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در همــه جــا بایــد برنامهریــزی بشــود و برنامــه ،چارچــوب کار باشــد.
مــن فقــط مــی خواهــم بگویــم کــه طراحــی و اتقــان و ســرعت دادن
بــه برنامــه و پیــروی آن ،بایــد ارزش بشــود .اگــر روزی کســی خــود
را مأمــور مــی دانســت کــه بــه اجتهــاد و تشــخیص و فهــم عمــل کنــد،
ایــن دیگــر بایســتی تمــام بشــود و از بیــن بــرود .اجتهــاد و تشــخیص
و فهــم شــخصی ،بایــد در چارچــوب برنامــه -و نــه بیــرون از برنامــه-
باشــد .ایــن کار بایــد یــک ارزش تلقــی بشــود و تخلــف از برنامــه ،ضــد
ارزش محســوب گــردد .اگــر برنامــه نقــص دارد ،کاملــش کنیــد؛ امــا
وقتــی برنامــه وجــود دارد ،بایــد همــه بــه عنــوان چارچــوب کار بپذیرنــد.
تمــام دســتگاههای دولتــی و مجلــس و قضایــی و نظامــی ،بایــد ایــن کار
برایشــان ارزش باشــد و مســابقه بــرای ایــن کــه بخشهــای گوناگــون
برنامــه ،حتــی زودتــر از زمــان پیــش بینــی شــده تحقــق پیــدا کنــد ،راه
بیفتــد .یکــی از خصوصیــات برنامــه« ،زمــان» اســت کــه بایــد در وقــت
یــا زودتــر از وقــت ،تحقــق پیــدا کنــد.
ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری ( مــد ظلــه العالــی ) در دیــدار مســؤوالن و
کارگــزاران کشــور در آســتانه ی یازدهمیــن ســالگرد پیروزی انقالب اســامی
.1368/11/09
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پیشگفتار
در برنامه ریزی شــهری بایســتی مســائل و مشــکالت شــهر را مورد

شناســایی قــرار داد تــا بــا اســتفاده از آن بتــوان پــروژه هــای شــهری را در
راســتای رفــع آن هــا برنامــه ریــزی و اولویــت بنــدی نمــود .مســائل و

مشــکالت عمدتــا در دو ســطح کالن (راهبــردی) و خــرد (عملیاتی) تقســیم

بنــدی مــی شــوند و معموال مســائل و مشــکالت در ســطح کالن نگریســته
مــی شــود و بــر مبنــای همــان نیــز برنامــه ریــزی انجــام مــی گــردد  ،در

صورتــی کــه اگــر بتــوان مســائل و مشــکالت را در پاییــن تریــن ســطح

شــهری مــورد بررســی و شــناخت قــرار داد بهتــر مــی تــوان بــه رفــع

نیازهــا و مشــکالت پرداخــت و بــا هزینــه کمتــری ،رضایتمنــدی بیشــتری
بدســت آورد .در همیــن راســتا ،آییــن نامــه مشــارکت شــهروندان در

پیشــنهاد پــروژه هــای عمرانــی محــات ،بــرای شــناخت و حــل مســائل

در ســطح محــات تدویــن گردیــده اســت.

بــا اســتفاده از اطالعــات جمــع آوری شــده از هــر محلــه ،محــرک هــای

توســعه و پیشــرفت محــات شناســایی و در بــازه ی زمانــی مناســب به بهبود
وضعیــت محلــه در راســتای وضعیــت مطلــوب پرداخته خواهد شــد.

دکتر موسی شربتدار
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد
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اهداف
هــدف از مشــارکت شــهروندان در پیشــنهاد طــرح هــای عمرانــی بــه
شــرح ذیــل مــی باشــد :
 افزایش حس تعلق شهروندان به شهر تقویت مشارکت و احساس موثر بودن هر شهروند در اداره شهر -نظارت شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری

تعاریف و اصطالحات
کمیســیون برنامــه ریــزی و تعالــی معاونــت تخصصــی  :کمیســیونی
اســت کــه طبــق آییــن نامــه شــورای عالــی برنامــه ریــزی  ،وظیفــه
برنامــه ریــزی  ،اجــرا  ،نظــارت را در حــوزه تخصصــی مربوطــه بــه
عهــده دارد .
کمیتــه برنامــه ریــزی و تعالــی منطقــه  :کمیتــه ای اســت کــه طبــق
آییــن نامــه شــورای عالــی برنامــه ریــزی  ،وظیفــه برنامــه ریــزی  ،اجــرا
نظــارت را در هــر منطقــه عهــده دار مــی باشــد .
محلــه  :محــدوده جغرافیایــی یــک منطقــه شــهری اســت کــه
تعامــات انســانی  ،حافظــه تاریخــی  ،رفتارهــا و هنجارهــا و فرهنــگ
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محلــه ای از مهمتریــن اجــزاء و عوامــل تشــکیل دهنــده آن بــه شــمار
مــی رود .
شــورای اجتماعــی محلــه  :شــورایی محلــی اســت کــه بــا عضویــت
حداقــل  11نفــر از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه عنــوان رابــط اقشــار و
صنــوف تشــکیل و اعضــای آن در چارچــوب قوانیــن مــدون و در زمــان
معیــن بــه صــورت افتخــاری و داوطلبانــه فعالیــت مــی نماینــد .
پــروژه :پــروژه تــاش موقتــی اســت کــه بــه منظــور تولیــد یــک
محصــول یــا خدمــت منحصــر بــه فــرد انجــام مــی گیــرد.
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ماده 3
میــزان منابــع پــروژه هــای عمرانــی پیشــنهادی شــهروندان در هــر
ســال  ،برابــر میــزان پرداخــت هــای شــهروندان طــی درآمدهــای
پایــدار (عــوارض نوســازی  ،بهــای خدمــات پســماند  ،آتــش نشــانی)
در ســال قبــل مــی باشــد .
تبصــره  : 1شــهرداری مکلــف اســت بــه نحــو مقتضــی میــزان
پرداخــت هــای شــهروندان (بنــد )1را بــه تفکیــک هــر محلــه
مشــخص و بــه شــورای اجتماعــی محــات اعــام نمایــد .

ماده 4
تعییــن موضوعــات عمرانــی کــه قابلیــت پیشــنهاد پــروژه در ســطح
محــات را دارنــد .
تبصــره  :شــهرداری مشــهد موظــف اســت لیســت موضوعــات
وطــرح هــای مذکــور را کــه در راســتای ماموریــت شــهرداری بــوده و
توســط شــورای اجتماعــی محــات قابــل پیشــنهاد اســت را تهیــه و در
شــهریورماه هــر ســال ،بــرای دریافــت نظــرات شــهروندان بــه شــورای
اجتماعــی محــات ارایــه نمایــد .
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ماده 5
اخــذ پیشــنهادات پــروژه هــای عمرانــی از شــورای اجتماعــی محــات
در موضوعــات و طــرح هــای عمرانــی اعــام شــده برابــر قالــب
پیوســت (صفحــه )8
تبصــره  : 1ســقف اعتبــار پــروژه هــای پیشــنهادی شــهروندان در هــر
محلــه بایــد برابــر وصولــی عــوارض همــان محلــه در ســال قبــل باشــد .
تبصــره  : 2پــروژه هــای پیشــنهادی و موضوعــات عمرانــی اعــام شــده
در هــر محلــه بایســتی دارای اولویــت بنــدی باشــد .
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ماده 6
بررســی پــروژه هــای واصــل شــده از شــورای اجتماعــی محــات در
کمیتــه برنامــه ریــزی هــر منطقــه
تبصــره  : 1کمیتــه برنامــه ریــزی منطقــه مکلــف اســت در صــورت
عــدم تاییــد هــر یــک از پــروژه هــای عمرانــی پیشــنهادی  ،دالیــل و
مســتندات مربوطــه بــه صــورت مکتــوب بــه شــورای اجتماعــی محلــه
مربوطــه اعــام نمایــد .
تبصــره  : 2در صــورت پیشــنهاد مشــارکت شــهروندان در اجــرای پــروژه
(بــه شــرط امــکان اجــرا و رعایــت ســایر ضوابــط)  ،پــروژه مذکــور در
اولویــت منطقــه قــرار خواهــد گرفــت .
تبصــره  : 3رئیــس شــورای اجتماعــی محلــه و یکــی از اعضــای منتخــب
بایســتی در جلســات کمیتــه برنامــه ریــزی منطقه(کــه بــا موضــوع
امــکان ســنجی پــروژه هــای پیشــنهادی شــهروندان برگــزار مــی گــردد)
حضــور داشــته باشــند .
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ماده 7
بررســی پــروژه هــای پیشــنهادی در کمیســیون برنامــه ریــزی معاونــت
تخصصــی مربوطــه
تبصــره  :بــه منظــور توســعه متــوازن محــات و مناطــق شــهری ،
معاونتهــای تخصصــی موظفنــد کلیــه پــروژه هــای مذکــور را بــا برنامــه
میــان مــدت تطبیــق داده و در صــورت عــدم موافقــت بــا هــر کــدام از
پــروژه هــا  ،مراتــب را بــه صــورت کتبــی بــه منطقــه اعــام نماینــد .
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ماده 8
بررســی نهایــی پــروژه هــای پیشــنهادی در معاونــت برنامــه ریــزی و
توســعه و ارســال بــه شــورای اســامی شــهر
تبصــره  : 1مدیریــت برنامــه و بودجــه مکلــف اســت ســرجمع اعتبــارات
پــروژه هــای محلــی هــر منطقــه را مطابــق دســتور العمــل کنتــرل نمایــد .
تبصــره  : 2مدیریــت برنامــه و بودجــه مکلــف اســت در زمــان ارایــه
بودجــه  ،گــزارش پــروژه هــای عمرانــی مناطــق (بــه تفکیــک محــات)
را بــه شــورای اســامی شــهر  ،ارســال نمایــد .
تبصــره  : 3شــهرداری مکلــف اســت پــس از تصویــب پــروژه هــای
عمرانــی در شــورای اســامی شــهر ،فهرســت پــروژه هــای عمرانــی
(شــامل پــروژه هــای محلــی و  )...را بــه طــور موثــر بــه شــهروندان
اطــاع رســانی نمایــد .
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پیوست  : 1نمونه موضوعات و طرح های عمرانی در سطح محالت
ردیف

عنوان

توضیحات

1

احداث مراکز فرهنگی

شامل  :خانه فرهنگ  ،کتابخانه  ،قرائت خانه

2

فضا سازی شهری

شامل  :نقاشی دیواری  ،نقوش برجسته ،
یادمان  ،المان

احداث مراکز اجتماعی و

شامل  :مراکز نگهدای متکدیان  ،بی خانمانها و

سالمت

...

4

احداث و تجهیز فضای ورزشی

شامل  :روباز و سرپوشیده

5

زیباسازی شهری

6

اتوبوس  ،مینی بوس و تاکسی

شامل  :خطوط  ،ایستگاه و تجهیزات

7

آسفالت و لکه گیری

***

8

اصالح هندسی

شامل  :ایجاد تقاطع  ،دوبرگردان و ...

9

پیاده رو

شامل  :احداث  ،اصالح  ،بهسازی و ...

گذرگاه همسطح و غیر

شامل  :خط کشی عرضی  ،پل هوایی  ،زیر گذر

همسطح

 ،آسانسور و پله برقی

11

مسیر دوچرخه

***

12

تجهیزات ترافیکی

13

پارکینگ

14

فضای سبز

15

جمع آوری زباله

شامل  :باکس جمع آوری زباله  ،تفکیک زباله

16

سرویس بهداشتی و آبخوری

***

17

احداث بازار روز

***

18

کال  ،مسیل  ،جوی و جدول

***

3

10
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شامل  :نور پردازی  ،مبلمان و تجهیزات ،
تابلوی معابر

شامل  :خط کشی  ،تابلو ،سرعت گیر  ،میخ و
میل باتوم
شامل  :مکانیزه و عمومی
شامل  :پارک محلی و معابر ،تجهیزات پارکی ،
فضای بازی کودکان

پیوست  : 2فرم پیشنهاد پروژه
منطقه  ....................... :ناحیه  .................. :محله ...................... .......................... :

موضوعات
عمرانی

اولویت
اولویت
پروژه تایید
موضوع
پروژه پیشنهادی
 2 ، 1منطقه
، 2 ،1
3،
3

دالیل
توجیهی

نکته  :اولویت  1دارای بیشترین اهمیت و اولویت  3دارای کمترین اهمیت می باشد .
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