
است محفوظ وشهرسازى راه وزارت معمارى و شهرسازى معاونت براى نشر حقوق تمامى  mrud.ir



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 
 

 

 

 

 

 ساختار تأمین مالی مناسب و توسعه پایدار 

 کالنشهری
 

 

 

 :تاليف

 اصفهانیدکتر رضا نصر

 دانشگاه هنر اصفهان شهریاستادیار اقتصاد

 

 

 

 

1395 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 أ

 

 

 1395 -ااشتنرات دااگشنه تهران هفتادمين سال تأسيس
 

 
اين كتاب مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان است. تكثير كتاب به هر روش اعم از فتوكپي، 

ها و كتاب، بدون اجازه ها، مجلهها، سايت، بازنويسي در وبالگ، لوح فشردهpdfهاي ريسوگرافي، تهيه فايل

و  يارمعاونت معم يحقوق چاپ و انتشار اثر برا هيكل. شودقانوني ميكتبي ناشر مجاز نيست و موجب پيگرد 

 .محفوظ است يوزارت راه و شهرساز يشهرساز

 
 عنوان: ساختار تأمين مالي مناسب و توسعه پايدار كالنشهري

 تأليف: رضا نصر اصفهاني
 نوبت چاپ: اول

 1395تاريخ انتشار: 
 نسخه 1000شمارگان: 

وزارت راه و  معاونت معماري و شهرسازي شبه سفار انتشارات دانشگاه تهران ناشر: مؤسسة
 شهرسازي 

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانو صحافي: چاپ 
 «است سئوليت صحت مطالب كتاب با مؤلفم»

 ريال 250000: ابه 

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران -خيابان شهيد فرشي مقدم  –خيابان كارگر شمالي 
 http:// press.ut.ac.ir تارنما: -press@ut.ac.ir: الكترونيكپست 

 88338712پخش و فروش: تلفكس 
 

 سرشناسه
 عنوان و نام پديدآور

 -1355نصراصفهاني، رضا،  :
شاااهريأ تأليف رضاااا ن مالي مناساااب و توساااعه پايدار كالن: سااااختار تأمي

 نصراصفهاني.
 .1395تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات،  : مشخصات نشر

  ص. 290:  مشخصات ظاهري
 انتشارات دانشگاه تهران.:  فروست

 :  شابك 
 فيپا:  نويسيوضعيت فهرست

 كتابنامه.  : يادداشت
  امور مالي --ايران  --شهرداري : موضوع
 موضوع
 موضوع
 موضوع

 :Municipal Finance-- Iran  
  درآمد --ايران --: شهرداري

: Municipal Revenue-- Iran  
 شناسه افزوده
 شناسه افزوده

 معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي :
 دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات: 

 بندي كنگرهرده
 بندي ديوييدهر

 شماره كتابشناسي ملي

 HJ 9779الفأ9ن6 1395 :
  336أ01455 :
: 4555681 

  
  
  
  

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 ب

 

 
 

 فهرست مطالب
 

 صفحه 

  

 1 ..........................................................................................................فصل اول: ادبیات نظری

 2 ها..............................................................................................................شهرداریتحليل ساختار 

 13 های مختلف شهرداری.........................................................................................................سيستم

 22 سير تحول تاریخی مدیریت شهری و شهرداریها در ایران................................................................

 27 (........................................................1332-1357های ایران در دوره )مدیریت شهری و شهرداری

  

 33 ...............................................................................................ریفصل دوم: مالیه عمومی شه

 33 .....................مقدمه........................................................................................................................

 34 ..........انواع عوارض و ماليات.........................................................................................................

 38 ..................ماليات محلی بر امالک................................................................................................

 44 .......بهای خدمات شهرداری...........................................................................................................

 45 شهرداری...............................................................................................................کمک دولت به 

 46 ها و اوراق قرضه...........................................................................................................وام

 48 .....مفهوم ناپایدار درآمد شهرداری.................................................................................................

 49 های انتفاعی.....................................................................رفع کمبود بودجه از طریق اجرای فعاليت

 CDS ..................................................................... 49پایداری توسعه شهری و استراتژی توسعه شهر 

  

 53 ...................های محلیها و دولتفصل سوم: تجربه کشورها در تأمین مالی شهرداری

 53 ....................مقدمه........................................................................................................................

 54 .............وضعيت کلی مالی شهرداری های منتخب..........................................................................

 59 .......................بریتانيا.....................................................................................................................

 63 ....متحده آمریکا................................................................................................................. ایاالت

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 ج

 

 64 .........................ژاپن.....................................................................................................................

 66 ...................... کانادا.......................................................................................................................

 67 .......................................................................آلمان....................................................................

 69 .................دانمارک......................................................................................................................

 69 .....................نروژ.........................................................................................................................

 70 ..............................جمهوری چک................................................................................................

 71 ...................بلغارستان....................................................................................................................

 72 ...................................................................آفریقای جنوبی...........................................................

 73 ................مکزیک........................................................................................................................

 75 ....................برزیل........................................................................................................................

 78 .........................................اسلوانيا..................................................................................................

 80 .....................ترکيه........................................................................................................................

  

 83 ............................ایرانفصل چهارم: نگاهی به ساختار هزینه و درآمد کالن شهرها در 

 83 ....................مقدمه........................................................................................................................

 84 .....شيراز........................................................................................................................شهرداری 

 101 ...............شهرداری اصفهان...........................................................................................................

 118 ..............شهرداری تهران................................................................................................................

 130 .....مشهد.........................................................................................................................شهرداری 

 142 ....................شهرداری تبریز...........................................................................................................

 153 ........جمع بندی منابع و مخارج.......................................................................................................

  

 156 .................................................................................فصل پنجم: مدل سازی شرایط مناسب

 156 .....................مقدمه........................................................................................................................

 156 ............................................................................................................................مدل سازی.........

 169 .برآورد مدل برای شهرداری اصفهان...............................................................................................

 171 ...برآورد مدل برای شهرداری تهران................................................................................................

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 د

 

 174 ............برآورد مدل برای شهرداری شيراز.......................................................................................

 177 .برآورد مدل برای شهرداری مشهد.................................................................................................

 180 تبریز....................................................................................................برآورد مدل برای شهرداری 

 183 جمع بندی مدل سازی الگوی مناسب..............................................................................................

  

 188 ...........برآورد توان تامین مالی الگوی مناسب برای شهرهای مورد مطالعهفصل ششم: 

 188 .....................مقدمه........................................................................................................................

 189 آالیندگی..............................................................................................برآورد عوارض سوخت و 

 200 برآورد عوارض دریافتی از خودروها..............................................................................................

 201 دریافتی از امالک..................................................................................................برآورد عوارض 

  

 219  نویس الیحه برای تأمین مالی مناسب شهرداریهافصل هفتم: جمع بندی و ارائه پیش

 222 امالک.......................................................................................فصل اول عوارض محلی بر ارزش 

 228 .....فصل دوم: عوارض بر کربن.......................................................................................................

 230 ترافيک........................................................................................................فصل سوم: عوارض بر 

 231 ......فصل چهارم: سایر مقررات: .....................................................................................................

 234 .......................منابع........................................................................................................................

  

 240 ..........................................................................1286پیوست: قانون بلدیه مصوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 ه

 

 صفحه هالوفهرست جد

  

 19 وظایفی که طی سالهای اخير عرفاً یا قانوناً به وظایف شهرداری اضافه شده است  1جدول 

 20 وظایف شهرداریها بر اساس قانون به تفکيک پنج گروه2جدول 

 31 قدمت شهرهای مختلف به تفکيک استان و تاریخ تاسيس  3جدول 

 35 های عوارض و ماليات در چرخه اقتصادیتوزیع پایه 4جدول 

 55 توزیع مخارج شهرداری در کشورهای منتخب عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی  5جدول 

توزیع مخارج شهرداری در کشورهای منتخب اروپای شرقی و مرکزی، آسيا، آفریقا و  6جدول 

 آمریکای التين 
56 

های درآمدهای شهرداری در کشورهای منتخب عضو سازمان توسعه و همکاری توزیع 7جدول 

 اقتصادی 
57 

توزیع درآمدهای شهرداری در کشورهای منتخب اروپای شرقی و مرکزی، آسيا، آفریقا و  8جدول 

  آمریکای التين
58 

 81 ها منابع درآمدی شهرداری 9جدول 

 84 راز مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری شي 10جدول 

 85 مخارج اسمی شهرداری شيراز به تفکيک هزینه های جاری و عمرانی  11جدول 

 86 مخارج واقعی شهرداری شيراز به تفکيک هزینه های جاری و عمرانی  12جدول 

 87 مخارج جاری اسمی و واقعی شهرداری شيراز به تفکيک نوع خدمت  13جدول 

 89 مخارج عمرانی اسمی و واقعی شهرداری شيراز به تفکيک برنامه  14جدول 

 90 مخارج کل اسمی و واقعی سازمان های وابسته به شهرداری شيراز  15جدول 

 91 شهرداری شيراز و سازمان های وابسته  1392مخارج اسمی و واقعی سال  16جدول 

 93  1388-1392ز طی دوره درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری شيرا 17جدول 

 94  شهرداری شيراز به تفکيک مناطق 92درآمد کل اسمی و واقعی سال  18جدول 

 95 1391-1392منابع درآمدی شهرداری شيراز به تفکيک سرکد طی دوره  19جدول 

 98  1391-1392درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری شيراز طی دوره  20جدول 

 100  1391-1392درآمدی اسمی پایدار شهرداری شيراز طی دوره منابع  21جدول 

 101 مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری اصفهان  22جدول 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 و

 

 102 شهرداری اصفهان به تفکيک مناطق و مرکز  1392مخارج کل اسمی و واقعی سال  23جدول 

 103 مخارج اسمی شهرداری اصفهان به تفکيک هزینه های جاری و عمرانی  24جدول 

 104 مخارج واقعی شهرداری اصفهان به تفکيک هزینه های جاری و عمرانی  25جدول 

 105 مخارج جاری اسمی شهرداری اصفهان به تفکيک نوع خدمت  26جدول 

 107 ان به تفکيک برنامه مخارج عمرانی اسمی و واقعی شهرداری اصفه 27جدول 

 108 های وابسته به شهرداری اصفهان مخارج کل اسمی و واقعی سازمان 28جدول 

 110  شهرداری اصفهان و سازمان ها به تفکيک ماهيت 1392مخارج کل سال  29جدول 

 111  1388-1392درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری اصفهان طی دوره  30جدول 

 113 به تفکيک مناطق  شهرداری اصفهان 1392سال درآمد  31جدول 

 114 1391-1392منابع شهرداری اصفهان به تفکيک سرکد طی دوره  32جدول 

 116  1391-1392درآمدهای پایدار و ناپایدار اسمی و واقعی شهرداری اصفهان طی دوره  33جدول 

 117  1391-1392منابع درآمدی اسمی و واقعی پایدار شهرداری اصفهان طی دوره  34جدول 

 119 مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری تهران  35جدول 

 120 مخارج شهرداری تهران به تفکيک بودجه هزینه ای و سرمایه ای  36جدول 

 120  1392مخارج سازمانهای وابسته به شهرداری تهران در سال  37جدول 

 121 شهرداری تهران  1392مخارج کل اسمی و واقعی سال  38جدول 

 123  1392مجموع مخارج شهرداری های شهرداری تهران به تفکيک ماهيت در سال  39جدول 

 124  1389-1392درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری تهران طی دوره  40جدول 

 125 1392مناطق در سال به تفکيک  درآمد شهرداری تهران 41جدول 

 126  1391-1392منابع درآمدی اسمی و واقعی شهرداری تهران به تفکيک سرکد طی دوره  42جدول 

 128  1392درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران در سال  43جدول 

 129  1392منابع درآمدی اسمی و واقعی پایدار شهرداری تهران در سال  44جدول 

 131  1388-1394مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری مشهد طی دوره  45جدول 

 133 به تفکيک نوع برنامه  1394مصارف شهرداری مشهد در سال  46جدول 

 134 به تفکيک نوع برنامه  1394مصارف سازمان های شهرداری مشهد در سال  47جدول 

 135  1394مجموع مصارف شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری مشهد در سال  48جدول 

 136  1388-1394درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری مشهد طی دوره  49جدول 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 ز

 

 138 شهرداری مشهد به تفکيک سرکد  1394منابع اسمی و واقعی سال  50جدول 

 140  1394درآمدهای پایدار اسمی و واقعی شهرداری مشهد در سال  51جدول 

 141  1394منابع درآمدی اسمی و واقعی پایدار شهرداری مشهد در سال  52جدول 

 143  1393-1394مخارج کل اسمی شهرداری تبریز طی دوره  53جدول 

 144  يفهبه تفکيک وظ 1393و1394مصارف شهرداری تبریز در سال  54جدول 

 145 به تفکيک منطقه  1394مصارف شهرداری تبریز در سال  55جدول 

 147  1388-1394درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری تبریز طی دوره  56جدول 

 148 به تفکيک نوع منبع  1394منابع درآمدی اسمی و واقعی شهرداری تبریز در سال  57جدول 

 149 شهرداری تبریز به تفکيک سرکد  1394منابع اسمی و واقعی سال  58جدول 

 150  1394درآمدهای پایدار اسمی و واقعی شهرداری تبریز در سال  59جدول 

 152  1394منابع درآمدی اسمی و واقعی پایدار شهرداری تبریز در سال  60جدول 

 153  سهم مخارج شهرداریهای مطالعه شده 61جدول 

 154 سهم منابع درآمدی در شهرداریهای مطالعه شد)درصد( 62جدول 

 159 مقایسه سهم جمعيت کالن شهرها و سهم عوارض 63جدول 

 164 ها بندی شاخصرتبه 64جدول 

 165 ها ) برآورد ضرایب اهميت(بندی گزینهرتبه 65جدول 

 166 اصفهاننتایج پيش بينی مجموع مخارج)واقعی( برای شهر  66جدول 

 168 ضرایب فنی قيد مخارج وصول برای شهر اصفهان 67جدول 

 169 حداقل مخارج برای حل مدل برنامه ریزی برای شهر اصفهان 68جدول 

 169 مقادیر بهينه برای تامين مالی ادامه روند گذشته در شرایط مناسب 69جدول 

 169 مقایسه تامين مالی وضع موجود با شرایط بهينه 70جدول 

 170 مقادیر بهينه مناسب با شرایط تامين مالی مخارج توسعه 71جدول 

 170 مقادیر بهينه با شرایط تامين مالی مخارج توسعه 72جدول 

 171 حداقل مخارج برای حل مدل برنامه ریزی برای شهر تهران 73جدول 

 171 حل مسأله برنامه ریزی برای وضعيت موجود در شهر تهران 74جدول 

 172 حل مسأله برنامه ریزی برای وضعيت نگهداری در شهر تهران 75جدول 

 172 مقایسه سهم هر پایه برای مخارج نگهداری  76جدول 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 ح

 

 173 مقادیر بهينه مناسب با شرایط تامين مالی مخارج توسعه  77جدول 

 173 مقادیر بهينه با شرایط تامين مالی مخارج توسعه  78جدول 

 174 حداقل مخارج برای حل مدل برنامه ریزی برای شهر شيراز  79جدول 

 174 حل مسأله برنامه ریزی برای وضعيت موجود در شهر شيراز  80جدول 

 175 حل مسئله برنامه ریزی برای وضعيت نگهداری در شهر شيراز  81جدول 

 175 مقایسه سهم هر پایه برای مخارج نگهداری  82جدول 

 176 مقادیر بهينه مناسب با شرایط تامين مالی مخارج توسعه  83جدول 

 176 مقادیر بهينه با شرایط تامين مالی مخارج توسعه  84جدول 

 177 حداقل مخارج برای حل مدل برنامه ریزی برای شهر مشهد 85جدول 

 177 حل مسئله برنامه ریزی برای وضعيت موجود در شهر مشهد  86جدول 

 178 حل مسئله برنامه ریزی برای وضعيت نگهداری در شهر مشهد )هزار ميليارد ریال( 87جدول 

 178  مقایسه سهم هر پایه برای مخارج نگهداری 88جدول 

 179 مقادیر بهينه مناسب با شرایط تامين مالی مخارج توسعه  89جدول 

 179 مقادیر بهينه با شرایط تامين مالی مخارج توسعه 90جدول 

 180 حداقل مخارج برای حل مدل برنامه ریزی برای شهر مشهد 91جدول 

 180 حل مسئله برنامه ریزی برای وضعيت موجود در شهر مشهد  92جدول 

 181 حل مسئله برنامه ریزی برای وضعيت نگهداری در شهر مشهد  93جدول 

 181 مقایسه سهم هر پایه برای مخارج نگهداری  94جدول 

 182 مقادیر بهينه مناسب با شرایط تامين مالی مخارج توسعه 95جدول 

 182 مقادیر بهينه با شرایط تامين مالی مخارج توسعه 96جدول 

 183 مقادیر بهينه با شرایط تامين مالی مناسب 97جدول 

 188  1394برآورد نياز تامين مالی شهرداری های مورد مطالعه در سال  98جدول 

 189 1392مصرف نهایی گاز طبيعی به تفکيک استان و نوع مصرف در سال  99جدول 

 190 برآورد مصرف نهایی گازطبيعی در شهرهای مورد بررسی  100جدول 

 190  1392مصرف بنزین به تفکيک بخش و استان در سال  101جدول 

 191 برآورد مصرف بنزین در شهرهای مورد بررسی  102جدول 

 192 1392مصرف نفت گاز به تفکيک بخش های مصرف کننده و استان در سال  103جدول 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 ط

 

 192 برآورد مصرف نفت گاز در شهرهای مورد بررسی  104جدول 

 193 1392فروش برق وزارت نيرو به تفکيک بخش و استان در سال  105جدول 

 193 برآورد مصرف برق در شهرهای مورد بررسی  106جدول 

 194 1392)منتخب( در بخش انرژی کشور در سال  ميزان انتشار گازهای آالینده 107جدول 

 194  1392ميزان انتشار گازهای منتخب آالینده ناشی از توليد و مصرف انرژی کشور در سال  108جدول 

 195 برآورد متوسط انتشار دی اکسيد کربن فرآورده ها و بخش نيروگاهی 109جدول 

 195 مصرف هر حامل انرژی در توليد دی اکسيد کربن به صورت محلیسهم  110جدول 

 196 برآورد نرخ عوارض بر آالیندگی و سوخت در شهر تبریز 111جدول 

 197 برآورد نرخ عوارض بر آالیندگی و سوخت در شهر اصفهان 112جدول 

 197 برآورد نرخ عوارض بر آالیندگی و سوخت در شهر تهران 113جدول 

 198 برآورد نرخ عوارض بر آالیندگی و سوخت در شهر مشهد 114جدول 

 199 برآورد نرخ عوارض بر آالیندگی و سوخت در شهر شيراز 115جدول 

 200 برآورد افزایش قيمت حامل های انرژی در کالن شهرهای مورد بررسی 116جدول 

 201 بررسیبرآورد افزایش عوارض خودرو در کالن شهرهای مورد  117جدول 

 201 1394نياز تامين مالی شهرداری های مورد مطالعه از محل عوارض بر امالک در سال 118جدول 

 203 برآورد مساحت کل کاربری امالک شهر تبریز به تفکيک منطقه 119جدول 

 204 برآورد مساحت کل کاربری امالک شهر تبریز به تفکيک کاربری  120جدول 

 205 امالک شهر تبریز برآورد ارزش 121جدول 

 206 شهر تبریز  مقایسه ارزش امالک مناطق 122جدول 

 206 شهر تبریز با وضعيت موجود بودجه مقایسه ارزش امالک مناطق 123جدول 

 208 اطالعات امالک شهر به تفکيک مناطق شهر اصفهان 124جدول 

 209 1392شهر اصفهان در سال  دسته بندی معابر شهر به دفترچه ارزش معامالتی 125جدول 

 210 برآورد ارزش امالک شهر اصفهان بر اساس نوع استفاده 126جدول 

 211 برآورد ارزش امالک شهر اصفهان به تفکيک مناطق 127جدول 

 211 برآورد ارزش امالک شهر اصفهان به تفکيک مناطق 128جدول 

 213 شهر تهران برآورد نرخ متوسط عوارض بر ارزش امالک در 129جدول 

 214 سطح کاربریهای مختلف از مساحت شهر مشهد  130جدول 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 ی

 

 215 کاربریهایی معاف از پرداخت عوارض ساالنه در شهر مشهد 131جدول 

 215 سهم هر منطقه از سطح شهر مشهد 132جدول 

 216 برآورد ارزش امالک شهر مشهد به تفکيک کاربری 133جدول 

 217 امالک شهر مشهد به تفکيک منطقهبرآورد ارزش  134جدول 

 218 مقایسه نرخ متوسط ماليات محلی بر ارزش امالک شهرهای مورد بررسی 135جدول 

  

 صفحه فهرست شکلها

 34 چرخه اقتصادی و نقاط کلی دریافت ماليات و عوارض 1شکل 

 84 1388-1392روند مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری شيراز طی دوره  2شکل 

 85  1388-92مخارج جاری و عمرانی اسمی شهرداری شيراز طی دوره  3شکل 

 86  1388-92روند مخارج جاری و عمرانی واقعی شهرداری شيراز طی دوره  4شکل 

 87 1391-92سهم مخارج خدمات اداری و شهری از کل مخارج جاری شهرداری شيراز طی دوره  5شکل 

 88 1391-92طی دوره  شيراز به تفکيک برنامهمخارج عمرانی اسمی شهرداری  6شکل 

 90  1388-92روند مخارج سازمانهای وابسته به شهرداری شيراز طی دوره  7شکل 

 92 1392سهم هر یک از مخارج شهرداری شيراز و سازمانهای وابسته در سال  8شکل 

 93  1388-92روند درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری شيراز طی دوره  9شکل 

 95 1391-92سهم سرکدهای درآمدی مختلف از کل درآمدهای شهرداری شيراز طی دوره 10شکل 

 96 1391-92متوسط سهم ساليانه کدهای درآمدی مختلف شهرداری شيراز طی دوره  11شکل 

 97 1391-92منابع دارای باالترین متوسط سهم از کل درآمدهای شهرداری شيراز طی دوره 12شکل

 99  1391-92رآمدهای پایدار و ناپایدار اسمی شهرداری شيراز طی دوره مجموع د13شکل 

 101 سهم هر یک از منابع درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار شهرداری شيراز14شکل 

 102 1388-92روند مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری اصفهان طی دوره 15شکل 

 103  1388-92مخارج جاری و عمرانی اسمی شهرداری اصفهان طی دوره  16شکل 

 104  1388-92روند مخارج جاری و عمرانی واقعی شهرداری اصفهان طی دوره 17شکل 

 105 1391-92طی دوره مخارج جاری اسمی شهرداری اصفهان به تفکيک نوع وظيفه18شکل 

 108 1391-92طی دوره  اصفهان به تفکيک برنامهمخارج عمرانی اسمی شهرداری 19شکل 

 109  1388-92روند مخارج سازمان های وابسته به شهرداری اصفهان طی دوره 20شکل 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 ک

 

 110 1392سهم هر یک از مخارج از کل مخارج شهرداری اصفهان و سازمان ها در سال 21شکل 

 112  1388-92روند درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری اصفهان طی دوره 22شکل 

 114 1391-92متوسط سهم ساليانه کدهای درآمدی مختلف شهرداری اصفهان طی دوره 23شکل 

 115 1391-92زیرکد دارای باالترین سهم متوسط از کل درآمدهای شهرداری اصفهان طی دوره  24شکل

 116  1391-92مجموع درآمدهای پایدار و ناپایدار اسمی شهرداری اصفهان طی دوره  25شکل

 118 شهرداری اصفهان 1392سهم هر یک از منابع درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار سال 26شکل 

 119  1389-92روند مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری تهران طی دوره 27شکل 

 122  1392سهم هزینه های سازمانهای وابسته به شهرداری تهران در سال 28شکل 

شهرداری تهران در  نگهداری، توسعه و خدمات خاص ارائه شده از کل مخارجسهم مخارج 29شکل 

 1392سال 
123 

 124  1389-92روند درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری تهران طی دوره  30شکل 

 127 1391-92سهم سرکدهای درآمدی مختلف از کل درآمدهای شهرداری تهران طی دوره  31شکل

 128 1392ر و ناپایدار شهرداری تهران از کل درآمدها در سال سهم درآمدهای پایدا 32شکل 

 130 شهرداری تهران 1392سهم هر یک از منابع درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار سال  33شکل 

 131  1388-94روند مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری مشهد طی دوره  34شکل 

 132 1394مشهد در سال سهم مخارج از کل مصارف شهرداری  35شکل 

 ها سهم مصارف مختلف سازمانهای وابسته به شهرداری مشهد از کل بودجه سازمان 36شکل 

 1394در سال 
134 

 های وابسته شهرداری مشهد سهم هر یک از مخارج از کل مخارج شهرداری و سازمان37شکل 

 1394در سال 
135 

 136  1388-1394روند درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری مشهد طی دوره 38شکل 

 137 1394سهم هر منبع از کل منابع شهرداری مشهد در سال 39شکل 

 درآمدهای عمومی شهرداری مشهد  سهم هر یک سرکدهای درآمدهای عمومی از کل40شکل 

  1394سال در
138 

 سهم سرکدهای از کل منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای شهرداری مشهد 41شکل 

  1394در سال 
139 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 ل

 

سهم هر یک سرکدهای از کل منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی شهرداری مشهد در 42شکل 

 1394سال 
139 

 140 1394در سال  سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد43شکل 

 142 شهرداری تهران 1392سهم هر یک از منابع درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار سال 44شکل 

 143  1388-1394روند رشد مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری تبریز طی دوره 45شکل 

 داری تبریز ای و مالی از کل مصارف شهرهای سرمایهای، تملک داراییسهم مخارج هزینه46شکل 

 1394در سال 
144 

 مخارج نگهداری، توسعه و خدمات خاص ارائه شده از کل مخارج شهرداری تبریز 47شکل

 1394در سال 
146 

 147  1388-1394روند درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری تبریز طی دوره 48شکل 

 148 1394سهم هر منبع از کل منابع شهرداری تبریز در سال 49شکل 

 149  1394سهم سرکدهای مختلف از کل منابع شهرداری تبریز در سال  50شکل

 151 1394سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای عمومی شهرداری تبریز در سال 51شکل 

 151 شهرداری تبریز 1394سهم هر یک از منابع درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار سال 52شکل 

 153 سهم هر یک مخارج از کل مخارج شهرداریهای مطالعه شده 53شکل 

 154 متوسط سهم هر یک مخارج از کل مخارج شهرداری های مطالعه شده 54شکل 

 155 های مورد مطالعهمتوسط سهم منابع درآمدی از کل درآمدهای شهرداری 55شکل

 163 گيریترسيم درختی مسأله تصميم 56شکل 

 184 ها مورد مطالعه در شرایط مناسب سبد تأمين مالی شهرداری مقایسه57شکل

 184 سبد تأمين مالی شهرداری اصفهان در شرایط مناسب 58شکل 

 185 سبد تأمين مالی شهرداری مشهد در شرایط مناسب 59شکل 

 185 سبد تأمين مالی شهرداری تهران در شرایط مناسب60شکل 

 186 تبریز در شرایط مناسب سبد تأمين مالی شهرداری 61شکل 

 186 سبد تأمين مالی شهرداری شيراز در شرایط مناسب 62شکل 

 187 متوسط سهم مناسب هر عوارض در سبد تأمين مالی شهرداری های مورد بررسی 63شکل

 218 مقایسه نرخ عوارض در کالن شهرهای مورد بررسی 64شکل 

 218 بينی شدهسهم کالن شهرها در مجموع عوارض پيش  65شکل 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



 

 م

 

 :پيش گفتار

و  های اجتماعیها، با مفاهيمی چون مدنيت، توسعه اقتصادی، پيشرفتشهرها در همه عصرها و فرهنگ

اند. در طول چند دهه اخير فرایند سریع شهرنشينی در جهان رخ داده های فرهنگی پيوند خوردهنوآوری

وری شهرها و مشکالتی را برای ارائه ی خدمات رههای جدی را برای کارایی و بهاست. این فرایند چالش

های محيطی، فقدان خدمات شهری و تخریب زیرساختهای زیستاست. فقر، کاستی به وجود آورده شهری

کننده در این زمينه به نگرانموارد  ترینموجود، در کنار فقدان دسترسی به زمين و سرپناه برای فقرا عمده

لکرد در ارائه خدمات محلی، عمدتاً نشان از شکست حکومت مرکزی در تأمين عمآید. مطالعات شمار می

مالی توسعه شهری در جهت برآوردن نيازهای شهروندان دارد، نتيجه اینکه توسعه شهری باید در دست 

حکومت محلی باشد، این حکومتها خود توجه بيشتری به توسعه محلی دارند و در مقایسه با حکومت مرکزی، 

 گيری درباره نواحی دارای اولویت توسعه در موقعيت بهتری هستند.ميمبرای تص

نامناسب بودن و کسری در منابع  ترین مشکل دولت های محلی تامين مالی مناسب توسعه شهر است،عمده

شهری، در یک کالم  بروری شهری و نيازهای هزینههای شهری، بهرهمالی الزم برای توسعه زیرساخت

های است که این شکاف رو به سوی زیاد شدن دارد. رشد سریع جمعيت شهری هزینه "شکاف مالی"

گذاری برای گسترش و توسعه عملياتی جاری را برای خدمات شهری، نگهداری و حفظ امکانات و سرمایه

ها افزایش ند به موازات هزینهتواآوری شده نمیدهد. در عين حال درآمدهای جمعها افزایش میزیرساخت

 یابد.

توسعه زیر ساخت های شهری بر مبنای  یکی از وظایف شهرداری ها به عنوان شبه دولت محلی در ایران،

ا در هالگوی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی است. ولی با نگاه به ترکيب منابع مالی شهرداری

گفت چالش منابع مالی، گریبان گير توسعه شهری در ایران نيز است. در واقع مبنای مشخصی  توانایران، می

ها وجود ندارد. به این معنی که با توجه به سابقه بيش از یکصدسال از برای وصول درآمد در شهرداری

ه صی را کتوان قوانين و مقررات مشختاسيس بلدیه )شهرداری( در ایران و نهادینه شدن وظایف آن نمی

 صورت شفاف، روشن و کامل بيان کرده باشد، یافت. تامين مالی این وظایف را به 

در مجموع می توان گفت سبد درآمدهای شهرداری صرفا با هدف کسب درآمد در کوتاه مدت است، 

منظر  زپيامدهای اقتصادی این شيوه تامين مالی مد نظر قرار نگرفته است. همچنين می توان گفت این مسئله ا

 .يستادبيات نظری اقتصاد بخش عمومی صحيح ن
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با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد شهرها و حوزه های در اختيار مدیریت شهری )شهرداری( طرح تحقيقاتی 

ی و ارائه برای بررس "ارائه الگوی مناسب برای منابع مالی پایدار شهری برای کالنشهرهای کشور"با عنوان 

ر معاونت معماری و شهرسازی قرار گرفت تا بتوان بر مبنای آن راهکارهای مناسبی راه حل در دستور کا

برای تامين مالی مناسب و پایدار برای توسعه شهری در ایران ارائه شود. تامين مالی مناسب یکی از پایه های 

ژوهشی ی پاساسی اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری محسوب می شود. این پژوهش به عنوان یکی از پژوه ها

 شاخص در زمينه اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

رحهای توسعه اجرای ط کتاب حاضر بر گرفته از نتایج طرح پژوهشی فوق است که با همراهی دفتر نظارت بر

 عمران به رشته تحریر درآمده است . و

 دکتر پيروز حناچی

 یو معمار یشهرساز یعال یشورا ريو دب ریعاون وزم

 1395ماه شهریور  رانیا
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 مقدمه

نياز شهر را بر عهده مورد  رسانی به مردم و توليدکاالها و خدمات عمومیها که وظيفه خدمتشهرداری

شود. با نگاه به دارند، برای جبران هزینه شهروندان اخذ  ستند که باید از  های خود متکی به منابع درآمدی ه

منابع درآمدی در طول زمان روند باثباتی نداشههته و توان گفت این های ایران میترکيب درآمد شهههرداری

 مبنای مشخصی برای وصول درآمد وجود ندارد. 

شهرداری سی منابع درآمدی  شان میبرر شته و ها ن دهد که ترکيب منابع در طول زمان روند باثباتی ندا

ای دولتی در ههمواره سههههم هر کدام از منابع درآمدی در حال تغيير بوده اسهههت. برای ممال سههههم کمک

شته است، ولی در سال1362سالهای قبل از  ها بر اساس طرح خودکفایی شهرداری 1362، سير صعودی دا

ریزی سهههه سهههاله به ها طی یک برنامهقانون بودجه که مقرر گردید شههههرداری 53تبصهههره  "ب"در بند 

 اسههت، بهکرده  را آغازها از ناحيه دولت سههير نزولی خود کفایی برسههند، از آن پس سهههم این کمکخود

افزایش  1353درصههد در سههال  61و  1352درصههد در سههال  59به  1344درصههد در سههال  55ای که از گونه

درصههد کاهش یافت. این پرداختها در  20به  1367درصههد و در سههال  39به 1362یافت و سهه س در سههال 

دهم درصد  8به  1371در سال  درصد 2نيز همچنان روند کاهشی داشته به نحوی که از  1371-80سالهای 

دهد این کمک ها بيشتر به صورت های اخير نشان میرسيده است. بررسی این روند در سال 1380در سال 

 های هدفمند گذشته را نداشته است.جبرانی بوده و جنبه کمک

 ها را در جهت انجام وظایف اصهلیاز طرف دیگر افزایش تمرکز جمعيت در کالن شههرها، شههرداری

اسهههت. در این بين کالن شههههرها برای تامين مالی اجرای وظایف ای مواجه کرده خود با مشهههکالت عدیده

خود، اقدام به تامين مالی و کسههب درآمد از کليه راههای ممکن بدون توجه به آثار و تبعات اقتصههادی آن 

ر بهتر اخذ عوارض از اند. یکی از راهکارهای اصهههلی، فروش تراکم در سهههاخت و سهههاز و یا به تعبينموده

ساز شهر میساخت و  شد. اثرات این روند در های  شهری و  20با سعه  شته، تأثيرات مخربی بر تو سال گذ

زم است در واقع ال سياستهای شهرسازی گذاشته است که توجه ویژه و بنيادی به این پدیده ضروری است.

بر مبنای آن، راهکارهای مناسههب برای بهبود  ارزیابی دقيقی از نظام تأمين مالی کالن شهههرها انجام شههود و

شهر  صادی  شهرداری با نگاه به نظام اقت ستم مالی  سي صالح در  ست هرگونه ا شنهاد گردد. همچنين بهتر ا پي

  باشد.

در حال حاضههر عمده درآمد شهههرداری را عوارض غير مسههتمری چون ارزش افزوده تراکم تشههکيل 

وب نيسههت، بلکه از منظر اقتصههادی نيز مشههکالت زیادی را برای دهد که نه تنها از بعد شهههرسههازی مطلمی
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شهرداری را برای تأمين مالی اجرای پروژه شهرها به وجود آورده و در ادوار تجاری  صاد  های عمرانی با اقت

 مشکل مواجه ساخته است. 

درصههد از درآمدهای شهههرداری از محل سههاخت و  80به عنوان نمونه در کالن شهههر اصههفهان حدود 

اقتصههادی )رکود صههنعت سههاختمان(  های شههود. این موضههوع در نوسههانسههازهای جدید در شهههر تأمين می

 کند.خود با مسائل بسياری مواجه می یهاشهرداری را در تأمين مالی پروژه

داشته  تواندترکيب نامناسب درآمدی عالوه بر مشکالت مطرح شده، دالیل و پيامدهای دیگری نيز می

 ادامه به آن اشاره شده است:باشد که در 

  های تفصيلی مصوبعدم اجرای مطلوب طرح 

  شهرتدوین طرح صيلی جدید  ستانداردهای های تف شدن ا ها با توجه به اهداف درآمدی و کم رنگ 

 شهرسازی 

   نبود استراتژی مشخص برای وصول عوارض دیگر 

  رونی()سهم باالی تأثير عوامل بي عدم امکان مطرح نمودن سيستم نظارتی مناسب برای کنترل بودجه 

  ریزی برای آینده ایجاد مشکل در برنامه 

  باشد، با افزایش قيمت زمين شهری، قيمت تمام مصرف کننده زمين در شهر می نتریشهرداری عمده

 باشد.های شهری افزایش یافته و به منابع بيشتر درآمدی نياز میشده پروژه

   درصهههد  58که در حدود را افزایش خواهد داد. به طور ممال هنگامیتأثير عوامل بيرونی و محيطی

ست به راحتی  سيا شد، تغيير یک  صد درآمد را  58درآمد، مربوط به عوارض بر ارزش افزوده تراکم با در

 دهد.تحت شعاع قرار می

   اتکای درآمد به ساخت و سازهای شهری موجب نداشتن برنامه صحيح، هدفمند و هماهنگ با سایر

شده و امر برنامهرنامهب شهری  سعه  شکل مواجه های عمرانی و تو ست گذاری را با م سيا ریزی بلند مدت و 

ای بر سههاخت و تر از مدیریت صههحيح و نظارت برنامهزایی در شهههرداری مهمکرده اسههت. همچنين درآمد

 ساز شهری شده است. 

  ا بافت جدید و مناسههب با داشههتن توانمندی درآمدی در مناطق مختلف شهههر نابرابر اسههت، مناطق ب

دارند و مناطق دیگر به لحاظ محدود بودن منابع درآمدی توسههعه  رشههد افزون تریدرآمدهای بيشههتر روند 

 .اندکمتری داشته
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از منظر علم اقتصاد، شهرداری به عنوان نهاد بخش عمومی بوده و توليد کننده بسياری از کاالها و خدمات 

سعه ها و بزرگراهها است. رشد و توخيابانو ... از قبيل فضای سبز، نظافت شهری،  محلی مورد نياز شهروندان

ش های شهرداری را افزایشهر در کنار افزایش سطح زندگی و در نتيجه توقعات روز افزون شهروندان، هزینه

نگی چگودهد؛ بنابراین الزم است مبانی نظری منابع درآمدی بررسی شود. همچنين مطالعه و بررسی می

حجم و اندازه مناسب شهرداری در هر شهر، تفکيک وظایف دولت مرکزی و محلی و نيز شيوه تامين مالی 

 ای علمی بهها ضروری است، لذا الزم است به شيوهفعاليت وظایف مختلف شهرداری برای هر دسته از

 سئواالت ذیل پاسخ داده شود:

 باید تامين کند؟ دولت مرکزی چه حجمی از کاالهای عمومی محلی را .1

 کارایی دولت مرکزی برای توليد کاالها و خدمات محلی بيشتر است یا دولت محلی؟  .2

 توان برای شهرداری سطح بهينه مخارج تعریف کرد؟ آیا می .3

 های بخش عمومی شهری چيست؟ های مناسب اخذ عوارض برای تامين مالی هزینهپایه .4

ستانی محلی، م .5 ستگذاری ماليات  سيا ستفادهآیا در  شد یا ميزان ا  عيار توانایی پرداخت باید مالک با

 از کاالهای عمومی محلی؟

 سهم هر پایه در تامين مالی شهرداری چه ميزان باید باشد؟ .6

 ها چقدر است؟ظرفيت کسب درآمد در داخل حریم شهر از طریق این پایه .7

مومی شهههری، از قبيل ها به عنوان بخش عمومی محلی دارای وظایف بسههياری از خدمات عشهههرداری

ایجاد فضهای سهبز، نظافت شههری، احداي خيابانها و اتوبانهای جدید و ... می باشهند و این خدمات را ارائه 

دهند. مخارج توليد و ارائه کاالها و خدمات عمومی محلی باید از منابع مناسهههب اخذ شهههود، منظور از می

ست ک شرایطی ا سی  صادی، برر سب بودن در ادبيات اقت شده بایدمنا شد. در دارا ب ه منابع درآمدی معرفی  ا

 مطالعات انجام گرفته برای مناسب بودن، اصول زیر بيان شده است: جمع بندی

 اصل عدالت؛ 

 اصل شفافيت؛ 

 اصل کارایی؛ 

 اصل عدم تأثير بر قيمت کاالها و خدمات؛ 

 اصل پایداری؛ 

 اصل کفایت. 
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 شود:گروه اساسی تقسيم میدر یک دسته بندی کلی مخارج شهر به سه همچنين 

  مخارج نگهداری شهر 

  مخارج توسعه شهر 

  مخارج خدمات خاص ارائه شده برای شهروندان 

های محلی عمدتاً تأمين کننده مالی مخارج بند اول و دوم اسهههت؛ دولتهای مرکزی با عوارض و ماليات

نده بخشهههی از مخارج نوع دو تأمين کن هایت متخصهههيص سههههمی از بودجه عمومی کشهههور،  ند و در ن ا

ند نرخ بليطشههههرداری های خدمات )مان به اخذ ب قدام  ئه خدمات خاص خود ا رانی( اتوبوس ها برای ارا

شهرها باید از چهار می سعه  شده منابع الزم برای اداره و تو صل از تحقيقات انجام  کنند. با توجه به نتایج حا

 گروه به شرح زیر دریافت شود:

 : به عنوان جبران رفاه از دست رفته شهروندان و تعادل بخشی به مصرف و سوخت یندگیآال  -1

 های عمرانی برابری ساز دولت مرکزیهای ملی: به عنوان کمکاتيمال افتیدرسهمی از   -2

 (: به عنوان حق عبور و مرور ساالنه خودروها )پالک گذاری(خودروهای منقول )دارایی  -3

 )امالک و مستغالت( منقولريغ یهاییدارا  -4

ست   سی کتاب این اميد ا شهرهای مورد برر صوص تامين مالی کالن  سال پژوهش در خ سه  صل  که حا

ست،  شد ا سته با شهرداری چالش های عمده توان سی کرده وهای منتخب تأمين مالی عمومی  شور را برر  ک

  .ارائه کندنقشه راهی در جهت رفع چالش های آن 

محترم ن حناچی معاو دکترحمایت های صهههورت گرفته از طرف جناب آقای الزم اسهههت تشهههکر ویژه از 

حمزه ای مدیر کل و جناب آقای آقای مهندس جناب  ،شهههرسههازی وزارت راه و شهههرسههازی و ری معما

دیر م داود پورمهندس بنی مهد معاون دفتر نظارت بر طرح های توسعه شهری و همچنين سرکار خانم دکتر 

 . انجام شوددی کل دفتر طرح های کالب

 دکتر رضا نصراصفهانی

 1395 پایيز
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 فصل اول:

 

 ادبیات نظری

 
ماعی های اجتها، با مفاهیمی چون مدرنیزاسیون، توسعه اقتصادی، پیشرفتشهرها در همه عصرها و فرهنگ

سررریش شررهرنشررینی در جهان و ا  ته اند. در طول چند دهه اخیر فرایند های فرهنگی پیوند خوردهو نوآوری

وری شهرها و جدی را برای کارایی و بهره یهااست. این فرایند شهرنشینی چا ش آسیا و اقیانوسیه رخ داده

 . است خدمات شهری در سطح موجود به وجود آوردهارائه ی مشکالتی را برای 

های موجود، در کنار تمحیطی، فقدان خدمات شررهری و تیریز زیرسرراخ های زیسررتفقر، کاسررتی

آید. کننده در این زمینه به شمار مینگران هایترین حیطهپناه برای فقرا عمده فقدان دسترسی به زمین و سر

ست حکومت مرکزی در  ارائهعملکرد در مطا عات  شک شان از  سع تأمینخدمات محلی، عمدتاً ن ه ما ی تو

در دسررت حکومت محلی  بایدشررهری در جهت برآوردن نیازهای مردد دارد. نتی ه اینکه توسررعه شررهری 

این حکومتها خود به مشکل نزدیکترند و توجه بیشتری به توسعه محلی دارند و در مقایسه با حکومت  ،باشد

 هستند.بهتری  در موقعیتگیری درباره نواحی دارای او ویت توسعه برای تصمیم، مرکزی

 های رشد، فقدان منابش ما ییی با چا شروهای مسئوالن محلی برای رویاترین مشکالت و ناتوانیعمده

ساخت سعه زیر سری در منابش ما ی الزد برای تو ست. ک شهری، بهرها شهری و نیازهای هزینههای  بر وری 

د شدن دارد. رشد سریش جمعیت این شکاف رو به سوی زیا که است "شکاف ما ی"شهری و در یک کالد 

گذاری برای های عملیاتی جاری را برای خدمات شهری، نگهداری و حفظ امکانات و سرمایهشهری هزینه

تواند به آوری شررده نمیدهد. در عین حال درآمدهای جمشها افزایش میگسررترو و توسررعه زیرسرراخت

 ها افزایش یابد. موازات هزینه
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2     یشهرکالنتوسعه پایدارو ما ی مناسز  تأمینساختار 

 

 

ها مورد بررسرری قرار گیرد. این بحب با تحلیل ادبیات نظری شررهرداری اسررت در این فصررل سررعی شررده

شرررود. هدف این بیش، تحلیل علمی و منطقی موجودیت ها شرررروي میسررراختار سرررازمانی شرررهرداری

 آنهاست.ها و وظایف مورد انتظار شهرداری

 

 هاتحلیل ساختار شهرداری
 خدمات شهریدخالت دولت و بخش عمومی در اقتصاد و بازار کاالها و 

ضوي جدیدی ن وده صاد مو ست دخا ت دو ت در اقت ساس  ،ا سیکبر ا  کاالهای عمومی یئه، ارانظریه کال

پس از  باشررد.ترین وظایف دو ت مینظیر دفاي، امنیت عمومی و تأمین نظافت محیطهای زندگی از مناسررز

اقتصرررادی نیز بر عهده دو ت  های، عالوه بر فراهم کردن کاالهای عمومی، وظیفه تنظیم چرخه1930بحران

در وضررعیت رکود با افزایش میارد دو تی و در رونب با  دگذاشررته شررد. بر اسرراس نظریات کینز، دو ت بای

صادی مقابله کند. در این رابطه هزینه سانات اقت شهری یکی کاهش میارد خود با نو سعه  های عمرانی و تو

کننده اثرات مسرررتقیم، اثرات میرمسرررتقیم و تحریک از مؤثرترین ابزارهای ما ی دو ت اسرررت که عالوه بر

 های بیش خصوصی )به خصوص در بیش مسکن( را نیز به همراه دارد. فعا یت

های اجتماعی زیادی را به های گسرترده دو ت هزینهبا گذشرت زمان و تیییر شررایا اقتصرادی، دخا ت

نت کاهمراه آورد. افزایش فسررراد، را نابش ملی و  نهخواری، اتالف م له این هزی کارایی از جم ها بود. هش 

شد تا دو تها از یک طرف و وجود بحرانافزایش هزینه ها در هایی مانند بحران نفتی از طرف دیگر باعب 

صوص1980دهه  شورها، راه افراط را رفته و  هاسازی به کاهش هزینه، از طریب خ بپردازند. برخی از این ک

صهای خوب و بد خود را دخا ت صو شد تا از یهمزمان کاهش دادند. آثار منفی افراط در خ س ز  سازی 

به بعد اسرررتراتحی حداقل کردن دو ت جای خود را به اسرررترتحی کارآ کردن آن بدهد. بر این  1997سرررال 

ا بکردن دو ت ا زاماً در همه موارد مترادف با حداقل کردن آن نیسررت و حتی در برخی موارد  ااسرراس کار

ه شود. بر اساس این استراتحی، مهمترین مسأ ه دو ت حرکت بکارایی بیشتر حاصل می ،دو تدخا ت بیشتر 

 باشد. سمت کارایی می

صر به فرد کرده ست مهمترین ویحگی که اقتدار دو ت و نهادهای عمومی را منح ، قدرت اخذ ما یات، ا

خذ ما یات، نهادهای بیش . قدرت ااسررتهای عمومی سررازی م ازات و ا زاد به مشررارکت در هزینهممنوي

 سازد تا منابش الزد برای ارایه کاالهای عمومی را فراهم کنند. عمومی را قادر می
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  3    یفصل اول: ادبیات نظر  

 

 

ها به بیش این بود تا بسررریاری از وظایف شرررهرداری در دوران حاکم شررردن دو ت حداقل، تالو بر

شود. در واقش در این دوران صی واگذار  صو سازوکار بازار و م ،خ ستفاده از  دیریت و نیز ما کیت هدف، ا

کارآ "و ی در دوران حاکمیت  ،بیش خصررروصررری بر نهادهای تو یدکننده کاالها و خدمات شرررهری بود

شود تا با استفاده از ساز و کارهای مدیریتی و اقتصادی، )و نه حداقل کردن دو ت(، سعی می "کردن دو ت

های ین ترتیز از شرردت ناکارآییشررود و به ا کنندگان خدمات عمومی دادهخصرروصرریتی رقابتی به عرضرره

 منط ب بر منطب اقتصادی باشد. باید ا  ته این ساز و کارها گردد،دخا ت بیش عمومی کاسته 

یه دخا ت بیش عمومی )شرررهرداری له دالیلی که برای توج یات نظری، از جم ها( و دو ت در در ادب

 توان به موارد ذیل اشاره کرد. اقتصاد آمده است می

ها، ناپذیری کاالهای عمومی: در تحلیل اقتصرررادی وظایف شرررهرداریاپذیری و تفکیکن اسرررت نا -1

تفکیک و تمییز کاالهای عمومی و خصرروصرری اهمیت زیادی دارد. کاالی خصرروصرری به کاالهای کمیابی 

شود. در مقابل کاالی اطالق می سا دیگران  صرف آنها تو سا یک نفر مانش از م صرف آنها تو شود که م

سا دیگری نمیعمومی، کاال صرف همان کاال تو سا یک فرد مانش از م صرف آن تو ست که م ود. شیی ا

ناپدیری و شررروند. رقابتهای تلویزیون از جمله کاالهای عمومی محسررروب میهای عمومی و برنامهپارک

 . استاست ناناپذیری دو ویحگی مهم کاالهای عمومی 

شود ومی مانش از استفاده فرد دیگر از آن کاال نمیناپدیری: استفاده یک فرد از یک کاالی عمرقابت -

 شوند. نمی محسوبو افراد در استفاده از این کاالها رقیز هم 

صرف - ست نا کردن یک م صی توان ا صو شنده کاالی خ ست ناناپذیری: فرو س ت با ه دیگران در کننده ن

کردن افراد وجود ندارد و یا حداقل اسرررتفاده از کاال را دارد، در حا ی که در کاالی عمومی امکان اسرررت نا 

س ز می صیاتی برای کاالهای عمومی  صو ست. وجود چنین خ سیت ا شود تا برخی از افراد بدون خیلی 

ه مند شوند. بدیهی است که بیش خصوصی باز منافش آن بهره ،سهیم شدن در تأمین هزینه تو ید این کاالها

ذا   ،اسرررترف دیگر، تو ید چنین کاالهایی ضرررروری تو ید چنین کاالهایی تمایل نیواهد داشرررت. از ط

 . استناپذیر دخا ت دو ت برای تو ید این کاالها اجتناب

ا شررود که عملیات شرریصرری یاین حا ت به وضررعیتی اطالق می وجود آثار خارجی یا اکسررترنا یتی: -2

شیص یا بنگاه دیگری می ضرر و یا ای اد نفش برای  س ز وارد آمدن  شیشود بدوبنگاهی  ص یا ن آنکه 

صله چیزی را  ضرر دریافت و یا در ق ال نفش حا ضرر مورد بحب چیزی را به عنوان ج ران  بنگاه اخیر برای 

 پرداخت نماید. 
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شتواند منابش را به طور بهینه بین بیشود که بازار نمینارسایی بازار: به م موعه شرایطی اطالق می -3

شهری  صاد  صیص دهد. در اقت شهری های میتلف تی سایی بازار کاالهایی مانند زمین  سایی بازار به نار نار

صاح ان زمین میاطالق می صیز  شکل رانت ن شهر منافعی را به  شد کل  که به  کندشود. در بازار زمین، ر

ی از دیگر یمعنی وجود شرررکاف بین عملکرد بازار و نقطه بهینه اجتماعی اسرررت. وجود رانت زمین نشرررانه

 ش ناشی از رشد شهر است. توزیش نابرابر مناف

تامین عدا ت اجتماعی: حتی در صرررورت عدد وجود نارسرررایی بازار، برای تأمین عدا ت اجتماعی،  -4

 باشد. دخا ت دو ت ضروری می

توان گفت که ضرررورت تو ید کاالهای عمومی و عدد تمایل بیش خصرروصرری در م موي می اینبنابر

رض خارجی تو ید برخی کاالها، رفش نارسررایی بازار، تسررهیل رشررد نسرر ت به تو ید آن، کنترل آثار و یا عوا

صاد اجتناب شهر و تأمین عدا ت اجتماعی، دخا ت دو ت را در اقت صاد  در نظر  بایدسازد. و ی ناپذیر میاقت

 باشد. می اجتماعی جامعه -افزایش کارآیی نظاد اقتصادیداشت که هدف اصلی دخا ت دو ت 

 

 اقتصاد شهرها در نقش شهرداری

روند. های محلی به شررمار میهای اصررلی دو تها یکی از زیر بیشاز دیدگاه اقتصرراد شررهری، شررهرداری

وب محس خود یهایکی از ابزارهای اصلی حکومت برای اعمال کارآمد سیاستگذاری های محلی نیزدو ت

 ه تقسیم کرده است: ، سیاستهای اقتصادی دو ت را به سه دست(Musgrive;1980)شوند. ماسگریو می

 های پو ی و ما ی برای کنترل بیکاری و توردکننده، همانند سیاستسیاستهای ت  یت -1

 های انتقا ی برای تعدیل درآمد در جامعهها و پرداختهای توزیش درآمد، از ق یل ما یاتسیاست -2

 های تیصیص منابش سیاست -3

ضه کاال و یا  صی میهنگامی که دو ت اقداد به تو ید و عر ستقیم در خدمت خا کند، آن وقت به طور م

صیص منابش دخا ت کردهتصمیم و ی هنگامی که از طریب انواي ما یات و یارانه در تو ید و  ،است گیری تی

ضه کاالیی ت شتهثیر میأعر صیص منابش نقش دا ستقیم در تی ست گذارد، به طور میرم سیا سئو یت  ست. م ا

ستهای ت  یت سیا ست، زیرا ابزار این نوي  ها )پو ی و ما ی( در اختیار دو ت کننده به عهده دو ت مرکزی ا

شرررود. مرکزی اسرررت و بسررریاری از میارد دو تی بر روی کاالهای خارد از محدوده شرررهرها ان اد می

به  گیرد، زیرا اگر دو ت محلی اقدادهای توزیش درآمد هم در سررطح محلی )شررهرها( ان اد نمیسرریاسررت
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گرفتن ما یات بیشررتر از افراد با درآمد باال )به منظور تعدیل درآمد( کند، آنها از این شررهر خاص مهاجرت 

 خواهند کرد. 

صیص منابش و تو ید کاالی عمومی را به نحوی وجود آمدهه دو تهای محلی برای این ب اند که وظیفه تی

های متفاوت توانند سرررلیقهیاس با دو ت مرکزی، میهای محلی در قکارآمدتر ایفا نمایند. از آن ا که دو ت

سز سا دو تمردد مناطب میتلف را به نحو منا صیص منابش تو سخ دهند، تی تر های محلی کارآمدتری پا

ای قادر خواهند بود بر اسرراس میزان تمایلشرران اسررت. به ع ارت دیگر به کمک دو ت محلی مردد هر منطقه

سته از کاال و خدمات بهرهدر تأمین هزینه کاال و خدمات عم ضه این د شوندومی، از عر ه بدون اینکه ب ،مند 

صورت مطلوبیت مردد دیگر مناطب خللی وارد نمایند. به عنوان م ال مردد یک منطقه ثروتمند می توانند در 

و  در واقش، شررهرداری در تو ید تمایل با پرداخت ما یات بیشررتری، پارک عمومی بزرگتری داشررته باشررد.

 ها، خدمات آتش نشانی،ها و خیابانه بسیاری از خدمات و کاالهای محلی )سیاست سود( مانند اتوبانعرض

باشررد، این اسررت که که در این ا مطرح می سررؤا یپارک، نظافت شررهری و جز آن، نقش محوری دارد. اما 

 تصادی است؟ها دارای توجیه اقتحت چه شرایطی تو ید و عرضه این نوي کاالها به وسیله شهرداری

آوری زبا ه و فاضررالب، حمل و نقل عمومی، آب، فعا یتهایی از ق یل جمش انحصررار کامل ط یعی: -ا ف

فاق تتلفن و نظایر اینها، همگی فعا یتهایی هسررتند که به طور ط یعی انحصررار دارند. انحصررار ط یعی زمانی ا

باشد. در این صورت  اس تو ید را داشتههای داخلی ناشی از مقیجوییافتد که تو ید کاال خاصیت صرفهمی

 آوری زبا ه باالسررت و در ثانیمدت به صررورت نزو ی خواهد بود. زیرا هزینه ثابت جمش هزینه متوسررا بلند

ه به آوری زبا باشررد. در چنین وضررعیتی، جمشکننده بسرریار کم میهزینه نهایی اضررافه شرردن یک مصرررف

ست. صادی ا صاری دارای توجیه اقت سا چرا صورت انح  این خدمات در ارائهدر حا تی که  ،که هزینه متو

 کنند.  ارائهکمتر از حا تی خواهد بود که دو شرکت این خدمات را  ،انحصار یک شرکت باشد

جویی خارجی زمانی اتفاق جویی یا عدد صرررفهصرررفه جویی خارجی:جویی و عدد صرررفهصرررفه -ب

و یا ضررررر برسررراند )مانند ترافیک(. در چنین  نفشیگران کننده کاال به دفرد مصررررفافتد که مصررررف می

ست که هزینه نهایی  ساس قانون کارایی( جایی ا ضه کاال و یا خدمات )بر ا شرایطی مقدار بهینه تو ید و عر

افش ها باعب اختالف بین منها و عدد صرررفهاجتماعی کاال برابر منافش نهایی اجتماعی آن باشررد. وجود صرررفه

صی و اجتماع صو صرفی میخ صمیمشود. م صی را در نظر گیری خود منافش و هزینهکننده در ت صو های خ

گیری وی برای مقدار مصرررف میرکاراسررت. بدین ترتیز دخا ت دو ت در این صررورت تصررمیم ،گیردمی

باید با وضرررش عوارض بر در واقش، دو ت محلی می یابد.کاالها و خدمات ضررررورت می ارائهمحلی برای 
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تو یدکنندگان عوارض جان ی منفی، به تیصرریص بهینه منابش و رفش این عوارض یاری رسرراند. به عنوان م ال 

های آ وده کننده هوا و محیا زیسررت، از یک سررو تو ید آ ودگی کنترل میبا وضررش عوارض بر کارخانه

 شود. سازی هوا و محیا تأمین میهای پاکهای فعا یتگردد و از سوی دیگر هزینه

سطح فعا یتهای محلی موظفند با پرداخت کمکدر مورد عوارض جان ی م  ت نیز، دو ت های ما ی، 

 ،دنهای نهایی اجتماعی و منفعت نهایی اجتماعی آن برابر شررروهای مو د این عوارض را تا جایی که هزینه

 باال ب رند. 

ف یورد نیاز شهرداری، باید ابتدا وظایش از پحوهش در مورد منابش ما ی مپا ذکر، با توجه به مطا ز فوق

سیم ساس تق صا گردیده و بر ا شده، تفکیک گردد. در ادامه باید وظایفیشهرداری اح که در  ار بندی ذکر 

و به عنوان وظایف نامربوط، از حیطه وظایف قانونی شررهرداری حذف نمود گن د شررناسررایی این قا ز نمی

 نماید.من ش ما ی مورد نیاز و هماهنگ با خود را معرفی می ، شطکرد. در نهایت هر دسته از وظایف، با 

مات عمومی محلی: -د خد ها و  مات  کاال خد ها و  کاال های عمومی محلی عالوه بر دو ویحگی  کاال

وچکی ی کیعمومی، واجد ویحگی سررومی نیز هسررتند و آن اینکه، منافش این کاالها محدود به مکان جیرافیا

 : ع ارت از موارد زیر استکاالها و خدمات عمومی محلی های است. بدین ترتیز مشیصه

 کند.شان میزان موجودی را برای دیگران کم نمیمصرف 

 کنند.توان مانش استفاده کسانی شد که برای آن پرداخت نمینمی 

  .منافش آن محدود به مکان جیرافیایی کوچکی است 

 باشد. ها قابل توجیه میعرضه چنین کاالهایی توسا شهرداری

 

 اندازه مطلوب مقدار تولید و عرضه کاال و خدمات عمومی

از بعد نظری، اندازه مطلوب و بهینه مقدار تو ید و عرضه کاال و خدمات عمومی جایی است که هزینه نهایی 

چه  و و ی در عمل شررهرداری چگونه باید تصررمیم بگیرد ،اجتماعی با منافش نهایی اجتماعی آن برابر باشررد

 :میزان از کاال و خدمات عمومی در شهر باید عرضه شود؟ سه روو پیشنهاد شده است

خدمات کاال و  ارائهگیری میزان بودجه در این روو شرررهرداری از طریب رأی قاعده رأی دادن: -ا ف

شهر را تعیین می  گیری از طریب رأی بهشکال است. اول اینکه این رأیکند. این روو دارای چند اعمومی 

شد، جن ه شته با صادی دا شتر از آنکه جن ه اقت شهر بی شورای  سی و ایدئو وژی دنمایندگان  سیا ارد. دود های 

و ی دادن رأی به یک  ،اینکه، ط قه متوسرررا تمایالت میتلفی در مورد انواي کاال و خدمات عمومی دارند
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ست که تمام میزان بودجه، به معنی شده یاین ا شاخص در نظر گرفته  صورت کاالی  سود  کاالها به  ست.  ا

بهینه و ناکارآمد باشرررد. چهارد، تیمین  گیری در مورد میزان بودجه ممکن اسرررت میراینکه، نتی ه رأی

 کشش قیمتی و درآمدی کاال و خدمات عمومی )که برای میزان عرضه آنها ضرورت دارد( ناممکن است. 

ستفاده از کاال و خدمات عمومی:پرد -ب ساس میزان ا هر کس با توجه پرداخت در این روو  اخت برا

کند )مانند پارک(. سرروا ی که وجود دارد این که از کاالی عمومی میاسررت ای به منفعت و میزان اسررتفاده

ست که آیا مردد تمایالت خود را بیان می صرفا ضی از ک کنند؟ از آن ا که مقدار م االی عمومی، هر متقا

شرران را در مورد های واقعیباعب کاهش مقدار موجود برای دیگری نیواهد شررد،  ذا متقاضرریان ارجحیت

کنند. در حقیقت، از آن ا که مسررت نی کردن افراد از مصرررف کاالها و خدمات کاالی عمومی آشررکار نمی

ا نشررران ندادن میزان مصررررف کننده بعمومی ناممکن اسرررت و یا هزینه گزافی به همراه دارد،  ذا مصررررف

 کند، بدون اینکه پرداخت مناس ی برای آن ان اد دهد. او از کاالی مذکور، حداک ر استفاده را میواقعی

شهر از طریب نظریه تی وت -د ساس  :1انتیاب کاال و خدمات عمومی در یک  شهری بر ا صاددانان  اقت

شهرداری ( در مورد کاالها و خدمات عمومی که1956نظریه تی وت ) سیله  ضه میبه و شنهاد ها عر شود، پی

شهرداریمی شهری را بر کنند که اگر میارد و درآمد  شد، افراد  شته با شهرهای میتلف با هم فرق دا های 

هایشررران در مورد کاالهای عمومی با آن شرررهر خاص تطابب کند. به ع ارت گزینند که ا گوی او ویتمی

د ماندن یا مهاجرت کردن از شررهری، تقاضررای خود را برای کاالها و گیری در موردیگر، افراد با تصررمیم

های شررهرداری هر شررهر به وسرریله د. اگر هزینهنسررازخدمات عمومی عرضرره شررده در آن شررهر آشررکار می

شهر  شده در  تأمینساکنان  ضه  شهری را انتیاب خواهد کرد که کاالهای عمومی عر شود، آنگاه هر فرد، 

سلیقه و توان ما شهری تطابب او  یآن با  شهروندی بتواند  صورت، احتمال اینکه هر  شد. در این  شته با دا

ستهایده سز با توان و خوا شتر خواهد بود. همچنین احتمال اینکه افرادی آل و متنا های خود انتیاب کند، بی

، دنکنند، دارای سررلیقه مشررابهی در مورد کاالها و خدمات عمومی باشررکه درون شررهری خاص زندگی می

ر تشرررود. این موضررروي، مسرررأ ه تعیین مقدار و ترکیز میارد کاالهای عمومی محلی را آسرررانبیشرررتر می

 سازد. می

 مديريت شهری و شهرداری

دهد، اما قرار می مورد توجههای نظری را مدیریت شرررهری بیشررری از دانش مدیریت اسرررت که عرصررره

گیری از ا گوها و مفاهیم دانش شررهری وظیفه مدیریت و اداره امور شررهرداری سررازمانی اسررت که با بهره

 شهرداری را برعهده دارد. 
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 ،، هم به حوزه مورد عمل شررهرداری و هم به م موعه اداری شررهرداری اشرراره دارد1واژه شررهرداری

های های خصوصی، نیروهای اقتصادی، م امش و سازمانشرکت بازیگران فعال در امور شهری نظیرچنین هم

اجتماعی  -های شرررهریکنند و در نقشهمه کسرررانی که در شرررهر کار و زندگی می در نهایتاجتماعی و 

 شود. جویند را شامل میشرکت می

شرررود. از سررروی دیگر، های دراز مدت مربوط میریزیمدیریت شرررهری به وظایف روزمره و به برنامه

گیری، جسررت وی راههایی برای توافب، توسررعه همه جان ه ناحیه شررهری به عنوان یک هرداری به تصررمیمشرر

های اقتصررادی و اجتماعی که رفاه و به ود وضررعیت همه سرراکنان شررهر را به هویت فیزیکی، توسررعه فعا یت

 پردازد. دن ال دارد، می

 رده متشکل از عناصر و اجزای رسمیمنظور کلی از سیستم مدیریت شهری ع ارت از یک سازمان گست

تلف اجتماعی، اقتصررادی و کا  دی حیات شررهری با هدف اداره، یربا در ابعاد مو میر رسررمی مؤثر و ذی

  هدایت و کنترل توسعه همه جان ه و پایدار شهر مربوطه است.

ها و طرح ها،ها، برنامهدر واقش مدیریت شررهری به عنوان چارچوب سررازمانی توسررعه شررهر، به سرریاسررت

ساخت شود که درعملیاتی مربوط می سی به زیر  ستر شد جمعیت با د سی،  هایپی اطمینان از تطابب ر سا ا

ات سیاسی، ای از ق یل ث مسکن و اشتیال هستند. کارایی مدیریت شهری وابستگی مشیص به عوامل زمینه

نه مل زمی ماعی، رونب اقتصرررادی و نیز عوا پارچگی اجت هارتای از قانسررر اد و یک یل م های ها و انگیزه 

 ها دارد. کننده از این سیاستمداران و افراد استفادهسیاست

ستهداده شهری خوا ستم مدیریت  سی شهروندان های کلی  ستهای دو ت و  ستانده ا های آن که طی و 

ست میفرآیندی از برنامه ست. هدفریزی، طرح و اجرا به د شهری ا سعه کمیت و کیفیت زندگی   آید، تو

تأمین و ای اد زمینه و محیا مناسز برای زندگی راحت، امن و کارآمد شهروندان به  ،کلی سیستم مدیریت

های اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به اینکه محیا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداری تناسز ویحگی

شهری و چگونگی عملکرد آن دارد،  ذا ستم مدیریت  سی سیاری در کارایی  های الزد باید هماهنگی تأثیر ب

با عوامل محیطی را داشررته باشررد. همچنین سرریسررتم مدیریت شررهری مسررئول اداره و هدایت تماد ف ررای 

ربا و تماد های ذیجیرافیایی و عملکردهای شرررهری اسرررت و به این  حاد، باید تماد عناصرررر و سرررازمان

 محدوده شهر را تحت نظارت و کنترل داشته باشد. 

 تشکیالت سیستم مدیریت شهری دو نکته بسیار اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: در ت یین نظری 

                                                 
1- Municipality 
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شهری  -1 شهری و حوزه  ستم بر تماد ف ای جیرافیایی و عملکردی  سی شش و نظارت کامل   زود پو

 های توسعه نیافته. مربوطه، اعم از هسته توسعه و حاشیه

ریزی شرررهری در چارچوب برنامه ربا در مدیریت و زود ادماد و یکپارچگی کلیه عناصرررر ذی -2

 تشکیالتی مدیریت شهری.

سطحی، ماهیت متنوي و چند عملکردی ای اب می صورت چند  سازمانی مربوطه به  کند که چارچوب 

ای که هر سررطح جیرافیایی سرریسررتم باشررد. بر همین اسرراس، سرریسررتم مدیریت به گونه ،طراحی و اجرا شررود

 یتی دانست:توان متشکل از سه سطح مدیرشهری را می

اجتماعی )نهادی(: وظیفه اصلی این سطح ای اد ارت اط و هماهنگی بین سیستم با  -مدیریت سیاسی -1

صمیم ستمحیا بیرونی آن، ت سیا شیوهگیری و  ستم و اتیاذ  سی سز برای برگذاری برای  خورد با های منا

سازماننامعلومی سطح با  ست. این  شی از عوامل بیرونی ا سی از ق یل هیأتیرویها و نها و قیود نا سیا  های 

شهروندان، گروه شور،  شار و جناحدو ت، م لس، وزارت ک سایر مقامات اجتماعی های ف سی و  سیا های 

 ارت اط دارد.

برای سررطح مدیریت نهادی و  گذاریو سرریاسررت سررازیریزی: تصررمیممدیریت سررازمانی و برنامه -2

ستهمچنین برنامه سیا ساس اهداف، راه ردها و  سازمانریزی بر ا شده و باالخره  دهی و ای اد های تعیین 

هماهنگی بین عناصررر و اجزای درونی سرریسررتم اسررت. به این ترتیز، این سررطح مدیریتی به عنوان رابا بین 

ین کار کند. اتیذیه کننده کل سرریسررتم عمل می اجتماعی با مدیریت اجرایی و فنی و -مدیریت سرریاسرری

 گیرد. ریزان و شهردار صورت میریزان یا همراهی برنامهمعموالً به وسیله برنامه

سطح مدیریتی موظف به ان اد فعا یت -3 یاتی های علمی، تحقیقاتی و عملمدیریت اجرایی و فنی: این 

شدهالزد برای تحقب و اجرای اهداف برنامه ست. به این منظور، باید برنامه های تدوین  سطوح باالتر ا ها در 

سانی و مادی و ت هیزات الزد برای اجرای ها و پروژهبه طرح شده و نیروها و امکانات ان های اجرایی ت دیل 

آنها آماده شود. مسئو یت این وظایف بر عهده مدیران فنی، اداری و مهندسی است. این سطح از مدیریت با 

رایی و فنی مسررتقر در سررطح شررهر ارت اط دارد. )مرکز مطا عات و تحقیقات شررهرسررازی و کلیه عناصررر اج

 (16ص .1375، معماری ایران

 تعريف شهرداری

از  Municipumباشررد. این  یت از ریشرره التین می Municipalityواژه شررهرداری معادل  یت انگلیسرری 

 .استاند، اقت اس شده مفهود جمیش سکنه یک محل که به خاطر منافش مشترک خود جمش شده
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ست  Municipality یت  شهر ا شهرداری یا واحد محلی اداره کننده  شورها فقا به معنی  در برخی ک

سکونتگاه -2شهر  -1رود: و در برخی دیگر به دو معنی به کار می سیون  های شهرداری )دبیر اجرایی کمی

 (. 3(، ص1373انسانی سازمان ملل )

، هم به حوزه مورد عمل شهرداری و هم به م موعه اداری شهرداری (Municipality)واژه شهرداری 

شرکت شهری نظیر  شاره دارد و هم بازیگران فعال در امور  صادی، م امش و ا صی، نیروهای اقت صو های خ

 -های شررهریکنند و در نقششررهر کار و زندگی می های اجتماعی و باالخره همه کسررانی که درسررازمان

 شود.جویند را شامل میاجتماعی شرکت می

بوده و به  در کشررورهای میتلف متفاوتهای عمرانی و رفاهی باید توجه داشررت که تعریف نیازمندی

شهرداری ست.  ت ش آن، ویحگی  شور دیگر متفاوت ا شوری به ک یکا مرآبه طور م ال در ایاالت متحده از ک

ها و دیگر سازمانهای محلی است و هرداریشی هکلیه اقداماتی که به حکومت مرکزی محول نشده در عهد

ست حکومت مرکزی ان ادهشهرداری ه یدر کانادا بر عکس، آنچه را که به عهد سوئیس می ا نی دهد. در 

ها و شررهرداریها مشرریص شررده و در انگلیس اگرچه یک رویه تارییی برای وظایف دو ت و شررهرداری

و ی تصررویز، جرح، تعدیل و  یو حقوق آن با پار مان اسررت. در شرروروی  ،های محلی وجود داردسررازمان

 ب ها طکرد و در ایران وظایف شهرداریحزب کمونیست اداره می سابب امور حکومتی و محلی را منحصراً

سیده صویز م لس ر ست که به ت ست. در ایران در هر نقطه که قوانینی ا شد،  5 ا شته با هزار نفر جمعیت دا

شکیل می شهرداشود و نیز در چند نقطه نزدیک به هم نیز میشهرداری ت سیس کرد و برتوان یک  از ی تأ

شهرداری سال  صو ی از  صل هایامکان دارد در ف شکیل  یف شهرداریشودت ایران چندین بار  های. قوانین 

زنوز، ) بیشتر به معنای سازمان محلی است تا حکومت محلیو شهرداری،  است مورد ت دید نظر قرار گرفته

1381 .) 

با خصررروصررریات زیر تعریف کرد: به طور کلی توان حوزه شرررهرداری را ها، میرمم این تفاوتعلی

معموالً توسا  ،است، ویحگی مسلا شهری دارد ای که به وسیله مرزهای اداری معین و مشیص شدهناحیه

عه یده محلی اداره می یک م مو مأموران برگز باالتر م ل از  حد حکومتی  یک وا حدوده  شرررود و در م

 فرمانداری قرار دارد. 

ه ئم موعه اداری شرررهرداری، سرررازمانی محلی و میردو تی اسرررت که به منظور اداره امور محلی و ارا

رافیایی مشرریصرری جیدر محدوده  ،خدمات الزد با هدف مدیریت و توسررعه کا  دی، اقتصررادی و اجتماعی

یرد. در گ. شهرداری سازمانی منتیز است که مشروعیت خود را از انتیاب کنندگان میاست عریف شدهت
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رت گیرد. قدچارچوب قانون از اسررتقالل نسرر ی برخوردار اسررت و تشررکیل آن از حاکمیت ملی نشررأت می

 باشد. ه میهای قوه م رینامهشهرداری ناشی از قانون اساسی یا قانون عادی و تصویز

 است: م موعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده

شوراها یا  -ا ف ست ) شهرداری ا شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکرد بیش اجرایی  شوراها یا ان من 

 شوند(. ان من شهر به طور مستقیم به وسیله مردد انتیاب می

صوبه -ب شهرداری که وظیفه اجرای م ستگاه اجرایی  شود سایر وظایفی که به های  شهر و ان اد  رای 

باشررد را بر عهده دارد. مسررئو یت اجرایی شررهرداری، بر عهده شررهردار موجز قانون بر عهده شررهرداری می

 باشد. است که به صورت مستقیم یا میر مستقیم )توسا شورای شهر( برگزیده مردد می

صات م شی شد، م شهرداری گفته  صیف  ست و رآنچه در تو شهرداری در جهان امروز ا سود و معمول 

شده می جهاتاین مفهود کم و بیش در تماد  سی با اندک تفاوتهایی منط ب بر تعریف ذکر  شد. مورد برر با

هیچ تعریف  در قوانین شررهرداری د.نجا تحت یک رده حکومتی واحد قرار ندار ها در همها  ته شررهرداری

نها به وظایف، بودجه شهرداری، نحوه انتیاب شهردار و شورای شهر ت و نشدهمشیصی از شهرداری ارائه 

 . ارائه نمودتوان از شهرداری میرا زیر  2است. با توجه به منابش در دسترس تعاریف اسمی پرداخته شده

محلی و مسررتقل که در محدوده شررهر برای رفش نیازهای عمرانی،  ،شررهرداری سررازمانی اسررت حقوقی

گردد و منظور آن است که امور با مشارکت تشکیل می -دارد که جن ه محلی -د شهرمرد یرفاهی و خدمات

 شهروندان حل و فصل شود.

شهری به منظور اداره شهرداری به واحدی اطالق می صایص  شود که در یک مرکز جمعیتی دارای خ

 شود.ه خدمات عمومی مورد نیاز تشکیل میئامور محلی و ارا

ی سررازمانی اسررت که سررکنه یک شررهر، با اسررتفاده از حقوق ط یعی خود و شررهردارو در تعریفی دیگر 

است، به منظور ای اد و اداره کردن تأسیسات عمومی، وضش و اجرای  اختیاری که قانون به آنها اعطا نموده

                                                 
شته"( در کتاب خود 1367پور )رفیش -2 سیم می 6انواي تعریف را به  "هاکندوکاوها و پندا سمی، تعریف گروه تق کند: تعریف ا

ات مشیصی، صفبا ای، تعریف واقعی و تعریف عملی. در تعریف عملی یک واژه ای، تعریف چندمرحلهتحلیلی، تعریف ت ریه

ن کنند و  ذا در مورد درسرررت یا ملا بودن آه تعاریف چیزی را درباره واقعیت بیان نمیگردد. اینگونبه طور قراردادی تعیین می

 برای مطا عه بیشتر به من ش زیر مراجعه شود: توان اظهار نظر کرد.نمی

ارات ش، تهران، انت"شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی ای بر روشهایها، مقدمهکندوکاوها و پنداشته"(، 1367پور، فرامرز )رفیش

 .15-144ص، ص1380دانشگاه شهید بهشتی، چاپ یازدهم، 
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شترک محلی ب شهری و تأمین نیازمندیهای م دهند آورند و به آن اختیار و نمایندگی میوجود میه نظامات 

هزینه خدماتی را که به عهده آن واگذار گردیده اسرررت با اسرررلوبی منطقی و عادالنه بین سرررکنه شرررهر و تا 

یک از آنها از پرداخت  که هر کنندگان توزیش و سرشکن نموده و از آنها وصول کند و در صورتیاستفاده

را وادار به پرداخت حکم قانون آنها به د، نو یا نظامات شرررهری را رعایت نکننمایند خودداری خود  سرررهم

 سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری بنماید. 

شررهرداری به عنوان حکومت خودمیتار محلی و ، The Concise Oxford Dictionaryدر فرهنگ 

 یا حکومت مشارکتی شهرک یا شهر آمده است. 

عمومی و میردو تی است که دارای  یقانون محاس ات عمومی کشور( سازمان 5شهرداری )براساس ماده 

استقالل و شیصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتیز مردد است و نظارت دو ت از طریب 

 است.  وزارت کشور برای ان اد وظایفی که در قانون شهرداری آمده، تأسیس شده

 عناصر اصلی این تعاریف از این قرارند: 

ست، ی سازمان ا شهرداری  سله مراتز دارد و سازمان:  سل ست،  صی ا شی صول و مقررات م عنی دارای ا

 است.  ای که در قانون تشکیل آن آمده تأسیس شدهبرای ان اد وظایف ویحه

شهر  ست که در محدوده معینی باید ان اد وظیفه کند و این محدوده  سازمانی ا شهرداری  محلی بودن: 

 ای قرار دارد. منطقهاست و از نظر سلسله مراتز، پایین سطح ملی و سطح 

حقوق مردد: نکته مهمی که در تعاریف شررهرداری آمده، مشررارکت و سررهم مردد در اداره امور اسررت. 

شده شند. از  امروزه این نکته پذیرفته  ست که مردد باید از حب ط یعی اداره امور زندگی خود برخوردار با ا

از این رو نمایندگانی را انتیاب  ،ور شررررکت کنندتوانند در مدیریت و اداره امکه تمامی آنها نمیییآن ا

کنند. در سطح شهر نیز شهروندان افرادی را به عنوان اع ای ان من کرده و حب خود را به آنان واگذار می

 گزیند که از طرف آنها مدیریت شهری را بر عهده بگیرند. یا شورای شهر برمی

گردد. أ ه حقوق مردد است به نقش دو ت مرکزی برمیاستقالل شهرداری: این نکته که در ارت اط با مس

ر و باید نقش ناظند و دو ت مرکزی تنها میاهای مستقل و خود میتارها بر اساس تعریف، سازمانشهرداری

 ها بپردازد. نه آنکه مستقیماً به دخا ت در اداره امور شهرداری ،هماهنگ کننده را داشته باشد

کنندگان شهرداری سازمانی است که دارای قدرت قانونی برای مقابله با تیلفقدرت قانونی شهردای: 

تا متیلفان را با توجه به نوي تیلف و است از مقررات شهرداری است و قانون این حب را به شهرداری داده 

 بر اساس قانون مورد پیگیری قرار دهد.
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 ضرورت تشکیل شهرداری

ها را توانند احتیاجات خود را تشرییص داده و او ویتر دسرت میمردد هر محل بهتر از مراکز حکومتی دو

خدمات  یهئتعیین نمایند و برای رفش آنها اقداد کنند. فلسفه وجودی شهرداری اجرای مدیریت شهری و ارا

 باشد.و رفش حوائج و مشکالت شهروندان می

شهر اگر از زاویه دیگری به ق یه نگاه کنیم، می ساکنان یک  شترکبینیم که  فراوانی  دارای نیازهای م

ساختن آنها نمی ستند که خود به تنهایی قادر به برآورده  شارکت یکدیگر و یا انه شند. بنابراین با م تیاب با

سئو یت برآورد شهرداری اقداد میساختن این نیازها را به او می هافراد یا فردی که م کنند. دهند، به تأسیس 

ستفاده میه ان اد میشهرداری نیز در مقابل خدماتی ک د، کنندهد از هرکداد از افرادی که از این خدمات ا

سأ ههزینه دریافت می صدها م شامل و  شهر وجود دارد، دارد. پیچیدگی روابا اجتماعی، تنوي م ای که در 

 به صورت سازمان یافته و منظم به اداره امور شهر پرداخته شود.  ددهد که بایاین واقعیت را نشان می

یرامون فلسرررفه تشرررکیل شرررهرداری نظر متداول دیگر تشررر یه حکومت و دو ت و نهادهای دو تی به پ

 های تعاونی است. شرکت

شرررهرداری یک شررررکت یا سرررازمان تعاونی اسرررت که مردد یک شرررهر عموماً "به موجز این نظریه 

شندسهامداران قهری آن می سهامداران از میان خود عده"با شهر ای را به عنوان نماین.  شورای  ده خود در 

شهر را به آنها میأ)همانند هی شرکت تعاونی( انتیاب نموده و اداره امور  سپارند. چون نمایندگان ت مدیره 

ه و فقا ب اندل پیچیده آن نداشررتهئمذکور با  ررروره، اطالعات الزد را برای اداره کردن شررهر و درک مسررا

شهر بوده شدعلت اینکه طرف اعتماد مردد  شرکت بنابر این همان ،اندهاند انتیاب  اونی های تعطور که در 

نیز متداول اسررت آنها شرریصرری را که صررالحیت علمی و عملی و اخالقی کافی برای اداره کردن شررهر و 

شرکته شابه با مدیر عامل در  شهردار )م شد به عنوان  شته با و اداره  دکننمی ای تعاونی( انتیابشهرداری دا

 نمایند. امور شهر را به عهده او واگذار نموده و خود بر کار او نظارت می

 

 های مختلف شهرداریسیستم

 :در سطح جهان سه نظاد شهرداری شناخته شده است

ه اسررت. در این نظاد مردد شررهردار و شررورای شررهر را جداگان "شررورای شررهر -شررهردار"نوي اول نظاد 

باشد و ضروری نیست که حتماً دارای تیصص در زمینه کنند و شهردار رئیس شورای شهر میانتیاب می

 مدیریت شهری باشد. 
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شهروندان اع ا "شورایی -شهرداری "نظاد دود،  ست.  کنند و آنها هرکداد شورا را انتیاب میی ا

س شهری را برعهده میئوم سمتی از امور  شورتی برگزار  یگیرند. اع ا یت ق سات م شورا با یکدیگر جل

م، یکی از . در این سیستاستشود دارای اعت ار اع ا گرفته می یو هر تصمیمی که با اک ریت آرا کنندمی

شود که این فرد در بع ی از امور شورا معموالً به عنوان ع و ارشد برای اداره جلسات انتیاب می یاع ا

 کند. ان اد وظیفه می یس ان من شهرئدر نقش شهردار و ر

است. هرچند این نظاد سابقه تارییی زیادی نداشته و از اوایل  "شهردار -شورای شهر"نوي سود، نظاد 

باشرررد. در این نظاد، و ی امروزه در بسررریاری از کشرررورهای جهان رایج می ،اسرررت ابداي گردیده 20قرن 

شورا یا ان من  شینان افرادی را به عنوان نمایندگان  شورشهر انتیاب میشهرن سپس این ان من یا  ا کنند و 

کند و مدیریت شهر را شیصی را که دارای تیصص و شرایا مقرره در قانون شهرداری باشد استیداد می

ست. در مورد نمایدبه او واگذار می شهر ا شورای  شهرداری بر عهده ان من یا  شهر و  . نظارت بر مدیریت 

شهر شورای  شده شهردار در -ایران نظاد  شکیل  شتر مواردی که ت شریفاتی  بی شهر حا ت ت ست، ان من  ا

در بسرریاری از موارد نیز هیچگونه تالشرری برای تشررکیل آن ان اد نگرفته اسررت. کشررورهایی مانند و داشررته 

آ مان، فرانسرره، ژاپن و همچنین بسرریاری دیگر از کشررورهای اروپای مربی از این روو برای اداره شررورای 

 اند. فتهشهر خود بهره گر

 

 های ايراننقايص و نقاط ضعف ساختاری شهرداری

ی سازمانی است منتیز که با مشارکت اها ی یک محل انتیاب رشهردا"دهد که ت ارب جهانی نشان می

. این مؤسسه عمومی و میردو تی "پردازدخدمات عمومی محلی به فعا یت می یهئو به منظور ارا است شده

ت گردد و از سرروی حکومزیرا بر اسرراس قوانین ملی یا ایا تی تشررکیل می ،دارداسررت که رسررمیت قانونی 

شناخته می سمیت  ست، اما مرکزی به ر س ی برخوردار ا ستقالل ن شهرداری در اداره امور محلی از ا شود. 

رد. االت اي کشور را نقض نماید، ندا خود میتاری کامل به حدی که بتواند قوانین اساسی و سایر قوانین الزد

مؤسررسرره شررهرداری برای تأمین منابش خود بیشررتر بر درآمدهای محلی اتکا دارد و کمتر از منابش ملی بهره 

 جوید. می

ست شهری نی شکیل می ،شهرداری معادل مدیریت  شهری را ت سته مرکزی مدیریت  ه دهد و وظیفاما ه

 هدایت، نظارت، راه ری و جلز مشارکت سایر عوامل مؤثر بر مدیریت شهری را بر عهده دارد. 
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گردد، اما اسررتقالل بعد تشررکیل شرروراها، شررهرداری سررازمانی منتیز محسرروب میاز در کشررور ما اگرچه 

ار محدود اسررت و به مانند کشررورهای توسررعه یافته هسررته مرکزی شررهرداری در اداره محلی در ایران بسرری

شکیل نمی شهری را ت سته و تحت نظارت کامل دو ت مرکزی مدیریت  شهرداری کامالً واب دهد. در ایران، 

 باشد. ای میمنطقه -و واحدهای تابعه آن در سطوح ملی

ی نقاط ضرررعف سررراختاری ذیل های ایران در مقایسررره با ت ارب جهانی، دارابه طور کلی، شرررهرداری

 د: نباشمی

 ت رئیسه قدرتمند:أعدد برخورداری از هی 

 یری گهای سیاستگذاری، تصمیمعدد امکان مشارکت و دخا ت رسمی و قانونمند شهرداری در الیه

 ریزیو برنامه

 عدد تفکیک امور مدیریت شهری از امور سیاسی و کشوری 

  دوده نظاد مدیریتی و ف ایی مستقلبه عنوان یک مح "شهر"عدد پذیرو و رسمیت 

 فقدان کامل و نس ی ضعف نهادهای منتیز شهروندان 

 سیستم مدیریت شهری در ایران به  حاد وظایف و عملکردهابودن و نقص  تک بعدی 

 

 هاوظايف شهرداری

شهرداری صادی و فرهنگی نقش نوینی امروزه  سازی، اجتماعی، اقت شهر شهرداران در ابعاد میتلف  ا رها و 

ز ق یل ثیر عواملی اأاین نقش تحت ت ،اند و این نقش مداد در حال تیییر و تحول اسرررت. در طول تاریخیافته

 (.4ص 1996جهانی شدن قرار گرفته است )بانک جهانی،  و تمرکززدایی

اجتماعی م نی بر کاهش دخا ت و ح ررور مسررتقیم دو ت  -به دن ال طرح دیدگاههای نوین سرریاسرری

های ها به عنوان سررازماناداره عمومی در بسرریاری از کشررورهای توسررعه یافته، شررهرداریمرکزی در حوزه 

 اند. دار شدهمحلی میردو تی و عمومی و نهادهای مدنی تلقی شده و وظایف بیشتری را عهده

 ها بر این بودههای محلی، سررعی دو تدر املز کشررورهای جهان با هدف اسررتفاده بیشررتر از مشررارکت

مدیریتاسرررت که مد به  یات یریت امور عمومی را  ند و در این مسررریر ت دید ح گذار کن های محلی وا

شهرداریسازمان صوص  سهای محلی به خ شده یتئوها از طریب افزایش م ست.  های آنان با جدیت دن ال  ا

مطا عات مقدماتی در خصرروص ت ارب جهانی مدیریت شررهری و چگونگی توزیش وظایف مربوط به اداره 

به افزایش وظایف و های حکومتی میدر تماد شررریوه دهد که تقری اًهر نشررران میامور شررر توان روند رو 
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ها بیش از هر چیز از قراردادهای ها را مشررراهده کرد. گسرررتردگی وظایف شرررهرداریاختیارات شرررهرداری

 کند. اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورهای میتلف ت عیت می -سیاسی

ورهای جهان نهادی مدنی، مسررتقل و با حیطه وظایف گسررترده در تماد ابعاد ها در املز کشررشررهرداری

شهرداری سعه، تلقی دیگری از  شورهای در حال تو ستند. اما در ک شهری ه ها وجود دارد. در چنین حیات 

ها نیز کشررورهایی از یک سررو تلقی شررهروندان از شررهرداری ناقص و محدود اسررت و از سرروی دیگر دو ت

شهری و یا پارهها را شهرداری سمت ان اد وظایف محدودی مانند خدمات  سوق به  ای از اقدمات عمرانی 

کنند. )کاظمیان و سرررعیدی، دهند و کمتر برای آنان وظایف فرهنگی، مدنی، آموزشررری و ... تعریف میمی

 (.80، ص 1383

ها هرداریبه شها به ویحه در کشورهای توسعه یافته، ناشی از نگرو نوین گستردگی وظایف شهرداری

سبه عنوان سازمان شهرداری به عنوان پیمانکاری بزرگ که باید ئوهای م شهری است. امروزه به  ل مدیریت 

اری به شود. بلکه شهردهای عمرانی و خدماتی شهر را به ان اد رساند، نگریسته نمیای از فعا یتصرفاً پاره

سه س ست دعنوان مؤ سته از مردد، موظف ا سانی گاد بردارد، در ای مدنی و برخا سعه پایدار و ان ر جهت تو

حفظ محیا زیسرت بکوشرد، با محرومیت، فقر و انحرافات ناشری از آن م ارزه کند و برای اعتالی فرهنگ 

شهرداری ست که در تماد دنیا  شینی تالو نماید. به همین د یل ا سشهرن سنتی و مر ود ها در کنار فعا یتهای 

های یمعموالً شررهردار پردازند.محیطی نیز میی فرهنگی، بهزیسررتی و زیسررتخود به اموری مانند فعا یتها

 د:نباشخدمات زیر می یهئوظف به اراجهان م
 

 ریزیبرنامه 

 ریزی مدیریتبرنامه 

  حمل و نقل عمومی 

 محافظت از آتش و سایر بالیا 

 تأمین ف ای س ز 

 تأمین پاکیزگی 

 زی اسازی ف ای عمومی 

 اداره امور گورستان 

 بارهای میوه و ترهاداره بازارهای عمومی و میدان 
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 تأمین خدمات فرهنگی و فرامتی 

 جلز توریست 

 محیطی و بهداشتیارایه خدمات زیست 

 های ت اری و صنعتیگذاریتسهیل سرمایه 

 ها، تأسیسات و ت هیزات شهریتأمین زیرساخت 

 

تنها در هفت حوزه، آن هم در املز موارد  ،شررده های یاداین در حا ی اسررت که در ایران از بین حوزه

 است، این هفت حوزه ع اتند از: به صورت ناقص، وظایفی برای شهرداری تعریف شده

 ریزی و طراحی توسعه شهریبرنامه 

 خدمات شهری 

 تفریحی -خدمات فرهنگی 

 زیست حفاظت از محیا 

 نظارت و کنترل ساختمانی 

 هاتأمین زیرساخت 

  مدیریت 

 ما ی 

)کاظمیان و سررعیدی  :بندی کرداز نظر موضرروعی در سرره دسررته ط قهتوان میها را وظایف شررهرداری

  .(27-35ص 1383رضوانی 

 گذاری شهریگیری و سیاستوظایف مرت ا با تصمیم -1

 گیری و هماهنگی امور شهریتصمیم 

o  ای با سطوح و نهادهای ملی و منطقه 3هماهنگی عمودی 

o   هماهنگی افقی با ادارات و نهادهای دو تی و محلی 

                                                 
ضوي را می3-  شتوانه نظری این مو سازمانپ سا بین نهادها و  شهرداری به عنوان نهاد و حلقه وا ستتوان در تلقی  . های محلی دان

کرده و در سررطح شررهر پیاده ای را رعایت های کالن ملی و منطقهرود سرریاسررتبر اسرراس این طرز تلقی، از شررهرداری انتظار می

د نقایص اسررت. دوطرفه ت دیل شررده قید و شرررط یکنماید. و ی دو مشررکل وجود دارد: اول انتظار هماهنگی به انتظار ت عیت بی

 ساختاری موجود است.
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 نظارت، کنترل و اجرای ضوابا و مقررات شهری 

 ریزی و سازماندهیوظایف مرت ا با برنامه -2

 ریزی شهریبه برنامه وظایف مربوط 

 4ریزی اقتصادی و تأمین ما یبه برنامه وظایف مربوط 

o  اقتصادی شهر -مدیریت ما ی 

o   شهرداریمدیریت و تأمین ما ی 

 وظایف مربوط به امور اجرایی و خدماتی -3

 وظایف عمران شهری 

o  حمل ونقل شهری، شامل ش که تأسیسات و وسائا حمل و نقل عمومی 

o  ای اد و احداث ف اها و اماکن شهری 

o  زی اسازی و به ود محیا شهری 

o  سازیبرداری از تأسیسات، تسهیالت و ت هیزات شهری و خانهاحداث، ای اد و بهره 

 وظایف خدمات شهری 

o  تنظیف و نگهداری معابر، ف اهای شهری و عمومی، انهار و م اری آب و فاضالب 

o  آوری و دفش بهداشتی زبا هجمش 

o  نشانی و ایمنیارایه خدمات آتش 

o  گذاری و ...ساماندهی م لمان شهری شامل نامگذاری معابر، اماکن و نصز تابلو، پالک 

 وظایف خدمات عمومی و اجتماعی 

o  ... خدمات مربوط به حفاظت محیا زیست در زمینه آب و هوا و 

o   مدیریت حمل و نقل شهری عمومی 

o   مداخله در ش که توزیش کاالها و خدمات 

o  اطالي رسانی عمومی در زمینه امور شهر و شهرداری 

ستردهدر م موي می شهرداری بزرگترین و گ شهری میتوان گفت:  شد و معموالًترین نهاد  تی ماخد با

ضه می ستکه این نهاد به مردد عر ست جامعی از وظایف قانونی و معت ر  ،دارد متعدد و متنوي ا اگر چه فهر

                                                 
 باشد.نمی حیحانتظار خودگردانی ما ی شهرداری بدون داشتن منابش، ابزارها و اختیارات قانونی الزد ص -4
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ست به ارزیابی و تحلیل چگونگی ان اد وظایف و شهرداری ساس آن فهر ست تا بتوان برا سترس نی ها در د

 کیفیت خدمات ارائه شده پرداخت. 

ها ، قانون شررهرداریاسررت ها به طور مشررروح پرداختهشررهرداریترین قانونی که به شرررح وظایف مهم

سال  صوب  صالحیه 1334م ست.ها و ا حاقیهو ا شهرداری در این قانون را می های متعدد آن ا توان وظایف 

شتی، خدمات عمومی و خدمات اجتماعی تفکیک کرد که در جدول   1به پنج گروه عمرانی، نظارتی، بهدا

 ست. به اختصار ارائه شده ا

 

 های اخیر عرفاً یا قانوناً به وظایف شهرداری اضافه شده استوظایفی که طی سال1جدول 

 وظیفه وظیفه

 احداث سا ن مطا عه  -

 حفر چاه -

 هاکشی خیابانخا -

 های مطا عاتیپروژه -

 های بهداشتی عمومیاحداث سرویس -

 احداث پارکینگ -

سرویس - شنایی میادین،  شتی و رو های بهدا

... 

 سازهای شهری ونظارت بر ساخت -

 معاینه فنی خودرو -

 بندی شهرآذین -

 نصز تابلوهای ت لییاتی -

 رفش سد معت ر -

 نصز تابلوهای راهنمایی و اطالعات شهری -

 هاهای یادبود و تندیستهیه و نصز ا مان -

 هااحداث و نگهداری موزه -

 منظوره(تفریحی )چند –های فرهنگیاحداث م تمش -

 نقل س ک و سریش شهری )مترو(وبه ود و توسعه حمل -

 نقل س ک شهری )تاکسی و ...(وبه ود و توسعه حمل -

 احداث تقاطش میر همسطح -

 های مسافربریاحداث و تکمیل پایانه -

 ها، جداول و ...(آمیزی )معابر، پلرنگ -

 .(نورپردازی)حاشیه انهار، ف اهای عمومی، میادین و .. -

 های هوشمند نظارت تصویری و ...نصز سیستم -

ها و م لمان شررهری احداث آبنما و نصررز اسرر اب بازی -

 ها و ...()میز و نیمکت پارک

به توزیش میوه و تره - یادین امور مربوط  حداث م بار و ا

 بارمیوه و تره

امور فرهنگی و هنری و ورزشررری، سرررینمایی و تئاتر و  -

 مستندات و موسیقی 

  امور رفاهی و تفریحی -
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 ها بر اساس قانون به تفکیک پنج گروهوظایف شهرداری 2 جدول

خدمات 

 اجتماعی
 عمرانی نظارتی بهداشتی خدمات عمومی

های ای اد کالس

 سوادیبا بی م ارزه

گذاری معابر و ناد

  وحه نصز

های تعیین محل

 دفش زبا ه میصوص

نظارت و مراق ت در 

اوزان و  صحت

 هاقیاسم

نگهداری و تسطیح 

 و آسفا ت معابر

 نگهداری اطفال

 سرپرستبی

اقدامات میتلف 

 برای

 نظافت و زی ایی شهر

جلوگیری از فروو 

 فاسد اجناس

 نظارت بر حسن اداره

 فروو گوشت و نان

اتیاذ تدابیر برای 

 حفظ شهر از سیل و

 حریب

تهیه آمار مربوط به 

 امور شهر،

 موا ید و متوفیات

های میدان تعیین

برای خرید و  عمومی

 فروو

مراعات شرایا 

بهداشتی در 

 هاکارخانه

 نظارت بر امور صحی

 وراناصناف و پیشه

ای ادمسا یانه و 

 گورستان

 جلوگیری از تکدی

های تعیین میدان

برای  عمومی

 پارکینگ

 جلوگیری از ای اد

 صنایش مزاحم

مراق ت نس ت به ارزانی 

 فراوانی خواروبار و

 یهاخانه ساخت

 ارزان قیمت

 تأسیس پرورشگاه
نصز تابلوی 

 اعالنات

 جلوگیری از فروو

 اجناس فاسد
 نصز برگه قیمت

ای اد و توسعه 

 هاها و کوچهخیابان

 )معابر(

تأسیس مراکز 

 درمانی

ان ارهای  نگهداری

 عمومی

مراعات در 

 هاپاکیزگی گرمابه
 رفش خطر از بناها

 ها ومیدان ای اد

 عمومیهای باغ

 تأسیس کتابیانه
حفظ آثار و ابنیه 

 باستانی

از شیوي  جلوگیری

 امراض
 ای اد باغ کودکان مقابله با سد مع ر

 تأسیس نوانیانه
نگهداری م اری 

 هاآب

مراق ت در امور 

 بهداشت
 ای اد ورزشگاه تهیه مقررات صنفی

- 
 تأمین آب

تنظیف م اری آب 

 و فاضالب
 م اری آبای اد  صدور پروانه ساختمان

- 
 تأمین روشنایی

تنظیف ان ارهای 

 عمومی

- 
 تنقیه قنوات شهر

 - - ای اد آبریزگاه گذاری اماکنشماره -

 - - ای اد حماد عمومی - -

 - - خانهای اد رختشوی - -
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شهرداری ست  شهرداری، هزینهبدیهی ا شهر و  ستای ان اد وظایف فوق ا ذکر و نیز اداره   هاییها در را

شهرداریمتحمل میرا  ای از خدمات پاره یها به منظور ان اد برخی از وظایف و ارائهشوند. عالوه بر این، 

ستقیماً سز با نوي وظیفه یا خدمت مورد به جای اینکه خود م شوند ان اد این وظایف را متنا ظر ن وارد عمل 

ا نامیده ههای وابسته به شهرداریسازمان ها نیز کهاین سازمان کنند که قاعدتاًها واگذار میبه برخی سازمان

های یک شررهر یا کل هایی خواهند شررد. بنابراین کل هزینهان اد وظایف خود متحمل هزینهبرای شرروند می

ای هها و هزینههای خود شهرداریها باید متحمل شوند متشکل از هزینههایی که در حقیقت شهرداریهزینه

 باشد. ته میهای وابسسازماناین  به مربوط

ها، در قا ز نیز با توجه به وظایف شرررهرداری آنهاهای وابسرررته به ها و سرررازمانهای شرررهرداریهزینه

گردد که هر یک از این ها ث ت میها و سررازمانهای عمرانی در بودجه شررهرداریهای جاری و هزینههزینه

 باشد. هایی میدو دسته نیز خود شامل زیرم موعه

اما  ،کنندمی های جاری و عمرانی ث تهای خود را در قا ز هزینههای کشررور هزینهشررهرداریاگر چه 

سته شهرداریبندی کلی نیز میدر یک د سازمانتوان م موي میارد  سته به آنها را با توجه به ها و  های واب

 شود به سه دسته کلی تقسیم کرد:هایی که میارد صرف آنها میماهیت فعا یت

ضعیت موجود گهداری شهرمخارج ن -1 شهر، حفظ و صرف محافظت از  : منظور میارجی است که 

شهر، ترمیم و جلوگیری از مستهلک شدن وسایل، ت هیزات، ماشین آالت، ساختمانها، خیابانها و ..... شهر 

های جاری هزینه های تشررکیل دهندهود. بدیهی اسررت ما ز آیتمشررو آنچه که مرت ا با شررهر اسررت، می

 گیرند.ها در این نوي میارد جای میشهرداری

شهرمخار -2 سعه  شهر میارجی می :ج تو سعه  سترو، منظور از میارد تو سعه، گ شد که زمینه تو با

شهر را فراهم می شد و به ود  شرفت، ر ست که ما ز آیتمپی شکیل دهندهسازد. بدیهی ا های نههزی های ت

 گیرند.در این نوي میارد جای می آنهای وابسته به هاهای عمرانی سازمانها و نیز هزینهعمرانی شهرداری

میارد اسررت که در ارت اط نوعی منظور  مخارج خدمات خاص ارائه شددده برای شددهروندان  -3

باشررد و من ر به آسررایش، ارائه تسررهیالت و رفاه برای شررهروندان مسررتقیم با ارائه خدمت به شررهروندان می

ده ترین آیتم تشکیل دهنها، عمدهسازمانهای وابسته به شهرداریگردد. بدیهی است میارد جاری اک ر می

 باشد.این نوي از میارد می
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ها از هر نوعی که باشد و به هر صورتی که دسته اما میارد اداره شهر و به طور کلی میارد شهرداری

 ی این میارد ما تأمینها از چه طریقی به سررازد که شررهرداریبندی شررود این سررؤال را در ذهن تداعی می

 پردازند. می

شهرداری بارهدر واقش اگر چه بحب در سمت میه اها، از یک طرف بوظایف  شهرداریین  ها رود که 

 هاای شهرداریشوند و در واقش موضوي ساختار هزینهشان متحمل میهایی را برای اجرای وظایفچه هزینه

شررود و موضرروي ها کشرریده میما ی این هزینه تأمینسررازد، از طرف دیگر نیز به سررمت نحوه را مطرح می

ما ی چنین  تأمینها برای کند چرا که بدیهی اسررت شررهرداریها را مطرح میسرراختار درآمدی شررهرداری

 باشند.میارجی نیازمند منابش درآمدی می

شهرداری صلی ها بر اساس قوانین و مقررات در قا ز هفت دسته ادرآمدهای عمومی یا منابش درآمدی 

 شوند که ع ارتند از:ها وصول و ث ت میتوسا شهرداری

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی  .1

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی .2

 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری .3

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری .4

 کمک های اعطایی دو ت مرکزی .5

 ها اعانات، هدایا و دارایی .6

 منابش تأمین اعت ارسایر  .7

 

 ها در ايرانسیر تحول تاريخی مديريت شهری و شهرداری

شدند و ان من ستقل   هاییشهرهای اروپایی از قرن یازدهم تا چهاردهم میالدی به تدریج از دو تها جدا و م

اداره امور شرررهرها بر اسررراس عدد تمرکز شرررکل گرفت.  ،برای اداره امور آنها تشرررکیل گردید. از این رو

 بردد را  یت رفاه مرئوعالوه، در بسرریاری از کشررورهای اروپایی فعا یتهای کلیسرراها و سررازمانهایی که مسررهب

عهده داشتند، کاهش یافت. در نتی ه قوانین از انحصار حکاد بیرون آمد و دخا ت مردد در امور شهر بیشتر 

 به مفهود امروزی شکل گرفت. "شهرداری"شد. سران اد 
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های حکومتی متمرکز که حکومت مرکزی توانایی اداره تمامی از سرروی دیگر، در بسرریاری از سرریسررتم

ها واگذار کرد. ضمناً از سازمانهای ار قسمتی از اختیارات خود را به شهرداریامور کشور را نداشت، به اج 

 های خود استفاده نمود.ای از هدفای جهت دستیابی به پارهمحلی نیز به عنوان وسیله

شهرداری  سبنابراین،  سو م سمتی از نیازمندیئوها از یک  سوی دیگر ل ان اد ق های محلی گردیدند؛ از 

ش شاور و نمایندگی حکومت را به عنوان کار سمت م شهر و مورد اطمینان مردد،  ناس و راهنمای اجتماعی 

های محلی تشرررکیل شرررد و همیاری مردد در امور و در امور رفاهی محل احراز نمودند. در نتی ه، ان من

خدمات عمومی زیادتر گردید؛ به این ترتیز، کارهای بسرریاری که جن ه محلی داشررت به مردد همان محل 

 ان اد آنها اقداد کنند. برایسپرده شد تا با تعاون و همکاری یکدیگر 

ضوي  صر مو شورهای جهان معا سیاری از ک صی  "خودگردانی "یا  "خودیاری"در ب محلی اهمیت خا

طور م ال، در ه شررود. بصررورت خودگردانی محلی اداره میه و بسرریاری از امور محلی باسررت پیدا نموده 

محلی در قانون اسرراسرری آن کشررور منظور شررده اسررت. کارل کنوتن عملکرد کشررور سرروئد، خودگردانی 

 کند:گونه بیان می حکومتهای محلی را در سوئد این

های میر متمرکزی که به این ترتیز ممکن گردیده، موجز پیشرررفت بسرریاری در توسررعه گیریتصررمیم "

  "است. فرهنگی سوئد شده و اقتصادی، اجتماعی

شهرداریمعموالً، خودگردانی  سوئد از طریب  شوراهای ها و خود گردانی منطقهمحلی در  ای از طریب 

سررنت تارییی اسررتوار بوده و اصررول آن در م موعه قوانین  رگردد. این سرریسررتم حکومتی باسررتان اجرا می

شهرداری ضر  ست که در حال حا شایان ذکر ا ست.  سوئد منعکس ا شور  ها وظایف دیگری از حکومتی ک

سا مندان، کمک به خانواده اری، مراق ت از کودکان بیق یل آموزو اج ست و  ستمند و حسرپر فظ های م

شهر را ب تأمین شهرداری عهده دارند. رامنیت  سفه وجودی  صوالً فل شانه هاا گرایش حکومت مرکزی به  ین

ست عدد تمرکز بوده  شهرداریا را  دها بتواند خوتا حکومت مرکزی با واگذاری خدمات و امور محلی به 

 ههای کالن جهت پیشرفت کشور را بریزی و اجرای برنامهگیر رها ساخته و فرصت طرح از امور دست و پا

 دست آورد. 

آن ساختار منس م ق ل از . باشده.و می 1285ها در ایران مربوط به سال شهرداریرسمی سابقه تشکیل 

ار ی شهرها در انحصیکلیه امور اداری و ق ادر نتی ه ای به عنوان شهرداری وجود نداشته است. و یکپارچه

ستدو ت مرکزی بود شهر به چند دهه توان گفت می، ه ا سمی برای اداره امور  ستین نهادهای ر شینه نی پی

گردد. در این دوره برای او ین بار سازمانی ق ل از انقالب مشروطه و به دوران حکومت سلسله قاجار باز می
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سمی تحت عنوان  سابیه"ر شع ه به نامهای ت "احت سابیه"شکیل گردید که دارای دو  بود.  "نظیفت "و "احت

وظیفه مهم این سازمان، سازماندهی به امور اصناف و ان اد امور عمومی شهر و به اعت اری نظارت بر حسن 

شهروندان و تابعیت آنان از حکاد بوده سابیه، اداره امور روزمره و اجرا رفتار  ست. در احت سیا شهر از  ی وی 

)که همان مدیر احتسرررابیه بود( سرررپرده شرررده بود تا در چارچوب این سرررازمان به  "کالنتر"حکاد به عهده 

 "دارومه"دهی امور جاری شهر اقداد نماید. در اجرای وظایف مدیر احتسابیه اشیاصی مانند هدایت و نظم

 تند.رفی وی به شمار مییکردند و در حقیقت بازوی اجرابه او کمک می "محتسز"و 

ی که در این دوره قانون مدونی برای نظم امور شرررهری و تعیین حقوق و وظایف شرررهروندان یاز آن ا

گرفتند. در این زمان قوانین تصمیم میدر این امور حاکم و کارگزاران وی شیصاً  وجود نداشت، از این رو

صاحز  ،گردیدشري نیز تا حدی رعایت می شري در امور حقوقی و انتظامی  سوی ورأی بودند ق ات   از 

صوب می شاه یا حاکم در مقاد خود من شري بود و پاد شري نیز به عهده ق ات  سیر قوانین  شدند، تع یر و تف

ه به هایی که کالنتر، دارومه و محتسررز در این دورو یتئبا توجه به مسرر بسررتگی به اسررتن اط ایشرران داشررت.

شتر نهادی معادل  سابیه بی سازمان احت شتند،  شمار میعهده دا شهربانی کنونی( به  شنظمیه )  اهتی به رفت و 

شت. اما باید  شهرداری ندا شرفته جهان حفظ گفت بلدیه یا  شورهای پی سیاری از ک ضر در ب که در حال حا

شهر  شهرداری  برنظم  ستعهده  شهرداری ان اد وظیفه ا شهردار و مدیریت  شهر نیز زیر نظر  ، حتی پلیس 

شرررهرداری را باید مربوط به دوره پس از مشرررروطیت دانسرررت. با بروز انقالب کند. اما فعا یتهای نوین می

ی تحصرریل کردگان و روشررنفکران با نظامهای اروپایی و نیز یمشررروطه، تحت تأثیر نفوذ فرهنگی و آشررنا

سته شورخوا سی و اداری ک سیا سی در نظاد  سا  زاد ا همچنین ،های مردمی برای ان اد تیییرات و تحوالت ا

ها و نیازمندیهای عمومی، موضرروي تیییر و اسررتقرار نظاد جدید اداری به طور جدی ن اد خواسررتهدو ت به ا

مطرح شد. کلیت این نظاد از سیستم اداری کشور فرانسه اقت اس شد و همراه با سیستم متمرکز بود. به همین 

رانسه سه از قوانین ف بالفاصله پس از تصویز قانون اساسی، سه قانون مهم دیگر که هر 1285 حاد در سال 

و بلحیک اقت اس شرررده بودند، برای وادار کردن دو ت به ان اد خدمات عمومی به تصرررویز شرررورای ملی 

 رسید:

  شمسی 1285قانون ان منهای ایا تی مصوب 

  شمسی 1285قانون بلدیه مصوب 

  شمسی 1285قانون تشکیل ایاالت و والیات و دستورا عمل حکاد مصوب 

 تیارات زیادی برای حکومتهای محلی منظور شده بود. در این قوانین، اخ
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سوب می شهرداری در ایران مح شکیل  ن شود و به ع ارت دیگر، او یقانون بلدیه، او ین م وز قانونی ت

اقداد برای تشررکیل یک نهاد رسررمی برای مدیریت شررهری در قا ز نظاد جدید اداری ایران اسررت که در 

شهرهای بزرگ به اجرا گذ شد. این قانون اختیارات محدودی را برای ان من بلدیه و اداره پایتیت و  شته  ا

اجتماعی الزد از سرروی مردد و اع ررای  یهبلدیه قائل شررده بود. اما به هر حال به د یل عدد آمادگی و ت رب

وجود نیروهای محلی از طرف دو ت مرکزی موجز  ها و نیز ویحگی تمرکزگرایی و عدد تحملاین ان من

)کاظمیان و  کندهای مورد اشرراره ، دو ت با دسررتور م لس اقداد به انحالل ان من1289سررال شررد که در 

 .(34ص 1383سعیدی رضوانی 

تشررکیالت مدیریت شررهری در این دوران به سرره عنصررر ان من بلدیه، ادارو بلدیه و اداره نظمیه محدود 

شررد: اداره میاه، که قناتهای وقفی یهای زیر مشررود. تشررکیالت اداره بلدیه به عنوان نمونه شررامل قسررمتمی

ساختمان و اداره شهر را اداره می شت، اداره ارزاق، اداره  شهر را بر عهده دا سانی  کرد و در واقش وظیفه آبر

اداره صحیه و معاونت عمومی بلدیه تهران نیز  1300قسمت خیریه و در سال  1288روشنایی. بعدها در سال 

 به این فهرست اضافه شدند. 

شهر بر  از صویز عوارض  جمله وظایف عمده ان من بلدیه در این قانون، عالوه بر موارد پیش گفته، ت

اسررت که درآمدهای بلدیه از محل ما یات بر  گذار بر این بودهقانون بلدیه اسررت. نظر قانون 70اسرراس ماده 

انین ها، قوشرود. در این دوران برای تقویت بنیه ما ی بلدیه تأمینسراختمان و اراضری واقش در محدودو شرهر 

سال  شد. از جمله در  صویز  شد که به موجز آن، ما یات  1288میتلفی ت صویز  قانون نواقل در م لس ت

ال شررد. در سرر)اسررز، االغ، قاطر، شررتر، گاری و دوچرخه( به نفش بلدیه دریافت می هاماهانه از کلیه بارکش

ستیالت اعم نیز قانون  1294 ساالنه م صد عایدات مطلب  سید و به موجز آن پنج در صویز ر ستیالت به ت م

 شد. از اینکه در اجاره باشد و یا صاحز آن خود استفاده و یا سکونت داشته باشند، به عنوان ما یات اخذ می

ت ا یات مسرتیالها به وسریله ادارات ما یه از محل درآمدهای مبه این ترتیز، در این دوران بودجه بلدیه

های ما ی و میرما ی دو ت شرده اسرت. عالوه بر این، کمکو پرداخت می تأمینهای راه و نواقل، و ما یات

 (من ش ها بوده است. )همانمرکزی نیز از منابش درآمدی مهم بلدیه

صلی نظاد اداربه طور کلی ویحگی سا های های ا صله  شهرها در فا زیر را در موارد  1285-1309و امور 

 بندی کرد:توان خالضه و جمشمی

 گذاری نظاد جدید مدیریت شهریپایه -ا ف

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



26     یشهرکالنتوسعه پایدارو ما ی مناسز  تأمینساختار 

 

 

نظاد مدیریت شررهری برای او ین بار بر اسرراس اصررل انتیابی بودن از سرروی شررهروندان و پاسررخ گویی 

 شهردار در مقابل ان من بلدیه و نه مقامات دو ت مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

 برونزا بودن ای اد بلدیه -ب

 وپایی بود.های ار، روشنفکران، شاه و سایر مسئوالن با نظادهاهای اد بلدیه نتی ه آشنایی تحصیل کرد

 وابستگی ما ی به دو ت مرکزی -د

 محدودیت اهداف و وظایف بلدیه -د

محدود به خدمات شررهری بسرریار سرراده بود و هیچ گونه وظیفه عمرانی و  ،دامنه اهداف و وظایف بلدیه

 توسعه شهری را بر عهده نداشت.ریزی برنامه
 

 (1309-1328های ايران در دوره اول حکومت پهلوی )مديريت شهری و شهرداری

سال  صویز قانون جدید بلدیه در  شهرداری یه، نقط1309ت شهری و حیات  ها عطف دوره جدید مدیریت 

ضرورت ت دید نظر  سوی حکومت مرکزی به همراه  صارطل ی قدرت از  ست. تمرکزطل ی و انح در ایران ا

شهرداری ساختار  صویز قانون جدید و  یو ی عمده ها، به ویحه به  حاد منابش و اعت ارات ما ی، دالیلدر  ت

 (من ش ها موجز شد: )همانیهردارون تیییرات عمده زیر را در وضعیت ش. این قانباشندمی 1285قانون 

 )واگذاری اختیار تعیین شهردار )رئیس اداره بلدیه( به وزارت داخله )کشور 

 واگذاری اختیار انتیاب نهایی ترکیز ان من بلدیه به وزارت داخله 

 تصویز بودجه شهرداری توسا وزارت داخله 

  به وزارت داخله برای پرداخت اجرت مهندسان بلدیهدرآمد شهرداری  %20پرداخت 

، به د یل ابهامات زیاد قانون اشرراره شررده، قوانین متعدد دیگری نیز به 1312تا  1309ا  ته طی سررا های 

سید. صویز ر شهرداریبه طور کلی ویحگی ت شهری و  صلی مدیریت  سا های های ا تا  1328های ایران در 

 (من ش مان، شامل موارد زیر است: )ه1309

 وابستگی هر چه بیشتر مدیریت شهری به دو ت مرکزی 

 توجه به عمران شهری و شهرسازی 

 هاانحطاط در ساختار سازمانی شهرداری 

 عدد توجه به مشارکت مردد درحکومت و توسعه 
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 (1328-1332های ملی )های ايران در دوره نهضتمديريت شهری و شهرداری

سال  شده از  شینی در ایران تداود دوره رکود آماز  شهرن شهری و  شد   1320اگر چه این دوران به  حاد ر

ست شهرداریا شهری و  صات مدیرت  شی  -هر چند کوتاه -ای متمایز و قابل توجهها دوره، اما به  حاد م

 :زیر است شامل موارد 1331و  1328شود. عمده تیییرات مهم به موجز قوانین سا های محسوب می

 تصویز تأسیس شهرداری توسا هیأت وزیران با پیشنهاد وزات کشور 

 تقویت و تصویز موقعیت ان من شهر 

 هابه رسمیت شناختن استقالل نس ی شهرداری 

 های پرسنلی تعیین سقف حقوق هزینه 

  درصد به فرهنگ )آموزو و پرورو(  5درصد درآمدها به بهداری و  10اختصاص 

  شور تعیین حدود حوزه ستان و وزارت ک شهر شورای  شهر،  شورای  شهرداری،  صویز  شهر به ت

 رسید.می

 

 (1332-1357های ايران در دوره مدرنیزاسیون)مديريت شهری و شهرداری

شروي می 1330در دهه شینی  شهرن شد  سال بار دیگر رونب و ر یابد، ادامه می 1339شود. در این دوره که تا 

ناگفته نماند که رونب این دوره برخالف رونب دوره اول پهلوی، نتی ه شررود. شررهرنشررینی آماده جهش می

سائل  ست که م ست. در همین دوران ا شهرها صادی در  شور به درآمدهای نفتی و تمرکز مازاد اقت اتکای ک

و یافتن راه حلی برای آنها برای دو ت مرکزی دارای اهمیت  شرررودمی شرررهری به طور بسررریار جدی پایدار

 شود. ری میسیاسی و اعت ا

شهرداری شهری و  سید کهطی این دوره قوانین مهمی در ارت اط با مدیریت  صویز ر ند اع ارت ها به ت

  :از

 (1345و اصالحی  1334)مصوب  هاقانون شهرداری

 (1339ها )الیحه مربوط به تملک اراضی مورد نیاز به وسیله شهرداری 

 ( 1341الیحه قانونی ان منهای ایا تی و والیتی) 

 (1345نامه اصالح اختیارات استانداران )تصویز 

 ( 1343قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن) 

 ( 1351قانون تأسیس شورای عا ی شهرسازی و معماری) 
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 عناصر جدید سیستم مدیریت شهری در این دوره: 

 سازمان برنامه و بودجه 

 وزارت مسکن و شهرسازی 

 اتحادیه شهرداری های ایران 

 ها)فنی( استانداریدفاتر مهندسی 

شهرداریترین ویحگیمهم شهری و  ستم مدیریت  سی توان به موارد های ایران در این دوران را میهای 

 زیر خالصه کرد: 

 گیری و گسترو مسائل شهری جدید در نتی ه اعمال ا گوی مدرنیزاسیون در عرصه اقتصاد و شکل

 مدیریت کشور

 ر از روند شهرنشینیریزی کشوتداود ت عیت مدیریت و برنامه 

 هویتی هر چه بیشرررتر تداود و تشررردید وابسرررتگی اداری، سرررازمانی و ما ی به دو ت مرکزی و بی

 هاشهرداری

 ریزی رسمی شهری در ایرانبرنامه شدن مدیریت نهآماز و نهادی 

 هاگسترو وظایف شهرداری 

 

 های ايران پس از پیروزی انقالب اسالمیمديريت شهری و شهرداری

سطح  شور در  شورایی ک سی جدید بر اداره  سا شور، قانون ا سی ک سیا پس از انقالب و تیییر بنیادین نظاد 

کشوری، استانی، شهرستانی، شهری و روستایی تأکید ورزید. در همین راستا، به منظور ای اد سیاست عدد 

های مردمی در تمرکز در اداره عمومی و ضررورت سرپردن امور محلی به دسرت مردد محل، تشرکیل شرورا

های مشررارکت مردد در پیشرر رد سررریش برنامه تأمینتدوین قانون اسرراسرری مورد توجه قرار گرفت و برای 

ون ای در قاناجتماعی، اقتصررادی، عمرانی، بهداشررتی، فرهنگی، آموزشرری و سررایر امور رفاهی، جایگاه ویحه

 اساسی به آن اختصاص یافت. 

  :به شرح زیر استهای ایران در این دوران و شهرداری های سیستم مدیریت شهریمهمترین ویحگی

  صره سال  52به موجز بند ب ت  صوب  شهرداری 1362قانون بودجه م شور مقرر گردید که  های ک

 کاهش گذاشت ورو به ها های دو تی به شهرداریسا ه به خودکفایی برسند. کمک 3ریزی طی یک برنامه

شهرداری س ت آن در بودجه  صد به  60ها از ن صد تنزل یافت.  5در شهرداری بادر صویز این قانون،  ها ت

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



  29    یفصل اول: ادبیات نظر  

 

 

های دو تی، با چا ش بزرگ شررردند، اما در پی قطش کمکپس از سرررا ها از زیر چتر حمایت دو ت خارد 

شهرداری شدند. این امر موجز کاهش توانایی  ها در ارائه خدمات تأمین منابش درآمدی سا یانه خود مواجه 

 . گردیدشهری شد که بیشترین مشکل نصیز شهرهای کوچک و محرود های و ان اد طرح

 ه ارهای محلی و تقویت نقش مرکزی دو ت و وزارت کشررور در ادت ررعیف هرچه بیشررتر نظارت

. ا  ته در حال حاضررر هاهای شررهر و اتحادیه شررهرداریامور شررهرها در نتی ه انحالل نهادهایی مانند ان من

شهرداری ساسازمان  شهرداری 1381ل ها که در  ست جای اتحادیه  شده ا سیس  ست و نیز تأ ها را گرفته ا

د تا حدودی نقص ت ررعیف نشرروسررال یک بار با رأی مردد انتیاب می 4شررورای اسررالمی شررهرها که هر 

 های محلی را برطرف کرده است.نظارت

 شی از رأی مردد یا ن سمیت آن نا ست که اقتدار ر  مایندگانشهرداری یک نهاد عمومی میردو تی ا

ست. با این حال، در ایران هیچ ستقالل عمل ا ست و در قلمرو ظایف خود دارای ا شهرداریمردد ا ها به گاه 

تلف تحت نفوذ و سررریطره یهای مو همیشررره به درجه اندطور کامل از این اسرررتقالل قانونی برخوردار ن وده

 اند. حکومت مرکزی قرار داشته

 گذاری شورا بویحه در عرصه روابا بین سازمانی و سیاست گیریکاهش قدرت و اختیارت تصمیم

سازمان صر و  شهرداری و امور تماد عنا س تاً زیاد آن به نهاد  شدن ن شهری و محدود  های مؤثر در مدیریت 

 (.89، ص 1383مربوط به آن )کاظمیان و سعیدی، 

 

 ها در ايرانبررسی روند توسعه کمی شهرداری

های کشررور آمده اسررت. بر گیری شررهرها به تفکیک اسررتانها و شررکلریروند تاسرریس شررهردا 1در جدول

ها بیش های کشور و یا بیش از یک چهارد از شهرداریاز کل شهرداری %4/26های این جدول،اساس داده

سابقه فعا یت دارند. تعداد قابل توجهی از  سا های 154از نیم قرن  سیس  1320تا  1290شهرداری که بین  تأ

شهرداری 80سال و بع ی 75ز قدمتی بیش از اند، اشده شهرهای بزرگ کنونی سال برخوردارند که  های 

 اند. مشهد و شیراز از آن جمله اصفهان، چون تهران، ت ریز،

سازمانشکل سیس  شهرداریگیری و تأ سال ها،های محلی یا  صعودی  1310-1300های طی  سیر  با 

 است.  قابل توجهی داشته و با تأنی بیشتر ان اد شدهافت  1330-1311مواجه شد و سپس در دو دهه 

 ،های موجودشهرداری بیشترو  اندبه حداک ر تعداد خود رسیدهها ، شهرداری1350-1331های طی سال

 ند.اهها آماز نموداین سال فعا یت خود را از
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گیری شررهرهای جدید و شررروي فعا یت تا کنون با رشررد قابل توجهی شرراهد شررکل 1360های از سررال

تا کنون تقری اً  1361های های ای اد شررده طی سررالای که شررهرداریهای نو پا هسررتیم، به گونهشررهرداری

 باشد. می 1320-1290های ای اد شده طی سه دهه معادل کل شهرها و شهرداری
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1290-1373ها سیس شهرداریأتاريخ ت قدمت شهرهای مختلف به تفکیك استان و 3جدول   

 استان
 تعداد

 شهر

 1361از  1351-60 1341-50 1340-31 1321-30 1320قبل از 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/23 9 - - 3/10 4 2/28 11 7/7 3 8/3 12 39 آذربايجان شرقی

 1/9 2 - - 2/18 4 7/22 5 2/18 4 8/3 7 22 غربی آذربايجان

 3/13 2 - - 80 12 - - - - 7/6 1 15 ايالم

 8/17 10 4/5 3 5/37 21 1/16 9 4/5 3 8/1 10 56 اصفهان

 6/17 3 - - 9/5 1 4/29 5 9/5 1 2/4 7 17 کرمانشاه

 4/15 2 7/7 1 3/46 6 4/15 2 - - 4/1 2 13 بوشهر

 8/25 8 6/22 7 9/12 4 9/12 4 2/3 1 6/2 7 31 تهران

 50 9 2/22 4 1/11 2 6/5 1 - - 1/1 2 18 بختیاری وچهارمحال

 5/13 7 9/1 1 5/13 7 2/19 10 5/13 7 5/3 20 52 خراسان

 4/21 6 - - 1/7 2 7/35 10 6/3 1 1/3 9 28 خوزستان

 50 6 - - 3/8 1 7/16 2 - - 25 3 12 زنجان

 6/28 4 - - 1/7 1 4/21 3 1/7 1 7/3 5 14 سمنان

 3/31 5 - - 3/31 5 3/6 1 7/18 3 5/1 2 16 بلوچستان سیستان و

 2/37 16 3/2 1 3/16 7 6/11 5 7 3 6/2 11 43 فارس

 3/27 3 - - 1/9 1 2/18 2 2/18 2 3/2 3 11 کردستان

 5/4 1 6/13 3 1/9 2 4/36 8 2/18 4 2/1 4 22 کرمان

 50 4 5/12 1 5/37 3 - - - - - - 8 مدبويراح کهگیلويه و
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 استان
 تعداد

 شهر

 1361از  1351-60 1341-50 1340-31 1321-30 1320قبل از 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3/14 5 - - 1/17 6 20 7 4/11 4 1/3 13 35 گیالن

 - - - - 30 3 30 3 10 1 30 3 10 لرستان

 8 4 6 3 10 5 40 20 8 4 28 14 50 مازندران

 3/33 6 1/11 2 1/11 2 1/11 2 6/5 1 8/2 5 18 مرکزی

 1/23 3 - - 7/30 4 1/23 3 - - 1/2 3 13 هرمزگان

 4/21 3 1/7 1 3/14 2 3/14 2 - - 8/4 6 14 همدان

 40 6 - - 7/26 4 3/13 2 - - 20 3 15 يزد

 7/16 2 - - 3/33 4 7/16 2 7/16 2 7/1 2 12 اردبیل

 6/21 126 6/4 27 3/19 113 4/20 119 7/7 45 4/2 154 584 جمع

 های شهرداریها های افزایش درآمد و کاهش هزینهریزی عمرانی وزارت کشور، شیوهمأخذ: دفتر برنامه   
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 :فصل دوم

 

 ماليه عمومی شهري
 

 مقدمه

شكالت مالي  شار روزافزون م شهري كشورهاي در حال توسعه با ف سئولين نهادهاي  در طول دهه گذشته م

فزاينده  با رشد ،مداوم جمعيت شهرنشيناين كشورها به دليل رشد در حال حاضر اند، دست به گريبان بوده

 ،اين خدمات و ايجاد امكانات زيربنايي يهائكه توان آنها در ار اند، در حالينياز به خدمات شههههري مواجه

توانند يمكند. در اين شههراين نهادهاي حاكميت شهههري به دليل كمبود منابع مالي به هيچ وجه كفايت نمي

 به كار گيرند:  دو استراتژي را

 اول: استراتژي تهاجمي، كسب درآمدهاي بيشتر 

 ها و استفاده از پتانسيل بخش خصوصي.وري و مديريت هزينهبهره يدوم: استراتژي تدافعي، ارتقا

هاي محلي( و براي افزايش، انتخاب و وضهههع ها )حاكميتجهت افزايش منابع درآمدي شههههرداري

 :زير مد نظر باشدعمومي عوارض و مالياتهاي محلي بايد معيارهاي 

خواهد هاي خدماتي كه ميدقت و كوشههش: ماليات و عوارض وضههع شههده بايد در برآورد هزينه -1

يات ن مال يه  پا باشهههد. همننين نرا  بار كند از دقت الزم برخوردار  با افزايش قيمت، افزايشتأمين اعت  يز 

 جمعيت، رشد اقتصادي و غيره به طور خودكار باالتر رود. 

هاي اداره امور شهههر بايد به نسههبت توان مردم در پرداخت حفظ مسههاوات و عدالت: يعني بار هزينه -2

ستگ ،جامعه تقسيم شود. ماليات بر مستغالت ذاتاً عادالنه است يماليات و عوارض بين اجزا سبتاً زيرا واب ي ن

 نمايد. نيرومندي بين درآمد افراد، مشاغل و ميزان انتفاع آنها از شهر را منعكس مي
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شود در مقايسه با آننه آوري آنها مياي كه صرف جمعتوان اجرايي: منابع بر حسب زمان و هزينه -3

 با هم تفاوت دارند.  ،شوداز اين طريق كسب مي

 ات و عوارض هينگاه خوشههايند نبوده و مورد قبول همگان نيسههتپذيرش سههياسههي: پرداخت مالي -4

ستقيماً از افراد دريافت مي ضي كه م صا ماليات و عوار صو سته ،شود ()مخ ها و عوارض اي از مالياتاما د

 ت. آنها اس خوشايندتر از ساير

نه كه هزيبندي يك هدف دو گانه دارد. اول اينبازدهي اقتصادي: وضع و افزايش عوارض و ماليات -5

نمايد. زماني كه اقدام به كند و دوم رفتارهاي اقتصهههادي را كنترل ميالزم را براي ارائه خدمات فراهم مي

يات و عوارض مي يا افزايش مال يات دهندگان و پرداخت  ،كنندوضهههع  بايد اثر آن را بر تصهههميمات مال

 اري در نظر بگيرند.گذانداز و سرمايهكنندگان عوارض و تمايل آنها به كار، مصرف، پس

صل برخ نيدر ا شت قياز طر ازيمورد ن ميمفاه يف شده لذا ارجاع  ينظر اتيآزاد از ادب يبردا ضوع ارائه  مو

 به منابع نشده است. ميمستق

 انواع عوارض و مالیات

صي روش تأ نترياخذ ماليات معمولي شت از منابع بخش خصو ست. در واقع بردا مين مالي بخش عمومي ا

داده شهههود. ماليات نوعي تحميل اجباري اسهههت كه از منظر آن تعهدي بوده بدون آنكه جهت باز پرداخت 

( چرخه اقتصادي و نقاطي 1شود. در شكل شماره )ثيرات زيادي در چرخه اقتصادي ميأاقتصادي موجب ت

  .تواند پايه مالياتي قرار گيرد ترسيم شده استكه به صورت بالقوه مي
 

 
 چرخه اقتصادي و نقاط كلي دريافت ماليات و عوارض 1شكل 
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 .(1383توان به سه دسته تقسيم نمود )اكبري و ديگران، در اين چرخه انواع عوارض و ماليات را مي
 عوارض و ماليات در چرخه اقتصاديهاي توزيع پايه 1جدول 

 

 بر خانوار يا بنگاه -3بر فروش يا خريد  -2بر بازار مصرف يا بازار عوامل  -1

را با مشهههكالت زيادي همنون افزايش قيمت و ... مواجه  دريافت عوارض و ماليات، اقتصهههاد شههههر

ي ايجاد نمايد. براي به حداقل رسهاندن يتواند در وضهعيت چرخه اقتصهاد ناكاراكند. اين امر به نوعي ميمي

 معايب وضع ماليات و عوارض و داشتن يك ساختار مناسب موارد زير بايد مورد نظر قرار گيرد:

 ايد عادالنه باشد.توزيع بار عوارض وضع شده ب .1

 اي انتخاب شود كه حداقل مزاحمت را براي تصميمات اقتصادي ايجاد كند.عوارض بايد به گونه .2

 به ساير اهداف اقتصادي كمك كند)سرمايه گذاري(. .3

 راههاي استفاده از سياستهاي مالي را براي حصول به هدفهاي تثبيت و رشد اقتصادي تسهيل كند. .4

 عوارض و ماليات
 بر خانوار بر بنگاه

 خريدار فروشنده خريدار فروشنده

يد
تول
ت 

وال
ص
مح
ار 
باز
در 

 

 (5و4همه محصوالت)

بر خرده 

 فروشي
بر ارزش 

 (3افزوده)

 (2بر مخارج) - 

 بر بنزين - - بر سيگار برخي از توليدات

يد
تول
ل 
وام
ر ع

ازا
ر ب
د

 

 - عواملهمه 
ارزش افزوده انواع 

 (5درآمد)
 - (1بر درآمد )

 - برخي از عوامل

 بر حقوق

( ، بر 6پرداختي)

(، 7سود شركتها)

 (9بر امالك)

بر حقوق و 

( و 8دستمزد )

(10) 
- 
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 شفاف و روشن باشد. .5

 اداره و دريافت عوارض و ماليات بايد حداقل باشد. هزينه .6

 شود:عادالنه بودن توزيع بار عوارض و ماليات يكي از اصول اساسي است كه به صورت زير تعريف مي

بايد عوارض پرداخت كند. در ادبيات اقتصههادي به اين هر فرد به تناسههب اسههتفاده از خدمات عمومي 

بار آدام اسهههميت در كتاب ثروت ملل به آن اشهههاره كرد. يكي از گويند كه اولين  مورد اصهههل منفعت

فاوت تباشد. مورد ديگر ميمشكالت در اين بحث چگونگي محاسبه ميزان استفاده از خدمات عمومي 

به يك ميزان پرداخت كنند( دالت افقيمفهوم ع نايي يكسهههان  با توا با )افرعموديعدالت و )افراد  اد 

 . ري را بپردازند( استتوانمندي باالتر وجوه بيشت

تواند مصههرف، درآمد، سههود و هاي اخذ اسههت. اين پايه ميمورد ديگري كه بايد به آن توجه كرد پايه

 دارايي يا ثروت باشد. 

ي يهاي اقتصادي ماليات و عوارض امالك بايد داراي ويژگيهاتوان گفت براساس نظريهدر مجموع مي

 :استبه شرح زير  ويژگيهااد نكند. برخي از اين باشد تا براي سيستم اقتصادي مشكل ايج

 ثير چنداني بر افزايش قيمتهاي مسكن نداشته باشد.أت -1

 مستمر و پايدار باشد. -2

 هاي وصول آن نسبت به درآمدهاي آن كمتر باشد.هزينه -3

 محاسبه عوارض بسيار ساده باشد. -4

 توجه قرار گيرد.در وصول عوارض عدالت از نوع افقي و عمودي مورد  -5

 تمام معيارهاي اصولي عوارض در محاسبه آن مورد توجه قرار گيرد. -6

 ت.به عنوان مثال كنترل قيمتها گام برداش ،با دريافت عوارض بتوان در امر سياستگذاري اقتصادي -7

 

 انواع مالیات محلي

شكل صلي  ست كه هزينهدليل ا ضه كاال و گيري مالياتهاي محلي اين ا نين ساكرا خدمات عمومي هاي عر

توان به دو دسته هاي محلي را مي. مسائل مرتبن با مالياتكنندكنند، پرداخت مناطقي كه از آنها استفاده مي

 بندي كرد: كلي طبقه

 مالياتهاي محلي بايد از چه معيارهايي برخوردار باشد ؟  -

 چه مالياتهايي بايد به صورت محلي وضع و اخذ گردد ؟  -
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 هر ماليات براي اينكه به صورت محلي اخذ شود، بايد حائز شراين عمومي مالياتهاي محلي باشد. 

 تعريف ماليات محلي: ماليات محلي مالياتي است كه: 

  .سازدمقام محلي نرا و يا پايه آن را مشخص مي ●

 .داردعوايد حاصل از آن را براي مقاصد خاص خود نگه مي ●

بندي در سهه م ملي كم و بيش در سهه م محلي نيز محلي: اصههول اسههتاندارد مالياتبندي اصههول ماليات

 ردقابل اعمال اسههت. چند اصههل نيز وجود دارد كه فقن در مورد مالياتهاي محلي كاربرد دارد. اصههول فوق 

 .است ذيل به تفكيك تشريم شده

ست. -1 صل عدالت: در اينجا مفاهيم متداول عدالت افقي و عمودي م رح ا بدين معني كه در حوزه  ا

دهندگاني كه از وضع مالي مشابهي برخوردارد بايد ماليات يكسان بپردازند و سهم عمل مقام محلي، ماليات

 درآمد افراد كم درآمد نبايد بيشتر از سهم ماليات از درآمد افراد پردرآمد باشد. برماليات 

با -2 بايد موجب بهبود كارايي  يات محلي  شهههد. اين امر مسهههتلزم آن اسهههت كه اصهههل كارايي: مال

ه ه شهههده بيانگر تمايل بئدهندگان محلي به نحوي ماليات محلي را بپردازند كه اسهههتفاده از خدمات ارارأي

 پرداخت در ازاي آن باشد.

سابدهي ارا -3 شاهده: ح صل قابليت م ستگي ئا ه كنندگان خدمات به پرداخت كنندگان ماليات به اين ب

كه رأي دهندگان  بدارد  چه مبلغي  قاً  ند دقي يات ميه بدان مال ند. از اين رو ميصهههورت  توان گفت پرداز

 يابد.هاي كامالً مشهود ارتقا ميحسابدهي محلي از طريق ماليات

ضيه عدم تمركز اوتس  -4 صي مذكور در ق صي شد منافع كارايي تخ ستقالل محلي: اگر قرار با صل ا ا

(oatesب بايد دولتهاي محلي و ه (  يات محلي آزاد دسهههت آيد،  ها در تعيين نرخهاي مال رأي دهندگان آن

باشهههند. كنترل نرخهاي ماليات از سهههوي دولت مركزي به منزله اعمال نرا يكسهههان ماليات در سههه م ملي 

 خواهد بود.

صرفه جويي: از ديد مقام محلي، -5 صل  شد كه آوري مالياتهاي محلي نبايد به اندازههزينه جمع ا اي با

حاصل از ماليات صرف اداره نظام مالياتي شود. از ديد جامعه، ماليات محلي نبايد چنان  بخش اعظم درآمد

هاي حقوقي در خور توجهي براي وصههول هزينههمننين  ،وضههع شههود كه عدم پرداخت آن گسههترده باشههد

شودبايد كنند، كه از پرداخت ماليات اجتناب ميماليات و تنبيه افرادي  ستوضع  ريمه اين جدرك  . الزم ا

 ساده باشد و پرداخت آن بار سنگيني براي او نباشد.ها 
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س حي از خدمات كه اهالي محل به  -6 صل از ماليات براي تأمين مالي  صل كفايت درآمد: عوايد حا ا

شد و يا پايه مالياتي بايد انع افآن رأي داده سهولت قابل تعديل با شد. لذا نرا ماليات بايد به  اند، كافي با

شد. سترش يابد تا از  پذير با سترش مخارج گ شود و همپاي با گ يعني پايه مالياتي بايد در طي زمان بزرگ 

 مضيقه مالي اجتناب شود.

اما  ،اصل ثبات درآمد: يافتن مالياتي كه تحت تأثير روندهاي نامساعد درازمدت نباشد، دشوار است -7

ثباتي ثبات نباشههد. اين گونه بياز آن بي مدت درآمد حاصههل توان مالياتي را يافت كه حداقل در كوتاهمي

سأله در مواردي كه دولت مي شود. اين م سي به خدمات دولت محلي  ستر ستمرار در د تواند موجب عدم ا

تواند حادتر شههود. اگر خدماتي كه اسههتمرار آنها به دهد، ميمركزي اجازه اسههتقراض به دولت محلي نمي

تر خواهد بود. در اين حالت دولت رفاه باشهههد، اين وضهههع نام لوبافتد، جزء مهمي از برنامه مخاطره مي

سب صاد منا ساً تحت تأثير تغييرات ادواري اقت سا صل از آن ا ست كه درآمد حا ترين ماليات محلي مالياتي ا

 محلي نباشد.

 هجايي پايه مالياتي: نبايد نرا بالنسهههبه باالي ماليات محلي موجب از ميان رفتن پايهاصهههل عدم جاب -8

ن جهت ميه مالياتي شود، در غير اين صورت قواعد كفايت درآمد مالياتي و ثبات آن نقض خواهند شد. به

 هاي مالياتي كه به شدت متحركند، وضع شود. مالياتهاي محلي نبايد بر پايه

چرا كه از اين طريق  ،سازد كه ماليات محلي نبايد به صدور ماليات منجر شوداين هشت اصل روشن مي

توان براي خواهد رفت. اين اصول را ميفراتر اصابت اقتصادي ماليات از مرزهاي حوزه قانوني دولت محلي 

تعيين مالياتهاي محلي مناسب به كار برد. اين اصول مسأله تخصيص ماليات به س وح مختلف دولت را حل 

 كنند.مي

 

 مالیات محلي بر امالک

 ،تهاي بسهههيار اسهههاسهههي در مالياتهاي محلي، ماليات بر امالك و مسهههتغالت اسهههت. زمينيكي از انواع ماليا

، اين مالياتها معموالً به عنوان ماليات شههوندميبه طور كلي مسههتغالت مشههمول ماليات محلي و سههاختمان 

به تهاي ديگر، هشههت اصههل مذكور در مورد مالياتهاي محلي را ادر مقايسههه با مالي شههود.امالك ناميده مي

كنند. تنها اصههلي كه ماليات مسههتغالت در برآورده كردن آن با مشههكل مواجه اسههت اصههل خوبي تأمين مي

عدالت است كه مبتني بر توانايي پرداخت است. سود شركتها مستقيماً به ارزش امالك مشمول ماليات آنها 

ستگي ندارد. در مورد  ستگي قوي ميان اب سكوني نيز با آن كه راب ه همب شخص يا خمالك م انوار و درآمد 
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تواند بيانگر قيمت مي ارزش مسكن او وجود دارد، اما موارد خالف آن بسيار است. مالكيت يك خانه گران

ست صادق ا سته  ش شد نه درآمد حال. اين م لب در مورد اغلب افراد بازن شته با شابه ب .درآمد گذ ه طور م

سكن ارزان ست م ستيجاري را ترجيم دهند. از اين قي برخي از خانوارهاي برخوردار ممكن ا مت ملكي يا ا

در حالي كه تقريباً در همه كشورها ماليات بر  ،رو برآورده كردن برابري افقي و عمودي هر دو دشوار است

ست، مالحظات مربوط به برابري مانع از آن مي صاص يافته ا شود كه بار مالي امالك به دولتهاي محلي اخت

ر زمين و جا برغم وجود مشتركات بسيار ماليات يكبه وع ماليات تحميل شود.زيادي از طريق وصول اين ن

شيوه وضع ماليات در ميان كشورها وجود دارد. اين تفاوتها ب طور  هساختمان، تفاوتهاي درخور توجهي در 

 ،هاي صههاحبان كسههب و كار و غيره(عمده مربوط به اموال مشههمول ماليات )زمين، سههاختمان، سههاير دارايي

در چه پايه و نرا ماليات اي يا اسهههتيجاري مسهههتغالت( و اين كه حوه ارزيابي پايه مالياتي )ارزش سهههرمايهن

يا محلي( تعيين ميسههه حي از دولت )دولت مركزي، من قه معافيت طبقات مختلف همننين شهههود، اي 

مسههتغالت )كشههاورزي، سههاختمانهاي دولتي، سههاختمانهاي بنيادي خيريه و غيره( و فاصههله زماني ارزيابي 

 .باشدميامالك 

 

 (DLTعوارض و مالیات بر عمران اراضي شهري )

ضي مي ست. از بر افزايش قيمت ارا صادي  نظرتوان ماليات ب ضه نبايد اثري بر عر DLTتجزيه و تحليل اقت

صادي تعلق مي شد، چرا كه ماليات به رانت اقت شته با ست  گيرد. اين رانت بازدهيزمين براي احداث بنا دا ا

 شود.كه به دليل ثابت بودن عرضه افزون بر قيمت نقل و انتقال به يك عامل توليد عايد مي

سكوني الزم  شهر براي احداث واحدهاي م شاورزي در اطراف  شد، فرض كنيد يك ق عه زمين ك  وبا

اين همان قيمت انتقال يا فروشي  باشد،تومان به ازاي هر متر متربع  20000در استفاده جاري قيمت اين زمين 

ال ح .اسهههت كه كشهههاورز ديگر آمادگي دارد براي انجام فعاليتهاي كشهههاورزي در روي اين زمين بپردازد

وني صههادر شههود، در اين حالت هكتار از اين زمين مجوز احداث واحدهاي مسههك 10فرض كنيد كه براي 

 شود. اضافه ارزش زمين در اثر دريافت مجوز چنين خواهد بود:تومان مي 40000قيمت هر متر مربع زمين 

 20000*  10000=  200000000تومان 

 40000*  10000=  400000000تومان 

      400000000 – 200000000=  200000000تومان 
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ميليون  80درصههد باشههد براي كشههاورز باز هم مبل   60ارزش براي مثال  اگر نرا ماليات بر اين اضههافه

ضافي باقي خواهد ماند سود ا دست ه ب  ميليون تومان 280كشاورز بنابراين از فروش زمين جمعاً آن  .تومان 

 هكتار زمين كشاورزي در آن حوالي خريداري كند. 14تواند با آن خواهد آورد كه مي

 

 سوخت و برآالیندگيو مالیات  عوارض

 :شودمي وصول اصلي پايه دو براساس عوارض اين

 ييبراي جبران آاليندگ بايد زيسههت، محين كنندهآلوده توليدي واحدهاي عوارض آاليندگي: كليه -1

كنند مبالغي را پرداخت كنند. بر اين اساس همه ساله ليست واحدهاي توليدي آالينده بر اساس كه ايجاد مي

و بخش عمومي بايد براساس هزينه تمام شده جبران آاليندگي وصول شود ميميزان انتشار آاليندگي اعالم 

ه از باشههد كمي)قسههمتي( رفاه از دسههت رفته شهههرونداني  مبناي علمي اخذ عوارض آاليندگي، جبران كند،

 شوند. آلودگي واحد توليدي متضرر مي

وان به عن نفت كوره ، همننيننفت سهههفيد و نفت گاز ،انواع بنزينهاي انرژي مانند مصهههرف حامل -2

شي از د. در جهت بازاري كردن هزينهنشوكاالهاي داراي عوارض بيروني منفي بيان مي شده نا هاي ايجاد 

 گيرد.رار ميمصرف مشمول وضع تعرفه محلي ق

 

 اقتصادي فعاالن بر پیشه و کسب عوارض

صول مي سن دولت محلي و ست كه تو شود. عوارض مذكور اين عوارض يكي از عوارض محلي قديمي ا

به قبل از مربوط . سههابقه وصههول عوارض در ايران گرددمحاسههبه ميهمه سههاله بر پايه نوع و درجه شههغل 

ران در ودهي و نظارت بر امور اصناف و پيشهاين قانون وظيفه سامانتصويب قانون نظام صنفي است. قبل از 

ساسي  ست. به عنوان مثال كنترل ترازوها و قيمت اجناس از وظايف ا شهرداري محل بوده ا شهرها بر عهده 

مي از غير عل لي عمدتاًياست كه به دال رايجها بوده است. اين موضوع در بيشتر كشورهاي جهان شهرداري

 ها حذف شده است. هرداريوظايف ش

 

 خودروها فني معاینه خدمات بهاي و خودرو عوارض

ساس ارزش روز ساالنه بر ا شايان ذكر ، كليه خودروها  ست.  شهرداري محل ا مشمول پرداخت عوارض به 

سال  ست اين عوارض يك بار در  برخي از كشورها عوارض بر پالك گذاري را نيز به شود، پرداخت ميا
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ساالنه  شهرداريدريافت ميصورت  شهروندان كنند. در ايران پرداخت اين عوارض به هر كدام از  ها براي 

درصههد جريمه دير كرد تعيين  2 انهيگذار براي عدم پرداخت عوارض در موعد مقرر ماهكافي اسههت. قانون

ست كرده  شد. كه به نظر ميا سبي براي پرداخت به موقع عوارض مذكور با ضمانت اجرايي منا سد  را نر

عوارض مذكور با توجه به نرا سههاير خدمات مانند بيمه نامه خودرو ناچيز اسههت. تعيين نرا بهينه عوارض 

ست محي ي تردد خودروها در مذكور مي ضوابن زي ساس  شد. همننين بر ا ضوع تحقيق علمي با تواند مو

شتن ت شهر منوط به دا شد. دريافت تسالمت فني مي يهييدأس م  ركز معاينه م "از به نامييد از مراكز مجأبا

بهاي "و براي ارائه خدمات مذكور   گرددمي شهههود انجامكه زير نظر شههههرداري اداره مي "فني خودرو

 شود.از خوردوها دريافت مي "خدمات معاينه فني

 

 ساز و ساخت مجوز صدور به مربوط عوارض و تراکم عوارض

در ايران بر اساس قانون قبل از شروع هرگونه عمليات ساختماني از شهرداري محل مجوز)پروانه ساختمان( 

رسههد قانونگذار از بعد مقررات فني و سههاخت متناسههب با ضههوابن و مقررات ملي . به نظر ميدكنندريافت 

شأساختمان ت ستقالل مالي  ست. ولي بعد از بحث ا شته ا سالهرداريكيد بر دريافت پروانه دا  1362 ها در 

شهرداري سيمنجر به حركت  شد. برر ساختماني  صدور مجوز  سمت اخذ عوارض از  صورت  هايها به 

ته نشههههان مي مانگرف هد در سههههاخت نا 600هاي زير د به افزايش  ،مترمربع زير ب مذكور منجر   7عوارض 

 . با افزايش متراژ ساختشوددرصد بر قيمت تمام شده ساخت و ساز ناشي از دريافت اين عوارض مي10تا

كند كه معروف به فروش تراكم اسهههت. در مجموع پيدا مي ي)ارتفاع( عوارض مذكور افزايش قابل توجه

 شود و شامل موارد زير است.اين عوارض به نوعي از توليد ساختمان دريافت مي

مترمربع(  500ي: اگر شههههروندان بخواهند ق عات بزرگ زمين)باالتغييركاربري و عوارض تفكيك -1

در شههر را به ق عات كوچكتر تقسهيم كنند)تفكيك و افراز( براي دريافت اسهناد مالكيت جديد بايد مجوز 

شوراي عالي . عمده زميننمايندشهرداري را اخذ  صوبات  ساس م شهرها( بر ا هاي بزرگ )داخل محدوده 

رايند . براي تغيير كاربري بايد فدنباشخدمات شهري يا فضاي سبز مي مثال شهرسازي داراي كاربري خاص

زمان بر و پينيده اداري طي شههود )در بررسههي صههورت گرفته توسههن محقق حداقل يك سههال در صههورت 

هود مش ها در اختصاص كاربري به اراضي كامالً. وجود انواع رانت(موافقت دستگاه مربوطه زمان الزم دارد

به دنبال اخذ مجوز  توجهي اسههت. شهههروندان عمدتاًها ارقام قابل اسههت و تفاوت قيمت ناشههي از كاربري

سكوني مي شندساختمان م شد ،با ستدريافت اين مجوز منجر به تعريف دو نوع عوارض  غيير . عوارض ته ا
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باشههد و عوارض تفكيك كه بسههته به درصههد قيمت روز ملك مسههكوني مجاور مي10كاربري كه در حدود

 شود.انتقال آن به نام شهرداري تعريف ميدرصد سهم زمين و  60متراژ امالك تا 

شهرداري براي بررسي صدور مجوز ابتدا كاربري ملك را بررسي  عوارض صدور پروانه ساختمان: -2

)تجاري، مسههكوني، صههنعتي يا  و در صههورت داشههتن كاربري مورد درخواسههت، بر اسههاس نوع درخواسههت

 كند.دريافت مياداري( و متراژ زير بنا، عوارض مذكور را محاسبه و 

درصههد ملك خود را  120تاتوانند ميبر اسههاس طرح تفصههيلي شهههروندان  عوارض فروش تراكم: -3

درصد بيشتر شود. در صورت درخواست براي ساخت بيشتر  60ساخت نمايند كه س م اشغال زمين نبايد از

است( شهرداري درخواست )كه داراي ارزش افزوده فراواني براي سازندگان بنا  و يا عدول از س م اشغال

صورت ت سي و در  ضي ميأرا برر شهروندان متقا شد. تعيين قيمت براي فروييد، مجوز)تراكم( را به  ش فرو

سالهاي گذشته منجر به بروز چانه زني سالمي شداي هاي گستردهتراكم در  شوراي ا شهر  كه بعد از ورود 

درصد قيمت 10مبناي محاسبه در حدود .د رسيداي به تصويب اين نهانرا فروش تراكم به صورت دفترچه

باشههد. ميزان تراكم قابل فروش براي امالك نيز بر اسههاس طرح ارتفاعات مصههوب و شههراين روز فروش مي

تغيير ارزش در امالك به د. شههايان ذكر اسههت كه اين مجوز منجر شههومي امالك و محل اسههتقرار آن تعيين

سههاير امالك پيدا نسههبت به برابر  2طبقه شههدند اختالف قيمت تا  4كه داراي مجوز بيشههتر از  يشههد و امالك

 باشد كه اين مجوز در اختيار صاحبان امالك قرار داد.اين نيز به نوعي رانت مي وكردند 

شههههرداري در ازاي اجازه آن عوارض بالكن  ،در صهههورت احداث بالكن در معابر عوارض بالكن: -4

 باشد.درصد قيمت روز اعياني ساخت مي15و تا  ستاكند كه رقم قابل توجهي دريافت مي

صنعتي( و  عوارض پاركينگ: -5 سكوني تجاري اداري  ساس نوع كاربري)م ساختماني بر ا واحدهاي 

نمايند. شههههرداري در برخي موارد مجاز به فروش اين  تأمينمتراژ بايد تعداد پاركينگ مورد نياز خود را 

در حال حاضهههر منبع درآمدي قابل توجهي براي شههههرداري  كه باشهههدپاركينگ عمومي مي تأمينمجوز و 

هاي تجاري ارزش افزوده قابل توجهي را براي سازندگان است. تبديل پاركينگ به واحد تجاري در مجتمع

 شوند. بنا دارد. لذا حاضر به پرداخت اقالم بااليي براي عدم ساخت پاركينگ مي

ساختماني: -6 شهروندا جرائم  صورتي كه  شهرداري مجوز در  ساختماني از  شروع عمليات  ن قبل از 

 شوند.عالوه بر عوارض معمول مشمول پرداخت جرائم بر اساس متراژ و نوع ساخت مي ،دريافت نكنند
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سن عوارض يك  شانگر متو ضريب كه ن شده در  سبه دريافتي از محل هر منبع، پايه تعريف  براي محا

مبالغي را دريافت  نيز ها از محل سههاير منابعشهههرداري شههود. شههايان ذكر اسههت كهواحد اسههت، ضههرب مي

 ته باشد. تواند به اين منابع اتكا داشريز نميبراين برنامهمالي دارد. بنا تأمينكند كه سهم غير مستمري در مي

 

 در ایران  سایر منابع تأمین مالي شهرداري

 د: نشوها به شش طبقه تقسيم ميها، درآمد شهردارينامه مالي شهرداريآيين 29بر اساس ماده 

 درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر(  -1

 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي  -2

 بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  -3

 درآمدهاي حاصله از وجوه اموال شهرداري  -4

 هاي اع ايي دولت و سازمانهاي دولتي كمك -5

صي و اموال و دارا هاي اهدايياعانات و كمك -6 صو سازمانهاي خ شخاص و  يهايي كه به موجب يا

 گيرد. قانون به شهرداري تعلق مي

)معزي  بندي اسههتدسههته قابل طبقه 5هاي كشههور در منابع عمده درآمد شهههرداري ،بندياز نظر دسههته

  .(1383مقدم، 

 شوند: ميها كه به دو بخش تقسيم درآمدهاي وصولي توسن خود شهرداري : دسته اول

شماره ستمر )محل عوارض  سينماها، الف: درآمدهاي م ساالنه آن، عوارض  گذاري اتومبيل و عوارض 

  .اماكن عمومي و پروانه ساختمان و نظاير آن(

ب: درآمدهاي غيرمستمر )مانند درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات خاص و مق عي توسن شهرداري و 

 مواردي از اين قبيل( 

درآمدهاي وصولي توسن اداره امور اقتصادي و دارايي )مانند عوارض مواد نفتي، عوارض  :دسته دوم

 پيمانكاري خارج از محدوده شهرها، ثبت اسناد رسمي و نظاير آن( 

 هاي مردمي( هاي بانكي و كمكهاي ويژه و خودياري مردم )وامها، كمكوام :دسته سوم

 1368قانون بودجه از سال  19ر كه به موجب تبصره درآمد وصولي توسن وزارت كشو :دسته چهارم

ناوين كمك عد تحت ع يار هاي بالعوض عمراني و وامبه بودجه، كمك به ب كارمزد در اخت بدون  هاي 

 گيرد. ها قرار ميشهرداري
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 شود: يابد كه خود به دو بخش تقسيم ميهاي دولت اختصاص مياين دسته به كمك :دسته پنجم

 اي دولت به عمران رمايههاي سالف: كمك

 هاي جاري هاي دولت به هزينهب : كمك

 

 بهاي خدمات شهرداري

سب درآمد از طريق آن شده و ك ست. در اين روش ساده فروش خدمات ارائه  سب درآمد ا ترين روش ك

مانند حمل و نقل  ،پردازندكنندگان ميقسههمتي از هزينه خدمات عمومي ارائه شههده را مشههتريان و اسههتفاده

اين شههيوه تأمين مالي، انگيزه كافي براي عرضههه . عمومي، نظافت اماكن شهههري، خدمات گورسههتان و .... 

آورد، در اين صهههورت خدماتي كه با وجود ميه خدمات به ميزان مورد تقاضههها و كيفيتي در حد انتظار ب

خدمات خواهد انجاميد. توجه به شههود، به كاهش درآمد حاصههل از فروش اين كيفيت نام لوب عرضههه مي

ضاب ه شهاي ثابت تأمين مالي به هاي متغير باي را براي جايگزين كردن روشهمين نكته،  ست ه جاي رو د

 دهد. مي

شهرداري شده از محل مالياتها و كمكه ، بهادر مورد  ضمين  هاي دولتي جاي آن كه از يك درآمد ت

شد، مي ست، متكي كرد. اين توان آن را به درآمدهابرخوردار با ستقيماً به كاربرد خدمات مربوط ا يي كه م

كنندگان تحصهههيل خواهد شهههد، مشهههروط بر آن كه با درآمدها از طريق دريافت بهاي خدمات از اسهههتفاده

 خدمات و مفهوم عدالت سازگار باشد.ي هئاهداف ارا

توان افراد را ونه موارد نميدر اين گ ه اين دليل كهب ،بايد مجاناً عرضههه شههوند 1كاالهاي خالص عمومي

مند بهره 2از برخورداري از اين خدمات بازداشت و همواره كساني خواهند بود كه از مزاياي سواري مجاني

صرف رقيبند صي، هم در م صو و هم مي 3شوند. اما برخالف كاالهاي خالص عمومي، كاالهاي خالص خ

پردازند متمايز كرد. در اين مورد، نميراپردازند از افرادي كه هزينه آن توان افرادي را كه هزينه آن را مي

 اگر قرار باشد كارايي تخصيصي حفظ شود، بهاي خدمات بايد دربردارنده هزينه آن باشد.

د. غالباً اين خدمات نگيرتعداد كمي از خدمات شههههرداري در زمره كاالهاي خالص عمومي قرار مي

 باشد:داراي ويژگيهاي زير مي

                                                 
1 - pure public goods 
2 - free riders 
3 -rival 
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  انداي از كاالي عمومي و خصوصيآميزه، 

  اندمثبت 4عموماً داراي آثار خارجي، 

  برخوردارند. 5از خصلت كاالي ارزشمند 

شي از بهاي خدمات را توجيه مي صايص فقن پرداخت يارانه براي بخ كند. در مورد خدماتي كه اين خ

از مصههرف خدمات توسههن )، مبل  يارانه بايد مسههتقيماً به ارزش ريالي دارند 6آثار خارجي يا آثار سههرريز

گذاري بر قيمت اند كهدانان دريافتهاقتصههاددليل  مينه ، مربوط شههود. به(شههودشههخصههي عايد ديگران مي

، Bitrdگذاري اسههت.)قيمت اسههاس هزينه نهايي به دليل فقدان اطالعات الزم، تنها يكي از اشههكال ناقص

شهردارياطالعات هزينه( 1976 شان مياي  صارف وجوه را ن هاي جاري و دهند و هزينهها عمدتاً منابع و م

استفاده از هاي باالسري و عدم سازند. وجود هزينههاي فرصت را منعكس نميهاي جايگزيني يا هزينههزينه

به  خدمات پي برد.شههود كه نتوان به هزينه اقتصههادي موجب مي ،روشهههاي به اصهه الح حسههابداري خالق

عالوه اگر قرار باشد قيمت گذاري بر اساس هزينه نهايي، تخصيص منابع را به شيوه بهينه اول تضمين نمايد، 

ست  ضا نيز در نظر الزم ا شين و مكمل و تأثير تغييرات قيمتها بر تقا روابن متقابل ميان كاالها و خدمات جان

 گرفته شود.

 

 کمک دولت به شهرداري

به صههورت عام و  ياصههورت پذيرد و  (تعيين دقيق محل هزينه )تواند به صههورت خاص تي ميكمكهاي دول

 هايپرداخت كمك هاي. از آنجا كه هر يك از اين شهههيوهتخصهههيص يابد بدون تعيين محل انجام هزينه

ترين بازدهي اي باشههد كه بهها بايد به گونهلذا تركيب اين كمك ،دولتي در برگيرنده منافع و معايبي اسههت

 را به دنبال داشته باشد. 

 توان حداقل بر مبناي سه روش بين مناطق گوناگون توزيع كرد: هاي دولتي را ميكمك

شود كمك سان  ساس جبران درآمدهاي الف: به منظور اينكه درآمدهاي همه مناطق يك هاي دولتي بر ا

 ناطق مختلف توزيع شود. متفاوت م

                                                 
4 -externalities 
5 -merit good 

6 -spillover 
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سان در مناطق مختلف داراي هزينه شهري يك ستب: با توجه به اينكه ارائه خدمات  ، هاي گوناگوني ا

اي توزيع شههود كه همه مناطق شهههري بتوانند خدمات شهههري يكسههاني را ارائه هاي دولتي به گونهكمك

 نمايند. 

ه ع شههود كه نيازهاي مختلف مناطق گوناگون باي توزيگونهه هاي دولتي بين مناطق مختلف بج: كمك

 صورتي عادالنه مرتفع شود. 

هاي بالعوض دولت موجب افزايش خدمات شههههرداري از كمك هاي بالعوض دولت:اثرات كمك

شهرداري  سبي خدمات  شهروندان )اثر درآمدي( و يا از طريق كاهش قيمت ن طريق افزايش درآمد واقعي 

و كششهاي قيمتي تقاضا رفتار خواهند  خود ر حالت شهروندان بر اساس درآمدشود. در ه)اثر جانشيني( مي

شتري براي كاالها و خدمات بخش  و يابدكرد. چون با اع اي كمك، درآمد واقعي افزايش مي ضاي بي تقا

صي نيز ب صو شيني وجود خواهد آمد. البته اين امر زماني اتفاق ميه خ شتر از اثر جان افتد كه اثر درآمدي بي

يابد( بنابراين زماني كه كمك باشد )چرا كه در اينجا قيمت نسبي محصوالت بخشي خصوصي افزايش مي

شويق مخارج دولت محلي اع ا مي تواند موجب افزايش مخارج مردم بر روي شود، ميبالعوض با هدف ت

تواند موجب كاهش ماليات شهههرداري كاالهاي بخش خصههوصههي نيز شههود. كمك بالعوض همننين مي

 .(1391شود)زنوز

گفتني اسههت كه هرگاه كمك دولت وابسههته به سهه م تالش باشههد )خواه اين كمك عمومي باشههد يا 

قدر بيشهههتر روي مشهههخص( پيش ياني هر  لت رأي دهنده م هد بود. در اين حا فاوت خوا مدل مت بيني اين 

 محصوالت شهرداري هزينه كند، كمك بالعوض بيشتري به شهرداري تعلق خواهد گرفت.

 

 وام ها و اوراق قرضه

سرمايه يياز آنجا ستلزم  شهري م سياري از خدمات عمومي  ست. اتكا به گذاريكه ارائه ب هاي كالن اوليه ا

ها گذاريتواند پاسهخگوي اين سهرمايهشهود، هرگز نميمنابع محلي كه عموماً صهرف امور جاري شههر مي

ستفاده از وام و روش شد. بنابراين ا سرمايهاين تواند تا حدود زيادييمالي م تأمينهاي با ها را گذاريگونه 

 تأمين كند. 

هاي گذاريي كمبود سهههرمايهدر كشهههورهاي در حال توسهههعه از راههاي گوناگون براي رفع مسهههاله

ذاري گشههود كه اسههتفاده از منابع و تسهههيالت اعتباري خارجي، جذب سههرمايهاقتصههادي مولد اسههتفاده مي

اند. گذاري از درون اقتصههاد كشههور از آن جملهان و نيز تجهيز منابع سههرمايهمسههتقيم و مشههاركتي خارجي
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شههايد بتوان گفت كه كمترين آسههيب اقتصههادي  ،گيري از هر يك از اين امكانات مزايا و معايبي داردبهره

 .استگذاري، استفاده از منابع داخلي و تخصيص بهينه آن هاي سرمايهبراي تأمين مالي طرح

سالتهاي خويش ناگزير از اجراي پروژهشهرداريها  ستاي تحقق اهداف و ر سينيز در را سا  هاي زيربنايي و ا

هت و نياز به منابع مالي زيادي ج هستندها داراي ماهيتي وسيع باشند. بسياري از اين پروژهدر س م شهر مي

هاها جوابگوي حجم عظيم فعاليتيكه بودجه شههههرداريياجرا دارند. از آنجا باشهههد، عمدتاً نمي هاي آن

هاي بزرگ و كالن نيازمند اسهههتفاده از سهههاير منابع )دولت، خارج و ... ( ها براي اجراي پروژهشههههرداري

 باشند. مي

هاي قديمي شههههرها، ق ار شههههري و بافتي هاي بزرگ مانند احيادر چنين وضهههعيتي اجراي پروژه

اثرات سوء زيادي بر شهرها و زندگي شهروندي  وآزادسازي و ... با مشكل عدم اجراي به موقع مواجه شده 

ضوع مديران چنين پروژه گذارد. بامي شهرداري به منظور انجام بهينه پروژه مجبور توجه به اين مو هايي در 

 باشند كه برخي از آنها عبارتند از:به يافتن راهكارهاي تأمين مالي ديگري مي

 گذاران داخلي جلب مشاركت سرمايه 

 دار مقيم خارج از كشور ايرانيان سرمايه جلب مشاركت 

 و فروش سهام آن شركت  تأسيس شركت سهامي براي اجراي پروژه 

 فروش اوراق مشاركت توسن شهرداري 

  قرارداد بيع متقابل 

  يوزانس 

 فاينانس 

 

، هاي شهرداري: يكي از روشهاي تأمين مالي پروژه(Municipal securities)اوراق بهادار شهرداري 

، اوراق قرضههه يكي از اوراق بهادارويژه آمريكا ه باشههد. در كشههورهاي خارجي و بفروش اوراق بهادار مي

واحدهاي سياسي مثل دولت ايالتي، مسؤولين شهرها، شهرستانها و يا  از طريقاوراق اين  كهشهرداري است 

سؤولين فرودگاهها و مدارس و غيره فروخته مي سؤولين جدا از م هاي دولت دولت و يا آژانسشود. اين م

اتي هاي مالياز معافيتلي و هدوبا بهره بو ها ممكن است داراي ريسك فدرال هستند. اوراق بهادار شهرداري

شند. نوع اصلي اوراق قرضدر ايالتي كه منتشر مي فدرال و ايالتي، ها اوراق شهرداري يهشوند برخوردار با
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شوند. نوع ديگر از عتبار و مسؤوليت انتشار دهندة آن پشتيباني ميهستند كه با ا7قرضه با مسؤوليت عمومي

 ،درآمد بزرگراه خاص، مثال ايههسهههتند كه يا با درآمد پروژ 8ها، اوراق قرضهههه درآمداوراق شههههرداري

شهرداري هستند و پروژة معيني را اجرا آژانس مورد حمايتيا  شوند وحمايت مي سته به  هاي معيني كه واب

 گيرند. د قرار مينماينمي

 

 مفهوم ناپایدار درآمد شهرداري

ها با آن مواجه هسههتند، وابسههتگي بيش از حد به منابع ترين مسههائل و مشههكالتي كه شهههردارياز مهم ييك

 درآمدي اسههت كه از سههويي دائمي نبوده و از سههوي ديگر متكي به رونق و ركود اقتصههادي حاكم بر شهههر

ست سال. به همين دليل، درآمد ا شدهشهرداري در  شديد  سانات  ست  هاي مختلف داراي نو سوي ا و از 

 توان به درآمدهايميباره له وجود دارد. در اينأديگر، احتمال ق ع درآمد به دليل از بين رفتن ماهيت مسههه

شاره نمود كه بيش از  ساز يا تغيير كاربري ا ساخت و  صل از فروش تراكم، تخلفات  صد درآمد  50حا در

 كد درآمدي است. چندها وابسته به اين شهرداري

 در ناپايداري اين درآمدها كافي است به نكات زير توجه شود:

شهرداري من قه براي تمام ق عات تفكيكي من قه، تراكم بفروشد، در اين صورت  -1 تصور كنيد كه 

 اين كد درآمدي به صفر خواهد رسيد! )حالت حدي قضيه(. 

صيلي و طرح -2 شهر اجراي اين طرح –هاي راهبردي اگر هدف از تهيه طرح تف ها ساختاري و جامع 

داشهههت.  ها، قاعدتاً نبايد تغيير كاربري يا حتي فروش تراكمباشهههد، در اين صهههورت پس از تهيه اين طرح

اين  رهمننين بسهههياري از مباحث تخلفات سهههاخت و سهههاز و فروش اين تخلفات نيز منتفي خواهد شهههد. د

 صورت درآمد شهرداري از اين محل به شدت كاهش خواهد يافت.

اي و نيز دخالت ديوان عدالت و ... به دليل هاي مختلف در سهه م ملي و من قهگذاريبا سههياسههت -3

شهرداري همواره مند بودن اين درآمدها، عدم قانون احتمال نوسان اين درآمدها و حذف آن از درآمدهاي 

ي اسهههت كه پس از تهيه طرح يدرصهههد درآمد شههههرداري من قه، درآمدها 50بيش از  وجود دارد.بنابراين

 .پذيري كاهش خواهد يافتبا رعايت سقف جمعيت تفصيلي احتمال كاهش زيادي دارد و برخي ديگر،

 

                                                 
7-general obligation bonds 

8- revenue bonds 
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 هاي انتفاعيرفع کمبود بودجه از طریق اجراي فعالیت

ها، بهاي خدمات ها، يكي از منابع درآمدي شهرداريشهردارينامه مالي ينيآ 29چناننه بيان شد، طبق ماده 

شهرداري ست.  شهرداري ا سات انتفاعي  س سات و درآمدهاي مؤ س شكيل مؤ ستناد به اين امر، به ت ها، با ا

انتفاعي پرداختند. مشههكل اصههلي از بعد نظري كاهش كارايي بازارهاي انحصههاري اسههت. از آنجا كه هدف 

شود كه كردن سود است، در بازارهاي انحصاري، حداكثر سود جايي تعيين مي بنگاههاي اقتصادي حداكثر

شود كه ي. اين امر موجب مييي آن برابر شود و نه برابري قيمت با هزينه نهايي بنگاه با هزينه نهايدرآمد نها

شتن رانت ناشي از قدرت در بخش عموم يقيمت در بازار انحصار در عمل  يباالتر از بازار رقابتي باشد. دا

لذا  ،ازدسهاي انتفاعي وابسته به بخش عمومي را غير من قي ميامكان رقابت بين بخش خصوصي و شركت

سرمايه شهرداريموضوع  شاركت  شهرها ها ميگذاري و م صادي آزاد در  تواند به تهديدي براي رقابت اقت

 تبديل شود. 

ها در بخش عمومي حداقل سههازي هزينهموضههوع ديگري كه بايد به آن توجه شههود عدم توجه به معيار 

ساختار انحصاري ست. به دليل  شان دادن مديريت، تالش مي ا شتر و پر اهميت ن شتن قدرت بي كند براي دا

ستخدام بيش از نياز(. به همين دليل به دنبال حداكثر كردن هزينه است شود )ا شايد يكي از داليل  .9بزرگ 

 .(1385ها اين موضوع باشد )اوالد، ي انتفاعي شهرداريهابودن اسمي برخي از فعاليت زيان بار

 

 CDSپایداري توسعه شهري و استراتژي توسعه شهر 

سعه فعاليت شد و تو شهر تابع ر صادي  سعه اقت صوالً تو ست كه ا شهر زماني پويا ا ست.  صادي آن ا هاي اقت

 شراين زير را داشته باشد:

يه -1 يتدر مرحله سهههرما عال حال  هاي جديدگذاري بوده و ف باال در آن در  ياس  اقتصهههادي در مق

 ي كه نقش به سزايي در توليد، صادرات و نقش اقتصادي شهر دارد. يهاگيري باشد. فعاليتشكل

اي اقتصادي هشهر نقش به سزايي در اقتصاد، توليد و صادرات منظقه و كشور داشته باشد و فعاليت -2

 رونق باشند. حال آن در

سنده نبوده و دارا -3 ي تعامالت اقتصادي قوي با پيرامون از يك سو و من قه و كل كشور) شهر خودب

 .باشدالملل( از سوي ديگر و شايد بين

                                                 
 . برای مطالعه بیشتر به کتب اقتصاد بخش عمومی مراجعه شود. Xقانون عدم کارائی  -9
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هاي اقتصادي ي اقتصاد شهر باشد. اگر فعاليتيدر واقع نقش اقتصادي در من قه و كل كشور، الزمه پويا

شد، شته با صاد كالن دا شهر تعامالت پايين با اقت شند و  سنده با صاد پ شهر خود ب شهر اقت صاد  ويا نخواهد اقت

شهر، به  شد جمعيتي و فيزيكي  شت. با ر شد م لوب نخواهند دا شهر ر شراي ي، درآمدهاي  بود. در چنين 

دليل عدم رشههد اقتصههادي، از سههويي بيكاري باال خواهد رفت و از سههوي ديگر درآمدهاي سههرانه كاهش 

ها را خواهد داشههت. شههايد توانايي پرداخت هزينه، به دنبال خود، عدم ياقتصههاد عدم پويايي خواهد يافت.

هاي شههههري باشهههد. در چنين توان از سهههبد خانوار حذف نمود، هزينهاي كه ميترين هزينهاولين و راحت

شد روزافزون  سوي ديگر، با ر شد و از  سويي با كاهش درآمد مواجه خواهد  شهري، از  شراي ي مديريت 

شهر به  شهري و گسترش فيزيكي  سائل  شدم شد جمعيتي مواجه خواهد  س، دليل ر ست. لأاما اين تمام م ه ني

له اينجاست كه مديريت شهري به دليل كاهش درآمد و يا حداقل كاهش درآمد سرانه مديريت شهري أمس

)كه با توجه به رشد جمعيت شهر حتي با فرض ثبات درآمدهاي شهرداري، درآمد سرانه شهرداري كاهش 

 اين امر خود تبعات زير را به ،خواهد نموداقدام هاي عمراني خود هش برخي فعاليتبه كا به اجباريابد( مي

 دنبال خواهد داشت:

ضي در بودجه پيش مي -1 ست انقبا سيا صادي، زماني كه دولت  ضراز نظر اقت يب گيرد، درآمد كل با 

نوان دولت به عشههود. مديريت شهههري نيز ها ايجاد ميتكاثر بيشههتري كاهش يافته و ركود در تمام فعاليت

هاي گذارد. در واقع به دليل كاهش فعاليتمحلي، با كاهش بودجه چيني پيامدي را در مقياس شهر برجا مي

شهرداري، بخشي از فعاليت شهري بوده و مجري عمراني  شهر كه طرف قرارداد با مديريت  صادي  هاي اقت

يك كالم، به دليل كاهش بودجه عمراني  شوند. درهاي عمراني شهرداري بودند، با ركود مواجه ميفعاليت

  .كشيده خواهد شدهاي اقتصادي شهر به ركود شهرداري، گردش پول كاهش يافته و تمام فعاليت

شهري و بال -2 شد درآمدهاي  صادي و در نتيجه ر شد اقت شهر با ر شد فيزيكي  شد جمعيت و ر بع  ر

ها شههكل خواهند گرفت. زيرسههاخت هاي جديد شهههري با كمتريننبوده و بخشهمراه ها رشههد زيرسههاخت

 يابد.ها در مناطق جديد شهر كاهش ميهمننين كيفيت زيرساخت

سرانه باعث كاهش  شهري خواهد بود. كاهش درآمد  عامل اول، در واقع قرار گرفتن در دور باطل فقر 

درآمدهاي مديريت شهههري شههده و كاهش درآمدهاي مديريت شهههري، كاهش بودجه شهههري و در نتيجه 

  هش مجدد در درآمد كالن شهر خواهد بود كه اين خود به معني كاهش درآمد سرانه است.كا

 ،توان پايداري توسعه شهري را تجربه نمود. پايداري توسعهي شهري فرآيندي است كه طي آن مييپويا

دهد. در واقع توسهههعه پايدار شههههري مسهههتلزم رويكرد پوشهههش قرار ميامروزه مفاهيم بيشهههتري را تحت 
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شبكهيكپارچه ست،  سايل مربوط به محين زي ست كه م ساختي، تري ا هاي نهادي و ماليه و فعاليتهاي زير

 ;Freire; Stren).2001 (را هم دربرگيرد اجتماعي

گذاري در زير بر فقرزدايي از طريق سههرمايه 1970هاي بانك جهاني كه در دههدر همين راسههتا، كمك

هاي به سوي تقويت چارچوب 1980است، در دهه درآمد متمركز بوده سازي براي قشر كمها و خانهساخت

گذاري در ساخت و ساز محل گيري شدند. براي مثال، به جاي سرمايهگذاري نشانهمالي، نهادي و سياست

سياست صالح آنها در دستور كار قرار گرفت. همننين بانك جهاني وامسكونت،  هاي هاي وام مسكن و ا

قرار  است بوده هاسازي در شهردارياصالحات مالي و ظرفيتي كه هدف آنها يهار پروژهبيشتري در اختيا

له أدر واقع، امروزه درك اين مس. (Freire; Stren;2001). داردادامه  نيز همننانموضوع و اين  است داده

 دركه پايداري درآمدهاي شهههري و مديريت شهههري يكي از ضههروريات توسههعه و پايداري توسههعه اسههت، 

 اما پايداري ماليه شهري تابع دو عامل زير است: ،است ادبيات توسعه پايدار به بهترين وجه وارد شده

 هاي اقتصادي شهرپايداري درآمد و توسعه فعاليت -1

سمت منابع پايدارتر درآمد )مانند اتكاجهت -2 شتر به درآمدهاي بها يگيري به  اليات خدمات، م يبي

 .ها و امالك و مستغالت(ييمحلي به جاي درآمدهاي غير پايدار فروش دارا

كند و عامل دوم، به طور غير مسههتقيم بر اين هاي اقتصههادي را بيان ميي فعاليتيعامل اول، مجدداً پويا

تأكيد  پايدار،داردعامل  نابع  به م با اتكا  پايداري درآمد مديريت شههههري حتي  به توان . در واقع   منوط 

ي است يضرورت اين موضوع تا جا ي اقتصاد شهر است.يكه اين خود در گرو پويا بودهپرداخت شهروندان 

هاي توسهعه پايدار شههري به عنوان يكي از ضهرورت“ CDSاسهتراتژي توسهعه شههر ”هاي كه امروزه طرح

 م رح است.

شهري  ستراتژي توسعه  شهر است كه براساس انداز بلنفرايند تهية چشم (CDS)طرح ا دمدت از آيندة 

 شود. مدت تهيه مي كوتاه (Action Plan) "هاي اجراييبرنامه"آن 

زيست درعين حال به جوانبو كيد داشته أاستراتژي توسعة شهري بر تقويت رشد اقتصادي شهر ت طرح

 پردازد. نيز مي مالية شهريها، كاهش فقر و محي ي، ساختار شهري، زيرساخت

اسههت براي رشههد متوازن شهههر كه از طريق  (Action Plan)اسههتراتژي توسههعه شهههري برنامة اقدامي

 اهداف .يابدمشهههاركت عمومي براي بهبود كيفيت زندگي براي همة شههههروندان تهيه شهههده و تداوم مي

اقدام براي بهبود مديريت و  يهو تدوين برنام (Vision)اندازسهههازي چشهههم ،اسهههتراتژي توسهههعه شههههري

شهري، افزايش سرمايه شتغال و گسترش خدمات و برنامهگذاري براي ايجاد فرصتحكمروايي  هاي هاي ا
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اسههتراتژي توسههعه شهههري بر فرايند تغيير، تقويت پويايي  شههود.منظم و مداوم براي كاهش فقر را شههامل مي

صادي و فرصت ستراتژيهاي منعاقت سخگويي به واقعيتها متمركز بوده و ا صادي در  هاي في را براي پا اقت

 گيرد.كار ميه شراين رقابتي ب

براي مديريت مؤثرتر و كارآمدتر شهر كمك كرده  وري سازي بهرهاستراتژي توسعه شهري به ظرفيت

براسههاس اصههول  CDSطرحهاي  كند.ها براي بهبود شههراين اقتصههادي شهههر را تشههويق ميو جذب سههرمايه

 اند:هستند، بنيان نهاده شده "پايداري شهرها"زير كه نشانگر چهارگانه 

  قابليت زندگي(Livability):  شههههري قابل زندگي اسهههت كه در آن همه سهههاكنين از فرصهههتهاي

 يكسان براي مشاركت و بهره مندي از زندگي اقتصادي و سياسي شهر برخوردار باشند.

  رقابت پذيري(Competitiveness) : شهههرهايي هسههتند كه اقتصههاد قوي با رشههد شهههرهاي رقابتي

الزمه توسعه كارآمد شهري فراهم آوردن شراين مناسب  گذاري همه جانبه دارند.اشتغال، درآمد و سرمايه

جارت گذاري، اشتغال و تدر شهرهاي رقابتي، توليد، سرمايه براي افزايش بهره وري افراد و مؤسسات است.

 گيرند.هاي بازار شكل ميبه شكل پويا و در ارتباط با فرصت

 پذيري بانك(Bankability) :شهرهاشهرهاي بانك شهري يپذير  ستم ماليه  سي ي هستند كه داراي 

 .اي خود هستندآمدي و هزينهكارآمد در استفاده از منابع در

 يت يت خوب شههههري  مدير حاكم : (Good Urban Management and Governance)و 

بتوانند به  هاشود كه از طريق آنها شهروندان و گروهفرايندها و نهادهايي را شامل ميحكمروايي راهكارها، 

 ي خوب شهري عبارتند از:يعناصر حكمروا منافع و حقوق قانوني و نيز انجام تعهدات خود دست يابند.

 (Accountabilityحساب پس دهي ) -

 (Transparencyشفافيت ) -

 (Contestabilityاصل رقابت ) -
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 مقدمه

هاي تواند ايدهتجربه ساير کشورهاي جهان در اداره امور شهرها و بررسي ساختار درآمد و مخارج آنها مي

ياسي س ه کند. شايان ذکر است که ساختارئخوبي در اصالح ساختار مديريت هزينه و درآمد شهرداري ارا

يکساااان نهوده و اين مسااااله آمار و محدوديتهاي وابل توجهي را بر سااااختار مديريتي  گوناگونحکومتهاي 

ها با حکومت کند. با توجه به اين مسأله، نحوه تعامالت شهرداريتحميل مي گوناگونشهرداري کشورهاي 

متغير بوده و  گوناگونوامع مرکزي و ايالتي از يک طرف و مردم و نهادهاي مردمي از طرف ديگر، در ج

نقاط جهان  صااايها در اوميزان نظارت و کنترل دولت مرکزي و دولت ايالتي بر نحوه عمکرد شاااهرداري

هاي مناطق و شهرهاي تفاوتهاي اساسي دارد. همچنين بايد در نظر داشت که معموالً ساختار مالي شهرداري

 يزانمنوع شااهرها به  و يايي، تعداد جمعيت منطقهدر داخل يک کشااور با توجه به محدوده جغراف گوناگون

ساختار هزينه و درآمد وابل توجهي متفاوت از همديگر مي ست که  شد. نکته وابل ذکر در اين زمينه اين ا با

اي گيران و سااياسااتگناران هر جامعهمتغير بوده و تصاامي  گوناگونهاي ها در طول زمان و دورهشااهرداري

ر ساااختار درا به تغييرات صااورت گرفته در شاارايي محيطي، تغييرات الزم و ممکن سااعي دارند تا با توجه 

در اين وسمت تجربه برخي کشورهاي منتخب از نظر ساختار هزينه  ها انجام دهند.هزينه و درآمد شهرداري

 گيرد.ميها مورد بررسي ورار و درآمد شهرداري

 

 

 

 

فصل سوم: 

 

 تجربه کشورها در تأمين مالي شهرداريها و 

 دولتهاي محلي 
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 های منتخبوضعیت کلی مالی شهرداری

هاي محلي و درآمدها در سراسر جهان دشوار است. هاي حکومتاي در مورد هزينهمقايسهيافتن آمارهاي 

کشورهاي منتخب که از سوي صندوق بين  "آمارهاي مالي دولت"در مورد  را اطالعاتي 8تا  5هاي جدول

است که  پول تنها منهعي يشايان ذکر است که صندوق بين الملل دهد.ارائه مي استالمللي پول منتشر شده 

هاي محلي راجع به کشااورهاي توسااعه يافته و کمتر توسااعه يافته ارائه تفکيکي از اطالعات مالي حکومت

شده در اين جدولمي شورهاي ذکر  صندوق بين المللي پول دهد. ک شده در آمار  شورهاي عنوان  ها از ک

ها ينههناي تفکيک شده براي هزآنها تنها کشورهايي بودند که اطالعات آنها بر يک م زيرا ،اندانتخاب شده

سااال  مربوط بهها، بيشااتر کشااورها در اين جدول يهادادهو درآمدهاي حکومت محلي در دسااترب بود. 

ست 2006 سال نيزاما براي برخي  ،ا شد.هاي پش از آن ميمربوط به  ستردهبه نظر مي با سد تنوع گ ي در ار

هاي عنوان مثال هزينهه ر جهان وجود دارد. بهاي محلي در ساااراساااهاي حکومتهزينه چگونگي توزيع

ها نشااان دهنده بخش بزرگي از مخارج در سااطل محلي در بيشااتر کشااورهاي آموزش و پرورش در جدول

هاي اما نسااهت مخارج بين کشااورهاي عاااو سااازمان توسااعه و همکاري ،اروپاي شااروي و مرکزي اساات

صادي متفاوت شمال اروپا مخارج  اوت شورهاي  ست. در ک سيعي از مربوط به هزينها هاي اجتماعي بخش و

از اهميت اين هزينه ها نام برده، رساااد که در ديگر کشاااورهاي نظر ميه اما ب ،دهدها را تشاااکيل ميهزينه

متوسي  طوره هاي کلي حکومت محلي بعنوان بخشي از هزينهه هاي مسکن بکمتري برخوردار باشد. هزينه

ها بيشتر است.نسهت به ديگر کشورهاي ذکر شده در جدول در کشورهاي اروپاي شروي و مرکزي
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 توزيع مخارج شهرداري در کشورهاي منتخب عاو سازمان توسعه و همکاري هاي اوتصادي )درصد(5جدول 

دفاع، امنیت و  خدمات عمومی  
 نظم عمومی

 حفاظت امور اقتصادی
 محیط زیست

 تسهیالت
 اجتماعی و مسکن

 بهداشت
تفریحی، 
 فرهنگی و 

و  آموزش
 پرورش

امنیت 
 کل حمل و نقل کل عمومیقرضة  اجتماعی

 8/5 4/0 7/15 2/1 7/13 5/9 7/26 5/21 6/2 4/24 6/1 استرالیا
 3/21 7/16 1/7 3/16 8/2 6/2 2/14 ــ 1/2 9/16 5/0 اطریش

 5/5 2/41 9/6 5/1 8/7 9/5 2/13 6/11 2/9 7/8 7/2 کانادا
 7/8 5/27 5/7 2/2 1/9 3/7 4/21 9/18 8/1 5/14 7/0 جمهوری چک

 5/51 9/12 7/2 4/20 4/0 9/0 7/4 8/2 3/0 1/6 5/0 دانمارک
 3/23 5/20 6/4 4/28 4/0 7/0 1/6 1/4 1/2 14 6/0 فنالند
 8/15 2/16 2/10 6/0 2/15 9/6 1/13 ــ 8/2 2/19 4/1 فرانسه
 7/39 2/7 ــ 3/2 7/7 8/6 5/13 ــ 4/5 4/17 2/3 آلمان

 8/12 9/29 8/4 4/15 9/6 9/3 7/5 ــ 2/1 3/19 5/0 مجارستان
 15 2/37 3/17 8/0 5/4 4/2 7/11 11 9/0 10 1/3 ایسلند
 4/5 7/20 1/4 0 7/22 7/8 8/23 ــ 2/3 4/11 9/0 ایرلند
 5/4 3/8 3 9/43 7/4 6/4 8/14 ــ 5/1 6/14 6/1 ایتالیا

 9/3 6/24 1/13 3/0 6/7 1/12 9/15 ــ 7/1 9/20 3/1 لوکزامبورگ
 5/5 0 1/12 0 3/7 3/21 35 7/29 5/0 3/18 9/2 نیوزلند

 6/25 4/28 8/4 2/15 2/4 6/3 5/6 9/4 1 7/10 7/2 نروژ
 2/14 6/29 2/5 3/15 6/5 4 8/14 13 8/1 4/9 8/0 لهستان

 6/6 4/35 1/7 3/0 9/9 2/6 9/15 3/11 1 5/17 7/0 جمهوری اسلواکی
 1/8 5/4 9/10 2/1 6/9 10 5/14 8/9 8/7 4/33 3/1 اسپانیا

 2/16 7/21 6/5 5/20 5/2 3/5 7/8 3/7 2/5 3/14 3/3 سوئیس
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 توزيع مخارج شهرداري در کشورهاي منتخب اروپاي شروي و مرکزي، آسيا، آفريقا و آمريکاي التين )درصد( 6جدول 

دفاع، امنیت  خدمات عمومی  

و نظم 

 عمومی

 حفاظت امور اقتصادی

محیط 

 زیست

 تسهیالت

اجتماعی و 

 مسکن

تفریحی،  بهداشت

فرهنگی و 

 مذهبی

آموزش 

و 

 پرورش

امنیت 

معامالت قرضة  اجتماعی
 عمومی

حمل و  کل
 نقل 

 کل

 9/5 5/28 1/5 3/21 8/16 0 3/13 2/5 2 1/7 2/0 بالروس

 8 7/35 3/5 7/4 3/26 -7/6 1/12 5/9 1/3 5/11 3/0 بلغارستان

 2/7 1/20 2/13 6/4 6/18 5/3 4/13 8/9 6/2 8/16 5/0 کرواسی

 9 7/8 9/8 7/2 7/59 0 -3/0 1/0 1/2 2/9 6/0 گرجستان

 8/3 26 4/4 6/18 5/13 4/0 9/12 7/7 9/3 6/16 1/0 قزاقستان

جمهوری 
 قرقیزستان

0 3/13 9/1 6/0 7/1 0 6/10 2/5 3/4 4/58 7/4 

 8/7 1/44 8/7 8/2 6/14 ــ 1/5 5/7 4/1 5/13 8/0 لتونی

 2/11 5/40 4/5 9/21 9/5 3/2 1/7 8/1 7/0 5 2/0 لیتوانی

 1/4 9/45 1/5 7/1 7/17 0 6/9 8/2 1/3 7/12 5/0 مولداوی

 8/12 9/30 6/5 7/0 9/18 8/2 7/16 6/14 1 7/10 4/0 رومانی

 7/8 38 2/4 1/14 19 2/0 4/3 7/2 7/1 7/10 4/0 فدرال روسیه

 4 5/42 8 8/11 1/5 5/4 2/13 4/8 4/1 5/9 1/0 اسلوانی

 9/14 7/28 4 9/20 3/10 6/0 6/10 4 2/0 9/9 4/0 اوکراین

 8/10 4/12 6/1 4/3 4/0 4/4 7/39 3/1 0/6 3/21 1/0 چین

 1/2 7/6 0/0 6/6 3/6 0/0 6/45 4/9 0/0 7/32 2/0 کنیا

 2/10 9/45 1/5 7/1 7/17 0 2/30 4/22 0 9/30 2/0 موریتوس

 27 9/34 9/0 8/20 1/3 5/0 1/7 5/4 7/0 9/4 0 آفریقای جنوبی

 3/1 6/44 3/0 1/14 2/3 4/0 8/10 ــ 8/0 4/24 0 اوگاندا

 1/2 3/16 9/6 5/11 4/20 3/7 5/21 5/14 1 9/12 1/2 بولیویا
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 توزيع درآمدهاي شهرداري در کشورهاي منتخب عاو سازمان توسعه و همکاري هاي اوتصادي )درصد(7جدول 

همکاری های  مالیات ها 
 اجتماعی

 سایر درآمدها گرانت ها

 هاکل مالیات سایر مصرف کاال و خدمات دارایی مزد و حقوق هادرآمد شرکت درآمد شخصی

 9/47 5/13 0 6/38 0 0 0 6/38 0 0 0 استرالیا

 2/26 9/13 6/4 3/55 8/4 4/4 1/12 5/5 3/10 7/3 6/14 اطریش

 3/18 8/41 0 9/39 1/2 0 0 8/37 0 0 0 کانادا

 9/11 9/39 0 2/48 3/1 0 8/18 4/1 0 5/13 2/13 جمهوری چک

 4/8 1/39 6/1 9/50 0 0 0 4/3 0 1/1 4/46 دانمارک

 2/24 6/28 1/0 1/47 0 0 0 4/2 0 8/3 8/40 فنالند

 1/26 1/29 2/0 6/44 1/4 7/3 0 7/33 1/3 0 0 فرانسه

 23 8/33 3/1 42 8/18 0 8/1 4/5 0 2/0 8/15 آلمان

 9/15 4/48 2/0 5/35 2 0 1/13 5/4 0 0 8/15 مجارستان

 3/18 8/8 0 9/72 4/9 0 0 5/10 0 0 1/53 ایسلند

 6/27 6/59 5/3 4/9 0 0 0 4/9 0 0 0 ایرلند

 5/11 4/43 6/0 5/44 3/25 7/2 2/2 7/5 0 7/0 9/7 ایتالیا

 7/21 6/46 2/0 4/31 7/0 0 0 2/2 0 6/28 0 لوکزامبورگ

 8/33 2/11 0 55 0 5/0 0 5/45 0 0 0 وزلندنی

 8/18 1/36 0 1/45 9/0 0 0 1/4 0 0 1/40 نروژ

 9/16 6/50 0 5/32 9/3 0 0 4/9 0 3/4 7/14 لهستان

 6/12 1/35 6/0 8/51 8/6 0 0 4/6 0 0 5/38 جمهوری اسلواکی

 8/12 5/34 5/0 2/52 10 1/3 3/13 16 0 3/2 5/7 اسپانیا

 4/37 3/16 0 3/46 1/0 0 0 1/7 0 2/5 8/33 سوئیس
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 توزيع درآمدهاي شهرداري در کشورهاي منتخب اروپاي شروي و مرکزي، آسيا، آفريقا و آمريکاي التين )درصد( 8جدول 
همکاری های  مالیات ها 

 اجتماعی

گرانت 

 ها

 سایر درآمدها

 هاکل مالیات ایرس مصرف کاال و خدمات دارایی مزد و حقوق هادرآمد شرکت درآمد شخصی

 5/2 2/30 0 3/67 2/7 1/1 4/21 2/9 0 5/10 9/17 بالروس

 9/9 9/69 0 3/20 1/0 0 0 1/20 0 0 0 بلغارستان

 5/26 3/12 0 2/61 3/2 0 4/0 5/3 0 5/15 5/39 کرواسی

 5 28 0 9/66 7/3 0 0 1/11 0 1/2 50 گرجستان

 6/0 43 0 3/56 3/5 3/3 0 9/5 6/24 0 2/17 قزاقستان

جمهوری 
 قرقیزستان

2/9 5/7 0 8/7 1/11 4/2 7/1 8/39 0 8/45 4/14 

 1/13 3/31 0 6/55 8/0 0 0 6/5 0 0 4/48 لتونی

 8/6 9/57 0 3/35 9/0 0 0 1/4 0 0 2/30 لیتوانی

 9/6 2/45 0 9/47 9/4 1/0 8/0 9/4 0 8/13 4/23 مولداوی

 10 4/8 0 7/81 7/3 0 4/31 8/7 0 2/0 6/38 رومانی

 1/11 2/58 0 7/30 7/3 0 0 6/3 0 2/4 2/19 فدرال روسیه

 5/18 5/47 0 1/34 8/2 0 0 2/7 0 0 24 اسلوانی

 3/10 9/47 0 8/41 5 1/0 0 3/2 2/0 4/1 9/32 اوکراین

 9/27 9/28 3/13 30 2/2 0 4/18 4/2 0 5 2 چین

 8/45 8/32 0 4/21 9/5 0 0 6/15 0 0 0 کنیا

 2/7 1/67 0 8/25 9/13 0 0 9/11 0 0 0 مورتیوس

 4/55 9/24 0 7/19 8/2 0 0 8/16 0 0 0 آفریقای جنوبی

 8/3 3/91 0 9/4 9/0 0 0 8/2 0 0 2/1 اوگاندا

 10 6/17 0 3/72 1/3 5/24 18 6/18 0 2/8 0 بولیویا

 ماخذ: چهار جدول راهنمای مالیه شهرداریها برنامه اسکان بشر
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عنوان ه ب از کشوري به کشور ديگر متفاوت است.همانند مخارج،  ،درآمدي وابستگي به منابع گوناگون

، اندها ماليات بر دارايي را اعمال کردههاي محلي در تمامي کشااورهاي ذکر شااده در جدولمثال حکومت

  اما اين نوع ماليات فقي منهع وابل توجهي از درآمد محلي را در اساااتراليا، کانادا، نيوزلند و فرانساااه فراه

ت. ها ذکر نشده اسکند. ماليات بر دارايي همچنين يک منهع مه  درآمدي در بريتانيا است که در جدولمي

در سااطل  هاهاي اجتماعي در آنهزينه)درآمد در سااطل حکومت محلي کشااورهاي شاامال اروپا ماليات بر 

 .استاز اهميت بيشتري برخوردار  (محلي وابل توجه است

ان اين اما ميز ،هاي محلي همه جانهه اساااتحکومت الت بين حکومتي توسااايوابساااتگي به نقل و انتقا

عنوان  هعنوان مثال، نقل و انتقاالت دولت هنوز ه  به وابسااتگي در کشااورهاي گوناگون متفاوت اساات. ب

اما در بسااياري از کشااورهاي  ،هاي محلي در بسااياري از کشااورها اسااتمهمترين منهع درآمدي براي دولت

 "ساااير درآمدها"هاي مقولة هاي اروپايي رو به کاهش بوده اساات. بنابراين مفلفهي و حوزهآمريکاي شاامال

شده شخص ن شامل هزينه ،اندم ستاما به احتمال زياد  ساير درآمدهاي متفروه محلي ا  .هاي کاربر، جرائ  و 

وردار متري برخاين درآمدها در اروپاي شروي و مرکزي نسهت به ساير کشورها از اهميت ک رسدنظر ميه ب

 باشد.

 بريتانیا

به دولت هاي خدمات، کمک بالعوو دولت مرکزي  يات بر در اين کشاااور پرداخت ب مال هاي محلي، 

شوراهاي محلي،  صلي تاز امالک تجاري و ماليات  شمار ميمين مالي دولتأمنابع ا روند که هاي محلي به 

 پردازي . در ادامه به بررسي آن مي

الگوي متفاوتي از دريافت بهاي خدمات در : کنندگان اسططتداد  وسطط ت خدمات بهای پرداخت

ها و فروش( در بريتانيا نوع خدمات متفاوت ) شاااامل انواع حق الزحمه 600بريتانيا موجود اسااات. حدود 

گيرد، مي نظر دولت محلي صااورت طور عمده با صااالحديد و تعيين سااطل بهاي خدمات بهو  وجود دارد

 مستثني شده باشد. 1طور مشخص از سوي وانون همگر در مواردي که ب

ه ئاجاره بهاي مسااکن ارااين، دهد. اما با وجود حاصاال را تشااکيل مي عمنابخدمات يک سااوم ي تعرفه

 خدمات .ناشااي از بهاي خدمات بود شااده توسااي شااهرداري، براي مدتها به عنوان بزرگترين منهع درآمد

اي با عوارو، کشااتارگاهها، گنرگاهها و انجام امور اي بين جادههفرودگاهها، بنادر، پل :بازرگاني شااامل

                                                 
در مواردي چون آموزش دبستاني، خدمات کتابخانه هاي عمومي، آتش نشاني، نام نويسي براي انجمن نظارت انتخابات، -1

 ريافت بهاي خدمات، منع وانوني دارد.انتخابات و وظايف پليس د
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هاي خود را از طريق دريافت بهاي خدمات از هزينه درصاااد65حدود شاااود. اين خدمات نقل مي حمل و

دهد، از درآمدهاي جاري از محل بهاي خدمات را تشاااکيل مي درصاااد16حدود اما تنها  ،کندمين ميأت

اين گروه از خدمات که بزرگترين  ،. بنابرايناستهاي محلي ارج جاري دولتچراکه تنها دو درصد از مخ

 دهد.مي آوري بهاي خدمات است، تنها بخش کوچکي از درآمدها را تشکيلحوزه جمع

آوري و دفع زباله خانگي ممنوع اعالم گرچه ووانين کشور انگليس دريافت بهاي خدمات را براي جمع

آوري مواد زايد تجاري تعرفه و بهايي دريافت لي مجاز هستند که براي جمعهاي محنموده است، اما دولت

غير خانگي تعرفه دريافت  هايآوري زبالههاي بزرگ مناطق شااهري از جمعنمايند. بسااياري از شااهرداري

يف ها( تخفهاي تجاري )مثل هتلهاي ناشااي از اسااتفاده بخش خانگي در ساااختمانکنند، اما براي زبالهمي

 شوند.ل ميوائ

 تعرفه ورودي عمومي هاها و گالريي براي بازديدکنندگان از موزههاي محلکمتر از يک ساااوم دولت

هاي برپا شااده توسااي دولت نسااهت به ساااير ها و گالريهاي وضااع شااده براي موزهد. ورودينکنوضااع مي

نه زياد اسااات پايين و تخفيفات در اين زمي هاي کمتر و )ورودي برگزارکنندگان در انگليس، در ساااطل 

 معافيت پرداخت براي کودکان، افراد سالمند بازنشسته، گروههاي خانوادگي و غيره(. 

هاي جاري خود را )نه ها به طور معمول ساااعي دارند تا هزينههاي متعلق به شاااهرداريتئاترها و ساااالن

تند. اين امر موفق نيس ا غالهاً درها پوشش دهند، امهاي مابت باالسري اين اماکن( از طريق وضع وروديههزينه

به همين دليل در حالت کلي متوسي سطل يارانه به ازاي هر بيننده تماشاچي تئاتر يا يک سالن تنها دو سوم 

ست. بهها و گالرييارانه پرداختي به بازديدکنندگان از موزه شت  از هزينهها ا سي يک ه هاي موزه طور متو

سهت به مين ميأيا گالري از دريافت وروديه ت رسد. بهاي درصد مي 60شود. درحالي که براي تئاترها اين ن

در  هاي ورزشيهاي فعاليتفااي باز کمتر از نصف هزينه خدمات و دريافت آن براي امکانات ورزشي در

ا و هطور کلي اسااتخرهاي شاانا تنها يک پنج  از هزينهدهند. بههاي دربسااته را پوشااش ميمحيطها و سااالن

کنند. نرخ هاي خود را از طريق بهاي خدمات تامين مالي ميز ورزشااي به سااختي يک سااوم از هزينهمراک

شده که با توجه گوناگوندليل پيروي از ه  در نقاط ه ها و بهاي خدمات بتعرفه سان بودن آن منجر  ، به يک

نهبه تفاوت ناطق هاي جدي در هزي باز پرداخت وام در م نه  ياتي و هزي به تفاوتگونگوناهاي عمل هاي ، 

ها انجاميده است. ساير امکانات، مشمول دريافت وروديه و هاي توزيع شده ميان شهرداريبيشتري در يارانه

شوند. به عنوان مثال بهاي شوند چون از حساب مربوط به امور ورزشي تامين مالي نمييا بهاي خدمات نمي
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ها منظور ميهاي عمومي به حساااب پارکر پارکهاي ورزشااي دهاي فوتهال يا ساااير زمينخدمات زمين

 شوند که استفاده از آن مجاني است.عنوان بخشي از فااي باز تلقي ميه شود چون ب

طور عمده يا هايي که بهامروزه مدارب مجازند که براي اوالم خاص )غيرضاااروري( و يا براي فعاليت

آموزان وجه دريافت دارند. اين شامل بهاي اي دانشگيرد، از اوليبخشي از آن در خارج از مدرسه انجام مي

برند و پس از اتمام درب، آن را براي خود کار ميه هاي عملي ب آموزان در دربموادي اسااات که دانش

يه آن توساااي دولت و در چارچوب نگه مي دارند. دريافت وجه براي آموزش انفرادي موسااايقي که ارا

براي بازديدهاي روزانه يا يک شهه از رويدادهاي ورزشي نيز رب آموزش اجهاري نيست، متداول است. مدا

 کنند.مي يا مراس  فرهنگي وجهي بابت بهاي خدمات از اولياي شاگردان دريافت

ل ها با ازدحام غيرمعمواتومهيل هدايتهاي تجاري، نيروهاي پليس براي کنترل جمعيت در گردهمايي

ها )که اين وجه انيان تا زمان برگزاري محاکمه، حفاظت از زندانا، نگهداري از زندهدر بزرگراهها و جاده

عنوان بهاي ه اي را بشاااود( و همچنين آموزش براي امور ضاااروري، تعرفهاز وزارت کشاااور دريافت مي

سازمانخدمات دريافت مي شاني نيز براي برخي آموزشهاي آتشکنند.  ضروري ن ضروري و نيز غير  هاي 

 کنند.بهاي خدمات تعيين مي

گناري سرمايه هايبراي تامين هزينه "2ريزيمنفعت حاصل از برنامه"استفاده از بهاي خدمات در شکل 

. صورت نقدي و يا جنسي )کااليي( باشده تواند بدر تاسيسات شهري، در حال افزايش است. اين تعرفه مي

سازه دريافت ب ست که افراد ب سي ووتي مطرح ا ساخت و صورت جن شند  امکاناتي اودام نموده بفروش به  با

 عنوان مثال يکه که تنها براي منفعت خودشااان نهاشااد و آن را به شااهرداري محل هديه و واگنار نمايند. ب

شده  ساخته  ساختماني  جاده کنارگنر و کمربندي که به جهت کاهش ازدحام ترافيکي براي يک کارگاه 

عمده در مناطقي که شااهرسااازي در آنجا در حال  طور گناري، بهاساات که اين نوع بهاي خدمات ساارمايه

 شود.( دريافت مي3گسترش است )عمدتاً در مناطق جنوب شروي انگلستان و آنجلياي شروي

ذکر اين نکته الزم اساات که تفاوت عمده اين نوع بهاي خدمات با ساااير موارد در آنجا اساات که اين 

 شااود، بلکه در مرحله ساااخت و احدا ات دريافت نمياز اسااتفاده کننده از امکانات و تاساايساا تعرفه دويقاً

هاي محلي از اين منهع مه  درآمدي براي بههود و توساااعه هر صاااورت برخي از دولته گردد. بوضاااع مي

 اخت وهاي سااانگليس تعرفه کنند. عالوه بر مثال جاده کمربندي که مطرح شااد درا اسااتفاده ميههبزرگرا

                                                 
2- Planning Gain 

3- East Anglia 
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ها و همچنين هاي بازي، ساااالن اجتماعات، زمين مدارب و کتابخانهمين مالي تدارک زمينأسااااز براي ت

 شود.کاريها استفاده ميطهيعي و جنگل يهاموزه

تجربه و مطالعه انگلساااتان نشاااان از راي  بودن دريافت بهاي خدمات براي خدمات دولت محلي دارد. 

ه اجاره مساااکن گرفته تا ورودي ها در کل )ازنمودن دريافت اين تعرفه يجهت اوتصاااادگرچه تغييراتي در 

هاي محدود اين منهع درآمدي در جهران هزينه اساااتخرها( در حال انجام اسااات، اما تجربه نشاااان از اهميت

 ها دارد.مربوطه و همچنين کل هزينه

در انگلساااتان نرخ ماليات امالک تجاري بر زمين و محل مالیات يکسططان و وا د بر ام ت تراری: 

دولت به اين نتيجه رساايد که  1990و اوايل 1980طقه به منطقه ديگر تفاوت دارد. دردهه بنگاهها، از يک من

 گناري توسااي بنگاههاي بومي درباالي اين نوع ماليات سااهب کاهش وابل مالحظه ساارمايه هاي نسااهتاًنرخ

ز اسااطل محلي شااده اساات و در مناطقي که نرخ ماليات باال اساات، بنگاههاي محلي تمايل به خارج شاادن 

 ند.شوگناري در اين مناطق منصرف ميمنطقه دارند. همچنين بنگاههاي خارج از حوزه محلي نيز از سرمايه

ماليات مشاغل واحد و  1990دنهال اين سياست اوتصاد خرد جهت بههود شرايي طرف عرضه، از سال ه ب

سان ستان و ويلزبرروي امالک  4يک شد که پس از تنظيمات ب 5تجاري در انگل ضع  سال و به  1996عدي در 

تهديل  6اسکاتلند نيز گسترش يافت. به اين ترتيب ماليات محلي بر امالک تجاري به يک درآمد تخصيصي

اي هله را پنيرفت که نرخأ. دولت مرکزي اين مسااانمودميشاااد که دولت مرکزي پايه و نرخ آن را تعيين 

شاااود. الهته هنوز ه  مي ري و فعاليتگنامحلي باال در ماليات بر امالک تجاري باعث کاهش سااارمايه

باشند. درآمدهاي حاصله آوري ماليات ميمشمول جمع عنوان کارگزاران دولت مرکزيه ولين محلي بفمس

سال به  18از اين ماليات به يک صندوق ملي پرداخت شده و به ميزان سرانه مساوي براساب جمعيت بالغ )

 شود. توزيع مي گوناگونباال( مناطق 

ميليارد  15درآمد حاصل از ماليات واحد بر امالک تجاري در بريتانيا معادل  1999-2000ال مالي در س

 پوند استرلينگ بوده است.

 

 

                                                 
4- Uniform business rate (UBR) 

5- wales 

6- Assigned Revenue 
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 اياالت متحد  آمريکا

هاي محلي در اياالت متحده تعداد دولت 1992در سال  ها:های محلی و وظايف شهرداریدولتانواع 

 Townshipواحد(، شااهر 19279واحد(، شااهرداري ) 3043)رساايد که شااامل بخش واحد مي 84995به 

and town (14422  ناحيه مدرساااه ،)واحدSchool district (16696 و )ناحيه ويژه  واحدSpecial 

district (31555  )ها انجام هاي محلي توسي شهرداريدرصد مخارج دولت 33طوري که . بهشدميواحد

 . گرفتمي

شاااود. در مين ميأها از محل درآمد ماليات بر امالک تشاااهرداريياتي حدود يک دوم درآمدهاي مال

هاي محلي اين نوع درآمد ساااه چهارم درآمد حاصااال از مالياتهاي محلي را حالي که در مورد کليه دولت

ماليات بر امالک در  اساات، هزار نفر بوده 300. الهته در شااهرهايي که جمعيت آنها بيش از شااودشااامل مي

ها در . دومين منهع مه  درآمد شاااهرداريگيردها را در برميد درآمد مالياتي شاااهرداريدرصااا 46حدود 

ست. اين منهع  شهرداري 27درصد کل درآمد و  15آمريکا ماليات بر فروش ا ها درصد درآمدهاي مالياتي 

شامل مي ست که را  سومين منهع مه  درآمد، ماليات محلي بر درآمد ا صد ماليات 5شود.  لي و هاي محدر

 .گيردها را بر ميدرصد ماليات شهرداري 13

به  57اسااات.  ز اهميتئهاي بالعوو مشاااخص حادر اياالت متحده کمک درصاااد کمک دولت 

درصد صرف  4درصد صرف مسکن،  4درصد صرف رفاه عمومي،  13هاي محلي صرف آموزش، دولت

هايي که ها، برنامهشااهرداريدرصااد صاارف بهداشاات و بيمارسااتانها شااده اساات. در مورد  4بزرگراهها و 

درصد(،  14درصد(، رفاه عمومي ) 20اند عهارت از آموزش )هاي دولت کردهبيشترين استفاده را از کمک

ها درصد کمک بالعوو دولت به شهرداري 20باشد. همچنيندرصد( مي 7ها )درصد(، بزرگراه8مسکن )

 شود.ها ميصرف حمايت عمومي از عمليات شهرداري

ستغ ت: مالی ست که تعهد پرداخت ماليات ات محلی بر م ستغالت ا در اياالت متحده، فردي مالک م

گيرد. ماليات مسااتغالت معموالً براساااب ارزش برآورد شااده ملک و نحوه مسااتغالت بر دوش او ورار مي

سي مقامات محلي انجام ميکاربري آن تعيين مي ستغالت تو اي اين گيرد. فرمولي برشود. ارزيابي ارزش م

 ارزش برآورد شده از اين طريق با ارزش بازاري ملک هيچ ارتهاطي ندارد. ولي لزوماً ،رودکار ميه منظور ب

تواند در ارزش برآورد شااده آن تامير بگنارد. ارزش تعيين شااده به محل ورارگرفتن کاربري ملک مي

ر اياالت متحده ه  زمين و ه  کار رفته توساااي مامور ارزيابي محلي بساااتگي دارد. ده امالک و وواعد ب

 کليي واعدههاي تجديد ارزيابي امالک گيرد. براي دورهساااختمان هر دو مشاامول ماليات محلي ورار مي
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توان گفت نرخ متوسااطي وجود ندارد. نرخ ماليات به محل درباره نرخ ماليات مسااتغالت مي و وجود ندارد

ز پرداخت ماليات مستغالت معافند عهارتند از: مفسسات ملک بستگي دارد. در اياالت متحده مفسساتي که ا

ها، ساااازمانهاي خيريه، موساااساااات علمي و ساااازمانهاي هاي اخوت، کتابخانهمنههي، مدارب، انجمن

 (.1383زنوز، هادي دولتي)

 ژاپن

اختيارات و ودرت الزم از طرف براي اين موضااوع باشااد، هاي محلي ميترين منهع دولتماليات محلي مه 

ستبه دولت محلي دولت مرکزي  شده ا ساب  .داده  سيبر ا صلي برر صورت گرفته يکي از داليل ا هاي 

 است.تفويض اختيار بوده سال گنشته  30در طول  ،هاي محليافزايش مخارج دولت

ست و حدود منهع تأمين درآمد براي دولت مالیات صد از کل درآمدهاي آنها  40تا  35هاي محلي ا در

د به سيست  ماليات محلي تعيين ش دهد. تاريخ تصويب وانون ماليات محلي که به منظور ايجادرا تشکيل مي

هاي محلي )که زير پوشاااش وانون ماليات اصااالي ورار دارند( به گردد. مهمترين مالياتبر مي 1950ساااال 

سکن و اتومهيل، ماليات بر امالک و ماليات برنامهترتيب عهارتند از ماليات شهريريزهاي بر م ) عوارو  ي 

شااود و به تناسااب درآمد محلي از ها بر اساااب يک فرمول مابت اخن ميشااود مالياتنوسااازي(. يادآور مي

شهرهاي بزرگ تا منطقه کوچک پر جمعيت مقدار اين ماليات متفاوت خواهد بود. اين شکل از تأمين مالي 

اشد و ه  بمنابع درآمدي مستقل محلي مي زيرا ه  جزءتري نسهت به ساير منابع است، داراي شکل با مهات

ماليات  :از دهد. ساير انواع ماليات عهارتندمي اي را نسهت به آنچه به محل آورده شده است ارائهسود اضافه

 هاي مابت و ماليات بر مصرف تنهاکو. بر دارايي

خدمات شاااهري،  ها به منظور اجراي وظايف گوناگون از وهيل بههودها توساااي شاااهردارياخد ماليات

 .استحمل و نقل، ايجاد فااي سهز، خدمات بهداشت آموزشي و رفاهي 

 درآمدهاي مالياتي شهرداري عهارتند از:

 است. ماليات سرانه و ماليات بر درآمد. شدهالف: ماليات بر ساکنين: اين ماليات به دو وسمت تقسي  

 2500شاود و ميزان آن براي هر نفر مي ماليات سارانه از کليه سااکنين منطقه تحت نفوذ شاهرداري اخن

 باشد.ين در سال مي

 مجموع درآمدهاي فردي در سال گنشته مهنا ورار گرفته ،در مورد اخن ماليات از درآمد ساکنين منطقه

هاي پزشااکي، بيمه درماني، بيمه عمده نگهداري از معلولين، افراد و پس از کساار مهالغي جهت هزينه اساات

 شود.ر و فرزندان از درآمد مشمول ماليات فرد، اخن ميمسن تحت تکفل، همس
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شاااود و ميزان دارندگان زمين و مساااکن اخن مي ي غيرمنقول(: اين ماليات ازي)دارا ب: ماليات بر ملک

 باشد.ارزش بازاري ملک مي %4/1استاندارد آن 

د بايد مالياتي را به نباشل نقليه سهک: کليه افرادي که داراي اتومهيل و موتورسيکلت مييج: ماليات وسا

ها درآمدهاي حاصله از اين نوع ماليات را صرف بههود وضعيت د و شهردارينشهرداري محل پرداخت نماي

 نمايد.هاي محل خود ميحمل و نقل در حوزه

 شود.: ماليات تنهاکو: اين نوع ماليات از فروشندگان سيگار اخن ميد

هاي مربوط به اساااتخراج معدن فعاليت دارند، ميزان يک عاليتافرادي که در ف : ماليات مواد معدني:ه

اساااتخراج معدن پرداخت محل به شاااهرداري محلي عنوان ماليات ه درصاااد از کل ارزش مواد معدني را ب

 نمايد.مي

شمهتني: اين ماليات از افرادي اخن مي: ماليات آبو ستفاده ميشود که از چ ن کنند. ايهاي آب گرم ا

 شود.وسعه تسهيالت توريستي اخن ميماليات جهت ت

هاي خاصااي را در جهت توسااعه هايي که در نظر دارند پروژهز: ماليات شااهرسااازي: کليه شااهرداري

توانند ماليات شااهرسااازي را از ساااکنين آن محل اخن نمايند. هاي شااهري به مورد اجرا بگنارند، ميپروژه

و ساختمان واوع در محلي که ورار است پروژه شهرسازي  درصد بوده و از صاحهان زمين 3ميزان اين ماليات 

 شود.شود اخن مي در آن اجرا

شاااان در جهت احدا  کارگيري زمينه ح: ماليات توساااعه زمين: اين ماليات از افرادي که خواهان ب

سکن مي شم شهرداري اين گونه درآمدها را در د اخن مينبا ست.  گردد و ميزان آن بر حسب منطقه متغير ا

 گيرد.کار ميهاي عمومي بههاي آبرساني، پارک و ساير مکانهت احدا  راه، شهکهج

 عنوان دفتره هايي که از سااااختمان خود بط: ماليات دفتر تجاري: اين ماليات از دارندگان سااااختمان

گردد. ميزان اين شااود و درآمد حاصااله صاارف بههود محيي زيساات مينمايند، اخن ميميتجاري اسااتفاده 

 گردد.اليات متغير بوده و توسي شهرداري تعيين ميم

شاااود دولت محلي بايد هاي بالعوو: به منظور پر کردن فاصاااله بين مخارجي که تصاااور ميکمک

هاي ها تحقق يابد، يک سااايسااات  پرداخت کمکتواند براي اين دولتمتحمل شاااود و درآمدهايي که مي

هاي بالعوو به دو راحي گرديده است. اين کمکهاي محلي طبالعوو از طرف دولت مرکزي به دولت

هاي بالعوضااي که با منظور و هدف هاي بالعوو کلي و دوم کمکشااوند: اول کمکدسااته تقسااي  مي

 دهد.درصد کل درآمدهاي شهرداري را تشکيل مي 35پنيرد. اين بخش حدود خاصي صورت مي
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لي در کشاااور ژاپن فروش اوراق ورضاااه هاي محاز ديگر منابع تأمين مالي دولت فروش اوراق ورضاااه:

سي دولت ضه تو شار اوراق ور ست. انت شد. دولت محلي جهت هاي محلي، ا با نظارت دولت مرکزي مي با

شار اوراق منکور  ضه محلي  بايدانت از وزارت کشور مجوز کسب کند و دولت مرکزي نيز اغلب اوراق ور

 دهد.داري را به خود اختصاص ميدرصد کل درآمدهاي شهر 8/7خرد. اين بخش حدود را مي

ست که دولت  ست که ماليات درآمدي ا ضه در اين ا شار اوراق ور سهت به انت برتري نظام اخن ماليات ن

ست ميه محلي ب شده در آورد و نياز به بازگردان آن به پرداختد شر  شارکت منت ست، اما اوراق م کننده ني

 ها اين نوع تأمين مالي مخارجي را به دنهال خواهد داشت. سر رسيد بايد پرداخت گردد و لنا براي شهرداري

 کانادا

 کنند:هاي زير اودام به تأمين مالي و کسب درآمد ميها در کانادا از روششهرداري

منابع درآمدي عمومي دولت محلي و محدود  ءدرآمدهاي مالياتي جز درآمدهای مالیاتی )عوارض(:

ست. ا شهرداريين وهيل مالياتبه ماليات بر اموال و دارايي ا سه  وابل توجهي از کل درآمد  شامها  ل ها را 

درآمد مالياتي  نوعها از اين درصاااد از کل درآمد شاااهرداري 5/49، 1996گردد. براي مثال در ساااال مي

 تشکيل شده است. 

ها رياهاي شهردماليات بر هتل سه  بسيار کوچکي از درآمد و ها مانند ماليات بر سوختساير ماليات 

تنها حدود يک درصااد از درآمد شااهرداري از اين منابع  1996شااود. به عنوان مثال در سااال را شااامل مي

 حاصل گرديده است. 

ود خود به شاااين وهيل انتقاالت که توسااي دولت ايالتي و دولت فدرال تأمين مي های ب عوض:کمك

شوند. وط )عمومي( تقسي  ميدو وسمت کمک هاي بالعوو با هدف خاص و کمک هاي بالعوو مشر

ها را م درآمدي شااهرداريوالاترين هاي منکور اع  از خاص يا مشااروط پس از درآمد مالياتي مه کمک

 دهند. تشکيل مي

پرداختي بابت اسااتفاده از خدمات و نيز فروش کاالها بخش وابل توجهي از  فروش کاالها و خدمات:

درصاااد از درآمد  20وريب به  1996عنوان مثال در ساااال به  .دهدها را تشاااکيل ميدرآمد شاااهرداري

سال شهرداري شد. در  ستاني در پس از اتمام بازي 2001هاي کانادا از محل فروش خدمات تأمين  هاي تاب

شهرداري ستفاده ورار گرفته درها از طريق فروش اماميه و داراييکانادا بخشي از کسري درآمد   هاي مورد ا

 . گرديد ها تأمينجريان بازي
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اجاره بها و جريمه و ... از ديگر منابع متفروه پرداختي بابت دريافت پروانه، مجوز،  ها:سططاير درآمد

 هاي کاناداست. تأمين درآمد براي شهرداري

اي خاص از وجوه احتياطي و منابع هاي سااارمايهبراي تأمين مالي عمليات برخي از پروژه ها:صططندو 

شهرداريصندوق سهاي  صندوقتفاده ميها ا ستقيماً از محل پرداختشود. مهالغ  هاي منتفعين آتي از ها م

شود. اين گونه وجوه در واوع همان شارژ اضافه هاي منکور هزينه ميتأمين شده و براي طرحها نتاي  پروژه

 شود. محسوب مي

ارکت مالي بخش ها از مشها و عمليات پروژهبه منظور انجام برخي فعاليت مشارکت بخش خصوصی:

ستفاده مي شهرداريخصوصي ا ها را مشخص ميها از طريق مزايده تأمين کنندگان منابع مالي پروژهشود. 

هاي بخش نفت و گاز، به عنوان مثال پروژه .هايي دامنه وسيعي دارندشود که چنين پروژهنمايند. يادآور مي

س ، ، نيرومعدن،  امور زير بنايي، سکوني، ارتهاطات مختوري سات و بازرگاني از اين وهيل ميابراتي، م س مف

 باشند. 

 آلمان

شاااوند. محل تأمين اي تشاااکيل ميهاي محلي از دو بخش جاري و سااارمايههاي نهادها و حکومتبودجه

باشد. بهاي ميهاي سرمايهاي، درآمدهاي سرمايههاي جاري، درآمدهاي جاري و محل تأمين بودجهبودجه

هاي اي از منابع کمکها و تجهيزات ساارمايهگناري فيزيکي شااامل: ايجاد زير ساااختايهکه ساارمطوري

ها، اسااتقراو و پرداخت از درآمد حاصاال از فروش و اموال و دارايي هاي فدرال و ايالتي،بالعوو دولت

ر بخش بنايي دزير هايها، فعاليتگناري فيزيکي در زير سااااختگردد. مخارج سااارمايهذخاير تأمين مي

سکن،  شت و ورزش، حمل و نقل، م ضالب، بهدا صد از کل مخارج  80مدارب و خريد زمين، حدودفا در

بيش از همه از محل اين مخارج  ،گرددشاااود. همان طوري که مالحظه ميهاي محلي را شاااامل ميدولت

سرمايهکمک صلگناري از جانب دولتهاي بالعوو  از فروش تأمين  هاي فدرال و ايالتي و نيز عوايد حا

ست. درآمد شهرداريشده ا سطل دولت فدرال و دولت ايالتي و  سه  ا ههاي مالياتي منهع درآمدي براي هر 

ماليات بر دارايي واوعي،  :از ها عهارتندهاي تأمين کننده منابع مالي شاااهرداريشاااوند. مالياتمحساااوب مي

ها )تعاوني( و ماليات بر ارزش هاي شااارکتلياتماماليات بر تجارت و بازرگاني محلي، ماليات بر درآمد، 

 –ها در افزايش سااه مورد اخير به طور وانوني داراي اختيارات وساايعي هسااتند. هر ايالت افزوده. شااهرداري

 ها تخصيص داده شود، تعيين کند. بايد سه  درآمدي را که به شهرداري –بنابر وانون ايالت 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



68       يرکالنشهتوسعه پايدار ومالي مناسب  تأمينساختار 

 

ها را، ماليات بر بازرگاني و د در ساااطل محلي، اسااااب مالياتچنانچه پيش از اين ذکر شااا ها:مالیات

دهند و ماليات بر تجارت خود به موارد ماليات بر سااود و ماليات بر تجارت و ماليات بر دارايي تشااکيل مي

شود. مواردي که از دارايي تقسي  و توسي کارفرمايي که در جريان فعاليت اوتصادي ورار دارد پرداخت مي

هاي خود اشتغالي هاي کشاورزي، پرورش گل و فعاليتليات معاف هستند به طور خاص فعاليتاين نوع ما

دهد. پايه ماليات بر باشند. سه  عمده ماليات بر تجارت را ماليات بر سود واحدهاي اوتصادي تشکيل ميمي

که ارزش زمين باشااد. الزم به ذکر اساات هاي انهار ميدارايي، ارزش کارخانه و ماشااين آالت و موجودي

ساختمان آن از جريان ارزش ستثني ميبنگاه و  صورت گناري م شود. ارزش تجهيزات کارخانه نيز به اين 

ستعيين مي ست. با فرو اين م شرکتأشود که خريدار بالقوه تا چه حد مايل به خريد تجهيزات ا يا  له که 

ت بر تجارت که بسااتگي به فعاليت آالت را داشااته باشااد. مالياکارخانه وصااد خريد آن وسااايل و ماشااين

کند، اما شااهرداري اوتصااادي دارد، يک نقش مساالي و عمده را در شااهرهاي متوسااي و بزرگ بازي مي

يت . ماليات بر مالککنندشهرهاي کوچک و تعداد شهروندان نقش مهمي در ميزان ماليات بر تجارت ايفا مي

هاي شاااود. ماليات بر مالکيت زمينء تقساااي  ميها اسااات که به دو جزمحلي يکي ديگر از انواع ماليات

(. نوع ديگري از  %5دهد )حدود کشاااورزي که حج  بساايار کوچکي از درآمدهاي محلي را تشااکيل مي

ساير زمين ساختمانماليات بر مالکيت محلي را ماليات بر  شکيل ميها و  هاي موجود در بخش خصوصي ت

 دهد. 

 فروشعوارو محلي و رآمد حکومت محلي به شاااکل درصاااد از د 30نزديک به  فروش خدمات:

هاي آن گردد که هزينهه شااده وجوهي دريافت ميئشااود. تقريهاً براي تمام خدمات اراخدمات حاصاال مي

استثنا، گاه مالحظه  آوري کردن پسماندها. الهته به صورتمانند فاضالب و جمع ،دهدخدمات را پوشش مي

شويق برخي خ شودمي شي و ورزش، عوارو دريافتي به دمات مانند خدمات فرهنگي،که به منظور ت آموز

 آيد. هاي مالي به وجود ميسازد و در نتيجه کسريها را منعکس نميطور کامل هزينه

هاي داخلي و خارجي هساااتند. چنانچه ها واماز ديگر منابع تأمين مالي شاااهرداري تسططهی ت بانکی:

انداز جاري نزد بانک فدرال آلمان شهرداري مايل به دريافت وام از خارج باشد متعهد به افتتاح حساب پس

ضا براي چنين  ست و از اين رو تقا صويب بانک فدرال آلمان ا خواهد بود. دريافت وام از خارج منوط به ت

پنير دريافت وام از داخل کشااور راي  و انجام آن از هر بانکي امکانباشااد. در مقابل هايي خيلي ک  ميوام

 گرفتن از بانک مرکزي يا مفسسات مشابه وجود ندارد. گونه محدوديتي براي ورواست. در اين مورد هيچ
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توانند از محل اعتهارات کمکهايي را در اختيار دارند که ميهاي محلي بانکشود حکومتيادآور مي

به نهادهاي محلي کمک مالي نمايند. ضمن آنکه تمايل زيادي به اخن وام و کمک از چنين و، هاي بالعو

 نهادهايي وجود دارد. 

شهرداريعموماً کمک های ب عوض:کمك شود. عالوه ها ارايه ميهاي بالعوو به وسيله اياالت به 

نمايد. ها اعطا ميهرداريگناري محلي به شاااهاي بالعوو براي سااارمايهبر اين دولت فدرال نيز کمک

ست  کمک ستهاي منکور از هر ايالت به ايالت ديگر متفاوت سي شکلي ا سهتاً متحدال ، اما با اين حال فرم ن

ها داده ميهاي ايالتي به شاااهرداريهاي بالعوو که از طرف حکومتبراي اين امر وجود دارد. کمک

 هئاتي دارد. اين امر در واوع رويه عرف در اراشااود، بسااتگي به نسااهت سااه  آن ايالت در درآمدهاي مالي

اما در برخي  ،شااودشااناخته مي« تخصاايص عمومي»هاساات و تحت عنوان هاي منکور به شااهرداريکمک

 شود. اند اعطا ميي که درآمدهاي مالياتي کمتري داشتهيهاهاي بالعوو بيشتر به شهرداريموارد کمک

 دانمارت

هاي بالعوو اودام به تأمين مالي ميهاي محلي و کمکز طريق مالياتهاي محلي در درجه اول ادولت

ترين منهع درآمد دولت گردد مه ها دريافت ميها و شااهرداريهايي که توسااي اسااتانداريد. مالياتننماي

هاي بالعوو دولت شاااوند. پرداخت شاااهروندان جهت اساااتفاده از خدمات، کمکمحلي محساااوب مي

کيل هاي محلي را تشها و استقراو به ترتيب ساير اوالم عمده درآمدي دولتهزينهمرکزي به منظور جهران 

هايي اسااات که از محل درآمد از طريقنمايد که ساااه  بزرگي از تأمين مالي مخارج دهد. اضاااافه ميمي

ها اتيشود. به همين منظور آزادي آنها در تعيين سطل مالها تأمين ميها و فرمانداريهاي شهرداريدريافتي

 شود. وابل توجيه است. عمده منابع مالي شهرداري از طريق ماليات تأمين مي

ها گيرد. شااهرداريترين منهع تأمين مالي اساات تنها براي موارد خاص صااورت مياخن وام که کوچک

ضه آب، برق، گرما و گاز، سرمايه گناري در توزيع و عر ست براي  يا  هاها، اندازه گيريدفع زباله ممکن ا

 از تسهيالت بانکي استفاده نمايند. ذخيره سازي انرژي، خريد زمين و تأسيس امکان اوامتي افراد مسن، 

 نروژ

ها از محل ماليات بر درآمد و ماليات بر مروت که با دولت مرکزي هاي شاااهردارياز درآمد %45حدود 

ست، تأمين مي شده ا سهي   اي محلي از هشوند. کليه دولتين ميشود. ووانين مالياتي در پارلمان ملي تعيت

سال  ست 1979باالترين نرخ ماليات که در  شده ا ستفاده مي ،تعيين  سه  باالي مالياتا ر ها دکنند. اگر چه 
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ت از بروراري عدالنقش مه  اين سيست  دريافت ماليات، اما  ،باشدها وابل توجه ميمنابع درآمدي شهرداري

 . استطريق توزيع مجدد درآمد 

شهرداري از  200هاي محلي وابل دسترسي نيست )تقريهاً ماليات بر دارايي: اين ماليات براي کليه دولت

هاي بزرگ وابل زيرا اين ماليات توساااي شاااهرداري ،کند(شاااهرداري اين ماليات را دريافت مي 435ميان 

 باشد. وصول مي

شهرداري سي  شهردار 15ها: فروش خدمات تو صد از منابع مالي  هاي ها در نروژ مرتهي با درآمديدر

هاي نمايد که درآمد حاصل از فروش خدمات به همراه مالياتباشد. اضافه ميحاصله از فروش خدمات مي

 . شوندها را شامل ميدرصد از کل درآمد شهرداري 60محلي رومي حدود 

تأمين کل مهلغ وام به  کنند.هاي محلي وامهاي خود را بيشاااتر از دولت مرکزي دريافت ميوام: دولت

ز غير متمرک اما تخصاايص آن به صااورت ،پنيردعنوان يک منهع درآمدي به صااورت متمرکز صااورت مي

ها و افزايش سااارمايه مابت، افزايش گناري بلند مدت در داراييباشاااد. اخن وام براي مقاصاااد سااارمايهمي

 پنيرد. ها و جهران کسري بودجه صورت مينقدينگي، کمک به خريد ساختمان

به دولتهاي بالعوو: کمککمک ناحيه دولت مرکزي  يا زير هاي بال عوو که از  هاي محلي و 

درصااد از منابع  40ها حدود اند. اين کمکشااود بر اساااب معيار هدف توزيع شاادههاي آنها ارايه ميبخش

محلي و اهداف  هاي منکور بنابر نظر سياست مداراندهند. کمکهاي محلي را تشکيل ميدرآمدي دولت

هاي کوچکتري را ها بزرگتر باشاااند اعانهشاااود هر چه شاااهرداريباشاااند. يادآور ميمد نظر آنها متنوع مي

هاي فوق النکر دولت مرکزي اسااات، بنابراين دارند. از آنجا که تأمين کننده اصااالي کمکدريافت مي

وجوه صااندوق و کاناليزه کردن  مکها،هاي محلي از طريق نوع و ترکيب کتوانايي آن را دارد که بر درآمد

، "دهدفمن"عهارتند از: هاي بالعوو آنها به منظور افزايش و بههود خدمات جديد امر گنارد. انواع کمک

 . "کلي بالعوو"

 جمهوری چك

 هاييبودجه ها و دفاتر مناطق( وهاي محلي )شااهرداريبودجهاز بودجه عمومي در جمهوري چک، ترکيهي 

س ،رسندشوند و به تأييد پارلمان ميوه کشوري )دولتي( تأمين ميکه از محل وج شد. باالترين  ه  در مي با

ها و دفاتر مناطق در اين دارد. اوالم درآمدي شاااهرداري اختصااااص هابودجه محلي، به بودجه شاااهرداري

 کشور عهارتند از: 
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اص، ماليات بر درآمد مفسااسااات ماليات بر درآمد اشااخ درآمد مالياتي: شااامل ماليات بر ارزش افزوده،

نابع طهيعي، وانوني،  يب م بت آلودگي زيساااات محيطي و تخر با هاي پرداختي  مات اداري ب خد فروش 

 باشد.هاي واوعي و گمرکات ميهاي عمومي و ماليات داراييماليات

واوعي، هاي خدماتي، درآمد حاصل از اجاره دارايي درآمد غير مالياتي: شامل درآمد حاصل از فعاليت

 . استها درآمد حاصل از بهره و درآمد حاصل از فروش دارايي

از  ايهاي ساارمايهسااوبساايدهاي بالعوو از محل بودجه دولتي، شااامل کمک هاي دريافتي:سااوبساايد 

 محل بودجه دولتي 

سيدو ها )عوارو شهرداري( ساير درآمدها: در ميان اوالم درآمدي فوق، ماليات  ها بيشترينسپس سوب

ها )عوارو( تنها از طريق ها و دفاتر مناطق دارند. در جمهوري چک مالياتساااه  را در بودجه شاااهرداري

شهرداريدولت مرکزي تعيين مي شدهشوند و  اند. ها در امرگناري بر نرخ ماليات بر امالک واوعي محدود 

ها بر عوارو محلي و فروش خدمات ) نظير اساااتفاده از حرارت نه  بيشاااترين مانور آن مرکزي، اجاره خا

سالهاي اخير )  ست. بنابر ووانين  شتراکي و ... ( ا شخاص شهرداري ،به بعد( 1997ا ها در ماليات بر درآمد ا

ماليات )عوارو( پرداختي کارفرمايان به ها، نيز سااه  دارند. از ديگر درآمدهاي مه  در بودجه شااهرداري

 باشد. ميها و ماليات بر دارايي و امالک واوعي شهرداري

 بلغارستان

ها نمود. الهته بين بودجه کشااور بلغارسااتان اودام به تمرکز زدايي مالي شااهرداري 2003از اولين روز سااال 

 هايکمک ها و بودجه ملي در والب يک مکانيزم شاافاف ارتهاط وجود دارد. اين ارتهاط شااامل:شااهرداري

اي بالعوو با هدف خاص تأمين مخارج بالعوو با وصاااد و به منظور ارايه خدمات عمومي و کمک ه

 . است ايسرمايه

هاي محلي ها توسااي وانون مشااخص شااده اساات. اين منابع عهارتند از: مالياتمنابع درآمدي شااهرداري

هاي جمع آوري شده به وسيله )مانند ماليات بر درآمد (، درآمد حاصل از فروش خدمات، بخشي از ماليات

مديريت اموال شاااهرداري، ساااوبسااايدهايي که از محل بودجه ايالتي داده هاي حاصااال از درآمداياالت، 

 وروو و وامهاي بانکي از محل بودجه ايالتي و درآمد حاصل از صدور سهام و اوراق ورضه. شود، مي

ستند. فروش خدمات و ماليات ستغالت و ماليات بر ار  ه شامل ماليات بر امالک و م هاي محلي خود 

شام شهرداريئخدمات فني ارال انتقال اموال، عوارو محلي نيز  سي  شده تو سايل نقليه، ها، ه  ستفاده از و ا

استفاده از معادن، استفاده از فااي بازار، استفاده از عرضه آب و نصب دستگاههاي فاضالب، جمع آوري 
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اي هي از شااايوهها و اماکن تفريحي، تأييد مدارک و انواع ديگرها و خانهها، اساااتفاده از کودکساااتانزباله

مالياتهاي محلي،  ها،شاااهرداريدرآمدي  گوناگونباشاااند. در ميان اوالم ها ميتأمين منابع مالي شاااهرداري

 ها برخوردار هستند. عوارو و فروش خدمات از سه  بيشتري نسهت به ساير درآمد

زي در ساااال اما دولت مرک ،اساااتهاي محلي، درآمدهاي مالياتي محلي بزرگترين منهع درآمد دولت

 ها اختصاص داد. را به شهرداري درصد از درآمدهاي مالياتي اشخاص، 50معادل  2002

شهردارياز ديگر روش شارکت بين بخشهاي تأمين مالي  صيها م ست. از آنجا  هاي خصو و دولتي ا

از  يکه در بلغارسااتان وانوني براي واگناري و اعطاي امتياز به بخش خصااوصااي وجود ندارد ، لنا بساايار

اليتهاي ترين شااکل انجام فع پنيرد. متداولفعاليتها از طريق مشااارکت بين دو بخش فوق النکر صااورت مي

بازرگاني مشارکت ميان اشخاص حقيقي و شهرداري است. اجاره دادن اموال شهرداري به افراد حقيقي نيز 

سيار کاربرد دارد، سک نمي ب شهرداري را نيز درگير ري شي در اموال کند و درضمن آنکه   عين حال افزاي

 شود. اجاره دادن( ايجاد مي باشهرداري )

صندوق شترک از ديگر روشايجاد  سرمايه گناري م ست. اين هاي  شهرداري ا هاي تأمين مالي براي 

هاي محلي اسااات. در کشاااور بلغارساااتان ها در واوع به نوعي بيانگر مشاااارکت مالي ميان دولتصاااندوق

يشاان هادرآمد و ودرت آنها در امر گناري بري وابساته به منابع مالي دولتي هساتند ها تا حد زيادشاهرداري

سه  از درآمد ماليات دولت مرکزي، ست. عالوه بر بودجه ايالتي و  شده ا هاي بالعوو نيز کمک محدود 

 دهند و نقاط مه  وابسااتگي آنها به دولت مرکزي اساات.ها را تشااکيل ميبخش مهمي از بودجه شااهرداري

هاي بالعوو چه به صااورت عمومي و چه با هدف خاص نشااان کمک چنانچه پيش از اين نيز گفته شااد،

 دهنده مکانيزم ارتهاطي ميان دولت محلي و دولت مرکزي است. 

 آفريقای جنوبی

هاي دفتري در محدوده شااهرها ماليات بر اموال و دارايي: کليه کساااني که داراي امالک، کارخانه و واحد

. اين ماليات بر مهناي ارزش دارايي مابت، به هساااتندند موظف به پرداخت ماليات بر اموال و دارايي باشااامي

هايي که به اين صااورت براي تأمين مالي بودجه شااود. الزم به ذکر اساات درآمدطور ساااالنه دريافت مي

ها، جاده صاارف خدمات عمومي شااده و به آساااني براي خدمات خاص مانندشااوند، شااهرداري فراه  مي

 باشند. ها و غيره وابل تخصيص نميپارک ها،روشنايي خيابان
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ه ئبه دليل آنکه خدمات خاص مساااتقيماً براي خانواده و کارخانجات ارا ها:فروش خدمات و تعرفه

ا هگردد. مثال بارز اين نوع پرداختهاي استفاده کنندگان حاصل ميشود، لنا درآمد حاصله از پرداختمي

 هاي ساختماني. برق يا تصويب نقشه بهاي آب، :استفاده کنندگان پرداخت نمايند عهارتند از که بايد

فروش  جريمه ديرکرد پرداخت هاي ترافيکي، ديرکرد بازگرداندن کتاب به کتابخانه،ها: جريمهجريمه

 از ديگر منابع درآمدي هستند.  خدمات،

ايد دارد که کل درآمد جمع آوري شده ببيان مي ي جنوبي،سه  منصفانه )يا برابر(: وانون اساسي آفريقا

سهي بين دولت ملي، دولت سه  مطلق دولت محلي به اين به طور ن شود.  سي   هاي حوزه ايالتي و محلي تق

شهرداري ست که  سترش دهند. حج  مهلغي ها بتوانند خدمات اوليه را ارايه کنند و حوزهمعنا شان را گ هاي

شهرداري دريافت  ساً به تعداد افراد ک  درآمد در منطقهميکه  سا ستگي دارد کند ا شهرداريب ناطق هاي م. 

ها تنها يک بخش کنند. اغلب شاااهرداريغير شاااهري )روساااتايي( معموالً مقادير بيشاااتري را دريافت مي

 آورند. شان را از محل سه  مطلق به دست ميکوچک از بودجه عملياتي

شوند. يم اي به دو بخش منابع خارجي و منابع داخلي تقسي بودجه سرمايه اي: منابعمنابع بودجه سرمايه

سعه  ستقراو از بانک تو ضه، ا شار اوراق ور سات مالي، انت س سهيالت مف ستفاده از ت شامل ا منابع خارجي 

ها، هردارينايي شبهاي زيرهاي بالعوو دولت، استفاده از منابع مالي صندوق برنامهآفريقاي جنوبي، کمک

شارکت هاي ملي،ره برداري از ههه و اعانهبه ستفاده از امکانات م صي و نهايتاً ا صو هاي بخش عمومي و خ

هاي توسااعه باشااد. منابع داخلي شااامل اسااتفاده از صااندوقمالي صااندوق برنامه توسااعه و بازسااازي مي

ه اين نابع تأمين سرمايباشد. ممي ،ها استها که عملکرد آنها شهيه به بانک داخلي براي شهرداريشهرداري

شهرداري صورت ميبانک از طرف  صندوقها  شهرداريپنيرد و لنا اين  ستگي  سرمايه را ها واب ها به بازار 

ها که توان به ايجاد سااارمايه از محل درآمد عملياتي شاااهرداريدهند. از ديگر منابع داخلي ميکاهش مي

 ود. شود اشاره نمخوانده مي« سه  يا مشارکت در درآمد»

 مکزيك

داراي استقالل هستند.  هاي محلي،، دولت1917بنابر اصل يکصد و پانزده  وانون اساسي مکزيک در سال 

هاي خود را تنظي  توانند خود ايجاد درآمد نموده و بودجهها ميدارد که شااهردارياين ماده وانوني بيان مي

بيشااتري در ايجاد و کسااب درآمد داده شااد. با  ها اجازه اسااتقالل عمل، به شااهرداري1984نمايند. از سااال 

هاي فدرال ايالتي به خصااوص در حوزه مالياتي )و مخصااوصاااً پروژه هاي ها به دولتشااهرداري اين وجود

 اند. بزرگ( وابسته
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شهرداري صدور مجوزبه طور کلي  هاي هاي انتقالي و کمکها، پرداختها منابع مالي خود را از محل 

و مشااارکت با بخش خصااوصااي يا بازار ها، فروش خدمات ها، جريمهاخن ماليات ل،بالعوو دولت فدرا

 کنند. سهام تأمين مي

ها هنوز اساااتقالل عمل زيادي که شاااهرداري 1984هاي بالعوو و صاااندوق: تا پيش از ساااال کمک

د. در حال داها را تشکيل ميدرصد از کل منابع مالي شهرداري 80هاي بالعوو نزديک به کمکنداشتند،

شهرداري ضر اگر چه  شتري دارندحا ستگي اما همچنان به دولت ،ها آزادي عمل بي هاي فدرال و ايالتي واب

شاخه شهرداريمالي زيادي دارند. يکي از مه  ترين  ستگي مالي   هاي فدرال و ايالتي درها به دولتهاي واب

ر هاي کشوو دولت فدرال به شهرداريهاي بالعوزمينه پرداخت هاي انتقالي است. در زمينه حج  کمک

لکه ها بهاي منکور منهع اصاالي درآمد نه تنها براي شااهرداريدهد که کمکمکزيک، تحقيقات نشااان مي

باشاااند. براي ساااياسااات گناران تأمين مالي خدمات و کاالهاي عمومي محلي از طريق براي اياالت نيز مي

محلي ارجل اسااات. زيرا کاهش ماليات محلي در جريان هاي دولت فدرال به تأمين مالي از طريق ماليات

باتي شاااهرداريروابت گردد و هاي بالعوو دولت فدرال ميکمک ها موجب افزايش ساااه هاي انتخا

بنابراين موجب محهوبيت براي فعالين سااياسااي محلي خواهد شااد. کمک هاي بالعوو خود به دو دسااته 

سي هاي پرداخت شروط تق شروط و غير م سال مي انتقالي م صندوق مالي جديد توسي  1998شوند. در  دو 

شااود. از اين دو ها اختصاااص داده ميدولت فدرال ايجاد شاادند که وجوه آنها به طور کامل به شااهرداري

و  (FALSMهاي زير بنايي و اجتماعي شااهرداري )هاي صااندوق حمايت از فعاليتصااندوق تحت عنوان

شهرداري شتيهاني  صله از ( ياد ميFAFM)منطقه فدرال  ها وصندوق تقويت و پ شهرداري وجوه حا شود. 

FAISM مالي يک مجموعه تأمين  ها براي  يتاي از پروژهرا تن با فعال نايي اجتماعهاي زيرهاي مرتهي  ي ب

شااود تنها جهت تقويت در اختيار آنها گناشااته مي FAFMتوانند اسااتفاده کنند. وجوهي که از طريق مي

 شود. يم مومي استفادههاي امنيت عبرنامه

 70بيش از  1999هاي مکزيک وابستگي زيادي به دولت فدرال دارند و تنها در سال شهرداري مالیات:

هاي بالعوو دولت مکزيک تأمين شده است. اگر چه در هاي محلي از طريق کمکدرصد از کل درآمد

سهي  ست  ت سي شهرداريدرآمد، ودرت اخن ماليات اياال سالهاي اخير به دليل  ها به طور مه  و مفمري ت و 

اما به آنها اجازه ابقا و حفظ کسب درآمد از طريق ماليات بر اموال داده شده است. نکته  کاهش يافته است،

هاي ماليات بر دارايي بر پايه ها ومورد توجه ورار گيرد آن اسااات که تعيين نرخ ايدمهمي که در اين جا ب

 ها. عالوه بر ماليات بر دارايي،هاي ايالتي اساات و نه شااهرداريانوني دولتاساااب و در چهارچوب اختيار و
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. اما ها هساااتندداري از ديگر اوالم منابع درآمدي مالياتي براي شاااهرداريماليات بر فروش و ماليات بر هتل

 ها به لحاظ منهع درآمدي ماليات بر دارايي است. ترين نوع اين مالياتمه 

شهردارياز دي :فروش خدمات شتر از آن( براي  شور هاي کگر منابعي که به اندازه ماليات )يا گاهي بي

تواند ايجاد درآمد کند فروش خدمات اسااات. منظور از اين خدمات بيشاااتر خدمات عمومي مکزيک مي

تواند موجب افزايش مطلوبيت شهروندان شوند بلکه افزايش است. اگر چه استفاده از اين خدمات نه تنها مي

ه گاه مالحظ هساااتند.از جمله اين خدمات گاز و برق آب، تلفن،لوبيت کل جامعه را نيز به همراه دارد. مط

ها بابت اسااتفاده از خدمات دادگاههاي شااهري مهالغي را از اسااتفاده کنندگان شااود برخي شااهرداريمي

ته  ه طهق نظر واضاااي مهاي ايجاد دادگاه از کساااي کها و هزينهکنند. به اين ترتيب که جريمهدريافت مي

 شود. گرفته ميشود،شناخته مي

ها بابت صدور مجوز ساختمان و نيز صدور مجوز بازرگاني مهالغي را شهرداري :هاها و گواهیمروز

ها محساااوب هاي عملياتي براي شاااهرداريدرآمد ونمايند )اين دو مورد جزاز متقاضااايان آن دريافت مي

  .شوند(مي

صل از فرو ضه:درآمد حا ضه عوايدي را بها ميشهرداري ش اوراق ور ه توانند از محل فروش اوراق ور

ست  ساختماني جديد،د سات  سي صل از اين اوراق براي تأ ساختمان آورند. عوايد حا سازي اين  ا ها و يباز

 گردد. خريد تجهيزاتي که نياز به حج  زيادي بودجه دارند استفاده مي

ها درآمد حاصل از بهره هاي غير عملياتي شهرداريدرآمديکي از  :گذاریدرآمد  اصل از سرمايه

سرمايه شهرداريگناريتعلق يافته به  ست.  يسک گريزي ر)و نقدينگي  ها با در نظر گرفتن حفظ امنيتها ا

کنند. هدف آنها حداکثر ميوجوه خود کرده و از اين محل درآمد کساااب  ي( اودام به اعطادارايي خود

ها که در حک  بدهي ساير مفسسات وام درآمد ها است. اين وهيلگنارياصله از اين سرمايهکردن درآمد ح

 شود. درصد از کل درآمد آنها را شامل مي 4/3ها است گيرنده به شهرداري

 برزيل

( ذکر 1988ها)سال ها در کشور برزيل در ووانين مربوط به شهرداريمواد وانوني نحوه تأمين مالي شهرداري

ست. مه  شده شهرداريا شار ها، کمکماليات ها عهارتند از:ترين اوالم درآمدي  هاي بالعوو دولت، انت

هاي حاصااال از ارزيابي و توزيع مجدد بخشاااي از ، درآمداوراق ورضاااه عمومي، وامها و فروش خدمات

ر صاارف، ماليات بشااوند نظير ماليات بر مهاي ايالتي اخن ميهايي که از طرف دولت فدرال و دولتماليات

 ماليات بر اموال واوعي شهري و ماليات تجمعي.  درآمد، ماليات بر گردش کاالها و خدمات،
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هاي شهري و ماليات تجمعي تأمين درصد از درآمد مالياتي محلي از ماليات بر اموال و دارايي 66حدود 

 ها و بخشااي ديگره شااهرداريبخشااي از اين توزيع مجدد ببر مهناي وانون اساااسااي دولت فدرال، شااود. مي

 دارد.  بستگي به تصمي  کنگره وانونگناري ايالتي

مکن ها مهاي غير مستقي  است. اين گونه مالياتها مالياتنوع ديگري از منابع درآمدي براي شهرداري

شوند که اين مهالغ ابتدا به خزانه شهري اخن  صورت جرائ   ست به  سپس براي خدمات ا داري ملي رفته و 

 ين جرائ اتواند در ارتهاط با انتشار آلودگي وضع گردد. ميجرائ  شهري شوند. توزيع مجدد مي وناگونگ

هاي هاي انتشاااار آلودگي هساااتند که ضااامن کنترل ميزان آلودگي درآمدي ه  براي دولتدر فرم مجوز

 . شوندميمحلي محسوب 

اي از فروش خدمات، تخليه پساااب به ها اساات. نمونهفروش خدمات از جمله منابع درآمدي شااهرداري

ضالب و يا جمع آوري آبهاي آلوده مي ست  فا شد. نوع ديگري از منابع درآمديسي که الزاماً براي مورد  با

هاي هاي مردم يا اعانهشااود، اعانهصاارف نمي خاصااي که از محل آن تأمين مالي صااورت گرفته اساات،

ه ئارا فروش خدمات که بابت گوناگونعني که بر خالف اوسام هاي بين المللي خيريه است. به اين مسازمان

مهلغي را پرداخت کند، در اين حالت الزاماً مصاارف کننده در بايد اسااتفاده کننده از آن  خدمت مشااخص،

 نمايد. از آن خدمات وجوهي را پرداخت نمي ازاي استفاده

يت عال يه خدمات نميهاي شاااهرداريف به ارا ها محدود  يتشاااود، ها تن عال ند بلکه ف مان هاي ديگري 

ها جهت تأمين مالي گردد. اگر چه شااهرداريهاي زير بنايي را نيز شااامل ميگناري و اجراي پروژهساارمايه

ا نظير هاما به دليل امرات جانهي نامطلوب سوبسيد ،کنندها استفاده ميهايي از اين نوع اغلب از سوبسيدپروژه

شتغال ايجاد وابستگي سيدها و يا ا سايل را تواند مهاي ديگر غير از گروه هدف که ميها به گروه هدفسوب

ا هتر کند موجب شده است تا آنها از روشهاي ديگري اودام به تأمين مالي سرمايه گناريتر و پيچيدهبغرن 

شهرداري ها،کنند. از جمله اين روش سي  ستفاده از کمک هاي بالعوو دولت ملي و دولت محلي تو  هاا

هاي شااهرداري اساات و برخي صاارفاً براي حمايت ها براي پشااتيهاني فعاليتباشااد. برخي از اين کمکمي

هاي ها را مي پوشاااند. برنامههزينه هاي بالعوو به طور کاملمسااتقي  خانوارها و انجمن ها اساات. کمک

شهرداري هاي بالعووکمک شکالت  شار م دام مي نمايد. مثال ها اوبا ارايه کارآترين راه حل به کاهش ف

 آبها اسااات که از طريقهاي زير بنايي مانند جمع آوري پسفعاليت ها براي انجامبارز دريافت اين کمک

 هاي ملي و محلي صورت مي پنيرد. تخصيص بودجه
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اين  شود.هاي زير بنايي از طريق اخن وام تأمين ميهاي سرمايه گناري و يا اجراي پروژهبخشي از هزينه

اي داخلي، برنامه کمک دو يا چند جانهه و هاي توساااعهبانک هاي ملي،تواند از طريق دولتت ميتساااهيال

ها متمرکز بر اين وامها داده شااود. همانند کمک هاي بالعوو، مفسااسااات مالي بين المللي به شااهرداري

هايي که از طرف شوند. وامهاي اجتماعي اعطا مياي هستند و گاه به خانوارها و يا سازمانهاي سرمايههزينه

اين  .دندگره ميئشاااوند، به منظور حداکثر نمودن کارايي خدمات اراه ميئمفساااساااات مالي بين المللي ارا

تلزم اما دسترسي به آنها مس ،هستندنرخ بهره پايين و دوره بازپرداخت طوالني مدت برخوردار تسهيالت از 

، اخن آنها به پول راي  خارجي )ارز( داردهايي ن وامباشااد. مشااکلي که دريافت چنيتااامين حاکميت مي

چنين  اعمال مديريت است. از اين رو با عنايت به ريسک تغييرات نسهت ارزش پول داخلي به پول خارجي،

 هايي کاري مشکل است. پروژه

يا  دولتاي متعلق به هاي توسعهمعموالً از طريق بانک جنب منابع مالي از طريق اخن وام داخل کشور،

هاي مالي و با هدف معلوم و مشخص صورت مي پنيرد. چنين وام هايي معموالً در بلند مدت يا ميان واسطه

ود هاي خهاي مالي فعاليتبازار ها از طريقنمايد. برخي مواوع شهرداريها را تأمين ميمدت نياز مالي پروژه

مالي مي تأمين  عدم وجودرا  ند.  بازار کن مل  کا ماد  لتهااعت به دو مالي  خت ي  باز پردا هاي محلي در 

هاي سارمايه )بين المللي( و ساهام، براي دوره زماني شاود تا تأمين مالي از طريق بازارشاان موجب ميبدهي

يکي تأمين مالي از طريق  :هاي مالي دو روش وجود داردبلند مدت محدود شااود. جهت تأمين منابع از بازار

اي هانتشااار اوراق ورضااه. از آنجا که اخن وام بلند مدت، نوعاً نياز به تااامينهاي بازرگاني و ديگري بانک

هاي بازرگاني بين المللي دشاااوار باشاااد، لنا ورو از بانکمعتهر دولتي دارد و اين امر همواره ممکن نمي

با روش چه  يا دارايياساااات. اگر  گناشاااتن زمين  ند در رهن  مان بتهايي  ما يا مطمئن کردن  هاي  و 

دهندگان در استفاده از مهلغ وام به منظور حمايت از پروژه به روشي که بانک مايل است، دريافت وام ورو

 شود.ميبلند مدت امکان پنير 

شهرداري ضهها ميراه ديگر اينکه  شار اوراق ور شده توانند با انت امين  اي که بازپرداخت کامل آنها، ت

ست، اودام به جنب منابع مالي براي اجراي فع له هاي اوراق ورضه به وسيهاي زير بنايي نمايند. درآمداليتا

 هاي بهره اوراق ورضه عموميهاي بهره اين اوراق نوعاً باالتر از نرخشوند و نرخهاي پروژه تأمين ميدرآمد

ست. شور ا اي از ک شويق مردم به خريد اوراق منکور آنها را معاف از ماليات ميدر بع نند. کها به منظور ت

سال دآور مييا شور برزيل و آرژانتين،1998شود در  سک ، دو ک سي، با رفع موانع مهمي مثل ري سيا هاي 

ايي کافي نشان دادند که توان هاي مرتهي با عدم مهات اوتصاد کالن و عدم شفافيت در مديريت مالي،ريسک
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زير  هايأمين مالي فعاليتبراي تااامين اوراق ورضااه، اوراق بهادار ايالتي و اوراق ورضااه شااهرداري براي ت

امين دولتي ميبنايي در بازار ست اوراق منکور داراي ت سرمايه را دارند. بديهي ا شند و بهاي بين المللي  ا

سک ساير ري سک تغييرات نرخ ارز و يا  شاندن ري صوص براي پو ضهاين امر به خ در  اي کههاي اوراق ور

 است. هاي بين المللي سرمايه وجود دارد ضروري بازار

 اسلوانیا

سايل مربوط به عملکرد بهينه دولت ميمنابع مالي از مه  سه  منابع مالي محلي از ترين م سلوانيا،  شد. در ا با

 193 . در اسلوانيا اخيراًاست %12باشد که اين شاخص براي کشورهاي اروپايي مي %5توليد ناخالص داخلي 

ست که از نظر جمعيتي باه ستند. مطالعات انجام گرفته در اين کشور شهرداري به وجود آمده ا   متفاوت ه

 نتاي  زير را نشان داده است. 

 ساختار مالياتي نامناسب و سطل پايين از نظر استقالل مالي محلي -1

 و مايوب کننده بودن تحرک درآمدها گوناگونهاي مناطق نابرابري مالي شهرداري -2

قق يافته، عدم رعايت و ناديده گرفتن بيني شاااده و تحعدم همهساااتگي بين مخارج و درآمد پيش -3

 هاي مالياتيويژگيهاي محلي از جمله مروت و پايه

 ها و البيهاي سياسيپايين بودن نقش و نفوذ مقامات عالي رتهه محلي در چانه زني -4

سال هتا و شت 62، 1995ل از  شهرداري. شهرداري وجود دا سال  شهرداري  147هاي وديمي با در اين 

شااهرداري  45 ، تعداد1999. در سااال نام گرفتمورد آنها شااهرداري شااهري  11د که جديد جايگزين شاا

 گرديدها اضافه وهلي يک شهرداري ديگر به 2002هاي وهلي اضافه شد. همچنين در سال جديد به شهرداري

شااهرداري در اساالوانيا وجود دارد. اگرچه بر اساااب وانون، دارا بودن حداول  193و در مجموع ه  اکنون 

از اين واحدها براي داشااتن چنين شاارايطي با  %95باشااد ولي ساااکن براي شااهرداري شاادن الزم مي 5000

 باشد. متغير مي بسيارها در اسلوانيا بر حسب جمعيت مشکل مواجه هستند. عملکرد و وضعيت شهرداري

اجتناب  راي. بهستندترين اصل اساسي براي برآورد کردن وضعيت واوعي دولت محلي منابع مالي مه 

هاي محلي در مقابل وظايف و کارهاي خود، هيچ وجوهي نداشااته باشااند، منابع از اين ريسااک که دولت

صول بايدتامين مالي محلي  ساب ا سته و بر ا شاي صورت  ستقالل، توانايي يبه   خاص )از جمله درجه کافي ا

يي ود. عدم رابطه بين شاارابراي افزايش مالياتي که مناسااب شاارايي محلي برخوردار مي باشااد( تعريف شاا

هاي بالعوو تواند ناشي از نهود منابع، کمکبيني شده/تحقق يافته ميمحلي، ساختار مالياتي و مخارج پيش

 ريزي بلندپروازانه باشد. دولتي، تاسيس واحدهاي غيرعقاليي و امرات برنامه
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از کل  %42د اشااخاص )حدود مهمترين منابع درآمدي بودجه دولتي در اساالوانيا، سااه  ماليات بر درآم

ها، برخي باشااد. عالوه بر آن شااهردارياز کل( مي %9هاي مابت )حدود درآمد محلي( و ماليات بر دارايي

از کل(  %20با هدف تامين مالي در والب برابرساااازي مالي )حدود  هايي را دارند که دولت مرکزيدارايي

باشد. واحدهاي کوچکتر از يک پايه اين مقدار کافي نميهر چند در برخي موارد  ،کندبراي آنها فراه  مي

د. به خصااوص واحدهاي روسااتايي دور که با تعداد نباشاامالياتي کمتري برخوردار بوده و اداره فقيري مي

اند، وادر ها و سااااير منابعي که از آنها امکان کساااب درآمد وجود دارد مواجهمحدود سااااکنان و شااارکت

 ياز خود را براي کارهايشان فراه  کنند. نخواهند بود وجوه مورد ن

هاي محلي عهارت از درآمدهاي حاصاال از مين مالي دولتأترين منهع تبر اساااب وانون اساالوانيا، اصاالي

غيرماليات )بهاي خدمات ، حق الزحمه، جريمه، مشاااارکت داوطلهانه و درآمدهاي حاصااال از  و ماليات

 بالعوو دولت ( است. هاي شهرداري و انتقاالت و کمک هايدارايي

مين مالي دولت محلي، نامناسااب بودن و نامتجانس بودن أيکي از بزرگترين مشااکالت جاري ساايساات  ت

باشااد. متوسااي درآمد ساارانه شااهرداري مي گوناگونهاي حج  منابع جمع آوري شااده از طريق شااهرداري

سال مالي مي €391 شترين و کمترين آنبراي هر  شد. اما اختالف بين بي شد. براي مثال در برابر مي 17ها با با

که درآمد سرانه آوري کرده بود در حاليدرآمد جمع 79 €فقيرترين شهرداري به صورت سرانه  2002سال 

شان ميبود. مطالعه توزيع فراواني درآمدهاي جمع 1400€مروتمندترين آنها  شده ن  %34دهد که تنها آوري 

شهرداري شهرداري %66اند و بيش از آمد خود موفق بودهاز در %80ها در جمع آوري از  ها در اين زمينه از 

براي  آوري کنند.از متوساااي کل را جمع %50توانند ها نمياز شاااهرداري %21اند. تقريهاً ناموفق عمل کرده

شهرداري ستقالل  سطل ا سي  سلوانيا، درآمدها را ميها و دولتبرر سمت هاي محلي در ا توان به چندين و

 ها درآن سهي  بوده و بين خود تقسي نمود. نوع اول، درآمدهايي هستند که دولت ايالتي و شهرداريتقسي  

ها تعلق دارد ولي پايه، نرخ و پرداختکنند. نوع دوم درآمدها، درآمدهايي هساااتند که به شاااهرداريمي

گيرد )درآمدهاي لق ميها تعشود و درآمد آنها از طريق دولت به شهرداريکنندگان توسي وانون تعيين مي

شااود. پايه، نرخ و معافيت چنين ها مربوط ميبه شااهرداري تخصاايص يافته(. نوع سااوم درآمدها نيز صاارفاً

باشااد )درآمدهاي خاص(. در بين درآمدهاي ها و يا دولت محلي ميدرآمدهايي در صااالحيت شااهرداري

سه  عمده به ماليات بر درآم گوناگون سلوانيا،  شخاص تعلق دارد که دولتدولت محلي در ا لي هاي محد ا

از  %70از کل درآمدهاي محلي و تقريهاً  %42باشااد. ماليات بر درآمد اشااخاص، با دولت مرکزي سااهي  مي

گيرد. اين شااااخص به مقدار زيادي داراي توزيع نامناساااب بوده و يکي از داليل ماليات محلي را در بر مي
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صلي براي افزايش نابرابري صيصميهاي افقي ا شد. به عالوه درآمدهاي تخ از کل درآمدها  %4يافته تنها با

باويمانده شااامل انتقاالت از  %20باشااد. مي %34که منابع درآمدهاي خاص تقريهاً گيرد در حاليرا در بر مي

 باشد. بودجه دولتي ايالتي مي

 ترکیه

سه  ماليات 68به طور کلي  شهرداري از محل  صد درآمد تحقق يافته  شهر از درآمد مالياتي دولت در  در

 شده است.  تأمينبودجه عمومي 

د. بقيه درآمد از محل اسااتقراو و وشاادرصااد شااهرداري را شااامل مي 23درآمد حاصاال از ماليات محلي 

 شده است. تأمينکمک بالعوو 
 

 بندی جمع

 شهرداري گوناگونهاي محلي و وظايف آن در نقاط ساختار دولت سان نهوده و  ها نيز از جهان يک

کنند، تفاوت آشاااکاري دارند. همچنين ميزان نظارت نظر اندازه و محدوده جغرافيايي که در آن فعاليت مي

شهرداري شهر در نقاط و کنترل دولت مرکزي و دولت ايالتي بر نحوه عمل  شوراهاي  هان ج گوناگونها و 

ه مالي حکومت محلي از س تأميند که دهگنارند. تجربه جهاني نشان ميهاي بارزي را به نمايش ميتفاوت

 شود: جزء اساسي زير تشکيل مي

 دريافت بهاي خدمات (1)

 ماليات محلي (2)

 کمک دولت (3)

 65ها )بيش از دهد که در بيشتر شهرداريکشور جهان، نشان مي 32هاي بررسي وضعيت شهرداري 

کل درآمد  درصاااد 40ها به بيش از مالي دولت به شاااهرداري هايها(، ساااه  کمکدرصاااد شاااهرداري

ورار  "هاي محليماليات "، منهع درآمدي "کمک بالعوو "رساااد. بعد از منهع درآمديها ميشاااهرداري

 دارد. 

  هاي بالعوو در نيمي از کشورها سريعتر از کمک 1980-90درآمد شارژ مصرف کننده در دوره

ست. در بريتانيا کمکو ماليات شد يافته ا شدههاي محلي ر سطوح باالتر دو هاي بالعوو دريافت  لت، از 

لي در هاي محمالي دولت تأميندليل اصالح نظام ه سريعتر از شارژ خدمات افزايش يافت است. اين وضع ب

 رخ داده است.  1990
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  شهرداري در طول دهه  90در بيش از شورهاي مورد مطالعه، منابع درآمد  صد ک روند رو به  80در

شان مي شدي را ن شددهد و جهتر سه   گيري اين ر ست که هدف مربوط به کاهش  شکلي بوده ا نيز به 

 هاي مالي دولت در ساختار درآمدي شهرداري تحقق يابد.کمک

  شورها، طي دهه شهري جايگزين کمک80در اکثر ک شي از بهاي خدمات  هاي ، افزايش درآمد نا

 باشد.مي هاسازي درآمد شهرداريبالعوو دولت شده است. تحقق چنين امري، کمک به روند پايداري

 

 )درصد(ها منابع درآمدي شهرداري 9جدول 

 ساير استقراض 1کمك دولتی بهای خدمات محلی مالیات نام کشور

 0 0 94 3 3 آلهاني

 23 8 35 19 15 اتريش

 10 13 40 5 32 بلژيک

 9 2 78 10 1 بلغارستان

 0 12 30 33 25 وهرب

 16 11 45 12 16 چک

 1 2 24 22 51 دانمارک

 6 2 91 1 0 ستونيا

 21 3 31 11 34 فنالند

 26 10 26 2 36 فرانسه

 11 9 45 16 19 آلمان

 12 6 58 22 2 يونان

 18 4 66 8 4 مجارستان

 14 5 53 16 12 ايسلند

 13 2 57 10 18 ايرلند

 24 9 38 11 18 ايتاليا

 25 0 68 1 6 لتوني

 0 3 37 29 31 لوگزامهورگ

 2 0 98 0 0 مالت

 3 19 60 13 5 دهلن

 2 7 33 16 42 نروژ

 12 0 60 7 21 لهستان

 17 6 38 19 20 پرتغال

 0 0 79 16 5 روماني
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 ساير استقراو 1کمک دولتي بهاي خدمات محلي ماليات نام کشور

 0 69 31 0 0 سن مارينو

 37 5 39 9 10 اسلواکي

 18 1 67 9 5 اسلووني

 6 10 37 16 31 اسپانيا

 11 1 19 8 61 سوئد

 9 3 18 24 46 سوئيس

 36 0 56 1 7 ترکيه

 6 0 77 6 11 بريتانيا

 هاي مشترک و کمک بالعوو است.انتقاالت مالي دولت شامل ماليات (1)
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 فصل چهارم: 

 

 نگاهی به ساختار هزینه و درآمد کالن شهرها در ایران
 

 مقدمه

عمرانی  های جاری ودر ایران، در قالب هزینه هاوابسته به شهرداری هایسازمانو نیز  های شهرداریهزینه

گردد. در این فصل سعی شده است به هر دو بعد مطرح شده فوق ها ثبت میشهرداری و سازماندر بودجه 

ی ها در قالب چگونگشود با پرداختن به فعالیت شهرداریمی تالش پرداخته شود. در واقع در این بخش

 گردد.  اهمها فرکسب درآمد و چگونگی هزینه کرد این درآمدها، زمینه شناخت بیشتر از ساختار شهرداری

شااهر از کالن  5های بر این اسااا ، در این فصاال به خور خاا، ساااختار هزینه و درآمد شااهرداری

شهرهای کشور یعنی شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز هر یک به صورت مجزا مورد بررسی 

ه دلیل ب ،اده شاااودگیرد. قبل از پرداختن به بحث اصااالی  زس اسااات تو ااای  دو تجزیه و تحلیل قرار می

 هزینه لتفصی به که امکان این دارد، وجود هاشهرداری به وابسته سازمانهای آمار دریافتی که در محدودیت

 به هزینه و صرفاً حا ر مطالعه در لذا ،وجود نداشت قرارگیرد بررسی مورد سازمانهاو  و درآمد شهرداریها

 سازمانهای با رابطه در است ممکن اگرچه خصوا این در. شد پرداخته کلی صورت ها بهسازماندرآمد 

 هب سااط  یک در رویه وحدت از پیروی دلیل به اما ،باشااد دسااتر  در بیشااتری اخالعات شااهرداری یک

همچنین در ارائه آمار و ارقاس مربوط به درآمد و هزینه  .شد خواهد پرداخته هاشهرداری تمامی هایسازمان

 .ودشاستفاده میبا توجه به عدس دسترسی نویسنده به آمار عملکرد از اخالعات بودجه و درآمد مصوب 
 

 

 

 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



84      یشهرکالن توسعه پایدار ومالی مناسب  تأمینساختار 

 شهرداری شیراز

به منظور بررسی ساختار هزینه و درآمد شهرداری شیراز از اخالعات بودجه مصوب این شهرداری استفاده 

 شده است.

 هاساختار هزینه

 دهد:می نشان 1388-1392شهرداری شیراز را برای دوره زمانی  1های اسمی و واقعیجدول زیر کل هزینه

 مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری شیراز )میلیون ریال( 10جدول

 رشد مخارج واقعی واقعی رشد مخارج اسمی اسمی سال

1388 4،052،865 28 1،996،485 16 

1389 4،181،594 3 1،832،425 -8 

1390 6،185،541 48 2،231،436 22 

1391 10،650،000 72 2،942،802 32 

1392 15،000،000 41 3،076،292 5 

 

 
 1388-1392روند مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری شیراز خی دوره  1شکل 

 

 

 

                                                 
 می باشد. 1383سال پایه در واقعی کردن تمامی اخالعات مطالعه، سال  -1
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 واقعی به تفکیک نوع وظیفهمخارج اسمی و 

شهرداریدر حال حا ر هزینه شیراز با توجه به نوع وظیفه در قالبهای  شهرداری  های هزینه ها و از جمله 

هایی تشاااکیل هزیر مجموع ها وگردد که هر یک نیز خود از فصااالهای عمرانی ثبت میجاری و هزینه

-1392جاری و عمرانی شااهرداری شاایراز خی دوره های اخالعات مربوط به هزینه 11شااود. در جدول می

 آورده شده است: 1388

 

 های جاری و عمرانی )میلیون ریال/درصد(مخارج اسمی شهرداری شیراز به تفکیک هزینه11جدول 

 هزینه های جاری سال
سهم هزینه های 

 جاری

های رشد هزینه

 جاری
 رشد هزینه های عمرانی هزینه های عمرانی

1388 800،389 20 5 3،252،476 36 

1389 1،041،944 25 30 3،139،650 -3 

1390 1،332،103 22 28 4،853،438 55 

1391 1،504،000 14 13 9،146،000 88 

1392 2،548،000 17 69 12،452،000 36 

 

 
 ریال()میلیون  1388-1392مخارج جاری و عمرانی اسمی شهرداری شیراز خی دوره  2شکل 

 

شاااود، میزان رشاااد در جدول دیده می دررابطه با مخارج عمرانی و جاری واقعی نیز همان خور که  در

به خوری که متوسط رشد سالیانه دوره مورد بررسی برای  ،مقادیر واقعی نسبت به مقادیر اسمی کمتر است
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درصد بوده است.  16حدود  های عمرانی واقعی دردرصد و برای هزینه 6های جاری واقعی در حدود هزینه

سال  شترین میزان افزایش در هزینه 91در  شترین کاهش در از دوره مورد بررسی، بی های واقعی عمرانی و بی

 شود.های واقعی جاری مشاهده میهزینه

 (درصد /میلیون ریال) های جاری و عمرانیمخارج واقعی شهرداری شیراز به تفکیک هزینه 12جدول 

 رشد عمرانی هزینه های عمرانی رشد جاری جاریهزینه های  سال

1388 394،280 -5 1،602،205 23 

1389 456،592 16 1،375،833 -14 

1390 480،557 5 1،750،880 27 

1391 415،584 -14 2،527،217 44 

1392 522،559 26 2،553،733 1 

 
 )میلیون ریال( 1388-1392روند مخارج جاری و عمرانی واقعی شهرداری شیراز خی دوره  4شکل 

صل شکیل دهندهمخارج جاری به تفکیک نوع خدمت و ف شکل از دو هزینه خدمات اداری و  های ت مت

شهری شامل خدمات  ست که هر یک  ستن انتقالی و ایسرمایه اداری، پرسنلی، هایهزینه فصل چهار ا  ،ده

 توان گفت کل بودجه جاری متشکل از چهار فصل مذکور است. لذا می

 ( مخارج جاری اسمی و واقعی به تفکیک نوع خدمت1
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هزینه های جاری هزینه های عمرانی
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های خدمات جدول زیر اخالعات مربوط به میزان مخارج جاری شااهرداری شاایراز را به تفکیک هزینه

نشاااان  1392و  1391ای هاداری و خدمات شاااهری و نیز ساااهم هر هزینه از کل مخارج جاری برای ساااال

 دهد:می

 مخارج جاری اسمی و واقعی شهرداری شیراز به تفکیک نوع خدمت )میلیون ریال( 13جدول 

 ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ شرح

 711،000 477،000 هزینه خدمات اداری اسمی

 145،816 131،804 هزینه خدمات اداری واقعی

 %28 %32 سهم هزینه خدمات اداری از کل هزینه های جاری

 1،837،000 1،027،000 هزینه خدمات شهری اسمی

 376،743 283،780 هزینه خدمات شهری واقعی

 %72 %68 های جاریسهم هزینه خدمات شهری ازکل هزینه

 
 1391-1392سهم مخارج خدمات اداری و شهری از کل مخارج جاری شهرداری شیراز خی دوره  5 شکل

 

درصد و هزینه  70به خور متوسط سالیانه  1391-1392دوره هزینه مربوط به وظیفه خدمات شهری خی 

های جاری را به خود اختصاا داده درصد از کل هزینه 30مربوط به وظیفه خدمات اداری به خور متوسط 

 است. 

۱۳۹۱ ۱۳۹۲

۳۲% ۲۸%

۶۸% ۷۲%

سهم هزینه خدمات اداری سهم هزینه خدمات شهری
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 مخارج عمرانی به تفکیک نوع برنامه

ه تحت عنوان ک اسات ها نیز همانند مخارج جاری از چندین بخش تشاکیل شادهمخارج عمرانی شاهرداری

شد و هر کداس آیتممیبرنامه مطرح  شش میبا شیراز برنامه دهند. اینهایی را در خود پو شهرداری  ها برای 

 عبارتند از:

 برنامه ریزی توسعه شهری 

 های سطحیهدایت و دفع آب 

 حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری 

  ایجاد تاسیسات حفاظتی 

 بهبود محیط شهری 

  ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی 

 ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری 

 ایجاد تأسیسات درآمدزا 

 بینی نشده و دیون های پیشهزینه 

 

 
 1391-1392خی دوره  (میلیون ریال) مخارج عمرانی اسمی شهرداری شیراز به تفکیک برنامه 3شکل 

0

1،000،000

2،000،000

3،000،000

4،000،000

5،000،000

۱۳۹۱ ۱۳۹۲
برنامه ریزی توسعه شهری برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی
برنامه حمل ونقل و بهبود عبور و مرور شهری برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی
برنامه بهبود محیط شهری برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی, فرهنگی و توریستی
برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهری برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا
برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون
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های فوق و نیز سهم هر برنامه مخارج عمرانی اسمی و واقعی به تفکیک هر یک از برنامهدر جدول زیر 

 نشان داده است: 92و  91های های عمرانی برای سالاز کل هزینه

 

 (ریال/ درصد میلیون) برنامه تفکیک شیرازبه شهرداری واقعی و اسمی عمرانی مخارج14جدول 

 متوسط سهم ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ برنامه
 %1 ۱۲۱,۷۳۰ ۶۵,۰۰۰ دفع آب های سطحی هدایت و

 %2 ۲۷۳,۲۵۰ ۱۱۸,۰۰۰ ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی

 %3 ۲۹۲,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰ ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر

 %3 ۳۲۲,۵۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری

 %4 ۵۳۶,۷۶۰ ۴۰۶,۵۰۰ بهبود محیط شهری

 %20 ۲,۵۸۷,۹۳۴ ۱,۸۲۵,۴۰۰ حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

 %26 ۳,۱۸۹,۰۳۴ ۲,۴۸۷,۶۰۰ ریزی توسعه شهریبرنامه 

 %36 ۴,۵۷۸,۵۰۰ ۳,۱۰۱,۰۰۰ ایجاد تأسیسات درآمدزا

 %5 ۵۵۰,۲۹۲ ۶۲۵,۵۰۰ پیش بینی نشده و دیون

 %100 12،453،392 9،147،391 جمع کل

 

 وابسته به شهرداری شیرازای هساختار هزینه سازمان

همان خور که قبال بیان شااد  زس اساات که هم هزینه  ،ها بررساای گرددچنانچه قصااد باشااد که آمار هزینه

شهرداری سازمانهایها و هم هزینه شهرداری سته به  ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این بخش نیز واب

 .خواهد شد وابسته به شهرداری شیراز البته صرفا به صورت کلی پرداخته هایسازمانهای به هزینه

 

 هامخارج کل اسمی و واقعی سازمان

 آورده شده است: 1388-1392وابسته به شهرداری شیراز خی دوره  هایسازمانکل هزینه  15در جدول 
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 وابسته به شهرداری شیراز )میلیون ریال( سازمانهایمخارج کل اسمی و واقعی 15جدول 

 رشد مخارج واقعی واقعی رشد مخارج اسمی اسمی سال

1388 3،023،052 24 1،489،188 12 

1389 2،700،683 -11 1،183،472 -21 

1390 2،770،138 3 999،328 -16 

1391 1،831،486 -34 506،075 -49 

1392 2،493،740 36 511،432 1 

 
 

 

 )میلیون ریال( 1388-1392روند مخارج سازمانهای وابسته به شهرداری شیراز خی دوره  7شکل 

شیراز خی دوره  سازمانهایمخارج  شهرداری  سته به  سمی و واقعی روند  1388 -1392واب صورت ا به 

شابه نامنظمی را خی کرده است سازمکاهشی بوده به گونه البته این روند نهایتاً ،م سمی  ها ناای که مخارج ا

سال  3023از حدود  سال  2494به حدود  1388میلیارد ریال در  ست 92میلیارد ریال در  سیده ا یعنی خی  ،ر

 سازمانهایمخارج واقعی  در مورددهد. این و عیت درصد کاهش را نشان می 18ساله حدود  5یک دوره 

میلیارد ریال در  1489به خوری که مخارج واقعی از  ،البته با شدت بیشتری، صادق بوده است ،شهرداری نیز

درصاادی در  66رساایده اساات که گویای کاهش حدود  92میلیارد ریال در سااال  511به حدود  88سااال 

؛ این اختالف در کاهش مخارج واقعی نسبت به مخارج اسمی، ناشی از استساله  5 دورهمخارج واقعی در 

 شده استدوره مورد بررسی همواره در حال افزایش بوده و باعث  باشد که در خیتورس در سط  جامعه می
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۲,۵۰۰,۰۰۰
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۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲
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ها همواره کوچکتر نسبت مخارج واقعی به مخارج اسمی سازمان ،92به سمت سال  88که با حرکت از سال 

ها، خی دوره مورد بررسی به خور متوسط سالیانه به خور کلی نیز می توان گفت مخارج اسمی سازمان شود.

رغم درصااد کاهش یافته اساات؛ یعنی علی 15و مخارج واقعی به خور متوسااط سااالیانه  درصااد افزایش 4

 ها کاهش یافته است.در هر سال، در واقعیت مخارج سازمان (به خور متوسط)افزایش مخارج اسمی 

 وابسته به آن به تفکیک ماهیت سازمانهایمخارج شهرداری شیراز و 

شده در بخش سال قبلی می هایبا توجه به مباحث ارائه  شیراز در  شهرداری   1392توان گفت کل مخارج 

شیراز برابر با  سازمانهایمیلیارد ریال و کل مخارج  15000برابر با  شهرداری  سته به  میلیارد ریال  2494واب

شیراز و  شهرداری  سال برابر  سازمانهایبوده است؛ لذا مجموع مخارج  سته به آن در این  میلیارد  17494واب

شاااود مربوط به بودجه می ها واردشاااهرداری هباشاااد. اما از آنجایی که برخی از اقالس که در بودجریال می

ها نیز وارد شده است، به دلیل جلوگیری از احتساب مضاعف، در بودجه خود سازمان وباشد ها میسازمان

ها خارج گردند سازماندر این مطالعه سعی شد چنین اقالمی شناسایی شده و از مجموع مخارج شهرداری و 

شند(. با در نظر گرفتن این موارد، مجموع مخارج  شده با سایی ن شنا ست تمامی اقالس  )هر چند که ممکن ا

سازمان ها شیراز و  سته به آنشهرداری  ست آمد. مجموع مخارج را ه میلیارد ریال ب 17049حدود  ی واب د

شهر و مخارج خدمات خاا توان با توجه به ماهیت به سه دسته مخارج نگهداری شهمی ر، مخارج توسعه 

 ارائه شده برای شهروندان تقسیم کرد. 

 وابسته )میلیون ریال( سازمانهایشهرداری شیراز و  1392مخارج اسمی و واقعی سال 16جدول 

مخارج خدمات خاص ارائه  مخارج توسعه شهر مخارج نگهداری شهر

 شده

 سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی

2،264،850 464،489 13% 13،320،743 2،731،900 78% 1،442،047 295،744 %9 
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 1392وابسته در سال  سازمانهایسهم هر یک از مخارج شهرداری شیراز و  8شکل 

 

وابسته به آن در سال  سازمانهایگردد که مجموع مخارج اسمی شهرداری شیراز و مخارج مالحظه می

شهر بوده  17049برابر  1392 سعه  ست که از این رقم با ترین میزان مربوط به مخارج تو میلیارد ریال بوده ا

ست. پس  78میلیارد ریال یعنی چیزی در حدود  13321که  صاا داده ا صد کل مخارج را به خود اخت در

 9شاااود و ریال از کل مخارج را شاااامل می میلیارد 2265درصاااد یعنی  13از آن مخارج نگهداری حدود 

میلیارد ریال نیز مربوط به مخارج خدمات خاا ارائه شااده برای شااهروندان 1442یعنی  باقی ماندهدرصااد 

 باشد. می

 

 ساختار درآمدها

مد شاااهرداری به دو گروه درآ مدی شاااهرداری  نابع درآ مد ،م های عمومی و درآ مد حت عنوان درآ  ت

و  هاشااود. اخالعات اسااتخراجی در این مطالعه از اخالعات مربوط به هزینهتقساایم میهای وابسااته سااازمان

  .ها استخراج شده استدرآمدهای مصوب شهرداری

 

 درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری شیراز

گردد، ارقاس های مصاااوب اساااتخراج میبا توجه به اینکه اخالعات مربوط به درآمد و مخارج از صاااورت

درآمد اساامی و واقعی شااهرداری شاایراز مشااابه ارقاس مربوط به کل مخارج اساامی و واقعی مربوط به کل 

، مقادیر اساامی و واقعی کل درآمد مصااوب شااهرداری شاایراز خی دوره 17با این حال در جدول  ،باشاادمی

 آورده شده است: 1392-1388

مخارج 

نگهداری

13%

مخارج توسعه 

78%

مخارج خدمات 

خاص ارائه شده 

9%
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 ون ریال/ درصد()میلی 1388-1392درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری شیراز خی دوره 17جدول 

 رشد درآمد واقعی درآمد واقعی رشد درآمد اسمی درآمد اسمی سال

1388 ۴,۰۵۲,۸۶۵ ۲۸ ۱,۹۹۶,۴۸۵ ۱۶ 

1389 ۴,۱۸۱,۵۹۴ ۳ ۱,۸۳۲,۴۲۵ -۸ 

1390 ۶,۱۸۵,۵۴۱ ۴۸ ۲,۲۳۱,۴۳۶ ۲۲ 

1391 ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ۷۲ ۲,۹۴۲,۸۰۲ ۳۲ 

1392 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱ ۳,۰۷۶,۲۹۲ ۵ 

 

 )میلیون ریال( 1388-1392اسمی و واقعی شهرداری شیراز خی دوره روند درآمد کل  9شکل 

 4053های مصاوب اسامی شاهرداری شایراز خی دوره مورد بررسای، روند افزایشای داشاته و از درآمد

افزایش یافته است؛ این روند افزایشی برای  1392میلیارد ریال در سال  15000به  1388میلیارد ریال در سال 

ریال در این سال میلیارد  1832ای که درآمد واقعی از به گونهاست، شروع شده  1389درآمد واقعی از سال 

درآمد اسمی و واقعی مربوط به سال در با ترین میزان رشد  رسیده است. 92میلیارد ریال در سال  3076به 

. به خور کلی است 90درصد رشد درآمد واقعی نسبت به سال  32درصد رشد درآمد اسمی و  72با  1391

سمی خی دوره  سالیانه درآمد ا شد  سط ر شد درآمد  39ود در حد 1388-1392نیز متو سط ر صد و متو در

 درصد بوده است. 13واقعی خی این دوره برابر 

 

۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲

اسمی واقعی
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 درآمدها به تفکیک مناطق و شهرداری مرکز

سمی و واقعی هر یک از من 18جدول  شهرداری از ادرآمد ا سهم هر  شهرداری مرکز را به همراه  خق و نیز 

 دهد.نشان می 1392کل درآمدهای شهرداری شیراز برای سال 

 

سال د ست و  62حدود  1392ر  شهرداری مرکز بوده ا شیراز متعلق به  شهرداری  صد از کل درآمدهای  در

 درصد از کل درآمدها به خود، قرار دارد.  16با اختصاا حدود  1پس از آن شهرداری منطقه 

 

 

 شهرداری شیراز به تفکیک مناخق )میلیون ریال/ درصد( 92درآمد کل اسمی و واقعی سال 18جدول 

 

 

 

 

 

 منابع درآمدی اسمی و واقعی شهرداری به تفکیک سرکد

الذکر قفوکل درآمد شهرداری در قالب هفت سرفصل اصلی)سرکد( به تفکیک سرکدهای در جدول زیر 

 نشان داده شده است: 1392و  1391و نیز سهم هر سرکد از کل درآمدهای شهرداری برای سالهای 
 

 سهم )درصد( درآمد واقعی درآمد اسمی منطقه

۱ 2437000 499،795 16.2 

۲ 270000 55،373 1.8 

۳ 304000 62،346 2.0 

4 680000 139،459 4.5 

5 140000 28،712 0.9 

6 1001000 205،291 6.7 

7 292000 59،885 1.9 

۸ 100000 20،509 0.7 

۹ 415000 85،111 2.8 

 62.4 1،919،811 9،361،000 مرکز
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 )میلیون ریال/ درصد( 1391-1392درآمدی شهرداری شیراز به تفکیک سرکد خی دوره منابع 19جدول 

 ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ شرح

 سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی

 28.3 870،870 4،246،360 22.9 673،358 2،436،883 عوارض عمومی

 1.7 53،599 261،350 2.1 60،846 220،200 عوارض اختصاصی

خدمات و درآمد  یبها

 موسسات انتفاعی

224،868 62،135 2.1 337،500 69،217 2.3 

 7.5 231،132 1،127،000 9.2 271،069 981،000 درآمد حاصل از اموال

کمک های اعطایی دولت 

 و سازمانها

135،000 37،303 1.3 400،000 82،034 2.7 

 12.9 396،944 1،935،500 10.2 301،393 1،090،741 اعانات و هدایا و داراییها

 44.6 1،372،496 6،692،290 52.2 1،536،697 5،561،308 اراعتب تأمینسایر منابع 

 
 1391-1392سهم سرکدهای درآمدی مختلف از کل درآمدهای شهرداری شیراز خی دوره 4شکل 

 تأمینسایر منابع "از محل  1391-1392با ترین میزان درآمد اسمی و واقعی شهرداری شیراز خی دوره 

درصد از کل درآمدها را  45حدود  92درصد و در سال  52حدود  91شده است که در سال  تأمین "اعتبار

۱۳۹۱ ۱۳۹۲

۲۳% ۲۸%۲%

۲%۲%

۲%
۹% ۸%۱%

۳%
۵۲% ۴۵%

سایر منابع تأمین اعتبار
اعانات و هدایا و دارایی ها
کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی
درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری
بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
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ک های اعطایی کم"مربوط به  91دهد. همچنین کمترین میزان درآمد اسامی و واقعی در ساال تشاکیل می

 بوده است. "درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی"مربوط به  92و در سال  "دولتی سازمانهایدولت و 

اما  ،دهدرشد را نشان می 91نسبت به سال  92مقادیر اسمی تمامی سرکدهای شهرداری شیراز در سال 

سااارکد  4وری که تنها در رابطه با مقادیر واقعی سااارکدهای درآمدی و اااعیت بدین گونه نیسااات، به خ

خدمات و درآمدهای مؤساااساااات انتفاعی  یبها"، "درآمدهای ناشااای از عوارض عمومی"درآمدی یعنی 

سال  "هااعانات و هدایا و دارایی"و  "دولتی سازمانهایکمک های اعطایی دولت و "، "شهرداری  92در 

سبت به سال  شته 91ن شترین میزان رشد افزایش دا دولت  های اعطاییکمک"مربوط به اند که در این بین بی

سمی آن می "دولتی سازمانهایو  شد که مقدار ا صد و مقدار واقعی آن  196با شاهد بوده  120در شد را  ر

درصد رشد، کمترین  15با حدود  "درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری"است. همچنین مقدار اسمی 

شان می شد را ن سمی اینر شد مثبت برخوردار بوده دهد؛ البته اگر چه مقدار ا  اما در، سرکد درآمدی از ر

درصد کاهش داشته است و بیشترین رشد  15حدود  91نسبت به سال  92واقعیت این منبع درآمدی در سال 

 باشد. منفی را در بین سرکدهای درآمدی واقعی دارا می

 

 
 91-92درآمدی مختلف شهرداری شیراز خی دوره  متوسط سهم سالیانه کدهای 11شکل 

 

های در "دریافتی وامهای"  مختلف درآمدی کدهای بین در را میزان درآمد با ترین 92 و 91 ساااال

، 91-92 دوره خی متوسط خور به گفت توانمی که خوری به ،است داده اختصاا خود به شیراز شهرداری

۳۷%

۱۹%
۱۱%

۱۱%

۷%
۶%

وام های دریافتی

عوارض بر ساختمان ها و اراضی

فروش اموال شهرداری

انون اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب ق
به شهرداری تعلق می گیرد

درآمد حاصل از اموال شهرداری

وصولی توسط سایر موسسات

درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری
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 کداین . اساات بوده دریافتی وامهای محل از شاایراز شااهرداری درآمدهای ازکل درصااد 37 حدود سااالیانه

سرکد درآمدی که زیرمجموعه شد در دوره موردمی "اعتبار تأمینسایر منابع "ای از  ط نظر به خور متوس با

ست. پس از واس،  76سالیانه حدود  صاا داده ا سرکد را به خود اخت صل از این  صد از کل درآمد حا در

سط سالیانه  "ارا ی و ساختمانها بر عوارض" صاا حدودبه خور متو صد  19 با اخت کل درآمدهای از در

شیراز به خود شیراز بوده است. این کد  91-92در خول دوره  ،شهرداری  شهرداری  با ترین منبع درآمدی 

همچنین خی دوره  ،می باشاااد "درآمد ناشااای از عوارض عمومی"ای از سااارکد مجموعه درآمدی که زیر

 درصد از کل رقم این سرکد را شامل شده است.  93یانه به خور متوسط حدود نظر سال مورد

هایی که به خور اتفاقی به موجب قانون به شاااهرداری اموال و دارایی"و نیز  "فروش اموال شاااهرداری"

 شیراز شهرداری درآمدهای درصد از کل 11هر کداس با اختصاا به خور متوسط حدود  "گیرندتعلق می

 در رده سوس با ترین کدهای درآمدی قراردارند. 91-92 دوره خی خود به

 
 1391-1392منابع دارای با ترین متوسط سهم از کل درآمدهای شهرداری شیراز خی دوره 5شکل 

شیراز  شهرداری  شی از پروژه"با ترین منبع کسب درآمد  سرمایه گذاریدرآمد نا صاا "های   با اخت

درآمد حاصاال از تیییر "، "عوارض مازاد تراکم"درصااد کل درآمدها به خود بوده اساات و پس از آن  13

درصاااد از کل  10و  5/10،  11قرار دارند که به ترتیب حدود  "فروش اوراق مشاااارکت"و  "کاربری ها

۰% ۵% ۱۰% ۱۵%

درآمد ناشی از پروژه های سرمایه گذاری

(درآمد حاصل از مشارکت با بانک)وام دریافتی از بانک ها 

(نقدی و غیرنقدی( )ارزش افزوده)درآمد حاصل از تغییر کاربری ها 

(نقدی و غیرنقدی)عوارض بر پروانه های ساختمانی 

…قانون ۳۸موضوع بند الف ماده )عوارض بر فروش کاال و ارائه خدمات

(نقدی و غیرنقدی)درآمد حاصل از ساماندهی محور شمال غرب 

مانده وصولی ناشی از فروش اوراق سال های گذشته

(نقدی و غیرنقدی)عوارض قطار شهری 

رسیدگی به تخلفات رانندگی۲۳عوارض ناشی از اجرای ماده 

(نقدی و غیرنقدی)عوارض کسری پارکینگ 
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 توان گفت خی دوره موردخور کلی نیز میاند. به درآمدهای شااهرداری شاایراز را به خود اختصاااا داده

ش فرو"، "های سارمایه گذاریدرآمد ناشای از پروژه"مالی شاهرداری شایراز از محل  تأمیننظر، بیشاترین 

درآمد حاصااال از تیییر "، "درآمد فروش اموال غیرمنقول"، "هاواس دریافتی از بانک"، "اوراق مشاااارکت

، 10، 12، 14بوده است که به ترتیب به خور متوسط سالیانه حدود  "عوارض بر مازاد تراکم"و  "هاکاربری

 اند.درصد از کل درآمدهای شهرداری شیراز را به خود اختصاا داده 8و  9، 10

 درآمد اسمی و واقعی شهرداری به تفکیک پایداری و ناپایداری

وظایف ذاتی خود عمل مدیریت شاااهری نیازمند یک نظاس پایدار درآمدی اسااات تا از خریق آن بتواند به 

های عمرانی و کند. به بیان دیگر اداره مطلوب شااهر و ارائه خدمات مناسااب به شااهروندان و هدایت پروژه

ه قرار لذا بحث درآمدهای پایدار بیشتر مورد توج ،توسعه شهر مستلزس دستیابی به منابع درآمدی پایدار است

 گرفته و از اهمیت با یی برخوردار است.

 که از خصایص زیر برخوردار باشد: استدرآمدهای پایدار آن دسته از درآمدهای شهرداری  منظور از

 تداوس پذیری: دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود؛ .1

مطلوب بودن: کساااب درآمد از محل آن به سااااختارهای زیسااات محیطی، کالبدی، اجتماعی و  .2

 الت محوری در آن وجود داشته باشد؛اقتصادی لطمه وارد نکند و عد

 ؛ یابد افزایشمخارج، همپای گسترش  انعطاف پذیری: پایه درآمدی در خی زمان .3

توان در ها و از جمله شااهرداری شاایراز را میبر اسااا  موارد فوق، برخی از منابع درآمدی شااهرداری

ناپایدار  قرار داد و لذا این امکان فراهم دساااته درآمدهای پایدار و برخی دیگر را در دساااته درآمدهای 

نتیجه حاصاال از  ،ها را به تفکیک درآمدهای پایدار و ناپایدار ارائه نمودگردد که درآمدهای شااهرداریمی

 در جدول زیر آورده شده است: 1391-1392 هاین تقسیم بندی برای شهرداری شیراز برای دور

 )میلیون ریال( 1391-1392خی دوره درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری شیراز 20جدول 

 سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی درآمدهای

 9 274،219 1،337،093 12 352،544 1،275،857 مجموع پایدار

 91 2،802،073 13،662،907 88 2،590،258 9،374،143 ناپایدار مجموع

 100 3،076،292 15،000،000 100 2،942،802 10،650،000 کل درآمدها

 ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ شرح
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 )میلیون ریال( 1391-1392مجموع درآمدهای پایدار و ناپایدار اسمی شهرداری شیراز خی دوره 6شکل 

حدود  1391سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای شهرداری شیراز ناچیز بوده به خوری که در سال 

درآمدها را به خود اختصاا داده است. عالوه بر اینکه درصد از کل  9حدود  1392درصد و در سال  12

ساااهم درآمدهای پایدار از درآمدهای شاااهرداری شااایراز کم می باشاااد نکته دیگری که در رابطه با این 

در واقع  کاهش نیز یافته است. 91نسبت به سال  92درآمدها به چشم می آید آن است که این سهم در سال 

اما میزان  ،دهدافزایش را نشااان می 91نساابت به سااال  92پایدار در سااال  اگر چه مقدار اساامی درآمدهای

افزایش آن به مراتب کمتر از میزان افزایش درآمدهای ناپایدار می باشاااد به خوری که میزان درآمدهای 

درصد رشد را نشان می دهد در حالی که این رقم برای درآمدهای  46، 91نسبت سال  92ناپایدار در سال 

سط  جامعه در خی  5تنها  پایدار سمی پایین با توجه به تورس با ی موجود در  شد ا شد. این ر صد می با در

دوره مورد بررسااای منجر به آن شاااده که در واقعیت نه تنها مقدار درآمدهای پایدار افزایش نیابد بلکه با 

 22کاهش  91به سال نسبت  92کاهش نیز مواجه شود به خوری که مقدار واقعی درآمدهای پایدار در سال 

 .استدرصد  8حدود  درصدی را نشان می دهد. رشد در مقدار واقعی درآمدهای ناپایدار

 

 منابع درآمدی پایدار شهرداری

در جدول زیرکدهای درآمدی شهرداری شیراز که به عنوان درآمد پایدار در نظر گرفته شده به همراه سهم 

 :استنشان داده شده  1391-1392دوره  هر یک از کل درآمدهای پایدار شهرداری برای

 

1391 139۲

۹,۳۷۴,۱۴۳

۱۳,۶۶۲,۹۰۷

درآمدهای پایدار درآمدهای ناپایدار
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 )میلیون ریال/ درصد( 1391-1392منابع درآمدی اسمی پایدار شهرداری شیراز خی دوره  21جدول 

 ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ مدیدرآعنوان منبع 

 12،200 7،000 رسمی اسناد %8 عوارض

 3،000 3،000 گذرنامه عوارض

 14،500 14،500 هوایی مسافرین عوارض

 510،000 496،244 افزوده( ارزش بر مالیات قانون مو وع)خدمات ارائه کا و فروش بر عوارض

 60،000 100،000 افزوده برارزش مالیات قانون 38 ماده ذیل آ یندگی،تبصره عوارض

 80،000 150،000 رانندگی تخلفات به رسیدگی 23 ماده اجرای از ناشی عوارض

 55،000 30،000 منقول غیر معامالت بر عوارض

 91،500 80،000 غیرنقدی( و نقدی) نوسازی عوارض

 211،000 91،000 غیرنقدی( و نقدی) شهری قطار عوارض

 30 0 نقلیه وسایط وسایر موتورسیکلت سالیانه گذاری شماره عوارض

 22،000 33،000 باربری و مسافرت بلیط عوارض

 600 300 (شهرداری سهم) رانندگی و ناس ثبت حق عوارض

 45،000 33،000 اتومبیل سالیانه عوارض

 1،800 650 نمایش و سینما عوارض

 26،000 22،000 پروانه صدور و صنوف کسب های پروانه بر عوارض

 800 1،500 تفریحی محلهای و پالژ عوارض

 120،000 120،000 (39 ماده 2 تبصره مو وع) متمرکز وصولی عوارض از شهرداری سهم

 37،000 27،000 زباله آوری جمع و فروش از حاصل درآمد

 7،000 6،500 ا رض حق درآمد

 500 0 معدنی تأسیسات از حاصل درآمد

 9،000 30،000 شهرداری تاسیسات و ساختمانها ا جاره مال

 30،000 30،000 گمرکی حقوق هزار در 12 محل از عمرانی کمک
 

در  .به عنوان منابع درآمدی پایدار شناسایی شد زیرکد 23زیرکد درآمدی شهرداری شیراز،  68ز کل ا

ن ع قانوبین این منابع درآمدی، با ترین ساااهم مربوط به عوارض بر فروش کا  و ارائه خدمات )مو اااو

  مالیات بر ارزش افزوده( است
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 سهم هر یک از منابع درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار شهرداری شیراز 7شکل 

 

 شهرداری اصفهان

وابسته  سازمانهایهای های خود شهرداری و هزینههای اصفهان نیز در واقع شامل هزینههای شهرداریهزینه

های اسمی ر کل هزینهجدول زی لذا به دو مورد مذکور به صورت مجزا پرداخته خواهد شد. ،شودبه آن می

 دهد:می نشان 1388-1392و واقعی شهرداری اصفهان را برای دوره زمانی 

 مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری اصفهان )میلیون ریال(22جدول 

۰% ۱۰% ۲۰% ۳۰% ۴۰%

عوارض بر فروش کاال و ارائه خدمات

سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز

(نقدی و غیرنقدی)عوارض قطار شهری 

عوارض بلیط مسافرت و باربری

عوارض بر معامالت غیرمنقول

در هزار حقوق گمرکی۱۲کمک عمرانی از محل 

صنوف و صدور پروانه-عوارض بر پروانه های کسب

اسناد رسمی% ۸عوارض 

عوارض گذرنامه

عوارض سینما و نمایش

%۸۰عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها 

درآمد حاصل از تأسیسات معدنی

 رشد مخارج واقعی واقعی رشد مخارج اسمی اسمی سال

1388 ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۱,۹۲۱,۱۸۲ ۱۲ 

1389 ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۵ ۱,۷۹۶,۶۷۰ -۶ 

1390 ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۳۲ ۱,۹۴۸,۰۵۲ ۸ 

1391 ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۷ ۱,۵۹۸,۷۸۴ -۱۸ 

1392 ۱۰,۸۱۲,۵۰۰ ۸۷ ۲,۲۱۷,۴۹۴ ۳۹ 
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 1388-1392روند مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری اصفهان خی دوره 8شکل 

شهرداری هر منطقه مسئول مستقیم ارائه  منطقه شهری تقسیم شده بود. 14به  1392سال شهر اصفهان در 

 باشد. خدمات محلی به شهروندان می
 شهرداری اصفهان به تفکیک مناخق و مرکز )میلیون ریال( 1392مخارج کل اسمی و واقعی سال  23جدول 

 سهم )درصد( مخارج واقعی مخارج اسمی منطقه

1 510،000 104،594 4.72 

2 145،000 29،737 1.34 

3 570،000 116،899 5.27 

4 600،000 123،052 5.55 

5 870،000 178،425 8.05 

6 1،200،000 246،103 11.10 

7 355،000 72،806 3.28 

8 460،000 94،340 4.25 

9 215،000 44،094 1.99 

10 385،000 78،958 3.56 

11 180،000 36،916 1.66 

12 380،000 77،933 3.51 

13 380،000 77،933 3.51 

14 140،000 28،712 1.29 

 40.90 906،993 4،422،500 مرکز

۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲

اسمی واقعی
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 مخارج اسمی و واقعی به تفکیک نوع وظیفه

به  1388-1392های جاری و عمرانی شااهرداری اصاافهان خی دوره در جدول زیر اخالعات مربوط به هزینه

 همراه سهم هر نوع هزینه از کل هزینه ها آورده شده است:
 اسمی شهرداری اصفهان به تفکیک هزینه های جاری و عمرانی )میلیون ریال(مخارج 24جدول 

 سال
 هزینه های عمرانی هزینه های جاری

 رشد سهم  رشد سهم 

1388 ۱,۱۷۹,۸۳۵ ۳۰ ۲۰.۶۳ ۲,۷۲۰,۱۶۵ ۷۰ ۲۶ 

1389 ۱,۳۸۴,۷۱۸ ۳۴ ۱۷.۳۷ ۲,۷۱۵,۲۸۲ ۶۶ -۰.۱۸ 

1390 ۱,۵۴۱,۶۷۱ ۲۹ ۱۱.۳۳ ۳,۸۵۸,۳۲۹ ۷۱ ۴۲.۱ 

1391 ۱,۷۷۸,۶۲۷ ۳۱ ۱۵.۳۷ ۴,۰۰۷,۳۷۳ ۶۹ ۳.۸۶ 

1392 ۲,۱۴۴,۲۲۰ ۲۰ ۲۰.۵۵ ۸,۶۶۸,۲۸۰ ۸۰ ۱۱۶.۳۱ 

 
 )میلیون ریال( 1388-1392مخارج جاری و عمرانی اسمی شهرداری اصفهان خی دوره 9شکل 

سالیانه  سط  سی به خور متو شهرداری  71خی دوره مورد برر صد از کل مخارج  صفهان را مخارج در ا

درصد مابقی را مخارج جاری تشکیل داده است. کمترین فاصله بین مخارج جاری و عمرانی  29عمرانی و 

درصد آن را  66درصد کل مخارج را مخارج جاری و  34باشد که می 89مربوط به سال  رنظ در دوره مورد

درصد کل مخارج  20باشد که می 1392و بیشترین فاصله مربوط به سال  است مخارج عمرانی تشکیل داده

ست. همچنین مالحظه می 80را مخارج جاری و  شکیل داده ا صد مابقی را مخارج عمرانی ت شود که هر در
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سمی  شی را خی کرده دردو نوع مخارج جاری و عمرانی ا ستثنای مخارج دوره مورد نظر روند افزای اند )به ا

سال  ستثنای 89عمرانی در  شتری برخوردار ، برای هزینه91سال ( که این روند به ا شتاب بی های عمرانی از 

ست به گونه سالیانه در ای که میبوده ا شد مخارج جاری  سط ر توان گفت خی دوره مورد نظر به خور متو

درصد بوده است. بیشترین رشد در مخارج جاری در  38درصد و رشد مخارج عمرانی در حدود  17حدود 

 از دوره مورد بررسی اتفاق افتاده است. 92ن رشد در مخارج عمرانی در سال و بیشتری 92و  88های سال

سه سبت به در نگاه مقای شد در مقادیر واقعی ن ای به مقادیر جاری و واقعی مخارج نیز باید گفت میزان ر

مقادیر اساامی کمتر بوده اساات و حتی در برخی سااالها که مخارج به صااورت اساامی با رشااد مواجه بوده، 

در واقعیت نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشاااته اسااات یا به عبارت دیگر از رشاااد منفی مخارج 

 برخوردار بوده است.
 (درصد/ریال میلیون) عمرانی و جاری های هزینه تفکیک به اصفهان شهرداری واقعی مخارج25جدول 

 رشد عمرانی هزینه های عمرانی رشد جاری هزینه های جاری سال

1388 ۵۸۱,۲۰۰ ۹ ۱,۳۳۹,۹۸۳ ۱۴ 

1389 ۶۰۶,۸۰۰ ۴ ۱,۱۸۹,۸۶۹ -۱۱ 

1390 ۵۵۶,۱۵۸ -۸ ۱,۳۹۱,۸۹۴ ۱۷ 

1391 ۴۹۱,۴۶۹ -۱۲ ۱,۱۰۷,۳۱۵ -۲۰ 

1392 ۴۳۹,۷۵۰ -۱۱ ۱,۷۷۷,۷۴۴ ۶۱ 

 

 
 )میلیون ریال( 1388-1392روند مخارج جاری و عمرانی واقعی شهرداری اصفهان خی دوره 17شکل 

500،000
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خود متشااکل از دو هزینه کلی خدمات اداری و خدمات شااهری اساات هر  شااهرداری جاری هایهزینه

باشاااد نیز کداس از این دو هزینه که تحت عنوان وظیفه خدمات اداری و وظیفه خدمات شاااهری مطرح می

  است. انتقالی هایهزینه و ایسرمایه هایهزینه اداری، هایهزینه پرسنلی، هایهزینه فصل چهار شامل

 اسمی و واقعی به تفکیک نوع خدمت( مخارج جاری 1
 مخارج جاری اسمی شهرداری اصفهان به تفکیک نوع خدمت )میلیون ریال( 26جدول 

 سهم ۱۳۹۲ سهم ۱۳۹۱ شرح

 21 446،140 20 354،990 هزینه خدمات اداری

 79 1،698،080 80 1،423،637 هزینه خدمات شهری

 
 1391-1392ه خی دور (ریال میلیون) وظیفه نوع تفکیک به اصفهان شهرداریاسمی  جاری مخارج10شکل 

درصد و  80به خور متوسط سالیانه حدود  1391-1392هزینه مربوط به وظیفه خدمات شهری خی دوره 

های جاری را به خود اختصاا درصد از کل هزینه 20هزینه مربوط به وظیفه خدمات اداری به خور متوسط 

ست.  سال داده ا شهری و خدمات اداری در  سمی هر دو نوع مخارج خدمات   92همچنین اگر چه مقادیر ا

رغم اند؛ یعنی علیاما در واقعیت این مخارج با کاهش مواجه شااده ،افزایش یافته اساات 91نساابت به سااال 

های خدمات شااهری درصااد و هزینه 26های خدمات اداری اساامی شااهرداری اصاافهان حدود اینکه هزینه

بلکه  ،اما در حقیقت این دو هزینه نه تنها با افزایش مواجه نشااده ،انددرصااد رشااد کرده 19می حدود اساا

صد و هزینه 7های خدمات اداری حدود هزینه سال  11شهری حدود  های خدماتدر سبت به  صد ن  91در

 اند.کاهش نیز یافته

1391 139۲

خدمات اداری خدمات شهری
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شهری نیز مالحظه میاز بین هزینه سبت گردد که های خدمات اداری و  سمی خدمات اداری ن مخارج ا

شدت کاهش  شهری از رشد با تری برخوردار بوده است و لذا بدیهی است که  به مخارج اسمی خدمات 

 باشد.در مخارج واقعی خدمات اداری از خدمات شهری کمتر می

 

 مخارج عمرانی به تفکیک نوع برنامه

شهرداری سایر  صفهان همانند  شهرداری ا صلی که تحت عنوان برنامه  هامخارج عمرانی  از چندین بخش ا

 باشد به شرح ذیل تشکیل شده است: مطرح می

 برنامه ریزی توسعه شهری      

 هدایت و دفع آب های سطحی 

 حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری 

  ایجاد تاسیسات حفاظتی 

 بهبود محیط شهری 

  ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی 

  سایر تاسیسات و تسهیالت شهریایجاد 

 دیون عمرانی 

های فوق و نیز سهم هر برنامه در جدول زیر مخارج عمرانی اسمی و واقعی به تفکیک هر یک از برنامه

 شهرداری اصفهان نشان داده است: 92و  91های  های عمرانی برای سالاز کل هزینه
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 (ریال میلیون) برنامه تفکیک اصفهان به شهرداری واقعی و اسمی عمرانی مخارج 27جدول 

 

درصااد از کل  40حدود  92درصااد و در سااال  30حدود  91در سااال  "شااهریریزی توسااعه برنامه"

با  "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شااهری"های عمرانی را به خود اختصاااا داده اساات و برنامه هزینه

به خود در مرتبه بعدی  92و  91های عمرانی به ترتیب در سااالهای درصااد هزینه 30و  25اختصاااا حدود 

هر کداس با  "ایجاد تأسااایساااات حفاظتی"و  "هدایت و دفع آبهای ساااطحی"های نین برنامهقرار دارد. همچ

، کمترین رقم 1392و  1391های عمرانی به خود خی ساااالهای درصاااد از کل هزینه 1اختصااااا کمتر از 

 باشد.  های مختلف وظیفه عمران شهری شهرداری اصفهان دارا میهزینه را در بین برنامه

سمی تم ستی"ها به جز برنامه امی انواع برنامههزینه ا شی، فرهنگی و توری ضاهای ورز  "ایجاد اماکن و ف

سال  سال  1392در  سبت به  ست که در این بین افزایش هزینه 1391ن  یزیربرنامه"های:برنامه افزایش یافته ا

ایجاد "درصد رشد(،  163) "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"درصد رشد(،  190) "توسعه شهری

 د. باشقابل توجه می "ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهری"درصد رشد( و  138) "تأسیسات حفاظتی

 

 سهم 1392 1391 برنامه

 %0 29،450 28،750 هدایت و دفع آبهای سطحی

 %7 411،610 417،210 ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی 

 %1 55،030 23،150 ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر

 %6 530،440 225،530 ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری

 %18 1،327،100 924،570 بهبود محیط شهری

 %28 2،583،320 983،283 حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

 %37 3،447،830 1،188،180 ریزی توسعه شهریبرنامه 

 %4 283،500 216،700 پیش بینی نشده و دیون

 %100 8،669،672 4،008،764 جمع کل 
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 1391-1392خی دوره  (ریال میلیون) برنامه تفکیک به اصفهان شهرداری اسمی عمرانی مخارج11شکل 

 

 وابسته به شهرداری اصفهان سازمانهایساختار هزینه 

 وابسته البته صرفا به صورت کلی پرداخته خواهد شد. هایسازمانهای در این بخش نیز به هزینه

 است:آورده شده  1388-1392های وابسته به شهرداری اصفهان خی دوره در جدول زیر، کل هزینه سازمان

 وابسته به شهرداری اصفهان )میلیون ریال/ درصد( سازمانهایمخارج کل اسمی و واقعی  28جدول 

 رشد مخارج واقعی مخارج واقعی رشد مخارج اسمی مخارج اسمی سال

۱۳۸۸ 3،141،871 - 1،547،720 - 

۱۳۸۹ 3،552،272 13 1،556،649 1 

۱۳۹۰ 3،393،329 -4 1،224،145 -21 

۱۳۹۱ 4،641،722 37 1،282،598 5 

۱۳۹۲ 11،123،828 140 2،281،343 78 
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 )میلیون ریال( 1388-1392روند مخارج سازمان های وابسته به شهرداری اصفهان خی دوره 12شکل 

افزایشی ( از روند 1390)به استثنای سال 1388 -1392های وابسته به شهرداری خی دوره مخارج سازمان

سازمان قطار شهری  درصد رشد داشته است. 254ساله حدود  5یعنی خی یک دوره  ،برخوردار بوده است

ها را دارا درصاااد از کل مخارج ساااازمان، با ترین میزان مخارج در بین ساااازمان 68با اختصااااا حدود 

ترین رقم مخارج در بین درصد سهم قرار دارد. همچنین کم 9با حدود  "اتوبوسرانی"باشد و پس از آن می

درصااد از کل مخارج  13/0باشااد که تنها در حدود می "سااازمان نوسااازی"های وابسااته مربوط به سااازمان

 ها را به خود اختصاا داده است.سازمان

 های وابسته به آن به تفکیک ماهیتکل مخارج شهرداری اصفهان و سازمان

با توجه به ماهیت مخارج به سااه دسااته مخارج  ،به آنهای وابسااته ها و سااازمانمجموع مخارج شااهرداری

سیم  شهروندان تق شده برای  شهر و مخارج خدمات خاا ارائه  شهر، مخارج توسعه  . از شودمینگهداری 

سازمان صفهان، عالوه بر بودجه خود آنجایی که برخی از اقالس مربوط به مخارج  شهرداری ا سته به  های واب

ص شهرداری ا سعی گردید تا حد امکان به منظور جلوگیری از  ،شودفهان نیز آورده میسازمان در بودجه 

سازمان شهرداری و  سایی گردد. لذا مجموع مخارج  شنا ضاعف، این اقالس  ساب م سر ارقاس احت ها بعد از ک

دست آمده است که نتیجه حاصل از تفکیک این رقم بر حسب ماهیت ه میلیارد ریال ب 21695تکراری برابر 

 قابل مشاهده است.  29جدول مخارج در

2،000،000

4،000،000

6،000،000

8،000،000

10،000،000

12،000،000

1388 1389 1390 1391 1392
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را  "توساعه شاهر"را مخارج جاری شاهرداری اصافهان، غالب مخارج  "نگهداری شاهر"غالب مخارج 

ارائه  "خدمات خاا"های وابسته و نهایتا غالب مخارج مخارج عمرانی شهرداری و مخارج عمرانی سازمان

 دهد. شهرداری اصفهان تشکیل میهای وابسته به شده برای شهروندان را مخارج جاری سازمان

 شهرداری اصفهان و سازمان ها به تفکیک ماهیت )میلیون ریال/ درصد( 1392مخارج کل سال  29جدول 

 

درصااد کل مخارج را به خود اختصاااا داده اساات. پس از مخارج  61مخارج توسااعه شااهر در حدود 

میلیارد ریال از کل  6016درصااد یعنی  28توسااعه شااهر، خدمات خاا ارائه شااده برای شااهروندان حدود 

میلیارد ریال نیز مربوط به مخارج نگهداری شااهر  2504درصااد مابقی یعنی  12شااود و مخارج را شااامل می

 شود. می

 
 1392در سال  اسهم هر یک از مخارج از کل مخارج شهرداری اصفهان و سازمان ه21شکل 

 ساختار درآمدها

شهرداری سازمان به منابع درآمدی  سیم میدو گروه درآمدهای عمومی و درآمدهای  سته تق شود. های واب

ها و درآمدهای مصااوب شااهرداری اسااتخراج شااده مطالعه از اخالعات مربوط به هزینهاخالعات پایه این 

, مخارج نگهداری

12%

, مخارج توسعه 

61%

مخارج خدمات 

خاص ارائه شده 

 ,28%

 مخارج خدمات خاص ارائه شده مخارج توسعه شهر مخارج نگهداری شهر

 سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی

۲,۵۰۴,۱۰۵ ۵۱۳,۵۵۷ ۱۲ ۱۳,۱۷۴,۹۲۷ ۲,۷۰۱,۹۹۵ ۶۱ ۶,۰۱۶,۰۹۷ ۱,۲۳۳,۸۱۸ ۲۸ 
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از آنجایی که در این  .ها برابر اساااتلذا ارقاس مربوط به کل درآمدها با ارقاس مربوط به کل هزینه ،اسااات

ررسی بها است، بنابراین در این بخش )بخش مطالعه صرفا یک ارزیابی کلی بر روی هزینه و درآمد سازمان

 شود. ها پرداخته نمیساختار درآمدها(، دیگر به درآمد سازمان

صفهان از  شهرداری ا ست 7منابع درآمدی  شده ا شکیل  صلی ت در این مطالعه به آنها  که کد درآمدی ا

 های درآمدی است.شود. همچنین هر یک از این سرکدها نیز خود شامل آیتمسرکد گفته می

 

 رداری اصفهاندرآمد کل اسمی و واقعی شه

ارقاس  ،گرددمی های مصاااوب اساااتخراجبا توجه به اینکه اخالعات مربوط به درآمد و مخارج، از صاااورت

مربوط به کل درآمد اساامی و واقعی شااهرداری اصاافهان مشااابه ارقاس مربوط به کل مخارج اساامی و واقعی 

 1388-1392درآمدها خی دوره ، مقادیر اسااامی و واقعی کل 30 شاااماره با این حال در جدول .باشااادمی

 .آورده شده است

 

 )میلیون ریال/ درصد( 1388-1392درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری اصفهان خی دوره  30جدول 

 رشد درآمد واقعی درآمد واقعی رشد درآمد اسمی درآمد اسمی سال

1388 3،900،000 24 1،921،182 12 

1389 4،100،000 5 1،796،670 -6 

1390 5،400،000 32 1،948،052 8 

1391 5،786،000 7 1،598،784 -18 

1392 10،812،500 87 2،217،494 39 
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 )میلیون ریال( 1388-1392روند درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری اصفهان خی دوره 22شکل 

شته و از درآمد شی دا سی روند افزای صفهان خی دوره مورد برر شهرداری ا سمی  صوب ا  3900های م

اما مقادیر واقعی  ،افزایش یافته اسااات 1392میلیارد ریال در ساااال  10813به  1388میلیارد ریال در ساااال 

 15اما با  ،افزایش دارد 1388نساابت به سااال اول بررساای یعنی سااال  1392درآمدها هر چند نهایتا در سااال 

 رسیده است.  1392میلیارد ریال در سال  2217به  1388میلیارد ریال در سال  1921درصد رشد از 

سال  شده مربوط به  صفهان خی دوره بررسی  شهرداری ا سمی و واقعی  با ترین میزان رشد در درآمد ا

شد و  87با  1392 صد ر سال  39در سبت به  شد درآمد واقعی ن صد ر ست 1391در . به خور کلی نیز بوده ا

 درصد بوده است. 7و  31نظر در حدود  خی دوره موردو واقعی متوسط رشد سالیانه درآمدهای اسمی 

 

 

 درآمدها به تفکیک مناطق و شهرداری مرکزی

سمی و واقعی هر یک از  31جدول  سهم  14درآمد ا شهرداری مرکزی را به همراه  شهرداری منطقه و نیز 

 .دهدنشان می 1392های شهرداری اصفهان برای سال هر شهرداری از کل درآمد

. استدرصد از کل درآمدهای شهرداری اصفهان متعلق به شهرداری مرکزی  41حدود  1392در سال 

درصااد از کل درآمدها به خود، پایین  1هر یک با اختصاااا حدود  2و  14های مناخق همچنین شااهرداری

 اند.ترین میزان درآمدها را دارا بوده

 

1388 1389 139۰ 1391 139۲

اسمی واقعی
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 به تفکیک مناخق )میلیون ریال( شهرداری اصفهان 1392درآمد سال  31جدول 

 سهم )درصد( درآمد واقعی درآمد اسمی منطقه

1 510،000 104،594 4.72 

2 145،000 29،737 1.34 

3 570،000 116،899 5.27 

4 600،000 123،052 5.55 

5 870،000 178،425 8.05 

6 1،200،000 246،103 11.10 

7 355،000 72،806 3.28 

8 460،000 94،340 4.25 

9 215،000 44،094 1.99 

10 385،000 78،958 3.56 

11 180،000 36،916 1.66 

12 380،000 77،933 3.51 

13 380،000 77،933 3.51 

14 140،000 28،712 1.29 

 40.90 906،993 4،422،500 مرکزی

 منابع درآمدی اسمی و واقعی شهرداری به تفکیک سرکد

فوق  درآمدها به تفکیک سارکدهای 32درآمدهای شاهرداری اصافهان در هفت کد اصالی در جدول 

نشان داده شده  1392و  1391ی الذکر و نیز سهم هر سرکد از کل درآمدهای شهرداری اصفهان برای سالها

درآمدهای ناشااای از "از محل  1391-1392هان خی دوره با ترین میزان درآمد شاااهرداری اصااافاسااات. 

درصااد از کل  58حدود  92درصااد و در سااال  66حدود  91شااده که در سااال  تأمین "عوارض عمومی

های کمک های اعطایی دولت و سااازمان"درآمدها را تشااکیل داده اساات. کمترین میزان درآمد مربوط به 

 268با  "اعتبار تأمینسااایر منابع "رشااد مربوط به ساارکد  بیشااترین درصااد( بوده اساات.1)کمتر از  "دولتی

درصد رشد بوده است. در رابطه  19با  "هااعانات و هدایا و دارایی"درصد و کمترین رشد مربوط به سرکد 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



114      یشهرکالن توسعه پایدار ومالی مناسب  تأمینساختار 

اعانات و هدایا "و  "درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی"با مقادیر واقعی درآمدها نیز به جز سرکدهای 

 اند با رشد منفی مواجه بودهکه  "هاو دارایی
 )میلیون ریال(1391-1392منابع شهرداری اصفهان به تفکیک سرکد خی دوره  32جدول 

 شرح
۱۳۹۱ ۱۳۹۲ 

 سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی

 57.7 1،278،743 6،235،150 66.4 1،062،338 3،844،600 عوارض عمومی

 6.2 137،274 669،350 9.5 151،699 549،000 عوارض اختصاصی

 1.3 29،276 142،750 1.7 27،632 100،000 انتفاعیخدمات و درآمد  یبها

 1.4 30،322 147،850 1.6 25،073 90،740 درآمد حاصل از اموال

 0.7 15،381 75،000 0.8 12،434 45،000 کمک های اعطایی دولت

 3.1 69،832 340،500 5.0 79،152 286،450 هااعانات و هدایا و دارایی

 29.6 656،665 3،201،900 15.0 240،456 870،210 اعتبار تأمینسایر منابع 

 
 1391-1392متوسط سهم سالیانه کدهای درآمدی مختلف شهرداری اصفهان خی دوره 23شکل 

 که خوری به اساات داده اختصاااا خود میزان درآمد را به با ترین ها و ارا اایعوارض بر ساااختمان

عوارض بر  محل از درآمدها درصاادازکل47حدود سااالیانه 91-92 دوره خی متوسااط خور به گفت توانمی

۴7%

13%
1۲%

9%

۵%
۴%

3%

عوارض بر ساختمان ها و اراضی

وام های دریافتی

سایر موارد

فروش اموال شهرداری

وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات

ن اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانو

به شهرداری تعلق می گیرد
سهمیه از عوارض وصولی متمرکز

درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری

درآمد حاصل از وجوه شهرداری
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درصد  76این کد درآمدی در دوره موردنظر به خور متوسط سالیانه حدود . است ها و ارا ی بودهساختمان

 شود.از کل درآمد حاصل از این سرکد را شامل می

شهرداری از محل  سال  "تراکمعوارض مازاد "با ترین رقم درآمد  ست که در   40حدود  1391بوده ا

سال  صد و در  صد از کل درآمدها 36حدود  1392در ست. بعد از عوارض بر مازاد تراکم، بزرگترین  در ا

و  "درآمد حاصاال از قانون مالیات بر ارزش افزوده"، 1391مالی شااهرداری اصاافهان در سااال  تأمینمنبع 

واس " 1392درصاااد و در ساااال  10و  13ه به ترتیب حدود بوده اسااات ک "درآمد فروش اموال غیرمنقول"

بوده اساات که به ترتیب  "درآمد حاصاال از قانون مالیات بر ارزش افزوده"و  "دریافتی از سااایر مؤسااسااات

ست. 12و  19حدود  شش داده ا صد از کل درآمدها را پو شهرداری از محل  تأمینتوان گفت می در مالی 

مازاد تراکم" یات بر ارزش افزودهدرآم"، "عوارض بر  مال قانون  واس دریافتی از ساااایر "، "د حاصااال از 

 . بوده است "های ساختمانی عوارض بر پروانه"و  "درآمد فروش اموال غیرمنقول"، "مؤسسات

 

 
 1391-1392زیرکد دارای با ترین سهم متوسط از کل درآمدهای شهرداری اصفهان خی دوره ۱۳شکل 

 

% ۵% ۱۰% ۱۵% ۲۰% ۲۵% ۳۰% ۳۵% ۴۰%

عوارض بر مازاد تراکم

وام دریافتی از سایر موسسات

عوارض بر پروانه های ساختمانی

جریمه کمیسیون ماده صد

عوارض کسری پارکینگ

عوارض ارزش افزوده سوخت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی

صنوف و صدور پروانه-عوارض بر پروانه های کسب

ده درصد عوارض زیربنا

عوارض بلیط مسافرت و باربری
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 درآمد اسمی و واقعی شهرداری به تفکیک پایداری و ناپایداری

در جدول زیر نتیجه حاصل از تفکیک درآمدها به درآمدهای پایدار و ناپایدار برای شهرداری اصفهان خی 

 نشان داده شده است: 1391-1392دوره 

 )میلیون ریال( 1391-1392درآمدهای پایدار و ناپایدار اسمی و واقعی شهرداری اصفهان خی دوره  33جدول 

 ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ شرح

 سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی

مجموع درآمدهای 

 پایدار

1،349،550 372،907 23 1،995،650 409،280 18 
مجموع درآمدهای 

 ناپایدار

4،436،450 1،225،877 77 8،816،850 1،808،214 82 
 100 2،217،494 10،812،500 100 1،598،784 5،786،000 کل درآمدها

 

 

 )میلیون ریال( 1391-1392مجموع درآمدهای پایدار و ناپایدار اسمی شهرداری اصفهان خی دوره 14شکل 

درصد و در سال  23حدود  1391سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای شهرداری اصفهان در سال 

عالوه بر اینکه سااهم درآمدهای پایدار از درآمدهای درصااد از کل درآمدها بوده اساات.  18حدود  1392

ست نکته دیگری که در رابطه سه با درآمدهای ناپایدار پایین ا صفهان در مقای مدها به با این درآ شهرداری ا

درصد  23درصد کاهش یافته از  5حدود  91نسبت به سال  92آید این است که این سهم در سال چشم می

 درصد برسد. 18به 

1391 139۲

۹,۳۷۴,۱۴۳

درآمدهای پایدار۱۳,۶۶۲,۹۰۷ درآمدهای ناپایدار
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 درآمدی پایدار شهرداریمنابع 

شده و در  صفهان که به عنوان درآمد پایدار در نظر گرفته  شهرداری ا در جدول زیر، زیرکدهای درآمدی 

دسااات آمده، به همراه ساااهم هر یک از کل درآمدهای ه بخش قبلی از مجموع آنها، درآمدهای پایدار ب

 :استنشان داده شده  1391-1392پایدار شهرداری برای دوره 

 )میلیون ریال/ درصد( 1391-1392منابع درآمدی اسمی و واقعی پایدار شهرداری اصفهان خی دوره 34دول ج

 ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ عنوان منبع درامدی

 واقعی اسمی واقعی اسمی

 ۴,۱۰۲ ۲۰,۰۰۰ ۴,۴۲۱ ۱۶,۰۰۰ رسمی اسناد %۸ عوارض

 ۱,۲۳۱ ۶,۰۰۰ ۱,۳۸۲ ۵,۰۰۰ گذرنامه عوارض

 ۱۰,۲۵۴ ۵۰,۰۰۰ ۳,۵۹۲ ۱۳,۰۰۰ هوایی مسافرین عوارض

 ۶,۶۳۵ ۳۲,۳۵۰ ۵,۷۸۹ ۲۰,۹۵۰ غیرمنقول معامالت بر عوارض

 ۶۲ ۳۰۰ ۸۳ ۳۰۰ نقلیه وسایط سالیانه گذاری شماره عوارض

 ۷,۱۷۸ ۳۵,۰۰۰ ۶,۶۳۲ ۲۴,۰۰۰ باربری و مسافرت بلیط عوارض

 ۲,۰۵۱ ۱۰,۰۰۰ ۶,۶۳۲ ۲۴,۰۰۰ اتومبیل معاینه عوارض

 ۱۴۴ ۷۰۰ ۱۹۳ ۷۰۰ شهرداری سهم رانندگی و نام ثبت حق عوارض

 ۲۱ ۱۰۰ ۳۳۲ ۱,۲۰۰ نمایش و سینما عوارض

 ۱۱,۴۰۳ ۵۵,۶۰۰ ۱۲,۱۷۲ ۴۴,۰۵۰ پروانه صدور و صنوف -کسب های پروانه بر عوارض

 ۱,۰۲۵ ۵,۰۰۰ ۶۰۸ ۲,۲۰۰ تفریحی های محل و پالژها عوارض

 ۲,۱۳۳ ۱۰,۴۰۰ ۳,۶۷۵ ۱۳,۳۰۰ االرض حق عوارض

 ۲۶۲,۵۱۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۲۰۷,۲۴۰ ۷۵۰,۰۰۰ افزوده ارزش بر مالیات قانون از حاصل درآمد

 ۴۰,۵۴۶ ۱۹۷,۷۰۰ ۴۲,۴۱۵ ۱۵۳,۵۰۰ نوسازی عوارض

 ۱۰,۸۸۰ ۵۳,۰۵۰ ۱۲,۴۰۷ ۴۴,۹۰۰ اتومبیل سالیانه عوارض

 ۲۱ ۱۰۰ ۲۸ ۱۰۰ سنگین آالت ماشین سالیانه عوارض

 ۲۶,۶۶۱ ۱۳۰,۰۰۰ ۳۵,۹۲۲ ۱۳۰,۰۰۰ سوخت افزوده ارزش عوارض

 ۱۴,۳۵۶ ۷۰,۰۰۰ ۱۹,۳۴۲ ۷۰,۰۰۰ گمرکی حقوق هزار در ۱۲ محل از کمک

 ۲,۵۲۳ ۱۲,۳۰۰ ۱,۹۶۲ ۷,۱۰۰ زباله آوری جمع خدمات بهای

 ۳۲۸ ۱,۶۰۰ ۳۵۹ ۱,۳۰۰ پزشکی های زباله آوری جمع خدمات بهای

 ۴,۸۳۰ ۲۳,۵۵۰ ۷,۰۷۴ ۲۵,۶۰۰ شهرداری تاسیسات و ها ساختمان االجاره مال

 ۲۸۷ ۱,۴۰۰ ۵۱۱ ۱,۸۵۰ پارکینگ و ساعتی پارک کارت از حاصل درآمد

 ۱۰۳ ۵۰۰ ۱۳۸ ۵۰۰  استحفاظی حریم در وصولی درآمدهای و عوارض
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زیرکد به عنوان منابع درآمدی پایدار شااناسااایی  23زیرکد درآمدی شااهرداری اصاافهان،  57از کل 

شاهده کرد در بین اینمی شکل درهمان خور که  واند شده سهم توان م به  مربوط منابع درآمدی، با ترین 

صل از قانون مالیات بر ارزش افزوده" سال می "درآمد حا سال  56حدود  91شود که در  صد و در   92در

 درصد از کل درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان را به خود اختصاا داده است. 64حدود 

 

 
 شهرداری اصفهان 1392درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار سال سهم هر یک از منابع 15شکل 

 

 شهرداری تهران

سی و تجزیه و تحلیل قرار می شهرداری تهران مورد برر ساختار هزینه و درآمد  سمت  در  گیرد کهدر این ق

ها، به ههزین به منظور تجزیه و تحلیل اسااتفاده شااده اساات. "بودجه مصااوب با متمم"این راسااتا از اخالعات 

 های وابسته به آن صورت مجزا پرداخته خواهد شد.های سازمانهای شهرداری تهران و نیز هزینههزینه

 ساختار مخارج شهرداری

 دهد:می نشان 1389-1392های اسمی و واقعی شهرداری تهران را برای دوره زمانی کل هزینه 35جدول

0% 20% 40% 60% 80%

درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض ارزش افزوده سوخت

صنوف و صدور پروانه-عوارض بر پروانه های کسب

عوارض مسافرین هوایی

عوارض بر معامالت غیرمنقول

اسناد رسمی% ۸عوارض 

عوارض حق االرض

عوارض گذرنامه

بهای خدمات جمع آوری زباله های پزشکی

عوارض حق ثبت نام و رانندگی سهم شهرداری

عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه

عوارض سالیانه ماشین آالت سنگین
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 )میلیون ریال(مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری تهران 35جدول 

 رشد مخارج واقعی واقعی رشد مخارج اسمی اسمی سال

1389 74،617،000 4 32،698،072 -8 

1390 92،937،000 25 33،527،056 3 

1391 109،679،000 18 30،306،438 -10 

1392 138،976،000 27 28،502،051 -6 

 

 

 1389-1392روند مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری تهران خی دوره 27شکل 

شته و به هزینه 1389-1392خی دوره  شی دا سمی روند افزای سال  138976های ا  1392میلیارد ریال در 

 دهوواقعی از روند کاهشی برخوردار ب یهااست، این در حالی است که هزینه یافته درصد رشد( 86افزایش)

میلیارد  28502به  1389میلیارد ریال در سااال  32698ساااله از  4 ی خی دوره و درصااد( 13)کاهش حدود 

 رسیده است.  92ریال در سال 

های خود را با هزینه ه اسااتخته شاادادر این مطالعه به آنها پردهای کشااور که اگر چه اکثر شااهرداری

در حال حا اار  تهران اما شااهرداری ،دنکنهای جاری و عمرانی ثبت میتوجه به نوع وظیفه در قالب هزینه

ای راهنمایی ای و بودجه هزینهای )جاری و نگهداشت(، بودجه سرمایهقالب بودجه هزینه در مخارج خود را

بت می ندگی تهران بزرگ ث یدو ران ما به .ن ندگی  مایی و ران جه راهن جه عنوان ب با در نظر گرفتن بود ود

 گردد. ثبت میدو بخش در توان گفت به خور کلی بودجه شهرداری تهران می ،ایهزینه

۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

1389 139۰ 1391 139۲

ل
 ک

رج
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م

اسمی واقعی
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 مخارج شهرداری تهران به تفکیک بودجه هزینه ای و سرمایه ای )میلیون ریال/درصد(36جدول 

 سال
 بودجه سرمایه بودجه هزینه

 سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی

۱۳۹۱ 36،660،700 10،130،064 33 73،018،800 20،176،513 67 

۱۳۹۲ 46،665،305 9،570،407 34 92،310،835 18،931،673 66 

دهد؛ به خوری که خی دوره مورد ای تشکیل میبخش عمده مخارج شهرداری تهران را مخارج سرمایه

 ای است.سرمایه مخارج ،درصد از کل مخارج شهرداری تهران 5/66بررسی به خور متوسط سالیانه حدود 

ای و ای به مقادیر اسااامی و واقعی مخارج باید گفت اگر چه مخارج هزینههمچنین در نگاه مقایساااه

ای درصد برای مخارج هزینه 26)در حدود  است رشد داشته 91نسبت به سال  92ای اسمی در سال سرمایه

ارج بلکه مخ است،اما مقادیر واقعی این مخارج نه تنها افزایش نداشته  ،ای(درصد برای مخارج سرمایه 27و 

 .است درصد کاهش یافته 2/6ای حدود درصد و مخارج سرمایه 5/5ای حدود ینههز

 های وابسته به شهرداری تهرانساختار هزینه سازمان

بودجه مصوب "از آمار  خصواهای وابسته پرداخته خواهد شد. در این های سازمانهزینهبه در این بخش 

سازمان وابسته بوده است که کل  21دارای  1392ل شهرداری تهران در سا استفاده شده است. "سازمان ها

سازمانسازمان به تفکیک نوع وظیفه یا به عبارت دیگر هزینه 21بودجه این  سال ها برها و مصارف این  ای 

میلیارد ریالی یا بودجه واقعی  20359از کل بودجه اسمی  1392آورده شده است.در سال  38در جدول  92

های جاری و درصااد آن را هزینه 58های وابسااته به شااهرداری تهران، حدود انمیلیارد ریالی سااازم 4175

 دهد.های سرمایه گذاری تشکیل میدرصد آن را هزینه 42حدود 

 )میلیون ریال/ درصد( 1392وابسته به شهرداری تهران در سال  سازمانهایمخارج  37جدول 

 سهم واقعی اسمی عنوان

 58.04 2،423،319 11،816،104  هزینه های جاری

 41.52 1،733،440 8،452،252  هزینه های سرمایه گذاری

 0.45 18،610 90،740  سایر مصارف

  4،175،368 20،359،096  کل هزینه ها و مصارف سازمان ها
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های مناخق و نیز واحدهای سااتادی را به همراه سااهم هر یک از کل سااهم هر یک از شااهرداری 38جدول 

  دهد.نشان می 1392شهرداری تهران برای سال های هزینه

 شهرداری تهران )میلیون ریال( 1392مخارج کل اسمی و واقعی سال  38جدول 

 درصد(از کل مخارج شهرداری) سهم مخارج واقعی مخارج اسمی منطقه

۱ 2،435،260 499،438 1.75 

۲ 1،722،852 353،333 1.24 

۳ 1،182،328 242،479 0.85 

4 1،664،869 341،442 1.20 

5 1،162،277 238،367 0.84 

6 844،463 173،188 0.61 

7 772،894 158،510 0.56 

۸ 429،044 87،991 0.31 

۹ 463،213 94،999 0.33 

۱۰ 528،735 108،436 0.38 

۱۱ 557،937 114،425 0.40 

۱۲ 986،063 202،228 0.71 

۱۳ 533،485 109،410 0.38 

۱4 730،193 149،752 0.53 

۱5 1،148،101 235،460 0.83 

۱6 737،506 151،252 0.53 

۱7 666،611 136،713 0.48 

۱۸ 1،071،106 219،669 0.77 

۱۹ 1،245،262 255،386 0.90 

۲۰ 1،025،719 210،361 0.74 

۲۱ 923،864 189،472 0.66 

۲۲ 1،373،751 281،737 0.99 

 74.73 21،298،778 103،852،843 واحدهای ستادی

 90.71 25،852،825 126،058،376 مجموع
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ستادی می شهرداری تهران مربوط به واحدهای  سال  ،شودبخش اعظم مخارج   1392به خوری که در 

شهرداری 75حدود  ست.  صاا داده ا به ترتیب با  4و  2، 1های مناخق درصد از کل مخارج را به خود اخت

هر  9و  8های مناخق بعد از واحدهای ستادی، با ترین سهم و نیز شهرداریدرصد سهم  2/1و  24/1، 75/1

 .ندادرصد پایین ترین سهم از مخارج شهرداری تهران را دارا بوده 3/0کداس با حدود 

 
 )درصد( 1392وابسته به شهرداری تهران در سال  سازمانهایسهم هزینه های 28شکل 

 وابسته به آن به تفکیک ماهیت سازمانهایکل مخارج شهرداری تهران و 

سااه دسااته  با توجه به ماهیت مخارج به توانمی های وابسااته به آن راها و سااازمانمجموع مخارج شااهرداری

 .نمودمخارج نگهداری شهر، مخارج توسعه شهر و مخارج خدمات خاا ارائه شده برای شهروندان تقسیم 

شهرداری سال های مناخق و واحدهای مجموع مخارج  شهرداری تهران در   126058برابر با  1392ستادی 

توان گفت میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین می 20359های وابسته به آن برابر میلیارد ریال و مخارج سازمان

های وابسته به شهرداری تهران در این های مناخق، واحدهای ستادی و نیز سازمانمجموع مخارج شهرداری

 39یارد بوده است که نتیجه حاصل از تفکیک این رقم بر حسب ماهیت مخارج در جدول میل 146417سال 

ست که غالب مخارج  ست.  زس به تو ی  ا شده ا شان داده  شهر"ن ، غالب ایرا مخارج هزینه "نگهداری 

۵8%

۴۲%

هزینه های جاری۰%

هزینه های سرمایه گذاری

سایر مصارف
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و نهایتا غالب  2وابسااته سااازمانهایای و مخارج ساارمایه گذاری را مخارج ساارمایه "توسااعه شااهر"مخارج 

 . دهدهای وابسته تشکیل میارائه شده برای شهروندان را مخارج جاری سازمان "خارج خدمات خاام"

 

 )میلیون ریال( 1392مجموع مخارج شهرداری های شهرداری تهران به تفکیک ماهیت در سال  39جدول

 
 

 
 1392تهران در سال شهرداری  سهم مخارج نگهداری، توسعه و خدمات خاا ارائه شده از کل مخارج29شکل 

میلیارد ریالی  30028میلیارد ریالی و مخارج واقعی  146417از کل مخارج اسااامی  1392در ساااال 

های وابسته شهرداری تهران با ترین میزان مخارج مربوط های مناخق، واحدهای ستادی و سازمانشهرداری

اختصاا داده است. پس از مخارج درصد کل مخارج را به خود  62به مخارج توسعه شهر بوده که حدود 

شهر بوده که حدود  شترین هزینه بری مربوط به مخارج نگهداری  شهر، بی سعه  صد کل مخارج را  22تو در

 شامل می شود.

                                                 
گذاری و مشارکتها و فناوری اخالعات و ارتباخات به عنوان  مناخق، سرمایه زس به تو ی  است سازمانهای نوسازی، عمرانی -2

سازمانهایی که فعالیتهای توسعه ای دارند در نظر گرفته شده اند و لذا کل بودجه این سازمانها به عنوان مخارج توسعه ای در نظر 

 .گرفته شده است

مخارج نگهداری

مخارج توسعه۶۲%

۲۲%

مخارج خدمات 

خاص ارائه شده 

۱۶%
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 ساختار درآمدها

شهرداری تهران از  ست که مجموع این هفت کد، کل  7منابع درآمدی  شده ا شکیل  صلی ت کد درآمدی ا

شهرداری تهران را شکیل می درآمدهای  سرکد گفته می کهدهد ت شود. همچنین هر در این مطالعه به آنها 

های اصاالی تشااکیل دهنده هر باشااند که آیتمیک از این ساارکدها نیز خود شااامل آیتم های درآمدی می

شکیل دهنده هر کد، زیرکد نامیده میسرکد در این مطالعه کد و آیتم سا  اینشوند. بر های ت ادامه  در ا

رآمدی )مصاااوب با متمم( شاااهرداری تهران به صاااورت کلی و نیز به تفکیک سااارکدها، کدها و منابع د

 گیرند. زیرکدها و نیز به تفکیک مناخق شهرداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری تهران

قابل  40در جدول  1389-1392مقادیر اسااامی و واقعی کل درآمدها و منابع شاااهرداری تهران خی دوره 

 مشاهد است.
 )میلیون ریال/ درصد( 1389-1392درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری تهران خی دوره 40جدول 

 رشد درآمد واقعی درآمد واقعی رشد درآمد اسمی درآمد اسمی سال

1389 74،617،000 4 32،698،072 -8 

1390 92،937،000 25 33،527،056 3 

1391 109،679،000 18 30،306،438 -10 

1392 138،976،000 27 28،502،051 -6 

 

 
 )میلیون ریال( 1389-1392روند درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری تهران خی دوره 30شکل 

1389 139۰ 1391 139۲

ل
 ک

مد
درآ

اسمی واقعی
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درصد  86روند افزایشی با نرخ  1389-1392رآمدهای اسمی شهرداری تهران )مصوب با متمم( خی دوره د

  افزایش یافته است. 1392میلیارد ریال در سال  138976به  1389سال میلیارد ریال در  74617داشته و از 

درصااد از کل  20حدود  1392کاهش داشااته اساات. در سااال همین دوره مقدار واقعی درآمدها خی 

و  2، 1های مناخق به واحدهای ستادی بوده است و پس از آن شهرداری درآمدهای شهرداری تهران متعلق

 د. نهای بعدی قرار داررتبه درصد از کل درآمدها به خود، در 9و  12، 13دود با اختصاا به ترتیب ح 3

 منابع درآمدی اسمی و واقعی شهرداری به تفکیک سرکد

شهرداری سایر  شهرداری تهران نیز همانند  صلی که در این کل درآمدها و منابع  ها در قالب هفت کد ا

 که عبارتند از:د نشوشود، دسته بندی میمطالعه سرکد نامیده می

 100000-  درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 

 200000- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 

 300000- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 

 400000- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

 500000- کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی 

 600000- ایا و دارایی ها اعانات، هد 

 700000- سایر منابع تأمین اعتبار 

 )میلیون ریال/ درصد( 1391-1392منابع درآمدی اسمی و واقعی شهرداری تهران به تفکیک سرکد 41جدول 

 شرح
۱۳۹۱ ۱۳۹۲ 

 سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی

 50.1 14،285،818 69،657،650 48.8 14،786،237 53،511،392 درآمد ناشی از عوارض عمومی

 1.0 285،480 1،392،000 1.3 397،900 1،440،000 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی

 0.7 193،109 941،600 0.8 243،911 882،713 خدمات و موسسات انتفاعی یبها

 9.3 2،656،809 12،954،600 3.7 1،135،148 4،108،100 درآمد حاصل از وجوه و اموال

 0.0 0 0 0.0 13،678 49،500 کمک های اعطایی دولت

 19.9 5،685،047 27،720،290 17.4 5،272،809 19،082،295 اعانات و هدایا و دارایی ها

 18.9 5،395،816 26،310،000 27.9 8،456،756 30،605،000 *اعتبار تأمینسایر منابع 

  باراعت تأمینسایر منابع "در سرکد "عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها"رقم مربوط به آیتم درآمدی" 

 وارد شده است.
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 )میلیون ریال/ درصد( 1392به تفکیک مناخق در سال  درآمد شهرداری تهران42جدول 

 سهم )درصد( درآمد واقعی درآمد اسمی منطقه

1 17،693،000 3،628،589 12.73 

2 16،762،000 3،437،654 12.06 

3 12،319،000 2،526،456 8.86 

4 9،846،000 2،019،278 7.08 

5 10،374،000 2،127،564 7.46 

6 8،130،000 1،667،350 5.85 

7 3،621،000 742،617 2.61 

8 2،562،000 525،431 1.84 

9 993،000 203،651 0.71 

10 829،000 170،016 0.60 

11 1،967،000 403،404 1.42 

12 5،723،000 1،173،708 4.12 

13 1،134،000 232،568 0.82 

14 1،110،000 227،646 0.80 

15 858،000 175،964 0.62 

16 1،222،000 250،615 0.88 

17 975،000 199،959 0.70 

18 1،962،000 402،379 1.41 

19 1،156،000 237،080 0.83 

20 1،324،000 271،534 0.95 

21 1،758،000 360،541 1.26 

22 8،543،000 1،752،051 6.15 

 20.23 5،765،997 28،115،000 واحدهای ستادی

 

از کل درآمدهای  درآمدها به تفکیک سااارکدهای فوق الذکر و نیز ساااهم هر سااارکد 41در جدول 

 نشان داده شده است: 1392و  1391شهرداری تهران برای سال های 
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درآمدهای "از محل  1391-1392با ترین میزان درآمد اسااامی و واقعی شاااهرداری تهران خی دوره 

شی از عوارض عمومی ست به گونه "نا سال بوده ا سال  49حدود  91ای که در  صد و در   50حدود  92در

درآمدها را تشاااکیل داده اسااات. همچنین کمترین میزان درآمد اسااامی و واقعی مربوط به درصاااد از کل 

 05/0ساااهمی ناچیز )در حدود  91که در ساااال  بوده "های دولتیهای اعطایی دولت و ساااازمانکمک"

 مالی نداشته است.  تأمینسهمی در  92و در سال داشته مالی شهرداری تهران  تأمیندرصد( در 

مربوط به سارکد  91نسابت به ساال  92بیشاترین رشاد در بین منابع درآمدی شاهرداری تهران در ساال 

شهرداری" صل از وجوه و اموال  سمی حدود  "درآمد حا صورت ا ست که به  صورت  215ا صد و به  در

 درصد رشد را شاهد بوده است. 134واقعی 

 

 

 
 1391-1392ف از کل درآمدهای شهرداری تهران خی دوره سهم سرکدهای درآمدی مختل16شکل 

 

 

 

۱۳۹۱ ۱۳۹۲

۴۹% ۵۰%
۱%

۱%۴%

۹%
۰%

۰%

۱۷%
۲۰%

۲۸% ۱۹%

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری
کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی اعانات و هدایا و دارایی ها
سایر منابع تأمین اعتبار
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 درآمد اسمی و واقعی شهرداری به تفکیک پایداری و ناپایداری 

 آورده شده است: 1392در جدول زیر درآمدهای پایدار و ناپایدار برای شهرداری تهران در سال 

 )میلیون ریال( 1392درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران در سال  43جدول 

 سهم از کل درآمدها واقعی اسمی شرح

 20 5،808،470 28،322،100 مجموع درآمدهای پایدار

 80 22،693،610 110،654،040 مجموع درآمدهای ناپایدار

 100 28،502،080 138،976،140 کل درآمدها

 
 1392سال سهم درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران از کل درآمدها در 32شکل 

 

 .را درآمدهای ناپایدار تشکیل داده است  1392بخش اعظم درآمدهای شهرداری تهران در سال 

 منابع درآمدی پایدار شهرداری

در جدول زیر، زیرکدهای درآمدی شاااهرداری تهران که به عنوان درآمد پایدار در نظر گرفته شاااده و در 

، به همراه سهم هر یک از کل درآمدهای است آمده دسته بخش قبلی از مجموع آنها، درآمدهای پایدار ب

زیرکد درآمدی فعال شهرداری تهران در  59از کل  نشان داده شده است. 1392پایدار شهرداری برای سال 

ه توان مشاهدزیرکد به عنوان منابع درآمدی پایدار شناسایی شد. همان خور که از شکل می 25، 1392سال 

 "درآمد حاصاال از قانون مالیات بر ارزش افزوده"دی، با ترین سااهم مربوط به کرد در بین این منابع درآم

درصد کل درآمدهای پایدار را به خود اختصاا داده است. بعد از درآمد  80حدود  92می شود. در سال 

۲۰% ۸۰%

سهم درآمدهای پایدار سهم درآمدهای ناپایدار
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مالی پایدار شاااهرداری  تأمینترین منبع حاصااال از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوساااازی عمده

 درصد کل درآمدهای پایدار را پوشش داده است. 7بوده است که چیزی حدود  تهران

 )میلیون ریال/ درصد( 1392منابع درآمدی اسمی و واقعی پایدار شهرداری تهران در سال 44جدول 

 سهم واقعی اسمی درآمدی منبع عنوان

 0.35 20،509 100،000 رسمی اسناد عوارض

 0.07 4،102 20،000 گذرنامه عوارض

 0.71 41،017 200،000 هوایی بلیط عوارض

 79.55 4،620،591 22،530،000 افزوده ارزش بر مالیات قانون از حاصل درآمد

 0.42 24،610 120،000 غیرمنقول معامالت بر عوارض

 7.41 430،681 2،100،000 نوسازی عوارض

 0.01 820 4،000 قلیهن سائط و وسایر موتورسیکلت سالیانه گذاری شماره عوارض

 2.15 124،692 608،000 سواری خودروهای سالیانه عوارض

 0.04 2،051 10،000 نمایش و سینما عوارض

 0.07 4،102 20،000 ...( و مسافرخانه هتل،) عمومی اماکن بر عوارض

 1.06 61،526 300،000 پروانه صدور و صنوف -کسب های پروانه بر عوارض

 0.12 7،178 35،000 قراردادها بر عوارض

 0.01 615 3،000 تولیدی محصو ت فروش تولیدیا بر عوارض

 0.08 4،717 23،000 تبلییاتی های آگهی عوارض

 0.07 4،102 20،000 درمانی موسسات وران پیشه عوارض

 3.35 194،832 950،000 افزوده ارزش بر مالیات قانون 39 ماده 2 تبصره ازعوارض سهمیه

 1.20 69،729 340،000 افزوده برارزش مالیات قانون 41 ماده 3 تبصره ازعوارض سهمیه

 0.03 1،846 9،000 زباله آوری وجمع فروش از درآمدحاصل

 1.77 102،646 500،500 شهری خدمات زا حاصل درآمد

 0.02 1،025 5،000 درآمدمراکزفرهنگی

 1.13 65،628 320،000 شهرداری وتاسیسات ساختمانها ا جاره مال

 0.00 103 500 نقلیه وسائط و آ ت ماشین ازکرایه درآمدحاصل

 0.00 21 100 وپارکومترها پارکینگ از حاصل درآمد

 0.01 820 4،000 هفتگی روز بازارهای از حاصل درآمد

 0.35 20،509 100،000 شهرها استحفاظی درحریم وصولی درآمدهای و عوارض
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 شهرداری تهران 1392از منابع درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار سال  سهم هر یک17شکل 

 

 شهرداری مشهد

های کالن شااهرها، اخالعات اگر چه در مطالعه حا اار به منظور بررساای ساااختار درآمد و هزینه شااهرداری

ع ساال پایانی ها به عنوان ساال مبنا مورد اساتفاده قرار گرفت و در واقشاهرداری 1392درآمد و هزینه ساال 

سال  شده،  سی  شهد از آنجایی که اخالعات ریز ب ،بود 1392دوره برر شهرداری م ست ه اما در رابطه با  د

سال پایانی دوره  1394آمده مربوط به سال  سال مبنا برای تحلیل و نیز  شهرداری  بوده است در رابطه با این 

  (ه مصوباخالعات بودج)در نظر گرفته شده است. 1394مورد بررسی سال 

 

 ساختار هزینه های شهرداری مشهد

، بودجه در قالب منابع و مصارف خراحی شده که مصارف بر حسب نوع وظیفه به سه دسته و 1394در سال 

  .برنامه تقسیم شده است 21بر حسب نوع برنامه به 

 دهد:نشان می 1388-1394را خی دوره زمانی  3های اسمی و واقعیکل هزینه 45جدول 
 

 

                                                 
 می باشد. 8313سال پایه در واقعی کردن تمامی اخالعات مطالعه، سال  -3

درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده

…۳۹ماده ۲تبصره ( ۶ماده ۱موضوع تبصره )سهمیه از عوارض 

درآمد حاصل از خدمات شهری

مال االجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری

عوارض بلیط هوایی

عوارض اسناد رسمی

عوارض بر قراردادها

عوارض گذرنامه

عوارض پیشه وران موسسات درمانی

درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله

قلیهعوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سلیر وسائط ن

عوارض بر تولید یا فروش محصوالت تولیدی

درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها

۸۰%

۷%
۳%

۲%
۲%

۱%
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 درصد( )میلیون ریال/ 1388-1394مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری مشهد خی دوره  45جدول 

 رشد مخارج واقعی واقعی رشد مخارج اسمی اسمی سال

1388 15،922،000 139 7،843،350 116 

1389 31،760،000 99 13،917،616 77 

1390 42،058،000 32 15،172،439 9 

1391 59،256،000 41 16،373،584 8 

1392 95،345،000 61 19،553،938 19 

 
 

 
 )میلیون ریال( 1388-1394روند مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری مشهد خی دوره 34شکل 

 

ست. به خور کلی نیز متوسط هزینه شته ا شی دا شهرداری مشهد خی دوره مورد روند افزای های مصوب 

درصد و متوسط رشد بودجه واقعی خی این  54در حدود  1388-1392رشد سالیانه بودجه اسمی خی دوره 

درصد بوده است. اختالف موجود بین رشد در مخارج اسمی و رشد در مخارج واقعی ناشی  31دوره برابر 

 .از وجود تورس در سط  جامعه می باشد

 

۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲

اسمی واقعی
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 مصارف اسمی و واقعی به تفکیک نوع وظیفه

ر قالب منابع و مصارف ثبت نموده است که کل مصارف بر بودجه خود را د 1394شهرداری مشهد از سال 

بارات ای و اعتساارمایه هایای، اعتبارات تملک داراییحسااب نوع وظیفه به سااه دسااته کلی اعتبارات هزینه

 های مالی تقسیم شده است.تملک دارایی

 
 1394سهم مخارج از کل مصارف شهرداری مشهد در سال 35شکل 

 

ای با اختصاا حدود های سرمایهتملک دارایی، 1394شهرداری مشهد در سال بخش عمده مصارف 

شهرداری است. همچنین در این سال حدود  76 درصد کل بودجه نیز مربوط به  14درصد از کل مصارف 

ست.درصد مابقی مربوط به اعتبارات هزینه 10های مالی و تملک دارایی شهد  ای بوده ا شهرداری م بودجه 

با توجه به ارقاس ارائه شده در جدول  قابل مشاهده است. 1394برنامه به شرح جدول برای سال  21در قالب 

توساااعه "های های مختلف شاااهرداری برنامهتوان گفت با ترین هزینه بری در بین برنامهو شاااکل فوق می

 است. "حمل و نقل ریلی"و  "شبکه معابر شهری"، "مالی تأمیناقتصادی و 

 سازمانهای وابسته به شهرداری مشهدساختار هزینه 

ها بررساای گردد  زس اساات که هم هزینه شااهرداری مشااهد و هم هزینه چنانچه قصااد باشااد که آمار هزینه

های وابسااته به ، بودجه سااازمان1394های وابسااته به آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در سااال سااازمان

شهرداری  شهد همانند بودجه خود  شده که در جدول شهرداری م شهد در قالب منابع و مصارف ثبت   47م

ه تفکیک نوع وظیفه آورده شده سازمان( ب 14های وابسته به شهرداری مشهد )مجموع مصارف کلیه سازمان

%10, هزینه ای 

تملک دارایی های 

%76, سرمایه ای

تملک دارایی های 

%14, مالی
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میلیارد ریالی  819میلیارد ریالی یا مصاااارف واقعی  4984از کل مصاااارف اسااامی  1394در ساااال اسااات.

ای، میلیارد ریال( اعتبارات هزینه 4442درصااد آن را ) 89شااهد، حدود های وابسااته به شااهرداری مسااازمان

سرمایهدرصد آن را تملک دارایی 10حدود   های مالیدرصد باقیمانده را تملک دارایی 1ای و حدود های 

 . دهدتشکیل می
 به تفکیک نوع برنامه )میلیون ریال/درصد( 1394مصارف شهرداری مشهد در سال  46جدول 

 سهم واقعی اسمی برنامه شرح کد

 ۰.۴۲ ۶۴,۱۰۶ ۳۹۰,۲۳۲ شهری توسعه و ریزی برنامه ۱

 ۱.۰۲ ۱۵۵,۲۵۶ ۹۴۵,۰۸۸ پشتیبانی و منابع مدیریت ۲

 ۰.۴۷ ۷۰,۷۸۶ ۴۳۰,۸۹۴ ارتباطات و اطالعات فناوری ۳

 ۰.۱۱ ۱۶,۳۶۰ ۹۹,۵۸۹ شهری عمران اجرایی عملیات راهبری ۴

 ۲۱.۲۰ ۳,۲۲۶,۳۸۹ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ مالی منابع تأمین و اقتصادی توسعه ۵

 ۱.۶۷ ۲۵۴,۳۰۰ ۱,۵۴۸,۰۰۰ شهروندی فرهنگ ۶

 ۰.۴۰ ۶۰,۵۷۵ ۳۶۸,۷۳۶ همگانی بدنی تربیت ۷

 ۰.۱۵ ۲۲,۹۶۹ ۱۳۹,۸۲۲ گردشگری و زیارتی ۸

 ۰.۰۹ ۱۳,۵۲۸ ۸۲,۳۵۲ شهری زیباسازی ۹

 ۱۲.۱۳ ۱,۸۴۶,۷۹۶ ۱۱,۲۴۲,۰۰۰ شهری ناکارآمد های بافت ساماندهی ۱۰

 ۰.۶۵ ۹۸,۹۸۶ ۶۰۲,۵۵۶ شهری ساز و ساخت ۱۱

 ۱۴.۰۷ ۲,۱۴۲,۳۲۹ ۱۳,۰۴۱,۰۰۰ عمومی نقل و حمل ۱۲

 ۱۹.۴۵ ۲,۹۵۹,۹۳۳ ۱۸,۰۱۸,۰۰۰ شهری معابر شبکه ۱۳

 ۲.۲۵ ۳۴۳,۰۰۹ ۲,۰۸۸,۰۰۰ شهری ترافیک کنترل ۱۴

 ۷.۳۷ ۱,۱۲۲,۵۰۱ ۶,۸۳۳,۰۰۰ شهری سبز فضای ۱۵

 ۰.۱۱ ۱۷,۱۱۴ ۱۰۴,۱۸۰ شهری پسماند ۱۶

 ۱.۷۷ ۲۶۹,۰۸۵ ۱,۶۳۸,۰۰۰ شهر عمومی بهداشت و زیست محیط ۱۷

 ۰.۲۰ ۳۰,۹۷۰ ۱۸۸,۵۲۵ شهری خرید مراکز و مشاغل ۱۸

 ۰.۰۲ ۳,۵۶۵ ۲۱,۷۰۰ شهری های فردوس ۱۹

 ۰.۵۸ ۸۷,۵۳۶ ۵۳۲,۸۶۰ سطحی های آب هدایت و شهری تاسیسات ۲۰

 ۱.۱۴ ۱۷۲,۸۳۱ ۱,۰۵۲,۰۷۶ شهری ایمنی ۲۱

 ۰.۹۸ ۱۴۹,۱۰۰ ۹۰۷,۶۱۶ موارد سایر -

 ۱۳.۷۵ ۲,۰۹۳,۰۴۶ ۱۲,۷۴۱,۰۰۰ تعهدات و اوراق وام, بازپرداخت -

 ۱۰۰ ۱۵.۲۲۱.۰۰۰ ۹۲,۶۵۵,۰۰۰ جمع کل
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 1394ها در سال وابسته به شهرداری مشهد از کل بودجه سازمان سازمانهایسهم مصارف مختلف 36شکل 

 

 به تفکیک نوع برنامه )میلیون ریال/درصد( 1394شهرداری مشهد در سال  سازمانهایمصارف  47جدول 

 رقم هزینه نوع بودجه

 ایاعتبارات هزینه
 4،441،686 اسمی

 729،700 واقعی

 89.1 هاای از کل مصارف سازمانسهم اعتبارات هزینه

 ایهای سرمایهتملک دارایی
 517.873 اسمی

 85.079 واقعی

 10.4 هامصارف سازمان ازکل ایهای سرمایهتملک دارایی سهم

 های مالیتملک دارایی
 24،300 اسمی

 3،992 واقعی

 0.5 هاهای مالی از کل مصارف سازمانسهم تملک دارایی

 وابسته سازمانهایکل مصارف 
 4،983،859 اسمی

 818،771 واقعی

 

 تفکیک ماهیتهای وابسته به آن به کل مصارف شهرداری مشهد و سازمان

شهرداریمی صارف  سازمانتوان مجموع م سته ها و  سه د سته به آن را با توجه به ماهیت مخارج به  های واب

مخارج نگهداری شهر، مخارج توسعه شهر و مخارج خدمات خاا ارائه شده برای شهروندان تقسیم کرد 

سته به آن، ارائه سازمان شهرداری مشهد و 1394که در این بخش نتیجه این تقسیم بندی برای سال  های واب

%89, هزینه ای 

تملک دارایی های 

%10, سرمایه ای
تملک دارایی های 

%1, مالی
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سال  شهرداری مشهد در  سازمان 92655برابر با  1394شده است. کل مصارف  های میلیارد ریال و مخارج 

های توان گفت مجموع مخارج شااهرداری و سااازمانمیلیارد ریال بوده اساات. می 4984وابسااته به آن برابر 

 ،پس از کسر ارقاس تکراری تشخیص داده شدهکه بوده است  میلیارد ریال 97639وابسته به آن در این سال 

سازمان شهرداری و  سته میلیارد ریال ب 96538ها برابر مجموع بودجه  ست  .دست آمده ا  زس به تو ی  ا

ی ادهد. مخارج غیر توسعهای شهرداری مشهد تشکیل میکه غالب مخارج نگهداری شهر را اعتبارات هزینه

سته بسازمان شهرداری مشهدهای واب شهرداری به عنوان مخارج خدمات خاا  4ه  در کنار برخی مصارف 

ای هارائه شده برای شهروندان در نظر گرفته شد. همچنین غالب مخارج توسعه شهر را هزینه تملک دارایی

شکیل میسرمایه شهرداری ت سعهدارایی البته هزینه تملک ،دهدای  ر ی داهای مالی نیز به عنوان مخارج تو

 نیز به مخارج توسعه شهر افزوده شده است. وابسته سازمانهای ایتوسعه نظر گرفته شده است؛ مخارج
 

 )میلیون ریال/ درصد( 1394وابسته به شهرداری مشهد در سال  سازمانهایمجموع مصارف شهرداری و  48جدول 

 مخارج توسعه شهر مخارج نگهداری شهر
مخارج خدمات خاص ارائه 

 شده

 سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی سهم واقعی اسمی

7،815،755 1،284،008 8 78،126،952 12،835،050 81 10،595،706 1،740،711 11 

 

 
 1394های وابسته شهرداری مشهد در سال سهم هر یک از مخارج از کل مخارج شهرداری و سازمان37شکل 

                                                 
 در ارندد ایتوسعه هایفعالیت که یسازمانهای عنوان به ارتباخات و اخالعات فناوری و عمران سازمانهای است تو ی  به  زس-4

 .است شده گرفته نظر در ایتوسعه مخارج عنوان به هاسازمان این بودجه کل لذا و اندشده گرفته نظر

 

,  مخارج نگهداری

8%

,  مخارج توسعه 

81%

مخارج خدمات 

, خاص ارائه شده 

11%
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یالی و 96538از کل مخارج اسااامی  1394در ساااال  یارد ر یالی  15860مخارج واقعی  میل یارد ر میل

سته به آن، با ترین میزان مخارج مربوط به مخارج توسعه شهرشهرداری مشهد و سازمان اشد می ب های واب

درصد کل مخارج را به خود اختصاا داده است. پس از مخارج توسعه شهر، بیشترین هزینه  81که حدود 

درصااد کل مخارج را شااامل  11وندان اساات که حدود بری مربوط به خدمات خاا ارائه شااده بری شااهر

 شود. درصد مابقی مربوط به نگهداری شهر می 8شود و نهایتا می

 

 درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری مشهد

در  1388-1394اعتبار شااهرداری مشااهد خی دوره  تأمینمقادیر اساامی و واقعی کل درآمدها و سااایر منابع 

 جدول زیر آورده شده است. 
 )میلیون ریال/ درصد( 1388-1394درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری مشهد خی دوره 49جدول 

 رشد مخارج واقعی واقعی رشد مخارج اسمی اسمی سال

1388 15،922،000 139 7،843،350 116 

1389 31،760،000 99 13،917،616 77 

1390 42،058،000 32 15،172،439 9 

1391 59،256،000 41 16،373،584 8 

1392 95،345،000 61 19،553،938 19 

 ، از شاخص قیمت ماه فروردین استفاده شده است.1394به منظور واقعی کردن کل درآمد شهرداری مشهد در سال  *   

 

 
 )میلیون ریال( 1388-1394روند درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری مشهد خی دوره 38شکل 

۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲

اسمی واقعی
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 تفکیک نوع منبعمنابع شهرداری مشهد به 

سال  در این بخش که  .بودجه خود را در قالب منابع و مصارف ثبت نموده است 1394شهرداری مشهد در 

 شود. همانند مصارف، منابعبه بررسی ساختار درآمدها اختصاا دارد به منابع شهرداری مشهد پرداخته می

های آمدهای عمومی، واگذاری داراییاز دراست شود که عبارت شهرداری مشهد نیز سه دسته را شامل می

های کل درآمدها و سااایر هرداریشاا این در حالی اساات که سااایر ،های مالیای و واگذاری داراییساارمایه

 کردند. اعتبار خود را در قالب درآمدهای عمومی ثبت می تأمینمنابع 

 
 1394سهم هر منبع از کل منابع شهرداری مشهد در سال 39شکل 

درصااد آن یعنی رقمی معادل  46شااود از کل منابع شااهرداری مشااهد حدود که مالحظه میهمان خور 

سرمایهمیلیارد ریال را واگذاری دارایی 42824 میلیارد  30511درصد یعنی رقمی معادل  33ای، حدود های 

های عمومی و  مد یال را درآ عادل  21ر مابقی یعنی رقمی م گذاری  19320درصااااد  یال را وا یارد ر میل

 دهد. های مالی تشکیل میراییدا

باشااند که در این مطالعه به آنها ساارکد گفته هایی میهر یک از سااه منبع درآمدی خود شااامل بخش

که آیتم های اصلی تشکیل  استهایی شود. همچنین هر یک از این سرکدها نیز خود مجددا شامل آیتممی

سرکد در این مطالعه کد و آیتم شکیل دهدهنده هر  سا نده هر کد، زیرکد نامیده میهای ت  شوند. بر این ا

سرکدها، کدها و زیرکدها مورد تجزیه و تحلیل قرار  شهد به تفکیک  شهرداری م صوب(  در ادامه منابع )م

بخش و واگذاری  3ای شااامل های ساارمایهبخش، واگذاری دارایی 7گیرد. درآمدهای عمومی شااامل می

 شود:ها سرکد گفته میدر این مطالعه به هر یک از این بخش شود؛بخش می 4های مالی شامل دارایی

%33, درآمدها

واگذاری دارایی 

, های سرمایه ای

46%

واگذاری دارایی 

%21, های مالی
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  1394سهم هر یک سرکدهای درآمدهای عمومی از کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در سال  18شکل 

 
 شهرداری مشهد به تفکیک سرکد )میلیون ریال/ درصد( 1394منابع اسمی و واقعی سال  50جدول 

 سهم مقدار واقعی مقدار اسمی عنوان سرکد منبع

ی
ی عموم

دها
درآم

 

 14.27 2،171،592 13،218،482 عمومی ازعوارض ناشی درآمدهای

 1.29 195،991 1،193،000 اختصاصی ازعوارض ناشی های درآمد

 1.77 269،400 1،639،835 خدماتی بها

 0.61 92،990 566،030 اموال و ازوجوه حاصل درآمد

 2.70 58،799 2،502،500 دولت های کمک

 12.29 1،871،468 11،391،628 داراییها و هدایا و اعانات

 0.00 0 0 منابع سایر

ی 
ذار

واگ

ی 
ی ها

دارای

ی
سرمایه ا

 

 21.29 3،241،398 19،730،387 ای سرمایه منابع

 0.03 4،929 30،000 واسقاط لمنقو اموال فروش

 24.92 3،793،490 23،090،972 غیرمنقول اموال فروش

ی 
ی ها

ی دارای
ذار

واگ

ی
مال

 

 2.91 443،568 2،700،000 داخلی تسهیالت

 0.00 0 0 خارجی تسهیالت

 15.11 2،299،984 14،000،000 مشارکت اوراق فروش از حاصل منابع

 430،373 2،619،683 هزینه بر درآمد مازاد
2.83 

 

 

عوارض بر ساختمان ها و اراضی

وام های دریافتی

سایر موارد

فروش اموال شهرداری

وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات

ب اموال و دارایی که به طور اتفاقی یا به موج

قانون به شهرداری تعلق می گیرد
سهمیه از عوارض وصولی متمرکز

درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری
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 1394سرکدهای از کل منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای شهرداری مشهد در سال سهم 19شکل 

 )درصد(

 
 1394سهم هر یک سرکدهای از کل منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی شهرداری مشهد در سال 20شکل 

صل از فروش اموال غیر منقول" شترین"منابع حا شهد )حدود  تأمینسهم را در  بی شهرداری م  25مالی 

درصد از کل منابع شهرداری  21باشد که حدود می "ایمنابع سرمایه"آن درصد از کل منابع( دارد. پس از 

منابع حاصل از 

فروش اموال 

%۵۴, منقول

, منابع سرمایه ای

۴۶%

منابع حاصل از 

فروش اموال 

,  منقول واسقاط

۰%

منابع حاصل از 

فروش اوراق 

%۷۳, مشارکت

منابع حاصل از 

,  تسهیالت داخلی

۱۴%

مازاد درآمد بر 

%۱۴, هزینه

منابع حاصل از 

استفاده از تسهیالت 

%۰, خارجی
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شامل می صکوک"شود. را  شارکت و  صل از فروش اوراق م صاا حدود  "منابع حا صد و  14با اخت در

 دارد. رادرصد از کل منابع شهرداری  15 دودح "رآمدهای ناشی از عوارض عمومید"

 

 درآمد اسمی و واقعی شهرداری به تفکیک پایداری و ناپایداری 

و سااهم آن از کل درآمدهای  1394در جدول زیر مجموع درآمدهای پایدار شااهرداری مشااهد در سااال 

 عمومی و نیز کل منابع شهرداری نشان داده شده است:

 

 )میلیون ریال/ درصد( 1394و واقعی شهرداری مشهد در سال درآمدهای پایدار اسمی 51جدول 

 رقم واقعی رقم اسمی شرح
سهم از کل درآمدهای 

 عمومی

 سهم از کل منابع

 6 18 884،057 5،381،252 درآمدهای پایدار

 

 

 
 1394سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در سال 43شکل 

 

 شهرداریمنابع درآمدی پایدار 

سال  سهم به در بین منابع درآمدی پایدار 1394در   "عوارض بر فروش کا  و ارائه خدمات"، با ترین 

ماده  ند الف  به ب یات بر ارزش افزوده(  38)مربوط  مال درصاااد کل  40دارد که حدود اختصااااا قانون 

۱۸% ۸۲%

سهم درآمدهای پایدار سهم درآمدهای ناپایدار
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دومین منبع  "شهروندی درآمد حاصل از خدمات شهری یا"، آنشود. بعد از درآمدهای پایدار را شامل می

 .استکل درآمدهای پایدار از درصد  18با مالی پایدار  تأمین
 )میلیون ریال/ درصد( 1394منابع درآمدی اسمی و واقعی پایدار شهرداری مشهد در سال  52جدول 

 واقعی اسمی درآمدی منبع عنوان
سهم از کل درآمدهای 

 پایدار

 ۰.۴۱ ۳,۶۱۴ ۲۲,۰۰۰ رسمی اسناد عوارض

 ۰.۱۴ ۱,۲۳۲ ۷,۵۰۰ گذرنامه عوارض

 ۰.۸۵ ۷,۴۷۵ ۴۵,۵۰۰ هواپیما بلیط عوارض

 ۴۰.۳۳ ۳۵۶,۴۹۷ ۲,۱۷۰,۰۰۰ (افزوده ارزش) خدمات ارائه و کا  فروش بر عوارض

 ۰.۰۴ ۳۲۹ ۲,۰۰۰ آ یندگی عوارض

 ۱.۸۶ ۱۶,۴۲۸ ۱۰۰,۰۰۰ همراه و ثابت تلفن عوارض

 ۱.۳۶ ۱۱,۹۹۳ ۷۳,۰۰۰ غیرمنقول معامالت بر عوارض

 ۹.۵۷ ۸۴,۶۰۷ ۵۱۵,۰۰۰ نوسازی عوارض

 ۱.۳۴ ۱۱,۸۲۸ ۷۲,۰۰۰ )زمینی(باربری و مسافرت بلیط عوارض

 ۰.۰۰ ۳۲ ۱۹۲ نمایش و سینما عوارض

 ۰.۰۳ ۲۷۹ ۱,۷۰۰ غیره و مسافرخانه هتل، عمومی اماکن بر عوارض

 ۲.۲۳ ۱۹,۷۱۴ ۱۲۰,۰۰۰ انهپرو صدور حق و پیشه و کسب های پروانه بر عوارض

 ۰.۷۱ ۶,۲۹۲ ۳۸,۳۰۰ تفری  های محل و پالژ عوارض

 ۰.۰۸ ۷۰۶ ۴,۳۰۰ قراردادها بر عوارض

 ۰.۰۸ ۷۰۶ ۴,۳۰۰ تولیدی محصو ت فروش یا تولید بر عوارض

 ۰.۶۵ ۵,۷۷۵ ۳۵,۱۵۰ خارجی اتباع عوارض

 ۳.۳۴ ۲۹,۵۷۱ ۱۸۰,۰۰۰ هنقلی وسائط سایر و سواری خودروهای سالیانه عوارض

 ۰.۷۴ ۶,۵۷۱ ۴۰,۰۰۰ حریق بیمه حق عوارض

 ۸.۵۵ ۷۵,۵۷۱ ۴۶۰,۰۰۰ متمرکز وصولی عوارض از شهرداری سهم

 ۱.۲۸ ۱۱,۳۳۶ ۶۹,۰۰۰ گمرکی هزار در 12 محل از کمک

 ۰.۰۲ ۲۱۴ ۱,۳۰۰ بلیط فروش از حاصل درآمد

 ۱۷.۶۵ ۱۵۶,۰۷۰ ۹۵۰,۰۰۰ (شهروندی خدمات) شهری خدمات از حاصل درآمد

 ۷.۵۱ ۶۶,۳۹۷ ۴۰۴,۱۵۶ (پسماند و موقت تجاری خدمات بهای) موارد سایر

 ۱.۲۲ ۱۰,۸۱۹ ۶۵,۸۵۴ شهرداری تاسیسات و ها ساختمان ا جاره مال
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 مشهدشهرداری  1392سهم هر یک از منابع درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار سال ۲۱شکل 

 

 شهرداری تبریز

های کالن شهرها، اخالعات درآمد و هزینه ساختار درآمد و هزینه شهرداری مطالعه حا ر به منظور بررسی

ها به عنوان سال مبنا مورد استفاده قرار گرفت و در واقع سال پایانی دوره بررسی شده، شهرداری 1392سال 

 ربود. از آنجایی که اخالعات مورد نیاز )کتاب بودجه و عملکرد( از خرف شااهرداری در اختیا 1392سااال 

شد، تحلیل سالهای تیم تحقیق قرار داده ن شده برای  سا  اخالعات میدانی جمع آوری  شده بر ا های ارائه 

شهرداری 1394و 1393 سمتهای مختلف  شهر از ق شورای )مدیریت درآمد، معاونت  سازی و گزارش کلی 

 اسالمی شهر تبریز( مورد استفاده قرار گرفت. 

به شیوه متداول بودجه خود را در  1393های کشور تا قبل از سال شهرداری تبریز همانند سایر شهرداری

های عمرانی ثبت های جاری و هزینهها را نیز تحت دو دساااته کلی هزینهها و هزینهقالب درآمدها و هزینه

، بودجه در قالب سااه بخش کلی مناخق شااهرداری، شااهرداری مرکزی و 1393اما در سااال  ،کرده اساات

 ه است.سازمانها ارائه شد

۰% ۱۰% ۲۰% ۳۰% ۴۰%

عوارض بر فروش کاال و ارائه خدمات
سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز

(نقدی و غیرنقدی)عوارض قطار شهری 

عوارض بلیط مسافرت و باربری

عوارض بر معامالت غیرمنقول

در هزار حقوق گمرکی۱۲کمک عمرانی از محل 

صنوف و صدور پروانه-عوارض بر پروانه های کسب

اسناد رسمی% ۸عوارض 

عوارض گذرنامه

عوارض سینما و نمایش

%۸۰عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها 

درآمد حاصل از تأسیسات معدنی
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 مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری

 دهد.می نشان 1388-1394شهرداری تبریز را خی دوره زمانی  های اسمی و واقعیجدول زیر کل هزینه

 
 )میلیون ریال/درصد( 1393-1394مخارج کل اسمی شهرداری تبریز خی دوره  53جدول 

 رشد مخارج واقعی واقعی رشد مخارج اسمی اسمی سال

1390 12،962،000  4،676،046  

1391 14،953،000 15.36 4،131،804 -11.64 

1392 21،200،000 41.78 4،347،826 5.23 

1393 30671800 44.68 5،444،054 25.21 

1394 30745000 0.24 5،050،679 -7.23 

 
 )درصد( 1388-1394روند رشد مخارج کل اسمی و واقعی شهرداری تبریز خی دوره 45شکل 

 
همواره  1394های مصوب اسمی و واقعی شهرداری تبریز خی دوره مورد بررسی به استثنای سال هزینه

 روند افزایشی داشته است. 

 

 

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴

اسمی واقعی

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



144      یشهرکالن توسعه پایدار ومالی مناسب  تأمینساختار 

 مصارف اسمی و واقعی به تفکیک نوع وظیفه

نماید. کل مصارف بر حسب نوع بودجه خود را در قالب منابع و مصارف می 1394شهرداری تبریز از سال 

 ای و اعتبارات تملکهای سااارمایهای، اعتبارات تملک داراییوظیفه به ساااه دساااته کلی اعتبارات هزینه

 شود.های مالی تقسیم میدارایی

 
 به تفکیک وظیفه )میلیون ریال/درصد( 1393و1394مصارف شهرداری تبریز در سال  54جدول 

 سهم ۱۳۹۳ سهم ۱۳۹4 

 21 6358000 29 8842300 جاریبودجه 

 79 24313800 71 21902700 بودجه عمرانی

 

ای با اختصاا حدود های سرمایهرا تملک دارایی 1394بخش عمده مصارف شهرداری تبریز در سال 

شکیل می 76 شهرداری به خود ت صارف  صد از کل م سال حدود در صد کل  14دهد. همچنین در این  در

 ای بوده است.درصد مابقی مربوط به اعتبارات هزینه 10های مالی و تملک داراییبودجه نیز مربوط به 

 1394ای و مالی از کل مصارف شهرداری تبریز در سال های سرمایهای، تملک داراییسهم مخارج هزینه46شکل 

وط به مربتوان گفت با ترین سااهم هزینه جاری با توجه به ارقاس ارائه شااده در جدول و شااکل فوق می

 . باشدشهرداری تبریز می 7منطقه 

 

%38, مناطق

%16, مرکزی

%46, سازمانها
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 به تفکیک منطقه )میلیون ریال/درصد( 1394مصارف شهرداری تبریز در سال  55جدول 

 تعداد  شرح

 پروژه 

 هزینه های عمرانی هزینه های جاری

 درصد مبلغ درصد مبلغ مناخق

 %65 2،004،700،000 %22 690،000،000 66 1منطقه 

 %55 1،973،300،000 %33 1،195،000،000 74 2منطقه 

 %48 627،000،000 %41 531،000،000 42 3منطقه 

 %73 1،090،000،000 %40 599،000،000 49 4منطقه 

 %63 1،255،000،000 %15 309،000،000 52 5منطقه 

 %60 390،000،000 %53 347،000،000 39 6منطقه 

 %74 481،000،000 %56 366،000،000 40 7منطقه 

 %65 487،000،000 %40 298،000،000 46 8منطقه 

 %55 231،000،000 %39 162،000،000 30 9منطقه 

 %49 514،000،000 %51 240،000،000 38 10منطقه 

 %68 3،120،000،000 %47 2،150،000،000 30 مرکزی

 %64 ۱۲,۱7۳,۰۰۰,۰۰۰ %۳6 6,۸۸7,۰۰۰,۰۰۰ 5۰6 جمع مناخق و مرکزی

 %83 9،729،700،000 %17 1،955،300،000 106 جمع سازمانها

 %77 21،902،700،000 %23 8،842،300،000 612 جمع کل

 

 های وابسته به آن به تفکیک ماهیتمصارف شهرداری تبریز و سازمان

های وابسااته به آن با توجه به ماهیت مخارج به سااه دسااته مخارج ها و سااازمانمجموع مصااارف شااهرداری

شهر،  شد. در این نگهداری  شهروندان تقسیم  شده برای  شهر و مخارج خدمات خاا ارائه  مخارج توسعه 

سته به آن، ارائه شده است. شهرداری تبریز و سازمان 1394بخش نتیجه این تقسیم بندی برای سال  های واب

ه پس از میلیارد ریال بوده است ک 30745های وابسته به آن در این سال مجموع مخارج شهرداری و سازمان

سازمان شهرداری و  ه میلیارد ریال ب 30000ها حدود کسر ارقاس تکراری تشخیص داده شده مجموع بودجه 

ی اشود. مخارج غیر توسعهای تشکیل میدست آمده است. غالب مخارج نگهداری شهر از اعتبارات هزینه
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ستهسازمان شهروندان در  5های واب شده برای  صارف به عنوان مخارج خدمات خاا ارائه  در کنار برخی م

هد. دای تشااکیل میهای ساارمایهنظر گرفته شااده اساات. غالب مخارج توسااعه شااهر را هزینه تملک دارایی

 یاوسعهت ای در نظر گرفته شد،  من اینکه مخارجهای مالی نیز به عنوان مخارج توسعههزینه تملک دارایی

 نیز به مخارج توسعه ا افه شد. وابسته هایسازمان

 
 1394مخارج نگهداری، توسعه و خدمات خاا ارائه شده از کل مخارج شهرداری تبریز در سال 47شکل

 

سال  شهر می1394در  سعه  شد که حدود ، با ترین میزان مخارج مربوط به مخارج تو صد کل  81با در

ست. صاا داده ا شترین هزینه بری مربوط به خدمات  مخارج را به خود اخت شهر، بی سعه  پس از مخارج تو

ست که حدود  شهروندان ا شده بری  شامل می 11خاا ارائه  درصد  8شود و نهایتا درصد کل مخارج را 

 شود. مابقی مربوط به نگهداری شهر می
 

 

                                                 
 در دارند ایتوسعه هایفعالیت که یسازمانهای عنوان به ارتباخات و اخالعات فناوری و عمران سازمانهای است تو ی  به  زس -5

 .است شده گرفته نظر در ایتوسعه مخارج عنوان به ها سازمان این بودجه کل لذا و اندشده گرفته نظر

 

مخارج 

%8, نگهداری

, مخارج توسعه 

81%

مخارج خدمات 

خاص ارائه شده 

 ,11%
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 ساختار درآمدها

در  1390-1394اعتبار شااهرداری تبریز خی دوره  تأمینمقادیر اساامی و واقعی کل درآمدها و سااایر منابع 

ست. از آنجایی که در این مطالعه برای ارزیابی درآمدها و هزینه شده ا شهرداری از جدول زیر آورده  های 

اخالعات بودجه مصوب استفاده شده است بدیهی است که کل درآمد شهرداری با کل مخارج شهرداری 

 ی باشد. )که قبال بدان پرداخته شد( برابر م

 

 )میلیون ریال/ درصد( 1388-1394اسمی و واقعی شهرداری تبریز خی دوره  6درآمد کل 56جدول 

 

 

 
 )میلیون ریال( 1388-1394روند درآمد کل اسمی و واقعی شهرداری تبریز خی دوره 48شکل 

 

 

                                                 
 اعتبار نیز می شود. تأمینشامل سایر منابع  -6

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴

اسمی واقعی

 رشد مخارج واقعی واقعی رشد مخارج اسمی اسمی سال

1390 12،962،000  4،676،046  

1391 14،953،000 15.36 4،131،804 -11.64 

1392 21،200،000 41.78 4،347،826 5.23 

1393 30671800 44.68 5،444،054 25.21 

1394 30745000 0.24 5،050،679 -7.23 
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 منابع شهرداری تبریز به تفکیک نوع منبع

های در بازنگری نظاس بودجه شاااهرداری تبریز منابع به ساااه دساااته درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی

 های مالی تقسیم شد.ای و واگذاری داراییسرمایه

 به تفکیک نوع منبع )میلیون ریال/درصد( 1394منابع درآمدی اسمی و واقعی شهرداری تبریز در سال  57جدول 

 16،506،930 درآمدهای عمومی اسمی

 %54 سهم درآمدها از کل منابع شهرداری

 3،350،470 واگذاری دارایی های سرمایه ای اسمی

نابع  کل م یه ای از  ما های سههر گذاری دارایی  سهههم وا

 شهرداری

11% 

 10،830،500 واگذاری دارایی های مالی اسمی

 %35 سهم واگذاری دارایی های مالی از کل منابع شهرداری

 

 
 1394سهم هر منبع از کل منابع شهرداری تبریز در سال 49شکل  

 

شهرداری تبریز در حدود همان خور که مالحظه می صد آن یعنی رقمی معادل  54شود از کل منابع  در

میلیارد ریال را  3350درصاااد یعنی رقمی معادل  11میلیارد ریال را درآمدهای عمومی، در حدود  16507

%۵۴, درآمدها

واگذاری دارایی های 

%۱۱, سرمایه ای

واگذاری دارایی های 

%۳۵, مالی
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میلیارد ریال را واگذاری  10830درصاااد مابقی یعنی رقمی معادل  35ی و اهای سااارمایهواگذاری دارایی

 دهد. های مالی تشکیل میدارایی

 

 شهرداری تبریز به تفکیک سرکد )میلیون ریال/ درصد( 1394منابع اسمی و واقعی سال 58جدول 

 

 

 )درصد( 1394سهم سرکدهای مختلف از کل منابع شهرداری تبریز در سال 22شکل 

درآمدهای ناشی از 

عوارض عمومی

۲۳% درآمدهای ناشی از 

عوارض اختصاصی

۱%
بهاء خدمات و 

درآمدهای موسسات 

انتفاعی شهرداری

۱۳%

کمک های اعطایی 

دولت و سازمان های 

دولتی

۷%

اعانات و هدایا و 

دارایی ها

۱۰%

سایر منابع

۴۶%

 سهم مقدار واقعی مقدار اسمی عنوان سرکد سرکد

 %۲۳ ۱,۲۷۰,۷۱۰ ۷,۱۵۹,۱۸۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۱

 %۱ ۳۴,۸۰۷ ۱۹۶,۱۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۲

 %13 694،551 ۳,۹۱۳,۱۰۰ خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی  یبها ۳

 %0 18،397 ۱۰۳,۶۵۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۴

 %7 386،013 ۲,۱۷۴,۸۰۰ دولتی سازمانهایهای اعطایی دولت و کمک ۵

 %10 522،542 ۲,۹۴۴,۰۰۰ هااعانات و هدایا و دارایی ۶

 %46 2،517،034 ۱۴,۱۸۰,۹۷۰ سایر منابع ۷

 %100 5،444،054 30،671،800 جمع کل
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های دارایی مربوط به منابع حاصل از واگذاری 1394در سال عمده ترین منبع درآمدی شهرداری تبریز 

 مالی انجاس گرفته به نوعی تأمیناست.  منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک، واس( مالی)شامل

 کسر بودجه پنهان برای شهرداری تبریز حاصل خواهد کرد. 

مالی  مینتأسهم با یی از سبد منابع شهرداری از خریق ایجاد تعهدات مالی برای سالهای آینده است که 

سب  سهم منا سبی برای تعیین  ستهایی منا سیا ست  ست.  زس ا سط  مالی از کل بودجه تأمینپایداری نی تو

 شورای شهر در نظر گرفته شود.

 

 و ناپایداری  درآمد اسمی و واقعی شهرداری به تفکیک پایداری 

ست 7فقط  سب ا صاد منا ست که از نظر ادبیات نظری علم اقت شهرداری منابعی ا ول در جد .درصد از منابع 

سال  شهرداری تبریز در  شان داده  1394زیر مجموع درآمدهای پایدار  شهرداری ن سهم آن از کل منابع  و 

 شده است:

 )میلیون ریال/ درصد( 1394در سال درآمدهای پایدار اسمی و واقعی شهرداری تبریز  59جدول 

 سهم ارقام اسمی نوع درآمد

 %7 2،042،280 درآمدهای پایدار

 %27 8،406،556 درآمدهای ساختمانی

 %31 9،379،064 سایر درآمدها

 %35 10،860،000 استقراض
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 1394سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای عمومی شهرداری تبریز در سال 51شکل 

 

 درآمدی پایدار شهرداری منابع

زیرکدهای درآمدی شاااهرداری تبریز که به عنوان درآمد پایدار در نظر گرفته شاااده و در بخش قبلی از 

، به همراه ساااهم هر یک از کل درآمدهای پایدار اسااات دسااات آمدهه مجموع آنها، درآمدهای پایدار ب

 نشان داده شده است. 1394شهرداری در سال 

  
 شهرداری تبریز 1394سهم هر یک از منابع درآمدی پایدار از کل درآمدهای پایدار سال 23شکل 

درآمدهای 

ساختمانی

۲۷%

درآمدهای پایدار

۷%

سایر

۳۱%

استقراض

۳۵%

درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده

عوارض ارزش افزوده سوخت

صنوف و صدور پروانه-عوارض بر پروانه های کسب

عوارض مسافرین هوایی

عوارض بر معامالت غیرمنقول

اسناد رسمی% ۸عوارض 

عوارض حق االرض

عوارض گذرنامه

بهای خدمات جمع آوری زباله های پزشکی

عوارض حق ثبت نام و رانندگی سهم شهرداری

عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه

عوارض سالیانه ماشین آالت سنگین
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شده شخیص داده  ست منابع درآمدی که به عنوان درآمد پایدار ت صوب آنه ،اند زس به تو ی  ا ا اما رقم م

 صفر بوده در جدول وارد نشده است.

 )میلیون ریال/ درصد( 1394شهرداری تبریز در سال  منابع درآمدی اسمی و واقعی پایدار 60جدول 

 سهم واقعی اسمی عنوان منبع درآمدی 

 %56.80 205،893 1،160،000 عوارض بر فروش کا  و ارائه خدمات )ارزش افزوده(  

 %9.10 32،996 185،900 عوارض نوسازی  

 %8.81 31،949 180،000 سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز  

 %5.97 21،654 122،000  عوارض بر پروانه های کسب و پیشه 

 %4.60 16،684 94،000  سایر عوارض حمل و نقل 

 %3.69 13،383 75،400 عوارض بر معامالت غیرمنقول  

 %3.20 11،596 65،330 عوارض بر قراردادها  

 %2.85 10،348 58،300 درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله  

 %2.06 7،455 42،000  عوارض سالیانه خودروهای سواری 

 %0.91 3،284 18،500 حق مشرفیت  

 %0.69 2،485 14،000 عوارض اسناد رسمی  

 %0.59 2،130 12،000 عوارض بلیط هوایی  

 %0.54 1،952 11،000  عوارض آ یندگی 

 %0.14 497 2،800 عوارض گذرنامه  

 %0.02 89 500  عوارض شماره گذاری 

 %0.01 53 300 عوارض ثبت ناس آزمایش رانندگی  

 %0.01 27 150 عوارض سینما و نمایش  

 %0.00 18 100  عوارض بر معامالت وسایل نقلیه 

 %100 884،057 2،042،280 کل درآمدهای پایدار  
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 جمع بندی منابع و مخارج

شهد با توان گفت با ترینمی 63های جدول با توجه به داده شهرداری م شهر در  سعه   81 سهم مخارج تو

 28آید. همچنین شهرداری اصفهان با ترین سهم مخارج خدمات خاا را با دست میه درصد کل منابع ب

از مخارج کالن شااهرهای مورد بررساای به  صااددر 72درصااد کل بودجه دارد. در مجموع به خور متوسااط 

 مخارج توسعه شهرها اختصاا دارد.
 های مطالعه شد )درصد(سهم مخارج شهرداری 61جدول 

 مخارج خدمات خاص مخارج توسعه شهر مخارج نگهداری شهر 

 16 62 22 تهران

 11 81 8 مشهد

 8 78 13 شیراز

 28 61 12 اصفهان

 11 80 9 تبریز

 14.8 72.4 12.8 میانگین

 
 

 
 سهم هر یک مخارج از کل مخارج شهرداریهای مطالعه شده )درصد(53شکل 

 

تبریزاصفهانشیرازمشهدتهران

۲۲
۸۱۳۱۲۹

۶۲۸۱۷۸
۶۱

۸۰

۱۶۱۱۸
۲۸

۱۱

مخارج نگهداری شهر مخارج توسعه شهر مخارج خدمات خاص ارائه شده
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 متوسط سهم هر یک مخارج از کل مخارج شهرداری های مطالعه شده 54شکل 

 

درصد از منابع از خریق اخذ عوارض  45توان گفت به خور متوسط با توجه به بررسی منابع درآمدی می

درصااد از منابع مورد نیاز از خریق ایجاد بدهی )واس و  20متوسااط شااود. به خور می تأمیناز ساااخت و ساااز 

صکوک(  شارکت و  سب 11به خور متوسط فقط  و شودمی تأمیناوراق م درصد از منابع از خریق منابع منا

 شده است. تأمین

 

 

 )درصد(ههای مطالعه شدشهرداریسهم منابع درآمدی در 62جدول 
 

درآمدهای 

 ساختمانی

درآمدهای 

 مناسب

منابع  سایر

 اعتباری

 21.5 11.7 17.1 50 اصفهان

 35.3 30.7 6.7 27 تبریز

 5.4 14.8 18.5 61 تهران

 19.4 33.2 6.8 41 شیراز

 20.9 28.9 5.1 45 مشهد

 20 24 11 45 میانگین

 

,  مخارج نگهداری

۱۳%

, مخارج توسعه 

۷۲%

مخارج خدمات 

, خاص ارائه شده 

۱۵%
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 های مورد مطالعه)درصد(متوسط سهم منابع درآمدی از کل درآمدهای شهرداری 55شکل

 

درآمدهای 

ساختمانی

۴۵%
درآمدهای 

مناسب

11%

سایر

۲۴%

منابع اعتباری

۲۰%
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 فصل پنجم: 

 

 مدل سازی شرایط مناسب
 

صل در این ساس بر ف شهرداریو داده شده ارائه نظری مبانی ا ضعیت موجود  شده از و ستخراج  ها، های ا

مورد بررسییی ارار  موسییوب به د د هد ،ریزی خطی مالی شییهرداری با اسییت اده از مدن برنامه تأمینشیییوه 

دن سازی منتایج حاصل از بهی ه ،. در ادامه با توجه به شرایط هر یک از شهرهای مورد مطالعهخواهد گرفت

. برای راستی آزمایی در ابتدا مدن در شرایط وضع موجود خواهد شدطور جداگانه بررسی ه برای هر شهر ب

شرایط  سب( بهی ه تأمین)بدون در نظر گرفتن  سپسشود سازی میمالی م ا شرایط  و  مالی  أمینتبا توجه به 

 .گرددم اسب مدن نهایی ارائه می

 

 مدل سازی 

ها و ای که کلیه کاالو  محلی است عمومی خدمات و کاالها از مشخصی سطح ارائه فرض ک ید شهر نیازم د

کلیه این ارار اسییت شییده اسییت. هم  ین  معین بوده و برآوردی از میزان مخارج ارائه ،خدمات مورد نیاز

 مخارج مالی تأمین برای شیییهرداری. دهد و ارائه کرده نهادی به ناب شیییهرداری تولید راکاالها و خدمات 

 ادابا شییده تعریف هایطریق پایه از موجود مقررات و اوانین به توجه با ،(خدمات و کاالها ارائه) نیاز مورد

 ک د.میمالی  تأمین به

تابع تصییمیم مقید زیر را  ها،محدودیت به توجه با خواهدمی شییهرداری ریزبرنامه شییرایط گروه در این

 حل ک د:

 .باشد بمناس شیوه به مالی تأمین شود که حداکثر ایگونه به مالی تابع تصمیم: منابع

  های تعریف شده درآمد کسب شود.اید اون: از پایه 
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  برای مخارج حداال که شییود تضییمین تا نماید تأمین را م ابع از مشییخصییی سییطح دوب: حداال اید 

 تأمین( شهر عمومی بهداشت و زباله آوری جمع مخارج مان د) ضروری خدمات و کاالها ارائه و نگهداری

 .شود

  حداال باشد وصون هایاید سوب: هزی ه. 

 ساسییا بر «بودن م اسییب» اسییت، م اسییب مالی تأمین بحث که اصییلی هد  به توجه بامطالعه  این در

 ودنب عملیاتی و ک ایت پایداری، کارایی، شییی افیت، عدالت،: معیارهای دارای ،شیییده مطرح نظری ادبیات

 . مایدن لهأمس حل به ااداب سپس و ارائه را خود هد  تابع معیارها، این براساس باید گیرتصمیم و است

 ارتعب به. است مطرح گیریتصمیم فرآی د درکمی  هد  یک خطی، ریزیبرنامه معمون هایمدن در

 در .باشییید مقدور جبری تابع صیییورت به هد  ب دی فرمون امکان باید خطی ریزیبرنامه مدن در دیگر،

 وا ان از یکی)شییاخصییه  د د گیریتصییمیم روش از لهأمسیی حل برای ،مطالعه این موضییو  ادبیات بررسییی

 توجه با که دهدمی را امکان این گیرتصمیم به روش این. شودمی است اده( معیاره د د ریزیبرنامه هایمدن

 . دک انتخاب را م اسب گزی ه ها،معیار و هاشاخص برای شده ارائه موجود هایگزی ه بین از اصلی هد  به

د انتخاب اص گیرتصمیم و سازی استله از نو  بیشی ه أشود تابع هد  این مسهم  ین خاطر نشان می

سمقادیر بهی ه برای هر یک از متغیر صمیم م ضرایب اهمیت و محدودیتأهای ت  ابع در های مله )با توجه به 

ای باشد ه گونهب باید گیریهای تصمیمدارد. لذا در این راه، دستیابی به مقادیر بهی ه برای گزی هرا دسترس( 

وش دست آید. تل یق این دو ره ر ممکن و اابل حصون بها بیشترین مقداکه درجه اولویت و اهمیت انتخاب

سمی شای حل م ضرایب اهمیت تابع  له اینأتواند راه گ ست  شد. پس برای حل مدن در ابتدا الزب ا تحقیق با

ها و مقادیر آن ارائه و محاسیییبه شیییود. برای این م ظور ابتدا به کمک در ادامه محدودیت وهد  برآورد 

ها که در حقیقت همان متغیرهای ، اوزان هر یک از گزی هAHPموسیییوب به روش تحلیل سیییلسیییله مراتبی

ریزی خطی)ضییرایب اهمیت تابع هد ( اسییت را یافته و از آن به ع وان ضییرایب تابع له برنامهأتصییمیم مسیی

، خواهد شییدانجاب های اخذ عوارض شییود. در ادامه برآوردی از فرفیت هر کداب از پایههد ، اسییت اده می

س سهای موجود ایود مدن ارائه ایر محدودیتهم  ین  ه توجه ب شود. باریزی حل میله برنامهأو در نهایت م

 شود.له به صورت زیر ارائه میأمطالب ارائه شده صورت ریاضی مس
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jX  مالی؛  تأمینها نشانگر م ابعjW ها نشانگر ضرایب اهمیت؛ija؛باشدها میها ضرایب ف ی اید 

ib باشد که از محاسبات پژوهشگر استخراج شده است؛ها میها نشانگر حداال یا حداکثر اید 

شیییود. در ادامه براسیییاس ها( برآورد میjWبرای بهی ه سیییازی، در ابتدا ضیییرایب اهمیت تابع هد  )

سمحدودیت سی و ارائه میأهای م سألهشود. در نهایت له ایود برر شده بهی م ساس ایود ارائه  سبر ا ازی  ه 

یه و دست آمده مورد تجزه های مختلف بهی ه و نتایج بدر حالت مسألهخواهد شد. پس از بهی ه سازی اولیه، 

 تحلیل ارار خواهد گرفت.

 

 مالی شهرداری  تأمینهای تعریف پایه

 مالی تعریف شده شهرداری به شرح زیر تقسیم شده است: تأمینم ابع 

 :شودمی وصون اصلی پایه دو اساس بر عوارض این (: 1X) سوخت و آالی دگی بر عوارض

ست، محیط ک  دهآلوده تولیدی واحدهای : کلیهعوارض آالی دگی ضی باید زی ص معادن عوار  از دیک در

ساس پرداخت را خود فروش ست واحدهای  این، نمای د. بر ا ست لی سازمان ح افت از محیط زی ساله  همه 

ک د. این سیییازمان عوارض مذکور را در تولیدی آالی ده مربوطه را برای سیییازمان امور مالیاتی ارسیییان می

 استقرارماهه بر اساس مکانیزب خود افهاری واحد تولیدی دریافت و به حساب شهرداری محل  3های دوره

در ارتباط با نحوه ش اسایی و وصون عوارض مذکور بر اساس ب د الف  1تعریف شدهک د. مکانیزب واریز می

 باشد. اانون مالیات بر ارزش افزوده می 38ماده 

و ن ت  ن ت س ید و ن ت گاز ده درصد، ده درصد انوا  ب زین و سوخت هواپیمابر ایمت  عوارض سوخت:

کل عوارض وصییون شییده توسییط سییازمان امور مالیاتی به حسییاب بر اسییاس جدون زیر . درصیید پ ج کوره

 ها واریز شود.شهرداری

                                                 
باشیید که از آلودگی واحد تولیدی ، جبران)اسییمتی( رفاه از دسییت رفته شییهروندانی میمب ای علمی اخذ عوارض آالی دگی -1

 .شودمتضرر می
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 مقایسه سهم جمعیت کالن شهرها و سهم عوارض 63جدون 

 شرح
سهم 

 جمعیت

سهم از 

 عوارض
 كالن شهر

سهم 

 جمعیت
 سهم از عوارض

 8.77% 11.28% تهران 20% 25.72% شهرهاکالن

 2.73% 3.51% مشهد 60% 44.28% سایر شهرها

 1.80% 2.32% اصفهان 20% 30.00% هادهیاری

 1.57% 2.02% تبریز 100% 100.00% جمع

تقسیم عواید بدون در نظر گرفتن میزان انتشار آالیندی 
بر اساس سهم جمعیت در قانون به تصویب رسیده است 
معیار نظری تقسیم عواید سهم مصرف فرآورده در هر 

 شهر می باشد.

 1.56% 2.00% کرج

 1.38% 1.77% شیراز

 1.11% 1.43% اهواز

 1.08% 1.39% قم

 

  

 (2X)افزوده  ارزش بر مالیات دریافت با همراه افزوده ارزش عوارض

درصییید، بر پایه ارزش  40درصییید و نرا عوارض 60بر اسیییاس اانون مالیات بر ارزش افزوده، نرا مالیات

شود )در اانون برنامه افزوده تعیین شد. عوارض وصون شده در هر شهر به حساب شهرداری محل واریز می

صورت پلکانی تا مجمو   سعه نرخها به  صد افزایش می 8پ جم تو های یابد(. پرداخت ک  دگان در دورهدر

حسیییاب سیییازمان امور مالیاتی واریز و این ماهه بر اسیییاس مکانیزب خود افهاری عوارض مذکور را به سیییه

سیهم شیهرداری را  به حسیاب شیهرداری محل  دی عوارضرفعالیت موسیازمان بر اسیاس محل اسیتقرار یا 

 ک د.واریز می

 

 (3X) شهر در اقتصادی فعاالن بر پیشه و کسب عوارض

شهرداری سط  ست که تو صون میاین عوارض یکی از عوارض محلی ادیمی ا . عوارض مذکور شودها و

صون می شغل و ساله بر پایه نو  و درجه  صویب اانون همه  صون عوارض مربوط به ابل از ت سابقه و شود. 

ص ا  و سامان دهی و نظارت بر امور ا ست. ابل از این اانون وفی ه  ص  ی ا شه نظاب  شهرها بپی ر وران در 

به ع وان مثان ک ترن ترازوها و ا یمت اج اس از وفایف اسیییاسیییی عهده شیییهرداری محل بوده اسیییت. 
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در های ااتصادی )ها بوده است. در حان حاضر براساس مصوبه شورای اسالمی شهر کلیه فعالیتشهرداری

 .( فعالیتو نظاب پزشییکی )نظاب صیی  ی، نظاب مه دسییی، ... محدوده شییهر( که لیل اوانین و مقررات خا 

 د. باشون مصوبه میک  د، مشمون پرداخت عوارض ثابت ساالنه بر اساس جدمی

 

 (4X) خودروها فنی معاینه خدمات بهای و خودرو عوارض

د.  ک شیییهرداری محل پرداخت می در هزار ارزش خودرو، عوارض به1.5معادن کلیه خودروها سیییاالنه 

هر سییاله وزارت امور ااتصییاد و دارایی بر اسییاس ایمت فروش کارخانجات داخلی و یا ارزش را ارزش مب ا 

و شیهرداری عوارض مذکور را از شیهروندان مشیمون ک د میگمرکی خودروها و سیان سیاخت آن اعالب 

یک بار در سان به هر کداب از از طر  شهروندان . شایان لکر است پرداخت این عوارض نمایددریافت می

درصییید جریمه  2انهیگذار برای عدب پرداخت عوارض در موعد مقرر ماهها کافی اسیییت. اانونهرداریشییی

رسییید ضیییمانت اجرایی م اسیییبی برای پرداخت به مواع عوارض مذکور دیرکرد تعیین کرده که به نظر می

ست. تع سایر خدمات مان د بیمه نامه خودرو نادیز ا شد. نرا عوارض مذکور با توجه به نرا  را بهی ه یین نبا

 تواند موضو  تحقیق علمی باشد. عوارض مذکور می

ست محیطی تردد  ضوابط زی ساس  سالمت هم  ین بر ا شتن تایید  شهر م وط به دا سطح  خودروها در 

ه که زیر نظر شیییهرداری ادار "مرکز معای ه ف ی خودرو "دریافت تایید از مراکز مجاز به ناب ،باشیییدف ی می

 شود.از خوردوها دریافت می "بهای خدمات معای ه ف ی" ارائه خدمات مذکور شود انجاب و برایمی
 

 (5X( )امالک)منقول غیر هایدارایی بر عوارض

هجری  1300ها )بلدیه( وضییع مالیات بر مسییتغالت بود که ابل از مالی شییهراری تأمینیکی از اولین م ابع 

ر سان د و سپس است. در ابتدا وصون آن بر عهده دولت بود هشمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

)مصوب  وصون آن به شهرداری محل واگذار شد. این اانون در اجرای اانون نوسازی و عمران شهر 1309

اانون جدید کلیه امالک و مسیییتغالت در محدوده شیییهر عوارض  2جای آن در ماده ه ( م سیییوا و ب1347

)بر اساس ایمتهای م طقه ب دی( عوارض تعیین  ( ارزش دارایی1389ب )نرا جدید مصو درصد 1.5معادن 

شیود. این م بع از ناب برده می 2های غیر م قوندر ادبیات نظری این عوارض با ع وان عوارض بر دارایی شید.

 توسعه یافته است.  یمالی شهرداری در کشورها تأمینبع اترین م مهم

                                                 
2-property tax 
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 (6X) سازوساخت مجوز صدور به مربوط عوارض و تراکم عوارض

ساس اانون شهرداری محل مجوز )پروانه  ،بر ا ساختمانی از  شرو  هرگونه عملیات  شهروندان باید ابل از 

 سییاخت مت اسییب با ضییوابط و گذار از بعد مقررات ف ی ورسیید اانون سییاختمان( دریافت ک  د. به نظر می

ساختمان ت شهرداریکید أمقررات ملی  ستقالن مالی  ست. ولی بعد از بحث ا شته ا ها در بر دریافت پروانه دا

شهرداری 1362سان  شد. با افزایش م جر به حرکت  ساختمانی  صدور مجوز  سمت اخذ عوارض از  ها به 

ساخت ست.پیدا می ی)ارت ا ( عوارض مذکور افزایش اابل توجه متراژ   ک د که معرو  به فروش تراکم ا

 :شود و شامل موارد زیر استین عوارض به نوعی از تولید ساختمان دریافت میدر مجمو  ا

مترمربع(  500)باالی : اگر شییهروندان بخواه د اطعات بزرز زمینتغییرکاربری و عوارض ت کیک -1

ز )ت کیک و افراز( برای دریافت اس اد مالکیت جدید باید مجو تر تقسیم ک  ددر شهر را به اطعات کودک

های بزرز )داخل محدوده شیهرها( بر اسیاس مصیوبات شیورای عالی ری را اخذ ک  د. عمده زمینشیهردا

رای د باشد. برای تغییر کاربری باید فمثال خدمات شهری یا فضای سبز می ،شهرسازی دارای کاربری خاصی

شود س دهدر بررسی صورت گرفته توسط )زمان بر و پی یده اداری طی  ک سان در یبه طور متوسط تا  نوی

ستگاه مربوطه  شید(.صورت موافقت د ضی وجود انوا  رانت طون خواهد ک صا  کاربری به ارا ها در اخت

شی از کاربری ست و ت اوت ایمت نا شهود ا شهروندان عمدتا به دنبان کامال م ست.  ها ارااب اابل توجهی ا

سکونی می ساختمان م ش داخذ مجوز  شد. عوارض دریافت این مجوز م جر به تعریف د ،با و نو  عوارض 

سکونی مجاور می10تغییر کاربری که حدود صد ایمت روز ملک م سته به در شد و عوارض ت کیک که ب با

 شود.درصد سهم زمین و انتقان آن به ناب شهرداری تعریف می 60متراژ امالک تا 

ک، بر شییهرداری برای صییدور مجوز بعد از بررسییی کاربری مل عوارض صییدور پروانه سییاختمان: -2

ست ساس نو  درخوا سبه و  ا ص عتی یا اداری( و متراژ زیر ب ا، عوارض مذکور را محا سکونی،  )تجاری، م

 ک د.دریافت می

درصد ملک خود را ساخت 120تا مجازند  ت صیلی شهروندانبر اساس طرح  عوارض فروش تراکم: -3

)که دارای ارزش افزوده فراوانی  نمای د در صورت درخواست برای ساخت بیشتر و یا عدون از سطح اشغان

ان )تراکم( را به شهروند یید، مجوزأبررسی و در صورت ت برای سازندگان ب ا است( شهرداری درخواست را

 بسیاریهای های گذشته م جر به بروز دانه زنیفروشد. تعیین ایمت برای فروش تراکم در سانمتقاضی می

 .ای به تصویب این نهاد رسیدفروش تراکم به صورت دفترده شهر نرا بعد از ورود شورای اسالمی وشد 

تعیین میزان تراکم اابل فروش برای امالک  باشیید.درصیید ایمت روز فروش می10مب ای محاسییبه در حدود
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ساس طرح ارت اعات  ستقرار آن تعیین نیز بر ا شرایط امالک و محل ا صوب و  سشودمیم شایان لکر ا ت . 

شد و امالکبه که این مجوز م جر  شتر از  یتغییر ارزش در امالک  شدند اختال   4که دارای مجوز بی طبقه 

حل اخذ از م باشیید کهبه نوعی رانت می توان گ تمیسییایر امالک پیدا کردند نسییبت به برابر  2ایمت تا 

 .می گیردمجوز در اختیار صاحبان امالک ارار 

در ازای اجازه آن عوارض بالکن  هرداریشییی ،در صیییورت احداا بالکن در معابر عوارض بالکن: -4

 باشد.درصد ایمت روز اعیانی ساخت می15و تا  استک د که رام اابل توجهی دریافت می

ساس نو  کاربری عوارض پارکی گ: -5 ساختمانی بر ا ص عتی( و  واحدهای  سکونی تجاری اداری  )م

نمای د. شیییهرداری در برخی موارد مجاز به فروش این  تأمینمتراژ باید تعداد پارکی گ مورد نیاز خود را 

در حان حاضیییر م بع درآمدی اابل توجهی برای شیییهرداری  که باشیییدپارکی گ عمومی می تأمینمجوز و 

های تجاری ارزش افزوده اابل توجهی را برای سازندگان است. تبدیل پارکی گ به واحد تجاری در مجتمع

 شوند. االب باالیی برای عدب ساخت پارکی گ میب ا دارد. لذا حاضر به پرداخت ا

ساختمانی: -6 شهرداری مجوز  جرائم  ساختمانی از  شرو  عملیات  شهروندان ابل از  صورتی که  در 

 شوند.دریافت نک  د. عالوه بر عوارض معمون مشمون پرداخت جرائم بر اساس متراژ و نو  ساخت می

سبه دریافتی از محل هر م بع، پایه سط عوارض یک  برای محا شانگر متو ضریب که ن شده، در  تعریف 

د  ک ها از محل سایر م ابع، مبالغی را دریافت میشود. شایان لکر است که شهرداریواحد است، ضرب می

 .تواند به این م ابع اتکا داشته باشدریز نمیبراین برنامهمالی دارد. ب ا تأمینکه سهم غیر مستمری در 

  

 سازیبهینه مسألهاهمیت  رد ضرایبوبرآ

 شییود. در این روش الزب اسییت سییه مورداسییت اده می AHP3برای برآورد ضییرایب از الگوی رتبه ب دی 

شاخص شکل درختی در ها و گزی ه)هد ،  ضر در االب یک  سه مورد برای مطالعه حا شود.  شخص  ها( م

 ترسیم شده است. 56شکل 

 .استریزان اصلی برنامه مسألهکه همان  مسألهسطح اون )باالیی( شکل، هد  اصلی 

شاخص شکل،  ساس ادبیاتسطح دوب )میانی(  سب( که برا شده  ها )معیارهای م ا ضو  ارائه  نظری مو

 است.

                                                 
 گیری د د شاخص ب دی و تصمیمروش رتبه -3
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 باشد که بر اساس شرایط موجود یاهای اخذ عوارض( میها )پایهسطح سوب یا پایین شکل، گزی ه

  اند.امکان پذیر بودن ارائه شده

 
 گیریتصمیم مسأله ترسیم درختی 56شکل 

 

یه با کردن(، پرسش امه الزب پس از بررسی اولب دی یا در وااع تعیین ضرایب اهمیت )کمیبه م ظور رتبه

بر اساس  ن ر از خبرگان  30توجه به شیوه مراجعه به خبرگان به صورت حضوری تکمیل شد. در این بررسی

سابقه شدیا  تحصیلی معیارهای معی ی )دارای  شهرداری( انتخاب  ان . جامعه خبرگنداجرایی در امور درآمد 

معاونین درآمد، صاحب نظران )مدیران سابق درآمد(، کارش اسان امور درآمد کالن شهرها و مدیران شامل 

اتید دادی از اسعهم  ین ت، به ع وان افراد خبره تجربی شهرهانشست ادواری شهرداران کالنو در دبیرخانه 

با  های مرتبطنظر در مسییائل ااتصییاد شییهری که دارای پژوهش دانشییجویان تحصیییالت تکمیلی صییاحبو 

شهرداری نیز بودند، انتخاب  ش امهشدند درآمد  س شد. در و پر سط آنها تکمیل  ضوری تو صورت ح ها به 

 دست آمد که مب ای بررسی و رتبه ب دی ارار گرفت. ه پرسش نامه تکمیل شده ب 28نهایت 
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 های مطالعهها و گزینهرتبه بندی شاخص

ا بر هب دی شاخصاند که نتایج حاصل از رتبهبه صورت زیر نامگذاری شده 6Cتا  1Cها با حرو  شاخص

 است: هاساس تجزیه و تحلیل پرسش نامه در نرب افزار اکسپر دویس ارائه شد

 

 هاب دی شاخصرتبه 64جدون 

 وزن )درجه اهمیت( تعریف شاخص رتبه

1 1C 0.458 عادالنه بودن 

2 3C 0.170 کارایی 

3 2C 0.120 ش افیت 

4 4C 0.116 پایداری 

5 6C 0.073 عملیاتی 

6 5C 0.063 ک ایت 

 مأخذ: نتایج پژوهش                               

 

و پس از آن « عادالنه بودن»معرفی شیییده، مربوط به معیار  یهاباالترین درجه اهمیت در بین شیییاخص

« ک ایت»و  « عملیاتی بودن»است. هم  ین کمترین درجه اهمیت برای شاخص « کارایی»متعلق به شاخص 

شهردای مب ی بر لزوب توجه غدست آمده است )در مقابل ت کر ه ب س تی دستگاه اجرایی  شتر مدیران  الب بی

الی در هر م تأمینتوان گ ت پس از طراحی نظاب م اسیییب مالی( می تأمینودن نظاب زیاد به بحث عملیاتی ب

 تواند پس از دوره مقدماتی در سیستم شهر و شهرداری اجرایی شود. صورت این نظاب می

 هاشاخص توجه مطالعه با( راهکارها) هایگزینه بندی رتبه

شده 6Aتا  1A)راهکارها( با حرو   هاگزی ه صورت زیر نامگذاری  آالی دگی  پایه : عوارض بر1Aاند: به 

ف ی، : پایه خودرو و معای ه4Aپیشه فعاالن ااتصادی شهر، و: پایه کسب3Aافزوده، ارزش: پایه 2Aو سوخت، 

5A ،6: پایه امالکA.پایه صدور پروانه ساخت : 

 است: دست آمدهه ها به صورت زیر بنتایج حاصل از رتبه ب دی گزی ه
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 ها ) برآورد ضرایب اهمیت(ب دی گزی هرتبه 65جدون 

 وزن )درجه اهمیت( پایه اخذ عوارض گزی ه رتبه

1 1A 0.332 آالی دگی و سوخت 

2 2A 0.263 ارزش افزوده 

3 3A 0.134 کسب و پیشه 

4 4A 0.119 خودرو و معای ه ف ی 

5 A5  0.100 م قون امالکهای غیردارایی 

6 6A 0.050 تراکم و درآمدهای ساختمانی 

 

الگوی م اسیب درآمدی برای شیهرداری، حاکی از  یها به م ظور ارائهب دی گزی هرتبهنتایج حاصیل از 

باالترین  ،«پایه ارزش افزوده )همراه با مالیات(»و پس از آن « آالی دگی و سیییوخت یپایه»آن اسیییت که 

پایه تراکم و درآمد حاصل از صدور مجوز »است. هم  ین دریافت  اختصا  داده درجه اهمیت را به خود

ا هدارای کمترین درجه اهمیت بوده است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسش امه« ساز وساخت

شی شانگر عدب اعتقاد خبرگان به این  ساختمانی ن  تأمینه وپایین بودن درجه اهمیت پایه تراکم و درآمدهای 

سمت خبرگان حمایت الزب جهت  سب، از  صورت ارائه مدن م ا شت در  ست. لذا می توان انتظار دا مالی ا

 اجرایی شدن مدن وجود داشته باشد.

 شود:با توجه به برآورد ضرایب اهمیت تابع تصمیم به شرح زیر ارائه می

 

654321

6

1

05.01.0119.0134.00263332.0 XXXXXXX
i
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 مدل هایقید معرفی

 اید اون حداال بودجه

 در مخارج حداال مختلف هایسییی اریو به توجه با. شیییود تأمین باید شیییهرداری نیاز مورد بودجه حداال

 .شد برآورد نظر مورد هایدوره

 

  :فوق رابطه در
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(Y) :شییهرداری توسییط موجود شییرایط ح ظ و شییهر امور اداره برای نیاز مورد مخارج حداال نشییانگر 

 باشد.می

iX :است. عوارض اخذ هایپایه نشانگر 

1ia :است اید رابطه ف ی ضرایب نشانگر. 

 نبدو موجود وضییع برای سییه وضییعیت نگهداری مخارج هایداده گرفته، صییورت بررسییی به توجه با

شد.  سعه در نظر گرفته  شته و مخارج تو شد گذ سعه، مخارج ادامه روند ر ستخراج تو ای ها بردادهپس از ا

 .گردیدها محاسبه اید مقادیرف ی و  مورد مطالعه ضرایب یهاشهرداری

ضرایب برای بهسبه ع وان نمونه محا ص هان ی  ضیح داده میبه طور کامل شهرداری ا رای بشود و تو

سازی مدن است اده خواهد های استخراج شده بر اساس این روش برای بهی هاز داده صرفاًها سایر شهرداری

 شد.
 

 نتایج پیش بی ی مجمو  مخارج)وااعی( برای اص هان)میلیارد ریان(  66جدون  

 دوره برنامه ریزی گزی ه

 1،554،591 نگهداشت وضعیت موجود

 4،468،127 ادامه روند رشد موجود

 7،792،697 برنامه توسعه

 ماخذ: نتایج پژوهش           

 وصون مخارج اید دوب محدودیت

  محدودیتبه  توجه با .باشد وصولی کل درصد 5 از بیشتر نباید وصون هزی ه که است آن نشانگر اید این

  :شودمی بازنویسی زیر صورت به اید تابع ریاضی فرب ،وصون مخارج

 

 
 

C̅ ≤ 0.05Y̅ ⟹∑𝑎𝑖2

6

𝑖=1

𝑋𝑖 ≤ 0.05�̅� 

 آید.دست میه با جایگزی ی رابطه و ساده سازی آن، اید مخارج وصون به شرح زیر ب

∑(𝑎𝑖2 − 0.05𝑎𝑖1)
6

𝑖=1

𝑋𝑖 ≤ 0 
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𝑎𝑖1 که در اسمت ابل برآورد شد. است : نشانگر ضرایب ف ی رابطه اید اون 

𝑎𝑖2باشد. های اخذ می: نشانگر ضرایب ف ی هزی ه وصون پایه 

 ارزش پایه وصییون هزی ه ضییریب آالی دگی و محاسییبه و سییوخت پایه وصییون هزی ه ضییریب محاسییبه

 مورا سییازمان توسییط متمرکز به صییورت مذکور پایه وصییون هزی ه افزوده ارزش اانون به توجه با :افزوده

 .ک دمی دریافت مذکور پایه وصییون هزی ه ع وان به را وصییولی مبلغ درصیید 3 سییازمان این و اسییت مالیاتی

ستقیمی هایهزی ه صون برای شهرداری که م صون پیگیری هایهزی ه صرفاً نمایدمی هزی ه و  ازمانس از و

 نظر در عوارض وصون هزی ه ع وان به باالسری هایهزی ه عالوهه ب وصولی کل درصد 3. است هاشهرداری

 .گرفته شد

 :پیشه و کسب عوارض ضریب محاسبه

 و ف ی یبانیپشییت و مکانیزه سیییسییتم اتوماسیییون هایهزی ه ابوض، توزیع و داپ ممیزی هایهزی ه به توجه با

 28،622 حدود در مذکور عوارض وصون هزی ه متوسط عوارض این وصون برای نظر مورد یهاهزی ه سایر

 .شودمی گرفته نظر در وصون مخارج حداکثر اید ف ی ضریب ع وان که به آمد دسته ب ریان

 :خودرو عوارض وصون هزی ه ضریب محاسبه

 یهاهزی ه اگر. د باشییمی فعالیت مشییغون مسییتقیم به صییورت ن ر 16 حاضییر حان در عوارض وصییون برای

 مسییتقیم ایههزی ه توانمی ک یم اضییافه آن به را نظارتی و مه دسییی ف ی مدیریتی، انسییانی نیروی باالسییری

 یههزی  .آورد دسییته ب را( شییهرداری در سییاعت ن ر هزی ه متوسییط برآوردهای به توجه با) انسییانی نیروی

 هایهزی ه ع وان به  ابوض داپو  ... تجهیزات، اتوماسییییون، به مربوط هایهزی ه سیییایر عالوههب مذکور

 بر بالغ خودرو عوارض دریافت هر ازای به مجمو  در. شیییودمی گرفته نظر در خودرو عوارض وصیییون

 .شودمی برآورد هزی ه ریان 11،032

 :عوارض بر دارایی غیر م قون وصون هزی ه ضریب محاسبه

 پشتیبانی و مکانیزه سیستم ،اتوماسیون هایهزی ه ابوض، توزیع و داپ امالک، ممیزی هایهزی ه به توجه با

 حدود در مذکور عوارض وصون هزی ه متوسط ،عوارض این وصون برای نظر مورد هایهزی ه سایر و ف ی

 .شد گرفته نظر در وصون مخارج حداکثر اید ف ی ضریب ع وان به عدد این .آمد دسته ب ریان 6،824

 :ساختمان پروانه عوارض وصون هزی ه ضریب محاسبه

صون هایهزی ه صهای از و سازی واحد عملکرد شاخ سی و بازدید تعداد شامل م اطق شهر ش ا  انجاب کار

 در اغلینش پرس لی هایهزی ه عالوههب ابل هایسان در شده صادر کاریس ت تایید و کار پایان تعداد شده،
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سازی معاونت س ل و شهر سبات با مرتبط م اطق درآمد امور پر ست اده محا ضافه صورت در. شد ا  ردنک ا

سیون به مربوط هایهزی ه  ره داپ به مربوط هایهزی ه هم  ین( جرائم وصون خصو  در)صد ماده کمی

 .شودمی محاسبه پروانه هر برای ریان 4،014،966 مجمو  در ساختمانی پروانه دفترده جلد

 :عوارض وصون هزی ه ضرایب محاسبه ب دی جمع

 رفتهگ نظر در تجمعی اثرات. است خطی درآمد و وصون مخارج رابطه شودمی فرض اید این بررسی برای

 . شودنمی
 وصون برای اص هان مخارج اید ف ی ضرایب 67جدون 

 ع وان پایه
 هزی ه وصون

 )ریان(ایمت ثابت ریان بر واحد به ایمت جاری

1X 129 859 سوخت و آالی دگی 

2X 308 2,042 ارزش افزوده 

3X 4,312 28,622 کسب و پیشه 

4X 1,662 11,032 خودرو 

5X 1,028 6,824 امالک 

6X )159,959 1061,752 پروانه ساختمان)واحد 

 ماخذ: نتایج پژوهش    

 

 مدن با توجه به فرضییهای اولیه و ایدهای مورد نظر حل خواهد شیید. برای ک ترن صییحت نتایج، در ابتدا

شرایط  مدن شد. در ادامه با توجه به  شرایط موجود، حل خواهد  سب و آزادی از  تأمینبا توجه به  مالی م ا

 شود. ایود مقداری پتانسیل وضع موجود نتایج بررسی می
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 برآورد مدل برای شهرداری اصفهان 

ارائه شد. گزی ه اون به ع وان   68شهرداری اص هان با توجه به ارااب بودجه )وااعی( جدون  مدن سازی برای

حداال مخارج مورد نیاز شییهرداری برای ارائه سییطح ابلی خدمات )هزی ه های جاری و جبران اسییتهالک( 

 ارائه شده است.

 ریزی برای شهر اص هانحداال مخارج برای حل مدن برنامه 68جدون 

 (یلیون ریانبرآورد مخارج)م شرح ناب گزی ه

 1،554،591 موجودنگهداشت وضعیت  اون

 4،468،127 ادامه روند رشد موجود دوب

 7،792،697 برنامه توسعه سوب

ستم بدون محدودیت سی شرایطی که  شود، نتایج جالب در  سب برآورد  شرایط م ا های مقداری برای 

 دهد.توجهی ارائه می
 مالی ادامه روند گذشته در شرایط م اسب تأمینمقادیر بهی ه برای  69جدون 

 )درصد(سهم )میلیون ریان(درآمد مقدار بهی ه متغیر ع وان پایه نماد

1X 9.7 432،272 9،124،478 سوخت و آالی دگی 

2X 19.0 850،255 9،124،478 ارزش افزوده 

3X 0.0 - - کسب و پیشه 

4X 9.3 414،560 6،130،012 خودرو 

5X 62.0 2،771،961 28،007،296 امالک 

6X 0.0 - - پروانه ساختمان 

 100 4،468،115 درآمد بهی ه

 مالی وضع موجود با شرایط بهی ه تأمینمقایسه  70جدون 

 )درصد(سهم شرایط بهی ه )درصد(سهم وضع موجود ع وان پایه نماد

1X 9.7 9.7 سوخت و آالی دگی 

2X 19.0 19.0 ارزش افزوده 

3X 0 0.9 پیشه و کسب 

4X 9.3 2.3 خودرو 

5X 62 4.2 امالک 

6X 0 64 ساختمان پروانه 

 4،468،115 )میلیون ریان(درآمد بهی ه
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شانگر عدب دریافت از پایه پروانه سب مقادیر بهی ه ن شرایط م ا شه در  سب و پی ساختمانی و پایه ک های 

 شود.درصد از پایه خودرو دریافت می 9.3امالک و  درصد از درآمد از پایه دارایی 62است. در این الگو 

شهر در دوره برنامه شرایط اگر تعداد خودرو و امالک  ست بازنگری در این  شود. الزب ا ریزی ثابت فرض 

 مالی از محل دارایی شهروندان انجاب گیرد.  تأمیناساسی در نحوه 

 

 مخارج توسعه: تأمینبهینه سازی برای 

 اابل مشاهده است. 71مالی مخارج توسعه در جدون تأمینسازی برای در این شرایط نتایج حاصل از بهی ه

 مالی مخارج توسعه تأمینمقادیر بهی ه م اسب با شرایط 71جدون 

 )درصد(سهم )میلیون ریان(درآمد مقدار بهی ه متغیر ع وان پایه نماد

1X 5.5 432،2720 9،124،478 سوخت و آالی دگی 

2X 10.9 850،255 9،124،478 ارزش افزوده 

3X 0 0 0 و پیشه کسب 

4X 2.2 168،104 2،485،718 خودرو 

5X 81.4 6،351،378 67،989،110 امالک 

6X 0 0 0 ساختمان پروانه 

 100.0 7،802،010 درآمد بهی ه

ه با شرط ساختمانی و پایه کسب و پیش هایمقادیر بهی ه در این شرایط نشانگر عدب دریافت از پایه پروانه

 شود.های امالک دریافت میدرصد از درآمد از پایه دارایی 81.4افزایش کارایی وصون است. در این الگو 
 مالی مخارج توسعه تأمینمقادیر بهی ه با شرایط  72جدون 

 )درصد(سهم شرایط بهی ه )درصد(سهم وضع موجود ع وان پایه نماد

1X  5.5 5.5 آالی دگیسوخت و 

2X 10.9 10.9 ارزش افزوده 

3X 0 0.5 پیشه و کسب 

4X 2.2 1.3 خودرو 

5X 81.4 2.4 امالک 

6X 0 79.4 ساختمان پروانه 

 ماخذ: محاسبات پژوهشگر                       
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ایه دارایی مالی از طریق پ تأمینمالی مخارج توسعه،  تأمیندر این شرایط با افزایش نیازم دی م ابع برای 

ساز  مالی م اسب جایگزین پایه ساخت و تأمینتوان گ ت پایه دارایی در شرایط شده است. می تأمینملکی 

 شده است. 

 

 برآورد مدل برای شهرداری تهران 

به شییرح زیر ارائه شیید. الزب به لکر اسییت که  73با توجه به ارااب بودجه )اسییمی( جدونبرای مدن سییازی 

شهرداری برای ارائه های جاری و هزی ه سطح ابلی خدمات یگزی ه اون به ع وان حداال مخارج مورد نیاز 

 است. برای خالصه سازی نتایج گزی ه دوب ارائه نشده است.جبران استهالک ارائه شده 

 حداال مخارج برای حل مدن برنامه ریزی برای شهر تهران 73جدون 

 ریان( ارد)میلیبرآورد مخارج شرح ناب گزی ه

 46،665 نگهداشت وضعیت موجود اون

 138،977 ادامه روند رشد موجود دوب

 208،466 برنامه توسعه سوب

سألهجواب  شرح جدون بهی ه م شان میمی 74سازی به  شد. نتایج ن صورتی که با مالی  تأمیندهد، در 

 .نخواهد بود باشد، نیازی به اخذ از پایه ساختماننگهداری وضع موجود نیاز 

 

  تهران برنامه ریزی برای وضعیت موجود در شهر مسألهحل  74جدون 

 

 

 )درصد(توسعه )درصد(روند ادامه )درصد(نگهداری پایه ع وان نماد

1X 3.5 9.5 15.0 آالی دگی و سوخت 

2X 15.0 32.0 54.0 افزوده ارزش 

3X 0.2 1.0 3.0 پیشه و کسب 

4X 1.1 3.2 11.0 خودرو 

5X 1.4 3.3 11.6 امالک 

6X 78.4 51.0 5.4 ساختمان پروانه 

 208،466 138،978 46،665 )میلیارد ریان(بهی ه درآمد
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عدب توجه اانون گذار به ارائه راهکارهای م اسیییب سیییازی م ابع در پی دهد نتایج حاصیییل نشیییان می

انجاب تکالیف مقرر  افزایش نیازم دی شییهروندان و باشییهرداری در مواجه درآمدی برای مدیریت شییهری، 

سمت برخی م ابع حرکت دادهشده برای اجرای برنامه شهری به  سعه  ست  شده های تو شایان لکر ا ست.  ا

. مالی از طریق پایه ساختمانی را بیشتر کرده است تأمینهای توسعه، سهم افزایش مخارج برای تحقق برنامه

 . ستاتوسعه شهر، به پایه ساختمان وابسته مالی مخارج  تأمینتوان گ ت، شهرداری برای در نتیجه می

 مالی مناسب  تأمینمدل سازی شرایط 

شرایط سمت مدن در  ستم بتواند بدون محدودیت یدر این ا سی  أمینتم ابع  زهای مقداری از هر کداب اکه 

مالی سییهم مورد نیاز برای شییرایط م اسییب را برآورد نماید، مورد بهی ه سییازی ارار گرفت. در این شییرایط 

 اابل مشاهده است.  75مالی مخارج ادامه روند موجود در جدون تأمیننتایج حاصل از بهی ه سازی برای 
 (نریا)میلیارد  برنامه ریزی برای وضعیت نگهداری در شهر تهران مسألهحل  75جدون 

 وضع بهینه وضع موجود عنوان پایه نماد

 درآمد )درصد(سهم درآمد )درصد(سهم

X1 4،340 9.3 7،000 15.0 سوخت و آالی دگی 

X2 12،226 26.2 25،199 54.0 ارزش افزوده 

X3 0 0.0 1،400 3.0 کسب و پیشه 

X4 5،273 11.3 5،133 11.0 خودرو 

X5 24،826 53.2 5،413 11.6 امالک 

X6 0 0.0 2،520 5.4 پروانه ساختمان 

 46،665 100.0 46،665 100.0 مجمو  درآمد

 

 (درصد) نگهداری مخارج برای پایه هر سهم مقایسه 76جدون 

 وضع بهینه وضع موجود عنوان پایه نماد

1X  9.30 15.00 آالی دگیسوخت و 

2X 26.20 54.00 ارزش افزوده 

3X 0.00 3.00 کسب و پیشه 

4X 11.30 11.00 خودرو 

5X 53.20 11.60 پایه بر امالک 

6X 0.00 5.40 پروانه ساختمان 

 100.00 100.00 مجمو  درآمد

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



    173  فصل پ جم: مدن سازی شرایط م اسب  

 

سییاختمانی و هم  ین کسییب و پیشییه در شییرایط جدید  هاینشییانگر عدب دریافت بر پایه پروانهمقادیر بهی ه 

شد. در این الگو می صد از درآمد از محل پایه بر دارایی 53.2با صد از محل پایه  11.3های امالک و در در

 است.شاهده با وضعیت بهی ه اابل م مقایسه شرایط موجود 76دون شود. در جبر خودرو دریافت می
 

 مالی مخارج توسعه تأمینشرایط  مقادیر بهی ه م اسب با 77جدون 

 )درصد(سهم )میلیارد ریال(درآمد هیپا عنوان نماد

1X 18،30 38،149 ی دگیآال و سوخت 

2X 9.80 20،430 افزوده ارزش 

3X 0 0 شهیپ و کسب 

4X 6.7 13،967 خودرو 

5X 65.2 135،920 امالک 

6X 0 0 ساختمان پروانه 

 100.0 208،466  هیبه درآمد

 

مقادیر بهی ه در این شرایط نشانگر عدب دریافت پایه ساختمانی و کسب و پیشه با شرط افزایش کارایی 

درصد از محل پایه  2.2های امالک و درصد درآمد از محل پایه بر دارایی 81.4وصون است. در این الگو 

 شود.بر خودرو )نوعی پایه از دارایی( دریافت می
 

 مالی مخارج توسعه تأمینمقادیر بهی ه با شرایط  78جدون 

 د()درصنهیبه طیشرا سهم )درصد(موجود وضع سهم هیپا عنوان نماد

1X 18.30 3.5 ی دگیآال و سوخت 

2X 9.80 15 افزوده ارزش 

3X 0 0.20 یشهپ و کسب 

4X 6.70 1.50 خودرو 

5X 65.20 1.40 امالک 

6X 0 78.40 ساختمان پروانه 

ایه دارایی مالی از طریق پ تأمینمالی مخارج توسعه،  تأمیندر این شرایط با افزایش نیازم دی م ابع برای 

ساز  مالی م اسب جایگزین پایه ساخت و تأمینتوان گ ت پایه دارایی در شرایط شده است. می تأمینملکی 

 شده است. 
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 برآورد مدل برای شهرداری شیراز

برای سه حالت مخارج ارائه شد. گزی ه اون حداال مخارج مورد  79)اسمی( جدون با توجه به ارااب بودجه 

 )هزی ه جاری و جبران استهالک( ارائه شده است. نیاز شهرداری برای ارائه سطح ابلی خدمات

 

 حداال مخارج برای حل مدن برنامه ریزی برای شهر شیراز 79جدون 

 (میلیارد ریانبرآورد مخارج) شرح ناب گزی ه

 2.265 نگهداشت وضعیت موجود اون

 13.321 ادامه روند رشد موجود دوب

 17.049 برنامه توسعه سوب

 

باشد. نتایج حاصل به نوعی می  80سازی برای بررسی شرایط موجود به شرح جدون بهی ه مسألهجواب 

 نشانگر وضع موجود است.

 برنامه ریزی برای وضعیت موجود در شهر شیراز  مسألهحل  80جدون 

 )درصد(توسعه )درصد(روند ادامه )درصد(نگهداری پایه ع وان نماد

1X 13.00 14.00 31.50 آالی دگی و سوخت 

2X 28.00 32.50 44.70 افزوده ارزش 

3X 1.50 2.00 1.20 پیشه و کسب 

4X 4.10 5.00 7.48 خودرو 

5X 5.70 6.50 15.12 امالک بر پایه 

6X 47.70 40.00 0.00 ساختمان پروانه 

 17،049 13،321 2،265 (انیر اردیلی)مبهی ه درآمد

وان تبرخوردار است. در نتیجه میباالیی مدن در ارائه وضع موجود از اابلیت  دهدنتایج حاصل نشان می

های موجود در سییایر م ابع نیاز به اخذ پایه مالی مخارج توسییعه شییهر، به دلیل محدودیت تأمینگ ت برای 

 ساختمان وجود دارد. 

 مالی مناسب  تأمینسازی شرایط مدل

 اابل مشاهده است. 81، در جدون (شرایط م اسب)های مقداریبدون محدودیتحاصل از حل مدن نتایج 
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 (نبرنامه ریزی برای وضعیت نگهداری در شهر شیراز )میلیارد ریا مسألهحل  81جدون 

 عنوان پایه نماد
 وضع بهینه وضع موجود

 درآمد )درصد( سهم درآمد )درصد( سهم

X1 725 32.00 713 31.50 سوخت و آالی دگی 

X2 1،019 45.00 1،012 44.70 ارزش افزوده 

X3 0 0.00 27 1.20 کسب و پیشه 

X4 170 7.50 169 7.48 خودرو 

X5 351 15.50 342 15.12 امالک 

X6 0 0.00 0 0.00 پروانه ساختمان 

 2،265 100 2،263 100 مجمو  درآمد

 

باشد. در یم  های ساختمانی و کسب و پیشه در شرایط جدید مقادیر بهی ه نشانگر عدب دریافت از پایه پروانه

در شود.صد از پایه خودرو دریافت میدر 7.48های امالک و درصد از درآمد از پایه دارایی15.5این الگو 

 مقایسه شرایط موجود با وضعیت بهی ه اابل مقایسه است. 82جدون 

 

 

 (درصد) نگهداری مخارج برای پایه هر سهم مقایسه 82جدون 

 نهیبه وضع موجود وضع هیپا عنوان نماد

1X 32.00 31.50 ی دگیآال و سوخت 

2X 45.00 44.70 افزوده ارزش 

3X 0.00 1.20 شهیپ و کسب 

4X 7.50 7.48 خودرو 

5X 15.50 15.12 امالک بر هیپا 

6X 0.00 0.00 ساختمان پروانه 

 100.00 100.00 درآمد مجمو 
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 مخارج توسعه تأمینبهینه سازی برای 

 اابل مشاهده است. 83مالی مخارج توسعه در جدون  تأمینسازی برای بهی هدر این شرایط نتایج حاصل از 

 
 مالی مخارج توسعه تأمینمقادیر بهی ه م اسب با شرایط  83جدون 

 )درصد(سهم درآمد هیپا عنوان نماد

1X 11.50 1،961 ی دگیآال و سوخت 

2X 20.40 3،478 افزوده ارزش 

3X 0 0 شهیپ و کسب 

4X 6.70 1،142 خودرو 

5X 61.40 10،468 امالک 

6X 0 0 ساختمان پروانه 

 100 17،049 درآمد مجمو 

 

 های سییاختمانی و کسییب و پیشییه با شییرطمقادیر بهی ه در این شییرایط نشییانگر عدب دریافت پایه پروانه

درصد از  6.7امالک و  هایدرصد از درآمد از پایه دارایی 61.4افزایش کارایی وصون است. در این الگو 

 شود.پایه خودرو )نوعی پایه از دارایی( دریافت می

 
 مالی مخارج توسعه)درصد( تأمینمقادیر بهی ه با شرایط  84جدون 

 نهیبه وضع موجود وضع هیپا عنوان نماد

1X 11.50 13.00 ی دگیآال و سوخت 

2X 20.40 28.00 افزوده ارزش 

3X 0.00 1.50 شهیپ و کسب 

4X 6.70 4.10 خودرو 

5X 61.40 5.70 امالک بر هیپا 

6X 0.00 47.70 ساختمان پروانه 

 100.00 100.00 درآمد مجمو 
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 برآورد مدل برای شهرداری مشهد

به شرح  85شهرداری مشهد با توجه به ارااب بودجه و عملکرد اسمی این شهرداری جدون  سازیبرای مدن

زیر ارائه شد. الزب به لکر است که گزی ه اون به ع وان حداال مخارج مورد نیاز شهرداری برای ارائه سطح 

ستهالک( ارائه  ست. برایابلی خدمات )هزی ه های جاری و جبران ا سازی نتایج گ شده ا صه  دوب  زی هخال

 ارائه نشده است.
 حداال مخارج برای حل مدن برنامه ریزی برای شهر مشهد 85 جدون

 (یانریلیارد برآورد مخارج)م شرح ناب گزی ه

 7،816 نگهداشت وضعیت موجود اون

 78،127 ادامه روند رشد موجود دوب

 96،538 برنامه توسعه سوب

 

مالی  تأمیندهد در صییورتی که باشیید. نتایج نشییان میمی 86سییازی به شییرح جدون بهی ه مسییألهجواب 

 .نیستنگهداری وضع موجود نیاز باشد، نیازی به اخذ وجوه از پایه ساختمان 

 
 برنامه ریزی برای وضعیت موجود در شهر مشهد )درصد( مسألهحل  86جدون 

 توسعه روند ادامه نگهداری پایه ع وان نماد

1X 3.85 4.50 24.51 آالی دگی و سوخت 

2X 10.10 12.50 40.00 افزوده ارزش 

3X 1.02 1.50 3.70 پیشه و کسب 

4X 2.50 3.30 9.50 خودرو 

5X 1.70 2.40 14.00 امالک 

6X 80.83 75.80 8.29 ساختمان پروانه 

 96،538 78،127 7،816 (انیر اردیلی)م بهی ه درآمد

 

ست آمده از حله نتایج ب شان  شرایط در مدن د ضع موجود از اابلیت میموجود ن دهد مدن در ارائه و

 برخوردار است. باالیی 
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 مالی مناسب  تأمینسازی شرایط مدل

شد، نتایمدن بدون محدودیت سب حل  شرایط م ا سازی در جدون  جهای مقداری و با  صل از بهی ه    87حا

 اابل مشاهده است.
 

 (نبرنامه ریزی برای وضعیت نگهداری در شهر مشهد )میلیارد ریا مسألهحل  87جدون 

 نماد
 هیپا عنوان

 نهیبه وضع موجود وضع

 درآمد )درصد(سهم درآمد )درصد(سهم

1X 2،142 27.40 1،916 24.51 ی دگیآال و سوخت 

2X 3،656 46.77 3،126 40.00 افزوده ارزش 

3X 0 0.00 289 3.70 شهیپ و کسب 

4X 587 7.51 743 9.50 خودرو 

5X 1،432 18.32 1،094 14.00 امالک بر هیپا 

6X 0 0.00 648 8.29 ساختمان پروانه 

 7،816 100.00 7،816 100.00 درآمد مجمو 

 
 (درصد) نگهداری مخارج برای پایه هر سهم مقایسه 88جدون 

  هیبه وضع موجود وضع هیپا ع وان نماد

1X 27.40 24.51 ی دگیآال و سوخت 

2X 46.77 40.00 افزوده ارزش 

3X 0.00 3.70 شهیپ و کسب 

4X 7.51 9.50 خودرو 

5X 18.32 14.00 امالک بر هیپا 

6X 0.00 8.29 ساختمان پروانه 

 100.00 100.00 درآمد مجمو 

 

 

 مخارج توسعه تأمینبهینه سازی برای 

 اابل مشاهده است.  88مالی مخارج توسعه در جدون  تأمیندر این شرایط نتایج حاصل از بهی ه سازی برای 
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 (میلیارد ریان هزار) مالی مخارج توسعه تأمینمقادیر بهی ه م اسب با شرایط  89جدون 

 

 

شانگر عدب دریافت از پایه پروانه شرایط ن ش هایمقادیر بهی ه در این  شه با  سب و پی رط ساختمانی و ک

درصد از  7.85های امالک و درصد درآمد از پایه دارایی 66.51افزایش کارایی وصون است. در این الگو 

 شود.پایه خودرو )نوعی پایه از دارایی( دریافت می

 
 

 مالی مخارج توسعه)درصد( تأمینبهی ه با شرایط   مقادیر  90جدون 

 

 

 بران جمالی از طریق پایه دارایی ملکی  تأمیندر این شییرایط با افزایش نیازم دی م ابع برای مخارج توسییعه، 

 مالی م اسب جایگزین پایه ساخت و ساز شده است.  تأمینتوان گ ت پایه دارایی در شرایط شده است. می

 

 )درصد(سهم درآمد هیپا عنوان نماد

1X 7.80 7،530 ی دگیآال و سوخت 

2X 17.78 17،222 افزوده ارزش 

3X 0 0 شهیپ و کسب 

4X 7.85 7،578 خودرو 

5X 66.51 64،207 امالک 

6X 0 0 ساختمان پروانه 

 100 96،538 درآمد مجمو 

 نهیبه وضع موجود وضع هیپا عنوان نماد

1X 7.80 3.85 ی دگیآال و سوخت 

2X 17.84 10.10 افزوده ارزش 

3X 0.00 1.02 شهیپ و کسب 

4X 7.85 2.50 خودرو 

5X 66.51 1.70 امالک بر هیپا 

6X 0.00 80.83 ساختمان پروانه 

 100.00 100.00 درآمد مجمو 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



180    یشهرکالنتوسعه پایدار ومالی م اسب  تأمینساختار 

 

 برآورد مدل برای شهرداری تبریز

به شرح زیر ارائه شد. الزب به لکر است که گزی ه اون  91داری جدون با توجه به ارااب بودجه )اسمی( شهر

های جاری و جبران )هزی ه به ع وان حداال مخارج مورد نیاز شیییهرداری برای ارائه سیییطح ابلی خدمات

 استهالک( ارائه شده است. 

 تبریزحداال مخارج برای حل مدن برنامه ریزی برای شهر  91جدون 

  (انیر اردیلیم)مخارج برآورد شرح گزی ه ناب

 8،842 موجود وضعیت نگهداشت اون

 30،745 موجود رشد روند ادامه دوب

 

مالی  تأمیندهد در صییورتی که باشیید. نتایج نشییان میمی 92سییازی به شییرح جدون بهی ه مسییألهجواب 

 .نیستنگهداری وضع موجود نیاز باشد، نیازی به اخذ از پایه ساختمان 

سبد  مدن حل سه نتایج با  شان می تأمینو مقای ضع موجود از  دهدمالی موجود ن  شرایطمدن در ارائه و

 اابل ابولی برخوردار است. 

 

 )درصد( تبریزبرنامه ریزی برای وضعیت موجود در شهر  مسألهحل  92جدون 

 روند ادامه نگهداری پایه ع وان نماد

1X 7.00 18.00 سوخت و آالی دگی 

2X  15.50 37.50 افزودهارزش 

3X 1.40 4.50 کسب و پیشه 

4X 4.50 17.50 خودرو 

5X 5.70 22.50 پایه بر امالک 

6X 65.90 0.00 پروانه ساختمان 

 30،745 8،842 )میلیارد ریان(درآمد بهی ه

 

 مالی مناسب  تأمینمدل سازی شرایط 

شرایط ستم بتواند بدون محدودیت یمدن در  سی سهم م تأمینم ابع  زهر کداب اهای مقداری از که  ورد مالی 

نیاز برای شرایط م اسب را برآورد نماید، مورد بهی ه سازی ارار گرفت. در این شرایط نتایج حاصل از بهی ه 

 اابل مشاهده است. 93مالی مخارج ادامه روند موجود در جدون  تأمینسازی برای 
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 (ن)میلیارد ریا در شهر تبریز ریزی برای وضعیت نگهداریبرنامه  مسألهحل  93جدون 

 نهیبه وضع موجود وضع هیپا عنوان نماد

 درآمد )درصد(سهم درآمد )درصد(سهم

1X 2،069 23.40 1،592 18.00 ی دگیآال و سوخت 

2X 4،200 47.50 3،316 37.50 افزوده ارزش 

3X 0 0.00 398 4.50 شهیپ و کسب 

4X 664 7.51 1،547 17.50 خودرو 

5X 1،909 21.59 1،990 22.50 امالک بر هیپا 

6X 0 0.00 0 0.00 ساختمان پروانه 

 8،842 100.00 8،842 100.00 درآمد مجمو 

 

  سیییاختمانی و کسیییب و پیشیییه در شیییرایط جدید  هایمقادیر بهی ه نشیییانگر عدب دریافت از پایه پروانه

درصد از پایه خودرو  دریافت  7.51های امالک و داراییاز پایه درآمد درصد  21.59باشد. در این الگو می

 شود. می
 (درصد) نگهداری مخارج برای پایه هر سهم مقایسه 94جدون 

 

 

 است.مشاهده مقایسه شرایط موجود با وضعیت بهی ه اابل  94در جدون 

 

 مخارج توسعه تأمینبرای بهینه سازی 

 اابل مشاهده است. 95مالی مخارج توسعه در جدون  تأمیندر این شرایط نتایج حاصل از بهی ه سازی برای 

 هنیبه وضع موجود وضع هیپا عنوان نماد

1X 23.40 18.00 ی دگیآال و سوخت 

2X 47.50 37.50 افزوده ارزش 

3X 0.00 4.50 شهیپ و کسب 

4X 7.51 17.50 خودرو 

5X 21.59 22.50 امالک بر هیپا 

6X 0.00 0.00 ساختمان پروانه 

 100.00 100.00 جمع
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182    یشهرکالنتوسعه پایدار ومالی م اسب  تأمینساختار 

 

 

 مالی مخارج توسعه تأمینمقادیر بهی ه م اسب با شرایط  95جدون 

 )درصد(سهم )میلیارد ریال(درآمد هیپا عنوان نماد

1X 8.85 2،721 ی دگیآال و سوخت 

2X 16.84 5،177 افزوده ارزش 

3X 0 0 شهیپ و کسب 

4X 6،75 2،075 خودرو 

5X 67.56 20،771 امالک 

6X 0 0 ساختمان پروانه 

 100 30،745 درآمد مجمو 

 

شانگر عدب دریافت از پایه پروانه شرایط ن ش هایمقادیر بهی ه در این  شه با  سب و پی رط ساختمانی و ک

 6.75های امالک و درصیید درآمد از محل پایه دارایی 67.56افزایش کارایی وصییون اسییت. در این الگو 

 شود.درصد از پایه خودرو )نوعی پایه از دارایی( دریافت می

 

 )درصد(مالی مخارج توسعه تأمینمقادیر بهی ه با شرایط  96جدون 

 وضع بهینه موجودوضع  عنوان پایه نماد

1X 8.85 7.00 سوخت و آالی دگی 

2X 16.84 15.50 ارزش افزوده 

3X 0.00 1.40 کسب و پیشه 

4X 6.75 4.50 خودرو 

5X 67.56 5.70 امالک رپایه ب 

6X 0.00 65.90 پروانه ساختمان 

 100.00 100.00 مجمو  درآمد
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 جمع بندی مدل سازی الگوی مناسب

شده میبا توجه به  ساس مدنبرآوردهای انجاب  شده توان گ ت بر ا شهرداری تأمینسازی انجاب  ای همالی 

 گوی ارائه شده در جدون زیر باشد:مورد مطالعه باید بر اساس ال
 

 )درصد(م اسب مالی تأمین شرایط با بهی ه مقادیر 97جدون 

 میانگین اصفهان تهران شیراز مشهد تبریز عنوان پایه

 10.39 5.50 18.30 11.50 7.80 8.85 آالی دگیسوخت و 

 15.16 10.90 9.80 20.40 17.84 16.84 ارزش افزوده

 0.00 0.00 0 0 0 0 کسب و پیشه

 6.04 2.20 6.70 6.70 7.85 6.75 خودرو

 68.41 81.40 65.20 61.40 66.51 67.56 امالک

 0.00 0.00 0 0 0 0 ساختمان پروانه

 

 و در پایه خودرورا در شهرداری اص هان  درصد باالترین سهم  81.4پایه امالک با  ،مالی تأمیندر سبد 

در  هم  ین. نداشهرداری مشهد باالترین سهم را در بین کالن شهرهای مورد بررسی به خود اختصا  داده

با درصیید باالترین سییهم و شییهرداری تهران  20.4شییهرداری شیییراز با  پایه ارزش افزوده )وصییولی مرکز(

آالی دگی به خود  درصیید باالترین سییهم را در بین کالن شییهرها در وصییولی از طریق پایه سییوخت و18.3

شده میانداختصا  داده سازی انجاب  شهر مت اسب با وضعیت خا  خود . با توجه به مدن  توان گ ت هر 

شم باید نرا ش صل  صون از پایه مورد توجه ارار دهد. در ف صون کتاب ایهای مت اوتی را برای و   در خ

 متوسط نرا پایه مورد نیاز برای وصون بحث خواهد شد.
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 ها مورد مطالعه در شرایط م اسبمالی شهرداری تأمینمقایسه سبد 57شکل

 

 
 مالی شهرداری اص هان در شرایط م اسب تأمینسبد  58شکل 

 

تبریز
مشهد

شیراز
تهران

اص هان

سوخت و 

آالی دگی

پروانه امالکخودروشهکسب و پیارزش افزوده

ساختمان

%20.40. ارزش افزوده

%81.40. امالک

یسوخت و آالی دگ

6%
ارزش افزوده

11%

شهکسب و پی

0%

خودرو

2%

امالک

81%

اصفهان
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 مالی شهرداری مشهد در شرایط م اسب تأمینسبد  59شکل 

 

 مالی شهرداری تهران در شرایط م اسب تأمینسبد 60شکل 

 
 

یسوخت و آالی دگ

8%

ارزش افزوده

18%

شهکسب و پی

0%

خودرو

8%

امالک

66%

مشهد

یسوخت و آالی دگ

18%

ارزش افزوده

10%
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0%
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186    یشهرکالنتوسعه پایدار ومالی م اسب  تأمینساختار 

 

 

 
 مالی شهرداری تبریز در شرایط م اسب تأمینسبد  61شکل 

 

 

 
 مالی شهرداری شیراز در شرایط م اسب تأمینسبد  62شکل 

یسوخت و آالی دگ

9%

ارزش افزوده

17%

شهکسب و پی

0%

خودرو

7%

امالک

67%

تبریز

یسوخت و آالی دگ

12%

ارزش افزوده

20%
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0%
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61%
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مالی  مینتأمالی را در سییبد  تأمینباالترین سییهم به طور متوسییط بر امالک عوارض توان گ ت پایه می

 بررسی دارد.های مورد شهرداری

 
 متوسط سهم م اسب هر عوارض در سبد تأمین مالی شهرداری های مورد بررسی63شکل

یسوخت و آالی دگ

10%

ارزش افزوده

15%

شهکسب و پی

0%

خودرو

6%
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 فصل ششم: 

 

مالی الگوی مناسب برای شهرهای مورد  تأمینبرآورد توان 

 مطالعه

 

 مقدمه

ان . در این فصللپ توو تحلیپ قرار گرفت مورد ت زی شللد   نظری مدل مماسللا ارا   مبانیفصللپ جم    در

. همچمین الزم اسللت برروردی از بررسللی اواهد شللدهای شللدرداری مالی هر جای  برای جبران هزیم  تأمین

شدرداری ستقالل مالی  شود. در ادام  با توج  ب  ا شد  برای هر متوسط نرخ هر جای  ان ام  ها موضوع مطرح 

لی مماسا( بر اساس ما تأمین)الگوی  سد  هر جای  در شرایط 98در جدول  شود.یک از شدرها، بررسی می

های اسللتاراش شللد  م یار داد  ،کالن شللدرهای مورد بررسللی قابپ مهللاهد  اسللت 1394های بودج  داد 

 این فصپ قرار می گیرد. برروردها در

 

 (ریال)میلیارد  1394مالی شدرداری های مورد مطال   در سال  تأمینبررورد نیاز  1جدول 

 اصفهان تهران شیراز مشهد تبریز عوارض

 1430 31510 3190 7230 2520 سوات و رالیمدگی

0480 ارزش افزود   01654  0565  01688  0283  
0192 اودرو  0728  0186  01154  057  
 21160 112270 17010 61650 19250 امالک

 26000 172200 27700 92700 28500 1394کپ بودج  مصوب 
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      189  مالی الگوی مماسا برای شدرهای مورد مطال   تأمینفصپ شه : بررورد توان   

 آالیندگی عوارض سوخت و  برآورد

 های انرژی به عنوان پایه اخذ عوارض میزان مصرف حامل برآورد

های انرژی در شلللدرهای مورد مطال   مبمای ا للللی بررورد بوارال بر رالیمدگی های مصلللرا لامپداد 

انرژی، برروردی از مصرا هر شدر ارا   و  یهاولی با توج  ب  بدم تفکیک مصرا محلی لامپ ،باشدمی

های نفتی  توان گفت فروش محلی فرروردذکر اسلت نمی. شلایان اواهد گرفتمبمای تصلمی  گیری قرار 

صرا محلی  صرا را کاهش می، لذا ابتبار داد داردمبمای م ساس داد  دهد.های م ستاراش بر این ا های ا

هور) شد  از ترازنام  انرژی صرا فررورد ی برروردها می( مبما1392ک شد م سط ر شد. متو ها برای گاز با

ساالن  می 12در د و برق  8در د، گازو یپ  7.5در د، بمزین  5.8طبی ی  شد. نرخ در د ب   ورت  با

 .استفاد  شد 1394رشدهای ارا   شد  برای بررورد میزان مصرا سال 

 : میزان مصرف گاز طبیعی برآورد 

ندایی گاز طبی ی در نقاط شللدری، مصللرا باش اانگی، بمومی ت اری و لمپ و برای بررورد مصللرا 

شد تا بتوان CNGنقپ) شدری ب( جمع  صرا در نقاط  ست رورد. نکت  قابپ توج    برروردی از مبمای م د

مورد بررسی  هایسد  باالی مصرا گاز طبی ی ب  نسبت جم یت استاندا ب  کپ جم یت کهور است. استان

. برای بررورد سد  انددر د جم یت کهور، بیش از نیمی از مصرا را ب  اود ااتصاص داد   42با داشتن 

. لذا ستامصرا شدر مرکزی از نسبت جم یتی شدر ب  استان استفاد  شد. هدا بررورد جتانسیپ بوارال 

ستفاد  کردتوان می مصرا در د بررورد میزان  5.8. با توج  رشد مصرا ساالن  از م یار سد  جم یتی ا

 دست رمد.  برای هر کالن شدر ب 1394در سال 
 ) میلیون متر مک ا(1392مصرا ندایی گاز طبی ی ب  تفکیک استان و نوع مصرا در سال  2جدول 

 جمع سایر حمل و نقل عمومی تجاری خانگی استان / شرح

 5،292 1،429 520 458 2،885 رذربای ان شرقی

 11،064 6،186 449 465 3،965 ا فدان

 15،323 2،340 797 1،821 10،363 تدران

 7،012 2،001 612 614 3،781 اراسان رضوی

 4،174 1،467 412 254 1،717 فارس

 42،885 13،424 2،790 3،618 22،710 جمع

 41 37 42 56 51 )در د(سد  در کپ کهور

 105،132 36،579 6،665 6،741 44،962 جمع کپ کهور

 وزارت نیرو و محاسبات نویسمد 1392ممبع: ترازنام  انرژی       
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190      یهدرکالنتوس   جایدار ومالی مماسا  تأمینسااتار 

 )متر مک ا( بررورد مصرا ندایی گازطبی ی در شدرهای مورد بررسی 3جدول 

سهم از کل مصرف  1392مصرف گاز  )درصد(سهم جمعیت نام شهر

 )درصد(کشور

برآورد مصرف 

 کهور استان 1394در سال 

 1،735،620،153 2.68 1،550،541،337 2.79 40 تبریز

 2،073،951،650 3.20 1،852،794،667 3.45 38 ا فدان

 9،726،388،975 15.03 8،689،210،100 15.20 67 تدران

 2،588،466،547 4 2،312،443،983 5.16 46 مهدد

 876،370،880 1.35 782،918،586 2.82 33 شیراز

 17،000،798،205 26.26 15،187،908،674 29.41 29 جمع

  100 57،828،000،000   کپ کهور

 1390وزارت نیرو و سرشماری نفوس و مسکن 1392ممبع: ترازنام  انرژی      

  میزان مصرف بنزین برآورد

برای بررورد مصلللرا بمزین در نقاط شلللدری، مصلللرا باش بمومی و لمپ و نقپ جمع شلللد تا بتوان 

دست رورد. نکت  قابپ توج  سد  باالی مصرا از کپ کهور   مبمای مصرا در نقاط شدری ببرروردی از 

 . دنداردر د مصرا را  45در د جم یت کهور  42های مورد بررسی با داشتن است. استان

 )هزار لیتر( 1392مصرا بمزین ب  تفکیک باش و استان در سال  4جدول 

 جمع حمل و نقل صنعتی عمومی استان / بخش

 979591 978082 - 1509 رذربای ان شرقی

 1813383 1808298 2391 2694 ا فدان

 4952838 4924620 15755 12463 تدران

 1753372 1749539 2429 1404 اراسان رضوی

 1649130 1646629 897 1604 فارس

 11148314 11107168 21472 19674 جمع

 45 45 73 47 )در د(سد  در کپ کهور

 24992802 24817356 29392 41690 کپ کهور

 وزارت نیرو 1392ممبع: ترازنام  انرژی                       
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      191  مالی الگوی مماسا برای شدرهای مورد مطال   تأمینفصپ شه : بررورد توان   

برای بررورد سد  مصرا شدر مرکزی، از نسبت جم یتی شدر ب  استان استفاد  شد. بررورد ان ام شد  

شدر مورد بررسی است. با توج  رشد مصرا  کالن 5در د از کپ مصرا بمزین سد   17.7نهان می دهد 

 دست رمد.   برای هر کالن شدر ب 1394در د بررورد میزان مصرا در سال  7.5ساالن  

 بررورد مصرا بمزین در شدرهای مورد بررسی )لیتر( 5جدول 

 نام شهر
مصرف بنزین  )در د(سهم جمعیت

1392 

سهم از کل مصرف 

 )در د(کشور

برآورد مصرف 

 کهور استان 1394در سال 

 393،485،169 1.71 337،350،111 2.79 40 تبریز

 967،350،845 4.20 829،347،432 3.45 38 ا فدان

 1،481،930،700 6.43 1،270،516،718 15.20 67 تدران

 728،278،119 3.16 624،381،103 5.16 46 مهدد

 503،581،932 2.18 431،740،339 2.82 33 شیراز

 4،074،626،765 17.67 3،493،335،704 29.41 29 جمع

 23،057،250،566 100 19،767،876،000   کپ کهور

 1390وزارت نیرو و سرشماری نفوس و مسکن 1392ممبع: ترازنام  انرژی        

 

 میزان مصرف نفت گاز  برآورد

اانگی، بمومی، ت اری و لمپ و نقپ جمع شد برای بررورد مصرا نفت گاز در نقاط شدری، مصرا     

 42های مورد بررسللی با داشللتن دسللت رورد. اسللتان  تا بتوان برروردی از مبمای مصللرا در نقاط شللدری ب

  .  استدر د مصرا را ب  اود ااتصاص داد 34جم یت کهور از در د 

ستان     شدر ب  ا سبت جم یتی  شدر مرکزی از ن صرا  سد  م ست.برای بررورد  شد  ا ستفاد   ای هداد  ا

دهد سد  مصرا شدرهای مرکزی باالتر از سد  جم یتی های اولی  نهان میبا توج  ب  بررورد 104جدول 

ستمی سیپ مد نظر محقق بود  ا شد. در این تحقیق هدا بررورد لداقپ جتان سد  جم یت ،با ی لذا از م یار 

هان میتوان می شد  ن ستفاد  کرد. بررورد ان ام  سد   26.3دهد ا صرا نفت گاز  کالن  5در د از کپ م

 1394در د بررورد میزان مصرا در سال  8رشد مصرا ساالن  ب  با توج   شدر مورد بررسی بود  است.

 دست رمد.   برای هر کالن شدر ب
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 )هزار لیتر(1392مصرا نفت گاز ب  تفکیک باش های مصرا کممد  و استان در سال  6جدول 

 جمع حمل و نقل سایر* تجاری عمومی خانگی استان / بخش

 3،305،729 2،181،745 226،926 1،464 16،020 280 ا فدان

 4،074،600 1،856،201 1،106،220 13،850 138،553 28،294 تدران

 2،366،564 1،342،922 2،037،702 5،861 8،644 4،233 اراسان رضوی

 2،833،723 1،312،197 1،004،904 1،641 19،261 267 فارس

 3،670،387 7،530،060 1،500،357 25،983 204،853 33،382 جمع

 34 39 30 13 31 28 سد  در کپ کهور

 39،959،665 19،448،775 5،876،109 201،017 671،576 118،084 کپ کهور

 باشد.های کهاورزی  م تی کهتیرانی و نیروگاهدا میممظور مصرا در باش  

  وزارت نیرو1392ممبع: ترازنام  انرژی  
 

 بررورد مصرا نفت گاز در شدرهای مورد بررسی )لیتر( 7جدول 

 نام شهر
مصرف نفت گاز  )در د(سهم جمعیت

1392 

سهم از کل مصرف 

 )در د(کشور

برآورد مصرف 

 کهور استان 1394در سال 

 1،791،844،333 2.68 1،550،541،337 2.79 40 تبریز

 2،141،135،837 3.20 1،852،794،667 3.45 38 ا فدان

 10،041،468،422 15.03 8،689،210،100 15.20 67 تدران

 2،672،318،078 4.00 2،312،443،983 5.16 46 مهدد

 904،760،291 1.35 782،918،586 2.82 33 شیراز

 17،551،526،961 26.26 15،187،908،674 29.41 29 جمع

 
 میزان مصرف برق  برآورد

برای بررورد مصرا برق در نقاط شدری، مصرا اانگی، بمومی، ت اری و لمپ و نقپ جمع شد تا بتوان 

 دست رورد.   برروردی از مبمای مصرا در نقاط شدری ب

صرا ب   سد  ک  م هورنکت  قابپ توج   ستاندا ب  کپ جم یت ک سبت جم یت ا شدمی ن ستان .با های ا

 اند.در د مصرا را ب  اود ااتصاص داد  40در د جم یت کهور  42مورد بررسی با داشتن 
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 (وات سابت)گیگا  1392فروش برق وزارت نیرو ب  تفکیک باش و استان در سال  8جدول 

 جمع روشنایی معابر کشاورزی (2)صنعتی تجاری عمومی خانگی استان

 6،770 165 988 2،633 474 527 1،984 رذربای ان شرقی

 20،350 285 2،582 11،940 833 1،122 3،588 ا فدان

 28،749 415 2،127 6،510 4،619 4،771 10،306 تدران

 14،009 285 4،830 3،516 860 850 3،669 اراسان رضوی

 11،225 244 3،773 2،105 642 1،022 3،438 فارس

 81،103 1،394 14،300 26،703 7،429 8،292 22،985 جمع

 40 37 43 38 56 47 36 سد  در کپ کهور

 203،088 3،765 33،103 70،634 13،377 17،831 64،379 کپ کهور

 وزارت نیرو 1392ممبع: ترازنام  انرژی 

 

سد  جم یتی رندا  شدرهای مرکزی کمتر از  صرا  هانمیسد  م شد  ن شد. بررورد ان ام  دهد می با

 12رشد مصرا ساالن   ب  است. با توج بود  کالن شدر مورد بررسی  5در د از کپ مصرا سد   21.6

 دست رمد.   برای هر کالن شدر ب 1394در د بررورد میزان مصرا در سال 

 
 (ات سابتو بررسی )کیلوبررورد مصرا برق در شدرهای مورد  9دول ج

سهم از کل مصرف  1392مصرف برق  )در د(سهم جمعیت نام شهر

 )در د(کشور

برآورد مصرف در 

 کهور استان 1394سال 

 1،502،723،991 1.25 1،197،962،366 2.79 40 تبریز

 2،640،981،758 2.20 2،105،374،488 3.45 38 ا فدان

 16،536،398،538 13.79 13،182،715،671 15.20 67 تدران

 3،113،496،030 2.60 2،482،059،973 5.16 46 مهدد

 2،102،922،148 1.75 1،676،436،661 2.82 33 شیراز

 25،896،522،465 21.60 20،644،549،159 29.41 29 جمع

 کپ کهور
  

95،586،451،000 100 
 

 1390وزارت نیرو و سرشماری نفوس و مسکن 1392ممبع: ترازنام  انرژی  
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 پتانسیل اخذ عوارض در شهرهای مورد بررسی  برآورد

هر یک از لامپ های انرژی می باشلللد. لذا براسلللاس  مبمای بادالن  ااذ بوارال میزان انتهلللار رالیمدگی 

سط بوارال  سد  هر باش متو صرا لامپ های انرژی و  سید کربن هر والد از م هار دی اک شااص انت

 بررورد می شود. 

 )تن(1392)ممتاا( در باش انرژی کهور در سال  میزان انتهار گازهای رالیمد  10جدول 

 وزارت نیرو1392ممبع: ترازنام  انرژی 
  

 )تن( 1392میزان انتهار گازهای ممتاا رالیمد  ناشی از تولید و مصرا انرژی کهور در سال  11جدول 

 SO2 CO CO2 N2O بخش/ گاز

 537 138205055 46450 50646 اانگی و ..

 267 93437617 15669 171867  م ت

 6132 135987919 8897621 417993 لمپ و نقپ

 4087 12937229 14141 61659 کهاورزی

 62 27052693 ● ● جاالیهگاهی

 803 179825215 162708 910658 نیروگاهی

 2E+06 9136589 587445727 11888 جمع

 وزارت نیرو1392ممبع: ترازنام  انرژی         باشدداد  در دسترس نمی ●     
 

شد   هر  ست 1392سال  مربوط ب رارین ترازنام  انرژی ممت سال لذا داد  ،ا شد   هر  این  1392های ممت

شد. با توج  ب  دادهای لا پ می ستفاد   ن توان متوسط تولید گاز دی اکسید کربترازنام  برای برروردها ا

برای هر لامپ انرژی را بررورد کرد. در  لورتی ک  فرال شلود میزان انتهلار رالیمد  در دو سلال گذشلت  

 .کرداستفاد   توانمی 1394 برای سال نکرد  است از این شااصتغییر جیدا 

 الیمد ر     

 سوات 
NOX SO2 SO3 CO SPM CO2 CH4 N2O 

 2،728 28،131 59،460،393 32،491 8،747،515 - 37،490 337،405 بمزین

 89 446 10،695،282 - 3،204 - 9،857 2،053 نفت سفید

 7،694 5،302 114،314،426 312،846 165،021 8،103 569،461 864،950 نفت سفید

 658 515،092 گاز طبی ی
 

71،782 28،799 304،924،289 21،079 566 

 811 4،223 98،051،337 37،380 149،067 6،516 995،357 227،338 سایر

 11،888 59،181 587،445،727 411،516 9،136،589 14،619 1،612،823 1،946،838 جمع
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 ها و باش نیروگاهیبررورد متوسط انتهار دی اکسید کربن فررورد  12جدول 

 

 نیرو وزارت1392ممبع: ترازنام  انرژی  

 

سد   شد   سبد  تأمینبا توج  ب  برروردهای ان ام  شدرداری تأمینمالی هر فررورد  در  د های مورمالی 

میزان تولید و مصرا برق یکسان در  110بررسی بررورد شد  است. در برروردهای ان ام شد  در جدول 

 نظر گرفت  شد  است.

 
 سد  مصرا هر لامپ انرژی در تولید دی اکسید کربن ب   ورت محلی 13جدول 

 شیراز مشهد تهران اصفهان تبریز 

 34 51 50 46 58 (در دگازطبی ی)

 20 15 16 15 13 (در د)بمزین

 19 14 7 21 13 (در د)نفت گاز

 26 20 26 19 16 (در د)برق 

 100 100 100 100 100 کپ

2Co )تن( 
 7،422،908 14،716،898 56،530،606 13،124،561 8،644،489 کپ

 4.92 5.32 6.93 7.08 5.78 سران 

 

 های انرژی در شهر تبریز عوارض دریافتی از حامل برآورد

شرح جدول زیر بررورد کرد. میهای با توج  ب  داد  توان ب   ورت محلی نرخ بوارال هر فررورد  را ب  

 ییرمیزان مصرا تغ  سادگی فرال شد  است، در اثر افزایش قیمت فررورددر برروردهای ان ام شد  برای 

 CO2(تن) میزان مصرف 1392مصرف در سال 
متوسط انتشار 

2CO(Kg/L) 

 2.38 59,460,393 24,992,802 بمزین )هزار لیتر(

 2.21 10,695,282 4,843,357 نفت سفید )هزار لیتر(

 2.86 114,314,426 39,959,665 نفت گاز )هزار لیتر(

 2.90 304,924,289 105,132,200 گازطبی ی)هزار متر مک ا(

 0.89 179,825,215 203,087,974 نیروگاهی)تولید(مگاوات سابت

  669,219,605 378,015,998 جمع
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صوص مینمی کمد همداد کرد بوارال و ولی در جدت بدیم . در این ا صرا و کاهش توان جی سازی م

ستفاد  صرا از ممابع محلی ان ام  اثرات رالیمدگی ا ست م شد  ا صوص انرژی برق نیز فرال  شود. در ا

 ال شللد  اسللت مصللرا فررورد  قبپ و ب د از ابمال بوارال رالیمدگی تغییردر این شللرایط فر شللود.می

 کمد. نمی
 بررورد نرخ بوارال بر رالیمدگی و سوات در شدر تبریز 14جدول 

 

 

 های انرژی در شهر اصفهان عوارض دریافتی از حامل برآورد

توان ب   ورت محلی نرخ بوارال هر فررورد  را استاراش شد  برای شدر ا فدان میهای با توج  ب  داد 

شرح جدول زیر بررورد  ست، در اثر افزایش ب   شد  ا سادگی فرال  شد  برای  کرد. در برروردهای ان ام 

توان جیهللمداد کرد در میزان مصللرا رن تغییری لا للپ ناواهد شللد. در این اصللوص می  قیمت فررورد

سازی مصرا و کاهش اثرات رالیمدگی استفاد  شود. در اصوص انرژی بدیم  لی در جدتبوارال و و

 شود. برق نیز فرال شد  است مصرا از ممابع محلی ان ام می

 کمد. ینم در این شرایط فرال شد  است مصرا فررورد  قبپ و ب د از ابمال بوارال رالیمدگی تغییر

 

 

 جمع برق نفت گاز بمزین گازطبی ی تبریز

 بررورد مصرا)شدر(
  سابت( )مگا وات )هزار لیتر( )هزار لیتر( )هزار متر مک ا(

1,735,620 458,618 389,850 1,585,801 - 

 - 0.89 2.86 2.38 2.90 متوسط انتهار )کیلو گرم(

 8,644 1,404 1,115 1,091 5,034 تن(هزار )co2انتهار 

 - 16 13 13 58 سد  انتهار رالیمدگی

 مالی تأمینسد  

 ریال(میلیارد)
1,467 318 325 409 2,520 

 - 258 834 694 846 نرخ بوارال)ریال(

 - 700 3000 10000 2700 متوسط قیمت )ریال(

  958 3834 10694 3546 قیمت جدید

 - 37 28 7 31 افزایش قیمت
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 بررورد نرخ بوارال بر رالیمدگی و سوات در شدر ا فدان 15جدول 

 جمع برق نفت گاز بنزین گازطبیعی اصفهان

 بررورد مصرا)شدر(
  )مگا وات سابت( )هزار لیتر( )هزار لیتر( )هزار متر مک ا(

2،073،952 802،324 958،415 2،776،771  

  2.90 2.38 2.86 0.89 (Kgمتوسط انتهار )

انتهار دی 

 اکسیدکربن

 13،124 2,459 2,742 1,909 6،015 )تن(

  19 21 15 46 سد 

 1،430 268 299 208 655 (ریال اردمیلیمالی) تأمینسد  

  96 312 259 316 نرخ بوارال)ریال(

  700 3000 10000 2700 متوسط قیمت )ریال(

  796 3312 10259 3016 قیمت جدید

  14 10 3 12 افزایش قیمت

 

 های انرژی در شهر تهران عوارض دریافتی از حامل برآورد

زان مصللرا رن در می  در اثر افزایش قیمت فرروردای سللادگی فرال شللد در برروردهای ان ام شللد  بر

 تغییری لا پ ناواهد شد. 

 بررورد نرخ بوارال بر رالیمدگی و سوات در شدر تدران 16جدول 
 جمع برق نفت گاز بنزین گازطبیعی 

 بررورد مصرا)شدر(
  مگا وات سابت هزار لیتر هزار لیتر هزار مترمک ا

9،726،388.98 3،854،101.79 1،468،240.88 16،884،807.55  

  2.90 2.38 2.86 0.89 (Kgمتوسط انتهار )

دی انتهار 

 اکسید کربن

تنهزار  28،210 9،170 4،200 14،951 
56،531 

 26 7 16 50 سد 

 سد  تامین مالی

 ریال(ارد )میلی
15،724 5،111 2،341 8،333 31،510 

  494 1،595 1،326 1،617 نرخ بوارال)ریال(

  700 3000 10000 2700 متوسط قیمت )ریال(

  1194 4،595 11،326 4،317 قیمت جدید

  71 53 13 60 افزایش قیمت
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توان جیهللمداد کرد بوارال و للولی در جدت بدیم  سللازی مصللرا و کاهش اثرات در این اصللوص می

 رالیمدگی استفاد  شود.

 

 های انرژی در شهر مشهد عوارض دریافتی از حامل برآورد

توان ب   ورت محلی نرخ بوارال هر فررورد  را ب  های استاراش شد  برای شدر مهدد میب  داد  با توج 

کرد. در برروردهای ان ام شللد  برای سللادگی فرال شللد  اسللت، در اثر افزایش شللرح جدول زیر بررورد 

 دتوان جیهللمداد کررن تغییری لا للپ ناواهد شللد. در این اصللوص می در میزان مصللرا  قیمت فررورد

سازی مصرا و کاهش اثرات رالیمدگی استفاد  شود. در اصوص انرژی بوارال و ولی در جدت بدیم 

 شود.برق نیز فرال شد  است مصرا از ممابع محلی ان ام می
 بررورد نرخ بوارال بر رالیمدگی و سوات در شدر مهدد 17جدول 

 

 مد. کنمی در این شرایط فرال شد  است مصرا فررورد  قبپ و ب د از ابمال بوارال رالیمدگی تغییر

 

 

 

 جمع برق نفت گاز بنزین گازطبیعی 

 بررورد مصرا
  مگا وات سابت هزار لیتر هزار لیتر هزار متر مک ا

2،588،466.55 942،467.40 721،550.41 3،278،474.67  

  2.90 2.38 2.86 0.89 (Kgمتوسط انتهار)

انتهار 

2co 

 2،903 2,064 2،242 7،507 هزارتن
14،717 

 20 14 15 51 سد 

 سد  تامین مالی

 ریال(ارد)میلی
3،688 1،101 1،014 1،426 7،230 

  435 1،405 1،169 1،425 نرخ بوارال)ریال(

  700 3000 10000 2700 متوسط قیمت )ریال(

  1135 4،405 11،169 4،125 قیمت جدید

  62 47 12 53 افزایش قیمت
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 انرژی در شهر شیرازهای عوارض دریافتی از حامل برآورد

توان ب   ورت محلی نرخ بوارال هر فررورد  را ب  می شیرازشد  برای شدر های استاراش با توج  ب  داد 

بررورد کرد. در برروردهای ان ام شللد  برای سللادگی فرال شللد  اسللت، در اثر افزایش شللرح جدول زیر 

توان جیهللمداد کرد رن تغییری لا للپ ناواهد شللد. در این اصللوص می در میزان مصللرا  قیمت فررورد

سازی مصرا و کاهش اثرات رالیمدگی استفاد  شود. در اصوص انرژی بوارال و ولی در جدت بدیم 

 شود.  است مصرا از ممابع محلی ان ام میبرق نیز فرال شد
 بررورد نرخ بوارال بر رالیمدگی و سوات در شدر شیراز 18جدول 

 
 جمع برق نفت گاز بنزین گازطبیعی

 بررورد مصرا
  مگا وات سابت هزار لیتر هزار لیتر مک امترهزار

876،371 631،624 498،930 2،203،480  

  2.90 2.38 2.86 0.89 (Kgانتهار )متوسط 

انتهار 

2co 

( تنهزار ) 2،542 1،503 1،427 1،951 
7،423 

 26 19 20 34 (در د)سد 

 سد  تامین مالی

 ریال( ارد)میلی
1،092 646 613 838 3،190 

  381 1،229 1،022 1،246 نرخ بوارال)ریال(

  700 3000 10000 2700 متوسط قیمت )ریال(

  1081 4،229 11،022 3،946 قیمت جدید

  54 41 10 46 افزایش قیمت

 

 شللد  اسللت مصللرا فررورد  قبپ و ب د از ابمال بوارال رالیمدگی تغییر،در این شللرایط فرال شللد

 کمد. نمی

 

 های انرژیجمع بندی دریافت عوارض از حامل

بتوان افزایش نرخ را ب   للورت محلی  116جدول  طبقک   یهای ان ام شللد  در  للورتب  بررورد با توج 

ای هتوج  ب  این موضلللوع ک  بمزین و نفت گاز لامپو نیز  های انرژی ب  مرلل  اجرا گذاشلللتبرای لامپ

لذا  ،ودشلللیین وان انتظار داشلللت برای این دو لامپ انرژی قیمت محلی ت تد، نمیمباشلللجایی می قابپ جاب

ی ک  اهم  شدرها و ب   ورت ت رف  دو قسمتی است. ب  گون  دریکسان جیهمداد جژوههگران افزایش قیمت 
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در د ت رف  ب  شدرداری محپ جرداات  50افزایش نرخ بمومی برای رن در نظر گرفت  شود و ب  بموان مثال

 رالیمدگی هر شدر توسط مقام مرکزیهای برابری ساز متماسا با سد  در د دیگر ب   ورت گرنت 50و 

سازی مصرا و ربایت ها جرداات شود. در این اصوص دولت مرکزی در جدت تهویق بدیم ب  شدرداری

 تاصیص گرنت را مهروط سازد.  دتوانسازی مصرا انرژی میالگوی بدیم 

م مانمد بمزین و نفت گاز الز ،دمباشللمیی ک  قابپ نقپ و انتقال یهاشللایان ذکر اسللت در اصللوص نداد 

 للورت نوبی ت ارت داالی شللکپ  ای بمپ شللود. در ریر ایناسللت قیمت ابمال شللد  ب   للورت ممطق 

های ناشلللی از لمپ و نقپ فررورد  را اواهد گرفت. همچمین افزایش نرخ باید تا سلللقفی باشلللد ک  هزیم 

 جوشش ندهد.

 بررورد افزایش قیمت لامپ های انرژی در کالن شدرهای مورد بررسی 19جدول 

 شیراز مهدد تدران ا فدان تبریز 

 گاز

 طبی ی

 46 53 60 12 31 در د افزایش

 3،946 4،125 4،317 3،016 3،546 قیمت ندایی

 بمزین
 10 12 13 3 7 افزایش در د

 11،022 11،169 11،326 10،259 10،694 ندایی قیمت

نفت 

 گاز

 41 47 53 10 28 افزایش در د

 4،229 4،405 4،595 3،312 3،834 ندایی قیمت

 برق
 54 62 71 14 37 افزایش در د

 1081 1135 1194 796 958 ندایی قیمت

 

 عوارض دریافتی از خودروها برآورد

سی ساس برر سازی فرهمگ ما ( ودر د در 2های ان ام گرفت  با توج  ب  جریم  باالی بدم جرداات )بر ا

کممد. جیهلللمداد مهلللاص بیهلللتر دارندگان اودرو بوارال سلللالیان  مذکور را جرداات می ،ان ام شلللد 

این بوارال بر جای  سلللاالن  و واگذاری جالک گذاری اودروها در سلللطب شلللدر ب  جژوههلللگران، تقویت 

محلی اود را در اصللوص کمترل ترافیک ب  شللکپ  ک  بتواند سللیاسللتدای اسللتشللدرداری کالن شللدرها 

مماسلللبی ابمال کمد. برای بررورد جتانسلللیپ بوارال، دادهای جالک گذاری اودروهای سلللواری از طریق 

شمار  همدادی مرکز  ست. الگوریت  جی ساات الزم ا سال  ساس مدل و  گذاری اودرو جلیس راهور ناجا بر ا

سمد  س نوی سال  صاد و بر جای  ارزش روز اودروها ) سمی ابالمی وزارت اقت اات، نوع اودرو و ارزش ر
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ستوار بود. لذا الزم دارایی(  های جالک گذاری اودروها بدون اطالبات هویتی اودرو  سر جمع داد بودا

های شللمار  گذاری با طرح مطرح شللد  برای دریافت داد  . تقاضللایگیردقرار نویسللمد  و مالک در ااتیار 

این موضللوع ک  ارا این دادهای مذکور  ها ب  سللران ام مهللاصللی نرسللید.داد  مسللا پ محرمان  بودن این

هد هاص ن ست نیز م ضوع دال .محرمان  ا ا و هپ محرمان  بودن داد یبا توج  ب  جیگیری زمان بر لقوقی مو

ویسللمد  نمذکور در زمان دیگری قابپ طرح اسللت. لذا  یجیگیر ،بمدی نتایجبرای جمعنویسللمد  زمان اندک 

 . نمودها اقدام ب  تامین جتانسیپ ااذ بوارال اودروها بر اساس دادهای ممتهر شد  شدرداری
 

 

 بررورد افزایش بوارال اودرو در کالن شدرهای مورد بررسی)میلیارد ریال( 20جدول 

 برنامه 1394 برآورد بودجه 
افزایش 

 (در د)نرخ

 34 1860 50 شیراز

 9 570 60 اصفهان

 16 11540 740 تهران

 33 7280 220 مشهد

 38 1920 50 تبریز

 

 عوارض دریافتی از امالک برآورد

ها هزیم  برای جبران، 118سللازی ان ام گرفت  با توج  ب  بررورد الزم اسللت ب  شللرح جدول بر اسللاس بدیم 

سمت  شود. لذا در این ق شدروندان دریافت  سی میبوارال از محپ دارایی ریر ممقول  شود ک  ریا جای  برر

طور متوسط در کالن شدرهای مورد بررسی   های جیش بیمی شد  را دارد و بمالی هزیم  تأمینامالک توان 

 نرخ متوسط دریافت بوارال ا  میزان اواهد بود.
 

 1394مالی شدرداری های مورد مطال   از محپ بوارال بر امالک در سال  تأمیننیاز  21جدول 

 اصفهان تهران شیراز مشهد تبریز )میلیارد ریال( عوارض

 21160 112270 17010 61650 19250 سد  جای  امالک

 26000 172200 27700 92700 28500 1394کپ بودج  مصوب 

 81 65 61 67 68 سد  )در د(
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مورد  یجتانسلللیپ بوارال بر امالک، الزم اسلللت ارزش روز امالک موجود در شلللدرهابرای بررورد 

بررورد از طریق نمون  گیری از درج  ابتماد قابپ  ،بررسلللی بررورد شلللود. با توج  ب  ناهمگن بودن امالک

را بررن داشللت ک  ارزش امالک شللدر را بر اسللاس ارزش کپ امالک  نویسللمد لذا  ،قبولی براوردار نهللد

ه  موجود ساس نق شدر( بر ا ستفاد  در طرح تفصیلیGISهای های )الی )محدود   شدر  ( مورد ا )یا جامع( 

های داد  ،های جای  امالک )جارسلللپ( و ارزش روز هر ملکد. برای لصلللول نتی   مطلوب داد مبررورد کم

بر اسللاس  ،ارزش گذاری امالک های موجود اسللتاراش شللد.جای  امالک )مسللالت امالک( بر اسللاس الی 

قانون مالیات  64ع ماد  والگوریت  ارزش گذاری مورد اسلللتفاد  ادار  کپ امور مالیاتی)کمسلللیون موضللل

ای از ارزش روز )برداشللت میدانی از سللطب های ممطق با این تفاوت ک  ب  جای قیمتان ام شللد، مسللتقی ( 

 شدر( استفاد  شد. 
 

 امالک ارزش بر عوارض پایه عنوان به تبریز شهر امالک روز ارزش برآورد

ساس الگوی  ست  تأمینبر ا سا الزم ا شدر تبریز وج  1925مالی مما میلیارد ریال از جای  ارزش امالک در 

مالی برای ااذ مقادیر بدیم  را اواهد داشت؟ بررسی  تأمینااذ شود. ریا ظرفیت اقتصادی شدر تبریز توان 

 شود متوسط نرخ رن اقدر باید باشد.می

 مرالپ زیر ان ام شد:این موضوع برای بررسی 

 های مربوط ب  امالک شدر و کاربری رن جمع روری شد. های موجود داد در ابتدا بر اساس نقه  -1

س ،با توج  ب  این موضلوع ک  هر ملک لداقپ ب  یک م بر با برال مهلاص دسلترسلی داد -2 ط متو

الک با بمدی امدفترا  قیمت ممطق توج  ب  دسلللت  بمدی مورد اسلللتماد  قیمت روز امالک م ابر و گذرها با

 برداشت میدانی مهاص شد.

 توان ارزش روز هر ملک را با توج ب  ت ریف قبپ می نگا با نسلللبت دادن قیمت روز ب  هر ملک با  -3

 ب  کاربری رن بررورد کرد.

شت میدانی بشایان ذکر  -4 شدر با بردا ست قیمت بر م ابر ا لی  ساس بیش  ا ست رمد. بر این ا از  د

 و قیمت روز امالک جرسش شد. نقط  در شدر تبریز انتااب 1560

های اسللتاراش شللد  در مرلل  قبپ وارد الی  کاربری مماطق شللدرداری تبریز شللد. در ادام  با داد  -5

شدر، داد  324164 ب  وجود توج  ساملک )جارسپ( در الی  امالک  شما ی قیمت، قیمتدای یهای قیمت، کد 

شدبمدی و قیمت ممطق  شد  در نزدیکترین فا ل  از ملک وارد الی   ساات   قل   4 برای هر ملک. رجارتمان 
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داد  وارد نرم افزار کرد  است.  1.300.000اطالباتی وارد نرم افزار شد. برای لصول نتی   الزم در لدود 

تبریز در لدود های موجود مسللالت بررسللی در شللدر بر اسللاس داد اسللت.   ج ب  شللرح جداول زیر قابپ مهللاهداینت

توان گفت می دهد.برروردی از مسلللالت مماطق شلللدر تبریز را درااتیار قرار می 119های جدول داد  هکتار می باشلللد.16081

شد  در لدود  شد  ممطق  متر مربع می 500متوسط مسالت امالک بررسی  باالترین متوسط  9باشد. همچمین در مماطق بررسی 

شدرداری تبریز  7مسالت را دارد و ممطق   سد  مسالت را در بین مماطق  هترین  کمترین  10و  3همچمین ممطق   باشد،دارا میبی

 د. نمتوسط هر ملک را دار

 )متر مربع(تبریزبررورد مسالت کپ کاربری امالک شدر  22جدول 

 متوسط مساحت هر پالک )درصد(سهم مساحت تعداد منطقه

1 36،770 15،446،825 9.61 420 

2 33،917 26،440،283 16.44 780 

3 55،679 10،532،319 6.55 189 

4 59،192 16،493،826 10.26 279 

5 14،021 28،695،956 17.84 2،047 

6 10355 3175035.973 1.97 307 

7 21،301 35،000،120 21.76 1،643 

8 12،583 3،117،132 1.94 248 

9 938 7،595،864 4.72 8،098 

10 79،408 14،315،628 8.90 180 

 496 100.00 160،812،990 324،164 جمع

در للد مسللالت  31های بایر با نوع کاربری ت ریف شللد  اسللت. زمین 26امالک شللدر تبریز دارای 

در للد بارات و  12، امالک مسللکونی در للد 25امالک شللدر تبریز دارد، لدود بیهللترین سللد  را از 

 یدر للد امالک 3.29در للد امالک  للم تی و  3.3های نظامی، در للد جادگان 6های کهللاورزی، کاربری

ست.  شدرداری رن را تبدیپ ب  جارک بمومی کرد  ا ست ک   شی  3لدود همچمین  ا در د امالک رموز

شد   ست()رموزش بالی لساب  شدر ب   ورت ،ا  0.35و   طبی ی و دست ناورد یک در د از امالک 

لزوم  ،باشللد. وجود مسللالت قابپ توجدی از امالک بایردر للد از امالک شللدر در لال سللاات و سللاز می

  است.های شدر کمد. امالک بایر ب  نوبی لبس کردن سرمای بررسی رن را جررنگ می
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 )متر مربع(بررورد مسالت کپ کاربری امالک شدر تبریز  23جدول 

 متوسط متراژ )درصد(سهم مساحت تعداد نوع کاربری

 5،023 31.37 50،452،848 10،045 بایر

 169 24.60 39،567،309 234،664 مسکونی

 26،442 11.97 19،250،085 728 بارات و کهاورزی

 811،437 6.06 9،737،247 12 نظامی

 1،275 5.57 8،961،619 7،026  م تی

 4،109 3.29 5،292،201 1،288 جارک

 59 2.13 3،430،121 58،557 ت اری ،ادماتی

 2،328 2.07 3،335،532 1،433 لمپ و نقپ و انبارداری

 36،215 1.71 2،752،320 76 رموزش و تحقیقات فماوری

 2،625 1.55 2،493،945 950 رموزشی

 4،591 1.44 2،323،188 506 اداری و انتظامی

 1،329 1.10 1،764،099 1،327 رفیوژ

 9،038 1.08 1،744،420 193 لری 

 159،810 0.99 1،598،103 10 طبی ی

 3،273 0.83 1،335،273 408 ت دیزات شدری

 20،840 0.78 1،250،425 60 روداان  و ندر

 8،668 0.77 1،230،796 142 ورزشی

 234 0.62 994،533 4،248 نامهاص

 3،975 0.53 850،638 214 درمانی

 6،372 0.36 579،878 91 همری -فرهمگی 

 724 0.35 567،488 784 در لال ساات

 882 0.34 550،539 624 تاسیسات شدری

 5،246 0.22 356،758 68 گردشگری -تفریحی 

 496 0.20 322،704 650 مذهبی

 3،896 0.03 46،751 12 تاریای

 504 0.02 24،170 48 بدداشتی

  100.00 160،812،990 324،164 جمع

 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



      205  مالی الگوی مماسا برای شدرهای مورد مطال   تأمینفصپ شه : بررورد توان   

 و اراتگردشللگری، ب -ادماتی، تفریحی های بایر، ت اریکاربری با توج  ب  بررسللی ان ام شللد  فقط

هاورزی، در شی، فرهمگی لال ک شی،  م تی، درمانی، ورز  و تحقیقات و همری، رموزش -ساات، رموز

ها و یک برای سایر کاربری0.3برای ت اری  3شد. بر اساس نظر کارشماسی ضریا  گذاریفماوری، ارزش

 برای مسکونی در نظر گرفت  شد.

 .هزار میلیارد ریال ارزش دارد 1237بررورد ارزش امالک شلللدر نهلللان داد امالک این شلللدر لداقپ 

سکونی با  سالت  25امالک م ست 47در د م صاص داد  ا مالک ت اری ا .در د ارزش را ب  اود اات

 31در د امالک بایر با  15ارزش  ا می باشد ودر د ارزش شدر را دار 20در د مسالت 2.1ادماتی با 

هزار میلیارد ریال از سللرمای  شللدر بدون اسللتفاد  اسللت، در این 180دهد لداقپدر للد مسللالت نهللان می

 گذاری شد.ارزش در د از امالک شدر 81بررسی در لدود 

 

 بررورد ارزش امالک شدر تبریز 24جدول 

 سهم ارزش میلیارد ریال(ارزش) سهم مساحت تعداد کاربری

 46.3 572،831 24.6 234،664 مسکونی

 19.9 245،860 2.1 58،557 ادماتی ت اری،

 15.0 185،304 31.4 10،045 بایر

 5.3 66،075 5.6 7،026  م تی

 4.6 56،577 0.2 68 گردشگری -تفریحی 

 4.0 49،101 12.0 728 بارات و کهاورزی

 2.1 25،472 1.7 76 رموزش و تحقیقات فماوری

 1.0 12،575 0.4 784 در لال ساات

 0.9 11،320 1.6 950 رموزشی

 0.4 5،261 0.5 214 درمانی

 0.3 3،430 0.8 142 ورزشی

 0.3 3،141 0.4 91 همری -فرهمگی 

 100.0 1،236،946 100.0 324،164 جمع کپ

   81.1 313،345 جمع ارزش گذاری شد 
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 .هزار میلیارد ریال ارزش دارد 572بررورد ارزش امالک مسللکونی شللدر نهللان داد این امالک لداقپ 

س  با  سالت 57ممطق   سکونی ،در د م سالت در د2.3با  9ترین و ممطق  م سکونی م ترین ممطق  ریر م

 میلیون ریال ارزش دارد.14هر متر مربع ملک مسکونی در تبریز طور متوسط   شدر است. ب
 

 )میلیارد ریال(شدر تبریز مماطق مقایس  ارزش امالک 25جدول 

 سهم ارزش ارزش سهم مساحت مساحت)هکتار( تعداد منطقه

1 36،770 1،544.68 9.6 239،955 19.4 

2 33،917 2،644.03 16.4 218،232 17.6 

3 55،679 1،053.23 6.5 85،334 6.9 

4 59،192 1،649.38 10.3 124،708 10.1 

5 14،021 2،869.60 17.8 198،549 16.1 

6 10،355 317.50 2.0 15،569 1.3 

7 21،301 3،500.01 21.8 104،353 8.4 

8 12،583 311.71 1.9 134،379 10.9 

9 938 759.59 4.7 34،824 2.8 

10 79،408 1،431.56 8.9 81،043 6.6 

 100.0 1،236،946 100.0 16،081.30 324،164 کل تبریز

 

هزار 20مالی الگوی مماسلللا نیاز ب   تأمینتوان گفت اگر برای با توج  ب  برروردهای ان ام گرفت  می

شد سط با نرخ  ،میلیارد ریال بوارال با ست ب  طور متو ساالن  بوارال ااذ 1.56الزم ا در د ب   ورت 

 کرد. 

در لللد  70نهلللان داد اگر1394مالی کپ ماارش بودج   تأمینمالی این جای  برای  تأمینمقایسللل  توان 

شود می تأمینبودج  از طریق این جای   سال برابر  2 توانمالی  را از طریق جای  ارزش  1394بودج  مورد نیاز 

 مالی کرد. تأمینامالک 
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 )میلیارد ریال(شدر تبریز مماطق مقایس  ارزش امالک 26جدول 

 94کل بودجه  نرخ متوسط بودجه مورد نیاز ارزش منطقه

1 239،955 3،734 1.56 3،100 

2 218،232 3،396 1.56 3،600 

3 85،334 1،328 1.56 1،300 

4 124،708 1،941 1.56 1،500 

5 198،549 3،090 1.56 2،000 

6 15،569 242 1.56 650 

7 104،353 1،624 1.56 650 

8 134،379 2،091 1.56 750 

9 34،824 542 1.56 420 

10 81،043 1،261 1.56 470 

 14،440 1.56 19،250 1،236،946 کپ تبریز

 

 امالک ارزش بر عوارض پایه عنوان به اصفهان شهر امالک روز ارزش برآورد

مالی از طریق الگوی جیهللمدادی نهللان داد الزم اسللت در  تأمینسللازی شللرایط مماسللا در الگو بر جای  بدیم 

س تأمینمحپ این جای  از هزار میلیارد ریال  20لدود شود. در این قسمت ب  این  ال جاسخ داد  اواهد ؤمالی 

شدر ا فدان توان  صادی  شت؟ برای  تأمینشد ک  ریا ظرفیت اقت مالی برای ااذ مقادیر بدیم  را اواهد دا

 جاسخ ب  سوال ب  شرح زیر اقدام اواهد شد:

های مربوط ب  امالک شلللدر و کاربری رن جمع روری های موجود داد در ابتدا بر اسلللاس نقهللل  -1

 شود. می

سط  با توج  ب  این -2 سی دارد. متو ستر هاص د ضوع ک  هر ملک لداقپ ب  یک م بر با برال م مو

قیمت روز امالک م ابر و گذرها باتوج  ب  دسلللت  بمدی مورد اسلللتماد دفترا  قیمت ممطق  بمدی امالک 

 شود.قانون مالیات مستقی ( با برداشت میدانی مهاص می 64)موضوع ماد  

ر توان ارزش روز هلک با توج  ب  ت ریف قسللمت قبپ میبا نسللبت دادن قیمت روز امالک ب  هر م -3

 ملک را با توج  ب  کاربری رن بررورد کرد.

شد. در ادام  با داد  -4 شدرداری ا فدان  شد  در مرلل  قبپ وارد الی  کاربری مماطق  ستاراش  های ا

شدر، داد  530توج  ب  وجود  بمدی و قیمت ق های قیمت، قیمتدای ممطهزار ملک )جارسپ( در الی  امالک 
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برای لصلللول نتی   الزم در لدود  .رجارتمان سلللاات  شلللد  در نزدیکترین فا لللل  از ملک وارد الی  شلللد

 داد  را وارد نرم افزار کرد  است.  2.100.000

روی  کالن شللدر مورد بررسللی  5ک  برای ارزش گذاری امالک در ایمشللایان ذکر اسللت ک  با توج  ب  

شد  یکسانی  ستفاد   شدر ا فدان ب  بموان نمون  توضیب داد   ،در ادام  ،استا شد. اواهاین روی  برای  د 

در للد مسللالت شللدر ا للفدان امالک  72توان گفت های جمع روری شللد  میبا توج  ب  داد در م موع 

ین است. در این شرایط ا( اصو ی و بمومی شامپ ااتصا ی تصرا ب   ورت استفاد  قابپ های)بر  

ضع بوارال بر دارایی قرار گیردتوانامالک می صرا قابپ ریر هایبر  . د جای  مورد نظر برای و  امپش ت

بیهللترین سللد  از امالک شللدر  ،در للد12با  12ممطق  . باشللدمی...  و هامیدان م ابر، بمومی، هایجارک

 ا فدان را در اود جای داد  است.
 

 اطالبات امالک شدر ب  تفکیک مماطق شدر ا فدان 27جدول 

 عرصه به مساحت منطقه مساحت امالک مساحت منطقه منطقه

2Km  2 سدKm  سد 
 

1 8،215 3.1 6،499 3.4 79 

2 17،038 6.4 3،136 2.9 91 

3 11،439 4.3 9،187 4.8 80 

4 17،615 6.6 9،071 4.7 51 

5 12،098 4.5 17،614 9.1 ×146 

6 17،772 6.6 19،004 9.8 ××107 

7 16،497 6.2 12،356 6.4 75 

8 20،575 7.7 19،388 10.0 ×94 

9 20،626 7.7 12،810 6.6 62 

10 22،602 8.4 12،658 6.6 56 

11 11،806 4.4 6،506 3.4 55 

12 54،258 20.3 30،205 15.7 56 

13 18،252 6.8 9،575 5.0 52 

14 18،826 7.0 12،585 6.5 67 

 72 100 192،955 100 267،620 جمع

 مااذ: رمارنام  شدرداری ا فدان و نتایج جژوهش.                
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سال دارد.  50قانون مالیاتدای مستقی  سابق  بیش از  64در دفترا  ارزش م امالتی امالک موضوع ماد  

شی ها م روا ب  بلوک ارزبلوکشود. این های مهاصی تقسی  میدر این شیو  شدر و توابع رن ب  بلوک

های شللدرداری تطبیق داد  شللد. بر اسللاس دفترا  ارزش م امالتی شللدر ا للفدان در سللال در شللدر با نقهلل 

  ب اسللت، امالک (ا لللی م بر) ا لللی بر موق یت  دهمد نهللان ک  قیمتی ردیف 1207 م موع ، در1392

شت در ردیف هر روز ارزش لداقپ و لداکثر. دارد وجود شد  تفکیک  ورت  روری جمع میدانی بردا

. دش برای این قسمت از جژوهش استفاد  گذاریارزش مبمای بموان ب  لداکثر و لداقپ میانگین. شد  است

شت نتایج هاهد  قابپ 125جدول  در هاداد  میدانی بردا ست م ساس بر. ا  قیمت هر برای جدول، اطالبات ا

 1207 م موع در. شلللد روریجمع رن م ادل روز ارزش از برروردی ارزشلللی، بلوک یک در بمدیممطق 

 .شد گذاریارزش ا لی هایمحدود  بموان ب  نقط 
 1392بمدی م ابر شدر ب  دفترا  ارزش م امالتی شدر ا فدان در سال دست  28جدول 

دسته بندی 

 معابر

 برآورد ارزش جمع عرصه فرآوانی دسته بندی قیمت 

 سد  میلیارد ریال سد  کیلومتر مربع لداکثر لداقپ

1 0 1000 9 170 0 348 0.01 

2 1000 5000 66 20،474 11 88478 2.25 

3 5000 10000 82 33،419 17 278600.1 7.07 

4 10000 20000 138 37،136 19 570344.2 14.48 

5 20000 50000 310 44،834 23 1110923.7 28.21 

6 50000 100000 285 28،330 15 719157.6 18.26 

7 100000 150000 166 7،199 4 383940 9.75 

8 150000 200000 87 7،747 4 90696 2.30 

9 200000 250000 30 6،626 3 363230.8 9.22 

10 250000 300000 13 5،619 3 210354 5.34 

11 300000 350000 21 1،400 1 121878 3.09 

 100 3937950.4 100 192,955 1,207 جمع 

 

سب  برای شتن امالک با از یک هر ارزش محا  را یاممطق  ارزش باالترین) ملک ا لی بر روز ارزش دا

 زشار محاسب  مفروضات. رمد دست  ب ملک روز ارزش از برروردی ،کاربری نوع و مسالت ،(باشد داشت 

 :است زیر شرح ب  کاربری اساس بر روز
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 شد  بررورد ارزش م ادل مسکونی امالک. 

 مسکونی ارزش برابر س  م ادل ت اری امالک 

 مسکونی ارزش برابر 2 م ادل مسکونی ت اری امالک 

 مسکونی ارزش سوم یک م ادل دولتی امالک 

 مسکونی ارزش م ادل رجارتمانی امالک 

 مسکونی ارزش جم   یک م ادل سبز فضای و بایر امالک 

  ستانی امالک ونی ،یک م ادل کار دفتر و تولید ، م تیامالک)سایر  ده ، کی م ادل مذهبی و با

 .مسکونی( ارزش جم   یک م ادل درمانی و ورزشی رموزشی، سبز، فضای بایر، نظامی، امالک

 نظر رد دفتری و رجارتمانی ت اری، مسللکونی، امالک برای میدانی برداشللت اسللاس بر مفروضللات این

 ستفاد ا ا فدان شدرداری امالک ارزیابی ادار  کارشماسان نظر از هاکاربری سایر برای. شد  است گرفت 

 در و ممطق  ارزش. شللد بررورد هایارزش جمع از و بررورد شللرح زیر ب  ملک هر ارزش م موع در. شللد

 .رمد بدست ا فدان شدر ارزش ندایت

  کاربری ضریا×ا لی بر روز ارزش بررورد ×ملک بر   مسالت=ملک ارزش بررورد

 . باشدمی126جدول  شرح ب  کاربری نوع اساس بر شدر ارزش بررورد نتایج
 استفاد  نوع اساس بر ا فدان شدر امالک ارزش بررورد 29جدول 

 تعداد نوع استفاده
 مساحت برآورد ارزش

متوسط ارزش 

 ریال()میلیون

 یک مترمربع یک ملک سد  کیلومتر مربع سد  میلیارد ریال

 23.4 5،957 34 65،722 39 1،536،320 257،882 مسکونی

 76.3 28،384 7 13،394 26 1،021،344 35،983 ت اری

 57.2 16،342 3 6،331 9 361،852 22،143 مسکونی ت اری

 19.6 193،939 13 25،881 13 506،181 2،610 دولتی

 34.0 1،733 4 6،804 6 231،265 133،425 ×رجارتمانی

 3.6 2،503 23 45،002 4 160،691 64،190 بایر

 3.7 9،423 15 28،360 3 105،613 11،208 فضای سبز

 10.0 16،955 1 1،461 0 14،683 866 سایر

 20.4 7,454 100 192,955 100 3,937,950 528,307 جمع

 باشدمی امالک رجارتمان بر   ارزش ممظور.  
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 80توان گفت هزار میلیارد ریال بررورد شللد. می ادار در لدود ا للفدان شللدر امالک ارزش بررورد

لدود  ،شدر ا فدان 1390های سرشماری  در د این ارزش در ااتیار باش اصو ی است. بر اساس داد

شدر اانوار در  545406 شرایط می .کممدزندگی میاین  ر ملکی متوسط ه یتوان گفت ارزش دارایدر این 

 ،محاسللبات ب  توج  با. باشللدمی (سللاات ارزش گرفتن نظر در بدون)میلیون ریال  5700اانوار در لدود 

ست شد  بررورد تومان میلیون دویستوهفتصد لدود ملک یک ارزش متوسط  رروردب از لا پ نتایج. ا

 . است شد  رورد  127 جدول در شدرداری مماطق تفکیک ب  شدر ارزش
 

 مماطق تفکیک ب  ا فدان شدر امالک ارزش بررورد 30جدول 

 منطقه
 متوسط قیمت برآورد ارزش مساحت

 میلیون ریال سد  میلیارد ریال سد  کیلومتر مربع

1 6،499 3.40 276،747 7.03 43 

 11 5.15 202،715 9.60 18،594 11و2

3 9،187 4.80 351،181 8.92 38 

4 9،071 4.70 202،397 5.14 22 

 29 19.96 785،944 14.10 27،188 13و5

6 19،004 9.80 764،836 19.42 40 

 10 6.64 261،426 12.90 24،942 14و7

 14 19.64 773،230 28.20 54،364 12و8

9 11،447 5.90 118،348 3.01 10 

10 12،658 6.60 201،130 5.11 16 

  100.00 3،937،953 100.00 192،955 جمع

 

 نتایج اگر .باشد داشت  وجود ممطق  شدرداری بودج  و ممطق  ارزش بین قبولی قابپ رابط  رسدمی نظر ب 

 توان گفتمی شود، گرفت  نظر در امالک ارزش بوارال از ااذ جای  بموان ب  شدر ارزش بررورد از لا پ

 دست رورد.  بودج  مورد نیاز را ب شودمیدر د ساالن  بر ارزش امالک  0.54با نرخ متوسط 
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 مماطق تفکیک ب  ا فدان شدر امالک ارزش بررورد 31دول ج

 منطقه
 بودجه مورد نیاز برآورد ارزش

 نرخ متوسط
 میلیارد ریال سد  میلیارد ریال

1 276،747 7.03 1،487 0.54 

 0.54 1،089 5.15 202،715 11و2

3 351،181 8.92 1،887 0.54 

4 202،397 5.14 1،087 0.54 

 0.54 4،223 19.96 785،944 13و5

6 764،836 19.42 4،109 0.54 

 0.54 1،405 6.64 261،426 14و7

 0.54 4،156 19.64 773،230 12و8

9 118،348 3.01 637 0.54 

10 201،130 5.11 1،081 0.54 

 0.54 21،160 100.00 3،937،953 جمع

 

 امالک ارزش بر عوارض پایه عنوان به تهران شهر امالک روز ارزش برآورد

ی شد. در ، بررسمالی برای ااذ مقادیر بدیم  تأمینبرای اقتصادی شدر تدران ی از توان ددر این باش بررور

روری  های مربوط ب  امالک شلللدر و کاربری رن جمعهای موجود داد ابتدا بر اسلللاس نقهللل این بررسلللی 

ضوع ک  هر ملک لداقپ ب  در ادام  ب گردید. سی داا توج  ب  این مو ستر هاص د  ،دریک م بر با برال م

مدی بمتوسلللط قیمت روز امالک م ابر و گذرها باتوج  ب  دسلللت  بمدی مورد اسلللتماد دفترا  قیمت ممطق 

ضوع ماد   شت  64امالک )مو ستقی ( با بردا هاص میقانون مالیات م سبت دادن قیمت .شودمیدانی م  با ن

ارزش روز هر ملک را با توج  ب  کاربری  توانقبپ میروز امالک ب  هر ملک با توج  ب  ت ریف قسلللمت 

 رن بررورد کرد.

o ونی یک م ادل کار دفتر و تولید ، م تیامالک ،شد  بررورد ارزش م ادل مسکونی امالک 

o مسکونی ارزش برابر 2 م ادل مسکونی ت اری امالک،مسکونی ارزش برابر س  م ادل ت اری امالک 

o مسکونی ارزش سوم یک م ادل دولتی امالک 

o مسکونی ارزش جم   یک م ادل سبز فضای و بایر امالک 

o نظامی  فر و امالک مذهبی باستانی، امالک 
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ت  ان ام برروردهای ب  توج  با ماسلللا الگوی مالی تأمین برای ،گرف یارد هزار 112 ب  م یاز  ریال میل ن

شدمی سابوارال  در د 0.22 نرخ طور متوسط با  اگر ب .با شدر تدران ب   ورت  شودالن  در  ممابع  ،ااذ 

شد. تأمینمورد نیاز  هان  اواهد  شد  ن سبی امالک جای  دهدمیبررورد ان ام   برای بوارال یجایگزین مما

 .است شدرداری تدراندر  (مالی تأمینالگوی موجود )سااتمانی 
 بررورد نرخ متوسط بوارال بر ارزش امالک در شدر تدران 32جدول 

برآورد  ارزش مساحت تعداد منطقه

 سد  میلیارد ریال در د هکتار امالک عوارض

1 40،109 3،745 7.80 3،867،929 7.74 8،694 

2 61،540 3،653 7.61 4،501،926 9.01 10،119 

3 30،415 2،307 4.81 1،400،776 2.80 3،148 

4 80،904 3،668 7.64 4،826،643 9.66 10،849 

5 46،316 7،369 15.35 10،477،642 20.98 23،550 

6 28،414 1،521 3.17 2،367،701 4.74 5،322 

7 47،834 1،256 2.62 1،076،456 2.16 2،419 

8 45،875 889 1.85 957،115 1.92 2،151 

9 22،428 1،689 3.52 2،552،166 5.11 5،736 

10 46،243 603 1.26 743،250 1.49 1،671 

11 36،902 911 1.90 747،447 1.50 1،680 

12 46،415 1،256 2.62 1،128،188 2.26 2،536 

13 28،376 845 1.76 810،933 1.62 1،823 

14 55،224 1،034 2.15 764،926 1.53 1،719 

15 83،342 1،931 4.02 1،154،119 2.31 2،594 

16 48،246 1،314 2.74 928،350 1.86 2،087 

17 6،821 592 1.23 343،706 0.69 773 

18 42،025 3،142 6.54 1،301،024 2.60 2،924 

19 28،890 906 1.89 829،808 1.66 1،865 

20 42،575 1،816 3.78 741،408 1.48 1،666 

21 16،744 3،816 7.95 4،497،127 9.00 10،108 

22 40،109 3،745 7.80 3،931،261 7.87 8،836 

 112،270 100.00 49،949،901 100.0 48،009 جمع کپ
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214      یهدرکالنتوس   جایدار ومالی مماسا  تأمینسااتار 

 امالک ارزش بر عوارض پایه عنوان به مشهد شهر امالک روز ارزش برآورد

ااذ  بایدمیلیارد ریال از محپ بوارال بر امالک  61،650مالی مماسللا الزم اسللت  تأمینبر اسللاس الگوی 

شدر لذا شود.  شدبرای ااذ مقادیر بدیم  مهدد ظرفیت اقتصادی   ای موجودهابتدا بر اساس نقه . در بررسی 

شدرداد  ضوع ک  هر ملک در ادام  شود. روری میکاربری رن جمع و های مربوط ب  امالک  با توج  ب  این مو

لداقپ ب  یک م بر با برال مهلللاص دسلللترسلللی دارد، متوسلللط قیمت روز امالک م ابر و گذرها باتوج  ب  

قانون مالیات مسللتقی ( با برداشللت  64بمدی مورد اسللتماد دفترا  قیمت ممطق  بمدی امالک )موضللوع ماد  دسللت 

 شود.میدانی مهاص می

 های ماتلف از مسالت شدر مهددسطب کاربری 33جدول 

 

 

 سهم مساحت تعداد کاربری

 31.1 72،956،749 452853 مسکونی

 20.4 47،852،361 42886 بمدیریرقابپ طبق  

 14.0 32،739،083 1305 بارات و کهاورزی

 5.7 13،364،434 2638 لمپ و نقپ و انبارداری

 5.1 11،884،203 35 نظامی

 4.4 10،318،004 973 جارک

 3.3 7،806،984 163 رموزش تحقیقات و فماوری

 2.5 5،941،548 52614 ت اری

 2.3 5،321،672 12874  م تی

 2.1 4،949،945 1456 تفریحی گردشگری

 1.7 4،072،333 896 اداری و انتظامی

 1.6 3،674،832 1773 رموزشی

 1.3 3،074،843 14 طبی ی

 1.2 2،770،442 372 لری 

 1.1 2،527،820 465 درمانی

 0.6 1،428،138 221 ورزشی

 1.4 3،366،669 6095 سایر

 0.2 561،875 1379 مذهبی

 100.0 234،611،935 579012 جمع

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



      215  مالی الگوی مماسا برای شدرهای مورد مطال   تأمینفصپ شه : بررورد توان   

 هایی م اا از جرداات بوارال ساالن  در شدر مهددکاربری 34جدول 
 سهم مساحت تعداد کاربری

 5.1 11،884،203 35 نظامی

 4.4 10،318،004 973 پارک

 1.7 4،072،333 896 اداری و انتظامی

 1.3 3،074،843 14 طبیعی

 0.6 1،301،740 497 تاسیسات شهری

 0.2 561،875 1379 مذهبی

 0.1 138،529 12 تاریخی

 13.40 31،351،527 3806 جمع

  .در د از امالک شدر مهدد در نظر گرفت  نهد  است13.4ارزش  131های جدول  با توج  ب  داد

 

 سد  هر ممطق  از سطب شدر مهدد 35جدول 

 سهم مساحت سهم تعداد منطقه

1 35،404 6.1 10،442،241 4.5 

2 108،257 18.7 24،708،910 10.5 

3 76،760 13.3 15،521،988 6.6 

4 59،261 10.2 9،482،406 4.0 

5 31،961 5.5 8،048،525 3.4 

6 47،351 8.2 11،170،928 4.8 

7 52،909 9.1 30،940،018 13.2 

8 26،130 4.5 9،486،115 4.0 

9 45،118 7.8 29،085،541 12.4 

10 37،790 6.5 16،590،976 7.1 

11 25،473 4.4 8،474،165 3.6 

12 14،107 2.4 15،215،520 6.5 

 19.4 45،444،603 3.2 18،491 ثامن و سایر

 100.0 234،611،935 100.0 579،012 جمع کپ

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



216      یهدرکالنتوس   جایدار ومالی مماسا  تأمینسااتار 

 .هزار میلیارد ریال ارزش دارد 9119ارزش امالک شدر مهدد نهان داد امالک این شدر لداقپ بررورد 

سکونی با  سالت  31امالک م ست  در د ارزش را ب 57در د م امالک ت اری با  .اود ااتصاص داد  ا

در د مسالت نهان  20در د امالک بایر با  5در د ارزش ممطق  را دارد. ارزش  15در د مسالت  2.5

 ب  یاین دارایهزار میلیارد ریال از سرمای  شدر بدون استفاد  است ک  در  ورت ورود  496دهد لداقپ می

گذار، برابر شللود . لذا الزم اسللت قانون 2لداقپ توان انتظار داشللت این ارزش ارا  اقتصللادی شللدر می

ست سی لدود سیا صوص ان ام دهد. در این برر سبی را در این ا در د از امالک ممطق   87گذاری مما

 گذاری شد.ارزش

 )میلیون ریال( بررورد ارزش امالک شدر مهدد 36جدول 

 

 

با توج   .گان  لحاظ نهد  بود13شایان ذکر است ک  قسمتی از اراضی شدر در محدود  ادماتی مماطق 

ضوع ک  امالک مذکور  هدد میب  این مو شدر م شد و دارای کاربرجز ی از  صو ی یبا های ماتلف ا

مالی  أمینتمالی شدر مهدد بر اساس الگوی  تأمیندر بررورد ارزش از رن استفاد  شد. با توج  ب  نیاز  ،است

سا ست الزم  ،مما ب  طور ساالن   بایدلذا  ،شود تأمینمیلیارد ریال بوارال از محپ ارزش امالک  61650ا

 ارزش امالک شدر مهدد وضع شود. در د بر0.68بوارضی با نرخ متوسط 

 سهم ارزش سهم مساحت تعداد کاربری

 56.9 5،186،720،352 31.1 72،956،749 452853 مسکونی

 15.1 1،373،642،458 2.5 5،941،548 52614 ت اری

 6.8 623،300،657 2.1 4،949،945 1456 تفریحی گردشگری

 5.4 496،433،384 20.4 47،852،361 42886 ریرقابپ طبق  بمدی

 4.4 399،940،513 14.0 32،739،083 1305 بارات و کهاورزی

 3.1 281،726،647 2.3 5،321،672 12874  م تی

 2.3 207،172،296 3.3 7،806،984 163 رموزش تحقیقات و فماوری

 2.1 193،428،985 5.7 13،364،434 2638 انبارداریلمپ و نقپ و 

 1.0 91،732،192 0.2 515،825 5090 ادمات انتفابی

 3 265،857،780 5.10 11،811،806 3327 سایر

 100.0 9،119،955،265 100.0 234،611،935 579012 جمع کپ

   86.6 203،260،407 575206 جمع ارزش گذاری شد 

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



      217  مالی الگوی مماسا برای شدرهای مورد مطال   تأمینفصپ شه : بررورد توان   

 بررورد ارزش امالک شدر مهدد)میلیون ریال( 37جدول 

 منطقه
تعداد 

 امالک

عوارض مورد  ارزش برآورد شده مساحت

 سد  میلیارد ریال سد  )هکتار( نیاز

1 35404 1,044 4 1,301,482 14 8,798 

2 108257 2,471 11 1,166,177 13 7,883 

3 76760 1,552 7 516,118 6 3,489 

4 59261 948 4 206,139 2 1,393 

5 31961 805 3 177,286 2 1,198 

6 47351 1,117 5 321,318 4 2,172 

7 52909 3,094 13 800,249 9 5,410 

8 26130 949 4 471,284 5 3,186 

9 45118 2,909 12 1,878,698 21 12,700 

10 37790 1,659 7 751,325 8 5,079 

11 25473 847 4 612,660 7 4,142 

12 14107 1,522 6 304,914 3 2,061 

 1,078 2 159,419 1 237 13347 ثامن

 61,650 100 9,119,955 100 23,461 579012 جمع کپ

 

 جمع بندی عوارض بر ارزش امالک 

شدرهای مورد بررسی لداقپ  ارزش امالکتوان گفت میم موع در  میلیارد  هزار 64000میلیون 64کالن 

ب  از محپ این جای  هزار میلیارد ریال 21مالی مماسلللا  تأمیناگر بر اسلللاس الگوی  اینبمابر .باشلللدریال می

 باشد. نیاز  ورت ساالن  برای ادار  کالن شدرهای مورد مطال   

 )میلیون ریال(ارزش امالک نرخ متوسط ااذ بوارال از  بررورد 38جدول 
 

 نرخ عوارض مالی تأمین ارزش مساحت

 1.17 14،440 1،236،946 16،081 تبریز

 0.54 21،160 3،937،953 19،296 اصفهان

 0.22 112،270 49،949،901 48،009 تهران

 0.68 61،650 9،119،955 23،461 مشهد

  209،520 64،244،755 106،847 جمع

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



218      یهدرکالنتوس   جایدار ومالی مماسا  تأمینسااتار 

توان ب  اهداا نظری جیش بیمی در للد ارزش امالک سللاالن  می0.33طور متوسللط با نرخ   توان گفت بمی

 مالی از طریق الگوی تأمیندهد اقتصلاد شلدرها توان می شلد  در الگو دسلت یافت. برروردهای اولی  نهلان

 باشد.جیهمدادی را دارا می

 

 
 مورد بررسیمقایس  نرخ بوارال در کالن شدرهای  64شکپ 

 
 سد  کالن شدرها در م موع بوارال جیش بیمی شد  65شکپ 

۱.۱۷%

۰.۵۴%

۰.۲۲%

۰.۶۸%

تبریز اصفهان تهران مشهد

تبریز

۷%
اصفهان

۱۰%

تهران

۵۴%

مشهد

۲9%
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 فصل هفتم:

 

نویس الیحه برای تأمین مالی پیشارائه   و بندی جمع

 هامناسب شهرداری

 

 میعمو خدمات و کاالها عمده تولیدکننده عمومی، بخش نهاد یک عنوان به شهرداری اقتصاد علم منظر از

ضای قبیل از( شهروندان نیاز مورد) شهری ست...  هابزرگراه و هاخیابان شهری، نظافت سبز، ف ش. ا  و در

سعه  دماتخ و کاالها برای شهروندان نیازمندی افزایش به منجر زندگی، سطح افزایش کنار در شهرها تو

 این ایبر منابع. اسههت مالی منابع نیازمند کاالها این بیشههتر تولید برای شهههرداری. شههودمی شهههری عمومی

سب الگوی یا شود تأمین باید چگونه مخارج سائل به توجه با که مالی تأمین منا صاد و یشهر مدیریت م  اقت

سب ایران شد منا شد، چه با ضوعی با ست مو سأله عنوان به که ا صلی م سی تحقیق ا  طالعهم این در. شد برر

 را "تکیای و پایداری کارایی، شهههیافیت، عدالت،" ویژگیهای که اسهههت الگویی بودن، مناسهههب از منظور

 . باشد داشته

 اجرای بلیتقا تا شد اضافه تکمیلی معیار عنوان به "بودن عملیاتی" معیار شده مطرح معیارهای بر عالوه

. ردیدگبررسی های استخراج شده برای کالن شهرها داده، آنگاه گیرد قرار بررسی مورد شده ارائه الگوی

 سوخت، و آالیندگی بر عوارض شامل( منابع)مالی تأمین اصلی هایپایه موجود مقررات و قوانین به توجه با

 .است ساختمانی پروانه صدور بر عوارض و مستغالت و امالک خودرو، پیشه، و کسب افزوده، ارزش

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



220       یشهرکالن توسعه پایدار ومالی مناسب  تأمینساختار 

 

 ایطشههر در هدف تابع و آمد دسههته ب( مناسههب مالی تأمین) هدف تابع در ابتدا ضههرایب بررسههی برای

 . شد سازیبهینه مختلف

ساس بر مدل اولیه ساختار شهرداری و قوانین ا سأ این به توجه با. شد بنا مقررات زمان کنونی   نتایج لهم

 . دش بررسی وصول کارایی وجود عدم و وصول کارایی وجود وضعیت دو در سازی،بهینه از حاصل اصلی

 توجیه را شهههرداری مالی تأمین موجود وضههعیت ،کارایی وجود عدم شههر  با سههازیمدل نهایی نتایج

 الگو نای. شودمی ییدأت کنداجرا  مالی تأمین برای شهرداری که روشی یا موجود سبد شرایط این در. کرد

 تادبیا به توجه با کهبوده  سهههاختمانی هایپروانه بر عوارض طریق از منابع درصهههد 70از بیش تأمین یعنی

 الگوی سههمت به را شهههرداری موجود، مقررات و قوانین گیت توانمی لذا. اسههت نامناسههب شههده مطرح

 صههالحا برای شههدکه نامناسههب الگوی ایجاد به منجر زابرون عاملی یا. کندمی رهنمون مالی تأمین نامناسههب

 . کند تغییر آن ساختارهای و مقررات و قوانین باید

 متقسههه این در آمده دسهههته ب الگوی د،کنمی نقض را باال نتایج ،کارایی شهههر  با مدل نهایی نتایج

 یهندهد نشان جدید الگوی بررسی. دهدارائه می عوارض بر دارایی غیر منقول را سهم بیشتر چه هر افزایش

 . شرایط جدید است در مالی تأمین وضعیت بودن مناسب

 أمینت الگوی یک ارائه برای مطالعه در شههده معرفی هایشههاخ  بندیرتبه از حاصههل نتایج اسههاس بر

 ،«یکارای» ،«شهههیافیت» ،«عدالت» هایشهههاخ  به متعلقترتیب  به اهمیت درجه ترینباال مناسهههب، مالی

 ناسههبم نظر از شههده انجام بندیرتبه اسههاس بر .باشههدمی «بودن عملیاتی» نهایت در و «کیایت» ،«پایداری»

نه بندیرتبه) عوارض اخذ هایپایه بودن   ایبر اهمیت درجه ترینباال ،(مطالعه در شهههده معرفی هایگزی

 بین در همچنین. آمد دسههته ب«  افزوده ارزش عوارض» برای آن از پس و «سههوخت و آالیندگی عوارض»

 که اسههت حالی در این گرفت؛ قرار اهمیت آخر درجه در«  سههازوسههاخت  عوارض»  موجود، هایگزینه

 .است داده اختصاص خود به را اصیهان شهرداری درآمدی سهم باالترین حاضر، حال در مذکور عوارض

صل نتایج شان سازیمدل از حا  از باید درآمدها از ناچیزی سهم بودجه، محدودیت وجود شرایط در داد ن

 توجه با هتوسع مخارج مالی تأمین برای مالی منابع به نیازمندی افزایش. شود تأمین ساختمانی عوارض محل

 .کندمی بیشتر را ساختمانی عوارض سهم منابع سایر محدودیت به

ساس بر  یوهش بر حاکم مقررات و قوانین و موجود شرایط" کهرا  ادعااین  تواننمی سازیمدل نتایج ا

 . کرد رد "است شده شهرداری درآمد در ناپایدار شرایط ایجاد به منجر شهرداری، مالی تأمین

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



  221     هانویس الیحه برای تأمین مالی مناسب شهرداریارائه پیش و بندی جمعفصل هیتم:   

 

صل نتایج شان سازیمدل از حا سب در ییکارا افزایش ثیرأی تدهنده ن  رداریشه مالی تأمین سازی منا

 .  است

 لمح از باید مخارج حداقل مالی تأمین وصول، سیستم کارایی و هامحدودیت از مدل آزادی شرایط در

ندگی عوارض» یات سههههم» ،«سهههوخت و آالی یه بر عوارض» و «افزوده ارزش بر مال  و امالک دارایی پا

 .باشد «مستغالت

سعه مخارج مالی تأمین برای نیازمندی شرایط در ست و امالک پایه بر عوارض سهم سالهپنج تو  غالتم

 .یابدمی افزایش

 دریافت بدون سهههاختمانی هایپروانه صهههدور به منجر شههههرها در مناسهههب الگوی نتایج کردن اجرایی

ضوع اینکه  شودمی ساخت عوارض  رودمی انتظار. گرددمی ساختمان شده تمام قیمت کاهش باعث مو

 .شود ظاهر ساختمان هایقیمت در کاهش به صورت شوک موضوع روانی ابعاد

 سهههایر به درآمد، به نگاه بدون تجاری مجوز صهههدور بخش درباید شههههرداری ها  جدید شهههرایط در

 .نمایند جدی توجه...(  و ترافیکی سازی،شهر)مسائل

 منجر تجاری سازهای و ساخت مجوز صدور بخش در ساختمانی هایپروانه بر عوارض دریافت عدم

 واحدهای قیمت کاهش انتظار نتیجه در جدید، تجاری واحدهای شهههده تمام هزینه چشهههمگیر کاهش به

 .داشت تجاری واحدهای بازار به معکوس قیمتی شوک انتظار توانمی نتیجه در. شودمی نیز موجود تجاری

 کی عنوان به زمین شهههده تمام هزینه کاهش به منجر تواندمی اراضهههی تیکیک عوارض دریافت عدم

 به روز ارزش با متناسههب امالک از توجه قابل مبالغ سههاالنه دریافت.شههود سههازی سههاختمان در اصههلی نهاده

 هب توجه با را امالک این برای تقاضههها کاهش انتظار باال، قیمت با امالک برای جاری هزینه یک عنوان

 برای شههروندان زیاد تمایل به توجه با .باشهد قیمت کاهش عامل عنوان به تواندمی لذا. دارد تقاضها شهرایط

 یا مالیات این دریافت شههههرها، در مسهههتغالت و به صهههورت امالک خود هایدارایی از بخشهههی نگهداری

ستغالت و امالک از نگهداری به تمایل کاهش به منجر تواندمی عوارض  شکاه عامل عنوان به لذا. شود م

 تیادهاس بدون واحدهای عرضه افزایش انتظار .کندمی  عمل مستغالت و زمین بازار در گری سودا تقاضای

 ایرسهه ثبات شههرایط در و جلو سههمت به عرضههه منحنی حرکت به منجر  جدید نگهداری هزینه به توجه با

یار در امالک دارایی عمده که موضهههوع این به توجه با .شهههود بخش این در قیمت کاهش شهههرایط  اخت

 در مهمی عامل تواندمی روز ارزش اسهههاس بر عوارض یا مالیات دریافت ،اسهههت درآمد باالی هایدهک

 .شود محسوب درآمد توزیع
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صل می ستای نتایج حا صوص عوارض بردر را سی در خ سا ست بازنگری ا  هایآالیندگ توان گیت الزم ا

  های انرژی( انجام شود.)حامل

 

 مقدمه

 یعمران یطرحها یعمران و توسهههعه شههههرها و اجرا یهاها محقق کردن طرحشههههرداری فیاز وظا یکی

 ینیاز شههههر اسهههت. لذا برامورد  رسهههانی به مردم و تولید کاالها و خدمات عمومیوظییه خدمات رعالوه ب

 شود. میقانون اخذ  نیکه بر اساس میاد ا استهای خود متکی به منابع جبران هزینه

 بر ارزش امالك  یمحل عوارض :اول فصل

ساس قوان در ضر برا ستغالت در اتیموجود چهار نوع مال نیحال حا سه نوع عوارض از امالک و م  افتیو 

. لذا دهدیها به خود اختصههاص میدر سههبد منابع دولت و شهههردار ی رازیکه هر کدام سهههم ناچ شههودیم

محدوده  بر ارزش امالک در یمحل اتیو عوارض، مال اتیهیت نوع مال نیا عیبا تجم شهههودیم شهههنهادیپ

 داده شود.   یتخص یبه شهردار دیمحل گذاشته شود و عوا یشهرها برقرار و وصول آن برعهده شهردار

کلیه امالک واقع در محدوده شهرهای باالی یکصد هزار نیر جمعیت، مشمول عوارض ساالنه  -1 ماده

 د:نباشمی ریامالک به شرح ز

 ریال معاف aتا مبلغ  •

 1ریال به نرخ   aریال نسبت به مازاد 2aتا مبلغ  •

 2ریال به نرخ  2aریال نسبت به مازاد 3aتا مبلغ  •

 5ریال به نرخ  6aریال نسبت به مازاد  4aتا مبلغ  •

 8ریال به نرخ  6aریال نسبت به مازاد  10aتا مبلغ  •

 15ریال به نرخ  10aنسبت به مازاد  •

صهههورت خود اظهاری یا آخرین ه دی بؤبازار که توسهههط مامالک بر اسهههاس معادل ارزش روز  ارزش

قیمت معامله شده در نقل و انتقاالت رسمی که حداکثر دو سال شمسی از آن نگذشته باشد، برای هر سال 

 شود، تعیین و مبنای محاسبه عوارض خواهد بود.مطابق فرم مخصوصی که تهیه و اعالم عمومی می

و برآورد خط فقر مسکن توسط وزارت راه  یمحاسبات کارشناس یسال اول بر مبنا یبرا a  -1تبصره 

اقل هر مبلغ حد نیباشد. ایقابل اجرا م رانیوز تیأه بیبراساس رتبه شهرها برآورد و با تصو یو شهرساز
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قابل  یازو شهرس راهوزارت  دأییشهر و ت یاسالم یشورا بیمجدد و تصو یکارشناس یبر مبنا کباریسال 4

 است. رییتغ

 سواحل در واقع هایساختمان کلی طور به ،ییالقیو ... ویالیی ساختمانهای دارای امالک – 2 صرهتب

 کصدی یباال یکه خارج از محدوده شهرها رانیوز ئتیه دأییحسب ت ینقا  گردشگر رسای و خزر دریای

 ود.ب این فصل خواهد رراتمشمول مق ردیگیم مالک قرار یاند و مورد استیاده شخصهزار نیر واقع شده

 د بود.نبرخوردار خواه تیدرصد معاف 50از  یقحقی اشخاص سکونت محل ملک –3 تبصره

صره سیارتخانه - 4 تب شر  معامله متقابل از پرداختامالک متعلق به  صل ف نیعوارض موضوع ا ها به 

 معاف است.

ه الحسهههنهای قرضریافتی از صهههندو در مواردی که ملکی با اسهههتیاده از وام بانکی یا وام د - 3 ماده

 الحسنه از ارزشهای قرضنشده مالک به بانک یا صندو  بدهی مستهلک ،خریداری یا احداث شده باشد

 آن ملک کسر خواهد شد.

باشهههد در مدت امالکی که برای تولیدات صهههنعتی و کشهههاورزی و دامی مورد اسهههتیاده می - 4 ماده

نهبهره خا کام مراجع قضههههایی برداری و همچنین سهههرد جب اح به مو ها  لک در آن ما که  ها و امالکی 

به گواهی مراجع ذیممنوع به عللی  نا  یا ب هادهای انقالب اسهههال صهههالحالمعامله گردیده و  یا ن  میدولتی 

شخاص و هرهب ستیاده از آنها به طور رایگان در اختیار ا شد و یا حق ا برداری از آنها از عهده مالک خارج با

مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند  ،های مستقیم قرار گیردقانون مالیات 2مذکور در ماده  مؤسسات

 مشمول عوارض نخواهند بود.

یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سهههال انتقال ال میدر مواردی که مالکیت ملک انتق - 5 ماده

 مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

گردد در امالکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه سهههاختمان صهههادر می - 6 ماده

 انیبرسههد از تاریخ پا پروانه به اتمامسههال از مدت تعیین شههده یا تمدید شههده در  2صههورتی که ظرف مدت 

 باشد. معاف می ساخت تا دو سال از پرداخت عوارض موضوع این فصل

صره صادر گردیده  -1 تب ساختمان  سبت به امالکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه  این حکم ن

 در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

صره سکونت اجاره داده می - 2 تب سمی برای  سند ر سکونی که با تنظیم  د، در مدت نشوواحدهای م

 د.نگرددرصد عوارض موضوع معاف می 50پرداخت  اجاره از

mrud.ir   تمامى حقوق نشر براى معاونت شهرسازى و معمارى وزارت راه وشهرسازى محفوظ است



224       یشهرکالن توسعه پایدار ومالی مناسب  تأمینساختار 

 

 باشد.ینم 2ماده  3بند مشمول امالک موضوع تبصره  نیا -3تبصره

مکلیند در هر سههال برای امالک خود  کلیه اشههخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها - 7 ماده

مشهههمول مقررات این فصهههل اسهههت  ، کهواقع در ایران ،و حسهههب مورد امالک فرزندان تحت تکیل خود

سازمان امور مالیاتی تهیه و اعالم عمومی میاظهارنامه بر طبق نمونه ض تنظیمشود ای که از طرف  میمه و به 

 اردیبهشت ماه سال بعد به شهرداری محل اقامتگاه قانونیرونوشت یا تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر 

سلیم و عوارض متعلق را پرداخت نمایند. اشخاص حقوقی که در خارج از محدوده  یا محل سکونت خود ت

ای از امالکی باشههند مکلیند نسههخه املک ی حوزه )عوارض( مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سههکونت دارای

ذکر را جهت اطالع به حوزه مربوطه که ملک یا امالک در محدوده آن واقع الرونوشهههت اظهارنامه فو 

 تسلیم نمایند. است نیز

شهرهای مشمولشهرداری - 8 ماده شکیلند موظی، های  ستقلی برای وصول عوارض مربوطه ت  واحد م

وارض نسههبت به جمع آوری ممیزی و وصههول ع یمکان یهاهای دادهو بر اسههاس اسههتیاده از فناوری داده

  اقدام نمایند.مذکور 

صره شهرداری -تب ستخدام به  شمول مجوز ا سان یروینیر ن 3های م صد  یان متخص  به ازای هر یک 

 شود.و هماهنگی سازمان امور مالیاتی داده می  یهزار نیر جمعیت جهت اقدامات الزم با تشخ

های به اظهارنامه نددی موظیؤهای محل اقامتگاه قانونی یا محل سههکونت ممامورین شهههرداری -9 ماده

صورتی که ملک یا امالک در سیدگی و در  صله ر ستعالم  خارج از محدوده حوزه مزبوروا شد پس از ا با

 تسهههلیم د و در صهههورت عدمنارزش ملک از شههههرهای مربوطه، عوارض متعلق را تشهههخی  و مطالبه نمای

 د.ننبه عوارض متعلقه اقدام کنسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخی  و مطال نداظهارنامه مکلی

در مورد امالک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در  ند تاری مکلیشهردا مامورین – 10 ماده

های دریافتی را رسهههیدگی و امالک مندرج در اظهارنامهخارج از آن محدوده سهههکونت دارند رونوشهههت 

شهرهای اقامتگاه قانونی یاهای واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی اظهارنامه  محل سکونتو نتیجه را به 

ها در موعد مقرر از تسهههلیم  مالکان آن ماید و در مورد آن قسهههمت از امالک مذکور که  مالکان اعالم ن

مشههخصههات و ارزش امالک مزبور را در صههورت اطالع از محل  ،اندرونوشههت اظهارنامه خودداری نموده

 د.نبه سازمان امور مالیاتی اعالم نمای تبه شهر محل آنها و در غیر این صوراقامتگاه قانونی یا محل سکونت 
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تعیین شههرایط اسههتخدام وآموزش مامورین تشههخی  و وصههول برعهده سههازمان امور مالیاتی  -11 ماده

سازمان اجازه داده می .خواهد بود سازمانبرای این به  سایر  ،شود در مرکز  اداره کلی را برای هماهنگی و 

 . شدمات الزم تشکیل و بر حسن اجرای قانون توسط شهرداریها نظارت الزم را داشته بااقدا

سیونهرگونه اختالف در خصوص  -12 ماده مرکب از سه نیر عضو به شرح ، این عوارض توسط کمی

سیدگی می ضازیر قابل ر ضور همه اع سیون با ح شد. کم صادی با سمی، آرای  رای قطعی و الزم  2ه با رر

 باشد.جرا میاال

o عضو شورای اسالمی شهر محل وقوع ملک یک 

o نیر قاضی دادگستری با معرفی دادگستری محل     یک 

o به انتخاب سازمان امور مالیاتی  ینیر کارشناس اقتصاد شهر یک 

با هماهنگی وزارت کشور  یماه از طرف وزارت مسکن و شهرساز 6نامه اجرایی این ماده ظرف  آیین

 ت وزیران ارسال خواهد شد.أتهیه و جهت تصویب هی ییو امور اقتصاد و دارا

 ،پرداخت عوارض بر امالک و مسههتغالتبرای به منظور کارشههناسههی و تعیین ارزشهههای پایه  -13 ماده

های مرتبط تعدادی را به عنوان کارشههناسههان همه سههاله از بین دانش آموختگان رشههته سههازمان امور مالیاتی

ارشناس ک ارایدهد. مادامی که شهری دعالیت برای شهرهای تعیین شده میمستقل انتخاب و به آنها مجوز ف

 توانند وظایف مربوطه را انجام دهند.مربوطه نباشد کارشناسان همان استان با مجوز موقت سازمان می

ساالنه  یبه منظور ارتقا -14 ماده شهرداری محل  صد از خوداظهاری 10فرهنگ خود اظهاری  های در

شده را  ستقل ارجاه بانجام  سان م شنا شنمی عصورت اتیاقی انتخاب و برای ارزیابی به کار سان دهد. کار ا

شده  ایهنظر قطعی خود را در خصوص خود اظهاری عیک ماه از تاریخ ارجا موظیند ظرف مربوطه انجام 

داری شهههرصههورت رسههمی به ه ب ،توسههط مالکین از ابتدای تعلق این مالیات تا تاریخ آخرین خود اظهاری

 مربوطه تحویل نماید.

 مانده عوارض پرداخت نشده را پرداخت نمایند.، اساس نظر کارشناس مودیان مکلیند بر: 1تبصره

صره صورت2تب س ی: در  شنا شده ب یراظها با خود یکه نظر کار شت 20از  شیانجام  صد اختالف دا ه در

 ن قطعی خواهد بود. و رای کمسیوشده بررسی  12، موضوع اختالف در کمسیون ماده باشد

 است: ریبه شرح ز مهیصورت مالک موظف به پرداخت جر نیا در

 درصد کل عوارض متعلقه 20درصد معادل  30درصد تا  20از  -

 درصد کل عوارض متعلقه 40درصد معادل  40تا  30ز ا -
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 درصد معادل کل عوارض متعلقه 50تا  40 از -

 متعلقهبرابر کل عوارض 2درصد به باال  50 از -

شده، کمسیون می تواند برای بررسی موضوع با 3تبصره : در صورت اعتراض مودیان به ارزیابی انجام 

 قرار کارشناسی مجدد موارد را بررسی و حکم صادر نماید.

درصههد عوارض متعلقه  میخذ نأعهده شهههرداری به م : حق الزحمه انجام کارشههناسههی اولیه بر4تبصههره

 اسی مجدد برعهده طرف محکوم خواهد بود. باشد. حق الزحمه کارشنمی

توسط  کارشناس ،نبوده است های انجام شده بر مبنای واقعیتشود که کارشناسی ثابت: هرگاه 5 تبصره

سیون به هی شکیل و ظاانتت أکم شد. آیین نامه مربو  به تخلف انتظامی و نحوه ت می مربوطه معرفی خواهد 

 .سیدوزیران خواهد ر تیأمالیاتی تهیه و به تصویب هسایر موارد توسط سازمان امور 

صرفاً -15ماده  شهرداری باید  سهم هر  سد هزینه از این  کل وجوه  شهر بر صرف عمران و آبادانی  به م

 شود. محل جهت سایر امور شهرداری تخلف محسوب می

شهرداری میتبصره صله  5تواند تا :   اعم از پرسنلی،های جاری صرف هزینه رادرصد از کل وجوه حا

سایی، هزینه شنا صول عوارض تجهیزات و  شخی  و و سایر موارد الزم در ارتبا  با ت سی و  شنا های کار

 نماید.

درصههد از کل عوارض دریافت شههده را صههرف پرداخت  میها مجاز خواهند بود ن: شهههرداری2تبصههره

ماه یکی بار توسط شهردار  6هر های پرداخت شده گزارش پاداش پاداش وصول به مامورین مربوطه نمایند.

 شود.در شورای اسالمی شهر قرائت و تایید می

سههازمان امور مالیاتی مکلف به جمع آوری اطالعات امالک و مسههتغالت تهیه شههده توسههط  -16ماده  

 باشد. های مربوطه و مقایسه آن میشهرداری

شهرها که بدو - 17 ماده ستیاده واقع در محدوده  ستیاده بمانند عالوه کلیه امالک بالا ن عذر موجه بالا

 باشند:بر عوارض متعلقه مشمول عوارض ساالنه به شرح زیر می

 د معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.ناستیاده باشسال بال کیکه  یامالک - 1

 شمعادل چهار درصد ارز 1عالوه بر بند ،داشته شوند بالاستیاده نگه یکه سه سال متوال یامالک - 2

بالاستیاده نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای  یاراضی که بیش از پنج سال متوال - 3 

 مذکور. هر سال مازاد بر پنج سال
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مالکان اراضی بالاستیاده موضوع این فصل مکلیند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی  -18 ماده

ستیاده ملکی خود اظهارنامه طبق نمونه سترس آنها قرار  ای کهبالا سازمان امور مالیاتی تهیه و در د از طرف 

محدوده آن واقع در اراضههیخواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشههت ماه سههال بعد به شهههرداری محل که 

است تسلیم و عوارض متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. مامورین وصول مزبور مکلیند 

 د.نمتعلق اقدام کن سلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی، تشخی  و مطالبه عوارضتدر صورت عدم

استیاده در محدوده یک شهر واقع باشند مالک  در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بال -1تبصره

 تسلیم نماید. تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامهمی

ل یموضههوع بالاسههتیاده بودن امالک را همراه با دال یاتیسههازمان امور مال ایمحل  یشهههردار -19 ماده

       مذکور صههادر  ونیو حکم بالاسههتیاده بودن ملک توسههط کمسههدهد می عارجا 12ماده  ونیمربوطه به کمسهه

 شود.یم

 .داد لیشکت ونیسیتوان چند کمیشهر م تیمتناسب با جمع ونیکمس ی: با توجه به حجم کارتبصره

ربط مجوز ( بالاسهههتیاده که برای اراضهههی آنها از سهههوی مراجع ذیی)اراضههه مالکان امالک - 20 ماده

مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید  از تاریخ صدور مجوز تا پایان، شوداحداث بنا یا عمران صادر می

ای ههلتم درمهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشهههرو  بر این که 

 طبق گواهی مراجع مربو  احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد. مقرر

خارج  یدر صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز به علل -1 تبصره

ای نربط واقع شههود به اسههتثمورد تأیید مرجع ذی ،ذکر علتپذیر نباشههد و موضههوع با از اراده مالک امکان

صدور مجوز قانوناً ممنوع می شدمواردی که  ست تا رفع علل مذکور م ،با  پرداخت از الکاز تاریخ درخوا

 مالیات متعلق معاف خواهد بود.

ت تکیل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک حدر مورد کسی که خود یا افراد ت -2 تبصره

در خصهوص تعلق عوارض مربوطه  1سهقف معافیت مندرج در ماده  ،باشهدیا چند قطعه اراضهی بالاسهتیاده 

ده استیا صرهمشمول خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تب آن نسبت به مازاد و شودرعایت می

ست مراتب را با ذکرمی شهرداری محل وقوع ملک مکلف ا ضی بایر به مرکز مالیاتی نمایند  شخصات ارا م

 اعالم دارد.
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یاده عموم -3 بصهههرهت لت یاراضهههی بالاسهههت به دو که مشهههمول ،که متعلق  مه افرادی  یا ه ها  هاد       ن

هایی که تمام یا قسههمتی از سههرمایه آنها به دولت تعلق دارد ند یا شههرکترهای قانون بودجه کشههوپرداخت

 باشد.به نسبت سهم دولت مشمول دو برابر عوارض متعلق می ،است

صره ضی ک -4 تب شهرها دارای کاربری عمومکلیه ارا صی)غی ه در  صورتی که ( مییرخصو شند در  با

شمول پرداخت  18ظرف  ستگاه متولی کاربری م شده( تا  2ماه تعیین تکلیف نگردد د برابر عوارض )تعیین 

 نیااز پرداخت عوارض  نیامالک مالک نیبود. در خصهههوص ا زمان تعیین تکلیف اراضهههی مربوطه خواهد

 معاف خواهند بود. فیتکل نییفصل تا زمان تع

سههالگی گیرنده اراضههی بالاسههتیاده تا پایان بیسههتدر مواردی که انتقال، قهری باشههد، انتقال -5 تبصههره

 مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

المعامله گردیده و یا به عللی به آن قسههمت از اراضههی بالاسههتیاده که مالک در آنها ممنوع -6 تبصههره

برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا اسههالمی بهرهصههالح دولتی و یا نهادهای انقالبمراجع ذیگواهی 

 ز طرفا الکیتها قرار گرفته باشد و همچنین مالکان آن اراضی بایر که به علت دعوی مدر طرح شهرداری

سته به و ها شهرداری وسازمان اوقاف و امور خیریه یا دولت  سات واب س به موجب گواهی مراجع  اآنهیا مؤ

مادام که دارای وضههعیت ذکر شههده هسههتند مشههمول مالیات  ،اندالمداخله شههدهمربو  ممنوع دارصههالحیت

 موضوع این فصل نخواهند بود.

 خواهد بود. 12ماده  ونیکمس اراتیاخت طهیدر ح یتیر هر گونه حکم معافوصد -7 تبصره

 : عوارض بر کربن مدو فصل

سبت به م نیساکن هیکل -21 ماده ستیاده از حامل زانیشهرها ن شرح مواد ا یانرژ یهاا ش نیبه  صل م مول ف

 د:نباشیپرداخت عوارض بر کربن م

 :ریمصرف به شرح ز زانیگاز سوز بر اساس م لیاستیاده کنندگان از وسا هیکل -22 ماده

 در ماه معاف c مصرف زانیاول: تا م گروه

 ریال dمبلغ   𝐶𝑜2 دیتول لوگرمیهر ک یدر ماه به ازا c2تا   cمصرف  زانیاز م شتریدوم: ب گروه

 الیر d4مبلغ  𝐶𝑜2 دیتول لوگرمیهر ک یبه ازا شتریدر ماه و ب c2مصرف  زانیاز م شتریسوم: ب گروه

از سوز گ  هینقل لیوسا یباشد. برایمصرف هر مصرف کننده کنتور نصب شده گاز ممالک  -1 تبصره

 .باشدیگاز بر اساس نازل م دیخر زانیم
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در محل پمپ گاز حسهههب مورد وصهههول و به حسهههاب  ایقبوض گاز  لیعوارض مذکور ذ -2تبصهههره

 گردد.یم زیمحل وار یشهردار

 :ریبر  به شرح ز یاستیاده کنندگان از انرژ هیکل -23 ماده

 وات ساعت در ماه معاف لویک  eمصرف  زانیاول : تا م گروه

 ریال fمبلغ 𝐶𝑜2 دیتول لوگرمیهر ک یبه ازا e2تا   eمصرف  زانیاز م شتریدوم : ب گروه

 الیر f 4مبلغ  𝐶𝑜2 دیتول لوگرمیهر ک یبه ازا شتریو ب e2مصرف  زانیاز م شتریسوم: ب گروه

 باشد.یمالک مصرف هر مصرف کننده کنتور نصب شده بر  م -1 تبصره

ر گردد تا دیم زیوار یاستان نیحساب خزانه معقبوض بر   وصول و به  لیعوارض مذکور ذ -2تبصره

 بر  در همان یهاروگاهین یسازنهیو به ریپذ دیتجد یهایانرژ ،یمصرف انرژ ییجوصرفه یهامورد طرح

 گردد. نهیاستان هز

 تأمینخود را  یبر  مصههرف ینو انرژ یهایکه مصههرف کنندگان از محل انرژ یدر صههورت -3تبصههره

 از پرداخت عوارض مذکور معاف خواهند بود. دیتول یمعادل انرژ ندینما

شرح  مصرف به زانیبر اساس م یلیفس یهاسوخت یانرژ یهاکنندگان از حاملاستیاده هیکل -24 ماده

 :ریز

 معاف  gمصرف زانیاول : تا م گروه

 ریال hمبلغ   𝐶𝑜2دیتول لوگرمیهر ک یبه ازا g2تا   gمصرف  زانیاز م شتریدوم : ب گروه

 الیر h 4مبلغ  𝐶𝑜2 دیتول لوگرمیهر ک یبه ازا شتریو ب g2مصرف  زانیاز م شتریسوم: ب گروه

 باشد.یصورت حساب مربوطه م ایمالک مصرف هر مصرف کننده کارت سوخت  -1 تبصره

سههوخت به مصههرف کننده  لیحسههب مورد در موقع تحو ایعوارض مذکور در محل پمپ  -2تبصههره

 گردد.یم زیمحل وار یوصول و به حساب شهردار

 ایسههبز  یو توسههعه فضهها یبه مصههرف نگهدار دیبا فصههل صههرفاً نیوصههول شههده در ا دعوای – 25 ماده

 .برسدکشور  ستیز طیسازمان مح دییأحسب ت ستیز طیمح تیییبهبود ک یهاطرح

 ی( در سههال اول اجراd,f,h) یها( و نرخ c,e,g) شههده نییتع یهاماخذ محاسههبه حد نصههاب -26 ماده

 رانیوز تأیه بیو به تصههو شههده هیته یتوسههط وزارت راه و شهههرسههاز یقانون بر اسههاس درجه شهههردار

 شود. یتواند باز نگریم کباریسال  5رسد و هر یم

 شود. هیها در شهرها تهیندگیآال یعیطب شیپاال تیبر اساس ظرف دیبا یگزارش کارشناس -1 تبصره
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شههده برآورد  نییمهلت تع یقبل از انقضهها کسههالیمکلف اسههت  یوزارت راه و شهههرسههاز -2 تبصههره

 .ارسال کند دییأو جهت ت هیبعد ته یهادوره یاجرا یرا برا یکارشناس

 ،دنرسهه رانیوز ئتیه دییأارسههال گزارش موضههوع به ت خیماه از تار 6که بعد از  یدرصههورت -3 تبصههره

 وصول کنند. بیرا از سال بعد از تصوشهر محل عوارض مذکور  یتوانند با حکم شورایم هایشهردار

 کیسوم: عوارض بر تراف فصل

 یم  خودرو  یپالک گذار انهیمشههمول پرداخت عوارض سههال یموتور هینقل لیوسهها نیمالک هیکل -27 ماده

 د.نباش

کار خود حسههب  ایمحل سههکونت  یموظیند هر سههال عوارض مذکور را به شهههردار نیمالک -28ماده  

 کنند. افتیحساب درمتقابال و  ندیمورد پرداخت نما

شمول جر ینیمالک -29 ماده صد ماه2 مهیکه عوارض مذکور را پرداخت نکنند م سال  یاز ابتدا انهیدر

 د.باشنیم بعد تعلق عوارض

درصد ارزش روز خودرو حسب اعالم وزارت امور اقتصاد و 1مالک عوارض مذکور معادل  -30 ماده

 باشد.یگردد، م یکه همه ساله در بهمن ماه جهت اجرا در سال بعد اعالم م ییدارا

ض میاصا حساب عوار یموتور هینقل لیموظیند در موقع نقل و انتقال وسا یدفاتر اسناد رسم -31 ماده

 مشخصات آن را درج کنند. یمیو در سند تنظ تیمذکور را رو

حق عبور ، ندنسال پرداخت نک انیعوارض مذکور را تا پامالکین آنها  که یاهینقل لیوسا هیکل -32 ماده

از  یریموظف به جلوگ اسههالمی جمهوری یانتظام یروین و دنکشههور را ندار یهادر شهههرها و جاده رو مرو

 .باشدیم لیوسا نیتردد ا

شاغل پرتراف هیکل -33 ماده شخ کیصاحبان م سالم یشورا  یبه ت زار نیر ه کصدی یباال یشهرها یا

هم کنند. در فرا هینقل لیمحل مناسههب پارک وسهها، اسههتیاده کنندگان ایمراجعه کنندگان  یبرا دیبا تیجمع

 نگیپارک کسراستیاده کننده مشمول عوارض  ایروزانه ی کننده هنیر مراجع 10هر  یبه ازا صورت نیا ریغ

 ساالنه خواهند شد.

 یشههورا بیتصههو پس از هر سههال جهت اجرا در سههال بعد ،سههاالنه نگیعوارض کسههر پارک -34 ماده

 .برسداستاندار  دأییت ید به شهر با یاسالم
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ا ب یعموم نگیپارک یانیراد ای یکه صههاحبان مشههاغل مذکور به صههورت جمع یدرصههورت -35 ماده

شهههر از  یاسههالم یشههورا  یکنند به تشههخ جادیا ،محل وقوع شههغل یمتر 500مناسههب در شههعاع  تیظرف

 پرداخت عوارض مذکور معاف خواهند بود.

 یحمل و نقل عموم یهاو پروژه یعموم یهانگپارکی احداث جهت صرفاً مذکور عوارض – 36 ماده

 رسد.یمبه مصرف داخل شهر در 

 و جامع یلیتیص یهاطرح یهادستور العمل نیدر تدو دیبا یو معمار یشهرساز یعال یشورا-37ماده

شغل و کد راتییتغ ساس نوع  صوص ظرف یتجار ،یادار یهایکاربر نگیالزم را بر ا ورد م تیو ... در خ

 انجام دهد.   نگیاحداث پارک ازین

صل از جر دیعوا هیکل -38 ماده شهردار یو رانندگ ییراهنما یهامهیحا ساب  شهرها به ح سطح   یدر 

 برسد. یحمل و نقل عموم یهاشود تا به مصرف بهبود پروژهیم زیمحل وار

 مقررات ریچهارم: سا فصل

خدمات صههدور پروانه  یاز بها ریبه غ یهر گونه وجه افتیقانون در نیشههدن ا ییاجرا خیاز تار - 39 ماده

 ممنوع است.  ریبه شرح ز یساختمان

 درصد عوارض مصوب سال قبل 80در سال اول  •

 قانون یاجرادرصد عوارض مصوب سال قبل از  60در سال دوم  •

 قانون یدرصد عوارض مصوب سال قبل از اجرا 40در سال سوم  •

 قانون یدرصد عوارض مصوب سال قبل از اجرا 20در سال چهارم  •

سال پنجم در • و ...  یاتریپروانه تعم ای یپروانه ساختمان دیصدور و تمد یبرا یهرگونه وجه افتیاز 

 ممنوع است. 

صره صدور پرو یبها -1 تب ساختمانخدمات  صو نهیهز یبر مبنا یانه  شده با ت سال یشورا بیتمام   یما

قانون بر اسههاس درجه  یاسههت. در سههال اول اجرا رییقابل تغ کباریاسههتاندار هر چهار سههال  دییأشهههر و ت

 گردد.یمحاسبه و جهت اجرا ابالغ م یتوسط وزارت مسکن و شهرساز یشهردار

صره قانون پرداخت  یسال قبل از اجرا 5حداث در دوره اال دیجد یهاساختمانکه  یمبالغ هیکل -2 تب

 ادیامالک  یاز بده ی،اخذ آن در مهلت مندرج در پروانه سههاختمان ایکار  انیبه شههر  داشههتن پا ،اندکرده

 باشد.یقابل کسر م ،شده بابت عوارض مندرج در فصل اول
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شهرها ییاجرا خیاز تار -40 ماده قانون  38موضوع ماده  دیهزار نیر عوا کصدی یباال یشدن قانون در 

 گردد.یم زیبه حساب خزانه دولت وار ریارزش افزوده به شرح زبر  اتیمال

 درصد  20در سال اول  •

 درصد  40در سال دوم  •

 درصد  60در سال سوم   •

 درصد80درسال چهارم  •

 گردد.یم زیمذکور به حساب خزانه کل وار دیعوا هیسال پنجم کل از

صد از عوا -41 ماده صل در ماده  دیپنجاه در ستان در اخت 34حا ستاندار اریدر هر ا قرار  همربوط یهایا

صو سب ت ستان برا یزیربرنامه یشورا بیدارد که ح ه دار بتیاولو     یشهر یعمران یهاطرح یاجرا یا

 . گرددمی همان استان پرداخت یهایساز به شهرداریبالعوض برابر یهاعنوان کمک

 ها نظارت دارد.یشهردار یمحاسبات بر نحوه عملکرد مال وانید -42 ماده

شهر  یاسالم یشورا بیکرد بودجه شهر حسب تصونهینحوه هز یشخ  شهردار پاسخ گو -تبصره

 باشد.یم

 حسههابیرا به عنوان ذ یدرآمد شهههردار ریموظف اسههت مد ییوزارت امور اقتصههاد و دارا -43 ماده

 خاب کند.مربوطه انت یشهردار

 شهر برسد. یاسالم یشورا دییأبه ت دیدرآمد با ریانتخاب مد -تبصره

عوارض  ،یو عمران شهههر یعوارض نوسههاز افتیدر ،قانون نیجرا شههدن ااال الزم خیتاراز  -44 ماده

 بابت صدور مجوز ساخت و ساز و ... ممنوع است. یافتیعوارض خوردو، هر گونه در شه،یکسب و پ

 گردد.یم یملغ یقانون شهردار 101قانون ماده  نیجرا شدن االالزم ا خیاز تار -45 ماده

تار -46 ماده قانوناالالزم  خیاز  مال اتیمال ،جرا شهههدن  قال خودرو،  قل و انت قال  اتیبر ن قل و انت بر ن

وصههول نشههده در  یهااتیمحل مال یهایگردد. شهههرداریمملغی بر ارث و ...   اتیو مال یامالک، سههرقیل

     وصهههول،  نهیدرصهههد به عنوان هز10بعد از کسهههر و وصهههول  یاتیقبل را به نیع سهههازمان امور مال یسهههالها

 کنند.یم زیمذکور را به حساب سازمان وار یهااتیمال

حل م یقانون موظیند از شهردار نیمشمول ا یهایینقل و انتقال دارا یبرا یدفاتر اسناد رسم -47 ماده

 یو مندرجات آن را در سههند رسههم دنقانون را اسههتعالم کن نیمیاصهها حسههاب پرداخت عوارض مندرج در ا

 .درج  کنند یمیتنظ
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صره صورتتب ستعالم در دب خیاز تار یروز کار 60که  ی: در  سخ  یشهردار ،یشهردار رخانهیثبت ا پا

عدم میاصهها حسههاب انجام و مالک  دیمعامله نقل و انتقال با ق نیحسههب درخواسههت طرف، اسههتعالم را ندهد

 است. یاحتمال یهایمسئول پرداخت بده دیجد

قانون  نیوصول شده در ا دیدرصد عوا 5 یاتیمال سازمان امور یمندرج برا فیوظا یدر اجرا -48 ماده

ستان وار یاتیت کل امور مالاحسب مورد به ادار ش نیمربوطه در ا فیصرف وظا گردد تامی زیا ود. قانون 

سازمان امورمال ستخدام کارشناس یاتیبه  شهر یهامجوز ا ساس جم یبرا یبا تخص  اقتصاد  ستان  تیعا ا

 یراو بر اج یراه انداز را  مربوطهی شهههود تا دفاتر تخصهههصهههینیر( داده م کی تینیرجمع ونیلیم کی)هر 

 د.مربوطه نظارت کنن یهایکارشناسان و شهردار فیوظا
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 منابع:

 مالیه همایش اولین ،(هاشههههرداری) فرانسهههه محلی هایسهههازمان مالی منابع ،(1387)علیرضههها اللهی، آیت

 .(راهکارها و مشکالت) شهرداری

 .60 شماره پنجم، سال ها،شهرداری مجله عوارض، تجمیع قانون هایفرصت ،(1383)آزاده افشار،

 .مشش چاپ تهران، دانشگاه انتشارات تهران، معیاره، چند هایگیریتصمیم ،(1387)جواد محمد اصغرپور،

 شاخصه، چند گیریتصمیم و بندیرتبه هایروش کاربرد ،(1387)مهدی کیوان، زاهدی اهلل، نعمت اکبری،

 .اول چاپ مطبوعاتی، و رسانی اطالع -فرهنگی مؤسسه تهران،

 درآمد تأمین برای شهر اقتصاد سنجیظرفیت ،(1383)رسول بیدرام، رضا، اصیهانی، نصر اله، نعمت اکبری،

صیهان، شهر در شهری عمران و نوسازی عوارض مطالعه مورد شهرداری  اولین مقاالت مجموعه ا

 .مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد پژوهشکده تهران، شهری، اقتصاد و هاشهرداری همایش

 سههوم، سههال ها،شهههرداری مجله اردبیل، شهههر شههورای درآمدی راهکارهای ،(1380)الدین کمال پیرموذن،

 .32 شماره

 همایش ها،شههههرداری مالی تأمین در دولت وسههههم نقش ،(1383)الهروح صهههابریان، احسهههان، خور،تیاح

 .شهری اقتصاد و هاشهرداری

 هفصههلنام مناطق، توسههعه بندیسههطح روش به مالی منابع متعادل توزیع ،(1383)مهدی میاندشههتی، جدیدی

 .12 و 11 شماره اقتصادی، هایپژوهش

-1380 هایسههال طی کشههور هایشهههرداری درآمدی منابع تحلیل و بررسههی ،(1382)ابراهیم جمشههیدزاده،

 .50 شماره ها،شهرداری ماهنامه ،1376

 .13 شماره شهری، مدیریت فصلنامه شهری، مالی مدیریت ،(1382)عابدین درکوش،

 ظاتمالح و کشورها در مسکن و زمین مالیاتی هایسیاست تطبیقی بررسی ،(1387)اقتصادی مطالعات دفتر

 .اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز ایران، در آنها کارگیریه ب

 شههرداری درآمدهای افزایش و تأمین راهکارهای ارائه پروژه دوم گزارش ،(1385)راهبردی مطالعات دفتر

 .اصیهان شهرداری اصیهان،

صمیم ،(1378)ال توماس ساعتی، صغر علی ترجمه مدیران، برای سازیت شارات تهران، توفیق، ا  مانساز انت

 .اول چاپ صنعتی، مدیریت
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 ماهنامه ایران، هایشههههرداری مالی منابع تأمین مدیریت در تازه گامی ،(1382)شههههرام آملی، سهههعادت

 .50 شماره ها،شهرداری

 رنش انتشارات تهران، اول، چاپ ایران، در شهرنشینی و شهر تاریخ بر ایمقدمه ،(1365)حسین زاده،سلطان

  .آبی

 در ضعف و وظایف در نق  و ایران هایشهرداری جایگاه در ابهام ،(1380)تقی محمد آشتیانی، سلیمانی

 .32 شماره سوم، سال ها،شهرداری مجله درآمدی، منابع

 تهران، مدیریت، و صهههنایع مهندسهههی در آن کاربرد و فازی هایمجموعه نظریه ،(1385)حسهههن شهههوندی،

  .پایه علوم گسترش انتشارات

 شهرسازی، مقررات و ضوابط به هاشهرداری درآمدی منابع اتکای آثار بررسی ،(1382)اسماعیل صالحی،

 .50شماره ها،شهرداری ماهنامه

 ماهنامه تراکم، مازاد فروش درآمد به هاشههههرداری اتکای تحلیل و بررسهههی ،(1382)اهلل حبیب طاهرخانی،

 .50 شماره ها،شهرداری

 .اول چاپ قومس، انتشارات تهران، ها،شهرداری امور اداره ،(1377)ابوالقاسم طاهری،

 .اول چاپ قومس، انتشارات تهران، تمرکز، عدم و محلی حکومت ،(1370)ابوالقاسم طاهری،

 .84 شماره ها،شهرداری ماهنامه ایران، در هاشهرداری درآمدی و مالی نظام ارزیابی ،(1386)یرجع قادری،

 اقتصاد و هاشهرداری همایش شهری، هایزمین بر عوارض وضع پیامدهای و اثرات ،(1383)جعیر قادری،

 .شهری

 ریزیبرنامه مطالعات مرکز تهران، ایران، در هاشهههرداری سههاختار بر تحلیلی ،(1370)اهلل نصههرت گودرزی،

 .شهری

 یداهلل و محمدی مسعود ترجمه عمل، و تئوری در عمومی مالیه ،(1980)پگی ماسگریو، ریچارد، ماسگریو،

 .بودجه و برنامه سازمان انتشارات تهران، فر،ابراهیمی

 اقتصههاد و هاشهههرداری همایش ها،شهههرداری درآمدی منابع تأمین هایشههیوه ،(1383)حسههین مقدم، معزی

 .مدرس تربیت دانشگاه شهری،

 .23 شماره دوم، سال ها،شهرداری مجله چالش، و شهرداری؛رویکرد عوارض ،(1380)جالل معصوم،
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صاد و ریزیبرنامه هایپژوهش مؤسسه شاورزی اقت سی ،(1382)ک سبی مزیت برر شاورزی محصوالت ن  ک

 اقتصههاد و ریزیبرنامه هایپژوهش مؤسههسههه: کشههاورزی جهاد وزارت انتشههارات تهران، منتخب،

 .اول چاپ کشاورزی،

 ها،شهرداری مجله پایدار، مالی منابع راهکارهای تدوین و هاشهرداری مالی تنگناهای ،(1381)تورج نادری،

 .40 شماره چهارم، سال

  مجله قزوین، شهههرداری درآمدی منابع تأمین در صههنعتی عوارض نقش از ،گزارشههی(1381) ،تورج نادری

   .38 شماره چهارم، سال ها،شهرداری

 اصیهان شهرداری عملکرد تحلیل ،(1389)حامد شیری، آمنه، شهیدی، نادر، آخوندی، رضا، اصیهانی، نصر

پایدار و پایدار درآمدهای حیث از ئه با همراه( 1375-1388) نا  مجموعه جدید، راهکارهای ارا

 مشههارکت و مالی تأمین رویکرد با راهکارها و مشههکالت) شهههرداری مالیه همایش سههومین مقاالت

 .(شهرها در خصوصی بخش

 درآمدی منابع تأمین در شههههر اسهههالمی شهههورای و دولت نقش شهههناسهههیآسهههیب ،(1387) شهههاپور نظری،

 .(راهکارها و مشکالت) شهرداری مالیه همایش اولین ها،شهرداری

 ،DRCطریق از کشههور خودرو سههازیقطعه صههنعت در نسههبی مزیت گیریاندازه ،(1381)حسههن ولدبیگی،

 .23 شماره بازرگانی، پژوهشنامه فصلنامه

صلنامه ها،شهرداری درآمدی نظام نظری مبانی ،(1388)بهروز زنوز، هادی  شماره اول، سال شهر، اقتصاد ف

 .دوم

ناف هاشهههمی، یای ،(1383)م کار ضهههرورتی نوسههههازی؛ قانون اح پذیران یداری در نا نابع پا مدی م  درآ

 .50 شماره ها،شهرداری مجله ضمیمه کشور، هایشهرداری
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 1شمسی( 1286)قمري 1325 ربیع الثانی 20 – بلدیه مصوب قانون

 کلیه قواعد - اول فصل

 .است اهالی شهرنشین حوائج ایفای و شهرها منافع حفظ تأسیس بلدیه اصلی مقصود - 1

 است. تفصیل قرار از بلدیه به راجع امور 2 - 

 دهندمی بلدیه امور اصالح برای قانون موجب شهر به اهالی چه آن کردن اداره اوال()

 شهر است به متعلق که هاییسرمایه و منقوله غیر و منقوله اموال کردن اداره( ثانیاً)

 ممکنه وسایل به شهر آذوقه قحطی عدم در مراقبت( ثالثاً)

 و عمومی باغهای و و کالسکه رو رو پیاده از خیابانها و میدانها و هاکوچه پا نگاهداشتن و ساختن( رابعاً)

شن و همچنان و غیره معابر و پلها و آبها زیر و میاه مجاری سیم و شهر کردن رو  و شهری آبهای تق

 حمامها و پاکیزگی قنوات تنقیه در مراقبت

 آن امثال و هاو مریضخانه عجزهلدارا و مساکینلتأسیس دارا و تکدی رفع در مراقبت( خامساً)

 آن امثال و هاتأسیس دواخانه و حشم و دواب حفظ و حفظ الصحه اقدامات در معاونت( سادساً)

 سایر و حریق ضد بر اقدامات مقتضیه و باشد معینی نقشه موافق شهری معابر که این در مواظبت( سابعاً)

 آید عمل به ارضی و سماوی بلیات

 حریق از شهر به متعلق ابنیه بیمه( ثامناً)

 و حفظ و هاوموزه هاو قرائتخانه هاکتابخانه نمودن دایر در مساعدت معارف و تکثیر در معاونت( تاسعاً)

 ابنیه مدارس و مرمت مساجد

 و حرف رواج مراقبت عتیقه کلیه و تجارتی ینمایشگاهها و بازارها ساختن در دولت با مساعدت( عاشراً

 .عمومی تشخیص اسعار و معامالت محل نمودن دایر و شهر تجارت

 .است شهر به متعلقه اراضی و شهر حدود مختص به بلدیه اقدامات دایره 3 -

سم به تواندمی بلدیه اداره و انجمن 4 -  الزم به جاهای و معامالت نماید گونه هر و شراء و بیع شهر ا

 .شود واقع مدعی علیه و و مدعی دعوا نماید اقامه عدلیه محاکمات در و کند شکایت

 غیره و آبها زیر و هاسواحل رودخانه و هارودخانه و معابر و پیاده روها و میدانها و هاکوچه اراضی 5 -

 .استفاده عموم ناس است است محل شهر به متعلق که چند هر

                                                 
 .است شده نسخ 1309 اردیبهشت 30 قانون موجب به قانون این  1
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 .باشد قانون حکم به باید دهندمی مصارف بلدیه برای شهر اهل که وجوهی 6 -

 .نظامنامه نباشد این مخالف با بلدیه اقدامات که نماید مراقبت باید شهر حاکم7 -

 .باشد داشته شهر اسم به معینی مهر که دارد حق بلدیه اداره8 -

 بلدیه انجمن تشکیل در-دوم فصل

 .آن شعب جزو و اداره و بلدیه انجمن از است مرکب بلدیه هیأت9 -

 .شوندمی ذیل انتخاب ترتیب به شهر محالت از که اعضایی از است مرکب بلدیه انجمن10 -

 شهرهای در و بیست شهرهای متوسط در و کوچک شانزده شهرهای در بلدیه انجمن اعضای عده11 -

 .شوندتقسیم می شهر محالت و جمعیت به رعایت وسعت با که بود خواهد نفر بزرگ سی

 انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان شرایط

 باشند ذیل شرایط دارای باید بلدیه انجمن اعضای انتخاب کنندگان12 -

 ایرانیه تابعیت( اوالً)

 یک اقالً بیست و اکمال( ثانیاً)

شتن یا مالیات دادن( ثالثاً)  در و بزرگ هزار در شهرهای که شهر حدود در اراضی یا مستغل یا خانه دا

 .باشد ارزش داشته کوچک سیصد تومان شهرهای در و پانصد متوسط شهرهای

 حق باشووند شووهر زمینی در یا مسووتقلی صوواحب چنین که صووورتی در نیز خیریه و علمیه ادارات13 - 

ستادن شرکتها انتخابات در شرکت برای وکیلی فر صی و دارند کذالک  شخا  حجره و تجارتخانه که ا

ستغل یا صاحبخانه که این ولو دارند انتخاب را در شرکت حق دارند معینی ضی یا م که  طوری به ارا

 .شد نباشند ذکر

ستغل یا خانه اگر14 - شد نفر چند مابین زمینی یا م شترک با  داد قرار موافق تواندشرکا می از یکی م

 .شود حاضر انتخابات در شرکا سایر

 ندارند انتخاب حق اشخاص ذیل15 -

 انددیده قانونی مجازات جنایتی و جنحه واسطه به که اشخاصی( اوالً)

 سرقت باشند و قتل ارتکاب معروف به که اشخاصی( ثانیاً)

 تقصیر به ورشکسته( ثالثاً)

 اندنپرداخته را نصف عوارض سالیانه بیش از و دارند بقایا عوارض بلدیه بابت از که اشخاصی( رابعاً)

 نسوان طایفه( خامساً)
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 رشد از اشخاص خارج( سادساً)

 ممنوعند شرط به انتخابات در شرکت از اشخاص ذیل16 -

 حکومت محل در آنها معاونین و حکام( اوالً)

 آیدمی عمل به انتخابات آن در که شهری نظمیه عمال( ثانیاً)

 .نظام در داخل بحری و بری نظامی مأمورین( ثالثاً)

 فارسی سواد انتخاب شوندگانباید  عالوه است به کردن انتخاب شرایط همان شدن انتخاب شرایط17 -

 .نباشند دولتی خدمت در و داخل پنج نباشد بیست و از کمتر آنها سن و داشته کامل

صی18 - شخا شان وقت یا از قبل باید شوندمی انتخاب که ا شند شدن داوطلب انتخاب خود  به یا و با

 .نموده باشند را شدن انتخاب قبول کنندگانتکلیف انتخاب

 اعضا انتخاب ترتیب

         تشوووکیل محالت شوووهر از معاریف انتخاب کنندگان از نظارتی انجمن یاعضوووا انتخاب برای19 -

 .بود معاونشان خواهد یا نایب الحکومه یا حاکم نظارت تحت در که یابدمی

ضای عده20 -  نخواهد شش نفر از ولی کمتر شهر محالت عده با بود خواهد مطابق نظارت انجمن اع

 .بود

 .نمود خواهند یک منشی انتخاب رئیس و نفر یک خودشان میان از انجمن یاعضا ،تشکیل از پس21 -

 .بود خواهد منشی مجلس هر اجالس با صورت نوشتن رئیس و با انتخاب قوانین حفظ مجلس و نظم22 -

 .نمود دیگر نخواهد امر در دخالت و بود خواهد انتخاب امر مشغول فقط نظار انجمن23 -

شاعه شهر در بود جمعه خواهد که انتخاب روز از قبل هفته دو مرتب نموده اعالنی نظار انجمن24 -  ا

 .دهدمی

 .بود خواهد دارا را ذیل مطالب فوق ماده در مذکور اعالن25 -

ضر نظار انجمن که اوقاتی و ایام محل( اول) صی تعرفه دادن برای بود خواهد حا شخا  شرایط که به ا

 هستند دارا را کردن انتخاب

 را قانون این هیجده تا دوازده مواد( دوم)

ضر نظار انجمن که را مدتی و روز محل( سوم)  دارندگان از انتخاب گرفتن اوراق برای بود خواهد حا

 انتخاب تعرفه

 شوند انتخاب باید که اعضایی عده( چهارم)
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سمی حتی المقدور نظار انجمن اجتماع محل 26 - شد واقع شهر مرکزدر  که شد خواهد انتخاب ق  تا با

ساجد مثل بدهند رأی انتخاب روز بگیرند یا کرده تعرفه ورود آزادی سهولت و به بتوانند مردم  یا و م

 .مدارس

ضای مهر به تاریخ و نمره با که ایی تعرفه27 -  محتوی شودمی انتخاب کنندگان داده به نظار انجمن اع

 نمایدمی را محلی و روز تعیین همچنین خواهد بود کنندهمنزل انتخاب  و شغل و سن و پدر و خود اسم

 .بدهد را خود شده رأی حاضر باید تعرفه دارنده که

 .ثبت خواهد نمود کتابچه در ترتیب نمره به دهدمی که را هاییتعرفه نظار انجمن28 -

 از نظار انجمن گردیده تعرفه معین و اعالن وسیله به و بود خواهد یکروز فقط که انتخاب روز در29 -

 .شودمی حاضر شده معین که محلی در شام تا صبح

صیل برای ساعت ده اقالً انجمن انتخاب روز در30 - ضر آرا تح ساعت خواهد حا  اختتام و افتتاح بود 

 .خواهد شد اعالن وقت از قبل مجلس انتخاب

 .شد قبول نخواهد کسی از انتخاب ورقه دیگر شده معین که وقتی انقضای پس از31 -

 مطابق مجلس انتخاب دخول به از قبل باید تعرفه دارنده جهت این از و باشد مخفی باید رأی دادن32 -

 سفید کاغذ روی باشند شدن انتخاب شرایط که دارای نفر را چند یکی اسم است شده اعالن که عده

 .باشد داشته با خود و کند تا نوشته بی شان

ضور پس از -33 ضای ح شده که ساعتی در مجلس انتخاب افتتاح و انجمن اع  به شروع از قبل اعالن 

ضبط که اینظارجعبه رییس انجمن انتخاب اوراق گرفتن ست انتخاب اوراق برای  ضور در ا ضای ح  اع

 .نمایدمی را آن بودن خالی نموده باز از انتخاب کنندگان حاضرین و انجمن

 داشووته دسووت در را انتخاب خود ورقه و تعرفه باید مجلس انتخاب به ورود برای تعرفه دارندگان34 -

 .باشند

 .ندارند مزاحمت را و دخول حق ندارند تعرفه که اشخاصی35 -

 انتخاب ورقه و آرامی تعرفه کمال در انتخابمجلس  به ورود پس از تعرفه دارندگان یک از هر36 -

 .داد رییس خواهد به را خود

 تعرفه ثبت کتابچه در نمره را انجمن یاعضا از یکی تا گویدمی بلند صوت به را تعرفه رییس نمره37 -

شان نموده پیدا شان پس از کند ن  بدون را او انتخاب ورقه و نموده به صاحبش رد را رییس تعرفه نمره ن

 .اندازدانتخاب می جعبه در کردن نگاه
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 اختالل و جای تنگیصووورت  در تعرفه پس گرفتن و انتخاب ورقه دادن پس از انتخاب کنندگان38 -

 .شد خارج خواهند مجلس انتخاب رییس از امر و انتخاب ترتیب و نظم

ضور رییس از39 - ضایقه نخواهد مجلس انتخاب در انتخاب کنندگان از ایعده ح  که این مگر نمود م

 رییس واجب امر اطاعت صووورت این در امر انتخاب بشووود بی نظمی و معطلی و مکان تنگی موجب

 .است

 .است ممنوع حربه داشتن با مجلس انتخاب در دخول40 -

ضای پس از41 - شان یا مجلس انتخاب وقت انق  رییس ختم تعرفه کتابچه ثبت در هانمره تمام شدن ن

 .شودنمی قبول انتخاب ورقه کسی دیگر از آن پس از و نمایدمی اعالن بلند صوت به را انتخاب

انتخاب  از و حاضوورین نظار انجمن اعضووای حضووور در را انتخاب رییس جعبه ختم اعالم پس از42 -

 .نمایداسامی می استخراج به امر نموده خالی کنندگان

مجلس  صورت در منشی انجمن توسط به آن نتیجه و بود خواهد انتخاب اوراق عده تعیین اول کار43 -

 .شودثبت می انتخاب روز

 بلند صووت یکی به اوراق را روی مرقومه اسوامی اعضوا از یکی انتخاب اوراق عده تعیین پس از44 -

 .دهداعضا می از دیگر نفر یک به و خواندمی

 که دفعه چند هر نموده کاغذی سیاهه صفحه باالی در شودمی خوانده که اسامی مجلس باید منشی45 -

 .شماره عالمتی بگذارد برای آن زیر شودمی مکرر یک اسم

 نقصی باشند نوشته اعالن اسامی در معینه عده از کمتر یا بیشتر انتخاب اوراق روی که صورتی در46 -

صل انتخاب امر در صورت شد نخواهد حا سمی آن عده اول در شته زیاد که ا  ورقه آخر از شده نو

 .شد نخواهد خوانده

شد الیقرء یا سفید چه آن اوراق از47 - ضای یا نکند شده را انتخاب معرفی صحیحاً که آن یا با  ام

شته را انتخاب کننده شد دا شد بیش از یا با سوب نخواهد یک ورق با صورت عیناً ولی بود مح  ضمیمه 

 .شودمجلس می

 اوراق و نمایداعالن می بلند صوووت به را رییس نتیجه آراء شووماره و اسووتخراج پس از بالفاصووله48 - 

ستثناء به نمایدمی باطل و پاره را انتخاب مجلس  صورت ضمیمه که شد ذکر ماده فوق در که آنهایی ا

 .شودمی

 .ایشان باشد طرف به نسبتاً آراء اکثریت که بود خواهند اشخاصی انتخاب شدگان49 - 
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    نظار انجمن امضووای اعضووای به نموده تحریر نسووخه دو در منشووی را مجلس انتخابات صووورت 50 -

ساندمی سخه ر شد نایب الحکومه یا حاکم به یک ن سخه و داده خواهد   و تعرفه ثبت کتابچه با دیگر ن

پس از  که ماندمی امانت کنند معین نظار انجمن که اعضووا یکی از نزد در فوق ماده در مذکور اوراق

 .نماید تسلیم انجمن بلدیه به تشکیل

 .شودمی معین قرعه حکم منتخب به آراء تساوی صورت در51 -

 .بود خواهد آینده جمعه شود الزم انتخاب تجدید که صورتی در52 -

 امر در ایرادی شووکایت یا انتخاب حین در کسووی انتخاب شوووندگان و انتخاب کنندگان از اگر53 -

 مجلس درج صورت در شکایت باید شرح آن شد ولی نخواهد انتخاب انجام از مانع باشد داشته انتخاب

 .بشود

 نظار انجمن به ختم انتخابات از بعد هفته ظرف یک در باید انتخابات به راجع ایرادات و شکایات54 -

 .نماید انتخاب صورت ضمیمه را نتیجه بدهد و را حکم خود نموده رسیدگی انجمن تا شود اظهار

شکیان 55 - ضی نظار انجمن حکم از اگر انتخابات از مت شند را شکایات افتتاح انجمن پس از نبا  بلدیه 

 .بود خواهد قطعی بلدی انجمن حکمنمایند  بلدیه اظهار انجمن به اول هفته ظرف در را خودشان

صی را انتخابات اعتراض بر و ایرادات حق56 - شخا  را شدن انتخاب و انتخاب کردن حق که دارند ا

 .شد خواهد انجام انتخابات متفرّق از بعد هفته یک نظار انجمن باشند داشته

 طبع روزنامه در حاکمطرف  از انتخابات اتمام از بعد بلدیه انجمن برای انتخاب شوودگان اسووامی57 -

 .شد خواهد

 مرکب جداگانه شعبه هر محله در تواند می نظار انجمن انتخاب امر تسهیل بزرگ برای شهرهای در58 -

 .کند تعیین را محله فوق منتخبین آن ترتیب به که نماید تشکیل شش نفر از

 مقارن باید غیره و انتخابروز  در آراء تحصویل و تعرفه دادن از آن شوعب و نظار انجمن اعمال59 -

 .پذیرد اختتام یک روز در و باشد یکدیگر

 بلدیه وظایف انجمن ترتیب و -سوم فصل

ضا انتخاب انجام پس از هفته یک60 - شته منعقد بلدیه انجمن یاع شغول امور گ      خود به راجعه م

 .شودمی

 با تواندمی نمایند محالت مشوواهده از یکی انتخاب امر در خللی اگر تشووکیل از بعد بلدیه انجمن61 -

 .آن محله نماید در انتخاب تجدید به امر حکومت اطالع
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   انتخاب این نظامنامه موجب به سووال چهار مدت به که اعضووایی از اسووت مرکب بلدیه انجمن62 -

 .شوندمی

 راستی کمال با که خواهند کرد یاد قسم وظایف خود اجرای به شروع از قبل بلدیه انجمن اعضای63 -

 .دهند انجام را تکالیف خود درستی و

 .بود ملت موظف نخواهند طرف دولت یا از بلدیه انجمن اعضای64 -

ضا از یکی اگر65 - ستعفا شغل این از بلدیه انجمن یاع  در که جهات از به جهتی که آن یا و نماید ا

صرح نظامنامه این 12 ماده ست م ضویت انجمن محروم از ا ضو آن جای به شود ع  از محل دیگری ع

 .شد خواهد خودش انتخاب

ضای کس از هیچ66 - ضور از موجه عذر بدون نباید بلدیه انجمن اع  خودداری انجمن در اجالسات ح

 .نماید

 اظهار رییس انجمن نماید و مطلع خود غیبت جهت از دفعه هر را رییس انجمن باید غایب عضووو67 -

 .برساند انجمن اطالع به غایب را عضو

ضوی گاه هر68 - ضر انجمن در ع شد حا  این یا و نداد اطالع غیبت خود را جهت رییس انجمن به و ن

 را رییس او دوم و اول دفعه ندانست موجه او را عذر ثلث آراء دو اکثریت به انجمن ولی داد اطالع که

 .بود معاف خواهد انجمن در حضور سوم از دفعه در و کرد خواهد توبیخ

 و پایتخت در کرد انتخاب خواهد آرا اکثریت به خود میان از انجمن خود را بلدیه رییس انجمن69 -

سیهای ستقرار در همایون فرمان ایالت کر سمت ا سای شد خواهد صادر او بدین   بلدیه انجمنهای رؤ

ستقر داخله وزیر سمت به حکم بدین دیگر شهرهای شی نمود خواهند م  با خود انجمن نیز را انجمن من

 .کرد خواهد انتخاب اعضا از آراء کثرترعایت 

 است قرار این از بلدیه وظایف انجمن70 -

 شوند انتخاب طرف انجمن از باید نظامنامه این موافق که مستخدمینی و بلدیه اجزای انتخاب( اوالً)

 بلدیه ادارات مستخدمین برای مقرری تعیین( ثانیاً)

 دستورالعمل آنها نوشتن و او جزو دوائر و بلدیه وظایف اداره تکالیف و ترتیب( ثالثاً)

 بلدیه بودجه عمل در مداقه( رابعاً)

ساً) ضی و فروعات مقدار تعیین( خام صارف بلدیه برای که عوار  گرفته قانون موجب شهر به اهالی از م

 میشود
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 نقدی به عوارض جنسی تبدیل( سادساً)

 نظر بشود صرف باید مانده ال وصول که شهری بقایای نوع چه از که این تعیین( سابعاً)

سات و ترتیب نظم همچنان و بلدیه اموال و سرمایه ها کردن اداره و حفظ ترتیب( ثامناً) سی  از خیریه تأ

 دایر شده خرج شهر به که غیره و کتابخانه و مریضخانه قبیل

 منقوله غیر اموال تحصیل( تاسعاً)

شراً)  هاکوچه و ابنیه برای ترتیب که چه آن خرید قواعد تعیین و منقوله غیر اموال فروش و خرید( عا

 الزم است و شده مقبول و ممضی که نقشهای موافق

 و کرایه هایاجرت کالسووکه میزان و ارزاق سووایر و نان و گوشووت نرخ تعدیل و تعیین( عشووراً واحد)

 نقل و حمل اسباب سایر و تراموای

 شد خواهد منعقد اسم شهر به که ییقراردادها کلیه و استقراض شهری الیحه در مداقه( عشراً اثنین)

 شهر اسم به اعانه وجه نمودن قبول( عشراً ثالث)

 شد خواهد الزم سابق الذکر مواد اجرای برای که قواعدی ترتیب( عشراً اربع)

 های جدیدهنقشه ترتیب و شهری هاینقشه تکمیل و تغییر لوایح ترتیب( خمس عشراً)

شراً) سیدگی( سادس ع ساب به ر سیدگی اداره و آن تفتیش اعمال و نظارت و بلدیه اداره ح  مواد به ر

 شودمی طرح اداره آن در که شکایات

 بلدیه عمال و مستخدمین نمودن مسئول( عشراً سبع)

شراً ثمانیه) سط به داخله وزیر عرایض به و لوایح تقدیم( ع  و شهر اهالی در احتیاجات محل حاکم تو

 آنها منافع

 معابر و پلها و شهر راههای اطراف از استفاده بابت مردم از باید که عوارضی مقدار تعیین( عشراً تسعه)

ست شده ساخته شهر خرج که به وزیر آبها آبها مجاری لوله های و سالخ خانه ها و  همچنان بدهند ا

 که ساخته هاییاسکله  بابت از کشتی صاحبان و کشتیرانی باید شرکتهای که حق االرضی مقدار تعیین

 است بدهند شده

 مقادیر و صحت موازین به رسیدگی( عشرین)

 ایصال طریق و حیوانات گمشده و مجانین و اطفال نگاهداری و سپردن برای محلی تعیین( عشریناً احد)

 .آنها اولیای به ایشان
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        منعقد چهار مرتبه بیسوووت و از زیادتر شوووش و از کمتر معموالً عرض سوووال در بلدیه انجمن71 -

 فهرست اجالسات شد تواند فوق العاده منعقد که تصویب خود انجمن حاجت و اقتضای به مگر شودنمی

 .کرد خواهد اعالن داده ترتیب سال آتیه برای حوت برج در بلدیه انجمن را خود

 مداقه و مذاکره باید مطرح که اموری فهرسووت رییس انجمن بلدیه انجمن انعقاد از قبل دفعه هر72 -

ضای برای داده ترتیب شود ستاد و بلدیه خواهد انجمن اع سخه فر  به محل حاکم اطالع برای هم ای ن

 امور در تمام مذاکره فرصت یک روز در بلدیه انجمن اجالس گاه در داشت هر خواهد ارسال حکومت

 .شد خواهد رسیدگی امور آن به بعد نشد روزهای معینه

 ولی شد تواند العاده تشکیل فوق والیات در حکام پایتخت و در داخله وزیر حکم به بلدیه انجمن73 -

ست وقت از قبل باید سط به شد خواهد مطرح مذاکره در انجمن که اموری فهر  بلدیه رییس انجمن تو

 .شود فرستاده اعضا برای

 :شودمی طرح اشخاص ذیل اظهار موجب به بلدیه انجمن به راجعه امور74 -

 آن اعضای و بلدیه رییس انجمنتکلیف  به( اوالً)

 محل حاکم کتبی اظهار موجب به( ثانیاً)

 بلدیه اداره اظهار به( ثالثاً)

 .اشخاص متفرقه شکایت و اظهار موجب به( رابعاً)

 اعالن به رییس انجمن کتباً باید نمایند اظهار را مطلبی بخواهند که صووورتی در انجمن اعضووای75 -

 را لهأمس اظهار انجمن که صورتی در و دارد انجمن اظهار می رییس به را لهأمس اعالم این از بعد نمایند

 .نمایندمی در مذاکره شروع اعضا نمود تصویب

سویه تواندمی بلدیه انجمن76 - صوص الزم که را اموری ت ضا از یکی به عهده دارد وقت مخ  بلدیه اع

 .کند محول

باعث  آنها که اطالعات را مجلس اشووخاصووی در حضووور برای که دارد حق بلدیه رییس انجمن77 -

 .نماید دعوت است امور مداقه و مذاکره پیشرفت و

شند ولی حاضر نصف اعضاء باید اقالً بلدیه انجمن قراردادهای اعتبار برای78 -  در که اجالساتی در با

 خواهد صرفنظر قاعده این از میشود تشکیل جنگ به طور فوق العاده یا و سماوی و ارضی بلیات مواقع

 .بود خواهد معتبر اعضاء از قدر هر با حضور انجمن قرارداد و شد

 باشند اعضا حاضر از ثلث دو اقالً باید ذیل مواد در بلدیه انجمن قراردادهای برای79 -
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 شهر منقوله برای غیر اموال خرید و شهر به متعلق منقوله غیر اموال فروش باب در( اوالً)

ضی قیمت تعیین( ثانیاً) شخاص متفرقه به ابنیه ساختن برای که ارا صحیح برای یا و شودفروخته می ا  ت

 شودمی ابتیاع نقش شهر

 شودمی طرف شهر از که ضمانت و استقراضات( ثالثاً)

 نقدی به عوارض جنسی تبدیل( رابعاً)

 .آن جزو دوائر و بلدیه اداره مسئولیت مستخدمین تعیین( خامساً)

 به بلدیه به انجمن راجعه امور اسووت سووایر شووده اشوواره پنج و هفتاد ماده در که مواردی از غیر80 -

 هیچ شودمی محسوب رأی رأی رییس دو آراء صورت تساوی در و میشود تسویه و حل آراء اکثریت

 .کند محول دیگری به تواندنمی را رأی خود و ندارد یک رأی بیش از عضوی

 مستخدمین و اجزا و مسئولیت آنها مقرری و آن جزو دوایر و بلدیه اداره مستخدمین تعیین باب در81 -

 .بگیرد علنی یا مخفی استرأی امور انجمن مختار سایر در ولی شودمی گرفته مخفی رأی

ضای به شده ثبت دفتری در باید بلدیه انجمن قراردادهای تمام82 - ضایی و رییس انجمن ام  در که اع

 نمایدمی امضا نیز بلدیه اداره منشی و انجمن صورت مجلس را منشی و برسد اندداشته شرکت مذاکرات

 .است مزبوره عهده منشیان به دفاتر ترتیب و

 فرستاده محل حاکم رییس انجمن برای توسط به باید آن منضمات با بلدیه انجمن قراردادهای کلیه83 -

 و اعالن شهر اهالی اطالع برای انجمن تصویب شود با و نشر طبع روزنامجات در باید که چه آن و شود

 .شد خواهد اعالم

 اجرا موقع به امضاء بعد از برسد داخله وزیر یا حاکم امضای به باید چه آن انجمن قراردادهای از84 -

 .شد خواهد گذارده

 :است این قرار از برسد حاکم امضای به باید که چه آن بلدیه انجمن قراردادهای از85 -

 شود ابتیاع یا فروخته باید که شهر اراضی قیمت تعیین( اوالً)

 شودمی طرف شهر از که ضماناتی و استقراضات( ثانیاً)

 ارزاق سایر گوشت و و نان نرخ تسهیل و تعدیل( ثالثاً)

 نقل و حمل وسایل سایر و تراموای و درشکه و کالسکه کرایه( رابعاً)

 جدیده هاینقشه ترتیب و شهر نقشه در تغییر( خامساً)

 شوداخذ می درست شده شهر خرج به که هاییاسکله در سفاین از که حقوقی( سادساً)
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 است شهر اداره در که ادارات خیریه و بلدیه ادارات برای بلدیه انجمن که دستورالعملهایی کلیه( سابعاً)

 .دهدترتیب می

 است قرار این از برسد داخله وزیر امضای به باید که چه آن بلدیه انجمن قراردادهای از86 -

 شهر عوارض جنسی تسعیر( اوالً)

 و بلدیه تنظیفات و مستحفظین حریق نگاهداشتن و پا کردن را پیاده روها و کوچه ها شهر خرج به( ثانیاً)

 سازیها زیر آب ترتیب

 تصریح 85 ماده اول در فقره کوچک که اراضی استثنای به شهر منقوله غیر اموال انتقال و فروش( ثالثاً)

 شده

 میشود طرف شهر از که ضمانتهایی و استقراضات( رابعاً)

 مجاری و هابنای سالخ خانه و شهر اطراف های پل و راهها ساخت بابت از که وجوهی تعیین( خامساً)

 شودمی داده غیر و آبها

 شرکتها یا و به اشخاص متفرقه هارودخانه و دریاها سواحل در که اراضی حق االرض و تعیین( سادساً)

 کنند استعمال سفاین دادن بار یا بار گرفتن و برای یا و نمایند بنا اسکله که شودمی داده

کرسی  پایتخت و در منقوله شهر غیر اموال حفظ و خیریه ادارات به راجعه دستورالعملهای ترتیب( سابعاً)

 .والیات و ایاالت های

 انجمن به را خود عدم موافقت جهت باید ننمود تصووویب را بلدیه انجمن قرارداد حاکم گاه هر87 -

 به حاکم را انجمن قرارداد نشد متقاعد انجمن درصورتی که و نماید متقاعد را انجمن نموده اظهار بلدیه

 .شود اقدام 88 ماده که موافق نماید تقدیم داخله وزیر

صویب به باید که بلدیه انجمن قراردادهای88 - ضای و ت سد داخله وزیر ام سط بر  وزیر به حاکم به تو

ست داخله وزیر شد خواهد تقدیم داخله  اعتراض حاکم و انجمن قرارداد به دقت با کمال که مکلف ا

 بلدیه خارج تکالیف انجمن از که بوده امری به راجع انجمن قرارداد هرگاه نماید رسیدگی باب آن در

 انجمن قرارداد صورتی که در ولی نمایدنمی امضا را قرارداد آن نموده تصدیق را است اعتراض حاکم

صالح مخالف با یا مالحظه جهتی ولی به نبود آن حدود تکالیف و از خارج بلدیه  شهر منافع یا عامه م

ازدیاد عوارض  به راجع لهأمسوو چنانچه نماید مذاکره در مجلس وزراء را مسووئله باید داخله وزیر اسووت

ست شورای ا شد جدیده قوانین ایجاد به محتاج اگر و شود مطرح ملی در مجلس  شورای با  در مجلس 

 .گردد مداقه مورد سنا و ملی
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 انجام نشدند حاضر الزم است انجمن قرارداد اعتبار برای که قدری به اعضا بلدیه انجمن در هرگاه89 -

ضا اجالس ثانی اگر در و شودمی دیگر اجالس به محول امور ضر لزوم قدر به باز اع شدند حا  اداره ن

اداره  رأی با حاکم گاه هر و دهدمی محل حاکم به جزو دوائر با راپرتهای را خود های راپرت بلدیه

 .است مقید 87ماده در انجمن قراردادهای باب در که نماید رفتار طوری به باید ننمود بلدیه موافقت

 به راجعه دسووتورالعملهایو  کوچه ها تنظیفات باب در را الزمه قواعد که تواندمی بلدیه انجمن90 -

شت بامها ساختن صحه و اقدامات مجاری میاه پاکیزگی و ناودانها و پ  تمیزی و عفونت ضد و حفظ ال

 .ترتیب نماید غیره و محترقه مواد از اهالی حراست و و حفظ حریق ضد اقدامات و میدانها

 به رسوویده امضووای حاکم به انور شوورع قوانین حدود رعایت با دسووتورالعمل ها و قواعد این کلیه91 -

 .شد خواهد گذاشته اجرا موقع پلیس به اداره توسط

 بلدیه اداره -چهارم فصل

ست مرکب بلدیه اداره92 - ضایی از ا ست عده کرده انتخاب بلدیه انجمن که اع ضای ا  بلدیه اداره اع

 .بود خواهد نفر چهار

 کالنتر به موسوووم رییس مزبور که و بود خواهد بلدیه رییس انجمن ریاسووت تحت در بلدیه اداره93 -

 بدین که مزبور معاون و داشت خواهد انجمن بلدیه به انتخاب بلدیه اداره اعضای از معاون نفریک است

 منشی بود او خواهد مقام قایم مرض کالنتر یا غیبت موارد در استقرار مییابد داخله وزیر حکم سمت به

 و مأموریت کالنتر مدت کرد خواهد معین بلدیه اداره اعضووای میان از بلدیه انجمن نیز بلدیه را اداره

 شده خارج قرعه حکم به نصف اعضای بلدیه سال دو از بعد اول در دوره است سال چهار بلدیه اعضای

ضای آنها جای به شوند انتخاب جدید اع ضای از و بعد می ضایی آن سال دو هر انق صف اع  چهار که ن

شان سال ضای و شده خارج سر آمده به مأموریت  ضای انتخاب شوندمی انتخاب جدیده اع با  سابق اع

 .جایز است بلدیه انجمن آراء اکثریت

ست مکلف بلدیه اداره94 - ستورالعملهای انجمن مطابق و نظامنامه این موافق که ا  را شهر امور بلدیه د

 را شهر جاریه امور و باشد داشته را شهر به اموال متعلّقه از کلیه صحیحی صورت بلدیه اداره نماید اداره

صالح نمودن صدد فراهم در پیوسته و بدهد انجام ضع ا شد شهر و  بلدیه برای انجمن که اطالعاتی و با

شود صیل الزم می  خرج و جمع و لوایح نماید عمل آن احکام موافق و برساند مزبور انجمن به کرده تح

 که بلدیه انجمن طبق دستورالعمل های بر نمودهوصول  را وعوارض شهری مالیات و کند مرتب را شهر

مدعی  و مدعی شهری برای امور عدلیه محاکم و دیوانخانه ها در و خرج نماید بود خواهد قوانین موافق
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شود علیه ستورالعمل و اجازه با و نماید شکایت الزم جاهای به و واقع   جزو به ادارات بلدیه انجمن د

سیدگی نماید تفتیش و خود ساب کلیه و ر سیدگی تفتیش و نتیجه با خود را اقدامات راپرت و ح  به ر

 .دهد اشاعه رسانده به طبع را مزبوره و حسابهای راپرتها و بدهد بلدیه انجمن به را جزو ادارات

سیم و بلدیه اداره داخلی امور95 - ستورالعمل انجمن موافق اداره آن در کارها تق  خواهد مرتب بلدیه د

ساوی صورت در آراء انجام مییابد اکثریت به بلدیه اداره به راجعه امور شد اکثریت  کالنتر رأی آراء ت

 که مجاز است بداند شهر منافع و عموم مصالح مضر را اکثریت رأی گاه کالنتر هر ولی میکند معین را

 .کند اظهار بلدیه انجمن به مراتب را گذارده موقوف االجرا را بلدیه رأی اداره

 .عمل آورد به بلدیه اداره امور انتظام در را مراقبت کمال که مکلف است کالنتر96 -

 بلدیه اداره اعمال در هر گاه دارد را آن جزو ادارات و بلدیه اداره به تفتیش و رسیدگی حق حاکم97 -

شاهده چیزی شد قاعده خالف که کند م ستورالعمل ها با  در و نماید اخطار بلدیه اداره به دارد حق و د

شود مراتب متنبّه مزبور اداره که صورتی  اداره به انجمن بلدیه چنانچه و کند اظهار بلدیه انجمن به را ن

بلدیه حتمی  اداره برای داخله وزیر حکم شوود خواهد تقدیم داخله وزیر به مسووئله رأی شوود هم بلدیه

شده ادارات تشکیل دیوانخانه که دارد مادامی حق بلدیه انجمن ولی است االجرا سیونی به ن  مرکب کمی

 .متساوی شکایت نماید بعده سنا و ملی شورای اعضای از

 الزمه وزارتخانه های حاکم به توسط به را خودشان مستدعیات و عرض حال میتوانند بلدیه ادارات98 -

 .نمایند تقدیم

سیونهای دارد حق بلدیه انجمن شود اداره خوب شهری امور که این برای99 -  تشکیل اجرایی که کمی

ته کاری کدام هر به کرده ها را رشووو یه کمیسووویون پارد کل لدیه نظارت تحت در بسووو  موافق بوده ب

 .کرد خواهند بلدیه رفتار انجمن دستورالعملهای

 بلدیه اداره اگر کرد و خواهد انتخاب خود اعضووای میان از بلدیه اداره را کمیسوویونها رؤسووای100 -

صویب سیون که نماید ت شود خارج از رییس کمی شخص در انتخاب   مذاکره موقع در بلدیه اداره آن 

 .بود خواهد صاحب رأی و حاضر کمیسیون به راجعه امور

 اداره باشند فن و اهل خبره که شود الزم اشخاصی شهر دارایی و اموال کردن اداره برای گاه هر101 -

شخاص را نوع این حاجت قدر به دارد حق بلدیه ستخدم از خارج ا صب و عزل نماید م  اداره اجزاء ن

 .است کالنتر با و غیره دفتردار و محرر قبیل از بلدیه
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ضای و او معاون و کالنتر102 - ستخدمین سایر و بلدیه اداره اع  موارد در شهر اموال از خریدن بلدیه م

 .ممنوعند فروش آنها
 

 بلدیه مستخدمین باب در -پنجم فصل

 دوائر و بلدیه اداره از مستخدمین یکی یا و او معاون یا کالنتر از شکایتی بلدیه انجمن در گاه هر 103-

شد مداقه مطرح آن جزو ستخدمین مزبور نمی توانند با ضر انجمن در م  این در بلدیه انجمن و شوند حا

 .مینماید انتخاب موقتاً جدیدی رییس و معاون موارد

 محسوب خواهند مستخدمین دولت جزو اداره آن منشی و بلدیه اداره اعضای و او معاون و کالنتر 104-

 .داشت خواهند را حکم مستخدمین دولتی حقوق سایر و رتبه ترفیع در بود و

 از سال چهار مدت از انقضای قبل آنها استعفای صورت در فوق الذکر مستخدمین انفصال قواعد105 -

 است انفصال همایونی اجازه به منوط ایاالت کرسیهای و پایتخت در کالنترها انفصال .است تفصیل قرار

 .است داخله وزیر اجازه کالنترهامطلقاً به معاون همچنان کوچک و و متوسط شهرهای در کالنترها

ضای و او معاون و کالنتر106 - شه موافق عالمتی جزو آن انجمنهای و دوائر اجزای و بلدیه اداره اع  نق

ضای به که نمونه و سیده خواهند همایونی ام شت و ملبوس معینی ر صوص به به دا  داده آنها ترتیب مخ

 .شودمی

ست سال چهار مدت برای او معاون و کالنتر انتخاب 107 - شی تعیین ا  بلدیه اداره مدت مأموریت من

 .است بلدیه انجمن رأی به منوط

انتخاب  درباره که دارا باشند را شرایطی باید شوندمی دعوت خارج از که بلدیه اداره مستخدمین 108 -

 .است مقید بلدیه انجمن اعضای کنندگان
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