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 ها و اعتبارات شهرداری آمدچگونگی رشد در -2-5-3

طول شش سال اخیر که آمار منابع درآمدی شهرداری قروه درجزین موورد بررسو  در مجموع در 

درصد آن  6/6که فقط   میلیون تومان بوده 6581معادل ، کل درآمد شهرداری این شهر گرفته استقرار

درصد  85و درصد از طریق عوارض شهری  2/85 .استمین شده أت یهای دولت مرکزکمکاز طریق 

ایون میوزان ر جودول زیو .اموال شهرداری تأمین گردیوده اسوت داری و فروشنیز از طریق خدمات شهر

 .دهدها نشان م آمدانواع درها و رشد ساالنه را در نسبت

 55-58بندی منابع درآمدی شهرداری قروه درجزین : گروه282-6جدول

 منابع درآمدی بندی درآمدهاگروه
درصد رشد  55-58جمع 

 درصد هزار ریال ساالنه

 کمک و وام

 5 %2/5 58555 های وزارت کشورپرداخت

 %1/25 %5/5 265515 ها و هدایا و اعتباراتکمک

 %-7/81 %6/6 261515 جمع

 عوارض شهری

 %2/15 %8/65 8211611 عوارض اختصاص  در محل

 %25/26 %8/21 5751288 درآمدهای مستمر

 %-5/11 %2/1 6715225 سایر منابع

 %8/21 %2/85 61565165 جمع

فروش اموال و 

 خدمات

 %15/1 %5/2 6575158 درآمد از خدمات شهرداری

 %8/25 %2/6 285551 درآمد از اموال شهرداری

 %1/5 %8 6125856 جمع

 %22 %1/18 65818515 جمع کل

 ش مال مأخذ: شهرداری قروه درجزین، گزار

 2/25معوادل 6255-58هوای در دوره سوالدرجوزین  هوای عمرانو  شوهرداری قوروهمجموع هزینه

  .گرددمحاسبه م میلیارد ریال  8/1که متوسط ساالنه آن برابرمیلیارد ریال است 
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 دهد.نشان م  6255-52های های شهرداری قروه درجزین را بین سالجدول زیر انواع هزینه

 55-52های شهرداری قروه درجزین حوالت ساالنه هزینه: ت282-2جدول 

  6255 اقالم هزینه

 ریالهزار 

6256  

 ریالهزار 

6252  

 ریال هزار

 855115 255512 275665 های جاری اداریهزینه

 556751 857257 121751 های جاری شهریهزینه

 2552552 2125561 6721768 های عمران شهریهزینه

 8188218 2168672 2112127 جمع

 مأخذ: شهرداری قروه درجزین، گزارش مال 

شد ساالنه درآمد که مقابل ر که در،درصد بوده است  1/28ها دراین شهر معادل رشد ساالنه هزینه

زد و بایود موورد سواوجود بحران در بیالن مال  شوهرداری را آشورار مو باشد، درصد م  22فقط برابر 

ای وهوالووووووشهرداری قوروه درجوزین را بورای سهای ایش ساالنه هزینهجدول زیر افز .توجه قرارگیرد

 .سازدنمایان م  58-6252

 52-58های شهرداری قروه درجزین : تحوالت ساالنه هزینه282-2جدول 

  6252 اقالم هزینه

 هزار ریال

6251  

 هزار ریال

6258  

 هزار ریال

 5126526 512622 586585 های جاری اداریهزینه

 2555581 6176581 6225575 های جاری شهریینههز

 2511115 1517211 1221567 های عمران شهریهزینه

 61851121 1112222 1855527 جمع

 مأخذ: شهرداری قروه درجزین، گزارش مال 
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م قابل که سه بوده درصد 8/11های عمران  از بودجه شهرداری معادل وضع موجود سهم هزینه در

حال  که ایون رونود رشود بورای . در درصد است 65ساالنه آن فقط معادل روند رشد ول   ،قبول  است

درصد بوده  8/25ی شهر ساالنه های جاردرصد و برای هزینه 8/76نه معادلهای جاری اداری ساالهزینه

-های شهرداری  قروه درجوزین را  بورای دوره سوالروند ساالنه و سهم انواع هزینه 28-8جدول  .است

 .دهوودنشان م  6258تا  6255های 

 55-58های شهرداری قروه درجزین : مجموع هزینه282-1جدول 

درصد رشد  55-58ها جمع کل هزینه اقالم هزینه

 درصد هزار ریال ساالنه

 %8/76 %6/22 62511182 های جاری اداریهزینه

 %8/25 %1/67 1528518 های جاری شهریهزینه

 %65 %8/15 65285216 های عمران شهریهزینه

 %1/28 %655 25656585 جمع

 مأخذ: شهرداری قروه درجزین، گزارش مال 


