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  چكيده

 دسترسـي . كـرده اسـت   شـهرها  گيرگريبـا  را بسياري نامطلوب تبعات ناپايدار، منابع به شهرها شديد وابستگي

 در. كنـد  ايفا شهري محيط در تريفعال نقش شهرداري، كه شودمي باعث پايدار درآمدي منابع به هاشهرداري

 قـرار  منفـي  تـأثير  تحـت  را شهري مديريت عملكرد آن فقدان كه است مفقوده حلقه پايدار، درآمد منابع واقع

 پايـدار  درآمـدي  و مـالي  منـابع  شناسـايي  آن، اصـلي  هـدف  و بـوده  كاربردي حاضر پژوهش روش. دهدمي

 شده انجام 1397 تا 1395 هايسال طي در تحليلي -توصيفي مطالعات براساس كه باشدمي جيرفت شهرداري

 قابليـت  و مطالعـه  مـورد  درآمـدي،  منـابع  پايداري تحليل جهت استانداردي پرسشنامه پژوهش، اين در. است

 SPSS افزار نرم در هاداده سپس و گرديد توزيع متخصصان ميان در و شد تهيه ،جيرفت شهر در آنها اجراي

 درآمـدهاي  افـزايش  و اسـتمرار  لزوم راستاي در پيشنهادهايي پژوهش، اين نتايج تحليل با پايان در و شد وارد

 شـهروندان   به يشهردار شده ارائه خدمات بهاي دريافت پايداري ميانگين كه داد نشان  نتايج. شد ارائه پايدار

 بـه  دولـت  از انتقـالي  ماليـات  دارايي، و امالك بر ماليات  استفاده آن از پس. باشدمي مالي منابع ساير از بيشتر

 دولت، بالعوض هايكمك مالي، تأمين جهت گذاريسرمايه هايصندوق اندازيراه عوارض، ساير شهرداري،

 نمـودن  اجرايـي  امكان همچنين و دارند قرار شهري عيانتفا هايپروژه تأمين جهت غيردولتي بخش مشاركت

 ماليـات  آن از اسـت و پـس   درآمدي هايروش ساير از بيشتر شهروندان به شهرداري شده ارائه خدمات بهاي

 گـذاري، سـرمايه  هـاي صـندوق  طريق از مالي تأمين ، شهرداري، به دولت از انتقالي ماليات دارايي، و برامالك

  .دارد قرار بالعوض هايكمك

  .عوارض ناپايدار، درآمدهاي جيرفت، شهرداري پايدار، درآمدهاي كلمات كليدي:
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  مقدمه

. است شهري خدمات و هازيرساخت تأمين نيازمند خود اقتصادي هايتوان تحقق براي شهري هر   

 معضالت حل در مهمي بسيار نقش شهر، امور اداره كنندههماهنگ اصلي مرجع و مدير عنوان به هاشهرداري

 به شهري خدمات ارائه در ايعمده تأثير كه است اموري از هاشهرداري در درآمد كسب.دارند شهرنشينان

 در ضروري تأسيسات توانست نخواهند آورند، دست به درآمدكافي نتوانند هاشهرداري اگر دارد، شهروندان

 ابعاد همه در شهر تا گرددمي موجب ايدارناپ درآمدهاي به شهرداري بيشتر اتكاي. كنند اداره و ايجاد را شهر

 زندگي در كيفيت كاهش آن تبع به و گردد اساسي مشكل دچار شهري، منظر و كالبدي فرم جمله از خود

. شد خواهد شده ياد تبعات كاهش موجب پايدار درآمدي منابع بر تمركز و توجه بنابراين. شود پديدار شهري

 فروش دريافتي، هايماليات و عوارض اصلي دسته چهار به كلي بنديتقسيم يك در شهرداري درآمدي اقالم

  .گردندمي تقسيم بالعوض هايكمك دريافت و استقراض خدمات،

 كه است منسجم و يافتهنظام ساختاري ايجاد هستند آن پي در درآمدي حوزه در هاشهرداري تمامي آنچه

 كه شودمي كسب ايگونه به است درآمدي پايدار؛ ددرآم. شود شهرداري براي پايدار درآمدي كسب به منجر

 وارد خدشه شهري سالمت به(نيابد كاهش زندگي كيفيت ،)باشد پذيرتداوم(نشود پايمال آيندگان حقوق

 نشان مختلف كشورهاي تجارب). باشد مطلوب(نرود بين از آتي هاينسل استفاده براي حياتي منابع و) نكند

- بودجه قالب در دولتي هايكمك آن از بعد و عوارض و ماليات را هاشهرداري يمال منابع ترينمهم دهدمي

  .دهدمي تشكيل استقراض نهايتاً و محلي تجهيزات و تأسيسات و محلي هايحكومت جاري هاي

 كـالن  نظـام  يـك  قالـب  در آن تكليـف  تعيـين  عـدم  و هاشهرداري درآمدي نظام به مقطعي و موردي نگرش

 تأسـيس  و گيريشكل نبودن هدفمند همراه به جيرفت شهرداري درآمد و بودجه نظام يتشفاف عدم اقتصادي،

 هـاي چـالش  ديگـر  از مناسب تشكيالت ساختار نبود و درآمدها از بعضي نامناسب توزيع و تابعه هايسازمان

 ار شـهرداري  درآمـدي  هـاي چـالش  به مربوط عوامل توانمي چگونه كه است اين مسئله حال. است درآمدي

 كننـده اداره و متـولي  عنوان به جيرفت شهرداري.رسيد قبولي قابل پايدار درآمدهاي به و نمود حل و شناسايي

 هـاي محدوديت باشند خصوصي و دولتي هايبخش هايفعاليت دهندهسرعت و دهندهجهت بايستمي شهر،

 مطالبـات  و نيازهـا  يـا  و قـانوني  هـاي مأموريـت  و وظايف انجام براي نياز مورد مالي منابع تأمين عدم و مالي

 حـدود  وسـعتي  بـا  جيرفـت  شـهر . باشـد مي شهرداري اين هايدغدغه و چالشها ترينمهم از يكي شهروندان

 ميليـارد  5 از بـيش  1397 سـال  بودجـه  كه اين با  و است شده واقع كرمان استان درمركز مربع كيلومتر13799

 بـا  عمراني توسعه و شهروندان به خدمات ارائه و  زيربنايي تأسيسات لحاظ از شهر اين ولي است بوده تومان

 عـدم  و بروكراسـي  جملـه؛  از مختلـف  داليل به بودجه اين چون واقع در. باشدمي مواجه مسائل و مشكالت

 بـا  پـژوهش  اين كند. در پيدا سوق تواندنمي جديد درآمدهاي سمت به  شودنمي محقق...  و صحيح مديريت

 شـهرداري  درآمـدي  و مـالي  منـابع  تـأمين  هـاي روش اسـت  شـده  سعي جيرفت رافياييجغ موقعيت به توجه

 عمـران  و نوسـازي  عوارض قانون از بهينه استفاده رسدمي نظر به چنينو هم .گيرد قرار بررسي مورد جيرفت
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 مـي  فـراهم  را شـهرداري  ايـن  اسـتقالل  شـرايط  مردمي مشاركت دركنار پايدار درآمدي منبع عنوان به شهري

 در درآمـدي  جديد منابع شناسايي به علمي رويكرد با است اين پژوهش اين هدف و ضرورت واقع در .مايدن

 درآمـدهاي  بـه  بودن وابسته از را شهرداري و. نمايد هموار شهر پويايي براي را شرايط و بپردازد جيرفت شهر

 اسـتفاده  قابـل  قـانوني  هايظرفيت و هاپتانسيل: گرددمي مطرح زير سؤاالت راستا اين در .دهد نجات مقطعي

 جيرفـت  شـهرداري  بـراي  پايـدار  درآمـدي  منـابع  ايجـاد  كدامند؟راهكارهاي پايدار درآمدي منابع ايجاد براي

  كدامند؟

 پژوهش مفاهيم

   شهر -  

 روسـتا  از شـهر  شناخت براي جهاني بعد در شده بيان تعاريف در و ندارد وجود نظر اتفاق شهر تعريف در   

 شـناخت  در را مـا  بهتـر ) كـاركرد  نوع(شهر نقش بر تأكيد همچنين و است شده تأكيد جمعيت تعداد بر بيشتر

 كـاركرد  شـهرها  اينكـه  يكي شود؛مي توجه بيشتر كاركرد دو به شهر شناخت در بنابراين. كندمي هدايت شهر

 اينكـه  يعني پردازند؛مي االك مبادله به آن از بيش و كاال توليد به شهرها اغلب اينكه دوم و دارند غيركشاورزي

 شناخت در كشورها برخي در شده، ذكر موارد به توجه با. دارد غلبه شهر اقتصاد بر غيركشاورزي هايفعاليت

 يـك  بـر  تأكيـد  بنـابراين . گيردمي قرار كار اساس جمعيت ميزان همراه به اقتصادي كاركردهاي روستا از شهر

 ).11: 1395 ،فرجي(كندنمي كفايت شهر شناخت در عامل

 شهرداري-

. كندمي دريافت را خدمات آن بهاي و دهدمي ارائه شهري خدمات كه است سازماني شهرداري عامه، نظر از  

 و اداره كـه  دانسـت  مردمي و غيرانتفاعي و غيردولتي سازماني را آن توانمي شهرداري تعريف در حقيقت، در

 كـردن  اداره و ايجـاد  منظـور  به تا آورده دست به مردمي ناتامكا با و دولت مجوز با را شهري امور مديريت

 هزينـه  و كند فعاليت محلي مشترك هاينيازمندي تأمين و شهري نظامات اجراي و وضع و عمومي تأسيسات

 خدمات از كنندگاناستفاده و شهر سكنه بين عادالنه و منطقي اسلوبي با و گرديده واگذار آن به كه را خدماتي

 ).48: 1385كاميار،( دنماي تقسيم

 شهرداري عمومي ساختار-

 از شهرداري امور از بسياري تصويب. برد نام عمومي هايسازمان ترينكامل عنوان به توانمي هاشهرداري از  

-مـي  محـرز  شـهرداري  جانب از شهروندان نياز مورد مالحظه قابل محلي خدمات انجام و شهر شوراي سوي

 ايـران  در شـهرداري  سيسـتم . اعتناسـت  قابـل  جايگاهي محلي هايسازمان ميان رد شهرداري جايگاه كه سازد

 ).149:1395رستمي،( است »شهر مدير -شهر شوراي«سيستم از اقتباس
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 هاشهرداري درآمدي منابع-

 شـهري  مديريت اعمال و شهرها اداره براي مكفي درآمدي منابع تأمين شهرها، اداره مسائل ترينمهم از يكي  

 امكانـات  و محلـي  شـرايط  يـا  و خـود  شـناخت  اثـر  بر هاشهرداري خصوص، اين در .باشدمي مستمر و كارا

). 1: 1390نخعي،(اسـت  بـوده  مختلفي درآمدهاي كسب در سعي طريقي هر به شهر اداره منظور به و موجود،

 فـايي خودك طـرح  اسـاس  بـر  ولي. است داشته صعودي سير ،1362از قبل هايسال در دولتي هايكمك سهم

 بـه  سـاله  سـه  ريـزي برنامـه  يك طي هاشهرداري مقررگرديد ،1362 سال مصوب بودجه قانون در هاشهرداري

 خودكفـايي . اسـت  كـرده  آغـاز  را نزولـي  سـير  دولت ناحيه از هاكمك اين سهم پس آن از. برسند خودكفايي

 هـاي مشـي خـط  و هاسياست از دولتي، اعتباري منابع به آنها وابستگي كاهش جهت در حركت و هاشهرداري

 و هـا شهرداري به دولت هايكمك كاهش با همزمان. است بوده كشور سوم و دوم اول، هايبرنامه در اساسي

 هـاي شـيوه  بـه  شـهري  هـاي هزينه تأمين جهت هاشهرداري محلي، هايسازمان خودكفايي هايسياست اعمال

 .  شدند متوسل مختلفي

 داخلـي  درآمـد  منابع. نمود بنديتقسيم خارجي منابع و داخلي درآمدي منابع توانمي كلي بنديتقسيم يك در

 نوسـازي،  عـوارض . باشـد مـي  غيرماليـاتي  منـابع  و ماليات يا عوارض از حاصل درآمدي منابع دوگروه شامل

 حاصـل  درآمـد  و ماليات، از حاصل درآمدي منابع جمله از اتومبيل عوارض و امالك انتقاالت و نقل عوارض

 گـروه  دو شـامل  خارجي درآمد منابع. باشندمي غيرمالياتي درآمدهاي جمله از ها،جريمه و خدمات روشف از

 بـه  متعلـق  هـا شـهرداري  درآمـدي  منبـع  تـرين اصل و بيشترين. است استقراض و دولت بالعوض هايكمك

 مـازاد  اختمان،سـ  پروانه بر عوارض شامل عوارض اين ترينمهم. باشدمي عمومي عوارض از ناشي درآمدهاي

-حمـل  و ارتباطـات  بـر  عـوارض  غيرمنقول، معامالت پيشامدگي، و بالكن ساختمان، و اراضي تفكيك تراكم،

 عـوارض  ماننـد  مؤسسات ساير وصولي همچنين تفريحي، خدمات و فروش و كسب پروانه بر عوارض ونقل،

 مـازاد  بر عوارض ترتيب به فوق موارد بين از. باشدمي تلفن بهايآب و گاز گذرنامه، رسمي، اسناد نفتي، مواد

 .دارند عوارض ساير بين در را سهم بيشترين اراضي تفكيك و ساختماني هايپروانه تراكم

 پايدار درآمد-

 در درآمـد  سـطح  همان ايجاد تضمين با زماني دوره يك در دسترس قابل درآمد حداكثر از است عبارت پايدار درآمد  

 ).995:  1395افضلي، ملك( آينده دوره

 ناپايدار درآمد-

 بـا  كـه  آينـد مي دست به خاص، هايفعاليت براساس و مقطعي طور به كه هستند درآمدهايي ناپايدار، درآمد  

 مسـكن  و اقتصـادي  شـرايط  بـه  وابسـته  همچنـين  و شد خواهد حذف مكتسبه درآمد اين فعاليت، آن حذف

  ).21: 1396رحيمي،(است
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 عوارض-

 از پس و رسيده قانوني مراجع تصويب به آن ميزان و نوع جاري، قوانين به مستند كه مبلغي از است عبارت  

 .گرددمي وصول شهرداري توسط مربوطه، مقررات رعايت و عمومي آگهي

 ماليات و عوارض تفاوت-

 كـه  اياسـتفاده  بـا  ارتبـاطي  و شودمي وصول مؤديان از درآمد تناسب به كه است وجوهي از عبارت ماليات  

 بـراي  اشـخاص  كه است وجوهي از؛ عبارت عوارض كه حالي در ندارد، برندمي دولت تسهيالت از خاصاش

 ).13: 1382جمشيدزاده،( كنندمي پرداخت محلي ادارات يا دولت به معين خدمت انجام

 پايدار مالي نظام ايجاد اهداف-

 و نيسـت  هـا شـهرداري  براي ديريتيم تسهيالت تأمين هدف با صرفاً شهرها، در مالي منابع اصولي مديريت  

 هـدف  خـدمت  در هـدف  ايـن . كـرد  نگاه آن به مكانيكي و اقتصادي مالي، مسئله يك عنوان به تنها تواننمي

 بـراي  امنيـت  و آسايش رفاه، تأمين يعني شهر پذيريزيست. است شهر يك پذيريزيست كه است تريعمده

 هزينـه  بـراي  تسـهيالت  ايجـاد  اساساً شهر، در مالي ابعمن مديريت گيريسمت شهر، يك در فعاليت و زيستن

 عقاليـي  و صـحيح  راهبردي بلكه نيست شهرداري تشكيالت درون در مديريتي مقامات توسط درآمدها كردن

 و فعاليـت  تفـريح،  و آمدوشـد : ماننـد  زيسـتي  هـاي فعاليـت  انواع براي شهروند. است زيستن بهتر براي شهر

 ايـن  چنـد  هـر . اسـت  زنـدگي  به اميد و روشن ايآينده به اطمينان داشتن مندنياز آسايش، و سكونت فراغت،

 كيفـي  هـاي شاخص همين امر، واقعيت در اما. ندارند ارقام و اعداد با ارتباطي ظاهراً و هستند كيفي هاشاخص

 و كننـد مـي  تـدوين  فرهنگـي  و اجتمـاعي  و اقتصـادي  هايفعاليت براي را شهر يك پذيريزيست كه هستند

 بايـد  لزومـاً  پايـدار  منابع و است پايدار منابع نيازمند پايدار توسعه اما. بخشدمي تحقق را شهري پايدار وسعهت

-نمـي  را الزم استحكام توسعه، پايداري باشد، نداشته وجود مديريتي چنين اگر و شوند منابع مديريت شهر در

  ).6: 1390ماليي،( است پايدار توسعه سمت به گيريجهت مالي، منابع مديريت از هدف پس. يابد

  تحقيق پيشينه

  الف) پيشينه خارجي

 كلمبيا بريتيش در محلي هايحكومت مالي تأمين روند بررسي به تحقيقي در) 2010(آرتور مك و فلچر -  

 اجتماعي تغييرات به توجه با محلي هايحكومت آينده، هايسال در كه يافتند دست نتيجه اين به و پرداختند

 اين بر. بود خواهند خود مؤسسات و هاحكومت ساختار در نوآوري و تطبيق نيازمند روپيش صادياقت و

 هايماليات از سهمي و جديد هايماليات يعني درآمدي؛ اصلي حوزه سه قالب در جديد منابع برخي اساس

  .شد ارائه درآمدي ديگر هايگزينه و خدمات فروش افزايش براي هاييفرصت موجود،
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 محلي اختيارات افزايش كه يافتند دست نتيجه اين به ايمطالعه در) 2008( ميساكايخاس و لوپزگنزالس -  

 افزايش به منجر هستند، اقتصادي توجيه داراي كه مالياتي هايپايه از استفاده و محلي ماليات دريافت در

  .است شده كلمبيا مدلين شهرداري در مالي هايشاخص عملكرد و كارايي

  داخلي يشينهپب) 

 مقايسه با هاشهرداري درآمد افزايش توانمندسازي راهكارهاي«عنوان تحت خود مقالة در) 1390(قنبري -  

 ناشي تهران شهرداري درآمدي منبع بيشترين كه رسيد نتيجه اين به »آمريكا شهرداري و تهران شهرداري بين

-مي تشكيل را كمي خيلي درصد دولتي، هايكمك و است تراكم فروش يعني ساختمان، و زمين بخش از

  .است دولتي هايكمك منبع از آمريكا، هايشهرداري درآمدهاي از ايمالحظه قابل درصد كه حالي در. دهند

 بندياولويت و تهران شهرداري پايدار درآمدهاي به مربوط عوامل بررسي مقالة، در) 1390( محمودي -  

 به پايدار درآمدهاي به تهران شهرداري دستيابي در تأثيرگذار و مهم املع چهار عنوان به را ذيل عوامل «آنها

 عوارض جايگزين گرددمي پيشنهاد كه(زمين ارزش بر عوارض نرخ افزايش -1: كردند معرفي اهميت، ترتيب

 بين مالي روابط -3 تهران شهرداري عوارض وصول و تشخيص نظام -2) شود تراكم همچون ناپايداري

  .طريق اين از مالي، و پولي بازارهاي به دسترسي نهايت در -4 تهران اريشهرد و دولت

 منابع فقدان از ناشي شهروندان به رسانيخدمات ناكارآمدي و شهري مسائل حل براي محدوديت اولين -  

 درآمدي منابع تأمين براي متفاوتي راهكارهاي و معيارها مالي مسائل نظران صاحب. است كافي مالي

 و ماليات را هاشهرداري مالي منابع ترينمهم دهدمي نشان مختلف كشورهاي تجارب. كردند ارائه هاشهرداري

 و تأسيسات و محلي هايحكومت جاري  هايبودجه قالب در دولتي هايكمك آن از پس و عوارض

  ).17: 1387الهي، آيت( دهدمي تشكيل استقراض نهايتاً و محلي تجهيزات

 شوند مندبهره دولت مالي منابع هم و داخلي مالي منابع از بايد هم خود، مخارج تأمين ايبر هاشهرداري -  

  ).9: 1382 دركوش، عابدين(يابد كاهش تواندمي دولتي هايكمك سهم شهر، اندازه شدن تربزرگ با ولي

 جهت اييپيشنهاده »تهران شهرداري درآمدي نظام اصالح«عنوان تحت پژوهشي در) 1381(زنوز هادي -  

 نقش رويكرد با شهري عمران و نوسازي قانون اصالح شامل كه كرد ارائه ناپايدار درآمدهاي از رفتبرون

 و اقتصادي موقعيت به توجه با) دارايي بر ماليات( نوسازي عوارض نرخ تعيين شهر، شوراي و شهرداري

 و ارزيابي در شهر شوراي و شهرداري حضور شناختن رسميت به شهر، شوراي نظر با و شهر هر اجتماعي

 جغرافيايي اطالعات سيستم از استفاده و امالك اطالعات بانك شدن مكانيزه شهري، هايزمين بهاي تعيين

 عام و خاص قوانين براساس مرتبط هاينامهآيين اصالح و امالك اطالعات كردن روزآمد امالك، مميزي براي

  بود. شهرسازي
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  تحقيق روش-

 هاداده گردآوري. است تحليلي -توصيفي تحقيق بر مبتني و است كاربردي هدف، نظر زا پژوهش اين   

) نقشه و آمار اطالعات، از استفاده و ادارات و هاسازمان به مراجعه(اسنادي اي،-كتابخانه هايروش بر مبتني

 انجام آماري هايمهسالنا و هاگزارش مقاالت، ها،كتاب از توصيفي اطالعات گردآوري كه باشدمي ميداني و

 در سپس و شد خواهد پرداخته شهرداري و شهر وضعيت بررسي به موجود اطالعات به توجه با و است شده

 افزارنرم از شهرداري درآمد توانمندسازي راهكار ارائه و اطالعات تحليل و تجزيه جهت تحقيق بعدي مراحل

SPSS شد خواهد استفاده.  

  مطالعه مورد محدوده-

 خود به را استان مساحت درصد 3/5 معادل كيلومترمربع 13799 حدود وسعت با جيرفت تانشهرس   

 و  دقيقه 46 و درجه 57 تا ثانيه 23 و دقيقه 41 و درجه 57 مختصات در شهرستان اين است داده اختصاص

 قرار شمالي ضعر ثانيه 16 و دقيقه 42 و درجه 28 تا ثانيه 12 و دقيقه 38 و درجه 28 و شرقي طول ثانيه 26

 به جنوب از كرمان و بم شهرستان به شمال از شهرستان اين همچنين و ؛)172: 1395يغفوري،(است  گرفته

 است شده محدود بافت شهرستان به غرب از و بم شهرستان به شرق از و كهنوج و عنبرآباد شهرستان

 سال در مسكن و نفوس يعموم سرشماري طبق جيرفت شهرستان). 1395آماري استان كرمان، سالنامه(

 شهرستان اين در استان جمعيت درصد 4/9 حدود ديگر عبارت به. است بوده نفر 131000 بر بالغ ،1395

 كشاورزي ويژه منطقه 4از يكي جزء استثنائي و ويژه كامالً اقليمي تنوع با جيرفت شهرستان دارندكه سكونت

 خاص رونق منطقه اين در كشاورزي فصل هارچ در خدادادي نعمت همين به توجه با كه است جهان در

   .است دارا را خود

                                              
  كرمان استان موقعيت و ايران سياسي تقسيمات -1شكل 
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  هايافته

  شهرداري درآمدهاي كمي بررسي

 1397 تا 1395 هايسال طي ساله 3 آماري دوره يك جيرفت، شهرداري درآمدي وضعيت بررسي جهت

 در شهرداري درآمد مجموع متخصص، با مصاحبه از آمده دست به نتايج طبق. است گرفته قرار بررسي مورد

 درآمد. است داشته صعودي روند 1397 سال تا و بوده تومان ميليارد 23 معادل جاري قيمت به 1395 سال

 سال يعني گذشته سال به نسبت كه دهبوتومان  ميليارد 33 معادل جاري قيمت به 1396 سال در شهرداري

 كه بوده تومان ميليارد  45 شهرداري درآمد مجموع 1397 سال در. است داشته رشد درصد29 حدود 1395

 .است داشته رشد درصد 27 حدود قبل سال به نسبت

  1397 تا 1395 سال از جيرفت شهرداري درآمدي ريزكدهاي بررسي-

  هرداريش خدمات بهاي از ناشي ) درآمدهاي1

 و كارشناسي حق حفاري، ترميم و گيريآسفالت حق شامل شهرداري خدمات بهاي از ناشي درآمدهاي

 ارائه از حاصله درآمد غالب. باشدمي موارد ساير و كارانپيمان خدمات سازي،آماده خدمات ها،نقشه فروش

 بر عالوه هافعاليت اين حال هر به اما. است خصوصي بخش با رقابت در هاشهرداري توسط خدمات اين

 يك عنوان به توانمي و دارد قرار نيز شهروندان به رسانيخدمات راستاي در هاشهرداري براي درآمد ايجاد

 بوده تومان ميليارد 40 ،1397 تا 1395 سال از شهرداري درآمدهاي مجموع. كرد تلقي ناپايدار درآمدي منبع

 .است

 

  صياختصا عوارض از ناشي ) درآمدهاي2

 درآمدي كدهاي عنوان به حريق بيمه حق عوارض و خودروها بر ساليانه عوارض پاركينگ، حذف عوارض

 ناچيز خيلي مقدار حريق، بيمه حق بر عوارض درآمدي كد از سال چندين طي كه باشندمي بخش اين در

 شهري فضاي محدوديت همچنين و شهري توسعه سبب به پاركينگ حذف عوارض. است شده كسب درآمد

 درآمد اين. است ناپايدار درآمد يك بودن، سالم يا مطلوب جهت از كه بوده برخوردار صعودي روند يك از

 آن مقدار كه باشدمي آن به درآمدزايي نگرش و پاركينگ مقوله به شهرداري كافي توجه عدم نتيجه واقع در

  .شدبا مي 1397 تا 1395 سال از سال سه طي در تومان ميليارد 10 معادل

  شهرداري اموال و وجوه از حاصل ) درآمدهاي3

 آالتماشين كرايه از حاصل درآمد طريق از درآمدي قلم اين در جيرفت، شهرداري از شده كسب درآمدهاي

 روزافزون گسترش به توجه با. است تأسيسات و هاساختمان االجارهمال از حاصل درآمد نقليه، وسايل و

 آينده در بيشتري استمرار و اهميت از درآمدي قلم اين شهري تردد هايتمحدودي و نقليه وسايل تعداد

  .باشدمي مطالعه مورد سال سه در تومان ميليارد 10 معادل درآمد اين. بود خواهد برخورددار
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  عمومي ) عوارض4

 بر عوارض تراكم، مازاد بر عوارض ساختماني، هايپروانه عوارض شهر، سطح عوارض شامل عوارض اين

 عوارض. باشدمي صد ماده كميسيون جريمه و غيرمنقول معامالت بر عوارض و هاساختمان و اراضي كيكتف

 نشان نتايج برخوردار استمرار از شهر، مسكن براي مؤثر تقاضاي يك وجود لحاظ به ساختماني هايپروانه بر

 درآمدهاي كل از توجهي لقاب مقدار همواره اراضي و ساختمان بر عوارض از حاصله درآمدهاي كه دهدمي

 در عوارض اين از حاصله درآمدهاي كه طوري به است، داده اختصاص خود به را جيرفت شهرداري ساالنه

  .باشدمي تومان ميليارد 54معادل مطالعه مورد هايسال

  جيرفت شهرداري هايهزينه بررسي-

 دو در جيرفت شهرداري هايهزينه ت،جيرف شهرداري هايهزينه از شده اخذ آمار آخرين طبق تحقيق اين در

  :اندشده زير تقسيم بخش

  اداري)(جاري هايهزينه:  اول بخش

   عمراني هايهزينه: دوم بخش

 و جاري هايهزينه ها،سال از يك هر در شده انجام هايهزينه بررسي و مطالعه بر عالوه آن براساس كه

 كه دهدمي نشان 1395 سال در شهرداري هايزينهه بررسي. گيردمي قرار بررسي و تحليل مورد عمراني

 است بوده تومان ميليارد 25 معادل مذكور سال در) جاري و عمراني هايهزينه(شهرداري هايهزينه مجموع

 بعدي هايسال در. است بوده درصد 53 حدود كه است جاري هايهزينه سهم به مربوط سهم بيشترين كه

 1396 سال در كه اندداده اختصاص خود به را شهرداري هايهزينه كل از بيشتري سهم جاري هايهزينه نيز

 است بوده درصد 53 حدود در جاري سهم 1397 سال در. باشدمي درصد 57 تقريباً جاري هايهزينه سهم

-هزينه 1395 و1396هاي،سال در كه دهدمي نشان هابررسي. دارد كمتري تفاوت عمراني سهم به نسبت كه

 باشدمي توجه قابل هزينه و درآمد بين تفاضل 1397 سال در ولي. است بيشتر درآمد به نسبت اريشهرد هاي

   .است بوده تومان ميليارد 9،580معادل رقمي يعني

 بخش در شهرداري هايهزينه بيشترين ساله سه دوره اين طي دهدمي نشان شهرداري هايهزينه سهم بررسي

 جاري بخش در هزينه كمترين و باشدمي تومان ميليارد 19 كه 1396 سال رد هزينه باالترين. باشدمي جاري

  .باشدمي تومان ميليارد 14 معادل كه است 1395 سال در

  هاداده توصيفي يبررس- 

-پاسخ  درصد بيشترين و بودند زن آنها درصد 15 و بودند مرد دهندگانپاسخ درصد 85 ذيل جداول مطابق

 بيشتر همچنين و. شودمي شامل را دهندگانپاسخ از درصد 29 كه داشتند سال 20-15 كار سابقه دهندگان

  .شودمي شامل را دهندگانپاسخ از درصد 60 كه بودن ليسانس تحصيلي مدرك داراي دهندگانپاسخ
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  جنسيت تفكيك به دهندگانپاسخ توزيع -1جدول                                           

  درصد فراواني  يتعداد فراوان  جنس

  %85       30        مرد 

  %15       5         زن 

  %100      35        جمع 

  1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                               
  

  تحصيالت تفكيك به دهندگانپاسخ توزيع -2 جدول                                          

  درصد فراواني   تعداد فراواني   تتحصيال  

  %9         3         فوق ديپلم  

  %60        21        ليسانس    

  %31        11        فوق ليسانس 

  0           0         دكتري    

  %100       35        جمع     

  1398 ق،تحقي هاييافته: منبع                                                

  

  كار سابقه تفكيك به دهندگانپاسخ توزيع - 3جدول                                          

  فراواني درصد  فراواني تعداد  سابقه كار  

     1-5           3         8%  

    5-10            9        26%  

   10-15           10        29%  

   15-20           9         26%  

     20+           4         11%  

  %100        35          جمع     

 1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                                               

  

  آنها بودن اجرايي ميزان و شهرداري درآمدهاي پايداري ميزان مورد در كارشناسان نظر ميانگين-
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  سايرعوارض نمودن اجرايي  ميزان و پايداري مورد در كارشناسان نظر ميانگين -4جدول 

  

  درآمد              

  جيرفت در بودن اجرايي امكان               پايداري ميزان           

خيلي   ميانگين  ناپايداري  پايداري

  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم

  زياد

  ميانگين

  دارايي و برامالك لياتما

  

  )نوسازي عوارض(بر امالك ماليات

  

  

  84%  

  

  

   16%  

  39/1    

  

   0  

  

  

12%  

  

  

  52%  

  

  

 16%   

  

  

20%  

  86/2  

 24/1    44/3  

  92/2    %4    %12  %60    %20  %4    28/1    %28     %72    محلي ماليات

  08/3    0     %16   %76    %8    0     32/1    %32     %68    اموال و امالك وانتقالنقل عوارض

  64/2    %8    %12   %32    %32   %16   56/1    %56     %44    دارايي بر عوارض

 احداث هنگام مرغوبيت حق دريافت

  ...و فرهنگسرا و پارك

  52%     48%    48/1  20%   44%    28%    8%    0    24/2  

 در( شهري عمران بر عوارض

 حدودهم از خارج زمين كه صورتي

  گيرد قرار شهر داخل در شهر

  52%     48%    48/1    4%   28%    44%  24%    0    88/2  

  1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                                           

 ميزان مقوله در هاپاسخ كه كرد بيان توانمي فوق نتايج به توجه با كه است آن از حاكي -4جدول  هاييافته

 كل ميانگين( آنها نمودن اجرايي ميزان و) 39/1 كل ميانگين(دارايي و امالك بر ماليات عوارض كل پايداري

 در را دارايي و امالك بر ماليات عوارض پايداري ميزان كارشناسان بيشتر ديگر، عبارت به باشد،مي) 86/2

 ارزيابي متوسط از بيشتر حد را آنها نمودن اجرايي ميزان همچنين و نمودند ارزيابي متوسط از كمتر حد

 بر ماليات( گويا كه كرد استنباط توانمي بخش اين سواالت از يك هر براي آمده دست به ميانگين از. نمودند

 داده اختصاص منابع پايداري بخش در را ميانگين بيشترين) دارايي بر عوارض(و ميانگين، كمترين) امالك

 از.....و فرهنگسرا پارك، احداث هنگام مرغوبيت حق عوارض(آنها نمودن اجرايي يزانم بخش در ولي است

 اختصاص خود به را ميانگين بيشترين) امالك بر ماليات(و ميانگين كمترين) مجاور ساختمان و زمين مالكان

  .است داده
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  سايرعوارض نمودن اجرايي  ميزان و يداريپا مورد در كارشناسان نظر ميانگين -5جدول

  

  درآمد            

  جيرفت در بودن اجرايي امكان              پايداري ميزان               

خيلي   ميانگين  ناپايداري  پايداري

  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم

  زياد

  ميانگين

  عوارض ساير

 هايبنگاه معامالت بر عوارض

  اقتصادي

  

  

  60%  

  

  

  40%  

  47/1    

  

16%  

  

  

44%  

  

  

 20%  

  

  

20%  

  

  

  0  

  50/2  

   40/1    44/2  

 و حقوق يا درآمد بر عوارض

  شهر ساكنين دستمزد

   28%    72%      72/1  28%  49%    24%    0    0    96/1  

 و كاالها فروش بر عوارض

 ماليات قالب در(خدمات

  افزوده برارزش

    88%    12%      12/1    0  8%    56%  32%   4%   32/3  

 بنزين،(سوخت بر عوارض

  ...)نفت

  52%     48%    48/1  16%  16%   52%   8%   8%   76/2  

-مسافرخانه و هاهتل بر عوارض

  ها

  80%     20%     20/1   32%  24%    24%  16%   4%   36/2  

 انتخاباتي كانديدهاي از عوارض

 تابلوها، آوريجمع جهت

  بنرها بيلبوردها،

  32%     68%    68/1   32%  16%   40%  12%    0   32/2  

  12/2   %4   %8  %16    %40  %32  54/1    %64      %26     بهادار اوراق بر عوارض

 قالب در مشاغل بر عوارض

  افزودهارزش بر ماليات

    56%      44%      44/1   20%  28%    32%  16%    4%   56/2  

  32/2    0     %20  %24   %24  %32   52/1    %52     %48     مدارك و اسناد تأييد بر عوارض

  64/2   %4   %4   %52    %32  %8    44/1    %44     %56     دام كشتار بر عوارض

  40/2   0    %16  %44   %4  %36   68/1     %68     %32     قراردادها بر عوارض

  12/2   0    %12  %20    %36  %32   32/1     %32      %68    معدني توليدات بر عوارض

 استفاده بابت ماليات يا عوارض

  شهري خدمات از

  64%      36%     36/1   8%  28%   48%  12%   4%   76/2  

  96/1   0    %16  %16   %16  %52  60/1     %60     %40     تئاتر سينما، بابت عوارض

 و زباله آوريجمع بر عوارض

  آالينده منابع

   64%    36%     36/1   12%  28%    44%  16%    0  64 /2  

 هايپاركينگ بر ضعوار

  خصوصي

   44%     56%     56/1   36%  12%     32%  20%    0   36/2  

 بازارهاي(هاغرفه برپايي عوارض

  )هانمايشگاه و شهري

 44%   56%    56/1  12%  24%   40%  20%   4%   80/2  

  92/2   %12   %28  %28    %4  %28  28/1    %28    %72   تلفن گاز، برق، آب، عوارض

  48/2   %8    %12  %28    %24  %28  48/1    %48    %52   ياتدخان بر عوارض

  56/2   %8    %8   %36   %28  %20  56/1    %56    %44   هاجاده و ها بزرگراه بر عوارض
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 تابلوهاي و هاآگهي بر عوارض

  تبليغاتي

  60%    40%    40/1  20%  16%    36%  20%    8%    80/2  

  20/2    0     %16  %24   %24  %36  60/1    %60    %40    بيمه قراردادهاي از عوارض

( تجاري هايساختمان عوارض

  )ترافيك مانند شهر در سوء تأثير

  40%    60%    60/1  36%  24%    24%  12%    4%  24/2  

 ايجاد بابت عوارض

  )ميوه ها،بازاربيمارستان(پسماند

  60%    40%    40/1   28%  16%    20%  24%   12%   76/2  

 رشناسانكا درآمد بر عوارض

  دادگستري رسمي

 52%     48%    48/1   24%  16%    32%  20%   8%  72/2  

  1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                                                                       

 ميانگين(مالي عوارض ساير يداريپا ميزان مقوله در هاپاسخ كه كرد بيان توانمي فوق جدول نتايج به توجه با

 كارشناسان بيشتر ديگر، عبارت به باشد،مي) 50/2كل ميانگين(آنها نمودن اجرايي ميزان درمقوله و) 47/1 كل

 در را آنها نمودن اجرايي ميزان ولي نمودند ارزيابي متوسط از كمتر حد در را عوارض ساير پايداري ميزان

 توانمي بخش اين سواالت از يك هر براي آمده دست به ميانيگن از. دنمودن ارزيابي متوسط از كمتر حد

 و ميانگين، كمترين)افزودهبرارزش ماليات قالب در خدمات و كاالها فروش بر عوارض(گويا كه گرفت نتيجه

 خود پايداري بخش در را ميانگين بيشترين) شهر ساكنين دستمزد و حقوق يا درآمد بر عوارض(گويا

 سينما، بابت عوارض و شهر ساكنين دستمزد و حقوق يا درآمد بر عوارض(همچنين و است داده اختصاص

 ميانگين بيشترين) افزودهبرارزش ماليات قالب در خدمات و كاالها فروش بر عوارض(و ميانگين كمترين)تئاتر

  .است داده اختصاص خود به آنها نمودن اجرايي ميزان بخش در را

  سايرعوارض نمودن اجرايي  ميزان و پايداري مورد در كارشناسان نظر ميانگين -6جدول                            
  

  درآمد               

  جيرفت در بودن اجرايي امكان             پايداري ميزان             

خيلي   ميانگين  ناپايداري  پايداري

  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم

  زياد

  ميانگين

  شهرداري به دولت از انتقالي ماليات

 دولت خاص موارد در كه هاييماليات

 شهرداري به نيز درصدي كندمي اخذ

  يابد اختصاص

  

  

  

  

  64%  

  

  

  

   

   36%  

  42/1    

  

  

  

24%  

  

  

  

  

12%  

  

  

  

  

 44%  

  

  

  

  

8%  

  

  

  

  

 12%  

 74/2  

  

  

  36/1  

  

  

72/2  

 بخش در افزودهارزش بر ماليات

  خدمات

  52%      48%    48/1  8%  28%   44%  2%     0  76/2  

  1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                                                              

 دولت از انتقالي ماليات پايداري ميزان مقوله در هاپاسخ كه كرد بيان توانمي فوق جدول هاييافته به توجه با

 بيشتر ديگر، عبارت به باشد،مي) 74/2 كل ميانگين(آن نمودن اجرايي ميزان و) 42/1 كل ميانگين(شهرداري به
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 ولي نمودند ارزيابي متوسط از كمتر حد در را شهرداري به دولت از انتقالي ماليات پايداري ميزان كارشناسان

 از يك هر براي دهآم دست به ميانگين از. نمودند ارزيابي متوسط از بيشتر حد در را آن نمودن اجرايي ميزان

 درصدي كندمي اخذ دولت خاص موارد در كه هاييماليات(گويا كه گرفت نتيجه توانمي بخش اين سواالت

 بيشترين) خدمات بخش در افزودهارزش بر ماليات(گويا و ميانگين، كمترين)يابد اختصاص شهرداري به نيز

 در كه هاييماليات(آنها نمودن اجرايي يزانم مقوله در همچنين و است داده اختصاص خود به را ميانگين

ارزش بر ماليات(و ميانگين، كمترين) يابد اختصاص شهرداري به نيز درصدي كندمي اخذ دولت خاص موارد

  .است داده اختصاص خود به را ميانگن بيشترين) خدمات بخش در افزوده

 خدمات بهاي دريافت نمودن اجرايي  ميزان و پايداري مورد در كارشناسان نظر ميانگين -7جدول                       

 

  درآمد             
  جيرفت در بودن اجرايي امكان                    پايداري ميزان            

خيلي   ميانگين  ناپايداري  پايداري

  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم

  زياد

  ميانگين

  بـه  شـده  ارائه خدمات بهاي دريافت

  شهروندان

 حق ونقل،حمل خدمات بهاي دريافت

 به ورود شهرداري، پاركينگ در پارك

مانند  شهرداري مالكيت تحت اماكن

  تفريحي مراكز برخي

  

  

  

  

  

  72%  

  

  

  

  

  

  28%  

  38/1    

  

  

  

  

8%  

  

  

  

  

  

28%  

  

  

  

  

  

36%  

  

  

  

  

  

20%  

  

  

  

  

  

8%  

 03/3  

  

  

  

  28/1  

  

  

  

 95/2  

  68/2   %4   %24  %36   %8  %28   44/1    %44    %56    شهرداري تأسيسات بهاي اجاره

 وسـاز، سـاخت  عوارض از ناشي درآمد

  ساختماني تخلفات و تراكم مازاد

  56%    44%    44/1    0  16%    32%  40%   12%   48/3  

  1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                                         

    

 خدمات بهاي دريافت پايداري ميزان مقوله در هاپاسخ كه گرفت نتيجه چنين انتومي -7جدول  هاييافته از

 عبارت به باشد،مي) 03/3 كل ميانگين(آن نمودن اجرايي ميزان و) 38/1 كل ميانگين(شهروندان به شده ارائه

 از تركم حد در را شهروندان به شده ارائه خدمات بهاي دريافت پايداري ميزان كارشناسان بيشتر ديگر،

 ميانگين از. نمودند ارزيابي متوسط از بيشتر حد در را آن نمودن اجرايي ميزان ولي اندنموده ارزيابي متوسط

 ارائه خدمات بهاي دريافت(گويا كه گرفت نتيجه توانمي بخش اين سواالت از يك هر براي آمده دست به

 ميزان بخش در ولي. است داده اختصاص خود به پايداري بخش در را ميانگين كمترين) شهروندان به شده

  .است داده اختصاص خود به را كمترين) شهرداري تأسيسات بهاي اجاره(آنها نمودن اجرايي

 غيردولتي در بخش مشاركت نمودن اجرايي ميزان و پايداري مورد در كارشناسان نظر ميانگين -8جدول    

    شهري انتفاعي هايپروژه
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  درآمد                  

  امكان اجرايي بودن در جيرفت              ميزان پايداري                 

خيلي   مانگين  ناپايداري  پايداري

  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم

  زياد

  ميانگين

جهت  يردولتيبخش غ مشاركت

  يشهر يانتفاع هايپروژه نيمأت

 28%    72%   72/1   4%  56%   28%  8%  4%   52/2  

  1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                                                                

 بخش مشاركت پايداري ميزان مقوله در هاپاسخ كه گرفت نتيجه توانمي فوق نتايج به توجه با

 ديگر، عبارت هب باشدمي) 52/2 كل ميانگين(آن نمودن اجرايي ميزان و باشد،مي) 72/1 كل ميانگين(غيردولتي

 متوسط از بيشتر حد در را گذاريسرمايه هايصندوق اندازيراه و تأمين پايداري ميزان كارشناسان بيشتر

  .نمودند ارزيابي را متوسط از كمتر حد آن نمودن اجرايي ميزان مقوله در ولي نمودند ارزيابي

  

 بالعوض هايكمك از استفاده نمودن اجرايي  نميزا و پايداري مورد در كارشناسان نظر ميانگين -9جدول        

  دولت
  

  درآمد            

  امكان اجرايي بودن در جيرفت             ميزان پايداري               

خيلي   ميانگين  ناپايداري  پايداري

  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم

  زياد

  ميانگين

هاي بالعوض دولت استفاده از كمك

  در موارد ذيل

  شهر هياول يارفع كمبوده

  

  

  32%  

  

  

   68%  

   66/1    

  

 20%  

  

  

32%  

  

  

32%  

  

  

12%  

  

  

4%  

   3/2  

   68/1   48/2  

  24/2    0   %4   %44   %24  %28   52/1     %52     %48    يشهر ستيزطيمح

  28/2   %8   %4   %28   %28  %32  68/1     %68     %32    مترقبه غير وقايع برابر در آمادگي

 مالياتي هايمعافيت كليه يبها پرداخت

  دولت توسط مصوب

  32%     68%     68/1   20%  28%    36%  12%   4%   52/2  

 جمعيت سرانه اساس بر دولت كمك

  شهرها

  44%     56%     56/1   20%  24%   24%  24%   8%   76/2  

 ميزان با متناسب دولت بالعوض كمك

  تورم افزايش

  32%     68%     68/.1   24%  36%   28%  12%   0   28/2  

 مانند هاخانهوزارت برخي از كمك

  كشاورزي ترابري، و راه وزارت

  32%     68%     68/1   24%  36%   32%   8%   0   24/2  

 به شهروندان داوطلبانه هايكمك

  شهرداري

  16%     84%    84/1   68%   8%    20%   4%   0   60/1  

  1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                                                             
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 بالعوض هايكمك از استفاده پايداري ميزان مقوله در هاپاسخ كه گرفت نتيجه توانمي فوق نتايج به توجه با

 بيشتر ديگر، عبارت به باشد،مي) 3/2 كل ميانگين(آن نمودن اجرايي ميزان و) 66/1 كل ميانگين(دولت

 و نمودند ارزيابي متوسط از بيشتر حد در را دولت بالعوض هايكمك از استفاده پايداري ميزان شناسانكار

 براي آمده دست به ميانگين از. نمودند ارزيابي متوسط از كمتر حد در را آن نمودن اجرايي ميزان مقوله در

 هايكمك(و ميانگين، ينكمتر) شهري زيستمحيط(كه گرفت نتيجه توانمي بخش اين سواالت از هريك

 ميزان مورد در همچنين و است داده اختصاص بخود را ميانگين بيشترين) شهرداري به شهروندان داوطلبانه

 سرانه براساس دولت كمك(و كمترين) شهرداري به شهروندان داوطلبانه هايكمك(آنها نمودن اجرايي

  .ستا داده اختصاص خود به را ميانگين بيشترين) شهرها جمعيت

  

- سرمايه هايصندوق اندازي راه نمودن اجرايي  ميزان و پايداري مورد در كارشناسان نظر ميانگين  -10جدول     

  گذاري

  

  درآمد                  

  امكان اجرايي بودن در جيرفت            ميزان پايداري           

خيلي   ميانگين  ناپايداري  پايداري

  كم

خيلي   زياد  متوسط  كم

  يادز

  ميانگين

- سرمايه هايصندوقاندازيوراهتأمين

  گذاري

   40%    60%    60/1   28%  28%   40%  4%   0   20/2  

  1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                                                              

  

 هايصندوق اندازيراه و تأمين پايداري ميزان مقوله در هاپاسخ كه گرفت نتيجه توانمي فوق نتايج به توجه با

- راه و تأمين پايداري ميزان كارشناسان بيشتر ديگر، عبارت به باشد،مي) 60/1 كل ميانگين(گذاريسرمايه

 اجرايي ميزان مقوله در ولي نمودند ارزيابي متوسط از بيشتر حد در را گذاريسرمايه هايصندوق اندازي

  .نمودند ارزيابي را متوسط از كمتر دح آن نمودن

  

 شهروندان به شهرداري شده ارائه خدمات بهاي دريافت پايداري ميانگين كه گرفت نتيجه توانمي انتها در

 به دولت از انتقالي ماليات دارايي، و امالك بر ماليات  استفاده آن از پس. باشدمي مالي منابع ساير از بيشتر

 دولت، بالعوض هايكمك مالي، تأمين جهت گذاريسرمايه هايصندوق اندازيراه عوارض، ساير شهرداري،

 نمودن اجرايي امكان همچنين و. دارند قرار شهري انتفاعي هايپروژه تأمين جهت غيردولتي بخش مشاركت

 ماليات آن از پس. است درآمدي هايروش ساير از بيشتر شهروندان به شهرداري شده ارائه خدمات بهاي

 گذاري،سرمايه هايصندوق طريق از مالي تأمين ، شهرداري، به دولت از انتقالي ماليات دارايي، و رامالكب

  .دارد قرار بالعوض هايكمك
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  جيرفت شهر در بودن اجرايي امكان ميانگين -3شكل       درآمدها      پايداري ميزان كل ميانگين -2شكل         

  

  ناپايدار  درآمدهاي به اتكاء از ناشي مشكالت مورد در كارشناسان نظر ميانگين-

  ناپايدار درآمدهاي به اتكاء از ناشي مشكالت مورد در كارشناسان نظر ميانگين -11جدول                              
  ميانگين  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  ناپايدار  درآمدهاي به اتكاء از ناشي مشكالت  رديف

 به منجر تراكم فروش ناپايدار مانند درآمدهاي نظرشما به  1  

 خواهد بلندمدت در شهرداري درآمد در اختالل ايجاد

  شد؟

  4%  20%   24%  36%    16%   40/3  

 به ليما بار تحميل به منجر ناپايدار درآمدهاي شما نظر به  2  

  شد؟ خواهد آنها براي ماليات افزايش و آينده هاينسل

   8%    0   32%   20%    40%    84/3  

 افزايش به منجر تراكم ضابطهبي واگذاري  شما نظر به  3  

 ساختمانها ايمني كاهش و زلزله احتمالي خسارات

  شد؟ خواهد

  4%  12%    8%   24%     52%    08/4  

 در ساختماني تخلفات و رويهبي وسازساخت نظرشما به  4  

 بدليل محيطزيست تخريب و آلودگي به منجر شهر

  شد؟ خواهد نقليه وسايل و شهر جمعيت افزايش

    0    0   20%   36%     44%    24/4  

 در ساختماني تخلفات و رويهبي وسازساخت شما نظر به  5  

 بار افزايش و شهري ترابري در اخالل منجربه شهر

  شد؟ خواهد ترافيكي

   0   4%    16%  16%     64%   40/4  

 كاهش يا افزايش بر مسكن شكوفايي و ركود شما نظر به  6  

  داشت؟ خواهد زيادي تأثير شهر، درآمدي ناپايداري

   0   0    24%   16%    60%   36/4  

-ساخت ميزان بر كشور در اقتصادي ركود شما نظر به  7  

 شهرداري درآمدهاي كاهش نتيجه در و شهري وساز

  دارد؟ تأثير

   0   0    4%  28%    68%   64/4  

  96/3   %40    %24  %28   %8   0    به منجر ناپايدار درآمدهاي به شهرداري اتكا شما نظر به  8  
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 به آنها اعتماد سطح كاهش و شهروندان حقوق تضييع

  گردد؟ مي شهري مديريت عملكرد

- بي وسازساخت از ناشي ناپايدار درآمدهاي شما نظر به  9  

 كيفيت تنزل به منجر ساختماني تخلفات و رويه

  شود؟¬مي شهر در زندگي و ساختماني

   4%   8%   16%  24%    48%    04/4  

 تخلفات از ناشي درآمدهاي افزايش شما نظر به  10 

- مي شهروندان پذيريمسئوليت حس به منجر ساختماني

  شود؟

    8%   4%   28%   48%    12%     4  

 تخلفات از ناشي درآمدهاي افزايش شما نظر به  11 

 شهرداري مديدرآ ناپايدري تشديد موجب ساختماني

  شد؟ خواهد

   0   8%    48%  24%     20%   56/3  

  1398 تحقيق، هاييافته: منبع                                                                              

 نتريمهم كه گفت توانمي ناپايدار، درآمدهاي به اتكاء از ناشي مشكالت ميانگين و فوق جدول به توجه با

 باعث نتيجه در و شهري وسازساخت ميزان بر كه باشدمي كشور در اقتصادي ركود آن از ناشي مشكالت

 به منجر شهر در ساختماني تخلفات و رويهبي وسازساخت آن از پس و شودمي شهرداري درآمدهاي كاهش

 ناپايداري كاهش يا افزايش بر مسكن شكوفايي و ركود ترافيكي، بار افزايش و شهري ترابري در اخالل

 زيستمحيط تخريب و آلودگي به منجر شهر در ساختماني تخلفات و رويهبي وسازساخت شهر، درآمدي

  .شودمي

    

  
  ميانگين مشكالت ناشي از اتكاء به درآمدهاي ناپايدار -4شكل                                    
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  گيرينتيجه 

 كه است هاييدغدغه از يكي پايدار درآمدزايي و هاستشهرداري فوظاي ترينمهم از مالي منابع تأمين

 كه عمومي نهاد يك عنوان به هاشهرداري بنابراين. هستند روروبه آن با اخير هايسال در هاشهرداري

 خود اتكاي بايد يافتهتوسعه كشورهاي تجارب از استفاده با دارد برعهده را شهرها اداره و مديريت مسئوليت

 و كاال ارائه به خود درآمدي اقالم در پايدار درآمدهاي سهم افزايش طريق از و كرده كم ناپايدار رآمدهايد به

 در متعددي هايچالش با درازمدت در صورت اين غير در و ورزد مبادرت شهروندان نياز مورد خدمات

 و مطمئن درآمدي منابع بينيپيش و جديد هايروش به دستيابي امروزه بود؛ خواهد مواجه شهري مديريت

 شوراهاي جمله از شهري امور ريزانبرنامه و مديران اصلي دغدغه شهرداري هايهزينه تعديل و پايدار

 كشورهاي اكثر در كه پايدار درآمدي فاكتورهاي بزرگترين از يكي. باشدمي شهرداران و شهرها اسالمي

 اخذ ماليات از درصدي اختصاص دارد، وجود هاشهرداري براي آسيايي كشورهاي از تعدادي و اروپايي

نمي اجرايي چندان ايران در موضوع اين متأسفانه كه باشدمي شهرداري به شهر همان) درصد 30 تا 15(شده

 به. شودمي پيشنهاد درآمد نوع اين از استفاده پايدار، درآمدهاي از ناشي مشكالت حل جهت بنابراين شود،

 و افراد هايدارايي بر ماليات مانند(دولت هايماليات ساير از سهمي افزوده،رزشا بر ماليات مانند عبارتي،

  .شود پرداخت شهرداري به) بهادار اوراق و اقتصادي معامالت ها،سازمان

 درآمد كسب. هاهزينه بار از كاستن ثاًنيا بيشتر، درآمد كسب اوالً: است بخش دو شامل درآمدزايي واقع در 

 و شهرداري توسط ترمتنوع و جديدتر خدمات ارائه درآمدي، منابع افزايش كمك به اريشهرد براي بيشتر

 كاهش ها،كاريدوباره حذف كمك به نيز هاهزينه از كاستن. است پذيرانجام منابع از كارآمدتر برداريبهره

 و خالق هايهسته جاداي و سازماني پويايي افزايش شهرداري، بدنه سازيجوان ها،مراسم به مربوط هايهزينه

   .گيردمي صورت نوآور

 در كه است؛ درآمد نوع پايدارترين دارايي و امالك بر ماليات دنيا كالنشهرهاي در پيشين مطالعات براساس

 از شهروندان برخي مثالً. است همراه مشكالتي با جيرفتي شهروندان از نوسازي عوارض دريافت حاضر حال

 ساير از بيشتر غيردولتي بخش مشاركت پژوهش دراين ولي. باشندنمي آن تپرداخ به قادر اقتصادي نظر

 جيرفت شهرداري كه است آن دهنده نشان اين كه. باشد كارساز تواندمي درآمدي منابع پايداري در مالي منابع

 هايصندوق اندازيراه دولت، بالعوض هايكمك از استفاده ادامه در و. باشدمي ناپايدار درآمد بر متكي

 و برامالك ماليات شهرداري، به دولت از انتقالي ماليات عوارض، ساير ، مالي تأمين جهت گذاريسرمايه

 حاضر حال در همچنين و. دارند قرار شهروندان  به شهرداري شده ارائه خدمات بهاي دريافت دارايي،

.  باشدمي شهروندان به شهرداري شده ارائه خدمات بهاي درآمدي، منابع تريناجرايي كارشناسان نظر براساس

 جهت غيردولتي بخش مشاركت شهرداري، به دولت از انتقالي ماليات ، دارايي و برامالك ماليات آن از پس
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 هايكمك گذاري،سرمايه هايصندوق طريق از مالي تأمين عوارض، ساير شهري، انتفاعي هايپروژه تأمين

   .دارد قرار بالعوض

 مشاركت محل از بايستي را شهر نياز مورد مالي منابع از بخشي كه دهدمي نشان يشينپ مطالعات كه درحالي

 باشدمي جيرفت شهر در  مالي منبع پايدارترين غيردولتي بخش مشاركت چه اگر كرد، تأمين خصوصي بخش

  .نيست كارساز چندان جيرفت شهر در روش اين كه دهدمي نشان حاضر پژوهش ولي

  پيشنهادات-

 انتقال صورت به چه و افزودهارزش بر ماليات قالب در چه دولت هايماليات از مناسبي سهم تدرياف -

   شهرداري سهم عنوان به ملي هايماليات از درصدي

  نقليه وسايل و زمين آالت،ماشين نظير و عوارض بردارايي هايي زمين ارزش بر عوارض -

 پارك، احداث هنگام مرغوبيت حق افيك شهري وتر بر تجاري هايساختمان سوء تأثير بابت عوارض -

  ...سرا فرهنگ

 صنفي نظام قانون مشمول غير مشاغل دهيخدمت آغاز عوارض -

  آاليندگي عوارض -

  تفصيلي و جامع هادي، طرح از افزودهارزش عوارض -

   دارايي اداره به آن ارسال و دقيق آدرس همراه به شهر سطح هايباشگاه دقيق شناسايي -

 ساختمان اتمام در تأخير وارضع -

  ساختماني هاينخاله حمل در تأخير عوارض -

 موقت تجاري عوارض -

  دانشجويان خوابگاه عوارض -

  مزايده عوارض -

 آوري پسماندهاي شهري،ها( جمعهزينه كاهش جهت خصوصي بخش به شهرداري خدماتي امور واگذاري -

  )سينما و تفريحي مراكز و طبقاتي هايپاركينگ احداث

 در شهرداري و مردم بين همكاري و تفاهم هايزمينه ايجاد و ترويجي و آموزشي هايبرنامه گسترش-

 اجتماعي فرهنگ ارتقاء و عمومي مشاركت جلب راستاي

  شهر پيشرفت منظور به فكر اتاق يك تأسيس -

  .باشد عوارض پرداخت زمينه در حسابي خوش جشنواره برگزاري -

  عمران شهري جديد نيازهاي با متناسب نيز و تورم افزايش با متناسب شهرداري، هب دولت هايكمك -

  هاآن تجربيات از استفاده جهت الملليبين و ايمنطقه ملي، موفق شهرداري با تطبيقي مطالعه و استفاده -

  موجود نيروهاي تعديل طريق از شهرداري اداري و پرسنلي هزينه فزاينده رشد كاهش و جلوگيري -
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 شهرداري براي مالي بار افزايش جهت به شهرداري توسط غيرقانوني وسازهايساخت وكاهش كنترل-

  جيرفت

  كشاورزي محصوالت از محلي عوارض وضع -

 ماليات عوارض اخذ براي خدمات تومان ميليون 300 از كمتر با كوچك هايكارگاه و صنايع كردن مشمول-

  افزودهارزش بر

 كرده اقدام خارجي و داخلي هايوام اخذ تضمين عنوان به تواندمي كه هاداريشهر عامل بانك تشكيل -

  .نمايند شهرها عمران و توسعه شريك را مردم سود، بازپرداخت و مردم وجه آوريجمع با آنكه ضمن

 فضاي پسماند، مديريت نظير هاييزمينه در شهرداري با همكاري گسترش منظور به شهروندان آموزش -

  ...و شهري لمانمب سبز،

 كارخانه احداث مانند توليدي مصالح و كاالها فروش و توليدي كارخانجات احداث طريق از درآمد افزايش -

  .موزاييك و سنگفرش توليد كارگاه و بتني قطعات و ماسه و شن مصالح توليد

  هاآن فروش زينتي و اي گلخانه گياهان و نهال و گياه و گل انبوه توليد -

 انجام. شودمي تحميل شهروندان بر غلط هايگيريتصميم اثر بر زيادي هايهزينه متأسفانه هزينه، مديريت -

 بخشي گرفتن، تصميم ايسليقه كردن، حركت مدون برنامه بدون نشده، كارشناسي كارهاي ها،كاريدوباره

 با بايد. گردد اتالف منابع از زيادي بخش كه شودمي باعث... و گذشته تصميمات از عدول گرفتنتصميم

 جامع هايطرح دادن قرار نهايي مالك و اهداف به رسيدن مسير تعيين و ساله پنج بلندمدت هايبرنامه تدوين

  .كرد اعمال را هزينه مديريت شهري

 شناسيگياه پارك مانند شهرداري براي ثابت درآمد تأمين منظور به گردشگري جذب مناسب فضاهاي ايجاد -

  ...و ملي پارك و

 اختيارات با متناسب و كارايي افزايش منظور به موجود شرايط با متناسب هاشهرداري قانون بازنگري -

  هاشهرداري

  هاشهرداري درآمدي ساختار اصالح -

 به واگذاري و مناسب هايكاربري جهت هاشهرداري اختيار در شهري فضاهاي و اراضي از بهبنه استفاده -

   شهروندان

  .هاآن از ناشي درآمدهاي و شهرها اراضي و امالك از روز، به اطالعات به شهرداري دستيابي -

  .شهري واحد مديريت تشكيل و هاشهرداري با موازي و شهري مديريت گيرندهتصميم ادارات حذف -

 هاشهرداري و وقف اداره براي درآمد سبب كه هاآن از بهينه استفاده و احسن به وقف هايزمين تبديل -

  .شد خواهد

  نوسازي عوارض اخذ براي هاساختمان و امالك ايمنطقه هايقيمت نمودن روز به -
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 مراكز با انطباق در كه مراكز اين  و فرهنگي و هنري ورزشي، آموزشي، منظوره چند مراكز ايجاد طرح -

 از. آمد درخواهد اجرا به منطقه و ناحيه محله، خدمات مراكز در شده بينيپيش ورزشي و تفريحي فرهنگي،

 هايزيرساخت و خدمات تأمين زمينه ديگر، سوي از و شودمي هاشهرداري درآمد افزايش باعث سو، يك

  .كرد خواهند فراهم را شهرها پايدار توسعه

  

 مراجع-

 و 56- 50 هايسال طي كشور هايشهرداري اعتبارات و هاهزينه تحليل بررسي )1382(ابراهيم جمشيدزاده،-

  .28-37،صص سيزدهم شماره چهارم، سال كشور، ريزيبرنامه و مديريت پژوهشي فصلنامه ،71-79

 دانشگاه زنجان، شهرداري در پايدار درآمدهاي افزايش راهكارهاي بررسي نامهپايان )1396(نسرين رحيمي،-

  .زنجان

 .141-161صص ،هفتم دوره يكم، شماره فرانسه، و ايران حقوقي نظام در ) شهرداري1395ولي( رستمي،-

  .كرمان استان )1395آماري( سالنامه-

، سيزدهم شماره چهارم، سال شهري، مديريت فصلنامه شهر، مالي مديريت )1382سعيد( دركوش،عابدين-

11-6.  

 پايداري بهبود براي راهكارهايي ارائه و مالي منابع شناخت و بررسي نامه) پايان1395(حسنعلي فرجي،-

  .)ايالم شهرداري: موردي عهمطال(هاشهرداري درآمد

در شهرهاي كوچك(مطالعه  هاشهرداري درآمد افزايش توانمندسازي راهكارهاي)1390(ابوالفضل قنبري،-

  .58-41، صصدو وبيست ،دورهدوم شماره ،موردي: شهر زارچ)

  .مجد انتشارات تهران، شهرسازي، و شهري حقوق )1385(غالمرضا كاميار،-

 همـايش  اولـين  تهـران،  شـهرداري  پايدار درآمدهاي وصول مراجع بنديرتبه )1395(اصغرعلي افضلي،ملك-

  .1000-991،صص )عمل و اقدام مقاومتي، اقتصاد رويكرد با( شهري اقتصاد الملليبين

 نشـريه  آنهـا،  بندياولويت و تهران شهر پايدار درآمدهاي به مربوط عوامل بررسي )1390(محمود محمودي،-
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