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 .1مقدمه
امروزه شهرها مهمترین کانون تبلور فعالیت بشر متمدن در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است و شهرداریها به
عنوان اصلی ترین سازمان متولی اداره شهر از لحاظ برنامه ریزی بیش از پیش با شرایط متغیر روبرو هستند .در این شرایط است که
سیستم های برنامه ریزی بعنوان بازوی اجرایی شهرداری موجبات ارتقای کیفی و کمی ارائه خدمات را فراهم می نمایند .برنامه ریزی
ضمن فعال و هماهنگ سازی گروههای مسئول در شهر و شناسایی و اولویت بندی ویژگیها و امکانات ،گردش امور را سنجیده و
نظامند می نماید ،نتیجتاً در گشودن راههای آینده و استفاده بهینه از منابع موجود بسیار موثر می باشد .در تدوین و اجرای برنامه ها،
همواره مسئله اولویت بندی هدف ها و برنامه ها ،جهت تخصیص بهینه منابع و زمینه سازی اجرای تصمیمات ،از اهمیت زیادی
برخوردار بوده است .بررسی بودجه شهرداری ها خصوصا شهرداری مشهد حکایت از آن دارد که میزان قابل مالحظه ای از اعتبارات به
اجرای پروژه هایی تعلق دارد که دارای تعدد ،تنوع ،تخصص و گاها پیچیدگی هایی هستند .از سویی اثرات اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه ها ،محدودیت منابع ،هزینه فرصت ها ،نارضایتی و وارد شدن خسارت از عدم اتمام
پروژه ها در زمان مقرر ناشی از ع دم تامین اعتبار الزم ،سبب شده است موضوع اولویت بندی اجرای پروژه ها ،اهمیتی بیش از پیش
پیدا نماید .اولویت بندی پروژه ها از این لحاظ که منابع مالی در دسترس شهرداری نیز محدود هستند و نمی توان تمام پروژه های
پیشنهادی را اجرا کرد نیز اهمیت دارد.

 .2اهداف :


 اولیت بندی برنامه ها ،عملیات و خدمات شهرداری با استفاده از شاخص های احصاء شده در راستای تحقق ا هداف برنامه عملیاتی؛
 توزیع بهینه اعتبارات بین خدمات در برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری ؛
 انطباق نتایج پروژه ها با اهداف برنامه ها و هم راستا کردن آنها با وظایف قانونی ،حوزه های ماموریتی ،اهداف سازمانی شهرداری مشهد؛
 ایجاد بانک پروژه های قابل اجرا در شهرداری مشهد ؛
 اولویت بندی پروژهای شهرداری مشهد در سبد خدمتی برنامه عملیاتی شهرداری مشهد ؛
 نظام بخشی ،ایجاد سیستم و توزیع متوازن اعتبارات در زمان تخصیص به پروژه های در حال اجرا در هر سال؛
تدوین ض وابط و فرآیندهای مورد نیاز تشخیص اولویت های نحوه هزینه کرد بودجه ساالنه شهرداری مشهد بر اساس برنامه میان مدت؛

 .3دامنه کاربرد :
دامنه کاربرد این نظام نامه کلیه پروژه های آلبوم بودجه شهرداری مشهد ،سازمان های وابسته و هر نهاد و مجموعه ای که به
نوعی از بودجه شهرداری استفاده نماید ،بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی
عملکرد می باشد .

 .4تعاریف و اختصارات :
 اولویت  :به معنای تشخیص ارجحیت و تقدم یک پارامتر نسبت به سایر پارامترهای مشابه است .

 اولویت بندی  :به معنای تعیین سطوح مختلف اولویت ها از مهم ترین اولویت تا اولویت های رده پایین تر می باشد .
 اولویت بندی پروژه  :به معنای تعیین میزان ارجحیت و تقدم انجام یک پروژه نسبت به سایر پروژه ها با استفاده از شاخصهایی می
باشد.

 شاخص های اولویت بندی برنامه ها:
معنویت شهری  :مرکزی معنوی و الهام بخش با رویکرد جذب گردشگرمذهبی در سطح ملی و جهانی
عدالت  :رفع هرگونه تبعیض و نابرابری های اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،خدماتی ،کالبدی و کاهش عوامل مزاحم و آالینده.
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بهبود و رونق کسب و کار  :بهبود  ،رونق اقتصاد و بسترسازی جذب سرمایه گذار و گردشگر در فعالیت های شهری از قبیل توسعه و
مکان یابی زیرساخت ها و خدمات شهری و ...
نشاط شهری و اجتماعی  :ایجاد و تقویت هرگونه عاملی که باعث نشاط و احساس رضایتمندی مادی و معنوی زائرین،شهروندان و
محیط شهری ش ود .این عوامل مطلوب در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،مدیریتی ،حمل و نقل ،خدمات و عمران شهری  ،معماری و
شهرسازی ،زیست محیطی و غیره می باشد.

 مدل اقتصادی گاب داگالس :در علم اقتصاد ،فرم تابعی کاپ-داگالس تولید توابع به طور گسترده ای استفاده می شود که به نشان
دادن رابط ه یک خروجی به ورودی می باشد .این تابع توسط کنوت و یکسل پیشنهاد شد ( ، )1۹26 – 1۸51و توسط چارلز کاب
و پل داگالس در سال  1۹2۸در آزمون شواهد آماری استفاده شده است.
 تابع هدف :تابع هدف که نشان دهنده حداکثر مطلوبیت تمامی ذی نفعان(شهروندان ،زائرین  ،اعضای شورای شهر ،مدیران شهری،
کارکنان شهرداری ،اعضای شورای اجتماعی محالت و )...می باشد.

 محدودیت ها :به پارامترهای تاثیر گذار بر ضریب اهمیت هر خدمت اطالق می شود که در شناسنامه مربوط به هر خدمت توسط
مصاحبه از واحد تخصصی کسب می گردد .شامل چهار محدودیت  :بودجه ای ،برنامه ای،فنی و قانونی
 مدل  AHPفازی  :به انتخاب یک گزینه از بین گزینه های موجود می پردازد .در یک تعریف کلی تصمیم گیری چند شاخصه و
چند هدفه به تصمیمات خاصی (از نوع ترجیحی) مانند ارزیابی ،اولویت گذاری و یا انتخاب از بین گزینه های موجود اطالق می
گردد .تحلیل فازی این روش ها در دنیای واقعی کاربردی تر می باشند.
 شاخص  :شاخص معیاری کمی یا کیفی است که برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی با ماهیت و خاصیت مشخص استفاده
می شود.
 شاخص تعریف پروژه  :این شاخص ها بیانگر چرایی انجام و مالک پذیرش پروژه می باشند.

 پروژه :تالشی موقتی است که به منظور تولید محصول ،خدمت یا نتیجهای منحصربهفرد انجام میگیرد( .استاندارد )PMBOK
به عبارتی دیگر پروژه یک عملکرد محدود شده توسط زمان و هزینه برای دستیابی به تحویل شدنیهای تعریف شده (محدوده
تعریف شده برای برآوردن موضوعات پروژه) براساس استانداردهای کیفیت و الزامات است( .استاندارد )ICB
 کارایی  :انجام دادن کارها به نحو شایسته و مناسب و درست و یا نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید
انجام شود.
 اثربخشی  :انجام دادن کارهای شایسته و مناسب و یا رسیدن به هدف ها یا نتایج مطلوب.

 پروژه دنباله دار  :پروژه ای که طبق برنامه در سالهای قبل شروع و در سال جاری یا سالهای بعد تمام خواهد شد.
 پروژه نیمه تمام  :پروژه هایی که طبق برنامه در سالهای قبل شروع شده و می بایست تا کنون تمام میشده است ولی به دالیلی
هنوز تمام نشده و تاخیر دارد.
 پروژه جدید ساالنه  :پروژه های یکساله ای که شروع و خاتمه در همان سالی است که بودجه آن تصویب شده است.

 پروژه جدید دنباله دار  :پروژه های چند ساله ای که شروع آن در همان سالی است که بودجه آن تصویب شده ولی خاتمه آن در
سالهای بعد می باشد.
 پروژه های مستمر  :پروژه های جدید ساالنه ای که هر سال انجام می شود .ماهیت این پروژه ها پشتیبانی کننده و استمرار
دهنده خدمت و یا محصوالتی است که قبال ارائه شده است .تعمیرات اساسی ،بازپیرایی و بازسازی ها از آن جمله اند.

 چرخه عمر پروژه  :مراحلی را شامل می شود که ارائه خدمت یا محصولی را که مد نظر ذی نفعان در زمان بهره برداری بوده را
محقق نموده و امکان بهره برداری اثربخش از پروژه را فراهم می نماید .هر مرحله ممکن است این پتانسیل را داشته باشد که خود
یک پروژه مستقل باشد .این مراحل شامل مطالعه( انواع مطالعات) ،تملک(در صورت نیاز به عرصه جهت اجرای پروژه)،
احداث(اجرا) ،خرید ،تجهیز ،بهره برداری ،بهسازی ،بازسازی ،بازپیرایی ،اصالح و مرمت می باشد.
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 سیاستهای اقتصاد مقاومتی  :منظور از سیستهای اقتصاد مقاومتی ابالغیه رهبر معظم انقالب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ  2۹بهمن ماه  13۹2بوده که شامل  24بند می باشد.
 قابلیت مشارکت  :منظور این است که جامعه هدف تا چه میزان می توانند در انجام پروژه با شهرداری مشارکت داشته باشند.

 محرک بودن  :منظور این است که به چه میزان انجام این پروژه پیش نیاز و تاثیرگذار بر انجام فعالیت یا پروژه های بخشهای
دیگر مانند بخش دولتی یا خصوصی می باشد.

 دامنه فراگیری خدمت گیرندگان  :منظور تعداد افراد جامعه هدفی است که از انجام پروژه منتفع می شوند که از روی مقیاس
پروژه قابل درک است .مقیاس پروژه شامل  :محله ای ،ناحیه ای ،منطقه ای ،شهری و ملی می باشد.
 روش انجام پروژه  :منظور از روش انجام پروژه و یا روش اجرای پروژه همان شیوه ارجاع کار یا نحوه برون سپاری پروژه است .
روش انجام پروژه پس از روش تامین مالی بوده و این دو با هم روش تدارک پروژه را تشکیل می دهند .در نظام فنی و اجرایی
کشور انتخاب روش تدارک پروژه جزو الزامات پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری برشمرده شده است .از آنجاییکه
پروژه ها مختلف دارای محدودیت ها و فرصت های ویژه مالی ،فیزیکی ،جغرافیایی ،زمانی و عملیاتی هستند ضروری است روش
تدارک و روش انجامی برای پروژه انتخاب شود که ریسک های پروژه را بین ذی نفعان پروژه بگونه ای تقسیم نماید که نهاد
متقبل شونده هر ریسک بهترین موقعیت را در مدیریت آن ریسک داشته باشد .روشهای انجام پروژه در شهرداری مشهد عبارتند
از  :عامل چهارم ( ،)MCانتخاب پیمانکار( )Cبرای پروژه های اجرایی یا مشاور( )Eبرای پروژه های مطالعاتی  ،طرح و ساخت
( ،)EPCسرمایه گذاری ،طرح ،ساخت ( ،)EPCFساخت ،بهره برداری و انتقال (.)BOT
 حاشیه شهر  :منظور از حاشیه شهر در این نظام نامه ،محالتی هستند که تحت عنوان سکونتگاه های غیررسمی معرفی می شوند.
این محالت بافتهایی هستند که به طور عمده مهاجران روستایی و تهیدستان شهری را در خود جا دادهاند و بدون مجوز و خارج
از برنامهریزی اسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود
آمدهاند .امالک موجود در این سکونتگاهها به طور عمده فاقد سند مالکیت بوده و از نظر ویژگیهای کالبدی و برخورداری از
خدمات و زیر ساختهای شهری شدیداً دچار کمبود میباشند  .ستاد توانمند سازی ملی به ریاست وزیر کشور و ستادهای همتراز
استانی و شهرستانی که ساالنه چندین نوبت تشکیل می شوند ،محالت و پهنه های مدنظر را که بر اساس مطالعات وزارت راه و
شهرسازی مشخص شده ،به نهادهای ذیربط از جمله شهرداری ها ابالغ نموده اند.

 سبد پروژه  :سبد ترجمه عبارت ) (Portfolioپورتفولیو بوده و در لغت به معنی مقام و سهام می باشد .در این سند سبد پروژه،
قالب و چارجوبی برای دسته بندی پروژه ها بوده و شامل مجموعه ای از طرح ها و پروژه هایی است که بصورت گروهی جهت
تحقق اهدافی خاص و به منظور مدیریت کاراتر در یک گروه طبقه بندی می شوند .ضروری نیست اجزاء سبد پروژه به هم
وابستگی داشته و یا دارای اهداف مرتبط با هم باشند .خروجی های سبد پروژه برای تحقق یک یا چند راهبرد و هدف مورد
استفاده قرار گرفته و ممکن است شامل مجموعه ای از سبدها یا پروژه ها باشد .یک سازمان ممکن است بیش از یک سبد پروژه
داشته باشد که هر کدام به راهبردها و اهداف مشخصی اشاره نماید.
گزینش پروژه های مناسب ،تخصیص صحیح منابع محدود ،تحقق تاکیدات بیانیه استراتژیک ،هماهنگی و هم افزایی در مجموعه
سبد پروژه های سازمان ،تشخیص و تعیین اقدامات کلیدی و تامین سالمت روابط سازمانی از جمله مهمترین اهداف تعریف سبد
پروژه ها را تشکیل می دهند.
مدیریت سبد پروژه علمی برگرفته از دانش مدیریت پروژه بوده و مدیریت بر ترکیبی از پروژه ها با اهداف و شرایط خاص می باشد
و سطحی باالتر از مدیریت پروژه می باشد .در این نظام مدیریتی ،هدف اصلی ،طراحی و اجرای پروژه هایی است که بتوانند در نهایت
دستیابی شهرداری را به اهداف کلیدی و راهبردی خود تسهیل و تسریع نمایند.
مدیریت سبد پروژه نقش با اهمیتی را در مراحل تعریف ،توجیه ،اولیت بندی و تخصیص منابع به پروژه ها بر عهده داشته و
شهرداری را قادر می سازد سرمایه ها و منابع موجود خود را با ارزیابی صحیحی از منابع و زمان مورد نیاز ،در بین سبدها و پروژه ها
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توزیع نماید به نحوی که بیشترین تحقق انبوهی از اهداف را بدنبال داشته و مدیران ا رشد را در اخذ تصمیمات هرچه اثربخشتر کمک
و حمایت کند.

 .5شرح روش
در این نظام نامه ابتدا اولویت بندی برنامه ها ،عملیات و خدمت های برنامه عملیاتی شهرداری مشهد با استفاده از روشهای علمی
و بومی صورت پذیرفته و سپس به کمک الگوی توزیع بهینه منابع مالی و با توجه به منابع و میزان پیش بینی درآمد ،سقف اعتبارات
در تمامی سطوح برنامه عملیاتی شهرداری مشهد و شامل برنامه ها ،عملیات و خدمت ها تعیین می گردد.
پس از تعریف سبدهایی از پروژه ها و مشخص کردن ارتباط ،ورودی و خروجی بین سبدها و فرآیندهای مربوط به آنها ،وظایف و
اختیارات واحدهای مختلف تعیین گردیده است.
سپس نحوه تعریف ،امتیازبندی و اولویت بندی پروژه ها تشریح شده که بطور خالصه به قرار زیر می باشد :
در طول سال پروژه ها بر اساس شاخص هایی تعریف و پس از تایید در سبد پروژه های پیشنهای قرار می گیرند.
پروژه های پیشنهادی در سبد های موضوعی مربوط به خدمت های معاونتهای بهره بردار دسته بندی می شوند .امتیازدهی به
شاخصها بخشی توسط حوزه مجری ،برخی توسط معاونت بهره بردار و بعضی توسط حوزه های متولی آن شاخص انجام می پذیرد.
جمع بندی و تایید نهایی پروژه و امتیازات را معاونت بهره بردار انجام می دهد.
در زمان تدوین آلبوم بودجه ،اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد بر اساس «الگوی اولویت بندی برنامه ها و توزیع منابع
بودجه ساالنه» سقف ریالی خدمت ها را محاسبه و مشخص می نماید .سپس پروژه های اولویت بندی شده در هر خدمت را به ترتیب
اولویت و در سقفی که برای هر خدمت مشخص شده برای قرار گرفتن در آلبوم بودجه انتخاب نموده و پس از بررسی فرآیند گردش
کار و اطالعات و مستندات با همکاری معاونت های بهره بردار و در صورت نیاز حوزه های مجری و پس از تصویب و طی فرآیند
موافقتنامه ،به حوزه های مجری و در قالب آلبوم بودجه ابالغ می نماید.
پس از ابالغ ،پروژه ها در سبدهای حوزه های مجری دسته بندی شده و توسط حوزه های مجری اقدامات الزم جهت انجام پروژه
ها به عمل می آید .پس از آن شورای تخصیص اعتبار به منظور بررسی پیشرفت پروژها و تخصیص منابع به آنها تشکیل خواهد شد.
اداره کل برنامه ،بو دجه و ارزیابی عملکرد با توجه به امتیازات ناشی از اولویت بندی پروژه از سویی و پیشرفت پروژه از دیگر سو،
پیشنهادات تخصیص نقدینگی به پروژه ها را به شورای تخصیص اعتبار جهت تصمیمگیری مدیران ارشد ارائه می نماید تا با توجه به
وضعیت درآمد و منابع در اختیار ،توزیع عادالنه و اثر بخشی از منابع در بین پروژه ها صورت پذیرد به نحوی که بیشترین میزان
تحقق اهداف و راهبردها را بدنبال داشته باشد.
به این شیوه شهرداری از بانک جامع پروژه های پیشنهادی برخوردار شده و از تعریف پروژهای مشابه ،موازی و تکراری نیز
جلوگیری به عمل می آی د .عالوه بر اینکه با افزایش پتانسیل مدیریت خدمت ها توسط معاونتهای بهره بردار نیز روبرو خواهیم بود.

 .5.1اولویت بندی سطوح برنامه ،عملیات و خدمت ها و تعیین سقف اعتباری آنها
اولویت بندی برنامه ها و خدمات و توزیع بهینه منابع در شهرداری مشهد بر اساس تلفیقی از مدل اقتصادی گاپ داگالس ومدل هاای
تصمیم گیری چند معیاره ( به شرح پیوست شماره یک -طرح پژوهشی اولویت بندی برنامه ها ،عملیات و خدمات شهرداری مشاهد )
توسط اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری انجام می گیرد .فرمول نهایی این مدل به صورت ذیل می باشد:
MAXU=X1^A1*X2^A2*X3^A3*…..*Xn^An
سقف اعتبار (مطلوبیت بهینه) کل برنامه های شهرداری= MAXU
قیمت تمام شده هر واحد خدمت = Xi
ضریب اهمیت تعدیل شده هر خدمت= Ai
( ) i=1,2,…,nشماره خدمت =i
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گامهای مشروح زیر به منظور محاسبه سقف ریالی هر خدمت با توجه به اولویت برناماه هاا  ،عملیاات هاا و نیاز اولویات و
محدودیت خدمت ها انجام می شود.
.5.1.1

شاخص های اولویت بندی برنامه ها:

در ابتدای هر برنامه عملیاتی میان مدت چهار ساله که هم زمان با دوره های شورای اسالمی شهر می باشد ،پس از بررسای
اسناد فرادستی برنامه ،نظرات خبرگان مدیریت شهری ،نظرات اعضای محترم شورای اسالمی شهر و مطالعات ملی و بین المللی و باه
روش دلفی ،شاخص های اصلی توسعه شهر حداکثر در  4دسته احصاء و در جدول شماره  1ثبت می شود.
جدول شماره  : 1شاخصهای اولویت بندی برنامه ها
شاخص های اولویت بندی برنامه ها

شاخص های برگرفته از اسناد فرادستی

Y1
Y2
Y3
Y4

 .5.1.2تعیین میزان اهمیت شاخص های اولویت بندی برنامه ها:
در این مرحله باید شاخص های اولویت بندی برنامه ها نسبت به هم اولویت بندی شاده و بارای هار کادام ضاریب اهمیات آن
احصاء گردد .به این منظور به روش مقایسه زوجی (  AHPفازی) و با تکمیل جادول شاماره  2هار دو شااخص در یاک ساطر و در
طیفی شش تایی شامل  :کامال مهم ،بسیار مهم تر ،مهم تر ،کمی مهم تر ،تقریبا یکسان و اهمیت یکسان نسابت بهام اولویات بنادی
می گردند.
جدول شماره  : 2مقایسه زوجی شاخصهای اولویت بندی برنامه ها
عنوان شاحص اولویت
بندی برنامه ها
()Yi - i=1,2,3,4

کامال

بسیار

مهم

کمی

تقریبا

اهمیت

تقریبا

کمی

مهم

بسیار

کامال

مهم

مهم تر

تر

مهم تر

یکسان

یکسان

یکسان

مهم تر

تر

مهم تر

مهم

عنوان شاحص اولویت
بندی برنامه ها
()Yi - i=1,2,3,4

 .5.1.3تعیین میزان اهمیت برنامه ها:
در هر سال و در ابتدای هر دوره هم زمان با تدوین و به روز رسانی برنامه عملیاتی ،میزان اهمیت هار کادام از برناماه هاای 15
گانه شهرداری مشهد در هر کدام از شاخصهای اولویت بندی برنامه ها ،با تکمیل اطالعات جدول شماره  3توسط خبرگان شهرداری و
شورای اسالمی شهر تعیین می شود.
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جدول شماره  : 3میزان اهمیت برنامه ها نسبت به شاخصهای اولویت بندی برنامه ها
÷میزان اهمیت برنامه ها نسبت به شاخص های اولویت بندی ()Yi - i=1,2,3,4

عنوان برنامه )) Bi

ردیف

() i=1,2,3,4

خیلی زیاد

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

1

B1

1

2

3

4

5

2

B2

1

2

3

4

5

3

B3

1

2

3

4

5

4

Bi

1

2

3

4

5

نتایج محاسبات اطالعات جدول شماره  3در جدول شماره  4ثبت و پس از نرمال کردن ،ضریب اهمیت هار برناماه تعیاین
می شود.

وزن هر شاخص ×

میزان اهمیت برنامه در شاخص مربوطه = ضریب اهمیت هر برنامه در هر شاخص
مجموع ضریب های اهمیت هر برنامه در هر شاخص = ضریب اهمیت اولیه برنامه
ضریب اهمیت اولیه هر برنامه
مجموع ضریب اهمیت اولیه برنامه ها

=

ضریب اهمیت برنامه

جدول شماره  : 4اولویت بندی برنامه ها
ردیف

ضریب اهمیت هر برنامه در هر شاخص

عنوان برنامه

() i=1,..,15

Y1

Y2

Y3

ضریب اهمیت اولیه هر
برنامه

Y4

ضریب اهمیت برنامه

1
2
3

4
مجموع ضریب
اهمیت اولیه برنامه ها

 .5.1.4تعیین ضریب اهمیت عملیات
در راستای تحقق برنامه و سیاست های شهرداری و شورای اسالمی شهر ،هر سال ضریب اهمیت عملیات ها در هر برنامه با
توجه به هدف کالن همان سطح برنامه بصورت مقایسه زوجی (  AHPفازی) و با تکمیل جدول شماره  5توسط خبرگان حوزه هاای
تخصصی تعیین می شود.
جدول شماره  : 5مقایسات زوجی عملیات ذیل هر برنامه
عنوان

کامال

بسیار مهم

مهم

کمی مهم

تقریبا

عملیات

مهم

تر

تر

تر

یکسان

 .5.1.5تعیین ضریب اهمیت خدمات

---

تقریبا

کمی مهم

مهم

بسیار مهم

کامال

عنوان

یکسان

تر

تر

تر

مهم

عملیات
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دستورالعمل اولویت بندی سطوح برنامه ساالنه شهرداری مشهد
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در راستای تحقق برنامه و سیاست های شهرداری و شورای اسالمی شهر ،هر سال ضریب اهمیت خدمت ها در هر عملیاات
با توجه به هدف همان سطح بصورت مقایسه زوجی (  AHPفازی) و با تکمیل جدول شماره  6توسط خبرگان حوزه هاای تخصصای
تعیین می شود.
جدول شماره  : 6مقایسات زوجی خدمت ها ذیل هر عملیات
عنوان

کامال

بسیار مهم

مهم

کمی مهم

تقریبا

خدمت

مهم

تر

تر

تر

یکسان

---

تقریبا

کمی مهم

مهم

بسیار مهم

کامال

عنوان

یکسان

تر

تر

تر

مهم

خدمت

 .5.1.5تعیین ضریب محدودیت های(تعدیل ضریب اولویت) خدمات
با توجه به اینکه میزان ضریب اهمیت هر خدمت به تنهایی نمی تواند معیار توزیع بودجاه باشاد در هار ساال باه ازای هار
خدمت شناسامه ای شامل محدودیت های چهار گانه برنامه ای ،بودجه ای ،فنی و قانونی در قالب جدول شماره  1تشاکیل و تکمیال
می شود.
محدودیت برنامه ای  :این محدودیت بر اساس روند انجام هر خدمت در سال های گذشته ،شااخص هاای اساتاندارد هار
خدمت ،میزان شکاف وضع موجود و وضع مطلوب هر خدمت محاسبه می گردد .چنانچاه عملکارد شااخص در ساال قبال از اولویات
بندی به پیش بینی خود رسیده باشد آن خدمت در سال جاری اعتباری کسب نمی کند.
محدودیت های بودجه ای :این محدودیت بر اساس قیمت تمام شده خدمات و کل بودجه نقدی و غیر نقادی شاهرداری
در هر سال ،توسط اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد محاسبه می شود ،با این شرط که مجموع قیمت تمام شاده هار خادمت
ضربدر حجم کمی آن خدمت نباید از کل منابع پیش بینی شده شهرداری بیشتر باشد.
A1X1+A2X2+A3X3+…………….+AnXn<=R
 ) i=1,2,…,n( : Aiقیمت تمام شده هر خدمت
 ) i=1,2,…,n( : Xiحجم کمی هر خدمت
 ) i=1,2,…,n( : Rمیزان بودجه شهرداری
محدودیت فنی  :این محدودیت که نشان دهنده ویژگی های خاصی است که بعضی خدمات ها با آن روبرو هستند .برای
مثال تعداد دستگاه اتوبوس خریداری شده باید مضربی از ده باشد یا تعداد درختان کاشته شده و نگهداری شده نباید اعشاری
باشد .محدودیت های فنی هر خدمت هر سال توسط خبرگان حوزه های تخصصی آن خدمت و برابر جدول شماره  1احصاء می
شود.
محدودیت های قانونی :این محدودیت از بررسی قوانین و اسناد باال دستی در هر سال توسط اداره کل برنامه ،بودجه و
ارزیابی عملکرد استخراج شده و برای خدماتیکه مشمول آن می شوند بصورت کمی تاثیر داده می شود.
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جدول شماره  : 1شناسنامه خدمت
نام خدمت :

مجری خدمت :
عنوان
شاخص

محدودیت
برنامه ای

شاخص
دارد/ندارد

محدودیت
بودجه ای

قیمت تمام شده :

محدودیت
فنی

دارد  /ندارد

محدودیت
قانونی

دارد  /ندارد

عملکرد قطعی خدمت :
واحد
سنجش

عملکرد
سال قبل

عملکرد سال
جاری

استاندارد

رابطه
محدویت

محدودیت
دارد /ندارد

بین عملکرد
سال قبل و
جاری فاصله
وجود دارد /
ندارد

وضعیت پروژه (جدید  /دنباله دار ) :

 .5.1.5تعیین سهم ریالی هر خدمت:
در نهایت از مجموع معادله گاپ داگالس که به بهینه سازی مطلوبیت با توجه به ضرایب اهمیت می پردازد و احصااء محادودیت
ها که به تعدیل و منطقی سازی اولویت ها می پردازد ،به کمک نرم افزار های تخصصی برنامه ریزی خطی مانند لینگاو و باا توجاه باه
ضریب اهمیت تعدیل شده هر خدمت ،قیمت تمام شده هر واحد خدمت و سقف اعتبار کل برناماه هاای شاهرداری ،ساقف ریاالی هار
خدمت مشخص می شود.
MAXU=X1^A1*X2^A2*X3^A3*…..*Xn^An
سقف اعتبار کل برنامه های شهرداری= MAXU
قیمت تمام شده هر واحد خدمت = Xi
ضریب اهمیت تعدیل شده هر خدمت= Ai
( ) i=1,2,…,nشماره خدمت =i

 .5.2تشکیل سبد پروژه :
برای فراهم شدن امکان اولویت بندی پروژه ها ،ضروری است ابتدا دسته بندی هایی تحت عنوان سبد پروژه انجام پاذیرد .سابد
پروژه های پیشنهاد شده ،سبد پروژه های اولویت بندی شده ،سبد پروژه های آلبوم بودجه ،سبد پروژه های در حاال انجاام ،سابدهای
اصلی را شامل می شوند .پروژه ها در هر کدام از سبدهای ذکر شده در دسته های دیگری شامل معاونتهای بهره باردار ،خادمت هاای
برنامه و حوزه های مجری هم دسته بندی می شوند( .پیوست شماره دو  -مدل مفهاومی حاکمیات جاامع مادیریت پاروژه شاهرداری
مشهد).
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.5.3شاخص های اولویت بندی
پروژه ها برای تحقق اهدافی مشخص ت عریف می شوند .در شهرداری مشهد این اهداف می بایست منطبق بر اهداف برناماه هاای
راهبردی و عملیاتی و نیز در راستای وظایف قانونی شهرداری باشد .ارزیابی میزان همراستایی اهداف پروژه ها باا اهاداف شاهرداری و
در گام های بعدی به منظور اولویت بندی پروژه ها ،تشکیل آلبوم بودجه و تخصیص اعتبار ،با استفاده از شاخص هایی انجام می شود.
شاخصهای ذکر شده تحت عناوین  :شاخصهای نوع اول  -تعریف پروژه ،شاخص های نوع دوم – الزامات اولیه پروژه ،شاخصاهای ناوع
سوم – مراحل چرخه عمر پروژه ،شاخصهای نوع چهارم – میزان تاثیر گذاری پروژه و شاخص های نوع پنجم  -دسته بندی پروژه هاا
معرفی و تعریف شده اند .شاخصهای نوع دوم ،سوم و چهارم دارای معیار قابل سنجش می باشند که دارای امتیازات کیفی و با درجاه
مطلوبیت خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم که متناظر با اعداد  3 ،5 ،1 ،۹و  1می باشند.
.5.3.1

شاخص های نوع اول  -تعریف پروژه

این شاخص ها بیانگر چرایی انجام و مالک پذیرش پروژه ها می باشند .چنانچه پروژه ای نتواند ذیل حداقل یکی از این شااخص
ها تعریف شود به مفهوم آن است که انجام آن برای شهرداری هیچ هدفی را در افق چشم انداز و ماموریت شهرداری محقق نمی کناد
و لذا انجام چنین پروژه ای ارزشی را در راستای وظایف شهرداری مشهد ایجااد ننماوده و در نتیجاه تعریاف چناین پاروژه ای ماورد
پذیرش نخواهد بود .این شاخصها در جدول شماره  ۸معرفی شده اند.
جدول شماره  – ۸شاخص های نوع اول – تعریف پروژه
ردیف

شاخاااااااااص

معیار

حوزه متولی تعیین امتیاز

1

طرحهای جامع توسعه شهری

عنوان طرح جامع

معاونت شهرسازی و معماری
نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران

2

برنامه عملیاتی و خدمات ذیل آنها

عنوان برنامه و خدمت

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد
گروه برنامه ریزی

 .5.3.2شاخص های نوع دوم  -الزامات اولیه انجام پروژه
این شاخص ها بیانگر میزان الزام انجام پروژه می باشند .هر پروژه در راستای تحقق تمام یا بخشی از اهداف حداقل یکای از ایان
شاخص ها باید باشد(جدول شماره .)۹
جدول شماره  – ۹شاخص های نوع دوم  -الزامات اولیه انجام پروژه
ردیف

شاخاااااااااص

معیار

حوزه متولی تعیین امتیاز

1

سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصالح الگوی
مصرف

عنوان سیاست

معاونت بهره بردار

2

قوانین ،مقررات ،بخشنامه ها و مصوبات الزام آور
باالدستی ،سیاستهای ابالغی شورای اسالمی شهر
و شهردار

اعالم استناد قانونی

معاونت بهره بردار

3

نیازسنجی و یا درخواست های شهروندان
(مجاورین و زائرین)

اعالم حجم نیازمندی و جامعه
هدف مطابق با مصوبات شورای
اجتماعی محالت

حوزه مجری
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 .5.3.3شاخص های نوع سوم  -چرخه عمر پروژه
پروژه باید به نحوی تعریف شده باشد که انجام آن باعث تکمیل تمام یا بخشی از یک مراحله از چرخه عمر پروژه بشود .وضاعیت
پیش نیازی مراحل ذکر شده در جدول شماره  10ارائه شده است .هر کدام از این مراحل می تواند خود به تنهایی ماهیات پاروژه ای
هم داشته باشد .برای انجام هر مرحله ،انجام مرحله قبل ضروری است .بنابر این در صورت عدم انجام هر مرحله ،انجام مرحلاه بعادی
امکان پذیر نخواهد بود .امتیاز دهی شاخصهای نوع سوم بر عهده حوزه مجری می باشد.
جدول شماره  – 10شاخص های نوع سوم  -مراحل چرخه عمر پروژه
مرحله دوم

مرحله اول

مرحله سوم

مطالعه توسعه ای
مطالعه پژوهشی

مطالعه اجرایاای
مطالعه پیوست فرهنگی

تملااک

مطالعه مهندسی ارزش

مطالعه امکان سنجی

مرحله چهارم

مرحله پنجم

احاااداث
خریااااد
تجهیاااز

بهره بااااااااااااااااااااارداری
نگهداشت شامل  :پشتیبانی و نگهداری
(بهسازی،بازسازی،بازپیرایی،اصالح،مرمت)

 .5.3.4شاخص های نوع چهارم  -میزان تاثیر گذاری پروژه
این شاخص ها نشان دهنده خصوصیت و ویژگیهایی هستند که میزان ارزش آفرینی نتایج پاروژه در فضاای مادیریت شاهری و
همراستا بودن اهداف پروژه با اهداف شهرداری را شفاف تر می نمایند که در جدول شماره  11معرفی شده اند.
جدول شماره  – 11شاخص های نوع چهارم – میزان تاثیر گذاری پروژه
ردیف

شاخص

معیار

حوزه متولی امتیاز دهی

1

دامنه فراگیری خدمت گیرندگان ( حجم نفرات جامعه
هدف )

محله /منطقه/مناطق/شهر

حوزه مجری

2

(میزان) قابلیت برای جذب اعتبارات ملی و استانی بخش
دولتی

ردیف اعتبارات ملی و استانی

اداره کل برنامه ،بودجه و
ارزیابی عملکرد

3

(میزان) قابلیت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

مصوبه کمیته مشترک سازمان اقتصادی و حوزه
مجری

معاونت اقتصادی

4

(میزان) قابلیت مشارکت مردمی

مصوبه شورای اجتماعی محالت و تشریح نحوه
مشارکت

حوزه مجری

5

(میزان) تاثیر اجرای پروژه بر توسعه و تسهیل فعالیتهای
بخش خصوصی

شرح نحوه و میزان تاثیر

معاونت بهره بردار

6

اثرگذاری پروژه های اجرا شده مشابه بر رضایت
شهروندان

رضایت سنجی بصورت آمارگیری محلی

مدیریت آمار ،تحلیل و
ارزیابی عملکرد

1

قابلیت کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری زیر
ساختهای شهری

شرح عناوینی که در اثر اجرای پروژه هزینه آن
کاهش می بابد

معاونت بهره بردار

۸

تاثیر گذاری پروژه بر توزیع متوازن امکانات شهری از نظر
مکان اجرای پروژه (برخوردار ،کم برخوردار ،حاشیه شهر)

حاشیه شهر/کم برخوردار/برخوردار

معاونت بهره بردار

۹

روش تدارک پروژه
(روش تامین مالی و انجام پروژه)

عامل چهارم ( - )MCپیمانکاری( / )Cمشاوره های ()E
طرح و ساخت ( - )EPCسرمایه گذاری ،طرح،
ساخت( - )EPCFساخت ،بهره برداری و انتقال ()BOT

حوزه مجری
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 .5.4پیشنهاد پروژه
جدول شماره  – 12فرآیند پیشنهاد پروژه
اقدام

مسئول انجام

توضیحات

پیشنهاد پروژه

حوزه مجری

تعریف عنوان ،تکمیل اطالعات و تعیین میزان امتیاز
شاخص های اولویت بندی پروژه در سامانه سیبنا (پیوست
شماره سه – فرم های موافقتنامه پروژه)

بررسی پروژه

معاونت های بهره بردار

بررسی همراستایی پروژه با اهداف ،برنامه ها ،اختیارات
و وظایف تخصصی معاونت؛
تدقیق امتیاز شاخص های مربوط به حوزه مجری ؛
تعیین امتیاز شاخص های مربوط به معاونت بهره بردار؛
ارسال پروژه برای حوزه هایی که متولی سایر شاخص
های اولویت بندی هستند.

تعیین امتیاز

حوزه ها متولی

ثبت پروژه در سبد پروژه های پیشنهادی

معاونت بهره بردار

پس اخذ تایید از حوزه های متولی

تکمیل اطالعات و ارائه مستندات

حوزه های مجری

تکمیل اطالعات موافقتنامه پروژه در سامانه سیبنا

ارزیابی و تدقیق معیارها و امتیازات ؛
تایید پروژه و ارسال برای معاونت بهره بردار ؛

 .5.4.1ایده اولیه پروژه می تواند توسط ذی نفعان داخل و یا خارج از شهرداری مشهد باشد که به حوزه مجری ارسال شده است.
 .5.4.2حوزه های مجری در طول سال می توانند نسبت به انجام فرآیند پیشنهاد پروژه اقدام نمایند.
 .5.4.3در صورتیکه معاونت بهره بردار با پیشنهاد پروژه موافقت ننماید ،پروژه را با ذکر دلیل برای حوزه مجری ارساال مای نمایاد.
حوزه مجری جهت بایگانی و یا اصالح اطالعات و ارسال مجدد پیشنهاد خود برای معاونت بهره بردار اقدام می نماید.
 .5.4.4در صورتیکه حوزه متولی با پیشنهاد پروژه موافقت ننماید ،پروژه را با ذکر دلیل برای معاونت بهره بردار ارسال می نماید .در
این حالت معاونت بهره بردار جهت بایگانی و یا اصالح اطالعات و ارسال مجدد پیشنهاد خود برای حوزه متولی اقدام می نماید.

 .5.5اولویت بندی پروژه ها
ثبت پروژه در سبد پروژه های پیشنهادی به این مفهوم است که شهرداری مشهد در مورد ضارورت انجاام ایان پاروژه اطمیناان
دارد .بنابر این پروژه در سبد خدمتها هم دسته بندی می شود .اما با توجه به محدودیتهای کاری از جمله بودجاه ،پایش نیازهاا الزم،
میزان کارایی و اثربخشی پروژه ،پروژه ها در هر خدمت بر اساس شاخص هایی اولویت بندی که ارزشیابی شده اند و برابار رابطاه زیار
امتیاز بندی گردیده و سپس در هر خدمت اولویت بندی می شوند .نحوه محاسبه امتیاز پروژه ها به شرح زیر می باشد (جدول شماره
: )14
امتیاز شاخص = B
وزن شاخص = W
Bi= Si * Wi
𝑛
𝑛
امتیاز پروژه = A
مطلوبیت شاخص = S
) A= ( ∑𝑖=1 Si * Wi ) = ( ∑𝑖=1 Bi
 .5.5.1تعیین و تدقیق وزن شاخصها به روش مقایسه زوجی (  AHPفازی) و بر عهده اداره کل برنامه ،بودجاه و ارزیاابی عملکارد
بوده و مشابه بند  5-1-5تعیین ضریب اهمیت خدمات می باشد.
 .5.5.2پروژه ها در سبد خدمتی معاونتهای بهره بردار بر اساس امتیاز  ،از بیشتر به کمتر ردیف می شوند.
 .5.5.3در صورتی که بیش از یک پروژه با امتیاز مساوی وجود داشته باشد ،در دسته خود ،مجدد اولویت بندی می شوند.

دستورالعمل اولویت بندی سطوح برنامه ساالنه شهرداری مشهد
(برنامه ،عملیات ،خدمت و پروژه)

صفحه 16 :از 23
کدسندIN-027-102 :
شماره ویرایش01 :
تاریخ ویرایش1397/02/01 :

دستورالعمل اولویت بندی سطوح برنامه ساالنه شهرداری مشهد
(برنامه ،عملیات ،خدمت و پروژه)

صفحه 11 :از 23
کدسندIN-027-102 :
شماره ویرایش01 :
تاریخ ویرایش1397/02/01 :

 .5.5تنظیم آلبوم بودجه :
 .5.5.1اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد در زمان پیشنهاد بودجه در هر سال ،بر اساس فرآیند اولویت بندی سطوح برناماه،
عملیات و خدمت ها ( بند  5-1این نظام نامه ) و توزیع منابع بودجه ساالنه ،سقف ریالی هر خدمت را مشخص می نماید.
 .5.5.2اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد  ،پروژه های پیشنهاد شده معاونتهای بهره بردار را از نظر رعایت الزامات برناماه و
بودجه ای ،فرآیندی و اولویت بندی مورد بررسی قرار می دهد .در صورت مورد تایید بودن پروژه ها ،اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی
عملکرد پروژه ها را بر اساس شاخصهای نوع پنجم – دسته بندی پروژه ها به شرح جدول شماره  13دساته بنادی مای نمایاد .ایان
شاخص ها امتیازی نبوده بلکه سلبی می باشند و جهت دسته بندی پروژه ها استفاده می شوند.
 .5.5.3پروژه های «الزامی» گرچه در سالهای قبل تعریف شده و امتیاز بندی شده اند اما هر سال بایاد اطالعاات و امتیاازات آنهاا
مورد بازنگری قرار گیرند.
جدول شماره  – 13شاخص های نوع پنجم  -دسته بندی پروژه ها
ردیف

موضوع پروژه

شاخص نوع چهارم

1

پروژه های ادامه دار و نیمه تمام

الزامی

2

پروژه های مستمر و نگه داشت

ضروری

3

سایر پروژه ها

جدید

 .5.5.4اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد  ،می بایست پروژه های دسته الزامی و ضروری را در آلبوم بودجه قرار دهد.
 .5.5.5به میزان بودجه پروژه های الزامی و ضروری تعیین شده برای هر خادمت از ساقف اعتباار تعیاین شاده آن خادمت کسار
گردیده تا سقف باقی مانده اعتبارات هر خدمت مشخص شده و سپس این میزان اعتبار به معاونت های بهرهبردار اعالم می گردد.
 .5.5.5معاونت های بهره بردار پس از اعالم سقف اعتبار هر خدمت و سقف اعتبار باقی مانده پس از کسر بودجه پروژه های الزامای
و ضروری ،از پروژههای دسته سوم (جدید) بر اساس امتیاز اولویت بندیشان انتخااب و در صاورت نیااز ،پاس از تکمیبال اطالعاات و
مستندات ،موافقتنامه پروژه را به اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد معرفی می نماید.
 .5.5.5در صورتیکه پروژه ای در این مرحله مورد تایید اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد نباشاد ،پاروژه باه معاونات بهاره
بردار عودت داده می شود .معاونت بهره بردار یا با انجام اصالحاتی که مورد توافق با اداره کل برنامه ،بودجاه و ارزیاابی عملکارد قارار
دارد ،اطالعات پروژه را اصالح کرده و سپس پروژه را برای اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیاابی عملکارد ارساال مای نمایاد و یاا پاروژه
دیگری را بر اساس اولویت از سبد خدمتی همان پروژه به اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد ارسال می نماید.
 .5.5.8اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد اطالعات ،امتیازات و مستندات پروژه ها را با مشارکت معاونات هاای بهاره باردار
بررسی و نهایی نموده و سپس آلبوم بودجه ساالنه را به جناب شهردار ارائه می نماید.
 .5.5.9آلبوم بودجه ساالنه پس از تایید شهردار به شورای اسالمی شهر ارائه می شود.
 .5.5.10آلبوم بودجه پس از تصویب شورای اسالمی شهر جهت انجام به شهرداری ابالغ می گردد.
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 .5.5مبادله موافقتنامه
 .5.5.1پروژه های آلبوم بودجه مصوب ،توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به کلیاه حاوزه هاای اجرایای بصاورت
کتبی ابالغ می شود.
 .5.5.2حوزه های مجری در صورت نیاز نسبت به تکمیل اطالعات و گردش تاییدات موافقتنامه پروژه هاا در ساامانه سایبنا اقادام
نموده و آن را برای معاونت های بهره بردار ارسال می نمایند.
 .5.5.3معاونت های بهره بردار پس ا ز بررسی نهایی و تایید اطالعات پروژه در سامانه سیبنا ،آن را برای اداره کل برناماه ،بودجاه و
ارزیابی عملکرد ارسال می نماید.
 .5.5.4اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد پس از تکمیل گردش تاییدات موافقتنامه پاروژه ،مجاوز ثبات درخواسات تاامین
اعتبار در سامانه سیبنا را صادر می نماید.
 .5.5.5ابالغ پروژه های آلبوم بودجه می تواند در چند مرحله انجام شود به نحاوی کاه در هار مرحلاه درصادی از اعتباارات و یاا
تعدادی از پروژه ها ابالغ شوند .بدیهی است در این شرایط انتخاب پروژه ها بر اساس اولویت بندی خواهد بود.
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جدول شماره  – 14امتیاز دهی پروژه
ردیف

شاخص

حوزه متولی
امتیاز دهی

معیار

1

سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصالح
الگوی مصرف

معاونت بهره
بردار

عنوان سیاست

5

2

قوانین ،مقررات ،بخشنامه ها و مصوبات
الزام آور باالدستی ،سیاستهای ابالغی
شورای اسالمی شهر و شهردار

معاونت بهره
بردار

استناد قانونی

4

3

نیازسنجی و یا درخواست های شهروندان
(مجاورین و زائرین)

حوزه مجری

حجم نیازمندی و جامعه هدف
مطابق با مصوبات شورای
اجتماعی محالت

3

4

دامنه فراگیری خدمت گیرندگان ( حجم
نفرات جامعه هدف )

حوزه مجری

محله/ناحیه/منطقه/مناطق/شهر

3

5

مرحله چرخه عمر پروژه

حوزه مجری

اول  /دوم  /سوم  /چهارم /
پنجم

2

6

(میزان) قابلیت برای جذب اعتبارات ملی
و استانی بخش دولتی

اداره کل برنامه،
بودجه و ارزیابی
عملکرد

ردیف اعتبارات ملی و استانی

2

1

(میزان) قابلیت جذب سرمایه گذاری
بخش خصوصی

معاونت اقتصادی

مصوبه کمیته مشترک سازمان
اقتصادی و حوزه مجری

3

۸

(میزان) قابلیت مشارکت مردم

معاونت اقتصادی
و معاونت
فرهنگی
اجتماعی

مصوبه شورای اجتماعی محالت
و تشریح نحوه مشارکت

3

۹

(میزان) تاثیر اجرای پروژه بر توسعه و
تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی

معاونت بهره
بردار

شرح نحوه و میزان تاثیر

2

10

اثرگذاری پروژه های اجرا شده مشابه بر
رضایت شهروندان

مدیریت آمار،
تحلیل و ارزیابی
عملکرد

رضایت سنجی بصورت
آمارگیری محلی

3

11

قابلیت کاهش هزینه های بهره برداری و
نگهداری زیر ساختهای شهری

معاونت بهره
بردار

شرح عناوینی که در اثر اجرای
پروژه هزینه آن کاهش می بابد

4

12

تاثیر گذاری پروژه بر توزیع متوازن
امکانات شهری از نظر مکان اجرای پروژه
(برخوردار ،کم برخوردار ،حاشیه شهر)

معاونت بهره
بردار

حاشیه شهر/کم
برخوردار/برخوردار

3

13

روش تدارک پروژه
(روش تامین مالی و انجام پروژه)

حوزه مجری

عامل چهارم ()MC
پیمانکاری( / )Cمشاوره های
()E
طرح و ساخت ()EPC
سرمایه گذاری ،طرح ،ساخت
( )EPCFساخت ،بهره برداری
و انتقال ()BOT

4

مطلوبیت()Si

وزن()Wi

امتیاز( )Biنرمال شده
( Bi / A )*100

امتیاز پروژه
طرحهای جامع توسعه شهری

نهاد مطالعات و
برنامه ریزی
توسعه و عمران

عنوان طرح جامع

برنامه عملیاتی و خدمات ذیل آنها

اداره کل برنامه،
بودجه و ارزیابی
عملکرد  -گروه
برنامه ریزی

عنوان برنامه و خدمت

-

-

-

-

-

-

Bi= Si * Wi
) A= ( ∑𝑛𝑖=1 Si * Wi ) = ( ∑𝑛𝑖=1 Bi
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 .5.5تخصیص اعتبار به پروژه ها
پس از تصویب و ابالغ پروژه ها ،شهرداری مشهد به منظور تخصیص منابع مالی به پروژهایی که بر مبنای فرآیناد کنتارل پاروژه
مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته اند ،اقدام به تشکیل شورای تخصیص اعتبار می نماید .ایان فرآیناد در راساتای اجارای شایوه ناماه
اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ها ،ابالغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بوده که طای ناماه شاماره 16۹1۹
در تاریخ  13۹6/05/11ابالغ شده است( .پیوست شماره چهار  -شیوه نامه اجرایی شورای تخصیص اعتبار در شهرداری ها)
.5.8.1

تشکیل شورای تخصیص اعتبار

برای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه شهرداری شورای تخصیص اعتبار مرکب از اعضای زیر تشکیل می گردد:


جناب شهردار به عنوان عضو اصلی و رییس



معاون اداری مالی به عنوان عضو اصلی



معاون برنامه ریزی و توسعه به عنوان عضو اصلی



معاون اقتصادی به عنوان عضو اصلی



مدیر مالی به عنوان عضو اصلی



مدیر درآمدها به عنوان عضو اصلی



مدیر کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد به عنوان عضو اصلی و دبیر



نماینده معاونتهای بهره بردار و حوزه های مجری در صورت نیاز به عنوان عضو مدعو

 .5.8.2دوره زمانی تخصیص اعتبار در شهرداری حداکثر سه ماهه بوده و شورای تخصیص اعتبار باید به گونه ای برنامه ریزی نماید
که حداکثر  15روز پیش از آغاز دوره تخصیص ،زمان تشکیل آن را به حوزه های مجری ابالغ نماید.
 .5.8.3حوزه های مجری پس از ابالغ موافقتنامه و صدور مجوز اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد نسبت به تامین اعتباار و
انجام پروژه اقدام می نمایند.
 .5.8.4حوزه های مجری موظفند برنامه زمانبندی انجام پروژه ها را در سامانه کنترل پروژه شهرداری مشهد ( )EPMثبت نماوده
و پیشرفت پروژه ها را در بازه های زمانی حداکثر دو هفته به روز رسانی نمایند.
 .5.8.5مدیریت مالی ظرف یک هفته پس از دریافت زمانبندی برگزاری شورای تخصیص اعتبار  ،گزارش پرداختی های پروژه های
آلبوم بودجه ،بر اساس اسناد هزینه ثبت و تعهد شده در سامانه رایورز را در سطح پروژه به اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیاابی عملکارد
ارسال می نماید.
 .5.8.5مدیریت درآمد ظرف یک هفته پس از دریافت زمانبندی برگزاری شورای تخصیص اعتبار  ،گزارش تحلیلای میازان درآماد
کسب شده طی دوره متاخر و پیش بینی حجم درآمد طی دوره های آینده را به مدیریت برنامه وبودجه ارسال می نماید.
 .5.8.5اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد ضمن ارزشیابی عملیات و نتایج حاصل از انجام پروژه ها نسابت باه تطبیاق ایان
گزارش با گزارش پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه های حوزه های مجری ثبت شده در سامانه کنترل پروژه ( )EPMاقدام و اطالعاات
الزم برای تعیین خط مشی تخصیص اعتبار را فراهم می نماید.
 .5.8.8شورای تخصیص اعتبار بنا به دعوت اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد تشکیل می شود.
 .5.8.9دبیر شورای تخصیص اعتبار  ،میزان تخصیص به پروژه ها و حوزه های مجری را پیشنهاد می نماید.
 .5.8.10پیشنهاد تخصیص به هر پروژه به میزان سهم آن پروژه از کل منابع ریالی اعالم شده مدیریت درآمدها خواهد بود .این سهم
از ضرب «کل منابع ریالی» مصوب شورای تخصیص اعتبار در «ضریب تخصیص» هر پروژه بدست می آید(جدول شماره .)15
« .5.8.11ضریب تخصیص» هر پروژه شامل حاصل ضرب نرمال شده «امتیاز اولویت پروژه» و «پیشرفت فیزیکی پروژه» می باشد.
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 .5.8.12شورای تخصیص اعتبار بر اساس گزارش پیش بینی درآمدهای وصولی و درآمدهای تحقق یافته ،پیشرفت ریاالی و فیزیکای
پروژها ،هزینه های انجام شده و پیشنهاد تخصیص به پروژه ها ،سیاستهای تخصیص اعتبار را تعیین می نماید.
 .5.8.13تخصیص اعتبار به پروژه ها بر اساس سیاستها و خط مشی های تعیین شاده محاسابه و پاس از تصاویب جهات انجاام باه
مدیریت مالی ابالغ می شود.
 .5.8.14دبیر شورای تخصیص اعتبار می بایست نسخه ای از اطالعات دریافت شده از مدیریت مالی و مدیریت درآماد هماراه ساایر
اطالعات مرتبط با فرآیند تخصیص اعتبار را در اختیار حسابرسی داخلی شهرداری قرار دهد.
 .5.8.15شورای تخصیص اعتبار می تواند جلسات فوق العاده ای د ر فواصل جلسات عادی خود برای تخصیص اعتبار و یاا تغییار آن
تشکیل دهد.
 .5.8.15در صورتی که حوزه مجری گزارش پیشرفت پروژه های خود را به نحوی که بیان شد ثبت و اعالم ننماید ،تخصایص اعتباار
آن حوزه بر اساس اطالعات موجود در اداره کل برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد و به وسیله شورای تخصایص اعتباار تعیاین خواهاد
شد.
جدول شماره  – 15جدول تخصیص
عنوان پروژه

جمع

 .5تغییرات

پیشرفت فیزیکی
Pi

امتیاز اولویت پروژه
Ai

ضریب تخصیص
غیر نرمال

ضریب تخصیص
نرمال شده

Ci = Ai * Pi

Ei =(Ai * Pi)/D

)D = ( ∑𝑛𝑖=1 Ai * Pi
)=( ∑𝑛𝑖=1 Ci

( ∑𝑛𝑖=1 Ei)=100

مبلغ تخصیص
کل * Ei

مبلغ تخصیص کل
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نمودار شماره  - 1نمودار گردش کار:
تعیین سقف ریالی خدمت ها
کد مستند مربوطه

نخبگان
عملکرد

بودجه و ارزیابی

در زمان تنظیم آلبوم بودجه

در طول سال

ابتدای برنامه یا هر سال

اداره کل برنامه،

تعیین سقف ریالی هر
خدمت

تعدیل ضریب اهمیت
خدمت ها

تعیین ضریب محدودیت
های خدمت ها

متخصصین و

اولویت بندی خدمت ها
در هر عملیات

اولویت بندی عملیت ها
در هر برنامه

اولویت بندی برنامه ها

اولویت بندی
شاخص های برنامه
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نمودار شماره  - 2نمودار گردش کار:
تشکیل سبد پروژه های پیشنهادی
کد مستند مربوطه

تکمیل اطالعات موافقتنامه و
مستندات مورد نیاز

قراردادن پروژه در سبد پروژه های
پیشنهادی

در طول سال

حوزه متولی شاخص ها

معیار و امتیازات
مورد تایید است

ارزیابی معیارها و امتیازات اولویت
بندی مربوط به حوزه متولی شاخص

معاونت بهره بردار

اولویت بندی پروژه ها در سبد پروژه
های خدمتی

تایید امتیازات حوزه مجری
تدقیق امتیازات معاونت بهره بردار

بررسی اطالعات ،مستندات و
امتیازات مربوط به حوزه مجری
تعریف پروژه مورد
تایید است

حوزه مجری

تعریف عنوان پروژه ،تعیین معیار
و امتیاز شاخص های اولویت
بندی
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نمودار شماره  - 3نمودار گردش کار:
تنظیم آلبوم بودجه و تخصیص منابع
کد مستند مربوطه :

انجام موضوع پروژه و ارائه گزارش
پیشرفت در سامانه کنترل پروژه

عملکرد

و ارزیابی

اعتبار

اداری مالی

در زمان تنظیم آلبوم بودجه

برنامه ،بودجه

در زمان اجرا پروژه

تخصیص

پروژه تمام شده
است

معاونت

تخصیص منابع

شورای

تصویب و ابالغ تخصیص
منابع

تعیین سقف ریالی
خدمت ها

اداره کل

تدوین و تصویب آلبوم بودجه و
ابالغ موافقتنامه ها

اطالعات پروژه مورد
تایید است
بررسی ،اطالعات و مستندات و
امتیازات پروژه ها

بهره بردار

اطالعات پروژه مورد
تایید است

بررسی اطالعات و مستندات ارائه
شده توسط حوزه مجری

انتخاب پروژهای اولویت بندی شده از
سبدهای خدمتی تا سقف اعتباری تعیین شده

معاونت

بررسی و تایید پیشرفت و
کیفیت پروژه

ارزشیابی گزارش پیشرفت
پروژه و فرآیند بودجه

حوزه مجری

اصالح و تکمیل اطالعات و
مستندات

