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 مقدمه 

و شناسایي و ارزیابي عوامل موثر بر  شاهدشهردر این فصل از پروژه به شناخت شرایط استراتژیک شهرداری 

مدیریت شهری )شهرداری( مي پردازیم که شامل بررسي سيستم شهرداری شهر و عناصر تشکيل دهنده آن مي 

تعداد کارکنان )وضعيت  مانندمدیریت شهری باشد. هدف از مطالعات این بخش ارزیابي وضع موجود ساختار 

سواد و ميزان تحصيالت و ميزان انطباق پست سازماني با پست ابالغ شده و ميزان انطباق تحصيالت با پست ابالغ 

 آتشنشانيوضعيت  مانند: خدمات شهری مختلف معاونت در بخش هایشده( و سنجش عملکرد شهرداری 

روابط فضای سبز،  معاونت سيما و منظر شهری و. . .(،   حوادث در شهر و)تعداد نيروی کار، تعداد سوانح و 

یافتي از شهرداری هزینه( بر اساس اسناد در -در نهایت به بررسي ماليه شهرداری )درآمد و . . .مي باشد. عمومي

شهرداری این شهر  (Key Issues)مسائل و مشکالت کليدی و استراتژیک  و پس از آن پرداخته مي شود

 استخراج مي گردد. 
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 بررسی و شناخت وضع موجود شهرداری -1

مکانیزم های اجرایی و بررسی و شناخت ساختار سازمانی، تشکیالتی و  -1-1

  مدیریتی

شهرداری، نهادی محلي و مردمي جهت ارائه ی خدمات شهری مناسب به شهروندان مي باشد. در کنار این 

به جز این دو دولت در شهر نيز هست و باید انتظارات دولت را هم برآورده سازد.  جایگاه، شهرداری نماینده ی

عنصر مهم تاثيرگذار بر شهرداری، دیگر دستگاه ها نيز با شهرداری در ارتباطند و از آن تاثير گرفته یا بر آن تاثير 

ند تمامي انتظارها را به شهرداری دارای پيچيدگي های خاصي است و برای این که بتوامي گذارند. بنابراین 

بهترین نحو برآورده سازد، باید اختيارهای خاصي داشته باشد و سازمان تشکيالتي اش پاسخگوی نياز تمام 

 (.1389)صالحي، محمودی،عناصر پيش گفته باشد 

 شاهدشهرمعرفی شهرداری  -1-1-1

 شاهدشهرتاریخچه شهرداری  -1-1-1-1

 بدو در گذراند مي را دهه سهنزدیک به  حاضر درشرایط که ردیدهگ تاسيس 1376 درسالشاهدشهر شهرداری

 نفرسرمکانيک یک و خدماتي کارگر7و کارمند۴با آن پرسنل و نفربوده ۵۰۰۰ شهرقریب جمعيت تاسيس

 . داربودند راعهده شهروندان به خدمت شهر خدمات آب موتورهای

 شهردار -1-1-1-2

 از شهردار ، انتخاب کشور اسالمي های شورا انتخابات و ظایفو تشکيالت، قانون 71 ماده 1 بند مفاد طبق

 اقدام شرایط واجد شهردار انتخاب به نسبت یافتن از رسميت پس بالفاصله که است شهر اسالمي شورای وظایف

از  حامد سلمانيدر حال حاضر آقای مهندس  .باشد شهر شورای عضو همزمان تواند نمي شهردار نماید، مي

 منصوب شده اند.شاهدشهر به سمت شهردار  1397ماه سال  اسفندتاریخ 

  شهرداری معاونان -1-1-1-3

 شهرداری کار وحجم درآمد و بودجه نسبت به ها شهرداری اداری شهرداری که سازمان قانون ۵۴ ماده استناد با

 گذاشته اجرا عموق به کشور وزارت ازتصویب پس و تهيه شهر آن را اسالمي شورای اطالع با شهرداری طرف از

 حکم موجب به شهر شورای تصویب با را خود اختيارات و وظایف از قسمتي تواند مي شد؛ شهردار خواهد

شاهدشهر  شهرداری مصوب، سازمان و تشکيالت طبق .واگذارکند شهرداری مسئوالن سایر یا معاون به کتبي

 :باشد مي زیر اداری مالي و حوزه های معاونت دارای
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 مالي معاونت اداری 

  سازمان مدیریت حمل و نقل 

  معماری و شهرسازیامور 

  عمران و فنيامور 

  فضای سبز و یشهر خدماتامور 

 امور آتشنشاني و خدمات ایمني 

  امور درآمد و سرمایه گذاری 

 امور مالي و ذیحسابي 

 امور منابع انساني و فناوری اطالعات 

 داری شاهدشهرمعاونت ها و سازمان های زیر مجموعه شهرنمودار -1-2-
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 وظایف شهرداری   -1-1-2-1

 اصالحيه و 133۴ سال مصوب شهرداری ها قانون پرداخته، شهرداری ها وظایف شرح به کشور در که قانوني مهم ترین

 و نوسازی ونقان جمله از مختلف، های نامه آیين و مقررات قوانين، آن، از پس. است آن متعدد های الحاقيه و ها،

 مصوب اداری عالي شورای مصوبه ،13۴6 سال مصوب ها شهرداری مالي نامه آیين ،13۴8 سال مصوب شهری عمران

 قوانين از عظيمي حجم اکنون. اند کاسته آن از یا افزوده وظایف شرح این به مکرر طور به آن ها، جزو 1371 سال

 ذی نهادهای سایر و حقيقي اشخاص ها، موسسه ها، اداره حدود و حد و وظایف تعيين به که دارد وجود شهر با مرتبط

 .شهرداری ها است وظایف خاص قوانين از برخي ميان، این در و اند پرداخته شهر امور در ربط

 مي شهر نگهداری و عمراني مدیریتي، های فعاليت یعني شهرداری ها، اصلي وظایف به قوانين این از بخشي ميان این از

 ساختماني فعاليت های بر نظارت ساختمان، پروانه صدور به مربوط موارد به تواند مي قوانين این جمله از که پردازند

 آب مجاری و عمومي انهار معابر، نگهداری و تنظيف و سبز فضاهای و معابر توسعه و اصالح استانداردها، رعایت برای

 چگونگي و استخدام نحوه همچون شهرداری ها نيدرو وظایف به ناظر قوانين، دیگر بخش. کرد اشاره فاضالب و

 های ماموریت و وظایف تسهيل و انجام برای ضروری ستادی وظایف واقع در که آن ها است انساني نيروی سازماندهي

 . شود مي محسوب شهرداری اصلي

 عملکرد ها شهرداری قانوني وظایف اساس بر و است شده پرداخته 1 فصل در تفصيل به ها شهرداری وظایف به

 ادامه به تناسب آورده شده است. در آن نتایج که است شده سنجيده مسئولين و مردم نگاه از شاهدشهر شهرداری

 شرح وظایف حوزه شهرداری شاهدشهر

 واحدها. نيانسجام ب يو هماهنگ بينظم و ترت یو برقرار جادیا یحوزه شهردار برا یواحدها یزیبرنامه ر -

ابالغ دستورات  نيهمچن جهت برنامه ها، مالقات، ارتباطات وجلسات شهردار و یيوو پاسخگ يهماهنگ م،يتنظ -

 شهردار.

 آنها طبق دستور یريگيتابعه و پ یابالغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدها -

و اعاده آنها  دیامضاء نما ایمالحظه و  دیکه شهردار با يو مکاتبات اتیو ارائه پرونده ها، گزارشات، نشر ميتنظ -

 .ربطیه مراجع ذب

نمودن سوابق مربوط  ايها و جلسات و مه شیکنفرانس ها، هما نارها،يسم ليتشک خیتار یآور ادیو  ادداشتی -

 شهردار. ياطالع و مطالعه قبل یبرا

 .مجموعه شهردار ریز یحوزه ها يو مهم روزانه به شهردار با هماهنگ یارائه گزارش مطالب ضرور -

 به حوزه شهردار نيمراجع یيو راهنما یيپاسخگو -
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 الزم جهيشهردار تا حصول نت یاز سو يمکاتبات و موارد ارجاع هيدر خصوص کل یريگيپ -

 یها تيگزارش از نقاط قوت و ضعف فعال هیو ارا یشهردار یواحدها یها تياز فعال دیو بازد يدگيرس -

 مذکور به شهردار. یواحدها

 ایو  یاز طرف کارکنان شهردار یشهردار یها تيفعال یکه ضمن اجرا يدرباره تخلفات قيو تحق يدگيرس -

 . رديگ يصورت م گریاشخاص د

 مياتخاذ تصم یبرا حیگزارش ضمن اظهار نظر صر هيآن و ته تينوع تخلف و حدود مسئول صيو تشخ نييتع  -

 .صالحیتوسط مقامات ذ

 شهروندان و ارائه راهکار. اتیبه انتقادات و شکا یيو پاسخگو يبررس ،افتیدرو  یريگيپ -

 یور العمل هادستطبق  یشهردار ساتيآالت، تأس نيانجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمان ها، ماش  -

 .يابالغ

 و مدارک محرمانه. ساتياز پرسنل، تأس یحراست و نگهدار یمناسب برا ستمياستقرار س -

 .يها و اقدامات حراست تيفعال هيکل تینظارت و هدا ،يسازمانده ،یزیبرنامه ر -

 گزارشات مورد لزوم. هيدستگاه متبوع و ته يوضع حراست يو نظارت و بررسکنترل  -

خدمات و آمار  يمراسمات، اطالع رسان یو اجرا يغاتيتبل ،يفاتینظارت بر حسن انجام امور مختلف تشر -

 .یانجام شده شهردار یها تيفعال

 شهر. یمايدر س يو اسالم يمل ،يبخش بوم تیهو ینام ها و نمادها و توسعه عناصر، حفظ -

 یها تيدر خصوص فعال يو نصب تابلو، پوستر، پرچم، پالکارد و آگه هيته رينظ يفاتیانجام امور مختلف تشر -

 برحسب ضوابط اعالم شده. ،یجار

 .یراهنما جهت اطالع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهر یو انتشار بروشورها هيته -

 |ها. يانمراسم ها، سخنر ،يو مذهب يمل یجشن ها یبرگزار -

و  يفصل یها تيمناسب گزارش فعال نیو تدو هيو ته يبانک اطالعات جادیاطالعات مربوط به ا یجمع آور -

 .یساالنه شهردار

متفاوت  یکردهایبا اقشار مختلف و با رو یشهردار رانیارتباط مؤثر و مستمر مجموعه مد یبرا یزیبرنامه ر -

 یشهر تیریمد

 یساالنه برا ایبروشور ماهانه  ایو انتشار آن به صورت بولتن  یشهردار انجام شده یها تيفعال آماری ارائه -

رسانه  یمردم در امور مربوط به شهر با همکار یراهمک و جلب يگروه یاطالع عموم و انتشار در رسانه ها

 يگروه یها
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در  یاربه شهروندان جهت بهره برد یخدمات شهردار تيفيبازخور در مورد نوع و ک هیشهروندان و ارا از -

 .یشهردار انهيسال یبرنامه ها

در  یجهت بهره بردار یشهردار تیریبازخور در مورد سبک مد هیو ارا یاز کارکنان شهردار يافکار سنج -

 يمنابع انسان یيارتقاء کارا یبرنامه ها

در  یرو دفاع از حقوق حقه شهردا ربطیذ يو مراجع قانون یآن به دعاو هیو ارا يدفاع حیلوا ميو تنظ یريگيپ -

 مراجع مذکور

 يبه معضالت حقوق يدگيرس - يو اظهارنظر حقوق یمرتبط با شهردار یقراردادها هيکل يحقوق يبررس -

 .يدر موارد ارجاع يو اعالم نظر مشورت یشهردار

 تیدر خصوص رعا يو اظهار نظر حقوق یمرتبط با شهردار يو خارج يداخل یقراردادها هيکل يحقوق يبررس -

 و اصالح آن و گزارش به مقام مافوق. حک و عنداللزوم يقانون نیبط و موازضوا تیعدم رعا ای

در  یو دفاع از حقوق حقه شهردار ربطیذ يو مراجع قانون یآن به دعاو هیو ارا يدفاع حیلوا ميو تنظ یريگيپ -

 مراجع مذکور

 تيامالک و تثب ثبت اسناد و يدر دفاتر رسم یو امالک متعلق به شهردار يو اقدام به ثبت اراض یريگيپ -

 امالک و مستحدثات متعلق به هيبر کل یشهردار تيمالک

و امالک مورد  ياراض يو کارشناس يابیو ارز يدفاتر خاص امالک. بررس ميبرابر مقررات و تنظ یشهردار -

 در هر طرح.  ازيفهرست مورد ن هيو ته جارهياست و فروش و اجاره و دیاعم از خر یمعامله شهردار

 يدر دفاتر اسناد رسم یشهردار يمعامالت ملک هيکل جام اقدام به ان  -

اطالعات  نیآخر یصادره و نگهدار یآن طبق دستورالعمل ها راتييو تغ یشهردار ياراضثبت دفتر امالک و  -

 .یمتعلق به شهردار يامالک و اراض

امالک  قيقد تيوضع نييمعوض و تع یواگذار اتيانجام شده از لحاظ صحت عمل يتملک یپرونده ها يبررس -

 ياحتمال تخلف گزارش موارد هيبه عنوان معوض و ته افتهی صيتخص

ضوابط و صرفه و صالح  تیبا رعا یکاربر رييبا اخذ مجوز تغ یشهردار ياختصاص ياراض کيتفک یاقدام برا -

 یشهردار

 اسناد آنها. یو نگهدار یبر مستغالت متعلق به شهردار یشهردار تيمالک يثبت رسم یاقدام برا -

 یشهردار يدر ثبت مشخصات امالک عموم داماق -

و برخورد  نيو اخطار به متخلف یو مستغالت شهردار يمستمر از اراض یحفاظت و نگهدار د،یاقدام در بازد -

 حسب مورد
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 گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار هيته -

 مربوط به شغل. فیظاو ریمحوله طبق دستور مافوق و سا فیوظا ریانجام سا -

 شاهدشهرشهرداری حوزه ها و واحدهای مستقر در  ،، سازمانو شناخت عملكرد معاونت  بررسی -1-1-3

با توجه به اهميت و ضرورت مقوله سنجش وضعيت مدیریت شهری در استنتاجي صحيح و کارآمد، در این بخش از 

جوانب مختلف در جهت نيل به بررسي کمبودها از شاهدشهر گزارش به بررسي وضعيت واحدهای مختلف شهرداری 

و کاستي های بخش مدیریت شهری و اقدام به یک برنامه ریزی راهبردی و مدون در جهت رفع مسائل و مشکالت 

پرداخته مي شود. الزم به ذکر است در طي مصاحبه ها صورت پذیرفته با مسئولين واحدهای مختلف شهرداری، 

 .استیک از دوایر مالک عمل کارشناسان بوده  پرسشنامه های تخصصي ویژه هر

به صورت مجزا صورت اری شامل معاونت ها، سازمان ها عالوه بر این مصاحبه هایي با هریک از بخش های شهرد

گرفت که در آن عالوه بر بررسي مسائل و مشکالت آن بخش به دریافت نظرات مسئولين هر بخش در خصوص 

الزم االجرا در شهر پرداخته شد که نتایج آن به تفکيک در ادامه به صورت مشروح اقدامات و پروژه های ضروری و 

 آورده شده است.
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 شاهدشهراونت  اداری و مالی شهرداری مع -1-1-3-1

ایفا مي منابع انسانی و  منابع مالی و درآمدیمعاونت مالي و اداری نقشي مهم و حساس در رابطه با مدیریت بر 

 مهم در توسعه هر نهاد، سازمان و مجموعه محسوب مي شوند. کند که دو محور

با توجه به اینکه نيروی انساني گران بها ترین منبع سازماني برای شکوفاسازی استعدادها و دستيابي به عملکرد عالي در 

کافانه به را دارایي مي نامند و با یک نگاه موش منابع انسانیسازمان ها محسوب مي شود بدین سبب در عصر حاضر 

جایگاه و نقش شهرداری ها در پيشبرد توسعه شهری ، ضروری است معاونت مالي و اداری همواره در جذب، پرورش، 

 تشویق و ترغيب نيروهای کارا و تالشگر پيشگام باشد.

 پرداخته مي شود. معاونت اداری و مالي شهرداری شاهدشهر  نيروی انساني در این بخش به بررسي و ارزیابي

 شاهدشهرایف معاونت اداری و مالی شهرداری وظ

 و مالي به شرح زیر تعریف شده است:وظایف معاونت اداری شاهدشهر بر اساس اطالعات دریافتي از شهرداری 

 شده هزینه اعتبارات و هاهزینه حساب نگهداری و سازمان معامالت و هاهزینه کليه بر نظارت  

 مصوب بودجه اعتبارات حدود در مالي تعهدات انجام  

 سازمان عمليات وبودجهبرنامه تنظيم  

 سازمان ساالنه ترازنامه و بودجه تفریغ و مالي هایگزارش تهيه  

 سازمان هایدارائي و اموال کليه نگهداری و حفظ در نظارت  

 سازمان تدارکات امور انجام  

 سازمان کاری دهایفراین و تشکيالت امور انساني، منابع اداری، خدمات تأمين و ریزیبرنامه  

 سازمان کارکنان ارزشيابي و آموزشي هایدوره اجرای و ریزیبرنامه  

 سازمان کارکنان بر ناظر استخدامي مقررات و هانامهآئين اجرای  

 کارکنان درماني خدمات و بازنشستگي و بيمه به مربوط مقررات اجرای 

 بایگاني اصول و مقررات مطابق هاپرونده و مدارک و اسناد اوراق ها،نامه نگهداری و حفظ  

 مراجعات و مکاتبات ازلحاظ حقيقي و حقوقي از اعم اشخاص و مؤسسات با سازمان اداری ارتباط تأمين 

 سازمان موردنياز پشتيباني خدمات تأمين و ارائه 
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 نيروی انسانی شهرداریآسيب شناسی  -1-1-4

 شاهدشهر شهرداری انسانی نيروی ارزیابی -1-1-4-1

، در جهت ارزیابي هر چه بهتر نيروی انساني شاهدشهر ین بخش از گزارش به بررسي مشخصات فردی کارکنان شهرداری در ا

به طور کلي  1398سال  در شاهدشهر شهرداری پرداخته مي شود. با توجه به فهرست مشخصات کارکنان شاغل در شهرداری 

تفصيلي به بررسي وضعيت تحصيلي، خدمتي و  پستي کارکنان   به طورادامه که در مي باشد  کنکار 12۰شهرداری دارای 

 پرداخته مي شود.

 1398در سال  بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب نوع استخدام -1-1-4-1-1

رسمي، قراردادی، پيماني( وکارگر )رسمي و قالب استخدامي تحت عناوین کارمند ) ۴در شاهدشهر تمامي پرسنل شهرداری 

 مشغول خدمت مي باشندکه توزیع نسبي آن ها بر حسب نوع استخدام به شرح جدول زیر است:ی( قرارداد

 

 استخدام نوع حسب برشاهدشهر  شهرداری کارمندان کل فراواني توزیع: 1نمودار شماره 

   

    

    

    
           

                

          

               

 

 

 بر حسب نوع استخدام شاهدشهرشهرداری ارکن ک 12۰کل  : توزیع فراواني1جدول شماره

  )درصد( توزیع نسبي )نفر( تعداد نوع استخدام

 2.۵ 3 کارمند رسمي

 27.۵ 33 کارمند قراردادی

 ۰ ۰ انيکارمند پيم

 ۴۴.17 ۵3 کارگر رسمي

 2۵.83 31 کارگر قراردادی

 1۰۰ 12۰ جمع 

 شاهدشهر شهرداری  مأخذ:
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 1397در سال  تحصيالت بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب ميزان -1-1-4-1-2

در خصوص سطح تحصيالت پرسنل اداری شاغل در شاهدشهر بر اساس اطالعات جمع آوری شده از شهرداری 

تحصيالت دیپلم و دارای  %67.۵معادل نفر  81نفر پرسنل مورد بررسي  12۰از تعداد  1398نتهي به سال مشهرداری 

س مي باشند که فوق ليسانليسانس و دارای مدرک  %23.66ر معادل نف 32دیپلم،  فوق   %۵.83نفر معادل  7، زیردیپلم

کارگری  -ي و ستادی اعم از کارمندی ثابت شامل کليه کارکنان شاغل در رده های اداری، پشتيبان البته چون این آمار

و دیپلم  مشمول قانون کار و پرسنل قراردادی بوده به همين دليل ميانگين نفرات دارای مدرک تحصيلي زیر دیپلم

 درصد نسبتا باالیي از نمودار را به خود اختصاص داده اند.

 جدول شماره: مقدار و فراوانی نسبی پرسنل به تفكيک ميزان تحصيالت

 

 

 

 

 

 

    

    

   

    

      
         

      

          

       

           

      

 
درصد از کارکنان زیر دیپلم هستند، مي توان با جذب نيروی متخصص و استفاده از علم و  ۵6.67توجه به اینکه   با

تر با جذب  دانش این افراد شتاب بيشتری در پيشبرد اهداف و مقاصد شهرداری بوجود آورد. و در پست های حساس

 نيروی فوق ليسانس و دکترا مي توان مدیریت و خدمات شهرداری را بهبود بخشيد.

مدرک تحصيل عنوان  توزیع نسبی جمع کل 

 )درصد(

 ۵6.67 68 زیر دیپلم

 1۰.83 13 دیپلم

 ۵.83 7 فوق دیپلم

 23.33 28 ليسانس

33.3 ۴ فوق ليسانس  

 ۰ ۰ دکترا

 1۰۰ 12۰ جمع کل
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شهرداری بر حسب ميزان انطباق پست سازمانی و پست ابالغ  بررسی وضع موجود کارمندان  1-1-3-1-3

 شده

 پست با هستند، کار به مشغول آن در حاضر حال در که پستي یعني ،مندانکار شده ابالغ پست تطابق بخش این در

 این بر. است گرفته قرار ارزیابي مورد اند، درآمده شهرداری استخدام به عنوان آن تحت که پستي یعني ها آن سازماني

 عدم این مابقي درصد 7۰ در و بوده آنها سازماني پست بر منطبق ابالغيشان ست آنان کل از درصد 3۰ معادل از اساس

باق پست سازماني با پست ابالغ شده باعث مي شود نيرو در زمينه کاری خود نتواند آن عدم انط. شود مي دیده انطباق

گونه که شایسته است توانایي خود را نشان دهد و باعث کاهش انگيزه نيرو در مواردی شود که پست ابالغي پایين تر از 

 پست سازماني است.

 نطباق پست ابالغ شده با پست سازماني بر اساس ا شاهدشهر شهرداری : تعداد کارمندان 3جدول شماره

 درصد تعداد عنوان 

 66.66 24 وجود انطباق

 33.3۴ 12 عدم وجود انطباق

 1۰۰ 36 جمع

 شاهدشهرشهرداری  مأخذ:

 

 بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب انطباق تحصيالت با پست ابالغ شده -1-1-3-1-4

رمندان شهرداری با پستي که در حال حاضر مشغول به کار هستند مورد ارزیابي در این بخش ميزان انطباق تحصيالت کا

تر صورت گرفته است. لذا به جهت سادگي کار، از بررسي  های مهم قرار گرفته است. البته این انطباق در مورد پست

 کارگران خدمات شهری، باغبان، نگهبان، راننده، سرایدار در این بخش پرهيز نموده ایم. 

 بر اساس انطباق تحصيالت  با پست ابالغ شدهشاهدشهر : تعداد کارکنان شهرداری ۴ول شمارهجد

 درصد تعداد عنوان

 انطباق
25 69.۴۴ 

 عدم انطباق
 11 3۰.۵6 

 1۰۰ 36 جمع

 مشاور بر مبنای اطالعات شهرداری محاسبات مأخذ:
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 کاربررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب سابقه  -1-1-3-1-5

در جدول ذیل تعداد کارمندان شهرداری بر حسب ميزان سابقه کار هر یک از آنها طبقه بندی شده است. بيشترین 

سال  ۵سال سابقه کار دارند. درصد کارکناني که سابقه کار آنها کمتر از  1۰-6درصد کارکنان  36.۴۴تعداد معادل 

درصد از کل کارکنان شهرداری دارای  62.71ال حاضردرصد از کل کارکنان مي باشد. لذا در ح 7.63است حدود 

  سال هستند. 11سابقه خدمت باالی 

 کار سابقه ميزان اساس بر شهرداری کارکنان نسبي : توزیع۴جدول شماره

 درصد تعداد سابقه کار

 7.627 9 سال ۵تا  1بين 

 29.66 35 سال 1۰تا  6بين 

 36.۴۴ 43 سال 1۵تا  11بين 

 23.73 28 الس 2۰تا  16بين 

 2.۵۴ 3 سال 2۵تا  21بين 

 ۰ 0 سال و بيشتر 26

 1۰۰ 118 جمع

 محاسبات مشاور بر مبنای اطالعات شهرداری مأخذ:

 

 آسيب شناسی و چالش های منابع انسانی شهرداری شاهدشهر

 حقوق وضعيت از کارکنان نارضایتي -

 عدم مطابقت چارت سازماني مصوب با ساختار فعلي -

 شغلي زیاد در شهرداری شاهدشهر تغيير و گردش -

 فقدان برنامه ریزی علمي و کارآمد منابع انساني  و عدم تناسب خروجي و ورودی به لحاظ کمي و کيفي  -

 عدم استقرار سيستمي جامع و مکانيزه نيروی انساني متمرکز -

 کارمندان برای الزم رفاهي سيستم فقدان -
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 انتصابات در ساالری شایسته فقدان -

 سازمان در ادفس زیاد حجم -

 )غيرخودی و خودی) سازمان شدن دوقطبي -

 راهكاری های پيشنهادی

تالش در ترویج تفکر ساختار سيستمي در شهرداری و شهر در قالب چرخه طراحي، اجرا و ارزیابي در تمام  -

 شئونات شهر و شهرداری

اده از نظرات و مدلهای همکاری و هماهنگي و توسعه ارتباطات و فناوری با مجامع علمي، دانشگاهي و استف -

سيستم مالي و اداری سازمان شهرداری با هدف نهایي ایجاد پویایي، افزایش نوین آموزش، طرح ریزی، 

 کارایي و پيشبرد اهداف توسعه شهری

 شایستگي مدل بر مبتني انساني منابع مدل طراحي -

ای برنامه ای شهر و شهرداری تدوین طرح آموزش جامع شهرداری توسط متوليان امر با توجه به چشم اندازه -

ساله شهرو  2۰اسل و سندچشم انداز ۵مانند طرح های جامع و تفصيلي، استاني و منطقه ای، برنامه عملياتي 

 شهرداری شاهدشهر

 شناخت استعدادها، عالیق، انگيزه ها و شخصيت نيروی انساني از طریق ایجاد ارتباطات نيروی انساني -

 ار دادن افراد در مناسب ترین پست سازماني(جانمایي شغلي در سازمان )قر -

 برنامه ریزی جهت افزایش رضایتمندی شغلي -

 حوزه هاروسای سازمان ها و  توانمندسازی و آموزش ریزی طرح -

 از طریق: استقرار سيستمي جامع و مکانيزه نيروی انساني متمرکز -

 ارزیابي عملکرد نيروی انساني .1

2. HSE 

 مسير شغلي .3
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 نظام های مشارکت .۴

 های انگيزشينظام  .۵

 نظام های تشویق و تنبيه .6

 ISO 10015نظام اموزش مبتني بر استانداردهای  .7

 افزایش اعتماد سازی و براتگيزی مسئوليت پذیری در بين مناطبع انساني سازمان شهرداری -

 آموزش نيروها در عملکرد تيمي و تشکيل گروه های خوشه ای در شهرداری از طریف تشکيل اتاق فکر -
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 شاهدشهر  شهرداری شهرسازی و معماری امور -1-1-4-3

 عهده را معماری و شهرسازی طرحهای اجرای نظارت و ریزی برنامه وظيفه شهرداری معماری و شهرسازی امور

 . نماید مي وظيفه انجام شهرسازی تخصصي امور در که است دار

 بر عالوه حوزه این تشکيالتي چارت در و معماری و شهرسازی حوزه به محوله وظایف انجام راستای در

 ها مدیریت این از هریک که کنند مي فعاليت تشکيالتي سطوح نظر از مدیریت پنج صد ماده کميسيون دبيرخانه

 : دارند بعهده را نظارتي وظایف از بخشي

 شهری طراحي و زیباسازی مدیریت  

 راهبردی و کالبدی طرحهای مدیریت 

 شهرسازی نظارت و هماهنگي مدیریت 

 شهرسازی یکپارچه سيستم مدیریت 

 ناظر مهندسين امور و شهر حاشيه ساماندهي و قدیمي های بافت مدیریت 

 صد ماده کميسيون دبيرخانه 

 شهری عمران توسعه ریزی برنامه و مطالعات نهاد 

دارای آسایش و به سوی شهری سرسبز و شاهدشهر از جمله آرمان های سند چشم انداز، پيش بردن  

ارتقا کيفيت دارای ساختار و زیرساخت های مناسب است. چنين هدفي در گرو  گردشگر پذیر و،آرامش

ر همراه با اصول ایمني و زیبایي و انسجام شهر با ساماندهي نماها، سيما و منظر شه شهرسازی و معماری

بخشي به کالبد محله ها و بافت های شهری و توسعه کالبدی شهر متناسب با اصول توسعه پایدار و حفظ محيط 

 زیست است.

تي و کارکرد های زندگي شهری در این راستا، از یک سو، شهرداری متعهد به آراستن شهر از جنبه زیبایي شناخ

، نظارت بر استقرار الگوها و ضوابط شهریدیگر، ابزار الزم برای تحقق این امر در تدوین  و از سویاست 

 کاربری ها و التزام شهروندان به قانون مداری و رعایت قوانين و مقررات شهروندی قابل تصور است. 

 

 

 

روندان پيرامون توسعه خدمات الكترونيک و آی تی در نظرات شه

 شهر زنجان به تفكيک محله سكونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  ن

توسعه 

خدمات 

الكترونيک 

 و آی تی

مشكل 

کم 

 اهميت

5.6% 10.7% 10.1% 9.0% 

مشكل 

 بااهميت

 متوسط

30.8% 33.9% 20.2% 25.1% 

مشكل 

 مهم

15.0% 35.7% 25.0% 23.8% 

مشكل 

 بسيارمهم

48.6% 19.6% 44.7% 42.2% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0% 

 ماخذ: پرسشنامه شهروندان
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 :شهرسازی و معماری اموروظایف 

 به توجه معماری با و شهرسازی طرحهای تهيه منظور به کلي های برنامه مشي خط تعيين و بررسي 

 شهر آتي و فعلي احتياجات

 وسازهای ساخت به مربوط امور هماهنگي خصوص در دستورالعملها و ضوابط تدوین بر نظارت 

 شهری

 مناطق شهرداری اهنگي هم با شهری سازهای و ساخت ناظر مهندسين به مربوط امور به رسيدگي 

 و واحدها یا سایر ازمناطق واصله تفصيلي و اجرائي طرحهای صالحا و تغيير پيشنهادهای کليه بررسي 

 شهرداری تابعه و وابسته سازمانهای

 و نقشه جامع ضوابط براساس شهر حریم و محدوده داخل اراضي از استفاده نحوه بر نظارت 

 مربوطه دستورالعملهای و قوانين و مصوب تفصيلي طرحهای

 معماری و شهرسازی زمينه در وحقوقي قيحقي اشخاص و مناطق با مکاتبات انجام 

 های هسته وشاهدشهر  شهر حاشيه ساماندهي برای موضعي و موضوعي و راهبردی طرحهای تهيه 

 شهر اطراف جمعيتي

 ای تفصيلي طرحه و جامع نقشه ضوابط رعایت با اراضي تفکيک منظور به نظارت و ریزی برنامه 

 معماری سنتي اولویت باشاهدشهر  شهر سازی زیبا منظور به گذاری سياست و ریزی برنامه 

 مافوق دستور طبق محوله وظایف سایر انجام 

  :شهری توسعه های طرح مدیریت وظایف شرح

 و حوزه در معماری و شهرسازی شهری، طراحي راهبردی، طرحهای تهيه روند بر کنترل و نظارت 

 مناطق

 ذیربط های سازمان سایر و داریشهر مناطق در رویه وحدت حفظ منظور به الزم ریزی برنامه  



 

18 
 

 آن ذیل های تبصره و بندها و شهرداریها قانون 99 ماده اجرای بر مدیریت و نظارت 

 وسندهای شهرداریها قانون 99 ماده اساس بر شهر حریم در اساسي راهبردهای پيشنهاد و تدوین 

 شهر تفصيلي و جامع طرحهای

 آنها تفکيک و شهر حریم و محدوده داخل اراضي از استفاده نحوه بر نظارت 

 ذیربط مراجع هماهنگي با ذیصالح مشاور مهندسين طریق از تفصيلي مطالعاتي طرحهای تهيه 

 و واحدها سایر یا مناطق از واصله تفصيلي و اجرایي طرحهای اصالح و تغيير پيشنهادهای کليه بررسي 

 شهرداری تابعه سازمانهای

 منظور به شهر مصوب تفصيلي طرح دقيق اجرایي نحوه هب مربوط تورالعملهایسد و بخشنامه صدور 

 شهرداری مناطق کليه در رویه و  وحدت

 و شهری طراحي معيارهای و ضوابط به مربوط دستورالعملهای تدوین و تهيه منظور به ریزی برنامه 

 معماری

 تفصيلي طرحهای تصویب منظور به پيشنهادات و لوایح تنظيم و تهيه و شهری تفصيلي طرحهای بررسي 

  مافوق دستور طبق محوله وظایف سایر انجام 

 :سازها و ساخت بر نظارت و هماهنگی مدیریت وظایف شرح

 و شهرسازی مسایل به مربوط ضوابط و مقررات و ها نامه آیين تدوین و تهيه منظور به ریزی برنامه 

 پيشنهاد

 شهرسازی امور در مختلف استانداردهای    

  موجود دستورالعملهای و ضوابط به توجه با مناطق شهرسازی هایواحد در هماهنگي ایجاد 

 و حوزه در معماری و شهرسازی شهری، طراحي ، راهبردی های طرح تهيه روند بر کنترل و نظارت 

 مناطق
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 ذیربط سازمانهای سایر و شهرداری مناطق در رویه و وحدت حفظ منظور به الزم ریزی برنامه 

 صد ماده کميسيون به ارجاعي های برنامه بندی قهطب و نگهداری و ثبت در نظارت 

 تفصيلي طرحهای و جامع نقشه ضوابط رعایت با اراضي کاربری تغيير و تفکيک اجازه صدور به اقدام 

 مصوب

 پيشنهاد و شهرسازی مسایل به مربوط ضوابط و مقررات و ها نامه آیين تدوین و تهيه در اقدام 

 یشهرساز امور در مختلف استانداردهای

 شهرسازی طرحهای کليه برای دستورالعمل و شناسنامه تنظيم و تهيه در اقدام 

 ذیربط مراجع هماهنگي با ذیصالح مشاور مهندسين طریق از تفصيلي مطالعاتي طرحهای تهيه 

 منظور به شهر مصوب تفصيلي طرح دقيق اجرایي نحوه به مربوط دستورالعملهای و بخشنامه صدور 

 شهرداری طقمنا کليه در رویه وحدت

 و شهری طراحي معيارهای و ضوابط به مربوط های دستورالعمل تدوین و تهيه منظور به ریزی برنامه 

 معماری

 شهری احجام و ها نمادها،المان اجرایي های نقشه تهيه بر نظارت 

 کشي نقشه و برداری نقشه مراحل کليه بر نظارت 

 مافوق دستور طبق محوله وظایف سایر انجام  

اهم برنامه ها  نقطه نظرات، ، شاهدشهرحوزه شهرسازی شهرداری صاحبه و مکاتبات صورت گرفته با براساس م

 :داشته انداعالم  این حوزه را به شرح زیر اولویت های کاری در و

 تهيه برنامه های عملياتي جهت تنظيم رویه و کاهش بروکراسي اداری حوزه شهرسازی -

 افزایش تعداد نيروهای متخصص حوزه -

 گيری بازبيني طرح تفصيلي و مغایرات موجودپي -
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 افزایش درآمدهای ناشي از عوارض نوسازی به عنوان درآمد پایدار شهرداری -

 راه اندازی سيستم اتوماسيون شهرسازی -

 ارائه تسهيالت و اطالع رساني جهت نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهر شاهدشهر -

 1۰۰به موقع و تشکيل منظم کميسيون ماده ساماندهي ساخت و سازهای غيرمجازرسيدگي -

با  در زمرهنفر  هزار 3۰غرب استان تهران با جمعيتي نزدیک به  شهرهایکه به عنوان یکي از  شاهدشهرشهر 

گردد. در ارزیابي شاخص های مختلف شهری و ساختار و  ی منطقه محسوب ميشهر نقطه ظرفيت ترین

يری از اسناد باال دستي، که سند ضوابط و مقررات طرح تفصيلي، فضاهای موجود در حوزه شهرسازی با بهره گ

مهمترین سند اجرایي به منظور تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردهای بلندمدت توسعه و عمران شهر ابزاری 

 .برای هدایت و کنترل تحوالت کالبدی و ساماندهي شهر بر اساس نظام پهنه بندی و کاربری مي باشد

ی )طرح تفصيلي( با عنایت به ابالغيه طرح تفصيلي و ضوابط و مقررات آن و شناخت وضع در حوزه شهرساز

توان با سنجش توان های توسعه و انطباق با مصوبات بصورت یک برنامه کوتاه مدت نسبت به  موجود مي

بخش تصحيح و تغيير در ضوابط و دستورالعمل های ابالغي که مورد نارضایتي و اعتراض شهروندان را در 

تراکم و سطح اشغال داشته به صورت یک الیحه به شورای محترم اسالمي و پس از اخذ موافقت جهت بررسي 

ارسال نمود، همچنين تشویق و مشارکت مردم در امر ساخت و ساز که در حال حاضر  ۵نهایي به کميسيون ماده 

یط و بستری مناسب و مطلوب در فرآیند مي تواند به عنوان یکي از مهمترین عامل درآمدهای پایدار دانست، شرا

صدور پروانه ساختماني استعالمات و دسترس بودن نقشه طرح تفصيلي به همراه ضوابط و مقررات جدید جهت 

 ارتقا آگاهي شهروندان در خصوص شهری که در آن زندگي مي کنند.

ضعف و قوت و فرصت و ارتباط با مراکز دانشگاهي و سوق دادن اساتيد و دانشجویان جهت بررسي نقاط 

 نامه( ارائه گردد. پایانتهدید در قالب طرح و برنامه هایي )مقاله 

تدوین یک برنامه زمانبندی بصورت یک چارچوب منظم و یکنواخت در امر ارائه خدمات به شهروندان در 

رضایت کليه مناطق و نواحي و جلوگيری از هرگونه موازی کاری و یا به نوعي تصدی گری که در نهایت 

 ارباب رجوع را در پي خواهد داشت و راندمان کاری نيز باال خواهد رفت.

بي شک طرح تفصيلي بدون ابهام و مشکالت نبوده است لذا شایسته است یکي از مهم ترین برنامه ها و با 

اولویت ترین امور در این حوزه، جمع آوری اطالعات و دسته بندی تقاضای مراجعين در خصوص نياز های 

آنان که مرتبط با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مي باشد. اقدامات الزم به لحاظ بازنگری طرح تفصيلي و 



 

21 
 

منتفعه نمودن ارباب رجوع در مورد برخي از مقررات که نياز به تجدیدنظر دوباره داشته که این امر موجبات 

 رگ را خواهد داشت.افزایش در امور سرمایه گذاری و ساخت و ساز چه در واحدهای کوچک و بز

البته با توجه به اینکه قدمت بناها در محله ها شهر دارای بافت قدیمي و فرسوده مي باشد نياز به یک همت بلند 

در یک برنامه کوتاه مدت جهت تهيه ضوابط تشویقي بافت فرسوده توسط شهرداری و مشاور مربوطه و تسریع 

، پهنه های نابسامان ابادعليفرسوده مرکز شهری در هسته قدیمي در اجرای مراحل قانوني آن را مي طلبد. بافت 

های فرسوده  . گستردگي بافت خلج اباد و محمود ابادو گستره های حاشيه ای در  درازهو  شهسواری هادر 

شهری موجب شده است که شناسایي، مساله یابي، توان سنجي و ارائه راه کارهای بهسازی و نوسازی این گونه 

به عرصه ای حساس از برنامه ریزی و طراحي شهری در شرایط امروز کشورمان بدل شده است که تجهيز بافتها 

اجرایي را نيازمند است لذا اجرای چنين مسئوليتي بدون وجود منابع مالي  -و توسعه کارشناختي و مدیریتي 

 مناسب، پایدار و کافي، تحقق نخواهد یافت.

تأمين مشارکت در سطوح برنامه ریزی و طرح ریزی، اجرا و  -1داف کالن : البته شهرداری در نظر دارد با اه

ساماندهي بافت فرسوده به منظور ارتقای کيفيت محيط زندگي  -2-بهره برداری و مدیریت نوسازی و بهسازی 

بهسازی بهسازی فضاها و بناها را از طریق تشویق ساکنان و مالکان به  -3-مردم و رفع فرسودگي ها و نابساماني 

 .خوداقدام نماید محيط زندگي خصوصي و عمومي

در حوزه شهرسازی عمده برنامه در قالب اسناد باالدستي تعریف گردیده که هميشه برنامه های کوتاه مدت و 

بلند مدت در ارتباط تنگاتنگ و پيش زمينه بوده است که این موضوع را مي توان در تامين کليه نيازهای شهری 

های خدماتي و سایر نمود خواهد داشت بطوریکه هر چه طبق برنامه و ضوابط پيش برویم در آینده اعم از سرانه 

 خواهيم شد. با مشکالت کمتری مواجه

ضمنا برنامه های اموزشي مرتبط با نوع کار هر پرسنل جهت هر چه بهتر شدن کيفيت و کميت خدمات به 

 اهد رفت.و در نهایت بهره وری اداره باال خو مراجعين محترم

طرح آمایش اراضي یکي از برنامه های بلند مدت که شرایط مناسب جهت استفاده بهينه و متمرکز نمودن 

کاربرهای مشابه در یک منطقه و جلوگيری از پراکندگي و تغيير کاربری در سطوح اراضي شهر خواهد گردید 

 محدوده و حریم شهر لحاظ گردد. که این امر مي بایست در

مترین اقدام پيش روی حوزه حساس شهرداری شاهدشهر، اقدام به بازبيني طرح جامع و تفصيلي بوده از جمله مه

که در حال حاضر، عدم تطبيق با وضع موجود، آنالوگ بودن و ضعف در زیرساختهای نرم افزاری وسخت 

 افزاری از جمله ضرورت های پيش روی این حوزه مي باشد.
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 اطالعات فناوری

 هایبرنامه قالب در آن اجرای بر نظارت و شهرداری کارکنان موردنياز آموزشي هایدوره سایيشنا و بررسي -

 آموزشي

 بيمه به مربوط مقررات و اجتماعي تأمين و کار قانون استخدامي، مقررات و هانامهآئين دقيق اجرای بر نظارت - 

 کارکنان درماني خدمات و بازنشستگي و

 بایگاني اصول و مقررات مطابق هاپرونده و مدارک و اسناد اوراق ها،نامه نگهداری و حفظ بر نظارت – 

 هانامهآیين و هادستورالعمل اساس بر ساليانه ارزشيابي هایطرح بر نظارت و تنظيم و تهيه - 

 جهت مرتبط مسائل پيرامون الزم هایگزارش تهيه و اداری امور انجام حسن در مراقبت و مکاتبات بررسي - 

 مافوق قاماتم

 نظارت طراحي، مطالعه، - کارکنان بازنشستگي و بيمه ورزشي، رفاهي، امکانات رساني بروز و ارتقاء بررسي، - 

 اعم اشخاص و مؤسسات با شهرداری اداری ارتباط تأمين در نظارت - شهرداری در بهينه فرایندهای استقرار بر

 مراجعات و مکاتبات ازلحاظ حقيقي و حقوقي از

 و شهر شورای عمومي جلسات در طرح جهت هاآن ارائه و تنظيم و وارده هاینامه کليه و لوایح بتث - 

  آن زیرمجموعه فرعي کميسيون هایي

 شهرداری کارآمد و بروز جامع، آماری اطالعاتي بانک ایجاد منظوربه ریزیبرنامه -

 روزرسانيبه و افزارینرم و افزاریختس ارتقاء و الکترونيک دولت سمت به حرکت جهت الزم بستر ایجاد -

 شهرداری اطالعات فناوری توسعه جهت مداوم

 شاهدشهرسرمایه گذاری شهرداری  امور درآمد و  -1-1-4-6

 مشارکت: و گذاری سرمایه امور نامه شيوه

 گذاری سرمایه عالي هيأت اختيارات و وظایف- 6 ماده

 پيشنهاد کميسيون توسط که اولویتها تعيين و ارکتمش و گذاری سرمایه عناوین و موضوعات تصویب.1

 شود مي

 برای فراخوان ترک یا محدود فراخوان طریق از کننده مشارکت یا گذار سرمایه انتخاب فرایند تصویب.2

 مشارکت و گذاری سرمایه های طرح از یک هر

 آنها خصوص در تصميم اتخاذ و کارشناسي کميسيون پيشنهادات بررسي.3
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 شرکاء و گذاران سرمایه هایين انتخاب.۴

 مشارکت و گذاری سرمایه قراردادهای تصویب.۵

 دیگران به نامه شيوه این موضوعات زمينه در را خود اختيارات توانند نمي آن اعضای و عالي هيأت :1 تبصره

 نمایند تفویض

 از پس نامه وهشي این طبق گذار سرمایه نهایي انتخاب جهت گذاری سرمایه عالي هيأت تصميم :2 تبصره

 داشت خواهد اجرایي قابليت شهر اسالمي شورای علني  صحن در تصویب

 گذاری سرمایه عالي هيأت رئيس اختيارات و وظایف - 7 ماده

 عالي هيأت تصویب از پس آنها احکام صدور و گذاری سرمایه کارشناسي کميسيون اعضای انتخاب .1

 گذاری سرمایه

 نامه هشيو این اجرای برحسن نظارت .2

 کار انجام حسن و قراردادها اجرای و انعقاد فرآیند بر عاليه نظارت .3

 نامه شيوه این رعایت با قرارداد انعقاد .۴

 شرح وظایف امور درآمد و سرمایه گذاری شهرداری شاهدشهر

 صالحیو ارائه آن به مراجع ذ یخدمات شهردار یتعرفه عوارض و بها نیو تدو هيته ميو تنظ هيته. 

  یو اقدام الزم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهردار یزینامه ربر. 

 يوصول در آوردن بده طهيو به ح یحقوق شهردار یفايو است صيالزم به منظور تشخ رياتخاذ تداب 

 .یشهردار قانون 77ماده  ونيسيکم رخانهيو انجام امور دب انیمعوقه مؤد

 جذب کامل و بموقع آنها در  یالزم برا ريتدابو اتخاذ  يوصول یجذب و وصول عوارض و درآمدها

 بودجه مصوب. یراستا

  و جلب مشارکت مردم و اشخاص  یگذار هیجذب سرما یبرا ريو اتخاذ تداب يهماهنگ ،یزیبرنامه ر

و صنعت  رساختهایو توسعه ز یداخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصاد يو حقوق يقيحق

 شهر. یگردشگر

 یگذار هیمورد سرما یعات جامع از پروژه هااطال یو جمع آور هيته . 
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  یدر آمد یاقتصاد راتياطالعات بدست آمده از پروژه ها از نظر تأث ليو تحل هیو تجز يبررس. 

 یگذار هیدر امور سرما قیو تشو بيفراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغ. 

 یگذار هیر سرماگذاران جهت انجام امو هیسرما نيرقابت سالم ب یمناسب برا يفراهم نجوم . 

  در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار  عملکرد هيته 

  محوله طبق دستور مافوق فیوظا ریانجام سا. 

 گذاری سرمایه درآمد و  امور های در دست اقدامنتایج مصاحبات و  برنامه

ذاری برای سال جاری در سه بخش اهداف و برنامه های قابل تحقق و تدوین شده معاونت اقتصادی و سرمایه گ

 باشد:به شرح ذیل مي 

 بخش اول : تکميل و اتمام پروژه های در دست اقدام 

 بخش دوم : تهيه بسته های مشارکتي 

 بخش سوم : عملياتي شدن پروژه های در دستور کار

 زایش مشارکتهای مردميفا بخش چهارم:

 آسيب شناسی حوزه سرمایه گذاری شهرداری شاهدشهر

 ود واحد مستقل جهت پيگيری وظایف محوله حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمينب -

 نبود نيروی متخصص حوزه مدیریت سرمایه گذاری و ارزش آفریني در شهرداری -

 دولتي-عدم وجود بسته های مدون سرمایه گذاری بخش های خصوصي و خصوصي -

ر افزایش تراکم ساختمانی در شه نظرات شهروندان پيرامون 

 زنجان به تفكيک محله سكونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  ن

افزایش 

تراکم 

 ساختمانی
 

مشكل 

کم 

 اهميت

4.6% 14.5% 19.2% 14.5% 

 %30.0 %28.8 %20.0 %37.6مشكل 
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 شاهدشهرشهرداری و فضای سبز خدمات شهری  امور -1-1-4-7

آتشنشاني و خدمات  سازمان هایزیرمجموعه تشکيل شده است که شامل  ۴از شاهدشهر خدمات شهری امور

مي باشد که در ادامه به بررسي شرح وظایف و  د، مدیریت پسمانفضای سبز سيما و منظر شهری و  ایمني،

 خواهيم پرداخت. حوزهارزیابي این 

 خدمات شهری شرح وظایف معاونت

 شهری خدمات امور بر نظارت و هماهنگي ریزی، برنامه سياستگذاری،  -

 سبز فضای توسعه و ایجاد بر نظارت و ریزی برنامه -

 قانوني 8۴ ماده مستند و شهرداری به وابسته خدماتي سازمانهای ارکان در عضویت و شرکت -

 شهری خدمات معاونت حوزه با مرتبط ها شهرداری

 شده بيني اهداف پيش به نيل نظر از مربوطه وابسته سازمانهای مور ا گردش و انتظام حسن بر نظارت -

 آنها اساسنامه در

 ون شهرداریهاقان 55 ماده ذیل بندهای با ارتباط شهرداری وظایف و امور انجام حسن بر نظارت -

 مذکور های زمينه از یک هر در الزم دستورات صدور و شهری( خدمات با )مرتبط

 ، ۵۵ ماده 2۰بند کميسيون قبيل از شهر اجرایي امور در ذیربط کميسيونهای امور گردش بر نظارت -

 شهری خدمات اجرائي ستادهای و عمومي اماکن ایمني کميسيون

 بهينه واستفاده سازی آماده جهت در هماهنگي و شهری مسيلهای و انهار امور انتظام حسن بر نظارت -

 آنها از

 تبدیل و دفن زباله، حمل و آوری جمع از اعم شهر ظافت ن بر نظارت و ریزی برنامه سياستگذاری، -

 کود به آن

 شهری خدمات امور زمينه در حقوقي و حقيقي اشخاص و مناطق با مکاتبات انجام -

 مافوق دستور بقط محوله وظایف سایر انجام -

 شاهدشهر شهرداری در پسماند دیریتحوزه م

 اصلي محور که است شهری خدمات مهمترین از یکي( ها زباله مدیریت) پسماند نقل و حمل آوری، جمع

 است، برخوردار طوالني سابقه از شهرها در زباله آوری جمع گرچه. دهد مي تشکيل را شهرداری زیست محيط

 های زباله توليدات و شهرها بهداشتي و صنعتي و تجاری سکونتگاهي، مراکز وسعهت و گسترش جهت به ليکن

 سازمان). بخشد مي ضرورت را یافته سازمان و پویا مدیریت سيستم یک ایجاد زمينه آن از ناشي تر و خشک

 (1388مواد، تبدیل و بازیافت

 بااهميت

 متوسط

مشكل 

 مهم

27.5% 29.1% 27.1% 27.5% 

مشكل 

 بسيارمهم

30.3% 36.4% 24.9% 28.0% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0

% 

 ماخذ: پرسشنامه شهروندان
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 آثار و بيمارستاني و صنعتي خانگي، ای، هنخال های زباله مانند شده توليد های زباله حجم افزایش دیگر سوی از

 یک به توليد محل از را آنها آوری جمع مکانيزم بحث آنها از کدام هر محيطي زیست و بهداشتي زیانبار

 آنها ساختن معدوم و دفع نهایت در و ها زباله این نقل و حمل امکان و نحوه سپس. ساخت مبدل اساسي موضوع

 مالي، از اعم را يسنگين سرمایه ها شهرداری امروزه که طوری به. نمود تر يدهپيچ را پسماند مدیریت فرآیند

 پسماند مدیریت خدمات فراروی عمده موانع از یکي. کنند مي هزینه بخش این در را انساني نيروی و اقتصادی

 رودو رغمعلي  که است آن دفع و حمل آوری، جمع فرآیند در سنتي های روش کارگيری به ها شهرداری در

 ساالنه همچنان بازیافت جدید علمي های روش از گيری بهره همراه به مدرن و جدید تجهيزات و آالت ماشين

 در شهری خدمات مدیریت مباني و اصول پور، یحيي و هاشمي). یابد مي اختصاص مدیریت این به زیادی بودجه

 (139۰شهرداری،

زائد بر عهده شهرداری ها مي باشد. شهرداری مي تواند بر اساس قانون شهرداری، جمع آوری، حمل و دفع مواد 

، انجام این وظيفه قراردادی با بخش خصوصیاین کار را توسط کارگران استخدامي خود انجام دهد و یا طي 

 (۴8: 1383.)سعيدنيا، را به عهده آن بخش بگذارد

مات شهری شهرداری ،در بخش سازمان مدیریت پسماند خدشاهدشهر براساس گزارش عملکرد شهرداری 

 فعاليت های زیر صورت مي گيرد:

 250 جهانمي شود. سرانه توليد روزانه زباله در  دفنجمع آوری، حمل و  تن زباله 20روزانه به طور متوسط 

سرانه دارای ميزان شاهدشهر است. با توجه به عدد به دست آمده گرم  600ایران است و در  گرم 300تا 

 (http://atlas.tehran.ir). گرم بيشتر از سرانه کشوری است 11۴گرم مي باشد که  71۴ برابرتوليد زباله 

پسماند و بازیافت  پردازشبا توجه به اطالعات به دست آمده در این شهر هيچگونه فعاليتي در خصوص 

و زباله های جمع  تصفيه نمی شود شده نيزو همين طور شيرابه های پسماند توليد  آن صورت نمی گيرد

 هکتار در دره شور رباط کریم دفع مي گردد. 1.۵آوری شده در زميني به مساحت

حدود  انجام مي شود. زباله ها هر شب مکانيزه %1۰۰ جمع آوری و حمل و نقل زباله در سطح شهر به صورت

 .ددروزانه جمع آوری مي گرجمع آوری شده و مازاد آن نيز  9ساعت

در ایران را  از پسماندهای خانگی ٪65دارای کارخانه کمپوست نيست و با توجه به اینکه حدود شاهدشهر 

تهيه کود آلی تشکيل مي دهند، یکي از راه های مناسب برای دفع و استفاده بهينه از آن مواد آلی 

http://atlas.tehran.ir/
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تصادی و بهداشتي است و مزیت های این روش از نظر اق مصارف کشاورزی و باغداریبرای  )کمپوست(

 (1391)عباسوند، مدیریت پسماند های شهری، در مقایسه با سایر روشها به اثبات رسيده است. 

نيز، اجرا نشده است. در صورتي که تفکيک پسماند از مبدأ نقش شاهدشهر در  تفكيک زباله از مبدأسيستم 

شود این کار به پيمانکاران و بخش  عمده ای در کاهش هزینه های دفع پسماندها ایفا مي کند. پيشنهاد مي

 خصوصي سپرده شود.

 متوسط گنجایش مخزنبا توجه به اینکه . دستگاه ماشين زباله کش وجود دارد 3شاهدشهر در شهرداری 

است تعداد ماشين  تن 2۰شاهدشهر است و متوسط وزن زباله های توليد شده در  تن 6ماشين های زباله کش 

 .(http://atlas.tehran.ir). مي باشد رد حمل، فاصله داردبا استانداهای زباله کش  

بودجه  وماشين آالت پرسنل، مهمترین مشکل شهرداری در رابطه با جمع آوری و حمل و نقل زباله کمبود 

جمع آوری زباله  .تن مي باشد 2۵۰عدد و ميزان توليد زباله در سال، حدودا  17۰تعداد سطل های زباله است.

 نفر مي باشد. 1۴تعداد رفتگران در شهرداری،  از سایر زباله ها مي باشد. منفکهای بيمارستاني 

 دستگاه نفر یک 10000هر برای  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایرانبر اساس استاندارد 

است که در  ستگاهد6موجود در شهر  سرویس های بهداشتیتعداد نياز است  سرویس بهداشتی عمومی

 چند نقطه از سطح شهر وجود دارند. که توسط واحد خدمات شهری رسيدگي و تعمير و نگهداری مي شود.

 (1371های بهداشتي عمومي شهری،موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران، آئين کار اصول طراحي و تجهيز سرویس 336۵)استاندارد 

و تعداد جوی  اکثرا روباز هستندشاهدشهر جوی های  .ری وجود داردفع فاضالب شهشبکه دشاهدشهر در شهر 

عدد مي باشد که بنا بر اعالم معاونت  17۰شاهدشهر تعداد سطل های زباله . عدد مي باشد 118های سرباز، 

 .خدمات شهری این ميزان کم است و حداقل نياز به دو برابر شدن دارد

 حيط زیست شهری به شرح ذیل است:برنامه های آتي این حوزه در جهت بهبود م

 مسئول حوزه خدمات شهر در زمينه جمع آوری آبهای سطحي در آینده نيز برنامه هایي را اعالم نمودند -

و بيان شد که، کارگذاری لوله در پياده رو و احداث مخازن زیرزميني جهت جمع آوری ابهای سطحي 

 اری فضای سبز مي باشد.در هنگام بارندگي و سایر مواقع و تصفيه آن جهت آبي

 ایجاد شهرک صنعتي در حاشيه شهر جهت ساماندهي صنوف مزاحم  -

http://atlas/
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 ساماندهي سکوی زباله شهری و استاندارد سازی آن -

 شروع برنامه تفکيک از مبدا بصورت پایلوت در محله هایي از شهر -

 برون سپاری امور خدمات شهری و نظارت مستمر بر پيمانکاران -

 تجهيزات پارک با استقرار نگهبان ثابت بخصوص در پارک های بزرگ.محافظت از تاسيسات و  -

 ایجاد و ساماندهي پارک سوارها و پایانه تاکسي. -

 شاهدشهر شهرداری ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان -31-1-4-11

 هدایت یا و کنترل کردن، خاموش بوسيله آتش با مقابله برای که است اقداماتي مجموعه حریق اطفا یا آتشنشاني

 و اموال به آسيب از جلوگيری افراد، سالمت از حفاظت آتشنشاني اهداف. گيردمي انجام ناخواسته هایآتش

 .است زیست محيط از حفاظت

 تشنشانی و خدمات ایمنی شهرداریسازمان آ اهداف

 و سوزی آتش مقابل در ملي ثروتهای از حفاظت و حریق اطفاء و ،مهار انسانها جان نجات 

  آن از ناشي سوانح و عوارض

 ایمني خدمات و سوزی آتش به مربوط امور در مشي خط تعيين و ریزی برنامه 

  برای سازمان مختلف سطوح در ایمني خدمات و نشاني آتش امر در الزم های آموزشارائه 

 .شده بندی زمان های برنامه طي سازمان از خارج افراد و کارکنان

 آنها از برداری بهره و نياز مورد های ایستگاه توسعه و ایجاد 

 و نشاني آتش امور دهنده سرویس خصوصي و دولتي شرکتهای و مؤسسات برعمليات نظارت 

 ایمني خدمات

 سوانح و حوادث از ناشي سوء آثار کاهش جهت الزم تعميرات و لهمقاب جهت الزم ترتيبات انجام 

 غيرطبيعي و طبيعي

 مقابل در ها ساختمان تجهيزاتي استاندارهای و ها ساختمان ایمني شرایط تحقق بر کنترل و نظارت 

 ... (و اتمي شيميایي های بمباران ، سيل ، گرفتگي برق – سوزی آتش – زلزله)  گوناگون سوانح

 مور آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهدشهروظایف ا

نظرات شهروندان پيرامون نظافت خيابانها ومعابردر شهر  زنجان به 

 تفكيک محله سكونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  ن

نظافت 

خيابانها 

 برومعا

مشكل 

کم 

 اهميت

  12.6% 10.7% 32.2% 23.7% 

مشكل 

 بااهميت

 متوسط

27.9% 8.9% 27.4% 24.9% 

مشكل 

 مهم

29.7% 33.9% 20.9% 25.2% 

مشكل 

 بسيارمهم

29.7% 46.4% 19.6% 26.2% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0% 

 ماخذ: پرسشنامه شهروندان
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 نشاني و محل حادثه و ثبت کلبه وقایع و اجرای دقيق مقررات انضباطي و اداری در ایستگاه آتش

 حوادث

 آالت مربوطه جهت مقابله با حوادث و نشاني، تجهيزات و ماشيناطمينان از آمادگي کامل پرسنل آتش

ای و نگهداری آمار و اطالعات الزم و نظارت و کنترل زدید دورهها از طریق بانحوه دسترسي به آن

دقيق بر خودروها، وسایل و تجهيزات حریق، نجات و غيره و انجام مراحل تحویل در هر شيافت. 

دقيق از محدوده ایستگاه، شناخت کليه مراکز حساس و اماکن عمومي و غيره از طریق  آگاهي کامل و

 .مذکور در ایستگاه داشتن اطالعاتعوامل اجرایي و بروز نگهوسيله بازدید و بازرسي به

 ها ازنظر پرسنلي، تجهيزات و بررسي اشکاالت و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آن

 تأسيساتي

  شرکت در عمليات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با استفاده از وسایل و تجهيزات حفاظت فردی

منظور باال بردن اطالعات های آموزشي تخصصي موردنياز بهیق  برگزاری دورهدر محل حادثه و حر

 ...ای، اداری وفني، حرفه

  حفظ آراستگي فردی و استفاده از لباس فرم و نصب پالک سينه و درجات و عالئم منطبق با سمت 

 وظایف های همگاني، فردی و ... برای انجام مطلوب حفظ سالمت جسمي و روحي با انجام ورزش

 محوله

 نشاني در جهت استفاده صحيح و نگهداری آالت و تجهيزات مرتبط با امور آتشبا ماشين آشنایي کامل

 هااز آن

 ف محوله و ارائه به شهرداریماهه از وظاکرد در مقاطع ششعملگزارش  تهيه 

 محوله طبق دستور مافوق فوظای ام سایرانج 
. 

 شاهدشهرخدمات ایمنی شهرداری سازمان آتشنشانی و  اقدامات-1-1-4-7-2

 .نماید مي ذیل موضوعات اجرای به اقدام موضوعه مقررات رعایت با فوق اهداف به نيل جهت سازمان

 اطالعاتي مراکز با ارتباط و مربوطه اطالعات و آمار تهيه 

 اشخاص و سازمانها سایر و ،پزشکي نظامي– علمي مراکز با مشورت و هماهنگي و همکاری و ارتباط 

 ربطذیر
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 وظایف و اهداف با مرتبط نيازهای تأمين جهت قانوني مجوز تحصيل از پس اراضي تملک و شناسائي 

 مربوطه مقررات حسب سازمان

 نياز مورد تأسيسات و ابنيه احداث 

 طرح از اعم مختلف عناوین تحت دولتي و خصوصي های شرکت امکانات و فني صالحيت تعيين 

 به مربوط مختلف تجهيزات و ادوات و قطعات و ها ماشين سازنده و دهفروشن و کننده شارژ یا ایمني

 جامعه سطح در نشاني آتش و نجات و ایمني امور

  و فني و علمي مراکز با ارتباط و کارکنان فني بينش و دانش سطح ارتقاء جهت در الزم اقداماتانجام 

 .موضوعه مقررات رعایت با کشور خارج و داخل در دانشگاهي

 ایستگاهها امور انتظام به مربوط های نامه آئين تدوین. 

 بمنظور عمليات کادر خصوصاً سازمان پرسنل بين ورزشي مختلف های رشته بکارگيری و اشاعه 

 باید پرسنل تمام. باشد مي حرفه این الزمه که افراد روحيه بردن باال و جسماني آمادگي و تقویت

 برای الزم تاسيسات و فضاها تأمين و باشند عملياتي گردش حال در ستادی بخشهای و باشند عملياتي

 .منظور این

 مجهز آتشنشاني ایستگاه یک بایست مي نفر ۵۰،۰۰۰ هر ازای به ایران، استاندارد سازمان در موجود ضوابط طبق

 ردفت).ایستگاه باید در شهر وجود داشته باشد 1 ،شاهدشهر نفری   28حدودکه با توجه به جمعيت . باشد موجود

 (1381 ایران، در آتشنشاني تاریخچه شهری، ریزی برنامه مطالعات مرکز-کشور وزارت عمراني ریزی برنامه

جنب ساختمان مرکزی  که ،ایستگاه آتشنشانی 1مصوب  و دارای  سازمان آتشنشانیدارای شاهدشهر شهر 

 وب مي باشد. مطلنسبتأ  دارای وضعيتاز نظر جانمایي و مکان گزیني  است وشهرداری شاهدشهر 

 1397:  تعداد نيروهای آتش نشان در سال 29جدول شماره 

 آتشنشاني واحدشاهدشهر  شهرداری:  مأخذ

حادثه  1۵1ير تعداد کل وقایع و حوادث در طي یک سال اخشاهدشهر  بر اساس اطالعات دریافتي از شهرداری

وقایع به وقوع پيوسته در طول یکسال اخير نسبت به  بوده که بيشترین تعداد مربوط به آتش سوزی مي باشد.

 جمع خدماتي اداری پيشگيری و آموزش عملياتي فني

 6 ندارند ندارند ندارند ۴ 2
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به لحاظ جمعيتي، بسيار زیاد مي باشد و مي بایست ریشه یابي و فرهنگ سازی شاهدشهر شهرهای هم رده 

 87۴نفر جمعيت در طي یکسال اخير دارای هزار  ۴۰۰بيشتری صورت گيرد. به طور مثال شهرداری زنجان با 

در شهر مناطق پر خطر شهر ایمن سازی نشده اند و سازمان آتشنشاني و خدمات ایمني به  حادثه بوده است.

و برای اماکن پر خطر صادر اجرایي و واقع بينانه دستورالعمل ایمني  مي بایستعنوان متولي اصلي ایمني شهر 

 .اجرا کند

 1396: تعداد وقایع و حوادث در سال 3۰جدول شماره  

 آتشنشاني واحدشاهدشهر  شهرداری :مأخذ 

در در طول یکسال اخير  مورد بوده است. برنامه های آموزشي 2۴1و نجات در یکسال اخير  طفاءاتعداد عمليات 

 است. حوزه آتشنشاني انجام نگردیده 

و برای افزایش ضریب ایمني مي نماید  برگزاربرای شهروندان دوره آموزشي شاهدشهر سازمان آتشنشاني 

نفر حداقل یک  5از هر حداقل یک به پنج برسد تا شهروندان الزم است که تعداد شهروندان آموزش دیده 

نفر در  6۰۰۰به این ترتيب باید  به عمليات اوليه آتشنشاني واقف باشد و در صورت نياز از آن استفاده گردد نفر

نفر از شهروندان توسط سازمان برای مواجهه با  9۰۰که در حال حاضر  قرار بگيرندآموزش تحت شاهدشهر 

نيز در  ستاد بحران. مانور آموزشي نيز انجام شده است ۴در شهر آموزش دیده اند و  آتش سوزی و حوادث

باشد و تجهيزات و امکاناتي)سيلوهای مدیریت  اتاق بحراندارای  بایستميشهرداری وجود دارد. شهرداری 

ت اتاق بحران،مجتمع های اسکان اضطراری و....( برای مدیریت و کنترل بحران فراهم شده است و مسئولي

تجهيزات و ,تشکيالت,)معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ایران، بهينه سازی وظایفبحران بر عهده ستاد بحران مي باشد 

 (138۴معيارهای ایمني و خدمات آتشنشاني شهری کشور،

 12مي بایست  ،نفر یک شير 2۵۰۰مورد است که بر اساس استاندارد  9شهرتعداد شيرهای آتش نشاني در سطح 

 شير جدید ضروری است.  3شير استقرار داشته باشد که به این ترتيب نصب  

 آتش

 سوزی

 سقوط

 چاه در

 ریزش

 آوار

 سقوط

 از

 ارتفاع

 ریزش

 چاه

 و تصادف آسانسور

 سرنگوني

 خودرو

 غرق

 شدن

 حادثه

 درکوهستان

 برق

 گرفتگي

 سایر  موارد

151 - - - - 2۵ 18 - - 2 81 

 حریق ضایعات
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 شاهدشهر آتشنشاني در موجود آالت ماشين ليست: 31شماره  جدول

 تعداد دستگاه شاهدشهرماشين آالت موجود در واحد آتشنشاني شهرداری 

 1 )اویکو(کاميون سنگين

 - خودروی نيسان پيشرو)اطفاء(

 1 ایسوزوخودروی 

 1 کاميون سبک و سنگين

 - موتور سيکلت

 - مزدا

 - پيکان وانت

 - جرثقيل
 آتشنشانی واحدشاهدشهر  شهرداری :مأخذ 

 نياز به تجهيزاتي از قبيل: شاهدشهر با بررسي های انجام شده، سازمان آتشنشاني 

نردبان کامل قيچي  کمبود نيروی اتشنشاني، وسایلي همچون بي سيم خودور و دستي، ست کامل نجات، ست

تجهيزات امدادی و اطفایي هيدلوليک، ست کامل چاه، کوله و کپسول اکسيژن، شير هيدرانت، کفکش بنزیني، 

، جرثقيل ، باالبر، لودر، کمپرسور دستگاه تنفسي، ژنراتور برق و کار در ارتفاع و چاه  ، تجهيزات تخصصي

 ، برای خدمات رساني دارد.نيروی انساني

 باشد:زمان برای بهبود خدمات رساني به شرح زیر ميپيشنهاد سا

 آموزش نيروهای موجود -

 بکارگيری نيروهای جوان و اموزش دیده -

 استفاده از نيروهای اتشنشاني داوطلب و سرباز -

 جاری به شرح زیر است:برنامه های سازمان برای سال آتي و سال 

 :برنامه های جاری 

 بکارگيری نيروهای اموزش دیده -

 يروهای اتشنشاني و شهرونداناموزش ن -

 در شهرک الله یا داخل شهرک 2ایجاد ایستگاه  -

 تجهيز ایستگاه ها و برطرف نمودن کمبودهای ایستگاه موجود -
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  استفاده از ظرفيت شرکت های تعاوني فراگير ملي. -

 قابل پيگيری مشاور برنامه های 

 تجهيزات از محل مجوز شواری پيگيری تهيه و تحویل تجهيزات ایمني انفرادی کليه پرسنل، خرید -

 اسالمي شهر

 قویت یگان عمليات از نقطه نظر تجهيزات و نيروی انساني کارآمد ماهر. ت -

 تقویت مرکز آموزش سازمان در راستای اجرای بهتر و موثرتر آموزشهای تخصصي ضمن خدمت -

نان داوطلب و پرسنل ، آتش نشاني های استان تهران، کارکنان شهرداری های غرب استان، آتش نشا

 عموم شهروندان. 

 برگزاری مانورهای تخصصي اطفاء حریق و امداد با مشارکت سازمانهای امدادی و آتش نشانان -

 شهرستان.

 افزایش ضریب ایمني شهروندان با تالش در جهت اجرای کامل دستورالعمل های ایمني در کليه -

 تجاری ، صنعتي و .. -تصرفات مسکوني 

 ارگروه تخصصي ایمن سازی ساختمانها با حضور کليه اعضاء و تالش درپيگيری منظم جلسات ک -

 جهت رفع نواقص ایمني محيط شهری و پيگيری مصوبات.

 تالش در جهت ارتقاء سطح آمادگي جسماني پرسنل.   -

به روز رساني اخبار و حوادث و ارائه توصيه های ایمني الزم به شهروندان از طریق سایت سازمان ،  -

 روشور و..چاپ بنر ، ب

 خرید و مدرن سازی تجهيزات آتش نشاني -

 ایجاد کميته تکریم به منظور اجرای برنامه های تخصصي برای تکریم ارباب رجوع و آتش نشانان. -

 حذف کاغذ و الکترونيکي شدن روند فعاليت های سازمان -

 يه ایستگاه هاجهت برگزاری ویدئو کنفرانس با کل ICSپيگيری خرید و پياده سازی سيستم نرم افزار  -

 از ستاد مرکزی.  -

 انجام برنامه های منظم در راستای تقویت حوزه عمليات سازمان به عنوان خط مقدم کليه فعاليتهای -

های آتش نشانان در تخصص  سازمان اعم از ارتقاء سطح آمادگي جسماني ، روحي، علمي و مهارت

برای کليه پرسنل، برگزاری های ورزشي به صورت دوره ای و فصلي  های مختلف، انجام تست

های  مسابقات ورزشي در بين عموم شهروندان با هدف آشنایي ایشان و ایجاد شور و هيجان و رقابت

 سالم در بين نيروهای عملياتي ، چکاب پزشکي پرسنل به صورت ساليانه و مستمر.

 تجربيات آتش نشاني های نظم دهي به فعاليتهای سازمان با ورود به دنيای نرم افزارها با بهره گيری از -

 برتر کشور. 
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 راه اندازی شبکه ارتباطي خودرو بحران و ستاد فرماندهي و ارتقاء تجهيزات مخابراتي  -

 پيگيری خرید نردبان آتش نشاني -

 13NFPAتدوین آئين نامه طراحي سيستم های آب فشان مطابق با استاندارد  -

 تش نشاني در پروژه های عمران شهری از طرفپيگيری رعایت ضوابط، قوانين و معيارهای ایمني و آ -

 .شهرداریها )سالن های اجرایي، سينما و ...(

 شاهدشهر شهرداری سبز فضای امور-1-1-4-8

 موضوع و اهداف سازمان

 گونه هر انجام تفریحي وسایل ميادین ، سبز ،فضای پارکها امور کليه اداره و نگهداری و ایجاد 

 جهت در ریزی برنامه و طرح و سبز فضای مسائل با تباطار در کشاورزی و علمي تحقيقات

 . بنيادی و اساسي های مشي خط ارائه و امر این گسترش

 سبز فضای بخش در مدت بلند و مدت ميان های برنامه و کالن های استراتژی تدوین 

 شاهدشهر شهر آبياری مستقل شبکه و سبز فضای جامع های طرح تهيه جهت پيگيری و مدیریت 

 شاهدشهر شهرداری نياز مورد گياهي های گونه توليد و تامين یتمدیر 

 و بزرگ پارکهای بر نظارت و وری بهره و حفاظت گروههای وظایف انجام بر کنترل و نظارت 

 مناطق سبز فضای

 ناطقم بين هماهنگي نيز و شهرداری مناطق و پارکها سازمان بين الزم هماهنگي ایجاد 

 پارکها و سبز فضای ارزیابي و عاليه نظارت منظور به ریزی برنامه 

 شهری سبز فضای توسعه و حفظ ارزیابي و نظارت جهت فني دستورالعملهای ابالغ و تصویب 

 سبز فضای آحاد بهاء فهرست تدوین و تهيه 

 سبز کمربند ی توسعه و حفظ ریزی برنامه 

 مافوق دستور طبق محوله وظایف سایر انجام 
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که برای حفظ  است نفر 1۰۰ شهر باغبانهای تعداد و نفر 13 درحدود سبز فضای واحد انساني نيروهای کل تعداد

پيشنهاد مي شود از نيروی انساني بيشتری در این واحد شاهدشهر و نگهداری باغات و فضای سبز موجود در 

 استفاده شود.

ای از کل سهم آبياری قطره  اجرا شده است و جداسازی آب شرب از آبياری فضای سبزطرح شاهدشهر در 

مساحت کل . انجام مي شود بعدظهر 13صبح لغایت  ۵آبياری فضای سبز از ساعتمي باشد. و  %2۰فضای سبز 

مترمربع مي باشد. تعداد  1۴۴8۴6مترمربع و مساحت مناطق درختکاری شده  2۴۰۰۰۰شاهدشهر فضای سبز 

 خت پالک کوبي شده اند.اصله در %8۰اصله مي باشد که از این تعداد  72723درختان موجود در شهر 

با توجه به وضعيت موجود در سامانه آب و آبياری استفاده از درختان مقاوم و همچنين با  برنامه آتي سازمان

که بتواند افراد بيشتری را جذب  مي باشد گستره سایبان بيشتر و احداث پارک های متفاوت با فصول گذشته

 .استفاده از پارک ها کند

و شهر سازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ایران بين  راهوزارت  بر اساس مطالعات

. همچنين بر اساس آخرین مصوبه شورای عالي معاونت شهرسازی و معماری متر مربع برای هر نفر است 12تا  7

جز سرانه اما طبق تعریف شورایعالي فضای سبزی  مترمربع است 8حداقل سرانه فضای سبز قابل قبول 

انه فضای سبز در سرشاهدشهر جمعيت توجه به . با محسوب مي شود که دارای قابليت تفریح و تفرج باشد

که با توجه با استاندارد  مي باشدمترمربع   5/8 فضای سبز معابر شهری پيراشهری، فضای سبز شهری، قالب

 (1389معماری ایران،  )سرانه کاربری ها، مصوبات شورای عالي شهرسازی ورقم مناسبي است. 

 متر 696پارک های نيمه تمام شهر، فاز دوم ورودی شهر به متراژ  -

 مترمربع ۴۰۰۰فاز دوم پارک مهر به متراژ  -

 مترمربع ۵۰۰۰پارک اميرکبير به متراژ  -

 پارک های موجود در شهر همراه با مساحت در شهر شاهدشهر:

 متر مربع 1۰۰۰۰بوستان دانش، متراژ  -

 مترمربع 7۰۰۰پارک ایثار،  -

 مترمربع 6۴6۴پارک شهر،  -

 مترمریع 9۰3دی، 9بوستان  -

 مترمربع 2832۰بوستان شهرک الله،  -
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 متر مربع 2۰۰بوستان امام،  -

 متر مربع 6۰۰۰آرامستان شاهدشهر،  -

 مترمربع 3۵۰۰آرامستان شهرک الله،  -

 مترمربع 6۵۰بوستان فيضيه،  -

 مترمربع 2۴۰۰پارک ملت،  -

 مترمربع ۴۰۰بوستان طراوت،  -

 مترمربع 9۰۰بوستان فرهنگ،  -

 مترمربع 2۰۰۰بوستان عرفان،  -

 مترمربع 6۰۰۰بوستان مهر،  -

 مترمربع 7۰۰فاز دم ورودی شهر،   -

متر  7۵۴37بر اساس اعالم مسئول امور فضای شهری شاهدشهر، کل مساحت فضای پارک و بوستان شهری، 

 مربع مي باشد.

  شامل:ي در زمينه احداث پارک های موضوعسازمان ی رنامهب

  احداث پارک بانوان -

 خطي کاری جاده کاظم آباد -

 جاده رامين )تصفيه خانه( -

 خطي کاری ورودی شهر الله -

 خطي کاری حدفاصل شاهدشهر تا صبا باتری -

 بلوار حدفاصل شهرک ویره تا ورودی شاهدشهر -

 پارک اميرکبير -

 های آتي احداث آن پيشنهاد گردد.که مي توان در سال است فاقد کلينيک گياه درمانی شاهدشهرشهر همچنين  

پارک ها و احداث  برخي ارائه شهربازی در ،برای بهبود خدمات رساني و برنامه های این سازمان پيشنهاداتاز 

افراد زیاد و استفاده از زمين های ورزشي در بيشتر تمرکز  بافروشگاه های مختلف گل و گياه در پارک هایي 

افزایش ، همچنين ای ورزشي برای جوانان شهر و حفظ سالمت شهروندانپارک ها جهت شکوفایي استعداده

 ، مي باشد.در نقاط مختلف شهرمتفاوت مقياس سرانه فضای سبز با احداث پارک های با 
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 شاهدشهرشهرداری حمل و نقل سازمان مدیریت -1-1-4-9

ور و مرور در شهر از طریق تالش برای بهبود عبموضوع فعاليت معاونت حمل و نقل و ترافيک در شهرداریها، 

جهت جابجائي  ریزی، طراحي، آموزش، نظارت و هماهنگي در امر حمل و نقل و ترافيک شهرمطالعه، برنامه

ها و اهداف کلي در بخش حمل  همچنين سياست .عابران و کاال مي باشد ،سریع و راحت مسافران ارزان، ،ایمن

از کل  ٪7۵ست سهم حمل و نقل عمومي درون شهری به و نقل درون شهری کشور به طوری است که مي بای

ها فوق الذکر با رعایت مقررات مرتبط اقدام به اجرای  برای نيل به فعاليتي سازمانوظایف  سفرها افزایش یابد.

 موضوعات ذیل مي نماید:

 مسافر يونقل عمومحمل کپارچهی تیریمد -

ونقل حمل یهاو نظارت بر سامانه يسامانده ،یيشناسا لياز قب یونقل بار شهرحمل کپارچهی تیریمد -

  يکيخطرناک و تراف یبارها یبرا ژهیوو حفاظت به يمنیباره صدور بار برگ و اعمال ضوابط ا

و مراکز عمده بار  هاانهیو پا یشهر یمسافر یهاانهیپا یو نگهدار یبردارساخت، توسعه، بهره تیریمد -

 )باراندازها(

 یشهربرون یمسافر یهاانهیپا یارساخت، توسعه و نگهد تیریمد -

 مستمر آن  شیو پا ليبار و مسافر و تحل يونقل عمومآمار و اطالعات مرتبط با حمل یآورجمع -

بار  يونقل عمومو مرتبط با حمل ازيموردن یهارساختیز یتوسعه و نگهداشت و بهساز جاد،یا تیریمد -

مسافر، ناوگان بار و  يونقل عمومطوط حملخ ليمرتبط با آن از قب زاتيو تجه ساتيو مسافر و تأس

 بار و مسافر يمومونقل عهوشمند حمل یهامرتبط و سامانه يمنیا زاتيعالئم و تجه ها،ستگاهیمسافر و ا

 یهاشاخص یو ارتقا يمرتبط با توسعه سامانده يو موضوع يموضع یهاطرح یو اجرا مطالعه -

 ونقل ارچوب مطالعات جامع حملبار و مسافر در چ يونقل عمومحمل یهاسامانه

 يکيتراف التيمسافر و تسه يونقل عمومحمل یهاتوسعه و بهبود سامانه یهاطرح جادیو ا تیریمد -

 مرتبط با آن 

بار و  يونقل عموماز حمل يناش يطيمحستیز یهاندهیمرتبط با کاهش آال یهاطرح جادیو ا تیریمد -

 مسافر 

استفاده از  تیاخذ آن با اولو وهيش نييبار و مسافر و تع يعموم ونقلنرخ در حمل شنهاديو پ يبررس -

 نینو یهاروش

نظرات شهروندان پيرامون آموزش و توانمندسازی شهروندان در 

 شهر زنجان به تفكيک محله سكونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1 منطقه ن

آموزش و 

توانمندساز

ی 

 شهروندان

مشكل 

کم 

 اهميت

3.6% 8.9% 8.3% 7.1% 

مشكل 

 بااهميت

 متوسط

28.8% 42.9% 17.0% 23.9% 

مشكل 

 مهم

27.9% 25.0% 23.0% 24.7% 

مشكل 

 بسيارمهم

39.6% 23.2% 51.7% 44.3% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0% 

وندانماخذ: پرسشنامه شهر  

بسترسازی و توسعه ورزش همگانی در  نظرات شهروندان پيرامون 

 شهر زنجان به تفكيک محله سكونتشان

 

شهرزنجا شماره منطقه

 3منطقه  2منطقه  1منطقه  ن

بسترسازی 

و توسعه 

ورزش 

 همگانی

مشكل 

کم 

 اهميت

7.2% 19.6% 10.4% 10.8% 

مشكل 

 بااهميت

 متوسط

27.0% 48.2% 25.2% 29.0% 

مشكل 

 مهم

26.1% 12.5% 28.3% 25.4% 

مشكل 

 بسيارمهم

39.6% 19.6% 36.1% 34.8% 

 %100.0 جمع
100.0% 100.0

% 

100.0% 

 ماخذ: پرسشنامه شهروندان
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 یهاسامانه تیریو مد ینوساز ،یبردارتوسعه، بهره جاد،یدر ا يو تعاون ياز بخش خصوص استفاده -

خدمت صدور،  دیو مشارکت خر یگذارهیسرما یهاطرح قیبار و مسافر از طر يونقل عمومحمل

بار و  يونقل عمومحمل يو خصوص يتعاون یهاشرکت یبندو رتبه یبردارانه بهرهو لغو پرو دیتمد

  مسافر

فعال و کارگزاران در  يبا صف یادار ،یتجار یواحدها یبردارو لغو پروانه بهره دیتمد صدور، -

 ونقل بارحمل

 مسافر  بار و يونقل عمومو لغو پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل دیتمد صدور، -

 بار و مسافر يونقل عمومناوگان حمل یبرا تيو لغو پروانه فعال دیتمد صدور، -

 ریرانندگان و سا کيو فرهنگ تراف يشغل یهاسطح مهارت شیمرتبط با افزا یهاطرح یو اجرا مطالعه -

 بار و مسافر يونقل عمومحمل يو خصوص يفعاالن بخش تعاون

 نيب ی، وام ها یخطوط اعتبار وزانس،ی نانس،یفا لياز قب نینو يمنابع مال نيتام یها وهياز ش استفاده -

 .سازمان یها تيتوسعه فعال یمربوط برا يقرض ريغ یوام ها يالملل

 امور مالی اداری سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهدشهر

 شدهبر کليه هزینه ها و معامالت سازمان و نگهداری حساب هزینه ها و اعتبارات هزینه نظارت  -

 انجام تهدات مالي در حدود بودجه مصوب -

 تنظيم برنامه و بودجه عمليات سازمان -

 تهيه گزارش های مالي و تفریغ بودجه و ترازنامه ساالنه سازمان -

 نظارت در حفظ و نگهداری کليه اموال و دائيهای سازمان -

 انجام امور تدارکات سازمان -

 ، امورتشکيالت و فرایندهای کاری سازمانبرنامه ریزی و تامين خدمات اداری، منابع انساني -

 برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشي و ارزشيابي کارکنان سازمان -

 اجرای آئين نامه ها و مقررلت استخدامي ناظر بر کارکنان سازمان -

 اجرای مقررات مربوطه به بيمه و بازنشستگي و خدمات درماني کارکنان -

 د و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانيحفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسنا -

تامين ارتباط کاری سازمان با موسسات و اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي از لحاظ مکاتبات و  -

 مراجعات
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 تامين و ارائه پشتيباني مورد نياز سازمان -

 ونقلو توسعه حمل یزیرامور برنامه

 قلونجامع حمل يفرادست یهامطالعه و ارائه طرح -

 معابر و شبکه عبور و مرور يو اصالح هندس يطراح -

 کيو تراف يمنیا زاتيتجه یو نگهدار رينصب و تعم یزیربرنامه -

ونقل ناوگان حمل يفيو ک يدر جهت توسعه کم یکاربرد یهاو ارائه طرح يازسنجيو ن  یزیربرنامه -

 یشهربار و مسافر درون

 شهر یمسافربر یهاانهیخدمات و توسعه پا تيفيکو ارائه طرح در جهت بهبود  يابیو ارز يبررس -

و  یو اتوبوس درون شهر يو توقفگاه تاکس يعموم یهانگيو اقدام در مورد احداث پارک يبررس -

 شهر یمسافربر انهیپا

 توسعه حمل و نقل بار و مسافر شهر ازياعتبارات و امکانات مورد ن نيتام یريگيو پ يهماهنگ -

باتوجه به بافت ، و گره های ترافيکي ن سازی عبور و مرور وسایل نقليه موتوریبرای روا حوزهاقدامات این 

های داخل شهر و عرض کم  ساختار شبکه راه و بافت های جدید توسعه در حومه، شاهدشهرقدیمي مرکز 

و  ، این نقاط حائز اهميت با همکاری پليس محترم راهور شناسایي شده و بنابر موضوع راه حل کوتاه مدتمعابر

جهت افزایش کارایي ترافيکي پيش  احداث و تکميل کمربندی های حاشيه شهر بلندمدت، اصالح هندسي یا

بيني گردیده است که مراتب بر حسب اولویت و بسته به موضوع در کميته هماهنگي ترافيک شهرداری با 

اجرایي کار فراهم  شورای هماهنگي ترافيک شهرستان مطرح مي گردد و پس از اخذ تصميمات الزم مقدمات

  خواهد شد.

مي  و وجود مراکز جمعيتي منفصل در این شهر استفاده شاهدشهربا توجه به توپوگرافي شهر و مسطح بودن شهر 

که  تقویت کردحمل و نقل موتوری و به موازات  توان مسير دوچرخه و پياده راه ها را احداث و تجهيز نمود

ات ترافيک و ایجاد تسهيالت و زیرساختهای الزم اقدامات انجام و الزم است با بسترسازی فرهنگي، مطالع

 .مسيرهای مناسب دوچرخه طراحي و اجرا گردد

در حوزه آموزش و فرهنگ سازی  آیندهاز جمله اقداماتي که معاونت حمل و نقل و ترافيک طي سالهای 

 ت:به صورت خالصه در ذیل اشاره شده اس پيشنهاد ميگرددترافيک انجام 

زاری کالس آموزشي ویژه کارکنان و رانندگان حمل و نقل عمومي با عناوین رانندگي تدافعي، برگ -

 آشنایي با قوانين و مقررات و اخالق حرفه ای رانندگي
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 برگزاری کالس آموزشي برای عموم مردم -

 برگزاری کالس آموزشي نونهاالن، دانش آموزان پيرامون مسایل حمل ونقل و ترافيک -

 افيکيبرپایي شهرک تر -

 شاهدشهربرگزاری همایش و گردهمایي با محوریت مسایل حمل و نقل شهرستان  -

 تهيه و توزیع بروشور در ایستگاه ها -

 تهيه و نصب بنرهای آموزشي -

 شاهدشهربرپایي نمایشگاه از عملکرد سازمانهای اتوبوسراني و تاکسيراني  -

 ق سامانه های ارتباطياطالع رساني طرح ها و پروژه های ترافيکي به شهروندان از طری -

حمل و نقل عمومي فراشهری مشکالتي وجود دارد از جمله ناوگان فرسوده و ناکافي و محدودیت  زمينهدر 

)مطالعات جامع شهرستاني ای ظرفيت راه های مواصالتي که الزم است در این خصوص مطالعات منطقه

اشکال بهتر و جهت دستيابي به  سازماناین همچنين در  .مطالعات حمل و نقل همگاني شهرستاني انجام گردد

 قرار گرفته است:موارد ذیل قابل بررسي و مطالعه  پيشرفته تر حمل و نقل شهری

 یجاد خطوط حمل و نقل همگاني براساس ظرفيت مسافر و عرض شبکه معابر ا -

 پيشنهاد بررسي و مطالعه امکان سنجي قطار سبک شهری بين مناطق و نواحي -

 در مطالعات جامعاین موضوع الزم است که دارد. نوجود  شاهدشهردر  (TOD) ل محورتوسعه حمل و نق

 .نياز به مطالعه و پيگيری داردو در نظر گرفته شود  شاهدشهرحمل و نقل و ترافيک 

( TOD (حمل و نقل عمومی گرا جهت افزایش پایداری شهری پيشنهاد مي شود از دو الگوی مهم توسعه 

پيروی شود که موجب ارتقا کيفيت زندگي شهر با توجه به مؤلفه  (TNDگی سنتی )و توسعه واحد همسای

های زیست محيطي، فرهنگي، سياسي، نهادی، اجتماعي و اقتصادی بدون ایجاد تنگنا برای نسل های آینده 

 است.

 ( را مي توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:TNDاصول مطروحه بر مبنای الگوی واحد همسایگي سنتي )

 شهرکي چندمنظوره و خودکفا -

 )الگوی شطرنجی(کاربری ترکيبي، افزایش تراکم، شبکه دسترسي با طراحي کالسيک  -

 تنوعی از طبقات اجتماعیتنوعي از گونه های مسکن به منظور نيل به  -

 اولویت طراحي خيابان ها و راه ها بر ساختمان ها -
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دقيقه ای از خدمات  5و  کهادقيقه ای از پار 3مکان یابي واحدهای مسکوني در فاصله  -

 و فضاهای همگاني عمومی

 تأکيد بر زیبایي، تأکيد بر سنت های گذشته، طراحي هماهنگ با اتکا به ضوابط مدرن -

، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي، تلفيق طبقات اجتماعي و تقليل استفاده از ماشين -

 احترام به محيط طبيعي

 ( را مي توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:TODو نقل عمومي گرا ) اصول مطروحه بر مبنای الگوی حمل

تجمع ساده ای از واحدهای مسکوني، خرده فروشي و دفاتر اداری در یک چهارم مایلي ایستگاه حمل  -

 و نقل

، خيابان اصلي چند منظوره، حمل و نقل متکي بر راه آهن سبک، تراکم زیاد و ارتفاع کممسکن با  -

 ای مرکز تجاری منطقه

در ایستگاه های حمل و نقل به جای پراکندگي واحدهای مسکوني و استفاده از  تمرکز محله بر اساس -

 ماشين

الگوی ترکيبی ، پياده محوری، سلسله مراتب دسترسیکارکرد ترکيبي، افزایش نسبي تراکم،  -

 مسکن

 ، هماهنگي با راهبردهای منطقه ایاجتماع محلیاهميت به زندگي در  -

 خدمات شهریمصرف انرژی، تقليل ترافيک سواره، دسترسي به  صرفه جویي در -

 الگویي برای گسترش های جدید و بازسازی بافت های خالي درون شهرها -

 در اجتماع محلي حس زندگیفضای عمومي مشترک محلي عاملي برای زنده شدن دوباره  -

شرحي بر اصول و قواعد شهرسازی بومي در ارتباط با )حبيبي محسن و تحصيلدار مهدی و پور محمدرضا نوید، مسکن و محيط روستا، 

 (139۰نظریه های معاصر شهرسازی، 

به ميزان مورد نياز در شهر وجود ، پارک متمرکز )غير حاشيه ای( نيز،شاهدشهر در خصوص پارکينگ در 

باشد. جهت در هسته مرکزی تعداد پارکينگ متمرکز مورد نياز دوبرابر تعداد پارکينگ های موجود مي  .داردن

شيوه نامه ای در خصوص بسته های تشویقي ساخت پارکينگ طبقاتي ، توسعه و ساماندهي فضای پارک خودرو

 سرمایه گذاری در حال تدوین مي باشد. حوزهحمل و نقل و ترافيک و  سازمانتوسط 

 شاهدشهرتاکسيرانی شهرداری حوزه  -1-1-4-10

 ر مي باشد:اهداف سازمان تاکسي راني شهرداری به شرح زی
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 شهروندان رفاه و تاکسيراني به مربوط عمراني و اجرائي و مطالعاتي طرحهای کليه اجرای و تصدی:  الف

 .تاکسيراني با ارتباط در

 با کند مي پيدا ارتباط تاکسيراني به نحو هر به که اموری کليه به نسبت تکليف تعيين و گيری تصميم:  ب

 .خدمات سایر با ماهنگه و موضوعه مقررات و قوانين رعایت

 .نياز مورد داخلي های بخشنامه و ها دستورالعمل و ها نامه آیين تصویب و تدوین:  ج

 .داران تاکسي و تاکسيرانان به نسبت شده تصویب مقررات اعمال و اجرا: د

 و سازمان کارکنان ورزشي و خيریه ،بازرگاني فرهنگي ، ،تأميني ،درماني رفاهي امور بر نظارت:  ه

 .تاکسيران و تاکسيدار از اعم تاکسيراني کارگزاران

 .خدماتي و تشویقي و انضباطي ،امور ،بازرسي ،کنترل اجرایي امور در ریزی برنامه:  و

 :شهرداری سازمان تاکسيرانی وظایف

 .آن ترافيکي وضعيت و جمعيت وشاهدشهر  شهر بافت با متناسب تاکسيراني سيستم ایجاد و اصالح ـ ا

 های نامه آئين و قانون متن در شده بيني پيش اهداف به نيل جهت ،در اختيار در امکانات از ادهاستف ـ 2

 آن به مربوط العمل دستور و اجرائي

 برنامه و شهری درون مسافرین آسایش و رفاه تامين منظور به قانوني امکانات از استفاده و بکارگيری ـ 3

 درون عمومي نقل و حمل وسایل سایر با هماهنگ و اسبمتن تاکسيراني سيستم دهي سرویس نحوه ریزی

 .شهری

 منظور به الزم بيني پيش و مناسب گذاری سياست و ریزی برنامه با تاکسيراني سيستم تکميل و توسعه ـ ۴

 .ویژه و عمومي سرویسهای برای تاکسي تعداد لحاظ از شهر آتي نيازمندیهای تأمين

 علي و تاکسيراني امور در تاکسي دارندگان رانندگان و سنلپر کارآیي و دانش سطح بردن باال ـ ۵

 .آنها تخلفات از جلوگيری و مسافرین با برخورد در الخصوص

 قانوني درآمدهای و عوارض اخذ محل از سازمان درآمد تأمين جهت در امکانات بکارگيری و استفاده ـ 6

 اندازی راه و گذاری سرمایه برای الزم امکانات دایجا و خدماتي های تعرفه تهيه و مشاوره و کارشناسي انجام و

 موسسات و اشخاص کليه مشارکت و همکاری با موجود سيستمهای مکمل یا و تاکسيراني جدید های سيستم

 در بازرگاني و مالي عمليات نوع هر انجام و مردم مشارکت جذب و بانکها و مجاز گذاری سرمایه و اعتباری
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 از استفاده و استيجاره و ،اجاره فروش و ،خرید صادرات و واردات از اعم انيتاکسير به مربوط های زمينه

 مصوب صدرالذکر قانون واحده ماده به تبصره یک الحاق قانون اجرائي نامه آیين رعایت با بانکي تسهيالت

 و نقواني سایر رعایت با مالي های نامه آیين و تجارت قانون و وزیران محترم هيأت 1۰/8/7۴ مورخ جلسه

 .مرتبط  مقررات

 نهادها و ارکانها سایر همکاری جلب و تاکسيراني سيستم به بخشيدن نظم جهت مناسب روشهای اتخاذ ـ 7

 .تاکسيراني سيستم تجهيز و تأمين جهت در ها وزارتخانه و

 تصویب برای آن پيشنهاد و شهری درون مسافر نقل و حمل های تعرفه و کرایه ميزان محاسبه و بررسي ـ 8

 فرم،رنگ،تعداد،ارقام،و اجرای و مصوبات دقيق اجرای بر نظارت و قانوني ذیربط مراجع و شهر شورای به

 نامه آیين مقررات کامل رعایت با تاکسيها کليه مجاز ظرفيت و آرم و تاکسي شماره در درج قابل حروف

 .کشور زارتو و ترافيک شورایعالي سوی از صادره های دستورالعمل و مربوطه قانون اجرائي

 مربوط مطالعات از استفاده با شهری درون تاکسيراني مسيرهای شبکه نقشه تهيه برای الزم مطالعات ـ 9

 مراکز نيازمندیهای و خطوط تعداد و مسيرها طول گرفتن نظر در و رعایت با شهری سفرهای مقصد مبداءـ

 و خطوط اولویت اعالم و خيصتش همچنين و روز شبانه مختلف ساعات در کار بازدهي و شهری خدمات

 ، ،دانشجویي ،کارمندی کارگری مناطق در سفر،بویژه توليد و جمعيت تمرکز به توجه با شده مشخص مسيرهای

 .... . غيره و مردمي اجتماعات و ملي و مذهبي ،جشنهای ورزشي مسابقات نظير خاص مناسبتهای و مدارس

 حقوقي یا و حقيقي صورت به شهرداری نمایندگي به که اشخاص دهي سرویس نحوه بر دقيق نظارت ـ 1۰

 .اند گردیده مشخص یا و عمومي مسيرهای در سرویس ارائه متقبل

 تاکسي پروانه) تاکسي با شهری درون مسافر عمومي نقل و حمل به اشتغال پروانه تمدید لغو و صدور ـ 11

 .کشور وزارت سوی از صادره دستورالعاملهای و تصویبي نامه آیين مفاد اساس بر سازمان یا شهرداری طریق از( 

 .نامه آیين در مندرج متقاضي شرایط بودن دارا صورت در تاکسيراني اعتبار تمدید ـ 12

 13 و 9 مواد مفاد طبق حقوقي و حقيقي اشخاص جهت برداری بهره پروانه و اصولي موافقتنامه صدور ـ 13

 . آنها ذیل تباصر و نامه آیين

 و موجود تاکسيهای تعداد و تاکسيراني پروانه تعداد خصوص در الزم اطالعات و آمار يهته و بررسي ـ 1۴

 .شود مي اضافه تاکسيراني ناوگان به آینده سال پنج و یکسال طول در که تاکسيهائي
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 هر یا و سفيد پالک دارای نقليه وسائط و نارنجي پالک دارای نقليه وسائط و تاکسيها کليه آمار تهيه ـ 1۵

 .دارند اشتغال شهر در مسافر عمومي نقل و حمل به عنوان هر تحت اجاره یا امتياز داشتن با که دیگر رنگ

 هيأتهای تصميمهای قبول و تصویبي نامه آیين موضوع تخلفات انجام عدم بر مبني رسمي تعهد اخذ ـ 16

 .تاکسيراني روانهپ صدور متقاضي از کشور وزارت سوی از صادره های العمل دستور رعایت و انظباطي

 این مفاد و سازمان صالح و صرفه و استخدامي و مالي مقررات رعایت با نياز مورد افراد استخدام ـ 17

 .اساسنامه

دستگاه مي باشد. تعداد کل سفرهای درون  6۵شاهدشهر تاکسي راني در شهر  تعداد خودروهای ناوگان

 سفر است. 18۵۰شهری انجام شده در طول شبانه روز 

 هزار 28 حدودا شاهدشهراز سوی وزارت کشور و با توجه به اینکه جمعيت شهر  شده اعالم توجه به استاندارد با

در  دستگاه تاکسی 250 ، بایستي مورد نياز است نفر یک دستگاه تاکسی 120هر باشد و به ازای نفر مي 

.  دیگر هم باید اضافه شود دستگاه 185حدود  با توجه تعداد موجود مشغول فعاليت باشند کهشاهدشهر 

)معاونت عمراني دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شورای عالي هماهنگي ترافيک . اما مي بایست نيازسنجي نيز در شهر صورت گيرد

 (1386شهرهای کشور، 

 شاهدشهر شهرداری در عمومی روابط واحد-1-1-4-10

ر برنامه و تحقيق است که با استفاده از شيوه آگاهانه مبتني ب عمليات ارتباطیروابط عمومي مجموعه ای از 

های علمي و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطالع یابي از نظرهای آنها ، تجزیه و تحليل گرایش های مخاطبان 

و افکار عمومي به منظور گفتگو با آنان برای رسيدن به تفاهم با کاربرد روشها و ابزارهای ارتباطي، نوشتاری، 

 یداری و شنيداری است. امروزه روابط عمومي به عنوان علم دارای اصول و مباني اوليه مي باشد.گفتاری، د

 و تهيه مانند شهر سطح در مختلف های مناسبت ها به فعاليت انجامشاهدشهر  شهرداری عمومي روابط

 مراسم زاریبرگ ،... و تجهيز کردن شهر برای رخدادهای فرهنگي و شهرداری و شهر تزئين پالکارد، نصب

 انجام مي دهد. هانهاد و ادارات سایر جلسات در شرکت و زن روز مانند سال خاص ایام در مختلف،

 برای بهبود تعامل شهرداری با شهروندان بهبود کيفيت خدمات مجموعه شهرداری پيشنهاد مي شود.
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امور به صورت تلفني اما سيستم مراجعه جهت انجام  حضوری انجام مي شود مراجعات مردمي به شهرداری

سيستم سنجش رضایتمندی یا مدیریت شکایات مشتریان همچنين شده است. نتأسيس  137و از طریق سامانه 

ISO10002در شهرداری اجرا نشده است. 

واطالع رساني به  با توجه به اطالعات دریافتي از واحد مربوطه روشها و نحوه اطالع رساني به شهروندان

و همچنين روش ها و نحوه دریافت  پيامک ،صدا و سيما نصب بنر، سایت شهرداری، ات،طریق مطبوعاز آنها 

 و انتقادات صندوق ، الكترونيكی پست نظرات و پيشنهادات وانتقادات شهرداری از شهروندان از طریق

 مي باشد.  حضوریو  پيشنهادات

 ت های شهرداری به صورت متعددتوجيه شهروندان در خصوص برنامه ها،اقدامات و فعاليپيشنهاد مي شود 

 و فنون علوم، از گيری بهره. شود مي ایجاد شهروندان با ارتباط برقراری برای مختلف های مناسبت و برنامه در

 اطالع ، 137 سامانه الكترونيكی شهر به صورت مختلف سطوح در خبری و رساني اطالع روز امکانات

 .انجام شود  ها گذاری خبر با ، پيامک ،ارسال سایت طریق از رسانی

 137راه اندازی سامانه مدیریت شهری مزیت 

 تسهيل ارتباط شهروندان با شهرداری از طریق خدمات الکترونيکي -1

کاهش مراجعات حضوری شهروندان برای پيگيری امور و در نتيجه کاهش سفرهای  -2

 شهری و ترافيک

 افزایش حيطه نظارت و کنترل مدیران شهرداری -3

 پيشنهادات شهروندان دریافت نظرات و -۴

ایجاد بانک اطالعاتي از مشکالت شهر با هدف طبقه بندی و بررسي دقيق و آماری  -۵

 مشکالت بصورت منطقه ای و محله ای

 افزایش احساس تعلق و مسئوليت شهروندان بهبود رضایتمندی آنها -6

 افزایش و مشارکت و نظارت شهروندان بر امور شهری -7

 ز عملکرد شهرداریبررسي ميزان رضایت شهروندان ا -8

 شناسایي شهروندان مسئول و مشارکت دادن آنها در امور شهری -9
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برای باال بردن سطح انگيزه در بين کارکنان این نظام  که روشي نداردوجود  نظام تشویق و تنبيهدر شهرداری 

عملکرد از  ارائه ،شهر به عمومي مردم با چاپ عملکردارائه گزارش عملکرد از شهرداری و شورای  .مي باشد

 .انجام مي گيرد طریق رسانه های مجازی و وبسایت متمرکز شهرداری شاهدشهر

به فاکتورهایي مانند کنترل پزشکي، ساعات از طریق واحدهای تربيت بدني و بهداشت شاهدشهر در شهرداری 

تا  سابقات ورزشي، برگزاری مفعاليتهای ورزشي کارکنان، تغذیه و اماکن ورزشي )باشگاه، زمين فوتبال و ...(

ي برای کارکنان برگزار شده است. حدودی توجه شده است. به طور مثال مسابقات فوتبال و واليبال سالن

   WWW.SHAHEDSHAHR.IRدارای پایگاه الکترونيکي و ندارد  نشریه اختصاصی شاهدشهرشهرداری 

 .مي باشد

 طی دهه اخیرشاهدشهر بررسی و شناخت مالیه شهرداری  -1-2

وزه رشد جمعيت و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر به توسعه غيـر قابـل کنتـرل نـواحي شـهری، خلـق امر

سکونتگاه های جدید، کاهش سطح رفاه انساني، ساخت و سازهای بدون برنامه، نيـل بـه سـمت حومـه نشـيني و 

ست. بـه گونـه ای بروز مشکالت فراوان برای مدیران مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده ا

که امروزه مسائل فوق به همراه رکود شهری در نقطه ثقل نگراني های برنامه ریزان شـهری قـرار گرفتـه و زمينـه 

مطالعه جدی مدیران، برنامه ریزان شهری و همچنين سياست مداران را فراهم نموده است. در این ميان شهرداری 

داره امور شهر نقش بسيار مهمي در حل معضالت شهرنشينان و ها به عنوان مدیر و مرجع اصلي هماهنگ کننده ا

ارتقای سطح دانش شهرنشينان در مواردی همچون حقوق شهروندی، شهر الکترونيک و غيره دارند که این مهم 

مسلماً در سایه وجود منابع مالي مناسب و پایدار مقدور خواهد بود. بنابراین در ميان بخش های مختلف مدیریت 

امين منابع مالي و درآمدی شهرداری ها اهميت ویژه ای دارد، زیرا از یک سو کسب درآمد شـهرداری شهری، ت

ها، تاثير عمده ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمـد کـافي نـه تنهـا سـبب عـدم 

ه هـای شـهری را بـا مشـکل ایجاد خدمات ضروری در شهر مي شود، بلکه اساساً اجرای تمامي طرح هـا و برنامـ

 مواجه مي نماید.

برخي کارشناسان نظير پيتر مارتين معتقدند که مهم ترین چالش مدیریت شهری در هزاره سوم، حول هزینه 

ها متمرکز خواهد بود و تحصيل درآمد، کانون سياست گذاری در سطح مدیریت محلـي قـرار خواهـد گرفـت. 

درصد از منابع مالي شهرداری ها از محل درآمدهای  9۵نيم بيش از اهميت موضوع زماني روشن مي شود که بدا

 درصد است. ۵محلي درون شهرها تامين مي شود و وابستگي به کمک های بالعوض دولتي کمتر از 
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ها با توجه به شرح وظایف و شرایط کنوني آنها، به گونه ای است کـه بـرای  گستره فعاليت های شهرداری

صلي و فرعي، سرمایه گذاریهای کالن باید توسط خود شهرداری انجام گيرد. به عنوان انجام هریک از وظایف ا

مثال، حفاظت شهرها در مقابل حریق یا سيل، مستلزم صرف هزینه های ارزی و ریالي مي باشد و تنظيف شهرها، 

 ت دیگر شهرداری،ایجاد معابر جدید، بزرگ راهها، پلها، پارکها، آسفالت معابر، پرداخت غرامت و صدها فعالي

بدون در اختيار داشتن اعتبارات یا درآمدهای کافي ناممکن خواهد بود. اداره شهرها و اعمـال مـدیریت شـهری 

است که مي بایسـت بـه عنـوان  کارا مستلزم در اختيار داشتن منابع درآمدی مستمر، مطمئن و بدون تبعات سوء

گيرد. در این خصوص شـهرداریها مـي تواننـد بـا شـناخت  یکي از مهمترین مسائل اداره شهرها مورد توجه قرار

شرایط خود و یا شرایط محلي و امکانات موجود و به منظور اداره شهر، به طریقـي سـعي در کسـب درآمـدهای 

 مختلف نمایند. 

در این بخش از مطالعات به بررسي منـابع درآمـدی شـهرداری بـه منظـور سـنجش عملکـرد شـهرداری در 

ه تخصيص منابع درآمدی به انواع هزینه ها پرداخته مي شود، هدف از این فصل استفاده از حصول درآمد و نحو

ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد و مدیریت هزینه مي باشد. نتایج حاصل از این فصل در پيش بيني 

که در مراحل آتي بـه  ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ۵و تخصيص منابع درآمدی در سالهای آتي برنامه 

الزم به ذکر است که ماحصل مطالعات صورت گرفته در بررسي وضـع موجـود شـهر،  آنها پرداخته خواهد شد.

باشد. لذا تخصيص اعتبارات در سالهای آتـي مسـتلزم معرفي پروژه هایي در جهت رسيدن به چشم انداز شهر مي

هایي که هر ساله به طور مستمر توسـط شـهرداری اجـرا هها و پروژبرآورد هزینه پروژه های جدید و تعيين طرح

 باشد. گردد، ميمي

 بررسی منابع درآمدی شهرداری -1-2-3

شيوه کسب درآمد و تأمين هزینه شهرداری در شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ با هم متفاوت است. هدف 

طریق درآمدهای محلي مي ها در کسب درآمد از سياست های دولت طي سالهای اخير خودکفایي شهرداری

باشد. کاهش سهم کمک های بخش دولتي از یک سو و افزایش درآمد های محلي از سوی دیگر شهرداری را 

در شهرهای بزرگ و  -بویژه در دهه اخير –به سمت خود کفایي سوق مي دهد، در ایران پس از انقالب اسالمي

لي پيموده و مبتني بر سياستهای اتخاذ شده توسط های دولتي سير نزویا حتي بعضي شهرهای متوسط سهم کمک

وزارت کشور و دولت، سهم آن به حداقل مقدار ممکن رسيده  است و یا حتي به تعدادی از شهرهای بزرگ و 

شود اما نه به ها ميمتوسط هيچ گونه کمکي نشده است. این سياست گذاری منجر به خود کفایي شهرداری
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است درآمد شهرداریها باید به سمت درآمدهای پایدار سوق یابد تا در شرایط  معنای صحيح آن. دليل آن این

ایجاد درآمد گوناگون با مشکل مالي مواجه نگردند بحث درآمد های پایدار ایجاب مي کند شهرداری به سمت 

تا  138۵ های متنوع حرکت کند. بدین منظور ابتدا به  بررسي و تحليل اجمالي از روند تفریغ بودجه ای از سال

 مي پردازیم. 1397سال 

 )ریال( 1397تا   1393: درآمد شهرداری طی سالیان 21جدول شماره 

 سال
سهم اعتبارات 

 جاری)ریال(

سهم اعتبارات 

 عمرانی)ریال(

ی محقق جمع درآمدها

 )ریال(شده 

ی جمع درآمدها

 پیش بینی شده 
 رشد درآمد

ضریب تغییرات 

 درآمدی

1385 29178748689 6715377959 
27058433385  - 52.66 

 18.70884901 81.29115099 درصد

1386 11477303795 5524442548 
41306914596  14248481211 9.57 - 

 32.49338295 67.50661705 درصد

1387 10309356410 44678173456 37353893454 
 3953021142- 42.84 - 

  81.25146477 18.74853523 درصد

1388 10539368092 10291894417 
21351066461  16002826993- 21.33 

 49.40600414 50.59399586 درصد

1389 15160396395 10،609،476،204 
25905961903  4554895442 27.18 

 41.17007627 58.82992373 درصد

1390 16961608846 15،828،817،319 
32947068237  7041106334 53.2 

 48.27267947 51.72732053 درصد

1391 25467831172 16،507،032،209 
50475050512  17527982275 20.92 

 39.32599389 60.67400611 درصد

1392 31621801857 20،479،425،960 
61،035،886،527  10،560،836،015 38.78 

 39.30699298 60.69300702 درصد
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1393 38234696293 30،462،810،344 
84،708،181،894 73،000،000،000 23،672،295،367 9.53 

 44.34340027 55.6565997 درصد

1394 51995768780 59،833،342،813 
92،779،732،315 98،000،000،000 9.528655014 30.95 

 53.50426375 46.4957363 درصد

1395 61621744062 65،694،844،606 
121،492،832،688 112000000000 30.94759993 25.1 

 51.59959538 48.4004046 درصد

1396 79033067212 78008624934 
151،987،036،998 160،000،000،000 18.63456254 18.63 

 49.67383111 50.3261689 درصد

1397 102،824،516،790 76،521،697،691 
180،309،156،460 200،000،000،000 18.63456254 - 

 43 57 درصد

د 
کر

ه 
ین

هز
ل 

ع ک
جم

ی
ران

عم
 و 

ی
ار

ج
 

484426208393 441155960460 928711215430  - 
درصد  245.88

 افزایش درآمدی

 - -  - 47.66253881 52.33746119 جمع
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مي شاهدشهر هدف این بخش از مطالعات، شناسایي منابع درآمدی شهرداری و نحوه تأمين اعتبارات شهرداری 

 های عمده از جمله ميزان اثر بخشي، ميزان رشددین منظور به طبقه بندی درآمد شهرداری و ذکر ویژگيباشد. ب

ساله اخير پرداخته شده است. در ادامه به ارزیابي درآمد از  ۵ها، طي دوره بررسي نوسانات هر یک از گروه و

اری در کسب درآمد و شاخص هایي چون ضریب بي ثباتي که به بررسي مسئله خودکفایي شهردطریق شاخص

گيرد، پرداخته پایداری درآمد که به منظور تفکيک درآمد شهرداری به درآمدهای پایدار و ناپایدار صورت مي

ای است برای ارائه راهکارهایي جهت توسعه منابع درآمدی در شهرداری در شده است. این مطالعات زمينه

بيني درآمد شهرداری در سالهای آتي با استفاده از روندی يشجهت افزایش درآمد پایدار و مطمئن، همچنين پ

در جدول زیر درآمد شهرداری  که در دوره گذشته داشته است، که در بند بعدی به این موارد پرداخته مي شود.

طي ساليان اخير مقایسه و ميزان افزایش یا کاهش آن در این مدت مورد توجه قرار گرفته است.  شاهدشهر

 داری شامل سهم اعتبارات جاری و سهم اعتبارات عمراني مي باشد:درآمد شهر

 )میلیون ریال( 1397تا   1393: درآمد شهرداری طی سالیان 21جدول شماره 

 سال
 سهم اعتبارات جاری

 )ميليون ریال(

 سهم اعتبارات عمرانی

 )ميليون ریال(

ی جمع درآمدها

پيش بينی شده 

 )ریال(

ی جمع درآمدها

 ()ریالشده محقق 
 رشد درآمد

ب 
ری

ض

ت 
را

غيي
ت

ی
د

آم
در

 

1393 38234696293 30،462،810،344 
73،000،000،000 84،708،181،894 - 9.53 

 44.34340027 55.6565997 درصد

1394 51995768780 59،833،342،813 
98،000،000،000 92،779،732،315 9.528655014 30.95 

 53.50426375 46.4957363 درصد

1395 61621744062 65،694،844،606 
112000000000 121،492،832،688 30.94759993 25.1 

 51.59959538 48.4004046 درصد

1396 79033067212 78008624934 
160،000،000،000 151،987،036،998 18.63456254 18.63 

 49.67383111 50.3261689 درصد

1397 102،824،516،790 76،521،697،691 
200،000،000،000 180،309،156،460 18.63456254 - 

 ۴3 ۵7 درصد
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 310521320388 333709793137 جمع
631،276،940،35

5 
643000000000 -  

ن 
گي

يان
م

ی
د

ص
در

 

51.79 48.2 - 

 

- 20.48982998 

 

ته است. داشي روند افزایش 1397تا  1393همانطور که در جدول فوق مشاهده مي شود درآمد شهرداری از سال 

مشاهده مي شود که  21درصد بوده است. با توجه جدول شماره  31با حدود  139۵بيشترین افزایش مربوط به 

درصد نيز سهم اعتبارات عمراني مي باشد که  ۴8.۴3درصد از درآمد شهرداری سهم اعتبارات جاری و  ۵1.۵7

 در نمودار زیر آورده شده است:

 1397تا  1393ت جاری و عمرانی در درآمد شهرداری طی سالیان :درصد سهم اعتبارا5نمودار شماره 

        

             

 

 

 شاهدشهربررسی درآمدهای شهرداری   -3-5-1-1

 بر اساس الیحه اطالح نظام درآمد پایدار شهرداری ها و دهياری ها تعریف درآمد به شرح زیر است:

 ارزش افزایش به منجر که دو هر از ترکيبي یا ها بدهي هشکا ها، دارایي افزایش از است عبارت درآمد:

 به وابسته های شرکت و ها سازمان/و مؤسسات دهياری یا شهرداری توسط و شود مي دوره طي خالص

 از حاصل درآمد منافع، از ناشي سود دارایي، فروش خدمات، ارائه عوارض، اخذ محل از شهرداری

 .گردد مي حاصل باشند، مي انجام به مجاز مقررات و قوانين موجب به که موارد سایر مالکيت و و انحصارات

 شناخت کل درآمدهای شهرداری 
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شهرداری ها  به عنوان موسسات عمومی و دولتی که اکثر درآمد خود را مستقل از دولت کسب می کنند، دارای 

آن جهت واحد بودن و ساختار مالی و حسابرسی می باشد. طبق قانون فصل های درآمدی و زیر فصل های 

 حسابرسی دقیق آن مشخص شده است.  

بر اساس فصل دوم قسمت هشتم آیین نامه مالی شهرداری ها، درآمد های شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر 

 تقسیم می شود:

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی .1

 طی است شده می محسوب محلی ایه سازمان درآمدهای مهمترین از یکی عنوان به همواره مستمر عمومی عوارض

 محلی درآمدهای است، کرده طی آنها بودجه در را نزولی سیر شهرداریها به دولت های کمک که تدریج به اخیر دهه

 .است کرده پیدا پایدار درآمدهای حصول و شهری های هزینه تأمین در مهمتری نقش شهرداری

 ت: این بخش از درآمد از چهار بخش عمده تشکیل شده اس

 شامل : موسسات ریتوسط سا یوصولالف. 

 عوارض اسناد رسمی 

 عوارض گاز 

 عوارض آب بهاء مشترکین 

  عوارض تلفن ثابت و همراه 

 عوارض گذرنامه 

 عوارض برق 

 سایر موارد 

 ی شامل :عوارض بر ساختمان و اراضب. 

 عوارض بر مازاد تراکم 

 عوارض بر پروانه های ساختمانی 

 گیعوارض بر بالکن و پیشامد 

 عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی 

 عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان 

 عوارض بر معامالت غیر منقول 

 عوارض نوسازی 

 سایر موارد 

 شامل: عوارض بر ارتباطاتج. 
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 عوارض بر بلیط مسافرت و باربری 

 عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر وسائط نقلیه 

 کسی رانیعوارض بر صدور پروانه تا 

 عوارض بر معامالت وسائط نقلیه 

 عوارض معاینه اتومبیل 

 شامل : حاتیعوارض بر پروانه کسب و فروش و تفر .د

 عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه 

 عوارض بر قراردادها 

  النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر . . . حق %3عوارض 

 عوارض ذبح دام و طیور 

 ل هاعوارض بر باسکو 

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی .2

عوارض اختصاصی یا غیر مستمر به عنوان یکی دیگر از منابع عواید محلی محسوب می شود هر چند آغاز کنندگان 

سیاست های خود کفایی شهرداریها، انجام این مهم را بیشتر از طریق انجام سرمایه گذاری در طرح های درآمد زای 

ی نمودند، ولی در عمل به دالیل بسیاری جبران کاهش کمک های دولت به شهرداریها از شهرداریها پیش بینی م

طریق افزایش عوارض و وضع عوارض جدید دنبال شد. آنچه مهم به نظر می رسد گذشته از خود کفایی رسیدن به 

به خود کفایی درآمد های پایدار است. لذا افزایش درآمد ناشی از عوارض اختصاصی با وجود آنکه کمکی است 

شهرداری، اما اجزای این گروه عمدتًا عاملی در جهت کسب درآمد های پایدار نمی باشد. در ادامه به بررسی اجزای 

 این گروه پرداخته شده است. 

 زیر گروه اصلی تشکیل شده است:  2این گروه درآمدی از 

 وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات 

 عوارض حذف پارکینگ 

 نه خودرو های سواری و سایر وسائط نقلیهعوارض سالیا 

 عوارض نوسازی 

 عوارض شماره گذاری خودروهای سواری 

 افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری 

 عوارض حق بیمه حریق 

 سهمیه از عوارض وصولی متمرکز 

  قانون تجمیع سهمیه از عوارض وصولی  6ماده  1سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز )موضوع تبصره

 متمرکز وزارت کشور(
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  قانون تجمیع تجهیز شهرداری به  2ماده  3در هزار حقوق گمرکی )موضوع تبصره  12کمک از محل

 ماشین آالت عمران  و شهری(

 عوارض متمرکز استانی 

  کمک به اجرای طرحهای توسعه عمران و خدمات شهری 

 .. عمران، خدماتی، رایانه ای و تجهیز شهرداری به ماشین االت

 خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی بها .3

 :  است زیر اصلی گروه 2 شامل خود که...  و آسفالت حق ـ شهری خدمات بهای از ناشی هایدرآمد

 اخیر سالهای طی شهرداری که خدماتی جمله از گیری لکه و آسفالت حق شهرداری خدمات بهای از ناشی درآمد -1

 لکه و آسفالت حق شهرداری خدمات بهای از حاصل درآمد نقشه، روشف و کارشناسی حق توان می است داده ارائه

 . باشد می موارد سایر و سازی آماده خدمات از حاصل درآمد تجاری، های آگاهی از حاصل درآمد گیری،

 و محصوالت سایر و گیاه و گل فروش گورستان، و غسالخانه کشتارگاه، درآمد شامل که شهرداری تأسیسات درآمد -2

 .باشد می آسفالت کارخانجات محصوالت فروش از حاصل درآمد

 در آمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری .4

در آمدهای حاصله از سرمایه گذاری و وجوه و اموال شهرداری شامل درآمدهای حاصل از وجوه شهرداری نظیر اجاره 

 ه می شود.ساختمانها و تاسیسات، درآمدهای حاصل از کرایه ماشین آالت و وسایط نقلی

 کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی .5

 کنند، نمی وصول مردم از مستقیماً شهرداریها که است درآمدهایی نوع آن شامل دولتی بخش از شهرداری وصولی

 . دارند می دریافت محلی های اداره یا دولت از سهمیه صورت به بلکه

 و جاری بالعوض کمک دولتی، های سازمان و دولت یاعطا های کمک شامل ها شهرداری در درآمدی گروه این

 .باشد می دولت عمرانی بالعوض کمک

 هدایا و دارایی ها اعانات، .6

اعانات، هدایا و دارایی ها شامل اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی های می 

 گیرد.لق میشود که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تع

 همچنین شهرداری ها وجوه حاصل شده از منابع دیگر را به عنوان سایر منابع ذکر می کنند.

 سایر منابع تامین اعتبار  .7

سایر منابع تامین اعتبار در شهرداری شامل: وام های دریافتی از وزارت کشور فروش اموال معقول و غیر معقول، 

 زینه و عوارض و درآمد های وصولی در حریم استحفاظی شهر می باشد.فروش اموال شهرداری، مازاد درآمد بر ه
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گرچه آنچه نام برده شد حکم منابع مالی شهرداری ها را دارند، اما باید تحقق و واقعیت امر را در اجرا دید و موفقیت 

تظار انجام رسالت شهرداری را در حصول درآمد از منابع مذکور در حد نیاز برآورد کرد. آنگاه است که می توان ان

شهرداری را به نحو احسنت داشت. موانع اجرایی زیادی در انجام وظایف شهرداری در وصول عوارض و درآمدهای 

تعیین شده وجود دارد که این موانع و وصول عوارض الزم و ملزوم یکدیگرند. از جمله بعضی از مشکالت سر راه 

 اعمال مدیریت درآمدهای شهرداری عبارتند از:

 متناسب نبودن تعرفه های عوارض موجود با تورم -1

 نبود فرهنگ پرداخت عوارض به وسیله شهروندان -2

 دولتی دانستن شهرداری ها -3

نبود نیروهای متخصص و کارآمد در واحدهای درآمدی شهرداری ها و نیز پایین بودن روحیه کاری در کارکنان  -4

 انبه دلیل وجود مشکالت اقتصادی و اجتماعی آن

عدم توان جلب اعتماد مردم به وسیله شهرداری به دلیل ارائه نکردن گزارش های به موقع عملکرد برای اطالع  -5

 مردم

 فقدان ضمانت های اجرایی کامل و جامع در برخورد با آنهایی که از پرداخت سرباز می زنند. -6

توسعه ناموزون حاشیه شهرها و عدم امکان  مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها و به دنبال آن شکل گیری و -7

 درآمد برای تأمین نیازهای شهری مناطق مذکور

 نبود سیستم مکانیزه کارآمد و پویا و به هنگام -8

 عدم اختصاص ارزش های افزوده ناشی از تغییر کاربری طرح های دولتی -9

 هزینه خدماتندادن اختیارات کافی به شوراهای اسالمی شهرها در وضع عوارض و  -10

 وصول بخش عمده ای از عوارض به صورت ملی و عدم توزیع به موقع آن -11

گرچه موارد مذکور بخشی از موانع تحقق درآمد شهرداری ها هستند، مسائل دورن سیستمی از لحاظ اجرا و وصول 

 حقوق شهرداری مزید بر علت گردیده است. این عوامل را هم می توان بدین شرح نام برد:

وجود نیروی کارآمد و غیرتخصصصی شهرداری ها و عدم پیگیری جدی در وصول درآمد به وسیله مسئوالن  -1

واحدهای درآمد در شهرداری ها به علت بومی بودن آنها و مالحظات محلی این امر در شهرهای کوچک پررنگ تر 

 است و در شهرهای بزرگ از جنبه سیاسی شکلی معمولی دارد. 
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نی نیروی ناکارآمد به دلیل فقدان سیستم و مقررات تدوین شده روزآمد و پرداخت حقوق و مزایای ورود غیرقانو -2

 آنها با استفاده از قانون کار

عدم آشنایی اکثر نیروهای موجود در واحد درآمد و واحدهایی که در امر وصول عوارض دخالت دارند، به دلیل  -3

 در این بخش تنوع تعرفه های عوارضی و نبود آموزش مستمر

عدم برقراری جرایم و کارمزد قانونی برای برخورد با آنهایی که از پرداخت عوارض سرباز می زنند، زیرا عدم وصول  -4

 به موقع عوارض و تأخیر آن توجیه اقتصادی ندارد.

ندارد. این  به دلیل ارتباط مستقیم نیروهای شهرداری با وصول عوارض اهرم ایجاد انگیزه مالی به طور مدون وجود

 امر به دلیل پایین بودن حقوق و مزایای پرسنل امکان انحراف بعضی از آنان را فراهم می سازد. 

 گانه درآمدی شهرداری تشریح می گردد: 7در ادامه هریک از منابع 

 شناخت روند درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری -3-5-1-2

درآمدهای شهرداری در  1397تا  1393از سال شاهدشهر شهرداری  بر مبنای گزارشات تفریغ بودجه دریافتی از

روند درآمدهای شهرداری را در این دوره نشان  22بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. جدول شماره 

 می دهد.
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 )ارقام به ریال( 1397-1393بین سالهای شاهدشهر : روند درآمد و منابع تامین اعتبار شهرداری 22جدول شماره

1394139513961397 1393 شرح

درآمدهای ناشی از 

 عوارض عمومی
12،435،484،602 19،919،836،43520،911،422،2537،248،545،57411،093،250،650

درآمدهای ناشی از 

 عوارض اختصاصی
5،654،426،973 1،125،362،83915،571،943،03267،691،251،953103،247،260،339

بهاء خدمات و 

درآمدهای موسسات 

 انتفاعی شهرداری

15،957،309،659 18،686،797،00330،666،915،36125،073،707،69938،003،892،012

درآمدهای حاصل از 

وجوه و اموال 

 شهرداری

333،110،002 415،890،0002،572،587،4641،777،243،3011،940،109،141

کمک های اعطایی 

 و سازمان هادولت 
22،110،778،625 22،229،585،52019،414،636،52621،392،659،282380،000،000

اعانات و هدایا و 

 دارایی ها
17،162،653،016 20،560،451،51824،702،216،18818،452،679،33112،074،095،568

درآمدهای حاصل از 

سایر منابع و تامین 

 اعتبار

10،197،835،581 5،013،053،1137،653،111،86410،350،949،85813،570،548،750

جمع کل درآمدهای 

 شهرداری
83،851،598،458 87،950،976،428121،492،832،688151،987،036،998180،309،156،460

جمع کل درآمدها و 

موجودی ها بعد از 

 موازنه

84708181894 92779732315 121492832688 151987036998 180309156460 

 شاهدشهرماخذ: گزارشات تفریغ بودجه شهرداری 

داشته است.  افزایش نسبیبیان می دارد، روند درآمدی شهرداری طی سالیان اخیر سیر  6همانطور که نمودار شماره 

البته بخشی از این درآمد به واسطه تورم ایجاد شده در نظام مالی و پولی کشور می باشد. طبق گزارش بانک مرکزی 

 این سال ها به ترتیب زیر است.در  تورم

 1397-1390: نرخ تورم سال های 23جدول شماره 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

 26.9 9.6 11.2 11.9 15.6 34.7 30.5 21.5 نرخ تورم)درصد(
 انک مرکزی ایرانماخذ : ب
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 )میلیون ریال( 1397-1393: سرجمع کل درآمدهای شهرداری بین سالهای 6نمودار شماره 

83,851,598,458 87,950,976,428

121,492,832,688

151,987,036,998

180,309,156,460
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جمع کل درآمدهای شهرداری

 

از جمله عوامل دیگر که می توان در بررسی درآمدهای شهرداری بدان پرداخت، سهم هر یک از منابع درآمدی از کل 

درآمدها در سال های اخیر و روند رشدی یا کاهشی آن ها می باشد. سهم باالیی از تامین اعتبار درآمدها از طریق 

 عوارض اختصاصیمی باشد. بعد از این منابع،  اعانات و هدایا و دارایی هاآمدهای ناشی از عوارض عمومی و در

ی را طی سالیان اخیر سهم هر یک از منابع درآمد 24بیشترین درآمد را به خود اختصاص می دهد. جدول شماره 

 نشان می دهد
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 1397-1393ع درآمدی از کل درآمدهای شهرداری بین سالهای : سهم هر یک از مناب24جدول شماره 

 

 

همانطور که در جداول فوق مشاهده می شود عمده تـرین منبـع درآمـدی شـهرداری درآمـد ناشـی از عـوارض 

درصـد از منـابع درآمـدی شـهرداری تـأمین  25ر در حـدودمی باشد، بطوریکه این درآمد طی سالیان اخی اختصاصی

درصد در رتبه دوم قرار  21با نزدیک به  یشهردار یموسسات انتفاع یبهاء خدمات و درآمدهانموده است. پس از آن 

های وزارت کشور به شهرداریها همواره دستخوش تغییرات و نواسانات ناشی از شرایط مالی دولت، مسـائل کمک دارد.

و شرایط کشور و متأثر از سیاست های اتخاذ شده در زمینه کمک به شهرداریها یا تأکید بر خودکفایی و عدم  سیاسی

درصدی  16نزدیک به درآمدی شاهدشهر به بعد شهرداری  1393وابستگی آنها به اعتبارات دولتی بوده است. از سال 

 داشته است.کمک های اعطایی دولت و سازمانها از محل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح

درصد درآمدهای هر بخش از کل درآمدهای شهرداری
 میانگین

1393 1394139513961397

درآمدهای ناشی از عوارض 

 عمومی
14/83034889 22/64879509 17/21206247 4/769186713 6/152350146 13/12254866 

عوارض  درآمدهای ناشی از

اختصاصی
6/7433741 1/279534219 12/81717011 44/53751668 57/26124084 24/52776719 

بهاء خدمات و درآمدهای 

موسسات انتفاعی شهرداری
19/03041797 21/24683291 25/24174857 16/49726726 21/07707271 20/61866788 

درآمدهای حاصل از وجوه و 

اموال شهرداری
0/397261362 0/4728657 2/117480848 1/169338738 1/07599036 1/046587402 

کمک های اعطایی دولت و 

سازمان ها
26/36894112 25/27497297 15/98006738 14/07531833 0/210749142 16/38200979 

 20/4678901 23/37717255 20/33224153 12/14095603 6/696329685 16/60291798اعانات و هدایا و دارایی ها
 درآمدهای حاصل از سایر منابع

تامین اعتبار
12/16176646 5/699826559 6/299229094 6/810416245 7/526267116 7/699501096 
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 : درصد تغییرات درآمد شهرداری از کل درآمدها7نمودار شماره 
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 ریز منابع درآمدی و سهم هر یک از فعالیت های اقتصادی در تامین آن -3-5-1-3

قسیم هر کدام از منابع درآمدی اصلی شهرداری که در بندهای باال ذکر شد، خود به بخش های جزئی تر و دقیق تر ت

می شود. که بر اساس شماره های طبقه بندی در گزارشات تفریغ بودجه مشخص می شود. در این بخش سعی بر آن 

، 1000است که با نگاهی ژرف تر منابع در آمدی مورد بررسی قرار گیرد و منابع اصلی که با کدهای درآمدی ) 

 ده اند به طور مجزا بررسی شود.( در تفریغ بودجه مشخص ش7000، 6000، 5000، 4000، 3000، 2000

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی -3-5-1-3

عوارض بر ساختمان ها و اراضی شامل: عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر اکثر درآمد حاصل از این بخش ناشی از 

ارض بر تفکیک پروانه های ساختمانی، عوارض بر بالکن و پیشامدگی، عوارض بر توسعه ایستگاه های آتش نشانی، عو

 1397تا  1393می باشد. به طوری که از سال  اراضی و ساختمان، عوارض بر معامالت غیرمنقول، عوارض نوسازی

کمترین سهم این بخش ناشی از وصولی درصد درآمدهای ناشی از عوارض عمومی را تشکیل داده است.  95بیش از 

عوارض گاز، عوارض آب بهاء مشترکین، عوارض تلفن عوارض اسناد رسمی توسط سایر موسسات می باشد که شامل 

 می باشد.ثابت و همراه، عوارض گذرنامه، عوارض برق و سایر موارد 
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 1396و  1393و اراضی می باشد که در سال  ه افزایش درآمد عوارض ساختمان هانقطه عطف بررسی های انجام شد

 .درصد رسیده است 79.25و  88.06به بیشترین مقدار خود یعنی

 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند درآمد ریز منایع درآمدی ناشی از عوارض عمومی بین سالهای 25جدول شماره 

ریز منابع 

 درآمدی

وصولی توسط سایر 

 موسسات

عوارض بر ساختمان 

 ها و اراضی

عوارض بر 

ارتباطات و حمل و 

 نقل

عوارض بر پروانه 

های کسب و فروش 

 خدماتی

سرجمع درآمدهای 

ی از عوارض ناش

 عمومی

1393
مقدار  

 عددی
413,406,548 10,950,859,825 435,894,758 635,323,471 12,435,484,602 

 100 15.1 3.50 88.06 3.32 درصد

1394
مقدار  

 عددی
7,962,619,603 10,791,100,381 539,299,395 626,817,056 19,919,836,435 

 100 53.1 12.7 54.17 39.97 درصد

1395
مقدار  

 عددی
11,261,335,995 8,406,765,808 781,747,543 461,572,907 20,911,422,253 

 100 12.2 43.7 40.2 53.85 درصد

1396
مقدار  

 عددی
772,843,358 5,744,354,896 676,566,555 54,780,765 7,248,545,574 

 100 0.75 9.33 579.2 10.66 درصد

1397
مقدار  

 عددی
1,197,999,865 8,567,940,069 782,737,942 544,572,774 11,093,250,650 

 100 14.9 .17 77.23 .8010 درصد

 

نشان می دهد و  1397سهم هر یک از ریز منابع درآمدهای ناشی از درآمدهای عمومی را در سال  8نمودار شماره 

   ت.همانطور که مشخص است، درآمد حاصله از عوارض بر ساختمان ها و اراضی مسلط اس
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 1397سال  -: سهم هر یک از ریز منابع از درآمدهای ناشی از درآمدهای عمومی8نمودار شماره 

 

 درآمدهای ناشی از عوارض خصوصی -3-5-1-4

ریز منابع درآمدی ناشی از عوارض اختصاصی شامل درآمدهای وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات و سهمیه از 

، سهمیه از عوارض وصولی متمرکز، بیشترین میزان را به خود شاهدشهر در  ی باشد.عوارض وضولی متمرکز م

عوارض حذف پارکینگ همه یا قسمت زیادی از درآمد حاصل از وصولی توسط شهرداری و سایر  اختصاص می دهد.

 موسسات را تشکیل می دهد. 

 )ارقام به میلیون ریال( 1397-1393بین سالهای : روند درآمد ریز منایع درآمدی ناشی از عوارض خصوصی 26جدول شماره 

 ریز منابع درآمدی
وصولی توسط شهرداری و 

 سایر موسسات

سهمیه از عوارض وصولی 

 متمرکز

سرجمع درآمدهای ناشی از 

 خصوصیعوارض 

1393 
 5,654,426,973 5,249,392,286 405,034,687 مقدار عددی

 100 492.8 7.16 درصد

1394 
 1,125,362,839 1,125,158,876 203,963 مقدار عددی

 100 99.98 0.018 درصد

1395 
 15,571,943,032 15,566,477,429 5,465,603 مقدار عددی

 100 99.96 0.035 درصد

1396 
 67,691,251,953 67,689,734,012 1,517,941 مقدار عددی

 100 99.99 0.002 درصد

1397 
 103,247,260,339 103,241,991,740 5,268,599 مقدار عددی

 100 99.99 0.005 درصد

 

 بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری -3-5-1-5

درآمد این بخش به دو زیر بخش بهاء خدمات شهری که شامل حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری، حق 

ز خدمات پیمانکاری، درآمد حاصل از کارشناسی و فروش نقشه ها، درآمد حاصل از خدمات بازرگانی، درآمد حاصل ا
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نقل و انتقال تاکسی، درآمد حاصل از آگهی های تجاری، درآمد حاصل از خدمات آماده سازی، درآمد ناشی از ارائه 

تمام خدمات مینی بوسرانی و تاکسیرانی، درآمد حاصل از خدمات شهری و سایر موارد می باشد که از این میان 

 درآمد حاصل از خدمات شهری می باشد.درآمد شهرداری مخصوص به 

 1397-1393: روند درآمد ریز منابع درآمدی بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری بین سالهای 27جدول شماره 

 )ارقام به ریال(

 ریز منابع درآمدی
درآمد ناشی از بهاء 

 خدمات شهرداری

درآمد تاسیسات 

 شهرداری

سرجمع درآمدهای ناشی 

اء خدمات و درآمد از به

های موسسات انتفاعی 

 شهرداری

1393 
 15,957,309,659 78,000,001 15,879,309,658 مقدار عددی

 100 0.488804207 99.51119579 درصد

1394 
 18,686,797,003 217,050,000 18,469,747,003 مقدار عددی

 100 1.161515266 98.83848473 درصد

1395 
 30,666,915,361 296,750,000 30,370,165,361 مقدار عددی

 100 0.967655196 99.0323448 درصد

1396 
 25,073,707,699 642,891,744 24,430,815,955 مقدار عددی

 100 2.564007492 97.43599251 درصد

1397 
 38,003,892,012 327,000,000 37,676,892,012 مقدار عددی

 100 0.860438189 99.13956181 درصد

 

 : ریز منابع درآمدی بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری9نمودار شماره 

0

5E+09

1E+10

1.5E+10

2E+10

2.5E+10

3E+10

3.5E+10

4E+10
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 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری-3-5-1-6

فعال نبودن  . این موضوع به معنیاست بدست نیامده اخیر از بخش وجوه شهرداری درامد زیادی طی سالیان

خطرپذیری شهرداری در قبال سرمایه گذاری در بخش های گوناگون می باشد. این درحالی است که با پتانسیل 

عنایت به این بخش می توان درآمد بیشتری را به دست آورد. درآمدهای حاصل از اموال شهرداری شامل مال االجاره 

 و سایر موارد می باشد.ساختمان ها و تاسیسات، درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و وسایل نقلیه 

 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از وجوه و اموال شهرداری بین سالهای 28جدول شماره 

 

 ریز منابع درآمدی
درآمد حاصل از وجوه 

 شهرداری

درآمد حاصل از اموال 

 شهرداری

سرجمع کل درآمدهای 

حاصل از وجوه و اموال 

 شهرداری

 333,110,002 333,110,002 0 مقدار عددی 1393

 100 100 0 درصد 

 415,890,000 415,890,000 0 مقدار عددی 1394

 100 100 0 درصد 

 2,572,587,464 1,402,587,464 1,170,000,000 مقدار عددی 1395

 100 54.52049672 45.47950328 درصد 

 1,777,243,301 1,294,940,000 482,303,301 مقدار عددی 1396

 100 72.86228055 27.13771945 درصد 

 1,940,109,141 894,697,000 1,045,412,141 مقدار عددی 1397

 100 46.11580767 53.88419233 درصد 
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 : روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از وجوه و اموال شهرداری )ارقام به ریال(10نمودار شماره 
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 کمک های اعطایی دولت و سازمان ها-3-5-1-7

بند مذکور از زیر کدهای درآمدی معینی تشکیل می شود که کمک های بالعوض جاری دولت، کمک جاری از محل 

قانون مالیات بر ارزش افزوده( و کمک عمرانی از محل دوازده  41ماده  3دوازده هزار حقوق گمرکی) موضوع تبصره 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده(  و سایر موارد را شامل می شود. 41ماده  3وق گمرکی) موضوع تبصره هزار حق

 . بوده است 1393تنها در سال نیز مشخص است، درآمدهای حاصله از این بند  29همانطور که در جدول شماره 

 )ارقام به میلیون ریال( لتیی دو: روند درآمد حاصل از کمک های اعطایی دولت و سازمان ها29جدول شماره 

 13931394139513961397 شرح

کمک های 

اعطایی دولت 

 و سازمان ها

22،110،778،62522،229،585،52019،414،636،52621،392،659،282380،000،000
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 اعانات و هدایا و دارایی ها-3-5-1-8

دریافتی از موسسات عمومی و غیر کمک های اعانات و ری طی سالیان اخیر از طبق بررسی های انجام شده شهردا

بی بهره بوده است. و درآمد حاصله از این بند شامل درآمدهای ناشی از اموال و دارایی هایی که به صورت  دولتی

ص و سازمان های اهدایی اشخاکمک ها و اعانات  اتفاقی یا قانونی به شهرداری تعلق گرفته است و درآمد ناشی از

 که بصورت مداوم نیست، می باشد. خصوصی

اکثر درآمد بخش اموال و دارایی هایی که به صورت اتفاقی یا قانونی به شهرداری تعلق می گیرد، کمیسیون ماده 

می باشد. از جمله درآمدهای دیگر این بخش تغییر کاربری، جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها، جریمه سد  100

جرابم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض. آن چه که مشخص است روند افزایشی این گونه درآمدهاست که مغایر  معبر،

 با درآمدهای پایدار می باشد.
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 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از اعانات، هدایا و دارایی ها بین 30جدول شماره 

 آمدیریز منابع در

اعانات و کمک های 

اهدایی اشخاص و 

 سازمان های خصوصی

کمک ها و اعانات 

دریافتی از موسسات 

 عمومی و غیر دولتی

اموال و دارائی که به 

طور اتفاقی یا به موحب 

قانون به شهرداری 

 تعلق می گیرد

سرجمع کل درآمدهای 

حاصل از اعانات و 

 هدایا و دارایی ها

1393 

مقدار 

 عددی
0 0 17،162،653،016 17،162،653،016 

 100 100 0 0 درصد

1394 

مقدار 

 عددی
0 2،000،000 20،558،451،518 20،560،451،518 

 100 99.99 0.009 0 درصد

1395 

مقدار 

 عددی
0 0 24،702،216،188 24،702،216،188 

 100 100 0 0 درصد

1396 

مقدار 

 عددی
0 4،000،000 18،448،679،331 18،452،679،331 

 100 99.99 0.011 0 درصد

1397 

مقدار 

 عددی
0 0 12،065،933،269 12،074،095،568 

100 100 0 0 درصد

 

 : روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل ار اعانات، هدایا و دارایی ها11نمودار شماره 
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 اردرآمدهای حاصل از سایر منابع و تامین اعتب-3-5-1-9

وام های دریافتی، فروش اموال شهرداری و سایر منابع تشکیل دهنده این نوع درآمدها می باشند. عمده درآمدها به 

 فروش اموال شهرداری باز می گردد.

 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از سایر منابع و تامین اعتبار بین 31جدول شماره 

 رآمدیریز منابع د

عوارض و درآمدهای 

وصولی در حریم 

 استحفاظی

وام های 

 دریافتی

فروش اموال 

 یشهردار
 سایر منابع

سرجمع کل 

درآمدهای حاصل از 

سایر منابع و تامین 

 اعتبار

1393 
 11،054،419،017 0 11،054،419،017 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 درصد

1394 
 9،841،809،000 0 9،841،809،000 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 درصد

1395 
 7،653،111،864 0 7،653،111،864 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 درصد

1396 
 10،350،949،858 0 10،350،949،858 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 درصد

1397 
 13،570،548،750 0 13،570،548،750 0 0 مقدار عددی

 100 0 100 0 0 درصد

 

 : روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از سایر منابع و تامین اعتبار12نمودار شماره 
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 تهیه شاخص ها و ارزیابی انواع درآمدهای حاصله و بررسی آثار و تبعات آن-3-5-2

 مطالعه درآمد شهرداری بر حسب منابع پایدار و ناپایدار -3-5-2-1

گردند که بخشی ازهزینه های جاری و عمرانی خود را  جمله موسسات عمومی و غیر دولتی تلقی می ها از شهرداری

مدها به لحاظ مفهوم و شکل ایجاد به دو نوع آنمایند . در از محل درآمدهای وصولی از شهروندان تامین می

شوند این نوع طبقه بندی در  میباشد و درامد ناپایدار طبقه بندی  مستمر می هایمدآدرامدهای پایدار که همان در

 . باشد قانون ذکر نشده و بیشتر دارای مفهومی اقتصادی می

 طبق تعریف درآمد پایدار به درآمدی گفته می شود که دارای خصایص زیر باشد :

 تداوم پذیری: دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود -

حل موجب ارتقا رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست مطلوب بودن: کسب درآمد از آن م -

 محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد

انعطاف پذیری: پایه درآمدی در طی زمان بزرگ شود و همپای با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه  -

 مالی اجتناب شود.

اقتصاد شهری پایدار می باشد که الزمه آن درآمدهای متکی بر همچنین یکی از ویژگی های شهر با توسعه پایدار، 

 این مفهوم است.

به طور کلی درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )به غیر از عوارض مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، 

ری در دوره عوارض حذف پارکینگ( جز درآمدهای پایدار تلقی می شوند. بر این اساس درآمدهای ناپایدار شهردا

 مشاهده کرد: 32های مختلف را می توان در جدول شماره 
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 )ارقام به ریال( 1397-1393: سهم درآمدهای ناپایدار از کل درآمدهای شهرداری بین سالهای 32جدول شماره 

 

 

 

 

 

 1393 1394 1395 1396 1397 

 154,067,981 771,602,661 726,522,930 1,149,742,227 1,403,399,667 عوارض بر مازاد تراکم

 - -80 6 -37 -18 ضریب تغییرات )درصد(

عوارض بر تفکیک اراضی 

 و ساختمانی
754,342,509 791,804,127 754,326,818 751,398,793 437,626,356 

 - -42 0 -5 5 ضریب تغییرات )درصد(

عوارض بر بالکن و پیش 

 آمدگی
- - 1,160,093 773,770 575,246 

 - -26 -33 - - رات )درصد(ضریب تغیی

 5,268,599 1,517,941 5,465,603 203,963 405,034,687 عوارض حذف پارکینگ

 - 247 -72 2580 -100 ضریب تغییرات )درصد(

اعانات و کمک های 

اهدایی اشخاص و سازمان 

 های خصوصی

- - - - - 

اموال و دارائی که به طور 

اتفاقی یا به موحب قانون 

تعلق می به شهرداری 

 گیرد

17,162,653,016 20,558,451,518 24,702,216,188 18,448,679,331 12,065,933,269 

 0 -35 -25 20 20 ضریب تغییرات )درصد(

 - - - - - وام های دریافتی

 13,570,548,750 10,350,949,858 7,653,111,864 9,841,809,000 11,054,419,017 فروش اموال شهرداری

 - 31 35 -22 -11 ات )درصد(ضریب تغییر

 26,234,020,201 30,324,922,354 33,842,803,496 32,342,010,835 30,779,848,896 جمع

 180309000000 151987000000 121493000000 92779732315 84708181894 جمع درآمد

 514.5 19.95 27.85 634.8 36.33 درصد از کل درآمد
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 1397 -1393آمدهای ناپایدار از کل درآمدهای شهرداری بین سالهای : سهم در13نمودار شماره 
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درصد از درآمد  65نزدیک به شاهدشهر گانه از درآمدهای شهرداری  7با توجه به جداول فوق و سهم منابع 

 درآمدهای ناپایدار تشکیل داده است. درصد از آن را  35اخیر( را درآمدهای پایدار و حدودسال  5)میانگین شهرداری 

اگر شهرداری به عنوان دولت محلی بخواهد به توسعه شهر کمک کند )با فرض برخورداری از توانایی های الزم( 

تواند به این هدف نایل شود. بر این اساس به طور کلی کسب درآمد هرچه منابع مالی بیشتری داشته باشد، بهتر می

ی اصلی برای شهرداری ها است. با این وجود ممکن است بخشی از درآمدها از منابعی ایجاد بیشتر یک هدف واسطه ا

شوند که اخذ آن از منابع یادشده، آثار منفی آن بیشتر از آثار مثبت آن باشد و اخذ درآمد و صرف آن برای توسعه 

 شهر، در مجموع رفاه شهروندان را کاهش دهد.

لی کسب شوند که تا حد ممکن اثرات منفی نداشته باشند، به ویژه اینکه درآمدها بر این اساس درآمدها باید از مح

توان شود. بر مبنای این منطق مینباید از منابعی تأمین شوند که در مجموع، موجب کاهش رفاه شهروندان می

رآمد پایدار معرفی توان درآمدهای مناسب را به عنوان ددرآمدهای مناسب را از درآمدهای نامناسب تفکیک کرد. می

 کرد.

 درآمد پایدار 

قانون گذار در موارد مختلف به پایداری درآمدها توجه کرده است. تنوع بخشیدن به منابع درآمدی، یکی از عوامل 

پایداری درآمدها است که در قوانین مختلف شهرداری ها به آن توجه شده است. منابع درآمدی به منابعی گفته می 

 ذیل را داشته باشد:  شود که ویژگی های
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 منبع آن از بین رفتنی نباشد یا با از بین رفتن جایگزینی داشته باشد. .1

 به طور پیوسته قابل وصول باشد. .2

 در دوره های مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد. .3

 همراه با افزایش هزینه ها افزایش بیابد )درطول زمان و هر مقطع(. .4

 شهر و توسعه آن نشود.کسب درآمد موجب آسیب رساندن به  .5

های درآمد پایدار را داشته باشند، از لحاظ مدیریت توسعه شهری، مطلوب تلقی می شوند. درآمدهایی که ویژگی

برای اطالع از انواع شیوه های کسب و توسعه درآمد شهرداری ها به اجمال انواع شیوه های کسب و توسعه 

کنیم. سپس راه های های مختلف را نیز مطرح میمرور و پایداری شیوه ها و برخی الزامات آنها رادرآمدهای شهرداری

 کسب و توسعه درآمدهای پایدار را تشریح می کنیم.

 انواع شیوه های کسب و گسترش درآمدهای شهرداری ها

 دراینجا به صورت کلی به انواع شیوه های ممکن و موجود برای کسب درآمد توسط شهرداری ها اشاره می کنیم. می

راه اصلی برای کسب درآمد توسط شهرداری ها در نظر گرفت که هر یک از آنها به راه های فرعی دیگر  3توان 

تفکیک می شوند. این سه راه کسب درآمد به راه های فرعی دیگر تفکیک می شوند. این سه راه کسب درآمد و راه 

 های فرعی مهم آنها عبارتند از:

 اخذ کمک .1

 کمک دولت -

 ای عمومی دیگرکمک سازمان ه -

 کمک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی -

 وضع مالیات )عوارض( .2

 عوارض عام -

 عوارض استفاده از )فروش( خدمات شهری -

 عوارض تخریب )یا مصرف( امکانات شهری )جریمه( -

 انجام فعالیت های اقتصادی سودآور .3

 دارایی های مالی -

 واحدهای اقتصادی -

 عرضه کاالها و خدمات انتفاعی -

مدی را از نظر پایداری و دارا بودن ویژگی های آن را به تفکیک تشریح می کنیم. سپس درآمدهای این منابع درآ

 پایدار و نحوه گسترش آن را توضیح می دهیم.

 



 

73 
 

 تفكيک درآمدهای پایدار

چنانچه بیان شد پایداری درآمدها نیازمند وجود چند ویژگی خاص درآنها است. هر درآمدی که همه این ویژگی ها 

شته باشد پایدار است. در مقابل هر درآمدی که این ویژگی ها را نداشته باشد ناپایدار تلقی می شود. با وجود را دا

برخی از ویژگی ها و فقدان سایر ویژگی ها نیز ناپایداری وجود دارد. اما هر چه ویژگی های یاد شده در یک نوع 

دارتر )و عکس آن ناپایدارتر( است. چنانچه بیان شد برای درآمد بیشتر وجود داشته باشد، آن درآمد به طور نسبی پای

نوع  3نوع اصلی درآمد وجود دارد. به تفکیک وجود و فقدان ویژگی های پایداری را درهر یک از این  3شهرداری 

 درآمد بیان می کنیم.

 ویژگی های پایداری کمک ها

های اشخاص خصوصی تقسیم می شود. به مکهای عمومی و کهای سازمانهای دولت، کمکنوع کمک 3ها به کمک

 های وابسته و غیر آن را ندارد.ها مابه ازای پرداختی از طرف شهرداری و سازمانطور مشخص کمک

های اشخاص خصوصی به صورت مشخص حداکثر تا بقای شخص تداوم دارد )البته درموارد استثنا می تواند کمک

شته باشد(. به این علت ویژگی های اول، دوم و سوم پایداری را ندارد. در منابعی وقف و مانند آن بشود که تداوم دا

-توانند ویژگی پنجم را داشته باشند و حتی کمترین اثر منفی را بر توسعه شهر نگذارند. با این وجود نمیمقابل می

های سازمان های  توان به صورت مستمر به این کمک ها اتکا کرد و بر اساس آنها برنامه ریزی و عمل کرد. کمک

تواند مقطعی و یا مستمر باشد. چنانچه این کمک ها مقطعی باشد، ویژگی های اول، دوم و سوم بخش عمومی می

پایداری را ندارند، اما می توانند ویژگی های دیگر را داشته باشند. به این علت نمی توان فعالیت های شهرداری را به 

 قد ویژگی های الزم برای انجام برنامه ریزی میان و بلند مدت هستند.این کمک ها متکی کرد. این کمک ها فا

کمک های دولت به این علت که می تواند نهادینه شود و یا به قوانین دایمی بلند مدت متکی باشد، می تواند ویژگی 

د، این کمک ها به های پایداری را پیدا کند. البته شرط آن وجود چنین قوانینی یا نهادینگی هایی است. با این وجو

طور معمول و بر اساس قوانین جاری کشور ما، دایمی نیست. این کمک ها می تواند از طرف دولت قطع شود. ضمن 

ها سهم ها برای شهرهای بزرگ مبلغ قابل توجهی نیست، با این وجود حتی برای شهرهایی که این کمکاینکه کمک

ها موردی باشد، این ویژگی را نیز نخواهد داشت. بر این اساس کمک دهد، اگرباالیی از درآمدهایشان را تشکیل می

ریزی شده به کمک های دولتی چندان مفید نیست. هر چند هر کمک )خصوصی، عمومی و یا اتکای جدی و برنامه

 دولتی( می تواند مسایل و مشکالتی را برطرف کند و در بهبود توسعه شهری مؤثر باشد.

 مد فعالیت های اقتصادیویژگی های پایداری درآ

چنانچه اشاره شد به طور اصولی شهرداری ها باید درصدد انجام وظایف عمومی و ارایه خدماتی شهری )به معنی 

توان فعالیت های اقتصادی را برای شهرداری ها با هدف کسب سود و عام( باشند. از این جهت گفته می شود نمی

توانند درآمدهایی را برای شهرداری ایجاد کنند که وجود این فعالیت ها میایجاد جریان درآمدی توصیه کرد. با این 

 از جهت پایداری قابل بحث است.
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چنانچه فعالیت های اقتصادی بر اساس اصول صحیح و مناسب اقتصادی طراحی و اجرا شود، می تواند یک منبع 

ل باشد. به طور معمول این درآمدها همراه با دایمی درآمد باشد که نوسان چندانی ندارد و به طور پیوسته قابل وصو

 افزایش هزینه ها افزایش می یابد. اما از جهت اثر بر توسعه شهری قابل تأمل است.

چنانچه اشاره شد به علت های مختلف از جمله جلوگیری از کاهش کارایی، ایجاد فرصت های بیشتر برای خدمت 

اری ها به طور مستقیم وارد فعالیت های اقتصادی نشوند. در رسانی و انجام وظایف اصلی توصیه می شود شهرد

صورتی که فعالیت های اقتصادی شهرداری باعث افت کارایی و کاهش توان خدمات رسانی و انجام وظایف شهرداری 

ها شود، با ویژگی اصلی پنجم پایداری درآمدها ناسازگار و متناقض است. به این علت توصیه می شود تا حد ممکن 

رداری وارد این فعالیت ها نشود، اما در مواردی که انجام فعالیت اقتصادی با دارایی های شهرداری و یا دارایی شه

های غیر ملکی امکان پذیر باشد یا در مواردی که وظایف شهرداری قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست توصیه 

 می شود.

جوانب مختلف آن از جمله تأثیر بر توسعه شهری، کارایی، تداوم البته به این شرط که این فعالیت ها با مطالعه دقیق 

 و مانند آنها و بر اساس یک طرح دقیق و موثق انجام شود.

 ویژگی های پایداری وضع عوارض )مالیات(

وضع عوارض نسبت به سایر منابع درآمدی حساسیت بیشتری دارد. به طور کلی عوارض )مالیات( تنوع بسیار زیادی 

ی تواند بر حسب نوع، دارای برخی ویژگی های پایداری و فاقد برخی از ویژگی های پایداری باشد. با این دارد که م

دسته کلی اشاره می  3دسته تفکیک کردیم، به ویژگی های پایداری در هر یک از این  3وجود چنانچه عوارض را در 

 کنیم.

استفاده و مصرف یا تخریب فضاها و امکانات تواند انواع مختلفی داشته باشد، بر حسب عوارض عام که می (1

شهری از طرف پرداخت کننده اخذ نمی شود. این عوارض به تناسب برخی از فعالیت های اقتصادی یا 

دارایی ها و نظیر اینها دریافت می شود که در قالب و چارچوب قوانین اصلی قرار دارند. به این علت می 

ض نداشته باشند. با این وجود برخی از این نوع عوارض از ویژگی های توانند با توسعه شهری منافات و تعار

دایمی بودن منبع و وصول پیوسته و فقدان نوسان برخوردار نیستند. با این وجود به علت تنوع زیاد این نوع 

 عوارض می توان از بین آنها مواردی را که دارای همه ویژگی های پایداری هستند، یافت و بر اساس آن اخذ

عوارض را برنامه ریزی کرد. به این ترتیب می توان گفت برخی از عوارض عام ویژگی های کامل پایداری را 

 دارند و برخی از این ویژگی ها هستند.

شود از جهت بقا )دایمی بودن( عوارض استفاده از خدمات شهری که اغلب به آن عوارض خاص نیز گفته می (2

شود، عوارضی ، تابع نوع خدماتی است که بر آن عوارض وضع میمنبع، پیوستگی وصول و فقدان نوسان

ها را داشته باشد. همچنین به صورت کلی می توان تواند این ویژگیمانند پسماند، فاضالب و مانند اینها می

همه این نوع عوارض را با افزایش هزینه های شهری و یا افزایش هزینه ارائه این خدمات هماهنگ کرد و 
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اد. این عوارض باید از جهت توسعه شهری مورد توجه ویژگی قرار گیرد. زیرا هدف از ارائه خدمات، افزایش د

استفاده همه شهرواندان از خدمات عمومی ضروری است. چنانچه بر استفاده همه خدمات عوارض وضع 

مکان شود و حتی ممکن است اشود، دسترسی برخی از خدمات ضروری برای افراد کم درآمد دشوار می

های جبران ناپذیری بر جامعه وارد کند. بر این اساس برای تواند در مواقعی زیانپذیر نشود. این امر می

وضع هر گونه عوارض استفاده از خدمات شهری باید مطالعه دقیق و جدی انجام شود و این عوارض پس از 

دان وضع شود. به ویژه برای بررسی های جامع و سنجش ابعاد اثرات آن بر توسعه شهری و رفاه شهرون

توان گفت عوارض استفاده از خدمات ضروری مورد نیاز شهروندان ضرورت این تأمل بیشتر است. می

های تواند بخش عمده و حتی همه ویژگیخدمات در صورت وضع شدن بر اساس معیارهای مناسب می

 پایداری را داشته باشد.

ها ندگان امکانات شهری عالوه بر اینکه برای شهرداریکنوضع عوارض برای تخریب کنندگان و مصرف (3

تواند پیام دو پهلویی داشته باشد: یکی اینکه افراد مجاز هستند این تخریب را انجام کند میدرآمد ایجاد می

دهند، مشروط به پرداخت عوارض آن و دیگری اینکه افراد نباید این تخریب و تصرف را انجام دهند. اما در 

ه رخ می دهد این است که امکانات و خدمات شهری )کمتر یا بیشتر( تخریب و تصرف می شود مجموع آنچ

و در قبال آن شهرداری ها درآمد کسب می کنند. به این علت حتی اگر این نوع درآمدها ویژگی های 

قرار  دایمی بودن، ثبات )فقدان نوسان( و پیوستگی را داشته باشند، نمی توانند در راستای توسعه شهری

 گیرند.

یاد آوری این نکته نیز مهم است که از لحظ اثر گذاری بر توسعه شهری، همه امکانات شهری ارزش یکسانی ندارند و 

ارزش تخریب و تصرف آنها در مقابل درآمد حاصل یکسان نیست. ممکن است در بعضی موارد منافع و درآمد حاصل 

این تخریب ها و تصرف ها جبران پذیر و قابل تولید مجدد باشند. از تخریب بسیار بیشتر باشد. همچنین ممکن است 

بر این اساس می توان گفت وضع بعضی از این نوع عوارض می تواند در مجموع منافع بیشتری برای جامعه ایجاد 

کند، اما در اغلب موارد چنین نیست و سیاست وضع عوارض بر تخریب و تصرف امکانات شهری سیاست مناسبی 

عوارض عام از تنوع زیادی  توان گفت بخشی از عوارض می تواند پایداری کامل داشته باشد.به این ترتیب مینیست. 

برخوردار هستند و می توان از بین آنها عوارض پایدار مناسبی یافت و آنها را وضع کرد. در عوارض استفاده از خدمات 

امکانات شهری در مجموع ناپایدار تلقی می شوند، اما در  نیز موارد پایدار زیادی دارند. اما عوارض تخریب و تصرف

مواقع اضطرار و مواقع خاص آنها نیز به کار برده می شوند و در صورت وضع مناسب و اعمال صحیح می تواند 

 بازدارنده تخریب نیز باشد.

باشد. اما در اغلب موارد  انجام فعالیت های اقتصادی با هدف کسب درآمد نیز می تواند در صورت مطالعه دقیق پایدار

انجام این فعالیت ها فاقد همه ویژگی های پایداری به ویژه اثرات مثبت بر توسعه شهری )فقدان اثرات منفی بر 

 توسعه شهری( هستند.
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کمک ها نیز به طور اصولی و کلی پایداری قابل توجهی ندارند. همچنین کمک ها ابعاد منفی زیادی ندارند. به این 

ها بحث زیادی نیست و هرگاه شهرداری بتواند آنها را اخذ کند، برای توسعه شهری مفید است. هر ره کمکعلت دربا

 ریزی کرد.                                                      های شهری بر روی آن برنامهتوان برای برنامههای پایداری را ندارد و نمیچند همه ویژگی

 زی از درآمدهای شهرداریهای چند شهرسهم عوارض نوسا

 شهر  سال  سهم عوارض نوسازی از درآمدهای شهرداری 

 مادرید 2003  12 

 نتورتو 2007  41/5 

 ئیببم 2008  19 

 کیپ تاون 2008  25/4 

 سئول 2005  63 

 سمشهد مقد 1388  2/6 

 سمشهد مقد 1389  1/5 
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 درآمدهای شهرداریویژگی های پایداری  :33جدول شماره 

 درجهت توسعه شهری همسو با هزینه عدم نوسان شدید استمرار ماندگاری درآمد کد درآمدی

 درآمد ناشی از عوارض عمومی )درآمدمستمر( 1

 وصولی توسط سایر موسسات 101

 * * عوارض اسناد رسمی 101002
 

* * 

 * * * * * عوارض گاز 101003

 * * * * * ترکینعوارض بر آب بهای مش 101005

 * * * * * عوارض تلفن ثابت و همراه 101006

 * * * * * عوارض گذرنامه 101008

 * * * * * عوارض برق 101009

 عوارض بر ساختمان و اراضی 102

 * عوارض بر پروانه های ساختمانی 102002
 

* 
 

* 

 * عوارض بر مازاد تراکم 102003
 

* 
  

 * ی و ساختمانیعوارض بر تفکیک اراض 102004
 

* 
 

* 
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 * عوارض بر بالکن وپیشامدگی 102005
 

* 
  

 * عوارض بر معامالت غیر منقول 102006
 

* 
 

* 

 عوارض توسعه ایستگاههای آتشنشانی 102007

  
* * * 

 * * * * * عوارض نوسازی 10209

 عوارض بر ارتباطات 103

 * * * * * یر وسایط نقلیهعوارض شماره گذاری سالیانه  موتور سیکلت و سا 103001

 * * * * * عوارض بلیط مسافرت و باربری 103002

 * * * * * عوارض بر معامالت وسایط نقلیه 103003

 * * * * * عوارض معاینه اتومبیل 103004

 * عوارض صدور پروانه تاکسیرانی 103006
  

* * 

 عوارض بر پروانه کسب و فروش و خدمات 104

 * * * * * پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه عوارض بر 104003

 * * * * * عوارض بر قراردادها 104007

 * * * * * عوارض ذبح دام وطیور 104012
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 * * * * * عوارض برباسکولها 104018

 * * * * * جق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سیار حق نظارت %3عوارض  104019

 تصاصیدرآمد ناشی از عوارض اخ 2

 وصولی توسط شهرداری وسایر موسسات 201

 * * * * * عوارض نوسازی 201001

 * * عوارض حذف پارکینگ 201002

   

 * * * * عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه 201004
 

 افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری 201005

     

 * عوارض حق بیمه حریق 201006
    

 سهمیه از عوارض وصولی متمرکز 202

 * * قانون تجمیع( 6ماده  1سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز )موضوع تبصره  202001
  

* 

 * قانون تجمیع( 2ماده  3در هزار حقوق گمرکی )مضوعد تبصره  12کمک از محل  202002
   

* 

 * سهمیه از عوارض وصولی متمرکز وزا رت کشور 202003
   

* 

 * عوارض متمرکز استانی 202004
   

* 
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 * کمک به اجرای طرحهای توسعه عمران و خدمات شهری 202006
   

* 

 * )تجهیز شهرداری به ماشین آالت عمرانی، رایانه ای، خدماتی( 202007
   

* 

 * کمک به بودجه شهرداری 202010
   

* 

 * کمک به اجرای طرحهای خدمات شهری 202015
   

* 

 مات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداریبهای خد 3

 درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری 301

 * * * * * حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری 301001

 * * * * * حق کارشناسی و فروش نقشه ها 301002

 * * درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری 301004
 

* * 

 * * تاکسیدرآمد حاصل از نقل و انتقال  301005
 

* * 

 * * * * * درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله 301006

 * * * * * درآمد حاصل از خدمات آماده سازی 301008

 درآمد تأسیسات شهرداری 302

 * * * * * درآمد کشتارگاه 302003
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 * * * * * درآمد غسالخانه و گورستان 302004

 * * * * * رخانجات آسفالتدرآمد حاصل از فروش محصوالت کا 302007

 * * * * * درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصوالت 302009

 درآمد حاصل از وجوه و اموال 4

 در آمد حاصل از سرمایه گذاری 401

 درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری 401003

  
* 

 
* 

 درآمد حاصل ازوجوه و اموال شهرداری 402

 * * * * * جاره ساختمانها وتاسیساتمال اال 402001

 * * * * * درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و سایط نقلیه 402002

 های اعطای دولت و سازمانهای دولتیکمک 5

 های اعطای دولت و سازمانهای دولتیکمک 501

 * کمک بالعوض جاری دولت 501001
 

* 
 

* 

 * کمک بالعوض عمرانی دولت 501002
 

* 
 

* 

 * * * سایر کمکهای اعطایی  دولت و سازمانهای دولتی 501004
 

* 
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 اعانات وهدایا و دارایی ها 6

 اعانات و اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی 601

 خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی 601001

  
* 

 
* 

 اموال و دارایی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد 603

 جریمه کمیسیون ماده صد 603001

     

 جرائم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها 603002

     

 ضبط سپرده های مطالبه نشده 603003

     

 حق تشرف 603007

     

 جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها 603008

     

 جریمه سد معبر 603009

     

 درآمد حاصل از تغییر کاربری ها 603010

     

 25جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض % 603011

     

 سایر درآمد 603099

     

 سایر منابع تامین اعتبار 7



 

83 
 

 وامهای دریافتی 701

 وام دریافتی از بانکها 701002

     

 فروش اموال شهرداری 702

 فروش اموال غیر منقول 702001

     

 فروش اموال منقول و اسقاط 702002

     

 سایر منابع 703

 مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل 703001
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 شاهدشهرکدهای درآمدی غيرفعال 

ها ها فعال و از محل آنبرای هر یک از منابع هفت گانه درآمدی کدهایي در نظر گرفته شده است. بعضي از آن

ر جدول زیر کدهای درآمدی غيرفعال شود و بعضي دیگر مورد استفاده قرار نمي گيرد. دکسب درآمد مي

 مشخص شده است.شاهدشهر  درآمدی

 شاهدشهرشهرداری  غيرفعال درآمدی کدهای: 71شماره  جدول 

 درآمد ناشی از عوارض عمومی ) درآمد های مستمر(

 وصول توسط سایر موسسات 101

 عوارض گاز 1۰1۰۰3

 عوارض آب بهای مشترکين 1۰1۰۰۵

 راه و ثابتعوارض تلفن هم 1۰1۰۰6

 عوارض برق 1۰1۰۰9

 سایر موارد 1۰1۰99

 عراضي و ها ساختمان بر عوارض 102

 عوارض توسعه ایستگاه های اتش نشاني 1۰2۰۰7

 عوارض بر اراضي و امالک بال استفاده شهری 1۰2۰۰8

 سایر موارد 1۰2۰99

 عوارض بر رتباطات و حمل و نقل 103

 قليهعوارض بر معامالت وسایط ن 1۰3۰۰3

 سایر موارد 1۰3۰99

 عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتي 104

 عوارض سينما و نمایش 1۰۴۰۰1

 عوارض بر اماکن عمومي )هتل ، مسافرخانه و غيره و..( 1۰۴۰۰2

 عوارض دستگاه های قالي بافي  1۰۴۰۰۴

 عوارض بر صيد و شکار و شيالت 1۰۴۰۰۵

 ی تفریحعوارض پالژها و محل ها 1۰۴۰۰6

 عوارض بر قراردادها 1۰۴۰۰7

 عوارض بر توليد یا فروش محصوالت توليدی  1۰۴۰۰8

 و سایر مصالح ساختماني حفاری عوارض 1۰۴۰۰9
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 عوارضي بر محصوالت محلي از قبيل چای ، مرکبات ، گالب گيری ، چرم و ... 1۰۴۰1۰

 عوارض بر صادرات کاال 1۰۴۰13

 عوارض حق الطبع 1۰۴۰1۵

 عوارض ميادین دو آب 1۰۴۰16

 عوارض بر ميادین ميوه و تره بار 1۰۴۰17

 عوارض بر باسکول ها 1۰۴۰18

 حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و و سایر حق نظارت %3عوارض  1۰۴۰19

 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی

 وصولي توسط شهرداری ها و سایر موسسات 201

 روهای سواریعوارض شماره گذاری خود 2۵۰1۰۰3

 سهميه عوارض وصولي متمرکز 202

 قانون تجميع( 39ماده 2سهم شهرداری از عواض وصولي متمرکز )موضوع تبصره  2۰2۰۰1

 در هزار حقوق گمرکي 12کمک از محل  2۰2۰۰2

 سهميه از عوارض وصولي متمرکز وزارت کشور 2۰2۰۰3

 عوارض متمرکز استاني 2۰2۰۰۴

 رح های توسعه عمران و خدمات شهری کمک به اجرای ط 2۰2۰۰6

 تجهيز شهرداری به ماشين آالت عمراني ،رایانه ای و خدماتي  2۰2۰۰7

 کمک به بودجه شهرداری 2۰2۰1۰

 سایر موارد 2۰2۰99

 بها خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری

 درامد ناشي از بها خدمات شهری 301

 گانيدرآمد حاصل از خدمات بازر 3۰1۰۰3

 درامد حاصل از قروش بليط 3۰1۰۰9

 درامد ناشي از ارائه خدمات ميني بوس راني و تاکسيراني 3۰1۰1۰

 درامد یارانه شهرداری های همجوار 3۰1۰11

 درامد سرویس های دربستي 3۰1۰12

 درامد حاصل از ارائه خدمات اموزشي 3۰1۰1۴

 سایر موارد 3۰1۰99

 درامد تاسيسات شهرداری  302

 درامد هتل ، مهمانسرا ، پالژ و سایر مراکز رفاهي شهرداری  3۰2۰۰2

 درامد حاصل از تاسيسات معدن 3۰2۰۰8
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 سایر موارد 3۰2۰99

 کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

 کمک های اعطایي دولت و سازمان های دولتي 501

 کمک بالعوض جاری دولت ۵۰1۰۰1

 دولت کمک بالعوض عمراني ۵۰1۰۰2

 اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکي از بودجه کل کشور ۵۰1۰۰3

 سایر کمک های اعطایي دولت و سایر سازمان های دولتي  ۵۰1۰۰۴

 سایر موارد ۵۰1۰99

 اعانات ، هدایا و دارائيها

 کمک ها و اعانات دریافتي از موسسات عمومي غير دولتي  602

 عموميکمک های عمراني از موسسات  6۰2۰۰2

 سایر موارد 6۰2۰99

 دارائي هایي که به طور اتفاقي یا به موجب قانون به شهرداری تعلق مي کيرد 603

 بط سپره های مطالبه نشدهض 6۰3۰۰3

 بط سپرده های معامالت شهرداریض 6۰3۰۰۴

 سایر موارد 6۰3۰99

 سایر منابع تامين اعتبار

 وام های دریافتي 701

 فتي از وزارت کشوروام های دریا 7۰1۰۰1

 وام های دریافتي از بانک ها 7۰1۰۰2

 ریافتي از سایر موسساتدوام های  7۰1۰۰3

 سایر موارد 7۰1۰99

 سایر درامد 7۰2۰99

 سایر منابع 703

 بازدریافت وام های اعطایي 7۰3۰۰3

 سایر موارد 7۰۴۰99
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

غيرفعال شاهدشهر آمدی در شهرداری شود بسياری از کدهای درهمانطور که در جدول فوق مشاهده مي

باشد. البته بسياری از این کدها درآمدهای چنداني را در ندارند و یا با توجه به وضعيت شهر موضوعيت مي

 چنداني ندارند. 

 باشد را مي توان از حالت غيرفعال به فعال درآورد. درصد مي ۵عوارض گذرنامه و گواهينامه که معموالً 

ر اراضي و امالک بالاستفاده شهری با توجه به تعدد زمين های بائر مي توان با دریافت در مورد عوارض ب

عوارض از این زمين ها در صورتي که در محدوده قانوني شهر باشد، منبع درآمدی مناسبي را برای شهرداری به 

 وجود آورد. 

 بررسی هزینه های شهرداری -3-5-3

تي و توسعه فعاليت عمراني شهرداریها که طي سالهای اخير شتاب افزایش حيطه و گستره فعاليت های خدما

گرفته است مستلزم صرف ميلياردها ریال اعتبار است. توسعه سریع فيزیکي شهر و افزایش وسعت خدمات، 

ضرورت به کارگيری نيروی انساني بيشتر برای توسعه خدمات و سایر فعاليت ها را باعث شده، در نتيجه در حال 

قابل توجهي از درآمد شهرداری صرف هزینه های پرسنلي در رده های مختلف شغلي از کارگران  حاضر بخش

ساده، ماهر، و نيمه ماهر تا سطوح کادر اداری، خدماتي و نيروهای متخصص و کارشناس در رشته های مختلف 

ای عمراني و خدماتي تنوع فعاليت های شهرداری و سازمانهای وابسته به آنها و حجم عظيم فعاليت ه مي شود.

سازمان های محلي، ضرورت تجهيز شهرداریها و تشکيالت وابسته به آنها به انواع ماشين آالت، ابزار مورد نياز، 

تأمين هزینه های مربوط به پرداخت غرامت مالکان اراضي واقع شده در طرحهای توسعه شهری و صدها مورد 

نموده است. سير صعودی تورم طي سالهای اخير، تأثير مضاعفي دیگر، شهرداریها را با مشکالت بسياری مواجه 

بر هزینه شهرداریها داشته است. خرید برخي ماشين آالت، افزایش بيش از حد قيمت انواع اتوبوس مورد نياز 

های مختلفي جهت کسب جهت ناوگان اتوبوسراني شهری و ... شهرداریها را ناگزیر به روی آوردن به شيوه

است. از طرفي با توجه به آنکه ماشين آالت به تدریج مستهلک شده و ضرورت جایگزیني آنها  درآمد نموده

وجود دارد و با توجه به قيمت های آنها، تأمين هزینه مربوطه توسط شهرداری بسيار مشکل به نظر مي آید. با 

تواند ما را در آشکار ميتوجه به مسائل فوق، بررسي هزینه های شهرداری و سهم هر یک از زیر شاخه های آن 
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سازی نقاط ضعف و قوت شهرداری و بررسي راهکارهایي برای کاهش و ساماندهي هزینه های جاری و 

 عمومي، یاری نماید.

جهت درک صحيح عملکرد شهرداری اقالم هزینه ای را به دو گروه هزینه جاری و عمراني تقسيم نموده، سپس 

های عمومي آنها از جمله سهم و اثر بخشي، ميزان رشد و ... پرداخته شده به بيان اجزاء تشکيل دهنده و ویژگي 

است. در نهایت در بخش های بعدی مطالعات به بيان استراتژی های کاهش هزینه در جهت بهينه سازی 

 تخصيص منابع درآمدی شهرداری و رسيدن به باالترین بهره برداری از منابع مي پردازیم. 

سال آتي جهت دستيابي به اهداف برنامه ریزی استراتژیک شهر  ۵ش تخصيص درآمد در از نتایج دیگر این بخ

خواهد بود که بيشترین بحث آن مربوط به هزینه های عمراني و طرح ها و پروژه های این برنامه است. بخشي از 

اساس نياز هر برنامه عمراني که تحت عنوان پروژه های مستمر معرفي مي گردد اغلب پروژه هایي است که بر 

ساله تکرار مي شود و جزو الینفک وظایف شهرداری محسوب مي شود. بخش دیگر مربوط به پروژه های 

غيرمستمر است که بر اساس ضرورت و اولویت اجرای آنها، ساالنه توسط شهرداری و شورای شهر تصویب و 

فمند نمودن تخصيص منابع به این پروژه ساله شهرداری، هد ۵تأمين اعتبار مي گردند. یکي از نتایج مهم برنامه 

 ها و اولویت بندی آنها در جهت نيل به چشم انداز و تعيين نحوه تأمين اعتبار هر یک از آنها مي باشد. 

 شناخت کل هزینه های شهرداری )هزینه های جاری و عمرانی(-3-5-3-1

وظيفه خدمات اداری، خدمات  تخصيص هزینه های شهرداری بر اساس نظام بودجه برنامه ای در قالب سه

شهری، عمران شهری تقسيم مي شود. که بر این اساس هزینه های جاری و عمراني از یکدیگر منفک مي شوند. 

طوری که وظایف خدمات اداری و خدمات شهری از محل هزینه های جاری و وظيفه خدمات عمران شهری از 

مي توان این گونه تقسيم بندی کرد که هزینه های  به طور کلي محل هزینه های عمراني به حساب مي آید.

 جاری ، هزینه های شهرداری برای ارگان خود و هزینه های عمراني هزینه های شهرداری برای شهر مي باشد.

برای شناخت بهتر از روند هزینه کرد شهرداری طي ساليان اخير کل هزینه ها را مورد بررسي قرار داده شده 

 نمودار زیر روند صعودی در هزینه ها مشخص است. است. که با توجه به
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 )ارقام به میلیون ریال( 1397-1393: روند هزینه های شهرداری) اعم از جاری و عمرانی(  بین سالهای 34جدول شماره 

1394139513961397 1393 شرح

 44,629,303,980 32,163,575,096 28,392,778,408 17,188,151,156 13,571,367,673 وظیفه خدمات اداری

 58,195,212,810 46,869,492,116 33,228,965,654 34,807,617,624 24,663,328,620 وظیفه خدمات شهری

 17,207,568,400 17244826730 1906216000 1418145000 2631158000 برنامه ریزی توسعه شهری

برنامه هدایت و دفع آب های 

 سطحی داخل شهری
154,745,063 2,208,628,778 2,029,535,000 710,330,000 2,211,331,886 

برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و 

 مرور شهری
7,412,715,918 10,713,355,473 35,783,853,155 32,642,326,414 10,423,290,429 

برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی 

 شهرها
200,000,000 0 0 1,731,430,000 319,924,950 

 ود محیط شهریبرنامه بهب
1,427,285,000 5,820,628,448 9,175,261,784 5,604,306,547 6,343,575,635 

برنامه ایجاد اماکن و فضاهای 

 تفریحیو  فرهنگیورزشی، 
0 5,532,134,998 3,220,370,495 9,212,785,888 10,435,159,347 

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و 

 تسهیالت شهری

1,737,319,900 8,733,601,091 645,906,500 4,058,646,057 21,203,797,069 

 1,188,932,000 0 159,500,000 0 0 برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا

برنامه هزینه های پیش بینی 

 نشده و دیوان عمرانی
16,899,586,463 25,406,849,025 12,774,201,672 6,803,973,298 7,188,117,975 

 179346214481 157041692146 127316588668 111,829,111,593 68,697,506,637 جمع کل هزینه های شهرداری
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 1397-1393: روند هزینه های شهرداری از سال 14نمودار شماره 

 و یعمران هزینه  نوع دو به آن تفکیک چگونگی و کل هزینه روند به ابتدا شهرداری های هزینه وضعیت بررسی در

 عمده بخش که صورتی در. بسنجیم اخیر سالهای در را شهرداری عملکرد وضعیت طریق این از تا پرداخته جاری

 عمران و توسعه سمت به شهرداری عملکرد که نمود اظهار توان می باشد شده عمرانی های برنامه صرف اعتبارات

 در شهرداری گردد جاری های هزینه صرف شهرداری بودجه از اعظمی بخش اگر مقابل در است رفته پیش شهری

 در. است شده نقصان دچار است، شهر اداره بهبود و مردم به شهری خدمات ارائه که خود مسئولیت مهمترین انجام

 یک هر کاهش یا افزایش اصلی عامل یافت درخواهیم جاری و عمرانی های برنامه اجزاء از یک هر تر تفصیلی بررسی

 .است بوده آنها های مجموعه زیر زا کدامیک ها هزینه از

سهم هر یک از هزینه های جاری و عمرانی نیز در جدول و نمودار زیر از کل هزینه های شهرداری نشان داده شده 

است که همواره سهم هزینه های عمرانی از هزینه های جاری بیشتر بوده است و این روند در سال های اخیر به نفع 

درصد از کل هزینه ها به  70.4می باشد که  1393اما بیشترین میزان آن در سال است هزینه های عمرانی بوده 

 هزینه های عمرانی اختصاص یافته است.
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 )ارقام به میلیون ریال( 1397-1393: سهم هزینه های جاری و عمرانی از کل هزینه های شهرداری بین سالهای 35جدول شماره 

 انیهزینه های عمر هزینه های جاری 

1393 
 30,462,810,344 38234696293 مقدار عددی

 44.34340027 55.65659973 درصد از کل هزینه ها

1394 
 59,833,342,813 51,995,768,780 مقدار عددی

 53.50426375 46.49573625 درصد از کل هزینه ها

1395 
 65,694,844,606 61621744062 مقدار عددی

 51.59959538 48.40040462 درصد از کل هزینه ها

1396 
 78,008,624,934 79033067212 مقدار عددی

 49.67383111 50.32616889 درصد از کل هزینه ها

1397 
 1.02825E+11 76521697691 مقدار عددی

 42.66702696 57.33297304 درصد از کل هزینه ها

 

 1397-1393های شهرداری بین سالهای  : سهم هزینه های جاری و عمرانی از کل هزینه15نمودار شماره 
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 بررسی هزینه های جاری شهرداری -3-5-3-2

 بررسی هزینه های جاری با تقسیم بندی پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی 

 20هزینه های شهرداری به تقلید از طبقه بندی ای که در بودجه کل کشور به عمل آمده است، به چهار فصل و 

 ی می شود:ماده طبقه بند

 فصل اول : هزینه های پرسنلی -

 حقوق و دستمزد -1ماده 

 مزایا و کمک ها -2ماده 

 فصل دوم : هزینه های اداری -

 هزینه سفر، ماموریت، حمل و نقل و ارتباطات -3ماده 

 اجاره و کرایه -4ماده 

 خدمات قرار دادی -5ماده 

 سوخت، برق و آب -6ماده 

 مواد و لوازم مصرف شدنی -7ماده 

 هزینه های سری -8ماده 

 فصل سوم: هزینه های سرمایه ای -

 مطالعه برای ایجاد ساختمان وتاسیسات-9ماده 

 خرید ساختمان و زمین و حقوق اتفاقی -10ماده 

 ساختمان -11ماده 

 ماشین آالت و تجهیزات عمده -12ماده 

 سایر کاالهای مصرف نشدنی -13ماده 

 نی و تاسیساتیخرید مصالح و لوازم ساختما -14ماده 

 وام یا مشارکت سرمایه -15ماده 

 فصل چهارم: پرداخت های انتقالی -

 کمک و اعانه بخش عمومی -16ماده 

 کمک و اعانه بخش خصوصی -17ماده 

 بازپرداخت اصل و بهره وام ها -18ماده 

 پرداخت های انتقالی به کارکنان -19ماده 

 دیون -20ماده 
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داری، سرمایه ای و انتقالی نشان می دهد که سهم هزینه های پرسنلی بیش از نمودار سهم هزینه های پرسنلی، ا

دیگر هزینه های جاری است. حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان علت حجم زیاد این نوع هزینه نسبت به 

 انتقالی و سرمایه ای قرار دارند دیگر عوامل است. بعد از آن هزینه های اداری،
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 1397 1396 1395 1394 1393 هزینه های جاری

ی
نل

رس
پ

 

 5,310,869,768 4,786,652,611 5,361,596,273 2,970,948,617 2,270,914,836 حقوق، اجرت، دستمزد

ضریب 

 تغییرات)درصد(
31 80 11-  11 - 

مزایا، فوق العاده و 

 کمکها
6,503,389,017 8,263,499,380 

14,085,257,93

8 

16,910,608,69

0 

26,220,959,81

7 

 بیضر

 )درصد(راتییتغ
27 70 20 55 - 

 31,531,829,585 21,697,261,301 19,446,854,211 11,234,447,997 8,774,303,853 جمع

ضریب 

 تغییرات)درصد(
28 73 12 45 - 

ی
دار

ی ا
ها

ه 
ین

هز
 

هزینه ارتباطات و 

 حمل و نقل
50,853,969 79,688,148 83,077,595 60,204,381 135,435,250 

ضریب 

 تغییرات)درصد(
57 4 28-  125 - 

 75,620,000 91,210,000 49,340,000 5,200,000 3,160,000 اجاره بهاء و کرایه

ضریب 

 تغییرات)درصد(
65 849 85 17--   

 6,707,440,116 5,887,886,106 5,187,636,421 2,784,724,562 1,828,798,264 خدمات قراردادی

ضریب 

 تغییرات)درصد(
52 86 13 14 - 

 378,220,200 412,386,200 659,837,900 501,005,518 221,371,100 سوخت، آب و برق

ضریب 

 تغییرات)درصد(
126 32 38-  8-  - 

مواد و لوازم مصرف 

 شدنی
214,641,100 253,230,500 239,858,333 478,531,499 777,477,030 

 18 5-  100 26  - 

 8,074,192,596 6,930,218,186 6,219,750,249 3,623,848,728 2,318,824,433 جمع

اتساختمان و تاسیس  - - - - - 

ماشین آالت و 

 تجهیزات عمده
735,199,600 403,776,000 656,238,900 544,308,105 892,508,800 

-45ضریب   62 17-  64 - 

 (لایر)ارقام به 1397تا  1393سنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی : هزینه های جاری شهرداری به تفکیک پر36جدول شماره 
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 تغییرات)درصد(

 1,160,633,000 631,535,000 247,980,000 442,950,000 26,470,000 کاالی مصرف نشدنی

ضریب تغییرات 

 )درصد(
1573 44-  155 84 - 

 2,053,141,800 1,175,843,105 904,218,900 846,726,000 761,669,600 جمع

 

ضریب تغییرات 

 )درصد(
11 7 30 75 - 

ی
قال

انت
ی 

ها
ه 

ین
هز

 

 یکمک و پرداخت ها

یبه بخش عموم گرید  
938,154,000 1,388,740,000 1,569,000,000 1,700,000,000 2,600,000,000 

ضریب تغییرات 

 )درصد(
48 13 8 53 - 

کمک و پرداخت های 

دیگر به بخش 

 خصوصی

- 63,000,000 133,000,000 170,000,000 - 

ضریب تغییرات 

 )درصد(
100 111 28 100-  - 

پرداخت انتقالی به 

 کارکنان
679,787,186 - - 115,982,080 41,944,229 

ضریب تغییرات 

 )درصد(
100-  - - 64-  - 

 328,195,770 374,270,424 119,955,048 31,388,431 98,628,601 دیون و تعهدات

ضریب تغییرات 

 )درصد(
68-  282 212 12-  - 

 2,970,139,999 2,360,252,504 1,821,955,048 1,483,128,431 1,716,569,787 جمع

 
ضریب تغییرات 

 )درصد(
14- 23 30 26 - 

 32,163,575,096 28,392,778,408 17,188,151,156 13,571,367,673 13571367673 مجموع
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 : سهم هر یک از هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی از هزینه های جاری16نمودار شماره 
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 بررسی هزینه های عمرانی شهرداری )هزینه های برنامه ای( -3-5-3-3

 هزینه برنامه ریزی توسعه شهری -3-5-3-3-1

هزینه های توسعه شهری به مسائلی مرتبط می شود که در کوتاه مدت و بلند مدت ساختار فیزیکی شهر را مورد 

صیلی و جامع یا می توان عملیاتی مانند تغییر قرار خواهند داد. می توان جنبه نظری مانند تهیه طرح هادی، تف

طرح تهیه و تصویب طرح های جامع و هادی و این بخش شامل هزینه  تملک اراضی جهت توسعه آتی داشته باشد.

طرح مطالعاتی ، هزینه های رای توسعه و عمران شهریجطرح تملک اراضی و امالک مورد نیاز ا، هزینه های تفصیلی

می شود. بیشترین سهم را در  طرح توسعه کاربری فن آوری اطالعات و ارتباطاتای و هزینه ه جهت مسائل شهری

این بخش را هزینه های مربوط به تملک اراضی و امالک مورد نیار دربر می گیرند و هزینه های دیگر به صورت 

 مقطعی و گذرا است.
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 

 )ارقام به ریال( 1397-1393سالهای  : روند هزینه های برنامه ریزی توسعه شهری بین37جدول شماره پ

 

 هزینه برنامه ریزی توسعه شهری

تملک اراضی و امالک 

جهت احداث پارکینگ و 

توسعه و عمران شهری در 

 مناطق  شهر

مطالعات مسائل شهری 

در حوزه های مختلف 

 مرکز و مناطق و نواحی

طرح توسعه کاربری 

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

انتخاب مشاور جهت 

یریت و نظارت و اجرا  مد

بر پروژه های مشارکتی و 

 عمرانی

 هزینه هاسرجمع کل 

1393 
 16,654,568,400 0 0 0 16,654,568,400 مقدار عددی

 100 0 0 0 100 درصد

1394 
 918,145,000 0 500,000,000 348,500,000 569,645,000 مقدار عددی

 100 0 35.26 24.57 40.17 درصد

1395 
 1,838,216,000 0 68,000,000 184,000,000 1,654,216,000 یمقدار عدد

 100 0 3.57 9.65 86.78 درصد

1396 
 15,091,950,730 0 2,152,876,000 2,423,575,730 12,668,375,000 مقدار عددی

 100 0 12.48 14.05 73.46 درصد

1397 
 16,654,568,400 0 553,000,000 0 16,654,568,400 مقدار عددی

 100 0 3.23 0 96.78 درصد

 51157448530 . 3273876000 2956075730 48,201,372,800 جمع

 

 1397-1393: روند هزینه های برنامه ریزی توسعه شهری بین سالهای 17نمودار شماره 
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 هزینه هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری -3-5-3-3-1

سهمی از   طرح مرمت و پوشش انهار کی از آن است که طرح بهسازی مسیل های داخل شهری وآمار و اطالعات حا

طرح احداث کانال های دفع آب هزینه های این بخش را دربر نمی گیرد و هزینه های صورت گرفته صرفا در بخش 

 . های سطحی می باشد

 )ارقام به ریال( 1397-1393ری بین سالهای : روند هزینه های هدایت و دفع آب های سطحی داخل شه38جدول شماره 

هزینه هدایت و دفع آب 

 های سطحی داخل شهر

طرح احداث کانال 

های دفع آب های 

 سطحی

طرح بهسازی مسیل 

 های داخل شهری

طرح حفر چاه در 

 معابرداخل شهری
 هزینه هاسرجمع کل 

1393 
 154,745,063 0 0 154,745,063 مقدار عددی

 100 0 0 100 درصد

1394 
 2,208,628,778 0 0 2,208,628,778 مقدار عددی

 100 0 0 100 درصد

1395 
 2,029,535,000 0 765,180,000 1,264,355,000 مقدار عددی

 100 0 37.70 62.30 درصد

1396 
 710,330,000 0 210,330,000 500,000,000 مقدار عددی

 100 0 29.61 70.39 درصد

1397 
 2,211,331,886 0 249,380,000 1,961,951,886 مقدار عددی

 100 0 11.28 88.72 درصد

 7314570727 . 1224890000 6089680727 جمع

 

 1397-1393: روند هزینه های هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری بین سالهای 18نمودار شماره 
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 ور و مرور شهریهزینه حمل و نقل و بهبود عب -3-5-3-3-2

درصد از هزینه های شهرداری در سال  27سهم قابل توجهی از کل هزینه های شهرداری، به طور مثال حدود 

، صرف هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری می شود. آن رسالت باستانی و تفکر مردم عامه در 1395

میدان و آسفالت خیابان و ... در این بخش جای می گیرد. از گذشته نسبت به وظیفه شهرداری مبنی بر احداث راه و 

 این میان هزینه های زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر همواره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

 ون ریال()ارقام به میلی 1397-1393: روند هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری بین سالهای 39جدول شماره 

حمل و نقل هزینه 

و بهبود عبور و 

 مرور شهری
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1393 

مقدار 

 عددی

4,068,8

81,456 

336,64

1,062 

1,050,000

,000 
0 

1,957,193,4

00 
0 0 0 0 

7,412,715,

918 

 100     26.4 0 14.16 4.54 54.9 درصد

1394 

مقدار 

 عددی

9,085,8

42,779 

392,36

0,000 
0 0 

281,080,00

0 
0 

5,216,

448,7

63 

0 0 
14,975,73

1,542 

 100 0 0 34.83 0 1.88 0 0 2.62 60.67 درصد

1395 

مقدار 

 عددی
32,650,

297,822 

948,29

2,283 
0 0 

4,031,963,05

0 

738,500,

000 

4,800,

000 
0 0 

38,373,85

3,155 

 100 0 0 0.01 1.92 10.51 0 0 2.47 85.1 درصد

1396 

مقدار 

 عددی
28,732,

555,914 

785,31

0,000 
0 0 

2,750,984,5

00 
0 

373,4

76,00

0 

0 0 
32,642,32

6,414 

 100 0 0 1.14 0 8.43 0 0 2.41 88.02 درصد

1397 

مقدار 

 عددی

9,828,1

68,369 

165,34

2,060 
0 0 0 0 

429,7

80,00

0 

0 0 
10,423,29

0,429 

 100 0 0 4.12 0 0 0 0 1.59 94.3 درصد

 جمع کل
84,365,

746,340 

2,627,9

45,405 

1,050,000,

000 
. 

9,021,220,95

0 

738,500,

000 

60245

04763 
. . 

103,827,91

7,458 
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 

 1397-1393: روند هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهر بین سالهای 19ماره نمودار ش
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 

 هزینه بهبود محیط شهری -3-5-3-3-4

درصد از هزینه ها در این بخش صرف نکوسازی و  70یکی از بخش های هزینه ای شهرداری که بازخورد درآمد برای سازمان ندارد هزینه بهبود محیط شهری است که میانگین 

 ید ماشین آالت حمل و دفع زباله نیز هزینه شده است.درصد برای خر 7زیباسازی در پارکها و میادین و خیابانها می شود. همچنین به طور میانگین 

 )ارقام به میلیون ریال(1397-1393: روند هزینه های بهبود محیط شهری بین سالهای 41جدول شماره 
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 هزینه بهبود محیط شهری

طرح احداث پارک، ایجاد فضای 

سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان 

 ها به جهت کاهش آلودگی

قلیه و طرح خرید وسایط ن

ماشین آالت حمل و دفع و 

 دپوی زباله

هزینه طرح مراکز انباشت وبازیافت 

زباله ودفن وسوزاندن وتبدیل زباله 

 به کودآلی

 طرح نوسازی و زیبا سازی در پارک

 ها ها و میادین و خیابان

هزینه طرح بهبود محیط 

 بافتهای قدیمی شهر
 سر جمع هزینه ها

1393 

مقدار 

 عددی
322,409,000 677,240,000 0  427,636,000 1,427,285,000 

 100 29.96 0 0 47.45 22.59 درصد

1394 

مقدار 

 عددی
5,002,682,630 817,945,818 0 0 0 5,820,628,448 

 100 0 0 0 14.05 85.95 درصد

1395 

مقدار 

 عددی
5,063,481,953 2,501,989,000 1,471,488,831 0 138,302,000 9,175,261,784 

 100 1.51 0 16.04 27.27 55.19 صددر

1396 

مقدار 

 عددی
3,695,576,000 0 1,908,730,547 0 0 5,604,306,547 

 100 0 0 34.06 0 65.94 درصد

1397 

مقدار 

 عددی
1,679,165,000 0 1,833,645,751 0 2,830,764,884 6,343,575,635 

 100 44.62 0 28.91 0 26.47 درصد
 28,371,057,414 3,396,702,884 . 5,213,865,129 3,997,174,818 15,763,314,583 جمع
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 هزینه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری -3-5-3-3-6

از جمله هزینه های شهرداری که مردم به صورت نزدیک و تنگاتنگ با آن ارتباط دارند هزینه های ایجاد تاسیسات و 

اهت شهرداری را نزد شهروندان و ترغیب مردم برای همکاری با تسهیالت شهری می باشد. هزینه در این بخش وج

این ارگان را افزون از پیش می کند. این هزینه ها به نسبت سیاست ها و برنامه های اجرایی شهرداری در زیر بخش 

 ها در طول سالیان تقسیم شده است و به طور همزمان قادر به هزینه کرد در تمامی بخش ها نمی باشد.

 )ارقام به میلیون ریال( 1397-1393 : روند هزینه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری بین سالهای43ماره جدول ش

هزینه ایجاد سایر 

تاسیسات و 

 تسهیالت شهری

طرح خرید، احداث، 

تکمیل و توسعه 

 ساختمان های اداری

ث و هزینه طرح احدا

تکمیل گورستان و 

 غسالخانه

طرح احداث 

ساختمان های 

 خدماتی-یتجار

طرح احداث و 

تکمیل سرویس 

های بهداشتی در 

 سطح شهر

 هزینه هاسرجمع کل 

1393 

مقدار 

 عددی
1,702,619,900 34,700,000 0 0 1,737,319,900 

 100 0 0 1.997329335 98.00267067 درصد

1394 

مقدار 

 عددی
8,716,306,091 17,295,000 0 0 8,733,601,091 

 100 0 0 0.19802828 99.80197172 درصد

1395 

مقدار 

 عددی
591,479,000 46,721,500 0 7,706,000 645,906,500 

 100 1.19305194 0 7.233477291 91.57347077 درصد

1396 

مقدار 

 عددی
2,713,106,057 1,343,165,000 0 2,375,000 4,058,646,057 

 100 0.05851705 0 33.09391805 66.8475649 درصد

1397 

 مقدار

 عددی
20,694,546,269 328,562,500 0 0 21,023,108,769 

 100 0 0 1.562863531 98.43713647 درصد
 36,198,582,317 10081000 0 1,770,444,000 34,418,057,317 جمع کل
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 1397-1393: سرجمع هزینه های ایجاد تاسیسات و تسهیالت شهری بین سالهای 22نمودار شماره 
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5000000000.00

10000000000.00

15000000000.00

20000000000.00

25000000000.00

                    

                                             

 

 هزینه ایجاد تاسیسات درآمدزا-3-5-3-3-7

از جمله هزینه های قابل استفاده برای شهرداری هزینه  در بخش هایی است که برگشت سرمایه در آن وجود داشته 

 باشد. بخش ایجاد تاسیسات درآمدزا هزینه در طرح هایی است که برای بلندمدت برای شهرداری بازده دارد. اگرچه

این طرح های هزینه های اولیه سنگینی خواهد داشت اما قایده آن هم عاید شهروندان و هم عاید شهرداری می 

رستوران، طرح های تولیدی )کارخانه آسفالت، تاسیسات -متل-تاسیسات درآمدزا می تواند شامل احداث هتل شود.

 ... باشد.سنگ شکن و تولید شن و ماسه و...(، احداث سالن سینما و تئاتر و.
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 

 )ارقام به ریال( 1397-1393: روند هزینه ایجاد تاسیسات درآمدزا بین سالهای 44جدول شماره 

هزینه ایجاد 

 تاسیسات درآمدزا
 خرید، تجهیز و اجاره ماشین آالت عمرانی

خرید امالک جهت تخصیص به 

 هزینه هاسرجمع کل  تسهیالت شهری و پارکینگ

1393 

 مقدار عددی
0 0 0 

 ددرص
0 0 0 

1394 

 مقدار عددی
0 0 0 

 درصد
0 0 0 

1395 

 مقدار عددی
159.500000 0 159.500000 

 درصد
100 0 100 

1396 

 مقدار عددی
0 0 0 

 درصد
0 0 0 

1397 

 مقدار عددی
1188932000 01188932000 

 درصد
100 0 100 
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 1397-1393آمدزا بین سالهای : سرجمع هزینه های ایجاد تاسیسات در23نمودار شماره 

0.00

200000000.00

400000000.00

600000000.00

800000000.00
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1200000000.00

1400000000.00

                         

                                     

 

 مقایسه درآمد و هزینه های شهرداری طی سالیان اخیر -3-5-4

بررسی بندهای درآمد و هزینه و زیربخش های هر کدام  به تفصیل در باال مورد بررسی قرار گرفت. آنچه که می 

 باشد.  1397تا  1393اری طی سالیان تواند حائز توجه باشد مقایسه درآمد و هزینه شهرد

مقایسه و مالی شهرداری شاهدشهر نشان میدهد، -فصل بررسی ساختار اداری 21همانگونه که در جدول شماره

سال گذشته در شهرداری شاهدشهر، نشان 5کردهای صورت گرفته طی بررسی میزان درآمدهای محقق شده و هزینه

یون ریال را روشن میکند و میزان هزینه کردها از درآمدهای واقعی وصولی میل188میلیاردو 23حدوداز یک اختالف 

-بیشتر بوده است. در جدول ذیل نسبت هزینه کرد شهرداری شاهدشهر به درآمدهای محقق شده را بررسی می

 نماییم:

 1397-1393نسبت هزینه کرد شهرداری شاهدشهر به درآمدهای محقق شده طی سالهای: 45جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 شرح

 179346214481 157,041,692,146 127316588668 111,829,111,593 68,697,506,637 هزینه کردها

 180،309،156،460 151،987،036،998 121492832688 92،779،732،315 84،708،181،894 درآمدی محقق شده

نسبت هزینه به 

 درآمد
23.3- 17.03 4.57 3.22 0.54- 
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 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

 1397-1393نسبت هزینه کرد شهرداری شاهدشهر به درآمدهای محقق شده طی سالهای: 24شماره نمودار 

 

 1397-1393: مقایسه درآمدها و هزینه های شهرداری بین سالهای 25نمودار شماره 
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 ریزی عملياتی در شهرداری ها بودجهلزوم  -3-5-5

د مالی شهرداری ها به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه هزینه های مربوط بودجه به عنوان مهم ترین سن

به آنها اطالق می گردد که باید پیوستگی خاصی بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها 
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از منابعی است که معموالً ایجاد نماید. بودجه ریزی نیز تدوین بودجه و تخصیص منابع به منظور استفاده حداکثر 

 کفایت نمی نمایند و به اصطالح اقتصادی کمیاب می باشند. 

در روش های بودجه ریزی متداول، اطالعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثربخشی و کارایی 

حدودیت اقتدار مدیریت برنامه ها به دست نمی آید و همچنین افق برنامه ریزی کوتاه مدت می باشد و موجب م

مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد می شود. از این رو فرایند بودجه ریزی عملیاتی برای رفع 

مشکالت این نظام مطرح گردیده است که در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیت های دستگاه 

زی، ایجاد ارتباط بین بودجه )اعتبارات( و نتایج عملکرد برنامه، کمک در مورد نظر، شفاف سازی فرایند بودجه ری

 توجیه بودجه دستگاه اجرایی در برابر سازمان های ناظر و ... گام بر می دارد. 

بودجه ریزی عملیاتی، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه ساالنه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج 

تظار را نشان می دهد. در بودجه ریزی عملیاتی، تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها، مورد ان

حجم عملیات و هزینه های اجرایی عملیات و دستگاه های شهرداری طبق روش های علمی مانند حسابداری قیمت 

 حاسبه و اندازه گیری می شوند. تمام شده، روش اندازه گیری کار و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، م

بودجه ریزی عملیاتی بیانگر رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر فعالیت یا برنامه با نتایج به دست آمده از 

آن فعالیت می باشد. بدین معنی که هر میزان هزینه در هر برنامه باید تأمین کننده مجموعه معینی از اهداف باشد. 

اید پیوستگی میان منابع مالی و رفتار انسانی را برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد نماید. در همچنین بودجه ب

چنین سیستمی، ارتباط بین وجوه هزینه شده توسط شهرداری با نتایج به دست آمده برای مدیران، افکار عمومی و 

عات کافی در خصوص نتایج هزینه مسئوالن نظارتی به وضوح روشن می شود. در روش بودجه ریزی متداول، اطال

کرد اعتبارات و میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها ارائه نمی شود و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده 

و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود. از این رو فرایند 

 برای رفع مشکالت این نظام مطرح گردیده است. بودجه ریزی عملیاتی 

 تفاوت عمده بين بودجه برنامه ای و بودجه عملياتی

غالباً بودجه برنامه ای و عملیاتی را مترادف یکدیگر می پندارند اما در حقیقت این دو کامالً مترادف نمی باشند. برای 

ن، مورد توجه قرار گیرد. بودجه برنامه ای بیشتر به توضیح تفاوت موجود بین آنها باید طبقات سلسله مراتب سازما

طبقات باالتر سلسله مراتب سازمان ها مربوط می باشد در حالی که در بودجه عملیاتی حدود فعالیت و عملیات 

طبقات پایین سلسله مراتب نیز مورد بررسی و پیش بینی بودجه ای قرار می گیرند. در تنظیم بودجه برنامه ای 

دون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت شهرداری، هزینه ها فقط بر اساس سیاست کلی مالی ممکن است ب
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شهرداری پیش بینی گردند، در صورتی که شرط اساسی برای تهیه بودجه عملیاتی، محاسبه حجم و مقدار فعالیت 

 بخش های مختلف شهرداری و تعیین هزینه هر واحد از فعالیت های می باشد. 

 های بودجه عملیاتیویژگی 

 عمده ترین ویژگی هایی که بودجه عملیاتی دارد، به شرح زیر می باشد:

 واقع گرایانه بودن چارچوب زمانی انجام بودجه عملیاتی -

بر مبنای برنامه ها، داده ها و اطالعات است و به منظور تهیه بودجه عملیاتی برنامه های استراتژیک به کار  -

 می رود.

 بودن شکل بودجه عملیاتی به منظور اجرای بهتر و ساده تر ساده و قابل فهم -

قابل فهم بودن هدف و روابط حاکم بر بودجه عملیاتی توسط عوامل اجرایی و تصمیم سازان به منظور  -

 نمایان شدن تعهدات اجرای بودجه عملیاتی

 نقش فعال تر تصمیم سازان و تصمیم گیران در اجرای بودجه عملیاتی -

 عملیاتی بودجه ریزی اجرای های روش

 سه روش عمده برای بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد:

حسابداری قیمت تمام شده: تنظیم بودجه عملیاتی با استفاده از روش محاسبه قیمت تمام شده، محتاج استقرار  -1

م بودجه یک نظام کامل حسابداری قیمت تمام شده در کنار نظام حسابداری مالی سازمان می باشد. مراحل تنظی

ریزی عملیاتی طبق این روش عبارتند از: تعیین فعالیت ها، انتخاب واحد اندازه گیری، پیش بینی حجم عملیات و 

 محاسبه هزینه عملیات

اندازه گیری کار یا کارسنجی: روش حسابداری قیمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن کلیه عناصر هزینه  -2

استهالک( روش کاملی می باشد. اما اجرای آن محتاج استقرار یک نظام  )حقوق، دستمزد، وسایل، ملزومات و

حسابداری مالی و قیمت تمام شده )صنعتی( پیشرفته است که در بسیاری از سازمان ها عماًل مقدور نمی باشد. عالوه 

تغییر داده شود. از  بر این، متناسب با تغییر قیمت ها و دستمزدها، هزینه واحد کار نیز باید به طور دائم محاسبه و

این رو، برای برآورد هزینه های اداری و پرسنلی در بسیاری از مؤسسات، توصیه می شود که از روش اندازه گیری کار 

استفاده گردد. این روش فقط با یکی از عناصر هزینه، یعنی مقدار زمان صرف شده برای تکمیل یک واحد کار، ارتباط 

قبیل مواد، هزینه های استهالک که در روش قیمت تمام شده محاسبه می شوند را در دارد و سایر عناصر هزینه از 

نظر نمی گیرد ولی حجم کار و زمان الزم برای انجام دادن آن مورد توجه قرار می گیرد. برای اندازه گیری کار دو 

 روش متداول وجود دارد که عبارتند از: بررسی های زمانی و تجزیه و تحلیل آماری
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زینه یابی بر مبنای فعالیت: سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، از سیستم های نوین هزینه یابی می باشد که ه -3

می تواند به صورت جداگانه یا همراه با سایر سیستم های هزینه یابی به کار گرفته شود. یکی از ویژگی های مهم این 

وجه به پدیده های نوین و اثرات تکنولوژی حاکم بر فعالیت روش که آن را از سیستم های سنتی متمایز می نماید، ت

های خدماتی امروزی و جذب این اثرات در خدمات ارائه شده با به کارگیری روش های مناسب می باشد. این 

سیستم در مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی به دلیل استفاده از مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر 

احتی قادر به محاسبه و سنجش تأثیر روش های نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد. فعالیت به ر

عالوه بر این، فلسفه نوین مدیران که همان ارائه خدمات بهتر توأم با هزینه پایین تر است را مد نظر قرار می دهد. 

ستم و کاربردهای گوناگون آن افزوده شود؛ این ویژگی های برتر شده است، روز به روز بر استفاده کنندگان این سی

به طوریکه سازمان های امروزی به ویژه سازمان های جهانی، دستیابی به این سیستم و استفاده از توانایی های آن را 

 به عنوان یک مزیت برتر برای سازمان خود تلقی می نمایند. 

هزینه، کلیه هزینه های دوایر عملیاتی و پشتیبانی، بر  در سیستم های هزینه یابی سنتی، عمومًا از طریق ایجاد مراکز

حجم خدمات ارائه شده تقسیم می گردند تا از این طریق بهای تمام شده خدمات تعیین شود. در این سیستم ها 

ارائه شده و میزان استفاده از منابع وجود ندارد. در  هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیت های الزم برای خدمات

یجه بهای تمام شده خدمات، منعکس کننده فعالیت ها و ارزش های منابع به کار گرفته شده نمی باشد، اما این نت

سیستم این مشکل را به وسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت های عملیاتی مرتفع می 

 سازد. 

روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت که اساس  شاهدشهرروش پیشنهادی بودجه ریزی عملیاتی برای شهرداری “

تعیین بودجه بخش های مختلف شهرداری و تخصیص اعتبارات خواهد بود، تعیین می گردد. مشکل اساسی، هزینه 

یابی فعالیت ها در اولین سال اجرا می باشد. بدیهی است در سال های بعد با استفاده از شاخص های تعدیل، هزینه 

  ”مورد اصالح قرار می گیرد.تمام شده سال مبنا 

 ی برای بهينه سازی درآمد شهرداریپيشنهادهای

احداث کارخانجات آسفالت و سنگ شکن می تواند مورد توجه شهرداری قرار گیرد که در این زمینه باید  -

مبتنی بر استفاده منطقه ای یا چندشهری از این تأسیسات و سرمایه گذاری مشترک شهرداریهای منطقه 

 نمود.اقدام 

بازی و ایجاد تاسیسات تفریحی اغلب مورد توجه شهرداران می باشد. این نوع سرمایه سرمایه گذاری در شهر -

گذاری به دلیل عام المنفعه بودن آن و سنخیت موضوع با فعالیت های شهرداری ها و به رغم هدف 

 درآمدزایی آن می تواند به عنوان یک فعالیت مفید مطرح باشد.
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های میوه و تره بار از جمله مواردی است که دارای سنخیت با فعالیت های شهرداری بوده و ایجاد میدان  -

برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها و ایجاد رفاه شهروندان موثر می باشد. این نوع پروژه ها چنانچه مبتنی 

یز متوجه شهروندان بر شناخت و مطالعات اقتصادی باشد، عالوه بر درآمدزایی، آثار مثبت اجتماعی آن ن

 خواهد شد. 

با توجه به توان فنی و گستردگی وظایف شهرداری ها در زمینه خودکفایی در مقیاس وسیع، ارجحیت با  -

سرمایه گذاری توسط شهرداری ها و بخش خصوصی به طور مشترک است، بدین صورت که شهرداری ها 

ند و مراحل اجرایی و بهره برداری آنها بر عهده بیشتر زمینه ساز و فراهم کننده امکانات سرمایه گذاری باش

 بخش خصوصی گذارده شود.

 هدف اصلی الیحه درآمدهای پایدار 10

 عنوان شماره

 افزایش مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های شهر 1

 شیفت بودجه شهرداریها به درآمدهای پایدار، سالم و مستمر 2

 ارزش افزودهبهبود نظام توزیع عوارض مالیات بر  3

 تأمین منابع مالی جدید برای شهرداریها 4

 تنوع بخشی به راههای تأمین مالی و پوشش هزینه ای شهر 5

 افزایش سهم درآمدهای پایدار 6

 "درآمدهای محلی شهرداری ها در بودجه"پررنگ شدن  7

 "عوارض بر مالکیت"و تقویت  "عوارض بر ساخت"کاهش سهم  8

9 
هام موجود در پرداختی های دولت به شهرداری و مشخص شدن سهم کمک دولتی و حقوق تعیین تکلیف اب

 شهرداری ها از منابع دولتی

 کنترل عارضه های زیست محیطی از طریق وضع عوارض بر عوامل تولید عارضه  10

 منبع درآمدی شهرداری ها در آخرین نسخه در دست بررسی الیحه درآمدهای پایدار 13

 انعنو شماره
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 درصد از مبالغ صدور یا تمدید گواهینامه و گذرنامه توسط نیروی انتظامی 10 1

 سه هزارم مجموع قیمت فروش خودروهای داخلی یا ارزش گمرکی و حق ورودی خودروهای وارداتی 2

3 
یک درصد از قیمت کارخانه خودروهای داخلی یا ارزش گمرکی و حق ورودی خودروهای وارداتی به عنوان 

 ارض نقل و انتقالعو

 پنج درصد از مبلغ بلیت حمل و نقل برون شهری مسافر 4

 هشت درصد درآمد حق الثبت دفترخانه ها 5

 عوارض بهره برداری از معابر عمومی به منظور هزینه کرد در توسعه تاسیسات شهری 6

 ه شهریک درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاران پروژه های عمرانی واقع در محدود 7

 سه درصد از درآمد مالیات های مستقیم  8

9 
، 20هزارم ارزش کاالهای وارداتی به منظور تقسیم میان کالنشهرها، سایر شهرها و دهیاری ها به نسبت 12

 درصد 20و  60

 توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به صورت استانی به جای شهرستانی 10

11 
 10ناسب با قیمت روز به نحوی که درآمد حاصله طی یک فرآیند تدریجی حداکثر وضع عوارض نوسازی مت

 ساله به کلی جایگزین درآمد صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراکم شود

12 
وضع عوارض خاص ویژه توسعه حمل و نقل عمومی از محل تردد در معابر خاص، فعالیت های آالینده هوای 

 شهر و مالیات بر سوخت

 ضع منابع مالی ویژه توسعه زیرزمینی شهرها از محل صرفه جویی در مصرف سوخت و عوارض فروش بنزینو 13

 هفت نارسایی مالی وضع موجود شهرداری ها

 عنوان شماره

 وابستگی شهرداری ها به درآمد حاصل از ساخت و ساز 1

 فقدان ضمانت اجرایی برای وصول عوارض شهری 2

 منابع عوارض و مالیات های ملی بین شهرداری هاعدم توازن در توزیع  3
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 مشکالت در سرمایه گذاری شهرها 4

 فرآیند طوالنی بازتوزیع عوارض  5

 عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری ها توسط دستگاه ها 6

 عدم تحقق کمک های دولتی 7

 

 ها در ایرانشهرداری پایدار بررسی درآمد 6-5-3

ها در قالب نظام کالن اقتصادی کشور، تغييرات و مداخالت مدی شهرداریآبع درفقدان نگرش جامع به منا

بخش درآمدی شهرداری در  باعث شده هااجرای سياست خوداتکایي و خودکفایي شهرداری و موردی

های قانوني و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگي محدود شدن عرصه گيرد.وضعيت ناپایداری قرار 

که ادامه نحویبه ،وسازهای شهری و فروش تراکم مازاد شده استش درآمدی شهرداری به ساختشدید بخ

های اجتماعي ، فرهنگي و زیرساختي را برای مدیریت شهری ایجاد این وضعيت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه

ع درآمدی موردنياز روی مدیران شهری و روستایي کمبود منابهای پيشترین چالشیکي از مهمنموده است. 

برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری و روستایي است. گسترش جمعيت، نرخ فزاینده مهاجرت از 

روستاهای کشور به شهرها، بسط روابط اجتماعي، گسترش فيزیکي و رشد محدوده شهرها، تقاضای 

های دولت به شهرهای بزرگ مکونقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و کاهش کمالحظه در حملقابل

ای مواجه های کشور در زمينه تأمين منابع مالي خود با مشکالت عدیدهها و دهياریباعث شد که شهرداری

ها باعث شده است حوزه معماری و شهرسازی کشور با شوند. نبود قانوني مشخص برای درآمد شهرداری

با این  کهخالف قانون برای کسب درآمد استفاده کنند  یهاها از اهرممشکالت جدی مواجه شود و شهرداری

 است.هایي وارد آمدهببه شهرها و معماری آن آسي ،کار

 بازدارنده بایست در این موارد،، بنا به شرح وظایف قانوني خود، ميهادر شهرداری 1۰۰کميسيون ماده 

ن تخلفات کرد قانوني برای ابزاری به در مواردی تبدیل کميسيون این که هستيم آن شاهد اینک اما باشد،

 روند گرفته شود. ینا یجلو یدشده است و با يساختمان

شهرداری ها و وابستگي توجيهي که در مقابل این شواهد و تخلفات از سوی ذینفعان در شهرداری

اش ماليدولت تعهدات  شود این است کهعنوان ميبه فروش درآمد ناشي از تراکم  ،شهرها از جمله تهرانکالن

ماند جز اینکه درآمد برای اداره امور دهد و در چنين شرایطي راهي نميموقع انجام نميرا در قبال شهرداری به

در  پيامد چنين روندی آن است که تهران از محل صدور پروانه ساخت و سایر منابع مشابه تأمين شود.
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مالک ساختمان  یعني شوديمجوز انجام نم موارد طبق يوسازها در بعضساخت ،شهرهایي مانند تهرانکالن

 ینشود. امي یمهجر 1۰۰ماده  يسيونکمبنا به و بعد  سازديطبق مجوزش نمساختمان را گيرد اما مجوز مي

 .سازداست که اگرچه درآمدزاست اما شهر را دچار مشکل مي یروند

ضوابط و »با تصویب  69 دی 2۴شورای عالي شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ از سوی دیگر 

گذاری صورت جدی وارد حوزه سياستموضوع فروش تراکم را به« سازیمقررات افزایش تراکم و بلندمرتبه

ها با فروش تراکم جنبه افزایش درآمد شهرداری نيالگوی غيراصولي و غيرعقال ،امور شهری کرد. با این مصوبه

به  شکل قانوني، پایدار از طریق فروش تراکمب درآمدهای ناکس ،این ماده قانوني . طبققانوني به خود گرفت

 گيرد. خود مي

، عوارض مکتسبه از يو مسکون یاز سوی دیگر درآمد حاصل از تغيير کاربری باغات به کاربری تجار

منابع درآمد  یگرشوند از دشهر مي یمشهر بوده و داخل حر یمکه خارج از محدوده و حر يامالک

 یمهتخلف و جرم به جر یلتبد یاشود که امکان دور زدن قانون مضاعف مي يمسئله هنگام نیهاست. اشهرداری

کند مي یعامکان پرداخت رشوه را تسر یندیفرا ينشده باشد. چن ينبيني و تضمصراحت پيشبه یو پرداخت نقد

 یدکه با 1۰۰ماده  نيسيوو کم شودمي تراکم فروش واسطهبه شهری مدیریت در فسادامر منجر به اشاعه  ینو ا

مردم از  یينپا یتمندیرضا يزان. ماستگشته دیلتخلف تب یبرا یخود به ابزار ،تخلف باشد یعامل بازدارنده برا

از پرداخت رشوه و  یتينارضا یعنيوسقم معادله فوق وساز، صحتمردم به ساخت یباال یلو تما یشهردار

، عادی ياجتماع یتيکند. گسترش نارضامي يانوساز را بساخت یباال یسودآور يلصرفه بودن آن به دلبهمقرون

اگرچه  بدبيني به ساختار اداری کشور از نتایج چنين فرایندی است. و شدن تخلف و تضييع حقوق دیگران

 تفصيلي طرح قالب در 1391 ها از سالفروش تراکم در شهرداری مدیران شهرداری استداللشان این است که

 تخلف از مواردی است ممکن و فروشدمي را تراکم مجاز شکل به شهرداری و گيردمي امانج شده ابالغ که

همچنين مدیران شهرداری استدالل . دارد تعریف و گيردنمي انجام روالو  یهبه شکل رو يول ،شود دیده

. شودمي رصاد قضایي حکم و نمایند شکایت توانندمي شهروندان نکند صادر روانهپ یاگر شهردارکه  کنندمي

 دهد.مدیران شهرداری بر این باورند که شهرداری در حوزه فروش تراکم تخلفي انجام نمي بنابراین

ناپذیری طورکلي بر اساس استدالل مخالفان فروش تراکم، فروش تراکم دارای پيامدهای جبرانبه

اتالف منابع،  چون یيهاارضهع ،شهر با فروش تراکم اداره پيامدهای ترین. مهماستشهرها خصوص در کالنبه

 ين. همچنکندمي آن گيرگریبان راشهر  يماینما و س يِآشفتگ ي،رانت یشهردار یجادوکار، ااز کسب يریجلوگ

شهرها  يتجمع آنکه، حالدشوار است يتشود و کنترل جمعمي يتجمع یشمنجر به افزا وسازساخت افزایش

 و يکهمچون تراف يو معضالت جمعيت یشتا از افزا شودمحدود  یدبا یسازکنترل داشته باشد و تراکم یدبا

 یکشاورز یهایي که برایابد تمام رودخانهمي یششهر افزا يتجمع يوقت ينکند . همچن يریهوا جلوگ يآلودگ



 
 

 

 

115 
 

 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

و مشکالتي را برای  کننده استنگران يتوضع ینآب شرب را تأمين کند که ا یدشود بابه کار گرفته مي

 کند.د ميزیست ایجامحيط
 

 ها دولت برای افزایش درآمد پایدار شهرداریحل راه6-5-3-1 

های در قالب پیشنهاد یشهردار یرفع چالش در نظام مال یبرا  هاشهرداری پایدار درآمد الیحهدولت در قالب  یشنهادیپحل راه
 مطرح شده است: یلذ

  یریتیمد يوهش تغيير -1

 سازی شهرداری سپاری و واگذاری وظایف و کوچکاز طریق برونوری ها و ارتقای بهرهکاهش هزینه -

بخش خصوصي به منظور های شهرداری به بخش خصوصي و همکاری با واگذاری بخشي از فعاليت -

 های شهرداریدرآمدزایي و کاهش هزینه

 آورالزام تعهدات-2

 تعيين عوارض نوسازی بر کليه اراضي -

های الکترونيکي که توسط وزارت کشور طریق سامانهسازی رابطه شهرداری و مردم از شفاف -

 اند نسبت به ثبت کليه عوارض و درآمدها اقدام نمایند.ها موظفشود و شهرداریاندازی ميراه

ها و مؤسسات و الزام شورای شهر نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداری و کليه سازمان -

حفظ اموال عمومي، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزینه و های وابسته و تابعه شهرداری و شرکت

ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمي و اعالم های مالي آننيز صورت

 های قانوني موارد نقض و تخلف به شهردار و وزارت کشور و پيگيری

  یقانون حلراه-3

 يف یا معافيت از پرداخت عوارض الغای قوانين مربوط به اعطای تخف  -

عنوان محورهای اصلي الیحه برای کاهش درآمدهای ناپایدار در نظام مالي شهرداری در نظر های فوق بهپيشنهاد

 گرفته شده است.

 ها نفع در افزایش درآمد پایدار شهرداریهای ذینقش گروه
 شود:های زیر توصیف میذینفعانِ دیگر با ویژگی دولت در کنار , نحوه مداخله و مشارکتدولت  در طرح پیشنهادی

 (یشنهادیطرح پ یمبنا )بر یشنهادیپ طرح در یردولتیغ و یدولت نفعانِینوع و نحوه مشارکت ذ: 46جدول

 نحوه مشارکت نوع مداخله ینفعانذ
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 وزارت کشور

گذاری سیاست
 کالن
 

 نظارت
 

 و کاهش سهم  هاینههز یریتمد ردیکها با روکرد بودجه شهرداریها و هزینهسیاست یهته
 یو شهردار یاسالم یگری و ابالغ آن به شوراهاهای تصدیهزینه

 یسازی براشفاف منظوربهدرآمدها و منظور ثبت عوارض به یکیهای الکتروناندازی سامانهراه 
 شهروندان

 های ضمیمه گزارشرا به یهای حسابرسدستورالعمل یوزارت کشور و سازمان حسابرس
 و به شوراها ابالغ کند. یبتصو یهای دولت, و مطالبات از دستگاهی,بده یاتیمال

 یگزارش حسابرس رسم یجهشهر از نت یوزارت کشور از گزارش شورا یبررس. 

 نظارت یاسالم یشورا

 های وابسته, ها, مؤسسات, شرکتسازمان یهو کل یشهردار ینظارت بر حسن اداره امور مال
, نظارت بر یشهردار یو اختصاص یها, اموال عموم, دارایییهحفظ سرماو  یو تابعه شهردار

 یقو مقررات از طر ینها از نظر مطابقت با قوانآن یهای مال, و صورتینهحساب درامد و هز
و اعالم موارد نقض و تخلف به شهردار و وزارت کشور  یانتخاب حسابرس رسم
 کند. اقدام یهای الزم بر اساس مقررات قانونپیگیری

 سال  یانبه پا یمنته یگزارش حسابرس رسم یجهنسخه از نت یکشهر موظف است  یشورا
 و اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کند یبررس یتیرماه برا یانگذشته را حداکثر تا پا یمال

 وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصاد و 

 ییدارا
 سازمان ثبت اسناد

 .یندامالک اقدام نما یمتق یینبه شکل ساالنه نسبت به تع یسیونیدر قالب کم نهادها ینا یندهنما مشارکت

 هادرامد شهرداری یشمنظور افزاها بهو کمک در پروژه یبخش خصوص یهجذب سرما مشارکت یبخش خصوص

 

 ها برای افزایش درآمد پایدار شهرداری حل پيشنهادیراه

دیریت شهری است که تحقق درآمد پایدار را با مشکل یکي از مشکالت نظام شهری در ایران سيستم م .1

مداری، مشارکت هایي چون شفافيت، قانونسازد. همچنين در مدیریت جامع شهری مؤلفهمواجه مي

عنوان نقاط ضعف در سيستم مدیریت شهری در ایران دیده گویي وجود دارد. آنچه بهطلبي و پاسخ

ها منجر ها است. این ویژگيزا بودن برنامهو برون هایي چون تمرکزگرایيوجود ویژگي ،شودمي

شود مدیریت شهری از مدیریت جامع فاصله گرفته و به سمت مدیریت بخشي برود. بر این اساس مي

محوری است. در واقع آنچه تحقق محوری دور و گرفتار پروژهمدیریت شهری در ایران از توسعه

بنابراین فقدان . سازد فقدان مدیریت جامع شهری استمي درآمد پایدار را در ایران با مشکل مواجه

کسب  مدیریت جامع شهری منجر به بروز مشکالتي در ساختار نظام شهری ایران شده است مانند

مسئله اساسي در این زمينه فقدان استراتژی ملي مدیریت . درآمدهای ناپایدار برای ارائه خدمات شهری
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عنوان یک اصل در نظام این امر در بيشتر کشورهای جهان به کهيجامع شهری در کشور است، درحال

گيرد. بنابراین پيشنهاد کلي در این بخش، تهيه و تدوین برنامه مدیریت جامع شهری مورد توجه قرار مي

  .شهری است

کند عوارض های دیگر به مقدار زميني که اشغال ميهر واحد ساختماني چه مسکوني و چه با کاربری .2

 ،صورت تصاعدی باال برودمالکاني که بيشتر از یک ملک دارند عوارض بهبرای مچنين دهد. ه

یکي  .ه ملک را نگه داردصرفه نباشد کبه، مقرونکه از سوداگری جلوگيری کند و برای مالکنحویبه

خصوص تهران عدم توازن در الگوی مالکيت است. اجرای این طرح شهرها بهاز مشکالت در کالن

 های خالي و ماليات بر ارزش زمينمنظور دریافت عوارض از خانهد ایجاد نظام شفاف اطالعاتي بهنيازمن

شود چراکه کساني که قيمت زمينشان بيشتر . ماليات بر ارزش زمين منجر به عدالت اجتماعي مياست

ین صورت تر است کمتر پرداخت کند. در ااست مبلغ بيشتری باید پرداخت کنند. هر که زمينش ارزان

برای کسي توجيه اقتصادی ندارد که خانه خود را خالي نگه دارد چون در هر صورت باید عوارض آن 

های گردد که عالوه بر تأمين هزینهتوجهي نصيب شهرداری ميرا پرداخت کند در نتيجه مبلغ قابل

  ببرد.کيفيت خدمات شهری را باال  ،نيافته شهرهای توسعهعمراني و جاری خود در قسمت

کردن برای افراد کم ینهعملياتي کردن راهکار فوق یعني دریافت عوارض از افراد پردرآمد و هز .3

 .و عدالت اجتماعي را محقق سازد تواند در کاهش شکاف طبقاتي در جامعه مؤثر باشدبرخوردار مي

نفر ساکن در هر  یا تعداد متراژاخذ ماليات از ساکنان هر واحد مسکوني. برای مثال در اروپا برحسب  .۴

عنوان یک راهکار اساسي در کسب شود. تعهد مردم به پرداخت ماليات بهخانه، ماليات زباله گرفته مي

خواهد جای اینکه منتظر بمانند تا کسي را که ميها بهها است. بنابراین شهرداریدرآمد پایدار شهرداری

ه کنند، باید از مصرف ماليات بگيرند و های مختلف محاصرخانه بسازد و پروانه بگيرد، با هزینه

وساز نمایند و شهر نوسازی های اخذ پروانه کم باشد تا افراد انگيزه یابند ساختبرعکس باید هزینه

 شود. 

عوارض از توليد. برای مثال اگر کسي قصد تخریب  ینتربيشترین عوارض از مصرف گرفته شود و کم .۵

با گردش  . این مراحلل اداری از پيش رویش برداشته شودو نوسازی منزل خود را دارد باید مراح

کمترین مبالغ در این  .تواند انجام شود و این امر را تسهيل کند که توليد صورت گيرددیجيتالي مي

 . اعمال شود مصرفعوارضي بر  و در عوض، مرحله باید اخذ شود

تي و رفاهي در چهارگوشه شهر به منظور توزیع مراکز خدمابه شهرهاای شدن چندهستهتوسعه ضرورت  .6

یکي از متغيرهای مهم در تحقق این  .نحوی عادالنه که منجر به افزایش رضایت شهروندان است

های مهم در مدیریت جامع مدیریت جامع شهری است چراکه تحقق عدالت اجتماعي یکي از مؤلفه
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ه کاهش آلودگي و کاهش از سوی دیگر توزیع مناسب مراکز رفاهي و خدماتي منجر ب .شهری است

یابد. افزایش رضایت شهروندان منجر به افزایش شود و رضایت شهروندان افزایش ميبار ترافيک مي

 شود.مشارکت شهروندان در نظام شهری مي

ها یکي از عوامل ها چراکه نظام بوروکراسي در شهرداریتسریع در روند بوروکراسي اداری شهرداری .7

گذاری است. تسریع در روند بوروکراسي منجر به ترغيب گذاران برای سرمایهميلي سرمایهمهم در بي

 شود.گذاران ميسرمایه

استقرار صنایع و ساختارهایي در شهر که با حداقل عارضه برای شهر توليد ثروت کند و اقتصاد شهری  .8

 های علم و فناوری قرار گيرد. رونق گيرد  و تحت پوشش پارک

  ساله عملياتی برنامه در شاهدشهر شهرداری پایدار مالی بعمنا تأمين راهبردهای

 کنترل و بررسي درآمد حاصل از اجرای ماليات بر ارزش افزوده در شهر شاهدشهر .1

 افزایش جذب سرمایه گذاری های خصوصي داخلي و خارجي .2

روش افزایش و ف یبه جا یموجود در شهردار متداول ی، جایگزین روشها یایجاد منابع درآمد .3

 راکمت

مشارکت با بخش خصوصي در راستای اجرای طرح های عمراني و خدماتي و فروش خدمات  .۴

 مناسب به متقاضيان

 اتخاذ روش های تشویقي و ایجاد زمينه مناسب در پرداخت عوارض از سوی شهروندان  .۵

 استقاده صحيح از امالک و مستغالت شهرداری در راستای افزایش درامد شهرداری .6

 ایجاد گلخانه ها، کارگاه ها و صنایع خرد افزایش درامد با .7

 گسترش امر نظارت بر امور مرتبط با طرح های عمراني شهری .8

 برنامه ریزی، اعمال و اجرای طرح های درآمد زا .9

 دریافت عوارض از شرکت ها و موسسات مالي و بيمه ای .1۰

 اختصاص بخشي از وجوه حاصل از اخذ جرائم راهنمایي و رانندگي به شهرداری ها .11

 .اختصاص درصدی از درآمد اداره های خدمات رسان به شهرداری ها .12
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 مشكالت کليدی ساختار مدیریت شهری شاهدشهر

 نبود تفکر حکروایي شهری الکترونيک مانند، اداره کردن الکترونيک و خدمات الکترونيک -

 مغایرت اساسي ساختار سازماني با وضع ایده آل در چارت سازماني -

سازماني نيروی انساني که در نهایت به اختالل در سيستم عملکردی منابع  مغایرت اساسي در چينش -

 انساني منجر شده است

 عدم وجود تفکر آینده نگری در مدیریت شهری شاهدشهر با توجه به توسعه کالبدی شهر -

 نبود اعتقاد به برنامه و برنامه محوری سازمان -

 نيضعف در ساختار نظارتي و ارزشيابي منابع مالي و انسا -

 برای مناسب و ،خالق جذاب ایجاد فضایي هدف با شهر در عمومي قلمرو حوزه نبود تفکر توسعه -

 گروه های اجتماعي همه

تحقق  منظور به شهری مدیریت حوزه اطالعات در به شهروندان عمومي دسترسي عدم برقراری -

 شهروندان مشارکت

 شهر اداره های هزینه کاهش و ع پایدارکارآفریني، مناب و گذاری شهری، سرمایه ضعف در حوزه ماليه -

 هماهنگ و یکپارچه مدیریت بهبود نظام و اصالح شفافيت، عدم کاربست خالقيت، هوشمندسازی، -

 شهر

و تفویض اختيارات به واحدها و حوزه ها و بخش خصوصي در چارچوب قوانين و چابک سازی  -

 مقررات

 تخصصي شدن حوزه های شهرداری شاهدشهر -

ي شهری و مطرح کردن شهر در سطح منطقه و نمایش ظرفيت های محلي توسعه و ضعف در دیپلماس -

 زیست در شهر شاهدشهر
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 نبود تفکر پایدار سازی درآمدها و مدیریت شفاف و موثر هزینه کردها -

 فراواني باالی شکایت های مردمي از وجود بروکراسي اداری -

 زمان انجام وظایف محولهسردرگمي ارباب رجوع در مراجعه به شهرداری و طوالني شدن  -

عدم وجود رویکرد مدیریت بهينه منابع و مصارف شهری با هدف پایدار سازی ماليه شهرداری  -

 شاهدشهر

سيستم دستي حوزه قردادهای شهرداری و نبود سيستم یکپارچه جهت ثبت مشخصات ریز امور  -

 قراردادی

ين موجود در حوزه مدیریت شهری به نبود برنامه مدون در تهيه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوان -

 .خصوص در حوزه شهرسازی و خدمات و عمران شهری

نبود پيوست های مطالعاتي فني، زیست محيطي، اجتماعي، اقتصادی و کالبدی در اجرای طرح های  -

 بزرگ مقياس شهری و منطقه ای.

دار که ضرورت سال گذشته به درآمدهای ناپای 1۰درصدی شهرداری طي ۴۰وابستگي درآمدی حدودا -

 تقویت سهم درآمدهای پایدار و مستمر مانند کسب عوارض و درآمدهای قانوني را  نشان مي دهد

بهبود عمکلرد سيستم و  کارایي،اختصاص بيشتر بودجه به حوزه مطالعاتي و مشاوره ای جهت تسهيل، -

 بهبود عمران و توسعه شهر شاهدشهر

 بر شهری و محلي و تقاطع های اصلي شاهدشهرتهيه برنامه و اقدام جدی در ایمن سازی معا -

بازمهندسي روش ها، فرایندهای انجام وظایف و توسعه فناوری های نوین اداری، فناوری ارتباطات و  -

 اطالعات در شهرداری شاهدشهر
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 شهرداری ماموریت بيانيه تدوین

 یانیهسازمان است. در ب یروننگاه از ب یت،سازمان را مشخص می کند و نگاه مامور یفلسفه وجود یتمامور

 ی، فلسفه وجود؟و چگونه ؟، چرا؟، کجا؟چه کسی یزی؟،پاسخی واضح و شفاف به سواالت چه چ ماموریت،

 یاز آن سازمان را برا یریو تصو یداز آن سازمان را مشخص می نما یریو تصو یدمی نما مشخص سازمان را

از  یرسازمان به غ یتمامور یناست که در تدو شده یهاز منابع توص ی. در پاره اکند خواننده تداعی می

شفاف گردد. کانون توجه از سه جزو  یانیهدر ب یدبا یزکانون توجه ن شوند، جواب داده یدسواالت فوق که با

که  یا ییسازمانی که بسته به نوع سازمان و توانا ینما و منابع انسانی ی،است: تکنولوژ یدهگرد یلتشک

 نمود. اشاره از آنها می توان یکیزو دارد، به از سه ج یکسازمان در هر 

به  یمتا بتوان یممی پرداز شاهدشهر یشهردار (رسالت) یتمامور یینقسمت از پروژه حاضر به تع یندر ا

 .یمکن یینتبرا شهر  یشهردار یازمورد ن هنجارهای ها و دنبال آن ارزش

 اقدام شده است: یلذ یقشهر به طر یشهردار (رسالت) یتمشخص کردن مامور یدر راستا

کارشناسان و صاحب نظران و  ی،اسالمی شهر، شهردار یمسئوالن محترم شورا یاردر اخت ییها پرسشنامه

و صاحب نظران امور  (مانند ادارات و ...)در ارتباط بوده اند  شاهدشهر ینوعی با مسائل شهر به که یافراد

ها  آن یپرسشنامه ها و جمع بند یاز جمع آور پس یشانا یاتنظر یندبرآ و قرار گرفته شاهدشهر یشهر

 مورد استفاده قرار گرفت.

 است. یدهها داده اند اشاره گرد به آن ینکه مسئول ییبه ذکر سوال مندرج در پرسشنامه و پاسخ ها یلذ در

 رسالت  یا یتریزی برای هر سازمان یا نهاد مشخص شدن مامور از ارکان مهم برنامه) MISSION ( 

امروز  دنیای ا بتوان به کمک آن وظایف آن سازمان یا نهاد را اولویت بندی نمود. درآن است ت

سطح  در را یهای گوناگون مردم نهاد وظایف و ماموریت یمومعنوان یک سازمان عشهرداری به 

 برخی ها وجود دارد. آن ینب یزن یریهای چشم گ تفاوت یهده دار است که گاهعشهرهای مختلف 

 ط در ساخت معابرقخود را ف یفهشهر توجه داشته و وظ یمرانعتنها به مباحث  ها از شهرداری

ی دیگر از شهرداری ها ماموریت خود را در حوزه های یبرخ یول ی کنندپل و . . . تعریف م جدید،

به نظر  فوق یحاتکنند، حال با توجه به توض یتعریف م یزو اقتصادی ن یفرهنگ عی،اجتما چون،

 گرامیهای شهر دارید، به نظر شما صاحب نظر  یتکه از کمبودها و قابل یبه شناختنایت عو با  شما

 متمرکز و چه یخود را در چه حوزه یا حوزه های یت هایسال آینده فعال 5در شهرداری شاهدشهر ، 

 ؟نماید قیبتع یشتررا ب ماموریت هایی
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 شاهدشهر شهرداری های ماموریت لیست -47 جدول

 تعنوان ماموری عرصه
میانگین 

 وزنی

ی
نگ

ره
و ف

ی 
ماع

جت
ا

 

 9.2 توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری

حفظ و ارتقای سالمت شهری )مانند آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور سالمت،  

 ساماندهی مراکز مربوط به ارائه خدمات حوزه سالمت و . . (
9 

 8.8 کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

ی و جلب مشارکت های اجتماعی )مانند توسعه و تجهیز مراکز کارآفرینی، آموزش توانمندساز

 و ترویج کارآفرینی، حمایت از تشکل های مردم نهاد و . . . (
8.2 

 7.8 توسعه ورزش شهروندی

 7.75 حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکت اجتمامی بانوان

 7.4 توسعه امکانات اوقات فراغت

 6.4 گردشگری توسعه

ک
افی

تر
 و 

ل
 نق

ل و
حم

 

روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری )طراحی و اصالح هندسی معابر، احداث و توسعه 

 معابر غیربزرگراهی، تعریض معابر غیر بزرگراهی، احداث و توسعه تقاطع غیر مسطح و . . .(
9.4 

ترافیکی، اجرای عالئم افقی ترافیکی،  افزایش ایمنی و بهره وری معابر )مانند نصب دوربین های

 نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی، نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی و . . .(
9 

 8.6 روانسازی عبور و مرور پیاده

 8.4 توسعه و ساماندهی فضای پارک خودرو

یژه دوچرخه، روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری )مانند احداث و تجهیز معابر و

 نگهداری معابر ویژه دوچرخه، بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه و . . .(
8.4 

 7.6 توسعه و تجهیز پایانه ها

 7.6 روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان

 7.6 آموزش و ترویج امور در زمینه حمل و نقل و ترافیک

اکز جذب سفر و مجتمع های ایستگاهی، اجرا و مدیریت تقاضای سفر )مانند توسعه مر

 نگهداری طرح های محدودیت تردد وسایل نقلیه و . . .(
6.6 

 5.4 ریلی غیر عمومی نیمه و عمومی نقل و حمل ساماندهی و توسعه

 4.25 توسعه و ساماندهی حمل و نقل  عمومی ریلی

ی
هر

 ش
ت

دما
خ

 

 9.4 زیباسازی منظر شهری

هری )مانند تهیه طرح های زیست محیطی، ساماندهی صنایع مزاحم، بهبود محیط زیست ش

 توسعه انرژی های نو، احداث، توسعه و تجهیز مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه(
9.4 

 9 توسعه و مدیریت فضای سبز شهری

 8.8 مدیریت پسماند

 8.2 مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی

 8.2و تسهیالت خدمات شهری )مانند احداث آبخوری ها و سرویس  توسعه و نگهداری تاسیسات
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های بهداشتی عمومی در معابر، ایجاد و توسعه میادین میوه و تره بار، ایجاد کانال مشترک 

 تأسیسات شهری و . . .(

 7.4 مدیریت و ساماندهی گورستان ها

غل و فعالیت های شهری، ساماندهی پهنه های کار و فعالیت در شهر )مانند ساماندهی مشا

 رفع سد معابر و ..(
7.4 

 6.4 توسعه و مدیریت فضای سبز پیرانشهری

ت 
ری

دی
و م

ی 
من

ای

ان
حر

ب
 

 9.6 توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران

 9.4 آتش نشانی و خدمات ایمنی

ش ایمنی کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز )مانند افزای

 اماکن، کنترل مطالعات ژئوتکنیکی ابنیه شهری، مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی و ...(
8.8 

 7.6 توسعه پدافند غیرعامل شهر

 و 
ی

مار
مع

ی
ساز

هر
ش

 

 9.6 ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده

 9.2 نظارت و کنترل ساخت و ساز

 8.4 ساماندهی حریم شهری

 7.4 طرح های توسعه شهری شهرتهیه نظارت و راهبری 

 7 ساماندهی بافت ها و پهنه های طبیعی واجد ارزش

ی
هر

 ش
ی

ساز
ند

شم
هو

 و 
ت

ری
دی

ه م
سع

تو
 

توسعه خدمات شهرداری الکترونیک )مانند ارائه خدمات و سرویس های نرم افزاری شهرداری، 

ه سرویس های ، ارائ GIS) (پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطالمات مکانی 

 اینترنت و مانیتورینگ شبکه و . . . (

9.2 

،  ICTتوسعه خدمات الکترونیک )شهر هوشمند( )مانند بهبود و پایش فعالیت های مرتبط با 

 توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک و . . .(
8.6 

 8.4 ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات

 7.4 حول ادارینوسازی و ت

 6.4 تامین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری

دیپلماسی شهری )مانند اطالع رسانی بین المللی و توسعه همکاری های بین المللی و ملی در 

 حوزه مدیریت شهری(
6.2 

رما
 س
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 9.6 شهر برای جذب سرمایه گذار یشترب معرفی

 9.2 های سودآور اقتصادی یتام فعالانج

 

 فرهنگی و اجتماعی حوزه مأموریت

عنوان ماموریت به عنوان ماموریت های شهرداری شاهدشهر  8در حوزه اجتماعی و فرهنگی مجموعاً 

 ارتقای و حفظ "و  "توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری"مورد بررسی قرار گرفته و از این بین 
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 ارائه به مربوط مراکز ساماندهی  سالمت، امور در شهروندان توانمندسازی و آموزش ندمان) شهری سالمت

 باالترین امتیازها را از آن خود کرده اند. 9و  9.2به ترتیب با امتیاز  ". . ( و سالمت حوزه خدمات

 

 فرهنگی و اجتماعی حوزه های ماموریت بندی اولویت  . نمودار32شکل

 حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری شاهدشهرهای اجرایی و برنامه اهبردهار

 راهبردها

با اجرای برنامه  افزایش دسترسی شهروندانزشی در جهت رفرهنگی و وتوسعه فضاهای و ایجاد  -

 های:

 در محله های شهری سراهای فرهنگوسعه تو احداث  .1

 خانه فرهنگاحداث  .2

پـارک کـودک و با اجرای برنامه هـایی چـون  برای شهری دوستدار کودک برای شهرشاشهرسترسازی ب .3

 در سطح محله های شهر خانه اسباب بازینوجوان، 

 پاتوق های محله ای در شاهدشهراحداث  .4

جتمع ورزشی تخصصی در شهر در افق طرح پیشنهاد می یک م) ای ورزشی روبازو توسعه فضاهاحداث  .5

 (گردد

 پارک ترافیکاحداث  .6



 
 

 

 

125 
 

 شاهدشهر ساله استراتژیک شهرداری 5 نامهساله و بر 20تدوین سند چشم انداز 

  پارک آتشنشانی برای افزایش فرهنگ ایمنی و مواجه با خطر و ریسک های احتمالیاحداث  .7

 خانه های فرهنگ در سطح نواحی و محله هااحداث  .8

با هددف شناسداندن  ای فرهنگی و اجتماعی و تاریخی شهر شاهدشهره بر شناخت ریشهز تمرک -

 .شهر به منطقه

 با اجرای برنامه های: ت شهروندانغاوقات فراو غنی سازی  فرهنگیو تنوع در برنامه های وسعه ت -

در حالیکه، در وضع موجود ایـن چنـین برنامـه ای برنامه های فرهنگب سیار در پارک های محله ای اجرای  .1

 در دستور کار شهرداری نبوده است.

بـا  ی فرهنگـی مسـاجدو تقویت برنامه هـا مساجد هیات های مذهبیتشکل و نهادهای مذهبی، ساماندهی  .2

 رویکرد ارتقای فرهنگ شهروندی

بدا  شدهرونداندر جهت افزایش مشارکت های اجتمداعی  ندیآموزش های فرهنگ شهروترویج  -

 اجرای برنامه های ذیل:

 موجود در محله ها تشکل و نهادی مردمیاماندهی س .1

 مشارکت های اجتماعیموثر در تقویت تشکل های و شناسایی  .2

 بازیافت و....انتد فرهنگ ترافیم، فرهنگ م آموزش شهروندیطرح جامع تدوین  .3

بدا مشدارکت تشدکل و نهادهدای ها زیرحوزهو برون سپاری مدیریت دهای پایدار بر درآمتمرکز  -

 با اجرای برنامه های دیل: مردمی

 مدیریت مراکز فرهنگی و اجتمایع به بخش خصوصیاگذاری و .1

 هزینه خدماتبا ایجاد واحد  فرهنگی و ورزشیحوزه درآمدهای پایدار و تقویت توسعه  .2

 با اجرای برنامه: و سالمت همگانی بر ورزشمرکز ت -

 روح و روانمحور در حوزه  سالمت همگانیبودجه پژوهش های افزایش  .1

مـرتبط و  شـامل نهادهـاینشـاط آفـرین شـهری های کالن سالمت و  مرتبط با سیاستهای کارگروهایجاد  .2

 .دمیمر
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 ترافيک و لنق و حمل حوزه مأموریت

در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز با بررسی ماموریت های مشخص شده برای شهرداری شهر شاهدشهر 

 اصالح و طراحی) موتوری نقلیه وسایل مرور و عبور سازی روان "و اولویت بندی آن ها، سه عنوان مأموریتی 

 غیر تقاطع توسعه و احداث بزرگراهی، غیر معابر تعریض غیربزرگراهی، معابر توسعه و احداث معابر، هندسی

 افقی عالئم اجرای ترافیکی، های دوربین نصب مانند) معابر وری بهره و ایمنی افزایش "، ". . .( و مسطح

 روانسازی "و  ". . .( و رانندگی و راهنمایی های چراغ نصب ترافیکی، تجهیزات نگهداری و نصب ترافیکی،

 اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند. 8.6و  9و  4. 9کسب امتیازهای به ترتیب با  "پیاده مرور و عبور

 

 

 

 ترافیک و نقل و حمل حوزه . نمودار اولویت بندی مأموریت33شکل

 شهری خدمات حوزه مأموریت

 مانند) شهری زیست محیط بهبود"و  "شهری منظر زیباسازی "در حوزه خدمات شهری عنوان مأموریتی 

 تجهیز و توسعه احداث، نو، های انرژی توسعه مزاحم، صنایع ساماندهی محیطی، یستز های طرح تهیه

عنوان مأموریتی این حوزه  9دارای باالترین اولویت در بین  9.4با امتیاز  " (نقلیه وسایل فنی معاینه مراکز

 باشد.می
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 شهری خدمات حوزه .نمودار اولویت بندی مأموریت34شکل

 بحران مدیریت و ایمنی حوزه مأموریت

عنوان امتیازهای  4عنوان مأموریتی تدوین گردید که هر  4در حوزه ایمنی و مدیریت بحران مجموعاً 

آتش نشانی  "و  "توانمند سازی سیستم"قابل قبولی را از آن خود کرده اند و در این میان عنوان مأموریتی 

 در این حوزه می باشد. دارای باالترین اولویت 9.4و  9.6با امتیاز  "و خدمات ایمنی

 
 بحران مدیریت و ایمنی حوزه . نمودار اولویت بندی مأموریت35شکل
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 شهرسازی و معماری حوزه مأموریت

به  "نظارت و کنترل ساخت و ساز"و  "ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده "عناوین مأموریتی 

در بین مأموریت های حوزه معماری و  دارای باالترین اولویت ها 9.2و  9.6ترتیب با کسب امتیازهای 

 باشند.شهرسازی می

 

 
 شهرسازی و معماری حوزه . نمودار  اولویت بندی مأموریت36شکل

 شهری هوشمندسازی و مدیریت توسعه، حوزه مأموریت

 سرویس و خدمات ارائه مانند) الکترونیک شهرداری خدمات توسعه "در این حوزه نیز دو عنوان مأموریتی 

 ارائه ، GIS( ) مکانی اطالمات های سرویس و خدمات ارائه و ها داده پردازش شهرداری، افزاری منر های

 مانند( )هوشمند شهر) الکترونیک خدمات توسعه "و  " . . . ( و شبکه مانیتورینگ و اینترنت های سرویس

 . . .( و الکترونیک و یغیرحضور شهروندی خدمات ارائه و توسعه ، ICT با مرتبط های فعالیت پایش و بهبود

توسعه، مدیریت و هوشمندسازی شهری  دو اولویت اصلی ماموریت در حوزه 8.6و  9.2با کسب امتیازهای   "

 باشند.می
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 شهری هوشمندسازی و مدیریت توسعه، حوزه . نمودار اولویت بندی مأموریت37شکل

 اقتصادی فعاليت های انجام و سرمایه گذار جذب حوزه مأموریت

 جذب برای شهر بیشتر معرفی" بین این در که است شده تعریف مأموریتی عنوان 2 مجموعاً حوزه این در

 .است گرفته قرار اولویت در 9.6 امتیاز با "گذار سرمایه

 
 اقتصادی های فعالیت انجام و گذار سرمایه جذب حوزه . نمودار اولویت بندی مأموریت38شکل

 شهر (رسالت) یت کاری، مامورهای انجام شدهتحلیلو  ینرسشنامه مسئولمستخرج از پ یجبا توجه به نتا

 می گردد: یینتب یربه شرح زشاهدشهر 
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 شهرداری( هنجارهای) های ارزش تدوین

 

 ها ارزش مفهوم

ها  مجموعه ارزش .اعتقادات اصلی سازمان را شامل می شود و نحوه رفتار آن را شکل می دهدارزش 

 .ی آوردوجود م نی را بهفرهنگ سازما

 افراد سازمان است. به عنوان مثال: یگر زندگی حرفه ا یتاصولی هستند که هدا ارزش ها

 مشارکت 

 صداقت 

 صمیمیت 

 اعتماد 

 حرفه ای گری 

 استانداردگرایی 

 پایداری 

 شاهدشهر یشهردار (رسالت) یتمامور

 با مشارکتی و پایدار تعامل در غیردولتی، عمومی نهاد یک عنوان به شاهدشهر شهرداری مأموریت

 :شهروندان

 وسایل مرور و عبور زیسا شهری، روان سالمت ارتقای و حفظ منظور به الزم بسترهای سازی فراهم

 معابر تعریض غیربزرگراهی، معابر توسعه و احداث معابر، هندسی اصالح و طراحی"موتوری با  نقلیه

 منظر شهری و زیباسازی زیست محیط ، بهبود "مسطح غیر تقاطع توسعه و احداث بزرگراهی، غیر

ونیک و شهرداری الکتر خدمات بحران، توسعه مدیریت اعمال و سیستم شهری، توانمندسازی

شهری و  سبز فضای مدیریت و بحران، توسعه مدیریت اعمال و سیستم الکترونیک، توانمندسازی

 گذار در شهر شاهدشهر خواهد بود. سرمایه جذب برای شهر بیشتر معرفی
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 عدالت 

 ارزش بيانيه تدوین

نگه می دارند، و نه صرفا  یداراصولی سازمان، سازمان را پا یاز محققان معتقدند که ارزش ها یاریبس

 فرهنگ سازمانی است. یبنا یرسازمان ز یها ارزش .یسودآور

 5ارزش،  یانیهب ینها لحاظ شوند. در تدویریگ یمها در تصمکه ارزش یردگسازمانی زمانی شکل می فرهنگ

 شود: یترعا یدبازیر  ویژگی

  .شفاف و قابل فهم باشد 

 باشد.  یتدر سازمان قابل رو 

 عدم رشد افراد در سازمان باشد.  یاد رش مبنای 

 اهداف سازمانی مرتبط باشد.  با 

 سود و هم افزا باشند. هم 

. لذا در رفتقرار گ یابیمورد ارز یشهردار یاحتمالی برا یارزش ها یندر پروژه حاضر در پرسشنامه مسئول

که پرسش  یدردسوالی مخصوص مساله ارزش مطرح گ یامور شهر ینشده توسط مسئول تکمیل پرسشنامه

آورده شده  یرآن در جدول ز یجدادند که نتا یازامت 10صفر تا  ینمطروحه ب موارد از یکشوندگان به هر 

 است.

 اقدام شده است: یلذ یقبه طر یشهردار (هنجار)مشخص کردن ارزش  یراستا در

در  یبا مسائل شهر که به نوعی یو افراد یمسئوالن اداره امور شهر و شهردار یاردر اخت ییها پرسشنامه

پرسشنامه ها  یپس از جمع آور یشانا یاتنظر یندقرار گرفته و برآ یصاحب نظران امور شهر و ارتباط بوده

 قرار گرفت. استفاده ها مورد آن یو جمع بند

 است. یدهها داده اند اشاره گرد به آن ینکه مسئول ییبه ذکر سوال مندرج در پرسشنامه و پاسخ ها یلذ در

 آن ارگان  یرو یشپ یها ارزش یینتع یک،برنامه استراتژ یناساسی در تدو یگام ها از یکی

 ینها اعتقادات اصلی سازمان و نحوه رفتار آن را شکل می دهد. ا -می باشد؛ ارزشی( شهردار)

 یننمود. لذا خواهشمند است از ب یجکرد و سپس ترو یبند یتاولو ،شناخت بایست ارزش ها را می

 .ییدخود را مشخص فرما یبند یتاولو 10تا  صفر ینب یعددها اختصاص با یرز یارزش ها

 مشارکت و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر 

  استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط، مقررات و استانداردهای حقوقی، شهرسازی و

 زیست محیطی

 عدالت 
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 صمیمیت و صداقت با مردم 

 حفظ محیط زیست 

 تتوجه به هوی 

 توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب رجوع 

 " و " رجوع ارباب احترام حفظ و انسانی کرامت به توجه " ارزش دو شده مطرح های ارزش بین در

 محیطی زیست و شهرسازی حقوقی، استانداردهای و مقررات ضوابط، دقیق اجرای زمینه در استانداردگرایی

 اختالفی با نیز ها ارزش سایر و اند وده هاب اولویت باالترین دارای 9.6 و 9.8 امتیازهای کسب با ترتیب به "

 .اند گرفته قرار بعدی های رتبه در کم

 تیاولو بیترت به شاهد شهر یشهردار یها ارزش -49جدول 

 عنوان ارزش ردیف
میانگین 

 امتیاز

 9.8 رجوع ارباب احترام حفظ و انسانی کرامت به توجه 1

2 
 شهرسازی حقوقی، استانداردهای و مقررات ضوابط، دقیق اجرای زمینه در ییاستانداردگرا

 محیطی زیست و
9.6 

 9.4 صمیمیت  و صداقت با مردم 3

 9 عدالت 4

 8.8 حفظ محیط زیست 5

 8.6 مشارکت و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر 6

 7.2 توجه به هویت 7

 

 اولویت ترتیب هد شهر بهشا شهرداری های ارزش . نمودار39شکل
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 داده فوق سواالت به که هایی پاسخ همچنین و مسئولین پرسشنامه از مستخرج نتایج به توجه با

 :گردد می تبیین زیر شرح به شاهد شهر شهرداری( هنجارهای) های ارزش است، شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاهدشهرشهر  (آرمان)چشم انداز  یندوت

بوده و به  یو طراحی شهر یزیدر فرآیند برنامه ر یتو پراهم یژهو یمرحله ا یمرحله چشم انداز ساز

چشم انداز واقعی و  یکعدم وجود  یاقلب و محرک فرآیند محسوب نمود. وجود  توان نوعی آن را می

را در  یاتیح یاربر استعداد ها و امکانات بالقوه هر شهر نقش بس منطبق موجود شهر و یتبرگرفته از وضع

و بررسی  یینمرحله از گزارش به تب ینمی کند. در ا ایفا آن یاجتماعی، کالبد ی،قتصادسرنوشت ا یینتع

 یینچشم انداز و در انتها به تب یینتب اصول چشم انداز مطلوب، یک یهایژگیو یینچشم انداز، تب یستیچ

 شود.پرداخته میشاهدشهر انداز شهر  چشم

مستخرج از پرسشنامه  یجور مشخص بر اساس نتامرحله از گزارش به ط ینبه ذکر است که در ا الزم

 یملی و طرح ها یاساسی اسناد و برنامه ها یمحورها ی و شهروندان،امور شهر کارشناسان و ینمسئول

چشم  ییننظرات کارشناسی مشاور به تب ینقبل و همچن مرحله شده در یینو ارزش تب یتفرادست، مامور

 انداز پرداخته می شود.

 شاهدشهر یشهردار )هنجارهای( ارزش های

و تسهیالت به شهروندان بر و ارائه دهنده خدمات  عمومی نهاد یک عنوان به شاهدشهر شهرداری

 زمینه در رجوع ، استانداردگرایی ارباب احترام حفظ و انسانی کرامت به مجموعه ارزش های توجه

مردم و عدالت  با صداقت و  صمیمیت حقوقی، استانداردهای و مقررات -ضوابط دقیق اجرای

 پافشاری خواهدکرد.
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 چشم انداز يانيهب ینتدو

اهداف بلند مدت سازمان است به شرط آن که محال عقلی نباشد. ممکن است در ابعاد مختلفی باشد و در 

آرمان عبارتند  یها یژگیمی کند. و یانسازمان است و سقف توسعه سازمان را ب یتجهت هدا یریتصو واقع

 از:

 رشد سازمان.ا یرانمد یتذهن و خالق ی یدهو ا یزانندهدهنده، عامل برانگ جهت

 است: یدهعنوان گرد یالها ذ یژگیو ینالزم است که ا یژگیو 7چشم انداز ،  یانیهب ینتدو برای

 باشد. یرو امکان پذ یانهواقع گرا -

 واضح و قابل فهم باشد. -

 و مطلوب باشد. یدهپسند -

 بلند پروازانه باشد. -

 .یردرا حتی االمکان در برگ یندهآ یطشرا ییراتتغ -

 کننده باشد. یو بس یزانندهگبران -

 کننده و جهت دهنده باشد. یتهدا -

 شهر شاهدشهرچشم انداز   ینتدو

 به دنبال آن اهداف و سپس یمتا بتوان یمپردازچشم انداز شهر می یینقسمت از پروژه حاضر به تع یندر ا

 .ییمنما یینبه اهداف را تب یدنالزم در جهت رس یهااستراتژی

 اقدام شده است: یلردن چشم انداز شهر طبق مراحل ذمشخص ک یراستا در

که به نوعی با مسائل  یو افراد یمسئوالن اداره امور شهر و شهردار یاردر اخت ییپرسشنامه ها .1

پس از  یشانا یاتنظر یندقرار گرفته و برآ یبوده اند و صاحب نظران امور شهر ارتباط در یشهر

 مورد استفاده قرار گرفت. ها آن بندی پرسشنامه ها و جمع یجمع آور

 یپس از جمع آور یشانا یاتنظر یندقرار گرفته و برآشهروندان  یاردر اخت ییپرسشنامه ها .2

 ها مورد استفاده قرار گرفت. آن بندی پرسشنامه ها و جمع

پروژه که شامل مصاحبه با صاحب نظران و  یقبه عمل آمده توسط گروه تحق یمطالعات کتابخانه ا .3

 است. یدهکه در طرح لحاظ گردمی باشد و انجام مطالعات میدانی   ...ین ومسئول
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 چشم انداز يينروش تع

ها در داخل پرسشنامه  آن یفها در شهر ممکن بود همراه با تعار که امکان بروز آن ییدر ابتدا چشم اندازها

 که عبارت بودند از: گردیدند ها درج

تمامی خدمات مطلوب شهری برای تمامی شهری با دسترسی آسان و کم هزینه به  شهر رفاه: .1

 شهروندان؛

 شهری فاقد آلودگی های محیطی مانند آلودگی های جوی، صوتی، بصری؛ :شهر پاک .2

 شهری فاقد مشکالت و گره های ترافیکی؛ :شهر روان .3

 شهری که در آن به محیط زیست و فضای سبز اهمیت کافی داده شده باشد؛ :شهر سبز .4

اسالمی ایجاد  -ن موجبات بسط و گسترش فرهنگ مناسب ایرانیشهری که در آ :شهر فرهنگ .5

 شده باشد؛

شهری که پتانسیل های توریستی خود را تقویت و موجبات جذب گردشگران  :شهر گردشگرپذیر .6

 را فراهم کرده است؛

شهری که عالوه بر داشتن آرامش از لحاظ اجتماعی و عوامل مزاحم از  :شهر آرامش و آسایش .7

و غیره به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده که دسترسی آسان به کاال و خدمات به  لحاظ سر و صدا

 آسانی امکان  پذیر است و شهروند احساس آسایش نماید؛

 شهری که خاصیت فرح بخشی خود را تقویت کرده و شاد و سرزنده باشد؛ :شهر شاداب و سرزنده .8

تردد سواره و پیاده رعایت شده، شهری که در آن تمامی نکات ایمنی مربوط به  :شهر ایمن .9

تمهیداتی برای تامین کامل ایمنی عابر پیاده در برابر سواره در نظر گرفته شده باشد و همچنین از 

 نظر حوادث غیرمترقبه مانند حریق، سیل، زلزله و ... از ایمنی کامل برخوردار باشد؛

ا و منظر شهری توجه خاص شهری که در آن به اصول زیبایی شناختی مربوط به نم :شهر زیبا .10

 شده باشد؛

شهری که دارای صنایع غیرآالینده و غیرمزاحم متناسب با توسعه و رشد دورن زای  :شهر صنعت .11

 منطقه باشد و از لحاظ اقتصادی قدرتمند باشد؛

شهری که با تکیه بر کشت های سودآور زود بازده از لحاظ کشت های پایه حتی  :شهر کشاورزی .12

 ست و دارای صادرات کشاوری نیز باشد؛المقدور خود کفا

شهری که در آن اطالعات مختلف در اسرع وقت به شهروندان رسانیده شده و مردم  :شهر اطالعات .13

 از عملکرد سازمان های مختلف مطلع گردند؛
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شهر پاسخگویی مناسب به نیازها و اولویت های فزاینده و متغیر شهروندان و  :شهر شهروند مدار .14

 احت و کارآمد برای آن ها باشد؛در عین حال ر

 شهر قانون مدار و رعایت کننده نظم و انضباط در همه سطوح؛ :شهر نظم و قانون .15

شهری که در آن با آموزش دیدن شهروندان و مسئولین در کلیه امور توجه  :شهر آموزش دهنده .16

 شده باشد.

را  اهدشهرشهر ش یبرا یتاولو یادار یخواسته شد تا اقدامات و پروژه هاو مسولین  شهرواندان از سپس

 درآمد:  یرپرسشنامه ها به شرح ز ینا یحاصل از بررس یجنام ببرند که نتا

 (ادغام نظرات شهروندان و مسئولین) اولویت ترتیب شهرشاهدشهر به انداز چشم محورهای -48 جدول

 مجموع نمره میانگین نمره عنوان محور چشم انداز ترتیب اولویت

 3589 8.97 شهر ایمن 1

 3470 8.67 شهر آرامش و آسایش 2

 3311 8.27 شهر سبز 3

 3256 8.14 شهر روان 4

 3071 7.67 شهر کشاورزی 5

 2941 7.35 شهر شهروندمدار 6

 2701 6.75 شهر نظم و قانون 7

 2682 6.70 شهر زیبا 8

 2553 6.38 شهر پاک 9

 2331 5.82 شهرشاداب و سرزنده 10

 2146 5.36 شهر فرهنگ 11

 2109 5.26 شهر صنعت 12

 1998 4.99 شهر اطالعات 13

 1850 4.62 شهر آموزشدهنده 14

 1776 4.44 شهر دانش بنیان 15

 1739 4.34 شهرگردشگرپذیر 16
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 شهر برای شده مطرح اندازی چشم محور 16 میان از است مشخص 50 شماره درجدول که همانطور

 دو هر بین امتیاز بیشترین از سبز و شهر روان شهر رفاه و آسایش، شهر ایمن، شهر محورهای شاهدشهر،

 تدوین به مقایسه این از حاصله نتایج به توجه با قسمت این در لذا. برخوردارند مسئولین و شهروندان گروه

 .پردازیم می آن انداز چشم بیانیه و شاهدشهر شهر ساله 20 انداز چشم

 به نویسی انداز چشم جهانی تجارب با همراه مشاور تجارب لین،مسئوو و شهروندان نظرات کسب از پس

 زیر شرح به شهر انداز چشم نهایت در و شد گرفته نظر در شاهدشهر های محدودیت و ها قابلیت همراه

 .شد تدوین

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بیانیه 

 چشم انداز

 شهری خواهد داشت:  1418شهرداری شاهدشهر در افق 

ایمن دارای آرامش و آسایش ، شهری سرسبز و دوستدارمحیط زیست با آب و هوای مطبوع، شهری با  روان سازی 

شهری خودکفا در بخش کشاورزی و محصوالت زراعی، شهری حافظ کرامت انسانی و  عبور و مرور وسایل نقلیه،

 ر شهر و شهری منظم دارای حاکمیت  قانون ب یشهروندمدار


