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ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها
(مطالعه موردی :شهرداری تهران)

چکیده
در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران که دارای سیستم اقتصادی ناکارآمد ،نظامهای مالیاتي ضعیف و فاقد مكانیزمهای
مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای شهرها هستند ،سیستم تأمین درآمد شهرداریها عمدتا به سمت منابع درآمدی ناپایدار و
ناسالم کشیده مي شود .این مسأله در ایران بعد از اجرای سیاست خودکفایي شهرداریها در دهه  3160بیشتر نمود پیدا کرد و به
ویژه در شهر تهران شدیدتر از سایر شهرها اتفاق افتاد .هم اکنون ،دو چالش عمده سیستم تأمین درآمد شهرداری تهران عبارت
است از :ناپایدار و ناسالم بودن این نظام و عدم توفیق شهرداری در دستیابي به بازارهای مالي و پولي برای تأمین هزینههای سنگین
احداث زیرساختهای شهری .از این رو لازم است تا این ساختار اصلاح گردد .بدین منظور در پژوهش حاضر دو الگوی پیشنهادی
برای برونرفت از این دو چالش ارائه گردید .جمعآوری دادههای پژوهش برای دوره  3134-3134صورت گرفت .همچنین از
یک مصاحبه ساختاریافته و یک مصاحبه نیمه ساختاریافته با  10نفر از خبرگان متخصص در زمینه موضوع تحقیق استفاده گردید.
الگو شماره  3در دو محور با عنوان «کنترل ،کاهش و حذف تدریجي منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم» و «مدیریت ،بهبود و
افزایش نقش منابع درآمدی پایدار» موجب پایدارسازی نظام درآمدی در دو بازه میانمدت و بلندمدت خواهد شد .الگو شماره 4
نیز بر ارائه روشهای جدید جهت ورود شهرداریها به بازارهای مالي و پولي تأکید دارد.
واژگان کلیدی :نظام تأمین مالي ،درآمد پایدار ،توسعه پایدار ،شهرداری تهران

مقدمه
چگونگي تأمین منابع مالي پایدار شهری یكي از مهمترین چالشهای پیش روی سیاستمداران و برنامهریزان شهری است .با
افزایش نیاز به خدمات عمومي در شهرها و محدودیتهای مالي شهرداریها از سوی دیگر ،این چالش روزبهروز بیشتر ميشود
( .)Khmel & Zhao, 2015بر مبنای تعریف  ،UN-HABITATدرآمد پایدار عبارت است از حداکثر درآمد قابل دسترس در یک
دوره زماني ،با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده در شرایطي که نظام اقتصادی با محدودیتهای منابع ،نیروی کار،
سرمایههای تولیدی و سرمایههای طبیعي مواجه است ( .)UN, 2009بر همین اساس ،دستیابي به الگوی پایدار منابع مالي برای
تأمین هزینههای جاری و عمراني شهر ،از مهمترین عوامل پایداری شهری است که امكان سرمایهگذاری در نظام زیرساختهای
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توسعهای شهر را فراهم ميکند (دانشجعفری و همكاران3131 ،؛ زیاری و همكاران3134 ،؛ شرزهای و ماجد3130 ،؛ فرجي ملائي
و عظیمي3130 ،؛ شرزهای.)3134 ،
کشورهایي که دارای سیستم اقتصادی ناکارآمد و مبتني بر اقتصاد غیررسمي ،نظامهای مالیاتي ضعیف و فاقد مكانیزمهای
مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای شهرها هستند ،سیستم تأمین درآمد شهرداریها عمدتا به سمت منابع درآمدی ناپایدار و
ناسالم کشیده ميشود ( ;Antón et.al, 2016; Navarro & Llanto, 2014; Chetan & Hitesh, 2011; Govinda & Bird, 2010

 ;Mohanty et.al, 2007; Wong & Bird, 2006; Venkatachalam , 2005بنار3134 ،؛ زیاری و همكاران3134 ،؛ آخوندی،
3133؛ نادی قمي3133 ،؛ هاشمي و همكاران3133 ،؛ شرزهای و ماجد3130 ،؛ یگانگي دستگردی .)3130 ،مشكلات تأمین مالي
برای احداث زیرساختهای شهری نیز از دیگر مسائل کشورهای جهان سوم است که عموما به دلیل بهرهوری پایین و موانع
نهادی و سازماني ميباشد ( .)Wu, 1999: 2263; Bird, 2005: 3; Liu, 2005: 12به عقیده تسو ( )4033میزان سرمایهگذاری در
زیرساختها شهری با میزان انباشتگي بدهيهای محلي ارتباط معكوس داشته و انباشتگي این بدهيها ،موجب تمایل مدیریت
شهری به سمت درآمدهای ناپایدار ميشود (.)Tsui, 2011: 686
شهرداریهای ایران تا اواخر دهه  3130از شیوههای سنتي تأمین مالي (متكي بر بودجه دولت مرکزی) استفاده ميکردند .سهم
کمکهای دولتي در سالهای قبل از  3161سیر صعودی داشت .ولي بر اساس طرح خودکفایي شهرداریها در سال  ،3161مقرر
گردید شهرداریها طي یک برنامهریزی سه ساله به خودکفایي برسند .از آن پس سهم کمکهای دولتي کاهش یافت (اکبری و
موذنجمشیدی .)1 :3134 ،همزمان با اعمال سیاست خودکفایي ،شهرداریها جهت تأمین هزینههای خود به شیوههای مختلفي
متوسل شدند که مهمترین آنها ،وضع عوارض جدید یا گسترش عوارض موجود بود .مانند عوارض ساختمانها ،فروش تراکم،3
جریمه تغییر کاربری اراضي ،جریمه افزایش تعداد طبقات ساختمان ،جریمه حذف پارکینگ از ساختمان و جریمه کمیسون ماده
صد یا تخلفات ساختماني (اکبری و یارمحمدیان .)307 :3133 ،به همین دلیل شهرداریها به تدریج به درآمدهای ناپایدار و ناسالم
متوسل شدند ،بدون آنكه به تبعات سوء این درآمدها توجه کنند (بصیریپارسا و اکبری .)3 :3133 ،این مسأله در تهران شدیدتر
از سایر شهرهای کشور اتفاق افتاد و به ناپایداری نظام درآمدی و تأمین مالي شهر تهران روزبهروز بیشتر دامن زد.
بررسي ها در این تحقیق نشان ميدهد دو چالش عمده سیستم تأمین درآمدی شهرداری تهران عبارت است از:


ناپایدار و ناسالم بودن نظام تأمین درآمدی شهرداری تهران در وضعیت کنوني



عدم توفیق شهرداری تهران در دستیابي به بازارهای مالي و پولي
از این رو ،لازم است تا وضعیت کنوني سیستم درآمد شهرداریها اصلاح گردد .همچنین شهرداریها باید چگونگي دستیابي

به منابع بخش خصوصي و بازارهای مالي و سرمایهای را نیز یاد بگیرند (موسوی .)3 :3133 ،البته هیچ الگوی منحصر به فردی
وجود ندارد که همه شهرداریها از آن استفاده کنند .بلكه اصول و رهنمونهای اقتصادی هر سیستم حكومتي منجر به طراحي این
سیستم ميگردد ( .)Ebel & Vaillancourt, 2004: 131پژوهش حاضر الگوی برای پایدارسازی نظام درآمدی و تامین مالي
شهرداری تهران را ارائه ميکند.

 -3فروش تراکم را ميتوان به عنوان یک کشف نامید که منبع لایزالي را در اختیار مدیران شهری قرار داد .این منبع از یک سو راحتترین روش کسب درآمد تلقي شد
و از سوی دیگر درآمد بسیار بالای آن با هیچ یک از تجربیات کسب درآمد شهرداری قابل مقایسه نبود .به عبارتي ،سهلترین و پردرآمدترین راه کسب درآمد شهرداری
به کار گرفته شد.
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پژوهش های صورت گرفته نیز حاوی نكات مهمي است که در ارائه این الگو موثر بوده است.چتانویدی و هیتشویدی
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( )4033به روشهای تامین مالي خلاق زیرساختهای شهری در هند بر اساس مشارکت عمومي و خصوصي پرداخته و از مالیات
به عنوان ابزار اساسي در شكلدهي بازار تامین مالي شهرداری نام ميبرند .از نظر گویندا و برد )4030( 4روند رو به رشد نیاز به
خدمات عمومي شهری ایجاب ميکند تا از منابعي مانند قرض از بانکها؛ هزینههای توسعه فیزیكي؛ فروش زمین؛ و مشارکت
بخش خصوصي استفاده شود .ونكاتاچالام )4003( 1نقش سازمانهای شهری محلي()ULBا 7را در تأمین مالي پروژههای شهری
هند از طریق روشهای خلاقانه بسیار موثر ميداند .این روشها عبارتند از :انواع مالیاتها و عوارض محلي ،مالیاتهای سبز،
وامهای بلاعوض بانکهای بین المللي ،جلب مشارکت بخش خصوصي و دولتي به طور همزمان برای سرمایهگذاری.
زنوز ( )3133اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری با رویكرد نقش شهرداری و شورای شهر ،تعیین نرخ عوارض نوسازی با
توجه به موقعیت اقتصادی و اجتماعي هر شهر و با نظر شورای شهر ،به رسمیت شناختن حضور شهرداری و شورای شهر در
ارزیابي و تعیین بهای زمینهای شهری ،اصلاح آیین نامههای مرتبط بر اساس قوانین خاص و عام شهرسازی ،مكانیزه شدن بانک
اطلاعات املاک و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایي برای ممیزی و بروز کردن اطلاعات املاک را پیشنهاد کرده است .حبیبنیا
و شاهمرادی ( )3133به مسأله صندوقهای سرمایهگذاری مشترک پرداختهاند.حسنزاده و خسروشاهي ( )3133الگویي پیشنهاد
کردهاند که شامل مالیات محلي بر زمینها و مستغلات بهای کالاها و خدمات ،کمکهای بلاعوض دولت ،وام و استقراض ،اعانات
و کمکهای اشخاص حقیقي و حقوقي و درآمدهای اتفاقي ميباشد .موسوی و همكاران ( )3133نظام تأمین مالي شهر تفت را
ضعیف و ناکارآمد ارزیابي کرده و راهكارهایي چون استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین ،تعریف پروژههای درآمدزا ،توسعه
خدمات شهری ،تخصیص اعتبارات عمراني به صورت برابر برای تمام سرفصلهای بودجهای ارائه کرده اند .همچنین دانشجعفری
و کریمي ( )3130موارد زیر را جزو درآمدهای پایدار شهرداریها ارزیابي کردهاند :عوارض پسماند ،عوارض سطح شهر ،کسب
و پیشه ،مالیات بر مستغلات (که در حال حاضر دولت آن را وصول ميکند) ،عوارض سالانه اتومبیل ،عوارض تلفن و گاز ،مالیات
بر ارزش زمین و بهای خدمات شهری.
بر اساس نتایج پژوهش شرزهای و ماجد ( )3130نیز بخش عمدهای از درآمدهای شهرداریهای کشور ،با مفاهیم پایداری و
مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتاً از منابع ناپایدار کسب ميشوند .در حالي که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی ،مالیات
بر زمین و مستغلات و درآمدهای حاصله از فروش خدمات به طور نسبي مغفول ماندهاند .یگانگي دستگردی ( )3130به نقش
پراهمیت آژانسهای توسعه شهری در این زمینه تأکید دارد .قمي ( )3133یكي از چالشهای اساسي نظام درآمدی شهرداریها
را به روزآوری و جستجوی منابع جدید برای تأمین هزینههای پروژههای بزرگ شهری معرفي کرده است .هاشمي و همكاران
( )3133برای ارائه الگو ،شش اصل پایستگي و ادامهدار بودن ،منعطف بودن ،حكمروایي شهری ،همبستگي با توسعه اجتماعي،
همبستگي با توسعه اقتصادی و همبستگي با توسعه محیطي را معرفي کرده است.
از دیگر مطالعات مرتبط ،ميتوان به پژوهش زنگنه شهرکي و حسیني ( )3134اشاره کرد که یک الگوی پیشنهادی بر اساس
درآمدهای مبتني بر مالیاتهای محلي ارائه دادهاند .عباسي ( )3134از اصطلاح سرمایهگذاری جمعي نام ميبرد .یعني تامین مالي
یک پروژه با استفاده از گروهي از افراد به صورت جمعي به جای استفاده از بانکها یا موسسات اعتباری .همچنین دانشجعفری
و همكاران ( ،)3131پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران را مالیات انتقالي از دولت به شهرداری ،به دو صورت مالیات بر
ارزش افزوده و انتقال درصدی از مالیات ملي ميدانند.
1- Chetan vaidy & Hitesh Vaidya
2- Govinda & Bird
3- Venkatachalam
)4- Urban local bodies (ULBs
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با توجه به مباني نظری و پیشینه تحقیق مي توان گفت ،یک سیستم تأمین مالي پایدار باید دارای  3ویژگي به شرح جدول 3
باشد.
جدول  -0معیارهای یک سیستم پایدار تأمین درآمد شهرداری

معیارهای اصلي
تداومپذیری

زیرمعیارها

تعریف
یعني اقلام درآمدی در طول زمان

مستمر و همیشگي بودن

مستمر بوده و تحت تأثیر شوک بازار

عدم وابستگي به نوسانات بازار و تحریمهای اقتصادی

قرار نگیرد
مطلوبیت

یعني درآمدها به گونهای باشند که

عدم تخریب محیط زیست و ایجاد انواع آلودگيها

دستیابي به آنها شرایط کیفي شهر به

عدم تخریب ساخت فضایي کالبدی شهر

عنوان یک پدیده زنده و پویا را تهدید

عدم آسیبرساني به سیما و منظر شهری

نكند ،به عبارتي کسب درآمد موجب

عدم تخریب ساختارهای اقتصادی شهر

ارتقاء رویكرد عدالت محوری شده و به عدم آسیبرساني به کیفیت زندگي شهروندان در طولاني مدت

انعطافپذیری

ساختارهای زیست محیطي ،کالبدی،

برخورداری تمام شهروندان از منابع و ثروتهای عمومي شهر

اجتماعي و اقتصادی شهر آسیب نزند.

سهمبری از خدمات شهر بر اساس میزان مشارکت در پرداخت عوارض

پایه درآمدی در طي زمان بزرگ شده

اشتغالزایي و کارآفریني پایدار

و همپا با گسترش مخارج افزایش یابد.

افزایش توان تولیدی جامعه در طولاني مدت
ایجاد رقابت در بخش خصوصي برای سرمایهگذاری
نوآوری در ارائه طرح اقتصادی

مشارکتپذیری مشارکت شهروندان ،نهادهای ملي و

افزایش مشارکت مالي بانکها

بینالمللي در تأمین مالي شهرداری

افزایش مشارکت بخش خصوصي

بیشتر شود تا به تدریج شهرداریها

افزایش مشارکت بخش بینالمللي

تبدیل به سازمانهایي جامعهمحور و

واگذاری تصمیم گیریها و کارها به مردم

مردمنهاد گردند.
محلهپذیری

هر کد درآمدی به تدریج منجر به

کاهش حوزهها و فضاهای مدیریتي

کاهش حوزهها و فضاهای مدیریتي،

افزایش نقش شوراهای محله در درآمدزایي

افزایش نقش شوراهای محله،

افزایش نقش شهردار محله در درآمدزایي

انجمنهای محلهای و شهردار در

افزایش نقش انجمنهای محلهای در درآمدزایي

درآمدزایي شود.
منبع( :معاونت مالي و اداری اداره کل تشخیص و وصول درآمد1 :3136 ،؛ نگارندگان)

به طور کلي دو محور زیر ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر و نوآوری در این زمینه را نشان ميدهند:


لزوم تأمین مالی پایدار برای پروژههای شهری :هزینه شهرداریها از چند بخش عمده تشكیل ميشود که اجرای پروژههای
شهری از اساسيترین وظایف و از جمله رئوس هزینهها در شهرداریهاست و تأمین منابع مالي این پروژهها ،یكي از موضوعات
حساس و مؤثر در اجرای طرحهای شهری است (طباطبایينژاد ،طباطبایينژاد .)470 :3130 ،اصولا دو نوع پروژه شهری از نظر
ماهیت وجود دارد .دسته اول پروژههایي که دارای خاصیت برگشتپذیری سرمایه هستند و دسته دوم پروژههایي که فاقد این
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خاصیتند که لزوم تأمین مالي برای پروژههای گروه دوم را ایجاب ميکند.


نبود الگویی جامع برای نظام درآمدی شهرداریهای ایران به ویژه شهرداری تهران :همانگونه که مرور سوابق موضوع نشان
داد ،هر کدام از پژوهشهای صورت گرفته در زمینه نظام درآمدی و تأمین مالي شهرداریها ،تنها به بخشي از پتانسیلهای
درآمدزایي شهرداریها پرداختهاند .به عنوان مثال ،برخي پژوهشها صرفا بر روی مالیاتها تمرکز داشته و برخي دیگر استفاده
از انواع عوارض را توصیه کردهاند .طبق بررسي های انجام شده در بین پژوهشهای داخلي ،پژوهشي که نسبت به پیشنهاد و ارائه
الگوی جامعي برای تأمین درآمدی شهرداریها اقدام کرده باشد به دست نیامد و عمده پژوهشها به ارزیابي این سیستم با معیارهای
پایداری پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که این سیستم پایدار نیست .در حالي که در پژوهش حاضر نه تنها این الگوی جامع،
ارائه شده است ،و در این الگو تمامي راههایي که ميتواند به عنوان پتانسیل برای درآمدزایي شهرداری تهران از راههای سالم و
پایدار تلقي شود ،در نظر گرفته شده است.

محدوده پژوهش
محدوده این پژوهش از نظر مكاني شهر تهران بوده و از نظر زماني دوره  3134تا  3134را شامل ميشود.

دادهها و روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام ،توصیفي تحلیلي است.گردآوری دادهها بر اساس روش کتابخانهای
و پیمایشي انجام گردید .بدین صورت که پس از مشخص شدن چهارچوب موضوع ،اطلاعات مربوط به ویژگيهای نظام درآمدی
شهرداریهای کشور از منابع مختلف استخراج شده و دادههای درآمد شهرداری تهران برای دوره  3134-3134از شهرداری تهران
اخذ شد .در بخش پیمایشي ،اقدام به مصاحبه از کارشناسان خبره گردید .جامعه آماری تحقیق ،شامل حجم نمونه برابر با  10نفر
در قالب  7گروه ميباشد( .)Powell, 2003: 379; Landeta, 2006: 470روش نمونه گیری استفاده شده ،روش هدفمند از نوع
گلوله برفي است .تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تي ( )Tتک نمونهای ،طیف مطلوبیت و دلفي انجام شد .با ارزیابي
از منابع درآمدی شهرداری تهران در وضع موجود ،میزان پایداری هر کد درآمدی سنجیده شد و درآمدهای ناپایدار توسط
کارشناسان خبره شناسایي گردید .سپس الگوی پیشنهادی بر اساس مرور مباني تئوریک موضوع ،نتایج بدست آمده از ارزیابي
خبرگان ارائه شده و تأیید کارشناسان خبره رسید.

یافتههای پژوهش
برای شناخت منابع درآمدی شهرداری تهران ،از اسناد موجود سازمان شهرداریها ،مرکز مطالعات برنامهریزی شهر تهران و
نظرات گروه کارشناسان استفاده گردید .منابع شهرداری تهران شامل  4گروه کد درآمدی عمده 33 ،گروه کد فرعي و 343
ریزکد بوده و شیوه تأمین اعتبارات به دو صورت نقدی و غیرنقدی ميباشد .کدهای اصلي عبارتند از :درآمدهای ناشي از عوارض
عمومي ،درآمدهای ناشي از عوارض اختصاصي ،بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعي شهرداری ،درآمدهای بدست آمده
از وجوه و اموال شهرداری ،کمکهای دولتي ،اعانات ،هدایا ،دارایيها و سایر منابع (مرکز مطالعات برنامهریزی شهر تهران،
.)343 :3131
در ابتدا برای تعیین میزان پایداری هر کدام از کدهای درآمدی ،پرسشنامه محقق ساختهای با طیف  3درجهای لیكرت طراحي
و در اختیار کارشناسان قرار داده شد .در طي پنج جلسه جداگانه ،از کارشناسان خواسته شد تا هر کدام از  33کد درآمدی را از
نظر شاخصهای پنجگانه پایداری ارزیابي کرده و به هر کد امتیازی بین ( 3کمترین حد پایداری) تا ( 3بیشترین حد پایداری)

ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها52/

دهند .میانگین مقیاس برای هر کد ،عدد ( 1در طیف  3گزینهای) بود .کدهای با میانگین بالاتر از عدد  1از نظر معیارهای پایداری
بالاتر از متوسط و کدهای پایینتر از  1نیز در وضعیت زیر متوسط قرار گرفتند .از طریق محاسبه مجموع امتیازهای بدست آمده،
میانگین نهایي هر کد بدست آمد .سپس برای مشخص کردن وضعیت پایداری هر کد ،از روش طیف مطلوبیت (بازرگان و
دیگران )304 :3136 ،استفاده شد .بدین صورت که میانگین نهایي هر کد ،به صورت یک عدد معین در طیف پیشنهادی زیر قرار
گرفته و درجه پایداری آن سنجیده شد :چنانچه امتیاز یک کد معین بین  3تا  4.11باشد وضعیت آن درآمد ناپایدار ،امتیاز بین
 4.11تا  1.66باشد وضعیت نسبتا پایدار و امتیاز بین  1.66تا  3باشد وضعیت پایدار ارزیابي ميگردد (بازرگان و همكاران:3136 ،
 .)301جدول 4زیر نتایج نهایي ارزیابي را نشان ميدهد:
جدول  -7نتایج ارزیابی میزان پایداری کدهای درآمدی عمده شهرداری تهران

میانگین هر معیار بر اساس

کدهای درآمدی

نتایج ارزیابي طیف مطلوبیت

آزمون T

تداوم

مطلوب

انعطاف

مشار

محله

پذیری

بودن

پذیری

کت

پذیری

امتیاز
نهایي

وضعیت
پایداری

پذیری

رتبه از
نظر
پایداری

عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده

1.34

7.33

7.34

7.11

1.34

7.04

پایدار

1

عوارض بر پروانه ساختماني

1.73

1.73

7.33

1.37

1.67

1.31

پایدار

3

عوارض بر مازاد تراکم

4.33

3.03

4.36

4.34

3.47

3.33

ناپایدار

33

عوارض بر معاملات غیر منقول

1.63

1.44

4.46

1.64

3.33

1.04

نسبتا پایدار

33

عوارض نوسازی

1.47

7.36

1.34

1.33

7.37

7.44

پایدار

4

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

7.14

7.16

7.63

7.13

1.34

7.47

پایدار

3

عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتي

1.4

7.34

1.34

1.16

1.13

1.63

پایدار

4

عوارض حذف پارکینگ

3.43

4.06

3.74

4.36

3.33

3.63

ناپایدار

33

کمکهای اعطایي دولت و یا سازمانهای دولتي

4.74

1.34

3.76

4.36

4.34

4.34

نسبتا پایدار

31

درآمد ناشي از بهای خدمات شهری

7.77

1.47

7.31

1.33

1.33

7.01

پایدار

7

درآمد حاصل از وجوه شهرداری

1.63

1.33

7.43

1.73

1.33

1.40

پایدار

6

درآمد حاصل از اموال شهرداری

4.11

4.33

1.34

1.11

4.33

4.31

نسبتا پایدار

34

جریمه کمیسیون ماده صد

4.4

3.61

3.30

3.64

3.30

3.44

ناپایدار

34

درآمد حاصل از تغییر کاربریها

4.31

4.34

3.04

4.43

3.37

3.31

ناپایدار

36

وامهای دریافتي

4.3

7.37

1.47

1.13

1.34

1.73

نسبتا پایدار

3

فروش اموال شهرداری

4.33

1.41

4.64

1.34

1.33

1.06

نسبتا پایدار

30

مازاد درآمد بر هزینه دورههای ماقبل

4.03

4.70

4.33

4.33

4.43

4.33

ناپایدار

37

وصول مطالبات از محل اسناد دریافتي

1.43

4.36

1.44

4.33

4.61

1.04

نسبتا پایدار

3

همانگونه که نتایج جدول  4نشان ميدهد ،از میان  33کد درآمدی ارزیابي شده ،در مجموع تنها  4ردیف درآمدی ،از
معیارهای پایداری برخوردار بودند 6 .کد درآمدی دارای پایداری نسبتا مطلوب و  3کد نیز به عنوان درآمدهای کاملا ناپایدار
ارزیابي شدند.

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال ،13شماره چهارم ،زمستان  ،59شماره پیاپی 321

/36

در مرحله بعد ،بر اساس نتایج ارزیابي فوق ،مجموع درآمد شهرداری تهران از هر کد در دوره زماني  3134تا  3134محاسبه
گردید .با توجه به شكل ، 3در دوره مورد مطالعه حدود  33درصد از درآمدهای شهرداری تهران از محل منابع ناپایدار تأمین شده
است 40 .درصد ،از منابع نسبتا پایدار و تنها  44درصد آن از منابع پایدار بوده است .بنابراین ،سیستم تأمین درآمدی شهرداری
تهران کاملا ناپایدار و ناسالم است.
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160,000,000,000
140,000,000,000
120,000,000,000
100,000,000,000
80,000,000,000
60,000,000,000
40,000,000,000
20,000,000,000
0
عوارض بر مازاد تراکم

مازاد درآمد بر هزینه دورههای ماقبل

درآمد حاصل از تغییر کاربریها

عوارض حذف پارکینیگ

جریمه کمیسیون ماده صد

وصول مطالبات از محل اسناد دریافتني

فروش اموال شهرداری

وامهای دریافتي

درآمد حاصل از اموال شهرداری

کمکهای اعطایي دولت و یا سازمانهای دولتي

عوارض بر معامالت غیر منقول

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

درآمد ناشي از بهای خدمات شهری

عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتي

درآمد حاصل از وجوه شهرداری

عوارض نوسازی

عوارض بر پروانه ساختماني

مالیات بر ارزش افزوده
درآمدهای پایدار
درآمدهای نسبتا پایدار
درآمدهای ناپایدار

شکل  -0میزان درآمد شهرداری تهران در دوره  0132-17بر حسب میزان پایداری آنها (هزار ریال)

مشكل دیگر سیستم درآمدی شهرداری تهران ،صفر بودن رقم درآمد بسیاری از کدها است.این مسأله ضعف عمدهای برای
سیستم محسوب ميشود .به عنوان مثال در سال  3134حدود  64ریزکد وجود داشته است که از آنها هیچ درآمدی عاید شهرداری
نشده است (همان .)343 :این در حالي است که اقلام درآمدی بسیار مهمي در بین این کدها وجود دارد .3همچنین نتایج نشان داد
آن دسته از کدهایي که در راستای افزایش پایداری زیست محیطي و توسعه پایدار تهران است ،دارای رقم پاییني بوده و یا کلا
رقم آنها صفر است .مانند :عوارض بر ایجاد پسماند در ساختمانهای تجاری ،رستورانها ،بازارهای میوه و تره بار ،بیمارستانها.

 -3مواردی مانند :عوارض بر پروانههای ساختماني (اراضي بایر) ،عوارض شمارهگذاری وسایل نقلیه ،عوارض ذبح دام و طیور ،عوارض میادین میوه و ترهبار ،کمک به
اجرای طرحهای توسعه عمراني و خدمات شهری ،درآمد حاصل از خدمات بازرگاني ،درآمد حاصل از خدمات آمادهسازی ،درآمد ناشي از ارائه خدمات مینيبوسراني و
تاکسیراني ،درآمد اتوبوسراني و مینيبوسراني ،درآمد پارکها ،درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری ،درآمد حاصل از سرمایهگذاری در بخش عمومي،
مالالاجاره ساختمانها و تاسیسات ،درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها ،خودیاری شهروندان و هدایای دریافتي ،وام دریافتي از وزارت کشور و فروش حقوق انتفاعي
شهرداری.

ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها13/

عوارض پارکینگ ،عوارض نوسازی که پتانسیل بالایي جهت درآمدزایي پایدار دارند .برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به (مظفری،
.)343 :3133

الگوی پیشنهادی
پس از شناخت وضعیت موجود سیستم تأمین درآمدی شهر تهران ،الگوی پیشنهادی تأمین منابع مالي ارائه گردید .در این
مرحله ،از روش غربالگری و حذف شد .بدین صورت که با ارزیابي از تمامي روشهای ممكن تأمین مالي که شهرداری از آن
استفاده نموده و یا تاکنون قابلیت استفاده را نداشته است ،روشهای ناپایدار حذف شده و تنها روشهایي که معیارهای پایداری
را در آینده داشته باشند وارد الگو شدهاند .همچنین در ارائه الگوی پیشنهادی ،نتایج ارزیابي پایداری درآمدها (که در مرحله قبل
انجام شده بود) نیز مورد توجه قرار گرفت .برخي از مهمترین ویژگيهای الگوی پیشنهادی عبارتند از:
 برآمده از مرور نتایج سوابق موضوع ،پژوهشهای پیشین و نتایج پژوهش حاضر
 توجه به دو چالش عمده سیستم تأمین درآمدی شهرداری تهران به طور همزمان
 تغییر ساختار درآمدی شهرداریها در طول زمان (بازه میان مدت بین  30تا  33سال)
 توجه به روشهای جدید و خلاقانه تأمین منابع مالي و درآمدی
 بروز بودن راهكارهای ارائه شده
 دارای قابلیت ارزیابي ،پایش و نظارت و بازخورد گرفتن از سیستم

ساختار الگو
الگوی پیشنهادی ،دارای دو وجه یا دو بعد اصلي است:
 بعد نخست (با محوریت بهینهسازی و سالمسازی منابع درآمدی شهرداری تهران) :استراتژیهایي به منظور سوق دادن
شهرداری به سمت استفاده کمتر از درآمدهای ناپایدار و استفاده بیشتر از درآمدهای پایدار


بعد دوم (با محوریت تأمین مالی برای پروژههای شهری) :ارائه استراتژیهایي جهت ابداع روشهای خلاقانه و جدید کسب

درآمدهای پایدار ،یافتن منابع مالي جدید و دستیابي به بازار سرمایه.
در واقع ساختار الگو شامل دو بخش اصلي است .بخش نخست ،نحوه حرکت مدیریت شهری تهران از درآمدهای ناسالم و
ناپایدار به سمت افزایش منابع پایدار و سازگار با معیارهای توسعه پایدار و عدالت اجتماعي را نشان ميدهد (حرکت از وضع
موجود به سمت وضع مطلوب) .اما در محور دوم ،ارائه روشهای خلاقانه و ابتكاری جهت یافتن منابع درآمدی جدید و چگونگي
ورود به بازار سرمایه مدنظر ميباشد .هدف از ارائه بخش دوم الگو ،عمدتا تأمین مالي برای پروژههای شهری به ویژه پروژههای
عامالمنفعه است .همچنین تأکید این بخش بر روی ابزارهای نوین تأمین مالي ميباشد .الگوی پیشنهادی مبتني بر  3مرحله ذکر
شده در جدول 1است.
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جدول  -1اصول حاکم بر طراحی و ارایه الگوی پیشنهادی

مراحل طراحي

شرح

ویژگيهای اصلي

تعریف اهداف

شامل اهداف کلان و عملیاتي است

هدفهای کلان (اصلي)

که شهرداری تهران باید در طول

تحقق توسعه پایدار در زمینههای اقتصادی ،اجتماعي و زیست محیطي

زمان بدانها نائل شود

تحقق عدالت اجتماعي در بهرهمندی تمام شهروندان از خدمات شهری
هدفهای عملیاتي
شناسایي مكانیزمها و استراتژیهای بهبود درآمد شهرداریها بر اساس معیارهای
پایداری
ایجاد تنوع در منابع درآمدی شهرداری تهران
یافتن روشهای خلاقانه تأمین مالي برای پروژههای شهری عامالمنفعه
بهبود مكانیزمها و ابزارهای ورود شهرداریها به بازار سرمایه

تعریف معیارها

شاخصهای عدالت اجتماعي و

مستمر بودن ،مطلوب بودن ،سالم بودن ،مشارکتپذیری ،محلهپذیری

توسعه پایدار درآمد شهرداریها
تعریف

نوع نگاه و نحوه برخورد با چالش

کنترل ،کاهش و حذف تدریجي منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم

رویكردهای

و ضعف سیستم موجود را نشان

مدیریت ،بهبود و افزایش نقش منابع درآمدی پایدار

اصلي

ميدهد

مشارکت بخش خصوصي

پیشنهاد

راهكارهایي که از طریق اجرای

استقراض و وام
مشارکت شهروندان
ورود به بازارهای مالي و پولي
استراتژیها و

آن به اهداف مورد نظر

شامل  17استراتژی اصلي در قالب دو الگوی پیشنهادی

ميرسیم.

مكانیزمها
ارزیابي پیامدها
و نتایج مورد
انتظار از الگو

حفاظت از محیط زیست شهری در برابر انواع آلودگيها و خطرات،
نتایجي که پس از اجرای الگو
برای شهرداری تهران متصور است
و پاسخگوی اهداف مورد نظر
خواهد

بود.

سهولت تأمین مالي پروژههای شهری عامالمنفعه،
سهلالوصول شدن تأمین مالي در شرایط بحران و رکود اقتصادی،
ایجاد خودکارآمدی در عملكرد سیستم مدیریت شهری،
بهرهمندی تمامي شهروندان از امكانات و خدمات شهر و تحقق عدالت اجتماعي،
افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها،
بهبود روابط متقابل شهرداری و مردم،
بهبود روابط متقابل دولت و شهرداریها
مثبتتر شدن دید مردم نسبت به شهرداریها

در صورت تأیید قابلیت تكرارپذیری و تعمیمپذیری آن از سوی کارشناسان و صاحبنظران مدیریت شهری ،استراتژیهای
مزبور ميتوانند به کل سیستم تأمین درآمدی شهرداریهای کشور تعمیم داده شوند.
الگوهای پیشنهادی شماره  3و  4در قالب شكلهای زیر ارائه شده است .توضیحات مربوط به راهكارهای هر الگو در ادامه
شرح داده خواهد شد.

ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها33/

هدفهای عملياتی

معيارها

رویكردهای اصلی

مكانيزمها و استراتژیها

نتایج و پيامدهای مورد
انتظار

جایگزینی تدریجی عوارض نوسازی با درآمدهای
افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در طول

تداومپ
ذیری

کاهش و
حذف
تدریجی منابع

شناسایی
مكانيزمها و

کنترل،

مطلوبيت

درآمدی

افزایش بسیار زیاد تعرفه جرائم تراکم ساختمانی و
کاهش تعداد مجوزهای اعطای تراکم

حفاظت از محیط زیست شهری در برابر انواع آلودگیها
و خطرات
مدیریت بهتر شهر در زمان وقوع بحرانها و خطرات
سهولت تأمین منابع درآمدی در زمان رکود و بحران

افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین
ابداع عوارض جدید چندمنظوره
ایجاد بانک اطلاعاتی سوء پیشینه برای متخلفان جرائم

استراتژیهای بهبود

ایجاد خودکارآمدی در عملکرد سیستم مدیریت شهری
بهرهمندی تمامی شهروندان از امکانات شهر و تحقق عدالت

اخذ عوارض از مراکز منتفع از خدمات شهری مستقر در

ایجاد تنوع در
منابع درآمدی
شهرداریها

انعطاف

دریافت بهای خدمات شهری

پذیری

دریافت عوارض بابت انشعابات شبکههای

مدیریت
مشارکت
پذیری

 ،بهبود و
افزایش نقش
منابع درآمدی
پایدار

محلهپ
ذیری

افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها

مکانیزمهای مربوط به روابط مالی دولت و
فعال نمودن ریزکدهای دارای رقم صفر
استفاده از مالیاتهای سبز

استفاده از مالیاتهای مختلف به صورت ترکیبی

بهبود روابط متقابل شهرداری و مردم
بهبود روابط متقابل دولت و شهرداریها
مثبتتر شدن نگاه مردم نسبت به شهرداریها

توجه ویژه به درآمدهای حاصل از گردشگری
اصلاح ساختار نظام تشخیص و وصول عوارض

شکل  -2ارایه الگوی پایدارسازی درآمدهای شهرداری تهران

حفظ انرژیهای تجدیدناپذیر
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هدفهای

عملیاتی
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رویکردهای

مکانیزمها و استراتژیها

نتایج و پیامدهای مورد انتظار

اصلی
روش ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری ()BOT

مشارکت

روش ساخت ،بهرهبرداری و تملک ()BOO

بخش

روش ساخت ،راهاندازی ،اجاره ()BOL

خصوصی

خودکارآمدی سیستم مدیریت شهری

روش سرمایهگذاری مشترک
استفاده از روش تأمین مالي خودگردان

تأمین مالي پروژههای عامالمنفعه و تحقق
عدالت اجتماعي

استقراض و تأمین مالي خارجي پروژههای شهری
تأمین اعتبار از بانکهای داخلي به ویژه بانک شهر

یافتن روشهای
خلاقانه تأمین مالی

پروژههای شهری

استقراض و
وام

سهولت تأمین مالي پروژههای شهری
بزرگ مقیاس

راهاندازی صندوقهای بینالمللي توسعه کلانشهرها
راهاندازی صندوق های مستغلات برای طرحهای انتفاعي
راهاندازی و بهرهبرداری آژانسهای توسعه
توسعه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
(بین بانک شهر و شهرداری تهران)

توسعه ارتباطات بینالمللي شهرداریها

تسریع در اجرای پروژهها و زیرساختهای
شهری

سهلالوصول شدن تأمین مالي در شرایط
انتشار انواع اوراق مشارکت

بحران و رکود اقتصادی

بهبود مکانیزمها و
ابزارهای ورود

مشار

شهرداری به بازار

کت

سرمایه

شهروندان

ورود به

بازارهای

ایجاد و گسترش شرکتهای سهامي عام
استفاده از روش سرمایهگذاری جمعي

افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور
شهرها

استفاده از کمکهای داوطلبانه شهروندان و سازمانهای
خیریه به شهرداری

افزایش کارایي پروژههای شهری

ورود مستقیم شهرداریها به بازار بورس اوراق بهادار

افزایش اثربخشي پروژههای شهری

ورود شهرداریها به فرابورس از طریق بانک شهر

مالی و

تعمیم و گسترش حوزه بانک شهر به شهرهای

پولی

میاني
توسعه همكاری سه جانبه بین بانک شهر ،شهرداری
تهران و شرکتهای تأمین سرمایه و هلدینگ

شکل  -1روشهای نوین تأمین مالی در شهرداری تهران

بهبود دسترسيها به واسطه توسعه
زیرساختهای شبكه معابر

ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها12/

تشریح راهکارهای پیشنهادی در خصوص الگوی شماره 3
الف -کنترل ،کاهش و حذف تدریجی منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم
همانگونه که در بخشهای پیش عنوان شد ،برخي از درآمدها ،گذشته از ناپایداری ،جزء درآمدهای ناسالم نیز شمرده ميشوند.
عوارض فروش مازاد تراکم ،عوارض حذف پارکینگ و جرایم کمیسیون ماده صد از این گونه درآمدها هستند .راهكارهای لازم
برای کنترل ،کاهش و حذف منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم به صورت زیر ميتوانند به کار گرفته شوند:
 -3جایگزینی عوارض نوسازی با درآمدهای ناپایدار و ناسالم در طول زمان :عوارض نوسازی در ایران از پایدارترین منابع
درآمدی است که امتیازاتي مانند :عمومیت در شمول ،امكان تشخیص عليالراس و تنظیم اوراق ممیزی در صورت عدم همكاری
مالكان ،لحاظ جریمه تاخیر ،جایزه خوش حسابي و ضمانت اجرایي در وصول دارد (دانشجعفری ،همكاران3131 ،؛ زیاری،
همكاران3134 ،؛ دانشجعفری ،کریمي3130 ،؛ شرزهای ،ماجد3130 ،؛ شرزهای .)3134 ،راهحل پیشنهادی مطالعه حاضر ،جایگزیني
عوارض نوسازی با درآمدهای حاصل از جرائم و تخلفات ساختماني است .به دلیل پایداری قابل توجه و همخواني نسبتا کامل
عوارض نوسازی و عوارض سطح شهر با اصول علمي مالیات بندی محلي و در نتیجه کارآمدی بالای آن ،این عوارض اصليترین
و عمدهترین مالیات محلي برای تأمین مالي هزینه های شهرداری تهران در نظر گرفته شده و رفته رفته در یک بازه زماني میان
مدت (در حدود  30تا  33سال) جایگزین عوارض بر پراونههای ساختماني و عوارض مازاد تراکم در منابع درآمدی شهرداری
تهران شوند .به گونهای که سهم این عوارض در کل درآمدهای شهرداری تهران به بیش از  30درصد برسد .اثر مهمي که پیشنهاد
مذکور دارد ،کاهش قابل توجه قیمت زمین و لذا مسكن است .در واقع روش پیشنهادی به نفع شهرداری و شهروندان و به طور
کلي به نفع اقتصاد شهر خواهد بود چرا که در این صورت ،اولاً مشكل شهرداریها از جهت وابستگي شدید به یک درآمد ناپایدار
تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد ،ثانیاً هزینه تهیه مسكن برای شهروندان کاهش ميیابد؛ با کاهش تعرفه عوارض مازاد تراکم،
قیمت زمین و مسكن کاهش یافته و لذا قدرت خرید مسكن برای شهروندان افزایش ميیابد .در این صورت به جای اینكه شهروندان
به صورت یكجا بخواهند مبلغ بالایي را در قالب عوارض تراکم متحمل شوند ،به مرور زمان ،عوارض نوسازی خود را پرداخت
خواهند نمود .همچنین روش فوق ،بهبود در سیمای ظاهری شهر را نیز به دنبال خواهد داشت.

 -5افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در طول زمان :مالیات بر ارزش افزوده نوعي مالیات بر مصرف است که هم اکنون
در اغلب کشورهای جهان به اجرا درآمده است .مبنای محاسبه این مالیات ،کالا و خدماتي است که در داخل تولید شده یا به
کشور وارد ميشود و فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات برای آنها صورت حساب صادر ميکنند (افشاری .)44 :3133 ،در
قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب  )34/4/34علاوه بر نرخهای مالیات تعیین شده برای کالاها و خدمات مختلف که متعلق به
دولت ميباشد ،نرخ عوارض نیز تعیین شده که متعلق به شهرداریهاست و وصول بخشي از آن به شهرداریها و وصول بخشي نیز
به سازمان امور مالیاتي واگذار شده است .با توجه به اهمیت این مالیات به عنوان دومین منبع درآمدی پایدار بعد از عوارض
نوسازی ،لازم است که سهم این منبع نیز در درآمدهای شهرداری تهران در بازه میانمدت ( 30تا  33سال) افزایش پیدا کند .بدین
صورت که رفته رفته از سهم تخ لفات ساختماني و درآمدهای ناپایدار دیگر کاسته شده و سهم درآمدهای حاصل از مالیات بر
ارزش افزوده بیشتر گردد تا در طول زمان این روش نیز در سیستم مدیریت شهری کشور جایگزین روشهای ناسالم گردد .این
نسبت برای  3سال اجرای طرح ميتواند به میزان  40ال  43درصد از کل درآمدهای شهرداری باشد.
 -1افزایش بسیار زیاد تعرفه جرائم تراکم ساختمانی و کاهش تعداد مجوزهای اعطای تراکم :از طریق این روش ،به دلیل
افزایش خاصیت بازدارندگي جریمه مذکور ،تعداد جرائم کمتر شده و همان مقدار درآمد پیشین با تعداد جرائم کمتری به دست
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ميآید .همچنین به مرور زمان قدرت و تسلط رانت جویان و سوداگران زمین و مسكن در برابر مدیریت شهری کمتر و کمتر
مي شود .البته این روش برای کوتاه مدت و تا زمان انتقال به دوره تأمین مالي پایدار ضروری است و در مجموع بایستي این روش
تأمین درآمدی به دلیل ناسالم و ناپایدار بودن کمرنگ شود.
 -4ابداع عوارض جدید چندمنظوره :گرفتن عوارض سنگین بر تقاضاهای تخریب و نوسازی واحدهای مسكوني بادوام،
سوق دادن سرمایهگذاریها به بافتهای فرسوده ،گرفتن عوارض سنگین بر تقاضاهای سوداگرانه خرید واحدهای مسكوني برای
محدود ساختن تقاضای کاذب مسكن و کنترل قیمت ميتواند راهحل دیگری در این زمینه باشد.
 -2ایجاد بانک اطلاعاتی سوء پیشینه برای متخلفان جرائم ساختمانی :محدود نشدن به جریمه و ایجاد بانک اطلاعاتي سوء
پیشینه تخلفات ساختماني برای ندادن پروانه ساختماني جدید برای متخلفان راهحل دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.
 -6افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین :از آنجایي که زمین یک دارایي غیرمنقول است بنابراین به راحتي قابل شناسایي
است .همین امر سبب ميگردد تا اخذ عوارض بر ارزش زمین نسبت به انواع عوارض دیگر مشكلات اجرایي کمتری داشته باشد.
این عوارض از نظر هزینه وصول برای شهرداری دارای صرفه اقتصادی است .پیشنهاد ميگردد به مرور نرخ عوارض بر ارزش
زمین افزایش داده شود .به دلیل جایگزیني این عوارض با درآمد فروش تراکم و صدور پروانههای ساختماني ،هزینه خرید تراکم
و هزینه صدور پروانه عملاً کاهش یافته و منجر به کاهش هزینههای ساخت و در نتیجه افزایش حجم ساخت و ساز ميگردد .از
طرفي ،با افزایش عوارض بر ارزش زمین ،هزینه نگهداری زمین و مسكن بلا استفاده بیشتر شده و انگیزههای غیرتولیدی در بازار
زمین و مسكن کاهش ميیابد .لذا اجرای صحیح این سیاست موجب افزایش زمینهای بلا استفاده و خانههای خالي در بازار ميشود.
مالكان با توجه به اینكه ميبینند نرخ عوارض بر ارزش زمین نسبت به عوارض بر ارزش ساختمان بیشتر شده است اقدام به ساخت
زمینهای خود ميکنند که همین موجب رونق ساخت و ساز ،افزایش واحدهای خالي و کاهش قیمت ملک در شهر ميگردد.
همچنین بدلیل ترغیب مالكان به سرمایهگذاری در ملک خود ،هزینههای شهرداری به منظور بازسازی بافتهای فرسوده کاهش
ميیابد.

تشریح راهکارهای مدیریت ،بهبود و افزایش نقش منابع درآمدی پایدار
در محور دوم از الگوی شماره  3شهرداری تهران بایستي برای افزایش نقش منابع درآمدی پایدار ،این راهكارها را دنبال کند:
 -3اخذ عوارض از مراکز منتفع از خدمات شهری مستقر در شهرها :شهرداری باید از بسیاری از مراکز بزرگ مستقر در
شهرهای بزرگ به سبب بهره مندی این مراکز از خدمات شهری ،عوارض دریافت نماید .ترمینالهای مسافربری ،بانکها ،راه
آهن ،فرودگاه از جمله مراکزی هستند که بهرهمندی فراواني از خدمات شهری ميبرند .احداث ایستگاهها و پارکسوارهای مربوط
به سیستم حمل و نقل عمومي در کنار این مراکز ،اتخاذ تدابیر مناسب جهت کنترل ترافیک در محدوده این مراکز ،نصب تجهیزات
رفاهي از قبیل پل هوایي ،پلهای روگذر و زیرگذر و  ...از جمله بهره مندیهایي هستند که شهرداری باید در قبال ارائه این
خدمات ،عوارض دریافت کند.
 -5دریافت بهای خدمات شهری :شهرداری ميتواند در قبال ارائه خدمات شهری به  ،نهادهای دولتي و غیردولتي به نسبت
بهرهمندی آنها از خدمات شهری ،عوارض دریافت نماید .از ویژگيهای این عوارض عبارت است که دریافت قانوني بهای
خدمات شهری در محل ارائه خدمات  ،مشخص بودن محل مصرف عوارض برای پرداختکنندگان .یعني مؤدیان این عوارض
ميدانند که در ازای چه خدمتي ،عوارض پرداخت ميکنند و این عوارض در چه راهي صرف ميگردد .این ویژگي باعث به
وجود آمدن اعتماد عمومي به شهرداری و تسهیل در امر تأمین اعتبار پروژهها در آینده ميشود.

ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها12/

 -1دریافت عوارض بابت انشعابات شبکههای زیربنایی شهری :خدمات زیربنایي شهری شامل آب ،فاضلاب ،برق ،گاز و تلفن
از جمله مهمترین نیازهای شهروندان در واحدهای مسكوني  ،تجاری ،اداری ،صنعتي و  ...است .سرمایهگذاریهای عمراني و ایجاد
ابنیه و تأسیسات زیربنایي و خطوط انتقال برای ارائه خدمات فوقالذکر توسط شرکتهای مربوطه ،همراه با انواع از هزینهها برای
شهرداریها است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برعهده آنها قرار ميگیرد .همچنین شرکتهای فوق از خدمات و آمادهسازی
های انجام گرفته قبلي در سطح شهر (خیابانها ،کوچهها ،میادین ،پارکینگها... ،و) بهرهمند ميگردند .حتّي در حالتي که شرکت
ها فوق مسئولیت بازسازی حفاریهای مربوط به وصل انشعابات در محلات ،خیابانها و کوچهها را به عهده دارند ،مازاد هزینهای
بر عهده شهرداری قرار ميگیرد که در صورت محاسبه دقیق و کامل آن میزان کمي نخواهد بود.
 -4افزایش روابط مالی دولت و شهرداری :یكي از ردیفهای درآمدی که در ایران و سایر کشورها وجود دارد ،کمکهای
بلاعوض دولت مي باشد .در شهرهای بزرگ ایران این کد درآمدی عملا به صفر رسیده است .درحالي که در کشورهای صنعتي
این رقم به  34درصد ميرسد .بنابراین با اجرای راهكارهای زیر ميتوان سهم این کد را افزایش داد:
 افزایش سهم شهرداری از مالیاتهای دریافتی دولت در قالب کمک بدون عوض :با توجه به اینكه دولت مالیاتهایي را
برای ارائه خدمات به شهروندان در شهرها دریافت کرده و بدون اینكه آن را در اختیار شهرداری بگذارد ،خود آن را هزینه
ميکند ،بنابراین شهرداری با ارائه استدلالهای لازم ،سهم خود را از مالیاتهای دریافتي دولت در قالب کمک بدون عوض دولت
طلب نمایند.
 افزایش کمکهای دولتی به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی :افزایش قیمت حاملهای انرژی نظام مالیه شهرداری تهران
را از دو کانال اصلي (درآمدها و هزینهها) متأثر ميکند .در بخش درآمدها ،عوارض ساخت و ساز به عنوان مهمترین قلم درآمدی
با کاهش مواجه خواهد شد .زیرا با افزایش قیمت حاملهای انرژی ،قیمت تمام شده مواد اولیه افزایش یافته و سبب کاهش تعداد
پروانه ساختماني و در نهایت کاهش عوارض شهرداری ميگردد .همچنین با افزایش قیمت حاملهای انرژی ،هزینه اداری ،هزینه
مترو و هزینه عمراني با افزایش چشمگیری همراه است .لذا پیشنهاد ميگردد دولت نسبت به جبران این هزینهها اقدامات لازم را
برنامهریزی و اجراء نماید.
 حذف بعضی از قوانین دست و پاگیر توسط دولت :حذف بعضي از قوانین دست و پاگیر باعث ميشود تا بانکها بتواند در
عرصه بازارهای پولي رقابت نماید.
 کمکهای میانحکومتی :با توجه به تجارب جهاني ،کمکهای میانحكومتي امری ضروری برای شهرداریهاست .زیرا بعضي
از افراد از شهرهای مختلف وارد شهر موردنظر شده و از امكانات آن استفاده ميکنند اما عوارض آن را به شهرداری نميدهند و
دولت از آنها مالیات اخذ ميکند .مالیاتهای دولت بر مبنای درآمدهاست و دارای رشد سریعتر و قدرت نقدینگي بالاتری نسبت
به عوارض است .اما عمده عوارضهای شهرداریها از محل دارایيهاست .لذا بدلیل افزایش هزینههای شهر ،باید کمکهای
میانحكومتي در ایران نیز جز درآمدهای شهرداری محسوب شود.
 -2فعال نمودن ریزکدهای دارای رقم صفر :طبق بررسيهای انجام شده ،شهرداری به صورت قانوني ميتواند از  44نوع
عوارض استفاده کند که در حال حاضر تنها چهار مورد از آنها در کدهای اصلي منابع درآمدی مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است ،با مدیریت صحیح ميتوان از این پتانسیلهای قانوني جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری استفاده نمود.
 -6استفاده از مالیاتهای سبز :برقراری انواع مالیاتهای محلي نظیر عوارض و مالیات سبز از سوخت مصرفي اتومبیلها راه
حل دیگری است که مزایای بسیاری از جمله حفظ محیطزیست از آلودگيها ،بهبود و حفظ انرژیهای تجدیدناپذیر دارد.
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 -2استفاده از مالیاتهای مختلف به صورت ترکیبی :با توجه به فرهنگ مالیات گریزی که در بین برخي شهروندان اتكا به
یک نوع مالیات کافي نبوده و بایستي تا حد امكان از تمام مالیاتهای موجود استفاده کرد .طراحي یک الگوی استفاده ترکیبي
از مالیاتها ميتواند مهم باشد .نكته مهمي که باید مدنظر قرار گیرد ،میزان توجه به عدالت افقي و عدالت عمودی در پرداخت
مالیات توسط شهروندان است.
 -8توجه ویژه به درآمدهای حاصل از گردشگری شهری :یكي از مهمترین اقدامات عملي برای پایدارسازی درآمدهای
شهرداریها به ویژه در کلانشهرها ،استفاده از پتانسیلها و توانهای گردشگری است .شهرداریها با توجه به اثرگذاری فراواني
که توسعه گردشگری در روند کاری آنها دارد؛ در قبال این توسعه ،دو وظیفه برعهده دارند؛ اول ،مداخله و مشارکت این
سازمانها در برنامهریزی و مدیریت گردشگری و دوم ،سرمایهگذاری مستقیم شهرداریها در ارائه خدمات گردشگری .انجام این
مسئولیتها  ،علاوه بر تامین اهداف اجتماعي ،منبع مناسبي در ارتقای مالي شهرداریها ایجاد ميکند.
 -2اصلاح ساختار نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری تهران :یكي از مشكلات شهرداریها به ویژه شهرداری تهران
در وضع موجود ،ناکارآمدی نظام تشخیص و وصول عوارض است که در صورت حرکت شهرداری به سمت درآمدهای ناشي از
عوارض ،بایستي این ساختار نیز اصلاح گردد .لذا پیشنهادات زیر داده ميشود :
 -3از مشكلات موجود در زمینه وصول عوارض شهر تهران ،عدم دریافت آموزشهای لازم برای پرسنل نظام تشخیص و
وصول عوارض شهرداری ميباشد ،آموزش ميتواند در جهت توانمندسازی کارکنان نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری
در امر شناسایي و وصول عوارض تأثیر انكارناپذیری داشته باشد.
 -4کارگروهي در جهت شناسایي توان نهفته شهر تهران در قالب جذب منابع درآمدی تشكیل و اقدام به شناسایي درآمدهای
جدید ،آسیبشناسي و پیادهسازی موارد منفعت–هزینه در خصوص درآمدهای مورد استفاده گردد.
 -1با توجه به اهمیت به روز بودن بانک اطلاعات املاک شهرداری تهران و نقش آن در اخذ عوارض ،پیشنهاد ميشود ستادهای
ممیزی به جای هر  7سال  3بار ،هر ساله اقدام به ممیزی املاک و شناسایي موارد مشمول عوارض نمایند.
 -7با توجه به آنكه شهرداری تهران از سال  3133اقدام به تغییر کدبندی نظام درآمدی خود نموده و از کدینگ وزارت کشور
استفاده ميکند ،پیشنهاد مي گردد شهرداری تهران اقدام به اصلاح نظام کدبندی درآمدی شهر تهران مبتني بر استانداردهای جهاني
و شهرداریهای موفق در جهان نماید.

تشریح راهکارهای پیشنهادی الگوی شماره 5
 -3ایجاد صندوق بینالمللی توسعه کلانشهرها :یكي از راهكارهایي که ميتوان برای پایدارسازی نظام تأمین مالي شهرداریها
انجام داد ،ایجاد صندوقي با عنوان صندوق توسعه کلانشهر ها است که تاکنون چنین اقدامي در کشور انجام نشده است .با توجه
به تجربیات جهاني همانند بانک گرامین ،بانک توسعه آسیا و موارد دیگر ،شهر داری تهران با مشارکت بانک شهر و نهادهای
ذیربط در این زمینه مي تواند چنین صندوقي را برای ارائه وام و تأمین منابع مالي برای اجرای پروژههای شهری به ویژه پروژههای
عامالمنفعه ایجاد نماید .صندوقهای بینالمللي در سطح جهاني به ارائه خدمات وام در حوزههای مختلف ميپردازند .بنابراین ،ایجاد
چنین صندوقي در ایران نیازمند همكاری سازمانهای بینالمللي مانند بانک جهاني برای راهاندازی است .در مرحله نخست ميتوان
این صندوق را با همكاری بانکهای داخلي مانند بانک شهر ایجاد نمود و در سطح شهر تهران از مزایای آن بهرهمند گشت .سهام
داران اصلي این صندوق در جهان ،شهرداریهای کلانشهرها همراه با بانکها و موسسات مالي ميباشند .برخي از کارکردهای
مهم و اهداف پیشنهادی برای صندوق بینالمللي توسعه کلان شهرها عبارتند از:

ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها12/

 تخصیص اعتبار برای پروژههای عامالمنفعه شهری.
 تخصیص اعتبار ویژه و وامهای بلاعوض برای مبارزه با مشكلات زیست محیطي کلان شهرها
 ارائه وامهای با بهره پایین برای توانمندسازی ساکنان بافتهای فرسوده جهت نوسازی مساکن
 کمک به زیرساختهای حمل و نقل در کلان شهرهای عضو :در خصوص رفع معضل ترافیک و حمل و نقل در قالب وامها
و تسهیلات اعطایي به کلان شهرها از طریق صندوق بینالمللي توسعه کلان شهرها ،گامهای اساسي برداشته شود ،ایجاد و توسعه
حمل و نقل عمومي (مترو و بي آر تي) ایجاد مسیرهای دوچرخه و همچنین ایجاد و گسترش مسیرهای مناسب پیادهراهها از جمله
اقدامات اساسي در این زمینه است.
 کمک به رفع مشكل آلودگي هوا در کلان شهرها.
 تخصیص اعتبار جهت تبدیل پسماندهای شهری به انرژیهای نو ،تولید برق از زباله و سایر اقدامات لازم
 تقویت فرهنگ شهرنشیني ،تشویق به مشارکت شهروندان و پرداختن به آموزشهای شهروندی.
با این حال موانعي نیز بر سر راه تأسیس صندوقهای توسعه و سرمایهگذاری وجود دارد که عبارتند از:
 نبود قوانین و مقررات لازم جهت تصویب یا به رسمیت شناختن صندوقهای توسعه و سرمایهگذاری در کلان شهرها
 از نظر ساختار حاکمیتي شهرداریهای کشور در کنترل دولت بوده و در بكارگیری این روش استقلال ندارند.
 نداشتن ضمانت اجرایي لازم ،عدم همكاری نهادهای دولتي جهت مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای شهری
 -5متنوعسازی اوراق بهادار و استفاده گستردهتر از آنها :یكي از مهمترین عوامل کارآمد شدن بازارهای مالي ،وجود اوراق
بهادار متنوع در بازار است .اگر در بازار سرمایه انواع مختلف اوراق بهادار وجود داشته باشد ،قسمت اعظم مازاد نقدینگي افراد
جامعه جذب واحدهای اقتصادی ميشود .تنوع ابزارهای مالي از یک سو ،گزینههای مختلف سرمایهگذاری را در اختیار دارندگان
وجوه بازار قرار ميدهد و از طرف دیگر شیوههای تامین مالي شرکتها را تنوع بخشیده و تامین مالي پروژهها را تسهیل
ميکند.وجود اوراق بهادار متنوع ،این امكان را فراهم مي آورد که خطرپذیری و سود واحد اقتصادی به صورت نامساوی بین
سرمایهگذاریها و متناسب با خطرپذیری و سلیقه آنها تقسیم شود .این کار ،امكان مشارکت طیف وسیعي از افراد جامعه را در
سرمایهگذاری فراهم ميآورد.
انواع مختلف اوراق مشارکت از جمله اوراق قرضه ،در کلان شهرهای دنیا از جمله منابع درآمدی پایدار محسوب ميشوند.
اوراق قرضه در کنار مزایای بسیار خود ،دارای دو عیب بزرگ است که تاکنون مانع استفاده گسترده شهرداریهای کشور از این
ابزار نوین بوده است .مهمترین عیب آن ،هم برای صادر کننده و هم برای خریدار ،خطر ورشكستگي بنگاه به دلیل ناتواني در
بازپرداخت اصل و بهره قرض است .دومین عیب آن نیز مربوط به کشورهای اسلامي و مخصوصاً ایران است که در آن قانون
بانكداری بدون ربا اعمال ميشود .این مشكل ماهیت و عملكرد اوراق قرضه را زیر سؤال برده و آن را به طور کلي نفي ميکند.
بدین منظور پیشنهاد ميشود انتشار اوراق قرضه به صورت شاخصگذاری شده بر اساس نرخ تورم باشد که برای نخستین بار در
سیستم تأمین مالي آمریكا بكار گرفته شده است (وان دیک .)43 :3134 ،این نوع قرضه ریسک سرمایهگذار را به کمترین حد
ميرساند .پروژههای تأمین آب ،فاضلاب ،راه ،توسعه زمین و بهداشت را ميتوان با استفاده از اوراق قرضه تأمین سرمایه کرد.
پیشنهاد مي شود شهرداری تهران در مناطقي که در مرحله ایجاد و تكمیل زیرساختهای شهری هستند (مانند منطقه  )44و یا
پروژههایي که نتیجه آن به نسلهای آینده خواهد رسید ،از اوراق قرضه استفاده کنند.
 -1استفاده از پتانسیل شرکتهای تأمین سرمایه :از جمله نهادهای مالي تأثیرگذار در تسهیل تأمین مالي در بازار سرمایه،
شرکتهای تأمین سرمایه ميباشند .در کشورهای توسعه یافته این شرکتها به طور خاص و هلدینگ خدمات مالي به طور عام
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نقش اصلي را در تأمین مالي پروژههای شهری بر عهده دارند .در ایران نیز با استمرار روند خصوصيسازی و شكلگیری رقابت
در میان صنایع و شرکتها و به تبع آن تكاپو برای تأمین مالي ارزانتر و سریعتر ،شرکتهای تأمین سرمایه به تدریج جایگاه
مناسب خود را یافته و تثبیت خواهند نمود .بهطور کلي درآمدهای عمده این شرکتها عبارتند از :درآمد تعهد پذیرهنویسي،
درآمدهای مربوط به خدمات مشاوره عرضه و پذیرش ،درآمدهای مربوط به خدمات بازارگرداني اوراق بهادار ،مدیریت دارایيها
و سایر درآمدها.
پیشنهادهای پژوهش حاضر در زمینه ارتباط بیشتر با شرکتهای تأمین سرمایه در سه محور زیر خلاصه ميگردد:
 این شرکتها بدلیل سهم پ ایین انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز از سازمان بورس و نیز سهم بالای تخصیص
ظرفیت به تعهد پذیره نویسي اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره با مجوز بانک مرکزی ( 60درصد) همواره جهت درآمدزایي به
سمت انتشار اوراق بهادار در بازار پول متمایل ميشوند .پیشنهاد ميگردد این شرکتها با طراحي ابزارهای جدید تأمین مالي و با
درنظرگرفتن ویژگيهای بنگاههای اقتصادی ،ضمن ترغیب بیشتر این بنگاهها به تأمین مالي از طریق بازار سرمایه و همكاری با
شهرداری تهران ،موجب بهبود فضای کسب و کار ،تأمین مالي برای شهرداری و سودآوری برای خودشان گردند.
 عمده سهامداران شرکتهای تأمین سرمایه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بانکها هستند .بنابراین پتانسیل خوبي برای این
شرکتها به منظور استفاده از فرصتهای سیستم بانكي وجود دارد .پیشنهاد مي گردد بانک شهر به توسعه ارتباطات خود با
شرکتهای تأ مین سرمایه توجه بیشتری نشان دهد و از طرفي ،این شرکتها نیز از پتانسیل سیستم بانكي به ویژه بانک شهر در
جهت توسعة تأمین مالي از طریق بازار سرمایه استفاده نمایند.
 شرکتهای تأمین سرمایه بنا به دلایلي ،تمایل بسیار زیادی به تأسیس صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
دارند .با توجه به بهرهگیری شرکتهای تأمین سرمایه از کارشناسان خبرۀ بازار سرمایه ،پیشنهاد ميگردد این شرکتها در تأسیس
صندوقهای سرمایه گذاری مابین شهرداری و بانک شهر و همكاریهای سه جانبه در سهام فعالتر ظاهر گردند.
 -4بهرهگیری از پتانسیل های بخش خصوصی در تأمین منابع مالی :بدین جهت ميتوان شاهد افزایش کارایي و کیفیت
خدمات ارائه شده به شهروندان بود .همچنین باعث ميشود تا شهرداریها فارغ از تصدیگریهای معمول صرفا به امر نظارت به
اجرای امور بپردازند .برخي از مهمترین انواع روشهای خصوصيسازی خدمات شهری ميتواند شامل توسعه خطوط مترو،
جمعآوری پسماندهای شهری ،احداث پارکینگهای طبقاتي و احداث مراکز تفریحي و سینما (پردیسهای سینمایي) باشد.
پیشنهاد ميگردد شهرداری تهران با پیادهسازی اصول حاکمیت شرکتي ،نسبت به جلب اعتماد بخش خصوصي در پروژههای
شهری اقدام نماید و از این توان بالقوه نهایت استفاده را ببرد.
 -2بهرهگیری از پتانسیلهای مشارکت شهروندان در تأمین منابع مالی :در بحث مشارکت شهروندان در تأمین منابع مالي
لازم برای ادارۀ کلان شهرها مسأله اساسي ،توجه به توزیع عدالت منابع درآمدی شهروندان است .یعني کساني که استفادۀ بیشتر و
گستردهتر از خدمات شهری دارند ،قاعدتاً بایستي پول بیشتری نیز به شهرداری بپردازند و بالعكس .این میزان کم و زیادی را در
هر صورت شهروندان بایستي بپذیرند و بدان تمكین کنند .برای مثال شهروندی که زباله تولید ميکند ،بایستي به میزان زبالهای
که تولید ميکند ،عوارض بپردازد ،حال آنكه فعلا اینگونه نیست.
 -6استقراض از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی :شهرداریها به منظور انجام پروژههای زیربنایي و زیرساختي
شهری ،مي توانند بخشي از وجوه موردنیاز را به شكل وام از مؤسسات مالي داخلي و خارجي دریافت نمایند .شهرداری تهران با
رجوع به این بازارها اقدام به اخذ وام جهت سرمایهگذاری در پروژههای شهری نماید و پشتوانه قوی برای پروژههای عظیم شهر
تهران فراهم آورد .از جمله مهمترین مؤسسات مالي ميتوان به بانک بینالمللي ترمیم و توسعه ،مؤسسه توسعه بینالمللي ،بانک

ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها43/

توسعه آسیا ،بانک توسعه اسلامي و در ایران بانک شهر اشاره کرد .استقراض از بانکها یک منبع نسبتا پایدار برای شهرداری
فراهم ميکند .زیرا دو معیار تداومپذیری و کمک به محیط زیست شهری در آنها وجود دارد.
 -2بهرهبرداری بیشتر از پتانسیلهای بانک شهر برای تأمین مالی پروژههای شهری :با گسترش تعداد شعبات بانک شهر در
سطح تهران ،قدرت نقدینگي شهرداری افزایش پیدا ميکند و از این طریق ميتواند برای پروژههای عامالمنفعه شهری تأمین اعتبار
کند .همچنین یكي از راهكارهای مهم ،گسترش شعبههای بانک شهر به شهرهای میاني ميباشد .از این طریق شهرداریهای سایر
شهرها نیز مي توانند به تدریج دارای خودکارآمدی شده و برای تأمین منابع مالي زیرساختهای شهری در تنگنا قرار نگیرند.
الزامات نهادی ،قانونی و نظارتی برای دستیابی به سیستم درآمدی و تأمین مالی پایدار
فقدان الزامات قانوني ،نهادی و نظارتي ،یكي از مهمترین ابعاد مشكلساز نظام تأمین مالي شهرداریهای ایران تاکنون بوده
است .زیرا نظام حقوقي و نهادی ناظر بر تأمین مالي شهرداریها در بسیاری از موارد ناکارا و ضعیف است .همچنین قوانین و
ضوابط مدون شده در این زمینه ،دارای ابهام فراوان ميباشد .جهت تحققپذیری راهكارهای ارائه شده در الگوی پیشنهادی ،دو
اقدام اساسي بایستي در نظام تأمین مالي شهرداریهای کشور صورت گیرد .اولي «تعریف سیستم اجرایي تأمین درآمدهای پایدار»
و دومي «تدوین لایحه و آییننامه اجرای صحیح تأمین درآمدهای پایدار» است که در ادامه به هر دو مورد اشاره ميگردد.
تعریف سیستم اجرایی تأمین درآمدهای پایدار
تدوین لایحه و آیین نامه نحوه اجرای صحیح تأمین درآمدهای پایدار به عنوان مهمترین اقدام :طرح جامع درآمدهای پایدار
شهرداری ،گام مثبتي در زمینه پایدارسازی نظام تأمین درآمد شهرداریها بود که به دلیل نداشتن ضمانت و قدرت اجرایي لازم،
در سیستم مدیریت شهری کشور نادیده گرفته شد و شهرداریها همچنان با روشهای ناپایدار قبلي کسب درآمد ميکنند .به
همین جهت ،تعریف مكانیزمهایي برای اجرای راهكارهای طرح جامع ،ضروری است.
زمینههای اصلي جهت تعریف سیستم اجرایي تأمین درآمدی و مالي پایدار عبارتند از:
 شناسایي و طراحي سیاستها ،استراتژیها و ابزارهای جدید مدیریت شهری با هدف بهبود کارایي ،اثربخشي و تساوی در
سیستمهای تأمین مالي شهری
 شناسایي و طراحي چارچوبهای رسمي و قانوني که سازمانهای مبتني بر اجتماع ،سازمانهای غیردولتي ،شخصي و خانگي
و بخش خصوصي را قادر به همكاری در تأمین مالي در راستای توسعه شهری و مسكن مينماید.
 انجام مطالعات و ارزیابي ابزارها و سیستمهای تأمین مالي شهری
 انجام اصلاحات و تغییرات سیاستي جهت تنظیم ارتباطات مالي بین دولتي برای ایجاد تعادل بین مسئولیتهای شهرداری با منابع
آنها
 تأمین خدمات مشاورهای فني جهت توسعه ظرفیت تأمین مالي و قدرت بخشیدن به سیستمهای تأمین مالي شهری.
تعریف سیستم نظارتی تأمین درآمدهای پایدار
علاوه بر تعریف سیستم صحیح اجرای درآمدهای پایدار ،تعریف سیستم نظارت بر اجرای آن نیز ضروری است تا اطمینان از
اجرای صحیح این قانون و امكان نظارت و پایش بر این فرایند فراهم شود،این اقدام ميتواند در دو بخش زیر صورت گیرد:
 تأسیس سازماني با عنوان سازمان نظارت بر تأمین مالي پایدار شهرداریها :این سازمان ميتواند به کلیه موارد ناشي از تخلف
شهرداریها از اجرای صحیح قانون تأمین درآمد پایدار نظارت داشته باشد.
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 تدوین لایحه و آییننامه نظارت بر اجرای صحیح تأمین درآمدهای پایدار :این آییننامه بایستي زیر نظر شهرداری و سازمان
نظارت بر تأمین مالي پایدار شهرداریها تدوین شده ولي برای اجرا به سازماني غیر از شهرداری واگذار شود تا امكان نظارت بر
آن فراهم باشد .پیشنهاد ميشود که آییننامه فوق به سازمان نظارت بر تأمین مالي پایدار شهرداریها واگذار گردد.

نتیجهگیری
منابع مختلف نظری و تجربي ،گویای یک موضوع مشترک در مسائل تأمین مالي شهری هستند و این موضوع آن است که
همه شهرداریها از یكسو دغدغه افزایش درآمدها و کنترل هزینههای خود را دارند و از سوی دیگر به دلیل محدودیت درآمدها،
امكان تأمین مالي بسیاری از پروژههای شهری را ندارند .بنابراین ،باید به دنبال یافتن ابزارها و الگوهای تأمین مالي برای تهیه
منابع لازم جهت انجام سرمایهگذاریهای شهری باشند .دومین چالش سیستم این است که این نظام زماني مطلوب خواهد بود که
در شرایط نوسانات منابع شهرداریها یا منابع دولتي ،تأمین درآمد شهرداریها برای کارکردها و مصارف مختلف ،تحت تأثیر این
تحولات قرار نگیرند .به منظور برونرفت از این دو چالش ،بایستي مدلي پیشنهاد ميشد که جوابگوی نیازهای مالي شهرداریها
بوده و به تدریج بتواند زمینه پایداری درآمدها و منابع تأمین مالي پروژههای شهری را فراهم آورد .این کار در پژوهش حاضر
برای شهرداری تهران صورت گرفت .بدین صورت که ابتدا به ارزیابي نظام درآمدهای و تأمین مالي شهرداری تهران در وضع
موجود پرداخته شد .سپس الگوی مطلوب پایدارسازی این نظام در قالب دو مدل پیشنهادی ارائه گردید.
نتابج ارزیابي از وضعیت موجود کدهای درآمدی شهرداری تهران نشان داد که در دوره زماني مورد مطالعه ()3134-3134
شهرداری تهران به میزان  33درصد از منابع ناپایدار و ناسالم 40 ،درصد از منابع نسبتا پایدار و تنها  44درصد از منابع سالم و
پایدار کسب درآمد کرده است .از این رو سیستم تأمین درآمدی شهرداری در وضع موجود کاملا ناپایدار و مبتني بر شیوههای
ناسالمي همچون فروش تراکم ،جریمه تغیر کاربری ساختمان ،جریمه حذف پارکینگ و جریمه تخلفات ساختماني است .الگوی
اول شامل دو رویكرد «کنترل ،کاهش و حذف تدریجي منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم» و «مدیریت ،بهبود و افزایش نقش منابع
درآمدی پایدار» بود .الگوی دوم نیز بر ارائه روشهای جدید جهت ورود شهرداریها به بازارهای مالي و پولي تأکید داشت.

منابع و مآخذ
 آخوندی ،فریدون ( ،)3133نقش پایداری درآمد شهرداریها در تحقق اهداف توسعه شهری .اقتصاد شهر ،سال چهارم ،شماره  ،36صص .41-40
 افشاری ،محمد ( .)3133ویژگيهای اساسي مالیات بر ارزش افزوده به عنوان منبع درآمد قابل اتكا برای شهرداریها ،اقتصاد شهر ،شماره ،37
صص .13-46
 اکبری ،نعمت الله ،موذن جمشیدی ،هما ( ، )3134مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها (مطالعه موردی کلان شهر
اصفهان) ،پنجمین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری ،مشهد.
 اکبری ،نعمت الله ،یارمحمدیان ،ناصر ( ، )3133محاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختماني (مطالعه موردی:
شهرداری اصفهان)  ،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ،شماره اول ،صص 301-333
 بازرگان ،عباس ،حجازی یوسف،اسحاقي ،فاخته ( ، )3136فرآیند اجرای ارزیابي دروني ،تهران ،نشر دوران.
 بصیری پارسا ،نیره ،اکبری ،نعمت ا ، )3133( ...پایداری درآمد شهرداری ها و توسعه شهری پایدار :مطالعه موردی شهر همدان ،نخستین همایش
توسعه شهری پایدار ،تهران.
 بنار ،شكرالله ( ، )3134تأمین مالي خارجي پروژههای شهری و کارآیي خدمات شهری (مطالعه موردی :شهرداری تهران)  ،رساله دکتری ،رشته
علوم اقتصادی ،دانشگاه پیام نور ،تهران
 حبیبنیا ،علي ،شاهمرادی ،هارموني ( ، )3133صندوق سرمایهگذاری مشترک ابزاری کمكي برای سرمایهگذاران کوچک ،مجموعه مقالات
کنفرانس بین المللي توسعه نظام مالي در ایران.

ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها41/
 حسنزاده ،علي ،خسروشاهي ،پرویز ( ، )3133الگوی تأمین مالي کارآمد برای شهرداریهای کلانشهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران) ،
پژوهشكده پولي و بانک مرکزی ،همایش مالیه شهرداری.
 دانش جعفری ،داود،کریمي ،سمانه ( ، )3130مطالعه تطبیقي منابع درآمدی و تأمین مالي شهرداری تهران با تعدادی از شهرهای مهم جهان .اقتصاد
شهر ،شماره  ،33صص .13-47
 دانش جعفری ،داود ،باباجاني ،جعفر،کریمي اسبوئي ،سمانه ( ، )3131ارزیابي پایداری منابع مالي و درآمدی شهرداری تهران ،فصلنامه اقتصاد و
مدیریت شهری ،شماره  ،4صفحات .17-33
 زنگنه شهرکي ،سعید ،حسیني ،سیدعلي ( ، )3134مدیریت اقتصادی شهر با تأکید بر مالیات محلي و متغیرهای مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر
تهران)  ،اقتصاد و مدیریت شهری ،سال اول ،شماره  ،4صص .304-34
 زیاری ،کرامت اله ،مهدی ،علي ،معصومه مهدیان بهنمیری ( ،)3134مطالعه و شناخت منابع مالي و ارائه راهكارهایي برای بهبود پایداری درآمد
شهرداریها ،مورد پژوهش شهرداری شهر مهاباد ،مدیریت شهری ،دو فصلنامه مدیریت شهری ،شماره  ،13صص .347-304
 شرزهای ،غلامعلي ( ،)3134شناخت و تحلیل پایداری اقلام درآمدی شهرداریهای کشور ،دوفصلنامه مدیریت شهری ،شماره  ،40صص .14-41
 شرزهای ،غلامعلي ،ماجد ،وحید ( ،)3130تأمین مالي پایدار شهر ،چگونگي تأمین مالي به منظور توسعه پایدار شهر ،دوفصلنامه مدیریت شهری،
شماره ویژهنامه بهار و تابستان ،صص.136-433
 طباطبائينژاد ،سیدمحمد ،طباطبائينژاد ،سیدعلي ( ،)3130آسیب شناسي حقوقي منابع مالي در پروژههای عمراني شهری ،مجموعه مقالات چهارمین
همایش مالیه شهرداری .مشكلات و راهكارها ،تهران.
 عباسي ،سهیل ( ، )3134تامین مالي از طریق سرمایه گذاری جمعي :روش ها؛ بسترها و انگیزه ها ،مجموعه مقالات ششمین کنفرانس توسعه نظام
تامین مالي در ایران.
 فرجي ملائي ،امین ،عظیمي ،آزاده ( ، )3130تحلیلي بر درآمدهای پایدار شهرداریها (نمونه موردی شهر بوئئین زهرا)  ،اقتصاد شهر ،شماره ،34
صص .44-33
 مرکز مطالعات و برنامهریزی شهری تهران ( ،)3131پیشنویس قانون جامع مدیریت شهری ،شهرداری تهران.
 معاونت مالي و اداری اداره کل تشخیص و وصول درآمد ( ،)3136طرح جامع درامدهای پایدار و سایر منابع مالي شهرداری تهران ،مصوبه شصت
و چهارمین ،شصت و ششمین و شصت و هشتمین جلسات رسمي -علني فوق العاده و عادی شورای اسلامي شهر تهران ،دوره سوم ،تهران.
 موسوی ،سید مصطفي ( ،)3133روندها و ساختار مالي شهرداریها ،مجموعه مقالات پنجمین همایش مالیه شهرداری ،مشكلات و راهكارها (با
رویكرد اقتصاد مقاومتي)  ،تهران.
 موسوی ،میرنجف ،سعیدآبادی ،رشید ،باقری کشكولي ،علي ( ،)3133راهكارهای مدیریت مالي شهرداریها با استفاده از مدل  SWOTمطالعه
موردی :شهر تفت ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطي ،سال دوم ،شماره  ،3صص .36-3
 نادی قمي ،ولي ( ،)3133مروری بر روشهای تأمین مالي شهرداریها با نگاهي به ابزارهای جدید تأمین مالي ،مجموعه مقالات پنجمین همایش
مالیه شهرداری ،مشكلات و راهكارها (با رویكرد اقتصاد مقاومتي) ،تهران.
 هادی زنوز ،بهروز ( ،)3133برنامهریزی راهبردی شهر تهران ،طرح مطالعاتي اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران ،معاونت هماهنگي و برنامهریزی
شهرداری تهران.
 هاشمي ،سیدمناف ،بصیرت ،میثم ،مظلومي ،مهرداد ( ،)3133راهكارهای دستیابي به نظام درآمدی مطلوب کلان شهرها با جهتگیری تحقق توسعه
پایدار شهری ،مجموعه مقالات پنجمین همایش مالیه شهرداری ،مشكلات و راهكارها (با رویكرد اقتصاد مقاومتي) ،تهران.
 وان دیک ،ماین پیتر ( ،)3134مدیریت مالي شهر :دسترسي شهردایها به بازارهای سرمایه ملي و بین المللي برای تامین مالي زیرساختهای
شهری ،ترجمه محمد رضا معیني ،مدیریت شهری ،شماره  ،31صص .44-33
 یگانگي دستگردی ،وحید ( ،)3130نگاهي به نقش آژانسهای توسعه شهری در تأمین منابع مالي شهرداریها ،مجله اقتصاد شهر ،شماره  ،34صص
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