
 

١ 
 

  

1

  
2345

hataherkh ani@ yah oo.co m  

hadisaeedi@ ut.ac.ir  
mb asirat@ut.ac.ir  

  

  

  

  

با برنامه ) باشد یمسند طرح جامع شهر  ها آنین تر مهمکه (ی شهری بلندمدت توسعه هاه یوند برنامپارتباط هم 

ین امر همی است که در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است و موضوع) بودجه ساالنه(= ی شهردارکوتاه مدت 

ی هاردازند و بودجه ی بپشهری توسعه راهبردهایان چشم انداز و بی، به شهری توسعه ها طرحیده که گردموجب 

ی بلند مدت ها طرحی رهنمودهایقی با احکام و وثیند که یا ارتباط نمایف تعریی را ها پروژهها،  یشهردارساالنه 

های  یشهرداریر سای تجارب بازخوانشود با مرور و  یمدر مقاله حاضر تالش . مبهم است ها آنندارند یا ارتباط 

یران به ای موجود در روندهای شناسیب آسی و شهرن مدت توسعه یامی هایه برنامه تهینه زمجهان در 

. یمشونائل » یرانای در ایه سرمایکرد روی با شهرداریان مدت مبرنامه «ی الگوی سازیاده پی برایی رهنمودها

، )یعمران(ای  یهسرمای هااست که به ارائه پروژه ) ساله 5 معموالً(ی چند ساله ا برنامهای شهر،  یهسرمای برنامه الگو

ها  ی آنمالین تأمیشنهادی پ یها و روشها  یانه آنسالهای  ینههزیی، اجرای بندها، برنامه زمان  ین پروژهایت اولو

  . یه آن ارائه گرددپای و اصالح قرار گرفته و بودجه ساالنه بر بازنگرین برنامه الزم است هر سال مورد ا. پردازد یم
  

ه  ام ه ای  یهسرمابرن ام ی عملشهر، برن ات ان مدت می رداری ون  یشه ، قان   )1347(ی شهری و عمران نوسازها

  

                                                                            
تدوین  1 ت  ه ها و نتایج مطالعا فت ر یا مبتنی ب اله  مق ران«این  ری ته ردا ی شه ت لیا مه عم امه برنا ر سال » نظام ن که د ی  1389است  ه برا ال سط نویسندگان مق تو

تهران« شهری شهرداری  ه  ه ریزی و توسع نت برنام عاو   .  انجام شده است» م
رانپژوهشگر دکتری جغ 2 ، ای ران  ت ، ته حقیقا م و ت د اسالمی، واحد علو زا ه آ گا نش ری، دا امه ریزی شه و برن ا  فی   را

ران 3 هشتی، تهران ، ای نشگاه شهید ب ی، دا ه ا طق و من ی  شهر ریزی  رشد برنامه  س ا شنا   کار
تهران  4 ه  نشگا ، دا یبا هنرهای ز رسازی، پردیس  نشکده شه کتری شهرسازی، دا ره د  پژوهشگر دو
ر 5 تهرانپژوهشگر دو ه  نشگا ، دا یبا هنرهای ز رسازی، پردیس  نشکده شه کتری شهرسازی، دا   ه د
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شوند که به  یمت شهرها محسوب یریمدو  یزیراز چارچوب کالن برنامه  یبخش، یشهران مدت یم یها برنامه

رنامهو  یشهرتوسعه  یها طرح(بلند مدت  یها برنامهان یموند یپ یبرا یابزارعنوان  ودجهبا ) یراهبرد یها ب  یها ب

ز  یحاکنه، یزمن یادر  یجهانو مرور تجارب  یبررس. رندیگ یمساالنه مورد استفاده قرار   یاه یسرمان برنامه یتدوت یاهما

�6شهر  (CIP) رنامه یتر مهم، به عنوان   . است یشهرداران مدت شهر و یمن ب

اسخ دهدیز یاساس یها پرسشد، به ینما یممقاله حاضر تالش    : ر پ

امه یاهممفهوم،  .1  ست؟یچشهر  یاه یسرمات و کاربرد برن
ران یا یها یشهرداردر  یاه یسرمان برنامه یتدوکرد یروبا  ،ها یشهرداران مدت یم یاتیعمله برنامه یتهچرا  .2

رد؟   ضرورت دا

اد  رنامه یتدوران در حوزه یاموضوع، به تجارب جهان و  ینظرمقاله حاضر پس از مرور ابع ان مدت یم یاتیعملن ب

ائه یاران در یا یها یشهردارط یشرا یگذرا یشناسب یآسد و ضمن ینما یمها اشاره  یشهردار  یشنهاداتیپن حوزه، به ار

زد یمن حوزه یادر   . پردا
اندر مطالعه حاضر را در بخش  ز روش  ینظر یمب و تحقیق   iهای ثانویه تحلیل دادهو تجارب ایران و جهان، ا

  . اسنادی استفاده شده است

  

 

ابع مختلف، فرآیندها و  تدوین برنامه سرمایه ای ارائه و تدوین شده  یها چارچوبدر من متنوع اما مشابهی در حوزه 

یه ای از چارچوب کلی زیر تبعیت . است امه سرما  Conway and)کند  یمدر یک چارچوب کلی، تدوین یک برن

Purdy,1999) :   

امه سرمایه: 1گام  - امه سرمایهل ای، شام آغاز به کار فرایند برن های برنامه  تدوین سیاستو ای  طراحی فرایند برن

 ای سرمایه

یه ای شامل شناسایی پروژه: 2گام  - امه سرما -2سنجش تقاضا کنونی و آتی برای خدمات،- 1: های محتمل برن

ر نیازهای سرمایه صویب رسیده است مرور پروژه- 3و ای  سنجش سای  هایی که قبالً به ت
لقوه برای برنامه: 3گام  - تمامی منابع تأمین مالی با اسایی    شن

ت بندی پروژه: 4گام  - آماده سازی و - 3و فرایند اولویت بندی -2روش شناسی،- 1: ها شامل  رتبه بندی و اولوی

امه سرمایه له تهیه برن  ای چندسا
 فرایند نظارت: 5گام  -

                                                                            
٦ Capital investment plan 
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ره  کادر نوشتمحلی ایالت ماساچوست امریکا نیز فرآیندی در ده گام به شرح  یها حکومت در سطح  1شما

  : شود یمپیگیری 

  

 CIPبر اساس نظام نامه تهیه . یگاه قانونی استمتداول و دارای جا یدر قالب برنامه بهسازی سرمایه ا CIPدر ایالت ماساچوست امریکا، 

  : زیر در تهیه این برنامه پیش بینی شده است یها گامکه برای اجرا در سطوح محلی ایالت ماساچوست تهیه شده است، 

o تصویب آیین نامه و انتصاب کمیته تدوین : گام یکمCIP   

o تهیه فهرست امکانات و تسهیالت شهری موجود : گام دوم  

o تعیین وضعیت پروژه های مصوب پیشین: مگام سو  

o ارزیابی ظرفیت مالی شهر: گام چهارم  

o ژهپرو یها استعالم، تدوین و ارزیابی درخواست: گام پنجم  
o شناسایی اولویت پروژه : گام ششم 
o مالی  نیتأمتدوین طرح : گام هفتمCIP  
o  تصویب برنامه: گام هشتم )CIP ( 
o نظارت بر پروژه های مصوب : گام نهم 
o ای  به روز آوری برنامه بهسازی سرمایه: گام دهم  

Mu): منبع nicip al Data Management an d Techni cal  Assist an ce Bu reau  ,1997 ) 

  

امه سرمایه ای شه یها چارچوبن یتر جامعدر یکی از  لگوی ه توان ب یم، )CIP(ر ارائه شده در زمینه تدوین برن ا

آن(UN-Habitat)مرکز اسکان بشر ملل متحد  iمراحل ، اشاره کرد که در  i  یها گاموi i i  مندرج در نمودار و جدول

 : زیر پیش بینی شده است
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UN-Habitat, 2007): منبع ).

 

 

نی: 1گام  زما ین فرایند و ساختار سا   تعی

است: 2گام  ا تنظیم سی   ه

امه ها و شیوه تهیه فرم: 3گام  ا ن  ه

 

ن :4گام  ندا  دریافت نظرات شهرو

ی ارزیابی نیازهای سرمایه: 5گام   ا

ژه: 6گام  رو ای پ ه انجام مطالعات الزم بر القو اخت و ساز ب  های س

لی: 7گام  یل ظرفیت ما حل  تجزیه و ت

 

ه تهیه درخواست: 8گام  روژ   های پ

است: 9گام  ژههای پر بررسی درخو  های سرمایه گذاری و

است: 10گام  یت بندی درخو ه اولو  های پروژ

بی گزینه: 11گام  لی ارزیا ین ما   های تأم

ام  1گ ایه: 2 رم جه س د و د ب نا س ا و  ر  شه ی  ر ا گذ یه  ا رم س مه  نا بر س  وی ش ن ی هیه پ ی ت  ا

 

ن: 13گام  ندا وسط شهرو رسی برنامه و بودجه سرمایه گذاری پیشنهادی ت  بر

رمایه: 14گام  جه س رمایه گذاری و بود مه س ا رش برن وسط هیأت  پذی مای ت  حاک

 

ه: 15گام  مدیریت پروژ تقرار   اس

ه: 16گام  یک نظام تحویل پروژ  انتخاب 

اطمینان از کنترل: 17گام  ی حصول   های مال

دها: 18گام  ردا امور قرا اره    اد

ه: 19گام  هی پروژ رش د   گزا
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  ای شهر های برنامه سرمایه ، نمایش شماتیک چرخه مراحل و گام1نمودار شماره 

  
UN-Habitat, 2007): بعمن ).

  

 

اوین  ر عن ا ب رنامه پنج  ها طرحمرور گذر و برنامه های مشابه در سطح شهرهای دیگر کشورهای جهان از قبیل ب

امه مالی پنج ساله )Year Plan-5(ساله  رنامه )Five Year Financial Plan(، برن  Five-Year(عملیاتی پنج ساله ، ب

Action Plan( برنامه یکپارچه پنج ساله ،)Five-Year Consolidated Plan( ردی پنج ساله 5(، برنامه راهب  Year 

Strategic Plan( له ر پنج سا و از این قبیل، نشانگر به رسمیت ) Five Year Business Plan(، برنامه کسب و کا

رنامه ریز حکومت محلی در سایر کشورها است، اگرچه با توجه به تنوع  در سطحی میان مدت شناخته شدن موضوع ب

    .شود یمحکمروایی محلی، تفاوت و تنوع قابل توجهی در این زمینه دیده  یها ستمیسبرنامه ریزی و  یها نظام

ا عدم وجود چنین سیستمی در نظ وشتار با مرور گذرای تعدادی از شهرهای جهان، وجود ی رنامه در این ن ام ب

اولیه ای از شهرهای برخوردار از برنامه عملیاتی  ررسی قرار گرفت که منجر به تدوین سیاهه  ریزی این شهرها مورد ب
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، )افریقای جنوبی( تاون پیکدر گام بعدی و پس از انتخاب پنج کالن شهر نمونه . میان مدت مدیریت شهری شد

لفی حده(ا فیالد اسایی )انگلستان(ن و لند) ایاالت متحده(ک نیویور، )اکاناد(و ، تورنت)ایاالت مت ، تالش شد تا ضمن شن

ان مدت توسعه شهری در این  ، ساختار و سلسله مراتب برنامه های میان مدت شهر و ها نمونهبرنامه های عملیاتی می

ز  در حدود  ها امهبرنو  ها طرحماهیت و فرآیندهای تهیه و تصویب این  ،، محتواها نمونهمدیریت شهری در هر یک ا

ضاعت اطالعات موجود مورد بررسی قرار گیرد ا یتر مهم. ب  2توان به شرح جدول شماره  یمن یافته های این بررسی ر

  : ارائه نمود

  جمع بندی تجارب پنج کالنشهر نمونه در ارتباط با نظام تدوین برنامه عملیاتی میان مدت: 2شماره جدول 

1  

 

 - P hiladelphia Plan هداف تیمأمور، ها ارزش شامل   و ا

تژیک -  له مالی و استرا مه پنج سا  برنا

ای   -  مه سرمایه  له(برنا  )شش سا

ه -  ال نج س مه مالی پ  برنا

ه 5بودجه سرمایه ای  -   سال

نه -  له  5ای  بودجه هزی   سا

 

ای  -  CP(ایجاد دفتر برنامه سرمایه  O( 

ی برن -  نون ون نهاد جایگاه قا ان اله در ق نج س ارامه پ بین  یها یهمک

ا انی نسیلو  دولتی پ

ای  -  سرمایه    )CBS(ایجاد سیستم بودجه 

2  

ورنتو -  ای ت ور یک ش   طرح استراتژ

ان  طرح رسمی تورنتو -  و شهر به عن بردی کالن توسعه  ح راه ی س(طر

  )ساله

مدت -  مه مالی بلند  برنا

ه -  االن لی س  گزارش ما

ه -  االن   بودجه س

مه و بود -  هبرنا ل ده سا ای  یه    جه سرما

ت -  ورن ای ت یه اسناد فوقو نقش شور آن در ته عی    و تشریک مسا

2  

  استراتژی سرمایه ای ده ساله  - 

  بودجه سرمایه ای  - 

ه ای -  مه تعهدات سرمای له -برنا   پنج سا

ی -  مه مال اله -برنا   پنج س

ا گزارش -  هی مالی ه   ساالن

ونی شه -  نشور قان در م درج  ونی من  City Charter(ر تکلیف قان

(  

ورک  -  یت و بودجه نیوی   OMBدفتر مدیر

ق -  یه اسناد فو ته ورک در  ری نیوی شه زی  ان برنامه ری   نقش دپارتم

د -  از اسنا ار هر یک  تش انی و ان ای بروز رس وره ه   تعدد د

4  

ژ -  ر یاسترات ا ای شهرد   ه

ندن -  لمان ل ار ار و پ شهرد رک  دی مشت اهبر   سند ر

لندن -  ار  ای شهرد یه  مه هزینه کرد سرما   برنا

د -  نوع و اری از برخور ات مت وضوع یک مختلف در م استراتژ اسناد 

د   متعد

5  

سعه -  چه تو مه یکپار IDP) برنا ) 

نی و بودج -  ات رسا یی خدم مه اجرا SDBIP(ه برنا s( 

االنه  -   بودجه س

 بودجه سرمایه ای سه ساله  - 

کسب و کار -  ای تابعه  طرح    واحده

ه  -  سع چه تو مه یکپار ون پیکبرنا ام تا  که بر پایه قانون نظ

ر ا ای  یشهرد ر یتاولو 2000ه شه ای  اهبردی و بودجه  ای ر  ه

بتاًساختار  -  از  نس جم  رامنس از آ و ایجاد ارتباط میان اسناد  ییب

کدیگر  ار ی در کن شهری  وسعه    مختلف برنامه ریزی مالی و ت

  نگارندگان: منبع 
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امه های عملیاتی میان  ها به شرح  یشهردارمدت یافته های حاصل از بررسی تجارب جهانی در زمینه تهیه برن

  : زیر قابل ارائه است

شوند که به  یمبرنامه های میان مدت؛ بخشی از چارچوب کالن برنامه ریزی و مدیریت شهرها محسوب  )1

ودجه های ) توسعه شهری و برنامه های راهبردی یها طرح(عنوان ابزاری برای پیوند میان برنامه های بلند مدت  با ب

رنامه ریزی به معن. رندیگ یمرار ساالنه مورد استفاده ق قطع ارتباط سطوح برنامه ریزی بلند  یفقدان این سطح از نظام ب

 .قابل تلقی است) ساالنه(ت مدت و کوتاه مد

یه ا )2 لیانه از سوی دیگر ) Capital Budget( یاتصال با برنامه مالی بلند مدت شهرها از یکسو و بودجه سرما سا

وند میان برنامه بلند . است ها حطر گونه نیا یها یژگیویکی از  امه های فوق، دارای کارکرد ایجاد پی به بیان دیگر، برن

ز قبیل (مدت شهرها  با برنامه های ساالنه و به ... ) کاربری زمین، برنامه های استراتژیک یا راهبردی شهر و  یها طرحا

لیانه هستند   . ویژه بودجه سا

یکی از ) CIPبه ویژه به منظور ارزیابی تحقق اهداف (ه نگزارش دهی سالیا یها ستمیساهمیت ایجاد  )3

گیرد امه های میان مدت  ینمبدان معنا که به نظر . موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار  رسد صرف وجود برن

کنترل عملکرد مبتنی بر اهداف کمی بتواند نتایج درخوری در سیستم مدیریت شهری به همراه  یها روشبدون وجود 

  .آورد

پیش بینی دوره های بازنگری سالیانه و ارائه ویرایش جدید در فصل بودجه یکی از مواردی است که باید در  )4

امه ریزی و اجرای برنامه های میان مدت مورد توجه قرار گیرد این موضوع سبب خواهد شد که با توجه به . فرآیند برن

هداف برنامه میان مدت، امکان پیش بینی  تر در  قیدقبرخوردار از کارآمدی بیشتر و اهداف  ییها رچوبچاسطح تحقق ا

  . آن ممکن گردد

رنامه  CIPدر محور برنامه سرمایه ای  عمدتاً ها برنامه گونه نیاز اگرچه تمرک )5 ز تهیه ب است اما وجود تجاربی ا

ین موضوع است که صرف تهیه  برنامه میان مدت میانه مدت در قالب برنامه راهبردی شهر و شهرداری نشان دهنده ا

امه راهبردی میان مدت شهرداری CIPشهر در قالب  ود به عنوان برن همواره مدیریت شهری به  چرا که. کافی نخواهد ب

استراتژیک میان مدت خود نیز نیاز دارد که بر اساس مجموعه ای از  و فراتر از موضوع  ها شاخصچارچوبی از اهداف 

تدوین گردد است تا  از این رو. سرمایه گذاری  ها و عناوین متنوع  در قالب چارچوب میان مدت شهر برنامه ریزیضروری 

پیگیری شوددیگر  . ی نیز 
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امه میان مدت عمرانی (دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه نوسازی، عمران و توسعه شهر  1379در سال  برن

لعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور به کلیه شهرداری) شهرداری هر چند که . های کشور ابالغ گردید توسط مرکز مطا

لعمل فوق، هنوز نسبت به تهیه این برنامه اقدامی  10ها، با گذشت بیش از  بسیاری از شهرداری سال از ابالغ دستورا

   .ددر کشور وجود دار دستورالعملاند با این حال چندین تجربه مبتنی بر این  ننموده

عملبررسی متن  ین دستورالعمل شامل  یمفوق نشان  دستورال ربرد ا . 2،هدف.1دهد، مفاهیم اصلی مورد کا

ر جاری  -7-1(ر اعتبا. 7،اولویت.6پروژه،. 5طرح،. 4،سیاست. 3،استراتژی ر است و از منظ) اعتبار عمرانی -7-2و اعتبا

امه ریزی  یشهردارسازماندهی برنامه ریزی در  این کمیته  و«ت ها نهاده شده اس یشهردارها، این امر بر عهده کمیته برن

ر تدوین ب رنامه ریزی شهرداری نقش هماهنگی در  ردازش پیشنهادهای به مثابه دبیرخانه ب نامه را با جمع آوری و پ

ت رد یها قسمتیا  ها معاون است از کارشناسان . مختلف شهرداری به عهده دا برای تقویت کمیته برنامه ریزی الزم 

یا مراکز  ها گروهنفر جمعیت،  صد هزارهمچنین مقتضی است در شهرهای باالتر از . برنامه ریزی شهری استفاده شود

اشد تحقیقاتی در  مرکز (کنار کمیته های برنامه ریزی به وجود آیند تا برنامه ریزی از پشتوانه مطالعاتی الزم برخوردار ب

1379iمطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور، v . ها،  یشهرداردر این دستورالعمل فرآیند تدوین برنامه میان مدت در

  :»):استتنظیم شده  2شماره  کادر نوشتدر ده مرحله و مطابق با 

نی  وضعیت کنو یزی، ضروری است نسبت به  د برنامه ر ه فرآین مرحل ین  دی و در اول ، کالب ماعی دی، اجت قتصا اجمالی بدست ... ا خت  شهر یک شنا

ال افق برنامه  ی س را توان ب عیت کنونی و طرح توجه با) بعد سال پنج(آید تا ب وض ا به  یش ب یه پ ا ینیتوسعه در دست اجرا شهر،  مل آید یه   .الزم به ع

ظر  ری از ن ه توان شهردا ین مرحل این در ا بر  معالوه  ر نیتأ بع درآمد و  بررسی قرار منا ال آینده مورد  ری طی پنج س ای جا ینه ه بینی درآمد به . ردیگ یموند هز یش  پ

ه  ل شمار برنامه در قالب جدو مختلف در طول  مل  1تفکیک منابع  دستورالعمل به ع اد . دیآ یماین  و  یمپیشنه ات  امکان جود  نی درآمد در صورت و یش بی پ د برای  شو

فصی دول ت استفاده از ج ات الزم با  الع ق شوداط دقی پیوست برآورد ارقام    . لی 

ر منابع  اساس ب نی از درآمدهای مختلف،  جاری و عمرا هم اعتبارات  ین و به  نیتأمس نی تعی مرا و  برنامه ریزاعتبار ع

ا طرح ختصاص م یه ف ا   .ابدی یمختل

این مرحله، م در  مشخص  ری  یان مدت شهردا لی برنامه م داف اص ج . شود یاه نتای نای  داف بر مب یین اه تع

ا طرحمطالعات انجام شده در  هری  یه توسعه ش لبدی  دی(کا مع و ها م) جا ترد و در یپذ یانجام  ،  که یصور داری انجام شده باشد هر توسط ش مستقالً  یگری  ات د مطالع

ه مطال ات باید تکمیل کنند ین مطالع ا طرحعات نتایج ا گیرد یه رار ن ن ق ا آ بل ب اشد و در تقا دی ب ع و ها ی . جام دار هر دت ش ان م ه می ه برنام و پای ا  ، زیربن یی برنامه داف نها اه

م وین گردد یمحسوب  دقت بسیار تد ضی است با  ین رو مقت   .شود و از ا

خط ا  شی ی ط م راتژی خ یین است ه تع مرحل ر  ش د ا یم لی که  یه دفک ا ه ق  یه تحق را  برنامه  یی  نها

م یم ین  د تعی م. گردد یبخشن ا  ی ر دار هر ی ش را د ب لی جدی منابع ما مین  ا تأ ی ی اداری شهردار الح ساختار  ل اص مثا ز  یبه عنوان  ی ا وان نمونه ا تژت لی  یها یاسترا اص

ست .شهرداری دان
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شت برنا داری از ه دت شهر میان م م برنامه ریزمه  ه : شود یبه شرح زیر تشکیل  توسع برنامه ریزی 

، هری مرور ش د عبور و  د  شهری، بهبو یجا أسا تیت ، سا هری اظتی ش ، حف د محیط شهری ر  بهبو د سای أسایجا تیت هری، و سا دفع  تسهیالت ش یت و  سطحی داخل  یها آبهدا

اماکن و فضاهای ورزشی، فره شهری، اد  ا ایج أسیسات درآمدز د ت یجا و ا ستی  توری  نگی و 

ین  یک از ا لی هر  جم، اهداف ک پن م ها برنامه ریزدر مرحله  ین  عی برنامه ت یی  ا اهداف نها دف ی ای ه مبن و نقل عمومی درون شهری . شود یبر  مل  قویت ح ال، ت ن مث وا به عن

لی  ه ریزهدف ک م برنام و مرور شهری به شمار  ود یبهبود عبور   . ر

مرحله  ین  ر ا ذ آن ییها استیسد خا م که ات ق اهداف کلی  تحق هیل در  جب تس مو ا  ر  یه زی هر  د به تفکیک  گرد

شخص م ن . شود یبرنامه م است گاز سوز کرد ، ممکن است سی هوا باشد لودگی  هش آ ، کا هری حیط ش د م یر برنامه بهبو لی ز ف ک دا ز اه کی ا ن مثال، اگر ی وا ه عن ب

ذ گردد تخا ین هدف ا رای تحقق ا می ب مو  . خودروهای ع

لی و س داف ک ای اه مبن می یا اهداف قابل اندازه گیری، بر  داف ک م استیاه ین  ی ین . شوند یها تع یین ا در تع

م رار  توجه ق داری مورد  هر ع ش ناب ت و م مکانا ؛یگ یاهداف، ا ذا رد ر ل است شهردا اصل الزم  ه ح ر آیند ی که د قوه ا عل و بال بع مالی بالف و منا ت  کانا حیث ام ز  جود ا مو وضع  ی 

یی، یآ یم برنامه اجرا د تا  تخمین زن ا نیز  ین شود نانهیب واقعد ر دو هرداری ت ر حد مقدورات ش ی . و د سترش فضا است گ هوا سی دگی  لو هش آ ر زمینه کا گر د ن نمونه، ا وا به عن

م ، هدف کمی  ذ شود می باشد یسبز اتخا بع فضای سبز عمو ر مر ون مت ک میلی یش ی زا اف واند   . ت

این مرحله  ا طرحدر  ر هر  یه م برنامه ریزمورد نظر د  . شود یمشخص 

تی در چارچوب طرح رانی پنج سال آ ای عم وژه ه ه پر ین مرحل ن مثال، احداث پارک . شود ییین مها تع در ا به عنوا

ای سبز ر مربع فض یون مت میل یک  ن  فزود ا لی  د هدف ک متدا ر ا ز و د داث کمربند سب جرای طرح اح نی در ا مرا هر، پروژه های ع اشیه ش ر ح ری د هکتا م سی    . باشد یعمومی 

برنامه   ز تهیه  انپس ا جرا یبند زم ما ه شده  ریبا ی، سند تهی ز طرف شهردا المی شهر و ست ا صویب به شورای اس و ت تائید  هت  ع هر سال ج اً  پیش از شرو اقب متع

اع گردد وطه ارج ستانداری مرب د کرد. ا م نظر خواهن وصول سند برنامه اعال روز پس از  ده  ا پانز ر ت م حداکث هر کدا ری  و استاندا اسالمی شهر  ه . شورای  ن کمیت ا است هر  در 

رسی برنامه جع بر مر یزی  هت ها ا های برنامه ر داری ج هر رت کشور، به ش می وزا ئم مقا ستاندار به قا وسط ا یب ت صو پس از ت بود و  ستانداری خواهند  جراز سوی ا ابالغ  ا

  . خواهد شد

زارت کشور : منبع هری و یزی ش العات برنامه ر   )1379(مرکز مط

  

ا نمایان می قیدقبررسی    :شود دامه ذکر میدر ا وار فهرستسازد که به صورت  تر دستورالعمل فوق چندین نکته ر

های برنامه  مطمئناً مشخصات و ویژگی. ها در نظر گرفته نشده است سطح بندی مشخصی برای شهرداری .1

 .های کوچک با شهرهای بزرگ متفاوت است عمرانی پنج ساله شهرداری

 .ها در نظر گرفته نشده است روش مشخصی برای اولویت بندی پروژه .2
بسیار محدود فرض شده و دسترسی به بازارهای مالی برای تأمین مالی ها  دامنه منابع تأمین مالی پروژه .3

قتصادی مورد غفلت واقع شده است پروژه  .های شهرداری به عنوان یک متغیر مهم ا
 .جامع شهر مشخص نیست  های فرادست از جمله طرح اتصال برنامه به طرح .4
امه ریزی توسعه شهری، بهبود عبور و مرور برن(تعریف شده برای برنامه پنج ساله شهرداری  برنامه ریزهشت  .5

شهری، ایجاد تأسیسات حفاظتی شهری، بهبود محیط شهری، ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهری، هدایت و دفع 

اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی و ایجاد تأسیسات درآمد زا آب تمام ) های سطحی، ایجاد  در بر دارنده 

امور مالی و حقوقی، آموزش، پژوهش و  مرتبط با فعالیتهای عمرانی  فعالیت های شهرداری نیست و موضوعاتی مانند 

فناوری اطالعات در هیچ یک از  طرح رنامه ریزهای مرتبط با   .گنجد نمی ها ب
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ز واژه  برنامه ریزدر سه  .6 ایجاد سایر « برنامه ریزرسد سه  به نظر می. استفاده شده است» تأسیسات«فوق ا

» های سطحی داخل شهری هدایت و دفع آب«، »ایجاد تأسیسات و تسهیالت شهری«، »حفاظتی شهری تأسیسات

  . قابل ادغام هستند

از تند  له تهیه کرده است که عبار پنج سا امه  ا کنون سه برن   :شهرداری اصفهان ت

اول شهرداری اصفهان با عنوان  -  1379تا  1375های  برای سال» 22+ اصفهان «برنامه پنج ساله 
 1384تا  1380های  برای سال» 85اصفهان «برنامه پنج ساله دوم شهرداری اصفهان با عنوان  -
 1389تا  1385های  برای سال» 90اصفهان «برنامه پنج ساله سوم شهرداری اصفهان با عنوان  -

تهیه شده و نهایتاً پروژههای فوق، عمدتاً متناسب با دستورالعمل وزارت کشو برنامه رنامه  5هایی برای  ر  سال ب

اده است   .پیشنهاد د

امه اصفهان  ارائه شده است 10در  85به عنوان نمونه، برن   : سرفصل به شرح زیر 

 نوسازی و بهسازی بافت قدیم و احیاء بافت تاریخی شهر .1
یدار شهر .2   توسعه پا

  حفاظت و احیاء محیط زیست و بهبود محیط شهری .3

  سطح فرهنگی و نهادینه کردن حقوق شهروندان ارتقا ء .4

  الملل نیبتوسعه صنعت گردشگری و ارتباطات  .5

  شهری عبور و مرورمدیریت و بهبود شبکه  .6

  شهری ونقل حملناوگان  و توسعهساماندهی  .7

  گسترش خدمات و فضاهای ورزشی .8

تسهیالت و تجهیزات شهری .9   توسعه 

اداری و بهبود روش .10 ختار    ها بهینه سازی سا

ی رنامه اصفهان به ا   v. پروژه تعریف شده است 747طرح و  82، معادل 85ن ترتیب در ب

ز فرآیند و الگوی تهیه زیر تبعیت کرده است 90برنامه اصفهان  امه. 1: نیز ا : های گذشته ارزیابی عملکرد برن

 ریزتخصصی و تلفیق،  شورای عالی برنامه ریزی، کمیته های(سازمان اجرایی تهیه برنامه . 85،2و اصفهان  22+اصفهان

روژه. 5،اجرایی یها ارائه طرح. 4،تعیین اهداف و سیاست گذاری کالن. 3،)های تخصصی تهیکم های  تعریف پ

لگو منجر به انجام . مستند سازی. 6،عملیاتی   : جدول آتی شده استح مرحله فعالیت به شر 20این ا
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  90 های مرتبط با تهیه برنامه اصفهان فعالیت:  2جدول شماره 

ه ریزی اصفهان   1 دازی کمیته برنام ر  90راه ان د

ی پژوهش  مه ریز   مدیریت برنا

داد   11   ه تع امه ب کالن برن دد 8تصویب اهداف    ع

پنج ساله دوم   2 ی عملکرد برنامه  د   12    »85اصفهان «ارزیاب ه تعدا هداف میانی برنامه ب   عدد 126پیشنهاد ا

امه   3 پیش نویس نظام برن داد   13    » 90اصفهان «تهیه  ه تع امه ب نی برن میا   عدد 37تصویب اهداف 

ی  4 رشناسان شهردار دیران و کا سنجی از م زان   14    نظر  به می ر کل برنامه  ن اعتبا ال 17,025تعیی ارد ری لی   می

سنجی از ارگان  5 ر نظر  ن شه و متخصصی رح  15    ها  دا پیشنهاد ط ه به تع ام دد 333د های برن   ع

ا شهرداری  6 رد مرتبط ب ج موا را د  استخ ا ز اسن  فراها ا

  یدست

عداد  تصویب طرح  16   مه به ت ی برنا دد 166ها   ع

امه ریزی  7 رای عالی برن ر شو روع به کا ن و ش ه   17    تعیی ی برنام رخت ر د ردن ساختا ن (مشخص ک ط بی مشخص کردن ارتبا

ی، طرح میان ف    ) ها اهداف عالی، اهدا

مه اصفهان  تصویب نظام  8 ه برنا رای  90نام سط شو تو

ه ریزی  ام   عالی برن

روژه توسط کمیته 2753پیشنهاد   18   خصصی  پ   های ت

ر کمیته  9 ه کا ن و شروع ب های تخصصی برنامه  تعیی

ی ه ریز ی برنام رای عال   توسط شو

ه  19   ام رل بر برن کنت مه  م نا نظا   تهیه 

عداد   10 ه ت کالن ب ر تهیه بر  20    عدد 17پیشنهاد اهداف  ه د ر 4نام سالمی شه ورای ا به ش تقدیم    جلد و 

 

حده و چهارده تبصره، در سال )1388- 1392(برنامه پنج ساله شهرداری تهران  به  1388، در قالب یک ماده وا

ا یمتالش  ،این برنامه. تصویب شورای اسالمی شهر تهران رسید تهران کند تا اجرایی شدن چشم  نداز طرح جامع 

ا پیگیری نماید) 1386( از این رو، این برنامه تالش نموده است تا ذیل هر یک از . و راهبردهای هفده گانه آن ر

امه . موضعی و موضوعی نماید یها طرحو  ها برنامهراهبردهای مزبور، اقدام به معرفی مجموعه ای از   5آسیب شناسی برن

 : از موارد زیر استتهران حاکی ساله مصوب کنونی 

تنظیم برنامه  دستورالعملعدم تطابق برنامه تهیه شده با  - لیات نوسازی، عمران و توسعه شهر تهیه و  رنامه (عم ب

  ابالغی وزارت کشور) میان مدت عمرانی شهرداری

 سال آتی با توجه به اهداف کالن شهر 5طرح و پروژه برای توسعه شهر در عدم پیشنهاد  -

زمان بندی دقیق و روشن برای برنامه های تکلیفی زمان بندی ز عدم برخورداری ا -  ویژگی زمانی و ارائه 
 ها سازماننیاز به اعتبارات داخلی شهرداری و  زانیو مبی توجهی برنامه به نحوه تأمین مالی برنامه های پیشنهادی  -

 تابعه نیاز برای اجرای برنامه  یها شرکتو 

امه عدم تعیین سهم سرمایه گذاری بخش  -  خصوصی در اجرای برن



 

١٢ 
 

امه و ماهیت راهبردی  - رنامه پنج ساله  ینماز این رو ( ها آنکلی بودن برخی از احکام برن توانند به عنوان خروجی ب

 ).قلمداد شوند
رزیابی عملکرد در ) Quantitative Targets(فقدان توجه به اهداف کمی  - له اکه امکان ا ر  یسا اجرای برنامه را غی

  .سازد یمممکن 

ا بند  مصوب (برنامه پنج ساله شهرداری تهران » ر«شاید همین نکات باشد که شهرداری تهران را مطابق ب

تهران در سال  رنامه  مجدداً) 1388شورای اسالمی شهر  تهیه ب ساله کلیه واحدهای اجرایی و مناطق شهری  5موظف به 

آن ن تهرا ائه  ب نموده بهو ار آنکه تبصره . است شورای اسالمی شهر تهران جهت تصوی  1390بودجه سال  38ضمن 

تهیه برنامه عملیاتی شهرداری شامل اهداف کمی، «شهرداری نیز شهرداری تهران را موظف به اقدام در زمینه 

نموده است که حاکی از خالءهای  »یها و اقدامات اساسی در سطوح مرکزی، منطقه ای، ناحیه ای و محله ا استیس

رنامه تدوین  . شده پیشین است موجود در ب
  

 
رنامه میان مدت  ا ب رسد علت این امر  یمبه نظر . ها، دارای تنوع قابل توجهی هستند یشهردارمفاهیم مرتبط ب

ونی کشورهای مختلف و نیز  ها تفاوترا باید در  ودجه  ها تفاوتدر محیط سیاسی و قان در شیوه های اداره امور محلی و ب

رنامه عملیاتی  هیبر پااز این رو ضروری است . بخش عمومی جستجو کردریزی  ز ب ها، به  یشهردارانتظارات موجود ا

رنامه سرمایه ای شهر . ن مفهوم موجود رفتیتر روشنن و یتر کینزدسراغ  جستجو  (CIP)این مفهوم را باید در الگوی ب

ا آنتوان  یمکرد که به طور خالصه  له معموالً(برنامه ای چند ساله  ر ائ) پنج سا پروژه های سرمایه ه دانست که به ار

 ها آنپیشنهادی تأمین مالی  یها و روششان  انهیسال، برنامه زمان بندی اجرایی، هزینه های ها آن یها تیاولوگذاری، 

رنام. پردازد یم ائه گردد الزم است تا هر سال مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته و بودجه ساالنه بر پایهه این ب   .آن ار

تی میان مدت  یها ضرورتن یتر مهمبدین ترتیب  ر  یمها در ایران را  یشهردارتدوین برنامه عملیا توان به شرح زی

  : خالصه نمود

o  رویکرد واقعی بودجه ریزی عملکردی در ) performance budgeting(امکان پذیر نمودن استقرار 

  ها  یشهردار

o  ها اعم از سرمایه ای و هزینه ای  یشهردار یها تیفعالانتظام بخشی به کلیه  

o  ژه (ایجاد پیوند میان طرح توسعه شهری ودجه های سنواتی) جامع و تفصیلی یها طرحبه وی  و ب
o  ا سرمایه ای شهر بر پایه  اصلی شهر و ترجیحات شهروندان آن یها تیاولوپیگیری اجرای پروژه های عمرانی ی
o سرمایه نیتأمهای   روش(ها  مالی طرح نیتأم یتبیین ساز و کارها ( 

o   وسازی و عمران شهری 15به ویژه ماده (عمل به تکالیف قانونی ون ن  )قان
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o ت نظم بخشی به کلیه فعالیت   های تابعه  و سازمان ها شرکتهای شهرداری، مناطق،  ها و برنامه های معاون

O اًتصویر و برآورد ه نیاز ب ز وضعیت شهر و  نسبت روژه ها ها طرحدقیق ا ی مورد نیاز شهر در میان مدت و پ

امه عملیاتی  یممکن شدن تدوین و اجرا پ ،ها در ایران یشهرداربرن انجام  ز پاره یگینیازمند  ری برخی فرآیندها و نی

ادامه به صورت  ت و برنامه ریزی شهرها است که در  بدانها  وار فهرستای اصالحات نهادی و قانونی در حوزه مدیری

  : شود یماشاره 

o تدوین برنامه سرمایه ای شه) 1379(ر ری در دستورالعمل وزارت کشوبازنگ ا رویکرد  و ) CIP(ر ب

ودجه و طرح جامع  ایجاد اتصال میان ب
o  ب  شهری به ویژه طرح جامع و طرح تفصیلی  یها طرحتکمیل سلسله مرات
o  ا تباط شورای اسالمی شهر ب  و پایش  اجرای  ،تصویب ن،ها در تدوی یشهردارپیش بینی ساز و کار ار

o  امهر ها به منظو یشهردارنحوه ایجاد ساز و کار نهادی در انه برن زنگری سالی  پایش و با
o  ودجه سنواتی صال برنامه با ب  یبه ویژه پیگیری رویکرد بودجه ریزی عملیات ،ها یشهردارتدارک ات

  vi)مبتنی بر عملکرد(
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ii
 Phas es  

iii Steps    
iv
تهیهمچن  ر خالل  ؛ د عمل فوق رال دستو ا  مطابق ب وسط ین  مه ت رنا دارشه ب دفاتر امور شهرها يهر ا ي،  وست ستاندار ییو ر ند  ها يا ف ا کمکو  ها ییراهنماموظ رشناس يه  یکا

خت دارار یالزم را در ا حو ها يشهر اضر  يقرار دهند به ن عمل ح ال دستور دقتکه مفاد  رار گ به  تصویبعد از ته. ردیمورد عمل ق مه و  رایه برنا م يب شو ن  یاسال تهرا شهر 

ر اندا است مه به  رنا ال  يب   . شود یمارس
v زارت کشور در هشت یا عمل و رال دستو ابق  مط  ، مه رنا مه یرزن ب رنا پروژه ه شده تعداد طرحیته ب ا و    : ر استیک به شرح زیهر  يها ه

رنامه یرز - 1 عه شهري” ب یزي توس مه ر رنا مل “ ب و  3شا ه 120طرح   پروژ

رنامه یرز - 2 و مرور شهري” ب مل “ بهبود عبور    پروژه 143طرح و  10شا

رنامه یرز - 3 د ” ب یجا أسا تت اظت شهري یسا مل “ حف ه 17طرح و  2شا   پروژ

رنامه یرز - 4 محیط شهري” ب مل “ بهبود  و  5شا وژه 207طرح    پر

رنامه یرز - 5 دا” ب أس یرسا یجا تت سهیالت شهري و یسا مل “ ت ه 18طرح و  5شا   پروژ

رنامه یرز - 6 یت و دفع ” ب ا آبهدا خل شهري يه   پروژه 3طرح و  3شامل “ سطحی دا

رنامه یرز - 7 دا” ب اکن یجا زشی ام اي ور توریستی ،و فضاه مل “ فرهنگی و  ه 160طرح و  4شا وژ   پر

رنامه یرز - 8 د ” ب یجا أسا تت مدزا یسا مل “ درآ و  3شا ه 23طرح    پروژ

ختارائه زیر  - 9 ا سا ینی  ه پیش ب مل  لی شا ا حث م هداف برنامه و مبا تحقق ا جهت  د نیاز  ات مور لزام فکیک س ،)79-75(و ا ت ت اعتبارا نابع  -هم  مدها و م ر  ینتأمدرآ بار ب اعت

ابع  جاري و عمرانی از کل درآمدها و من له عمل کرد  ج سا روند پن أماساس  ر  ینت   اعتبا

  
vi
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