بازتاببرخیسیاستهایکلیاقتصادمقاومتی
دربرنامهراهبردیاصفهان1400
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تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و
علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد
جامعه در فعالیتهای اقتصادی
 سیاست7

2

*هدفخرد12
-راهبرد15

شناسایی فرصتهای جذاب سرمایهگذاری و عرضهطرحهای توجیه اقتصادی آنها

 سیاست5

 ارتقاء مشارکت شهروندان با استفاده از راه اندازی
بانک ایده
 توسعه شهر بر پایه مشارکت و نگهداری شهر با
همکاری شهروندان

راهبرد16 اقداماتکلی
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*هدفخرد14
 اقداماتکلی

*هدفخرد 13و16

 اقداماتکلی

 نوآوری

*اعتالیسطحدانشوفرهنگسازمانی
*توسعهزیرساختهایفناورانهباتأکیدبرکاهش
هزینهاجتماعیخدماتشهر(داری)
 ایجاد مراکز خالقیت و نوآوری و برگزاری
کارگاههای تخصصی
 ایجاد مرکز فناوریهای نوین در راستای ارتباط
بیشتر با مراکز علمی
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*هدفخرد 4و9
 -راهبرد6

 هدفکالن3
*هدفخرد 4و11

 افزایش بهرهوری در مدیریت منابع و
سرمایههای انسانی
* جذب و پشتیبانی از سرمایهگذاریها و فعالیتهای
اقتصادی ویژه در شهر
* توامندسازی و ارتقاء شایستگیها و استعدادهای
منابع انسانی

 افزایش بهرهوری در مدیریت منابع و سرمایههای انسانی

 اقداماتکلی

 ممیزی فرآیندهای شهرداری در راستای بهبود بهرهوری

 اقداماتکلی
9

 اقداماتکلی

 استفاده و بهره برداری ویژه از شرکتهای دانش بنیان

-راهبرد 5و13

 شهرداری الکترونیک
 استقرار نظامهای نوین مدیریتی
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 هدفکالن3
 سیاست1

 افزایش بهرهوری در مدیریت منابع و
سرمایههای انسانی

 ارزش6
-راهبرد16

 مدیریتمصرفانرژیوکاهشآالیندههایمحیطی استقرارنظاممدیریتانرژی
 استقرارمدیریتپاسخگویی
 استقرارنظاممسئولیتپذیریاجتماعیسازمان

سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد
ارزش ،بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش ،مهارت،
خالقیت ،کارآفرینی و تجربه
 هدفکالن3
*هدفخرد 11و13

 اقداماتکلی
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 عدالتمحوری
 کرامتانسانیوحقوقشهروندی

 اقداماتکلی
5

 اقداماتکلی

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید،
اشتغال و بهرهوری ،کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی

 افزایش بهرهوری در مدیریت منابع و
سرمایههای انسانی
* توانمندسازی و ارتقاء شایستگیها و استعدادهای
منابع انسانی

*بهبودفرآیندهایکلیدیسازمانی
 استقرار حسابداری پروژه
 استقرار مدیریت جامع حسابداری شهرداری
 پیادهسازی بودجهریزی عملیاتی
 مدیریت هزینه
 مشارکت
* جذب و پشتیبانی از سرمایهگذاریها و
فعالیتهای اقتصادی ویژه در شهر
* شکوفایی و رونق کسب و کار (خالق) با رویکرد
خودکفایی و سرمایهپذیری عرصههای منتخب
 بهرهگیری از ظرفیت شهرهای خواهر خوانده درگسترش فعالیتها
 برقراری ارتباط با شهرهای خواهر خوانده و
استفاده از تجارب آنها در اداره شهر
 حمایت از فعالیتهای ویژه در شهر جهت جذب
سرمایهگذار
 حمایت از طرحهای ویژه اقتصادی
تقویتوتنوعبخشیظرفیتهایدرآمدی افزایش سطح درآمدهای پایدار
 شناسایی عوارض شهری قابل حصول

*افزایش بهره برداری بهینه از داراییهای
مشهود و نامشهود
 اجرای طرحهای هدایتکننده و محرک توسعه بهمنظور افزایش سرزندگی در محورهای ارزشمند
 بازاریابی اصفهان جهت برندسازی و بهبود تصویرشهر (و توسعه گردشگری)
 اجرای سیستمهای نوین مدیریتی جهت بهبود
فرآیندها و بهرهوری سازمانی

صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها،
منطقیسازی اندازهی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضروری و
هزینههای زاید
*هدفخرد14
 اقداماتکلی
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 افزایش بهرهوری در مدیریت منابع و
سرمایههای انسانی

افزایشارزشافزودهازطریقتکمیلزنجیرهارزشباتأکیدبربرداشتصیانتیازمنابع
*هدفخرد12

 جانشین پروری در سیستم شهرداری

مدیریتمصرفانرژیوکاهشآالیندههایمحیطی تأکید بر مطالعات پیش نیازها برای پروژهها جهت
کاهش تبعات پروژههای شهری
 استقرار نظام مدیریت انرژی

مقابله با ضربه پذیری درآمد
 -راهبرد27
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 کیفیتگرایی

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور
 سیاست7

محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی
نیروی کار و تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد

 افزایش بهرهوری در مدیریت منابع و
سرمایههای انسانی

اصالح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور
 هدفکالن3

پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و ساماندهی نظام ملی نوآوری
 سیاست2

3

 هدفکالن3

 مشارکت
*افزایش بهره برداری بهینه از داراییهای مشهود و
نامشهود

 اقداماتکلی

6

مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف

*بهبودفرآیندهایکلیدیسازمانی
 بهبود فرآیندهای شهرسازی ،عمران و ترافیک
 الکترونیکی نمودن بیش از  200فرآیند شهرداری
 استقرار نظام مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان
 استقرار مدیریت جامع حسابداری شهرداری
 مدیریت هزینه
 استقرار نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد

اصالحنظامدرآمدیدولتباافزایشسهمدرآمدهایمالیاتی.
راهبرد27
 اقداماتکلی

تقویتوتنوعبخشیظرفیتهایدرآمدی بودجه ریزی عملیاتی
 حصول عوارض پایدار
 حرکت از عوارض موردی به عوارض مستمر

 13تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی و سرمایه گذاری
*هدفخرد12

* اعتالی سطح دانش و فرهنگ سازمانی

-راهبرد 5و13

 سازماندهی و نظارت بر جذب نیروی انسانی
 تهیه دستورالعمل ارتقاء مسیر شغلی
 برگزاری کارگاههای تخصصی ویژه کارکنان

*افزایش بهره برداری بهینه از داراییهای
مشهود و نامشهود
بازاریابی اصفهان جهت برندسازی و بهبود تصویرشهر (و توسعه گردشگری)

 اقداماتکلی

 معرفی داخلی و خارجی شهر اصفهان
 بهرهگیری از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده در
گسترس فعالیتها
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