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:عنوان دوره 
آشنایی با وظایف شهرداری و 

شورای اسالمی شهر 



شرکت کنندگان
مدیران و کارشناسان دفاتر ستادی 
استانداری و  فرمانداریهای تابعه  

استان
:گردآورنده

محمد علی طاهری
استانداری چهارمحال و بختياری 

حوزه عمرانی

1398تیر ماه  



مقدم مدعوين محترم را گرامي ميداريم

مقدم مدعوین عزیز را گرامی

ميداریم  

مرکز علمی کاربردی استانداری



تعریف شهرداری-
تاریخچه تاسيس شهرداری در ایران-
مقدمه -
قانون شهرداری -
قانون تشکيالت شوراهای اسالمی کشور-
نظارت-
اموال شهرداری-
بودجه شهرداری ها  -
اصول بودجه -



بهداریکهگردیدهتشکيل<<داری>>و<<شهر>>کلمهدوازلغوینظرازشهرداری
میباشداطالقشهرداریدارایکهجاییبه1362سالازپسوشهرمدیریتوادارهمعنی

ح،اصطالدرودانستشهرادارهسازمانتوانمیراشهرداریلغوینظرازبنابراین.گردید
عمومیخدماتارائهومحلیامورادارهمنظوربهکهشودمیگفتهواحدیبهشهرداری
برهاشهرداری.شودمیتشکيلشهریخصایصباجمعيتیمرکزیكدرشهروندانموردنياز

نجاآازواندشدهتشکيلشهرونداننيازمندیهایرفعوخدماتارائهشهری،مدیریتاساس
وامکاناتنيازها،دركوتشخيصامکانسایرین،ازبيشمحلهرساکنانوشهروندانکه

یاردفانتخابباویکدیگرمشارکتبابایستمیلذادارند،رامحلیاشهرآناحتياجات
.مایندناقدامشهرداریتأسيسبهگيردمیعهدهبررانيازهااینرفعمسئوليتکهافرادی
ایهموسسشهرداریکشوریخدماتمدیریتقانونوکشورعمومیمحاسباتقانونبرطبق
دودهدرمحقانونگذارسویازمحولهتکاليفووظایفحدوددرکهدولتیوغيرعمومیاست
شدهتعييندرمحدودهرفاهیوشهریخدماتارائهبهمکلفسازماناین.کندمیفعاليتشهر
ورایشنظر،زیرموضوعهمقرراتوقوانينومصوبهایبرنامهوبودجهبهباتوجهواست

.داردعهدهرابرشهرامورادارهکشوروزارتوراهنماییهماهنگیباوشهراسالمی

شهرداریازتعریفی



قمری1325سالازمشروطيتانقالبازبعدبایدایراندرراشهرداریفکرتاسيسپيدایش
سلطنتزماندرآنازقبلکهرادانست،زیرااقداماتیشمسیهجری1286بامطابق

اکبانپچندگماردنومعابربعضیروشناییبرایفانوستعدادینصبباشاهناصرالدین
استمدهآبعملبزرگشهرهایازایپارهوتهرانهادرکوچهبعضینظافتمنظوربه(رفتگر)

.کردقلمدادشهرداریتاسيسعطفنقطهتواننمی
قانونشمسی1286سالدرملیشورایمجلساولدورهدرچهاگراستقرارمشروطيتازپس

دروشروع1288یعنیبعددوسالازآناجرایولیشدتصویب(شهرداری)بلدیهتشکيل
.نمودکاربهوآغازگردیدتشکيلبلدیهشهرهاازاندکیتعداد

واجتماعیواداریشوونتمامدرکهيراتیيتغوتااصالحنتيجهدر1300سالهایازبعد
ليهکدربزودیویافتایتازهحياتنيزوجودآمد،شهرداریبهکشورواقتصادیاسیيس

.کردشروعراخودگردیدوفعاليتتشکيلشهرها

ایراندررشدشهرداریوتاسيستاریخچه



رسيدهملیشورایمجلستصویببهشمسی(1283)قمری1325سالدرکهبلدیهقانون
وبالاجراماندهمدتاینطیآنموادازبود،زیرابعضیباقیخودقوتبه1309بودتاسال

ازدیگریقانون1309درسال.بودیافتهتغييردیگرمختلفقوانينبموجبازآنتهاییمیاقس
.شدلغوکامالقبلیقانونآنموجبوبهگذشتتصویب
درسال)سالسهازپسگذشت،ولیتصویباز1328سالدرشهرداریقانونسومين
وایحلاجرایوتصویببرایکهاختياراتیازاستفادهبامصدقدکتردولتزماندر(1331
تغييراتیبافوققانونیالیحه1334ماهتيردرسپسویافتتغييربود،شدهدادهاوبهقانونی

موقعبهموقتامجلسيننهاییتصویبتاشدرسيدومقررمجلسينمشتركکمسيونتصویببه
عنوانتتحنيزرسيد،اکنوننهاییتصویببهبعدهاکهقانونیالیحههمين.شوداجراگذارده

.شودمیاستفاده«شهرداریقانون»



استتخصصیوعلمیموضوعیكشهرداریوشهروند–شهرمسالهکهپذیرفتباید

مطالبمتمااینبنابرنمودتعریفاجتماعیعلومهایرشتهسایرازجداراآننميتوانو

يزنمحلیحکومتهایمورددرشدهتعریفملیحکومتیكمورددرکهموضوعاتیو

.داردعينیمصداق

ادازدی–نشينیشهربرایافزونروزتقاضای:شهریمدیریتمشکالتمهمترین

فمصربهتبدیلعمالًکهشهروندانزندگیالگویعمدهتغييرات–شهرهاجمعيت

رایبوندانشهرفشاراقتصادیواجتماعیمشکالتومسائل–اندشدهمطلقکننده

اینکههستندماشهرهایچالشهایبزرگترینشهریخدماتمتعددانواعدریافت

شهرهاردامکاناتومنابعمحدودیتميکنندکهنمایانبيشترراخودشانزمانیمشکالت

.ميباشدگریبانبهدستآنباشهریومدیریتاستمشهود

:    مقدمه 



نيستشهرامورادارهوشهریمدیریتتخصصیئلمسابهورودهدفگذرایندر

دررداریشهوشهراسالمیشورایوظایفباکارشناسانومدیرانبيشترآشناییبلکه

مقرراتوقوانينباشهرهااسالمیشوراهایمصوباتتطبيقبامرتبطمسائلخصوص

زینههودرآمد–بودجه–مالیمسائلرویکردبا(مصوباتتطبيقهيات)کشورجاری

بهیدستيابجهتقانونگذاریومدیریتنحوهبرنظارتوشهرهایسرمایهواموال–

یشهرمدیریتاصلیعاملدوبينهمکاریوتعامللذا.باشدمیانتظارمورداهداف

لبطرااجراییدستگاههایسایرباهماهنگیوشهرداریوشهراسالمیشوراییعنی

.ميکند

:    مقدمه 



مربوطههایتبصرهوبند28درشهرداریوظایفشرحشهرداری،قانون55درماده

داریشهرکهشویممیمتوجهوظایفاینبهتوجهبالذا.استآمدهمشروحصورتبه

شهروندانبهرسانیخدمات“عمدتاکهخودسازمانیرسالتواهدافبهنيلبرایها

وایمنیوحفاظت،اقتصادی،بهداشتی،فرهنگی،عمرانی)مختلفهایزمينهدر

.دارندشهرامورادارهجهتسرمایهومالیمنابعبهنيازباشدمی(........

تحمای،بنگاه،بهداشتیفرهنگیموسساتتاسيسبهکمك–ش.ق55ماده6بند

باغه،کتابخانوتيمارستانوخوارگاهشير،درمانگاه،پرورشگاهونوانخانهومادران

دتمساعوموسساتقبيلاینبهکمكهمچنينوفرهنگیهایخانه،هاموزه،کودکان

المیاسشورایتصویبباشهرداریامورقبيلاینبه(مصوباعتباراتحددر)مالی

قانون شهرداری

1



بهمعينشرایطباویارایگانبهمالکيتحفظباخودبهمتعلقابنيهواراضیازشهر

.گذاشتخواهدمربوطهموسساتاختياربهاستفادهوساختمانمنظور

.دعاویازودفاعدعویاقامهومنقولغيرومنقولدارائیکردنادارهوحفظ–7بند

.بودجهتفریغوبودجهواصالحمتمم،بودجهوتنظيمبرآورد–8بند

شهرنامبههدایاواعاناتوقبولاهدا–10بندشهرداریمعامالتانجام–9بند

:مالیمقرراتببند–شهرداریقانونهفتمفصل

ابلقشهراسالمیشورایتصویبازپسکهایستبودجهدارایشهرداریهر:65ماده

.باشدمیاجرا

(نداسفآخرتافروردیناول)استشمسیتمامسالیكشهرداریمالیسال:66ماده

قانون شهرداری

2



ایشوربهراخودساليانهبودجهماهدیآخرتامنتهیاستمکلفشهرداری:67ماده

وگیرسيدآنراسالهرماهاسفندازقبلبایدنيزشوراونمایدپيشنهادشهراسالمی

بهشتاردیآخرتاراسالهربودجهتفریغاستموظفشهرداریهمچنينوکندتصویب

تصویبورسيدگیراآنماهخردادآخرتابایدنيزشوراوتسليمشورابهبعدسالماه

.نماید

وسازمانیهایهزینهتامينبرایشهرداریاعتباراتتخصيصوبودجه:68ماده

بهانونقبموجبکهتکاليفیسایروخيریه،امورنظامیغيردفاعاموروشهرداریاداری

واتاحتياجبهتوجهباکهبودخواهدتقسيماتیاساسبرشدهمحولهاشهرداریعهده

انميزصورتهردرباشدرسيدهشوراتصویبوشهرداریپيشنهادبهمقتضيات

.باشدکمترساالنهبودجهصددرچهلازنبایدعمرانیاعتبارات

قانون شهرداری

3



بایددرسمیشهراسالمیشورایتصویببهکهاعتباراتیمصرف:68ماده1تبصره

.باشدشهراسالمیشوراینظارتباوشهرداریهمانحوزهدر“منحصرا

صورتبعدماهپانزدهمتامنتهیباریكماهششهراستمکلفشهرداری:71ماده

عموماطالعبرایرسيدهشوراتصویببهکهراشهرداریهزینهوآمددرازجامعی

.نمایدارسالکشوروزارتبهراآنازنسخهسهومنتشر

خواهدشهرهمانمصرفبه“منحصراشهرداریهردرآمدوعوارضکليه:73ماده

.رسيد

عوارضوصولاجرایینامهآئينشهراسالمیشورایتصویبباشهرداری:74ماده

.نمایدمیتنظيموتدوینراشهرداری

قانون شهرداری

4



مییافتدرشهرداریتوسطکهوجوهیکليهوهادرآمدهمچنينوعوارض:78ماده

.متمرکزشودبانكدرشهراسالمیشوراینظارتبابایستیشود

دربایدشودمیدادهشهرداریبهامانتیاسپردهبنامکهوجوهی:78ماده2تبصره

وسپردهوجوهدرنداردحقعنوانهيچبهشهرداریوشودنکهداریمخصوصیحساب

درمطالبهاستحقاقتاریخازسالدهازپسولی)).نمایدتصرفیودخلاماناتیا

یعمومدرآمدبهرانشدهمطالبهوجوهتواندمیشهرداری،ذینفعمطالبهعدمصورت

داختپربرایخودبودجهدرمتناسبیاعتبارسالهربایدشهرداری.نمایدمنظورخود

احرازواوقانونیمقامقائمیاذینفعمراجعهصورتدرتانمایدمنظورهاسپردهقبيلاین

استلفمکشهردارینباشدکافیاعتبارهرگاهشودپرداختمزبوراعتبارازاستحقاق

.بپردازدخودجاریدرآمدازراوجوهقبيلاین

قانون شهرداری

5



ترعایومثبتاسنادبامصوببودجهحدوددرشهرداریهایپرداختکليه:79ماده

ردارشهوحسابداریرئيسامضایبهبایداسناداینآمدخواهدعملبهمالینامهآئين

دباششهراسالمیشورایقبولموردکهآنانمقامقائمیاوبودخواهندذیحسابکه

.برسد

بهراقبلماههزینهوآمددرحسابماههرپانزدهمتامنتهیاستموظفشهردار

.کندتسليمشهرشورای

خواهداینامهآئينطبقهاشهرداریمالیمقرراتومعامالتانجامنحوه:104ماده

(1345مصوب(.برسدتصویببهوتهيهکشوروزارتتوسطکهبود

قانون شهرداری

6



:اموالومالیمسائلبامرتبطشهراسالمیشورایوظایف

ولمنقاموالوجنسی–نقدیدارایيهایوسرمایهحفظوادارهحسنبرنظارت–8بند

هکایگونهبهآنهاهزینهوآمددرحساببرنظارتهمچنينوشهرداریمنقولغيرو

.نباشدشهرداریامورعادیجریانمخل

توسطیکبارماهششهرکهشهرداریهزینهودرآمدجامعصورتتائيد–10بند

توزاربهآنازاینسخهارسالوعموماطالعبرایآنانتشاروميشودتهيهشهرداری

.کشور

وشهرداریساالنهبودجهتفریغوبودجهمتممواصالح-بودجهتصویب–12بند

مچنينهوشهرداریهامالینامهآیينرعایتباشهرداریبهوابستهشرکتهایوموسسات

.شهرشورایبودجهتصویب

قانون تشکيالت شوراهای اسالمی کشور80ماده 

7



:اموالومالیمسائلبامرتبطشهراسالمیشورایوظایف

شهرشورایتائيدباکههاییحساببهشهرداریدرآمدهایکليه–12بندذیلتبصره

.شدخواهدهزینهمربوطهقوانينطبقوواریزشودمیافتتاحهابانكدر

–لغمببهنسبتدقيقبررسیازپسشهرداریپيشنهادیوامهایتصویب–13بند

.کارمزدميزانومدت

اجاره–مقاطعه–فروش–خریدازاعمآنهابرنظارتومعامالتتصویب–14بند

صالحوهصرفگرفتننظردرباپذیردمیصورتشهرداریوشهرنامبهکهاستيجارهو

.شهرداریمعامالتومالیآئينامهمقرراترعایتباو

وصویبتاختيارميتواندشوراشهرداریامورپيشرفتدرتسریعمنظوربه–تبصره

.نمایدواگذارشهرداربهش.م.آرعایتبامعينیميزانتارامعامالتانجام

قانون تشکيالت شوراهای اسالمی کشور80ماده 

8



:اموالومالیمسائلبامرتبطشهراسالمیشورایوظایف

باآنبهوابستهسازمانهایوشهرداریتوسطشدهارائهخدماتنرختصویب-26بند

.ش.م.آرعایت

–موسسات–سازمانهاکليهوشهرداریمالیامورادارهحسنبرنظارت-30بند

وعمومیاموال–دارائيها–سرمایهحفظوشهرداریتابعهووابستهشرکتهای

رسحسابانتخابباآنهاهزینهودرآمدحساببرنظارتهمچنينشهرداریاختصاصی

مقرراتاساسبرالزمپيگيریهایوشهرداربهتخلفونقضموارداعالمورسمی

.قانونی

عایترباومثبتهاسنادبامصوببودجهحدوددرشهرداریپرداختهایکليه–1تبصره

ردارشهامضایبهبایداسناداینکهآیدمیعملبهشهرداریمعامالتیومالیمقررات

.برسدباشندشهرشورایتائيدموردکهآنانمقامقائمیاذیحسابو

قانون تشکيالت شوراهای اسالمی کشور80ماده 

9



جهترارسمیحسابرسگزارشازنسخهیكاستموظفشهریشورا–2تبصره

.نمایدارسالکشوروزارتبهقانونیاقدامهرگونهوبررسی

راخودهزینهوبودجهصورتمالیسالهرپایاندراستموظفشورا–31بند

ونشهرستاشورایبهبررسیجهتراآنازاینسخهونمایدمنتشرعموماطالعجهت

.کندارسالاستان

قانون تشکيالت شوراهای اسالمی کشور80ماده 

10



.تاسنگریستنوکردننظر–فراست–زیرکییعنیلغتدرنظارت

ویدهميگردمحسوبشغلیبازدیرازوبودهامورجریاندرمراقبتاومقاموناظرعمل

ربنظارتآنمهمترینکهبودهامورازبخشیجریانحسنوادارهمسئولآنمتصدی

.استبودهخرجودخل

اببعداًولیبوده(قزلباشان)اولترازامرایمختصنظارتصفویهعهداوایلدر

افرادایرسبهشغلاینتمدنهاواجتماعیزندگیپيشرفتواقتصادیمراوداتگسترش

خانهنظارتبعنوانایادارهقاجارباردردرهابعد.گردیدواگذارترمطيعوترمقرب

.داشتبعهدهراارزاقحفظوخریدنظارتکهشدتشکيل(دارالنظاره)

: نظارت 

11



سئلهمبيشمارمقرراتوقوانينتدوینوبشریجوامعومردمزندگیشدنمدرنيزهبا

.مدآبوجودمتعددیکنندهنظارتدستگاههایوکردپيدابيشتریاهميتنظارت

اختصارهببلکهنداریمنظارتیدستگاههایتخصصیوظایفبهورودقصدگذرایندر

:ميشوداشارهنظارتانواعبه

مختلفطرقازاجراييدستگاهوسيلهبهكهاستنظارتي:ادارینظارت

هزينهانجاموآمددروصولمراحلصحيحاجرايبرنظارتوآماري–حسابداري

ازعملياتينظارت.باشدمينيزفيزيكيپيشرفتوعملياتبرناظروميگيردصورت

وپروژهازناظرمهندسانوفنيكارشناسانآنبموجبكهاستادارينظارتهايجمله

(حسابرسيمراحلش.م.آ44ماده).گيردانجامميتواندنيزشهريواداريخدمات

: نظارت 
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انبعنوخودقانونیوظایفاجرایدرشهراسالمیشورای:پارلمانینظارت

اشندميبشهرداریهاوشهرکهمحلیحکومتهایقانونگذاروشدهتلقیمحلیپارلمان

.ميگردندمحسوب

طریقازاساسیقانون174اصلاجرایدرقضائيهقوهنظارت:قضایینظارت

نظررزیامورجریانوقوانينصحيحاجرایحسنبهنسبتکشورکلبازرسیسازمان

سازمانتشکيلقانون2مادهالفبنداستنادبهلذا.ميگيردصورتقضائيهقوهرئيس

ازمانسوظایفازوابستهموسساتوشهرداریهاازمستمربازرسیکشورکلبازرسی

.ميباشدموصوف

: نظارت 
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:اموال
ازاعمشهرداریاموالشهرداریهامالینامهآئين45مادههفتمفصلدر

تقسيمیعموماموالواختصاصیاموال:ميشودتقسيمنوعدوبرمنقولغيرومنقول

.گردیده

تصرفحقشهرداریکهاستاموالی:شهرداریاختصاصیاموال

.نآنظایرواثاثهوابنيهواراضیازقبيلداردراآنهابهنسبتمالکانه

برایوبودهشهربهمتعلقکهاستاموالی:شهرداریعمومیاموال

–ادینمي–خيابانها–عمومیمعابرماننداستیافتهاختصاصعموماستفاده

..وکاریچمن–اشجار–عمومیانهار-برگردانسيل–گورستانها–پلها
14



:اموال
وآمادهوحفاظتشهرداریوظيفه(ش.م.آ46)مادهشهرعمومیاموالمورددر

بهسبتناشخاصتصرفوتجاوزازجلوگيریوعموماستفادهبرایآنساختنمهيا

يتموقعوحالتتغييربنحویعمومیاموالازبعضیکهصورتیدرواستآنها

جزءهرشاسالمیشورایتشخيصبهشودسلبآنازعمومیاستفادهقابليتکهدهد

.ميشودمحسوبشهرداریاختصاصیاموال
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:استاستواراصلدوبربودجهوجودیفلسفه

.استافزایشورشدحالدرمرتباًنيازهااینکه:بشریجوامعنياز–1

.ميباشندنيازهاکنندهتامينکه:محدودمنابع-2

شهروندانبهخدماتارائهواجتماعیوعمومینيازهایرفعمسئولکهکسانیلذا

پسسومشخصدارندعهدهبرکهوظایفیانجامبرایراخوداهدافابتداناچارندهستند

دنامحدونيازهایبينبنحویراخودمحدودمنابعوکنندریزیبرنامهآناساسبر

ستدخودهایخواستهبهمتناسبحددرمطلوبشرایطدربتوانندکهنمایندتوزیع

((استبودجهسندپياماین)).یابند

: بودجه 
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ه  نامه مالی شهرداریها مصوب تيرمان یيآدرقسمت دوم از فصل اول 
:بودجه چنين تعریف شده است1346

بـودجـه

ه بودجه ساالنه شهرداری عبارت است از یك برنامه جامع مالی ک»

الی اقداماتی که باید درطی سـال مـ  ودر آن کليه خدمات وفعاليتها

انجام شود،همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمـدهای الزم  

ویب برای تامين هزینه انجام آنها پيش بينی می شـود وپـس از تصـ   
ش. م . آ 23ماده «.اجراستشهرقابل اسالمی شورای 

00
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ورددابسزايينقششهراسالميشورايبودجهفراينددر

اجتنابوقانونيتكليفيكبلكهضروريتنهانهنقشاين

.استناپذير

ازيكيبودجهاعمالطريقازاجتماعيعدالتتامين-

ياساسنقشميانايندركهاستشهردارياصليوظايف

.نمايدايفاشهراسالميشورايبايدرا

: بودجه 
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تباطيارحلقهشهرداريهادرنويسيبودجهاينكهبهتوجهبا

فوظايبهنظروبودخواهدشهرداريوشهروندوشهربين

دجهبوتنظيموتهيهمراحلدرشهراسالميشورايخطير

برنظارتوايبودجهاهدافاجراي–بودجهتصويب–

اراهكارهازبرخيبهگذراوكوتاهاياشارهبودجهاجراي

.ميشودايبودجههايمشيوخط

: بودجه 
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اشهرداريهبودجهدركهاساسيايراداتمهمترينازيكي

بهرسانيخدماتدرتاخيربهمنجرواستمشهود

بموقعپرداختعدم–هاپروژهاجرايعدم–شهروندان

.دميباشبودجهكسريموضوعشدهپرسنلمزايايحقوق

خدماتبهايرويهبيكردناضافهبانبايدبودجهكسري-

.شودجبرانجديدعوارضوضعو

: بودجه 
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.ودشجبراندارائيهاواموالفروشبانبايدبودجهكسري-

اختپردجهتتسهيالتوواماخذبانبايدبودجهكسري-

.شودجبرانروزمرهوجاريهايهزينه

ترعايوشهريامتيازاتفروشبانبايدبودجهكسري-

حقوقتضيعوشهرسازيمقرراتوضوابطنكردن

.شودجبرانمجازغيرسازهايوساختدرشهروندان

: بودجه 
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غيرهايهزينهكاهش:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

.داشتنظرمدراضروري

بهرمنجكهفعاليتهايي:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

رسانياطالعونموداحصاءراميشودخدماتارائه

(الكترونيكدولت).كرد

وهاپروژهاجرايزمان:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

.كردكوتاهراخدماتارائه

: بودجه 
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وددرخرينزديكرقابت:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

.كردفراهمراپيمانكارانواشخاصبينخدماتارائه

ندانشهرومشاركتزمينه:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

.هاپروژهوشهريآورسودطرحهاياجرايدر

تقويتوشناسايي:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

جهتتشويقيابزاربكارگيريومستمروپايداردرآمدهاي

.پرسنلوشهروندانبرايآمددروصول

: بودجه 
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وددرخرينزديكرقابت:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

.كردفراهمراپيمانكارانواشخاصبينخدماتارائه

ندانشهرومشاركتزمينه:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

.كردفراهمهاراوپروژهشهريسودآورطرحهاياجرايدر

تقويتوشناسايي:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

جهتتشويقيابزاربكارگيريومستمروپايداردرآمدهاي

.بردكاربهراپرسنلوشهروندانبرايآمددروصول

: بودجه 
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رصتفبهتبديلتهديدها:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

.شودبالفعلبهتبديلبالقوههايتواناييوگردد

جملهازقانونيابزار:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

.گرددفعالمطالباتوصولجهتش.ق77كمسيون

تيدريافتسهيالتووام:بايدبودجهكسريجبرانجهت-

مصرفبهشهرهادربازدهزودوآمدزادرطرحهايجهت

.برسد

: بودجه 
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نظردمرااصوليبايدنويسيبودجهوبنديبودجهدر

:نمودرعايتوداشت

.ستاناپذيرانكاراصليكه:اصولبرقانونتقدماصل•

ساليكشهرداريماليسالش.ق66ماده:بودجهساليانهاصل•

.يابدميخاتمهاسفندپايانتاوشروعفرورديناولازشمسي

(ش.م.آ)43و42–37مواد:هزينهبرآمددرتقدماصل•

ش.ق71مادههاهزينهودرآمدهابينتوازن:بودجهتعادلاصل•

: اصول  بودجه 
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بودجهيكدارايفقطسازمانياشهرداريهر:بودجهوحدتاصل

بهبتصويبرايوشودنوشتهسنديكدرمخارجوعوايدكليهوباشد

.شودارسالشهرشوراي

مقررودشميگفتهنيزبودجهكامليتاصلكه:بودجهجامعيتاصل•

ردناخالصبطوروتصرفودخلهيچگونهبدوندرآمدهاكليهكهميدارد

تهاتريمصوبات(ش.م.آ)37ماده.شودمنعكسبودجه

ش.ق79مادهبودجهحددرپرداختها:بودجهتحديدياصل•

: اصول  بودجه 
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حدرعايتوشهرداريقانون68ماده:بودجهتخصيصاصل

خصوصدرشهرداريوكشورجاريمقرراتوقوانيندرمقررنصابهاي

.شهرداريايهزينهودرآمديرديفهايكليه

آئينامهخصوصدرشهرداريقانون74ماده:درآمدهاتخمينياصل•

.شهرداريهاعوارض

بطوريتخصصهايدورهدرلذاگرديدهارائهمختصربصورتمطالب:نكته•

.ميشودارائهوپيگيريموضوعكاربرديومشروح

: اصول  بودجه 
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شركتدورهايندرحوصلهباكههمكارانهمهازتشكرضمنخاتمهدر

مقرراتوقوانينازگرفتهبرشدهارائهمطالبكهسازدمينشانخاطر،نمودند

بههتوجبااداريومالينظاماتاينكهبهنظروبودهشهرداريوكشورجاري

بهوبودهبعدياصالحاتومكانوزمانمشمولجامعهشرايطونيازها

بهبرداريبهرهبمنظوررادوستانتوجه،استتغييرحالدرمداومصورت

اميگباشيمتوانستهكهانشااهلل.ميداردمعطوفبعدياحتمالياصالحات

مههبابتاز.باشيمبرداشتهشهروندانبهخدمتارائهجهتكوچكهرچند

ش-ه1398ماهتيرطاهري–باشيدموفق،دارمحالليتطلبهاكاستي
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