکنان
 پیشرفت پایدار مبتنی بر عدالت و توسعه متوازن در همه ابعاد شهری ،براساس مفاهیم علمی و کاربردی
 پایبندی به استانداردهای علمی و بهروز در اداره امور شهر ،متناسب با باورها و دانش بومی

ارزشهای اساسی و کارکردی شهرداری قم (اعتصامی)
 پایبندی به باورهای مبتنی بر اصول و عقاید اسالمی
 پایبندی به حفظ کرامت انسانی شهروندان و کارکنان
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 توسعه پایدار در ابعاد شهری براساس مفاهیم علمی و راهبردی
 پایبندی به اصول پذیرفته شده جهانی در اداره امور شهری ،متناسب با استانداردها و باورهای بومی (ملی–دینی)

مبانی و ارزشهای اساسی مصوب جامعةالمصطفی
 آموزههای اسالم
 سنت نبوی مکتب اهلبیت؟مهع؟
 آرمان و اندیشههای حضرت امام خمینی؟هر؟ و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)
 ارزشها و سنتهای اصیل حوزوی و رهنمودهای مراجع
 سیاستهای کالن نظام اسالمی
 ارزشهای اساسی
 اخوت و انسجام اسالمی ،تقریب مذاهب و دوری از تعصب و فرقهگرایی
 تعامل سازنده با ادیان و مذاهب
 تعامل سازنده و تأثیرگزار با فرهیختگان ،نهادهای علمی و فرهنگی در سطح ملی و فراملی
 تجارب حوزوی و دستاوردهای بشری مبتنی بر اصول
 اخالق متعالی اسالمی
 کرامت انسانی طالب ،استادان و کارکنان و خانوادهها
 کیفیت و اثربخشی برنامهها و فعالیتها
 شایسته ساالری
 تخصص و نگاه کارشناسی در امور
 عقالنیت و خرد جمعی در تصمیمگیریها
 هوشمندی و نظام سازمانی
 انسجام و یکپارچگی درون سازمانی
 هماهنگی و همافزایی میان سازمانی

|  .6استخراج بیانیه ارزش شهرداری قم |
بــا توجــه بــه بهینهکاویهــای صورت گرفتــه در زمینه ارزشهای ســازمان و با توجه بــه نتایج حاصل از فرم نظرســنجی ،بیانیه
ارزشهای شهرداری قم (فرم  : SP-P1-F03فرم بیانیه ارزش) ارزشهای شهرداری قم به صورت ذیل تعریف میشود:
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بیانیه ارزش شهرداری قم
کارکنان شهرداری قم با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع
عموم و باور شــهروندان به عنوان متولیان اصلی شــهر ،به ارائه خدمات به شــهروندان پرداخته و جلب
رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار میدهند .براین اساس کارکنان شهرداری قم ضمن
 پایبندی به باورهای مبتنی بر اصول و عقاید اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
 پایبندی به حفظ جایگاه شهر مقدس قم به عنوان امالقری جهان تشیع و خاستگاه انقالب اسالمی
 پایبندی به حفظ كرامت انسانی شهروندان و كاركنان
 پایبندی به اخالق و تفکر متعالی اسالمی
 ارزشهای محوری ذیل را سرلوحه کلیه اقدامات و تصمیمگیریهای خود قرار میدهند:
 شفافیت ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی به ذینفعان
 تعامل سازنده و تأثیرگذار با فرهیختگان و نهادهای فرهنگی و علمی
 شایستهساالری و شایستهپروری
 شهروندمداری و تکریم ارباب رجوع
 همگرایی ،همافزایی و همپایانی سازمانی
 پشتکار ،جدیت و رعایت نظم و انضباط کاری
 یادگیری سازمانی
 اعتقاد عملی به اقتصاد مقاومتی
 توجه به حفظ و صیانت از محیطزیست

|  .7منشور سیاستها |
مجموعــه قواعــد تصمیــم کــه چارچــوب تصمیمگیریهــا را در طــول فراینــد برنامهریزی مشــخص میکند ،سیاســت نــام دارد.
سیاستها ،رویکرد و دیدگاه جامعی هستند که همواره در تمامی مراحل مختلف تدوین ،اجرا و ارزیابی استراتژیها میبایست
مدنظر تصمیمگیران سازمانی قرار گیرد .منشور سیاستها که در تمامی مراحل انجام این پروژه همواره مدنظر بوده ،به شرح
ذیل میباشد:

1

 سیاست مسجدمحوری
 سیاست گسترش و تعمیم هویت اسالمی و ایرانی
 سیاست خانوادهمحوری
 .1الزم به توضیح اس��ت مفهوم «سیاس��ت اجرایی» با تعریف « »Course Of Actionsمطابق با دســتورالعمل وزارت کشــور ،در ادامه گزارش و به
عنوان سلسله مراتبی از درختواره چشمانداز تا طر حها استفاده شده است که ارتباطی با مفهوم سیاست « »Policyندارد.
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 سیاست هماهنگی و همافزایی
 سیاست ارتقای سرمایههای اجتماعی
 سیاست کیفیتگرایی
 سیاست توسعه درونزا
 سیاست خالقیت و نوآوری
 سیاست عدالتمحوری
 سیاست محلهمحوری

فصل پنجم
فصل پنجم :تحلیل وضع موجود شهرداری قم

تحلیل وضع موجود
شهرداری قم
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|  .1تعاریف |
در این مرحله با جمعآوری اطالعات و بررسی اولیه آنها ،به ارزیابی وضعیت موجود پرداخته و تالش میشود با شاخصهایی
وضع موجود تبیین شود.
در هنــگام جمــعآوری اطالعــات بــه درون ســازمان (اطالعــات داخلــی) و بیــرون ســازمان (اطالعــات محیطی) توجه میشــود.
مجموعه عوامل داخلی به دو دســته نقاط قوت و ضعف ،و مجموعه عوامل خارجی به دو دســته فرصتها و تهدیدها تقســیم
میشوند.
عوامل داخلی عواملی هســتند که در درون مجموعه وجود داشــته و از نظر اداری و رســمی تحت کنترل مجموعه میباشــند.
این عوامل شامل نقاط قوت و نقاط ضعف است .نقطه قوت یک مجموعه ،یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهرهبرداری
از یک عامل کلیدی در جهت توســعه توانمندی میباشــد و موردی اســت که مجموعه در صورت انجام یا داشــتن آن ،از امتیاز
مثبت و توانایی قابل مالحظهای برخوردار خواهد شد .نقطه ضعف یک مجموعه ،یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم
بهرهبرداری از یک عامل کلیدی که توانمندی را کاهش میدهد ،اســت و مجموعه در صورت انجام یا داشــتن آن دچار امتیاز
منفی و عدم توانایی خواهد شد.
عوامــل خارجــی ،عواملــی هســتند کــه در ســطح کالن و از بیرون مجموعه اثــر میگذارند .ایــن عوامل به دو دســته :فرصتها و
تهدیدها تقسیم میشوند .فرصتها ،پتانسیل نهفتهای است که بهرهگیری از آن مجموعه را در جهت مثبت رشد خواهد داد
و اســتفاده از آن مزایــای قابــل مالحظهای خواهد داشــت .به عبارت دیگر ،منفعت بالقوهای اســت که عوامل بالفعل شــدنش
هنوز بهوجود نیامده اســت .تهدیدها عواملی هســتند که مانع حرکت ،رشــد و بالندگی مجموعه میشود .به عبارت دیگر ،ضرر
بالقوهای است که عوامل بالفعل شدنش هنوز بهوجود نیامده است.

|  .2تحلیل وضع کالبدی و فضایی موجود شهر قم |
در ایــن قســمت به بررســی ســاختار جمعیتی و ســاختار کالبدی شــهر قــم میپردازیم که در ادامــه ،هر کدام از ایــن موارد مورد
بررسی قرار گرفته است.

 -1-2بررسی وضعیت جمعیتی استان قم |
جمعیــت شــهر قــم مطابق با آخرین سرشــماری نفوس و مســکن ســال  ،90بــه تعــداد  1،048،738نفر میباشــد .مطابق با نظر
اصالحی شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران و همچنین نظر نهایی مهندســین مشاور مناطق ،جمعیت شهر قم در سال
 95و سال  1400عبارت است از :
برآورد جمیعت سال 1395

برآورد جمیعت سال 1400

 1194000نفر

 1325000نفر
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با بررسی مطالعات صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران ،مشخص میشود که متوسط رشد جمعیتی استان قم باالتر از میانگین
کشوری است.
میزان رشد جمعیت ساالنه قم

میزان رشد جمعیت سالیانه کشور

%1.93

%1.29

هــرم جمعیتــی شــهر قــم براســاس آمار ســال  90جوان میباشــد ،بــه گونهای کــه  %57جمعیت شــهری قم زیر  30ســال و %66
جمعیت زیر  34سال میباشند .در ذیل ،جدول توزیع جمعیت شهر قم به تفکیک گروههای سنی نشان داده شده است.
نمودار  :5توزیع جمعیت شهر قم به تفکیک گروههای سنی

براســاس گزارش نرمافزار آیندهپژوهشــی شــورای عالی انقالب فرهنگی ،جمعیت قم تا سال  1420دارای رشد مثبت و بعد از آن
دارای رشــد منفی خواهد بود .همچنین پیشبینی میشــود در ســال  1420حدود  %20جمعیت شــهر را ســالمندان (باالی 65
سال) تشکیل میدهند .در ترسیم آینده و چشمانداز شهر قم ،میبایست به این هرم جمعیتی توجه داشت.

 -2-2بررسی ساختار کالبدی استان قم |
بــا بررســی دقیــق طر حهای تفصیلــی مناطق و طرح اصالحی ســاختاری راهبردی شــهر قم ،و همچنین آخریــن طرح تفصیلی
جمعبندی شده کل شهر توسط شرکت مشاور باوند ،میتوان به نکات ذیل در خصوص پتانسیلهای آینده شهر از نقطه نظر
کاربریها به عنوان بستر توسعه آتی شهر پی برد.
کل مساحت پهنه برداشت شده توسط مشاور  13496هکتار
مساحت داخل حریم  12938/99 :هکتار
مساخت خارج از حریم  1110/9 :هکتار
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جدول  :20جدول توزیع کاربر یهای گوناگون در شهر قم

نوع کاربری

مساحت داخل محدوده (هکتار)

سرانه وضع موجود به مترمربع

آموزشی

117.87

1.12

آموزش عالی

316.07

3.01

آموزش مذهبی

52.35

0.5

بهداشتی-درمانی

58.2

0.55

اداری و انتظامی

145.68

1.39

مذهبی (حرم)

88.57

0.84

فرهنگی-هنری

15.46

0.15

ورزشی

51.23

0.49

تفریحی-گردشگری

42.8

0.41

پارک و فضای سبز عمومی

277.7

2.65

تأسیسات شهری

66

0.63

مسکونی

2905.5

27.7

تجاری-خدماتی

199.2

1.9

معابر

2576.52

24.57

باغ و فضای سبز خصوصی

126.5

1.21

حمل و نقل انبار

117.93

1.13

گورستان

21.4

0.2
7178.98

مساحت خالص
کارگاه تولیدی و صنعتی

305.31

2.91

رودخانه و نهر و حریم آنها

149.93

1.43

خطآهن و حریم آنها

58.51

0.56
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نوع کاربری

مساحت داخل محدوده (هکتار)

سرانه وضع موجود به مترمربع

بایر و بدون کاربری

4317.87

41.17

نظامی

159.46

1.52

اراضی کشاورزی-دامداری

768.93

7.33

مساحت ناخالص

5760.01

کل مساحت

12938.99

  44درصد ســطح شــهر ،زیر پوشــش کاربریهایی اســت که نقش کارکردی و اساسی در کیفیت شــهری ندارند( .رودخانه و
حریم ،راهآهن ،نظامی ،دامداری ،بایر و فاقد کاربری)
  33درصــد شــهر معــادل  4317هکتــار ،فاقد کاربری بوده که فرصت مناســبی برای توســعه ســرانههای کمبود میتوانســت
باشــد .ولی با بررســی طر حهای تفصیلی مناطق ،مشــخص شــد که بیش از  3750هکتار از این زمینها در منطقه  4و  8دارای
برنامه توسعه ،و در مناطق  2و 3و 6در حریم خطوط انتقال فشار قوی قراردارند).
  24درصــد کل شــهر کــه معــادل بــا  43درصــد ســطوح خالص شــهری (معــادل  3104هکتار) اســت ،مربوط بــه کاربریهای
مسکونی ،تجاری و خدماتی است.
  21درصد سطح کل شهر زیر پوشش شبکه معابر قرار دارد.
  19درصد ســطح خالص شــهر ( 11درصد کل شــهر) ،در اختیار کاربریهای خدمات عمومی شــهری اســت .ا گر کاربریهای
فراشــهری مثل آموزش مذهبی ،آموزش عالی و فضای ســبز خصوصی را کاهش دهیم ،این مقدار به  13درصد که بســیار کمتر
از بهینه است میرسد.
جدول ذیل نشاندهنده سرانه کاربریهای خدمات اساسی شهر قم میباشد:
جدول  :21سرانه کاربر یهای خدمات اساسی شهر قم

نوع کاربری (خدمات اساسی شهر)

سرانه (مترمربع)

آموزشی

1.12

فرهنگی و هنری

0.15

درمانی و بهداشتی

0.55

ورزشی

0.49

پارک و فضای سبز عمومی

2.65
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پس از آن ،ســرانههای وضع موجود در شــهر قم را با ســرانههای مصوب شــورای عالی معماری و شهرســازی ایران در ســال 89
مقایسه میکنیم.
جدول  :22سرانههای وضع موجود در شهر قم و سرانههای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی

نوع کاربری

سال 90
سرانه وضع موجود

آموزشی

1.12

آموزش عالی

3.01

آموزش حوزه

0.5

مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در سال 89
حداقل سرانه استاندارد

3

حدا کثر سرانه استاندارد

5

وضعیت قم

مطلوب

بهداشتی -درمانی

0.55

1

2.5

کمبود شدید

اداری و انتظامی

1.39

0.75

1.5

مطلوب

مذهبی(حرم)

0.84

0.5

0.75

مطلوب و باالتر

فرهنگی  -هنری

0.15

0.5

0.75

کمبود شدید

ورزشی

0.49

1.2

2

کمبود شدید

تفریحی  -گردشگری

0.41

0.2

0.75

متعادل

فضای سبز

2.65

8

بیشتر

کمبود شدید

تأسیسات شهری

0.63

1.5

2.5

مسکونی

27.7

25

تجاری -خدماتی

1.9

3.5

صنعتی

2.91

معابر

24.57

باغ

1.21

حمل و نقل و انبار

1.13

گورستان

0.2

8

10
30

-

_

_

_

بارگذاری مازاد
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همانطور که در جدول فوق مشخص است ،سرانههای موجود شهر قم در چهار مورد در وضعیت نامطلوب قرار دارند:
 سرانه بهداشتی -درمانی
 سرانه فرهنگی -هنری
 سرانه ورزشی
 سرانه فضای سبز
در همین راستا به مطالعه و بررسی سرانههای پیشنهادی کاربری در طرح تفصیلی مناطق شهر قم میپردازیم:
جدول  :23سرانههای پیشنهادی کاربری زمین در طرح تفصیلی مناطق شهر قم

نوع کاربری

سرانه

مسکونی

22-28

تجاری-خدماتی

2-3.5

آموزشی

1.3-1.8

آموزش عالی(دانشگاهها و مدارس عالی)

1.25-2

آموزش علوم دینی

0.75-1

فرهنگی-هنری

0.5-0.75

مذهبی

0.5-0.6

درمانی

1-2

اداری-انتظامی

0.75-1.5

ورزشی

1-2

تفریحی-گردشگری

0.2-1

پارک و فضای سبز عمومی

 5و بیشتر

توضیح

 0.5مترمربع از سرانه مقیاس شهری در بیرون از
محدوده قانونی شهر قابل پیشبینی است.
 0.5مترمربع از سرانه این کاربری در مقیاس شهری در
بیرون از محدوده قانونی شهر قابل پیشبینی است.
 0.5مترمربع از سرانه حدا کثر این کاربری در بیرون از
محدوده قانونی قابل پیشبینی است.
کمبود سرانه مقیاس شهری ،نسبت به سرانه مصوب
شورای عالی ( 3متر و بیشتر) در بیرون از محدوده قانونی
شهر
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نوع کاربری

سرانه

تأسیسات و تجهیزات شهری

1-2

حمل و نقل و انبار (فضاهای حمل و

توضیح

 0.5مترمربع از سرانه مقیاس شهری در بیرون از
محدوده قانونی شهر قابل پیشبینی است.

1-1.5

نقل)

 0.25مترمربع ازسرانه مربوط به پارکینگ عمومی است.

صنعتی و کارگاهی

0.75-1.5

شبکه معابر

20-25

جمع

59/00-79/15

پس از مقایسه و بررسی سرانههای وضع موجود شهر قم و سرانههای پیشنهادی کاربری در طرح تفصیلی ،سرانههای نهایی
پیشنهادی را در قالب جدول زیر ارائه میکنیم.
جدول  :24سرانههای نهایی پیشنهادی

نوع کاربری

سال 90

حدا کثر سرانه
استاندارد

سرانه مشاور

مسکونی

27.7

25

22-28

تجاری-خدماتی

1.9

3.5

2-3.5

آموزشی

1.12

آموزش عالی

3.01

آموزش حوزه

0.5

بهداشتی-

سرانه وضع
موجود

شورای عالی شهرسازی و معماری
حداقل سرانه
استاندارد

پیشنهاد مشاور

1.3-1.8
3

5

1.25-2
0.75-1

0.55

1

2.5

1-2

اداری و انتظامی

1.39

0.75

1.5

0.75-1.5

صنعتی

2.91

8

10

0.75-1.5

مذهبی (حرم)

0.84

0.5

0.75

0.5-0.6

معابر

24.57

30

20-25

درمانی

مالحظات

نیممتر از سرانه در محدوده
حریم شهر تأمین شود
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سال 90

پیشنهاد مشاور

شورای عالی شهرسازی و معماری

سرانه وضع
موجود

حداقل سرانه
استاندارد

حدا کثر سرانه
استاندارد

سرانه مشاور

فرهنگی-هنری

0.15

0.5

0.75

0.5-0.75

ورزشی

0.49

1.2

2

1-2

0.41

0.2

0.75

0.2-1

فضای سبز

2.65

8

بیشتر

5

باغ

1.21

-

-

تفریحی-
گردشگری

مالحظات

نیممتر از سرانه در محدوده
حریم شهر تأمین شود
نیممتر از سرانه در محدوده
حریم شهر تأمین شود
سه متر از سرانه در محدوده
حریم شهر با پارکهای
تفرجگاهی تأمین شود

حمل و نقل و
انبار

3

1.13

1-1.5
گورستان در بیرون شهر احداث

نظیرگورستان

0.2

0.5

1

تأسیسات شهری

0.63

1

2

و گورستان داخل شهر به
فضای سبز تبدیل شود
1-2

نیممتر از سرانه در محدوده
حریم شهر تأمین شود

نکات قابل تأمل براساس جدول سرانههای نهایی پیشنهادی:
1.1در بعد کاربریهای مسکونی ،لزوم کاهش سرانه مسکونی در افق برنامه مشهود است.
2.2در بعد کاربریهای تجاری-خدماتی با مقایسه سرانه وضع موجود و سرانه پیشنهادی ،وضعیت مطلوبی را نشان میدهد.
3.3در بعد کاربریهای آموزشی و مذهبی ،مقایسه سرانهها وضعیت مطلوب و ویژهای را نشان میدهد.
4.4در بعد کاربریهای بهداشــتی و درمانی فاصله با شــرایط ایدهآل زیاد اســت ،ولی در افق برنامهریزی میتوان به آن دســت
پیدا کرد.
5.5در بعد کاربریهای اداری و انتظامی ،وضعیت مطلوبی مشاهده میشود.
6.6در بعد کاربریهای صنعتی ،وضعیت مطلوبی وجود دارد.
7.7در بعد کاربریهای مذهبی (حرم) ،وضعیت مطلوبی مشاهده میشود.
8.8در بعد کاربریهای معابر ،وضعیت مطلوبی به چشم میخورد.
9.9در بعد کاربریهای حمل و نقل و انبار ،وضعیت مطلوبی مشاهده میشود.
1010در بعد کاربریهای فرهنگی و هنری فاصله با شرایط ایدهآل زیاد است ،ولی در افق برنامهریزی میتوان به آن دست پیدا
کرد.
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1111در بعد کاربریهای تفریحی و گردشگری ،فاصله زیاد است ولی ظرفیت قابل قبولی در افق دیده شده است.
1212در بعــد کاربریهــای فضــای ســبز عمومــی ،ســرانه موجــود ضعیف بــوده و در کاربریهــای تعریف شــده نیز در افــق ،امکان
رسیدن به حداقل کالنشهرها متصور نیست.

|  .3الگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل داخلی وضع موجود |
الگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل داخلی مورد استفاده در این مطالعه ،الگوی  SAPمیباشد .در الگوی تجزیه و تحلیل و
تشخیص مزیتهای استراتژیک ( ،)SAPمحرکهایی که برای استخراج عوامل داخلی میبایست مدنظر قرارگیرند عبارتند از:
 عوامل مدیریتی
 عوامل فنی و عملیاتی
 عوامل مالی
 عوامل منابع انسانی
 عوامل زیرساختی
 وضعیت تحقیق و توسعه

 .1عوامل مدیریتی
در شــهرداری ،فرآینــد انجــام کار و نحــوه بــه کارگیری ســرمایه و میزان اســتفاده از مکانیزاســیون و اتوماســیون در ارائه خدمات
اهمیت بسیار زیادی دارد .وظایف اصلی مدیریت که باید مورد بررسی قرار گیرد:
 برنامهریزی
 سازماندهی
 ایجاد انگیزه
 تأمین نیروی انسانی
 اعمال کنترل
مدیران باید تواناییهای خود را در زمینه مدیریت عملیات ،یک مزیت اســتراتژیک تلقی نمایند .عوامل مزیت اســتراتژیک در
حوزه مدیریت را در قالب سؤاالت زیر میتوانیم بررسی کنیم.
 در سرانه ارائه خدمات گونا گون ،نسبت به شهرهای مشابه چگونه هستید؟
 خدمات ارائه شده پاسخگوی نیاز شهروندان میباشد؟
 آیا امکانات شهرداری کارا و کارآمد است؟
 میزان پرسنل متخصص و کارآمد در پستهای متناسب را چگونه ارزیابی مینمایید؟
 سیستم ارزیابی عملکرد کارا وجود دارد؟
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 وجود رویه مناسب و کارآیی تولیدی شامل طراحی ،زمانبندی و کنترل کیفیت در پروژهها وجود دارد؟
 وضعیت سیستمهای تعمیر و نگهداری در شهرداری قم چگونه است؟
 توزیع متعادل و متوازن خدمات در شهر وجود دارد؟
هر کدام از ســؤاالت در هر محور ،ا گر در شــهرداری قم مورد توجه قرار نمیگیرد یا ضعف وجود دارد نقطه ضعف تلقی میشــوند
و ا گر مورد توجه قرار گرفته و عملکرد مناســبی دارند ،نقطه قوت شــما محســوب میشــوند .ا گر عاملی نیز میانه اســت ،آن را به
عنوان نقطه ضعف در نظر بگیرید ،چرا که این عوامل ،عوامل اصلی هستند و باید قوی عمل کنند .به عبارت دیگر ،عدم قوی
بودن هر عامل به معنای ضعف آن عامل است.

 .2عوامل منابع انسانی
با توجه به اینکه عامل انســانی نقش اساســی را در تحقق اهداف شــهرداری بر عهده دارد ،این عامل یک اســتراتژی محســوب
میشود .هر قدر این عامل استراتژیک از تواناییهای فنی ،تخصصی ،تجربی ،آموزشی ،مهارتی و به طور کلی کارآیی و اثربخشی
بیشتری برخوردار باشد ،به همان نسبت در تحقق اهداف مؤثرتر خواهد بود .
عوامل مزیت استراتژیک در حوزه منابع انسانی را در قالب سؤاالت زیر میتوانیم بررسی کنیم :
 آیا شما به عضویت در شهرداری افتخار میکنید؟
 اثربخشی پرسنل در شهرداری دارای اهمیت میباشد؟
 سیستم مدیریت استراتژیک در شهرداری قم چگونه عملکردی دارد؟
 سیستم مدیریت مطلوب ،روش و سبک مدیریتی مناسب در شهرداری قم موجود است؟
 کیفیت نیروی انسانی در شهرداری از نظر مهارت و تجربه چگونه است؟
 شرایط و امکان کار گروهی و فرهنگ آن در بین کارکنان وجود دارد؟
 ارتباط بین شهرداری و پرسنل در قالب واحدهای صنفی تعریف شده است؟
 سیاستهای مطلوب و مؤثر پرسنلی در خصوص جذب و بهکارگیری و آموزش و  ...وجود دارد؟
 هزینه نیروی انسانی شما در چه حدی است؟
 میزان خطاهای انسانی نیروی کار شما چگونه است؟
 میزان پذیرش تکنولوژی جدید در نیروی انسانی چگونه است؟
هــر کــدام از ســؤاالت در هــر محــور ،ا گر در شــهرداری قم مورد توجه قــرار نمیگیرد یــا در آن ضعف وجــود دارد نقطه ضعف تلقی
میشوند و ا گر مورد توجه قرار گرفته و عملکرد مناسبی دارند ،نقطه قوت شما محسوب میشوند .ا گر عاملی نیز میانه است،
آن را بــه عنــوان نقطــه ضعــف در نظر بگیرید ،چرا که این عوامل ،عوامل اصلی هســتند و باید قوی عمل کنند .به عبارت دیگر،
عدم قوی بودن هر عامل به معنای ضعف آن عامل است.
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 .3عوامل مالی
بســیاری از شــرکتها با وجود در اختیار داشــتن سیســتمهای مناســب تولید و نیروی انســانی کارآمد ،به لحاظ نداشتن منابع
مالی قوی نمیتوانند در بازار رقابتی حاضر شوند؛ چرا که اجرای صحیح بسیاری از برنامههای سازمان نیازمند پشتیبانی مالی
است .عوامل مزیت استراتژیک حوزه مالی و حسابداری را در قالب سؤاالت زیر میتوانیم بررسی کنیم.
 منابع مالی مناسب و سهلالوصول در اختیار دارید؟
 وضعیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در چه وضعیتی در شهرداری قم وجود دارد؟
 ساختار کارآمد مالی در اختیار داریم؟
 روابط بین پیمانکاران و شهروندان با پرسنل شهرداری وجود دارد؟
 بودجهریزی عملیاتی در شهرداری قم وجود دارد؟

 .4عوامل فنی و عملیاتی
با توجه به تأثیر عوامل فنی و مزیتهای تأثیرگذار در اجرای پروژهها ،بررسی پارامترهای فنی و عملیاتی در تحلیل وضع موجود
شهرداری حایز اهمیت است .در این راستا با پاسخ به سؤاالت زیر ،به بررسی عوامل فنی و عملیاتی پرداخته میشود:
 کیفیت انجام پروژههای عمرانی براساس کارکرد ابتدایی تعریف شده چگونه است؟
 عمر مفید و کیفیت بهرهبرداری پروژهها در چه وضعیتی قرار دارد؟
 میزان تغییرات در حین عملیات اجرایی پروژهها در وضعیت قابل قبولی میباشد؟
 کیفیت پیمانکاران و مشاوران بهکارگیری شده در پروژهها چگونه است؟

 .5وضعیت تحقیق و توسعه
بــا توجــه بــه اینکــه تحقیــق و توســعه فعال و کارآمــد باعث افزایــش کارآیی در همــه زمینهها میشــود ،و از آنجایی کــه تغییرات
تکنولوژی در ارائه خدمات شهرداری بسیار زیاد است ،تحقیق و توسعه میتواند شهرداری را با تغییرات محیطی همگام سازد
و موقعیت رقابتی آن را حفظ کند.
عوامــل مزیــت اســتراتژیک در حــوزه تحقیق و توســعه را در قالب ســؤاالت زیر میتوانیم بررســی کنیم ،به صورتی کــه آیا تحقیق
کارآمدی در محورهای زیر وجود دارد؟
 انجام تحقیقات اساسی در خصوص افزایش کمیت ظرفیت شهرداری در ارائه خدمات
 انجام تحقیقات اساسی در خصوص افزایش کیفیت ظرفیت شهرداری در ارائه خدمات
 بهرهبرداری از مواد اولیه متناسب با شرایط روز در پروژهها
 توانایی پیشبینی اهداف و خواستههای ذینفعان (براساس مطالعات انجام شده)
 مطالعات در خصوص محیط پیرامون شهرداری
 امکان ارائه ایده و خالقیت و نوآوری توسط افراد و کارکنان
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 وجود تحقیقات سازمانی متناسب با اهداف شهرداری
 توانایی واحدهای شهرداری جهت پیشبینی نیازهای تکنولوژی آینده

 .6عوامل زیرساختی
زیرساخت ،در عمومیترین حالت یک دسته از عوامل ساختاری بهم پیوسته میباشد که تشکیالت ساختاری را فراهم آورده
اســت ،تا شــهرداری قم را در اداره شــهر و انجام شــرح وظایف محوله و ارائه خدمات به شهروندان حمایت نماید .در این راستا
با توجه به گســتردگی مفهوم زیرســاخت و با عنایت به تکمیل فرمها توســط حوزههای مختلف ،در نظر گرفتن زیرساختهای
هر مأموریت ضروری است .لیکن به صورت عمومی سؤاالت عمومی در این حوزه عبارتند از:
م اطالعاتی کارآمد که بتواند
 تکنولوژی تهیه ،ساماندهی و ثبت اطالعات در شهرداری چگونه است؟ به بیان دیگر ،سیست 
اطالعات اثربخش را جمعآوری ،دســتهبندی ،نگهداری و به نحوی ترکیب نماید که برای ســؤاالت مهم اســتراتژیک و عملیاتی
سامان پاسخ مناسب داشته باشد ،در شهرداری قم وجود دارد؟

|  .4الگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل خارجی وضع موجود |
عوامــل خارجــی یــا بیرونــی نیز عواملی هســتند کــه خارج از کنتــرل مجموعه بــوده ،ولیکن بهطور مســتقیم و یا غیرمســتقیم بر
عملکرد تأثیر میگذارند .عامل خارجی ،عاملی است که تنها مختص به شهرداری قم نبوده و در بین تمام شهرداریها فرا گیر
است .این عوامل شامل تهدیدها و فرصتها میباشند.
الگوی مورد اســتفاده در تحلیل عوامل خارجی در این مطالعه ،الگوی  PESTELمیباشــد .در الگوی  PESTELمحرکهای
مربوط به شناسایی عوامل خارجی عبارتند از:
 عوامل سیاسی و حکومتی
 عوامل اقتصادی
 عوامل تکنولوژیکی
 عوامل اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی
 عوامل محیطزیستی
 موارد قانونی و حقوقی

 .1عوامل سیاسی و حکومتی

ً
از آنجایی که عوامل قانونگذاری بهطور طبیعی تحت پوشــش ســرفصل سیاســی قرار میگیرند ،عوامل سیاســی عموما محرک
خواهند بود .در این راستا با پاسخ به سؤاالت زیر به بررسی عوامل سیاسی و حکومتی پرداخته میشود:
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 فعالیتها در حوزههای کاری شما تا چه اندازه تابع شرایط سیاسی است؟
 مدیریت در حوزههای کاری شما تا چه اندازه تابع شرایط سیاسی است؟
 آیا رانتهای سیاسی و حا کمیتی در سابقه شهرداری قم وجود دارد؟
 مداخله قوانین در حوزه فعالیت شما چگونه است؟
 میزان دخالت نهادههای حکومتی در تصمیمات کالن شهرداری چگونه است؟
 مدیریت واحد شهری در حوزه کاری شما چه تأثیری میگذارد؟

 .2عوامل اقتصادی
از آنجاییکــه وضعیــت عوامل اقتصادی کشــور در اقدامات شــهرداری مؤثر اســت ،بررســی این محرک الزامی میباشــد .در این
راستا و در جهت مشخص شدن این عوامل به پرسشهای ذیل پاسخ میدهیم:
 وضعیت کمکهای بالعوض در پروژههای شهرداری قم به چه صورت است؟
 وضعیت تحقق درآمد شهرداری از عوارضها و منابع تعیین شده خارج از شهرداری چگونه است؟
 وضعیت مشارکت بخش خصوصی در شهرداری قم چگونه است؟
 میزان استقالل مالی شهرداری در مقابله با تغییرات اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
 درآمد ذینفعان مالی وابسته به شهرداری روند صعودی یا نزولی دارد؟
  نرخ بیکاری در شهر چگونه است؟

 .3عوامل تکنولوژیکی
یکی از عواملی که بر اقدامات شهرداریها مؤثر است ،تکنولوژی میباشد .در جهت بررسی و مشخص شدن عوامل تکنولوژیکی،
به سؤاالت ذیل پاسخ میدهیم:
 آیا تکنولوژیهای جدیدی که شما هم بتوانید استفاده کنید وجود دارند؟
ً
 آیا تکنولوژیهای جدیدی در افقهای برنامهریزی مورد توجه هستند که اساسا بر کار شما تأثیر بگذارند؟
 در چه زمینههایی دولت و مؤسسات آموزشی تحقیقات خود را متمرکز کردهاند؟
 آیا کاری هست که شما برای داشتن این مزیت این زمینهها ،انجام دهید؟
 تغییر زیرساختها چگونه و به چه شکل بر الگوهای کاری تأثیر میگذارد؟
 آیا قطب تکنولوژیکی وجود دارد که شما بتوانید با آن کار کنید ،یا از آن بیاموزید؟
 آیا عوامل تکنولوژیکی دیگری وجود دارند که شما باید مورد توجه قرار دهید؟

 .4عوامل اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی
عوامــل اجتماعــی ،فرهنگــی و جغرافیایــی در تصمیمــات شــهرداریها تأثیر گذاشــته و حتی اقدامــات آنان نیز تحــت تأثیر این
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عوامل قرار میگیرد .برای مشخص شدن این عوامل ،سؤاالت ذیل مطرح میشوند:
ً
 نرخ رشد جمعیت و مشخصات سنی چیست؟ چگونه احتماال میتواند منجر به تغییر شوند؟ آیا تغییرات کلی در نگرشها
ً
و گرایشات ،احتماال بر آنچه انجام میدهید تأثیر میگذارند؟
 جامعه شما به لحاظ سالمت و بهداشت ،آموزش و پویایی اجتماعی در چه سطحی قرار دارد؟
 تغییر در این موارد و اثر آنها بر کسب وکار شما چیست؟
 چه الگوهای اشتغال ،روند بازار کار و نگرش نسبت به کار میتوانید در جامعه خود مشاهده کنید؟ آیا اینها برای گروههای
سنی مختلف متفاوت است؟
ً
 کدام گرایشات اجتماعی و کدام منعیات اجتماعی میتوانند بر کار شما تأثیر بگذارند؟ آیا اخیرا تغییرات اجتماعی /فرهنگی
که تأثیر زیادی داشته باشد رخ داده است؟
 چگونه باورهای مذهبی و سبکهای زندگی بر جمعیت تأثیر میگذارد؟
 آیا عوامل اجتماعی /فرهنگی دیگری که سبب تغییر برای کسب وکار شما شود ،وجود دارد؟

 .5عوامل محیطزیستی
بــا توجــه بــه تأثیر محیطزیســت در فعالیت و خدمات شــهرداری ،در نظر گرفــت پارامترهای تأثیرگذار در ایــن خصوص ضروری
است.
 آیا اقلیم شهر قم در حوزه کاری شما تأثیرگذار است؟
 روند بیابانزدایی و تخریب محیطزیست بر شهر قم چگونه است؟
  آیا پروتکل ارزیابی اثرات زیستمحیطی در پروژههای کالن شهر ،در سایر ارگانها رعایت میشود؟
 بارگــذاری جمعیــت و تعییــن کاربریهای مختلف در حوزه کار شــما براســاس مفاهیم آمایش ســرزمین در شــهر قم مد نظر
بوده است؟
 جایگاه مدیریت سبز در مدیریت واحد شهر چگونه است؟
 آیا دستگاههای اجرایی وظایف خود را در حوزه کاری شما در تحقق قوانینی نظیر قانون پسماند و یا استقرار صنایع آالینده
انجام دادهاند؟

 .6عوامل قانونی و حقوقی
با توجه به اینکه چارچوب فعالیت شــهرداری در حوزههای مختلف در قالب قوانین ،آییننامهها و دســتورالعملهای مصوب
کشوری میباشد ،لذا بررسی قوانین در حوزه کاری شما ضروری است.
 به نظر شما قوانین جامع در خصوص تحقق اهداف حوزه شما وجود دارد؟
  مشکل عمده فرآیند اجرایی تحقق قوانین در حوزه شما چیست؟
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|  .5استخراج عوامل داخلی و خارجی |
برای استخراج عوامل داخلی و خارجی ،چند الیه را مورد بررسی قرار میدهیم که عبارتند از:
 .1ستاد راهبری
 .2کارگروههای تخصصی
 .3مطالعات پیشین
 .4نتایج نظرسنجیهای قبلی از ذینفعان و خبرگان

 -1-5استخراج عوامل داخلی و خارجی در ستاد راهبری |
در الیه ستاد راهبری و در قالب هفت مأموریت اصلی ذیل ،حوزههای کاری اصلی شهرداری استخراج شده است:
1.1برنامهریزی و مدیریت
2.2مالی و اقتصادی
3.3خدمات شهری و محیطزیست
4.4فرهنگی و اجتماعی
5.5حمل و نقل
6.6عمران و زیربنایی
7.7شهرسازی

 .1مأموریت برنامهریزی و مدیریت
ایــن مأموریــت بــه حوزههــای کاری :روابــط عمومــی و اطالعرســانی ،مطالعــات و پژوهشهــای کاربــردی ،برنامهریــزی کالن،
بودجهریزی ،کنترل و پایش برنامه ،فناوری اطالعات ،ارتباطات شهری در مقیاس ملی و بینالمللی تقسیمبندی شد.

 .2مأموریت مالی و اقتصادی
در ایــن مأموریــت حوزههــای کاری امــور حقوقــی ،آزادســازی و امــا ک ،تأمین مالی ،مشــارکت اقتصــادی و ســرمایهگذاری قرار
میگیرند.

 .3مأموریت خدمات شهری و محیطزیست
این مأموریت به حوزههای کاری :شبکه توزیع مرجع (بازارها و میادین) ،ساماندهی مشاغل شهری ،زیباسازی شهری ،آلودگی
هوا و صوت ،فضای سبز شهری و کمربند سبز و آرامستانها ،بهداشت و سالمت شهری ،دفع آبهای سطحی ،محیطزیست
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شــهری ،تأسیســات و تجهیــزات شــهری ،ایمنی و آتشنشــانی ،مدیریت پســماند ،مدیریت بحــران و پدافنــد غیرعامل ،نظم و
انضباط شهر ،شادابی و نشاط شهر تقسیم میشود.

 .4مأموریت فرهنگی و اجتماعی
در ایــن قســمت حوزههــای کاری گردشــگری ،ارتقــای فرهنــگ شــهروندی ،تفریــح و ورزش ،آســیبهای اجتماعی ،مشــارکت
شهروندان ،ارتقای کیفی بافت محالت را داریم.

 .5مأموریت حمل و نقل
مأموریــت حمــل و نقــل ،حوزههای کاری حمل و نقل عمومــی ریلی ،حمل و نقل عمومی با اتوبوس و مینیبوس ،حمل و نقل
عمومی با تا کسی ،پارکینگ و پایانههای حمل و نقل ،ترافیک (روانسازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری) ،روانسازی عبور
و مرور پیاده ،و عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری را شامل میشود.

 .6مأموریت عمران و زیربنایی
این مأموریت به حوزههای :توسعه شبکه معابر ،و اجرای پروژههای عمرانی دستهبندی میشود.

 .7مأموریت شهرسازی
مأموریت شهرسازی به حوزههای کاری :طر حهای شهرسازی ،مدیریت حریم شهر ،توسعه کالبدی شهر ،بافتهای فرسوده
و نا کارآمد شهری تقسیم میشود.
پس از آن ،دفترچه توضیحی اســتخراج عوامل داخلی و خارجی شــهرداری قم (فرم  )F04-SP-P1که در پیوست ضمیمه شده
(پیوست شماره ،)7در بین حوزههای کاری نامبرده توزیع شد.

 -2-5استخراج عوامل داخلی و خارجی در کارگروههای تخصصی |
در ایــن بخــش جهــت اســتخراج عوامل داخلی و خارجی با اســتفاده از الگوهای  ، SAP , PESTELفرمهای تهیه شــده در بین
شهرداریهای مناطق هشتگانه شهر قم و به تفکیک معاونتها و حوزههای کاری هر مأموریت توزیع شد (فرم .)SP-P1-F05
در مرحله دوم ،فرمهای نظرســنجی در ســازمانهای تخصصی شــهرداری اعم از :اداره امور اجرایی شــورای اســامی شــهر قم،
ادارهکل پژوهش ،ادارهکل آمار ،برنامه و بودجه ،ادارهکل امال ک ،ادارهکل امور اجتماعی و مشــارکتهای مردمی ،ادارهکل امور
اداری و توســعه منابع انســانی ،ادارهکل امور فرهنگی ،تفریحی ،هنری ،ادارهکل امور مالی ،ادارهکل بازرســی و پاســخگویی به
شــکایات ،ادارهکل برنامهریــزی و مطالعــات شــهری ،ادارهکل پیشــگیری و رفــع تخلفات شــهر ،ادارهکل تحقیق و توســعه و امور
خدمــات شــهری ،ادارهکل تشــخیص وصــول درآمــد ،ادارهکل حمــل و نقــل و ترافیــک ،ادارهکل حــوزه شــهردار ،ادارهکل روابط
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عمومــی و امــور بینالملــل ،ادارهکل شهرســازی ،ادارهکل نظــارت و هماهنگــی امــور خدمات ،ادارهکل نوســازی و تحــول ،اداره
کمیسیونهای ماده صد و اجرایی احکام ،ادارهکل حقوقی ،اداره ذیحسابی طر حهای عمرانی ،اداره هماهنگی و برنامهریزی
امور عمرانی ،اداره هماهنگی و برنامهریزی امور عمرانی ،ســازمان توســعه و عمران ،ادارهکل فنی و طراحی ،ادارهکل نظارت بر
امورعمرانی ،ادارهکل امور قراردادها و اداره ذیحســابی طر حهای عمرانی ،ادارهکل حسابرســی داخلی و امور مجامع ،ادارهکل
حراســت ،ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی ،ســازمان پارکها و فضای ســبز شــهری ،ســازمان حمل و نقل ریلی ،سازمان
زیباســازی ،ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآوردههای کشاورزی ،ســازمان سرمایهگذاری و مشــارکتهای اقتصادی،
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی ،سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ،سازمان مدیریت آرامستانها ،سازمان مدیریت
پســماند ،ســازمان مدیریت حمل و نقل بار ،ســازمان مدیریت حمل و نقل مسافر ،سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و
نقل ،سازمان نوسازی و بهسازی ،کمیته راهبری و اداره پدافند غیرعامل و مدیریت توزیع گشت (فرم .)SP-P1-F06

 -3-5استخراج عوامل داخلی و خارجی اولیه تأثیرگذار بر شهرداری قم |
پــس از جمــعآوری و پــردازش اولیــه ،کلیــه فرمهــای نظرســنجی و بررســی آنهــا ،لیســت عوامــل داخلــی
(قوتها و ضعفها) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) به صورت ذیل استخراج شد:
جدول  :25لیست اولیه عوامل داخلی(نقاط قوت) تأثیرگذار در شهرداری قم

ردیف

نقاط قوت ()S

1

وجود همدلی و انسجام در بین مدیران شهرداری و شورای محترم اسالمی شهر

2

وجود طر حهای موضعی و موضوعی شهری بهروز شده

3

تیم مدیریتی دارای سابقه باال در مدیریت شهری

4

وجود نگاه برنامهمحوری در مدیران

5

وجود امال ک با قابلیت باالی سرمایهگذاری و پیشبرد اهداف شهری در اختیار شهرداری

6

شفافیت در اجرای پروژههای شهرداری

7

بهکارگیری نیروهای جوان و تحصیلکرده و متعهد

8

وجود پارکهای جنگلی در اطرف شهر

9

وجود رویکرد توسعه متوازن در مناطق شهری در برنامهریزیها (رویکرد محرومیتزدایی)

10

برخورداری از بستر و زیرساخت مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر

11

رویکرد مدیران شهری به استفاده از مشارکت و کاهش تصدیگری در پروژههای شهری

 124چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

ردیف

نقاط قوت ()S

12

ارتباط مناسب مدیریت شهرداری با سایر دستگاهها و نهادهای استانی

13

حضور و عضویت شهرداری قم در مجامع بینالمللی تخصصی

14

سرانه مناسب ایستگاههای آتشنشانی
جدول  :26لیست اولیه عوامل داخلی (نقاط ضعف) تأثیرگذار در شهرداری قم

ردیف

نقاط ضعف ()W

1

باال بودن حجم دیون وتعهدات مالی شهرداری

2

پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی

3

پایین بودن سطح ایمنی در محیطها و فضای شهری

4

تکیه بودجه بر منابع درآمدی ناپایدار و بیثباتی منابع درآمدی موجود

5

توزیع نامتعادل خدمات شهری در سطح مناطق

6

ضعف در اطالعرسانی و فرهنگسازی و ارتباط با شهروندان

7

کاستی در تأمین و پشتیبانی سیستمهای نرمافزاری یکپارچه

8

ضعف ساختار و فرآیند بودجهریزی ،تخصیص اعتبارات و کنترل بودجه

9

ضعف در ساختار نظارت بر پروژههای مختلف شهرداری

10

نا کارآمدی نظام آموزش منابع انسانی

11

نا کارآمدی طراحی کاربردی پروژههای شهری

12

عدم استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد شهرداری

13

عدم استقرار ساز و کار نظاممند ارزیابی و مدیریت عملکرد

14

عدم برنامهریزی دقیق و کارآمد در حوزه تملک و ممیزی امال ک

15

عدم تصویب و اجرا شدن چارت سازمانی و انطباق ویژگیهای شغل و شاغل

16

نبود ثبات در مدیران ارشد

17

عدم پیادهسازی برنامههای جامع و عملیاتی موجود
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ردیف

نقاط ضعف ()W

18

عدم وجود دانش و انگیزه کافی در مدیران

19

عدم وجود زیرساختهای توسعه حمل و نقل غیرموتوری (پیاده ،دوچرخه)

20

عدم وجود ساختار و سیستم مدیریت دانش و انتقال دانش و تجربیات

21

عدم وجود و کاربست مطالعات کاربردی در موضوعات تخصصی

22

عدم وجود نظام یکپارچه و پیوسته مدیریت و بهروزآوری آمار و اطالعات

23

نبود پیوستها و مالحظات اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ایمنی و محیطزیستی برای پروژههای شهری
مصوب

24

عدم هماهنگی ،بخشینگری و عدم تعامل مناسب بین حوزههای مختلف شهرداری

25

فرسودگی ،عدم استاندارد بودن زیرساختها و تجهیزات و ماشینآالت خدمات و عمران شهری

26

فقدان سیستم حسابداری تعهدی ،قیمت تمام شده و بودجهریزی عملیاتی

27

کمبود اختیارات مدیران

28

کمبود پارکینگ عمومی در سطح شهر

29

کمبود زیرساخت و تجهیزات مدیریت بحران

30

کمبود فضاهای فرهنگی ،تفریحی ،و ورزشی در اختیار شهرداری

31

نابهسامانی و کیفیت نامطلوب شبکه معابر

32

ناسامانی بصری کالبد شهر و کمبود مناظر و المانهای زیبای شهری

33

نا کارآمدی ،عدم بهروزآوری و اجرای فرآیندهای کاری شهرداری

34

نا کارآمدی ابزارهای شناسایی و جلب اعتماد و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی

35

نا کارآمدی در شناسایی ،جذب و نگهداشت پیمانکاران و مشاوران توانمند

36

نا کارآمدی نظام جذب ،حفظ و ارتقای منابع انسانی و سیستم جبران خدمت

37

نامناسب بودن شبکه دفع آبهای سطحی

38

کمبود پایانههای مسافربری درون شهری

39

باال بودن بهای تمام شده پروژههای شهری

40

عدم تکمیل کمربند سبز
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ردیف

نقاط ضعف ()W

41

ارجحیت سلیقهمحوری بر برنامهمحوری

42

عدم استفاده از ظرفیتهای داخل شهرداری در پژوهشها و مطالعات
جدول  :27لیست اولیه عوامل خارجی (فرصتها) تأثیرگذار در شهرداری قم

ردیف

فرصتها ()O

1

برخورداری از ظرفیتهای ویژه بلوار پیامبر اعظم جهت اجرای پروژه عظیم فرهنگی به صورت مشارکتی

2

وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد شریف جمکران و سایر قبور متبرکه امامزادگان

3

موقعیت جغرافیایی ویژه و استقرار در مسیر چهارراه مواصالتی کشور

4

حجم باالی مسافر و گردشگر دینی

5

وجود مشوقها و پتانسیلهای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری

6

وجود جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی

7

دیدگاه ویژه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و مدیران ارشد نظام به شهر قم

8

جنبههای مثبت نزدیک بودن به پایتخت (نزدیک به پیمانکاران بزرگ ،مرکز تصمیمگیری و)..

9

افزایش راندمان اراضی و فضاهای شهری از طریق بازطراحی و تعریف کاربریهای جدید درکاربریهای بایر و
فاقد کاربری

10

وجود زیرساختهای استقرار مدیریت سبز

11

استفاده از اراضی دولتی ،نظامی ،عمومی و خصوصی و بافتهای فرسوده جهت توسعه فضای سبز

12

جایگاه ویژه سیاسی ،دینی ،اجتماعی و فرهنگی شهر و پشتوانه و هویت تاریخی ،فرهنگی و مذهبی شهر

13

وجود بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیع ،دانشگاههای شاخص و مؤسسات علمی تحقیقاتی متعدد و معتبر

14

کثرت متخصصان ،کارشناسان و اندیشمندان علمی در شهر

15

استانشهر بودن و سهولت پیادهسازی مدیریت واحد شهری

16

وجود شهرکهای صنعتی در راستای انتقال و ساماندهی مشاغل صنعتی

17

امکان استفاده از منابع و اعتبارات ملی و میزبانی مجامع بزرگ بینالمللی در حوزه فرهنگ و دین
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ردیف

فرصتها ()O

18

پایین بودن هزینه زمین و عوارض و ساختوساز به نسبت سایر کالنشهرها

19

سکونت و حمایت مراجع و علمای دین از شهر قم

20

مجاورت با منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

21

وجود ظرفیتهای بسیار مناسب شهروندی ()NGOهای قدرتمند در شهر قم (مانند مؤسسات فرهنگی و
هیئتها و)...

22

ظرفیت مناسب بالقوه حمل و نقل ریلی

23

مرکزیت چاپ و نشر کشور

24

مرکزیت تولید محتواها و محصوالت فرهنگی در کشور

25

برخورداری از صنایع دستی غنی و بومی

26

حضور صاحبنظران دینی و فرهنگی بینالمللی در شهر قم
جدول  :28لیست اولیه عوامل خارجی (تهدیدها) تأثیرگذار در شهرداری قم

ردیف

تهدیدها ()T

1

عدم حمایتهای ملی و قانونی از طر حهای توسعه شهری شهر قم متناسب با جایگاه ویژه شهر

2

اختالف طبقاتی در شهر قم

3

تغییر الگوی زندگی شهروندان به سمت مصرفگرایی

4

افزایش قیمت تمام شده هزینه نگهداری و توسعه شهر

5

افزایش معضالت و آسیبهای اجتماعی

6

بیاعتمادی و نگرش نامناسب شهروندان نسبت به شهرداری

7

محدودیتهای بینالمللی در جذب سرمایهگذاری و توسعه تکنولوژی (به ویژه حمل و نقل ریلی)

8

تخریب باغها و اراضی کشاورزی و تفکیکات غیرمجاز

9
10

تعدد مرا کز تصمیمگیری ،تداخل وظایف و عدم همکاری و تعامل مناسب ارگانهای دولتی ،نظارتی و سایر
مرا کز در راستای انجام پروژههای شهری (عدم تحقق مدیریت واحد شهری)
تمرکزگرایی جمعیت و خدمات در هسته اصلی شهر
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ردیف

تهدیدها ()T

11

تولید روزافزون آالیندهها و افزایش مخاطرات زیستمحیطی

12

رشد مهاجرت به شهر قم

13

رکود بازار مسکن و کاهش تقاضای ساختوساز

14

سکونت اقوام مختلف در شهر و تنوع و اختالفات فرهنگی

15

عدم توزیع یکنواخت زایرین و گردشگران در طول سال

16

عدم جامعیت و کارآمدی قوانین مرتبط با شهرداریها و همچنین عدم وجود پشتوانه قانونی و حمایتی الزم در
برخی از حوزههای شهری

17

عدم امکان دریافت بهای خدمات شهری مبتنی بر قیمت تمام شده شهرداری

18

عدم دسترسی کافی به منابع آبی با کیفیت

19

عدم همراهی و مشارکت اقتصادی شهروندان در توسعه شهر

20

کمبود پایانههای مسافربری و بار برونشهری

21

عدم وجود نگرش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در مدیران استانی و شهری

22

عدم هماهنگی و تجانس طراحی ،معماری و ساختوساز جدید شهری با اقلیم و معماری اسالمی -ایرانی

23

فرهنگ نامناسب در حوزه ترافیک و تأ کید بر استفاده از وسایل نقلیه شخصی و حجم روزافزون تردد وسایل
نقلیه (خودروی شخصی و موتورسیکلت) در شهر

24

کمبود زیرساختهای گردشگری (اسکان و )..

25

کوچک بودن استان قم

26

گستردگی بافت فرسوده شهری و نبود برنامه جامع و مشوقهای حمایتی در راستای نوسازی و بهسازی آن

27

گسترش حاشیهنشینی و سکونتهای غیررسمی

28

افزایش ساختوسازهای غیرمجاز و تخلفات شهری

29

گستره وسیع کاربریهای بایر و فاقد کاربری در محدوده شهر

30

تعدد بهکارگیری مدیران غیربومی در استان

31

مشکالت مربوط به اجرای پروژه مسکن مهر در پردیسان (مالکیت ،وا گذاری ،عدم اجرای تعهدات دولت)

32

واقع شدن در اقلیم و شرایط زیستمحیطی گرم و خشک و افزایش ریزگردها
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ردیف

33

تهدیدها ()T

واقع شدن در موقعیت پرخطر از لحاظ مخاطرات طبیعی و عدم رعایت موازین مربوطه در ساختوسازها
(سیل ،گسل و)..

34

وجود آرامستانهای متعدد و دفن غیرمجاز در داخل محدوده شهری

35

وجود امال ک وقفی و آستانهای در مسیر پروژهها

36

وجود مشاغل مزاحم و آالینده در محدوده و حریم شهر

37

جنبههای منفی ناشی از همجواری با پایتخت (آلودگی ،مهاجرت ،خوابگاه شدن و)..

38

عدم احصا و پرداخت حقوق شهرداری از طرف سایر دستگاههای دولتی و عمومی و بنگاههای اقتصادی

39

عدم وجود توازن و بهروزرسانی در قیمتهای منطقهای مصوب

 -4-5استخراج عوامل داخلی و خارجی نهایی تأثیرگذار بر شهرداری قم |
در ایــن مرحلــه ،عوامــل داخلــی و خارجــی اولیه بهدســت آمده ،در جلســهای بــا اعضای محترم ســتاد راهبری شــهر قم جهت
وزندهــی مطــرح و از آنها خواســته شــده عوامل مذکور را بــا اعداد  0تا  100امتیازدهــی کنند .در این مرحله ،امتیاز داده شــده
براساس میزان اهمیت و تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر شهرداری میباشد .پس از تعیین امتیازات در هر کدام از موقعیتهای
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ،میانگین امتیازات حســاب شــده و عواملی که امتیازشــان پایینتر از حد میانگین بودند ،حذف
شدند .بنابراین ،لیست نهایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شهرداری قم به شرح ذیل استخراج شد.
جدول  :29لیست نهایی عوامل داخلی (نقاط قوت) تأثیرگذار بر شهرداری قم

ردیف

نقاط قوت ()S

1

وجود همدلی و انسجام در بین مدیران شهرداری و شورای محترم اسالمی شهر

2

وجود طر حهای موضعی و موضوعی شهری بهروز شده

3

تیم مدیریتی دارای سابقه باال در مدیریت شهری

4

وجود نگاه برنامهمحوری در مدیران

5

وجود امال ک با قابلیت باالی سرمایهگذاری و پیشبرد اهداف شهری در اختیار شهرداری

6

شفافیت در اجرای پروژههای شهرداری

7

بهکارگیری نیروهای جوان و تحصیلکرده و متعهد

8

وجود رویکرد توسعه متوازن مناطق شهری در برنامهریزیها (رویکرد محرومیتزدایی)

 130چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

جدول  :30لیست نهایی عوامل داخلی (نقاط ضعف) تأثیرگذار بر شهرداری قم

ردیف

نقاط ضعف ()W

1

باال بودن حجم دیون و تعهدات مالی شهرداری

2

پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی

3

تکیه بودجه بر منابع درآمدی ناپایدار و بیثباتی منابع درآمدی موجود

4

ضعف در اطالعرسانی و فرهنگسازی و ارتباط با شهروندان

5

کاستی در تأمین و پشتیبانی سیستمهای نرمافزاری یکپارچه

6

ضعف ساختار و فرآیند بودجهریزی ،تخصیص اعتبارات و کنترل بودجه

7

ضعف در ساختار نظارت بر پروژههای مختلف شهرداری

8

نا کارآمدی نظام آموزش منابع انسانی

9

عدم برنامهریزی دقیق و کارآمد در حوزه تملک و ممیزی امال ک

10

عدم تصویب و اجرا شدن چارت سازمانی و انطباق ویژگیهای شغل و شاغل

11

نبود ثبات در مدیران ارشد

12

عدم وجود زیرساختهای توسعه حمل و نقل غیرموتوری (پیاده ،دوچرخه)

13

عدم وجود ساختار و سیستم مدیریت دانش و انتقال دانش و تجربیات

14

عدم وجود نظام یکپارچه و پیوسته مدیریت و بهروزآوری آمار و اطالعات

15

عدم هماهنگی ،بخشینگری و عدم تعامل مناسب بین حوزههای مختلف شهرداری

16

فرسودگی ،عدم استاندارد بودن زیرساختها و تجهیزات و ماشینآالت خدمات و عمران شهری

17

فقدان سیستم حسابداری تعهدی ،قیمت تمام شده و بودجهریزی عملیاتی

18

کمبود فضاهای فرهنگی ،تفریحی ،و ورزشی در اختیار شهرداری

19

نا کارامدی ابزارهای شناسایی و جلب اعتماد وجذب سرمایه گذاران بخش خصوصی

20

نا کارآمدی نظام جذب ،حفظ و ارتقای منابع انسانی و سیستم جبران خدمت

21

باال بودن بهای تمام شده پروژههای شهری

22

عدم تکمیل کمربند سبز
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جدول  :31لیست نهایی عوامل خارجی (فرصتها) تأثیرگذار بر شهرداری

ردیف

فرصتها ()O

1

برخورداری از ظرفیتهای ویژه بلوار پیامبراعظم جهت اجرای پروژه عظیم فرهنگی بهصورت مشارکتی

2

وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد شریف جمکران و سایر قبور متبرکه امامزادگان

3

موقعیت جغرافیایی ویژه و استقرار در مسیر چهارراه مواصالتی کشور

4

حجم باالی مسافر و گردشگر دینی

5

وجود مشوقها و پتانسیلهای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری

6

دیدگاه ویژه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و مدیران ارشد نظام به شهر قم

7

جنبههای مثبت نزدیک بودن به پایتخت (نزدیک به پیمانکاران بزرگ ،مرکز تصمیمگیری و)..

8

استفاده از اراضی دولتی ،نظامی ،عمومی و خصوصی و بافتهای فرسوده جهت توسعه فضای سبز

9

جایگاه ویژه سیاسی ،دینی ،اجتماعی و فرهنگی شهر و پشتوانه و هویت تاریخی ،فرهنگی و مذهبی شهر

10

وجود بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیع ،دانشگاههای شاخص و مؤسسات علمی تحقیقاتی متعدد و معتبر
جدول  :32لیست نهایی عوامل خارجی (تهدیدها) تأثیرگذار بر شهرداری

ردیف

تهدیدها ()T

1

عدم حمایتهای ملی و قانونی از طر حهای توسعه شهری شهر قم متناسب با جایگاه ویژه شهر

2

تعدد مرا کز تصمیمگیری ،تداخل وظایف و عدم همکاری و تعامل مناسب ارگانهای دولتی ،نظارتی و سایر
مرا کز در راستای انجام پروژههای شهری (عدم تحقق مدیریت واحد شهری)

3

رشد مهاجرت بی رویه به شهر قم

4

رکود بازار مسکن و کاهش تقاضای ساختوساز

5

سکونت اقوام مختلف در شهر و تنوع و اختالفات فرهنگی

6
7

عدم جامعیت و کارآمدی قوانین مرتبط با شهرداریها و همچنین عدم وجود پشتوانه قانونی و حمایتی الزم در
برخی از حوزههای شهری
عدم امکان دریافت بهای خدمات شهری مبتنی بر قیمت تمام شده شهرداری
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ردیف

تهدیدها ()T

8

عدم دسترسی کافی به منابع آبی با کیفیت

9

عدم همراهی و مشارکت اقتصادی شهروندان در توسعه شهر

10

عدم هماهنگی و تجانس طراحی ،معماری و ساختوساز جدید شهری با اقلیم و معماری اسالمی ایرانی

11

فرهنگ نامناسب در حوزه ترافیک و تأ کید بر استفاده از وسایل نقلیه شخصی و حجم روزافزون تردد وسایل
نقلیه (خودروی شخصی و موتورسیکلت) در شهر

12

کمبود زیرساختهای گردشگری (اسکان و )..

13

گستردگی بافت فرسوده شهری و نبود برنامه جامع و مشوقهای حمایتی در راستای نوسازی و بهسازی آن

14

گسترش حاشیهنشینی و سکونتهای غیررسمی

15

افزایش ساختوسازهای غیرمجاز و تخلفات شهری

16

مشکالت مربوط به اجرای پروژه مسکن مهر در پردیسان (مالکیت ،وا گذاری ،عدم اجرای تعهدات دولت)

17

واقع شدن در اقلیم و شرایط زیستمحیطی گرم و خشک و افزایش ریزگردها

18

عدم احصا و پرداخت حقوق شهرداری از طرف سایر دستگاههای دولتی و عمومی و بنگاههای اقتصادی

|  .6تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (| )IFE
در بخش قبل ،اصلیترین نقاط قوت و ضعف شهرداری قم شناسایی شد .در ادامه با توجه به نتایج بهدست آمده ،ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEتشــکیل میشــود .در بخش قبل ،امتیازات از  0تا  100برحســب اهمیت و با توجه به نظرات هشــت
نفــر از اعضــای محتــرم ســتاد راهبــری شــهرداری قم کــه در هفــت حــوزه کاری برنامهریزی ،شهرســازی ،حمل و نقــل ،عمران،
فرهنگی ،مالی-اقتصادی و خدمات شهری تقسیم شدهاند ،مشخص شد .سپس اعداد بهدست آمده نرماالیز شدند .در این
جلسه ،عالوه بر تعیین اهمیت و امتیازهای عوامل داخلی و خارجی ،نمره هر یک از این عوامل در دو حالت :وضعیت موجود
شهردای قم (وضع بالفعل) و وضعیت آتی شهرداری قم (وضع بالقوه) مشخص شد .این نمرات اعداد بین  1تا  4هستند که در
این اولویتبندی ،عدد  1نشاندهنده بدترین وضعیت و عدد  4نمایانگر بهترین وضعیت می باشند.
با تفاصیل ذکر شده ،نقاط قوت امتیاز  3و  4و نقاط ضعف امتیاز  1و  2را به خود اختصاص میدهند .پس از آن ،حاصل ضرب
امتیاز اهمیت هر عامل در نمره وضع موجود و نمره وضع بالقوه را بهدست میآوریم.
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جدول  :33جدول نهایی امتیازات و اوزان عوامل داخلی ()IFE

عوامل استراتژیک داخلی

نوع

میانگین اهمیت
عامل
(نمره از  0تا )100

میانگین همیت میانگین نمره وضع میانگین نمره وضع امتیاز وزن دار

امتیاز وزن دار

وضع بالفعل

وضع بالقوه

عامل (نرماالیز)

موجود

بالقوه

وجود همدلی و انسجام در بین
مدیران شهرداری و شورای محترم قوت
اسالمی شهر

86.79

0.111712932 3.714285714 3.142857143 0.035545024

0.132024374

وجود طرح های موضعی و موضوعی
شهری بروز شده

قوت

75.71

0.031010473

0.09303142

0.115181758

تیم مدیریتی دارای سابقه باال در
مدیریت شهری

قوت

89.64

0.131125822 0.138993372 3.571428571 3.785714286 0.03671523

وجود نگاه برنامه محوری در مدیران قوت

88.93

0.127479375 0.132682615

وجود امال ک با قابلیت باالی سرمایه
گذاری و پیشبرد اهداف شهری در قوت
اختیار شهرداری

73.57

0.096855488 0.099007832 3.214285714 3.285714286 0.030132818

شفافیت در اجرای پروژه های
شهرداری

قوت

82.14

0.110542725 3.214285714 3.285714286 0.033643438

0.108139622

بکارگیری نیروهای جوان و
تحصیلکرده و متعهد

قوت

80.71

0.120426791 3.571428571 3.642857143 0.033058335

0.118065481

وجود رویکرد توسعه متوازن مناطق
شهری در برنامه ریزی ها ( رویکرد قوت
محرومیت زدایی)

86.43

0.118838654 0.121367136 3.357142857 3.428571429 0.035398748

باال بودن حجم دیون وتعهدات
مالی شهرداری

ضعف

86.07

0.078059045 0.037770506 2.214285714 1.071428571 0.035252472

پایین بودن سرانه فضای سبز
تفرجگاهی

ضعف

82.14

0.086511698 0.043255849 2.571428571 1.285714286 0.033643438

تکیه بودجه بر منابع درامدی
ناپایدار و بی ثباتی منابع درامدی ضعف
موجود

90.36

0.089876042 0.050224847 2.428571429 1.357142857 0.037007782

ضعف در اطالع رسانی و فرهنگ
سازی وارتباط با شهروندان

ضعف

75.36

0.052910053 2.714285714 1.714285714 0.030864198

0.08377425

کاستی در تامین وپشتیبانی سیستم
های نرم افزاری یکپارچه

ضعف

79.29

0.046390331 2.714285714 1.428571429 0.032473232

0.088141628

ضعف ساختار و فرایند بودجهریزی،
تخصیص اعتبارات و کنترل بودجه

ضعف

80.71

0.049587502 3.071428571

0.101536314

3

3.642857143 0.036422679

0.033058335

1.5

3.714285714

3.5

 134چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

عوامل استراتژیک داخلی

نوع

میانگین اهمیت
عامل
(نمره از  0تا )100

میانگین همیت میانگین نمره وضع میانگین نمره وضع امتیاز وزن دار

امتیاز وزن دار

وضع بالفعل

وضع بالقوه

عامل (نرماالیز)

موجود

بالقوه

ضعف در ساختار نظارت بر پروژه
های مختلف شهرداری

ضعف

79.29

0.044070814 3.071428571 1.357142857 0.032473232

0.099739211

نا کارامدی نظام آموزش منابع
انسانی

ضعف

79.29

0.05334888 2.714285714 1.642857143 0.032473232

0.088141628

عدم برنامه ریزی دقیق و کارامد در
حوزه تملک و ممیزی امال ک

ضعف

85.00

0.059680534 2.571428571 1.714285714 0.034813645

0.0895208

عدم تصویب و اجرا شدن چارت
سازمانی و انطباق ویژگیهای شغل ضعف
وشاغل

86.50

0.050611433 2.642857143 1.428571429 0.035428003

0.093631151

ضعف

84.29

عدم وجود زیر ساخت های توسعه
حمل و نقل غیر موتوری ( پیاده  ،ضعف
دوچرخه)

81.79

عدم وجود ساختار و سیستم
مدیریت دانش و انتقال دانش و ضعف
تجربیات

80.71

0.051948812 2.214285714 1.571428571 0.033058335

ضعف

77.50

0.074820081 0.043078228 2.357142857 1.357142857 0.031741852

عدم هماهنگی  ،بخشی نگری و
عدم تعامل مناسب بین حوزه های ضعف
مختلف شهرداری

80.71

فرسودگی  ،عدم استاندارد بودن زیر
ساخت ها و تجهیزات و ماشین االت ضعف
خدمات و عمران شهری

72.14

نبود ثبات در مدیران ارشد

عدم وجود نظام یکپارچه و پیوسته
مدیریت و بروز آوری آمار و اطالعات

1.428571429 0.034521093
0.033497162

1.5

3

0.103563279 0.049315847

0.050245743 2.428571429

0.081350251

0.073200598

0.087368456 0.059032741 2.642857143 1.785714286 0.033058335

0.054874328 2.642857143 1.857142857 0.029547715

0.07809039

فقدان سیستم حسابداری تعهدی
 ،قیمت تمام شده و بودجه ریزی ضعف
عملیاتی

79.29

0.05334888 2.642857143 1.642857143 0.032473232

0.085822112

ضعف

74.64

0.048041158 2.357142857 1.571428571 0.030571646

0.072061737

نا کارامدی ابزارهای شناسایی و
جلب اعتماد وجذب سرمایه گذاران ضعف
بخش خصوصی

81.79

0.090920869 0.035889817 2.714285714 1.071428571 0.033497162

نا کارامدی نظام جذب ،حفظ و
ارتقاء منابع انسانی و سیستم جبران ضعف
خدمت

84.71

0.096654881 0.054523266 2.785714286 1.571428571 0.034696624

کمبود فضاهای فرهنگی ،تفریحی ،و
ورزشی در اختیار شهرداری
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عوامل استراتژیک داخلی

نوع

میانگین اهمیت
عامل

میانگین همیت میانگین نمره وضع میانگین نمره وضع امتیاز وزن دار

امتیاز وزن دار

وضع بالفعل

وضع بالقوه

عامل (نرماالیز)

(نمره از  0تا )100

موجود

بالقوه

باال بودن بهای تمام شده پروژه
های شهری

ضعف

85.00

0.064653911 2.928571429 1.857142857 0.034813645

0.101954245

عدم تکمیل کمربند سبز

ضعف

71.07

0.051980157 3.142857143 1.785714286 0.029108888

0.091485076

2.883934318 2.032548459

مجموع  

همانطور که در جدول فوق مشاهده کردید ،اوزان هر یک از نقاط قوت و ضعف را بهدست آورده و مجموع امتیازات وزندار
بالفعل و بالقوه در جدول محاسبه شده است .مطابق با نتایج بهدست آمده از جدول فوق مشاهده میگردد که شهرداری قم
نسبت به عوامل داخلی ،در حالت بالفعل دارای امتیاز  2.03و در حالت بالقوه دارای امتیاز  2.88میباشد .الزم به ذکر است
نتایج این نظرسنجی از هفت حوزه کاری :برنامهریزی ،شهرسازی ،حمل و نقل ،عمران ،فرهنگی ،مالی و اقتصادی و خدمات
شهری بهدست آمده است .در ادامه مجموع امتیازات عوامل خارجی را به همین روش محاسبه میکنیم.

|  .7تعیین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (| )EFE
پیشتر ،فرصتها و تهدیدهای مؤثر بر شهرداری قم شناسایی شد .در ادامه با توجه به نتایج بهدست آمده ،ماتریس ارزیابی
عوامل خارجی ( )EFEتشکیل میشود.
جدول  :34جدول نهایی امتیازات و اوزان عوامل خارجی()EFE

میانگین اهمیت
عوامل استراتژیک خارجی

نوع

عامل(نمره از 0
تا )100

میانگین اهمیت میانگین نمره وضع میانگین نمره وضع امتیاز وزن دار

امتیاز وزن دار

وضع بالفعل

وضع بالقوه

عامل(نرماالیز)

موجود

بالقوه

برخورداری از ظرفیت های ویژه بلوار
پیامبر اعظم جهت اجرای پروژه فرصت
عظیم فرهنگی به صورت مشارکتی

77.29

0.107776264 0.066323855 2.785714286 1.714285714 0.038688915

وجود حرم مطهر حضرت معصومه
(س) و مسجد شریف جمکران وسایر فرصت
قبور متبرکه امام زادگان

84.21

0.129483228 0.078292185 3.071428571 1.857142857 0.04215733

فرصت

80.14

0.04011919

0.108894943

حجم باالی مسافر و گردشگر دینی فرصت

81.29

0.040691299

موقعیت جغرافیایی ویژه و استقرار
در مسیر چهارراه مواصالتی كشور

0.065910097 2.714285714 1.642857143
1.5

0.130793462 0.061036949 3.214285714
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میانگین اهمیت
عامل(نمره از 0

میانگین اهمیت میانگین نمره وضع میانگین نمره وضع امتیاز وزن دار

امتیاز وزن دار

وضع بالفعل

وضع بالقوه

عوامل استراتژیک خارجی

نوع

وجود مشوق ها و پتانسیلهای
جذب سرمایه گذاری بخش
خصوصی در حوزه گردشگری

فرصت

75.93

دیدگاه ویژه مقام معظم رهبری (
مد ظله العالی) ومدیران ارشد نظام فرصت
به شهر قم

78.86

جنبه های مثبت نزدیک بودن به
پایتخت ( نزدیک به پیمانکاران فرصت
بزرگ  ،مرکز تصمیم گیری و)..

68.07

0.034076281

فرصت

71.86

0.105344798 0.056526477 2.928571429 1.571428571 0.035971395

جایگاه ویژه سیاسی  ،دینی ،
اجتماعی و فرهنگی شهر و پشتوانه
فرصت
و هویت تاریخی ،فرهنگی و مذهبی
شهر

77.07

وجود بزرگترین حوزه علمیه جهان
تشیع  ،دانشگاه های شاخص و
فرصت
موسسات علمی تحقیقاتی متعدد
و معتبر

76.71

2.285714286 0.038402861

عدم حمایتهای ملی و قانونی از
طرحهای توسعه شهری شهر قم تهدید
متناسب با جایگاه ویژه شهر

74.14

0.060975651 2.571428571 1.642857143 0.037115614

تعدد مرا کز تصمیم گیری ،تداخل
وظایف و عدم همکاری و تعامل
متاسب ارگانهای دولتی ،نظارتی و
تهدید
سایر مرا کز در راستای انجام پروژه
های شهری ( عدم تحقق مدیریت
واحد شهری)

76.29

0.038188319

رشد مهاجرت بی رویه به شهر قم تهدید

72.57

0.080442704 0.046708667 2.214285714 1.285714286 0.036328963

رکود بازار مسکن و کاهش تقاضای
ساخت و ساز

تهدید

67.93

0.034004768

0.051007151

0.092298655

سکونت اقوام مختلف در شهر و
تنوع و اختالفات فرهنگی

تهدید

62.93

0.049502809 2.285714286 1.571428571 0.031501788

0.072004086

تا )100

استفاده از اراضی دولتی ،نظامی،
عمومی و خصوصی و بافتهای
فرسوده جهت توسعه فضای سبز

عامل(نرماالیز)

موجود

بالقوه

0.122173506 0.054299336 3.214285714 1.428571429 0.038009535

0.121246382 0.073311766 3.071428571 1.857142857 0.039475566

0.038581645

2.5

2

1.5

1.5

0.085190703 3.428571429

3

3

2.5

2.714285714

0.07716329

0.116832964

0.115744934

0.115208582 0.087777967

0.09544015

0.095470799 0.057282479
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میانگین اهمیت
عوامل استراتژیک خارجی

نوع

عامل(نمره از 0
تا )100

میانگین اهمیت میانگین نمره وضع میانگین نمره وضع امتیاز وزن دار

امتیاز وزن دار

وضع بالفعل

وضع بالقوه

عامل(نرماالیز)

موجود

بالقوه

عدم جامعیت و کارامدی قوانین
مرتبط با شهرداری ها و همچنین
عدم وجود پشتوانه قانونی و تهدید
حمایتی الزم در برخی از حوزه های
شهری

58.64

عدم امکان دریافت بهای خدمات
شهری مبتنی بر قیمت تمام شده تهدید
شهرداری

67.21

0.086521369 0.055277541 2.571428571 1.642857143 0.033647199

عدم دسترسی کافی به منابع آبی
با کیفیت

تهدید

63.29

0.076938532 0.05657245 2.428571429 1.785714286 0.031680572

عدم همراهی و مشارکت اقتصادی
شهروندان در توسعه شهر

تهدید

62.93

0.08775498

عدم هماهنگی و تجانس طراحی
 ،معماری و ساخت و ساز جدید
تهدید
شهری با اقلیم و معماری اسالمی
ایرانی

66.14

فرهنگ نامناسب در حوزه ترافیک
و تا کید بر استفاده از وسائل نقلیه
شخصی و حجم روزافزون تردد تهدید
وسایل نقلیه ) خودرو شخصی و
موتور سیکلت) در شهر

74.00

تهدید

72.57

گستردگی بافت فرسوده شهری
و نبود برنامه جامع و مشوقهای
تهدید
حمایتی در راستای نوسازی و
بهسازی آن

76.86

0.093437766 0.049467053 2.428571429 1.285714286 0.038474374

گسترش حاشیه نشینی و
سکونتهای غیر رسمی

تهدید

70.43

0.057920994 2.428571429 1.642857143 0.035256257

0.08562234

افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز
و تخلفات شهری

تهدید

67.57

0.099061808 0.065235825 2.928571429 1.928571429 0.033825983

مشکالت مربوط به اجرای پروژه
مسکن مهر در پردیسان ( مالکیت
تهدید
 ،وا گذاری  ،عدم اجرای تعهدات
دولت)

61.14

کمبود زیرساخت های گردشگری
(اسکان و )..

0.029356377

2

2.5

0.073390942 0.058712753

0.049502809 2.785714286 1.571428571 0.031501788

0.047301209 2.571428571 1.428571429 0.033110846

0.0370441

0.085142176

0.084672229 0.042336114 2.285714286 1.142857143

0.088227482 0.041518815 2.428571429 1.142857143 0.036328963

0.087451047 0.059029457 2.857142857 1.928571429 0.030607867
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میانگین اهمیت
عوامل استراتژیک خارجی

نوع

عامل(نمره از 0
تا )100

واقع شدن در اقلیم وشرایط زیست
محیطی گرم و خشک و افزایش تهدید
ریزگردها

64.21

عدم احصا و پرداخت حقوق
شهرداری از طرف سایر دستگاههای
تهدید
دولتی و عمومی و بنگاههای
اقتصادی

67.33

میانگین اهمیت میانگین نمره وضع میانگین نمره وضع امتیاز وزن دار

امتیاز وزن دار

وضع بالفعل

وضع بالقوه

عامل(نرماالیز)

موجود

1.642857143 0.032145411

بالقوه

2.5

0.080363528 0.052810318

0.047751291 2.916666667 1.416666667 0.033706794

مجموع

0.098311482

2.736051138 1.654746013

همانطــور کــه در جــدول فوق مشــاهده کردیــد ،اوزان هر یک از نقاط فرصت و تهدید را بهدســت آورده ،و مجموع امتیازات
وزندار بالفعل و بالقوه در جدول محاسبه شده است.
مطابق با نتایج بهدســت آمده از جدول فوق مشــاهده میگردد که شــهرداری قم نســبت به عوامل خارجی ،در حالت بالفعل
دارای امتیاز  1.65و در حالت بالقوه دارای امتیاز  2.74میباشد .الزم به ذکر است نتایج این نظرسنجی از هفت حوزه کاری:
برنامهریــزی ،شهرســازی ،حمــل و نقــل ،عمران ،فرهنگی ،مالی و اقتصادی و خدمات شــهری بهدســت آمده اســت .در ادامه
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( )IEتعیین میشود.

|  .8تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (| )IE
در این بخش ،نخســت ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( )IEو مشــخصههای آن را تعریف کرده ،و ســپس این ماتریس
را در شهرداری قم ترسیم میکنیم.

 -۱-۸تعریف ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (| )IE
این ماتریس ،مشــابه ماتریس گروه مشــاوران بســتون است .بخشهای مختلف سازمان در این ماتریس ،در نه خانه قرار داده
میشــوند .محــور افقــی ماتریــس امتیاز حاصــل از ارزیابی عوامل داخلی و ســتون آن امتیــاز حاصل از ارزیابــی عوامل خارجی را
نشان میدهد.
ماتریــس داخلــی و خارجــی براســاس دو بعد اصلی قــرار دارد :جمع نمرههای نهایــی ماتریس ارزیابی عوامــل داخلی که بر روی
محور  Xها نشان داده میشود ،و جمع نمرههای نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محور  Yها نوشته میشود.
بــرای تهیــه ماتریــس داخلــی و خارجی ،بایــد از جمع نمرههــای نهایی حاصــل از بخشها اســتفاده کرد .در ماتریــس داخلی و
خارجی جمع نمرههای نهایی ،برروی محور  Xها از  1/0تا  1/99نشــاندهنده ضعف داخلی ســازمان اســت؛ نمرههای  2/0تا
 2/99نشاندهنده این است که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمرههای  3/0تا  4/0بیانگر قوت شرکت است .به همین
روش جمع نمرههای نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از  1/0تا  1/99بیانگر ضعف شــرکت؛ نمرههای  2/0تا  2/99بیانگر
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این است که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمرههای  3/0تا  4/0بیانگر این است که شرکت در وضعی عالی قرار دارد.

 -2-8تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( )IEشهرداری قم |
در تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شــهرداری قم ،مشــخص شــد که ســازمان در وضعیت بالفعل دارای وزنی برابر با عدد
 ،2.03و در وضعیت بالقوه برابر با  2.88میباشد .از تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،مشخص شد سازمان در وضعیت
بالفعل دارای وزن  1.65و در وضعیت بالقوه  2.74میباشد.
شکل  :9ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( )IEشهرداری قم

140
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 -3-8تحلیل ماتریس داخلی و خارجی ( )IEدر شهرداری قم |
همانگونه که مشــاهده میگردد ،ســازمان در شــرایط موجود از لحاظ میزان اســتفاده از قوتها و آســیبپذیری از ضعفها در
شرایط متوسطی قرار گرفته است .همچنین از نقطه نظر عوامل خارجی و استفاده از فرصتهای موجود در شهر قم و مدیریت
تهدیدها ،در شرایط مناسبی قرار نگرفته است .در این حالت مجموعهها با استفاده از راهبردهای ( WTکم کردن نقاط ضعف
و پرهیز از تهدیدات) و ( STکاهش تهدیدهای محیطی با استفاده از اتکا به نقاط قوت) توصیه شدهاند.
ً
نقطه بالقوه مشــاهده شــده ،حا کی از شــرایط مطلوبی از نقطه نظرعوامل داخلی و شــرایط نســبتا مناســب از لحاظ استفاده از
فرصتها اســت؛ بدین مفهوم که در ســالهای پایانی برنامه ،اســتراتژیها به سمت اســتراتژیهای ( SOاستفاده از قوتهای
تثبیت شده جهت جذب و بهرهبرداری حدا کثری از فرصتها و مهار تهدیدات) میتوان حرکت نمود.
براین اســاس و با توجه به الزام شــهرداری به ارائه تمامی ســرویسها و خدمات ،توصیه میشــود در کلیه مراحل تدوین سند و
به ویژه در سطح عملیاتی ،به منظور واقعگرایی هنگام هدفگذاری شاخصها مالحظات ذیل مدنظر قرار گیرد:
 در افــق پنــج ســال برنامهریزی ( )1396-1400شــیب اهداف توســعهای یکنواخت نباشــد ،به گونهای که در دو ســال اول با
شیب مالیم و کم ،و از سال سوم با شیب بیشتر هدفگذاری گردد.
 در دو ســال اول برنامــه ضمــن اجتنــاب از هدفگــذاری توســعهای شــدید بــر توســعه زیرســاختها ،تقویــت منابــع ،بهبــود
فرایندهای کاری ،توسعه مدیریت ،افزایش بهرهوری و به طور کلی بهبود کیفیت سرانههای موجود تمرکز گردد.
 در ســه ســال آخــر برنامــه ،با شــیب افزایش ســالیانه برنامههای توســعهای و ارتقای ســرانههای شــهری و حرکت به ســمت
استانداردها مدنظر قرار داده شود.

فصل ششم
تعیین اهداف راهبردی
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|  .1تعریف و ویژ گیهای اهداف بلندمدت و ساالنه |
هدفهــای بلندمــدت را میتــوان به صورت نتیجههای خاصی که ســازمان میکوشــد در تأمین مأموریت خود بهدســت آورد،
تعریف کرد .مقصود از دوره بلندمدت ،دورهای است که بیش از یک سال باشد .از آن نظر این هدفها برای موفقیت سازمان
الزم و ضروری است که تعیینکننده مسیر شرکت هستند.
هدفهای ســاالنه ،هدفهای کوتاهمدت هســتند که شــرکت برای رسیدن به هدفهای بلندمدت ،باید به آنها دست پیدا
کنــد .هدفهــای ســاالنه ،ماننــد هدفهــای بلندمدت ،باید قابل ســنجش به صورت کمی ،چالشــگر ،واقعی ،ســازگار با ســایر
هدفها و اولویتبندی شده باشند.
ویژگیهایــی بــرای تدویــن اهــداف ( )Setting Goalذکــر شــده کــه بــه اصطــاح آنهــا را  SMARTمینامند و شــامل مــوارد زیر
میباشند:
				
 1.1ویژه و خاص ()Specific
 2.2قابل اندازهگیری ()Measurable
				
 3.3قابل دسترس ()Attainable
 4.4واقعگرایانه ()Realistic
			
 5.5دارای بازه زمانی ()Time bound

|  .2بهینهکاوی اهداف راهبردی در سایر کالنشهرها |
در ادامه به بهینهکاوی و بررسی اهداف چند شهر بزرگ داخل و خارج از کشور میپردازیم.

 .1چشمانداز و اهداف شهر ونکوور
در فصلهای پیشــین به بررســی و بهینهکاوی چشــمانداز شــهر ونکوور کانادا پرداختیم .در جدولی که مشــاهده خواهید کرد
برای مجموعه چشمانداز شهر ،مجموعه اهداف راهبردی مشخص شدهاند.
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جدول  :35مجموعه چشمانداز و اهداف راهبردی شهر ونکوور

اقتصاد محلی قوی
محالت سرزنده ،پرجنب و جوش و کامل
شهری بینالمللی و سازماندهی شده مطابق با نیاز نسل آینده

چشمانداز

سبزترین شهر دنیا
تلفیق هنر با زندگی روزمره مردم
تقویت جامعه مدنی از طریق توسعه مجامع فرهنگی
حمل و نقل فرا گیر ،سالم ،مرفه برای ایجاد آینده قابل زندگی
دارای پارکهایی که منعکسکننده نشاط فرهنگی جامعه باشد
آب و هوا و انرژیهای تجدیدپذیر (از بین بردن وابستگی به سوختهای فسیلی)
ساختمانهای سبز (رهبری جهان در طراحی ساختمانسازی و ساختوساز ساختمان سبز)
حمل و نقل سبز (ترجیح راه رفتن ،دوچرخهسواری و سایر گزینههای حمل و نقل عمومی حمل و نقل
در شهر)
زباله صفر (رسیدن زباله صفر)

اهداف راهبردی

دسترسی به طبیعت (سا کنان ونکوور از دسترسی غیرقابل مقایسه به فضای سبز ،از جمله جنگل
جهان ترین های دیدنی و جذاب شهری لذت میبرند)
آب تمیز (ونکوور دارای بهترین آب شرب در میان شهرهای جهان است)
غذای محلی (ونکوور به رهبری جهانی سیستم غذای محلی تبدیل شده است)
هوای پا ک (تنفس تمیزترین هوا در میان شهرهای جهان)
اقتصاد سبز (شهر بینالمللی ونکوور به عنوان مرکز اقتصاد سبز باشد)
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 .2چشمانداز و اهداف شهر اصفهان
جدول  :36مجموعه چشمانداز و اهداف راهبردی شهر اصفهان

اصفهان ،پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی
شهری اسالمی ،طیب ،مسجدمحور ،مهد عالمان و نخبگان ،الهامبخش و مظهر تمدن نوین اسالمی
شهری مردممحور با مدیریت واحد ،مبتنی بر حکمت و دانایی ،ارزشمدار و با رویکرد عدالت اجتماعی
چشمانداز

شهری خالق با مردمی مؤمن ،دانا ،بانشاط ،مسئولیتپذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی
شهری زیبا با سیمایی چشمنواز ،سرسبز ،آباد ،روان ،ایمن ،سالم و هوشمند
شهری پیشرفته با معماری ایرانی -اسالمی ،متعادل ،متوازن و سازگار با هویت تاریخی و فرهنگی
شهری توسعهیافته با اقتصاد و معیشت پویا و بهرهور ،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
ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی شهروندان با تأ کید بر افزایش رفاه و شادابی مردم
احیا و افزایش کیفیت زیستمحیطی شهر ،حفاظت و بهرهبرداری بهینه از محیطزیست و کاهش
آالیندهها
بسترسازی در جهت توسعه و رونق اقتصادی شهر و تأمین منابع مالی پایدار به منظور اداره شهر
توسعه زیرساختهای مورد نیاز شهر و ارائه عادالنه خدمات به شهروندان و گردشگران و ارتقای سطح
آن
توسعه و نهادینهسازی بنیانهای مدیریت مطلوب شهرداری و حرکت در جهت تحقق مدیریت
هماهنگ و واحد شهری

اهداف راهبردی

اشاعه و اعتالی فرهنگ شهروندی و توسعه مشارکت مردم در اداره امور و آبادانی شهر
روانسازی عبور و مرور شهری و توسعه متوازن و یکپارچه نظام و مدیریت حمل و نقل با محوریت حمل
و نقل همگانی
ایجاد تعادل و توازن پایدار در توسعه فضای شهر و ارتقای کیفیت محیط شهری
حرکت در جهت دستیابی به مؤلفههای شهر اسالمی با احیا و اعتالی فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسالمی
شهر و شهروندان
دستیابی به شهرداری الکترونیکی با جایگاه برتر در بین کالنشهرهای کشور و منطقه   
ارتقای جایگاه ملی ،منطقهای و بینالمللی شهر اصفهان
ارتقای هویت کالبد ،سیما و منظر شهری با الهام از معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمی
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 .3چشمانداز و اهداف شهر مشهد
جدول  :37مجموعه چشمانداز و اهداف راهبردی شهر مشهد

زیارتی ،سیاحتی و مذهبی،آرامشدهنده ،فر حبخش ،با اقتصاد خدماتی و صنایع برتر ،مبتنی بر فناوری
و خدمات مناسب در سطح جهان
با هویت منحصر به فرد مذهبی-زیارتی و فرهنگی در مقیاس ملی و جهانی
چشمانداز

پیشتاز توسعه پایدار شهری در سطح ملی با رویکرد جهانی و با اتکا به اقتصاد دانشمحور ،صنایع
پیشرفته و خدمات برتر به ویژه خدمات زیارتی ،گردشگری فرهنگی و گردشگری طبیعی
دارای فضاهای شهری با هویت ،فعال ،سرزنده ،ایمن و خاطرهانگیز برای تمام شهروندان ،زایران،
گردشگران و مسافران
حفاظت و بهرهبرداری از محیطزیست
تأمین منابع مالی پایدار
سازماندهی کالبدی شهر (شکل ،جهت و حجم توسعه شهر) ،شبکهها ،سیستم حمل و نقل،
زیرساختها ،تأسیسات و تجهیزات شهری
حفظ و ارتقای جایگاه ملی و فراملی شهر مشهد

اهداف راهبردی

مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری
حفظ ویژگیهای تاریخی و فرهنگی
حفظ و ارتقاء مشهد به عنوان کالن شهر مذهبی
حفظ و احیاء ارزش های توحیدی کالن شهر
تقویت مبانی حقوق شهروندی
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 .4چشمانداز و اهداف شهر تهران
جدول  :38مجموعه چشمانداز و اهداف راهبردی شهر تهران

شهری با اصالت و هویت ایرانی(شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه سامان مییابد)
شهری دانشپایه ،هوشمند و جهانی
شهری سرسبز ،زیبا ،شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده
چشمانداز

شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت ،فعالیت و فراغت
شهری روان با رفاع عمومی و زیرساختهای مناسب ،همراه با تعدیل نابرابریها و تأمین عادالنه کلیه
حقوق شهروندان
کالنشهری با عملکرد ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت امور فرهنگی -پژوهشی و سیاسی
در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی
ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطزیست
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک
احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی شهر تهران
بهبود و گسترش تجهیزات و تأسیسات خدمات شهری
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسانساز
ساماندهی و ارتقای هویت سیما و منظر شهری

اهداف راهبردی

انسجام فضایی کالبدی شهر تهران
تبدیل تهران به مرکزی برای رخدادهای فرهنگی ،بینالمللی و یکی از قطبهای جهانی محصوالت و
صنایع فرهنگی
ارتقای جایگاه ملی و بینالمللی شهر تهران
توسعه شهر دانشپایه
توسعه شهر الکترونیک و هوشمند
تحقق حکمروایی خوب شهری
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|  .3استخراج و تبیین اهداف راهبردی شهرداری قم |
بــه منظــور اســتخراج اهداف راهبردی مرتبط با چشــمانداز شــهر قــم و پس از بهینهکاوی اهداف شــهرهای بــزرگ ،پنج کارگروه
تخصصی زیر تشــکیل ،و فرم اســتخراج اهداف راهبردی شــهرداری قم براساس چشــمانداز (فرم  )SP-P1-F07که در پیوست
قابل مشــاهده میباشــد (پیوســت شــماره  )8بین مدیران کارگروههای تخصصی توزیع و نقطه نظرات مدیران تمامی حوزهها
در خصوص اهداف اخذ گردید:
1.1کارگروه تخصصی خدمات شهری
2.2کارگروه تخصصی عمران و شهرسازی
3.3کارگروه تخصصی حمل و نقل و ترافیک
4.4کارگروه تخصصی مالی و اقتصادی
5.5کارگروه تخصی برنامهریزی
6.6کارگروه تخصصی فرهنگی
پس از جمعبندی نقطه نظرات مدیران کارگروههای تخصصی ،مجموعه اهداف راهبردی اولیه ذیل استخراج شد:
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جدول  :39جمعبندی اولیه اهداف راهبردی شهرداری قم با استفاده از نظرات کارگروههای تخصصی

اهداف راهبردی پیشنهادی جهت تحقق چشمانداز

محور چشمانداز

 رسوخ تفکر انقالبی به بدنه مدیریتی و کارشناسی شهرداری
 ارتقای جایگاه فرهنگ شهروندی در شهر قم
 تولیــد اســتانداردهای مدیریــت شــهری بــا دیدگاههای شــهر اســامی و نمونه شــهر
اسالمی به صورت پایلوت
 ارتقای معماری موجود سطح شهر با رویکرد ایرانی ،اسالمی ،زیارتی
 (کارآمدی نظام جمهوری اسالمی در هدف دیده شود)
 هوش معنوی مردم قم در اهداف دیده بشود
 انطبــاق قوانیــن شــهرداری بــا موازیــن اســامی و اســتفاده از تفکــر اهلبیــت(ع) در
فعالیتهای مدیریت پسماند و حفظ و نگهداری فضای سبز
 تعریف و ایجاد شهر نمونه فرهنگی
 ایجاد مرکز علمی فرهنگی جهانی مدیریت شهر اسالمی
جهانشــهر دینــی ،پایــگاه تولیــد  استفاده از ظرفیت مرا کز بینالمللی برای تحقق جهانشهر دینی
و ترویــج فرهنــگ ،تفکــر و معــارف  تدوین اطلس فرهنگی محالت شهر قم
اهلبیت ،سرشــار از هویت اسالمی  تسهیل استقرار مرا کز بینالمللی (دینی-سیاسی)
و انقالبــی ،الهامبخــش و الگــوی  توســعه و ارتقای ظرفیت و زیرســاختهای شــهری قم ،متناســب با استانداردهای
تمدن نوین اسالمی

بینالمللی با رویکرد جهانشهر دینی
 ترویــج و تعمیــق هویــت اســامی و انقالبــی در شهرســازی و معمــاری و المانهــای
شهری و سیما و منظر شهری
 توســعه و ارتقای ظرفیت و زیرســاختهای شــهری قم متناســب با اســتانداردهای
بینالمللی با رویکرد جهانشهر دینی
 ترویج و تحقیق هویت اسالمی و انقالبی در شهرسازی معماری و المانهای شهری
و سیما و منظر شهری
 توسعه زیرساختهای شهر الکترونیک جهت ارتقای جایگاه ملی و فراملی شهر قم
در جهان اسالم و تشیع
 توسعه معماری و شهرسازی اسالمی–ایرانی به منظور ارتقای تمدن اسالمی
 مطالعه الگوهای معماری و شهرسازی اسالمی–ایرانی جهت رسیدن به جهانشهر
شیعی
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اهداف راهبردی پیشنهادی جهت تحقق چشمانداز

محور چشمانداز

 تأمین و ارتقای بســتر اقامتی و گردشــگری شــهر قم برای زایران و مسافران براساس
استانداردهای روز
 ایجاد بانک جامع شاخصهای شهر ایرانی اسالمی و تبدیل شدن به مرکز تعامالت
مدیریت شهر اسالمی
 افزایش ثروت و سرمایه شهر حاصل از گردشگران و زایران
 توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری جهت ماندگاری بیشتر زایران و گردشگران
 توسعه زیرساختهای ارتباطی و اطالعرسانی بینالمللی
 ارتقای کمی و کیفی مدیریت مسافر و سفر
 تسهیل در ایجاد جاذبههای گونا گون گردشگری با رویکرد دینی و مذهبی
 احیا و شناسایی و معرفی جاذبههای فرهنگی و مفاخر شهر قم
شــهری زیارتــی و ســیاحتی ،قطــب  بسترسازی حمل و نقل مناسب گردشگر
گردشــگری دینــی و مرکــز تعامــات  بسترسازی جهت میزبانی رویدادهای مهم بینالمللی
علمــی ،فرهنگــی و سیاســی جهان  توسعه تعامالت بینالمللی با شهرهای اسالمی
 توسعه زیرساختهای اقامتی و افزایش کیفیت خدمات
اسالم
 توســعه زیرساختهای ســیاحتی متناســب با فضای فرهنگی و مذهبی و انتظارات
زایرین و شهروندان از قم
 توسعه و استقرار جایگاه گردشگری دینی قابل رقابت با شهرهای مشابه بینالمللی
در جهان اسالم
 افزایش طول اقامت زایرین در قم و تولید ثروت برای شهر
 احیا و ترویج جاذبههای گردشگری و فرهنگی در استان
 توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی آیینی
 توســعه زیرساختهای شهری جهت ایجاد مرکز تعامالت فرهنگی و سیاسی جهان
اسالم
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اهداف راهبردی پیشنهادی جهت تحقق چشمانداز

محور چشمانداز

 توسعه و پیشرفت متوازن در همه مناطق شهری
 بهبود فرایندهای شــهرداری و تبدیل آن به فرایندهای تســهیل شده جهت ارائه به
شهروندان
 ارتقای سیستم آموزش حقوق شهروندی و حقوق شهرداری
 تعریف و شناسایی رفتار شهروندی سازمان یافته
 ارتقای فرهنگ شهروندی
 توزین متوازن و عادانه فضاهای سبز و شاداب
 تکمیل زیرساخت و بسترسازی جهت اجرای حقوق و وظایف شهروندی
 توسعه مشارکتهای مردمی با محوریت مساجد
 استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای توسعه فرهنگ شهروندی
 توانمندسازی نهادهای مردمی
 توسعه خدمات شهرداری به معلولین و اقشار ضعیف
شــهری اســت خدامحــور و  توسعه حمل و نقل پایدار با رویکرد حمل و نقل عمومی
شــهروندمدار بر پایه تأمین متوازن  ارتقــای آموزشــی رفتــار شــهروندی بــه شــهروندان در حــوزه ترافیــک ،پســماند و
شهرسازی و تخلفات شهری
و متعادل حقوق شهروندی
 حفظ و ارتقای کرامت شهروندان و تحکیم و تقویت حقوق شهروندی در شهرداری
و نهادهای وابسته
 پژوهش و احصای حقوق شهروندی از متون اسالمی و روایات و اهتمام در ترویج و
نهادینهسازی آنها و آموزش به شهروندان
 ارتقای مسئولیتپذیری و میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهر
 توزیع متوازن و متعادل خدمات شهری با توجه به استانداردهای ملی و جهانی در
سطح شهر (مناطق و محلهها)
 ایجاد حس وفاداری و دوست داشتن قم برای زایرین و شهروندان
 حرکــت در جهــت دســتیابی بــه مؤلفههای شــهر اســامی-ایرانی با احیــا و اعتالی
فرهنگ و هویت ایرانی– اسالمی شهروندان
 توسعه بنیانهای مدیریت دانشپایه شهرداری
 تقویت معیارها و ارزشهای حقوق شهروندی در نظام مدیریت شهری
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محور چشمانداز

شــهری اســت چشــمنواز و تــابآور
مبتنی بر معماری اسالمی – ایرانی
در بستر محالت و فضاهای شهری
تعالیبخش انسان بهسوی حیات
طیبه

اهداف راهبردی پیشنهادی جهت تحقق چشمانداز
 ارتقای کیفی معماری قم براساس معماری اسالمی
 تبدیل شهر قم به شهری سبز و شاداب با معیارهای شاخصهای جهانی
 تبدیل شهر قم به عنوان نمونهشهر با معماری ایرانی-اسالمی
 ارتقای سیستم ایمنی آتشنشانی به استانداردهای بینالمللی
 کاهش زمان ارائه خدمات آتشنشانی به میزان استاندارد
 توسعه زیرساختهای مدیریت بحران
 حذف عارضهها و ناهنجاریهای اجتماعی و تبدیل شهر قم به شهر فاقد ناهنجاری
 ارتقای نظامات ایمنی در طراحیهای معماری شهر
 شناسایی مکانهای مخاطرهآمیز شهر جهت تدوین اطلس خطرپذیری شهر
 تحقق شعار هر شهروند یک آتشنشان
 ارتقای کیفی و زیبایی راههای مرتبط با جاذبههای فرهنگی ،مذهبی و تاریخی
 ارتقای کیفی محیط شب شهر
 ایجاد محیط ایمن برای فضاهای شهری و استانداردسازی آنها
 توسعه و اصالح راههای فرعی متصل به نقاط دارای جاذبه گردشگری
 توسعه ورزش همگانی براساس استانداردهای روز
 ارتقای سالمت شهروندی براساس استانداردهای روز
 ارتقای ایمنی سالمتی و شادابی
 احیای گذرهای قدیمی
 ارتقای کیفیت پیادهراههای مرکز شهر
 بهبود سیما و منظر شهری
 احیا و طراحی بافتهای فرسوده شهری متناسب با معماری اسالمی و ایرانی
 ارتقا و توسعه فضای سبز شهری و محلهای و الهامبخش حیات طیبه
 ایجاد محیطزیست شهری پا ک و انسانمحور و بانشاط
 ارتقای ایمنی شهر و شهروندان و کاهش حوادث و تخلفات شهری
 حذف ناهنجاریهای بصری – صوتی – نوری در فضاهای شهری
 کاهش تردد حمل و نقل در هسته مرکزی و توسعه حمل و نقل عمومی (ترویج فرهنگ
پیادهروی و دوچرخهسواری)
 احیا و ساماندهی فضاهای ایمنی – فرهنگی – تاریخی شهر قم
 ارتقای سطح ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسانساز
 ارتقــای هویــت کالبــد ،ســیما و منظر شــهری با الهــام از معمــاری و شهرســازی ایرانی –
اسالمی
 ارتقای محیطی و ساماندهی محالت تاریخی شهر قم
 بهسازی و ساماندهی محالت نا کارآمد شهری
 ایجاد تعادل و توازن پایدار در توسعه کالبدی فضای شهری
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اهداف راهبردی پیشنهادی جهت تحقق چشمانداز

محور چشمانداز

 ارتقای کمی و کیفی حمل و نقل عمومی ریلی
 تکمیل رینگهای ترافیکی سهگانه شهر قم و مسیرهای مرتبط
 ارتقای سیستم جامع پسماند با استانداردهای روز
 توسعه شبکه آب خام و استفاده از پساب به صورت کامل ،در توسعه فضاهای سبز
شهری
 مدیریت پساب و فاضالب روان شهری
 استفاده از انرژیهای سبز
 ارتقای کمی و کیفی فضاهای سبز تفرجگاهی افزایش سرانه از  2.8به  9متر
 تکمیل کمربند سبز شهری
 استفاده از زمینهای در اختیار ارگانهای دیگر و بهرهبرداری از آن در قالب فضاهای
سبز شهری
شهری اســت ّ
خرم و روان برخوردار
از محیطزیستی پایدار

 حذف فاضالب روان در مسیرهای انهار
 استحصال انرژی از پسماند
 حرکت به سمت کاهش تولید پسماند و مدیریت جدا گانه هر کدام از پسماندها
 تدوین اطلس زیستمحیطی شهر قم
 تکمیل دیواره سبز رودخانه
 ایجاد پارکهای موضوعی در سطح شهر در همه مناطق و محالت
 توسعه فضای سبز دیواره رودخانه
 مدیریت شبکههای آب براساس استانداردهای روز
 روانسازی و عبور و مرور شهری
 توسعه متوازن و یکپارچه نظام حمل و نقل
 توسعه حمل و نقل انبوه و همگانی در ابعاد مختلف شهر
 توسعه فضای سبز برنامهمحور با رویکرد پایداری ا کولوژیکی
 افزایش کیفیت زیستمحیطی شهر و ایجاد کمربند سبز برای مقابله با ریزگردها
 پاالیــش عملکــرد در کاربریهای صنعتی و کارگروهی نســبت به عملکردهای ســبز و
گردشگری پویا
 ارتقای کیفیت محیط شهری با تأ کید بر افزایش شادابی شهروندان
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اهداف راهبردی پیشنهادی جهت تحقق چشمانداز

محور چشمانداز

 ارتقای فعالیتها و فرایندهای شهرداری به فرایندهای الکترونیک
 کاهش اتکای شهرداری به درآمدهای ناشی از عوارض دریافتی
 تبدیل شهرداری به سازمان جذب کننده سرمایه
 تولید و شناسایی منابع درآمدهای پایدار
 حرکت به سمت شهر هوشمند در کلیه ابعاد مدیریت شهری
 شناســایی و ایجــاد بانکهــای اطالعاتی نخبــگان و اســتفاده از ظرفیتهای خالق
شهر
 کاهش مصرف انرژی با هوشمندسازی حمل و نقل و توسعه حمل و نقل عمومی
 توســعه و ارتقــای کیفیت شــبکه ارتباطــات و فناوریهــای نوین برای تســهیل ارائه
خدمات به شهروندان
 تعامل با سایر دستگاههای اجرایی جهت تحقق مؤلفههای شهر هوشمند
شــهری اســت هوشــمند ،جهانــی
 آموزش به شهروندان برای زمینهسازی شهر هوشمند جهانی
و خــاق و برخــوردار از اقتصــادی
 ایجاد تضمین و امنیت و ســرمایهگذاری و تســهیل در مشــارکتهای اقتصادی برای
مقاومتی
بخش خصوصی
 کاهــش تدریجــی وابســتگی درآمــد شــهرداری بــه عوارض ساختوســاز شناســایی و
ایجاد ظرفیتهای درآمدی پایدار جدید
 کاهش تدریجی تملکات و طر حهای هزینه بر توسعه و تعویض شهر
 استفاده از ظرفیتهای خالقانه شهروندان در مدیریت و توسعه و طراحی شهر
 بسترسازی در جهت ایجاد منابع مالی پایدار به منظور اداره شهر
 افزایش بهرهوری در مدیریت منابع و سرمایههای سازمانی
 توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی در جهات ایجاد یک آرمانشهر شیعی
 ارتقای جایگاه ملی و بینالمللی شــهر قم با توســعه امکانات و زیرســاختهای شهر
الکترونیک
 توسعه شهر قم بهعنوان قطب فرهنگی جهان تشیع
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پــس از جمعبندی اهداف شــهرداری قم ،با اســتفاده از نظــرات کارگروههای تخصصی و بهینهکاویهــای صورت گرفته در این
زمینه و با تأیید اعضای ستاد راهبری شهر قم ،اهداف راهبردی نهایی ذیل مشخص شد:
جدول  :40اهداف راهبردی شهرداری قم در افق 1400

ردیف

کد هدف

اهداف راهبردی شهرداری قم

1

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

2

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

3

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

4

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

5

G05

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش خصوصی

6

G06

توسعه شهر خالق و هوشمند

7

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

8

G08

9

G09

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

10

G10

توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات شهری برای شهروندان و زایرین

11

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای شهری در قالب
جهانشهر دینی

|  .4بررسی و تطبیق چشمانداز شهرداری قم با اهداف راهبردی |
در این بخش به بررسی میزان تطبیق چشمانداز و اهداف راهبردی مشخص شده شهرداری قم میپردازیم .در جدول ذیل،
کلیه چشــماندازها و اهداف راهبردی فهرســت شــدهاند .شــکل  10نشــاندهنده ارتباط بین هر چشــمانداز و اهداف راهبردی
پوشــشدهنده آن میباشــد .در جدول  42نحوه ارتباط و وجه ارتباط چشــمانداز و اهداف راهبردی پوشــشدهنده مشخص
شده است.
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جدول  :41چشمانداز و اهداف راهبردی تدوین شده شهرداری قم

اهداف راهبردی

چشمانداز

 )1حفاظــت و برخــورداری از محیطزیســتی پایــدار و
با کیفیت
جهانشــهر دینی ،پایــگاه تولید و ترویج فرهنگ شــیعه،

 )2روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

تفکــر و معــارف اهلبیــت ،سرشــار از هویــت اســامی و

 )3بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

انقالبــی ،الهامبخــش و الگــوی تمــدن نویــن اســامی و

 )4کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

تعالی بخش انسان بهسوی حیات طیبه

 )5رونــق اقتصــادی شــهر و توســعه منابــع مالــی پایــدار و

شــهری قدسی ،قطب زیارتی ،گردشگری و مرکز تعامالت

افزایش مشارکت بخش خصوصی

علمی ،فرهنگی و سیاسی جهان اسالم

 )6توسعه شهر خالق و هوشمند

شــهری اســت خدامحــور و شــهروندمدار بــر پایه تــوازن و

 )7تحقــق حکمرانــی و مدیریــت اســامی ،مطلــوب و

تعادل حقوق و تکالیف شهروندی

قانونمدار شهری

شهری است چشمنواز ،ایمن و تابآور مبتنی بر معماری

 )8سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت

اسالمی–ایرانی در بستر محالت و فضاهای شهری
شهری است ّ
خرم و روان برخوردار از محیطزیستی پایدار

سیما ،منظر و فضای شهری در قالب جهانشهر دینی
 )9اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

شــهری اســت جهانــی ،هوشــمند ،خــاق و برخــوردار از

 )10توســعه متــوازن و متعــادل تجهیــزات ،تأسیســات و

اقتصادی مقاومتی متکی بر منابع درآمدی پایدار

خدمات شهری برای شهروندان و زایرین
 )11ترویــج و اعتــای میــراث و هویــت فرهنگــی ،تاریخی و
انقالبی شهر قم

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 157 1400

شکل  :10ارتباط بین محورهای چشمانداز و اهداف راهبردی شهرداری قم

چشم انداز V1
جهانشهر دینی،پایگاه تولید و ترویج فرهنگ شیعه،تفکر و معارف
اهل بیت ،سرشار از هویت اسالمی و انقالبی،الهام بخش والگوی تمدن نوین
اسالمی و تعالی بخش انسان به سوی حیات طیبه

هدفG11
ترویج و اعتالی میراث و
هویت فرهنگی ،تاریخی و
انقالبی شهر قم

هدف G09
اعتالی نقش و جایگاه ملی
و بین الملی شهر قم

هدفG07
تحقق حکمرانی و مدیریت
اسالمی ،مطلوب و قانون
مدار شهری

هدف G08
سازماندهی کالبدی و
محتوایی شهر و بهبود
کیفیت سیما  ،منظر و
فضای شهری در قالب
جهانشهر دینی
هدف G09
اعتالی نقش و جایگاه ملی
و بین الملی شهر قم

چشم انداز V2
جهان اسالم

ت
روی
هد
هوی ج و اع ف1
1
ت فر تال G
ان
هن ی م
قالب گی ،ت یرا
ث
ی
ا
شه ریخ و
ر قم ی و

شهری قدسی ،قطب زیارتی ،گردشگری و مرکز تعامالت علمی ،فرهنگی و سیاسی

ت
وسع هد
ت
هم ف0
جهیزا تواز G1
خد ت ،ن
م
ت
وم
ش ات اسی تعا
هرون شهر سا دل
دان ی بر ت و
و زائری ای
ن

چشم انداز V3
شهری است خدامحور و شهروندمدار بر پایه توازن و تعادل حقوق و تکالیف
شهروندی

هدف G07
تحقق حکمرانی و مدیریت
اسالمی ،مطلوب و قانون
مدار شهری

هدف G10
توسعه متوازن و متعادل
تجهیزات ،تاسیسات و
خدمات شهری برای
شهروندان و زائرین
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هدف G08
سازماندهی کالبدی و
محتوایی شهر و بهبود
کیفیت سیما  ،منظر و
فضای شهری در قالب
جهانشهر دینی

چشم انداز V4
محالت و فضاهای شهری

شهر

3
G0

به
هد
ف ره من ف
د
ض
اها ی ا
زم
ی
شهر حی
ی ام ط و
ن

شهری است چشم نواز،ایمن و تاب آور مبتنی بر معماری اسالمی-ایرانی در بستر

ک

وا

رتق

ا
هش هد
خ ف4
ای طر پذی G0
م
نی
ری

ای

چشم انداز V5
شهری است خرم و روان برخوردار از محیط زیست پایدار

هدف G01
حفاظت و برخورداری از
محیط زیستی پایدار و با
کیفیت

هدف G02
روان ،متعادل و سالم
سازی عبور و مرور شهری
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هدف G05
رونق اقتصادی شهر و
توسعه منابع مالی پایدار
و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

چشم انداز V6
منابع درآمدی پایدار

ف

توس هد
عه
ه شه
ر
وش خال
مند ق و

شهری است جهانی ،هوشمند ،خالق و برخوردار از اقتصادی مقاومتی متکی بر

6
G0

ت
ا حقق هد
سال حک ف 7
می ،مران G0
ی
م
م طلو و م
دار ش ب و ق دیری
هری ان
ون

ت
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جدول  :42ارتباط بین محورهای چشمانداز شهر قم و اهداف راهبردی شهرداری قم

چشمانداز

 :V1جهانشهر دینی،
پایگاه تولید و ترویج
فرهنگ شیعه ،تفکر و
معارف اهلبیت ،سرشار از
هویت اسالمی و انقالبی،
الهامبخش و الگوی تمدن
نوین اسالمی و تعالیبخش
انسان بهسوی حیات طیبه

اهداف راهبردی پوششدهنده

وجه ارتباط چشمانداز و هدف راهبردی

 : G07تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی،

شهری الهامبخش و الگوی تمدن نوین

مطلوب و قانونمدار شهری

اسالمی

 :G08سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر

جهانشهر دینی ،پایگاه تولید و ترویج

و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای شهری

فرهنگ شیعه ،تفکر و معارف اهلبیت،

در قالب جهانشهر دینی

سرشار از هویت اسالمی و انقالبی

 :G09اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی
شهر قم
 :G11ترویج و اعتالی میراث و هویت
فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

پایگاه تولید و ترویج فرهنگ شیعه ،تفکر
و معارف اهلبیت ،الهامبخش و الگوی
تمدن نوین اسالمی
پایگاه تولید و ترویج فرهنگ شیعه ،تفکر و
معارف اهلبیت ،سرشار از هویت اسالمی
و انقالبی

 :G09اعتالی نقش و جایگاه ملی و بین

مرکز تعامالت علمی ،فرهنگی و سیاسی

الملی شهر قم

جهان اسالم

 :V2شهری قدسی ،قطب

 :G10توسعه متوازن و متعادل تجهیزات،

زیارتی ،گردشگری و مرکز

تأسیسات و خدمات شهری برای شهروندان

تعامالت علمی ،فرهنگی و

و زایرین

قطب زیارتی و گردشگری

سیاسی جهان اسالم

 :V3شهری است خدامحور
و شهروندمدار بر پایه توازن
و تعادل حقوق و تکالیف
شهروندی

 :G11ترویج و اعتالی میراث و هویت

مرکز تعامالت فرهنگی و سیاسی جهان

فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

اسالم

 :G07تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی،

شهری خدامحور ،شهروندمدار بر پایه توازن

مطلوب و قانونمدار شهری

و تعادل حقوق و تکالیف شهروندی

 :G10توسعه متوازن و متعادل تجهیزات،
تأسیسات و خدمات شهری برای شهروندان
و زایرین

شهروندمدار بر پایه توازن و تعادل حقوق و
تکالیف شهروندی
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چشمانداز

اهداف راهبردی پوششدهنده

 :G03بهرهمندی از محیط و فضاهای
شهری امن
 :V4شهری است چشمنواز،
ایمن و تابآور مبتنی بر
معماری اسالمی – ایرانی
در بستر محالت و فضاهای
شهری

 :G04کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی
شهر
 :G08سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر

وجه ارتباط چشمانداز و هدف راهبردی

شهری ایمن و تابآور
شهری ایمن و تابآور
شهری است چشمنواز ،مبتنی بر معماری

و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای شهری اسالمی–ایرانی در بستر محالت و فضاهای
در قالب جهانشهر دینی

شهری

 :V5شهری است ّ
خرم

 :G01حفاظت و برخورداری از محیطزیستی

شهری است ّ
خرم و برخوردار از

پایدار و با کیفیت

محیطزیستی پایدار

محیطزیستی پایدار

 :G02روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور

شهری است روان و برخوردار از

شهری

محیطزیستی پایدار

و روان برخوردار از

 : G07تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی،
 :V6شهری است جهانی،

مطلوب و قانونمدار شهری

هوشمند ،خالق و برخوردار

 :G05رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع

از اقتصادی مقاومتی متکی

مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش

بر منابع درآمدی پایدار

خصوصی
 :G06توسعه شهر خالق و هوشمند

شهری هوشمند و خالق

شهری برخوردار از اقتصادی مقاومتی
متکی بر منابع درآمدی پایدار
شهری جهانی ،هوشمند و خالق

فصل هفتم
استخراج راهبردها،
سیاستهای اجرایی
و طر حها
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|  .1مقدمه |
در ایــن فصــل ،ابتــدا به بررســی و بهینهکاوی اهداف و راهبردهای شــهرهای بــزرگ میپردازیم .پس از آن فرمهای نظرســنجی
راهبردها و سیاســتهای اجرایی توزیع شــده در ســتاد راهبری و حوزههای معاونتی مختلف شــهرداری قم ،مورد بررســی قرار
گرفته و در نهایت راهبردها و سیاستهای اجرایی شهرداری قم استخراج میشوند.

|  .2تعاریف |
در ابتدای این فصل تعاریف و مفاهیم راهبرد ،سیاست اجرایی و طرح را به اختصار توضیح میدهیم.
 راهبــرد :بــه مجموعــه خطمشــیهایی که راه رســیدن بــه اهداف و بــه تبع آن ،چشــماندازها را مشــخص میســازند راهبرد
میگویند .به عبارت دیگر ،راهبرد عبارت اســت از انتخاب یک مســیر از بین کلیه مســیرهایی که فراروی مدیریت برای حصول
به اهداف قرار دارد.
 سیاست اجرایی :مجموعه تصمیمهایی است که از سوی نظام مدیریت برای هموارسازی اجرای راهبرد اتخاذ میشوند.
بدین ترتیب سیاست اجرایی مجموعهای از تدابیر قانونی ،فنی ،اجرایی و مالی است که اتخاذ آن تسهیالت الزم جهت تحقق
راهبردها را فراهم میسازد.
 طرح :مجموعه عملیات مشــخصی هســتند که براســاس مطالعات توجیهی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی توسعه شهر انجام
میشــود و با اعتبار معین برای تحقق بخشــیدن به سیاســتهای اجرایی ،اجرا میشــود .هر طرح از یک یا چند پروژه تشــکیل
میشــود .طرح در برنامه عملیاتی شــهرداری با نظام بودجه ســاالنه شــهرداری مشــترک اســت و به عنوان حلقه پیوند برنامه
عملیاتی و بودجه شهرداری ایفای نقش میکند.

|  .3استخراج راهبردها ،سیاستهای اجرایی و طر حهای شهرداری قم در افق | 1400
منطبق با الگو و بعد از شناســایی عوامل داخلی و خارجی و با بررســی نتایج حاصل از مصاحبه ،نظرســنجی از اعضای محترم
ســتاد راهبردی و کارگروههای تخصصی شــهرداری قم در خصوص راهبردها ،سیاســتهای اجرایی و طر حهای شــهرداری ،و
همچنین بعد از بررسی و بهینهکاویهای صورت گرفته سایر کالنشهرهای ملی و بینالمللی و برگزاری دهها جلسه در سطح
ستاد راهبری و کارگروههای تخصصی ،سطوح راهبردی برنامه مشتمل بر راهبردها ،سیاستهای اجرایی و طر حها استخراج
شــده و در جلســات ســتاد راهبردی با مشــارکت معاونین و مدیران ارشد شهرداری و رؤسای کمیســیونهای مرتبط از شورای
محترم اسالمی شهر ،مورد بررسی دقیق قرارگرفت.

 -1-3بررسی راهبردها و سیاستهای اجرایی سایر کالنشهرها |
در این پروژه ،قبل از انجام نظرســنجی و اســتخراج راهبردها و سیاســتهای شــهرداری قم ،به بررســی و بهینهکاوی راهبردها

 166چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

و سیاســتهای اجرایی برخی از کالنشــهرها همچون تهران ،اصفهان و مشــهد پرداخته شده است و نتایج این بهینهکاوی با
نتایج نظرســنجی که در مرحله بعد انجام شــده ،منجر به استخراج راهبردها و سیاستهای اجرایی و طر حهای شهرداری قم
میشود.

 -2-3بررسی فرمهای نظرسنجی شهرداری قم |
به منظور بررســی نظرات اعضای محترم کارگروههای تخصصی و ســتاد راهبری شــهرداری قم ،دو ســری فرم در اختیار ایشان
قرار گرفت] .پیوســت شــماره-9فرمهای دفترچه توضیحی اســتخراج راهبردها (اســتراتژی) و سیاســتهای اجرایی شهرداری
قم () )1کد فرم (  F08-SP-P1و پیوســت شــماره  -10دفترچه توضیحی اســتخراج راهبردها (اســتراتژی) و سیاستهای اجرایی
شهرداری قم () )2کد فرم (  F09-SP-P1که در پیوست قابل مشاهده میباشند[.
با استفاده از نتایج این نظرسنجی ،راهبردها ،سیاستها و طر حهای شهرداری قم در افق  1400استخراج میشود.
 -3-3استخراج راهبردهای شهرداری قم در افق | 1400
همانطور که اشاره شد ،به مجموعه خطمشیهایی که راه رسیدن به اهداف و به تبع آن ،چشماندازها را مشخص میسازند،
راهبرد میگویند .به عبارت دیگر ،راهبرد عبارت اســت از انتخاب یک مســیر از بین کلیه مســیرهایی که فراروی مدیریت برای
حصول به اهداف قرار دارد .راهبردهای شهرداری قم پس بررسیهای انجام شده ،بهصورت جدول ذیل استخراج شد.
جدول  :43راهبردهای شهرداری قم در افق 1400

ردیف

کد راهبرد

راهبردیهای شهرداری قم

1

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

2

G01-S02

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری

3

G01-S03

بهبود کیفیت محیطزیست شهری

4

G02-S01

شهری

5

G02-S02

افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت و یکپارچگی سیستم حمل و نقل عمومی موتوری

6

G02-S03

توسعه سیستمهای حمل و نقل دوستدار محیطزیست

7

G02-S04

مدیریت تقاضای سفر و کاهش ازدحام ترافیک

8

G02-S05

توسعه سامانههای هوشمند در مدیریت حمل و نقل

9

G02-S06

تکمیل ،احداث و نگهداری شبکه معابر شهری

کنترل و کاهش آالیندههای زیستمحیطی ناشی از سیستمها و تسهیالت حمل و نقل
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ردیف

کد راهبرد

راهبردیهای شهرداری قم

10

G02-S07

ارتقای ایمنی زیرساخت ،سیستمها و تسهیالت حمل و نقل شهری

11

G02-S08

شهری

12

G03-S01

ارتقای خدمات و رفاه اجتماعی

13

G03-S02

پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش آسیبهای اجتماعی

14

G04-S01

ارتقای تابآوری و ایمنی شهر در برابر حوادث طبیعی

15

G04-S02

بهبود سیستمهای مدیریت بحران ،پدافندغیرعامل ،پیشگیری و مقابله با حریق

16

G04-S03

نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی (نابهسامان)

17

G05-S01

مشارکت و جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای شهری

18

G05-S02

بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری

19

G05-S03

پایدارسازی درآمدهای شهرداری

20

G05-S04

مدیریت منابع و مصارف و استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد

21

G06-S01

ارتقای نگرش راهبردی-کاربردی به مطالعات و پژوهشهای شهری(دانش محوری)

22

G06-S02

ارتقای سطح دانش و آ گاهی سرمایههای انسانی شهر

23

G06-S03

توسعه زیرساختهای شهر هوشمند

24

G07-S01

اصالح و بهبود نظام ساختاری-سازمانی

25

G07-S02

افزایش مشارکتهای اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره شهر

26

G07-S03

تعمیم ارزشهای اسالمی و قانونمداری در مدیریت شهری

27

G08-S01

شهری(عینی و ذهنی)

28

G08-S02

احیای معماری و هویت اسالمی -ایرانی در شهرسازی و معماری

29

G08-S03

انسجام و انتظامبخشی به کالبد و فضای شهری

30

G08-S04

نظارت و کنترل بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

31

G09-S01

توسعه دیپلماسی شهری

فرهنگسازی و جلب مشارکت شهروندان و سایر دستگاهها در موضوعات حمل و نقل

بهسازی ،زیباسازی و ارتقای غنای حسی با رویکرد هویتبخشی به سیما و منظر
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ردیف

کد راهبرد

راهبردیهای شهرداری قم

32

G09-S02

حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بینالمللی

33

G10-S01

توزیع متوازن و متعادل امکانات خدماتی شهرداری در سطح شهر

34

G10-S02

بهسازی و نوسازی تأسیسات  ،ماشینآالت و زیرساختهای شهری

35

G10-S03

توسعه گردشگری شهری و تأمین زیرساختهای مورد نیاز زایرین

36

G11-S01

حفاظت و احیای از محورهای ارزشمند فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر

37

G11-S02

اعتالی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی شهروندان

38

G11-S03

تولید ،عرضه و حمایت از خدمات و محصوالت فرهنگی در راستای ارتقای هویت
فرهنگی ،تاریخی و انقالبی

 1-3-3ارتباط راهبردها با اهداف راهبردی شهرداری قم |
 همانطور که مشــاهده شــد ،راهبردهای شهرداری قم اســتخراج گردید .از آنجایی که راهبردها ،خطمشیهایی در جهت
رسیدن به اهداف راهبردی میباشند ،میبایست ارتباط میان راهبردها و اهداف مشخص شوند .در جدول ذیل این ارتباط
نشان داده شده است.
جدول  :44ارتباط بین اهداف راهبردی و راهبردهای شهرداری قم

کد هدف

هدف راهبردی

کد راهبرد

G01-S01

G01

راهبرد

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری
و پیراشهری

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی
پایدار و با کیفیت

G01-S02

G01-S03

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح
بهداشت شهری

بهبود کیفیت محیطزیست شهری
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کد هدف

هدف راهبردی

کد راهبرد

راهبرد

کنترل و کاهش آالیندههای زیستمحیطی
G02-S01

ناشی از سیستمها و تسهیالت حمل و نقل
شهری
افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت و

G02-S02

یکپارچگی سیستم حمل و نقل عمومی
موتوری

G02-S03

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور

G02-S04

شهری
G02-S05
G02-S06
G02-S07

توسعه سیستمهای حمل و نقل دوستدار
محیطزیست
مدیریت تقاضای سفر و کاهش ازدحام
ترافیک
توسعه سامانههای هوشمند در مدیریت
حمل و نقل
تکمیل ،احداث و نگهداری شبکه معابر
شهری
ارتقای ایمنی زیرساخت ،سیستمها و
تسهیالت حمل و نقل شهری
فرهنگسازی و جلب مشارکت شهروندان و

G02-S08

سایر دستگاهها در موضوعات حمل و نقل
شهری

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری
امن

G03-S01
G03-S02
G04-S01

ارتقای خدمات و رفاه اجتماعی
پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش
آسیبهای اجتماعی
ارتقای تابآوری و ایمنی شهر در برابر
حوادث طبیعی
بهبود سیستمهای مدیریت بحران،

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

G04-S02

پدافندغیرعامل ،پیشگیری و مقابله با
حریق

G04-S03

نوسازی بافتهای فرسوده شهری و
سکونتگاههای غیررسمی (نابهسامان)
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کد هدف

هدف راهبردی

کد راهبرد

G05-S01

G05

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی
پایدار و افزایش مشارکت بخش خصوصی

G05-S02
G05-S03
G05-S04

راهبرد

مشارکت و جلب سرمایهگذاری بخش
خصوصی در پروژههای شهری
بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق
اقتصاد شهری
پایدارسازی درآمدهای شهرداری
مدیریت منابع و مصارف و استفاده بهینه از
اموال و داراییهای را کد
ارتقای نگرش راهبردی-کاربردی

G06-S01
G06

(دانشمحوری)

توسعه شهر خالق و هوشمند
G06-S02

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی

به مطالعات و پژوهشهای شهری
ارتقای سطح دانش و آ گاهی سرمایههای
انسانی شهر

G06-S03

توسعه زیرساختهای شهر هوشمند

G07-S01

اصالح و بهبود نظام ساختاری-سازمانی

G07-S02

مطلوب و قانونمدار شهری
G07-S03

افزایش مشارکتهای اجتماعی شهروندان
در مدیریت و اداره شهر
تعمیم ارزشهای اسالمی و قانونمداری در
مدیریت شهری
بهسازی ،زیباسازی و ارتقای غنای حسی

G08-S01

با رویکرد هویت بخشی به سیما و منظر
شهری (عینی و ذهنی)

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر
G08

و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی

G08-S02
G08-S03
G08-S04

احیای معماری و هویت اسالمی -ایرانی در
شهرسازی و معماری
انسجام و انتظامبخشی به کالبد و فضای
شهری
نظارت و کنترل بر اجرای ضوابط و مقررات
شهرسازی و معماری
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کد هدف

G09

هدف راهبردی

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی
شهر قم

کد راهبرد

راهبرد

G09-S01

توسعه دیپلماسی شهری

G09-S02

G10-S01
توسعه متوازن و متعادل تجهیزات،
G10

تأسیسات و خدمات شهری برای

G10-S02

شهروندان و زایرین
G10-S03

G11-S01

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی،

G11-S02

تاریخی و انقالبی شهر قم

حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت شهری
در تراز ملی و بینالمللی
توزیع متوازن و متعادل امکانات خدماتی
شهرداری در سطح شهر
بهسازی و نوسازی تأسیسات ،ماشینآالت
و زیرساختهای شهری
توسعه گردشگری شهری و تأمین
زیرساختهای مورد نیاز زایرین
حفاظت و احیای محورهای ارزشمند
فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر
اعتالی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی
شهروندان
تولید ،عرضه و حمایت از خدمات و

G11-S03

محصوالت فرهنگی در راستای ارتقای
هویت فرهنگی،تاریخی و انقالبی

 -4-3استخراج سیاستهای اجرایی شهرداری قم در افق | 1400
مجموعه تصمیمهایی که از ســوی نظام مدیریت برای هموارســازی اجرای راهبرد اتخاذ میشــوند ،سیاســتهای اجرایی نام
دارنــد .بدیــن ترتیب سیاســت اجرایــی ،مجموعهای از تدابیــر قانونی ،اجرایی و مالی اســت که اتخاذ آن تســهیالت الزم جهت
تحقق راهبردها را فراهم میسازد .سیاستهای اجرایی شهرداری قم پس از بررسی و بهینهکاویهای صورت گرفته و برگزاری
جلســات متعدد در ســطح ســتاد راهبری و کارگروههای تخصصی ،اســتخراج شــده و در جلســات ســتاد راهبردی با مشــارکت
معاونین و مدیران ارشد شهرداری و رؤسای کمیسیونهای مرتبط از شورای محترم اسالمی شهر مورد بررسی دقیق قرارگرفت.
سیاستهای اجرایی معین شده در جدول ذیل عنوان شدهاند.
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جدول  :45سیاستهای اجرایی شهرداری قم در افق 1400

ردیف

کد سیاست اجرایی

سیاستهای اجرایی شهرداری قم

1

G01-S01-P01

توسعه فضای سبز شهری

2

G01-S01-P02

توسعه فضای سبز پیراشهری

3

G01-S01-P03

بازپیرایی و افزایش کیفیت فضای سبز شهری و پیراشهری

4

G01-S01-P04

حفاظت از باغات و فضای سبز موجود

5

G01-S01-P05

آبیاری و آبرسانی بهرهور و استفاده از منابع آبی پایدار

6

G01-S01-P06

7

G01-S01-P07

توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی

8

G01-S01-P08

فرهنگسازی و مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای سبز

9

G01-S02-P01

ارتقای کیفیت امور تنظیف شهری

10

G01-S02-P02

مدیریت و کنترل تولید پسماند شهر

11

G01-S02-P03

پردازش و استحصال ارزش از پسماندهای شهری

12

G01-S02-P04

استفاده از روشهای نوین دفن و مراقبتهای بعد از آن

13

G01-S02-P05

توسعه اما کن و تجهیزات عمومی بهداشت شهری

14

G01-S02-P06

کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به انسان

15

G01-S02-P07

فرهنگسازی و مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند و پا کیزه نگه داشتن شهر

16

G01-S03-P01

ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده شهری

17

G01-S03-P02

بهینهسازی مصرف انرژی

18

G01-S03-P03

سنجش سازگاری فعالیتها و پروژههای شهرداری با محیطزیست

19

G01-S03-P04

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

20

G02-S01-P01

استانداردسازی سیستمهای حمل و نقل شهری با شاخصهای محیطزیست

21

G02-S01-P02

کنترل و کاهش آالیندگیهای صوتی ناشی از سیستم حمل و نقل

بهبود مدیریت و نگهداری فضای سبز شهری (ارتقای کارایی تجهیزات ،نیروی
انسانی و نوآوری)
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سیاستهای اجرایی شهرداری قم

ردیف

کد سیاست اجرایی

22

G02-S02-P01

23

G02-S02-P02

24

G02-S02-P03

25

G02-S02-P04

بهبود و ارتقای سیستمهای کنترل و نظارت بر حمل و نقل عمومی

26

G02-S02-P05

یکپارچهسازی سیستمهای حمل و نقل مسافر

27

G02-S03-P01

تجهیز ،بهسازی و توسعه خطوط قطار شهری (مترو)

28

G02-S03-P02

تجهیز ،بهسازی و توسعه خط منوریل

29

G02-S03-P03

گسترش و توسعه حمل و نقل غیرموتوری (دوچرخه و )...و عابر پیاده

30

G02-S03-P04

سازگاری سیستمها و تسهیالت حمل و نقل شهری با محیطزیست

31

G02-S04-P01

تمرکززدایی در توزیع و ارائه خدمات

32

G02-S04-P02

مدیریت و راهبری تقاضای سفر درونشهری

33

G02-S04-P03

ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ

34

G02-S05-P01

هوشمندسازی سیستمهای حمل و نقل عمومی و نیمهعمومی

35

G02-S05-P02

توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک

36

G02-S05-P03

هوشمندسازی تجهیزات و تأسیسات حمل و نقل شهری

37

G02-S06-P01

هماهنگسازی سیستم جامع حمل و نقل با نظام کاربری زمین

38

G02-S06-P02

مدیریت عرضه و توسعه و نگهداری نظام سلسله مراتبی شبکه معابر شهری

39

G02-S06-P03

اصالح تنگناها و گرههای شبکه معابر

40

G02-S06-P04

ایجاد شبکه زیرسطحی معابر هسته مرکزی شهر

41

G02-S07-P01

42

G02-S07-P02

توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و سیستمهای حمل و نقل اتوبوس(تندرو و
معمولی) و مینیبوس
توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و سیستمهای حمل و نقل تا کسیرانی
توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و سیستمهای حمل و نقل مسافر برونشهری
و بار

ایمنسازی تسهیالت و سیستمهای حمل و نقل شهری برای عابران ،افراد معلول و
سالمند
ارتقای ایمنی شبکه معابر
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ردیف

کد سیاست اجرایی

سیاستهای اجرایی شهرداری قم

43

G02-S08-P01

ارتقای دانش و فرهنگ ترافیک و اصالح رفتار ترافیکی

44

G02-S08-P02

45

G03-S01-P01

توسعه ورزش همگانی

46

G03-S01-P02

گسترش خدمات اجتماعی در راستای تقویت غنیسازی اوقات فراغت شهروندان

47

G03-S02-P01

48

G03-S02-P02

49

G03-S02-P03

50

G03-S02-P04

51

G03-S02-P05

پیشگیری و رفع تخلفات شهری

52

G03-S02-P06

توانمندسازی اقشار آسیبپذیر

53

G04-S01-P01

مقاومسازی ساختمانها و ایمنسازی فضاهای شهری در برابر مخاطرات زمین

54

G04-S01-P02

55

G04-S01-P03

ارتقای ایمنی شهر در مقابله با طوفانها و ریزگردها

56

G04-S02-P01

توسعه زیرساختهای امداد و اطفای حریق

57

G04-S02-P02

شناسایی ،توسعه و تجهیز مرا کز امن و اسکان اضطراری در سطح شهر

58

G04-S02-P03

59

G04-S02-P04

توجه به اصول پدافند غیرعامل

60

G04-S02-P05

ارتقای میزان آمادگی و توان مقابله با بحرانهای شهری

61

G04-S03-P01

ارتقای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در نوسازی بافتهای فرسوده

هماهنگی و همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مرتبط با حوزه حمل و نقل
ترافیک

گسترش فرهنگ دینی ،ملی و ارزشهای انقالب اسالمی با استفاده از قابلیتهای
فرهنگی و مذهبی شهر و شهروندان
همکاری در توسعه خدمات سالمت اجتماعی
تقویت نهاد خانواده به عنوان رکن اساسی اجتماع با رویکرد تعمیق ارزشهای
اخالقی
بازنگری معیارهای طراحی و مناسبسازی مستحدثات شهری با رویکرد ارتقای
امنیت فضاهای شهری

افزایش ایمنی شهر و شهروندان در برابر مخاطرات جوی و مدیریت آبهای سطحی
و زیرسطحی

استفاده از ظرفیتهای مردمی به منظور پیشگیری و مقابله با بحرانها ،حوادث و
سوانح
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ردیف

کد سیاست اجرایی

سیاستهای اجرایی شهرداری قم

62

G04-S03-P02

ارتقای کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری و ایمنی در محدوده بافت فرسوده

63

G04-S03-P03

64

G05-S01-P01

65

G05-S01-P02

تسهیل فرآیند مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد شهر

66

G05-S02-P01

ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری ،خدماتی و کارگاهی در سطح شهر

67

G05-S02-P02

68

G05-S03-P01

تنو عبخشی ظرفیتها و منابع درآمدی پایدار

69

G05-S03-P02

افزایش مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای شهر

70

G05-S03-P03

جذب منابع ملی و استانی

71

G05-S04-P01

استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد

72

G05-S04-P02

ارتقای بهرهوری در بودجهریزی

73

G05-S04-P03

مدیریت هزینه و انضباط مالی

74

G06-S01-P01

نهادینهسازی تصمیمگیری بر محوریت پژوهش در شهرداری (پژوهشمحوری)

75

G06-S01-P02

استقرار مدیریت دانش و تسهیم تجارب در شهرداری

76

G06-S02-P01

توانمندسازی و افزایش دانش و مهارت پرسنل شهرداری

77

G06-S02-P02

78

G06-S03-P01

توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری فناوری اطالعات و ارتباطات

79

G06-S03-P02

توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به شهروندان

80

G06-S03-P03

ساماندهی آمار و اطالعات شهرداری

81

G07-S01-P01

چابک و منطقیسازی ساختار و فرآیندهای سازمانی

ارتقای کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری در محدوده سکونتگاههای
غیررسمی
شناسایی و معرفی ظرفیت اقتصادی و فرصتهای مشارکت مبتنی بر مزیتهای
نسبی و مطلق

ارتقای کیفیت خدمات و فرآیندهای شهرداری در راستای حمایت و بهبود شرایط
کسب و کار

گسترش آموزشهای شهروندی و ارتقای فرهنگ شهروندی (حقوق و تکالیف
شهروندی)
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ردیف

کد سیاست اجرایی

سیاستهای اجرایی شهرداری قم

82

G07-S01-P02

گسترش ،تعمیم و نهادینه نمودن سیستمها و نظامات بهرهور مدیریتی

83

G07-S01-P03

ساماندهی و برنامهریزی بهرهور منابع انسانی

84

G07-S02-P01

ایجاد ظرفیتها و بسترهای الزم برای مشارکت مردم در برنامهریزی شهر

85

G07-S02-P02

ارتقای پاسخگویی به شهروندان

86

G07-S02-P03

شناسایی و تحلیل خواستههای ذینفعان

87

G07-S03-P01

قانونمداری ،ارتقای سالمت و مبارزه با مفاسد اداری

88

G07-S03-P02

الگوسازی مدیریت اسالمی و ارائه آن در جهان اسالم

89

G08-S01-P01

ساماندهی و ارتقای منظر شهری منطبق بر شاخصهای هویت اسالمی-ایرانی

90

G08-S01-P02

ساماندهی مبلمان و المانهای شهری

91

G08-S02-P01

92

G08-S02-P02

نفوذ شاخصهای معماری اسالمی-ایرانی در ساختوساز شهری

93

G08-S03-P01

تدوین ،نظارت و بازنگری بر پیادهسازی طر حهای توسعه شهری

94

G08-S03-P02

مدیریت و نظارت بر حریم شهر

95

G08-S04-P01

96

G08-S04-P02

ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساختوساز شهری

97

G09-S01-P01

بهبود زیرساختهای ارتباطی شهرداری قم در سطح ملی و بینالمللی

98

G09-S01-P02

گسترش کمی و کیفی پیمانهای خواهرخواندگی و پیوندهای فرهنگی

99

G09-S01-P03

برقراری ارتباط هدفمند با کالنشهرها و بهرهگیری از تجارب

100

G09-S02-P01

ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی

101

G09-S02-P02

محوریت برگزاری رخدادها و همایشها در موضوعات شهری

102

G09-S02-P03

الگوسازی مدیریت شهری از منظر اسالم و ارائه آن

103

G09-S02-P04

برقراری ارتباط با مرا کز حکومتی و نهادهای تأثیرگذار بر مدیریت شهری

شفافسازی ،تبیین و ترویج الگوی معماری و شهرسازی اسالمی-ایرانی در
ساختوساز شهری

بهروزرسانی و کاربست اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در ساختوساز
شهری
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ردیف

کد سیاست اجرایی

سیاستهای اجرایی شهرداری قم

104

G09-S02-P05

توسعه نشان شهر اسالمی قم

105

G10-S01-P01

گسترش دسترسی شهروندان به فضاهای تجاری و شبکه توزیع کاالی مرجع و کارآمد

106

G10-S01-P02

107

G10-S02-P01

بهسازی و نگهداری تأسیسات شهری

108

G10-S02-P02

نوسازی و بهسازی ماشینآالت عمرانی

109

G10-S03-P01

توسعه و تجهیز مرا کز اسکان موقت شهری ویژه زایرین

110

G10-S03-P02

ارتقای کیفیت میزبانی شهر از زایرین و گردشگران

111

G10-S03-P03

نوسازی ،بهسازی و توسعه مرا کز گردشگری ،زیارتی و محورهای پرظرفیت

112

G11-S01-P01

احیا و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی شهر

113

G11-S01-P02

احیا و حفاظت از محورهای ارزشمند انقالبی شهر

114

G11-S01-P03

بازشناسی هویت اسالمی-ایرانی و ارزشهای تاریخی محالت با محوریت مساجد

115

G11-S02-P01

ترویج و گسترش ارزشهای دینی ،انقالبی و ملی

116

G11-S02-P02

117

G11-S02-P03

توسعه کمی و کیفی فرهنگسراها در راستای ترویج فرهنگ اسالمی-ایرانی

118

G11-S03-P01

حمایت از تولید محصوالت فرهنگی

119

G11-S03-P02

حمایت و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی

120

G11-S03-P03

توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

محرومیتزدایی و تعدیل نابرابریها و بهبود دسترسی شهروندان به فضاهای
خدماتی

بهرهگیری از پتانسیلهای حوزه علمیه قم و سایر نهادهای دینی ،علمی و فرهنگی در
راستای ترویج فرهنگ اسالمی-ایرانی

 -1-4-3ارتباط اهداف راهبردی ،راهبردها و سیاستهای اجرایی شهرداری قم |

پس از تعیین سیاستهای اجرایی شهرداری قم ،نوبت به مشخص شدن ارتباط این سیاستها با راهبردها و اهداف شهرداری
قم میرسد .نحوه این ارتباط در جدول شماره  46تحت عنوان درختواره هدف ،راهبرد و سیاستهای اجرایی شهرداری قم
در افق  1400قابل مشــاهده میباشــد .در ادامه دفترچه توضیحی طر حهای موضوعی شهرداری در زیرمجموعه سلسله مراتب
سیاستهای اجرایی ،به عنوان محور اتصال میان برنامه راهبردی و نظام بودجهریزی راهبردی آورده شده است.
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جدول  :46درختواره هدف ،راهبرد و سیاستهای اجرایی شهرداری قم در افق 1400
کدهدف

هدف

G01

حفاظت و
برخورداری از
محیط زیستی
پایدار و با کیفیت

کدراهبرد

راهبرد

حفاظت و توسعه متوازن
 G01-S01فضای سبز شهری و
پیراشهری

مدیریت پسماندهای
 G01-S02شهری و ارتقای سطح
بهداشت شهری

بهبود کیفیت محیط
G01-S03
زیست شهری

کد سیاست

سیاست اجرایی

P01-S01-G01

توسعه فضای سبز شهری

P02-S01-G01

توسعه فضای سبز پیراشهری

P03-S01-G01

بازپیرایی و افزایش کیفیت فضای سبز شهری و پیراشهری

P04-S01-G01

حفاظت از باغات و فضای سبز موجود

P05-S01-G01

آبیاری و آبرسانی بهره ور و استفاده از منابع آبی پایدار

P06-S01-G01

بهبود مدیریت و نگهداری فضای سبز شهری (ارتقاء کارایی
تجهیزات ،نیروی انسانی و نوآوری)

P07-S01-G01

توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی

P08-S01-G01

فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای
سبز

P01-S02-G01

ارتقاء کیفیت امورتنظیف شهری

P02-S02-G01

مدیریت و کنترل تولید پسماند شهر

P03-S02-G01

پردازش و استحصال ارزش از پسماندهای شهری

P04-S02-G01

استفاده از روش های نوین دفن و مراقبت های بعد از آن

P05-S02-G01

توسعه اما کن و تجهیزات عمومی بهداشت شهری

P06-S02-G01

کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به انسان

P07-S02-G01

فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند و پا کیزه
نگه داشتن شهر

P01-S03-G01

ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده شهری

P02-S03-G01

بهینه سازی مصرف انرژی

P03-S03-G01

سنجش سازگاری فعالیت ها و پروژه های شهرداری با محیط
زیست

P04-S03-G01

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
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کدهدف

هدف

G02

روان ،متعادل و
سالم سازی عبور و
مرور شهری

کدراهبرد

راهبرد

کنترل و کاهش آالینده
های زیست محیطی
 G02-S01ناشی از سیستم ها و
تسهیالت حمل و نقل
شهری

کد سیاست

سیاست اجرایی

P01-S01-G02

استاندارد سازی سیستم های حمل و نقل شهری با شاخص
های محیط زیست

 P02-S01-G02کنترل و کاهش آالیندگی های صوتی ناشی از سیستم حمل و نقل
P01-S02-G02

افزایش سطح پوشش،
مطلوبیت و یکپارچگی
G02-S02
سیستم حمل و نقل
عمومی موتوری

توسعه سیستم های
 G02-S03حمل و نقل دوستدار
محیط زیست

P02-S02-G02
P03-S02-G02
P04-S02-G02
P05-S02-G02

یکپارچه سازی سیستم های حمل و نقل مسافر

P01-S03-G02

تجهیز ،بهسازی و توسعه خطوط قطار شهری (مترو)

P02-S03-G02

تجهیز ،بهسازی و توسعه خط منوریل

P03-S03-G02
P04-S03-G02

مدیریت تقاضای سفر و
G02-S04
کاهش ازدحام ترافیک

توسعه سامانه های
 G02-S05هوشمند در مدیریت
حمل و نقل

توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و سیستم های حمل و
نقل اتوبوس(تندرو و معمولی) و مینی بوس
توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و سیستم های حمل و
نقل تا کسیرانی
توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و سیستم های حمل و
نقل مسافر برون شهری و بار
بهبود و ارتقای سیستم های کنترل و نظارت بر حمل و نقل
عمومی

گسترش و توسعه حمل و نقل غیرموتوری (دوچرخه و )...و عابر
پیاده
سازگاری سیستم هاو تسهیالت حمل و نقل شهری با محیط
زیست

P01-S04-G02

تمرکززدائی در توزیع و ارائه خدمات

P02-S04-G02

مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون شهری

P03-S04-G02

ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ

 P01-S05-G02هوشمندسازی سیستم های حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی
P02-S05-G02

توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک

P03-S05-G02

هوشمندسازی تجهیزات و تاسیسات حمل و نقل شهری

 P01-S06-G02هماهنگ سازی سیستم جامع حمل و نقل با نظام کاربری زمین
تکمیل ،احداث و
 G02-S06نگهداری شبکه معابر
شهری

ارتقاء ایمنی زیرساخت،
 G02-S07سیستم ها و تسهیالت
حمل و نقل شهری
فرهنگ سازی و جلب
مشارکت شهروندان و سایر
G02-S08
دستگاه ها در موضوعات
حمل و نقل شهری

P02-S06-G02

مدیریت عرضه و توسعه و نگهداری نظام سلسله مراتبی شبکه
معابر شهری

P03-S06-G02

اصالح تنگناها و گره های شبکه معابر

P04-S06-G02

ایجاد شبکه زیر سطحی معابر هسته مرکزی شهر

P01-S07-G02

ایمن سازی تسهیالت و سیستم های حمل و نقل شهری برای
عابران ،افراد معلول و سالمند

P02-S07-G02

ارتقای ایمنی شبکه معابر

P01-S08-G02

ارتقاء دانش و فرهنگ ترافیک و اصالح رفتار ترافیکی

P02-S08-G02

هماهنگی و همکاری با سایر نهادها و دستگاه های مرتبط با
حوزه حمل و نقل ترافیک
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کدهدف

هدف

G03

بهره مندی از
محیط و فضاهای
شهری امن

کدراهبرد

راهبرد

ارتقاء خدمات و رفاه
G03-S01
اجتماعی

P01-S01-G03

توسعه ورزش همگانی

P02-S01-G03

گسترش خدمات اجتماعی در راستای تقویت غنی سازی اوقات
فراغت شهروندان

P01-S02-G03

گسترش فرهنگ دینی ،ملی و ارزش های انقالب اسالمی با
استفاده از قابلیت های فرهنگی و مذهبی شهر و شهروندان

P02-S02-G03

همکاری در توسعه خدمات سالمت اجتماعی

پیشگیری از بروز مشكالت P03-S02-G03
 G03-S02و کاهش آسیبهای
اجتماعی
P04-S02-G03

ارتقاء تاب آوری و ایمنی
 G04-S01شهر در برابر حوادث
طبیعی

G04

کد سیاست

سیاست اجرایی

بهبود سیستم های
مدیریت بحران،
کاهش خطر
پذیری و ارتقای  G04-S02پدافندغیرعامل،
پیشگیری و مقابله با
ایمنی شهر
حریق

تقویت نهاد خانواده به عنوان رکن اساسی اجتماع با رویکرد
تعمیق ارزش های اخالقی
بازنگری معیارهای طراحی و مناسب سازی مستحدثات شهری
با رویکرد ارتقا امنیت فضاهای شهری

P05-S02-G03

پیشگیری و رفع تخلفات شهری

P06-S02-G03

توانمند سازی اقشار آسیب پذیر

P01-S01-G04

مقاوم سازی ساختمان ها و ایمن سازی فضاهای شهری در برابر
مخاطرات زمین

P02-S01-G04

افزایش ایمنی شهر و شهروندان در برابر مخاطرات جوی و
مدیریت آب های سطحی و زیرسطحی

P03-S01-G04

ارتقاء ایمنی شهر در مقابله با طوفان ها و ریزگردها

P01-S02-G04

توسعه زیرساخت های امداد و اطفای حریق

شناسایی ،توسعه و تجهیز مرا کز امن و اسکان اضطراری در سطح
P02-S02-G04
شهر
P03-S02-G04

استفاده از ظرفیت های مردمی به منظور پیشگیری و مقابله با
بحران ها ،حوادث و سوانح

P04-S02-G04

توجه به اصول پدافند غیرعامل

P05-S02-G04

ارتقاء میزان آمادگی و توان مقابله با بحران های شهری

P01-S03-G04

ارتقای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در نوسازی بافت
های فرسوده

نوسازی بافت های
فرسوده شهری و
P02-S03-G04
G04-S03
سکونتگاه های غیررسمی
(نابسامان)
P03-S03-G04

ارتقاء کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری و ایمنی در
محدوده بافت فرسوده
ارتقاء کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری در محدوده
سکونتگاه های غیر رسمی
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کدهدف

هدف

کدراهبرد

راهبرد

کد سیاست

سیاست اجرایی

P01-S01-G05

شناسایی و معرفی ظرفیت اقتصادی و فرصت های مشارکت
مبتنی بر مزیت های نسبی و مطلق

مشارکت و جلب سرمایه
 G05-S01گذاری بخش خصوصی در
پروژه های شهری
P02-S01-G05
بهبود شرایط کسب و کار
 G05-S02در راستای رونق اقتصاد
شهری

G05

رونق اقتصادی
شهر و توسعه
منابع مالی پایدار
پایدارسازی درآمدهای
مشارکت
و افزایش
G05-S03
شهرداری
بخش خصوصی

مدیریت منابع و مصارف
 G05-S04و استفاده بهینه از اموال
و داراییهای را کد

ارتقاء نگرش راهبردی-
کاربردی به مطالعات
G06-S01
و پژوهش های
شهری(دانش محوری)

G06

ارتقاء سطح دانش و
 G06-S02آ گاهی سرمایه های
توسعه شهر خالق
انسانی شهر
و هوشمند

توسعه زیرساخت های
G06-S03
شهر هوشمند

تسهیل فرآیند مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در
توسعه اقتصاد شهر

ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری ،خدماتی و کارگاهی در سطح
P01-S02-G05
شهر
P02-S02-G05

ارتقای کیفیت خدمات و فرآیندهای شهرداری در راستای
حمایت و بهبود شرایط کسب و کار

P01-S03-G05

تنوع بخشی ظرفیت ها و منابع درآمدی پایدار

P02-S03-G05

افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر

P03-S03-G05

جذب منابع ملی و استانی

P01-S04-G05

استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد

P02-S04-G05

ارتقای بهره وری در بودجه ریزی

P03-S04-G05

مدیریت هزینه و انضباط مالی

P01-S01-G06

نهادینه سازی تصمیم گیری بر محوریت پژوهش در شهرداری
(پژوهش محوری)

P02-S01-G06

استقرار مدیریت دانش و تسهیم تجارب در شهرداری

P01-S02-G06

توانمندسازی و افزایش دانش و مهارت پرسنل شهرداری

P02-S02-G06

گسترش آموزش های شهروندی و ارتقاء فرهنگ شهروندی
(حقوق و تکالیف شهروندی)

P01-S03-G06

توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فناوری
اطالعات و ارتباطات

P02-S03-G06

توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به شهروندان

P03-S03-G06

ساماندهی آمار و اطالعات شهرداری
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کدهدف

هدف

کدراهبرد

راهبرد

اصالح و بهبود نظام
G07-S01
ساختاری-سازمانی

G07

تحقق حکمرانی و
مدیریت اسالمی،
افزایش مشارکت های
مطلوب و قانون
مدار شهری  G07-S02اجتماعی شهروندان در
مدیریت و اداره شهر

کد سیاست

سیاست اجرایی

P01-S01-G07

چابک و منطقی سازی ساختار و فرایندهای سازمانی

P02-S01-G07

گسترش ،تعمیم و نهادینه نمودن سیستم ها و نظامات بهره ور
مدیریتی

P03-S01-G07

ساماندهی برنامه ریزی بهره ور منابع انسانی

P01-S02-G07

ایجاد ظرفیت ها و بسترهای الزم برای مشارکت مردم در برنامه
ریزی شهر

P02-S02-G07

ارتقاء پاسخگویی به شهروندان

P03-S02-G07

شناساییو تحلیل خواستههایذینفعان

P01-S03-G07

قانون مداری ،ارتقاء سالمت و مبارزه با مفاسد اداری

تعمیم ارزش های
 G07-S03اسالمی و قانون مداری در
مدیریت شهری
P02-S03-G07
بهسازی ،زیباسازی و
ارتقای غنای حسی با
 G08-S01رویکرد هویت بخشی
به سیما و منظر
شهری(عینی و ذهنی)

G08

سازماندهی
احیای معماری و هویت
محتوایی
کالبدی و
 G08-S02اسالمی -ایرانی در
شهر و بهبود
شهرسازی و معماری
کیفیت سیما ،
منظر و فضای
شهری در قالب
انسجام و انتظام بخشی
جهانشهر دینی
G08-S03
به کالبد و فضای شهری

نظارت و کنترل بر
 G08-S04اجرای ضوابط و مقررات
شهرسازی و معماری

الگوسازی مدیریت اسالمی و ارائه آن در جهان اسالم

P01-S01-G08

ساماندهی و ارتقای منظر شهری منطبق بر شاخص های هویت
اسالمی  -ایرانی

P02-S01-G08

ساماندهی مبلمان و المان های شهری

P01-S02-G08

شفاف سازی ،تبیین و ترویج الگوی معماری و شهرسازی
اسالمی  -ایرانی در ساخت و ساز شهری

P02-S02-G08

نفوذ شاخص های معماری اسالمی ایرانی در ساخت و ساز
شهری

P01-S03-G08

تدوین ،نظارت و بازنگری بر پیاده سازی طرح های توسعه
شهری

P02-S03-G08

مدیریت و نظارت بر حریم شهر

P01-S04-G08

بروزرسانی و کاربست اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی و
معماری در ساخت وساز شهری

P02-S04-G08

ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساخت و ساز شهری
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کدهدف

هدف

G09

اعتالی نقش و
جایگاه ملی و بین
الملی شهر قم

کدراهبرد

راهبرد

 G09-S01توسعه دیپلماسی شهری

G10

P01-S01-G09

بهبود زیرساخت های ارتباطی شهرداری قم در سطح ملی و بین
المللی

P02-S01-G09

گسترش کمی و کیفی پیمان های خواهرخواندگی و پیوندهای
فرهنگی

P03-S01-G09

برقراری ارتباط هدفمند با کالنشهرها و بهره گیری از تجارب

P01-S02-G09

ایجاد و توسعه زیرساخت های مورد نیاز برگزاری همایش های
ملی و بین المللی

P02-S02-G09

محوریت برگزاری رخدادها و همایش ها در موضوعات شهری

حضور نقش آفرین در
 G09-S02عرصه مدیریت شهری در P03-S02-G09
تراز ملی و بین المللی
P04-S02-G09

توزیع متوازن و متعادل
 G10-S01امکانات خدماتی
شهرداری در سطح شهر
توسعه متوازن و
متعادل تجهیزات،
بهسازی و نوسازی
تاسیسات و  G10-S02تاسیسات  ،ماشین االت
خدمات شهری
و زیرساخت های شهری
برای شهروندان و
زائرین
توسعه گردشگری شهری
 G10-S03و تامین زیرساخت های
مورد نیاز زائرین

G11-S01

G11

کد سیاست

سیاست اجرایی

حفاظت و احیاء از
محورهای ارزشمند
فرهنگی ،تاریخی و
انقالبی شهر

ترویج و اعتالی
اعتالی سرمایه های
میراث و هویت
 G11-S02فرهنگی و اجتماعی
فرهنگی ،تاریخی و
شهروندان
انقالبی شهر قم

الگوسازی مدیریت شهری از منظر اسالم و ارائه آن
برقراری ارتباط با مرا کز حکومتی و نهادهای تاثیرگذار بر مدیریت
شهری

P05-S02-G09

توسعه نشان شهر اسالمی قم

P01-S01-G10

گسترش دسترسی شهروندان به فضاهای تجاری و شبکه توزیع
کاالی مرجع و کارآمد

P02-S01-G10

محرومیت زدایی و تعدیل نابرابری ها و بهبود دسترسی
شهروندان به فضاهای خدماتی

P01-S02-G10

بهسازی و نگهداری تاسیسات شهری

P02-S02-G10

نوسازی و بهسازی ماشین آالت عمرانی

P01-S03-G10

توسعه و تجهیز مرا کز اسکان موقت شهری ویژه زائرین

P02-S03-G10

ارتقاء کیفیت میزبانی شهر از زائرین و گردشگران

P03-S03-G10

نوسازی ،بهسازی و توسعه مرا کز گردشگری ،زیارتی و محورهای
پرظرفیت

P01-S01-G11

احیاء و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی شهر

P02-S01-G11

احیاء و حفاظت از محورهای ارزشمند انقالبی شهر

P03-S01-G11

بازشناسی هویت اسالمی-ایرانی و ارزش های تاریخی محالت با
محوریت مساجد

P01-S02-G11

ترویج و گسترش ارزش های دینی ،انقالبی و ملی

P02-S02-G11

بهره گیری از پتانسیل های حوزه علمیه قم و سایر نهادهای
دینی ،علمی و فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ اسالمی-ایرانی

P03-S02-G11

توسعه کمی و کیفی فرهنگسراها در راستای ترویج فرهنگ
اسالمی-ایرانی

تولید ،عرضه و حمایت
از خدمات و محصوالت
 G11-S03فرهنگی در راستای ارتقاء P02-S03-G11
هویت فرهنگی،تاریخی و
P03-S03-G11
انقالبی
P01-S03-G11

حمایت از تولید محصوالت فرهنگی
حمایت و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی
توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی
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 -5-3استخراج طر حهای شهرداری قم در افق | 1400
ً
همانگونه که قبال در بخش تعاریف و اصطالحات آورده شــد ،طر حها مجموعهای از ســبد پروژههای متشــابه هستند که فاقد
قید مکانی میباشند .به عبارت دیگر ،طر حها مجموعه برنامهها ،اقدامات ،پروژهها و فعالیتهایی هستند که منجر به تحقق
سیاست اجرایی خواهند شد.
با این تعریف ،طرح ها آخرین الیه سطح راهبردی برنامه و محور ارتباطی این الیه با الیه عملیاتی برنامه قم  1400خواهند بود.
همچنین کلیه تمهیدات و باید و نبایدهای مســتتر در درون چشــمانداز ،اهداف و راهبردها در سیاســتهای اجرایی و به ویژه
طر حها منعکس و بروز یافته و محل اتصال برنامه راهبردی با نظام بودجهریزی میباشند.
در ادامــه گــزارش ،کلیــه طر حهــای ذیــل هــر هدف ،راهبــرد و سیاســت اجرایی به تفکیک ارائه شــده اســت .الزم به ذکر اســت
طر حهای ذیل هر سیاست اجرایی ،محدود به طر حهای فعلی نبوده و این طر حها برای افق  5ساله شهرداری قم (سال)1400
ارائــه شــده اســت .الزم بــه توضیح اســت با توجــه به ارتباط شــبکهای موجــود بین طر حهــا و اهــداف ،برخی از طر حهــا دارای
چندیــن متولــی میباشــند که در این گــزارش در مقابل عنوان هر طرح ،متولی اصلی آن آورده شــده که بهدلیل اختصار در نام
متولیان طر حها ،عناوین اصلی متولیان در جدول شماره  13ذکر شده است.
جدول  :47نام اختصاری متولیان طرحها

نام اختصاری متولیان

نام اصلی متولیان

آرامستانها

سازمان آرامستانهای شهرداری قم

ایمنی

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بحران

اداره کل مدیریت بحران شهرداری قم

مدیریت توسعه پایدار

زیرمجموعه معاونت خدمات شهری

فضای سبز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

میادین

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم

پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

مدیریت انرژی

زیرمجموعه معاونت خدمات شهری

عمران

سازمان عمران – معاونت امور زیربنایی

بهسازی و نوسازی

سازمان نوسازی و بهسازی شهر قم

شهرسازی

معاونت شهرسازی

فاوا

مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

فرهنگی

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قم

کنترل و نظارت

مدیریت پیشگیری و نظارت بر رفع تخلفات شهری

مشارکتها

معاونت مشارکتها و سرمایهگذاری

برنامهریزی

معاونت برنامهریزی و سرمایه انسانی
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G01حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

سیاست اجرایی

G01-S01-P01

توسعه فضای سبز شهری

طرح

G01-S01-P01-A01

توسعه فضای سبز تفرجگاهی شهری

فضای سبز

طرح

G01-S01-P01-A02

توسعه باغ و بوستانهای موضوعی و تخصصی

فضای سبز

طرح

G01-S01-P01-A03

توسعه فضای سبز با مشارکت شهروندان

فضای سبز

طرح

G01-S01-P01-A04

توسعه فضای سبز معابر شهری

فضای سبز

طرح

G01-S01-P01-A05

توسعه پارکهای جنگلی

فضای سبز

طرح

G01-S01-P01-A06

تبدیل پارکهای جنگلی به پارکهای تفرجگاهی

فضای سبز

طرح

G01-S01-P01-A07

برنامه توسعه هدفمند فضای سبز با رویکرد متوازن

فضای سبز

طرح

G01-S01-P01-A08

توسعه باغ بام و دیواره سبز در شهر

فضای سبز

طرح

G01-S01-P01-A09

تدوین الیحه تأمین اراضی جهت توسعه فضای سبز

فضای سبز

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

سیاست اجرایی

G01-S01-P02

توسعه فضای سبز پیراشهری

طرح

G01-S01-P02-A01

طرح

G01-S01-P02-A02

طرح

G01-S01-P02-A03

توسعه کمربند سبز شهری
تبدیل اراضی با کاربریهای غیرشهری و متروکه به فضای
سبز
تدوین سیاستهای تشویقی در راستای توسعه فضای سبز
داخل نهادهای عمومی ،دولتی و نظامی

فضای سبز
فضای سبز
فضای سبز
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

سیاست اجرایی

G01-S01-P03

بازپیرایی و افزایش کیفیت فضای سبز شهری و پیراشهری

طرح

G01-S01-P03-A01

طرح

G01-S01-P03-A02

تهیه طرح جامع ساماندهی و استانداردسازی پارکها و
بوستانها
بازپیرایی ،ترمیم و تجهیز فضاهای سبز شهری

فضای سبز
فضای سبز

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

سیاست اجرایی

G01-S01-P04

حفاظت از باغات و فضای سبز موجود

طرح

G01-S01-P04-A01

تدوین شناسنامه باغات خصوصی

فضای سبز

طرح

G01-S01-P04-A02

تدوین شناسنامه فضای سبز محالت

فضای سبز

طرح

G01-S01-P04-A03

طرح

G01-S01-P04-A04

تدوین لوایح و ضوابط اجرایی و استفاده از ظرفیتهای
قانونی و حقوقی حفاظت از باغات
ارائه مشوق به باغات (غیر در اختیار) در راستای حفاظت و
نگهداری باغات

فضای سبز
فضای سبز
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

سیاست اجرایی

G01-S01-P05

آبیاری و آبرسانی بهرهور و استفاده از منابع آبی پایدار

طرح

G01-S01-P05-A01

استفاده از تکنولوژی نوین آبیاری

فضای سبز

طرح

G01-S01-P05-A02

تصفیه پساب و استفاده در آبیاری فضای سبز شهری

فضای سبز

طرح

G01-S01-P05-A03

توسعه شبکه آبرسانی

فضای سبز

طرح

G01-S01-P05-A04

ساماندهی چاههای آب و تأمین منابع جدید

فضای سبز

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

سیاست اجرایی

G01-S01-P06

طرح

G01-S01-P06-A01

طرح

G01-S01-P06-A02

طرح

G01-S01-P06-A03

بهبود مدیریت و نگهداری فضای سبز شهری (ارتقای کارایی تجهیزات ،نیروی
انسانی و نوآوری)
شناسایی و جایگزینی گونههای مقاوم به کمآبی
استفاده از نوآوری و دانش و تکنولوژی روز در نگهداری فضای
سبز
ارتقای مدیریت و سیستمهای نظارت بر نگهداری فضای
سبز

فضای سبز
فضای سبز

فضای سبز
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

سیاست اجرایی

G01-S01-P07

توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی

طرح

G01-S01-P07-A01

طرح

G01-S01-P07-A02

طرح

G01-S01-P07-A03

تدوین و پیادهسازی لوایح و ضوابط و الزامات قانونی در
جهت توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی
تدوین سیاستهای تشویقی درراستای توسعه فضای سبز
خانگی
اجرای پروژههای مشارکتی با بخش خصوصی در راستای
توسعه فضای سبز خصوصی

فضای سبز
فضای سبز
فضای سبز

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری

سیاست اجرایی

G01-S01-P08

فرهنگسازی و مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای سبز

طرح

G01-S01-P08-A01

طرح

 G01-S01-P08-A02افزایش مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای سبز

اطالعرسانی و افزایش سطح آ گاهی شهروندان در خصوص
نگهداری فضای سبز شهری و خانگی از طریق برگزاری
همایشها ،نمایشگاهها ،مسابقات و جشنوارهها و تولید

فضای سبز

محتواهای مرتبط
فضای سبز
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S02

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری

سیاست اجرایی

G01-S02-P01

ارتقای کیفیت امور تنظیف شهری

طرح

G01-S02-P01-A01

طرح

G01-S02-P01-A02

طرح

G01-S02-P01-A03

طرح

G01-S02-P01-A04

طرح

G01-S02-P01-A05

تأمین و نگهداری ماشینآالت و تجهیزات تنظیف و رفت و
روب شهری
استفاده از تکنولوژیهای جدید در خدمات شهری
مدیریت و راهبری بهینه جمعآوری و انتقال پسماند و رفت و
روب شهری
افزایش ضریب مکانیزاسیون جمعآوری پسماند و تنظیف
معابر
ساماندهی کانالهای دفع فاضالب شهری

امورشهر
امورشهر
امورشهر
امورشهر
امورشهر

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S02

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری

سیاست اجرایی

G01-S02-P02

مدیریت و کنترل تولید پسماند شهر

طرح

G01-S02-P02-A01

تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهری

پسماند

طرح

G01-S02-P02-A02

مدیریت مشترکین پر زباله

پسماند

طرح

G01-S02-P02-A03

طرح

G01-S02-P02-A04

طرح

G01-S02-P02-A05

افزایش تفکیک از مبدأ (توسعه زیرساختهای جداسازی و
ذخیرهسازی و جمعآوری پسماند)
تدوین لوایح و ضوابط اجرایی استفاده از ظرفیتهای قانونی
و حقوقی در راستای مدیریت بهینه پسماند و تنظیف شهری
تأمین هزینههای مدیریت پسماند از تولیدکنندگان پرزباله

پسماند
پسماند
پسماند
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S02

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری

سیاست اجرایی

G01-S02-P03

پردازش و استحصال ارزش از پسماندهای شهری

طرح

G01-S02-P03-A01

پردازش پسماندهای ساختمانی

پسماند

طرح

G01-S02-P03-A02

مدیریت و تصفیه شیرابهها

پسماند

طرح

G01-S02-P03-A03

احداث کارخانجات استحصال انرژی و تبدیل مواد باارزش از
پسماند

پسماند

طرح

G01-S02-P03-A04

احداث کارخانجات بازیافت پسماند خشک

پسماند

طرح

G01-S02-P03-A05

توسعه و بهرهوری مرا کز پردازش پسماند

پسماند

طرح

G01-S02-P03-A06

استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در پروژههای
زیستمحیطی

پسماند

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

S02-G01

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری

سیاست اجرایی

P04-S02-G01

استفاده از روشهای نوین دفن و مراقبتهای بعد از آن

طرح

A01-P04-S02-G01

استانداردسازی و بهداشتیسازی لندفیلهای موجود

پسماند

طرح

A02-P04-S02-G01

احداث لندفیلهای بهداشتی جدید

پسماند

طرح

A03-P04-S02-G01

ساماندهی سایت دفن نخاله ساختمانی

پسماند
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S02

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری

سیاست اجرایی

G01-S02-P05

توسعه اما کن و تجهیزات عمومی بهداشت شهری

طرح

G01-S02-P05-A01

احداث سرویسهای بهداشتی عمومی در معابر

امورشهر

طرح

G01-S02-P05-A02

راهاندازی آبخوریهای عمومی در سطح شهر

امورشهر

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S02

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری

سیاست اجرایی

G01-S02-P06

کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به انسان

طرح

G01-S02-P06-A01

جمعآوری و ایجاد مرا کز نگهداری از حیوانات بیسرپرست

امورشهر

طرح

G01-S02-P06-A02

کنترل جمعیت جوندگان موذی

امورشهر
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S02

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری

سیاست اجرایی

G01-S02-P07

طرح

G01-S02-P07-A01

طرح

 G01-S02-P07-A02افزایش مشارکت شهروندان در نگهداشت و پا کیزهسازی شهر

فرهنگسازی و مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند و پا کیزه نگه داشتن
شهر
اطالعرسانی و افزایش سطح آ گاهی شهروندان در خصوص
پا کیزه نگهداشتن شهر و مدیریت پسماند از طریق برگزاری
همایشها ،نمایشگاهها ،مسابقات و جشنوارهها و تولید

پسماند

محتواهای مرتبط
پسماند

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S03

بهبود کیفیت محیطزیست شهری

سیاست اجرایی

G01-S03-P01

ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده شهری

طرح

G01-S03-P01-A01

احداث و توسعه مجتمعهای صنفی و کارگاهی

میادین

طرح

G01-S03-P01-A02

انتقال و ساماندهی صنوف کارگاهی آالینده

میادین

طرح

G01-S03-P01-A03

تدوین لوایح ظرفیتهای قانونی درراستای ساماندهی
مشاغل

میادین

طرح

G01-S03-P01-A04

تهیه طرح جامع ساماندهی مشاغل مزاحم

میادین

طرح

G01-S03-P01-A05

ساماندهی و رفع مزاحمت اصناف (رستههای شغلی)

میادین

طرح

G01-S03-P01-A06

تدوین لوایح در خصوص اخذ عوارض آالیندگی

میادین
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S03

بهبود کیفیت محیطزیست شهری

سیاست اجرایی

G01-S03-P02

بهینهسازی مصرف انرژی

طرح

G01-S03-P02-A01

مدیریت انرژی از سمت مصرفکننده (ممیزی اشترا کات)

مدیریت انرژی

طرح

G01-S03-P02-A02

مدیریت انرژی از سمت منبع (ممیزی انشعابات)

مدیریت انرژی

طرح

G01-S03-P02-A03

طرح

 G01-S03-P02-A04تشویق مردم به افزایش بهینهسازی در مصرف بهینه انرژی مدیریت انرژی

ایجاد ساختمانهای دوستدار محیطزیست (مدیریت
مصرف انرژی)

مدیریت انرژی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S03

بهبود کیفیت محیطزیست شهری

سیاست اجرایی

G01-S03-P03

سنجش سازگاری فعالیتها و پروژههای شهرداری با محیطزیست

طرح

G01-S03-P03-A01

تهیه پیوست زیستمحیطی برای پروژههای شهرداری

طرح

G01-S03-P03-A02

پاالیش مستمر آالیندگیهای زیستمحیطی و ذرات معلق

طرح

G01-S03-P03-A03

کاهش آلودگیهای صوتی در مناطق همجوار با مناطق
مسکونی

مدیریت
توسعه پایدار
مدیریت
توسعه پایدار
حمل و نقل
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

راهبرد

G01-S03

بهبود کیفیت محیطزیست شهری

سیاست اجرایی

G01-S03-P04

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

طرح

G01-S03-P04-A01

استفاده از انرژیهای خورشیدی در فضاهای شهری

طرح

G01-S03-P04-A02

استفاده از انرژی باد در فضاهای شهری

مدیریت
انرژی
مدیریت
انرژی
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G02روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S01

سیاست اجرایی

G02-S01-P01

طرح

G02-S01-P01-A01

طرح

G02-S01-P01-A02

کنترل و کاهش آالیندههای زیستمحیطی ناشی از سیستمها و تسهیالت
حمل و نقل شهری
استانداردسازی سیستمهای حمل و نقل شهری با شاخصهای
محیطزیست
توسعه کمی و کیفی مرا کز معاینه فنی خودروهای سبک و
سنگین و ارتقای نظارت و کارایی معاینهها
سنجش مستمر و کاهش تولید آالیندههای زیستمحیطی
توسط ناوگان حمل و نقل عمومی موتوری

حمل و نقل
حمل و نقل

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S01

سیاست اجرایی

G02-S01-P02

طرح

G02-S01-P02-A01

طرح

G02-S01-P02-A02

طرح

G02-S01-P02-A03

کنترل و کاهش آالیندههای زیستمحیطی ناشی از سیستمها و تسهیالت
حمل و نقل شهری
کنترل و کاهش آالیندگیهای صوتی ناشی از سیستم حمل و نقل
سنجش و شناسایی اما کن مسکونی و محدودههای دارای
آالیندگی صوتی غیراستاندارد
احداث و توسعه عایقهای صوتی در حاشیه بزرگراهها
استانداردسازی و کنترل پیوسته آالیندگی صوتی
سیستمهای حمل و نقل عمومی و نیمهعمومی

حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S02

سیاست اجرایی

G02-S02-P01

طرح

G02-S02-P01-A01

افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت و یکپارچگی سیستم حمل و نقل عمومی
موتوری
توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و سیستمهای حمل و نقل اتوبوس
(تندرو و معمولی) و مینیبوس
تأمین ناوگان جدید اتوبوسرانی (معمولی و تندرو) و
مینیبوسرانی

حمل و نقل

طرح

G02-S02-P01-A02

جایگزینی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی و مینیبوسرانی

حمل و نقل

طرح

G02-S02-P01-A03

توسعه شبکه تحت پوشش اتوبوسرانی و مینیبوسرانی

حمل و نقل

طرح

G02-S02-P01-A04

طرح

G02-S02-P01-A05

طرح

G02-S02-P01-A06

توسعه ،تجهیز و بهسازی ایستگاهها و پایانههای اتوبوسرانی و
مینیبوسرانی درونشهری
توسعه ،تجهیز و بهسازی توقفگاهها و تعمیرگاههای
اتوبوسها و مینیبوسهای درونشهری
ایجاد و توسعه خطوط ویژه (انحصاری) تردد اتوبوس

حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S02

سیاست اجرایی

G02-S02-P02

افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت و یکپارچگی سیستم حمل و نقل عمومی
موتوری
توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و سیستمهای حمل و نقل تا کسیرانی

طرح

G02-S02-P02-A01

تأمین ناوگان جدید تا کسیرانی

حمل و نقل

طرح

G02-S02-P02-A02

نوسازی ناوگان فرسوده تا کسیرانی

حمل و نقل

طرح

G02-S02-P02-A03

توسعه و تجهیز ایستگاههای تا کسیرانی

حمل و نقل
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S02

سیاست اجرایی

G02-S02-P03

طرح

G02-S02-P03-A01

طرح

G02-S02-P03-A02

افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت و یکپارچگی سیستم حمل و نقل عمومی
موتوری
توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و سیستمهای حمل و نقل مسافر
برونشهری و بار
توسعه ،تجهیز و بهسازی پایانههای مسافربری برونشهری
توسعه ،تجهیز و بهسازی ایستگاههای تخلیه و حمل بار
درونشهری

حمل و نقل
حمل و نقل

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S02

سیاست اجرایی

G02-S02-P04

طرح

G02-S02-P04-A01

طرح

G02-S02-P04-A02

طرح

G02-S02-P04-A03

افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت و یکپارچگی سیستم حمل و نقل عمومی
موتوری
بهبود و ارتقای سیستمهای کنترل و نظارت بر حمل و نقل عمومی
تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی به سامانههای نظارتی
ساماندهی حمل و نقل مسافر و بار توسط وسایل نقلیه
شخصی و موتورسیکلت
ایجاد ساختار مدیریت متمرکز کنترل و نظارت بر حمل و نقل
عمومی

حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S02

سیاست اجرایی

G02-S02-P05

طرح

G02-S02-P05-A01

طرح

G02-S02-P05-A02

طرح

G02-S02-P05-A03

افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت و یکپارچگی سیستم حمل و نقل عمومی
موتوری
یکپارچهسازی سیستمهای حمل و نقل مسافر
مطالعات یکپارچهسازی حمل و نقل عمومی (موتوری و
ریلی) (محله تا مقصد)
ساماندهی و تسهیل عبور و مرور و گسترش شبکه حمل و
نقل عمومی در بافتهای قدیمی و فرسوده
طراحی و احداث خطوط و مسیرهای ویژه تردد مسافرین

حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S03

توسعه سیستمهای حمل و نقل دوستدار محیطزیست

سیاست اجرایی

G02-S03-P01

تجهیز ،بهسازی و توسعه خطوط قطار شهری (مترو)

طرح

G02-S03-P01-A01

نگهداری و احداث خطوط و تجهیزات (تأسیسات) قطار
شهری

حمل و نقل

طرح

G02-S03-P01-A02

تجهیز و نوسازی ناوگان و وا گنهای قطار شهری

حمل و نقل

طرح

G02-S03-P01-A03

احداث ،نوسازی و بهسازی ایستگاههای قطار شهری

حمل و نقل

طرح

G02-S03-P01-A04

مدیریت و بهرهبرداری از خطوط قطار شهری

حمل و نقل
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S03

توسعه سیستمهای حمل و نقل دوستدار محیطزیست

سیاست اجرایی

G02-S03-P02

تجهیز ،بهسازی و توسعه خط منوریل

طرح

G02-S03-P02-A01

نگهداری و احداث خطوط ،تجهیزات و تأسیسات منوریل

حمل و نقل

طرح

G02-S03-P02-A02

تجهیز و نوسازی ناوگان منوریل

حمل و نقل

طرح

G02-S03-P02-A03

احداث ،نوسازی و بهسازی ایستگاههای منوریل

حمل و نقل

طرح

G02-S03-P02-A04

مدیریت و بهرهبرداری از خط منوریل

حمل و نقل

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S03

توسعه سیستمهای حمل و نقل دوستدار محیطزیست

سیاست اجرایی

G02-S03-P03

گسترش و توسعه حمل و نقل غیرموتوری (دوچرخه و )...و عابر پیاده

طرح

G02-S03-P03-A01

توسعه ،ترمیم و نگهداری تسهیالت و معابر ویژه دوچرخه

حمل و نقل

طرح

G02-S03-P03-A02

توسعه ،ترمیم و نگهداری مسیرهای پیاده راه

عمران
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالم سازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S03

توسعه سیستمهای حمل و نقل دوستدار محیطزیست

سیاست اجرایی

G02-S03-P04

سازگاری سیستمها و تسهیالت حمل و نقل شهری با محیطزیست

طرح

G02-S03-P04-A01

طرح

G02-S03-P04-A02

استفاده از انرژیهای مدرن (هیبریدی و برقی) در توسعه
ناوگان حمل و نقل
استفاده از انرژیهای نو در چراغها و تابلوهای حمل و نقل
شهری

حمل و نقل
حمل و نقل

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S04

مدیریت تقاضای سفر و کاهش ازدحام ترافیک

سیاست اجرایی

G02-S04-P01

تمرکززدایی در توزیع و ارائه خدمات

طرح

G02-S04-P01-A01

طرح

G02-S04-P01-A02

طرح

G02-S04-P01-A03

احداث و توسعه بازارها در جهت افزایش شعاع پوشش
توسعه مرا کز تهیه و توزیع کاالی مصرفی خانواده با رویکرد
محلهمحوری
توسعه و تجهیز دسترسی متوازن شهروندان به فضاهای
تفریحی و ورزشی

میادین
میادین
شهرسازی
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S04

مدیریت تقاضای سفر و کاهش ازدحام ترافیک

سیاست اجرایی

G02-S04-P02

مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون شهری

طرح

 G02-S04-P02-A01مطالعه و پژوهش در خصوص مدیریت عرضه و تقاضای سفر

طرح

G02-S04-P02-A02

طرح

G02-S04-P02-A03

طرح

G02-S04-P02-A04

اجرای طر حها و محدودیتهای ترافیکی تردد خودروهای
شخصی و کمسرنشین
برنامهریزی و طراحی ترافیکی ویژه محدوده حرم و مناطق
ویژه زیارتی (جمکران)

حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل

مطالعه و ارائه طر حهای متفاوتسازی ساعات شروع و پایان
سفرهای اداری ،تجاری ،آموزشی و خدماتی در راستای

حمل و نقل

مدیریت سفر و تصویب در مراجع ذیصالح

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S04

مدیریت تقاضای سفر و کاهش ازدحام ترافیک

سیاست اجرایی

G02-S04-P03

ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ

طرح

G02-S04-P03-A01

بهسازی و نگهداری پارکینگهای عمومی در سطح شهر

حمل و نقل

طرح

G02-S04-P03-A02

احداث و توسعه ظرفیت پارکینگهای عمومی سطح شهر

حمل و نقل

طرح

G02-S04-P03-A03

ساماندهی پارکینگهای حاشیه معابر

حمل و نقل

طرح

G02-S04-P03-A04

طرح

G02-S04-P03-A05

مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای بخش
دولتی در راستای ایجاد پارکینگهای درونشهری
توسعه پارکینگهای مکانیزه

حمل و نقل
حمل و نقل
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S05

توسعه سامانههای هوشمند در مدیریت حمل و نقل

سیاست اجرایی

G02-S05-P01

هوشمندسازی سیستمهای حمل و نقل عمومی و نیمهعمومی

طرح

G02-S05-P01-A01

طرح

G02-S05-P01-A02

طرح

G02-S05-P01-A03

استقرار و نگهداری سیستم هوشمند مدیریت و پایش
تا کسیرانی
استقرار و نگهداری سیستم هوشمند مدیریت و پایش
اتوبوسرانی
استقرار و نگهداری سیستم هوشمند مدیریت و پایش
قطارشهری

حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S05

توسعه سامانههای هوشمند در مدیریت حمل و نقل

سیاست اجرایی

G02-S05-P02

توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک

طرح

G02-S05-P02-A01

تأمین ،نصب ،تجهیز ،بهرهبرداری و نگهداری سیستمهای
نظارت هوشمند و ثبت تخلفات (دوربینهای زوج و فرد،
چراغ قرمز ،توقف خط عابر ،تخلفات سرعت ،تعرض به

حمل و نقل

خطوط ویژه و)...
طرح

G02-S05-P02-A02

افزایش ظرفیت ذخیره اطالعات مرکز داده کنترل ترافیک

حمل و نقل

طرح

G02-S05-P02-A03

ایجاد و توسعه سیستمهای کنترل هوشمند تقاطعها

حمل و نقل
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S05

توسعه سامانههای هوشمند در مدیریت حمل و نقل

سیاست اجرایی

G02-S05-P03

هوشمندسازی تجهیزات و تأسیسات حمل و نقل شهری

طرح

G02-S05-P03-A01

طرح

G02-S05-P03-A02

طرح

G02-S05-P03-A03

طرح

G02-S05-P03-A04

توسعه و مدیریت تجهیزات هدایت ترافیک شهری(تابلوهای
)vms
مدیریت هوشمند پارکینگهای شهری
توسعه و یکپارچگی استفاده از کارتهای الکترونیکی
شهروندی در سیستمهای حمل و نقل
استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در پروژههای
ITS

حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S06

تکمیل ،احداث و نگهداری شبکه معابر شهری

سیاست اجرایی

G02-S06-P01

هماهنگسازی سیستم جامع حمل و نقل با نظام کاربری زمین
مطالعات و ایجاد هماهنگی طر حها و الگوهای کاربری زمین

طرح

 G02-S06-P01-A01متناسب با سلسله مراتب معابر شهری و سیستمهای حمل

شهرسازی

و نقل شهری
هماهنگسازی برنامههای حمل و نقل شهری با طر حهای

طرح

G02-S06-P01-A02

طرح

G02-S06-P01-A03

طرح

 G02-S06-P01-A04مطالعه و توسعه شهری مبنی بر حمل و نقل عمومی ()TOD

جامع و تفصیلی و ضوابط مربوطه
مطالعات عارضهسنجی ترافیکی برای کاربریهای خاص
ترافیکزا

شهرسازی
حمل و نقل
حمل و نقل
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S06

تکمیل ،احداث و نگهداری شبکه معابر شهری

سیاست اجرایی

G02-S06-P02

مدیریت عرضه و توسعه و نگهداری نظام سلسله مراتبی شبکه معابر شهری

طرح

G02-S06-P02-A01

توسعه شبکه معابر سواره اصلی

عمران

طرح

G02-S06-P02-A02

تعریض معابر غیربزرگراهی

عمران

طرح

G02-S06-P02-A03

احداث ،توسعه و بهسازی بزرگراهها

عمران

طرح

G02-S06-P02-A04

نگهداری ،تعمیرات و بهسازی ساختارمند شبکه معابر

عمران

طرح

G02-S06-P02-A05

اولویتبندی و احداث رینگهای ترافیکی و حفاظتی شهر

عمران

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S06

تکمیل ،احداث و نگهداری شبکه معابر شهری

سیاست اجرایی

G02-S06-P03

اصالح تنگناها و گرههای شبکه معابر

طرح

G02-S06-P03-A01

طرح

G02-S06-P03-A02

احداث ،توسعه و نگهداری تقاطع غیرمسطح ،تونل و موارد
مشابه
طراحی و اصالح هندسی معابر

عمران
حمل و نقل
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S06

تکمیل ،احداث و نگهداری شبکه معابر شهری

سیاست اجرایی

G02-S06-P04

ایجاد شبکه زیرسطحی معابر هسته مرکزی شهر

طرح

G02-S06-P04-A01

طرح

G02-S06-P04-A02

احداث تونل ترافیکی (شبکه معابر زیرسطحی)

حمل و نقل و
ترافیک

مطالعه توسعه شبکه دسترسیهای زیرسطحی در هسته

حمل و نقل و

مرکزی شهر

ترافیک

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S07

ارتقای ایمنی زیرساخت ،سیستمها و تسهیالت حمل و نقل شهری

سیاست اجرایی

G02-S07-P01

طرح

G02-S07-P01-A01

طرح

G02-S07-P01-A02

ایمنسازی تسهیالت و سیستمهای حمل و نقل شهری برای عابران ،افراد
معلول و سالمند
ایمنسازی معابر و مناسبسازی گذرگاههای عابر پیاده
جهت حرکت معلولین و سالمندان
احداث و نگهداری گذرگاههای همسطح و غیرهمسطح عابر
پیاده

حمل و نقل
عمران

طرح

G02-S07-P01-A03

تجهیز و نگهداری پلهای مکانیزه عابرین پیاده

حمل و نقل

طرح

G02-S07-P01-A04

استانداردسازی و ایمنسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

حمل و نقل
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S07

ارتقای ایمنی زیرساخت ،سیستمها و تسهیالت حمل و نقل شهری

سیاست اجرایی

G02-S07-P02

ارتقای ایمنی شبکه معابر

طرح

G02-S07-P02-A01

طرح

G02-S07-P02-A02

طرح

G02-S07-P02-A03

طرح

 G02-S07-P02-A04احداث و اجرای عالیم افقی و هشداردهنده ترافیکی و ایمنی

شناسایی و ساماندهی نقاط حادثهخیز و گرههای ترافیکی
معابر
ساماندهی و ایمنسازی تردد موتورسیکلتها
تدقیق و اطالعرسانی محدودیتهای سرعت در معابر شهری
و نصب VSL

حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل
حمل و نقل

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S08

سیاست اجرایی

G02-S08-P01

طرح

G02-S08-P01-A01

طرح

G02-S08-P01-A02

طرح

G02-S08-P01-A03

طرح

G02-S08-P01-A04

فرهنگسازی و جلب مشارکت شهروندان و سایر دستگاهها در موضوعات
حمل و نقل شهری
ارتقای دانش و فرهنگ ترافیک و اصالح رفتار ترافیکی
تولید و عرضه محتواهای آموزشی و فرهنگسازی موضوع
ترافیک (از طریق رسانه عمومی ،نوشتاری ،کتاب و

حمل و نقل

تکنولوژیهای روز و فضای مجازی)
برگزاری جشنواره ،نمایشگاه و همایشها با موضوع فرهنگ
ترافیک

حمل و نقل

برنامهریزی و برگزاری دورههای آموزشی در فرهنگ
ترافیک برای اقشار مرتبط (رانندگان حمل و نقل عمومی و

حمل و نقل

نیمهعمومی و مشاغل مرتبط)
راهاندازی و تجهیز پارک ترافیک

حمل و نقل

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 207 1400
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

راهبرد

G02-S08

سیاست اجرایی

G02-S08-P02

طرح

G02-S08-P02-A01

طرح

G02-S08-P02-A02

فرهنگسازی و جلب مشارکت شهروندان و سایر دستگاهها در موضوعات
حمل و نقل شهری
هماهنگی و همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مرتبط با حوزه حمل و
نقل ترافیک
افزایش همکاریهای دو جانبه و توسعه ظرفیتهای
مدیریتی پلیس راهور
برنامهریزی و ارائه طر حهای ایمنی و تسهیالت عبور و مرور
دانشآموزان با همکاری سازمان آموزش و پرورش

حمل و نقل
حمل و نقل
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G03بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

راهبرد

G03-S01

ارتقای خدمات و رفاه اجتماعی

سیاست اجرایی

G03-S01-P01

توسعه ورزش همگانی

طرح

G03-S01-P01-A01

فرهنگسازی و اجرای ورزشهای همگانی

فرهنگی

طرح

G03-S01-P01-A02

حمایت از مؤسسات ورزشی غیرقهرمانی

فرهنگی

طرح

G03-S01-P01-A03

توسعه و تجهیز و نگهداری فضاهای ورزشی محالت

فرهنگی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

راهبرد

G03-S01

ارتقای خدمات و رفاه اجتماعی

سیاست اجرایی

G03-S01-P02

طرح

G03-S01-P02-A01

گسترش خدمات اجتماعی در راستای تقویت غنیسازی اوقات فراغت
شهروندان
همکاری در ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی-
علمی

فرهنگی

طرح

G03-S01-P02-A02

توسعه و نگهداری فضاهای فرهنگی شهروندی

فرهنگی

طرح

G03-S01-P02-A03

توسعه ،تجهیز و نگهداری کتابخانهها

فرهنگی

طرح

G03-S01-P02-A04

اجرای برنامههای غنیسازی اوقات فراغت شهروندان

فرهنگی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

راهبرد

G03-S02

پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش آسیبهای اجتماعی

سیاست اجرایی

G03-S02-P01

طرح

G03-S02-P01-A01

گسترش فرهنگ دینی ،ملی و ارزشهای انقالب اسالمی با استفاده از
قابلیتهای فرهنگی و مذهبی شهر و شهروندان
کمک به ساخت و توسعه و تجهیز مساجد و اما کن مذهبی
و استفاده از این فرصت معنوی در راستای پیشگیری از

فرهنگی

معضالت و آسیبهای اجتماعی
طرح

G03-S02-P01-A02

پاسداشت مناسبتهای دینی ،آیینی و انقالبی

فرهنگی

طرح

G03-S02-P01-A03

حمایت از هیأتهای مذهبی شهر

فرهنگی

طرح

G03-S02-P01-A04

کمک به ترویج امور دینی ،فرهنگ قرآن و معارف اسالمی

فرهنگی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

راهبرد

G03-S02

پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش آسیبهای اجتماعی

سیاست اجرایی

G03-S02-P02

همکاری در توسعه خدمات سالمت اجتماعی

طرح

G03-S02-P02-A01

ایجاد و بهینهسازی مرا کز موقت نگهداری و غربالگری

طرح

G03-S02-P02-A02

آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور سالمت اجتماعی

فرهنگی

طرح

G03-S02-P02-A03

آموزش و ترویج شیوه زندگی شهروند اسالمی

فرهنگی

خدمات
شهری
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

راهبرد

G03-S02

پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش آسیبهای اجتماعی

سیاست اجرایی

G03-S02-P03

طرح

G03-S02-P03-A01

طرح

G03-S02-P03-A02

طرح

G03-S02-P03-A03

طرح

G03-S02-P03-A04

تقویت نهاد خانواده به عنوان رکن اساسی اجتماع با رویکرد تعمیق ارزشهای
اخالقی
اجرای برنامههای فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی بانوان
همکاری در توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و زنان با
اولویت زنان آسیبدیده و آسیبپذیر
اجرای برنامههای فرهنگی ،هنری ،علمی و ورزشی ویژه
کودکان در راستای تقویت ارتباط با خانواده
آموزش و ترویج سبک زندگی اسالمی-ایرانی با تأ کید بر
فرهنگ عفاف و حجاب

فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

راهبرد

G03-S02

پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش آسیبهای اجتماعی

سیاست اجرایی

G03-S02-P04

بازنگری معیارهای طراحی و مناسبسازی مستحدثات شهری با رویکرد
ارتقای امنیت فضاهای شهری
پژوهش و مطالعات کاربردی در خصوص استخراج و بازنگری

طرح

 G03-S02-P04-A01الزامات و ضوابط طراحی با رویکرد ارتقای امنیت مستحدثات

شهرسازی

و فضاهای شهری
کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق ممیزی (تطبیق با
طرح

G03-S02-P04-A02

ضوابط بازنگری شده) و اصالح فضاهای بیدفاع شهری
(فضاهای جرمخیز)

شهرسازی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

راهبرد

G03-S02

پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش آسیبهای اجتماعی

سیاست اجرایی

G03-S02-P05

پیشگیری و رفع تخلفات شهری

طرح

G03-S02-P05-A01

طرح

G03-S02-P05-A02

هماهنگی و بسیج کلیه امکانات دستگاههای اجرایی

کنترل و

ذیربط در ارتقای امنیت فضاهای شهری

نظارت

برقراری نظم و انضباط شهری و رعایت قوانین و ضوابط

کنترل و
نظارت

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

راهبرد

G03-S02

پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش آسیبهای اجتماعی

سیاست اجرایی

G03-S02-P06

توانمندسازی اقشار آسیبپذیر

طرح

G03-S02-P06-A01

طرح

G03-S02-P06-A02

برگزاری دورههای آموزشی و مهارتآموزی برای اقشار
آسیبپذیر
همکاری و حمایت از سایر مرا کز ذیصالح نظیر بهزیستی و
خیریهها در راستای توانمندسازی گروههای آسیبپذیر

فرهنگی
فرهنگی
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G04کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

S01-G04

ارتقای تابآوری و ایمنی شهر در برابر حوادث طبیعی

سیاست اجرایی

P01-S01-G04

طرح

A01-P01-S01-G04

طرح

A02-P01-S01-G04

طرح

A03-P01-S01-G04

طرح

A04-P01-S01-G04

طرح

A05-P01-S01-G04

طرح

A06-P01-S01-G04

مقاومسازی ساختمانها و ایمنسازی فضاهای شهری در برابر مخاطرات
زمین
مقاومسازی ،بهسازی و نوسازی ساختمانهای شهرداری

بحران

استقرار نظام پایش تأسیسات و ساختمانهای شهری
حساس و کنترل مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی و

ایمنی

آتشنشانی
مقاومسازی و بهسازی پلها و تقاطعهای غیرمسطح
وتأسیسات شهری حساس
شناسایی و تحلیل مخاطره گسلهای شهری
نظارت بر رعایت مقررات ،ضوابط و دستورالعملهای ایمنی
در خصوص ساختوساز و گودبرداری
مقاومسازی و ارتقای ایمنی اما کن عمومی

بحران
بحران
ایمنی
ایمنی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

S01-G04

ارتقای تابآوری و ایمنی شهر در برابر حوادث طبیعی

سیاست اجرایی

P02-S01-G04

طرح

A01-P02-S01-G04

طرح

A02-P02-S01-G04

افزایش ایمنی شهر و شهروندان در برابر مخاطرات جوی و مدیریت آبهای
سطحی و زیرسطحی
توسعه سیستمهای زهکشی
توسعه کانالهای جمعآوری و هدایت آبهای سطحی و
چاههای جذبی

امورشهر
امورشهر

طرح

A03-P02-S01-G04

احیا و ساماندهی انهار و کانالها

امورشهر

طرح

A04-P02-S01-G04

مدیریت برفروبی و یخزدایی دوستدار محیطزیست

امورشهر

طرح

A05-P02-S01-G04

طرح

A06-P02-S01-G04

طرح

A07-P02-S01-G04

طرح

A08-P02-S01-G04

طرح

A09-P02-S01-G04

تهیه و اجرای طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و کاهش
خطرپذیری سیالب
مدیریت بستر رودخانه
بهسازی ،نگهداری و تعمیرات شبکه جمعآوری و هدایت
آبهای سطحی
اجرای طرح جامع شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات
شهری قم

امورشهر
امورشهر
امورشهر
بحران

مطالعه و پیادهسازی سیستمهای نوین بهرهبرداری از

مدیریت

آبهای سطحی و خا کستری

توسعه پایدار
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

G04-S01

ارتقای تابآوری و ایمنی شهر در برابر حوادث طبیعی

سیاست اجرایی

G04-S01-P03

ارتقای ایمنی شهر در مقابله با طوفانها و ریزگردها

طرح

G04-S01-P03-A01

طرح

G04-S01-P03-A02

تهیه و اجرای طرح جامع مقابله با ریزگردها
مقاومسازی سازهها و المانهای شهری ،درختان کهنسال و
بزرگ سطح شهر

ایمنی
ایمنی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

G04-S02

سیاست اجرایی

G04-S02-P01

بهبود سیستمهای مدیریت بحران ،پدافندغیرعامل ،پیشگیری و مقابله با
حریق
توسعه زیرساختهای امداد و اطفای حریق

طرح

G04-S02-P01-A01

توسعه ناوگان و تجهیزات امداد و اطفا

ایمنی

طرح

G04-S02-P01-A02

توسعه شبکه هیدرانت

ایمنی

طرح

G04-S02-P01-A03

توسعه کمی و کیفی ایستگاههای آتشنشانی

ایمنی

طرح

G04-S02-P01-A04

توانمندسازی و ارتقای سطح مهارت و دانش آتشنشانها

ایمنی

طرح

 G04-S02-P01-A05شهرسازی ،طراحی و ساخت شهرکهای مسکونی ،صنفی و

پیادهسازی و نظارت بر الزامات ایمنی و آتشنشانی در
ایمنی

صنعتی
طرح

G04-S02-P01-A06

طرح

G04-S02-P01-A07

تهیه نقشه آسیبپذیری حریق و راهکارهای پیشگیری و
مقابله
تعامل ساختارمند با مرا کز ملی و بینالمللی مدیریت بحران و
آتشنشانی

ایمنی
ایمنی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

G04-S02

سیاست اجرایی

G04-S02-P02

بهبود سیستمهای مدیریت بحران ،پدافندغیرعامل ،پیشگیری و مقابله با
حریق
شناسایی ،توسعه و تجهیز مرا کز امن و اسکان اضطراری در سطح شهر

طرح

G04-S02-P02-A01

ایجاد پایگاههای پشتیبانی ویژه و معین بحران

بحران

طرح

G04-S02-P02-A02

مکانیابی و احداث مکانهای اسکان اضطراری شهری

بحران

طرح

G04-S02-P02-A03

تجهیز پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران متناسب با
بافتهای متنوع شهری

بحران

طرح

G04-S02-P02-A04

مکانیابی مرا کز تخلیه امن اضطراری

بحران

طرح

G04-S02-P02-A05

طراحی و بسترسازی اجرای شبکه راههای اضطراری

بحران

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

G04-S02

سیاست اجرایی

G04-S02-P03

بهبود سیستمهای مدیریت بحران ،پدافندغیرعامل ،پیشگیری و مقابله با
حریق
استفاده از ظرفیتهای مردمی به منظور پیشگیری و مقابله با بحرانها،
حوادث و سوانح

طرح

G04-S02-P03-A01

آموزش گروههای مردمی و داوطلبین برای مواقع بحران

ایمنی

طرح

G04-S02-P03-A02

ایجاد پایگاههای آموزشی محلی مدیریت بحران

ایمنی

طرح

G04-S02-P03-A03

آموزش و افزایش تعداد آتشنشان داوطلب

ایمنی

طرح

G04-S02-P03-A04

برگزاری مانورهای همگانی مدیریت بحران در محالت

ایمنی

طرح

G04-S02-P03-A05

تهیه و تولید محتواهای آموزشی مدیریت بحران متناسب با
بازههای سنی مختلف

ایمنی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

G04-S02

سیاست اجرایی

G04-S02-P04

طرح

G04-S02-P04-A01

طرح

G04-S02-P04-A02

طرح

G04-S02-P04-A03

طرح

G04-S02-P04-A04

بهبود سیستمهای مدیریت بحران ،پدافندغیرعامل ،پیشگیری و مقابله با
حریق
توجه به اصول پدافند غیرعامل
تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل شهر
استقرار سیستم نظارت بر اجرای مبحث  21مقررات ملی
ساختمان (پدافند غیرعامل) در اجرای پروژههای ساختمانی
تبیین و بازنگری ضوابط و الزامات پدافند غیرعامل در طراحی
و توسعه فضاهای شهری
تهیه نقشه پهنهبندی خطر شهر (کلیه مخاطرات)

بحران
بحران
بحران
بحران

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

G04-S02

سیاست اجرایی

G04-S02-P05

طرح

G04-S02-P05-A01

طرح

 G04-S02-P05-A02برنامههای مشترک به منظور توسعه فرهنگ ایمنی و افزایش

بهبود سیستمهای مدیریت بحران ،پدافندغیرعامل ،پیشگیری و مقابله با
حریق
ارتقای میزان آمادگی و توان مقابله با بحرانهای شهری
برگزاری مانورهای درونسازمانی و برونسازمانی مدیریت
بحران (دورمیزی یا عملیاتی)

بحران

افزایش همکاری با دستگاههای امدادرسان و اجرای
بحران

میزان تابآوری شهری
طرح

G04-S02-P05-A03

طرح

G04-S02-P05-A04

ایجاد ساختار متمرکز و تقویت نظام سازمانی و تشکیالتی
مدیریت واحد بحران
تهیه و اجرای طرح جامع و برنامه عملیاتی مدیریت بحران
شهر

بحران
بحران
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

G04-S03

نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی (نابهسامان)

سیاست اجرایی

G04-S03-P01

ارتقای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در نوسازی بافتهای فرسوده

طرح

G04-S03-P01-A01

طرح

G04-S03-P01-A02

طرح

G04-S03-P01-A03

بهروزرسانی ضوابط تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده و

بهسازی و

سکونتگاههای غیررسمی متناسب با میزان نوسازی بافتها

نوسازی

جلب مشارکت بخش خصوصی در رابطه با سرمایهگذاری

بهسازی و

جهت احیای بافت فرسوده

نوسازی

تشویق به اجرای پروژههای تجمیعی شهروندان در بافت

بهسازی و

فرسوده

نوسازی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

G04-S03

نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی (نابهسامان)

سیاست اجرایی

G04-S03-P02

طرح

G04-S03-P02-A01

طرح

G04-S03-P02-A02

طرح

G04-S03-P02-A03

طرح

G04-S03-P02-A04

ارتقای کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری و ایمنی در محدوده بافت
فرسوده
شناسایی و اولویتبندی بازگشایی معابر در محدوده بافت
فرسوده شهری با تأ کید بر بهبود دسترسیهای اضطراری
تدقیق محدوده جدید بافت فرسوده شهری و تصویب در
مراجع ذیصالح
ایمنسازی نقاط غیر ایمن در بافتهای فرسوده شهری
طر حهای بازآفرینی و محرک شهری محالت فرسوده با تأ کید
بر تأمین سرانههای خدمات اساسی

عمران
شهرسازی
بحران
شهرسازی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

راهبرد

G04-S03

نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی (نابهسامان)

سیاست اجرایی

G04-S03-P03

طرح

G04-S03-P03-A01

طرح

G04-S03-P03-A02

طرح

G04-S03-P03-A03

طرح

G04-S03-P03-A04

ارتقای کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری در محدوده سکونتگاههای
غیررسمی
طر حهای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد
تأمین سرانههای خدمات اساسی
پیشنگری و پیشگیری از گسترش محدودهها و گسترههای
نابهسامان شهری
تعریف محدودههای نا کارآمد شهری و تصویب در مراجع
ذیصالح
تدوین ضوابط و شیوههای مدیریتی متنوع مداخله در انواع
بافتهای فرسوده شهری

شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G05رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش خصوصی
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سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S01

سیاست اجرایی

G05-S01-P01

طرح

G05-S01-P01-A01

طرح

G05-S01-P01-A02

طرح

G05-S01-P01-A03

طرح

G05-S01-P01-A04

طرح

G05-S01-P01-A05

موضوع

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی
مشارکت و جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای شهری
شناسایی و معرفی ظرفیت اقتصادی و فرصتهای مشارکت مبتنی بر
مزیتهای نسبی و مطلق
تهیه و بهروزرسانی آلبوم فرصتهای سرمایهگذاری شهر و
شهرداری قم
برگزاری نمایشگاهها و همایشهای معرفی فرصتهای
سرمایهگذاری شهرداری قم به گروههای هدف

مشارکتها
مشارکتها

شناسایی فرصتها و فعالیتهای قابل وا گذاری به
بخش خصوصی (واسپاری ،پیمانکاری ،برونسپاری و

مشارکتها

خصوصیسازی)
معرفی فرصتهای مشارکت و سرمایهگذاری به سرمایهگذاران
خارجی
محاسبه و شناسایی اندازه اقتصادی شهر قم

مشارکتها
مشارکتها
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S01

مشارکت و جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای شهری

سیاست اجرایی

G05-S01-P02

تسهیل فرآیند مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد شهر

طرح

G05-S01-P02-A01

طرح

G05-S01-P02-A02

طرح

G05-S01-P02-A03

طرح

G05-S01-P02-A04

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

شناسایی و تحلیل الگوهای مختلف مشارکتی در پروژههای
شهری و تنوع بخشی مدلهای سرمایهگذاری
تحلیل و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری در پروژههای
شهری و ارتقای امنیت سرمایهگذاری
تهیه ،تدوین و پیگیری تصویب الیحه تسهیل سرمایهگذاری
و مشارکت بخش خصوصی منطبق بر الزامات قانونی
ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری با هدف هماهنگی کلیه
نهادها و سازمانهای مخاطب سرمایهگذاری

مشارکتها
مشارکتها
مشارکتها
مشارکتها
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S02

بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری

سیاست اجرایی

G05-S02-P01

ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری ،خدماتی و کارگاهی در سطح شهر

طرح

G05-S02-P01-A01

طرح

G05-S02-P01-A02

طرح

G05-S02-P01-A03

طرح

G05-S02-P01-A04

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

امکانسنجی و مکانیابی احداث شهرکهای تخصصی
کسب و کار
توسعه و احداث شهرکهای تخصصی کسب و کار با مشارکت
بخش دولتی و خصوصی
مشارکت و حمایت در توسعه مرا کز اداری و تجاری در مقیاس
ملی
بهرهبرداری از پتانسیلهای بلوار پیامبراعظم در راستای رونق
اقتصاد فرهنگی

میادین
میادین
مشارکتها
مشارکتها
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S02

سیاست اجرایی

G05-S02-P02

طرح

G05-S02-P02-A01

طرح

G05-S02-P02-A02

طرح

G05-S02-P02-A03

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی
بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری
ارتقای کیفیت خدمات و فرآیندهای شهرداری در راستای حمایت و بهبود
شرایط کسب و کار
تسهیل ،رفع موانع حقوقی و روانسازی فرآیندهای کاری

مشارکتها

شهرداری با هدف بهبود شرایط کسب و کار

فرهنگی

توانمندی و تقویت روحیه کارآفرینی شهروندان
حمایت از توسعه کسب و کارهای دانشبنیان مرتبط با

میادین

موضوعات شهری

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S03

پایدارسازی درآمدهای شهرداری

سیاست اجرایی

G05-S03-P01

تنو عبخشی ظرفیتها و منابع درآمدی پایدار

طرح

G05-S03-P01-A01

طرح

G05-S03-P01-A02

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

بهرهبرداری از ظرفیت امال ک و مستغالت شهرداری در
راستای تأمین درآمد پایدار
شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای شهرداری در جهت
کسب درآمد

مالی و اقتصادی
مالی و اقتصادی

طرح

G05-S03-P01-A03

پیگیری اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض شهرداری

مالی و اقتصادی

طرح

G05-S03-P01-A04

تعادلبخشی بین قیمت و شرایط منطقه

مالی و اقتصادی

طرح

 G05-S03-P01-A05مطالعه و پیادهسازی طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری مالی و اقتصادی
استفاده بهینه از بازارهای مالی(انتشار اوراق ،صکوک ،وام

طرح

G05-S03-P01-A06

طرح

 G05-S03-P01-A07افزایش وصولی حدا کثری درآمدهای حاصل از عوارض و نوسازی مالی و اقتصادی

و )...به عنوان مکمل نظام درآمدی

مالی و اقتصادی
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S03

پایدارسازی درآمدهای شهرداری

سیاست اجرایی

G05-S03-P02

افزایش مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای شهر

طرح

G05-S03-P02-A01

طرح

G05-S03-P02-A02

طرح

G05-S03-P02-A03

طرح

G05-S03-P02-A04

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

شفافسازی فرآیند محاسبات عوارض و هزینههای اداره شهر

مالی و

برای شهروندان

اقتصادی

مکانیزه نمودن فرآیند صدور و پرداخت انواع عوارض شهری

مالی و

به صورت غیرحضوری

اقتصادی

طراحی و ارائه بستههای تشویقی و محرک متنوع در راستای

مالی و

پرداخت به موقع عوارض شهری

اقتصادی

تدوین و تصویب لوایح اخذ بهای خدمات از شهروندان بر

مالی و

پایه قیمت تمامشده

اقتصادی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S03

پایدارسازی درآمدهای شهرداری

سیاست اجرایی

G05-S03-P03

جذب منابع ملی و استانی

طرح

G05-S03-P03-A01

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

جذب منابع ملی و استانی در راستای پروژههای شهری قم

مالی و
اقتصادی
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S04

مدیریت منابع و مصارف و استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد

سیاست اجرایی

G05-S04-P01

استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد

طرح

G05-S04-P01-A01

طرح

G05-S04-P01-A02

طرح

G05-S04-P01-A03

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

شناسایی بانک اطالعات امال ک ،اموال و داراییهای را کد

مالی و

مشهود و نامشهود

اقتصادی

برنامهریزی در راستای بهرهبرداری و استفاده از داراییهای

مالی و

نامشهود شهرداری

اقتصادی

درآمدزدایی از امال ک و داراییهای را کد مشهود شهرداری

مالی و
اقتصادی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S04

مدیریت منابع و مصارف و استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد

سیاست اجرایی

G05-S04-P02

ارتقای بهرهوری در بودجهریزی

طرح

G05-S04-P02-A01

طرح

G05-S04-P02-A02

طرح

G05-S04-P02-A03

طرح

G05-S04-P02-A04

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

استقرار بودجهریزی عملیاتی با رویکرد برنامهمحوری

مالی و
اقتصادی

پیادهسازی حسابداری تعهدی متناسب با شهرداری در

مالی و

تمامی حوزههای شهرداری

اقتصادی

توزیع متعادل و عادالنه منابع درآمدی در سطح مناطق با

مالی و

رویکرد حمایت از مناطق محروم

اقتصادی

پیادهسازی ساز و کار کمیته تخصیص منابع نقدی و

مالی و

غیرنقدی در راستای بهینهسازی مصرف منابع

اقتصادی
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G05

راهبرد

G05-S04

مدیریت منابع و مصارف و استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد

سیاست اجرایی

G05-S04-P03

مدیریت هزینه و انضباط مالی

طرح

G05-S04-P03-A01

طرح

G05-S04-P03-A02

طرح

G05-S04-P03-A03

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

تدوین الیحه تنظیم مقررات مالی شهرداری

مالی و
اقتصادی

برنامهریزی و مدیریت آزادسازی امال ک با رویکرد کاهش

مالی و

هزینه

اقتصادی

کنترل هزینههای جاری و نگهداری شهر

مالی و
اقتصادی

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 225 1400

دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G06توسعه شهر خالق و هوشمند

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G06

توسعه شهر خالق و هوشمند

راهبرد

G06-S01

سیاست اجرایی

G06-S01-P01

طرح

ارتقای نگرش راهبردی-کاربردی به مطالعات و پژوهشهای شهری
(دانشمحوری)
نهادینهسازی تصمیمگیری بر محوریت پژوهش در شهرداری
(پژوهشمحوری)

 G06-S01-P01-A01ارتقای کیفیو کمیمطالعات کاربردیدرحوزههایمدیریتشهری

برنامهریزی

طرح

G06-S01-P01-A02

تقویت ساختار و نقش مرکز پژوهش در تصمیمات مدیران

برنامهریزی

طرح

G06-S01-P01-A03

کاربست نتایج تحقیقات در اجرای پروژههای شهری

برنامهریزی

طرح

G06-S01-P01-A04

حمایت از پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در موضوعات
مدیریت شهری

برنامهریزی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G06

توسعه شهر خالق و هوشمند

راهبرد

G06-S01

سیاست اجرایی

G06-S01-P02

طرح

ارتقای نگرش راهبردی-کاربردی به مطالعات و پژوهشهای شهری
(دانشمحوری)
استقرار مدیریت دانش و تسهیم تجارب در شهرداری

 G06-S01-P02-A01مستندسازی تجارب ملی و بینالمللی در حوزه مدیریت شهری

طرح

G06-S01-P02-A02

طرح

G06-S01-P02-A03

ایجاد زیرساخت تبادل و انتقال دانش پروژه های شهری در
سطح شهرداریها (شبکه دانش شهرداری)
تبادل تجربیات با شهرهای موفق ملی و بینالمللی و استفاده
حدا کثری از ظرفیتهای علمی -پژوهشی موجود

برنامهریزی
برنامهریزی
برنامهریزی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G06

توسعه شهر خالق و هوشمند

راهبرد

G06-S02

ارتقای سطح دانش و آ گاهی سرمایههای انسانی شهر

سیاست اجرایی

G06-S02-P01

توانمندسازی و افزایش دانش و مهارت پرسنل شهرداری

طرح

G06-S02-P01-A01

طرح

G06-S02-P01-A02

نیازسنجی و توانمندسازی منابع انسانی مبنی بر آنالیز شغل
و شاغل
ارتقای کیفی دانشگاه جامع علمی و کاربردی شهرداری در
راستای تأمین مهارتهای مورد نیاز مدیریت شهری

برنامهریزی
برنامهریزی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G06

توسعه شهر خالق و هوشمند

راهبرد

G06-S02

ارتقای سطح دانش و آ گاهی سرمایههای انسانی شهر

سیاست اجرایی

G06-S02-P02

طرح

G06-S02-P02-A01

طرح

G06-S02-P02-A02

طرح

G06-S02-P02-A03

طرح

G06-S02-P02-A04

گسترش آموزشهای شهروندی و ارتقای فرهنگ شهروندی (حقوق و تکالیف
شهروندی)
اطالعرسانی و ارتقای سطح آ گاهی شهروندان نسبت به
اهداف و وظایف شهرداری و تکالیف شهروندی
برگزاری کارگاهها و فعالیتهای آموزشی و ترویجی حضوری و
غیرحضوری با هدف ارتقای فرهنگ شهروندی
توسعه زیرساخت ارتباطی شهروندان و شهرداری (کانال
مشارکت)
پذیرش ایدههای خالقانه شهروندان

روابط عمومی
فرهنگی
روابط عمومی
روابط عمومی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G06

توسعه شهر خالق و هوشمند

راهبرد

G06-S03

توسعه زیرساختهای شهر هوشمند

سیاست اجرایی

G06-S03-P01

توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری فناوری اطالعات و ارتباطات

طرح

G06-S03-P01-A01

طرح

G06-S03-P01-A02

طرح

G06-S03-P01-A03

طرح

G06-S03-P01-A04

طرح

G06-S03-P01-A05

استقرار نظام جامع فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت

فاوا

شهری ()ICTMP
شناسایی و تأمین نیازهای سختافزاری و نرمافزاری

فاوا

بههنگام شهرداری

فاوا

توسعه زیرساختهای ذخیره ،نگهداری و انتقال داده
توسعه و یکپارچهسازی شبکههای مخابراتی و بیسیم

فاوا

شهرداری

فاوا

ارتقای امنیت اطالعات

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G06

توسعه شهر خالق و هوشمند

راهبرد

G06-S03

توسعه زیرساختهای شهر هوشمند

سیاست اجرایی

G06-S03-P02

توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به شهروندان

طرح

G06-S03-P02-A01

طرح

G06-S03-P02-A02

طرح

G06-S03-P02-A03

طرح

G06-S03-P02-A04

طرح

G06-S03-P02-A05

طرح

G06-S03-P02-A06

شناسایی سرویسهای الکترونیکی قابل ارائه به شهروندان
(سرویسهای شهروندی)
مکانیزه نمودن فرآیندهای کاری شهرداری (پیادهسازی
سرویسهای الکترونیکی شهروندی)
تدوین و تصویب سیاستهای تشویقی در راستای بهرهگیری
شهروندان از خدمات الکترونیک
توسعه دفاتر ارائه خدمات الکترونیک شهرداری
شناسایی و استقرار سرویسهای الکترونیکی داخلی
شهرداری
آموزش و ارتقای مهارت شهروندان در استفاده از
فناوریهای نوین الکترونیکی شهری

فاوا
فاوا
فاوا
برنامهریزی
فاوا
فاوا
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G06

توسعه شهر خالق و هوشمند

راهبرد

G06-S03

توسعه زیرساختهای شهر هوشمند

سیاست اجرایی

G06-S03-P03

ساماندهی آمار و اطالعات شهرداری

طرح

G06-S03-P03-A01

طرح

G06-S03-P03-A02

طرح

G06-S03-P03-A03

برداشت و بهروزرسانی مکانمند آمار و اطالعات مدیریت
شهری

برنامهریزی

استانداردسازی و صحتسنجی اقالم و فرآیندهای آماری
کلیه حوزههای مأموریتی شهرداری براساس مفاهیم آماری

برنامهریزی

زیرساختهای اطالعات مکانی ()SDI
توسعه پایگاه اطالعاتی مکانی (نقشه دیجیتال شهر قم و
ایجاد ژئوپرتال شهری)

برنامهریزی

طرح

G06-S03-P03-A04

تهیه آمارنامه شهرداری

برنامهریزی

طرح

G06-S03-P03-A05

توسعه و یکپارچهسازی بانکهای اطالعاتی شهرداری

برنامهریزی
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G07تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

راهبرد

G07-S01

اصالح و بهبود نظام ساختاری-سازمانی

سیاست اجرایی

G07-S01-P01

چابک و منطقیسازی ساختار و فرآیندهای سازمانی

طرح

G07-S01-P01-A01

طرح

G07-S01-P01-A02

طرح

G07-S01-P01-A03

شناسایی و مهندسی مجدد فرایندهای کاری شهرداری با
رویکرد چابکسازی
شناسایی فرصتها و فعالیتهای قابل وا گذاری به بخش
خصوصی (واسپاری ،پیمانکاری ،برونسپاری و خصوصیسازی)
استقرار کامل چارت سازمانی شهرداری

برنامهریزی
برنامهریزی
برنامهریزی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

راهبرد

G07-S01

اصالح و بهبود نظام ساختاری-سازمانی

سیاست اجرایی

G07-S01-P02

گسترش ،تعمیم و نهادینه نمودن سیستمها و نظامات بهرهور مدیریتی

طرح

 G07-S01-P02-A01تدوین و بهروزرسانی برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری قم

طرح

G07-S01-P02-A02

طرح

G07-S01-P02-A03

استقرار سامانه تحقق اهداف و چشمانداز شهرداری
(رصدخانه شهری)
استقرار و پیادهسازی نظامات ارزیابی مدیریت عملکرد و
چرخههای بهبود

برنامهریزی
برنامهریزی
برنامهریزی

طرح

G07-S01-P02-A04

پیادهسازی سیستمهای مدیریت پروژه

برنامهریزی

طرح

G07-S01-P02-A05

استقرار سیستم پرداخت پاداش مبنی بر عملکرد

برنامهریزی

طرح

 G07-S01-P02-A06پیادهسازی مهندسی ارزش برای پروژههای بزرگ مقیاس شهری

برنامهریزی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

راهبرد

G07-S01

اصالح و بهبود نظام ساختاری-سازمانی

سیاست اجرایی

G07-S01-P03

ساماندهی و برنامهریزی بهرهور منابع انسانی

طرح

G07-S01-P03-A01

ارتقای سطح رفاهی پرسنل

برنامهریزی

طرح

G07-S01-P03-A02

آنالیز شغل و شاغل و انطباق آن

برنامهریزی

طرح

G07-S01-P03-A03

طرح

G07-S01-P03-A04

ساماندهی و ساختاردهی جذب ،نگهداشت و ارتقای نیروی
انسانی
اصالح و بهروزرسانی سیستم حقوق و دستمزد شهرداری

برنامهریزی
برنامهریزی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

راهبرد

G07-S02

افزایش مشارکتهای اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره شهر

سیاست اجرایی

G07-S02-P01

ایجاد ظرفیتها و بسترهای الزم برای مشارکت مردم در برنامهریزی شهر

طرح

G07-S02-P01-A01

طرح

G07-S02-P01-A02

طرح

G07-S02-P01-A03

طرح

G07-S02-P01-A04

تدوین سند توسعه محالت براساس نیازهای شهروندان
توسعه مدیریت و نظارت بر عملکرد در سطح محالت با
همکاری شهروندان
توسعه شبکه اجتماعی همیاران محله با محوریت مساجد

شهرسازی
فرهنگی
فرهنگی

ایجاد و توسعه اتاقهای فکر با حضور نخبگان و
صاحبنظران شهر به منظور مشارکت در نظارت و
تصمیمسازی

برنامهریزی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

راهبرد

G07-S02

افزایش مشارکتهای اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره شهر

سیاست اجرایی

G07-S02-P02

ارتقای پاسخگویی به شهروندان

طرح

G07-S02-P02-A01

طرح

G07-S02-P02-A02

طرح

G07-S02-P02-A03

طرح

G07-S02-P02-A04

مالقات مردمی مدیران شهرداری با شهروندان و افزایش
اثربخشی و نتایج آن
توسعه سامانههای ارتباط مردمی شهرداری و پیگیری
شکایات و درخواستهای مردمی
توسعه ابزارهای رسانهای و ارتباطی شهرداری جهت
اطالعرسانی و گزارشدهی به شهروندان
پیادهسازی نظام تکریم ارباب رجوع در سطح شهرداری

روابط عمومی
روابط عمومی
روابط عمومی
روابط عمومی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

راهبرد

G07-S02

افزایش مشارکتهای اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره شهر

سیاست اجرایی

G07-S02-P03

شناسایی و تحلیل خواستههای ذینفعان

طرح

G07-S02-P03-A01

طرح

G07-S02-P03-A02

طرح

G07-S02-P03-A03

سنجش نظاممند و مستمر نظرات و افکار مردم و سایر
گروههای ذینفع در خصوص مدیریت شهری
تحلیل خواستههای گروههای مختلف ذینفع و جلب
اعتماد آنها
کاربست تحلیل نیازهای ذینفعان در برنامهریزی و مدیریت
شهری

برنامهریزی
برنامهریزی
برنامهریزی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

راهبرد

G07-S03

تعمیم ارزشهای اسالمی و قانونمداری در مدیریت شهری

سیاست اجرایی

G07-S03-P01

قانونمداری ،ارتقای سالمت و مبارزه با مفاسد اداری

طرح

G07-S03-P01-A01

طرح

G07-S03-P01-A02

طرح

G07-S03-P01-A03

طرح

G07-S03-P01-A04

قانونمداری و شفافسازی کلیه فرآیندها و رویههای کاری
شهرداری

برنامهریزی

تهیه منشور و آییننامه اخالقی و انضباطی

برنامهریزی

شفافسازی و نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آییننامههای

مالی و

مالی و معامالتی شهرداری

اقتصادی

گسترش قانونمداری در ذینفعان (شهروندان و  )...در
حیطه مدیریت شهری

برنامهریزی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G07

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار شهری

راهبرد

G07-S03

تعمیم ارزشهای اسالمی و قانونمداری در مدیریت شهری

سیاست اجرایی

G07-S03-P02

الگوسازی مدیریت اسالمی و ارائه آن در جهان اسالم

طرح

G07-S03-P02-A01

طرح

G07-S03-P02-A02

طرح

G07-S03-P02-A03

انجام مطالعات الگوی اسالمی مدیریت شهری
تبادل تجربههای موفق مدیریت شهری با سایر شهرها
وشهرهای اسالمی
تقویت و اشاعه ارزشهای اسالمی در مدیریت شهری

فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G08سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای شهری در قالب جهانشهر دینی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

هدف

G08

راهبرد

G08-S01

سیاست اجرایی

G08-S01-P01

طرح

G08-S01-P01-A01

طرح

G08-S01-P01-A02

طرح

G08-S01-P01-A03

طرح

G08-S01-P01-A04

طرح

G08-S01-P01-A05

طرح

G08-S01-P01-A06

موضوع

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی
بهسازی ،زیباسازی و ارتقای غنای حسی با رویکرد هویتبخشی به سیما و
منظر شهری (عینی و ذهنی)
ساماندهی و ارتقای منظر شهری منطبق بر شاخصهای هویت اسالمی-
ایرانی
ایجاد و توسعه هنرهای شهری منطبق با شاخصهای هنر
اسالمی-ایرانی (گرافیک شهری ،نقاشی دیواری و نقش

زیباسازی

برجسته و)...
توسعه آثار حجمی ،نماد و المانهای شهری منطبق با
شاخصهای هنر اسالمی-ایرانی
تدوین مقررات و ضوابط ساماندهی سیما و منظر شهری در
گسترههای ویژه
ساماندهی سازههای تبلیغات محیطی و شهری و تابلوهای
معرف کاربری صنوف
طراحی و توسعه آبنماهای شهری
ارتقای مشارکت شهروندان و سایر دستگاههای دولتی و
خصوصی در زیباسازی شهر

زیباسازی
شهرسازی
زیباسازی
زیباسازی
زیباسازی

طرح

G08-S01-P01-A07

انتظام بصری و نورپردازی شهری

زیباسازی

طرح

G08-S01-P01-A08

حذف زواید بصری

زیباسازی
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G08

راهبرد

G08-S01

سیاست اجرایی

G08-S01-P02

طرح

G08-S01-P02-A01

طرح

G08-S01-P02-A02

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی
بهسازی ،زیباسازی و ارتقای غنای حسی با رویکرد هویتبخشی به سیما و
منظر شهری (عینی و ذهنی)
ساماندهی مبلمان و المانهای شهری
ساماندهی مبلمان شهری پارکها و بوستانهای شهری
ساماندهی المانها و مبلمان شهری معابر ،میدانها و
فضاهای شهری

زیباسازی
زیباسازی

طرح

G08-S01-P02-A03

ساماندهی مبلمان گسترههای ویژه منطبق با هویت محل

زیباسازی

طرح

G08-S01-P02-A04

تدوین ضوابط و استاندارد طراحی مبلمان شهری

زیباسازی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

هدف

G08

راهبرد

S02-G08

سیاست اجرایی

P01-S02-G08

طرح

A01-P01-S02-G08

طرح

A02-P01-S02-G08

طرح

A03-P01-S02-G08

موضوع

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی
احیای معماری و هویت اسالمی-ایرانی در شهرسازی و معماری
شفافسازی ،تبیین و ترویج الگوی معماری و شهرسازی اسالمی-ایرانی در
ساختوساز شهری
تهیه ضوابط و دستورالعملهای معماری و شهرسازی
اسالمی-ایرانی
تصویب و الزامآوری اجرای ضوابط معماری و شهرسازی
اسالمی-ایرانی در ساختوسازها
مطالعه الگوی شهرسازی و معماری اسالمی-ایرانی در
ساختوسازها شهر

شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G08

راهبرد

G08-S02

احیای معماری و هویت اسالمی-ایرانی در شهرسازی و معماری

سیاست اجرایی

G08-S02-P02

نفوذ شاخصهای معماری اسالمی-ایرانی در ساختوساز شهری

طرح

G08-S02-P02-A01

طرح

G08-S02-P02-A02

طرح

G08-S02-P02-A03

طرح

G08-S02-P02-A04

طرح

G08-S02-P02-A05

طرح

G08-S02-P02-A06

طرح

G08-S02-P02-A07

طرح

G08-S02-P02-A08

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی

ارائه سیاستهای تشویقی در راستای ترویج نماهای
همخوان با معماری اسالمی-ایرانی
ارتقای کیفیت فضاهای عمومی براساس الگوی شهرسازی
معماری اسالمی-ایرانی
هماهنگسازی سبکهای جدید معماری با الگوی
شهرسازی اسالمی و ایرانی (بومی و سنتی)
برجستهسازی مکتب معماری و هنر ایرانی -اسالمی در
شکلگیری و بازطراحی گسترههای ویژه
مراعات اصل مسجدمحوری در طراحی مرا کز محلهای

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

تدوین و استقرار ضوابط و دستورالعملهای سلبی جهت
جلوگیری از بهکارگیری مستقیم عناصر معماری غیر ایرانی و

شهرسازی

متناسبسازی آن با معماری ایرانی-اسالمی
توسعه و تقویت الگوی توسعه تک خانواری (توسعه
ویالسازی)
طرح مرمت شهری محدودههای باهویت تاریخی حاوی
الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی

شهرسازی

شهرسازی
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G08

راهبرد

G08-S03

انسجام و انتظامبخشی به کالبد و فضای شهری

سیاست اجرایی

G08-S03-P01

تدوین ،نظارت و بازنگری بر پیادهسازی طر حهای توسعه شهری

طرح

G08-S03-P01-A01

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی

تهیه ،بهروزرسانی و کاربست طر حهای موضوعی و موضعی
در راستای تحقق طرح تفصیلی

شهرسازی

طرح

G08-S03-P01-A02

تحقق و پایش بازخوردهای طر حهای تفصیلی و جامع

شهرسازی

طرح

G08-S03-P01-A03

طرح بازتولید و احیای اراضی متروک شهری

شهرسازی

طرح

G08-S03-P01-A04

طرح

G08-S03-P01-A05

طرح

G08-S03-P01-A06

طرح

G08-S03-P01-A07

طرح

G08-S03-P01-A08

طرح

G08-S03-P01-A09

تدوین ضوابط تشویقی خروج و جایگزینی کاربریهای
نامتناسب شهری
استقرار سامانه رصد و پایش تحقق سرانه خدمات هفتگانه
شهری
طراحی شهری شهر دوستدار کودک و سالمند با تا کید بر
آموزندگی محیط شهری
طر حهای ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطی رودخانه
قمرود و محیط پیرامونی
طراحی شهری پهنهها و محورهای مستعد شهری
ایجاد و توسعه فضاهای اجتماعی ( )Social spaceچشمنواز با
تأ کید بر الزامات بومی

شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G08

راهبرد

G08-S03

انسجام و انتظامبخشی به کالبد و فضای شهری

سیاست اجرایی

G08-S03-P02

مدیریت و نظارت بر حریم شهر

طرح

G08-S03-P02-A01

طرح

G08-S03-P02-A02

طرح

G08-S03-P02-A03

طرح

G08-S03-P02-A04

طرح

G08-S03-P02-A05

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی

تهیه و اجرای طر حهای ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه
حریم
استقرار ساختار و تشکیالت مدیریت حریم با همکاری سایر
دستگاهها
هماهنگی با سایر دستگاههای ذیصالح در راستای توسعه
کمربند سبز در حریم با هدف جلوگیری از رشد کالبدی شهر
بازنگری طرح جامع حریم در رابطه با امکانسنجی تأمین
کمبودهای خدماتی مقیاس شهری
تهیه طر حهای ساماندهی و زیباسازی ورودیهای شهر

شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
کنترل و
نظارت

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

هدف

G08

راهبرد

G08-S04

سیاست اجرایی

G08-S04-P01

طرح

G08-S04-P01-A01

طرح

G08-S04-P01-A02

طرح

G08-S04-P01-A03

موضوع

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی
نظارت و کنترل بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
بهروزرسانی و کاربست اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در
ساختوساز شهری
کنترل و نظارت بر ساختوساز مطابق ضوابط مقررات ملی
ساختمان و ضوابط شهرسازی
طرح بهروزرسانی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در
ساختوساز شهری
کنترل و نظارت بر ساختوساز در حریم

شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G08

راهبرد

G08-S04

نظارت و کنترل بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

سیاست اجرایی

G08-S04-P02

ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساختوساز شهری

طرح

G08-S04-P02-A01

طرح

G08-S04-P02-A02

طرح

G08-S04-P02-A03

طرح

G08-S04-P02-A04

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی

تقویت سیاستها و برخوردهای قانونی و مؤثر بر تخلفات
ساختمانی
ارتقای نظام فنی و اجرایی نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر
ساختمانی
بررسی و تدوین فرآیند رتبهبندی ساختمانها در راستای
اجرای مقررات ملی ساختمان
اصالح ،بهروزرسانی و هوشمندسازی فرآیند صدور پروانه و
نظارت بر اجرای ساختوسازها

شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
شهرسازی
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G09اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G09

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

راهبرد

G09-S01

توسعه دیپلماسی شهری

سیاست اجرایی

G09-S01-P01

بهبود زیرساختهای ارتباطی شهرداری قم در سطح ملی و بینالمللی

طرح

 G09-S01-P01-A01ایجاد و توسعه پرتال بههنگام شهرداری به زبانهای مختلف روابط عمومی
تهیه گزارشات موضوعی مختلف در زمینه فرصتهای

طرح

 G09-S01-P01-A02همکاری ،تجارب و دستاوردهای مدیریت شهری شهرداری

روابط عمومی

قم

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G09

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

راهبرد

G09-S01

توسعه دیپلماسی شهری

سیاست اجرایی

G09-S01-P02

گسترش کمی و کیفی پیمانهای خواهرخواندگی و پیوندهای فرهنگی

طرح

G09-S01-P02-A01

طرح

G09-S01-P02-A02

طرح

G09-S01-P02-A03

شناسایی شهرهای هدف به منظور تبادل پیمان
خواهرخواندگی
رایزنی و برقراری ارتباط دیپلماتیک و تهیه اسناد ،الزامات و
پیشنهادیههای خواهرخواندگی
اطالعرسانی رخدادهای مختلف ملی و بینالمللی شهر قم
برای کالنشهرها

روابط عمومی
روابط عمومی
روابط عمومی
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G09

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

راهبرد

G09-S01

توسعه دیپلماسی شهری

سیاست اجرایی

G09-S01-P03

برقراری ارتباط هدفمند با کالنشهرها و بهرهگیری از تجارب

طرح

G09-S01-P03-A01

طرح

G09-S01-P03-A02

تقویت و توسعه ارتباطات با شهرهای اسالمی( 1نظیر برگزاری
نشست شهرداران شهرهای اسالمی در قم)

روابط عمومی

برقراری ارتباط با سازمانهای بینالمللی تأثیرگذار در
مدیریت شهری (متروپلیس ،Unhabitat ،بانک توسعه

برنامهریزی

آسیایی و)...
طرح

G09-S01-P03-A03

تبادل دانش و تجربیات با کالنشهرهای هدف

برنامهریزی

طرح

G09-S01-P03-A04

توسعه ارتباطات و همبستگی با شهرهای مذهبی (ملی)

روابط عمومی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G09

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

راهبرد

G09-S02

حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بینالمللی

سیاست اجرایی

G09-S02-P01

طرح

G09-S02-P01-A01

طرح

G09-S02-P01-A02

طرح

G09-S02-P01-A03

ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز برگزاری همایشهای ملی و
بینالمللی
توسعه و تجهیز مرا کز همایشهای ملی و بینالمللی
توسعه سازههای تبلیغاتی و تابلوهای هدایت مسیر شهری به
زبانهای بینالمللی
بهبود کیفیت میزبانی همایشها و مراسمات ملی و
بینالمللی

روابط عمومی
روابط عمومی
روابط عمومی
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G09

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

راهبرد

G09-S02

حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بینالمللی

سیاست اجرایی

G09-S02-P02

محوریت برگزاری رخدادها و همایشها در موضوعات شهری

طرح

G09-S02-P02-A01

دبیری همایشها و جشنوارههای مدیریت شهری

برنامهریزی

طرح

G09-S02-P02-A02

مرکزیت رخدادهای فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی

فرهنگی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G09

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

راهبرد

G09-S02

حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بینالمللی

سیاست اجرایی

G09-S02-P03

الگوسازی مدیریت شهری از منظر اسالم و ارائه آن

طرح

G09-S02-P03-A01

طرح

 G09-S02-P03-A02تبادل تجربههای موفق مدیریت شهری با شهرهای اسالمی
G09-S02-P03-A03

انجام مطالعات الگوی اسالمی مدیریت شهری

تقویت و اشاعه ارزشهای اسالمی در مدیریت شهری

فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G09

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

راهبرد

G09-S02

حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بینالمللی

سیاست اجرایی

G09-S02-P04

برقراری ارتباط با مرا کز حکومتی و نهادهای تأثیرگذار بر مدیریت شهری

طرح

G09-S02-P04-A01

طرح

G09-S02-P04-A02

طرح

G09-S02-P04-A03

برقراری ارتباط هدفمند و تبادل نظرات با دبیرخانه
کالنشهرها
توسعه تعامالت با نهادهای حا کمیتی (وزارت کشور،
شهرداریها) در راستای حمایت از پروژههای شهرداری
جذب اعتبارات از نهادهای فرهنگی و هنری در سطح ملی و
بینالمللی با هدف برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی

برنامهریزی
برنامهریزی
فرهنگی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G09

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالملی شهر قم

راهبرد

G09-S02

حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بینالمللی

سیاست اجرایی

G09-S02-P05

توسعه نشانشهر اسالمی قم

طرح

G09-S02-P05-A01

طرح

G09-S02-P05-A02

طرح

G09-S02-P05-A03

طرح

G09-S02-P05-A04

برندسازی قم به عنوان شهر کرامت
برجستهسازی نمادها و محورهای نشانشهری قم در
رسانههای جمعی و تصویری
مطالعه و شناسایی محورهای نشانشهری قم
برندسازی و ترویج مؤلفههای نشانشهری قم به شهروندان
و گردشگران

فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G10توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات شهری برای شهروندان و زایرین

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

هدف

G10

راهبرد

G10-S01

سیاست اجرایی

G10-S01-P01

طرح

G10-S01-P01-A01

طرح

G10-S01-P01-A02

طرح

G10-S01-P01-A03

طرح

G10-S01-P01-A04

طرح

G10-S01-P01-A05

موضوع

توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات شهری برای
شهروندان و زایرین
توزیع متوازن و متعادل امکانات خدماتی شهرداری در سطح شهر
گسترش دسترسی شهروندان به فضاهای تجاری و شبکه توزیع کاالی مرجع
و کارآمد
احداث و توسعه بازارها در جهت افزایش شعاع پوشش
توسعه مرا کز تهیه و توزیع کاالی مصرفی خانواده با رویکرد
محلهمحوری
افزایش جذابیت خرید از طریق ارتقای کیفیت محصوالت و
خدمات ارائهشده در بازارها و میادین شهرداری
مشارکت بخش خصوصی در توسعه فروشگاههای بزرگ در
مرا کز گردشگری و ایستگاههای قطار شهری
ساماندهی مرا کز عمدهفروشی توزیع مواد غذایی در میادین
میوه و ترهبار

میادین
میادین
میادین
میادین
میادین
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G10

راهبرد

G10-S01

سیاست اجرایی

G10-S01-P02

طرح

G10-S01-P02-A01

طرح

G10-S01-P02-A02

طرح

G10-S01-P02-A03

طرح

G10-S01-P02-A04

طرح

G10-S01-P02-A05

توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات شهری برای
شهروندان و زایرین
توزیع متوازن و متعادل امکانات خدماتی شهرداری در سطح شهر
محرومیتزدایی و تعدیل نابرابریها و بهبود دسترسی شهروندان به فضاهای
خدماتی
توسعه و بهسازی آرامستانها و افزایش ظرفیت دفن اموات

آرامستانها

براساس نیاز شهر
بهبود سرانه کاربریهای خدمات اساسی در مناطق محروم و

شهرسازی

کمتر توسعه یافته
تفکیک و تجمیع اراضی و استفاده از سهم خدمات شهرداری در
راستای تعدیل نابرابریها
برنامهریزی تأمین و تخصیص بهینه امال ک و مستغالت منطبق بر
برنامه توسعه شهری
شناسایی و اولویتبندی نیازهای ذینفعان در راستای
برنامههای توسعه شهری

شهرسازی
امال ک
شهرسازی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G10

راهبرد

G10-S02

بهسازی و نوسازی تأسیسات ،ماشینآالت و زیرساختهای شهری

سیاست اجرایی

G10-S02-P01

بهسازی و نگهداری تأسیسات شهری

طرح

G10-S02-P01-A01

طرح

 G10-S02-P01-A02استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری

توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات شهری برای
شهروندان و زایرین

ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری

مدیریت حفاریهای درونشهری

طرح

G10-S02-P01-A03

طرح

 G10-S02-P01-A04تحقق کاربریهای تأسیسات شهری در طرح تفصیلی

خدمات شهری
خدمات شهری
عمران
عمران
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G10

راهبرد

G10-S02

بهسازی و نوسازی تأسیسات ،ماشینآالت و زیرساختهای شهری

سیاست اجرایی

G10-S02-P02

نوسازی و بهسازی ماشینآالت عمرانی

طرح

G10-S02-P02-A01

طرح

G10-S02-P02-A02

توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات شهری برای
شهروندان و زایرین

تأمین و نوسازی ناوگان ماشینآالت عمرانی مورد نیاز
احداث مرکز نگهداری ،بهسازی و تعمیرات ماشینآالت
عمرانی و خدماتی

عمران
عمران

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G10

راهبرد

G10-S03

بهسازی و نوسازی تأسیسات ،ماشینآالت و زیرساختهای شهری

سیاست اجرایی

G10-S03-P01

توسعه و تجهیز مرا کز اسکان موقت شهری ویژه زایرین

طرح

G10-S03-P01-A01

طرح

G10-S03-P01-A02

ایجاد ستادهای هدایت زایرین و گردشگران

طرح

G10-S03-P01-A03

توسعه و تجهیز و بهسازی مرا کز اسکان شهرداری

توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات شهری برای
شهروندان و زایرین

مشارکت با بخش خصوصی در احداث مرا کز اسکان موقت

خدمات

زایرین

شهری
خدمات
شهری
خدمات
شهری

 246چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400
دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

هدف

G10

راهبرد

G10-S03

توسعه گردشگری شهری و تأمین زیرساختهای مورد نیاز زایرین

سیاست اجرایی

G10-S03-P02

ارتقای کیفیت میزبانی شهر از زایرین و گردشگران

طرح

موضوع

توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات شهری برای
شهروندان و زایرین

 G10-S03-P02-A01توسعه زیرساختهای گردشگری در حوزه عملیاتی شهرداری

خدمات
شهری
خدمات

طرح

G10-S03-P02-A02

ایجاد تورها و سرویسهای ویژه گردشگری

طرح

G10-S03-P02-A03

ارائه خدمات و محصوالت فرهنگی به گردشگران

فرهنگی

طرح

G10-S03-P02-A04

افزایش تأثیرگذاری معنوی در گردشگران و زایرین

فرهنگی

شهری

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G10

راهبرد

G10-S03

توسعه گردشگری شهری و تأمین زیرساختهای مورد نیاز زایرین

سیاست اجرایی

G10-S03-P03

نوسازی ،بهسازی و توسعه مرا کز گردشگری ،زیارتی و محورهای پرظرفیت

طرح

G10-S03-P03-A01

ایجاد مناطق و سایتهای ویژه گردشگری

طرح

G10-S03-P03-A02

شناسایی و معرفی پتانسیلهای گردشگری

طرح

G10-S03-P03-A03

ایجاد محورهای گردشگری فرهنگی-دینی در سطح شهر

توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات شهری برای
شهروندان و زایرین

خدمات
شهری
خدمات
شهری
فرهنگی
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دفترچه طر حهای موضوعی
هدف  :G11ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

راهبرد

G11-S01

حفاظت و احیای محورهای ارزشمند فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر

سیاست اجرایی

G11-S01-P01

حفاظت و احیای میراث فرهنگی و تاریخی شهر

طرح

G11-S01-P01-A01

طرح

G11-S01-P01-A02

طرح

 G11-S01-P01-A03شناسایی و معرفی آثار فرهنگی و تاریخی فاخر در سطح شهر

طرح

G11-S01-P01-A04

طرح

G11-S01-P01-A05

ساماندهی بقاع متبرکه
همکاری در مرمت و بازسازی محورهای ارزشمند تاریخی و
فرهنگی
هماهنگی با مراجع ذیصالح (اداره کل میراث) در مدیریت و
راهبری احیا و بازسازی بافتهای تاریخی و فرهنگی
مشارکت با سازمانهای مردمنهاد در راستای نگهداری و
حفاظت از بافتهای فرهنگی و تاریخی

شهرسازی
شهرسازی
فرهنگی
شهرسازی
شهرسازی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

راهبرد

G11-S01

حفاظت و احیای محورهای ارزشمند فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر

سیاست اجرایی

G11-S01-P02

حفاظت و احیای محورهای ارزشمند انقالبی شهر

طرح

G11-S01-P02-A01

طرح

G11-S01-P02-A02

شناسایی ،احیا ،معرفی و حفاظت فعال از گسترههای دارای
میراث و هویت انقالبی
حفاظت و گسترش محورها و آثار دربردارنده ارزشها و وقایع
دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)

شهرسازی
شهرسازی
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دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

راهبرد

G11-S01

حفاظت و احیای محورهای ارزشمند فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر

سیاست اجرایی

G11-S01-P03

طرح

G11-S01-P03-A01

طرح

G11-S01-P03-A02

طرح

G11-S01-P03-A03

طرح

G11-S01-P03-A04

بازشناسی هویت اسالمی-ایرانی و ارزشهای تاریخی محالت با محوریت
مساجد
شناسایی و برجستهسازی بافتهای ویژه و ارزشمند در
محالت
معرفی و اطالعرسانی هویت و ارزشهای محالت به
شهروندان
حمایت و ایجاد مرا کز بازشناسی و احیای محالت با استفاده
از ظرفیت مساجد
نکوداشت یاد و خاطره شهدا ،مفاخر فرهنگی ،تاریخی و
انقالبی محالت

شهرسازی
فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

راهبرد

S02-G11

اعتالی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی شهروندان

سیاست اجرایی

P01-S02-G11

ترویج و گسترش ارزشهای دینی ،انقالبی و ملی

طرح

A01-P01-S02-G11

طرح

A02-P01-S02-G11

طرح

A03-P01-S02-G11

طرح

A04-P01-S02-G11

حمایت از برنامههای فرهنگی و هنری با محوریت ارزشهای
دینی و انقالبی
پاسداشت مناسبتهای دینی ،آیینی و انقالبی
ترغیب و افزایش مشارکت شهروندان و سازمانهای مردمنهاد
در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی
استفاده از ظرفیت تبلیغات شهری جهت یادآوری و
بازشناسی ارزشهای دینی و انقالبی

فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

راهبرد

G11-S02

اعتالی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی شهروندان

سیاست اجرایی

G11-S02-P02

طرح

G11-S02-P02-A01

طرح

G11-S02-P02-A02

طرح

G11-S02-P02-A03

طرح

G11-S02-P02-A04

بهرهگیری از پتانسیلهای حوزه علمیه قم و سایر نهادهای دینی ،علمی و
فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ اسالمی-ایرانی
برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی با حضور اساتید
حوزه و دانشگاه برای ترویج فرهنگ اسالمی-ایرانی

فرهنگی

تقویت اعتماد اجتماعی (بین فردی و گروهی) جهت ارتقای
سطح همبستگی و انسجام اجتماعی با استفاده از پایگاه

فرهنگی

اجتماعی حوزه علمیه قم (تقویت سرمایههای اجتماعی)
تبیین ،معرفی و ترویج سبک زندگی شهروند اسالمی با
استفاده از اساتید حوزه و دانشگاه
ارائه برنامههای ترویجی اسالمی-ایرانی با مشارکت سایر
دستگاههای ذیربط و مؤسسات فرهنگی و اجتماعی

فرهنگی
فرهنگی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

راهبرد

G11-S02

اعتالی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی شهروندان

سیاست اجرایی

G11-S02-P03

توسعه کمی و کیفی فرهنگسراها در راستای ترویج فرهنگ اسالمی-ایرانی

طرح

 G11-S02-P03-A01احداث و توسعه فرهنگسراها و گسترش شعاع پوشش آنها

فرهنگی

طرح

ارتقای کیفی محتوا و برنامههای قابل ارائه در فرهنگسراها

فرهنگی

G11-S02-P03-A02

 250چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

راهبرد

S03-G11

سیاست اجرایی

P01-S03-G11

طرح

A01-P01-S03-G11

طرح

A02-P01-S03-G11

طرح

A03-P01-S03-G11

تولید ،عرضه و حمایت از خدمات و محصوالت فرهنگی در راستای ارتقای
هویت فرهنگی،تاریخی و انقالبی
حمایت از تولید محصوالت فرهنگی
تولید و حمایت از محتواهای شنیداری و دیداری در حوزه
فرهنگ شهروندی
تولید و حمایت از محتواهای فرهنگ شهروندی در فضای
مجازی و نرم افزارهای فرهنگی
حمایت از انتشار و ترویج کتابهای مرتبط با فرهنگ
شهروندی

فرهنگی
فرهنگی
فرهنگی

دفترچه توضیحی طر حهای سند راهبردی شهرداری قم

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

راهبرد

G11-S03

سیاست اجرایی

G11-S03-P02

طرح

G11-S03-P02-A01

طرح

G11-S03-P02-A02

طرح

G11-S03-P02-A03

تولید ،عرضه و حمایت از خدمات و محصوالت فرهنگی در راستای ارتقای
هویت فرهنگی،تاریخی و انقالبی
حمایت و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی
برگزاری نمایشگاهها ،اجراها و تئاترهای آیینی در جهت
تقویت فرهنگ اسالمی-ایرانی و انقالبی و حمایت از عرضه

فرهنگی

محصوالت فرهنگی
توسعه و ایجاد راستههای فرهنگی و کانونهای مردمی در
سطح محالت ویژه (سرای محله)

فرهنگی

مشارکت با بخش خصوصی ،سازمانهای مردمنهاد و
سایر دستگاهها در خصوص حمایت و عرضه محصوالت و
محتواهای فرهنگی

فرهنگی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G11

ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم

راهبرد

G11-S03

سیاست اجرایی

G11-S03-P03

تولید ،عرضه و حمایت از خدمات و محصوالت فرهنگی در راستای ارتقای
هویت فرهنگی،تاریخی و انقالبی
توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

طرح

G11-S03-P03-A01

توسعه ،تجهیز و نگهداری کتابخانهها

فرهنگی

طرح

G11-S03-P03-A02

برگزاری مسابقات مختلف با محوریت کتابخوانی

فرهنگی

طرح

G11-S03-P03-A03

تجهیز و ارتقای کیفی(محتوایی) و کمی کتابهای موجود در
کتابخانههای عمومی

فرهنگی

|  .4استخراج ماتریس  SWOTدر شهرداری قم |
پــس از مشــخص شــدن راهبردهــا ،در این بخش به ترســیم ماتریــس  SWOTو تحلیل آن در شــهرداری قــم خواهیم پرداخت.
نخست تعاریف و توضیحاتی در ارتباط با ماتریس  SWOTارائه خواهیم داد.

 -1-4تعریف ماتریس  SWOTو ساختار تحلیلی آن |
تجزیــه و تحلیــل قوتهــا ،ضعفهــا ،فرصتهــا و تهدیدهــا یکــی از رایجتریــن و پرکاربردتریــن تکنیکهــا در قســمت تدویــن
استراتژیها میباشد .در این تجزیه و تحلیل ،عوامل داخلی و خارجی شناسایی شده ،دورن ماتریس چهارخانهای قرار گرفته
و استراتژیهای درون سازمان از تأثیرات متقابل این عوامل استخراج میگردند.
رویکرد ماتریس  ،SWOTبه یکی از پرکاربردترین تکنیکهای مورد استفاده در فرآیند برنامهریزی استراتژیک مشهور میباشد.
تجزیه و تحلیل  SWOTو رویکردهای مشــابه آن را میتوان در درون بســیاری از مکاتب و الگوهای برنامهریزی اســتراتژیک به
سادگی مشاهده کرد.
ماتریس  SWOTاز آن جهت به عنوان یک ابزار تحلیلی مهم در فرآیند برنامهریزی استراتژیک یاد میشود که در تقابل قراردادن
فرصتهــا ،تهدیدهــا ،قوتهــا و ضعفهــا بــا یکدیگــر ،امــکان شناســایی اســتراتژیهای اثربخش و برخاســته از پتانســیلهای
بالفعل و بالقوه در راســتای کاهش ضعفهای داخلی و کمرنگ کردن اثرات منفی ناشــی از تهدیدات محیطی را به مدیران و
تصمیمگیران سازمان میدهد.
ایــن ماتریــس یکــی از ابزارهای مهمی اســت که مدیــران به کمک آن اطالعات را مقایســه میکنند و میتوانند با اســتفاده از آن
چهار نوع استراتژی ارائه نمایند:
استراتژیهای  ،SOاستراتژیهای  ،WOاستراتژیهای  STو استراتژیهای  .WTمقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی
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از مشــکلترین بخشهای تهیه ماتریس تهدیدات ،فرصتها ،نقاط ضعف و نقاط قوت اســت .در اجرای اســتراتژیهای ،SO
ســازمان بــا اســتفاده از نقاط قوت داخلی میکوشــد از فرصتهای خارجــی بهرهبرداری نماید .همه مدیــران ترجیح میدهند
سازمانشــان در موقعیتــی قــرار گیرد که بتوانند با اســتفاده از نقاط قــوت داخلی ،از رویدادها و روندهــای خارجی بهرهبرداری
ً
نمایند .معموال سازمانها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژیهای  SOاستفاده میکنند.
هــدف اســتراتژیهای  WOاین اســت که ســازمان با بهرهبرداری از فرصتهــای موجود در محیط خارج ،بکوشــد نقاط ضعف
داخلــی را بهبــود بخشــد .ســازمانها در اجــرای اســتراتژیهای  STمیکوشــند بــا اســتفاده از نقاط قــوت خود ،اثرات ناشــی از
تهدیــدات موجــود در محیــط خــارج را کاهــش دهند یــا آنها را از بیــن ببرند .ســازمانهایی کــه اســتراتژیهای  WTرا به اجرا
درمیآورنــد ،حالــت تدافعــی بــه خــود گرفتــه و هدف آنــان کم کــردن نقاط ضعف داخلــی و پرهیــز از تهدیدات ناشــی از محیط
خارجی است.
جدول  :48ماتریس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات ()SWOT

نقاط قوتS-
-1
-2
 -3نقاط قوت را فهرست کنید

فرصتهاO-
-1
-2
 -3فرصتها را فهرست کنید
تهدیدهاT-
-1
-2
 -3تهدیدات را فهرست کنید

نقاط ضعفW-
-1
-2
 -3نقاط ضعف را فهرست کنید

استراتژیهای SO

استراتژیهای WO

با بهره جستن از نقاط قوت ،درصدد

با بهره جستن از فرصتها ،نقاط

بهرهبرداری از فرصتها برآیید.

ضعف را از بین ببرید.

استراتژیهای ST

استراتژیهای WT

برای احتراز از تهدیدات ،از نقاط قوت

نقاط ضعف را کاهش دهید و از

استفاده کنید.

تهدیدات پرهیز کنید.

در ماتریس SWOTهدف ،دســتیابی به بهترین اســتراتژیها در ســطح ســازمان با قابلیت اجرایی مناســب میباشــد .از این
رو در انتهــای تحلیــل فــوق ،بــا مجموعهای از اســتراتژیهای برخاســته از عوامل داخلی و خارجی ســازمان مواجه هســتیم که
به دلیل انطباق با پتانســیلها و کاســتیهای ســازمان ،دارای قابلیت اجرایی باالیی هســتند .البته میزان قابلیتها و اهمیت
استراتژیهای موجود در این ماتریس ،به طور حتم با یکدیگر یکسان نبوده و میتواند درجات اهمیت متفاوتی داشته باشد.
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 -2-4تعیین ماتریس  SWOTدر شهرداری قم |
پس از توضیح ماتریس  ،SWOTدر این قسمت این ماتریس را در شهرداری قم ترسیم کرده و به تحلیل آن خواهیم پرداخت.
نخســت نقــاط قــوت و ضعــف ،فرصتها و تهدیدهای بهدســت آمده در شــهرداری قم -کــه در فصل  4بــه آن پرداختیم -را در
خانههای تعیین شده در ماتریس  SWOTقرار میدهیم.
جدول  :49ماتریس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات ( )SWOTشهرداری قم

قوتS -
 :S1وجود همدلی و انسجام در بین مدیران شهرداری
و شورای محترم اسالمی شهر
 :S2وجود طرح های موضعی و موضوعی شهری بروز
شده

 :W1باال بودن حجم دیون وتعهدات مالی شهرداری
 :W2پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی

 :S3تیم مدیریتی دارای سابقه باال در مدیریت شهری

 :W3تکیه بودجه بر منابع درامدی ناپایدار و بی ثباتی منابع درامدی موجود

 :S4وجود نگاه برنامه محوری در مدیران

 :W4ضعف در اطالع رسانی و فرهنگ سازی وارتباط با شهروندان

 :S5وجود امال ک با قابلیت باالی سرمایه گذاری و
پیشبرد اهداف شهری در اختیار شهرداری

 :W5کاستی در تامین وپشتیبانی سیستم های نرم افزاری یکپارچه

 :S6شفافیت در اجرای پروژه های شهرداری

 :W6ضعف ساختار و فرایند بودجه ریزی  ،تخصیص اعتبارات و کنترل بودجه

 :S7بکارگیری نیروهای جوان و تحصیلکرده و متعهد

 :W7ضعف در ساختار نظارت بر پروژه های مختلف شهرداری

 :S8وجود رویکرد توسعه متوازن مناطق شهری در

 :W8نا کارامدی نظام آموزش منابع انسانی

برنامه ریزی ها (رویکرد محرومیت زدایی)
SWOT

ضعفW -

 :W9عدم برنامه ریزی دقیق و کارامد در حوزه تملک و ممیزی امال ک
 :W10عدم تصویب و اجرا شدن چارت سازمانی و انطباق ویژگیهای شغل و شاغل
 :W11نبود ثبات در مدیران ارشد
 :W12عدم وجود زیر ساخت های توسعه حمل و نقل غیر موتوری ( پیاده  ،دوچرخه)
 :W13عدم وجود ساختار و سیستم مدیریت دانش و انتقال دانش و تجربیات
 :W14عدم وجود نظام یکپارچه و پیوسته مدیریت و بروز آوری آمار و اطالعات
 :W15عدم هماهنگی  ،بخشی نگری و عدم تعامل مناسب بین حوزه های مختلف شهرداری
 :W16فرسودگی ،عدم استاندارد بودن زیر ساخت ها و تجهیزات و ماشین آالت خدمات و عمران
شهری
 :W17فقدان سیستم حسابداری تعهدی  ،قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی
 :W18کمبود فضاهای فرهنگی ،تفریحی ،و ورزشی در اختیار شهرداری
 :W19نا کارامدی ابزارهای شناسایی و جلب اعتماد و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی
 :W20نا کارامدی نظام جذب ،حفظ و ارتقاء منابع انسانی و سیستم جبران خدمت
 :W21باال بودن بهای تمام شده پروژه های شهری
 :W22عدم تکمیل کمربند سبز
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 :O1برخورداری از ظرفیت های ویژه بلوار پیامبر اعظم جهت اجرای پروژه عظیم فرهنگی به صورت مشارکتی
 :O2وجود حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد شریف جمکران وسایر قبور متبرکه امام زادگان
 :O3موقعیت جغرافیایی ویژه و استقرار در مسیر چهارراه مواصالتی كشور
 :O4حجم باالی مسافر و گردشگر دینی
فرصت هاO -

 :O5وجود مشوق ها و پتانسیلهای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری

راهبردهای

راهبردهای

 :O6دیدگاه ویژه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ومدیران ارشد نظام به شهر قم

SO

WO

 :O7جنبه های مثبت نزدیک بودن به پایتخت ( نزدیک به پیمانکاران بزرگ  ،مرکز تصمیم گیری و)..
 :O8استفاده از اراضی دولتی ،نظامی ،عمومی و خصوصی و بافتهای فرسوده جهت توسعه فضای سبز
 :O9جایگاه ویژه سیاسی  ،دینی  ،اجتماعی و فرهنگی شهر و پشتوانه و هویت تاریخی ،فرهنگی و مذهبی شهر
 :O10وجود بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیع  ،دانشگاه های شاخص و موسسات علمی تحقیقاتی متعدد و معتبر
 :T1عدم حمایتهای ملی و قانونی از طرحهای توسعه شهری شهر قم متناسب با جایگاه ویژه شهر
 :T2تعدد مرا کز تصمیم گیری،تداخل وظایف و عدم همکاری و تعامل مناسب ارگانهای دولتی ،نظارتی و سایر
مرا کز در راستای انجام پروژه های شهری ( عدم تحقق مدیریت واحد شهری)
 :T3رشد مهاجرت بی رویه به شهر قم
 :T4رکود بازار مسکن و کاهش تقاضای ساخت و ساز
 :T5سکونت اقوام مختلف در شهر و تنوع و اختالفات فرهنگی
 :T6عدم جامعیت و کارامدی قوانین مرتبط با شهرداری ها و همچنین عدم وجود پشتوانه قانونی و حمایتی الزم
در برخی از حوزه های شهری
 :T7عدم امکان دریافت بهای خدمات شهری مبتنی بر قیمت تمام شده شهرداری
 :T8عدم دسترسی کافی به منابع آبی با کیفیت
تهدید هاT -

 :T9عدم همراهی و مشارکت اقتصادی شهروندان در توسعه شهر
 :T10عدم هماهنگی و تجانس طراحی  ،معماری و ساخت و ساز جدید شهری با اقلیم و معماری اسالمی ایرانی
 :T11فرهنگ نامناسب در حوزه ترافیک و تا کید بر استفاده از وسائل نقلیه شخصی و حجم روزافزون تردد وسایل
نقلیه( خودرو شخصی و موتورسیکلت) در شهر
 :T12کمبود زیرساخت های گردشگری ( اسکان و )..
 :T13گستردگی بافت فرسوده شهری و نبود برنامه جامع و مشوقهای حمایتی در راستای نوسازی و بهسازی آن
 :T14گسترش حاشیه نشینی و سکونتهای غیر رسمی
 :T15افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلفات شهری
 :T16مشکالت مربوط به اجرای پروژه مسکن مهر در پردیسان ( مالکیت  ،وا گذاری  ،عدم اجرای تعهدات دولت)
 :T17واقع شدن در اقلیم وشرایط زیست محیطی گرم و خشک و افزایش ریزگردها
 :T18عدم احصا و پرداخت حقوق شهرداری از طرف سایر دستگاههای دولتی و عمومی و بنگاههای اقتصادی

راهبردهای

راهبردهای

ST

WT
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پس از قرار دادن نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای شــهرداری قم در ماتریس  ، SWOTراهبردهای شــهرداری قم به
شکل زیر در هر یک از خانههای راهبردهای  ،SOراهبردهای  ،WOراهبردهای  STو راهبردهای  WTجایگذاری میشود.
جدول  :50راهبردهای  SOماتریس  SWOTشهرداری قم

 S2O1مشارکت و جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای شهری- S5O1مدیریت منابع و مصارف و استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد
 S7O10ارتقای سطح دانش و آ گاهی سرمایههای انسانی شهر S3O9توسعه دیپلماسی شهری S3O9حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بینالمللی S4,S3-O9حفاظت و احیای محورهای ارزشمند فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهرجدول  :51راهبردهای  WOماتریس  SWOTشهرداری قم

 W22O8حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری W16O4تکمیل ،احداث و نگهداری شبکه معابر شهری W1604ارتقای ایمنی زیرساخت ،سیستمها و تسهیالت حمل و نقل شهری W15O4,W19O4فرهنگسازی و جلب مشارکت شهروندان و سایر دستگاهها در موضوعات حمل ونقل شهری
 W18O4ارتقای خدمات و رفاه اجتماعی W3O5پایدارسازی درآمدهای شهرداریW13O10ارتقای نگرش راهبردی-کاربردی به مطالعات و پژوهشهای شهری (دانشمحوری) W4,W5O10توسعه زیرساختهای شهرداری هوشمند W1,W13O7اصالح و بهبود نظام ساختاری-سازمانی W16O7بهسازی و نوسازی تأسیسات ،ماشینآالت و زیرساختهای شهری W4O10تولید ،عرضه و حمایت از خدمات و محصوالت فرهنگی در راستای ارتقای هویت فرهنگی،تاریخی و انقالبی
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جدول  :52راهبردهای  STماتریس  SWOTشهرداری قم

 S2T17مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت شهری S4T17بهبود کیفیت محیطزیست شهری S8T11,S2T11مدیریت تقاضای سفر و کاهش ازدحام ترافیک S2T13نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی (نابهسامان) S6T9بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری S6T9افزایش مشارکتهای اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره شهر S6T9تعمیم ارزشهای اسالمی و قانونمداری در مدیریت شهری S2T10انسجام و انتظامبخشی به کالبد و فضای شهری S8T3توزیع متوازن و متعادل امکانات خدماتی شهرداری در سطح شهر S7T9اعتالی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی شهروندانجدول  :53راهبردهای  WTماتریس  SWOTشهرداری قم

- W12T17کنترل و کاهش آالیندههای زیستمحیطی ناشی از سیستمها و تسهیالت حمل و نقل شهری
 W12T11افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت و یکپارچگی سیستم حمل و نقل عمومی موتوری W12T11توسعه سیستمهای حمل و نقل دوستدار محیطزیست W5T11توسعه سامانههای هوشمند در مدیریت حمل و نقل W1T5پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش آسیبهای اجتماعی W16T3ارتقای تابآوری و ایمنی شهر در برابر حوادث طبیعی W16T15بهبود سیستمهای مدیریت بحران ،پدافند غیرعامل ،پیشگیری و مقابله با حریق W7T10بهسازی ،زیباسازی و ارتقای غنای حسی با رویکرد هویتبخشی به سیما و منظر شهری (عینی و ذهنی) W7T10احیای معماری و هویت اسالمی -ایرانی در شهرسازی و معماری W7T10نظارت و کنترل بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری W18T12-توسعه گردشگری شهری و تأمین زیرساختهای مورد نیاز زایرین

فصل هشتم
پیادهسازی و
تهیه برنامه عملیاتی
شهرداری قم

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 259 1400

|  .1مقدمه |
بقــا و موفقیــت ســازمانها در محیــط پر رمــز و راز و رقابتی دنیای معاصــر که تغییر و تحول ،ســرعت ،پیچیدگی و عدم اطمینان
خاصیت اصلی آن اســت ،نیازمند انتخاب و اجرای اســتراتژیهای اثربخش و بهبود مســتمر عملکرد است .این مهم ،از طریق
طراحی و تعیین اهداف و استراتژیها ،برنامهریزی و اجرای استراتژیها و به تبع آن کنترل و ارزیابی محقق میگردد.
اجرای استراتژی ،امروزه به موضوعی مهم در مدیریت تبدیل شده است .نظرخواهی از مدیران ارشد اجرایی سازمانها نشان
داده اســتکه بزرگتریــن نگرانــی آنها «اجرای اســتراتژی» اســت .یک اســتراتژی و یا ســند راهبردی هر چهقــدر هم که خوب
تدوین شده باشد ،ا گر اجرا نشود با نداشتن آن استراتژی یا حتی بد بودن آن هیچ تفاوتی نخواهد کرد.
موفقیت استراتژیک زمانی حاصل میشود که استراتژی صحیح به شکلی صحیح پیادهسازی ،اجرا وکنترل شده باشد.
در قســمت قبلــی ،گزارش ســاختار کلی ســند راهبردی شــهرداری قــم در بخش محتوایــی چشــمانداز  1414و همچنین برنامه
عملیاتی  1400به همت اعضای محترم شورای اسالمی شهر قم و معاونین و مدیران ارشد شهرداری تدوین و تصویب گردید.
در ادامــه ایــن گــزارش و در فــاز ســوم ،به مقولــه ایجاد زیرســاخت اجرایی ،کمیســازی ،تخصیــص منابع و بودجه شــهرداری و
پیشنهاد مدل کنترلی تحقق چشمانداز شهرداری خواهیم پرداخت.

|  .2تحلیل منابع درآمدی شهرداری قم |
قبل از هرگونه تخصیص منابع در یک سیستم برنامهریزی ،میبایست حجم منابع در دسترس سیستم مورد ارزیابی و تحلیل
قرارگیــرد و براســاس محدودیــت منابــع موجــود ،برنامهریــزی تخصیص در قالــب مدلهای پویــای ریاضی و یا ســایر مدلهای
منطقی درونسازمانی صورت پذیرد.
در این پروژه نیز به منظور تحلیل منابع ،ابتدا به تحلیل روندهای حا کم بر بودجه درآمدی شــهرداری قم در ســنوات گذشــته
پرداختــه و ســپس براســاس آن بــه بــرآورد تقریبــی از میزان منابع درآمدی ســالهای آتی دســت خواهیم یافت کــه این برآورد،
مبنای تسطیح فعالیتها و هزینههای شهرداری در برنامهریزی خواهد بود.

 -1-2تحلیل درآمدهای گذشته |
براســاس گزارشــات تفریــغ بودجــه ســالهای  1389تــا  ،1394روند وصولی هــر یک از ردیفهــای هفتگانه درآمــدی ذیل و به
تفصیل در قالب  78ردیف درآمدی جزء ،مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
براین اســاس میزان وصولی درآمدهای شــهرداری قم در  6ســال مالی منتهی به ســال جاری اســتخراج شده ،و میزان تغییرات
به صورت ســالیانه و در قالب هر ردیف جزء درآمدی اســتخراج گردیده که در جداول و نمودارهای ذیل ،روند و نرخ تغییرات و
همچنین سهم هر ردیف از کل درآمد شهرداری قابل بررسی میباشد.
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مجموع وصولی (هزارریال)

سایر منابع تامین اعتبار

اعانات و هدایا و دارائی ها

کمک های اعطایی دولت و
سازماهای دولتی

درآمدهای حاصله از وجوه و
اموال شهرداری

بها خدمات و درآمدهای
موسسات انتفاعی شهرداری

درآمدهای ناشی از عوارض
اختصاصی

درآمد های ناشی از عوارض
عمومی

شرح عوارض

3,307,010,738

2,067,247,421

186,629,436

0

5,323,355

92,522,243

135,876,956

819,411,328

وصولی 1389
(هزار ریال)

3,886,214,596

2,393,947,141

156,256,654

78,098,190

116,490,094

95,595,182

166,940,678

878,886,657

وصولی 1390
(هزار ریال)

4,339,682,211

1,805,450,162

314,320,231

0

69,339,431

206,656,058

181,232,838

1,762,683,491

وصولی 1391
(هزار ریال)

6,220,575,566.00

2,877,586,750

422,180,019

16,786,188

40,280,970

197,260,816

196,943,296

2,469,537,527

وصولی 1392
(هزار ریال)

5,456,127,001

1,664,751,246

506,214,234

0

27,443,496

189,884,095

339,061,765

2,728,772,165

وصولی 1393
(هزار ریال)

10,177,764,915

5,551,505,140

719,824,133

170,912,728

345,990,749

191,475,732

288,711,174

2,909,345,260

وصولی 1394
(هزار ریال)

5,564,562,505

2,726,747,977

384,237,451

44,299,518

100,811,349

162,232,354

218,127,784

1,928,106,071

میانگین وصولی 6
سال اخیر(هزارریال)

جدول  :54درآمدهای وصولی شهرداری قم در ردیفهای بودجهای اصلی در سالهای  1389الی 1394
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نمودار  :6مقایسه درآمدهای وصولی شهرداری قم در ردیف های بودجه ای اصلی در سال های  1389الی 1394

نمودار  :7مجموع درآمدهای وصولی شهرداری قم در سال های  1389الی 1394
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نمودار  :8درآمدهای وصولی شهرداری قم به تفکیک ردیفهای اصلی بودجهای در سال 1389

نمودار  :9درآمدهای وصولی شهرداری قم به تفکیک ردیفهای اصلی بودجهای در سال 1390
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نمودار  :10درآمدهای وصولی شهرداری قم به تفکیک ردیفهای اصلی بودجهای در سال 1391

نمودار  :11درآمدهای وصولی شهرداری قم به تفکیک ردیفهای اصلی بودجهای در سال 1392
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نمودار  :12درآمدهای وصولی شهرداری قم به تفکیک ردیفهای اصلی بودجهای در سال 1393

نمودار  :13درآمدهای وصولی شهرداری قم به تفکیک ردیفهای اصلی بودجهای در سال 1394
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جدول  :55درآمدهای وصولی شهرداری قم در ردیفهای جزء درآمدی در سالهای  1389الی 1394

وصولی  1389وصولی 1390
(هزارریال)
(هزارریال)

وصولی 1391
(هزارریال)

وصولی 1392
(هزارریال)

وصولی 1393
(هزارریال)

وصولی 1394
(هزارریال)

میانگین
وصولی  6سال
اخیر(هزارریال)

ردیف

شرح عوارض

1

درآمدهای ناشی از
عوارض عمومی

1,928,106,071 2,909,345,260 2,728,772,165 2,469,537,527 1,762,683,491 878,886,657 819,411,328

وصولی توسط سایر
1-1
مؤسسات

387,033,058 666,586,396 719,990,707

1-2

عوارض بر
ساختمانها و
اراضی

عوارض بر ارتباطات
1-3
و حمل و نقل

424,172,889 247,663,045 139,356,626 124,428,683

1,482,089,795 2,132,976,931 1,941,263,331 2,001,400,659 1,470,983,267 695,362,029 650,552,552

13,887,160

16,177,400

عوارض بر
 1-4پروانههای کسب و 30,542,933
فروش و خدماتی

27,990,602

20,179,882

74,583,411

35,553,135

181,232,838 166,940,678 135,876,956

196,943,296

288,711,174 339,061,765

218,127,784

وصولی توسط
 2-1شهرداری و سایر
مؤسسات

60,215,405

60,931,620

97,440,457

90,522,233

69,875,530

99,963,038

79,824,714

سهمیه از عوارض
2-2
وصولی متمرکز

75,661,551

106,009,058

83,792,381

106,421,063

188,748,136 269,186,235

138,303,071

درآمدهای ناشی از
2
عوارض اختصاصی

3

بهای خدمات
و درآمدهای
92,522,243
مؤسسات انتفاعی
شهرداری

درآمدهای ناشی
 3-1از بهای خدمات
شهرداری

91,374,003

درآمد تأسیسات
3-2
شهرداری

1,148,240

4

درآمدهای حاصله
از وجوه و اموال 5,323,355
شهرداری

23,857,297

24,798,885

206,656,058 95,595,182

205,225,539 95,459,792

135,390

116,490,094

1,430,519

69,339,431

19,165,094

30,338,656

197,260,816

195,999,286

1,261,530

40,280,970

37,179,471

35,198,521

23,430,084

162,232,354 191,475,732 189,884,095

191,475,732 189,587,845

296,250

0

345,990,749 27,443,496

161,520,366

711,988

100,811,349
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ردیف

شرح عوارض

وصولی  1389وصولی 1390
(هزارریال)
(هزارریال)

وصولی 1391
(هزارریال)

وصولی 1392
(هزارریال)

وصولی 1393
(هزارریال)

وصولی 1394
(هزارریال)

میانگین
وصولی  6سال
اخیر(هزارریال)

4-1

درآمد حاصله از
وجوه شهرداری

4,147,615

116,193,796

69,090,709

39,774,477

27,030,629

345,454,401

100,281,938

درآمد حاصل از
4-2
اموال شهرداری

1,175,740

296,298

248,722

506,493

412,867

536,348

529,411

کمکهای اعطایی
 5دولت و سازماهای
دولتی

0

78,098,190

0

16,786,188

0

170,912,728

44,299,518

کمکهای
 5-1اعطایی دولت و
سازمانهای دولتی

0

78,098,190

0

16,786,188

0

170,912,728

44,299,518

6

اعانات و هدایا و
داراییها

314,320,231 156,256,654 186,629,436

اعانات و کمکهای
اهدایی اشخاص
29,525,799
6-1
و سازمانهای
خصوصی

5,898,733

20,903,579

دارایی که بهطور
اتفاقی یا بهموجب
293,416,652 150,357,921 157,103,637
6-2
قانون به شهرداری
تعلق میگیرد
7

سایر منابع تأمین
اعتبار

 7-1وامهای دریافتی

422,180,019

63,959,871

384,237,451 719,824,133 506,214,234

68,558,277

22,058,626

35,150,814

349,086,637 697,765,507 437,655,957 358,220,148

2,726,747,977 5,551,505,140 1,664,751,246 2,877,586,750 1,805,450,162 2,393,947,141 2,067,247,421
30,000,000

3,500,000

182,000,000

140,000,000

244,842,777 665,994,452 447,562,212

7-2

فروش اموال
شهرداری

1,274,507,302 1,585,510,688 1,217,189,034 2,737,586,750 1,623,450,162 308,504,380 174,802,800

7-3

فروش اوراق
مشارکت

1,207,397,897 3,300,000,000

2,081,942,761 1,862,444,621

0

0

0

مجموع وصولی (هزارریال) 5,564,562,505 10,177,764,915 5,456,127,001 6,220,575,566.00 4,339,682,211 3,886,214,596 3,307,010,738
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نمودار  :14مقایسه درآمدهای وصولی شهرداری قم در ردیف های جزء درامدی در سال های  1389الی 1394
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جدول  :56نرخ رشد درآمدهای وصولی شهرداری قم به تفکیک ردیفهای بودجهای اصلی و ردیفهای جزء درآمدی در  6سال اخیر

ردیف

شرح عوارض

نرخ رشد وصولی نرخ رشد وصولی نرخ رشد وصولی نرخ رشد وصولی نرخ رشد وصولی میانگین نرخ رشد
سال(90درصد) سال (91درصد) سال (92درصد) سال (93درصد) سال (94درصد) وصولی شش سال اخیر

1

درآمد های ناشی از
عوارض عمومی

7.3

100.6

40.1

10.5

7

33.0

1-1

وصولی توسط سایر
موسسات

12.0

77.7

71.3

69.7

-7

44.7

عوارض بر ساختمانها
1-2
و اراضی

6.9

111.5

36.1

-3.0

10

32.3

عوارض بر ارتباطات و
1-3
حمل و نقل

16.5

24.7

22.9

22.3

16

20.5

عوارض بر پروانه
 1-4های کسب و فروش و
خدماتی

-8.4

-14.8

-19.7

94.0

101

30.4

2

درآمدهای ناشی از
عوارض اختصاصی

22.9

8.6

8.7

72.2

-15

19.5

2-1

وصولی توسط
شهرداری و سایر
موسسات

1.2

59.9

-7.1

-22.8

43

14.9

2-2

سهمیه از عوارض
وصولی متمرکز

40.1

-21.0

27.0

152.9

-30

33.8

3

بها خدمات و
درآمدهای موسسات
انتفاعی شهرداری

3.3

116.2

-4.5

-3.7

1

22.4

درآمدهای ناشی از بها
3-1
خدمات شهرداری

4.5

115.0

-4.5

-3.3

1

22.5

-88.2

956.6

-11.8

-76.5

-100

136.0

درآمدهای حاصله از
4
وجوه و اموال شهرداری

2088

-40.5

-41.9

-31.9

1,161

626.9

درآمد حاصله از وجوه
4-1
شهرداری

2701.5

-40.5

-42.4

-32.0

1,178

752.9

درآمد حاصل از اموال
4-2
شهرداری

-74.8

-16.1

103.6

-18.5

30

4.8

3-2

درآمد تاسیسات
شهرداری
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ردیف

شرح عوارض

نرخ رشد وصولی نرخ رشد وصولی نرخ رشد وصولی نرخ رشد وصولی نرخ رشد وصولی میانگین نرخ رشد
سال(90درصد) سال (91درصد) سال (92درصد) سال (93درصد) سال (94درصد) وصولی شش سال اخیر

5

کمک های اعطایی
دولت و سازماهای
دولتی

-

-100.0

-

-100.0

-

-100.0

5-1

کمک های اعطایی
دولت و سازماهای
دولتی

-

-100.0

-

-100.0

-

-100.0

اعانات و هدایا و دارائی
6
ها

-16.3

101.2

34.3

19.9

42

36.3

اعانات و کمک های
 6-1اهدایی اشخاص و
سازمان های خصوصی

-80.0

254.4

206.0

7.2

-68

63.9

دارایی که بطور اتفاقی
یا بموجب قانون به
6-2
شهرداری تعلق می
گیرد

-4.3

95.1

22.1

22.2

59

38.9

 7سایر منابع تامین اعتبار

15.8

-24.6

59.4

-42.1

233

48.4

-88.3

5100.0

-23.1

219.7

49

1,051.4

 7-2فروش اموال شهرداری

76.5

426.2

68.6

-55.5

30

109.2

 7-3فروش اوراق مشارکت

11.8

-100.0

-

-

-

-44.1

مجموع نرخ رشد وصولی
(درصد)

17.5

11.7

43.3

-12.3

87

29.4

7-1

وام های دریافتی

 -2-2برآورد درآمدهای شهرداری در افق برنامه |
پــس از تحلیــل درآمدهــای وصولــی و نــرخ رشــد آنهــا طــی ســالهای اخیــر ،درآمدهــای شــهرداری قــم در پنــج ســال برنامــه
(ســالهای  1396تــا  )1400بــه تفکیــک ردیفهای بودجهای اصلــی (درآمدهای ناشــی از عوارض عمومی ،درآمدهای ناشــی از
عوارض اختصاصی ،بهای خدمات و درآمدهای مؤسســات انتفاعی شــهرداری ،درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری،
کمکهای اعطایی دولت و ســازمانهای دولتی ،اعانات و هدایا و داراییها ،ســایر منابع تأمین اعتبار) پیشبینی میگردد که
این نتایج در جدول ذیل ذکر شده است .در نمودار شماره  ،15وضعیت شهرداری قم در هر یک از ردیفهای بودجهای اصلی
طی پنج سال برنامه و روند آنها قابل مشاهده میباشد.
ســپس هر یک از ردیفهای بودجهای اصلی ،به ردیفهای جزء درآمدی تقســیم میشــوند که وضعیت شــهرداری قم نســبت
به درآمدهای وصولی هریک از این ردیفهای جزء در ســالهای  1396تا  1400و میانگین آنها طی این پنج ســال ،پیشبینی
و در جدول شــماره  58مشــخص شــده است و نیز در نمودار  ،16روند افزایشی یا کاهشی درآمدهای وصولی در ردیفهای جزء
درآمدی قابل مشاهده است.
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جدول  :57پیشبینی درآمدهای وصولی شهرداری قم در ردیف های بودجه ای اصلی در سال های  1396الی 1400

شرح عوارض

وصولی 1396
(میلیاردریال)

وصولی 1397
(میلیاردریال)

وصولی 1398
(میلیاردریال)

وصولی 1399
(میلیاردریال)

وصولی  1400میانگین وصولی  5سال
(میلیاردریال) آینده (میلیاردریال)

درآمد های ناشی از
عوارض عمومی

5,179.43

5,956.34

7,445.42

9,679.05

12,582.77

8,168.60

درآمدهای ناشی از
عوارض اختصاصی

589.07

677.43

846.79

1,100.83

1,431.08

929.04

بها خدمات
و درآمدهای
موسسات انتفاعی
شهرداری

438.12

503.84

629.80

818.74

1,064.36

690.97

درآمدهای حاصله
از وجوه و اموال
شهرداری

272.25

313.09

391.36

508.77

661.40

429.37

کمک های اعطایی
دولت و سازماهای
دولتی

119.63

137.58

171.98

223.57

290.64

188.68

اعانات و هدایا و
دارائی ها

1,037.67

1,193.32

1,491.65

1,939.14

2,520.88

1,636.53

سایر منابع تامین
اعتبار

7,363.83

8,468.40

10,585.50

13,761.15

17,889.49

11,613.67

مجموع وصولی
(هزارریال)

15,000.00

17,250.00

21,562.50

28,031.25

36,440.63

23,656.88
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جدول  :58پیشبینی درآمدهای وصولی شهرداری قم در ردیف های جزء درامدی در سال های  1396الی 1400

ردیف

شرح عوارض

وصولی 1396
(میلیاردریال)

وصولی 1397
(میلیاردریال)

وصولی 1398
(میلیاردریال)

وصولی 1399
(میلیاردریال)

وصولی  1400میانگین وصولی  5سال
(میلیاردریال) آینده (میلیاردریال)

1

درآمد های ناشی از
عوارض عمومی

5,179.43

5,956.34

7,445.42

9,679.05

12,582.77

8,168.60

1-1

وصولی توسط سایر
موسسات

1,045.22

1,202.00

1,502.50

1,953.25

2,539.22

1,648.44

عوارض بر ساختمانها
1-2
و اراضی

3,974.92

4,571.16

5,713.95

7,428.13

9,656.57

6,268.94

عوارض بر ارتباطات و
1-3
حمل و نقل

63.28

72.77

90.96

118.25

153.72

99.79

عوارض بر پروانه
 1-4های کسب و فروش و
خدماتی

96.01

110.42

138.02

179.43

233.25

151.43
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ردیف

شرح عوارض

وصولی 1396
(میلیاردریال)

وصولی 1397
(میلیاردریال)

وصولی 1398
(میلیاردریال)

وصولی 1399
(میلیاردریال)

وصولی  1400میانگین وصولی  5سال
(میلیاردریال) آینده (میلیاردریال)

2

درآمدهای ناشی از
عوارض اختصاصی

589.07

677.43

846.79

1,100.83

1,431.08

929.04

2-1

وصولی توسط
شهرداری و سایر
موسسات

215.57

247.91

309.89

402.85

523.71

339.99

2-2

سهمیه از عوارض
وصولی متمرکز

373.50

429.52

536.91

697.98

907.37

589.06

3

بها خدمات و
درآمدهای موسسات
انتفاعی شهرداری

438.12

503.84

629.80

818.74

1,064.36

690.97

درآمدهای ناشی از بها
3-1
خدمات شهرداری

436.20

501.63

627.04

815.15

1,059.69

687.94

1.92

2.21

2.76

3.59

4.67

3.03

درآمدهای حاصله از
4
وجوه و اموال شهرداری

272.25

313.09

391.36

508.77

661.40

429.37

درآمد حاصله از وجوه
4-1
شهرداری

270.82

311.44

389.30

506.10

657.92

427.12

درآمد حاصل از اموال
4-2
شهرداری

1.43

1.64

2.06

2.67

3.47

2.25

3-2

درآمد تاسیسات
شهرداری

5

کمک های اعطایی
دولت و سازماهای
دولتی

119.63

5-1

کمک های اعطایی
دولت و سازماهای
دولتی

اعانات و هدایا و دارائی
6
ها

137.58

171.98

223.57

290.64

188.68

119.63

137.58

171.98

223.57

290.64

188.68

1,037.67

1,193.32

1,491.65

1,939.14

2,520.88

1,636.53
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ردیف

شرح عوارض

وصولی 1396
(میلیاردریال)

اعانات و کمک های
 6-1اهدایی اشخاص و
سازمان های خصوصی

94.93

دارایی که بطور اتفاقی
یا بموجب قانون به
6-2
شهرداری تعلق می
گیرد

وصولی 1397
(میلیاردریال)

109.17

وصولی 1398
(میلیاردریال)

136.46

وصولی 1399
(میلیاردریال)

177.40

وصولی  1400میانگین وصولی  5سال
(میلیاردریال) آینده (میلیاردریال)

230.62

149.71

942.74

1,084.15

1,355.19

1,761.74

2,290.27

1,486.82

7,363.83

8,468.40

10,585.50

13,761.15

17,889.49

11,613.67

661.22

760.40

950.50

1,235.65

1,606.35

1,042.83

 7-2فروش اموال شهرداری

3,441.92

3,958.21

4,947.76

6,432.09

8,361.72

5,428.34

 7-3فروش اوراق مشارکت

3,260.69

3,749.79

4,687.24

6,093.41

7,921.43

5,142.51

مجموع وصولی (هزارریال)

15,000.00

17,250.00

21,562.50

28,031.25

36,440.63

23,656.88

 7سایر منابع تامین اعتبار
7-1

وام های دریافتی

 274چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

نمودار  :16مقایسه پیشبینی درآمدهای وصولی شهرداری قم در ردیف های جزء درامدی در سالهای  1396الی 1400
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|  .3تهیه برنامه عملیاتی و تعیین متولیان اجرایی |
در ایــن بخــش و بــه عنــوان یکــی از گامهــای اصلی پیادهســازی ســند راهبردی ،میبایســت برنامــه راهبردی شــهرداری قم به
اصطالحــات عملیاتــی ترجمــه شــود .این امر باعث برقراری تناظر بین وظایف کارکنان شــهرداری با اهداف و راهبردها شــده ،و
نقش افراد و ردههای مختلف سازمانی در تحقق چشمانداز شهرداری مشخص میگردد.
ســند راهبــردی شــهرداری قم از  11هــدف کالن 38 ،راهبرد120 ،سیاســت اجرایی 451،طرح تشــکیل گردیده اســت که دارای
ساختار سلسله مراتبی پایین به باال بوده و به چشماندازهای شهرداری قم متصل میشوند.

 -1-3تبدیل مضامین راهبردی به عملگرهای عملیاتی |
به منظور داشــتن ترجمه عملیاتی از اســتراتژیها ،در ادامه و در مرحله پیادهســازی طر حها به عنوان آخرین سلســله مراتب،
میبایست به عملگرهای عملیاتی متصل گردند.
در ایــن پــروژه با بررســی اســناد مختلف عملیاتی موضعی و موضوعی شــهرداری قم و ســایر کالنشــهرهای هــدف ،و همچنین
بررســی دقیق بانک اطالعاتی شــاخصهای مدیریت شــهری بانک توســعه آسیایی و براســاس نتایج مصاحبههای حضوری با
تک تک مدیران ارشد شهرداری ،شاخصهای عملیاتی شهرداری قم استخراج گردیده است.
بــه طــور کلی میتوان گفت ،دالیل اصلی تعیین شــاخصها عبارتنــد از :اندازهگیری ،کمی نمودن مشــاهدات برخی جنبهها و
خصوصیات یک فرآیند ،محصول ،خدمت و یا یک پروژه.
در بررسی و انتخاب شاخصها ،ویژگیهای شاخصهای مناسب شامل:
 ارزش اطالعاتی
 قابلیت اندازهگیری
 قابلیت تحلیل
 سادگی و عدم ایجاد اغتشاش اطالعاتی
 تداوم
در نظر گرفته شده است.
براین اساس 1044 ،شاخص عملیاتی متشکل از  1551اطالعات پایه تفکیکی برای کنترل و تبدیل استراتژیها به عبارتهای
عملیاتــی اســتخراج گردیده اســت .به کمک شــاخصها گامــی در جهت کمی کردن طر حهــا و عملیاتی کردن برنامه برداشــته
میشــود .الزم به ذکر اســت این شــاخصها محدود به شــاخصهای فعلی نبوده و برای افق  5ســاله شهرداری قم (سال)1400
ارائه شــده اســت .همچنین الزم به توضیح اســت که برخی از شــاخصها دارای چندین متولی میباشــند که در این گزارش در
مقابل عنوان هر شــاخص ،متولی اصلی آن آورده شــده اســت .هر شــاخص دارای کد انحصاری و شناســنامه شــاخص تفکیکی
بوده که کلیه مشخصههای آماری و اطالعاتی آن شاخص را تبیین مینماید.
در جداول شناســنامه شــاخصها ،قبل از ذکر شــاخص ،هدف ،راهبرد ،سیاســت اجرایی و طرح مربوط به هر شــاخص عنوان
میشــود .پس از آن اطالعات شــاخص که شامل کد شــاخص ،عنوان شاخص ،متولی ،واحد ،فرمول ،هدف عملیاتی سال 96
و هدف عملیاتی افق  1400شاخص مشخص شده است.
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ســپس ذیل هر شــاخص ،کلیه اطالعات پایه مربوطه به همراه واحد و اندازهگیر اطالعات پایه ذکر شــده است .کد شاخص ،کد
منحصر بهفردی اســت که مربوط به هر شــاخص میباشــد و این کد برگرفته از کد هدف،کد راهبرد،کد سیاســت اجرایی و کد
طرح مرتبط با همان شاخص است .منظور از متولی شاخص ،سازمان مسئول اندازیگیری شاخص است .واحد اندازهگیری
شــاخص ،برای مثال مترمربع جهت اندازهگیری مســاحت میباشد .فرمول شاخص ،نشاندهنده چگونگی ارتباط شاخص با
اطالعات پایه مربوطه میباشــد .هر شــاخص ممکن اســت یک یا بیش از یک اطالعات پایه داشــته باشد که بهجهت مشخص
شدن به اولین اطالعات پایه کد  ، aدومین اطالعات پایه کد ، bسومین اطالعات پایه کد  cو به همین ترتیب تا انتها کددهی
میشوند.
هدف عملیاتی ســال  ،96مقدار هدفگذاری شــاخص در ســال  96و هدف عملیاتی افق  ،1400مقدار هدفگذاری شــاخص در
پایان برنامه (سال  )1400میباشد که روش محاسبه هدفگذاری در آینده توضیح داده خواهد شد.
همانگونه که گفتیم ذیل شاخص ،اطالعات پایه عنوان میشود .در ردیف مربوط به اطالعات پایه ،کد اطالعات پایه ،عنوان
اطالعــات پایــه ،واحد و ســازمان مســئول اندازهگیــری اطالعات پایه ذکر میشــود .شناســنامه کلیه  1044شــاخص عملیاتی در
پیوست شماره  13آورده شده است.

 -2-3تخصیص متولیان اجرایی |
مفهوم دیگر همسوسازی سازمان با استراتژیهای تدوین شده ،تقسیم مضامین استراتژیک و مسئولیت تحقق استراتژیها،
سیاســتها و طر حها (شــاخصهای عملکردی) بین واحدهای سازمان میباشد که با توجه به توان کاری واحدهای سازمان،
وظایف و ساختار سازمانی مصوب این موضوع مشخص شده است .بدین جهت  4سطح تعریف شده است.
 متولی اقدام :مجری یا عامل انجام دهنده مضامین استراتژیک میباشد.
 متولی شاخص :رده سازمانی که مسئولیت تحقق اهداف مشخص شده در شاخص را برعهده دارد.
 مخاطب شــاخص :رده ســازمانی که بر فعالیتهای انجام شده توســط متولی شاخص برای تحقق اهداف شاخص نظارت
دارد و بر نتایج محقق شده صحه میگذارد.
 اندازهگیر :رده سازمانی مسئول تهیه و جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای اندازهگیری و کنترل شاخص
برای آ گاهی از نقش ردههای ســازمانی در تحقق برنامه اســتراتژیک در شناســنامه شــاخصها ،وظایف متولیان شــاخصها و
اندازهگیران اطالعات به صورت تفکیکی مشخص گردیدهاند.

|  .4هدفگذاری ّ
(کمی سازی) و تخصیص منابع |
منظــور از هدفگــذاری در این قســمت معــادل واژه و مفهمــوم  Goal settingدر ادبیات مدیریتی میباشــد .به این مفهوم که
مقادیر ّکمی نتایج قابل انتظار از اجرای طر حها در این قسمت مشخص میگردند.
با توجه به ضرورت حرکت شهرها در مسیر بودجهریزی عملیاتی و تناظر خروجیهای قابل انتظار با منابع شهرداریها ،اهمیت
توجه همزمان به مقوله اهداف و خروجیها و سیستم بودجهریزی و تخصیص منابع ضروری است .از این رو در کلیه آییننامهها
و دستورالعملهای جدید شهرداریهای کشور ،به ضرورت ارائه بودجه در قالب برنامهای و عملیاتی تأ کید شده است.
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بهطــور کلــی مهمتریــن عامــل در کســب هر موفقیتی ،تدوین و مشــخص کــردن دقیق اهــداف و نتایج قابل انتظــار از برنامهها
میباشــد .هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده اســت ،هدفها هســتند که مقصد و مســیر رشد سازمانی را روشن
میکنند .هدفگذاری به مثابه ترسیم جادهای برای آینده است .وقتی که اهداف مشخص شدند ،برای چگونگی رسیدن به
اهداف باید پروژهها و فعالیتهای مختلف تدوین گردیده و لیســت کلیه فعالیتهایی که منجر به تحقق اهداف میشــوند را
مشــخص نمود .پس از اجرای برنامهها و فعالیتها نیز ،باید نتایج و دســتاوردها با اهداف مقایســه شــوند تا اصالحات الزم در
اهداف ،برنامهها و فعالیتها به عمل آید.
بین هدفگذاری کمی و برنامهریزی ،ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .برنامه بدون هدف اثربخشی نداشته و هدف بدون برنامه،
خیال و رؤیایی بیش نیســت .هدفگذاری جزء الینفک برنامهریزی اســت و برنامهریزی فرآیندی اســت که چگونگی حرکت از
وضــع موجــود بــه وضع مطلوب (هدف) را مشــخص مینماید .برنامهریزی خود هدف نیســت بلکه وســیله و ابزاری برای تحق
اهداف است .برای موفقیت و بهبود فردی و سازمانی ،هدفگذاری خوب شرط الزم ،و برنامهریزی مناسب شرط کافی است.

 -1-4کمیسازی برنامه راهبردی شهرداری قم |
بهطور کلی برای هدفگذاری کمی ،در یک برنامه راهبردی میبایست کلیه نیازها و خواستگاههای ذینفعان مشخص شده
و با در نظر گرفتن محدودیت منابع ،نسبت به کمیسازی آن اقدام گردد.
در کمیســازی برنامه راهبردی شــهرداری قم ،محدوده عملیاتی برنامه یعنی ســال  1395تا  1400مورد توجه قرارگرفته اســت.
بر این اســاس ،اهداف در ســال اول اجرای برنامه یعنی ســال  1396به صورت دقیق مشــخص گردیده و همچنین اهداف قابل
انتظــار در افق برنامه یعنی ســال  1400نیز مشــخص گردیده اســت .الزم به توضیح اســت براســاس مدلهای رایــج برنامهریزی
شــهری و ضــرورت حفــظ پویایــی سیســتم برنامهریــزی ،اهــداف کمــی در فاصله زمانی بیــن برنامه یعنــی ســال  1397تا 1399
مشــخص نشــدهاند .علــت این امر حفــظ پویایی سیســتم و ضرورت هدفگذاری ســالیانه بعد از بررســی و ارزیابــی تحققهای
نتایج سال اول اجرای برنامه میباشد .آنچه ضروری است وجود اهداف کمی دقیق در سال اول و سال پایانی برنامه میباشد
و سایر اهداف ،به صورت سالیانه و بعد از ارزیابیهای سالیانه محیطی و داخلی صورت میپذیرد.
ً
مکانیزم و روش هدفگذاری در شهرها کامال وابسته به موضوع خاص شهری است .گروهی از موضوعات به صورت الزام دارای
اســتاندارد شــهری بوده که شــهرها میبایست در محدوده کمینه تا بیشینه به ســمت تحقق اهداف حرکت نمایند .همچنین
گروهی دیگر از شاخصها مربوط به سیاستهای ذینفعان است و گروهی دیگر از شاخصها نیز میبایست به صورت موضعی
کمیسازی گردند.
پیش از هدفگذاری نهایی شاخصها ،نیازمند مشخص شدن وضعیت فعلی شهرداری قم در هر یک از شاخصهای مربوطه
میباشــیم کــه بــه همین منظور ،فرمهایی به تفکیک اهداف یازدهگانه تهیــه و در اختیار اعضای محترم کارگروههای تخصصی
قرار داده شــد .بر این اســاس مقادیر اطالعات پایه مورد نیاز جهت اندازهگیری وضع موجود شــاخصها ،مطابق جدول شماره
 7استخراج گردیده است.
بهطور کلی میتوان گفت ،مکانیزم کمیسازی شاخصها به صورت ذیل میباشد:

 278چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400


استفاده از استانداردهای ملی و بینالمللی تدوین شده
بسیاری از شاخصهای مربوط به گروههای موضوعی
 گروه محیطزیست
 گروه ایمنی و بحران
 دستهای از شاخصهای شهرساز
دارای اســتانداردهای بینالمللی یا ملی میباشــند .به عنوان مثال شــاخص سرانه فضای ســبز ،دارای استاندارد بینالمللی و
همچنین شاخص ملی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است .در این گروه شاخصها ،استانداردها شناسایی
و بعد از انطباق با وضع موجود کمیسازی صورت پذیرفته است.

استفاده از اسناد باالسری
بــا توجــه به اینکه کمیســازی شــاخصها مقولهای تخصصی و وابســته به شــناخت کامــل وضع موجود و تحلیل ســناریوهای
ً
مختلف شــهری میباشــد ،از این رو گروههایی از شــاخصها صرفا میبایســت براســاس نتایج پژوهشهای مطالعاتی و اســناد
موضوعی و موضعی هدفگذاری گردند.
برخی از این گروه شاخصها عبارتنداز:
 گروه حمل و نقل و ترافیک
 گروه شهرسازی
 گروه قطار شهری
برای کمیســازی شــاخصهای فوقاالشــاره ،اســناد باالســری و گزارشــات موضوعی و موضعی ذیل بررسی و اســتفاده گردیده
است:
 سند جامع شهر قم
 طر حهای تفصیلی مناطق هشتگانه
 طرح جامع حمل و نقل
 طرح جامع قطار شهری
 طرح جامع منوریل
 سند برنامه راهبردی سازمان فرهنگی
 طرح جامع آبرسانی
 سند جامع بازنگری فرایندهای کاری
 برنامه جامع منابع انسانی
 طر حهای موضوعی شهرسازی
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استفاده از نسبت تخصیص بودجه در سبد کالنشهرها
برخی از شــاخصها به گونهای هســتند که فاقد اســتاندارد یا سند موضوعی میباشــند ،مانند برگزاری همایشهای موضوعی
و یا شــاخصهای مرتبط با ارتقای فرهنگ شــهروندی .برای کمیســازی این شاخصها ،از راهکار استفاده از نسبت تخصیص
بودجه در ســایر کالنشــهرها اســتفاده شــده اســت .بــرای این منظور ،ســبد طر حهای شــهرداری قــم و ردیفهــای بودجهای
کالنشهرهای تهران ،اصفهان و مشهد در تناظر یک به یک قرار گرفته است .بر این اساس ،میزان تخصیص بودجه در هریک
از کالنشــهرها در موضوعــات موجــود در طر حهای شــهرداری قم مشــخص گردید و ســبد میانگین کالنشــهرها معیاری برای
هدفگذاری مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده از بودجه کالنشهر قم در سنوات گذشته
با توجه به وضعیت تدافعی شــهر قم در ماتریس تحلیل ، IEدر کنار ســبد تخصیص بودجه کالنشــهرها از روند بودجه سنوات
گذشته شهر قم نیز استفاده شده است .بدین منظور بودجه سنوات گذشته شهرداری قم در قالب کدینگ طر حها باز تنظیم
شده ،و نسبت میزان تخصیص بودجه هر طرح به نسبت کل بودجه مشخص گردیده است؛ سبد بودجه تلفیقی کالنشهرها
و شهر قم تشکیل گردید و به عنوان مبنایی برای هدفگذاری این گروه از شاخصها مورد استفاده قرارگرفت.
در جدول ذیل ،نمونهای از نحوه برقراری تناظر بین بودجه سنوات گذشته و کدینگ راهبردی شهرداری قم نشان داده شده
است.
جدول  :59نحوه ارتباط طرحهای سند راهبردی شهرداری قم با محورهای بودجهای سنوات گذشته شهر قم

شماره
ردیف
طبقه بندی

پروژه

3000

وظیفه عـــــمران شـــــهری

31000
301010
1

3010101

2

3010102

کد طرح

متولی

شهرداری قم 10,437,000,000 10,432,000,000

برنامه اول :برنامهریزی توسعه

2,487,040,000 2,487,040,000

شهری
طرح تهیه و تصویب طر حهای
جامع و هادی و تفصیلی
طرح تفصیلی شهر قم و

G08-S03-

طر حهای موضعی و موضوعی آن P01-A02
طرح ممیزی مناطق شهر قم

اصالحیه
(هزارریال)

مصوب (هزارریال)

معاونت
شهرسازی

 G05-S03معاونت مالیP01-A08

اقتصادی

43,000,000

43,000,000

3,000,000

3,000,000

40,000,000

40,000,000
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شماره
ردیف
طبقه بندی

پروژه

کد طرح

متولی

اصالحیه
(هزارریال)

مصوب (هزارریال)

طرح تملک اراضی و امال ک
301020

1,949,600,000

مورد نیاز اجرای توسعه و عمران

1,949,600,000

شهری
3

3010201

4

3010202

5

3010203

ادامه تملک بلوار پیامبر
اعظم(ص) – بزرگراه
تملک رمپ و لوپ جمهوری

 G02-S06معاونت مالیP02-A01

70,000,000

70,000,000

80,000,000

80,000,000

10,000,000

10,000,000

60,000,000

60,000,000

1,000,000

1,000,000

منطقه یک

14,000,000

14,000,000

منطقه یک

14,000,000

14,000,000

منطقه یک

95,000,000

95,000,000

اقتصادی

 G02-S06معاونت مالیP03-A01

اقتصادی

تملک جهت احداث کمربند سبز  G01-S01-معاونت مالی
اتوبان امام علی (ع)

P02-A01

6

3010204

آرای دادگاه وغرامت امال ک

غرامت

7

3010205

تملک پارکسوار

8

3010206

تملک بوستان نوقطار

9

3010207

10

3010208

اقتصادی
معاونت مالی
اقتصادی

 G02-S02معاونت مالیP01-A04
G01-S01P01-A01

تملک فاز 3خیابان شهید

G02-S06-

روحانی

P02-A01

ادامه تملک تقاطع کمربندی

G02-S06-

امام علی(ع) با خیابان عماریاسر

P02-A01

اقتصادی

ً
در اینجا الزم است به موضوع بسیار مهمی اشاره کرد که گروهی از شاخصها برای هدفگذاری ،الزاما نیازمند برنامه موضوعی
خــاص خــود میباشــند .از آنجــا کــه در برنامههــا و اســناد موجود شــهرداری قم بــه وضعیت و برنامــه این موضوعات اشــارهای
نشــده اســت ،الزم اســت در طول اولین ســال اجرای برنامه عملیاتی معاونتهای تخصصی نســبت به برنامهریزی میانمدت
( 5ســاله) خــود بــرای تحقق این شــاخصها اقــدام نمایند .به عنــوان مثال با توجه به عدم وجود ســند جامع نورپردازی شــهر
قــم ،هدفگــذاری و کمیســازی ایــن شــاخص ممکــن نبــوده و منوط به تهیــه این برنامه میباشــد .بر این اســاس این دســته
از شــاخصها به صورت «درصد تحقق هدف برنامهریزی شــده» مشــخص گردیدهاند و همانگونه که اشــاره شــد ،معاونتها
نسبت به تهیه برنامه عملیاتی خود تا سال  1400اقدام نموده و هدف عملیاتی را جایگزین مقدار برنامهریزی شده در شاخص
مینمایند.
در ادامه جداول تفصیلی هدفگذاری شــاخصها مشــتمل بر اهداف ،راهبردها ،سیاســت اجرایی ،طر حهای مافوق به همراه
متولیان مربوطه و هدفگذاری صورت گرفته برای سال  1396و  1400آورده شده است.
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جدول  :60جدول تفصیلی هدفگذاری شاخصهای شهرداری قم در سالهای  1396و 1400

در این بخش ،میزان حداقل بودجه مورد نیاز جهت تحقق شاخصها ،منطبق با سناریوهای تحلیل درآمدی مشخص شده
است .الزم به توضیح است با توجه به تعهد دولت به پرداخت بدهی شهرداری قم در سال  96و بالتبع افزایش منابع درآمدی
در بودجه نهایی پیشنهادی سال  ،96این ارقام متناسب با افزایش منابع بهروزرسانی شده است.

قابل ذکر است که طر حهای با کد:
 G03-S02-P01-A02و  ، G11-S02-P01-A02دارای عنوان مشترک پاسداشت مناسبتهای دینی ،آیینی و انقالبی
 G11-S03-P03-A01و  ، G03-S01-P02-A03دارای عنوان مشترک توسعه ،تجهیز و نگهداری کتابخانهها
 G10-S01-P01-A01و  ، G02-S04-P01-A01دارای عنوان مشترک احداث و توسعه بازارها در جهت افزایش شعاع پوشش
 G10-S01-P01-A02و  ، G02-S04-P01-A02دارای عنــوان مشــترک توســعه مرا کــز تهیه و توزیــع کاالی مصرفی خانواده با
رویکرد محلهمحوری
 G09-S02-P03-A01و  ، G07-S03-P02-A01دارای عنوان مشترک انجام مطالعات الگوی اسالمی مدیریت شهری
 G07-S01-P01-A02و  ،G05-S01-P01-A03دارای عنــوان مشــترک شناســایی فرصتهــا و فعالیتهــای قابل وا گذاری به
بخش خصوصی (واسپاری ،پیمانکاری ،برونسپاری و خصوصیسازی) میباشند
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سرانه بوستانها و فضای سبز
تفرجگاهی شهری

احداث بوستانها و فضای سبز
تفرجگاهی -جدید

توسعه بوستانها و فضای سبز
تفرجگاهی

توسعه باغ و بوستانهای موضوعی و
تخصصی

سازمان پارکها

شاخص

طرح

اطالعات پایه

سازمان پارکها

سازمان پارکها

برنامهریزی

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

طرح

30,000,000,000

658,000,000,000

سازمان پارکها

658,000,000,000

تعداد بوستانهای احداث شده
 G01-S01-P01-A02-I01تخصصی (بانوان ،پرندگان ،ترافیک ،اطالعات پایه سازمان پارکها
کودکان و -)..جدیداالحداث

افزایش دسترسی به باغ و
G01-S01-P01-A02-I01
بوستانهای موضوعی و تخصصی

G01-S01-P01-A02

G01-S01-P01-A01-I02

جمعیت شهر قم

مساحت بوستانها و فضای سبز
G01-S01-P01-A01-I02
تفرجگاهی شهری موجود (مترمربع)

G01-S01-P01-A01-I02

G01-S01-P01-A01-I01

G01-S01-P01-A01-I01

G01-S01-P01-A01

توسعه فضای سبز تفرجگاهی شهری

G01-S01-P01

توسعه فضای سبز شهری

سیاست
اجرایی

سازمان پارکها

738,880,000,000

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز
شهری و پیراشهری

راهبرد

سازمان پارکها

1,066,232,400,000

G01

هدف

7,051,567,400,000
خدمات شهری 1,210,432,400,000

حفاظت و برخورداری از
محیطزیستی پایدار و با کیفیت

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

3.00

تعداد

3.00

a

1.00

تعداد

نفر

8.00

1,194,000.00

3,588,355.39

مترمربع

3.01

a/b

3.00

مترمربع به نفر

3.20

3,603,382.00

مترمربع

3,603,382.00

a

140,000.00

1,000,000.00

مترمربع

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه فضای سبز خصوصی و
ساختمانهای مسکونی

توسعه پارکهای جنگلی شهری

G01-S01-P01-A06-I01

توسعه پارکهای تفرجگاهی با
استفاده از پارکهای جنگلی

تبدیل پارکهای جنگلی به پارکهای
G01-S01-P01-A06
تفرجگاهی

G01-S01-P01-A05-I01

G01-S01-P01-A05

توسعه پارکهای جنگلی

احداث فضای سبز در رفیوژها،
G01-S01-P01-A04-I01
حاشیه معابر ،جزیرههای ترافیکی

توسعه فضای سبز در رفیوژها ،حاشیه
G01-S01-P01-A04-I01
معابر ،جزیرههای ترافیکی

G01-S01-P01-A04

توسعه فضای سبز معابر شهری

مساحت پروانههای مسکونی صادر
G01-S01-P01-A03-I01
شده

مساحت فضای سبز ایجاد شده داخل
G01-S01-P01-A03-I01
ساختمانهای مسکونی

G01-S01-P01-A03-I01

G01-S01-P01-A03

توسعه فضای سبز با مشارکت
شهروندان

احداث باغ و بوستانهای موضوعی و
G01-S01-P01-A02-I02
تخصصی (مترمربع)

توسعه باغ و بوستانهای موضوعی و
 G01-S01-P01-A02-I02تخصصی (بانوان ،پرندگان ،ترافیک،
کودکان و)..

کدینگ

موضوع

سازمان پارکها

شاخص

طرح

شاخص

سازمان پارکها

سازمان پارکها

سازمان پارکها
8,000,000,000

25,000,000,000

طرح

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

سازمان پارکها

سازمان پارکها

15,000,000,000

15,000,000,000

شاخص

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

طرح

سازمان پارکها

30,000,000,000

سازمان پارکها

52,346.00

a

500,000.00

مترمربع

10,000.00

52,346.00

a

1,000,000.00

مترمربع

200,000.00

1,148,121.00

مترمربع

1,148,121.00

a

37,500.00

200,000.00

مترمربع

مترمربع

مترمربع

عدم اندازه گیری

a/b*100

5.00

درصد

15.00

125,780.00

مترمربع

125,780.00

a

25,000.00

200,000.00

مترمربع

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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سرانه پارکهای شهری

جمعیت شهر قم

شاخص

اطالعات پایه

سازمان پارکها

برنامهریزی

اطالعات پایه سازمان پارکها

2,880,000,000

G01-S01-P01-A08

توسعه باغبام و دیواره سبز در شهر

مساحت بوستانها و فضای سبز
G01-S01-P01-A07-I03
تفرجگاهی احداث شده
طرح

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

مترمربع

شاخص

سازمان پارکها

a/b*100

40.00

60.00

درصد

نفر

مترمربع

توسعه فضای سبز تفرجگاهی
در بافتهای فرسوده و مناطق
کمبرخوردار

1,194,000.00

2,477,662.00

مترمربع

2.08

a/b

2.10

مترمربع به نفر

نفر

2.10

1,194,000.00

1,125,720.00

مترمربع

مساحت فضای سبز تفرجگاهی
(شهری ،محلی و همسایگی) ایجاد
اطالعات پایه سازمان پارکها
G01-S01-P01-A07-I03
شده در بافتهای فرسوده و مناطق
کمبرخوردار (مترمربع)

G01-S01-P01-A07-I03

G01-S01-P01-A07-I02

جمعیت شهر قم

اطالعات پایه

برنامهریزی

 G01-S01-P01-A07-I02مساحت پارکهای شهری (مترمربع) اطالعات پایه سازمان پارکها

G01-S01-P01-A07-I02

G01-S01-P01-A07-I01

G01-S01-P01-A07-I01

مساحت پارکهای همسایگی و
محلی (مترمربع)

 G01-S01-P01-A07-I01سرانه پارکهای همسایگی و محلی

شاخص

سازمان پارکها

0.94

a/b

1.00

1.10

مترمربع به نفر

G01-S01-P01-A07

برنامه توسعه هدفمند فضای سبز با
رویکرد متوازن

سازمان پارکها

طرح

مساحت تبدیل پارکهای جنگلی به
G01-S01-P01-A06-I01
پارکهای تفرجگاهی (مترمربع)

اطالعات پایه سازمان پارکها

8,000,000,000

52,346.00

500,000.00

مترمربع

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

سازمان پارکها

G01-S01-P02-A01-I01

G01-S01-P02-A01

G01-S01-P02

توسعه کمربند سبز

توسعه کمربند سبز شهری

توسعه فضای سبز پیراشهری

بودجه اراضی تملک شده توسط
G01-S01-P01-A09-I02
شهرداری جهت احداث فضای سبز

مبلغ ریالی اراضی تملک شده توسط
G01-S01-P01-A09-I02
شهرداری برای احداث فضای سبز

2,880,000,000

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی
40,000,000,000

سازمان پارکها

سازمان پارکها

سازمان پارکها

40,000,000,000

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

مساحت اراضی تملک شده توسط
 G01-S01-P01-A09-I01شهرداری (به انحای مختلف) جهت اطالعات پایه سازمان پارکها
احداث فضای سبز

استفاده از اراضی تملک شده توسط
 G01-S01-P01-A09-I01شهرداری (به انحای مختلف) جهت
احداث فضای سبز

G01-S01-P01-A09

تدوین الیحه تأمین اراضی جهت
توسعه فضای سبز

سازمان پارکها

طرح

مساحت بامهای سبز و فضای سبز
G01-S01-P01-A08-I02
عمودی

شاخص

-

a

320.00

960.00

هکتار

ریال

-

ریال

a

-

a

140,000.00

1,000,000.00

مترمربع

مترمربع

 300مترمربع

مترمربع

سازمان پارکها

 300مترمربع

a

900.00

مترمربع

6,000.00

اطالعات پایه سازمان پارکها

1.00

a

3.00

20.00

تعداد

تعداد

شاخص

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

توسعه بامهای سبز و فضای سبز
G01-S01-P01-A08-I02
عمودی

G01-S01-P01-A08-I01

تعداد بامهای سبز و فضای سبز
عمودی

افزایش بامهای سبز و فضای سبز
G01-S01-P01-A08-I01
عمودی در شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

سازمان پارکها

G01-S01-P03-A01

G01-S01-P03

G01-S01-P02-A03-I02

تهیه طرح جامع ساماندهی و
استانداردسازی پارکها و بوستانها
سازمان پارکها

طرح

بازپیرایی و افزایش کیفیت فضای سبز سیاست
اجرایی
شهری و پیراشهری

اطالعات پایه سازمان پارکها
سازمان پارکها

مساحت فضای سبز صنایع و
کارخانجات واقع در حریم

توسعه فضای سبز موجود صنایع و
G01-S01-P02-A03-I02
کارخانجات واقع در حریم
شاخص

سازمان پارکها

مساحت فضای سبز ایجاد شده در
 G01-S01-P02-A03-I01اراضی نظامی و دولتی با حمایت اطالعات پایه سازمان پارکها
شهرداری

توسعه فضای سبز داخل نهادهای
 G01-S01-P02-A03-I01عمومی ،دولتی و نظامی با حمایت
شهرداری

G01-S01-P02-A03

تدوین سیاستهای تشویقی
درراستای توسعه فضای سبز داخل
نهادهای عمومی ،دولتی و نظامی

طرح

سازمان پارکها

مساحت اراضی سبز شده با
 G01-S01-P02-A02-I01کاربریهای غیرشهری (متروکه ،بایر و اطالعات پایه سازمان پارکها
کاربری غیرشهری) (مساحت)

توسعه فضای سبز با استفاده از اراضی
G01-S01-P02-A02-I01
با کاربریهای غیرشهری و متروکه

شاخص

سازمان پارکها

141,802,400,000

-

مترمربع

-

مترمربع

a

-

مترمربع

-

a

10,000.00

مترمربع

100,000.00

-

مترمربع

-

a

5,000.00

40,000.00

مترمربع

G01-S01-P02-A02

تبدیل اراضی با کاربریهای
غیرشهری و متروکه به فضای سبز

سازمان پارکها

طرح

G01-S01-P02-A01-I01

مساحت کمربند سبز (مترمربع)
احداث شده

اطالعات پایه سازمان پارکها

40,000,000,000

14,867,211.00

9,600,000.00

مترمربع

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 287 1400

141,802,400,000

شاخص

سازمان پارکها

مساحت فضای سبز معابر ،میادین و
G01-S01-P03-A02-I03
لچکیهای ساماندهی شده

رشد ساماندهی فضای سبزمعابر،
G01-S01-P03-A02-I03
میادین و لچکیهای فضای سبز

مساحت پارکهای جنگلی و کمربند
G01-S01-P03-A02-I02
سبز ساماندهی شده

رشد ساماندهی پارکهای جنگلی و
G01-S01-P03-A02-I02
کمربند سبز

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

مساحت پارکهای شهری ساماندهی
 G01-S01-P03-A02-I01شده (ساماندهی عمرانی ،فضای سبز اطالعات پایه سازمان پارکها
و المان)

رشد بازپیرایی ،ترمیم و تجهیز
پارکهای شهری ساماندهی شده
G01-S01-P03-A02-I01
(ساماندهی عمرانی ،فضای سبز و
المان)

G01-S01-P03-A02

بازپیرایی ،ترمیم و تجهیز فضاهای
سبز شهری

طرح

سازمان پارکها

10,000,000,000

29,734,400,000

72,068,000,000

a

a

0

a

50,000.00

297,344.00

0.00

90,085.00

300,000.00

300,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

 G01-S01-P03-A01-I01کل مساحت پارکهای شهری موجود اطالعات پایه سازمان پارکها

3,603,382.00

مترمربع

G01-S01-P03-A01-I01

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

a/b*100

20.00

100.00

درصد

مترمربع

مساحت پارکها و بوستانهای
شهری ممیزی شده با رویکرد
ساماندهی و استانداردسازی

رشد ممیزی پارکها و بوستانهای
 G01-S01-P03-A01-I01شهری با رویکرد ساماندهی و
استانداردسازی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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G01-S01-P04-A01

G01-S01-P04
تدوین شناسنامه باغات خصوصی

سازمان پارکها

طرح

سازمان پارکها

مترمربع
5,000,000,000

اطالعات پایه سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

مترمربع

شاخص

سازمان پارکها

5,000,000,000

a/b*100

40.00

درصد

100.00

اطالعات پایه سازمان پارکها

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

مترمربع

-

a

333.00

کل موجود

تعداد

تعداد

اطالعات پایه سازمان پارکها

5,000,000,000

5,000,000,000

15,000,000,000

-

a

1,200.00

کل موجود

تعداد

مترمربع

شاخص

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سیاست
حفاظت از باغات و فضای سبز موجود
اجرایی

مساحت کل محوطه بازی کودکان
G01-S01-P03-A02-I07
موجود

مساحت محوطه بازی کودکان
G01-S01-P03-A02-I07
ایمنسازی شده (نصب کفپوش و)...

ایمنسازی محوطه بازی کودکان
G01-S01-P03-A02-I07
(نصب کفپوش و)...

مساحت محوطه بازی (سایت بازی)
G01-S01-P03-A02-I06
کودکان برنامهریزی شده

مساحت محوطه بازی (سایت بازی)
G01-S01-P03-A02-I06
کودکان احداث شده

G01-S01-P03-A02-I06

احداث محوطه بازی کودکان

تعداد تابلوهای برق ساماندهی شده
G01-S01-P03-A02-I05
در فضای سبز

رشد ساماندهی تابلوهای برق موجود
G01-S01-P03-A02-I05
فضای سبز

G01-S01-P03-A02-I04

تعداد پایههای روشنایی موجود
فضای سبز ساماندهی شده

رشد ساماندهی پایههای روشنایی
G01-S01-P03-A02-I04
موجود فضای سبز

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شناسنامهدار کردن فضای سبز
محالت

تدوین لوایح و ضوابط اجرایی و
استفاده از ظرفیتهای قانونی و
حقوقی حفاظت از باغات

تعداد لوایح مصوب در خصوص
G01-S01-P04-A03-I01
حمایت از باغات و جلوگیری از تخریب

تهیه و تدوین لوایح و ضوابط اجرایی
 G01-S01-P04-A03-I01و استفاده از ظرفیتهای قانونی و
حقوقی حفاظت از باغات

G01-S01-P04-A03

G01-S01-P04-A02-I01

تعداد کل محالت

تعداد محالت دارای شناسنامه فضای
G01-S01-P04-A02-I01
سبز

G01-S01-P04-A02-I01

G01-S01-P04-A02

کل درختان موجود

تعداد درختان شناسنامهدار

شناسنامهدار کردن درختان

مساحت کل باغات خصوصی

تدوین شناسنامه فضای سبز محالت

G01-S01-P04-A01-I02

G01-S01-P04-A01-I02

G01-S01-P04-A01-I02

G01-S01-P04-A01-I01

G01-S01-P04-A01-I01

مساحت باغات خصوصی
شناسنامهدار شده

 G01-S01-P04-A01-I01شناسنامهدار کردن باغات خصوصی

کدینگ

موضوع

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

طرح

a

تعداد

تعداد

تعداد

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

سازمان پارکها

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

شاخص

طرح

اصله
سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

اصله

شاخص

سازمان پارکها

a/b*100

20.00

درصد

مترمربع

100.00

اطالعات پایه سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

سازمان پارکها

a/b*100

30.00

100.00

درصد

مترمربع

شاخص

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

طرح

سازمان پارکها

سازمان پارکها

استفاده از تکنولوژی نوین آبیاری

رشد استفاده از آب استحصال شده
 G01-S01-P05-A02-I01قابل استفاده فضای سبز از طریق
تصفیه فاضالب

G01-S01-P05-A02

تصفیه پساب و استفاده در آبیاری
فضای سبز شهری

مساحت سیستمهای تحت فشار
G01-S01-P05-A01-I02
ترمیم شده

رشد سیستمهای تحت فشار ترمیم
G01-S01-P05-A01-I02
شده

آبیاری فضای سبز به روش تحت فشار
G01-S01-P05-A01-I01
(قطرهای ،بارانی ،زیرسطحی)

توسعه آبیاری فضای سبز به روش
تحت فشار (قطرهای ،بارانی،
G01-S01-P05-A01-I01
زیرسطحی)

G01-S01-P05-A01

G01-S01-P05

آبیاری و آبرسانی بهرهور و استفاده از
منابع آبی پایدار

مساحت کل باغات خصوصی در
G01-S01-P04-A04-I01
داخل و حریم

سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

20,000,000,000

طرح

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

7,000,000,000

شاخص

سازمان پارکها

12,000,000,000

سازمان پارکها

19,000,000,000

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

سازمان پارکها

5,000,000,000

5,000,000,000

116,050,000,000

اطالعات پایه سازمان پارکها

مساحت باغات خصوصی که با
 G01-S01-P04-A04-I01حمایت شهرداری (تأمین نهاده و  )..اطالعات پایه سازمان پارکها
حفظ واحیا شدهاند

G01-S01-P04-A04-I01

حفاظت از باغات خصوصی

ارائه مشوق به باغات (غیر دراختیار)
G01-S01-P04-A04
در راستای حفاظت و نگهداری باغات

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

لیتر بر ثانیه

100.00

1,507.00

5,000,000.00

مترمربع

110هکتار

110هکتار

a

875,000.00

5,000,000.00

مترمربع

5,000,000.00

مترمربع

مترمربع

1902هکتار

a

857,143.00

400,000.00

مترمربع

مترمربع

1902هکتار

2,332,548.00

2,332,548.00

a/b*100

50.00

100.00

درصد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

سازمان پارکها

1,800,000,000

10,300,000,000

طرح

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

60,000,000,000

6,750,000,000

شاخص

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

تعداد منابع آب (چاه و مخزن)
فضاهای سبز مجهز به سامانههای
اطالعات پایه سازمان پارکها
G01-S01-P05-A04-I01
نوین پایش و نظارت آبیاری (ادوات
کنترلی و اندازهگیری)

توسعه منابع آب فضای سبز مجهز
 G01-S01-P05-A04-I01به سامانههای نوین پایش و نظارت
آبیاری (ادوات کنترلی و اندازهگیری)

G01-S01-P05-A04

ساماندهی چاههای آب و تأمین
منابع جدید

حجم مخازن اجرا شده براساس طرح
G01-S01-P05-A03-I02
جامع آبرسانی

G01-S01-P05-A03-I02

افزایش حجم مخازن اجرا شده
براساس طرح جامع آبرسانی

طول شبکه انتقال آبرسانی اجرا شده
G01-S01-P05-A03-I01
براساس طرح جامع آبرسانی

توسعه شبکه انتقال آبرسانی اجرا
G01-S01-P05-A03-I01
شده براساس طرح جامع آبرسانی

توسعه شبکه آبرسانی

طرح

سازمان پارکها

66,750,000,000

-

-

3,800.00

3,800.00

160کیلومتر

a/b*100

a

a

تعداد

50.00

درصد

100.00

3,800.00

مترمکعب

مترمکعب

3,800.00

120.00

اجرای کامل طرح
جامع ابرسانی

اجرای کامل طرح
جامع ابرسانی

کیلومتر

G01-S01-P05-A03

G01-S01-P05-A02-I02

حجم پساب تملک شده

اطالعات پایه سازمان پارکها

کیلومتر

160کیلومتر

0.00

1,507.00

لیتر بر ثانیه

G01-S01-P05-A02-I02

رشد تصفیه پساب

شاخص

سازمان پارکها

a

200.00

1,507.00

لیتر بر ثانیه

20,000,000,000

1,507.00

لیتر بر ثانیه

0.00

حجم آب استحصال شده قابل
 G01-S01-P05-A02-I01استفاده فضای سبز از طریق تصفیه اطالعات پایه سازمان پارکها
فاضالب

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تعداد چاهها و مخازن تأمین آب
موجود

بهبود مدیریت و نگهداری فضای
سبز شهری (ارتقای کارایی تجهیزات،
نیروی انسانی و نوآوری)

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

مساحت فضای سبز پوششی موجود
G01-S01-P06-A01-I01
با گیاهان زینتی
اطالعات پایه سازمان پارکها

500,000,000

2,500,000,000

سازمان پارکها

سازمان پارکها

سازمان پارکها

2,500,000,000
23,500,000,000

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

19,248,947.00

19,248,947.00

a/b*100

10.00

100.00

مترمربع

مترمربع

درصد

حلقه

سازمان پارکها

a

10.00

حلقه

کل

اطالعات پایه سازمان پارکها

6,000,000,000

26.00

15.00

حلقه

حلقه

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

26.00

a/b*100

50.00

درصد

100.00

اطالعات پایه سازمان پارکها

تعداد

مساحت فضای سبز کشت و
 G01-S01-P06-A01-I01جایگزین شده با گونههای زینتی اطالعات پایه سازمان پارکها
مقاوم و سازگار

توسعه فضای سبز کشت و جایگزین
G01-S01-P06-A01-I01
شده با گونههای زینتی مقاوم و سازگار

شناسایی و جایگزینی گونههای مقاوم
G01-S01-P06-A01
به کمآبی

G01-S01-P06

G01-S01-P05-A04-I03

توسعه الیروبی و حفر چاه
الیروبی و حفر چاه

G01-S01-P05-A04-I03

G01-S01-P05-A04-I02

تعداد چاهها و مخازن تأمین آب
موجود

تعداد چاههای آبیاری فضای سبز
 G01-S01-P05-A04-I02بهینهسازی شده (موتورخانه و
الکترومکانیکی)

افزایش چاههای آبیاری فضای سبز
G01-S01-P05-A04-I02
بهینهسازی شده (الکترومکانیکی)

G01-S01-P05-A04-I01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

سازمان پارکها

تأمین ماشینآالت و تجهیزات مورد
G01-S01-P06-A02-I01
نیاز نگهداری فضای سبز
اطالعات پایه سازمان پارکها

20,000,000,000

-

a/b

1,000.00

ریال

اسب بخار

اسب بخار به
ریال

20,000,000,000

طرح

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

1,000,000,000

-

10,000.00

15,000.00

مترمربع

مجموع نیروی محرکه ماشینآالت
 G01-S01-P06-A02-I01فضای سبز (اسب بخار)( -خرید اطالعات پایه سازمان پارکها
ماشینآالت مکانیزه در فضای سبز)

افزایش نیروی محرکه ماشینآالت
 G01-S01-P06-A02-I01فضای سبز (اسب بخار)( -خرید
ماشینآالت مکانیزه در فضای سبز)

استفاده از نوآوری و دانش و تکنولوژی
G01-S01-P06-A02
روز در نگهداری فضای سبز

مساحت طر حهای زیرو اسکیپ اجرا
G01-S01-P06-A01-I04
شده

توسعه طر حهای زیرو اسکیپ اجرا
G01-S01-P06-A01-I04
شده

شاخص

سازمان پارکها

a

2,000.00

15,000.00

مترمربع

0

500.00

تعداد

شاخص

سازمان پارکها

a

200.00

500.00

تعداد

116هکتار

مترمربع
اطالعات پایه سازمان پارکها

1,000,000,000

1,000,000,000

116هکتار

a/b*100

20.00

100.00

درصد

مترمربع

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

تعداد گونههای مقاوم به خشکسالی
 G01-S01-P06-A01-I03و زیستبوم قم ،شناسایی و جایگزین اطالعات پایه سازمان پارکها
شده در سطح شهر

توسعه کلکسیون گونههای مقاوم به
G01-S01-P06-A01-I03
خشکسالی

G01-S01-P06-A01-I02

کل مساحت چمن موجود

مساحت چمنهای جایگزین شده با
G01-S01-P06-A01-I02
گونههای مقاوم در سطح شهر

جایگزینی چمن با گونههای مقاوم در
G01-S01-P06-A01-I02
سطح شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

سازمان پارکها

شاخص

توسعه برونسپاری نگهداری فضای
G01-S01-P06-A03-I03
سبز

G01-S01-P06-A03-I02

میزان مصرف برق مورد نیاز در
اشترا کات در سال پایه
شاخص

سازمان پارکها

13,254,663.00

a/b*100

5.00

درصد

20.00

اطالعات پایه سازمان پارکها

کیلو وات
ساعت

-

کیلو وات
ساعت

سازمان پارکها

-

(b-a)/b*100

5.00

درصد

10.00

اطالعات پایه سازمان پارکها

ریال به
مترمربع

b-a)/b*100( 196,605,088,759.00

5.00

10.00

درصد

تعداد

اطالعات پایه سازمان پارکها

1,000,000,000

a

2.00

5.00

تعداد

ریال به
مترمربع

شاخص

سازمان پارکها

میزان مصرف برق مورد نیاز در
 G01-S01-P06-A03-I02اشترا کات در سال جاری در مقایسه اطالعات پایه سازمان پارکها
با سال پایه

کاهش میزان مصرف برق مورد نیاز
در اشترا کات براساس نتایج ممیزی
G01-S01-P06-A03-I02
انرژی (کیلووات ساعت) به نسبت
ِ
سال پایه 95

هزینه نگهداری یک مترمربع فضای
G01-S01-P06-A03-I01
سبز در سال پایه ()95

هزینه نگهداری یک مترمربع فضای
G01-S01-P06-A03-I01
سبز در سال جاری به قیمت سال پایه

کاهش سرانه هزینه نگهداری فضای
G01-S01-P06-A03-I01
سبز

ارتقای مدیریت و سیستمهای نظارت
G01-S01-P06-A03
بر نگهداری فضای سبز

طرح

سازمان پارکها

تعداد عملیاتهای باغبانی و فضای
 G01-S01-P06-A02-I02سبز که به صورت مکانیزه انجام اطالعات پایه سازمان پارکها
میشود

توسعه مکانیزه کردن عملیاتهای
G01-S01-P06-A02-I02
باغبانی و فضای سبز

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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افزایش ناظرین مجهز به اداوات
کنترلی و اندازهگیری

توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی

شاخص

سازمان پارکها

سازمان پارکها

طرح

سیاست
اجرایی

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

1,000,000,000

مساحت گواهی پایان کار
 G01-S01-P07-A01-I01ساختمانهای مسکونی صادر شده اطالعات پایه
در سال جاری
شهرسازی

1,000,000,000

-

-

-

a/b*100

10.00

20.00

مترمربع

مترمربع

درصد

تعداد

تعداد

سازمان پارکها

-

a/b*100

20.00

درصد

80.00

اطالعات پایه سازمان پارکها

مترمربع

مساحت فضای سبز خانگی احداث
شده در واحدهای مسکونی
اطالعات پایه سازمان پارکها
G01-S01-P07-A01-I01
(ساختمانهایی که در سال جاری
پایان ساخت گرفتهاند)

رعایت سهم فضای سبز خانگی
 G01-S01-P07-A01-I01در صدور پروانه و گواهی پایان کار
ساختمانهای مسکونی

تدوین و پیادهسازی لوایح و ضوابط و
 G01-S01-P07-A01الزامات قانونی در جهت توسعه فضای
سبز خانگی و خصوصی

G01-S01-P07

G01-S01-P06-A03-I04

تعداد کل ناظرین فضای سبز

تعداد ناظرین مجهز به اداوات کنترلی
G01-S01-P06-A03-I04
و اندازهگیری

G01-S01-P06-A03-I04

G01-S01-P06-A03-I03

مساحت کل فضای سبز

مترمربع

13,254,663.00

مساحت نگهداری فضای سبز
 G01-S01-P06-A03-I03برونسپاری شده (بدون پرداخت اطالعات پایه سازمان پارکها
هزینه مستقیم)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تدوین سیاستهای تشویقی
درراستای توسعه فضای سبز خانگی

G01-S01-P08

فرهنگسازی و مشارکت شهروندان
در توسعه و نگهداری فضای سبز

مساحت فضای سبز نگهداری شده
G01-S01-P07-A03-I02
توسط بخش خصوصی

توسعه نگهداری فضای سبز توسط
G01-S01-P07-A03-I02
بخش خصوصی

مساحت فضای سبز توسعه یافته
G01-S01-P07-A03-I01
توسط بخش خصوصی

توسعه فضای سبز با مشارکت بخش
G01-S01-P07-A03-I01
خصوصی

سیاست
اجرایی
سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

G01-S01-P07-A03

اجرای پروژههای مشارکتی با بخش
خصوصی در راستای توسعه فضای
سبز خصوصی

سازمان پارکها

طرح

G01-S01-P07-A02-I01

سازمان پارکها

مبلغ ریالی تسهیالت ارائه شده
شهرداری در طر حهای مشارکت
توسعه فضای سبز خصوصی

شاخص

طرح

خدمات شهری

اطالعات پایه سازمان پارکها

تسهیالت ارائه شده شهرداری در
 G01-S01-P07-A02-I01طر حهای مشارکت توسعه فضای سبز
خصوصی

G01-S01-P07-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

14,085,431.00
a

50,000.00

500,000.00

مترمربع

مترمربع

مترمربع

14,085,431.00

a

10,000.00

مترمربع

500,000.00

-

ریال

-

a

1,000,000,000.00

10,000,000,000.00

ریال

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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اطالعرسانی و افزایش سطح آ گاهی
شهروندان در خصوص نگهداری
فضای سبز شهری و خانگی از طریق
برگزاری همایشها ،نمایشگاهها،
مسابقات و جشنوارهها و تولید
محتواهای مرتبط

G01-S02-P01

G01-S02
ارتقای کیفیت امور تنظیف شهری

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای
سطح بهداشت شهری
سیاست
اجرایی

راهبرد
خدمات شهری

پسماند
11,500,000,000

0

0

137,500,000,000

تعداد شهروندان فعال در حوزه
 G01-S01-P08-A02-I01نظارت ،توسعه و نگهداری فضای سبز اطالعات پایه سازمان پارکها
(همیاران سبز محالت)

افزایش تعداد شهروندان فعال در
 G01-S01-P08-A02-I01حوزه نظارت ،توسعه و نگهداری
فضای سبز (همیاران سبز محالت)
شاخص

سازمان پارکها

G01-S01-P08-A02

افزایش مشارکت شهروندان در
نگهداری فضای سبز

سازمان پارکها

طرح

G01-S01-P08-A01-I02

نفر ساعت آموزش پرسنل و
پیمانکاران فضای سبز (ساالنه)

شاخص

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

سازمان پارکها

طرح

سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

توسعه آموزش پرسنل و پیمانکاران
G01-S01-P08-A01-I02
فضای سبز

نفر ساعت آموزش مردمی در زمینه
G01-S01-P08-A01-I01
فضای سبز

توسعه آموزش مردمی در زمینه فضای
G01-S01-P08-A01-I01
سبز

G01-S01-P08-A01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

-

-

190.00

190.00

-

-

a

a

a

100.00

100.00

2,000.00

2,000.00

5,000.00

5,000.00

500.00

500.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

25,000.00

نفر

نفر

نفرساعت

نفرساعت

نفرساعت

نفرساعت

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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استفاده از تکنولوژیهای جدید در
خدمات شهری

شاخص

طرح

سرمایهگذاری در بهکارگیری
 G01-S02-P01-A02-I02تکنولوژیهای جدید در خدمات
شهری

تعداد عملیات خدماتی موجود در
G01-S02-P01-A02-I01
قراردادهای پسماند

شاخص

اطالعات پایه

پسماند

…

a

10,000,000,000.00

تعداد

ریال

3,000,000,000.00

20.00

50.00

درصد

تعداد

5.00

سال

پسماند

…

…

a/b*100

a/b

8.00

4.00

سال

تعداد

پسماند

پسماند

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

طرح

خدمات شهری

تعداد عملیات خدماتی موجود در
قراردادهای پسماند که به صورت
 G01-S02-P01-A02-I01مکانیزه انجام میگیرد (بیش از %30اطالعات پایه
کل عملیات شهر به صورت مکانیزه
باشد)

انجام فعالیت تنظیف و رفت وروب و
G01-S02-P01-A02-I01
جمعآوری پسماند به صورت مکانیزه

G01-S02-P01-A02

G01-S02-P01-A01-I01

تعداد ماشینآالت تنظیف و
جمعآوری پسماند

مجموع عمر ماشینآالت تنظیف
و جمعآوری پسماند فعال در
G01-S02-P01-A01-I01
پیمانهای شهری

افزایش میانگین عمر (نوسازی)
 G01-S02-P01-A01-I01ماشینآالت تنظیف و جمعآوری
پسماند فعال در پیمانهای شهری

تأمین و نگهداری ماشینآالت و
G01-S02-P01-A01
تجهیزات تنظیف و رفت و روب شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

حجم پسماند روز در سال جاری

اطالعات پایه

G01-S02-P01-A03-I04

کاهش هزینه جمعآوری پسماند

تعداد ایستگاههای انتقال پسماند
G01-S02-P01-A03-I03
مورد نیاز
شاخص

اطالعات پایه

 G01-S02-P01-A03-I03تعداد ایستگاههای انتقال پسماند اطالعات پایه

 G01-S02-P01-A03-I03توسعه ایستگاههای انتقال پسماند

شاخص

 G01-S02-P01-A03-I02حجم پسماند روز در سال پایه ( )95اطالعات پایه

G01-S02-P01-A03-I02

G01-S02-P01-A03-I02

کاهش پسماند روز (تن)

شاخص

تعداد با کسهای جمعآوری
 G01-S02-P01-A03-I01نخالههای ساختمانی در مدیریت اطالعات پایه
شهرداری

توسعه کمی با کسهای جمعآوری
 G01-S02-P01-A03-I01نخالههای ساختمانی در مدیریت
شهرداری

G01-S02-P01-A03

مدیریت و راهبری بهینه جمعآوری و
انتقال پسماند و رفت و روب شهری

طرح

حجم ریالی سرمایهگذاری ساالنه
صورت گرفته در راستای ساخت و
 G01-S02-P01-A02-I02خرید تجهیزات و تکنولوژیهای نوین اطالعات پایه
تنظیف شهری (توسط شهرداری با
پیمانکار)

کدینگ

موضوع

دسته

10,000,000,000

پسماند

1,046.45

(b-a)/b*100

5.00

درصد

7.00

پسماند

تعداد

پسماند

5.00

تعداد

1.00

پسماند

a/b*100

100.00

100.00

درصد

25.00

درصد

پسماند

10.00

20.00

160.00

تعداد

تن

(b-a)/b*100

a

20.00

160.00

تعداد

پسماند

244,550.00

…

3,000,000,000.00

10,000,000,000.00

ریال

تن

پسماند

پسماند

0

11,000,000,000

پسماند

خدمات شهری

پسماند

0

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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سطح رفت و روب شده

هزینه رفت و روب شهری

G01-S02-P01-A03-I08

G01-S02-P01-A03-I08
تعداد ناظرین مجهز به سامانه
مکانیزه نظارت

توسعه مکانیزاسیون نظارت بر
خدمات شهری

تعداد کل ماشینآالت فعال در حوزه
G01-S02-P01-A03-I07
خدمات شهری

تعداد ماشینآالت خدمات شهری
G01-S02-P01-A03-I07
مجهز به سامانه avl

توسعه کمی ماشینآالت خدمات
G01-S02-P01-A03-I07
شهری مجهز به سامانه avl

ظرفیت ایستگاه انتقال زباله موجود
G01-S02-P01-A03-I06
(تن در سال)

افزایش ظرفیت ایستگاه انتقال زباله
G01-S02-P01-A03-I06
موجود (تن در سال)

G01-S02-P01-A03-I05

G01-S02-P01-A03-I05

G01-S02-P01-A03-I05

هزینه رفت و روب شهری

هزینه جمعآوری و انتقال یک کیلوگرم
G01-S02-P01-A03-I04
پسماند در سال پایه (ریال)

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

هزینه جمعآوری و انتقال یک کیلوگرم
 G01-S02-P01-A03-I04پسماند در سال جاری به قیمت سال اطالعات پایه
پایه (ریال)

کدینگ

موضوع

دسته

1,000,000,000

پسماند

تعداد

پسماند

a/b*100

50.00

درصد

تعداد

100.00

پسماند

پسماند

a/b*100

80.00

100.00

درصد

تعداد

پسماند

پسماند

150.00

تن درسال

پسماند

a

تن درسال

مترمربع
150.00

200.00

700.00

پسماند

پسماند

ریال

پسماند

ریال به
مترمربع
a/b

پسماند

1,046.45

ریال به
کیلوگرم

ریال به
کیلوگرم

پسماند

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
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شاخص

خدمات شهری

الیروبی کانالهای دفع فاضالب
شهری

طول کل کانالهای دفع فاضالب
G01-S02-P01-A05-I01
شهری

طول الیروبی کانالهای دفع فاضالب
G01-S02-P01-A05-I01
شهری  -سالیانه

G01-S02-P01-A05-I01

G01-S02-P01-A05

ساماندهی کانالهای دفع فاضالب
شهری

مساحت کل سطوح برنامهریزی شده
G01-S02-P01-A04-I02
جهت رفت و روب

مساحت سطوح رفت و روب تنظیف
G01-S02-P01-A04-I02
شده به صورت مکانیزه

میزان افزایش مساحت سطح رفت و
G01-S02-P01-A04-I02
روب شده به صورت مکانیزه

 G01-S02-P01-A04-I01میزان پسماند تر جمعآوری شده

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

500,000,000

پسماند

پسماند

مترطول

مترطول

پسماند

a/b*100

20.00

100.00

درصد

مترمربع

خدمات شهری

پسماند

پسماند

مترمربع

پسماند

a/b*100

20.00

درصد

تن

100.00

پسماند

پسماند

a/b*100

70.00

100.00

درصد

تعداد

تن

پسماند

طرح

اطالعات پایه

پسماند

میزان پسماند تر جمعآوری شده به
 G01-S02-P01-A04-I01روش مکانیزه (ماشینآالت هاپر و اطالعات پایه
پرسدار)

پسماند تر جمعآوری شده به روش
G01-S02-P01-A04-I01
مکانیزه (ماشینآالت هاپر و پرسدار)

G01-S02-P01-A04

افزایش ضریب مکانیزاسیون
جمعآوری پسماند و تنظیف معابر

تعداد کل ناظرین (مقیو و عالی و)..
G01-S02-P01-A03-I08
خدمات شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

تعداد بازارهای روز و میادین میوه
 G01-S02-P02-A02-I02مجهز به مخازن پسماند تفکیک
چندگانه موجود

توسعه کمی بازارهای روز و میادین
G01-S02-P02-A02-I02
میوه مجهز به مخازن پسماند

تعداد کل مجتمعهای مسکونی چهار
G01-S02-P02-A02-I01
واحد به باال

تعداد مجتمعهای مسکونی مجهز به
G01-S02-P02-A02-I01
مخازن پسماند

توسعه کمی مجتمعهای مسکونی
G01-S02-P02-A02-I01
مجهز به مخازن پسماند

G01-S02-P02-A02

مدیریت مشترکین پرزباله

درصد پیشرفت طرح جامع مدیریت
G01-S02-P02-A01-I01
پسماند شهری

پیشرفت طرح جامع مدیریت پسماند
G01-S02-P02-A01-I01
شهری

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

پسماند

پسماند

...

1.00

تعداد

0.50

پسماند

...

a/b*100

50.00

100.00

درصد

...

تعداد

...

a/b*100

25.00

درصد

70.00

...

درصد

a

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

پسماند

5,000,000,000

500,000,000

a/b*100

40.00

100.00

درصد

تعداد

پسماند

پسماند

طرح

اطالعات پایه

پسماند

شاخص

تدوین طرح جامع مدیریت پسماند
شهری

طرح

پسماند
پسماند

G01-S02-P02-A01

G01-S02-P02

مدیریت و کنترل تولید پسماند شهر

سیاست
اجرایی

پسماند

G01-S02-P01-A05-I02

تعداد چاههای جاذب مورد نیاز

پسماند

پسماند

پسماند

اطالعات پایه

 G01-S02-P01-A05-I02تعداد چاههای جاذب حفر شده اطالعات پایه

 G01-S02-P01-A05-I02افزایش حفر چاههای جاذب مورد نیاز

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

طرح

افزایش وزن چیپس چوب استحصالی
 G01-S02-P02-A03-I03نسبت به وزن چوب بریده شده قابل
تبدیل به چیپس
شاخص

 G01-S02-P02-A03-I02حجم کل پسماند جمعآوری شده اطالعات پایه

حجم پسماند خشک جمعآوری شده
G01-S02-P02-A03-I02
در مبدأ

G01-S02-P02-A03-I02

افزایش تفکیک از مبدأ (نسبت
پسماند خشک به کل پسماند
جمعآوری شده در مبدأ)

تعداد ایستگاههای (دایم و موقت)
G01-S02-P02-A03-I01
جمعآوری پسماند خشک

توسعه کمی ایستگاههای (دایم و
G01-S02-P02-A03-I01
موقت) جمعآوری پسماند خشک

G01-S02-P02-A03

افزایش تفکیک از مبدأ (توسعه
زیرساختهای جداسازی
وذخیرهسازی و جمعآوری پسماند)

تعداد صنوف پرزباله ملزم شده به
 G01-S02-P02-A02-I03نصب مخزن و جداسازی پسماند اطالعات پایه
(الزام و اجرا)

افزایش تعداد صنوف پرزباله ملزم
 G01-S02-P02-A02-I03شده به نصب مخزن و جداسازی
پسماند (الزام و اجرا)

شاخص

تعداد بازارهای روز و میادین میوه
 G01-S02-P02-A02-I02مجهز به مخازن پسماند تفکیک اطالعات پایه
چندگانه برنامهریزی شده

کدینگ

موضوع

دسته

پسماند

a/b*100

20.00

درصد

100.00

پسماند

a/b*100

5.00

12.00

درصد

تعداد

تن

…

16.00

16.00

a

21.00

45.00

تعداد

پسماند

5,000,000,000

5,000,000,000

تن

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

540.00

10.00

تعداد

پسماند

540.00

a

10.00

تعداد

40.00

پسماند

تعداد

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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وزن چیپس چوب استحصالی

توسعه مجتمعهای اداری ،تجاری
 G01-S02-P02-A04-I03و مسکونی مجهز شده به مخازن
پسماند

G01-S02-P02-A04-I02

تعداد کل صنوف

تعداد صنوف ملزم شده به رعایت
 G01-S02-P02-A04-I02قانون پسماند براساس آییننامه
اجرایی مصوب

افزایش صنوف ملزم شده به رعایت
 G01-S02-P02-A04-I02قانون پسماند براساس آییننامه
اجرایی مصوب

تعداد احکام قضایی صادره برای
G01-S02-P02-A04-I01
متخلفان در حوزه پسماند

افزایش احکام قضایی صادره برای
G01-S02-P02-A04-I01
متخلفان در حوزه پسماند

G01-S02-P02-A04

تدوین لوایح و ضوابط اجرایی
استفاده از ظرفیتهای قانونی و
حقوقی در راستای مدیریت بهینه
پسماند و تنظیف شهری

 G01-S02-P02-A03-I04وزن چالبرگ تولیدی (چالکود)

افزایش وزن چالبرگ تولیدی
G01-S02-P02-A03-I04
(چالکود) به کل وزن برگ تولید شده

وزن سرشاخه جمعآوری شده قابل
G01-S02-P02-A03-I03
تبدیل به چیپس

G01-S02-P02-A03-I03

کدینگ

موضوع

پسماند

پسماند

پسماند

شاخص

پسماند

اطالعات پایه سازمان میادین

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

پسماند

پسماند

طرح

اطالعات پایه

200.00

...

540.00

540.00

a/b*100

a/b*100

20.00

20.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

100.00

درصد

100.00

1,000.00

تعداد

200.00

100.00

1,000.00

تعداد

a

…

تن

پسماند

…

تن

a

پسماند

…

تن

تن

پسماند

پسماند

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

دسته

متولی اصلی
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شاخص

G01-S02-P03-A01

G01-S02-P03
پردازش پسماندهای ساختمانی

پردازش و استحصال ارزش از
پسماندهای شهری

پسماند

پسماند

شاخص

طرح

طرح

سیاست
اجرایی
پسماند

پسماند
0

112,000,000,000

پسماند

پسماند

پسماند

اطالعات پایه خدمات شهری

حجم ریالی بهای خدمات جمعآوری
 G01-S02-P02-A05-I01و حمل پسماند اخذ شده از مشتریان اطالعات پایه
پرزباله

رشد ریالی بهای خدمات جمعآوری
 G01-S02-P02-A05-I01و حمل پسماند اخذ شده از مشتریان
پرزباله

G01-S02-P02-A05

تأمین هزینههای مدیریت پسماند از
تولیدکنندگان پرزباله

تعداد کل مجتمعهای اداری ،تجاری
G01-S02-P02-A04-I04
و مسکونی باالتر از ده واحد

پسماند
اطالعات پایه خدمات شهری

اطالعات پایه

تعداد مجتمعهای اداری ،تجاری و
 G01-S02-P02-A04-I04مسکونی باالتر از ده واحد مجهز به اطالعات پایه
شوتینگ

توسعه مجتمعهای اداری ،تجاری
 G01-S02-P02-A04-I04و مسکونی باالتر از ده واحد مجهز به
شوتینگ

تعداد کل مجتمعهای اداری و تجاری
G01-S02-P02-A04-I03
و مسکونی

تعداد مجتمعهای اداری و تجاری و
G01-S02-P02-A04-I03
مسکونی مجهز به مخازن پسماند

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

...

...

...

a

a/b*100

5.00

40.00

ریال

ریال

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد
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شاخص

شاخص

اطالعات پایه

توسعه تصفیه شیرابه

حجم کل شیرابه جمعآوری شده
G01-S02-P03-A02-I01
در روز

 G01-S02-P03-A02-I01تصفیه شیرابه (مترمکعب در روز)

G01-S02-P03-A02-I01

G01-S02-P03-A02

مدیریت و تصفیه شیرابهها

حجم کل پسماندهای ساختمانی و
G01-S02-P03-A01-I03
عمرانی تولیدی (تن)

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

 G01-S02-P03-A01-I03حجم شن و ماسه بازیافت شده (تن) اطالعات پایه

افزایش حجم شن و ماسه (تن)
 G01-S02-P03-A01-I03بازیافت شده به کل پسماندهای
ساختمانی و عمرانی تولیدی (تن)

ظرفیت تخلیه خا ک و نخاله در مرا کز
G01-S02-P03-A01-I02
دفن ثابت و گودهای مجاز (تن در روز)

افزایش ظرفیت تخلیه خا ک و نخاله
 G01-S02-P03-A01-I02در مرا کز دفن ثابت و گودهای مجاز
(تن در روز)

شاخص

تعداد مرا کز استحصال شن و ماسه
 G01-S02-P03-A01-I01و بازیافت پسماندهای ساختمانی و اطالعات پایه
عمرانی

توسعه مرا کز استحصال شن و ماسه
 G01-S02-P03-A01-I01و بازیافت پسماندهای ساختمانی و
عمرانی

کدینگ

موضوع

دسته

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

متولی اصلی

0

0.00

0.00

5,500.00

a/b*100

0.00

0.00

20.00

متر مکعب
در روز

متر مکعب
در روز

درصد

تن

تن

5,500.00

a/b*100

10.00

30.00

درصد

5,000.00

تن در روز

3,000.00

a

3,000.00

1.00

2.00

تعداد

تن در روز

3,000.00

0.00

0.00

a

1.00

2.00

تعداد
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پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

شاخص

پسماند

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

پسماند

مقدار کود کمپوست تولیدی (تن
G01-S02-P03-A03-I03
در روز)
اطالعات پایه

 G01-S02-P03-A03-I03تولید کود کارخانجات کمپوست (تن) شاخص

G01-S02-P03-A03-I02

کل پسماند تولیدی

اطالعات پایه

پسماند

...

100.00

0.00

تن

250.00

50.00

50.00

درصد

مگا وات

تن

پسماند

...

a

a/b*100

0.00

0.00

10.00

5.00

مگا وات

لیتر

تن

0.00

0.00

0.00

0.00

a

0.00

0.10

1.00

لیتر

پسماند

100,000,000,000

110,000,000,000

0.00

0.00

a/b*100

10.00

100.00

درصد

تن

مقدار پسماند تبدیل شده به انرژی
( G01-S02-P03-A03-I02ورودی پسماند کارخانجات ریجکت اطالعات پایه خدمات شهری
سوز و هاضم و بیو گاز لندفیل)

رشد پسماند تبدیل شده به انرژی به
 G01-S02-P03-A03-I02کل پسماند تولیدی (ریجکت سوز و
هاضم و بیو گاز لندفیل)

میزان استحصال انرژی از پسماند
G01-S02-P03-A03-I01
(مگاوات)

توسعه استحصال انرژی از پسماند
G01-S02-P03-A03-I01
(مگاوات)

G01-S02-P03-A03

احداث کارخانجات استحصال انرژی
و تبدیل مواد با ارزش از پسماند

مقدار کل شیرابه برآوردی موجود
G01-S02-P03-A02-I02
در زباله

G01-S02-P03-A02-I02

مقدار شیرابه جمعآوری و
بیخطرسازی شده

رشد شیرابه جمعآوری و
بیخطرسازی شده (نسبت شیرابه
G01-S02-P03-A02-I02
جمعآوری و بیخطرشده به نسبت
کل شیرابه برآوردی موجود در زباله)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

پسماند

شاخص

سهم ریالی سرمایهگذاری جذب
 G01-S02-P03-A06-I01شده بخش خصوصی در پروژههای اطالعات پایه
استحصال انرژی

سرمایهگذاری جذب شده بخش
 G01-S02-P03-A06-I01خصوصی در پروژههای استحصال
انرژی

استفاده از ظرفیت مشارکت بخش
G01-S02-P03-A06
خصوصی در پروژههای زیستمحیطی
طرح

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

پسماند

طرح

اطالعات پایه

پسماند

0

0

2,000,000,000

2,000,000,000
پسماند

پسماند

پسماند

10,000,000,000

پسماند

پسماند

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

شاخص

 G01-S02-P03-A05-I01ظرفیت مرا کز پردازش پسماند مکانیزه اطالعات پایه

 G01-S02-P03-A05-I01توسعه ظرفیت مرا کز پردازش پسماند

G01-S02-P03-A05

توسعه و بهرهوری مرا کز پردازش
پسماند

میزان کل پسماند خشک جمعآوری
G01-S02-P03-A04-I01
شده در روز

ظرفیت کارخانجات بازیافت پسماند
G01-S02-P03-A04-I01
خشک ایجاد شده (تن در روز)

توسعه ظرفیت کارخانجات بازیافت
G01-S02-P03-A04-I01
پسماند خشک ایجاد شده

G01-S02-P03-A04

احداث کارخانجات بازیافت پسماند
خشک

انرژی حاصل از استحصال گاز متان از
G01-S02-P03-A03-I04
مرا کز دفن پسماند

توسعه کمی چاههای استحصال گاز
G01-S02-P03-A03-I04
متان از مرا کز دفن پسماند

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0.00

2,000.00

ریال

500.00

0.00

a

2,000.00

ریال

500.00

650.00

a

500.00

500.00

تن در روز

تن در روز

تن در روز

650.00

0.00

50.00

تن در روز

0.05

0.00

a/b*100

50.00

درصد

5.00

0.00

مگاوات
ساعت

0.00

a

0.00

2.00

مگاوات
ساعت
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ساماندهی و استانداردسازی
لندفیلها

میزان کل پسماند دفنی

میزان دفن بهداشتی پسماند

G01-S02-P04-A03

ساماندهی سایت دفن نخاله
ساختمانی

مساحت لندفیلهای جدید احداث
G01-S02-P04-A02-I01
شده استاندارد

 G01-S02-P04-A02-I01احداث لندفیلهای جدید استاندارد

G01-S02-P04-A02

احداث لندفیلهای بهداشتی جدید

مساحت محل دفن تبدیل شده به
G01-S02-P04-A01-I03
فضای سبز

توسعه محل دفن تبدیل شده به
G01-S02-P04-A01-I03
فضای سبز

G01-S02-P04-A01-I02

G01-S02-P04-A01-I02

G01-S02-P04-A01-I02

رشد دفن بهداشتی پسماند

مساحت لندفیلهای ساماندهی و
G01-S02-P04-A01-I01
استانداردسازی شده

G01-S02-P04-A01-I01

G01-S02-P04-A01

استانداردسازی و بهداشتیسازی
لندفیلهای موجود

طرح

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

طرح

G01-S02-P04

استفاده از روشهای نوین دفن و
مراقبتهای بعد از آن

سیاست
اجرایی

کدینگ

موضوع

دسته

پسماند

پسماند

0

0

پسماند

پسماند

پسماند

0

5,000.00

0.00

a

0.00

50,000.00

مترمربع

مترمربع

مترمربع

پسماند

a

0.00

مترمربع

200,000.00

پسماند

80.00

درصد

تن در روز

a/b*100

20.00

0.10

1.00

مترمربع

پسماند

0.00

5,000.00

5,000.00

a

0.10

1.00

مترمربع

تن در روز

پسماند

پسماند

1,500,000,000

1,500,000,000
پسماند

پسماند

پسماند

1,500,000,000

متولی اصلی
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ساماندهی محل دفن نخاله
ساختمانی

G01-S02-P05-A01-I02

G01-S02-P05-A01-I01

G01-S02-P05-A01-I01

G01-S02-P05-A01

افزایش سرویسهای بهداشتی
(تعداد)

تعداد سرویسهای بهداشتی
(چشمه) -احداث

افزایش سرویسهای بهداشتی
(چشمه)

احداث سرویسهای بهداشتی
عمومی در معابر

G01-S02-P06

کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و
ناقل بیماری به انسان

تعداد آبخوریهای نصب شده (شیر
G01-S02-P05-A02-I01
برداشت)  -جدیداالحداث

 G01-S02-P05-A02-I01توسعه کمی آبخوریها (شیر برداشت)

G01-S02-P05-A02

راهاندازی آبخوریهای عمومی در
سطح شهر
خدمات شهری

سیاست
اجرایی
خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

طرح

خدمات شهری

 G01-S02-P05-A01-I02تعداد سرویسهای بهداشتی (تعداد) اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

0

500,000,000

500,000,000

7,000,000,000

7,000,000,000
خدمات شهری

خدمات شهری

خدمات شهری

40.00

a

a

a

40.00

10.00

80.00

250.00

65.00

500.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

چشمه

چشمه

مترمربع
7,500,000,000

پسماند

پسماند

a/b*100

5.00

30.00

درصد

مترمربع

پسماند

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

طرح

G01-S02-P05

توسعه اما کن و تجهیزات عمومی
بهداشت شهری

سیاست
اجرایی

G01-S02-P04-A03-I01

مساحت کل محل دفن نخاله
ساختمانی موجود

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

مساحت محل دفن نخاله ساختمانی
G01-S02-P04-A03-I01
ساماندهی

G01-S02-P04-A03-I01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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کنترل جمعیت جوندگان موذی

تعداد سگهای جمعآوری و
ساماندهی شده (زندهگیری)

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

کل جمعیت برآوردی موشها

0

G01-S02-P07

فرهنگسازی و مشارکت شهروندان
در مدیریت پسماند و پا کیزه نگه
داشتن شهر
سیاست
اجرایی

کیلوگرم

پسماند

میزان مصرف سموم شیمیایی از
 G01-S02-P06-A02-I02طریق کاربرد روشهای تلفیقی در اطالعات پایه خدمات شهری
کنترل جوندگان در سال پایه

میزان مصرف سموم شیمیایی از
 G01-S02-P06-A02-I02طریق کاربرد روشهای تلفیقی در اطالعات پایه خدمات شهری
کنترل جوندگان در سال جاری

شاخص

خدمات شهری

(b-a)/b*100

5.00

درصد

تعداد

10.00

اطالعات پایه خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

خدمات شهری

a/b*100

10.00

40.00

درصد

تعداد

تعداد

شاخص

طرح

0

a

تعداد

کیلوگرم

کاهش مصرف سموم از طریق کاربرد
G01-S02-P06-A02-I02
روشهای تلفیقی در کنترل جوندگان

G01-S02-P06-A02-I01

G01-S02-P06-A02-I01

تعداد موشهای معدوم شده

افزایش نسبت جمعیت موشهای
 G01-S02-P06-A02-I01معدوم شده به کل جمعیت برآوردی
آنها

G01-S02-P06-A02

G01-S02-P06-A01-I01

G01-S02-P06-A01-I01

ساماندهی و جمعآوری سگها
(زندهگیری)

شاخص

خدمات شهری

G01-S02-P06-A01

جمعآوری و ایجاد مرا کز نگهداری از
حیوانات بیسرپرست

طرح

خدمات شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

افزایش تعداد همیار فعال محلی در
G01-S02-P07-A02-I01
زمینه نگهداشت و پا کیزهسازی شهر

G01-S02-P07-A02

افزایش مشارکت شهروندان در
نگهداشت و پا کیزهسازی شهر
شاخص

طرح
خدمات شهری

پسماند

پسماند

پسماند

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

طرح

پسماند

 G01-S02-P07-A01-I04نفر ساعت آموزش به مشترکین پرزباله اطالعات پایه

G01-S02-P07-A01-I04

آموزش به مشترکین پرزباله

تعداد محتوای آموزشی تولید شده در
G01-S02-P07-A01-I03
موضوعات پسماند

توسعه کمی محتواهای آموزشی تولید
G01-S02-P07-A01-I03
شده در موضوعات پسماند

G01-S02-P07-A01-I02

نفر ساعت کارگاهها و دورههای
آموزشی برگزار شده

افزایش نفر ساعت کارگاهها و دورههای
G01-S02-P07-A01-I02
آموزشی برگزار شده

تعداد کارگاهها و دورههای آموزشی
G01-S02-P07-A01-I01
برگزار شده

توسعه کمی کارگاهها و دورههای
G01-S02-P07-A01-I01
آموزشی برگزار شده

اطالعرسانی و افزایش سطح آ گاهی
شهروندان در خصوص پا کیزه نگه
داشتن شهری و مدیریت پسماند
G01-S02-P07-A01
از طریق برگزاری همایشها،
نمایشگاهها ،مسابقات ،جشنوارهها و
تولید محتواهای مرتبط

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

540.00

540.00

a

a

a

a

a

100.00

2,000.00

2,000.00

12.00

12.00

9,600.00

9,600.00

96.00

96.00

500.00

10,000.00

10,000.00

60.00

60.00

48,000.00

48,000.00

480.00

480.00

تعداد

نفرساعت

نفرساعت

تعداد

تعداد

نفرساعت

نفرساعت

تعداد

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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G01-S03-P01-A02-I02

G01-S03-P01-A02-I02

G01-S03-P01-A02-I01

تعداد واحدهای صنفی و
کارگاهی آالینده و مزاحم شهری
ساماندهیشده

ساماندهی واحدهای صنفی و
کارگاهی آالینده و مزاحم شهری

تعداد صنوف و مشاغل آالینده
شناسایی شده

تعداد صنوف و مشاغل آالینده انتقال
G01-S03-P01-A02-I01
یافته

G01-S03-P01-A02-I01

انتقال و ساماندهی صنوف کارگاهی
آالینده

مساحت مجتمعهای صنفی و
کارگاهی برنامهریزی شده

انتقال صنوف و مشاغل آالینده

G01-S03-P01-A02

G01-S03-P01-A01-I01

G01-S03-P01-A01-I01

مساحت مجتمعهای صنفی و
کارگاهی احداث شده

 G01-S03-P01-A01-I01احداث مجتمعهای صنفی و کارگاهی

اطالعات پایه سازمان میادین

1,068.00

100.00

500.00

تعداد

شاخص

سازمان میادین

1,068.00

a

500.00

تعداد

100.00

اطالعات پایه سازمان میادین

تعداد

a/b*100

10.00

50.00

درصد

مترمربع

مترمربع

70.00

درصد

اطالعات پایه سازمان میادین

سازمان میادین

2.00

950,000.00

950,000.00

a/b*100

10.00

100.00

500.00

تعداد

تعداد

شاخص

طرح

سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

احداث و توسعه مجتمعهای صنفی
و کارگاهی

طرح

سازمان میادین
سازمان میادین

G01-S03-P01-A01

G01-S03-P01

ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده
شهری

سیاست
اجرایی

500,000,000

سازمان میادین

G01-S03

بهبود کیفیت محیطزیست شهری

خدمات شهری

6,700,000,000

اطالعات پایه خدمات شهری
راهبرد

تعداد همیار فعال محلی در زمینه
G01-S02-P07-A02-I01
نگهداشت و پا کیزهسازی شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تدوین لوایح ظرفیتهای قانونی در
راستای ساماندهی مشاغل

ساماندهی و رفع مزاحمت اصناف
(رستههای شغلی)

درصد پیشرفت طرح جامع
ساماندهی مشاغل مزاحم

پیشرفت طرح جامع ساماندهی
مشاغل مزاحم

تعداد کل رستههای مزاحم
شناساییشده

تدوین لوایح در خصوص اخذ عوارض
G01-S03-P01-A06
آالیندگی

G01-S03-P01-A05-I01

G01-S03-P01-A05-I01

تعداد رستههای استانداردشده
(ساماندهی در محل)

افزایش رستههای استاندارد شده
( G01-S03-P01-A05-I01ساماندهی در محل) نسبت به کل
رستههای مزاحم

G01-S03-P01-A05

G01-S03-P01-A04-I01

G01-S03-P01-A04-I01

G01-S03-P01-A04

تهیه طرح جامع ساماندهی مشاغل
مزاحم

تعداد رستههای ملزم به ساماندهی
G01-S03-P01-A03-I01
در مجتمعهای صنفی و خدماتی

توسعه کمی رستههای ملزم به
 G01-S03-P01-A03-I01ساماندهی در مجتمعهای صنفی و
خدماتی

G01-S03-P01-A03

کدینگ

موضوع

سازمان میادین

50.00

درصد

طرح

سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

10.00

1.00

1.00

درصد

تعداد

a/b*100

a

100.00

100.00

درصد

تعداد

اطالعات پایه سازمان میادین

سازمان میادین

500,000,000

500,000,000

2.00

a

2.00

25.00

تعداد

تعداد

شاخص

طرح

سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

طرح

سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

سازمان میادین

سازمان میادین

طرح

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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اخذ عوارض آالیندگی از صنایع و
مشاغل آالینده براساس قوانین

تعداد کل انشعابات شهرداری

ساخت ساختمانهای دوستدار
 G01-S03-P02-A03-I01محیطزیست (دارای ممیزی انرژی و
دفتر کار سبز)

ایجاد ساختمانهای دوستدار
G01-S03-P02-A03
محیطزیست (مدیریت مصرف انرژی)

G01-S03-P02-A02-I01

G01-S03-P02-A02-I01

تعداد انشعابات ممیزی شده
شهرداری

 G01-S03-P02-A02-I01افزایش ممیزی انشعابات شهرداری

مدیریت انرژی از سمت منبع (ممیزی
G01-S03-P02-A02
انشعابات)

تعداد کل اشترا کات (آب ،برق و گاز)
G01-S03-P02-A01-I01
شهرداری

تعداد اشترا کات (برق) شهرداری
G01-S03-P02-A01-I01
ممیزی شده

 G01-S03-P02-A01-I01افزایش ممیزی اشترا کات شهرداری

مدیریت انرژی از سمت مصرف کننده
G01-S03-P02-A01
(ممیزی اشترا کات)

G01-S03-P02

بهینهسازی مصرف انرژی

میزان اخذ عوارض آالیندگی از صنایع
G01-S03-P01-A06-I01
و مشاغل آالینده براساس قوانین

G01-S03-P01-A06-I01

کدینگ

موضوع

خدمات شهری

خدمات شهری

خدمات شهری

شاخص

طرح

خدمات شهری

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

طرح

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

خدمات شهری

1,000,000,000

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

خدمات شهری

2,500,000,000

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a/b*100

a/b*100

a

20.00

20.00

20.00

100.00

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

درصد

ریال

ریال

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

تهیه پیوست زیستمحیطی برای
پروژههای شهرداری
طرح

تعداد پروژههای عمرانی دارای طرح
G01-S03-P03-A01-I01
ارزیابی زیستمحیطی

خدمات شهری

1,000,000,000

خدمات شهری

1,000,000,000

اطالعات پایه خدمات شهری

افزایش پروژههای عمرانی دارای طرح
 G01-S03-P03-A01-I01ارزیابی زیستمحیطی نسبت به تعداد شاخص
کل پروژههای عمرانی

G01-S03-P03-A01

G01-S03-P03

سنجش سازگاری فعالیتها و
پروژههای شهرداری با محیطزیست

سیاست
اجرایی
خدمات شهری

0

2,700,000,000

حجم ریالی پروژههای انجام شده با
 G01-S03-P02-A04-I02مشارکت بخش خصوصی در راستای اطالعات پایه خدمات شهری
مدیریت مصرف بهینه انرژی

مشارکت بخش خصوصی در
 G01-S03-P02-A04-I02پروژههای انجام شده در راستای
مدیریت مصرف بهینه انرژی

نفر ساعت آموزش و فرهنگسازی
G01-S03-P02-A04-I01
اصالح ساختار مصرف انرژی در خانوار

آموزش و فرهنگسازی اصالح ساختار
G01-S03-P02-A04-I01
مصرف انرژی در خانوار

G01-S03-P02-A04

تشویق مردم به افزایش بهینهسازی
در مصرف بهینه انرژی

خدمات شهری

طرح

مساحت کل ساختمانهای اداری
G01-S03-P02-A03-I01
شهرداری

اطالعات پایه خدمات شهری

a/b*100

a

a

10.00

100.00

ریال

تعداد

درصد

50,000,000,000.00 5,000,000,000.00

50,000,000,000.00 5,000,000,000.00

5,000.00

نفرساعت

ریال

1,000.00

1,000.00

5,000.00

نفرساعت

مترمربع

مترمربع

500,000,000

مساحت ساختمانهای دوستدار
 G01-S03-P02-A03-I01محیطزیست (دارای ممیزی انرژی و اطالعات پایه خدمات شهری
دفتر کار سبز)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تعداد نمونه اندازهگیری شده شاخص
G01-S03-P03-A02-I03
آب و سفرههای زیرزمینی

افزایش تعداد نمونه اندازهگیری شده
G01-S03-P03-A02-I03
شاخص آب و سفرههای زیرزمینی

تعداد نمونه اندازهگیری شده شاخص
G01-S03-P03-A02-I02
آلودگی خا ک

افزایش تعداد نمونه اندازهگیری شده
G01-S03-P03-A02-I02
شاخص آلودگی خا ک

تعداد دستگاه موجود اندازهگیری
G01-S03-P03-A02-I01
شاخص کیفیت هوا

توسعه کمی دستگاههای موجود
G01-S03-P03-A02-I01
اندازهگیری شاخص کیفیت هوا

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

تعداد

خدمات شهری

a

8.00

32.00

تعداد

a

8.00

32.00

تعداد

اطالعات پایه خدمات شهری

1,000,000,000

تعداد

شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

a

3.00

1.00

تعداد

24.00

تعداد

G01-S03-P03-A02

پاالیش مستمر آالیندگیهای
زیستمحیطی و ذرات معلق

طرح

خدمات شهری

1,000,000,000

10.00

تعداد

تعداد مناطق ،سازمانها و
شرکتهای شهرداری که نظام
 G01-S03-P03-A01-I02مدیریت محیطزیست ایزو 14000در اطالعات پایه خدمات شهری
آنها استقرار و نگهداری (تمدید
گواهینامه) میشود

شاخص

خدمات شهری

a

10.00

تعداد

تعداد

1.00

استقرار و نگهداری (تمدید
گواهینامه) نظام مدیریت
G01-S03-P03-A01-I02
محیطزیست ایزو 14001در مناطق،
سازمانها و شرکتهای شهرداری

تعداد کل پروژههای عمرانی بزرگ
 G01-S03-P03-A01-I01مقیاس (حجم پروژه بیش از 50اطالعات پایه خدمات شهری
میلیارد ریال)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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کاهش آلودگیهای صوتی در مناطق
همجوار با مناطق مسکونی

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

استفاده از انرژیهای خورشیدی در
فضاهای شهری
شاخص

طرح

خدمات شهری

خدمات شهری

1,000,000,000

تعداد آبگرمکنهای خورشیدی نصب
 G01-S03-P04-A01-I01شده در ساختمانها و مستحدثات اطالعات پایه خدمات شهری
شهرداری -جدیداالحداث

توسعه کمی آبگرمکنهای خورشیدی
نصب شده در ساختمانها و
G01-S03-P04-A01-I01
مستحدثات شهرداری

G01-S03-P04-A01

G01-S03-P04

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

سیاست
اجرایی

خدمات شهری

500,000,000

200,000,000

700,000,000

1,000,000,000

طول بزرگراهها در حاشیه مناطق
حمل و نقل و
مسکونی (طول دیوارههای ا کوستیکی
اطالعات پایه
G01-S03-P03-A03-I02
ترافیک
برنامهریزی شده جهت نصب در
حاشیه معابر بزرگ)

حمل و نقل و
طول سدهای صوتی و دیوارههای
اطالعات پایه
G01-S03-P03-A03-I02
ترافیک
آ کوستیکی نصب شده

گسترش طول سدها و دیوارههای
 G01-S03-P03-A03-I02آ کوستیکی نصب شده نسبت به طول
بزرگراهها ،خطوط مترو و منوریل

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد دستگاه موجود اندازهگیری
اطالعات پایه
G01-S03-P03-A03-I01
ترافیک
شاخص آلودگی صوتی

توسعه کمی دستگاههای موجود
G01-S03-P03-A03-I01
اندازهگیری شاخص آلودگی صوتی

G01-S03-P03-A03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a/b*100

a

8.00

8.00

5.00

1.00

40.00

40.00

تعداد

مترطول

مترطول

درصد

تعداد

تعداد

40.00

24.00

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تولید انرژی با استفاده از انرژی
خورشیدی

استانداردسازی سیستمهای
حمل و نقل شهری با شاخصهای
محیطزیست

کنترل و کاهش آالیندههای
زیستمحیطی ناشی از سیستمها و
تسهیالت حمل و نقل شهری

خدمات شهری

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

1,000,000,000

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

راهبرد

هدف

حمل و نقل و
ترافیک

0

1,000,000,000

4,467,050,000,000

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

طرح

خدمات شهری

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

a

a

8.00

8.00

تعداد

تعداد

2.00

2.00

0.00

کیلو وات
ساعت

0.00

5.00

کیلو وات
ساعت

کیلو وات
ساعت

خدمات شهری

a

20.00

100.00

کیلو وات
ساعت

تعداد خطوط مورد بهرهبرداری
حمل و نقل و
 G02-S01-P01-A01-I01معاینه فنی به صورت مکانیزه سواری اطالعات پایه
ترافیک
جدیداالحداث

توسعه کمی و کیفی مرا کز معاینه فنی
G02-S01-P01-A01-I01
به صورت مکانیزه سواری

توسعه کمی و کیفی مرا کز معاینه فنی
 G02-S01-P01-A01خودروهای سبک و سنگین و ارتقای
نظارت و کارایی معاینهها

G02-S01-P01

G02-S01

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و
مرور شهری

G01-S03-P04-A02-I01

میزان تولید انرژی از انرژی بادی
(کیلووات ساعت)

 G01-S03-P04-A02-I01تولید انرژی با استفاده از انرژی باد

G01-S03-P04-A02

استفاده از انرژی باد در فضاهای
شهری

میزان تولید انرژی از انرژی خورشیدی
G01-S03-P04-A01-I02
(کیلووات ساعت)

G01-S03-P04-A01-I02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)

 320چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

سنجش مستمر و کاهش تولید
آالیندههای زیستمحیطی توسط
ناوگان حمل و نقل عمومی موتوری

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

100.00

تعداد

100.00

درصد

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

درصد

50.00

35.00

1.00

4.00

4.00

تعداد

استفاده از سوختهای پا ک (گاز،
 CNG G02-S01-P01-A02-I02و  )..در ناوگان حمل و نقل
عمومی

a/b*100

a/b*100

a

1.00

0.00

2.00

تعداد

حمل و نقل و
تعداد کل ناوگان سنگین و
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A02-I01
ترافیک
نیمهسنگین عمومی و نیمهعمومی

1,000,000,000

3,000,000,000

0

0

a

0.00

2.00

تعداد

تعداد

تعداد ناوگان سنگین و نیمهسنگین
حمل و نقل و
 G02-S01-P01-A02-I01عمومی و نیمهعمومی مجهز به فیلتر اطالعات پایه
ترافیک
جذب دود ()DPF

تجهیز ناوگان سنگین و نیمهسنگین
 G02-S01-P01-A02-I01عمومی و نیمهعمومی به فیلتر جذب
دود ()DPF

G02-S01-P01-A02

G02-S01-P01-A01-I03

تعداد خطوط مورد بهرهبرداری
معاینه فنی به صورت مکانیزه
موتورسیکلت جدیداالحداث

توسعه کمی و کیفی مرا کز معاینه فنی
G02-S01-P01-A01-I03
به صورت مکانیزه موتور سیکلت

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد خطوط مورد بهرهبرداری
حمل و نقل و
معاینه فنی به صورت مکانیزه
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A01-I02
ترافیک
وسایل نقلیه سنگین و نیمهسنگین
جدیداالحداث

توسعه کمی و کیفی مرا کز معاینه
 G02-S01-P01-A01-I02فنی به صورت مکانیزه وسایل نقلیه
سنگین و نیمهسنگین

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه جایگاههای CNG

شاخص

شاخص

a/b*100

100.00

درصد

100.00

نسبت ناوگان مینیبوس و ون حمل
 G02-S01-P01-A02-I06و نقل عمومی موتوری دارای معاینه
فنی به کل ناوگان مینیبوس و ون
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد کل اتوبوس ناوگان حمل و نقل
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A02-I05
ترافیک
عمومی موتوری

تعداد

G02-S01-P01-A02-I05

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

تعداد اتوبوس دارای معاینه فنی
بهروز

نسبت ناوگان اتوبوسرانی حمل و نقل
 G02-S01-P01-A02-I05عمومی موتوری دارای معاینه فنی به
کل ناوگان اتوبوسرانی
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

درصد

تعداد

100.00

حمل و نقل و
تعداد کل اتوبوسهای سیستم حمل
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A02-I04
ترافیک
و نقل عمومی

حمل و نقل و
تعداد اتوبوسهای دارای استاندارد
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A02-I04
ترافیک
یورو 4

a/b*100

25.00

75.00

درصد

تعداد

نسبت اتوبوسهای دارای استاندارد
 G02-S01-P01-A02-I04یورو  4به کل اتوبوسهای سیستم
حمل و نقل عمومی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

0

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a

2.00

10.00

تعداد

حمل و نقل و
تعداد جایگاههای  CNGراهاندازی
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A02-I03
ترافیک
شده

G02-S01-P01-A02-I03

G02-S01-P01-A02-I02

تعداد کل اتوبوسها

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

1,000,000,000

تعداد

تعداد

تعداد اتوبوسهای گازوییلی جایگزین
حمل و نقل و
 G02-S01-P01-A02-I02شده با اتوبوسهای با سوخت پا ک اطالعات پایه
ترافیک
(گاز CNG ،و )..

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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8.00

8.00

8.00

تعداد

تعداد

تعداد

سنجش و شناسایی اما کن مسکونی
 G02-S01-P02-A01و محدودههای دارای آالیندگی صوتی
غیراستاندارد

G02-S01-P02

کنترل و کاهش آالیندگیهای صوتی
ناشی از سیستم حمل و نقل
طرح

سیاست
اجرایی
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک
0

0

تعداد تابلوهای چند منظوره
حمل و نقل و
 G02-S01-P01-A02-I09بهرهبرداری شده اطالعرسانی آلودگی اطالعات پایه
ترافیک
هوا

توسعه کمی تابلوهای چند منظوره
G02-S01-P01-A02-I09
سنجش و اطالعرسانی آلودگی هوا
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد دستگاه اندازهگیری شاخص
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A02-I08
ترافیک
کیفیت هوا براساس استانداردها

1,000,000,000

توسعه کمی دستگاههای اندازهگیری
شاخص کیفیت هوا براساس
G02-S01-P01-A02-I08
استانداردها

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

a

8.00

تعداد

تعداد

1.00

1.00

1.00

1.00

حمل و نقل و
تعداد کل تا کسی ناوگان حمل و نقل
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A02-I07
ترافیک
عمومی موتوری

حمل و نقل و
 G02-S01-P01-A02-I07تعداد تا کسی دارای معاینه فنی بهروز اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

0

نسبت ناوگان تا کسیرانی حمل و نقل
 G02-S01-P01-A02-I07عمومی موتوری دارای معاینه فنی به
کل ناوگان تا کسیرانی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

درصد

تعداد

100.00

حمل و نقل و
تعداد کل مینیبوس و ون ناوگان
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A02-I06
ترافیک
حمل و نقل عمومی موتوری

حمل و نقل و
تعداد مینی بوس و ون دارای معاینه
اطالعات پایه
G02-S01-P01-A02-I06
ترافیک
فنی بروز

تعداد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

طول بزرگراهها در حاشیه مناطق
حمل و نقل و
مسکونی (طول دیوارههای ا کوستیکی
اطالعات پایه
G02-S01-P02-A02-I01
ترافیک
برنامهریزی شده جهت نصب در
حاشیه معابر بزرگ)

حمل و نقل و
طول سدهای صوتی و دیوارههای
اطالعات پایه
G02-S01-P02-A02-I01
ترافیک
آ کوستیکی نصب شده

احداث و توسعه عایقهای صوتی در
G02-S01-P02-A02-I01
حاشیه بزرگراهها

G02-S01-P02-A02

احداث و توسعه عایقهای صوتی در
حاشیه بزرگراهها
طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی
اطالعات پایه
G02-S01-P02-A01-I02
ترافیک
صوت

توسعه ایستگاههای سنجش آلودگی
G02-S01-P02-A01-I02
صوت

شاخص

0

0

a/b*100

5.00

40.00

مترطول

مترطول

درصد

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a

1.00

تعداد

24.00

حمل و نقل و
تعداد بزرگراههای همجوار با مناطق
اطالعات پایه
G02-S01-P02-A01-I01
ترافیک
مسکونی

تعداد

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

5.00

40.00

درصد

تعداد بزرگراه همجوار با مناطق
حمل و نقل و
مسکونی که میزان آالیندگی صوتی آن
اطالعات پایه
G02-S01-P02-A01-I01
ترافیک
به صورت دورهای و مدون اندازهگیری
شده است

سنجش آلودگی صوتی در روز در
حاشیه بزرگراههای همجوار با مناطق
G02-S01-P02-A01-I01
مسکونی و محدودههای دارای
آالیندگی صوتی غیراستاندارد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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استانداردسازی و کنترل پیوسته
آالیندگی صوتی سیستمهای حمل و
نقل عمومی و نیمهعمومی

جایگزینی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی و
G02-S02-P01-A02
مینیبوسرانی
طرح

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد اتوبوسهای برنامهریزی شده
حمل و نقل و
 G02-S02-P01-A01-I01جهت الحاق به ناوگان حمل و نقل اطالعات پایه
ترافیک
عمومی

تعداد اتوبوسهای (معمولی و تندرو)
 G02-S02-P01-A01-I01جدید خریداری و ملحق شده به
ناوگان

G02-S02-P01-A01-I01

تأمین ناوگان جدید اتوبوسرانی
(معمولی و تندرو)

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

0

90,000,000,000

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

90,000,000,000

G02-S02-P01-A01

توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت
و سیستمهای حمل و نقل اتوبوس
(تندرو و معمولی) و مینیبوس

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

99,300,000,000

تأمین ناوگان جدید اتوبوسرانی
(معمولی و تندرو) و مینیبوسرانی

G02-S02-P01

G02-S02

افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت
و یکپارچگی سیستم حمل و نقل
عمومی موتوری

راهبرد

حمل و نقل و
ترافیک

106,300,000,000

حمل و نقل و
ترافیک

0

0

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد تابلوهای چند منظوره
حمل و نقل و
 G02-S01-P02-A03-I01بهرهبرداری شده اطالعرسانی آلودگی اطالعات پایه
ترافیک
صدا

توسعه کمی تابلوهای چند منظوره
G02-S01-P02-A03-I01
سنجش و اطالعرسانی آلودگی صدا

G02-S01-P02-A03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a

100.00

0.00

100.00

5.00

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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سال 96
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سهم ناوگان اتوبوس از سفرهای
شهری

شاخص

رشد متوسط سرعت عملیات
جابهجایی و حمل و نقل ناوگان
اتوبوسرانی

شاخص

a

35.00

کیلومتر بر
ساعت

کیلومتر بر
ساعت

40.00

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

کیلومتر بر
ساعت

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

25.00

35.00

کیلومتر بر
ساعت

تعداد

متوسط سرعت عملیاتی جابهجایی
حمل و نقل و
 G02-S02-P01-A03-I03حمل و نقل مینیبوس در سال پایه اطالعات پایه
ترافیک
(کیلومتربرساعت)

G02-S02-P01-A03-I03

رشد متوسط سرعت عملیات
جابهجایی و حمل و نقل ناوگان
مینیبوسرانی

متوسط سرعت عملیاتی جابهجایی
 G02-S02-P01-A03-I02حمل و نقل اتوبوس در سال پایه
(کیلومتربرساعت)

G02-S02-P01-A03-I02

G02-S02-P01-A03-I01

تعداد کل سفرهای شهری

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

a/b*100

حمل و نقل و
ترافیک

22.00

25.00

درصد

توسعه شبکه تحت پوشش
اتوبوسرانی و مینیبوسرانی

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد
0

تعداد ناوگان اتوبوسرانی

مجموع عمر ناوگان اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b

5.00

سال

سال

افزایش میانگین عمر ناوگان
اتوبوسرانی

 G02-S02-P01-A03-I01تعداد سفرهای شهری با اتوبوس

G02-S02-P01-A03-I01

G02-S02-P01-A03

G02-S02-P01-A02-I01

G02-S02-P01-A02-I01

G02-S02-P01-A02-I01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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50.00

100.00

G02-S02-P01-A03-I08

تعداد اتوبوس با مالکیت بخش
خصوصی در ناوگان اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

نسبت تعداد کل ناوگان بخش
 G02-S02-P01-A03-I08خصوصی اتوبوسرانی به کل ناوگان
اتوبوسرانی
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

درصد

a/b*100

حمل و نقل و
 G02-S02-P01-A03-I07طول مسیر خطوط مینیبوسرانی اطالعات پایه
ترافیک

مترطول

G02-S02-P01-A03-I07

افزایش طول مسیر خطوط
اتوبوسرانی
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

مترطول

a

حمل و نقل و
 G02-S02-P01-A03-I06تعداد خطوط مینیبوسرانی مورد نیاز اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

G02-S02-P01-A03-I06

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد خطوط مینیبوسرانی

توسعه خطوط مینیبوسرانی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

درصد

تعداد

G02-S02-P01-A03-I06

G02-S02-P01-A03-I05

طول مسیر خطوط اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

مترطول

 G02-S02-P01-A03-I05افزایش طول مسیر خطوط اتوبوسرانی شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

مترطول

a

حمل و نقل و
 G02-S02-P01-A03-I04تعداد خطوط اتوبوسرانی مورد نیاز اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

G02-S02-P01-A03-I04

تعداد خطوط اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

توسعه خطوط اتوبوسرانی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

80.00

100.00

درصد

تعداد

G02-S02-P01-A03-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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G02-S02-P01-A03-I13

سرعت حرکت ناوگان اتوبوس در
سفرهای درونشهری
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

2.50

دقیقه

2.00

حمل و نقل و
متوسط زمان سفر با وسایل حمل
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A03-I12
ترافیک
ونقل عمومی درونشهری

دقیقه

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

15.00

دقیقه

20.00

مجموع تعداد صندلی اتوبوس

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

طول زمان سفر با وسایل حمل و نقل
G02-S02-P01-A03-I12
عمومی درون شهری

G02-S02-P01-A03-I11

G02-S02-P01-A03-I11

مجموع تعداد مسافر اتوبوس

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

نسبت تعداد مسافر اتوبوس به فضای
G02-S02-P01-A03-I11
نشسته ارائه شده

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

70.00

100.00

درصد

G02-S02-P01-A03-I10

تعداد

تعداد کل مسافر

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
زمان انتظار مسافران در ایستگاههای
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A03-I10
ترافیک
اتوبوس تندرو (دقیقه)

دقیقه

G02-S02-P01-A03-I10

انتظار مسافران در ایستگاههای
اتوبوس تندرو

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b

7.00

دقیقه

3.00

حمل و نقل و
میانگین زمان انتظار مسافران در
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A03-I09
ترافیک
ایستگاههای اتوبوس (دقیقه)

دقیقه

G02-S02-P01-A03-I09

انتظار مسافران در ایستگاههای
اتوبوس

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

12.00

دقیقه

5.00

حمل و نقل و
تعداد کل اتوبوسهای فعال در ناوگان
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A03-I08
ترافیک
اتوبوسرانی

تعداد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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شاخص
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شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

تجهیز ایستگاههای اتوبوس
درونشهری براساس استاندارد
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

G02-S02-P01-A04-I04

تعداد ایستگاههای اتوبوس
درونشهری VIP

افزایش تعداد ایستگاههای اتوبوس
G02-S02-P01-A04-I04
درونشهری VIP

G02-S02-P01-A04-I03

تعداد کل ایستگاههای اتوبوس
درونشهری

درصد

تعداد

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک
500,000,000

5.00

50.00

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد

100.00

5.00

5.00

تعداد

50.00

5.00

50.00

1.00

1.00

8.00

تعداد

تعداد

a

a/b*100

a

a

1.00

8.00

تعداد

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

500,000,000

300,000,000

1,000,000,000

2,300,000,000

دقیقه

تعداد

تعداد ایستگاههای اتوبوس
حمل و نقل و
 G02-S02-P01-A04-I03درونشهری تجهیز شده براساس اطالعات پایه
ترافیک
استاندرد

G02-S02-P01-A04-I03

G02-S02-P01-A04-I02

تعداد پایانههای مینیبوس
درونشهری

توسعه پایانههای مینیبوس درون
G02-S02-P01-A04-I02
شهری

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد پایانههای اتوبوس درونشهری
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A04-I01
ترافیک
جدیداالحداث

G02-S02-P01-A04-I01

توسعه پایانههای اتوبوس
درونشهری

توسعه ،تجهیز و بهسازی ایستگاهها و
 G02-S02-P01-A04پایانههای اتوبوسرانی و مینیبوسرانی
درونشهری

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

متوسط زمان طی یک کیلومتر توسط
حمل و نقل و
 G02-S02-P01-A03-I13در حمل و نقل عمومی (اتوبوس) -اطالعات پایه
ترافیک
دقیقه

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه ،تجهیز و بهسازی توقفگاهها
و تعمیرگاههای اتوبوسها و
مینیبوسهای درون شهری

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

35.00

مترطول

رشد سطح پوشش خطوط اتوبوس
G02-S02-P01-A06-I03
تندرو()BRT
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

30.00

درصد

100.00

متوسط سرعت عملیاتی جابهجایی
 G02-S02-P01-A06-I02حمل و نقل اتوبوس در خطوط
(انحصاری) تردد اتوبوس در سال پایه
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

کیلومتر بر
ساعت

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

رشد متوسط سرعت عملیاتی
 G02-S02-P01-A06-I02جابهجایی حمل و نقل اتوبوس در
خطوط (انحصاری) تردد اتوبوس

30.00

30.00

100.00

درصد

مترمربع

مترمربع

کیلومتر بر
ساعت
a

a/b*100

a/b*100

20.00

100.00

درصد

حمل و نقل و
طول خطوط ویژه (انحصاری) تردد
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A06-I01
ترافیک
اتوبوس برنامهریزی شده

1,000,000,000

6,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

مترطول

حمل و نقل و
طول خطوط ویژه (انحصاری) موجود
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A06-I01
ترافیک
تردد اتوبوس

میزان رشد خطوط ویژه (انحصاری)
G02-S02-P01-A06-I01
تردد اتوبوس

G02-S02-P01-A06

ایجاد و توسعه خطوط ویژه
(انحصاری) تردد اتوبوس

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

سطح توقفگاهها و تعمیرگاههای
حمل و نقل و
 G02-S02-P01-A05-I01اتوبوس و مینیبوس درونشهری اطالعات پایه
ترافیک
مورد نیاز

حمل و نقل و
سطح توقفگاهها و تعمیرگاههای
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A05-I01
ترافیک
اتوبوس و مینیبوس درونشهری

توسعه توقفگاهها و تعمیرگاههای
G02-S02-P01-A05-I01
اتوبوس و مینیبوس درونشهری

G02-S02-P01-A05

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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G02-S02-P02

G02-S02-P01-A06-I06

1,000,000,000

توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت سیاست
و سیستمهای حمل و نقل تا کسیرانی اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

نفر

تعداد مسافر جابهجا شده با کل
ناوگان اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد مسافر جابهجا شده با خطوط
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A06-I06
ترافیک
BRT

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

40.00

70.00

درصد

نفر

میزان استفاده از خطوط  BRTنسبت
G02-S02-P01-A06-I06
به خطوط معمولی

G02-S02-P01-A06-I05

طول خطوط اتوبوسرانی تندرو
برنامهریزی شده

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

4,000,000,000

مترطول

مترطول

حمل و نقل و
طول خطوط اتوبوسرانی تندرو احداث
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A06-I05
ترافیک
شده

 G02-S02-P01-A06-I05توسعه طول خطوط اتوبوسرانی تندرو

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

30.00

درصد

100.00

حمل و نقل و
تعداد ایستگاه برنامهریزی شده در
اطالعات پایه
G02-S02-P01-A06-I04
ترافیک
مسیر خطوط اتوبوسهای تندرو

1,000,000,000

تعداد

تعداد

G02-S02-P01-A06-I04

تعداد ایستگاه موجود در مسیر
خطوط اتوبوسهای تندرو

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

درصد

70.00

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

100.00

تعداد خطوط برنامهریزی شده
اتوبوسرانی تندرو BRT

تعداد خطوط بهرهبرداری شده
اتوبوسرانی تندرو BRT

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

افزایش تعداد ایستگاههای موجود در
G02-S02-P01-A06-I04
مسیر خطوط اتوبوسهای تندرو

G02-S02-P01-A06-I03

G02-S02-P01-A06-I03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تأمین ناوگان جدید تا کسیرانی

حمل و نقل و
 G02-S02-P02-A01-I04طول مسیر خطوط تا کسی موجود اطالعات پایه
ترافیک

G02-S02-P02-A01-I04

توسعه مسیر خطوط تا کسی

شاخص

کیلومتر

حمل و نقل و
ترافیک

کیلومتر

a

حمل و نقل و
تعداد خطوط تا کسی برنامهریزی
اطالعات پایه
G02-S02-P02-A01-I03
ترافیک
شده

تعداد

G02-S02-P02-A01-I03

تعداد خطوط تا کسی موجود

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

توسعه کمی خطوط تا کسی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

70.00

100.00

درصد

تعداد

G02-S02-P02-A01-I03

G02-S02-P02-A01-I02

جمعیت شهر قم

اطالعات پایه

برنامه ریزی

نفر

0.00

0.00

تعداد

سرانه ناوگان تا کسیرانی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b

0.00

0.00

تعداد به نفر

تعداد کل سفرهای شهری

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

حمل و نقل و
تعداد تا کسی فعال در ناوگان حمل و
اطالعات پایه
G02-S02-P02-A01-I02
ترافیک
نقل درونشهری

G02-S02-P02-A01-I02

G02-S02-P02-A01-I01

G02-S02-P02-A01-I01

تعداد سفر شهری انجام شده با
تا کسی (شهری و آژانسها)

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

20.00

25.00

درصد
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

0

تعداد

سهم جابهجایی با تا کسی براساس
G02-S02-P02-A01-I01
برنامه

G02-S02-P02-A01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه و تجهیز ایستگاههای
تا کسیرانی

70.00

G02-S02-P03

توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت
و سیستمهای حمل و نقل مسافر
برونشهری و بار
سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
مساحت پایانههای تا کسی مورد نیاز
اطالعات پایه
G02-S02-P02-A03-I02
ترافیک
در شهر (مساحت)

حمل و نقل و
مساحت پایانههای تا کسی در شهر
اطالعات پایه
G02-S02-P02-A03-I02
ترافیک
(مساحت)

 G02-S02-P02-A03-I02توسعه پایانههای تا کسیرانی در شهر

شاخص

1,000,000,000

2,500,000,000

مترمربع

مترمربع

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

40.00

درصد

تعداد

100.00

حمل و نقل و
 G02-S02-P02-A03-I01تعداد ایستگاههای تا کسی مورد نیاز اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
 G02-S02-P02-A03-I01تعداد ایستگاههای تا کسی در شهر اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

درصد

تعداد

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد
1,000,000,000

تعداد ناوگان تا کسیرانی

مجموع عمر ناوگان تا کسیرانی

حمل و نقل و
ترافیک

a/b

5.00

سال
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

0

سال

میانگین عمر ناوگان تا کسیرانی

نوسازی ناوگان فرسوده تا کسیرانی

 G02-S02-P02-A03-I01توسعه ایستگاههای تا کسی در شهر

G02-S02-P02-A03

G02-S02-P02-A02-I01

G02-S02-P02-A02-I01

G02-S02-P02-A02-I01

G02-S02-P02-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه ،تجهیز و بهسازی پایانههای
مسافربری برونشهری

سرانه پایانههای مسافربری
برونشهری

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک
2,000,000,000

توسعه ایستگاههای تخلیه و حمل بار
G02-S02-P03-A02-I01
برونشهری

توسعه ،تجهیز و بهسازی ایستگاههای
G02-S02-P03-A02
تخلیه و حمل بار درونشهری

G02-S02-P03-A01-I03

سطح پایانههای مسافربری
برونشهری در حال بهرهبرداری

شاخص

طرح
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک
0

500,000,000

a/b*100

40.00

70.00

درصد

مترمربع

مترمربع

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

50.00

درصد

100.00

اطالعات پایه

مترمربع
برنامه ریزی

سطح پایانههای مسافربری
حمل و نقل و
 G02-S02-P03-A01-I03برونشهری ساماندهی شده مطابق با اطالعات پایه
ترافیک
استانداردها

 G02-S02-P03-A01-I03ساماندهی پایانههای برونشهری

G02-S02-P03-A01-I02

جمعیت شهر قم

a/b

مترمربع به نفر

نفر

حمل و نقل و
مساحت پایانههای مسافربری فعال
اطالعات پایه
G02-S02-P03-A01-I02
ترافیک
در اختیار شهرداری

G02-S02-P03-A01-I02

G02-S02-P03-A01-I01

تعداد کل سفرهای برونشهری

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

100.00

درصد

حمل و نقل و
تعداد سفرهای انجام شده از طریق
اطالعات پایه
G02-S02-P03-A01-I01
ترافیک
پایانههای مسافربری برونشهری

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

2,500,000,000

تعداد

سهم پایانههای مسافربری از سفرهای
G02-S02-P03-A01-I01
برونشهری

G02-S02-P03-A01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد اتوبوسهای تجهیز شده به
اطالعات پایه
G02-S02-P04-A01-I02
ترافیک
سامانه نظارتی مکانمند

 G02-S02-P04-A01-I02نظارت هوشمند بر ناوگان اتوبوسرانی شاخص

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

50.00

درصد

100.00

حمل و نقل و
تعداد کل تا کسیهای فعال موجود
اطالعات پایه
G02-S02-P04-A01-I01
ترافیک
در ناوگان

a/b*100

50.00

100.00

درصد

تعداد

3,000,000,000

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

3,000,000,000

حمل و نقل و
تعداد تا کسیهایی که تحت پوشش
اطالعات پایه
G02-S02-P04-A01-I01
ترافیک
سیستم مکانمند نظارتی میباشند

میزان نظارت هوشمند بر ناوگان
تا کسیرانی

تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی به
سامانههای نظارتی

بهبود و ارتقای سیستمهای کنترل و
نظارت بر حمل و نقل عمومی

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

مترمربع
3,000,000,000

مساحت انبارهای مورد نیاز در
پایانهها

مساحت انبار در پایانهها

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

مترمربع

تعداد

G02-S02-P04-A01-I01

G02-S02-P04-A01

G02-S02-P04

G02-S02-P03-A02-I02

G02-S02-P03-A02-I02

G02-S02-P03-A02-I02

توسعه انبارهای پایانهها

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

30.00

درصد

مترمربع

100.00

حمل و نقل و
مساحت ایستگاههای تخلیه و حمل
اطالعات پایه
G02-S02-P03-A02-I01
ترافیک
بار برونشهری برنامهریزی شده

حمل و نقل و
مساحت ایستگاههای تخلیه و حمل
اطالعات پایه
G02-S02-P03-A02-I01
ترافیک
بار برونشهری در حال بهرهبرداری

مترمربع

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه ظرفیت مرا کز پیک موتوری
G02-S02-P04-A02-I04
ساماندهی شده
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

تعداد

G02-S02-P04-A02-I03

تعداد

تعداد کل رانندگان تا کسی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد رانندگان تا کسی تحت پوشش
اطالعات پایه
G02-S02-P04-A02-I03
ترافیک
بیمه تأمین اجتماعی

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

درصد

100.00

تعداد کل سفرها

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

نسبت رانندگان تا کسی تحت پوشش
G02-S02-P04-A02-I03
بیمه تأمین اجتماعی

G02-S02-P04-A02-I02

G02-S02-P04-A02-I02

تعداد سفرهای صورت گرفته با
وسایل نقلیه شخصی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

درصد

50.00

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

30.00

تعداد کل سفرها

تعداد سفرهای صورت گرفته با
موتورسیکلت

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

؟

5.00

درصد
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

تعداد

سهم سفرهای صورت گرفته با وسایل
G02-S02-P04-A02-I02
نقلیه شخصی

G02-S02-P04-A02-I01

G02-S02-P04-A02-I01

G02-S02-P04-A02-I01

ساماندهی حمل و نقل مسافر و
بار توسط وسایل نقلیه شخصی و
موتورسیکلت
سهم سفرهای صورت گرفته با
موتورسیکلت

G02-S02-P04-A02

G02-S02-P04-A01-I02

تعداد کل اتوبوسها

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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ظرفیت مرا کز پیک موتوری
ساماندهی شده (تعداد موتور)

شاخص

مطالعات یکپارچهسازی حمل و نقل
عمومی (موتوری و ریلی) (محله تا
مقصد)
شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

درصد بهروزرسانی پروژه مطالعات
حمل و نقل و
 G02-S02-P05-A01-I01یکپارچهسازی حمل و نقل عمومی اطالعات پایه
ترافیک
(موتوری و ریلی) (محله تا مقصد)

بهروزرسانی مطالعات یکپارچهسازی
 G02-S02-P05-A01-I01حمل و نقل عمومی (موتوری و ریلی)
(محله تا مقصد)

G02-S02-P05-A01

G02-S02-P05

یکپارچهسازی سیستمهای حمل و
نقل مسافر

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

a

40.00

100.00

درصد

درصد

تعداد
500,000,000

حمل و نقل و
 G02-S02-P04-A03-I01تعداد کل ناوگان حمل و نقل عمومی اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی
اطالعات پایه
G02-S02-P04-A03-I01
ترافیک
تحت مدیریت متمرکز

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

30.00

80.00

درصد

تعداد

 G02-S02-P04-A03-I01مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی

ایجاد ساختار مدیریت متمرکز کنترل و
G02-S02-P04-A03
نظارت بر حمل و نقل عمومی

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد

a

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

حمل و نقل و
تعداد وانتهای کدگذاری شده حمل
اطالعات پایه
G02-S02-P04-A02-I05
ترافیک
بار (ساماندهی شده)

توسعه کمی وانتهای کدگذاری شده
G02-S02-P04-A02-I05
حمل بار (ساماندهی شده)

G02-S02-P04-A02-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

30.00

100.00

گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی
در مسیرهای ویژه تردد مسافرین
G02-S02-P05-A03-I01
و زایرین از مبادی ورودی به مرا کز
اصلی شهر

G02-S02-P05-A03

طراحی و احداث خطوط و مسیرهای
ویژه تردد مسافرین

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد
0

حمل و نقل و
تعدادایستگاه اتوبوس (عادی و تندور)
اطالعات پایه
G02-S02-P05-A02-I02
ترافیک
مورد نیاز در بافت فرسوده

حمل و نقل و
تعداد ایستگاه اتوبوس (عادی و تندور)
اطالعات پایه
G02-S02-P05-A02-I02
ترافیک
در بافت فرسوده

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

درصد

مترطول

ساماندهی و توسعه ایستگاه اتوبوس
( G02-S02-P05-A02-I02عادی و تندور) در بافتهای قدیمی
و فرسوده

a/b*100

a/b*100

30.00

100.00

درصد

مترطول

500,000,000

500,000,000

طول خطوط اتوبوسرانی (عادی و
حمل و نقل و
 G02-S02-P05-A02-I01تندور) مورد نیاز در بافتهای فرسوده اطالعات پایه
ترافیک
(طول خطوط)

طول خطوط اتوبوسرانی (عادی و
حمل و نقل و
 G02-S02-P05-A02-I01تندور) در بافتهای فرسوده (طول اطالعات پایه
ترافیک
خطوط)

ساماندهی و گسترش طول خطوط
 G02-S02-P05-A02-I01اتوبوسرانی (عادی و تندور) در
بافتهای قدیمی و فرسوده

ساماندهی و تسهیل عبور و مرور و
 G02-S02-P05-A02گسترش شبکه حمل و نقل عمومی در
بافتهای قدیمی و فرسوده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

احداث تونل سنتی قطار شهری

حمل و نقل و
طول مسیر قطار شهری ریلگذاری
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A01-I03
ترافیک
شده (کیلومتر)

G02-S03-P01-A01-I03

ریلگذاری قطار شهری

شاخص

کیلومتر

حمل و نقل و
ترافیک

a

کیلومتر

14.80

حمل و نقل و
طول تونل قطار شهری سنتی احداث
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A01-I02
ترافیک
شده (کیلومتر)

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

4.00

4.00

کیلومتر

کیلومتر

G02-S03-P01-A01-I02

G02-S03-P01-A01-I01

طول تونل قطار شهری مکانیزه
احداث شده (کیلومتر)

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

کیلومتر

 G02-S03-P01-A01-I01احداث تونل مکانیزه قطار شهری

a

حمل و نقل و
ترافیک

نگهداری و احداث خطوط و تجهیزات
G02-S03-P01-A01
(تأسیسات) قطار شهری

10.30

0

G02-S03-P01

10.30

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

700,000,000,000

کیلومتر

طرح

تجهیز ،بهسازی و توسعه خطوط قطار سیاست
اجرایی
شهری (مترو)

راهبرد

حمل و نقل و
ترافیک

1,078,750,000,000

تعداد

تعداد

G02-S03

توسعه سیستمهای حمل و نقل
دوستدار محیطزیست

تعداد مسیرهای تردد مسافرین و
 G02-S02-P05-A03-I01زایرین از مبادی ورودی به مرا کز
اصلی شهر

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد مسیرهای مجهز به سیستم
حمل و نقل و
حمل و نقل عمومی در مسیرهای
اطالعات پایه
G02-S02-P05-A03-I01
ترافیک
ویژه تردد مسافرین و زایرین از مبادی
ورودی به مرا کز اصلی شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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حمل و نقل و
ترافیک

0

G02-S03-P01-A03

احداث ،نوسازی و بهسازی
ایستگاههای قطار شهری
طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد وا گنهای بهرهبرداری قطار
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A02-I02
ترافیک
شهری

 G02-S03-P01-A02-I02بهرهبرداری از وا گن های قطار شهری

شاخص

0

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a

20.00

130.00

تعداد

4.00

26.00

رام

نفر

حمل و نقل و
تعداد رام قطار شهری خریداری شده
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A02-I01
ترافیک
قطار شهری

a

a

45,000.00

نفر

کیلومتر

رام

G02-S03-P01-A02-I01

خرید ناوگان و وا گن قطار شهری

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

G02-S03-P01-A02

تجهیز و نوسازی ناوگان و وا گنهای
قطار شهری

ظرفیت حمل مسافر ناوگان قطار
G02-S03-P01-A01-I06
شهری در هر روز

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

گسترش ظرفیت حمل مسافر ناوگان
G02-S03-P01-A01-I06
قطار شهری در هر روز

G02-S03-P01-A01-I05

طول خطوط قطار شهری به
بهرهبرداری رسیده

 G02-S03-P01-A01-I05بهرهبرداری از خطوط قطار شهری

شاخص

a

حمل و نقل و
ترافیک

0.00

کیلومتر

14.80

حمل و نقل و
طول مسیر تجهیز شده (تأسیسات و
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A01-I04
ترافیک
سیگنالینگ و)..

تجهیز قطار شهری (تأسیسات و
سیگنالینگ و)..

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

14.80

کیلومتر

کیلومتر

G02-S03-P01-A01-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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میزان تجهیز سکوها به تابلوهای
G02-S03-P01-A03-I04
الکترونیکی موقعیت قطارها

نصب و توسعه دستگاههای خودکار
G02-S03-P01-A03-I06
فروش بلیط
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

تعداد

28.00

حمل و نقل و
تعداد ایستگاههای مجهز به آسانسور
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A03-I05
ترافیک
از محوطه خیابان تا سکو

تعداد

میزان تجهیز ایستگاهها به آسانسور از
G02-S03-P01-A03-I05
محوطه خیابان تا سکو
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

10.00

تعداد

G02-S03-P01-A03-I04

تعداد

تعداد کل سکوهای قطارها

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد سکوهای مجهز به تابلوهای
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A03-I04
ترافیک
الکترونیکی موقعیت قطارها

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

0.00

درصد

100.00

تعداد ایستگاه قطار شهری به
بهرهبرداری رسیده

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

G02-S03-P01-A03-I03

بهرهبرداری از ایستگاههای قطار
شهری

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

6.00

14.00

تعداد

تعداد

G02-S03-P01-A03-I03

G02-S03-P01-A03-I02

تعداد ایستگاههای قطار شهری
احداث شده

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

 G02-S03-P01-A03-I02توسعه کمی ایستگاههای قطار شهری شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

تعداد

6.00

حمل و نقل و
مساحت ایستگاههای قطار شهری
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A03-I01
ترافیک
(مساحت)

14.00

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

مترمربع

مترمربع

 G02-S03-P01-A03-I01احداث ایستگاههای قطار شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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زمان سر فاصله حرکت قطارها
(دقیقه)

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

متوسط جابهجایی روزانه مسافر
G02-S03-P01-A04-I04
توسط قطار شهری

گسترش سفرهای درونشهری انجام
 G02-S03-P01-A04-I04شده روزانه توسط ناوگان حمل و
نقل ریلی
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

نفر

حمل و نقل و
ترافیک

a

100,000.00

نفر

G02-S03-P01-A04-I03

نفر

تعداد کل سفرهای دورنشهری

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد سفرهای درونشهری صورت
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A04-I03
ترافیک
گرفته با مترو

نفر

سهم قطار شهری از تمامی جابهجایی
G02-S03-P01-A04-I03
ها
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

9.00

درصد

میزان سرعت جابهجایی مترو در
G02-S03-P01-A04-I02
سال پایه

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

کیلومتر بر
ساعت

درصد

2.50

دقیقه

حمل و نقل و
میزان سرعت جابهجایی مترو در سال
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A04-I02
ترافیک
جاری

(a-b)/b*100

a

2.50

دقیقه

تعداد

کیلومتر بر
ساعت

 G02-S03-P01-A04-I02رشد متوسط سرعت جابهجایی مترو

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
 G02-S03-P01-A04-I01سر فاصله حرکت قطارها (دقیقه) اطالعات پایه
ترافیک

G02-S03-P01-A04-I01

G02-S03-P01-A04

مدیریت و بهرهبرداری از خطوط قطار
شهری

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد دستگاههای خودکار فروش
اطالعات پایه
G02-S03-P01-A03-I06
ترافیک
بلیط

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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سال 96
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شاخص

طرح

سیاست
تجهیز ،بهسازی و توسعه خط منوریل
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

0

300,000,000,000

حمل و نقل و
ظرفیت حمل مسافر ناوگان منوریل
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A01-I05
ترافیک
در هر روز

گسترش ظرفیت حمل مسافر ناوگان
G02-S03-P02-A01-I05
منوریل در هر ساعت
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
طول خطوط به بهرهبرداری رسیده
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A01-I04
ترافیک
منوریل

G02-S03-P02-A01-I04

بهرهبرداری از منورریل

شاخص

a

3,000.00

30,000.00

نفر

نفر

کیلومتر

حمل و نقل و
ترافیک

a

7.00

کیلومتر

18.50

حمل و نقل و
طول مسیر تجهیز شده (تأسیسات و
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A01-I03
ترافیک
سیگنالینگ و)..

کیلومتر

تجهیز خطوط منوریل (تأسیسات و
G02-S03-P02-A01-I03
سیگنالینگ و)..

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

7.00

کیلومتر

18.50

حمل و نقل و
طول مسیر منوریل ریلگذاری شده
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A01-I02
ترافیک
(کیلومتر)

کیلومتر

G02-S03-P02-A01-I02

ریلگذاری منوریل

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

7.00

کیلومتر

18.50

حمل و نقل و
طول سازه و پل منوریل احداث شده
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A01-I01
ترافیک
(کیلومتر)

a

7.00

18.50

کیلومتر

کیلومتر

G02-S03-P02-A01-I01

احداث سازه و پل منوریل

نگهداری و احداث خطوط ،تجهیزات
G02-S03-P02-A01
و تأسیسات منوریل

G02-S03-P02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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سال 96
شاخص
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0
حمل و نقل و
ترافیک

 G02-S03-P02-A03-I02توسعه کمی ایستگاههای منوریل

حمل و نقل و
تعداد ایستگاه منوریل به بهرهبرداری
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A03-I03
ترافیک
رسیده

G02-S03-P02-A03-I03

بهرهبرداری از ایستگاه منوریل

شاخص

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a

8.00

تعداد

8.00

حمل و نقل و
تعداد ایستگاههای منوریل احداث
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A03-I02
ترافیک
شده

تعداد

شاخص

a

حمل و نقل و
ترافیک

8.00

تعداد

8.00

مساحت ایستگاههای منوریل
(مساحت)

a

مترمربع

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

G02-S03-P02-A03-I01

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

احداث ایستگاههای منوریل

احداث ،نوسازی و بهسازی
ایستگاههای منوریل

مجموع وا گنهای منوریل به
بهرهبرداری رسیده

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

مترمربع

G02-S03-P02-A03-I01

G02-S03-P02-A03

G02-S03-P02-A02-I02

G02-S03-P02-A02-I02

بهرهبرداری از وا گنهای منوریل

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

10.00

20.00

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

10.00

20.00

تعداد

حمل و نقل و
مجموع وا گنهای منوریل خریداری
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A02-I01
ترافیک
شده

خرید وا گن منوریل

تجهیز و نوسازی ناوگان منوریل

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

0

تعداد

G02-S03-P02-A02-I01

G02-S03-P02-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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G02-S03-P02-A04-I01

G02-S03-P02-A04-I01

G02-S03-P02-A04

سر فاصله حرکت قطارهای
منوریل(دقیقه)

زمان سر فاصله حرکت قطارهای
منوریل (دقیقه)

مدیریت و بهرهبرداری از خط منوریل
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

طرح

a

4.00

4.00

دقیقه

دقیقه

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد کل ایستگاههای بهرهبرداری
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A03-I06
ترافیک
شده منوریل

حمل و نقل و
تعداد دستگاههای خودکار فروش
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A03-I06
ترافیک
بلیط در ایستگاههای منوریل

تعداد

نصب و توسعه دستگاههای خودکار
G02-S03-P02-A03-I06
فروش بلیط در ایستگاههای منوریل

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b

1.00

2.00

تعداد

دستگاه به
ایستگاه

حمل و نقل و
تعداد کل ایستگاههای بهرهبرداری
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A03-I05
ترافیک
شده منوریل

حمل و نقل و
تعداد ایستگاههای منوریل مجهز به
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A03-I05
ترافیک
آسانسور از محوطه خیابان تا سکو

تعداد

میزان تجهیز ایستگاهها به آسانسور از
G02-S03-P02-A03-I05
محوطه خیابان تا سکو

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

100.00

درصد

G02-S03-P02-A03-I04

تعداد

تعدا کل سکوهای منوریل

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد سکوهای مجهز به تابلوهای
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A03-I04
ترافیک
الکترونیکی موقعیت منوریل

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

میزان تجهیز سکوها به تابلوهای
G02-S03-P02-A03-I04
الکترونیکی موقعیت قطارها

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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سرعت جابهجایی منوریل

رشد متوسط سرعت جابهجایی
منوریل

احداث کیوسک کرایه دوچرخه

حمل و نقل و
ترافیک

شاخص

طول مسیرهای شبکه دوچرخه
احداث شده-جدید

 G02-S03-P03-A01-I03توسعه و تأمین دوچرخه در مرا کز

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

2,250,000,000

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

میزان رشد احداث مسیرهای
دوچرخه

توسعه ،ترمیم و نگهداری تسهیالت و
معابر ویژه دوچرخه
طرح

حمل و نقل و
ترافیک

3,750,000,000

حمل و نقل و
تعداد کیوسک کرایه دوچرخه احداث
اطالعات پایه
G02-S03-P03-A01-I02
ترافیک
شده -جدید

G02-S03-P03-A01-I02

G02-S03-P03-A01-I01

G02-S03-P03-A01-I01

G02-S03-P03-A01

G02-S03-P03

گسترش و توسعه حمل و نقل
غیرموتوری (دوچرخه و )...و عابر
پیاده

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

a

a

a

125.00

5.00

5.00

3.00

3.00

تعداد

تعداد

کیلومتر

تعداد

15.00

15.00

15.00

15.00

کیلومتر

نفر

78,750,000,000

حمل و نقل و
تعداد مسافر جابهجا شده توسط
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A04-I03
ترافیک
ناوگان حمل و نقل عمومی

حمل و نقل و
تعداد جابهجایی ساالنه مسافر توسط
اطالعات پایه
G02-S03-P02-A04-I03
ترافیک
منوریل

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

3.00

درصد

5.00

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

کیلومتر بر
ساعت

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

کیلومتر بر
ساعت

نفر

 G02-S03-P02-A04-I03سهم منوریل از تمامی جابهجاییها

G02-S03-P02-A04-I02

G02-S03-P02-A04-I02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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بهسازی پیادهراهها

مساحت پیادهرو احداث شده

احداث پیادهراهها

شاخص

معاونت زیر بنایی

اطالعات پایه معاونت زیر بنایی

شاخص

معاونت زیر بنایی

استفاده از انرژیهای مدرن
(هیبریدی و برقی) در توسعه ناوگان
حمل و نقل
شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

0

ظرفیت حمل و جابهجایی مسافر
حمل و نقل و
 G02-S03-P04-A01-I01توسط ناوگان حمل و نقل عمومی با اطالعات پایه
ترافیک
سوخت پا ک (برق ،گاز)

افزایش ظرفیت حمل و جابهجایی
 G02-S03-P04-A01-I01مسافر توسط ناوگان حمل و نقل با
سوخت مدرن

G02-S03-P04-A01

G02-S03-P04

سازگاری سیستمها و تسهیالت حمل
و نقل شهری با محیطزیست

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

10,000,000,000

65,000,000,000

75,000,000,000

500,000,000

0

 G02-S03-P03-A02-I02مساحت پیادهراههای بهسازی شده اطالعات پایه معاونت زیر بنایی

G02-S03-P03-A02-I02

G02-S03-P03-A02-I01

G02-S03-P03-A02-I01

G02-S03-P03-A02

توسعه ،ترمیم و نگهداری مسیرهای
پیاده راه

طرح

معاونت زیر بنایی

حمل و نقل و
متوسط تعداد سفر روزانه درونشهری
اطالعات پایه
G02-S03-P03-A01-I04
ترافیک
با دوچرخه

G02-S03-P03-A01-I04

سهم دوچرخه از کل سفرهای
درونشهری

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد دوچرخه تأمین شده در مرا کز
اطالعات پایه
G02-S03-P03-A01-I03
ترافیک
 -جدید

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a

a

a

10.00

1,333.33

8,666.67

125.00

25.00

25,000.00

120,000.00

نفر

درصد

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

تعداد

تعداد

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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شاخص

(b-a)/b*100

لیتر بر دستگاه

حمل و نقل و
ترافیک

3.00

15.00

درصد

ریال

میانگین مصرف گازوییل به
ازای هر دستگاه اتوبوس در سال
حمل و نقل و
 G02-S03-P04-A01-I05جاری (مجموع گازوییل مصرفی اطالعات پایه
ترافیک
درناوگان اتوبوسرانی تقسیم بر تعداد
اتوبوسهای فعال ناوگان)

کاهش مصرف سوخت فسیلی در
G02-S03-P04-A01-I05
حمل و نقل عمومی

میزان تسهیالت ریالی در خرید ،تعمیر
و تجهیز تا کسی با سوخت مدرن
G02-S03-P04-A01-I04
توسط شهرداری (و یا مشارکت با
بخش خصوصی)

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

ریال

a

تسهیالت ریالی در خرید ،تعمیر و
تجهیز تا کسی با سوخت مدرن توسط
G02-S03-P04-A01-I04
شهرداری (و یا مشارکت با بخش
خصوصی)

حمل و نقل و
تعداد دستگاه تا کسی با تغذیه برق یا
اطالعات پایه
G02-S03-P04-A01-I03
ترافیک
هیبریدی

تعداد

توسعه کمی دستگاههای تا کسی با
G02-S03-P04-A01-I03
تغذیه برق یا هیبریدی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

0.00

تعداد

200.00

حمل و نقل و
تعداد دستگاه اتوبوس با تغذیه برق یا
اطالعات پایه
G02-S03-P04-A01-I02
ترافیک
هیبریدی

تعداد

توسعه کمی دستگاههای اتوبوس با
G02-S03-P04-A01-I02
تغذیه برق یا هیبریدی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

0.00

تعداد

100.00

حمل و نقل و
کل ظرفیت حمل و جابهجایی مسافر
اطالعات پایه
G02-S03-P04-A01-I01
ترافیک
توسط ناوگان حمل و نقل عمومی

نفر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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G02-S04-P01-A01

G02-S04-P01
احداث و توسعه بازارها در جهت
افزایش شعاع پوشش

تمرکززدایی در توزیع و ارائه خدمات

مدیریت تقاضای سفر و کاهش
ازدحام ترافیک

طرح

سیاست
اجرایی

راهبرد

سازمان میادین

شهرسازی

حمل و نقل و
ترافیک
0

58,000,000,000

G02-S04

G02-S03-P04-A02-I02

تعداد کل تابلوهای ترافیکی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

تعداد تابلوهای ترافیکی مجهز به
G02-S03-P04-A02-I02
سیستم فتوسل

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

تجهیز تابلوهای ترافیکی به سیستم
G02-S03-P04-A02-I02
فتوسل
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

3.00

15.00

درصد

G02-S03-P04-A02-I01

تعداد کل پایههای چراغ راهنما

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

a/b*100

5.00

15.00

درصد

حمل و نقل و
تعداد پایههای چراغ راهنما مجهز به
اطالعات پایه
G02-S03-P04-A02-I01
ترافیک
سیستم فتوسل

تجهیز پایههای چراغ راهنما به
سیستم فتوسل

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

0

لیتر بر دستگاه

تعداد

G02-S03-P04-A02-I01

G02-S03-P04-A02

استفاده از انرژیهای نو در چراغها و
تابلوهای حمل و نقل شهری

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

میانگین مصرف گازوییل به ازای هر
دستگاه اتوبوس در سال پایه (مجموع
حمل و نقل و
 G02-S03-P04-A01-I05گازوییل مصرفی در ناوگان اتوبوسرانی اطالعات پایه
ترافیک
تقسیم بر تعداد اتوبوسهای فعال
ناوگان)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 349 1400

G02-S04-P01-A02

G02-S04-P01-A01-I03
توسعه مرا کز تهیه و توزیع کاالی
مصرفی خانواده با رویکرد
محلهمحوری
0

طرح

سازمان میادین

تعداد

تعداد کل مرا کز خرید بزرگ

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد مرا کز خرید بزرگ همجوار با
اطالعات پایه
G02-S04-P01-A01-I03
ترافیک
ایستگاههای حمل و نقل عمومی

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

25.00

40.00

ریال

درصد

اطالعات پایه سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

ریال

نسبت تعداد مرا کز خرید بزرگ همجوار
 G02-S04-P01-A01-I03با ایستگاههای حمل و نقل عمومی به شاخص
مرا کز خرید بزرگ

G02-S04-P01-A01-I02

کل فروش در میادین و بازارهای
شهرداری

میزان فروش الکترونیک در میادین و
G02-S04-P01-A01-I02
بازارهای شهرداری

نسبت فروش الکترونیک در میادین و
G02-S04-P01-A01-I02
بازارهای شهرداری از کل فروش

شاخص

سازمان میادین

a/b*100

10.00

40.00

درصد

a

0.00

3.00

تعداد

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد مجتمع تجاری بزرگ مقیاس
حمل و نقل و
احداث شده در نقاط کم ترا کم شهر
G02-S04-P01-A01-I01
اطالعات پایه
ترافیک
تحت پوشش سیستم حمل و نقل
عمومی

احداث و توسعه مجتمعهای تجاری
بزرگ مقیاس در نقاط کم ترا کم شهر
G02-S04-P01-A01-I01
تحت پوشش سیستم حمل و نقل
عمومی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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مطالعه و پژوهش در خصوص
مدیریت عرضه و تقاضای سفر

مطالعه و پژوهش در خصوص
مدیریت عرضه و تقاضای سفر
حمل و نقل و
ترافیک

نسبت تعداد طر حهای عمرانی دارای
G02-S04-P02-A01-I02
پیوست ترافیکی
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

حمل و نقل و
تعداد مطالعه و پژوهش در خصوص
اطالعات پایه
G02-S04-P02-A01-I01
ترافیک
مدیریت عرضه و تقاضای سفر

G02-S04-P02-A01-I01

G02-S04-P02-A01

G02-S04-P02

مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون
شهری

سیاست
اجرایی

شهرسازی

1,000,000,000

a/b*100

a

10.00

1.00

1.00

50.00

5.00

5.00

درصد

تعداد

تعداد

سازمان فرهنگی
تعداد فضاهای تفریحی و ورزشی در
اطالعات پایه
G02-S04-P01-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
مقیاس شهری

100.00

درصد

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

50.00

0.00

8.00

تعداد

تعداد فضاهای تفریحی و ورزشی شهر
سازمان فرهنگی
 G02-S04-P01-A03-I01در مقیاس شهری تحت پوشش حمل اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
و نقل عمومی

شاخص

طرح

شهرسازی

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

سازمان میادین

a

0.00

8.00

تعداد

تعداد

توسعه و تجهیز دسترسی متوازن
 G02-S04-P01-A03-I01شهروندان به فضاهای تفریحی و
ورزشی

G02-S04-P01-A03

توسعه و تجهیز دسترسی متوازن
شهروندان به فضاهای تفریحی و
ورزشی

تعداد مرا کز تأمین سبدکاالی پرمصرف
G02-S04-P01-A02-I01
خانوار با رویکرد محلهمحوری

توسعه میادین و بازارهای شهرداری
 G02-S04-P01-A02-I01در جهت تأمین سبدکاالی پرمصرف
خانوار با رویکرد محلهمحوری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 351 1400

0

افزایش ظرفیت روزانه جابجائی
سیستم حمل نقل عمومی در
G02-S04-P02-A03-I01
محدوده حرم و مناطق ویژه زیارتی
(جمکران)

G02-S04-P02-A03

برنامهریزی و طراحی ترافیکی ویژه
محدوده حرم و مناطق ویژه زیارتی
(جمکران)

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

a

نفر

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد ورود غیرمجاز به محدوده طرح
اطالعات پایه
G02-S04-P02-A02-I02
ترافیک
ترافیک در سال پایه

حمل و نقل و
تعداد ورود غیرمجاز به محدوده طرح
اطالعات پایه
G02-S04-P02-A02-I02
ترافیک
ترافیک در سال جاری

تعداد

G02-S04-P02-A02-I02

کاهش ورود غیرمجاز به محدوده
طرح ترافیک
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

(b-a)/b*100

10.00

درصد

تعداد

5.00

حمل و نقل و
تعداد کل معابر ورودی به محدوده
اطالعات پایه
G02-S04-P02-A02-I01
ترافیک
طرح ترافیکی

حمل و نقل و
تعداد معابر ورودی به محدوده طرح
اطالعات پایه
G02-S04-P02-A02-I01
ترافیک
ترافیک مجهز به دوربین

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

80.00

100.00

درصد

تعداد

توسعه نظارت مکانیزه در معابر ورودی
G02-S04-P02-A02-I01
به محدودههای ترافیکی

G02-S04-P02-A02

اجرای طر حها و محدودیتهای
ترافیکی تردد خودروهای شخصی و
کم سرنشین

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد

0

حمل و نقل و
تعداد کل طر حهای عمرانی (باالی
اطالعات پایه
G02-S04-P02-A01-I02
ترافیک
 25میلیارد ریال)

حمل و نقل و
تعداد طر حهای عمرانی (باالی 25
اطالعات پایه
G02-S04-P02-A01-I02
ترافیک
میلیارد ریال) دارای پیوست ترافیکی

تعداد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
میانگی سرعت حرکت وسایل نقلیه در
اطالعات پایه
G02-S04-P02-A04-I02
ترافیک
ساعت اوج صبح

متوسط سرعت حرکت در ساعت اوج
G02-S04-P02-A04-I02
صبح
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد مطالعه و پژوهش انجام گرفته
حمل و نقل و
 G02-S04-P02-A04-I01در خصوص متفاوتسازی ساعات اطالعات پایه
ترافیک
شروع سفر در اصناف مختلف

طر حهای متفاوتسازی ساعات
شروع و پایان سفر اصتاف مختلف در
G02-S04-P02-A04-I01
راستای مدیریت سفر و تصویب در
مراجع ذیصالح

G02-S04-P02-A04

مطالعه و ارائه طر حهای
متفاوتسازی ساعات شروع و پایان
سفرهای اداری ،تجاری ،آموزشی و
خدماتی در راستای مدیریت سفر و
تصویب در مراجع ذیصالح

ظرفیت پارکینگ موجود در محدوده
حمل و نقل و
 G02-S04-P02-A03-I02حرم و مناطق ویژه زیارتی (جمکران) -اطالعات پایه
ترافیک
جدید

افزایش ظرفیت پارکینگ موجود در
 G02-S04-P02-A03-I02محدوده حرم و مناطق ویژه زیارتی
(جمکران)

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

ظرفیت روزانه جابهجایی سیستم
حمل و نقل و
 G02-S04-P02-A03-I01حمل و نقل عمومی در محدوده حرم اطالعات پایه
ترافیک
و مناطق ویژه زیارتی (جمکران)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

1.00

1,000.00

60.00

3.00

5,000.00

کیلومتر بر
ساعت

کیلومتر بر
ساعت

تعداد

تعداد

تعداد خودرو

تعداد خودرو

نفر

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

بهسازی و نگهداری پارکینگهای
عمومی در سطح شهر

احداث و توسعه ظرفیت پارکینگهای
G02-S04-P03-A02
عمومی سطح شهر
طرح

مترمربع

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
سطح پارکینگهای عمومی نیاز مند
اطالعات پایه
G02-S04-P03-A01-I02
ترافیک
بهسازی و مرمت

حمل و نقل و
سطح پارکینگهای عمومی بهسازی
اطالعات پایه
G02-S04-P03-A01-I02
ترافیک
و مرمت شده

50,000,000,000

بهسازی و مرمت پارکینگهای
عمومی
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

درصد

100.00

تعداد کل ظرفیت پارکینگهای
مسقف

تعداد

80.00

درصد

مترمربع

G02-S04-P03-A01-I02

G02-S04-P03-A01-I01

a/b*100

25.00

0.00

10.00

تعداد

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

5,000,000,000

حمل و نقل و
ترافیک
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

5,000,000,000

a

0.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد پارکینگهای مجهز به سیستم
 G02-S04-P03-A01-I01مدیریت هوشمند (دیکتور و پنل
کنترل فضای خالی)

توسعه کمی پارکینگهای مجهز به
G02-S04-P03-A01-I01
سیستم مدیریت هوشمند

G02-S04-P03-A01

G02-S04-P03

ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

57,000,000,000

تعداد مرا کز مشارکت کننده در طرح
حمل و نقل و
 G02-S04-P02-A04-I03متفاوتسازی ساعات شروع و پایان اطالعات پایه
ترافیک
سفر

افزایش تعداد مرا کز مشارکت کننده
 G02-S04-P02-A04-I03در طرح متفاوتسازی ساعات شروع
و پایان سفر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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شاخص
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شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تخلفات ساختوساز در خصوص
G02-S04-P03-A03-I01
عدم تأمین پارکینگ

 G02-S04-P03-A03ساماندهی پارکینگهای حاشیه معابر
شاخص

طرح
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

میزان تسهیالت ارائه شده توسط
حمل و نقل و
 G02-S04-P03-A02-I04شهرداری جهت احداث پارکینگهای اطالعات پایه
ترافیک
عمومی
0

15.00

a/b*100

5.00

درصد

ریال

تسهیالت ارائه شده توسط شهرداری
G02-S04-P03-A02-I04
جهت احداث پارکینگهای عمومی

ریال

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

شهرسازی

مترمربع

a

مساحت عرصههای کاربری
 G02-S04-P03-A02-I03پارکینگهای عمومی پیشبینی شده اطالعات پایه
براساس طرح تفصیلی

100.00

درصد

تعداد خودرو

شهرسازی

a/b*100

a

1,000.00

5,000.00

تعداد خودرو

مترمربع

مساحت عرصههای کاربری
 G02-S04-P03-A02-I03پارکینگهای عمومی محقق شده اطالعات پایه
براساس طرح تفصیلی

درصد تحقق کاربری پارکینگ در طرح
G02-S04-P03-A02-I03
تفصیلی

شاخص

شهرسازی

0

50,000,000,000

تعداد خودرو

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

2,000.00

5,000.00

تعداد خودرو

حمل و نقل و
ظرفیت پارکینگهای طبقاتی عمومی
اطالعات پایه
G02-S04-P03-A02-I02
ترافیک
شهرداری  -جدیداالحداث

توسعه ظرفیت پارکینگهای طبقاتی
G02-S04-P03-A02-I02
سطح شهر

G02-S04-P03-A02-I01

ظرفیت پارکینگهای عمومی
شهرداری  -جدیداالحداث

توسعه ظرفیت پارکینگهای عمومی
G02-S04-P03-A02-I01
سطح شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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افزایش محورهای پارک حاشیهای
 G02-S04-P03-A03-I02دارای پارکبان یا طرح کارت پارک
ساعتی

تعداد محورهای پارک حاشیهای
حمل و نقل و
 G02-S04-P03-A03-I04تحت پوشش اجرای طرح کارت پارک اطالعات پایه
ترافیک
ساعتی

افزایش ظرفیت تعداد پارک تحت
 G02-S04-P03-A03-I04پوشش اجرای طرح کارت پارک
ساعتی
شاخص

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

5.00

20.00

درصد

G02-S04-P03-A03-I03

تعداد

تعداد محورهای دارای پارک
حاشیهای

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد محورهای پارک حاشیهای
حمل و نقل و
 G02-S04-P03-A03-I03مجهز به تجهیزات و لوازم الکترونیکی اطالعات پایه
ترافیک
مدیریت فضای پارک (پارکومتر و )...

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

5.00

درصد

30.00

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

تعداد

توسعه تجهیزات و لوازم الکترونیکی
 G02-S04-P03-A03-I03مدیریت پارک حاشیهای نصب شده
(پارکومتر و )...

G02-S04-P03-A03-I02

تعداد محورهای دارای پارک
حاشیهای

تعداد محورهای پارک حاشیهای
G02-S04-P03-A03-I02
دارای پارکبان

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

20.00

50.00

درصد

G02-S04-P03-A03-I01

تعداد کل تخلفات ساختوساز

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

G02-S04-P03-A03-I01

تعداد تخلفات ساختوساز در
خصوص عدم تأمین پارکینگ

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تعداد محورهای دارای پارک
حاشیهای

شاخص

ظرفیت پارکینگ اما کن دولتی تبدیل
حمل و نقل و
 G02-S04-P03-A04-I04شده به پارکینگ عمومی در زمانهای اطالعات پایه
ترافیک
خارج وقت اداری

افزایش ظرفیت پارکینگ اما کن دولتی
 G02-S04-P03-A04-I04تبدیل شده به پارکینگ عمومی در
زمانهای خارج وقت اداری
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
حجم ریالی مشارکت بخش خصوصی
اطالعات پایه
G02-S04-P03-A04-I03
ترافیک
در تأمین پارکینگهای عمومی

مشارکت بخش خصوصی در تأمین
G02-S04-P03-A04-I03
پارکینگهای عمومی
شاخص

a

a

500.00

2,500.00

تعداد خودرو

تعداد خودرو

ریال

حمل و نقل و
ترافیک

50,000,000,000.00

ریال

ریال

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

ریال

a

0.00

1,000.00

تعداد
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

0

تعداد

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

میزان تسهیالت ارائه شده توسط
حمل و نقل و
 G02-S04-P03-A04-I02شهرداری جهت احداث پارکینگهای اطالعات پایه
ترافیک
عمومی

تسهیالت ارائه شده توسط شهرداری
G02-S04-P03-A04-I02
جهت احداث پارکینگهای عمومی

G02-S04-P03-A04-I01

فضای پارک عمومی تأمین شده
توسط بخش خصوصی

مشارکت بخش خصوصی در تأمین
G02-S04-P03-A04-I01
فضای پارک عمومی

مشارکت با بخش خصوصی و استفاده
از ظرفیتهای بخش دولتی در
G02-S04-P03-A04
راستای ایجاد پارکینگهای درون
شهری

G02-S04-P03-A03-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه پارکینگهای مکانیزه

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

استقرار و نگهداری سیستم هوشمند
مدیریت و پایش تا کسیرانی

هوشمندسازی سیستمهای حمل و
نقل عمومی و نیمهعمومی

G02-S05-P01-A01-I01

تعداد کل تا کسیهای شهر

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

ریال

ریال

تعداد خودرو

حمل و نقل و
تعداد تا کسیهای مجهز به سیستم
اطالعات پایه
G02-S05-P01-A01-I01
ترافیک
جامع پرداخت الکترونیک

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

14,500,000,000

a

a

0.00

500.00

تعداد خودرو

تعداد

استقرار سیستم جامع پرداخت
G02-S05-P01-A01-I01
الکترونیک در حمل و نقل تا کسیرانی

G02-S05-P01-A01

G02-S05-P01

G02-S05

توسعه سامانه های هوشمند در
مدیریت حمل و نقل

راهبرد

حمل و نقل و
ترافیک

2,000,000,000

2,000,000,000

50,500,000,000

میزان تسهیالت ارائه شده به بخش
حمل و نقل و
 G02-S04-P03-A05-I02خصوصی جهت توسعه پارکینگهای اطالعات پایه
ترافیک
مکانیزه

تسهیالت ارائه شده به بخش
 G02-S04-P03-A05-I02خصوصی جهت توسعه پارکینگهای
مکانیزه

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ظرفیت پارکینگهای طبقاتی مکانیزه
اطالعات پایه
G02-S04-P03-A05-I01
ترافیک
موجود (دستگاه)

توسعه ظرفیت پارکینگهای مکانیزه
G02-S04-P03-A05-I01
موجود

G02-S04-P03-A05

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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استقرار و نگهداری سیستم هوشمند
مدیریت و پایش اتوبوسرانی

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

14,500,000,000

شاخص

تعداد دستگاه اتوبوسهای مجهز به
حمل و نقل و
 G02-S05-P01-A02-I03سامانه موقعیتیاب ردیابی و مدیریت اطالعات پایه
ترافیک
لحظهای ناوگان حمل و نقل عمومی

توسعه کمی اتوبوسهای مجهز به
 G02-S05-P01-A02-I03سامانه موقعیتیاب ردیابی و مدیریت شاخص
لحظهای ناوگان حمل و نقل عمومی
حمل و نقل و
ترافیک

5,000,000,000

500,000,000

a/b*100

20.00

75.00

تعداد

درصد

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a

10.00

150.00

تعداد

حمل و نقل و
تعداد باجههای فروش و شارژ کارت
اطالعات پایه
G02-S05-P01-A02-I02
ترافیک
بلیط

توسعه باجههای فروش و شارژ کارت
G02-S05-P01-A02-I02
بلیط

G02-S05-P01-A02-I01

تعداد کل اتوبوسهای شهر

تعداد
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

1,000,000,000

a/b*100

30.00

100.00

درصد

تعداد

حمل و نقل و
تعداد اتوبوسهای مجهز به سیستم
اطالعات پایه
G02-S05-P01-A02-I01
ترافیک
جامع پرداخت الکترونیک

استقرار سیستم جامع پرداخت
G02-S05-P01-A02-I01
الکترونیک در حمل و نقل اتوبوسرانی

G02-S05-P01-A02

G02-S05-P01-A01-I02

تعداد

تعداد خطوط تا کسی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد خطوط تحت پوشش سیستم
اطالعات پایه
G02-S05-P01-A01-I02
ترافیک
پایش و زمانبندی سفر تا کسی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

10.00

50.00

درصد

تعداد

استقرار سیستم پایش و زمانبندی
G02-S05-P01-A01-I02
سفر در حمل و نقل تا کسیرانی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

تعداد کل تقاطعهای اصلی شهر
حمل و نقل و
 G02-S05-P01-A02-I06دارای چراغ راهنمایی در مسیر ناوگان اطالعات پایه
ترافیک
اتوبوسرانی

تعداد

a/b*100

0.00

100.00

درصد

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد

تعداد تقاطعات دارای سیستم
حمل و نقل و
 G02-S05-P01-A02-I06مدیریت هوشمند با قابلیت تخصیص اطالعات پایه
ترافیک
اولویت حرکت به اتوبوس

افزایش تعداد تقاطعات دارای سیستم
 G02-S05-P01-A02-I06مدیریت هوشمند با قابلیت تخصیص شاخص
اولویت حرکت به اتوبوس

G02-S05-P01-A02-I05

تعداد کل خطوط اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

2,000,000,000

تعداد

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

25.00

100.00

درصد

حمل و نقل و
تعداد خطوط مجهز به سامانه نظارت
اطالعات پایه
G02-S05-P01-A02-I05
ترافیک
تصویری

افزایش تعداد خطوط مجهز به سامانه
G02-S05-P01-A02-I05
نظارت تصویری

G02-S05-P01-A02-I04

تعداد کل خطوط اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

5,000,000,000

تعداد

تعداد

حمل و نقل و
تعداد خطوط اتوبوسرانی مجهز به
اطالعات پایه
G02-S05-P01-A02-I04
ترافیک
سیستم پایش و زمانبندی سفر

شاخص

a/b*100

10.00

درصد

75.00

تعداد خطوط اتوبوسرانی دارای
 G02-S05-P01-A02-I04سیستم پایش و زمانبندی سفر به
کل خطوط اتوبوسرانی

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد کل اتوبوسهای فعال در ناوگان
اطالعات پایه
G02-S05-P01-A02-I03
ترافیک
حمل و نقل عمومی

تعداد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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استقرار سیستم جامع پرداخت
الکترونیک در قطارشهری

تعداد خطوط قطارشهری دارای
 G02-S05-P01-A03-I02سیستم پایش و زمانبندی سفر به
کل خطوط قطارشهری

G02-S05-P01-A03-I01

تعداد کل ایستگاههای (مترو+
منوریل)

تعداد ایستگاههای (مترو +منوریل)
 G02-S05-P01-A03-I01مجهز به سیستم جامع پرداخت
الکترونیک

G02-S05-P01-A03-I01

G02-S05-P01-A03

استقرار و نگهداری سیستم هوشمند
مدیریت و پایش قطارشهری

تعداد اتوبوس مجهز به سامانه
 G02-S05-P01-A02-I08اطالعرسانی صوتی و تصویری به
مسافران در داخل اتوبوس

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

100.00

100.00

تعداد

درصد

a/b*100

a/b*100

100.00

100.00

درصد

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

0

0

تعداد

تعداد

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

20.00

100.00

تعداد

افزایش اتوبوسهای مجهز به سامانه
 G02-S05-P01-A02-I08اطالعرسانی صوتی و تصویری به
مسافران در داخل اتوبوس

G02-S05-P01-A02-I07

تعداد کل خطوط اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

G02-S05-P01-A02-I07

درصد خطوط اتوبوسرانی مجهز
به سیستم مدیریت سرفاصله
()Headway

شاخص

a/b*100

10.00

100.00

درصد

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

درصد خطوط اتوبوسرانی مجهز
به سیستم مدیریت سرفاصله
()Headway

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد

G02-S05-P01-A02-I07

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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G02-S05-P01-A03-I05

تعداد ایستگاههای قطارشهری
و منوریل مجهز به سامانههای
اطالعرسانی به مسافران
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

رشد سامانههای اطالعرسانی به
 G02-S05-P01-A03-I05مسافران در داخل ایستگاهها و
پایانهها
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

درصد

تعداد

100.00

حمل و نقل و
تعداد کل وا گنهای فعال (مترو و
اطالعات پایه
G02-S05-P01-A03-I04
ترافیک
منوریل)

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

تعداد وا گن (مترو و منوریل) مجهز
 G02-S05-P01-A03-I04به سامانه اطالعرسانی صوتی به
مسافران

افزایش تعداد وا گن مجهز به سامانه
G02-S05-P01-A03-I04
اطالعرسانی صوتی به مسافران

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

درصد

100.00

حمل و نقل و
 G02-S05-P01-A03-I03تعداد کل ایستگاههای قطار شهری اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

درصد

تعداد

تعداد

100.00

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد ایستگاه قطارشهری (مترو+
 G02-S05-P01-A03-I03منوریل) مجهز به سامانه نظارت
تصویری

توسعه سیستم هوشمند مدیریت و
G02-S05-P01-A03-I03
پایش قطارشهری

G02-S05-P01-A03-I02

تعداد کل ایستگاههای (مترو+
منوریل)

تعداد ایستگاههای قطارشهری (مترو+
 G02-S05-P01-A03-I02منوریل) دارای سیستم پایش و
زمانبندی سفر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه تابلوهای vms

شاخص

تجهیز تقاطعها به سیستم تشخیص و
G02-S05-P02-A01-I04
ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

10.00

درصد

70.00

حمل و نقل و
تعداد دوربینهای ثبت سرعت نصب
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A01-I03
ترافیک
شده -جدید االحداث

a

20.00

200.00

تعداد

تعداد

تعداد

G02-S05-P02-A01-I03

افزایش تعداد دوربینهای ثبت
سرعت
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

2,000,000,000

حمل و نقل و
ترافیک

a

5.00

تعداد

45.00

تعداد کل تقاطعهای موجود

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

تعداد

a/b*100

70.00

100.00

درصد

تعداد تقاطعهای مجهز به چراغ
معکوسشمار

حمل و نقل و
تعداد تابلوهای  vmsنصب شده-
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A01-I02
ترافیک
جدیداالحداث

G02-S05-P02-A01-I02

G02-S05-P02-A01-I01

G02-S05-P02-A01-I01

حمل و نقل و
ترافیک
2,500,000,000

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

22,500,000,000

تعداد

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

میزان رشد تقاطعهای مجهز به چراغ
G02-S05-P02-A01-I01
معکوسشمار

تأمین ،نصب ،تجهیز ،بهرهبرداری
و نگهداری سیستمهای نظارت
هوشمند و ثبت تخلفات (دوربینهای
G02-S05-P02-A01
زوج و فرد ،چراغ قرمز ،توقف خط عابر،
تخلفات سرعت ،تعرض به خطوط
ویژه و)...

G02-S05-P02

حمل و نقل و
ترافیک

33,500,000,000

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک
سیاست
توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک
اجرایی

تعداد ایستگاههای قطارشهری و
G02-S05-P01-A03-I05
منوریل به بهرهبرداری رسیده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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G02-S05-P02-A01-I08

نصب ترددشمارها در تقاطعها

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد دوربین ثبت تخلفات مکانیزه
حمل و نقل و
 G02-S05-P02-A01-I07تعرض خودروهای غیرمجاز به خطوط اطالعات پایه
ترافیک
ویژه  -جدیداالحداث

شاخص

5,000,000,000

a/b*100

a

100.00

40.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

100.00

نصب دوربین ثبت تخلفات مکانیزه
 G02-S05-P02-A01-I07تعرض خودروهای غیرمجاز به خطوط
ویژه

تعداد
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد کل معابر ورودی به محدوده
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A01-I06
ترافیک
طرح ترافیکی

حمل و نقل و
تعداد معابر ورودی به محدوده طرح
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A01-I06
ترافیک
ترافیک مجهز به دوربین

تعداد

توسعه نظارت مکانیزه در معابر ورودی
G02-S05-P02-A01-I06
به محدودههای ترافیکی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

80.00

100.00

درصد

G02-S05-P02-A01-I05

تعداد کل تقاطعهای موجود

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

5,000,000,000

تعداد

تعداد دوربینهای ثبت تخلفات
G02-S05-P02-A01-I05
توقف روی خطوط عابر پیاده

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

10.00

40.00

درصد
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

افزایش تعداد دوربینهای ثبت
G02-S05-P02-A01-I05
تخلفات توقف روی خطوط عابر پیاده

G02-S05-P02-A01-I04

تعداد کل تقاطعهای موجود

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

5,000,000,000

تعداد

تعداد

تعداد تقاطعهای مجهز به سیستم
حمل و نقل و
 G02-S05-P02-A01-I04تشخیص و ثبت تخلف عبور از چراغ اطالعات پایه
ترافیک
قرمز

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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اداره کل فناوری
طول مورد نیاز زیرساختهای فیبر
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A02-I01
اطالعات
نوری

مترطول

G02-S05-P02-A02-I01

طول شبکه فیبر نوری

a/b*100

85.00

100.00

درصد

مترمربع

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

2,000,000,000

2,000,000,000

مترمربع

مترطول

 G02-S05-P02-A02-I01توسعه مسیرهای شبکه فیبر نوری

G02-S05-P02-A02

افزایش ظرفیت ذخیره اطالعات مرکز
داده کنترل ترافیک
طرح

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک
حمل و نقل و
ترافیک

 G02-S05-P02-A01-I10مساحت کل معابر اصلی شهر قم

مساحت کل معابر تحت پوشش
G02-S05-P02-A01-I10
نظارت تصویری

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

توسعه معابر تحت پوشش نظارت
G02-S05-P02-A01-I10
تصویری

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

40.00

درصد

100.00

حمل و نقل و
تعداد ترددشمارهای برنامهریزی شده
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A01-I09
ترافیک
جهت نصب در بزرگراه و معابر اصلی

500,000,000

تعداد

تعداد

حمل و نقل و
تعداد ترددشمارهای نصب شده در
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A01-I09
ترافیک
بزرگراه و معابر اصلی

نصب ترددشمارها در بزرگراه و معابر
G02-S05-P02-A01-I09
اصلی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

100.00

درصد

100.00

حمل و نقل و
تعداد ترددشمارهای برنامهریزی شده
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A01-I08
ترافیک
جهت نصب در تقاطعها

500,000,000

تعداد

تعداد

حمل و نقل و
تعداد ترددشمارهای نصب شده در
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A01-I08
ترافیک
تقاطعها

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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سال 96
شاخص
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شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

20.00

درصد

100.00

اتصال دوربینها و چراغها و تابلوهای
هدایتگر (چراغ راهنما ،مکانیزه کنترل
شاخص
G02-S05-P02-A03-I03
پال ک ،ثبت تخلفات ،سرعت و )...به
مرکز از طریق فیبر نوری و ...
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد کل تقاطعهای اصلی و پرتردد
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A03-I02
ترافیک
شهر

3,000,000,000

تعداد

تعداد

حمل و نقل و
تعداد تقاطعهای مجهز به سیستم
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A03-I02
ترافیک
فرماندهی

توسعه تقاطعهای مجهز به سیستم
G02-S05-P02-A03-I02
فرماندهی
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

30.00

50.00

تعداد

درصد

a/b*100

a/b*100

15.00

50.00

درصد

گیگا

گیگا

حمل و نقل و
تعداد کل تقاطعهای اصلی و پرتردد
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A03-I01
ترافیک
شهر

5,000,000,000

9,000,000,000

2,000,000,000

a/b*100

70.00

100.00

درصد

تعداد

حمل و نقل و
تعداد تقاطعهای مجهز به سیستم
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A03-I01
ترافیک
کنترل هوشمند تقاطع

ایجاد و توسعه سیستمهای کنترل
G02-S05-P02-A03-I01
هوشمند تقاطعها

G02-S05-P02-A03

ایجاد و توسعه سیستمهای کنترل
هوشمند تقاطعها

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ظرفیت ذخیره اطالعات مرکز داده
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A02-I02
ترافیک
کنترل ترافیک مورد نیاز

حمل و نقل و
ظرفیت ذخیره اطالعات مرکز داده
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A02-I02
ترافیک
کنترل ترافیک

توسعه ظرفیت ذخیره اطالعات مرکز
G02-S05-P02-A02-I02
داده کنترل ترافیک

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه و مدیریت تجهیزات هدایت
ترافیک شهری (تابلوهای )vms

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

توسعه کمی پارکینگهای مجهز به
G02-S05-P03-A02-I01
سیستم مدیریت هوشمند

G02-S05-P03-A02

مدیریت هوشمند پارکینگهای
شهری
طرح

حمل و نقل و
ترافیک
1,000,000,000

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

تعداد تابلوهای اطالعرسانی متنی و
حمل و نقل و
گرافیکی و نمایشگرهای چندمنظوره
اطالعات پایه
G02-S05-P03-A01-I01
ترافیک
وضعیت ترافیک نصب شده
-جدیداالحداث

توسعه و مدیریت تابلوهای
اطالعرسانی متنی و گرافیکی و
G02-S05-P03-A01-I01
نمایشگرهای چندمنظوره وضعیت
ترافیک

G02-S05-P03-A01

G02-S05-P03

هوشمندسازی تجهیزات و تأسیسات
حمل و نقل شهری

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

2,500,000,000

تعداد کل دوربینهای نظارت
حمل و نقل و
تصویری ،تابلوهای هدایتگر متغیر و
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A03-I03
ترافیک
چراغهای راهنمایی و رانندگی نصب
شده در شهر

تعداد دوربینهای نظارت تصویری،
حمل و نقل و
چراغهای تقاطعهای هوشمند و
اطالعات پایه
G02-S05-P02-A03-I03
ترافیک
تابلوهای هدایتگر متغیر متصل به
مرکز از طریق فیبر نوری و ...

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a

25.00

5.00

5.00

80.00

50.00

50.00

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

توسعه و یکپارچگی استفاده از
کارتهای الکترونیکی شهروندی در
سیستمهای حمل و نقل

حمل و نقل و
ترافیک

G02-S05-P03-A03-I02

ترا کنشهای مربوط به کارت
الکترونیکی شهروندی
شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

(a-b)/b*100

10.00

30.00

تعداد

درصد

500,000,000

a/b*100

100.00

100.00

درصد

حمل و نقل و
تعداد کل سیستمهای حمل و نقل
اطالعات پایه
G02-S05-P03-A03-I01
ترافیک
عمومی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

500,000,000

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد سیستمهای حمل و نقل
عمومی متصل به پرداخت با
G02-S05-P03-A03-I01
کارتهای الکترونیکی شهروندی

نسبت سیستمهای حمل و نقل
عمومی متصل به پرداخت با
G02-S05-P03-A03-I01
کارتهای الکترونیکی شهروندی

G02-S05-P03-A03

G02-S05-P03-A02-I02

تعداد کل پارکینگهای عمومی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

1,000,000,000

a/b*100

50.00

درصد

تعداد

تعداد

100.00

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد تابلوهای موجود اعالن
حمل و نقل و
 G02-S05-P03-A02-I02ظرفیت پارکینگ در معابر منتهی به اطالعات پایه
ترافیک
پارکینگها

توسعه کمی تابلوهای موجود اعالن
 G02-S05-P03-A02-I02ظرفیت پارکینگ در معابر منتهی به
پارکینگها

G02-S05-P03-A02-I01

تعداد کل ظرفیت پارکینگهای
مسقف

تعداد پارکینگهای مجهز به سیستم
 G02-S05-P03-A02-I01مدیریت هوشمند (دیکتور و پنل
کنترل فضای خالی)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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نسبت تعداد مسافران بهرهگیرنده از
 G02-S05-P03-A03-I03کارت بلیط یکپارچه خدمات حمل و
نقل عمومی

G02-S05-P03-A04-I01

G02-S05-P03-A04
مشارکت بخش خصوصی در
پروژههای ITS

استفاده از ظرفیت مشارکت بخش
خصوصی در پروژههای ITS
شاخص

طرح
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد دستگاههای پذیرنده کارت
حمل و نقل و
هوشمند الکترونیک فعال در شبکه
اطالعات پایه
G02-S05-P03-A03-I04
ترافیک
حمل و نقل درون شهری (تا کسی،
اتوبوس ،مترو ،منوریل و پارکینگ)

شاخص

a

500,000,000,000.00 200,000,000,000.00

ریال

تعداد

تعداد

توسعه پایانههای پذیرنده کارت
 G02-S05-P03-A03-I04الکترونیک شهری در سیستم حمل و
نقل درونشهری

a

حمل و نقل و
ترافیک

G02-S05-P03-A03-I03

تعداد

تعداد

تعداد کل سفرهای درونشهری

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد سفرهای درونشهری پرداخت
حمل و نقل و
 G02-S05-P03-A03-I03شده توسط کارت بلیط الکترونیکی اطالعات پایه
ترافیک
یکپارچه خدمات حمل و نقل عمومی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

30.00

درصد

ریال

ریال

80.00

حجم ریالی ترا کنشهای مربوط به
اداره کل فناوری
 G02-S05-P03-A03-I02کارت الکترونیکی شهروندی در سال اطالعات پایه
اطالعات
پایه ()95

حجم ریالی ترا کنشهای مربوط به
اداره کل فناوری
 G02-S05-P03-A03-I02کارت الکترونیکی شهروندی در سال اطالعات پایه
اطالعات
جاری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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عملیات
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شاخص
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شاخص

مساحت معابر شریانی درجه یک
G02-S06-P01-A02-I01
مصوب در طرح تفضیلی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

مترمربع

a/b*100

80.00

100.00

درصد

تعداد

حمل و نقل و
مساحت گذر معابر شریانی درجه یک
اطالعات پایه
G02-S06-P01-A02-I01
ترافیک
موجود

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

1.00

4.00

تعداد

ریال

مترمربع

انطباق مساحت گذر معابر شریانی
 G02-S06-P01-A02-I01درجه یک موجود به معابر شریانی
درجه یک مصوب در طرح تفضیلی

G02-S06-P01-A02

هماهنگسازی برنامههای حمل
و نقل شهری با طر حهای جامع و
تفصیلی و ضوابط مربوطه
طرح

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

تعداد مطالعه در خصوص انطباق
الگوهای کاربری زمین متناسب
اطالعات پایه
G02-S06-P01-A01-I01
با سلسله مراتب معابر شهری و
سیستمهای حمل و نقل شهری

مطالعه در خصوص انطباق طرح
G02-S06-P01-A01-I01
جامع حمل و نقل با طرح تفصیلی

G02-S06-P01-A01

طرح

مطالعات و ایجاد هماهنگی طر حها
و الگوهای کاربری زمین متناسب
با سلسله مراتب معابر شهری و
سیستمهای حمل و نقل شهری

شهرسازی

G02-S06-P01

هماهنگسازی سیستم جامع حمل
و نقل با نظام کاربری زمین

سیاست
اجرایی

0

G02-S06

تکمیل ،احداث و نگهداری شبکه
معابر شهری

راهبرد

3,145,000,000,000

حمل و نقل و
حجم ریالی مشارکت بخش خصوصی
اطالعات پایه
G02-S05-P03-A04-I01
ترافیک
در پروژههای ITS

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
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شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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مطالعه توسعه شهری مبنی بر حمل و
G02-S06-P01-A04-I01
نقل عمومی ( )TODموردی در شهر

مطالعه و توسعه شهری مبنی بر حمل
G02-S06-P01-A04
و نقل عمومی ()TOD
شاخص

طرح
حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک
a

0.00

1.00

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a

15.00

100.00

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد

درصد

درصد

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

مترمربع

اطالعات پایه

شهرسازی

مترمربع

حمل و نقل و
درصد پیشرفت مدل عارضهسنجی
اطالعات پایه
G02-S06-P01-A03-I01
ترافیک
ترافیکی کاربریهای شهر

تدوین مدل عارضهسنجی ترافیکی
G02-S06-P01-A03-I01
کاربریهای شهر

G02-S06-P01-A03

مطالعات عارضهسنجی ترافیکی برای
کاربریهای خاص ترافیکزا

مساحت کل معابر پیشبینی شده در
G02-S06-P01-A02-I03
طرح تفصیلی

G02-S06-P01-A02-I03

مساحت کل معابر موجود

نسبت مساحت کل معابر موجود به
 G02-S06-P01-A02-I03مساحت کل معابر پیشبینی شده در
طرح تفصیلی

شاخص

شهرسازی

a/b*100

70.00

درصد

90.00

حمل و نقل و
مساحت معابر شریانی بزرگراههای
اطالعات پایه
G02-S06-P01-A02-I02
ترافیک
مصوب طرح تفصیلی

مترمربع

G02-S06-P01-A02-I02

مساحت گذر بزرگراههای موجود

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

80.00

100.00

درصد

مترمربع

میزان انطباق مساحت گذر
بزرگراههای موجود به مساحت معابر
G02-S06-P01-A02-I02
شریانی بزرگراههای مصوب طرح
تفصیلی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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مساحت معابر فرعی برنامهریزی شده
G02-S06-P02-A02-I02
جهت احداث

مساحت معابر فرعی آزادسازی و
G02-S06-P02-A02-I02
احداث شده

 G02-S06-P02-A02-I02میزان توسعه و آزادسازی معابر فرعی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

مترمربع

مترمربع

شاخص

معاونت زیربنایی

a/b*100

100.00

درصد

مترمربع

100.00

مساحت معابر فرعی برنامهریزی شده
G02-S06-P02-A02-I01
جهت تعریض
اطالعات پایه معاونت زیربنایی

 G02-S06-P02-A02-I01مساحت معابر فرعی تعریض شده اطالعات پایه معاونت زیربنایی

تعریض معابر فرعی

شاخص

معاونت زیربنایی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

مترمربع

G02-S06-P02-A02-I01

G02-S06-P02-A02

تعریض معابر غیربزرگراهی (فرعی)

معاونت زیربنایی

طرح

مساحت معابر شریانی برنامهریزی
G02-S06-P02-A01-I01
شده جهت احداث در سال جاری

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

مترمربع

G02-S06-P02-A01-I01

معاونت زیربنایی

a/b*100

100.00

100.00

درصد
اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

طرح

تعداد

مترمربع

مساحت معابر شریانی درجه 1
آزادسازی و احداث شده

توسعه و آزادسازی شبکه معابر شریانی
G02-S06-P02-A01-I01
درجه 1

G02-S06-P02-A01

توسعه شبکه معابر سواره اصلی

معاونت زیربنایی

0

G02-S06-P02

مدیریت عرضه و توسعه و نگهداری
نظام سلسله مراتبی شبکه معابر
شهری

2,100,000,000,000

0

سیاست
اجرایی

معاونت زیربنایی

تعداد مطالعه توسعه شهری مبنی بر
حمل و نقل و
 G02-S06-P01-A04-I01حمل و نقل عمومی ( )TODموردی اطالعات پایه
ترافیک
در شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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احداث ،توسعه و بهسازی بزرگراهها

مساحت تعمیرات لکهگیری آسفالت
G02-S06-P02-A04-I03
معابر برنامهریزی شده

مساحت تعمیرات لکهگیری آسفالت
G02-S06-P02-A04-I03
معابر

توسعه تعمیرات لکهگیری آسفالت
G02-S06-P02-A04-I03
معابر

مساحت معابر برنامهریزی شده جهت
G02-S06-P02-A04-I02
تعمیرات با روکش اساسی

مساحت معابر تعمیر شده با اجرای
G02-S06-P02-A04-I02
روکش اساسی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

مترمربع

مترمربع

شاخص

معاونت زیربنایی

a/b*100

درصد

مترمربع

100.00

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

مترمربع

100.00

معاونت زیربنایی

a/b*100

100.00

درصد

100.00

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

معاونت زیربنایی

a

20.00

100.00

درصد

درصد

شاخص

طرح

مترمربع
معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

مترمربع

شاخص

معاونت زیربنایی

طرح

معاونت زیربنایی

 G02-S06-P02-A04-I02توسعه تعمیرات با روکش اساسی معابر شاخص

درصد پیشرفت واقعی پروژه راهاندازی
G02-S06-P02-A04-I01
سامانه مدیریت روسازی معابر ()PMS

درصد پیشرفت واقعی پروژه راهاندازی
G02-S06-P02-A04-I01
سامانه مدیریت روسازی معابر ()PMS

G02-S06-P02-A04

نگهداری ،تعمیرات و بهسازی
ساختارمند شبکه معابر

مساحت معابر بزرگراهی برنامه ریزی
G02-S06-P02-A03-I01
شده جهت احداث

مساحت معابر بزرگراهی آزادسازی و
G02-S06-P02-A03-I01
احداث شده

میزان توسعه و آزادسازی شبکه معابر
G02-S06-P02-A03-I01
بزرگراهی

G02-S06-P02-A03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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جدولگذاری حاشیه معابر

G02-S06-P03-A01

G02-S06-P03
احداث ،توسعه و نگهداری تقاطع
غیرهمسطح ،تونل و موارد مشابه

اصالح تنگناها و گرههای شبکه معابر

طرح

سیاست
اجرایی
معاونت زیربنایی

معاونت زیربنایی

950,000,000,000

مترمربع

975,000,000,000

مساحت رینگهای ترافیکی
 G02-S06-P02-A05-I01برنامهریزی شده جهت احداث در اطالعات پایه معاونت زیربنایی
سال جاری

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

مترمربع

طول رینگ ترافیکی شهر آزادسازی و
G02-S06-P02-A05-I01
احداث شده

G02-S06-P02-A05-I01

آزادسازی و احداث رینگهای
ترافیکی شهر
شاخص

معاونت زیربنایی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

G02-S06-P02-A05

اولویتبندی و احداث رینگهای
ترافیکی و حفاظتی شهر

معاونت زیربنایی

مترطول
طرح

طول جداول برنامهریزی شده جهت
G02-S06-P02-A04-I05
ترمیم در حاشیه معابر

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

معاونت زیربنایی

a/b*100

100.00

درصد

مترطول

100.00

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

مترطول

شاخص

معاونت زیربنایی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

مترطول

طول جداول ترمیم شده در حاشیه
G02-S06-P02-A04-I05
معابر

G02-S06-P02-A04-I05

تعمیر جداول در معابر نیازمند

طول جدولگذاری برنامهریزی شده
G02-S06-P02-A04-I04
در حاشیه معابر

طول جدولگذاری صورت گرفته در
G02-S06-P02-A04-I04
حاشیه معابر

G02-S06-P02-A04-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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طراحی و اصالح هندسی معابر

شاخص

طرح

معاونت زیر بنایی

حمل و نقل و
ترافیک

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

حمل و نقل و
تعداد اصالح هندسی برنامهریزی
اطالعات پایه
G02-S06-P03-A02-I01
ترافیک
شده

25,000,000,000

25,000,000,000
a/b*100

100.00

100.00

تعداد

تعداد

درصد

درصد

معاونت زیربنایی

60.00

100.00

مترمربع

درصد

a

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

900,000,000,000

50,000,000,000

a

تعداد

مترمربع

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

معاونت زیربنایی

حمل و نقل و
تعداد اصالح هندسی اجرا شده در
اطالعات پایه
G02-S06-P03-A02-I01
ترافیک
معابر

G02-S06-P03-A02-I01

G02-S06-P03-A02

طراحی و اصالح هندسی معابر

درصد اجرای تقاطعهای غیرهمسطح
G02-S06-P03-A01-I03
شهر براساس طرح تفصیلی

اجرای تقاطعهای غیرهمسطح شهر
G02-S06-P03-A01-I03
براساس طرح تفصیلی

مساحت تقاطعهای غیرمسطح ،رمپ
G02-S06-P03-A01-I02
و لوپ برنامهریزی شده

مساحت تقاطعهای غیرمسطح ،رمپ
G02-S06-P03-A01-I02
و لوپ اجرا شده

G02-S06-P03-A01-I02

احداث و توسعه تقاطعهای
غیرمسطح ،رمپ و لوپ

تعداد تعمیرات ضروری در نگهداری
 G02-S06-P03-A01-I01تقاطع غیرمسطح ،تونل و موارد
مشابه

اجرای تعمیرات ضروری در نگهداری
 G02-S06-P03-A01-I01تقاطع غیرمسطح ،تونل و موارد
مشابه

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 375 1400

احداث تونل

احداث تونل ترافیکی (شبکه معابر
زیرسطحی)

ایجاد شبکه زیرسطحی معابر هسته
مرکزی شهر

شاخص

مطالعه توسعه شبکه دسترسیهای
زیرسطحی در هسته مرکزی شهر

G02-S07-P01-A01

G02-S07-P01

G02-S07

ایمنسازی معابر و مناسبسازی
گذرگاههای عابر پیاده جهت حرکت
معلولین و سالمندان

ایمنسازی تسهیالت و سیستمهای
حمل و نقل شهری برای عابران ،افراد
معلول و سالمند

ارتقای ایمنی زیرساخت ،سیستمها و
تسهیالت حمل و نقل شهری

طرح

سیاست
اجرایی

راهبرد

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

1,500,000,000

9,500,000,000

0

23,000,000,000

معاونت زیر بنایی

درصد پیشرفت پروژه مطالعات توسعه
 G02-S06-P04-A02-I01شبکه دسترسیهای زیرسطحی
هسته مرکزی شهر

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

مطالعات توسعه شبکه دسترسیهای
G02-S06-P04-A02-I01
زیرسطحی هسته مرکزی شهر

G02-S06-P04-A02

G02-S06-P04-A01-I01

مساحت تونلهای ترافیکی
برنامهریزی شده جهت احداث

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

70,000,000,000

حمل و نقل و
ترافیک

70,000,000,000
معاونت زیربنایی

طرح

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

70,000,000,000

حمل و نقل و
مساحت معابر احداث شده به صورت
اطالعات پایه
G02-S06-P04-A01-I01
ترافیک
تونل در زیر سطح زمین

G02-S06-P04-A01-I01

G02-S06-P04-A01

G02-S06-P04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a/b*100

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

درصد

درصد

مترمربع

مترمربع

درصد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

معاونت زیربنایی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

ایمنسازی گذرگاههای غیرهمسطح
G02-S07-P01-A02-I03
جهت عبور عابر پیاده

G02-S07-P01-A02-I02

تعداد کل تقاطع اصلی شهر

تعداد

درصد

تعداد

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

2.00

10.00

50.00

50.00

تعداد

تعداد

تعداد

a

a/b*100

25.00

10.00

10.00

50.00

تعداد

مترطول

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

1,000,000,000

1,000,000,000

a

a

a

4,000.00

20,000.00

مترطول

تعداد

حمل و نقل و
تعداد تقاطعهای عابر پیاده مجهز به
اطالعات پایه
G02-S07-P01-A02-I02
ترافیک
چراغ راهنمای عابر پیاده

ایمنسازی تقاطعها جهت عبور عابر
G02-S07-P01-A02-I02
پیاده

تعداد گذرگاههای همسطح
 G02-S07-P01-A02-I01ایمنسازی شده جهت عبور عابر
پیاده  -جدیداالحداث

ایمنسازی گذرگاههای همسطح
G02-S07-P01-A02-I01
جهت عبور عابر پیاده

G02-S07-P01-A02

احداث و نگهداری گذرگاههای
همسطح و غیرهمسطح عابر پیاده

طرح

3,000,000,000

معاونت زیربنایی

حمل و نقل و
تعداد دستگاه ناوگان عمومی مجهز
اطالعات پایه
G02-S07-P01-A01-I02
ترافیک
برای معلولین و سالمندان

1,000,000,000

500,000,000

تجهیز ناوگان عمومی برای معلولین و
G02-S07-P01-A01-I02
سالمندان

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

طول پیادهرو مناسبسازی شده
 G02-S07-P01-A01-I01برای حرکت معلوالن و روشندالن  -اطالعات پایه معاونت زیربنایی
جدیداالحداث

ایمنسازی و مناسبسازی پیادهروها
G02-S07-P01-A01-I01
جهت حرکت معلولین و روشندالن

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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G02-S07-P01-A04-I02

تعداد

تعداد کل ناوگان حمل و نقل
اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی
اطالعات پایه
G02-S07-P01-A04-I02
ترافیک
اتوبوس تحت پوشش بیمه حوادث

تعداد

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
G02-S07-P01-A04-I02
تحت پوشش بیمه حوادث
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

a/b*100

80.00

100.00

درصد

G02-S07-P01-A04-I01

تعداد کل ناوگان حمل و نقل
اتوبوسرانی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

تعداد

a/b*100

80.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی
حمل و نقل و
( G02-S07-P01-A04-I01اتوبوس) تجهیز شده به ادوات ایمنی اطالعات پایه
ترافیک
و مقابله با حریق

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

0

a

1.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی به
G02-S07-P01-A04-I01
ادوات ایمنی و مقابله با حریق

G02-S07-P01-A04

استانداردسازی و ایمنسازی ناوگان
حمل و نقل عمومی

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد پلهای مکانیزه عابرین پیاده
اطالعات پایه
G02-S07-P01-A03-I01
ترافیک
اجرا شده

تجهیز و نگهداری پلهای مکانیزه
G02-S07-P01-A03-I01
عابرین پیاده

5,000,000,000

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

G02-S07-P01-A03

5,000,000,000

تجهیز و نگهداری پلهای مکانیزه
عابرین پیاده

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد گذرگاههای غیرهمسطح ایمن
اطالعات پایه
G02-S07-P01-A02-I03
ترافیک
جهت عبور عابر پیاده

1,000,000,000

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شناسایی و ساماندهی نقاط
حادثهخیز و گرههای ترافیکی معابر

ارتقای ایمنی شبکه معابر

تعداد موتورسیکلت برقی مورد
استفاده

استفاده از موتورسیکلت برقی

اجرای الیحه الزام کسب معاینه فنی
G02-S07-P02-A02-I03
توسط موتورسیکلتها
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
طول مسیر ایمنسازی شده جهت
اطالعات پایه
G02-S07-P02-A02-I02
ترافیک
تردد موتورسیکلتها

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

 G02-S07-P02-A02-I02ایمنسازی مسیر تردد موتورسیکلتها شاخص

G02-S07-P02-A02-I01

G02-S07-P02-A02-I01

G02-S07-P02-A02

ساماندهی و ایمنسازی تردد
موتورسیکلتها

طرح

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک
حمل و نقل و
ترافیک

تعداد نقاط حادثهخیز و گرههای
G02-S07-P02-A01-I01
ترافیکی معابر شناسایی شده

تعداد نقاط حادثهخیز و گرههای
G02-S07-P02-A01-I01
ترافیکی معابر ساماندهی شده

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

3,000,000,000

500,000,000

500,000,000

3,000,000,000

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

13,500,000,000

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شناسایی و ساماندهی نقاط
G02-S07-P02-A01-I01
حادثهخیز و گرههای ترافیکی معابر

G02-S07-P02-A01

G02-S07-P02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

a/b*100

50.00

100.00

درصد

مترطول

تعداد

0.00

50,000.00

100.00

تعداد

تعداد

تعداد

مترطول

5,000.00

20.00

40.00

100.00

درصد
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درصد پیشرفت اجرای الیحه
الزام کسب معاینه فنی توسط
موتورسیکلتها

حمل و نقل و
ترافیک

G02-S07-P02-A04-I03

G02-S07-P02-A04-I03

G02-S07-P02-A04-I02

G02-S07-P02-A04-I02

طول گاردریل نصب شده

نصب گاردریل

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

تعداد عالیم افقی

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

نصب عالیم افقی

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد عالیم عمودی ترافیکی (تابلو
حمل و نقل و
 G02-S07-P02-A04-I01شناسایی ،اخباری و انتظامی و تعیین اطالعات پایه
ترافیک
مسیر) اجرا شده

نصب عالیم عمودی هشداردهنده
 G02-S07-P02-A04-I01ترافیکی (تابلو شناسایی ،اخباری و
انتظامی و تعیین مسیر)

500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

9,500,000,000

G02-S07-P02-A04

احداث و اجرای عالیم افقی و
هشداردهنده ترافیکی و ایمنی

تعداد تابلوهای اعالم محدودیت
G02-S07-P02-A03-I01
سرعت نصب شده

حمل و نقل و
ترافیک

500,000,000

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

500,000,000

نصب تابلوهای اعالم محدودیت
G02-S07-P02-A03-I01
سرعت نصب شده VSL

تدقیق و اطالعرسانی محدودیتهای
G02-S07-P02-A03
سرعت در معابر شهری و نصب VSL

G02-S07-P02-A02-I03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

a

50.00

500.00

مترطول

مترطول

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

درصد
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 G02-S07-P02-A04-I05ساماندهی سرعتگیر نصب شده

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

افزایش تعداد بستههای موجود
 G02-S08-P01-A01-I02در آموزش غیرحضوری در موضوع
ترافیک
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد انیمیشن آموزشی ساخته شده
اطالعات پایه
G02-S08-P01-A01-I01
ترافیک
در موضوعات ترافیکی

تولید و عرضه محتواهای آموزشی
و فرهنگسازی موضوع ترافیک (از
G02-S08-P01-A01
طریق رسانه عمومی ،نوشتاری ،کتاب
و تکنولوژیهای روز و فضای مجازی)

G02-S08-P01

500,000,000

تولید و عرضه محتواهای آموزشی
 G02-S08-P01-A01-I01بهصورت ساخت انیمیشن آموزشی در شاخص
موضوعات ترافیکی

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

1,000,000,000

1,500,000,000

ارتقای دانش و فرهنگ ترافیک و
اصالح رفتار ترافیکی

سیاست
اجرایی

راهبرد

حمل و نقل و
ترافیک

G02-S08

فرهنگسازی و جلب مشارکت
شهروندان و سایر دستگاهها در
موضوعات حمل و نقل شهری

 G02-S07-P02-A04-I05تعداد سرعتگیرساماندهی شده

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

3,500,000,000

500,000,000

شاخص

 G02-S07-P02-A04-I04تعداد سرعتگیرهای نصب شده

نصب سرعتگیر

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک
حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

G02-S07-P02-A04-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

a

10.00

2.00

50.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

مترطول

مترطول

تعداد

تعداد
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شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

شاخص

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

برنامهریزی و برگزاری دورههای
 G02-S08-P01-A03-I02آموزشی در فرهنگ ترافیک برای
کودکان
شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد برنامههای آموزشی رسانهای و
اطالعات پایه
G02-S08-P01-A03-I01
ترافیک
آ گاهیرسانی برای بزرگساالن

برنامهریزی و برگزاری دورههای
 G02-S08-P01-A03-I01آموزشی در فرهنگ ترافیک برای
بزرگساالن

برنامهریزی و برگزاری دورههای
آموزشی در فرهنگ ترافیک برای اقشار
G02-S08-P01-A03
مرتبط (رانندگان حمل و نقل عمومی
و نیمهعمومی و مشاغل مرتبط)

تعداد جشنوارهها و کنفرانسها در
حمل و نقل و
 G02-S08-P01-A02-I01زمینه ترویج فرهنگ و آموزش مباحث اطالعات پایه
ترافیک
ترافیک

برگزاری جشنواره ،نمایشگاه و
G02-S08-P01-A02-I01
کنفرانس با موضوع فرهنگ ترافیک

G02-S08-P01-A02

برگزاری جشنواره ،نمایشگاه و
همایشها با موضوع فرهنگ ترافیک

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد بروشورهای ترافیکی منتشر
اطالعات پایه
G02-S08-P01-A01-I03
ترافیک
شده

G02-S08-P01-A01-I03

انتشار بروشور با موضوع ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
تعداد بستههای موجود در آموزش
اطالعات پایه
G02-S08-P01-A01-I02
ترافیک
غیرحضوری در موضوع ترافیک

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

0

500,000,000

a

a

a

a

10.00

50.00

100.00

100.00

5.00

5.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

50.00

تعداد

تعداد
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تعداد برنامههای آموزشی و
آ گاهیرسانی برای کودکان

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

G02-S08-P02-A01

G02-S08-P02

افزایش همکاریهای دوجانبه و
توسعه ظرفیتهای مدیریتی پلیس
راهور

هماهنگی و همکاری با سایر نهادها
و دستگاههای مرتبط با حوزه حمل و
نقل ترافیک

طرح

سیاست
اجرایی

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
ترافیک

0

0

500,000,000

حمل و نقل و
تعداد پارکهای موضوعی آموزش
اطالعات پایه
G02-S08-P01-A04-I01
ترافیک
ترافیک

 G02-S08-P01-A04-I01احداث و راهاندازی پارک ترافیک

G02-S08-P01-A04

راهاندازی و تجهیز پارک ترافیک

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

حمل و نقل و
نفر ساعت آموزش ارائه شده در حوزه
اطالعات پایه
G02-S08-P01-A03-I04
ترافیک
ترافیکی

G02-S08-P01-A03-I04

آموزش در حوزه ترافیک

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک

تعداد برنامههای آموزشی و
حمل و نقل و
 G02-S08-P01-A03-I03آ گاهیرسانی برای مشاغل مرتبط در اطالعات پایه
ترافیک
حوزه ترافیک

برگزاری برنامههای آموزشی و
 G02-S08-P01-A03-I03آ گاهیرسانی برای مشاغل مرتبط در
حوزه ترافیک

G02-S08-P01-A03-I02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

0.00

0.00

3.00

3.00

7,500.00

7,500.00

25.00

25.00

50.00

تعداد

تعداد

نفرساعت

نفرساعت

تعداد

تعداد

تعداد
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G03-S01-P01-A01

G03-S01-P01

G03-S01

G03

فرهنگسازی و اجرای ورزشهای
همگانی

توسعه ورزش همگانی

ارتقای خدمات و رفاه اجتماعی

بهرهمندی از محیط و فضاهای
شهری امن

تعداد طر حهای ایمنی اجرا شده در
 G02-S08-P02-A02-I01معابر عبور و مرور دانشآموزان در
اطراف مدارس

حمل و نقل و
ترافیک

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

2,000,000,000

23,425,000,000

37,125,000,000

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سیاست سازمان فرهنگی
اجرایی اجتماعی -ورزشی

راهبرد

هدف

خدمات شهری

65,425,000,000

حمل و نقل و
اطالعات پایه
ترافیک

نسبت تعداد طر حهای ایمنی اجرا
شده در معابر عبور و مرور دانشآموزان
شاخص
G02-S08-P02-A02-I01
در اطراف مدارس به تعداد معابر
نیازمند طرح ایمنی در اطراف مدارس

طرح

حمل و نقل و
ترافیک

500,000,000

500,000,000

G02-S08-P02-A02

برنامهریزی و ارائه طر حهای ایمنی و
تسهیالت عبور و مرور دانشآموزان با
همکاری سازمان آموزش و پرورش

حمل و نقل و
میزان بودجه شهرداری در توسعه
اطالعات پایه
G02-S08-P02-A01-I01
ترافیک
ظرفیتهای مدیریتی پلیس راهور

شاخص

حمل و نقل و
ترافیک
0

تخصیص بودجه شهرداری در راستای
 G02-S08-P02-A01-I01توسعه ظرفیتهای مدیریتی پلیس
راهور

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

10.00

0.00

100.00

0.00

تعداد

تعداد

ریال

ریال
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

مساحت مجموعههای ورزشی
شهرداری احداث شده

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

افزایش تعداد نفرات استفادهکننده از
G03-S01-P01-A01-I05
مجموعههای ورزشی شهرداری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
 G03-S01-P01-A01-I04مساحت کل مجموعههای ورزشی اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

G03-S01-P01-A01-I04

G03-S01-P01-A01-I04

توسعه مجموعههای ورزشی
شهرداری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد شهروندانی که در همایشها و
سازمان فرهنگی
 G03-S01-P01-A01-I03برنامههای تفریحی ورزشی مشارکت اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
کردهاند (نفر)

مشارکت شهروندان در همایشها و
G03-S01-P01-A01-I03
برنامههای تفریحی ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
 G03-S01-P01-A01-I02تعداد کل مراسمهای ورزشی همگانی اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

G03-S01-P01-A01-I02

تعداد شرکتکننده در هر یک از
مراسمات ورزشی همگانی

نسبت تعداد شرکتکننده در هر یک از
 G03-S01-P01-A01-I02مراسمهای ورزشی همگانی به تعداد
مراسم ورزشی همگانی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد مراسمات و همایشهای
اطالعات پایه
G03-S01-P01-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
ورزشی همگانی و خانوادگی برگزارشده

فرهنگسازی از طریق برگزاری
 G03-S01-P01-A01-I01مراسمات و همایشهای ورزشی
همگانی و خانوادگی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

0

1,000,000,000

1,000,000,000

30,000.00

30,000.00

a

a/b*100

a

a/b

a

3,000.00

30,000.00

30,000.00

2,500.00

10.00

10.00

نفر به تعداد
مراسم

تعداد

30,000.00

نفر

نفر

مترمربع

مترمربع

درصد

45,000.00

45,000.00

نفر

تعداد مراسم

نفر

17,500.00

70.00

70.00

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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حمایت مالی از فدراسیونها و
هیئتهای ورزشی غیرقهرمانی

حمایت از مؤسسات ورزشی
غیرقهرمانی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

بودجه ریالی حمایت مالی از
سازمان فرهنگی
 G03-S01-P01-A02-I02فدراسیونها و هیئتهای معلولین و اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
افراد کمتوان

حمایت مالی از فدراسیونها و
G03-S01-P01-A02-I02
هیئتهای معلولین و افراد کمتوان

300,000,000

300,000,000

ریال

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

100.00

درصد

a/b*100

a/b*100

0.00

سازمان فرهنگی
بودجه ریالی حمایت مالی از
اطالعات پایه
G03-S01-P01-A02-I01
اجتماعی -ورزشی
فدراسیونها و هیئتهای ورزشی

0

300,000,000

7.00

20.00

ریال

بودجه ریالی حمایت مالی از
سازمان فرهنگی
 G03-S01-P01-A02-I01فدراسیونها و هیئتهای ورزشی اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
غیرقهرمانی

G03-S01-P01-A02-I01

G03-S01-P01-A02

G03-S01-P01-A01-I07

تعداد مربیان آموزشدیده
ایستگاههای تندرستی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

 G03-S01-P01-A01-I07آموزش مربیان ایستگاههای تندرستی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

0

7.00

a

20.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

1,000,000,000

10.00

50.00

ریال

100.00

100.00

100.00

280.00

تعداد

سازمان فرهنگی
تعداد مسابقات ورزشی درون محالت
اطالعات پایه
G03-S01-P01-A01-I06
اجتماعی -ورزشی
اجرا شده

سازمان فرهنگی
 G03-S01-P01-A01-I06اجرای مسابقات ورزشی درون محالت شاخص
اجتماعی -ورزشی

1,000,000,000

10.00

a

280.00

تعداد

50.00

سازمان فرهنگی
تعداد افراد استفادهکننده از
اطالعات پایه
G03-S01-P01-A01-I05
اجتماعی -ورزشی
مجموعههای ورزشی شهرداری (نفر)

نفر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص
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تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی
محالت

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

شاخص

سازمان پارکها

تعداد سایتها و ایستگاههای
تندرستی در محالت -جدید

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

توسعه سایتها و ایستگاههای
G03-S01-P01-A03-I05
تندرستی در پارکها و فضای سبز

G03-S01-P01-A03-I04

G03-S01-P01-A03-I04

سرانه سایتها و ایستگاههای
تندرستی در محالت

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
مساحت فضاهای ورزشی سرپوشیده
اطالعات پایه
G03-S01-P01-A03-I03
اجتماعی -ورزشی
(مترمربع)

احداث و توسعه فضاهای ورزشی
G03-S01-P01-A03-I03
سرپوشیده

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

G03-S01-P01-A03-I02

مساحت فضاهای ورزشی روباز
(مترمربع)

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

 G03-S01-P01-A03-I02احداث و توسعه فضاهای ورزشی روباز

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
مساحت فضاهای ورزشی همگانی
اطالعات پایه
G03-S01-P01-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
تعمیر و مجهز شده (مترمربع)

G03-S01-P01-A03-I01

G03-S01-P01-A03

توسعه ،تجهیز و نگهداری فضاهای
ورزشی محالت

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
بودجه ریالی حمایت مالی از
اطالعات پایه
G03-S01-P01-A02-I02
اجتماعی -ورزشی
فدراسیونها و هیئتهای ورزشی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,125,000,000

1,125,000,000

15,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

21,125,000,000

432.00

540,000,000.00

2,100.00

2,100.00

8,000.00

8,000.00

4,800.00

4,800.00

a

a

a

a

a

64,815.00

15.00

15.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

97,050.00

200.00

200.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

مترمربع

تعداد

تعداد به نفر

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

ریال

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 387 1400

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد جشنوارههای علمی و کاربردی
اطالعات پایه
G03-S01-P02-A01-I02
اجتماعی -ورزشی
برگزارشده با مشارکت شهرداری

اجرا و برگزاری جشنوارههای علمی و
G03-S01-P02-A01-I02
کاربردی با مشارکت شهرداری

G03-S01-P02-A01-I01

جمعیت شهر قم

اطالعات پایه

برنامه ریزی

تعداد فضاها و اما کن علمی و تفریحی
سازمان فرهنگی
 G03-S01-P02-A01-I01تخصصی شهر در اختیار شهرداری اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
(پارکها و مرا کز تخصصی علمی)

سرانه فضاها و اما کن علمی و تفریحی
 G03-S01-P02-A01-I01تخصصی شهر در اختیار شهرداری
(پارکها و مرا کز تخصصی علمی)

200,000,000

200,000,000

12,000,000,000

12,000,000,000

همکاری در ایجاد و توسعه زیرساخت
G03-S01-P02-A01
فضاهای تفریحی  -علمی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

12,200,000,000

13,700,000,000

G03-S01-P02

گسترش خدمات اجتماعی در راستای
تقویت غنیسازی اوقات فراغت
شهروندان

سیاست سازمان فرهنگی
اجرایی اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد ایستگاههای ورزشی اختصاصی
اطالعات پایه
G03-S01-P01-A03-I06
اجتماعی -ورزشی
بانوان (احداث)

1,194,000.00

11.00

a

a/b

1.00

1.00

1,000.00

5.00

5.00

10.00

10.00

تعداد

نفر

تعداد

10,000.00

مترمربع

مترمربع به نفر

36.00

تعداد

G03-S01-P01-A03-I06

احداث ایستگاههای ورزشی
اختصاصی بانوان

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

11.00

تعداد

a

36.00

97,050.00

مترمربع

64,815.00

مساحت سایتها و ایستگاههای
 G03-S01-P01-A03-I05تندرستی موجود در پارکها و فضای اطالعات پایه سازمان پارکها
سبز

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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توسعه و نگهداری فضاهای فرهنگی
شهروندی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد کل عناوین کتاب موجود در
اطالعات پایه
G03-S01-P02-A03-I02
اجتماعی -ورزشی
کتابخانهها

a/b*100

تعداد

4.00

درصد

9.00

تعداد

4.00

a

تعداد

2.00

9.00

30.00

تعداد

10.00

10.00

a

30.00

تعداد

2.00

1,194,000.00

400.00

2,400.00

مترمربع

نفر

400.00

0.00

a/b

مترمربع به نفر

سازمان فرهنگی
تعداد عنوان کتاب کودکان و نوجوانان
اطالعات پایه
G03-S01-P02-A03-I02
اجتماعی -ورزشی
موجود در کتابخانهها

افزایش عناوین کتاب کودکان و
نوجوانان موجود در کتابخانهها

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

0

0

تعداد

G03-S01-P02-A03-I02

G03-S01-P02-A03-I01

تعداد محالت دارای کتابخانهها

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی
سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

 G03-S01-P02-A03-I01توسعه کتابخانهها در مقیاس محلی

G03-S01-P02-A03

توسعه ،تجهیز و نگهداری کتابخانهها

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد محالت دارای فضای فرهنگی
اطالعات پایه
G03-S01-P02-A02-I02
اجتماعی -ورزشی
و اجتماعی

توسعه فضای فرهنگی و اجتماعی در
G03-S01-P02-A02-I02
محالت

G03-S01-P02-A02-I01

جمعیت شهر قم

اطالعات پایه

برنامه ریزی

سازمان فرهنگی
مساحت فضای فرهنگی و اجتماعی
اطالعات پایه
G03-S01-P02-A02-I01
اجتماعی -ورزشی
ایجاد شده در مقیاس محالت

سرانه فضای فرهنگی و اجتماعی در
G03-S01-P02-A02-I01
مقیاس محلی

G03-S01-P02-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

برپایی جشنوارهها و همایشهای
G03-S01-P02-A04-I04
غنیسازی اوقات فراغت شهروندان

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
نفر ساعت شرکتکننده در برنامههای
اطالعات پایه
G03-S01-P02-A04-I03
اجتماعی -ورزشی
اوقات فراغت

شرکتکنندگان در برنامههای اوقات
G03-S01-P02-A04-I03
فراغت

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

نفر ساعت برنامههای غنیسازی
سازمان فرهنگی
 G03-S01-P02-A04-I02اوقات فراغت شهروندان برگزارشده اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
(ظرفیت * تعداد ساعات دوره)

اجرای برنامههای غنیسازی
 G03-S01-P02-A04-I02اوقات فراغت شهروندان با مشارکت
شهرداری

تعداد دوره و برنامه برگزارشده در
 G03-S01-P02-A04-I01راستای غنیسازی اوقات فراغت
شهروندان

برگزاری دوره و برنامه در راستای
G03-S01-P02-A04-I01
غنیسازی اوقات فراغت شهروندان

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

G03-S01-P02-A04

اجرای برنامههای غنیسازی اوقات
فراغت شهروندان

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
طرح

 G03-S01-P02-A03-I03تعداد نمایشگاه کتاب برگزارشده

 G03-S01-P02-A03-I03افزایش برگزاری نمایشگاههای کتاب

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,000,000,000

500,000,000

500,000,000

1,500,000,000

0

5.00

000/3

000/3

40.00

40.00

4.00

4.00

a

a

a

a

a

5.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5.00

0.00

30.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

25.00

25.00

9.00

9.00

تعداد

نفرساعت

نفرساعت

نفرساعت

نفرساعت

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
میزان بودجه ساخت مساجد و اما کن
اطالعات پایه
G03-S02-P01-A01-I02
اجتماعی -ورزشی
مذهبی در شهرداری (ریال)

تخصیص بودجه ساخت مساجد و
G03-S02-P01-A01-I02
اما کن مذهبی در شهرداری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
 G03-S02-P01-A01-I01مساحت کل مساجد و اما کن مذهبی اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

مساحت مساجد و اما کن مذهبی
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P01-A01-I01ساخته شده با مشارکت شهرداری اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
(مترمربع)

ساخت و توسعه مساجد و اما کن
G03-S02-P01-A01-I01
مذهبی با مشارکت شهرداری

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

3,800,000,000

5,300,000,000

1,800,000,000

1,800,000,000

G03-S02-P01-A01

کمک به ساخت و توسعه و تجهیز
مساجد و اما کن مذهبی و استفاده
از این فرصت معنوی در راستای
پیشگیری از معضالت و آسیبهای
اجتماعی

گسترش فرهنگ دینی ،ملی و
ارزشهای انقالب اسالمی با استفاده
از قابلیتهای فرهنگی و مذهبی شهر
و شهروندان

سیاست سازمان فرهنگی
اجرایی اجتماعی -ورزشی

28,300,000,000

1,000,000,000

طرح

G03-S02-P01

G03-S02

پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش
آسیبهای اجتماعی

راهبرد

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد جشنوارهها و همایشهای
سازمان فرهنگی
 G03-S01-P02-A04-I04غنیسازی اوقات فراغت شهروندان اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
برگزارشده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

5.00

a

a/b*100

1,800,000,000.00

1,800,000,000.00

500.00

20.00

مترمربع

درصد

10,541,666,666.67

10,541,666,666.67

ریال

ریال

مترمربع

2,500.00

100.00

30.00

تعداد
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طرح

توسعه کمی کانونهای قرآن و عترت
 G03-S02-P01-A04-I01تأسیس شده در مرا کز فرهنگی در
اختیار شهرداری

G03-S02-P01-A04

کمک به ترویج اموردینی ،فرهنگ
قرآن و معارف اسالمی
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
میزان بودجه حمایت از هیئتهای
اطالعات پایه
G03-S02-P01-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
مذهبی شهر در شهرداری (ریال)

1,000,000,000

1,000,000,000

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

1,000,000,000

سازمان فرهنگی
تخصیص بودجه در راستای حمایت از
شاخص
G03-S02-P01-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
هیئتهای مذهبی شهر در شهرداری

G03-S02-P01-A03

حمایت از هیئتهای مذهبی شهر

تعداد جشنها و برنامههای برگزارشده
 G03-S02-P01-A02-I01در راستای نکوداشت مراسمات
مذهبی و ملی با مشارکت شهرداری

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

500,000,000

500,000,000

گسترش جشنها و برنامههای
برگزارشده در راستای نکوداشت
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P01-A02-I01مراسمات مذهبی و ملی با مشارکت شاخص
اجتماعی -ورزشی
شهرداری به منظور کاهش آسیبهای
اجتماعی

پاسداشت مناسبتهای دینی ،آیینی
G03-S02-P01-A02
و انقالبی

500,000,000

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
میزان بودجه تجهیز مساجد و اما کن
اطالعات پایه
G03-S02-P01-A01-I03
اجتماعی -ورزشی
مذهبی در شهرداری (ریال)

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

2,000,000,000
2,000,000,000

تخصیص بودجه تجهیز مساجد و
G03-S02-P01-A01-I03
اما کن مذهبی در شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

3.00

a

3.00

20.00

ریال

تعداد

تعداد

5,000,000,000.00

35.00

35.00

تعداد

000/000/500/1

a

1,000,000,000.00

10.00

22.00

2,000,000,000.00

11,500,000,000.00

ریال

ریال

000/000/500/1

20.00

20.00

a

a

2,000,000,000.00

11,500,000,000.00

ریال
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

ایجاد و بهینهسازی مرا کز موقت
نگهداری و غربالگری

مبلغ ریالی تجهیز مرا کز موقت
نگهداری و غربالگری

خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

طرح

2,000,000,000

0

خدمات شهری

2,000,000,000

تعداد کودکان کار شناسایی شده
 G03-S02-P02-A01-I03دارای شناسنامه در مرا کز موقت اطالعات پایه خدمات شهری
نگهداری و غربالگری

افزایش کودکان کار شناسایی شده
 G03-S02-P02-A01-I03دارای شناسنامه در مرا کز موقت
نگهداری و غربالگری

G03-S02-P02-A01-I02

G03-S02-P02-A01-I02

تجهیز مرا کز موقت نگهداری و
غربالگری

مساحت مرا کز موقت نگهداری و
G03-S02-P02-A01-I01
غربالگری

توسعه سطح مرا کز موقت نگهداری و
G03-S02-P02-A01-I01
غربالگری

G03-S02-P02-A01

G03-S02-P02

همکاری در توسعه خدمات سالمت
اجتماعی

سیاست سازمان فرهنگی
اجرایی اجتماعی -ورزشی

11,300,000,000

سازمان فرهنگی
تعداد اعضای فعال کانون قرآن در
اطالعات پایه
G03-S02-P01-A04-I02
اجتماعی -ورزشی
مرا کز فرهنگی در اختیار شهرداری

افزایش اعضای فعال کانون قرآن در
G03-S02-P01-A04-I02
مرا کز فرهنگی در اختیار شهرداری

تعداد کانون قرآن و عترت تأسیس
 G03-S02-P01-A04-I01شده در مرا کز فرهنگی در اختیار
شهرداری

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

500.00

500.00

3.00

a/b*100

a

a

a

100.00

2,000,000,000.00

0.00

0.00

500.00

500.00

3.00

100.00

ریال

مترمربع

مترمربع

نفر

نفر

نفر

درصد

ریال

10,000,000,000.00

5,000.00

5,000.00

3,000.00

3,000.00

20.00

تعداد
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3,500,000,000

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد ساعت مشاوره در خانه مشاوره
اطالعات پایه
G03-S02-P02-A02-I01
اجتماعی -ورزشی
در مرا کز تحت اختیار شهرداری

آموزش و مشاوره در خانه مشاوره در
G03-S02-P02-A02-I01
مرا کز تحت اختیار شهرداری

G03-S02-P02-A02

آموزش و توانمندسازی شهروندان در
امور سالمت اجتماعی
طرح

a

5,000.00

5,000.00

20,000.00

20,000.00

نفرساعت

نفرساعت

نفر

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد کل افراد آسیبدیده در مرا کز
 G03-S02-P02-A01-I05وابسته به شهرداری (به غیر از کودک اطالعات پایه خدمات شهری
کار و متکدی)

تعداد افراد آسیبدیده ساماندهی
 G03-S02-P02-A01-I05شده در مرا کز وابسته به شهرداری (به اطالعات پایه خدمات شهری
غیر از کودک کار و متکدی)

نفر

شاخص

خدمات شهری

a/b*100

20.00

50.00

درصد

افزایش افراد آسیبدیده ساماندهی
 G03-S02-P02-A01-I05شده در مرا کز وابسته به شهرداری (به
غیر از کودک کار و متکدی)

تعداد کل متکدیان شناسایی شده
G03-S02-P02-A01-I04
در مرا کز موقت نگهداری و غربالگری

اطالعات پایه خدمات شهری

نفر

نفر

شاخص

خدمات شهری

a/b*100

100.00

درصد

100.00

اطالعات پایه خدمات شهری

نفر

تعداد متکدیان شناسایی شده دارای
 G03-S02-P02-A01-I04شناسنامه در مرا کز موقت نگهداری اطالعات پایه خدمات شهری
و غربالگری

افزایش تعداد متکدیان شناسایی
 G03-S02-P02-A01-I04شده دارای شناسنامه در مرا کز موقت
نگهداری و غربالگری

تعداد کل کودکان کار شناسایی شده
G03-S02-P02-A01-I03
در مرا کز موقت نگهداری و غربالگری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

برگزاری برنامههای فرهنگی اجتماعی
 G03-S02-P02-A03-I02با هدف ترویج شیوه زندگی شهروند
اسالمی و اصالح سبک زندگی
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد شناسنامه فرهنگی اجتماعی
اطالعات پایه
G03-S02-P02-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
تهیه و تدوین شده محالت

تهیه و تدوین شناسنامه فرهنگی
G03-S02-P02-A03-I01
اجتماعی محالت

G03-S02-P02-A03

آموزش و ترویج شیوه زندگی شهروند
اسالمی
طرح

5,000,000,000

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

5,800,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

تعداد شورای سالمت محله تشکیل
شده (تقویت وگسترش تیمهای
سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
 G03-S02-P02-A02-I03اجتماعمحور محلی به منظور
اجتماعی -ورزشی
توانمندسازی و تسهیل برنامههای
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی)

تشکیل شورای سالمت محله (تقویت
و گسترش تیمهای اجتماعمحور
 G03-S02-P02-A02-I03محلی به منظور توانمندسازی
وتسهیل برنامههای پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی)

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

G03-S02-P02-A02-I02

مساحت ساخت مرا کز اجتماعی
و سالمت با مشارکت شهرداری
(مترمربع)

مشارکت شهرداری در ساخت مرا کز
G03-S02-P02-A02-I02
اجتماعی و سالمت

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

6.00

6.00

5.00

5.00

1,000.00

1,000.00

a

a

a

a

60.00

10.00

10.00

10.00

10.00

4,000.00

4,000.00

300.00

100.00

100.00

45.00

45.00

25,000.00

25,000.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

مترمربع

مترمربع
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سازمان فرهنگی
نفر ساعت آموزش تخصصی با موضوع
اطالعات پایه
G03-S02-P02-A03-I06
اجتماعی -ورزشی
خانواده و ازدواج

آموزش تخصصی با موضوع خانواده
G03-S02-P02-A03-I06
و ازدواج

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد عنوان محصوالت فرهنگی ارائه
سازمان فرهنگی
شده به شهروندان توسط شهرداری
اطالعات پایه
G03-S02-P02-A03-I05
اجتماعی -ورزشی
در راستای ترویج شیوه زندگی شهروند
اسالمی

افزایش عناوین محصوالت فرهنگی
ارائه شده به شهروندان توسط
G03-S02-P02-A03-I05
شهرداری در راستای ترویج شیوه
زندگی شهروند اسالمی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد جشنوارهها و مسابقات محلی
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P02-A03-I04برگزارشده در جهت احیای هویت اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
محلهای (تعداد)

برگزاری جشنوارهها و مسابقات محلی
G03-S02-P02-A03-I04
در جهت احیای هویت محلهای

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
نفر ساعت آموزش اصالح سبک زندگی
اطالعات پایه
G03-S02-P02-A03-I03
اجتماعی -ورزشی
و ترویج شیوه زندگی شهروند اسالمی

آموزش اصالح سبک زندگی و ترویج
G03-S02-P02-A03-I03
شیوه زندگی شهروند اسالمی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد برنامه اجرایی فرهنگی
سازمان فرهنگی
اجتماعی برگزار شده با هدف ترویج
اطالعات پایه
G03-S02-P02-A03-I02
اجتماعی -ورزشی
شیوه زندگی شهروند اسالمی و اصالح
سبک زندگی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

300,000,000

300,000,000

500,000,000

500,000,000

5,000,000,000

20,000.00

a

a

a

a

5,000.00

5,000.00

1.00

1.00

5.00

5.00

1,000.00

60.00

نفرساعت

8,000.00

8,000.00

12.00

12.00

55.00

55.00

نفرساعت

نفرساعت

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

نفرساعت

5,000.00

300.00

تعداد
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

اجرای برنامههای فرهنگی و
توانمندسازی اجتماعی بانوان
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

توسعه طرح خانواده مجازی (آموزش
G03-S02-P03-A01-I02
غیرحضوری خانوادهها)

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

1,000,000,000

1,000,000,000

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

2,200,000,000

سازمان فرهنگی
تعداد کانونهای مادران تشکیل
اطالعات پایه
G03-S02-P03-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
شده در محالت

ایجاد و توسعه کانونهای مادران و
G03-S02-P03-A01-I01
بانوان در محالت

G03-S02-P03-A01

G03-S02-P03

تقویت نهاد خانواده به عنوان رکن
اساسی اجتماع با رویکرد تعمیق
ارزشهای اخالقی

سیاست سازمان فرهنگی
اجرایی اجتماعی -ورزشی

4,700,000,000

سازمان فرهنگی
تعداد مرا کز مورد حمایت شهرداری در
اطالعات پایه
G03-S02-P02-A03-I09
اجتماعی -ورزشی
خصوص ازدواج آسان

توسعه کمی مرا کز مورد حمایت
G03-S02-P02-A03-I09
شهرداری در خصوص ازدواج آسان

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

نفر ساعت آموزش ارائه شده به اولیا
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P02-A03-I08و مربیان در خصوص حل تعارضات ،اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
مهارتهای ارتباطی و فرزندپروری

آموزش اولیا و مربیان در خصوص
 G03-S02-P02-A03-I08حل تعارضات ،مهارتهای ارتباطی و
فرزندپروری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
نفر ساعت جلسات مشاورهگروهی و
اطالعات پایه
G03-S02-P02-A03-I07
اجتماعی -ورزشی
فردی در موضوعات خانواده

برگزاری جلسات مشاورهگروهی و
G03-S02-P02-A03-I07
فردی در موضوعات خانواده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

5.00

5.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

a

a

a

a

a

10,000.00

8.00

6.00

6.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

50,000.00

تعداد

تعداد

تعداد

نفرساعت

نفرساعت

نفرساعت

نفرساعت

تعداد

40.00

10.00

10.00

15,000.00

15,000.00

30,000.00

30,000.00

نفرساعت
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نفر ساعت آموزش غیرحضوری
خانوادهها

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد برنامههای آموزشی و
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P03-A02-I01توانمندسازی ارائه شده به بانوان اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
آسیبدیده و آسیبپذیر

توانمندسازی زنان سرپرست خانواده
 G03-S02-P03-A02-I01و بانوان با اولویت زنان آسیبدیده و
آسیبپذیر

G03-S02-P03-A02

همکاری در توانمندسازی زنان
سرپرست خانواده و زنان با اولویت
زنان آسیبدیده و آسیبپذیر
طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد دورههای آموزشهای مهارت
اطالعات پایه
G03-S02-P03-A01-I05
اجتماعی -ورزشی
زندگی ویژه بانوان

افزایش دورههای آموزشهای مهارت
G03-S02-P03-A01-I05
زندگی ویژه بانوان

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد دورههای آموزشی برگزارشده
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P03-A01-I04مبتنی بر پیشگیری از آسیبهای اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
اجتماعی با محوریت خانواده

برگزاری دورههای آموزشی مبتنی بر
 G03-S02-P03-A01-I04پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با
محوریت خانواده

G03-S02-P03-A01-I03

تعداد افراد آموزشدیده در طرح
آموزش مجازی

 G03-S02-P03-A01-I03آموزش افراد در طرح آموزش مجازی

G03-S02-P03-A01-I02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

0

500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

200,000,000

200,000,000

30.00

30.00

a

a

a

a

25.00

تعداد

5.00

5.00

25.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

8.00

80.00

25.00

25.00

5,000.00

5,000.00

تعداد

تعداد

8.00

5.00

5.00

1,000.00

1,000.00

10,000.00

50,000.00

نفرساعت
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

راهاندازی خانه اسباببازی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

اجرا و برگزاری نمایشگاههای
 G03-S02-P03-A03-I02تخصصی آشنایی با آسیبهای
اجتماعی برای دانشآموزان و والدین
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد خانه اسباببازی راهاندازی
اطالعات پایه
G03-S02-P03-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
شده

G03-S02-P03-A03-I01

G03-S02-P03-A03

اجرای برنامههای فرهنگی ،هنری،
علمی و ورزشی ویژه کودکان در
راستای تقویت ارتباط با خانواده
طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد دورههای آموزش ترویج
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P03-A02-I03مشاوره ویژه فرصتهای کارآفرینی و اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
توانمندسازی زنان سرپرست خانواده

برگزاری دورههای آموزش ترویج
 G03-S02-P03-A02-I03مشاوره ویژه فرصتهای کارآفرینی و
توانمندسازی زنان سرپرست خانواده

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد برنامه مشارکتی شهرداری با
سازمان فرهنگی
 NGOها و اقشار جامعه در خصوص
اطالعات پایه
G03-S02-P03-A02-I02
اجتماعی -ورزشی
بهبود امور بانوان و وضعیت کودکان
و ...

اجرای برنامه مشارکتی شهرداری با
 NGOها و اقشار جامعه در خصوص
G03-S02-P03-A02-I02
بهبود امور بانوان و وضعیت کودکان
و ...

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

500,000,000

500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

500,000,000

20.00

1.00

1.00

10.00

10.00

a

a

a

a

3.00

1.00

1.00

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

8.00

8.00

35.00

35.00

25.00

25.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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طرح

برگزاری همایش و غرفه در خصوص
 G03-S02-P03-A04-I03فرهنگ عفاف و حیا با مشارکت
شهرداری
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

G03-S02-P03-A04-I02

نفر ساعت آموزش شهروندان در
خصوص فرهنگ عفاف و حیا

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

G03-S02-P03-A04-I02

آموزش شهروندان در خصوص
فرهنگ عفاف و حیا

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد محصوالت فرهنگی ارائه شده
 G03-S02-P03-A04-I01شهرداری در خصوص اهمیت و
جایگاه عفاف و حیا

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
ارائه محصوالت فرهنگی شهرداری در
شاخص
G03-S02-P03-A04-I01
اجتماعی -ورزشی
خصوص اهمیت و جایگاه عفاف و حیا

G03-S02-P03-A04

آموزش و ترویج سبک زندگی اسالمی
ایرانی با تأ کید بر فرهنگ عفاف وحجاب

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد جشنوارههای برگزار شده با
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P03-A03-I03موضوع کودکان ،شناسایی و پرورش اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
استعدادهای برتر کودکان

برگزاری جشنواره با موضوع کودکان،
 G03-S02-P03-A03-I03شناسایی و پرورش استعدادهای برتر
کودکان

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد نمایشگاههای تخصصی
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P03-A03-I02آشنایی با آسیبهای اجتماعی برای اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
دانشآموزان و والدین (تعداد)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

500,000,000

500,000,000

500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

500,000,000

5.00

1,000.00

1,000.00

20.00

a

a

a

a

4.00

2,000.00

2,000.00

5.00

5.00

8.00

8.00

3.00

24.00

10,000.00

10,000.00

25.00

25.00

20.00

20.00

20.00

تعداد

نفرساعت

نفرساعت

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

نسبت تعداد پیوستهای اجتماعی
 G03-S02-P04-A01-I02فرهنگی پروژههای شهری به تعداد
کل پروژههای کالنشهری
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

500,000,000

500,000,000

شهرسازی

500,000,000

درصد پیشرفت پروژه استخراج ضوابط
و دستورالعملهای اجرایی پیشگیری
سازمان فرهنگی
از جرم از طریق طراحی محیطی در
اطالعات پایه
G03-S02-P04-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
مستحدثات و فضاهای شهری(رویکرد
CPTED (crime prevention through
)environmental design

پیشرفت پروژه استخراج ضوابط و
دستورالعملهای اجرایی پیشگیری
از جرم از طریق طراحی محیطی
G03-S02-P04-A01-I01
در مستحدثات و فضاهای شهری
(رویکرد CPTED (crime prevention
)through environmental design

پژوهش و مطالعات کاربردی در
خصوص استخراج و بازنگری الزامات
G03-S02-P04-A01
و ضوابط طراحی با رویکرد ارتقای
امنیت مستحدثات و فضاهای شهری

G03-S02-P04

بازنگری معیارهای طراحی و
مناسبسازی مستحدثات شهری با
رویکرد ارتقای امنیت فضاهای شهری

سیاست
اجرایی

شهرسازی

500,000,000

500,000,000

تعداد همایش و غرفه برگزار شده
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P03-A04-I03در خصوص فرهنگ عفاف و حیا با اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
مشارکت شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

5.00

a/b*100

a

50.00

100.00

4.00

100.00

درصد

درصد

درصد

100.00

24.00

تعداد
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5,000,000,000

5.00

10.00

G03-S02-P05

پیشگیری و رفع تخلفات شهری

سیاست
اجرایی

تعداد آییننامه و دستورالعمل اجرایی
مصوب و اجراشده مرتبط با ارتقای
اطالعات پایه
G03-S02-P04-A02-I02
فضاهای امن شهری (همجواری،
مشرفیت و)...
پیشگیری و
کنترل و نظارت

شهرسازی

شهرسازی

a

تعداد

تعداد

a

تعداد

افزایش تعداد آییننامه و دستورالعمل
اجرایی مصوب و اجراشده مرتبط
شاخص
G03-S02-P04-A02-I02
با ارتقای فضاهای امن شهری
(همجواری ،مشرفیت و)...

پیشگیری و
کنترل و نظارت

تعداد

شاخص

طرح

شهرسازی

تعداد اقدامات اصالحی صورت گرفته
پیشگیری و
در خصوص پیشگیری از جرم از طریق
اطالعات پایه
G03-S02-P04-A02-I01
کنترل و نظارت
طراحی محیطی در مستحدثات و
فضاهای شهری

انجام اقدامات اصالحی در خصوص
پیشگیری از جرم از طریق طراحی
G03-S02-P04-A02-I01
محیطی در مستحدثات و فضاهای
شهری

G03-S02-P04-A02

کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق
ممیزی (تطبیق با ضوابط بازنگری
شده) و اصالح فضاهای بیدفاع
شهری (فضاهای جرمخیز)

تعداد

G03-S02-P04-A01-I02

سازمان فرهنگی
تعداد کل پروژههای کالنشهری اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد پیوستهای اجتماعی فرهنگی
اطالعات پایه
G03-S02-P04-A01-I02
اجتماعی -ورزشی
پروژههای شهری

تعداد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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هماهنگی و بسیج کلیه امکانات
دستگاههای اجرایی ذیربط در
ارتقای امنیت فضاهای شهری

5,000,000,000

100.00

100.00

برگزاری طر حهای ویژه کنترل و
 G03-S02-P05-A01-I02پیشگیری از تخلفات شهری با
هماهنگی سایر دستگاههای مربوطه

تخصیص بودجه مرتبط با توسعه
 G03-S02-P05-A02-I01ناوگان و تجهیزات گشتهای کنترل
و نظارت

G03-S02-P05-A02

برقراری نظم و انضباط شهری و
رعایت قوانین و ضوابط

شاخص

طرح

پیشگیری و
کنترل و نظارت

پیشگیری و
کنترل و نظارت

پیشگیری و
تعداد ضابطین قضایی قانون پسماند
اطالعات پایه
G03-S02-P05-A01-I03
کنترل و نظارت
و حفظ و گسترش فضای سبز

افزایش ضابطین قضایی قانون
G03-S02-P05-A01-I03
پسماند و حفظ و گسترش فضای سبز
شاخص

5,000,000,000

a/b*100

درصد

تعداد

پیشگیری و
کنترل و نظارت

تعداد

تعداد

a

تعداد طر حهای ویژه کنترل و
پیشگیری و
پیشگیری از تخلفات شهری برگزار
اطالعات پایه
G03-S02-P05-A01-I02
کنترل و نظارت
شده با هماهنگی سایر دستگاههای
مربوطه

شاخص

پیشگیری و
کنترل و نظارت

a

تعداد

پیشگیری و
کنترل و نظارت

a

تعداد

پیشگیری و
تعداد کیوسک نیروی انتظامی مستقر
اطالعات پایه
G03-S02-P05-A01-I01
کنترل و نظارت
در فضاهای عمومی بیدفاع شهر

شاخص

طرح

پیشگیری و
کنترل و نظارت

تعداد

توسعه کمی کیوسکهای نیروی
 G03-S02-P05-A01-I01انتظامی مستقر در فضاهای عمومی
بیدفاع شهر

G03-S02-P05-A01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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نفرساعت

نفرساعت

شاخص

پیشگیری و
کنترل و نظارت

شاخص

نفر ساعت آموزش برگزار شده برای
پیشگیری و
متخلفین شناسایی شده در رابطه با
اطالعات پایه
G03-S02-P05-A02-I04
کنترل و نظارت
تخلفات شهری (سد معبر ،تخلفات
ساختمانی ،خودروهای دورهگرد)...

برگزاری آموزش برای متخلفین
شناسایی شده در رابطه با تخلفات
G03-S02-P05-A02-I04
شهری (سد معبر ،تخلفات
ساختمانی ،خودروهای دورهگرد)...
پیشگیری و
کنترل و نظارت

نفر ساعت آموزش ارائه شده به
پیشگیری و
مأمورین و ضابطین زیرمجموعه
اطالعات پایه
G03-S02-P05-A02-I03
کنترل و نظارت
مدیریت پیشگیری ،نظارت و رفع
تخلفات شهر (نفرساعت)

آموزش به مأمورین و ضابطین
 G03-S02-P05-A02-I03زیرمجموعه مدیریت پیشگیری،
نظارت و رفع تخلفات شهر

300.00

12,500.00

12,500.00

5,000.00

نفرساعت

نفرساعت

a

a

5,000.00

100.00

تعداد

12,500.00

12,500.00

1,000.00

1,000.00

50.00

شاخص

a

100.00

تعداد

50.00

پیشگیری و
کنترل و نظارت

تعداد دوره آموزشهای گروهی و
پیشگیری و
 G03-S02-P05-A02-I02صنفی برگزار شده مرتبط با موضوعات اطالعات پایه
کنترل و نظارت
تخلفات شهری ( 50نفر و کمتر)

برگزاری دوره آموزشهای گروهی و
 G03-S02-P05-A02-I02صنفی مرتبط با موضوعات تخلفات
شهری ( 50نفر و کمتر)

G03-S02-P05-A02-I01

بودجه کل شهرداری

اطالعات پایه

برنامه ریزی

5,000,000,000

ریال

ریال

حجم ریالی بودجه مرتبط با توسعه
پیشگیری و
 G03-S02-P05-A02-I01ناوگان و تجهیزات گشتهای کنترل اطالعات پایه
کنترل و نظارت
و نظارت

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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برگزاری دورههای آموزشی و
مهارتآموزی برای اقشار آسیبپذیر

توانمندسازی اقشار آسیبپذیر

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

گسترش کمی  NGOهای فعال ،مرا کز،
 G03-S02-P06-A02-I01خوشهها و زنجیرههای کارآفرینی و
مرا کز رشد فعال همکار با شهرداری

G03-S02-P06-A02

همکاری و حمایت از سایر مرا کز
ذیصالح نظیر بهزیستی و خیریهها
در راستای توانمندسازی گروههای
آسیبپذیر

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد برنامههای ترویج کارآفرینی،
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P06-A01-I02اطالعرسانی و ارتقای فرهنگ کسب و اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
کار (تعداد بازارچه و نمایشگاه)

اجرای برنامههای ترویج کارآفرینی،
 G03-S02-P06-A01-I02اطالعرسانی و ارتقای فرهنگ کسب و
کار (تعداد بازارچه و نمایشگاه)

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

1,000,000,000

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سیاست سازمان فرهنگی
اجرایی اجتماعی -ورزشی

1,500,000,000

نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شده در
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P06-A01-I01راستای ترویج کارآفرینی و مهارتهای اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
کسب وکار و مشاغل خانگی

برگزاری دورههای رشد ،کارآفرینی
 G03-S02-P06-A01-I01و مهارتهای کسب وکار و مشاغل
خانگی

G03-S02-P06-A01

G03-S02-P06

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

5.00

a

a

a

8.00

2.00

2.00

3,000.00

3,000.00

16.00

16.00

16.00

15,000.00

15,000.00

تعداد

تعداد

تعداد

نفرساعت

نفرساعت

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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مقاومسازی ،بهسازی و نوسازی
ساختمانهای شهرداری

مقاومسازی ساختمانها و
ایمنسازی فضاهای شهری در برابر
مخاطرات زمین

ارتقای تابآوری و ایمنی شهر در برابر
حوادث طبیعی

سیاست
اجرایی

راهبرد

معاونت زیربنایی

100.00

مترمربع

100.00

درصد

ساختمانهای شهرداری مقاومسازی
G04-S01-P01-A01-I02
شده
شاخص

معاونت زیربنایی

30.00

7,000.00

30.00

5.00

20.00

تعداد

درصد

a/b*100

a/b*100

a

5.00

20.00

تعداد

 G04-S01-P01-A01-I01مساحت کل ساختمانهای شهرداری اطالعات پایه معاونت زیربنایی

40,000,000,000

40,000,000,000

80,000,000,000

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

طرح

مدیریت بحران

ایمنی

ایمنی

189,000,000,000

5.00

8.00

16.00

تعداد

مترمربع

مساحت ساختمانهای در اختیار
G04-S01-P01-A01-I01
شهرداری مقاومسازی شده (مترمربع)

 G04-S01-P01-A01-I01مقاومسازی ساختمانهای شهرداری

G04-S01-P01-A01

G04-S01-P01

G04-S01

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی
شهر

هدف

ایمنی

500,000,000

500,000,000

484,500,000,000

تعداد برنامه مشارکتی شهرداری با
سازمان فرهنگی
 NGO G03-S02-P06-A02-I02ها و اقشار جامعه در خصوص اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
توانمندسازی گروههای آسیبپذیر

افزایش برنامههای مشارکتی شهرداری
 G03-S02-P06-A02-I02با  NGOها و اقشار جامعه در خصوص
توانمندسازی گروههای آسیبپذیر

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد  NGOهای فعال ،مرا کز،
سازمان فرهنگی
 G03-S02-P06-A02-I01خوشهها و زنجیرههای کارآفرینی و اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
مرا کز رشد فعال همکار با شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

طرح

شاخص

G04-S01-P01-A03

مقاومسازی و بهسازی پلها و
تقاطعهای غیرهمسطح و تأسیسات
شهری حساس
طرح

تعداد ساختمانهای ساخته شده
 G04-S01-P01-A02-I02ممیزی شده از لحاظ استقرار ضوابط اطالعات پایه
ایمنی

ممیزی ساختمانهای ساخته شده از
G04-S01-P01-A02-I02
لحاظ استقرار ضوابط ایمنی

کل مساحت پایان ساختهای صادر
G04-S01-P01-A02-I01
شده (مترمربع)
اطالعات پایه

مساحت ساختوساز انجام شده
 G04-S01-P01-A02-I01دارای تأییدیه ایمنی از سازمان اطالعات پایه
آتشنشانی (مترمربع)

میزان ساختوساز انجام شده دارای
G04-S01-P01-A02-I01
تأییدیه ایمنی از سازمان آتشنشانی

استقرار نظام پایش تأسیسات و
ساختمانهای شهری حساس و
G04-S01-P01-A02
کنترل مقررات ملی ساختمان در حوزه
ایمنی و آتشنشانی

مدیریت بحران

آتشنشانی

20,000,000,000

تعداد

آتشنشانی

a

100.00

تعداد

مترمربع

100.00

شهرسازی

آتشنشانی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

مترمربع

آتشنشانی

ایمنی

 G04-S01-P01-A01-I02تعداد کل ساختمانهای شهرداری اطالعات پایه معاونت زیربنایی

تعداد

G04-S01-P01-A01-I02

تعداد ساختمانهای شهرداری
مقاومسازی شده

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

تعداد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

معاونت زیربنایی

شاخص

G04-S01-P01-A04-I01

تعداد گسل تحلیل شده در شهر
(تحلیل رفتاری)

شناسایی و تحلیل گسلهای شهری
G04-S01-P01-A04-I01
(تحلیل رفتاری)

شناسایی و تحلیل مخاطره گسلهای
G04-S01-P01-A04
شهری
مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

طرح

مدیریت بحران

1.00

کل گسل ها

a

تعداد

تعداد

تعداد

معاونت زیربنایی

a

تعداد

تعداد پلها و تقاطعهای غیرهمسطح
 G04-S01-P01-A03-I02و تأسیسات شهری حساس شهر که اطالعات پایه معاونت زیربنایی
مقاومسازی و بهسازی شدهاند

توسعه کمی پلها و تقاطعهای
غیرهمسطح و تأسیسات شهری
G04-S01-P01-A03-I02
حساس که مقاومسازی و بهسازی
شدهاند

مساحت کل پلها و تقاطعهای
 G04-S01-P01-A03-I01غیرهمسطح و تأسیسات شهری
حساس شهر (مترمربع)

مترمربع

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

20,000,000,000

a/b*100

100.00

100.00

درصد

مترمربع

مساحت پلها و تقاطعهای
غیرهمسطح و تأسیسات شهری
اطالعات پایه معاونت زیربنایی
G04-S01-P01-A03-I01
حساس شهر بهسازی و مقاومسازی
شده (مترمربع)

مقاومسازی و بهسازی پلها و
 G04-S01-P01-A03-I01تقاطعهای غیرهمسطح و تأسیسات
شهری حساس

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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نظارت بر رعایت مقررات ،ضوابط و
دستورالعملهای ایمنی در خصوص
ساختوساز و گودبرداری

شاخص

مقاومسازی و ارتقای ایمنی اما کن
عمومی

 G04-S01-P01-A06-I02مقاوم و ایمنسازی اما کن عمومی

شاخص

مدیریت بحران

20,000,000,000

a/b*100

15.00

100.00

درصد

مترطول

a/b*100

20.00

100.00

درصد

طول کل حریم شبکههای حساس
شهر (مسیر لولههای اصلی گاز
اطالعات پایه مدیریت بحران
G04-S01-P01-A06-I01
و کابلهای برق فشارقوی و سایر
تأسیسات شهری حساس)

مدیریت بحران

ایمنی

مترطول

شاخص

طرح

20,000,000,000

تعداد

طول حریم ایمنسازی شده
شبکههای حساس شهر (مسیر
 G04-S01-P01-A06-I01لولههای اصلی گاز و کابلهای برق اطالعات پایه مدیریت بحران
فشارقوی و سایر تأسیسات شهری
حساس)

ایمنسازی حریم شبکههای حساس
شهر (مسیر لولههای اصلی گاز
G04-S01-P01-A06-I01
و کابلهای برق فشارقوی و سایر
تأسیسات شهری حساس)

G04-S01-P01-A06

G04-S01-P01-A05-I01

تعداد گودبرداری انجام شده

اطالعات پایه

ایمنی

ایمنی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

ایمنی

طرح

ایمنی

 G04-S01-P01-A05-I01تعداد گودبرداری ایمن انجام شده اطالعات پایه

رعایت مقررات ،ضوابط و
 G04-S01-P01-A05-I01دستورالعملهای ایمنی در خصوص
گودبرداری ایمنی در گودبرداریها

G04-S01-P01-A05

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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حجم شبکه زهکش اجرا شده
(مترمکعب)

G04-S01-P02-A01-I02

بهسازی سیستمهای زهکشی

حجم شبکه زهکش برنامهریزی شده
G04-S01-P02-A01-I01
(مترمکعب)

G04-S01-P02-A01-I01

G04-S01-P02-A01-I01

توسعه سیستمهای زهکشی
توسعه شبکه زهکشی

G04-S01-P02-A01

G04-S01-P02

افزایش ایمنی شهر و شهروندان
در برابر مخاطرات جوی و مدیریت
آبهای سطحی و زیرسطحی

شاخص

معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی
2,000,000,000

3,000,000,000

5,000,000,000

معاونت زیربنایی

خدمات شهری

خدمات شهری

106,000,000,000

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

a/b*100

a/b*100

10.00

25.00

100.00

100.00

درصد

مترمکعب

مترمکعب

درصد

تعداد کل اما کن عمومی پرمخاطب
( G04-S01-P01-A06-I03حرم ،ساختمانهای بزرگ تجاری اطالعات پایه خدمات شهری
و اداری)

تعداد

a/b*100

50.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد اما کن عمومی پرمخاطب (حرم،
 G04-S01-P01-A06-I03ساختمانهای بزرگ تجاری و اداری) اطالعات پایه مدیریت بحران
دارای نقشه تخلیه اضطراری

شاخص

اطالعات پایه خدمات شهری

اطالعات پایه مدیریت بحران

20,000,000,000

15.00

تعداد

تعداد

تهیه و تدوین نقشه تخلیه اضطراری
G04-S01-P01-A06-I03
در اما کن عمومی

G04-S01-P01-A06-I02

تعداد کل اما کن عمومی شهری

تعداد اما کن عمومی شهری مقاوم و
G04-S01-P01-A06-I02
ایمنسازی شده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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معاونت زیربنایی

شاخص

معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

طرح

خدمات شهری

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

تعداد کل نقاط گلوگاهی در شبکه
 G04-S01-P02-A02-I03اصلی هدایت و مدیریت آبهای
سطحی
اطالعات پایه معاونت زیربنایی

تعداد نقاط گلوگاهی اصالح شده
 G04-S01-P02-A02-I03در شبکه اصلی هدایت و مدیریت اطالعات پایه معاونت زیربنایی
آبهای سطحی

افزایش ظرفیت و بهبود عملکرد شبکه
 G04-S01-P02-A02-I03اصلی هدایت و مدیریت آبهای
سطحی (رفع نقاط گلوگاه)
شاخص

معاونت زیربنایی

طول شبکه (تونل ،کانال ،مسیل)
 G04-S01-P02-A02-I02جمعآوری ،هدایت و مدیریت آبهای اطالعات پایه معاونت زیربنایی
سطحی احداث شده

احداث شبکه اصلی هدایت (تونل،
 G04-S01-P02-A02-I02کانال ،مسیل) و مدیریت آبهای
سطحی

ظرفیت کانالهای جمعآوری و
G04-S01-P02-A02-I01
هدایت آبهای سطحی (مترمکعب)

توسعه کانالهای جمعآوری و هدایت
G04-S01-P02-A02-I01
آبهای سطحی

توسعه کانالهای جمعآوری و هدایت
G04-S01-P02-A02
آبهای سطحی و چاههای جذبی

حجم شبکه زهکش برنامهریزی شده
G04-S01-P02-A01-I02
(مترمکعب)

حجم شبکه زهکش بهسازی شده
G04-S01-P02-A01-I02
(مترمکعب)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

10,000,000,000

40,000,000,000

65,500,000,000

2,000,000,000

a/b*100

a

a

تعداد

تعداد

50.00

درصد

100.00

5,102.00

مترطول

5,102.00

مترطول

0.00

12,816.33

مترمکعب

12,816.33

0.00

مترمکعب

مترمکعب

مترمکعب

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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اطالعات پایه خدمات شهری

2,500,000,000

700.00

مترمکعب

3,500.00

مترمکعب

شاخص

خدمات شهری

a/b*100

100.00

درصد

20.00

اطالعات پایه خدمات شهری

حلقه

اطالعات پایه خدمات شهری

500,000,000

100.00

1,000.00

حلقه

شاخص

خدمات شهری

500,000,000

a/b*100

100.00

درصد

100.00

اطالعات پایه خدمات شهری

حلقه

اطالعات پایه خدمات شهری

1,000,000,000

200.00

1,000.00

حلقه

شاخص

خدمات شهری

1,000,000,000

a/b*100

100.00

100.00

درصد

مترطول
اطالعات پایه معاونت زیربنایی

10,000,000,000

a/b*100

80.00

100.00

درصد

مترطول

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

معاونت زیربنایی

حجم استخرهای تعدیل سیالب و
 G04-S01-P02-A02-I07تاالبهای شهری برنامهریزی شده اطالعات پایه خدمات شهری
(مترمکعب)

حجم استخرهای تعدیل سیالب
 G04-S01-P02-A02-I07و تاالبهای شهری احداث شده
(مترمکعب)

احداث استخرهای تعدیل سیالب و
G04-S01-P02-A02-I07
تاالبهای شهری

G04-S01-P02-A02-I06

تعداد کل چاههای جذبی

تعداد چاه جذبی ساماندهی شده
G04-S01-P02-A02-I06
(حلقه)

G04-S01-P02-A02-I06

تعداد حفر چاههای جذبی
برنامهریزی شده
ساماندهی چاههای جذبی

G04-S01-P02-A02-I05

G04-S01-P02-A02-I05

تعداد چاههای جذبی حفر شده

G04-S01-P02-A02-I05

حفر چاههای جذبی

طول کانالهای هدایت آبهای
G04-S01-P02-A02-I04
سطحی برنامهریزی شده

G04-S01-P02-A02-I04

طول کانال سرپوشیده هدایت
آبهای سطحی احداث شده

احداث کانال سرپوشیده هدایت
G04-S01-P02-A02-I04
آبهای سطحی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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ساماندهی انهار و کانالها

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

طرح

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

G04-S01-P02-A04

مدیریت برفروبی و یخزدایی
دوستدار محیطزیست
طرح

خدمات شهری

 G04-S01-P02-A03-I01مجموع طول کانالها و انهار (متر) اطالعات پایه خدمات شهری

طول کانالها و انهاری که ساماندهی
G04-S01-P02-A03-I01
شدهاند (متر)

G04-S01-P02-A03-I01

G04-S01-P02-A03

احیا و ساماندهی انهار و کانالها

طول کانالهای جمعآوری آبهای
G04-S01-P02-A02-I09
سطحی (متر طول)

طول کانال جمعآوری آبهای
G04-S01-P02-A02-I09
سطحی (متر طول) الیروبی شده

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

3,000,000,000

5,500,000,000

5,500,000,000

5,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

a/b*100

5,000.00

100.00

100.00

100.00

مترطول

مترطول

درصد

مترطول

مترطول

الیروبی و نگهداری کانال جمعآوری
G04-S01-P02-A02-I09
آبهای سطحی

a/b*100

100.00

درصد

500,000,000

100.00

تعداد

تعداد

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

a/b*100

50.00

100.00

درصد

تعداد رسوبگیرها و آشغالگیرهای
 G04-S01-P02-A02-I08برنامهریزی شده درون شبکه اصلی اطالعات پایه خدمات شهری
هدایت آبهای سطحی

تعداد رسوبگیرها و آشغالگیرهای
 G04-S01-P02-A02-I08احداث شده درون شبکه اصلی
هدایت آبهای سطحی

احداث رسوبگیرها و آشغالگیرهای
 G04-S01-P02-A02-I08درون شبکه اصلی هدایت آبهای
سطحی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

خدمات شهری

کنترل هوشمند و مانیتورینگ شبکه
 G04-S01-P02-A05-I03جمعآوری آبهای سطحی شهر
(چاه ،کانال و کانیو)

G04-S01-P02-A05-I02

کل حجم آبهای سطحی شهر

حجم آبهای سطحی هدایت شده
G04-S01-P02-A05-I02
(مترمکعب)

نسبت آبهای سطحی هدایت شده
G04-S01-P02-A05-I02
به حجم آبهای سطحی شهر

درصد پیشرفت واقعی پروژه تدوین
G04-S01-P02-A05-I01
طرح جامع مدیریت آبهای سطحی

پیشرفت واقعی پروژه تدوین طرح
G04-S01-P02-A05-I01
جامع مدیریت آبهای سطحی

تهیه و اجرای طرح جامع مدیریت
 G04-S01-P02-A05آبهای سطحی و کاهش خطرپذیری
سیالب

G04-S01-P02-A04-I01

مساحت کل معابر برفروبی و
برفزدایی شده

خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

a/b*100

100.00

100.00

درصد

اطالعات پایه خدمات شهری

80.00

100.00

درصد

درصد

مترمکعب

a/b*100

a

درصد

مترمربع

مترمربع

اطالعات پایه خدمات شهری

1,500,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

a/b*100

درصد

مترمکعب

شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

طرح

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

مساحت معابر برفروبی و برفزدایی
براساس روشهای دوستدار
اطالعات پایه خدمات شهری
G04-S01-P02-A04-I01
محیطزیست جهت انجام عملیات
برفروبی (مترمربع)

برفروبی و برفزدایی معابر براساس
G04-S01-P02-A04-I01
روشهای دوستدار محیطزیست

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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مدیریت بستر رودخانه

بهسازی ،نگهداری و تعمیرات شبکه
جمعآوری و هدایت آبهای سطحی

معاونت زیربنایی

طرح

خدمات شهری

خدمات شهری

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

5,000,000,000

5,000,000,000

10,000,000,000

a

100.00

100.00

درصد

مترمربع

مترمربع

معاونت زیربنایی

10,000,000,000

20.00

100.00

مترطول

درصد

a/b*100

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

5,000,000,000

5,000,000,000

15,000,000,000

1,500,000,000

تعداد

مترطول

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

طرح

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

پیشرفت واقعی پروژه پیادهسازی
نظام تعمیر و نگهداری پیشگیرانه با
شاخص
 G04-S01-P02-A07-I01تأ کید بر انجام بازدیدهای دورهای
مستمر و تهیه شناسنامه فنی ،طراحی
و اجرای شبکه پایش

G04-S01-P02-A07

G04-S01-P02-A06-I02

کل مساحت حریم رودخانه

مساحت حریم رودخانه ساماندهی
G04-S01-P02-A06-I02
شده

G04-S01-P02-A06-I02

ساماندهی حریم رودخانه

مجموع طول مسیر رودخانهها و
G04-S01-P02-A06-I01
مسیلها

طول مسیر رودخانهها و مسیلها که
G04-S01-P02-A06-I01
ایمنسازی شده

 G04-S01-P02-A06-I01ایمنسازی رودخانهها و مسیلها

G04-S01-P02-A06

G04-S01-P02-A05-I03

تعداد کل چاه ،کانال و کانیوها

تعداد چاه ،کانال و کانیوهای متصل
 G04-S01-P02-A05-I03شده به شبکه کنترل هوشمند
آبهای سطحی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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درصد پیادهسازی نظام تعمیر و
نگهداری پیشگیرانه

شاخص

مدیریت بحران

پیادهسازی سیستمهای نوین
بهرهبرداری از آبهای سطحی و
خا کستری

خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

طرح

خدمات شهری

تعداد طر حهای اجرا شده با مشارکت
 G04-S01-P02-A09-I02شهرداری در راستای بهرهبرداری از اطالعات پایه مدیریت بحران
آبهای سطحی و خا کستری

اجرای طر حهای مشارکتی شهرداری
 G04-S01-P02-A09-I02در راستای بهرهبرداری از آبهای
سطحی و خا کستری

تعداد اقدامات انجام شده جهت
 G04-S01-P02-A09-I01استفاده از آبهای سطحی و
خا کستری

G04-S01-P02-A09-I01

G04-S01-P02-A09

مطالعه و پیادهسازی سیستمهای
نوین بهرهبرداری از آبهای سطحی
و خا کستری

3,000,000,000

3,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

طرح

مدیریت بحران

اطالعات پایه خدمات شهری

5,000,000,000

درصد پیشرفت واقعی پروژه تدوین
 G04-S01-P02-A08-I01طرح جامع شناسایی و ارزیابی ریسک اطالعات پایه مدیریت بحران
مخاطرات شهری قم

تدوین طرح جامع شناسایی و ارزیابی
G04-S01-P02-A08-I01
ریسک مخاطرات شهری قم

اجرای طرح جامع شناسایی و ارزیابی
G04-S01-P02-A08
ریسک مخاطرات شهری قم

G04-S01-P02-A07-I01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

15,000.00

15,000.00

تعداد

تعداد

1,500.00

1,500.00

0.00

تعداد

5.00

تعداد

25.00

0.00

درصد

100.00

100.00

درصد

درصد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تهیه و اجرای طرح جامع مقابله با
ریزگردها

مساحت کانونهای تولید ریزگرد ثبت
G04-S01-P03-A01-I03
شده توسط شهرداری (مترمربع)

ثبت کانونهای تولید ریزگرد توسط
G04-S01-P03-A01-I03
شهرداری

مساحت کانونهای تولید ریزگرد
 G04-S01-P03-A01-I02شناسایی شده خارج استانی
(مترمربع)

شناسایی منابع تولید ریزگرد خارج
G04-S01-P03-A01-I02
استانی

مساحت کانونهای تولید ریزگرد
 G04-S01-P03-A01-I01شناسایی شده داخل استانی
(مترمربع)

شناسایی منابع تولید ریزگرد داخل
G04-S01-P03-A01-I01
استانی

G04-S01-P03-A01

G04-S01-P03

ارتقای ایمنی شهر در مقابله با
طوفانها و ریزگردها

G04-S01-P02-A09-I03

حجم کل آبهای سطحی و
خا کستری شهر (مترمکعب)

حجم آبهای سطحی و خا کستری
G04-S01-P02-A09-I03
بازیابی شده (مترمکعب)

 G04-S01-P02-A09-I03بازیابی آبهای سطحی و خا کستری

کدینگ

موضوع

1,000,000,000

20.00

100.00

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

مترمربع

مدیریت بحران

درصد

a/b*100

اطالعات پایه مدیریت بحران

مترمربع

شاخص

مدیریت بحران

a

مترمربع

a

مترمربع

اطالعات پایه مدیریت بحران

مدیریت بحران

ایمنی

1,000,000,000

مترمربع

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

ایمنی

مترمکعب
3,000,000,000

اطالعات پایه خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

خدمات شهری

a/b*100

0.00

20.00

درصد

مترمکعب

شاخص

دسته

متولی اصلی
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شاخص

طرح

مدیریت بحران

ایمنی

طرح

توسعه زیرساختهای امداد و اطفای
حریق

سیاست
اجرایی

 G04-S02-P01-A01توسعه ناوگان و تجهیزات امداد و اطفا

G04-S02-P01

G04-S02

راهبرد

ایمنی

ایمنی

ایمنی

100,000,000,000

160,000,000,000

1,000,000,000

218,500,000,000

اطالعات پایه سازمان پارکها

اطالعات پایه سازمان پارکها

شاخص

تعداد

تعداد

سازمان پارکها

1,000,000,000

a/b*100

درصد

تعداد

اطالعات پایه مدیریت بحران

بهبود سیستمهای مدیریت بحران،
پدافند غیرعامل ،پیشگیری و مقابله
با حریق

تعداد کل درختان کهنسال و بزرگ
G04-S01-P03-A02-I02
شهر

تعداد درختان کهنسال و بزرگ شهر
G04-S01-P03-A02-I02
مقاومسازی شده در برابر باد و طوفان

مقاومسازی درختان کهنسال و بزرگ
G04-S01-P03-A02-I02
سطح شهر در برابر باد و طوفان

تعداد کل سازهها و المانهای شهری
G04-S01-P03-A02-I01
سطح شهر

a/b*100

درصد

تعداد

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

اطالعات پایه مدیریت بحران

مترمربع

سازهها و المانهای شهری
 G04-S01-P03-A02-I01سطح شهر که در برابر باد و طوفان اطالعات پایه مدیریت بحران
مقاومسازی شدهاند

مقاومسازی سازهها و المانهای
G04-S01-P03-A02-I01
شهری سطح شهر

G04-S01-P03-A02

مقاومسازی سازهها و المانهای
شهری ،درختان کهنسال و بزرگ
سطح شهر

مساحت کانونهای تولید ریزگرد
G04-S01-P03-A01-I03
شناسایی شده (مترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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G04-S02-P01-A02

G04-S02-P01-A01-I04
توسعه شبکه هیدرانت

جمعیت شهر قم

مجموع حجم مخازن ذخیره آب
G04-S02-P01-A01-I04
ماشینآالت اطفای حریق

ظرفیت مخازن ذخیره آب ماشینآالت
G04-S02-P01-A01-I04
اطفای حریق

مبلغ ریالی تجهیزات امداد و اطفای
G04-S02-P01-A01-I03
مورد نیاز (ریال)

مبلغ ریالی تجهیزات امداد و اطفای
G04-S02-P01-A01-I03
خریداری شده (ریال)

G04-S02-P01-A01-I03

خریداری تجهیزات امداد و اطفا

تعداد ناوگان آتشنشانی برنامهریزی
G04-S02-P01-A01-I02
شده برای خرید

تعداد ناوگان آتشنشانی تأمین و
G04-S02-P01-A01-I02
خریداری شده

 G04-S02-P01-A01-I02تأمین و خرید ناوگان آتشنشانی

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

ایمنی

نفر

1,000,000,000

برنامهریزی

آتشنشانی

مترمکعب

آتشنشانی

مترمکعب
به نفر
a/b

آتشنشانی

ریال

آتشنشانی

25,000,000,000

ریال

آتشنشانی

25,000,000,000

100.00

100.00

درصد

15.00

تعداد خودرو
آتشنشانی
a/b*100

a/b*100

70.00

100.00

تعداد خودرو

75,000,000,000

1,194,000.00

درصد

تعداد

آتشنشانی

آتشنشانی

آتشنشانی

آتشنشانی

سال

75,000,000,000

اطالعات پایه

شاخص

a/b

9.00

7.00

سال

آتشنشانی

 G04-S02-P01-A01-I01تعداد خودروهای عملیاتی سازمان اطالعات پایه

مجموع عمر خودروهای عملیاتی
G04-S02-P01-A01-I01
سازمان (سال)

میانگین عمر (نوسازی) خودروهای
G04-S02-P01-A01-I01
عملیاتی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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شاخص
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شاخص

طرح

اطالعات پایه

شاخص

مساحت ایستگاههای تجهیز شده
 G04-S02-P01-A03-I03مورد بهرهبرداری در سطح شهر
(مترمربع)

توسعه سطح ایستگاههای آتشنشانی
G04-S02-P01-A03-I03
مجهز

تعداد ایستگاههای مورد نیاز در سطح
G04-S02-P01-A03-I02
شهر براساس استانداردها

تعداد ایستگاههای تجهیز شده مورد
G04-S02-P01-A03-I02
بهرهبرداری در سطح شهر

تجهیز و توسعه کمی ایستگاههای
G04-S02-P01-A03-I02
آتشنشانی

G04-S02-P01-A03-I01

مساحت محدوده خدماتی شهر
(مترمربع)

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

تعداد ایستگاههای تجهیز شده
 G04-S02-P01-A03-I01آتشنشانی مورد بهرهبرداری در سطح اطالعات پایه
شهر

متوسط محدوده تحت پوشش هر
G04-S02-P01-A03-I01
ایستگاه آتشنشانی

G04-S02-P01-A03

توسعه کمی و کیفی ایستگاههای
آتشنشانی

تعداد شیرهای هیدرانت احداث شده
G04-S02-P01-A02-I01
در سطح شهر

توسعه شیرهای هیدرانت در سطح
G04-S02-P01-A02-I01
شهر

کدینگ

موضوع

دسته

آتشنشانی

51,000,000,000

200,000.00

مترمربع

4,000.00

آتشنشانی

a/b*100

100.00

درصد

تعداد

70.00

آتشنشانی

آتشنشانی

تعداد

100.00

آتشنشانی

70.00

24.00

30.00

تعداد

مترمربع

درصد

a/b*100

a/b

100.00

400.00

تعداد

آتشنشانی

20.00

231.00

a

100.00

400.00

تعداد

مترمربع

آتشنشانی

51,000,000,000

51,000,000,000
آتشنشانی

ایمنی

آتشنشانی

1,000,000,000
1,000,000,000

آتشنشانی

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

متوسط زمان آمادهباش پرسنل
عملیاتی آتشنشان (دقیقه)
اطالعات پایه

G04-S02-P01-A03-I07

فوت شهروندان در آتشسوزی

شاخص

متوسط زمان آمادهباش پرسنل
 G04-S02-P01-A03-I06عملیاتی آتشنشان براساس استاندارد اطالعات پایه
(دقیقه)

G04-S02-P01-A03-I06

G04-S02-P01-A03-I06

میانگین زمان عملیاتی پرسنل
سازمان
شاخص

 G04-S02-P01-A03-I05تعداد اعزام به محل حادثه و حریق اطالعات پایه

مجموع زمانهای صرف شده جهت
اعزام نیرو به محل حادثه و حریق (از
اطالعات پایه
G04-S02-P01-A03-I05
زمان دریافت پیام تا زمان رسیدن به
محل حریق) (دقیقه)

متوسط زمان رسیدن به محل حادثه
G04-S02-P01-A03-I05
و حریق

G04-S02-P01-A03-I04

جمعیت شهر قم

تعداد پرسنل عملیاتی آتشنشان
G04-S02-P01-A03-I04
موجود

 G04-S02-P01-A03-I04نسبت آتشنشانان به جمعیت شهر

شاخص

مساحت ایستگاههای مورد نیاز
 G04-S02-P01-A03-I03در سطح شهر براساس استانداردها اطالعات پایه
(مترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

آتشنشانی

a/b

0.00

تعداد به
حادثه

دقیقه

0.00

آتشنشانی

آتشنشانی

دقیقه

آتشنشانی

0.30

دقیقه

5.00

4.00

دقیقه

آتشنشانی
a/b

a/b

5.00

4.00

دقیقه

تعداد

آتشنشانی

آتشنشانی

برنامهریزی

1,194,000.00

480.00

نفر

550.00

تعداد

آتشنشانی

آتشنشانی

a/b

550.00

تعداد به نفر

مترمربع

480.00

آتشنشانی

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
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شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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اطالعات پایه

G04-S02-P01-A04-I02

تعداد الیههای مکانی مورد نیاز
شناسایی شده

تعداد الیههای مکانی مورد نیاز ثبت
G04-S02-P01-A04-I02
شده براساس فرمت تدوین شده

G04-S02-P01-A04-I02

ارتقای نظام جامع اطالعات و
ارتباطات مدیریت بحران شهر

مجموع نفر ساعت آموزش برگزار شده
G04-S02-P01-A04-I01
برای پرسنل

ارتقای سطح مهارت و دانش
 G04-S02-P01-A04-I01آتشنشانها از طریق آموزشهای
کاربردی

توانمندسازی و ارتقای سطح مهارت و
G04-S02-P01-A04
دانش آتشنشانها

مجموع عملیاتهای حوادث (غیر از
G04-S02-P01-A03-I08
حریق) در سازمان آتشنشانی (نفر)

تعداد شهروندان فوت شده در اثر
G04-S02-P01-A03-I08
حادثه (غیر از حریق)

G04-S02-P01-A03-I08

فوت شهروندان در حوادث

مدیریت بحران

آتشنشانی

آتشنشانی

ایمنی

2,256.00

اطالعات پایه مدیریت بحران

a/b*100

a

4.00

4.00

100.00

4,800.00

10.00

10.00

100.00

تعداد

تعداد

نفرساعت

درصد

5,500.00

نفرساعت

تعداد
2,000,000,000

آتشنشانی

آتشنشانی

نفر

آتشنشانی

a/b

0.02

تعداد به
حادثه

تعداد

0.01

آتشنشانی

آتشنشانی

نفر

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

مجموع عملیاتهای اطفای حریق
 G04-S02-P01-A03-I07انجام شده در سازمان آتشنشانی اطالعات پایه
(نفر)

تعداد شهروندان فوت شده در اثر
G04-S02-P01-A03-I07
حریق

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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اجرای مانور توسط سازمان
آتشنشانی شهرداری قم

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

ایمنی

پیادهسازی و نظارت بر الزامات ایمنی
 G04-S02-P01-A05-I03و آتشنشانی شهرکهای مسکونی،
صنفی و صنعتی
شاخص

آتشنشانی

a/b*100

100.00

درصد

آتشنشانی

250.00

تعداد

35.00

50.00

آتشنشانی

a

250.00

تعداد

50.00

آتشنشانی

100.00

درصد

مترمربع

a/b*100

100.00

1.00

9.00

تعداد

آتشنشانی

2,000,000,000

2,000,000,000

a

1.00

9.00

تعداد

مترمربع

آتشنشانی

طرح

اطالعات پایه

آتشنشانی
آتشنشانی

شاخص

تعداد ناظرین فنی آموزشدیده در
 G04-S02-P01-A05-I02حوزه ساختمان در خصوص مباحث اطالعات پایه
ایمنی آتشنشانی

برگزاری دورههای آموزشی ناظرین
 G04-S02-P01-A05-I02فنی ساختمانها در خصوص مباحث
ایمنی آتشنشانی

G04-S02-P01-A05-I01

مساحت پروانههای صادر شده
ساختوسازها (مترمربع)

مساحت ساختوسازهای دارای
G04-S02-P01-A05-I01
تأییدیه ایمنی (مترمربع)

رعایت الزامات ایمنی آتشنشانی در
G04-S02-P01-A05-I01
فرآیند ساختوساز

پیادهسازی و نظارت بر الزامات ایمنی
و آتشنشانی در شهرسازی ،طراحی و
G04-S02-P01-A05
ساخت شهرکهای مسکونی ،صنفی
و صنعتی

تعداد مانورهای برگزار شده توسط
G04-S02-P01-A04-I03
سازمان آتشنشانی شهرداری قم

G04-S02-P01-A04-I03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

طرح

شاخص

طرح

میزان جذب ریالی بابت خدمات
 G04-S02-P01-A07-I01طر حهای ایمنی خدمات آتشنشانی اطالعات پایه
(ریال)

جذب اعتبارات ملی استانی بابت
 G04-S02-P01-A07-I01خدمات طر حهای ایمنی خدمات
آتشنشانی

G04-S02-P01-A07

تعامل ساختارمند با مرا کز ملی
و بینالمللی مدیریت بحران و
آتشنشانی

درصد پیشرفت فیزیکی تهیه نقشه
 G04-S02-P01-A06-I01آسیبپذیری حریق به هنگام (اطلس اطالعات پایه
آسیبپذیری شهر از آتشسوزی)

پیشرفت تهیه و تدوین نقشه
 G04-S02-P01-A06-I01آسیبپذیری حریق به هنگام (اطلس
آسیبپذیری شهر از آتشسوزی)

G04-S02-P01-A06

تهیه نقشه آسیبپذیری حریق و
راهکارهای پیشگیری و مقابله

مساحت شهرکهای مسکونی،
G04-S02-P01-A05-I03
صنفی و صنعتی موجود (مترمربع)

اطالعات پایه

مساحت شهرکهای مسکونی ،صنفی
و صنعتی که در آن الزامات ایمنی
اطالعات پایه
G04-S02-P01-A05-I03
و آتشنشانی (براساس بازدیدهای
دورهای) رعایت شده است (مترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

1,000,000,000

آتشنشانی

آتشنشانی

ایمنی

آتشنشانی

5,000,000,000

5,000,000,000

آتشنشانی

ایمنی

a

a

100.00

100.00

ریال

ریال

درصد

درصد

مترمربع

مترمربع

5,000,000,000

آتشنشانی

آتشنشانی

متولی اصلی
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شاخص

G04-S02-P02-A01

G04-S02-P02
ایجاد پایگاههای پشتیبانی ویژه و
معین بحران
طرح

شناسایی ،توسعه و تجهیز مرا کز امن و سیاست
اجرایی
اسکان اضطراری در سطح شهر

تعداد دستورالعمل و فرآیند ترجمه و
بومیسازی شده مورد نیاز سازمان
اطالعات پایه
 G04-S02-P01-A07-I04آتشنشانی از مؤسسات ملی،
بینالملی مدیریت بحران ،آتشنشانی
و خدمات ایمنی

ترجمه و بومیسازی دستورالعملهای
مورد نیاز سازمان آتشنشانی از
شاخص
G04-S02-P01-A07-I04
مؤسسات ملی ،بینالملی مدیریت
بحران ،آتشنشانی و خدمات ایمنی

تعداد همایشهای ملی و بینالمللی
 G04-S02-P01-A07-I03مدیریت بحران ،آتشنشانی و خدمات اطالعات پایه
ایمنی که در آنها شرکت شده (تعداد)

G04-S02-P01-A07-I03

شرکت در همایشهای ملی
و بینالمللی مدیریت بحران،
آتشنشانی و خدمات ایمنی

تعداد عضویت در مؤسسات
بینالمللی مدیریت بحران،
G04-S02-P01-A07-I02
آتشنشانی و خدمات ایمنی (تعداد)

اطالعات پایه

عضویت در مؤسسات بینالمللی
 G04-S02-P01-A07-I02مدیریت بحران ،آتشنشانی و خدمات شاخص
ایمنی

کدینگ

موضوع

دسته

مدیریت بحران

مدیریت بحران
38,000,000,000

41,000,000,000

آتشنشانی

آتشنشانی

آتشنشانی

1,000,000,000

a

10.00

50.00

تعداد

تعداد

تعداد

آتشنشانی

1,000,000,000

a

2.00

تعداد

10.00

آتشنشانی

a

1.00

5.00

تعداد

تعداد

آتشنشانی

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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تعداد پایگاههای پشتیبانی ویژه
چندمنظوره مورد نیاز

تعداد پایگاههای پشتیبانی
چندمنظوره معین مورد نیاز

G04-S02-P02-A01-I04

تعداد اتاقهای بحران مورد نیاز

تعداد اتاق بحران احداث و تجهیز
G04-S02-P02-A01-I04
شده

 G04-S02-P02-A01-I04توسعه و تجهیز اتاق بحران منطقهای

حجم ریالی بودجه مصوب نگهداری از
G04-S02-P02-A01-I03
پایگاههای ویژه و معین

حجم ریالی بودجه جذب شده
G04-S02-P02-A01-I03
نگهداری از پایگاههای ویژه و معین

نگهداری و بهرهبرداری از پایگاههای
G04-S02-P02-A01-I03
ویژه و معین بحران

G04-S02-P02-A01-I02

G04-S02-P02-A01-I02

تعداد پایگاههای پشتیبانی
چندمنظوره معین احداث شده

طراحی و احداث پایگاههای پشتیبانی
G04-S02-P02-A01-I02
چندمنظوره معین

G04-S02-P02-A01-I01

G04-S02-P02-A01-I01

تعداد پایگاههای پشتیبانی ویژه
چندمنظوره احداث شده

طراحی و احداث پایگاههای پشتیبانی
G04-S02-P02-A01-I01
ویژه (نواحی)

کدینگ

موضوع

مدیریت بحران

30,000,000,000

اطالعات پایه مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

8,000,000,000

8.00

تعداد

تعداد

مدیریت بحران

8,000,000,000

a/b*100

30.00

درصد

100.00

اطالعات پایه مدیریت بحران

30,000,000,000

ریال

ریال

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

مدیریت بحران

a/b*100

100.00

درصد

100.00

اطالعات پایه مدیریت بحران

8.00

تعداد

تعداد

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

مدیریت بحران

20.00

100.00

درصد

24.00

تعداد
اطالعات پایه مدیریت بحران
a/b*100

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

دسته

متولی اصلی
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تعداد مرا کز پشتیبانی و مدیریت
بحران موجود

تعداد تجهیزات مورد نیاز مرتبط با
G04-S02-P02-A03-I02
مدیریت بحران

تعداد تجهیزات مورد نیاز تأمین شده
G04-S02-P02-A03-I02
مرتبط با مدیریت بحران

تأمین تجهیزات مورد نیاز مرتبط با
G04-S02-P02-A03-I02
مدیریت بحران

G04-S02-P02-A03-I01

G04-S02-P02-A03-I01

تعداد مرا کز پشتیبانی و مدیریت
بحران تجهیز شده

تجهیز مرا کز پشتیبانی و مدیریت
G04-S02-P02-A03-I01
بحران

G04-S02-P02-A03

تجهیز پایگاههای پشتیبانی مدیریت
بحران متناسب با بافتهای متنوع
شهری

تعداد مرا کز اسکان اضطراری مورد نیاز
G04-S02-P02-A02-I01
براساس استانداردها

تعداد مرا کز اسکان اضطراری اجرا
G04-S02-P02-A02-I01
شده

طراحی و احداث مکانهای اسکان
G04-S02-P02-A02-I01
اضطراری

مکانیابی و احداث مکانهای اسکان
G04-S02-P02-A02
اضطراری شهری

کدینگ

موضوع

مدیریت بحران

مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

تعداد

تعداد

شاخص

مدیریت بحران

a/b*100

50.00

درصد

100.00

اطالعات پایه مدیریت بحران

50.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

a/b*100

a/b*100

40.00

100.00

درصد

اطالعات پایه مدیریت بحران

مدیریت بحران

0

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

تعداد

شاخص

طرح

مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

طرح

دسته

متولی اصلی
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1,000,000,000

محالت دارای نقشه تخلیه امن

شاخص

طرح

مدیریت بحران

مدیریت بحران

مکانیابی مرا کز تخلیه امن

شاخص

طرح
مدیریت بحران

مدیریت بحران

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000
a

3.00

کیلومتر

کیلومتر

5.00

تعداد

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

مدیریت بحران

a

3.00

5.00

تعداد

طول شبکه راههای اضطراری شهر
 G04-S02-P02-A05-I01طراحی و برنامهریزی شده مبتنی بر اطالعات پایه مدیریت بحران
نقشههای خطرپذیری شهر

طراحی شبکه راههای اضطراری
G04-S02-P02-A05-I01
مبتنی بر نقشههای خطرپذیری شهر

G04-S02-P02-A05

طراحی و بسترسازی اجرای شبکه
راههای اضطراری

تعداد مرا کز تخلیه امن مکانیابی
G04-S02-P02-A04-I02
شده

G04-S02-P02-A04-I02

G04-S02-P02-A04-I01

تعداد محالت شهر

اطالعات پایه

تعداد
شهرسازی

1,000,000,000

1,000,000,000

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

 G04-S02-P02-A04-I01تعداد محالت دارای نقشه تخلیه امن اطالعات پایه مدیریت بحران

G04-S02-P02-A04-I01

G04-S02-P02-A04

مکانیابی مرا کز تخلیه امن اضطراری

تعداد کل تجهیزات مرتبط با مدیریت
G04-S02-P02-A03-I03
ایمنی بحران موجود در شهرداری قم

اطالعات پایه مدیریت بحران

تعداد

تعداد

شاخص

مدیریت بحران

a/b*100

100.00

100.00

درصد
تعداد تجهیزات و امکانات شناسایی
شده و دارای شناسنامه موجود
اطالعات پایه مدیریت بحران
G04-S02-P02-A03-I03
در مدیریت ایمنی بحران و پدافند
غیرعامل

شناسنامهدار کردن تجهیزات مرتبط
G04-S02-P02-A03-I03
با ایمنی و مدیریت بحران

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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نفرساعت آموزش برگزار شده در
خصوص مدیریت بحران

شاخص

مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

مدیریت بحران

1,000,000,000

تعداد

 G04-S02-P03-A01-I05آموزش همگانی گروههای هدف خاص

شاخص

a

20.00

50.00

مدیریت بحران

150.00

نفرساعت

نفرساعت

40.00

9,000.00

نفرساعت

تعداد

50.00

8.00

1,000.00

1,000.00

9,000.00

نفرساعت

نفرساعت

تعداد دورههای آموزش عمومی برگزار
 G04-S02-P03-A01-I04شده در محالت برای شهروندان با اطالعات پایه مدیریت بحران
موضوع بحران و مسایل ایمنی

a

a

a

a

5,000.00

10,000.00

نفرساعت

تعداد

آموزشهای همگانی با موضوع بحران
G04-S02-P03-A01-I04
و مسایل ایمنی در سطح محالت
شاخص

مدیریت بحران

1,000,000,000

1,000,000,000

ایمنی

ایمنی

12,500,000,000

تعداد دورههای آموزش عمومی برگزار
 G04-S02-P03-A01-I03شده برای شهروندان با موضوع بحران اطالعات پایه مدیریت بحران
و مسایل ایمنی

برگزاری دورههای آموزش عمومی
 G04-S02-P03-A01-I03برای شهروندان با موضوع بحران و
مسایل ایمنی

G04-S02-P03-A01-I02

نفر ساعت آموزش برگزار شده در
مدارس شهر قم

اجرای برنامههای آموزشی در سطح
G04-S02-P03-A01-I02
مدارس شهر قم

G04-S02-P03-A01-I01

G04-S02-P03-A01-I01

آموزش گروههای مردمی و داوطلبین
برای مواقع بحران

طرح

استفاده از ظرفیتهای مردمی به
سیاست
منظور پیشگیری و مقابله با بحرانها،
اجرایی
حوادث و سوانح

آموزش مدیریت بحران

G04-S02-P03-A01

G04-S02-P03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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طرح

0

5,000.00

تعداد

G04-S02-P03-A03

آموزش و افزایش تعداد آتشنشان
داوطلب

تعداد برنامههای اجرا شده برای
G04-S02-P03-A02-I03
اعضای وا کنش اضطراری محالت
طرح

ایمنی

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

مدیریت بحران

a

5.00

15.00

تعداد

برنامههای پایدارسازی گروههای
G04-S02-P03-A02-I03
وا کنش اضطراری محالت

500.00

10.00

100.00

تعداد

تعداد

a

a

10.00

100.00

تعداد

نفرساعت

تعداد عضو پایگاه محلهای بحران
 G04-S02-P03-A02-I02برای وا کنش در مواقع اضطراری در اطالعات پایه مدیریت بحران
سطح محله

شاخص

مدیریت بحران

5,000,000,000

5,000,000,000

a

5,000.00

30,000.00

نفرساعت

تعداد

تعداد

تعداد عضو گروههای وا کنش اضطرای
G04-S02-P03-A02-I02
محله (دوام)

G04-S02-P03-A02-I01

تعداد پایگاه محلهای بحران و
خانههای ایمنی ایجاد شده

اطالعات پایه مدیریت بحران

مدیریت بحران

ایمنی

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

تشکیل پایگاه محلهای بحران و
 G04-S02-P03-A02-I01خانههای ایمنی با عضویت شهروندان شاخص
واجد شرایط

G04-S02-P03-A02

ایجاد پایگاههای آموزشی محلی
مدیریت بحران

نفر ساعت آموزشهای عمومی امداد
G04-S02-P03-A01-I06
و نجات اجرا شده

اجرای آموزشهای عمومی امداد و
G04-S02-P03-A01-I06
نجات

تعداد دوره آموزش همگانی گروههای
G04-S02-P03-A01-I05
هدف خاص

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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برگزاری مانورهای همگانی مدیریت
بحران در محالت

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

مدیریت بحران

ایمنی

مدیریت بحران

G04-S02-P03-A04-I03

برگزاری مانورهای مباحثهای
تخصصی در گروههای فعال
آموزشدیده مدیریت بحران
شاخص

مدیریت بحران

1,000,000,000

a

10.00

50.00

تعداد

تعداد

1,000,000,000

a

2.00

تعداد

10.00

1,000,000,000

تعداد

1,000,000,000

a

16.00

100.00

تعداد

تعداد

تعداد مانور همگانی تخصصی
 G04-S02-P03-A04-I02عملیاتی برگزار شده در گروههای فعال اطالعات پایه مدیریت بحران
آموزشدیده مدیریت بحران

برگزاری مانورهای همگانی تخصصی
عملیاتی در گروههای فعال
G04-S02-P03-A04-I02
آموزشدیده مدیریت بحران
شاخص

2,500,000,000

آتشنشانی

آتشنشانی

نفرساعت

آتشنشانی

a/b

4,500.00

نفرساعت

تعداد

10,000.00

آتشنشانی

آتشنشانی

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

آتشنشانی

تعداد مانور همگانی بر حسب انواع
 G04-S02-P03-A04-I01بحران (و انواع سناریوهای خطر) برگزار اطالعات پایه مدیریت بحران
شده در سطح محالت

برگزاری مانور همگانی مدیریت بحران
G04-S02-P03-A04-I01
در محالت

G04-S02-P03-A04

G04-S02-P03-A03-I02

نفر ساعت آموزش ارائه شده به
آتشنشانان داوطلب
تعداد کل آتشنشانان داوطلب

G04-S02-P03-A03-I02

G04-S02-P03-A03-I02

تعداد کل آتشنشانها
آموزش آتشنشانان داوطلب

G04-S02-P03-A03-I01

G04-S02-P03-A03-I01

تعداد آتشنشان داوطلب

 G04-S02-P03-A03-I01افزایش تعداد آتشنشان داوطلب

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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25.00

25.00

40,000.00

40,000.00

20.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

شاخص

مدیریت بحران

شاخص

طرح

مدیریت بحران

ایمنی

تعداد بروشور و لوح فشرده و
محتواهای آموزشی و چندرسانهای
اطالعات پایه مدیریت بحران
G04-S02-P03-A05-I01
با موضوعات مدیریت بحران منتشر
شده

چاپ و توزیع بروشور و لوح فشرده
 G04-S02-P03-A05-I01آموزشی و چندرسانهای با موضوعات
مدیریت بحران

G04-S02-P03-A05

تهیه و تولید محتواهای آموزشی
مدیریت بحران متناسب با بازههای
سنی مختلف

تعداد افراد شرکتکننده در
 G04-S02-P03-A04-I05همایشهای عمومی در موضوعات اطالعات پایه مدیریت بحران
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

افزایش تعداد شرکتکنندگان در
 G04-S02-P03-A04-I05همایشهای عمومی در موضوعات
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

تعداد همایشهای عمومی برگزار شده
 G04-S02-P03-A04-I04در موضوعات مدیریت بحران و پدافند اطالعات پایه مدیریت بحران
غیرعامل

شاخص

مدیریت بحران

2,500,000,000

2,500,000,000

4,000,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

a

a

a

20.00

تعداد

تعداد

5.00

5.00

8,000.00

8,000.00

4.00

4.00

برگزاری همایشهای عمومی مرتبط
 G04-S02-P03-A04-I04با موضوع مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل

تعداد مانور مباحثهای تخصصی برگزار
 G04-S02-P03-A04-I03شده در گروههای فعال آموزشدیده اطالعات پایه مدیریت بحران
مدیریت بحران

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

مدیریت بحران

مدیریت بحران

شاخص

طرح

شهرسازی

شهرسازی

مدیریت بحران

1,500,000,000

1,500,000,000

مدیریت بحران

1,500,000,000

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

طرح

تعداد پروانه صادر شده ساختوساز
براساس طر حهای معماری سازه و
اطالعات پایه
G04-S02-P04-A02-I01
تأسیسات برقی و مکانیکی منطبق بر
مبحث  21مقررات ملی ساختمان

رعایت الزامات براساس طر حهای
معماری سازه و تأسیسات برقی و
 G04-S02-P04-A02-I01مکانیکی منطبق بر مبحث  21مقررات
ملی ساختمان در اجرای پروژههای
ساختمانی

استقرار سیستم نظارت بر اجرای
مبحث  21مقررات ملی ساختمان
G04-S02-P04-A02
(پدافند غیرعامل) در اجرای پروژههای
ساختمانی

درصد پیشرفت واقعی تهیه طرح
G04-S02-P04-A01-I01
پدافند غیرعامل شهر

پیشرفت تهیه طرح پدافند غیرعامل
G04-S02-P04-A01-I01
شهر

 G04-S02-P04-A01تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل شهر

G04-S02-P04

توجه به اصول پدافند غیرعامل

سیاست
اجرایی

مدیریت بحران

1,500,000,000

1,500,000,000

3,000,000,000

تعداد برنامههای تصویری و شنیداری
 G04-S02-P03-A05-I02تولید شده جهت پخش در فضاهای اطالعات پایه مدیریت بحران
مجازی

تولید برنامههای تصویری و شنیداری
G04-S02-P03-A05-I02
جهت پخش در فضاهای مجازی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a

a

80.00

100.00

5.00

100.00

100.00

25.00

تعداد

درصد

درصد

درصد

تعداد

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 433 1400

لزوم پیوست پدافند غیرعامل در
پروژههای شهری

نفر ساعت آموزش ارائه شده اصول
 G04-S02-P04-A03-I03پدافند غیرعامل به کلیه پرسنل اطالعات پایه مدیریت بحران
شهرداری

آموزش اصول پدافند غیرعامل به
G04-S02-P04-A03-I03
کلیه پرسنل شهرداری
شاخص

مدیریت بحران

تعداد نظامات ،آییننامهها،
دستورالعملها و شیوههای اجرایی
اطالعات پایه مدیریت بحران
G04-S02-P04-A03-I02
ابالغی توسط دبیرخانه پدافند
غیرعامل

مدیریت بحران

a

a

5,000.00

5,000.00

5.00

25,000.00

25,000.00

نفرساعت

تعداد

نفرساعت

25.00

تعداد

تعداد

اطالعات پایه مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

شاخص

مدیریت بحران

مدیریت بحران

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

ارائه نظامات ،آییننامهها،
 G04-S02-P04-A03-I02دستورالعملها و شیوههای اجرایی در شاخص
حوزه پدافند غیرعامل

G04-S02-P04-A03-I01

تعداد کل پروژههای اصلی شهر

تعداد پروژههای اصلی شهر دارای
G04-S02-P04-A03-I01
پیوست پدافند غیرعامل

G04-S02-P04-A03-I01

G04-S02-P04-A03

تبیین و بازنگری ضوابط و الزامات
پدافند غیرعامل در طراحی و توسعه
فضاهای شهری

تعداد کل پروانههای ساختوساز
G04-S02-P04-A02-I01
صادر شده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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مدیریت بحران

طرح

برگزاری مانورهای درون سازمانی
و برون سازمانی مدیریت بحران
(دورمیزی یا عملیاتی)
شاخص

مدیریت بحران

مدیریت بحران

طرح

سیاست
اجرایی

مدیریت بحران

تعداد مانور عملیاتی بر حسب انواع
 G04-S02-P05-A01-I01بحران (و انواع سناریوهای خطر) برگزار اطالعات پایه مدیریت بحران
شده در سطح منطقه یا شهر

برگزاری مانورهای عملیاتی مدیریت
G04-S02-P05-A01-I01
بحران در سطح شهر

G04-S02-P05-A01

G04-S02-P05

ارتقای میزان آمادگی و توان مقابله با
بحرانهای شهری

تعداد طرح اضطراری (به تفکیک انواع
G04-S02-P04-A04-I01
مخاطره) تدوین شده

مدیریت بحران

مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

تدوین طرح اضطراری (به تفکیک نوع
 G04-S02-P04-A04-I01خطر) براساس مدل در مقیاس شهر یا شاخص
نقاط پرمخاطره

تهیه نقشه پهنهبندی خطر شهر (کلیه
G04-S02-P04-A04
مخاطرات)

G04-S02-P04-A03-I04

نمره ارزیابی شهر براساس اصول
پدافند غیرعامل در شهر (نمره)

اطالعات پایه مدیریت بحران

نمره ارزیابی سازمانها و بخشهای
 G04-S02-P04-A03-I04مختلف شهرداری براساس اصول اطالعات پایه مدیریت بحران
پدافند غیرعامل در شهر (نمره)

سنجش و ارزیابی سازمانها و
 G04-S02-P04-A03-I04بخشهای مختلف شهرداری براساس شاخص
اصول پدافند غیرعامل در شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

2,000,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

a

a

a/b*100

2.00

2.00

50.00

10.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

درصد

درصد

تعداد

70.00

درصد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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برگزاری مانور دور میزی مدیریت
بحران در سطح شهر یا منطقه

شاخص

مدیریت بحران

شاخص

طرح

مدیریت بحران

مدیریت بحران

شاخص

طرح

مدیریت بحران

مدیریت بحران

تعداد فرآیند اجرایی ابالغ شده در
 G04-S02-P05-A03-I01بحرانهای مختلف شهری در سطح اطالعات پایه مدیریت بحران
استان

تدوین و استقرار ساختار مدیریت
G04-S02-P05-A03-I01
بحران در مقیاس استانی

G04-S02-P05-A03

ایجاد ساختار متمرکز و تقویت نظام
سازمانی و تشکیالتی مدیریت واحد
بحران

تعداد جلسات برگزار شده توسط
مدیریت بحران با نهادها و ارگانهای
اطالعات پایه مدیریت بحران
G04-S02-P05-A02-I01
سطح استان در موضوعات مدیریت
بحران

برگزاری جلسات توسط مدیریت
 G04-S02-P05-A02-I01بحران با نهادها و ارگانهای سطح
استان در موضوعات مدیریت بحران

G04-S02-P05-A02

افزایش همکاری با دستگاههای
امدادرسان و اجرای برنامههای
مشترک به منظور توسعه فرهنگ
ایمنی و افزایش میزان تابآوری
شهری

تعداد مانور دورمیزی بر حسب انواع
 G04-S02-P05-A01-I02بحران (و انواع سناریوهای خطر) برگزار اطالعات پایه مدیریت بحران
شده در سطح شهر یا منطقه

G04-S02-P05-A01-I02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

5.00

5.00

15.00

15.00

10.00

10.00

25.00

25.00

75.00

75.00

50.00

50.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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سال 1400
سال 96
شاخص
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شاخص

مدیریت بحران

تعداد الیههای موجود بانک جامع
 G04-S02-P05-A04-I02اطالعات پایه مدیریت بحران براساس اطالعات پایه مدیریت بحران
استانداردها

G04-S02-P05-A04-I02

2,000,000,000

تعداد

ارتقای بانک جامع اطالعات پایه
مدیریت بحران
شاخص

a/b*100

50.00

100.00

اداره کل فناوری
اطالعات

2,000,000,000

100.00

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

درصد

a

100.00

5.00

20.00

20.00

20.00

20.00

تعداد

درصد پیشرفت واقعی پروژه طرح
G04-S02-P05-A04-I01
جامع مدیریت بحران شهر

مدیریت بحران

2,000,000,000

a

5.00

5.00

5.00

12.00

125.00

تعداد

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

طرح

مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

شاخص

مدیریت بحران

اطالعات پایه مدیریت بحران

a

a

12.00

125.00

تعداد

درصد

پیشرفت پروژه طرح جامع مدیریت
G04-S02-P05-A04-I01
بحران شهر

G04-S02-P05-A04

تهیه و اجرای طرح جامع و برنامه
عملیاتی مدیریت بحران شهر

تعداد سازمانها و نهادهای متصل
 G04-S02-P05-A03-I04به سیستم یکپارچه هشدار اعالم
وضعیت بحران

اتصال به سیستم یکپارچه هشدار
G04-S02-P05-A03-I04
اعالم وضعیت بحران

تعداد سازمانهای متصل به کانال
G04-S02-P05-A03-I03
ارتباطی یکپارچه بحران

اتصال سازمانها به شبکه ارتباطی
G04-S02-P05-A03-I03
یکپارچه بحران

شاخص

مدیریت بحران

تعداد جلسات اتاق فکر پیشگیری و
 G04-S02-P05-A03-I02مدیریت بحران برگزار شده در سطح اطالعات پایه مدیریت بحران
استان

تشکیل جلسات اتاق فکر پیشگیری و
G04-S02-P05-A03-I02
مدیریت بحران در سطح استان

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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بهروزرسانی ضوابط تشویقی نوسازی
بافتهای فرسوده و سکونتگاههای
غیررسمی متناسب با میزان نوسازی
بافتها

ارتقای مشارکت شهروندان و بخش
خصوصی در نوسازی بافتهای
فرسوده

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

راهبرد

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

0

77,000,000,000

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

بهسازی و
نوسازی

ریال

شاخص

ریال

a

بهسازی و
نوسازی

مبلغ ریالی تسهیالت و تخفیفات ارائه
 G04-S03-P01-A01-I02شده به شهروندان در احیای بافت اطالعات پایه
فرسوده توسط شهرداری (ریال)

اعطای تسهیالت و تخفیفات به
 G04-S03-P01-A01-I02شهروندان در خصوص احیای بافت
فرسوده توسط شهرداری

G04-S03-P01-A01-I01

مساحت بافتهای فرسوده
(مترمربع)
اطالعات پایه

بهسازی و
نوسازی

مترمربع

مترمربع

a/b*100

1.50

7.00

درصد

تعداد

بهسازی و
نوسازی

مساحت نوسازی شده در بافتهای
 G04-S03-P01-A01-I01فرسوده براساس ضوابط تشویقی و اطالعات پایه
نوسازی بافتهای فرسوده (مترمربع)

کارایی ضوابط تشویقی و نوسازی
G04-S03-P01-A01-I01
بافتهای فرسوده

G04-S03-P01-A01

G04-S03-P01

G04-S03

نوسازی بافتهای فرسوده شهری و
سکونتگاههای غیررسمی (نابهسامان)

تعداد کل الیههای موجود بانک
G04-S02-P05-A04-I02
جامع اطالعات

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

ریال

ریال

ریال

مترمربع

مترمربع

شاخص

a

تعداد

2.00

بهسازی و
نوسازی

ریال

10.00

شناسایی ظرفیتهای بینالمللی
 G04-S03-P01-A02-I04در خصوص ساماندهی بافتهای
فرسوده

مبلغ ریالی تسهیالت به انبوهسازان
 G04-S03-P01-A02-I03مسکن در احیای بافت فرسوده توسط اطالعات پایه
دولت

a

a

a/b*100

1.00

5.00

درصد

طرح

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

ارائه تسهیالت توسط دولت به
 G04-S03-P01-A02-I03انبوهسازان مسکن در احیای بافت
فرسوده

مبلغ ریالی تخفیفات به انبوهسازان
 G04-S03-P01-A02-I02مسکن در احیای بافت فرسوده
توسط شهرداری

تخفیف شهرداری به انبوهسازان
G04-S03-P01-A02-I02
مسکن در احیای بافت فرسوده

مساحت کل بافتهای فرسوده احیا
G04-S03-P01-A02-I01
شده

مساحت احیای بافتهای فرسوده
G04-S03-P01-A02-I01
توسط انبوهسازان مسکن

G04-S03-P01-A02-I01

جلب مشارکت بخش خصوصی در
رابطه با سرمایهگذاری جهت احیای
بافت فرسوده
حمایت از طر حهای انبوهسازان
مسکن در بافتهای فرسوده

G04-S03-P01-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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بهسازی و
نوسازی

تعداد

اطالعات پایه

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

مترمربع

مترمربع

سطح کل بافتهای فرسوده نوسازی
G04-S03-P01-A02-I07
شده (مترمربع)

سطح طر حهای نوسازی بافتهای
G04-S03-P01-A02-I07
فرسوده مشارکتی (مترمربع)
اطالعات پایه

شاخص

a/b*100

60.00

درصد

71.00

نسبت سطح طر حهای نوسازی
 G04-S03-P01-A02-I07بافتهای فرسوده مشارکتی به کل
بافتهای فرسوده نوسازی شده
بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

تعداد

a

2.00

10.00

تعداد تجربیات اجرایی بومی
ساماندهی بافت فرسوده اخذ شده از
اطالعات پایه
G04-S03-P01-A02-I06
سازمانهای بینالمللی در خصوص
ساماندهی بافتهای فرسوده

شاخص

اخذ تجربیات اجرایی بومی
ساماندهی بافت فرسوده از
G04-S03-P01-A02-I06
سازمانهای بینالمللی در خصوص
ساماندهی بافتهای فرسوده

تعداد ظرفیتهای بینالمللی
 G04-S03-P01-A02-I05مشارکتکننده در خصوص ساماندهی اطالعات پایه
بافتهای فرسوده (تعداد)

بهسازی و
نوسازی

تعداد

a

1.00

تعداد

5.00

استفاده از ظرفیتهای بینالمللی
 G04-S03-P01-A02-I05مشارکتکننده در خصوص ساماندهی شاخص
بافتهای فرسوده

بهسازی و
نوسازی

تعداد ظرفیتهای بینالمللی
شناسایی شده در خصوص
G04-S03-P01-A02-I04
ساماندهی بافتهای فرسوده (تعداد)

اطالعات پایه

بهسازی و
نوسازی

تعداد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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60.00

80.00

تعداد پروانههای صادره که به صورت
 G04-S03-P01-A03-I02تجمیعی در بافت فرسوده صادر شده اطالعات پایه
است

رشد پروانههای صادره به صورت
G04-S03-P01-A03-I02
تجمیعی در بافت فرسوده
شاخص

بهسازی و
نوسازی

تعداد

شهرسازی

a/b*100

درصد

60.00

بهسازی و
نوسازی

مترمربع

80.00

مساحت برنامهریزی جهت احیای
 G04-S03-P01-A03-I01بافتهای فرسوده از طریق تجمیع اطالعات پایه
اراضی (مترمربع)

مساحت بهسازی و نوسازی شده
 G04-S03-P01-A03-I01بافتهای فرسوده از طریق تجمیع اطالعات پایه
اراضی (مترمربع)

بهسازی و
نوسازی

شاخص

بهسازی و
نوسازی

a/b*100

درصد

مترمربع

افزایش روند امال ک تجمیعی در بافت
G04-S03-P01-A03-I01
فرسوده

G04-S03-P01-A03

تشویق به اجرای پروژههای تجمیعی
شهروندان در بافت فرسوده

مترمربع

طرح

بهسازی و
نوسازی

مترمربع

بهسازی و
نوسازی

مساحت احیای بافت فرسوده با
 G04-S03-P01-A02-I08استفاده از اراضی ذخیره نوسازی در اطالعات پایه
محدوده شهر (مترمربع)

مساحت احیای بافت فرسوده با
 G04-S03-P01-A02-I08استفاده از اراضی ذخیره نوسازی در اطالعات پایه
محدوده بافتهای فرسوده (مترمربع)

شاخص

بهسازی و
نوسازی

a/b*100

درصد

بهسازی و
نوسازی

برنامهریزی و طراحی و به بهرهبرداری
 G04-S03-P01-A02-I08رساندن اراضی ذخیره نوسازی در
محدوده بافتهای فرسوده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

شاخص

طرح

شهرسازی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

معاونت زیربنایی

50,000,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

معاونت زیربنایی

بهسازی و
نوسازی

52,000,000,000

طرح

سیاست
اجرایی

اطالعات پایه

بهسازی و
نوسازی

سطح کل بافتهای فرسوده
شناسایی شده براساس شاخصهای
اطالعات پایه
G04-S03-P02-A02-I01
مربوطه جهت ارائه به مراجع
ذیصالح (مترمربع)

تدقیق محدودههای جدید بافت
G04-S03-P02-A02-I01
فرسوده و ارائه به مراجع ذیصالح

G04-S03-P02-A02

تدقیق محدوده جدید بافت فرسوده
شهری و تصویب در مراجع ذیصالح

مساحت معابر مورد نیاز در محدوده
G04-S03-P02-A01-I01
بافت فرسوده شهری (مترمربع)

مساحت معابر بازگشایی و احداث
 G04-S03-P02-A01-I01شده در محدوده بافت فرسوده
شهری (مترمربع)

بازگشایی و احداث معابر در محدوده
G04-S03-P02-A01-I01
بافت فرسوده شهری

شناسایی و اولویتبندی بازگشایی
معابر در محدوده بافت فرسوده
G04-S03-P02-A01
شهری با تأ کید بر بهبود دسترسیهای
اضطراری

G04-S03-P02

ارتقای کیفی و کمی سرانه خدمات
اساسی شهری و ایمنی در محدوده
بافت فرسوده

تعداد کل پروانههای صادره در بافت
G04-S03-P01-A03-I02
فرسوده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a/b*100

100.00

10.00

100.00

80.00

مترمربع

درصد

مترمربع

مترمربع

درصد

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

شهرسازی

شهرسازی

a/b

16.50

مترمربع

20.00

شهرسازی

مترمربع به نفر

طرح

اطالعات پایه

100.00

تعداد

50.00

آتشنشانی

a

50.00

100.00

تعداد
آتشنشانی

شاخص

اطالعات پایه

مترمربع
بهسازی و
نوسازی

2,000,000,000

2,000,000,000

a/b*100

درصد

مترمربع

اطالعات پایه معاونت زیر بنایی

شاخص

بهسازی و
نوسازی

مجموع مساحت کاربریهای خدمات
 G04-S03-P02-A04-I01اساسی هفتگانه در بافتهای فرسوده اطالعات پایه
(مترمربع)

میانگین وزنی سرانه خدماتی
 G04-S03-P02-A04-I01کابریهای خدمات اساسی هفتگانه
در بافتهای فرسوده (مترمربع)

G04-S03-P02-A04

طر حهای بازآفرینی و محرک شهری
محالت فرسوده با تأ کید بر تأمین
سرانههای خدمات اساسی

تعداد شیرهای هیدرانت ایجاد شده
G04-S03-P02-A03-I02
در بافتهای فرسوده و اما کن تاریخی

توسعه کمی شیرهای هیدرانت در
G04-S03-P02-A03-I02
بافتهای فرسوده و اما کن تاریخی

مساحت کل بافتهای فرسوده در
G04-S03-P02-A03-I01
سطح شهر (مترمربع)

مساحت بافتهای فرسوده ایمن
G04-S03-P02-A03-I01
شده در سطح شهر (مترمربع)

ایمنسازی بافتهای فرسوده در
G04-S03-P02-A03-I01
سطح شهر

G04-S03-P02-A03

ایمنسازی نقاط غیر ایمن در
بافتهای فرسوده شهری

طرح

مترمربع

2,000,000,000

بهسازی و
نوسازی
مدیریت بحران

مساحت بافتهای فرسوده مصوب
 G04-S03-P02-A02-I01شناسایی شده براساس شاخصها در اطالعات پایه
مراجع ذیصالح (مترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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جمعیت بافتهای فرسوده

طر حهای ساماندهی سکونتگاههای
غیررسمی با رویکرد تأمین سرانههای
خدمات اساسی

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

پیشگیری از گسترش محدودهها و
G04-S03-P03-A02-I01
گسترههای نابهسامان شهری

G04-S03-P03-A02

پیشنگری و پیشگیری از گسترش
محدودهها و گسترههای نابهسامان
شهری
شاخص

طرح

بودجه برنامهریزی شده در راستای
 G04-S03-P03-A01-I01ساماندهی پروژههای سکونتگاههای اطالعات پایه
غیررسمی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

0

25,000,000,000

0

0

شهرسازی

شهرسازی

25,000,000,000

a/b*100

a/b*100

100.00

20.00

100.00

50.00

اطالعات پایه

بهسازی و
نوسازی

درصد

ریال

ریال

درصد

تعداد

شاخص

بهسازی و
نوسازی

a

20.00

تعداد

100.00

اطالعات پایه

شهرسازی

نفر

بودجه هزینه شده در راستای
 G04-S03-P03-A01-I01ساماندهی پروژههای سکونتگاههای اطالعات پایه
غیررسمی

 G04-S03-P03-A01-I01ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

G04-S03-P03-A01

G04-S03-P03

ارتقای کیفی و کمی سرانه خدمات
اساسی شهری در محدوده
سکونتگاههای غیررسمی

تعداد پروژههای محرک توسعه اجرا
G04-S03-P02-A04-I02
شده در بافت فرسوده

شناسایی ،مطالعه و اجرای پروژههای
G04-S03-P02-A04-I02
محرک توسعه در بافت فرسوده

G04-S03-P02-A04-I01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

20,000,000,000

a/b*100

100.00

100.00

مترمربع

درصد

مترمربع

مترمربع

شهرسازی

20,000,000,000

a/b*100

10.00

درصد

100.00

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

5,000,000,000

مترمربع

شهرسازی

5,000,000,000

a/b*100

100.00

درصد

تعداد

100.00

شهرسازی

شهرسازی

تعداد

شهرسازی

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

کل گسترههای نابهسامان شهری
شناسایی شده براساس شاخصهای
اطالعات پایه
G04-S03-P03-A03-I01
مربوطه جهت ارائه به مراجع
ذیصالح (مترمربع)

تدقیق محدودههای گسترههای
G04-S03-P03-A03-I01
نابهسامان شهری

تعریف محدودههای نا کارآمد شهری و
G04-S03-P03-A03
تصویب در مراجع ذیصالح

سطح سکونتگاههای غیررسمی
G04-S03-P03-A02-I03
مصوب شناسایی شده (مترمربع)

مساحت سکونتگاههای غیررسمی
G04-S03-P03-A02-I03
ساماندهی شده (مترمربع)

 G04-S03-P03-A02-I03ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

سطح سکونتگاههای غیررسمی
G04-S03-P03-A02-I02
مصوب شناسایی شده (مترمربع)

سطح سکونتگاههای غیررسمی دارای
G04-S03-P03-A02-I02
طرح موضعی و موضوعی (مترمربع)

توسعه سکونتگاههای غیررسمی
G04-S03-P03-A02-I02
دارای طرح موضعی و موضوعی

تعداد آرای صادره از کمیسیون ماده
G04-S03-P03-A02-I01
 100در گستره های نابسامان شهری

اطالعات پایه

تعداد آرای تخریب صادره از کمیسیون
 G04-S03-P03-A02-I01ماده  100در گسترههای نابهسامان اطالعات پایه
شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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سال 96
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جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تدوین ضوابط و شیوههای مدیریتی
متنوع مداخله در انواع بافتهای
فرسوده شهری

مساحت گسترههای نابهسامان
شهری مصوب شناسایی شده
براساس شاخصها در مراجع
ذیصالح (مترمربع)

G05-S01-P01-A01

تهیه و بهروزرسانی آلبوم فرصتهای
سرمایهگذاری شهر و شهرداری قم

G05-S01-P01

شناسایی و معرفی ظرفیت اقتصادی
و فرصتهای مشارکت مبتنی بر
مزیتهای نسبی و مطلق
سیاست
اجرایی

طرح

سرمایهگذاری و
مشارکتها
1,000,000,000

2,000,000,000

G05-S01

مشارکت و جلب سرمایهگذاری بخش
خصوصی در پروژههای شهری
راهبرد

2,000,000,000

G05

هدف

189,500,000,000

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع
مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش
خصوصی

بهسازی و
نوسازی

شاخص

a

5.00

15.00

بهسازی و
نوسازی

شهرسازی

تعداد

تعداد

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

مترمربع

تعداد شیوه و روشهای مختلف
مداخله مدیریتی در راستای احیای
اطالعات پایه
G04-S03-P03-A04-I01
بافتهای فرسوده (تعداد بستههای
مداخله پیشنهادی)

توسعه شیوهها و روشهای مختلف
مداخله مدیریتی در راستای احیای
G04-S03-P03-A04-I01
بافتهای فرسوده (تعداد بستههای
مداخله پیشنهادی)

G04-S03-P03-A04

G04-S03-P03-A03-I01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

سرمایهگذاری و
مشارکتها

برگزاری نمایشگاهها و همایشهای
 G05-S01-P01-A02-I01معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
شهرداری قم به گروههای هدف

G05-S01-P01-A02

برگزاری نمایشگاهها و همایشهای
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
شهرداری قم به گروههای هدف

شاخص

طرح

سرمایهگذاری و
مشارکتها
1,000,000,000

a

1.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

سرمایهگذاری و
مشارکتها

سرمایهگذاری و
تعداد فرصتهای سرمایهگذاری شهر
اطالعات پایه
G05-S01-P01-A01-I03
مشارکتها
و شهرداری قم شناسایی شده

تعداد فرصتهای سرمایهگذاری شهر
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P01-A01-I03و شهرداری قم دارای گزارش توجیه اطالعات پایه
مشارکتها
فنی و اقتصادی مدون

تهیه گزارشات توجیه فنی و اقتصادی
G05-S01-P01-A01-I03
سرمایهگذاری شهر و شهرداری قم

شاخص

سرمایهگذاری و
مشارکتها

a/b*100

15.00

75.00

درصد

a

5,000,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00

ریال

تعداد

حجم ریالی فرصتهای سرمایهگذاری
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P01-A01-I02شهر و شهرداری قم معرفی شده در اطالعات پایه
مشارکتها
آلبوم

1,000,000,000

1,000,000,000

a

10.00

50.00

تعداد

ریال

فرصتهای سرمایهگذاری شهر و
G05-S01-P01-A01-I02
شهرداری قم معرفی شده در آلبوم

شاخص

سرمایهگذاری و
مشارکتها

سرمایهگذاری و
تعداد فرصتهای سرمایهگذاری شهر
اطالعات پایه
G05-S01-P01-A01-I01
مشارکتها
و شهرداری قم معرفی شده در آلبوم

معرفی فرصتهای سرمایهگذاری شهر
G05-S01-P01-A01-I01
و شهرداری قم در آلبوم

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تعداد وظایف شهرداری که از طریق
 G05-S01-P01-A03-I01وا گذاری به روش پیمانسپاری
واسپاری شده است

تعداد وظایف شهرداری که از طریق
 G05-S01-P01-A03-I01وا گذاری به روش پیمانسپاری
برونسپاری شده است
سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

تعداد وظایف شناسایی شده
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P01-A03-I01شهرداری که قابلیت وا گذاری به روش اطالعات پایه
مشارکتها
خصوصیسازی را دارند

تعداد وظایف شناسایی شده
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P01-A03-I01شهرداری که قابلیت وا گذاری به روش اطالعات پایه
مشارکتها
واسپاری را دارند

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

سرمایهگذاری و
مشارکتها

(d+e+f)/
(a+b+c)*100

60.00

100.00

درصد

تعداد وظایف شناسایی شده
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P01-A03-I01شهرداری که قابلیت وا گذاری به روش اطالعات پایه
مشارکتها
پیمانسپاری را دارند

شاخص

طرح

سرمایهگذاری و
مشارکتها

1,000,000,000

تعداد

تعداد

وظایف قابل وا گذاری شهرداری به
G05-S01-P01-A03-I01
بخش خصوصی

G05-S01-P01-A03

شناسایی فرصتها و فعالیتهای
قابل وا گذاری به بخش خصوصی
(واسپاری ،پیمانکاری ،برونسپاری و
خصوصیسازی)

تعداد نمایشگاهها و همایشهای
سرمایهگذاری و
برگزار شده و یا حضوریافته جهت
اطالعات پایه
G05-S01-P01-A02-I01
مشارکتها
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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حجم ریالی وظایف شهرداری
سرمایهگذاری و
که از طریق وا گذاری به روش
اطالعات پایه
G05-S01-P01-A03-I02
مشارکتها
پیمانسپاری ،خصوصیسازی شده
است (ریال)

حجم ریالی وظایف شهرداری
سرمایهگذاری و
که از طریق وا گذاری به روش
اطالعات پایه
G05-S01-P01-A03-I02
مشارکتها
پیمانسپاری ،واسپاری شده است
(ریال)

حجم ریالی وظایف شهرداری
که از طریق وا گذاری به روش
G05-S01-P01-A03-I02
پیمانسپاری ،برونسپاری شده
است (ریال)

سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

حجم ریالی وظایف شناسایی شده
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P01-A03-I02شهرداری که قابلیت وا گذاری به روش اطالعات پایه
مشارکتها
خصوصیسازی را دارند (ریال)

حجم ریالی وظایف شناسایی شده
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P01-A03-I02شهرداری که قابلیت وا گذاری به روش اطالعات پایه
مشارکتها
واسپاری را دارند (ریال)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

(d+e+f)/
(a+b+c)*100

60.00

100.00

درصد

تعداد

ریال

شاخص

سرمایهگذاری و
مشارکتها

سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

حجم ریالی وظایف شناسایی شده
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P01-A03-I02شهرداری که قابلیت وا گذاری به روش اطالعات پایه
مشارکتها
پیمانسپاری را دارند (ریال)

حجم ریالی وظایف قابل وا گذاری
G05-S01-P01-A03-I02
شهرداری به بخش خصوصی

تعداد وظایف شهرداری که از طریق
 G05-S01-P01-A03-I01وا گذاری به روش پیمانسپاری
خصوصیسازی شده است

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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سرمایهگذاری با مشارکت بخش
خصوصی

شاخص

سرمایهگذاری و
تعداد کل فرصتهای سرمایهگذاری
اطالعات پایه
G05-S01-P01-A04-I01
مشارکتها
شهر و شهرداری قم شناساییشده

تعداد فرصتهای سرمایهگذاری شهر
سرمایهگذاری و
و شهرداری قم دارای گزارش توجیه
اطالعات پایه
G05-S01-P01-A04-I01
مشارکتها
اقتصادی و فنی به زبان انگلیسی و
عربی

تعداد

تعداد

a/b*100

50.00

سرمایهگذاری و
مشارکتها

75.00

طرح

درصد

معرفی فرصتهای مشارکت و
سرمایهگذاری به سرمایهگذاران
خارجی

سرمایهگذاری و
مشارکتها

ارائه فرصتهای مشارکت و
 G05-S01-P01-A04-I01سرمایهگذاری شهر و شهرداری قم به
سرمایهگذاران خارجی

G05-S01-P01-A04

G05-S01-P01-A03-I04

حجم ریالی پروژههای شهری
مشارکتی فراخوان شده

سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

ریال

ریال

شاخص

سرمایهگذاری و
مشارکتها

a/b*100

5.00

20.00

درصد

حجم ریالی پروژههای مشارکتی
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P01-A03-I04منعقد شده شهرداری قم با بخش اطالعات پایه
مشارکتها
خصوصی

G05-S01-P01-A03-I04

G05-S01-P01-A03-I03

تعداد فراخوانهای منتشر شده
جذب سرمایهگذار در پروژههای
شهرداری

سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

شاخص

سرمایهگذاری و
مشارکتها

a

15.00

75.00

تعداد

تعداد

برگزاری فراخوانهای جذب
G05-S01-P01-A03-I03
سرمایهگذار در پروژههای شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)

 450چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

شناسایی و تحلیل الگوهای مختلف
مشارکتی در پروژههای شهری و تنوع
بخشی مدلهای سرمایهگذاری

تسهیل فرآیند مشارکت و
سرمایهگذاری بخش خصوصی در
توسعه اقتصاد شهر

تعداد الگوهای موجود و قابل
 G05-S01-P02-A01-I01ارائه مشارکت بخش خصوصی در
پروژههای شهری

شناسایی الگوهای مختلف مشارکتی
( G05-S01-P02-A01-I01بخش خصوصی) در پروژههای
شهری

G05-S01-P02-A01

G05-S01-P02

G05-S01-P01-A05-I01

اندازه اقتصادی شهر قم در حال
حاضر (ریال)

 G05-S01-P01-A05-I01محاسبه اندازه اقتصادی شهر قم

G05-S01-P01-A05

محاسبه و شناسایی اندازه اقتصادی
شهر قم

مالی و اقتصادی

سرمایهگذاری و
مشارکتها

سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

شاخص

طرح

سرمایهگذاری و
مشارکتها

سیاست
اجرایی

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

شاخص

طرح

سرمایهگذاری و
مشارکتها

0

a

a

3.00

3.00

10.00

10.00

تعداد

تعداد

ریال

ریال

معادل دالری مجموع پروژههای
 G05-S01-P01-A04-I02مشارکتی منعقد شده با بخش
خصوصی

دالر

سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

سرمایهگذاری و
حجم ریالی مشارکت و سرمایهگذاری
اطالعات پایه
G05-S01-P01-A04-I02
مشارکتها
منعقد شده با سرمایهگذاران خارجی

مشارکت و سرمایهگذاری
سرمایهگذاران خارجی

شاخص

سرمایهگذاری و
مشارکتها

a/b*100

5.00

20.00

درصد

دالر

G05-S01-P01-A04-I02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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تحلیل و کاهش ریسکهای
سرمایهگذاری در پروژههای شهری و
ارتقای امنیت سرمایهگذاری

تهیه ،تدوین و پیگیری تصویب الیحه
 G05-S01-P02-A03-I01تسهیل سرمایهگذاری و مشارکت
بخش خصوصی

تهیه ،تدوین و پیگیری تصویب الیحه
تسهیل سرمایهگذاری و مشارکت
G05-S01-P02-A03
بخش خصوصی منطبق بر الزامات
قانونی

شاخص

طرح

سرمایهگذاری و
مشارکتها

سرمایهگذاری و
مشارکتها

a

1.00

5.00

تعداد

سرمایهگذاری و
تعداد فرصتهای سرمایهگذاری شهر
اطالعات پایه
G05-S01-P02-A02-I02
مشارکتها
و شهرداری قم شناساییشده

تعداد

G05-S01-P02-A02-I02

تعداد فرصتهای سرمایهگذاری
دارای سند تحلیل ریسک
سرمایهگذاری

سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

تعداد

G05-S01-P02-A02-I02

تحلیل ریسک در طر حهای
سرمایهگذاری مشارکتی

شاخص

سرمایهگذاری و
مشارکتها

a/b*100

70.00

درصد

100.00

سرمایهگذاری و
تعداد کل فرصتهای سرمایهگذاری
اطالعات پایه
G05-S01-P02-A02-I01
مشارکتها
فراخوان شده

تعداد

سرمایهگذاری و
مشارکتها

a/b*100

2.00

5.00

درصد

تعداد

شاخص

طرح

سرمایهگذاری و
مشارکتها

تعداد پیشنهادیههای مشارکت
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P02-A02-I01دریافتی سرمایهگذاران در فرصتهای اطالعات پایه
مشارکتها
اعالم شده (فراخوان شده)

مشارکت سرمایهگذاران در فرصتهای
G05-S01-P02-A02-I01
اعالم شده

G05-S01-P02-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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تعداد شهرکهای تخصصی کسب
 G05-S02-P01-A01-I01و کار مکانیابی شده براساس
استانداردها و ضوابط

امکانسنجی و مکانیابی احداث
G05-S02-P01-A01-I01
شهرکهای تخصصی کسب و کار
سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

G05-S02-P01-A01

امکانسنجی و مکانیابی احداث
شهرکهای تخصصی کسب و کار
طرح

0

سازمان میادین

G05-S02-P01

ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری،
خدماتی و کارگاهی در سطح شهر

سیاست
اجرایی

50,000,000,000

G05-S02

بهبود شرایط کسب و کار در راستای
رونق اقتصاد شهری
راهبرد

54,000,000,000

تعداد پروژههای سرمایهگذاری منعقد
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P02-A04-I01شده در پروژههای شهرداری از کانال اطالعات پایه
مشارکتها
پنجره واحد سرمایهگذاری استان

افزایش تعداد پروژههای سرمایهگذاری
منعقد شده در پروژههای شهرداری
شاخص
G05-S01-P02-A04-I01
از کانال پنجره واحد سرمایهگذاری
استان

سرمایهگذاری و
مشارکتها

G05-S01-P02-A04

طرح

سرمایهگذاری و
مشارکتها

ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری
با هدف هماهنگی کلیه نهادها و
سازمانهای مخاطب سرمایهگذاری

تعداد الیحه تسهیل سرمایهگذاری
سرمایهگذاری و
 G05-S01-P02-A03-I01و مشارکت بخش خصوصی تصویب اطالعات پایه
مشارکتها
شده در مرا کز ذیصالح

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

1.00

1.00

2.00

5.00

5.00

تعداد

تعداد

تعداد

10.00

تعداد

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

سازمان میادین

شاخص

سازمان میادین

توسعه و احداث مرا کز اداری و تجاری
G05-S02-P01-A03-I01
در مقیاس ملی با مشارکت شهرداری

G05-S02-P01-A03

مشارکت و حمایت در توسعه مرا کز
اداری و تجاری در مقیاس ملی
شاخص

طرح
سرمایهگذاری و
مشارکتها

سرمایهگذاری و
مشارکتها

تعداد شهرکهای تخصصی کسب
 G05-S02-P01-A02-I02و کار احداث شده با مشارکت بخش اطالعات پایه سازمان میادین
دولتی و خصوصی

احداث شهرکهای تخصصی کسب
 G05-S02-P01-A02-I02و کار با مشارکت بخش دولتی و
خصوصی
شاخص

سازمان میادین

مساحت شهرکهای تخصصی کسب
 G05-S02-P01-A02-I01و کار احداث شده با مشارکت بخش اطالعات پایه سازمان میادین
دولتی و خصوصی

احداث شهرکهای تخصصی کسب
 G05-S02-P01-A02-I01و کار با مشارکت بخش دولتی و
خصوصی

توسعه و احداث شهرکهای تخصصی
 G05-S02-P01-A02کسب و کار با مشارکت بخش دولتی و
خصوصی

طرح

سازمان میادین

مساحت شهرکهای تخصصی کسب
 G05-S02-P01-A01-I02و کار احداث شده براساس مکانیابی اطالعات پایه سازمان میادین
انجامشده

احداث شهرکهای تخصصی کسب و
G05-S02-P01-A01-I02
کار براساس مکانیابی انجامشده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

50,000,000,000

50,000,000,000

0

0

0

a

a

a

a

15,000.00

1.00

25,000.00

100,000.00

150,000.00

3.00

200,000.00

500,000.00

مترمربع

تعداد

تعداد

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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سال 96
شاخص
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G05-S02-P02

ارتقای کیفیت خدمات و فرآیندهای
شهرداری در راستای حمایت و بهبود
شرایط کسب و کار
4,000,000,000

تعداد

تعداد

سیاست
اجرایی

سرمایهگذاری و
تعداد کل طر حهای مشارکتی
اطالعات پایه
G05-S02-P01-A04-I02
مشارکتها
شناسایی شده در بلوار پیامبراعظم

سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
مشارکتها

تعداد طر حهای مشارکتی شناسایی
شده فرهنگی اقتصادی در بلوار
G05-S02-P01-A04-I02
پیامبراعظم که دارای پیوست
اقتصادی فرهنگی میباشند

ایجاد کاربریهای فرهنگی اقتصادی
G05-S02-P01-A04-I02
در بلوار پیامبراعظم
شاخص

a/b*100

سرمایهگذاری و
مشارکتها

70.00

90.00

درصد

a

تعداد

تعداد

شاخص

سرمایهگذاری و
مشارکتها

تعداد کاربریهای شناسایی شده
صنفی جهت استفاده از پتانسیلهای
سرمایهگذاری و
اطالعات پایه
بلوار پیامبراعظم جهت رونق
G05-S02-P01-A04-I01
مشارکتها
اقتصادی دارای مطالعه فنی و
اقتصادی

شناسایی کاربریهای صنفی جهت
بهرهبرداری از پتانسیلهای بلوار
G05-S02-P01-A04-I01
پیامبراعظم در راستای رونق اقتصاد
فرهنگی

G05-S02-P01-A04

بهرهبرداری از پتانسیلهای بلوار
پیامبراعظم در راستای رونق اقتصاد
فرهنگی

طرح

سرمایهگذاری و
مشارکتها

مترمربع

50,000,000,000

مساحت مرا کز اداری و تجاری در
سرمایهگذاری و
 G05-S02-P01-A03-I01مقیاس ملی احداث شده با مشارکت اطالعات پایه
مشارکتها
شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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سال 96
شاخص
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شاخص

طرح

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

اجرای برنامه جهت ارتقای
آ گاهیهای عمومی مردم در خصوص
G05-S02-P02-A02-I02
راههای کسب درآمد و ایجاد
خوشههای کارآفرینی
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

نفر ساعت برنامه آموزشی برگزار شده
سازمان فرهنگی
 G05-S02-P02-A02-I01جهت پرورش مهارتهای خالقانه و اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
کارآفرینی

برگزاری برنامههای آموزشی جهت
 G05-S02-P02-A02-I01توانمندسازی و پرورش مهارتهای
خالقانه و کارآفرینی شهروندان

G05-S02-P02-A02

توانمندی و تقویت روحیه کارآفرینی
شهروندان

تعداد فرآیندهای شهرداری مرتبط با
G05-S02-P02-A01-I01
حوزه کسب و کار شهری

اطالعات پایه

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد فرآیندهای شهرداری مرتبط با
 G05-S02-P02-A01-I01حوزه کسب و کار شهری که مهندسی اطالعات پایه
مجدد شده است

مهندسی مجدد فرآیندهای شهرداری
 G05-S02-P02-A01-I01در حوزه کسب و کار با هدف بهبود
شرایط کسب وکار

تسهیل ،رفع موانع حقوقی و
 G05-S02-P02-A01روانسازی فرآیندهای کاری شهرداری
با هدف بهبود شرایط کسب و کار

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

a

a

8.00

1,000.00

40.00

5,000.00

تعداد

تعداد

نفرساعت

نفرساعت

40.00

40.00

تعداد

40.00

a/b*100

50.00

100.00

درصد
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حمایت از طر حهای کارآفرینی و
دانشبنیان

شاخص

طرح

مالی و اقتصادی

سازمان میادین

شاخص

مالی و اقتصادی

طرح

مالی و اقتصادی

تنو عبخشی ظرفیتها و منابع
درآمدی پایدار

سیاست
اجرایی

20,000,000,000

بهرهبرداری از ظرفیت امال ک و
 G05-S03-P01-A01مستغالت شهرداری در راستای تأمین
درآمد پایدار

G05-S03-P01

G05-S03

پایدارسازی درآمدهای شهرداری

راهبرد

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

25,500,000,000

حجم ریالی خدمات و محصوالت
خریداری شده شهرداری از شرکت
اطالعات پایه مالی و اقتصادی
G05-S02-P02-A03-I02
دانشبنیان موجود مرتبط با
موضوعات شهری

حمایت از توسعه کسب و کارهای
 G05-S02-P02-A03-I02دانشبنیان مرتبط با موضوعات
شهری

حجم ریالی حمایتها و تسهیالت
 G05-S02-P02-A03-I01شهرداری از طر حهای کارآفرینی و اطالعات پایه مالی و اقتصادی
دانشبنیان (تأمین محل و )..

G05-S02-P02-A03-I01

G05-S02-P02-A03

حمایت از توسعه کسب و کارهای
دانشبنیان مرتبط با موضوعات
شهری

تعداد برنامه اجرا شده ارتقای
سازمان فرهنگی
آ گاهیهای عمومی مردم در خصوص
اطالعات پایه
G05-S02-P02-A02-I02
اجتماعی -ورزشی
راههای کسب درآمد و ایجاد شبکهها
و خوشههای کارآفرینی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

1,000,000,000.00

10,000,000,000.00

ریال

ریال

ریال

ریال

تعداد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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شاخص

G05-S03-P01-A02-I02

G05-S03-P01-A02-I02
کل درآمدهای شهرداری قم

حجم ریالی درآمدهای پایدار
شهرداری

 G05-S03-P01-A02-I02پایدارسازی درآمدهای شهرداری

G05-S03-P01-A02-I01

کل درآمدهای شهرداری قم

حجم ریالی تأمین درآمد از منابع
G05-S03-P01-A02-I01
درآمدی جدید

شناسایی و تأمین درآمد از منابع
G05-S03-P01-A02-I01
درآمدی جدید

G05-S03-P01-A02

شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای
شهرداری در جهت کسب درآمد

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

طرح

حجم ریالی درآمد پایدار محقق شده از
 G05-S03-P01-A01-I02طریق وا گذاری موقت (اجاره) امال ک و اطالعات پایه
مستغالت شهرداری

درآمد پایدار محقق شده از طریق
 G05-S03-P01-A01-I02وا گذاری موقت (اجاره) امال ک و
مستغالت شهرداری

درصد پیشرفت پروژه ثبت و
 G05-S03-P01-A01-I01بههنگامسازی اطالعات امال ک و اطالعات پایه
مستغالت شهرداری در بانک مکانی

پیشرفت پروژه ثبت و بههنگامسازی
 G05-S03-P01-A01-I01اطالعات امال ک و مستغالت شهرداری شاخص
در بانک مکانی

کدینگ

موضوع

دسته

درآمد

درآمد

ریال

ریال

درآمد

a/b*100

40.00

درصد

ریال

70.00

درآمد

درآمد

a/b*100

4.00

20.00

درصد

ریال

درآمد

مالی و اقتصادی

امال ک

ریال

امال ک

ریال

a

امال ک

a

100.00

100.00

درصد

درصد

امال ک

متولی اصلی
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شاخص

اطالعات پایه

شاخص

G05-S03-P01-A05

مطالعه و پیادهسازی طرح جامع
درآمدهای پایدار شهرداری

تعداد کل مناطقی که دفترچه ارزش
G05-S03-P01-A04-I01
معامالتی دارند

مناطقی که دفترچه ارزش معامالتی
G05-S03-P01-A04-I01
آنها بهروز شده است

بهروزرسانی دفترچه ارزش معامالتی
G05-S03-P01-A04-I01
امال ک

G05-S03-P01-A04

تعادلبخشی بین قیمت و شرایط
منطقه

طرح

اطالعات پایه

مالی و اقتصادی

امال ک

تعداد

اطالعات پایه

امال ک

امال ک

a/b*100

80.00

100.00

درصد

تعداد

شاخص

طرح

مالی و اقتصادی

درآمد

تعداد

درآمد

a

2.00

تعداد

10.00

درآمد

a

2.00

10.00

تعداد

تعداد

درآمد

طرح

مالی و اقتصادی

تعداد الیحه تنظیمی ارائه شده جهت
 G05-S03-P01-A03-I02اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض اطالعات پایه
شناسایی شده شهرداری

تنظیم و ارائه الیحه جهت اخذ عوارض
 G05-S03-P01-A03-I02از خدمات بدون عوارض شناسایی
شده شهرداری

شناسایی خدمات بدون عوارض
G05-S03-P01-A03-I01
شهرداری براساس قانون (تعداد)

اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض
G05-S03-P01-A03-I01
شهرداری

پیگیری اخذ عوارض از خدمات بدون
G05-S03-P01-A03
عوارض شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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استفاده بهینه از بازارهای مالی
(انتشار اوراق ،صکوک ،وام و )...به
عنوان مکمل نظام درآمدی

حجم ریالی تأمین منابع مالی از
خدمات فاینانس پروژههای شهری
اطالعات پایه
G05-S03-P01-A06-I01
با رویکرد استفاده از خدمات بانکی،
بیمهای و بورسی
درآمد

درآمد

a

ریال

ریال

طرح

مالی و اقتصادی

ریال

تأمین منابع مالی از خدمات فاینانس
 G05-S03-P01-A06-I01پروژههای شهری با رویکرد استفاده از شاخص
خدمات بانکی ،بیمهای و بورسی

G05-S03-P01-A06

G05-S03-P01-A05-I02

حجم ریالی کل درآمد شهرداری

اطالعات پایه

درآمد

درآمد

درآمد

a/b*100

55.00

درصد

75.00

درآمد

تعداد

درآمد

a

5.00

10.00

تعداد

ریال

 G05-S03-P01-A05-I02حجم ریالی درآمد نقدی شهرداری اطالعات پایه

G05-S03-P01-A05-I02

سهم درآمدی نقد به کل درآمد
شهرداری

شاخص

تعداد روش تأمین مالی پروژههای
 G05-S03-P01-A05-I01شهری براساس نوع پروژه منطبق با اطالعات پایه
قوانین و شرایط شهرداری قم

امکانسنجیهای قانونی ،فنی و
حقوقی ابزارها ،الگوها و نهادهای
 G05-S03-P01-A05-I01مرتبط با تأمین مالی پروژههای شهری شاخص
منطبق با قوانین و شرایط شهرداری
قم

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

اطالعات پایه

شاخص

تعداد امال ک ممیزی شده

G05-S03-P01-A07-I03

تعداد کل امال ک ممیزی شده

تعداد تغییرات ثبت شده در بانک
G05-S03-P01-A07-I03
اطالعات امال ک

 G05-S03-P01-A07-I03بهروز بودن بانک اطالعات امال ک

تعداد کل امال ک برنامهریزی شده
G05-S03-P01-A07-I02
جهت ممیزی

G05-S03-P01-A07-I02

G05-S03-P01-A07-I02

ممیزی امال ک

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

 G05-S03-P01-A07-I01تعداد تعرفههای درآمدی موجود اطالعات پایه

G05-S03-P01-A07-I01

تعداد تعرفههای درآمدزای
بهروزرسانی شده در سال جاری

بهروزرسانی تعرفههای درآمدی به
G05-S03-P01-A07-I01
ویژه عوارض نوسازی

G05-S03-P01-A07

افزایش وصولی حدا کثری درآمدهای
حاصل از عوارض و نوسازی

طرح

حجم ریالی اعتبار بانکی جهت تأمین
 G05-S03-P01-A06-I02مالی از طریق وام داخلی و خارجی در اطالعات پایه
حال حاضر (ریال)

اعتبار بانکی جهت تأمین مالی از
 G05-S03-P01-A06-I02طریق وام داخلی و خارجی در حال
حاضر

کدینگ

موضوع

دسته

امال ک

امال ک

تعداد

تعداد

امال ک

a/b*100

50.00

درصد

100.00

امال ک

تعداد

امال ک

20,000,000,000

تعداد

امال ک

a/b*100

50.00

درصد

100.00

درآمد

تعداد

a/b*100

70.00

100.00

درصد

ریال

درآمد

20,000,000,000

20,000,000,000

a

ریال

تعداد

درآمد

مالی و اقتصادی

درآمد

درآمد

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شفافسازی فرآیند محاسبات
عوارض و هزینههای اداره شهر برای
شهروندان

انتشار گزارش دورهای از هزینههای
 G05-S03-P02-A01-I02اداره شهر برای شهروندان در سال
جاری

درصد پیشرفت واقعی پروژه راهاندازی
G05-S03-P02-A01-I01
سامانه محاسبات امور درآمد

راهاندازی سامانه محاسبات امور
G05-S03-P02-A01-I01
درآمد

G05-S03-P02-A01

G05-S03-P02

افزایش مشارکت شهروندان در تأمین
هزینههای شهر

حجم ریالی قبضهای نوسازی صادر
G05-S03-P01-A07-I05
شده

حجم ریالی قبضهای نوسازی وصول
G05-S03-P01-A07-I05
شده

G05-S03-P01-A07-I05

وصول عوارض نوسازی

 G05-S03-P01-A07-I04تعداد امال ک دارای بدهی معوقه

تعداد قبضهای نوسازی وصول شده
G05-S03-P01-A07-I04
از امال کی که دارای بدهی معوقه است

پیگیری وصول قبضهای عوارض
G05-S03-P01-A07-I04
نوسازی از امال ک دارای بدهی معوقه

کدینگ

موضوع

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

درآمد

درآمد

درآمد

1,500,000,000

1,500,000,000

طرح

مالی و اقتصادی

1,500,000,000

a

a

2.00

50.00

10.00

100.00

تعداد

درصد

درصد

ریال
سیاست
اجرایی

درآمد

درآمد

ریال

درآمد

a/b*100

75.00

درصد

تعداد

90.00

درآمد

درآمد

a/b*100

80.00

95.00

درصد

تعداد

درآمد

5,500,000,000

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

طرح

حجم ریالی کل درآمدهای ناشی از
G05-S03-P02-A02-I03
عوارض نوسازی

حجم ریالی درآمدهای وصول شده
G05-S03-P02-A02-I03
غیرحضوری

سهم درآمدهای عوارض نوسازی
G05-S03-P02-A02-I03
وصول شده به صورت غیرحضوری

 G05-S03-P02-A02-I02تعداد قبوض نوسازی صادر شده

تعداد قبوض نوسازی اخذ شده به
G05-S03-P02-A02-I02
صورت غیرحضوری توسط شهروندان

G05-S03-P02-A02-I02

صدور قبض نوسازی به صورت
غیرحضوری

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

درصد پیشرفت پروژه راهاندازی
 G05-S03-P02-A02-I01سامانه صدور و پرداخت انواع عوارض اطالعات پایه
شهری به صورت غیرحضوری

راهاندازی سامانه صدور و پرداخت
 G05-S03-P02-A02-I01انواع عوارض شهری به صورت
غیرحضوری

G05-S03-P02-A02

مکانیزه نمودن فرآیند صدور و
پرداخت انواع عوارض شهری به
صورت غیرحضوری

تعداد گزارش دورهای از هزینههای
 G05-S03-P02-A01-I02اداره شهر که برای شهروندان منتشر اطالعات پایه
شده در سال در حال حاضر

کدینگ

موضوع

دسته

درآمد

درآمد

ریال

ریال

درآمد

a/b*100

25.00

درصد

90.00

درآمد

10.00

70.00

درصد

درصد

تعداد

a/b*100

a

100.00

100.00

درصد

درآمد

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

تعداد

تعداد

درآمد

درآمد

درامد

مالی و اقتصادی

درآمد

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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طراحی و ارائه بستههای تشویقی و
محرک متنوع در راستای پرداخت
بهموقع عوارض شهری

شاخص

تدوین و تصویب لوایح اخذ بهای
 G05-S03-P02-A04-I01خدمات از شهروندان بر پایه قیمت
تمامشده

G05-S03-P02-A04

تدوین و تصویب لوایح اخذ بهای
خدمات از شهروندان بر پایه قیمت
تمامشده

حجم ریالی قبضهای نوسازی صادر
G05-S03-P02-A03-I02
شده

حجم ریالی قبوض نوسازی وصول
G05-S03-P02-A03-I02
شده در موعد مقرر

G05-S03-P02-A03-I02

دریافت بهموقع عوارض نوسازی

حجم ریالی قبضهای نوسازی صادر
G05-S03-P02-A03-I01
شده

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

2,000,000,000

درآمد

2,000,000,000

a/b*100

50.00

100.00

درصد

ریال

مالی و اقتصادی

درآمد

درآمد

ریال

درآمد

a/b*100

75.00

درصد

ریال

90.00

درآمد

درآمد

a/b*100

10.00

15.00

درصد

ریال

درآمد

طرح

مالی و اقتصادی

حجم ریالی محرکهای تشویقی
( G05-S03-P02-A03-I01جایزه خوش حسابی) اعمال شده در اطالعات پایه
پرداخت بهموقع عوارض نوسازی

طراحی و ارائه بستههای تشویقی و
 G05-S03-P02-A03-I01محرک متنوع در راستای پرداخت
بهموقع عوارض شهری

G05-S03-P02-A03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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حجم ریالی تحقق درآمدهای
شهرداری

جذب اعتبارات سفر مقام معظم
G05-S03-P03-A01-I01
رهبری (مدظله العالی) به قم

جذب منابع ملی و استانی در راستای
G05-S03-P03-A01
پروژههای شهری قم

G05-S03-P03

جذب منابع ملی و استانی

حجم ریالی درآمدهای پیشبینی
G05-S03-P02-A04-I03
شده شهرداری

G05-S03-P02-A04-I03

G05-S03-P02-A04-I03

تحقق درآمدهای شهرداری

G05-S03-P02-A04-I02

حجم ریالی کل درآمد شهرداری

حجم ریالی درآمد کسب شده از طریق
G05-S03-P02-A04-I02
شهروندان بهطور مستقیم

G05-S03-P02-A04-I02

مشارکت مستقیم شهروندان در
تأمین منابع

شاخص

درآمد

طرح

مالی و اقتصادی

a

2,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00

ریال

ریال

سیاست
اجرایی

درآمد

درآمد

ریال

درآمد

a/b*100

درصد

ریال

0

85.00

95.00

درآمد

درآمد

ریال

درآمد

درصد

a/b*100

درآمد

2,000,000,000

تعداد

تعداد

درآمد

مالی و اقتصادی

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

تعداد خدمات شهرداری که براساس
 G05-S03-P02-A04-I01قوانین ،امکان اخذ بهای خدمات اطالعات پایه
وجود دارد

تعداد خدمات شهرداری که دارای
 G05-S03-P02-A04-I01بهای تمام شده جهت اخذ بهای اطالعات پایه
خدمات شهری میباشد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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G05-S04-P01-A01-I01

G05-S04-P01-A01
تدوین و استقرار بانک اطالعات
امال ک ،اموال و داراییهای را کد
مشهود و نامشهود

شناسایی بانک اطالعات امال ک،
اموال و داراییهای را کد مشهود و
نامشهود

مالی و اقتصادی

حجم ریالی داراییهای شناسایی
G05-S04-P01-A01-I02
شده استهال کپذیر شهرداری

شناسایی داراییهای مشهود را کد
G05-S04-P01-A01-I02
شهرداری
اطالعات پایه مالی و اقتصادی

شاخص

مالی و اقتصادی

درصد پیشرفت پروژه تدوین و استقرار
 G05-S04-P01-A01-I01بانک اطالعات امال ک ،اموال و اطالعات پایه مالی و اقتصادی
داراییهای را کد مشهود و نامشهود

شاخص

طرح

مالی و اقتصادی

G05-S04-P01

استفاده بهینه از اموال و داراییهای
را کد

سیاست
اجرایی

0

G05-S04

مدیریت منابع و مصارف و استفاده
بهینه از اموال و داراییهای را کد

درآمد

درآمد

راهبرد

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

درآمد

108,000,000,000

حجم ریالی جذب منابع مالی ملی و
G05-S03-P03-A01-I02
استانی در راستای پروژههای شهری

جذب منابع مالی ملی و استانی در
 G05-S03-P03-A01-I02راستای پروژههای شهری (به غیر از
منابع دفتر رهبری(مدظله العالی))

حجم ریالی جذب منابع مالی ملی و
G05-S03-P03-A01-I01
استانی در راستای پروژههای شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

(a+b+c)/
(d+e+f)*100

a

a

20.00

100.00

20.00

100.00

1,500,000,000,000.00 800,000,000,000.00

ریال

درصد

درصد

درصد

ریال

ریال

ریال

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شناسایی داراییهای نامشهود را کد
G05-S04-P01-A01-I03
شهرداری

G05-S04-P01-A01-I04

شناسایی امال ک را کد شهرداری

شاخص

امال ک

a/b*100

10.00

20.00

درصد

حجم ریالی داراییهای شناسایی
G05-S04-P01-A01-I03
شده نامشهود شهرداری

ریال

ریال

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

حجم ریالی داراییهای را کد نامشهود
 G05-S04-P01-A01-I03شناسایی شده شهرداری ثبت شده اطالعات پایه مالی و اقتصادی
در بانک اطالعاتی اموال

شاخص

مالی و اقتصادی

a/b*100

10.00

درصد

ریال

ریال

ریال

50.00

حجم ریالی داراییهای را کد
 G05-S04-P01-A01-I02شناسایی نقصانپذیر شهرداری ثبت اطالعات پایه مالی و اقتصادی
شده در بانک اطالعاتی اموال

حجم ریالی داراییهای را کد
شناسایی شده استهال کناپذیر
G05-S04-P01-A01-I02
اطالعات پایه مالی و اقتصادی
شهرداری ثبت شده در بانک اطالعاتی
اموال

حجم ریالی داراییهای را کد
شناسایی شده استهال کپذیر
اطالعات پایه مالی و اقتصادی
G05-S04-P01-A01-I02
شهرداری ثبت شده در بانک اطالعاتی
اموال

ریال

حجم ریالی داراییهای شناسایی
G05-S04-P01-A01-I02
شده نقصانپذیر شهرداری

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

ریال

حجم ریالی داراییهای شناسایی
G05-S04-P01-A01-I02
شده استهال کناپذیر شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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وصول درآمد از محل بهکاراندازی
 G05-S04-P01-A03-I01اموال و داراییهای را کد مشهود
شهرداری

درآمدزایی از امال ک و داراییهای را کد
G05-S04-P01-A03
مشهود شهرداری

حجم ریالی درآمد محقق شده از
G05-S04-P01-A02-I01
داراییهای نامشهود شهرداری

درآمدزایی از داراییهای نامشهود
G05-S04-P01-A02-I01
شهرداری

G05-S04-P01-A02

برنامهریزی در راستای بهرهبرداری
و استفاده از داراییهای نامشهود
شهرداری

مساحت کل امال ک شناسایی شده با
G05-S04-P01-A01-I05
مالکیت شهرداری

مساحت امال ک را کد شناسایی شده
G05-S04-P01-A01-I05
با مالکیت شهرداری (مترمربع)

توسعه سطح شناسایی امال ک را کد
G05-S04-P01-A01-I05
شهرداری

G05-S04-P01-A01-I04

تعداد امال ک شناسایی شده با
مالکیت شهرداری

تعداد امال ک را کد شناسایی شده با
G05-S04-P01-A01-I04
مالکیت شهرداری

کدینگ

موضوع

شاخص

طرح

مالی و اقتصادی

مالی و اقتصادی

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

شاخص

مالی و اقتصادی

a

a

مالی و اقتصادی

ریال

ریال

ریال

طرح

اطالعات پایه

امال ک

مترمربع

اطالعات پایه

امال ک

امال ک

a/b*100

10.00

درصد

تعداد

20.00

امال ک

امال ک

تعداد

مترمربع

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

برنامهریزی

تعداد فعالیتهایی که قیمت تمام
G05-S04-P02-A01-I02
شده آنها محاسبه شده است

توسعه فعالیتها و خدماتی که بهای
G05-S04-P02-A01-I02
تمام شده آنها محاسبه شده

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

شاخص

مالی و اقتصادی

5,000,000,000

5,000,000,000

طرح

5,000,000,000

برنامهریزی

سیاست
اجرایی

8,000,000,000

درصد پیشرفت واقعی پروژه استقرار
 G05-S04-P02-A01-I01بودجهریزی عملیاتی با رویکرد اطالعات پایه مالی و اقتصادی
برنامهمحوری

استقرار بودجهریزی عملیاتی با رویکرد
G05-S04-P02-A01-I01
برنامهمحوری

استقرار بودجهریزی عملیاتی با رویکرد
G05-S04-P02-A01
برنامهمحوری

G05-S04-P02

ارتقای بهرهوری در بودجهریزی

حجم ریالی درآمد وصول شده حاصل
G05-S04-P01-A03-I02
از فروش اموال را کد شهرداری

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

a

a

70.00

100.00

تعداد

تعداد

درصد

درصد

ریال

وصول درآمد حاصل از فروش اموال
G05-S04-P01-A03-I02
را کد شهرداری

شاخص

مالی و اقتصادی

ریال

ریال

a

حجم ریالی درآمدهای وصول شده از
 G05-S04-P01-A03-I01محل بهکاراندازی اموال و داراییهای اطالعات پایه مالی و اقتصادی
را کد مشهود شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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پیادهسازی حسابداری تعهدی
متناسب با شهرداری در تمامی
حوزههای شهرداری

پیادهسازی حسابداری تعهدی
متناسب با شهرداری در تمامی
حوزههای شهرداری

شاخص

طرح

مالی و اقتصادی

مالی و اقتصادی

حجم ریالی کل درآمد واریزی مناطق
G05-S04-P02-A03-I01
با حساب شهرداری مرکز

حجم ریالی منابع تزریق شده از
G05-S04-P02-A03-I01
شهرداری مرکزی به مناطق محروم

تخصیص منابع مالی در شاخصهای
 G05-S04-P02-A03-I01محرومیتزدایی در محالت و مناطق
محروم بر اساس صندوق متمرکز

G05-S04-P02-A03

توزیع متعادل و عادالنه منابع
درآمدی در سطح مناطق با رویکرد
حمایت از مناطق محروم

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

30.00

50.00

درصد

درصد

ریال

a/b*100

a

100.00

100.00

درصد

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

مالی و اقتصادی

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

ریال

شاخص

طرح

مالی و اقتصادی

درصد پیشرفت پروژه پیادهسازی
حسابداری تعهدی متناسب با
اطالعات پایه مالی و اقتصادی
G05-S04-P02-A02-I01
شهرداری در تمامی حوزههای
شهرداری

G05-S04-P02-A02-I01

G05-S04-P02-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

شاخص

تعداد پروژههای شهرداری که در
اسناد مالی و قراردادهای سهم
اطالعات پایه
G05-S04-P02-A04-I03
تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی در
مراحل مناقصه مشخص شده است

اصالح فرآیند قراردادها جهت
G05-S04-P02-A04-I03
تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی

حجم ریالی کل تخصیص منابع مالی
G05-S04-P02-A04-I02
صورت گرفته
اطالعات پایه

حجم ریالی تخصیص منابع مالی
پروژههای شهرداری براساس مصوبه
اطالعات پایه
G05-S04-P02-A04-I02
کمیته تخصیص (مدیریت توزیع منابع
براساس پیشرفت پروژه)

تخصیص منابع برای تأمین منابع
G05-S04-P02-A04-I02
مالی پروژههای اولویتدار شهری

شاخص

قراردادها

تعداد

قراردادها

a/b*100

50.00

درصد

100.00

برنامهریزی

ریال

a/b*100

25.00

100.00

درصد

درصد

برنامهریزی

3,000,000,000

a

100.00

100.00

درصد

ریال

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

طرح

برنامهریزی

درصد پیشرفت واقعی پروژه استقرار
 G05-S04-P02-A04-I01کمیته تخصیص و زیرساختهای اطالعات پایه
مربوطه پروژههای شهری

G05-S04-P02-A04-I01

تخصیص هدفمند منابع مالی

پیادهسازی ساز و کار کمیته تخصیص
 G05-S04-P02-A04منابع نقدی و غیرنقدی در راستای
بهینهسازی مصرف منابع

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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تدوین الیحه تنظیم مقررات مالی
شهرداری

شاخص

طرح

مالی و اقتصادی

مالی و اقتصادی

تملک هدفمند اراضی در مسیر
پروژهها
شاخص

فاصله زمانی بین آزادسازی نهایی
 G05-S04-P03-A02-I01امال ک تملک شده و اجرای پروژههای اطالعات پایه
شهری در عرصه ملک

G05-S04-P03-A02-I01

G05-S04-P03-A02

برنامهریزی و مدیریت آزادسازی
امال ک با رویکرد کاهش هزینه
طرح

امال ک

امال ک

مالی و اقتصادی

درصد پیشرفت واقعی پروژه تدوین و
 G05-S04-P03-A01-I01بههنگامسازی الیحه تنظیم مقررات اطالعات پایه مالی و اقتصادی
مالی شهرداری

تدوین و بههنگامسازی الیحه تنظیم
G05-S04-P03-A01-I01
مقررات مالی شهرداری

G05-S04-P03-A01

G05-S04-P03

مدیریت هزینه و انضباط مالی

سیاست
اجرایی

100,000,000,000

100,000,000,000

a

a

120.00

60.00

تعداد روز

تعداد روز

درصد

درصد

ریال

مالی و اقتصادی

ریال

a

قراردادها

تعداد

حجم ریالی منابع غیرنقدی ارزیابی
 G05-S04-P02-A04-I04شده جهت تخصیص در پروژههای اطالعات پایه مالی و اقتصادی
شهرداری

ارزیابی منابع غیرنقدی جهت
G05-S04-P02-A04-I04
تخصیص در پروژههای شهرداری

شاخص

 G05-S04-P02-A04-I03تعداد مناقصات برگزار شده شهرداری اطالعات پایه

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

شاخص

نسبت بودجه جاری و نگهداری شهر
G05-S04-P03-A03-I01
به کل بودجه

G05-S04-P03-A03

کنترل هزینههای جاری و نگهداری
شهر
شاخص

طرح

تعداد امال ک را کد (عدم احراز مالکیت
 G05-S04-P03-A02-I04شهرداری) شناسایی شده با مالکیت اطالعات پایه
شهرداری

G05-S04-P03-A02-I04

شناسایی امال ک را کد شهرداری

حجم ریالی کل پروژههای تملک
G05-S04-P03-A02-I03
صورت گرفته
اطالعات پایه

حجم ریالی تملک انجام گرفته
 G05-S04-P03-A02-I03منطبق بر ردیفها و پیوستهای اطالعات پایه
بودجه

حجم ریالی تملک مطابق با
 G05-S04-P03-A02-I03اولویتهای شهرداری (ردیفها و
پیوستهای بودجه)

تعداد کل پروژههای تملک صورت
G05-S04-P03-A02-I02
گرفته

تعداد تملک انجام گرفته منطبق بر
G05-S04-P03-A02-I02
ردیفها و پیوستهای بودجه

تملک مطابق با اولویتهای
 G05-S04-P03-A02-I02شهرداری (ردیفها و پیوستهای
بودجه)

کدینگ

موضوع

دسته

مالی و اقتصادی

مالی و اقتصادی

امال ک

25.00

15.00

a/b*100

درصد

تعداد

امال ک

تعداد

a

امال ک

ریال

امال ک

100,000,000,000

ریال

امال ک

100,000,000,000

a/b*100

65.00

درصد

تعداد

95.00

امال ک

امال ک

a/b*100

65.00

95.00

درصد

تعداد

امال ک

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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سیاست
اجرایی

راهبرد

شاخص

G06-S01-P01-A01-I01

تعداد کل طر حهای مطالعاتی
وتحقیقاتی منعقد شده
اطالعات پایه

تعداد طر حهای تحقیقاتی و مطالعاتی
که مجری آن دانشگاهها ،مرا کز علمی
اطالعات پایه
G06-S01-P01-A01-I01
و تحقیقاتی و شهرکهای فناوری
میباشند

ارتقای کیفی طر حهای تحقیقاتی در
G06-S01-P01-A01-I01
حوزههای مدیریت شهری

ارتقای کیفی و کمی مطالعات
G06-S01-P01-A01
کاربردی در حوزههای مدیریت شهری

نهادینهسازی تصمیمگیری بر
محوریت پژوهش در شهرداری
(پژوهشمحوری)

ارتقای نگرش راهبردی-کاربردی
به مطالعات و پژوهشهای شهری
(دانشمحوری)

طرح

G06-S01-P01

G06-S01

G06

هدف

پژوهشکده

پژوهشکده

تعداد

a/b*100

50.00

80.00

درصد

تعداد

پژوهشکده

برنامهریزی

50,000,000,000

50,500,000,000

52,500,000,000

ریال
178,000,000,000

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

اطالعات پایه مالی و اقتصادی

ریال

توسعه شهر خالق و هوشمند

G05-S04-P03-A03-I01

حجم ریالی هزینههای جاری و
نگهداری شهر
حجم ریالی کل بودجه

G05-S04-P03-A03-I01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
شاخص
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار)
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شاخص

برنامهریزی

ارائه گزارشات تحلیلی توسط
 G06-S01-P01-A02-I02پژوهشکده شهرداری به مدیران ارشد
و اعضای شورای شهر

تعداد پرسنل عضو و مشاوران رسمی
G06-S01-P01-A02-I01
پژوهشکده شهرداری

شاخص

اطالعات پایه

برنامهریزی

a

4.00

تعداد

تعداد

20.00

پژوهشکده

پژوهشکده

a/b*100

10.00

50.00

درصد

ریال

تعداد

برنامهریزی

طرح

اطالعات پایه

پژوهشکده

0

ریال

برنامهریزی

0

a/b*100

1.00

1.00

درصد

تعداد
پژوهشکده

50,000,000,000

50,000,000,000

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

پژوهشکده

پژوهشکده

برنامهریزی

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

تعداد پرسنل عضو و یا مشاوران
 G06-S01-P01-A02-I01پژوهشکده شهرداری دارای مرتبه اطالعات پایه
دانشگاهی

تقویت ساختار مرکز پژوهشهای
G06-S01-P01-A02-I01
شهرداری

تقویت ساختار و نقش مرکز پژوهش در
G06-S01-P01-A02
تصمیمات مدیران

G06-S01-P01-A01-I03

کل بودجه شهرداری

میزان بودجه آموزشی و پژوهشی
G06-S01-P01-A01-I03
شهرداری

G06-S01-P01-A01-I03

سهم بودجه آموزشی و پژوهشی

تعداد مطالعات کاربردی برنامهریزی
G06-S01-P01-A01-I02
شده در برنامه عملیاتی شهرداری

انجام مطالعات کاربردی در حوزه
G06-S01-P01-A01-I02
مدیریت شهری

ارتقای کمی مطالعات کاربردی در
G06-S01-P01-A01-I02
حوزههای مدیریت شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

برنامهریزی

حمایت از پایاننامههای تحصیالت
G06-S01-P01-A04
تکمیلی در موضوعات مدیریت شهری
طرح

 G06-S01-P01-A03-I02تعداد کل طر حهای تحقیقاتی مصوب اطالعات پایه

مجموع نمره ارزیابی راهکار و نتایج
 G06-S01-P01-A03-I02طر حهای تحقیقاتی توسط واحد اطالعات پایه
تخصصی

ارزیابی نتایج کاربست پروژهها و
 G06-S01-P01-A03-I02طر حهای تحقیقاتی توسط واحد
تخصصی
شاخص

 G06-S01-P01-A03-I01تعداد کل طر حهای تحقیقاتی مصوب اطالعات پایه

تعداد سمینار و دوره آموزشی عملیاتی
 G06-S01-P01-A03-I01منتج از طر حهای تحقیقاتی براساس اطالعات پایه
اعالم نظر ذینفعان

500,000,000

تعداد

برنامهریزی

پژوهشکده

پژوهشکده

درصد

برنامهریزی

a/b*100

70.00

درصد

تعداد

تعداد

80.00

پژوهشکده

پژوهشکده

پژوهشکده

(a+b)/c*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

برنامهریزی

طرح

اطالعات پایه

پژوهشکده

تعداد دستورالعملهای عملیاتی
 G06-S01-P01-A03-I01منتج از طر حهای تحقیقاتی موجود اطالعات پایه
براساس اعالم نظر ذینفعان

اطالعرسانی وآموزش نتایج طر حهای
G06-S01-P01-A03-I01
تحقیقاتی

G06-S01-P01-A03

کاربست نتایج تحقیقات در اجرای
پروژههای شهری

تعداد گزارشات تحلیلی ارائه شده
 G06-S01-P01-A02-I02توسط پژوهشکده شهرداری به
مدیران ارشد و اعضای شورای شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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اداره کل فناوری
اطالعات

برنامهریزی

2,000,000,000

مستندسازی تجارب ملی و بینالمللی
G06-S01-P02-A01-I03
در حوزه مدیریت شهری
شاخص

تعداد تجارب و دانشهای بومی
 G06-S01-P02-A01-I02شهرداری قم منتشر شده در قالب اطالعات پایه
کتاب یا انتشار در مجلههای تخصصی

G06-S01-P02-A01-I02

انتشار و مستندسازی تجارب و
دانشهای بومی شهرداری قم
شاخص

روابط عمومی

a

2.00

10.00

10.00

تعداد

درصد

تعداد

0.00

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

پژوهشکده

a

a

a/b*100

25.00

100.00

درصد

تعداد

پژوهشکده

2,000,000,000

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

500,000,000

500,000,000

2,000,000,000

اداره کل فناوری
درصد پیشرفت استقرار نرمافزار شیر
اطالعات پایه
G06-S01-P02-A01-I01
اطالعات
پونت در شهرداری

ثبت دانش فنی اطالعات (استقرار
G06-S01-P02-A01-I01
نرمافزار شیر پونت در شهرداری)

مستندسازی تجارب ملی و بینالمللی
G06-S01-P02-A01
در حوزه مدیریت شهری

G06-S01-P02

استقرار مدیریت دانش و تسهیم
تجارب در شهرداری

تعداد کل پایاننامههای تحصیالت
G06-S01-P01-A04-I01
تکمیلی در موضوعات مدیریت شهری

اطالعات پایه

پژوهشکده

پژوهشکده

شاخص

برنامهریزی

تعداد پایاننامههای تحصیالت
 G06-S01-P01-A04-I01تکمیلی در موضوعات مدیریت شهری اطالعات پایه
مورد حمایت شهرداری

حمایت از پایاننامههای تحصیالت
 G06-S01-P01-A04-I01تکمیلی در زمینه موضوعات مدیریت
شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

طرح

شاخص

برگزاری جلسات و مذا کرات
 G06-S01-P02-A03-I02مستقیم با مرا کز مختلف مطالعات و
پژوهشهای شهری
50.00

شاخص

پژوهشکده

a

5.00

تعداد

20.00

پژوهشکده

تعداد

پژوهشکده

a

5.00

25.00

تعداد

طرح

پژوهشکده

تعداد تجارب مدون سایر
کالنشهرهای جمعآوری و منتشرشده
اطالعات پایه
G06-S01-P02-A03-I01
در موضوعات و اولویتهای کاری
شهرداری قم

مستندسازی و انتشار تجارب
 G06-S01-P02-A03-I01سایر کالنشهرها در موضوعات و
اولویتهای کاری شهرداری قم

تبادل تجربیات با شهرهای موفق ملی
 G06-S01-P02-A03و بینالمللی و استفاده حدا کثری از
ظرفیتهای علمی -پژوهشی موجود

تعداد پروژههای بارگذاری شده در
G06-S01-P02-A02-I01
سیستم کنترل پروژه

اطالعات پایه

برنامهریزی

تعداد

a/b*100

10.00

50.00

درصد

برنامهریزی

برنامهریزی

اداره کل فناوری
اطالعات

برنامهریزی

تعداد

تعداد

تعداد دانش ،تجربیات و رخدادهای
 G06-S01-P02-A02-I01ثبت شده در زیرساخت تسهیم دانش اطالعات پایه
شهرداری

ثبت دانش و رخدادها در زیرساخت
G06-S01-P02-A02-I01
تسهیم دانش شهرداری

G06-S01-P02-A02

ایجاد زیرساخت تبادل و انتقال
دانش پروژههای شهری در سطح
شهرداریها (شبکه دانش شهرداری)

تعداد تجارب ملی و بینالمللی انجام
 G06-S01-P02-A01-I03شده در حوزه مدیریت شهری که اطالعات پایه
مستندسازی و ترویج شدهاند

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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برگزاری آموزشهای مجازی

مجموع نفر ساعت آموزش مجازی
G06-S02-P01-A01-I03
برگزار شده برای پرسنل

G06-S02-P01-A01-I03

G06-S02-P01-A01-I02

تعداد کل پرسنل شهرداری

نفر ساعت آموزش برگزار شده برای
G06-S02-P01-A01-I02
پرسنل

G06-S02-P01-A01-I02

سرانه آموزش پرسنل شهرداری

35.00

نفرساعت

اطالعات پایه منابع انسانی

شاخص

نفرساعت

منابع انسانی

15.00

75,000.00

100,000.00

نفرساعت

تعداد

تعداد

درصد

a/b*100

a/b

a/b*100

85.00

100.00

درصد

اطالعات پایه منابع انسانی

5,000,000,000

66,055.00

0.95

0.80

50.00

تعداد

تعداد

اطالعات پایه منابع انسانی

شاخص

منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی
5,000,000,000

تعداد دورههای آموزشی مطابق با
G06-S02-P01-A01-I01
برنامه مصوب

تعداد دورههای آموزشی برگزار شده
G06-S02-P01-A01-I01
مطابق با برنامه مصوب

اطالعات پایه منابع انسانی

0

G06-S02-P01-A01-I01

تحقق تقویم آموزشی

منابع انسانی

0

شاخص

G06-S02-P01-A01

نیازسنجی و توانمندسازی منابع
انسانی مبنی بر آنالیز شغل و شاغل

طرح

5,000,000,000

منابع انسانی

G06-S02-P01

توانمندسازی و افزایش دانش و
مهارت پرسنل شهرداری

سیاست
اجرایی

5,000,000,000

G06-S02

13,500,000,000

ارتقای سطح دانش و آ گاهی
سرمایههای انسانی شهر

پژوهشکده

راهبرد

انجام جلسات و مذا کرات مستقیم
(در قالب ،جلسه ،همایش ،و )...با
اطالعات پایه
G06-S01-P02-A03-I02
مرا کز مختلف مطالعات و پژوهشهای
شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
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تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز
 G06-S02-P01-A02-I02شهرداری در دانشگاه جامع علمی و
کاربردی

اطالعرسانی و ارتقای سطح آ گاهی
 G06-S02-P02-A01شهروندان نسبت به اهداف و وظایف
شهرداری و تکالیف شهروندی

G06-S02-P02

گسترش آموزشهای شهروندی و
ارتقای فرهنگ شهروندی (حقوق و
تکالیف شهروندی)
طرح

5,500,000,000

روابط عمومی

سیاست
اجرایی

تعداد

تعداد

8,500,000,000

دانشگاه علمی و
تعداد فار غالتحصیل از دانشگاه جامع
اطالعات پایه
G06-S02-P01-A02-I02
کاربردی
علمی و کاربردی (سه سال اخیر)

تعداد پرسنل فار غالتحصیل از
دانشگاه جامع علمی و کاربردی که
اطالعات پایه منابع انسانی
G06-S02-P01-A02-I02
استخدام شهرداری شدهاند (سه سال
اخیر)

شاخص

منابع انسانی

a/b*100

25.00

درصد

35.00

تعداد رشتههای تخصصی مورد نیاز
 G06-S02-P01-A02-I01مدیریت شهری دانشگاه جامع علمی اطالعات پایه منابع انسانی
و کاربردی

شاخص

منابع انسانی

a

10.00

20.00

تعداد

تعداد

راهاندازی رشتههای تخصصی مورد
 G06-S02-P01-A02-I01نیاز مدیریت شهری دانشگاه جامع
علمی و کاربردی

منابع انسانی

طرح

ارتقای کیفی دانشگاه جامع علمی و
 G06-S02-P01-A02کاربردی شهرداری در راستای تأمین
مهارتهای مورد نیاز مدیریت شهری

مجموع نفر ساعت آموزش برگزار شده
G06-S02-P01-A01-I03
برای پرسنل

اطالعات پایه منابع انسانی

نفرساعت

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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برگزاری کارگاهها و فعالیتهای
آموزشی و ترویجی حضوری و
غیرحضوری با هدف ارتقای فرهنگ
شهروندی
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

G06-S02-P02-A02-I01

تعداد شهروند مورد ارزیابی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

نمره ارزیابی شهروندان در خصوص
سازمان فرهنگی
 G06-S02-P02-A02-I01میزان احساس تعلق شهروندان به اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
شهر و محله خود

میزان احساس تعلق شهروندان به
G06-S02-P02-A02-I01
شهر و محله خود

G06-S02-P02-A02

G06-S02-P02-A01-I02

تعداد کل بستههای آموزشی و
اطالعرسانی ارائه شده

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

تعداد بستههای آموزشی و
سازمان فرهنگی
 G06-S02-P02-A01-I02اطالعرسانی در خصوص حقوق و اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
تکالیف شهروندی

افزایش تعداد بستههای آموزشی و
 G06-S02-P02-A01-I02اطالعرسانی در خصوص حقوق و
تکالیف شهروندی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

500,000,000

3,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

نفر ساعت آموزش در خصوص
سازمان فرهنگی
 G06-S02-P02-A01-I01آشنایی با وظایف شهرداری ،حقوق اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
شهروندی و محدوده وظایف

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

500,000,000

ارتقای سطح آ گاهی شهروندان با
وظایف شهرداری ،حقوق شهروندی
G06-S02-P02-A01-I01
و محدوده وظایف از طریق آموزش
شهروندی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a/b*100

a

65.00

30.00

5,000.00

90.00

40.00

10,000.00

تعداد

درصد

درصد

تعداد

تعداد

درصد

نفرساعت

نفرساعت

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
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سال 96
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G06-S02-P02-A03

توسعه زیرساخت ارتباطی شهروندان
و شهرداری (کانال مشارکت)
طرح

روابط عمومی

تعداد دقیقه محتوای شنیداری پخش
سازمان فرهنگی
 G06-S02-P02-A02-I05شده از صدای مرکز قم با موضوعات اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
ارتقای فرهنگ شهروندی

پخش محتوای شنیداری از صدای
 G06-S02-P02-A02-I05مرکز قم با هدف ارتقای فرهنگ
شهروندی
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد دقیقه محتوای رسانهای
سازمان فرهنگی
دیداری تولید شده (فیلم ،پویانمایی
اطالعات پایه
G06-S02-P02-A02-I04
اجتماعی -ورزشی
و  )...در راستای ارتقای فرهنگ
شهروندی

تولید محتوای رسانهای دیداری با
G06-S02-P02-A02-I04
هدف ارتقای فرهنگ شهروندی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد روز تابلوهای تبلیغات شهری
سازمان فرهنگی
( G06-S02-P02-A02-I03تجاری و غیرتجاری) اختصاصیافته اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
به موضوعات فرهنگ شهروندی

ارتقای فرهنگ شهروندان با استفاده
از روز تابلوهای تبلیغات شهری
G06-S02-P02-A02-I03
اختصاصیافته به موضوعات فرهنگ
شهروندی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

G06-S02-P02-A02-I02

تعداد همایشها ،مسابقات و
جشنوارهها با موضوع فرهنگ
شهروندی

برگزاری مسابقات و همایشهای
G06-S02-P02-A02-I02
ارتقای فرهنگ شهروندی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

a

a

a

a

500.00

20.00

3,000.00

4.00

4.00

5,000.00

120.00

تعداد روز تابلو

تعداد

دقیقه

دقیقه

دقیقه

دقیقه

تعداد روز تابلو

5,000.00

10.00

10.00

تعداد
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شاخص

روابط عمومی

G06-S02-P02-A04-I01

G06-S02-P02-A04-I01

G06-S02-P02-A04

تعداد فراخوانهای شناسایی
ایدههای خالقانه شهروندان در
موضوعات شهری

توسعه فراخوانهای شناسایی
ایدههای خالقانه شهروندان در
موضوعات شهری
سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

روابط عمومی

پذیرش ایدههای خالقانه شهروندان

G06-S02-P02-A03-I03

تعداد تماس تلفنی گرفته شده
شهروندان با سامانه 137

اطالعات پایه روابط عمومی

تعداد تماس تلفنی گرفته شده
 G06-S02-P02-A03-I03شهروندان با سامانه  137پیگیری اطالعات پایه روابط عمومی
شده

پاسخ به شهروندان از طریق سامانه
G06-S02-P02-A03-I03
137

تعداد زیرساخت (کانالهای) ارتباطی
G06-S02-P02-A03-I02
غیرحضوری شهروندان و شهرداری

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص

روابط عمومی

توسعه زیرساخت ارتباطی غیرحضوری
G06-S02-P02-A03-I02
(الکترونیک) شهروندان و شهرداری

5.00

a

4.00

12.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

10.00

a/b*100

85.00

درصد

95.00

3.00

تعداد

a

5.00

25.00

تعداد

تعداد

شاخص

روابط عمومی

a

12.00

90.00

تعداد

تعداد مالقات مردمی و نشستهای
 G06-S02-P02-A03-I01پرسش و پاسخ حضوری شهروندان با اطالعات پایه روابط عمومی
مدیران ارشد شهرداری

برگزاری نشستهای پرسش و پاسخ
حضوری شهروندان با مدیران ارشد
G06-S02-P02-A03-I01
شهرداری (تقویت حس اعتماد به
نظام مدیریت شهری)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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اداره کل فناوری
اطالعات

G06-S03-P01-A02

شناسایی و تأمین نیازهای
سختافزاری و نرمافزاری بههنگام
شهرداری
طرح

اداره کل فناوری
اطالعات

درصد پیشرفت پروژه تدوین و
اداره کل فناوری
بههنگامسازی نظام جامع فناوری
اطالعات پایه
G06-S03-P01-A01-I01
اطالعات
اطالعات و ارتباطات مدیریت شهری
شهر قم

استقرار نظام جامع فناوری اطالعات و
G06-S03-P01-A01-I01
ارتباطات مدیریت شهری ()ICTMP
شاخص

طرح

اداره کل فناوری
اطالعات

13,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

توسعه زیرساختهای سختافزاری و سیاست
نرمافزاری فناوری اطالعات و ارتباطات اجرایی

77,000,000,000

استقرار نظام جامع فناوری اطالعات و
G06-S03-P01-A01
ارتباطات مدیریت شهری ()ICTMP

G06-S03-P01

G06-S03

توسعه زیرساختهای شهر هوشمند

راهبرد

a

50.00

100.00

درصد

درصد

تعداد
112,000,000,000

سازمان فرهنگی
تعداد ایدههای خالقانه شهروندان
اطالعات پایه
G06-S02-P02-A04-I03
اجتماعی -ورزشی
مطرح شده در فراخوان ایدههای برتر

سازمان فرهنگی
تعداد پیشنهاد اجرا و عملیاتی شده
اطالعات پایه
G06-S02-P02-A04-I03
اجتماعی -ورزشی
در فراخوانهای ایده شهروندی

تعداد

اجرای پیشنهادات شهروندان در
G06-S02-P02-A04-I03
فراخوانهای ایده شهروندی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

a/b*100

10.00

20.00

درصد

a

400.00

1,200.00

تعداد

سازمان فرهنگی
تعداد ایدههای خالقانه شهروندان
اطالعات پایه
G06-S02-P02-A04-I02
اجتماعی -ورزشی
مطرح شده در فراخوان ایدههای برتر

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد

افزایش تعداد ایدههای خالقانه
 G06-S02-P02-A04-I02شهروندان مطرح شده در فراخوان
ایدههای برتر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص

 484چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400
تأمین نیازهای نرمافزاری بههنگام
 G06-S03-P01-A02-I04شهرداری براساس نظام جامع فناوری شاخص
اطالعات و ارتباطات مدیریت شهری
اداره کل فناوری
اطالعات

تعداد سختافزار مورد نیاز نظام جامع
اداره کل فناوری
 G06-S03-P01-A02-I03فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت اطالعات پایه
اطالعات
شهری

تعداد سختافزار تأمین شده براساس
 G06-S03-P01-A02-I03نظام جامع فناوری اطالعات و
ارتباطات مدیریت شهری
اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

تأمین نیازهای سختافزاری بههنگام
 G06-S03-P01-A02-I03شهرداری براساس نظام جامع فناوری شاخص
اطالعات و ارتباطات مدیریت شهری

اداره کل فناوری
اطالعات

درصد انطباق نرمافزارهای موجود یا
اداره کل فناوری
 G06-S03-P01-A02-I02مورد نیاز براساس چارچوب معماری اطالعات پایه
اطالعات
سازمانی
10,000,000,000

3,000,000,000

10,000,000,000

a/b*100

a/b*100

85.00

75.00

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

درصد

درصد

شناسایی نیازهای نرمافزاری بههنگام
 G06-S03-P01-A02-I02شهرداری براساس نظام جامع فناوری شاخص
اطالعات و ارتباطات مدیریت شهری

اداره کل فناوری
اطالعات

a

85.00

100.00

درصد

a

70.00

95.00

درصد

درصد

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

درصد انطباق سختافزار موجود با
اداره کل فناوری
 G06-S03-P01-A02-I01مورد نیاز براساس چارچوب معماری اطالعات پایه
اطالعات
سازمانی

شناسایی نیازهای سختافزاری
بههنگام شهرداری براساس نظام
G06-S03-P01-A02-I01
جامع فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
سرعت (نرخ انتقال داده) در وضعیت
اطالعات پایه
G06-S03-P01-A03-I03
اطالعات
کنونی

 G06-S03-P01-A03-I03افزایش سرعت (نرخ انتقال داده)

شاخص

بیت بر ثانیه

اداره کل فناوری
اطالعات

بیت بر ثانیه

بیت بر ثانیه

a

مجموع پهنای باند مورد نیاز
اداره کل فناوری
 G06-S03-P01-A03-I02شهرداری جهت تحقق شهرداری اطالعات پایه
اطالعات
الکترونیک

اداره کل فناوری
مجموع پهنای باند در وضعیت کنونی
اطالعات پایه
G06-S03-P01-A03-I02
اطالعات
در شهرداری

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

80.00

100.00

درصد

گیگا

گیگا

a/b*100

a/b*100

70.00

100.00

درصد

تعداد

بیت بر ثانیه

توسعه پهنای باند مورد نیاز شهرداری
G06-S03-P01-A03-I02
جهت تحقق شهرداری الکترونیک

حجم تجهیزات ذخیره و نگهداری
 G06-S03-P01-A03-I01اطالعات برنامهریزی شده در
شهرداری

1,000,000,000

1,000,000,000

51,000,000,000

3,000,000,000

تعداد

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

اداره کل فناوری
حجم تجهیزات ذخیره و نگهداری
اطالعات پایه
G06-S03-P01-A03-I01
اطالعات
اطالعات احداث شده در شهرداری

گسترش زیرساختهای ذخیرهسازی
G06-S03-P01-A03-I01
و نگهداری اطالعات

G06-S03-P01-A03

توسعه زیرساختهای ذخیره،
نگهداری و انتقال داده

طرح

اداره کل فناوری
اطالعات

تعداد نرمافزار مورد نیاز نظام جامع
اداره کل فناوری
 G06-S03-P01-A02-I04فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت اطالعات پایه
اطالعات
شهری

تعداد نرمافزار تأمین شده براساس
 G06-S03-P01-A02-I04نظام جامع فناوری اطالعات و
ارتباطات مدیریت شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

G06-S03-P01-A04-I01

G06-S03-P01-A04

G06-S03-P01-A03-I06

افزایش سرعت شبکه اینترنت

توسعه و یکپارچهسازی شبکههای
مخابراتی و بیسیم شهرداری

تعداد کل کاربران کامپیوتر در
شهرداری

شاخص

طرح
اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

اداره کل فناوری
تعداد کاربران برخوردار از اینترنت در
اطالعات پایه
G06-S03-P01-A03-I06
اطالعات
شهرداری و سازمانهای تابعه

ضریب نفوذ اینترنت در شهرداری و
G06-S03-P01-A03-I06
سازمانهای تابعه
شاخص

10,000,000,000

10,000,000,000
a/b*100

50.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

اداره کل فناوری
اطالعات

100.00

مترطول

درصد

100.00

100.00

درصد

بیت بر ثانیه

بیت بر ثانیه

اداره کل فناوری
 G06-S03-P01-A03-I05مجموع شبکه فیبر نوری مورد نیاز اطالعات پایه
اطالعات
a/b*100

a/b*100

a/b*100

70.00

100.00

درصد

مترطول

اداره کل فناوری
 G06-S03-P01-A03-I05مجموع شبکه فیبر نوری احداث شده اطالعات پایه
اطالعات

50,000,000,000

G06-S03-P01-A03-I05

ایجاد خطوط فیبر نوری

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

50,000,000,000

نرخ انتقال اطالعات (Data Transfer
اداره کل فناوری
 Rate G06-S03-P01-A03-I04یا  )Bit Rateمورد نیاز شهرداری اطالعات پایه
اطالعات
جهت تحقق شهرداری الکترونیک

متوسط نرخ انتقال اطالعات (Data
 Transfer Rate G06-S03-P01-A03-I04یا  ) Bit Rateدر
وضعیت کنونی

نرخ انتقال اطالعات (Data Transfer
G06-S03-P01-A03-I04
 Rateیا ) Bit Rate

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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تعداد خدمات و سرویسهای
 G06-S03-P02-A01-I01ارائه شده به شهروندان از طریق
سرویسهای الکترونیکی

شناسایی خدمات و سرویسهای
G06-S03-P02-A01-I01
الکترونیکی قابل ارائه به شهروندان

شناسایی سرویسهای الکترونیکی
 G06-S03-P02-A01قابل ارائه به شهروندان (سرویسهای
شهروندی)

G06-S03-P02

توسعه خدمات الکترونیکی و
غیرحضوری به شهروندان

اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

شاخص

طرح

اداره کل فناوری
اطالعات

سیاست
اجرایی

1,000,000,000

G06-S03-P01-A05-I02

اداره کل فناوری
نمره ارزیابی شاخصهای امنیت
اطالعات پایه
اطالعات
شبکه شهرداری

a/b*100

40.00

100.00

تعداد

درصد

درصد

G06-S03-P01-A05-I02

ارتقای امنیت شبکه شهرداری

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

0

a

95.00

درصد

100.00

G06-S03-P01-A05-I01

a

95.00

100.00

درصد

بیت بر ثانیه

اداره کل فناوری
نمره ارزیابی شاخصهای امنیت
اطالعات پایه
اطالعات
اطالعات شهرداری

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

0

10,000,000,000

بیت بر ثانیه

درصد

 G06-S03-P01-A05-I01ارتقای امنیت اطالعات شهرداری

G06-S03-P01-A05

ارتقای امنیت اطالعات

طرح

اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
 G06-S03-P01-A04-I01پهنای باند بین لینکهای مورد نیاز اطالعات پایه
اطالعات

اداره کل فناوری
 G06-S03-P01-A04-I01پهنای باند بین لینکهای موجود اطالعات پایه
اطالعات

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

طرح

اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
اطالعات

G06-S03-P02-A03-I03

توسعه مرا کز پذیرنده کارتهای
خدمات الکترونیک شهروندی
شاخص

a

اداره کل فناوری
اطالعات

100.00

تعداد

250.00

اداره کل فناوری
حجم ریالی ترا کنشهای کارت جامع
اطالعات پایه
G06-S03-P02-A03-I02
اطالعات
خدمات الکترونیک شهروندی

ریال

ترا کنشهای کارت جامع خدمات
G06-S03-P02-A03-I02
الکترونیک شهروندی
شاخص

a

اداره کل فناوری
اطالعات

5.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

ریال

اداره کل فناوری
اطالعات

a

a/b*100

15.00

70.00

درصد

اداره کل فناوری
تعداد خدمات قابل ارائه با کارت
اطالعات پایه
G06-S03-P02-A03-I01
اطالعات
جامع خدمات الکترونیک شهروندی

شاخص

طرح

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

تعداد

تعداد

توسعه خدمات قابل ارائه با کارت
G06-S03-P02-A03-I01
جامع خدمات الکترونیک شهروندی

G06-S03-P02-A03

تدوین و تصویب سیاستهای
تشویقی در راستای بهرهگیری
شهروندان از خدمات الکترونیک

اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
تعداد فرآیندهای با قابلیت مکانیزه
اطالعات پایه
G06-S03-P02-A02-I01
اطالعات
شدن

اداره کل فناوری
تعداد فرآیندهای کاری که به صورت
اطالعات پایه
G06-S03-P02-A02-I01
اطالعات
کامل مکانیزه شده (الکترونیک)

مکانیزه نمودن فرآیندهای کاری
G06-S03-P02-A02-I01
شهرداری

G06-S03-P02-A02

مکانیزه نمودن فرآیندهای کاری
شهرداری (پیادهسازی سرویسهای
الکترونیکی شهروندی)

تعداد خدمات و سرویس الکترونیکی
شناسایی شده قابل ارائه به
G06-S03-P02-A01-I01
شهروندان

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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مشوق های بهره گیری از کارتهای
G06-S03-P02-A03-I04
شهروندی (اعمال تخفیفات)

اداره کل فناوری
اطالعات

G06-S03-P02-A05-I01

حذف فیزیکی مکاتبات اداری و
استقرار امضای الکترونیک
شاخص

طرح

اداره کل فناوری
اطالعات

G06-S03-P02-A05

شناسایی و استقرار سرویسهای
الکترونیکی داخلی شهرداری

تعداد سرویسهای ارائه شده به
 G06-S03-P02-A04-I02شهروندان در دفاتر ارائه خدمات
الکترونیک شهرداری
اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

a/(a+b)*100

70.00

100.00

درصد

تعداد

افزایش تعداد سرویسهای ارائه شده
 G06-S03-P02-A04-I02به شهروندان در دفاتر ارائه خدمات
الکترونیک شهرداری
شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

a

7.00

تعداد

25.00

اداره کل فناوری
تعداد دفاتر خدمات الکترونیکی ارائه
اطالعات پایه
G06-S03-P02-A04-I01
اطالعات
دهنده سرویسهای شهرداری فعال

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

a

8.00

24.00

تعداد

تعداد

گسترش دفاتر خدمات الکترونیکی
 G06-S03-P02-A04-I01ارائه دهنده سرویسهای شهرداری
فعال

G06-S03-P02-A04

توسعه دفاتر ارائه خدمات الکترونیک
شهرداری

طرح

اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

ریال

G06-S03-P02-A03-I04

حجم ریالی ترا کنشهای کارت
الکترونیکی شهروندی

حجم ریالی تخفیفات اعمال شده
 G06-S03-P02-A03-I04ناشی از استفاده از کارتهای
الکترونیکی شهروندی

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

a/b*100

5.00

10.00

درصد

تعداد

ریال

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

G06-S03-P02-A03-I03

تعداد مرا کز پذیرنده کارتهای
خدمات الکترونیک شهروندی

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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آموزش و ارتقای مهارت شهروندان
در استفاده از فناوریهای نوین
الکترونیکی شهری

استقرار سامانه راهنما و پاسخگویی
 G06-S03-P02-A06-I02در استفاده از فناوریهای نوین
الکترونیکی شهری
اداره کل فناوری
تعداد سرویس الکترونیکی شهرداری
اطالعات پایه
G06-S03-P02-A06-I02
اطالعات
دارای فایل راهنما و پاسخگوی آنالین

شاخص

اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
اطالعات

نفر ساعت آموزش ارائه شده به
 G06-S03-P02-A06-I01شهروندان در زمینه استفاده از
فناوریهای نوین الکترونیکی شهری

شاخص

طرح

اداره کل فناوری
اطالعات

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

اجرای دورههای آموزش در استفاده از
G06-S03-P02-A06-I01
فناوریهای نوین الکترونیکی شهری

G06-S03-P02-A06

G06-S03-P02-A05-I02

تعداد کل پرسنل شهرداری

اداره کل فناوری
اطالعات پایه
اطالعات

تعداد پرسنل شهرداری دارای پست
اداره کل فناوری
 G06-S03-P02-A05-I02الکترونیکی فعال (یک ترا کنش در اطالعات پایه
اطالعات
هفته) با دامین شهرداری

شعاع نفوذ سرویس پست الکترونیکی
G06-S03-P02-A05-I02
شهرداری

شاخص

a/b*100

a

25.00

2,400.00

100.00

6,000.00

تعداد

درصد

نفرساعت

نفرساعت

تعداد

تعداد

اداره کل فناوری
اطالعات

a/b*100

20.00

درصد

تعداد

تعداد

100.00

تعداد فرآیندهایی که مکاتبه یا
اداره کل فناوری
 G06-S03-P02-A05-I01مستندات آن به صورت فیزیکی در اطالعات پایه
اطالعات
حال انجام است

تعداد فرایندهایی که مکاتبه و
اداره کل فناوری
 G06-S03-P02-A05-I01مستندات آن به صورت الکترونیک در اطالعات پایه
اطالعات
حال انجام است

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

اطالعات پایه

استانداردسازی و صحتسنجی اقالم
و فرآیندهای آماری کلیه حوزههای
 G06-S03-P03-A02مأموریتی شهرداری براساس مفاهیم
آماری زیرساختهای اطالعات مکانی
()SDI
طرح

 G06-S03-P03-A01-I02تعداد کل اقالم آماری برداشت شده اطالعات پایه

تعداد بهروزرسانی آمار و اطالعات
G06-S03-P03-A01-I02
براساس دستورالعملهای مصوب

 G06-S03-P03-A01-I02بهروزرسانی آمار و اطالعات مکانمند

شاخص

تعداد اقالم آماری شناسایی شده
 G06-S03-P03-A01-I01براساس سند نیازمندی آمار و اطالعات پایه
اطالعات شهرداری

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

5,000,000,000

تعداد

تعداد

برنامهریزی

5,000,000,000

a/b*100

50.00

100.00

درصد

تعداد

برنامهریزی

7,000,000,000

a/b*100

30.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

7,000,000,000

طرح

برنامهریزی

12,000,000,000

تعداد اقالم آماری برداشت شده به
صورت مکانمند براساس استانداردها
اطالعات پایه
G06-S03-P03-A01-I01
براساس سند نیازمندی آمار و
اطالعات شهرداری

برداشت مکانمند آمار و اطالعات
G06-S03-P03-A01-I01
مدیریت شهری

برداشت و بهروزرسانی مکانمند آمار و
G06-S03-P03-A01
اطالعات مدیریت شهری

G06-S03-P03

ساماندهی آمار و اطالعات شهرداری

سیاست
اجرایی

34,000,000,000

اداره کل فناوری
 G06-S03-P02-A06-I02تعداد سرویس الکترونیکی شهرداری اطالعات پایه
اطالعات

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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تعداد اقالم آماری صحتسنجی
دورهای شده

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

G06-S03-P03-A03-I02

اجرای ژئوپرتال شهری

9,000,000,000

شاخص

برنامهریزی

4,000,000,000

a

50.00

100.00

درصد

تعداد

برنامهریزی

5,000,000,000

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

اطالعات پایه

برنامهریزی

تعداد

شاخص

برنامهریزی

a/b*100

50.00

100.00

درصد

تعداد الیههای مکانی بهروز
 G06-S03-P03-A03-I01برنامهریزی شده در بانک اطالعات اطالعات پایه
مکانی

تعداد الیههای مکانی بهروز موجود در
G06-S03-P03-A03-I01
بانک اطالعات مکانی

تقویت و بهروزرسانی بانک اطالعات
G06-S03-P03-A03-I01
مکانی

G06-S03-P03-A03

توسعه پایگاه اطالعاتی مکانی (نقشه
دیجیتال شهر قم و ایجاد ژئوپرتال
شهری)

تعداد کل اقالم آماری برداشتشده و
G06-S03-P03-A02-I02
بهروزرسانی شده

G06-S03-P03-A02-I02

G06-S03-P03-A02-I02

صحتسنجی اقالم و فرآیندهای
آماری

تعداد اقالم آماری شناسایی شده
 G06-S03-P03-A02-I01براساس سند نیازمندی آمار و
اطالعات شهرداری

تعداد

اطالعات پایه

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

a/b*100

35.00

100.00

درصد

تعداد

شاخص

 G06-S03-P03-A02-I01تعداد اقالم آماری دارای استاندارد اطالعات پایه

استانداردسازی و صحتسنجی اقالم
و فرآیندهای آماری براساس مفاهیم
G06-S03-P03-A02-I01
آماری زیرساختهای اطالعات مکانی
()SDI

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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تدوین و ارائه دورهای آمارنامه

شاخص

شاخص

تعداد آمار و اطالعات مورد نیاز در
 G06-S03-P03-A05-I01نظام برنامهریزی و بودجهریزی اطالعات پایه
عملیاتی

تعداد آمار و اطالعات تأمین شده
 G06-S03-P03-A05-I01در نظام برنامهریزی و بودجهریزی اطالعات پایه
عملیاتی براساس نظام آماری

متصل نمودن نظام جامع آماری به
 G06-S03-P03-A05-I01نظام برنامهریزی شهرداری از طریق
انطباق شاخصهای آماری

G06-S03-P03-A05

توسعه و یکپارچهسازی بانکهای
اطالعاتی شهرداری
طرح

10,000,000,000

برنامهریزی

تعداد

20.00

100.00

درصد

ریال

ریال

تعداد

تعداد

برنامهریزی

a/b*100

a

a/b*100

40.00

100.00

درصد

درصد

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

3,000,000,000

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

3,000,000,000

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

برنامهریزی

3,000,000,000

تعداد فصول آماری تهیه و تدوین
 G06-S03-P03-A04-I02شده در کتاب آمارنامه جامع شهری اطالعات پایه
و شهرداری

تهیه و تدوین کتاب آمارنامه جامع
G06-S03-P03-A04-I02
شهری و شهرداری

G06-S03-P03-A04-I01

تعداد اقالم مورد نیاز ذینفعان
براساس اسناد نیازسنجی

تعداد اقالم آماری موجود در آمارنامه
G06-S03-P03-A04-I01
مدون

G06-S03-P03-A04-I01

G06-S03-P03-A04

تهیه آمارنامه شهرداری

طرح

برنامهریزی

برنامهریزی

4,000,000,000

 G06-S03-P03-A03-I02درصد اجرای پروژه ژئوپرتال شهری اطالعات پایه

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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طرح

2,000,000,000

اجرا و ممیزی فرآیندهای کاری
شهرداری

تعداد فرآیندهای جاری و ممیزی
G07-S01-P01-A01-I02
شده

G07-S01-P01-A01-I02

G07-S01-P01-A01-I01

تعداد فرآیندها و رویههای کاری
شناسایی شده در شهرداری

تعداد فرآیندهای مدون شده براساس
G07-S01-P01-A01-I01
استاندارد مربوطه

تدوین فرآیندهای کاری شهرداری
G07-S01-P01-A01-I01
براساس استاندارد مربوطه

G07-S01-P01-A01

شناسایی و مهندسی مجدد
فرآیندهای کاری شهرداری با رویکرد
چابکسازی

چابک و منطقیسازی ساختار و
فرآیندهای سازمانی

سیاست
اجرایی

3,000,000,000

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

برنامهریزی

0

تعداد

برنامهریزی

0

a/b*100

100.00

تعداد

درصد

40.00

50.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

برنامهریزی

2,000,000,000

2,000,000,000

a/b*100

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

G07-S01-P01

G07-S01

67,000,000,000

اصالح و بهبود نظام ساختاری-
سازمانی

هدف

156,700,000,000
راهبرد

برنامهریزی

برنامهریزی

10,000,000,000

G07

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

برنامهریزی

10,000,000,000

تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی،
مطلوب و قانونمدار شهری

تعداد بانکهای اطالعاتی موجود در
G06-S03-P03-A05-I02
شهرداری

G06-S03-P03-A05-I02

تعداد بانکهای اطالعاتی
یکپارچهسازی شده

 G06-S03-P03-A05-I02یکپارچهسازی بانکهای اطالعاتی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شناسایی فرصتها و فعالیتهای
قابل وا گذاری به بخش خصوصی
(واسپاری ،پیمانکاری ،برونسپاری و
خصوصیسازی)

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

تعداد پستهای برنامهریزی شده
G07-S01-P01-A02-I02
جهت برونسپاری

G07-S01-P01-A02-I02

تعداد پستهایی که در فرآیند
برونسپاری وا گذار شدهاند

چابکی ساختار و فرایندهای سازمانی
G07-S01-P01-A02-I02
بعد از برونسپاری

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد

تعداد

برنامهریزی

a/b*100

20.00

100.00

درصد

برنامهریزی

1,000,000,000

تعداد

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

برنامهریزی

1,000,000,000

1,000,000,000

0

0

a/b*100

50.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

اطالعات پایه

برنامهریزی

تعداد خدمات شناسایی شده
به منظور برونسپاری (دارای
 G07-S01-P01-A02-I01طرح توجیهی فنی و اقتصادی و اطالعات پایه
تحلیل هزینه -منفعت در راستای
برونسپاری)

 G07-S01-P01-A02-I01تعداد خدمات برونسپاری شده

برونسپاری فعالیتها و خدمات
G07-S01-P01-A02-I01
شهرداری

G07-S01-P01-A02

G07-S01-P01-A01-I03

تعداد فرآیندهای نیاز به بهبود
پیشنهاد شده در پروژه BPM

تعداد فرآیندهای بهبود یافته براساس
G07-S01-P01-A01-I03
پروژه BPM

 G07-S01-P01-A01-I03بهبود فرآیندهای بازمهندسی شده

تعداد فرآیندهای مدون شده براساس
G07-S01-P01-A01-I02
استاندارد مربوطه

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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تحقق چارت سازمانی شهرداری

اطالعات پایه

G07-S01-P02

گسترش ،تعمیم و نهادینه نمودن
سیستمها و نظامات بهرهور مدیریتی

تعداد سازمانها و شرکتهای تابعه
G07-S01-P01-A03-I02
شهرداری
سیاست
اجرایی

اطالعات پایه

تعداد چارتهای سازمانی تدوین
و بهروزرسانی شده مصوب برای
اطالعات پایه
G07-S01-P01-A03-I02
سازمانها و شرکتهای تابعه
شهرداری

تدوین چارت سازمانی برای سازمانها
G07-S01-P01-A03-I02
و شرکتهای تابعه شهرداری
شاخص

60,000,000,000

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد

تعداد

برنامهریزی

a/b*100

درصد

تعداد

40.00

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد

100.00

شاخص

برنامهریزی

a/b*100

70.00

100.00

برنامهریزی

درصد

طرح

اطالعات پایه

برنامهریزی

ریال

اطالعات پایه

برنامهریزی

برنامهریزی

a/b*100

30.00

100.00

درصد

ریال

شاخص

تعداد پستهای مصوب در تاپ
 G07-S01-P01-A03-I01چارت شهرداری (سطح کارشناس اطالعات پایه
اداره به باال)

تعداد پستهای تصدی شده (سطح
G07-S01-P01-A03-I01
کارشناس اداره به باال)

G07-S01-P01-A03-I01

G07-S01-P01-A03

استقرار کامل چارت سازمانی
شهرداری

حجم ریالی کل خدمات برنامهریزی
G07-S01-P01-A02-I03
شده جهت برونسپاری

حجم ریالی کل خدمات برونسپاری
G07-S01-P01-A02-I03
شده

میزان خدمات برونسپاری به کل
G07-S01-P01-A02-I03
خدمات

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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شاخص

طرح

G07-S01-P02-A02

استقرار سامانه تحقق اهداف و
چشمانداز شهرداری (رصدخانه
شهری)

درصد پیشرفت پروژه بودجهریزی
G07-S01-P02-A01-I04
عملیاتی

G07-S01-P02-A01-I04

تحقق بودجهریزی عملیاتی

تعداد کل سازمانها و شرکتهای
G07-S01-P02-A01-I03
تابعه شهرداری

تعداد سازمانها و شرکتهای تابعه
G07-S01-P02-A01-I03
شهرداری دارای سند راهبردی مصوب

استقرار نظام برنامهریزی راهبردی
 G07-S01-P02-A01-I03در سازمانها و شرکتهای تابعه
شهرداری

درصد پیشرفت واقعی پروژه تدوین و
G07-S01-P02-A01-I02
بهروزرسانی سند توسعه شهر CDS

تدوین و بهروزرسانی سند توسعه
G07-S01-P02-A01-I02
شهر CDS

طرح

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

درصد پیشرفت واقعی پروژه تدوین و
 G07-S01-P02-A01-I01بهروزرسانی برنامه راهبردی و عملیاتی اطالعات پایه
شهرداری

تدوین و بهروزرسانی برنامه راهبردی و
G07-S01-P02-A01-I01
عملیاتی شهرداری قم

تدوین و بهروزرسانی برنامه راهبردی و
G07-S01-P02-A01
عملیاتی شهرداری قم

کدینگ

موضوع

دسته

برنامهریزی

برنامهریزی

7,000,000,000

3,000,000,000

درصد

برنامهریزی

3,000,000,000

a

50.00

درصد

100.00

برنامهریزی

10,000,000,000

تعداد

10,000,000,000

a/b*100

70.00

درصد

100.00

8,000,000,000

درصد

8,000,000,000

a

20.00

درصد

100.00

5,000,000,000

a

100.00

100.00

درصد

درصد

5,000,000,000

26,000,000,000

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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تدوین مدل مفهومی رصدخانه

شاخص

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

تعداد اقالم آماری و اطالعات پایه
 G07-S01-P02-A02-I05سیستمهای (مدیریتی) ممیزی شده اطالعات پایه
(صحتسنجی اطالعات پایه)

G07-S01-P02-A02-I05

جمعآوری و ممیزی شاخصها
(صحتسنجی)
شاخص

میانگین وزنی درصد تحقق اهداف
 G07-S01-P02-A02-I04شاخصهای راهبردی برنامه راهبردی اطالعات پایه
(درصد)

تحقق اهداف شاخصهای راهبردی
G07-S01-P02-A02-I04
برنامه راهبردی

میانگین وزنی درصد تحقق (پیشرفت
G07-S01-P02-A02-I03
واقعی) شاخصهای کلیدی (درصد)

G07-S01-P02-A02-I03

تحقق چشمانداز شهرداری

تعداد کل شاخصهای تعریف شده در
G07-S01-P02-A02-I02
سامانه رصدخانه چشمانداز شهری

اطالعات پایه

تعداد شاخص اندازهگیری شده و
 G07-S01-P02-A02-I02بهروزرسانی شده در  Data warehouseاطالعات پایه
رصدخانه چشمانداز شهری

G07-S01-P02-A02-I02

راهاندازی و نگهداری Data
 warehouseرصدخانه شهری

شاخص

درصد پیشرفت پروژه تدوین مدل
 G07-S01-P02-A02-I01مفهومی رصدخانه چشمانداز شهری اطالعات پایه
(بازخورد استراتژیک)

G07-S01-P02-A02-I01

کدینگ

موضوع

دسته

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

a/b*100

70.00

100.00

تعداد

درصد

درصد

برنامهریزی

a

80.00

درصد

100.00

برنامهریزی

درصد

برنامهریزی

a

80.00

درصد

90.00

برنامهریزی

2,000,000,000

تعداد

2,000,000,000

a/b*100

80.00

درصد

100.00

5,000,000,000

درصد

5,000,000,000

a

100.00

100.00

درصد

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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تدوین و استقرار نظام ارزیابی و
مدیریت عملکرد

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

نظارت و ممیزی بر نظام ارزیابی و
G07-S01-P02-A03-I04
مدیریت عملکرد
شاخص

برنامهریزی

تعداد کل سازمانها و شرکتهای
G07-S01-P02-A03-I03
تابعه شهرداری
اطالعات پایه

برنامهریزی

برنامهریزی

شاخص

5,000,000,000

a/b*100

80.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

برنامهریزی

5,000,000,000

a/b*100

70.00

درصد

100.00

برنامهریزی

4,000,000,000

تعداد

4,000,000,000

a/b*100

100.00

درصد

100.00

2,000,000,000

a

100.00

100.00

درصد

درصد

2,000,000,000

11,000,000,000

تعداد

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد سازمانها و شرکتهای تابعه
 G07-S01-P02-A03-I03شهرداری دارای نظام ارزیابی عملکرد اطالعات پایه
بهروز

G07-S01-P02-A03-I03

استقرار نظام ارزیابی عملکرد در
سازمانها و شرکتهای تابعه
شهرداری

تعداد گزارشات برنامهریزی شده نظام
G07-S01-P02-A03-I02
ارزیابی عملکرد

اطالعات پایه

تعداد گزارشات ماهانه عملکردی
 G07-S01-P02-A03-I02تولید و منتشر شده در سیستم ارزیابی اطالعات پایه
عملکرد

 G07-S01-P02-A03-I02نگهداری سیستم ارزیابی عملکرد

درصد پیشرفت پروژه پیادهسازی و
G07-S01-P02-A03-I01
استقرار نظام ارزیابی عملکرد

G07-S01-P02-A03-I01

G07-S01-P02-A03

استقرار و پیادهسازی نظامات ارزیابی
مدیریت عملکرد و چرخههای بهبود

تعداد کل اقالم آماری و اطالعات پایه
G07-S01-P02-A02-I05
(سیستمهای مدیریتی) توزیع شده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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شاخص

طرح

تعداد کل مصوبات جلسات راهبردی
G07-S01-P02-A04-I03
کنترل پروژه

تعداد مصوبات جلسات راهبردی
G07-S01-P02-A04-I03
کنترل پروژه که اجرا شده است

ارتقای کیفی جلسات راهبردی کنترل
G07-S01-P02-A04-I03
پروژه

تعداد گزارشات برنامهریزی شده
G07-S01-P02-A04-I02
سیستم کنترل پروژه

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

تعداد گزارشات ماهانه عملکردی
 G07-S01-P02-A04-I02تولید و منتشر شده در سیستم اطالعات پایه
مدیریت پروژه

 G07-S01-P02-A04-I02نگهداری سیستم مدیریت پروژه

شاخص

درصد پیشرفت واقعی پروژه
 G07-S01-P02-A04-I01پیادهسازی سیستمهای مدیریت اطالعات پایه
پروژه EPM

پیادهسازی سیستمهای مدیریت
G07-S01-P02-A04-I01
پروژه EPM

G07-S01-P02-A04

پیادهسازی سیستمهای مدیریت
پروژه

تعداد کل شاخصهای نظام ارزیابی و
G07-S01-P02-A03-I04
مدیریت عملکرد

اطالعات پایه

تعداد شاخصهای نظام ارزیابی و
 G07-S01-P02-A03-I04مدیریت عملکرد که اطالعات پایه اطالعات پایه
آنها جمعآوری و ممیزی شده

کدینگ

موضوع

دسته

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد

تعداد

برنامهریزی

80.00

100.00

تعداد

درصد

a/b*100

a/b*100

100.00

100.00

درصد

درصد

برنامهریزی

3,500,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

a

50.00

100.00

درصد

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد
9,500,000,000

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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استقرار نظام مدیریت پروژه در
سازمانها و شرکتهای تابعه
شهرداری

منابع انسانی

برنامهریزی

برنامهریزی

حجم ریالی پاداش و مزایای پرسنل
G07-S01-P02-A05-I02
شهرداری
اطالعات پایه منابع انسانی

حجم ریالی پاداش و مزایای پرسنل
شهرداری که براساس سیستم
اطالعات پایه منابع انسانی
G07-S01-P02-A05-I02
پرداخت پاداش مبنی بر عملکرد توزیع
میشود

شاخص

منابع انسانی

ریال

ریال

استقرار سیستم پرداخت پاداش مبنی
G07-S01-P02-A05-I02
بر عملکرد از نظر حجم ریالی

80.00

100.00

تعداد

درصد
a/b*100

a/b*100

70.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

تعداد کل پستهای سازمانی
 G07-S01-P02-A05-I01شهرداری براساس چارت مصوب و یا اطالعات پایه منابع انسانی
شرایط فعلی

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

برنامهریزی

3,000,000,000

اطالعات پایه منابع انسانی

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

برنامهریزی

3,000,000,000

a/b*100

70.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد پستهای سازمانی که پرداخت
 G07-S01-P02-A05-I01پاداش مبنی بر عملکرد در آنها
استقرار یافته

استقرار سیستم پرداخت پاداش مبنی
G07-S01-P02-A05-I01
بر عملکرد

استقرار سیستم پرداخت پاداش مبنی
G07-S01-P02-A05
بر عملکرد

تعداد کل سازمانها و شرکتهای
G07-S01-P02-A04-I04
تابعه شهرداری

تعداد سازمانها و شرکتهای تابعه
G07-S01-P02-A04-I04
شهرداری دارای مدیریت پروژه مصوب

G07-S01-P02-A04-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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تعداد کارکنان ارزیابی شده

ارزیابی فردی کارکنان

استقرار نظام کیفیت در ساختار
شهرداری

شاخص

طرح

شاخص

صرفهجویی صورت گرفته ناشی از
 G07-S01-P02-A06-I03اجرای فرآیند مهندسی ارزش در
پروژههای شهری
شاخص

تعداد کل پروژههای بزرگ مقیاس
 G07-S01-P02-A06-I02شهری (حجم بودجه پروژه بیشتر از اطالعات پایه
 50میلیارد ریال)

تعداد پروژههای بزرگ مقیاس شهری
 G07-S01-P02-A06-I02که در آن مهندسی ارزش پیادهسازی اطالعات پایه
شده است

پیادهسازی مهندسی ارزش برای
G07-S01-P02-A06-I02
پروژههای بزرگ مقیاس شهری

G07-S01-P02-A06-I01

تعداد کل سازمانها و مناطق
شهرداری

اطالعات پایه

برنامهریزی

ریال

a

برنامهریزی

3,000,000,000

تعداد

برنامهریزی

تعداد

برنامهریزی

3,000,000,000

a/b*100

20.00

50.00

درصد

تعداد
برنامهریزی

2,000,000,000

2,000,000,000

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد
5,000,000,000

اطالعات پایه منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

منابع انسانی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

شاخص

تعداد سازمانها و مناطق شهرداری
 G07-S01-P02-A06-I01که در آن نظام مدیریت کیفیت مستقر اطالعات پایه
شده است

G07-S01-P02-A06-I01

G07-S01-P02-A06

پیادهسازی مهندسی ارزش برای
پروژههای بزرگ مقیاس شهری

تعداد کل کارکنان برنامهریزی شده
G07-S01-P02-A05-I03
جهت ارزیابی شهرداری قم

G07-S01-P02-A05-I03

G07-S01-P02-A05-I03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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ارتقای سطح رفاهی پرسنل

100.00

تعداد پرسنل تحت پوشش بیمه
G07-S01-P03-A01-I03
تکمیلی
اطالعات پایه منابع انسانی

شاخص

منابع انسانی

a/b*100

نفر

درصد

ریال

100.00

تأمین و برقراری بیمههای تکمیلی
 G07-S01-P03-A01-I03درمانی و سایر بیمههای مورد نیاز
کارکنان شهرداری

حجم ریالی ارائه تسهیالت و پرداخت
وام و مساعدتهای مالی به کارکنان
اطالعات پایه منابع انسانی
G07-S01-P03-A01-I02
شهرداری براساس دستورالعملهای
تنظیمی

G07-S01-P03-A01-I02

شاخص

منابع انسانی

ریال

تعداد

a

ارائه تسهیالت و پرداخت وام و
مساعدتهای مالی به کارکنان
شهرداری

تعداد پرسنل شرکتکننده در
 G07-S01-P03-A01-I01نظرسنجی انجام شده از پرسنل در اطالعات پایه منابع انسانی
مورد خدمات رفاهی و درمانی

منابع انسانی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

مجموع نمره حاصل از نظرسنجی
 G07-S01-P03-A01-I01انجام شده از پرسنل در مورد خدمات اطالعات پایه منابع انسانی
رفاهی و درمانی

شاخص

طرح

برنامهریزی

4,000,000,000

ریال

درصد

رضایت پرسنل از خدمات رفاهی و
G07-S01-P03-A01-I01
درمانی

G07-S01-P03-A01

G07-S01-P03

ساماندهی و برنامهریزی بهرهور منابع
انسانی

سیاست
اجرایی

حجم ریالی صرفهجویی صورت گرفته
 G07-S01-P02-A06-I03ناشی از اجرای فرآیند مهندسی ارزش اطالعات پایه معاونت زیربنایی
در پروژههای شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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تعداد کل پرسنل شهرداری

آنالیز شغل و شاغل و انطباق آن

آنالیز شاغلین

منابع انسانی

G07-S01-P03-A02-I04

G07-S01-P03-A02-I03
انطباق شغل و شاغل براساس
آنالیزهای انجام شده

تعداد کل شاغلین در شهرداری

0.25

شاخص

شاخص

منابع انسانی

a/b*100

30.00

درصد

100.00

اطالعات پایه منابع انسانی

تعداد

1,500,000,000

تعداد

منابع انسانی

1,500,000,000

100.00

100.00

تعداد

درصد

a/b*100

a/b*100

100.00

100.00

درصد

درصد

اطالعات پایه منابع انسانی
50.00

50.00

0.25

a

100.00

درصد

تعداد

اطالعات پایه منابع انسانی

1,500,000,000

شاخص

منابع انسانی

0

0

1,500,000,000

اطالعات پایه منابع انسانی

شاخص

طرح

برنامهریزی

نفر
4,000,000,000

اطالعات پایه منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

نفر

شاخص

منابع انسانی

a/b*100

50.00

درصد

100.00

اطالعات پایه منابع انسانی

نفر

 G07-S01-P03-A02-I03تعداد کل شاغل تجزیه و تحلیل شده اطالعات پایه منابع انسانی

G07-S01-P03-A02-I03

G07-S01-P03-A02-I02

تعداد کل مشاغل در شهرداری

تعداد کل مشاغل تجزیه و تحلیل
G07-S01-P03-A02-I02
شده

G07-S01-P03-A02-I02

آنالیز شغل

میزان پیشرفت اجرای پروژه تجزیه و
G07-S01-P03-A02-I01
تحلیل مشاغل

اجرای پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل
G07-S01-P03-A02-I01
مطابق با برنامه

G07-S01-P03-A02

G07-S01-P03-A01-I04

تعداد کل پرسنل شهرداری

تعداد پرسنل که غربالگری بهداشت و
G07-S01-P03-A01-I04
روان شدهاند

 G07-S01-P03-A01-I04غربالگری بهداشت و روان کارکنان

G07-S01-P03-A01-I03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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اطالعات پایه منابع انسانی

تعداد پرسنل جذب شده (سه سال
G07-S01-P03-A03-I01
اخیر)

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

منابع انسانی

a/b*100

a/b*100

50.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد پرسنل جذب شده براساس
 G07-S01-P03-A03-I01فراخوان عمومی و از طریق آزمون (سه اطالعات پایه منابع انسانی
سال اخیر)

عدالتمحوری در جذب ،تداوم
خدمت و ارتقای منابع انسانی
شاخص

طرح

برنامهریزی

0

0

1,000,000,000

تعداد

تعداد

G07-S01-P03-A03-I01

G07-S01-P03-A03

ساماندهی و ساختاردهی جذب،
نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی

تعداد کل فرآیندهای کاری موجود (یا
G07-S01-P03-A02-I06
پستهای کاری موجود)

اطالعات پایه منابع انسانی

تعداد فرآیندهای کاری کارسنجی
 G07-S01-P03-A02-I06شده (یا پستهای کاری کارسنجی اطالعات پایه منابع انسانی
شده)

G07-S01-P03-A02-I06

کارسنجی فرآیندهای کاری (یا
پستهای سازمانی)

شاخص

اطالعات پایه منابع انسانی
منابع انسانی

تعداد کل شغلهای شناسایی شده
G07-S01-P03-A02-I05
در شهرداری

تعداد شرح شغلهای و شرایط احراز
G07-S01-P03-A02-I05
بهروزرسانی شده

شاخص

منابع انسانی

1,000,000,000

a/b*100

50.00

درصد

تعداد

100.00

اطالعات پایه منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

تعداد

اطالعات پایه منابع انسانی

 G07-S01-P03-A02-I05بهروزرسانی تحلیل شرح شغل و احراز

G07-S01-P03-A02-I04

تعداد پستهای دارای شاغلین
متناسب با شرایط احراز شغل
تعداد پستهای شهرداری قم

G07-S01-P03-A02-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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بهروزرسانی شناسنامه آموزشی
پرسنل

تحقق تقویم آموزشی

G07-S01-P03-A03-I06

ترک کار پرسنل شهرداری

تعداد پرسنل ارزیابی شده براساس
G07-S01-P03-A03-I05
فرم رضایت شغلی کارکنان

مجموع نمره حاصل از فرم رضایت
G07-S01-P03-A03-I05
شغلی کارکنان

G07-S01-P03-A03-I05

رضایت شغلی کارکنان

شاخص

منابع انسانی

(a/(1-
b))*100

95.00

100.00

تعداد

درصد

اطالعات پایه منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

درصد

شاخص

منابع انسانی

a/b*100

80.00

100.00

نفرساعت

درصد

مجموع نفر ساعت آموزش برنامهریزی
 G07-S01-P03-A03-I04شده برای پرسنل براساس شناسنامه اطالعات پایه منابع انسانی
آموزشی پرسنل

اطالعات پایه منابع انسانی

شاخص

منابع انسانی

0

a/b*100

100.00

درصد

تعداد

100.00

اطالعات پایه منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

شاخص

منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

شاخص

منابع انسانی

a/b*100

70.00

100.00

درصد

نفرساعت

مجموع نفر ساعت آموزش برگزار شده
G07-S01-P03-A03-I04
برای پرسنل

G07-S01-P03-A03-I04

آموزش پرسنل شهرداری

تعداد دورههای آموزشی مطابق با
G07-S01-P03-A03-I03
برنامه مصوب

تعداد دورههای آموزشی برگزار شده
G07-S01-P03-A03-I03
مطابق با برنامه آموزشی

G07-S01-P03-A03-I03

G07-S01-P03-A03-I02

تعداد کل پرسنل شهرداری

تعداد شناسنامه آموزشی پرسنل
G07-S01-P03-A03-I02
بهروزرسانی شده

G07-S01-P03-A03-I02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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حجم ریالی پرداخت حقوق و دستمزد
G07-S01-P03-A04-I01
براساس طرح طبقهبندی مشاغل

پرداخت حقوق و دستمزد شهرداری
G07-S01-P03-A04-I01
براساس طرح طبقهبندی مشاغل

اصالح و بهروزرسانی سیستم حقوق و
G07-S01-P03-A04
دستمزد شهرداری

G07-S01-P03-A03-I08

تعداد کل پرسنل شهرداری

تعداد پرسنل دارای قرارداد مستقیم
G07-S01-P03-A03-I08
با شهرداری

G07-S01-P03-A03-I08

امنیت شغلی کارکنان

منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

شاخص

طرح

a/b*100

70.00

100.00

ریال

درصد

تعداد

برنامهریزی

اطالعات پایه منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

تعداد

شاخص

منابع انسانی

a/b*100

40.00

درصد

تعداد

70.00

تعداد کل انتصابهای انجام شده
(در پستهای رئیس اداره ،مدیرکل،
اطالعات پایه منابع انسانی
G07-S01-P03-A03-I07
مدیرعامل و معاون) از کارکنان
شهرداری

a/b*100

40.00

90.00

درصد

تعداد

تعداد

ارتقای شغلی کارکنان

شاخص

منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

تعداد

تعداد کل انتصابهای انجام شده
(در پستهای رئیس اداره ،مدیرکل،
 G07-S01-P03-A03-I07مدیرعامل و معاون) از کارکنان اطالعات پایه منابع انسانی
شهرداری براساس آییننامه و
دستورالعمل ارتقا

G07-S01-P03-A03-I07

G07-S01-P03-A03-I06

تعداد کل کارکنان خارج شده از
شهرداری

تعداد کل کارکنان خارج شده به علت
G07-S01-P03-A03-I06
استفا یا ترک کار

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

شهرسازی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد پروژههای محلهور اجرا شده
سازمان فرهنگی
 G07-S02-P01-A02-I02براساس نظرات و خواستهای مدون اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
شوراهای محلی

اجرای پروژههای محلی براساس
G07-S02-P01-A02-I02
نظرات شهروندان

G07-S02-P01-A02-I01

تعداد کل محالت شهر قم

اطالعات پایه

شهرسازی

سازمان فرهنگی
 G07-S02-P01-A02-I01تعداد دفاتر شورایار محلهای فعال اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

G07-S02-P01-A02-I01

ایجاد و توسعه شوراهای محلی

توسعه مدیریت و نظارت بر عملکرد در
G07-S02-P01-A02
سطح محالت با همکاری شهروندان

G07-S02-P01-A01-I01

تعداد کل محالت

تعداد محالت دارای سند توسعه
G07-S02-P01-A01-I01
محالت براساس نیازهای شهروندان

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی

40,000,000,000

40,000,000,000

0

80,000,000,000

3,500,000,000

3,500,000,000

تدوین سند توسعه محالت براساس
نیازهای شهروندان

طرح

3,500,000,000

شهرسازی

ایجاد ظرفیتها و بسترهای الزم برای سیاست
اجرایی
مشارکت مردم در برنامهریزی شهر

83,500,000,000

تدوین سند توسعه محالت براساس
G07-S02-P01-A01-I01
نیازهای شهروندان

G07-S02-P01-A01

G07-S02-P01

G07-S02

راهبرد

87,200,000,000

افزایش مشارکتهای اجتماعی
شهروندان در مدیریت و اداره شهر

 G07-S01-P03-A04-I01حجم ریالی پرداخت حقوق و دستمزد اطالعات پایه منابع انسانی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a/b*100

a/b*100

40.00

10.00

20.00

90.00

60.00

100.00

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

درصد

ریال

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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G07-S02-P01-A04

ایجاد و توسعه اتاقهای فکر با
حضور نخبگان و صاحبنظران
شهر به منظور مشارکت در نظارت و
تصمیمسازی
طرح

برنامهریزی

تعداد جلسات مشترک مدیران
سازمان فرهنگی
 G07-S02-P01-A03-I03شهرداری با مقامات محلی (مقامات اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
همیار محله)

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

a

32.00

480.00

تعداد

توسعه روابط مناسب با ساختارهای
 G07-S02-P01-A03-I03محلی به ویژه با مقامات محلی و
مشارکت راهبردی

تعداد

تعداد

400.00

4,000.00

40.00

تعداد

تعداد

a

a

8.00

40.00

تعداد

تعداد

تعداد همیار محله ثبتنام شده و
سازمان فرهنگی
 G07-S02-P01-A03-I02فعال در گروههای همیاری براساس اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
طرح مدیریت محالت

توسعه کمی همیار محله ثبتنام شده
 G07-S02-P01-A03-I02و فعال در گروههای همیاری براساس
طرح مدیریت محالت

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد شبکههای اجتماعی همیاران
اطالعات پایه
G07-S02-P01-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
فعال تشکیل شده در محالت

سازمان فرهنگی
توسعه شبکه اجتماعی همیاران محله
شاخص
G07-S02-P01-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
با محوریت مساجد

توسعه شبکه اجتماعی همیاران محله
G07-S02-P01-A03
با محوریت مساجد

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد پروژههای محلهور برنامهریزی
سازمان فرهنگی
 G07-S02-P01-A02-I02شده براساس نظرات و خواستهای اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
مدون شوراهای محلی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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شاخص

مالقات مردمی مدیران شهرداری
با شهروندان و افزایش اثربخشی و
نتایج آن

افزایش تعداد مالقات مردمی و
 G07-S02-P02-A01-I01نشستهای پرسش و پاسخ حضوری
مدیران شهرداری با شهروندان

G07-S02-P02-A01

G07-S02-P02

ارتقای پاسخگویی به شهروندان

تعداد کل پیشنهادات دریافتی (از
G07-S02-P01-A04-I03
نظام پیشنهادات)

تعداد پیشنهادات فنی پذیرفته شده
G07-S02-P01-A04-I03
(از نظام پیشنهادات)

پیشنهادات فنی پذیرفته شده در
G07-S02-P01-A04-I03
نظام جامع پیشنهادات شهرداری

G07-S02-P01-A04-I02

تعداد کل پروژه مصوب اتاق فکر

0

شاخص

طرح

روابط عمومی

روابط عمومی

a

32.00

96.00

تعداد

تعداد

سیاست
اجرایی

اطالعات پایه منابع انسانی

اطالعات پایه منابع انسانی

تعداد

شاخص

منابع انسانی

a/b*100

40.00

80.00

درصد

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

تعداد

30.00

70.00

درصد

تعداد

سازمان فرهنگی
تعداد پروژه مصوب و اجرا شده اتاق
اطالعات پایه
G07-S02-P01-A04-I02
اجتماعی -ورزشی
فکر

a/b*100

a

5.00

20.00

تعداد

تعداد

نسبت تعداد پروژه مصوب و اجرا
 G07-S02-P01-A04-I02شده اتاق فکر به تعداد پروژه مصوب
اتاق فکر

برنامهریزی

برنامهریزی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد عنوان (موضوع) اتاقهای فکر
 G07-S02-P01-A04-I01تشکیل شده دارای احکام مأموریتی و اطالعات پایه
ابالغی و برنامه جلسات فعال

ایجاد و توسعه اتاقهای فکر با حضور
G07-S02-P01-A04-I01
نخبگان و صاحبنظران شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
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افزایش اثربخشی جلسات مالقات
G07-S02-P02-A01-I02
مردمی مدیران شهرداری با شهروندان

اطالعات پایه

شاخص

استقرار طرح بازرسین افتخاری و
 G07-S02-P02-A02-I02عضوگیری و پیگیری سیستم هوشمند شاخص
بازرسین افتخاری شهرداری

تعداد شکایات و درخواستهای
 G07-S02-P02-A02-I01مردمی ثبت شده در مدیریت ارزیابی و اطالعات پایه
پاسخگویی به شکایات

تعداد شکایات و درخواستهای
G07-S02-P02-A02-I01
مردمی پاسخ داده شده

تمرکز در پیگیری و پاسخگویی به
G07-S02-P02-A02-I01
شکایات مردمی

G07-S02-P02-A02

طرح

بازرسی

a/b*100

50.00

درصد

تعداد

70.00

بازرسی

بازرسی

a/b*100

80.00

95.00

درصد

تعداد

بازرسی

روابط عمومی

تعداد

تعداد

توسعه سامانههای ارتباط مردمی
شهرداری و پیگیری شکایات و
درخواستهای مردمی

تعداد مشکالت مطرح شده توسط
 G07-S02-P02-A01-I02شهروندان در جلسات مالقات مردمی اطالعات پایه روابط عمومی
مدیران شهرداری با شهروندان

تعداد مشکالت مرتفع شده توسط
 G07-S02-P02-A01-I02شهروندان در جلسات مالقات مردمی اطالعات پایه روابط عمومی
مدیران شهرداری با شهروندان

شاخص

روابط عمومی

a/b*100

50.00

درصد

تعداد

85.00

تعداد مالقات مردمی و نشستهای
 G07-S02-P02-A01-I01پرسش و پاسخ حضوری شهروندان با اطالعات پایه روابط عمومی
مدیران ارشد شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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سنجش نظاممند و مستمر نظرات و
افکار مردم و سایر گروههای ذینفع
در خصوص مدیریت شهری

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص

روابط عمومی

G07-S02-P03-A02

تحلیل خواستههای گروههای
مختلف ذینفع و جلب اعتماد آنها
طرح

برنامهریزی

2,500,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

طرح

1,200,000,000

برنامهریزی

سیاست
اجرایی

3,700,000,000

شاخص

بازرسی

تعداد نظرسنجیهای موضوعی
 G07-S02-P03-A01-I01شناسایی شده مورد نیاز از گروههای اطالعات پایه روابط عمومی
مختلف ذینفعی شهرداری

G07-S02-P03-A01-I01

تعداد نظرسنجیهای موضوعی
مختلف انجام شده از گروههای
مختلف ذینفعی شهرداری

سنجش نظاممند و مستمر نظرات و
 G07-S02-P03-A01-I01افکار مردم و سایر گروههای ذینفع
در خصوص مدیریت شهری

G07-S02-P03-A01

G07-S02-P03

شناسایی و تحلیل خواستههای
ذینفعان

میزان رضایت شهروندان از خدمات و
G07-S02-P02-A03-I01
پاسخگویی پرسنل

G07-S02-P02-A03

پیادهسازی نظام تکریم ارباب رجوع
در سطح شهرداری

a/b*100

a

2.00

70.00

درصد

تعداد

تعداد

10.00

85.00

درصد

تعداد
طرح

بازرسی

بازرسی

تعداد

روابط عمومی

 G07-S02-P02-A02-I02تعداد کل بازرسین افتخاری شهرداری اطالعات پایه

تعداد بازرسین افتخاری فعال در
سامانه هوشمند بازرسین افتخاری
اطالعات پایه
G07-S02-P02-A02-I02
شهرداری (فعال=ماهانه حداقل یک
گزارش)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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تحلیل خواستههای گروههای
مختلف ذینفعان

شاخص

شاخص

شاخص

شناسایی و پاسخدهی نیازهای
 G07-S02-P03-A03-I02ذینفعان در جهت ارتقای رضایت
ذینفعان
شاخص

میانگین وزنی درصد انطباق تعداد
موضوعات استراتژیک شناسایی شده
 G07-S02-P03-A03-I01براساس نتایج تحلیل ذینفعان با اطالعات پایه
مضامین برنامه راهبردی بهروزرسانی
شده

انطباق برنامه راهبردی عملیاتی شهر
G07-S02-P03-A03-I01
با نتایج تحلیل ذینفعان

کاربست تحلیل نیازهای ذینفعان در
G07-S02-P03-A03
برنامهریزی و مدیریت شهری
طرح

تعداد جلسات برگزار شده شهرداری
 G07-S02-P03-A02-I02با موضوع جلب نظرات ذینفعان (به اطالعات پایه
غیر از شهروندان)

توسعه کمی جلسات برگزار شده
 G07-S02-P03-A02-I02شهرداری با موضوع جلب نظرات
ذینفعان (به غیر از شهروندان)

درصد پیشرفت پروژه تحلیل
خواستههای گروههای مختلف
اطالعات پایه
G07-S02-P03-A02-I01
ذینفع براساس انتظارات و نیازهای
ذینفعان از شهرداری

G07-S02-P03-A02-I01

کدینگ

موضوع

دسته

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

متولی اصلی

2,500,000,000

2,500,000,000

a/b*100

a

a

a

40.00

80.00

20.00

70.00

70.00

100.00

100.00

100.00

درصد

درصد

درصد

تعداد

تعداد

درصد

درصد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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قانونمداری و شفافسازی کلیه
فرآیندها و رویههای کاری شهرداری

تنظیم برنامه جامع برای مبارزه با
 G07-S03-P01-A01-I02مفاسد مالی به منظور قانونمداری و
حمایت از حقوق شهروندی
شاخص

تعداد فرآیندهای کاری شهرداری که
 G07-S03-P01-A01-I01بهطور مستقیم با شهروندان و ارباب اطالعات پایه
رجوع درگیر میباشند

تعداد فرآیندهای کاری شهرداری
که بهطور مستقیم با شهروندان و
 G07-S03-P01-A01-I01ارباب رجوع درگیر بوده و دارای تابلو اطالعات پایه
و نمودارگردش کار تبیین شده برای
ارباب رجوع میباشند

شاخص

طرح

بازرسی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

برنامهریزی

500,000,000

500,000,000

500,000,000

قانونمداری ،ارتقای سالمت و مبارزه سیاست
اجرایی
با مفاسد اداری

500,000,000

شفافسازی فرآیندهای کاری
 G07-S03-P01-A01-I01شهرداری که بهطور مستقیم با
شهروندان و ارباب رجوع درگیر هستند

G07-S03-P01-A01

G07-S03-P01

G07-S03

a

a/b*100

100.00

80.00

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

درصد

تعداد
راهبرد

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد

2,500,000,000

تعمیم ارزشهای اسالمی و
قانونمداری در مدیریت شهری

تعداد نیازهای شناسایی و تحلیل
G07-S02-P03-A03-I02
شده ذینفعان شهرداری

اطالعات پایه

تعداد نیازهای شناسایی ،تحلیل
اطالعات پایه
 G07-S02-P03-A03-I02و پاسخ داده شده (اجراشده)
ذینفعان

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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G07-S03-P01-A03

شفافسازی و نظارت بر اجرای
دقیق مقررات و آییننامههای مالی و
معامالتی شهرداری

درصد پیشرفت پروژه تهیه و ویرایش
 G07-S03-P01-A02-I01جدید منشور اخالقی کارکنان
شهرداری

تهیه و ویرایش جدید منشور اخالقی
G07-S03-P01-A02-I01
کارکنان شهرداری

G07-S03-P01-A02

تهیه منشور و آییننامه اخالقی و
انضباطی

تعداد سازمانها و شرکتهای وابسته
G07-S03-P01-A01-I03
به شهرداری

تعداد موارد تخلف اعالم شده در
گزارشات حسابرسی سازمانها و
G07-S03-P01-A01-I03
شرکتهای وابسته (گزارش اولیه
حسابرس)

گزارش حسابرسی مطلوب در
 G07-S03-P01-A01-I03سازمانها و شرکتهای وابسته به
شهرداری

طرح

اطالعات پایه

شاخص

برنامهریزی

مالی و اقتصادی

برنامهریزی

برنامهریزی

طرح

اطالعات پایه

امور مجامع

امور مجامع

اطالعات پایه

شاخص

بازرسی

امور مجامع

درصد پیشرفت پروژه تنظیم برنامه
جامع برای مبارزه با مفاسد مالی
اطالعات پایه
G07-S03-P01-A01-I02
به منظور قانونمداری و حمایت از
حقوق شهروندی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

a

(a/(1-
b))*100

100.00

100.00

100.00

100.00

درصد

درصد

تعداد

تعداد

درصد

درصد
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شاخص

گسترش قانونمداری در ذینفعان
(شهروندان و  )...در حیطه مدیریت
شهری
طرح

اطالعات پایه

برنامهریزی

0

a

10.00

100.00

تعداد

قراردادها

تعداد

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

قراردادها

0

0

0

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

قراردادها

افزایش اقدامات جهت گسترش
سازمان فرهنگی
 G07-S03-P01-A04-I01قانونمداری در ذینفعان (شهروندان شاخص
اجتماعی -ورزشی
و  )...در حیطه مدیریت شهری

G07-S03-P01-A04

G07-S03-P01-A03-I02

تعداد کل فراخوان ،مناقصات
و مزایدههای برگزار شده توسط
شهرداری

تعداد کل فراخوان ،مناقصات و
مزایدههای اطالعرسانی شده در
اطالعات پایه
G07-S03-P01-A03-I02
سایت مناقصات کشور یا پرتال
مناقصات و مزایدههای شهرداری

راهاندازی سامانه مناقصه و مزایده
 G07-S03-P01-A03-I02و اطالعیههای شهرداری جهت
اطالعرسانی فرا گیرتر به مخاطبین

تعداد کل فرآیندهای مالی تدوین
G07-S03-P01-A03-I01
شده

برنامهریزی

اطالعات پایه

 G07-S03-P01-A03-I01تعداد فرآیندهای مالی ممیزی شده اطالعات پایه

برنامهریزی

برنامهریزی

تنظیم آییننامه اجرایی مالی و
معامالتی شهرداری قم شامل نظامات
شاخص
G07-S03-P01-A03-I01
حسابداری و حسابرسی ،بودجهبندی
و درآمد

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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انجام مطالعات الگوی اسالمی
مدیریت شهری

شاخص

0

آموزش اشاعه و کاربست ارزشهای
G07-S03-P02-A03-I01
اسالمی در شهرداری

G07-S03-P02-A03

تقویت و اشاعه ارزشهای اسالمی در
مدیریت شهری
شاخص

طرح
منابع انسانی

0

0

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

برنامهریزی

0

برنامهریزی

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

0

طرح

اطالعات پایه

برنامهریزی

2,000,000,000

شاخص

برنامهریزی

2,000,000,000

طرح

برنامهریزی

2,000,000,000

برگزاری جلسات تخصصی با متولیان
 G07-S03-P02-A02-I01شهرهای اسالمی و تبادل تجربیات اطالعات پایه
مدیریتی

تبادل تجربههای موفق مدیریت
G07-S03-P02-A02-I01
شهری با شهرهای اسالمی

G07-S03-P02-A02

تبادل تجربههای موفق مدیریت
شهری با سایر شهرها و شهرهای
اسالمی

درصد پیشرفت پروژه تبیین مدل شهر
G07-S03-P02-A01-I01
اسالمی و نحوه مدیریت آن

انجام مطالعات مدل شهر اسالمی و
G07-S03-P02-A01-I01
نحوه مدیریت آن

G07-S03-P02-A01

G07-S03-P02

الگوسازی مدیریت اسالمی و ارائه آن
در جهان اسالم

سیاست
اجرایی

0

2,000,000,000

تعداد اقدامات انجام شده جهت
سازمان فرهنگی
گسترش قانونمداری در ذینفعان
اطالعات پایه
G07-S03-P01-A04-I01
اجتماعی -ورزشی
(شهروندان و  )...در حیطه مدیریت
شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

1,000.00

5.00

30.00

10,000.00

50.00

100.00

نفرساعت

تعداد

تعداد

درصد

درصد

تعداد
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ایجاد و توسعه هنرهای شهری
منطبق با شاخصهای هنر اسالمی
 ایرانی (گرافیک شهری ،نقاشیدیواری و نقش برجسته و)...

احداث و نگهداری از هنرهای شهری
( G08-S01-P01-A01-I01گرافیک شهری ،نقاشی دیواری،
نقش برجسته و )...

G08-S01-P01-A01

G08-S01-P01

بهسازی ،زیباسازی و ارتقای غنای
حسی با رویکرد هویت بخشی به سیما
و منظر شهری(عینی و ذهنی)
راهبرد

هدف

شاخص

طرح

زیباسازی

8,000,000,000

38,500,000,000

46,500,000,000

8,000,000,000

زیباسازی

زیباسازی

شهرسازی

شهرسازی

ستاد امر به
معروف
94,000,000,000

اطالعات پایه

اطالعات پایه

ستاد امر به
معروف

ساماندهی و ارتقای منظر شهری
سیاست
منطبق بر شاخصهای هویت اسالمی
اجرایی
 -ایرانی

G08-S01

G08

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر
و بهبود کیفیت سیما ،منظر و فضای
شهری در قالب جهانشهر دینی

تعداد جلسات ستاد امر به معروف
G07-S03-P02-A03-I02
برنامهریزی شده

تعداد جلسات ستاد امر به معروف
G07-S03-P02-A03-I02
برگزار شده

  تقویت و اشاعه ارزشهای اسالمی
 G07-S03-P02-A03-I02توسط ستاد امر به معروف و نهی از
منکر

شاخص

ستاد امر به
معروف

a/b*100

a/b*100

100.00

100.00

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

درصد

نفرساعت

0

نفر ساعت آموزشی برگزار شده در
 G07-S03-P02-A03-I01خصوص اشاعه و کاربست ارزشهای اطالعات پایه منابع انسانی
اسالمی در مدیریت شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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G08-S01-P01-A03-I01

مساحت گسترههای ویژه دارای
طر حهای موضوعی و موضعی
ساماندهی سیما و منظر شهری
(مترمربع)

گسترههای ویژه دارای طر حهای
 G08-S01-P01-A03-I01موضوعی و موضعی ساماندهی سیما
و منظر شهری

G08-S01-P01-A03

تدوین مقررات و ضوابط ساماندهی
سیما و منظر شهری در گسترههای
ویژه

تعداد آثار حجمی مورد نیاز جهت
G08-S01-P01-A02-I01
احداث و نگهداری

تعداد آثار حجمی احداث و نگهداری
G08-S01-P01-A02-I01
شده

احداث و نگهداری از نمادها و آثار
G08-S01-P01-A02-I01
حجمی

G08-S01-P01-A02

توسعه آثار حجمی ،نماد و المانهای
شهری منطبق با شاخصهای هنر
اسالمی  -ایرانی

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

طرح

تعداد پروژه هنرهای شهری
برنامهریزی شده جهت احداث و
اطالعات پایه
G08-S01-P01-A01-I01
نگهداری شده (گرافیک شهری،
نقاشی دیواری ،نقش برجسته و )...

تعداد پروژه هنرهای شهری احداث
 G08-S01-P01-A01-I01و نگهداری شده (گرافیک شهری ،اطالعات پایه
نقاشی دیواری ،نقش برجسته و )...

کدینگ

موضوع

دسته

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

متولی اصلی

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

8,000,000,000

a/b*100

a/b*100

20.00

8.00

100.00

8.00

100.00

تعداد

مترمربع

درصد

تعداد

24.00

100.00

تعداد

درصد

24.00

تعداد
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شاخص

ساماندهی سازههای تبلیغات
محیطی و شهری و تابلوهای معرف
کاربری صنوف
شاخص

طرح

اطالعات پایه

طراحی و توسعه سطح آبنماهای
G08-S01-P01-A05-I01
شهری براساس طرح جامع زیباسازی

G08-S01-P01-A05

طراحی و توسعه آبنماهای شهری
شاخص

طرح

تعداد سازههای تبلیغات محیطی و
 G08-S01-P01-A04-I01شهری و تابلوهای صنوف ساماندهی اطالعات پایه
شده براساس ضوابط

ساماندهی سازههای تبلیغات
 G08-S01-P01-A04-I01محیطی و شهری و تابلوهای معرف
کاربری صنوف

G08-S01-P01-A04

G08-S01-P01-A03-I02

مساحت گسترههای ویژه دارای
طر حهای موضوعی و موضعی
ساماندهی سیما و منظر شهری
(مترمربع)

زیباسازی

8,000,000,000
0

زیباسازی

زیباسازی

1,000,000,000

1,000,000,000

10,000,000,000

1,000,000,000

زیباسازی

زیباسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

اطالعات پایه

شهرسازی

مساحت گسترههای ویژه ساماندهی
شده براساس طر حهای موضوعی
اطالعات پایه
G08-S01-P01-A03-I02
و موضعی ساماندهی سیما و منظر
شهری (مترمربع)

شناسایی و ساماندهی گسترههای
ویژه براساس طر حهای موضوعی
G08-S01-P01-A03-I02
و موضعی ساماندهی سیما و منظر
شهری

مساحت گسترههای ویژه شهری
G08-S01-P01-A03-I01
(مترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

110.00

110.00

a

a

a/b*100

300.00

6,912.00

10.00

1,000.00

34,560.00

50.00

مترمربع

تعداد

تعداد

مترمربع

مترمربع

درصد

مترمربع
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مشارکت بخش خصوصی در
پروژههای زیباسازی شهر

ارتقای مشارکت شهروندان و سایر
دستگاههای دولتی و خصوصی در
زیباسازی شهر

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

پروژه طرح جامع نورپردازی

درصد پیشرفت پروژه طرح جامع
G08-S01-P01-A07-I01
نورپردازی

G08-S01-P01-A07-I01

G08-S01-P01-A07

انتظام بصری و نورپردازی شهری

اطالعات پایه

شاخص

طرح

تعداد پروژههای زیباسازی انجام
 G08-S01-P01-A06-I02گرفته با مشارکت دستگاههای دولتی اطالعات پایه
و نظامی

ارتقای مشارکت سایر دستگاههای
دولتی و نظامی در پروژههای
G08-S01-P01-A06-I02
زیباسازی شهر

تعداد پروژه زیباسازی انجام شده با
G08-S01-P01-A06-I01
مشارکت بخش خصوصی

G08-S01-P01-A06-I01

G08-S01-P01-A06

G08-S01-P01-A05-I02

تعداد آبنماهای احداث شده

G08-S01-P01-A05-I02

توسعه کمی آبنماهای شهری
براساس طرح جامع زیباسازی

مساحت آبنماهای احداث شده
G08-S01-P01-A05-I01
(مترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

زیباسازی

زیباسازی

2,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

زیباسازی

زیباسازی

1,000,000,000

1,000,000,000

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

2,000,000,000

1,000,000,000

زیباسازی

زیباسازی

8,000,000,000

زیباسازی

0.00

1.00

a

a

2.00

100.00

5.00

درصد

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

1.00

a

2.00

تعداد

10.00

5.00

تعداد

5.00

a

8.00

تعداد

مترمربع

16.00

زیباسازی

متولی اصلی
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شاخص

اطالعات پایه

شاخص

حذف زواید بصری

شاخص

طرح

مساحت کل معابر ،بافتها و فضای
 G08-S01-P01-A08-I01عمومی (مترمربع) برنامهریزی شده در اطالعات پایه
راستای حذف زواید بصری

مساحت معابر ،بافتها و فضای
عمومی ساماندهی شده براساس
 G08-S01-P01-A08-I01طر حهای موضوعی و موضعی رفع اطالعات پایه
نازیباییهای شهری و حذف زواید
بصری (مترمربع)

ساماندهی معابر ،بافتها و فضای
عمومی براساس طر حهای موضوعی
G08-S01-P01-A08-I01
و موضعی رفع نازیباییهای شهری و
حذف زواید بصری

G08-S01-P01-A08

G08-S01-P01-A07-I03

تعداد پروژههای نورپردازی
برنامهریزی شده

اطالعات پایه

 G08-S01-P01-A07-I03تعداد پروژههای نورپردازی اجرا شده اطالعات پایه

 G08-S01-P01-A07-I03اجرای پروژههای نورپردازی شاخص

G08-S01-P01-A07-I02

تعداد بناهای شاخص شهر که
براساس ضوابط طرح جامع،
نورپردازی شده است (مترمربع)

نورپردازی بناهای شاخص شهر
براساس ضوابط طرح جامع (بناهای
G08-S01-P01-A07-I02
ارزشمند تاریخی ،بناهای واجد ارزش
شهری و شاخص)

کدینگ

موضوع

دسته

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

متولی اصلی

2,000,000,000

2,000,000,000

10,000,000,000

3,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0.00

0.00

a/b*100

a/b*100

a

مترمربع

مترمربع

20.00

درصد

تعداد

6.00

100.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

100.00

2.00

10.00

تعداد
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شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

اطالعات پایه

اطالعات پایه

زیباسازی

4,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

زیباسازی

زیباسازی

8,000,000,000

زیباسازی

شاخص

تعداد مبلمان ،المانهای شهری
 G08-S01-P02-A02-I01نصب شده در معابر ،میدانها و اطالعات پایه
فضاهای شهری

نصب مبلمان و المانهای شهری
G08-S01-P02-A02-I01
معابر ،میدانها و فضاهای شهری

G08-S01-P02-A02

ساماندهی المانها و مبلمان شهری
معابر ،میدانها و فضاهای شهری

تعداد کل مبلمان و المان شهری در
G08-S01-P02-A01-I02
پارکها نیازمند ساماندهی

G08-S01-P02-A01-I02

تعداد مبلمان و المان شهری
ساماندهی شده در پارکها

ساماندهی مبلمانها و المان شهری
G08-S01-P02-A01-I02
پارکها و بوستانهای شهری

تعداد مبلمان و المان شهری مورد
G08-S01-P02-A01-I01
نیاز در پارکها

تعداد مبلمان و المان شهری نصب
G08-S01-P02-A01-I01
شده در پارکها

توسعه کمی مبلمان و المان شهری
G08-S01-P02-A01-I01
پارکها و بوستانهای شهری

G08-S01-P02-A01

ساماندهی مبلمان شهری پارکها و
بوستانهای شهری

طرح

G08-S01-P02

ساماندهی مبلمان و المانهای
شهری

سیاست
اجرایی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a/b*100

a/b*100

240.00

20.00

600.00

30.00

240.00

20.00

100.00

100.00

100.00

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

درصد
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شاخص

G08-S01-P02-A04

تدوین ضوابط و استاندارد طراحی
مبلمان شهری

تعداد مبلمان والمانهای ویژه مورد
G08-S01-P02-A03-I01
نیاز در گسترههای ویژه

تعداد مبلمان و المانهای ویژه نصب
G08-S01-P02-A03-I01
شده در گسترههای ویژه

توسعه و ساماندهی مبلمان و
 G08-S01-P02-A03-I01تجهیزات گسترههای ویژه براساس
هویت محدوده ویژه

G08-S01-P02-A03

ساماندهی مبلمان گسترههای ویژه
منطبق با هویت محل

طرح

اطالعات پایه

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

زیباسازی

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

a/b*100

120.00

20.00

600.00

100.00

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

زیباسازی

1,000,000,000

a/b*100

30.00

درصد

100.00

زیباسازی

تعداد

زیباسازی

اطالعات پایه

شاخص

طرح

تعداد کل مبلمانها و المانها در
 G08-S01-P02-A02-I02معابر ،میدانها و فضاهای شهری اطالعات پایه
نیازمند ساماندهی

تعداد مبلمانها و المانهای
 G08-S01-P02-A02-I02ساماندهی شده در معابر ،میدانها و اطالعات پایه
فضاهای شهری

ساماندهی مبلمان و المانهای
 G08-S01-P02-A02-I02شهری معابر ،میدانها و فضاهای
شهری

تعداد مبلمان ،المانهای شهری
 G08-S01-P02-A02-I01مورد نیاز در معابر ،میدانها و اطالعات پایه
فضاهای شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شفافسازی ،تبیین و ترویج الگوی
معماری و شهرسازی اسالمی  -ایرانی
در ساختوساز شهری

احیای معماری و هویت اسالمی-
ایرانی در شهرسازی و معماری
سیاست
اجرایی

راهبرد

طرح

بهروزرسانی ضوابط ،مقررات ،
 G08-S02-P01-A01-I01آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط شاخص
با حوزه شهرسازی و معماری

تهیه ضوابط و دستورالعملهای
G08-S02-P01-A01
معماری و شهرسازی اسالمی  -ایرانی

G08-S02-P01

G08-S02

G08-S01-P02-A04-I02

اطالعات پایه

انواع تیپ مبلمان شهری مورد
استفاده در شهرداری قم

انواع تیپ مبلمانهای شهری دارای
 G08-S01-P02-A04-I02استاندارد مصوب طراحی ،اجرا و
بهرهبرداری در سازمان زیباسازی

اطالعات پایه

شهرسازی

0

1,000,000,000

0

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

19,000,000,000

a/b*100

30.00

100.00

درصد

زیباسازی

تعداد

100.00

100.00

درصد

درصد

زیباسازی

a/b*100

a

100.00

100.00

درصد

تعداد

زیباسازی

شاخص

استانداردسازی مبلمان شهری
براساس استاندارد مصوب طراحی،
G08-S01-P02-A04-I02
اجرا و بهرهبرداری در سازمان
زیباسازی

زیباسازی

شاخص

زیباسازی
درصد پیشرفت پروژه تدوین و تصویب
 G08-S01-P02-A04-I01الیحه ضوابط و مقررات مبلمان اطالعات پایه
شهری

تدوین و تصویب الیحه ضوابط و
G08-S01-P02-A04-I01
مقررات مبلمان شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
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شاخص

شاخص

نسبت ساختمانهای جدید ساخته
 G08-S02-P01-A02-I02شده براساس الگوی شهرسازی و
معماری اسالمی  -ایرانی و بومی
شاخص

تعداد دستورالعمل های تشویقی
 G08-S02-P01-A02-I01و اجباری مصوب به منظور رعایت اطالعات پایه
اصول معماری اسالمی-ایرانی

ارائه دستورالعملهای تشویقی
 G08-S02-P01-A02-I01و اجباری به منظور رعایت اصول
معماری اسالمی-ایرانی

تصویب و الزامآوری اجرای ضوابط
 G08-S02-P01-A02معماری و شهرسازی اسالمی  -ایرانی
در ساختوسازها
طرح

تعداد الیحه تصویب شده در خصوص
ضوابط و دستورالعملهای جدید با
اطالعات پایه
G08-S02-P01-A01-I02
تأ کید بر احیای معماری و شهرسازی
اسالمی  -ایرانی

تهیه و تصویب ضوابط و
دستورالعملهای جدید با تأ کید بر
G08-S02-P01-A01-I02
احیای معماری و شهرسازی اسالمی
 -ایرانی

تعداد ضوابط ،مقررات ،آییننامهها
 G08-S02-P01-A01-I01و دستورالعملهای مرتبط با حوزه اطالعات پایه
شهرسازی و معماری

تعداد ضوابط  ،مقررات ،آییننامهها
 G08-S02-P01-A01-I01و دستورالعملهای بههنگام شده اطالعات پایه
مرتبط با حوزه شهرسازی و معماری

کدینگ

موضوع

دسته

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

1.00

1.00

a/b*100

a

25.00

1.00

50.00

5.00

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

شهرسازی

a

1.00

تعداد

5.00

شهرسازی

1.00

تعداد

تعداد

شهرسازی

متولی اصلی
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شاخص

مطالعه الگوی شهرسازی و معماری
اسالمی  -ایرانی در ساختوسازهای
شهر

شهرسازی

طرح

شهرسازی

مطالعه و پژوهش در خصوص معرفی
الگوی شهرسازی و معماری اسالمی -
شاخص
G08-S02-P01-A03-I01
ایرانی در ساختوسازهای شهری در
انواع مستحدثات کاربریهای مختلف

G08-S02-P01-A03

G08-S02-P01-A02-I03

مساحت فضاهای کسب و کار
موجود (مترمربع)
اطالعات پایه

شهرسازی

شهرسازی

1,000,000,000

1,000,000,000

0

a

a/b*100

20.00

0.00

100.00

30.00

تعداد

درصد

مترمربع

مترمربع

درصد

شهرسازی

شهرسازی

تعداد

شهرسازی

مساحت فضاهای کسب و کار
ساماندهی شده موجود براساس
اطالعات پایه
G08-S02-P01-A02-I03
الگوی شهرسازی و معماری اسالمی -
ایرانی (مترمربع)

نسبت فضاهای کسب و کار
ساماندهی شده موجود براساس
G08-S02-P01-A02-I03
الگوی شهرسازی و معماری اسالمی
 -ایرانی

تعداد کل پروانههای پایان ساخت
G08-S02-P01-A02-I02
صادر شده

اطالعات پایه

تعداد ساختمانهای جدیداالحداث
 G08-S02-P01-A02-I02براساس الگوی شهرسازی و معماری اطالعات پایه
اسالمی  -ایرانی و بومی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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شاخص

مساحت فضاهای عمومی ساماندهی
شده موجود براساس الگوی
G08-S02-P02-A02-I01
شهرسازی و معماری اسالمی  -ایرانی

ساماندهی فضاهای عمومی براساس
 G08-S02-P02-A02-I01الگوی شهرسازی و معماری اسالمی
 -ایرانی

G08-S02-P02-A02

ارتقای کیفیت فضاهای عمومی
براساس الگوی شهرسازی معماری
اسالمی  -ایرانی

اطالعات پایه

شاخص

طرح

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

طرح

شهرسازی

18,000,000,000

تعداد طرح تشویقی مصوب در
 G08-S02-P02-A01-I01راستای ترویج نماهای همخوان با اطالعات پایه
معماری اسالمی  -ایرانی

ارائه طر حها و سیاستهای تشویقی
 G08-S02-P02-A01-I01در راستای ترویج نماهای همخوان با
معماری اسالمی  -ایرانی

ارائه سیاستهای تشویقی در راستای
 G08-S02-P02-A01ترویج نماهای همخوان با معماری
اسالمی  -ایرانی

G08-S02-P02

نفوذ شاخصهای معماری اسالمی
-ایرانی در ساختوساز شهری

سیاست
اجرایی

شهرسازی

شهرسازی

1,000,000,000

میانگین وزنی درصد پیشرفت فیزیکی
مطالعات و پژوهشها در خصوص
معرفی الگوی شهرسازی و معماری
اطالعات پایه
G08-S02-P01-A03-I01
اسالمی  -ایرانی در ساختوسازهای
شهر در انواع مستحدثات کاربریهای
مختلف

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a

5.00

5.00

30.00

20.00

مترمربع

درصد

تعداد

تعداد

درصد

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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مساحت کل فضاهای عمومی

شاخص

اطالعات پایه

شاخص

طرح

G08-S02-P02-A04-I01

G08-S02-P02-A04
الگوسازی مکتب معماری و هنر
ایرانی -اسالمی در شکلگیری و
بازطراحی گسترههای ویژه

برجستهسازی مکتب معماری و
هنر ایرانی -اسالمی در شکلگیری و
بازطراحی گسترههای ویژه
شاخص

طرح

تعداد مطالعات و پژوهشهای صورت
گرفته در خصوص هماهنگسازی
اطالعات پایه
G08-S02-P02-A03-I01
سبکهای جدید معماری با الگوهای
شهرسازی اسالمی و ایرانی

هماهنگسازی سبکهای جدید
 G08-S02-P02-A03-I01معماری با الگوی شهرسازی اسالمی و
ایرانی (بومی و سنتی)

هماهنگسازی سبکهای جدید
 G08-S02-P02-A03معماری با الگوی شهرسازی اسالمی و
ایرانی (بومی و سنتی)

G08-S02-P02-A02-I02

مساحت فضاهای عمومی
جدیداالحداث

اطالعات پایه

مساحت فضاهای عمومی
جدیداالحداث منطبق بر الگو و
اطالعات پایه
G08-S02-P02-A02-I02
ضوابط شهرسازی و معماری اسالمی
 -ایرانی

انطباق فضاهای عمومی
 G08-S02-P02-A02-I02جدیداالحداث براساس الگوی
شهرسازی و معماری اسالمی  -ایرانی

G08-S02-P02-A02-I01

کدینگ

موضوع

دسته

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

2,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

a/b*100

a

10.00

1.00

1.00

60.00

5.00

5.00

درصد

تعداد

تعداد

مترمربع

1,000,000,000

شهرسازی

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

50.00

90.00

مترمربع

درصد

شهرسازی

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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شاخص

تدوین و استقرار ضوابط و
دستورالعملهای سلبی جهت
 G08-S02-P02-A06جلوگیری از بهکارگیری مستقیم عناصر
معماری غیر ایرانی و متناسبسازی
آن با معماری ایرانی-اسالمی

تعداد مرا کز محله ساماندهی شده
G08-S02-P02-A05-I01
براساس اصل مسجدمحوری

ساماندهی مرا کز محله براساس اصل
G08-S02-P02-A05-I01
مسجدمحوری

G08-S02-P02-A05

مراعات اصل مسجدمحوری در
طراحی مرا کز محلهای

طرح

اطالعات پایه

شاخص

طرح

تعداد نمادها و نشانههای مکتب
معماری و هنر ایرانی -اسالمی
اطالعات پایه
G08-S02-P02-A04-I02
شناسایی و برجستهسازی شده در
گسترههای ویژه

شناسایی و برجستهسازی نمادها
 G08-S02-P02-A04-I02و نشانههای مکتب معماری و هنر
ایرانی -اسالمی در گسترههای ویژه

شهرسازی

شهرسازی

0

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

a

a

5.00

15.00

16.00

60.00

مساحت فضاهای عمومی واقع شده
G08-S02-P02-A04-I01
در گسترههای ویژه (مترمربع)

اطالعات پایه

شهرسازی

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

مترمربع

شهرسازی

مترمربع

2,000,000,000

مساحت الگوهای معماری و هنر
ایرانی -اسالمی اجرا شده در فضاهای
اطالعات پایه
G08-S02-P02-A04-I01
عمومی واقع شده در گسترههای ویژه
به عنوان الگو (مترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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شاخص

نسبت اعیان به عرصه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

مساحت محدودههای احیا شده
با هویت تاریخی حاوی الگوهای
 G08-S02-P02-A08-I01معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی اطالعات پایه
(مترمربع) (توسط شهرداری یا با
مشارکت آن)

مرمت و احیای شهری محدودههای
با هویت تاریخی حاوی الگوهای
G08-S02-P02-A08-I01
معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی
(توسط شهرداری یا با مشارکت آن)

G08-S02-P02-A08

طرح مرمت شهری محدودههای
باهویت تاریخی حاوی الگوهای
معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی

مجموع عرصهها در پروانههای صادر
G08-S02-P02-A07-I01
شده مسکونی

مجموع اعیان در پروانههای صادر
G08-S02-P02-A07-I01
شده مسکونی

G08-S02-P02-A07-I01

G08-S02-P02-A07

توسعه و تقویت الگوی توسعه
تکخانواری (توسعه ویالسازی)

طرح

تعداد ضوابط و دستورالعملهای
سلبی مصوب جهت جلوگیری از
اطالعات پایه
G08-S02-P02-A06-I01
بهکارگیری مستقیم عناصر معماری
غیرایرانی

تدوین ضوابط و دستورالعملهای
 G08-S02-P02-A06-I01سلبی جهت جلوگیری از بهکارگیری
مستقیم عناصر معماری غیرایرانی

کدینگ

موضوع

دسته

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

175هکتار

a

5,000.00

250,000.00

مترمربع

مترمربع

شهرسازی

مترمربع

a/b*100

60.00

40.00

درصد

تعداد

شهرسازی

0

0

a

5.00

12.00

تعداد

مترمربع

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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سیاست
اجرایی

شاخص

شاخص

مساحت کل فضای شهری داخل
G08-S03-P01-A01-I02
حریم
اطالعات پایه

مساحت کل فضای شهری دارای
 G08-S03-P01-A01-I02طرح تفصیلی بههنگام ،مصوب و اطالعات پایه
ابالغ شده

نسبت سطح فضاهای شهری دارای
 G08-S03-P01-A01-I02طرح تفصیلی بههنگام ،مصوب و
ابالغ شده

مساحت محدودههایی که میبایست
طر حهای موضوعی و موضعی
اطالعات پایه
G08-S03-P01-A01-I01
براساس طر حهای جامع و تفصیلی
تهیه شود

مساحت محدودههایی که طر حهای
 G08-S03-P01-A01-I01موضوعی و موضعی براساس طر حهای اطالعات پایه
جامع و تفصیلی تهیه شده است

تهیه طر حهای موضوعی و موضعی
تکلیفی ذیل طر حهای جامع و
G08-S03-P01-A01-I01
تفصیلی براساس زمانبندی مشخص
شده

G08-S03-P01-A01

تهیه ،بهروزرسانی و کاربست
طر حهای موضوعی و موضعی در
راستای تحقق طرح تفصیلی

تدوین ،نظارت و بازنگری بر
پیادهسازی طر حهای توسعه شهری

انسجام و انتظامبخشی به کالبد و
فضای شهری

راهبرد

طرح

G08-S03-P01

G08-S03

کدینگ

موضوع

دسته

شهرسازی

شهرسازی

مترمربع

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

90.00

100.00

درصد

مترمربع

شهرسازی

5,000,000,000

a/b*100

25.00

100.00

درصد

مترمربع

شهرسازی

شهرسازی

5,000,000,000

8,500,000,000

5,000,000,000

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

23,000,000,000

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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تحقق و پایش بازخوردهای طر حهای
تفصیلی و جامع

شاخص

احیای اراضی متروک شهری

شاخص

مساحت تغییر کاربریهای اراضی
G08-S03-P01-A04-I01
داخل پادگانها

مساحت فضای سبز ایجاد شده در
G08-S03-P01-A04-I01
پادگانها

ارائه تسهیالت تشویقی به منظور
G08-S03-P01-A04-I01
جایگزینی پادگانها

G08-S03-P01-A04

تدوین ضوابط تشویقی خروج و
جایگزینی کاربریهای نامتناسب
شهری

مساحت اراضی متروک شهری درون
G08-S03-P01-A03-I01
شهر (مترمربع)

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی

شهرسازی

مترمربع

مترمربع

شهرسازی

(a+b)/c*100

20.00

100.00

شهرسازی

درصد

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

مترمربع

20.00

100.00

درصد

درصد

شهرسازی

شهرسازی

a/b*100

a

70.00

90.00

درصد

مترمربع

مساحت اراضی متروک درون شهر
 G08-S03-P01-A03-I01دارای طرح بازتولید و احیای اراضی اطالعات پایه
متروک شهری (مترمربع)

G08-S03-P01-A03-I01

G08-S03-P01-A03

طرح بازتولید و احیای اراضی متروک
شهری

طرح

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

طرح

شهرسازی

درصد تحقق طرح تفصیلی براساس
 G08-S03-P01-A02-I01نظر رصدخانه نظارت بر طرح جامع اطالعات پایه
و تفصیلی

میزان تحقق طرح تفصیلی شهر قم
 G08-S03-P01-A02-I01براساس نظر رصدخانه نظارت بر طرح
جامع و تفصیلی

G08-S03-P01-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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سامانه رصد میزان تحقق سرانه
کاربریهای فضای سبز

سامانه رصد میزان تحقق سرانه
کاربریهای درمانی

مساحت کاربریهای درمانی موجود
G08-S03-P01-A05-I03
(مترمربع)

G08-S03-P01-A05-I03

G08-S03-P01-A05-I02

مساحت کاربریهای آموزشی
پیشبینی شده (مترمربع)

مساحت کاربریهای آموزشی موجود
G08-S03-P01-A05-I02
(مترمربع)

G08-S03-P01-A05-I02

سامانه رصد میزان تحقق سرانه
کاربریهای آموزشی

مساحت کاربریهای فضای سبز
G08-S03-P01-A05-I01
پیشبینی شده (مترمربع)

مساحت کاربریهای فضای سبز
G08-S03-P01-A05-I01
موجود (مترمربع)

G08-S03-P01-A05-I01

G08-S03-P01-A05

استقرار سامانه رصد و پایش تحقق
سرانه خدمات هفتگانه شهری

اطالعات پایه

شاخص
شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

درصد

70.00

شهرسازی

مترمربع

مترمربع

100.00

شهرسازی

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

اطالعات پایه

شهرسازی

مترمربع

اطالعات پایه

شهرسازی

شهرسازی

a/b*100

45.00

100.00

درصد

مترمربع

مترمربع

شاخص

طرح

شهرسازی
شهرسازی

 G08-S03-P01-A04-I02مساحت پادگانهای مستقر در شهر اطالعات پایه

اطالعات پایه

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

5.00

درصد

20.00

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

مساحت پادگانهای منتقل شده به
G08-S03-P01-A04-I02
خارج از شهر

ارائه تسهیالت تشویقی به منظور
G08-S03-P01-A04-I02
خروج پادگانها

شاخص

 G08-S03-P01-A04-I01مساحت پادگانهای مستقر در شهر اطالعات پایه

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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مساحت کاربریهای فرهنگی و
مذهبی موجود (مترمربع)

سامانه رصد میزان تحقق سرانه
کاربریهای فرهنگی و مذهبی

مساحت کاربریهای درمانی
پیشبینی شده (مترمربع)

مساحت کاربریهای پارکینگ موجود
G08-S03-P01-A05-I07
(مترمربع)

G08-S03-P01-A05-I07

سامانه رصد میزان تحقق سرانه
کاربریهای پارکینگ

مساحت کاربریهای گردشگری و
G08-S03-P01-A05-I06
تفریحی پیشبینی شده (مترمربع)

مساحت کاربریهای گردشگری و
G08-S03-P01-A05-I06
تفریحی موجود (مترمربع)

سامانه رصد میزان تحقق سرانه
G08-S03-P01-A05-I06
کاربریهای گردشگری و تفریحی

G08-S03-P01-A05-I05

مساحت کاربریهای ورزشی
پیشبینی شده (مترمربع)

مساحت کاربریهای ورزشی موجود
G08-S03-P01-A05-I05
(مترمربع)

G08-S03-P01-A05-I05

سامانه رصد میزان تحقق سرانه
کاربریهای ورزشی

مساحت کاربریهای فرهنگی و
G08-S03-P01-A05-I04
مذهبی پیشبینی شده (مترمربع)

G08-S03-P01-A05-I04

G08-S03-P01-A05-I04

G08-S03-P01-A05-I03

کدینگ

موضوع

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

70.00

درصد

مترمربع

100.00

شهرسازی

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

70.00

درصد

مترمربع

100.00

شهرسازی

شهرسازی

a/b*100

60.00

100.00

درصد

مترمربع

مترمربع

شهرسازی

اطالعات پایه

اطالعات پایه

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

65.00

درصد

100.00

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

شاخص

اطالعات پایه

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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مساحت کاربریهای تأسیسات
شهری موجود (مترمربع)

سامانه رصد میزان تحقق سرانه
کاربریهای تأسیسات شهری

مساحت کاربریهای پارکینگ
پیشبینی شده (مترمربع)

شاخص

میزان تحقق سرانه خدمات هفتگانه
G08-S03-P01-A05-I11
در مقیاس منطقهای
شاخص

مجموع سرانه خدمات هفتگانه
 G08-S03-P01-A05-I10شهری پیشبینی شده در مقیاس اطالعات پایه
شهر در طرح تفصیلی (مترمربع بر نفر)
شهرسازی

a/b*100

70.00

درصد

مترمربع به نفر

90.00

شهرسازی

شهرسازی

درصد

مترمربع

مترمربع به نفر

شهرسازی

a/b*100

80.00

شهرسازی

100.00

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شهرسازی

مترمربع

شاخص

شهرسازی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

مترمربع

اطالعات پایه

شهرسازی

شهرسازی

اطالعات پایه

شهرسازی

a/b*100

75.00

درصد

100.00

شهرسازی

مترمربع

مترمربع

شاخص

اطالعات پایه

مجموع سرانه خدمات هفتگانه
 G08-S03-P01-A05-I10شهری در مقیاس شهر (مترمربع بر اطالعات پایه
نفر)

میزان تحقق سرانه خدمات هفتگانه
G08-S03-P01-A05-I10
شهری در مقیاس شهر

مساحت کاربریهای شبکه معابر
G08-S03-P01-A05-I09
پیشبینی شده (مترمربع)

مساحت کاربریهای شبکه معابر
G08-S03-P01-A05-I09
موجود (مترمربع)

G08-S03-P01-A05-I09

سامانه رصد میزان تحقق سرانه
کاربریهای شبکه معابر

مساحت کاربریهای تأسیسات
G08-S03-P01-A05-I08
شهری پیشبینی شده (مترمربع)

G08-S03-P01-A05-I08

G08-S03-P01-A05-I08

G08-S03-P01-A05-I07

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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اطالعات پایه

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

طول رودخانه و محیط پیرامون که
 G08-S03-P01-A07-I01نیاز به ساماندهی و ارتقای کیفیت اطالعات پایه
محیطی دارد (متر)

تهیه طرح ساماندهی و ارتقای کیفیت
G08-S03-P01-A07-I01
محیطی طول رودخانه (متر)

تهیه طرح ساماندهی و ارتقای کیفیت
G08-S03-P01-A07-I01
محیطی طول رودخانه قمرود

طر حهای ساماندهی و ارتقای کیفیت
محیطی رودخانه قمرود و محیط
G08-S03-P01-A07
پیرامونی

مساحت پارک و فضاهای شهری مورد
G08-S03-P01-A06-I01
نیاز برای کودکان و سالمندان

مساحت پارک و فضاهای شهری
طراحی شده برای کودکان و
G08-S03-P01-A06-I01
سالمندان

توسعه پارکها و فضاهای شهری با
G08-S03-P01-A06-I01
طراحی ویژه برای کودکان و سالمندان

G08-S03-P01-A06

طراحی شهری شهر دوستدار کودک
و سالمند با تأ کید بر آموزندگی محیط
شهری

طرح

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

اطالعات پایه

شهرسازی
میانگین سرانه خدمات هفتگانه
 G08-S03-P01-A05-I11در مقیاس محلی در طرح تفصیلی اطالعات پایه
(مترمربع بر نفر)

میانگین سرانه خدمات هفتگانه در
G08-S03-P01-A05-I11
مقیاس محلی (مترمربع بر نفر)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

a/b*100

a/b*100

20.00

20,000.00

20.00

100.00

100.00

مترطول

مترطول

درصد

مترمربع

مترمربع

درصد

مترمربع به نفر

مترمربع به نفر
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شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اجرای طرح ایجاد فضاهای اجتماعی
G08-S03-P01-A09-I02
چشمنواز () Social space
شاخص

تهیه طرح ایجاد فضاهای اجتماعی
 ) Social space( G08-S03-P01-A09-I01رعایت الزامات بومی اطالعات پایه
(مترمربع)

تهیه طرح ایجاد فضاهای اجتماعی
G08-S03-P01-A09-I01
( ) Social spaceچشمنواز

G08-S03-P01-A09

ایجاد و توسعه فضاهای اجتماعی
( ) Social spaceچشمنواز با تأ کید بر
الزامات بومی

مساحت پهنهها و محورهای مستعد
G08-S03-P01-A08-I01
شهری (مترمربع)

مساحت پهنهها و محورهای مستعد
 G08-S03-P01-A08-I01شهری دارای طر حهای شهری
(مترمربع)

طراحی شهری پهنهها و محورهای
G08-S03-P01-A08-I01
مستعد شهری

G08-S03-P01-A08

طراحی شهری پهنهها و محورهای
مستعد شهری

طرح

شهرسازی

شهرسازی

2,000,000,000

7,500,000,000

شهرسازی

شهرسازی

2,000,000,000

0

0

0

0

2,000,000,000

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

طول رودخانه و محیط پیرامون که
 G08-S03-P01-A07-I02نیاز به ساماندهی و ارتقای کیفیت اطالعات پایه
محیطی دارد (متر)

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی
شهرسازی

اجرای طرح ساماندهی و ارتقای
G08-S03-P01-A07-I02
کیفیت محیطی طول رودخانه (متر)

اجرای طرح ساماندهی و ارتقای
G08-S03-P01-A07-I02
کیفیت محیطی طول رودخانه قمرود

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a

a/b*100

a/b*100

10.00

25,000.00

100.00

5,000.00

10.00

100.00

100.00

0.00

10.00

100.00

درصد

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

درصد

مترطول

مترطول

درصد
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اطالعات پایه

تکمیل و تصویب طر حهای
ساماندهی تکلیفی در حریم

تهیه و اجرای طر حهای ساماندهی
موضعی و موضوعی ویژه حریم

شاخص

طرح

G08-S03-P02-A02

استقرار ساختار و تشکیالت مدیریت
حریم با همکاری سایر دستگاهها

مساحت معارضات غیرقانونی در حریم
G08-S03-P02-A01-I02
(مترمربع)

سطح حریم آزاد شده از تعارضات در
G08-S03-P02-A01-I02
حریم (مترمربع)

 G08-S03-P02-A01-I02حریم آزاد شده از تعارضات در حریم

G08-S03-P02-A01-I01

مساحت حریم

طرح

اطالعات پایه
شهرسازی

شهرسازی

مترمربع

اطالعات پایه

شهرسازی

شهرسازی

a/b*100

10.00

100.00

درصد

مترمربع

شهرسازی

2,500,000,000

a/b*100

20.00

100.00

درصد

مترمربع

شهرسازی

شهرسازی

2,500,000,000
2,500,000,000

شهرسازی

شهرسازی

14,500,000,000

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

7,500,000,000

مترمربع

مترمربع

شاخص

اطالعات پایه

مساحت طر حهای پیشنهادی
موضعی وموضوعی ساماندهی حریم
اطالعات پایه
G08-S03-P02-A01-I01
مصوب شده در مراجع ذیصالح
حریم

G08-S03-P02-A01-I01

G08-S03-P02-A01

G08-S03-P02

مدیریت و نظارت بر حریم شهر

سیاست
اجرایی

مساحت اراضی مستعد ایجاد
 G08-S03-P01-A09-I02فضاهای اجتماعی چشمنواز ( Socialاطالعات پایه
 ) spaceدارای طرح (مترمربع)

اجرای طرح ایجاد فضاهای اجتماعی
G08-S03-P01-A09-I02
چشمنواز (( ) Social spaceمترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

G08-S03-P02-A04-I01

مساحت تأمین شده از خدمات
اساسی در حریم براساس طرح
تفصیلی

تأمین کمبود خدمات اساسی در
G08-S03-P02-A04-I01
حریم براساس طرح تفصیلی

G08-S03-P02-A04

بازنگری طرح جامع حریم در رابطه
با امکانسنجی تأمین کمبودهای
خدماتی مقیاس شهری

مساحت برنامهریزی شده احداث
G08-S03-P02-A03-I01
کمربند سبز در حریم

مساحت اجرا شده کمربند سبز در
G08-S03-P02-A03-I01
اراضی در حریم

 G08-S03-P02-A03-I01اجرای کمربند سبز در اراضی در حریم

هماهنگی با سایر دستگاههای
ذیصالح در راستای توسعه کمربند
G08-S03-P02-A03
سبز در حریم با هدف جلوگیری از رشد
کالبدی شهر

مساحت اراضی فاقد مجوز شکل
G08-S03-P02-A02-I01
گرفته در حریم

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی

شهرسازی

a/b*100

15.00

50.00

شهرسازی

مترمربع

درصد

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

مترمربع

اطالعات پایه

شهرسازی

مترمربع

شاخص

شهرسازی

a/b*100

20.00

100.00

شهرسازی

مترمربع

درصد

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

a/b*100

20.00

100.00

درصد

مترمربع

مساحت اراضی فاقد مجوز که
 G08-S03-P02-A02-I01براساس رأی کمیسیون ماده  100در اطالعات پایه
حریم تخریب و ساماندهی شدهاند

نظارت بر اراضی حریم و محدوده
G08-S03-P02-A02-I01
شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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اجرای طر حهای ساماندهی و
زیباسازی ورودیهای شهر

کنترل و نظارت بر ساختوساز مطابق
ضوابط مقررات ملی ساختمان و
G08-S04-P01-A01
ضوابط شهرسازی
طرح

شهرسازی

G08-S04-P01

شهرسازی

0

بهروزرسانی و کاربست اجرایی ضوابط
و مقررات شهرسازی و معماری در
ساختوساز شهری
سیاست
اجرایی

G08-S04

نظارت و کنترل بر اجرای ضوابط و
مقررات شهرسازی و معماری
راهبرد

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

10,000,000,000

10,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

5,500,000,000

G08-S03-P02-A05-I02

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی
شهرسازی

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شهرسازی

شهرسازی

12,000,000,000

5.00

a/b*100

a/b*100

2.00

40.00

2.00

40.00

5.00

100.00

5.00

100.00

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

درصد

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

شاخص

تعداد ورودیهای شهر

اجرای طرح ساماندهی و زیباسازی
G08-S03-P02-A05-I02
ورودیهای شهر

G08-S03-P02-A05-I02

G08-S03-P02-A05-I01

تعداد ورودیهای شهر

تهیه طرح ساماندهی و زیباسازی
G08-S03-P02-A05-I01
ورودیهای شهر

تهیه طرح ساماندهی و زیباسازی
G08-S03-P02-A05-I01
ورودیهای شهر

G08-S03-P02-A05

تهیه طر حهای ساماندهی و
زیباسازی ورودیهای شهر

طرح

مساحت پیشبینی شده از خدمات
 G08-S03-P02-A04-I01اساسی در حریم براساس طرح اطالعات پایه
تفصیلی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

تعداد کل آرای قطعی صادر شده در
G08-S04-P01-A01-I03
سال جاری کمیسیون ماده 100

تعداد آرای اجرا شده در سال جاری
G08-S04-P01-A01-I03
کمیسیون ماده 100

میزان تحقق پذیری آرای کمیسیون
G08-S04-P01-A01-I03
ماده 100

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی

100.00

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

95.00

10.00

5.00

درصد

تعداد

تعداد

شهرسازی

a/b*100

(a/(1-
b))*100

a/b*100

70.00

100.00

درصد

تعداد

شهرسازی

 G08-S04-P01-A01-I02تعداد پروانه ساختمانی صادر شده اطالعات پایه

شهرسازی

شهرسازی

شاخص

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

تعداد پروانه ساختمانی صادر شده
دارای مغایرت با ضوابط طرح تفصیلی
اطالعات پایه
G08-S04-P01-A01-I02
و مقررات ملی ساختمان ارجاع شده
به کمیسیون ماده صد

رسیدگی به پروندههای ارجاعی
از مناطق به کمیسیون ماده صد
G08-S04-P01-A01-I02
منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی و
مقررات ملی ساختمان

تعداد فرآیندهای کنترل و نظارت بر
G08-S04-P01-A01-I01
ساختوساز

اطالعات پایه

تعداد فرآیندهای بازنگری شده کنترل
و نظارت بر ساختوساز با تأ کید بر
 G08-S04-P01-A01-I01طراحی چک لیستهای مبتنی بر اطالعات پایه
رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان
و ضوابط طرح تفصیلی

ساماندهی و بازنگری مکانیزمهای
G08-S04-P01-A01-I01
کنترل و نظارت بر ساختوساز

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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طرح بهروزرسانی ضوابط و مقررات
شهرسازی و معماری در ساختوساز
شهری

شاخص

تقویت سیاستها و برخوردهای
قانونی و مؤثر بر تخلفات ساختمانی

توسعه کمی ناوگان خودرویی در
G08-S04-P02-A01-I01
اختیار پلیس ساختمان

G08-S04-P02-A01

G08-S04-P02

ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی
ساختوساز شهری

مساحت اراضی فاقد مجوز شکل
G08-S04-P01-A03-I01
گرفته در حریم

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

اطالعات پایه

شهرسازی

3,000,000,000
2,000,000,000

شهرسازی

شهرسازی

a/b*100

50.00

100.00

درصد

مترمربع
5,500,000,000

شهرسازی

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

30.00

100.00

شهرسازی

درصد

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

تعداد

اطالعات پایه

شهرسازی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

تعداد

شاخص

شهرسازی

طرح

شهرسازی

مساحت اراضی فاقد مجوز که
 G08-S04-P01-A03-I01براساس رأی کمیسیون ماده  100در اطالعات پایه
حریم تخریب و ساماندهی شدهاند

نظارت بر اراضی حریم و محدوده
G08-S04-P01-A03-I01
شهری

G08-S04-P01-A03

کنترل و نظارت بر ساختوساز در
حریم

تعداد ضوابط و مقررات شهرسازی و
G08-S04-P01-A02-I01
معماری در ساختوساز شهری

تعداد ضوابط و مقررات شهرسازی
و معماری بههنگام شده در
G08-S04-P01-A02-I01
ساختوساز شهری

بهروزرسانی ضوابط و مقررات
 G08-S04-P01-A02-I01شهرسازی و معماری در ساختوساز
شهری

G08-S04-P01-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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مساحت زیربنای دارای خالف ضابطه
G08-S04-P02-A01-I05
در ساختمانهای جدید

نسبت زیربنای دارای خالف ضابطه
G08-S04-P02-A01-I05
در ساختمانهای جدید

سطح کل زیربنای جدید االحداث
G08-S04-P02-A01-I04
در کاربری

مساحت ساختمانهای
G08-S04-P02-A01-I04
جدیداالحداث فاقد پروانه در کاربری

نسبت ساختمانهای جدیداالحداث
G08-S04-P02-A01-I04
فاقد پروانه در کاربری

توسعه کمی تعداد نیروی انسانی در
G08-S04-P02-A01-I03
اختیار پلیس ساختمان

افزایش تعداد نیروی انسانی در اختیار
G08-S04-P02-A01-I03
پلیس ساختمان

تعداد ناوگان موتورسیکلت مورد نیاز
G08-S04-P02-A01-I02
پلیس ساختمان

تعداد ناوگان موتورسیکلت در اختیار
G08-S04-P02-A01-I02
پلیس ساختمان

توسعه کمی ناوگان موتورسیکلت در
G08-S04-P02-A01-I02
اختیار پلیس ساختمان

تعداد ناوگان خودرویی مورد نیاز
G08-S04-P02-A01-I01
پلیس ساختمان

تعداد ناوگان خودرویی در اختیار
G08-S04-P02-A01-I01
پلیس ساختمان

کدینگ

موضوع

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

10.00

درصد

مترمربع

2.00

شهرسازی

شهرسازی

درصد

مترمربع

شهرسازی

a/b*100

5.00

0.00

اطالعات پایه

شهرسازی

تعداد

شاخص

شهرسازی

a

20.00

120.00

تعداد

تعداد

اطالعات پایه

a/b*100

70.00

100.00

درصد

تعداد

شهرسازی

شهرسازی

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

تعداد

تعداد

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی
شهرسازی

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شهرسازی

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 545 1400

شاخص

شهرسازی

تعداد اقدامات شناسایی شده در
 G08-S04-P02-A02-I02راستای تحقق ماده  33قانون نظام اطالعات پایه
مهندسی و کنترل ساختمان
شهرسازی

شهرسازی

تعداد

تعداد

a/b*100

30.00

100.00

درصد

اطالعات پایه

شهرسازی

تعداد

اطالعات پایه

شهرسازی

تعداد

شاخص

شهرسازی

a/b*100

45.00

90.00

شهرسازی

مترمربع

درصد

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

شهرسازی

اطالعات پایه

شهرسازی

a/b*100

20.00

درصد

2.00

شهرسازی

مترمربع

مترمربع

شاخص

اطالعات پایه

تعداد اقدامات انجام شده در راستای
 G08-S04-P02-A02-I02تحقق ماده  33قانون نظام مهندسی اطالعات پایه
و کنترل ساختمان

تحقق ماده  33قانون نظام مهندسی
G08-S04-P02-A02-I02
و کنترل ساختمان

تعداد تخلفات شناسایی شده در
G08-S04-P02-A02-I01
خصوص عملکرد مهندسین ناظر

تعداد آرای شورای انتظامی اعمال
G08-S04-P02-A02-I01
شده براساس تبصره  7ماده صد

اعمال آرای تبصره  7ماده صد در
 G08-S04-P02-A02-I01خصوص بررسی عملکرد مهندسین
ناظر و اعمال آرای شورای انتظامی

G08-S04-P02-A02

ارتقای نظام فنی و اجرایی نظارت بر
عملکرد مهندسین ناظر ساختمانی

سطح کل زیربنای جدید االحداث
G08-S04-P02-A01-I06
در کاربری

مساحت بناهای ساخته شده دارای
G08-S04-P02-A01-I06
تغییر غیرمجاز کاربری

نسبت بناهای ساخته شده دارای
G08-S04-P02-A01-I06
تغییر غیرمجاز کاربری

سطح کل زیربنای جدید االحداث
G08-S04-P02-A01-I05
در کاربری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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G09-S01-P01

G09-S01
بهبود زیرساختهای ارتباطی
شهرداری قم در سطح ملی و
بینالمللی

توسعه دیپلماسی شهری
سیاست
اجرایی

راهبرد

1,000,000,000

2,500,000,000

5,500,000,000

G09

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

2,500,000,000

2,500,000,000

هدف

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

طرح

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

13,000,000,000

اعتالی نقش و جایگاه ملی و
بینالمللی شهر قم

تعداد کل پروانههای ساختمانی صادر
G08-S04-P02-A04-I01
شده

تعداد پروانههای ساختمانی صادر
G08-S04-P02-A04-I01
شده به صورت مکانیزه (هوشمند)

صدور پروانه ساختمانی به صورت
G08-S04-P02-A04-I01
مکانیزه (هوشمند)

G08-S04-P02-A04

اصالح ،بهروزرسانی و هوشمندسازی
فرآیند صدور پروانه و نظارت بر اجرای
ساختوسازها

درصد پیشرفت پروژه تدوین و استقرار
 G08-S04-P02-A03-I01فرآیند رتبهبندی ساختمانها در
راستای اجرای مقررات ملی ساختمان

اطالعات پایه

طرح

تدوین و استقرار فرآیند رتبهبندی
 G08-S04-P02-A03-I01ساختمانها در راستای اجرای
مقررات ملی ساختمان

بررسی و تدوین فرآیند رتبهبندی
ساختمانها در راستای اجرای
مقررات ملی ساختمان

شاخص

G08-S04-P02-A03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a/b*100

a

15.00

50.00

100.00

100.00

تعداد

تعداد

درصد

درصد

درصد
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ایجاد و توسعه پرتال بههنگام
شهرداری به زبانهای مختلف

تعداد بازدیدکننده از سایت در سال
G09-S01-P01-A01-I05
پایه

تعداد بازدیدکننده از سایت در سال
G09-S01-P01-A01-I05
جاری

G09-S01-P01-A01-I05

افزایش بازدیدکنندگان سایت

تعداد زبان پشتیبانیکننده در پرتال
G09-S01-P01-A01-I04
شهرداری قم

ایجاد پرتال شهرداری به  3زبان اصلی
G09-S01-P01-A01-I04
دنیا (فارسی ،عربی ،انگلیسی)

نمره ارزیابی سایت و پرتال شهرداری
G09-S01-P01-A01-I03
براساس شاخصهای تکنولوژیکی

ارتقای وب سایت و پرتال شهرداری
G09-S01-P01-A01-I03
براساس شاخصهای تکنولوژیکی

نمره ارزیابی سایت و پرتال شهرداری
G09-S01-P01-A01-I02
براساس شاخصهای محتوایی

ارتقای وب سایت و پرتال شهرداری
G09-S01-P01-A01-I02
براساس شاخصهای محتوایی

نمره ارزیابی سایت و پرتال شهرداری
G09-S01-P01-A01-I01
براساس شاخصهای گرافیکی

ارتقای وب سایت و پرتال شهرداری
G09-S01-P01-A01-I01
براساس شاخصهای گرافیکی

G09-S01-P01-A01

کدینگ

موضوع

اطالعات پایه روابط عمومی

اطالعات پایه روابط عمومی

تعداد

تعداد

شاخص

روابط عمومی

(a-b)/b*100

10.00

درصد

40.00

اطالعات پایه روابط عمومی

تعداد

شاخص

روابط عمومی

a

2.00

تعداد

3.00

اطالعات پایه روابط عمومی

0

a

75.00

95.00

درصد

درصد

درصد

شاخص

روابط عمومی

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص

روابط عمومی

a

75.00

95.00

درصد

0

a

75.00

95.00

درصد
اطالعات پایه روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی

0

درصد

شاخص

طرح

دسته

متولی اصلی
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شاخص

روابط عمومی

G09-S01-P02-A01

G09-S01-P02
شناسایی شهرهای هدف به منظور
تبادل پیمان خواهرخواندگی

گسترش کمی و کیفی پیمانهای
خواهرخواندگی و پیوندهای فرهنگی
طرح

سیاست
اجرایی
روابط عمومی

تعداد گزارشات موضوعی منتشر شده
 G09-S01-P01-A02-I01در تجارب و دستاوردهای مدیریت اطالعات پایه روابط عمومی
شهری شهرداری قم

تولید و نشر گزارشات موضوعی تهیه
 G09-S01-P01-A02-I01شده در تجارب و دستاوردهای
مدیریت شهری شهرداری قم

G09-S01-P01-A02

طرح

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

a

12.00

24.00

تعداد در سال

تعداد در سال

روابط عمومی

1,000,000,000

تهیه گزارشات موضوعی مختلف در
زمینه فرصتهای همکاری ،تجارب
و دستاوردهای مدیریت شهری
شهرداری قم

تعداد خبر و گزارش منتشر شده در
G09-S01-P01-A01-I07
سایت در سال پایه

اطالعات پایه روابط عمومی

40.00

درصد

تعداد

(a-b)/b*100

10.00

10.00

50.00

تعداد

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص

روابط عمومی

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص

روابط عمومی

a

10.00

50.00

تعداد

تعداد

تعداد خبر و گزارش منتشر شده در
G09-S01-P01-A01-I07
سایت در سال جاری

ارتقای بههنگام بودن پرتال شهرداری
 G09-S01-P01-A01-I07از نظر تعداد خبر و گزارش منتشر شده
در سایت

تعداد پیوندها از سایتهای دیگر به
G09-S01-P01-A01-I06
پرتال شهرداری

افزایش تعداد پیوندها از سایتهای
G09-S01-P01-A01-I06
دیگر به پرتال شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

طرح

روابط عمومی

روابط عمومی

اعزام گروه کارشناسی از شهرهای
G09-S01-P02-A02-I02
خواهرخوانده به قم
شاخص

روابط عمومی

تعداد اعزام گروه کارشناسی جهت
 G09-S01-P02-A02-I01تبادل تجربیات و اطالعات با شهرهای اطالعات پایه روابط عمومی
خواهرخوانده قم

اعزام گروه کارشناسی جهت تبادل
 G09-S01-P02-A02-I01تجربیات و اطالعات با شهرهای
خواهرخوانده قم

رایزنی و برقراری ارتباط دیپلماتیک و
 G09-S01-P02-A02تهیه اسناد ،الزامات و پیشنهادیههای
خواهرخواندگی

تعداد کالنشهرهای شناسایی شده
و دارای کانال ارتباطی فعال دارای
 G09-S01-P02-A01-I02شرایط مشابه فرهنگی ،اجتماعی ،اطالعات پایه روابط عمومی
جغرافیایی ،جمعیتی با شهر قم در
مقیاس جهانی

شاخص

روابط عمومی

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

a

a

a

1.00

1.00

3.00

10.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

15.00

شناسایی کالنشهرهایی که دارای
کانال ارتباطی فعال و شرایط مشابه
 G09-S01-P02-A01-I02فرهنگی ،اجتماعی ،جغرافیایی،
جمعیتی با شهر قم در مقیاس جهانی
میباشند

تعداد موضوعات همکاری مدون
( G09-S01-P02-A01-I01تفاهمنامه همکاری) با کالنشهرهای اطالعات پایه روابط عمومی
هدف

شاخص

روابط عمومی

a

5.00

25.00

تعداد

تعداد

توسعه کمی موضوعات همکاری
 G09-S01-P02-A01-I01مدون (تفاهمنامه همکاری) با
کالنشهرهای هدف

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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تعداد اعزام گروه کارشناسی از
شهرهای خواهرخوانده به قم

شاخص

شاخص

روابط عمومی

G09-S01-P02-A03-I01

اطالعرسانی گزارشات از تجارب
و دستاوردهای مدیریت شهری
شهرداری قم برای کالنشهرها

اطالعرسانی رخدادهای مختلف ملی
G09-S01-P02-A03
و بینالمللی شهر قم برای کالنشهرها

شاخص

طرح

روابط عمومی

روابط عمومی

تعداد اسناد مبادله شده در خصوص
 G09-S01-P02-A02-I05تجربیات و اطالعات با شهرهای اطالعات پایه روابط عمومی
خواهرخوانده

توسعه ارتباط شهر قم و شهرهای
خواهرخوانده با استفاده از اسناد
G09-S01-P02-A02-I05
مبادله شده در خصوص تجربیات و
اطالعات

a

a

5.00

1.00

1.00

25.00

20.00

20.00

تعداد

تعداد

تعداد

0.00

10.00

تعداد

روابط عمومی

a

0.00

تعداد

10.00

اطالعات پایه روابط عمومی

تعداد

شاخص

روابط عمومی

a

2.00

تعداد

5.00

اطالعات پایه روابط عمومی

تعداد

تعداد برنامههای فرهنگی ،اجتماعی
 G09-S01-P02-A02-I04برگزار شده با مشارکت شهرهای اطالعات پایه روابط عمومی
خواهرخوانده در قم

توسعه مناسبات و برنامههای
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
G09-S01-P02-A02-I04
شهری ،فنی و سیاسی میان قم و
شهرهای خواهرخوانده

 G09-S01-P02-A02-I03تعداد شهرهای خواهرخوانده قم

افزایش تعداد شهرهای خواهرخوانده
G09-S01-P02-A02-I03
قم

G09-S01-P02-A02-I02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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تعداد جلسات و مالقاتهای برگزار
G09-S01-P03-A01-I02
شده با مدیران شهرهای اسالمی

تقویت و توسعه ارتباطات با مدیران
 G09-S01-P03-A01-I02شهرهای اسالمی از طریق برگزاری
جلسات و مالقاتها

G09-S01-P03-A01-I01

تعداد سمینار ،همایش ،کنگره،
کنفرانسهای تخصصی ملی و
بینالملی برگزار شده به میزبانی
شهرداری قم

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص

روابط عمومی

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص

روابط عمومی

2,000,000,000

2,000,000,000

تقویت و توسعه ارتباطات با شهرهای
اسالمی (نظیر برگزاری نشست
شهرداران شهرهای اسالمی در قم)

طرح

روابط عمومی

2,000,000,000

برگزاری سمینار ،همایش ،کنگره
 G09-S01-P03-A01-I01و کنفرانسهای تخصصی ملی و
بینالملی به میزبانی شهرداری قم

G09-S01-P03-A01

G09-S01-P03

برقراری ارتباط هدفمند با کالنشهرها سیاست
اجرایی
و بهرهگیری از تجارب

اطالعات پایه روابط عمومی
3,500,000,000

تعداد رخدادهای شناسایی شده شهر
G09-S01-P02-A03-I02
قم جهت اطالعرسانی به کالنشهرها

اطالعرسانی رخدادهای شناسایی
G09-S01-P02-A03-I02
شده شهر قم به کالنشهرها

شاخص

روابط عمومی

تعداد گزارشات اطالعرسانی شده
از تجارب و دستاوردهای مدیریت
اطالعات پایه روابط عمومی
G09-S01-P02-A03-I01
شهری شهرداری قم به طرق مختلف
برای کالنشهرها

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

3.00

3.00

15.00

15.00

تعداد

15.00

تعداد

تعداد

تعداد

2.00

2.00

25.00

تعداد

25.00

تعداد

15.00

5.00

5.00

5.00

25.00

تعداد
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شاخص

طرح

روابط عمومی

برنامهریزی

تعداد برنامه دعوت شده از شهرداری
 G09-S01-P03-A02-I02قم توسط مجامع بینالمللی که
شهرداری قم در آن عضو میباشد

شرکت شهرداری قم در برنامههای
دعوت شده از طرف مجامع
G09-S01-P03-A02-I02
بینالمللی که شهرداری قم در آن
عضو میباشد

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص
روابط عمومی

تعداد مجامع بینالمللی عضو
شده (مؤسسه جهانی دیپلماسی
شهری ،انجمن بینالمللی صلح
شهرداران ،سازمان شهرهای متحد
اطالعات پایه روابط عمومی
G09-S01-P03-A02-I01
و حکومتهای محلی ،UCLG
سازمان گلوکال فروم ،سازمان
شهرهای خواهرخوانده دنیا ،انجمن
کالنشهرهای جهان و)...

عضویتهای شهرداری قم در
مجامع بینالمللی (مؤسسه جهانی
دیپلماسی شهری ،انجمن بینالمللی
صلح شهرداران ،سازمان شهرهای
G09-S01-P03-A02-I01
متحد و حکومتهای محلی ،UCLG
سازمان گلوکال فروم ،سازمان
شهرهای خواهرخوانده دنیا ،انجمن
کالنشهرهای جهان و)...

برقراری ارتباط با سازمانهای
بینالمللی تأثیرگذار در مدیریت
G09-S01-P03-A02
شهری (متروپلیس ،Unhabitat ،بانک
توسعه آسیایی و)...

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

a

a

1.00

1.00

3.00

3.00

10.00

10.00

10.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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تبادل دانش و تجربیات با
کالنشهرهای هدف

روابط عمومی

روابط عمومی

مساحت مرا کز همایشهای ملی و
 G09-S02-P01-A01-I01بینالمللی بهرهبرداری شده در اختیار اطالعات پایه روابط عمومی
شهرداری (مترمربع)

توسعه و تجهیز مرا کز همایشهای
G09-S02-P01-A01-I01
ملی و بینالمللی
شاخص

طرح

0
0

G09-S02-P01-A01

توسعه و تجهیز مرا کز همایشهای
ملی و بینالمللی

ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد
نیاز برگزاری همایشهای ملی و
بینالمللی
سیاست
اجرایی

500,000,000

روابط عمومی

G09-S02-P01

G09-S02

حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت
شهری در تراز ملی و بینالمللی
راهبرد

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص

طرح

روابط عمومی

اطالعات پایه روابط عمومی

شاخص

روابط عمومی

طرح

روابط عمومی

7,500,000,000

تعداد جلسات تخصصی برگزار شده با
G09-S01-P03-A04-I01
شهرهای مذهبی به میزبانی قم

برگزاری جلسات تخصصی با شهرهای
 G09-S01-P03-A04-I01مذهبی به میزبانی قم در جهت
توسعه ارتباطات و همبستگی

G09-S01-P03-A04

توسعه ارتباطات و همبستگی با
شهرهای مذهبی (ملی)

تعداد جلسات تخصصی برگزار شده با
G09-S01-P03-A03-I01
سایر کالنشهرها به میزبانی قم

تبادل دانش و تجربیات با
 G09-S01-P03-A03-I01کالنشهرهای هدف از طریق برگزاری
جلسات تخصصی به میزبانی قم

G09-S01-P03-A03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

0.00

2,500.00

4.00

4.00

4.00

4.00

15,000.00

15,000.00

20.00

20.00

20.00

20.00

مترمربع

مترمربع

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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شاخص

روابط عمومی

G09-S02-P02-A01

G09-S02-P02
دبیری همایشها و جشنوارههای
مدیریت شهری

محوریت برگزاری رخدادها و
همایشها در موضوعات شهری
طرح

0

روابط عمومی

سیاست
اجرایی
0

نمره رضایت شرکتکنندگان در
همایشها و مراسمات ملی و
اطالعات پایه روابط عمومی
G09-S02-P01-A03-I01
بینالمللی براساس فرم نظرسنجی
موضوعی (نمره)

میزان رضایت شرکتکنندگان
در همایشها و مراسمات ملی و
G09-S02-P01-A03-I01
بینالمللی براساس فرم نظرسنجی
موضوعی

G09-S02-P01-A03

بهبود کیفیت میزبانی همایشها و
مراسمات ملی و بینالمللی

طرح

500,000,000

روابط عمومی

تعداد سازه تبلیغات محیطی
(غیرتجاری) در اختیار در
محدودههای گردشگری و تاریخی،
اطالعات پایه روابط عمومی
G09-S02-P01-A02-I01
ورودیهای شهر و بزرگراهها با هدف
اطالعرسانی و آموزش به شهروندان و
گردشگران

شاخص

روابط عمومی

طرح

روابط عمومی

500,000,000

500,000,000

ساماندهی فضاها ،سازههای تبلیغات
 G09-S02-P01-A02-I01محیطی و تابلوهای هدایت مسیر
شهری به زبانهای بینالمللی

توسعه سازههای تبلیغاتی و تابلوهای
هدایت مسیر شهری به زبانهای
G09-S02-P01-A02
بینالمللی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

70.00

70.00

5.00

90.00

90.00

درصد

تعداد

درصد

20.00

تعداد
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توسعه کمی همایشها و
جشنوارههای مدیریت شهری با
دبیری شهرداری قم

شاخص

روابط عمومی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

انجام مطالعات الگوی اسالمی
مدیریت شهری
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد مطالعات انجام شده در
سازمان فرهنگی
 G09-S02-P03-A01-I01خصوص تبیین شاخصهای مدیریت اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
شهری الگوی اسالمی

افزایش تعداد مطالعات انجام شده در
 G09-S02-P03-A01-I01خصوص تبیین شاخصهای مدیریت
شهری الگوی اسالمی

G09-S02-P03-A01

G09-S02-P03

الگوسازی مدیریت شهری از منظر
اسالم و ارائه آن

سیاست
اجرایی

تعداد همایشها ،جشنوارهها و
سازمان فرهنگی
رخدادهای فرهنگی در سطح ملی و
اطالعات پایه
G09-S02-P02-A02-I01
اجتماعی -ورزشی
بینالمللی برگزار شده در سطح شهر
قم با مشارکت شهرداری

توسعه کمی همایشها ،جشنوارهها
و رخدادهای فرهنگی در سطح ملی و
G09-S02-P02-A02-I01
بینالمللی برگزار شده در سطح شهر
قم با مشارکت شهرداری

G09-S02-P02-A02

مرکزیت رخدادهای فرهنگی در سطح
ملی و بینالمللی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد همایشها و جشنوارههای
 G09-S02-P02-A01-I01مدیریت شهری با دبیری شهرداری اطالعات پایه روابط عمومی
قم

G09-S02-P02-A01-I01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

0

0

0

0

0

0

0

a

a

a

1.00

1.00

2.00

2.00

5.00

5.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

10.00

5.00

5.00

تعداد
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

شاخص سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

G09-S02-P04

برقراری ارتباط با مرا کز حکومتی و
نهادهای تأثیرگذار بر مدیریت شهری

سیاست
اجرایی

نفر ساعت آموزش مدیران شهری در
 G09-S02-P03-A03-I01خصوص حفظ و اشاعه ارزشهای اطالعات پایه سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی
دینی

اشاعه و آموزش ارزشهای دینی در
G09-S02-P03-A03-I01
مدیریت شهری

G09-S02-P03-A03

تقویت و اشاعه ارزشهای اسالمی در
مدیریت شهری
طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد بررسی تطبیقی مطالعات و
سازمان فرهنگی
 G09-S02-P03-A02-I01عملکرد شهرهای موفق در مدیریت اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
شهری با شهرهای اسالمی

بررسی تطبیقی مطالعات و عملکرد
 G09-S02-P03-A02-I01شهرهای موفق در مدیریت شهری با
شهرهای اسالمی

G09-S02-P03-A02

تبادل تجربههای موفق مدیریت
شهری با شهرهای اسالمی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد نشستها و جلسات تخصصی
سازمان فرهنگی
برگزار شده با محققان و اساتید حوزه
اطالعات پایه
G09-S02-P03-A01-I02
اجتماعی -ورزشی
و دانشگاه خصوص تدوین الگوی
اسالمی مدیریت شهری

افزایش تعداد نشستها و جلسات
تخصصی برگزار شده با محققان و
G09-S02-P03-A01-I02
اساتید حوزه و دانشگاه خصوص
تدوین الگوی اسالمی مدیریت شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

a

a

a

200.00

1,000.00

200.00

1,000.00

تعداد

1.00

نفرساعت

نفرساعت

1.00

5.00

5.00

تعداد

8.00

50.00

تعداد

8.00

50.00

تعداد
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برقراری ارتباط هدفمند و تبادل
نظرات با دبیرخانه کالنشهرها

شاخص

برنامهریزی

G09-S02-P04-A03

جذب اعتبارات از نهادهای فرهنگی
و هنری در سطح ملی و بینالمللی
با هدف برگزاری همایشهای ملی و
بینالمللی
طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

برنامهریزی

برنامهریزی

طرح

اطالعات پایه

برنامهریزی

شاخص

برنامهریزی

طرح

برنامهریزی

تعداد مصوبات نهادهای حا کمیتی
(وزارت کشور ،سازمان شهرداریها)
 G09-S02-P04-A02-I01در راستای حمایت از پروژههای اطالعات پایه
شهرداری نسبت به تعداد پروژههای
شاخص شهری

توسعه کمی مصوبات نهادهای
حا کمیتی (وزارت کشور ،سازمان
 G09-S02-P04-A02-I01شهرداریها) در راستای حمایت از
پروژههای شهرداری نسبت به تعداد
پروژههای شاخص شهری

توسعه تعامالت با نهادهای حا کمیتی
(وزارت کشور ،سازمان شهرداریها)
G09-S02-P04-A02
در راستای حمایت از پروژههای
شهرداری

تعداد موضوعات مصوب شده در
 G09-S02-P04-A01-I01نشست کالنشهرها به پیشنهاد
شهرداری قم

توسعه کمی موضوعات مصوب شده
 G09-S02-P04-A01-I01در نشست کالنشهرها به پیشنهاد
شهرداری قم

G09-S02-P04-A01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

2.00

10.00

10.00

2.00

2.00

10.00

2.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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شاخص

برندسازی قم به عنوان شهر کرامت

2,000,000,000

توسعه کمی برنامههای آموزشی و
تبلیغاتی ساخته شده در خصوص
 G09-S02-P05-A02-I01برجستهسازی نمادها و محورهای
نشانشهری قم منتشر شده در
رسانههای جمعی و تصویری

برجستهسازی نمادها و محورهای
 G09-S02-P05-A02نشانشهری قم در رسانههای جمعی
و تصویری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

7,000,000,000
2,000,000,000

برنامهریزی

برنامهریزی

تعداد برنامههای برگزار شده توسط
سازمان فرهنگی
 G09-S02-P05-A01-I01شهرداری با محوریت برندسازی شهر اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
کرامت

برندسازی شهر کرامت به کمک
 G09-S02-P05-A01-I01توسعه برنامههای برگزار شده توسط
شهرداری

G09-S02-P05-A01

G09-S02-P05

توسعه نشانشهر اسالمی قم

سیاست
اجرایی

مبلغ ریالی جذب اعتبارات از
نهادهای فرهنگی و هنری در سطح
اطالعات پایه
G09-S02-P04-A03-I01
ملی و بینالمللی با هدف برگزاری
همایشهای ملی و بینالمللی (ریال)

میزان جذب اعتبارات از نهادهای
فرهنگی و هنری در سطح ملی
G09-S02-P04-A03-I01
و بینالمللی با هدف برگزاری
همایشهای ملی و بینالمللی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

75.00

30.00

30.00

تعداد

تعداد

تعداد

ریال

10.00

5.00

5.00

0.00

0.00

ریال
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

G10

توسعه متوازن و متعادل تجهیزات،
تأسیسات و خدمات شهری برای
شهروندان و زایرین
هدف

خدمات شهری

تعداد محور و نشانهای برندسازی
سازمان فرهنگی
 G09-S02-P05-A04-I01شده شهر قم (با مالکیت معنوی شهر اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
قم)

توسعه کمی محور و نشانهای
 G09-S02-P05-A04-I01برندسازی شده شهر قم و شناسایی
آن به شهروندان و گردشگران

G09-S02-P05-A04

برندسازی و ترویج مؤلفههای
نشانشهری قم به شهروندان و
گردشگران

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد محورها و نشانهای شناسایی
سازمان فرهنگی
 G09-S02-P05-A03-I01شده شهر قم (با مالکیت معنوی شهر اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
قم)

مطالعه و شناسایی محورهای
 G09-S02-P05-A03-I01نشانشهری قم (با مالکیت معنوی
شهر قم)

G09-S02-P05-A03

مطالعه و شناسایی محورهای
نشانشهری قم

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد برنامه آموزشی و تبلیغاتی
ساخته شده در خصوص
سازمان فرهنگی
 G09-S02-P05-A02-I01برجستهسازی نمادها و محورهای اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
نشانشهری قم منتشر شده در
رسانههای جمعی و تصویری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

132,650,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

1,000,000,000

a

a

1.00

3.00

10.00

5.00

5.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

15.00

10.00

75.00

تعداد
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مساحت شهر

حجم ریالی خرید مایحتاج از خدمات
G10-S01-P01-A01-I04
میادین و بازارها (ریال)

افزایش حجم ریالی خرید مایحتاج
از خدمات میادین و بازارها (ریال)
G10-S01-P01-A01-I04
نسبت به برآورد حجم ریالی خرید
مایحتاج شهروندان (ریال)

G10-S01-P01-A01-I03

G10-S01-P01-A01-I03

شعاع پوشش بازارها

افزایش شعاع پوشش میادین و بازارها
G10-S01-P01-A01-I03
به نسبت مساحت شهر

G10-S01-P01-A01-I02

مساحت میادین و بازارهای روز
احداث شده  -جدیداالاحداث

توسعه سطح میادین و بازارهای روز
G10-S01-P01-A01-I02
احداث شده

تعداد بازارهای روز احداث شده -
G10-S01-P01-A01-I01
جدیداالحداث

 G10-S01-P01-A01-I01احداث و توسعه کمی بازارهای روز

10.00

30.00

40.00

0.00

مترمربع

درصد

مترمربع

0.00

مترمربع

ریال

سازمان میادین

a/b*100

a/b*100

20.00

5,000.00

5,000.00

2.00

15.00

تعداد

درصد

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

اطالعات پایه

0.00

a

a

2.00

15.00

تعداد

برنامه ریزی

50,000,000,000

0

0

1,500,000,000

مترمربع

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

سازمان میادین

G10-S01-P01-A01

احداث و توسعه بازارها در جهت
افزایش شعاع پوشش

سازمان میادین

طرح

گسترش دسترسی شهروندان به
فضاهای تجاری و شبکه توزیع کاالی
مرجع و کارآمد

سیاست
اجرایی

سازمان میادین

G10-S01-P01

G10-S01

توزیع متوازن و متعادل امکانات
خدماتی شهرداری در سطح شهر

راهبرد

خدمات شهری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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G10-S01-P01-A03-I01

تعداد غرفههای دارای عالمت
استاندارد فروشگاهی

افزایش تعداد غرفههای دارای عالمت
 G10-S01-P01-A03-I01استاندارد فروشگاهی نسبت به تعداد
کل غرفهها

افزایش جذابیت خرید از طریق ارتقای
کیفیت محصوالت و خدمات ارائه
G10-S01-P01-A03
شده در بازارها و میادین شهرداری

سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

طرح

سازمان میادین

a/b*100

20.00

100.00

تعداد

درصد

مساحت مرا کز پیشبینی شده تهیه و
 G10-S01-P01-A02-I01توزیع کاالی مصرفی خانواده در سطح اطالعات پایه سازمان میادین
محالت در طرح تفصیلی (مترمربع)

مترمربع

مترمربع

a/b*100

10.00

30.00

درصد

ریال

مساحت مرا کز محقق شده تهیه و
 G10-S01-P01-A02-I01توزیع کاالی مصرفی خانواده در سطح اطالعات پایه سازمان میادین
محالت در طرح تفصیلی (مترمربع)

شاخص

سازمان میادین

سازمان میادین

تحقق مرا کز تهیه و توزیع کاالی
مصرفی خانواده در سطح محالت
در طرح تفصیلی نسبت به مرا کز
G10-S01-P01-A02-I01
پیشبینی شده تهیه و توزیع کاالی
مصرفی خانواده در سطح محالت در
طرح تفصیلی

G10-S01-P01-A02

توسعه مرا کز تهیه و توزیع کاالی
مصرفی خانواده با رویکرد
محلهمحوری

برآورد حجم ریالی خرید مایحتاج
شهروندان (ریال)

اطالعات پایه سازمان میادین

طرح

G10-S01-P01-A01-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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سازمان میادین

شاخص

ریال

سازمان میادین

a/b*100

40.00

100.00

درصد

ریال

اطالعات پایه سازمان میادین

حجم ریالی اقالم به فروش رسیده در
 G10-S01-P01-A03-I04صندوقها و ترازوهای متصل به شبکه اطالعات پایه سازمان میادین
مرکزی

افزایش حجم ریالی اقالم به فروش
رسیده در صندوقها و ترازوهای
G10-S01-P01-A03-I04
متصل به شبکه مرکزی به حجم
ریالی کل

حجم ریالی فروش کلیه محصوالت
G10-S01-P01-A03-I03
موجود بازارهای شهرداری

a/b*100

5.00

25.00

ریال

حجم ریالی فروش صورت گرفته به
 G10-S01-P01-A03-I03صورت الکترونیکی در مرا کز فروشگاهی اطالعات پایه سازمان میادین
(میادین و بازارهای شهرداری)

افزایش حجم ریالی فروش غیرحضوری
در میادین و بازارهای شهرداری
شاخص
G10-S01-P01-A03-I03
نسبت به حجم ریالی فروش کلیه
محصوالت موجود بازارهای شهرداری

درصد

تعداد کل غرفهها در بازارها و میادین
G10-S01-P01-A03-I02
شهرداری

اطالعات پایه سازمان میادین

تعداد

تعداد

شاخص

سازمان میادین

a/b*100

50.00

درصد

100.00

اطالعات پایه سازمان میادین

تعداد

تعداد غرفههای عرضه کننده
 G10-S01-P01-A03-I02محصوالت شناسنامهدار و دارای کد اطالعات پایه سازمان میادین
رهگیری

توسعه کمی غرفههای عرضه کننده
 G10-S01-P01-A03-I02محصوالت شناسنامهدار و دارای کد
رهگیری نسبت به تعداد کل غرفهها

تعداد کل غرفهها در بازارها و میادین
G10-S01-P01-A03-I01
شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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تعداد قلم کاالهای قابل ارائه در
بازارهای شهرداری

طرح

G10-S01-P01-A05

ساماندهی مرا کز عمده فروشی توزیع
مواد غذایی در میادین میوه و ترهبار
طرح

سازمان میادین

حجم ریالی سرمایهگذاری انجام شده
 G10-S01-P01-A04-I02توسط بخش خصوصی در ایجاد و اطالعات پایه سازمان میادین
بهرهبرداری از میادین و بازارها

G10-S01-P01-A04-I02

استفاده از پتانسیلهای بخش
خصوصی در توسعه ،ایجاد و
بهرهبرداری میادین و بازارها
شاخص

سازمان میادین

مساحت شبکه توزیع مرجع ،فروشگاه
و مرا کز بزرگ خرید ایجاد شده با
اطالعات پایه سازمان میادین
G10-S01-P01-A04-I01
مشارکت بخش خصوصی در مرا کز
گردشگری وایستگاههای قطار شهری

سازمان میادین

0

a

a

1,000,000,000,000.00 200,000,000,000.00

0.00

10,000.00

ریال

ریال

مترمربع

مترمربع

تعداد

سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

اطالعات پایه سازمان میادین

تعداد

شاخص

سازمان میادین

a/b*100

40.00

درصد

100.00

اطالعات پایه سازمان میادین

ریال

مشارکت بخش خصوصی در توسعه
 G10-S01-P01-A04-I01فروشگاههای بزرگ در مرا کز گردشگری شاخص
و ایستگاههای قطار شهری

مشارکت بخش خصوصی در توسعه
 G10-S01-P01-A04فروشگاههای بزرگ در مرا کز گردشگری
و ایستگاههای قطار شهری

G10-S01-P01-A03-I05

G10-S01-P01-A03-I05

تعداد قلم کاالهای ارائه شده در
بازارهای شهرداری

تنوع کاالهای ارائه شده در بازارهای
G10-S01-P01-A03-I05
شهرداری

حجم ریالی کل اقالم به فروش رسیده
G10-S01-P01-A03-I04
در بازارها و میادین شهرداری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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سازمان میادین

تعدا کارگران بیمه شده شاغل در غرف
G10-S01-P01-A05-I04
بازارها و میادین میوه و ترهبار

ساماندهی کارگران بازارها و میادین
G10-S01-P01-A05-I04
میوه و ترهبار (بیمه کارگران)
اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

سازمان میادین

حجم ریالی سرمایهگذاری صورت
گرفته (شهرداری و بخش خصوصی)
اطالعات پایه سازمان میادین
G10-S01-P01-A05-I03
در توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی
میادین میوه و ترهبار

سرمایهگذاری صورت گرفته (شهرداری
 G10-S01-P01-A05-I03و بخش خصوصی) در توسعه صنایع شاخص
تکمیلی و تبدیلی میادین میوه و ترهبار

ظرفیت سردخانههای نگهداری میوه
 G10-S01-P01-A05-I02و محصوالت غذایی احداث شده در اطالعات پایه سازمان میادین
میادین مرکزی میوه و ترهبار

G10-S01-P01-A05-I02

شاخص

سازمان میادین

a/b*100

a

a

20,000.00

60.00

100.00

250,000,000,000.00 30,000,000,000.00

0.00

0.00

20,000.00

تعداد

درصد

ریال

ریال

تن

تن

مترمربع
تجهیز میادین میوه و ترهبار به
صنایع تکمیلی (افزایش ظرفیت
سردخانههای نگهداری میوه و
محصوالت غذایی)

مساحت بازارها و میادین موجود
 G10-S01-P01-A05-I01که نیاز به بهسازی و بازسازی دارند اطالعات پایه سازمان میادین
(مترمربع)

اطالعات پایه سازمان میادین

شاخص

سازمان میادین

a/b*100

30.00

100.00

درصد

مترمربع

مساحت بازارها و میادین بهسازی
G10-S01-P01-A05-I01
شده (مترمربع)

بازسازی و بهسازی بازارها و میادین
G10-S01-P01-A05-I01
موجود

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

سازمان
آرامستانها

سازمان
آرامستانها

سازمان
آرامستانها

سازمان
آرامستانها

19.00

70.00

100.00

70.00

درصد

هکتار

G10-S01-P02-A01-I03

تعداد کل آرامستانهای محلی
(مترمربع)

تعداد آرامستانهای محلی تحت
G10-S01-P02-A01-I03
نظارت شهرداری تا کنون (هکتار)

آرامستانهای تحت کنترل و نظارت
G10-S01-P02-A01-I03
سازمان آرامستانها

ظرفیت دفن (توسعه کمی محلهای
G10-S01-P02-A01-I02
دفن)

0

70.00

a/b*100

100.00

14.00

توسعه فضای مورد نیاز جهت دفن در
G10-S01-P02-A01-I02
آرامستانها
شاخص

سازمان
آرامستانها

70.00

هکتار

مساحت آرامستانهای تاریخی
G10-S01-P02-A01-I01
بهسازی و ساماندهی شده (مترمربع)

a

سازمان
آرامستانها

مترمربع

14.00

مساحت آرامستانهای تاریخی
 G10-S01-P02-A01-I01برنامهریزی شده جهت بهسازی و اطالعات پایه
ساماندهی

اطالعات پایه

0.00

سازمان
آرامستانها

بهسازی و ساماندهی آرامستانهای
G10-S01-P02-A01-I01
تاریخی

شاخص

0.00

a/b*100

100.00

تعداد

تعداد

مترمربع

درصد

سازمان
آرامستانها

G10-S01-P02-A01

0

طرح

توسعه و بهسازی آرامستانها و
افزایش ظرفیت دفن اموات براساس
نیاز شهر

1,500,000,000
سازمان
آرامستانها

G10-S01-P02

محرومیتزدایی و تعدیل نابرابریها
و بهبود دسترسی شهروندان به
فضاهای خدماتی

سیاست
اجرایی

تعداد کل کارگران غرف بازارها و
میادین میوه و ترهبار

اطالعات پایه سازمان میادین

تعداد

خدمات شهری

G10-S01-P01-A05-I04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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0

   تملک و استفاده از اراضی
کاربریهای ناسازگار در مناطق
 G10-S01-P02-A02-I01محروم و کمتر توسعهیافته در جهت
رفع کمبودهای اساسی کاربریهای
خدمات شهری

G10-S01-P02-A02

بهبود سرانه کاربریهای خدمات
اساسی در مناطق محروم و کمتر
توسعهیافته

شاخص

شهرسازی

شهرسازی

طرح

اطالعات پایه

سازمان
آرامستانها

سازمان
آرامستانها

مساحت فضای سبز جدید ایجاد شده
G10-S01-P02-A01-I06
در آرامستانها (هکتار)

ایجاد و توسعه فضای سبز جدید در
G10-S01-P02-A01-I06
آرامستانها

شاخص

مساحت زیربنای فضاهای
 G10-S01-P02-A01-I05ساخته شده با عملکرد فرهنگی -اطالعات پایه
مذهبی(مترمربع) در آرامستانها

سازمان
آرامستانها

توسعه فضاهای با عملکرد فرهنگی-
G10-S01-P02-A01-I05
مذهبی در آرامستان

شاخص

سازمان
آرامستانها

100.00

 30هکتار

700.00

700.00

a/b*100

a

a

10.00

6.00

6.00

700.00

50.00

30.00

درصد

هکتار

مترمربع

هکتار

30.00

2,200.00

2,200.00

مترمربع

سطح کل آرامستانهای محلی
G10-S01-P02-A01-I04
برنامهریزی شده جهت ساماندهی

سازمان
آرامستانها

هکتار

هکتار

اطالعات پایه

سطح آرامستانهای غیرمجاز
 G10-S01-P02-A01-I04ساماندهی شده (امکان تمرکز در دفن اطالعات پایه
و حذف آرامستانهای محلی) (هکتار)

شاخص

سازمان
آرامستانها

0.74

a/b*100

50.00

100.00

درصد
سازمان
آرامستانها

آرامستانهای غیرمجاز ساماندهی
G10-S01-P02-A01-I04
شده

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شاخص

G10-S01-P02-A02-I03

کل بودجه عمرانی شهرداری

اطالعات پایه

سهم بودجه شهرداری در بهبود سرانه
کاربریهای خدمات اساسی مرتبط
اطالعات پایه
G10-S01-P02-A02-I03
با شهرداری در مناطق محروم و کمتر
توسعهیافته

 G10-S01-P02-A02-I03بودجه محرومیتزدایی شهرداری

شاخص

مساحت کاربریهای فضاهای سبز،
فرهنگی ،خدماتی وگذران اوقات
اطالعات پایه
G10-S01-P02-A02-I02
فراغت مورد نیاز در سطح مناطق
محروم و کمتر توسعهیافته (مترمربع)

مساحت کاربریهای فضاهای سبز،
فرهنگی ،خدماتی وگذران اوقات
اطالعات پایه
G10-S01-P02-A02-I02
فراغت احداث شده در سطح مناطق
محروم و کمتر توسعهیافته (مترمربع)

بهینهسازی فضاهای سبز ،فرهنگی،
خدماتی وگذران اوقات فراغت
G10-S01-P02-A02-I02
در سطح مناطق محروم و کمتر
توسعهیافته

مساحت کاربریهای ناسازگار در
مناطق محروم و کمتر توسعهیافته
اطالعات پایه
G10-S01-P02-A02-I01
دارای قابلیت تبدیل به کاربریهای
خدمات شهری (مترمربع)

مساحت کاربریهای ناسازگار در
مناطق محروم و کمتر توسعهیافته
اطالعات پایه
G10-S01-P02-A02-I01
تبدیل به کاربریهای خدمات شهری
(مترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

ریال

ریال

شهرسازی

a/b*100

15.00

درصد

مترمربع

20.00

شهرسازی

شهرسازی

مترمربع

a/b*100

5.00

درصد

مترمربع

مترمربع

50.00

شهرسازی

شهرسازی

متولی اصلی
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تفکیک و تجمیع اراضی و استفاده از
سهم خدمات شهرداری در راستای
تعدیل نابرابریها

شاخص

مساحت تأمین شده خدمات اساسی
 G10-S01-P02-A03-I03متعلق از سهم شهرداری از محل
تفکیک اراضی

نسبت مساحت تأمین شده خدمات
 G10-S01-P02-A03-I03اساسی متعلق از سهم شهرداری از
محل تفکیک اراضی

 G10-S01-P02-A03-I02کل مساحت اراضی تفکیک شده

مساحت سهم شهرداری از تفکیک
G10-S01-P02-A03-I02
اراضی براساس قوانین

G10-S01-P02-A03-I02

سهم شهرداری از تفکیک اراضی
براساس قوانین

شهرسازی

مترمربع

اطالعات پایه

شاخص

شهرسازی

a/b*100

100.00

100.00

درصد

اطالعات پایه

شهرسازی

درصد

مترمربع

اطالعات پایه

25.00

25.00

5.00

تعداد

شهرسازی

a/b*100

a

1.00

5.00

تعداد

مترمربع

شاخص

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

طرح

شهرسازی

تعداد الیحه مصوب اعمال
سیاستهای تشویقی در خصوص
تجمیع اراضی بافتهای مسکونی
اطالعات پایه
G10-S01-P02-A03-I01
در جهت کاهش سهم ریزدانگی
پال کهای مسکونی محالت و بهسازی
و نوسازی بافتها

اعمال سیاستهای تشویقی در
خصوص تجمیع اراضی بافتهای
 G10-S01-P02-A03-I01مسکونی در جهت کاهش سهم
ریزدانگی پال کهای مسکونی محالت
و بهسازی و نوسازی بافتها

G10-S01-P02-A03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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برنامهریزی تأمین و تخصیص بهینه
امال ک و مستغالت منطبق بر برنامه
توسعه شهری

شاخص

شاخص

حجم ریالی تملک اراضی براساس
 G10-S01-P02-A04-I03نقشه راه تملک کاربریهای مورد نیاز اطالعات پایه
شهرداری (ریال)

تحقق نقشه راه تملک کاربریهای
مورد نیاز شهرداری (تملک امال ک
G10-S01-P02-A04-I03
طر حهای توسعه شهری) (حجم
ریالی)

مساحت تملک برنامهریزی شده
اراضی براساس نقشه راه تملک
اطالعات پایه
G10-S01-P02-A04-I02
کاربریهای مورد نیاز شهرداری
(مترمربع)

مساحت تملک اراضی براساس نقشه
 G10-S01-P02-A04-I02راه تملک کاربریهای مورد نیاز اطالعات پایه
شهرداری (مترمربع)

تحقق نقشه راه تملک کاربریهای
 G10-S01-P02-A04-I02مورد نیاز شهرداری (تملک امال ک
طر حهای توسعه شهری)

درصد پیشرفت پروژه تدوین نقشه راه
G10-S01-P02-A04-I01
تملک کاربریهای مورد نیاز شهرداری

اطالعات پایه

شاخص

طرح

کل مساحت اراضی تفکیک شده اطالعات پایه

تدوین نقشه راه تملک کاربریهای
G10-S01-P02-A04-I01
مورد نیاز شهرداری

G10-S01-P02-A04

G10-S01-P02-A03-I03

کدینگ

موضوع

دسته

0

برنامه ریزی

برنامه ریزی

a/b*100

100.00

100.00

ریال

درصد

برنامه ریزی

درصد

مترمربع

70.00

90.00

100.00

درصد

برنامه ریزی

a/b*100

a

100.00

درصد

مترمربع

برنامه ریزی

شهرسازی

شهرسازی

امال ک

مترمربع

0

شهرسازی

متولی اصلی
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اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

تعداد امال ک و مستغالت شهرداری
G10-S01-P02-A04-I07
دارای شناسنامه الکترونیک مکانی

تدوین شناسنامه الکترونیک مکانی
G10-S01-P02-A04-I07
امال ک و مستغالت شهرداری
اطالعات پایه

شاخص

 G10-S01-P02-A04-I06حجم ریالی کل تملک انجام گرفته اطالعات پایه

حجم ریالی تملکهای انجام گرفته با
G10-S01-P02-A04-I06
وا گذاری معوض ملکی
اطالعات پایه

امال ک

تعداد

امال ک

a/b*100

50.00

درصد

ریال

100.00

امال ک

امال ک

ریال

a/b*100

35.00

35.00

درصد

تأمین منابع مالی تملک اراضی مورد
 G10-S01-P02-A04-I06نیاز شهرداری با وا گذاری معوض
ملکی
امال ک

شاخص

 G10-S01-P02-A04-I05حجم ریالی کل تملک انجام گرفته اطالعات پایه

امال ک

ریال

اطالعات پایه

امال ک

امال ک

a/b*100

35.00

35.00

ریال

درصد

امال ک

امال ک

ریال

امال ک

a/b*100

30.00

درصد

30.00

برنامه ریزی

ریال

ریال

حجم ریالی تملکهای انجام گرفته با
G10-S01-P02-A04-I05
اعطای امتیاز

تأمین منابع مالی تملک اراضی مورد
G10-S01-P02-A04-I05
نیاز شهرداری با اعطای امتیاز

شاخص

 G10-S01-P02-A04-I04حجم ریالی کل تملک انجام گرفته اطالعات پایه

حجم ریالی تملکهای انجام گرفته با
G10-S01-P02-A04-I04
پرداخت وجه نقد

تأمین منابع مالی تملک اراضی مورد
G10-S01-P02-A04-I04
نیاز شهرداری با پرداخت وجه نقد

حجم ریالی تملک اراضی برنامهریزی
 G10-S01-P02-A04-I03شده براساس نقشه راه تملک
کاربریهای مورد نیاز شهرداری (ریال)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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تعداد کل امال ک و مستغالت
شهرداری

شناسایی و اولویتبندی نیازهای
ذینفعان در راستای برنامههای
توسعه شهری

شاخص

طرح

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

اطالعات پایه

ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری
G10-S02-P01-A01-I01
در خیابانهای جدیداالحداث
شاخص

طرح

بهسازی و نگهداری تأسیسات شهری

سیاست
اجرایی

 G10-S02-P01-A01ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری

G10-S02-P01

G10-S02

بهسازی و نوسازی تأسیسات،
ماشینآالت و زیرساختهای شهری
راهبرد

درصد پیشرفت پروژه تدوین و
اولویتبندی استراتژیهای توسعه
اطالعات پایه
G10-S01-P02-A05-I01
شهری  CDSشهر قم با تأ کید بر
نیازهای ذینفعان

تدوین و اولویتبندی استراتژیهای
 G10-S01-P02-A05-I01توسعه شهری  CDSشهر قم با تأ کید
بر نیازهای ذینفعان

G10-S01-P02-A05

G10-S01-P02-A04-I08

کل مساحت امال ک و مستغالت
شهرداری

مساحت امال ک و مستغالت شهرداری
G10-S01-P02-A04-I08
دارای ارزیابی بههنگام ارزش ملک

توسعه امال ک و مستغالت شهرداری
G10-S01-P02-A04-I08
دارای ارزیابی بههنگام ارزش ملک

G10-S01-P02-A04-I07

کدینگ

موضوع

دسته

معاونت زیربنایی

0

0

32,000,000,000

0

خدمات شهری

خدمات شهری

معاونت زیربنایی

برنامهریزی

1,500,000,000

1,500,000,000

برنامهریزی

برنامهریزی

0.00

0.00

a

a

0.00

55.00

10,000.00

100.00

55.00

100.00

مترطول

درصد

درصد

مترمربع

1,500,000,000

امال ک

امال ک

مترمربع

امال ک

a/b*100

75.00

درصد

100.00

امال ک

تعداد

متولی اصلی
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کارایی تجهیزات  OEیا (Overall
 )Efficiencyتأسیسات شهری

کل ساعت کار برنامهریزی شده
تأسیسات شهری (ساعات)

مجموع ساعات سرویسدهی
تأسیسات شهری (ساعات)

در دسترس بودن تجهیزات
و تأسیسات شهری (Able or
)Availability

مجموع ساعات خرابیهای
اضطراری تأسیسات شهری

متوسط زمان تعمیرات (Mean Time
G10-S02-P01-A02-I04
To Repair) MTTR

مجموع ساعت کارکرد تأسیسات
G10-S02-P01-A02-I03
شهری (ساعات)

G10-S02-P01-A02-I03

G10-S02-P01-A02-I03

کاهش خرابیهای اضطراری در
تأسیسات شهری

G10-S02-P01-A02-I02

کل ساعت کار برنامهریزی شده
تأسیسات شهری (ساعات)

ساعت کارکرد مفید تأسیسات شهری
G10-S02-P01-A02-I02
(ساعات)

G10-S02-P01-A02-I02

G10-S02-P01-A02-I01

G10-S02-P01-A02-I01

G10-S02-P01-A02-I01

G10-S02-P01-A02

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات
تأسیسات شهری

طول کانال تأسیساتی شهری مشترک
G10-S02-P01-A01-I01
احداث شده

کدینگ

موضوع

شاخص

معاونت زیربنایی

a/b*100

20.00

10.00

ساعت

ساعت به
تعداد خرابی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

ساعت

شاخص

معاونت زیربنایی

(a/(1-
b))*100

90.00

95.00

ساعت

درصد

اطالعات پایه خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

ساعت

شاخص

خدمات شهری

85.00

ساعت

درصد

95.00

90.00

درصد

اطالعات پایه خدمات شهری
a/b*100

a/b*100

80.00

0.00

10,000.00

مترطول

ساعت

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

0

0

طرح

خدمات شهری

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

0

دسته

متولی اصلی
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جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 573 1400

تحقق کاربریهای تأسیسات شهری
در طرح تفصیلی

G10-S02-P02

نوسازی و بهسازی ماشینآالت
عمرانی

مساحت کاربریهای تأسیسات
G10-S02-P01-A04-I01
شهری در طرح تفصیلی (مترمربع)

معاونت زیربنایی

شاخص

طرح

سیاست
اجرایی

اطالعات پایه
32,000,000,000

شهرسازی

درصد

تعداد

مترمربع

75.00

100.00

100.00

تعداد

شهرسازی

a/b*100

a/b*100

100.00

100.00

درصد

مترمربع

شهرسازی

معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

مساحت کاربریهای تأسیسات
 G10-S02-P01-A04-I01شهری محقق شده براساس طرح اطالعات پایه
تفصیلی (مترمربع)

تحقق کاربریهای تأسیسات شهری
G10-S02-P01-A04-I01
در طرح تفصیلی

G10-S02-P01-A04

G10-S02-P01-A03-I01

تعداد کل حفاریهای شهری

تعداد حفاریهای شهری صورت
G10-S02-P01-A03-I01
گرفته با مجوز و مدیریت شهرداری

استقرار فرآیندهای مدیریت
 G10-S02-P01-A03-I01حفاریهای درونشهری (با مجوز و
مدیریت شهرداری)

G10-S02-P01-A03

مدیریت حفاریهای درون شهری

معاونت زیربنایی

تعداد

ساعت

طرح

مجموع تعداد خرابیهای اضطراری
G10-S02-P01-A02-I04
تأسیسات شهری

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

مجموع زمانهای صرف شده جهت
 G10-S02-P01-A02-I04تعمیرات اضطراری تأسیسات شهری اطالعات پایه معاونت زیربنایی
(ساعات)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
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نوسازی و بهسازی و خرید
ماشینآالت عمرانی مورد نیاز

تأمین و نوسازی ناوگان ماشینآالت
عمرانی مورد نیاز

ایجاد مرکز نگهداری ،بهسازی و
تعمیرات ماشینآالت عمرانی و
خدماتی

معاونت زیربنایی

شاخص

طرح

معاونت زیربنایی

معاونت زیربنایی

اطالعات پایه معاونت زیربنایی

شاخص

طرح

معاونت زیربنایی

G10-S03-P01-A01

مشارکت با بخش خصوصی در
احداث مرا کز اسکان موقت زایرین
طرح

G10-S03-P01

توسعه و تجهیز مرا کز اسکان موقت
شهری ویژه زایرین

سیاست
اجرایی

G10-S03

توسعه گردشگری شهری و تأمین
زیرساختهای مورد نیاز زایرین
راهبرد

خدمات شهری

خدمات شهری

خدمات شهری

مساحت مرا کز تأمین شده نگهداری،
 G10-S02-P02-A02-I01بهسازی و تعمیرات ماشینآالت اطالعات پایه معاونت زیربنایی
عمرانی و خدماتی

G10-S02-P02-A02-I01

G10-S02-P02-A02

احداث مرکز نگهداری ،بهسازی
و تعمیرات ماشینآالت عمرانی و
خدماتی

حجم ریالی نوسازی ،بهسازی و خرید
G10-S02-P02-A01-I01
ماشینآالت عمرانی

G10-S02-P02-A01-I01

G10-S02-P02-A01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

3,400,000,000

99,150,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

30,000,000,000

30,000,000,000

30,000,000,000

a

a

1,000.00

10,000.00

50,000,000,000.00 30,000,000,000.00

مترمربع

مترمربع

ریال

ریال
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شاخص

خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

G10-S03-P01-A03-I01

G10-S03-P01-A03

توسعه مرا کز اسکان شهرداری

توسعه و تجهیز و بهسازی مرا کز
اسکان شهرداری
شاخص

طرح

خدمات شهری

خدمات شهری

تعداد محصوالت اطالعرسانی و
 G10-S03-P01-A02-I02هدایت (بروشور ،لوح فشرده و نقشه) اطالعات پایه خدمات شهری
زایرین و گردشگران تولید شده

تولید محصوالت اطالعرسانی و
هدایت زایرین و گردشگران (بروشور،
G10-S03-P01-A02-I02
لوح فشرده و نقشه) متناسب با مکان
به زبانهای مختلف

تعداد ستادهای هدایت زایرین و
G10-S03-P01-A02-I01
گردشگران

ایجاد و توسعه ستادهای هدایت
G10-S03-P01-A02-I01
زایرین و گردشگران

G10-S03-P01-A02

ایجاد ستادهای هدایت زایرین و
گردشگران

طرح

خدمات شهری

حجم ریالی سرمایهگذاری صورت
گرفته با مشارکت بخش خصوصی
اطالعات پایه خدمات شهری
G10-S03-P01-A01-I01
در توسعه مرا کز اسکان گردشگران و
زایران

سرمایهگذاری بخش خصوصی در
 G10-S03-P01-A01-I01توسعه مرا کز اسکان گردشگران و
زایران

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,400,000,000

1,400,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

0

0

a

a

a

a

2,000.00

0.00

100,000.00

10,000.00

0.00

20.00

250,000.00

5.00

0.00

50,000,000,000.00

نفر

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

ریال

ریال
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سرمایهگذاری در راستای ایجاد
زیرساختهای اطالعرسانی در حوزه
 G10-S03-P02-A01-I02گردشگری نظیر نرمافزارهای موبایل،
تابلوهای معرفی اما کن فرهنگی،
تاریخی ،انقالبی و گردشگری
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

شاخص

خدمات شهری

خدمات شهری

درصد پیشرفت پروژه تهیه طرح جامع
G10-S03-P02-A01-I01
توسعه پایدار گردشگری

تهیه طرح جامع توسعه پایدار
گردشگری

توسعه زیرساختهای گردشگری در
حوزه عملیاتی شهرداری

طرح

سیاست
اجرایی

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

G10-S03-P02-A01-I01

G10-S03-P02-A01

G10-S03-P02

ارتقای کیفیت میزبانی شهر از زایرین
و گردشگران

G10-S03-P01-A03-I02

ظرفیت مرا کز اسکان غیررسمی
ساماندهی شده (نفر)

اطالعات پایه خدمات شهری

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

ساماندهی مرا کز اسکان غیررسمی
( G10-S03-P01-A03-I02همچون حسینیهها ،منازل شخصی ،شاخص
زایرسراها ،مدارس)

ظرفیت مرا کز اسکان شهرداری (نفر)
G10-S03-P01-A03-I01
 ( -ظرفیت جدید اضافه شده)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

73,000,000,000

75,750,000,000

1,400,000,000

a

a

a

1,000,000,000.00

0.00

0.00

5,000,000,000.00

100.00

100.00

0.00

10,000.00

ریال

درصد

درصد

نفر

نفر

نفر
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

G10-S03-P02-A01-I05

G10-S03-P02-A01-I05
تعداد گردشگران شهر قم

مدت زمان اقامت گردشگران در
شهر قم

افزایش مدت اقامت گردشگران در
G10-S03-P02-A01-I05
شهر قم

اطالعات پایه خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

مساحت زیربنای فضاهای ساخته
سازمان فرهنگی
شده با عملکرد تفرجگاهی و
اطالعات پایه
G10-S03-P02-A01-I04
اجتماعی -ورزشی
گردشگری ملی و فراملی (شهرداری و
بخش خصوصی)

توسعه فضاهای ساخته شده با
 G10-S03-P02-A01-I04عملکرد تفرجی و گردشگری ملی و
فراملی (شهرداری و بخش خصوصی)

تعداد برنامهها و رویدادهای
 G10-S03-P02-A01-I03گردشگری برگزار شده از طریق
مشارکت بخش خصوصی و اسپانسر

جلب مشارکت بخش خصوصی و
 G10-S03-P02-A01-I03اسپانسری برنامهها ورویدادهای
گردشگری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

حجم ریالی سرمایهگذاری صورت
گرفته در جهت توسعه زیرساختهای
سازمان فرهنگی
اطالعرسانی نظیر نرمافزارهای
اطالعات پایه
G10-S03-P02-A01-I02
اجتماعی -ورزشی
موبایل ،تابلوهای معرفی اما کن
فرهنگی ،تاریخی ،انقالبی و گردشگری
در حوزه گردشگری

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

70,000,000,000

70,000,000,000

1,000,000,000

a/b

a

a

1.50

10,000.00

5.00

3.00

3.00

100,000.00

100,000.00

20.00

تعداد

تعداد روز

تعداد روز

مترمربع

مترمربع

تعداد

تعداد

ریال

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

اطالعات پایه خدمات شهری

شاخص

خدمات شهری

1,000,000,000

ارائه خدمات و محصوالت فرهنگی به
G10-S03-P02-A03
زایرین و گردشگران
طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
1,000,000,000

G10-S03-P02-A02-I02

تعداد تورهای شهرشناسی ویژه
دانشآموزی برگزار شده

برگزاری تورهای شهرشناسی ویژه
G10-S03-P02-A02-I02
دانشآموزی

200.00

1,000,000,000

a

200.00

100.00

20,000,000.00

750,000,000

a

a

a

200,000.00

100.00

750,000,000

1,750,000,000

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد تورهای متنوع موضوعی و
سرویسهای ویژه گردشگری مانند
تور گردشگری تاریخی ،تور گردشگری
سازمان فرهنگی
 G10-S03-P02-A02-I01علمی ،تور گردشگری تفریحی ،اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
تور گردشگری انقالب اسالمی ،تور
گردشگری سالمت ،تور گردشگری
اقتصادی برگزار شده توسط شهرداری

برگزاری تورها و سرویسهای ویژه
G10-S03-P02-A02-I01
گردشگری توسط شهرداری

G10-S03-P02-A02

ایجاد تورها و سرویسهای ویژه
گردشگری

تعداد گردشگران داخلی بازدیدکننده
G10-S03-P02-A01-I07
از شهر قم

 G10-S03-P02-A01-I07افزایش تعداد زایرین داخلی شهر قم

G10-S03-P02-A01-I06

تعداد گردشگران بینالمللی
بازدیدکننده از شهر قم

افزایش تعداد زایرین بینالمللی شهر
G10-S03-P02-A01-I06
قم

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

نفر

نفر

نفر

نفر

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
عملیات
سال 1400
سال 96
جهت پوشش شکاف (درصورت وجودآمار) شاخص
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

ایجاد مناطق و سایتهای ویژه
گردشگری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

خدمات شهری

خدمات شهری

معرفی محورهای گردشگری شهری
G10-S03-P03-A02-I01
بهصورت مکتوب و مجازی

G10-S03-P03-A02

شناسایی و معرفی پتانسیلهای
گردشگری
شاخص

طرح
خدمات شهری

خدمات شهری

سازمان فرهنگی
مساحت مناطق و سایتهای ویژه
اطالعات پایه
G10-S03-P03-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
گردشگری ایجاد شده

احداث مناطق و سایتهای ویژه
G10-S03-P03-A01-I01
گردشگری

G10-S03-P03-A01

G10-S03-P03

نوسازی ،بهسازی و توسعه مرا کز
گردشگری ،زیارتی و محورهای
پرظرفیت
سیاست
اجرایی

سازمان فرهنگی
نفر ساعت خدمات فرهنگی ارائه شده
G10-S03-P02-A04-I01
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
به زایرین و گردشگران

خدمات فرهنگی ارائه شده به
 G10-S03-P02-A04-I01زایرین و گردشگران در جهت افزایش
تأثیرگذاری معنوی

G10-S03-P02-A04

افزایش تأثیرگذاری معنوی در زایرین
و گردشگران

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

درصد پیشرفت پروژه تولید اطلس
سازمان فرهنگی
 G10-S03-P02-A03-I01گردشگری به زبانهای فارسی ،عربی اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
و انگلیسی

تولید اطلس گردشگری به زبانهای
G10-S03-P02-A03-I01
فارسی ،عربی و انگلیسی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

20,000,000,000

20,000,000,000

20,000,000,000

0

0

1,000,000,000

1,000,000,000

a

a

a

a

10.00

5.00

5.00

100.00

75.00

75.00

5,000.00

20,000.00

100.00

100.00

تعداد

هکتار

هکتار

نفرساعت

نفرساعت

درصد

درصد
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خدمات شهری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

G11-S01

G11
حفاظت و احیای محورهای ارزشمند
فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر

ترویج و اعتالی میراث و هویت
فرهنگی ،تاریخی و انقالبی شهر قم
راهبرد

هدف

سازمان فرهنگی
تعداد محورهای گردشگری فرهنگی-
اطالعات پایه
G10-S03-P03-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
دینی ایجاد شده در سطح شهر

ایجاد محورهای گردشگری فرهنگی-
G10-S03-P03-A03-I01
دینی در سطح شهر

G10-S03-P03-A03

ایجاد محورهای گردشگری فرهنگی-
دینی در سطح شهر
طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد نقاط و محالت شاخص شهری
معرفی شده جهت برنامههای
 G10-S03-P03-A02-I02محلهگردی با هدف شناسایی اطالعات پایه خدمات شهری
ظرفیتهای بالقوه محالت شاخص
شهری شناسایی شده

معرفی نقاط و محالت شاخص شهری
جهت برنامههای محلهگردی با هدف
شاخص
G10-S03-P03-A02-I02
شناسایی ظرفیتهای بالقوه و توسعه
سفرها

تعداد پتانسیلها و محورهای
 G10-S03-P03-A02-I01گردشگری شهری معرفی شده اطالعات پایه خدمات شهری
بهصورت مکتوب و مجازی (تعداد)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

7,550,000,000

60,310,000,000

a

a

1.00

10.00

5.00

100.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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ساماندهی بقاع متبرکه

ساماندهی بقاع متبرکه

حفاظت و احیای میراث فرهنگی و
تاریخی شهر

G11-S01-P01-A03

شناسایی و معرفی آثار فرهنگی و
تاریخی فاخر در سطح شهر
طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

مساحت کل بافتها و محورهای
 G11-S01-P01-A02-I01ارزشمند تاریخی و فرهنگی نیازمند اطالعات پایه
بازسازی شناسایی شده (مترمربع)
بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

شاخص

طرح

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

شهرسازی

اطالعات پایه

اطالعات پایه

شاخص

طرح

شهرسازی

سیاست سازمان فرهنگی
اجرایی اجتماعی -ورزشی

مساحت بافتها و محورهای ارزشمند
تاریخی و فرهنگی که با همکاری
اطالعات پایه
G11-S01-P01-A02-I01
شهرداری مرمت و بازسازی شده است
(مترمربع)

مرمت و بازسازی محورهای ارزشمند
 G11-S01-P01-A02-I01تاریخی و فرهنگی با همکاری
شهرداری

همکاری در مرمت و بازسازی
G11-S01-P01-A02
محورهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی

مساحت ساماندهی بقاع متبرکه
 G11-S01-P01-A01-I01برنامهریزی شده براساس طرح
مصوب (مترمربع)

مساحت ساماندهی بقاع متبرکه
G11-S01-P01-A01-I01
براساس طرح مصوب (مترمربع)

G11-S01-P01-A01-I01

G11-S01-P01-A01

G11-S01-P01

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

2,925,000,000

2,925,000,000

2,925,000,000

0

0

0

2,925,000,000

a/b*100

a/b*100

650.00

10.00

6,500.00

1,000.00

40.00

25.00

60.00

مترمربع

مترمربع

درصد

مترمربع

مترمربع

درصد
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

نگهداری و حفاظت از بافتهای
فرهنگی و تاریخی با مشارکت
G11-S01-P01-A05-I01
سازمانهای مردمنهاد

G11-S01-P01-A05

مشارکت با سازمانهای مردمنهاد
در راستای نگهداری و حفاظت از
بافتهای فرهنگی و تاریخی

شاخص

طرح

بهسازی و
نوسازی

شهرسازی

مساحت کل بافتها و محورهای
 G11-S01-P01-A04-I01ارزشمند تاریخی و فرهنگی نیازمند اطالعات پایه
بازسازی شناسایی شده (مترمربع)
بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

مساحت بافتها و محورهای ارزشمند
تاریخی و فرهنگی که هماهنگی با
اطالعات پایه
G11-S01-P01-A04-I01
مراجع ذیصالح (اداره کل میراث)
مرمت و بازسازی شده است (مترمربع)

شاخص

طرح

شهرسازی

بهسازی و
نوسازی

مرمت و بازسازی بافتها و محورهای
ارزشمند تاریخی و فرهنگی با
G11-S01-P01-A04-I01
هماهنگی مراجع ذیصالح (اداره کل
میراث)

G11-S01-P01-A04

هماهنگی با مراجع ذیصالح (اداره
کل میراث) در مدیریت و راهبری
احیا و بازسازی بافتهای تاریخی و
فرهنگی

سازمان فرهنگی
تعداد آثار فرهنگی و تاریخی فاخر
اطالعات پایه
G11-S01-P01-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
شناسایی و معرفی شده در سطح شهر

شناسایی و معرفی آثار فرهنگی و
G11-S01-P01-A03-I01
تاریخی فاخر در سطح شهر

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

0

0

a

a/b*100

a

500.00

65,000.00

10,000.00

650.00

10.00

40.00

10.00

50.00

مترمربع

مترمربع

مترمربع

درصد

تعداد

تعداد
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شناسایی ،احیا ،معرفی و حفاظت
فعال از گسترههای دارای میراث و
هویت انقالبی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

شهرسازی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

مساحت گسترههای دارای میراث و
سازمان فرهنگی
هویت انقالبی مورد نیاز جهت احیا
اطالعات پایه
G11-S01-P02-A01-I02
اجتماعی -ورزشی
براساس طرح احیا و ساماندهی
(مترمربع)

مساحت گسترههای احیا شده دارای
سازمان فرهنگی
 G11-S01-P02-A01-I02میراث و هویت انقالبی براساس طرح اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
احیا و ساماندهی (مترمربع)

توسعه گسترههای احیا شده دارای
 G11-S01-P02-A01-I02میراث و هویت انقالبی براساس طرح
احیا و ساماندهی

G11-S01-P02-A01-I01

مساحت کل گسترههای دارای
میراث و هویت انقالبی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
مساحت گسترههای دارای میراث و
اطالعات پایه
G11-S01-P02-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
هویت انقالبی شناسنامهدار شده

شناسایی ،معرفی و حفاظت فعال
 G11-S01-P02-A01-I01از گسترههای دارای میراث و هویت
انقالبی

G11-S01-P02-A01

G11-S01-P02

حفاظت و احیای محورهای ارزشمند
انقالبی شهر

بهسازی و
نوسازی
سیاست سازمان فرهنگی
اجرایی اجتماعی -ورزشی

مساحت بافتهای فرهنگی و تاریخی
 G11-S01-P01-A05-I01نگهداری و حفاظت شده با مشارکت اطالعات پایه
سازمانهای مردمنهاد (مترمربع)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,125,000,000

1,125,000,000

0

1,125,000,000

1,125,000,000

a/b*100

a/b*100

250.00

10.00

1,000.00

5,000.00

100.00

100.00

1,000.00

50.00

500.00

10,000.00

مترمربع

مترمربع

درصد

مترمربع

مترمربع

درصد

مترمربع
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حفاظت و گسترش محورها و آثار
دربردارنده ارزشها و وقایع دفاع
مقدس (جنگ تحمیلی)

G11-S01-P02-A02-I03

حمایت از ساخت باغموزه دفاع
مقدس

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

a

55.00

100.00

تعداد

درصد

تعداد کل محورها و گسترههای
 G11-S01-P02-A02-I02دربردارنده ارزشها و وقایع و خاطرات اطالعات پایه
شهدای دفاع مقدس
بهسازی و
نوسازی

بهسازی و
نوسازی

تعداد

شاخص

a/b*100

20.00

100.00

درصد

تعداد محورها و گسترههای
دربردارنده ارزشها و وقایع و خاطرات
اطالعات پایه
G11-S01-P02-A02-I02
شهدای دفاع مقدس که احیا و
ساماندهی شده است

G11-S01-P02-A02-I02

احیا و ساماندهی محورها و
گسترههای دربردارنده ارزشها و
وقایع و خاطرات شهدای دفاع
مقدس

تعداد

بهسازی و
نوسازی

تعداد کل محورها و آثار دربردارنده
سازمان فرهنگی
 G11-S01-P02-A02-I01ارزشها و وقایع و خاطرات شهدای اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
دفاع مقدس

a/b*100

15.00

100.00

درصد

تعداد محورها و آثار دربردارنده
سازمان فرهنگی
 G11-S01-P02-A02-I01ارزشها و وقایع و خاطرات شهدای اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
دفاع مقدس که شناسنامهدار شدهاند

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

شهرسازی

0

تعداد

شناسایی محورها و آثار دربردارنده
 G11-S01-P02-A02-I01ارزشها و وقایع و خاطرات دفاع
مقدس

G11-S01-P02-A02

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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شناسایی و برجستهسازی بافتهای
ویژه و ارزشمند در محالت

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

اطالعرسانی هویت و ارزشهای
محالت از طریق ارائه آموزش

تعداد برنامههای آموزشی و
سازمان فرهنگی
اطالعرسانی ارائه شده در خصوص
اطالعات پایه
G11-S01-P03-A02-I02
اجتماعی -ورزشی
اطالعرسانی هویت و ارزشهای
محالت

G11-S01-P03-A02-I02

a/b

0.20

1.00

تعداد

سرانه محله

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

G11-S01-P03-A02-I01

تعداد کل محالت شهر قم

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

a/b*100

25.00

100.00

درصد

تعداد

تعداد

0

a

8.00

40.00

تعداد

سازمان فرهنگی
تعداد تابلوی اطالعرسانی نصب شده
اطالعات پایه
G11-S01-P03-A02-I01
اجتماعی -ورزشی
هویت محله

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی
شهرسازی

شاخص

طرح

شهرسازی

0

3,500,000,000

0

0.00

100.00

درصد

تعداد

معرفی هویت و ارزشهای محالت به
G11-S01-P03-A02-I01
شهروندان

G11-S01-P03-A02

معرفی و اطالعرسانی هویت و
ارزشهای محالت به شهروندان

تعداد مرا کز محله ساماندهی شده
G11-S01-P03-A01-I01
منطبق با بافتهای ویژه و ارزشمند

شناسایی و ساماندهی بافتهای ویژه
G11-S01-P03-A01-I01
و ارزشمند در محالت

G11-S01-P03-A01

G11-S01-P03

بازشناسی هویت اسالمی-ایرانی و
ارزشهای تاریخی محالت با محوریت
مساجد

سیاست سازمان فرهنگی
اجرایی اجتماعی -ورزشی

درصد پیشرفت پروژه ساخت باغموزه
سازمان فرهنگی
G11-S01-P02-A02-I03
اطالعات پایه
دفاع مقدس
اجتماعی -ورزشی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

معادل ریالی مورد نیاز وضعیت موجود فرمول محاسبه وضعیت مطلوب در وضعیت مطلوب در نوع /واحد
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حمایت و ایجاد مرا کز بازشناسی و
احیای محالت با استفاده از ظرفیت
مساجد

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

اطالعات پایه

شهرسازی

تعداد همایش و سمینار برگزار شده
سازمان فرهنگی
جهت نکوداشت یاد و خاطره شهدا،
اطالعات پایه
G11-S01-P03-A04-I01
اجتماعی -ورزشی
مفاخر فرهنگی ،تاریخی و انقالبی در
سطح شهر با مشارکت شهرداری

برگزاری همایش و سمینار جهت
نکوداشت یاد و خاطره شهدا ،مفاخر
G11-S01-P03-A04-I01
فرهنگی ،تاریخی و انقالبی در سطح
شهر با مشارکت شهرداری

G11-S01-P03-A04

نکوداشت یاد و خاطره شهدا ،مفاخر
فرهنگی ،تاریخی و انقالبی محالت

تعداد مساجد بهسازی و ساماندهی
G11-S01-P03-A03-I02
شده براساس هویت محله

بهسازی و ساماندهی فضا و محوطه
G11-S01-P03-A03-I02
مساجد منطبق با هویت هر محله

شاخص

شهرسازی

تعداد طر حهای اجرا شده در راستای
سازمان فرهنگی
 G11-S01-P03-A03-I01تبیین و آشکارسازی هویت محالت از اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
طریق ارتقای عملکرد مساجد

ارتقای هویت مکانی سا کنین محالت
G11-S01-P03-A03-I01
از طریق بهبود عملکرد مساجد

G11-S01-P03-A03

G11-S01-P03-A02-I02

تعداد کل محالت شهر قم

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

2,000,000,000

2,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

0

a

a

a

4.00

24.00

100.00

30.00

8.00

50.00

50.00

100.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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حمایت از پایاننامهها و رسالههای
کارشناسی ارشد و دکتری در
G11-S02-P01-A01-I02
حوزه فرهنگی و هنری با محوریت
ارزشهای دینی و انقالبی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد محصوالت فرهنگی و هنری
سازمان فرهنگی
 G11-S02-P01-A01-I01ساخته (حمایت) شده ،برگرفته از اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
متون غنی اسالمی و ایرانی

طراحی و ساخت انواع محصوالت
 G11-S02-P01-A01-I01فرهنگی و هنری برگرفته از متون غنی
اسالمی و ایرانی

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

ترویج و گسترش ارزشهای دینی،
انقالبی و ملی

سیاست
اجرایی

حمایت از برنامههای فرهنگی و هنری
G11-S02-P01-A01
با محوریت ارزشهای دینی و انقالبی

G11-S02-P01

G11-S02

اعتالی سرمایههای فرهنگی و
اجتماعی شهروندان

راهبرد

تعداد مراسم گرامیداشت انجام شده
در اعیاد و مناسبتهای فرهنگی
سازمان فرهنگی
 G11-S01-P03-A04-I02براساس ویژگیهای بارز شهدا ،مفاخر اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
فرهنگی ،تاریخی و انقالبی محالت با
مشارکت شهرداری

گرامیداشت اعیاد اسالمی و
سازمان فرهنگی
مناسبتهای فرهنگی براساس
شاخص
G11-S01-P03-A04-I02
اجتماعی -ورزشی
ویژگیهای بارز شهدا ،مفاخر فرهنگی،
تاریخی و انقالبی محالت

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

250,000,000

800,000,000

800,000,000

1,850,000,000

9,310,000,000

35,310,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

a

a

a

10.00

2.00

2.00

30.00

20.00

20.00

5.00

30.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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تعداد برنامه برگزار شده به جهت
 G11-S02-P01-A02-I01گرامیداشت مناسبتهای دینی،
آیینی و انقالبی
سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
1,200,000,000

G11-S02-P01-A02-I01

گرامیداشت مناسبتهای دینی،
آیینی و انقالبی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

1,200,000,000

پاسداشت مناسبتهای دینی ،آیینی
G11-S02-P01-A02
و انقالبی

1,200,000,000

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد کانونهای قرآن و عترت
اطالعات پایه
G11-S02-P01-A01-I04
اجتماعی -ورزشی
راهاندازی شده با حمایت شهرداری

800,000,000

250,000,000

800,000,000

راهاندازی کانونهای قرآن و عترت با
G11-S02-P01-A01-I04
حمایت شهرداری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

نفر ساعت برنامه برگزار شده در
سازمان فرهنگی
خصوص گسترش آموزش قرآن ،نشر
اطالعات پایه
G11-S02-P01-A01-I03
اجتماعی -ورزشی
فرهنگ قرآنی ،آموزش علوم ،مفاهیم،
ترجمه و تفسیر قرآن

گسترش آموزش قرآن ،نشر فرهنگ
 G11-S02-P01-A01-I03قرآنی ،آموزش علوم ،مفاهیم ،ترجمه
و تفسیر قرآن

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد پایاننامهها و رسالههای
سازمان فرهنگی
کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده
اطالعات پایه
G11-S02-P01-A01-I02
اجتماعی -ورزشی
در حوزه فرهنگی و هنری با محوریت
ارزشهای دینی و انقالبی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

12.00

8.00

8.00

1,000.00

1,000.00

10.00

24.00

24.00

24.00

10,000.00

10,000.00

30.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

نفرساعت

نفرساعت

تعداد
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ترغیب و افزایش مشارکت شهروندان
و سازمانهای مردمنهاد در
فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

G11-S02-P01-A04-I01

G11-S02-P01-A04-I01
تعداد فضاهای عمومی دارای
دستگاههای اذانگو

نصب دستگاههای اذانگو در
فضاهای عمومی
سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

طرح
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

استفاده از ظرفیت تبلیغات شهری
 G11-S02-P01-A04جهت یادآوری و بازشناسی ارزشهای
دینی و انقالبی
سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد کانالهای ارتباطی فعال
سازمان فرهنگی
شهرداری با شهروندان و سازمانهای
اطالعات پایه
G11-S02-P01-A03-I02
اجتماعی -ورزشی
مردمنهاد در زمینه فعالیتهای
اجتماعی و فرهنگی

تقویت کانالهای ارتباطی شهرداری
با شهروندان و سازمانهای مردمنهاد
G11-S02-P01-A03-I02
در زمینه فعالیتهای اجتماعی و
فرهنگی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد انجمنها و نهادهای مردمنهاد
سازمان فرهنگی
 G11-S02-P01-A03-I01فعال در عرصههای فرهنگی ،هنری ،اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
دینی و ملی

حمایت از تأسیس و راهاندازی
سازمان فرهنگی
انجمنها و نهادهای مردمنهاد در
شاخص
G11-S02-P01-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
حوزههای فعال در عرصههای فرهنگی
و هنری دینی و ملی

G11-S02-P01-A03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

500,000,000

500,000,000

6,260,000,000

0

0

a

a

a

10.00

10.00

5.00

5.00

2.00

2.00

24.00

24.00

10.00

10.00

10.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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برگزاری نشستها و همایشهای
تخصصی با حضور اساتید حوزه و
G11-S02-P02-A01-I01
دانشگاه برای ترویج فرهنگ اسالمی-
ایرانی

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

بهرهگیری از پتانسیلهای حوزه علمیه
قم و سایر نهادهای دینی ،علمی و سیاست
اجرایی
فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ
اسالمی-ایرانی

برگزاری نشستها و همایشهای
تخصصی با حضور اساتید حوزه و
G11-S02-P02-A01
دانشگاه برای ترویج فرهنگ اسالمی-
ایرانی

G11-S02-P02

G11-S02-P01-A04-I03

تعداد کل روز تابلوهای تبلیغاتی
(تجاری و غیرتجاری) سطح شهر

2,000,000,000

a

4.00

20.00

تعداد

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

درصد

تعداد روز تابلو

5.00

25.00

تعداد

تعداد روز تابلو

a/b*100

a

8.00

24.00

تعداد

تعداد روز تابلوهای تبلیغاتی (تجاری
سازمان فرهنگی
و غیرتجاری) سطح شهر تخصیص
اطالعات پایه
G11-S02-P01-A04-I03
اجتماعی -ورزشی
یافته به بازشناسی ارزشهای دینی
و انقالبی

استفاده از ظرفیت تبلیغات شهری
 G11-S02-P01-A04-I03جهت یادآوری و بازشناسی ارزشهای
دینی و انقالبی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد نمازخانه عمومی موجود در
اطالعات پایه
G11-S02-P01-A04-I02
اجتماعی -ورزشی
فضاهای عمومی  -جدیداالحداث

5,760,000,000

توسعه و تجهیز نمازخانههای عمومی
G11-S02-P01-A04-I02
در فضاهای عمومی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

5,760,000,000

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

درصد پیشرفت پروژه شناسایی و
سازمان فرهنگی
 G11-S02-P02-A03-I01تبیین سبک زندگی شهروند اسالمی با اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
تأ کید بر دامنه فعالیت شهرداری

شناسایی و تبیین سبک زندگی
 G11-S02-P02-A03-I01شهروند اسالمی با تأ کید بر دامنه
فعالیت شهرداری

G11-S02-P02-A03

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

طرح

تبیین ،معرفی و ترویج سبک زندگی
شهروند اسالمی با استفاده از اساتید
حوزه و دانشگاه

تعداد برنامه اجرا شده در خصوص
 G11-S02-P02-A02-I01تقویت سرمایههای اجتماعی با
استفاده از ظرفیتهای حوزه علمیه

تقویت سرمایههای اجتماعی با
G11-S02-P02-A02-I01
استفاده از ظرفیتهای حوزه علمیه

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

G11-S02-P02-A02

تقویت اعتماد اجتماعی (بین فردی
و گروهی) جهت ارتقای سطح
همبستگی و انسجام اجتماعی با
استفاده از پایگاه اجتماعی حوزه
علمیه قم (تقویت سرمایههای
اجتماعی)

تعداد نشستها و همایشهای
سازمان فرهنگی
تخصصی برگزار شده با حضور اساتید
اطالعات پایه
G11-S02-P02-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
حوزه و دانشگاه برای ترویج فرهنگ
اسالمی-ایرانی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0

0

a

a

100.00

100.00

100.00

100.00

10.00

10.00

0.00

20.00

درصد

درصد

تعداد

تعداد

تعداد
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ارائه برنامههای ترویجی اسالمی-
ایرانی با مشارکت سایر دستگاههای
ذیربط و مؤسسات فرهنگی و
اجتماعی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

G11-S02-P03-A02-I01

نمره حاصل از ارزیابی کیفی و
محتوایی فرهنگسراها

 G11-S02-P03-A02-I01ارزیابی کیفی و محتوایی فرهنگسراها

ارتقای کیفی محتوا و برنامههای قابل
G11-S02-P03-A02
ارائه در فرهنگسراها

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

24,000,000,000
0

سازمان فرهنگی
تعداد فرهنگسراهای جدید احداث
اطالعات پایه
G11-S02-P03-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
شده

سازمان فرهنگی
سرانه فرهنگسراها در اقصی نقاط شهر
شاخص
G11-S02-P03-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
به منظور دسترسی عادالنه همگانی

احداث و توسعه فرهنگسراها و
گسترش شعاع پوشش آنها
طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

24,000,000,000

24,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

24,000,000,000

G11-S02-P03-A01

G11-S02-P03

توسعه کمی و کیفی فرهنگسراها در سیاست
راستای ترویج فرهنگ اسالمی-ایرانی اجرایی

تعداد برنامههای فرهنگی برگزار شده
سازمان فرهنگی
 G11-S02-P02-A04-I01با مشارکت سایر دستگاهها و نهادهای اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
فرهنگی

برگزاری برنامههای فرهنگی با
 G11-S02-P02-A04-I01مشارکت سایر دستگاهها و نهادهای
فرهنگی شهر

G11-S02-P02-A04

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

100.00

10.00

10.00

100.00

100.00

3.00

2.00

2.00

10.00

درصد

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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سیاست
اجرایی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تولید نرمافزارهای فرهنگی مرتبط
 G11-S03-P01-A02-I02با فرهنگ شهروندی با حمایت
شهرداری
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد کانال ارتباطی شهروندان با
اطالعات پایه
G11-S03-P01-A02-I01
اجتماعی -ورزشی
شهرداری در فضای مجازی

توسعه بسترها و کانالهای ارتباطی
 G11-S03-P01-A02-I01شهرداری با شهروندان در فضای
مجازی

G11-S03-P01-A02

تولید و حمایت از محتواهای فرهنگ
شهروندی در فضای مجازی و
نرمافزارهای فرهنگی
طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

0

1,000,000,000

0

0

1,000,000,000

سازمان فرهنگی
تعداد برنامه تولید شده شنیداری و
اطالعات پایه
G11-S03-P01-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
دیداری در حوزه فرهنگ شهروندی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

0

1,700,000,000

17,450,000,000

0

تولید محتواهای شنیداری و دیداری
G11-S03-P01-A01-I01
در حوزه فرهنگ شهروندی

G11-S03-P01-A01

تولید و حمایت از محتواهای
شنیداری و دیداری در حوزه فرهنگ
شهروندی

حمایت از تولید محصوالت فرهنگی

تولید ،عرضه و حمایت از خدمات و
محصوالت فرهنگی در راستای ارتقای
هویت فرهنگی ،تاریخی و انقالبی

راهبرد

طرح

G11-S03-P01

G11-S03

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

2.00

8.00

8.00

10.00

30.00

30.00

10.00

100.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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افزایش تعداد عنوان کتابهای
منتشر شده مرتبط با فرهنگ
شهروندی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
برگزاری مسابقات کتابخوانی از سری
شاخص
G11-S03-P01-A03-I04
اجتماعی -ورزشی
کتابهای مرتبط با فرهنگ شهروندی

تعداد جلد کتابهای مرتبط با
سازمان فرهنگی
 G11-S03-P01-A03-I03فرهنگ شهروندی موجود در مرا کز اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
فرهنگی در اختیار شهرداری

تجهیز مرا کز فرهنگی در اختیار
 G11-S03-P01-A03-I03شهرداری به کتابهای مرتبط با
فرهنگ شهروندی
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد جلد کتابهای منتشر شده با
سازمان فرهنگی
 G11-S03-P01-A03-I02حمایت شهرداری مرتبط با فرهنگ اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
شهروندی

انتشار کتابهای مرتبط با فرهنگ
G11-S03-P01-A03-I02
شهروندی با حمایت شهرداری

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد عنوان کتابهای منتشر شده
سازمان فرهنگی
 G11-S03-P01-A03-I01با حمایت شهرداری مرتبط با فرهنگ اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
شهروندی

G11-S03-P01-A03-I01

G11-S03-P01-A03

حمایت از انتشار و ترویج کتابهای
مرتبط با فرهنگ شهروندی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد نرمافزارهای فرهنگی (تولید
سازمان فرهنگی
 G11-S03-P01-A02-I02شده با حمایت شهرداری) مرتبط با اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
فرهنگ شهروندی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

500,000,000

200,000,000

700,000,000

1,000,000,000

a

a

a

a

2.00

0.00

5,000.00

4,000.00

10.00

10.00

20,000.00

20,000.00

2.00

2.00

10.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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برگزاری نمایشگاهها ،اجراها و
تئاترهای آیینی در جهت تقویت
فرهنگ اسالمی-ایرانی و انقالبی و
حمایت از عرضه محصوالت فرهنگی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

ایجاد راستههای فرهنگی و
 G11-S03-P02-A02-I01کانونهای مردمی در سطح محالت
ویژه (سرای محله)

G11-S03-P02-A02

توسعه و ایجاد راستههای فرهنگی و
کانونهای مردمی در سطح محالت
ویژه (سرای محله)
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد تئاترهای آیینی برگزار شده در
سازمان فرهنگی
 G11-S03-P02-A01-I02جهت تقویت فرهنگ اسالمی-ایرانی اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
و انقالبی

برگزاری اجراها و تئاترهای آیینی در
 G11-S03-P02-A01-I02جهت تقویت فرهنگ اسالمی-ایرانی
و انقالبی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد نمایشگاه برگزار شده جهت
اطالعات پایه
G11-S03-P02-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
عرضه محصوالت فرهنگی

برگزاری نمایشگاهها جهت عرضه
G11-S03-P02-A01-I01
محصوالت فرهنگی

G11-S03-P02-A01

G11-S03-P02

حمایت و عرضه محصوالت و خدمات سیاست
اجرایی
فرهنگی

تعداد مسابقات کتابخوانی برگزار
سازمان فرهنگی
 G11-S03-P01-A03-I04شده از سری کتابهای مرتبط با اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
فرهنگ شهروندی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

1,600,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

1,000,000,000

3,100,000,000

a

a

a

8.00

0.00

4.00

1.00

1.00

50.00

25.00

25.00

5.00

5.00

0.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

راهاندازی ایستگاههای مطالعه در
G11-S03-P03-A01-I01
اما کن عمومی

 G11-S03-P03-A01توسعه ،تجهیز و نگهداری کتابخانهها

G11-S03-P03

G11-S03-P02-A03-I01

تعداد محصوالت و محتواهای
فرهنگی مشارکتی تولیدی

ارتقای کمی محصوالت و محتواهای
فرهنگی با مشارکت با بخش
G11-S03-P02-A03-I01
خصوصی ،سازمانهای مردمنهاد و
سایر دستگاهها

G11-S03-P02-A03

مشارکت با بخش خصوصی،
سازمانهای مردمنهاد و سایر
دستگاهها در خصوص حمایت
و عرضه محصوالت و محتواهای
فرهنگی

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سیاست
اجرایی

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

تعداد برنامههای اجرا شده راستههای
سازمان فرهنگی
 G11-S03-P02-A02-I02فرهنگی و کانونهای مردمی در سطح اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
محالت ویژه (سرای محله)

میزان فعالیت راستههای فرهنگی و
 G11-S03-P02-A02-I02کانونهای مردمی در سطح محالت
ویژه (سرای محله)

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

تعداد راستههای فرهنگی و
سازمان فرهنگی
 G11-S03-P02-A02-I01کانونهای مردمی موجود در سطح اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی
محالت ویژه (سرای محله)

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

2,000,000,000

11,900,000,000

12,650,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

1,600,000,000

1,600,000,000

8,000,000,000

a

a

a

10.00

5.00

5.00

80.00

80.00

8.00

50.00

100.00

100.00

100.00

100.00

50.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

400,000,000

400,000,000

G11-S03-P03-A02-I01

تعداد مسابقات برگزار شده در
محورهای ایدههای خالقانه در
موضوعات شهری
سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
برگزاری مسابقات ایدههای خالقانه در
شاخص
G11-S03-P03-A02-I01
اجتماعی -ورزشی
کتابخانهها

G11-S03-P03-A02

برگزاری مسابقات مختلف با محوریت
کتابخوانی

250,000,000

250,000,000

250,000,000

9,000,000,000

طرح

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
مساحت فضای کتابخانههای شهر
اطالعات پایه
G11-S03-P03-A01-I04
اجتماعی -ورزشی
(مترمربع) ایجاد شده

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

9,000,000,000

 G11-S03-P03-A01-I04توسعه فضای کتابخانههای شهر

سازمان فرهنگی
 G11-S03-P03-A01-I03تعداد کتابخانه سیار راهاندازی شده اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

راهاندازی و اداره کتابخانههای سیار
G11-S03-P03-A01-I03
براساس دستورالعمل مصوب

درصد پیشرفت پروژه راهاندازی و
 G11-S03-P03-A01-I02بهرهبرداری از کتابخانه دیجیتال
شهری

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

500,000,000

500,000,000

راهاندازی و بهرهبرداری از کتابخانه
G11-S03-P03-A01-I02
دیجیتال شهری

2,000,000,000
سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد ایستگاههای مطالعه راهاندازی
اطالعات پایه
G11-S03-P03-A01-I01
اجتماعی -ورزشی
شده در اما کن عمومی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

a

5.00

5.00

25.00

25.00

1,000.00

15.00

100.00

5,000.00

2.00

100.00

100.00

100.00

تعداد

تعداد

مترمربع

مترمربع

تعداد

تعداد

درصد

درصد

تعداد
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سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

G11-S03-P03-A03-I02

تعداد کتابخانههای عمومی
جدیداالحداث

 G11-S03-P03-A03-I02توسعه کمی کتابخانههای عمومی

500,000,000

سازمان فرهنگی
اطالعات پایه
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
شاخص
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد عنوان کتابهای موجود در
اطالعات پایه
G11-S03-P03-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
کتابخانههای عمومی

سازمان فرهنگی
ارتقای تعداد عنوان کتابهای موجود
شاخص
G11-S03-P03-A03-I01
اجتماعی -ورزشی
در کتابخانههای عمومی

طرح

500,000,000

500,000,000

G11-S03-P03-A03

تجهیز و ارتقای کیفی (محتوایی)
و کمی کتابهای موجود در
کتابخانههای عمومی

سازمان فرهنگی
اجتماعی -ورزشی

سازمان فرهنگی
تعداد مسابقات برگزار شده مختلف با
اطالعات پایه
G11-S03-P03-A02-I02
اجتماعی -ورزشی
محوریت کتابخوانی

برگزاری مسابقات مختلف با محوریت
G11-S03-P03-A02-I02
کتابخوانی

کدینگ

موضوع

دسته

متولی اصلی

a

a

a

2.00

10,000.00

0.00

24.00

6.00

20,357.14

50.00

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد
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 -2-4تخصیص منابع به برنامه راهبردی شهرداری قم |
تخصیــص منابــع ،همــواره اصلیترین و جدیترین بخش از فاز اجرای راهبردها شــناخته میشــود و یکی از فعالیتهای اصلی
ت که اجرای اســتراتژی را امکانپذیر میســازد .در ســازمانهای اســتراتژیمحور ،منابع بر اساس اولویتهایی که
مدیریت اســ 
به وسیله هدفهای ساالنه تعیین گردیدهاند ،تخصیص مییابند .یکی از موانع بزرگ در سر راه اجرای موفقیتآمیز استراتژی
سازمان ،عدم موفقیت در پیوند بین برنامههای اجرایی و تعیین اولویت در تخصیص منابع به برنامههای راهبردی بلندمدت
است.
در حــال حاضــر بســیاری از ســازمانها فراینــد جدا گانــهای برای برنامهریــزی بلندمــدت راهبــردی و بودجهبنــدی ســالیانه و
کوتاهمدت خود دارند.
هر سازمان ،دستکم چهار نوع منبع دارد که برای تأمین هدفهای موردنظر باید تخصیص یابند:
منابــع مالــی ،منابــع فیزیکی ،منابع انســانی ،و منابع فناوری .در گامهای قبلی ،راهبردهای ســازمانی با اســتفاده از طر حها و
شــاخصها به مضامین عملیاتی ترجمه شــده و کمیســازی شدند .بر این اساس ،منابع مالی در قالب نظام بودجه شهرداری
به عنوان اصلیترین و محرکترین منبع سازمانی بعد از منابع انسانی ،به راهبردها تخصیص مییابد.
بدین منظور میبایســت مراحل ذیل به درســتی طی شــود تا بتوانیم بودجهریزی شبه عملیاتی را ،در راستای تحقق اهداف و
راهبردهای کالن شهرداری داشته باشیم:
 کمیسازی شاخصهای راهبردی
 تبدیل شاخصهای راهبردی به محرکهای بودجهای
 تبدیل اهداف کمی شاخصها به اهداف محرکهای بودجهای
 تهیه لیست و فهرست بهای خدمات و فعالیتهای شهرداری
 تخصیص بودجه متناسب با هر محرک بودجهای
در قسمت قبلی و بر اساس نکات و فرآیند اشاره شده شاخصهای عملیاتی ذیل سلسله مراتبی راهبردی ،اهداف کمیسازی
شــدند .حــال محرکهای بودجــهای که «فعالیت عملیاتی قابــل اندازهگیری و قابل تخصیص بودجه» تعریف میشــوند ،ذیل
هر یک از شــاخصها تعریف میشــوند .به عنوان مثال شــاخص ارتقای ســرانه فضای ســبز تفرجگاهی دارای محرک بودجهای
بــه نــام احــداث پارک و بوســتانهای تفرجگاهی میباشــد؛ بدین مفهوم که همه منابع در خصوص بهبود ســرانه فضای ســبز
تفرجگاهی ،میبایست در حوزه عملیاتی احداث پارک تخصیص داده شود .محرکهای بودجه ،فعالیتهای عملیاتی هستند
که به سادگی میتوان بودجه مورد نیاز برای توسعه یک واحد از آن را برآورد نمود و از سوی دیگر ،دارای تناظری یک به یک با
شاخصها هستند .ویژگی محرکهای بودجهای در این است که به عنوان واسط شاخص و نظام بودجهریزی شناخته شده
و در ادبیات بودجهای و اجرایی شناخته شدهتر از شاخص میباشند.
بعد از مشــخص شــدن محرکهای بودجهای و انتقال اهداف کمی شــاخصها به محرکها ،میبایســت فهرســت بهای ارائه
خدمــات بــرای اجرای پروژههای مختلف عمرانی و خدمات شــهری مشــخص گــردد .بدین منظور فهرســت مذکور با همکاری
معاونتهای تخصصی ،دربردارنده کلیه خدمات در جداول پیوست ارائه گردیده است.
با اســتفاده از شــکاف عملیاتی بین وضع موجود در هر شــاخص و وضع مطلوب تعیین شــده ،و با بهکارگیری قیمت پایه اجرای
یــک واحــد از خدمــات ،میتوان به شــکاف ریالی بین وضع موجود و وضع مطلوب دســت یافت .الزم به توضیح اســت که این
قیمت پایه میبایســت ســاالنه براساس جدول تعدیالت ارائه شده توسط دفتر امور پیمانهای شهرداری و همچنین معاونت
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برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری ،بهروزرســانی شــده و فاصله ریالی پوشــش شــکاف برای هر یک از ســالهای
عملیاتی برنامه محاسبه گردد.

بعد از مشــخص شــدن فهرســت بهای خدمات و با دانستن میزان رشــد و خروجی قابل انتظار محرکهای بودجهای ،با ضرب
نمودن این دو مقدار میزان بودجه هر محرک بودجهای و بالتبع آن ،بودجه شاخص و طرح و سایر سلسله مراتب راهبردی تا
سطح هدف مشخص میگردد.
بر همین اســاس میزان بودجه قابل تخصیص برای فعالیتهای عمرانی خالص (بهغیر از هزینه نگهداری ،جاری ،صلحنامه و
دیون) مشخص میگردد که براساس سناریوی درآمدی تسطیح میگردد.
براین اســاس و مطابق با جداول ذیل ،میزان بودجه تخصیص یافته به هریک از اهداف ،راهبردها و سیاســتهای اجرایی در
ســال  1396ارائه گردیده اســت .الزم به توضیح اســت مطابق با تحلیلهای آماری و اقتصادسنجی صورت گرفته ،میزان منابع
در دســترس قــم در ســال  1396معــادل بــا  1500میلیارد تومان بــرآورد گردید و براین اســاس و با توجه به لحــاظ نمودن بودجه
جاری ،بودجه عمرانی شهرداری قم در سالهای برنامه  1396-1400جهت پوشش شکاف پیشنهاد گردیده است .شایان ذکر
اســت در ســال  1396با توجه به تعهد بازگشــت بدهی دولت به شــهرداری قم و افزایش منابع درآمدی ،بودجه ســال  1396به
میزان  2000میلیارد تومان افزایش یافته که بر همین اســاس و مبنی بر مدل تحلیل شــکاف ذکر شــده ،میزان تخصیص بودجه
عمرانــی بــه میــزان  1644میلیــارد تومان افزایــش یافته که جداول ذیــل چگونگی تخصیص ایــن منابع به اهــداف ،راهبردها و
سیاستهای اجرایی در سال  1396را نشان میدهد.
بدیهی است در انتهای هر سال و بعد از بررسی گزارش عملکرد و تحقق شاخصهای عملیاتی و راهبردی مختلف ،و همچنین
بــا توجه به بهروزرســانی قیمتهای پایه ارائه خدمات ،حجم ریالی مورد نیاز برای پوشــش شــکاف وضــع موجود و مطلوب به
صورت سالیانه در افق برنامه در قالب بودجه سالیانه ارائه خواهد شد.
جدول  :61جدول میزان و در صد بودجه تخصیصی به اهداف

کدینگ

موضوع هدف

بودجه عمرانی خالص

درصد تخصیص

نهایی  96قم (ریال)

بودجه

کل بودجه

7,051,567,400,000

G01

حفاظت و برخورداری از محیطزیستی پایدار و با کیفیت

1,210,432,400,000

%17.17

G02

روان ،متعادل و سالمسازی عبور و مرور شهری

4,467,050,000,000

%63.35

G03

بهرهمندی از محیط و فضاهای شهری امن

65,425,000,000

%0.93

G04

کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی شهر

484,500,000,000

%6.87
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کدینگ

G05

موضوع هدف

رونق اقتصادی شهر و توسعه منابع مالی پایدار و افزایش
مشارکت بخش خصوصی

G06
G07

توسعه شهر خالق و هوشمند
تحقق حکمرانی و مدیریت اسالمی ،مطلوب و قانونمدار
شهری
سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت

G08

سیما ،منظر و فضای شهری در قالب جهانشهر دینی

G09
G10

اعتالی نقش و جایگاه ملی و بینالمللی شهر قم
توسعه متوازن و متعادل تجهیزات ،تأسیسات و خدمات

G11

شهری برای شهروندان و زایرین
ترویج و اعتالی میراث و هویت فرهنگی ،تاریخی و
انقالبی شهر قم

بودجه عمرانی خالص

درصد تخصیص

نهایی  96قم (ریال)

بودجه

189,500,000,000.00

%2.69

178,000,000,000

%2.52

156,700,000,000

%2.22

94,000,000,000

%1.33

13,000,000,000.00

%0.18

132,650,000,000

%1.88

60,310,000,000

%0.86

جدول  :62جدول میزان و در صد بودجه تخصیصی به راهبردها

کدینگ

موضوع راهبرد

کل

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

درصد تخصیص
بودجه

7,051,567,400,000

G01-S01

حفاظت و توسعه متوازن فضای سبز شهری و
پیراشهری

1,066,232,400,000

%15.12

G01-S02

مدیریت پسماندهای شهری و ارتقای سطح
بهداشت شهری

137,500,000,000

%1.95

G01-S03

بهبود کیفیت محیطزیست شهری

6,700,000,000

%0.10

G02-S01

کنترل و کاهش آالیندههای زیستمحیطی ناشی
از سیستمها و تسهیالت حمل و نقل شهری

4,000,000,000

%0.06

G02-S02

افزایش سطح پوشش ،مطلوبیت و یکپارچگی
سیستم حمل و نقل عمومی موتوری

106,300,000,000

%1.51

G02-S03

توسعه سیستمهای حمل و نقل دوستدار
محیطزیست

1,078,750,000,000

% 15.30
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کدینگ

موضوع راهبرد

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

درصد تخصیص
بودجه

G02-S04

مدیریت تقاضای سفر و کاهش ازدحام ترافیک

58,000,000,000

%0.82

G02-S05

توسعه سامانههای هوشمند در مدیریت حمل
و نقل

50,500,000,000

%0.72

G02-S06

تکمیل ،احداث و نگهداری شبکه معابر شهری

3,145,000,000,000

% 44.60

G02-S07

ارتقای ایمنی زیرساخت ،سیستمها و تسهیالت
حمل و نقل شهری

23,000,000,000

%0.33

G02-S08

فرهنگسازی و جلب مشارکت شهروندان و سایر
دستگاهها در موضوعات حمل و نقل شهری

1,500,000,000

% 0.02

G03-S01

ارتقای خدمات و رفاه اجتماعی

37,125,000,000

%0.53

G03-S02

پیشگیری از بروز مشکالت و کاهش آسیبهای
اجتماعی

28,300,000,000

%0.40

G04-S01

ارتقای تابآوری و ایمنی شهر در برابر حوادث
طبیعی

189,000,000,000

% 2.68

G04-S02

بهبود سیستمهای مدیریت بحران،
پدافندغیرعامل ،پیشگیری و مقابله با حریق

218,500,000,000

% 3.10

G04-S03

نوسازی بافتهای فرسوده شهری و
سکونتگاههای غیررسمی (نابهسامان)

77,000,000,000

% 1.09

G05-S01

مشارکت و جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی
در پروژههای شهری

2,000,000,000.00

%0.03

G05-S02

بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد
شهری

54,000,000,000.00

% 0.77

G05-S03

پایدارسازی درآمدهای شهرداری

25,500,000,000.00

%0.36

G05-S04

مدیریت منابع و مصارف و استفاده بهینه از اموال
و داراییهای را کد

108,000,000,000.00

%1.53

G06-S01

ارتقای نگرش راهبردی-کاربردی به مطالعات و
پژوهش های شهری (دانشمحوری)

52,500,000,000.00

%0.74

G06-S02

ارتقای سطح دانش و آ گاهی سرمایههای انسانی
شهر

13,500,000,000.00

%0.19

G06-S03

توسعه زیرساختهای شهر هوشمند

112,000,000,000.00

%1.59
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کدینگ

موضوع راهبرد

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

درصد تخصیص
بودجه

G07-S01

اصالح و بهبود نظام ساختاری-سازمانی

67,000,000,000

%0.95

G07-S02

افزایش مشارکتهای اجتماعی شهروندان در
مدیریت و اداره شهر

87,200,000,000

%1.24

G07-S03

تعمیم ارزشهای اسالمی و قانونمداری در
مدیریت شهری

2,500,000,000

%0.04

G08-S01

بهسازی ،زیباسازی و ارتقای غنای حسی با
رویکرد هویتبخشی به سیما و منظر شهری
(عینی و ذهنی)

46,500,000,000

%0.66

G08-S02

احیای معماری و هویت اسالمی -ایرانی در
شهرسازی و معماری

19,000,000,000

%0.27

G08-S03

انسجام و انتظامبخشی به کالبد و فضای شهری

23,000,000,000

% 0.33

G08-S04

نظارت و کنترل بر اجرای ضوابط و مقررات
شهرسازی و معماری

5,500,000,000

%0.08

G09-S01

توسعه دیپلماسی شهری

5,500,000,000

% 0.08

G09-S02

حضور نقشآفرین در عرصه مدیریت شهری در
تراز ملی و بینالمللی

7,500,000,000

% 0.11

G10-S01

توزیع متوازن و متعادل امکانات خدماتی
شهرداری در سطح شهر

1,500,000,000

% 0.02

G10-S02

بهسازی و نوسازی تأسیسات ،ماشینآالت و
زیرساختهای شهری

32,000,000,000

%0.45

G10-S03

توسعه گردشگری شهری و تأمین زیرساختهای
مورد نیاز زایرین

99,150,000,000

% 1.41

G11-S01

حفاظت و احیای محورهای ارزشمند فرهنگی،
تاریخی و انقالبی شهر

7,550,000,000

% 0.11

G11-S02

اعتالی سرمایههای فرهنگی و اجتماعی
شهروندان

35,310,000,000

% 0.50

G11-S03

تولید ،عرضه و حمایت از خدمات و محصوالت
فرهنگی در راستای ارتقای هویت فرهنگی،
تاریخی و انقالبی

17,450,000,000

% 0.25
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جدول  :63جدول میزان و درصد بودجه تخصیصی به سیاستهای اجرایی

کدینگ

موضوع سیاست اجرایی

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

کل بودجه

7,051,567,400,000

درصد تخصیص
بودجه

738,880,000,000

10.48

G01-S01-P01

توسعه فضای سبز شهری

40,000,000,000

0.57

G01-S01-P02

توسعه فضای سبز پیراشهری

2.01

G01-S01-P03

بازپیرایی و افزایش کیفیت فضای سبز شهری و
پیراشهری

141,802,400,000

G01-S01-P04

حفاظت از باغات و فضای سبز موجود

5,000,000,000

0.07

G01-S01-P05

آبیاری و آبرسانی بهرهور و استفاده از منابع آبی
پایدار

116,050,000,000

1.65

G01-S01-P06

بهبود مدیریت و نگهداری فضای سبز شهری
(ارتقای کارایی تجهیزات ،نیروی انسانی و نوآوری)

23,500,000,000

0.33

G01-S01-P07

توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی

1,000,000,000

0.01

G01-S01-P08

فرهنگسازی و مشارکت شهروندان در توسعه و
نگهداری فضای سبز

-

0.00

G01-S02-P01

ارتقای کیفیت امورتنظیف شهری

11,500,000,000

0.16

G01-S02-P02

مدیریت و کنترل تولید پسماند شهر

5,000,000,000

0.07

G01-S02-P03

پردازش و استحصال ارزش از پسماندهای شهری

112,000,000,000.00

1.59

G01-S02-P04

استفاده از روشهای نوین دفن و مراقبتهای بعد
از آن

1,500,000,000

0.02

G01-S02-P05

توسعه اما کن و تجهیزات عمومی بهداشت شهری

7,500,000,000

0.11

G01-S02-P06

کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری
به انسان

-

0.00

G01-S02-P07

فرهنگسازی و مشارکت شهروندان در مدیریت
پسماند و پا کیزه نگه داشتن شهر

-

0.00

G01-S03-P01

ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده شهری

500,000,000

0.01
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کدینگ

موضوع سیاست اجرایی

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

درصد تخصیص
بودجه

G01-S03-P02

بهینهسازی مصرف انرژی

2,500,000,000

0.04

G01-S03-P03

سنجش سازگاری فعالیتها و پروژههای شهرداری
با محیطزیست

2,700,000,000

0.04

G01-S03-P04

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

1,000,000,000

0.01

G02-S01-P01

استانداردسازی سیستمهای حمل و نقل شهری
با شاخصهای محیطزیست

4,000,000,000

0.06

G02-S01-P02

کنترل و کاهش آالیندگیهای صوتی ناشی از
سیستم حمل و نقل

G02-S02-P01

-

0.00

توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و
سیستمهای حمل و نقل اتوبوس (تندرو و
معمولی) و مینیبوس

99,300,000,000

1.41

G02-S02-P02

توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و
سیستمهای حمل و نقل تا کسیرانی

1,000,000,000

0.01

G02-S02-P03

توسعه کمی و کیفی ناوگان ،تسهیالت و
سیستمهای حمل و نقل مسافر برونشهری و بار

2,500,000,000

0.04

G02-S02-P04

بهبود و ارتقای سیستمهای کنترل و نظارت بر
حمل و نقل عمومی

3,000,000,000

0.04

G02-S02-P05

یکپارچهسازی سیستمهای حمل و نقل مسافر

500,000,000

0.01

G02-S03-P01

تجهیز ،بهسازی و توسعه خطوط قطار شهری
(مترو)

700,000,000,000

9.93

G02-S03-P02

تجهیز ،بهسازی و توسعه خط منوریل

300,000,000,000

4.25

G02-S03-P03

گسترش و توسعه حمل و نقل غیرموتوری
(دوچرخه و )...و عابر پیاده

78,750,000,000

1.12

G02-S03-P04

سازگاری سیستمها و تسهیالت حمل و نقل شهری
با محیطزیست

-

0.00

G02-S04-P01

تمرکززدایی در توزیع و ارائه خدمات

-

0.00

G02-S04-P02

مدیریت و راهبری تقاضای سفر درونشهری

1,000,000,000

0.01

G02-S04-P03

ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ

57,000,000,000

0.81

G02-S05-P01

هوشمندسازی سیستمهای حمل و نقل عمومی و
نیمهعمومی

14,500,000,000

0.21
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کدینگ

موضوع سیاست اجرایی

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

درصد تخصیص
بودجه

G02-S05-P02

توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک

33,500,000,000

0.48

G02-S05-P03

هوشمندسازی تجهیزات و تأسیسات حمل و نقل
شهری

2,500,000,000

0.04

G02-S06-P01

هماهنگسازی سیستم جامع حمل و نقل با نظام
کاربری زمین

-

0.00

G02-S06-P02

مدیریت عرضه و توسعه و نگهداری نظام سلسله
مراتبی شبکه معابر شهری

2,100,000,000,000

29.78

G02-S06-P03

اصالح تنگناها و گرههای شبکه معابر

975,000,000,000

13.83

G02-S06-P04

ایجاد شبکه زیرسطحی معابر هسته مرکزی شهر

70,000,000,000

0.99

G02-S07-P01

ایمنسازی تسهیالت و سیستمهای حمل و نقل
شهری برای عابران ،افراد معلول و سالمند

9,500,000,000

0.13

G02-S07-P02

ارتقای ایمنی شبکه معابر

13,500,000,000

0.19

G02-S08-P01

ارتقای دانش و فرهنگ ترافیک و اصالح رفتار
ترافیکی

1,000,000,000

0.01

G02-S08-P02

هماهنگی و همکاری با سایر نهادها و دستگاههای
مرتبط با حوزه حمل و نقل ترافیک

500,000,000

0.01

G03-S01-P01

توسعه ورزش همگانی

23,425,000,000

0.33

G03-S01-P02

گسترش خدمات اجتماعی در راستای تقویت
غنیسازی اوقات فراغت شهروندان

13,700,000,000

0.19

G03-S02-P01

گسترش فرهنگ دینی ،ملی و ارزشهای انقالب
اسالمی با استفاده از قابلیتهای فرهنگی و
مذهبی شهر و شهروندان

5,300,000,000

0.08

G03-S02-P02

همکاری در توسعه خدمات سالمت اجتماعی

11,300,000,000

0.16

G03-S02-P03

تقویت نهاد خانواده به عنوان رکن اساسی اجتماع
با رویکرد تعمیق ارزشهای اخالقی

4,700,000,000

0.07

G03-S02-P04

بازنگری معیارهای طراحی و مناسبسازی
مستحدثات شهری با رویکرد ارتقای امنیت
فضاهای شهری

500,000,000

0.01

G03-S02-P05

پیشگیری و رفع تخلفات شهری

5,000,000,000

0.07
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کدینگ

موضوع سیاست اجرایی

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

درصد تخصیص
بودجه

G03-S02-P06

توانمندسازی اقشار آسیبپذیر

1,500,000,000

0.02

G04-S01-P01

مقاومسازی ساختمانها و ایمنسازی فضاهای
شهری در برابر مخاطرات زمین

80,000,000,000

1.13

G04-S01-P02

افزایش ایمنی شهر و شهروندان در برابر مخاطرات
جوی و مدیریت آبهای سطحی و زیرسطحی

106,000,000,000

1.50

G04-S01-P03

ارتقای ایمنی شهر در مقابله با طوفانها و ریزگردها

3,000,000,000

0.04

G04-S02-P01

توسعه زیرساختهای امداد و اطفای حریق

160,000,000,000

2.27

G04-S02-P02

شناسایی ،توسعه و تجهیز مرا کز امن و اسکان
اضطراری در سطح شهر

41,000,000,000

0.58

G04-S02-P03

استفاده از ظرفیتهای مردمی به منظور
پیشگیری و مقابله با بحرانها ،حوادث و سوانح

12,500,000,000

0.18

G04-S02-P04

توجه به اصول پدافند غیرعامل

3,000,000,000

0.04

G04-S02-P05

ارتقای میزان آمادگی و توان مقابله با بحرانهای
شهری

2,000,000,000

0.03

G04-S03-P01

ارتقای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در
نوسازی بافتهای فرسوده

-

0.00

G04-S03-P02

ارتقای کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری
و ایمنی در محدوده بافت فرسوده

52,000,000,000

0.74

G04-S03-P03

ارتقای کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری
در محدوده سکونتگاههای غیررسمی

25,000,000,000

0.35

G05-S01-P01

شناسایی و معرفی ظرفیت اقتصادی و فرصتهای
مشارکت مبتنی بر مزیتهای نسبی و مطلق

2,000,000,000.00

0.03

G05-S01-P02

تسهیل فرآیند مشارکت و سرمایهگذاری بخش
خصوصی در توسعه اقتصاد شهر

-

0.00

G05-S02-P01

ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری ،خدماتی و
کارگاهی در سطح شهر

50,000,000,000.00

0.71

G05-S02-P02

ارتقای کیفیت خدمات و فرآیندهای شهرداری در
راستای حمایت و بهبود شرایط کسب و کار

4,000,000,000.00

0.06

G05-S03-P01

تنو عبخشی ظرفیتها و منابع درآمدی پایدار

20,000,000,000.00

0.28
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کدینگ

موضوع سیاست اجرایی

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

درصد تخصیص
بودجه

G05-S03-P02

افزایش مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای
شهر

5,500,000,000.00

0.08

G05-S03-P03

جذب منابع ملی و استانی

-

0.00

G05-S04-P01

استفاده بهینه از اموال و داراییهای را کد

-

0.00

G05-S04-P02

ارتقای بهرهوری در بودجهریزی

8,000,000,000.00

0.11

G05-S04-P03

مدیریت هزینه و انضباط مالی

100,000,000,000.00

1.42

G06-S01-P01

نهادینهسازی تصمیمگیری بر محوریت پژوهش در
شهرداری (پژوهشمحوری)

50,500,000,000.00

0.72

G06-S01-P02

استقرار مدیریت دانش و تسهیم تجارب در
شهرداری

2,000,000,000.00

0.03

G06-S02-P01

توانمندسازی و افزایش دانش و مهارت پرسنل
شهرداری

5,000,000,000.00

0.07

G06-S02-P02

گسترش آموزشهای شهروندی و ارتقای فرهنگ
شهروندی (حقوق و تکالیف شهروندی)

8,500,000,000.00

0.12

G06-S03-P01

توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری
فناوری اطالعات و ارتباطات

77,000,000,000.00

1.09

G06-S03-P02

توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به
شهروندان

1,000,000,000.00

0.01

G06-S03-P03

ساماندهی آمار و اطالعات شهرداری

34,000,000,000.00

0.48

G07-S01-P01

چابک و منطقیسازی ساختار و فرآیندهای
سازمانی

3,000,000,000

0.04

G07-S01-P02

گسترش ،تعمیم و نهادینه نمودن سیستمها و
نظامات بهرهور مدیریتی

60,000,000,000

0.85

G07-S01-P03

ساماندهی و برنامهریزی بهرهور منابع انسانی

4,000,000,000

0.06

G07-S02-P01

ایجاد ظرفیتها و بسترهای الزم برای مشارکت
مردم در برنامهریزی شهر

83,500,000,000

1.18

G07-S02-P02

ارتقای پاسخگویی به شهروندان

G07-S02-P03

شناسایی و تحلیل خواستههای ذینفعان

3,700,000,000

0.00
0.05
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موضوع سیاست اجرایی

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

درصد تخصیص
بودجه

G07-S03-P01

قانونمداری ،ارتقای سالمت و مبارزه با مفاسد
اداری

500,000,000

0.01

G07-S03-P02

الگوسازی مدیریت اسالمی و ارائه آن در جهان
اسالم

2,000,000,000

0.03

G08-S01-P01

ساماندهی و ارتقای منظر شهری منطبق بر
شاخصهای هویت اسالمی-ایرانی

38,500,000,000

0.55

G08-S01-P02

ساماندهی مبلمان و المانهای شهری

8,000,000,000.00

0.11

G08-S02-P01

شفافسازی ،تبیین و ترویج الگوی معماری و
شهرسازی اسالمی  -ایرانی در ساختوساز شهری

1,000,000,000

0.01

G08-S02-P02

نفوذ شاخصهای معماری اسالمی-ایرانی در
ساختوساز شهری

18,000,000,000

0.26

G08-S03-P01

تدوین ،نظارت و بازنگری بر پیادهسازی طر حهای
توسعه شهری

8,500,000,000

0.12

G08-S03-P02

مدیریت و نظارت بر حریم شهر

14,500,000,000

0.21

G08-S04-P01

بهروزرسانی و کاربست اجرایی ضوابط و مقررات
شهرسازی و معماری در ساختوساز شهری

-

0.00

G08-S04-P02

ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساختوساز
شهری

5,500,000,000

0.08

G09-S01-P01

بهبود زیرساختهای ارتباطی شهرداری قم در
سطح ملی و بینالمللی

1,000,000,000

0.01

G09-S01-P02

گسترش کمی و کیفی پیمانهای خواهرخواندگی و
پیوندهای فرهنگی

1,000,000,000

0.01

G09-S01-P03

برقراری ارتباط هدفمند با کالنشهرها و بهرهگیری
از تجارب

3,500,000,000

0.05

G09-S02-P01

ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز برگزاری
همایشهای ملی و بینالمللی

500,000,000

0.01

G09-S02-P02

محوریت برگزاری رخدادها و همایشها در
موضوعات شهری

-

0.00

G09-S02-P03

الگوسازی مدیریت شهری از منظر اسالم و ارائه آن

-

0.00

610
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موضوع سیاست اجرایی

بودجه عمرانی خالص
نهایی  96قم (ریال)

درصد تخصیص
بودجه

G09-S02-P04

برقراری ارتباط با مرا کز حکومتی و نهادهای
تأثیرگذار بر مدیریت شهری

-

0.00

G09-S02-P05

توسعه نشانشهر اسالمی قم

G10-S01-P01

گسترش دسترسی شهروندان به فضاهای تجاری و
شبکه توزیع کاالی مرجع و کارآمد

G10-S01-P02

محرومیتزدایی و تعدیل نابرابریها و بهبود
دسترسی شهروندان به فضاهای خدماتی

7,000,000,000
1,500,000,000

0.10
0.00
0.02

G10-S02-P01

بهسازی و نگهداری تأسیسات شهری

-

0.00

G10-S02-P02

نوسازی و بهسازی ماشینآالت عمرانی

32,000,000,000.00

0.45

G10-S03-P01

توسعه و تجهیز مرا کز اسکان موقت شهری ویژه
زایرین

3,400,000,000

0.05

G10-S03-P02

ارتقای کیفیت میزبانی شهر از زایرین و گردشگران

75,750,000,000

1.07

G10-S03-P03

نوسازی ،بهسازی و توسعه مرا کز گردشگری ،زیارتی
و محورهای پرظرفیت

20,000,000,000

0.28

G11-S01-P01

حفاظت و احیای میراث فرهنگی و تاریخی شهر

2,925,000,000

0.04

G11-S01-P02

حفاظت و احیای محورهای ارزشمند انقالبی شهر

1,125,000,000

0.02

G11-S01-P03

بازشناسی هویت اسالمی-ایرانی و ارزشهای
تاریخی محالت با محوریت مساجد

3,500,000,000

0.05

G11-S02-P01

ترویج و گسترش ارزشهای دینی ،انقالبی و ملی

9,310,000,000

0.13

G11-S02-P02

بهرهگیری از پتانسیلهای حوزه علمیه قم و سایر
نهادهای دینی ،علمی و فرهنگی در راستای ترویج
فرهنگ اسالمی-ایرانی

2,000,000,000

0.03

G11-S02-P03

توسعه کمی و کیفی فرهنگسراها در راستای ترویج
فرهنگ اسالمی-ایرانی

24,000,000,000

0.34

G11-S03-P01

حمایت از تولید محصوالت فرهنگی

1,700,000,000

0.02

G11-S03-P02

حمایت و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی

3,100,000,000

0.04

G11-S03-P03

توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

12,650,000,000

0.18
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|  .5مدلسازی ساختار کنترلی |
همانگونه که در بخش اول گزارش اشاره شد ،فرآیند مدیریت استراتژیک از سه فاز اصلی:
 تدوین استراتژیها
 اجرای استراتژیها
 ارزیابی استراتژیها
تشــکیل شــده اســت .بعداز تدوین ســند راهبردها و مشــخص شــدن سلســله مراتب راهبردهای شــهرداری قم ،در بخش دوم
اســتراتژیها به مضامین عملیاتی ترجمه و کمیســازی شــده و به واحدهای سازمانی تخصیص یافتند .در ادامه وارد فاز سوم
ً
یا کنترل و ارزیابی استراتژیها میشویم .الزم به توضیح است در این فصل ،صرفا اشارهای به ساختار و مدل کنترل راهبردها
در سطح شهرداری نموده و وارد فاز اجرایی کنترل راهبردها نخواهیم شد.
ً
یکــی از دالیــل اســتفاده از مدلهــای کنتــرل و ارزیابی این اســت کــه مدیران از مدلهــای کنترلی ،مــواردی را که شــخصا باید
نظــارت نماینــد انتخــاب میکنند .رویهم رفته در هر ســازمان ،هزاران معیار قابل گزارش به مدیران ارشــد وجود دارد .اما آنها
نمیتوانند هر معیاری را مورد بررسی و نظارت قرار دهند .بنابراین میبایست یک مدل کنترلی واحد و مشخص وجود داشته
باشد.
بهطور کلی کنترل استراتژیک عبارتست از فعالیتی منظم که ضمن آن ،نتایج مورد نظر در قالب استانداردهای انجام عملیات
معین میشــوند ،سیســتم دریافت اطالعات طراحی میشــود ،عملیات پیشبینی شده و انجام شــده با هم مقایسه میگردد.
اختالفات و انحرافات مشــاهده شــده ارزیابی ،و میزان اهمیت آنها مشــخص میشــود و سرانجام اقدامات اصالحی الزم برای
تحقق هدفها و مأموریتهای سازمان انجام میگیرد.
فرآیند ارزیابی و بازخورد اسـ�تراتژیک ،وضعیت س��ازمان را در حوزههای عملکردی و اس��تراتژیک بهطور هوشمند کنترل میکند
تا مشــخص شــود که ســازمان تا چه حد در اجرای استراتژی موفق بوده است؛ و نیز به شناسایی انحرافات احتمالی و اقدامات
متناس��ب برای برطرف کردن آنها میپردازد .به این منظور ،نخس��ت الزم اس��ت حوزههای اصلی عملکرد استراتژیک سازمان
و در حقیقت آنچه که برای ساــزمان و عملکرد موفقیتآمیز آن در ســطح اســتراتژیک حایز اهمیت اســت ،مشــخص شــود .به
این منظور ،چارچوبهای س�اـختاری عملکرد که به س��ازمان در تعریف عملکرد خود و شناس��ایی حوزههای اندازهگیری کمک
میکنند ،مورد استفاده قرار میگیرند .چارچوب ساختاری عملکرد در حقیقت معماری عملکرد مطلوب سازمان است.
در مرحله بعد ،متناظر با حوزههای اصلی اندازهگیری عملکرد مجموعهای از معیارها و شاخصهای عملکرد در سطوح مختلف
جزئیات تعریف گردیده ،و از بین آنها شــاخصهای کلیدی برگزیده میشــوند .به این منظور ،چارچوبهای رویهای عملکرد
که به ســازمان در تعیین شــاخصهای اندازهگیری برای حوزههای معرفی شــده کمک میکنند ،مورد اســتفاده قرار میگیرند.
این چارچوبها ،دربرگیرنده فرآیندی تعریف شــده برای طراحی شــاخصهای اندازهگیری عملکرد ســازمان میباشــند .عالوه
بــر چارچوبهای ســاختاری و رویهای عملکرد ،دســتهای دیگــر از چارچوبهای عملکرد وجود دارد که هــدف آنها نگهداری
سیســتم مدیریــت عملکــرد ســازمان ،بازنگری و حفظ اثربخشــی آن اســت .از این چارچوبهــا در اصطالح ،بــه چارچوبهای
بازنگری عملکرد تعبیر میشود.
اندازهگیــری ،توانمنــدی درک چیزهایــی کــه بهواســطه هــوش و توانایی طبیعی دســتیافتنی نیســتند را میدهــد .همچنین
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تحلیل و تصمیمگیری مؤثر را پشتیبانی میکنند .به طور کلی ،چهار دلیل برای اندازهگیری وجود دارد:
 برای توصیف
 برای ارزیابی
 برای پیشبینی
 برای بهبود.
توصیف برای بهدست آوردن درکی از فرآیندها ،محصوالت ،منابع و محیط است .به این منظور که نقطه شروعی برای مقایسه
با برآوردهای آینده بهوجود آید.
ارزیابی به منظور مقایســه وضعیت موجود ،با آنچه از پیش برنامهریزی شــده اســت ،صورت میگیرد .اندازهها ،حساســههایی
هســتند کــه بــه مدیــران ایــن اجــازه را میدهنــد کــه بفهمند چــه زمانــی پروژههــا و فرآیندها از مســیر منحــرف میشــوند ،لذا
آنهــا ســعی میکنند تا آنها را دوباره در مســیر قرار دهنــد .ارزیابی همچنین کمک میکند تا دســتیافتههای اهداف کیفیت
تشخیص داده شده و اثرات تکنولوژی و بهبودهای فرآیند در محصول ،خدمات و فرآیندها ارزیابی شوند.
پیشبینی ،موجب میشــود تا ســازمان بتواند برنامهریزی نماید .به عبارت دیگر ،اندازهگیری ،امکان پیشبینی و دســتیابی
بــه درکــی از روابط میان فرآیندها و محصوالت را مهیا میکند که در نتیجه ســاخت مدلهایــی بر مبنای این روابط امکانپذیر
میشــود .بر این اســاس ،ارزشهایی که برای برخی از خصوصیات مشــاهده میشــوند ،میتوانند برای پیشبینی دوباره بهکار
گرفته شــوند .طر حریزی و تخمین براســاس دادههای گذشــته ،همچنین کمک میکند تا خطرات بهدرســتی تحلیل شــده و
مقایسات مختلفی با در نظر گرفتن طراحی و هزینه انجام شود.
ً
اندازهگیری به منظور بهبود انجام میشود ،معموال اطالعات کمی برای کمک به شناسایی موانع ،دالیل ریشهای ،نا کاراییها
و بقیه فرصتهای بهبود کیفیت محصول و عملکرد فرآیند جمعآوری میشوند .اندازهها همچنین به برنامهریزی و ردیابی تل
اشهــای بهبــود کمــک میکنند .شــاخصهای عملکــرد ،نقطه آغازی برای مقایســه هســتند؛ و همچنین امــکان این قضاوت
ً
را بهوجــود میآورنــد کــه آیــا فعالیتهای بهبود همانگونــه که انتظار میرفت عمــل مینماید یا نه ،ضمنا اثــرات جنبی آن چه
چیزهایی ممکن است باشد .اندازههای خوب همچنین به ارتباط بین اهداف و دالیل انحراف از بهبود کمک میکند.
بهطور کلی یک ساختار کنترل جامع ،میبایست  9معیار زیر را تحت کنترل داشته باشد.
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شکل  :11ساختار کنترل جامع

كنترل حقوقی
كنترل نظارتی

كنترل ساختاری

و ارزیابی

1

كنترل اجرایی

7

كنترل انسانی

6

5

كنترل مالی

8

كنترل تحقق الزامات
سند راهبردی

4

كنترل روشی

3

2

9

كنترل مدیریتی

كنترل فرهنگسازی

 -1-5طراحی مدل بازخورد استراتژیک |
ً
بازخــورد اســتراتژیک را میتــوان بــه عنوان شــکلی از کنتــرل پیشبرنده و آیندهنگر دانســت .معمــوال فاصله زمانــی مهمی میان
اجرای اســتراتژی پیشــنهادی و رســیدن به نتایج مورد نظر وجود دارد که در طول این زمان ،پروژههای متعددی تعهد شــده،
ســرمایهگذاریها انجام میشــود و اقداماتی برای اســتراتژیهای جدید صورت میگیرد ،اما اغلب در طول این دوران ،موقعیت
نهایــی داخلــی و خارجــی ســازمانها توســعه و تکامــل مییابد.کنتــرل و ارزیابی اســتراتژیها و عملکــرد ســازمانها در برابر این
رویدادها ضروری است .آنها باید همانطور که توسعه و تغییراتی در محیط و موقعیت داخلی سازمان روی میدهد ،مبنایی
برای تصحیح اقدامات و هدایت ســازمان در اجرای اســتراتژیها فراهم ســازند .برای رسیدن به این مقصود ،بهطور کلی چهار
نوع روش کنترلی تحت عنوان کنترل استراتژیک در سازمانها تعریف میشود:
 ارزیابی مفروضات
 کنترل اجرا
 نظارت استراتژیک
 کنترل ویژه
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در راســتای دســتیابی بــه ایــن کنترلها ،ســاختارهای ویــژهای در ســازمانها طراحی و پیادهســازی گردیده اســت .ســاختار
برنامهریزی و کنترل پروژه و بهروزرسانی ساالنه برنامهریزی استراتژیک ،دو ساختاری بودند که وظیفه انجام کنترلهای اول،
دوم و چهارم را برعهده دارند.
نظام بازخورد استراتژیک نیز وظیفه اجرای کنترل سوم که به نوعی مهمترین و پیچیدهترین نوع کنترل است را برعهده دارد.
با توجه به اینکه چارچوب ارزیابی متوازن زیربنای مدل پیشــنهاد شــده برای بازخورد اســتراتژیک را تشکیل میدهد ،در ادامه
این چارچوپ بهطور کلی تشریح میشود.
جهت طراحی مدل بازخورد اســتراتژیک ،پنج مرحله در نظر گرفته شــده اســت .در طی این مراحل اهداف کوتاهمدت سازمان
منطبق با اهداف کالن و راهبردهای ســازمان مشــخص شــده ،اقدامات استراتژیک سازمان تدوین گردیده و منابع سازمان در
راستای اقدامات استراتژیک اهداف سازمان همسو میشود.
 در اولیــن گام ،ســند اســتراتژیک ســازمان با نظام بازخــورد مبتنی بر روش ارزیابــی متوازن تطبیق داده میشــود .به همین
منظــور ،اهــداف و اســتراتژیهای ســازمان بــا دیدگاههــای چهارگانه ارزیابی متوازن هماهنگ شــده و ســاختار سلســله مراتبی
منطبق با ارزیابی متوازن پیدا میکنند.
 درگام دوم بــرای هــر زیــر اســتراتژی شــاخصهای عملکــردی تعیین شــده ،و معیــار ارزیابی اســتراتژیهای ســازمان تدوین
میشود.
 در گام ســوم اهــداف عملکــردی مــورد نظــر ســازمان بــرای تحقــق نتایــج اهــداف کالن ســازمان ،بــه صــورت ماهیانــه برای
استراتژیهای سازمان تعیین میشود.
 درگام چهارم اقدامات استراتژیک برای تحقق اهداف عملکردی سالیانه مشخص شده است.
 درگام پنجم منابع سازمان شامل نیروی انسانی ،مالی و زمان در دسترس سازمان ،در راستای اجرای اقدامات استراتژیک
قرار میگیرند.
مــدل بازخــورد اســتراتژیک طراحی شــده برای ارزیابی اســتراتژیک ســازمانهای مختلف اســت کــه بر روی طــرح اجرایی نظام
بازخورد استراتژیک تمرکز دارد .در این بخش ،فرآیند اجرایی طراحی مدل بازخورد استراتژیک به صورت مرحلهای و مبتنی بر
 5گام اصلی گفته شده در باال تبیین گردیده است:
1.1ایجاد ارتباط برنامه استراتژیک و مدل ارزیابی (در اینجا مدل ارزیابی متوازن مد نظر است)
2.2تبیین جنبهها و رویکردهای استراتژیک سازمانی براساس مدل ارزیابی
 3.3تعیین شاخصهای استراتژیک و شاخصهای حیاتی موفقیت
4.4تعیین روابط علت و معلولی
5.5تدوین نقشه استراتژی
6.6تعیین اقدامات استراتژیک و چیدمان اقدامات در سلسله مراتب راهبردی
7.7تخصیص منابع
 -1-7تخصیص منابع مالی
 -2-7تخصیص منابع انسانی
 -3-7تعیین محدوده زمانی (اولویتبندی اقدامات)
8.8تهیه درختواره سلسله مراتب اقدامات استراتژیک
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9.9تهیه و ترسیم درختواره شاخصهای استراتژیک
1010تناظر درختواره سلسله مراتب شاخصها با اقدامات استراتژیک
1111وزندهی درختوارهها
1212اندازهگیری شاخصها
1313پیشرفت گیری اقدامات استراتژیک
1414تحلیل انطباق و عدم انطباق در سلسله مراتب اقدامات با سلسله مراتب راهبردی
1515محاسبه درصد تحقق اهداف و راهبردها در سلسله مراتب اقدامات و شاخصها
1616محاسبه درصد تحقق چشمانداز براساس سلسله مراتب راهبردها و سلسله مراتب اقدامات
1717تعریف اقدامات اصالحی

 -2-5درختواره سلسله مراتب راهبردی و شاخصها |
همانگونه که اشــاره شــد ،یکی از مهمترین اجزای فرآیند بازخورد استراتژیک ،ترسیم سلسله مراتب راهبردی و سلسله مراتب
شاخصهای استراتژیک میباشد.
در سلســله مراتب راهبردی همانگونه که اشــاره شــد ،منشــأ هر اقدام تا باالترین ســطح راهبردی که همان چشــمانداز اســت
مشــخص میگــردد .سلســله مراتــب راهبــردی بهصــورت درخــتواره چشــمانداز ،اهــداف ،راهبردهــا ،سیاســتهای اجرایی و
طر حها نشان داده میشود.
این درختواره نوع خاصی از ارتباط که بین اجزای برنامه برقرار اســت ،میباشــد .در این درختواره ،سطوح باال کلی هستند
و از این رو نســبت به ســطوح پایینتر که جزئیترند ،فرا گیر میباشــند .نمودار  12نشاندهنده درختواره چشمانداز ،اهداف،
راهبردها ،سیاستهای اجرایی و طر حهای سند راهبردی شهرداری قم در افق  1400میباشد.
در ادامه این سلســله مراتب مطابق شــکل زیر (شــکل  )2با توجه به اهداف سالیانه طر حها به اقدامات و بودجه سالیانه وصل
شده و سلسله مراتب اقدامات استراتژیک را تشکیل میدهند.

 616چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 1400

نمودار  :17سلسله مراتب اقدامات استراتژیک

چشمانداز
راهبرد
سیاست اجرایی
طرح
شاخص

سال 1400

سال 99

سال 98

سال 97

سال 96

بازه زمانی
شاخص

اهداف سال 1400

اهداف سال 99

اهداف سال 98

اهداف سال 97

اهداف سال 96

پروژه 1

پروژه 1

پروژه 1

پروژه 1

پروژه 1

پروژه 2

پروژه 2

پروژه 2

پروژه 2

پروژه 2

پروژه n

پروژه n

پروژه n

پروژه n

پروژه n

چشمانداز  1414شهر مقدس قم | سند راهبردی-عملیاتی  5ساله شهرداری قم 623 1400

همچنین در ادامه ،در تناظر با هر عضو از سلسله مراتب راهبردی فوقالذکر یک یا چند شاخص تعریف میشود .بدیهی است
شاخصها در سطوح باالتر مانند اهداف ،جامع و کلی بوده و در سطوح پایینتر مانند طرح ،جزئی و عملیاتیتر خواهند بود.
با جایگزینی هر شــاخص با عضو مرتبط در سلســله مراتب راهبردی به سلســله مراتب شاخصهای راهبردی خواهیم رسید که
مبنای تحلیلی تحقق نتایج در سیستم بازخورداستراتژیک میباشد.
ســاختار کلی مدل بازخورد اســتراتژیک بر مقایســه تحقق اهداف برنامهریزی شــده در دو سلســله مراتب اقدامات اســتراتژیک
و سلســله مراتب شــاخصها پایهریزی شــده اســت ،به گونهای که با بررســی و مقایســه کنترل پیشــرفت اقدامات اســتراتژیک
و کنتــرل نتایــج و تحلیــل عقبافتادگیهــا و عــدم انطباقهــا ،گلوگاههــای عملکردی و اســتراتژیک مشــخص شــده و اقدامات
اصالحی در راســتای پوشــش کاســتیها معرفی میگردند .همچنین براســاس هر یک از این سلســله مراتب و مبتنی بر مکانیزم
وزندهــی طراحــی شــده ،میزان تحقق چشــمانداز شــهرداری در بازههای ماهیانه بــه صورت تحقق عملکــردی و تحقق نتایج
قابل اندازهگیری خواهد بود.

پیوستها
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پیوست شماره 1

سیاستهای اجرایی در سند توسعه ملی استان قم:
1.1تشویق سرمایهگذاری برای احداث و ایجاد سایت گردشگری و استراحتگاههای موقت.
2.2فراهمسازی امکانات الزم برای استفاده از کویر ،دریاچه نمک و مناطق کوهستانی.
3.3توسعه و اصالح راههای فرعی منتهی به نقاط دارای جاذبههای گردشگری.
4.4توسعه امکانات و زیرساختهای مخابرات و دیتا.
5.5تشویق مرا کز تحقیقات اسالمی در جهت استفاده از اعتبارات و تمهیدات .IT
6.6توسعه تولید و صدور نرمافزارهای فرهنگی علوم اسالمی.
7.7تقویت ،تشویق و مساعدت الزم برای تشکیل دفاتر مشاوره فنی ،مهندسی و مرا کز آموزشی.
8.8حمایت از مؤسسات پژوهشی و فرهنگی استان در جهت ارتقای کیفی آموزش و پژوهش.
9.9ارتقای سطح هماهنگی و همکاری بین مرا کز درمانی دولتی و غیردولتی.
1010توسعه و حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی در زمنیه افزایش بهرهوری تولیدات صنعتی و معدنی.
1111حمایت از ســرمایهگذاران داخلـــی و خـــارجی و هـــدایت آنهـــا بـــه ســـمت شـــهرکهای موجـــود و منطقـــه ویـــژه اقتصادی
سلفچگان.
1212ایجاد و تقویت تشکلهای صنعتی و معدنی در استان.
1313ارتقای کیفیت و استانداردسازی محصوالت صنعتی و معدنی استان
1414فراهم نمودن بستر سرمایهگذاری مشترك بخش خصوصی و دولتی در زمینه تأمین و گسترش شبکه توزیـع آب شرب.
1515حمایتهای مالی و فنی از مؤسسات و مرا کز تحقیقاتی مرتبط با مصرف و توزیع آب
1616ایجاد مرا کز پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون تولید و صادرات فرش دستباف
1717اختصاص تسهیالت حمایتی برای تولیدکنندگان فرش دستباف
1818تقویت و توسعه عملیات آبخیزداری
1919اصالح روشهای آبیاری سنتی
2020تغییر الگوی کشت و توسعه کشتهای مقاوم در برابر شوری و کمآبی
2121بهرهبرداری از منابع آب شور دریاچه نمک و حوضسلطان جهت آبزیپروری
2222ضابطهمند نمودن ساختوساز شهری و روستایی متناسب با هویت فرهنگی قم
  23.برقراری تسهیالت الزم برای حفظ ،احیا و بازسازی بافتهای تاریخی شهر
2424کنترل و هدایت جریانهای مهاجرتی از روستا به شهر
2525تجهیز منابع مالی بخش خصوصی و استفاده از تسـهیالت ارزان قیمـت بـانکی جهـت احـداث و راهانـدازی
2626مرا کز و امکانات فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی
2727تقویت و سازماندهی تشکلهای صادراتی استان
2828تقویت اتاقهای بازرگانی و تعاون برای فراهم نمودن زمینههای مبادله با کشورهای هدف
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2929حمایتهای مالی و اجرایی از برگزاری نمایشگاههای ملی ،منطقهای و بینالمللی در استان
3030توسعه شبکههای ارتباطی سریع
3131حمایتهای مالی و اجرایی از مؤسسات و مرا کز تحقیقاتی مرتبط با همکاری حوزه و دانشگاه
3232ارتقای سطح هماهنگی و همکاری بین مرا کز حوزوی و دانشگاهی
3333توسعه تشکلهای غیردولتی زنان در جهت افزایش حضور زنان در فرآیند توسعه
3434ارتقای سطح فرهنگ مردم در زمینه حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی
3535ارتقای مهارتهای حرفهای زنان
3636شناسایی وکنترل کانونهای بحران وتهدیدات زیستمحیطی استان مؤثر بر امنیت و سالمت زیستمحیطی
3737مدیریت بهرهبرداری ازمراتع بر پایه توان ا کولوژیک مراتع
3838توسعه عملیات تثبیت شن و بیابانزدایی در استان
3939توسعه تشکلهای غیردولتی زیستمحیطی از میان جامعه روستایی و عشایری
4040تقویت و تعمیق فرهنگ اسالم شیعی در فرآیند توسعه ،عمران شهری (اعـم از سـاختوسـازها ،بهداشـت و نظافت عمومی
و توسعه معابر)
4141ارتقای سطح فرهنگ و روابط اجتماعی حا کم بر سطح جامعه با تأ کید بر الگوی رفتار اسالمی
4242فراهم آوردن زیرساختهای فرهنگی ،مذهبی جهت نهضت آزاداندیشی و گفتگوی ادیان از طریق ایجـــاد مرا کز گفتگوی
ادیان و مرکز نهضت آزاداندیشی
4343بهسازی و سالمسازی مناطق حاشیهنشینی شهرها به منظور جلـــوگیری از شـکلگیـــری رفتارهـــای ناهنجـــار اجتماعی و
زیباسازی منظر شهری
4444تقویت بنیانهای اقتصادی و خدماتی شهرهای کوچک استان در جهت تمرکززدایی از شهر قم
  45.تقویت منابع مالی شهرداری قم در جهت اجرای طـر حهـــای افـــزایش ســـهم حمـل و نقـل عمـومی از کـل سفرها و تشویق
فرهنگ پیادهروی و دوچرخهسواری با ایجاد تسهیالت مناسب و بهسازی پیادهروها
4646ارتقای کیفیت اجرای پروژههای عمران شهری
4747ارتقای سطح آموزش علوم اسالمی تا حد دانشگاه و گسترش مرا کز تحقیقاتی مشترك حـوزه و دانشـگاه در خصوص علوم
نجوم ،طب اسالمی ،روانشناسی و فقه
4848ارتقای سطح خدمات شرکتهای حمل و نقل مسافربری و کاربرد فناوریهای جدید در کاهش تلفات
4949استفاده از شیوههای نوین بهرهبرداری کشاورزی و توســـعه مهـارتهـــای حرفـهای بهـرهبـرداران و تولیـدکنندگان با اعمال
روشهای نوین مـدیریت مزرعـه و واحـدهای دامـداری مبتنـی بـر افـزایش بهـرهوری عوامل و نهادهای تولید
5050صدور اسناد مالکیت اراضی جهت رفع موانع سرمایهگذاری و حفظ مالکیت دولت
5151بهبود الگوی ساختوساز مسکن روستایی و مقاومسازی مسکن و تأسیسات خدمات روستایی
5252ارتقای شاخصهای بهداشتی و سالمت در تولیدات دامی
5353گسترش زمینههای مطالعه و پژوهش برای استفاده از انرژی خورشیدی
5454اولویت به توسعه و تجهیز قطب ویژه اقتصادی سلفچگان
5555تفکیک دقیق وظایف بین دستگاههای اجرایی ،نظارتی و سیاستگذار
5656ساماندهی مهاجرین خارجی جهت کاهش ناهنجاری فرهنگی و جذب و استقرار مهاجران نخبه جهت رشد و بالندگی.
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پیوست شماره 2
اقدامات اولویتدار در سند توسعه ملی استان قم:

 -1وزارت نیرو
1.1تسریع در انتقال آب از سرشاخههای دز به قم
2.2اصالح گسترش شبکه توزیع آب (با توجه به فرسودگی شدید شبکه آب)
3.3اصالح و توسعه شبکه برق داخل شهری قم
4.4تسریع در اجرای فاضالب شهری
5.5اجرای شبکه دوگانه آب شرب شهر قم
6.6توسعه شبکه آبرسانی از منابع مجاور به منطقـه ویـژه اقتصـادی سـلفچگان و شـهرکهای صـنعتی
7.7استان (براساس تخصیص آب از وزارت نیرو)
8.8مطالعه ساماندهی رودخانه قمرود خارج از محدوده شهر
9.9مطالعه و پژوهش برای استفاده از انرژی خورشیدی با توجه به نزدیکی به کویر
1010احداث پستهای الزم تقویت شبکه برق استان
 -2وزارت جهاد کشاورزی
1.1زمینهسازی ایجاد کشتارگاههای صنعتی دام و طیور
2.2اجرای طر حهای حفاظـت از منـابع طبیعـی (بیابـانزدایـی ،خـروج دام از مراتـع ،آبخیـزداری،
3.3جنگلکاری و غنیسازی جنگل)
4.4اجرای طر حهای افزایش راندمان آبیاری
5.5اجرای دورههای آموزشی ترویجی مبتنی بر ارتقای بهرهوری عوامل و نهادهای تولید برای کشاورزی
6.6توسعه و تجهیز مرا کز تحقیقات کشاورزی
7.7توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
8.8توسعه و احداث مجتمعهای گلخانهای
 -3وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:
1.1تجهیز بیمارستان فرقانی و شهید بهشتی
2.2زمینهسازی ایجاد مرا کز نگهداری و توانبخشی مردان و زنان سالمند و کودکان ذهنی زیر 14سال
3.3توسعه و تجهیز آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در قم
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 -4وزارت آموزش و پرورش
1.1بررسی و مطالعه احداث ساختمان آموزشکده فنی دختران و پسران در قم
2.2تأسیس مرا کز اطالعرسانی IT
3.3توسعه و تجهیز مرا کز آموزشی در مقطع فوق دیپلم
 -5وزارت صنایع و معادن
1.1بهرهبرداری ،استحصال و فرآوری ذخایر دریاچه نمک قم و احداث واحدهای وابسته
2.2توسعه خوشههای صنایع فلزی ،قطعهسازی ،شیمیاییو سلولزی ،صنایع تبدیلی کشاورزی و کفش
3.3زمینهســازی برای ایجاد صنایع معدنی با اولویت منگنز و فرومنگنز و پودرهای معدنی و احداث کارخانه ســیمان پرتلند و
سفید و رنگی
4.4زمینهسازی برای ایجاد صنایع بزرگ غیرآالینده و کم آببر
5.5زمینهسازی برای ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی تخصصی
  6.سرمایهگذاری زیربنایی برای انتقال مشاغل صنعتی مزاحم و آالینده شهری به شهرکهای صنعتی موجود
  7.زمینهسازی ایجاد بازارچه صنایع دستی
  8.زمینهسازی برای گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی
 -6وزارت کشور
1.1مطالعه و اجرای طر حهای بهبود عبور و مرور و حمل و نقل شهری
2.2پایدار نمودن ایجاد ردیف اعتباری اقدامات عمرانی شهرداری قم
3.3اجرای طر حهای ســاماندهی مهاجرین خارجی جهت کاهش ناهنجاری فرهنگی و جذب و اســتقرار مهاجران نخبه جهت
رشد و بالندگی
4.4مطالعه و پیشنهاد اصالح قلمرو جغرافیایی استان
5.5زمینهسازی برای تشکیل تشکلهای غیردولتی زنان
 -7وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات
1.1احداث شهرک  ITو پارک فناوری اطالعات
ی مخابراتی (تلفن ثابت،همراه ،ارتباطات داده)
  2.توسعهامکانات و زیرساختها 
  3.ایجاد پایگاه بینالمللی اطالعات علوم اسالمی (دیتاسنتر)
 -8وزارت راه و ترابری
1.1تکمیل رینگ کمربندی قم (اتصال محور قم سلفچگان به قم – نیزار و قم کاشان)
  2.مطالعه تعریض بزرگراه قم – تهران
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  3.تسهیل در تأمین روشنایی بزرگراه تهران – قم
  4.تسریع در تکمیل راه قم – گرمسار
  5.مطالعه و برقی کردن راهآهن قم – تهران در قالب طرح تهران – اصفهان
6.6توسعه خطوط راهآهن از ایستگاه زواریان به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
  7.ساماندهی پایانه مسافربری و تسریع در راهاندازی پایانه باربری استان
  8.ایجاد پایانههای حمل و نقل در مبادی ورودی شهر قم
9.9احداث راه فرعی به دریاچه نمک

 -9وزارت نفت
1.1زمینهسازی ایجاد پاالیشگاه و پتروشیمی با استفاده از سرمایهگذاری داخلی و خارجی
2.2توسعه بهرهبرداری از منابع گاز شیرین سراجه
3.3مطالعه توسعه شـبکه گازرسـانی بـه منطقـه ویـژه اقتصـادی سـلفچگان و مجتمـع گلخانـهای کـوثر (دستجرد)
 -10سازمان تربیت بدنی
1.1تسریع در تکمیل استادیوم  15هزار نفری قم
2.2احداث فضـــای ورزشـــی الزم در شـــهر قـــم و مطالعـه و احـــداث فضـاهای ورزشـــی در شـــهرهای کوچک اطراف قم به منظور
رسیدن استان به متوسط سرانه فضای ورزشی کشور
 -11وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
1.1زمینهسازی برای ایجاد نمایشگاه دائمی کتاب و بازارچه نرمافزارهای اسالمی
2.2زمینهسازی برای ایجاد شهرك تخصصی چاپ و نشر
3.3تأسیس مرکزاسناد و آثار علمی علمای اسالم
4.4زمینهسازی و انتشار مجالت دارای اعتبار بینالمللی در علوم اسالمی
5.5ساماندهی مرا کز پژوهشی علوم اسالمی در جهت جلوگیری از موازیکاری در پژوهشها
6.6فراهمسازی زمینههای الزم جهت حضور بخشهای حوزهای در مجامع علمی وفرهنگی بینالمللی
 -12سازمان گردشگری و میراث فرهنگی
1.1ایجاد زیرساختهای مناسب در کنار قطبهـای گردشـگری براسـاس طـرح جـامع توسـعه گردشگری استان
2.2احداث سایت گردشگری قم و توسعه حمایت از ساخت مرا کز اقامتی و هتل در سطح استان
 -13وزارت بازرگانی
1.1احداث انبارهای ذخیره کاال و تجهیز و تکمیل سردخانههای موجود استان
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2.2ایجاد مرا کز پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون تولید وصادرات فرش دستباف قم بـه ویـژه فـرش ابریشـم قم
3.3ایجاد نمایشگاه بینالمللی بازرگانی ،موزه فرش و صنایع دستی

 -14وزارت کار و امور اجتماعی
1.1احداث آموزشکده حفاظت و ایمنی کار
 -15وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
1.1تأسیس دانشگاه جامع علوم پزشکی (نیاز به مجوز شورای گسترش آموزش عالی)
2.2ایجاد دانشکدههای فنی و مهندسی و توسعه علوم پایه
3.3گسترش دانشگاه جامع علمی–کاربردی استان به ویژه در رشتههای تخصصی حرفهای (نیـاز بـه
  4.اخذ مصوبه از شورای گسترش آموزش عالی)
5.5ایجاد پارك و شهرك علمی و فناوری
6.6ایجاد و توسعه رشتههای مدیریت بیمارستان و مدیریت بهداشت عمومی
 -16وزارت مسکن و شهرسازی
1.1اصالح و بازسازی بافت فرسوده مرکز شهر قم
2.2کمک به ایجاد تأسیسات زیربنایی شهر جدید سلفچگان
3.3تسریع در اجرای طر حهای بهسازی و بازسازی اطراف حرم مطهر
4.4مقاومسازی و بهسازی بخش فرسوده شهری
5.5مطالعه و ساماندهی بافتهای حاشیهای و اسکان غیرمتعارف
6.6تعیین تکلیف مالکیت اراضی خدماتی پیشبینی شده در طرح جامع شهری
 -17وزارت امور اقتصادی و دارایی
1.1ایجاد تاالر بورس اوراق بهادار
 -18سازمان حفاظت محیطزیست
1.1ایجاد و تجهیز مرکز تحقیقات محیطزیست
2.2ایجاد ایستگاه پایش کیفی آلودگی آب و هوا
3.3ایجاد سیستم  ON-Lineپایش زیستمحیطی صنایع بزرگ (خوداظهاری)
4.4تدوین طرح جامع «مدیریت حفاظت ،حمایت و بهرهوری پایدار از محیطزیست» استان
5.5اجرای طرح ساماندهی و انتقال واحدهای مزاحم و آلودهکننده محیطزیست
6.6ایجاد نظام مدیریت جامع () Integrated Wastemanagmentپسماندهای شهری و صنعتی
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7.7تعیین ظرفیت تحمل (برد) زیستمحیطی برای استقرار فعالیتها
8.8مطالعه ،بررســی و شناســایی آثار و پســماندهای فعالیتهـــای صـــنعتی و کشـــاورزی برکیفیـــت و کمیت آبهای زیرزمینی
استان
9.9تدوین برنامه حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی استان
1010تدوین و اجرای برنامههـای آموزشـی جهـت ارتقـای آ گـاهی و فرهنـگ محـیطزیسـتی اقشـار مختلف
1111ایجاد نظام اطالعات محیطزیستی استان
  12.استقرار الگوهای تولید و مصرف پایدار (همچون کود و سم و آب و)...
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پیوست شماره 3
برنامه ششم توسعه
 -1ادغام وزارت نفت و انرژی
ســازمان مدیریــت در پیشنویــس الیحــه برنامــه ششــم توســعه بــه دولت پیشــنهاد کــرد ،مأموریتهــا ،وظایف و مؤسســات و
شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت ،وزارت جدید انرژی تشکیل شود.
 -2سازمان حمایت منحل میشود
ســازمان مدیریــت در پیشنویــس الیحــه برنامه ششــم به دولت پیشــنهاد کــرد ،تمامــی مأموریتها و وظایــف مرتبط با بخش
بازرگانــی از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و وزارت جهاد کشــاورزی منتز ع و به وزارت اقتصاد ملحق شــود ،ســازمان توســعه
تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند.
 -3تشکیل بانک جدید دولتی کسبوکار کوچک
ســازمان مدیریت به دولت پیشــنهاد کرد ،به منظور تقویت و توســعه کارآفرینی و تأمین مالی کســب و کارهای خرد و کوچک،
ب و کار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند.
«بانک کس 
 -4کاهش  ۱۵درصدی حجم دولت و ممنوعیت هرگونه استخدام:
براســاس الیحه پیشــنهادی برنامه ششــم توسعه ،حجم ،اندازه و ساختار مجموع دســتگاههای اجرایی باید  ۱۵درصد کاهش
یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم  ۱۵درصد کمتر از میزان سال  ۹۴باشد.
 -5انحالل دانشگاه دولتی علمی-کاربردی
بنابر پیشنهاد الیحه برنامه ششم توسعه که هنوز نهایی نشده است ،تمامی واحدهای دانشگاههای علمی-کاربردی وابسته
به دستگاههای اجرایی و  ۵۰درصد واحدهای دانشگاه پیام نور ،تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی
وا گذار میگردد.
 -6ادامه گرانی آب و انواع سوخت تا سال ۹۹
بنابر پیشــنهاد ســتاد برنامه ششــم به دولت ،با تصویب شــورای اقتصاد ،قیمت آب ،حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات
یارانــهای بــا رعایــت مالحظــات اجتماعــی و اقتصادی و حفظ مزیت نســبی و رقابتی بــرای صنایع و تولیدات ،بهتدریج تا ســال
 ۱۳۹۹اصالح میشود.
 -7تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا
بنابر پیشــنهاد ســتاد برنامه ششــم در الیحه پیشنهادی به دولت ،ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون
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اول رئیس جمهور تشکیل میشود.
 -8کاهش ۵۰درصدی معافیتهای مالیاتی:
ســازمان مدیریــت پیشــنهاد کاهــش  ۵۰درصدی مجمــوع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششــم توســعه به
دولت داد.
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پیوست شماره 4
جدول  :64فهرست بهای خدمات و فعالیتها

موضوع

ریز موضوع

متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

خدمات شهری

دستگاه

9,651,000

توضیح عملیات

رگوالتور خازن نوع الکترونیکی ،مجهز به
تجهیزات بانك
خازنی

کسینوس فی متر با قابلیت برنامهریزی
پلههای خازنی به ترتیب دلخواه بهطور
کامل دارای  12پله

سیستم هوشمند
موتورخانه با

خدمات شهری

دستگاه

30,000,000

ساخت یک تابلو برق کامل

تجهیزات جانبی
تجهیزات جبرانساز
(خازن) كالس یك

انرژی

تجهیزات جبرانساز
(خازن) كالس دو

تجهیزات جبرانساز
(خازن) كالس سه

خازن صنعتی نوع خشک  400ولت 50
خدمات شهری

عدد

7,175,000

خدمات شهری

عدد

18,150,000

خدمات شهری

عدد

4,273,000

اشتراك

47,068,960

انشعاب  32آمپر سه فاز

42,000,000

840وات ساعت روزانه

تخلیه بار و به قدرت  40کیلووار
خازن صنعتی نوع روغنی  400ولت 50
هرتز با اتصال دلتا مجهز به مقاومت
تخلیه بار و به قدرت  40کیلووار
خازن صنعتی نوع گازی  400ولت 50
هرتز با اتصال دلتا مجهز به مقاومت
تخلیه بار و به قدرت  25کیلووار

تجمیع اشترا كات خدمات شهری

نیروگاه خورشیدی خدمات شهری كیلو وات
رنگ امیزی

پایه آب

خدمات شهری متر طول

4,000

جدول

پایه روغن

خدمات شهری متر طول

5,500

خدمات شهری متر مکعب

600,000

الیروبی انهار

هرتز با اتصال دلتا مجهز به مقاومت
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موضوع

ریز موضوع

متولی

واحد قیمت پایه (ریال)

توضیح عملیات
نیمکت پشتیدار چوب

ساخت  /خرید و نصب انواع نیمکت زیباسازی عدد

11,000,000

ساخت  /خرید و نصب انواع نیمکت زیباسازی عدد

8,400,000

ساخت  /خرید و نصب انواع نیمکت زیباسازی عدد

4,700,000

ساخت  /خرید و نصب انواع نیمکت زیباسازی عدد

9,000,000

ساخت  /خرید و نصب انواع سطل زیباسازی عدد

5,200,000

ساخت  /خرید و نصب انواع سطل زیباسازی عدد

3,800,000

سطل زباله خیابانی

ساخت  /خرید و نصب انواع سطل زیباسازی عدد

10,700,000

طرح محورهای تاریخی

اجرای مبلمان ساخت  /خرید و نصب انواع آالچیق زیباسازی عدد
شهری و

3,200,000

و سنگ
نیمکت بدون پشتی
چوب و سنگ
نیمکت چوب و فلز
پشتیدار
طرح محورهای تاریخی
سطل زباله دوطرفه
پسماند

آالچیق با سقف سفالی
به همراه زیرسازی (متر
مربع)

زیباسازی در

آالچیق  6ضلعی بتنی و

سطح منطقه ساخت  /خرید و نصب انواع آالچیق زیباسازی عدد

3,200,000

ساخت  /خرید و نصب انواع آالچیق زیباسازی عدد

17,000,000

آالچیق کودک

ساخت نمازخانه

زیباسازی عدد

26,000,000

نمازخانه با سازه سبک

گیت ورودی

زیباسازی عدد

35,000,000

فایبر

نظامنامه و تابلو راهنما

زیباسازی عدد

3,000,000

فلزی

تابلو اما کن فرهنگی

زیباسازی عدد

1,500,000

فلزی 80*32

آبخوری سنگی کوچک

زیباسازی عدد

آبخوری سنگی بزرگ

زیباسازی عدد

-4600.000
8.000.000
-20.000.000
80.000.000

سفالی (متر مربع)

دوطرفه
آبخوری سنگی بزرگ
(اطراف کامل شیر
میباشد)
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موضوع

اجرای مبلمان
شهری و
زیباسازی در
سطح منطقه

ریز موضوع

متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

توضیح عملیات
پایه بتنی  -پایه

پانل تبلیغاتی

زیباسازی عدد

20.000.000-7500.000

فالوربا کس چوب و سنگ

زیباسازی عدد

7.000.000-2.000.000

100*100-50*50

فالور با کس چوب و فایبر

زیباسازی عدد

10.000.000-2.500.000

100*100-50*50

تابلوی نامگذاری معابر اصلی

زیباسازی عدد

1,500,000

تابلوی شمارهگذاری معابر فرعی

زیباسازی عدد

500,000

تابلوی نامگذاری معابر فرعی

زیباسازی عدد

500,000

حرکتدرمانی بزرگسال

زیباسازی ست

62,000,000

مجموعه  13آیتم

حرکتدرمانی ست کودکان

زیباسازی ست

48,000,000

مجموعه  10آیتم

حرکتدرمانی معلولین

زیباسازی ست

70,000,000

مجموعه  10آیتم

میز بتنی

زیباسازی عدد

8,500,000

میز شطرنج چوب و سنگ

زیباسازی عدد

9,500,000

میز شطرنج بتنی

زیباسازی عدد

8,500,000

میز خانواده فلزی چوبی

زیباسازی عدد

5,700,000

مانع تک پایه

زیباسازی عدد

1,300,000

مانع یو شکل

زیباسازی عدد

700,000

فلزی
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موضوع

زیباسازی
سیمای شهری

مبلمان
ایستگاه
اتوبوس شهری

نصب نماد و
تندیس

ریز موضوع

متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

نقش برجسته از جنس کاشی
شکسته

زیباسازی

متر مربع

5,000,000

نقش برجسته از جنس سفال

زیباسازی

متر مربع

7,000,000

نقش برجسته از جنس آهن

زیباسازی

متر مربع

8.000.000

نقش برجسته از جنس فایبرگالس زیباسازی

متر مربع

...

اجرای نقاشی دیواری

زیباسازی

متر مربع

250,000

مبلمان ایستگاه اتوبوس

زیباسازی

عدد

4,000,000

توضیح عملیات

مبلمان ایستگاه اتوبوس با
روشنایی

زیباسازی

عدد

7,000,000

سردیس کوچک

زیباسازی

عدد

100,000,000

سردیس کوچک (از سینه تا
سر) برنزی

سردیس کوچک

زیباسازی

عدد

80,000,000

سردیس کوچک (از سینه تا
سر) فایبرگالس

سردیس کوچک

زیباسازی

عدد

...

سردیس کوچک (از سینه تا
سر) سنگی

سردیس بزرگ

زیباسازی

عدد

200,000,000

سردیس بزرگ (نیمتنه)
برنزی

سردیس بزرگ

زیباسازی

عدد

150,000,000

سردیس بزرگ (نیمتنه)
فایبرگالس

سردیس بزرگ

زیباسازی

عدد

...

سردیس بزرگ (نیمتنه)
سنگی

تندیس

زیباسازی

عدد

300,000,000

تندیس (5/1برابر اندازه
طبیعی انسان) برنزی

تندیس

زیباسازی

عدد

250,000,000

تندیس (5/1برابر اندازه
طبیعی انسان) فایبرگالس

تندیس

زیباسازی

عدد

...

تندیس (5/1برابر اندازه
طبیعی انسان) سنگی

ساخت پایه

زیباسازی

عدد

15,000,000

ساخت پایه نمادها
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موضوع

توسعه
نورپردازی

ریز موضوع

متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

توضیح عملیات

پروژکتور ضدآب  9وات

زیباسازی

عدد

3,000,000

بدنه استیل

پروژکتور آفتابی

زیباسازی

عدد

100,000

به طور متوسط قیمت هر
وات

ترانس 600

زیباسازی

عدد

3,500,000

تقریبی

ترانس 100

زیباسازی

عدد

1,800,000

تقریبی

کابل 2.5*2

زیباسازی

مترطول

18,000

همدان

کابل 6*2

زیباسازی

مترطول

40,500

همدان

نورپردازی نمادها

زیباسازی

ابنیه آبنما

زیباسازی

نورپردازی نماد با توجه به
-100.000.000
شکل و فرم نماد و محل
300.000.000
نصب آن
مترمربع

18,000,000

احداث آبنما

تأسیسات و موتورخانه
خرید و نصب
شیر هیدرانت

زیباسازی
آتشنشانی

تعداد

8,000,000

پارکها

مترمربع

2,500,000

پارکها

مترمربع

2,500,000

پارکها

مترمربع

1,500,000

مجموعه طنابی

پارکها

مترمربع

3,500,000

تعمیرات جزیی

پارکها

عدد

5,000,000

تعمیرات متوسط

پارکها

عدد

15,000,000

تعمیرات کلی

پارکها

عدد

29,000,000

مجموعه اسباب بازی پلی اتیلن
 3-8سال
خرید اسباب
بازی و كفپوش
محوطه
کفپوش محوطه (هر متر مربع)

اسباب بازی 8-12

تعمیرات تابلو
برق

120,000,000

آبنمای کوچک
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ریز موضوع

متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

موضوع

سیستم ارت تأسیسات

پارکها

حلقه

20,000,000

ایمنسازی محوطه بازی

پارکها

عدد

12,000,000

كفپوش

پارکها

متر مربع

1,100,000

صندلی تاب با زنجیر و یاتاقان

پارکها

عدد

2,000,000

صندلی اال كلنگ

پارکها

عدد

400,000

سرسره تخت

پارکها

عدد

3,000,000

سرسره مارپیچ

پارکها

عدد

3,000,000

المپ استاندارد  50وات

پارکها

عدد

200,000

استاندارد سازی

پارکها

عدد

25,000,000

اصالح شبكه روشنایی

پارکها

پایه

1,000,000

احداث پایه روشنایی  9متری

پارکها

عدد

13,000,000

احداث پایه روشنایی 3متری

پارکها

پایه

9,000,000

احداث پایه روشنایی 6متری

پارکها

پایه

12,000,000

نورپردازی آبنما

پارکها

عدد

12,000,000

تعمیرات كالس یك (جزیی)

پارکها

عدد

10,000,000

تعمیرات كالس دو (متوسط)

پارکها

عدد

25,000,000

تعمیرات كالس سه (کلی)

پارکها

عدد

47,000,000

آبیاری روش
بابلر

متر طول

پارکها

متر

60,000

آبیاری قطرهای

رفیوژ

پارکها

متر مربع

70,000

آبیاری قطرهای

جنگلی

پارکها

یک هکتار

140,000,000

اجرای شبکه
آبیاری بارانی

فضای سبز شهری

پارکها

متر مربع

22,500

ایمنسازی
وسایل و
محوطههای
بازی کودکان

روشنایی

تعمیرات
نورپردازی

توضیح عملیات
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موضوع

ریز موضوع

متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

ترمیم شبکه
آبیاری بارانی

فضای سبز شهری

پارکها

متر مربع

12,100

ترمیم آبیاری
قطره ای

رفیوژ

پارکها

متر مربع

12,000

ترمیم آبیاری
قطره ای

جنگلی

پارکها

یک هکتار

80,000,000

لولهگذاری 32

پارکها

متر طول

120,000

لولهگذاری 40

پارکها

متر طول

121,000

لولهگذاری 50

پارکها

متر طول

128,000

لولهگذاری 63

پارکها

متر طول

139,000

لولهگذاری 75

پارکها

متر طول

148,000

لولهگذاری 90

پارکها

متر طول

162,000

لولهگذاری 110

پارکها

متر طول

182,000

لولهگذاری 125

پارکها

متر طول

210,000

لولهگذاری 160

پارکها

متر طول

500,000

لولهگذاری 200

پارکها

متر طول

780,000

لولهگذاری 250

پارکها

متر طول

850,000

لولهگذاری 315

پارکها

متر طول

1,250,000

پارکها

حلقه

1,400,000,000

احداث منبع بتنی

پارکها

متر مکعب

3,750,000

احداث منبع پیش ساخته

پارکها

متر مکعب

25,000,000

الیروبی و کف شکنی چاه

پارکها

حلقه

250,000,000

خرید پساب

پارکها

لیتر بر ثانیه

تصفیه پساب

پارکها

لیتر بر ثانیه

لولهگذاری

حفر و تجهیز یک حلقه چاه به
عمق  150متر

منابع آب

توضیح عملیات
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ریز موضوع

موضوع
احداث کمربند
سبز

متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

پارکها

متر مربع

12,500

توضیح عملیات

احداث فضای

پارکها

سبز معابر و

متر مربع

400,000

قطعات
احداث فضای

پارکها

سبز پارک و

متر مربع

4,700,000

بوستان
ساماندهی فضای سبز پارک

پارکها

متر مربع

100,000

ساماندهی عمرانی پارک

پارکها

متر مربع

800,000

ساماندهی تأسیسات پارک

پارکها

متر مربع

100,000

عمران

مترمربع

12,000,000

عمران

متر مربع

90,000

عمران

متر مکعب

307,000

اجرای اساس ،حمل تا35کیلومتر عمران

متر مکعب

403,000

ساخت
نمازخانه

خا کبرداری
اجرای زیراساس ،حمل
تا35کیلومتر
احداث معابر

اجرای آسفالت به ضخامت 10

عمران

متر مربع

ندارد

اجرای جدول

عمران

مترطول

ندارد

پیادهرو

عمران

متر مربع

750,000

عمران

متر مربع

330,000

عمران

متر مربع

ندارد

عمران

متر مربع

650,000

سانتیمتر با اجرای چاه جذبی

تراش آسفالت به ضخامت 6سانتیمتر و تهیه و
اجرای آسفالت توپکا به ضخامت 5سانتیمتر
لکهگیری اصولی آسفالت و آسفالت جایگزین با
ضخامت حدود  7سانتیمنر
زیرسازی وآسفالت خیابان دوالیه زیراساس ،یک
الیه اساس 7،سانت بیندر و 5سانت توپکا

نمازخانه با سازه سنگین
(ابنیه عمرانی)
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موضوع

ریز موضوع
روکش آسفالت

روکش آسفالت :تهیه و اجرای آسفالت بیندر به
ضخامت  7سانتیمتر
روکش آسفالت :تهیه و اجرای آسفالت توپکا به
ضخامت 5سانتیمتر
جدولگذاری با جدول  30سانتیمتر شامل:
تخریب ،پیکنی ،شفته ،مگر ،جدول ،ماهیچه

قیمت پایه (ریال)

متولی

واحد

عمران

مترمربع

عمران

مترمربع

250,000

عمران

مترمربع

200,000

عمران

متر طول

750,000

اجرای تک جدول (بدون شفتهریزی)-تک جدول

با جدول  ( 50*60*5/12تخریب و برش آسفالت تا عمران
 10سانت)

متر طول

830,000

اجرای کاتیو در جا به ارتفاع  30سانتیمتر و عرض
 40سانتیمتر شامل :تخریب آسفالت ،پیکنی،

عمران

متر طول

750,000

شفته ،مگر ،کاتیو ،ماهیچه
کانیو با جدول ایستاده  50*50*5/12و
خوابیده50*40*5/12
کانیو با جدول ایستاده 50*40*5/12و
خوابیده50*30*5/12
اجرای پیادهرو با خا ک مناسب و آسفالت به
ضخامت  5سانتیمتر

عمران

متر طول

850,000

عمران

متر طول

750,000

عمران

متر مربع

اجرای پیادهرو با بلوک فرش  6سانتیمتر (بدون در

نظر گرفتن جدول) شامل :عملیات خا کی ،شفته عمران
 20 cmو بلوک فرش

متر مربع

عمران

متر مربع

پیادهروسازی با کفپوش بتنی مکانیزه
دفع آبهای سطحی با لوله سیمانی  600جهت
گذر لوله در معابر اصلی با بتن مسلح و بازسازی
ترانشه

عمران

متر طول

700,000

توضیح عملیات
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متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

توضیح عملیات

موضوع

ریز موضوع

عمران

متر طول

9,000,000

لولهگذاری بتنی با
قطر800میلی متر

عمران

متر طول

9,800,000

عمران

متر طول

11,550,000

عمران

متر مربع

72,000,000

عمران

متر مربع

عمران

متر مربع

12000000

عمران

متر مربع

13,000,000

عمران

متر مربع

12,000,000

احداث پارکینگ طبقاتی

عمران

متر مربع

-

احداث پارکینگ زیرسطحی

عمران

متر مربع

-

احداث ابنیه

عمران

متر مربع

9,000,000

احداث پل براساس سطح عرشه

عمران

متر مربع

-

احداث دیوار بتنی با ارتفاع  3متر

عمران

متر طول

2,000,000

احداث دیوار بتنی با ارتفاع  5/4متر

عمران

متر طول

2,500,000

احداث دیوار بتنی با ارتفاع  6متر

عمران

متر طول

3,000,000

عمران

متر مکعب

155,000

عمران

متر مکعب

600,000

عمران

متر مکعب

دفع آبهای سطحی لولهگذاری بتنی با
قطر800میلی متر
دفع آبهای سطحی لولهگذاری بتنی با
قطر1000میلی متر
دفع آبهای سطحی لولهگذاری بتنی با
قطر1200میلی متر
پل عابر پیاده براساس سطح عرشه پل
احداث منبع آب بتنی مسقف بدون تأسیسات
(مدفون)
احداث سرویس بهداشتی تیپ محلهای
احداث سرویس بهداشتی زیرسطحی براساس
زیربنایی مفید
احداث سرویس بهداشتی روسطحی براساس
زیربنایی مفید

خا کبرداری در خا ک سخت با ماشین و حمل تا
فاصله حدود 30کیلومتر
اجرای شفته آهک با خا ک مناسب شندار خارج
از محل و عیار 150
بتن 350

لولهگذاری بتنی با
قطر1000میلی متر
لولهگذاری بتنی با
قطر1200میلی متر
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ریز موضوع

موضوع

متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

ساماندهی مادیها و انهار شامل عملیات خا ک،
الشهچینی و مالونکاری به ارتفاع  90و ضخامت

عمران

متر طول

 40سانتیمتر
نهر با جدول60*50*5/12و50*50*5/12و
دهانه60سانتیمتری (تخریب و برش آسفالت تا 10

عمران

متر طول

1,100,000

سانت)
احداث پارک شامل ابنیه ،روشنایی ،وسایل بازی
و نیمکت و سطل زباله و تأسیسات

(بدون در نظر گرفتن عملیات احداث فضای سبز) عمران

متر مربع

1,200,000

احداث مجموعه ورزشی

عمران

متر مربع

11,000,000

حفر چاه با دهانه 1متر با کول گذاری 90سانتیمتر

عمران

متر

1,000,000

احداث سپتیک

عمران

تعداد

تعمیر سپتینگ

عمران

تعداد

تعمیر و مرمت و ساخت و نصب پلهای فلزی

عمران

متر مربع

900,000

احداث دالهای بتنی

عمران

متر مکعب

2,500,000

الیروبی انهار

عمران

متر مکعب

خدمات شهری

احداث دریاچه

عمران

متر مربع

ندارد

ساخت ایستگاه بیارتی

ترافیک

تعداد

500,000,000

ترافیک

متر

4,000,000

ترافیک

تعداد

6,700,000,000

ترافیک

تعداد

5,500,000,000

ترافیک

متر

تجهیز خطوط ( BRTنرده،عالیم ترافیکی و خط
کشی)
خرید اتوبوس

اسکانیا
ایران خودرو
حفاظ پل

توضیح عملیات
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متولی

واحد

قیمت پایه (ریال)

ریز موضوع

موضوع

سرعتکاه

ترافیک

تعداد

10,000,000

احداث ساختمان اداری

عمران

مترمربع

15,000,000

بام سبز

مترمربع

3,200,000

دیواره سبز

مترمربع

1,200,000

ممیزی
انرژی (تعداد

تعداد

انشعاب)
ساماندهی
فضای سبز

مترمربع

200,000

معابر
حمایت
طر حهای
حفاظت از

مترمربع

500

باغات
(ادوات کنترلی
و اندازهگیری)

تعداد

60,000,000

چاه های آبیاری
فضای سبز
استانداردسازی

تعداد

400,000,000

شده
(الکترومکانیکی)

برداشت فضای
سبز در gis

هکتار

5,000

توضیح عملیات

مصوبات شورا
و فرمانداری
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