
مندي از تسهیالت یکی از احتیاجات ضروري و اولیه جامعه شهري، زندگی در محیطی تمیز، پاکیزه، سالم و بهره
تحصیل، درآمد و درنهایت محیطی سالم و آرام براي حفاظت و حراست وآمد آسان، زندگی اجتماعی شامل رفت
هاي مشترك محلی استعنوان نیازاز خانه، مسکن و اموال، به

ترین نهاد خدمتگزار مردم دانست که درصورت تأمین منابع توان کاملاساس مدیریت شهري را میهمینشاید بر
خودکفاییسیاستبهتوجهبا. کندتأمینوبرآوردهرانشینیشهرزندگیاولیههايخواستهتوانندمالی می
باره منبع اصلی یکهاي دولتی حذف شد؛ بهتصویب شده و کمک1362سالبودجهقانوندرکههاشهرداري

عنوان هاي شهري دریافت سهم هر یک از شهروندان بهها از بین رفت و لذا تنهاراه تأمین هزینهدرآمد شهرداري
ترتیب منطقی خواهد بودکه هر شهروندي که از اینکنندگان مستقیم از خدمات شهري قرار گرفت و بهاستفاده

کند، سهم بیشتري را نیز پرداخت کند.خدمات بیشتري استفاده می

ترین منبع ها، پایداري منابع درآمدي است؛ یکی از مناسبنکته حائزاهمیت در بحث تأمین منابع مالی شهرداري
کارآمدکردن نظام تشخیص اقتصادي است که زیربناي رشد اقتصادي را براي در حوزه اقتصاد شهري،درآمدي 

همه قسمت میهاي مجموعه مدیریت شهري فراهم سمت منابع ها باید در ماهیت خود بهسازد. درآمد شهرداري
ها هاي درآمدي شهرداريردیفپایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدي ناپایدار جاي خود را در 

اکنون برانگیز است که همتأملنیزنکتهاینگفتنراستاهمیندر. بدهدبه منابع پایدار، مستمر و قابل وصول
کند که میلیارد تومان هزینه میشهرداري مشهد مقدس براي مدیریت شهر و ارائه خدمات شهري روزانه سه

ها وارد اي در ارائه خدمات شهرداريشدن اقتصاد کشور نباید خدشهال و پاییناساس همه اوج و رکودها یا بااینبر
ماه از سال گذشته و روزهاي پایانی آذرماه امروز که تقریبا نُهبهکند. در حوزه اعتبارات خدمات شهري و عمرانی تا

مشهد در نظر گرفته میلیاردي که در حوزه خدمات شهري و عمرانی شهرداري هزارکنیم، از سهرا سپري می
هاي شده، حدود هزارمیلیارد تومان آن تأمین شده است که بخش درخورتوجهی از این رقم مربوط به پروانه

وساز و جرائم ساختمانی اقشار جامعه است.ساخت

تر و بدون منظور همراهی بیشتر و مشارکت موثرتر مردم براي ارائه خدماتی مناسبدر برنامه پنجم توسعه و به
الیحهاین. کننداند بهاي خدمات شهروندي اخذها موظفآماده است که شهرداري) 174وقفه (متن صریح ماده

شدن آن در نگاه اول ممکن است براي برخی افراد نارضایتی ایجاد کند که ضرورت این پرداخت چیست طرحمو



در ابتداي امر طبیعی است؛ اما اینکه شود؟ طرح این موارد و آیا آنکه عدالت اجتماعی در این حوزه رعایت می
کنند، این موارد را وجهی را پرداخت نمیمندي از خدمات شهري هیچچرا برخی اقشار جامعه باوجود بهره

شوند که حضور این افراد براي میلیون زائر وارد مشهد مقدس می25ساالنهنمونهعنوانبه. بودگو خواهدپاسخ
آوري پسماند این جمعیت بهایی پرداخت شده است؟ بین آیا براي جمعایناما دراي محل کسب درآمد است؛ عده

شود؟میآیا براي زیبایی شهر و فضاي سبز ریالی پرداخت

گرفتن مشکالت بودجه دولت نظیر آنکه مقرر شده گویی به این سواالت و نیز درنظراگر همه این موارد و پاسخ
ها پرداخت کنند، اما این رقم کمتر ر ارزش افزوده اعتباراتی را به شهرداريبود از محل تجمیع عوارض و مالیات ب

ها باید خودکفا شوند و این موضوع مستلزم رسیم که شهرداريشده است، به این نکته میبینیاز نصف رقم پیش
یی است هاآن است شهر به دست مردم و مشارکت مردمی مدیریت شود.الیحه بهاي خدمات شهروندي از برنامه

، پویاتر باشدو تر یمناگر شکل شهر کند. اتر و پویاترکردن آن کمک شایانی میکه به توسعه پایدار شهر، ایمن
اومتداجتماعی،تعاملولتاعدیشافزابهمنجرمراینا. شود میـی بیشترمحلت دماـخر و کاوکسباز حمایت 
نتیجهشهرونديخدماتبهايموضوع. شودمیشهراريپایدوبیشترتمکاناابهنهمگاـیسترسدوفرهنگی

تید حوزه و دانشگاه است که با همیاري و همدلی اسانخبگان،بااندیشیهمکارشناسی،متعددجلساتهاماه
.کندتواند نقش مؤثري درراستاي تحقق عدالت اجتماعی ایفاعموم شهروندان مشهد مقدس می


