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مقدمه
مروري بر اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (بودجه عمراني) نشان مي دهد كه بين سيا هياي  1391تيا 1393
ساالنه به طور متوسط حدود  68درصد بودجه شهرداري به پروژه هاي عمراني تعلق گرفته و در مجموع بين سيا هياي ميككور
حدود  34610منلنارد ريا منابع مالي از طريق طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ،به اميور اجراييي تزرييق شيده اسي  .از
سويي ديگر به طور كلي پنش بنني هاي قانوني و رويه هاي گزينش و تصويب پيروژه هياي عمرانيي در فرآينيد برناميه و بودجيه
شهرداري بصورت مدون شده موجود ننس  .علي رغم اي كه اي نوع طرح ها در تعريف قيانوني خيود متضيم انجيا ماالعيات
توجنهي فني ،اقتصادي ،اجتماعي ، ...مشخصات مالي ،زمانبندي اجرا ،نحوه بهره برداري ،ارتباط روش با هدف هياي برناميه هياي
توسعه هستند ،با اي حا تعنن اولوي پروژه هيا هميواره يکيي از مهيمتيري دغدغيههياي فرآينيد ارزييابي و انتخيا از منيان
پنشنهادات اس كه بنشتر به ماهن چند معناره بودن اي مسئله وابسيتگي دارد .در واقيع اهمني ا يرات اجتمياعي ،فرهنگيي،
زيس محناي و اقتصادي ناشي از اجراي پروژه ها و از سويي ديگر محدودي منابع و هزينه فرصتها بر پنچندگي و اهمني ايي
موضوع مي افزايد.
با توجه به موارد ياد شده و تاكند شهردار محتر شايسته اس در تصويب پروژه هاي جديد تمامي جوانب مدنظر قرار گنيرد .از آن
جمله تابنق با اولويتهاي برنامه عملناتي ،تامن انتظارات ذينفعان ،رعاي نکات و الزامات قانوني ،ماالعات توجنه فني ،اقتصادي،
اجتماعي ،هماهنگي با ساير پروژه ها ،توجه به شاخص هاي توسعه يافتگي مناطق  ،چشم انداز منيابع ميورد ننياز بهيره بيرداري و
نگهداري پروژه با توجه به رويکرد شهرداري در خصوص لزو مديري بودجه جاري ،تابنق با اعتبارات پنش بنني شده در بودجه
ساالنه و ساير الزامات متناسب با هر پروژه.
با اي توصنف سند حاضر فرآيند تعريف ،ارزيابي و تصويب پروژه هاي پنشنهادي واحدهاي تابعيه شيهرداري مشيهد كيه از محي
اعتبارات برنامه اي شهرداري و براي توسعه زيرساخ ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي ارائه مي شود را در جهي دسيتنابي بيه
اهداف برنامه عملناتي را در قالب ساختاري يکپارچه و تعاريف و الزاماتي مشترک منسر مي سازد.
هدف
هدف از تدوي اي دستورالعم  ،ايجاد روشي يکسان و ساختاري واحد براي انتظا بخشي به فرآينيد تعرييف ،ارزييابي و تصيويب
پروژه هاي پنشنهادي واحدهاي تابعه شهرداري مشهد جه دستنابي به اهداف برنامه عملناتي ميباشد.
دامنه کاربرد
دامنه كاربرد اي سند كلنه پروژه هاي عمراني پنشنهادي واحدهاي تابعيه شيهرداري اسي كيه از محي منيابع برناميه عملنياتي
شهرداري مشهد قاب تامن اعتبار مي باشد و توسعه زيرساخ ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي را در پي خواهد داش .
تعاریف و اصطالحات
جه سهول در به كارگنري مالو اي دستورالعم  ،الز اس تا واژهها و اصاالحات بکار رفته در آن تعرييف شيفافي داشيته
باشد ،لكا تعاريف مهمتري واژگان استفاده شده به شرح زير اس :
به طور كلي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به آن دسته از طرح ها گفته مي شود كه ييا در جهي ايجياد ظرفني هياي
جديد اقتصادي و اجتماعي و يا در پي گسترش و توسعه اي نوع ظرفن ها هستند.
پروژه :پروژه يك عملکرد محدود شده توسط زمان و هزينه براي دس يابي به تحوي شدنيهاي تعريف شيده (محيدوده تعرييف
شده براي برآوردن موضوعات پروژه) براساس استانداردهاي كنفن و الزامات اس (استاندارد،) ICB
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي(پروژه ها)  :مجموعه عملنات و خدمات مشخصي اس كه بر اسياس ماالعيات تيوجنهي،
فني ،اقتصادي و يا اجتماعي توسط دستگاه اجرايي انجا مي شود و طي مدت معن و با اعتبار معين بيراي تحقيق بخشيندن بيه

هدف هاي برنامه به صورت سرمايه گكاري اب شام هزينه هاي غنر اب وابسته در دوره ماالعه و اجرا يا ماالعات اجرا مي شود
و تما يا قسمتي از هزينه هاي آن از مح اعتبارات عمراني تامن مي شود و به سه نوع انتفاعي ،غنرانتفاعي و ماالعياتي تقسينم
مي شود.
پروژه انتفاعي :پروژه اي اس كه در مدت معقولي پس از شروع به بهر ه برداري عالوه بر تأمن هزينه هياي جياري و اسيتهالک
سرمايه سود متناسبي ،به تبعن از سناس هاي شهرداري را ننز عايد نمايد.
پروژه غيرانتفاعي :پروژه اي اس كه بر اي اجراي برنامه هاي بهبود كنفن زندگي و توسعه رفاه اجتماعي شهروندان و عملنيات
زيربنايي و زيرساختي جه تسهن كلنه وظايف شهرداري اجرا منشود و هدف اصلي آن حصو درآمد ننس .
پروژه مطالعاتي :پروژه هاي ماالعاتي به دو دسته كلي تقسنم مي شوند گروه او ماالعاتي كه براي يك پيروژه عمرانيي خياص
انجا مي شوند مث ماالعات ساخ يك پارک يا يك پ و گروه دو به ماالعاتي كه جنبه تحقنقاتي دارند از جمله تحقنقيات و
پژوهش هاي دانش بننادي  ،تحقنقات كاربردي و تحقنقات ابتکاري و اختراعي.
پروژه های محلي ،منطقه ای ،شهری و ملي :پروژه ها در شهرداري به لحاظ جغرافنايي ننز مي توان بيه چهيار دسيته تقسينم
كرد :پروژه هاي محلي ،مناقه اي ،شهري و ملي.
پروژه های شهری و ملي :مجموعه پروژه هايي كه جنبه استراتژيك داشته و از لحاظ سرمايه گكاري بزرگ و از نظير تکنوليوژي
اغلب پنچنده باشند و آ ار مترتب بر اجراي آن ها ننز از يك مناقه فراتر رود ،پروژه هاي شهري و ملي نامنيده ميي شيوند  .نظنير
پارک كوهسنگي ،پارک وكن آباد ،پارک چه بازه ،مترو و ...
پروژه های محلي و منطقه ای :اي پروژه ها مجموعه اي از پروژه ها هستند كه طراحيي و اجيراي آن بيا اسيتفاده از امکانيات و
منابع كمتري امکان پكير اس و در درجه او بر اساس شاخص هاي توسعه يافتگي مناطق بيراي محرومني زداييي ييا بعبيارتي
توازن توسعه مناقه اي تعريف مي شوند.

جایگاه پروژه در اسناد قانوني فرادست
سياست های ابالغي شورای اسالمي شهر مرتبط با پروژه ها
سياستهای حوزه برنامه ریزی و ستاد :سناس ( )1تدوي استراتژي هاي توسعه شهري مشهد در راسيتاي دسيتنابي بيه شيهر اسيالمي-
ايراني به عنوان پايتخ معنوي ايران و مرجع زيارتي در مقناس جهاني با هدف رشد و توسعه متوازن پايتخ معنوي ايران و توسعه متيوازن
مناطق ،نواحي و محالت شهري ،سناس ( )8ابالغي شورا تالش در جه افزايش بودجه هاي عمراني به نسب بودجه هاي جياري بيا هيدف
توسعه زيرساخ ها و افزايش دارائي هاي سرمايه اي ،سناس ( )22استقرار نظا ارزيابي عملکرد در راسيتاي كارآميدي سيازماني و رضياي
شهروندان با هدف سنجش كارآيي سازماني و ا ربخشي خدمات و پوشش مديري پروژه  ،سناس ( )23رعاي صرفه جويي و كياهش هزينيه
هاي جاري و واقعي سازي قنم تما شده پروژه ها و فعالنتها و استقرار نظا مديري پنمانکاران و برخورداري پيروژه هيا از فهرسي بهياء،
سناس ( )26تحقق مديري متمركز و جامع در ماالعات ،طراحي و امکان سنجي پروژه ها و برنامه هاي شهرداري با هدف ماالعات جامع و
ا ربخش.
سياستهای حوزه درآمدی ،اقتصادی ،سرمایه گذاری و مشارکت ها :سناس ( )3اولوي توسعه مناطق كم برخيوردار از محي منيابع
حاص از سرمايه گكاري ،سناس ( )6توسعه سرمايه گكاري و مشارك در حريم حر با الهيا از هويي حير رضيوي بيا تأكنيد بير تيأمن
زائرسراهاي ارزان قنم و ساير خدمات زيربنايي و روبنايي مورد نناز زائري با استفاده از مشارك خنري  ،واقفن  ،نهادهياي عميومي و غنير
دولتي و ساير استانها و شهرهاي كشور و سرمايه گكاران داخلي و خارجي ،سناس ( )8توسعه پروژه هاي سرمايه گكاري و مشاركتي در حوزه
هاي ماموريتي شهرداري و افزايش سهم منابع مالي حاص از پروژه هاي سرمايه گيكاري و مشياركتي در حيوزه هياي مياموريتي شيهرداري،
سناس ( )12بهره گنري از پنوس فرهنگي و اجتماعي در پروژه هاي سرمايه گكاري و مشاركتي بيا عنايي وييژه بيه شهرسيازي و معمياري
اسالمي – ايراني با شاخص هاي منزان استفاده از راهکارهاي پنوس فرهنگي در اجراي پروژه ها و تعداد پروژه هاي داراي پنوس فرهنگي.
سناستهاي حوزه محنط زيس و خدمات شهري :سناس ( )1حفظ و توسعه متوازن فضاي سبز شهري چنيد منظيوره ،پيارک هياي شيهري،
موضوعي ،محلي ،جنگلي و كمربندسبز.
سياستهای حوزه فني عمران :سناس ( )1راهبري ،سناس گكاري و نظارت بر اجراي كلنه پروژه هاي زير ساختي شهر در سيا ناحنيه،
مناقه و شهر با شاخص منزان بهره وري عملنات عمراني(در هر يك از مولفه هاي  9گانه مديري و كنتر پروژه) نسب به وضيع ماليو ،
سناس ( )2ارزيابي و مديري نگهداري پروژه هاي عمراني در سا شهر و مناطق ،سناس ( )3برنامه ريزي و تحقق عاملن مديري پيروژه

هاي عمراني معاون ها ،سازمانها و مناطق در جه ايجاد همگرايي ،هم افزايي و كارايي ،سناس ( )5استقرار مهندسي ارزش در اجراي پروژه
هاي عمراني ،سناس ( )6استقرار سنستم مکاننزه ارزيابي كنتر كنفن و پنشرف فنزيکيي و ميالي پيروژه هياي عمرانيي در سيا شيهر،
سناس ( )7استقرار استاندارد هاي ايمني ،بهداش و زيس محناي در پروژه هاي عمراني ،سناس ( )8ارتقاء كنفن و عمرمفند پروژه هاي
عمراني ،سناس ( )9تأمن و تولند مصال عمراني استاندارد و باصرفه.

جایگاه پروژه ها در سطوح عملياتي برنامه ميان مدت
اهداف تعنن شده در ساوح برنامهريزي بلندمدت ،منانمدت و برنامههاي عملناتي ساالنه كه در قالب سند برنامه و بودجه هر ساله تصويب و
به واحدهاي اجرايي در قالب موافقتنامه ابالغ مي گردد .ساختار اطالعاتي برنامه عملناتي شهرداري مشهد به نحيوي تعنين شيده اسي كيه
ضم رعاي مباني نظري شکس كار دسته بندي محتوايي آن به گونه اي صورت پكيرد كه ساوح عملناتي محقق كننيده اهيداف تفکنيك
ش وند و در اني امکان تقسنم كار بن واحدهاي اجرايي منسر گردد بير ايي اسياس سيند برناميه منيان ميدت  96-93شيهرداري مشيهد و
سازمانهاي تابعه در بخش ساوح عملناتي از چهار سا برنامه ،فعالن  ،عملنات(طرح) و خدم تشکن شده اس در سا او برناميه هيا
آمده اس كه موضوعات اصلي و تخصصي ماموريتي شهرداري را شام مي شود ،سا دو به مجموعه اي از فعالنتها اختصاص يافته اسي
كه نقش جمع كننده عملناتي را بعهده دارند كه يك هدف را پنگنري مي كنند ،سا سو به عملنات اختصاص دارد كه مشتم بر اقداماتي
اس كه ماهن جاري يا عمراني دارند و معاد طرح اس و سا چهار خدمات هستند كه همان خروجي هاي برنامه محسو مي شوند و
اهداف كمي در اي سا تعريف منشوند و در نهاي پروژه ها هرساله توسط معاون ها ،سازمانها و مناطق ذي خدمات تعريف منگردند.

جایگاه پروژه ها در بودجه سال 93
اليحه بودجه سا  93شهرداري مشهد در سا برنامه و عملنات(طرح) به شوراي اسالمي شهر تقديم و مورد تصويب قرار گرف و به استناد
تبصره شماره  7مصوبه مربوط ،شوراي محتر اسالمي شهر اختنار تصويب پروژه هاي پنشنهادي واحدها را بيه شيوراي عيالي برناميه رييزي
شهرداري به رياس شهردار محتر تفويض كرده اس

مباني و مفروضات
اي دستورالعم بر اساس اي فرضنه اصلي شک گرفته اس كه به دلن پنچندگي تا نرات اجتماعي ،اقتصادي ،زيس محنايي
و  ...وبا عناي به محدودي منابع ،مي بايد مجموعه اي از معنارها مالک ارزش گكاري و انتخا پروژه هاي پنشينهادي واحيدها
قرار گنرند و در اني شاخص ها و معنارهاي انتخا شده را بتوان به سنجه هاي كمي تبيدي نميوده و براسياس ميد امتنيازي،
ابزاري شاخصمند براي تصمنم گنري مديران شهرداري با لحاظ كردن مفروضات ذي در اختنار قرار داد.
 حفظ چارچوبهاي اصلي ساختار برنامه عملناتي  96-93شهرداري و تعريف پروژه ها ذي خدم مربوطه.
 همراستايي پروژه ها با اهداف و شاخص هاي برنامه اي به نحوي كه هر پروژه در بعد كمي بخشي از هدف كمي خدم
را محقق كند.
 بهره گنري از نظرات مديران و كارشناسان خبره حوزه هاي تخصصي و ساير ذينفعان و ذينفوذان شهر و شهرداري.
 تعام و همکاري تنگاتنگ بدنه مديريتي و كارشناسي شهرداري در قالب كارگروه هاي تخصصي با شوراي عيالي برناميه
ريزي از طريق دبنرخانه شوراي ياد شده.
 حماي مديري ارشد شهرداري از طريق شوراي عالي برنامه ريزي در خصوص اجرايي شدن دستور العم حاضر.
 فراهم آوري امکان بهره گنري از سامانه هاي الکتروننکي جه برقراري تعامالت الز .
 توقع و تلقي از مد ارائه شده در دستورالعم حاضر بعنوان يك سامانه يادگنري استراتژيك كه خروجيي هياي آن بيه
منزان تعام سنستم و مديري آن با ذينفعان و ذينفوذان بستگي داشته و لكا مي بايس در گكر زمان ،بازتا تحوالت
محناي در آن لحاظ گردد.

عناصر اصلي مدل
براي طراحي يك سنستم يا مد تصمنم گنري ابتدا بايد عناصر آنرا به خوبي شناخ و آنها را به طور دقنق تعريف كرد و سيپس
به مدلسازي و تجزيه و تحلن آن پرداخ  .لكا بر اساس تعريف مد هاي تصمنم گنري چند معناره ،عناصر اصلي مد حاضر بيه
شرح ذي ميباشد.
)1
)2
)3
)4
)5

هدف يا مجموعهاي از اهداف
تصمنم گنرنده يا گروهي از تصمنم گنران )(DM
مجموعهاي از معنارهاي ارزيابي
مجموعهاي از گزينههاي تصمنم
مجموعهاي از نتايج حاص شده

هدف یا مجموعهای از اهداف
هدف يا مجموعه اي از اهداف در برگنرنده نتايجي اس كه اجراي پروژه مورد نظر بدنبا آن اس و اي مد كمك خواهد كيرد
تا در گزينش پنشنهادات به ترتنبي عم شود كه ضم همراستايي با ساختار برنامه ،پروژه هايي انتخا شوند كه بنشتري نقش
را در تحقق اهداف برنامه اي بهمراه خواهند داش .
تصميم گيرنده یا گروهي از تصميم گيران )(DM
با عناي به اينکه بودجه سا  ..............شهرداري مشهد در سا برنامه و عملنات(طرح) به شوراي اسيالمي شيهر تقيديم و ميورد
تصويب قرار گرف  ،به استناد تبصره شماره  6مصوبه مربوط ،شوراي محتر اسالمي شهر اختنار تصويب پيروژه هياي پنشينهادي
وا حدها را به شوراي عالي برنامه ريزي شهرداري به رياس شهردار محتر تفويض كرده اس لكا مرجيع تصيمنم گنيري در ايي
دستورالعم شوراي عالي برنامه ريزي شهرداري مشهد مي باشد.
معيارهای ارزیابي
معنارها در حقنق شاخص هايي هستند كه براساس آنها امکان ارزيابي پروژه ها از ابعياد مختليف را فيراهم ميي سيازد و توسيط
كارگروهي متشک از كارشناسان خبره حوزه برنامه ريزي شهرداري تدوي و براي نهيايي شيدن بيه شيوراي عيالي برناميه رييزي
پنشنهاد مي گردد .براي انتخا معنارها و زيرمعنارها ،معموالً از روشهائي مانند طوفان مغيزي ،گيروه اسيمي ييا تکننيك دلفيي
استفاده مي شود .تعنن معنارها و زيرمعنارها در تصمنمات انفرادي چندان دشوار ننسي اميا زماننکيه بخيواهنم از نظير چنيدي
كارشناس استفاده كننم بايد از فنون تصمنم گنري گروهي استفاده شود .توصنه معمو در اي زمننيه اسيتفاده از تکننيك دلفيي
اس  .تکننك دلفي روشي اس كه با توزيع پرسشنامه منان متخصصان ،نظر و عقايد آنها را جمعآوري ميكند و طي مراحليي بيه
نظر اكثري ميرساند .پس از انتخا معنارها ضرورت دارد معنارهاي انتخا شده ارزش گكاري گردد بدي منظور بيا اسيتفاده از
مد  AHPاولوي گكاري و ارزش گكاري معنارها طي دو مرحله به شرح ذي انجا منشود .
الف  -طراحي پرسشنامه خبره
پرسشنامه مورد استفاده براي تحلن هاي سلسهمراتبي و تصمنم گنيري چنيدمعناره بيه پرسشينامه خبيره موسيو اسي  .در ايي
پرسشنامه از روش مقايسه زوجي معنارها استفاده ميشود و براي امتناز دهي از مقناس نه درجه ساعتي به صيورت زيير اسيتفاده
ميشود.
ارزش

وضعن مقايسه  iنسب به j

توضن

1

ترجن يکسان()Equally Preferred

شاخص  iنسب به  jاهمن برابر دارد و يا ارجحنتي نسب به هم ندارند.

3

كمي مرج ()Moderately Preferred

گزينه يا شاخص  iنسب به  jكمي مهمتر اس .

5

خنلي مرج ()Strongly Preferred

گزينه يا شاخص  iنسب به  jمهمتر اس .

7

خنلي زياد مرج ()Very strongly Preferred

گزينه  iداراي ارجحن خنلي بنشتري از  jاس .

9

كامالً مرج ()Extremely Preferred

گزينه  iاز  jمالقاً مهمتر و قاب مقايسه با  jننس .
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بننابن

ارزشهاي بننابن را نشان ميدهد مثال  ،8بنانگر اهمنتي زيادتر از  7و پاين تر از  9براي  iاس .

با استفاده از اي مقناس معنارها در قالب ماتريسي به شک ذي نمايش داده شده و آماده ارزش گكاري مي گردد.
معنار1
معنار1

معنار2

…

…

…

…

معنارn

1

معنار2
...
...
...
…
معنارn

1
1
1
1
1
1

ب -تعيين وزن معيارها
پرسشنامه خبره همانگونه كه از نامش مشخص اس نخس با مقايسه زوجي معنارها براساس هدف به تعنن اولوي هير ييك از
معنارها ميپردازد .بنابراي بايد معنارها را براساس هدف دوبهدو با هم مقايسيه كنينم و در نهايي بيه نحيوي كيه مجميوع ارزش
امتنازات كلنه معنارها عدد يك شود ،هر يك از معنارها داراي وزني معن خواهد بود و پس از تصويب شوراي عالي برناميه رييزي
مالک عم قرار خواهد گرف .
گزینههای تصميم
گزينههاي تصمنم در حقنق پروژه هاي پنشنها دي واحدهاي تابعه شيهرداري هسيتند و در قاليب شناسينامه پيروژه كيه حياوي
اطالعات ضروري مورد نناز پروژه اس  ،تدوي و مستندات مربوطه را بدان ضمنمه و ارائه مي گردند ،پشنهادات درييافتي پيس از
ممنزي اسنادي جه ارزيابي و امتناز دهي تحوي دبنرخانه شوراي عالي برنامه ريزي مي شود.
ارزیابي و امتياز دهي
پنشنهادات حوزه ها كه در قالب شناسنامه پروژه ارائه شده اس پيس از ممنيزي اولنيه ميدارک و مسيتندات توسيط كيارگروهي
متشک از كارشناسان خبره حوزه برنامه ريزي و حوزه هاي تخصصي از منظر هر يك از معنارها ارزيابي شده و امتنياز مربيوط بيه
هر معنار تعنن و پس از بي مقناس شدن امتنازات هر پروژه در يك طنيف هيزار امتنيازي ،امتنياز مشخصيي را دريافي كيرده و
گ زارش مربوطه پس از جمع بندي براي تصمنم گنري به شوراي عالي برنامه ريزي ارائه مي گردد.

