
درشهرداریهاروشهاي کاهش هزینه 

مقدمه 

ووظایفشهري،جدیدزیرساختهايوامکاناتبهنیازآنطبعبهوشهرهاروزافزونگسترشبا
رهاي کاربباپیچیدهبستروکالبدیکبعنوانشهراستیافتهگسترشايفزایندهبطورشهرداریهامسئولیتهاي

لحظه دارد و در این میان ساکنان شهرها نیز انتظارات و نیازهاي مختلفی دارد مختلف نیاز به مراقبت لحظه به
بسیاروظایفمویدمطلباینوهستندارتباطدرآنانباشهروندانعمرپایانلحظهتاتولدبدوازشهرداریها

.شهرداریهاستمتنوعوگسترده

نمایند و مرتفع نمودن نیازها با وجود منابع امکان بدین جهت شهرداریها باید نیازهاي عدیده اي را رفع 
پذیرخواهد بود و طبق اصل اقتصادي، نیازهاي نامحدود در مقابل منابع محدود نمایان میگرددچون منابع 

شهرداري محدود است.

و زائد علی ایحال جهت رفع نیازهاي بیشتر باید در پی افزایش منابع باشیم و ضمناً فعالیتهاي بدون ارزش افزوده
را حذف کرده تا از این طریق نیز منابع به سمت وظایف و نیازهاي مفیدتر سوق داده شود.

نوشته حاضر سعی دارد به صورت کامالً کاربردي و علمی روشهایی را براي کاهش هزینه و افزایش درآمد در 
ازه و موقعیت هر شهرداري میتواند شهرداریهاي استان پیشنهاد نماید البته کاربرد این پیشنهادها با توجه به اند

متمایز باشد. 

کاهش هزینه

تغییر و اصالح فرایند ( ترکیب چند فعالیت ، عملیات ، فرایند ، واحد ، سازمان یا اداره ) چنانچه منجر به - 1
کاهش هزینه یا افزایش بازده شود

صول مطالبات الف ) طراحی سیستم اسناد دریافتنی یکپارچه و متمرکز و پیگیري و

ب ) بررسی و مطالعه امکان سنجی در خصوص ترکیب فعالیت دو سازمان و یا برون سپاري وظایف بطور کامال 
علمی و با لحاظ کردن استراتژي سازمانی و اهداف خدماتی شهرداري هاي استان.



که موجب کاهش هزینه ک در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیدولتوجدیدآوریهايفنازاستفاده-2
نیروي انسانی و نیز موجب کاهش سوءاستفاده برخی از افراد در برخورد مستقیم با مردم می شود . 

راه اندازي کارت خوان هاي بانکهاي مختلف در کلیه قسمتها و واحدهایی همچون واحد درآمد ، قسمت درآمد -
مناطق شهرداري و ...

لکترونیکی خدمات رسانی از جمله سامانه درخواست پروانه ساختمانی ، سامانه راه اندازي سامانه هاي مختلف ا-
پرداخت عوارض نوسازي و ...

استفاده از تکنیک مهندسی ارزش در کاهش هزینه ها- 3

الف) باید منابع را به جایی تخصیص داد که بیشترین ارزش را ایجاد کنند . 

به تفکر علمی و سیستمی و گروهی است ب ) مهندسی ارزش ، تغییر تفکر سنتی افراد 

ج ) رویکرد مهندسی ارزش ، از جمله رویکردهاي جامعی است که به بحث هایی همچون کارآیی ، اثربخشی 
. داردتوجهخالقیتونوآوري،وريبهره،

حها و د ) مهندسی ارزش از جمله تکنیکهاي موفق در زمینه تخصیص بهینه بودجه و صرفه جویی در هزینه طر
ترینکوتاهدروکیفیتحفظوهزینهپروژه ها است .این روش تکنیکی براي افزایش ارزش پروژه ها با حداقل

.شودمیمحسوبممکنزمان

. این مسائل کندمیشهرداريمتوجهراسنگینیپنهانهايهزینهکهمسائلیوموضوعاتبهحساسیت-4
موجب خروج منابع چه مالی و چه منابع فیزیکی ( همچون زمین ) از شهرداریهاي استان میگردد .

طرفازسنگینجرائماعمالموجبکهمالیاتوبیمههمچونقانونیکسوراتموقعبهپرداختعدم) الف
به واگذاري منابع مالی و فیزیکی نسبتمربوطهجرائمفقطپرداختبرايشهرداريومیگرددذیربطسازمانهاي



( زمین ) مبادرت می کند . پس باید حتما پرداخت کسورات قانونی در اولویت پرداختها باشد تا هزینه هاي زائد 
به شهرداري تحمیل نگردد . 

ب ) عدم توجه دقیق و به موقع در خصوص دعاوي حقوقی و عدم شفافیت در خصوص این دعاوي موجب 
میگردد که هزینه هاي بسیار سنگینی متوجه سازمان شهرداري گردد . 

پیشنهاد میگردد : اوال سیستم شهرداري نسبت به ایجاد تعهدات و دعاوي حقوقی حساسیت داشته باشد و 
جاد چنین تعهداتی الزام به پاسخگویی کند . مدیران را درخصوص ای

ثانیا : دایره حقوقی نسبت به گردآوري اطالعات در خصوص تعهدات و دعاوي از کل مجموعه شهرداري اقدام 
) عمل نماید تا بتواند Excelکند و نسبت به شفاف سازي با کمک طراحی نرم افزاري ساده ( مثال در محیط 

هايهزینهپرداختشاهدتاگیردصورتمناسبواکنشتعهدیادعاوي...... وکاريونسبت به اولویت زمانی
م .نباشیخصوصایندراضافی

مناقصهازبیشترعمرانیهايپروژهدرچهوخریددرچهمناقصاتبرگزاريدراستانشهرداریهايدر-5
عنوانبهقیمتکمترینمناقصاتبیشتردرو. شودمیاستفاده) بازرگانیوفنیارزیابیبدون( ايمرحلهیک

د به عنوان برنده شناسایی شود و در این مناقصات پیشنهاترینمناسببایدحالیکهدرمیگرددشناساییبرنده
اعضاي کمیسیون ها و عوامل اجرایی از نظر روانشناسی دچارخطاي هاله اي هستند یعنی تصور می کنند که 

وژه یا خدمت مورد نظر را انجام داده است پس بهترین گزینه است ، لذا جهت کاهش شرکتی که سال قبل پر
هزینه باید : 

الف ) برآوردهاي اولیه جهت اجراي پروژه ها و ارائه خدمات بر اساس مطالعات دقیق توجیهی از نظر فنی و مالی 
و اقتصادي صورت گیرد .

ست از مناقصه دو مرحله اي استفاده گردد و درارزیابی پیمانکاران ب ) در پروژه هایی که ارقام از نظر ریال باال ا
به مواردي همچون نیروي متخصص ، امکانات مالی و فنی و ... توجه شود .



میخودعلمیکامالًرویکرديبااستانشهرداریهايدرریزيبرنامهمعاونتنمودنفعالواندازيراه-6
. گرددهزینهکاهشبهمنجرتواند

در رویکرد جدید معاونت برنامه ریزي ، پیشنهاد می گردد زیر مجموعه هاي زیر تعریف گردد :

الف) گروه تشکیالت و بهبود روشها : این گروه با مطالعه و بر گزاري جلسات می تواند موجب بهبود مستمر و 
حذف فعالیتهاي زائد و استاندارد سازي عملیات وفرآیند ها گردد.

ا کمک کارگروه هاي تخصصی دیگر می تواند نقش بسزایی در اصالح ساختار ها و فرآیندهاي کاري این گروه ب
کنونی شهرداري ایفا کند و مطمئاً با اصالح ساختارها و حذف فعالیتهاي غیر ضروري می توان در کاهش بسیاري 

از هزینه ها موثر باشد .

قه گمشده علم و عمل باشد ، و با ایجاد ارتباط با مراکز ب) مدیریت مطالعات و پژوهش : این قسمت می تواند حل
پژوهشی و دانشگاهها و دعوت از استادان و پژوهشگران در خصوص ارائه راه حل و پژوهش در مورد مسائل و 

دغدغه هاي سازمان شهرداري ، می تواند مفید به فایده باشد .

است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و ج) گروه برنامه و بودجه : بودجه ساالنه شهرداري عبارت 
فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهاي الزم 

براي تأمین هزینه انجام آن ها پیش بینی می شود متأسفانه با آنکه بودجه داراي اهمیت فوق العاده اي است اما 
ه دالیل مختلف از جمله ضعف سیستم مالی شهرداري ، نبود نیروهاي متخصص و... کمتر به اهمیت و راهبري ب

آن توجه گردیده است و هر ساله در زمان بودجه نویسی در شهرداري ، به سیستم بودجه برنامه اي کنونی در 
درصد)اضافه گردیده است .20صدي (معموالً

و بودجه در رویکرد جدید فعالیتی در تمام طول سال داشته باشد و نه صرفاًدر پیشنهاد می گردد گروه برنامه
زمان ارائه بودجه و یا گزارش تفریغ بودجه.



در باز تعریف و بازنگري از بودجه موارد زیر باید رعایت گردد:

توجه شود.به جاي توجه به عدد هاي ردیف هاي بودجه اي و پر کردن آنها به فعالیتها و عملکردها1-

به جاي اینکه بگوییم همه ردیف هزینه ها جذب گردیده است باید بر جذب و تخصیص منابع بر فعالیتهاو 2-
عملیات داراي ارزش افزوده چه اقتصادي و چه خدماتی ( اهداف و ماموریت سازمان ) تاکید داشته باشیم.

جه سازمانها و مناطق تابعه می تواند پیش بینی گروه برنامه و بودجه با مطالعه و کار مستمر در خصوص بود3-
هاي صحیح و نزدیک به واقعیت را در بودجه سازمانها و مناطق و مجموعه شهرداري انجام دهد .

هزینهکاهشموجبامانیاجرايیا) سپاريبرون(واگذاري،تهاتر،خریدصحیحهايسیاستاتخاذ-7
.گرددمی

بازرگانی کار آمد براي خرید هاي داخلی و خارجی : با مطالعه قرار دادهاي مختلف خرید الف) ایجاد یک واحد 
مبالغ قابل توجهی تحت عنوان پورسانت یا حق العمل خرید و یا هر عنوان دیگر به شرکتها و سازمانها پرداخت 

یرد.گردیده است که با ایجاد یک واحد بازرگانی کارآمد صرفه جویی در هزینه ها صورت میگ

یت و تحلیل ارزش زمانی پول در کلیه خریدها ،برنامه ها ، پروژه ها و ... که می تواند وسیله اي حساس-8
ارزشمند براي کاهش هزینه ها و مانعی براي خروج نقدینگی از شهرداري باشد.

انبارحذفمبنايبرموجودیهامدیریتیاصفرمبنايبرموجوديتکنیکازاستفاده- 9

؟استنیازانباروجودآیاکهگرددمطالعهتابعهمناطقوواحدهاوسازمانهاباید درشهرداریها و 

هزینه هاي پرسنلی ، اداري و تشکیالتی ، سربار ثابت و دهها مورد هزینه دیگري که در خصوص انبار پرداخت 
می گردد آیا واقعاٌ ضروري است ؟



موجب کاهش هزینه خواهد شدفعالیتمبنايبرهزینهسیستمازاستفاده–10

بکارگیري سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت مدیریت را در شناسایی حلقه ارتباطی و رابطه علت و معلولی -
بین فعالیتهاي عمده و هزینه ها ،کمک می کند.

ا تخصیص می یابد وسپس هزینه هاي در سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ابتدا هزینه ها به فعالیته-
تخصیص یافته به فعالیتها، بر مبناي میزان برخورداري هریک از محصوالت از فعالیتها ( خدمات ) تخصیص داده 

می شود.


