مدل تدوین برنامه
برنامه راهبردی سوم شهرداری با مطالعه مدلهای مشهور تدوین برنامه راهبردی و بازنگری مدلهای
تدوین دو برنامه پیشین به صورت ذیل تدوین گردید.

بیانیه چشم انداز
چشم انداز کاشان 4141

کاشان در افق چشم انداز  4141منطقه ای است
منسجم ،هوشمند ،خالق ،دانایی محور ،جذاب برای
زندگی و فعالیت با هویت اسالمی

چشم انداز حوزه فضای سبز
شهرداری کاشان در پایان برنامه ضمن حفظ سرانه فضای سبز موجود  ،نسبت به اصالح
شیوه های نگهداری فضاهای سبز با هدف کاهش هزینه ها و افزایش کارایی منابع بر
اساس طرحهای جامع مورد نظر اقدام خواهد نمود.

چشم انداز حوزه خدمات شهری
شهرکاشان در پایان مهلت برنامه از حیث متغیرهای حوزه خدمات شهری به عنوان شهر
سالم برای زندگی و فعالیت شناخته می شود.

چشم انداز حوزه شهرسازی
شهرداری کاشان در سال  59شهری دارای ضوابط تعریف شده شهرسازی با فرایندهای
تسهیل شده جهت اخذ مجوزهای شهرسازی خواهد بود.

چشم انداز حوزه عمران
پروژه های عمرانی در افق برنامه بر اساس اولویتهای راهبردی و شرایط اقتضایی شهر
انتخاب و بر اساس مکانیزمهای علمی اداره و اجرا می گردند.

چشم انداز حوزه ایمنی
تهدیدات در افق برنامه بر اساس سناریوهای تدوین شده شناسایی و رتبه بندی گشته
اند و تمهیدات الزم برای مبارزه با انها بر اساس اولویت به شیوه موثری در حال اجرا
خواهند بود.

چشم انداز حوزه فرهنگی
شهرداری کاشان در افق برنامه ارتقاء محسوس نشاط جمعی و اصالح رفتارهای
شهروندی در جهت تسهیل تحقق رسالت شهرداری را مد نظر قرار دارد.

چشم انداز حوزه ترافیک
ترافیک شهر کاشان در افق برنامه ،ضمن شناخت اولویتهای اصالح فرایندها و اهمیت
پروژه ها با روانتر شدن عبور و مرور در هسته مرکزی شهر بر اساس اجرای با اولویت
پروژه های اجرایی روبرو خواهد بود.

چشم انداز تحول اداری
نقطه آرمانی شهرداری در حوزه تحول اداری در سال  ، 59مشروعیت غالب اقدامات و
برنامه های شهرداری در نزد افکار عمومی و شهروندان و به ویژه اندیشمندان و
صاحبنظران از طریق ایجاد نظام اداری پویا و هوشمندی که ضمن تکریم اربابان رجوع

ومراقبت بر پاسخگویی صحیح و بموقع و لحاظ شفافیت در همه عملکردها  ،بر اساس
مکانیزمی عقالیی وموجه به تصمیم گیری و اجرای برنامه های خود دست زده و در این
امر به مشارکت بخش خصوصی و شهروندان نیز تاکید دارد محقق گردیده باشد.

چشم انداز اقتصادی
شهرداری در افق برنامه  ،نهادی ارزش آفرین در توسعه تسهیالت به ویژه برای گسترش
تعداد و بازده بنگاههای اقتصادی در حوزه خدمات در مقام قیاس با شهر رقیب است که
درآمدهای آتی آن از عملکرد این بنگاهها  ،افزونتر از هزینه تامین این تسهیالت خواهد
بود .

چشم انداز نهایی شهر کاشان در افق سال 4931
شهرداری کاشان در افق برنامه مدیریت مجموعه شهری ( کاشانی ) سالم  ،بانشاط  ،با
هویت اسالمی  -ایرانی و جذاب برای زندگی و کسب و کار را به عنوان نهادی مشارکت
محور با عملکرد شفاف و مورد اعتماد شهروندان  ،پیمانکاران و سرمایه گذاران به عهده
خواهد داشت که در آن ضمن تعیین و اجرای نظام مند اولویتهای اقتضایی پروژه های
عمرانی ،ترافیکی و ایمنی و الگوی مصوب شهرسازی در مسیر توسعه کالبدی  ،اجتماعی
و اقتصادی شهر با تکیه بر اخذ منابع مالی از گردش کسب و کارهای فعال در شهر و در
بستر گسترش بنگاههای خدمات حرفه ای حرکت خواهد کرد .

