وا گذاری داراییهای  مالی :این بخش از منابع از دریافت وام و تسهیالت و یا
فروش اوراق مشارکت بدست می آید .در سال  99این بخش از تامین درآمد معادل
 1401میلیارد تومان و در حد  27درصد منابع مورد نیاز است.
کل مصارف شهرداری  5208میلیارد تومان و شامل سه گروه به شرح زیر است:
هزینه جاری شهرداری :به آن دسته از هزینه هایی که بابت نگهداشت سطح
خدمات شهر صرف می شود ،اطالق می شود .این بخش از مصارف شهرداری برابر
 1524میلیارد تومان و معادل  29دصد از کل مصارف را تشکیل می دهد.
تملك داراییهای سرمایهای (هزینههای عمرانی) :مصارفی که به موجب آن به
داراییها و سرمایه های شهر اضافه می شود اطالق میگردد .مانند ساخت پارک ،
توسعه شبکه حمل و نقل و اقداماتی که منجر به افرایش و توسعه زیرساختهای شهر
میشود .در سال  99مقدار  3460میلیارد تومان معادل  66درصد از مصارف شهرداری
بابت این بخش صرف میشود.
تملك داراییهای مالی (پرداخت  اقساط وام و بدهیها) :این بخش از مصارف
بابت بازپرداخت اقساط وامهای دریافتی و بدهی شهرداری صرف میشود .در سال
 99این مصارف  224میلیارد تومان و معادل  5درصد مصارف شهرداری است .
با توجه به موارد فوق کتاب حاضر تالشی است برای بیان بودجه سازمان بزرگ
شهرداری اصفهان به زبانی که قابل استفاده برای همگان باشد .امید است انتشار این
کتاب و بیان شفاف مسایل مالی گامی در جهت افزایش رضایت شهروندان فهیم کالن
شهر اصفهان باشد .

9
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تهــا و جاذب ههــای گردشــگری بســیار
نشــهر اصفهــان بــا برخــورداری از قابلی 
کال 
در زمین ههــای تاریخــی ،طبیعــی و انســان ســاخت بــا ارزش ملــی و فراملــی یکــی از
مهمتریــن شــهرهای کشــور بــه شــمار مــی آیــد.
اصفهــان بــا مســاحتی بالــغ بــر حــدود  550کیلومتــر مربــع و جمعیتی بالغ بــر دو میلیون
نشــهر پــر جمعیــت کشــور در قلــب ایــران واقــع شــده
نفــر بــه عنــوان ســومین کال 

جمعیت استان اصفهان

اســت .ایــن شــهر در حالــی  ( %0.5نیــم درصــد ) از وســعت کل اســتان را بــه خــود
اختصــاص داده کــه حــدود  %40جمعیــت اســتان اصفهــان در ایــن شــهر ســا کن
هســتند.
جمعیت شهر اصفهان
معادل  40درصد
مساحت استان اصفهان

مساحت شهر اصفهان
 550کیلومترمربع
معادل  0.5درصد

اصفهان
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در حــال حاضــر نــرخ باســوادی در کالنشــهر اصفهــان 92.4درصــد مــی باشــد و در
مجمــوع  358هــزار دانشآمــوز در مقاطــع مختلــف و  67هــزار حــدود دانشــجو
نشــهر اصفهــان بهگون ـهای
در ایــن شــهر مشــغول تحصیــل میباشــند .اهمیــت کال 
اســت کــه زیرســاختهای آن عــاوه بــر اینکــه بایــد تامینکننــده نیازهــای شــهروندان
ســا کن اصفهــان باشــد ،بایــد بخشــی از نیــاز شــهروندان شــهرهای اطــراف تــا شــعاع
 50کیلومتــری ماننــد نیازهــای حــوزه ســامت و درمــان ،خریــد ،تحصیــل و تفریــح آنها

نرخ با سوادی

92.4

را نیــز تامیــن کنــد.

درصد

یشــود .عمــده
از نظــر اقلیمــی ،اصفهــان جــز مناطــق کــم بــارش محســوب م 
رطوبــت و طــراوت شــهر اصفهــان مدیــون جریــان زاینــدهرود اســت و اصفهــان
شهــای مناســب و
بــدون زاینــدهرود ،خشــک و کویــری خواهــد بــود .عــدم بار 

358

هزار
دانشآموز

برداشـتهای نامناســب از ذخایــر آب زیــر زمینــی و تغییــر اقلیــم شــهر اصفهان باعث

67

هزار
دانشجو

شــده کــه زاینــدهرود در ا کثــر ما ههــای ســالهای اخیــر جریــان نداشــته باشــد .اهمیــت
ایــن موضــوع از آنجاســت کــه نــه تنهــا نیــاز مصرفــی شــهروندان بــه آب کــه حفــظ و
احیــای فضــای ســبز شــهر اصفهــان بــا مســاحت  55کیلومتــر مربــع را فقــط از طریــق
شهــای ســاالنه نمیتوانــد آب
آب حاصــل از جریــان زاینــده رود میســر اســت و بار 
مــورد نیــاز فضــای ســبز را تامیــن کنــد .بــر اســاس برآوردهــا نیــاز آبــی فضــای ســبز شــهر
اصفهــان در حــال حاضــر  56میلیــون متــر مکعــب اســت و بــا توجــه ایــن مطلــب
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56

اســتراتژی فعلــی شــهرداری اصفهــان حفــظ فضــای ســبز موجــود اســت و بــه همیــن

میلیون
مترمکعب آب
مورد نیاز در
سال 1405

یتــوان توســعه قابــل مالحظــه ای در ســالهای آتــی متصــور گردیــد .در ســال
دلیــل نم 
 1405نیــز نیــاز آبــی در حــدود  56میلیــون مترمکعــب در ســال خواهــد بــود کــه عمال
بیــش از حــدود  38میلیــون مترمکعــب آن قابــل تامیــن نخواهــد بــود .بنابرایــن در
صــورت ادامــه رونــد فعلــی ،معضــل کــم آبــی در طــول پنــج ســال آتــی شــهر یکــی از
اصلیتریــن مشــکالت شــهر و شــهرداری خواهــد بــود.

38

نشــهر اصفهــان از جملــه آلودهتریــن شــهرهای کشــور اســت بــه
از ســوی دیگــر کال 

میلیون
مترمکعب
آب قابل
تامین

طــوری کــه کیفیــت هــوا در بســیاری از روزهــای فصــول ســرد ســال بــه دلیــل پدیــده
وارونگــی هــوا ،بــه وضعیــت ناســالم و در مــواردی نیــز بــه وضعیــت هشــدار میرســد.
بــه عنــوان نمونــه در ســال  1398روزهــای ناســالم شــهر اصفهــان در پاییــز نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل از آن افزایــش  2.5برابــری داشــته اســت و از ابتــدای ســال تــا
نمــاه تنهــا  19روز پــا ک در ایــن شــهر وجــود داشــته اســت.
انتهــای آبا 
براســاس مطالعــات انجــام گرفتــه ،احتــراق حاصــل از منابــع متحــرک (وســایل نقلیــه)
و منابــع ثابــت (صنایــع و ســوخت خانگــی) اصلیتریــن علــل آلودگــی هــوا در ایــن
شــهر اســت .بــه عنــوان مثــال روزانــه  5میلیــون ســفر تنهــا در کالنشــهر اصفهــان انجام
14

یشــود .ســهم بــاالی
میگیــرد کــه نیمــی از آن بوســیله ســواری شــخصی انجــام م 
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اســتفاده از حمــل و نقــل شــخصی در شــهر ســبب گردیــده ،ســرانه مصــرف روزانــه

55

بنزیــن در شــهر اصفهــان روزانــه  1.4لیتــر به ازای هر شــهروند باشــد و در صــورت ادامه

کیلومترمربع
انواع
فضای سبز در
شهر اصفهان

رونــد افزایشــی ســهم اســتفاده از حمــل ونقــل شــخصی در شــهر ،معضــل آلودگــی هــوا
یکــی از مشــکالت جــدی در شــهر اصفهــان خواهــد بــود.
از جملــه موضوعــات مهــم در بودجــه چنــد ســال اخیــر شــهرداری اصفهــان موضــوع
مدیریــت ترافیــک و حمــل و نقــل عمومــی خصوصــا موضــوع قطــار شــهری بــوده و
طــی ســالهای اخیــر بیشــترین ســهم از بودجــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت .

70

موضــوع مهــم دیگــر وضعیــت زیســت محیطــی شــهر اســت  .شــهرداری بــا تخصیــص

درصد
در اختیار
شهرداری

بودجــه هــای مناســب طــی چنــد ســال اخیــر موفــق شــده فضــای ســبز عمومــی
مناســبی فراهــم نمایــد تــا عــاوه بــر ســرزندگی و طــراوت شــهر ،بخشــی از آلودگــی
هــوای شــهر کاســته شــود .در حــال حاضــر ســرانه فضــای ســبز  28متــر مربــع بــه ازای
هــر نفــر مــی باشــد کــه در مقایســه بــا ســایر کالنشــهرها مقــدار قابــل توجهــی اســت.
در حــال حاضــر  55کیلومتــر مربــع از انــواع فضاهــای ســبز در شــهر اصفهــان موجــود
اســت کــه  70درصــد از آن در اختیــار شــهرداری اســت و ســاالنه اعتبــارات قابــل
توجهــی از بودجــه شــهرداری را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.
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تعریف
بودجه

بودجــه ســاالنه عبــارت اســت از یــک برنامــه جامــع مالــی کــه در آن کلیــه خدمــات،
فعالیتهــا و اقداماتــی کــه بایــد طــی ســال مالــی انجــام شــود همــراه بــا بــرآورد میــزان
یشــود و پــس از
هزینــه و درآمدهــای الزم بــرای تامیــن هزینــه انجــام آنهــا مشــخص م 
تصویــب شــورای اســامی شــهر قابــل اجراســت.

اتریخچه
بودجه
هشرداری
اصفهان

بودجــه شــهرداری اصفهــان در ســال  1348یعنــی  51ســال پیــش ،معــادل ســی و
شــش میلیــون و یکصــد هــزار تومــان بــوده در آن زمــان اصفهــان حــدود  500هــزار نفــر
معــادل یــک چهــارم جمعیــت دو میلیــون نفــری فعلــی جمعیــت داشــته اســت .در آن
زمــان ماموریــت شــهرداری بیشــتر از نــوع خدمــات شــهری و صرفــا یــک نهــاد خدماتی
بــوده ولــی در حــال حاضــر خدمــات و نیازهــای شــهر فراتــر از یــک نهــاد خدماتــی اســت
و شــهرداری عــاوه بــر ماموریتهــای ســابق در جایــگاه مدیریــت شــهری و نهــادی
اجتماعــی محســوب مــی شــود .از ایــن رو توجــه بــه نــوع بودجهریــزی میتوانــد در
ارتقــاء جایــگاه و کیفیــت ســطح خدمــات و ســرویس هــا ی شــهرداری بــه شــهروندان
دارای اهمیــت باشــد.
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بودجه خوب چه بودجه ای است ؟
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اولویت تخصیص منابع به پروژههای دارای طرح مصوب
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