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مقدمه:
با استعانت از خداوند متعال تدوین الیحه بودجه سال  1397شهرداری مشهد بر اساس الزامات اسناد باالدستی شامل سند چشم
انداز  20ساله در افق  1404و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و بارویکرد اقتصاد مقاومتی  ،شهر هوشمند و شهرداری شهروند
محور به جهت ارتقا بهره وری  ،استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت انضباط مالی آغاز گردیده است .لذا کلیه واحدهای اجرایی
موظفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه نسبت به تهیه بودجه سال 1397اقدام و بودجه پیشنهادی را
منطبق بر برنامه زمانبندی ابالغی طی شماره  326/96/115224مورخ  96/6/14ارائه نمایند .امید است در پرتوی عنایات حضرت
ثامن االئمه «علیه السالم» و با اجرای مفاد بخشنامه به شرح ذیل ،شاهد تحقق اهداف شهر و شهرداری باشیم.
الف -راهبرد های اساسی
حرکت در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر:
 -1اجرای طرح جامع مصوب شهر مطابق با افق برنامه ریزی شده آن از طریق رعایت اولویتهای راهبردی و توجه به زنجیره ایجاد
ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه ها در کاربریهای انتفاعی و غیر انتفاعی شهر
 -2بهره گیری از ظرفیتهای حاصل از جلب مشارکت حداکثری شهروندان در تامین هزینه ها و اداره امور شهر جهت افزایش حس
تعلق شهروندان به شهر و نظارت آنان بر عملکرد مدیریت شهری و برون سپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی
 -3جلب مشارکت بخش خصوصی و توسعه ،تعامل و همکاری با سرمایه گذاری داخلی و خارجی دراجرای پروژه های شهری به
ویژه حوزه گردشگری و معرفی ظرفیتهای اقتصادی شهر مشهد در عرصه بین المللی
 -4حاکمیت رویکرد سیستمی جامع نگر و یکپارچه به منظور مدیریت مصارف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصالح الگوی
مصرف از طریق صرفه جویی در هزینه های عمومی و حذف هزینه های غیر ضرور و موازی و استفاده از فن آوری و انرژی های
نوین و همچنین استاندارد سازی کیفی خدمات
 -5تقویت درآمدهای پایدار و قانونی با تاکید بر تنوع بخشی به ابزارهای مختلف تامین مالی
 -6اصالح نظام مالی و بودجه ای در جهت اجرای کامل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  ،اولویت دهی به محصوالت و خدمات
راهبردی و اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای
 -7هدایت منابع به سوی اولویت های شهر و شهرداری و اولویت دادن به مناطق کمتر توسعه یافته به خصوص مناطق حاشیه شهر
و تاکید بر نواحی معرفی شده اولویت دار طرح جامع مصوب
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 -8توجه به برند سازی شهری و ایجاد بستر رقابت شهری و توجه به مزیتهای شهر مشهد در تعریف و جانمایی طرحهای کالن و
پیشتاز شهری
 -9تالش در جهت اجرای کامل برنامه عملیاتی میان مدت  1397-1400با توجه به برش سال  1397و رعایت سقف منابع بر
اساس الگوی اولویت بندی فعالیتها ،خدمات و پروژه ها
 -10اصالح نظام اداری در جهت افزایش بهره وری و منطقی نمودن ساختار شهرداری با تاکید بر ساختار و سرمایه های انسانی و
فیزیکی
 -11توجه به اقتصاد دانش بنیان از طریق حذف و یا کاهش وابستگی به کاالهای خارجی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و
اولویت دهی به مصرف کاالهای با کیفیت داخلی در انجام وظایف و خدمات شهرداری
ب -الزامات تحقق راهبردها
 -1تکالیف در بخش منابع:
-1-1حوزه های برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  ،اداری و مالی و اقتصادی موظف هستند با همکاری واحدهای اجرایی ظرفیت
کسب میزان منابع (درآمدی  ،سرمایه ای  ،مالی ) را مشخص تا واحدهای اجرایی ذیربط نسبت به تحقق آن اقدام نمایند به نحوی
که در طول سال  1397جمع منابع به نسبت مصوب سال  ، 1396بیست درصد افزایش یابد.
 -1-2حوزه اداری و مالی موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم درآمد های پایدار به سی و پنج درصد از کل درآمد ها
افزایش یابد.
 -1-3حوزه اداری و مالی مکلف است به منظور تسویه بدهی ادارات دولتی از جمله آب و فاضالب ،برق  ،گاز  ،مخابرات و  .....نسبت
به تهاتر مطالبات شهرداری از دستگ اههای ذیربط در قبال دریافت خدمات و سرویس های ارائه شده توسط آنها اقدام نماید و در
صورت خودداری مؤدی از پرداخت ،از کلیه ابزارهای قانونی در اختیار (کمیسیون ماده  77و  )...استفاده نماید .
 -1-4حوزه اقتصادی موظف است فعالیت های اقتصادی و مالی خود ( به استثناء اوراق مشارکت ) را به نحوی برنامه ریزی و
ساماندهی نماید که تراز مالی این حوزه در سال  1397بیست درصد سود را محقق نماید.
-1-5کلیه سازمانها و شرکتهای تابعه موظف هستند کلیه منابع درآمدی را تحت عنوان شهرداری مشهد شناسایی و ثبت نمایند و
نسبت به افزایش منابع درآمدی حاصل از ارائه خدمات به خارج از مجموعه شهرداری به گونه ای اقدام نمایند که منابع حاصل ،توان
جبران هزینه های خدمات ارائه شده به شهرداری مشهد را دارا باشد  .چنانچه افزایش منابع درآمدی بیش از هزینه های خدمات
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شهرداری باشد به واحد مجری اجازه داده می شود مازاد منابع ناشی از افزایش درآمد و یا صرفه جویی هزینه ها را در هزینه عمرانی
( پروژه های عمرانی تفویضی ) مصرف نمایند.
 -1-6حوزه اقتصادی موظف است با همکاری حوزه های بهره بردار نسبت به تهیه بستههای اقتصادی جهت سرمایه گذاران داخلی و
خارجی به منظور توسعه زیرساختهای شهری اقدام نماید .
 -1-7حوزه اداری و مالی موظف است در راستای استفاده بهینه از منابع وجوه نقد نسبت به استقرار کامل خزانه واحد در شهرداری
و سازمانها و شرکت های تابعه ظرف مدت سه ماه اقدام نماید.
 -2تکالیف در بخش مصارف:
-2-1حوزه های اقتصادی و اداری ومالی موظف هستند در خصوص استفاده از ساز وکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت با
تاکید بر قراردادهای مشارکتی طرح و اجرا اقدام نمایند .
 -2-2کلیه حوزه ها موظف هستند در سقف اعتبارات عمرانی ابالغی توسط حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی نسبت به
اختصاص منابع با اولویت پرداخت دیون و اجرای پروژه های نیمه تمام و در مرحله بعد نسبت به پیشنهاد پروژه های جدید بر اساس
موارد ذیل اقدام نماید :
-

اولویتهای اجرایی اسناد توسعه شهری وطرح جامع مصوب با اولویت پیشبرد پروژه های عمرانی مقیاس شهری و منطقه ای

-

محرک توسعه نواحی عقب مانده

-

مشوق فرایندهای نوسازی شهری

-

جاذب سرمایه گذاری برای بخش عمومی  ،دولتی و خصوصی

-

همراستایی با عملیات عمرانی سایر دستگاههای ذیمدخل در توسعه شهری

 -2-3حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است نسبت به اعمال نتایج الگوی اولویت بندی فعالیتها ،خدمات و پروژه ها
در توزیع منابع آلبوم بودجه سال  1397اقدام نماید.
-2-4حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است با عنایت به سیاستهای شورای اسالمی شهر بودجه سال  1397را به
نحوی تنظیم نماید که حداقل شصت درصد از کل بودجه ،اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و حداکثر چهل درصد بودجه ،اعتبارات
هزینه ای و خدماتی لحاظ گردد.
 -2-5حوزه اقتصادی موظف است با همکاری حوزه اداری و مالی و برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی آلبوم بودجه سال 1397
اقتصادی را مبتنی بر الگوی بودجه سرمایه ای تنظیم و ارائه نماید.
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 - 2-6به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ،مردمی کردن اقتصاد ،افزایش بهره وری ،توسعه فعالیت های مدیریت
شهری و همچنین حذف تصدی گری شهرداری در برخی فعالیتها از جمله حمل و نقل و ترافیک  ،خدمات شهری  ،فرهنگی و
اجتماعی و فناوری اطالعات ،هر گونه پیشبینی بودجه برای فعالیتهای ذیل به صورت تصدیگرایانه توسط واحدهای شهرداری
ممنوع میباشد و حوزه های تخصصی با همکاری حوزه اقتصادی موظف هستند نسبت به بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه با
اولویت انجام تملک و بعد از آن اجرا بر اساس تلفیق راهبردهای ذیل اقدام نماید :
 ترکیب کاربری های مشابه مشارکت بخش خصوصی مشارکت مردمی کمک دولتی و منابع بخش عمومی تبدیلتهاتر با امتیاز
تهاتر با ملک - 2-6-1عناوین فعالیت ها در حوزه حمل و نقل و ترافیک:
-

احداث  ،تعمیر  ،نگهداری و بهره برداری پارکینگ ها

-

تامین  ،تعمیر  ،نگهداری و بهره برداری اتوبوسرانی

-

احداث  ،تجهیز  ،نگهداری و بهره برداری تعمیرگاه ها

-

احداث  ،تجهیز  ،نگهداری و بهره برداری ایستگاه ها

-

احداث  ،نگهداری و بهره برداری پایانه های درون شهری

-

احداث  ،تجهیز  ،نگهداری و بهره برداری گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده ها

-

احداث  ،تجهیز  ،نگهداری و بهره برداری توقفگاه های حمل بار

-

احداث  ،تجهیز و نگهداری ایستگاه های مترو

-

تجهیز فضای داخلی ناوگان عمومی حمل و نقل

بخشنامه بودجه سال  1397شهرداری
مشهد با رویکرد اقتصاد مقاومتی

شماره صفحه 8 :از 10
کد سندRE-027-003::
شماره ویرایش01 :
تاریخ ویرایش96/8/9 :

 -2-6-2عناوین فعالیت ها در حوزه خدمات شهری:
-

احداث  ،نگهداری و بهره برداری پارک های شهری که امکان تعریف کاربری های انتفاعی در آن وجود دارد

 احداث  ،نگهداری و بهره برداری مجتمع های صنفی-

احداث  ،نگهداری و بهره برداری از کلیه بازارها به خصوص بازارهای میوه ،تره بار و ارزاق عمومی

 -2-6-3عناوین فعالیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی:
-

احداث  ،تجهیز  ،نگهداری و بهره برداری از فرهنگسرا ،کتابخانه و قرائتخانه

-

احداث  ،تجهیز  ،نگهداری و بهره برداری فضاهای ورزشی از قبیل استخر  ،سالن ورزشی و...

-

احداث  ،تجهیز  ،نگهداری و بهره برداری از مراکز اسکان موقت

-

احداث  ،نگهداری و بهره برداری از فضاها و سازه های اطالع رسانی

 -2-6-4عناوین فعالیت ها در حوزه فناوری اطالعات:
 احداث و بهره برداری از زیرساختهای انتقال دادهاعمال پیشنهاد پروژه های فعالیتهای فوق الذکر در آلبوم بودجه 1397در برخی موارد استثناء منوط به توافق بین حوزه های تخصصی،
حوزه اقتصادی و حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی خواهد بود.
 -2-7حوزه حمل و نقل و ترافیک موظف است در خصوص حمل ونقل ایمن و پاک از طریق توسعه دوچرخه سواری و ارتقا کمی و
کیفی حمل و نقل ریلی ،خدمات اتوبوسرانی اقدام نماید.
-2-8حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با همکاری واحد های اجرایی موظف است در جهت استقرار نظام بودجه ریزی بر
مبنای عملکرد ،اقدامات ذیل را معمول نمایند :
-

استاندارد سازی حداقل بیست خدمت دارای بیشترین اعتبارات هزینه ای با همکاری حوزه های تخصصی

-

تجمیع ،تکمیل و یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی و آماری و سامانه های نرم افزاری و الکترونیکی کردن خدمات و تهیه
داشبوردهای مدیریتی و ارائه به حوزه های تخصصی ذیربط

-

ایجاد نظام پاسخگویی مدیران در قبال تحقق اهداف برنامه
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 -2-9کلیه سازمانها وشرکتهای تابعه موظف هستند نسبت به اصالح رویههای مالی و تعیین تکلیف داراییهای در جریان و
همچنین ثبت دارایی ها به نام شهرداری اقدام نماید.
 -2-10حوزه برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است در راستای اصالح الگوی مصرف و با رعایت اصول صرفه جویی ،پرهیز
از اسراف و حذف هزینه های غیر ضروری و کنترل هزینه ها ،سرجمع بودجه هزینه ای را ( به استثناء موارد توسعه ای ) در شهرداری
وسازمان های وابسته نسبت به سال  1396حداکثر به میزان پنج درصد افزایش دهد.
-2-11کلیه حوزه ها موظف هستند نسبت به احصا ،شناسایی ،تدوین و اخذ تاییدیه مستندات فرآیندها در قالب نظام نامه فرآیندهای
شهرداری و انطباق آن با خدمات در آلبوم بودجه اقدام نمایند.
 -2-12کلیه واحدهای اجرایی موظف هستند از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیتهایی که در حیطه وظایف و ماموریت های سازمانی
و مصوب آنها نیست ،خودداری نمایند.
 -2-13حوزه اداری ومالی ،سازمان ها و شرکت های تابعه موظف هستند در پیشنهاد بودجه هزینه ای موارد ذیل را مدنظر قراردهند:
-

افزایش حقوق ،مزایا و فوق العاده و کمک رفاهی کارمندان در بودجه سال  ،1397ده درصد سال  1396پیش بینی
شود که می بایست حداقل پنج درصد آن از محل صرفه جویی تامین گردد.

-

مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال  1397معادل  9.000.000ریال به ازاء هر کارمند منظور نمایند.

-

مقدار اضافه کار کارکنان شهرداری در بودجه سال  1397حداکثر معادل ساعت اضافه کار پیش بینی شده در سال
 1396در نظر گرفته شود.

-

اعتبار هزینه ها و ماموریت های خارج از کشور در بودجه سال  1397حداکثر معادل اعتبار سال  1396خواهد بود.
هرگونه اعزام کارکنان واحدهای اجرایی به ماموریتهای خارج از کشور منوط به اخذ تایید کمیته سفرهای خارجی می
باشد.

 -2-14واحد های اجرایی موظف هستند به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در اماکن ،فضاهای عمومی و ساختمان های متعلق
به شهرداری ،سازمان ها و شرکت های تابعه با استفاده از فن آوری و انرژی های نوین نسبت به اجرای کامل مصوبات کمیته
بهینه سازی مصرف انرژی شهرداری اقدام و کلیه پرداختهای مرتبط با آب  ،برق  ،گاز و تلفن را از طریق سامانه پرداخت قبوض
انجام گردد .
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-2-15حوزه اداری و مالی ،سازمان ها وشرکت های تابعه موظف هستند نسبت به پیش بینی اعتبارات هزینه ای فصل یک صرفا در
سقف پست های سازمانی مصوب اقدام نماید و حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مکلف است صرفا در سقف پستهای مصوب
سازمانی نسبت به پذیرش پیشنهادات بودجه سازمانها و شرکتهای تابعه و ستاد شهرداری ،اقدام نماید.
 -2-16کلیه هزینه های جاری در ستاد ،مناطق و سازمان ها و شرکت های تابعه بر اساس سرانهای که حوزه برنامه ریزی و توسعه
سرمایه انسانی با همکاری حوزه های تخصصی اعالم خواهد کرد ،بررسی و تصویب خواهد شد.
 -2-17استخدام نیروی انسانی در شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه ممنوع و در موارد ضروری بکارگیری نیروی جدید تنها پس
از تعدیل سه نفر نیروی مازاد و پس از کسب مجوز بکارگیری از شورای اداری استخدامی و انجام مراحل گزینش امکان پذیر می
باشد.
 -2-18واحدهای ستادی مناطق و سازمان ها و شرکت های تابعه مجاز به جذب نیرو ،تامین خودرو و نیز هر نوع هزینه دیگر که
ماهیت هزینه ای دارد ،از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) نمی باشند.
-2-19حوزه اداری ومالی ،سازمان ها و شرکت های تابعه موظف هستند هرگونه پرداخت مستمر و غیر مستمر به نیروی انسانی را
در حد اعتبار مصوب براساس ضوابط رسمی و در چارچوب مقررات مربوطه انجام دهد و مجوزهای هیأت مدیرهها در این خصوص
باید منطبق با ضوابط و مقررات مربوطه باشد .
تقی زاده خامسی
شهردار مشهد مقدس

