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 بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری 
 

  پرویز گل محمدی فرح

 هرند کاربردی علمی دانشگاه ثبتی، حقوق کارشناسی

 

 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری هاا در توساعو و عماران شاهری انشاا  شادت روش تحقیا         

شاهری و   تفاده از کتب، مقاالت و پایان نامو وتتت انشا  گرفتت اولین و مهم ترین محدودیت بارای حام مئاا م   کتابخانو ای با اس

ناشی از فقدان مناابع ماالی کاافی، ن اا       ناکارآمدی خدمات رسانی در بیشتر شهرها درکشورهای درحال توسعو از جملو ایران

لویت های اداره شهرها بو خصوص شهرهای بزرگ در دنیاا تغییار زیاادی    ناکارآمد مدیریت و برنامو ریزی هزینو استت امروزه او

اداره شاهرهای بازرگ دنیاا باو      یکی از این اولویت ها، تامین منابع مالی پایدار شهرداری هاستت با مقایئو ای بو نحوه کرده کو

در اداره شهر مای باشاد، اماا در ایان      بهینو شهر مشارکت شهروندان این نتیشو می رسیم کو تنها منبع پایدار درآمد برای اداره

مشاارکت ماالی    شهرداری ها فرهنگ سازی کرده و با درن ر گرفتن مشوق ها و تخفیف های ویاژه جایگااه   زمینو نیاز است کو

 شهروندان را نهادینو نمایندت  

 

 تامین مالی، شهرداری، توسعو شهری، عمران شهریهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهاای اساسای شاهروندان مای باشادت      شهرداری بعنوان یک 

شهرداری ها جهت دستیابی بو این اهداف تشکیم و وظایف مختلفی براساس قانون بو عهده آنها گذاشتو شده استت بر این مبنا 

ر اداره امور محلی از قبیام عماران و آباادی، بهداشات     شهرداری سازمانی است محلی کو طب  اصم عد  تمرکز اداری بو من و

شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شودت شهرداری، نوعی سیئتم اداره شهر است و از دو واحد بو نا  شورای شاهر  

دیگار صافت   و اداره شهرداری تشکیم شده است کو اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مشری آن است؛ بو عبارت 

بارز این سیئتم آن است کو تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی بو نا  شورای شاهر قارار مای گیارد و     

اجرای ن ریات و سیاست کلی مزبور بو عهده مأموری بو نا  شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابم شورای شاهر مئالول و   

دستگاه اجرایی تحت ن ر خود استت اگر شهرداری در انشاا  وظاایف خاود تخلاف و یاا       جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی

قصوری کرد، بو وسیلو نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر کو در شورای شهر هئتند، استیضاح می شود و اگر مورد تأ یاد  

حفا    هاا بارای   یت شهری مانناد دیگار ساازمان   نبود با رأی آنها برکنار میگرددت شهرداری بو عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیر

رویکرد اساسای در تاأمین و مصارف مناابع      ها بو عنوان یک ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینو

وچک های این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و ک یکی از چالش ها مالی خود استفاده کندت درآمد برای شهرداری

رفتن ساط  خادمات مختلاف     افزون نیازهای خود و نیاز بو باال سوی دیگر شهروندان هر شهری با توجو بو رشد روز باشدت از می

هئاتند کاو ایان امار نیاز وجاود درآمادهای پایادار بارای           هاا  شهری خواستار ارا و خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداری

 ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را بو امری الز  و ضروری در مادیریت  موبرنا ها حتی در مقیاس کوچکتر و شهرداری

شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیم کرده استت مطالعات در زمینو تشارب کشاورها در زمیناو ی دساتیابی باو درآمادهای      

منابع مالی شهری بو من ور ایشااد  شهری جدید و اصالح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق ن ر دارند کو کئب درآمد و تامین 

کاال و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکو یکی از اهداف اساسی هرجامعو شهری است، چنانچو این گونو درآمادها سابب   

کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیئتگاههای انئانی )شهرها( را بو خطر بیندازد، باو عناوان درآمادهای پایادار و     

سالم )مطلوب( تلقی نمی گردندت هرگونو تالش جهت فعال کردن درآمدها و ایشاد منابع مالی جدید باید بو دو مقولو  درآمدهای

ی مطروحو یعنی تداو  داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرساازی صاورت پاذیردت )شارزه ای،     

داری هاا وعاد  تعیاین تکلیاف آن در قالاب یاک ن اا  کاالن         نگرش موردی ومقطعی بو ن ا  درآمادی شاهر  (ت 30، ص3384

اقتصادی، عد  شفافیت ن ا  بودجو و درآمد شهرداری ها بو همراه هدفمند نبودن شکم گیری و تأسیس سازمان هاای تابعاو و   

امی مئاایم  توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیالت مناسب ازدیگر چالش های درآمدی استت با توجو بو تما 

مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینو ها مورد توجو مدیران شهری باشد تا تما  ابعاد درآمدی چو ازمن ر جایگااه  

قانونی، چو مکانیز  های دولتی وهم سهمی کو از دولت و وزارت کشور بو شهرداری پرداخات مای شاود و درنهایات مشاارکت      

آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزندت عبور از حوزه فعالیت های خرد بو فعالیت های  مردمی درقالب عوارض ازبرنامو های

کالن تر همچون مشارکت در پاااروژه هاای چنااد من اااوره، فااارصت پرداختن مدیریت شاهری باو دیگار بخاش هاایی را      

مدهای غیرنقدی کو با مهندسی مشدد فرآیندها بو فراهم می آورد کو جز با اعمال مدیریت مئتقیم، سامان نمی یابدت تامین درآ

دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطو ها تضمین کاارده استت در حالی کو بعضی کارشناسان تنهاا منباع   

شاهرداری   درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود
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ی باو دولات بکاهناد و از    وابئاتگ  عمام، از  –ها هئتند کو باید با مطالعات عملای و تقویات پشاتوانو هاای مادیریت اندیشاو       

با مقایئو ای بئایار ساطحی و گاذرا و مقایئاو کشاورهای      استانداردسازی روش های دستیابی بو درآمدهای پایدار بهره ببرندت 

از کشورهای در حال توسعو و توسعو یافتو هئتند و نیز شاهر تهاران کاو     ایلند کو نمونو ایآلمان، اندونزی، انگلیس، فرانئو وت

کاو بایش از هماو باو فاروش تاراکم        رو بو توسعو است می توان دریافت کو درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری ها کالنشهری

ون داشتن درآمدهای پایادار نمای تاوان انگیازه     کالنشهر باشد و در واقع بد وابئتو است نمی تواند متضمن رشد منطقی در این

برای اجرای پروژه های طوالنی و کلیدی ایشاد کردت تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیم  زیادی

دهای شهرداری هاستت هرچند کو منابع مالی شهرداری ها بو صور مختلف قابم حصول است اما همو آن ها از خصوصیات درآم

پایدار برخوردار نیئتندت پایداری در درآمدها مئتلز  آن است کو اوالً این اقال  از یک استمرار نئبی برخوردار باشندت و باید باو  

گونو ای باشند کو در طول زمان قابم اتکا بوده ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریاب قارار   

هاای ایشااد مناابع ماالی      های تامین منابع مالی شهرداری ها بخصاوص روش  مطالب فوق مطالعو بررسی روشندهدت با توجو بو 

های تامین منابع ماالی   پایدار در شهرداری ها جهت توسعو و عمران شهری ضروری بن ر می رسدت این پژوهش بو بررسی روش

 شهرداری ها در توسعو و عمران شهری پرداختو استت

 

 شهرداری و مدیریت شهریبررسی مفهوم 

بو مفهو  جمیع سکنو یک  Municipal می باشدت این لغت از ریشو التین Municipalityواژه شهردار معادل لغت انگلیئی 

بو دو معنای بکاار    Municipalityمحم کو بو خاطر منافع مشترک خود دور هم جمع شده اند، قابم اقتباس شده استت لغت 

ریت بنابراین این واژه هم بو حوزه مورد عمم شهرداری و هام باو مشموعاو اداری شاهرداری اشااره      شهردا -3شهر  -3می رود: 

داردت من ور از حوزه عمم شهرداری، ناحیو ای است کو بو وسیلو مرزهای اداری معین مشخص شده و ویژگای مئالط شاهری    

ر یاک واحاد حکاومتی بااالتر از فرماناداری باا       دارد، معموال توسط یک مشموعو از ماموران برگزیده محلی اداره مای شاود و د  

 بخشداری قرارداردت

 

 تاریخچه شهرداری 

پس از « شهر»اداره و مدیریت و  بو معنی« داری»تشکیم گردیده کو « داری»و « شهر»از ن ر لغوی از دو کلمو  شهرداری

رداری را میتوان سازمان اداره شهر دانئت گردیدت بنابراین از ن ر لغوی شه بو جایی کو دارای شهرداری باشد اطالق می 3333

ارا و خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در  در اصطالح، شهرداری بو واحدی گفتو می شود کو بو من ور اداره امور محلی و و

 اواخر قرن سو  )هات ق( بو من ور انشا  و اداره امور شهری دایره تشکیم می شودت در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری

از زمان تشکیم حکومت مشروطو  با دو شعبو احتئاب و تن یف تشکیم شد، اما سازمان شهرداری با مفهو  امروزی احتئابیو

 1ش( پا بو عرصو وجود نهادت این قانون در  3383هات ق ) 3331ربیع الثانی  34)دوران قاجار( با تصویب قانون بلدیو مصوب 

بلدیو، تقئیم کار، وظایف و حدود اختیارات  کو در فصم چهار ، چگونگی سازمان ماده تن یم و تصویب شده بود 348فصم و 

 33در ماده  تابعو، نحوه اعمال ن ارت و مداخلو حاکم را در امور بلدیو تعیین نموده بود و اعضای انشمن و واحدهای سازمانی

ا بو عهده بگیرد اشاره شده استتبا نئخ قانون امور بلدیو ر آن بر لزو  و وجود شخصی بو عنوان کالنتر )شهردار(، کو اداره

امکانات مالی شهرداری ها تصویب  هات ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و 3343مذکور در سال
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شهری  هات ش وزارت کشور برای اینکو اصالحات 3333بر عهده گرفتت و در سال  شد و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیو را

برنامو صحی  انشا  گیرد با تقدیم الیحو  خوبی انشا  شود و کلیو امور فنی و شهرسازی شهرها زیرن ر مهندسین مشرب و با بو

مزبور بو  هات ش اداره 3334اداره کم فنی را در وزارتخانو فراهم نمود و بعد از سال  ای بو مشلس شورای ملی موجبات تشکیم

)هات ش( با اعطای اختیاراتی بو انشمن شهر، از ن ر  3338تبدیم گردیدت سپس بر اساس قانون  ها اداره کم امور شهرداری

تنوع نیازها و  وضع شهرها بوجود آمدتبو دنبال گئترش شهرها و افزایش جمعیت و بو تبع آن سیاسی و اجتماعی تحوالتی در

ها بو  بیشتری یافت، بو گونو ای کو امروزه از شهرداریگئترش  ها نیز تنوع و احتیاجات شهروندان، وظایف و فعالیت شهرداری

در ایران در سال  متنوع ترین سازمان خدماتی شهری نا  می برندت شایان ذکر است نخئتین شهرداری عنوان بزرگترین و

س گردید شهرداری در کشور تأسی 013از انقالب اسالمی تعداد  )هات ش( در تهران تأسیس گردیده و در مشموع تا پیش 3383

تعداد شهرداری در استان  شهرداری( و کمترین 03های اصفهان و مازندران )هر کدا   شهرداری، در استان کو بیشترین تعداد

 شهرداری در کشور فعال هئتندت 3444حال حاضر بیش از  شهرداری( وجود داشت و در 0کهکیلویو و بویر احمد )

یر دولتی است کو بو من ور اداره اماور محلای و ارا او خادمات الز  باا هادف       مشموعو اداری شهرداری نیز سازمانی محلی و غ

مدیریت و توسعو کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده تعریف شده از سوی قانون گذار کو معماوالً شاهر و اطاراف آن مای     

ن می باشد از استقالل نئبی در باشد، بو فعالیت می پردازدت شهرداری سازمانی منتخب است کو مشروعیتش از انتخاب کنندگا

چارچوب قانون برخوردار است و تشکیم آن از حاکمیت ملی نشأت می گیردت قدرت شهرداری ناشی از قانون اساسی یاا قاوانین   

 عادی و تصویب نامو ها و آیین نامو های قوه مشریو می باشدت

 مشموعو اداری شهرداری از دو جزء تشکیم شده استت

ت شاوراها یاا انشمان شاهر باو طاور       اسات  شهرداری اجرایی بخش عملکرد بر ناظر و مقننو قوه کو شهر نشمنا یا شوراها –الف 

 مئتقیم بو وسیلو مرد  انتخاب می شوندت

دستگاه اجرایی شهرداری کو وظیفو اجرای مصوبات شورای شهر و انشا  سایر وظایفی را بر عهده دارد کو بو موجب قاانون   -ب

اشدت مئلولیت اجرایی شهرداری، بر عهده شهردار است کو بو صورت مئتقیم یاا غیار مئاتقیم )توساط     برعهده شهرداری می ب

 شورای شهر( برگزیده مرد  می باشدت  

از آن جا کو طب  تعریف، شهرداری مئلول مدیریت شهر می باشد، در ادامو بو من ور تدقی  فضای مفهومی شهرداری، مفهاو   

 قرار می گیردتواژه مدیریت شهری مورد بررسی 

مدیریت شهری از تنوع و تا حدی ابها  مفهومی برخوردار استت گاه مدیریت شهری همان اجرای سیاست یا مدیریت عمومی در 

هایی اطالق شده است کو برای نیم بو توسعو شهر انشا  می شودت از دیدگاه  عرصو شهر تلقی شده و زمانی دیگر بو کلیو فعالیت

 هری؛ رهیافتی تشاری مانند می باشد کو ممکن است استفاده از وامها را کارآمد و موثرتر کندتبانک جهانی، مدیریت ش

های شهری، اعم از شهرهای  ( مدیریت شهری بو طور کلی بو عنوان الگویی برای مدیریت و توسعو سکونتگاهUNCHSاز ن ر )

هاای خصوصای، مشاامع غیار      ر شهری ن یار شارکت  کوچک و بزرگ و مادر شهرها مطرح می شود و همو بازیگران فعال در امو

 دولتی، مشامع مدنی و دیگر افراد و گروههایی کو در شهر، کار و زندگی می کنند را در بر می گیردت

یک سازمان گئترده متشاکم از تماا  عناصار و اجازای رسامی و غیار       »ن ا  مدیریت شهری از دیدگاه سیئتمی عبارتئت از: 

عاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف اداره، هدایت، کنتارل و توساعو هماو    رسمی ذی ربط و موثر در اب

 «جانبو و پایدار شهر مربوطو
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های باز و بئیار پیچیده انئانی و اجتماعی است کو با عناصر و روابط بئیار متنوع  در این مفهو ، مدیریت شهری از نوع سیئتم

ن سیئتم خواستو های دولتی و شهروندان است و ستاده هاای آن توساعو کمیات و کیفیات     و متعدد مواجو استت داده های ای

زندگی شهریتتت مدیریت شهری باید تما  سیئتم های شهری اعم از فضای کالبدی و عملکردی آن را تحت پوشش قرار دهاد و  

ناد ساطحی اساتت )کاظمیاان ورضاوانی      لذا دارای ماهت سازمانی توأمان چند عملکردی )سیاستگذاری، برنامو ریزی و اجرا( چ

 (11-13، صص3383نوید، 

های موجود است، می توان اصول زیر را از این تعاریف استخراج  علی رغم تنوع مفهومی مدیریت شهری کو ناشی از تنوع نگرش

 نمود:

دیریت گئتردگی و پیچیدگی مفهو  مدیریت شهری آن چنان است کو بو هیچ وجاو نمای تاوان شاهرداری را معاادل ما       -3

شهری دانئتت مدیریت شهری مترادف است با همو بازیگران عرصو شهر و نقش شهرداری بو عناوان هئاتو مرکازی مادیریت     

 شهر، هدایت، ن ارت، راهبری و جلب مشارکت سایر بازیگرانت

 مدیریت شهری، جامع نگر است و تما  عرصو های عملکردی و کالبدی شهر رادر بر می گیردت -3

های مورد توجو مدیریت شهری می باشدت ایان اهاداف بارای ارزیاابی      معرف مهمترین مئا م و فرصت اهداف توسعو شهر -3

کارایی و اثر بخشی مدیریت نیز کاربرد دارد و از سوی دیگر تعیین کننده وظایف مدیریت شهری و شهرداری اساتت باو عناوان    

ی کو باید برای بهبود شرایط زنادگی شاهروندان بار مبناای     های اصل مثال، اگر توسعو اقتصادی، اجتماعی در اولویت باشد، اقدا 

 این هدف انشا  شود، از زمانی کو توسعو کالبدی در اولویت باشد، متفاوت خواهد بودت

هاای الز  بارای تاداو  و اساتمرار اثارات       مدیریت شهری تنها در پی دست یابی بو اهداف نیئت؛ بلکو مئتلز  انشا  اقدا  -0

 میباشدت دستیابی بو اهداف نیز

هایی معین در جهت توسعو شهری توسط دیگران باشدت در این جا مشبور سازی یا  مدیریت شهری می تواند موجب اجرای اقدا 

کنترل دیگران من ور نیئت، بلکو انگیزه دادن، راهنمایی، هدایت و جلب مشارکت ابزارهای مدیریت شهری برای تحق  اهاداف  

 (14، ص3383استت )کاظمیان و رضوانی نوید، 

 

 مفهوم تامین مالی شهر 

پرسشی کو در اینشا مطرح می شود این است کو کدا  یک از خدمات عمومی باید توسط یک حکومات شاهری کارآماد فاراهم     

شود؟ شهرهای موف  نیازمند خدمات عمومی و زیر ساخت هایی هئتند کو مکمم سرمایو های خصوصی و نیروی کار تولیادی  

حیط اجتماعی و کالبدی مناسب از دید ساکنان شهر می گرددت هرگونو فعالیتی در شهرها مئتلز  کئاب  بوده و موجب ایشاد م

های مصرفی و منابع درآمدی اساتت باو طاور کلای      بخشی بین هزینو تعادل هاست کو طبیعتاً پیش نیاز آن درآمد و صرف هزینو

ای کاو در اکثار    گوناو  باشد باو  عت و نشأت گرفتو از آن میهای طبی درآمد و هزینو یک اصم منطب  بر ویژگی قانون توازن بین

ها منشار باو از باین     درآمد و خروجی سیئتم یا هزینو سیئتمهای طبیعی و مصنوعی، عد  تعادل بین ورودی سیئتم یا منابع

 ساایر  در چاو  و ایران در چو ها شهرداری مخارج اجمالی (ت بررسی33، ص3388)بصیرت،  گردد رفتن پایداری آن سیئتم می

 باو  ماالی  تاأمین  مشاکم  باشدتدر عین حال شهرداری ها همواره با می متمادی های سال در در مخارج رشد از حاکی کشورها

 تاوان  می هئتند گذار اثر ها شهرداری بودجو رشد بر کو مواردی باشندت از می روبرو مطلوب سط  یک در خدمات ارا و من ور

 :کرد اشاره ذیم موارد بو
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 نشینی شهر رشد و جمعیت زایشاف تأثیر

رشاد هزیناو هاای     در مهام  عامام  یاک  عناوان  بو جمعیت رشد با همراه شهرنشینی فرآیند در عمومی خدمات بو نیاز افزایش

 میزان زبالو افزایش بو درآمد افزایش از ناشی عمومی خدمات برای تقاضا افزایش عینی موارد جملو شهرداری مطرح میگرددت از

 درشاهرها  سرانو درآمد رشد با کو است نمودت بدیهی اشاره جاده و خیابان نتیشو در و اتومبیم برای تقاضا افزایش با شده ایشاد

 نمایدت می طلب را عمومی های هزینو افزایش نتیشو در و ییابد   افزایش عمومی کاالهای و خدمات برای تقاضا

 

  1تظاهری و انتظاری اثرات

 از خدمات خورداری بر برای شهری جامعو انت ارات افزایش است مؤثر شهری خدمات برای اتقاض افزایش در کو دیگری عامم

 و از وضاعیت  توساعو  حاال  در کشورهای در شهری جامعو آگاهی افزایش تأثیر تحت خود این کو باشد می تر مناسب عمومی

و  شاود  شناختو می ت اهری بو اثر وسعوادبیات ت در کو آگاهی باشد، این می پیشرفتو کشورهای در شده ارا و خدمات کیفیت

 فشار شهری تحت کیفیت خدمات بهبود و افزایش برای توسعو حال در کشورهای شهری در کو مئلولین است گردیده موجب

 از اتومبیام  اساتفاده  مانناد  هاا  زمینو از برخی در عوامم این کو است توجو یابدت قابم افزایش ها هزینو نتیشو در و گرفتو قرار

 مکمام آن  و جنبای  خادمات  ارا او  برای ها شهرداری بودجو بر زیادی فشار نتیشو در و یابد افزایش نئنشیده طور بو یشخص

 .شود خیابان و پلها وارد و پارکینگ احداث مانند

 

 خدمات ارائه هزینه و ها قیمت افزایش

 و همچنین تور  دیگر عبارت بو یا ها قیمت میعمو سط  افزایش باشد مؤثر تواند می ها شهرداری بودجو رشد در کو دیگری عامم

 از بودجاو  بدون افازایش  ها تورمی، شهرداری شرایط در کو است باشدت بدیهی عمومی خدمات و کاالها ارا و و تولید هزینو افزایش

 باا  بایاد  کو است وعییابد موض افزایش خدمات ارا و هزینو شهرنشینی افزایش با اینکو بودت اما خواهند ناتوان موجود خدمات ارا و

 نیز عمومی بخش در شاغم نیروی کار وری بهره بو کو است الز  هزینو افزایش با ارتباط گیردت در قرار مطالعو مورد بیشتری دقت

 بخاش  در کاار  نیروی وری بهره ها بو میزان شهرداری جملو از و عمومی بخش در شاغم کار نیروی وری بهره چنانچو نمود توجو

 هزینو افزایش جز بو ای نتیشو یابد خصوصی افزایش بخش همانند پرداختی دستمزدهای اما نیابد افزایش زمان لطو در خصوصی

 کاو  گردید خواهد کئری مواجو با ها بودجو شهرداری کو است شرایطی چنین داشتت در نخواهد دنبال بو را عمومی بخش در ها

 .نمود اندیشی چاره آن بر باید

 

 ایش هزینهافز در درآمدها نقش

دریافات   باا  توساعو  جریان بوده ودولتها در ها قرارداد درآمدها تأثیر تحت عمالً ها هزینو افزایش کو نمایند می استدالل برخی

 را هاا  شاهرداری  هزیناو  افازایش  انادازه  چو تا عامم این اینکو اندت حال نموده پذیر امکان را بیشتر های مالیات بیشتر، هزینو

 ایان  کاو  گفت توان می دارد ها شهرداری بو مرکزی دولت توسط بودجو تخصیص چگونگی بو زیادی تگینماید بئ می توجیو

 می جدید عوارض برای ها قانونی، شهرداری اختیارات تفویض نمایدت البتو می عمم ها شهرداری افزایش هزینو جهت در عامم

 (33، ص3381سازدت )حئن زاده،  همفرا راستا این در را ها شهرداری هزینو توسط افزایش تواندامکانات

                                                           
1 Expectations and Demonstration Effects 
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 شهرداری  درآمد منابع

 خدمات فروش یا شهری خدمات گذاری قیمت-

این  گرفتت در کار بو توان است، می پذیر امکان پذیری منع آنها مورد در کو اجتماعی کاالهای مورد در اصوالً را خدمات فروش

 کاارایی  کاو  اسات  ایان  اول درجاو  در روش ایان  نمودت مزیات  اشاره های تفریحی پارک بو ورود یو توان می مثال برای رابطو

باا   این روش این، در بر گرددت عالوه می کاال از استفاده نحوه در اسراف مانع دیگر عبارت بو نماید می منابع را تأمین از استفاده

 این اشکال اما.نمود اقدا  آن ارا و بمطلو بینی میزان پیش تقاضا و سط  ارزیابی بو توان نئبت می اطالعات موجود استفاده از

 بهتار  این صورت غیر نباشدت در ناچیز هزینو نهایی ارا و آن کو نمود خواهد حف  کارآیی را مواردی در کو تنها است این روش

ر عادالناو  غیا  فوق بایاد باو   اشکال از مهمتر و این بر شودت عالوه ارا و رایگان صورت بو کاال کارایی حف  ن ر کو، از بود خواهد

خادمات   و کاالها این از استفاده جهت درآمد پر افراد مبلغی همانند نیز باید درآمد کم افراد کو نمودت چرا اشاره روش این بودن

پوشااندن   زدایی یا درآمد با هدف خدمات قیمت گذاری کو است مطرح زمانی عادالنو بودن غیر بو مربوط اشکال بپردازندت البتو

 باشند سوبئید پرداخت بو ناچار جنبی منافع وجود قبیم از دال لی ها بو شهرداری کو مواردی گرفتو باشدت در ها انشا  هزینو

 .بود نخواهد لزوماً مطرح اشکال این

 

 كارائی در آن نقش و عمومی خدمات گذاری قیمت-

 باشند، اما داشتو قرار یاستگذارانس توجو مورد عدالت و اجرا ی و مالی ن ر نقطو از بیشتر عمومی خدمات گذاری قیمت شاید

 حاا ز  داناان  اقتصاد ن ر از جهت این از کارایی قمیت گذاری استت توجو بو جنبو اهمیت حا ز گذاری قیمت نیز کارایی از بعد

 لحاا  شاده   آن در از مناابع  اساتفاده  کارایی بر آن تأثیر کو صحی  سیاست منابع یک بو محدودیت توجو است کو با اهمیت

 .گردید خواهد محدود منابع این از استفاده حداکثری بو منشر باشد،

 

 كارایی حفظ منظور به نهایی هزینه اساس بر گذاری قیمت قاعده -

 آن در شاود  نشاده تعیاین   تولیاد  کاالی هزینو آخرین واحد دیگر عبارت یا بو و هزینو نهایی اساس بر کاال یک قیمت چنانچو

 قیمات  ایان  نتیشاو  در و است آمده عمم بو استفاده بهترین کاال آن تولید جهت در وجودمنابع م از کو گفت توان صورت می

 .باشد حداکثر جامعو رفاه کو انت ار داشت توان می گذاری

شاودت   می ناشی عامم دو از عمدتاً پیشرفتو کشورهای در عمومی کاالهای و خدمات نهایی هزینو اساس بر قیمت تعیین انگیزه

و  جامعاو  تقاضاای  میازان  کاردن  محدود طری  از کاالها و خدمات این بو منابع مطلوب حد از بیش خصیصت از اول جلوگیری

 مناابع  از مناساب  گاذاری  قیمت سیاست با کو ای گونو ت بو.آلودگیت محیطی بو خصوص زیئت های آسیب از دو  جلوگیری

 گئترش هدف تأمین منابع مالی برای ادامو با یشترب توسعو حال در کشورهای سیاست در آیدت اما این عمم مطلوب بو استفاده

 .شود توصیو می خدمات ارا و این
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 جنبی منافع وجود صورت در عمومی كاالهای و خدمات گذاری قیمت-

نقام   و حمم وسایم از استفاده مثال باشدت برای همراه دیگران برای جنبی با منافع تواند می عمومی کاالهای و خدمات مصرف

نقام   و حمام  از کاو  کئاانی  بارای  را هاا  و بنابراین هزینو نماید کمک سط  شهر ترافیک در روانتر شدن بو واندت می عمومی

 عمومی استت مصرف خدمات مثبت جنبی اثر واقع در کاهش دهدت این کاهش نمایند استفاده نمی عمومی

 

 عمومی خدمات گذاری قیمت درآمدی توزیع ابعاد

 طاور  باو  مالیااتی  هاای  سیاسات  از اساتفاده  باا  و مرکزی های دولت طری  از درآمدی وزیعت های سیاست کو رود می انت ار

 شهری خدمات ارا و در گذاری قیمت های سیاست کو دهد می نشان ها بررسی واقعیت این رغم علی دنبال گردد، اما مؤثرتری

 شاده  توجاو  نیز درآمد کم افراد توسط داختپر توانایی و درآمدی توزیع های جنبو بو عمومی نقم حمم و از استفاده جملو از

 نار   داشاتن  نگاو  پاا ین  من اور  باو  سوبئید پرداخت مشخص طور بو و مخارج طری  سیاست از درآمد توزیع استت موضوع

 مطلوب ترتیب بحث کارایی و استفاده است بدین مطرح تر جدی طور بو درآمد اقشار کم بو کمک نتیشو در و عمومی خدمات

 .گیرد قرار درآمدی های توزیع سیاست اهداف الشعاع تحت تواند منابع می از

 

 عوارض اخذ روش

هاای   روش انتخاب بین کو داشت باید توجو این بر تشخیص داده شودت عالوه سیاستگذاران مطلوب ن ر از کاالها از اگراستفاده

 میازان  باشندت چاون  داشتو قرار رآمدی نیزد ف کنندگان و وضعیت توزیع مصر تعداد قبیم از عواملی تأثیر تحت توان فوق می

 ظرفیات عاوارض   بار  زیاادی  تأثیر اقتصادی های حشم فعالیت و دارد عوارضی بئتگی بو مبنا و هم بو نر  دریافتی هم عوارض

ناد  خارج باشد مگار آنکاو بتوان   کنترل شهرداری ها زیادی از اندازه تا عوارض وصولی کو دارد امکان وجود دارد، این قابم وصول

 کنتارل  را وصاولی  عاوارض  میازان  امالک بندی منطقو قیمت قبیم از ارزیابی مبنای مالیاتی نحوه یا ها و نر  تشدیدن ر در با

 .نمایند

 

 قانون مالیات برارزش افزوده

بو تدریج ( برای اولین بار در کشور فرانئو می گذرد و آن VATنزدیک بو یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده ) 

در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیردتاما در کشور ما، قاانون مالیاات بار ارزش افازوده از     

بو اجرا در آمد و قانون تشمیع عوارض کو مبنای عمم شهرداری ها برای وصول برخی خدمات و کاالهاا باود    84نیمو دو  سال 

ن قانون اصالح موادی از قانون برنامو دو  توسعو موسو  بو تشمیع عوارض شدت قانون مالیات بر ارزش ملغی و این قانون جایگزی

درصاد باود و    1/3افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی بو صورت دو بخشی بوده بو این صورت کو یک بخاش از آن مالیاات   

درصد اخذ می کنند کاو در مشماوع    1/3ری ها بو میزان بخش دیگر عوارض بود کو مؤسئات محلی مانند شهرداری ها و دهیا

درصد در ن ر گرفتو می شودت قانون تشمیع عوارض مقرر می کرد کو تولید کننده، چو کئی کو مااده اولیاو را تولیاد     3معادل 

ی دولتای باو   درصد بابت عوارض سایر نهادها 1/3درصد بابت شهرداری ها و  1/3می کند چو کئی کو کاال یا خدمات نهایی را 

درصد شهرداری ها را بو حالت قبلی گذاشتو و دریافات   1/3سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 

 (3383درصد سهم دولت را بو عهده فروشنده نهایی قرار داده استت )سایت اداره کم امورمالیاتی سمنان،  1/3
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 مطلوب مالیات یا عوارض معیارهای

 قرارداد:  ارزیابی مورد زیر معیارهای از با استفاده توان می را ها مالیات و عوارض اصوالً

 کارایی بر مالیات تأثیر •

 عوارض یا مالیات دریافت اداری هزینو • 

 اقتصادی عدالت •

 (ت30، ص3381عوارض )حئن زاده،  یا مالیات وضع برای محلی دولت استقالل میزان 

 

 شهرداری  خارجی درآمدی منابع

 استقراض روش-

ها توسط  پرداخت هزینو و زمان دریافت درآمدها بین الز  هماهنگی کو گردد می مطرح زمانی استقراض روش اصولی بو طور

جاری و  مخارج استفاده نمایند، تأمین استقراض توانند از روش می من ور ها بو دو باشدت شهرداری نداشتو شهرداری وجود

 پولی منابع از است الز  جاری مخارج جهت کو داشت توجو باید استقراضی ن ری مبنای بو توجو با.ای وسرمای تأمین مخارج

 اصلی شودت مزیت استفاده باشد مدت بلند آنها بازپرداخت کو منابعی از باید ای سرمایو تأمین مخارج من ور بو و مدت کوتاه

می  ها پرداخت هزینو و درآمدها دریافت زمان بودن هنگناهما علت بو ها مالی شهرداری های بحران کاهش روش این

اما باید توجو داشت کو چنانچو شهرداری فاقد یک مدیریت مناسب بو من ور ن ارت بر نحوه استقراض و موارد استفاده .باشد

روش استقراض  های تامین منابع مالی بو کار گیرد، آن باشد و بو طور مشخص این روش را بو عنوان جانشین برای سایر روش

خود می تواند منشأ بحران ها مالی شدیدتری برای شهرداری در دوره های بعد باشدت بو عبارت دیگر اصوالً استقراض را باید بو 

 (33، ص3381صورت مکمم سایر روش های تأمین مالی بکار گرفتت )حئن زاده، 

 

 :دولت بالعوض كمك های از استفاده روش-

 گردد: می مطرح ها بودجو شهرداری بو های بالعوض دولت کمک تضرور دلیم برای سو حداقم

: ممکن است مقامات محلی منافع جنبی اجرای پروژه ها را در ن ر نداشتو باشند و در نتیشو جنبی منابع پدیده وجود • 

شرایط کمک های بال  منابع مالی بو اندازه کافی بو فعالیت های مورد ن ر، مانند احداث خیابان اختصاص داده نشودت در این

 عوض دولت می تواند بو تولید و ارا و کاالهای مورد ن ر کمک نمایدت

جهت دریافت عوارض چندان ساده نباشدت بو عبارت « نر  مطلوب» : ممکن است تعیین  دریافتی عوارض بودن كافی غیر •

  ر بو میزان مطلوب تحق  نیابدتدیگر ممکن است حشم عوارض دریافتی، علی رغم تعیین تعرفو با نر  های مورد ن

: استفاده از کمک های بالعوض می تواند منشر بو کاهش نابرابری های موجود بین  كاهش نابرابری های منطقه ای • 

مناط  مختلف در سط  کشور گرددت بدیهی است کو توانایی های اقتصادی موجود در مناط  مختلف کشور کامالً متفاوت بوده 

ت اخذ عوارض و یا تامین مالی شهرداری از طرف دیگر محدود می باشدت حال چنانچو کاهش نابرابری ها در و بنابراین ظرفی

سطوح مختلف در اولویت سیاست های دولت قرار داشتو باشد، الز  است کو در جهت اجرای آن در بودجو عمومی کشور پیش 

مربوط می شود بو من ور از میان برداشتن این نابرابری ها، بو بودجو  ها بینی الز  انشا  شود و تا آنشا کو بو وظایف شهرداری

 (34، ص3381آنها کمک الز  بو عمم آیدت )حئن زاده، 
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 بررسی مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار

شهروندان یکی از مهم ترین مئایم شهرداری ها چگونگی و نحوه ی تامین منابع مالی بو من ور ارا و کاال و خدمات مورد نیاز 

استتمنابع اصلی تامین مالی عبارتند از وجوه حاصلو از عوارض، درآمدهای ناشی از فروش خدمات، استقراض و کمک های 

دولتت براساس قوانین و مقررات هر کشور هر کدا از منابع چهارگانو ی فوق می تواند تقئیمات متعددی را شامم گردد و یا 

اقال  زیر مشموعو ی آن ها بر حئب شرایط خاص و با ضوابط قانونی معینی حاصم می کئب هر کدا  از درآمدهای مزبور و 

شوندت نگرش جدید مدیریت شهری در جهان تنها در پی یافتن بئترهایی کو بتوان درآمد مورد نیاز را بدست آورد نیئت، بلکو 

 4ئیم بندی جدید درآمدی شهرداری های کشور پایدار بودن منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارندت در تق

قلم زیر مشموعو درآمدی وجود دارد کو برخی از آنها درآمدهای پایدار و برخی ناپایدارندتدر بررسی  344قلم اساسی و بالغ بر 

ارزش » ند خود در اثر ارزشم« Hicks» متون اقتصادی، تعاریف متعددی از درآمدهای پایدار ارا و گردیده استت برای اولین بار 

حداکثر درآمد قابم دسترس » بو بحث پیرامون سرمایو می پردازدت براین اساس تعریف درآمد پایدار، عبارتئت از: « و سرمایو

در یک دوره زمانی با تضمین ایشاد همان سط  درآمد در دوره آینده با فرض محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایو های 

بنابراین درآمد ارتباط مئتقیمی بو سط  تولید دارد کو بو انئان و همچنین بو «ت ایو های طبیعیتولیدی توسط بشر و سرم

 سرمایو های طبیعی نیز وابئتو استت

در نگرش اقتصاددانان نلوکالسیک بو موضوع پایداری، در آمد پایدار عبارتئت از حداکثر میزان مخارج مصرفی در یک دوره 

ارج مصرفی واقعی در دوره های بعد گرددت در شرایط مواجهو شدن با تغییرات قیمت و تغییر بدون این کو سبب کاهش در مخ

در نر  بهره در طول زمان، این تعریف مناسب ترین تعریف از درآمد پایدار استت تعریف دیگری از درآمدهای پایدار کو با 

« هتلینگ » ون اختصاص کارآیی زمانی منابع طبیعی تعریف فوق قرابت و نزدیکی دارد تعریف درآمدهای پایدار در ن ریو قان

استت بو اعتقاد هتلینگ، قیمت یک منابع طبیعی فنا پذیر )کاالهای زیئت محیطی( باید متناسب با نر  واقعی بهره افزایش 

وع کو چگونو ابدت تفئیر این ن ریو و کاربرد آن در ن ریو بهره برداری از منابع پایدار، کوششی است جهت برقراری این موض

مخارج مصرفی واقعی مبتی بر استفاده از منابع طبیعی باید در طول زمان ثابت بماندت ثابت ماندن مخارج مصرفی واقعی در 

طول زمان مئتلز  نگهداری و حفاظت از نهادهای تولید شامم سرمایو های تولید شده توسط بشر، منابع طبیعی، تکنولوژی و 

استت در متون و ن ریو های اقتصادی درآمدهای پایدار در یک اقتصاد صرف ن ر از اینکو اقتصاد سط  آموزش )سرمایو انئان( 

ملی مدن ر باشدیا اقتصاد شهری، مئتقم از مقولو ی توسعو پایدار نیئتد و اصوالً درآمدهای پایدار مئتلز  وجود توسعو ی 

شهری، بئتگی بئیار شدید بو چگونگی استفاده از امکانات و پایدار در یک اقتصاد است از طرف دیگر توسعو پایدار در اقتصاد 

خدمات زیئت محیطی و حفاظت از این منابع از قبیم استفاده از آب و هوا، آب، فضای سبز و کلیو امکانات و فضاهای شهری 

 (30، ص 3384داردت )شرزه ای، 

توسعو  سازدت هر یک از این تعاریف، بر جهتی از اجو میبئیارى از توسعو پایدار مو مراجعو بو ادبیات موجود، ما را با تعاریف

زمینو نیز سبب شده است برخی از تعاریف با هم مغایر  های متفاوت در این پایدار تأکید بیشتری کرده است؛ البتو وجود دیدگاه

براساس استفاده پایدار از  هاى توسعو کو هاى بئیار متعصب با سیاست دیدگاه اقتصاد محورى، اکولوژیئت باشند؛ برای مثال از 

راهبردی کو با حداقم توسعو همراه باشد، از لحا  اخالقى قابم حمایت استت  ها فقط مواهب طبیعى باشد مخالفندت از دید آن

سهم اندکى در ن ریو و خط مشى اقتصاد  محورى، سایر تحلیلگران معتقدند کو مفهو  پایدارى ها در دیدگاه فن برخالف آن

کندت از دیدگاه جهانى، حف  راهبرد رشد پایدار در درازمدّت فقط بو صَرف هزینو کافى بئتگى داردت در یک نگاه  ىفعلى ایفا م
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کلی می توان تعاریف و مفاهیم متعددی برای پایداری در متون جدید اقتصادی یافت کو بو طور مختصر در زیر بو آنها اشاره 

 می گردد:

 3384ریفى است کو کمیئیون جهانى محیط زیئت و توسعو )ترین تعریف از پایدارى، تع متداول (WCED ارا و داده

آتى در تأمین نیازهاى خود برآورده می  هاى زدن بو توانایى نئم های نئم حاضر را بدون لطمو اى کو نیازمندی تتوسعو.است

 کندت 

 دهد: گونو ارا و می کمیتو توسعو پایدار سازمان ملم نیز تعریف خود را این 

کار  دهندت این بوده، کیفیت زندگی را ارتقاء می ایش پایدار در تولید و مصرف کاالها و خدماتی کو بو نیازهای اولیو مربوطافز

چرخو زندگی باشد تا نیازهای  ها در ها و آالینده برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زبالو بهره باید همزمان با کاهش

 (33، ص3380)فراهانی،  .مخاطره نئازدهای آینده را دچار  نئم

 وضعیت پایدار وضعیتی است کو در آن مطلوبیت و مصرف در طول زمان رو بو کاهش نباشدت 

  وضعیت پایدار وضعیتی است کو منابع و امکانات )غیر طبیعی و دست ساز انئان( بو نحوی مورد بهره برداری قرار

 گیرندکو فرصت تولید برای آیندگان حف  شودت

 ضعیت پایدار وضعیتی است کو ذخایر سرمایو های طبیعی در طول زمان رو بو کاهش نباشدت و 

   وضعیت پایدار وضعیتی است کو منابع بو نحوی مورد بهره برداری قرار گیرد کو درآمد پایدار از بو کارگیری امکانات حف

 شودت 

 سیئتم ها با شوک ها را در طول زمان فراهم نمایدتوضعیت پایدار وضعیتی است کو حداقم شرایط پایداری برای ثبات اکو 

همان طوری کو مالح و شد تعاریف متعددی از شرایط پایداری مطرح میگرددت اما وجوه اشتراک این تعاریف در این موضوع 

ت و شرایط نهفتو است کو استمرار در افزایش درآمد و تولید درآینده و بهره گیری از امکانات باید با حف  کیفیت محیط زیئ

حالت پایدار ا  3340اقتصاددان معاصر در یک مقالو برجئتو در سال « رابرت سولو»زندگی مرد  همراه شودت بر همین اساس 

 شرایطی می داند کو در آن معیار مناسبی برای عدالت بین نئلی وجود داشتو باشدت

کو در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو  بر اساس تحلیم فوق و تعاریف ارا و شده، می توان بو این نتیشو رسید

خصیصو ی تداو  پذیری و حف  کیفی محیط شهری برخوردار باشدت تداو  پذیری بدین مفهو  است کو اقال  درآمدی باید بو 

اد و بنابراین کلیو گونو ای باشند کو در طول زمان قابم اتکا بوده و برای دستیابی بو آن بتوان برنامو ریزی های الز  را انشا  د

اقال  درآمدی کو بو هر دلیم تحت تاثیر شوک ها، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرندت قابم اتکا 

نبوده و خصیصو ی اول پایداری را ندارندت از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید بو گونو ای تعریف شوند کو دستیابی بو آنها 

یفی شهر را بو عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهدت بو عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن شرایط ک

درآمد حا ز اهمیت استت چنین نگرشی بو در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است کو اقتصاددانان در طی قرن 

 بیئتم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اندت 

مطالعات در زمینو تشارب کشورها در زمینو ی دستیابی بو درآمدهای شهری جدید و اصالح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق 

ن ر دارند کو کئب درآمد و تامین منابع مالی شهری بو من ور ایشاد کاال و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکو یکی از 

چو این گونو درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیئتگاه اهداف اساسی هرجامعو شهری است، چنان

های انئانی )شهرها( را بو خطر بیندازد، بو عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم )مطلوب( تلقی نمی گردندت هرگونو تالش 

یعنی تداو  داشتن در طول زمان و مطلوب جهت فعال کردن درآمدها و ایشاد منابع مالی جدید باید بو دو مقولو ی مطروحو 

 (30، ص 3384بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیردت )شرزه ای، 
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 ها وظایف شهرداری

وظایفی را بو شهرداری ها محول نموده است کو بو مرور زمان بو موجب قوانین  3311قانون شهرداری مصوب  11بر طب  ماده 

ظایف بو سازمان ها و شرکت های دیگر واگذار شده استت عمده اقدامات شهرداری ها درآمدی عاید و مقررات گوناگون، این و

نمی کند بلکو هزینو های بئیاری نیز در برداردت از سوی دیگر ناهماهنی هایی موجود دربین شهرداری ها و سایر مراکز ارا و 

تی را در شهرها ایشاد کرده است و اقدامات این مراکز دهنده خدمت شهری کو هریک در بخشی از دولت مئتقر هئتند مشکال

از هیچ سیاست و برنامو هماهنگی پیروی نمی کندت بو هر صورت وظایف شهرداری ها بو موجب قانون بو شرح ذیم است کو 

 بخشی از این وظایف بر اساس مقررات جدید بو سازمان ها و نهادهای دیگر محول گردیده استت

 های عمومی و مشاری آب و توسعۀ معابر در حدود قوانین موضوعوت ها و باغ ها ومیدان و کوچو ها ایشاد خیابان -3

و تنقیۀ قنوات مربوط بو شهر و تأمین آب و   ها و فاضالب تن یف و نگاهداری و تئطی  معابر و انهار عمومی ومشاری آب -3

 روشنا ی بو وسا م ممکنوت

قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انشمن نئبت بو ارزانی و فراوانی خواربار و مراقبت و اهتما  کامم در نصب برگۀ  -3

 مواد مورد احتیاج عمومی وجلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدو  نمودن آنهات

کوبی و تلقی  واکئن و غیره  مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مئاعی با موسئات وزارت بهداری در آبلو -0

 ی جلوگیری از امراض ساریوتبرا

 جلوگیری از گدا ی و واداشتن گدایان بو کار و توسعۀ آموزش عمومی و غیرهت -1

قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسئات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت  8اجرای تبصرۀ یک ماده  -3

سوادی و  های مبارزه با بی شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانو و کالس مادران و نوانخانو و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و

کودکئتان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک بو این قبیم مؤسئات و مئاعدت مالی بو 

 های خانو و مدرسو و اردوی کارت انشمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک بو انشمن

های فرهنگی و زندان با تصویب انشمن شهر از اراضی و ابنیۀ  ها و خانو ین قبیم موارد و همچنین در مورد موزهشهرداری در ا

متعل  بو خود با حف  مالکیت بو رایگان و یا با شرایط معین بو من ور ساختمان واستفاده بو اختیار مؤسئات مربوط خواهد 

 گذاشتت

 منقول شهرداری و اقامۀ دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیو شهرداریتحف  و اداره کردن دارا ی منقول وغیر -4

برآورد و تن یم بودجو و متمم بودجو و اصالح بودجو و تفریغ بودجۀ شهرداری و تن یم پیشنهاد برنامۀ ساختمانی و اجرای  -8

لۀ فرماندار یا بخشدار بو وزارت کشور آن پس از تصویب انشمن شهر یک نئخو از بودجۀ مصوب و برنامۀ ساختمانی بو وسی

 شودت ارسال می

انشا  معامالت شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول هو مقاطعو و اجاره واستیشاره پس از تصویب  -3

 بینی شده در این قانونت ها پیش نامو مالی شهرداری انشمن شهر با رعایت صالح و صرفو و مقررات آ ین

 دا و قبول اعانات و هدایا بو نا  شهر با تصویب انشمنتاه -34

شود و  دهندگان پذیرفتو می اعانات پرداختی بو شهرداری یا موسئات خیریو از طرف وزارت دارا ی جزء هزینۀ قابم قبول اعانو

 باشدت ای کو داده است از مالیات بر درآمد معاف می اعانو دهنده نئبت بو مبلغ اعانو

 هات مراقبت در صحت اوزان و مقیاسن ارت و  -33
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 تهیو آمار مربوط بو امور شهر و موالید و متوفیات -33

 ایشاد غئالخانو و گورستان و تهیۀ وسایم حمم اموات و مراقبت در انت ا  امور آنهات -33

و دیوارهای شکئتو و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدا  الز  برای حف  شهر از خطر سیم وحری  و همچنین رفع خطر از بناها  -30

ها و  های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و اماکن عمومی و داالن خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچو

های مشرف و مشاور بو معابر عمومی کو افتادن  ها و ایوان های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن چالو

ها کو باعث زحمت و خئارت ساکنین  های ساختمان ها و دودکش برای عابرین است و جلوگیری از ناودانآنها موجب خطر 

 شهرها باشدت

های  ها بو وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری گونو بیماری جلوگیری از شیوع امراض ساریۀ انئانی وحیوانی و اعال  این -31

ماران مبتال بو امراض ساریو و معالشو و دفع حیواناتی کو مبتال بو امراض ساریو بوده مشاور هنگا  بروز آنها و دورنگاهداشتن بی

 و یا در شهر بالصاحب و مضر هئتندت 

 ورانت تهیۀ مقررات صنفی و پیشنهاد آن بو انشمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشو -33

دلۀ اراضی و ابنیۀ متعل  بو اشخاص کو مورد احتیاج شهر پیشنهاد اصالح نقشۀ شهر در صورت لزو  و تعیین قیمت عا -34

های عمومی و  ها و باغ ها و میدان باشد بر طب  قانون توسعۀ معابر و تأمین محم پرداخت آن و ایشاد و توسعۀ معابر و خیابان

الز  برای ساختمان  کشی و فاضالب اعم از داخم یا خارج شهر و همچنین تهیۀ اراضی تهیۀ اراضی مورد احتیاج برای لولو

 مخزن و نصب دستگاه تصفیو و آبگیری و متعلقات آنها بر طب  قانون توسعۀ معابرت

 های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسا ط نقلیو و غیرهت تهیو و تعیین میدان -38

ر و اجرای آن پس از تصویب انشمن نامو برای فراوانی و مرغوبیت و حئن ادارۀ فروش گوشت و نان شه تهیو و تدوین آ ین -33

 شهرت

جلوگیری از ایشاد و تأسیس کلیۀ اماکن کو بو نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت  -34

ها و همچنین  ها و دکان گاراژهای عمومی و تعمیرگاه -ها کارگاه -ها در شهرهاستت شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانو

ها ی کو ایشاد  سازند و اصطبم چارپایان و مراکز دامداری و بو طور کلی تما  مشاغم و کئب راکزی کو مواد محترقو میم

های  مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تشمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره

های  ومی کو مخالف بهداشت اقدا  نماید و با ن ارت و مراقبت در وضع دودکشهای عم پزی و خزینۀ گرمابو آجر و گچ و آهک

کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه  ها و وسا ط نقلیو کو کار کردن آنها دود ایشاد می اماکن و کارخانو

و اگر الز  شود آنها را بو خارج از شهر  تأسیئات مذکور فوق قبم از تصویب این قانون بو وجود آمده باشد آنها را تعطیم کند

 انتقال دهدت

ها و باغ  های مورد نیاز محم از قبیم رختشویخانو و مئتراح و حما  عمومی و کشتارگاه و میدان احداث بناها و ساختمان -33

بضاعت  برای اشخاص بیهای ارزان قیمت  کودکانا و ورزشگان مطاب  اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر الز  برای ساختمان خانو

 ساکن شهرت

 های عمومی و مئاجد و غیرهت تشریک مئاعی با فرهنگ در حف  ابنیو و آثار باستانی شهر و ساختمان -33

 بضاعت و سرراهیت ها و نگاهداری اطفال بی ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابو اهتما  در مراعات شرایط بهداشت در کارخانو -33

 شودت ها ی کو در شهر می ی کلیۀ ساختمانیصدور پروانو برا -30
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های طرفین از سنگ  های عمومی و انهار و جدول روهای معابر و کوچو کردن سواره روها و پیاده ها و اسفالت ساختن خیابان -31

 اسفالت و امثال آن بو هزینۀ شهرداری هر محمت

میزان عوارض اعم از کاالهای وارداتی و صادراتی کشور و پیشنهاد برقراری یا القاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و  -33

 نامو برای اطالع وزارت کشورت محصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نئخو از تصویب

گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعالنات و  وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحۀ نا  آنها و شماره -34

 های غیرمشاز و هرگونو اقداماتی کو در حف  ن افت و زیبا ی شهر موثر باشندت ها از محم یبرداشتن و محوکردن آگه

وران مکلفند برای محم کئب خود از شهرداری محم  ورانت کلیۀ اصناف و پیشو صدور پروانۀ کئب برای اصناف و پیشو -38

 پروانۀ کئب دریافت دارندت

 

 ها سازمان شهرداری

بنابر پیشنهاد وزارت کشور 3331های کشور، سابقو ای در حدود چند دهو دارد، در سال  شهرداری طرح موضوع تشکیم سازمان

ها )کو در ذیم آمده است( ایشاد سازمانی با عنوان سازمان  قانون شهرداری 33و تصویب هیأت دولت و بو استناد ماده 

 3383ر کشور تصویب شدت این سازمان در سال های کشور بو صورت سازمان وابئتو بو وزارت کشور زیر ن ر وزی شهرداری

تأسیس شده است و قبم از آن وظایف این سازمان بر اساس تفویض اختیار بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارتخانو 

د من ور راهنمایی وایشا بو»آمده است کو:  33( ماده ای با شماره 33/0/3330ها )مصوب  یاد شده بودت در قانون شهرداری

ها موظف است سازمان فنی خود  ها درسازمان وزارت کشور، اداره ای بو نا  اداره کم امور شهرداری هماهنگی درامور شهرداری

وتخصصی باشند، در اختیار  وهمواره مهندسان تحصیم کرده کو دارای مدرک علمی در رشتو های مختلف فنی را تکمیم

چنانچو .برنامو اصالحات شهری وساختمانی شهرها مورد استفاده قرارگیرند وتهیو ها داشتو باشد، تا بو من ور بازرسی شهرداری

هدف آن راهنمایی «ت ازطرف شهرداری یا انشمن شهر تقاضای اعزا  مامور فنی شود با هزینو شهرداری بو محم اعزا  می گردند

یروتحوالت اجتماعی واقتصادی ورشد شهر هاستت این ماده قانونی بدون شک درزمینو تغی وایشاد هماهنگی در امور شهرداری

مطرح  33درماده  33نشینی بوده کو درآن زمان درکشور در حال وقوع بوده استت بو من ور روشن نمودن منابع مالی ماده 

ها تامین خواهد شدت برای مشخص  درصد وصولی ویا اعتبار من ور در بودجو شهرداری3شده کو منابع درآمدی این ماده ازمحم 

 مطرح شده استت  83های کوچک نیز ماده  دن نحوه هزینو وسقف پرداختی وبرای جلوگیری ازفشار بو شهردارینمو

هایی کو در آمد سالیانو آنها از یک میلیون ریال متشاوز باشد، موظف اند برای تامین اعتبار وظایف فنی  : شهرداری 83ماده 

اری خود را در آخر هرماه بو سازمان مزبور بپردازند، لیکن هزینو صدی دو از درآمد مئتمر وج 33سازمان مذکور درماده 

 درصد کم درآمد حاصم ازاین طری  تشاوز نخواهد کردت 31کارکنان اداری سازمان مزبور هیچ گاه از 

 ازمحم فوق بو اشخاصی کو مئتقیما درخدمت سازمان مذکور نباشند ویا خدمت معینی برای آن سازمان انشا  ندادهتبصره: 

اند، بو هیچ عنوان پاداشی نمی توان پرداخت وبو کارمندان وکارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی کو بو کارمندان 

 دولت داده می شود پرداخت نخواهد شدت

 هدف اصلی سازمان شهرداری های کشور عبارتند از: 
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های وابئتو بو آنها از طری  آموزش و  سازمان های کشور و های اصولی و اساسی برای بهبود وضع شهرداری انشا  اقدا  -3

بهبود مدیریت و راهنمایی و ایشاد هماهنگی در زمینو های مختلف اداری و مالی و توجو هرچو بیشتر و بهتر بو من ور حداکثر 

 ت

نو ها و ها با کلیو وزارتخا های کشور و فراهم نمودن زمینو های هماهنگی شهرداری ایشاد هماهنگی فی مابین شهرداری -3

 های مشابو بین المللی های دولتی، موسئو های عمومی و خصوصی، شوراهای اسالمی و نیز سازمان سازمان

 انشا  مطالعات و تحقیقات در کلیو امور مربوطو -3

 ها های محول شده بو وزارت کشور در خصوص حئن اجرای وظایف شهرداری ها و کنترل اعمال ن ارت -0

 (ت43، ص3383ها )کاظمیان ورضوانی نوید،  ی شهرداریاهتما  در تحق  خودکفایی نئب -1

 

 های مختلف اقتصادی )خدمات، كشاورزی وصنعت( تعریف بخش

 خدمات-

عبارتئت از کلیو فعالیت های اقتصادی غیر فعالیت های صنعتی و کشاورزی خدمات شامم : خدمات برتر، خدمات پس از 

مات صنعتی کو عبارتئت از کارهای کنتراتی، تعمیرات جزیی فروش، خدمات ترویج کشاورزی، خدمات راهنما ی و خد

( 330، ص3380ساختمان، ماشین آالت، تشهیزات اداری و وسایم نقلیو و نصب و راه اندازی کاالهای تولید شدهت )مدرسی، 

ال کم کشور ها در تولید و اشتغ های مختلف خدمات در اقتصاد کشور، بحث در مورد سهم این زیربخش بررسی تعریف زیربخش

  را آسانتر خواهد ساخت:

 

 گروه بازرگانی، رستوران و هتلداری  -

شودت بنا بو تعریف،  فروشی برآورد می فروشی و خرده بازرگانی: ارزش تولید بخش بازرگانی بو تفکیک دو زیربخش عمده

کنندگان صنعتی و  روشان، مصرفف فروش مشدد و بدون تغییر شکم کاال بو شبکو توزیع بو خرده»فروشی عبارتئت از:  عمده

فروشی یا بو عبارتی سود ناخالص  ارزش تولید عمده«ت ها و مؤسئات دولتی و سایر عوامم توزیع و فروش تشاری، شرکت

 آیدت فروشی از تفاوت فروش عمده فروش و خرید خرده فروش بدست می عمده

 

 داری رستوران و هتل-

کننده نهایی  هایی است کو بو امر فروش نوشابو و اغذیو آماده برای مصرف رگاهبخش رستوران در برگیرنده فعالیت کلیو کا

ها و تئهیالت جهانگردی و نیز خدمات  ها، اردوگاه ها، مئافرخانو اشتغال داشتو باشندت همچنین هتلداری شامم خدمات هتم

 گیردت ای با تئهیالت الز  است کو در مقابم پرداخت وجو صورت می های کرایو تدارک اتاق

 

 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات-

ها اعم از  های مربوط بو جابشایی مئافر، کاال، نگهداری انبارها و سردخانو گروه حمم و نقم، انبارداری و ارتباطات کلیو فعالیت

رآوردهای شودت محاسبات و ب خصوصی و عمومی و فعالیت ارتباطات مربوط بو پئت، تلگراف، تلفن و مخابرات را شامم می

شودت بخش  زمینی، دریایی، هوایی و انبارداری و ارتباطات انشا  می  مربوط بو این گروه بطور کلی در پنج بخش حمم و نقم

ارتباطات، خدمات ارا و شده توسط مراکز ارتباطی ن یر پئت، تلگراف و تلفن و همچنین خدمات مربوط بو مخابره و دریافت 
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ها و انبارهای  های مختلف در سردخانو دت بخش انبارداری نیز خدمات مربوط بو نگهداری کاالشو های شخصی را شامم می پیا 

 شودت عمومی و اختصاصی را شامم می

 

 خدمات مؤسسات مالی و پولی-

  های ملی سازمان ملم متحد خدمات مؤسئات مالی و پولی مشتمم برخدمات حاصم از فعالیت بنا بو تعریف سیئتم حئاب

گذاری استت بر  های سرمایو انداز و وا ، مؤسئات اعتباری و شرکت های پس ؤسئات اعتباری غیربانکی، ن یر شرکتها، م بانک

کنندگان وجوه و تقاضاکنندگان  گری مالی بین عرضو ای بو امر واسطو هایی کو بگونو این اساس فعالیت کلیو مؤسئات و شرکت

های ملی ایران گروه خدمات مؤسئات مالی  گیردت در ن ا  حئاب یف قرار میپول و سرمایو اشتغال دارند، در چارچوب این تعر

های ملی ایران عملیات بانکی شامم فعالیت  گری تشکیم شده استت در ن ا  حئاب و پولی از دو بخش عمده بانکداری و بیمو

گری نیز شامم فعالیت کلیو  ش بیموباشندت بخ های تخصصی می های تشاری و بانک های مرکزی، بانک ها اعم از بانک کلیو بانک

باشد و محاسبات مربوط بو آن  های بیمو در زمینو انواع متداول بیمو می ها و آژانس های شرکت های بیمو و نمایندگی شرکت

 گیردت همچون محاسبات بخش بانکداری از دو روش تولید و درآمد صورت می

 

 ای و تخصصی خدمات مستغالت و خدمات حرفه-

الت از سو زیربخش واحدهای مئکونی، واحدهای غیرمئکونی و خدمات دالالن مئتغالت تشکیم شده استت بخش مئتغ

های بیمو و  های تعمیرات، مئکن شخصی و اجاری، هزینو شامم هزینو  های واسطو در زیربخش واحدهای مئکونی عمدتاً هزینو

ای و تخصصی شامم  باشدت بخش خدمات حرفو کونی میهای محضر و داللی برای اجاره و خرید و فروش واحدهای مئ هزینو

های خدماتی متعددی ن یر خدمات حقوقی، خدمات وکالی دادگئتری، خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات دفترداری  فعالیت

 باشدت آالت و وسا م می و حئابداری، خدمات مهندسی، خدمات تبلیغاتی و تشاری و باالخره کرایو ماشین

 

 خدمات عمومی- 

ها( و  خدماتی در سط  دولت مرکزی، دولت محلی )شهرداری  فعالیت  های ملی ایران گروه خدمات عمومی مشموعو در حئاب

های خدمات دولت در زمینو های  ها طیف وسیعی از فعالیت دهدت این گروه از فعالیت سازمان تأمین اجتماعی را پوشش می

 شودت ، بهداشت، رفاه و مئکن و خدمات تفریحی و تأمین اجتماعی را شامم میدفاع، امور اداری، امنیت و ن م عمومی، آموزش

 

 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی-

خدمات آموزش خصوصی، خدمات بهداشتی و   بخش خدمات اجتماعی از شش زیربخش تشکیم شده است کو عبارتئت از:

بی، خدمات تفریحی و باالخره خدمات انشمن درمانی خصوصی، خدمات مؤسئات تحقیقاتی و علمی، خدمات خیریو و مذه

 3ای و کارگریت های حرفو

 

 صنعت- 

                                                           
2 http://hesabdari-andisheh.blogfa.com  
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صنعت شامم مشموعو فعالیت هایی است کو منشر بو تغییر شکم فیزیکی یا شیمایی مواد مختلف و تبدیم آنها بو محصوالت 

( 338، ص3380انشا  شود )مدرسی ؛ جدید می شود، اعم از اینکو این تغییرات بو وسیلو دست یا ماشین، در کارگاه و یا منزل

تصنعت معموال شامم تولید، تغییر شکم دادن، و اتصال قطعات تغییر شکم یافتو با یکدیگر بو من ور تولید یک قطعو مشخص 

و در نهایت مونتاژ این قطعات در جهت آماده نمودن تولید نهایی می باشدت صنعت را بو لحا  پیدایش می توان بو دوگروه 

ایع قدیمی )دستی( و صنایع نوین تقئیم کردتطبقو بندی دیگر صنایع، مبتنی بر سط  فن شناسی )تکنولوژی( بزرگ صن

صنایع »باتکنولوژی نوین و « صنایع ماشینی»با فن شناسی سادهء سنتی « صنایع دستی»استتبر این پایو صنایع بو سو دستو 

بندی دیگر صنایع بو دو گروه صنایع سبک یا مصرفی و صنایع با تکنولوژی پیشرفتو تقئیم می شوندت در طبقو « پیشرفتو

 (308، ص3384سنگین یا مادر تقئیم می شوندت )رزاقی، 

 

 كشاورزی-

کشاورزی فعالیتی است کو در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی محصول، پرورش داده می شود 

اقتصادی عمده ای گفتو می شود کو مبتی بر زراعت، پرورش دا  و مرغان و (ت کشاورزی بو فعالیت 334، ص3380)مدرسی، 

های اقتصادی خواند کو هدف از آن تهیو  باغداری استتبر این پایو می توان کشاورزی را در برگیرنده مشموعو ای از فعالیت

ت استت در زمینو گئترده تر، نیازهای خوراکی جامعو و تولید اولیو کشاورزی برای دیگر بخش های تولیدی از جملو صنع

بخش کشاورزی عالوه بر موردهای پیش گفتو، جنگلداری، زنبورداری، ماهیگیری، پرورش ماهی و میگو را نیز در بر می گیردت 

 ( 333ص 3384)رزاقی، 
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