
نددرامد ناپایدار شهرداري چگونه شهر را ورشکسته می ک

آیند که بنا به قانون وظیفه هاي ایران در وضع موجود یک نهاد عمومی به شمار میشهرداري
مدیریت امور شهري اعم از اقدامات جاري و عمرانی را بر عهده دارند. این نهاد به عنوان نهاد 

باداردوظیفه…مسئول در تأمین نیازهاي جاري و عمرانی شهر در حوزه خدمات، نوسازي و 
ش امکانات لجستیکی، نهادي و مالی خود زمینه تأمین بهینه این دسته نیازها را فراهم سازد. افزای

ها در چارچوب طرح جامع ـ تفصیلی به عنوان یک بنگاه عمومی بر همین مبنا باید شهرداري
هاي لجستیکی، نهادي و مالی آن در طول مورد توجه قرار گرفته و امکانات جاري، تحوالت ظرفیت

مورد بررسی قرار گرفته و بر مبناي قوانین و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالکیت زمان
هاي دخیل در توسعه شهري، امکانات تأمین ارضی، اختیارات و وظایف شهرداري و سایر سازمان

منابع مالی و اعتباري جدید براي رفع کمبودها و نیازهاي عمرانی شهر را در موازات امکانات و 
هاي عمرانی شهر تبیین نمودنگی مشارکت مردم در فعالیتچگو

تأمین این خدمات در وهله نخست نیازمند منابع مالی است. در راستاي تأمین منابع کافی درآمد 
ها را به شش ها، درآمد شهردارينامه مالی شهرداريآیین29و تأمین هزینه خدمات شهري ماده 

:طبقه زیر تقسیم کرده است

( درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی (درآمدهاي مستمر

درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی

بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی شهرداري

درآمدهاي حاصله از وجوه اموال شهرداري

هاي دولتیهاي اعطایی دولت و سازمانکمک

هایی که هاي خصوصی و اموال و داراییاهدایی اشخاص و سازمانهاي اعانات و کمک
دگیرموجب قانون به شهرداري تعلق میبه



توان به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم کردرآمدهاي شهرداري را مید

کهپذیري برخوردار هستند درحالیبینی و برنامهزا بوده و از قابلیت پیشدرآمدهاي پایدار، درون
طور هاي مختلف، بهزا بوده و ممکن است بسته به شرایط و موقعیتدرآمدهاي ناپایدار، برون

.محسوس افزایش یا کاهش یابد



ند:شوها برحسب منشا تامین به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم میدرآمدهاي شهرداري

ها با توجه به خالهاي شهرداريترین محل درآمدي ها نشان از این مطلب دارند که عمدهررسیب
قانونی در دریافت منابع پایدار همچون عوارض ساختمانی به سمت منابع ناپایدار سوق یافته است

مدیران شهري علیرغم اطالع از عوارض محتوم وابستگی به درآمدهاي پایدار با توجه به شناور 
شده در میانه دوره بودجه ریزي و هاي پیشبینی نبودن قیمتها در نتیجه تورم، سهم باالي هزینه

کنندهدایت می» قا به هر قیمتیب«سمتبهپیشازبیشراشهرها… .

ها با تفسیر داخلی از ردیفهاي استاندارد بودجه شود که شهرداريدر برخی از موارد مشاهده می
نمایند تا از یهاي پایدار طبقه بندي مبرخی از وجوه ناشی از درآمدهاي ناپایدار را در کد بودجه

بروز تمامیت بحران پیشگیري کنندچند سالی است که بازار مسکن با ترکیدن حباب رشد مواجه 
شده و ادامه دار شدن رکود تورمی در اقتصاد ملی، سهم باالي واحدهاي خالی مانده (علیرغم 

0کنندوجود نیاز به مسکن) بیش از پیش بروز می
ترین منابع درآمدي در کلیه ش تراکم به عنوان یکی از اصلیاین در حالی است که به تقریب، فرو



ها و متعاقب هاي کشور شناخته شده است. نتیجه این امر کاهش ذخایر مالی شهرداريشهرداري
اي مندرج در بودجه (اعم از جاري و ها در بازپرداخت تعهدات برنامهآن درماندگی شهرداري

.عمرانی) است
اند ح جهانی نیز عموماً شهرهایی در معرض ورشکستگی قرار گرفتهجالب توجه است که در سط

اي یک بخش اقتصادي از گردش مالی مدیریت شهري پر رنگ بوده و بودجهکه در آنها سهم
.ناگهان افت اقتصادي در آن بخش ساختمان انتظام مالی را تبدیل به آوار کرده است

ها در صورت ادامه روند موجود قادر به پاسخ گویی با توجه به این احتمال که بسیاري از شهرداري
هاي قانونی در صورت عجز باشند الزم است براي نخستین بار به ظرفیتبه دیون خود نمی

شهرداري به عنوان یک نهاد عمومی در پرداخت قروض نگاهی داشت

ورشکستگی یا اعسار

:ورشکستگی عادي قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادي محسوب 413و 412برابر مواد 
شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد، متوقف گردد و می

روز از تاریخ وقفه که در اداي قروض یاسایر تعهدات نقدي او حاصل شده باشد، توقف 3ظرف 
وده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نم

تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به 
امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح 

مخارج شخصی در آن مندرج صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت 
گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تأدیه دیون خود را به 

شوددادگاه صالحیتدار به انضمام مدارك موردنظر اعالم کرد ورشکستگی عادي محسوب می
12در ادامه شرایط سایر انواع ورشکستگی غیرعادي شامل ورشکستگی به تقصیر[ ناشی از ) [

کتمان عمدي ] (13قصور و کوتاهی در تأمین شرایط ورشکستگی عادي) و ورشکستگی به تقلب[
گذار مشخص شده استوانتقال آن) توسط قانوندفاتر و وضعیت مایملک و نقل

:اعسار / 15شنبه مورخ هاي مالی مصوب جلسه علنی روز سهمطابق قانون نحوه اجراي محکومیت
مکان وجود دارد که تاجر با اعالم اعسار و ناتوانی در تأدیه مال مشمول تخفیفاتی این ا1393/ 7

15هاي مالکانه بر اموالش گردد. بر اساس ماده بندي بدهی و حفظ برخی از کنترلهمچون قسط
داین قانون اما اشخاص حقوقی امکان اعالم اعسار را ندارن



گیرینتیجھ

که یک شهرداري از پرداخت دیون خود ناتوان بوده و نتواند از درصورتیبا توجه به موارد ذکرشده 
ها اقدام نماید بایستی تا سه روز بعد از اولین هاي درآمدي خود نسبت به پرداخت بدهیمحل

نشده با کلیه دفاتر مالی و صورت هزینه و درآمد به دادگاه عمومی شهر محل سررسید پرداخت
اعالم ورشکستگی عادي اقدام نماید. در این مرحله با نظر دادگاه استقرار مراجعه و نسبت به

شده و ادامه روند ورشکستگی شهرداري را عمومی فرد یا نهاد مسئول تسویه اموال مشخص
د.پیگیري خواهد نمو


