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تاریخ دریافت96/06/21 :
تاریخ پذیرش96/010/03 :

تأمین منابع مالی ،یکی از مهمترین وظایف نهادهای عمومی؛ مانند شهرداریهاست .منابع مالی شهرداریها ،به صورت مختلف،

دهد .هدف پژوهش حاضر ،ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران با در نظر گرفتن
سیاست های اقتصادی با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی میباشد .برای دستیابی به این هدف ،به بررسی و شناخت درآمدهای پایدار
و ناپایدار شهرداری تهران پرداخته و در نهایت ،راهبردهای مدیریتی تأمین منابع مالی پایدار در شهرداری تهران ،ارائه شد .نتایج پژوهش
نشان میدهند بخش عمدهای از درآمدهای اصلی شهرداریها ،با مفاهیم پایداری ،سازگار نیستند و از استمرار و مطلوبیت ،برخوردار
نمیباشند؛ پس این ضرورت به وجود میآید که شهرداریها بهتر است با مطالعه ساختار درآمدی و بر پایه اقتصاد مقاومتی ،راهکارهای
جدیدی را برای مدیریت تأمین منابع درآمدی پایدار و مستمر به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشند.

واژگان کلیدی:

منابع درآمدی پایدار ،راهبردهای تأمین مالی ،اقتصاد مقاومتی ،شهرداری تهران

 1مقدمه

سیاسی ،اجرایی ،مالی و حقوقی متعددی میباشد (معزی

خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر ،فقدان درآمد کافی،

مشکالت و معضالت دامن زده است ،رشد و توسعه سریع و
شتابزده و غالباً بی رویه میباشد که به واسطه رشد سریع

اجرای تمامی طرحها و برنامههای شهری را با مشکل مواجه
خواهد ساخت .اهمیت موضوع ،زمانی روشن میشود که بدانیم

معاونت عمرانی دفتر برنامهریزی وزارت کشور .)۱۳۸۱ ،وجود

محلی درون شهرها تأمین میشوند و وابستگی به کمکهای

رشد جمعیت شهری به نرخ رشد جمعیت ملی و اختصاص

تأسیس بلديه در سال  ۱۲۸۶و به دنبال آن در قانون جدید

نشان از جایگاه اقتصاد شهری در ایران دارد (قادری.)۱۳۸۵ ،

شهری وضع شده است ،اما درآمد حاصل ،چندان زیاد نبود و

رو بوده است که ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی ،فرهنگی،

از یک سو کسب درآمد شهرداریها ،تأثیر عمدهای در ارائه

مقدم .)۱۳۸۱ ،بدیهی است یکی از مسائلی که بر ابعاد

نه تنها مانع از ایجاد خدمات ضروری در شهر میشود بلکه

بیش از  ۹۵درصد از منابع مالی شهرداریها ،از محل درآمدهای

بالعوض دولتی ،کمتر از  ۵درصد است .اگر چه از ابتدای

درآمد بسیار باالیی از ارزش افزوده و اشتغال مردم در شهرها،

شهرداریها در سال  ۱۳۰۹قوانینی در زمینه تأمین هزینههای

از دید اقتصاد شهری؛ عواملی مانند گسترش دامنه فعالیتهای

نظام شهری به کمکهای دولتی ،بسیار متکی است (صفری،

ناشی از افزایش جمعیت شهری ،نیاز به گسترش منابع مالی

سال  ۱۳۶۲بدون توجه به مبانی نظری حاکم بر روابط مالی

شهرداریها ،ارتقای سطح انتظارات مردم از آنها و مشکالت
و درآمدی شهرداریها را بیشتر میکند (قلعهدار.)۱۳۸۲ ،

 .)۱۳۸۳طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها در
دولت و شهرداریها و ادامه این سیاست در سالهای بعدی،

 .1نویسنده مسئول -فارغ تحصیل رشته جغرافیا پژوهشکده جغرافیا پژوهشگاه شاخصپژوه اصفهان ،ایران mohsenbahrami489@gmail.com

 .2عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس
 .3عضو هیئتعلمی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان ،ایران
 .4عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران

ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

در دهههای اخیر ،مدیریت شهری در ایران با مشکالتی روبه

بیش از  ۶۰درصد از جمعیت کشور در شهرها ،باال بودن نرخ
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بنابراین در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری ،تأمین
منابع مالی و درآمدی شهرداریها ،اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا

جمعیت شهری است.
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این اقالم ،از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیاً دستیابی به این درآمدها نباید شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

قابل وصول میباشند ،اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار ،برخوردار نیستند .پایداری درآمدها ،مستلزم آن است که اوالً

شهرداریهای کشور را در شرایط بغرنجی قرار داد و شمارش

معکوس برای کاهش سهم آنها ،از بودجه دولت ،آغاز شد .به

نارسایی در عرضه خدمات شهری ،مدیریت شهری را در این

به تشدید مسائل و مشکالت شهرها در نتیجه رشد جمعیت

عوامل مربوط به معضالت درآمدی شهرداری را شناسایی

دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداریها به دولت و با توجه
ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

و مهاجرتها ،حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکای
شهرداریها به درآمدهای ناپایدار ،شرایط کار را برای متولیان
امور در شهرداریها دشوار کرد (نجاریان بهمنمیری)۱۳۷۸ ،؛
بنابراین عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی حداقل برای

رسید .پژوهش حاضر با مطالعه ساختار درآمدی شهرداریها
سعی دارد راهکارهای جدیدی را برای تأمین منابع درآمدی

پایدار و مستمر در این نهاد به منظور ارائه خدمات مطلوب به

آتی ،منابع درآمدی فعلی ،جوابگوی هزینههای رو به تزاید

درآمدهای ناپایدار هستند و این نوع وصول درآمد ،دارای سه

نظیر مارتین و شومن معتقد هستند که مهمترین معضل

در معرض کاهش عوارض ناشی از ساخت و ساز به دالیل

بود و تحصیل در آمد ،کانون سیاست گذاریها و برنامهریزیها

بر مبنای آنها برای شهرداری تهران ،برنامههای میان مدت و

مدیریت شهری در هزاره سوم ،حول هزینهها متمرکز خواهد

با توجه به آنکه  ۷۵درصد از درآمدهای شهرداری تهران ،جزء

اصل مطلوبیت ،انعطافپذیری و ثبات نمیباشد و همیشه
مختلف هستند ،این نوع از عوارض ،قابل اتکاء نیستند تا بتوان

در سطح مدیریت محلی (شهری) قرار خواهد گرفت (مارتین

بلندمدت تنظیم کرد؛ لذا ضروری است نسبت به شناسایی

شهرداریها به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان که هزینههای

هدف اصلی و کلی پژوهش حاضر ،ارائه مدلی از عوامل تأثیر

و شومن.)۱۳۸۲ ،

زیادی را میطلبد ،نیازمند منابع درآمدی جدید و پایدار
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و مدیریت کرد و به درآمدهای پایدار با ایمنی قابل قبولی

پاسخگویی به هزینههای دائمی برنامهریزی مالی و بودجهای

شهرداریها نخواهد بود (قادری)۱۳۸۵ ،؛ به گونهای که برخی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مسیر قرار میدهد .حال مسئله این است که چگونه میتوان

شهروندان ،پیشنهاد کند.

شهرداریها را مختل کرده است و با این روند ،در سالهای
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زیست محیطی ،ترافیک ،آلودگی هوا ،ناپایداری و نایمنی بنا و

عوامل مربوط به درآمدهای پایدار ،اقدام شود؛ بر همین اساس،
گذار بر معضالت درآمدی شهرداری تهران میباشد و پس از

میباشند .شهر تهران با جمعیتی حدود  5/8میلیون نفر،

شناسایی عوامل فوق ،موضوع مهم ،اولویتبندی آنها و میزان

بتوان آن را با هزینههای کم ،اداره کرد و خدمات مناسبی به

عوامل بتوان برنامه مدون درآمدهای پایدار را به نحو مطلوب،

یک شهر با چند خیابان و دروازه کوچک و بزرگ نیست که
شهروندانش ارائه داد .ساماندهی ترافیک ،جمع آوری زباله،
رفت و روب معابر و فعالیتهای عمرانی ،از جمله نیازهایی
هستند که هر کدام از آنها با هزینههای سرسام آوری ،در
تهران ،اجرایی میشوند .واقعیت موضوع این است که تهران

را نمیتوان با دستورالعملها و بخشنامههای موردی ،راهبری

تأثیرگذاری هر یک میباشد؛ به طوری که با اولویتبندی این
اجرا کرد .به طور کلی ،اهداف پژوهش حاضر را میتوان چنین
برشمرد:

 -۱شناخت مهمترین تنگناها و معضالت درآمدی تأثیر گذار
در شهرداری تهران

 -۲اولویتبندی این عوامل در راستای برنامهریزی اصولی و

کرد .در سالهای اخیر به علت کمبود منابع مالی مناسب

کارآمد درآمدی برای رسیدن به درآمدهای پایدار در شهرداری

اصول توسعه پایدار حرکت کند باید متکی به درآمدهای پایدار

 -٣ارائه راهبردهای مدیریتی تأمین منابع مالی پایدار شهرداری

و ضرورت خدمات ،اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب
باشد .نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداریها و

عدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کالن اقتصادی ،عدم

شفافیت کامل نظام بودجه و درآمد شهرداری تهران ،به همراه

تهران

تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 -۲پیشینه تحقیق

هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس بعضی سازمانهای تابعه

اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات

مناسب ،از دیگر معضالت درآمدی است .همچنین گستره شهر،

صاحبنظران مسائل مالیه عمومی ،معیارها و راهکارهای

و توزیع نامناسب برخی از درآمدها و نبود ساختار تشکیالت

رسانی به شهروندان ،ناشی از فقدان منابع مالی کافی است.

جمعیت روزافزون و موضوعاتی نظیر :ناهنجاریهای بصری و

متفاوتی را برای تأمین درآمدی شهرداریها ارائه کردهاند که

به چند مورد آن اشاره میشود:

فروش خدمات و استقراض ،استفاده از صندوقها با کمکهای

قنبری در مقاله خود تحت عنوان «راهکارهای توانمندسازی

تخصصی و دریافت کمکهای بالعوض دولتی ،از عمدهترین

و شهرداری آمریکا» به این نتیجه رسید که بیشترین منبع

فوق ،صندوقهای توسعه شهری یا بانکهای تخصصی که

یعنی فروش تراکم است و کمکهای دولتی ،درصد خیلی

اعتبار دولتهای محلی شده و منبع درآمدی مناسبی برای

افزایش درآمد شهرداریها با مقایسه بین شهرداری تهران
درآمدی شهرداری تهران ناشی از بخش زمین و ساختمان؛

منابع درآمدی شهرداریهای جهان هستند .عالوه بر موارد

در برخی از شهرهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرند ،باعث

کمی را تشکیل میدهند ،در حالی که درصد قابل مالحظهای

شهرداریها هستند .سایر نتایج پژوهش نشان میدهند برای

است (قنبری.)۱۳۹۰ ،

کارایی سیستم موجود ،وصولی عوارض را افزایش داد و با

از درآمدهای شهرداریهای آمریکا ،از منبع کمکهای دولتی

به منظور توسعه پایدار در آسیای مرکزی و اروپای شرقی» به

مالیاتی ،اقدام کرد.

اقتصاد شهری ،اصلی مهم و اساسی به شمار میرود.

«بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران

این نتیجه رسید که تمرکززدایی مالی و نقش آن در توسعه

محمودی و همکارانش ( )۱۳۹۰در مقالهای با عنوان

هادی زنور ( )۱۳۸۱در پژوهشی تحت عنوان اصالح نظام

و اولویتبندی آنها» ،چهار عامل مهم تأثیر گذار در دستیابی

از درآمدهای ناپایدار ارائه کرد که شامل اصالح قانون نوسازی و

معرفی کردند که عبارتند از  -1 :افزایش نرخ عوارض بر ارزش

درآمدی شهرداری تهران پیشنهادهایی را به منظور برون رفت

شهرداری تهران به درآمدهای پایدار را به ترتیب اهمیت،

عمران شهری با رویکرد نقش شهرداری و شورای شهر ،تعیین

زمین (پیشنهاد میگردد جایگزین عوارض ناپایداری همچون

اقتصادی و اجتماعی هر شهر و با نظر شورای شهر ،به رسمیت

 -۳روابط مالی بین دولت و شهرداری تهران -4دسترسی به

نرخ عوارض نوسازی (مالیات بر دارایی) با توجه به موقعیت

تراکم شود)  -۲نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری تهران

شناختن حضور شهرداری و شورای شهر در ارزیابی و تعیین

بازارهای پولی و مالی ،از این طریق.

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی برای ممیزی امالک،

مالی کارآمد برای شهرداریهای کالن شهرها» ،الگویی را

بهای زمینهای شهری ،مکانیزه شدن بانک اطالعات امالک و

آخوندی و هادی زنور ( )۱۳۸۴در گزارش «بازنگری ساختاری

شهر ،عوارض بر پروانههای ساختمانی ،عوارض مازاد تراکم،

محلی بر زمینها و مستغالت ،عوارض نوسازی ،عوارض سطح

و طراحی نظام مدیریت و مالیه کالن شهر تهران» ،نظام
درآمدی شهرداریها در کشورهای جهان ،خصوصاً کشورهای

و امالک رهاشده شهر ،بهای کاالها و خدمات ،کمکهای

قرار دادند .سپس قوانین و روشهای تشخیص و وصول عوارض

حقیقی و حقوقی و درآمدهای اتفاقی میباشد .همچنین نتایج

و بهای خدمات شهری ایران را براساس معیارهای به دست

آمده در مراحل قبلی پژوهش ،ارزیابی کردند و در پایان،

عوارض بر جداسازی زمینها و ساختمانها ،عوارض بر زمینها

بالعوض دولت ،وام و استقراض ،اعانات و کمکهای اشخاص

این مقاله نشان میدهند که شهرداری برای اصالح نظام تأمین
مالی خود باید با توجه به پایداری نسبتاً کامل عوارض نوسازی

پیشنهادهایی را مشابه پژوهشهای قبلی برای اصالح نظام

و کارآمدی آن ،این عوارض را بهعنوان اصلیترین مالیات

شرزهای و همکارانش ( )۱۳۸۵در پژوهشی مشابه ،تحت

تدریج و در بازه زمانی میان مدت ،آن را با عوارض بر پروانههای

نشان دادند که استفاده از منابعی همچون دریافت عوارض و

گونهای که سهم این عوارض در کل درآمدهای شهرداری ،به

درآمدی شهرداری تهران ،ارائه دادند.

عنوان «اصالح و تأمین منابع درآمدی شهرداریهای کشور»

مالیاتهای محلی ،در صدر قرار دارد .همچنین منابعی مانند:

محلی برای تأمین هزینههای شهرداری در نظر بگیرد و به

ساختمانی و مازاد تراکم که ناپایدار هستند ،جایگزین کند؛ به
بیش از  ۱۶درصد برسد .شهرداریها باید با ارائه استداللهای

ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

به روز کردن اطالعات امالک و اصالح آیین نامههای مرتبط

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDرا مورد بررسی
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حسن زاده و خسروشاهی ( )۱۳۸۸در مقاله الگوی تأمین

برای تأمین مالی شهرداریها پیشنهاد کردند که شامل مالیات

براساس قوانین خاص و عام شهرسازی بود.
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تعریف جدید مبنای مالیات ،نسبت به ایجاد منابع جدید

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پانایاتو ( )۱۹۹۵در مطالعه خود تحت عنوان «تأمین مالی مؤثر

مقابله مؤثرتر با کسری بودجه شهرداریها باید با افزایش

الزم ،سهم خود را از مالیاتهای دریافتی دولت در قالب کمک

ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

بالعوض ،دریافت کنند.

درآمدهای شهرداری

داخلی و نیز منابع مالی دولت ،بهره مند شوند ،ولی با بزرگتر

شهرداریها برای تأمین مخارج خود ،هم باید از منابع مالی

اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات

شدن اندازه شهر ،سهم کمکهای دولتی میتواند کاهش یابد

کشورهای مختلف نشان میدهند که مهمترین منابع مالی

روشن میسازد که منابع درآمدی پایدار ،سهم ناچیزی در

در قالب بودجههای جاری حکومتهای محلی ،تأسیسات
و تجهیزات محلی و نهایتاً استقراض ،تشکیل میدهد آیت

درآمدی در حوزه اقتصاد شهری را میتوان کارآمد نبودن منابع

دانست که زیربنای رشد اقتصادی را برای همه شهرداریها

مجموعهای از فروش کاال و خدمات شهری ،انواع مالیات و

سازمانی مناسب ،آموزش تخصصی و حرفهای مدیران ،ایجاد

(عابدین درکوش .)۱۳۸۲ ،بررسی منابع درآمدی شهرداریها

تأمین مالی شهرداریها دارند .مناسبترین دلیل نبود منبع

الهی .)۱۳۸۷ ،همچنین ترکیب بهینه منابع مالی شهرداریها،

فراهم میسازد که عواملی مانند نیروی انسانی کارآمد ،ساختار

عوارض و کمکهای مالی دولت مرکزی است .با مقایسه

و توسعه بانک اطالعات و ضوابط و آیین نامهها و دستور

گفت بیشترین منبع درآمدی شهرداری شهر تهران ،ناشی

این نظام شوند (رزازیان .)۱۳۸۷ ،مالیات و وضع عوارض بر

دولتی ،درصد بسیار کمی را تشکیل میدهند؛ در حالی که

مسکونی تجاری ،تفریحی ،زمین و نظیر اینها ،میتوانند منبع

منبع کمکهای دولتی است ( .)Sullivan, 2003نگرش جدید

ایران میتوانند با استفاده از تجارب سایر کشورها ،در زمینه

بتوان درآمد مورد نیاز را به دست آورد نیست ،بلکه پایدار

جدید درآمدی ،استفاده کنند.

دارد .وضعیت شهرداریهای کشور نیز نمیتواند از این قانون،

اینکه شناخت وضع موجود هر نهاد و سازمانی ،از اولویتهای

بین شهرداری شهر تهران و شهرداریهای آمریکا میتوان

کارهای اجرایی در حوزه درآمدی میتوانند سبب کارآمدی

از بخش زمین و ساختمان (فروش تراکم است و کمکهای

امالک و داراییهای غیرمنقول؛ اعم از واحدهای صنعتی،

درصد قابل مالحظهای از درآمدهای شهرداریهای آمریکا ،از
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این صورت میتوان آن را سادهترین و زودیابترین روشهای

 3مبانی نظری

شهرداریها را مالیات و عوارض و بعد از آن ،کمکهای دولتی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

گیرند تا کفایت آن منبع تأمین مالیاتی ،مشخص شود که در
کسب درآمد معرفی کرد (معزی مقدم .)۱۳۸۱ ،در نتیجه،

رسانی به شهروندان ،فقدان منابع مالی کافی است .تجارب

96

معیارهای بهینگی و سپس عدالت ،مورد ارزیابی دقیق قرار

درآمدی مناسبی برای شهرداریها باشند و شهرداریهای

مدیریت شهری در جهان ،تنها در پی یافتن بسترهایی که

چگونگی وصول این منبع درآمدی به منظور تأمین منابع

بودن منابع درآمدی یا مطلوب بودن آن ،در اولویت قرار

شناخت مهمترین تنگناها و مسائل شهرداری تهران با توجه به

مستثنی باشد و نگرش حاکم بر دستیابی به منابع جدید و

اساسی برای ارائه راهبرد برای مدیریت شهری میباشد؛ در

و فاصله گرفتن از درآمدهای ناپایدار ،حرکت کند (شرزهای،

با آن مواجه است ،به شرح ذیل میباشد :قدیمی بودن برخی

درآمدی ،سه هدف عمده :انتقال منابع از بخش خصوصی به

اجرایی با شهرداری ،عدم ضمانت اجرایی الزم برای اجرای

و افزایش رشد اقتصادی برای مالیاتها ،ارائه شده است

به عنوان یک سازمان محلی منتخب مردم و عدم هماهنگی با

در کشور ما شیوههای تأمین منابع درآمدی شهرداریها و

کمبود کمکهای مالی به شهرداریها ،حذف برخی از عوارض

مالیات محلی ،کمکهای دولتی ،وام و استقراض خدمت ،اخذ

دیگر ،باعث تمایل شهرداریهای کشور به کسب درآمد با

اصالح منابع موجود باید به سمت اتکاء به درآمدهای پایدار

این پژوهش ،اهم مشکالت و تنگناهایی که شهرداری تهران

 .)۱۳۸۸بنابراین در ارزیابی مالیاتها به عنوان یک منبع عمده

از قوانین شهرداری ،نبود هماهنگی کافی بین دستگاههای

بخش عمومی ،توزیع منصفانه هزینهها بین سطوح مختلف

کامل قوانين ،فقدان فرهنگ عمومی در شناختن شهرداری

()Pechman, 1988

شهرداری ،مشکالت مالی شهرداریها ناشی از عوامل گوناگون

روشهای کسب درآمد؛ شامل فروش مستقیم خدمت ،اخذ

شهرداریها در قانون تجمیع و بسیاری از مشکالت اساسی

مالیات محلی ،کمکهای دولتی ،وام و استقراض باید از منظر

روشهای غیر متداول و غیرمنطقی ،به خصوص افزایش فروش

تراکم ،فروش و حذف پارکینگ ،افزایش هزینه تفکیک واحد،

زمین ،عوارض تجاری و عوارض وصول پروانه شده است.

اقتصاد مقاومتی

اقتصاددانان در تعریف اقتصاد مقاومتی می گویند :اقتصاد

مقاومتی ،در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف

کننده قرار میگیرد ،منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی

سلطه ،ایستادگی میکند و سعی در تغییر ساختارهای
اقتصادی موجود و بومیسازی آن براساس جهان بینی و

داخلی و خارجی و تهدیدها و فرصتهای بیرونی ،سناریوسازی

میکند و برای هر شرایطی ،برنامهای دارد ،تعریف کرد .اقتصاد

مقاومتی ،تشخیص حوزههای فشار در شرایط کنونی تحریم،
محدودیتها و متعاقباً تالش برای کنترل و بی اثر کردن و در
شرایط آرمانی ،تبدیل چنین فشارهایی به فرصت میباشد .پس
از تشدید تحریمها علیه ایران اسالمی در سالهای اخیر ،این
شیوه ،ترویج یافت .در اقتصاد مقاومتی ،هدف ،استفاده از توان

داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها با ایجاد کمترین بحران
است .برای رسیدن به این هدف ،باور و مشارکت همگانی و

مدیریت عقالنی و مدبرانه ،پیش شرط و الزمه چنین موضوعی

است .اقتصاد مقاومتی ،کاهش وابستگیها و تأکید بر مزیتهای
استقالل نیز مانند امنيت ،بعد فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی

دارد اما اهمیت استقالل اقتصادی ،بیشتر از دیگر جنبهها

میباشد؛ زیرا الزمه وابستگی اقتصادی ،وابستگی سیاسی و
فرهنگی است و اگر استقالل از بین برود؛ استقالل فرهنگی و

سیاسی نیز نابود میشود (معزی مقدم.)۱۳۸۱ ،

اصول اقتصاد مقاومتی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطاف
پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درون زا ،پیشرو و برون گرا ،با هدف

تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و

دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ،ابالغ گردید.
آنچه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد اصول کلی اقتصاد

مقاومتی است که به چند مورد آن با توجه به هدف پژوهش،
اشاره میشود:

 -1تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و

ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط

 -۲پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،اجرای نقشه جامع علمی

کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه
جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و
خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان

در منطقه

 -۳محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل
تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویت رقابتپذیری اقتصاد،

ایجاد بستر رقابت بین مناطق

 -۴افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش،

مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه

 -۵مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی
اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه

با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید

 -۶صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول

اساسی در ساختارها ،منطقی سازی اندازه دولت و حذف
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دستگاههای موازی و غیرضروری و هزینههای زائد

 -۷شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از
اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی،

تجاری ،ارزی و غیره

 -۸تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثروت،

بهره وری ،کارافرینی ،سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای
نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در
این زمینه

 -9باید برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با
هماهنگسازی و بسیج پویای همه امکانات کشور ،اقدامات
زیر صورت گیرد:

 شناسایی و به کارگیری ظرفیتهای علمی ،فنی و اقتصادیبرای دسترسی به توان و اقدامات مناسب

 -رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

 -مدیریت مخاطرات اقتصادی ،از طریق تهیه طرحهای

واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و
اختاللهای داخلی و خارجی.

ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

تولید داخل و تالش برای خوداتکایی میباشد؛ به بیان دیگر،

اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر
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در برابر شرایط گوناگون که با توجه به همه قوتها و ضعفهای

و به حداکثر رساندن مشارکت احاد جامعه در فعالیتهای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اهداف دارد .پس میتوان اقتصاد مقاومتی را اقتصادی مقاوم

سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی

 ۴روش تحقیق

با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفههای مورد بررسی ،رویکرد

این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی» و نوع آن ،کاربردی میباشد.

هدف اصلی این مقاله ،ارائه راهکارهای مدیریتی برای تأمین
ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

ی تهران است .برای دستیابی
منابع درآمدی پایدار برای شهردار 

به این هدف ،ساختار درآمدی شهرداریهای کشورهای توسعه

یافته و تجارب آنها در این زمینه و همچنین ساختار درآمدی
شهرداریهای ایران ،مورد بررسی قرار میگیرد تا با در نظر

گرفتن ویژگیها و شرایط منطقه برای استفاده از تجارب

کشورهای توسعه یافته در زمینه تأمین منابع درآمدی پایدار،

مدیریت مطلوب شهرهای کشور و ارائه خدمات بهینه به

شهروندان ،حاصل شود.

 ۵یافتههای تحقیق

یکی از مهمترین مسائل شهرداریها ،چگونگی تأمین منابع

مالی ،به منظور ارائه کاال و خدمات مورد نیاز شهروندان

میباشد .منابع اصلی تأمین مالی عبارتند از :وجوه به دست
آمده از عوارض ،درآمدهای ناشی از فروش خدمات ،استقراض
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و کمکهای دولت .براساس قوانین و مقررات هر کشور ،هر
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کدام از منابع چهارگانه فوق میتوانند تقسیمات متعددی را
شامل گردند یا کسب هر کدام از درآمدهای مزبور و اقالم

زیرمجموعه آنها بر حسب شرایط خاص و با ضوابط قانونی
معینی ،حاصل شوند .در تقسیم بندی جدید اقالم درامدی

شهرداریهای کشور ،هفت قلم اساسی و بالغ بر  ۱۰۰قلم

زیرمجموعه درآمدی ،وجود دارد که برخی از آنها پایدار و

برخی ناپایدارند (شرزه ای .)۱۳۸۷ ،از آن جایی که درآمدهای

پایدار مستلزم وجود توسعه پایدار در اقتصاد هستند و همچنین
توسعه پایدار در اقتصاد ،بستگی بسیار شدیدی به چگونگی

استفاده از امکانات و خدمات زیست محیطی و حفاظت از این
منابع؛ از قبیل استفاده از هوا ،آب ،فضای سبز و کلیه امکانات

و فضاهای شهری دارد ،درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه

تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشند که
در طول زمان ،قابل اتکاء بوده و برای دستیابی به آن بتوان

برنامهریزیهای الزم را انجام داد .به عبارت دیگر ،آن دسته از
درآمدهای شهرداری که از خصایص تداوم پذیری دارای ثبات
بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشوند)،

مطلوب بودن (کسب درآمد از آن محل موجب ارتقای رویکرد
عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست محیطی ،کالبدی،

اجتماعی و اقتصادی الطمه وارد نکند) و انعطافپذیری (پایه
درآمدی در طی زمان ،بزرگ شود و همپا با گسترش مخارج،

گسترش یابد تا از مضیقه مالی ،اجتناب شود) برخوردار باشند
و برای وصول آن بتوان برنامهریزیهای اجرایی الزم را تعریف
کرد ،درآمدهای پایدار محسوب میشوند .بنابراین کلیه اقالم

درآمدی که به هر دلیل تحت تأثیر شوکها ،بحرانها ،تغییر

قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار میگیرند ،قابل اتکاء
نمیباشند و خصیصه اول پایداری را ندارند .از طرف دیگر،

درآمدهای پایدار باید به گونهای تعریف شوند که دستیابی به

آنها ،شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض
تهدید و تخریب قرار ندهد .به عبارت دیگر ،مطلوب بودن و

سالم بودن درآمد ،حائز اهمیت است (شرزه ای و قطمیری،

.)۱۳۸۰

به طور کلی ،منابع درآمدی شهرداریها در طول دورههای
مختلف ،دارای وزنهای متفاوتی است .سهم کمکهای دولتی

در سالهای قبل از  ،۱۳۶۲سیر صعودی داشت؛ ولی براساس

طرح خودکفایی شهرداریها مصوب قانون بودجه سال ،۱۳۶۲

مقرر گردید شهرداریها طی یک برنامهریزی سه ساله ،به
خودکفایی برسند .از آن پس ،سهم کمکها از ناحیه دولت ،سیر

نزولی را آغاز کرد .خودکفایی شهرداریها و حرکت در جهت

کاهش وابستگی آنها به منابع اعتباری دولتی ،از سیاستها و

خط مشیهای اساسی در برنامههای اول ،دوم و سوم کشور
بود .همزمان با کاهش کمکهای دولت به شهرداریها و اعمال

سیاستهای خودکفایی سازمانهای محلی ،شهرداریها برای
تأمین هزینههای شهری ،به شیوههای مختلفی متوسل شدند

که مهمترین و عمومیترین این شیوهها ،وضع عوارض جدید
یا گسترش عوارض موجود است .در سالهای اخیر ،بیشترین
منبع درآمدی قابل اتکای شهرداریهای کشور به منظور تأمین

هزینههای شهری ،عوارض بر ساختمانها ،فروش تراکم و تغییر

کاربری اراضی بوده است (اکبری.)۱۳۸۳ ،

اقالم در آمدی شهرداریها در یک تقسیم بندی کلی ،به چهار

دسته اصلی :عوارض و مالیاتهای دریافتی ،فروش خدمات،

استقراض و دریافت کمکهای بالعوض ،تقسیم میشوند.

برخی از منابع مالی ناپایدار شهرداری عبارتند از :درآمد ناشی
از عوارض عمومی ،عوارض ناشی از اجرایی کمیسیون ماده

صد ،کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی ،استقراض

همچنین تحت تأثير قوانین و مقررات ساخت و ساز در شهرها

مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ،در ادامه نیز برخی

شهرها ،از یک تداوم نسبی برخوردار است .چنانچه صدور

از بانکها و نهادهای مالی داخلی و خارجی ،انتشار اوراق
از منابع پایدار شهرداری توضیح داده خواهد شد.

بررسی و شناخت درآمدهای پایدار شهرداریها
درآمدهای پایدار شهرداری عبارتند از:
 -١عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

قرار گیرد ،اما به لحاظ وجود تقاضای مؤثر برای مسکن در

پروانههای ساختمانی ،طبق ضوابط شهرسازی مدرن و اصولی
و منطبق با نقشههای جامع شهری انجام گیرد ،درآمد حاصل
از آن ،پایدار خواهد بود.

 -3عوارض نوسازی

بلیت مسافرت و باربری و عوارض بر معامالت وسایل نقلیه،

که در کشورهای جهان ،تحت عنوان مالیات بر داراییهای

گذاری وسایل نقلیه و عوارض صدور پروانه تاکسیرانی ،عوارض

درآمدهای مستمر قلمداد کرد؛ زیرا این عوارض متأثر از

غیرمنقول از آن نام برده میشود ،از اقالمی است که هر

ساله میتواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداریها باشد؛

فعالیتهایی هستند که همواره در بدنه شهر ارائه میشوند ،هر

زیرا از یک تداوم قابل قبول برخوردار است و دریافت آن ،نه

اقتصادی شهر ،دچار تغییر گردند ،اما به هر حال عمده این

به صورت مستمر ،پتانسیل درآمدی شهرداریها را به منظور

چند ممکن است برخی از آنها تحت تأثیر تحوالت و نوسانات
عوارض ،ضمن تأمین بخشی از نیازهای مالی شهرداریها نه
تنها باعث تخریب فضای شهری نمیشوند ،بلکه باعث افرایش

کیفیت آن نیز میشوند؛ برای مثال معاینه فنی اتومبیلها.
 -۲عوارض حاصل از صدور پروانههای ساختمانی

هر چند این عوارض میتواند تحت تأثیر نوسانات بازار مسکن و

تنها سالمت محیط زیست شهری را به خطر نمیاندازد بلکه

افزایش توان تولیدی و ارائه کاالها و خدمات عمومی ،افزایش
میدهد .هر چند در سالهای اخیر در شهرهای کشور ،این
رقم نسبت به گذشته ،سهم خود را در درآمدهای شهرداریها
افزایش داده اما سهم آن از کل درآمدهای شهرداریها ،بسیار

ﺳﻬﻢ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزي از درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮداري
12
41/5
19
25/4
63
2/6
1/5

همانگونه که در جدول  ۱مشاهده میشود در شهرهای دنیا،

خدمات میتواند منبع درآمدی برای شهرداریها به شمار آید،

این رقم در حال کاهش میباشد.

است .در آیین نامهها و دستورالعملهای صادر شده توسط

سهم درآمدی حاصل از عوارض نوسازی ،باالست اما در ایران،

 -۴بهای خدمات شهری و درآمدهای مؤسسات انتفاعی

البته اشکال اساسی ،در تعریف تعرفه و بهای خدمات شهری
وزارت کشور و در فرمهای بودجه ریزی شهرداریها ،فصلی

از دیگر منابع درآمدی شهرداریها ،فروش خدمات به شهروندان

تحت عنوان «بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی

وظیفه تولید و ارائه خدمات شهری و کاالهای عمومی محلی را

در تدقيق موضوع و شیوه تعیین تعرفه را برطرف نمیکند .از

و سازمانها و نهادهای موجود در شهر میباشد .شهرداریها،
بر عهده دارند؛ بنابراین دریافت تعرفه و بهای این قبیل کاالها و

شهرداری» وجود دارد ،ولی این امر نیز نارساییهای موجود
سوی دیگر ،موضوع عوامل مؤثر بر نیازهای مالی و خدماتی

ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

ﺷﻬﺮ
ﻣﺎدرﯾﺪ
ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﺑﻤﺒﺌﯽ
ﮐﯿﭗ ﺗﺎون
ﺳﺌﻮل
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس
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اندک است

جدول  :۱سهم عوارض نوسازی از درآمدهای شهرداریهای چند شهر (شرزهای)۱۳۸۷ ،
ﺳﺎل
2003
2007
2008
2008
2005
1388
1389
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عوارضی هستند که میتوان آنها را در یک نظام شهری،

شهرداریهای کشور ،عوارض نوسازی است .عوارض نوسازی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل؛ شامل عوارض بر شماره

به جرأت میتوان بیان کرد که مهمترین درآمد پایدار

شهری ،رویکرد دیگری است که باید به عنوان پیش فرضهای

هر گونه محاسبه و تعیین بهای خدمات شهری ،در نظر گرفته

برخوردار هستند .از مهمترین این خدمات میتوان به خدمات

«جهت عرضه» ،تقسیم بندی موضوعی کنیم ،در بخش جهت

ارائه شده به بخش مسکن و زمین ،خدمات ارائه شده به بخش

درآمد خانوارها ،نظام حمل ونقل شهری و نظام کاربری اراضی

شهری و خدمات ارائه شده به بخشهای تجاری و بازرگانی

شود .چنانچه این عوامل را در دو بخش «جهت تقاضا» و

ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

تقاضا اندازه رشد جمعیت ،قلمرو جغرافیایی شهر ،سطح توزیع

قیمت نهادههای تولیدی ،نرخ تورم ،کارایی فنی و تخصصی

درآمد حاصل از پارکینگ شهری ،چه از طریق نصب پارکومتر

 -۵درآمد حاصل از پارکینگ شهری

و چه از طریق گماردن پارکبان ،از اقالم درآمدی پایدار

واقع موضوعاتی هستند که مهمترین و اساسیترین پایههای

محسوب میشود .رقم مزبور ،سهم قابل توجهی در درآمدهای

خواهند بود؛ موضوعی که در حال حاضر به دلیل فضای حاکم

فضای پارک وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ و کالن شهرها

هست .اگر شهرداریها وظیفه تولید و ارائه خدمات و کاالهای

درآمدی وجود دارد .به دلیل مستمر و همیشگی بودن درآمد

نظری و عملی اثرگذار بر تعیین نوع و بهای خدمات شهری

بر محدوده و قلمرو وظایف شهرداریها با نارساییهای مواجه
عمومی محلی را برعهده بگیرند و نظام درآمدی خود را بر

این گونه خدمات ،پایه گذاری کنند ،به چارچوبی نظام مند،

پویا و مطلوب خواهند رسید و اگر مدیریت شهری به تعیین

و تعریف دقیق آنها بپردازد و قلمرو وظایف خود را به گسترش

غیر مطلوب و مداخله گرانه در حیطه وظایف دولت یا نهادهای
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حمل ونقل ،خدمات ارائه شده برای ارتقای کیفیت زندگی

و در بخش جهت عرضه نیز قلمرو شهرداری ،پوشش جمعیتی

شهرداری و سازمانها و شرکتهای قرار میگیرند .این عوامل در

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ارائه شده به نهادهای محلی و دستگاههای اجرایی ،خدمات

نام برد.

و خدمات شهری ،استانداردهای خدمات شهری ،سطح
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باشد .این درآمدها ،از خصیصه سالم بودن و تداوم پذیری نیز

دولتی یا خصوصی ،افزایش ندهد ،میتوان امیدوار بود که

شرایط منطقی و نظام مندی در کسب درآمدهای پایدار داشته

شهرداری هاندارد ،اما به لحاظ وجود تقاضای فزاینده برای
و رشد باالی تعداد خودروهای پتانسیل فعال شدن این قلم

حاصل از پارکینگ ،این قلم ،درآمد پایدار میباشد .درآمدهای
حاصل از عوارض سالیانه اتومبیل نیز جزء درآمد پایدار هستند.

مأخذ قانونی منابع درآمدی شهرداریها ،به دو مرجع برمی
گردد :مصوبات شورای اسالمی شهر و قوانین مصوب مجلس
شورای اسالمی.

در جدول  ،۲کدهای درآمدی شهرداری و شرح آنها آورده
شده است.

جدول :۲کدهای درآمدی شهرداری و شرح منابع آن
ﮐﺪﻫﺎي درآﻣﺪي
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮداري از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي وزارت ﮐﺸﻮر
ﻋﻮارض ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺻﻮﻟﯽ در ﻣﺤﻞ و ارزش اﻓﺰوده
ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اراﺿﯽ
ﻋﻮارض ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻋﻮارض ﺑﺮ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﮐﺴﺐ ،ﻓﺮوش و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت
درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺷﻬﺮداري و وﺻﻮﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت
درآﻣﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮداري و ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺨﻠﻔﺎت
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از وﺟﻮه اﻣﻮال ﺷﻬﺮداري
ﮐﻤﮏﻫﺎي ﺑﻼﻋﻮض ،ﻫﺪاﯾﺎ ،وام و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮديﻫﺎي دوره ﻗﺒﻞ

ﺷﺮح ﻋﻨﺎوﯾﻦ

دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮداري از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي را
ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و اﯾﺠﺎد روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد.
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮارض ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ،ﮔﺎز و آب و ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎده  3ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻮارض ﺑﺮ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻮارض ﺑﺮ ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺑﺎﻟﮑﻦ و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﮔﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را از ﮐﻞ
درآﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﺪ درآﻣﺪي ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ،ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس و اﺗﻮﺑﻮس ،ﻋﻮارض ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﺣﻖ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻋﻮارض ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻮارض ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻮاﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ...
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ،اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺣﻖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ،ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و  ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ،ﻓﺮوش زﺑﺎﻟﻪ ،ﺣﻖ آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮي ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﻠﯽ ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت ،ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﭘﺎرﮐﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﺣﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﺮوش ﻧﻘﺸﻪ و...
ﺷﺎﻣﻞ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ،ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،ﻏﺴﺎل ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﭘﺎركﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻌﺪن و درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻣﺎده  100ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﺤﻞ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮداري ،ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮداري ،درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از وﺟﻮه ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﺷﻬﺮداري و درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرا در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﮏﻫﺎي ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
ﺷﻬﺮي ،ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮﻗﻊ اﺿﻄﺮاري و ﺧﺮﯾﺪ اﺗﻮﺑﻮس از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﮏﻫﺎي ﺑﻼﻋﻮض از ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ دورهﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
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راهبردهای مدیریت تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران

از:

به منظور مدیریت تأمین مالی پایدار برای شهرداری تهران،

افزوده در شهر تهران :بررسی درآمدی مالیات بر ارزش زمین ،از

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

راهبردهایی براساس اقتصاد مقاومتی ارائه میشوند که عبارتند

 -١کنترل و بررسی درآمد حاصل از اجرای مالیات بر ارزش
دو منظر قابل بررسی است :منظر اول ،درآمدهای مستقیم این

مالیات و منظر دوم ،کاهش هزینههای شهرداری (درآمدهای

میکند؛ لذا مالکان زمین را به سرمایه گذاری به منظور استفاده

به منظور بررسی امکان جایگزینی درآمد مالیات بر ارزش زمین،

ساخت و ساز به خصوص در مناطق فرسوده شهرها میباشد.

نیازمند بررسی تخمینی درآمد این مالیات و مقایسه آن با

بررسی ،منجر به افزایش قابل مالحظه ساخت و ساز در آنها

منظور ،با محاسبه مساحت زمین در مناطق مختلف تهران

در ایالت پنسیلوانیای آمریکا منجر به افزایش بیش از ۳۰۰

غیر مستقیم) میباشد.

با درآمد حاصل از فروش تراکم و صدور پروانه ساختمانی،

درآمد فروش تراکم و صدور پروانه ساخت میباشیم .به این
و ارزش زمین در هر منطقه و با فرض نرخ مالیاتی یک

مطابق تحقیقات انجام شده ،وضع این مالیات در شهرهای مورد
شده است .برای نمونه ،وضع این مالیات در شهر پیترزبورگ

درصدی ساخت و ساز در آن شهر شد یا در شهر سیدنی،
منجر به افزایش  ۱۱۰درصدی ساخت و ساز شده است .این در

شده در شهر تهران ،به دست میآید .الزم به ذکر است در

وضع مالیات بر ارزش زمین ،با توجه به ترغیب مالکان به

مالیات حصولی در تمامی مناطق ،حجم کل مالیات گرفته

قانون نوسازی و عمران شهری ،نرخ مالیات ،یک درصد برای
عوارض نوسازی ،در نظر گرفته شده است .مطابق محاسبات

انجام شده ،حجم مالیات دریافتنی در شهر تهران ،بیش از

 ۳۷۰۰میلیارد تومان برآورد میشود .این در شرایطی است

که تنها ،مالیات بر زمینهای مسکونی ،محاسبه شده است.

با توجه به قیمت باالی زمینهای با کاربری تجاری و اداری

و دقت به این موضوع که بیش از  ۳۰درصد از زمینها با این

نوع کاربری هستند ،کل مالیات بر ارزش زمین در شهر تهران،
بیش از  ۵۵۰۰میلیارد تومان برآورد میشود .درآمد مالیات بر
تراکم و صدور پروانههای ساختمانی شود .مطابق صورتهای

مالی شهرداری تهران در انتهای سال  ،۱۳۸۷کل درآمدهای
شهرداری تهران برابر با  ۴۶۹۷میلیارد تومان بود (معاونت

مالی و اداری شهرداری تهران .)۱۳۸۸ ،حدود  ۷۵درصد از
این درآمد ،از محل فروش تراکم و صدور پروانه ساختمانی،

کسب شده است (اکبرپور .)۱۳۸۶ ،این درآمد ،پایدار نیست و

سرمایه گذاری در ملک خود ،از هزینههای شهرداری به منظور

بازسازی بافتهای فرسوده ،کاسته میشود .عامل دیگری که
باعث رونق ساخت و ساز میشود ،کاهش نرخ فروش تراکم و

هزینه صدور پروانه ساختمانی میباشد .درآمدهای مالیات بر
ارزش زمین ،جایگزین درآمد حاصل از فروش تراکم و صدور

پروانههای ساختمانی میشود؛ از این رو کاهش هزینه خرید
تراکم و هزینه صدور پروانه ،عم ً
ال به معنای کاهش هزینههای
ساخت میباشد و در نتیجه ،شاهد افزایش حجم ساخت و ساز

خواهیم بود .این مسأله نیز به بازسازی بافتهای فرسوده شهری

کمک خواهد کرد؛ زیرا بسیاری از ساخت و سازها ،در این
مناطق ،شکل میگیرند .در نتیجه ،هزینههای شهرداری در

بازسازی بافتهای فرسوده ،کاهش خواهد یافت.

 -۳سرمایهگذاری خارجی و مدیریت تأمین مالی بین المللی:

در دنیا برای مدیریت تأمین مالی و کسب درآمد بین المللی،
شیوههای مختلفی وجود دارد .روش جذب منابع خارجی دو

گونه است -۱ :سرمایه گذاری خارجی مستقیم  -۲سرمایه

در سالهای مختلف ،تغییرات چشم گیری را نشان میدهد.

گذاری خارجی غیرمستقیم .در هر دو روش ،تأمینکننده

دارای اثرات منفی اقتصادی است ،میتواند با درآمد پایدار بر

پس از پرداخت مالیات و هزینهها طبق مقررات کشور میزبان،

درآمد حاصل از فروش تراکم که درآمدی ناپایدار ،ضدتولید و

منابع مالی حق خواهد داشت اصل و سود سرمایه خود را

ارزش زمین که حاوی اثرات مثبت اقتصادی است ،جایگزین

دریافت کنند .در سرمایه گذاری مستقیم ،سرمایه گذاری

 -٢کاهش هزینه بازسازی بافتهای فرسوده :یکی از موارد

گذاری مشترک یا قراردادهای ساخت و بهره برداری به نسبت

بافتهای فرسوده شهری است (پورزرندی .)۱۳۸۹ ،وضع مالیات

به صورت آورده نقدی یا آورده به صورت ماشین آالت و غیره

شود.

هزینه کرد شهرداریها ،به خصوص شهرداری تهران ،بازسازی
بر ارزش زمین ،استفاده غیر بهینه از زمین را توجیه ناپذیر
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سهام واحد تولیدی را خریداری میکند؛ در حالی که سرمایه
سه مال الشرا که توافق شده ،صورت میگیرد که ممکن است
باشد.

ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

ارزش زمین باید جایگزین درآمدهای شهرداری از محل فروش

و ساز ،تغییر معناداری را تجربه نکرده است .بدین ترتیب با
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در هر منطقه شهری ،محاسبه میشود .آنگاه با جمع زدن

حالی است که در سایر شهرهای مجاور و مشابه ،رشد ساخت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

درصد که در سال  ۵ / ۱ ،۱۳۸۹درصد بود ،میزان مالیات

بهینه از زمین خود تشویق میکند .نتیجه این فرایند ،افزایش

 -۴سرمایه گذاری در بازارهای پولی :صندوقهای توسعه

 -۷اتخاذ روشهای تشویقی و ایجاد زمینه مناسب در پرداخت

گذاری در تأسیسات زیربنایی ،وام میدهند .این صندوقها که

 -۸استفاده مناسب و صحیح از امالک و مستغالت شهرداری

شهرداری ( ، )MDFsمؤسسات دولتی هستند که برای سرمایه

به عنوان پشتیبان در تأمین اعتبار شهرداریها عمل میکنند،

ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

ابتدا به عنوان مؤسساتی دولتی تشکیل میشوند و سپس
به واسطههای مالی که فعالیت آنها بر اعتبارات شهرداریها
متمرکز است ،تبدیل میشوند .این مؤسسات به حکومتهای

محلی و سایر مؤسسات سرمایه گذار در تأسیسات زیربنایی،
اعتبار میدهند و مانند ابزاری سنتی برای ایجاد خودکفایی

با وظایف شهرداری و فروش کاالها و مصالح تولیدی ،استفاده
از تجربیات کشورهای پیشرفته به منظور افزایش درآمد

 -۱۰گسترش امر نظارت در امور مرتبط با طرحهای عمران
شهری

توسعه شهرداریها ،سرمایههای خود را به پروژههای سرمایه

طبیعی ،احداث کارخانه تولید مصالح شن و ماسه و قطعات

با روند بانک جهانی و بانکهای توسعه منطقهای در وامهای

فروش آنها با توجه به اقلیم و آب و هوای منطقه ،اجرای

بین المللی برقرار است .تنها تفاوت آنها با مؤسسات مذکور
این است که این صندوقها بیشتر به حکومتهای محلی وام

میدهند و در پروژههای کوچکتر ،سرمایه گذاری میکنند.

اولین نوع صندوقهای توسعه شهری که در حال حاضر در
کشورهای در حال توسعه ،متداول است ،به عنوان جانشینی
برای کمک بالعوض از محل سرمایه دولتی به حکومت
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 -9افزایش درآمد از طریق احداث کارخانجات تولیدی متناسب

شهرداریها عمل میکنند .تأمین بودجه این صندوقها ،توسط

گذاری حکومتهای محلی ،اختصاص میدهند و روندی مشابه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در راستای افزایش درآمد شهرداری

 -۱۱برنامهریزی ،اعمال و اجرای طرحهای در آمدزا :احداث

بازارهای سرمایه بین المللی و داخلی ،صورت میگیرد .صندوق
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عوارض از سوی شهروندان و تقویت سیستم مالیاتی

مجتمع توریستی تفریحی در مناطق دارای استعداد و پتانسیل

بتنی ،تولید انبوه گل و گیاه و نهال و گیاهان گلخانهای و
طرح تفکیک زبالههای شهری ،به کارگیری روشهای جدید
مکانیزه به منظور کاهش هزینه پرسنلی در خدمات شهری،

ایجاد صنایعی تبدلی چون بازیافت کاغذ و پالستیک و احداث

کارخانه سیمان با مشارکت بانکها و بخش خصوصی ،ایجاد

مرکز اجاره (بانک) ماشین آالت عمرانی شهرداری ،افزایش
بهره وری و نیروی کار با استفاده از ارتقای آموزش و دورههای

محلی ،عمل میکنند .این برنامهها که سرمایه را از طریق این

بازآموزی ،بررسی دقیق و توجیه اقتصادی و فنی طرحهای

را با کمکهای دولتی ادغام میکنند .این نوع صندوقها در

هستند.

صندوقها ،زیر نرخ بازار تأمین میکنند ،اغلب وامهای یارانهای

وام دادن به بخشهای شهرداری ،دارای یک حق انحصاری

خدماتی مورد نیاز شهروندان ،نمونههایی از طرحهای درآمدزا

 -۱۲دریافت عوارض از شرکتهای بیمه شرکتهای بیمه،

هستند .این قبیل صندوقها ،از شرایط مطلوب وامهایشان

درصدی از سود سالیانه خود را به عنوان عوارض ،به شهرداریها

پروژهها بر مقامات محلی ،تحمیل کنند و در تعیین پروژههایی

کمک قابل توجهی به جلوگیری یا کاهش پرداخت خسارت

دولتهای مرکزی را مدنظر قرار دهند .دومین نوع صندوقهای

و تعریض معابر توسط شهرداریها افزایش یابد ،غرامت جانی

بهره میگیرند تا استانداردهای دقیقتری را در آماده سازی

که نیازمند کمک مالی میباشد ،اولویتهای سرمایه گذاری
توسعه شهری به عنوان پلی در بازار اعتباری خصوصی عمل
میکند .شهرداریها ،انتخاب و آماده سازی پروژهها را برعهده
دارند و بانکهای تجاری ،تمام بررسیهای اعتباری را انجام

داده و کلیه خطرات بازپرداخت را میپذیرند.

اختصاص میدهند؛ زیرا واحدهای آتش نشانی شهرداریها،

بیمه حریق ،میکنند .همچنین هر چه سطح آسفالت ،گشایش

و مالی بیمههای شخص ثالث و بدنه برعهده شرکتها ،کاهش

مییابد و در نتیجه ،سود آنها افزایش مییابد که به جاست

درصدی از آن را برای مدیریت تأمین بخشی از هزینههای
ترافیکی شهرداریها ،پرداخت کنند.

 -۵ایجاد منابع درآمدی ،جایگزین روشهای متداول موجود

 -۱۳اختصاص بخشی از وجوه حاصل از اخذ جرائم راهنمایی

 -۶مشارکت با بخش خصوصی در راستای اجرای طرحهای

و نصب سرعت گیرها و عالئم چراغهای راهنمایی و همچنین

در شهرداری به جای افزایش و فروش تراکم

عمرانی و خدماتی و فروش خدمات مناسب به متقاضیان

و رانندگی به شهرداریها :انجام خدماتی از قبیل :خط کشی

هوشمندسازی ترافیک ،به عهده شهرداریها است؛ بر این

مبنا بهتر است که درصد باالیی از کلیه وجوه حاصل از اخذ

شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی که مسئولیت مدیریت و

اختصاص یابد تا در همین رابطه ،به ویژه در زمینه ساخت

مالی خود ،سعی در کم کردن اتکای خود به درآمدهای ناپایدار

جرائم راهنمایی و رانندگی هر شهر ،به شهرداری همان محل،

پارکینگهای عمومی ،هزینه گردد.

اداره شهرها را برعهده دارد ،باید به منظور مدیریت تأمین منابع
داشته باشد و از طریق افزایش سهم درآمدهای پایدار در منابع

 -۱۴دریافت عوارض از ایران خودرو و شرکتهای فروش خودرو:

درآمدی خود ،به ارائه کاالها و خدمات مورد نیاز شهروندان،

کشور اضافه خواهند شد و این در حالی است که خیابانها و

شهرنشینی که سبب افزایش حجم تقاضا برای خدمات شهری

در چند سال آینده ،میلیونها اتومبیل به ناوگان درون شهری

مبادرت ورزد .افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها و مشکالت

چند طبقه ،به خصوص زیرگذر و روگذر اتومبیل رو باشند که

برای اداره شهرداریها بیش از پیش نشان میدهد .در سالهای

از قیمت فروش هر نوع وسایل نقلیه و عوارض شماره گذاری

مواجه بوده و بیشتر در آمد ،از فروش تراکم در شهرها ،تأمین

که شهرداریها به فکر تعریض معابر و احداث معابر موازی و

آنها ،حق طبیعی شهرداریهاست.

اخیر ،اتکای درآمد شهرداریها به دولت ،با کاهش چشم گیری
اعتبار شده است .این نوع درآمدها ،مقطعی هستند و استمرار

 -۱۵اختصاص درصدی از درآمد ادارههای خدمات رسان به

ندارند و حتی با تغییر فصل ،بر درآمد شهرداری ،تأثیر گذار

خدمت رسانی؛ مانند آب ،فاضالب ،برق ،گاز و مخابرات ،از

اطمینان از حصول درآمدی باشد باید برای داشتن درآمدهای

شهرداریها :با توجه به اینکه تمامی تأسیسات و تجهیزات

هستند .اگر مدیریت شهری ،خواهان استمرار در درآمد و

معابر عمومی مربوطه به شهرداری عبور میکنند و بعضی از

پایدار شهری فکری کند تا شرایط کیفی شهر نیز در معرض

جا دارد درصدی از درآمدهای خویش را به شهرداری محل

نسبت به امور دارد که بازنگری و اصالح قوانین شهرداریها

مواقع ،هزینههای سنگینی را بر دوش شهرداریها میگذارند،

خدمت خود

اختصاص دهند.

خطر قرار نگیرد .ایجاد درآمدهای پایدار نیاز به رویکرد جدید

ایجاد درآمد پایدار ،تنظیم برنامههای اقتصادی درازمدت و

درآمدی ،تعریف شود و سپس آنها را با مالکهای پایداری،

حس میشود .آموزش شهروندان برای گسترش همکاری با

مدیریت واحد شهری است که جای خالی آن در شهرها ،بسیار

سنجید .سالمت روحی و جسمی شهروندان و حفظ کیفیت

شهرداریها ،یکی دیگر از موارد الزم در درآمدهای پایدار است.

به شهروندان ،در بلندمدت نیاز به برنامهریزی صحیح و دقیق

رفت مصالح نیز بسیار باعث صرفهجویی میشود .قانون گذاری

سمت اتکا به درآمدهای پایدار دارد.

نیز کمک شایانی به بودجه و منافع شهری میکند .شهرداری

در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت به

 ۶نتیجهگیری و پیشنهاد

جهاد اقتصادی ،شروع حرکتی مؤثر برای ساختن بنیان آیندهای

است که امروز برای هر ایرانی ،یک آغاز است .اقتصاد مقاومتی،

نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه بر حرکتهای جهادی

و فداکارانه در برابر احتکار ،قد علم میکند و با تورم و گرانی

مقابله میکند .یکی از مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی ،دست
یافتن به منابع پایدار درآمدی داخلی است.

نظارت صحیح و کامل طرحهای عمرانی و جلوگیری از هدر
صحیح و دید درازمدت و کالن در مصوبات شوراهای شهر

هر شهر ،با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی و وضعیت
فرهنگی و اقتصادی خاص آن شهر باید مدیریت شهری را

سامان دهی کند .از طرفی ،باال رفتن کیفیت زندگی در کالن

شهرها نیازمند صرف هزینه بسیاری است که باید شهروندان

از طریق پرداخت عوارض ،آنها را تأمین کنند؛ بنابراین امروزه

نمیتوان کالن شهرها را با هزینههای اندک ،اداره کرد و
خدمات مناسبی به شهروندان ارائه داد .ساماندهی ترافیک،

جمع آوری زباله ،رفت و روب معابر و فعالیتهای عمرانی ،از
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در نهایت میتوان گفت به منظور برخورداری از درآمدهای

محیط شهری و توسعه زیرساختها برای ایجاد و ارائه خدمات
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با توجه به قدمت آنها از آن جمله است .از دیگر موارد در
تأسیس کارخانجاتی مرتبط با مدیریت شهری و ایجاد یک

پایدار ،ضروری است که ابتدا ماهیت و نحوه شکل گیری اقالم
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دارای هزینههای سنگینی است؛ از این رو ،درصد قابل توجهی

کرده است که ضرورت دارا بودن درآمدهای پایدار شهری را
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پارکینگها ،جوابگوی وسایل نقلیه فعلی نیستند و نیاز است

شده است ،واحدهای شهرداری را با مشکالت مالی روبه رو

جمله نیازهایی هستند که هر کدام از آنها با هزینههای سرسام
آوری ،در کالن شهرها اجرایی میشوند؛ این در حالی است که

درآمدهای ناپایدار کنونی کالن شهرها نمیتواند ضامن رشد
منطقی در این کالن شهرها باشد.

ارائه راهبردهای استاندارد جهت مدیریت تأمین منابع مالی و پایدار شهرداری کالنشهر تهران

در رابطه با ایجاد درآمدهای جدید ،راهبردهای اساسی در
ادامه پیشنهاد میگردد:

 -۱ارتقای سالمت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این
عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین
مربوط

 -۲توسعه پایدار صنعت ایرانگردی

 -۳بازنگری و اصالح نظام درآمدها

 -۴بازنگری و اصالح نظام بودجه ریزی

 -۵بازنگری و اصالح نظام مالی و حسابداری

 -۶بازنگری و اصالح نظام مدیریت شهرداریها.

در رابطه با عوارض ،موارد زیر بهتر است مدنظر قرار گیرد

 تعیین قیمت روز امالک  -ایجاد بانک اطالعات امالک -بهینه سازی نظام تخصیص و وصول

 -شفاف سازی مبنای محاسبات

 -شفاف سازی درآمدها و هزینههای شهرداری.
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 ۷منابع

آخوندی ،عباس؛ هادی زنور ،بهروز .)۱۳۸۴( .بازنگری ساختاری نظام
درآمدی مدیریت مالیه کالن شهر ،تهران ،شرکت خدمات ایرانیان ،به

پیشنهاد مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران.
آیت الهی ،علیرضا .)۱۳۸۷( .تأمین مالی شهرداریهای فرانسه ،چکیده
همایش مالیه شهرداریها ،تهران :انتشارات شهرداری تهران  -معاونت مالی
و اداری.
اکبری ،نعمت اهلل .)۱۳۸۳( .ظرفیت سنجی اقتصاد شهر برای تأمین درآمد
شهرداری (مورد مطالعه نوسازی و عمران شهری در شهر اصفهان) ،خالصه
مقاالت اولین همایش شهرداریها و اقتصاد شهری ،انتشارات سازمان
شهرداریها.
جدیدی میاندشتی ،مهدی .)۱۳۸۱( .بررسی ساختار منابع درآمدی
شهرداریهای کشور طی سالهای  .۱۳۷۹ - ۱۳۷۱تهران :مرکز مطالعات
برنامهریزی شهری سازمان شهرداریهای کشور.
حسن زاده ،علی؛ خسروشاهی ،پرویز .)۱۳۸۸( .الگوی تأمین مالی کارآمد
برای شهرداریهای کالن شهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران)،
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،همایش مالیه شهرداری.
رزازیان ،محسن .)۱۳۸۷( .کارایی بخشی نظام تشخیص و وصول درآمد،
چکیده همایش مشکالت انتشارات ماليه شهرداریها و راهکارها شهرداری

تهران ،تهران :معاونت مالی و اداری .شرزهای ،غالمعلی .)۱۳۸۷( .شناخت
پایداری اقالم درآمدی شهرداریهای کشور ،فصلنامه مدیریت شهری،
شماره  .۲۰شرزه ای ،غالمعلی؛ قطمیری ،محمدعلی .)۱۳۸۰( .مطالعه
روشهای تأمین منابع مالی شهرداریها (مطالعه موردی :ساختار مناطق
مالی شهرداری شیراز) ،مجموعه مقاالت همایش مدیری فضای شهری.
شرزهای ،غالمعلی؛ مجتهد ،احمد و همکاران .)۱۳۸۵( .پروژه اصالح و
تأمین منابع درآمدی شهرداریهای کشور ،پژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور.
صفری ،عبدالحمید .)۱۳۸۳( .ساختار و ترکیب در آمدی شهرداریها در
کالن شهرهای ایران ،مجموعه مقاالت همایش شهرسازی ایران ،جلد دوم
(مدیریت شهری) ،شیراز :انتشارات دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
عابدین درکوش ،سعید .)۱۳۸۲( .مدیریت مالی شهر ،فصلنامه مدیریت
شهری.)۱۳( ۴ ،
عربشاهی ،زهرا .)۱۳۸۵( .بررسی تحوالت درآمد سرانه شهرداریهای کالن
شهرهای کشور  ،۱۳۷۵فصلنامه مدیریت شهری.)۴( ۱۷ ،
قادری ،جعفر .)۱۳۸۵( .ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداریها در ایران،
فصلنامه بررسیهای اقتصادی.)35( 3 ،
قلعه دار ،حسام .)۱۳۸۲( .مقایسه منابع درآمدی شهرداریها در کالن
شهرهای ایران و بررسی تأثیرات کالبدی آن ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه شیراز.
قنبری ،ابوالفضل .)۱۳۹۰( .راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد
شهرداریها ،مجله جغرافیا.)۲۲( ۲۲ ،
مارتین ،هانس پستر؛ شومن ،هارالد .)۱۳۸۲( .جهانی شدن ،دامی برای
دموکراسی و رفاه .مترجم فریبرز جعفرپور .مجله اقتصادی ،شماره  ۱۹و
 ،۲۰صفحات . ۶۶-۷۱
محمودی ،محمود؛ زمردیان ،غالمرضا؛ آقایی ،مرتضی .)۱۳۹۰( .بررسی
عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهر تهران و اولویتبندی آنها ،نشریه
مدیریت شهری ،دوره  ،۹شماره ویژه .معاونت عمرانی دفتر برنامهریزی
وزارت کشور.)۱۳۸۱( .
درآمدی بر طرح مطالعاتی و شهری شهرداریها ،نشریه .29
معاونت مالی و اداری شهرداری تهران.)۱۳۸۸( .
معزی مقدم ،حسین .)۱۳۸۱( .شیوههای تأمین منابع درآمدی شهرداریها،
تهران :معاونت برنامهریزی و توسعه ،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور،
تهران.
منصور ،جهانگیر .)۱۳۸۸( .قوانین مربوط به شهر و شهرداریها ،تهران:
انتشارات دیدار.
میر معزی ،سید حسین .)۱۳۹۱( .اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید
بر دیدگاه مقام معظم رهبری) ،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی،
.)۴۷(۱۲
نجاریان بهمنمیری ،محمد .)۱۳۷۸( .بررسی درآمد و هزینه شهرداریها
درجه  ۷استان مازندران و عوامل مؤثر بر آن طی سالهای .۱۳۶۷-۷۷
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.مازندران
 معاونت، اصالح نظام درآمدی شهرداری تهران.)۱۳۸۱( . بهروز،هادی زنوز
.هماهنگی و برنامهریزی شهرداری تهران
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