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 مین منابع مالی و اعتبارات جدید أامکانات ت -3-5-3

اخت منیابع جدیید بررسی  و شین ،رآمدی  برای شهرداری قروه درجزینتوجه به کمبود  منا بع د با

بیرای افیزایم منیابع درآمید  .ی از اهمیت فراوانی  برخیوردار اسیتآمد برای شهردارمین اعتبار و درأت

 .هنگ  در این زمینه توصیه شده استهارم موضوع  ایجاد هماها در برنامه توسعه سوم و چشهرداری

قیانون   ،ف مصیادی  آنییقانون تجمیع عوارض در دولت تهییه و سیا از تعر 0831از ابتدای دهه 

شیده اسیت  بینی ر مجلا شورای اسالم  تصویب گردید. در این قانون سییمتجمیع عوارض شهری د

روهیا و بعیی  اقیالم دیگیر در گیااری خودشیماره وارداتی ،کاالهای که عوارض مربوط به سوخت،

های کشور متناسب با تعداد سهم شهرداریبعنوان اخا و به طور متعادل  ،سراسر کشور به صورت واحد

 یا امتیاز بندی دیگر تقسیم گردد. وندان وشهر

ه مرحلیه ب 0838نامه اجرای  قانون ماکور تهیه و ابالغ شده و از آغاز سال ط  چند سال اخیر آیین

ها افزایم قابل توجه  سرداخت  دولت به شهرداری ،ین طری از ا رودانتظار م . اجرا گاارده شده است

هیای توسیعه و ها و مطالعات  را سیرامون راهها بررس آن سازمان همیاری شهرداریوه برعال. داشته باشد

 .ها آغاز کرده استمدی و اعتبارات الزم شهرداریآافزایم منابع در

ر نیز مطالعیات وسییع  در وابسته به وزارت کشو ریزی شهریدفتر مطالعات و برنامه 0830در سال 

بیرای ایین های کشیورآغاز کیرده اسیت. شهرداریهای ای افزایم درآمد وکاهم هزینههجهت شیوه

ل نظرات آنهیا را میورد بررسی  و ت لییهای سراسر کشورا شهرداریمنظور از طری  مکاتبه و مصاحبه ب

 .بندی کرده استگروه طبقه 01ها را در برای شهرداری ، زای و درآمدهای سیشنهاد، سروژهقرار داده
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ها به صورت توزیع درصید  بیرای ندی شهرداریببندی نظرات را با توجه به درجهجدول زیر جمع

بیشیترین  ،شیود، در مجمیوع. مشیاهده می دهید ی شهرداری ها نشان مآمد زاهای سیشنهادی درسروژه

 نظرات به خرید و کرایه ماشین آالت سنگین راه سازی و عمران  اشاره دارد.

 هاهای سیشنهادی درآمدزا برای شهرداری: سروژه858-0جدول 

 جمع نظرات شرح سیشنهادات ردیف
 هابندی شهرداریدرجه

0،8،8 6،5،4 9،3،7 01،00،08 

 %3/06 %00 %00 %9/08 %5/005 تأسیسات گردشگری و هتل 0

 %3/06 %9 %6/8 %4/5 %8/5 های تفری  سارک 8

 %3/06 %01 %4/01 %9 %8/01 ایجاد شهر بازی 8

 %6/9 %01 %8/08 %8/00 %5/00 تأسیسات و ساساژهای تجاری 6

 %6/9 %00 %7/3 %8/6 %5/3 های تره بارمیدان 5

 %9/8 %01 %7/3 %9 %5/3 های مسافربریسایانه 4

 %6/9 %08 %8/08 %7/04 %9/08 خرید و کرایه کردن ماشین آالت عمران  9

 %8/00 %7 %4/01 %9/08 %4/01 کارخانجات آسفالت سازی 3

 %6/9 %7 %8/01 %7/7 %9/7 تأسیسات سنگ شکن 7

 %6/9 %00 %3/00 %9/08 %5/00 تولید و فروش شن و ماسه 01

 %011 %011 %011 %011 %011 جمع

 ها، وزارت کشور های شهرداریی افزایم درآمد و کاهم هزینههامأخا: شیوه

 0830ریزی شهری دفتر مطالعات برنامه

درجیزین نییز میورد  قروهاهکار قابل بررس  برای شهرداری عنوان الگو یا رتواند باین سیشنهادات م 

  عمیوم  از ، یی  نظیر سینجو مشارکت مردم  در عمران شهر جلب سرمایه به منظورگیرد. توجه قرار

ها است. مطاب  اسناد این نظرسنج ، شهرداری ها به عمل آمدهران شهری کشور و مسئوالن شهرداریمدی

بیا توجیه بیه کیه اندمطاب   جدول زیر اعالم داشته ،روهگ 3، اقدامات ضروری را در برای افزایم درآمد

 ییتاکثر ل توجیه اسیت.هیا، قابیخی  ردییفتجمییع نظیرات در بر های مختلیف وبندی شهرداریدرجه

 اند.مواف  بودههای درآمدزا در طرح گااریها با سرمایهشهرداری
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یم منیابع های قابل اجرا بیرای افیزاشود، انواع اقدامجدول زیرکه از گزارش وزارت کشور نقل م 

 به منظور کیاهم ، سیشنهاد مشخص در این جدولکه  قابل توجه این استنکته . کندمعرف  م ا زدرآمد

 .باشدغیر ممکن بودن این امر م  ندهندهکه نشااعالم نشده است  هزینه

 

 هاشهرداری اقدامات ضروری برای خودکفای : 858-8جدول 

 جمع نظرات شرح سیشنهادات ردیف
 هابندی شهرداریدرجه

0،8،8 6،5،4 9،3،7 01،00،08 

 %0/9 %01 %01 %0/4 %8/7 بهسازی مدیریت شهری 0

 %9/01 %7/3 %9/8 %8 %8/5 هانین و وظایف شهرداریتغییر قوا 8

 %9/01 %3/09 %9/03 %9/07 %0/03 های درآمدزاتأمین اعتبارات دولت  برای طرح 8

 %8/06 %8/08 %7/08 %4/01 %9/08 هاهای شهرداریکاهم هزینه 6

 %8/06 %3/9 %6/08 %9/04 %8/08 اخا کامل عوارص فعل  شهرداری 5

 %9/01 %8/08 %3/01 %0/08 %5/00 عوارض شهری افزایم تعرفه 4

 %8/06 %0/00 %8/08 %0/08 %9/08 وضع عوارض جدید 9

 %7/09 %3/09 %8/03 %9/07 %6/03 های درآمدزاگااری در طرحسرمایه 3

 %011 %011 %011 %011 %011 جمع

 ها، وزارت کشور های شهرداریهای افزایم درآمد و کاهم هزینهمأخا: شیوه

 0830ریزی شهری فتر مطالعات برنامهد

 

 

 


