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 چکیده

اندیشی، همه  الزمه این نگاه، داشتن دانش، ژرف. در مدیریت یک انتخاب نیست که یک ضرورت است نگاه راهبردي

 نگر جانبه  گرا و همه ات علمی، واقعهایی با مختص اي است که پروژه مدیریت پروسه .بینی و بلوغ مدیریتی است واقع نگري، جانبه

شهرها  داره مطلوب شهرها و مخصوصاً کالنا. ناپذیر است شهري، نگاه سیستمی اصلی اجتناب در مدیریت. مقوم آن هستند

مدیریت یکپارچه شهري همان نگاه سیستمی است که مولود نگاه . باشد پذیر نمی بدون مدیریت یکپارچه شهري امکان

شهري مثل مشهد در ابعاد  موجود کالن نگاه سیستمی و مدیریت یکپارچه شهري تکلیفی است که واقعیت. باشد استراتژیک می

در حوزة مدیریت شهري  ل اساسیئیکی از مسا .گذارد گوناگون بر گردن متولیان امور و مشخصاً شوراي اسالمی شهر مشهد می

ود براي استفاده بهینه از منابع محدود موج. است مشهد شهري با گستردگی ةبراي ادارو پایدار  منابع مالی الزم  تأمین مشهد؛

هایی که  استراتژي. هاي خاص خود را انتخاب نماید و دستیابی به اهداف مدیریت شهري، این شورا طبیعتاً باید بتواند استراتژي

  .هاي شورا خواهد بود موریتبوده و از سوي دیگر منبعث از مأ مشهدانداز شوراي اسالمی شهر  از یک سو در راستاي چشم

تکوینی در سطح کالن و راهبردي استوار  -گرایی و تحلیل تاریخی ناسی بر ساختارش این پژوهش از حیث نظري و روش 

و  ، با یاري گزارش بازنگري استراتژیک شوراي اسالمی شهر تهراناي کتابخانه-ياین پژوهش به روش مطالعات اسناد. است

راتژیک شوراي اسالمی در شهر مشهد است اقتصادي ریزي محور و با هدف دستیابی به متدولوژي برنامه تحلیل کیفی در چهار

و ایجاد درآمدهاي  )شهروندمداري(هاي شهروندان مشهدي  نیازها و اولویت شناختهاي این پژوهش  بر اساس یافته. باشد می

 شهر مشهدریزي براي کالنگذاري و برنامهها در سیاستگیريها و تصمیمسازيبایست مبنا و مالك تصمیممی سالم و  پایدار

  .باشدبدون نگاه راهبردي و استراتژیک ممکن نمی اشد که ب

  

  شناسی راهبرديشوراهاي اسالمی شهر، روش، رویکرد راهبردي، اقتصاد شهري، ریزي استراتژیک برنامه :کلیدي واژگان
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 مقدمه 

گونـاگونی اعـم از    هـاي برد کـه ایـن مشـکالت در حـوزه    شماري رنج میبی ةاز مشکالت و مسایل عدیدمشهد  شهر کالن

در حـوزة مـدیریت شـهري     ل اساسـی ئیکـی از مسـا   .دنباشـ محیطی و غیره قابل طرح میاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیست

ل دیگـر شـهر   ئکـه بسـیاري از مسـا   اینسـت  واقعیت  .است مشهدشهري با گستردگی  ةمنابع مالی الزم براي ادار تأمین مشهد؛

 تـأمین در گـرو  ... و عمرانـی   ،ل اجتماعی، فرهنگیئحل مسا د، آنچنانکهباشنبعد مرتبط میبا این  نیز به صورت مستقیم مشهد

هـاي شـهرداري   نظارت بر درآمدها و هزینه مسئولیتبا روي کار آمدن شوراي شهر و واگذاري  .باشدالزم می ۀاعتبارات و بودج

هر چند این مهم تـا حـدودي تحقـق یافتـه      .بهتري گرددداراي سامان ، رفت که سیستم اقتصادي شهربه نهاد شورا، انتظار می

  .گذر زمان است د متفاوت، تحقق این ایده نیازمندها رویکر اما به دلیل سال ،است

 بـراي بـا ثبـات    قابـل اعتمـاد و   یهایزمینهل مالی گام برداشته، ئمند کردن مسابایست به سمت نظامدر این خصوص می

توانـد  نمـی  گستردهامکانات مالی و اقتصادي این با  وجود  مشهدبطور قطع شهرداري  .نمود جستجو شورا منابع درآمدي تأمین

  .به دور از چشم جریانات قدرت بوده و به طور کامالً تخصصی و فنی به فعالیت خود ادامه دهد

 مشـهد  شهرداري درآمدهاي سالم و پایدار براي ۀمورد توجه قرار گیرد، مسئل الزم استکه  يمهم دیگر موضوعهمچنین 

هاي ادارة شهر، بـه هـر راهـی متوسـل گردنـد کـه ایـن         هزینه تأمینممکن است براي ها است، زیرا در غیر اینصورت شهرداري

  .نمودخواهد  ایجادمشکالتی را براي مردم  رویکرد احتمالی

شـوند و لـذا اگـر مـردم بـه      داره میا "پول مردم"شهرها با  ،دنیا ۀالبته باید به این واقعیت ویژه نیز توجه نمود که در هم

هاي شهري هزینه تأمین، آمادگی مشارکت جدي در نمایندنیازشان را با کیفیت باال دریافت  خوبی توجیه شوند و خدمات مورد

مشـارکت جـدي در    ،بایست فضاسازي مناسبی براي مردم صورت گیرد تا شـهروندان در این زمینه می طبیعتاً. یافترا خواهند 

  .ایفا نمایندثرتري ؤنقش مدر این زمینه شهري را پذیرفته و مسائل 

هـاي   ئـی نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارا"قانون تشکیالت شوراها  71 ةماد 8به لحاظ قانونی نیز مطابق با بند 

اي کـه مخـل   نـه آنهـا بـه گو   ۀنقدي، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداري و همچنین نظارت بر حساب درآمـد و هزینـ  

اي لذا شهرداري پتانسـیل قـانونی آن را دارد کـه بـا برنامـه      .به شوراي شهر سپرده شده است "هاي امور شهرداري نباشدجریان

ل ئها و درآمدهاي شـهرداري پرداختـه و مسـا   و هزینه مشهداي در شهر اقتصادي و بودجه جامع و مدون به ابعاد مختلف مالی،

  .درا برطرف ساز مشهدشهر 

توان از نقطه نظر وظـایف و اختیـارات شـوراي شـهر     در خصوص بحث مالی و اقتصادي، مسایل و مباحث گوناگونی را می

  :بندي نمودتقسیم ۀ زیردست 4توان در این مباحث را می ةمورد توجه قرار دارد که عمد

  داخلی شوراي شهر ۀبودج: الف

  هاي دولتیکمک: ب

  .باشدمی "عوارض"و  "فروش تراکم" :که خود شامل دو مبحث مهم مشهدر شه ةمنابع مالی ادار تأمین: ج

  مشهدمنابع مالی شهر  تأمیننقش شهروندان در : د

توان به عنـوان راهبـردي در    استراتژیک  را می ریزي برنامهآیا  این پژوهش در پاسخ به این سئوال اساسی شکل گرفته که؛

دهد که دالیـل مختلفـی،    هاي اولیه نشان می بررسی ؟ و شوراهاي شهر معرفی نمود منابع مالی پایدار در شهرداري تأمینجهت 

ي و نبـود  مدت و تجریـد  اهداف کوتاه  فقدان مطالعات الزم،  تفرق سیاسی، از جمله ساختار مدیریت بخشی و تفرق عملکردي،

  .یت یکپارچه شهري شده استمدیر و در نتیجهریزي، اقدام عملی  موجب عدم تحقق برنامهخواست و اراده فراگیر 

  روش پژوهش

اي  ساخت از مجموعه. استوار است تکوینی -گرایی و تحلیل تاریخی ساختارشناسی بر  این پژوهش از حیث نظري و روش

کارهاي پایدار موجود در وراي ظواهر  و ساخت غالباً ترکیب و سازدر علوم اجتماعی، . گردد عناصر مرتبط تشکیل می

کارهاي ساختاري موجود در وراي کلیه  و توان جستجوي کشف ترکیب و ساز همین اساس ساختارگرایی را می بر. هاست پدیده



   
 
 

پایداري ساخت به مفهوم . در بین عناصر ساخت، ارتباط پایدار، قانونمند، منسجم و هماهنگ برقرار است .ها تعریف کرد پدیده

  .شوند می دگرگونیابند و  پویایی، تغییر می ها ضمن تحرك و بلکه ساخت ،عدم تحرك و پویایی آن نیست

  

  شناسی پژوهش روش - 1شکل

  
  1385راهبردي،  ریزي برنامه، ترسیم بر اساس گزارش نگارنده: ماخذ                

  

تحلیل . پردازد هاي حاکم بر آنها می و قانونمندي  تحلیل ساختاري به بررسی و تبیین ترکیب و روابط اجزاء یک نظام

تحوالت ساختاري و ) مراحل(تکوینی به شناخت عمومی و یا کشف روابط علّی و تبیین زمانی و مکانی سیر  - یتاریخ

  .گردد ها منتهی می عملکردي ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، طبیعی و فضایی پدیده

تر  مهم ت یکپارچه شهرياستراتژیک در منابع مالی به جهت ایجاد مدیری ریزي برنامهبر این اساس، آنچه که در خصوص 

و روندهاي  مشهد، اقتصادي و جغرافیایی ایران، فرهنگی ها و الزامات سیاسی، اجتماعی نماید این است که با توجه به زمینه می

راستایی با روندها و الزامات  توان به این موضوع با رویکرد تجریدي و با هدف توسعه صرف اقتصادي و هم غالب جهانی، نمی

   .یک موضع انفعالی پرداخت جهانی در

رویکرد استراتژیک  .در تحقیق حاضر، چه در عنوان و چه در فرآیند انجام طرح، بر استراتژیک بودن آن تاکید شده است 

، تفاوت هاي عمده اي با رویکرد جامع سنتی دارد که تاکید بر شناسایی و تحلیل مسایل اصلی و مقوله اجرا از ریزي برنامهدر 

  .ندآن جمله ا

  مشهد شوراي اسالمی شهر استراتژیک اقتصادي ریزي برنامهفرآیند  هاي ابعاد و زمینه 

  پردازيالگوي استراتژي  هاي ابعاد و زمینه -

  :پردازي ـ حاصل تعامل چهار عامل استتر آن، استراتژيگذاري استراتژیک ـ یا به معنی وسیعسیاست

این چهار عامل هریک با دیگري داراي روابط . ریزي اجراییبرنامهمطالعات محیطی، سازماندهی، طراحی سیستم و 

هاي براي روشن شدن مطلب به برخی ویژگی. گرددها به وسیله استراتژي انتخابی برقرار میاند و کل روابط میان آندوطرفه

  :شودمهم این چهار عامل اشاره می

 ویژگی هاي عوامل استراتژیک -2 شکل

  
  همان: ماخذ                                                  
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ها و مطالعات محیطی یا شناخت وضعیت حال و آینده و تشخیص نقاط قوت، ضعف درونی و فرصت :نگريـ آینده

، استراتژي براساس آگاهی هوشمندانه از شناسایی عوامل تعیین کننده و متغیرهاي اصلی در SWOTتهدیدهاي بیرونی 

  . گیردمینگري شکل آینده

  : پذیردریزي استراتژیک در دو سطح انجام میروش برنامه :ریزيـ برنامه

  

 ریزي سطوح برنامه - 3شکل

  
  همان: ماخذ                                         

  

 ها وبراساس مطالعات محیطی که شامل بررسی نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت :ریزي راهبردي کالنالف ـ برنامه

-ریزي کالن نیز پایگاه برنامهبرنامه. گرددکننده محیطی و متغیرهاي کالن مشخص می تهدیدهاي بیرونی است، عوامل تعیین

  .آوردریزي اجرایی یا عملیاتی را به وجود می

و  دهیو سازمان) مطالعات محیطی(نگري ریزي اجرایی از فرآیندهاي آیندهفرآیند برنامه :ریزي اجراییب ـ برنامه

  .شودکند و با نظام مدیریت کنترل میها و اطالعات الزم را دریافت میمشیخط) بخشینظام(طراحی سیستم 

دهی ها و سامانبندي فعالیتدهد و شامل طبقهسازماندهی هسته اصلی مدیریت را تشکیل می :ـ سازماندهی

ان و تدوین مأموریت و وظایف و روابط موجود میان فرآیندهاست که در قالب ساختار کلی سازمان و طراحی واحدهاي سازم

  . گیردواحدها و مشاغل شکل می

  

 ریزي استراتژیک سازماندهی در برنامه -4شکل 

 
  1382سعیدنیا،  ،نگارنده، ترسیم بر اساس مدیریت شهري: ماخذ                               

  

  



   
 
 

ها و اي از فعالیتست که مجموعههایی اگهداري سیستمفرآیند طراحی شامل پیاده کردن و ن :ـ طراحی سیستم

  .)1382دیریت شهري، سعیدنیا، م(دهند یابی سیستم را تشکیل میچرخه

  ریزي استراتژیکبرنامه

ها و مبادرت به یافته در جهت اتخاذ تصمیمریزي راهبردي را تالشی منظم و سازمانبرنامه (Olsen Vadie)السن ویدي 

دهد، مشخص کند و چرا اموري را انجام میکند که به موجب آن اینکه یک سازمان چیست، چه میتعریف می اقدامات بنیادي

در  "کیفیت و فرایند"همانند مفهوم  "ریزي و مدیریتبرنامه"تاکنون مفهوم استراتژي در  1980از ابتداي دهه . خواهد شد

نگري و ریزي، آیندهمهارتی است که در کانون مدیریت، برنامه امروز استراتژي. مهندسی مجدد، گسترش و بهبود یافته است

با این حال، رویکرد استراتژیک داراي خصلت . آوردگیرد و موجبات موفقیت سازمان را فراهم میبخشی سازمان قرار مینظام

  .نما استمتناقض

الزمه این کار، . گري پرداختبه کنشتوان به پیچیدگی و آشفتگی شهرهاي امروز اندیشید و در چارچوب این تناقض می

گیري، مفهوم تصمیم). 1382، سعیدنیا(توانایی در انتخاب استراتژیک و حتی تغییر نظام و ساختار و سازمان مدیریتی است 

و ها اي از اطالعات و مهارتتئوري تصمیم در واقع متشکل از مجموعه. آیدکانونی انتخاب استراتژیک و قدرت عمل به شمار می

ریزي و مدیریت برپایه مفهوم این تئوري در برنامه. شودگیري به کار بسته میابزارهاي تحلیلی است که براي تصمیم

شوند که باالترین سودمندي را داشته هایی به عنوان بهترین گزینه اختیار میاستوار است؛ و در این میان گزینه "سودمند"

  .باشند

  .هاي بلندمدت سیستمی ـ و از جمله طرح جامع ـ ندارندها و برنامهبینیه پیشریزان امروزه اعتقادي ببرنامه

ریزي استراتژیک برنامه اند؛ به صورتی که حتی در زمینههاي کوتاه مدت محلی اعتبار بیشتري یافتهدر مقابل، برنامه

هاي جامع، در قابلیت اجرایی فراوان با طرحهاي استراتژیک تفاوت عمده طرح. روندها فراتر میها از استراتژيگاهی تاکتیک

گذار بخش هاي سرمایهبسیار مورد توجه شرکت 1970هاي استراتژیک که از دهه هاست به همین جهت طرحاین طرح

  .وارد عرصه مدیریت عمومی شدند 1980خصوصی قرار گرفته، در دهه 

ریزي ـ توانستند برنامه "برایسون و همکاران او"ه ویژه ریزي ـ باي از متفکران برنامهاز دهه هشتاد به این سو، عده

ریزي را از اتهاماتی همچون تغییر ناپذیري، هاي دولتی و عمومی همراه سازند و انطباق دهند و برنامهاستراتژیک را با برنامه

  .ها رهایی بخشندگیري سیاسی و ضعف اجرایی طرحکاري و جهتمحافظه

هاي درونی و بیرونی یعنی تحلیل نقاط قوت و ضعف درونی ساس تحلیل امکانات و محدودیتهاي استراتژیک براانتخاب

  . پذیرندهاي بیرونی انجام میو تهدیدها و فرصت

گذاري را همراه با ریزي و سیاستگیري و برنامههاي تصمیمکلیه فعالیت "انتخاب استراتژیک"ریزي با رویکرد برنامه

  :یک انتخاب استراتژیک باید بین پنج عامل زیر تعادل برقرار کند. گیردنظر مییکدیگر به صورت کامل در 

  . ـ پیشرفت5ـ عدم اطمینان   4ـ ناسازگاري   3ـ پیچیدگی   2ـ دامنه انتخاب   1

  )1382مدیریت شهري، سعیدنیا، (
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 عوامل در انتخاب استراتژیک - 5شکل

  
  همان: ماخذ                                                

 

  (SWOT)ها و تهدیدها نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

به عبارت دیگر این روش بهترین استراتژي براي . باشدنتیجه مستقیم مدل دانشکده تجاري هاروارد می SWOTروش 

  .گیردنکات زیر را دربر می SWOTریزي فضایی، روش در خصوص برنامه. سازمان است

 سازدهاي  ارائه  شده از سوي محیط بیرونی را مشخص میتهدیدات عمده و فرصت تحلیل خارجی که. 

  تحلیل داخلی که در واقع حسابرسی از منابع و یا تهیه فهرستی از نقاط قوت و ضعف در ارتباط با هریک از

انایی یک شهر و منطقه چارچوب فوق بسیار مهم است، چراکه متغیرهاي داخلی و خارجی بر تو. باشدموضوعات استراتژیک می

 .باشندبه منظور تحقق اهداف استراتژیک خود اثربخش می

ریزي استراتژیک نباید زمان طوالنی جهت تمایز دقیق بین به دلیل ارتباط متقابل بین عوامل داخلی و خارجی برنامه

  . یک هدف تأثیرگذار استمرزهاي آن صرف نماید، بلکه باید در داخل و خارج به دنبال شرایط مناسبی که بر تحقق 

هاي در صورت وجود قوت. نقش کانونی دارند) یا محیطی(در ماتریس انتخاب استراتژیک، دو متغیر درونی و بیرونی 

هاي آید؛ در حالیکه با وجود تهدیدهاي بیرونی و ضعفهاي بیرونی، بهترین شرایط براي نیل به اهداف پدید میداخلی و فرصت

  .کندنامطلوبی ظهور می درونی شرایط بسیار

در  ها و ضعفپایگاه این قوت. هاي درونی استها و غلبه بر ضعففکر اصلی در انتخاب استراتژیک حداکثر کردن قوت

  )1382مدیریت شهري، سعیدنیا، . (ردبخشی قرار دادهی و مدیریت شهري و نظامسازمان

  اي بودجه ابعاد مالی، اقتصادي و  -

  مشهد ، برنامه و بودجه در شوراي اسالمی شهرکمیسیون اقتصادي -

همچنین . گردد هاي فعال شورا محسوب می این کمیسیون با هدف رسیدگی به مسائل مالی ایجاد گردید و از کمیسیون

ی بررس دهد تا این ارگان آنها را جهت تصویب به بحث و اقتصادي به شورا ارائه می –یی را در خصوص امور مالیها هطرح و برنام

در ضمن . باشد می مشهدي این کمیسیون؛ تعیین منابع مالی براي شورا و نیز براي شهر ها هترین دغدغ از جمله اساسی. برساند

  .اندیشد هاي مالی شهرداري را نیز تحت نظارت دارد و حتی براي تقویت بازوي مالی شهرداري، تدابیري می فعالیت

  : هاي اخیر به آنها پرداخته است، از این قرارند لاز جمله مسائل مهمی که این کمیسیون در سا

  .ودجۀ ساالنۀ شورا و شهرداري مشهدب -1

  .صدور مجوز جابجایی اعتبارات عمرانی به جاري -2

  .اصالح اعتبارات جاري و عمرانی -3

  .به تهیه و ارائۀ نظام جامع درآمدهاي مستمر خود ملزم کردن شهرداري مشهد -4

  .آمدهاي پایدار و سایر منابع مالی شهرداري مشهددر تدوین طرح جامع -5



   
 
 

  .شهر مشهد اصالح اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز - 6

  .....گذاري شده، از صدور گواهینامه رانندگی و گذرنامه و اخذ عوارض از وسایل نقلیۀ شماره -7

  .تعیین بهاي خدمات شهري  -8

به نظر . دهد مصوبات شوراي شهر را مورد اعتراض رسمی قرار می بسیاري از مشهدالزم به تذکر است که فرمانداري 

هاي شورا  اند و لذا فرمانداري بحث و بررسی رسد حوزة اختیارات شوراي شهر و فرمانداري بطور کامل از هم تفکیک نگردیده می

یز اعتراضات فرمانداري به راجع به مسائل مختلف را چه بسا ورود به حوزة اختیارات خود تلقی نماید، در حالیکه شورا ن

بهر حال بخش قابل توجهی از وقت شورا صرف پاسخگویی به . بیند مصوبات خود را دخالت این ارگان در فعالیت خود می

  .گردد اعتراضات فرمانداري و تهیۀ جوابیه در این خصوص می

  داخلی شوراي شهر ۀبودج -

کمک شهرداري  ۀهاي بودجخود را در قالب یکی از ردیف ۀجنفسه هیچگونه درآمدي ندارد و بودفی مشهدشوراي شهر 

  .کندبه شورا دریافت می

خود را خود  ۀبودج شوراي شهر ،71 ةماد 12بر طبق بند  .مستقل برخوردار نمی باشددرآمد مالی  ازلذا شوراي شهر 

زیرا شود، بچالش اساسی براي شورا  تواند تبدیل به یکمی این سازوکار .نمایدتصویب نموده از اموال شهرداري دریافت می

جز در  ، از جانب دولتاز سوي دیگر .تحت نظارت شوراستخود که  نماید تأمین بایستمیسازمانی شوراي شهر را  ۀبودج

  .گیردکمکی به شوراي شهر صورت نمیفعالیت شهرداري است،  ةموارد محدود منحصر به خدمات شهري مثل مترو که در حوز

از لحاظ  و ي خود برخودار نگردیدهها ههزین تأمینهاي اقتصادي براي  شورا از امکان قانونی انجام فعالیت ،دیگراز طرفی 

 ازعدم تمکین شهرداري  را فراهم آورد و بهتواند موجبات کاهش اقتدار شورا این امر می کهدرآمدي وابسته به شهرداري است 

  .بیانجامدبرخی از مصوبات شورا 

-هاي خدماتی، هزینههاي پرسنلی، هزینههاي داخلی شورا از جمله هزینههاي شورا که شامل هزینههدر هر صورت هزین

  .گرددمی تأمیناست، از طریق شهرداري ... هاي جاري وهاي پژوهشی و آموزشی، هزینههاي مطالعاتی، هزینه

از آنجایی . است مشهدي شوراي شهر توان بدان پرداخت، بحث حقوق و مزایاي اعضادیگري که در این مبحث می ۀنکت

 حق ناچیزنقطه ضعف این قانون در میزان . نشده و عضویت در آن افتخاري استکه عضویت در شوراي شهر شغل محسوب 

به جز حق مأموریت اعضاي  ها جلسات براي اعضاي شورا و محدود بودن ساعات جلسه و مجاز نبودن سایر پرداخت الزحمۀ

  .ص وزارت کشور براي اعضاي شورا استشورا، آن هم به تشخی

و حتی اگر اعضاي شورا نیز  اعضاي شوراي شهر گردد هاي فعالیتتواند باعث محدود ساختن نفسه میاین قانون فی

فعالیت اعضاي شوراي شهر لطمه وارد سازد و ة به نحو دراز مدتتواند در د اما به هر حال این امر میناین قانون نباشبه  پایبند

    .باشد مینیازمند تجدیدنظر  ا این قانونلذ

  هاي دولتیکمک -

  :باشند شهرها در سراسر جهان معموالً داراي سه منبع مالی و درآمدي می

  هاي دولتی در قالب تصویب عوارض یا اعطاي وامکمک -1

  ...دریافت عوارض محلّی تحت عنوان عوارض نوسازي و -2

  .انتقال امالك شهريکسب درآمد از طریق فروش و نقل و  -3

، عمالً هیچ گونه کمک مالی پردازد ها میکه به شهرداري اندکی ۀبه غیر از یاران مشهد شهر کالناما در ایران و بویژه 

هاي اجتماعی، خدمات هاي مختلف امنیتی، آسیباین در شرایطی است که در حوزه. گردد پرداخت نمیدیگري به شهرها 

  .بزرگی از بار دولت بر دوش شهرداري و شوراهاسترفاهی و خدمات شهري بخش 
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 منابع درآمدي شهرداري ها در کشورهاي مختلف - 6شکل

  
  همان: ماخذ                                                             

  

توجـه نداشـته    مشـهد اي منابع مالی الزم بـر  تأمینها به  زیرساخت ۀدر عرص دولت اگر بنا به برآورد برخی از کارشناسان

در دنیـا   یال و دلخواه شهروندان ساخته شود و سیماي دلخواه و تمیـز و قابـل طرحـ   توان انتظار داشت که شهر ایدهباشد، نمی

مهمـی کـه    ۀبایست شهرها با پول مـردم اداره شـوند، امـا نکتـ    این یک واقعیت تلخ است که در همه جاي دنیا می. داشته باشد

ن است که در این شهرها ابتدا شهرسازي به صورت کامل صورت پذیرفتـه اسـت و شـهرها از هـر     ایشود غفلت میمعموالً از آن 

بنـابراین هنـوز    .نـد ها هنوز به طور کامل ایجاد نشده ااین زیرساخت مشهدسکونت شهروندان گردیده است، اما در  ةجهت آماد

  .هاي دولتی نیازمند استبه کمک مشهد

حمل  ۀهاي مالی در عرصفقط به کمک مشهدشهر  ةهاي مالی دولت در ادارأسفانه در حال حاضر کمکمت از سویی دیگر

شـهر   ةاهتمام و توجه الزم بـراي حـل مشـکالت عدیـد    مردان،  از سوي دولتهاي آن محدود است و  و نقل عمومی و زیرساخت

ـ نگرد رفعمشهد این در شرایطی است که اگر معضالت شهر  .گردد مبذول نمی مشهد د در آینـده مشـکالت   نـ تواند، حتـی مـی  ن

  .دنبسیاري را در سطح ملّی ایجاد نمای

 ایـن در حـالی اسـت کـه     .کنـد در حال حاضر تمام درآمد شهرداري از عوارضی است که از مردم دریافت مـی  کهاینست 

نـام  براي خودروهـا  ترافیک   طرح توان از صدوربه عنوان نمونه می. استفاده می نمایدگسترده از خدمات شهري  به طور دولت،

پرداخـت   در این خصوص، هیچگونه عوارضـی بـه شـهرداري   با وجود اینکه دولت . یکی از منابع درآمدي شهرداري استبرد که 

  .باشد آن بسیار کم میدر نتیجه سهم دولت در استفاده از امکانات شهري بسیار باال بوده، اما سطح مشارکت مالی . کندنمی

هـا را پرداخـت   دولـت عـوارض آن   کـه متعلق به دولت است  مشهدیگر ساخت و سازهاي بسیار زیادي در شهر از سوي د

دریافت مـی نمایـد، بـدون    موارد خدماتی است که دولت از شهرداري  ر ازدیگاین یکی  .نماید کند و یا با تاخیر پرداخت می نمی

 ؛اسـتقالل مـالی شـورا و شـهرداري     کسـب  هـاي نابراین یکی از راهب. نمایدبه صورت کامل و اصولی پرداخت  را عوارض آن آنکه

از  رسـانی نبایـد توقـع خـدمت    در صورت عدم پرداخت این بدهی ها، دولـت  .پرداخت بدهی هاي دولت به این دو سازمان است

ز طریـق عـوارض شـهري    توان امترو را نمی ۀ احداث و توسعۀهزین مانندهایی هزینهبه عنوان مثال،  داشته باشد، زیرا شهرداري

  .کاري بس مشکل است مشهددر حالیکه اگر مترو تکمیل نگردد، فائق آمدن بر معضل ترافیک شهر  .مالی نمود تأمین

شوراي شـهر   ،ق نیابدو اگر این مهم تحق هاي خود به شهرداري تسریع نمایدلذا دولت نیز موظف است در پرداخت بدهی

-برخی از پروژه از جمله ممکن است. اي مواجه خواهند شداي خویش با مشکالت عدیدههبراي تحقق برنامه مشهدو شهرداري 

  .تحمیل نمایدبار مالی سنگینی را بر دوش مردم و شهر  گردیدههاي عمرانی از توجیه اقتصادي خارج 

بـا همـین    مشـهد هاي پایتخت به رسـمیت بشناسـد، زیـرا اگـر     بایست سهم خود را در پرداخت هزینهدولت می بنابراین

 هاي نامناسب از سوي دیگر اتخاذ سیاست. بودهاي آن نیز کمتر میرا نداشت، قطعاً هزینه فرهنگی جمعیت فعلی نقش پایتخت



   
 
 

 مراجعـات  شـاهد  کهگردیده و موجب گردیده  فرهنگی امکانات در سطح کشور و تمرکز امکانات در پایتخت نابرابر توزیع سبب

   .باشیممشهد به   زائرین

-آن عوارضی است کـه مـردم مـی   % 30اي بدین صورت است که حدود زه در اکثر شهرهاي بزرگ دنیا ترکیب بودجهامرو

 تـأمین ها و بخش امالك و عوارض ساخت و ساز، و بقیـه توسـط دولـت    گذارينیز از طریق سرمایه% 40تا  30پردازند و حدود 

  %70تـــا   30شـــهري بـــین    هـــايهزینـــه  تـــأمین حتـــی در بعضـــی کشـــورها ســـهم دولـــت در     . شـــود مـــی

  .باشد میعملی نوجه  این کار بهیچ بسیار باالیی را به شهروندان تحمیل نمایند که ۀدر غیر این صورت باید هزین .می باشد

  مشهدشهر  ةمنابع مالی براي ادار تأمین -

هاي خود مختـار  نههزیچگونگی صرف منابع درآمدي و تعیین ، شهرداران مناطق در مشهدتا قبل از تشکیل شوراي شهر 

درخواسـت نمـود کـه     مشـهد امـا شـوراي اول شـهر    . شـد کارشناسی انجام می ۀبدون مطالع نیزهایشان بودند و در ضمن طرح

هاي خود را کـه حتمـاً کارشناسـی شـده توضـیح      ها و پروژهشهرداران مناطق در ابتداي سال بودجه خویش را بنویسند و طرح

  .نمایدآنها را تصوب  سالیانه ۀدهند، تا شورا بودج

  

  عمده منابع درآمدي شهرداري مشهد -7شکل 

  
  1385راهبردي،  ریزي برنامهنگارنده، ترسیم بر اساس گزارش : ماخذ                                        

  

  فروش تراکم  -

اعتبـارات الزم بـراي    تـأمین جـذب و   ۀ، یکی از اشتباهاتی کـه در عرصـ  مشهدشوراي دوم شهر تا قبل از روي کار آمدن 

هـاي سـاختمانی   فروش تراکم، اخذ جریمه. ه می شدشهرداري رخ داده بود این بود که به کسب درآمد از راه غیرقانونی پرداخت

  .باعث گردید که به شهروندان یاد داده شود تخلف نمایند و سپس جریمه بپردازند... و  100 ةمثل کمیسیون ماد

ري منابع مالی شهرداري و قطع کمک دولت و رها کردن شهر بدون در نظر گرفتن منابع جـایگزین  ناپایدا تأثیرهمچنین 

تـرین منبـع درآمـد شـهرداري، باعـث انباشـت مشـکالت اقتصـادي در چنـد سـال           و باب شدن تراکم فروشی به عنوان اصـلی 

که مـدیران   بودهراه کسب درآمد، مانع از این  ترینترین و شیرینسفانه وابستگی به تراکم به عنوان سادهأمت .است گردیدهاخیر

مبنـی   64مجلس در سال  یکی از مصوباتریشه در ،البته این مشکل. باشند ایجاد درآمد ترشهر به فکر پیدا کردن منابع اصولی

یـن  ا .توسـط دولـت پرداخـت نشـود     يشـهردار  ۀمقرر گردید هیچ سهمی از بودج داشته، آنجا کهخودکفایی شهرداري  لزوم بر

لذا منابع مالی شهرداري به شدت بـا   .موضوع یکی از عوامل افزایش مشکالت و روي آوردن شهرداري به فروش تراکم بوده است

منـابع خـود    تأمینجهت  100ة از کمیسیون ماد را در این مسیر هدایت نموده تا نیازهاي شهري ناهماهنگ گشته و شهرداري

اماکن تجـاري بـدون پروانـه     ۀدر واقع جریم 100 ةزیرا کمیسیون ماد ،ناسالمی است رآمدد منبع حال آنکه این،. نمایداستفاده 

  .است و این کار یعنی وابستگی به پول غیرقانونی و تخلف

کنند و اصـوالً از نظـر   از آن جایی که میزان جرایم براي این تخلفّات بسیار پائین بوده است، مردم نیز به راحتی تخلف می

یـا اینکـه تنهـا در بخـش مسـکن بـه        ،ر درستی نیست که براي بدست آوردن درآمد به فروش تخلفات پرداختاقتصادي نیز کا

اصوالً برنامه این بود که از میزان اتکاء به  .رویکرد فروش تراکم را تغییر داد ،در دور دوم مشهدلذا شوراي شهر  .درآمد فکر نمود

کاسته شود و لذا فروش تراکم بـه صـورت پلکـانی و آرام آرام کـاهش پیـدا       دمشهشهر  ةفروش تراکم به عنوان منبع اصلی ادار
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نمود تا مدیریت شهر به یکباره با معضل مواجه نگردد، زیرا اگر تزریق درآمد فروش تراکم را به رساندن مـواد مخـدر بـه معتـاد     

  .شودمواد موجب مرگ معتاد می ةتشبیه نمائیم، حذف یکبار

از طرفی شوراي دوم نیـز بـه فـروش     .فروش تراکم نیز مشکالت زیادي را به دنبال داشته است ةالبته محدود کردن یکبار

منوط و وابسته به تراکم باشد، بسیار مهـم   مشهدحساب و کتاب تراکم اعتقادي نداشت، اما این واقعیت که درآمد شهرداري بی

  .دهنده استو تکان

شـد و  لذید تلقـی مـی   ۀیک لقم ۀآمدي شهرداري از تراکم بود که به مثابمنابع در% 85نیز تا  80سفانه حتی در سال أمت

فروش تراکم به عنوان محور اصلی منبع درآمدي شهرداري قرار داشت و لذا شوراي دوم براي رهایی از این وضعیت بـه فرمـول   

  .پلکانی براي محدود کردن تراکم روي آورد

و  نیابـد بینی شده تحقـق  طعاً مبالغ زیادي از بودجه و اعتبارات پیششود که قالبته محدود شدن فروش تراکم موجب می

هاي عمرانی متوقـف   شود که به علّت کمبود اعتبارات شهري بسیاري از طرحو حتی موجب می نمایدهاي عمرانی نیز افت پروژه

  .دنگرد

-کاء به درآمد ناشی از فروش تراکم مـی میزان ات ؛ايمالی، اقتصادي و بودجه ةترین مباحث در حوزاز اینرو یکی از اساسی

  .باشد

مشـکالت زیـادي را   ، باید از نظر دور داشت و آن این است که گره خوردن درآمد شهرداري بـا تـراکم  نیک نکته را نیز  اام

گین بایست چنـان سـن  هاي تخلف میدیگر اینکه هزینه ۀنکت .باشدپذیر میپدید آورده است که حل آن تنها در درازمدت امکان

هـا را بـه تـدریج از    بایست ایـن هزینـه  و در نهایت می هدایت گردنداي براي افراد ایجاد نکند که به این سمت باشند که انگیزه

  .منابع درآمدي شهرداري حذف نمود

ي مدیران شورا و شهرداري وجود دارد که به نوعی منـابع ثابـت و پایـدار بـراي شـهردار      ۀاکنون این اراده و انگیزه در هم

آن بررسـی   ۀشوراي شهر تشکیل شده است کـه وظیفـ   ۀاي در کمیسیون برنامه و بودجایجاد گردد و حتی در این راستا کمیته

  .باشدهاي آتی می منابع درآمدي شهرداري براي سال

  عوارض شهري -

ه عوارض حداقل باید در حالیک ،بسیار پائین است مشهدشهر است، در  ةعوارض نوسازي که یکی از منابع سالم براي ادار

به عوارض بایست درصدد باشد که شوراي شهر می .شهر پاسخگو باشد ۀامور جاري کافی باشد و در توسع ةبتواند براي ادار

  .شهر توجهی ویژه نماید ةنیاز ادار شهري به عنوان یکی از منابع اساسی مالی مورد

. استشهرداري گنجانده  ۀو آن را در بودج هم تعریف نموداز اینرو شوراي دوم، درآمدهاي پایداري به جاي فروش تراک

مرتبه را بر روي دوش مردم تحمیل  فشاري یکشود و نیاز به بسترسازي دارد تا تبعات آن این امر نیز به یکباره محقق نمی

   .نکند

هروندان به هاي بدهکاري شکه بهره گردیداین نتیجه حاصل  شهر تهران یک تحلیل اقتصادي در شوراي دوم در

هایشان تا مردم نیز  براي پرداخت بدهی آیدها فراهم هایی مناسب براي چگونگی پرداخت بدهی شهرداري حذف گردد و فرمول

هایشان به این فرایند نیز افزایش شور و رغبت مردم براي پرداخت بدهی ۀنتیج. بیشتري داشته باشند ةبه شهرداري انگیز

  .تبدیل به یک منبع درآمدي براي شهرداري گردیدشهرداري بود و این در واقع 

به جاي فروش تراکم در دستور کار شوراي  به عنوان یک منبع درآمد شهري رویکرد جایگزینی عوارض شهري ،از این رو

براي تري هاي جدي و باثباتبایست زمینههاي انجام شده اعضاي شورا به این نتیجه رسیدند که میبا بررسی .دوم قرار گرفت

ل مالی قدم ئمند کردن مسالذا در این زمینه تالش شد که تا حدودي به سمت نظام .نمایندپیدا  مشهدشهر  مالی منابع

برداشته شود و فعال شدن منابع درآمدي ناشی از عوارض به عنوان بخشی از درآمدهاي شهرداري این امیدواري را ایجاد نموده 

هاي موجود از وريت و پایدار درآمد شهري متناسب با پارامترهاي مختلف و بهرهسهم عوارض به عنوان بخش ثاباست که 

  .یابد افزایشامکانات شهر، 



   
 
 

موجب ) غیر از تراکم(هاي دریافتی اهمیت جلوه دادن عوارضهاي گذشته و بی سفانه با رویکرد تراکم فروشی سالأمت

عوارض  به عنوان مثال؛. تر گرددتر و کم اهمیترنگز به روز کممنابع مالی شهرداري رو تأمینگردید که نقش این عوارض در 

نتیجه این شد که وقتی در  .ه استو بدون تغییر ماند هتغییري نداشت گونه هیچهاي اخیر  تا همین سال 1357نوسازي از سال 

  .ردیداین عوارض افزایش یافت، موجب تعجب و اعتراض شهروندان گ 1381سال 

در بین مردم گشت و مدتی طول کشید تا  هایی و نارضایتیخود موجب ایجاد مشکالت  ،عوارض ةالبته افزایش یکبار

اخت این عوارض را داشته باشند، مردم این تغییر قیمت را بپذیرند و شوراي شهر نیز براي این که مردم توانایی و شرایط پرد

  .که مردم بتوانند این عوارض را پرداخت نمایندتقسیط را براي عوارض نوسازي در نظر گرفت و شرایطی را مهیا نمود 

این در حالی است که  .پردازددولت خود عوارض نمیحول بحث پرداخت عوارض یک معضل موجود دیگر این است که 

- هاي دولتی، نهادها، وزارتخانهد، اما دستگاهدههاي دولتی همانند دیگر شهروندان خدمات شهري ارائه می شهرداري به دستگاه

  .کنندپرداخت نمیهاي ذیربط دولتی، هیچکدام عوارض خود را ها و سازمان

  منابع مالی تأمیننقش شهروندان در  -

همین  به. باشدبخشی از اعتبارات شهري می تأمین درشهروندان  سهیم شدن ؛مالی شهر تأمینترین منابع  یکی از مهم

تشکیل شده و  هاي کالنگذاري جلب سرمایه ۀاي به نام کمیتشوراي شهر، کمیته ۀه و بودجمنظور درکمیسیون برنام

هاي عمرانی و خدماتی مشارکت مردم را در اجراي پروژه ۀتواند با دادن برخی مجوزها و تسهیالت تشویقی زمینشهرداري می

  .فراهم سازد

ها و مخارج مصـرفی خـود را نیـز از    اري حتی میزان هزینهاي شده است که شهردسفانه شرایط به گونهأدر حال حاضر مت

در  یارانـه اما آن را به صـورت   ،نمایدپولی دریافت می ها برخی گروه شهرداري از از طرفی دیگر، .نمایدمردم و دولت دریافت می

 ۀنمایند کـه نتیجـ  غذیه میدیگر ت یهاي دولتی، از طریق گروهیعنی در واقع گروهی از مردم و دستگاه .کندکل شهر هزینه می

شـهري بـا    ةاي شهر واقعـاً بـراي ادار  رموجود شو ۀدانیم که بودجاز سوي دیگر می. می باشدفشار بر کل شهر  ؛این نوع عملکرد

حـداقل دو   شود کـه تخمین زده می. باشدنمیچنین وسعت و انتظارات و برخورداري از موقعیت خاص در کشور و منطقه کافی 

   .شود تا بتوان سطح موجود خدمات را به طور نسبی باال برد صرفمشهد بایست در اي فعلی میهبرابر هزینه

 ةتـري در ادار بایست مشارکت جديمی مردم صورت گیرد و شهروندان بپذیرند که بایست فضاسازي مناسبی برايلذا می

  .هاي آن داشته باشندهزینه تأمینشهر و همچنین 

اساسی خیلی مهم و حیاتی ایـن   یک مسأله مشهد شهر ةمنابع مالی الزم براي ادار تأمینر در بحث مشارکت شهروندان د

 ةبرداري و استفادواقعیت این است که کسانی که بهره. به توزیع عدالت منابع درآمدي شهروندان توجه نمودبایست است که می

 متعلق بـه و کسانی هم که  یشتري نیز به شهرداري بپردازندبایست پول بتر از خدمات شهري دارند، قاعدتاً میبیشتر و گسترده

و ایـن میـزان کـم و     پرداخت نمایندبایست پول کمتري نمایند، میکمتري از خدمات ارائه شده می ةو استفاد ندطبقات محروم

در واقـع   مشـهدي  لذا باید توجه داشت کـه شـهروندان   .زیادي را در هر صورت شهروندان بایستی بپذیرند و بدان تمکین کنند

کنـد،  اي که تولید مـی کند، بایستی به میزان زبالهبراي مثال شهروندي که زباله تولید می .پردازندزندگی در شهر را نمی ۀهزین

  .عوارض بپردازد، حال آنکه فعالًٌ اینگونه نیست

هاي دیگر، از قبیل  فرصتتوان مینمود، ) مثالً عوارض نوسازي(براي اینکه بتوان شهروندان را تشویق به پرداخت عوارض 

هاي کمتر و اقساط نمودن آن از بروز تخلفات در این حوزه جلوگیري و یا اینکه با بهره ساختتراکم تشویقی را فراهم  شرایط

  .نمود

، نمایند شهروندان نیز اگر به خوبی توجیه گردند و همچنین بتوانند خدمات مورد نیازشان را با کیفیت باال دریافت

  .هاي شهر را خواهند داشتهزینه تأمینمادگی مشارکت جدي در آ

مدون و  ۀرابط ،است که در آن مشهدهاي خدماتی شهر اصولی هزینه تأمین ؛البته یک معضل اساسی در این عرصه

ید شهروندان چگونه باهنوز مشخص نگردیده که به عنوان مثال  .است نگردیدهمنسجمی بین شهروندان و شهرداري تعریف 
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-هاي شهر را میسازي شود تا مردم بپذیرند که بخشی از هزینهبایست فرهنگلذا می .نمایندهاي خیابانی را پرداخت هزینه

  .تر در شهر سود ببرندتر و با کیفیتبایست خودشان تقبل کنند تا بتوانند از خدمات شهري بهتر و زندگی سالم

می براي شهر ئنبال منابعی است که براي سالهاي آتی به صورت داد مشهدگفتنی است که در حال حاضر شوراي شهر 

هر یک از  سهم گیرد باید به نوعیهاي واقعی که در شهر صورت میاز این گذشته در ارتباط با هزینه. دنکارآیی داشته باش

 .یم گردندشهر سه ةتا مردم به صورت واقعی در ادار ددو از آنها دریافت گر گردیدهها مشخص اقشار و گروه

  استراتژیک اقتصادي ریزي برنامهها و الزامات  تحلیل یافته

  ها حوزه استراتژیک و کالن استراتژي -

. در حوزه اقتصـادي مـورد بررسـی قـرار گرفـت      مشهدهاي پیش روي شوراي شهر با توجه به گزارشات ارائه شده، چالش

ختاري و عملکـردي شـوراي شـهر مشـهد بـه دسـت آمـد و در        هاي حوزه مذکور در نتیجه تحلیل ابعاد مختلف سابنديتقسیم

بنـدي   در نتیجـه همـین تقسـیم   . هاي پیش روي شورا در حوزه مالی و اقتصادي مورد بررسی قرار گرفت قسمت قبل نیز چالش

رقالـب حـوزه   هـا را د  تـا کـالن اسـتراتژي    ما را بر آن داشتهاي اقتصادي شورا را بنا نهاد و  استراتژي اساس تهیه و تدوین کالن

  .ارائه نماییم اقتصادي

د توسعه منابع مالی سالم و توان میشوراي اسالمی شهر  شهر مشهد،اي در کالندر ارتباط با بحث مالی، اقتصادي و بودجه

را به عنوان کـالن اسـتراتژي   المللی مطلوب  تبدیل مشهد به شهري داراي جایگاه اقتصادي ملی و بینپایدار براي شهر مشهد و 

ه از کـدهاي  همچنـین آن دسـت   .را مکلف به تعیین ضـوابط و مقـررات نمایـد   ) معاونت مالی و اداري( عرفی و شهرداري مشهدم

و در طـول زمـان قابـل اتکـا باشـند را شناسـایی و       پذیري و مطلوب بودن برخـوردار   دو خصیصه تداومدرآمدي شهرداري که از 

  .الزم انجام نمایند ریزي برنامه

  شهر مشهد جهتابع مالی سالم و پایدار توسعه من) الف

و  تأمیناستراتژي  2به  توان میدر یک نماي کلی جهت دستیابی به منابع مالی سالم و پایدار شهري جهت شهر مشهد، 

  .ي شهر مشهد اشاره نمودها ههزین تأمینتعریف منابع ثابت و پایدار براي شهر مشهد و همچنین افزایش سهم عوارض در 

  شهد به شهري داراي جایگاه اقتصادي ملی و بین المللی مطلوبتبدیل م) ب

 تأمینتوسعه مشارکت شهروندان در المللی، شوراي شهر مشهد نیاز به  براي دستیابی شهر مشهد به یک جایگاه بین

گذاري خارجی  المللی کالنشهر مشهد از طریق جذب سرمایه اي و بین منابع مالی شهر و همچنین ارتقاء موقعیت فراملی، منطقه

  .باشد می

  .گردد ها  در یک شماي کلی و در جدول ارائه می ها و استراتژي در این قسمت کالن استراتژي

  

  شوراي اسالمی شهر مشهد  اقتصادي مالی و يها استراتژي - 1جدول 

  ها استراتژي  ها کالن استراتژي  حوزه

  

و  مالی، اقتصادي

  اي بودجه

توسعه منابع مالی  - الف

  مشهدشهر  ايسالم بر

و تعریف منابع ثابت و  تأمیندر جهت  ریزي برنامه

 پایدار براي شهر مشهد

  ي شهر مشهدها ههزین تأمینافزایش سهم عوارض در 

تبدیل مشهد به شهري  -ب

المللی  داراي جایگاه اقتصادي بین

  مطلوب

 منابع مالی شهر تأمینتوسعۀ مشارکت شهروندان در 

طقه اي و بین المللی ارتقاء موقعیت فراملی، من

  .مشهد از طریق جذب سرمایه گذاري هاي خارجی شهر کالن

  ي پژوهشها هیافت: ماخذ

  



   
 
 

  ي تحلیلیها هي برگزیده بر اساس حوزها استراتژيشرح  -

در این جدول اهداف . در قالب جدولی ارائه شده استي برگزیده شورا در مباحث اقتصادي ها استراتژي قسمتدر این  

استراتژي کالن ور کامل یا تا حدودي محقق می شود و هر استراتژي یعنی اهدافی که با اجراي آن استراتژي بط مرتبط با

  .قرار دارددر ردیف اول تا سوم جدول  ها هي برگزیده همراه با شمارها استراتژيمرتبط 

  

  استراتژي اول  - 2جدول 

کالن استراتژي 

  )الف(

  دتوسعه منابع مالی سالم براي شهر مشه

 .و تعریف منابع ثابت و پایدار براي شهر مشهد تأمیندر جهت  ریزي برنامه  1استراتژي 

هاي یک جامعه  ي تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پایه آرمانها هسازي شرایط، بسترها و زمین فراهم  -  هدف

  .اسالمی

ي ها هري میان همه گروها و امکانات شه درك عمیق از نیاز هاي شهروندان و توزیع عادالنه فرصت -

  .شهروند

  شرح استراتژي

 

بینی و  ، پیشها هاین هزین تأمینهر ساله رو به افزایش است و به منظور  ي اداره شهر مشهدها ههزین

ن منابع به اداره تمهید منابع مالی ثابت و پایدار براي سالیان آتی امري حیاتی است تا بتوان با استفاده از ای

  .رداختپ بهینه شهر مشهد

ي ها هبرنام

  عملیاتی

  .تقرار نهادهاي دولتی در شهر مشهدي اسها هرایزنی با دولت جهت دریافت هزین - 1

  .رایزنی با دولت جهت اخذ مطالبات شهرداري از دولت - 2

ي خصوصی ها هاز سرمای) فروش اوراق بهادار(فراهم آوردن امکان استفاده مستقیم و غیر مستقیم  - 3

  .ر پیشبرد طرح هاي زیر بناییداخلی و خارجی د

ي شهري که در آن ارائه اطالعات به روز ها هایجاد شهر هوشمند و داراي بانک اطالعاتی در زمین - 4

 .باشد

  ي پژوهشها هیافت: ماخذ
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  استراتژي دوم  -3جدول 

  توسعه منابع مالی سالم براي شهر مشهد  )الف(کالن استراتژي 

 ي شهرها ههزین تأمیندر  ي دریافت خدمات شهريها هض و هزینافزایش سهم عوار  2ژي استرات

  هدف

ي تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پایه آرمانهاي یک جامعه ها هفراهم سازي شرایط، بسترها و زمین  -

  .اسالمی

  .توزیع عادالنه فرصتها و امکانات شهري میان همه گروههاي شهروند  -

  

  ژيشرح استرات

 

منابع مالی شهرها بسیار چشمگیر است و  تأمینامروزه در بیشتر شهرهاي پیشرفته دنیا سهم عوارض در 

براي شهر مشهد نیز می بایست با افزایش سهم عوارض منابع مالی مناسب و پایداري را براي اداره بهینه شهر 

تغییر یابد و نسبت بیشتري از منابع  فراهم نمود و لذا رویکرد به سهم عوارض در اداره شهر مشهد می بایست

  .مالی شهر مشهد از عوارض فراهم گردد

  

  ي عملیاتیها هبرنام

ي خدمات شهري از شهروندان، متناسب با میزان بهره مندي شهروندان از خدمات و ها هدریافت هزین - 1

  .امکانات شهري

  .عوارض و مالیات محلی افزایش حوزه اختیارات و سهم شوراي شهر در وضع قوانین در خصوص - 2

  ي تخلف ساختمانی تا حدي که انگیزه ارتکاب تخلف کاهش یابدها هباال بردن هزین - 3

ي آلودگی محیط زیست و آثار زیست محیطی منفی جانبی ناشی از واحدهاي ها هاحتساب هزین - 4

 .مرحله اي و تدریجی تولیدي و نیز میزان زباله تولیدي شهروندان و مصرف در عوارض و مالیات ها به صورت

این  تأثیرآگاه سازي شهروندان از سهم مشارکت هاي مردمی و عوارض در شهرهاي بزرگ دنیا و  - 5

 .مشارکت در برخورداري از شهري آباد، سالم و مرفه

 .ایجاد تنوع در منابع اخذ عوارض و منابع درآمدي مدیریت شهري و عدم تکیه صرف بر بخش مسکن -6

  ي پژوهشها هیافت: ماخذ

  

  استراتژي سوم  -4جدول 

  المللی مطلوب تبدیل مشهد به شهري داراي جایگاه اقتصادي بین  )ب(کالن استراتژي 

 .منابع مالی شهر مشهد تأمینان در توسعه مشارکت شهروند  3استراتژي

  هدف

یک جامعه  هاي ي تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پایه آرمانها هفراهم سازي شرایط، بسترها و زمین -

  .اسالمی

هاي  درك عمیق از نیازهاي شهروندان و توزیع عادالنه فرصتها و امکانات شهري میان همه گروه -

.شهروند  

  شرح استراتژي

 

ان نقش پررنگ تري ایفا نماید، مشارکت شهروند مالی شهر مشهد  تأمیند در توان مییکی از منابعی که 

د  موجب ترغیب مشارکت مردم در اداره امور شهر توان میاین مهم است و  منابع مالی شهر مشهد  تأمیندر 

  .گشته و هم به افزایش کیفیت خدمات شهري براي شهروندان بیانجامد

  ي عملیاتیها هبرنام

ارائه مجوزها و تسهیالت تشویقی به شهروندان جهت تسهیل زمینه مشارکت مالی مردم در اجراي  - 1

  .ي عمرانی و خدماتیها هپروژ

  .منابع مالی تأمینرسانی به روز در زمینه تشویق شهروندان به مشارکت فعال در  شفاف سازي و اطالع - 2

هاي  ي جدید براي جلب مشارکت مالی مردم مثل تاسیس صندوقها همطالعه و تحقیق جهت کشف را - 3

  .سرمایه گذاري

 ها هي برنامها ههزین تأمین بینی تدابیري در جهت تقویت مشارکت مالی مستقیم شهروندان براي پیش - 4

 .هاي شهري و طرح

آگاه سازي کافی و مناسب شهروندان در مورد این نکته که ارائه خدمات شهري با کیفیت باال مستلزم  - 5

 .ي بیشتر از سوي آنان استها هپرداخت هزین

  ي پژوهشها هیافت: ماخذ



   
 
 

  استراتژي چهارم  - 5جدول 

  المللی مطلوب هري داراي جایگاه اقتصادي بینتبدیل مشهد به ش  )ب(کالن استراتژي 

  4استراتژي
هاي  گذاري مشهد از طریق جذب سرمایه شهر کالناي و بین المللی  ارتقاء موقعیت فراملی، منطقه

 خارجی

  هدف

هاي یک جامعه  ي تحقق شهر امن، آباد و سالم بر پایه آرمانها هسازي شرایط، بسترها و زمین فراهم  -

  .اسالمی

هاي  رك عمیق از نیازهاي شهروندان و توزیع عادالنه فرصتها و امکانات شهري میان همه گروهد  -

  .شهروند

  شرح استراتژي

 

کشور پهناور و کهن ایران که . میلیون نفر و امکانات وسیع3ي است با جمعیتی حدود شهر کالنمشهد 

یتخت معنوي با موقعیت منطقه اي و  بین از دیرباز جایگاه مهمی در منطقه و حتی جهان داشته، الزم است پا

امروزه کشور امارات . آسیا و آفریقا قرار دارد ،المللی واالیی باشد، باالخص اینکه ایران در شاهراه سه قارة اروپا

دبی و حتی کشورهاي کوچکی همچون بحرین، عمان و کویت بخش اعظم سرمایه گذاري   و باالخص شهر

براي . می کنند، امري که توسعۀ همه جانبۀ این کشورها را سرعت می بخشدهاي خارجی در منطقه را جذب 

  .خاصی انجام داد ریزي برنامهرساندن تهران به جایگاه بین المللی مطلوب خود، الزم است اقدامات و 

  ي عملیاتیها هبرنام

  .اقدام در راستاي مانع زدایی قانونی از سرمایه گذاري خارجی در ایران

 .توسعۀ شهر مشهد ي عمران وها هي خارجی در پروژها هدر راستاي جذب سرمای ریزي برنامه

ي ها هزمین المللی براي معرفی هاي بین المللی براي آشنا نمودن تقاضاهاي بین برگزاري همایش

 .گذاري در مشهد سرمایه

  ي پژوهشها هیافت: ماخذ

  

  ي تحلیلیها هي برگزیده بر اساس حوزها استراتژيشرح  -

یی است که بصورت ترکیبی یا تلفیقی و یا اتخاذ توامان چند تصمیم ها استراتژيي ترکیبی شامل آن دسته ها تژياسترا

پیشنهادي در تحقیق حاضر بر اساس ي ها استراتژي ،همانطور که بیان گردید .استراتژیک، به مورد اجرا گذاشته می شوند

یافته هر یک  ل تحلیلی مختصر و مفیدي است که به شکل نظاماین روش، مد. ارائه شده است SWOTروش تجزیه و تحلیل 

ي متناسب با موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را ها استراتژيها و تهدیدها را شناسایی کرده و  از عوامل قوت و ضعف و فرصت

  .سازدمنعکس می

 

  در ابعاد مالی و اقتصادي   swot -6جدول 

 Tتهدیدات  Oفرصت ها  اهداف کیفی

  

  

  

  

  

  

ظرفیت باالي دموکراسی در  -

  .نظام سیاسی ایران

وجود ظرفیت مطلوب براي  -

ادارة مالی مشهد به علت تمرکز حدود 

  .نیمی از صنعت کشور در آن

اختیار تصویب بودجۀ شهرداري  -

  .و شرکتهاي وابسته به آن توسط شورا

منابع  تأمیناختیار شورا در  -

کت مالی خود از طریق انتشار اوراق مشار

  .و سایر روشها با رعایت قوانین

براي  ریزي برنامهتوان شورا در  -

  .نحوة مصرف بودجۀ شهرداري

امکان باالي مداخلۀ تمایالت سیاسی  -

مزیر کشور، فرماندار و استاندار در امور شورا به 

  .وزارت کشور دلیل ناظر بودن

نهاد شورا از جانب عدم پذیرش استقالل  -

  .دولت

ضعف فرهنگ حزبی و عدم نهادینگی احزاب  - 

  .در کشور

تمایل باالي جریانات سیاسی به  -

ي بر عملکرد شهرداري به دلیل گذار تأثیر

دولتی بودن آن و برخوردداري آن از قدرت غیر

  .اقتصادي باال و رابطۀ نزدیک آن با مردم

اکافی بودن بودجۀ موجود شهرداري در ن -
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توجه بیش از پیش نظام  -

حکومتی به مزایاي مشارکت شهروندان 

 .در ادرة امور

  .ادارة شهر و عدم حمایت دولت

بودن سهم عوارض در منابع مالی پایین  -

 تأمینشهر و مشارکت بسیار ضعیف شهروندان در 

  .منابع مالی شهر

  .قدیمی بودن سیستم مالی شهرداري -

 ي شهر مشهدها هافزایش هزین -

 S-Tراهبردهاي  S-Oراهبردهاي  Sنقاط قوت 

توزیع قدرت در سطوح پایین جامعه توسط شورایاري ها و  -

  .کمک به تقویت مشارکت هاي مردمی 

ي ها هتوجه شورا به مشارکت هاي مردمی جهت سرمای -

  .خصوصی

  .به فروش تراکمکاهش وابستگی مالی  شهرداري  -

  .بررسی منابع درآمدي شهرداري -

  .دز اخذ انواع مختلف عوارض در مشهتصویب مجو -

ي اجرایی وصول بهاي ها هالزام شهرداري به تهیۀ آیین نام

  .استفاده از خدمات عمومی

اعطاي مجوز به شهرداري جهت استفاده از منابع و  -

  .ي خارجی جهت بازسازي بافت هاي فرسودهها هسرمای

و  تأمیندر جهت  ریزي برنامه -

ابع ثابت و پایدار براي شهر تعریف من

  .مشهد

 تأمینارض در عوافزایش سهم  -

  .ي شهر مشهدها ههزین

  

تقویت نهادها، تشکلها و گروههاي   -

شارکت مدنی جهت افزایش سرمایۀ اجتماعی و م

  .شهروندان در ادرة شهر مشهد

ي مشارکت بیشتر ها هایجاد زمین -

 .شهروندان در ادارة امور شهر 

فراهم آوردن زمینۀ تغییر مفهوم  -

اشاعۀ آموزش  شهرنشینی به شهروندي از طریق

  .شهروندي

راهبردهاي  Wنقاط ضعف 

O-W 
 T-Wراهبردهاي   

طلبی برخی اعضاي شورا و استفاده از شورا بعنوان  فرصت -

  .سکوي پرش سیاسی

ضعف شورا در کسب اطالع از منابع مالی شهرداري  -

  .گانه 13 مناطق

ي مناطق ها هنظارت ناکافی بر مکانیزم بودجه و هزین -

  .داريگانۀ شهر 13

بینی نکردن مشکالت پدید آمده براي شهروندان در  پیش -

  .پی افزایش یکبارة عوارض نوسازي

  .انتخاب شهرداران غیر همسو با شورا -

کم بودن تعداد اعضاي شورا که موجب تسهیل سیاسی  -

  .شود کاري و البی کردن در تصمیمات می

فعالیت بسیار ضعیف شورا در تحقق مفهوم شهروندي و  -

مشارکت شهروندان در ادارة امور اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، 

  .رفاهی شهر

  

  

  

  

مدت در کالن و دراز ریزي رنامهب -

جهت توسعۀ مشارکت شهروندان در 

  .منابع مالی شهر تأمین

در راستاي ارتقاء  ریزي برنامه -

المللی  اي و بین هموقعیت فراملی، منطق

از طریق جذب سرمایه  مشهد شهر کالن

  .اري هاي خارجیگذ

  

  

هاي سیاسی ار  رفع یا کاهش تنش -

  .تعامالت درونی شورا

هاي سیاسی از  رفع یا کاهش تنش -

  .تعامالت بیرونی شورا

بهینه سازي نحوة انتخاب شهردار توسط  -

  .شورا

  ي پژوهشها هیافت: ماخذ

  

  هاي سنجش و پایش عملکرد شورا انتخاب شاخص -

ها وابسته به  تحقق استرتژيري راهبردي شوراي اسالمی شهر بدان اشاره شده است، که در گزارش بازنک همانطوري 

. باشند ها می الزامات؛ مقدمات و شرط الزم پیاده کردن استراتژي. بایست آنها را ایجاد و لحاظ نمود وجود الزاماتی است که می

پس از شروع . و مقدماتی را فراهم نمود ها هبایست زمین میند در خالء اجرا شوند، بلکه پیش از اجراي آنها توان میها ن استراتژي

این بدین معناست . و در حین عملیاتی کردن آنها نیز ضروري است که به طور پیوسته روند تحقق آنها را تحت نظارت قرار داد

اي تخصصی مربوطه ه ها و ارگان کارهاي الزم و مناسب و نیز سازمان و ها مستلزم ایجاد ساز که اجرایی شدن استراتژي

ها متوجه چه کسی و به  شوراي شهر ضروري است مشخص نماید که مسئولیت اصلی و مستقیم تحقق استراتژي. باشد می



   
 
 

ي ها هایجاد نماید تا زمین یک تیم پژوهشی تخصصی ي شهر مشهددر این راستا الزم است که شورا. عهدة کدام سازمان است

ها با امر نظارت  اجراي صحیح و تحقق کیفی استراتژي. ند چگونگی این مهم نظارت نمایدها را کنترل و بر رو تحقق استراتژي

  .پیوسته ارتباط و وابستگی تنگاتنگی دارد

  : ها الزم است به این سئواالت پاسخ داده شود که همچنین در فرایند تحقق استراتژي

  ؟آیا برنامۀ عملیاتی براي اجراي استراتژي داراي چارچوب زمانی است -1

 آیا برنامۀ عملیاتی تحقق استراتژي جهت سهولت به مراحل مختلف شکسته شده است؟ -2

 ي عملیاتی، مسئول تعیین گردیده است؟ ها هآیا براي اجراي موفق برنام -3

 دارد؟ ي عملیاتی به منابع اضافه احتیاجها هآیا منابع الزم براي تحقق استراتژي درنظر گرفته شده است؟ آیا برنام  -4

 بینی الزم صورت گرفته است؟  است، آیا براي این موضوع، پیش اگر چنین 

 آیا برنامۀ عملیاتی تحقق استراتژي به اندازة کافی جزیی شده است که براحتی بتوان اجراي اقدامات را ردیابی نمود؟  -5

 نماید؟  آیا برنامۀ عملیاتی، تالش براي نیل به اهداف مورد نظر را تسهیل می - 6

  تناسب کافی با اهداف دارد؟ آیا برنامۀ عملیاتی، -7

  . بایست پرسید و مرور کرد این سئواالتی است که در تمام فرایند تحقق استراتژي می

  :گردند می مطرح مالی و اقتصاديي ها ههاي ارائه شده در حوز و اینک در این قسمت، الزامات استراتژي

  .ان هاي دولتی در شهر مشهد تقرار نهادها و سازمي اسها هرایزنی با دولت جهت دریافت هزین -

  . رایزنی با دولت جهت اخذ مطالبات شهرداري از دولت -

ارجی در ي خصوصی داخلی و خها هاز سرمای) فروش اوراق بهادار(فراهم آوردن امکان استفاذة مستقیم و غیرمستقیم  -

  .هاي زیربنایی و زیرساختی پیشبرد طرح

  . ي شهري که در آن ارائۀ اطالعات به روز باشدها هتی در زمینایجاد شهر هوشمند و داراي بانک اطالعا -

  .دریافت عوارض خدمات شهري از شهروندان متناسب با بهره مندي شهروندان از خدمات و امکانات شهري -

  . هاي محلی افزایش حوزة اختیارات و سهم شوراي شهر در وضع قوانین در خصوص عوارض و مالیات -

این مشارکت در  تأثیرهاي مردمی و عوارض در شهرهاي بزرگ دنیا و ن از سهم مشارکتسازي شهرونداآگاه -

  .برخورداري از شهري آباد، سالم و مرفه

  .گذاري خارجی در ایران مانع زدایی قانونی از سرمایه -

  .ي عمران و توسۀ شهر مشهدها هپروژي خارجی در ها هجذب سرمای -

  .گذاري در مشهد ي سرمایهها هزمین مللی برايلا راي آشنا نمودن تقاضاهاي بینالمللی ب هاي بین برگزاري همایش -

  . ي عمران و توسعۀ شهر مشهدها هروژي خارجی در پها هجذب سرمای -

  گذاري ایجاد امنیت سرمایه -

  گذار تدوین قانون حمایت از سرمایه -

  رفع موانع تسهیالت بانکی -

  کاهش سود تسهیالت بانکی -

  )بلحاظ زمان، سرمایه الزم و سود برگشتی(ها ن پروژهشفاف بود -

  بها دادن به اندیشه و تفکر -

  ایجاد باور در بخش خصوصی و اعتماد دو طرفه -

  تضمین برگشت سرمایه و سود منطقی -

  گذارحذف بروکراسی اداري و جلوگیري از سرگردانی سرمایه -

  ها عدم تغییر مدیریت -
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  هاي پروانهتقسیط در پرداخت هزینه -

  گذار با هدف توجیه اقتصادي مطلوب اعطاء امتیاز به سرمایه -

   ها هتبلیغات از طریق رسان -

  گذاري ایجاد امنیت براي سرمایه -

  همکاري از نقطه نظر کوتاه کردن زمان عقد قرار داد -

  )گذار دیدن خود را در جایگاه سرمایه(گذار نگرش شهرداري به خود به عنوان سرمایه -

 ها با توجیه اقتصادي باال ارائه طرح -

  

  نتیجه گیري

 .جمعیت ساکن در خود باشد ةکننداداره بایستکه می هاي اقتصادي بسیاريي پتانسیلدارااست  شهري مشهدکالن

د سطح مطلوبی از زندگی را براي شهروندانش توان میهنگامی شود، کشور محسوب می فرهنگیشهري با این پتانسیل که محور 

  .برخوردار باشدو با دوام ثابت   یکه از نظر بودجه و درآمد، از منابع فراهم آورد

در راستاي خودکفایی  نموده، ها کارشناسی دقیقبراي دولت واجب است که در مسائل مالی شهرداريدر این راستا 

قوانینی را  ،"شهر یک شوراي خاصیک "دید باز و بدون در نظر گرفتن  با یک همچنین مجلس باید. واقعی ایشان گام بردارد

مین مالی أشود به منظور ت پیشنهاد میهمچنین  .تصویب نماید که بهبود وضعیت شهرها و شوراهاي آن را در پی داشته باشد

در کنار این  .اي در شورا تاسیس و چند درصد درآمد کل شهرداري در آن واریز شود بودجه شوراي شهر، صندوق ذخیره

سازي مردم از این واقعیت که در نهایت پرداخت مخارج شهر برعهده خودشان است، بسیار دولتی، آگاه و نیرویکردهاي قانو

بینی نشده است و مجلس هم در این ها پیششهر ةاي براي ادارزیرا از جانب دولت اعتبار و بودجه ،نمایدالزم و ضروري می

خواهند شهري آباد، سالم و هستند که اگر می مشهداز این رو این مردم  .قرار نداده استاي را در دستور کار خود زمینه وظیفه

اي است که در بسیاري از شهرهاي بزرگ و این رویه .راحت داشته باشند، باید به فکر افتاده و اصالحات بنیادي را آغاز نمایند

کمبودهاي ساختاري و سازمانی نیز در  البته. نیز ناگزیر از در پیش گرفتن این رویه است مشهدموفق دنیا وجود دارد و 

دیگري که باید به  ۀنکت. بایست به روز و شفاف گرددمی این سیستم وجود دارد کهمشهد سیستم اداري و مالی شهرداري 

سودآور نمودن راستاي است در  که الزم هاي فعلی شهرداري استبازدهی پایین بسیاري از فعالیت ؛نکات قبلی افزوده شود

  .تدبیري اندیشیده شود هایی الیتچنین فع

این سیستم  .هایشان است که نیاز به تقویت داردسیستم اطالع گرفتن مدیران شهرداري از زیرمجموعه ؛دیگر ۀمسئل

مالی شهرداران مناطق و میزان  تحرکاتتا هر زمان که شهردار بخواهد از منابع مالی و میزان بایست چنان متحول گردد که  می

اي و در رایانه اري مطلع گردد، بسیار آسان به آن دسترسی یابد، زیرا در دنیاي امروز این اطّالعات باید با سیستمامالك شهرد

  .قابل دستیابی باشد ترین زمان کوتاه

 براي شورا ضروري است که. تهاي شهري اسکه توجه به آن ضروري است، مبحث نظارت شورا بر پروژه اي آخرین نکته

گذاري در این عرصه با قوت بیشتري صورت تا سرمایه نمایدهاي شهري اعمال ها و پروژهگذاريبیشتر بر سرمایه هر چه ینظارت

اي انجام غالباً به شکل سلیقه این کار گذاري وجود نداشته وبراي سرمایه مناسبیپذیرد، زیرا در حال حاضر شرایط و مکانیزم 

اي نه چندان دور شاهد مشخص در این عرصه وجود داشته باشد، در آینده یهکارهایصحیح و را یاما چنانچه مکانیزم. گرددمی

  .رشد و بالندگی شهر در این عرصه خواهیم بود

روش سنتی با . منابع مالی و درآمدي شهرداري ها جوابگوي نیازهاي امروزین آنها نیست تأمینساختار کهنۀ حاکم بر 

و ناپایدار و فصلی و مقطعی، درآمدي و تکیه بر درآمدهاي غیر مستمر  محصور کردن خود در عناوین و کدهاي مشخص

ي ها هامروزه یکی از دغدغ .هاي وابسته و شوراها را تابع متغیرهاي پر نوسان کرده است ها و سازمان يرترین نیاز شهردا اصلی

بر این اساس  .ي جاري و عمرانی استها ههزین تأمینها و شهرداران، تعریف منابع مالی مطمئن و پایدار براي  اصلی شهرداري 



   
 
 

. محلی را وصول کنند به شوراها واگذار شود و شوراها باید بتوانند بهاي خدماتبایست  جدا از وظایف حاکمیتی، امور محلی می

ه به مردم ي وضع کنند کا ند عوارض را به گونهتوان میهاي ساکنان شهرها دارند،  از آنجا که شوراها شناخت کاملی از توانمندي

همچنین پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه مشکالت مربوط به قرارداد وجود بروکراسی اداري، عدم ارزیابی   .فشار وارد نیاید

-ثباتی اقتصادي و عدم وجود امنیت سرمایهها، بیهاي اتمام یافته، تورم و تاثیر آن بر هزینهکارشناسی و تخصصی از پروژه

باشد، ضرورت دارد در تدوین قانون جامع هاي شهرداري میگذاري در پروژهمشکالت فراروي سرمایهترین  گذاري از مهم

از آنجا که مشکل اصلی عدم مشارکت گردد  در نهایت پیشنهاد می .گذاري شهرداري، موارد فوق مد نظر قرار گیردسرمایه

گیرد براي ایجاد تحرك در ساختار شهرداري نشات میهاي شهرداري مشهد درون سازمانی بوده و از گذاران در طرحسرمایه

گذاري که و قانون جامع سرمایهگذاران الزم است اصالحات درون سازمانی صورت گرفته گذاري و جذب سرمایهعرصه سرمایه

 .گذار و شهروندان باشد تدوین شودمتضمن منافع چهارجانبه شوراي شهر، شهرداري، سرمایه
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