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  چكيده

شهرهايي كه درآمد كافي نداشته باشند به از دست دادن خودمختاري و وابستگي به بودجه 
ها شهرداري(كنند و اين امر موجبات دخالت دولت در امور متوليان شهري ملي گرايش پيدا مي

ها براي انجام بهتر وظايف واگذار شده به آنها عالوه بر اين شهرداري. آوردرا فراهم مي) و شوراها
اند و آنها مستقيماً در ارتباط با مردمكه خدمات ارائه شده توسط  واقعيتو با در نظر گرفتن اين 

. ندمنابع درآمدي پايدار آورد، نيازمنداين امر نيز موجبات حساسيت بيشتر مردم را فراهم مي
در اين راستا، با توجه به . ندمنابع از دوجنبة قانوني بودن و پايدار بودن حائز اهميت فراواناين 

، پژوهش؛ هدف اين استها، عوارض هاي مهم منابع درآمدي شهردارياينكه يكي از سر فصل
ها در وضع عوارض جديد براي تامين مالي و قانوني بررسي حدود اختيارات شوراها و شهرداري

تحليلي بوده و ابزار  - روش تحقيق توصيفي .استها وارض دريافتي توسط شهرداريبودن ع
بر اساس نتايج  تحقيق، . استاي و بررسي اسناد و مدارك گردآوري اطالعات مطالعات كتابخانه

ها و قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و موادي از قانون شهرداري
انون موسوم به تجميع عوارض، وضع و اخذ عوارض جديد را بر عهده انتخاب شهرداران و ق

عالوه بر اين، قانون اساسي نيز با تأكيد بر اينكه شوراها . ها گذاشته استشوراها و شهرداري
اما در مورد . گيري و اداره امور كشور هستند بر اين امر صحه گذاشته استيكي از اركان تصميم

ها، تنها مورد غير قانوني بر اساس آنچه در قوانين تي توسط شهرداريقانوني بودن عوارض درياف
كه عالوه بر غير قانوني بودن با مباحث توسعه پايدار نيز در تضاد  استآمده، فروش تراكم مازاد 

  . است
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  مقدمه 
زيرا . گيردهاي اجتماعي قرار ميها، در رده نظامبندي نظاممديريت شهري از نظر ردهنظام 

. متشكل از تعداد زيادي افراد بوده، داراي ساخت سلسله مراتبي و تقسيم كار دقيق است
- ترين مسأله نظام مديريت شهري را تشكيل ميقسمت مهم اين نظام امور مالي است كه مهم

از اين رو در برخي . اين نظام تا حد زيادي به وضع مالي آن بستگي دارد دهد و درجه استقالل
باشند، اگر هم داراي قدرت و نهايي كه داراي منابع درآمد كافي شهرداري":از منابع آمده است

- در بسياري از كشورها، يكي از مهم....نخواهند بودامور اختيار زيادي باشند، قادر به انجام موثر 

امور . "جويي براي افزايش درآمد استهاي محلي، چارهها و حكومتاي شهرداريهترين مسأله
بر ). 29: 1382سعيدنيا، ( اندازدمالي در مديريت شهري، همانند قلب، خون را به جريان مي

شهرهايي كه درآمد كافي نداشته باشند به از «: اندهمين اساس است كه پيتر هال و فايفر گفته
خودمختاري مالي . كنندري و وابستگي به بودجه ملي گرايش پيدا ميدست دادن خودمختا

بطور كلي ساختار مالي ). 414: 1388هال و فايفر،(» مبناي دموكراسي قدرتمند و پايدار است
ها و كفه درآمدها كفه هزينه: حكومت محلي از دو كفه تشكيل شده است كه عبارتند از

در . گيرندكفه دوم يعني درآمدها مورد بحث قرار مي پژوهش، كه در اين )150: 1386مقيمي،(
- حكومت 1سالمت مالي چرا كه است،ز سالمت مالي حائز اهميت فراوان بحث از امور مالي ني

هاي محلي موفقيت براي حكومت 2تواند معيار غاييسالمت مالي نمي. نداهاي محلي بسيار مهم
خواهند  3كيفيت خدمات عمومي  متحمل خساراتياما بدون شرايط مالي سالم ميزان و . باشند
فقط به اين دليل حكومت محلي  سالمت مالياهميت . (Honadle et al,2004:1)» شد

داليل . تامين مالي خدمات مورد نياز است براي 4در ارتباط با توانايي مقامات منطقهنيست كه 
ي حوذه نفوذ خود را بهبود خواهند تا سالمت مالزيادي وجود دارد كه چرا رهبران محلي مي

براي مقامات حكومت محلي وجود دارد تا براي بهبود سالمت مالي  5داليلي اجباري. ببخشند
داليل . دهندگان دوباره انتخاب شوندخواهند توسط رايتالش كنند، فقط اين نيست كه آنها مي

لي در تصميمات ديگري كه چرا برقرار كردن سالمت مالي مهم است شامل تاثيرات سالمت ما

                                           
1 - fiscal health 
2 - ultimate measure 
3 - suffer 
4 - jurisdictions 
5 - compelling reasons 
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، تصميمات مكانيابي كسب و كار و توسعه اقتصادي، انعطاف سازماني 1مكانيابي صاحبان خانه
كيفيت و  پذيري حكومت محلي، ارائه خدمات باحكومت محلي و كيفيت منابع انساني، رقابت

  . (Honadle et al, 2004: 4)... تنوع در خدمات ارائه شده، و 
سالمت مالي يكي توجه كردن به مباحث درآمدهاي پايدار و  در اين تحقيق، منظور از

طرح درآمدهاي پايدار و "طبق متن مصوبه . استديگري قانوني بودن درآمدهاي اخذ شده 
آن دسته از درآمدهاي «درآمد پايدار عبارت است از  "ساير منابع مالي شهرداري تهران

ات بودن و حداقل در كوتاه مدت دچار داراي ثب(پذيري تداوم - 1: شهرداري كه از خصايص آن
كسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رويكرد عدالت (مطلوب بودن  - 2، )نوسانات شديد نشوند

اي وارد محوري شود و به ساختارهاي زيست محيطي، كالبدي، اجتماعي و اقتصادي شهر لطمه
مپا با گسترش مخارج پايه درآمدي در طي زمان بزرگ شود و ه(پذيري انعطاف - 3، )نياورد

- برخوردار باشند و براي وصول آن بتوان برنامه) گسترش يابد تا از مضيقه مالي اجتناب شود

منظور از قانوني بودن اين است كه منابع درآمدي بايد . »هاي اجرايي الزم را تعريف كردريزي
ميت سالمت مالي بنابراين با توجه به اه. دنطبق قانون و با مبنا قرار دادن آن بدست بياي

اين نوشتار به بررسي يك بعد از سالمت مالي منابع ) در ايران شهرداري(حكومت محلي 
پردازد و بر همين درآمدي شهرداري يعني توجه به مباحث قانوني بودن با تاكيد بر عوارض مي

بر  اساس، اين موارد كه قوانين مصوب موجود، اختيارات الزم براي وضع و اخذ عوارض جديد را
ها در زمينه اخذ عوارض براي تأمين ها و شوراها گذاشته است يا نه؟ و شهرداريعهده شهرداري

  .گيرند؟ مد نظر قرار ميندتا چه حد پايبند به قوانين موجودمنابع مالي 

  
  تحقيق شناسيروش

س روش اساس هدف و ماهيت تحقيق كاربردي و بر اساروش تحقيق در اين مطالعه بر
بر همين اساس، ابتدا با بررسي منابع مبادرت به تدوين . استتحليلي  - استفاده توصيفي

اي و بررسي ابزار گردآوري اطالعات نيز مطالعات كتابخانه. چارچوب نظري تحقيق شده است
مرور قوانين در (با مراجعه به متون و بررسي اسناد و مدارك  بنابراين. اسناد و مدارك بوده است

سعي در يافتن پاسخ مناسب به ) هامينه مستندات قانوني مربوط به منابع درآمدي شهرداريز
، تالش براي پاسخگويي به پژوهش حاضرگاه اصلي تكيهدر نتيجه، . سواالت زير شده است

  :استسواالت زير 
قوانين مصوب موجود، اختيار الزم براي وضع و اخذ عوارض جديد را بر عهده  - 1

  شوراها گذاشته است يا نه؟ها و شهرداري

                                           
1 - homeowner location decisions 
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تا چه حد پايبند به قوانين ها در زمينه اخذ عوارض براي تامين منابع مالي شهرداري - 2
 ؟ندموجود

  پيشينه تحقيق
بهبود  در پايدار مالي منابع تأمين نقش اي به بررسيدر مقاله) 1391(منتظري و خدايي 

 درآمدي منابع بررسي به ابتدا منظور بدين. اندپرداخته شهري مديريت درآمدي منابع

 كشورمان هايشهرداري با آنها مقايسه و توسعه حال در و توسعه يافته هاي كشورهايشهرداري

 هايمشاركت طريق از شهري هايپروژه تأمين در پايدار منابع مالي نقش سپس اند،پرداخته

 مورد پايدار، درآمدهاي به شهرداري دستيابي نهاد و شهري هايحوزه در خصوصي -عمومي

 با هاشهرداري نظام درآمدي اصالح منظور به راهبردهاي زير پايان در و قرارگرفته است ارزيابي

 مالى روابط درآمد، تنظيم وصول و تشخيص نظام: شده است ارائه تهران شهر بر ويژه تأكيد

عوارض ( شهرى هاىدارايى از درآمد كسب خدمات، نظام بهاى شهردارى، گرفتن و دولت
 و ترابرى هاىفعاليت از درآمد كسب خارجى، نظام و داخلى بازارهاى به ، دسترسى)نوسازى

 كسب عوارض بهينه گذارىو سياست شهر اقتصادى هاى فعالي از درآمد ترافيك شهرى، كسب

آنچه . شهري خدمات ارائه و هاى توسعه فعاليت از برآمده افزوده عوارض گرفتن پيشه، نظام و
همچنان كه (گذاري تام در پژوهش فوق قابل تأمل است اين كه در صورت وجود اختيار سياست

، در راستاي دريافت عوارض كسب و پيشه و مواردي از اين )قانون به شهرداري واگذار كرده
در نتيجه . نمايدحل براي افزايش درآمد شهرداري، منطقي نميدست، ذكر اين امر به عنوان راه

گذاري در حوزه عوارض از اختيار ها در راستاي سياستاستدالل كرد كه شهرداريتوان مي
  .چنداني برخوردار نيستند

تأمين مالي پايدار شهر؛ چگونگي تأمين "پژوهشي به بررسي ، در)1390(اي و ماجد شرزه
حليل حاكي از آن است كه بخش نتايج ت. اندپرداخته"مالي به منظور توسعه پايدار شهري

هيم پايداري و مطلوب بودن هاي كشور، با مفااي از درآمدهاي حاصله توسط شهرداريعمده
در حالي كه منابع پايدار همچون . شونديم كسبو عمدتا از منابع ناپايدار ي ندارند همخوان

روش خدمات بطور نسبي عوارض نوسازي، ماليات بر زمين و مستغالت و درآمدهاي حاصله از ف
اند، تمركز بر درآمدهاي ناپايدار از جمله عوارض فروش تراكم، عوارض تخلفات مغفول مانده

ي تواند در اين امر م. اندش دادهسهم خود را در كل درآمدها افزاي ،ساختماني و جرائم ماده صد
 صورت دستيابي به ها به درآمدهاي ناپايدار را نهادينه نمايد كه در اينبلندمدت اتكا شهرداري

لذا ضروري است به منظور برخورداري از درآمدهاي . سازددار شهري را ناممكن ميتوسعه پاي
هاي سپس آنها را با مالك گيري اقالم درآمدي تعريف وابتدا ماهيت و نحوه شكل ،پايدار

كيفيت محيط شهري و توسعه سالمتي روحي و جسمي شهروندان و حفظ . پايداري سنجيد
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ريزي صحيح و وندان در بلندمدت نياز به برنامهخدمات به شهر ها براي ايجاد و ارائهزيرساخت
دقيق در جهت كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار و حركت به سوي اتكا به درآمدهاي پايدار 

ها در راستاي وصول درآمدهاي پايدار اين امر جز با واگذاري اختيارات قانوني به شهرداري .دارد
  .محقق نخواهد گرديد

افزايش  بر مؤثر عوامل بررسي "نيز در پژوهشي به ،)1390(دهاقاني و طباطبايي  وليخاني
 يا و پرداختن به اعتقاد آنها. اندمبادرت نموده "پرداخت عوارض شهرداري به شهروندان تمايل

 اقتصادي، سياسي، از شرايط و است اجتماعي كنش يك و رفتار يك متاثر ازنپرداختن عوارض 

 عوامل به بررسي در اين امتداد، پژوهش فوق .پذيردتاثير مي و محيطي قانوني اجتماعي،

 شهرداري منطقه در عوارض پرداخت به شهروندان برتمايل قانوني مؤثر و اجتماعي اقتصادي،

 متشكل از ،جامعه آمارياز  سطح دو شامل پژوهش .است يافته اختصاص تهران شهرداري 21
 هايافته از حاصل نتايج. است منطقه اين شهروندان همچنين و 21 يمنطقه شهرداري كاركنان

 به عوارض پرداخت در شهروندان تمايل بر اجتماعي و اقتصادي است كه عوامل آن بيانگر

  .داشته است را تأثير قانوني كمترين عوامل در اين ميان ، و بوده مؤثر شهرداري
صكوك اجاره؛ ابزاري "بررسي موضوع اي به نيز در مقاله ،)1391(و همكاران  سليمي فر

هاي هدف اين مقاله، مروري بر روش .اندپرداخته"هاي شهريكارآمد جهت تأمين مالي پروژه
به ) صكوك(آيا اوراق اجاره «: ري ها و يافتن پاسخ اين سوال استموجود تامين مالي شهردا

نتايج اين مقاله كه با » ست؟هاي شهري اكارآمدي براي تامين مالي پروژه لحاظ اقتصادي، ابزار
هاي عملياتي صكوك به دست آمده است، ضمن ارائه مدل كاربردي -به كارگيري روش توصيفي

و اند دي ابزاري مناسب براي تامين ماليكه اين اوراق از لحاظ اقتصاگر آن است اجاره، نشان
پروژه هاي عمراني و  توانند منابع مالي مناسبي جهت اجرايابزار ميها با كمك اين شهرداري

  .زيرساختي بدست آورند
نيازها و بررسي پيش پژوهشي ضمن معرفي ابزارهاي تأمين مالي به، در )1389(مهرباني 

چنين و  اختهدپرهاي شهرداري الزامات براي موفقيت اين ابزارها در جهت تأمين مالي پروژه
رفت از تنگناهاي مالي، دستيابي  ترين راهكار شهرداري براي برونكه اساسي گيري كردهنتيجه

  .به بازار مالي كارآمد و پويا و حاكميت شركتي است
به  "تأمين مالي صنعت بهسازي و نوسازي شهري"اي با عنوان در مقاله) 1387(آييني 

ن اي اشاره بههاي خرد و كالن به اين صنعت پرداخته و با هاي ورود سرمايهشرطبررسي پيش
ها و مسائل با ويژگي مشتركها و مختصات ويژگي وسازي شهري، داراينكته كه بهسازي و ن

- نوسازي شهري مي كه بهسازي و كندگيري ميچنين نتيجه، است بخش مسكن و ساختمان

معمول  هايراهكار عالوه بر اين موارد .گذاري مطرح شودتواند در قالب يك صنعت قابل سرمايه
ي طرح  ي تهيه هاي دولت در زمينه ها، كمك تأمين منابع مالي از جمله منابع داخلي شهرداري
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بهسازي و نوسازي شهري و بازگشايي معابر و ايجاد فضاهاي عمومي، گرفتن تسهيالت بانكي، 
وژه، راهكارهاي نويني مانند انتشار سهام پرنموده و در نهايت  يانتشار اوراق مشاركت را يادآور

گذاري با عايدات  ي شهري، انتشار اوراق سرمايه گذاري توسعه هاي سرمايه تشكيل شركت
هاي شهرداري را نيز  هاي فيزيكي و ساختمان دارايي  انتشار اوراق بهادار به پشتوانهتصادفي، 
  .است كردهپيشنهاد 

  ها در اقتصاد شهر، كاالها و خدمات عمومينقش شهرداري
اول، : هاي اقتصادي دولت را به سه دسته تقسيم كرده استستسيا) 1980(ماسگريو

هاي پولي و مالي براي كنترل بيكاري و تورم؛ دوم، هاي تثبيت كننده، همانند سياستسياست
هاي انتقالي براي تعديل درآمد در جامعه؛ هاي توزيع درآمد، از قبيل ماليات و پرداختسياست

مسئوليت ). االيي توليد شود و چگونه توليد شودچه ك( هاي تخصيص منابعسوم، سياست
پولي و (ها هاي تثبيت كننده به عهده دولت مركزي است؛ زيرا ابزار اين نوع سياستسياست

در اختيار دولت مركزي است و بسياري از مخارج دولتي بر روي كاالهاي خارج از ) مالي
) شهرها( ت هم در سطح محليهاي توزيع درآمد دولسياست. شودمحدوده شهرها انجام مي

به (گيرد؛ زيرا اگر دولت محلي اقدام به گرفتن ماليات بيشتر از افراد با درآمد باال انجام نمي
شهرداري در توليد و . كند، آنها از اين شهر خاص مهاجرت خواهند كرد) منظور تعديل درآمد

عابدين دركوش، (ارد نقش محوري د) سياست سوم(عرضه بسياري از خدمات و كاالهاي محلي 
براي ارائه بهتر و مستمر خدمات عمومي توجه به مباحث سالمت  قابل تأمل است). 7: 1382

در يك مرور  Houبا لحاظ كردن اين نكته است كه . مالي از اهميت شاياني برخوردار است
تي نقش ذا« كند كهگيري ميچنين نتيجهها در اياالت متحده جمعي از مديريت مالي حكومت

هاي محلي در اقتصاد محلي و در ارائه خدمات عمومي اساسي نيازمند اين دولت و حكومت
  .(Hou,2003:63)» پايداري و سالمت مالي خود را حفظ كنند ،است كه آنها به صورت فعال

شان ميزان اول اينكه مصرف: اندكاالها و خدمات عمومي محلي داراي سه مشخصه
توان مانع استفاده كساني شد كه براي آن كند؛ دوم اينكه نمينميموجودي را براي ديگران كم 

؛ سوم اينكه منافع آن )شودآنچه از آن تحت عنوان سواري مجاني ياد مي( كنندپرداخت نمي
مطابق متن مصوبه ).  8: 1382عابدين دركوش، (محدود به مكان جغرافيايي كوچكي است 
مالي شهرداري تهران، خدمات عمومي عبارت است از  طرح جامع درآمدهاي پايدار و ساير منابع

مجموعه خدماتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده آنها وجود ندارد و مورد مبادله قرار «
 .»شودگيرد و يا استفاده يك شخص از اين خدمات مانع استفاده ديگري از آنها نمينمي

) 1 :شونددو گونه خالص و ناخالص تقسيم ميپذيري به كاالهاي عمومي از حيث ميزان رقابت
اين نوع كاالها كامالً رقابت ناپذيرند، بطوريكه استفاده يك فرد از آن : كاالهاي عمومي خالص

شود، كه نمونه روشن آن خدمات دفاعي نميآن كاال، سبب محروميت همزمان ديگران از منافع 
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مصرف اين كاالها تا حدودي : مومي ناخالصكاالهاي ع) 2. و انتظامي يا راديو و تلويزيون است
كه استفاده يك فرد از آن كاال سبب محروميت همزمان ديگران از  پذير است، بطوريرقابت

- اين كاالها به دليل رقابت. دهدسرانه را كاهش مي ،شود، اما مقدار آن منافعنميآن منافع 

نه روشن آن، فضاهاي سبز عمومي، شان، در معرض پديده تراكم قرار دارند كه نموپذيري نسبي
 ها و معابر، خدمات عمومي همچون واحدهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي استخيابان

آنچه در واقعيت وجود دارد بيانگر اين  ).55: ، جلد دوم1383كاظميان و سعيدي رضواني، (
در راستاي  است كه با انجام اصالحات اداره امور عمومي كه تحت عنوان مديريت دولتي نوين

كارآمدتر و پاسخگوتر كردن بخش عمومي به تبعيت از بخش خصوصي است، كاالهاي خصوصي 
هاي متولي بخش عمومي ارائه ديگر مثل سابق از گستره چنداني برخوردار نيستندو سازمان

اند كه در وسط طيف كاالهاي عمومي خالص و كاالهاي خصوصي قرار كننده كاالها و خدماتي
  .گيرندمي

  
  انواع قوانين مرتبط با وظايف شهرداري از نظر شكلي و محتوايي

الزام به رعايت قانون توسط همه مخاطبان در همه قوانين و براي مخاطبان گوناگون به يك 
- توان به صورت يك طيف در نظر گرفت كه از الزامميزان الزام در قوانين را مي. اندازه نيست

مطابق با نظريه آقاي كاتوزيان، قوانين از . شودبندي ميها تقسيمترين نوع آنآورترين تا اختياري
بندي بيشتر در اين تقسيم. شونداين نظر به دو گروه عمده قوانين آمره و تكميلي تقسيم مي

قوانين آمره به . توان آن را به حقوق عمومي نيز تسري دادحقوق خصوصي جاري است؛ اما مي
، »مكلف«هايي چون آمريت در آنها نهفته است و با عبارت شوند كه وجهقوانيني اطالق مي

ا تشكيل داده است؛ ها رعمده قوانيني كه وظايف شهرداري. شوندمقيد مي» ملزم«و  ،»موظف«
برخي از . به عنوان مثال، شهرداري مكلف به حفظ نظافت و زيبايي شهر است. ندااز اين نوع

اين قوانين بطور صريح و يا ضمني از چارچوب . نداقوانين آمره، مشروط به امر ديگري شده
  .كنندتبعيت مي» ....آنگاه شهرداري مكلف است... اگر«امري و به صورت  - هاي شرطيگزاره

در مقابل قوانين آمره، قوانين تكميلي قرار دارند كه اجراي آنها وابسته به تشخيص 
اين قوانين معموالً با . اجرايي استاساس توان مالي، فني و مديران و كارشناسان شهرداري بر

اين . ندكگيري را اعطا مي، به شهرداري اختيار تصميم»مجاز است«و » تواندمي«هاي عبارت
قوانين تكميلي نيز . است و وجه تسميه آنها نيز از همين روبوده  قوانين مكمل قوانين آمره
ها در اين قوانين نيز گزاره. ندتوانند مشروط به تحقق امر ديگري شوهمچون قوانين آمره مي

قوانين مشروط در طيف قوانين، مجازترين نوع . وجود دارد» ....تواندآنگاه شهرداري مي...اگر«
وجود اين طيف به معناي آن نيست كه وظايف ناشي از قوانين تكميلي و . آيندآنها به شما مي
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خود داراي الزامات كافي است  مشروط از عهده شهرداري ساقط است، بلكه اين قوانين در جاي
هاي زندگي شهري و اختيارات موجود در متن قوانين دست مجريان را در برخورد با پيچيدگي

درصد از وظايف شهرداري در گروه قوانين  64بندي، بيش از مطابق با اين تقسيم. گذاردباز مي
تكميلي و  ه از جمله قوانينبقي. درصد در گروه قوانين آمره مشروط قرار دارند 20آمره و حدود 

  ).33- 32: ، جلد سوم1383كاظميان و سعيدي رضواني، (اند تكميلي مشروط

  هاوظايف شهرداري
هاي بسياري هاي حاكم بر كشور به دگرگونيها در طول زمان و حسب نظامقانون شهرداري

در حال حاضر بطور كلي . دچار گرديده است و به تبع آن وظايف آن نيز كم و زياد شده است
  .ها را به پنج گروه تقسيم كردمي توان وظايف شهرداري

وظايف  - وظايف نظارتي و حفاظتي؛  د - وظايف خدماتي؛ ج - وظايف عمراني؛ ب - الف
  ).54: 1385كاميار، (مديريت منابع  - رفاهي؛ ه

  :ها، وظايف عمده شهرداري عبارت است ازقانون شهرداري 55مطابق ماده 
 هاي عمومي، مجاري آب و توسعه معابر در ها، باغها، ميدانها، كوچهايجاد خيابان

 حدود قوانين موضوعه؛

 ها و فاضالب و تنقيه تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب
 قنوات مربوط به شهر؛

 هاي منصوب قبل؛آزادسازي معابر و اماكن از دكه 

 و نخاله و فضوالت ساختماني و مواد رسوبي هايي براي تخليه زباله تامين محل
 ها و نظاير آن؛فاضالب

 ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها؛ 

 اتخاذ تدابيري براي حفاظت از شهرها از خطر سيل و حريق و جزء آن؛ 

 توقف وسايط نقليه و هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و تهيه و تعيين ميدان
 نظاير آن؛

 هاي عمومي؛ها و توالتها و پاركاحداث كشتارگاه و ميدان 

 روها و جزء اينها؛روها و پيادهها و آسفالت كردن سوارهساختن خيابان 

 قانون شهرداري 111، 110، 103، 99، 96، 85، 84، 68ساير وظايف مذكور در مواد -

 .ها

اي هشت وظيفه. دهندها وظايف خود را يكسان انجام نمييبا اين همه تقريباً همه شهردار
  :ها آنها را به انجام مي رسانند عبارتند ازدرصد شهرداري 80كه بيش از 
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روسازي؛ احداث و نگهداري پارك و فضاي گذاري و آسفالت معابر؛ پيادهزيرسازي، جدول
شهري؛ صدور پروانه ساختمان؛ آوري و دفع بهداشتي زباله؛ نظافت معابر و اماكن عمومي؛ جمع

و برخورد قانوني با تخلفات ساختماني؛ جلوگيري از سد معبر  100تشكيل كميسيون ماده 
 ).36: ، جلد دوم1383كاظميان و سعيدي رضواني، (

شهروندان همه انواع خدمات محلي شامل آموزش، سالمت عمومي، حمل و نقل، 
بر مقامات محلي براي  را مطالبه كرده و جتماعيخيابان، تفريح و سرگرمي، بهداشت و خدمات ا

عالوه بر اينها، . (Honadle et al,2004:8)كنند ها فشار وارد ميگذاري در اين برنامهسرمايه
كه در اند ريزي شهريهاي مديريتي و برنامهانتظارات مردم افزايش يافته و خواهان سيستم
). 204: 1381مرادي مسيحي،(و مسئول باشند  دسترس بوده و در مقابل نيازهاي آنها پاسخگو

ها به مردم در اين اين در حالي است كه با توجه به ارائه مستقيم خدمات توسط شهرداري
با در نظر گرفتن اين موارد و افزايش روزافزون مطالبات . گرددها حساسيت نيز بيشتر ميزمينه

وظايف و ارائه خدمات بهتر نياز به تامين براي انجام اين  دهايياچنين نه ،هامردم از شهرداري
براي تامين مطابق با قوانين ها وجوهي كه دولت و شهرداري. اعتبار و تامين مالي مناسب دارند
  .شودكنند، تحت دو عنوان ماليات و عوارض وصول ميهزينه وظايف مذكور دريافت مي

حقوقي، براي  ماليات عبارت از وجوهي است كه برحسب درآمد اشخاص حقيقي يا
شود اساس قانون تعيين ميگردد و ميزان آن برهاي دولت دريافت ميتامين هزينه

كلمه عوارض به صيغه جمع به معني نوعي باج است كه فرق عمده ). 29: 1382جمشيدزاده، (
هايي كه يك موسسه با ماليات در اين است كه به عنوان جبران هزينه) در غالب مصاديق(آن 

شود و ممكن دريافت مي) در مقابل انجام كار يا خدمت(كند مي) داري يا شهرداريا(عمومي 
مستقيم از مصوبات مجلس باشد، چنانكه عوارض گمركي غالباً بطور است مستقيماً يا غير

بر طبق متن مصوبه طرح جامع ). 134: 1385كاميار، (است مستقيم از مصوبات مجلس 
مبلغي كه «الي شهرداري تهران، عوارض عبارت است از درآمدهاي پايدار و ساير منابع م

شهرداري از اشخاص حقيقي يا حقوقي مطابق اختيارات قانوني براي تامين مخارج عام و خاص 
  . »نمايدهاي تشويقي يا بازدارنده اخذ ميو يا اعمال سياست

  هامنابع درآمدي شهرداري
هاي مرتبط با اين امر از جمله وظايف ريزي اقتصادي و مديريت مالي و نيز فعاليتبرنامه

هاي اخير از اهميت و ها است كه ماهيت و كيفيت انجام آن به ويژه در سالستادي شهرداري
شود كه ضرورت نظري انجام اين وظيفه از آنجا ناشي مي. تاثير بيشتري برخوردار شده است

از » مديريت مالي شهر«وظيفه شهرداري به عنوان سازمان محلي مسئول اداره امور شهر، طبعًا 
گذاري شهري را نيز بر هاي توسعه اقتصادي و گسترش سرمايهها و مكانيزمطريق اعمال روش

. را نيز متقبل گردد» مديريت و تامين مالي شهرداري«عهده دارد تا بتواند در همين چارچوب 
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توان به دو دسته مي به اين ترتيب، اين حيطه از وظايف شهرداري را به لحاظ نظري و اصولي
  :زير تقسيم كرد

 اقتصادي شهر؛ - مديريت مالي 

 مديريت و تامين مالي شهرداري؛ 

اقتصادي شهر بوده و  - در واقع وظيفه مديريت و تامين مالي شهرداري تابعي از مديريت مالي
ي كاظميان و سعيد(گيرد هاي ناشي از آن قرار ميها و محدوديتمستقيماً تحت تاثير پتانسيل

در اين تحقيق نيز تاكيد بر روي دسته دوم يعني منابع ). 25: ؛ جلد سوم1383رضواني؛ 
  .استدرآمدي شهرداري 

- هاي فرهنگي و اقتصادي خود، روشاساس نظام سياسي و ويژگيهر يك از كشورها بر

 مشي اصلي در اين زمينه وجوداند، اما دو خطها برگزيدههايي براي كسب درآمد در شهرداري
  :دارد

. تا جايي كه امكان دارد نبايد بار مالي خدمات عمراني شهرها بر دوش دولت تحميل گردد
آيد، بايد در ميزان براي تامين كسري بودجه شهرداري كه بر اثر قطع كمك دولتي به وجود مي

 .اخذ عوارض شهرداري تجديد نظري كلي انجام شود

ندان، درصدي از بار مالي خدمات دولت بايد به عنوان مسئول تامين زندگي شهرو
مانند (ها ها و پروژهها خارج است، برعهده گيرد و از برخي طرحشهري را كه از عهده شهرداري

حمايت كند ) هاي تحقيقاتي مهمدرآمد شهري و تامين طرحهاي تامين نيازهاي افراد كمطرح
  ).87: 1382سعيدنيا، (

  :توان در چهار دسته زير طبقه بندي كردهاي جهان را ميمنابع درآمدي شهرداري
بهاي خدمات انجام شده كه ) كنند؛ بها راساً دريافت ميعوارضي كه شهرداري) الف

كمك دولت از بودجه عمومي كه معموالً )شود؛ جبين مردم شهر سرشكن شده و وصول مي
هاي نقدي كه هدايا و كمك) ميزان اين كمك در دخالت دولت بر امور شهرداري موثر است؛ د

  ).121: 1362قهاري، (پردازند اشخاص خير براي مصارف عام يا خاص شهر به شهرداري مي
به عنوان قانون بلديه به تصويب  1286در اولين قانون شهرداري در ايران كه در سال 

دومين مصوبه . ها بودجه دولت مركزي بودمجلس شورا رسيد، منبع اصلي تامين مالي شهرداري
ترين هدف آن رفع مشكالت مالي تصويب شد كه اصلي 1309مربوط به بلديه در سال قانوني 

در اين قانون نحوه دريافت عوارض در شهرها مشخص . دولت در زمينه اداره امور شهرها بود
به تصويب مجلس شورا رسيد كه در  1328سومين قانون اصلي در اين زمينه در سال . شده بود

چهارمين قانون . سازمان شهرداري و انجمن شهر متمركز بود آن تغييرات عمده بر روي
در اين . به تصويب مجلس شورا رسيد 1344در سال » قانون شهرداري«شهرداري با عنوان 

از نظر . قانون جوانب مختلف مديريت امور شهر به عنوان دولت محلي در نظر گرفته شده است
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عزتي، (ير درآمدها خالصه شده است درآمدي، درآمدهاي شهرداري در قالب عوارض و سا
1387 :44.(  

 درآمدهاي شهرداري 12/4/1346ها مصوب آيين نامه مالي شهرداري 29اساس ماده بر
  :  شودبه شش طبقه زير تقسيم مي

  ؛)درآمدهاي مستمر(درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 

 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي؛ 

 انتفاعي شهرداري؛ بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات 

 درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري؛ 

 هاي دولتي؛هاي اعطايي دولت و سازمانكمك 

 هاي خصوصي و اموال و هاي اهدائي اشخاص و سازماناعانات و كمك
- هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق ميدارائي

 .گيرد

ترين شده است كه اصليها موارد ياددرآمد شهرداري اساس اين ماده، منابع اصليبر
ها، درآمدهاي مستمر، يعني درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي منبع درآمد براي شهرداري

در قانون بودجه . ها، بودجه دولت ملي بودمنبع اصلي تامين مالي شهرداري 1362تا سال  .است
ها شد و از اين تاريخ دي شهرداريتاكيد مجددي به استقالل مالي و درآم 1362سال 

با اين وجود هنوز مبلغ قابل . ها تالش كردند، منابع درآمدي خود را توسعه دهندشهرداري
  ). 46: 1387عزتي،(يابد ها اختصاص ميتوجهي از بودجه دولت ملي در قالب كمك به شهرداري

شد كه عبارت درآمد شهرداري تهران از چهار منبه اصلي تشكيل مي 1366در سال 
؛ فروش )درصد 4/63(؛ عوارض شهرداري )درصد 3/11(درآمد حاصله از بخش دولتي : بودند از

در  ).127: 1381 پور،مدني) (درصد 8/24(و فروش امالك ) درصد 36(كاال و خدمات 
ها دستخوش تغييراتي شده دستورالعمل ابالغي از طرف وزارت كشور، منابع درآمدي شهرداري

گانه درآمدي به شرح زير طبقه اساس كدهاي نههاي كشور برآن درآمد شهرداري اساسو بر
  :بندي گرديده است
 هاي وزارت كشور؛سهميه شهرداري از پرداخت 

 عوارض توام با ماليات وصولي در محل؛ 

 ها و اراضي؛عوارض بر ساختمان 

 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل؛ 

 تفريحات؛هاي كسب، فروش و عوارض بر پروانه 

 درآمدهاي حاصل از فروش شهرداري و وصولي در مقابل خدمات؛ 

 درآمد تاسيسات شهرداري و جرائم و تخلفات؛ 
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 درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري؛ 

 هاي دوره قبلها و استفاده از موجوديهاي بالعوض، هدايا، وامكمك. 

مل عوارض نوسازي، عوارض شا(ها و اراضي عوارض بر ساختمان 1376- 80هاي در سال
هاي ساختماني، عوارض بر تراكم و در سطح شهر، عوارض بر پروانه - ها و اراضيبر ساختمان

آمدگي، عوارض بر معامالت تفكيك اراضي، عوارض حذف پاركينگ، عوارض بر بالكن و پيش
 )درصد عوارض و درآمدهاي وصولي و عوارض حق تشرف 80غيرمنقول، عوارض قطع اشجار، 

درصد درآمد  46اي كه حدود هاي كشور بوده است، به گونهترين منبع درآمدي شهرداريمهم
: 1382جمشيدزاده، (شده است ها از اين رديف تامين ميهاي كشور طي اين سالشهرداري

ها و اراضي بيشترين سهم و عوارض توأم با ماليات از موارد باال نيز عوارض ساختمان). 30
با اين همه بطور  ).102: 1386مقيمي،(باشند از منابع درآمدي باثبات دارا مي كمترين سهم را

  :گرددها از دو منبع تامين ميكلي، درآمد شهرداري
هاي مستقيم شهرداري از عوارض اين درآمدها شامل دريافت :منابع درآمد داخلي

 .و درآمد حاصل از عوارض غير مستغالت است) اراضي و امالك(مستغالت 

اين منابع شامل درآمدهايي است كه خارج از سازمان  :نابع درآمدي خارجيم
هاي شهري گردد، مانند عوارض دريافتي از آب، برق، تلفن و نيازمنديشهرداري دريافت مي

  ).87: 1382سعيدنيا، (هاي بالعوض دولت ها و همچنين كمكمشابه، كارخانه

  ها مستندات قانوني عوارض دريافتي شهرداري
حق دريافت عوارض را دارند، اين ) به معناي عام و خاص(ها به موجب قانون شهرداري

بندي كرد، عوارض عمومي مانند عوارض نوسازي و عوارض توان به دو گروه تقسيمعوارض را مي
بطور كلي، ). 134: 1385كاميار، (اختصاصي مانند عوارض دريافتي از وكال و دفاتر اسناد رسمي 

  :ها به شرح زير استشهرداري انواع عوارض
 ها شامل اراضي و امالك كه مهمترين منبع درآمدي شهرداري: عوارض بر مستغالت

  است؛
 ها؛مانند عوارض بر كسب و كار و عوارض فروشگاه: مستغالتعوارض غير 

  عوارض پذيرش؛ بيشتر در شهرهاي مركزي به سبب داشتن موقعيت مخصوص
بومي قرار مورد رفت و آمد عده زيادي از مردم غيرتفريحي يا تجارتي كه پيوسته 

 شود؛دارند، وصول مي

 عوارض صدور پروانه كسب، دست مزدها و جرائم؛ 

 عوارض مصرف؛ 

 عوارض بر درآمد؛ 
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 عوارض وسايل موتوري؛ 

آوري زباله، مانند عوارض خدمات سيستم فاضالب، عوارض جمع :عوارض متفرقه
ها، عوارض آب، ورزشي و ساير تسهيالت تفريحي و پاركهاي عوارض استخرهاي شنا و زمين

  ).92: 1382سعيدنيا؛ (برق و تلفن 
) 26(از جمله بند . موادي از قوانين، اخذ عوارض شهري را بر عهده شهرداري قرار داده است

ها كه درباره وظايف شهردار است، پيشنهاد اخذ عوارض را بر عهده قانون شهرداري) 55(ماده 
  :در اين ماده چنين آمده است. رار داده استشهردار ق

پيشنهاد برقراري يا الغاي عوارض شهر و «: قانون شهرداري) 55(ماده ) 26(بند 
همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كاالهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصوالت 

  .»نامه براي اطالع وزارت كشورداخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب
قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي ) 71(ماده ) 16(همچنين بند 

. كشور و انتخاب شهرداران تصويب اين عوارض را بر عهده شوراي اسالمي شهر قرار داده است
  :در اين بند چنين آمده است

قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و ) 71(ماده ) 16(بند 
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن «: خاب شهردارانانت

همچنين . »شودهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم ميبا در نظر گرفتن سياست
در قانون اصالح موادي از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

ي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال ، ارايه دهندگان ايران و چگونگ
مجلس شوراي اسالمي در مورد اجازه اخذ  22/10/1381خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 

  :ها چنين آمده استعوارض محلي توسط شهرداري
يد و يا وضع عوارض محلي جد«: قانون معروف به تجميع عوارض) 5(ماده ) 1(تبصره 

بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي، مي
  .»اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي گردد

شوراهاي «: آيين نامه اجرايي همين قانون چنين آمده است) 16(عالوه بر اين، در ماده 
زايش در نرخ عوارض محلي جاري را با اسالمي مكلفند هر گونه عوارض محلي جديد و يا اف

قانون و با نظارت وزارت كشور تصويب و حداكثر تا پانزده بهمن ماه هر ) 5(رعايت مقررات ماده 
فراتر از اينها در اصل هفتم قانون اساسي جمهوري . »سال جهت اجرا در سال بعد اعالم نمايند

در همين زمينه . شوندور كشور نام برده ميگيري و اداره اماسالمي ايران شوراها از اركان تصميم
و  "و امرهم شوري و بينمهم": طبق دستور قرآن كريم« : در اصل هفتم چنين آمده است

شوراها، مجلس شوراي اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل،  "شاورهم في االمر"
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مواد، طرز تشكيل و . دگيري و اداره امور كشورنبخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم
  .»كندحدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي

  بررسي مواد قانوني مرتبط با عوارض 
اقالم . شودبندي ميها به چهار دسته تقسيمدر اين بخش عوارض دريافتي توسط شهرداري

فصل عوارض وصولي توسط ساير م سرفصل عوارض توأم با ماليات وصولي در محل، اقالسر
هاي فصل عوارض بر پروانهها و اراضي، و اقالم سرفصل عوارض بر ساختمانموسسات، اقالم سر

  .شودها پرداخته ميسپس به بررسي مواد قانوني آن. كسب و پيشه
فصل عوارض توأم با ماليات وصولي در محل شامل عوارض كاالهاي وارداتي گمركي، اقالم سر

گذاري انواع خودروهاي عوارض نوشابه، سيگار، بنزين، ساير كاالهاي توليدي، عوارض شماره
  .استسواري و وانت دوكابين و عوارض خدمات مخابراتي 

قانون معروف به ) 2(ماده ) 3(در مورد عوارض كاالهاي وارداتي گمركي در تبصره 
ش گمركي كاالهاي وارداتي كه معادل دوازده در هزار ارز«: تجميع عوارض چنين آمده است

شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي ها وصول ميحقوق ورودي آن
گيرد تا به قرار مي) هاسازمان شهرداري(شود در اختيار وزارت كشور كل كشور منظور مي

ر به عنوان هاي سراسر كشوها و سي درصد ميان دهيارينسبت هفتاد درصد ميان شهرداري
  .»كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود

انواع «: قانون تجميع عوارض چنين آمده است) 3(ماده ) الف(در مورد عوارض نوشابه در بند 
هاي لبني و كنسانتره هاي حاصل از فراوردهبه استثناي نوشابه(هاي گازدار ساخت داخل نوشابه

هاي غليظ شوند و همچنين شربتاشيني تهيه ميكه با وسايل م) انواع ميوه و آب معدني
كه به منظور ) دستگاه پست ميكس(سازي كوچك هاي نوشابهتوليدي مورد استفاده در دستگاه

درصد  3درصد ماليات و  12{گردد، پانزده درصد فروش كارخانهتهيه نوشابه به بازار عرضه مي
   .»}عوارض

: قانون تجميع عوارض چنين آمده است )3(ماده ) ب(در مورد عوارض سيگار در بند 
درصد  3درصد ماليات و  12{سيگار توليد داخل، پانزده درصد بهاي فروش كارخانه«

همچنين در قانون ارزش افزوده عوارض سيگار و محصوالت دخاني دريافتي توسط  .»}عوارض
  . درصد ياد شده است 3ها شهرداري

قانون تجميع عوارض چنين آورده شده  )3(ماده ) ج(در مورد عوارض بنزين در بند 
در  .»}درصد عوارض 10درصد ماليات و  10{بنزين، بيست درصد قيمت مصوب فروش«: است

درصد  10ها از انواع بنزين و سوخت هواپيما اين مورد در قانون ارزش افزوده عوارض شهرداري
  .آمده است
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قانون تجميع عوارض چنين ) 3(ماده ) ه(در مورد عوارض ساير كاالهاي توليدي در بند 
كه امكان استفاده ) به استثناي محصوالت بخش كشاورزي(ساير كاالهاي توليدي «: آمده است

ها به عنوان محصول نهايي وجود دارد، مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كارگروهي مركب از از آن
كشور و رئيس سازمان  ، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و)رئيس(وزير امور اقتصاد و دارائي 

ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات مديريت و برنامه
  .»}درصد عوارض 1درصد ماليات و  2{رسد، سه درصد قيمت فروشوزيران مي

ماده ) ز(گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين در بند در مورد عوارض شماره
گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت شماره« : يع عوارض چنين آمده استقانون تجم) 4(

دوكابين اعم از توليد كنندگان داخل و يا وارداتي به استثناي خودروهاي سواري عمومي درون 
و يا سه درصد ) داخلي(شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد قيمت فروش كارخانه 

  .»}درصد عوارض 1درصد ماليات و  2{هامجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آن
قانون تجميع عوارض چنين ) 4(ماده ) الف(در مورد عوارض خدمات مخابراتي در بند 

هاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفن«: آمده است
درصد  5{مت خدماتهاي اعتباري معادل شش درصد قيالمللي، كارتو خارجي، خدمات بين

  .»}درصد عوارض 1ماليات و 
شود تمام اقالم تحت عنوان سرفصل عوارض توأم با بنابراين، همانطور كه مالحظه مي

نكته مهم درباره اين عوارض نحوه . ماليات وصولي در محل از لحاظ قانوني بودن مشكلي ندارند
نظر قانون تجميع عوارض چنين  كه قانونگذار در اين باره در استوصول آنها توسط شهرداري 

  :داده
و ) 3(ماده) ه(و ) الف(عوارض موضوع بندهاي «قانون تجميع عوارض ) 6(ماده ) ب(بند 

اين قانون در مورد واحدهاي ) 4(ماده ) و(و ) ه(و ) د(، )ج(، )الف(عوارض موضوع بندهاي 
توسط شهرداري محل توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهرها به حسابي كه 

  .»گرددشود واريز ميتوليد يا فعاليت اعالم مي
اين ماده در مورد ) ب(عوارض مشروحه بند «: قانون تجميع عوارض) 6(ماده ) ج(بند 

واحدهاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در خارج حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به 
هاي همان شهرستان توزيع شود تا بين دهياريمي واريز) هاسازمان شهرداري(نام وزارت كشور 

  .»شود
ماده ) د(و ) ج(، )ب(عوارض موضوع بندهاي «قانون تجميع عوارض) 6(ماده ) د(بند 

اين قانون به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور ) 4(ماده ) ز(و عوارض موضوع بند ) 3(
شهرهاي باالي يك (ه درصد كالن شهرها شود تا به نسبت پانزدواريز مي) هاسازمان شهرداري(

ها، تحت نظر و شصت و پنج درصد ساير شهرها و بيست درصد دهياري) ميليون نفر جمعيت



  1392 زمستان، چهارمي  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه........ .......................42
  

ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و گروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامهكار
  .»ها توزيع گردددارايي و سازمان شهرداري

ها و اراضي شامل عوارض سطح شهر، فصل عوارض بر ساختماناقالم تحت عنوان سر
هاي ساختماني، عوارض نوسازي، عوارض اضافه بناء زائد، عوارض تفكيك عوارض بر پروانه

- اراضي، عوارض حذف پاركينگ، عوارض بر معامالت غير منقول و عوارض بر مازاد تراكم مي

  .باشند
قانون نوسازي و عمران شهري ) 2(ر ماده فصل، ددر مورد قانوني بودن اقالم اين سر

و در  1348در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه «: چنين آمده است 7/9/1347مصوب 
ها و كند بر كليه اراضي و ساختمانساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعالم مي

ها مأخذ پنج در هزار بهاي آنمستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص ساليانه به 
اساس ها مكلفند برشهرداري. شودكه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي

مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهر 
مصوب  قانون موسوم به تجميع عوارض) 5(ماده ) 2(اساس تبصره البته بر. »برسانند

قانون نوسازي و ) 2(عبارت پنج در هزار مندرج در ماده «مجلس شوراي اسالمي  22/10/1381
  .»شودبه عبارت يك درصد اصالح مي 7/9/1347عمران شهري مصوب 
مالكين اراضي و امالك «قانون شهرداري  100هاي ساختماني طبق ماده در مورد پروانه

قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد 
  .»ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند

ها چنين قانون شهرداري) 100(ماده ) 5(در مورد عوارض حذف پاركينگ در تبصره 
قابل استفاده بودن آن و عدم اصالح آن در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير«: آمده است

ا توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ تواند بكميسيون مي
اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع جريمه

متر  25مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش (فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد 
 استخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان شهرداري مكلف به ا) است مربع

: چنين آمده است) 100(ماده ) 2(در مورد اضافه بناء زائد در تبصره  ).27/6/1358اصالحي (
بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير«

ورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت از اراضي مسكوني كميسيون مي تواند در ص
) هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بستهاي اصلي يا خياباندر بر خيابان(ملك از نظر مكاني 
اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر راي به اخذ جريمه

اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام است برمصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف 
جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر . (نمايد
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در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري ) متر مربع اضافي بيشتر باشد
. تقاضاي صدور تخريب را بنمايد مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و

  . »كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود
در مورد «: همين ماده چنين آمده است) 3(همچنين در مورد اضافه بنا زائد در تبصره 

ي بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضاضافه بنا زائد بر مساحت زير
تجاري و صنعتي و اداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به 

هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن هاي اصلي يا خياباندر بر خيابان(موقعيت ملك از نظر مكاني
 اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان ازراي به اخذ جريمه) بست

اساس آن نسبت به وصول جريمه نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است بر
جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان براي .(اقدام نمايد

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري ) هر متر مربع اضافي ايجاد شده بيشتر باشد
شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور تخريب نمود 

در مورد  . »ر رأي تخريب اقدام خواهد نمودكميسيون در اين مورد نسبت به صدو. را بنمايد
دفاتر «: قانون شهرداري چنين آمده است) 74(منقول در تبصره ماده عوارض بر معامالت غير

قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك  اسناد رسمي مكلفن
مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه 

  .»اسناد رسمي مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي ملك را به دفترخانه اعالم دارد
هاي شهري كه به استناد بر روي زمين) ساختمان از تراكم مجاز(عوارض اضافه تراكم 

پيشنهاد برقراري يا «ها، قانون شهرداري) 55(ماده ) 26(اساس قوانين بند مصوب شوراها بر
الغاء عوارض شهر و ميزان عوارض اعم از كاالهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصوالت داخلي 

) 71(ماده ) 16(و بند » الع وزارت كشورو غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اط
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در «، 1/3/1375
و نيز مصوبه مورخ » شودنظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران براي صدور مجوز افزايش تراكم ساختماني  4/12/1379
  .شوداخذ مي

فصل عوارض وصولي توسط ساير موسسات شامل عوارض نفت سفيد و نفت اقالم سر
ي و گاز، برق و گاز مصرفي، اماكن عمومي، حمل و نقل برون شهري مسافر و عوارض آب مصرف

  .باشندعوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين مي
قانون تجميع عوارض چنين ) 3(ماده ) د(در مورد عوارض نفت سفيد و نفت گاز در بند 

به (نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد و نفت كوره پنج درصد قيمت مصوب فروش «: آمده است
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 5درصد، و نفت كوره  10ارض نفت سفيد و نفت گاز در قانون ارزش افزوده عو .»)عنوان عوارض
  .درصد ذكر شده است

قانون تجميع عوارض چنين آورده شده ) 4(ماده ) ج(در مورد برق و گاز و آب مصرفي در بند 
و ) به استثناي مصارف صنعتي، معدني و كشاورزي(برق و گاز مصرفي مشتركين «: است

به (ها اظي شهرها سه درصد بهاي مصرفي آنهمچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحف
قانون ) 4(ماده ) ه(در مورد عوارض حمل و نقل برون شهري مسافر در بند  .»)عنوان عوارض

حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل «: تجميع عوارض چنين آمده است
  .»)رضبه عنوان عوا(زميني، ريلي، دريايي و هوايي پنج درصد بهاي بليط 

) 4(ماده ) و(در مورد عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين در بند 
عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت «: قانون تجميع عوارض چنين آمده است

دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه 
در مورد نحوه دريافت  .»هاارزش گمركي و حقوق ورودي آندر هزار مجموع  و يا يك) داخلي(

  :اين عوارض توسط شهرداري در قانون تجميع عوارض چنين آمده است
) 3(ماده ) ه(و ) الف(عوارض موضوع بندهاي «قانون تجميع عوارض، ) 6(ماده ) ب(بند 

اين قانون در مورد واحدهاي ) 4( ماده) و(و ) ه(و ) د(، )ج(، )الف(و عوارض موضوع بندهاي 
توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهرها به حسابي كه توسط شهرداري محل 

  .»گرددشود واريز ميتوليد يا فعاليت اعالم مي
اين ماده در مورد ) ب(عوارض مشروحه بند «قانون تجميع عوارض، ) 6(ماده ) ج(بند 

تركين واقع در خارج حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به واحدهاي توليدي، خدماتي و مش
هاي همان شهرستان توزيع شود تا بين دهياريواريز مي) هاسازمان شهرداري(نام وزارت كشور 

  .»شود
ماده ) د(و ) ج(، )ب(عوارض موضوع بندهاي «قانون تجميع عوارض، ) 6(ماده ) د(بند 

ن قانون به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور اي) 4(ماده ) ز(و عوارض موضوع بند ) 3(
شهرهاي باالي يك (شود تا به نسبت پانزده درصد كالن شهرها واريز مي) هاسازمان شهرداري(

ها، تحت نظر و شصت و پنج درصد ساير شهرها و بيست درصد دهياري) ميليون نفر جمعيت
ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و هگروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامكار

  .»ها توزيع گردددارايي و سازمان شهرداري
-نامه اجرايي قانون تجميع عوارض در مورد دريافت عوارض سرفصلهمچنين در آيين

هاي عوارض وصولي توسط ساير موسسات و عوارض توأم با ماليات وصولي در محل چنين آمده 
  :است
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هاي نفتي ايران مكلف است ماليات و و پخش فرآوردهشركت ملي پااليش « - 2ماده 
اساس قيمت مصوب فروش محاسبه و قانون را بر) 3(ماده ) د(و ) ج(عوارض مربوط به بندهاي 

از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و 
كه از طريق سازمان امور ) هاي كشورشهرداري سازمان(حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور 

  .»شود، واريز نمايدمالياتي كشور اعالم مي
ماليات و عوارض موضوع اين ماده عالوه بر قيمت مصوب مربوط كه به موجب «: تبصره

  .»گرددگردد، در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور ميقوانين و مقررات تعيين مي
قانون مكلفند ) 3(ماده ) ه(و ) الف(الهاي موضوع بندهاي كنندگان كاتوليد« - 3ماده

هاي صادر شده يا اسناد ماليات و عوارض موضوع بندهاي مذكور را با درج در صورتحساب
فروش از خريداران كاال اخذ و ماليات را به حساب سازمان امور مالياتي كشور و عوارض 

و در خصوص واحدهاي توليدي  واحدهاي توليدي حريم شهر را به حساب شهرداري محل
) هاي كشورسازمان شهرداري(خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور 

  .»شود، واريز نمايندكه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي
شركت دخانيات ايران و ساير توليد كنندگان  سيگار مكلفند  ماليات و « - 4ماده 

هاي صادرشده و يا اسناد قانون را با درج در صورتحساب)  3(ماده ) ب(بند عوارض موضوع  
فروش از خريداران كاال اخذ و ماليات و عوارض را به ترتيب  به حساب سازمان امور مالياتي 

كه توسط )  سازمان شهرداريهاي كشور(كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور 
  .»واريز نمايند  م مي شود،سازمان امور مالياتي كشور اعال

به (توليد كنندگان  انواع خودروهاي  سواري و وانت دو كابين توليد داخل « - 5ماده 
مكلفند  )  استثناي  خودروهاي سواري كه به عنوان  خودروي  عمومي شماره گذاري مي شود

را با درج در )  ماليات و عوارض شماره گذاري(قانون )  4(ماده ) ز(ماليات و عوارض موضوع بند 
اسناد فروش  از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب  به حساب سازمان امور 

كه ) سازمان شهرداريهاي كشور(مالياتي كشور و حساب تمركز  وجوه به نام وزارت كشور 
  .»توسط سازمان امور مالياتي  كشور اعالم مي شود، واريز نمايند

به استثناي  ( ودروهاي  سواري و وانت دو كابين  وارداتي مالكان خ« - 1تبصره 
مكلفند قبل از ) خودروهاي سواري كه به عنوان  خودرو عمومي  شماره گذاري مي شوند

گذاري نسبت به پرداخت ماليات گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شمارهشماره
  .»و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند

) معاونت راهنمايي و رانندگي(نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران « - 2تبصره 
گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي به استثناي مكلف است قبل از شماره

خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از 
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گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و ناد مربوط نمايد و از شمارهمالكان اخذ و ضميمه اس
گواهي  مزبور توسط اداره امور مالياتي  پس از . خودداري نمايد  عوارض آن پرداخت نشده است،

  . »وصول  وجوه متعلق صادر خواهد شد
شركت مخابرات ايران و ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتي مكلفند « - 6ماده 

اليات و عوارض  خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفنهاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات م
قانون را )  4(ماده )  الف(داخلي و خارجي، خدمات بين المللي و كارتهاي اعتباري موضوع بند 

) مشتركان يا مشتريان(و به تفكيك  از خريداران خدمات ) اسناد فروش(با درج در صورتحساب 
اخذ و به حساب ) پنج درصد ماليات و يك درصد عوارض( هاي مقرر در قانون ق نرخمطاب

  . »سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري محل حسب مورد واريز نمايند
عوارض موضوع اين ماده در خصوص مشتركان واقع در خارج از حريم  « - 1تبصره 

كه توسط ) هاي كشورن شهرداريسازما(شهرها به حساب تمركز  وجوه به نام وزارت كشور 
  .شود،  واريز گرددسازمان امور مالياتي كشور اعالم مي

قيمت واگذاري %) 20(اشخاص موضوع اين ماده مكلفند بيست درصد « - 2تبصره 
را به هنگام دريافت وجوه از خريداران اخذ ) 4(ماده ) ب(خطوط جديد تلفن همراه موضوع  بند 

  .»لياتي كشور واريز نمايندو به حساب سازمان امور ما
قانون مكلفند عوارض )  4(ماده ) ج(اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند « - 7ماده 

  %)3(را با نرخ  )  معدني و كشاورزي  به استثناي  مصرف صنعتي ،(برق و گاز مصرفي مشتركان 
خصوص سه درصد بهاي مصرفي آنها با درج درصورتحساب از مشتركان مذكور اخذ و در 

مشتركان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و مشتركان خارج از حريم شهرها را به 
كه توسط سازمان امور )  سازمان شهرداريهاي كشور(حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور 

  .شود، واريز نمايندمالياتي كشور اعالم مي
ن در حوزه استحفاظي اشخاص ياد شده مكلفند عوارض آب مصرفي مشتركا« –تبصره 

بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان اخذ و به %) 3(شهرها را با نرخ سه درصد 
  .»حساب شهرداري محل واريز نمايند

دهنده خدمات هتل،  متل،  مهمانسرا، هتل آپارتمان ، مهمان واحدهاي ارائه« - 8ماده 
از قبيل (هزينه خدمات ارائه شده %) 2(دو درصد پذير، مسافرخانه، تاالرها و باشگاهها مكلفند 

را به عنوان  عوارض از مشتريان اخذ و به حساب )  4(ماده ) د(موضوع بند ) اقامت، غذا و غيره
واحدهاي مذكور مستقر در خارج از حريم شهرها مكلفند عوارض . شهرداري محل واريز  نمايند

كه توسط ) سازمان شهرداريهاي كشور(ور مزبور را به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كش
  . واريز نمايند سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود، 
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منظور از تاالرها و باشگاههاي مذكور در اين ماده مكانهايي هستند كه جهت « - تبصره
  . »برگزاري مراسم مختلف در اختيار مشتريان قرارداده مي شوند

مل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با اشخاصي كه مبادرت به ح« - 9ماده 
بهاي بليط  %) 5(مكلفند پنج درصد   نمايند،وسايل نقليه زميني، ريلي، دريايي و هوايي مي

قانون را با درج در بليط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب ) 4(ماده ) ه(موضوع بند 
  .»شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند

مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي « - 10ماده 
ماده ) و(عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود را موضوع بند  مكلفند از تاريخ اجراي قانون، 

و يا مجموع ارزش گمركي و ) داخلي(قانون به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه ) 4(
براساس قيمتهاي مندرج در جداولي  كه توسط وزارت امور اقتصادي و   )وارداتي(حقوق ورودي 

گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز اعالم مي) سازمان امور مالياتي كشور(دارايي 
  .»نمايند

گمرك ايران مكلف است در پايان هر ماه، ميزان ارزش گمركي كاالهاي « - 13ماده 
اداره (ا دريافت گرديده است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي وارداتي را كه حقوق ورودي آنه

  .»اعالم نمايد) كل خزانه
معادل دوازده درهزار رقم اعالمي گمرك از محل اعتباراتي كه به همين « - تبصره

سازمان شهرداريهاي (گردد، در اختيار وزارت كشور منظور در قوانين بودجه ساليانه منظور مي
قانون به عنوان ) 2(ماده ) 3(رد تا صرفا و با رعايت نسبتهاي مقرر در تبصره گيقرار مي) كشور

  .هاي سراسر كشور پرداخت و به هزينه قطعي منظور گرددها و دهياريكمك به شهرداري
قيمت فروش ) سازمان امور مالياتي كشور(وزارت امور اقتصادي و دارايي « - 14ماده 

داخل و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع كارخانه در مورد خودروهاي ساخت 
) 4(ماده )  ح(و ) ز(  ،)و(خودروهاي وارداتي را كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي 

گيرند،  براساس آخرين مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد قانون قرار مي
انواع جديد خودروها كه بعد از پانزدهم بهمن ماه هر  اعالم قيمتهاي مذكور براي. نمايداعالم مي

محدود به   گردند،شود و يا به كشور وارد ميسال و يا در طول سال بعد، توليد  آنها شروع مي
  .»مهلت زماني مذكور نخواهد بود

قيمتهاي موضوع اين ماده براي انواع خودروهايي كه توليد و يا واردات آنها « - تبصره
  .»گرددمتناسب با آخرين مدل ساخته شده و يا وارد شده تعيين مي  دد،گرمتوقف مي

هاي كسب هاي كسب شامل عوارض بر پروانهدر نهايت، اقالم سرفصل عوارض بر پروانه
صدور «ها، قانون شهرداري) 55(ماده ) 28(كه از لحاظ قانوني بودن بر طبق بند  استو پيشه 

  .يكي از وظايف شهرداري قلمداد شده است» نوراپروانه كسب براي اصناف و پيشه
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: چنين آمده است 13/4/1359قانون نظام صنفي مصوب ) 15(همچنين در ماده 
هاي صنفي مكلفند قبل از صدور پروانه كسب به منظور رعايت قوانين و مقررات، كتباً اتحاديه«

هاي ذيربط ارگاناز شهرداري و سازمان مربوط به ترافيك، بيمه، ماليات، عوارض و ساير 
  .».....استعالم و پس از كسب نظر نسبت به صدور پروانه كسب واحد صنفي اقدام نمايند

ها افزوده شد كه پس از تصويب قانون ارزش افزوده موادي به اقالم عوارضي شهرداري
واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط محيط : اهم آنها عبارتند از

-نمايند، طبق تشخيص و اعالم سازمان محيط زيست، همچنين پااليشگاهرا رعايت نمي زيست

هاي نفت و پتروشيمي عالوه بر ماليات و عوارض موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك 
عوارض موضوع اين تبصره در داخل . شونددرصد از قيمت فروش به عنوان عوارض آاليندگي مي

ري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حريم شهرها به حساب شهردا
هاي همان شود تا بين دهياريواريز مي 39ماده  2حساب تمركز وجوه موضوع تبصره 

هاي مختلفي دستيابي البته اين هم در حالي است كه با آوردن تبصره. شهرستان توزيع گردد
و  38ك ماده .ر(يابد ادي كاهش ميها به عوارض موضوع اين ماده به ميزان زيشهرداري

  ).قانون ارزش افزوده123

  هابيان يافتهبحث و 
در پاسخ به سوال اول، همانطور كه در قسمت مستندات قانوني دريافت عوارض توسط 

ها و قانون تشكيالت، وظايف و شهرداري ذكر گرديد، قوانين زيادي از جمله قانون شهرداري
و انتخاب شهرداران وضع عوارض شهري را بر عهده شهرداري  انتخاب شوراهاي اسالمي كشور

اين در حالي است كه قانون اساسي فراتر از اين قوانين، از شوراها به عنوان يكي از . اندگذاشته
توان گفت كه بنابراين در پاسخ به سوال اول مي. گيري و اداره امور كشور نام برداركان تصميم

اند و در اين باز گذاشته) شهري(را در وضع و اخذ عوارض محلي قوانين موجود دست شهرداري 
البته در اين زمينه نيز مشكالتي وجود دارد كه . زمينه هيچ مشكلي از نظر قانوني وجود ندارد

  .در ادامه توضيح داده خواهند شد

ها در زمينه اخذ عوارض براي تامين شهرداري«اما در پاسخ به سوال دوم مبني بر اينكه 
توان با بررسي اسناد و مدارك مي» باشند؟نابع مالي تا چه حد پايبند به قوانين موجود ميم

 اندعوارض حاصل از فروش تراكم قانونيگفت كه كليه عوارض ذكر شده در متن قوانين به جز 
هاي كوچك نيز بوده و اخيراً به شهرستانبيشتر در كالنشهرها رايج  فروش تراكمكه البته 
ها در زمينه رعايت قوانين به جز يك مورد هيچ مشكلي بنابراين، شهرداري. ده استسرايت كر

     .ها رواج يافتندارند كه البته اين مورد نيز بعد از تاكيد بر استقالل مالي شهرداري
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  :آيدبا بررسي عوارض شهرداري ذكر چند نكته قابل ذكر است كه در زير مي 
شود كه قسمت ها مشخص ميتبط با عوارض شهردارياول اينكه، با بررسي منابع مر - 1

و سهم شهرداري از آن  استاعظم اختيارات مربوط به تصويب عوارض در اختيار دولت مركزي 
اين در حالي است با توجه به اختيارات كمي كه قانون در مورد تصويب  .بسيار ناچيز است

 .از كارآمدي چنداني برخوردار نيستندها ها داده در آن موارد نيز شهرداريعوارض به شهرداري
كه باعث  استكند در نظر گرفته نشدن نرخ تورم اي كه بيشتر جلب توجه ميدر ضمن نكته

. ها افزايش يابدشود؛ اگر چه شايد درآمد اسمي شهرداريكاهش درآمدهاي واقعي شهرداري مي
ها ن را بر عهده شهردارياين در حالي است كه همچنانكه گذشت موادي از قانون وضع و اخذ آ

  .است گذاشته
دوم اينكه، در عوارضي هم كه تصويب آن بر عهده دولت مركزي است؛ سهم  - 2

ثانياً زمان دريافت پول توسط . استدريافتي شهرداري از محل آن درآمدها بسيار ناچيز 
امور  ها نيز در اين موارد ممكن است به دليل قرار داشتن وزارت كشور، سازمانشهرداري

ها با تاخير صورت كنندگان عوارض و شهرداريها در مابين پرداختمالياتي يا سازمان شهرداري
  . گيرد

قانوني مربوط به دريافت عوارض توسط شهرداري مربوط سوم اينكه، تنها مورد غير - 3
قابل ( استمازاد بر مصوبه شوراي شهر تهران امر در مورد تهران كه اين است به فروش تراكم 
صادق و اخيراً در مورد شهرهاي كوچك نيز در مورد اكثر كالنشهرها امر اين  تامل است كه

كه در بلند مدت از نظر مباحث ) و تهران به عنوان نمونه ذكر گرديده شده است است
البته شايان ذكر است كه . شودشهرسازي و مباني درآمدهاي پايدار نادرست تلقي مي

كنند كه اين نيز يك ها نيز براي خود درآمدزايي ميروش تغيير كاربريها از طريق فشهرداري
بندي ما و در مواد قانوني نيز به ، ولي با توجه به اينكه در تقسيمشودتلقي ميقلم غير قانوني 

  .اي نشده بود از توضيح آن صرفنظر گرديدآن اشاره
ها در وضع ر و شهرداريچهارم برخالف تاكيد قوانين بر استقالل عمل شوراهاي شه - 4

و اخذ عوارض، در عمل تنها مواردي كه وضع عوارض آنها به عهده شهرداري واگذار شده است 
كه  استها و اراضي هاي كسب و عوارض بر ساختماندر اين مقاله تحت عنوان عوارض بر پروانه

كه آن نيز  ياد كرد توانمياز نظر ميزان درآمدزايي فروش تراكم  را تنها قلم قابل اتكا در آن
  .شودمازاد بر ميزان مجاز فروخته مي

پنجم اينكه سهم عوارض وضع شده توسط خود شهرداري نيز به جز فروش تراكم  - 5
  .گرددمواجه ميكه البته آن نيز با مشكالت قانوني روبرو  استكه در باال ذكر شد بسيار ناچيز 
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سهم شهرداري از عوارض وضع شده توسط رسد كه با توجه به نكات باال ضروري به نظر مي
دولت افزايش يابد و ضمناً همانطوري كه قوانين بر اختيار وضع عوارض توسط شهرداري صحه 

  .اند، در عمل نيز اختيارات زيادي به شهرداري واگذار شودگذاشته

  گيري نتيجه
دمات بهتر به ها براي انجام بهتر وظايف واگذار شده به آنها و همچنين ارائه خشهرداري

شهروندان با توجه به مطالبات روز افزون مردم و در نظر گرفتن اين مورد كه خدمات ارائه شده 
دهد؛ نيازمند اين امر حساسيت مردم را افزايش مي و استها مستقيماً به مردم توسط شهرداري

بودن حائز اهميت اين منابع از دو بعد پايدار بودن و توجه به قانوني . ندمنابع درآمدي پايدار
ها و شوراها بر همين اساس، اين تحقيق بعد قانوني بودن و ميزان اختيارات شهرداري. دنفراوان

همانطوري كه ذكر . در وضع عوارض جديد محلي براي تامين منابع مالي را مورد مداقه قرار داد
هر يك به نوبه  شود كه قوانين متعددآن گذشت، با بررسي اسناد و مدارك مربوطه مالحظه مي

اند و خود تقريباً دست متوليان شهري را در وضع و اخذ عوارض مربوط به شهر باز گذاشته
كه موظف به تامين  1362هاي كالنشهرها از سال الخصوص شهرداريها نيز عليشهرداري

اند كه اين موضوع با مبحث توسعه استقالل مالي شدند، بيشتر گرايش به فروش تراكم كرده
بنابراين . يدار در تضاد است و همانطور كه ذكر شد از لحاظ قانوني بودن نيز دچار مشكل استپا

ها شود براي جلوگيري از تضاد مباحث توسعه پايدار در جذب درآمد براي شهرداريپيشنهاد مي
در خصوص : سهم شهرداري از عوارض وضع شده توسط دولت مركزي افزايش يابد؛ ثانياً: اوالً

الخصوص در كالنشهرها كه به دليل ها علييراكم مازاد بر مصوبات توسط شهردارفروش ت
همانطوري كه در قوانين ذكر : كمبود منابع مالي ايجاد شده، قوانين بازدارنده وضع شود؛ ثالثاً

ها در وضع عوارض مربوط به شهر اختيارات بيشتري تفويض شود كه اين به شده، به شهرداري
اي مثبت در زمينه فروش تراكم عمل اند به عنوان يك عامل بازدارنده اما به گونهتونوبه خود مي

ها استقالل شهرداري اين در حالي است كه با ايجاد منابع درآمدي جديد براي شهرداري. نمايد
يابد كه ها به بودجه ملي كاهش ميشود و بر طبق نظر هال و فايفر وابستگي شهرداريحفظ مي

عالوه بر اين با كاهش وابستگي . شودبوجود آمدن دموكراسي پايدار و قدرتمند ميآن نيز باعث 
. رودها نيز از بين ميمالي شهرداري به دولت مركزي، موجبات دخالت دولت در امور شهرداري

بنابراين با مدنظر قرار دادن موارد فوق براي استقرار يك سيستم دموكراتيك در گستره 
ست نه تنها اختيارات قانوني شهرداري مورد احترام قرار گيرد بلكه با سرزميني كشور الزم ا

تفويض اختيار بيشتر به تنهاترين نهاد جامعه مدني در كشورهاي جهان سوم به معناي واقعي، 
  .از اين طريق مشاركت شهروندان نيز جلب گردد

  :منابع 
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صادي، اجتماعي و فرهنگي آيين نامه اجرايي قانون اصالح موادي از برنامه سوم توسعه اقت
جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليكنندگان 

  .»قانون تجميع عوارض«كاال، ارايه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي معروف به 
اولين همايش  " تأمين مالي صنعت بهسازي و نوسازي شهري") 1387(آييني، محمد 

  .، تهران ماليه شهرداري، مشكالت و راهكارها
  .هاي بعديبا اصالحيه 12/4/1346ها مصوب آئين نامه مالي شهرداري

: تهران. مديريت شهري: ها، جلد يازدهميكتاب سبز شهردار). 1382(سعيدنيا، احمد 
  .هاي كشورانتشارات سازمان شهرداري

امكان سنجي واگذاري وظايف جديد ). 1382(سعيدي رضواني، نويد، و كاظميان، غالمرضا 
انتشارات سازمان : تهران. بررسي تحوالت نظري و تجارب جهاني: ها، جلد اولبه شهرداري

  .هاي كشورشهرداري
صكوك اجاره؛ ابزاري ") 1390(سليمي فر  محمد و خزاعي  منصوره، مصطفيسليمي فر 

ويژه   شماره ، 9  دوره  ،مديريت شهري  ،"هاي شهريكارآمد جهت تأمين مالي پروژه
  .99- 116	، صص	بهار و تابستان - نامه

تأمين مالي پايدار شهر؛ چگونگي تأمين مالي "، )1390(اي، غالمعلي و وحيد ماجد شرزه
نامه شماره بهار و تابستان، ، فصلنامه مديريت شهري، ويژه"منظور توسعه پايدار شهريبه 

  .316- 299صص 
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. درآمدي به اقتصاد شهري). 1380(عابدين دركوش، سعيد 
، 13فصلنامه مديريت شهري، شماره . مديريت مالي شهر). 1382(عابدين دركوش، سعيد 

  .1382بهار 
. هاي شهريها و تامين مالي پروژهتوسعه منابع درآمدي شهرداري). 1387(ي، مرتضي عزت

  .هاي ماانتشارات نور علم و پژوهش: تهران
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  .قانون ارزش افزوده
قانون اصالح موادي از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليكنندگان كاال، ارايه دهندگان ايران و 
  .»قانون تجميع عوارض«خدمات و كاالهاي وارداتي معروف به 

قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
1375.  

  .ت بعديبا اصالحات و الحاقا 11/4/1344قانون شهرداري مصوب 
  .هاي و الحاقاتبا اصالحيه 13/4/1359قانون نظام صنفي مصوب 



  1392 زمستان، چهارمي  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه........ .......................52
  

  .با اصالحات بعدي 7/9/1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 
  .انتشارات رامين: تهران. اداره امور شهر). 1364(قهاري، منوچهر

يد امكان سنجي واگذاري وظايف جد). 1383(كاظميان، غالمرضا، و سعيدي رضواني، نويد 
: تهران. ها در وضع موجودبررسي و تحليل وظايف شهرداري: ها، جلد سومبه شهرداري

  .هاي كشورانتشارات سازمان شهرداري
امكان سنجي واگذاري وظايف جديد ). 1383(كاظميان، غالمرضا، و سعيدي رضواني، نويد 

انتشارات سازمان : تهران. ها در ايرانتحليل وظايف شهرداري: ها، جلد چهارمبه شهرداري
  .هاي كشورشهرداري

  .انتشارات مجد: تهران. حقوق شهري و شهرسازي). 1385(كاميار، غالمرضا 
مصوب  "طرح جامع درآمدهاي پايدار و ساير منابع مالي شهرداري تهران"متن مصوبه 

16/10/1386. 

شركت  :تهران). 1381(ترجمه حميد زرآوند . تهران ظهور يك كالنشهر. پور، عليمدني
  .ريزي شهريپردازش و برنامه

شركت : تهران. شهرريزي استراتژيك در كالنبرنامه). 1381(مرادي مسيحي، واراز 
  .گردآوري و ترجمه. ريزي شهريپردازش و برنامه

. هامديريت شوراها و شهرداري: اداره امور حكومتهاي محلي). 1386(مقيمي، سيد محمد 
اه تهران و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشكده مديريت دانشگ: تهران

  .چاپ دوم. دانشگاهها
 درآمدي در منابع پايدار مالي منابع نقش ") 1391(خدايي  منتظري، رسول و زهرا

  .26- 39، صص )بهار(سيزدهم ، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره"هاشهرداري
، "هاي شهريتأمين مالي پروژهكاركرد ابزارها و نهادهاي مالي در ") 1389(مهرباني، ف

 .سومين همايش ماليه شهري، تهران

افزايش  بر مؤثر عوامل بررسي) 1390(طباطبايي  عباس وليخاني دهاقاني، ماشاءاله و سيد
 پرداخت عوارض شهرداري، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره به شهروندان تمايل

  .39- 46، صص )زمستان(دوازدهم
برنامه جهاني براي شهرهاي : 21آينده شهري قرن ). 1388(فر هال، پيتر، و اولريخ، فاي

  .جامعه مهندسان مشاور ايران: تهران. قرن بيست و يكم
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