
هجري شمسی در کشاکش حوادث مشروطیه در شهر تهران قدیم و به 1286با تشکیل بلدیه درسال 
دنبال آن در سایر شهرهاي کشور، کمتر کسی فکر می کرد در حدود یک قرن بعد شهر نشینی رشد 

امروزهاما. بگیردپیشدرمعکوسیروندنشینیشهرونشینیروستاسرسام آوري پیدا کند ونسبت 
بسیار توسعه یافته و پیچیده شده اند . بالطبع وظایف شهرداري ها نیز با توسعه شهرنشینی هاشهر

در خدمات رسانی فزونی یافته و ابعادآن گسترده تر شده است. لذا براي پاسخگویی به نیازهاي 
شهري و ارائه خدمات مختلف در حیطه وظایف شهرداري لزوم بررسی و تشخیص منابع مالی علی 
الخصوص درآمدهاي پایدار بسیار ضروریست. بنابراین در این مطالعه به بررسی کدهاي درآمدي 

درآمديومالیمنابعتامینبرايراهکارهاییشهرداریها ایران و برخی کشورهاي پیشرفته
.استشدهپرداختهشهرداریها

هاي جاري وعمرانی خود را از شهرداریها از جمله موسسات عمومی وغیر دولتی می باشند که هزینه 
محل درآمدهاي وصولی از شهروندان ، موسسات، کارخانجات و.... تامین می نمایند. بنابراین بهتر 

جهتدراست که شناخت مختصري از کدهاي درآمدي شهرداري ها ارائه گردد تا تصمیمات الزمه
شناساییدرموجودخألهايازیکی. پذیردصورتپایداردرآمدهاي"مخصوصادرآمدهابهبود

1334/ 4/ 11تاریخدرقانوناین. باشدمیهاشهرداريقانونهاشهرداريبرايپایداردرآمدهاي
هجري شمسی و متناسب با شرایط آن زمان تدوین شده است و تاکنون هم مالك عمل شهرداري 
هاست. البته بعدها اصالحاتی درآن صورت گرفته است ولی هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب امروزه 

فاصله طوالنی دارد. 



درآمد و تامین هزینه خدمات یکی از مسائل مهم شهرداري ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی
توانمیمهممنبعدوبهشهري است. اما در حالت کلی کدهاي درآمدي از نظر نحوه ي وصول آنها

:ازاستعبارتکهکردبنديتقسیم

منابع درآمدي داخلی -1

ومنابع درآمدي داخلی آن دسته از درآمدهایی هستند که مستقیماً توسط شهرداري ها و به صورت
اضی و امالك هستند وصول می گردند. مثالً عوارض بر اربهمربوطبیشترکهگوناگونخدماتبهاي

پروانه هاي ساختمانی، عوارض نوسازي و...

منابع درآمدي خارجی - 2

آن دسته از درآمدهایی اطالق می گردد که به جهت ارائه خدمت از طرف شهرداري وصول نمی شود؛ 
از سرمایه گذاري بخش خصوصی و مشارکت با شهرداري در اجراي پروژه از جمله درآمدهاي حاصل 

هاي مختلف، فروش اوراق مشارکت، کمک هاي دولتی و ... 

منابع درآمدي می توان در چهار گروه دسته نوعاما منابع مالی شهرداري هاي جهان را از دیدگاه 
:بندي نمود که عبارتنداز 

مالیات هاي محلّی -1

بهاي خدمات -2

نقل و انتقال هاي دولتی -3

استقراض از بانک ها و دولت -4



بررسی هاي انجام گرفته نشان می دهد که نقش و سهم هریک از گروه هاي فوق بستگی به سیستم 
مقتدرحکومتباسوسیالیستیماهیتنوعیبهکهکشورهاییدر.حکومتی کشور مربوط دارد 

عمده را در منابع مربوطه تشکیل می دهد، رقمدولتیهايانتقالونقلگروهمعموالًدارند،مرکزي
اما در کشورهاي داراي حکومت غیرمتمرکز، بیشترین اتکاي شهرداري ها بر مالیات هاي محلی، بهاي 

ال خدمات تنظیم شده است و سهم منابع مربوط به نقل و انتقال هاي دولتی بسیار محدود است اصو
شهرداري هاي کشورهاي پیشرفته با توجه به این که به صورت علمی منابع درآمدي خود را تعریف 
کرده اند و به صورت مدیریت واحد شهري اداره می شوند به ندرت با معضل و مشکل کمبود منابع 
مالی مواجه هستند. ضمن این که به دلیل عملکرد شفاف شهرداري ها در مدیریت هزینه، مشارکت

. عالوه برآن انتخاب شهرداران با راي مستقیم مردم، باشدمیباالقانونیهايشهروندان در پرداخت
شهرداران منتخب را صرفا وامدار مردم کرده و از تاثیر پذیري سایر عوامل تا حدود زیادي مصون می 

همیاريومشارکتباوورزیدهمبادرتبلندمدتریزيبرنامهبهشهردارانشرایطدراین.باشند 
راحی شده اقدام می نمایند. منابع درآمدي شهرداري برخی طاهدافبهرسیدنبرايشهروندان

کشورها پیشرفته به صورت موردي بررسی شده است:

فرانسه یکی از پویا ترین و موفق ترین کشورهاي جهان در مدیریت از جمله مدیریت مالی شهري در 
. یکی از مهم ترین و جدیدترین پویایی هاي این کشور اصالح سال اخیر شناخته شده است250

شدبیانهاشهرداريبود که به منظور تامین خود مختاري مالی2003قانون اساسی فرانسه در سال 
شهرداريهايتوانمنديوبودجهگیرچشمافزایشکناردرمردمبرمالیفشارکاهشچنینهمو

.هاستکوششهمینينتیجهتوانکمهايشهرداريخصوصبهها،



منابع درآمدي شهرداري فرانسه به چهار دسته:
مالیات ها -1

مربوطکهمستقیممالیاتشوند،میکه به دو بخش مالیات هاي مستقیم و غیر مستقینم تقسیم
برهمچنیندایرووبایرهايزمینبرو) ایراندرنوسازيمانند(ساختماننوعزابرداريبهرهبه

ادي.اقتصبنگاهگونههرازآزادپیشگان
اما مالیات هاي غیر مستقیم که بیشتر متوجه کانون و بنگاه هاي اقتصادي است. در مجموع مالی بر 

به بعد ثابت مانده است.1997شهروندان از سال 
واگذاري اختیارات از دولت و کمک هاي برآمده از آن -2

دومین منبع مالی از نظر اهمیت است و موارد تفویض اختیار شده از سوي دولت به این منبع 
شهرداري ها و کمک دولت(یارانه) است. میزان یارانه هاي دولتی که در به شهرداریها تعلق می گیرد 

پیوسته افزایش می یابد.
وام گیري -3

قه اي فرانسه را وام ها تشکیل می سومین منبع مالی شهرداریها و طور کلی مدیریت محلی و منط
پیوسته کاهش یافته است. 1997دهد که این منبع از سال 

سایر منابع -4
سایر منابع شامل:

الف) منابع تعرفه اي که درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات به مصرف کنندگان شهري بوده 
است

ب) درآمدهاي میراث ملی مانند فروش چوب
هادي که مهم ترین سهم اتحادیه اروپا را در کارهاي مالی ، محلی به عهده ج) صندوق هاي ن

دارد و شهرها و مناطق از این صندوق کمک دریافت می کنند.



در آمریکا بخش عمده درآمد ها در سطح محلّی براي تعدادي از شهرها، از طریق مالیات از اراضی و 
مختلف این کشور الگوهاي متفاوتی از نظر هايدر شهردریافت میگردد امالك شامل عرصه و اعیان 

میزان مالیات وجود دارد و بسیاري از سیاست هاي مرتبط با ساخت ابنیه و کاربري اراضی نیز از 
طریق همین مالیات ها اعمال می گردد . کمک هاي اعتباري دولت فدرال نیز در اجراي سیاست هاي 

ه کمک هاي دولت مرکزي به کالن شهرها تعلق خاص به سازمان هاي محلی تعلق می گیرد. سهم عمد
% از منابع درآمدي خودرا از کمک                                                                                               28حدود 1992و1991می گیرد شهرداریهاي آمریکا درسالهاي 

% را ازانواع مستقیم فروش خدمات تامین نموده اند.28% را از انواع مالیات محلی و 44دولت مرکزي ،

در کشورانگلیس که از کشورهاي توسعه یافته می باشد منابع مالی حکومت هاي محلی (شهرداري 
ا) از سه منبع عمده تامین می شوده

درصد 40میزانبهدولتیاعانات-1

.درصد که توسط مالکان زمین و ساختمان پرداخت می شود 30مالیات هاي محلی به میزان -2

از محل واحدهاي مسکونی استیجاري که متعلق به حکومت هاي محلی است کهاياجارهمبالغ-3
.وصول می شود 

متراژ آن مالیات بر مسکن از جمله مواردي است که به طور ماهیانه و براساس ارزش زمین و میزان
دریافت می گردد اصوال یک پنجم از هزینه هاي حکومت هاي محلی از طریق استقراض تامین می 

شود.

هزار شهرداري می باشد که مخارج شهرداري ها 16کشور آلمان به عنوان کشوري توسعه یافته داراي 
به روش هاي گوناگونی تامین می شود. بودجه هاي نهادها و حکومت هاي محلی از دو بخش جاري و 
سرمایه اي تشکیل می شوند. محل تامین بودجه هاي جاري، درآمدهاي جاري و محل تامین بودجه 

مک هاي بالعوض سرمایه گذاري از جانب سرمایه اي، درآمدهاي سرمایه اي هستند که از محل ک
دولت و نیز عواید حاصل از فروش تامین شده است (رعایت اصل تفکیک منابع) درآمدهاي مالیاتی 
هم منبع درآمدي براي شهرداري ها هستند. درآمد شهرداري ها از کمک هاي بالعوض، فروش 

بع دیگر تامین می شود. خدمات، خالص قرض استقراض، تسهیالت بانکی و در مواردي از منا



، سیاستی با این 1360در ایران همزمان با اتخاذ سیاست هاي تعدیل ساختاري از اواسط دهه 
مضمون در دستور کار دولت قرار گرفت که ادارات دولتی و سازمان هاي عمومی باید حتی االمکان به 

بدین ترتیب کمک هاي .ند صورت خود بسنده درآمد کسب کنند و به تأمین هزینه هاي خود بپرداز
دولتی به شهرداري ها رو به کاهش گذاشت و در شهرهاي ایران به خصوص شهرهاي بزرگ، سهم 

کاهش یافت1366درصد در سال 24به 1365درصد در سال 50کمک هاي دولتی از حدود 

طبقه کلی ) آئین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداریها به هفت29اما در ایران براساس ماده (
تقسیم می شوند:

)مستمردرآمدهاي(عمومیدرآمدهاي ناشی از-1

اختصاصیدرآمدهاي ناشی از- 2

بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري- 3

درآمدهاي حاصله از وجوه اموال شهرداري-4

کمکهاي دولت و سازمانهاي دولتی- 5

سازمانهاي خصوصی و امول و دارایی هایی که به طور اتفاقی اعانات و کمکهاي اهدایی اشخاص و -6
یا به موجب قانون به شهرداري تعلق می گیرد.

مورد هفتم مربوط به سایر منابع تامین اعتبار می باشد.-7

هر یک از این سرفصل هاي درآمدي شامل موارد متعددي به صورت زیر است

زیر گروه هاي گروه اول به صورت زیر تقسیم بندي شده است

نمایشگاههاپاییبروهواپیماییبلیطرسمی،اسنادوصولی توسط سایر موسسات مثل1-1
غیرمعامالتبرتراکم،مازادبرساختمانی،هايپروانهبرمثلاراضیوساختمانهابر1-2

... ونوسازيمنقول،
سالیانهرتباطات و حمل و نقل مثل شماره گذاري موتور سیکلت و سایر وسائط نقلیه،ابر1-3

.... ورانندگینامثبتسواري،خودروهاي



پروانهصدورحقوپیشهوکسبهايپروانهبرمثلخدماتیوفروشکسبهايپروانهبر1-4
... قراردادهاوبر،

زیر گروه هاي گروه دوم به صورت زیر تقسیم بندي شده است

...وحریقبیمهحقوصولی توسط شهرداري و سایر موسسات مثل1- 2

متمرکزوصولیازشهرداريسهممثلمتمرکزوصولیسهمیه از2- 2

زیر گروه هاي گروه سوم آن به صورت زیر تقسیم بندي شده است

دمات شهرداري مثل حق آسفالت و لکه گیري، حق کارشناسی و فروش درآمد ناشی از بهاي خ1- 3
نقشه و...

درآمد تاسیسات شهرداري مثل درآمد مراکز تفریحی ،فروش گل و گیاه و...2- 3

زیر گروه هاي گروه چهارم به صورت زیر تقسیم بندي شده است

در بخش عمومی یا درآمد حاصل از وجوه شهرداري مثل درآمد حاصل از سرمایه گذاري4-1
خصوصی و...

درآمد حاصل از اموال شهرداري مثل مال االجاره ،درآمد حاصل از پارکینگ ها و ....4-2

زیر گروه هاي گروه پنجم به صورت زیر تقسیم بندي شده است

کمک هاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی1- 5

زیر گروه هاي گروه ششم به صورت زیر تقسیم بندي شده است

اعانات و کمک هاي اهدائی اشخاص و سازمانهاي خصوصی6-1

کمک هاي و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی6-2



اموال و دارائی که به صورت اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداري تعلق می گیرد مانند جریمه 6-3
...ومعبرسدتشرف،جریمهحقصد،مادهکمیسیون

هاي گروه هفتم به صورت زیر تقسیم بندي شده استگروهزیر

وام هاي دریافتی7-1

فروش اموال شهرداري7-2

سایر منابع مثل اوراق مشارکت و پروژهاي سرمایه گذاري مشارکتی7-3

شهرهااستحفاظیحریمدروصولیدرآمدهايو7-4

ازهايعمدهبخشپایداري برخی از این منابع درآمدي ، پایدار و برخی ناپدار هستند. از نقطه نظر
ونیستندهمخوانبودنمطلوبوپایداريمفاهیمباکشور،شهرداریهايتوسطحاصلهدرآمدهاي

زمین و نوسازي، مالیات بر همچونپایدارمنابعکهحالیدر. شوندمیکسبناپایدارمنابعازعمدتاً
مستغالت و درآمدهاي حاصله از فروش خدمات بطور نسبی مغفول مانده اند، تمرکز بر درآمدهاي 

تخلفات فروش تراکم، جملهازاستتأثیرگذارشهرداريدرآمدبرفصلتغییرباحتیکهناپایدار
ساختمانی و جرائم ماده صد سهم خود را در کل درآمدها افزایش داده اند این امر می تواند در بلند 
مدت اتکاء شهرداري ها به درآمدهاي ناپایدار را نهادینه نماید که در اینصورت دستیابی به توسعه 

درآمدهاي پایدار ابتدا لذا ضروري است به منظور برخورداري از پایدار شهري را ناممکن می سازد. 
ماهیت و نحوه شکل گیري اقالم درآمدي تعریف و سپس آنها را با مالك هاي پایداري سنجید 
سالمتی روحی و جسمی شهروندان و حفظ کیفیت محیط شهري و توسعه زیرساخت ها براي ایجاد و 

هت کاهش وابستگی ارائه خدمات به شهروندان در بلندمدت نیاز به برنامه ریزي صحیح و دقیق در ج
پس درآمد پایدار چه ویژگی .به در آمدهاي ناپایدار و حرکت به سوي اتکاء به درآمدهاي پایدار دارد 

گرفتنظردردرآمدبودنپایدارمالكویژگی زیر را می توان5باید داشته باشد؟ 

منبع آن از بین رفتنی نباشد یا با ازبین رفتن آن جایگزینی داشته باشد-1
به طور پیوسته قابل وصول باشد - 2
در دوره هاي مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد - 3
همراه با افزایش هزینه ها افزایش یابد -4



موجب آسیب رساندن به توسعه شهري نشود -5

پس ضرورت شناسایی و بهبود وصول این درآمدها کامال مشخص می شود . برخی از این پیشنهادات 
ارائه شده استدر زیر 

زیافت زباله (طالي کثیف): درکشورهاي پیشرفته دیگر خبري از دفن زباله نیست و به با-1
زباله به عنوان آشغال ومواد دور ریختنی نگاه نمی شود، بلکه از آن کاالهاي اقتصادي تولید 
وروانه بازارگشته و باعث کسب درآمدهاي سرشاري می گردد. پس فرهنگ سازي در 

فکیک زباله توسط شهروندان و بازیافت آن از طریق شهرداري و همچنین خصوص ت
استفاده مجدد از آسفالت هاي کندکاري شده باید به صورت کارشناسی مطالعه و بررسی 

.قرار گیرد و به مرحله اجرا در آید 
عافممعافیت شهرداري ها و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به آن باید از پرداخت مالیات -2

. شوند
باید جریمه شرکت هاي بیمه درصدي از سود سالیانه خودرا به شهرداري ها اختصاص دهند - 3

زیرا هرچه سطح آسفالت و گشایش و تعریض معابر توسط شهرداري ها افزایش یابد، از آن 
طرف غرامت جانی مالی بیمه هاي شخص ثالث و بدنه که به عهده شرکت ها است کاهش 

تیجه سود آنها افزوده می گردد به جاست درصدي از آن را جهت تامین می یابد و در ن
.بخشی از هزینه هاي ترافیکی شهرداري ها پرداخت نمایند 

گسترش برنامه هاي آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه تفاهم و همکاري بین مردم و -4
خصوص شهرداریها در راستاي جلب مشارکت عمومی فراهم گردد. و فرهنگ سازي در

پرداخت به موقع عوارض شهرداري که به نوعی تبلور مشارکت مردمی در توسعه شهر 
خواهد بود. همچنین با داشتن نظامی کارآمد در راستاي ایجاد اشتیاق و شوق در همیاري و 

مشارکت در پیشرفت و توسعه شهر توسط شهروندان باید مورد توجه جدي قرار گیرد. 
ایجادمانندطبیعیپتانسیلواستعداددارايمناطقدرتفریحیاحداث مجتمع توریستی-5

گل و گیاه انبوهتولید،هزینهکمترینبااستفادهقابلغیرهايزمینازورزشیهايزمین
ایجاد،و نهال و گیاهان گلخانه اي و فروش آنها با توجه به اقلیم و آب و هواي منطقه 

بانکهامشارکتباسیمانکارخانهاحداثوپالستیکوکاغذبازیافتچونتبدیلیصنایعی
خصوصیبخشو



افزایش درآمد از طریق احداث کارخانجات تولیدي متناسب با وظایف شهرداري و فروش -6
کاالها و مصالح تولیدي ، استفاده از تجربیات کشورهاي پیشرفته در جهت افزایش درآمد 

بر ارزش زمین را به عنوان منبع درآمد مطمئن و پایدار براي شهرداري ها که عوارض -7
کمترین اثرات جانبی منفی را در بر دارد ، می توان در نظر گرفت. منظور از عوارض بر ارزش 

با وضع این .زمین عبارت از اخذ درصد ثابتی از ارزش زمین به صورت سالیانه می باشد 
ي زمین در موضوع غیر از کاربري بهینه افزایش می یابد و به عوارض ، هزینه ي بکارگیر

.دنبال آن افزایش عرضه ي زمین و کاهش قیمت زمین و مسکن را به دنبال خواهد داشت 
همچنین از طریق کاهش انگیزه ي سوداگري، به ایجاد ثبات و آرامش دربازار زمین و 

سادگی و کم هزینه بودن اجراي مزیت دیگر عوارض بر ارزش زمین، .مسکن کمک می کند 
این امر باعث می شود تا اخذ عوارض بر زمین نسبت به انواع عوارض هاي دیگر، .آن است 

مشکالت اجرایی کمتري داشته باشد.


