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 مدهاآدر  امکانات افزايشووفني شهرداري در آينده  امکانات مالي بيني پيش -5-2-4

می  أبررسز  و شزنا م منزابع جدنزد تزقروه درجزين   منا بع درآمدی شهرداری توجه به کمبود با

د ززززی از اهمیززم اراوا زز  بر ززوردار اسززمف بززرای ااززيان  منززابع درآماعتبززار و درآمززد بززرای شززهردار

هنگ  در ان  زمینه توصزیه انجاد هما موضوعتوسعه کشور،  در بر امه توسعه سوم و چهارم هاداریشهر

 فشده اسم

مصزادن  آن   وف نتعزارتهیزه قا ون تجمیع عوارض در دولم تهیزه و سزا از  0831از ابتدای دهه  

ه شزد در ان  قا ون سزی  بینز ر مجلا شورای اسالم  تصونب گردندف قا ون تجمیع عوارض شهری د

گذاری  ودروها و بعض  اقالم دنگر در اسم که عوارض مربوط به سو م، کاالهای واردات ، شماره

بزا تعزداد شزهر  های کشور متناسزبا ذ و به طور متعادل سهم شهرداریکشور به صورت واحد رسراس

 بندی دنگر تقسیم گرددف  و دان و نا امتیاز

بزه مرحلزه  0838ذکور تهیه و ابالغ شده و از آغزاز سزال  امه اجران  قا ون مط  چند سال ا یر آنی   

هزا اازيان  قابز  ن  طرن  سردا ت  دولزم بزه شزهرداریشود از ابین  م ی ساجرا گذارده شده اسمف 

 ونززززهزا و ماالعزات  را سیرامبررسز  ،هاوه بر آن سازمان همیاری شهرداریعالتوجه   واهد داشم ف

 فها آغاز کرده اسمزم جهم شهرداریآمدی و اعتبارات الع درهای توسعه و اايان  منابراه

ر  یي ماالعات وسیع  در ، وابسته به وزارت کشورنيی شهریداتر ماالعات و بر امه، 0830در سال 

برای انز   های کشور آغاز کرده اسمفهای شهرداریهای اايان  درآمدها و کاه  هيننهجهم شیوه

ی آمد زا بزراهای سیشنهادی و در، سروژههای سراسر کشوراحبه با شهرداریمص منظور از طرن  مکاتبه و

بررسز  و تللیز  قزرار داده  بندی کرده اسم که  ظرات آ ها را مزوردگروه طبقه 01ها را در شهرداری

 فاسم
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 ، بزرایصزدها به صورت توزنع دربندی شهرداریبندی  ظرات را با توجه به درجهجدول زنر جمع

شزود، در مشزاهده مز همزا اور کزه دهزدف هزا  شزان مز زا برای شزهرداریآمدای سیشنهادی درهسروژه

 فسازی و عمرا   اشاره داردند و کرانه ماشی  آالت سنگی  راه، بیشترن   ظرات به  رمجموع

 های سیشنهادی درآمد زا برای شهر داری ها: سروژه 584-0جدول

 ردنف
 شرح

 سیشنهادات

 جمع

  ظرات

 دی شهرداری هادرجه بن

 8و0

 8و

 4و5

 6و

 3و7

 9و

 00و01

 08و

4/00 تاسیسات گردشگری و هت  0  7/08  00 00 3/05  

8/4 سارک های تفرنلززز  8  6/4  5/8  7 3/05  

8/01 انجاد شهر بازی 8  7 6/01  01 3/05  

4/00 تاسیسات و ساساژ های تجاری 5  8/00  8/08  01 0/00  

4/3 میدان های تره بار 4  8/5  9/3  00 5/7  

4/3 سانا ه های مساار بری 6  7 9/3  01 7/8  

7/08  رند و کرانه دادن ماشی  آالت عمرا   7  9/06  8/08  08 5/7  

6/01 کار ا جات آسفالم سازی 3  7/08  6/01  9 8/00  

7/9 تاسیسات سنگ شک  9  9/9  8/01  9 5/7  

4/00 تولید و اروش ش  و ماسه 01  7/08  3/00  00 5/7  

110 011 جمع  011 011 011 

  هادر آمد و کاه  هيننه های شهرداری: شیوه های اايان  ما ذ

 0830 ،داتر ماالعات بر امه رنيی شهری ،وزارت کشور

 

درجزين   یزي  قزروه راهکار قاب  بررس  بزرای شزهرداریتوا د به عنوان الگو نا ان  سیشنهادات م 

، نز   ظزر سزنج  های مردم  در عمران شزهرممشارکها و مورد توجه قرار گیردف برای جلب سرمانه

اسمف مااب  اسناد ان   ظر سنج ،  ها به عم  آمدهران شهری کشور و مسئوالن شهرداریعموم  از مدن

کزه ا د گروه مااب  جدول زنر اعالم داشته 3دامات ضروری را در ، اقها نرای اايان  درآمدشهرداری



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

توجه اسمف ول  ، قاب  هاختلف و تجمیع  ظرات در بر   ردنفم هایبا توجه به درجه بندی شهرداری

 آمدزا داشته ا دفهای درگذاری در طرحها بیشترن  موااقم را با سرمانهاکثرنم شهرداری

قاب  اجرا برای اايان   هایباشد، ا واع اقدامبرگراته از گيارشان وزارت کشور م جدول زنر که 

، سیشزنهاد مشخصز  ه در ان  اسم که برای کاه  هيننزهول   کته عمدا دف آمد را اعالم داشتهمنابع در

 داردفاعالم  شده اسم که  شان از غیر ممک  بودن ان  امر 

 ها یقدامات ضروری برای  ود کفان  شهردارا:  584-8جدول  

 ردنف
 شرح

 سیشنهادات

 جمع

  ظرات

 درجه بندی شهرداری ها

 8و0

 8و

 4و5

 6و

 3و7

 9و

 00و01

 08و

8/9 بهسازی مدنرنم شهری 0  0/6  01 01 0/7  

8/4 تغییر قوا ی  و وظانف شهرداری ها 8  8 7/8  9/3  7/01  

0/03 تامی  اعتبارات دولت  برای طرح های در آمدزا 8  7/09  7/03  3/07  7/01  

7/08 کاه  هيننه های شهرداری ها 5  6/01  9/08  8/08  8/05  

8/08 ا ذ کام  عوارض اعل  شهری 4  7/06  5/08  3/7  8/05  

4/00 اايان  تعراه عوارض شهری 6  0/08  3/01  8/08  7/01  

7/08 وضع عوارض جدند 7  0/08  8/08  0/00  8/05  

5/03 سرمانه گذاری در طرح های در آمد زا 3  7/09  8/03  3/07  9/07  

 011 011 011 011 011 جمع

 ها درآمد و کاه  هيننه های شهرداریما ذ : شیوه های اايان  

  0830،رنيی شهریداتر ماالعات بر امه ،وزارت کشور

 

 

 


