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کمیته مشارکت های اقتصادی، مالی و منابع درآمدی

فصل هشتم - كميته مشاركت هاي اقتصادی، مالی و منابع درآمدی

وظیفه  درآمدی  منابع  و  مالی  اقتصادی،  مشاركتهاي  بخش 
سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور مشاركت های 
امالک شهری شهرداری  و  مالی  و  درآمد  گذاری،  و سرمایه  اقتصادی 
اهواز را برعهده دارد. در این زمینه به طور عمده در بخش اقتصادی و 
مالی برنامه ریزی و نظارت بر تشخیص و تعیین اهداف شهرداری اهواز 
در زمینه های مالی و اقتصادی و تعیین خط  مشی و سیاست های اجرایی 
با اخذ نظارت مافوق در چارچوب سیاست ها و هدف های كلی شهرداری، 
اقتصادی به كلیه  برنامه و سیاست های مصوب در زمینه مالی و  ابالغ 
برنامه های  اجرایی  روش های  شناخت  و  مطالعه  اجرا،  جهت  واحد ها 
وظایف  انجام  جهت  ممکن  روش  بهترین  انتخاب  و  مالی  مصوب 
بر حسن  نظارت  مورد،  این  در  الزم  دستورالعمل های  و صدور  واحد ها 
اجرای كلیه ضوابط و مقررات مالی در كلیه مدیریت های زیر مجموعه  

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات و اصله از واحدهای ذیربط 
در زمینه وصول درآمد و نظارت بر تهیه و تنظیم طرح های الزم جهت 
كمیسون  جلسات  در  شركت  ذیصالح،   مراجع  و  مافوق  مقام  تصویب 
مورد  در  تصمیم  اتخاذ  و  بررسی  عمرانی،   های  پروژه  قطعی  تحویل 
طرح ها، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل مورد نیاز شهرداری اهواز با 
رعایت اصول صرفه جویی و صالح شهرداری و در چارچوب هدف های 
كلی، نظارت بر تهیه استانداردها و معیارهای مختلف كار و ابالغ آن ها 
صحیح  اجرای  از  اطمینان  حصول  منظور  به  آن  كنترل  و  واحد ها  به 
آن ها، نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد بررسی و حسابرسی حساب های 
هزینه و درآمد شهرداری بر اساس مقررات و قوانین مالی و ...بر عهده 

ای حوزه است 

مقدمه

فرایندهای كاری كميته مشاركت هاي اقتصادی، مالی و منابع درآمدی

بخش  و  اهواز  شهرداری  توسعه  دوم  برنامه  تدوین  راستای  در 
از  متشکل  كارگروهی  درآمدی،  منابع  و  مالی  اقتصادی،  مشاركت هاي 
اعضای هیات علمی متخصص در رشته های اقتصاد، حسابداری، مالی 
و بودجه، مدیریت، فناوری اطالعات، تحلیل سیستم های مالی، حقوق 
و امالک از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز، و معاونت مشاركت های 
و  ریزی  برنامه  معاونت   ، وقت  مالی  و  اداری  معاونت  وقت،  اقتصادی 
مناطق  و  ستادی  كارشناسان  و  حوزه  مدیران  انسانی،  سرمایه  توسعه 

هشت گانه اهواز در قالب "كمیته مشاركتهاي اقتصادی، مالی و منابع 
درآمدی" تشکیل گردید. 

كمیته فوق متشکل از چهار كارگروه ، 12 عضو هیات علمی دانشگاه 
شهید چمران و 27 نفر از مدیران و كارشناسان و خبرگان شهری بود كه 
طی 24 ماه، 480 روز و 71000 نفر ساعت بر اساس روش شناسی تعیین 
توسعه  دوم  ساله  پنج  برنامه  مختلف  مراحل  تدوین  و  بررسی  به  شده 

كمیته مشاركتهاي اقتصادی، مالی و منابع درآمدی پرداختند.

شکل 1-8: چارت سازمانی كمیته مشاركت های اقتصادی، مالی و منابع درآمدی
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بيانيه مأموریت بخش  مشاركت های اقتصادی، مالی و منابع درآمدی 

بيانيه چشم انداز بخش  مشاركت های اقتصادی، مالی و منابع درآمدی

اهداف كالن شهرداری اهواز در بخش مشاركتهای اقتصادی، مالی و منابع درآمدی 

� توسعه منابع درآمدي و تمركز بر منابع جدید و پایدار و بهینه سازی هزینه ها 	
� بسترسازی جهت جذب حداكثری مشاركت مردمی و  سرمایه گذاری 	

بخش خصوصی 
� یکپارچه سازی نظام مدیریت مالي	

عمومی،  و  مستقل  غیردولتی،  است  نهادی  اهواز،  شهرداری 
خدمت رسانی  و  شهر  اداره  وظیفه  كه  منطقه ای  و  محلی  عملکرد  با 
با پایبندی به ارزش های  به شهروندان و ذینفعان را بر عهده دارد و 
انقالبی، ایرانی و اسالمی در راستای تحقق مدیریت همگرای شهری، 
مدیریت  پایدار،  درآمدی  منابع  شناسایی  شهروندان،  مشاركت  به 

هزینه ها با بهره گیری از فناوری های نوین و نیروهای انسانی متعهد و 
متخصص و ارائه خدمات كیفی و كمی مطلوب و به موقع در زمینه های 
مشاركتی  پروژه های  ایجاد  و  شناسایي  مردمي،  مشاركت های  جلب 
ازلحاظ  شاخص  شهری  داشتن  برای  مالی  سرمایه های  گسترش  و 

كسب وكار، جلب سرمایه گذاری و جذاب برای زندگی اقدام می نماید.

شهرداری كالن شهر اهواز یکی از پنج كالن شهر سرآمد و برتر 
در مدیریت مالی، جذب درآمدهای پایدار و مشاركت های اقتصادی و 
سرمایه گذاری در سطح ملی و بین المللی به منظور پشتیبانی از توسعه 
و  اعتماد شهروندان  مورد  و  با عملکردی شفاف  و عمرانی  اقتصادی 
در  پیشتاز  كه  شاخص  و  یادگیرنده  آینده،  شهر  است.  سرمایه گذاران 

باهدف شناسایی منابع درآمدی جدید، مدیریت  ارائه بهترین خدمات 
نوین،  فناوری های  از  بهره گیری  با  كارایی  افزایش  و  هزینه ها 
ایجاد  برای  سرمایه گذاری  و  مالی  نهادهای  و  مردمی  سرمایه های 
شهری پایدار و جذاب برای زندگی و كسب وكار، در جهت رضایتمندي 

شهروندان است.

جدول 1-8: شاخص های تحقق اهداف كالن كمیته مشاركتهای اقتصادی، مالی و منابع درآمدی

هدف كمیتدوین برنامه عملیاتی
شاخص افق وضع موجود )عنوان شاخص(

برنامه 1401

7/48.7سهم درآمد نوسازی از مجموع درآمدهااستحصال بهینه عوارض نوسازی 

05000اوراق مشاركت )میلیارد ریال(جذب اوراق مشاركت

02تعداد مركزراه اندازی مراكز رشد شهری با همکاری پارک علم و فناوری

040درصد رشددرآمدزایی ناشی از كارمزد خدمات الکترونیک شهرداری  

05000میزان سرمایه گذاری )میلیارد ریال( سرمایه گذاری و مشاركت بخش خصوصی

38صفرتعداد بسته ها مطالعه، طراحی و ارائه بسته های سرمایه گذاری با رعایت مسائل زیست محیطی

8صفرتعداد فرصت مطالعه فرصت های سرمایه گذاری مرتبط با شهر شب بودن اهواز

بازنگری ساالنه0تعدادطراحی بانک اطالعات سرمایه گذاران و پروژه های شهری

ایجاد پنجره خدمات سرمایه گذاری )حضور یک نماینده از هر یک از بخش های 
15 روز90 روزمتوسط زمانی پاسخ تمام استعالم هاشهرداری در معاونت مشاركت ها(

مطالعه سواحل كارون در محدوده شهری اهواز و انجام فرصت های مطالعه شده 
1صفرمطالعه یک بار و بازنگریاز طریق جذب سرمایه گذار
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جدول 1-8: شاخص های تحقق اهداف كالن كمیته مشاركتهای اقتصادی، مالی و منابع درآمدی

هدف كمیتدوین برنامه عملیاتی
شاخص افق وضع موجود )عنوان شاخص(

برنامه 1401

كاهش هزینه واگذاری خدمات قراردادی شهری و اداری با ایجاد فرهنگ 
سازمانی در خصوص تفکیک زباله و اصالح روشهای جمع آوری زباله

سهم هزینه واگذاری خدمات قراردادی شهری و 
37/110اداری به كل هزینه ها

تقلیل آمار كارگران در نواحی خدمات شهری و هزینه های مرتبط با افزایش 
3513.1سهم هزین های اداری از مجموع هزینه هاآنالیز رفت و  روب هر كارگر و استفاده از )GIS( برای كنترل مساحی

تجمع ساختمان های ستادی هر منطقه كه باعث كاهش هزینه های نیروی 
انسانی، حمل و نقل ، مکاتبات ،تلفن، تجهیزات ، شبکه ، انرژی ، نگهداری و 

تعمیرات تجهیزات سرمایش و گرمایش و ... می شود.
51/735سهم هزینه های جاری از كل هزینه ها

2535درصدسهم درآمدهای پایدار

نیازمند مطالعهدرصدكاهش یا افزایش مطالبات معوق شهرداری

نیازمند مطالعهدرصدكاهش یا افزایش دیون شهرداری 

5245درصدنسبت بودجه هزینه ای به كل بودجه

42100درصدمیزان تحقق درآمدهای مصوب

12%درصدمیزان رشد درآمدهای شهرداری طی سال های برنامه

بيانيه مأموریت كارگروه درآمد

كارگروه درآمد

چشم انداز كارگروه درآمد

با عملکرد محلی و  شهرداری اهواز، نهادی مستقل و عمومی، 
منطقه ای است كه وظیفه اداره شهر و خدمت رسانی به شهروندان و 
ذینفعان را بر عهده دارد و با پایبندی به ارزش های انقالبی، ایرانی و 
اسالمی در راستای تحقق مدیریت شهری، از مشاركت شهروندان و 

نیروهای انسانی متعهد و متخصص به منظور شناسایي منابع درآمدی 
پایدار برای شهرداری و گسترش سرمایه های شهری و زیرساخت ها 
برای داشتن شهری شاخص ازلحاظ كسب وكار وجذاب برای زندگی، 

استفاده می شود.

و  سرآمد  كالن شهر  پنج  از  یکی  اهواز  كالن شهر  شهرداری 
و  یادگیرنده  آینده،  پایدار می باشد. شهر  درآمدهای  در جذب  برتر 
باهدف شفاف سازی  بهترین خدمات  ارائه  در  پیشتاز  شاخص كه 
با  كارایی  افزایش  جدید،  درآمدهای  شناسایی  و  درآمدی  منابع 

بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی و استفاده از فناوری های 
پایدار،  شهری  ایجاد  برای  پایدار  درآمدهای  اخذ  جهت  در  نوین 
هوشمند و جذاب برای زندگی و كسب و كار در جهت رضایتمندي 

شهروندان است.
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اهداف كالن كارگروه درآمد

جدول 2-8: استراتژي هاي منتخب كارگروه درآمد

استراتژياولویت

جایگزینی منابع پایدار درآمد برای تامین هزینه های شهری با كاهش تدریجی سهم درآمد های ناپایدار1

برنامه ریزی  در نظام كسب درآمد از دارایی های غیر منقول شهری2

برنامه ریزی جهت كسب درآمد از فعالیت های اقتصادی شهر3

برنامه ریزی جهت كسب درآمد از حمل و نقل و ترافیک شهری4

برنامه ریزی جهت شناسایی منابع مالی جدید5

برنامه ریزی  اعمال و اجرای طرح های درآمدزا6

كاهش مطالبات معوقه شهرداری7

مشاركت شهروندان در مدیریت شهري8

افزایش درامدها با تعریف مکانیزمی برای ایجاد میل و رغبت در پرداخت عوارض و بهای خدمات ، بستن راه گریز و استنکاف مودیان9

شفافسازی منابع وصول عوارض با بهره گیری و توسعه فناوریهای نوین و یکپارچه سازی سیستمهای اخذ منابع10

فراهم كردن شرایط دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی11

تقویت نیروی انسانی در حوزه درآمدی12

ترویج روحیه مشاركت سازمانی در جذب منابع13

موسسه عمومی خودكفا ازلحاظ درآمدی با بهره گیری از ایجاد -	۱-
درآمدهای پایدار

درآمدزایی با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی-۱2-
ایجاد درآمد پایدار با مشاركت شهروندان-۱3-

شفاف سازی فراهم كردن شرایط وصول درآمدها-۱4-
افزایش درآمدها با رویکرد مدیریت هزینه ها-۱5-
جذب -	۱- در  شهرداری  سازمانی  توان  و  بهره وری  افزایش 

درآمدهای پایدار

ارزش های كارگروه درآمد

� حفظ ترویج ارزش های اخالقی اسالمی	
� یادگیری و نوآوری در فعالیت های اداری و سازمانی	
� تعهد گرایی و تقویت وجدان كاری	
� نقدپذیری و تعامل با مردم	
� رعایت شئون و حفظ ارزش كار مادی و معنوی	
� مسئولیت پذیری مدیران و كاركنان شهرداری	
� احترام به حقوق شهروندان	
� توجه به كیفیت در كلیه فعالیت ها و حفظ استانداردهای برتر ارائه 	

خدمات شهری
� تأكید بر روحیه كارگروهــی، ابتکار و كارآفرینی فرهنگی با 	

درستکاری و قناعت
� فراهم آوردن فضای فرهنگی پویا، آرام، بانشاط و شاداب	
� نگاه به آینده و ضرورت ایجاد تغییر در پذیرش تغییرات توسط 	

شهروندان
� رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی و مسئولیت پذیری و با حفظ 	

ادب، نزاكت و عدالت اداری
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جدول 3-8:  اهداف، استراتژی ها، شاخص ها و  برنامه های عملیاتی كارگروه درآمد

هدف كمیتدوین برنامه عملیاتیاستراتژی ها
)عنوان شاخص(

وضع 
موجود

وضع 
مطلوب
)1401(

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
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یج
تدر

ش 
كاه

 با 
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سهم درآمد نوسازی از استحصال بهینه عوارض نوسازی شه
7.48.744.56.58.28.7مجموع درآمدها 

ارائه پیشنهاد مبتنی به روز آمد كردن نرخ عوارض و خدمات از طریق اعمال تغییر در 
ضرایب مبنا با اصالح و ساده سازی مقررات و ضوابط محاسبه عوارض و خدمات در 

حدود اختیارات و امکانات

سهم درآمد حاصل از بها 
7/89.27.78.28.68.99.2خدمات  از مجموع درآمدها

4210090901397100100سهم  درآمدهای محقق شده

0500003000350040005000اوراق مشاركت )میلیارد ریال(جذب اوراق مشاركت

ایجاد زیرساخت مدیریت پول های خرد شهروندان جهت ایجاد ارزش افزوده ناشی از 
مدیریت پول های خرد

060510151515تعداد كارت های شهروندی

011مطالعه

ی 
ه ها
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ن ه
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ی ت

 برا
آمد

 در
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یج
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ش 
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11-تعداد صندوقایجاد صندوق ذخیره برای فعالیت هایی كه ارزش افزوده ایجاد میکنندشه

511111مطالعه سالیانهساماندهی و ممیزی سرقفلی های شهرداری

بروزرسانی روش های استیجاری مستغالت
سهم تحقق درآمد حاصل 
از مال االجاره ساختمانها و 

تاسیسات
1510025406080100

رویکرد افزایشی سهم عوارض شهری مربوط به دوران بهره برداری از ساخت و سازهای 
شهری و رویکرد كاهشی سهم عوارض مربوط به صدور پروانه پروژه های شهری به 

منظور تسهیل ورود بنگاه های اقتصادی بیشتر به عرصه تولید كاال و خدمات

سهم عوارض بر پروانه كسب 
1/311/21/21/11/11و پیشه و حق صدور پروانه 

در 
ی  

ریز
مه 

رنا
ب

مد 
درآ

ب 
كس

ام 
نظ

یر 
ی غ

 ها
یی

دارا
از 

ری
شه

ل 
نقو

01005050سال اول و دوم برنامهطراحی و مکانیزه نمودن بانک اطالعاتی امالکم

آسیب شناسی  قانون نوسازی و عمران شهری با هدف افزایش كارایی و اصالح نظام 
11مطالعهاجرایی وصول درآمد با تحوالت جدید

ی 
 ها

یت
فعال

 از 
آمد

 در
سب

ت ك
جه

ی 
ریز

مه 
رنا

ب
هر

ی ش
صاد

اقت

1مطالعه بازنگری در نظام طبقه بندی مشاغل برای پوشش كلیه مشاغل فعال در سطح شهر اهواز

11مطالعهبازنگری در میزان عوارض صنایع و مشاغل مزاحم شهری

تعیین عوارض براساس متغیرهای مکانی در مقیاس منطقه ای و قطعه بندی با لحاظ 
موضوعاتی چون بهره مندی از خدمات زیرساختی شهر، درآمد مکتسبه، عوارض تحمیلی 

زیست محیطی، ترافیکی و مزاحمت بر شهروندان و سایر موارد مرتبط
11مطالعه

تدوین و تصویب الیحه اخذ »عوارض فعالیت« از شركت های دولتی مستقر در شهر 
11الیحهاهواز معادل عوارض كسب و پیشه از شركت ها و موسسات بخش خصوصی

مد 
درآ

ب 
كس

ت 
جه

ی 
ریز

مه 
برنا

ری
شه

ک 
رافی

 و ت
قل

 و ن
مل

ز ح
ا

511111مطالعه سالیانهقیمت گذاری حمل و نقل شخصی براساس میزان آالیندگی و فرسودگی )عوارض سبز(

511111مطالعه سالیانهقیمت گذاری هزینه های پاركینگ با لحاظ متغیرهای زمانی و مکانی
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هدف كمیتدوین برنامه عملیاتیاستراتژی ها
)عنوان شاخص(

وضع 
موجود

وضع 
مطلوب
)1401(

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

دید
ی ج

 مال
ابع

ی من
سای

شنا
ت 

جه
ی 

ریز
مه 

برنا

-----100درصدتصویب الیحه طرح جامع مدیریت شهری )اقدامات پیگیری(

511111مطالعه سالیانهپیگیری عوارض بر مصرف ساختمانها بجای عوارض بر ساخت

511111مطالعه سالیانهاخذ عوارض از تردد خودروهای شخصی و خودروهای آالینده

211-مركزراه اندازی مراكز رشد شهری با همکاری پارک علم و فناوری

اخذ مالیات سالیانه از مالکان امالكی كه به واسطه اجرای طرح های عمرانی شهری 
511111مطالعه سالیانهدارای ارزش افزوده شده اند

تعیین سهم دولت از خدمات شهری ارائه شده شهرداری و اخذ عوارض از آن به میزانی 
511111مطالعه سالیانهكه از خدمات شهری استفاده می كند

عضویت شهرداری در سازمان متروپلیس )سازمان كالنشهرهای جهان( و استفاده از 
11عضویتتجارب سایر كالنشهرهای جهان

ل 
عما

ی  ا
ریز

مه 
رنا

ب
ی 

 ها
رح

ی ط
جرا

و ا
دزا

رآم
د

رشد سالیانهدرآمدزایی از محل اجاره داری امالک

40101515درصد رشددرآمدزایی ناشی از كارمزد خدمات الکترونیک شهرداری  

422-ایجاد مجتمع های ایستگاهی )قطار شهری...(

ی 
جرا

 و ا
ال

عم
ی  ا

ریز
مه 

رنا
ب

دزا
رآم

ی د
 ها

رح
ط

تدابیر الزم جهت وصول مطالبات شهرداری از سازمان های دولتی و غیردولتی

میزان اخذ مطالبات شهرداری 
50510101015از سازمان های دولتی

میزان اخذ مطالبات شهرداری 
50510101015از سازمانهای غیردولتی

اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده )تالش در جهت وصول مطالبات عوارض، 
مالیات بر ارزش افزوده »عوارض بر فروش كاال و خدمات«(

سهم مالیات بر ارزش افزوده 
33/7403435363840از مجموع درآمدها

ت 
ارك

مش
ن 

وندا
هر

ش
ت 

یری
 مد

در
ري

1تاسیس دفترتاسیس دفتر اقتصاد مدیریت شهری و ایجاد ساختار اداری و اجرایی متناسبشه

11مطالعه مطالعه، طراحی، برنامه ریزی و بستر سازی ایجاد مشاغل جدید بر اساس نیازهای شهری

 و 
ض

وار
ت ع

داخ
 پر

 در
بت

 رغ
ل و

 می
جاد

ی ای
 برا

می
نیز

مکا
ف 

عری
با ت

ها 
امد

 در
ش

فزای
ا

ان
ودی

ف م
نکا

است
 و 

ریز
ه گ

ن را
ست

 ، ب
ات

خدم
ی 

بها

استفاده از انواع ابزارهای مختلف فرهنگی رسانه ای و غیررسانه ای متناسب با نوع مخاطب

تعداد تبلیغات تلویزیونی در جهت ایجاد 
شناخت عموم به نقش شهرداری به 

عنوان یک نهاد خدمت رسان
-

1 تبلیغ در 
روز

تعداد بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح 
شهر بدین منظور

2400480480480480480

5000001000010000100001000010000ساعت آموزش سالیانهآموزش شهروندان بمنظور گسترش همکاری با شهرداری در زمینه مدیریت پسماند، فضای سبز ،مبلمان شهری و ...

11111تعداد اطاع رسانی سالیانهاطالع رسانی سالیانه در خصوص هزینه های شهری

ایجاد فرهنگ شهرنشینی در راستای ایجاد نظام پرداخت هزینه در ازای خدمات دریافت شده و كاهش وظایف پر 
هزینه شهرداری

تعداد همایش های برگزارشده سالیانه 
در جهت فرهنگ سازی

1022222

1مطالعهمطالعهارائه خدمات رفاهی و تفریحی متناسب و متفاوت با اقشار درآمدی مختلف و اخذ هزینه تمام شده آنها

11مطالعهایجاد توازن بین بهای خدمات اخد شده از شهروندان با قیمت تمام شده خدمات عمومی

11مطالعهطراحی نظام سنجش و ارزیابی بهره وری خدمات شهری  و اعمال سالیانه آن

روش های تشویقیتعریف و اتخاذ روش های تشویقی و ایجاد زمینه مناسب اخذ عوارض در  شهروندان
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هدف كمیتدوین برنامه عملیاتیاستراتژی ها
)عنوان شاخص(

وضع 
موجود

وضع 
مطلوب
)1401(

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ی 
گیر

ره 
 به

ض با
وار

ل ع
صو

ع و
مناب

ی 
ساز

فاف
ش

ی 
ساز

چه 
پار

 یک
ن و

نوی
ی 

یها
اور

 فن
سعه

 تو
و

ابع
 من

خذ
ی ا

مها
ست

سی

----1--سامانهتکمیل و بهره برداری از سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری

---1-1-سامانهاستقرار سامانه مدیریت دانش در ساختار درآمدی شهرداری

---1-1-سامانهطراحی و نهادینه سازی االگوی مدیریت دانش در ساختار درآمدی مناطق شهرداری

پیگیری تدوین و تصویب نظام درآمدی و ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری و ارائه لوایح 
11مطالعه درآمدی شهرداری ها

211مطالعه روزآمدسازی راهکارهای جدید و سهل الوصول دریافت عوارض

به 
ی 

رس
دست

ط 
شرای

ن 
كرد

هم 
فرا

جی
خار

 و 
لی

داخ
ی 

 مال
ای

اره
باز

11مجوزاخذ مجوز مراجع ذیربط نسبت به سنجش اعتباری شهرداری از طریق موسسات معتبر بین المللی 

انتقال كلیه حسابهای بانکی شهرداری به حسابهایی كه بانک مربوطه امتیازهایی در 
-------بررسیخصوص گردش گسترده مبالغ این حسابها قائل شود.

ایجاد نظام متمركز بدهی و استقراض ها در مجموعه شهرداری )به منظور نظارت بر 
11استقرار سامانهاستقراض ها و بازپرداخت ها(

نشست و هماهنگی با دیگر كالنشهرها به منظور ایجاد صندوق مالی و اعتباری توسعه 
11ایجاد صندوقشهری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

در 
ی 

سان
ه ان

مای
سر

ت 
قوی

ت
ی 

آمد
 در

وزه
ح

-------دوره های استخدامیبکارگیری و استخدام نیروها ی انسانی با توجه به نیاز های تخصصی در حوزه درآمدی

-1--21-سه سال یکباربازنگری نظام آموزش و صالحیت های حرفه ای كاركنان شهرداری در حوزه درآمد

11مطالعهبررسی و ارزیابی تطبیق شغل با شاغل دربخش درآمد ستاد و مناطق

ایجاد لینک ارتباطی ساختار مناطق با ستاد در مبحث درآمد

یه 
وح

ج ر
روی

ت
ی 

زمان
 سا

كت
شار

م
آمد

 در
ذب

ر ج
د

تدوین دستوالعمل انگیزشی كاركنان شهرداری به تناسب و میزان تأثیر در جذب 
511111-تدوین و بازنگری سالیانهدرآمدهای پایدار از طریق پاداش

ی 
اور

 فن
ی از

مند
ره 

به
ت 

جه
در 

ن 
نوی

ی 
ها

ابع
 من

ول
وص

 و 
یی

اسا
شن

----1--راه اندازی سامانهتکمیل و بهره برداری از سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری
ی 

 ها
ستم

 سی
زی

 سا
چه

پار
یک

ابع
 من

ول
وص

 و 
یی

اسا
شن

0100520406080درصد پیشرفتممیزی امالک

ایجاد بانک اطالعاتی از مطالعات، پژوهش ها، پروژه ها و تجربیات انجام گرفته در 
11مطالعهشهرداری ها

ی 
پار

ن س
برو

ابع
 من

ول
وص

برون سپاری در اخذ عوارض شهرداری
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الزامات كارگروه درآمد

عوارض آب ) شناسایی تعداد مشتركین، آمار فروش آب سطح -	۱-
شهر و ارایه مدارک به دارایی(

عوارض آتش نشانی) شهروندان، كارخانجات، كارگاههای -۱2-
تولیدی(- تصویب عوارض به تناسب شغل و ساختمان، تعداد طبقات 

و نوع كاربری.

عوارض حفاری آسفالت-۱3-

عوارض مشاغل غیرمشمول قانون نظام صنفی: همه مشاغل -۱4-
بایستی شناسایی و تصویب عوارض توسط شورای اسالمی شهر و 

سپس طی مراحل قانونی اجرایی می گردد.

عوارض آالیندگی)تبصره 10 ماده 38 قانون ارزش افزوده(: به -۱5-
دلیل عدم اطالع و شناسایی توسط امور مالیاتی استان این عوارض 
را  آالینده  تولیدی  واحدهای  شهرداری  باید  لذا  نمی شود.  دریافت 
شناسایی و با هماهنگی سازمان محیط زیست به امور مالیاتی استان 

معرفی و از آغاز سال بعد نسبت به اخذ عوارض اقدام شود.

عوارض ارزش افزوده از طرح هادی، جامع و تفصیلی شهر: -	۱-
از طرح  در شهر،  كاربری(  نوع  موجود)حدود 26  كاربری های  كلیه 
می گردد.  آنها  نصیب  افزوده ای  ارزش  تفصیلی  و  جامع  هادی، 

عوارض متناسب وضع، تصویب و اعالن عمومی شود و اخذ گردد.

عوارض باشگاه ها: شناسایی آمار و اطالعات مربوط به فروش -۱7-
خدمات باشگاهی به اداره دارایی محل و اخذ عوارض.

عوارض به فعالیت بانکی مؤسسات اعتباری و صندوق¬های -۱8-
قرض الحسنه: با توجه با اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به 
استناد نامه شماره 113 مورخ 87/2/29، وصول عوارض از بانک های 
و  مالی  مؤسسات  و  قرض الحسنه  صندوق های  خصوصی،  دولتی، 

اعتباری، منطبق به قوانین دانسته است.

عوارض برق-۱9-

عوارض بر قراردادهای پیمان كاری: -		۱-

دیدگاه اول: عوارض توسط دارایی اخذ و به شهرداری داده شود.

دیدگاه دوم: شهرداری می تواند با توجه به عوارض محلی اخذ كند.

دیوان  مستندات  استانی)  و  محلی  پیمانکاران  كلیه  شناسایی 
عدالت اداری ضمیمه است(

عوارض بر معامالت غیر منقول)امالک و اراضی(: با هماهنگی و -		۱-
همکاری اتحادیه امالک) به دلیل معامالت قولنامه ای( وصول عوارض 

را به اتحادیه واگذار كند و این سرفصل رشد قابل توجهی می یابد.

عوارض بر نمایشگاه ها و غرفه ها: با هماهنگی وزارت بازرگانی -2	۱-
و استانداری و ... اقدام شود.

عوارض بر نوشابه: این عوارض بدرستی وصول نمی شود، لذا -3	۱-
بایستی اطالعات كافی توسط شهرداری از میزان فروش نوشابه در 
حریم شهر به دارایی محل و پیگیریجهت واریز عوارض به شهرداری.

عوارض مسافر: شهرداری باید مکانیزمی ایجاد نماید تا آمار -4	۱-
دقیق مسافران را روزانه و حداكثر هفتگی داشته باشد.

عوارض بیمه آتش سوزی: این عوارض با هماهنگی فرمانداری، -5	۱-
آمار دقیق خدمات شركت های بیمه ای و نمایندگی آنان را تهیه و به 

دارایی محل اعالم نماید.

عوارض تاالرها: بدرستی وصول نمی شود:-		۱-

1- عدم آگاهی پرسنل واحد درامد از نحوه محاسبه عوارض

2- عدم آگاهی شهرداری از میزان فروش خدمات تاالرها

عوارض تأخیر در اتمام ساختمان: ) نماسازی ساختمان و ....(-7	۱-

رعایت زمان های تعیین شده در پروانه ساختمان ضروری است.) 
زیبایی شهر، نخاله های ساختمانی و ....(، این عوارض می تواند تشویق 

سازندگانی باشد كه ساختمان خود را به موقع به اتمام می رسانند.

عوارض تبلیغات محیطی:-8	۱-

1- تابلوهای نصب شده در معابر عمومی  2- پرده نویسی نصب شده 
در خیابان   3- نورافشانی معابر و ... 4- تبلیغات سیار) بالون و ....(  

5-  عوارض مندرج در روزنامه ها و بولتن های محلی و ....

عوارض تجاری وقت:-9	۱-

كاسبان بدون پروانه در سطح شهر بدون پرداخت حقوق دولت و 



فصل هشتم - كميته مشاركت هاي اقتصادی، مالی و منابع درآمدی		

شهرداری فعالیت می كنند.

عوارض تعلیم رانندگی-	۱2-

عوارض تغییر محل كسب:-	۱2-

محل جدید از مساحت قبلی بزرگتر باشد و عوارض سالیانه كمتر 
پرداخت می شود.

عوارض تغییر كاربری:-۱22-

تصویب عوارض برای انواع كاربری ها) 26 نوع كاربری( بخصوص 
میزان عوارض برای كاربری های كم ارزش به كاربری های پرارزش 
مثل زراعی به تجاری و ورزشی یا آموزشی به تجاری كه برای مالک 
ارزش بیشتری را خواهد داشت.) در برخی كشورها تا 70 درصد ارزش 

افزوده ملک است(

عوارض تلفن: مانند آب و ....-۱23-

تجاری، -۱24- ادرای،  مسکونی،   ( پاركینگ:  حذف  عوارض 
نزدیکی به اتوبان، چهارراه و ....

این عوارض نباید برای كلیه كاربری ها یکسان باشد و می بایست 
بر اساس پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر اقدام شود و با 

توجه به تعرفه عوارض حذف پاركینگ اقدام شود(

عوارض حق االرض:-۱25-

عوارض به هر یک متر مربع از انشعابات آب، برق، گاز، تلفن  در 
سال یا در ماه اخذ شود.) مساحت هر تیر برق 50 سانتی متر(

عوارض حق توزین باسکول-	۱2-

عوارض حق مشرفیت: چون اداره دارایی مسئول برگزاری -۱27-
را   P2 و    P1 منطقه ای  قیمت  و  است   64 ماده  كمیسون  جلسه 
حق  باید  نمی شود  اخذ  عوارض  عماًل  و  می گیرد  نظر  در  یکسان 

مشرفیت ضریبی از قیمت منطقه ای باشد.

عوارض حمل بار-۱28-

عوارض ذبح احشام-۱29-

عوارض سالیانه خودرو: با همکاری نیروی انتظامی اقدام شود.-	۱3-

 نکته: عوارض در شهرهای نزدیک و مجاور می بایست یکسان 
درآمد شهرداری های  كاهش  و  احتمالی  از سواستفاده های  تا  باشد 

دیگر جلوگیری شود.

عوارض سر قفلی-	۱3-

عوارض صدور پروانه ساختمانی:-۱32-

هم اكنون عوارض چهار نوع كاربری) مسکونی- صنعتی- تجاری 
نوع   26 به  توجه  با  است  بهتر  ولی  می شود.  دریافت  سایر(  و  اداری 
كاربری، با توجه به ارزش افزوده هر كاربری پروانه ساختمانی صادر شود.

عوارض كاربری های غیرمرتبط: اینکه كاربری مسکونی -۱33-
برای كاربری آموزشی یا ورزشی و ... استفاده می شود.

عوارض گاز : مانند آب و ...-۱34-

عوارض مدیریت پیمان:-۱35-
یا  و  از مصالح  مالکیت بخشی  بعضی  و  عوارض جدیدی است 

ساخت را واگذار می كنند.

عوارض مشاغل غیرمشمول قانون نظام صنفی:-	۱3-

مشاغلی مانند پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، آموزشگاه های تعلیم 
رانندگی و ....

عوارض معاینه فنی خودرو-۱37-

عوارض واحدهای تولیدی-۱38-

عوارض هتل، مهمانسرا و ....-۱39-

درآمد حاصل از محل تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت -	۱4-
امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 ، 
حداكثر 20 درصد امالک وارد شده به محدوده شهر، برای شهرداری ها 

از عمده ترین درآمدهای شهرداری محسوب می شود.

انجام ممیزی نوین و شناخت تخلفات و تغییرات ساختمانها، -	۱4-
بناها و اخذ عوارض آنها) 22 مورد(

جایزه خوش حسابی یا بخشودگی عوارض-۱42-

عوارض بهره برداری از معابر:-۱43-
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در ساعاتی از شبانه روز، دست فروشان كافی پیشنهاد شود.

عوارض تردد خودروهای شاغل در شهر: مالکیت كامیون ها و -۱44-
كامیونت ها و وانت ها، جابجایی اثایه منزل، میوه و تره بار، خاكی و نخاله و ....

عوارض زمین های محصور نشده-۱45-

بهای خدمات جمع آوری پسماندهای شهری. -	۱4-

از -۱47- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری: 1- درآمد 
سود وجوه شهرداری در بانک ها  2- فروش و تبدیل احسن نمودن 

اموال شهرداری
جدول 4-8: شاخصهای درآمدی 

وضعیت در سال واحد اندازه گیرینام شاخص های درآمدیشماره
پایه  

شاخص افق 
برنامه 1401

دستگاه مسئول تحقق 
شاخص

مدیریت درآمدهای عمومی61.558.4درصدسهم درآمدهای مستمر ) ناشی از عوارض عمومی(، از مجموع درآمدها1

مدیریت درآمدهای عمومی8.23.2درصدسهم درآمدهای اختصاصی از  مجموع درآمدها2

مدیریت درآمدهای عمومی7.84.9درصدسهم بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری از مجموع درآمدها3

مدیریت درآمدهای عمومی0.312.3درصدسهم درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری از مجموع درآمدها4

مدیریت درامدهای عمومی9.312.8درصدسهمم كمک های اعطایی و سازمان های دولتی از مجموع درآمدها5

مدیریت درآمدهای عمومی8.63.8درصدسهم اعانات و هدایا و دارایی ها از مجموع درآمدها6

مدیریت درآمدهای عمومی3.97درصدسهم سایر منابع تامین اعتبار از  مجموع درآمدها7

100100درصدمجموع

مدیریت درآمدهای عمومی56.454.7درصدسهم وصولی توسط سایر موسسات از درآمدهای مستمر1-1

مدیریات درآمدهای عمومی40.541.9درصدسهم عوارض بر ساختمان ها و اراضی از  درآمدهای مستمر1-2

مدیریت در آمدها ی عمومی0.80.8درصدسهم عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل  از درآمدهای مستمر1-3

مدیریت در آمدها ی عمومی2.22.6درصدسهم عوارض بر پروانه های كسب و فروش و خدماتی از درآمدهای مستمر1-4

100100درصدمجموع

مدیریت در آمدها ی عمومی19.455.3درصدسهم عوارض بر پروانه های ساختمانی از عوارض بر ساختمان ها و اراضی1-2-1

مدیریت درآمدهای عمومی41.620.2درصدسهم عوارض بر مازاد تراكم از عوارض بر ساختمان ها و اراضی 1-2-2

سهم عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان از عوارض بر ساختمان ها و 1-2-3
مدیریت درآمدهای عمومی1.91.2درصداراضی

مدیریت درآمدهای عمومی3.71.5درصدسهم عوارض بر بالکن و پیش آمدگی از عوارض بر ساختمان ها و اراضی1-2-4

مدیریت درآمدهای عمومی1.30.1درصدسهم عوارض بر  معامالت غیر منقول از عوارض بر  ساختمان ها و اراضی1-2-5

مدیریت درآمدهای عمومی30.122.2درصدسهم عوارض نوسازی از عوارض بر ساختمان ها و اراضی1-2-6

100100درصدمجموع

مدیریت درآمدهای عمومی100100درصدسهم اموال و دارایی هایی اتفاقی از اعانات و هدایا و داراییها6-1

مدیریت درامدهای عمومی42.931.3درصدجریمه كمسیون ماده  صد6-1-1

مدیریت درآمدهای عمومی0.50درصدجرایم و تخلفات ساختمانی 6-1-2

مدیریت درآمدهای عمومی20.243درصدحق تشرف6-1-3

مدیریت درامدهای عمومی00درصدجریمه قطع اشجار شهری و غرامتها6-1-4

مدیریت درآمدهای عمومی00درصدجریمه سد معبر 6-1-5
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جدول 4-8: شاخصهای درآمدی 

وضعیت در سال واحد اندازه گیرینام شاخص های درآمدیشماره
پایه  

شاخص افق 
برنامه 1401

دستگاه مسئول تحقق 
شاخص

مدیریت درآمدهای عمومی36.42.4درصددرآمد حاصل از تغییر كاربری6-1-6

مدیریت درآمدهای عمومی0.010درصدسایر6-1-7

100درصدمجموع

مدیریت درامدهای عمومی10023درصدسهم فروش اموال شهرداری از سایر منابع تامین اعتبار7-1

مدیریت درآمدهای عمومی077درصدسهم سایر منابع از منابع تأمین اعتبار7-2

100درصدمجموع

مدیریات درآمدهای عمومی413.3-درصدمیزان رشد درآمدهای شهرداری نسبت به سال قبل8-1

1212درصدمیزان رشد درآمدهای شهرداری در طی برنامه8-2

مدیریت درآمدهای عمومی33.7درصدسهم درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده8-3

تفریغ بودجه43100درصد میزان تحقق درآمدهای مصوب8-4

بيانيه مأموریت كارگروه مشاركت های اقتصادی

كارگروه مشاركت های اقتصادی

چشم انداز معاونت مشاركت های اقتصادی و سرمایه گذاری 

بيانيه ارزش هاي كارگروه مشاركت های اقتصادی و سرمایه گذاری

شهرداری اهواز، نهادی است غیردولتی، مستقل و عمومی، با 
عملکرد محلی و منطقه ای كه وظیفه اداره شهر و خدمت رسانی به 
شهروندان و ذینفعان را بر عهده دارد و با پایبندی به ارزش های 
همگرای  مدیریت  تحقق  راستای  در  اسالمی  و  ایرانی  انقالبی، 
شهری، به جلب مشاركت شهروندان و بکارگیری نیروهای انسانی 

ارائه خدمات كیفی و كمی مطلوب  متعهد و متخصص در جهت 
و  شناسایي  مردمي،  مشاركت های  جلب  زمینه های  در  به موقع  و 
برای  مالی  سرمایه های  گسترش  و  مشاركتی  پروژه های  ایجاد 
سرمایه گذاری  جلب  و  كسب وكار  ازلحاظ  شاخص  شهری  داشتن 

اقدام می نماید.

و  سرآمد  كالن شهر  پنج  از  یکی  اهواز  كالن شهر  شهرداری 
سطح  در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  مشاركت های  جذب  در  برتر 
ملی و بین المللی به منظور پشتیبانی از توسعه اقتصادی و عمرانی 
سرمایه گذاران  و  شهروندان  اعتماد  مورد  و  شفاف  عملکردی  با 

است. شهر آینده، یادگیرنده و شاخص كه پیشتاز در ارائه بهترین 
خدمات باهدف بهره گیری از سرمایه های مردمی و نهادهای مالی 
و سرمایه گذاری برای ایجاد شهری پایدار، و جذاب برای زندگی و 

كسب وكار، در جهت رضایتمندي شهروندان است.

� ایجاد فضای اعتماد در سرمایه گذاران بخش خصوصی	
� حفظ ترویج ارزش های اخالقی اسالمی	
� یادگیری و نوآوری در فعالیت های اداری و سازمانی	
� تعهد گرایی و تقویت وجدان كاری	
� نقدپذیری و تعامل با مردم	

� رعایت شئون و حفظ ارزش كار مادی و معنوی	
� مسئولیت پذیری مدیران و كاركنان شهرداری	
� احترام به حقوق شهروندان	
� توجه به كیفیت در كلیه فعالیت ها و حفظ استانداردهای برتر ارائه 	

خدمات شهری
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اهداف كالن كارگروه مشاركت های اقتصادی و سرمایه گذاری

تعامل و هماهنگی با سازمان های بیرونی و مراكز سرمایه گذاری -	۱-
برای جذب سرمایه گذاری

برای -۱2- همدلی  و  اعتماد  فضای  ایجاد  و  فرهنگ سازی 
سرمایه گذاری در سطح استانی/ملی/بین المللی

جذب -۱3- در  شهرداری  سازمانی  توان  و  بهره وری  افزایش 
سرمایه گذاری

بازنگری ساختاری و فرایندی حوزه مشاركتی و سرمایه گذاری -۱4-
شهرداری

� تأكید بر روحیه كارگروهــی، ابتکار و كارآفرینی فرهنگی با 	
درستکاری و قناعت

� فراهم آوردن فضای فرهنگی پویا، آرام، بانشاط و شاداب	

� نگاه به آینده و ضرورت ایجاد تغییر در پذیرش تغییرات توسط شهروندان	
� رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی و مسئولیت پذیری و با حفظ 	

ادب، نزاكت و عدالت اداری

جدول 5-8: استراتژی های منتخب كارگروه مشاركت های اقتصادی

استراتژياولویت

تقویت جذب سرمایه گذاری با بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی، بنگاه های اقتصادی، بانک ها و سرمایه خرد شهروندان1

افزایش تعامل با دستگاه های اجرایی و ذی صالح2

ارتقا و تقویت بنیه اقتصادی شهر با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه3

تسهیل روند سرمایه گذاری4

توسعه گردشگری با تأكید بر كارون5

ایجاد فضای اعتماد سرمایه گذاران به شهرداری6

ایجاد و ترویج فرهنگ مشاركت7

ترویج روحیه مشاركت سازمانی اقتصادی و سرمایه گذاری8

تقویت نیروی انسانی با تأكید بر آموزش9

ایجاد سازمان مشاركت های اقتصادی و سرمایه گذاری به جای معاونت مشاركت های اقتصادی10

وضع معیار سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی شاخص 
موجود  

شاخص 
افق برنامه 

 1401

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ب 
جذ

ت 
قوی

1 ت
-1

ی 
گیر

هره 
با ب

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ش 

 بخ
ای

ه ه
مای

سر
از 

صی
صو

خ

0500002000300040005000میزان سرمایه گذاری )میلیارد ریال(توجه به سرمایه گذاری و مشاركت بخش خصوصی

تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به مرمت و بازسازی 
01011233تعداد سرمایه گذاربناهای ارزشمند

جدول 6-8: هدف كالن 1 - تعامل و هماهنگی با سازمان های بیرونی و مراكز سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاری



فصل هشتم - كميته مشاركت هاي اقتصادی، مالی و منابع درآمدی4	

وضع معیار سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی شاخص 
موجود  

شاخص 
افق برنامه 

 1401

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

صی
صو

ش خ
 بخ

ای
ه ه

مای
سر

 از 
ری

ه گی
هر

با ب
ی 

ذار
ه گ

مای
سر

ب 
جذ

ت 
قوی

1 ت
بررسی تسهیالت بانکی مؤسسات مالی و اعتباری به منظور تأمین 1-

منابع مالی طرح های توجیه دار شهری با در نظر گرفتن صرفه و 
صالح شهرداری

تعداد پروژه های مشاركتی مطالعه شده 
باقابلیت استفاده از تسهیالت بانکی با 

تفاهم نامه شهرداری
0301011

تعداد پروژه های مشاركتی با بهره گیری از 
0200101اوراق مشاركت

 مساحت زمین های متعلق به شهرداری 
كه برای سرمایه گذاری ارائه شده اند 

)هکتار(
045510101010

تأمین زمین موردنیاز پروژه های سرمایه گذاری از سوی شهرداری
تعداد زمین های متعلق به شهرداری 

ارائه شده برای سرمایه گذاری مشترک با 
بخش خصوصی

03945101010

مطالعه، طراحی و ارائه بسته¬های سرمایه گذاری با رعایت مسائل 
03835101010تعداد بسته ها زیست محیطی

0801223تعداد فرصت مطالعه فرصت های سرمایه گذاری مرتبط با شهر شب بودن اهواز

-----یک بارتدوین و بازنگری سالیانهطراحی بانک اطالعات سرمایه گذاران و پروژه های شهری 

511111مطالعه و بازنگری سالیانهمطالعه آسیب شناسی در حوزه سرمایه گذاری شهرداری اهواز

تدوین شناسنامه مستندسازی تهیه گزارش سالیانه مراجعین
سرمایه گذاران

كلیه مراجعین 
سرمایه گذاری

 با 
مل

 تعا
ش

فزای
- ا

1-
2

 و 
یی

جرا
ی ا

ه ها
تگا

دس
الح

ی ص
ذ

تشکیل كارگروه تسهیل سرمایه گذاری با مشاركت دستگاه های 
01022222تعداد جلسات مرتبط

پیگیری و ارائه راهکار به منظور ایجاد هماهنگی بین مدیران 
شهری اهواز و استان خوزستان برای هم راستا سازی اقدامات جذب 
سرمایه گذار در كلیه دستگاه های اجرایی ذینفع با محوریت استانداری

02044444تعداد جلسات

ت 
قوی

و ت
قا 

 ارت
-1

-3
 با 

هر
ی ش

صاد
 اقت

نیه
ب

ی 
ت ها

رفی
ز ظ

ی ا
گیر

هره 
ب

قوه
بال

GIS 01000یک بار0-بهره برداری از مطالعات كاداستر و

01000یک بار0تعداد مطالعهمطالعه بافت های قدیمی و ارزشمند با رویکرد سرمایه گذاری

مطالعه شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری مرتبط با وظایف ذاتی 
101000مطالعه و بازنگری سالیانهشهرداری

ند 
 رو

یل
سه

1 ت
-4

ری
گذا

ایه 
سرم

0100510203035درصد تبدیل حضوری به الکترونیکیتوسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری

-1--21بازنگری سه ساالنهتصویب اصالحیه شیوه¬نامه به منظور تسهیل سرمایه گذاری

ایجاد پنجره خدمات سرمایه گذاری )حضور یک نماینده از هر یک از 
157060503515 روز90متوسط زمانی پاسخ تمام استعالم ها )روز(بخش های شهرداری در معاونت مشاركت ها(

ون
كار

بر 
ید 

تأك
 با 

ری
شگ

گرد
عه 

وس
- ت

1-
5

مطالعه سواحل كارون در محدوده شهری اهواز و انجام فرصت های 
مطالعه شده از طریق جذب سرمایه گذار

0101111مطالعه یک بار و بازنگری

60010102020%0درصد جذب سرمایه گذار در فرصت ها

اطالع رسانی از طریق همایش، چاپ كتاب، بروشور، نشریه، اینترنت 
و بسته های آموزشی شهروندان، تدوین برنامه های تبلیغی و ترویجی 

در صداوسیما -تعداد

0511111تعداد همایش

0511111تعداد كتاب )جلد(

02500500500500500500تعداد بروشور

0511111تعداد تیزر تبلیغاتی 
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شاخص افق معیار سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی
برنامه 1401 

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

1-2- ایجاد فضای اعتماد 
سرمایه گذاران به شهرداری

مطالعه شناسایی ریسک سرمایه گذاری در شهرداری اهواز و 
هدفگذاری شاخص می بایستی پس از بررسی نتایج مطالعه مشخص شودراهکار های كاهش آن

2-2- ایجاد و ترویج 
فرهنگ مشاركت

500100100100100100تعداد بنر و بیلبوردنصب بنرها و بیلبردهای مشوق مشاركت بخش خصوصی 

برگزاری همایش های و نمایشگاه ترویج مشاركت در 
امر سرمایه گذاری برگرفته از ایده های برتر دنیا جهت 

فرهنگ سازی در سطح ملی/بین المللی

401111تعداد همایش

200101تعداد نمایشگاه

حضور در همایش ها و نشست های ملی/بین المللی 
سرمایه گذاری

1022222تعداد حضور ملی

تعداد حضور در نمایشگاه های بین المللی از 
511111حوزه معاونت

برگزاری نشست های تخصصی با دست اندركاران امر سرمایه گذاری 
مشاركت شهرداری های كالن شهرهای موفق در ایران جهت 

چاره اندیشی
511111تعداد نشست

شناسایی و برقراری ارتباط با سرمایه گذاران داخلی و بین المللی 
با اولویت ایرانیان مقیم خارج

180030505050تعداد سرمایه گذار داخلی

45010101015تعداد سرمایه گذار بین المللی

برگزاری نشست های مستمر با بانک ها و مؤسسات تأمین مالی 
و سرمایه گذاری داخلی و خارج از كشور

تعداد نشست با بانک ها و مؤسسات تأمین مالی 
511111و سرمایه گذاری داخلی

تعداد نشست با بانک ها و مؤسسات تأمین مالی 
200101و سرمایه گذاری بین المللی

شاخص معیار سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی
وضع موجود

شاخص 
افق برنامه 

 1401

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/
سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01
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زما

 سا
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شار
ه م
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1
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صا

 اقت
ای

¬ه
كت

شار
ت م

عاون
ی م

ه جا
ی ب

ذار
ه گ

مای
تقویت نظام حرفه اي شراكت محور )دستگاه های اجرایی، سر

912222نشست های تخصصی شش ماهانهمعاونت های شهرداری، متخصصین، سرمایه گذاران و ...(

بازنگری و تعیین دوره زمانی شروع و خاتمه فرایندهای 
مشاركت و سرمایه گذاری و بررسی عملکرد فرایندهای زمانی 

بازنگری شده
511111بازنگری سالیانه

تدوین دستورا-لعمل انگیزشی كاركنان شهرداری به تناسب و 
0511111تدوین و بازنگری سالیانهمیزان تأثیر در سرمایه گذاری از طریق پاداش

تدوین نظام كارانه مدیران و كاركنان شهرداری درازای جذب 
0511111تدوین و بازنگری سالیانهحداقلی از سرمایه گذاری

ساماندهی نظام عزل و نصب در شهرداری و معاونت 
0211تدوین و بازنگری سه سالیانهمشاركت ها

جدول 7-8: هدف كالن 2 - فرهنگ سازی و ایجاد فضای اعتماد و همدلی برای سرمایه گذاری در سطح استانی/ملی/بین المللی

جدول 8-8: هدف كالن 3 - افزایش بهره وری و توان سازمانی شهرداری در جذب سرمایه گذاری
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شاخص معیار سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی
وضع موجود

شاخص 
افق برنامه 

 1401

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/
سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

2-3- تقویت نیروی انسانی 
با تأكید بر آموزش 

بازنگری نظام آموزش و صالحیت های حرفه ای كاركنان 
011 تعدادشهرداری در حوزه مشاركت ها

برگزاری دوره های آموزشی برای كاركنان معاونت 
مشاركت های اقتصادی جهت شناسایی مدل های مشاركت 

عمومی – خصوصی مناسب و جذاب برای سرمایه گذاری
60 ساعت مدیران/40 ساعت آموزشی

ساعت كاركنان

پروژه های مرتبط با مشاركت بخش خصوصی در برنامه دوم توسعه شهرداری اهواز

به طور كلی آن دسته از شهرها به لحاظ اقتصادی زنده و پویا 
هستند كه در شرایط سیستمی، فرآیندهای عرضه و تقاضا در آنها به 
خوبی عمل كند و بتوانند پاسخگوی تغییرات مستمر اقتصاد روز باشند. 
یک موجود زنده، مدام به سمت تعالی حركت می كند و عدم تغییر یا 
ثابت ماندن به منزله شروع افول و مردگی آن است. ویژگی دیگر یک 
شهر زنده، توانایی شركت در رقابت اقتصادی محلی، منطقه محلی، 
منطقه ای و ملی است، در واقع، توانایی رقابت، منعکس كننده كیفیت 
است.  محلی  مزیت های  و  كار  نیروی  مهارت های  زیرساخت ها، 
رقابت پذیری مستلزم بهسازی، نوسازی كالبد شهری و توانمندسازی 
دائمی افراد است. به عبارت عام تر شهری زنده خواهد بود كه فرایند 
بهسازی و نوسازی و توانمندسازی و به عبارت عام تر »بازآفرینی« 

در آن متوقف نشده باشد.

 با این مفهوم، به لحاظ اقتصادی و در سمت تقاضا، اگر شهری 
بتواند تمامی منابع داخلی و بودجه های خود را در جهت ارتقای كمی 
و كیفی محیط زندگی ساكنان و بهره برداران، هزینه كند و آمادگی 
داشته  را  كشور،  حتی  و  شهر  از  خارج  منابعی  پذیریش  ظرفیت  و 

باشد، آن شهر زنده است؛ یعنی هنوز سرمایه گذاری در آن از توجیه 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی الزم برخوردار است 
و خط مشی  بوده  اهداف خود  ارتقای  و  تعالی  در حال  آن شهر،  و 
اندازی  راه  مثال،  عنوان  به  است.  یافته  را  خود  نگهداری  و  تقویت 
ایجاد  گردشگری،  بازارهای  توسعه  جدید،  اقتصادی  فعالیت های 
مکان های مناسب برای برگزاری گردهمایی محلی، منطقه ای، ملی 
بود. در طرف  ماندن شهر خواهد  زنده  باعث  بین المللی در شهر،  و 
عرضه نیز، شهری زنده خواهد ماند كه سرمایه گذاری الزم را برای 
توسعه زیرساخت ها در سطح شهر و توسعه راه های ارتباطی به آن 

شهر و توانمندسازی ساكنان خود انجام داده باشد.

براي  اهرمی  بعنوان  تواند  می  گذاري  سرمایه  و  سرمایه  جذب 
شتاب توسعه و رشد اقتصاد شهري و ایجاد اشتغال به كارگرفته شود. 
عالوه بر این جذب سرمایه گذاري می تواند به اصالح نظام مدیریتی 
شهر و تبادل تجربیات اقتصادي و به كارگیري فناوریهاي نوین منجر 
شود. در واقع امروزه شهرهایی از نظر توسعه و پیشرفت موفق هستند 
كه پول مردم شهرهاي دیگر درآنجا خرج شود و همین امر سرمایه 

شاخص معیار سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی
وضع موجود

شاخص 
افق برنامه 

 1401

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/
سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

4-1- ایجاد سازمان 
مشاركت های اقتصادی و 

سرمایه گذاری به جای معاونت 
مشاركت های اقتصادی

011تدوین اساسنامه و آیین نامه مالی و معامالتی

01005050بازنگری فرایندهای سازمان مشاركت و سرمایه گذاری

0111طراحی تشکیالتی و سازمان تفصیلی سازمان مشاركت ها متناسب

جدول 9-8: هدف كالن 4 - بازنگری ساختاری و فرایندی حوزه مشاركتی و سرمایه گذاری شهرداری
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دو چندانی را وارد یک شهر می كند.
اقتصادی و صنعتی، اهمیت ویژه ای دارد  از لحاظ  استان خوزستان 
استان  این  می آید.  به حساب  كشور  تولیدی  مهم  قطب های  از  یکی  و 
از آب فراوان و خاک  به لحاظ دارا بودن صنایع نفت وگاز، برخورداری 
به  دسترسی  و  دریایی  و  زمینی  هوایی،  ارتباطی  شبکه  وجود  مناسب، 
آب های آزاد، از اهمیت جهانگردی و سرمایه گذاری باالیی برخوردار است.

برخی از ویژگیهای خاص استان خوزستان كه دركمتر استانی از 
كشور چنین ویژگیهایی موجود است وهمین ویژگی ها عاملی گردیده 
وفرصتهای  شود  دیده  استان ها  سایر  از  متمایز  خوزستان  استان  تا 
خارجی  و  داخلی  از  اعم  گذاران  سرمایه  تا  آورده  فراهم  را  مناسبی 
برای سرمایه گذاری از این فرصتها استفاده نمایند به شرح ذیل است.

� منابع عظیم نفت وگاز	
� تاسیسات فوالدی وذوب آهن	
� وجود كشت و صنعت های متعدد	
� وجود رودخانه های پرآب كارون، كرخه ، دز ، زهره و مارون و جراحی	
� دسترسی به آب های آزاد و بین المللی	

� وجود امکانات زیربنایی	
� همجواری خوزستان با بازارهای مصرف جهانی )كشورهای 	

حاشیه خلیج فارس(
� یکی از قطب های تولید خرما	
� وجود زمینه های الزم درخصوص پرورش ماهی و میگو	
� صنعت توریسم وگردشگری) دارای بیش از 35 مركز باستانی 	

ثبت شده(

اطالعات تکميلیشاخصردیف

دومین استان بعد از استان تهران .محصول ناخالص داخلی )GDP( استان خوزستان1

رشد سرمایه گذاری صنعتی در استان در سال های اخیر چند برابر شده و این از نقاط قوت و برجسته استان در جذب سرمایه حجم سرمایه گذاری خوزستان2
گذاری صنعتی است.

85 درصد تولید نفت كشور از مناطق نفت خیز جنوب است و 65 درصد تولید نفت كشور در خوزستان انجام می شود.نفت و گاز3

ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان در مقایسه 4
با كشور

خوزستان بیشترین ارزش افزوده در گروه صنعت و معدن

بیشترین سهم ارزش افزوده در گروه كشاورزی  با 39% به همراه استان¬های مازندران، فارس، كرمان و خراسان رضوی

بیشترین سهم ارزش افزوده در گروه خدمات  با 58% به همراه استان¬های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس

سرانه سپرده گذاری در این استان نفت خیز 4/5 میلیون نفری برابر 3980 هزار تومان است.سرانه سپرده گذاری در این استان5

پنجمین استان كشورسهم استان از جمعیت كشور)درصد(6

بیش از یک سوم آبهای جاری كشور دراین استان 7
زرخیز جاری اند .

رودخانه های پرآب كارون ، كرخه ، مارون ، جراحی و . . . خوزستان را دارای آب فراوان یکی از پیش نیازهای مهم و محوری 
و جو صنعت  نموده است . ایجاد و اجرای طرح های بزرگ و مهمی همچون فوالد ، نیشکر وصنایع جانبی آن و پتروشیمی در 

خوزستان بدلیل وجود فراوان این ماده حیاتی بوده است.

خوزستان از طریق خلیج فارس به كشورهای عربی 8
منطقه وهمچنین تمام دنیا مرتبط است .

دسترسی آسان وسریع به آبهای بین المللی از طریق بنادر بزرگ امام ، ماهشهر،آبادان وخرمشهر وبنادر كوچک دیگر كه ظرفیتی 
معادل 28 میلیون تن دارد دارند ، هزینه های واردات ماشین آالت ومواد اولیه ، همچنین صادرات محصوالت تولیدی خوزستان 

را بشدت كاهش داده وسرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی استان را پر بازده نموده است

جدول 10-8: بررسی وضعیت اقتصادی و مزیت های نسبی استان خوزستان 
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اطالعات تکميلیشاخصردیف

9
وجود 9  طرح بزرگ كشت وصنعت نیشکر وصنایع 
جانبی آن كه محصوالتی به شرح زیر تولید نموده 
ویا خواهندنمود، نقش مهمی در اشتغالزایی وتوسعه 

صنعتی استان خواهد داشت .

شکر : یک میلیون تن در سال

مالس : 412 هزار تن در سال

باگاس : 3 میلیون و 160هزارتن در سال

10
 120 سالیانه  كه  نخلیات  هکتار   31000 وجود 

هزارتن خرمای مرغوب تولید می كنند.

مزیتی است كه با استفاده از آن وسرمایه گذاری در صنایع جانبی وتبدیلی می توان ارزش افزوده باالیی ایجاد واز محل صادرات 
وفروش این تولیدات در بازارهای بین المللی ارز مناسبی وارد كشور نمود . هم اكنون ظرفیت واحدهای جانبی این محصول 

حدود 1505 تن ومجموع ظرفیتهای طرحهای با پیشرفت اجرایی باالی 20درصد حدود 41000 تن است

11

دانشگاههای بزرگ ومهمی همچون شهید چمران 
دانشکده مهندسی   ، نفت  ، صنعت  پزشکی  علوم   ،
نفت ، دانشکده پرستاری وآموزشکده فنی – صنعتی 
دانشگاه  شهرستانی  واحد   10 همراه  به  اهواز  نفت 
آزاد اسالمی ، 11 واحد شهرستان دانشگاه پیام نور 
از مراكز علمی  – كاربردی  دانشگاه جامع علمی   ،

آموزش استان می باشند.

كه تامین نیروی متخصص وماهر برای صنایع استان را برعهده دارند . ضمن آنکه خوزستان بدلیل آنکه از دیرباز از قطبهای 
مهم صنعتی كشور بوده ، همواره نیروهای فنی ومتخصص را درخود داشته واز این نظر كمبودی متوجه صنعت ومعدن استان 

نمی باشند

12

و2300  ماهشهر  پتروشیمی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
با  وخرمشهر  آبادان  صنعتی  آزاد  منطقه  هکتار 
صادرات  برای  مناطق  این  ویژه  تسهیالت  وجود 
محصوالت صنعتی وواردات مواد اولیه ، مزیت دیگر 
صنایع  بخش  در  گذاری  سرمایه  برای  استان  این 

ومعادن می باشند.

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و2300 هکتار منطقه آزاد صنعتی آبادان وخرمشهر با وجود تسهیالت ویژه این مناطق 
برای صادرات محصوالت صنعتی وواردات مواد اولیه ، مزیت دیگر این استان برای سرمایه گذاری در بخش صنایع ومعادن 

می باشند.

سرمایه گذاری 6 تا هفت میلیارد دالری در بخش های 12 گانه پتروشیمی.

منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره (13

خور  آبراه  درانتهای  و  فارس  خلیج  غربی  شمال  در  هکتار    11044 وسعت   با  خمینی)ره(  امام  بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه 
موسی قراردارد. این آبراه بامتوسط عمق20متر، عرض250متر وطول 42 مایل دریایی بستری آرام و مطمئن برای تردد انواع 
كشتی های اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش را از مسیر خلیج فارس،تنگه هرمز،دریای عمان و اقیانوس هند به اقصی نقاط 
جهان فراهم نموده است. با توجه به مزایای منحصر به فرد این بندر از جمله، نزدیکی به 70درصداز مراكز مهم صنعتی و 
جمعیتی كشور، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام، نزدیکی به منطقه آزادتجاری اروند، قرارگرفتن در مسیر 
كریدور بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب   )NOSTRAC( وكریدور بین المللی حمل و نقل شرق – غرب ، قرارگرفتن 
در كوتاهترین و مطمئن ترین مسیر زمینی حمل كاالاز كشورهای عراق،تركیه،حوزه قفقاز و آسیای میانه به كشورهای جنوب 

شرق آسیا، این بندر را به یکی از مهمترین مراكز تجاری ایران و منطقه تبدیل كرده است .

محورهای 14 با  المللی  بین  ترانزیت  كانون  خوزستان 
ارتباطی هوایی، دریایی، ریلی و زمینی منحصربفرد

برخالف بسیاری دیگر از استانهای كشور كه وضع بد محورهای ارتباطی وراههای ترانزیتی آنها مانع وسد بزرگ فعالیتهای 
اقتصادی اند ، خوزستان با داشتن 673 كیلومتر راه آهن كه معادل 7/7 درصد كل كشور می باشد وهمچنین 2 فرودگاه بین 

المللی و 6  فرودگاه فعال دیگر از این نظر وضع مناسبی دارد.

وجود صنایع فلزی مادر15
از جمله مجتمع فوالد ، نورد ولوله اهواز ، سپنتا ، فوالد كاویان ، لوله سازی خوزستان وراكتورسازی زمینه ساز ایجاد صنایع 
پایین دست فلزی در استان است . ضمن آنکه صنایع بزرگ كانی غیر فلزی مثل كارخانه سیمان خوزستان ، كارون و بهبهان 

نیز زمینه ساز طرحهای جانبی می باشند

16
نیز  وپاالیشگاه  پتروشیمی   ، شیمیایی  صنایع 

درخوزستان

حدود یک دوم كل محصوالت پتروشیمی كشور در این استان تولید می شوند . ضمن آنکه واحدهای بزرگی در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در حال اجرا می باشند كه رتبه استان را ترفیع خواهند بخشید . پاالیشگاه آبادان نیز روزانه 54 

هزار تن تولید انواع فرآورده های فنی نیاز استان در این زمینه را مرتفع می سازد.

تمامی شهرستان های استان دارای شهرک صنعتی فعال وآماده ارائه خدمات می باشند 22 شهرک صنعتی در خوزستان با 2399 شهرک های صنعتی17
هکتار مساحت نقش مهم و موثری در ایجاد صنایع گوناگون استان خواهند داشت.
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اطالعات تکميلیشاخصردیف

18
استقرار  برای   افزاری  نرم  برج  یک  ایجاد 
وسازماندهی واحدهای مهندسی وانفورماتیکی جهت 
توسعه فناوری اطالعات )IT ( وخدمات رسانی به 

صنایع مختلف

با توجه به نقش تجارت الکترونیکی وفناوری اطالعات در جذب سرمایه گذاری خارجی وصادرات صنعتی ، شركت شهرک 
های صنعتی استان اقدام به ایجاد یک برج نرم افزاری به مساحت 10 هزار مترمربع نموده است كه توان استقرار وسازماندهی 

واحدهای مهندسی وانفورماتیکی جهت توسعه فناوری اطالعات )IT ( وخدمات رسانی به صنایع مختلف را دارد.

طرح 550 هزارهکتاری كشاوری19

خوزستان از استانهایی است كه كشاورزی درآنها مهم واستراتژیک است . 2 میلیون هکتار زمین مستعد كشاورزی با محصوالتی 
مانند گندم ، شلتوک ، حبوبات ، سبزیجات ، خرما ، جو ، علوفه و . . . امکان ایجاد طرحهای جانبی را به خوزستان بخشیده 
است ضمن آنکه وجود حدود 7 میلیون رأس دام و 3 میلیون قطعه طیور می تواند سرمایه گذاری در فرآوری محصوالت دامی 
را توجیه پذیر نماید . در زمینه شیالت نیز استان با داشتن 2000 هکتار سایت پرورش ماهی وتوسعه 6 طرح دیگر با مساحت 
17500 هکتار با توان تولید 8000 تن گوشت سفید وهمچنین دارا بودن منابع آبی همچون هورالعظیم وهور شادگان وهمچنین 

استحصال ماهی وآبزیان دیگر از دریای آزاد و آبهای ساحلی می تواند انگیزه مناسبی برای ایجاد صنایع جانبی شیالت باشد

صادرات صنایع دستی20
استان این مزیت را دارد كه از محل صادرات صنایع دستی درآمد كالنی كسب نماید . این صنعت به دلیل زود بازده بودن ، ارزش 
افزوده باال ، هزینه كم سرمایه گذاری ومزایای دیگر از ابزارهای مهم توسعه استان است . گسترش وهدایت اقشار مختلف در 

تولیدات صنایع دستی وصادرات محصوالت می تواند این مهم را محقق نماید.

21
كه  كشورهایی  با  همسایگی  استان   بزرگ  مزیت 
سرانه  درآمدهای  باالترین  جزو  آنها  سرانه  درآمد 
بازسازی  كه  با عراق كشوری  دنیاست وهمسایگی 

اولویت اول آن است

عالوه بر همه موارد فوق موقعیت جغرافیایی خوزستان نیز خود مزیت بزرگ استان است . همسایگی با كشورهایی كه درآمد 
سرانه آنها جزو باالترین درآمدهای سرانه دنیاست وهمسایگی با عراق كشوری كه بازسازی اولویت اول آن است ، فرصت 
مناسبی را دراختیار خوزستان قرارداده تا پایگاه صادرات تولیدات ایران به این كشور باشد . با به ثمر رسیدن طرح اتصال راه آهن 
سراسـری ) از طریق خرمشهر- بصره ( به راه آهن عراق می توان صادرات محصوالت صنعتی به عراق را جزو برنامه های 
مهم اقتصادی استان وكشور قرارداد . ضمن آنکه از طریق دریا عالوه برآنکه امکان تردد كشتی های تجاری بین خوزستان 

ودنیا وجود دارد ، به وسیله كشتی های حاشیه خلیج فارس را دارند ، ارتباطات بین خوزستان واین كشورها تقویت خواهد شد.

همسایه 22 كشورهای  با  استان  مردم  فرهنگ  قرابت 
جنوبی مردم جنوب وجنوب غربی خوزستان

مردم جنوب وجنوب غربی خوزستان از نظر فرهنگی ، زبان وسنت مشتركات زیادی با مردم كشورهای همسایه از جمله عراق 
وكشورهای حاشیه خلیج فارس را دارند كه این خود موجب ارتباط بیشتر ومؤثرتر به منظور بازاریابی وتبادالت صنعتی استان 

با دنیای خارج خواهد شد

23
ماسه  عظیم  ذخایر  وجود  دراستان،  سیمان  صنعت 

سنگ،  وجود ذخایر عظیم سنگ گچ

وفور مواداولیه سیمان وسهولت استخراج این مواد به منظور توسعه صنعت سیمان دراستان وجود ذخایر عظیم ماسه سنگ كه 
در ساخت وساز تأسیسات زیربنایی نقش اساسی دارد، وجود حفاری چاه های نفت به عنوان جایگزین میکا وخوراک طیور، وجود 
ذخایر ماده معدنی سلستین كه می توان از آن سولفات وكربنات استرانسیم تولید وصادر نمود ، وجود چشمه ها و آب های شور 
جهت تولید نمک های خوراكی وصنعتی واستحصال نمک های دیگر مانند مینزیا ، وجود ذخایر فسفات وامکان ایجاد طرح 
تولید اسید فسفریک ومواد اولیه كود شیمیایی )هم اكنون خاک فسفات مورد نیاز واحد اسید فسفریک پتروشیمی رازی از خارج 
كشور تأمین می شود )، وجود ذخایر عظیم آهک در مناطق شرقی وشمالی استان كه در صنایع فوالد ، سیمان ، قند ، كاغذ 
سازی كاربرد فراوان دارد)همچنین امکان احداث كارخانه تولید كاربیت فراهم می باشد ( ، وجود ذخایر عظیم سنگ گچ كه 
امکان تولید پودر گچ ساختمانی ودیگر مواد منجمد گچ طبی ، وجود ذخایر عظیم دولومیت كه كاربرد اساسی در صنعت فوالد 
به عنوان كمک ذوب وهمچنین امکان احداث كارخانه آجر نسوز دولومیتی ، وجود ذخایر قابل توجه سنگ نمک وكاربرد آن در 
صنعت حفاری چاه های نفت وپتروشیمی وصنایع همگی از قابلیت وامکانات موجود معادن استان می باشند )الزم به ذكر است 

میزان ذخایر قطعی شده معادن استان خوزستان 2/200/000/000 تن می باشد.
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بخش های  كاركرد  به  وابسته  سرزمین  هر  اقتصادی  موقعیت 
موزون  طور  به  خدمات  و  صنعت  كشاورزی،  یعنی  آن  اقتصادی 
تمام  در  اهواز  آن  تبع  به  و  خوزستان  استان  است.  هماهنگ  و 
زمینه های كشاورزی، صنعتی، بازرگانی و پیشه وری دارای ظرفیت و 
پتانسیل های فراوانی است. به لحاظ اقتصادی، اهواز را می توان یکی 
از مراكز مهم و درجه اول استانی در كشور به شمار آورد، به گونه ای 
–علی رغم  اهواز  زندگی در شهر  از مهم ترین جاذبه های  كه یکی 

تمام كاستی های موجود در شهر- جاذبه های اقتصادی است. 

یکي از ابزارهاي مهم كشورها جهت قرار گرفتن در خیز اقتصادي 
و بالطبع توسعه اقتصادي وجود شبکه حمل و نقل ریلي درون شهري 
است. امروزه در بسیاري از شهرهاي پیشرفته جهان، توسعه فضاهاي 
شهري بر مبناي حمل و نقل عمومي انجام مي پذیرد. در این راستا 
ایجاد و توسعه بخش های تجاری و مجتمع هاي بزرگ ایستگاهي با 
كاربري هاي مختلف در داخل و اطراف ایستگاه هاي مترو از اهمیت 
زیادي برخوردار است. از مزایاي ایجاد و توسعه بخش های تجاری 
از  استفاده  مطلوبیت  افزایش  بر  عالوه  ایستگاهي  مجتمع هاي  و 
سامانه حمل و نقل همگاني، مي توان به توسعه متناسب و زیباسازي 
فضاهاي شهري و هم چنین كمک به نوسازي و تجمیع بافت هاي 
افزایش  این مزایا و مزیت هاي دیگر در  تأثیر  نمود.  اشاره  فرسوده، 
با  مي توان  و  مي شود  نمایان  ایستگاه ها  مجاور  امالک  ارزش 
و  احداث  هزینه هاي  از  بخشي  ارزش،  افزایش  این  از  بهره برداري 

نگهداري سیستم هاي حمل و نقل ریلي را تأمین نمود. 

صحیح  مدیریت  اهواز،  شهر  فراوان  پتانسیل های  به  توجه  با 
و  نامتوازن  توسعه  می كند.  پیدا  اهمیت  خصوص  این  در  شهری 
از  حمایت  در  تخصصی  نگاه  نبود  شهری،  های  زیرساخت  ضعف 
در  مشاركت  برای  خصوصی  بخش  رغبت  عدم  و  سرمایه گذاری 
نبود مدیریت  از    ... و  زیرساخت های شهری و گردشگری  توسعه 

صحیح شهری حکایت دارد.

شهر اهواز، شهری با امکانات وسیع، پتانسیل ها، نیروها و منابع 
این ویژگی ها و  از  كارآمد است كه می بایست  انسانی متخصص و 
یکی  گردد.  بهینه  استفاده  هدفمند  مدیریتی  با  شهر  توانمندی های 
ماندگی،  عقب  از  خروج  و  شهری  توسعه  راهکارهای  مهم ترین  از 

جلب مشاركت سرمایه گذاری بخش خصوصی است كه می بایست 
به طور جدی و با برنامه ریزی دقیق سعی شود تا از این راهکار مؤثر 
برای تسریع روند رو به رشد شهر اهواز استفاده گردد. بدیهی است 
به دلیل فراوانی پروژه های عمرانی شهری، شهرداری به تنهایی قادر 
ورود سرمایه گذار  لذا  بود،  نخواهد  در شهر  پروژه ها  اجرای همه  به 
بخش خصوصی به برخی پروژه های شهری كمک بسیاری به توسعه 

شهری و شهرداری خواهد نمود. 

در بررسی وضعیت مشاركت های اقتصادی مشخص گردید كه 
اهواز دیرتر از كالن شهرهای دیگر در بحث سرمایه گذاری وارد شده 
است. در دوره چهارم شورا و دوره تصدی شهردار فعلی اهواز، یکی 
معاونت  این  در  خصوصی  مشاركت  به  توجه  اصلی  راهبردهای  از 
است. بر اساس تجارب دیگر كالن شهرها، شیوه نامه سرمایه گذاری، 
آئین نامه ها و فرآیندهای قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری خصوصی 

تهیه شده است.

پروژه  آن،  موضوع  كه  شده  تصویب  مهمی  الیحه  شورا  در 
تجاری،  مجتمع  ستاره،  پنج  هتل  یک  شامل  كیانپارس،  ساحلی 
به  توجه  با  كه  است  طبقاتی  پاركینگ  و  ویژه  مسکونی  و  اداری 
مجاورت این پروژه با رودخانه كارون پیش بینی می شود ضمن تامین 
نیازهای مردم اهواز فرصتی برای شکوفایی اراضی ساحلی كارون و 
بهره برداری مناسب از آنها نیز باشد. حجم سرمایه گذاری خصوصی 
در این پروژه  به 200 میلیارد تومان و با محاسبه ارزش زمین و پروانه 
ساختمانی اعتبارات آن به 350 میلیارد تومان نیز می رسد. این اولین 
سرمایه گذار  گسترده  مشاركت  با  اهواز  تاریخ  در  كه  است  پروژه ای 
خصوصی در شهرداری تصویب می شود و این نقطه عطفی در جذب 
سرمایه گذاری های خصوصی به سمت پروژه های شهرداری است و 
با مشاركت خصوصی  را  پروژه ها  از  بسیاری  این شکل می توان  به 

عملی كرد و سرمایه گذاران را وارد میدان كرد. 
در گزارش حاضر تالش شده است با توجه به پتانسیل های شهر 
اهواز پروژه هایی در راستای جذب مشاركت سرمایه بخش خصوصی 
اهواز   كالنشهر  شهرداری  برای  اطمینان  قابل  درآمدهای  ایجاد  و 
پیشنهاد گردد و در ادامه هزینه های راه اندازی و پیش بینی درآمدهای 

سهم شهرداری برآورد گردد.
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جذب  راستای  در  دانشگاه  برنامه ریزی  گروه  مشخص  پیشنهادهای 
مشاركت سرمایه بخش خصوصی و ایجاد درآمدهای قابل اطمینان برای 
شهرداری كالنشهر اهواز  به شرح زیر است كه در ادامه این گزارش، برآورد 
های اولیه هزینه راه اندازی پروژه ها، سهم نسبی شهرداری و برآورد تقریبی 

درآمدهای ناشی از اجرای این پروژه ها ارائه شده است. 

ایجاد فضاهای تفریحی، گردشگری در تپه های حصیرآباد، منبع آب -	۱-
و گلف

ایجاد فضاهای تفریحی، گردشگری در باغات و نخلستان های درون -۱2-
محدوده شهر

طرح احیای فضای اطراف مشعل گاز )آتیشا( به فضاهای خدماتی -۱3-
و تفریحی

باز زنده سازی مجموعه معین التجار بعنوان بازارچه صنایع دستی-۱4-

احداث كارخانه بازیافت مصالح و نخاله های ساختمانی-۱5-

احداث كارخانه بازیافت زباله و تولید كود كمپوست-	۱-

ساخت مجموعه هتل به همراه مراكز تجاری-۱7-

ساخت مجموعه شهرک سالمت در مهر شهر)27 هکتار(-۱8-

ساخت هایپر ماركت در مهر شهر)20 هکتار(-۱9-

ساخت مجموعه ای مسکونی ویالیی در مهرشهر)133 هکتار(-		۱-

ساخت مجموعه های تجاری بهمراه پاركینگ های طبقاتی متمركز -		۱-
در اطراف بازار مركزی در مركز شهر

ساخت باشگاه قایقرانی و ورزش های آبی در پارک شهروند-2	۱-

احداث نیروگاه های خورشیدی در پارک های بزرگ شهر-3	۱-

احداث مجموعه های تجاری- فرهنگی در ایستگاه های مترو-4	۱-

احداث پایانه های مسافربری برون شهری-5	۱-

احداث باغ موزه دفاع مقدس )با مشاركت استانداری و بنیاد حفظ آثار -		۱-
و نشر ارزشهای دفاع مقدس (

احداث پارک بزرگ شهربازی اهواز )شرق و غرب(-7	۱-

احداث پارک آبی بزرگ اهواز -8	۱-

راه اندازی خانه های فراموز-9	۱-

پردیس همایشهای شهر اهواز )مجموعه تاالرها و سالنهای همایش(-	۱2-

راه اندازی خانه های علم و پاركهای فناوری)خانه ریاضی، فیزیک، -	۱2-
شیمی، نجوم، زییست شناسی، ...(

پارک جامع تخصصی آموزشی)مشاغل، مینیاتور، سالمت، باغ -۱22-
كتاب، ...( )بامشاركت بخش خصوصی

پروژه ریل باس )با مشاركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران(-۱23-

پروژه احداث شهرک سالمت-۱24-

عناوین پروژه های مشاركتی پيشنهادی
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برآورد هزینه های سرمایه گذاری و درآمدی پروژه ها

1-  ایجاد فضاهای تفریحی، گردشگری در تپه های حصیرآباد، منبع آب و گلف

2- ایجاد فضاهای تفریحی، گردشگری در باغات و نخلستان های درون محدوده شهر

3- طرح احیای فضای اطراف مشعل گاز)آتیشا( به فضاهای خدماتی و تفریحی

4- باز زنده سازی مجموعه معین التجار بعنوان بازارچه صنایع دستی

5- احداث كارخانه بازیافت مصالح و نخاله های ساختمانی

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

1050%10000150تپه های منبع آب1

10150%20000350تپه های گلف2

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

1020%400000100نخلستان های گلستان1

1024%500000120نخلستان های اطراف بهشت آباد2

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

10100%500000500میدان اسب دوانی و تفریحی آتیشا1

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

58%400080بازارچه صنایع دستی1

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

30100%100000200كارخانه بازیافت مصالح1
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7- ساخت مجموعه هتل به همراه مراكز تجاری

8- ساخت مجموعه شهرک سالمت در مهر شهر)27 هکتار(

9- ساخت هایپر ماركت در مهر شهر)20 هکتار(

10- ساخت مجموعه ای مسکونی ویالیی در مهرشهر)133 هکتار(

11- ساخت مجموعه های تجاری بهمراه پاركینگ های طبقاتی متمركز در اطراف بازار مركزی در مركز شهر

12- ساخت باشگاه قایقرانی و ورزش های آبی در پارک شهروند

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

10300%300001200هتل و مراكز  تجاری1

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

503000%2700003000شهرک سالمت1

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

50600%200000600هایپرماركت مهرشهر1

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

5030000%103000030000مجموعه مسکونی شهرک ویالیی1

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

501200%400001200مجتمع تجاری در مركز شهر1

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

40200%10000200باشگاه قایقرانی1
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13- احداث نیروگاه های خورشیدی در پارک های بزرگ شهر

14- احداث مجموعه های تجاری- فرهنگی در ایستگاه های مترو

15- احداث پایانه های مسافربری برون شهری

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

30300%50000300احداث نیروگاه خورشیدی1

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

مجموعه های تجاری در 1
50300%10000300ایستگاه های مترو

مبالغ به میلیارد ریال، متراژ به متر مربع

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازیمتراژ پیشنهادینام پروژهاولویت
سهم مشاركت سرمایه گذاری 

شهرداری)درصد(
برآورد درآمد سهم 

شهرداری

401500%1500001500ساخت  پایانه مسافربری1
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كارگروه مالی 

بيانيه مأموریت كارگروه مالی

چشم انداز كارگروه مالی

ارزش های كارگروه مالی

اهداف كالن كارگروه مالی

شهرداری اهواز، نهادی مستقل و عمومی، با عملکرد محلی و منطقه ای 
است كه وظیفه اداره شهر و خدمت رسانی به شهروندان و ذینفعان را بر 
عهده دارد و با پایبندی به ارزش های انقالبی، ایرانی و اسالمی در راستای 

تحقق مدیریت شهری، با استفاده از فناوری های نوین و نیروهای انسانی 
متعهد و متخصص در ارائه خدمات كیفی و كمی مطلوب و به موقع به 

مدیریت هزینه و افزایش بهره وری منابع مالی اقدام می نماید.

و  سرآمد  كالن شهر  پنج  از  یکی  اهواز  كالن شهر  شهرداری 
برتر در مدیریت مالی می باشد. شهر آینده، یادگیرنده و شاخص كه 
افزایش  باهدف مدیریت هزینه ها و  ارائه بهترین خدمات  پیشتاز در 

با بهره گیری از سیستم های نوین حسابداری و بودجه ریزی  كارایی 
در جهت تضمین استفاده از منابع شهرداری برطبق اولویت ها و انجام 

مسئولیت های اصلی شهرداری در قبال شهر می باشد.

� حفظ ترویج ارزش های اخالقی اسالمی	
� یادگیری و نوآوری در فعالیت های اداری و سازمانی	
� تعهد گرایی و تقویت وجدان كاری	
� نقدپذیری و تعامل با مردم	
� رعایت شئون و حفظ ارزش كار مادی و معنوی	
� مسئولیت پذیری مدیران و كاركنان شهرداری	
� احترام به حقوق شهروندان	
� توجه به كیفیت در كلیه فعالیت ها و حفظ استانداردهای برتر 	

ارائه خدمات شهری
� تأكید بر روحیه كارگروهــی، ابتکار و كارآفرینی فرهنگی با 	

درستکاری و قناعت
� فراهم آوردن فضای فرهنگی پویا، آرام، بانشاط و شاداب	
� نگاه به آینده و ضرورت ایجاد تغییر در پذیرش تغییرات توســط 	

شهروندان
� رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی و مسئولیت پذیری و با حفظ 	

ادب، نزاكت و عدالت اداری

موسسه ای عمومی توانمند در اعمال برنامه های صرفه جویی -	۱-
در كنترل هزینه

باهدف -۱2- خدمات  بهترین  ارائه  در  توانمند  عمومی  موسسه 
مدیریت هزینه ها و افزایش كارایی

تقویت انضباط مالی و بودجه ای-۱3-

ارتقاء بهره وری منابع-۱4-

افزایش بهره وری و توان سازمانی شهرداری در كاهش هزینه ها-۱5-

 استراتژي هاي منتخب كارگروه مالی

استراتژياولویت

مدیریت بهینه منابع و مصارف به عنوان یک منبع درآمدي1

شفاف سازي در فرآیندهاي مالي با بهره مندي از فناوریهاي نوین2

استقرار نظام حسابداري تعهدي3
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اهداف كالن، راهبردها و برنامه عملياتی كارگروه مالی طی سال های 1397 لغایت 1401

شاخص وضع هدف كمی )عنوان شاخص(برنامه عملیاتی
موجود  

شاخص افق 
برنامه 1401

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

تعدل در سهم هزینه های پرسنلی با كاهش نیروی انسانی شهرداری
تراكم نیروی انسانی شهرداری به هزار نفر جمعیت 

شهر
4.1-3.73.432.52

----1--مطالعهبررسی نیروهای انسانی اسمی شهرداری

اضافه  پرسنل)حقوق،  فعال  عملکرد  و  حضور  با  پرداختی  حقوق  بررسی 
كار،ماموریت(

نسبت مزایا اضافه كار و فوق العاده ها نسبت به 
38/6232726252423هزینه های جاری

كاهش هزینه واگذاری خدمات قراردادی شهری و اداری ازطریق توسعه فرهنگ 
سازمانی و عمومی در خصوص تفکیک زباله و اصالح روشهای جمع آوری زباله

سهم هزینه واگذاری خدمات قراردادی شهری و 
37/1101413121110اداری به كل هزینه ها

تقلیل آمار كارگران در نواحی خدمات شهری و هزینه های مرتبط با افزایش 
آنالیز رفت و  روب هر كارگر و استفاده از )GIS( برای كنترل مساحی

3513.118.316.715.314.113.1سهم هزینه های اداری از مجموع هزینه ها

تالش در اخذ مجوزهای الزم در به كارگیری سربازان عادی به جای كارگران 
پیمانکاری در شهرداری در جهت كاهش هزینه های مربوطه

سهم هزینه های  واگذاری خدمات قراردادی شهری 
35101413121110از مچموع هزینه ها

كاهش هزینه در بخش سخت افزار رایانه های كاربر تحت شبکه با استفاده از 
)Thin client( تکنولوژی

0.80.330.460.420.380.350.33سهم هزینه های سرمایه ای نسبت به كل هزینه ها

13/83.54.94.54.13.83.5سهم هزینه های انتقالی نسبت به كل هزینه هاانتفاعی كردن سازمان های وابسته

تجمع ساختمان های ستادی هر منطقه كه باعث كاهش هزینه های نیروی 
انسانی، حمل و نقل ، مکاتبات ،تلفن، تجهیزات ، شبکه ، انرژی ، نگهداری و 

تعمیرات تجهیزات سرمایش و گرمایش و ... می شود.
51/7354038363535سهم هزینه های جاری از كل هزینه ها

----11-ستادتشکیل ستاد عالی بهبود منابع مالی و كارایی مالی و كارگروه مدیریت هزینه

ساماندهی ردیف های بودجه ای )جاری و عمرانی( به گونه ای كه سهم هزینه 
های جاری نسبت به كل هزینه ها در طول برنامه كاهش یابد.

52314543403531سهم هزینه های جاری به كل هزینه ها

48695053586269سهم هزینه های عمرانی به كل هزینه ها

---1-1-مطالعهتدوین و اجرای طرح های جامع كاهش هزینه ها

با  متناسب  حسابداری  به  تعهدی   نیمه  روش  از  حسابداری  سیستم  تغییر 
فعالیت های شهرداری

5010101010درصدمیزان مناسب بودن رویه ثبت فرآیندهای مالی

5010101010 درصدمیزان كنترلهای داخلی و شفافیت گزارشات مالی

---1-1-تعداد دستورالعملتدوین و اصالح دستورالعمل های ثبت فعالیت¬های تهاتری مورد نیاز

جدول 11-8: هدف كالن 1- مدیریت بهینه هزینه ها در راستاي افزایش كارایي منابع

استراتژی 1: مدیریت بهینه منابع و مصارف به عنوان یک منبع درآمدي
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شاخص وضع هدف كمی )عنوان شاخص(برنامه عملیاتی
موجود  

شاخص افق 
برنامه 1401

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

پرداخت حقوق و مزایای كاركنان به  موازات استقرار كامل بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکرد

38/617.716.316.416.717.117.7 سهم هزینه های پرسنلی از مجموع هزینه ها

تکلیف به تهیه هزینه تمام شده خدمات نهایی به عنوان مقدمه تعیین قیمت 
تمام شده

--------

----1--طرح مطالعاتیمطالعه و بررسی سازوكار تهیه بودجه بر مبنای عملکرد

كاهش هزینه واگذاری خدمات قراردادی شهری و اداری با ساماندهی و اصالح  
قراردادها  با  بکارگیری سیستم ))GISو نظارت بر عملکرد پیمانکاران.

11-1-3-مطالعه و پایش دوره ای 

---1-1-طرح مطالعاتیاستقرار نظام مدیریت منابع مالی و اصالح ساختار درآمد-هزینه

---1-1-مطالعهشناسایی و اصالح قوانین و مقررات مزاحم  و مخل انضباط مالی  و اداری

51111-سالیانهتحلیل ساالنه شاخص های مالی و اقتصادی شهرداری

----1--مطالعهاقدام در كسب اطالعات جامع از عملکرد مالی سازمانهای شهرداری

----1--سامانهتکمیل و بهره برداری از سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری

---1---سامانهاستقرار سامانه مدیریت دانش در ساختار مالی شهرداری

تخصصی  های  نیاز  به  توجه  با  انسانی  نیروهای  استخدام  و  بکارگیری 
در حوزه مالی

-------دوره های استخدامی

بازنگری نظام آموزش و صالحیت های حرفه ای كاركنان شهرداری در حوزه 
مالی

1-1-31-دو سال یکبار

511111-تهیه سالیانهابالغ دفترچه هزینه كرد شهرداری

بکارگیری مهندسی ارزش در طرح ها و پروژه های عمرانی با قابلیت مهندسی 
ارزش در آن

511111-سالیانه

ایجاد بانک اطالعاتی از مطالعات، پژوهش ها، پروژه ها و تجربیات انجام گرفته 
در شهرداری ها در حوزه مالی

-1--21-مطالعه

-1-1-2-مطالعه و اجرابررسی و ارزیابی تطبیق شغل با شاغل دربخش درآمد ستاد و مناطق

1---21-مطالعهشفاف شدن موضوع قراردادها بصورت كامل در پیوست قرارداد

-1-1-2-مطالعهبررسی قراردادهای خدمات شهری از منظر كاهش هزینه ها

1-1-31-مطالعهآسیب شناسی قراردادهای درآمدی شهرداری

ارائه، بررسی، تایید و پرداخت صورت وضعیتهای پروژه های عمرانی و خدماتی 
بصورت الکترونیکی

---1-1-سامانه

جدول 12-8: استراتژی2 - شفاف سازي در فرآیندهاي مالي با بهره مندي از فناوریهاي نوین
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الزامات كارگروه مالی

تجزیه و تحلیل هزینه های سنوات گذشته به طور مستمر -	۱-

تالش و مکاتبه به منظور ابالغ دستورالعمل نظام حسابداری -۱2-
تعهدی

ایجاد زیر ساخت های الزم به منظور استقرار بودجه ریزی -۱3-
مبتنی بر عملکرد 

نظارت شهرداری مركز  بر عملکردمالی شهرداری ، مناطق و -۱4-

سازمانها

اقدامات الزم در خصوص ایجاد تمركز درآمد حاصل از عوارض -۱5-
در حسابهای متمركز  شهرداری

ایجاد لینک ارتباطی ساختار مناطق با ستاد در مبحث مالی-	۱-

واگذاری پیمانها بر اساس فهرست بهاء به صورت فراخوان -۱7-
عمومی و مناقصه

شاخص افق برنامه 1401وضعیت در سال پایهواحد اندازه گیرینام شاخصشماره

51.735درصدسهم هزینه های جاری از مجموع هزینه ها

48.365درصدسهم هزینه های عمران از مجموع هزینه ها

100100درصدمجموع كل هزینه ها

19.917.7درصدسهم هزینه های پرسنلی از مجموع هزینه ها

1813.1درصدسهم هزینه های اداری از مجموع هزینه ها

0.40.3درصدسهم هزینه های سرمایه ای از مجموع هزینه ها 

7.13.5درصدسهم هزینه ها ی انتقالی از مجموع هزینه ها

51.735درصدمجموع هزینه های جاری

7.97درصدسهم هزینه های برنامه ریزی توسعه شهری از مجموع هزینه ها

0.30.6درصدسهم هزینه های هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری از مجموع هزینه ها

26.521درصدسهم هزینه برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور از مجموع هزینه ها

1112.9درصدسهم هزینه برنامه بهبود محیط شهری از مجموع هزینه ها

0.74درصدسهم هزینه برنامه ایجاد اماكن و فضاهای ورزشی تفریحی و توریستی از مجموع هزینه ها

0.20.5درصدسهم هزینه برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها از مجموع هزینه ها

0.71.9درصدسهم هزینه برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری از مجموع هزینه ها

017درصدسهم هزینه برنامه تاسیسات درآمدزا از مجموع هزینه ها

1.10.1درصدسهم برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی از مجموع هزینه ها

48.365درصدمجموع هزینه های عمرانی

جدول 13-8: شاخصهای تحقق چشم انداز و  اهداف كارگروه مالی 
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كارگروه امالک

بيانيه مأموریت كارگروه امالک

چشم انداز كارگروه امالک

ارزش های كارگروه امالک

اهداف كالن كارگروه امالک

و  تأمین  اراضی،  و  امالک  ساماندهی  و  انجام خدمات حفاظت 
تملک قلمروهای موردنیاز طرح های عمرانی و مشاركتی شهرداری 
به  مساعدت  شهرداری،  مالی  پایدار  منابع  تأمین  به  كمک  اهواز، 

انجام رسالت های اجتماعی مرتبط با امالک و اراضی و مستغالت، 
بافت های  در  غیررسمی  اسکان یافته  نواحی  ساكنان  توانمندسازی 

فرسوده و حاشیه.

شهرداری كالن شهر اهواز یکی از پنج كالن شهر سرآمد و برتر 
اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح ملی  در جذب مشاركت های 
عملکردی  با  اقتصادی  توسعه  از  پشتیبانی  به منظور  بین المللی  و 
سرمایه گذاران  و  پیمانکاران  شهروندان،  اعتماد  مورد  و  شفاف 
شاخص  و  یادگیرنده  آینده،  شهری  ایجاد  راستا  این  در  است. 

و  هزینه ها  كاهش  باهدف  خدمات  بهترین  ارائه  در  پیشتاز  كه 
نهادهای  و  مردمی  سرمایه های  از  بهره گیری  با  كارایی  افزایش 
مالی و سرمایه گذاری برای ایجاد شهری پایدار، آرام، ایمن، پاک 
و روان و جذاب برای زندگی و كسب وكار، در جهت رضایت مندي 

شهروندان است.

� حفظ ترویج ارزش های اخالقی اسالمی	
� یادگیری و نوآوری در فعالیت های اداری و سازمانی	
� تعهد گرایی و تقویت وجدان كاری	
� نقدپذیری و تعامل با مردم	
� رعایت شئون و حفظ ارزش كار مادی و معنوی	
� مسئولیت پذیری مدیران و كاركنان شهرداری	
� احترام به حقوق شهروندان	
� توجه به كیفیت در كلیه فعالیت ها و حفظ استانداردهای برتر ارائه 	

خدمات شهری
� تأكید بر روحیه كارگروهــی، ابتکار و كارآفرینی فرهنگی با 	

درست كاری و قناعت
� فراهم آوردن فضای فرهنگی پویا، آرام، بانشاط و شاداب	
� نگاه به آینده و ضرورت ایجاد تغییر در پذیرش تغییرات 	

توسط شهروندان
� رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی و مسئولیت  پذیری و با حفظ 	

ادب، نزاكت و عدالت اداری

ارتقاء بهره وری اراضی، امالک و مستغالت طلق شهرداری-۱2-تملک اراضی، امالک و مستغالت با استفاده از ظرفیت های قانونی-	۱-
جدول 14-8: شاخص هاي تحقق اهداف و برنامه عملیاتي كارگروه امالک 

وضعیت در سال واحد اندازه گیرينام شاخصشماره
پایه

وضعیت مطلوب در پایان برنامه 
دوم شهرداري اهواز 1401

100%صفردرصدتعداد فرایندهای بازنگری شده حوزه امالک به تعداد كل فرایندها1

65%20%درصدمبالغ ریالی تملک از طریق توافق به كل تملک شده ها2

70%درصد اعتبار جذب شده به كل اعتبار موردنیاز جهت تجهیزات سخت افزاری حوزه امالک در مركز و مناطق3

65%درصد تعداد فرایندهای مکانیزه امالک به كل فرایندها4

100%درصد تعداد پرونده های آرشیو شده الکترونیکی به كل پرونده ها5

70%درصدنسبت اعتبار ریالی پروژه های مشاركتی به كل پروژهای طلق شهرداری6

1صفرتعدادایجاد یگان نظارت و حفاظت از اراضی و امالک شهرداری7
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جدول 15-8: تدوین استراتژی ها بر اساس تركیب فرصت ها و تهدیدها و قوت ها و ضعف ها در كارگروه امالک شهرداری اهواز

عنوانردیفهدف كالن

1- تملک اراضی، امالک 
و مستغالت با استفاده از 

ظرفیت های قانونی

بازنگری ساختاری حوزه های مرتبط با تملک امالک در شهرداری1-1

بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های قانونی ایجادشده در ضوابط و مقررات موضوعه )تملک، افراز و تفکیک و مشاركت(2-1

2- ارتقاء بهره وری اراضی، 
امالک و مستغالت طلق 

شهرداری

بهره گیری از فنآوری های نوین در حوزه اراضی، امالک و مستغالت1-2

ایجاد ارزش افزوده در امالک طلق شهرداری با استفاده از توان بخش خصوصی2-2

ایجاد مکانیزم های مناسب جهت حفاظت از امالک شهرداری3-2

همسویی اهداف، طرح ها و برنامه ریزی های كارگروه امالک طی سال های1397 الی 1401

شاخص مربوطهتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی

ری
ه گی

داز
د ان

واح

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

مه 
رنا

ق ب
ص اف

شاخ
ص 

شاخ
14

01
 تا 

14
01

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
97

13
98

14
01

14
00

14
01

ک 
مال

ک ا
تمل

 با 
بط

مرت
ی 

ه ها
حوز

ی 
تار

ساخ
ی 

گر
بازن

ری
ردا

شه
در 

روان سازی فرایند مربوط به حوزه های مرتبط با تملک اراضی و امالک 
شهرداری

میزان فرایندهای بازنگری 
20%20%20%20%20%100%صفردرصدشده به تعداد كل فرایندها

تدوین سازوكاری جهت تملک اراضی  و امالكی كه به نوعی در طرح های 
511111صفرتعدادتدوین سازوكاراولویت دار آتی شهرداری قرار می گیرند.

ایجاد ساختاری جهت هماهنگی مدیریت امالک و سازمان های متولی واگذاری 
0111111-ایجاد كارگروه زمین جهت اطمینان از دریافت قدرالسهم شهرداری.

ت 
ررا

 مق
ط و

ضواب
در 

ده 
دش

جا
ی ای

انون
ی ق

ت ها
رص

و ف
ها 

ت 
رفی

ز ظ
ی ا

گیر
ره 

به
ت(

ارك
مش

 و 
ک

فکی
و ت

راز 
، اف

ک
تمل

ه )
وع

وض
م

511111صفر-تدوین سازوكار تدوین سازوكار مناسب قیمت گذاری امالک از طریق توافق 

511111صفر-تدوین سازو كار تدوین سازو كار مناسب در حوزه افراز و تفکیک

مبالغ ریالی تملک از طریق تملک اراضی از طریق توافق
10%10%10%10%5%65%20%درصدتوافق به كل تملک شده ها

اولویت دادن به شركت در مزایده های مربوط به اشخاص حقوقی كه به نوعی در 
طرح های عمرانی واقع می شوند.

02555555تعدادتعداد مزایده

تدوین ساز و كاری مناسب جهت توافق با مالکینی كه امالک آنها به نوعی در 
طرح های شهرداری واقع و مستهلک شده اند.

511111صفر-تدوین ساز و كار

جدول 16-8: هدف كالن 1-  تملک اراضی، امالک و مستغالت با استفاده از ظرفیت های قانونی
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شاخص مربوطهتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی

ری
ه گی

داز
د ان

واح

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

مه 
رنا

ق ب
ص اف

شاخ
ص 

شاخ
14

01
 تا 

14
01

اهداف كوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 
ساله/سالیانه(

13
97

13
98

14
01

14
00

14
01
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ی ها
آور

 فن
ی از

گیر
ه¬

هر
ب

الت
ستغ

و م
ک 

مال
ی، ا

اض
ار

اعتبار استفاده شده به كل تجهیزات سخت افزاری حوزه امالک  در شهرداری مركز و مناطق
15%15%15%15%10%70%0درصداعتبار موردنیاز 

ایجاد ساختار مکانیزه یکپارچه امالک و مستغالت در بخش های مختلف 
شهرداری

تعداد فرایندهای مکانیزه به 
15%15%15%10%10%65%0درصد كل فرایندها

تعداد پرونده های آرشیو شده استقرار آرشیو الکترونیک
20%20%20%20%20%100%0درصد به كل پرونده ها

تعداد الیه  های تولید شده به ایجاد الیه های مرتبط به امالک در بانک اطالعات مکانی شهرداری و شهر
20%20%20%20%20%100%0درصد كل الیه های موردنیاز
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ش ا
 ارز

جاد
ای

صی
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ش خ
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استفاده از امالک طلق شهرداری در ایجاد پروژه های مشاركتی با اشخاص 
حقیقی و حقوقی

نسبت اعتبار ریالی پروژه های 
مشاركتی به كل پروژهای 

طلق شهرداری.
15%15%15%15%10%70%0درصد

 از 
ظت

حفا
ت 

جه
ب 

ناس
ی م

م ها
نیز
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511111صفر-تدوین سازوكار و اجرای آن تدوین سازوكار ایجاد یگان حفاظت از اراضی و امالک شهرداریا

111111صفر-ایجاد یگان ایجاد یگان نظارت و حفاظت از اراضی و امالک شهرداری

جدول 17-8: هدف كالن 2 - ارتقاء بهره وری اراضی، امالک و مستغالت طلق شهرداری




