معمای مالیه شهرداریها
دوتش ػجذالؼضیض ساددسٍیص التػبدداى

دس آستبًِ ضشٍع دٍسُ چْبس سبلِ ضَسای ضْش ٍ هذیشیت ضْشی هٌتْی ثِ اثتذای لشى پبًضدّن ّجشی
خَسضیذی ٍ سشػت فَق الؼبدُ في آٍسی اقالػبت  ،اسبسی تشیي سَال ایي است وِ  :هْوتشیي هَؾَع دس
ضْشداسی چیست ؟ ٍ ثْتشیي ساّجشد ثشای حل ایي هسبلِ دس دِّ « پیطشفت ٍ ػذالت » چیست ؟ ساُ سا ثبیذ
اص وجب آغبص وشد ؟ ثش هجٌبی ؾشة الوثل فَق الؼبدُ " هؼوبّبی پیچیذُ ساُ حل ّبی آسبى داسًذ "  .ثبیستی
ثشای حل هطىالت غبهؽ وطَس دس اتبق فىشّب ساّجشدّبیی قشاحی ضَد وِ ثب یه تیش ثِ توبم ّذف هَسد
ًظش سسیذ .
دس دٍسُ جْبًی ضذى  ،ضْشّب هشوض ثمل تَجْبت سشهبیِگزاساى ٍ هذیشاى ضْشی ثشای اسائِ جزاثیتّبی
گًَبگَى دس جزة سشهبیِ ٍ سلبثت ثب دیگش ضْشّب هیثبضٌذ . 1اص دِّ  ،1990ثِ دلیل تغییشات ضگشف دس
تَصیغ تَاى التػبدی وطَسّب  ،تَجِ ثسیبسی اص داًطوٌذاى ثِ تَسؼِ التػبد هحلی /هٌكمِ ای جلت ضذُ
است .سِ ػبهل سشهبیِ گزاسی جذیذ ًَ ،آٍسی ٍ تَسؼِ ضشوت ّب ٍ گشدضگشی اص ػَاهل هْن جْت تَسؼِ
هحلی ضٌبختِ ضذُ اًذ  .ثب دس ًظش گشفتي ضْش ثِ ػٌَاى ثبصاس  ،ثبصاسیبثی ضْشی ثِ دًجبل ثشآٍسدُ سبصی
ًیبصّبی هطتشیبى دس هَاجِْ ثب هٌبثغ سٍ ثِ وبّص ضْشداسی هی ثبضذ  .ثش اسبس ًظش پبدیسَى 2ثبصاسیبثی
ضْشی هجوَػِ ای اص اّذاف هختلف اهب هشتجف ثب ضْش ٍ همَلِ ثبصاسیبثی است وِ هٌجش ثِ افضایص سلبثت
پزیشی دس جزة سشهبیِ گزاسی داخلی ٍ خبسجی دس ضْشّب هی ضَد  .دس هَسد َّیت ضْشی سلبثت ثش سش
هَاسدی اص لجیل هیضاى جزة تَسیست  ،ضْشت دس هْوبى ًَاصی  ،جزة سشهبیِ گزاسّب  ،ایجبد سفبُ ثشای
ضْشًٍذاى خَد  ،هٌبثغ تَلیذ هٌجش ثِ هضیت سلبثتی است  .ثشای تَسؼِ ثبصاسیبثی ضْشی ثبیستی ثشای ضْش
ثشًذسبصی ضَد  .ثشًذ یه ضْش ػجبست است اص تػَیش ولی آى ضْش ٍ هجوَػِ آًچِ وِ اص ضْش دس رّي افشاد
تذاػی هیضَد  .ثشًذیٌگ ضْشی  ،ثِ فؼبلیت ّبیی اضبسُ داسد وِ اّذاف آى تجذیل یه هَلؼیت هىبًی ثِ
همػذ هی ثبضذ .
تجشثِ هَفك ضْشّبی جْبى دس ثِ وبسگیشی هطبسوت ثخص خػَغی دس وطَسّبیی هثل ٌّذ  ،چیي  ،آلوبى
 ،هبلضی ٍ ٍییتٌبم ٍ  ...دس اجشای قشحْبی هذسًی هبًٌذ تلِ وبثیي دٍقجمِ  ،تمبقغ غیش ّن سكح دس دسیب ،
تًَل چٌذ هٌظَسُ وٌتشل سیالة  ،اًتمبل آة ٍ تشافیه ٍ  ...تبویذ ٍ تبییذی ثش اسائِ قشیك پیطشفت ضْشی اص
ساُ سشهبیِ گزاسی ٍ هطبسوت دس هذیشیت ضْشی هی ثبضذ .
1

 -ثشسسی تأثیش جْبًی ضذى ثش هذیشیت فؿبی ضْشی ( هكبلؼِ هَسدی ً :ظبم هذیشیت ضْشی

هطْذ ) ؛ دوتش ّبدی سشٍسی؛ دوتش حویذ هبجذی ؛ فػلٌبهِ َّیت ضْش  ،ضوبسُ  ، 23پبییض
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دوتشیي وطَس ًیض هكبثك فشهبیص هؼوبس اًمالة اسالهی وِ فشهَدًذ " وبسّب سا ثِ هشدم ثسپبسیذ " دس
ّویي ساستبست  .لزا تب صهبًیىِ تغییش ًگشش ثب تغییش سبختبسّب ٍ سیستوْب ثِ سوت هشدهی سبصی التػبد
ػولی ًطَد ّشگض وطَس اص گشدًِ خكشًبن التػبدی فؼلی گزس ًخَاّذ وشد ٍ التػبد همبٍم ًخَاّذ ضذ .
1وظایف نامحذود  :ضْشداسیْب ٍظبیف خَد سا اص تَلذ تب ٍفبت هی داًٌذ .هبدُ  55لبًَى ضْشداسی ًیض
ٍظبیف ضْشداسی سا احػب ًوَدُ است ٍ ،لی دس ػول ثب تَجِ ثِ اًتظبساتی وِ اص ضْشداسیْب هی سٍد ٍ –
هتبسفبًِ یب خَضجختبًِ  -آًْب ًیض آى سا پزیشفتِ اًذ هسئَلیتْب اص احػب خبسج ضذُ اًذ .
2درآمذ ناپایذار و هزینه های رو به تزایذ  :ثش اسبس تجضیِ ٍ تحلیل اقالػبت ثَدجِ ضْشداسیْب  ،اغل
خَدوفبیی ضْشداسی ّب اص ثَدجِ دٍلت – هٌذسج دس لبًَى ثَدجِ سبل  - 1362تبوٌَى حذٍد  %5هحمك
ضذُ است  70 .دسغذ دسآهذ ضْشدایْب ثِ ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ ٍاثستِ ثَدُ ٍ یه چْبسم ثَدجِ ضْشداسیّب
اص هحل هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ تبهیي هیضَد  .ػَاسؼ ًَسبصی  -ثِ ػٌَاى هْوتشیي ػٌػش دسآهذ پبیذاس –
ثِ قَس هیبًگیي  2/2دسغذ ول ثَدجِ سبالًِ ضْشداسیّب سا تطىیل هیدّذ ،وِ ثب ّذف گزاسی سْن
20دسغذی آى ٍ ثسف وبهل آى قی  5سبل فبغلِ صیبدی داسد  .سكح پَضص هتَسف ولیِ ػَاسؼ دسیبفتی
ًیض حذٍد  30دسغذ هی ثبضذ  .اص ّ 62ضاس هیلیبسد تَهبى ثَدجِ ضْشداسیْب دس سبل  ، 95تمشثیب  50دسغذ
غشف پشٍطُ ّبی ػوشاًی ضذُ است  .ثسف ًبوبسآهذ سبختبسّب ٍ سٍضْب ٍ ثِ وبسگیشی ًیشٍی اًسبًی سِ ثشاثش
هَسد ًیبص ضْشداسیْب ٍ ّوچٌیي اًتظبسات سٍ ثِ تضایذ حىبیت اص افضایص هستوش ّضیٌِ ّب داسد  .ثش ایي اسبس
لبًَى گزاس دس هبدُ  174ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ ضْشداسیْب سا هىلف ًوَدُ است وِ ثِ سوت ٍسَی سٍضْبی
ًَیي تبهیي هبلی  ،هطبسوت ثخص خػَغی ٍ ایجبد ثستش هٌبست ثشای وبسآفشیٌبى تغییش جْت دٌّذ .
3فقذان بزنامه  :تمشیجب ّیچىذام اص ضْشداسیْب یب ثشًبهِ هػَة ًذاضتِ یب ثش هجٌبی هَاصیي ولی ثشًبهِ پیص
ًشفتِ اًذ  .اغَالً فؼبلیت ّبی هذیشیت ضْشی ضبهل وبالی ػوَهی  ،ػوَهی ًبخبلع ٍ حتی خػَغی هی
ضَد  .ثسیبسی اص فؼبلیتْبی ضْشداسیْب هبًٌذ تفشیحی ٍ گشدضگشی  ،هىبًیضُ ًوَدى هویضی اهالن ٍ اخز
ػَاسؼ ًَسبصی  ،سبهبًذّی غٌبیغ ٍ هطبغل ضْشی  ،پبیبًِ هسبفشثشی  ،پسوبًذ ٍ  ...داسای تَجیِ التػبدی
ٍ هبلی هی ثبضٌذ  .ثشخی فؼبلیتْب ًیض لبثلیت التػبدی ًوَدى ثب حوبیت سا داسًذ هبًٌذ پبسویٌگ قجمبتی  ،پل
ػبثش پیبدُ  ،ثْشُ ثشداسی آثبس تبسیخی ٍ  . ...ػوَهب ٍظبیف هذیشیت ضْشی اص آى دستِ اهَسی است وِ ًِ ثِ
ٍاسكِ سَدآٍسی ثلىِ ثِ ػلت ًیبص ؾشٍسی اداهِ حیبت هكلَة ضْشی  ،ثِ آى پشداختِ هی ضَد  .دس ًتیجِ
ثسیبسی اص ایي لجیل فؼبلیت ّب ػلی سغن ًیبص حیبتی ،سغجتی ثشای سشهبیِ گزاسی تَسف ثخص خػَغی ثِ
ػلت ػذم سَدآٍسی دس آى ّب ٍجَد ًذاسد .لزا ایجبد پبسُ ای اص تسْیالت ثشای سشهبیِ گزاساى ٍ اختػبظ
ثخطی اص اهىبًبت هَجَد ضْشی ثِ سشهبیِ گزاسی ایي گًَِ قشح ّب ،ثبػث ٍسٍد آى ّب دس ایي حیكِ ّب
خَاّذ ضذ وِ دس دساصهذت ٍ دس ثشخی هَاسد دس وَتبُ هذت ؾوي تَجیِ سشهبیِ گزاسی ّب هَجت وبستي اص

ّضیٌِ ّبی ثبالسشی ضْشداسی ّب ّوچَى وبّص تؼذاد وبسوٌبى ،ون ضذى ّضیٌِ ًگْذاسی سبختوبى ّب ،
ًگْذاسی ٍ تؼویشات تبسیسبت ٍ هبضیي آالت ٍ همذاس ّضیٌِ دس پشٍطُ ّبی ضْشداسی دس ایي ثخص ّب سا
فشاّن هی سبصد .ثِ ػالٍُ تػذی گشی ثخص خػَغی ،افضایص ثْشُ ٍسی سا دس پی خَاّذ داضت وِ ایي اهش
داسای تَجیِ التػبدی وبفی ثشای ثشٍى سپبسی فؼبلیت ّب است .چشا وِ ػالٍُ ثش وَچه تش ضذى سبصهبى
ضْشداسی اهىبى هذیشیت ثْتش هجوَػِ وَچه تش ثبلی هبًذُ ٍ ًظبست ٍ ّذایت لَی تش ثش فؼبلیت ّبی
خػَغی یب ثشٍى سپبسی ضذُ ،پذیذ هی آٍسد  .دس دٍساى هذیشیت هذسى اًجبم ٍظبیف ضْشداسی اص لجیل
هذیشیت پسوبًذ  ،ضْشثبصی ٍ  ...هكبثك آًچِ دس هبدُ  55لبًَى ضْشداسی دسج ضذُ  ،اص قشیك تػذیگشی آًْب
ثِ پبیبى سسیذُ ٍ اجشای آًْب فمف ٍ فمف اص قشیك جلت هطبسوت سشهبیِ گزاساى ثبیستی اًجبم ضَد .
ًَیسٌذُ ثش اسبس تجشثیبت چٌذیي سبلِ اص سشاسش وطَس ثِ ؾشظ لبقغ ثیبى هی ًوبیذ  " :اوثشیت وبسّبی
هذیشیت ضْشی لبثلیت هطبسوت هشدهی اص قشیك خػَغی سبصی  ،جلت سشهبیِ گزاسی یب ثشٍى سپبسی سا
داسًذ  " .لزا ثشًبهِ ساّجشدی ػولیبتی ضْش ٍ ضْشداسی ثبیستی ثش اسبس ایي هفشٍؼ تْیِ ضَد .
4عملکزد متفاوت  :دس دِّ اخیش سًٍذ تَسؼِ ضْشی ثشخی ضْشّب هبًٌذ وشهبى – ثِ ػلت سبختبس ٍ
سیستن هذیشیتی خَة  -هٌبست ثَدُ اًذ ٍ ثشخی ًیض هثل ضْش لضٍیي دس دِّ آیٌذُ پیطشفتِ تشیي ضْش
وطَس خَاٌّذ ثَد  .دس سبلْبی پیص اص سوَد التػبدی سشهبیِ گزاسی دس ثشخی ضْشداسیْب دٍ ثشاثش ثَدجِ
سٌَاتی ٍ دس ثشخی دیگش چٌذ ثشاثش آى ثَدُ است  .اص سَی دیگش ثب ساُ اًذاصی تبالس اهالن ٍ ثِ وبسگیشی
هؼبهالت تْبتشی  -هخػَغب دس دٍساى سوَسد – ثبػث ثْجَد ثَدجِ ٍ استمبء ػولىشدّبی هبلی ضْشداسیْب
ضذُ است ً .ىتِ آًىِ ثَدجِ داسای دٍ ثخص جبسی ٍ ػوشاًی است دس حبلیىِ سشهبیِ گزاسی وبهال ػوشاًی
است  .اگش وسی تػَس وٌذ دس ٍؾؼیت فؼلی التػبدی وطَس وسی حبؾش ثِ سشهبیِ گزاسی ًیست دچبس
تحلیل ٍاسًٍِ ضذُ است ؛ چشا وِ ثبیستی دلت ًوَد وِ حجن ًمذیٌگی دس اختیبس هشدم غذّب ّضاس هیلیبسد
تَهبى هی ثبضذ ٍ ًیبص ثِ هشاوض گشدضگشی فشاٍاًی دس وطَس ٍجَد داسد ٍ ّوچٌیي هی تَاى اص تجشثِ
ضْشّبیی وِ ّن اوٌَى دس حبل جزة سشهبیِ گزاساى هی ثبضٌذ ثْشُ هٌذ ضذ ً .گبسًذُ هؼتمذ است ایي
ثشِّ دٍساًی است وِ سلبثت ثِ هؼٌی ٍالؼی آى هی تَاًذ سخ ًوبیبى وٌذ ؛ اوٌَى اگش فؼبلیتی ّش سِ ضبخع
لیوت  ،ویفیت ٍ ثْشُ ٍسی ثب ّن سا دس سكح ثْیٌِ داضتِ ثبضذ هبًذگبس ضذُ ٍ دس غیش ایٌػَست ٍسضىست
خَاّذ ضذ  .ثِ تؼجیش دیگش فؼال ثبصی التػبد  ،هبًٌذ هسبثمبت حزفی است یؼٌی فمف ثشًذُ ٍ ثبصًذُ داسد ٍ
حبلت تسبٍی ًذاسد  .چشا وِ اگش ّش فؼبلیتی ثِ ضیَُ سٌتی اًجبم ضَد حتوب ضىست هی خَسد ٍلی اگش
هجتٌی ثش ثشًبهِ  ،ضفبفیت  ،ثْشُ هٌذی اص فؿبی هجبصی ٍ دس ثستش ثخص خػَغی فؼبل ضَد لكؼب هَفك
هی ضَد  .اص اثتذای سبل  1389تب پبیبى سبل  1395حذٍد  7800هیلیبسد تَهبى اٍساق هطبسوت تَسف

ضْشداسیْب ثِ فشٍش سفتِ است  .2گشچِ فشٍش ایي اٍساق ًیبص ثِ آسیت ضٌبسی داسد ٍلی ّش ضْشی وِ ثب
ضفبفیت ٍ ثب هطبسوت ثخص خػَغی لَی قشح هشثَقِ سا اجشا ًوَدُ هَفك ثَدُ است ّ .وچٌیي ثسیبسی اص
ضْشداسیْب اص سبل  1390تب  1395حذٍد  160هیلیبسد تَهبى تسْیالت لشؼ الحسٌِ اص سبصهبى ضْشداسیْب
ٍ دّیبسیْبی وطَس دسیبفت ًوَدُ ٍ قشحْبی هتؼذد گشدضگشی  ،تجبسی  ،تَلیذی ٍ  ...هشتجف ثب فؼبلیتْبی
خَد اجشا ًوَدُ اًذ ٍ ثشخی ًیض دسخَاستی دس ایي خػَظ ًذاضتِ اًذ .3
 5نتیجه گیزی  :ثسیبسی اص قشحْبی تَسؼِ ضْشی دس ضْشداسیْبی وِ ثِ قَس ًسجی هَفك ثَدُ اًذ –
هبًٌذ ضْشّبی روش ضذُ دس لسوت لجلی  -اص ثستش سشهبیِ گزاسی ٍ هطبسوتْبی هشدهی اجشا ضذُ اًذ  .ثش
هجٌبی اجوبع اتبق فىش ًخجگبى هذیشیت ضْشی  ،ػلت الؼلل ػذم پَضص فبغلِ  5ثشاثشی اًتظبسات هشدم ٍ
ػولىشدّب ؛ ػذم ٍاگزاسی وبسّب ثِ هشدم اص قشیك هطبسوت اجتوبػی ٍ التػبدی ٍ تَسؼِ سشهبیِ گزاسی
داخلی ٍ خبسجی است .لزا ثِ ًظش هی سسذ تٌْب ساُ ثشٍى سفت اص ثحشاى وبسآهذی هذیشیت ضْشی  ،تغییش
ًگشش ٍ سبختبس ثشًبهِ ّب ٍ ثَدجِ ّب ثش اسبس تَ سؼِ تبهیي هبلی ٍ سشهبیِ گزاسی داخلی ٍ خبسجی ٍ
ّوچٌیي ثْشُ گیشی اص تْبتش – هخػَغب دس دٍساى سوَد التػبد ضْشی -هی ثبضذ  .تالضْبی صیبدی ثشای
ًْبدیٌِ وشدى سشهبیِ گزاسی دس ضْشداسیْب اًجبم ضذُ است ٍلی هَفمیت هكلَثی حبغل ًطذ ؛ دلیل آى ّن
ػذم ٍجَد ضْشداساًی ثَد وِ اّویت سشهبیِ گزاسی سا دسن وشدُ ثبضٌذ  .هذتی است دسآهذ ثسیبسی اص
ضْشداسیْب ثگًَِ ای است وِ حتی چٌذ هبُ دس پشداخت حمَق پشسٌل تبخیش داسًذ ؛ دس حبلیىِ ثشخی
ضْشداسیْب سًٍذ تَسؼِ آًْب گشچِ وٌذ ضذُ ٍلی اداهِ داسد  .اوٌَى ضْشداسیْب دٍ اًتخبة داسًذ یىی اداهِ
سًٍذ وًٌَی یؼٌی ّوبى هذیشیت سٌتی هجتٌی ثش ووىْبی دٍلتی ٍ ػَاسؼ پشٍاًِ – وِ پیبهذ آى سمَـ
است – ٍ دیگشی اًتخبة سٍش هذیشیت هذسى هجتٌی ثش سشهبیِ گزاسی ٍ هطبسوت هشدهی وِ هٌتْی ثِ
پیطشفت سٍصافضٍى ضْش ٍ افضایص سفبُ هشدم خَاّذ ضذ  .پس دیگش دٍساًی وِ تػَس ضَد ثذٍى سشهبیِ
گزاسی هی تَاى ضْشداسی سا هذیشیت ًوَد سپشی ضذُ است  .لزا ضَسای خَة چَى هی خَاّذ ضْش
پیطشفتِ داضتِ ثبضذ َّضوٌذاًِ ساُ آى سا اًتخبة شهزدار دارای تخصص و تجزبه سزمایه گذاری هی
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داًذ ٍ الغیش ٍ – هػلحت سٌجی ّبی هتؼبسف سا وٌبس گزاضتِ – ٍ ثِ آى ػول هی ًوبیذ ؛ چشا وِ هب
هحىَم ثِ هَفمیت ّستین .

