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 چکیده:

 یامر ناش نیروبرو بوده است که ا یفراوان یبا چالشها یندهایبه طور فزا رانیدر ا یشهر تیریمد ریاخ یدر دهه ها

و شتابزده  عیاست رشد و توسعه سر یمتعدد یو حقوق یمال ،ییاجرا ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاز عوامل گوناگون اجتماع

که بر ابعاد مشكالت و معضالت حاضر  یلیاز مسا یكی ،یشهر تیجمع عیشهرها به واسطه رشد سر هیرو یو غالباً ب

نسبت به  یشهر تیباالتر بودن نرخ رشد جمعکشور در شهرها،  تیدرصد از جمع 47از  شیافزوده است وجود ب

 گاهیاز ارزش افزوده و اشتغال کشور به شهرها، نشان از جا ییباال اریو اختصاص درآمد بس یمل تینرخ رشد جمع

و باال بردن سطح  هایشهردار یتهایچون گسترش دامنه فعال یعوامل یاقتصاد شهر دیاز د .دارد رانیدر ا یاقتصاد شهر

 هایشهردار یو درآمد یبه گسترش منابع مال ازین یشهر تیجمع شیاز افزا یانتظارات مردم از آنها و مشكالت ناش

 تیاهم هایشهردار یو درآمد ین منابع مالیتأم ،یشهر تیریمختلف مد یبخشها انیدر م ن،ی. بنابراكندیم شتریرا ب

 یخدمات به شهروندان دارد و از سو هیدر ارا یا عمده ریتأث هایسو کسب درآمد شهردار کیاز  رایز ؛دارد یا ژهیو

طرحها  یتمام یبلكه، اساساً اجرا شودیدر شهر م یخدمات ضرور جادینه تنها سبب عدم ا یفقدان درآمد کاف گرید

 بع کتابخانه ای روش هایدر این پژوهش با استفاده از منارا با مشكل مواجه خواهد ساخت.  یشهر یو برنامه ها

 یجهت توانمندساز ییراهكارها تیدر نها ی بررسی شده وشهر تیریمد یها برا یشهردار داریدرآمد پا نیتأم

 ه است.دیگرد هیارا یمطلوب شهر تیریو مد ی هادرآمد شهردار

 

 شهرداری، منابع مالی، درآمد پایدار، مدیریت شهریواژگان کلیدی: 
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 شرح مساله: -1

گوناگون  یبه آنان و ارائه آموزش ها یاستقالل کار یشهروندان و واگذار یاقتصاد یها تیدادن به فعال تیاهم

با در نظر  هیسرما دگاهیگردد. مطابق د یها م یبه شهردار یریگ جهیو نت (درآمد) یمهم منجر به بازخورد منابع مال

در  یماد هیدر کنار سرما یمعنو هیسرما ی(و اجتماع یانسازم ،یانسان)باشد  یکه سه نوع م یسازمان هیگرفتن سرما

 یها نهیهز نیتأم یبرا یمنابع اقتصاد داریپا یبه الگو یابی. دستردیگ یقرار م دیمورد توجه و تأک زین یسند راهبرد

 لیبه پرداخت مصرف کنندگان کاال و خدمات در شهر مطابق با تحل لیتما قیها از طر یشهردار یو عمران یجار

 اقتصاد كردیباشد در رو یو... م یگذار متیسفر، روش ق نهیو مصرف کنندگان، روش هز انیانتخاب متقاض هجربت

 تیریها و باال رفتن سطح انتظارات مردم از مد یشهردار یها تیچون گسترش دامنه فعال یعوامل یشهر

 یشهردار یو درآمد یمال ابعبه گسترش من ازین یشهر تیجمع شیاز افزا یو مشكالت ناش ی(شهر تیریمدی)محل

 یمنابع مال نیتأم ،یشهر تیریمختلف مد یبخش ها انیم در نیشده است. بنابرا شتریب (داریپا یمنابع مال نیتأم)ها 

 هیدر ارا یعمده ا ریها تأث یسو کسب درآمد شهردار کیاز  رایدارد. ز یا ژهیو تیها اهم یشهردار یدرآمد و

در شهر  یخدمات ضرور جادینه تنها سبب عدم ا یفقدان درآمد کاف گرید یخدمات به شهروندان دارد و از سو

 ,Nallathiga)را با مشكل مواجه خواهد ساخت  یشهر یطرح ها و برنامه ها یتمام یاجرا اساًشود بلكه، اس یم

2008: 19) 

 به توجه با بایستی درآمدزایی حرکت شهری محلی مدیریت نهادهای و شهرداری مالی تامین راستای در

 روش(شهرها  درآمدزایی راهبردی سند در جدید پذیرد. راهبردهای صورت منطقه کلی اقتصادی ساختار

 آن به خدمات وابسته و صنایع ،)پاک و سبز صنعت( گردشگری صنعت توان از گیری بهره )اقتصادی ارزیابی

 اطراف مناطق و شهر محیطی توان تحلیل با که باشد می شهرداری برای درآمدزایی و شهری اقتصاد توسعه در

 و )ها زیرساخت گذاری سرمایه( در شهر زیباسازی و ای توسعه اقدامات با شهر گردشگری ریزی برنامه و آن

 (Besley, 2013: 22خواهد پذیرفت) صورت پایدار درآمدزایی و شهروندان برای اشتغال ایجاد

در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد، اگر  ای کسب درآمد در شهرداری از ها اموری است که تأثیر عمده

شهرداری ها نتوانند درآمدکافی به دست آورند، نخواهند توانست تأسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کنند. 

اتكای بیشتر شهرداری به درآمدهای ناپ ایدار موجب میگردد تا شهر در همه ابعاد خود از جمله فرم کالبدی و 

)برسم و همكاران، ، دچار مشكل اساسی گردد به و تبع آن کاهش کیفیت در زندگی شهری پدیدار شودمنظر شهری

1398 :182) 

و  زانیر برنامه یشرویپ یچالش ها نیتری از اساس یكی یشهر داریپا یمنابع مال نیو تأم هیو نحوه ته یچگونگ

 یها از سو یشهردار یمال یها تیدر شهرها و معذور یبه خدمات عموم ازیاست. با رشد ن یمداران شهر استیس
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 تیریمد یسرآغاز مشكالت اساس( Khmel & Zhao, 2015: 81)شود یم شتریچالش روزبه روز ب نیا گر،ید

کالن  یو مباحث اقتصاد عموم نیمبحث در قوان نیا گاهیرا روشن نبودن جا رانیها در ا یشهردار یمنابع مال نیتأم

 (41: 1382)سعادت آملی: داند یکشور م

 دیبار عوارض وضع شده با عیباشد. اول توز یژگیشش و یدارا دیبا یشهردار یبرا یساختار مطلوب درآمد

 جادیا یاقتصاد ماتیتصم یانتخاب شود که حداقل مزاحمت را برا یا به گونه دیعادالنه باشد. دوم عوارض با

را  یمال یها استیاز س استفاده یچهارم راه ها .ی(گذار هیسرما)کمک کند  یاهداف اقتصاد ریکند. سوم به سا

اداره و  نهیکند. پنجم شفاف و روشن باشد. ششم هز لیتسه یو رشد اقتصاد تیتثب یحصول به هدف ها یبرا

 (14: 1383)اکبری و همكاران، حداقل باشد دیبا اتیعوارض و مال افتیدر

 وهیش ات،یاخذ مال هیاول بر اساس نوع پا وهیکند: ش یرح ممط یشهر یبخش عموم یمال نیتام یرا برا وهیسه ش

 یمل یاتیمال یشدن در درآمدها میسوم، سه وهی. شرندیگ یسهم م ،یسطح مل اتیاز مال یمحل یدوم، دولت ها

: 1392)جمشید زاده، اتیگرفتن مال لمح یبر مبنا یدولت مرکز یاتیمال یاز درآمدها یسهم افتیدر یعنیاست؛ 

13) 

کشور  یحكومت ستمیبه س یفوق بستگ یاز گروه ها کیدهد که نقش و سهم هر یانجام گرفته نشان م یها یبررس

دارند، معموالً گروه نقل و  یمقتدر مرکز با حكومت یستیالیسوس تیماه یکه به نوع ییمربوط دارد. در کشورها

 رمتمرکز،یحكومت غ یدارا یدهد، اما در کشورها یم لیرقم عمده را در منابع مربوطه تشك یدولت یانتقال ها

شده است و سهم منابع مربوط به نقل و انتقال  میخدمات تنظ یبها ،یمحل یها اتیها بر مال یشهردار یاتكا نیشتریب

منابع  یکه به صورت علم نیبا توجه به ا شرفتهیپ یکشورها یها یاست اصوال شهردار حدودم اریبس یدولت یها

شوند به ندرت با معضل و مشكل  یاداره م یواحد شهر تیریکرده اند و به صورت مد فیخود را تعر یدرآمد

مشارکت  نه،یزه تیریها در مد یعملكرد شفاف شهردار لیکه به دل نیمواجه هستند. ضمن ا یکمبود منابع مال

مردم، شهرداران  میمستق یرا باشد. عالوه برآن انتخاب شهرداران با یباال م یقانون یشهروندان در پرداخت ها

اصفهانی،  )نصرباشند یمصون م یادیعوامل تا حدود ز ریسا یریپذ ریمنتخب را صرفا وامدار مردم کرده و از تاث

1393 :31) 

 پیشینه موضوع: -2

 یو درآمد یمنابع مال یداریپا یابیارز»با عنوان  یشیمایپ ی( در پژوهش1397و همكاران ) یحسن یموسو

نشان دادند:  «یمشارکت كردیبا رو یبافت فرسوده شهر یو بهساز ینوساز یتهران در راستا 19منطقه  یشهردار

 یمسكن به دست آمده م یزنوسا یمال نیتام یبرا کینزد ندهیمناسب در وضع موجود و آ یمال نیروش تام
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مجدد  یگذار متیمشارکت دادن وام دهندگان در منافع قابل انتظار از مسكن با ق -1: گفت نین چناتو

بافت  یفیتكل التیتسه زانیانواع اوراق به م ریانتشار اوراق مشارکت با نرخ سود قابل رقابت با سا -2 التیتسه

مشخص مسكن  ینتشار اوراق مشارکت پروژه ها -4خاص بافت فرسوده  یها اتیوضع مال -3فرسوده  یها

 یفروش توسط نهاد مسوول در بافتها شیپ معامالت نیشرکت تضم سیتاس -۵مستغالت  یشرکتها سیبا تاس

فرسوده از محل وجوه اداره  یساخت مسكن در بافتها یمال نیبه تام نیریو دعوت خ نهیزم جادیا -۶فرسوده 

 باشد. یرفت از وضع موجود م رونیب یاهبردهانزد بانكها از جمله ر نیریشده خ

نشان « و جهان رانیها در ا یشهردار یمنابع درآمد یقیتطب یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش1397) یانیآذرشرب

 هیدر کل هایشهردار یتفاوت ساختار درآمد یبررس جهیو توجه به نت داریپا یداد: با در نظر گرفتن منابع درآمد

 یشهردار یدرآمد ها یمنشا اصل یاتیمال یدرآمدها ا،یشده دن یتازه صنعت یو کشورها افتهیتوسعه  یکشورها

دارد اخذ  زین ییاجرا فتیها که ظر یشهردار ینوع درآمد برا نیدارتریپا ق،یتحق نیا جیابر نتاها هستند. بن

از  یبر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصد اتیدولت چه در قالب مال یها اتیاز مال یمناسب سهم

 باشد.  یم یبه عنوان سهم شهردار یمل یها اتیمال

ها )مورد مطالعه:  یشهردار داریپا یمنابع درآمدها یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش139۶و همكاران ) لویحاج

درصد از  39/2۵، حدود 1383-93 یسال ها یگرفتند: ط جهینت« (یشرق جانیشهر شبستر استان آذربا

درصد  2۵/3۶( و یدرصد سهم عوارض بر ساختمان ها و اراض 30) یاز عوارض عموم ،یشهردار یدرآمدها

درصد از  43شده است. در واقع، حدود  نیتام یفروش اموال شهردار یعنیاعتبار؛  نیمنابع تام ریاز سا

متوسط و  تیبا مطلوب یدرصد را درآمدها  10/8۵ ن،ییپا تیبا مطلوب یرا درآمدها یشهردار یدرآمدها

 دهند.  یم لیباال تشك تیبا مطلوب یدرصد را درآمدها 4۶/1۵

مسئله با  انیپس از ب »ی درآمد پایداردارسازیارائه قالب پا»با عنوان  ی( در مقاله ا139۵كاران )و هم یمظفر

شماره اول در دو محور با  یکه الگو دندیرس جهینت نیبه ا هو سنجش آن با ابزار پرسش نام یشنهادیطرح دو پ

نقش  شیبهبود و افزا ت،یریو ناسالم( و )مد داریناپا یمنابع درآمد یجیعنوان )کنترل، کاهش و حذف تدر

 یمدت و بلندمدت خواهد شد. الگو انیدر دو بازه م ینظام درآمد یدارسازی( موجب پاداریپا یمنابع درآمد

 دارد. دیتأک یو پول یمال یها به بازارها یجهت ورود شهردار دیجد یز بر ارائه روش هایشماره دوم ن

مورد مطالعه:  یشهر تیریمد یبرا داریدرآمد پا نیتام یارائه الگو»نامه خود با عنوان  انی( در پا1394سالم )

درآمد  زانیمنطقه هفت نشان داد که م یشهردار یکه روند درآمد دیرس جهینت نیبه ا «تهران یمنطقه شهردار

سال  یکه ط یوه ابوده است به نح یادیز راتییتع یآن دارا یها نهیمنطقه هفت تهران نسبت به هز یشهردار
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توازن  کیبوده و  شتریانجام شده ب ینسبت به درآمدها یشهردار یها نهیهز زانیم شهیهم 1393-1390 یها

 شده است.  دهیش یشهردار یها نهیدرآمدها و هز ندیدر فرا یمنف

به منظور  یمال نیتأم یگشهر؛ چگون داریپا یالم نیتأم»تحت عنوان  ی( در مقاله ا1390و ماجد ) یشرزه ا

 میبه مفاه ،یشهر یها در عرضه خدمات عموم یشهردار ییپس از ارائه عوامل عدم توانا «یشهر داریتوسعه پا

ها از نقطه نظر  یشهردار یپرداخته اند و بعد از آن منابع درآمد داریپا یو درآمدها یشهر داریتوسعه پا

حاصله توسط  یاز درآمدها یاز آن است که بخش عمده ا یحاک جیقرارداده اند. نتا یمورد بررس یداریپا

 یبدست م داریو معموال از منابع ناپا ستندیو مطلوب بودن همخوان ن یداریپا میکشور با مفاه یها یشهردار

حاصله از  یو مستغالت و درآمدها نیبر زم اتیمال ،یهمچون عوارض نوساز داریکه منابع پا ی. در حالندیآ

از جمله عوارض فروش تراکم،  داریناپا یمغفول مانده اند، تمرکز بر درآمدها ینسب ورطفروش خدمات به 

 داده اند. شیو جرائم ماده صد سهم خود را در کل درآمدها افزا یعوارض تخلفات ساختمان

چگونگی تامین منابع درآمدی و اقتصادی به منظور توسعه پایدار »( با عنوان 2019پژوهش الكس و همكاران )

نشان دادند: بخش اعضمی از درآمدهای حاصله توسط شهرداری های کشورهای « کشورهای در حال توسعه در

 در حال توسعه با مضامین پایداری و مطلوب بودن یكسان نیستند.

نشان دادند: استفاده از منابع  «درآمدهای پایدار دولت های محلی در کنیا»( با عنوان 2018پژوهش واشیرا )

سرمایه کار، سرمایه گذاری های مالی و مدیریت ریسک مالی تاثیر مثبتی بر پایداری مالی داشته  مالی، مدیریت

است. در این مطالعه توصیه می شود که نیازهای سازمانی با توجه به بودجه موجود با تاکید بر ارزیابی پروژه 

 رد نیاز است.های مناسب و اولویت بندی آنها قبل از اختصاص منابع به پروژه سودآور، مو

 پژوهش

نشان « سنجش پایداری مالی و عوامل تاثیر گذار آن در دولت های محلی»( با عنوان 201۶گالرا و همكاران )

می دهد: استفاده از رویكرد درآمدهای پایدار در شهرداریها یک رویكرد بلندمدت است بنابراین تكیه 

 ی. در حالدینما نیتام تواند بخشی از درآمدهای آنها راشهرداریها بر درآمدهای ضروری کوتاه مدت تنها می 

تواند به عنوان  یم یسبز محل یفضا وانات،یح یعوارض مربوط به زباله، جمع آور رینظ داریپا یکه درآمدها

 .شود فیدر بلندمدت تعر یمحل داریپا یدرآمدها

 روش تحقیق: -3

داده ها بر  اساس  یباشد. گردآور یم یکاربرد ،و ازنظر هدف یلیتحل یفیتوص ،انجام وهیپژوهش ازنظر ش نیا

که پس از مشخص شدن چارچوب موضوع، اطالعات  بیترت نی. بدشده استانجام  اسنادیو  یروش کتابخانه ا
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شده و در قالب چارچوب  تخراجکشور از منابع مختلف اس یها یدر شهردار ینظام درآمد یها یژگیمربوط به و

 یدرآمد تیداشته باشد ابتدا وضع دیبا داریپا ییکه درآمدزا ییها یژگیسپس با توجه به و. شود یم نییتب ینظر

 شود. یم دهیسنج داریپا یدرآمدها نیتأم یو سپس راهكارها یبررسها  یشهردار

 چارچوب نظری: -4

 یشهر تیریمد -4-1

و تداخل  یگر ینهادها و تصد یاز سو یاقدامات بخش ،یزیدر ارکان نظام برنامه ر یامروزه به سبب فقدان هماهنگ

 ،یدر ابعاد کالبد یشماریب یها یمنجر به ناکارآمد یشهر یزیدر فقدان نگاه جامع به امر برنامه ر فشانیوظا

از  یروند ،یشهر تیریمد (2۶۶: 1399)خزایی و شیاعی، شهرها شده است یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع

اجرا، نظارت و کنترل است  ،یسازمان ده ،یگذار استیس ،یزیبرنامه ر ،یها و اقدامات مرتبط که دارا تیمسئول

 با (18: 1393است)الله پور،  شده تنظیم شهری جوامع در سطح یمخصوص یاتیعمل یبه هدفها دنیرس یکه برا

 ،یفرهنگ ،یعمران ،یخدمات یها هنیدر زم یشهر تیریبروز و ظهور مد به نیاز شهرها رشد و انسانی جوامع توسعه

شهرها است. در  نهیبه تیریدرگرو مد ،یهر کشور شرفتیپ نیشود؛ بنابرا یو ... به وضوح احساس م یشهرساز

 یبر عهده شهردار یمرتبط با مسائل شهر یها نهیبه صورت جامع و در زم یشهر تیریجهان، مد یکشورها شتریب

 فیبوده و وظا ینهاد شهر نیشوند و درواقع مؤثرتر یشناخته م یمحل یها به عنوان دولت ها یهاست و شهردار

 ( 78: 139۵کریمی،  و فر )مویدعهده دار هستند زیرا ن یو خدمات گسترده ا

مواجه بوده  یبا چالش ها و مسائل فراوان یریبه طور چشمگ رانیدر کشور ا یشهر تیریگذشته مد یدر دهه ها

را در بر  یمتعدد یو حقوق یمال ،ییاجرا ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاز عوامل گوناگون اجتماع یامر علل نیاست که ا

از  یكی ،یشهر تیجمع عیعلت رشد سر بهشهرها  هیرو یو شتاب آلود و اکثرا ب عیو توسعه سر شرفتی. پردیگیم

 (3۶: 139۵همكاران،  و است)درویشی است که بر ابعاد مشكالت و معضالت مذکور اضافه شده یمعضالت

 یمهم و کارآمد علم اقتصاد شهر یاز مؤلفه ها یكی یخدمات شهر عیاشاره کرد که امروزه توز دیسو با گریاز د

 یخدمات شهر عیباشد. توز داریآن هم از نوع پا یاقتصاد شهر یافتگیتوسعه  یمناسب برا یتواند بستر یاست و م

و  نیاز پرسودتر یكیتواند  یدر شهرها م دونم یزیامه رو برن نیمطلوب و جامع بر اساس تدو یها رساختیبا ز

کسب درآمد در شهرها، حلقه واسطه  یمهم برا یا وهیش ،یاجتماع ،یعامل رشد و توسعه اقتصاد نیرگذارتریتأث

و شهروندان و گردشگران و  یخدمات شهر تیریدر تعامل مد سمیمكان نیو مهم تر یتوسعه اقتصاد شهر انیم

 (190: 139۶افزون،  شود)مهر محسوب رهادر شه داریتوسعه پا نیهمچن
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سطح انتظارات مردم از  شیها و افزا یشهردار یها تیدامنه فعال شیاز جمله: افزا یبا توجه به نگرش اقتصاد شهر

)قلمه دهدیها را افزاش م یشهردار یو درآمد یبه گسترش منابع مال ازین تیجمع شیآن ها و مشكالت ناشى از افزا

 (2: 1382دار: 

 اقتصاد شهری -4-2

 ینیشهر و مكان گز ییکه در آن ساختار فضا شودیاز اقتصاد خرد محسوب م یشاخه و بخش یعلم اقتصاد شهر

نقش  یفایدهد. ا یم وندیرا به هم پ ایاقتصاد و جغراف ،یشود. اقتصاد شهر یمطالعه م یخانوار و مؤسسات اقتصاد

 باشد)واعظی می شهری اقتصاد در مسائل نیتر یجز اساس یشهر نهیبه تیریها در اقتصاد و مد یمناسب شهردار

 (۵4: 139۵مهربانی،  جلیلی و

 :یمنابع مال نیتأم یشهر و روش ها تیریمد -4-3

مطلوب )و سالم بودن  یریادامه پذ صهیخص دیبا یتوسعه شهر داریپا یدرآمدها ،یاقتصاد یها هیبر اساس نظر

باشند که در طول زمان قابل اتكا باشند و  یبه نحوه ا نكهیا یعنی یاقالم درآمد یریرا دارا باشند. ادامه پذ (بودن

که به هر علت تحت  یاقالم درآمد یاساس تمام نیا رالزم را صورت داد، ب یها یزیکسب آن بتوان برنامه ر یبرا

در  یداریاول پا صهیاند، قابل اتكا نبوده و خص یو مقررات و نوسانات اقتصاد نیقوان رییشوک، بحران ها، تغ ریتأث

 طیباشند که کسب آن ها شرا یبه گونه ا نكهیا یعنی داریپا یخواهد بود. مطلوب بودن درآمدها فیآن ها ضع

 اگر یعنی( 19: 1393ندهد)الله پور،  قرار تهدید موقعیت در را پویا و زنده دهیپد کیشهر به عنوان  یفیک

 عنوان به گردند شهر در زندگی کیفی شرایط کاهش موجب شهری مدیریت آمده توسط بدست درآمدهای

 (90: 1388قدم،  ثابت و شوند)عندلیب نمی پایدار تلقی درآمدهای

 منابع درآمدی شهرداری ها -4-4

به شهروندان ناشى از عدم منابع مالى  یبراى حل کردن مسائل شهرى و ناکارآمدى خدمات رسان تیمحدود نیاول

 یمنابع درآمدى شهردار نیها و راهكارهاى مختلفى براى تأم عمومى شاخصه هیمسائل مال شمندانیکافى است. اند

کاال و  دیها در تول یمداخله شهردار زمهدهد با توجه به ال یها ارائه کردند. تجارب کشورهاى متفاوت نشان م

به  یمنابع مال نیتأم یرشد مخارج، روشن است که بالفاصله مسئله چگونگ نیان و همچنشهروند ازیخدمات موردن

 نكهیاما ا افتیخواهد  شیقطعا افزا ینیها با رشد شهرنش نهیگردد، چرا که هز یخدمات مطرح م نیمنظور ارائه ا

دخالت در نحوه اختصاص  یطیشرا نیباشد. در چن یچندان روشن نم افت،یدرآمدها هم به همان اندازه رشد خواهد 



 3شماره 4دوره 1401هار بجغرافیا و روابط انسانی،                       

230 

 

 ریها امكان پذ یتوسط شهردار یبه منابع کاف یبدون دسترس یاستفاده از امكانات شهر یساز نهیدادن و به

 (104: 1394)نثاری و همكاران، ستین

 ییدرآمدها یمنابع درآمد نیبالعوض دولت و استقراض است. ا یگروه کمک ها 2شامل  یخارج یمنابع درآمد

روش  4 یتوان به طور اصول یباال م یبند میگردد. با توجه به تقس یاخذ م یشهردار یاست که خارج از سازمان ها

 (301: 1390)شرزه ای و ماجد، مطرح نمود یشهردار یمنابع مال نیرا جهت تأم یکل

 (301: 1390ماجد،  و ای شهرداری )شرزه درآمدهای : نوع1جدول 

 دولت های کمک دریافت منابع درآمدی ردیف

 خدمات فروش داخلی 1

 عوارض یا مالیات اخذ

 استقراض خارجی 2

 دولت های کمک دریافت

 

 یافته های تحقیق -5

  یداریو ناپا یداریاز لحاظ پا یشهردار ینابع درآمدم -5-1

دشوارتر  هایدرآمد توسط شهردار ینیب شیپ 13۶2در سال  هایشهردار ییکفاددولت پس از خو یبا کاهش درآمدها

 یپروانه ها ،یمانند عوارض ساختمانها و اراض یداریناپا یمجبور بودند به درآمدها هایشد. چرا که شهردار

 یدرآمدها توجه کنند. برخ نیا یداریاز ناپا یو ... متوسل شوند، بدون آنكه به تبعات سوء ناش تراکم ،یساختمان

از خدمات ارائه  زیکه شهروندان ن یدر حال د،ینما یم لیبر شهروندان تحم یادیز یاه نهیهز زیدرآمدها ن نیاز ا

فراهم نمودن امكانات  داریپا یتوسعه شهر افاز اهد یكی نیندارند. همچن یاز آنها اطالع یشده و نسبت بهره مند

 هایشهردار نیباشد. بنابرا یم هایدر گرو عملكرد شهردار زیامر ن نیباشد که ا یمردم هر جامعه م یبرا یعادالنه زندگ

به منظور روشن شدن  .دارند یبر م داریپا یدر جهت توسعه شهر یتر عیسر یگامها داریپا یبا داشتن درآمدها

 یداریو ناپا یداریبر پا دیبا تاک یمورد از منابع مذکور درآمد نیبه چند ریدر ز ها،یشهردار یدرآمد نابعهرچه بهتر م

 :شودیپرداخته م

عوارض متعددند. مثال عوارض ساختمانها و اضافه تراکم،  نی: ایکسب شده از عوارض عموم یدرآمدها -1

 .شوندیمحسوب نم یابیارز داریمخصوصا در کالن شهرها، قابل توجه است اما جزو اقالم پا

نوسانات بازار مسكن  ریعوارض تحت تاث نی: هرچند ایساختمان یها عوارض کسب شده از صدور پروانه -2

 یاز ضوابط شهرساز یساختمان یساخت و ساز در شهرها قرار دارد، اما اگر صدور پروانه ها نیو قوان
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 ارزیابی داریانجام شود درآمد حاصل از آن پا یجامع شهر یها و مطابق با نقشه یمدرن و اصول

 (40: 1387ای،  میشود)شرزه

و عوارض صدور پروانه  هینقل لیوسا یعوارض بر ارتباطات و حمل و نقل: شامل عوارض بر شماره گذار -3

 توانیهستند که م یعوارض هیو عوارض بر معامالت وسائط نقل یمسافرت و باربر طیعوارض بل ،یرانیتاکس

 فعالیتهایی از رعوارض متاث نیادامه دار محسوب کرد، چرا که ا یدرآمدها ینظام شهر کیآنها را در 

 López González and Mesa)میشوند ارائه و دارند وجود شهر بدنه در همیشه که هستند

Callejas, 2008: 331) 

 یشهر تیریمد یدر بودجه عموم یتنوع درآمد -5-2

 نیباشد بزرگتر یرا داراند م سکیکه حداقل ر ییها ییو انتخاب دارا یسطوح درآمد رییتغ ندیتنوع اشاره به فرا

 یدرآمد انیشود و جر یبا ثبات شناخته م یبه عنوان منبع یاست که در بودجه عموم نیا یتنوع درآمد تیمز

 نهیاز هز یشتریب تیبا ظرف یدولت محل ،یاضاف یالکند با منابع م یم ینیب شیشده از منابع مختلف را قابل پ ریسراز

 یو ... خواهد داشت. گسترش تنوع درآمد ،یعیطب یایبال ،یو اقتصاد یاسیس راتییدر مقابل تغ یآمادگ یبرا شیها

 یبودجه ا یزیدر برنامه ر شتریب یریو انعطاف پذ ینگینقد تیریدر مد شتریبه ثبات ب دنیرس یممكن است برا زین

 ( Fletcher and McArthurm 2010: 23)دیبه کار آ

  یمحل تیریمد نهیرشد درآمد و هز -5-3

کننده مقدار  نییتع یدرآمد یدهایها به شدت به هم وابسته اند. رس نهیدرآمدها و هز ،یشهر تیریدر بودجه مد

 یدر تقاضا برا راتییدر سطح درآمد به طور همزمان انعكاس دهنده تغ راتییکه تغ یمنابع در دسترس است، در حال

 یشهر تیریمد یها نهیو درآمد و هز یاتیتنوع مال نیب یمین است که ارتباط مستقیمصارف است. درک عموم ا

 یاست. تعداد یقطع یبه سخت یمحل تیریمد یها نهیبر هز یاتیدهد اثر تنوع مال ینشان م قاتیوجود دارد. اما نحق

به عنوان  یبه سادگ رامالکیغ اتیمال ،یاتیدارند، با توجه به ساختار متنوع مال دهیعق یاتیاز طرفداران تنوع مال

ها نخواهند داشت. اما  نهیبر هز یرو اثر نیشوند و از ا یامالک به کار گرفته م یاتیمال یدرآمدها یبرا یگزنیجا

را به  یشهر تیریمد یها نهیهز نهیدر زم یعموم یآگاه شیتواند افزا یم یاتیاست که تنوع مال نیا یموضوع اصل

دارند ساختار  دهیعق گرید ی. صاحبنظراندینما یم یشهر تیریمد یها نهیمحدود به هز كنیل اورد،یارمغان ب

مربوط به بودجه  اتیشود. در ادب یم یمنته یشهر تیریمد یها نهیو هز یتوهم مال شیمتنوع به افزا یدرآمد

 یمال موجود دارد: توه یمحل تیریبر اندازه مد یدرباره اثرات تنوع درآمد دگاهیدو د یو انتخاب عموم یعموم

توان از  یرا م یمحل تیریمد یها نهیاست که درک شهروندان از هز نیا یتوهم مال یاصل هی. فرضیو فشار مال

 (24نگه داشت)همان:  شده را پنهان یجمع آور یدرآمدها گرید ایها  اتیمال قیطر
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ممكن است  یشهر تیریسازان مد میشده توسط تصم یطراح دهیچیپ یاتیگفت، ساختار مال دیبه طور مشخص تر با

 یشود، به طور یاثر توهم مال جادیبا ا یتیریمد یها نهیو به درک نادرست از هز دیرا پنهان نما یواقع یاتیبار مال

 ،یفراتر از انتظار شهروندان دست کم گرفته خواهد شد. با توجه به وجود توهم مال یها نهیو هز اتیمال متیکه ق

شوند گرفته شود شهروندان احساس  یمحسوب م یاتیاز افراد که منابع مال یادیاز تعداد ز اتیکه مال یدر صورت

دهنده کل  شیتواند افزا یمتنوع م یساختار درآمد نیخواهند نمود، بنابرا اتیوضع مال یبرا یدافعه کمتر

خوب  یآگاه نیکه ا ردیگ یاصل را فرض م نیا یاتیفشار مال دگاهیشود. در طرف مقابل د یاتیمال یدرآمدها

به تداوم خدمات  یبهتر نانیبه نوبه خود اطم زیشده و آن ن یباعث تنوع درآمد است کهی محل تیریو مد یعموم

 یها انیجر یداریناپا ،یرا ارائه دهد. از لحاظ نظر یاز تنوع درآمد یناش یها نهیهز گریو کاهش د یعموم

 یشهر تیریمد یها نهیمتنوع بر هز یاتیساختار مال كنیگذارد، ل یم یشهر تیریبر اندازه مد یا یاثر منف یدرآمد

 :Dirie,2005مالیاتی باشد) ادراک نادرست از بار یبه جا یآهسته درآمد انیممكن است انعكاس دهنده جر

4) 

 یدر شهردار یدرآمد یداریتنوع و پا ؛یاقتصاد هیپا -5-4

 بیو ترک عتیطب ط،یتواند در شرا یمنطقه دارد که م کیاز  یمنحصر به فرد یاشاره به ساختار اقتصاد یاقتصاد هیپا

 یها نهیاز گز یعیوس فیرو ط نیاقتصاد و از ا یکننده منابع خروج نییصنعت تع بیمتفاوت باشد. ترک اریبس

کننده  نییبخش ها و سهام مرتبط با آنها، تع انواع لیاز قب یاقتصاد هیپا کی بیاست. از همه مهمتر، ترک یدرآمد

که اقتصاد  یمنطقه باشد. زمان کیدر  یاقتصاد یثبات یکننده ب فیتواند توص یاست که م یاقتصاد یها هیپا تیماه

و اشتغال در سرتاسر  دیتول راتییکند، تغ یرا تجربه م یتصادف یشوک ها ایکسب و کار و  یچرخه ها یمنطقه ا

 یاتیمال یبه نوبه خود بر درآمدها رییتغ نیکندا یرا طلب م یبه محصوالت و خدمات متفاوت منطقه ا ازیبازار ن

در  یاقتصاد یها تیسازنده فعال یاقتصاد یها هیمتفاوت پا عتیحال، طب نیاما با اگذارد.  می تاثیر شهری تیریمد

 ،یبه منظور کاهش نوسانات درآمد ،یبر نوسانات درآمد دارد. از لحاظ نظر یفعال ریمنطقه است. ساختار درآمد تاث

و  د،ینما فیرا تعر یاتیمال هیپا ای یاقتصاد یها تیفعال یمجموعه ا یتواند به صورت هدفمند یم یشهر تیریمد

 یدارا یاقتصاد یها هی. از آنجا که پادینما جادیکم را ا یریرپذییمختلف و تغ یها با منابع درآمد اتیاز مال یسبد

 یها هیپا یها یژگیاز و کیبهتر است در هر ی داریبا هدف پا یاتیسبد مال کیهستند،  یمتفاوت ییقضا یحوزه ها

متنوع را به صورت برابر  یاتیسبد مال کیاگر  گر،یشود. به عبارت د فی، متفاوت تعرییقضا یو حوزه ها یاقتصاد

 یم یبر نوسانات درآمد یاثر تنوع درآمد م،یگرفته ا دهیرا ناد یاقتصاد هیپا عتیطب م،ینمائ یطراح یمنطقه ا یبرا

شود،  یدرک م تیاز عدم قطع یجیتدر یندیفرا قیاز طر یاقتصاد یها هیپا راتییباشد. ازآنجا که تغ اوتتواند متف
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 یداریبر پا یدار است که اثرات تنوع درآمد یجنبه معن نیاز ا یاقتصاد یها هیپا عتیکوتاه مدت طب یدیبا د

 (43-42)همان: کند یم رییتغ یاقتصاد هیمنحصر به فرد پا عتیبر طبق طب یدرآمد

 :پایدار درآمدزایی و پایدار درآمد -5-5

و  ازیمنابع مالى به منظور ارائه کاال و خدمات مورد ن نیتأم یها چگونگى و نحوه  یمسائل شهردار نیاز مهم تر

 ازیکه بتوان درآمد موردن ىیها نهیتنها بدنبال زم ا،یشهرى در دن تیریمد نینو كردیشهروندان است. رو یخواسته

 تیخواهند بود. وضع تیبودن آن در اولو مطلوب ایبودن منابع درآمدى و  داریبلكه پا ست،یرا کسب کرد، ن

و اصالح  دیبه منابع جد ابىیحاکم بر دست كردیقانون جدا باشد و رو نیتواند از ا یکشور هم نم یها یشهردار

درواقع چالش . دیحرکت نما داریو جدا شدن از درآمدهاى ناپا داریاتكا به درآمدهاى پا یبه سو دیمنابع موجود با

 یمشخص نباشد وقت یها به خوب یشهردار فیها باعث شده که تكل یموجود درآمد شهردار تیشماردروضعیب یها

از  دیبا یهر اقدام کوچك یداند و در مقابل برا یبه بودجه دارد ، دولت آن را خودکفاومستقل م ازین یشهردار

آن ها حل نخواهد  لیمساها مشخص نشود  یدرآمد شهردار تیدر واقع تا وضع ردیدهها مجوز بگ یدولت ینهادها

تواند  ینم یکشور است و شهردار یاقتصاد طیمسكن وشرا تیثبات ندارد و وابسته به وضع داریشد . درآمد ناپا

 یژگیو یدارا دیبا داریپا یمال نیتأم ستمیس کی (40: 1398)عسگری، کند ینیب یرا براساس آن ها پ یبودجه ثابت

 باشد: ریز یها

 و وصول درآمد، صیاداره کل تشخ یو ادار یمعاونت مالپایدار) مالی تامین سیستم های : ویژگی2جدول 

138۶ :3) 

 زیر معیار تعریف معیارهای اصلی

 تداوم پذیری
 ریدر طول زمان مستمر بوده و تحت تأث یاقالم درآمد یعنی

 ردیشوک بازار قرار نگ

به  یبودن عدم وابستگ یشگیمستمر و هم

 یاقتصاد یها مینوسانات بازار و تحر

 مطلوبیت

به آن ها  یابیباشند که دست یدرآمدها به نحوها یعنی

را  ایزنده و پو دهیپد کیشهر به عنوان  یفیک طیشرا

کسب درآمد موجب ارتقاء  ینكند، به عبارت دیتهد

 ستیز یشده و به ساختارها یعدالت محور كردیرو

 نزند. بیشهر آس یو اقتصاد یاجتماع ،یکالبد ،یطیمح

انواع  جادیو ا ستیز طیمح بیفقدان تخر

 ها یآلودگ

 شهر  یکالبد ییساخت فضا بیعدم تخر

 یو منظر شهر مایبه س یرسان بیفقدان آس

 شهر یاقتصاد یساختارها بیفقدان تخر

 یزندگ تیفیبه ک یرسان بیفقدان آس

 مدت  یشهروندان در طوالن

تمام شهروندان از منابع و ثروت  یمند بهره

 شهر  یعموم یها
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 زانیاز خدمات شهر بر اساس م یسهم بر

 مشارکت در پرداخت عوارض

 انعطاف پذیری

زمان بزرگ شده و همراه با گسترش  یدر ط یدرآمد هیپا

 .ابدی شیو بسط مخارج افزا

  داریپا ینیو کارآفر ییاشتغال زا

 جامعه در بلند مدت  یدیتوان تول شیافزا

 یبرا یرقابت در بخش خصوص جادیا

  یگذار هیسرما

 یدر ارائه طرح اقتصاد ینوآور

 مشارکت پذیری

 بانک ها  یمشارکت مال شیافزا مشارکت شهروندان، و دولتمردان

 یمشارکت بخش خصوص شیافزا

  یالملل نیمشارکت بخش ب شیافزا

 ها و کارها به مردم یریگ میتصم یواگذار

 محله پذیری

منجر به کاهش حوزه ها و  جیبه تدر یهر کد درآمد

محله، انجمن  ینقش شوراها شیافزا ،یتیریمد یفضاها

 شود. ییدر درآمدزا یمحله ا یها

  یتیریمد یکاهش حوزه ها و فضاها

 ییمحله در درآمدزا ینقش شوراها شیافزا

 یینقش شهردار محله در درآمدزا شیافزا

در  یمحله ا ینقش انجمن ها شیافزا

 ییدرآمدزا

 

ابط وتدوین مقررات جدید جهت تامین درآمد شهرداری ها به منظور قطع ارتباط آن با ض -5-6

 شهرسازی

شهرسازی خصوصا زمانی که زیباسازی شهرها، تامین بهداشت عمومی، ایجاد امنیت، ایجاد ترافیک روان، سامانه 

امین هزینه های تحقیقات اقتصادی و اجتماعی و مطبوعیت شهرها های گوناگون اجتماعی، تنظیم رفتار ترافیكی، ت

مدنظر باشد بسیار پرهزینه و گران است و به بودجه های مستمر و قابل پیش بینی نیاز دارد. از طرف دیگر هزینه 

تاسیسات و تجهیزات و خدمات شهری از قبیل فضای سبز، شبكه های ارتباطی از قبیل شریانی درجه یک و درجه 

و و سایر خیابان های جمع کننده و محلی و همچنین مدرسه ها و بیمارستانها که خدمات مورد لزوممحلی و ناحیهای د

به  را در اختیار می گذارند، که همه آنها الزمه حیات فعال شهرها خصوصا شهرهای بزرگ بایستی مناطق شهری

هری را تامین نمود که هر یک دارای محاسن و نحوی تامین گردند. به روش های گوناگونی می توان هزینه های ش

 که در شكل زیر ترسیم شده است: معایب خاصی می باشند
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 : روش های تامین هزینه های شهری. ترسیم از نگارنده1شكل 

 کمک های دولت -1

برخورد الیزه نمودن عوارض تاکید می کند. این نگرش در قالب ننگرش حاکم بر سیستم مالیاتی جهان، بر کا 

آنها  سیستمی شكل گرفته است. معموال سعی می شود عوارض دریافت شده بخش ها بابت هزینه خدماتی مرتبط با

نمود.  نهیتوان هز یحمل و نقل م ستمیشده فقط در س یکه بر سوخت بسته م یمثال از عوارض یاستفاده شوند. برا

مصرف  شتریهر قدر سوخت ب نیبنابرا. ندیگو یم 1تپس داد مثب م،ینوع پس داد مستق نیدر برخورد مستقیم به ا

ها و  ابانیداده، خ شیرا افزا یحمل و نقل عموم التیتوان تسه یم جتایشود و نت یاخذ م زین یشتریب اتیشود، مال

 ییگرفت از آن جا جهیتوان نت یبخش حمل و نقل برآورده شود. پس م ازیاحداث نمود تا ن یشتریب یها نگیپارک

 اقالمها است بهتر است  یو دولت مصمم به کمک به شهردار شوندیو عوارض اخذ م اتیدولت از مال یکه کمكها

هر شهر قرار  یهایشهردار اریدر اخت مایعوارض مستق یالیدهد تا مبلغ ر شیها را افزا یشهردار یافتیعوارض در

 . ردیگ

 دیجد یاز ساخت و سازها نهیهز نیتام -2

 یتجار یعوارض پروانه ساختمان و پروانه ها یها از تراکم فروش یدرآمد شهردار یدر حال حاضر بخش اصل

 ریو سا یوسازنقش عوارض ن یگردد، ول یم دیمنبع عا 40ها حدودا از  یدرآمد شهردار نكهیشود. با ا یم نیتام

 ریز یهاتیخصوص یدارا دیجد یها از ساخت و سازها نهیبخش عمده هز نیتام ست،یعوارض چندان قابل توجه ن

 :است

 تمام شده ساختمان  متیبه ق یاضاف یها نهیهز لیالف: تحم

                                                           
1 positive feedback 

کمكهای دولت-1

تامین هزینه از ساخت و سازهای جدید-2

تامین بودجه مصوب ساالنه با مشارکت کلیه شهروندان و منبع جدید-3
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گردد )خصوصا در بلندمرتبه  یعوارض م یمحاسبات یضرائب و فرمول ها شیباعث افزا یا همنطق متیق شیب: افزا

 (.یساز

 میتعم یشده قبلساخته  یداده و به کل ساختمان ها رییج: نگرش شهروندان در مورد حداقل عوارض پروانه را تغ

 شود.  یداده م

باشند،  یم یقبل یتجار یدرصد کل ساختمان ها و واحدها 3تا  2ساالنه شهرها حدود  ید: گرچه ساخت و سازها

تمام شده کم  یمتهایباشند، ق یساخت و سازها م متین قیعوارض و همچن شیمردم شاهد افزا نكهیبه علت ا یول

  (22: 1397)سالم، کند یگران م زیرا باال برده و آنها را ن هیپا متیدهد و ق یم میتعم یقبل یبه ساختمان ها شیو ب

 تیو فعال تیجمع شیکند، پخشا یم ریگونه سكونت گاهها سراز نیا یبازار آشفته به سو نیاز ا ییسودجو یبرا

ارزشمند کشور به  یها را از بخش ها هیدامن زده و سرما یو از همه بدتر به تفكر دالل ختهیرا در کشور به هم ر

نسل  یخصوصا برا یو روان یاجتماع ،یدگونه کسب درآمد عواقب ناگوار اقتصا نیکشاند. ا یم یسمت دالل

عامل حرکت پول به  نیتمام شده مسكن و سود حاصله قابل توجه، مهمتر متیساالنه ق شیبه دنبال دارد، افزا ندهیآ

 جهیتوان نت یها، م متیق شیزرگ است که به انتظار افزاب یبازار کاذب مسكن در شهرها جادیسمت شهرها و ا

 ندهیبه مسكن و نسل آ ازمندانیمصرف کنندگان، ن یشود و برا یامالک ارزان م لكانما یبرا یشهر یگرفت زندگ

 یکسب درآمد به علت سهل الوصول بودن عوارض دنبال م یبرا ییروش ابتدا نیگران خواهد شد اعمال چن اریبس

مبلغ  هک یشخص یها یعوارض سوار ایو  یها در وصول عوارض نوساز یفراموش کرد که شهردار دیگردد. نبا

 .است با مشكل روبرو هستند زیناچ اریآن بس

 شهروندان  هیبودجه مصوب ساالنه با مشارکت کل نیتام - 3

به صورت  یربخش اعظم بودجه مصوب شهردا نیجهان متداول است، بر اساس تام یروش سوم که در اکثر شهرها

گردد. در  یعوارض ساالنه امالک اخذ م یروز امالک برا متیدرصد ق 2تا  1 یماهانه از صاحبان مستغالت شهر

است اما به  زیناچ اریمقدار آن بس ایشود و  یگرفته نم یبابت صدور پروانه ساختمان یعوارض الاز کشورها ک یبعض

 یداور شیساالنه عوارض پروانه و پ شیروش، افزا نیکنند. در ا یم نیشهر را شهروندان تأم نهیصورت مستمر هز

 اتیعوارض به صورت مال ستمردر شهر به علت پرداخت م یگردد بلكه زندگ یمسكن نم متیق شیافراد باعث افزا

. در ردیگ یتعلق م یبه حكومت محل زیبر فروش کاالها ن میمستق اتیشود. عالوه بر آن مال یبر مصرف گران م

گردد. اشكال عمده  یبر مصرف اخذ م اتیکاال بابت مال متیدرصد مازاد بر ق 1۶درصد، آلمان  20سوئد کشور 

 کیتوان در  یبه هر حال م یداد. ول شیرا افزا یعوارض نوساز كبارهیتوان  یآن است که نم یاسیروش بار س نیا

 متیاست تا کل ق یو تجار یمسكون یو همزمان از عوارض پروانه ها افتیروش دست  نیساله به ا 10دوره 
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 یمثل تراکم و کاربر یکه ضوابط شهرساز میباور برس نیبر ا یشهر ساز فیو در واقع بر اساس تعار ابدیکاهش 

 ،یکبگان)ها استفاده نمود  یدرآمد شهردار نیتام یبه غلط برا دیتحقق طرح هاست و از آنها نبا یبرا رهیو غ یرتجا

 ۔(408-40۵: 1383

 

 بحث و نتیجه گیری -6

را متحمل شده اند به  یادیو تحوالت ز رییبا گذشت زمان تغ دهایها نشان م یشهردار خچهیتار یها یبررس جینتا

کرده اند و  شیرا آزما یگوناگون یبه شهروندان منابع مال یو خدمات رسان یرفع مسائل شهر یکه برا یگونه ا

 سیتوان گفت از تاس یگذاشته شدند. م کنار یاز منابع درآمد موارد با آشكار شدن نقاط ضعف نیاز ا یاریبس

 یها نهیهز نیتام نهیهر چند در زم 1309در سال  یشهردار دیقانون جد بی)ه.ش( تا تصو 128۶در سال  هیبلد

 شتریشد و ب یها را شامل نم یاز بودجه شهردار یادیاما درآمد حاصل از آنها درصد ز دیوضع گرد ینیقوان ،یشهر

 یدولت یکمک ها نیا هایشهردار ییبعد با برنامه خودکفا یدولت بود. در سال ها یها ککم یآنها بر رو یاتكا

در  ازیمورد ن یها با وجود کمبود منابع مال یبه خود گرفت که کاهش سهم دولت در بودجه شهردار یروند نزول

 یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد ،یکالبد خود باشند که تبعات سوء و عدم تفویض یانجام خدمات و عمران شهر

 یدارا شرفتهیپ یبزرگ کشورها یشهر در شهرها نهیهز نیکسب درآمد و تام یها وهیرا به همراه داشتند. ش یادیز

و  نهیبر اساس هز شرفتهیپ یکشورها یباشد. در اکثر شهرها یبزرگ کشور ما م یبا شهرها یاساس یتفاوت ها

مربوط  یاتهایو وصول مال زانیاست م دهیرس هایمردم شهر در شهردار ندگانینما بیو تصو دییکه به تا یبودجه ا

 یمشخص م نیقیسال به طور  یرا در ط یشهردار یمقدار درآمد اتها،یمال نیا بیو تصو ردیگ یبه شهر انجام م

به پرداخت آن در موعد مقرر  ریناگز وشهروندان موظف  هیاست که کل یبه گونه ا یاتیمال یستمهایس رایکند، ز

 افتیدر نیو مسكن و همچن یمورد مصرف، خدمات و اراض یاز اجناس و کاالها یاریبر بس اتهایمال نیباشند. ا یم

خود را موظف به پرداخت به  زیگردد و مردم ن یوضع م لیقب نیاز ا یشهر و موارد فیمربوط به تنظ یها نهیهز

در  یجهان چون شهروندان نقش اصل یکشورها یاداره شهرها وهیگفت در ش دیبا جهیدانند. در نت یموقع آن م

 یها نهیهز نیرا در تام یانجمن شهر و شهردار دارند، لذا در عمل همه گونه مشارکت و همكار یانتخاب اعضا

ما ا ندینما یها دارند م یشهردار یها نهیدر کاهش هز یکه نقش عمده و اساس اتهایعوارض و مال شهر، پرداخت

 ینیبدب کیکه  یکمرنگ شده است به گونه ا ارینقش مشارکت مردم در اداره امور شهر بس رانیا یدر شهرها

 یکاهش درآمدها نینو همچ یشده که سبب عدم همكار دایشهروندان پ نیشهر در ب یتیریمد ینسبت به نهادها

 است. دهیگرد یشهردار داریپا
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 یشهر و بخش یو توسعه اقتصاد شرفتیدر پ یو ضرور یمحور یقسمت ،یشهر داریپا یبدست آوردن درآمدها

نقش  داریپا یواقع درآمدها باشد. در یشهروندان و مردم در شهرها م یو خواستهها ازهاین نیو تأم هیدر ته یراهبرد

و  یتوسعه شهردار یزیجهت برنامه ر ربالقوه د یافق ها نیمنطقه و همچن یاقتصاد شرفتیدر عمران و پ یمهم

چشم انداز  کی جادیدر شهرها موجب ا داریپا یدرآمدها زانیم قیو شناخت دق ینیب شیکند. پ یم یشهرباز

 تیخواهد شد و درنها یشورا و شهردار یعنی یامور شهر یمتول یدر سازمان ها کیمطلوب در حوزه تفكر استراتژ

پژوهش با  نیهروندان خواهد شد. اش یتمندیو رضا یزندگ تیفیک شیفزاسطح ارائه خدمات و ا شیموجب افزا

تواند  یباشد م یهشتگرد م یشهر تیریدر مد داریپا یکسب درآمدها یدرصدد شناخت راهكارها نكهیتوجه به ا

 ،یاجتماع ،یمنجر شود تا سبب بهبود اوضاع اقتصاد یشهر یکسب درآمدها یمناسب برا یالگو کیبه ارائه 

باشد. توسعه  یم یو منطق یاصول یارهایتوسعه با مع انگریب داریشهر شود. توسعه پا نیا یطیمح ستیو ز یکالبد

 یاجتماع ،یبا در نظر گرفتن مالحظات مختلف اقتصاد ییعقال یها یریگ میو تصم یواقع یازهاین هیکه بر پا یا

آن  راست که د داریپا یعوامل مؤثر بر توسعه شهر درآمدها نیا انیشود که در م یمحسوب م یطیمح ستیو ز

 نیخواهد کرد. در ب جادیبا برنامه را ا یتوسعه شهر زانینوع و م داریپا یبه درآمدها یو دسترس یبهره مند زانیم

 کیاز  رایدارد ز یادیز اریبس تیها اهم یمنابع مالى و درآمدى شهردار نیشهرى، تأم تیریمختلف مد یبخش ها

عدم درآمد  گریبه شهروندان دارد و از سوى د دماتر ارائه خد یعمده ا ریها تأث یجهت کسب درآمد شهردار

 یشود بلكه اساساً اجراى تمامى طرح ها و برنامه ها یخدمات ضرورى در شهر م جادیکافى نه تنها موجب عدم ا

 یاقتصاد شرفتیدر عمران و پ ینقش مهم داریپا یواقع درآمدها شهرى را با مشكل روبه رو خواهد ساخت. در

و  ینیب شی. پ، داردشهرمدیریت مطلوب و  یتوسعه شهردار یزیدر جهت برنامه ر بالقوه یافق ها نیمنطقه و همچن

 کیچشم انداز مطلوب در حوزه تفكر استراتژ کی جادیدر شهرها موجب ا داریپا یدرآمدها زانیم قیشناخت دق

سطح ارائه خدمات  شیموجب افزا تیدرنها خواهد شد و یشورا و شهردار یعنی یامور شهر یمتول یدر سازمان ها

 رانیا یهایشهردار ییدرآمدزا یها وهیدر ش یبیشهروندان خواهد شد. معا یتمندیو رضا یزندگ تیفیک شیافزاو 

جذب  یهمه، فروش تراکم مازاد برا یبرا انیز و بودجه، یزیدر برنامه ر ینانیوصول، نا اطم یاستراتژ از جمله نبود

از  یكی نکیدهد. ا ینشان م هایو مطلوب را در شهردار داریپا ییدرآمد وجود دارد که ضرورت توجه به درآمدزا

 یدولت یبه کمک ها یدر کشور کاهش دادن وابستگ ییو روستا یشهر تیریمد یدر حوزه ها یاصل یكردهایرو

 تیریدر مد یمنابع مال نیتأم دیجد یو روش ها و ابزارها داریپا یدرآمدها ییو عوارض و حرکت به سمت شناسا

که بتوان درآمد  ىیها نهیشهرى در جهان، فقط بدنبال زم تیریمد دینگرش جد نیهمچنباشد.  یم ییو روستا یشهر

قرار خواهند  تیمطلوب بودن آن در اولو ایبودن منابع درآمدى و  داریبلكه پا ست،یرا به کسب کند، ن ازیموردن

به منابع  ابىیتقانون جدا باشد و نگرش حاکم بر دس نیتواند از ا یکشور هم نم یها یشهردار تیت. وضعگرف
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 داریو فاصله گرفتن از درآمدهاى ناپا داریکردن به درآمدهاى پا هیبه سمت تك دیو اصالح منابع موجود با دیجد

 حرکت کند. 

  یکاربرد شنهاداتیپ -7

 شامل عوارض بر پروانه یعوارض ساختمانها و اراض) یاخذ عوارض عموم لیتسه یراه کارها نیتدو 

اقشار کم درآمد با ارائه  یبرا ژهیبه و (عوارض بر اضافه تراکم و عوارض سطح شهر ،یساختمان یها

 ؛مشوق ها مناسب

 از   یوجوه مشخص زیبه وار رمجموعهیز یها کتو شر یشهردار یموسسات انتفاع هیموظف کردن کل

 ؛یمواقع بحران اقتصاد یبرا یشهردار یدرآمد رهیصندوق ذخ کی لیخود به منظور تشك یادرآمده

 سبز، توسعه معابر؛  یعوارض پسماند، فضا ریاز شهروندان نظ دیاخذ عوارض جد فیتعر 

 با   داریپا یدرآمدها جادیهدف ا با یگذاران خصوص هیبه سرما یاموال شهردار یمشارکت یواگذار

 کوچک؛  یها ینیو کارآفر داریپا یاشتغال ها جادیا تیمحور

 یبرا داریپا یبه عنوان منبع یحیتفر یجلب مشارکت شهروندان با انتشار اوراق مشارکت در توسعه فضاها 

  ؛ییدرآمدزا

 شهروندان و سنجش  یجتماعا یاقصتاد تیوضع ییاز لحاظ شناسا قیمنظم محالت منطقه موردتحق شیپا

  در صورت درخواست؛  یارائه عوارض اضاف یآن ها برا التیتما زانیم

 دار؛یپا یمنابع درآمد فیتعر یبرا یشهر یقانون نوساز یها تیاستفاده از ظرف  

 ی گذار هیسرما یصندوق ها لیاز قب یخصوص یو بانک ها یشهردار نیمشترک ب یمال ینهادها جادیا

 جادیا یاز آن برا یناش یو گردش درآمد ،یدر جهت توسعه شهر نیطرف یمنابع مال ییافزا همبه منظور 

  دار؛یپا یدرآمدها

 جادیمجدد و ا یگذار متیق نفعان،یذ ایبه شهروندان  یاز خدمات شهردار یمجدد مجموعه ا فیتعر 

 ؛یشهردار یمدبا هدف تداوم منابع درآ یارائه خدمات با مشارکت بخش خصوص دیجد یها تیظرف

 مشارکت در  ایپرداخت عوارض  یمناسب برا قاتیو تشو التیارائه تسه قیمردم از طر نیب یاعتمادساز

  یشهردار یعمران یطرح ها

 از امالک فاقد ساکن؛ اتیاطالعات امالک و اخذ مال یروزآمدساز 

 منابع و ماخذ: -8
شهرها؛  تیریمد یبرا داریپا یبر ارزش افزوده منبع درآمد اتیمال (1391)هما  ،یدینعمت اهلل و مؤذن جمش ،یاکبر

 مشهد ،یشهر تیریو مد یزیکنفرانس برنامه ر نی: کالن شهر اصفهان، پنجمیمطالعه مورد
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 یدرآمدها نیتأم یها و امكان سنج یشهردار یمنابع مال یابیارز (؛1398ی)خباز یمصطف ؛ی؛ بهنام مغاندایل، برسم

، صفحه 1398، زمستان 3، شماره 2دوره  ، مجله جغرافیا و روابط انسانیرفتیشهر ج یمطالعه مورد یشهر داریپا

181-203  

 یمجله شهردار ا،یجنوب آس یها یمنبع درآمد شهردار نیمهم تر ،ییبر دارا اتیمال(؛ 1392) میزاده، ابراه دیجمش

 31 سال سوم، شماره د،یها، دوره جد

، توسعه در اهواز تیریناکارآمد بر مد یبافت ها ینینقش بازآفر یابیارز(؛ 1399)عباسی، اعیشو  زهرا یی،خزا

  270-2۵۶، صفحه 1399 زیی، پا2، شماره 3دوره  مجله جغرافیا و روابط انسانی،

: شهر یمورد یشهر داریها بر توسعه پا یدرآمد شهردار یدارینقش پا (؛1393)و همكاران  وسفی ،یشیدرو

 ۵0-3۵، صص 1ی شماره و شهرساز یمعمار ،ییایعلوم جغراف نیکوهدشت، فصلنامه پژوهش نو

 تیریمد کشور. فصلنامه  یها یشهردار یاقالم درآمد یداریپا لیشناخت و تحل (؛ 1387) یغالمعل ،یشرزه ا

 37-23(؛ 20)۶ی، شهر

 داریبه منظور توسعه پا یمال نیتأم یشهر؛ چگونگ داریپا یکال نیتأم (؛ 1390) دیو ماجد، وح یغالمعل ،یشرزه ا

 31۶-299ی ، صص شهر تیریمد هینشر ،یشهر

، هشتگرد ی: شهرداریمطالعه مورد یشهر تیریمد یبرا داریدرآمد پا نیتأم یارائه الگو (؛1398ی، مجتبی)عسگر

 واحد صفادشت یدانشگاه آزاد اسالم پایان نامه

آن،  ییفضا یکالبدی  ابیتهران با سازمان  یشهر تیریمد یمنابع مال نیرابطه نظام تأم نییتب (؛1393) ژهیالله پور، من

 ۶ی، شماره شهر تیریفصلنامه مطالعات مد

شهر بروجرد،  یموردمطالعه  یدر توسعه اقتصاد شهر یخدمات شهر عینقش توز نییتب (؛139۶)مهر افزون، محمد 

 33، دوره 9، شماره زاگرس ییایچشم انداز جغراف هینشر

 دیتهران در برنامه پنج ساله، با تأک یشهردار یداریپا یمنابع مال نیتأم یراهبردها (؛1394)رضا و همكاران  ،ینثار

 (11) 3 ،یشهر تیریفصلنامه اقتصاد و مد ،یاقتصاد مقاومت یابالغ یها استیبر س

بر  یتوسعه شهر یمال نیتأم یها، ارائه الگو یشهردار یمال نیتأم یکنون وهینقد ش (؛ 139۵)رضا  ،ینصر اصفهان

 ینامه اقتصاد مقاومت ژهی. و - ،یعلوم انسان یمتون و برنامه ها یپژوهش نامه انتقاد ،یاصول اقتصاد مقاومت یمبنا
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 ،یشهر داریپا اقتصاد تیریدر مد یخصوص یها هیسرما گاهیجا (؛139۵) یمهد ،یمهربان یلیو جل یعل دیس ،یواعظ

 10-9، دوره سال شانزدهم ،یمجله اقتصاد
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