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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1ناسازگاری زمانی بر تخصیص بودجه
 .2عدم التزام شهرداری به رعایت بودجه
 .3فقدان بودجه ریزی عملیات
 .4برنامه محور نبودن ساختار مالی
شهرداری (در حال حاضر بودجه محور
است)
 .5عدم پاسخگویی در فرایند بودجهریزی
شهرداری
 .6عدم توجه به روشهای علمی (مانند
مهندسی شهری) در ساختار مالی به ویژه
هزینههای شهری
 .7فقدان اقتصاد دانش بنیان در شهر و
عدم انتفاع شهرداری از آن
 .8عدم وجود نگاه بلند مدت در نظام
بودجهریزی شهرداری
 .9بودجه شهرداریها بر اساس درآمدها و
هزینهها مصوب می شود باید به سمتی
حرکت کرد که بودجه مصوب براساس
عملکرد شهرداریها پایهریزی شود
 .10در حال حاضر شهرداریها به سمت
استفاده از درآمدهای ناپایدار حرکت می
کنند در حالی باید به سمت استفاده ار
درآمدهای پایدار از جمله خدمات شهری،
عوارض نوسازی که این منجر به اداره
گران شهر نگردد
 .11استفاده از پتانسیل هر شهر که با
جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی این
امر تا حدودی محقق می شود .هر شهر
باید در تحلیل برنامهریزی راهبردی به
شناسایی ایعاد و متغییرهای تاثیرگذار در
توسعه شهرها بپردازد که با مطالعه وضع
شهر به استخراج نقاط قوت و ضعف،
تهدیدات و فرصتها بپردازیم.
 .12تغییر ساختار بودجهریزی شهرداری
 .13تالش شهرداری برای اصالح و تغییر
قوانین محدود کننده مالیه شهرداری
 .14مدیریت هوشمندانه شهر در حوزه
مالیه شهری
 .15ارائه مشوق های مناسب برای جذب
سرمایهگذاری

نهاد

نماینده

دانشگاه اصفهان

آقای باستانیفر

فرمانداری شهرستان اصفهان

خانم گلشاه

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان اصفهان

آقای زمانی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .16عدم وجود دولت محلی در شهرداری
(عدم وجود نظام مدیریت یکپارچه شهری)
 .17عدم دریافت عوارض آالیندگی
 .18همکاری شهرداری و سازمان امور
مالیاتی برای وصول عوارض ارزش افزوده
 .19حاکمیت رکود اقتصادی در کشور
 .20به روز کردن قیمت منطقه ای
 .21مالیات بر خانه های خالی
 .22دریافت حق شهرها از عوارض مصرف
سوخت (10%سوخت)
 .23عدم مشارکت شهروندان در تدوین
برنامههای شهری و در نتیجه عدم
مشارکت آنها در تامین مالی شهرداری
 .24عدم شفافیت در نظام بودجهریزی و
هزینه شهرداری
 .25عدم دریافت عوارض مناسب ازاتابع
خارجی
 .26عدم تناسب منابع تأمین مالی
شهرداریها با وظایف بر عهده آنها و
بالتکلیف بودن ساختار نظام مالی
شهرداریها در کشور (ضعف قوانین کالن
نظام تأمین مالی شهرداریها)
 .27تضعیف بسترهای وقوع درآمد
شهرداری اصفهان در سالهای اخیر
(تضعیف اقتصاد شهر و کاهش توان مالی
شهروندان اصفهانی)
 .28وابستگی درآمدهای شهرداری به
ساخت و ساز و در نتیجه ناپایداری ساختار
درآمدی شهرداری اصفهان
 .29عدم وجود ضمانت اجرایی قوانین
مرتبط با درآمدهای شهرداری ،مانند
عوارض نوسازی
 .30وابستگی تعداد زیادی از کدهای
درآمدی شهرداری (به ویژه کد عوارض بر
ساختمانها و اراضی) به قیمت منطقهای
و اختالف فاحش آن با قیمت روز امالک
و فرآیند به روزرسانی کُند آن
 .31استفاده از عایدی کدهای درآمدهای
دارای ماهیت فروش دارایی ،در تأمین

نهاد
معاونت مالی و اقتصادی
شهرداری اصفهان
ادارهکل دارایی -امور مالیاتی
استان اصفهان

ادارهکل امور اقتصادی و دارائی
استان اصفهان

شرکت مشاور نقش محیط

نماینده
خانم واعظ

آقای سعیدی

آقای محمدی

آقای نصیری
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

بودجه جاری شهرداری ،مانند عایدیهای
کد عوارض مازاد تراکم
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1فرمانداری شهرستان اصفهان

نماینده
سمیه گلشاه

 .2اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

داوود ملکوتیخواه

 .3ادارهکل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان

اسماعیل محمدی

 .4ادارهکل دارایی -امور مالیاتی استان اصفهان

مظاهر سعیدی

 .5معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان

لیال واعظ

 .6اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان

امیرحسین زمانی

 .7ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

سمیه سلطانی

 .8سازمان مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

محمود صرامی

 .9معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمد ظهرابی

 .10شرکت مشاور نقش محیط

میثم نصیری

 .11شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .12مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان
 .13معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
 .14اصحاب رسانه (روابط عمومی شهرداری اصفهان)
 .15دانشگاه اصفهان

فاطمه احمدی
امیرحسین جنتی
مریم کراری
ایمان باستانیفر

7

