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چکـیده
این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت منابع مالی و درآمدی شهرداری مهاباد طی سالهای 2313تا  2311انجام شده
است .نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است .گردآوری اطالعات هم بهصورت
کتابخانهای و هممیدانی و مصاحبه با گروه مطالعات درآمد شهرداری مهاباد صورت گرفته است .نتایج بهدستآمده نشان
میدهد که در طی این سالها نسبت کل هزینهها به درآمدها همواره کمتر از یک بوده و میانگین این نسبتها در طی این
سالها  ./20بوده است و درآمدها همواره بیشتر از هزینهها بوده است .از طرفی با توجه به دستهبندی منابع درآمدی پایدار
و ناپایدار در شهرداری مهاباد طی سال  11- 12مجموع درآمدهای پایدار و ناپایدار به ترتیب چیزی در حدود  20و 20
درصد بوده است و بیانگر این است که درآمدهای شهرداری مهاباد در طی سالیان اخیر بهشدت ناپایدار بوده است.
عمدهترین منبع درآمدی شهرداری مهاباد درآمدهای حاصل از فروش اموال در حدود  33درصد از کل درآمدها بوده است.
این منبع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب میشود میتواند با اجارهداری یا اجرای طرحهای
سرمایهگذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند .با توجه به نقش گردشگری–فرهنگی شهر مهاباد پیشنهاد
میشود که شهرداری مهاباد با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرحهای درآمدزای تجاری و تفریحی در شهر مهاباد
مبادرت کند .از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه شده به بیماران و اسکان طوالنی مدت توریستها در
استان بهمنظور تکمیل دوره درمان خود ،میتواند درآمد قابلتوجهی عاید اقتصاد شهری و شهرداری کند.
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در دهههای اخیر مدیریت شهری در ایران بهطور فزایندهای با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است که ناشی از عوامل
گوناگون اجتماعی،فرهنگی ،سیاسی،اجرایی ،مالی و حقوقی متعددی است ،بدیهی است که یکی از مسائلی که بر ابعاد مشکالت و
معضالت حاضر افزوده،رشد توسعه سریع و شتابزده و غالبا بی رویه شهرها به واسطه رشد سریع جمعیت شهری بوده است(شعوری
ونوعهدی .)323 :2313،در دنیایی که ساخت و سازهای بدون برنامه ،گرایش به سمت حومه نشینی و بروز تغییرات فراوان در
ساختار شهرها ( )Cianciara,2010:197تقاضای عظیمی جهت توسعه زیرساختهای پایه بوجود آورده ( & Fletcher, J.,
 )McArthur,2010:815در این راستا ،توجه به برنامههای نوین شهری که همسو با اندیشههای پارادایم غالب توسعة پایدار ،در
صدد کاهش مسائل و مشکالت شهری میباشند از اهمیت بسیاری برای شهرداریها بهعنوان مدیر و مرجع اصلی هماهنگ کننده
اداره امور شهر"(منتظری ،)02 :2312،برخورداند .در این رابطه کشور ایران نیز همراه با سایر کشورهای جهان در حال توسعه ،شاهد
رشد و گسترش شهرنشینی بودهایم و تحوالت سریع جمعیت ایران ،از بزرگترین عوامل تأثیرگذار در برنامههای توسعة شهری ایران
بوده(سیدمصطفوی و همکاران  )203 :2000،که در دهههای اخیر ،اثرات شگرفی بر ساختار اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی کشور بر
جای گذاشته و باعث برهم خوردن تعادلهای منطقهای شده که میتوان ریشة این مسئله را در نحوة توزیع منابع در سطح این
مناطق و تجمع تبعیضآمیز سرمایه در این فضاهای منطقهای ،جستجو نمود .در این میان شهرداریها به عنوان مدیر و مرجع اصلی
هماهنگ کننده اداره امورشهر(شریف نژاد و همکاران  ،)02 :2311،نقش بسیار مهمی در حل معضالت شهرنشینان دارند که این
مهم مسلماً در سایه وجود منابع مالی مناسب و پایدار مقدور خواهد بود .بنابراین در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری ،تأمین
منابع مالی و درآمدی شهرداریها اهمیت ویژهای دارد ،زیرا از یک سو کسب درآمد شهرداریها ،تأثیر عمدهای در ارائه خدمات به
شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر میشود ،بلکه اساساً اجرای
تمامی طرحها و برنامههای شهری را با مشکل مواجه مینماید (جمشیدزاده  .)21 :2322،همچنین عدم برخورداری از منابع مستمر
و پایدار درآمدی ،برنامهریزی مالی و بودجهای شهرداریها را مختل و هزینههای رو به تزاید شهرداریها در سالهای آتی را با
مشکل مواجه خواهد نمود(قادری .)23 :2321 ،بگونهای که برخی نظیر پیتر مارتین معتقد است که مهمترین چالش مدیریت شهری
در هزاره سوم ،حول هزینهها متمرکز خواهد بود و تحصیل درآمد ،کانون سیاستگذاریها در سطح مدیریت محلی قرار خواهد
گرفت(زیاری و همکاران .)202 :2312،کسب درامد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری می شود که این خود
سبب می گردد شهرداری نقش فعال تر ومفیدتری در محیط شهری ایفا نماید وپاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط
شهری داشته باشد( .)Kamel& Zhao, 2015: 97درکشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران که دارای سیستم اقتصادی
ناکارامد ،نظام های مالیاتی ضعیف در تامین هزینه های شهر می باشند ،سیستم تامین درآمد شهرداری ها به سمت منابع درامدی
ناپایدار کشیده می شود(.)Vosoufhi et al., 2016: 24
اهمیت موضوع زمانی روشن میشود که بدانیم بیش از 11درصد از منابع مالی شهرداریها از محل درآمدهای محلی درون
شهرها تأمین میشود و وابستگی به کمکهای بالعوض دولتی کمتر از 1درصد است .اگر چه از ابتدای تأسیس بلدیه درسال2223
(ه.ش) و به دنبال آن در قانون جدید شهرداریها در سال(2301ه.ش) قوانینی در زمینه تأمین هزینههای شهری وضع شده است اما
درآمد حاصل ،چندان زیاد نبوده و نظام شهری به کمکهای دولتی بسیار متکی بوده است(صفری .)332 :2323،طرح موضوع خود-
کفایی و خود اتکّایی شهرداریها در سال 2332و به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداریها به دولت و با توجه به تشدید مسائل
و مشکالت شهرها در نتیجة رشد جمعیت و مهاجرتها ،حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکای شهرداریها به درآمدهای
ناپایدار ،شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداریها دشوار کرده است(نجاریان بهنمیری .)2 :2332،بنابراین عدم برخورداری از
منابع پایدار درآمدی ،میتواند پایه گذار بسیاری از مسائل باشد که شهر و شهرداری یک شهر را حتی از رسیدن به اهداف کوچک
خود نیز بازدارد .در همین راستا فقدان نگرش جامع به منابع درامدی شهرداری ها در قالب نظام کالن اقتصادی کشور ،تغییرات
ومداخالت موردی ،اجرای سیاست خود اتکایی وخودکفایی شهرداری ها،بخش درامدی شهرداری مهاباد را در وضعیت ناپایداری
قرارداده است .به نحوی که در ادامه این وضعیت اثار نامطلوبی وهزینه های اجتماعی،فرهنگی وزیرساختی را برای مدیریت شهری
مهاباد به دنبال داشته است(مددی و همکاران.)303 :2311،بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن در رشد و توسعه یک
شهر ،مقاله حاضر با طرح سؤال ذیل ،به بررسی روشهای منابع درآمدی شهرداریها و ارائه راهکار تأمین درآمدهای پایدار شهری
شهرداری مهاباد میپردازد.
در این زمینه موضوع مورد بحث تحقیقاتی به شرح زیر صورت گرفته است:
سیدمصطفوی و همکاران ( )2000در مقاله ای با عنوان تحلیل منابع تأمین درآمد پایدار در راستای توسعه شهری(مطالعه
موردی :شهر تهران) مورد بررسی قرارداده ونتایج نشان داده که نتایج حاصل از این بخش نشان داد که میانگین در اکثریت گویه ها
بیش از حد وسط بوده است این امر بیانگر اهمیت بسزای مولفه ها در دستیابی به پایداری درامدی می باشد .در مرحله دوم عوامل
ایجاد ناپایداری درآمد شهرداری مورد بررسی قرار داده شدند و در تحلیل نهایی میزان موفقیت روش های تامین مالی در مقایسه
بها روش های ناپایدار درآمدی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون تی تک نمونه ای مستقل نشان داد که بیشترین میانگن متعل
به درآمد حاصل از توسعه و عمران شهری ( )3/30و کمترین میانگین نیز به مولفه درآمدهای حاصل از دریافت بهای اقدمات ارائه
شده به شهروندان ( )3/00تعل دارد .در بخش میزان موفقیت روش های نوین درآمد پایدار نیز نتایج نشان دهنده عدم موفقیت
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روش ها در اکثر زمینه ها می باشد؛ چرا که تنها گویه عدم وابستگی به نوسانات بازار ( )3/2می باشد که بیش از حد وسط می باشد
و گویه انصاف در حق برخورداری از منابع و ثروت های عمومی نیز در حد وسط ( )3/00قرار گرفته است و مابقی گویه ها میانگینی
کمتر از حد وسط دارند.
سیدمصطفوی و همکاران ( )2000در مقاله ای با عنوان ،تاثیردرآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کالنشهرتهران،
مورد بررسی قرارداده ونتایج نشان داده که نتایج به دست آمده نشان دهنده الگوی مطلوب تـأمین مـالی شـهردای مـی
باشـد .بـدین معنـی کـه شهرداری تهران بایددر ساختار نظام درآمدی خود به گونه ای برنامه ریزی و سیاسـتگذاری نمایـدکـه
اصل عدالت،اصل صرفه جویی ،اصل کفایت درآمدو اصل استقالل محلی را در نظر گیرد.
راغب و شهری( )2311در مقاله ای با عنوان،کمبود منابع مالی در شهرداریها و جایگزینی درآمدهای پایدار ،مورد بررسی
قرارداده ونتایج نشان داده که علت روی آوردن به منابع درآمدی پایدار این می باشدکه هزینه های شهری پایدار ،اما درآمدهای
شهرداری ناپایدار می باشد ،ازاینروکسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداریهاو فعالترو مفیدترشدن نقش
آنهادر مدیریت امور شهری می شودو سبب میگرددپاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط شهری داشته باشند.
شریف نژاد و همکاران( ،)2311در مقاله ای با عنوان ،ارزیابی مولفه های تاثیرگذار برپایداری ساختار درامدی شهرداری
ها(مطالعه موردی:کالنشهر اصفهان)،مورد بررسی قرارداده ونتایج نشان داد که با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های
آماری قابل استنتاج است که ساختار در آمدی شهرداری اصفهان ناپایدار بوده است و مواردی که جزو درآمدهای پایدار محسوب می
گردند نیز به سختی از طرف شهرداری قابل وصول هستند .یافته های تحقیق نیز حاکی از آن است که بیشترین تأثیر گذاری بر
پایداری ساختار در آمدی شهرداری اصفهان مربوط به مؤلفه های برنامه ریزی در آمدها و هزینه ها و طبقه بندی فعالیت های
شهرداری در سیستم بودجه بندی و سیستم مالی؛ رجوع به بازارهای مالی و پولی خارجی و تنوع بازارهای پولی شهرداری برای
تأمین مالی؛ برنامه و کالس های آموزشی جهت توجیه کارکنان نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری اصالح نرخ عوارض و
مالیات محلی توسط دولت در سال های متوالی؛ و استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای اداری و رایانه ای هوشمند به ترتیب با
ارزش 22/0 ،23/0 ، 21/0 ،12/0و 32/0می باشد.
مددی وهمکاران( ،)2311در مقاله ای با عنوان ،تحلیل روش های تأمین منابع مالی شهرداری تبریز با تأکید بر درآمدهای
پایدار،)،مورد بررسی قرارداده ونتایج نشان داد که یشترین مبلغ در آمدی پایدار برای سال  2310و کمترین رقم برای سال 2312
ثبت شده و از سال  2310به بعد منابع درآمدی پایدار شهرداری کالنشهر تبریز سیر نزولی داشته است .علیرغم کاهش منابع
درآمدی ناپایدار کالنشهر تبریز در سال  2313به نسبت سال  2312در کل بودجه ،میزان درآمد کلی این کالن شهر در باالترین
سال خود ( )2310نسبت به سال  2313افت داشته است .بخش قابل توجهی از کاهش میزان درآمد ناپایدار کالن شهر تبریز به
نسبت در آمد پایدار آن در نتیجه کاهش درآمد کلی شهر بوده و ارتباطی با مدیریت در آمدی پایدار آن ندارد .از  02عامل مؤثر بر
توسعه پایدار در آمدی شهرداری تبریز  20عامل مورد اشاره در ادامه با باالترین امتیاز تأثیر گذاری مستقیم شناسایی گردیدA13 :
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 -2مبانی نظری
 -1-2شهرداری
شهرداری 2و به ناحیه ای اطالق می شود که در آن ،یک انجمن مربوط به شهر ،دارای صالحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و
خدمات دولتی محلی رامانند فاضالب ،پیش گیری ازجرم وجنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه می دهد( قادری و قادری
 .)22 ،2313،در ایران ،طرز تلقی عامه مردم از شهرداریها با آنچه که این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بوجود آمده اند
بسیارمتفاوت می باشد .از نظر عامه ،شهرداری نهادی خدماتی است واین موضوع ،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده
است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می دهد و بهای آن خدمات را دریافت می کند(کامیار ،2311
 .)02در حقیقت ،درتعریف شهرداری می توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی ومردمی دانست که اداره و مسؤولیت و
مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع
و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندی های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی
منطقی وعادالنه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید .تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران اینگونه می
باشد :شهرداری موسسه ای عمومی ،غیردولتی و مستقل است که به موجب قانون درشهرها تشکیل می شود وعهده دار امور محلی
و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می باشد.به موجب ماده  3قانون شهرداری ،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی
دارد(کامیار .)02 ،2311

1 . Municipality
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 -2-2تعریف درآمدهای پایدار
در اقتصاد شهری ،درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشند .تداو پذیری به
این مفهوم است که اقال درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی
های الزم را انجا داد؛ بنابراین کلیه اقالم درآمدی که به هر دلیل تحت تأثیر شوک ها ،بحران ها ،تغییر قوانین و مقررات و نوسانات
اقتصادی قرار می گیرند ،قابل اتکا نبوده و خصیصه اول پایداری را ندارند .از طرف دیگر ،درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف
شوند که دستیابی به آن ها شرایط کیفی شهر را به عنوان پدیده ای زنده ،در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد .به عبارتی دیگر،
مطلوب بودن و سالم بودن درآمد ،حائز اهمیت است .در واقع چنین نگرشی به درآمدهای شهری ،همان نگرشی است که
اقتصاددانان طی قرن بیستم بر آن در اقتصادهای مهی تأکید داشته اند(حاجی لو و همکاران  ،2313،به نقل از:شرزه ای .)2323 ،

 -3-2رویکرد حکمرانی خوب شهری

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9049جلد دو

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری نقش
بسیار مهم و تعیین کننده دارد و کالن شهرها با هویتی پیچیده و پویا از شرایط محیط رقابتی موجود متأثرند (شریف نژاد و
همکاران  .)221 :2311 ،پس آینده بشر در فضاهای کالن شهری رقم خواهد خورد و آنگاه این کالنشهرها خواهند بود که جلوه گاه
برنامه ها و طرح های مختلف در خصوص مدیریت مطلوب خواهند شد .در واقع مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی
زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد در چنین جامعه
ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند .ساختار مدیریت شهری
یکی از ابعاد بسیار مهم حکمروایی خوب شهری محسوب می شود( آخوندی .)233 :2323 ،این مورد ،بیشتر از این جهت اهمیت
دارد که نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ،می تواند در بهبود سکونتگاه های انسانی و پایداری توسعه شهری ،مهم
ترین نقش را ایفا کند .زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کننده برنامه های شهری از کارایی مدیریت شهری نشات می گیرد .در این
زمینه ،تولید منطقی انرژی ،کاهش مصرف غیرضروری و بازیافت منابع طبیعی از جمله زمینه های تلقی شهر به عنوان یک منبع
توسعه است بدین سان مدیریت شهری عبارت از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است
(مظفری و همکاران .)3 :2311،شکل شماره  2نشان دهنده مدل های غالب مدیریت شهری در ایران می باشد.

شکل  -1مدل های اصلی و غالب مدیریت شهری (ماخذ :آخوندی و دیگران.)1۸۳ :1۸۳۱ ،

حکمرانی شهری ،طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل عبارت است از مجموع روش های برنامه ریزی و مدیریت عمومی شهر
از سوی افراد ،نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که از آن طریق ،منافع متضاد یا متعارض با
یکدیگر همراه شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم می آید .طبق این تعریف حکمرانی شهری ،هم نهادهای رسمی و هم
اقدامات غیر رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در بر می گیرد ( .)UN-HABITAT,2016هدف از حکمرانی خوب شهری
تقویت فرآیند توسعه شهری است به گونه ای که در جامعه ،زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان ،به
تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم شود (نوبری .)22 :2321 ،یکی از جنبه های مهم نظریه حکمروایی خوب
شهری ،همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است .یعنی حکومتی که مردم اداره
امور را بر عهده خواهند داشت (.)Dekker & Kempen,2014: 43
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در واقع حکمرانی خوب۔ شهری به دنبال جلب
رضایت شهروندان از مدیریت شهری و در رأس آن
شهرداری ها می باشد .آنچه مسلم است ،باز گرداندن
آرامش به شهروندان در محیط متالطم و ناپایدار و متحول
شهری ،کاستن از میزان نارضایتی شهروندان در برابر
شهرداری ،تبدیل حالت هول و هراس به امنیت خاطر ،و
تقویت روحیه مشارکت جویی شهروندان نسبت به
تصمیمات شهری و افزایش میزان همدلی شهروندان با
مدیریت شهری به طور عام و با شهرداری به صورت
خاص ،در چارچوب پارادایم مدیریت شهری و به خصوص
حکمروایی خوب شهری قابل حل است (مددی وهمکاران،
.)23 ،2311

شکل  -2ساخت الگوی حکمرانی خوب شهری (ماخذ:
اسماعیل زاده.)12۳ :1۸۳۳ ،

 -4-2مروری بر منابع درآمد و هزینه شهرداری ها
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9049جلد دو

منابع درآمدی حکومت های محلی
دو اصل پایه برای تعیین درآمد حکومت های محلی وجود دارد که عبارتند از:
 .2درآمد ناشی از منابع داخلی :این منبع ،برای تأمین مالی ارائه خدمات اولیه به شهروندان توسط حکومتهای محلی کسب
میشود و در واقع منابعی هستند که از فرایندهای جاری درون شهری به دست می آیند و تعیین مالکهای دریافت و جمع آوری آن
معموال بر عهده حکومت محلی است؛ مانند مالیات ها و عوارض دریافتی از شهروندان.
 .2درآمد ناشی از منابع خارجی :منابعی هستند که محل تأمین آنها معموال نهادهای خارج از چارچوب حاکمیتی حکومت محلی
است و حکومت محلی ،نقش کمرنگ تری در تصمیم گیری برای میزان و نحوه دریافت آن دارد؛ مانند کمک های میان حکومتی
(حاجی لو و همکاران .)22 :2313 ،منابع درآمدی سنتی حکومت های محلی عبارتند از:
 بهای خدمات :آب ،فاضالب ،پسماند ،کسب و پیشه ،مالیات بر مستغالت و سایر موارد درآمد مالیاتی :مالیات های محلی با سهمی از مالیات های ملی کمک یا وام گرفتن از حکومت های مرکزی تسهیالت اعتباری و وام های کوتاه مدت از بانک ها و بخش خصوصی وام بلندمدت و سایر منابع درآمدی برای هزینه های سرمایه ای که حکومت های محلی به خوبی می توانند از تأمینمالی بازارها برای افزایش منابع از آن بهره ببرند؛ مانند اوراق قرضه
 دارایی امالک شهری :مانند ساختمان ها و اراضی -منابع ناشی از وقف ،وام و .)Dirie,2015 ( ...

 -5-2مفهوم درآمد پایدار و شاخص های آن
در اقتصاد شهری ،درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشند .تداوم پذیری
به این مفهوم است که اقالم درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه
ریزی های الزم را انجام داد؛ بنابراین کلیه اقالم درآمدی که به هر دلیل تحت تأثیر شوکها ،بحران ها ،تغییر قوانین و مقررات و
نوسانات اقتصادی قرار می گیرند ،قابل اتکا نبوده و خصیصه اول پایداری را ندارند .از طرف دیگر ،درآمدهای پایدار باید به گونه ای
تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان پدیده ای زنده ،در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد .به عبارتی
دیگر ،مطلوب بودن و سالم بودن در آمد ،حائز اهمیت است .در واقع چنین نگرشی به درآمدهای شهری ،همان نگرشی است که
اقتصاددانان طی قرن بیستم بر آن در اقتصادهای ملی تأکید داشته اند (شرزه ای .)2323 ،همچنین براساس طرح جامع درآمدهای
پایدار و سایر منابع مالی شهرداری مهاباد ،درآمدهای پایدار ،آن دسته از درآمدهای شهرداری هستند که از خصایص زیر برخوردارند
(اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری ها:)2313 ،
 .1تداوم پذیری :دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشوند.
.2انعطاف پذیری :پایه درآمدی طی زمان بزرگ شود و همپا با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود و
برای وصول آن بتوان برنامه ریزی های اجرایی الزم را تعریف کرد.
.۸مطلوب بودن :کسب درآمد از آن محل ،موجب ارتقای رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست محیطی،
کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد .شاخص مطلوبیت را می توان به چهار زیرشاخص مطلوبیت اقتصادی شهر ،مطلوبیت
کالبدی شهر ،مطلوبیت زیست محیطی شهر و مطلوبیت اجتماعی شهر تقسیم کرد که در ادامه تعریف هر یک آورده شده است
منظور از مطلوبیت اقتصادی ،توجه به ساختارهای اقتصادی با در نظر گرفتن معیارهایی مانند :افزایش میزان درآمد ،کاهش نرخ
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بیکاری در شهر ،افزایش بودجه مدیریت شهری ،افزایش تعداد پروژه های عمرانی در شهر ،کاهش میزان رشد تورم (سپهوند و
عارف نژاد )2312 ،و غیره است.

 -6-2درآمد پایدار شهری
درآمد پایدار به درآمدهایی گفته می شود که مداوم ،سالم و مطلوب باشند .یعنی نوسانات اقتصادی و اجتماعی تأثیری در
دریافت و میزان آن تأثیر نداشته ،سالمت شهری را تضمین نماید و آثار زیست محیطی منفی نداشته باشد( 2011:55
 )Hassanzadehطبق نظر انجمن دولت های محلی استرالیا تعریف تأمین مالی پایدار زمانی اتفاق می افتد که توانایی دولت برای
مدیریت منابع مالی اش به اندازه ای باشد که بدون تغییر برنامه ریزی نشده در مالیات ها ،بتواند تعهدات حال و آینده اش را برای
ارائه خدمات برآورده کند( .)Heydipour, ,2019,42بر این اساس از مهم ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری ها ،درآمد عوارض
نوسازی و عوارض پسماند ،عوارض سطح شهر ،کسب و پیشه ،مالیات بر مستغالت ،عوارض ساالنه اتومبیل می باشند ( 2010:
.)Jamshidzadeh, 63

 -7-2استراتژی های در آمدی شهرداریها
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9049جلد دو

استراتژی اول :افزایش درآمدهای افزود :زمانی که دولت های محلی گزینه افزایش درآمدهای افزوده را در نظر می گیرند،
اهمیت دادن به رعایت عدالت در پرداخت مالیات و هزینه های استفاده کنندگان نکته ای مهم است ،یعنی تساوی حقوق در اینکه
چطور منافع و هزینه های بودجه های مدیریت شهری باید در میان شهروندان توزیع شود؛ بنابراین زمانی که سطح یکسان به کار
گیری کاربران کاهش می یابد بر طبق اثر توزیع مجدد بودجه محلی ،از برخی مزایا استفاده می کنند ( 2011:116
.)Hassanzadeh,
استراتژی دوم :برنامه ریزی هزینه ها جهت بهبود اثربخشی و کارایی :بهبود اثربخشی و کارایی خدمات شهری ،کاهش
هزینه ارائه خدمات در سطوح مختلف را به دنبال دارد و نوع و ماهیت شایسته ترین خدمات برای دستیابی به اهداف را تضمین می
کند .روش های اصلی برای بهبود اثربخشی و کارایی شهرداری ها عبارت اند از بهبود برنامه ریزی و بودجه بندی سیستم های
مدیریت شهری ،اجرای روش های کم هزینه جهت ارائه خدمت تضمین سرمایه های کافی در دسترس برای عملیات و پشتیبانی از
ساختار مرکزی .
استراتژی سوم :مشارکت خصوصی در حوزه مالی خدمات شهری :با توجه به تجربیات کشورهای پیشتاز در امر خدمات
رسانی به شهروندان ،راهی جز تقویت همکاری بخش دولتی خصوصی که در بر گیرنده مشارکت فعال سازمان های غیر دولتی
برای توسعه کیفی محیط شهری است نمی توان تصور کرد .برون سپاری تأمین و انتقال خدمات و زیرساخت ها به بخش خصوصی
پلی میان شکاف کمبود عرضه خدمات و تقاضای در حال افزایش است (  .)Hassanzadeh, 2011: 120فرهنگ سازی برای
برانگیختن حس مسئولیت شهروندان در این زمینه از وظایف شهرداری می باشد(.)Slack,2016: 12

 -8-2شرایط تحقق پایداری در درآمدها
 در نظر گرفتن عدالت در هر گونه سیاست گذاری در آمدی و بازنگری در سامانه های کنونی :در فرایند ایجادپایداری در درآمد شهرداری نکته اساسی که باید به آن توجه شود ،رعایت توان پرداخت شهروندان در هر گونه سیاست گذاری در
آمده است.
 حمایت دولت مرکزی با حرکت اصالحی :بخش بزرگی از منابع بخش عمومی در قالب مالیات های گوناگون در اختیاردولت مرکزی است .تجربیات جهانی نشان می دهد که موازنهای منطقی در تقسیم وظایف و مسئولیت ها میان رده های مختلف
حکومت و تقسیم منابع بخش عمومی (مالیات ها) وجود دارد ،تقسیم بندی مالیات ها به ملی و محلی از این دیدگاه قابل بررسی
است.
 همراهی و همگامی شهروندان و استفاده کنندگان خدمات شهری با حرکت اصالحی :کیفیت مطلوب زندگی نیازمندتأمین منابع پایدار و سالم برای انجام فعالیت های خدماتی و عمرانی به دست شهرداری است .این مهم با احساس مسئولیت و
همراهی شهروندان در تأمین منابع تحقق می یابد ( .) Bartkowiak, 2017: 83

-3روش تحقیق
پژوهش حاضر در سطح شهر مهاباد انجام شده است .این پژوهش از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است.
داده ها هم با روش اسنادی و بررسی اطالعات و درآمدها و هزینه های شهرداری مهاباد برای سال های  2311-2313و هم به
صورت میدانی و از طریق مصاحبه با رئیس گروه مطالعات درآمد شهرداری مهاباد در خصوص وضعیت درآمدی شهرداری مهاباد و
شاخص های تعیین کننده درآمدهای پایدار و همچنین موانع پیش روی شهرداری مهاباد در راستای کسب درآمدهای پایدار بدست
04

آمده است .نوع مصاحبه به صورت نامنظم یا آزاد بوده است .تجزیه و تحلیل داده ها با استاده از نرم افزار  Excelصورت گرفته
است .در این پژوهش متغیرها کدهای درآمدی شهرداری مهاباد شامل عوارض بر فروش کاال و ارائه خدمات ،عوارض نوسازی،
عوارض اتباع خارجی ،فروش اموال شهرداری ،عوارض بر پروانه های ساختمانی و… می شوند که با توجه با شاخص پایداری و
ناپایداری بررسی شده اند.

-4ویژگیهای منطقه (وضعیت موجود)

شکل  -۸موقعیت شهرستان مهاباد واستان در کشور
(طرح جامع شهر مهاباد)1۸31 ،

 -5بحث و تحلیل یافته ها
طبق جدول و با بررسی روند درآمدها و هزینه های شهرداری شهر مهاباد طی سالهای 2313تا2313مشاهده می کنیم که در
طی این سالها نسبت کل هزینه ها به درآمدها همواره کمتر از یک بوده و میانگین این نسبت ها در طی این سالها  0,20می
باشد(جدول  .)2این نسبت حاکی از آن است که شهرداری مهاباد طی این دوره با کمبود درآمد مواجه نبوده و درآمدها همواره بیشتر
از هزینه ها بوده است.
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مهاباد یکی از شهرهای بزرگ استان آذربایجانغربی می
باشد .این شهر در جنوب استان و در دامنه رشته جبال لند
شیخان کوهستانی و خوش آب و هوا قرار دارد .مهاباد شهری
است که در ساحل شرقی رودخانه مهاباد واقع شده است و امروز
به خاطر قرار گرفتن در مرکز تالقی سه استان آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی کردستان از اهمیت خاصی برخوردار
است.شهرستان مهاباد یکی از  22شهرستان تابعه استان
آذربایجان غربی است که در محدوده فعلی تقسیمات کشوری
خود دارای یک مرکز شهری 2 ،بخش و 1دهستان است.
مساحت این شهرستان در حدود 230کیلومتر مربع می باشد که
تقریبا  3,2درصد کل استان است .شهرستان مهاباد بر اساس
آخرین سرشماری در سال  2311جمعیتی بالغ بر  232012نفر
در محدوده فعلی تقسیمات کشوری خود دارد که  3,3درصد
جمعیت استان آذربایجان غربی است( .طرح جامع شهر مهاباد،
.)2311

جدول -1نسبت هزینه به درآمد شهرداری مهاباد طی سالهای (1۸3۱-1۸3۸ماخذ:نگارنده)

هزینه ها
درامدها
نسبت هزینه به
درامد

2313

2310

2311

2313

2313

110213302103
332232000000

331023121233
230332322133

2122231133200
2222230110003

3223321233323
3303030332033

2122331313112
3223220111200

./33

./20

./20

./13

متوسط
نسبت
./20

متوسط سهم هزینه های عمرانی و جاری در طی سالهای  2313 - 13بیانگر این است که در دوره موردبررسی هزینهه ای
عمرانی بر هزینه های جاری برتری داشته و حدود  11درصد بودجه صرف هزینه های عمرانی و  01درصد بودجه صرف هزینه
های جاری شده است(جدول)2
جدول  -2سهم هزینه های عمرانی و جاری از کل هزینه های شهرداری طی سالهای (1۸3۸ - 3۱ماخذ:نگارنده)
متوسط نسبت
2313
2313
2311
2310
2313
10/21
12/12
01/22
32/31
12/22
13/33
سهم هزینه های عمرانی از کل هزینه ها
01/21
02/02
10/31
23/31
02/21
13/30
سهم هزینه های جاری از کل هزینه ها

هرچند در طی سالهای گذشته درآمدهای وصولی بر هزینه ها برتری داشته و شهرداری با کمبود درآمد مواجه نبوده اما باید
توجه داشت که در طی این مدت شهرداری به شدت وابسته به درآمدهای ناپایدار بوده است .جدول  3سهم درآمدهای پایدار و
ناپایدار از کل درآمدهای وصولی طی سالهای 2311-2312را نشان می دهد .با توجه به جدول  3حدود  20درصد درآمدهای
09

شهرداری از منابع درآمدی ناپایدار به دست آمده است و تنها  20درصد درآمدها ماهیتی پایدار داشته اند و امکان برنامه ریزی قطعی
تنها در مورد این  20درصد درآمد پایدار وجود داشته است.
جدول -۸سهم درآمدهای پایدار و ناپایدار از کل درآمدهای شهرداری در سالهای 1۸3۳و (1۸33ماخذ:نگارنده)
متوسط نسبت
2311
2312
31/32
20/00
31/23
سهم درآمدهای ناپایدار از کل درآمدها
20/22
21/30
20/23
سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدها
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میانگین نسبت های ساالنه هزینه های جاری به درآمدهای پایدار در سالها  2312 - 11برابر با  0,22است(جدول .)0این
بدین معنی است که به طور متوسط طی این سالها  22درصد هزینه های جاری از درآمدهای پایدار تأمین شده است و شهرداری
به منظور جبران کسری بودجه جاری به درآمدهای ناپایدار متوسل شده است و قطع این درآمدها یا ایجاد خلل در حصول این دسته
از درآمدها ،نظام مدیریت شهری قم را با مشکالتی جدی مواجه خواهد کرد و شهرداری قادر به خدمت رسانی مطلوب در سطح
شهر نخواهد بود .همچنین بررسی میانگین نسبت هزینه های عمرانی به درآمدهای ناپایدار حاکی از این است که تقریباً  200درصد
درآمدهای ناپایدار در طی این سالها صرف هزینه های عمرانی می شود(جدول  )1و در صورت بروز نوسانات در اینگونه درآمدها،
شهرداری به منظور بهبود محیط شهری و ایجاد زیرساختهای شهری با بحران مواجه خواهد شد.
جدول  -4نسبت های ساالنه هزینه های جاری به درآمدهای پایدار در سالهای 1۸3۳و(1۸33ماخذ:نگارنده)
متوسط نسبت
2311
2312
2003001123030
2231310313232
هزینه های جاری
130322230132
322033321000
آمدهای پایدار
./22
./13
./33
نسبت درآمدهای پایدار به هزینه های جاری
جدول  -1نسبت های ساالنه هزینه های عمرانی به درآمدهای پایدار در سالهای  1۸3۳و (1۸33ماخذ:نگارنده)
متوسط نسبت
2311
2312
0012131312330
2002213213133
هزینه های عمرانی
1210022102231
2331320323000
آمدهای غیر پایدار
2/03
2/22
./13
نسبت درآمدهای غیرپایدار به هزینه های عمرانی

با بررسی درآمدهای وصولی سالهای  2311-2312می توان مشاهده کرد که فروش اموال شهرداری با میانگین  33/11درصد،
عوارض بر پروانه های ساختمانی با 22/03درصد و عوارض مازاد تراکم با  2/32درصد و دارایی هایی که به صورت اتفاقی به
شهرداری تعلق می گیرد که شامل جرائم و تخلفات ساختمانی است با  3/33درصد کدهایی هستند که بیشترین درآمد ناپایدار و
همچنین درآمد وصولی شهرداری مهاباد از این موارد به دست آمده اند(جدول ) 3عمده منابع درآمدی شهرداری مهاباد با بازار
مسکن و ساخت و ساز مربوط است که با توجه به تغییرات بازار مسکن نوسانات شدیدی دارد.
جدول -6شرح درآمدهای ناپایدار شهرداری مهاباد در سالهای(1۸33-1۸3۳ماخذ:نگارنده)
درصد درآمدهای ناپایدار از کل
شرح درآمدهای ناپایدار
درآمدها طی1۸33-1۸3۳
33/13
فروش اموال شهرداری
22/03
عوارض بر پروانه های ساختمانی
2/32
عوارض بر مازاد تراکم
دارایی که به طور اتفاقی یا ب هموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد
3/33
(شامل جریمه کمیسیون ماده  ، 200درآمد حاصل از تغییر کاربریها و )...
2/20
وام های دریافتی
2/20
عوارض حذف پارکینگ
./13
عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها
./11
اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی
./22
کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی
./22
عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
31/31
مجموع درآمدهای ناپایدار طی سال 2312 - 11

02

در بین درآمدهای پایدار شهرداری مهاباد طی سال های  11-2312عوارض بر فروش کاال وارائه خدمات و عوارض نوسازی و
همچنین عوارض بر اتباع خارجی به ترتیب با 2/33 ،3/22و 2/01درصد بیشترین نرخ را به خود اختصاص داده اند(جدول  .)3شهر
مهاباد با توجه به موقعیت مرزی در کشور و همچنین به عنوان اولین شهر فرهنگی-توریستی استان یکی از شهرهای خدماتی
محسوب می شود که این می تواند شهر مهاباد را به عنوان یکی از مراکز ارائه خدمات و کاال معرفی کند .در این شهر بر خالف
بسیاری از شهرهای ایران که عوارض نوسازی بیشترین درآمد پایدار شهرداری ها محسوب می شود ،دریافت عوارض نوسازی از
شهروندان مهابادی با مشکالتی همراه است؛ به عنوان مثال قیمت منطقه ای ملک به درستی لحاظ نشده و یا برخی از شهروندان
از نظر اقتصادی قادر به پرداخت آن نمی باشند .همچنین شهر مهاباد به دالیل فرهنگیو توریستی (وجود دانشگاه آزاد و پیام نور) و
قیمت تمام شدة ارائه خدمات بصورت ارزان ،ساالنه پذیرای تعداد زیادی از اتباع خارجی عرب و کرد زبان از کشور عراق ،و… به
منظور زندگی و تحصیل و… است ،که خود به عنوان منبع پایدار درآمدی شناخته می شود.
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جدول -۱شرح درآمدهای پایدار شهرداری مهاباد در سالهای (1۸33-1۸3۳ماخذ:نگارنده)
درصد درآمدهای ناپایدار از کل درآمدها
شرح درآمدهای ناپایدار
طی1۸33-1۸3۳
3/22
عوارض بر فروش کاال و ارائه خدمات
2/33
عوارض نوسازی
2/01
عوارض اتباع خارجی
./31
تبصره  2ماده  31قانون مالیات بر ارزش افزوده
./02
عوارض بر معامالت غیر منقول
./00
عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه
./30
تبصره  2ماده  31قانون مالیات بر ارزش افزوده (سوخت)
./21
عوارض بر قراردادها
./22
ماده  02قانون مالیات بر ارزش افزوده (گمرکی)
./22
عوارض اسناد رسمی
./02
عوارض بلیط مسافرت و باربری (ترمینال)
/01
تبصره  3ماده  02قانون مالیات بر ارزش افزوده (گمرکی)
/01
عوارض گذرنامه
/03
درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله
/02
عوارض بر محصوالت محلی
/02
عوارض آالیندگی
/02
عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر
/02
عوارض بر معامالت وسائط نقلیه

 -6نتیجه گیری
منابع مختلف نظری و تجربی ،گویای یک موضوع مشترک در مسائل تأمین مالی شهری هستند و این موضوع آن است که
همه شهرداری ها از یک سو دغدغه افزایش درآمدها و کنترل هزینه های خود را دارند و از سوی دیگر به دلیل محدودیت درآمدها،
امکان تأمین مالی بسیاری از پروژه های شهری را ندارند .بنابراین باید ،باید به دنیال یافتن ابزارها و الگوهای تأمین مالی برای تهیه
منابع الزم جهت انجام سرمایه گذاری های شهری باشند .دومین چالش سیستم این است که این نظام زمانی مطلوب خواهد بود که
در شرایط نوسانات منابع شهرداری ها یا منابع دولتی ،تأمین درآمد شهرداری ها برای کارکردها و مصارف مختلف تحت تأثیر این
تحوالت قرار نگیرند .به منظور برون رفت از این دو چالش ،بایستی مدلی پیشنهاد شود که جوابگوی نیازهای مالی شهرداری ها
بوده و به تدریج بتواند زمینه پایداری درآمدها و منابع تأمین مالی پروژه های شهری را فراهم آورد .با بررسی منابع درآمدی
شهرداری مهاباد مشاهده شد که فروش اموال شهرداری باألخص اموال غیرمنقول در صدر منابع ناپایدار شهرداری مهاباد طی
سالهای اخیر بوده است .این منابع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می شود میتواند با اجاره داری یا
اجرای طرح های سرمایه گذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند .از طرفی سهم درآمد حاصل از ساخت و ساز در
شهرداری مهاباد نزدیک  10 - 00درصد درآمدهای شهرداری را تشکیل می دهد این درحالی است که در دیگر نقاط جهان به طور
معمول سهم درآمد حاصل از ساخت وساز کمتر از  1درصد است .این نوع درآمد بستگی زیادی به بازار مسکن کشور دارد و درآمدی
ناپایدار محسوب می شود .بر این اساس مدیران شهری بایستی به دنبال راهکارهای جدید درآمدزایی باشند و سبد درآمدی
شهرداریها را گسترده تر کنند تا نوسانات در هر بخش درآمدی منجر به تغییرات اساسی در درآمدهای پیش بینی شده شهرداری
نشود و مدیران و برنامه ریزان قادر باشند در راستای تأمین نیازهای شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار شهری با مشکل تأمین
منابع مواجه نشوند.
05
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با توجه به اینکه شهرداری مهاباد و سازمان های مربوطه نزدیک به  000نفر پرسنل دارد ،بکارگیری و اجرای روشهای جدید
مکانیزه و مبتنی بر سیستم های اطالعات جغرافیایی بمنظور کاهش هزینه پرسنلی در خدمات شهری و هزینه های جاری ضرورت
دارد .بر اساس قانون  2درصد از تولید ،مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود که  3و نیم درصد سهم شهرداریها و  0و نیم درصد
سهم دولت است .بر این اساس محاسبه دقیق تولید و مصرف شهر و تعیین سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت به
موقع آن ضروری به نظر می رسد .شهرداری مهاباد به جای دریافت عوارض از ساخت مجتمع های بزرگ در شهر ،در آن مجتمع
ها قدر السهم داشته باشد تا این درآمد پایدار ،به یک پشتوانه عظیم برای مدیریت شهری تبدیل شود .کنترل پروژه ،درآمد و ارزیابی
عملکرد ،تخصیص و انحراف بودجه ،افزایش عوارض نوسازی و کاهش هزینه های و عوارض ساخت و ساز ،احداث کارخانه تولید
مصالح شن و ماسه و قطعات بتنی و بچینگ وآسفالت ،تولید انبوه گل و گیاه و نهال و گیاهان گلخانه ای و فروش آنها با توجه به
اقلیم و آب و هوای منطقه دیگر راهکارهای شهرداری برای افزایش درآمدهای پایدار است.
با بررسی پیشینه موضوع و مقایسه منابع درآمدی شهرداری مهاباد با منابع درآمدی شهرداری های کشورهای توسعه یافته
پیشنهادات زیر مطرح می شود:
 با مطالعه منابع درآمدی شهرداری ها در کشورها مختلف می توان گفت اصلی ترین منبع درآمدی در شهرداری های
کشورهای مختلف مالیات ها هستند که عمدتا به دو صورت اخذ می شود:
مالیات های محلی که توسط شهرداری ها اخذ می گردند و بیشترین درصد این نوع مالیات مربوط به دارایی ها و
مستغالت می باشد.
نوع دوم ،مالیات های حکومت مرکزی می باشد ،که بخش مهمی از آن از طریق بازتوزیع مالیات ها به شهرداری ها
می رسد.
کمک های دولتی به شهرداری ها در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار است به طوریکه به طور متوسط این
درآمد 21-20درصد منابع درآمدی شهرداری های کشورهای صنعتی را تشکیل می دهد این درحالی است که کمک های دولت به
شهرداری های ایران گاها به کمتر از یک درصد درآمدهای شهرداری رسیده است که توصیه می شود درصدی از درآمدهای مالیاتی
به شهرداری ها از جمله شهرداری مهاباد انتقال داده شوند.
 در کشورهای صنعتی معموال حکومت های محلی می توانند با اختیار خود از موسسات داخلی و خارجی وام بگیرد و به
کار خرید و فروش اوراق قرضه و سهام و غیره بپردازند این درحالی است که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه
مانند ایران چنین اختیاراتی برای واحدهای محلی پیش بینی نشده است .پیش بینی این نوع اختیارات به منظور تامین
مالی پروژه های شهری مهاباد و سایر شهرداری ها الزامی به نظر می رسد.
 سهم مالیات بر دارایی و امالک که در ایران با عنوان عوارض نوسازی شناخته می شود و عادالنه ترین ،ثابت ترین و
پردرآمدترین منبع مالیاتی برای شهرداری ها به حساب می آید در ایاالت متحده آمریکا به طور متوسط حدود 10درصد
از درآمد شهرداری ها را تشکیل می دهد این درحالی است که این منبع درآمدی برای شهرداری های ایران درصد
پایینی را به خود اختصاص داده است .این مقدار برای شهرداری مهاباد در سال  2312برابر با  2,1درصد درآمدهای
وصولی می باشد .این منبع درآمدی از اقالمی هست که میتواند به صورت مستمر پتانسیل درآمدی شهرداریها را
افزایش دهد و دریافت آن نیز سالمت محیط زیست شهری را با خطر مواجه نمی سازد و یک منبع پایدار درآمدی برای
شهرداریها محسوب می شود .بنابراین جایگزینی این نوع درآمد به جای درآمدهای ساختمانی و اختصاص درصد
بیشتری به آن برای شهرداری مهاباد و سایر شهرداری ها مناسب به نظر می رسد.
 مالیات های انتقالی از دولت به شهرداری ها یا همان مالیات مشترک در شهرداری های دنیا به طور معمول بیش از 20
درصد درآمدهای شهرداری را تشکیل می دهد .در ایران نیز با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نظر گرفتن
سهم شهرداری ها از این مالیات ،میزان این درآمد افزایش یافته است .با این وجود طی مصاحبه ای که با مسئوالن
مدیریت مالی(شهرداری مهاباد) انجام شد دریافت سهم شهرداری ها از این نوع مالیات از سازمان امور مالیاتی کشور با
مشکالتی همراه است و بایستی تدابیری جهت تسهیل انتقال این درآمدها به شهرداری ها اندیشیده شود.
 مشارکت های مطلوب و گسترده شهروندان در اداره شهر و پرداخت به موقع مالیات های محلی و مالی از دیگر منابع و
عوامل تاثیرگذار تامین درآمدهای پایدار در شهرداری های شهرهای مورد بررسی می باشد در صورتی که در شهرداری
های ایران مشارکت شهروندان به این گستردگی نمی باشد چرا که با عدم تحقق کامل عوارض سالیانه نوسازی و
کسب و پیشه و خودرو در زمان تعیین شده رو به رو هستیم .لذا فرهنگ سازی مناسب در سطح جامعه یکی از
ضروریات افزایش مشارکت شهروندان در اداره شهر مهاباد و سایر شهرداری های کشور می باشد.
 با توجه به نقش گردشگری شهر مهاباد پیشنهاد می شود که شهرداری مهاباد با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای
طرحهای درآمدزای تجاری و تفریحی در شهر مهاباد مباردت کند .از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه
شده به بیماران ،اسکان طوالنی مدت توریست ها در استان به منظور تکمیل دوره درمان خود ،درآمد قابل توجهی عاید
اقتصاد شهری و شهرداری می کنند.شهرداری میتواند با ایجاد بسترهای مناسب شهری و پیشرفت درزمینه
زیرساختهای شهری و سرمایه گذاری در این بخش از درآمدهای این حوزه گردشگری بهره مند شود.
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