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مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر تهران
دستور جلسه:
بررسی سر فصلهای و موضوعات درآمدی شهرداری تهران و راهکارهای مربوط و نحوه فعالیت کارگروه

حاضرین جلسه:
 -3جناب آقای شاپور نظرپور؛ رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر تهران
 -1جناب آقای مراد کردی؛ مدیر کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد مالی و اقتصاد شهری
 -1جناب آقای حسین اجاقی؛ مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر
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 -6جناب آقای ابراهیم رسولی؛ معاون درآمدهای عمومی اداره کل تشخیص و وصول درآمد
 -7سرکار خانم صدیقه هاشمی سنگر؛ معاون خزانه داری کل امور مالی و اموال
 -8جناب آقای سیامک منانی؛ معاون برنامه ریزی اداره کل کنترل عملکرد مالی و اقتصاد شهری
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شرح جلسه:
در ابتدا جلسه دکتر شاپور نظرپور ضمن خوشامدگویی به مدعوین ،فلسفه تشکیل کار گروه را تبیین نموده و بر حل
مشکالت درآمدی مدیریت شهری به ویژه از منظر حفظ و ارتقاء منابع درآمدی پایدار و بررسی راهکارهای نثبیت
مصوبات درآمدی جلوگیری از لغو آن توسط دیوان عدالت اداری تأکید ورزیدند.
درآغاز مباحث کاری آقای عرب روند ایجاد فکر تشکیل کارگروه و ضرورت هم افزایی دستگاههای دست اندر کار
مدیریت شهری را توضیح داده و استفاده از ظرفیتهای قابل استفاده موجود مانند شورای عالی استانها را در اصالح
قوانین مورد اشاره و به برخی اقدامات صورت گرفته همچنین همکاری مشترک با مرکز در تهیه طرح تنظیم بخشی از
مقررات درآمدی شهرداریها برای تصویب در شورای عالی استانها را بیان نمود.
سپس آقای رسولی نیز به تجربه موفق کارگروه مشورتی سنوات قبلی اداره کل درآمد در اصالح نظام محاسبه و وصول
درآمدی شهرداری تهران اشاره و بر لزوم ورود به مسائل ضروری حاضر همچنین تعیین تکلیف و اصالح قوانین مرتبط
با برداشت %0/1بابت انجمن کتابخانههای عمومی تأکید داشت .همچنین ایشان دستهبندی امور به سه دسته حفظ
نقاط قوت وضع موجود ،شناسایی منابع درآمدی جدید و بهبود ساز و کارها و نظام وصول را یادآور شده و خواستار
جهت گیری دستور کار در راستای موارد فوق شدند.
در ادامه آقای دکتر کردی ضمن استقبال از تشکیل کارگروه ،مباحثی را در خصوص روند کار آن و ضرورت مشارکت
سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با این امور خصوصاً سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را بیان داشته و لزوم
طراحی نظام انگیزشی برای همراهی و حمایت دستگاههای ملی از اهداف و دستاوردهای کارگروه را ابزار نمودند.در
پایان ایشان چارچوب و ارقام در نظر گرفته شده را صرفاً برای شروع کار مناسب دانسته و با توجه به گستردگی
مطالبات و برنامههای آن ،لزوم تقویت منابع ( انسانی و مالی) مورد نیاز آن را حیاتی برشمردند.
سپس آقای نگین تاجی بر ضرورت به اولویتها و وزن آیتمهای درآمدی از ترکیب منابع درآمدی در تعیین دستور
کار موارد پیشنهادی تأکید داشته و امکان استفاده از خروجی این جلسات در شروع دانش مالیه شهری در قالب
مطالب فصلنامه اقتصاد شهری را مورد اشاره قرار دارند .همچنین ایشان به برخی مشکالت اجرایی همچنین عدم
همکاری دستگاههای دولتی اشاره نمود و بر عدم ورود کار گروه به این دست مباحث که نتیجه مشخصی علیرغم

گذاشتن وقت و هزینه در پی خواهد داشت ،تأیکد داشتند.
آقای اجاقی به عنوان آخرین سخنان بر نقش شرکت خدمات عالی در تسهیل کنندگی پشتیبانی از نیازهای کارگروه
تأکید و لزوم جهت گیری کارگروه به حوزه های فراتر از درآمدهای پایدار اشاره و لزوم طراحی رویکرد کارگروه به
تأمین مالی پروژههای شهری را در برنامه ریزی آن مورد توجه و تأکید قرار دارند.
در پایان با جمع بندی آقای دکتر نظرپور مقرر گردید جلسات آتی با بهرهگیری از نقطه نظرات ارئه شده و بر اساس
اولویتهای که با همفکری اداره کل تشخیص و وصول درآمد ،شرکت خدمات مالی شهر و مرکز پژوهشهای شورای
اسالمی شهر تهران مشخص خواهد شد ،برگزاری و نتایج الزم در قالب گزارشهای شهری ذیربط و مطالبات کاربری
تنظیم و ارئه شود.
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مصوبات جلسه:
 -3جلسات کارگروه هر  31روز یکبار در روزهای سه شنبه حدود ساعت  7/10برگزار و در صورت نیاز از سایر واحدهای اجرایی
داخل شهرداری ،دستگاههای اجرایی کشوری و کارشناسان متخصص ذیربط برای پیشبرد امور استفاده شود.
 -1هزینههای مورد نیاز برنامهها و اقدامات کارگروه در قالب تفاهم نامه سه جانبه منعقد مشتمل بر اداره کل برنامه ریزی و
کنترل عملکرد مالی به عنوان کارفرما ،شرکت خدمات مالی شهر به عنوان مجری و مرکز پژوهشهای شورا به عنوان ناظر تأمین
و پرداخت گردد.
 -1گزارشی مشتمل بر آسیب شناسی نظام درآمدی ،شناسایی مشکالت ،ظرفیتهای موجود و راهکارهای پیشنهادی آماده و ارئه
گردد.
 -4دستور کار جلسات بعدی با مشورت و همفکری مرکز پژوهشهای شورا و ادره کل تشخیص و وصول درآمد تهیه و پیگیری
گردد.

