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 های مؤثر در عمران شهرسازمانفنی و اداری شهرداری و سایر  -امکانات مالی -5-3

  های مؤثر در عمران شهرو سایر سازمان امکانات مالی و فنی شهرداری -1-5-3

دسهرر  ماهاور به شههرداری رهرود درجه یر در جعه اسناد بودجه شهرداری از طریق مکاتبه و مرا

بودجهه نههها از طریهق   ،بودداسناد بودجه بهرای شههررد های شهری فاانررار گرفره است. ولی سایر ارگ

 گردد.تعییر و ابالغ میرقر در همدان مسمراک   در مواردیاسراهداری و فرماهداری و 

رداری که به مااور گ ارش شدد است، مجموع درنمدهای شهرداری رهرود مطابق اسناد بودجه شه

میلیون تومان اف ایش یافره  873به  0831ن تومان بودد که تا سال میلیو 432برابر  0831در سال درج یر 

دد است کهه باتوجهه درصد بو 48معادل  ،های شهرداری در طول دورد مذکور. رشد ساالهه درنمداست

همایاگر کاهش تدریجی بودجه و امکاهات شههرداری ، درصد است 41که بالغ بر به روهد معمول تورم 

. جدول زیهر توهوالت منهابر درنمهدی شههرداری رهرود باشدم ایر شهر میت رساهی به مردبرای خدما

 .سازدهمایان می 0834تا  0831های درج یر را بیر سال
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 31-34بندی منابر درنمدی شهرداری ررود درج یر : گرود810-0جدول

 منابر درنمدی بندی درنمدهاگرود
0831 

 ریال

0830 

 ریال

0834 

 ریال

 کمک و وام

 0848201 0143130 020731 های وزارت کاوررداختپ

 03171 88143 42313 ها و هدایا و اعرباراتکمک

 0202231 0144074 088883 جمر

 عوارض شهری

 42748 03710 87128 عوارض اخرصاصی در مول

 430417 333340 0813288 درنمدهای مسرمر

 411141 0282743 042811 سایر منابر

 0480323 4874411 0804344 جمر

فروش اموال و 

 خدمات

 833387 44484 848402 درنمد از خدمات شهرداری

 74448 483821 84440 درنمد از اموال شهرداری

 283781 887414 888411 جمر

 8321148 8384880 4024874 جمر کل

 مأخذ: شهرداری ررود درج یر، گ ارش مالی

های وزارت کاور به شههرداری رهرود درجه یر رطهر و طهری تجمیهر به بعد کمک 0832از سال 

ههای جدول زیر منابر درنمدی شهرداری ررود درج یر و تغییهرات سهههههال .عوارض جایگ یر نن شد

 دهد. را هاان می 31-38
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 38-31بندی منابر درنمدی شهرداری ررود درج یر : گرود810-4جدول 

 درنمدیمنابر  بندی درنمدهاگرود
0838 

 ریال

0832 

 ریال

0831 

 ریال

 کمک و وام

 1 1 41111 های وزارت کاورپرداخت

 013081 83824 28828 ها و هدایا و اعرباراتکمک

 013081 83824 083828 جمر

 عوارض شهری

 4020287 0431048 0322230 عوارض اخرصاصی در مول

 8448113 4713487 8014481 درنمدهای مسرمر

 03841 442011 718221 ر منابرسای

 8138011 2438808 1718018 جمر

فروش اموال و 

 خدمات

 218844 402834 280830 درنمد از خدمات شهرداری

 032018 088274 88802 درنمد از اموال شهرداری

 137741 827380 242441 جمر

 8774181 1844108 8838247 جمر کل

 ارش مالیمأخذ: شهرداری ررود درج یر، گ 

 :ررسی استب امکاهات فنی شهرداری  ررود درج یر درغالب دو موضوع جداگاهه رابل

 یا کارکنان شهرداریهیروی اهساهی  الف(

 یا ماشیر نالت شهرداری هیروی ماشینی  (ب

هفر گ ارش شهدد  7 ،به غیر از شهردار  0831کارکنان شهرداری ررود درج یر در پایان سال تعداد

  .0یک هفر با توصیالت سیکل بودد است هفر دیپلمه و ششکه شامل  است

 

                                                      
 رابل ذکر است هیروی مکاهی د یا ماشیر نالت شهرداری  به مااور اعالم هادد است. -1
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