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یادداشت
محمدرضا حسین نژاد*

اختالل در اداره شهر
در صورت نبود درآمد
از سال  64یعنی زمانی که شهردار یها
خودگردان شدند بار اداره شهر روی دوش
مــردم اســت .شهری مثل مشهد روزانــه
 4میلیارد تــومــان هزینه بــرای گــذران
امــور جــاری اعــم از خــدمــات شــهــری و
حقوق پرسنل دارد که باید از سرانههای
تک تک مردم تعیین شود .این د رحالی
اســت که عــوارض نوسازی که از منازل
گرفته میشود عدد بسیار کمی نسبت به
تأمین این هزینهها است.
متأسفانه وقتی فیش عوارض نوسازی به
منازل شهروندان میآید ،میگویند هر
وقت خانه را فروختیم عوارض را یکجا
میدهیم .حتی بعضیها میگویند ما که
منزلمان را نوسازی نکردیم که بخواهیم
عــوارض نــوســازی بدهیم ،د رحــالــی که
منظور از عــوارض نوسازی شهر است،
نــه نــوســازی مــنــزل .در نتیجه معموال
جمعآوری همینمقدار هم آنقدر سخت
اســت کــه شــهــرداری کــارگــزار درآمــدی
میگیرد برای اینکه این عوارض نوسازی
را جمع کند .از سویی عــدد آن یعنی
سهمش در بودجه شهرداری برای اداره
کردن شهر بسیار ناچیز است.
بــا تــوجــه بــه اینکه مطابق پیشبینی
قانو نگذار  90درصد این عوارض صرف
نوسازی شهر و آسفالت معابر و غیره شده
و  10درصد آن صرف امور جاری میشود،
هر پولیکه شهروندان میدهند برای
رفاه و معیشت خودشان صرف میشود و
درصدهای تخفیف نیز تابع سیاستهای
روز اقتصادی شــهــرداری اســت .ضمن
اینکه اسم آن هم تخفیف اســت ،یعنی
اگر تخفیفی داده نشد شهرداری گناهی
مرتکب نــشــد ه .هــرچــه ایــن تخفیفات
کنترل شده باشد بهتر میتوان شهر را
اداره کرد.
بــا تــوجــه بــه ایــنــکــه مـــاده  104قــانــون
مالیا تهای مستقیم عوض شده و قیمت
آن دست شهرداری نیست و در سال آینده
پروانه قطعا اضافه خواهد شد ،گرفتن
پروانه در بــازه زمانی قبل از سال جدید
با احتساب تخفیف  26درصــدی فعلی
نزدیک به  40تا  50درصــد بــرای آ نها
منفعت به همراه خواهد داشــت .از این
رو شهرداری مشهد در این بازه زمانی به
صورت ویژه تا ساعت شش بعدازظهر برای
گرفتن پروانه ساختمان پاسخگوی مردم
خواهد بود.
مد نظر داشته باشیم که اگر درآمدی نباشد
اختالل در اداره شهر به وجــود میآید.
مردم باید بدانند که این سرانه برای شهر
خودشان است .وقتی یک آپارتمان در یک
مجتمع شارژ ماهیانه دارد ،شهر هم ارزش
آن را دارد که بابت توسعه و آبادانی آن
عوارض بدهیم .در این زمینه شهرداری و
مردم با هم همراه باشند.
* معاون شهرسازی و معماری
شهرداری مشهد
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مبلغ پرداخت نقدی مؤدی در تاریخهای درج شده در جدول یا ضریب تخفیف به شرح ذیل میباشد.
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میزان تخفیف

26درصد

24درصد

 22درصد

20درصد

 18درصد

تخفیف به بهانه ایجاد رونق در سرمایهگذاری

شهردار و سیاست شهرداری
جدید برآنند تا عوارض شهری
شکلتثبیتشدهایپیداکنندو
سرمایهگذار و فعاالن صنعت
یادداشت
ساخت و ساز در طول سال از
میزان عــوارض غافلگیر نشوند.در گذشته میزان
پرداخت عوارض قابل پیشبینی نبود به طوری که
عوارض در یک مدت از سال افزایش مییافت و در
مدتی دیگر از سال از تخفیفات  40درصدی برخوردار
میشد .این در حالیاست که یک سرمایهگذار باید
بداند که عوارض شهرداری در سال جاری قرار است
چه میزان هزینه داشته باشد.از طرف دیگر روال بوده
کــه همیشه تخفیف بــه مناسبتهای خــاص به
شهروندان داده میشد و این موضوع باعث ایجاد یک
رفتار و فرهنگ برای آنان تبدیل شده و باعث میشد
شهروندان عــوارض خود را تا پایان سال پرداخت
نکنند.موضوع تخفیف برای دادن شوک و ایجاد رونق
درسرمایهگذاریدربودجهسال 97بهتصویبرسیده
است به این صورت که از 19بهمن ماه تا 19اسفندماه
تخفیف  26درصدی تعیین شده و این تخفیفات تا
خرداد ماه سال آینده با کاهش دو درصدی در هر ماه
ادامــه خواهد داشــت.بــه ایــن صــورت تخفیف 18

درصدی برای همیشه در سال جاری برای عوارض
نقدی ثابت خواهد ماند.این در حالی است که اگر
پرداخت عــوارض مــازاد بر یک سال شود ،پرداخت
تقسیطیهمراهبا 18درصداضافهبرمبلغخواهدبود
و تا  36ماه قابل تقسیط است.اتفاقی که در پرداخت
عوارضدرشوراوشهرداریگذشتهافتاد،اتفاقنادری
بودوحتیدربرخیقسمتهامغایرباقانونبود؛مانند
ارائــه تخفیف در پرداخت عــوارض خــودرو که اصال
شورای شهر صالحیت تصمیمگیری در این زمینه را
نداشته و این تصمیم در دست مراجع باالدستی و
مجلس است.همچنین در حال حاضر ما با یکسری
اعتراضات از طرف شهروندان خوش حساب رو به رو
هستیم؛ به طوری که برخی شهروندان عوارض 10
سال آینده خود را پرداخت کردهاند ،اما شهرداری
گذشته با ارائه تخفیف  40درصدی در سال گذشته،
کسانی که در پرداخت عوارض خود تاخیر داشتند را
تشویق کرده است.این اقدام شهرداری گذشته به
مــردم میگوید که شما عــوارض را در موقع مقرر
پرداخت نکن و وقتی از زمان اصلی گذشت پرداخت
کنتامابرایتوجایزهخوشحسابیدرنظربگیریم.
سیدمحسنحسینیپویا
رئیسکمیسیونحقوقیشورایشهرمشهد

تثبیت تخفیفات تا سقف  18درصد

الگویی را در سالهای گذشته
مبنی بر ارائه تخفیف در پایان
سال شاهد بودیم .این الگو
باعث شکل دادن یکسری
رفتار در شهروندان شده بود و
یادداشت
معموال شهروندان تا دهه فجر
هیچگونه عوارضی را پرداخت نمیکردند و منتظر
این تخفیفها بودند.اما در این دوره ،مدیریت
شــهــری اعــتــقــادی بــه ای ـنگــونــه تخفیفها
ندارد.

با توجه به عالئمی از رونــق که در شهر دیده
میشود بنا داریم بر روی ریلی منطقی حرکت
کنیم ،لــذا بــه همین جهت الیــح ـهای تقدیم
شورای شهر شده است که با تصویب آن تخفیف
به صورت پلکانی از بهمن ماه جاری تا خرداد
ســال آیــنــده از  26بــه  18درصــد ماهیانه دو
درصــد کاهش مییابد و روی  18درصــد ثابت
میشود.
محمدرضا کالئی
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

اصالحات اقتصادی به نفع مردم
بــرای شهرداری بایستی به
دنــبــال درآمــدهــایــی بــود که
مرتبط با توان اقتصادی شهر
بــاشــد و اقــتــصــاد ســالــم در
یادداشت
راســتــای توسعه بلندمدت
شهر را به همراه داشته باشد .
در بخش مسکنی درآمدها عمدتا از نظر زمانی
ناپایدار است یعنی ممکن است یک سال باشد
و یک سال نباشد ،به این دلیل که به جای اینکه
از داراییهای موجود عوارض دریافت شود ،صرفا
از ساخت و ساز ساالنه عوارض دریافت میشود
و این یعنی از هرکس در تولید مسکن فعالیت
بیشتری داشته باشد ،عوارض بیشتری دریافت
میشود.
در کسب درآمد از تخلفات ساختمانی جنبههای
اقتصادی کمرنگ است چنانکه هر چه تخلف
بیشتری درجامعه صورت بگیرد درآمد بیشتری
نصیب شهر میشود و متأسفانه د رسا لهای
گذشته درآمــدهــای شــهــرداری به ایــن سمت
گسترش پیدا کرده است .به عبارتی نهادهای
قانو نگذار و استانداردگذار و نهادهای مجری
مثل وزارت شهرسازی و شهرداری ،پایههایی
را گذاشتهاند که درآمدها از این محل ناپایدار
افزایش پیدا کردهاست.
معموال قسمت پــایــدار درآمــد همین عــوارض
نوسازی و عوارضی است که دولت جمعآوری
میکند ولی معموال آن را کمتر از حد جمعآوری
کــرد ه اســت و سهم شــهــردار یهــا را منصفانه
پرداخت نمیکند .از جمله عوارضی که دولت
در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده میگیرد
و رابطه مستقیم با حجم درآمدهای اقتصادی
شهر دارد .با اینکه این مالیات باید بر مصرف
باشد ولی روی تولیدکننده فشار میآورد و سهم
شهردار یها را به درستی پرداخت نمیکند .یا
عوارض تلفن ثابت و همراه که رقم ناچیزی از آن به
شهرداریهاتعلق میگیرد.

برآوردها نشان میدهند که عوارض پروانههای
ساختمانی چیزی حدود  15درصد هزینه تمام
شده مسکن را افزایش میدهند .این  15درصد
مستقیم بر سرمایهگذاری و حجم ساخت و
ســاز تولیدکنندگان بخش مسکن اثــر منفی
میگذارد.
از طرف دیگر خریداران مسکن هم باید هزینه
بیشتری متحمل شوند .بنابراین شهرداری
سراغ گزینههایی برای عوارض گرفتن برود که
آثــار مخرب کمتری بر تولید و سرمایهگذاری
مردم داشته باشد .همین که ما از تولید مسکن
چه به شکل عــوارض پروانههای ساختمانی و
چه به شکل تخلفات ساختمانی بیشتر عوارض
را دریافت میکنیم ،نشان میدهدکه هزینه
بیشتری را به شهر تحمیل میکنیم .از سوی
دیگر فلسفه وجــوددولــت محلی این است که
هر یکریالی که به هر دلیل و به هر شکلی
جمع کــرد ،باید ارزش رفاهی بیشتری برای
مردم داشته باشد .بنابراینشهرداری باید این
عوارض را در اموری صرف کند که ارزش رفاهی
آن بیشتر از اشتغال آن فرد در تولیدات بخش
مسکن باشد.
امور زیربنایی مثل حمل و نقل درون شهری،
نظافت و مدیریت پسماندها و زیباسازی شهر
و پارکها از وظایف اصلی شهرداری است که
برای مردم هم نمود دارد .اگر شهرداری کیفیت
این خدمات را افزایش دهد ،در عوارض پرداخت
کردن مردم هم خود را نشان میدهد .به عبارتی
مردم میبینند که عوارضشان صرف چه اموری
شده است.
بنابراین به اصالحات مالی گسترده همراه با
اصالحات در امــور شهر ی نیاز داریــم که مردم
بتوانند نتایج ملموس پرداختن عــوارض را
ببینند.
علی چشمی
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی

یادداشت
محمد حسین ودیعی

*

تخفیفبهخاطر
پایینآمدنمنابعدرآمدی
عــوارض محلی در همه کشورهای دنیا
وجود داشته و از منابعی هستند که عارضه
کمتر دارند  .کسب درآمد از ساخت و ساز
و تخلفات ساختمانی و تراکمهای مازاد،
شهروندان را دچار سختی و ناراحتی و شهر
را با مشکل رو به رو میکند  .وقتی به سمت
درآمدهای پایدار و عوارض ساالنه برویم
شهرداریها میتوانند با تکیه بر درآمدهای
پایدار خدمات بهتری ارائه دهند و عوارض
ناشی از ساخت و سازو تراکمفروشیها کم
خواهد شد.
علیرغم اینکه در بودجه  97خیلی خوش
بینانه به این موضوع نگاه کردیم ،باز هم
درصد درآمدهای ناشی از عوارض نوسازی
بسیار ناچیز و حدود  75میلیارد تومان و
عوارض خودروها حدود  50میلیارد تومان
است که اگر مردم همه اینها را به موقع
بپردازند ،حداکثر بهای جمعآوری زباله دو
ماه شهر میشود .با این حال اگر به صورت
مستمر و دورهای پرداخت شود خیلی از
مسایل و مشکالت مدیریت شهری را حل
خواهند کرد.
شهر هزینههای جاری و روزمــرهای دارد
که همه مردم آنها را میبینند .هزینههای
دیگری نیز با عنوان هزینههای سرمایهای
مثل اتوبا نها ،پلها ،مراکز تفریحی و
فرهنگی و حمل و نقل درون شهری و
 ...وجــود دارنــد که سرمایهای هستند و
هزینههای زیــادی را میبرند ولی نسبت
عــوارض شهری در ایــن هزینهها خیلی
ناچیز است و شاید به همین دلیل باشد
که نمیتوان نسبت مشخصی در پرداخت
و دریــافــت خدمت بــرای آن تبیین کرد.
بودجه سال  97که اکنون در شورا در حال
بررسی اســت حــدود سه هــزار و دویست
میلیارد تومانی است که حدود آن بودجه
جـــاری اســت و نسبت عـــوارض در این
 1260میلیارد تومان باز هم به  20درصد
نمیرسد.
بنابراین شاید اینکه اثرهای آن خیلی
مشاهده نمیشود بــه ایــن دلیل است
کــه نسبت کــوچــکــی دارد و بسیاری
ا ز فعا لیتها ی عمرا نی شهر ا ز سا یر
منابع تامین مــیشــود.در حــال حاضر
شـــهـــرداری دچــــار مــشــکــات حـــادی
اســت و منابع درآمـــدی بــه شــدت پایین
آمــده اســت .تخفیفی که امسال درنظر
گــرفــتــه شـــده نــیــز بــا تــوجــه بــه همین
شرایط اســت .بسیاری از عــوارضــی که
در شهرداری تعیین میشود در اختیار
شــهــرداری و شــورا نیست .مثال عــوارض
نــوســازی و خـــودرو بــراســاس مأخذهای
حا کمیتی و قــو ا نــیــن مجلس تعیین
میشوند .شــورا میتواند در نر خهایی
تــخــفــیــف اعـــمـــال کــنــد کـــه خـــودش
وضــع کـــرده یــا در اخــتــیــارات قانونی
آن است.
* نایب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه،
فناوری اطالعات و منابع انسانی
شهرداری مشهد

صرفا جهت اطالع

الیحه شماره  21/168868مورخ  96 /9 /8با موضوع
نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص
حقیقی و حقوقی در جلسه علنی مورخ 96 /10 / /11
شورای اسالمی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح ذیل
بهتصویبرسید.
مــاده واحــده :به شهرداری مشهد مقدس اجــازه داده
میشود ،مستند به مــاده  73قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت (اصالحیه ماده  32آییننامه مالی
شهرداریها) و ماده  59قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور و در راستای رونقبخشی به حوزه
فعالیت و اشتغال در صنعت ساختمان ،نسبت به وصول و
تقسیط بدهی مؤدیان (اعم از حقیقی یا حقوقی) با رعایت
بندهایزیراقدامنماید.
-1به مبلغ پرداخت نقدی مؤدی  ،از تاریخ ابالغ قانونی
این مصوبه  ،ضرایب تخفیف به شرح جدول باالی صفحه
اعمالمیشود.
 -2در هر مورد همزمان با درخواست متقاضی ،حداقل
 20درصد از بدهی برآورد شده باید به صورت نقد پرداخت
شود و مابقی آن حداکثر تا  36ماه تقسیط میشود که در
این صورت مبلغ بدهی تقسیط شده به استناد ماده 59
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ،بر مبنای نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار محاسبه و اخذ خواهد شد .در صورت
انصراف متقاضی و تقاضای استرداد وجه قبل از صدور
مجوز مربوط ،شهرداری موظف است مبلغ مذکور را به وی
استردادنماید.
تبصره  – 1به منظور مساعدت و کمک به مؤدیان در کلیه
حوزههای درآمدی  ،در صورت پرداخت تقسیطی تا یک
سال ،صرفا اصل بدهی دریافت میشود و افزایش حاصل

نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری
از اشخاص حقیقی و حقوقی
از تقسیط ،نسبت به ســال هــای دوم و ســوم محاسبه
میشود.
تبصره  – 2بدهی مؤدیان در حوزههای  4و  5درآمدی ،به
پیشنهاد شهردار منطقه و تأیید کمیته نظارتی مربوط ،تا
سقف سیصد میلیون ریال ،بدون پیشپرداخت و تا سقف
 36ماه ،قابل تقسیط میباشد و مشمول افزایش ناشی از
تقسیطنمیشود.
 -3در صورت تقسیط بدهی ،مؤدی باید نسبت به سپردن
یک فقره چک بابت افزایش عــوارض و بهای خدمات تا
میزان حداکثر نرخ مصوب شــورای پول و اعتبار ( مورد
اشاره در ماده  59قانون رفع موانع تولید) و به تاریخ آخرین
سررسید چکهای تقسیط اقــدام نماید که در صورت
برگشت هر یک از چکهای تقسیط  ،شهرداری موظف
به وصــول چک مزبور و تسویه حساب کامل میباشد.
چنانچه مؤدی کلیه چکهای تقسیط را در سررسید مقرر
پرداخت نماید چک مزبور مسترد خواهد شد .در عین
حال در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط بدهی در
دوره تقسیط ،شهرداری میتواند برای مطالبه و وصول
اصل قسط مربوطه و مابه التفاوت نرخ مصوب شورای پول
و اعتبار (مورد اشاره در ماده  59قانون رفع موانع تولید) از
طریقمراجعذیصالحقانونیاقدامنماید.

تعجیلمتناسببازمانتعجیل حداکثر18درصدسالیانه،
تخفیفتعلقمیگیرد.

 -4شهرداری مشهد مقدس میتواند به منظور دریافت
بدهی مؤدیان ،نسبت به عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات
مالیواعتباری(باپرداختحداکثرسودتسهیالتمصوب
شورای پول و اعتبار) اقدام نماید و مؤدیان را به منظور
دریافت تسهیالت طبق مقررات مربوط به بانک معرفی
نماید.
 -5درج عبارت زیر در زمان صدور مجوزهایی که دارای فرم

تسویهحساب بدهی به صورت اقساطی میباشند الزامی
است« :این ملک دارای بدهی اقساطی است و پاسخگویی
به هر گونه استعالم که منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال
ملک شود ،منوط به پرداخت کل بدهی و تسویهحساب
کاملمیباشد».
 -6به مؤدیانی که درخواست پرداخت اقساط خود به
صورت نقدی قبل از سررسید چکها را دارند ،درصورت

 -7شرایط تضامین و چکهای تقسیط به شــرح زیر
میباشد:
-7-1تضمینپرداختبدهیهایتقسیطشده:
الــف :تقسیط تا یک میلیارد و  500میلیون ریال
( یکصدو پنجاه میلیون تومان) :با معرفی دو نفر ضامن
معتبر دریافت چک از بدهکار و هر یک از ضامنین( با
استعالمازبانکوعدمسابقهچکبرگشتی)
ب :تقسیط بیش از یک میلیارد و  500میلیون ریال :با
ترهینسندملک یادریافتضمانتنامهبانکی.
ج :درخصوص تضامین الزم برای چکهای تقسیطی،
در حوزههای  4و  5درآمدی که کل بدهی مؤدی تا 100
میلیون ریال باشد ،با اخذ سفته به میزان بدهی و برای
بدهی بیشتر از  100میلیون ریال تا مبلغ  300میلیون
ریال ،با معرفی یک ضامن و ارائه چک از آنها (با استعالم از
بانکوعدمسابقهچکبرگشتی)اقدامنماید.
 -7-2ارزش ریالی امالک تعرفه شده که بابت تضامین
ارائه شده است ،میبایست حداقل  30درصد( )%30بیش
از بدهی مورد تقسیط باشد .ارزشگذاری امالک توسط
کارشناسانموردتأییدشهرداریصورتمیپذیرد.
 -7-3ظهر چکهای تقسیط بدهی میبایست توسط

مالک و ضامنین امضا شود و حداکثر فاصله زمانی بین
تاریخچکهایدریافتیسهماهمیباشد.
-7-4تمامیچکهایدریافتشدهازمؤدیمیبایستاز
بانکهایواقعدرشهرمشهدمقدسکهتحتنظارتبانک
مرکزیجمهوریاسالمیایرانمیباشندصادرشدهباشد.
-8شهردار مشهد مقدس میتواند صرفا برای یک بار به
منظور مساعدت با مؤدیانی که در پرداخت بدهی خود
دچار عسر و حرج شدهاند ،افزایش زمان تقسیط حداکثر تا
شش ماه را به مدیران مناطق تفویض نماید ،منوط به اینکه
ازسقف 36ماهتجاوزننماید.
 -9شــهــرداری مشهد مقدس موظف اســت به منظور
جلوگیری از افزایش بدهیهای معوق ،پایگاه داده
بدهکاران بدحساب (دارای چک برگشتی تسویه نشده و
یا عدم ادای تعهد مالی) را ایجاد و بهروزرسانی نماید .این
پایگاه با سیستم شهرسازی مرتبط میشود .همچنین از
تقسیط سایر بدهیهای اینگونه اشخاص و دریافت چک
از آنان (به عنوان متعهد یا ضامن) خودداری خواهدشد.
 -10شهرداری مشهد مقدس میتواند با رعایت غبطه و
صالحخودوبابردرخواستمؤدی،میتواندمطالباتخود
را از محل امالک ،اموال و مستغالت معرفی شده از سوی
مؤدی دریافت نماید .در این راستا صرفا امالکی مورد قبول
استکهدارایسندرسمیمالکیتبودهوارزیابیآنتوسط
کارشناسرسمیمنتخبشهرداریصورتگرفتهباشد.
تبصره  – 1مراحل اداری این بند از طریق مدیریت
امــاک و مستغالت شهرداری و با تأیید معاون مالی و
پشتیبانیشهرداریصورتمیپذیرد.
تبصره  – 2موضوع این بند مشمول تخفیف پرداخت
نقدینمیشود.

