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سلطنت مطلقه•

سلطنت مشروطه•

حكومت تک حزبی•

حكومت ریاستی•

حكومت نیمه ریاستی•

نظام پارلمانی•

مسئول واحد

وزیر کشور کشور

استاندار استان

فرماندار شهرستان

شهردار شهر

بخشدار بخش

دهدار دهستان

دهیار روستا



مهمترین مشكل حكومتهای محلی ، مسائل مالی است•

ه است میزان استقالل حكومت محلی تا حد زیادی به درآمد وابست•

اگر درآمد نباشد کار موثری انجام نمی شود•

عدم ارائه خدمات پایه و اساسی اولین عامل نارضایتی •



انتقال از حكومت مرکزی یا دولت مرکزی•

مالیات های محلی•

پرداخت های مردم•

وام ها•

مشارکت پولی•

انتقال بین مناطق•





مجموع درآمد سالیانه حكومت محلی •

میزان کمک حكومت مرکزی•

درصد تحقق اهداف درآمدی•

زون در اثر توسعه سریع در چند دهه گذشته و میزان احتیاجات روزاف
افته مردم به امكانات و خدمات پایه و به روز ، حتی کشورهای توسعه ی

نیز کمابیش محتاج کمكهای حكومت مرکزی هستند 



دولت مرکزی حق دخالت در نرخ مالیاتی مصوب حكومت محلی را ندارد•

دولت محلی باید بودجه خود را متوازن با نرخ مالیات تعیین کند•

مالیات های محلی متناسب بوده و لزوماً ثابت و صعودی نیست •

ی در حكومتهایی که مالیاتها و عوارض خدمات توسط حكومت مرکز
ض دریافت میگردد ، حكومتهای محلی حقی برای اخذ مالیات و عوار

.ندارند و کامالً به بودجه حكومتی وابسته هستند 



ای سایر مالیته
غیر مستقیم

مالیات بر 
ارزش افزوده یمالیات کشور مالیات محلی

کمک 
کارفرمایان سال

30/3 5/1 29/7 21/9 12/9 1960

19/6 10/3 25/9 25/2 18/9 1970

14/9 14/1 13/4 30/2 27/4 1982













http://budget.data.cityofboston.gov/

بوستونایاالت متحده آمریکا



...حوزه سالمت، رفاه و 

درصد از کل بودجه3/95اختصاص 



Chart

رفاههشت دستگاه و نهاد متصدی تأمین بودجه حوزه سالمت و



Table

رفاههشت دستگاه و نهاد متصدی تأمین بودجه حوزه سالمت و



https://goo.gl/GSX1tn

تگزاسایاالت متحده آمریکا



شماره و توضیح قرارداد

میزان پیشرفت پروژه

تاریخ شروع

حجم قرارداد

مبلغ هزینه شده

کاالها و خدمات 

خریداری شده



https://www.munirent.co

اشتراک و اجاره ماشین آالت شهری
هبین شهرداری ها برای کاهش هزین
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http://www.citizinvestor.com

شهرحمایت مالی شهروندان در تهیه ی سطل زباله های جدید برای پارک مرکزی

تعداد افراد مبلغ مشارکت



http://www.olioex.com

به اشتراک گذاری مواد غذایی



http://www.olioex.com

به اشتراک گذاری مواد غذایی

پیشنهاددهنده ماده غذایی

قیمت پیشنهادی

زمان گذشته از پیشنهاد

شهر و کشور ماده غذایی

وضعیت کنونی

مكان دقیق روی نقشه



http://www.olioex.com



http://www.olioex.com



http://www.olioex.com



http://www.olioex.com






