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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه مديريت شهري نيازمند يك نظام پايدار درآمدي است تا از طريق آن بتواند به وظايف ذاتي خوود علو
كند .ادارهي مطلوب شهر و ارائهي خدمات مناسب به شهروندان و هدايت پروژههاي علراني مستلزم دستيابي به درآمدي پايدار اسوت .ايون
پژوهش با هدف بررسي عوام موثر بر دستيابي حکومتهاي محلي و شهرداري شهرهاي کوچو بوه منوابر درآمودي
پايدار انجام شده است.
روش پژوهش :بدين منظور صورتهاي مالي شهرداري فيروزکوه از سال  9392-9329که بر اساس الگوي هفت طبقهاي مبتنوي بور
ماده  89آييننامه مالي شهرداريها تنظيم شده است و ضلن انجام مصاحبه با اعضاي شوراي اسالمي شهر و مديران شهرداري مورد تحلي و
بررسي قرار گرفته است.
يافتهها :نتايج اين تحقيق نشان داد درآمدهاي شهرداري فيروزکوه در اين دوره ده ساله علدتاً مبتني بر درآمدهاي ناپايدار ناشي از عوارض
ساختلاني (بين  82تا  02درصد) بوده و اين درآمدها اساساً متأثر از سياستهاي دولت در حوزه مسکن و رکود و رونق بازار مسکن بوده و
شوراي اسالمي شهر در اين حوزه با بررسي و تغيير تعرفههاي عوارض ساخت و ساز و ماده  922بر اين درآمدها تأثير داشته است.
نتيجهگيري :شهرداري فيروزکوه در پايدارسازي منابر درآمدي خود چندان موفق نبوده و ميتوانود بوا هلکواري شووراي اسوالمي شوهر
سياستهايي را در راستاي دستيابي به منابر درآمدي پايدارتر مانند جذب سرمايهگذاري و توأمين موالي ،توسوعه صوناير خصوصواً صونعت
گردشگري و ساير فعاليتهاي خدماتي تدوين و اجرا نلايد.
واژگان كليدي :دولت محلي ،شهرداري ،شوراي اسالمي شهر ،درآمد پايدار
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ايجاد و توسعه سازمانهاي محلي يکي از مشخصات قرن
حاضر است .طبق تعريف سازمان مل متحد ( )9911واژه حکومت
محلي به تقسيمبندي سياسي ي کشور و يا ي ايالت (در سيستم
فدرال) اشاره دارد که با قانون ،ايجاد شده و کنترل اساسي امور
محلي هلچون قدرت وضر ماليات را در دست داشته و هيئت اداره
کننده چنين موجوديتي به صورت محلي انتخاب ميگردد .وجود
حکومتهاي دموکراتي محلي ،ارتباط نزديکي با تأمين بهتر
نيازهاي شهروندان و ارتقاء سطح توسعه جامعه دارد .حوزه و عرصه
حکومت محلي شهرداريهاست .اگر شهرداريها را به لحاظ نظري
حکومت محلي تلقي کنيم ،شوراي شهر نقش مجلس محلي را ايفا
ميکند .بنابراين شهرداريها نقش اجرايي و شوراها نقش خط
مشي گذاري و نظارتي دارند (شفيعي  .)932به ديگر سخن تعيين
سياستها و خط مشيهاي کلي امور شهر در دست هيئتي به نام
شوراي شهر است و اجراي آنها بر عهده شهردار ميباشد که با
هلکاري کارگزاران حکومت محلي (کارکنان شهرداري) آنها را به
انجام ميرساند (شکيبامقدم  .)932بدين ترتيب ،شوراها به عنوان
ارکان تصليمگيري ،بستري براي تحقق حاکليت محلي مردم و
اداره امور شهر توسط نلايندگان منتخب فراهم ميکنند (صالحي
اميري و محلد .)9329
از آنجائيكه نيازهاي شهرها روز به روز افزايش پيدا كرده و
نلودار توقعات و نوع و سطح انتظارات نيز در حال تغيير است ،الزم
است كه منابر درآمدي شهرداريها نيز متناسب با اين افزايش،
گسترش يابد ،در واقر بايد گفت امروزه سامانهي شهرداري از يك
نهاد صرفاً خدماتي به يك ارگان اجتلاعي تبدي شده و يكي از
عناصر مهلي كه ميتواند مديريت شهر را در انجام ماموريتها موفق
دارد ،برخورداري از نظام درآمدي پايدار است تا در سايهي آن بتواند
به نيازها و انتظارات پاسخ دهد .در واقر مديريت شهري نيازمند يك
نظام پايدار درآمدي است تا از طريق آن بتواند به وظايف ذاتي خود
عل كند .ادارهي مطلوب شهر و ارائهي خدمات مناسب به
شهروندان و هدايت پروژههاي علراني مستلزم دستيابي به درآمدي
پايدار است( .نصر اصفهاني و ديگران  .)9329از ديگر سو ،شهرداري
به عنوان يکي از ارکان بنيادي مديريت شهري مانند ديگر سازمانها
براي حفظ ارتقاي کارايي خود بايد از اصول تعادل بين منابر
درآمدي و هزينهها به عنوان رويکرد اساسي در تأمين و مصرف
منابر مالي خود استفاده کند؛ اما چنانچه اينگونه درآمدها سبب
کاهش شرايط کيفي زندگي شده و کيفيت زيستگاههاي انساني
(شهرها) را به خطر بيندازد ،به عنوان درآمدهاي پايدار و درآمدهاي
سالم (مطلوب) تلقي نليگردد (شرزه اي .)9321
در ايران ،تاريخچه فعاليت شهرداريها و انجلنهاي ايالتي
قدمتي نزدي به ي صد سال دارد .بانيان مشروطيت به اهليت
وجود سازمانهاي محلي در رشد مردمساالري و توسعه شعور

اجتلاعي واقف بودند و عالقه آنها به پي ريزي سازمانهاي محلي از
تصويب قوانين مربوط به ايجاد و توسعه چنين سازمانهايي در دوره
اول مجلس به خوبي مشهود است .تا جايي که حدود دو سوم
قوانين مصوبه مجلس اول به انجلنهاي ايالتي و واليتي و قانون
بلديه مربوط است (سالکي  .)9323رونق نسبي نظام شهري در
ايران را ميتوان با ايجاد تأسيسات زيربنايي در دهه اول 9322
شلسي مرتبط دانست ،هلچنين با تصويب قانون شهرداريها در
سال  9329و واگذاري شهرداريها به وزارت کشور ،علالً بودجه و
منابر مالي شهرداريها به دولت و بودجه ملي گره خورد .اين
وابستگي مالي تا بعد از پيروزي شکوهلند انقالب اسالمي و تا دهه
 12ادامه داشت .در دهه  9312با تصليم دولت کليه شهرداريها
به سلت خودکفايي سوق داده شدند که اين تصليم و قطر کل
مالي بدون تعريف منابر مالي جايگزين ،شهرداران را به يافتن
راههاي جديد درآمدي نظير فروش تراکم رهنلون کرد .شروع
جنگ تحليلي در سالهاي اول انقالب ،کلبود اقتصادي ،رشد
فزاينده جلعيت و مهاجرت روستاييان مشکالت عديدهاي را در برابر
شهرداريها قرار داد .در اين راستا شهرداريها به منظور تأمين منابر
مالي مورد نياز خود ،به سلت افزايش نرخهاي عوارض و ايجاد منابر
مالي جديد از قبي درآمد حاص از عوارض مازاد تراکم ،عوارض
حذف پارکينگ و افزايش نرخ خدمات ايجاد شده حرکت نلودند
(تقوايي و مختاري .)9323
يكي از ابزارهايي كه ميتواند در جهت تحقق هرچه بهتر
اهداف و برنامههاي مرتبط با امور شهري مؤثر واقر شود .مديريت
هزينه و درآمد پايدار است كه به ساختارهاي زيستمحيطي،
كالبدي ،اجتلاعي و اقتصادي شهر لطله وارد نكرده در عين حال
مستلر و داراي ثبات باشد .همچنين تأثير نامطلوبي بر قيلت
كاالهاي مرتبط نداشته و به طور شفاف و ساده قاب محاسبه بوده،
هزينههاي وصول آن منطقي باشد؛ در ضلن به عدالت اجتلاعي نيز
توجه نلوده باشد ،در چنين شرايطي و با چنين مديريتي شهرها
هيچگاه يا معض كلبود درآمد و نقصان در خدمات شهري مواجه
نخواهد شد (عبادتي )9321
حرکت شهرداريها به سلت استفاده از درآمد حاص از
فروش تراکم و تکيه بر عوارض ساخت و ساز اراضي ،منابر درآمدي
شهرداريها را به سلت عدم تعادل و عدم پايداري در بودجه سوق
داده است .بدين ترتيب که رونق ساخت و ساز موجب افزايش
درآمد شهرداريها و رکود ساخت و ساز ،کاهش درآمدها را سبب
ميشود .امروزه بيش از  99درصد از منابر مالي شهرداريها از مح
درآمدهاي محلي درون شهرها تأمين ميشود و وابستگي
شهرداريها به کل هاي بالعوض دولتي کلتر از  9درصد است
(لطيفي  .)9321در نتيجه نبود درآمدهاي پايدار شهري و وابستگي
شديد آن به صدور پروانههاي ساختلاني و فروش تراكم (درآمدهاي
ناپايدار) ،بيش از پيش ايجاد منابر مطلئن براي درآمدهاي پايدار
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شهري به منظور توسعهي زيرساختهاي شهري را الزم و ضروري
مينلايد( .زاهدي و دهقان .)9329
طبق متن مصوبه «طرح درآمدهاي پايدار و ساير منابر مالي
شهرداري تهران» درآمد پايدار عبارت است از آن دسته از
درآمدهاي شهرداري که داراي اين خصوصيات باشد :تداوم پذيري
(يعني داراي ثبات بوده و حداق در کوتاه مدت دچار نوسانات
شديد نشوند)؛ مطلوب بودن (يعني کسب درآمد از آن موجب ارتقاء
رويکرد عدالت محوري شود و به ساختارهاي زيستمحيطي،
کالبدي ،اجتلاعي و اقتصادي شهر لطلهاي وارد نکند)؛
انعطافپذيري (يعني پايه درآمدي در طي زمان بزرگ شود و هلپا
با گسترش مخارج گسترش يابد تا از مضيقه مالي اجتناب شود)
(فرجي ماليي و عظيلي  .)9392شرزه اي ( )9321نيز دو
خصيصه تداوم پذيري و حفظ کيفيت محيط شهري را دو ويژگي
اصلي درآمدهاي پايدار ميداند.
به موجب ماده  89آييننامه مالي شهرداريها ،درآمد
شهرداريها به  1طبقه به قرار زير تقسيم شده است:
 )9درآمدهاي ناشي از عوارض علومي (درآمدهاي مستلر):
که مشتل است بر درآمدهاي ناشي از عوارض وصولي توسط ساير
مؤسسات ،درآمد ناشي از عوارض بر ساختلانها و اراضي ،درآمد
ناشي از عوارض بر ارتباطات و حل و نق  ،درآمد ناشي از عوارض
بر پروانههاي کسب ،ورزشي و خدماتي
 )8درآمد ناشي از عوارض اختصاصي :که مشتل است بر
عوارض وصولي توسط شهرداري و ساير مؤسسات ،سهليه از
عوارض وصولي متلرکز
 )3بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري :که
مشتل است بر درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري ،درآمد
تأسيسات شهرداري
 )0درآمد حاص از وجوه و اموال شهرداري
 )9کل هاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي
 )1اعانات و هدايا و داراييها :که مشتل است بر اعانات و
کل هاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي ،کل و اعانات
دريافتي از مؤسسات علومي غيردولتي ،اموال و داراييهايي که به
طور اتفاقي و يا به موجب قانون به شهرداري تعلق ميگيرد.
 )1ساير منابر تأمين اعتبار :که مشتل است بر وامهاي
دريافتي ،فروش اموال شهرداري ،ساير منابر 22 ،درصد عوارض و
درآمدهاي وصولي در حريم استحفاظي شهرها
بر اساس تقسيمبندي ديگري ،نظام درآمدي شهرداريها در
ايران در  3بخش اصلي خالصه ميشود:
الف) روابط مالي دولت و شهرداريها :شام كلكها از مح
دوازده در هزار گلركي ،سهم شهرداري از وجوه متلركز ،كلك به
شهرداري در قالب رديفهاي اضافي يا رديفهاي بودجهاي براي
اجراي طرحهاي علراني و ،...كلك به سامانهي ترابري هلگاني

(هاشلي و طاهرخاني  )9321كلك دولت به شهرداريها ميتواند،
صورت كلكهاي علومي (نامشروط) ،غير انتخابي يا به صورت
كلك مشخص (مشروط يا انتخابي) انجام شود .اينگونه كلكها
براي دستيابي عدالت افقي و علودي از راه طرحهاي برابر سازي
ملي داده ميشود ،يك معني اين گفته آن است كه پس از اعطاي
كلك دولت وضعيت افراد فقيرتر بيش از افراد غني بهبود يابد
(هلان) .مبناي الزام دولت به تأمين مالي شهرداريها بر اين شالوده
نهاده است که شهرداري کارهايي را انجام ميدهد که انجام آنها
تکليف نخستين دولت بوده است؛ يعني اگر به هر دليلي وجود
شهرداريها را تصور نکنيم و يا شهرداري بنا به شرايطي خاص
وجود نداشته باشد يا توان انجام وظايف خود را نداشته باشد ،نگاه
شهروندان و افکار علومي جامعه ،متوجه دولت و حاکليت خواهد
بود .زيرا در اص  ،شهرداري به حکم قانون و به صراحت ماده ي
قانون شهرداري مصوب  9330بنا به مصلحت و تشخيص وزارت
کشور ،به عنوان نلاينده دولت تشکلي شده و فعاليت مينلايد .لذا
دولت ،در اينکه شهرداريها از توان مالي بااليي برخوردار باشند،
ذينفر است و در کنار آن تعهدات قانوني دارد ،زيرا دولت تکاليفي را
که خودش بايد انجام ميداد به ي نهاد غيردولتي واگذار کرده،
پس بايد از آن پشتيباني نلايد که مهمترين وجه آن پشتيباني مالي
است (نظرپور .)9321
ب) وضر دريافت عوارض محلي به دست شوراها :شوراهاي
اسالمي شهرها با وجود تحديد اختيار قانونيشان ،هلچنان
تصليمگير اصلي در خصوص وضر و وصول عوارض محلي برابر
تبصره يك مادهي پنج قانون موسوم به تجلير عوارض ،شلرده
ميشوند .اگرچه اين اختيارات با محدوديتهاي قانوني با عنوان
رعايت سياستهاي علومي دولت و همچنين تأييد مصوبات به
دست وزارت كشور هلراه شده است ،اما آثار نشان ميدهد كه اين
عوارض بخش علدهاي از درآمد شهرداريها را پوشش ميدهد
(طاهرخاني .)9329 ،مبناي الزام شوراي شهر در تأمين منابر
درآمدي شهرداريها ،به فلسفه وجودي و اهداف و رسالتهاي
تعريف شده براي نهاد شورا وابسته است .قانونگذار بر اساس اصول
مختلف قانون اساسي از جلله اصول هفتم و صدم ،اختيارات و
مسئوليتهاي متعددي را براي شوراهاي اسالمي شهر تعيين نلوده
که يکي از آشکارترين مصاديق آن ،تصليمگيري شوراهاي اسالمي
شهر در پيوند با تأمين منابر درآمدي شهرداريها يعني عوارض
بهاي خدمات است که در اين مقوله مهم شوراهاي اسالمي حق
وضر مصوباتي را دارند (نظرپور )9321
ج) امكان گرفتن بهاي خدمات شهري از استفادهکنندگان :از
امتيازات نهاد مديريت شهري وضر و دريافت عوارض محلي و
همچنين امكان قيلتگذاري بهاي خدمات شهري است .قانون
موسوم به تجلير كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تنفيذ شده
است مؤيد اين مطلب است( .طاهرخاني )9329
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در اين ميان ،آن بخش از بودجهي شهرداري كه از طريق
دريافت بهاي خدمات شهروندان تأمين ميشود هرچه بيشتر متكي
بر منابر پايدار باشد و بودجه شهرداريها ثبات بيشتري داشته باشد
در آن صورت برنامهريزي براي آن نهاد امكانپذير خواهد بود در غير
اين صورت شهرداريها به روزمرگي دچار خواهند شد زيرا بايد
منتظر بلانند تا درآمدي حاص شود و سپس براي مصرف آن
چارهانديشي كنند (هلان)
به طور کلي يکي از مهمترين عوام موثر در ميزان جذب
درآمدهاي پايدار ناشي از وصول عوارض شهري نظام قانونگذاري
است که اعم از شوراهاي اسالمي شهر يا مجلس شوراي اسالمي ،از
راه وضر قوانين مالي و مالياتي و عوارض يا تغيير و اصالح نرخ آنها
که در کسب درآمدها موثر است .اين دو نهاد از راه اصالح و تکلي
قوانين وابسته به امور شهري ميتوانند شهرداريها را در وصول
خواستههاي خود از مردم و مؤسسات ياري نلايند در اين ميان
شوراها نقش اساسي را ايفا ميكنند چرا که مرجر تصويب عوارض
به شلار ميآيند و طرحهاي شهرسازي جامر ،هادي و تفصيلي
شهر نيز ميبايد قب از تصويب نهايي در مرجر ذيربط به تصويب
شوراي شهر برسد .بنابراين تغيير جهت عوارض از منابر ناپايداري
چون پروانه احداث بنا و گواهي پايان ساختلان به سلت عوارض بر
منابر پايداري چون بهرهبرداري از ساختلان نظير عوارض نوسازي و
يا عوارض ماليات بر ارزش افزوده ،ماليات مستغالت از وظايف جدي
شوراهاست( .ماهنامه شورا  29و )0
بدين ترتيب مسئله اصلي اين پژوهش بدين صورت مطرح
ميگردد که «خظ مشيهاي علومي دولت و سياستگذاريها و
قوانين مصوبه شوراي اسالمي شهر چه تاثيري بر دستيابي
شهرداري فيروزکوه به منابر درآمدي پايدار داشته است؟»
در اين رابطه پژوهشهاي متعددي نيز انجام شده است .از
جلله مطالعه حسن زاده و خسروشاهي ( )9321نشان داد که براي
سالهاي  99 ،9323-9322درصد از درآمدهاي به دست آمده
شهرداري تهران ،وابسته به عوارض پروانههاي ساختلاني يا به
عبارتي فروش تراکم ميباشد و تنها  9درصد مربوط به ديگر
گونههاي عوارض بوده است .هلچنين مطالعه ديگري ،حاکي از آن
است طي سالهاي  9319تا  9329عوارض بر ساخت و ساز بيشتر
از  19درصد از درآمدها را به خود اختصاص داده است (ياوري و
نصيري اقدم.)9329،
در تحقيق رضا نصر اصفهاني و تحلي عللكرد شهرداري
اصفهان از حيث درآمدهاي پايدار و ناپايدار ( )9319-9322هلراه با
ارائهي راهكارهاي جديد با ارائهي آمار مربوط؛ سهم وصولي
درآمدهاي ساختلاني و نيز درآمدهاي پايدار از ك وصولي
شهرداري اصفهان به عنوان يكي از هشت کالن شهر كشور براي
دورهي ( )9319 – 9322وابستگي شديد شهرداري با درآمدهاي
ساختلاني به عنوان – درآمدي به شدت ناپايدار و نيز سهم ناچيز

درآمدهاي پايدار از ك وصولي شهرداري اصفهان نشان داده شد كه
در بهترين حالت تنها  99درصد مربوط به درآمدهاي پايدار بوده
است.
در تحقيق كريم زاهدي و دهقان ( )9329با عنوان ماليات بر
ارزش زمين ،روشي جهت تحقق درآمد پايدار شهري مركز
مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران به بررسي ماليات بر
ارزش زمين به منبر درآمد پايدار مطلئن براي شهرداريها كه
كلترين اثر جانبي منفي را به هلراه دارد پرداخته شد و نتايج به
دست آمده نشان داد كه با وضر اين ماليات هزينه بهکارگيري زمين
در موضوع غير از كاربري بهينه افزايش مييابد به دنبال آن افزايش
عرضه زمين و كاهش قيلت زمين و مسكن را به دنبال خواهد
داشت هلين طور اين نوع ماليات به واسطهي سادگي اجرا نسبت
به انواع ديگر مالياتها در تأمين مالي شهرداري ارجحيت دارد.
در تحقيق نصر اصفهاني ( )9329ارزيابي عللكرد مصوبات
شوراي اسالمي شهر در كاهش وابستگي به منابر مالي شهرداري
با درآمدهاي ساختلاني (مورد مطالعه اصفهان) نشان داده شد كه
عللكرد شوراي اسالمي شهر در جهت شفافسازي و نحوهي
محاسبهي عوارض عللكرد مطلوبي بوده است ولي با توجه به نتايج
آزمون نليتوان عللكرد شوراي اسالمي شهر را در جهت بهبود
منابر مالي شهرداري مطلوب دانست.
نظرپور ( )9329در پژوهش خود با عنوان «آسيبشناسي
نقش دولت و شوراهاي شهر در تأمين منابر درآمدي شهرداريها»
بيان نلود كه دولت و شوراهاي اسالمي در چهارچوب امتيازات
وظايف و صالحيتهاي خود ميتوانند جايگاه ويژهاي در تأمين
منابر درآمدي شهرداريها داشته باشند؛ بدينسان كشورهاي
اسالمي بايد با درك محدوديتهاي كنوني از بيشترين توان خود
بهره جسته و با بررسي مقتضيات محلي و شرايط منطقهاي ،نگاه
خود را متوجه تصويب مقولههاي درآمدي پايدار نلايند .دولت نيز
ضرورت دارد سامانه پيوندهاي مالي خود را با شهرداريها تعريف
نلوده و جايگاه خويش را در پشتيباني جدي بودجهاي و اعتباري از
اين نهادها روشن سازد.
آذربايجاني و دريايي ( )9321در پژوهش خود با عنوان
«بررسي تأثير شوراهاي شهر بر اثربخشي عللکرد شهرداريها :مورد
مطالعه شهر آباده» در يافتند که در حوزه تصويب قوانين و مقررات
اين تأثير از ديد شهروندان معنادار بوده حال آنکه از ديد کارکنان
شهرداري چنين نيست .از ديد کارشناسان و شهروندان جلب و
جذب منابر جديد درآمدي با اعلال سياستهاي جديد مشارکتي،
جلب هلکاري مردم در امور مختلف و برقراري عوارض عادالنه با
توجه به قدرت مالي شهروندان از جلله اين مصوبات موثر است.
سالکي ( )9323در پاياننامه کارشناسي ارشد خود ،عللکرد
شوراي شهر کرمانشاه را در تصويب قوانين مالي -اقتصادي از ديد
ذينفعان اثربخش ارزيابي کردهاند.
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در مقاله سيدمناف هاشلي و طاهرخاني ( )9329با عنوان
ايجاد پايداري در منابر درآمدي شهرداري تهران (راهكارها ،موانر و
مشكالت) موانر مشكالت حركت از وضعيت ناپايدار به پايدار در
بخش درآمدي شهرداري تهران تشريح شد و به حلايت و هلراهي
دولت مركزي با اين حركت اصالحي به عنوان راهكاري مهم اشاره
شده است.
يافتههاي پژوهش فرجي ماليي و عظيلي ( )9392با موضوع
«تحليلي بر درامدهاي پايدار شهرداريها -نلونه موردي شهر بوئين
زهرا» نشان داد که درآمدهاي ناشي از بخش ساختلان بخش
علدهاي از وصولي شهرداري را به خود اختصاص داده است.
هلچنين منابر درامدي قانوني مانند ماليات بر ارزش افزوده و نيز
سرمايهگذاري بخش خصوصي به عنوان رديفهاي درآمدي پايدار
شهرداري بوئينزهرا برشلرده شده است.
موسوي و هلکاران ( )9392در پژوهش خود پيرامون نظام
بودجهبندي شهرداري شاهديه با بررسي کدهاي درآمدي شهرداري
اين شهر ،دريافتند که درآمدهاي پايدار ناشي از عوارض علومي از
 09/1درصد از ک درآمدهاي کسب شده طي دوره مورد مطالعه
در سال  ،9322به  89/0درصد از ک درآمدها در سال 9321
کاهش يافته است .ايشان مهمترين دلي اين روند نزولي را عدم
کسب درآمد در برخي از زير کدهاي اين منبر درآمدي مانند
عوارض بر حل و نق و ارتباطات دانستهاند .در مقاب کدهاي
درآمدي ناپايدار شهرداري اين شهر مانند درآمدهاي ناشي از هدايا و
اعانات از  99/1درصد به  81/9درصد در هلين دوره رسيده است.
مقالهي عليرضا آيتاللهي ( )9329دربارهي سير تاريخي تأمين
دفاع درآمدهاي شهرداريها در فرانسه به مهمترين منابر مالي
شهرداريها در فرانسه اشاره كرده كه الويت اول را ماليات و عوارض،
الويت دوم كلك دولتي در قالب تأمين بودجه جاري حكومتهاي
محلي و الويت سوم استقراض را شام ميشود.

رفرما و دي گوزمان ( )9993نيز در تحقيق خود ،خودمختاري
و استقالل شوراها را در تصويب بودجههاي محلي و پيشنهادهاي
مالياتي و وضر قوانين محلي را مهمترين عوام در اثربخشي
حکومتهاي محلي در پاکستان دانسته است.
روش پژوهش
اين پژوهش به لحاظ هدف توصيفي -تحليلي ،به لحاظ
مخاطب شناسي کاربردي و به لحاظ استراتژي تحقيق کيفي است.
براي انجام اين تحقيق صورتهاي مالي شهرداري فيروزکوه از سال
 9392-9329که بر اساس الگوي  1طبقهاي مبتني بر ماده 89
آييننامه مالي شهرداريها تنظيم شده است و نيز برخي از صورت
جلسات شوراي اسالمي شهر فيروزکوه ،گردآوري شده و مورد
تحلي و بررسي قرار گرفته است .بدين ترتيب که سهم درآمدهاي
مستلر از ک درآمدهاي وصولي شهرداري فيروزکوه در اين دوره ده
ساله محاسبه شده و عوام موثر بر تغييرات آن از منظر خط
مشيهاي دولتي و مصوبات و سياستگذاريهاي شوراي اسالمي
شهر مورد بررسي قرار گرفته است .براي تحلي و تفسير دادههاي
کلي به دست آمده از صورتهاي درآمدي شهرداري ،از روش
مصاحبه باز با افراد ذينفر و مطلر نظير شهردار ،مسئول درآمد
شهرداري و رئيس ادوار دوم و سوم شوراي اسالمي شهر فيروزکوه
نيز استفاده شده است.
يافتهها
درآمدهاي وصولي شهرداري فيروزکوه بر اساس رديفهاي
هفتگانه فوقالذکر (به ريال) در جدول  9ارائه شده است.
نسبت درآمدهاي مستلر (رديف  )9222به ک درآمدهاي
وصولي در جدول  8و نلودار روند آن در شک  9ارائه شده است.

جدول  :9درآمدهاي وصولي شهرداري فيروزکوه ()9392-9329
ساله
رديف درآمد
1999
8999

بودجه  11بودجه  18بودجه  19بودجه  18بودجه  18بودجه  18بودجه  18بودجه 11

بودجه 13

بودجه 39

9981922 1999289 9993882 9892012 8999222 8009020 9022122 9883892

93992892

33803222

992222 900110 331922 382892

111231

83309111 83991392 1093328 093112

900222

9999

190229

9893923 8021320 0029092 9828909 921222 931220 121229

998812

0393222

8999

80992

939189

899031

832222

8999

8112119 0921192 0200993 1122992 9982222 8122032

9229191

98122222

8999

0023939 0899992 3913998 9219292 9299222 8929983 829189 818922

1990393

1829222

8999

112292

822182

899222

08222

893392

9992

9988913 00922

89222

99231

99112

912082

812128 9022088 3912911
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جدول  :8درآمدهاي مستلر ،ک درآمد وصولي و نسبت آنها
سال

بودجه  11بودجه  18بودجه  19بودجه  18بودجه  18بودجه  18بودجه  18بودجه  11بودجه  13بودجه 39

 1999رديف

33803222 93992892 9981922 1999289 9993882 9892012 8999222 8009020 9022122 9883892

کل درآمد

91988222 09998922 09282222 81181313 99209999 88030203 1338222 92398212 3221120

8981239

نسبت
(درصد)

02/0

01/91

83/19

02/39

چنانکه نلودار شک  9نشوان مويدهود ،نسوبت درآمودهاي
مستلر به ک درآمدهاي شهرداري فيروزکوه از سال  23به 29 ،20
تا  21و  22تا  92روند افزايشي نشان ميدهد که اين روند از سوال
 23به  20و خصوصاً از  29به  92با نرخ پرشتاب تري افزايش يافته
است .در نقطه مقاب نيز اين نسبت از سال  28به  23و  20به  29با
نرخ سرير تري کاهش يافته و از سال  21به  22بوا نورخ آرام توري
کاهش نشان ميدهد .اين پژوهش در ادامه در پي تحلي و تفسوير
دالي و عوام موثر بر اين تغييرات است و خصوصاً واکواوي نقوش
شوراي اسالمي شهر و مصوبات آن از اهليوت بيشوتري برخووردار
است.
چنانکه در نلودار شک  8پيداسوت نسوبت رديوف درامودي
( 8222درآمدهاي غير مستلر) طي سوالهواي  9329توا 9321
تقريباً ثابت و علوما زير  92درصد بوده است که اين نسبت از سوال

83/19

81/29

89/12

89/28

81/08

91/19

 21تا  22تقريباً  9برابر شده و مجودداً از سوال  29بوه  92سوقوط
چشلگيري داشته است .سوقوط قابو مالحظوه درآمودهاي غيور
مستلر در کنار رشد قاب مالحظه درآمدهاي مستلر در اين سوال
بيانگر حرکت جدي شهرداري فيروزکوه به سلت پايدارسازي منابر
درامدي در سال  92بوده است .درآمودهاي رديوف ( 3222بهواي
خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري) روند پر نوسواني
در دوره مورد مطالعه داشته است به نحوي که طوي دو دوره (-29
 28و  )21-29در محدوده  83درصد و در بقيوه سوالهوا زيور 92
درصد بوده است و خصوصاً کاهش نسبت آن در سال  29به حدود
 8درصد قاب توجه است .رديف درآمدي ( 0222درآمد حاصو از
وجوه و اموال شهرداري) در تلامي سالهاي موورد مطالعوه سوهم
ناچيزي (حدود  )2از درآمدهاي شهرداري را به خود اختصاص داده

جدول  :3درآمدهاي رديف فرعي ( 9822درآمد بر عوارض ساختلاني) و نسبت آن به درآمدهاي مستلر (رديف  )9222و ک درآمدها
سال

بودجه  11بودجه  18بودجه  19بودجه  18بودجه  18بودجه  18بودجه  18بودجه  11بودجه  13بودجه 39
99833222 93393911

 1899رديف

9931922

9998192

8911299

8302222

0981981

92819829

1102319

2230318

نسبت به رديف 1999

98/2199

22/9981

22/9229

99/9299

98/9211

99/0298

99/9211

91/1981

92/9932

91/2991

نسبت به کل درآمد

00/9912

32/1029

82/9398

31/9999

89/9192

93/9209

82/9213

89/9801

81/2898

33/0399

0.6

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
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شک  :9نلودار روند تغييرات نسبت درآمد پايدار به ک درآمد وصولي شهرداري فيروزکوه
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شک  :8روند تغييرات نسبت رديفهاي هفتگانه درآمدي به ک درآمد وصولي شهرداري فيروزکوه ()9392-9329
و اين نشان ميدهد که شهرداري فيروزکوه روي اين رديف حسابي
باز نکرده است .درآمدهاي رديف ( 9222کل هاي اعطايي دولت و
سازمانهاي دولتي) در سالهاي  23تا  21و نيز سوال  92سوهلي
بين  82تا  32درصد از درآمدهاي وصوولي شوهرداري را بوه خوود
اختصاص داده است و در سالهاي  29و  28اين عودد صوفر بووده
است .رديف درآمدي ( 1222اعانات و هدايا و داراييها) از سوال 21
تا  92روندي کاهشي از  92درصد به  92درصد داشته است .رديف
( 1222ساير منابر تأمين اعتبار) نيز هلانند رديف  0222در بيشتر
سالهاي اين دوره سهلي ناچيز (حدود  9درصد) داشوته اسوت و

اين نشان ميدهود کوه شوهرداري فيروزکووه در اسوتفاده از سواير
شيوههاي تأمين مالي تالش چنداني نداشته است .بوه عوالوه آنکوه
ميتوان گفت در تلامي اين سالهوا بوه جوز  22و  29درآمودهاي
مستلر بيشترين سهم را از درآمدهاي وصولي شهرداري فيروزکوه
داشته است.
اما در اين ميان بيشترين سهم از درآمودهاي مسوتلر رديوف
 9222به رديف فرعي  9822يعني عوارض بر پروانههاي ساختلاني
مربوط است .نلودار شک  3نسبت درآمدهاي رديوف  9822را بوه
درآمدهاي مستلر و ک درآمد نشان ميدهد.

1.2
1
0.8
0.6

نسبت ردیف 1200به کل درآمد
نسبت ردیف 1200به درآمدهای مستمر

0.4
0.2
0

1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381

سال چهارم

شک  :3نسبت درآمدهاي رديف  9822به درآمدهاي مستلر و ک درآمدها

شماره يازدهم
پاييز 1931

05

محلد ذاکری ،حسين شجاع و حرمت اصغری

نلودار فوق نشوان مويدهود درآمودهاي وصوولي شوهرداري
فيروزکوه تا حد قاب مالحظوهاي بوه درآمودهاي ناپايودار ناشوي از
عوارض ساختلاني وابسته است .در طي دوره ده ساله مورد مطالعوه
بيش از  22درصد درآمدهاي مستلر شهرداري فيروزکووه ناشوي از
درآمدهاي عوارض ساختلاني بوده است .به عالوه اينکوه در بيشوتر
سالهاي اين دوره بين  82تا  02درصد کو درآمودهاي وصوولي
شهرداري فيروزکوه ناشي از عوارض ساختلاني بووده و ايون نشوان
ميدهد شهرداري فيروزکوه در پايدارسازي منابر درآمدي خود طي
اين دوره چندان موفق نبوده و بخش علدهاي از درآمدهاي وصولي
شهرداري فيروزکوه را درآمدهاي ناپايدار تشکي داده است .در سال
 9392نيز کاهش سهم رديف  9822در درآمدهاي مستلر توسوط
شهرداري و در بودجه آن پيش بيني شده و هنوز تحقوق آن موورد
تأييد قرار نگرفته است.
بحث و نتيجهگيري
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اين پژوهش در پي بررسي عوام موثر بر دستيابي شوهرداري
فيروزکوه به عنوان ي نلونه از حکومت محلي در شهرهاي کوچ
به منابر درآمدي پايدار با تاکيد بر نقش دولت مرکوزي و شووراهاي
اسالمي شهر به عنوان پارللان محلي بوده است .جهت بررسي ايون
موضوع ،پس از مروري بر مباني شک گيري و کارکردهاي حکومت
محلي ،ظرفيتهاي قانوني نقشآفريني دولت و شووراهاي اسوالمي
شهر براي اثرگذاري بور منوابر درآمودي شوهرداريهوا و خصوصواً
پايدارسازي آنها مورد بررسي قرار گرفت و به مفهوم درامدهاي پايدار
و اجزاي شک دهنده آن در نظام مالي شهرداريهاي کشوور اشواره
شد.
سپس براي پاسخگويي به مسئله تحقيق صورتهاي درآمدي
شهرداري فيروزکوه در ده سال گذشوته موورد بررسوي و تجزيوه و
تحلي کلي قرار گرفت .نتايج اين بررسوي نشوان داد بخوش قابو
مالحظهاي از درآمدهاي شهرداري فيروزکوه در دوره ده ساله مورد
بررسي از مح عوارض ساختلاني خصوصواً عووارض موازاد توراکم
(ميانگين ،)%...عوارض پروانههاي ساختلاني (ميوانگين ،)%...جريلوه
کليس ويون موواده صوود (مي وانگين)%...؛ ع ووارض حووذف پارکينووگ
(ميانگين )%...و درآمد حاص از تغيير کاربريها (ميوانگين )%...بووده
است و عوارض نوسازي و علران شهري (حداکثر )%...و ماليوات بور
ارزش افزوده ( )%...به عنوان منابر درآمدهاي پايدار نتوانسوته اسوت
سهم شاخصي در رديفهاي درآمدي شهرداري فيروزکوه به خوود
اختصاص دهد.
سهم کل هاي دولتي در طول دوره موورد بررسوي حوداکثر
( %89در سال  )9329بوده و ميانگين آن  %91/9بووده اسوت کوه
سهم چشمگيري نيست؛ اما نقش دولت در تأمين منوابر درآمودي
شهرداري به رديف  9222که کل هواي مسوتقيم دولوت اسوت،
خالصه نليشود و خط مشيها و سياستگذاريهاي کالن دولوت

از طريق تأثير بر بازار مسوکن و نيوز وضوعيت معيشوتي موردم بور
درآمدهاي شهرداري تأثيرگذار است .از آن جلله در طي ايون دوره
سياستگذاريهاي پولي انقباضوي و انبسواطي ،موالي ،اقتصوادي و
علراني دولت در اين امر موثر بوده است که از آن جلله ميتوان بوه
تزريق نقدينگي در بازار در قالب طرح بنگواههواي زودبوازده ،طورح
هدفلندي يارانهها ،ايجاد رکود در بازار مسکن پس از جهش شديد
قيلتها در سالهاي  21-29و طرح مسکن مهر هلگي به نحووي
با ايجاد رونق و رکود در بازار مسکن و سواخت و سواز تغييراتوي در
درآمدهاي شهرداري فيروزکوه پديد آورد.
در اين ميان شوراي اسالمي شهر نيز عليرغم تالش در جهوت
پايدارسازي منابر درآمدي شهرداري از طريق سياستگوذاريهوا و
وضر قوانين مربوط به ماليات و عووارض محلوي بوا دشوواريهوا و
چالشهاي اجرايي در اين مسير روبرو بوده است که از کارآمودي و
تأثير آن ميکاهد.
شوووراهاي اسووالمي شووهر بوور پايوه بنوودهاي  91و  19قووانون
تشکيالت و وظايف شوراهاي اسالمي ،اختيار تصويب لوايح عوارض
و بهاي خدمات را به عنوان منابر اصلي درآمد شوهرداريهوا دارنود.
بنابراين اصليترين محدوديت به حدود و قللرو صالحيت شوراهاي
اسالمي ارتباط دارد .يعني اينکه شوراي اسالمي شهر تنها ميتوانود
درباره عوارض و بهاي خدمات تصليمگيري نلايد .با ايون حوال در
هلين دو منبر درآمدي نيز ي محدوديت کلي بوه کوار مويرود،
بدينسان که شوراي شهر حوق نودارد در موضووعاتي کوه محلوي
نيستند و هلچنين مواردي که در قانون تجلير عوارض بوراي آنهوا
تعيين تکليف شده است ،عوارض وضر نلايد.
گذشته از آن ،مهمترين آسيب و چالش در ايفاي نقش شوراي
اسالمي شهر ،در زمينه تأمين منابر درآمدي شوهرداريهوا ،وجوود
سازوکارهاي چند مرحلهاي ،الزامآور شودن مصووبههواي درآمودي
شوراها و فرايند لغو ،اصالح و ايراد به اين مصوبات از سووي مراجور
متعدد و در هر زماني است .بنابراين اگرچه انتظار ميرفت صالحيت
شوراي اسالمي در تأمين منوابر درامودي شوهرداريهوا روشون و
مستحکم و خدشهناپذير و هلانند ديگور قووانين از پايوايي و دوام و
ضلانت اجرا برخوردار باشد ،اما اينگونه نشده است؛ يعني مصووبات
درآمدي شوراهاي اسالمي شهر نه تنها دوام و استحکام نودارد و در
هر لحظه امکان لغو يا اصالح شدن از سوي مراجور شوبه قضوايي
يعني ديوان عدالت اداري و مقامات اجرايي را دارد ،ضلانت اجرايوي
قوي ندارد .چالش علده در بحث صوالحيت دولوت ،پافشواري بور
کاهش هزينهها و غيردولتي بودن نهاد شهرداري و نبود الوزام بوراي
پيشبيني هرگونه منبر دولتي است (نظرپور)9321،
با توجه به مطالب ارائهشده ميتوان گفت يکوي از مهومتورين
مسائ و مشکالتي که شهرداريها با آن مواجه هسوتند ،وابسوتگي
بيش از حد به منابر درآمدي ناپايدار اسوت .منوابعي کوه از سوويي
دائلي نبوده و از سوي ديگر متکي به رونق و رکود اقتصادي حواکم
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بر شهر به ويژه فعاليتهاي ساخت و ساز ميباشد .به هلوين دليو
درآمد شهرداري شهرهاي کوچ در سالهاي اخير دچار نوسانات
شديد بوده و اين شهرها نسبت به شهرهاي بزرگ و کالنشهرها در
اين زمينه آسيبپذيرتر هستند.
نتايج اين پژوهش با نتايج بيشتر پژوهشهاي انجوام شوده در
اين حوزه که در اين مقاله نيز به آنها اشاره شده است مطابقوت دارد
که از آن جللوه مويتووان بوه نتوايج پوژوهشهواي حسون زاده و
خسروشاهي ( )9321در شهرداري تهران ،رضا نصراصفهاني (9329
الف و ب) در شهرداري اصفهان ،فرجي ماليي و عظيلوي ()9392
در شهرداري بوئين زهرا و موسوي و هلکاران ( )9392در شهرداري
شاهديه اشاره کورد .ايون مقايسوه آشوکار مويسوازد کوه چوه در
کالنشهرهاي مانند اصفهان و تهران و چوه در شوهرهاي کوچو
مانند بوئين زهرا و شاهديه (که شباهت بيشتري به مورد اين مطالعه
دارند) وابستگي درآمدها به عوارض سواختلاني خصوصواً عووارض
ناشي از اضافه تراکم موجب ناپايداري درآمد شهرداريها شده است؛
اما نتايج تحقيقات آذربايجاني و دريايي ( )9321و سوالکي ()9323
که به روش پيلايش و نظرسنجي از شهروندان در موورد اثربخشوي
شوراهاي اسالمي شهرهاي آباده و کرمانشاه انجام شده است نتوايج
اين پژوهش را تأييد نليکند؛ که شايد اين تفاوت را بتوان بوه روش
تحقيق و جلرآوري دادههاي مورد استفاده و نيوز تلرکوز متفواوت
موضوع تحقيق اسناد کرد.
با توجه به موقعيت جغرافيايي و اقليلي شهرستان فيروزکووه و
برخورداري از ظرفيتهواي مهلوي هلچوون قرارگيوري در مسوير
ترانزيتي اصلي و يکي از مسيرهاي مهوم گردشوگري اسوتانهواي
تهران و مازندران و نيز فاصله اندک تا استان و شوهر سولنان ،آب و
هواي کوهستاني و مطلووب خصوصواً در فصو تابسوتان ،فعاليوت
دانشگاه آزاد بزرگ و مهم در سطح استان تهران و شهرهاي همجوار
و پوشش بخشي از جلعيت دانشجويي استانهاي تهران ،سولنان،
مازنوودران و تووا حوودي گلسووتان زمينووه مناسووبي بووراي جووذب
سرمايهگذاري در حووزه خودمات اسوکان مسوافري و دانشوجويي،
گردشگري و نيز خدمات جانبي عللي و تحقيقاتي وجوود دارد کوه
شوراي اسالمي شهر ميتواند در اين زمينه و فراهمسازي بسترهاي
اين سرمايهگذاريها و تأمين مالي شهرداري نقش بسزايي ايفا نلايد.
به عالوه با فعالسازي بيشتر شهرکهاي صنعتي فيروزکوه و صناير
حاضر در آن امکان تأمين منابر پايدارتري بوراي درآمود شوهرداري
فيروزکوه فراهم خواهد شد .راهانودازي واحود تشوخيص درآمود بوا
مشارکت شهرداري و شوراي اسالمي شوهر ،واقعوي کوردن تعرفوه
عوارض نوسازي ،اخذ بهاي خدمات شوهري بوا توجوه بوه قيلوت
تلامشده و دريافت عوارض بابت انشعابات و شبکههواي زيربنوايي و
نيز برآورد مناسب از تقاضاي مسکن و توليد مسکن به ميزان موورد
نياز به منظور جلوگيري از اشباع بوازار مسوکن شهرسوتان از ديگور

پيشنهاداتي است که ميتوان بر مبناي نتايج ايون پوژوهش عنووان
نلود.
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