
 
 
 

 94اپایداري درآمدي شهرداري شیراز در سال بررسی پایداري و ن     
 

ریـزي؛ کارشـناس    ي اقتصـادي و برنامـه   ارشـد توسـعه  کارشناس        مالیـسمیه ج
 اقتصادي معاونت مالی و اقتصادي شهرداري شیراز

 شهرداري شیرازمعاون مالی و اقتصادي     محمدحسن اسدي
 کارشناس پژوهش شهرداري شیراز      زادهنـناصر حس

 

 چکیده
 شـهروندان،  به رسانى رفع ناکارآمدى خدمات و شهرى مسائل حل براى محدودیت اولین

، 1362ي  بعد از پیروزي انقالب اسالمی و در قانون بودجه .است مالى کافى منابع نبود از ناشى
ي  به خودکفایی برسند. به دنبال آن، سهم بودجه ساله سهي  برنامهها طی یک  مقرر شد شهرداري

هـا بـه دنبـال     ها از اعتبارات دولتی کـاهش یافـت و ایـن موجـب گردیـد شـهرداري       رداريشه
راهکارهایی هرچند نامناسب براي کسب درآمدهاي بیشتر جهت انجام وظـایف سـنگین خـود    
باشند که این اقدامات پیامدهاي سوء کاربري، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی زیادي را به همـراه  

بر اینکـه در پـی یـافتن بسـترهایی بـراي       شهري در جهان، عالوه داشت. نگرش جدید مدیریت
بودن آن نیز  بودن منابع درآمدي و مطلوب باشد. به دنبال پایدار می ازیموردنآوردن درآمد  دست به

ي  هـا در صـورتی پایـدار تلقـی خواهـد شـد کـه حـداقل دو خصیصـه          است. درآمد شهرداري
در مطالعـه مـوردي    را داشته باشد.» فضاي شهريو  ستیز طیمحپذیري و حفظ کیفیت  تداوم«

، کمترین سهم درآمد پایـدار و  94ي نخست سال  ماهه ي شهرداري شیراز در شش گانه مناطق ده
درصد مربوط  44/99درصد و  56/0ترتیب  ي مصوب به بیشترین سهم درآمد ناپایدار در بودجه

ي  هم درآمـد ناپایـدار در بودجـه   ي شش و بیشترین سهم درآمد پایـدار و کمتـرین سـ    به منطقه
درصد مربوط به منطقه سه است. کمترین سـهم درآمـد    75/96درصد و  25/3ترتیب  مصوب به

درصـد مربـوط بـه     36/4شـهرداري شـیراز بـا     94ماهه اول سـال   پایدار در وصولی قطعی شش
 درصـد مربـوط بـه    68/12ي شش و بیشترین سهم درآمد پایـدار در وصـولی قطعـی بـا      منطقه
 .باشد یمي ده  منطقه
 درآمدهاي پایدار، درآمدهاي ناپایدار، منابع مالی شهرداري. هاي کلیدي: واژه
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 ها ي درآمد شهرداري . تاریخچه1
 بـه  رسـانى  ناکارآمـدى خـدمات   و شـهرى  مسـائل  حـل  بـراى  محـدودیت  اولین 

 1286سـال   در بلدیـه  تأسـیس  از زمان .است مالى کافى منابع فقدان از ناشى شهروندان،
تـأمین   ي زمینـه  در چنـد  هـر  ،1309 سـال  در شـهردارى  قـانون جدیـد   تصویب (ش) تا
 ي بودجه از زیادى درصد ها آن حاصل از درآمد اما شد، قوانینی وضع شهرى، هاى هزینه

 مالیات دولت بود. قانون هاى کمک بر ها آن اتکاي بیشتر و شد شامل نمی را ها شهرداري

 در و... کـه  مسـتغالت  مالیات قانون نادرشاه، ي تعیین مقبره ونقان نقلیه، وسایل بر بلدى

 مسـتمر  و ثابـت  که ضـوابط  است آن مبین رسید، تصویب به وقت ملى مجلس شوراى

حـل   در سـعى  موضـعى  صورت به دولت و نداشته ها وجود شهردارى درآمد نیتأم براى
تـا   1309سـال  است. از زمان تصویب قانون جدیـد شـهرداري در    کرده ها آن مشکالت

تـرین   و وزارت کشور، کوچـک  ها به مرکز به دلیل وابستگی شدید شهرداري 1334سال 
ــراي اصــالحات اساســی در سیســتم و روش  ــالی و اداري و خــدماتی  گــامی ب هــاي م

ها برداشته نشده است. اولـین سیاسـت بـراي حرکـت بـه سـمت خودکفـایی         شهرداري
) مطرح شد و مقرر گردیـد  1334-41مرانی (ي دوم ع ساله ي هفت ها در برنامه شهرداري
درصـد   50کننـد،   نیتأمي اجراي یک طرح را  درصد هزینه  50ها  شهرداري که یدرصورت
صورت بالعوض از محل اعتبارات عمرانی کشـور تـأمین و پرداخـت شـود. امـا       بقیه به

هـا، اجـراي    ي بسـیاري از شـهرداري  از سوي اجراي طرح  درصد هزینه  50تأمین نشدن 
ـ تجدي این قانون  ي سوم درباره در برنامه که يطور بهین طرح را ناموفق ساخت؛ ا  دنظری

هـا   ي کمـک  ها در چهار گروه، مقرر گردید، قسمت عمـده  بندي شهرداري شد و با دسته
ي استثنایی داشته باشد.  هاي بالعوض جنبه ها پرداخت شود و کمک صورت وام به آن به

در شـهرهاي طبقـه    صفر درصدها در این قانون نیز از  حها در اجراي طر شهرداري  سهم
درصد در شهرهاي طبقه چهارم متغیر بوده است. این اقدام نیز عمالً به اصالح  50اول تا 

ي  هاي بالعوض، کلیه ها کمکی نکرد و به دلیل جذب کمک مسائل و نیازهاي شهرداري
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 به شـمار آینـد. در   4و  3 هاي درجه بندي جزء شهرداري ها کوشیدند در طبقه شهرداري
هـاي بالعـوض یـا وام بـه      هاي عمرانی بعدي نیـز اقـدامی جـز پرداخـت کمـک      برنامه

ها را به دولت بیشتر و بیشـتر سـاخت (عباسـی     ها صورت نگرفت و اتکاي آن شهرداري
 ).1389کشکولی، باقري کشکولی، 

هـا   شهرداري ، مقرر شد1362ي  بعد از پیروزي انقالب اسالمی و در قانون بودجه 
هـا   ي شـهرداري  ساله به خودکفایی برسند. به دنبال آن، سهم بودجه ي سه طی یک برنامه

و به کمتـر از   1367درصد در سال  25درصد، به حدود  50از اعتبارات دولتی از بیش از 
ها، با وجود  ي شهرداري کاهش یافت. کاهش سهم دولت در بودجه 85درصد در سال  1

در انجام خدمات و عمران شهري و تفویض نشـدن اختیـارات    مدنظری کمبود منابع مال
ها براي انجام وظایف سنگین خود راهکارهـاي   ها، باعث شد شهرداري الزم به شهرداري

هایی همچون وضع عوارض بر محصـول نهـایی کارخانجـات و     گاه نامناسبی بیابند، راه
رآمـدهاي بیشـتر ایـن    هـا بـراي کسـب د    مؤسسات تولیدي و فروش تـراکم و کـاربري  

اقدامات پیامدهاي سوء کـاربري، اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی زیـادي را بـه همـراه        
 داشت.

دریافت عوارض از محصول نهـایی کارخانجـات از یـک سـو تنهـا بـه شـهرهایی        
ي شهرها از آن محـروم بودنـد و از سـوي     یافت که کارخانه داشتند و بقیه اختصاص می

ها با محصوالت خـارجی   محصول داخلی و ناتوانی رقابت آندیگر باعث افزایش قیمت 
 گذاشت. فروش تراکم شد و اثرات سویی را بر تولیدات و اشتغال داخلی بر جاي می می

آن افـزایش قیمـت    تبـع  بـه و کاربري نیز تبعات نامطلوبی چون افزایش قیمت مسکن و 
نشـینی و   یهبـازي زمـین، گسـترش حاشـ     سایر کاالها و خـدمات، شـدت یـافتن بـورس    

هاي  ساز در بازار غیررسمی، افزایش تراکم جمعیت در شهرهاي بزرگ، آلودگی و ساخت
محیطی، معضالت ترافیکی، افزایش فساد اداري و... را به همراه داشـت (عباسـی    زیست

 ).1389کشکولی و باقري کشکولی، 
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 ها . منابع درآمدي شهرداري2
، سـبب  کمیو ستیبنشینی در قرن ي شهر افزایش جمعیت شهرها و گسترش پدیده

هـاي   گـاه  گسترش فیزیکی و کالبدي شهرهاي موجـود و تبـدیل و دگرگـونی سـکونت    
در  ازیـ موردنروستایی به شهري و به دنبال آن افزایش تقاضا براي خـدمات و کاالهـاي   

شهرها گردید. تولید کاالهاي عمومی و خـدمات شـهري کـه بایـد از سـوي متولیـان و       
شهري مهیا و ارائه گردد، نتوانست سرعت و رشد مناسبی داشته باشـد.  نهادهاي عمومی 

هـاي الزم بـراي تولیـد     نبـود ظرفیـت   ازجملـه که این ناتوانی ریشه در مسائل محیطـی  
 باشد. ها می کاالهاي عمومی و شهري و کمبود منابع مالی شهرداري

درآمـدها هـم بـه     یابد؛ اما اینکـه  افزایش می طورقطع بهها  با رشد شهرنشینی، هزینه
تـوان   بندي کلی مـی  تقسیم همان اندازه رشد خواهد یافت، چندان روشن نیست. در یک

منابع درآمدهاي شهرداري را به دو گروه کلی منابع درآمـدي داخلـی و منـابع درآمـدي     
بندي نمـود. منـابع درآمـدي خـارجی، درآمـدهایی اسـت کـه خـارج از          خارجی تقسیم

هاي بالعوض  ی شامل دو گروه کمکطورکل بهشود و  ت میهاي شهرداري دریاف سازمان
باشد. منابع درآمدي داخلی، شامل دو گروه منابع درآمدي حاصل  دولت و استقراض می

مالیـاتی اسـت. منـابع درآمـدي حاصـل از مالیـات        از عوارض یـا مالیـات و منـابع غیـر    
ض اتومبیـل  امـالك و عـوار   وانتقـال  نقـل ی شامل عوارض نوسازي و عوارض طورکل به

هـا   است و منابع درآمدي غیرمالیاتی شامل درآمد حاصل از فـروش خـدمات و جریمـه   
 باشد. می

ها را به طبقات زیر تقسـیم   ها، درآمد شهرداري مالی شهرداري ي نامه آیین 29 ي ماده
 :کند می
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 ها بندي درآمد شهرداري : طبقه1جدول
 طبقه اصلی درآمدي ها گروه زیر

هواپیمـایی و   تیـ بلیر مؤسسات مثل اسـناد رسـمی،   وصولی توسط سا
 برپایی نمایشگاه

هاي ساختمانی، بر مازاد  ها و اراضی، مثالً بر پروانه عوارض بر ساختمان
 منقول، نوسازي و... تراکم، بر معامالت غیر

گـذاري موتورسـیکلت و    نقل مثل شـماره  و عوارض بر ارتباطات و حمل
نـام   ي خودروهـاي سـواري، ثبـت    نهسایر وسایل نقلیه، عـوارض سـالیا  

 رانندگی و...

هـاي کسـب و فـروش خـدماتی، مثـل عـوارض بـر         عوارض بر پروانه
 هاي کسب و پیشه و حق صدور پروانه، بر قراردادها و... پروانه

درآمدهاي ناشـی از  
عــوارض عمــومی   

 (درآمدهاي مستمر)

 ي حریق و... وصولی توسط شهرداري و سایر مؤسسات مثل حق بیمه

سهمیه از عوارض وصولی متمرکـز مثـل سـهم شـهرداري از عـوارض      
 وصولی متمرکز

درآمدهاي ناشـی از  
 عوارض اختصاصی

گیـري،   درآمد ناشی از بهاي خدمات شهرداري، مثل حق آسفالت و لکه
 حق کارشناسی و فروش نقشه و...

درآمد تأسیسات شهرداري، مثل درآمد مراکز تفریحی و فـروش گـل و   
 گیاه و...

هـــاي خـــدمات و ب
ــدهاي  درآمــــــــ
ــاعی  مؤسســات انتف

 شهرداري

گذاري در  درآمد حاصل از وجوه شهرداري مثل درآمد حاصل از سرمایه
 بخش عمومی یا خصوصی و...

االجـاره و درآمـد حاصـل از     درآمد حاصل از اموال شهرداري مثل مـال 
 ها و... پارکینگ

درآمــدهاي حاصــل 
از وجــوه و امــوال  

 شهرداري

 هاي دولتی ایی دولت و سازمانهاي اعط کمک

هـاي اعطـایی    کمک
هاي  دولت و سازمان

 دولتی
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 طبقه اصلی درآمدي ها گروه زیر

 هاي خصوصی هاي اهدایی اشخاص و سازمان اعانات و کمک

 هاي دریافتی از مؤسسات عمومی غیردولتی اعانات و کمک

قانون به شـهرداري   موجب بهصورت اتفاقی یا  هایی که به اموال و دارایی
ي صـد، حـق مشـرفیت،     ي کمیسـیون مـاده   مهگیرد، مانند جری تعلق می

 جریمه سد معبر و...

هاي  اعانات و کمک
اهدایی اشـخاص و  

هـــــاي  ســـــازمان
خصوصی و اموال و 

هــایی کــه   دارایــی
ــا  بــه طــور اتفــاقی ی
قـانون بـه    موجب به

ــق   ــهرداري تعلـ شـ
 گیرد. می

 هاي دریافتی وام

 فروش اموال شهرداري

 گذاري مشارکتی هاي سرمایه سایر منابع مثل اوراق مشارکت و پروژه

 عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم استحفاظی شهرها

ــابع  ــأمســایر من  نیت
 اعتبار

 ها) نامه مالی شهرداري (منبع: آیین
 

منظـور   شده تا چه حـد اسـتمراري نسـبی، بـه     نکته مهم این است که درآمدهاي یاد
تحـت   کـه  يطـور  بهباشند؛  ها داشته هاي سنواتی شهرداري ها در بودجه نظر گرفتن آن در

هاي اقتصادي کشور و شهري قرار نگرفته، همیشه قابـل حصـول    ها و بحران تأثیر شوك
 باشند.

 
 ي پایدار و ناپایداردرآمدها. مفاهیم 3

ي کـاال و   منظور ارائـه  ها، چگونگی تأمین منابع مالی به ترین مسائل شهرداري از مهم
از  هرکـدام قوانین و مقـررات هـر کشـور،     بر اساسشهروندان است.  ازیموردنخدمات 
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توانـد   هـاي دولتـی) مـی    منابع تأمین مالی (عوارض، فروش خدمات، اسـتقراض، کمـک  
هـا   مجموعـه آن  از درآمدها و اقالم زیر هرکدامشامل تقسیمات متعددي را شود و کسب 

 شود. شرایط خاص و با ضوابط قانونی معینی حاصل می برحسب
در جهان، تنها در پـی یـافتن بسـترهایی نیسـت کـه       نگرش جدید مدیریت شهري

بودن  بودن منابع درآمدي و یا مطلوب نیاز را به دست آورد؛ بلکه پایدار بتوان درآمد مورد
 آن در اولویت قرار دارد.

برمبناي تعریف اقتصاددانان نئوکالسیک، درآمـد پایـدار عبـارت اسـت از حـداکثر      
اینکه سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعـی   میزان مخارج مصرفی در یک دوره، بدون

ي پایدار، وجود درآمدها و منـافع   هاي بعد شود. در متون اقتصادي شرط توسعه در دوره
ي پایدار، در اقتصاد شهري تابعی از میزان و چگونگی  بر این توسعه پایدار است و عالوه

نابع از قبیـل آب،  استفاده از منابع طبیعی شهر، حفاظت از اکوسیستم شهري و حفاظت م
 هوا و فضاي سبز شهري است.

ي  ها در صورتی پایدار تلقی خواهد شد کـه حـداقل دو خصیصـه    درآمد شهرداري
پذیري  را داشته باشد. تداوم» و فضاي شهري ستیز طیمحتداوم پذیري و حفظ کیفیت «

باشـد و  ) ریاتکاپذآوردنی ( دست بدین مفهوم است که اقالم درآمدي باید در طی زمان به
ي سـالم یـا    هـاي الزم را انجـام داد. خصیصـه    ریـزي  براي دستیابی بـه آن بتـوان برنامـه   

هاي پایدار شـهري بـدین مفهـوم اسـت کـه حصـول و کسـب ایـن          بودن درآمد مطلوب
درآمدها سبب تخریب فضاي شهري نشود؛ بنابراین تمام اقالم درآمدي که به هـر دلیـل   

ر قـوانین و مقـررات و نوسـانات اقتصـادي قـرار      هـا، تغییـ   ها، بحـران  شوك ریتأثتحت 
ي اول پایــداري را ندارنــد. از طــرف دیگــر،  نیســتند و خصیصــه ریاتکاپــذگیرنــد  مــی

ها شرایط کیفـی شـهرها    ي تعریف شوند که دستیابی به آنا گونه بهدرآمدهاي پایدار باید 
 ي زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. منزله یک پدیده را به
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 اقتصاد مالیات محلی .4
مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداري نام گرفته است براي تـأمین مـالی   

 پردازند: ها در مواقع زیر می رود که شهرداري کار می  هایی به یارانه
توجه همراه  ي خدمات شهرداري با آثار خارجی مثبت درخور در مواقعی که عرضه

 است؛
صـورت کـاالي    به اصطالح بهسوي شهرداري   ده ازش در مواقعی که خدمات عرضه

گـذاري   بینـی آن را کمتـر از واقـع ارزش    ارزشمند است؛ ولی شهروندان به دلیـل کوتـاه  
 کنند؛ می

صورت کاالي عمومی است که دریافـت بهـاي    در مواقعی که خدمات شهرداري به
 پذیر نیست. آن از شهروندان امکان

 مالیات محلی مالیاتی است که:
 سازد؛ ي آن را مشخص می م محلی نرخ و یا پایهمقا

 دارد. درآمدهاي حاصل از آن را براي مقاصد خاص خود نگه می
ها به دلیـل   شود. شهرداري آوري نمی مالیات محلی لزوماً به دست مقام محلی جمع

توانند مالیات امالك را  می داشتن اطالعات ممیزي امالك، بهتر از دولت مرکزي اختیار در
آوري کنند و این کار با سود و صرفه اقتصادي همراه است؛ اما مالیات بر درآمـد و   جمع

شود و سهم  اي یا ملی) گردآوري می فروش، اغلب به دست مقامات باالتر (دولت منطقه
 شود. ها از آن پرداخت می شهرداري
 تـوان مالیـات   کنـد، نمـی   یی که نرخ و پایه آن را دولت مرکزي تعیین مـی ها اتیمال

 ).1387محلی تلقی کرد (هادي زنوز، 
 

 بندي محلی . اصول مالیات5
ي تـا حـدود  توان در سطح محلی  بندي در سطح ملی را می مالیات استاندارداصول 
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هاي محلی کاربرد دارند  ي مالیات گرفت. چند اصل نیز وجود دارد که تنها درباره به کار
 که عبارت است از:

دهنــدگانی کــه از وضــع مــالی هماننــدي  تمقــام محلــی، مالیــا اصــل عــدالت: 
درآمد نبایـد   کم ها بر درآمد افراد برخوردارند، باید مالیات یکسان بپردازند و سهم مالیات

 بیشتر از سهم مالیات از درآمد افراد پردرآمد باشد.
مالیات محلی باید بهبـود کـاري را در پـی داشـته باشـد. ایـن کـار         اصل کارایی: 

ي مالیـات محلـی را بپردازنـد کـه     ا گونـه  بـه محلـی   دهنـدگان  يأرمستلزم آن است کـه  
 نشده، بیانگر گرایش به پرداخت در برابر آن باشد. مندي از خدمات ارائه بهره

کننـدگان   کننـدگان خـدمات بـه پرداخـت     حسـابدهی ارائـه   اصل قابلیت مشاهده: 
ـ بدانند دقیقاً چـه مبلغـی    دهندگان يرأمالیات به این بستگی دارد که  مالیـات   صـورت  هب

هاي کـامالً مشـهود    توان گفت که حسابدهی محلی از راه مالیات پردازند؛ بنابراین می می
 یابد. بهبود می

هــاي محلــی و  بــراي منــافع کــارایی تخصصــی دولــت اصــل اســتقالل محلــی: 
هاي مالیات محلی آزاد باشند. کنترل نـرخ مالیـات    ها باید در تعیین نرخ آن دهندگان يرأ

کارگیري نرخ یکسان مالیات در سـطح ملـی خواهـد     ي به منزله دولت مرکزي بهي از سو
 بود.

هاي محلی نباید  آوري مالیات ي جمع از دید مقام محلی، هزینه یی:جو صرفهاصل  
ي  زیاد باشد؛ بدین معنی که نباید بخش بـزرگ درآمـد حاصـل از مالیـات، صـرف اداره     

محلی نباید چنان وضع شـود کـه نپـرداختن آن     نظام مالیاتی شود. از دید جامعه، مالیات
خور توجهی را براي وصول مالیات و تنبیه افرادي  هاي حقوقی در گسترده باشد و هزینه

 گریزند تحمیل کند. که از پرداخت مالیات می
درآمد حاصل از مالیات باید بـراي تـأمین مـالی آن سـطح از      اصل کفایت درآمد:

آسـانی   ، نرخ مالیات باید بهرو نیازااند  ي دادهرأبه آن  خدمات کافی باشد که اهالی محل
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 پذیر باشد. ي مالیاتی باید نرمش تعدیل شدنی باشد یا پایه
یافتن مالیاتی که متأثر از روندهاي نامسـاعد درازمـدت نباشـد،     اصل ثبات درآمد:

از آن  مدت درآمد حاصل کم، در کوتاه توان مالیاتی را یافت که دست دشوار است؛ اما می
تواند موجب استمرار نیافتن در دسترسی به خـدمات   ثباتی می بی گونه نیاثبات نباشد.  بی

 دولت محلی شود.
نباید نرخ نسبتاً زیـاد مالیـات محلـی، موجـب      جایی پایه مالیاتی: اصل عدم جابه

 صورت قواعد کفایت درآمد مالیـاتی و ثبـات   ي مالیاتی شود؛ در غیر این رفتن پایه میان از
شـدت متحرکنـد    هاي مالیاتی که بـه  هاي محلی نباید بر پایه آن نقض خواهد شد. مالیات

ي مالیاتی مطرح خواهـد شـد (هـادي     پایه ي مهاجرت وضع شود؛ در آن صورت، مسئله
 ).1387زنور، 

 
 یافته ها در کشورهاي توسعه . بررسی منابع درآمدي شهرداري6

هاي محلی مسئولیت بیشـتري   رها، دولتزدایی شه همزمان با افزایش رشد و تمرکز
کننـد. ایـن در    براي تهیه و تأمین مالی خدمات عمومی مؤثر بر دوش خود احساس مـی 

هـا و وظـایف    نـدرت همگـام بـا مسـئولیت     حالی است که ظرفیت تأمین مالی بومی بـه 
ر یابند که بایسـتی بـا چهـا    می ها عمدتاً در نتیجه شهرداري کند؛ در ها حرکت می شهرداري

 ي کلی مواجه شوند: مسئله
 تر؛ ي کاراتر و پاسخگویانها گونه بهمدیریت منابع موجود 

منظـور ایجـاد تـوازن بـین      دولتـی بـه   طرفداري از اصالحات در روابط مـالی درون 
 هاي عملکردي و منابع درآمدي موجود؛ مسئولیت

بـراي  منظـور اعطـاي وام    هـا بـه   ایجاد تحرك در منابع جدید و افزایش ظرفیت آن
 گذاري در خدمات محلی؛ سرمایه

هایی براي جـذب مشـارکت بخـش خصوصـی در تـأمین مـالی و انجـام         یافتن راه



  94بررسی پایداري و ناپایداري درآمدي شهرداري شیراز در سال 

 

27 

 خدمات عمومی بومی (محلی).

 و اختیـار  از جهـان،  ي پیشـرفته  کشـورهاى  از در بسیارى شهرداران و ها شهردارى
 بـراي  مختلـف  لحـاظ  را از الزم امکان و توانایى و برخوردارند خاصى منزلت اجتماعى

 خصوصـى و  بخـش  و ادارى هاى دستگاه و ها سازمان ي درنتیجه همه و دارند شهر اداره

 .کنند مى تبعیت شهردارى هاى از دستورالعمل مردم،

براي یافتن  افتهی توسعهدر ادامه به بررسی منابع درآمدي شهرهاي برخی کشورهاي 
ي امریکاي شـمالی (کانـادا و    منطقهشود:  ها پرداخته می ي شهرداري منابع درآمدي بالقوه

یـی،  بـر دارا ): در شهرهاي آمریکاي شمالی منابع درآمدي از قبیـل مالیـات   متحده االتیا
کـار) خـاص، تسـهیم     و هاي (کسب مالیات بر فروش، مالیات غیرمستقیم، مالیات تجارت

هـا،   هـا) دولتـی و دیگـر مشـارکت     هاي انتقالی، گرنت هاي (پرداخت هزینه مالیات، کمک
ها، مجوزها، جرایم و درآمـد   کننده و سایر منابع درآمدي شامل پروانه استفاده هاي شهریه
باشد. هرکدام از ایـن   هاي شهري در اختیار شهرداري می گذاري ي حاصل از سرمایه بهره

فـردي دارنـد. در ادامـه تعـدادي از ایـن       به ابزارهاي مالی، نقاط ضعف و قدرت منحصر
 شود. میابزارها شرح داده 

انواع مختلفی از مالیات بر دارایی وجود دارد که اولین نـوع آن،   مالیات بر دارایی:
یی عمومی است. این نوع مالیات درآمدي را از مالیـات بـر ارزش دارایـی    بر دارامالیات 

کند که معموالً شامل زمین و بهسـازي آن اسـت. نـوع دوم مالیـات بـر       واقعی ایجاد می
هـاي بهسـازي محلـی (بـومی) اسـت. درآمـدهاي        ي خاص یا مالیـات ها دارایی، مالیات

باشد که از بهسازي شهر  هاي خاص می از این نوع، مالیات اضافی بر دارایی آمده دست به
ي آسـفالت خیابـان، ارتقـاي سـطح کیفـی       توان به برنامه اند و از آن جمله می منتفع شده

درآمـد حاصـل از مالیـات بـر      کـه  یدرحالها اشاره کرد.  گذاري خیابان روها و المپ پیاده
رود)،  مـی  بـه کـار  منظور پوشش مخارج عمـومی   دارایی عمومی نوعاً نامحدود است (به

منظـور   شده یا مختص مخـارج خـاص اسـت (بـه     هاي خاص نوعاً محدود درآمد مالیات
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 رود). می به کارها  مالی بهسازي نیتأم
هـاي حاصـل از آن پایـدار     زشپایه و اساس مالیـات بـر دارایـی ثابـت اسـت و ار     

قبولی از مالیات اسـت و همچنـین جریـان ثابـت و      باشد. این امر متضمن سطح قابل می
 کند. بینی پذیر از درآمد را ایجاد می پیش

هاي بخشی، ایالتی، استانی  ها از دولت ها و مشارکت : گرنتها ها و مشارکت گرنت
دود به اهداف خاص هسـتند یـا نامحـدود    ها یا مح آیند. این انتقال می به دستو فدرال 

 کنند: باشند و دو هدف اصلی را دنبال می می

هـاي مـالی    منظور کمک به کاهش ناهماهنگی بالقوه میان ظرفیـت  ها به الف) گرنت
 ریـ غي خدمات به  ارائه هاي هاي شهر و همچنین کمک به جبران هزینه شهر و مسئولیت

 اند. طراحی شده ساکنان
انـد کـه    سـازي درآمـدها در شـهرهایی ایجـاد شـده      هدف یکسـان  ها با ب) گرنت

هـا بـه صـالحدید مقامـات      تري دارند. مقدار گرنت ي مالیاتی ضعیف ها از پایه شهرداري
 اعطاي گرنت بستگی دارد.

 ) وجود دارد:وکار کسبچهار نوع مالیات تجارت ( ي تجارت: مالیات ویژه

بر تسهیالت عمومی و خصوصی. این هاي خاص  مالیات فرانشیز: یا مالیات فروش
مالیات بر فروش برق، گاز طبیعی، تلفـن، کابـل تلویزیـون، آب و فاضـالب و زائـدات      

 :شود یمشود. این مالیات عمدتاً به یکی از دالیل زیر اعالم  جامد وضع می
 الف) دستیابی به درآمد از طریق تسهیالت شهري؛

 شود. رایی محسوب میب) این مالیات جایگزینی براي مالیات بر دا
ي انـواع   هـاي ناخـالص عمـومی: ایـن مالیـات اغلـب بـراي همـه         مالیات وصـول 

 رود. می به کارکارها  و کسب
درصـد) و بـر    صـورت  بهکنند ( در این نوع مالیات، شهرها نرخ مالیاتی را تعیین می

 شود. هاي تجاري اعمال می هاي ناخالص بنگاه دریافت
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تعـداد کارکنـانی کـه در     بـر اسـاس  ي تجاري مبلغی را ها بنگاه مالیات استخدامی:
ي ایـن مالیـات را     کنند. معموالً کـارگران و کارفرمایـان هزینـه    اختیار دارند، پرداخت می

 کنند. تقسیم می
نـوع فعالیـت تجـاري یـا      بر اسـاس ها  ترکیبی از مالیات هاي تجاري: سایر مالیات

 شود. ی اعمال میسنت ریغبرخی مبانی مالیاتی 
عبارت است از انتقال درآمد مالیاتی از یک دولت باالتر بـه دولـت    تسهیم مالیات:

 ي اساسی براي چگونگی تسهیم وجود دارد: محلی. دو گزینه
ي فروش باشد؛ بـراي مثـال ایالـت یـا      نقطه بر اساستواند  الف) تسهیم مالیات می

پس اسـتان  درصدي فروش بر بخش مسکن وضع کند؛ سـ  10استان ممکن است مالیات 
کند. در این نوع  درصد با شهر تسهیم می 10درصد از هر  3شده را در نقاط  مالیات کسب

ي منازل تحت سکونت شـهر دریافـت    درصد همه 3تسهیم مالیات، شهر درآمدي معادل 
 کند.

هاي باالتر برخی اوقات ابتدا درآمد را کسب کرده، سـپس بـا توجـه بـه      ب) دولت
کند ایـن درآمـد را بـه شـهرها      سازي می ا در میان شهرها یکسانفرمولی که این مقادیر ر

ي  ي جمعیـت و ارزش پایـه   ي انـدازه  برگیرنـده  هـا نوعـاً در   کنند. این فرمـول  واگذار می
 مالیات محلی یا ترکیبی از هر دو هستند.

 و تأییـد  بـه  کـه  اى بودجـه  و هزینه بر اساسپیشرفته،  کشورهاى اکثر شهرهاى در
هـاى   مالیـات  وصـول  و میزان است، رسیده ها در شهردارى شهر مردم اننمایندگ تصویب
 در را شـهردارى  درآمـدى  ها، مقدار مالیات این تصویب و گیرد می انجام شهر به مربوط

 کـه  ي اسـت ا گونـه  بـه  مالیـاتى  هاى سامانه زیرا کند؛ می یقین مشخص طور  به سال، طى

 بر ها مالیات این .هستند مقرر موعد در پرداخت آن به ناگزیر و موظف شهروندان ي همه

 دریافـت  همچنـین  مسـکن و  و زمـین  و خدمات مصرفی، کاالهاى و از اجناس بسیارى

خـود   نیـز  مردم و شود یم وضع قبیل این از چیزهایی شهر و تنظیف به مربوط هاى هزینه
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 پرداخت کنند. موقع بهدانند که آن را  می موظف را
 دلیل ها به شهردارى شهرها، مانند شهرهاي آلمان، زتعدادى ا در ي دولتی:ها کمک

 شـهردارى  و شـهر  هاى هزینه ي تأمین همه قادر به خود محلى درآمدهاى طریق از آنکه

 هـاى  سیاسـت  آن، در برابـر  کننـد و  می استفاده دولتى هاى کمک از مقاطعى، نیستند، در

 فدرال دولت اعتبارى هاى کمک .شود می اعمال شهرها ي ى اداره نحوه در مرکزى دولت

 شرایط از گیرد. یکى تعلق می محلى يها سازمان به خاصى يها استیس براي اجراى نیز

را  جامعیت کـافى  ،مدنظر برنامه که است این فدرال هاى دولت کمک از مندى بهره اصلى
 به اى برنامه چنین اجراى نکهیا اجرا شود؛ دیگر ها برنامه سایر با ارتباط در و باشد داشته

 .باشد متوسط و درآمد ي کم طبقه نفع
 بـه  مربـوط  هـاى  کمـک  محلى، هاى سازمان دولت به بالعوض هاى کمک دیگر از

 اطالعـات  اسـت. طبـق   شـهرى  هـاى  طـرح  ي تهیـه  و جـامع  ریزى برنامه برقرارى نظام

 هـاى  کمـک  شـهر،  آن ي اداره ى نحوه ى سوئد درباره هاى شهرداري از یکى از شده، اخذ

 ي زمینـه  دولـت در  و اسـت  خـاص  هـاى  برنامـه  چـارچوب  در هردارىبـه شـ   دولـت 
 ي زمینـه  در کشـور  کـالن  هـاى  بر سیاسـت  مبتنى شهر اداره ي نحوه و کالن هاى سیاست
کنـد (شـاکري روش و دیگـران     می صادر ها شهرداري به را الزم دستور کار شهر، توسعه
1389.( 

 شهرداري در زمان معینپرداخت حقوق و عوارض قانونی از سوي شهروندان به 
 زمان شهردارى در به خود قانونى عوارض و حقوق پرداخت شهروندان براى تقبل

 شـهر  ي اداره بـراي  الزم درآمـدهاى  موقـع  تأمین بـه  در مؤثر بسیار موارد ازجمله معین،

 هـاى  کمـک  از صـورت ضـرورت،   در و خاص مواقع در ها ي شهردار حال نیدرع است.

ها مشکالت مالی  شوند. البته این بدان معنا نیست که این شهرداري می مند بهره نیز دولت
هـاي شـهرداري را اجـرا     ي دسـتورالعمل  طور کامـل همـه   ي شهروندان به ندارند و همه

 را در اصلى شهروندان نقش چون جهان، کشورهاى شهرهاى ي اداره ي کنند. در شیوه می
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 را همکـارى  و مشارکت گونه همه عمل در شهردار دارند، و شهر انجمن اعضاى انتخاب
 را در اساسـى  و عمده که نقش ها مالیات و عوارض پرداخت شهر و هاى در تأمین هزینه

 نمایند. ها دارند، می شهردارى هاى هزینه کاهش
 انتخـاب  در آراى مـردم  از ناشـى  شـهردارى،  و شـهردار  قدرت و اختیار منزلت و

 در کـه  اسـت  دولت حمایتى و سیاسى ي نهو پشتوا شهردار و شهر شوراهاى و ها انجمن

 کـه  مقرراتـى  و چـارچوب قـوانین   در شـهر  هـاى  تـأمین هزینـه   امکـان  چنین شرایطى

و  پـذیرش  و باشـد  مـی  پذیر امکان بیشترى سهولت دارند، با را الزم اجرایى هاى ضمانت
 ترین مهم از شهروندان، مختلف از سوي هاى زمینه در شهردارى هاى دستورالعمل رعایت

 درخـور تـوجهى   مقدار به را شهردارى هاى هزینه مواقع، از در بسیارى که است عواملى

 .دهد مى کاهش
 

 توسعه حال ها در کشورهاي در . بررسی منابع درآمدي شهرداري7
توسعه، جمعیت شهري با نرخ رشـد بسـیار زیـادي در حـال      حال در کشورهاي در

صـلی و محـوري در تـأمین خـدمات     افزایش است و تأمین منابع مالی شـهري، نقشـی ا  
هـایی، اجـراي    رسـانی  واقع بدون وجود چنـین خـدمات   بنایی در سطح شهر دارد. در زیر

ی دستیابی به مسکن و دیگر تسهیالت و طورکل بههاي شهري و  هاي بهسازي زاغه برنامه
ي شـهري، بسـیار مشـکل و     امکانات زندگی، براي بسیاري از اقشـار سـاکن در جامعـه   

 ه خواهد بود.هزین پر
هاي مالی، مالیات بر دارایی  ها و انتقال گیري از حواله ، بهرهتوسعه درحالکشورهاي 
هاي بهسـازي و تحمیلـی توسـعه، قـروض،      کننده، مالیات هاي استفاده و تجارت، شهریه

ي شهر و سـایر منـابع درآمـدي همچـون      هاي مالی توسعه هاي درآمدزا، صندوق فعالیت
هـاي   محیطـی و صـندوق   هـاي زیسـت   گذاري اجتماعی و صـندوق  هاي سرمایه صندوق

 اند. هاي کسب درآمد و تأمین مالی شهر برگزیده منزله روش خاص را به
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هاي) مالی دولـت مرکـزي بـراي حجـم منـابع مـالی در اکثـر         هاي (انتقال . حواله1
بـر   شـوند و معمـوالً   هاي کالن در نظـر گرفتـه مـی    گذاري ویژه براي سرمایه کشورها، به

باشند توزیـع   ي خاص از دولت مرکزي می شده ي توزیع مجدد درآمدهاي گردآورده پایه
هـاي خـاص اسـت. ایـن      ها براي پروژه و گرنت افزوده ارزشمجدد جزئی از مالیات بر 

مالی) پلی بر روي شکاف میان ظرفیت مالی و درآمدهاي شهرداري  هاي  ها (انتقال حواله
 باشند. قانونی میهاي داخلی (محلی)  و هزینه

شـده، شـکاف بـین     هاي تقسـیم  هاي مالی و مالیات ها و انتقال در هندوستان، حواله
هـا را   هـاي آن  ها و مخارج و هزینه توان و ظرفیت افزایش درآمد (درآمدزایی) شهرداري

هـا   کـردن آن  هـاي مـالی) بـر الگوهـاي مصـرف و خـرج       ها (انتقال کند. این حواله پر می
 دهند. نابرابري جغرافیایی را کاهش می و رگذارندیتأث

توسـعه، تـوان مالیـاتی مقامـات      حـال  در آفریقاي شرقی، همانند اکثر اقتصادهاي در
 ها، کافی نیست. ها و مخارج آن محلی براي جبران هزینه

هـاي مرکـزي    و فروش و تجارت) از سوي دولت بر درآمدمالیات (هاي باال  مالیات
ه مقامـات شـهرداري درآمـد خـود را از مالیـات امـالك و       کـ  حـالی  شـوند؛ در  کنترل می

 آورند. می به دسترسانی  مستغالت و عوارض خدمات
هاي مالی از سطوح باالي دولت، ثبات و پایداري، شفافیت، وضوح و قابلیت  حواله

بینی ندارنـد و ممکـن اسـت دچـار کـاهش ناگهـانی شـوند. در کشـور بوتسـوانا،           پیش
یــک بلــوك  صــورت بــهي عملیــاتی خــود را  رصــد بودجــهد 60تــا  40هــا  شــهرداري

 کنند. گذاري کالن را از دولت مرکزي دریافت می ي سرمایه اي و کل بودجه هزینه کمک
توسـعه، پـس از ثبـت     حـال  در اکثر کشـورهاي در . مالیات بر دارایی و تجارت: 2
شـود.   ضع مـی مقادیر مذکور و بر اساسها، مالیات  هاي مربوط به آن ها و گزارش دارایی

افـزایش نـواحی شـهري و     بـه  معموالً در این کشورها، مقدار درآمد مالیاتی با نسـبت رو 
 ي نیازها را پوشش دهد. تواند همه ها هماهنگی ندارد و نمی نیازهاي آن
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هـا در کشـورهاي    بـا وجـود اسـتفاده از ایـن شـهریه      کننده: هاي استفاده . شهریه3
هـاي   ي نظـام  هاي عملیاتی و اسـتهالك سـرمایه   ز هزینهها کمتر ا توسعه، منافع آن درحال

ي اقتصـادي   تر از سطح بهینـه  ها نرخ آن را پایین ساختی است؛ زیرا بسیاري از دولت زیر
 دهند تا از این طریق فشار کمتري به قشر ضعیف وارد شود. قرار می

عمـومی   کنندگان، مسئله و موضوع سیاست ي دریافتی از استفاده تعیین میزان هزینه
است؛ زیرا در تعیین پایداري و ثبات مالی خدمات شهري نقش کلیـدي دارد. در بیشـتر   

شـود. بـا تنظـیم     ي دریافتی کمتـر از قیمـت اقتصـادي در نظـر گرفتـه مـی       مواقع، هزینه
هـایی بـراي    ها در تمامی سطوح، معمارها و سـنجش  مالحظات اجتماعی و مالی، دولت

هـا   تـرین آن  انـد کـه متـداول    قیر جامعه در نظر گرفتهها و تنگدستی قشر ف کاهش سختی
 اند از: عبارت

یی کـه معـاف از پرداخـت    هـا  خـانواده ي مصرف حـداقل یـا    در نظر گرفتن سرانه
 ها هستند. هزینه

درآمد جامعه؛ ضروري است گفته شود که ایجاد  اقشار کم هاي اي کردن هزینه یارانه
 آمیز نیست. دگان (کاربران) کوچک، تبعیضکنن گذاري براي استفاده یک ساختار قیمت

در اقتصـادهاي پیشـرفته تعـدادي از    هاي بهسازي و تحمیلـی توسـعه:    . مالیات4
ي  کننـده  کننده و جبـران  هاي بهسازي، تأمین و مالیات رگذاریتأثهاي دریافتی مهم و  هزینه
رسـانی بـه    هـاي شـهري و خـدمات    هاي اضافی مربوط بـه گسـترش زیرسـاخت    هزینه

کـردن ایـن خـدمات در نـواحی شـهري هسـتند.        روز ي شهري یـا بـه   هاي توسعه وژهپر
آوردن بخشـی از مبلـغ افزایشـی     دسـت  هـاي دریـافتی، بـراي بـه     همچنین ایـن شـهریه  

گذاري دولتـی حاصـل    اند که از سرمایه نشده در ارزش (مقادیر) امالك ایجاد شده کسب
پرداخـت هسـتند،    ساله قابل هاي ده دورهها در طول  شده است. به دلیل اینکه این مالیات

ــات  ــول مالی ــالی     وص ــابع م ــتقیماً من ــود)، مس ــازي (بهب ــاي بهس ــموردنه ــراي  ازی را ب
 کند. می نیتأمهاي بزرگ  گذاري سرمایه
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هـاي بهسـازي    ي سـریع، از شـهریه   توسـعه  حـال  بسیاري از کشورهاي با اقتصاد در
هاي خـدمات   مشارکت در تأمین هزینهدهندگان براي  کنند و از توسعه نهادي استفاده می
 )1389گیرند. (شاکري روش و دیگران،  جدید یاري می

توسـعه (شـهرهاي فیلیپـین، هنـد، مـالزي و انـدونزي)        حال در شهرهاي آسیایی در
هـا،   ویژه مالیات بر اموال و دارایـی  درآمدهاي مالیاتی، به ازآن پسهاي بالعوض و  کمک

ه و عوارض و جرایم، درآمدهاي اصلی شهر هسـتند  فروش خدمات، انتشار اوراق قرض
ي آسـیایی   و در شهرهاي پیشـرفته  (Somera 2007)) 1393(دانش جعفري و دیگران، 

ي جنوبی، مالیات بر سـاکنان، امـالك و مسـتغالت و     مانند شهرهاي ژاپن و چین و کره
هـاي   لیـات ریزي شهري، مالیات بر مصرف توتـون و تنبـاکو و سـایر ما    مالیات بر برنامه

ي موتوري و مالیات بر معـامالت اوراق   مالیات بر وسایل نقلیه ازجملهعادي شهرداري، 
  ؛1393کننـد. (دانـش جعفـري و دیگـران،      بهادار، بیشترین درآمـد شـهر را تـأمین مـی    

Hirashima, 2004 ( 
 

 . تحقق مدیریت واحد شهري و درآمد پایدار8
شهرها نقش مهمـی ایفـا    ي ندان در ادارهیافته شهرو در کشورهاي پیشرفته و توسعه

از محل عـوارض شـهري    ،ها درصد از درآمد شهرداري 67که بیش از  يا گونه به ؛کنند می
یکـی از   ،شـهرها  ي دریافت عوارض شـهري بـراي نگهـداري و توسـعه    . شود میتأمین 
 برخـی  يشود که البته ایـن مهـم از سـو    ها محسوب می هزینهتأمین هاي  شیوه نیتر مهم

رود هـر شـهروندي کـه از     انتظـار مـی   کـه  یدرحـال  ؛شهروندان نادیده گرفته شده اسـت 
هاي آن را نیـز پرداخـت کنـد کـه ایـن       هزینه ،کند خدمات و امکانات شهري استفاده می

 .دنشو می  تعریف  شهري  ها در قالب عوارض پرداخت
ـ  است؛ ها دولتی بوده منبع درآمد شهرداري ،هاي گذشته در سال ا کـاهش ایـن   اما ب

و این  کنند ارگانی دولتی نگاه می همچونها  هنوز برخی از شهروندان به شهرداري ،مهم
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 .ثر بـراي پرداخـت عـوارض تهیـه نشـود     ؤنگاه سبب شده است مکـانیزم و بسـتري مـ   
توانـد در   مکانیزمی قوي تهیه کنند که ایـن مـی   ،ها باید براي دریافت عوارض شهرداري

 شهري دنبال شود. تحقق مدیریت واحد قالب
در حال حاضر برخی از شهروندان تنها زمانی ملزم بـه پرداخـت عـوارض شـهري     

امـا بـا تحقـق مـدیریت      ؛ها نیازمند باشـند  شوند که براي انجام کار خود به شهرداري می
تواند همانند قبوض آب، برق،  ها، این نهاد عمومی می واحد شهري با مدیریت شهرداري

شـهروندان را ملـزم بـه     ،قطع خواهد شـد نکردن ر صورت پرداخت که د گاز، تلفن و...
 .پرداخت عوارض در قبال این قبوض کند

 هاي محلـی منتقـل شـده    ها به حکومت وظایف دولت ،در بسیاري از شهرهاي دنیا
ها متفاوت است و حکومت مرکزي نیز به شهرها بـراي   کسب درآمد آن ي و شیوه است

و نـوع درآمـد    هـا  در کشور ما وظایف شهرداري .کند می دستیابی به درآمد پایدار کمک
ها با دیگر شهرهاي دنیا متفاوت است و حکومت مرکـزي نیـز کمـک بـه حکومـت       آن

درصـد درآمـد را    50، که در بسیاري از شـهرهاي دنیـا   حالی در ؛محلی را قطع کرده است
 .کند می تأمیندولت 

وریستی نوع مالیات به سـمت  در شهرهاي ت .شهر متفاوت است هر نوع مالیات در
اداري نیز تعیین نوع مالیات بر اساس -در شهرهاي صنعتی و تجاري .رود گردشگري می

ریـزي   شـهر برنامـه   ي شود و مدیریت واحد شهري بـراي توسـعه   شرایط شهر انجام می
 ).1393(نادر آخوندي،  کند می

در شـهرها   در دسـتیابی بـه درآمـد پایـدار    مدیریت یکپارچه و واحد شـهري  نقش 
 ،توان شهرها را به صورتی مطلوب توسـعه داد  تنها می نه ،که با تحقق آنبسیار مهم است 

 .نخواهند داشت ینگران منابع خود تأمینبراي  دیگر ها نیز شهرداري
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 گذاري و درآمد پایدار هاي سرمایه . صندوق9
امـل  هـا بـه سـه عامـل مهـم بسـتگی دارد. ایـن عو        بهبود وضعیت مالی شـهرداري 

وري منـابع موجـود و    هاي موجود و افـزایش درآمـد و بهـره    اند از: کاهش هزینه عبارت
 نهایتاً ایجاد منابع جدید درآمد.

ي کسـب شـود کـه    ا گونـه  بهزایی پایدار بدین معناست که درآمد از منابعی و  درآمد
اي حقوق آیندگان پایمال نشود، کیفیت زندگی در شهر کاهش نیابد و منـابع حیـاتی بـر   

یی درآمـدزا ي اساسـی بـراي    اقتصاد سـه حـوزه   در هاي آتی از بین نرود. ي نسل استفاده
هـاي وابسـته و صـنعت و     اند از: کشـاورزي و بخـش   وجود دارد؛ این سه حوزه عبارت

توانند به کمـک ابزارهـاي مناسـب از طریـق      ها نیز می شهرداري رو نیازانهایتاً خدمات. 
ي، از هر سه حوزه درآمد کسب کنند. یکی از ابزارهـاي  ي اقتصادها تیفعالمشارکت در 

گـذاري شـهرداري اسـت.     هاي اقتصادي، صندوق سرمایه ها در فعالیت حضور شهرداري
 ها نیست. البته این به معناي حضور مستقیم شهرداري در این حوزه

درآمدزایی پایدار از محل مشارکت در تولید و فـرآوري محصـوالت کشـاورزي و    
هایی کـه دسترسـی مسـتقیم بـه محصـوالت کشـاورزي        ي برخی از شهرداريدامی، برا

ي اقتصـاد شـهري حکـم     است و از سوي دیگر، اصول اولیه صرفه به مقرونداشته باشند 
ریـزي   هاي رقابتی شهر استفاده کند. با یـک برنامـه   کند که یک مدیر شهري از مزیت می

الت کشاورزي موجود کسب کـرد.  هاي محصو توان درآمد مناسبی از فرآورده جامع، می
هـایی در ایـن زمینـه تعریـف      توانند با مشارکت بخش خصوصی، پروژه ها می شهرداري

زایی در سطح محلی، درآمد مناسبی نیز کسب کنند. براي مثـال   بر اشتغال نمایند و عالوه
ي مرکبات از قدیم معروف بوده است. در ایـن اسـتان لیمـوترش،     استان فارس در زمینه

آید و همچنین ایـن اسـتان،    رنج، انواع پرتقال، لیموشیرین، نارنگی و بالنگ به عمل مینا
استعداد پرورش محصوالت جدیدي نظیر بلوبري و انبه و دیگر محصوالت را نیـز دارد.  

هـا   هـاي بسـیاري از آن   فرآورده توان یممحصوالتی هستند که  ازجملهاز طرفی مرکبات 
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هـاي   گـذاري و تولیـدي وابسـته بـه صـندوق      سـرمایه هـاي   تهیه کرد. چنانچـه شـرکت  
تواننـد بـر    ها، امکان صادرات محصول خود را نداشته باشند، می گذاري شهرداري سرمایه

 ).1390بازار داخلی تمرکز کنند (یگانگی دستگردي، 
توانـد در آن   گـذاري شـهرداري مـی    هاي دیگري که صندوق سـرمایه   یکی از حوزه

هاي اقتصاد شـهري نشـان    ت و تولیدات صنعتی است. پژوهشگذاري کند، صنع سرمایه
گـذاري کننـد کـه     هاي کوچـک، بهتـر اسـت در صـنایعی سـرمایه      دهد که شهرداري می

 بر هستند؛ یعنی بیش از سرمایه به نیروي انسانی نیاز دارند. اصطالحاً کارگر
سـرزمین  هاي آمـایش   ها، معموالً مطابق با طرح استانداري ازجملهنهادهاي مختلف 

اي، فهرستی از صنایعی را در اختیـار دارنـد کـه در حمایـت دولـت       هاي منطقه و برنامه
گـذاري در   ها در انتخاب صنایعی که به سرمایه تواند به شهرداري هستند این فهرست می

هاي رقابتی شهر و  گذاري به مزیت ها تمایل دارند، کمک کند. بهتر است براي سرمایه آن
مع توجه شود. مزیت رقابتی به معناي امتیازاتی است کـه هـر شـهر را    هاي تج نیز صرفه
ي تجمع نیز به این معناسـت کـه    دهد. صرفه به رقیبانش در جایگاه بهتري قرار می نسبت

کننـد در   هر زمان صنایعی که مشابه یکدیگر هستند یا از تولیدات یکـدیگر اسـتفاده مـی   
 کند. دا میهایشان کاهش پی یک مکان مستقر شوند، هزینه

گذاري در صنایع باید به این نکات توجه کرد: مکان جغرافیایی شـهر؛   براي سرمایه
هایی که از طرف دولت بـه بعضـی تعلـق     اي و حمایت هاي ملی و منطقه توجه به برنامه

ي افراد؛ توجه به نیازهاي جدید  گیرد؛ توجه به صنایع موجود؛ توجه به سلیقه و ذائقه می
در تولید؛ میزان ریسک صنایع و تولیدات؛ نیاز کم به بازاریـابی (یگـانگی    بازار؛ استمرار

 ).1390دستگردي، 
 

 . مالیات بر ارزش زمین و درآمد پایدار شهرداري10
 از ثابـت  درصدي اخذ از عبارت است زمین ارزش بر مالیات ساده، تعریف یک در
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 کند نمی تفاوتی مالکان تیمالیا باشد. در مشمولیت می سالیانه صورت  به که زمین ارزش

 شده است. عـوارض  رها استفاده بدون زمین یا کند می بهینه ي استفاده زمین از مالک که

 نـرخ  تهـران  شهر در 1389 سال در که است نوسازي عوارض از جزئی زمین، ارزش بر

درصد عوارض بـر   5/1درصد ارزش زمین بود. عوارض نوسازي از مجموع  5/1آن برابر 
 شود. درصد عوارض بر ارزش زمین تشکیل می 5/1تمان و ارزش ساخ

 اند از: درآمدهاي حاصل از اجراي مالیات بر ارزش زمین عبارت
 درآمدهاي مستقیم؛

 شود. هاي شهرداري نمایان می مستقیم که به شکل کاهش هزینه درآمدهاي غیر

 از حاصـل  دهد، درآمد ي شهر تهران نشان می گانه 22شده در مناطق  مطالعات انجام

 با تواند می است، اقتصادي منفی اثرات با و تولید ناپایدار و ضد درآمدي که تراکم فروش

 جـایگزین  اقتصـادي اسـت،   مثبـت  اثرات حاوي که زمین ارزش بر مالیات پایدار درآمد

شناسـایی اسـت. همـین     راحتـی قابـل   منقول است؛ بنابراین به شود. زمین یک دارایی غیر
هـاي دیگـر،    بـه انـواع عـوارض    ذ عوارض بـر ارزش زمـین نسـبت   شود که اخ سبب می

ي وصـول داراي صـرفه اقتصـادي     مشکالت اجرایی کمتري داشته باشد و از نظر هزینـه 
 باشد.

 نیسـتند؛  حسـابداري  صـریح  درآمـد  غیرمستقیم مالیات بر ارزش زمین، درآمدهاي

 ازجملـه ردنـد.  گ مـی  هـاي شـهرداري منجـر    هزینـه  کاهش به که باشند می مواردي بلکه
هـاي فرسـوده اشـاره     ي بازسازي بافـت  تر و کاهش هزینه توان به تملک اراضی ارزان می

 ).1390کرد (محمودي، 
 مربـوط  ها، شهرداري ي عمده کرد هزینه هاي ردیف از یکی تر: تملک اراضی ارزان

 شـهري،  هـاي  ایجـاد زیرسـاخت   و شـهري  خدمات انواع ي ارائه است. اراضی تملک به

 آن مالک از بازار قیمت به یا عادالنه قیمت با را آن باید شهرداري که است زمینی ندنیازم

 زمـین منجـر   قیمـت  کـاهش  بـه  زمـین  ارزش بر مالیات که وضع آنجا خریداري کنند. از
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 و ها تر زمین ارزان خریداري قبیل شهري از هاي پروژه اجراي ي هزینه کاهش به شود، می
کشـور   در گرفته انجام تحقیقات انجامد. مطابق می شهرداري يها هزینه کاهش به نتیجه در

درصـد   16از  زمـین  ارزش کاهش به زمین ارزش بر مالیات درصد یک هر وضع نیوزیلند،
 مختلف منجر خواهد شد. شرایط به توجه درصد با 26تا 

 هـا،  شهرداري کردهاي هزینه از هاي فرسوده: یکی هاي بازسازي بافت کاهش هزینه

ارزش زمـین، اسـتفاده    بـر  مالیـات  است. با وضـع  شهري ي فرسوده هاي بافت يبازساز
 ي شرایط، هزینه این در دهد. نکردن بهینه از زمین، توجیه اقتصادي خود را از دست می

 بـازار  در غیرتولیـدي  هاي انگیزه و شود می بیشتر استفاده بدون مسکن و زمین نگهداري

 عرضـه  افـزایش  بـه  سیاسـت  ایـن  صـحیح  ايلـذا اجـر   یابد؛ می کاهش مسکن و زمین

 اینکه توجه به با مالکان .شود می بازار، منجر به خالی هاي خانه و استفاده بدون هاي زمین

 شـده  بیشـتر  سـاختمان  ارزش بر عوارض به نسبت زمین ارزش بر عوارض نرخ بینند می

 و ازسـ  و سـاخت  رونـق  موجب همین کنند که می هاي خود زمین ساخت به اقدام است،
گـردد.   شهر منجـر  در قیمت ملک به کاهش تواند می شود که می خالی واحدهاي افزایش

 را زمین مالکان ي نگهداري زمین، همچنین وضع مالیات بر ارزش زمین و افزایش هزینه
 ایـن  ي نتیجـه  کنـد.  مـی  تشـویق  خود از زمین بهینه ي استفاده منظور به گذاري سرمایه به

مطـابق   شهرهاسـت.  ي فرسـوده  منـاطق  در خصـوص  بـه  سـاز  و سـاخت  افـزایش  فرآیند،
 توجه برانگیز افزایش به ،شده یبررس شهرهاي در مالیات این وضع گرفته، انجام تحقیقات

 پترزبورگ شهر در مالیات این وضع نمونه، براي شده است؛ ها منجر آن در ساز و ساخت

شـهر   آن سـاز در  و سـاخت  ديدرص 300 از بیش افزایش به امریکا، پنسیلوانیاي ایالت در
در است. ایـن   انجامیده ساز و ساخت درصدي 110 افزایش به سیدنی شهر در یا شد منجر
 را معنـاداري  تغییـر  ساز و ساخت رشد مشابه، و مجاور شهرهاي سایر در که است یحال

 ترغیـب  بـه  توجـه  بـا  زمـین،  ارزش بر مالیات وضع با ترتیب است. بدین نکرده تجربه

 بازسـازي  منظـور  بـه  هـاي شـهرداري   هزینـه  از خـود،  ملک در گذاري سرمایه هب مالکان
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شـود،   مـی  سـاز  و سـاخت  رونق باعث که دیگري شود. عامل می کاسته فرسوده هاي بافت
 اینکه به توجه با باشد. می ساختمانی ي پروانه صدور ي هزینه و تراکم نرخ فروش کاهش

 صـدور  و تـراکم  فـروش  از رآمد حاصـل د جایگزین زمین، ارزش بر مالیات درآمدهاي

 پروانـه،  صدور ي هزینه و تراکم خرید ي هزینه کاهش لذا شود، می ساختمانی هاي پروانه

 سـاز  و ساخت حجم افزایش به جهیدرنت و است ساخت هاي هزینه کاهش به معناي عمالً

؛ کرد خواهد کمک شهري ي فرسوده هاي بافت به بازسازي نیز مسئله شود. این منتهی می
 هـاي  هزینـه  درنتیجـه  گیـرد.  مـی  شـکل  منـاطق  ایـن  در سـازها  و ساخت از بسیاري زیرا

 ).1390یافت (محمودي،  خواهد کاهش فرسوده هاي بافت بازسازي در شهرداري

 
 مالی از طریق بازارهاي مالی و پولی و درآمدهاي پایدار شهرداري نیتأم. 11

 :اند از مالی عبارت ها و ابزارهاي تأمین روش
مـدت و بلندمـدت    مدت و ابزارهاي میـان  شامل ابزارهاي کوتاه مالی داخلی: تأمین

 است؛

مالی خارجی، غالباً به دو روش استقراضی و  هاي تأمین شیوهمالی خارجی:  تأمین
 شود. غیراستقراضی انجام می

 مالی خارجی روش استقراضی تأمین
شـرط و بـدون    و ون قیـد شده به کشـور بـد   در روش قرضی، بازپرداخت منابع وارد

مـدت   اعتبـار و شـود و مبلـغ    توجه به نتایج استفاده از این منابع، تعهـد و تضـمین مـی   
نـوع تضـمین مـورد درخواسـت اعتباردهنـده بـه        ازجملهبازپرداخت آن و سایر شرایط 

ي موقعیـت، عملکـرد، توانـایی و... اعتبارگیرنـده بسـتگی دارد؛ بـه        ارزیابی وي دربـاره 
ت اصل و سود منابع دریافتی از سوي سیسـتم بـانکی یـا دولـت (وزارت     عبارتی، برگش

مالی خـارجی، شـامل    شود. روش استقراضی تأمین امور اقتصادي و دارایی) تضمین می
فـروش محصـوالت، اسـتمهال     هاي تهاتري، پـیش  مدت و بلندمدت، وام استقراض کوتاه
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دار دولتـی در بازارهـاي   شده و استقراض از طریق فروش اوراق بهـا  هاي سررسید بدهی
دهنـد   المللی انجام می را مؤسسات مالی بین ادشدههاي ی المللی است. برخی از روش بین

 اند از: که تعدادي از این مؤسسات عبارت
 :(international monetary fund)المللی پول  . صندوق بین1

ادي تعـادلی اقتصـ   هـا و رفـع بـی    پرداخت وام براي جبران کسـري تـراز پرداخـت   
حق برداشت مخصوص  بر اساسکشورها و اصالحات اقتصادي است و میزان پرداخت 

هـاي   مستقیم شرایط را براي انجـام پـروژه   طور غیر تواند به بندي است و این می و سهمیه
توجه نیست؛ ولی از این نظر  زیرساختی آماده کند. اصوالً میزان وام پرداختی چندان قابل

هـا اصـالحات    ي این است که این مؤسسـه  دهنده ؤسسات، نشانکه دریافت وام از این م
هـاي   تواند اطمینان سایر منـابع مـالی و بانـک    کنند، می اقتصادي کشور متبوع را تأیید می

 تجاري خصوصی را براي پرداخت وام به کشور متقاضی جلب کند.
 (world bank). بانک جهانی 2

 بر اسـاس هاي زیربنایی است و  پروژه مالی هاي بانک جهانی عمدتاً براي تأمین وام
شود و سقف خاصی ندارد. تأسیس این نهاد بعـد از جنـگ    نیازهاي عمرانی پرداخت می

جهانی دوم و در اجالس برتن وودز بود و هـدف از تأسـیس آن، کمـک بـه بازسـازي      
ي  هـا بـا افـزایش دامنـه     دیده از جنگ بود؛ ولی بعد از انجام بازسـازي  کشورهاي آسیب

المللی ترمیم و با توسعه به سایر کشورها نیز تسـهیالت مـالی    تش، با نام بانک بینخدما
دارد  international finance corporation (IFC)ارائه کرد. این بانک بخشی به نـام  

 هاي بخش خصوصی کشورهاست. مالی پروژه که مختص تأمین
 )Islamic development bank(. بانک توسعه اسالمی 3

 1973المللـی در دسـامبر    ي مالی بـین  سسه ي یک مؤ منزله  ي اسالمی به وسعهبانک ت
بـا هـدف    1975اکتبـر   23صـورت رسـمی از    شد. این بانک فعالیت خود را بـه  سیتأس

ارتقاي وضعیت اقتصادي و اجتماعی کشورهاي اسالمی آغاز کرد. از وظایف اصلی این 
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هـاي   انـدازي پـروژه   گذاري با هدف راه توان به همیاري و اعطاي وام و سرمایه بانک می
هـاي   آوردن موجبـات تخصصـی بودجـه    سودمند به هریک از کشورهاي عضو و فـراهم 

منظور پیشبرد وضـعیت اجتمـاعی و    خاص به جوامع مسلمان در کشورهاي غیرعضو به
شـود. یکـی از    اقتصادي آنان اشاره کرد. ایران چهارمین سهامدار این بانک محسوب مـی 

ي اسالمی، عضویت کشور مذکور در سـازمان   شروط عضویت در بانک توسعه ترین مهم
گذاري در این بانک است که بعد از طی مراحل تأیید نهـایی،   کنفرانس اسالمی و سرمایه

 شود. عضویت کشور مدنظر از سوي هیئت مدیران بانک قطعی می
روپـا،  گـذاري ا  ي آسـیایی، بانـک سـرمایه    مؤسسات دیگري از قبیل بانـک توسـعه  

ي کشاورزي و... وجود دارند که تحت شـرایطی کـه در    المللی براي توسعه صندوق بین
ها ذکر شـده اسـت، بـه واگـذاري انـواع منـابع مـالی بـه          هاي آن ها و اساسنامه نامه آیین

 کنند. کشورهاي عضو یا کشورهایی که نیازمند این منابع باشند، اقدام می
 

 رجیمالی خا قرضی تأمین هاي غیر روش
منابع مالی خارجی شامل معامالت جبرانی (بیع متقابـل   قرضی تأمین هاي غیر روش

المللـی   هاي پراکنـده بـین   مالی پروژه و جلب سرمایه و قراردادهاي خرید متقابل) تأمین
 مستقیم است. گذاري مستقیم و غیر براي سرمایه

خـارجی گفتـه   هایی از تـأمین منـابع مـالی     : به مجموعه روش. معامالت جبرانی1
ي شـرکت   ي منابع مالی خـارجی بـدون اینکـه در سـرمایه     کننده شود که در آن تأمین می

نقـدي،   گذاردن منابع مالی نقـدي و غیـر   اختیار داخلی مشارکت مستقیم داشته باشد، با در
برگشت منابع و سرمایه خود را از طریق دریافت محصول تولیدي یا معادل آن از سـایر  

کنـد   ها و در موارد استثنایی از طریق دریافت معادل ارزي، تضمین میمحصوالت و کاال
ی طـورکل  بهنمایند. این معادالت اشکال مختلفی دارند و  حساب می و به این شکل تسویه

 کنند. بندي می تقسیم ها را به دو نوع بیع متقابل و قراردادهاي خرید متقابل آن
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ي  کننـده  نیتـأم لی، شرط اصلی بـراي  در این روش تأمین ما . تأمین مالی پروژه:2
بـودن طـرح از طریـق     بودن طرح اسـت. چنانچـه اقتصـادي    منابع مالی خارجی اقتصادي

ي منـابع مـالی خـارجی     کننـده  سنجی اقتصادي طرح، تأیید شـود، تـأمین   مطالعات امکان
 مـدنظر نقدي در اختیـار واحـد    صورت نقدي و غیر را به ازیموردنپذیرد تا منابع مالی  می

قرار دهد و در مقابل، محصوالت تولیدي طرح را به ازاي اصل و سود تـوافقی دریافـت   
ي منـابع مـالی خـارجی، بازپرداخـت را فقـط از پـروژه        کننده ، تأمینگرید عبارت بهکند. 
سـاختی بـزرگ کـه     هـاي زیـر   تواند انتظار داشته باشد. ایـن گونـه ابزارهـا در پـروژه     می

اي ضـروري اسـت نیـز بـه کـار       بـه طـور فزاینـده   ي بخش خصوصی  مشارکت گسترده
ساختی  هاي زیر روند؛ در این روش اغلب تضمین دولتی وجود ندارد؛ اما براي پروژه می

کننـده   کنند که با وضـع قواعـد جبـران    ها معموالً موافقت می و تسهیالت عمومی، دولت
ربـوط بـه   ي بلندمدت، قراردادهاي خرید یـا عرضـه و دیگـر شـرایط اقتصـادي م      تعرفه
 شدنی سازند. ي خاص، آن را توجیه پروژه

انـدازي   ي، راهبـردار  بهـره انـد از: سـاخت،    انواع مختلف تأمین مالی پروژه عبـارت 
)BOTمالکیـت (  –برداري  )؛ ساخت، بهرهBOO   ) ؛ سـاخت، اجـاره و انتقـال(BLT ؛(

بـرداري و نگهـداري    )؛ طراحـی، سـاخت، بهـره   BLOبـرداري (  ساخت، اجـاره و بهـره  
)DBOMبــرداري و انتقــال ( )؛ احیــاء، بهــرهROTبــرداري و مالکیــت  )؛ احیــاء، بهــره
)ROO.( 

گـذاري خـارجی از اشـکال صـدور سـرمایه از       : سرمایهگذاري خارجی . سرمایه3
گـذاري در تولیـد و    گذار به کشورهاي دیگـر اسـت و بـه شـکل سـرمایه      کشور سرمایه

نهادهـاي مـالی و... در فراسـوي     گسـترش ساخت کاال، استخراج مواد خام، تأسـیس و  
 شود. ي ملی انجام میمرزها

هاي تأمین مـالی خـارجی بـه روش     ترین روش گذاري خارجی یکی از مهم سرمایه
باشـد و برگشـت اصـل و سـود منـابع       پـذیر مـی   غیراستقراض است که معموالً ریسـک 
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اري اسـت  گذ شده ناشی از عملکرد اقتصادي فعالیت یا طرح مورد سرمایه گذاري سرمایه
هاي دولتی کشور میزبان را به همراه ندارد؛ بلکـه دولـت میزبـان بـا حمایـت       و تضمین

ها، فرآیند بازگشت اصل و سود منـابع مـالی خـارجی را بـا      گذاري قانونی از این سرمایه
گذاري خارجی بـه دو شـکل    کند. سرمایه توجه به شرایط قراردادهاي مربوط تسهیل می

 گیرد. گذاري غیرمستقیم خارجی صورت می ارجی و سرمایهگذاري مستقیم خ سرمایه
گانـه شـهر    ناپایداري) شـهرداري در منـاطق ده   بررسی وضعیت درآمدي (پایداري/

 1394ي نخست سال  ماهه شیراز در شش
 

 1394ي نخست سال  ماهه : وضعیت درآمدي شهرداري شیراز در شش2جدول

 درآمد
 بودجه مصوب

ي اول  ماهه شش
94 

 یوصول قطع
ي اول  ماهه شش

94 

 وصول قطعی
ي اول  ماهه شش

93 

سهم 
درآمدها در 

ي  بودجه
 94مصوب 

 (درصد)

سهم 
درآمدها در 

وصولی 
 94قطعی 

 (درصد)

سهم 
درآمدها در 

وصولی 
 93قطعی 

 (درصد)
 %16/16 %44/9 % 193/038/384/191/11 000/851/658/1525/608/065/1 درآمد پایدار
 %84/83 %56/90 %000/149/271/12815/464/227/10117/063/183/709/88درآمد ناپایدار
 %100 %100 %000/000/930/13340/073/293/11310/101/567/8100 مجموع

 ا به هزار ریاله رقم
 

که در جـدول مشـخص شـده اسـت،      طور هماني مصوب شهرداري شیراز  بودجه
درصـد آن   91/11باشد که  میمیلیارد ریال  13930، 1394ي نخست سال  ماهه براي شش

درصد جزء منابع درآمدي ناپایدار است. از مبلغی که  09/88جزء منابع درآمدي پایدار و 
هزار ریال محقـق گردیـده    340/073/293/11ي نخست سال مصوب شد  ماهه براي شش

درصـد از منـابع درآمـدي     56/90درصد از منابع درآمدي پایـدار و   44/9است که معادل 
 باشد. ر میناپایدا
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 شهرداري شیراز 94: سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی 1نمودار

 

 
 شهرداري شیراز 94ي مصوب  : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در بودجه2نمودار

، 93بـه سـال    نسبت 94سهم منابع درآمدي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی سال 
 درصد افزایش یافته است.  72/6و  درصد کاهش  72/6 ترتیب به

سهم درآمد ها در  
  94وصولی قطعی 

درآمد  ,  )درصد(
9, %9.44, پایدار % 

سهم درآمد ها در  
  94وصولی قطعی 

درآمد  ,  )درصد(
,  %90.56, ناپایدار

91% 

شهرداري  94سهم درآمد ها در وصولی قطعی شش ماهه اول  
 )درصد(شیراز 

 درآمد پایدار 
 درآمد ناپایدار 
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 94و  93: سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی 3نمودار

 

، نسـبت بـه   94ي نخسـت سـال    ماهـه  دهد سهم درآمد پایدار شش نمودار نشان می
ــه  6/16از  93ســال  ــدار از   44/9درصــد ب ــد ناپای ــاهش داشــته و ســهم درآم درصــد ک

 افزایش یافته است. درصد 56/90درصد به  84/83
سـاله شـهرداري شـیراز بـراي هـر منطقـه،        منطقه است و هر 10شهر شیراز داراي 

کند. وضعیت سهم درآمد پایدار و ناپایدار در منـاطق شـهر شـیراز     اي مصوب می بودجه
 بررسی شده و به صورت زیر است:
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 ي یک شهر شیراز : وضعیت درآمدي شهرداري منطقه3جدول

 درآمدمناطق
 ي مصوب بودجه
ي اول  ماهه شش

94 

 وصول قطعی
ي اول  ماهه شش

94 

سهم درآمدها در 
 94ي مصوب  بودجه

 (درصد)

سهم درآمدها 
در وصولی 
 قطعی

 یک
 %58/4 %59/1 980/096/63 000/348/32 پایدار
 %42/95 %000/204/313/141/98 000/652/997/1 ناپایدار
 %100 %980/300/376/1100 000/000/030/2 مجموع

 ها به هزار ریال است. رقم
 

 
 94ي مصوب  : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه4نمودار

 ي یک شیراز شهرداري منطقه
 

 1376300980میلیـارد ریـال، مبلـغ     2030ي یک به مبلـغ   از بودجه مصوب منطقه
درصـد از منـابع درآمـدي     42/95درصـد از منـابع درآمـدي پایـدار و      58/4محقق شد و 
 ناپایدار است.
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 ي دو شهر شیراز : وضعیت درآمدي شهرداري منطقه4جدول

 درآمدمناطق
ي مصوب بودجه
ي اول  ماهه شش

94 

 وصول قطعی
ي اول  ماهه شش

94 

سهم درآمدها در 
ي مصوب  بودجه
 (درصد) 94

سهم درآمدها در 
 وصولی قطعی

 دو
 %63/11 %86/2 000/620/15 000/282/9 پایدار
 %37/88 %14/97 000/685/118 000/718/315 ناپایدار
 %100 %100 000/305/134 000/000/325 مجموع

 ها به ریال است رقم
 

 
شهرداري  94ي مصوب  : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه5نمودار

 ي دو شیراز منطقه

درصـد و سـهم درآمـد     63/11لی قطعی ي دو، سهم درآمد پایدار در وصو در منطقه
 درصد است. 37/88ناپایدار 
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 ي سه شهر شیراز : وضعیت درآمدي شهرداري منطقه5جدول

 درآمدمناطق
 ي مصوب بودجه
 94ي اول  ماهه شش

 وصول قطعی
ي اول  ماهه شش

94 

سهم درآمدها در 
 94ي مصوب  بودجه

 (درصد)

سهم درآمدها 
در وصولی 
 قطعی

 سه
 %14/9 %25/3 135/476/17 000/146/14 پایدار
 %86/90 %75/96 000/785/173 000/854/420 ناپایدار
 %100 %100 135/261/191 000/000/435مجموع

 ها به ریال است. رقم
 

 
 94ي مصوب  : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه6نمودار

 ي سه شیراز شهرداري منطقه
 

و سهم درآمد  درصد 25/3ي مصوب  ، سهم درآمد پایدار در بودجهي سه در منطقه
 درصد است. 75/96ناپایدار 
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 ي چهار شهر شیراز : وضعیت درآمدي شهرداري منطقه6جدول

درآمدمناطق
 ي مصوب بودجه
94ي اول  ماهه شش

وصول قطعی
ي  ماهه شش

 94اول 

سهم درآمدها در 
 94ي مصوب  بودجه

 (درصد)

 سهم درآمدها در
 وصولی قطعی

چهار
 %06/6 %000/583/2152/1 000/409/11 پایدار
 %94/93 %000/856/33448/98 000/594/738ناپایدار
 %100 %000/439/356100 000/003/750مجموع

 ها به ریال است. رقم
 

 
 94ي مصوب  : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه7نمودار

 ي چهار شیراز طقهشهرداري من
 

درصد محقق شد. سهم منابع درآمدي پایدار  48ي چهار،  ي مصوب منطقه از بودجه
 درصد است. 94/93درصد و  06/6ترتیب  و ناپایدار در وصولی قطعی به
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 ي پنج شهر شیراز : وضعیت درآمدي شهرداري منطقه7 جدول

 درآمدمناطق
ي مصوب بودجه
ي اول  ماهه شش

94 

 وصول قطعی
ي اول  ماهه شش

94 

سهم درآمدها در 
 94ي مصوب  بودجه

 (درصد)

سهم درآمدها در 
 وصولی قطعی

 پنج
 %12/10 %84/1 7،949،560 3،950،000 پایدار
 %88/89 %16/98 70،637،000 211،048،000 ناپایدار
 %100 %100 78،586،560 214،998،000 مجموع

 ها به ریال است.  رقم
 

 
 94ي مصوب  دهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه: سهم درآم8نمودار

 ي پنج شیراز شهرداري منطقه
 

میلیـون ریـال بـوده اسـت کـه       998/214ي پنج به مبلغ  ي مصوب در منطقه بودجه
درصـد   16/98درصد و سهم درآمد ناپایدار  84/1ي مصوب  سهم درآمد پایدار در بودجه

هزار ریال وصـول شـده کـه سـهم درآمـد       656/858/7ي مصوب  است، از مبلغ بودجه
 درصد است. 88/89درصد و سهم درآمد ناپایدار  12/10پایدار در وصولی قطعی 
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 ي شش شهر شیراز : وضعیت درآمدي شهرداري منطقه8جدول

درآمدمناطق
 ي مصوب بودجه
94ي اول  ماهه شش

 وصول قطعی
ي اول  ماهه شش

94 

سهم درآمدها در 
ي مصوب  بودجه
 درصد)( 94

سهم درآمدها در 
 وصولی قطعی

شش
 %36/4 %56/0 700/347/18 000/090/4 پایدار
 %64/95 %500/314/40244/99 000/910/730ناپایدار
 %100 %200/662/420100 000/000/735مجموع

 ها به ریال است. رقم
 

 
 94صوب ي م : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه9نمودار

 ي شش شیراز شهرداري منطقه
 

 200/662/420میلیـارد ریـال    735ي مصوب بـه مبلـغ    ي شش از بودجه در منطقه
درصد وصول شده است. سـهم درآمـد پایـدار در وصـولی قطعـی       57هزار ریال معادل 

 درصد است. 64/95درصد و سهم درآمد ناپایدار  36/4
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 شهر شیراز ي هفت : وضعیت درآمدي شهرداري منطقه9جدول

 درآمدمناطق
 ي مصوب بودجه
ي اول  ماهه شش

94 

 وصول قطعی
ي  ماهه شش

 94اول 

سهم درآمدها در 
ي مصوب  بودجه
 (درصد) 94

سهم درآمدها 
در وصولی 

 قطعی

 هفت
 %40/5 %97/1 235/087/7 000/446/3 پایدار
 %60/94 %000/262/12403/98 000/550/171 ناپایدار
 %100 %235/349/131100 000/996/174مجموع

 ها به ریال است. رقم
 

 
 94ي مصوب  : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه10نمودار

 ي هفت شیراز شهرداري منطقه

 
ي مصوب وصول شده است. سهم درآمد پایدار  درصد بودجه 75ي هفت،  در منطقه

 باشد. می درصد 60/94ار درصد و سهم درآمد ناپاید 4/5در وصولی قطعی 
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 ي هشت شهر شیراز : وضعیت درآمدي شهرداري منطقه10جدول 

 درآمدمناطق
 ي مصوب بودجه
ي اول  ماهه شش

94 

 وصول قطعی
ي  ماهه شش

 94اول 

سهم درآمدها در 
ي مصوب  بودجه
 (درصد) 94

سهم درآمدها 
در وصولی 

 قطعی

هشت
 %90/7 %23/3 415/288/9 000/646/5 پایدار

 %10/92 %760/277/10877/96 000/354/169 اپایدارن
 %100 %175/566/117100 000/000/175مجموع

 ها به ریال است. رقم
 

 
 94ي مصوب  : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه11نمودار

 ي هشت شیراز شهرداري منطقه

میلیـون   646/5صوب به مبلـغ  ي م ي هشت، سهم درآمد پایدار در بودجه در منطقه
میلیون ریـال و   354/169درصد است و سهم درآمد ناپایدار به مبلغ  23/3ریال و معادل 

ي مصوب این منطقه وصول شده کـه سـهم    درصد بودجه 67درصد است.  77/96معادل 
 درصد است. 1/92درصد و سهم درآمد ناپایدار  9/7درآمد پایدار 



  94بررسی پایداري و ناپایداري درآمدي شهرداري شیراز در سال 

 

55 

 ي نه شهر شیراز اري منطقه: وضعیت درآمدي شهرد11جدول 

 درآمدمناطق
ي مصوب بودجه
ي اول  ماهه شش

94 

 وصول قطعی
ي اول  ماهه شش

94 

سهم درآمدها در 
ي مصوب  بودجه
 (درصد) 94

سهم درآمدها 
در وصولی 

 قطعی

 نه
 %66/4 %96/0 000/065/5 000/128/3 پایدار
 %34/95 %04/99 850/669/103 000/869/321 ناپایدار
 %100 %100 850/734/108 000/997/324عمجمو

 ها به ریال است. رقم

 

 
 94ي مصوب  : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه12نمودار

 ي نه شیراز شهرداري منطقه
 

درصـد و   ي مصوب، کمتـر از یـک   ي نه، سهم درآمد پایدار در بودجه در منطقه
 است.درصد  04/99سهم درآمد ناپایدار 
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 ي ده شهر شیراز : وضعیت درآمدي شهرداري منطقه12جدول

 درآمدمناطق
 ي مصوب بودجه
ي اول  ماهه شش

94 

 وصول قطعی
ي  ماهه شش

 94اول 

سهم درآمدها در 
ي مصوب  بودجه
 (درصد) 94

سهم درآمدها 
در وصولی 

 قطعی

 ده

 %68/12 %82/0 500/864/39 000/154/5 پایدار

 %32/87 %18/99 000/429/274 000/352/624 ناپایدار

 %100 %100 500/293/314 000/506/629مجموع

 ها به ریال است. رقم

 
شهرداري  94ي مصوب  : سهم درآمدهاي پایدار و ناپایدار در وصولی قطعی و بودجه13نمودار

 ي ده شیراز منطقه
 

ول وصـ  94ي اول سال  ماهه درصد بودجه مصوب در مدت شش 45ي ده،  در منطقه
درصـد و سـهم درآمـد ناپایـدار      68/12شده است. سهم درآمد پایدار در وصولی قطعی 

 درصد است.  32/87
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ي شهرداري شیراز، کمترین سهم درآمد پایـدار و بیشـترین سـهم     گانه در مناطق ده
درصـد، مربـوط بـه     44/99درصـد و   56/0ي مصوب به ترتیب  درآمد ناپایدار در بودجه

ي  ن سهم درآمد پایدار و کمترین سهم درآمد ناپایـدار در بودجـه  ي شش و بیشتری منطقه
ي سه است. کمترین سهم  درصد مربوط به منطقه 75/96درصد و  25/2مصوب به ترتیب 

درصـد    36/4شهرداري شیراز با  94ي اول سال  ماهه  درآمد پایدار در وصولی قطعی شش
درصـد   68/12ر وصولی قطعی با ي شش و بیشترین سهم درآمد پایدار د مربوط به منطقه
 ي ده است. مربوط به منطقه

 
 ها خصوص درآمد پایدار شهرداري در شده . اقدامات انجام12

ها از سوي وزارت کشور  ي مدیریت شهري و درآمدهاي پایدار شهرداري دو الیحه
هـاي   اکنون در حال بررسی در کمیسـیون  اند و هم تهیه و سال گذشته به دولت ارائه شده

باشند و با تصویب در دولت، براي تصویب نهایی بـه مجلـس تقـدیم     ختلف دولت میم
 کنند. مهیا می ها يشهردارشوند. این لوایح بستري مناسب را در فضایی جدید براي  می

هـاي اجرایـی بـه     ي مدیریت شهري، بسـیاري از وظـایف دسـتگاه    الیحه بر اساس
یـی، منتقـل،   تمرکززدا، با هدف کـاهش  ها شهرداري ازجملههاي عمومی غیردولتی  نهاده
 شود. می

سـازها و مسـائل مـرتبط بـا آن متکـی       و ها به سـاخت  که درآمد شهرداري از آنجایی
ي درآمدهاي پایدار سعی شده، شرایطی به وجود بیاید کـه تنهـا حـدود     است، در الیحه

هـاي   خشي مسائل ساختمانی تأمین شود و ب وسیله ها به درصد درآمد شهرداري35تا  30
گـردد   نیتـأم هاي دولت  ي موضوعات حاصل از مشارکت مردم و کمک وسیله بزرگتر به
 .)1394، دل خندان(مهندس 
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 يریگ جهینت. 13
هـا و   نـدرت همگـام بـا مسـئولیت     مالی شهرها، بـه  نیتأمبا توجه به اینکه ظرفیت 

منظـور   الً بـه یافته معمـو  یابد، در کشورهاي توسعه ها رشد و توسعه می وظایف شهرداري
کارهـاي) خـاص    و هـاي (کسـب   تأمین مالی شهر از مالیات بر دارایـی، مالیـات تجـارت   

هاي ناخالص عمومی، مالیات اسـتخدامی و دیگـر    (شامل مالیات فرانشیز، مالیات وصول
هـاي انتقـالی،    هـاي دولتـی (پرداخـت    هزینـه  هاي تجاري)، تسهیم مالیات، کمـک  مالیات
کننـده و سـایر منـابع درآمـدي شـامل       هاي استفاده ها، شهریه ها) و دیگر مشارکت گرنت
توسـعه کـه بـا مشـکل      حال گیرند. در کشورهاي در ها و مجوزها و جرایم بهره می پروانه

، از انـد  مواجـه ولـد و مهـاجرت    و نرخ چشمگیر رشد شهرنشینی ناشی از نـرخ زیـاد زاد  
کننـده   هـاي اسـتفاده   ت، شـهریه هاي مالی، مالیـات بـر دارایـی و تجـار     ها و انتقال حواله
 کنند. هاي بهسازي و تحمیلی توسعه استفاده می مالیات

ي شـهرداري شـیراز در    گانه در این مقاله وضعیت پایداري منابع درآمدي مناطق ده
بررسی شد. کمترین سهم درآمـد پایـدار و بیشـترین سـهم      94ي نخست سال  ماهه شش

بـه   درصـد مربـوط   44/99درصـد و   56/0تیـب  تر ي مصـوب بـه   درآمد ناپایدار در بودجه
ي  ي شش و بیشترین سهم درآمد پایدار و کمترین سهم درآمد ناپایـدار در بودجـه   منطقه

ي سه است. کمترین سـهم   به منطقه درصد مربوط 75/96درصد و  25/3مصوب به ترتیب 
درصـد   36/4شهرداري شیراز با  94ي اول سال  ماهه درآمد پایدار در وصولی قطعی شش

درصـد   68/12ي شش و بیشترین سهم درآمد پایدار در وصولی قطعی با  به منطقه مربوط
 باشد. ي ده می به منطقه  مربوط

 ها ي پیشنهاد جهت تأمین منابع درآمدي براي شهرداري . ارائه14
صـورت کلـی و    راهکارهـاى زیـر (بـه    گرفته، اعمال صورت هاى بررسى به توجه با
 گرفته شود: به کار ها براي تأمین منابع درآمدي شهردارى واندت مى يتا حدود ی)جزئ

 راهکارهاي کلی:
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 ها؛ بازنگري قوانین شهرداري، با هدف تفویض اختیارات کافی به شهرداري

ریـزي و نظـام مـالی و حسـابداري      بازنگري و اصالح نظام درآمدي و نظام بودجه
 ار؛منظور افزایش و ایجاد درآمد جدید پاید شهرداري، به

موقـع عـوارض، تعریـف     ي شـهرها، پرداخـت بـه    جلب مشارکت مردمـی در اداره 
 هاي درآمدزا و... پروژه

گـذاري خـدمات شـهري در چـارچوب قـوانین و       بنـدي و قیمـت   تعریف و طبقـه 
 منظور گرفتن بهاي خدمات شهري؛ مقررات، به

ي عــوارض و وجــوه قــانونی  محاســبه و پرداخــت الکترونیکــی و اینترنتــی همــه
 هرداري؛ش

-ي جمـع  هـاي مکـانیزه   هاي نوین (براي مثال استفاده از سیسـتم  استفاده از فناوري
آوري زباله و...) و خالقیت در استفاده از امکانات شهري (براي مثـال کاشـت درختـان    

 مثمر و...)

، یـک نظـام حسـابداري    گرید انیب بهاصالحات اساسی در وضعیت مالی شهرداري (
منظـور   کننـدگان سـرمایه، بـه    تـأمین  مـدنظر هایی با معیارهـاي   وژهي پر پاسخگو) و ارائه
 هاي شهري؛ گذاري در پروژه هاي بخش خصوصی و سرمایه افزایش مشارکت

 درآمد پایدار؛ نیتأموضع عوارض بر ارزش زمین براي 

واگــذاري و بــازنگري وصــول و اخــذ درآمــدهایی کــه ماهیــت محلــی دارنــد بــه 
انتقـال اتومبیـل، مالیـات و عـوارض      و انتقال امالك، نقـل  و مالیات نقل ازجملهشهرداري؛ 

 گذاري خودروها در شهر، مالیات مستغالت؛ شماره

هـاي اجرایـی    هاي معـوق دسـتگاه   منظور پرداخت بدهی کار قانونی به و طراحی ساز
 و واریز به حساب شهرداري؛ ربط يذهاي  هاي دستگاه دولتی از اعتبارات ردیف

ــزوده ارزشاســتقرار نظــام اخــذ  اي  ســاز و افــزایش ارزش ســرمایه و ي ســاخت اف
 ي خدمات شهري؛ هاي توسعه و ارائه هاي ناشی از فعالیت دارایی
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منظـور تسـهیل    ي شهري به ایجاد بانک یا صندوق یا مؤسسه مالی و اعتباري توسعه
 هاي کالن؛ دسترسی به بازارهاي مالی و پولی و تأمین منابع مالی براي پروژه

 گذاري شهرداري؛ صندوق سرمایهایجاد 

ي  منظـور پوشـش همـه    هاي اقتصادي شـهر بـه   اصالح نظام کسب درآمد از فعالیت
 مشاغل فعال و بازنگري در میزان اخذ عوارض صنایع و مشاغل.

 . راهکارهایی جزئی براي افزایش درآمد و کاهش هزینه15
 :درآمد افزایش براي
 اینترنت؛ انشعابات و تلفن و گاز و برق و آب قبوض در نوسازي عوارض اخذ

 کننـد  تـأمین مـی   را هـا  شهرداري ازیموردن محصوالت که هایی کارخانه سهام خرید
 مقوا و...)؛ و کاغذ تولید هاي کارخانه ، بیمه هاي شرکت ها، بانک کمپوست، آهن سیمان،(

 و هـا  زباله و نیز اقتصادي کردن بـاغ  آوري جمع ها، ها و بوستان پارك کردن اقتصادي
 سبز؛ فضاهاي

 شبکه؛ و اینترنتی خدمات فروش و شهر نوري فیبر اجراي

 مشارکتی؛ هاي پروژه افزایش

 هــاي کتــاب اراضــی، کــاربري هــاي نقشــه شــهري، هــاي نقشــه( خــدمات فــروش
 تبلیغات و...)؛ مراکز شهري، هاي دستورالعمل

 شده؛ جادای عوارض یا شده ارائه خدمات بر عوارض اخذ و هزینه مراکز شناسایی

 نوسازي؛ عوارض اخذ ي نحوه کردن روشن

 مشترك؛ درآمدهاي و شهري واحد مدیریت تحقق

 فعلی؛ گران اراضی فروش و آنجا به ها فعالیت انتقال و ارزان اراضی خرید

 هـاي  بافـت  در مـردم  مشـارکت  سازي زمینه یا فرسوده هاي بافت در گذاري سرمایه
 شهري؛ ي فرسوده
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 مترو و...)؛( مناسب اقتصادي توجیه با هاي پروژه براي وام اخذ

 عضو است؛ ایران در آن که المللی بین هاي صندوق از وام اخذ

 BOT انتقـال  و بـرداري  بهره ساخت و روش به شهري اقتصادي هاي پروژه اجراي
 و... BOO و BOLT یا

 چشـمگیر در تـأمین چـوب    اقتصـادي  بـازده  یـا  شهر گیاهان با سبز کمربند ایجاد
 ؛ازیموردن

 مدت؛ طوالنی آب منابع ریزي برنامه و شهري فاضالب خرید پیش

 خصوصی؛ بخش به ها ورزشگاه یا ها خانه فرهنگسراها یا قرائت اجاره دادن

 زباله؛ انتقال و تفکیک و آوري جمع واگذاري

 تهاتر؛ یا اجرایی هاي دستگاه از شهرداري مطالبات اخذ براي مناسب ساختار ایجاد

 تهـاتر  یـا  اجرایی هاي دستگاه از شهرداري مطالبات اخذ براي مناسب ساختار ایجاد
 انـرژي  فاضالب، تـأمین  و آب شرکت از فاضالب اخذ( اجرایی هاي دستگاه خدمات با

 )؛...و برق توزیع شرکت از برق

 پایدار؛ درآمدهاي جامع طرح مطالعات

 رکینـگ، پا ي هزینـه  ترافیـک،  ي محـدوده  بـه  ورود( خدمات مناسب گذاري قیمت
 چـاپ  هـا،  تاکسـی  و اتوبـوس  تبلیغـات  تبلیغـاتی،  تابلوهـاي  اي، حاشـیه  هـاي  پارکینگ
 و...)؛ تبلیغات ي هزینه اخذ و شهري ي روزنامه

 سنگین؛ جرائم اخذ و خالف سازهاي و ساخت از جلوگیري

 رانندگی؛ و راهنمایی جرائم از شهرداري سهم اخذ

 ها؛ شهرداري درمانی خدمات ا وه شهرداري ي بیمه ها، شهرداري بانک ایجاد

 کارکنان. بیشتر وري بهره براي ها شهرداري خاص استخدامی قوانین ایجاد

 ها هزینه کاهش براي
 ضروري؛ هاي غیر کاهش هزینه
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 ها و خدمات؛ سپاري فعالیت برون

 کاهش نیروهاي انسانی مازاد؛

 وري؛ افزایش بهره

 هدي)؛اي (سیستم نقدي به تع اصالح ساختارهاي هزینه

 کردهاي جایگزین؛ ي هزینه شناسایی نحوه

 ها؛ کردن فعالیت اقتصادي

 هاي اجرایی؛ بخشی به اجراي پروژه اولویت

 ضروري و واگذاري به بخش خصوصی؛ هاي غیر هزینه نکردن در پروژه

هـاي   ها و کـاهش هزینـه   اي و بررسی مستمر هزینه هاي هزینه ایجاد کدینگ ردیف
 ضروري و تکراري؛ غیر

 ؛ازیموردنریدهاي عمده و کالن مصالح و لوازم خ

هـاي حفـار بـه مشـارکت بـا       هاي شهري و ترغیـب شـرکت   سازي حفاري محدود
 شهرداري؛

هـاي   هایی کـه صـالحیت   هاي مجري و واگذاري کارها به شرکت شناسایی شرکت
 الزم را در پیمانکاري دارند؛

هـاي   (اسـتفاده از المـپ   هزینـه  هاي نو کم کاهش مصرف انرژي و استفاده از انرژي
LEDکـردن   هـا، هوشـمند   ، استفاده از خازن و کاهش توان راکتیو، طراحی مناسب پمپ
 هاي روشنایی معابر عمومی، فرهنگسراها و...)؛ سیستم

 شده؛ مبناي قیمت تمام ایجاد یک سیستم حسابداري بر

 سازي. ها و مناسب بررسی ساختار نیروي انسانی شهرداري
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