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چكیده
امروزه اولین و مهم ترین محدودیت برای حل مسائل روز افزون شهری 
از  توسعه  درحال  ملل  شهرهای  در  بویژه  رسانی  خدمات  ناکارآمدی  و 
مدیریت  ناکارآمد  نظام  مستمر،  و  پایدار  مالی  منابع  فقدان  ایران،  جمله 
و برنامه ریزی هزینه است که در نهایت به عدم موفقیت چشم اندازهای 
پیش بینی شدة شهری و نارضایتی شهروندان منتهی می شود. بنابراین 
پایداری  باالیی جهت  اهمیت  از  زمینه  این  در  بیشتر  مطالعات  ضرورت 
درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است که 
متضمن  شهرداریها،  در  پایدار  درآمدی  منابع  به  نو  نگاه  مسیر،  این  در 
آیندة روشن برای شهرها جهت توسعه و تحقق شهر ایده آل می-باشد. 
درهمین ارتباط مقاله حاضر در نظر دارد به مطالعه و شناخت منابع مالي و 
راهکار هاي درآمدزایي پایدار براي شهرداری شهر مهاباد به عنوان یکی 
از شهرهای مهم استان آذربایجان غربی بپردازد. نوع تحقیق در پژوهش 
می  پیمایشی  و  تحلیلی  توصیفی-  آن  بررسي  روش  و  کاربردي  حاضر 
باشد و نتایج آن نشان می دهد که شهرداری مهاباد در بسیاری از جنبه 
و  به عدم وجود مکانیسم  آن  ریشه  باشدکه  مواجه می  با مشکالتی  ها 
راهبردهای درآمدزایی پایدار باز  می گردد. در نهایت با توجه به مشکالت 
و مسائل موجود شهرداری، راهکارهایی جهت درآمدزایی پایدار شهرداری 

پیشنهاد شده است.
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این مقاله بر اساس طرح CDS )استراتژی توسعه شهری مهاباد( که توسط دکتر زیاری و همکاران، در سال 1390 انجام شده استخراج و تنظیم گردیده است.

 Study and identifying of financial resources and strategies
 for sustainable income for municipalities; A case study

municipality of Mahabad city

Today, due to extensive urbanization and physical develop-
ment of cities, urban management and administration is to be-
 come a hard work to do for most municipalities that are located
 particularly in city management. In this regard, the first and
 most important  limitations to solve the growing problems of
urban and inefficient services in many developing cities of na-
 tions  such as Iran is lack of Sustained and continuous financial
 resources, , inefficient management and cost planning  system
which ultimately lead to urban predict landscapes and dissatis-
faction of citizens. Thus the need for further studies in the con-
 text is very importance for the stability of income and creating a
 suitable quality of citizen life. In this way, a new point of view
 to a sustainable income sources in the municipal, will ensures
 a bright future for cities to develop a comprehensive ideal city.
 So, the present article intends to study and identify the resources
 and strategies for sustainable income for Mahabad city as one of
 the major cities of west Azarbaijan province. Type of research is
applied and the survey method is descriptive-analytical.  The re-
 sults show that the city of Mahabad has many problems in many
 aspects which have roots in lack of mechanisms and strategies
 for sustainable income. Finally, with regard to the problems of
 the municipality, strategies have been suggested to sustainable

.income
Keywords: municipality, sustainable income, urban manage-
ment, Mahabad city
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مقدمه
امروزه رشد جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر 
به توسعه غیر قابل کنترل نواحي شهري، خلق سکونتگاه 
 Ortega & et( هاي جدید، کاهش سطح رفاه انساني
al,2011:2(، ساخت و سازهاي بدون برنامه، نیل به سمت 
 )2010:197,Garcia-Palomares( نشینی  حومه 
شهری  مختلف  مدیران  برای  فراوان  مشکالت  بروز  و 
گونه  به  است.  شده  توسعه  حال  در  کشورهای  در  بویژه 
در  شهری  رکود  به-همراه  فوق  مسائل  امروزه  که  ای 
قرار گرفته  ریزان شهری  برنامه  نگرانی های  ثقل  نقطۀ 
مدیران،  جدی  مطالعۀ  زمینه  و   )1996:553,Alden(
برنامه ریزان شهری و همچنین سیاست  مداران را فراهم 
و  مدیر  عنوان  به  شهرداریها  میان  این  در  است.  نموده 
)سعیدنیا،  شهر  امور   اداره  کننده  هماهنگ  اصلی  مرجع 
معضالت  حل  در  مهمی  بسیار  نقش   ،)41 ص   ،1382
وجود  سایه  در  مسلمًا  مهم  این  که  دارند  شهرنشینان 
بنابراین  بود.  خواهد  مقدور  پایدار  و  مناسب  مالی  منابع 
در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری، تأمین منابع 
مالی و درآمدی شهرداری-ها اهمیت ویژه ای دارد، زیرا 
از یک سو کسب درآمد شهرداری ها، تأثیر عمده ای در 
فقدان  دیگر  از سوی  و  دارد  به شهروندان  خدمات  ارائه 
درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در 
شهر می شود، بلکه اساسًا اجرای تمامی طرحها و برنامه 
)جمشیدزاده،  نماید  مواجه می  با مشکل  را  های شهری 
منابع  از  برخورداری  عدم  همچنین   .)29 ص   ،1382
مستمر و پایدار درآمدی، برنامه ریزی مالی و بودجه ای 
شهرداری ها را مختل و هزینه های رو به تزاید شهرداری 
ها در سال های آتی با مشکل مواجه خواهد شد )قادری، 
مارتین  پیتر  نظیر  برخی  که  ای  بگونه   ،)23 1385، ص 
در  شهری  مدیریت  چالش  مهمترین  که  است  معتقد 
هزاره سوم، حول هزینه ها متمرکز خواهد بود و تحصیل 
درآمد، کانون سیاستگذاریها در سطح مدیریت محلی قرار 
موضوع  اهمیت   .)1997:103,  Martin( گرفت  خواهد 
از  درصد   95 از  بیش  بدانیم  که  شود  می  روشن  زمانی 
محلی  های  درآمد  محل  از  ها  شهرداری  مالی  منابع 
کمکهای  به  وابستگی  و  شود  می  تأمین  ها  شهر  درون 

بالعوض دولتی کمتر از5 درصد است. اگر چه از ابتدای 
در  آن  دنبال  به  و  )ه.ش(  سال1286  در  بلدیه  تأسیس 
قانون جدید شهرداریها در سال1309 )ه.ش( قوانینی در 
زمینه تأمین هزینه های شهری وضع شده است اما درآمد 
حاصل، چندان زیاد نبوده و نظام شهری به کمک های 
دولتی بسیار متکی بوده است )صفری، 1383، ص 331(. 
در  شهرداریها  اتّکایی  خود   و  کفایی  خود  موضوع  طرح 
سال1362و به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداری 
ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکالت شهر 
ها در نتیجۀ رشد جمعیت و مهاجرت ها، حجم زیاد تقاضا 
برای خدمات شهری و اتکای شهرداری ها به درآمد های 
امور در شهرداریها  را برای متولیان  پایدار، شرایط کار  نا 
 .)2 ص   ،1378 بهنمیری،  )نجاریان  است  کرده  دشوار 
بنابراین عدم برخورداری از منابع پایدار درآمدی، می تواند 
به  تحقیق  این  در  باشد که  از مسائل  بسیاری  گذار  پایه 
زایي  مطالعه و شناخت منابع مالي و راهکار هاي درآمد 
کشور  غرب  شمال  مهم  های  شهر  از  یکی  براي  پایدار 

)مهاباد( پرداخته می شود.

مبانی و پیشینه نظری تحقیق
عنوان  به  شهرنشینی  و  شهر  که  اهمیتی  و  قدمت 
 Pauliet and( دارد  بشر  گاه  سکونت  مهمترین 
Duhme,2000:1(، صاحبان قدرت و اندیشمندان همۀ 
قرون و اعصار را وا داشته تا بر جنبه های مختلف جسم 
و روح شهر درنگ کنند و بکوشند قانون مندیهای زندگی 
شهری را دریابند و برای حل مسائل شهر و شهرنشینی، چاره 
جویی کنند )پیران، 1369، ص 64(. در این رابطه امروزه 
 Jim and( نواحي شهري، 2 درصد از سطح کرة زمین
Chen, 2010:177( و 65 درصد از جمعیت شهري دنیا 
 )2011:268,Zhou and wang( را در خود جاي داده
شهری  توسعۀ  و  رشد  در  نیز  ای  کننده  خیره  سرعت  و 
کشور های درحال توسعه بوجود آمده که زمینه را برای 
پایه  زیرساختهای  توسعه  جهت  عظیم  تقاضای  وجود 
)Schouten and mathenge,2010:815( بوجود 
گریبانگیر  مستقیمًا  که  مسائل  این  کنار  در  است.  آورده 
منابع  نبود  است،  شده  شهرداری  بویژه  شهری  مدیریت 
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مذکور،  های  نهاد  مناسب  و  اتکاء  قابل  مالی  و  درآمدی 
شهروندان و مدیریت شهر های مختلف را درگیر نموده و 
توجه بسیاری از اندیشمندان، مدیران و محققان داخلی و 
خارجی در امور شهری را برانگیخته و منجر به تحقیقات 
گسترده، ایراد نظر و نگارش کتب، مقاالت، پایان نامه ها، 
سمینار و گزارشات فراوانی با اهداف خاصی در این زمینه 
انجام شده است. از نظر بسیاری از این منابع، شهرداری 
سازمانی محلی و غیر دولتی است که به منظور اداره امور 
توسعه  و  مدیریت  هدف  با  الزم  خدمات  ارائه  و  محلی 
کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده تعریف شده از 
سوی قانونگذار که معمواًل شهر و اطراف آن می باشد، به 
فعالیت می پردازد و سازمانی منتخب است که مشروعیتش 
از انتخاب کنندگان می-باشد )رجب صالحی، 1381، ص 

 .)113
همچنین درآمد پایدار، به درآمد هایی گفته می  شود که 
از  با  یا  نباشد  رفتنی  بین   از  آن  منبع  ویژگی؛   5 دارای 
بین  رفتن آن جایگزینی داشته باشد؛ به طور پیوسته قابل 
شدید  نوسان  مختلف  مالی  های  دوره   در  باشد؛  وصول 
و  یابد  افزایش  هزینه  ها  افزایش  با  همراه  باشد؛  نداشته 
موجب آسیب رساندن به توسعه شهری نشود. صاحبنظران 
مسائل مالیه عمومی، معیار ها و راهکار های متفاوتی برای 
تأمین منابع پایدار درآمدی شهرداری ها ارائه کردند. آیت 
الهی، برابر بررسی های انجام داده به این نتیجه رسیده 
که مهمترین منابع مالی شهرداری-های فرانسه را مالیات 
بودجه  قالب  در  دولتی  آن کمکهای  از  بعد  و  عوارض  و 
تجهیزات  و  تاسیسات  و  محلی  حکومتهای  جاری  های 
محلی و نهایتا استقراض تشکیل می دهد )همان، 1387، 

ص 17(. 
منابع  بهینه  ترکیب  که  است  باور  این  بر  نیز  سولیوان 
مالی شهرداری ها مجموعه ای از فروش کاال و خدمات 
شهری، انواع مالیات و عوارض و کمک های مالی دولت 
مرکزی است. او همچنین با مقایسه ای که بین شهرداری 
این  به  داد  انجام  آمریکا  های  شهرداری  و  تهران  شهر 
شهر  شهرداری  درآمدی  منبع  بیشترین  که  رسید  نتیجه 
تراکم(  )فروش  و ساختمان  زمین  از بخش  ناشی  تهران 
است و کمکهای دولتی درصد خیلی کمی را تشکیل می 

دهد در حالی که درصد قابل مالحظه ای از درآمد های 
است  دولتی  های  منبع کمک  از  آمریکا  های  شهرداری 

 .)2003,451,Sullivan(
عمده  منبع  یک  عنوان  به  مالیاتها  ارزیابی  در  پچمن 
درآمدی، سه هدف عمده انتقال منابع از بخش خصوصی 
بین سطوح  ها  هزینه  منصفانه  توزیع  به بخش عمومی، 
مختلف، و افزایش رشد اقتصادی برای مالیات ها را ارائه 
معّزی   .)135-1987,131,Pechman( است  کرده 
منابع  تأمین  عنوان شیوه های  تحت  ای  مقاله  در  مقدم 
درآمدی پایدار شهرداری ها، روشهای کسب درآمد شامل 
مالیات محلی، کمک-های  اخذ  فروش مستقیم خدمت، 
بهینگی  های  معیار  منظر  از  را  استقراض  و  وام  دولتی، 
و سپس عدالت مورد ارزیابی دقیق قرار داده و سپس به 
کفایت آن منبع تأمین مالیاتی توجه کرده و آنها را ساده 
ترین و زود یاب ترین روشهای کسب درآمد معرفی نموده 

است )1381، ص 7(. 
عابدین درکوش در پژوهشی تحت عنوان مدیریت مالی 
برای  ها  شهرداری  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  شهر 
و هم  داخلی  مالی  منابع  از  باید  مخارج خود، هم  تامین 
شدن  بزرگتر  با  ولی  شوند  مند  بهره  دولت  مالی  منابع 
اندازه شهر، سهم کمک های دولتی می تواند کاهش یابد 

)1382، ص 9(. 
علی آبادی و معصوم با بررسی منابع درآمدی شهرداریها 
به این نتیجه رسیده که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی 
در تأمین مالی شهرداری ها دارند بنابراین درآمد شهرداری 
ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل 
وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در 
ردیف های درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و 

قابل وصول بدهد )1380، ص 8(. 
در نهایت رزازیان مناسبتر ین منبع درآمدی در حوزه اقتصاد 
منابع  اقتصادی  تشخیص  نظام  نمودن  کارآمد  را  شهری 
می داند که زیربنای رشد اقتصادی را برای همه شهرداری 
ها فراهم می سازد و عواملی چون نیروی انسانی کارآمد، 
ای  حرفه  و  تخصصی  آموزش  مناسب،  سازمانی  ساختار 
مدیران، ایجاد و توسعه بانک اطالعات و ضوابط و آئین 
می  درآمدی  حوزه  در  اجرایی  های  دستورکار  و  ها  نامه 
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تواند سبب کارآمدی این نظام گردد )1387، ص 45(. با 
این گفتار، در پژوهش حاضر به مطالعه و شناخت منابع 
مالي و راهکار هاي درآمدزایي پایدار براي شهرداری شهر 

مهاباد پردخته شده است.

مواد و روش تحقیق
مکانی  )چهارچوب  مهاباد  در سطح شهر  حاضر  پژوهش 

کاربردي  تحقیق،  نوع  است.  شده  انجام  حاضر(  تحقیق 
و روش بررسي آن توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری 
با دو روش اسنادی و مطالعات میدانی نیز  نیز  اطالعات 
جهت بررسی علل کاهش درآمد ها و افزایش هزینه های 
شهرداری، از شهرداری شهر صورت گرفته است. در این 
راستا ابزار مطالعاتی در مرحله اول کتاب، مجالت معتبر 
و  باشد  و غیره می  ها  نامه  پایان  ها،  ماهنامه  مرتبط،  و 

تصوير 1. موقعیت شهر مهاباد در مقیاس ملی و استانی؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

۵ 

 

 .1390 شهرداري مهاباد، :مأخذ؛ هاي مختلفدر دورهروند تحول جمعيت شهر مهاباد  .1 جدول        
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        جدول 1. روند تحول جمعیت شهر مهاباد در دوره های مختلف؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.
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مرتبط  داده های  تحلیل  و  گیری  بهره  با  بعد  مرحله  در 
با عملکرد درآمد و هزینه های شهرداری مهاباد در دوره 
های مختلف که از شهرداری مهاباد اخذ گردید، به بررسی 
و مطالعه شهرداری مهاباد از ابعاد مالی و درآمدی پرداخته 
شده است و در نهایت با توجه به شرایط موجود شهرداری 
درآمدزایي  زمینه  در  راهکار هایی  ارائه  به  مهاباد  و شهر 
پایدار و مستمر براي شهرداری شهر مهاباد پرداخته می 

شود.

شهر پژوهی و شناخت منطقه مورد مطالعه
شهر مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی و در دامنه 
شمالی رشته کوههای زاگرس واقع شده است. این شهر 
چون  هایي  شهر  با  مناسب  ارتباطي  موقعیت  علت  به 
میاندوآب، بوکان، نقده و سردشت امکان جذب مسافرین 
آورده است. جمعیت شهر  بوجود  را  زیادي  و گردشگران 
-65 سالهاي  ویژه  به  مختلف  های  دوره  طي  مهاباد 

1355و 85-1375 از رشد باالیی برخوردار بوده که این 
امر منجر به گسترش افقی شهری نسبتًا شدید و به تبع 
آن افزایش زیر ساختهای شهری از سوی شهرداری شده 

است )جدول شمارة 1(. 
 

يافته های پژوهش
بررسی روند منابع درآمدی شهرداری مهاباد

 شهرداری مهاباد براساس شناخت خود و یا شرایط محلی 
و امکانات موجود به منظور اداره شهر، به طرق مختلفی 
به کسب درآمد ها اقدام نموده است که مهمترین منابع 
تأمین آن طی سالهای گذشته شامل 7 فصل درآمدی به 

شرح زیر است: 
• درآمد های ناشی از عوارض عمومی )مستمر(،

• درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی،
• بهاء خدمات و درآمد های مؤسسات انتفاعی شهرداری،

• درآمد های حاصل از وجوه و اموال شهرداری،
• کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی،

• اعانات و هدایای و دارایی ها و
• سایر منابع تأمین. 

بررسی ها حاکی از آن است که طی دوره های مختلف، 
درآمد های پایدار و مستمر )اخذ مالیات هاي محلي )مالیات 
بر مسکن، اتومبیل، مالیات بر امالك و مستغالت و مالیات 
بر عوارض و درآمد، اخذ عوارض، کمک-هاي بالعوض 
از طرف دولت، کمک هاي بالعوض از سایر سازمانها و 
نهاد ها و بخش خصوصي و هدایا، فروش اوراق قرضه، 
مالیات بر دارائیهاي ثابت، مالیات بر برنامه ریزي شهري 
بر  مالیات  بر سوخت،  مالیات  نوسازي و غیره(،  )عوارض 
از  هتل، رستوران و غیره، فروش خدمات، عواید حاصل 
فروش اثاثیه و دارائي و غیره، درآمد ناشي از صدور پروانه، 
مجوز ها، اجاره بها، جریمه و غیره، مالیات بر تجارت و 
ارزش  بر  مالیات  ها،  شرکت  بر  مالیات  محلي،  بازرگاني 
درآمد  استقراض،  قروض  خالص  از  ناشي  عواید  افزوده، 
خارجي(،  و  داخلي  هاي  )وام  بانکي  تسهیالت  از  ناشي 
براي حفظ محیط زیست و بهاي  عوارض پرداخت شده 
پرداختي از محل آلودگي زیست محیطي و تخریب منابع 
بر  مالیات  قانوني،  مؤسسات  درآمد  بر  مالیات  طبیعي، 
اموال  از مدیریت  اوراق مشارکت، درآمد حاصل  گمرك، 
فني،  خدمات  و  اموال  انتقال  از  ناشي  عواید  شهرداري، 
هاي شهري  فضا  از  براستفاده  مالیات  معادن،  بر  مالیات 
آب،  عرضه  از  ناشي  عواید  غیره(،  و  پارکینگ  )بازار، 
استفاده  زباله،  آوري  جمع  فاضالب،  هاي  دستگاه  نصب 
از کودکستانها، اماکن تفریحي و اوقالت فراغتي، اماکن و 
مراکز باستاني و فرهنگي(، درآمد ناشي از مشارکت در بین 
بخشهاي خصوصي و دولتي، اجاره دادن اموال شهرداري، 
فروش  پرداخت  هاي  جریمه  دیرکرد  از  ناشي  درآمد 
از گردش کاال و خدمات، عوارض  ناشي  درآمد  خدمات، 
شهر،  استحفاظي  حوزه  در  مشترکین  آب  و  گاز  برق، 
عوارض حمل و نقل برون شهري مسافر، ریلي، هوایي( 
دارای روندی نزولی و درآمد های ناپایدار دارای افزایش 
چشمگیری بوده، بگونه ای که این افزایش، در کد های 
درآمدی اعانات، هدایا و داراییها، فروش اموال شهرداری، 
بهاء خدمات و درآمد های مؤسسات غیرانتفاعی به وضوح 
به چشم می خورد. همچنین بیشترین سهم را در درآمد 
های ناشی از عوارض عمومی، عوارض بر ساختمان ها و 
اراضی داشته است، اما این منبع درآمدی، بیشتر به عنوان 
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شرایط  به  وابسته  که  است  پایدار  نا  درآمدی  منبع  یک 
اقتصادی زمین و مسکن در شهر دارد.

شهرداری  درآمدی  های  کد  ريز  بررسی   -1
مهاباد

2-1- عوارض وصولی توسط ساير مؤسسات:  
عوارضی که کمترین سهم را در درآمدهای شهرداری مهاباد 
داشته اند، شامل عوارضی هستند که باید بیشترین سهم را 
در درآمد های شهرداری داشته باشند. این عوارض شامل 
گاز،  عوارض  رسمی،  اسناد  عوارض  نفتی،  مواد  عوارض 
عوارض برق و عوارض آب می باشد که عمدتًا به صورت 
مالیات بر مصرف یا فروش کاال تلقی می گردد. می توان 
شهرنشین،  جمعیت  افزایش  و  شهرها  گسترش  با  گفت 
عوارض اقالم مذکور به طور طبیعی افزایش می یابد. البته 
عدم پرداخت به موقع عوارض دریافتی توسط سازمانها و 
دستگاه های اجرایی به شهرداری، درجه فعال بودن این 
اقالم را کاهش می دهد، لذا اجبار سازمانها و دستگاه ها 
توسط  مطالبات  دریافت  و  عوارض  موقع  به  پرداخت  به 
شهرداری، به فعال بودن این اقالم کمک می نماید. درآمد 
های حاصل از عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات به 
به  برای شهرداری  پایدار  درآمدی  استمرار، همواره  دلیل 
این خدمات  زمانی که قیمت  همراه خواهد داشت. حتی 
افزایش یابد، پایین بودن کشش قیمتی آنها باعث کاهش 
ارزش کل مصرف آنها نمی گردد. لذا سهم شهرداریها از 
این اقالم کاهش نمی یابد. درحال حاضر براساس قوانینی 
برق،  آب،  توزیع  و  تأمین  با  مرتبط  موجود سازمان های 
تلفن و گاز مجاز به افزایش درصدی بر بهای خدمات خود 
می باشند و از این طریق مشکالت، طی سالهای گذشته 
درآمد حذف  کد  زیر  این  از  نفتی  مواد  از  ناشی  عوارض 
گردید و عوارض اسناد رسمی همراه با عوارض آب، برق 
است.  بوده  شهرداری  درآمدی  منابع  ترین  مهم  تلفن  و 
نتایج بررسی ها در شهرداری مهاباد نشان می دهد، درآمد 
های وصولی توسط سایر مؤسسات، همواره درصد بسیار 
خود  به  را  شهرداری  ساالنه  های  درآمد  کل  از  ناچیزی 
در ذیل )1389(  آن  میزان کل  است که  داده  اختصاص 

مشاهده می شود.

این  اراضی:  و  ها  ساختمان  بر  عوارض  2ـ1( 
عوارض شامل عوارض سطح شهر، عوارض پروانه های 
تفکیک  بر  عوارض  تراکم،  مازاد  بر  عوارض  ساختمانی، 
منقول  غیر  معامالت  بر  عوارض  و  ساختمانها  و  اراضی 
می باشد. عوارض بر پروانه های ساختمانی هر چند تحت 
تأثیر نوسانات در فعالیت های بخش مسکن قرار می-گیرد 
اما به طور کلی به لحاظ وجود یک تقاضای مؤثر برای 
در صورت  و  است  برخوردار  استمرار  از  در شهر،  مسکن 
حفظ کلیه ضوابط شهرسازی این قلم درآمدی یک درآمد 
درآمد  نشان می دهد که  نتایج  ارزیابی می گردد.  پایدار 
همواره  اراضی  و  ساختمانها  بر  عوارض  از  حاصله  های 
درصد قابل توجهی از کل درآمد های ساالنه شهرداری 
مهاباد را به خود اختصاص داده است، به طوریکه درآمد 
از 32  این عوارض در سال 1389 بیش  از  های حاصله 
درصد از مجموع درآمد شهرداری مهاباد را شکل می داد 

)شهرداری مهاباد، 1389(.

3ـ1( عوارض بر حمل و نقل و ارتباطات: این کد 
درآمدی تنها شامل عوارض بر معامالت وسایل  نقلیه می 
باشد که در سال 1388، تنها 1/215 درصد از کل درآمد 

های شهرداری را به خود اختصاص داده است.

 4ـ1( عوارض بر پروانه های کسب و فروش: 
مقدار عوارض فوق در مجموع حدود 1/278 درصد از کل 
درآمد شهرداری را در سال 88 تأمین کرده است. درآمد 
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های ناشی از عوارض بر پروانه های کسب و پیشه وری 
تولید  بر  عوارض  ها،  برقرارداد  عوارض  پروانه،  صدور  و 
حق  درصد   3 عوارض  و  تولیدی  محصوالت  فروش  یا 
النظاره مهندسین مشاور در این کد درآمدی قرار دارد و 
طی سالهای گذشته، از راه هایی بوده که شهرداری مهاباد 
امر  این  است.  نموده  درآمد  آنها کسب  از طریق  همواره 
حاکی از آن است که در شهر مهاباد به علت وسعت واحد 
درآمدی  قلم  عوارض  خدماتی  و  صنعتی  تجاری،  های 
عوارض بر تولید و فروش محصوالت تولیدی توانسته به 
صورت یک درآمد موثر خود را نشان دهد و به عنوان یک 
میان  در  بیشتری  اهمیت  از  موثر  و  پایدار  درآمدی  منبع 

سایر اقالم درآمدی برخوردار است.

2( درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی 
1-2-عوارض وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات: 
عوارض حذف پارکینگ، عوارض سالیانه بر خودرو ها و 
عوارض حق بیمه حریق به عنوان کد های درآمدی در این 
بخش می باشند که طی سالهای گذشته از کد درآمدی 
نشده  کسب  درآمدی  هیچ  حریق،  بیمه  حق  بر  عوارض 
است. عوارض حذف پارکینگ به سبب توسعه شهری و 
همچنین محدودیت فضای شهری از یک روند صعودی 
یک  بودن،  سالم  یا  مطلوب  جهت  از  که  بوده  برخوردار 
درآمد ناپایدار است. این درآمد در واقع نتیجه عدم توجه 
کافی شهرداری به مقوله پارکینگ و نگرش درآمدزایی به 
آن می باشد که مقدار آن در سالهای گذشته بسیار ناچیز 
و کمتر از یک درصد از مجموع درآمد های شهرداری بود 
که در سال 1389 به نزدیک 2 درصد از مجموع درآمد 

های شهرداری مهاباد رسید.

سهم  متمرکز:  عوارض وصولی  از  2-2-سهمیه 
شهرداری از عوارض وصولی متمرکز، کمک از محل12 
در هزارحقوق گمرك، کمکهای بال عوض وزارت کشور، 
اجرای طرحهای  به  و کمک  بودجه شهرداری  به  کمک 
بخش  این  درآمدی  های  کد  عنوان  به  شهری،  خدمات 
می باشند که شهرداری شهر با 0/0026 درصد درآمد از 
این زیر کد درآمدی، عمال کمترین درآمد را از این زیر کد 

بدست می آورد.

3( بهاء خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی 
شهرداری 

خدمات  بهاء  از  ناشی  های  1-3-درآمد 
شهرداری

از بهای خدمات شهرداری شامل حق  درآمد های ناشی 
آسفالت گیری و ترمیم حفاری، حق کارشناسی و فروش 
نقشه ها، خدمات آماده سازی، خدمات پیمان کاری و سایر 
ارائه این خدمات  از  موارد می باشد. غالب درآمد حاصله 
است.  با بخش خصوصی  رقابت  در  ها  توسط شهرداری 
برای  درآمد  ایجاد  بر  عالوه  فعالیتها  این  هرحال  به  اما 
نیز  شهروندان  به  رسانی  خدمات  راستای  در  شهرداریها 
قرار دارد و می توان به عنوان یک منبع درآمدی ناپایدار 
است  این  از  حاکی  گرفته  بررسیهای صورت  کرد.  تلقی 
که طی سال های گذشته، از اقالم درآمدی ناشی از بهاء 
خدمات شهرداری، حق آسفالت گیری وترمیم و حفاری 

دارای یک روند صعودی چشمگیر بودن است.

4( درآمد های حاصله از وجوه و اموال شهرداری
شهرداری:  وجوه  از  حاصل  های  درآمد   -1-4
درآمد های حاصل از وجوه شهرداری شامل درآمد های 
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حاصله از وجود سپرده های شهرداری یعنی درآمد حاصل 
هستند.  خصوصی  و  عمومی  دربخش  گذاری  ازسرمایه 
سرمایه  به  شهری  مدیریت  کمرنگ  نگرش  به  توجه  با 
تفکر  یک  وجود  عدم  و  مختلف  های  بخش  در  گذاری 
نظام مند در ارتباط با سرمایه گذاری در شهرداریها، این 
منبع درآمدی در شهرداری مهاباد سهم بسیار ناچیزی از 
شهرداری  که  آنجا  از  شود.  می  شامل  را  درآمدی  اقالم 
به عنوان یک نهاد عمومی مسئول تولید و ارائه خدمات 
عمومی می باشد، باید در این زمینه سرمایه گذاری الزم 

را انجام دهد.

شهرداری:  اموال  از  حاصل  های  2-4-درآمد 
قلم  این  در  مهاباد  شهرداری  شده  کسب  های  درآمد 
از کرایه ماشین آالت و  از طریق درآمد حاصل  درآمدی 
ها  ساختمان  االجاره  مال  از  حاصل  درآمد  نقلیه،  وسایل 
تعداد  افزون  روز  به گسترش  توجه  با  است.  تاسیسات  و 
قلم  این  شهری  تردد  های  محدودیت  و  نقلیه  وسایل 
برخوردار  درآینده  بیشتری  استمرار  و  اهمیت  از  درآمدی 

خواهد بود.

های  سازمان  و  دولت  اعطايی  های  کمک   )5
دولتی: کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی برای 
می  حساب  به  فعال  درآمدی  قلم  یک  مهاباد  شهرداری 
آید. اما عماًل از سال 1385 در تغییر نگرش وزارت کشور 
در زمینه اعطای کمک های مالی و اصرار برخود کفایی 
شهرداری ها، این کمک های دولت با یک روند نزولی به 
حداقل خود رسیدند. هر چند که دولت در مواردی بویژه 
در طرح های حمل و نقل شهری اقدام به اعطای کمک 

استقالل  و سوی  به سمت  نگرش حرکت  اما  نماید  می 
مالی شهرداری است. روند نزولی کمکهای اعطایی دولت 
طی سال های اخیر حاکی از کاهش مجدد این میزان تا 
رسیدن به مرز خود کفایی شهرداری طی سالهای آتی می 
باشد. بنابراین این منبع درآمدی از خصلت استمرار پذیری 
در بلند مدت برخوردار نمی باشد و یک درآمد ناپایدار به 

حساب می آید.

6( اعانات و هدايا و دارايی ها
اشخاص  اهدايی  های  کمک  و  1-6-اعانات 
و  شهروندان  خودیاری  خصوصی:  های  سازمان  و 
شهرداری  درآمدی  منابع  ترین  عمده  دریافتی  هدایای 
مهاباد در این بخش می باشد که در سالهای اخیر عماًل 
به دالیل باال رفتن هزینه های زندگی شهروندان و تورم 
اقتصادی مقدار کمی از این منابع درآمدی برای شهرداری 

حاصل شده است.

2-6-اموال و دارايی هايی که بطور اتفاقی با به 
موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد:

این منبع درآمدی شامل مواردی چون جریمه کمیسیون 
و  شهری  اشجار  قطع  جریمه  تشرف،  حق  ماده100، 
جریمه  و  کاربری  تغییر  از  حاصل  های  درآمد  غرامتها، 
باشد.  مي  درصد   2/5 عوارض  پرداخت  تأخیر  از  متعلق 
دو قلم درآمدي جریمه کمیسیون ماده100 و درآمد هاي 
عنوان  به  مهاباد  شهرداري  در  کاربري  تغییر  از  حاصل 
داشتن  رغم  علي  طوریکه  به  باشند.  مي  فعال  درآمد 
باشند.  نمي  پایدار  درآمدي  اقالم  جزء  توجه،  قابل  سهم 
افزایش سالیانه این اقالم در نظام شهرداري مهاباد نشانگر 
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جدول 2. درآمد شهرداري مهاباد از 89/1/1 تا 89/12/29 ؛ 
مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390. 

ف
شرحردی

مانده به ریال

بستانکاربدهکار

درآمد ناشي از عوارض 1
73952445328-عمومي

درآمد ناشي از عوارض 2
3723084425-اختصاصي

بها خدمات و درآمد 3
7906404420-موسسات انتفاعي

درآمد حاصله از وجوه 4
2573723258-و اموال شهرداري ها

کمك هاي اعطایي 5
27228782471-دولت و سازمان ها

اعانات و هدایا و 6
30880536221-دارایي ها

61091743257-سایر درآمد ها7

207356719379-جمع8

جدول 3. درآمدهای شهرداری مهاباد طی دورة پنج ساله از محل درآمدهای هفتگانه؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
جمع کل )جاری منبع درآمد شهرداریسالردی

رشد نسبت به سال قبل )درصد(شاخص سالو عمرانی( ریال

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 11384
_31884226100منابع هفتگانه

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 21385
3512433710010منابع هفتگانه

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 31386
4027622612616منابع هفتگانه

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 41387
17-3156000099منابع هفتگانه

جمع درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 51388
46-46289200145منابع هفتگانه

بلند-مدت  دوران  یک  در  که  است  گونه  بیمار  وضعیت 
برای  و  کرد  خواهد  مواجه  بحران  با  را  شهري  مدیریت 
شهروندان خطرات فراوانی در پی خواهد داشت باید دقت 
نمود که درآمد هاي پایدار زماني محقق خواهند شد که 
مالي  منابع  تأمین  چگونگي  با  شهروندان  و  شهر  منافع 
سوي  دو  در  شهرداري  جاري  و  عمراني  هاي  هزینه  و 

مخالف هم قرار نگیرند.

7(-ساير منابع تامین)فروش اموال شهرداري(: 
این نوع عایدات شهرداري مهاباد، درآمد هایي است که 
اموال )زمین هاي شهري  اموال غیر منقول و  از فروش 
و ساختمان ها و تاسیسات( به دست آمده که جزء درآمد 
مهاباد،  شهرداري  که  آنجا  از  و  باشند  نمی  پایدار  های 
از کل درآمد خود، )100درصد(، حدود30 درصد از درآمد 
خود را از فروش اموال شهرداري بدست مي آورد، بنابراین 
در آینده خطرات زیادي در انتظار شهرداري مهاباد است.

مقدار آن در ذیل و در سال 1389 مشخص شده است.

 جداول شمارة 2 و 3 گویای این مهم است که شهرداری 
و  محلی  شرایط  یا  و  خود  شناخت  براساس  مهاباد  شهر 
امکانات موجود به منظور اداره شهر به احصاء درآمدهای 
تامین آن  اقدام نموده است که مهمترین منابع  مختلفی 
جدول  شرح  به  فصل   7 شامل  گذشته  های  سال  طی 

شمارة 2 می  باشد.
در مجموع و در بررسی های اسنادی و مصاحبه با کارمندان 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 31 بهار و تابستان 92
 No.31 Spring & Summer

116

شهرداری شهر )بویژه امور مالی شهرداری( در این زمینه 
 89/1/1( مطالعه  مورد  دورة  طی  که  است  آن  از  حاکی 
روندی  دارای  )مستمر(،  پایدار  درآمدهای   )89/12/29 تا 
نزولی و درآمدهای ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده 
درآمدِی  کدهای  در  افزایش  این  که  ای  گونه  به  است؛ 
اعانات و هدایا و دارایی ها، اموال شهرداری و بهاء خدمات 
و درآمدهای موسسات غیرانتفاعی به وضوح به چشم می 
خورد. بر این اساس درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، 
در  را  سهم  بیشترین  اراضی  و  ها  ساختمان  بر  عوارض 
به عنوان یک  بیشتر  درآمدی  منبع  این  اما  است،  داشته 
منبع درآمدی ناپایدار است که بستگی به شرایط اقتصادی 

زمین و مسکن در شهر دارد.

هزينه هاي شهرداري مهاباد
اهم هزینه هاي شهرداري مهاباد به شرح زیر است:
الف( هزینه هاي پرسنلي: شامل حقوق و دستمزد، 

مزایا و کمک ها
ب( هزینه هاي اداري: شامل سفر، ماموریت، حمل و نقل 
و  آب  برق،  سوخت،  قراردادي،  خدمات  اجراه  ارتباطات، 

مواد مصرفي
ایجاد  براي  مطالعه  شامل  اي:  سرمایه  هاي  هزینه  ج( 
حقوق- و  زمین  و  ساختمان  خرید  تاسیسات،  ساختمان 

انتفاعي، ماشین آالت و تجهیزات عمده یا 
کمک  و  مشارکت  وام،  نشدني،  مصرف  هاي  کاال  سایر 

براي سرمایه گذاري بخش خصوصي.
به  اعانه  و  انتقالي: شامل کمک  پرداخت  د( هزینه هاي 
پرداخت- وام،  پرداخت  باز  خصوصي،  و  عمومي  بخش 

هاي انتقالي به کارکنان و دیون بالمحل.
تنوع فعالیت هاي شهرداري مهاباد، همچنین حجم عظیم 
فعایت هاي عمراني و خدماتي سازمانهاي محلي، ضرورت 
تجهیز شهرداري و تشکیالت وابسته به آن، تأمین هزینه 
هاي مربوط به پرداخت غرامت به امکان اراضي واقع شده 
در طرح هاي توسعه شهري و غیره، شهرداري مهاباد را 
با مشکالت بسیاري مواجه کرده-است. افزایش و گستره 
عمراني  هاي  فعالیت  توسعه  و  خدماتي  هاي  فعالیت 
شهرداري که طي دهه اخیر شتابي فراتر از گذشته داشته 

است، مستلزم صرف هزینه هاي فراوان مي باشد. توسعه 
سریع فیزیکي شهر مهاباد و افزایش وسعت آن، ضرورت 
به کارگیري نیروي انساني بیشتر براي توسعه خدمات و 
سایر فعالیتها را باعث شده، در نتیجه در حال حاضر بخش 

جدول 4. کل هزينه های خدمات اداری شهرداری شهر 
برحسب درصد در سال 1389؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
درصد هزینهنوع هزینهردی

هزینه های پرسنلی1

هزینه های اداری2

هزینه های سرمایه ای3

هزینه های انتقال4

جدول 5. کل هزينه های خدمات شهری شهرداری مهاباد 
برحسب درصد در سال 1389؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
درصد هزینهنوع هزینهردی

هزینه های پرسنلی1

هزینه های اداری2

هزینه های سرمایه ای3

هزینه های انتقال4

جدول 6. کل هزينه های عمرانی شهرداری مهاباد در سال 
1389؛ مأخذ: شهرداری مهاباد، 

ف
بستانکاربدهکار)ریال(نوع هزینهردی

-199329028508کل خدمات عراني1

-199329028508جمع2

199320028508کل هزینه عمرانی                                                                                
+

9196222679کل هزینه اداری
+

کل هزینه های خدمات 
54315339760شهری

262840590947جمع کل هزینه ها
-

برگشت از هزینه های شهری 
223779666و اداری                                      

262616811281جمع کل هزینه های خالص
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117 جدول 7. هزينه هاي اداري شهرداري مهاباد 1389؛ مأخذ: 
شهرداری مهاباد، 1390. 

روه
د گ

ک

شرح
مانده

بستانکاربدهکار)ریال(
-3798740905هزینه هاي پرسنلي 11

2108753621هزینه هاي اداري12

95387197هزینه هاي سرمایه اي13

3193340956هزینه هاي انتقال 14

91962226790جمع-

جدول 8. هزينه های عمرانی شهرداری مهاباد، 1389؛ 
مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
بستانکاربدهکارشرحردی

-199329028508کل خدمات عراني1

-199329028508جمع2

قابل توجهي از درآمد هاي شهرداري مهاباد، صرف هزینه 
هاي پرسنلي در رده هاي مختلف شغلي از کارگران ساده، 
ماهر، نیمه ماهر، تا سطوح کادر اداري، خدماتي، نیرو هاي 

متخصص و کارشناس در رشته هاي مختلف مي شود. 
 صورت سود و زيان

وضعیت پرسنلی و تجهیزات شهرداری مهاباد
برابر آمار اعالم شده از سوی شهرداری مهاباد در مرداد 
مهاباد  شهرداری  در  پرسنل  نفر   148 تعداد   ،1390 ماه 
مشغول فعالیت اند. از این تعداد7 یا 4/7 درصد بی سواد، 
ابتدایی، ششم  )پنجم  دیپلم  زیر  درصد   40/5 یا  نفر   60
یا  نفر   41 راهنمایی(،  اول   نهضت،  تحصیالت  ابتدایی، 
27/8 درصد دیپلم، 15 نفر یا 10/1 درصد فوق-دیپلم،20 
فوق  درصد   3/4 با  نفر   5 و  لیسانس  درصد   13/5 نفریا 
لیسانس می باشند. در نگاه ابتدایی به آمار و ارقام فوق، 
مناسب  نا  وضعیت  کند،  می  جلب  را  نظر  بیشتر  آنچه 
کارمندان از جهت تحصیالت تخصصی و آکادمیک می 
تواند کیفیت فعلیت را  از موراد می  باشد که در بسیاری 
در ابعاد مختلف کاهش دهد. در این رابطه ضروری است 
وظایف  از  بخشی  و  پرسنلی  امور  واگذاری  از طریق  که 
به بخش خصوصی و خدمات الکترونیکی شامل نظافت، 
پروانه ساختمانی و غیره و همچنین مکانیزه و اتوماسیون 
و GIS نمودن امور و بخصوص امالك، از حجم پرسنل و 
هزینه پرسنلی کاست و کیفیت و بهره وری کار را افزایش 
کردن  نشسته  باز  یا  بازخرید  به  مبادرت  همچنین  داد. 
به  اقدام  مقابل  در  و  نمود  دیپلم  زیر  و  سواد  بی  پرسنل 
استخدام افراد متخصص در سطوح باالتر تحصیلی نمود.

موضوع سواد و تحصیالت و تخصص از آن جهت دارای 

کل هزینه های عمرانی                                                    

کل هزینه های اداری                                                              

کل هزینه های خدمات 
شهری                                                    

تجزیه و تحلیل کل هزینه های 
شهرداری برحسب  درصد                  

75/84 درصد کل هزینه 
های عمرانی                                    

50/3 درصد کل هزینه 
های اداری                                            

20/67درصد کل هزینه های خدمات شهری75/

207356719379کل درآمد خالص شهرداری                            
-

262616811281کل هزینه خالص شهرداری

55260091902زیان خالص شهرداری

جدول 9.  هزينه های خدمات شهری شهرداری مهاباد؛ 
مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390

روه
د گ

ک

شرح
مانده

بستانکاربدهکار)ریال(
18954382558هزینه هاي پرسنلي 21

-
32300140177هزینه هاي اداري22

647824642هزینه هاي سرمایه اي23

2412992383هزینه هاي انتقال 24

54315339760223779666برگشت از هزینه ها29
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از  )شهرداری(  کارکنان  برخورداری  که  است  اهمیت 
تحصیالت باالتر، مسلمًا موجب افزایش کارایی، بهره وری 
و در نهایت بهره مندی از درآمد بیشتر به لحاظ استفاده 
از فکر، نوآوری و راهکارهای به روز و مناسب درآمدزایی 
رابطه، جدول شمارة  این  برای شهرداری خواهد شد. در 
10 که بیان کنندة وضعیت تحصیلی کارمندان شهرداری 
شهرمهاباد است، نشان می دهد که بسیاری از کارمندان 
که  بطوری  باشند.  نمی  برخوردار  باالیی  تحصیالت  از 
تنها 25 نفر از مجموع 148 نفر کارمند موجود شهرداری 
این  برخوردارند.  دانشگاهی  تحصیالت  از  شهر،  این  در 
تخصصی  اثربخشِی  کارایی،  کاهش  در  مسلمًا  وضعیت 
در بخشهای مختلف، بهره وری، درآمدزایی و غیرهتآثیر 
منفی خواهد داشت، مقوله ای که در مورد تأکید بسیاری 
مورد  نیز  سازمان  این  در  باال  تحصیالت  با  کارمندان  از 

تأیید قرار گرفت.

های شهرداری  هزينه  و  درآمد  عملكرد  تحلیل 
مهاباد )89-1380(: بنابر مطالعات صورت گرفته در 
در  مهاباد  هزینه های شهرداری  و  درآمد  عملکرد  زمینه 
میزان درآمد  نمود که  توان عنوان  دوره 89-1380، می 
به   1380 سال  در  تومان  میلیارد   11/7 از  شهردای  این 
195/4 میلیارد تومان در سال 1389، افزایش یافته است 
که این رقم معادل رشدی معادل 32/5 درصدی در افزایش 
درآمد شهرداری می باشد. همچنین هزینه های شهرداری 

در همین دوره )89-1380( حدود 32/2 درصد رشد داشته 
است. در واقع رشد ساالنه و میزان هزینه ها و درآمد ها 
دیگر  از سوی  است.  بوده  برابر  با هم  طی حود 10سال 
میزان درآمد شهرداری طی دورة 89-1380 حدود 16/7 
برابر و هزینه ها هم حدود16/3 برابر شده است. بیشترین 
 78/6 با  برابر   1380-  81 سال  در  ها  درآمد  رشد  رقم 
درصد بوده است. رشد درآمد ها در تمام سالها بجز سال 
89-1388 مثبت بوده و در مقابل رشد هزینه ها در تمام 
دوره ها هم با صعود همراه بوده است. هزینه ها در بخش 
اداری در دوره 81-1380 افزایش چشمگیری با رشد 96 
درصدی داشته و در دوره های 88-1387 و 1388-89 
کاهش و دارای رشد منفی بوده است. در واقع هزینه های 
اداری از دوره 1380 تا 1386 افزایش شدیدی را تجربه 
های  هزینه  رشد  از   1389 الی   1386 سال  از  و  نموده 
شهری،  های  هزینه  لحاظ  به  است.  شده  کاسته  اداری 
باالترین رشد متعلق به سالهای 82 الی1380، 1382-84 
و 87-1386 بوده است. هزینه های عمرانی در دوره 82-
1381 باال بوده است ولی در سالهای 89-1388 شدیداً 
افزایش چشمگیری داشته و به 45/14 رشد رسیده است. 
در خصوص هزینه ها نیز در تمام دوره 89-1380، هزینه 
هزینه  و  درصد   32/6 شهری  هزینه  درصد،   7/5 اداری 
عمرانی 59/9 درصد بوده است. بنابراین بیشترین هزینه 
های شهرداری مهاباد طی این دوره عمرانی بوده است. 

علل افزايش هزينه هاي شهرداري
مطالعات میدانی و درون سازمانی نگارندگان مقاله در این 
زمینه نشان می دهد، عوامل مهمی که در ذیل نگاشته 
شده در افزایش هزینه های شهرداری و کاهش درآمدی 

آن نقش بسیار مهمی دارند.
1( تورم نیروي انساني غیر متخصص در شهرداري و به 

دنبال آن افزایش هزینه هاي شهرداري، 
که  متناسب  نا  انساني  نیروي  و  تشکیالتي  ساختار   )2
را  ها  هزینه  کنترل  هاي  شیوه  جهت  در  الزم  شناخت 

نداشته اند،
3( عدم توانایي به  کارگیري صحیح تکنولوژي و اصول 

علمي جهت فعالیت هاي مختلف شهرداری، 

جدول 10. وضعیت پرسنلی و سواد پرسنل شهرداری مهاباد؛ 
مأخذ: شهرداری مهاباد، 1390.

ف
درصدتعدادمدرک تحصیلیردی

74/7بی سواد1

6040/5زیردیپلم2

4127/8دیپلم3

1510/1فوق دیپلم4

2013/5لیسانس5

53/4فوق لیسانس6

100----دکتری7

148جمع8
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در  شهرداري  عمراني  فعالیتهاي  توجه  قابل  افزایش   )4
سالهاي اخیر و در مقایسه با دهه پیش.

علل کاهش درآمد هاي شهرداري
1( ابهام در قوانین مربوط به منابع درآمدي از جمله وصول 

درآمد از قانون تجمیع عوارض،
و  درآمدي  هاي  درواحد  متخصص  هاي  نیرو  کمبود   )2

ناتواني مأمورین وصول عوارض و مالیات،
درآمدي  منابع  در  خصوصي  بخش  مشارکت  عدم   )3

شهرداري،
عوارض،  موقع  به  پرداخت  مناسب  فرهنگ  ضعف   )4
بودجه  بودن  دولتي  نادرست  تلقي  و  شهروندان  توسط 

شهرداري و
5( عدم استمرار منابع پایدار درآمدي براي شهرداري.

SWOT مدل تجزيه و تحلیل
اگر چه  اجرا می شود،  ای که  پروژه  و  مطمئنا هر طرح 
تمامی مالحظات صورت گرفته و ارزیابی اثرات طرح نیز 
زمانی  شرایط  اجرا،  محل  به  بستگی  باشد،  گرفته  انجام 
مورد  تکنولوژی  سطح  و  اجتماعی  مسائل  مکانی،  و 
نمی  دست  خود  اهداف  تمامی  به  صد  در  صد  استفاده، 
 یابد. و همواره با یکسری قوت ها و ضعف های درونی و 
جهت  است.  مواجه  بیرونی  تهدیدهای  و  ها  فرصت 

قابل  و  مناسب  راهکارهای  ارائه  و  مسائل  این  شناسایی 
قبول در جهت تقویت یا رفع آن ها مدل SWOT یکی 
از بهترین روش های دستیابی به این مهم است. عبارت 
SWOT برگرفته از حروف اول چهار واژه به شرح زیر 

است:

مخفف   W،قوت معنای  به   Strength مخفف   S
مخفف   O،ضعف معنای  به    Weakness
  Threats مخففTبه معنای فرصت وOportunitiy
 SWOT به معنای تهدیدها می باشد. تجزیه و تحلیل
و ضعف  قوت  نقاط  شناسایی  برای  که  است  اصطالحی 
یک  یک  که  خارجی  تهدیدهای  و  ها  فرصت  و  داخلی 
سیستم با آن روبه روست به کار برده می شود. تجزیه و 
تحلیل SWOT شناسایی نظام  مند عواملی است که 
راهبرد باید بهترین سازگاری را با آن داشته باشد. منطق 
باید قوت  اثر بخش  این است که راهبرد  رویکرد مذکور 
ها و فرصت های سیستم را به حداکثر برساند، ضعف ها 
و تهدیدها را به حداقل برساند. این منطق اگر درست به 
کار گرفته شود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی 
یک راهبرد اثر بخش خواهد داشت. از دیدگاه این مدل 
یک استراتژی مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و 
ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. برای 
این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها در 

۱۷
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چهار حالت کلی SO، WO، ST،WT پیوند داده می 
شوند و گزینه های استراتژی از بین آنها انتخاب می شوند. 
ابزار حمایتی برای تصمیم گیری است  این تکنیک یک 
که عمومًا برای تحلیل سیتماتیک محیط داخلی و محیط 
خارجی سیستم استفاده می شود. با تعریف نقاط قوت و 
نقاط ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدها سیستم می تواند 
استراتژی هایی برای تقویت نقاط قوت و برطرف کردن 
نقاط ضعف و همچنین استفاده از فرصت ها برای مقابله 

.)365 :2007,Yusksel etal(با تهدیدات اتخاذ کند

بر اساس اطالعات به دست آمده از مطالعات میدانی و نظر 
کارشناسان مربوطه، ارزیابي نقاط قوت، ضعف، فرصت و 
تهدید وضعیت مالی و درآمدزایی پایدار شهرداری مهاباد به 
 SWOT صورت کاماًل مختصر و جزئی در قالب تکنیک

در جدول ذیل )شمارة 12( انجام گرفته است. 

نتیجه گیری و جمعبندی
یکی از احتیاجات ضروری و اولیه جامعه شهری، زندگی 
در محیطی تمیز، پاکیزه، سالم و بهره مندی از تسهیالت 
زندگی اجتماعی، شامل تفریح و خرید راحت، رفت و آمد 
آسان، تحصیل، درآمد و باالخره محیطی سالم و آرام برای 
از خانه،  تربیت و تحصیل فرزندان و حفاظت و حراست 
مسکن و اموال، به عنوان نیاز های مشترك محلی است. 
کامل  توان  می  را  ها  شهرداری  اساس  همین  بر  شاید 
منابع  تأمین  در صورت  که  دانست  محلی  سازمان  ترین 

را  مذکور  های  نیازمندی  نسبی  طور  به  توانند  می  مالی 
برآورده و تامین کنند. اما امروزه بسیاری از شهرداری های 
منابع  کمبود  معضل  با  مهاباد  شهرداری  جمله  از  کشور 
مالی مستمر مواجه می باشند که در این مقاله این موضوع 
به تفصیل مطالعه شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد 
)مستمر(  پایدار  های  درآمد  مختلف،  های  دوره  طی  که 
دارای روندی نزولی و درآمد های ناپایدار دارای افزایش 
چشمگیری بوده، بگونه ای که این افزایش، در کد های 
درآمدی اعانات، هدایا و دارایی ها، فروش اموال شهرداری، 
بهاء خدمات و درآمد های مؤسسات غیرانتفاعی به  وضوح 
به چشم می خورد. همچنین بیشترین سهم را در درآمد 
های ناشی از عوارض عمومی، عوارض بر ساختمان ها و 
اراضی داشته است، اما این منبع درآمدی، بیشتر به عنوان 
یک منبع درآمدی ناپایدار است که غالبًا تضمینی جهت 
آیندة مالی شهرداری محسوب نمی شود. همچنین روند 
شهرداری،  درآمد  در  ناپایدار  های  درآمد  سهم  افزایشی 
پایدار،  درآمد  عنوان  به  نوسازی  عوارض  به  توجه  عدم 
اتکای زیاد درآمد شهرداری در بخش عوارض عمومی به 
عوارض بر ساختمان و اراضی )بیش از32 درصد درآمد(، 
عدم موفقیت مناسب شهرداری در اخذ عوارض نوسازی، 
در  گذاری  سرمایه  ای،عدم  سرمایه  هزینه  بودن  محدود 
بخش  مشارکت  با  زا  درآمد  و  اقتصادی  های  فعالیت 
مناسب  زای  درآمد  های  برنامه  وجود  عدم  و  خصوصی 
مالی شهرداری  تهدید های موجود صندوق  از مهمترین 
مهاباد می-باشد که در نهایت می تواند به عدم رضایت 
و  تأمین  زمینه  در  ها  شهرداری  عملکرد  از  مردم  مندی 
برآوردن حوائج عمومی شهر که همانا نیاز مشترك همه 
به همکاری خود  این مهم  البته  ساکنان آن است، شود. 
فرهنگ  کردن  نهادینه  و  ها  جنبه  از  بسیاری  در  مردم 
واقعی شهروندی نیز ارتباط مستقیمی دارد. بدین ترتیب 
مدیریت درآمد شهرداری ها ارتباط تنگاتنگ با ایجاد بستر 
های مناسب فرهنگ شهرنشینی و تعامل مثبت سه مقوله 

شهر، شهروند و شهرداری دارد. 

ارائه پیشنهاد ها
وکاهش  درآمد  افزایش  جهت  هایی  راهکار  نهایت  در 

۱۸ 

 

-ها و تهديدها را به حداقل ممكن ميحداكثر و ضعف ها را بهها و فرصتمدل يك استراتژي مناسب قوت
، SO ،WO ها و تهديدها در چهار حالت كليبراي اين منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت. رساند
ST،WT ين تكنيك يك ابزار ا .شوندهاي استراتژي از بين آنها انتخاب ميشوند و گزينهپيوند داده مي

گيري است كه عموماً براي تحليل سيتماتيك محيط داخلي و محيط خارجي سيستم حمايتي براي تصميم
هايي تواند استراتژيها و تهديدها سيستم ميبا تعريف نقاط قوت و نقاط ضعف و نيز فرصت. شوداستفاده مي

استفاده از فرصت ها براي مقابله با تهديدات براي تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف و همچنين 
 ).Yusksel etal,2007: 365(اتخاذ كند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 1385ركن الدين افتخاري و مهدوي، : اخذم، هاو نحوه تعيين استراتژي SWOTماتريس تحليلي .2 نمودار
). 9 ص

ارزيابي نقاط قوت، ضعف،  دست آمده از مطالعات ميداني و نظر كارشناسان مربوطه،بر اساس اطالعات به
صورت كامالً مختصر و جزئي در قالب فرصت و تهديد وضعيت مالي و درآمدزايي پايدار شهرداري مهاباد به

 . انجام گرفته است) 12 شمارة( در جدول ذيل SWOT تكنيك
 

 .1390، نگارندگانمطالعات  :جدول سوآت شهرداري مهاباد؛ مأخذ .11 جدول

ي 
عوامل درون

ف 
ضع

ط 
نقا

W1 
اتكاي زياد درآمد شهرداري در بخش عوارض عمومي به عوارض بر ساختمان 

 دهددرصد درآمد را تشكيل مي 32بيش از (و اراضي 
W2 عدم موفقيت شهرداري در اخذ عوارض نوسازي 

W3 ثباتي باال در ساختار نظام كسب درآمد شهرداريدرجه بي 
W4 ايمحدود بودن هزينه سرمايه. 

W5 عدم مديريت كنترل هزينه در شهرداري 
W6 ياري شهروندانمحدود بودن خود 

W7 
رشد فزاينده هزينه پرسنلي و اداري در ادوار گذشته حتي سالهاي ركود درآمد 

 شهرداري

نمودار 2. ماتريس تحلیلیSWOT و نحوه تعیین 
استراتژی ها، ماخذ: رکن الدين افتخاری و مهدوی، 

1385، ص 9(.
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جدول 11. جدول سوآت شهرداری مهاباد؛ مأخذ: مطالعات نگارندگان، 1390. 

نی
رو

ل د
وام

ع
ف

ضع
ط 

نقا

W1 اتکای زیاد درآمد شهرداری در بخش عوارض عمومی به عوارض بر ساختمان و
اراضی )بیش از 32 درصد درآمد را تشکیل می دهد

W2عدم موفقیت شهرداری در اخذ عوارض نوسازی
W3درجه بی ثباتی باال در ساختار نظام کسب درآمد شهرداری
W4.محدود بودن هزینه سرمایهای
W5عدم مدیریت کنترل هزینه در شهرداری
W6محدود بودن خودیاری شهروندان

W7 رشد فزاینده هزینه پرسنلی و اداری در ادوار گذشته حتی سالهای رکود درآمد
شهرداری

W8ناچیز بودن سهم برنامه ایجاد تأسیسات اماکن ورزشی و فرهنگی
W9 نبود بانك عامل و تخصصی شهرداری

ت
قو

ط 
نقا

S1ناچیز بودن درآمد ناشی از کمك هاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتي

S2 نزدیك شدن به خودکفایی در کسب درآمد طی سالهای اخیر با توجه به کاهش
سهم کمك های دولتی

S3 افزایش مستمر ساالنه درآمد بهای خدمات و درآمد های مؤسسات انتفاعی
شهرداری

S4اختصاص بیش از 75 درصد از کل بودجه به هزینه های عمرانی

S5امکان ساماندهي مشاغل غیر رسمي و ایجاد منابع درآمدي جدید براي شهرداري

S6امکان توسعه منابع درآمدی از طریق توسعه عوارض محلی
S7امکان افزایش سهم برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا

S8امکان کاهش هزینه هاي عمراني شهرداري با بکارگیری سیستم مکانیزه
نی

رو
 بی

مل
عوا

ت
رص

ف

O1امکان رسیدن به خودکفایی کامل
O2روند صعودی درآمد حاصل از عوارض عمومی

O3امکان به کارگیري فناوري اطالعات جهت کاهش هزینه هاي شهرداري

O4 امکان به کارگیري سیستم هاي پیشرفته و مکانیزه در اداره شهرداري در جهت
کاهش هزینه هاي جاري شهرداري

O5امکان کاهش هزینه هاي جاري شهرداري به کمك آموزش به شهروندان

O6کارآمدي سیستم بودجه ریزي شهرداري در صورت بهره گیری 
O7دور شدن از خود کفایی در کسب درآمد 
O8افزایش سهم اعانات و هدایا طی دوره های مختلف

يد
هد

ت

T1روند افزایشی سهم درآمد های ناپایدار در درآمد شهرداری
T2 عدم توجه به عوارض نوسازی به عنوان درآمد پایدار

T3عدم سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و درآمد زابا مشارکت بخش خصوصی

T4عدم وجود برنامه های درآمدزا
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هزینه های شهرداری مهاباد ارائه می شود:
• کاهش زمینه های اتکای شهرداری شهر بر ساختمان 
و اراضی )بیش از 32 درصد( و توجه شهرداری به منابع 
درآمدی پایدار جدید، بویژه برنامه ریزی توریسم و جذب 
گردشگر، با توجه به اینکه شهر مهاباد دارای جاذبه های 
توریستی زیبا و فراوانی از جمله غار سهوالن، تاالب کانی 

برازان و دریاچۀ مهاباد می باشد.
• توجه بیشتر به اخذ عوارض نوسازی بویژه با توجه به 
اینکه در نقاط قابل توجهی از شهر )مانند هسته مرکزی 
آزادگان، مکریان ،خیابان بارزان، گمرك، باغ سمیه، غرب 
میدان استقالل، باغ شایگان، محلۀ هه ژار و غیره( بافت 

فرسوده و قدیمی وجود دارد.
گذاری  معضل سرمایه  رفع  یا  و  کاهش  تالش جهت   •
اندك بخش های خصوصی در فعالیت های اقتصادی و 
درآمدزا با استفاده از برگزاری همایش ها و نشست های 
تخصصِی ملی و منطقه ای جهت جذب منابع مالی جدید. 
ملی،  موفق  شهرداری  با  تطبیقی  مطالعۀ  و  استفاده   •
منطقه ای و بین المللی جهت استفاد از تجربیات آن ها در 
راستای استفاده از راهکارها و برنامه های درآمدزای پایدار 

و جدید مانند مدیریت پسماند و عوارض بر زباله. 
درآمد  نظام کسب  ساختار  در  ثباتی  بی  درجه  کاهش   •
شهرداری از طریق روزآمد کردن بانک اطالعات امالك 
مؤدیان  کلیه  شناسایی  و  امالك  پوشش  بهبود  جهت 

عوارش نوسازی
• راه اندازي اداره تشخیص تخصصی درآمد در شهرداري 
درامدهای  اخذ  کارامد  بررسی  و  مطالعه  جهت  مهاباد 

پایدار.
• با توجه به روند عوارض وصولی از کارخانجات و صنایع 
در محدوده شهر در 10 سال گذشته و با یکی شدن این 
در  شهرداری،  طریق  از  مهاباد  شهرداری  برای  عوارض 
این عوارض  از  آتی درصدی  بندی های سالهای  بودجه 

حتی ناچیز به شهرداری مهاباد اختصاص داده شود.
بازنگری قانون شهرداری ها و تدابیر الزم جهت اخذ   •
شهرداری  مستقیم  غیر  های  درآمد  و  عوارض  مستقیم 
توسط وزارت کشور )با ملزم نمودن مردم در پرداخت به 

موقع عوارض( و پرداخت آن به شهرداری مهاباد.

• جلوگیری و کاهش رشد فزاینده هزینه پرسنلی و اداری 
مدیریت  موجود•  نیروهای  تعدیل  طریق  از  شهرداری 
مناسب و کنترل هزینه ها در شهرداری شهر از طریق راه 

اندازي اداره تشخیص تخصصی درآمدزایی پایدار 
• افزایش زمینه های استفاده از پتانسیل هاي مردمي در 

تعریف پروژه هاي درآمدزا
• توسعه آموزش هاي درون سازماني در خصوص توانمند 
اصالح  لزوم  صورت  در  )و  شهرداري  پرسنل  سازي 

ساختار(.
در جهت سرمایه گذاري  راهنمایي شهري  و  همیاري   •
در خصوص نیازمندیهاي واقعي شهر و کاهش مشکالت 

مالی شهرداری مانند ساخت مراکز آموزشي و غیره.
تبلیغات  طریق  از  شهرداری  به  مردم  بدبینی  کاهش   •
و  بیالن شهرداری  دادن  قرار  دید  در معرض  مانند  مؤثر 
مشخص شدن درآمد های آن، نحوه هزینه شدن عوارض 
و  برای شهر  انجام شده  های  هزینه  مردم،  از  اخذ شده 

هزینه های برنامه های آتی
• توسعه اتوماسیون و گسترش سیستم  هاي کامپیوتري 
بر  عالوه  امر  این  شهرداري.  مختلف  امور  انجام  براي 
کاهش درهزینه  هاي پرسنلي و تا حدي هزینه  هاي اداري 
شهرداري مرکزي و مناطق، موجب افزایش توان نظارتي 
و اجرایي آنان خواهد شد. جلب مشارکت های مردمی در 

اداره امور شهر.
• کنترل و کاهش ساخت و ساز های غیر قانونی توسط 
شهرداری  برای  مالی  بار  افزایش  جهت  به  شهرداری 

مهاباد.
• وضع عوارض محلی از محصوالت کشاورزی.

کمتر  با  کوچک  وکارگاههای  صنایع  کردن  مشمول   •
مالیات  عوارض  أخذ  برای  خدمات  تومان  میلیون  از300 

بر ارزش افزوده. 
• تشکیل بانک عامل شهرداری  ها که می  تواند به عنوان 
تضمین أخذ وام  های داخلی و خارجی اقدام کرده ضمن 
آنکه با جمع آوری وجه مردم و باز پرداخت سود، مردم را 

شریک توسعه و عمران شهر ها نمایند .
• وصول مستقیم عوارض پنج درصدی مالیات بر ارزش 
افزوده توسط شهرداری با هماهنگی اداره مالیات و دارایی 
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به جهت عملکرد منطقه ای اداره مالیات و دارایی و تقسیم 
ناعادالنه این اقالم درآمدی بین شهرداری های استان.

جهت  شهری  ریزی  برنامه  مجری  نظرات  به  توجه   •
کاربری  این  مالی  بار  کاهش  برای  ها  کاربری  مکانیابی 

ها برای شهرداری.
• پایبندی سازمان میراث فرهنگی به محور های فعالیتی 
جهت  بناها  تک  و  تاریخی  های  بافت  مورد  در  خود 
بر  بافت ها  این  مالی نگهداری  بار  انداختن  از  جلوگیری 

دوش شهرداری.
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