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همچنان در باور ما شــهرداری یعنی ساخت و ساز و عمران یا رفت وروب 
خیابــان! به تازگی هم فضای ســبز در ذهــن ما جا باز کرده اســت! اما 
شــهرداری بیش از این هاست. در جهان که شــهرداری یعنی مدیریت 
شــهر، تمام و کمال! آب و فاضالب ، اینترنت، محیط زیست،  برق، گاز،  
ورزش، مســکن، فرهنگ و حتی پلیس! کــه در ایران به اصطالح گفته 
می شــود مدیریت واحد شهری! و فقط گفته می شود و معلوم نیست کی 

محقق خواهد شد! 
اما در وضعیت فعلی هم شهرداری ها در کشور ما بخش گسترده ای از امور 
شهر را مدیریت می  کنند از جمله حمل و نقل، شهر سازی ، مدیریت بحران، 
فضای ســبز، بهداشت شهری و ... و این همه در کالن شهر ها سازمان 

بزرگی را ایجاد کرده است، بزرگتر از بعضی وزارتخانه ها. 
شهرداری ها در کالنشــهر های ایران نقش دیگری هم دارند پنهان تر از 
دیگر نقش ها!  گردش سرمایه و کار و اشتغال!      حجم بزرگی از اشتغال 
شهری،  مستقیم یا غیر مستقیم با شهرداری در ارتباط است و همچنین 
گردش پول و سرمایه! به عنوان مثال اگر تولید مسکن در دو دهه ی گذشته 
در کشور، جذاب ترین حوزه سرمایه گذاری بوده، بی واسطه شهرداری ها 

در گیر این حوزه کالن اقتصادی بوده اند.
مثال دیگرم سرمایه گذاری خصوصی باشدکه بیش تر از یک دهه است مورد 
توجه نظام جمهوری اسالمی قرار گرفته. بد نیست بدانید که جذاب ترین 
حوزه برای ســرمایه گذاری خصوصی شــهرداری ها هســتند. درچهار 
همایش سرمایه گذاری خصوصی استان آذر بایجان شرقی که آخرین اش 
14 تیر ماه برگزار شد،  بیشترین تعداد مفاهمه و قراردادها در پانل عمران 
شهری منعقد شد! که تحت مدیریت شــهرداری تبریز بر گزار می شود! 

شاید بتوان به جرات شهرداری ها را از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور 
دانست که حجم انبوهی از سرمایه را در گردش  دارند و سهم قابل توجهی 
از بــازار کار و تولید را به خود اختصاص داده اند .نقش و جایگاه اقتصادی  
شهرداری ها ابعاد گســترده ای داردکه از ظرفیت این مقدمه خارج است و 
تنها اشاراتی شد برای آشکار شدن نیمه ی پنهان مدیریت شهری که در 
ساختار سازمان شهرداری ها، معاونت اداری و مالی، عهده دار آن است! 
معاونتی که کمتر با مردم مواجهه ی مستقیم دارد،  اما در حقیقت هر آنچه 

از شهرداری و خدمات آن می بینیم را کارگردانی می کند! 

جایگاه«و«نقش«معاونت«اداری«و«مالی،«در«شهرداری؛«»
شــهرداری از سازمان هایی است که مردم بیشترین ارتباط را با آن دارند! 
یک شهروند از تولد تا مرگ با شهرداری سرو کار دارد و این حجم انبوهی 

از مسئولیت ها را متوجه این نهاد کرده است.
وظایف شهرداری دونوع است، عملیاتی یا صف، مانند خدمات شهری، 
فنی وعمرانی یا حمل ونقل. دوم وظایف ســتادی که در پشت صحنه ی 
همه فعالیت ها قرار دارد و کار مدیریت، برنامه ریزی،  پشتیبانی و نظارت 
را عهده داراست! می توان گفت که معاونت اداری و مالی وظایف ستادی 
شهرداری را انجام می دهد، یعنی از تهیه الیحه و تدوین بودجه گرفته تا 

حسابرسی و پرداخت دستمزدها! 

سیستم«سازی؛«»
هر چقدر کار شهرداری گســترده است، به همان میزان بلکه بیشتر، کار 
اداری و مالــی هم وجود دارد. برای هر عملیات شــهری      در چرخه ی 

نگاهی به عملکرد معاونت اداری و مالی 
شهرداری تبریز 
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اداری و مالی پروسه ای طی می شود و این باعث ایجاد ساز و کار پیچیده ای 
شــده است. سیستم شهرداری ها در ایران،  عمری 108 ساله دارد و یک 

سیستم سنتی است وابسته به کاغذ و پر از پیچیدگی های اداری .
بزرگترین هدفی که ما دراین حوزه از مدیریت شهری پی گرفته ایم، عبور از 
سیستم های سنتی و ایجاد ساز و کارهای مدرن، مبتنی بر دانش مدیریت 
بود. و بیشــتر تالش های ما معطوف به شفاف سازی قوانین شهرداری 

بوده است.

حسابداری«تعهدی؛«»
به عنوان مثال ، ســاز و کار سنتی حسابداری در شهرداری ها معروف به 
حسابداری نقدی است. این شیوه از حسابداری با این پیش فرض انجام 
می شود که شهرداری در گیر فعالیت های غیر انتفاعی است و تنها وظیفه 
دارد که بودجه را در محل های معلوم شده هزینه کند و حسابداری تنها به 
شرح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه ی دقیق 

نتایج عملکرد و وضعیت مالی شهرداری نیست. 
در این سیستم، هزینه ها فقط شامل مواردی است که به صورت نقدی در 
یافت و پرداخت شده اند و سایر هزینه های پنهان دیده نمیشوند . در این 
سیستم حسابداری ، توجهی به سرما یه های انسانی و هزینه هایی که در 

این حوزه بر سیستم تحمیل است نمیشود! 
شاید مهمترین تحول اداری و مالی در شهرداری تبریز جایگزینی سیستم 
حسابداری تعهدی  به حسابداری نقدی بودکه پس از تهران برای نخستین 

بار به این کار اقدام کرد. !
در حســابداری تعهدی همه ی ابعاد هزینــه ای یک کاال یا خدمات مورد 

توجه قرار می گیرد. 
یکی از مشکالت حســابداری نقدی، تهیه نکردن اطالعات مناسب در 
خصوص بهای تمام شــده خدمات ارائه شده است.در اندازه گیری بهای 
خدمات، هزینه ی اســتهالک معموال نادیده انگاشــته می شود . این در 
حالی است که اگر دارایی های ســرمایه ای بر اساس ارزش بازار ارزیابی 
شوند، استهالک این دارایی ها می تواند اطالعات ارزشمندی در خصوص 
هزینه های آینده، در اختیار ما بگذارند . به عنوان نمونه برای جمع آوری 
زباله، ما بر اســاس وزن بــا پیمانکار قرار داد می بندیــم. مثال هر کیلو 
15تومان. در حالی که جمع آوری زباله با احتســاب هزینه های پنهان،  

شاید معادل 25 تومان برای ما هزینه ایجاد کرده است. 
ملمــوس ترین نتیجه حســابداری تعهدی، کاهش هزینــه ها و بهبود 
تخصیص منابع است و از همه مهمتر شفافیت در بهای خدمات و هزینه 

کرد بودجه! 

بودجه«ریزی«عملیاتی؛«»
یکی از لوازم ایجاد سیستم حســابداری تعهدی، بودجه ریزی عملیاتی 
اســت. در این روش، اعتبارات بودجــه ای بر مبنای عملکرد واحد های 
ســازمانی در راســتای تولید خروجی )محصول یا خدمات( معطوف به 
اهداف کوتاه مــدت و بلند مدت مدیریت، تخصیص می یابد. در بودجه 
ریزی عملیاتی سازمان مجبور است به سمت شفافیت در نحوه مصرف 

منابع حرکت کند. 
بــه طور خالصــه،  در بودجه ریزی عملیاتی، بودجه بر اســاس عملکرد 
تخصیص داده می شــود و ما به این منظور تمام ادارات و ســازمان ها و 
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مناطق شهرداری را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در قبال عملکرد آن ها 
بودجه را تخصیص می دهیم.

برای مثال در یک منطقه شــهرداری، ابتدا الزم اســت یک هدف کمی 
ســاالنه ،  مانند تولید صد هزار متر مربع فضای ســبز  تعیین و سپس به 
صورت دوره ای ارزیابی شــود که عملکرد این شهرداری در تولید فضای 

سبز در قبال هدف از پیش تعیین شده به چه میزان بوده است.

کاهش«فرایند«ها؛«»
آنچه گفته شد در صورتی امکان تحقق دارد که ساختار های سنتی اصالح 

شود و فرآیند ها کاهش یابد. 
در راستای کاهش فرایندها،  اتفاق بزرگ،  الکترونیکی کردن تمامی فرآیند 
های اداری درشهرداری تبریز بود.  این کار از 10 سال پیش در شهرداری 
تبریز آغاز شد و اکنون در مرحله ای هستیم که همه ی ساز و کار اداری و 

مالی شهرداری به صورت الکترونیکی انجام می شود . 
در این سیســتم دیگر امکان ندارد نامه ای گم شود و سندی از بین برود. 
یعنی یکی از مشکالت بزرگی که در گذشته شهروندان با آن مواجه بودند!

نرم افزار جدیدی هم تهیه شده است برای مکانیزه شدن محاسبات صدور 
پروانه که انشا اهلل با راه افتادن کامل این سیستم ،  دیگر شاهد نخواهیم بود 

که شهروندی از محاسبات سلیقه ای هزینه های پروانه گالیه کند.
حسابرسی به روز ؛

شــهرداری یک سازمان تمام وقت است که فعالیت هایش تعطیلی بردار 
نیست! 24 ساعته کار انجام می شود، 24  ساعته هم سند تولید می شود. 
بررسی این اسناد کار سنگینی است تا جایی که در گذشته حسابرسی تا 15 

سال هم به تعویق می افتاد.
یکی از تحوالت اساســی این دوره از مدیریت شــهری،  به روز رســانی 
حسابرســی بود. به طوری که بودجه تا سال 90 حسابرسی و تفریغ  شده 
اســت و 91 هم در حال انجام اســت. بروز بودن حسابرسی و تفریغ در 

شهرداری بی سابقه است. 

ممیزی؛«»
کمتر کسی پیدا میشــود که اهمیت اطالعات شــهری را نداند . یکی از 
مشکالتی که کمابیش همه ی شهروندان به آن مبتال هستند عدم شفاف 
بودن اطالعات امالک است. کسی ملک می خرد و هر آن احتمال میدهد 
که با همسایه معارض داشته باشد. حتی گاهی علی رغم تهیه استعالمات، 
مشکالت پیش بینی نشده ایجاد می شود و باعث منازعات حقوقی چند 
ساله می شــود . در این راستا قانون شهرداری را مکلف کرده است که با 

ممیزی امالک اطالعات شهرداری را هر 5 سال یک بار به روز کنند ..
در شهرداری تبریز از ســال 90 جایگاه ممیزی بازیابی و ارتقا یافت و بر 

خالف گذشته روند ممیزی ساختار محور شد. 
طرح ممیزی امالک در واقع زمینه ســاز تامین در آمد های پایدار شهری 
است که امیدوارم با اجرای موفق آن چالش های بزرگ از روش مدیریت 

شهری و شهروندان برداشته شود. 

در«آمد«های«پایدار«؛«»
شــهرداری بر خالف تصور رایج، از دولت بودجــه دربافت نمی کند و به 
اصطالح خود گردان است. در آمد های شهرداری از منابع مختلفی تامین 
میشود که بیشترین سهم را صدور پروانه های ساختمانی دارد. یعنی حدود 
70 درصد . یکی دیگر از منابع در آمدی شــهرداری عوارض نوســازی 
اســت که کمتراز نیم درصد بودجه را سهم خود کرده است. این در حالی 
اســت که شهرهای بزرگ جهان عمده ی بودجه خود را عوارض نوسازی 
تامین می کنند و بخش قابل توجهی هم از منابع دولتی اعتبار می گیرند.  

شهرداری استانبول 44 درصد بودجه خود را از دولت می گیرد . 
یکی از اهداف مهم شــهرداری تبریز این است که در آمد های خود را به 
سمت در آمد های پایدار سوق دهد . صدور پروانه های ساختمانی در آمد 
پایدار نیست و تابع  رونق یارکود بازار مسکن است. در حالی که عوارض 
نو سازی درآمدی پایدار اســت و باعث مشارکت شهروندان در مدیریت 

شهری می شود . 

سرمایه«گذاری«خصوصی«؛««»
در راستای سیاســت ایجاد در آمد های پایدار ، گام بلند شهرداری تبریز 
گشــودن درهای ورود سر مایه های خصوصی به پروژه های شهری بود 
. این کار برای نخســتین بار درکشور از تبریز شــروع شد و ما در 6 سال 
گذشــته هر سال رتبه نخست جذب سرمایه های خصوصی را از آن خود 

کرده ایم . 
اکنون 5 برابر بودجه امســال شهرداری توسط بخش خصوصی سرمایه 
گذاری شــده است و این رقم تاثیر غیر قابل انکاری دارد که در سال های 
آینده خود را نشــان خواهد داد . به عنوان مثــال پروژه الله پارک که فاز 
نخست آن به بهره برداری رسیده است توسط چند سرمایه گذار تبریزی 
مقیم ترکیه انجام شــده اســت که به اذعان همــه بازدیدکنندگان آبروی 
تجاری شهر ماست. یا پروژه بزرگ آیسان که در محل ترمینال قدیم در 
حال اجراســت، با 450هزار متر مربع زیر بنا یک پروژه عظیم شهری به 
حساب می آیدکه در 5 سال آینده این نقطه از شهر را متحول خواهد کرد . 



درآمدهای شهرداری تبریز در4 ماه نخست  سال 1392 )ارقام به هزار ریال(

بودجه 3 ماهشرح  
7.222.833.333بودجه مصوب

3.721.232.583درآمد وصولی

هزینه های جاری و عمرانی  شهرداری تبریز در4 ماه نخست  سال 1392 )ارقام به هزار ریال(

بودجه 3 ماهشرح  
887.245.896هزینه های جاری

1.302.065.114هزینه های عمرانی

2.189.311.010جمع

مقایسه بودجه و عملکرد عمرانی  شهرداری تبریز در4 ماه نخست  سال 1392 )ارقام به هزار ریال(

بودجه 3 ماهشرح  
5.482.900.000بودجه مصوب عمرانی

1.302.065.114هزینه های عمرانی

24%نسبت عملکرد به بودجه
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سوگند خدمت و صداقت استخدامی های جدید 
شهرداری تبریز

با انجام مراسم رسمی تحلیف کارمندان استخدامی جدید شهرداری تبریز در 
پیشگاه کالم اللـه مجید و در حضور شهردار کالن شهر تبریز سوگند خدمت 

یاد کردند.
در این مراسم ، 256 نفر از کارکنان و کارمندان استخدامی جدید شهرداری با 
ادای سوگند خدمت ، تعهد کردند در خدمت صادقانه به شهروندان در طول 

دوران 30 ساله کاری خود در این مجموعه از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
 75 درصد نیروهای استخدامی جدید دارای مدارك تحصیلی کارشناسی و 

باالتر و مابقی کاردانی و دیپلم می باشند.
در آزمون استخدامی سال گذشته شهرداری تبریز ، 441 نفر برای پست های 
خالی این مجموعه جذب شد که در اسفندماه سال91 مدارك و مکانیزم های 
جذب و به کارگیری 256 نفر از این افراد نهایی شده ، 5و مابقی نیز در طول 

سال جاری  نهایی خواهد شد.              
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