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 درباره این سند

نهدا  در این مستند سعی شده است نقاط ضعف را به نقاط قوت و تهدیدات را به فرصت ها تبددیل ردرد و از آ  

 بهره الزم را برد.

سند حاضر از یک سری طرح های پیشنهادی جهت درآمدزایی پایدار برای شهرداری سفیدشهر تدوین گشته 

از قبیل رمبود بودجه فائق آمد و در راستای آبادانی  مشکالتیبر طرح ها  گونهاست ره امید است با اجرای این

  سفیدشهر گام برداشت.

وزه زیر ارائه می گردند و در راستای بهبود وضعیت مالی شهرداری سفیدشدهر  طرح های پیشنهادی در سه ح

 پیشنهاد می شوند.

 راهش هزینه های موجود .0

 افزایش درآمد و بهره وری منابع موجود .2

 خلق منابع جدید درآمدی .1

بیدل  در این سند عالوه بر ارائه طرح های پیشنهادی و توضیح در مورد هر یک از آن ها، برای مشدکالتی از ق 

 حضور افاغنه نیز راهکارهایی ارائه گردیده است.
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 خالصه مدیریتی

زایی ویژه ای ره برای شهرداری دارند، یک درآمدهر ردام عالوه بر طرح هایی ره در این مستند ارائه گردیده 

 سری ویژگی های دیگری را نیز حل ررده و به گونه ای باری از دوش شهرداری بر داشته اند.

عدادی از طرح ها برای هزینه های سرسام آور سوخت و انرژی چداره اندیشدی ردرده و در جهدت     بطور مثال ت

 راهکارهایی را ارائه می دهند. ،راهش اینگونه هزینه ها

مازاد مقابله می رند و با ارائده راهکارهدایی    انسانی و مادی نیروی های مربوط به هزینهتعدادی از طرح ها، با 

 تا این هزینه های اضافه را راهش دهد.سازنده، در صدد آن است 

تعدادی دیگر، با ارائه راهکارهای مناسب، به شهرداری رمک می رند تا مدیریت پسماند را بدا موفقیدت اجدرا    

رند و درآمدهای زیادی را از این طرح رسب رند.طرح مدیریت پسماند اگر طبق برنامده ارائده شدده حرردت     

ایعات و هم در تولید رود خواهد داشت و از طرفی بده حفدم محدی     رند درآمدزایی بسزایی هم در فروش ض

 زیست رمک شایانی خواهد ررد و شهری سالم را برای شهروندان به ارمغان خواهد آورد.

 .در مورد ارتقاء فرهنگ شهروندان ارائه گردیده استهایی طرح 

 و چندین طرح دیگر ره در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
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 ارائه طرح های درآمدزا و تحلیل فرصت
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 مقدمه

ایجاد شهرها و پیدایش مساله شهر نشینی دارای سابقه طدوالنی در رشدورمان میباشدد ولدی سدابقه ی اداره      

مبتنی بر قوانین مکتوب و مشخص به رمتر از یک قرن مدی   ( شهرها توس  سازمان های محلی ) شهرداریها

شهری و گسترش مهداجرت از روسدتا بده شدهر و مهداجرت از شدهرهای       رسد . رشد جمعیت و رشد جمعیت 

روچک به شهرهای بزرگ و رالن شهرها و تحوالت جمعیتی شامل مهداجرت ، افدزایش زاد و ولدد و رداهش     

مرگ و میر به دلیل باال رفتن سطح بهداشت مستقیماً بر شهرها تاثیر گذاشته اند این افزایش جمعیت باعد   

از آنجدا رده اداره مطلدوب شدهرها و ارائده ی       .ه به شهرداری های رشور گردیده استافزایش مشکالت عدید

مستلزم رسب اعتبارات  ،خدمات مناسب و رنترل و هدایت پروژه های عمرانی عالوه بر اعمال مدیریت صحیح

رافی و هزینه ی صحیح آن میباشد ، لذا شهرداری ها بعنوان سازمان های محلی جهت انجدام وادایف خدود    

 می باید از امکانات مناسب مالی برخوردار باشند.

شهرداری ها در رشورهای پیشرفته جهان با هماهنگی رامدل دسدتگاههای ریدرب  اداری بده انجدام وادایف       

در این رشدورها شدهرداری و شدهرداران از منزلدت واالیدی       .گسترده در خصوص مدیریت شهری می پردازند

ی میباشدند در حالیکده در رشدور مدا ایدران اتکدای بدیش از حدد ارثدر          برخوردارند و دارای اختیارات ویدژه ا 

شهرداریهای رشور به درآمدهای حاصل از مسکن و فروش ترارم باع  افزایش و تشدید قیمت مسکن و بروز 

هرچند درآمد شهرداریها در .مشکالت و بحران های مالی در مقاطع مختلف زمانی برای شهرداریها شده است 

ز طریق اخذ عوارض گوناگون و دیگر منابع از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است اما متقدابالً  سالهای اخیر ا

هزینه های آن نیز افزایش یافته وامروزه دستیابی به روشهای جدید و پیش بینی مندابع درآمددی مطمدون و    

از جملده شدوراهای   پایدار و تعدیل هزینه های شهرداری دغدغه اصلی مدیران و برنامده ریدزان امدور شدهری     

 .اسالمی شهرها و شهرداران می باشد

ها بده چالشدی بدزرگ تبددیل شدده       امروزه در بسیاری از شهرهای رشور نحوه رسب درآمد توس  شهرداری

. رسب در آمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری می شود ره ایدن خدود سدبب مدی     است

تری در محی  شهری ایفا نماید و پاسدخگویی مناسدبی بده نیداز هدای      گردد شهرداری نقش فعال تر و مفید 

 شهروندان در محی  شهری داشته باشد.

پیرامون رسب درآمد پایددار در شدهرداری    یی راراهکارها و ها اهمیت این موضوع بنده را بر آن داشت تا ایده

ان را پیرامون مباح  ررر شده عندوان  ها و نظراتت نیز دیدگاه مسوول گرانقدربینم شما  . شایسته میارائه دهم

در  ر رسب درآمدهای پایدارای د بتوانیم نقش قابل مالحظه یکدیگر نمایید. باشد تا با همفکری و هم اندیشی

 داشته باشیم.شهرداری سفیدشهر 

ها عدم رسب درآمدهای پایدار و متکی به درآمدهای غیرثابت است و شدهرداری  ترین مشکالت شهرداریمهم

 این مشکل باید به سمت درآمدهای پایدار گام بردارند. برای برون رفت ازها 

 بهبود وضعیت مالی شهرداری ها به سه عامل بستگی دارد:

 راهش هزینه های موجود .0

 افزایش درآمد و بهره وری منابع موجود .2

 خلق منابع جدید درآمدی .1
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 الف( کاهش هزینه های موجود

یی هستیم ره بیشترین بار هزینه ای را بر شهرداری تحمیل می رند این قسمت در صدد راهش هزینه ها در

% از هزینه های شهرداری را تشکیل می 21پارتو، ما باید به سراغ هزینه هایی برویم ره  21/01قانون و طبق 

% هزینه را 21% بار هزینه ای را به شهرداری تحمیل می رنند و از طرفی اگر ما موفق شویم این 01دهند اما 

 % رل هزینه را راهش داده ایم.01راهش دهیم در نتیجه 

 تومان بوده است. 21.111.111نزدیک به 32برای سال  در امتیازات شهرداریمصرف برق  هزینه : 0 هزینه

 ارائه می گردد.هزینه نوع های زیر جهت راهش این راهکار

 های رشته ای و پر مصرف به جای المپ استفاده از المپ های رم مصرف 

 آنهاعمومی جهت تامین برق  و معابر نصب سیستم های خورشیدی و بادی در پاررها و امارن  

   رم رردن روشنایی مکان ها و معابری ره در نیمه های شب عابری ندارند یا عابر رمی از آنجا تدردد

یا اینکه با نصب دستگاه سسنسور وقتی رسی از این مکان ها عبور ردرد چدراغ هدا روشدن     می رند.

 د و بعد از مدت زمان مشخصی خاموش شوند.شون

تومدان بدوده    304.111روز  22به مدت  1/4/31 تا 02/1/31باقری از مرحوم بطور مثال: هزینه برق پارک 

% بار هزینه ای دارد و می توان با اجرایی نمودن راهکارهای فوق این 01% هایی است ره 21است ره یکی از 

 هزینه را راهش داد.

هزینه ها و مشکالتی را برای شهرداری تحمیدل   ،توس  تانکربه روش فعلی  یاری درختان و معابرآب : 2هزینه

 .می رند ره شامل موارد زیر می باشد

 آبیاری  روش فعلی ی رهبه دلیل معایب شهر نزدیک شدن به خشکسالی و اتمام منابع آبی زیر زمینی

 دارد.

  د.باشتومان می  0.011.111بر ره در ماه بالغ  رارگر 2هزینه های حقوق حداقل 

 تومان می باشد. 001.111ماشین حمل آب ره ماهیانه تقریبا  هزینه های گازوئیل 

 آبیاری قطره ای  تجهیز فضاهای سبز پارک ها و معابر با استفاده ازراهکار: 

 مزایای اجرای این طرح به شرح زیر می باشد.

  نیروی انسانی 2حذف حداقل 

  حذف یک وسیله نقلیه 

 آبرسان سوخت وسیله نقلیهاستهالک و  راهش 

 01 ودراهش مصرف آب در حد٪ 

 آب از چاه راهش مصرف برق جهت پمپاژ 

با ارائه طرحی رده در ادامده ایدن     ،می توانیم هزینه ها را راهش دهیم در فضاهای سبز اینکهنکته : عالوه بر 

 درآمددزایی  ان میزان آب و ردود مصدرفی،  با هم می توانیم از فضاهای سبز شهر ررد،ید خواهمطالعه  مستند

 .را متوجه شهرداری رنیم های پایداری
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 ب( افزایش درآمد و بهره وری منابع موجود

 

بتواند با استفاده از ارفیت های موجود قسمت پیشنهاداتی برای شهرداری ارائه می گردد تا در این 

 شهروندانو  رندوندان برنامه ریزی رد و در جهت ارتقاء سطح آگاهی شهربب را منفعتبهترین  ،شهر

 .سازدخود  و همیار همراه ،را در اجرایی رردن برنامه ها 

 طرح های پیشنهادی در این قسمت به شرح زیر می باشد.

رض شهرداریها توس  دولدت و قدوانین   و بخشودگی حقوق و عوا یفممنوعیت هر گونه تخف .0

 .000تبصره ریل ماده مصوب مگر در صورت تامین آن از بودجه دولت موضوع 

وضدعیت   با در نظر گرفتنو پیشنهاد می شود ره  منتفی شدهتخفیف به مشتریان  ،طبق این تبصره

 .تقسی  آری تخفیف خیر مالی مشتریان وجه دریافتی به صورت اقساط از آنها اخذ گردد.

مدردم و   ایجداد زمینده تفداهم و همکداری بدین      گسترش برنامه های آموزشی و ترویجدی و  .2

  و ارتقاء فرهنگ اجتماعی هرداری در راستای جلب مشاررت عمومیش

در گدذرگاه هدای عدابر پیداده      جهت ارتقاء سدطح فرهندگ شدهروندان    بطور مثال شهرداری اصفهان

هر چند روزی روی یکی از معضدالت جامعده    قرار داده و طبق برنامه ای ره داردرا  تابلوهای زیبایی

این سکوها سعی در تغییر رفتار شهروندان و حذف معضدل موجدود    با چاپ پالرارد روی رار ررده و

 .دارد

در مثالی دیگر شهرداری تهران نیز بر اساس زمان بندی خود بر روی موضوعات مهم رار می رند و 

 نصب می رند. و پل های عابر پیادهزیرگذر ی جمالت مرتب  با موضوع مورد نظر را بر بدنه پل ها

یادی در ارتقا سطح فرهنگ جامعه دارد و هر چه سطح فرهنگ افراد در جامعه این فعالیت ها تاثیر ز

و سطح همکاری شهروندان با شدهرداری   م داشتباالتر برود جامعه ای سالم تر و پیشرفته تر خواهی

 باالتر خواهد رفت.

  :تاسیس یک اتاق فکر به منظور توسعه شهر  .1

بلکده مدی    ،زیکی برای این اقدام وجود داشته باشدد منظور از این اتاق این نیست ره حتما مکانی فی

توان با فراخوان عمومی طرح های شهروندان را برای توسعه دریافت ررد و سپس با بررسی آن ها در 

، ر صورت علمی و عملی بودن هر طرحیبه عملی بودن یا نبودن آن پرداخت . د ،سیستم شهرداری

زمینده را بدرای اجدرای آن     ،ا هم اندیشی رارشناسدان شهرداری ارایه دهنده طرح را دعوت رند تا ب

 .فراهم رنند

راه   www.idea.kashan.irبه طور مثال شهرداری راشان سایت بانک ایده ی شهر را به آدرس 

رج رنندد و بده   اندازی ررده و از شهروندان درخواست می رند تا ایده های خود را در این سدایت د 

 بهترین ایده جوایزی اهدا می گردد.

در مثالی دیگر، شهرداری اصفهان در سایت خود آیتمی برای ایده های شدهروندان خدود قدرار داده    

است و از آنها دعوت ررده تا ایده پردازی رنند و مشکالت و معضالت شهر را بدا همکداری یکددیگر    

 مرتفع رنند.

http://www.idea.kashan.ir/
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ایجاد ررده و به تعامل هر چه بیشتر بین شدهروندان و شدهرداری    این رار حس خوبی در شهروندان

 می انجامد.

یکی از راه های جلب اعتماد شهروندان و فرهنگ سازی برای مشاررت آنان در توسعه شهر  .4

 می تواند برگزاری جشنواره خوش حسابی در زمینه پرداخت عوارض باشد . 

مشوقی است برای شهروندان خدوش حسداب. ایدن     این جشنواره همان گونه ره از نام آن بر می آید

مشوق در برابر خوش حسابی آن ها می تواند دیگران را نیز در مشاررت برای توسعه شهر از طریدق  

 پرداخت عوارض ترغیب رند.

جایزه خوش بمنظور ایجاد انگیزه در شهروندان جهت پرداخت عوارض، شهرداری راشان بطور مثال 

تا از این طریق شهروندان تشویق شوند و عوارض مشمول خود  قرار دادد حسابی را یک دستگاه پرای

 را پرداخت نمایند و در توسعه و آبادانی شهر خود سهیم باشند.

 افزایش بهره وری نیروی رار با استفاده از ارتقاء آموزش و دوره های بازآموزی .5

 اطع با تخلفاتو برخورد ق گسترش امر نظارت در امور مرتب  با طرحهای عمران شهری .6

 بررسی مشاغل موجود و اخذ عوارض هایی ره مشمول آن می شوند و نپرداخته اند. .0

مشاررت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری نیز یکی از روش هایی است ره می تواند  .0

 مورد توجه قرار گیرد . 

ندق اقتصدادی   باید زمینه را برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری هموار ررد تدا از یدک سدو رو   

محقق گردد و از دیگر سو هم از حجیم شدن شهرداری جلوگیری شود و هدم راهدی مناسدب بدرای     

 درآمد پایدار ایجاد شده باشد. 

بخدش خصوصدی را بده    ، شهرداری می تواند برای اجرای پروژه های عمرانی شدهر ، در فرایند توسعه

ف بدار اضدافی از ایدن سدازمان     مشاررت بطلبد . این اتفاق هم سبب روچک شدن شهرداری و حدذ 

بدا مشداررت    می توان انتظار رونق اقتصادی داشدت. ، خواهد شد و هم با فعال شدن بخش خصوصی

 ،بخش خصوصی بخشی از وقت و هزینه های اضافی شهرداری حذف می شود یعنی خدود بده خدود   

  می گیرد.اصالحی در هزینه و زمان صورت 

وصی در بخش های خدماتی مانندد پزشدکی و تجداری    شهرداری می تواند برای مشاررت بخش خص

و ثانیا همده نقداط شدهر را بدرای      بخش خصوصی بگذارداوال زمین با قیمت های مناسب در اختیار 

 توسعه همه جانبه و پایدار مدنظر قرار دهد.

 .باشدمحصوالت رشاورزی می تواند یکی از منابع دریافت عوارض  .3

 شهرره اقدام به حمل بار محصوالت رشاورزی و خروج آن از  برای ماشین هایی دمی توانشهرداری 

عوارض وضع ررد . البته میزان این عوارض نباید به گونه ای باشد ره بر قیمت تمام شده ، می رنند

 .راال اثرگذار باشد
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 ج( خلق منابع جدید درآمدی

نی گرفتن عوارض از مردم شهرداری باید از ساده ترین و عامیانه ترین راه تامین هزینه های شهر، یع

 فاصله بگیرد و به سراغ عرصه های خالقانه تری برود.

طرح های درآمدزا و یافتن راه حلهایی برای ایجاد درآمدهای پایدار در تامین هزینه ها باید به گونده  

ای پیش برود ره نیازی نباشد برای هر پدروژه ای مسدتقیمًا از جیدب مدردم و بده افدزایش عدوارض        

 رد. و این امر با تنوع بخشیدن به درآمدهای شهری میسر است.مراجعه ر

 

 گزینه هایی برای سرمایه گذاری و رسب درآمد انتخاب شوند ره:

 .ها قابل انجام باشد عالوه بر سودآوری برای شهرداری با حداقل هزینه .0

 همواره بازار داشته باشند. .2

 .اشته باشدر سرمایه گذاران وجود دامکان مشاررت بخش خصوصی با سای .1

 به شرای  محیطی و امکانات و ارفیت های موجود شهر توجه رند. .4

 .ز به بازاریابی ویژه ای نداشته باشدنیا .0

 .مواد اولیه آن در دسترس باشد .0

 

 ارائه می گردد.چند طرح پیشنهادی  ادامه در
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 پیشنهادی مدیریت پسماند طرح  .0

 ،ی توسعه آن در جهت درآمد زایی بر آمدندد یکی از راههایی ره مدیران شهری در پاز سالیان قبل، 

مدیریت پسماند شهری است . جداسازی پسماندها از قدیم در فرهنگ ایرانی به شکل جداسازی نان 

ت برای تهیده ردود و بده عندوان سدوخت در شدهرها و       خشک و فروش اشیای رهنه و راربرد فضوال

 است.مدعکی و... تأریدی بر این های رهنه فروشی، نان خشروستاها مرسوم بوده و رواج شغل

برای پایداری و رارررد صحیح یک سیستم مدیریت پسماند، وجود قوانین و استانداردهای مناسب و 

های موجود تدوین رافی ره بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی و عملی و نیازهای آینده و ارفیت

 زم و ضروری است. شوند، در تمام مراحل از آغاز تا پایان و پایش مداوم و بهبود سیستم، المی

نامه اجرایی آن نیز در سال و آیینه رسیدمیبه تصویب مجلس شورای اسال قانون مدیریت پسماندها

 شد.این خود راه راری مناسب بود.توس  هیأت دولت، تصویب  04

 نینی ره از طرح حاضر حمایت می رنند اشاره می گردد.در ابتدا به دو مورد از قوا

  قانون برنامه پنجم توسعه رشور  031ماده 

رلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهدای عمدومی غیدر دولتدی موافندد      بر اساس این ماده 

اعمال سیاست های مصرف بهینده مندابع پایده و محدی      به  ،جهت راهش اعتبارات هزینه ای دولت

واد اولیه و تجهیدزات  م، آب، برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژیتا اقدام نمایند زیست 

راهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها )در ساختمان ها و وسائ  نقلیه( طبق آیین نامه )شامل راغذ(، 

یده و بده تصدویب    ای ره توس  سازمان حفاات محی  زیست با همکاری دسدتگاه هدای زیدرب  ته   

 ت وزیران رسید، اجرا گردد.هیوا

        ر داولویت داشتن اجرای طرح های مدیریت جدامع پسدماند و حمایدت از طدرح هدای درآمددزا

 0130رهنمودهای بخشنامه بودجه سال 

و علدت آن نداقص    های اساسی، زیاد موفق نبودهفعالیت های رنونی مدیریت پسماند در انجام اقدام

اف و پشتیبان سیستم مدیریت پسماندهای شدهری اسدت.   بودن سیستم و عدم توجه به عناصر مو

عدم تفکیک پسماند از مبدا و عدم راهش پسدماند در مرحلده تولیدد و... از جملده مدوارد نقدص در       

های اقتصادی بده خصدوص صدنعت، تجدارت و... موجبدات      اجراست. ازدیاد جمعیت و توسعه فعالیت

های جمدع آورد به طوری ره برنامهرا به وجود میازدیاد پسماندها و تغییرات فیزیکی شیمیایی آنها 

آوری و دفع پسماند موجود جوابگوی نیازهای شهرها نخواهد بود.مدیران شدهری همدواره در صددد    

گشودن راهی برای راهش هزینه های جمع آوری تا دفع این پسماندها بودندد و تدا رندون نیدز بده      

از این مسدیر و رداهش هزینده هدا مدی تدوان بدا        راهکارهای مناسبی دست یافته اند ولی برای گذر 

 تدابیری مهم شاهد راهش این نوع هزینه ها باشیم .
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جهدت گسدترش همکداری بدا      ،و فرهندگ سدازی در بدین مدردم     آموزش شدهروندان در مرحله اول 

انباشت بیش از حدد پسدماند هدا    ره بدانند  مردم باید عموم .می باشد شهرداری در مدیریت پسماند

خطراتدی را بدرای نسدل     طبیعتی است ره در آن زندگی می رنند و به زیان خود و هم هم به زیان

  خواهد آورد. باربه های آینده 

های پیشگیری قبل از درمان بددون توجده بده    مت جامعه و رعایت جنبهتوجه به امر بهداشت و سال

ی رشور است، امکانآوری و دفع پسماند ره علت اصلی آلودگی در شهرها و روستاهاهای جمعنظام

های نابهنگدام در  زا و سکتههای پوستی و سرطانانواع بیماری پذیر نیست. اشاعه بیماری واگیردار و

های شیمیایی محدی  زیسدت نسدبت    جوامع رنونی ره به طور معمول به مواد فساد پذیر و پسماند

های شهری و انتشار آنهدا  اندزا با پسمشود، در نتیجه ترریب صدها نوع مواد سمی و عفونتداده می

 در آب، خاک و هوا، در اثر دفع غیربهداشتی است.

توان از شدیوه در ایران با توجه به شرای  اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شهرهای مختلف می

ستیک، شیشه و فلدز و دفدن بهداشدتی بدا     های ترریبی پسماندسوزی، رمپوست، بازیافت راغذ، پال

زم استفاده ررد. این روش ها در نهایت می تواند با یک مدیریت اسدتراتژیکی  ای الرعایت استاندارده

نه تنها رشور را از مشکالت زیست محیطی برای نسل های آیندده نجدات دهدد بلکده هزینده هدای       

شهری را رم و درآمد زایی مناسبی برای این مدیران داشته باشد تا بتوانندد در مسدایل مهدم دیگدر     

 . و سالمتی شهروندان هزینه رنند اهشهری برای رف

های اخیر در چندین شهر مهم از جمله شهر تهدران بازیافدت پسدماند جدایگزین     بطور مثال در سال

 دفن پسماند شده است.

وضعیت مدیریت پسماندها در ایران از شرای  مناسبی برخوردار نیست.اجرای برنامه تفکیک از مبددا  

و تخصصدی  سازی و آموزش عمومیاست. فرهنگری عمومیو موفقیت آن مستلزم مشاررت و همکا

هدا بدا مدردم و    فعال و پویا بین مدیریت شهری و شهرداریها و ایجاد رواب  عمومیمستمر در رسانه

تدرین ابدزار اجدرای برنامده     ها از ضدروری های اجرایی مختلف با شهرداریهمچنین همکاری دستگاه

 تفکیک از مبدا و موفقیت آن است. 

زم در ایدن  توجه به محاسن واگذاری امور اجرایی پسماندها به بخش خصوصدی بایدد تمهیددات ال   با 

 .اندیشیده شودزمینه
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 : طرح تفکیک زباله از مبدا فاز اول

فرهنگ سازی و باال بردن آگاهی مردم در جهت مدیریت پسماند و تفکیک از مبددا زبالده هدای     .0

 خانگی

ی انواع زباله ها جمع آوریجهت  و تحویل آن به شهروندان تهیه ریسه یا جعبه های مخصوص .2

  به صورت جداگانهو زباله های تر خشک 

 یا هفتگیجمع آوری زباله ها به صورت روزانه  .1

همکاری خوبی بدا شدهرداری   تفکیک از مبدا ره در طرح  شهروندانیبرای  پاداشدرنظر گرفتن  .4

 د:اش می تواند شامل موارد زیر باشدارند ره این پاد

 سینما یا استخر ارائه بلی  نیم بهای 

 بن تخفیف استفاده از سالن ورزشی 

 خودروو  تخفیف در عوارض ساالنه 

  ارائه بن تخفیف خرید راال 

 ... و 

 خدوبی  زاییدر صورتی ره این طرح با موفقیت اجرا شود می توان با فروش زباله های خشک درآمد

محی   در جهت راهش آلودگیزینه ها را راهش داد و و مقداری از ه به ارمغان آوردبرای شهرداری 

 قدم برداشت.زیست 

 

 تولید کود از زباله تر فاز دوم

از زبالده هدای   می توان عالوه بر استفاده و فروش زباله های خشک مدیریت پسماند در این فاز دوم  

 .نحو استفاده رردتر نیز به بهترین 

 بدار بده   ای محی  زیستله ها معروفند خطرات زیادی را برزباله در مکانهایی ره به چاله زباانباشت 

 باشد:می موارد زیر  می آورند ره شامل

  آلودگی زمین ها و بی مصرف رردن آنها 

 انتشار بوی نا مساعد در حاشیه شهرها 

 رزمینیلودگی آبهای سطحی و زیآ  

 انتقال بیماری های واگیر دار 

 افزایش سرطان ها 

 ... و 

ر ادامه مطالعه خواهید ررد ما می تدوانیم معضدالت ناشدی از دفدن زبالده هدا را       با ارائه طرحی ره د

برطرف ررده و از طرفی هدم درآمددزایی بداالیی داشدته باشدیم و هدم در حفاادت محدی  زیسدت          

 عملکردی رضایت بخش داشته باشیم. 
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 راه اندازی کارگاه تولید کود ورمی کمپوست از طریق زباله ها

 و رود ورمی رمپوست ا فوتیداررم های آیزینمعرفی 

کا یافت شد. این ردرم  مریآ فلسطین و شمال ،جنوب روسیه ،سیبری،این ررم برای اولین بار در اروپا

ردرم هدای فدوق    ، معروف است. این ردرم هدا   ررم رود یا ررم رمپوست هم، ررم ببری،به ررم قرمز

 اد زائد دارند.در تولید رمپوست از مو العاده ای هستند ره بیشترین راربرد را

باشند.ررم های قرمز در توده های غنی از مواد آلدی تجمدع مدی     می یآنها اساسا زباله زی و رود ز

 باع  بهبدود ریفیدت خداک مدی    ، مواد را مصرف می نمایند و مدفوعی ره دفع میکنند د و ایننیاب

ورمدی   ود.ررم های قرمز شرای  محیطدی متفداوتی را تحمدل مدی رنندد.در ورمدی تکنولدوژی        گرد

در مقدار رود و تعدداد   رمپوست این نوع ررم ها بیشترین راربرد را در جهان دارند.هیچ محدودیتی

دسترس افزایش می یابد.آنها در تمام فصول  ررم وجود ندارد.جمعیت آنها متناسب با مواد غذایی در

 .دبه مراقبت رمی نیاز دارنو  رنند سال به شکل دوره ای رار می

درند در شرای  سخت محیطی و همچنین در محی  های دارای نوسانات زیاد رطوبت قا این ررم ها

 .و درجه حرارت زندگی رنند

ندوزاد ردرم تولیدد مدی     01هدر پیلده    پیله می گذارد. 311بطور رلی هر ررم در طی یکسال حدود 

برابدر   2ماهده بده    2.0بطور رلی مقدار ررم هایی ره در بستر وجود دارند بعدد از اتمدام دوره   .رند

 افزایش می یابند.

 ست کود ورمی کمپوویژگی های منحصر به فرد 

  بذر علف های هرز می باشد.عاری از 

  می باشد.بهترین و اساسی ترین رود برای احیای زمین های فقیر و لم یزرع 

 .از فرسایش خاک جلوگیری ررده و از طرفی باع  افزایش حاصلخیزی خاک می شود 

یت پسماند می توان زباله های تری ره در فاز اول از زباله های خشک تفکیک در این مرحله از مدیر

ررم ها قرار داد و از طرفی هم زباله های تر از بدین مدی روندد و از     گونه شده اند را برای تغذیه این

 .تولید می شوندطرفی دیگر رودهای ارگانیکی ره ارزش غذایی باالیی برای گیاهان و درختان دارند 

 :زباله های تر به کود ورمی کمپوست مزیت های زیر را در پی دارد تبدیل

 ها های دفنی در چاله زباله راهش زباله 

 و آبهای زیرزمینی راهش آلودگی محی  زیست 

 تومدان الدی    111به قیمت هدر ریلدو    ورمی رمپوست درآمدزایی از طریق فروش رود

 تومان 0111

   تومدان تدا    01.111هدر ریلدو بدین    رده   درآمدزایی از طریق فروش ررم هدای ورمدی

 .به فروش می رسدتومان  00.111
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  با اجرای این نیاز به رود دارد می توان به دلیل اینکه شهرداری برای فضاهای سبز خود

 0132ره در سدال  را  هزینه خرید رود دامیطرح نیاز رود این فضاها را تامین ررد و 

 حذف نمود.تومان بود را  1.001.111
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 در پارک ها و محوطه های فضای سبز و درختان مثمر ن داروییکشت گیاها .2

باعد    افسنطین رده ارزش تجداری بداالیی دارد   اسطوخودوس، رزماری، دارویی مثل  رشت گیاهان

و از  شدده  در میدادین و پاررهدا   رود و سم ،آبیاری ،صرفه جویی های عمده در هزینه های نگهداری

به درآمدزایی پایدداری دسدت    گیاهان نوع ت و فروش اینشهرداری می تواند از طریق برداشطرفی 

 پیدا رند.

فردوس به جای راشت درختان غیر مثمر در میادین و بزرگراه ها، به راشت  به طور مثال شهرداری

درخت زیتون ره میوه اش چندان برای مردم و رهگذران مطلوبیتی ندارد پرداختده اسدت و سداالنه    

شهر برداشت می رند. یعنی با همان آب، رود و رارگر و بدا تدامین    تن زیتون از سطح ۲۱تا  ۹بین 

 است. رردههمان میزان فضای سبز برای شهرداری درآمدزایی 

 

 فروش یا صادرات آن توسط شهرداری خریداری پنبه از کشاورزان و .1

می تواند درآمدهای  فروش آن به شررت ها و زمینه سازی برای صادرات این محصولپنبه و  رشت

 وبی را برای شهرداری به ارمغان بیاورد.خ

 

سهه  ساماندهی  از طریق استفاده مناسب و صحیح از امالک و مستغالت شهرداری .4

 دائمی نمایشگاه یک راه اندازی و شنبه بازار

و مناسبتی مثل هفته دولدت   فصلی ، ماهانه،هفتگینمایشگاه های  شهرداری می تواند از این طریق

دعدوت بعمدل    و مشدتریان  فروشدندگان  از و آران و بیدگل فراخوان در راشانبا را برگزار رند و  و...

 آورد تا از این نمایشگاه دیدن نمایند.

رمدک ردرده ایدم و از طرفدی دیگدر، بده        شدهر  با انجام این طرح از طرفی به ارتقاء سدطح فرهندگ  

 ه اندازی ررده ایم.را تجمعاتدرآمدزایی پایداری دست یافته ایم و محل مناسبی را برای اینگونه 

 

 راه اندازی کارگاه تولید سنگفرش، بلوک سیمانی و مزائیک .5

 مل موارد زیر می شود:برای شهرداری به ارمغان می آورد شامزایایی ره این طرح 

  فروش مازاد تولید به مصرف رنندگان سفیدشهری به دلیل اینکه ررایه حمل ندارد و قیمت

 آید. محصوالت مناسب تر از راشان در می

 فروش محصوالت به شهرداری های اطراف با رایزنی های مورد نیاز 

 استفاده از محصوالت تولیدی در مصارف داخلی شهر 

 اشتغال زایی در شهر 

 ... و 
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 توسعه مکان های با پتانسیل باالی توریستی گردشگری  .0

گری تبدیل شدود  شهرداری می تواند مکان هایی ره پتانسیل خوبی دارد تا به قطب توریستی گردش

 را توسعه دهد مثل : 

 تهیه زیرساخت های رویر سفید شهر برای جذب توریست 

 احداث موزه های آثار باستانی در رنار بناهای تاریخی 

  راروانسرای شهربازسازی و توسعه 

 توسعه شهر زیر زمینی 

 

 ساخت تاالر پذیرایی .0

از طرفی شهروندان برای مراسمات ارد و سفید شهر تاالر پذیرایی وجود ند سطح با توجه به اینکه در

به  ... رو وبرای همسایگان و مزاحمت ایجاد سرو صدا ، خود با مشکالت عدیده ای از قبیل رمبود جا

یک مجموعده تداالر پدذیرایی    فرصت مناسبی است تا شهرداری سفید شهر برای احداث  ،رو هستند

 از برای خود درآمدزایی مناسبی داشته باشد.و  نماید... اقدام و جهت برگزاری مراسمات جشن و عزا

 و  انجام دهدرا  توافقات الزم نیروی انتظامی می تواند با بعد از احداث بنای مذرور، شهرداری طرفی

 .به عمل آیدممانعت  به دلیل ایجاد مزاحمت برای عموم سطح شهر در منازل اتمراسم برگزاریاز 

 

 پنبه و خربزهمصر در فصل ایجاد جشنواره هایی شبیه گل و گالب ق .8

استقبال رنندگان فراوانی را از  دعوت از هنرپیشه هاشهرداری می تواند با اجرای این جشنواره ها و 

دعدوت رندد و مددعوین را از پتانسدیل هدای موجدود و       به سفیدشهر  راشان و آران و بیدگل اطراف

 ارفیت های آن آگاه رند.

ری راشان به همدت اهدالی فدین بدزرگ جشدنواره ای بندام       به طور مثال در مردادماه امسال شهردا

جشنواره ملی نعنا را برگزار نمود تا نعنای منطقه فین را به همگان بشناساند و از پتانسیل هایی رده  

در این منطقه وجود دارد بهره برداری رند و سعی دارد تا منطقه فین را به یدک منطقده توریسدتی    

 گردشگری تبدیل رند.

 

 به سرمایه گذاران برای راه اندازی شهر بازی در کنار پارک ها ارائه زمین .3

و فراهم نمودن زیرساخت  این بخش بهارائه زمین  همکاری بخش خصوصی و شهرداری می تواند با

 منفعت ببرد. درآمدهای حاصله شهربازی ازاحداث رند و رنار پارک ها شهربازی  های الزم در

 

 بر دکه در حاشیه پارک ها و معا نصب .01

بده   ایدن مکدان هدا   اره دادن اجد  آمد ورفت و شهرداری می تواند با قرار دادن دره در مکان های پر 

 روندان از این راه درآمدزایی رند.شه
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سفیدشهر یعنی حضور افاغنده در سدطح شدهر رده مشدکالت      در پایان برای یکی از معضالت جدی 

چندد   یروی جوان سفیدشدهری شدده اسدت   افزایش بیکاری ن باع عدیده ای را به بار آورده است و 

 راهکار پیشنهاد می گردد.

  فرهنگ سازی در سطح سفیدشهر 

 در پی دارد آگاه رنیم.مشکالتی ره و شهروندان را نسبت به حضور افاغنه 

 برای مثال : بیکار ماندن جوانان سفیدشهری

حد از ایدن خددمات   رم شدن استفاده از خدمات عمومی توس  شهروندان به دلیل استفاده بیش از 

 توس  افاغنه.

 العات در مورد مستاجرین افاغنه بررسی خانه های سفیدشهر و دریافت اط 

در قبض عدوارض  این وجه  یشان را به افاغنه اجاره می دهند ودریافت عوارض از افرادی ره خانه ها

 شود. درجبه عنوان مستاجر افغانی  سالیانه

گفته شود ره این عوارض را هنگدام نوشدتن قولنامده    ها  به صاحب خانه ،در صورت اعتراض مردمی

 بپردازند. به شهرداری افاغنه یدبا

را به این افاغنه جنبه بازدارندگی داشته باشد و ره  گرددنکته مهم اینکه عوارض به گونه ای تعیین 

در سفیدشهر سود دهی نددارد و بده شدهرهای اطدراف مهداجرت      دیگر حضورشان تصمیم وادارد ره 

 د.رنن

 گردد. رنگبا اخذ این عوارض حضور افاغنه رماین امر باع  می شود ره 

 .دریافت عوارض از صاحب راران مشاغل و رشاورزانی ره از رارگر افغانی استفاده می رنند 

 به دلیدل حضورشدان در سفیدشدهر و اسدتفاده از خددمات       دریافت عوارض ساالنه از افاغنه

 عمومی.

 

 

 

 

 

 

 

محترم سفیدشهر جناب آقای مهندس حیدری به دلیدل نگداهی رده بده مقولده       در پایان از شهردار

انگیزه ایجاد ررد، تا  رمال تشکر را دارم زیرا این طرز نگاه به پیشرفت بود ره در من پیشرفت دارند

 سند حاضر را به تحریر درآورم.بتوانم 

 باشد ره با همکاری های دوسویه گامی در جهت پیشرفت جامعه برداریم.

 از رلیه همکارانی ره مرا در نگارش این سند یاری رردند رمال تشکر را دارم. و


