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  راه هاي تامين درآمد پايدار براي شهرداري ها در ايران

  2رضا نوعهدي، 1محمد شعوري

گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري،دانشكده جغرافيا و برنامه  دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري،-1

  ريزي،دانشگاه تبريز

گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري،دانشكده جغرافيا و برنامه  دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري،-2

 ريزي،دانشگاه تبريز

  18/10/1397تاريخ پذيرش:              09/10/1397تاريخ بازنگري:               28/09/1397تاريخ دريافت:

 

 چكيده

اگرچه ايجاد شهرها و پيدايش شهرنشيني داراي سابقه طوالني درايران مي باشد ولي سابقه ي اداره شهرها به تاسيس 

وستا ه.ش) برميگردد. با افزايش  جمعيت وبخصوص جمعيت شهري بدليل گسترش مهاجرت از ر( 1286بلديه در سال 

به شهر به وضوح بر افزايش جمعيت شهرها تاثير گذاشته اين افزايش جمعيت باعث افزايش مشكالت عديده به شهر و 

 شهرداري هاي كشورشده است.

ازآنجا كه پس براي پاسخگويي به نيازها ورفع مشكالت شهري ارائه خدمات مختلف در حيطه وظايف شهرداريها است  

ي خدمات مناسب وانجام پروژه هاي شهري نيازبه اعتبارات كافي و هزينه ميباشند، لذا  مطلوب شهرها وارائه	اداره

شهرداري ها جهت انجام وظايف خود بايستي ازامكانات مناسب مالي بخصوص درآمدهاي پايدار مناسبي برخورداربوده 

شهرداريهاي ايران وارائه پس در اين مقاله به بررسي درآمدهاي تا بتوانند در، رفع مشكالت شهري كوشا باشند.

 راهكارهايي براي تامين منابع مالي و بخصوص منابع در آمدي پايدارپرداخته مي شود.

 شهرداري ، منابع درآمد ، درآمدهاي پايدار، درآمدهاي نا پايدار ، عوارض شهرداريها واژه هاي كليدي :
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  مقدمه

 كه تــاس بوده روبرو فراوانى هاىــچالش با اى دهــآينفز طور به رانــاي در هرىــش مديريت اخير اىــه دهه در

(معزي مقدم تــاس متعددى حقوقى و مالى ،ىــاجرايّ ،مقدم ى ،ىــسياس ،فرهنگى ،اجتماعى گوناگون عوامل از ىــناش

 و دــرش ،افزوده رــحاض التــمعض و كالتــمش ابعاد بر هــك ائلىــمس از يكى كه تــاس ىــبديه ).1381، 

معاونت برنامه (تــاس بوده شهرى جمعيت ريعــس رشد واسطه به شهرها رويه بى غالبا و تابزدهــش و ريعــس عهــستو

   )11:1381ريزي كشور ، 

 عدم ببــس تنها نه كافى درآمد فقدان ديگر سوى از و دارد هروندانــش به خدمات ارائه در اى عمده تاثير ها شهردارى

 كلــمش با را هرىــش هاى برنامه و ها طرح تمامى اجراى اــاساس بلكه ودــش مى رشه در ضرورى خدمات ايجاد

 بودن باالتر ،هرهاــش در ورــكش جمعيت از درصد 60از بيش وجود). 1382:29جمشيدزاده ، (ساخت خواهد مواجه

 و افزوده زشار از بااليى يارــبس درآمد اختصاص و ملى جمعيت رشد نرخ به بتــنس شهرى جمعيت دــرش نرخ

از خألهاي موجود در  ). يكي1385:22دارد (قادري ،ايران در شهرى اقتصاد جايگاه از نشان ،شهرها به كشور اشتغال

هجري  11/4/1334شناسايي درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها قانون شهرداري ها مي باشد. اين قانون در تاريخ 

ديد ــتگى شــنيز به دليل وابس 1334ال ــتا س 1309ال ــاز س.استبا شرايط آن زمان تدوين شده  شمسي و متناسب

، تم و روش هاى مالىــى در سيســهردارى ها به مركز و وزارت كشور كوچكترين گامى جهت اصالحات اساســش

.ه استدــهردارى ها برداشته نشــادارى و خدماتى ش  

 موارد وروش

است. هدف "تحليلي –توصيفي "رسي رويكرد حاكم بر اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع و مولفه هاي مورد بر

اصلي اين مقاله ارائه راه هاي تا مين درآمد  پايدار براي شهرداري هاي كشور مي باشد تا با اين كار بتوان با تامين منابع 

 درآمدي پايدار ، مديريت مطلوب شهرهاي كشور و رائه خدمات بهينه به شهروندان حاصل گردد.

  فاهيم درآمدهاى پايدار و ناپايدارم

  

وه ى تامين منابع مالى به منظور ارائه كاال و خدمات ــهردارى ها چگونگى و نحــائل شــن مســى از مهمتريــيك

داز :  وجوه حاصله از ــعبارتنآنچنان هم كه پيشتر اشاره شد ى تامين مالى ــت. منابع اصلــهروندان اســورد نياز شــم

 ديد از .)17:1387آيت اللهي ، (اى دولتــتقراض و كمك هــاس، روش خدماتــى ازفــآمدهاى ناشدر، عوارض

 و آنها از مردم انتظارات طحــس ارتقاى و ها هردارىــش هاى فعاليت دامنه ترشــگس چون عواملى هرىــش اقتصاد

قلعه ( كند مى بيشتر را هرداريهاــش ىدرآمد و مالى منابع ترشــگس به نياز هرىــش جمعيت افزايش از ناشى مشكالت
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 هرــش كيفى شرايط ها آن به دستيابى كه وندــش تعريف اى گونه به بايد پايدار درآمدهاى ديگر طرف از.  )2:1382دار

 ودنــب المــس و بودن مطلوب ديگر عبارت به. ندهد قرار تخريب و تهديد رضــمع در زنده پديده كــي عنوان به را

د از اين ــور هم نمى توانــهردارى هاى كشــوضعيت ش).36:1380،  (شرزه اي و قطميري است تــاهمي زحائ درآمد

مت اتكا به ــع موجود بايد به ســه منابع جديد و اصالح منابــتيابى بــد و نگرش حاكم بر دســتثنى باشــقانون مس

 در نتيجه )5:1388(موسوي و باقري ،  نمايد ركتاى ناپايدار حــه گرفتن از درآمدهــاى پايدار و فاصلــدرآمده

 مند بهره تــدول مالى منابع مــه و داخلى ىــمال عــمناب از بايد مــه ،خود ارجــمخ نــتامي راىــب ها هردارىــش

 ازآن ).9:1382د (عابدين دركوش ياب كاهش دــتوان مى دولتى هاى كمك سهم ،شهر اندازه شدن بزرگتر با ولى وندــش

ت و همچنين توسعه پايدار دراقتصاد ــعه پايدار در اقتصاد اســتلزم وجود توســه درآمدهاى پايدارمســى كــجاي

يار شديدى به چگونگى استفاده از امكانات و خدمات زيست محيطى و حفاظت از اين منابع از قبيل ــبستگى بس

دار بايد از دو خصيصه ــاين درآمدهاى پاي، هرى داردــش اىــفضاى سبز و كليه امكانات و فضاه، آب، تفاده ازهواــاس

ند كه در طول زمان قابل اتكا بوده و براى دستيابى به آن ــهرى برخوردار باشــداوم پذيرى و حفظ كيفى محيط شــت

، بحران ها، ك هاوــه هر دليل تحت تاثير شــن كليه اقالم درآمدى كه بــبتوان برنامه ريزى هاى الزم را انجام داد. بنابراي

كا نبوده و خصيصه اول پايدارى را ندارند. از ــادى قرار مى گيرند قابل اتــانات اقتصــتغيير قوانين و مقررات و نوس

ك ــهر را به عنوان يــوند كه دستيابى به آن ها شرايط كيفى شــطرف ديگر درآمدهاى پايدار بايد به گونه اى تعريف ش

ودن درآمد حائز ــالم بــهديد و تخريب قرار ندهد. به عبارت ديگر مطلوب بودن و سرض تــپديده زنده در مع

  ت است.ــاهمي

  ) :336:1386(صفري  كه اشاره كردمي توان اين را منابع درآمدى شهردارى هاى ايران با استفاده از

  درصد 59/69منابع در آمدي ناشي از عوارض در كالنشهرهاي ايران 

  درصد 32/43از فروش خدمات  منابع در آمدي ناشي

  درصد 94/1مكهاي بالعوض منابع درآمدي ناشي ازك

  درصد بوده است. 0و منابع درآمدي ناشي از استقراض 

 

هاي جديد تامين منابع درآمدي پايدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادي، اجتماعي و از اين رو، دستيابي به روش 

هاي شهري و درنهايت بخشيدن به توسعه و عمران محدودهيت جامعه شهري، سرعتسياسي نقش بسيار موثري در رضا

 ).1388:82(موسوي مديريت مطلوب شهرها خواهدداشت

  توان تقسيم بندي كرد كه عبارت است از: مي مهم منبع دو به 	ه ي وصول آنهااز نظر نحو شهرداريها درآمدبطور كلي 
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  منابع درآمدي داخلي - 1

و بهاي خدمات 	يماً توسط شهرداري ها و به صورتدي داخلي آن دسته از درآمدهايي هستند كه مستقمنابع درآم

روانه هاي ساختماني، عوارض گوناگون كه بيشتر مربوط به اراضي و امالك هستند وصول مي گردند. مثالً عوارض بر پ

  و... ينوساز

  منابع درآمدي خارجي - 2

يعني شامل در آمدهايي است  جهت ارائه خدمت از طرف شهرداري وصول نمي شودكه به  استآن دسته از درآمدهايي 

مشاركت با درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري بخش خصوصي  مانند:؛ كه خارج از سازمان شهرداري دريافت مي گردد

و كمك هاي  ارخانجات، تلفن و نيازمنديهاي شهري مشابه، كعوارض آب ،برق،شهرداري در اجراي پروژه هاي مختلف 

كد منابع تقسيم مي شد كه  9ابتدا در سال هاي قبل منابع درآمدي به  .و ... ، ، فروش اوراق مشاركت بالعوض دولت

  ).42:1382- 38كد منابع تقليل يافته است (بهاروند ،  7به  1376ازسال 

  كند: آيين نامه مالي شهرداري ها، درآمد شهرداري ها را به طبقات زير تقسيم مي 29ماده 

 1 - درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)

وارض اختصاصيدرآمدهاي ناشي از ع - 2   

بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري - 3  

درآمدهاي حاصل از وجوه اموال شهرداري - 4  

كمك هاي اعطائي دولت و سازمان هاي دولتي - 5  

يا به موجب  يكه به طور اتفاق يهاي يل و دارايومو ا يخصوص يص و سازمانهااشخا ياياهد ياعانات و كمكها - 6

  تعلق مي گيرد. يقانون به شهردار

  باشد. يوط به ساير منابع تامين اعتبار ممورد هفتم مرب - 7 
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ك سو در ميان بخشهاي مختلف مديريت شهري تامين منابع مالي و درآمدي شهرداري ها اهميت ويژه اي دارد زيرا از ي

كسب درآمد شهرداري ها تاثير عمده اي در ارائه خدمات به شهر وندان دارد و از سوي ديگر فقدان درآمد اجراي تمامي 

با نگاهي به درآمدهاي پييش بيني شده براي ). 1382:22طرح ها را بامشكل اساسي روبه رو مي سازد (جمشيد زاده ، 

عني درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي پايدار بوده و بقيه درآمدها از شهرداري ها مشاهده مي شود كه فقط رديف اول ي

. طبق بررسي هاي انجام شده منابع درآمدي پايدار )1389:9(زاهدي ،  شاخص پايداري و استمرار برخوردار نمي باشند

ري در هنگام درصد بودجه را تشكيل مي دهد كه اين خود باعث مي شود كه برنامه ريزان شه 30شهرداري ها كمتراز 

محاسبه و ارزش گذاري ريالي برنامه ها با شك و ترديد نسبت به تامين منابع مالي طرح ها مواجه شوند. اخيرا شهرداري 

باتوجه به ركود  هاي كشور هر كدام به فراخور حال خود درصدد يافتن منابع مالي درآمد جديدي براي خود مي باشند و

در سال هاي اخير كه موجب محقق نشدن درصد بااليي از بودجه هاي پيش  پيش آمده در بخش ساخت و ساز مسكن

بيني شده عزم خود را بيشتر جزم كرده اند تا هرچه بيشتر از وابستگي به منابع مالي فروش تراكم و عوارض هاي 

 ساختماني بكاهند.

  :سرفصل هاي درآمدي شامل موارد متعددي به صورت زير استهفت  هر يك از اين 

  :شده است يگروه اول به صورت زير تقسيم بند هاي گروه زير	 �

  نمايشگاهها يپايبر و يليط هواپيمايب	،ياسناد رسم	توسط سايرموسسات مثل يوصول	)الف

  و... ينوساز	غيرمنقول، معامالت بر 	بر مازاد تراكم،	،يساختمان يپروانه هابر،	مثلي بر ساختمانها واراض) ب

ثبت نام 	،يسوار يساليانه خودروها	قليه،موتور سيكلت و ساير وسائط ن ينقل مثل شماره گذارو وحمل برارتباطات	ج)

  و.... يرانندگ

  و... بر قراردادها كسب و پيشه و حق صدورپروانه ، يپروانه ها بر،	مثل يكسب فروش و خدماتي وانه هابر پر	د)

  

  :شده استي گروه دوم به صورت زير تقسيم بند هاي گروه زير	 �

  ...و حريق بيمه حق 	موسسات مثلوسايري توسط شهردار يوصول لف)ا

  متمركز يازوصول يمتمركز مثل سهم شهردار يسهميه ازوصول ب) 

  : شده است يوه سوم آن به صورت زير تقسيم بندگر هاي گروه زير	 �

  نقشه و... و فروش ي، حق كارشناسيمثل حق آسفالت و لكه گير يخدمات شهردار يدرآمد ناشي از بهاالف) 
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  ،فروش گل و گياه و... يمثل درآمد مراكز تفريح يت شهرداردرآمد تاسيساب) 

  : شده است يگروه چهارم به صورت زير تقسيم بند هاي گروه زير	 �

  و... ييا خصوص يدر بخش عموم يمثل درآمد حاصل از سرمايه گذار يدرآمد حاصل از وجوه شهردار الف)

  مثل مال االجاره ،درآمد حاصل از پاركينگ ها و .... ياردرآمد حاصل از اموال شهرد ب)

  : شده است يگروه پنجم به صورت زير تقسيم بند هاي گروه زير	 �

  يدولت يدولت و سازمانها ياعطاي يكمك ها الف)

  : شده است يگروه ششم به صورت زير تقسيم بند يزير گروه ها	 �

  يخصوصي اشخاص و سازمانها ياهدائ يمك هااعانات و ك الف)

  يغير دولتي از موسسات عموم يتاعانات دريافو هاكمك ب)

 صد، 	گيرد مانند جريمه كميسيون ماده يتعلق م ييا بموجب قانون به شهردار يكه به صورت اتفاق ياموال و دارائ ج)

  ... و معبر سد تشرف،جريمه حق

  : شده است يگروه هفتم به صورت زير تقسيم بند يزير گروه ها �

  يهاي دريافت وام الف)

  يدارفروش اموال شهرب) 

  يمشاركت يسرمايه گذار يت و پروژهاساير منابع مثل اوراق مشاركج) 

  شهرها يدر حريم استحفاظ يوصول يدرآمدها و د) 

 ناپدار هستند. ي، پايدار و برخ ياز اين منابع درآمد يبرخ يپايدار	نظر		نقطه	از

از	وعمدتاً		نيستند	همخوان	بودنمطلوب	و	يرپايدا	مفاهيم	با	كشور،	ريهايشهردا	توسط	حاصله	درآمدهاي	زا	يا		عمده	بخش

ومستغالت  درحالي كه منابع پايدارهمچون نوسازي ،ماليات بر زمين	.)12:1390(جعفري ،  شوند مي	كسبناپايدار	منابع
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ركه حتي با تغيير فصل پايدادهاي نامغفول مانده اند ، تمركز بر درآمو درآمدهاي حاصله از فروش خدمات بطور نسبي 

ود را در كل درآمدها افزايش داده اند سهم خ ش تراكم ،تخلفات ساختماني وجريمه هاي ماده صدبر درآمد از جمله فرو

 اين امر مي تواند در بلند مدت اتكاي شهرداري ها به درآمدهاي ناپايدار را نهادينه سازد كه در اين صورت دستيابي به

به منظور برخورداري ازدرآمدهاي ). 32:1387(اصفهاني ، ناممكن مي سازد.لذا ضروري است توسعه پايدار شهري را 

سالمتي پايدار ابتدا ماهيت و نحوه ي شكل گيري اقالم درآمدي تعريف وسپس آنها را با مالكهاي پايداري سنجيد و 

خدمات به شهروندان در بلند  ه زير ساختها براي ايجاد و ارائهروحي وجسمي شهرو حفظ كيفيت محيط شهري و توسع

نياز به برنامه ريزي صحيح و دقيق در جهت كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار و حركت بسوي اتكاء به كه مدت 

  درآمدهاي پايدار دارد.

  : ويژگي هاي پايدار بودن درآمد

  باشد	داشته	جايگزيني	آن	رفتن	ازبين	با	يا	نباشد	رفتني	بين	از	آن	منبع	-1

  باشد		وصول قابل	پيوسته	طور		به	-2

  باشد		نداشته شديد	نوسان	مختلف	مالي	هاي	دوره	در	-3

  يابد	افزايش	ها	هزينه	افزايش	با	همراه	-4

  نشود	شهري		توسعه	به	رساندن	آسيب	موجب	-5

 

  هاى كشور شهردارى براى پايدار درآمدى منابع تامين راهكارهاى و گيرى نتيجه

        

هداف شهرداري ها را تامين منابع مالي گفت با آنكه منابع مختلف شهرداري ها را ميتوان از مي توان يكي از مهم ترين ا

  راه هاي گوناگون بدست آورد ولي شرط اساسي پايدار بودن آنها هستند.

 دوشرط الزم براي پايداري درآمدها بدين صورت است كه :

شند.وردار بابلند مدت برخ م مقطعي نباشندواز يك مداومت نسبياين اقال - 1  

يط كيفي شهر و محيط زيست شهري را در معرض تهديد و تخريب قرار دستيابي به اين درآمدها نبايد شرادر مسير  - 2

 داد.

ند با استفاده از تجارب نبنابراين شهرداري ها بعنوان يك نهاد مسئول كه مديريت و اداره شهرها را بر عهده دارد مي توا

هاي اي ناپايدارو با افزايش سهم درآمده و موفق سعي در كم كردن استفاده ازدرآمدهمختلف توسعه يافت كشورهاي
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ايداردر فهرست درآمدي خود به ارائه كاال وخدمات مورد نياز شهروندان بپردازد ولي اگر چنين نباشد درآينده نه چندان پ

شهري مچنين محيط زيست دوربا مشكالت زيادي در مديريت شهري مواجه خواهد بود وفضاي كالبدي شهر و ه

  دچارتخريب و آسيب فراواني خواهد شد.

 شهردارى براى پايدارى درآمدهاى تواند مى حدودى تا زير راهكارهاى اعمال گرفته صورت هاى بررسى به توجه با

   :كند ايجاد ها

        

  :از عبارتند راهكارها اين

  

اختيارات كافى به  دادنوجود و تدوين قانون جديد با هدف رايط مــب با شــهردارى ها متناســقانون ش اصالح - 1

  در جهت ايجاد درآمدهاي پايدار هردارى هاــش

  

اد ــدرآمدزا درابع ي شهريهاه ژف پروــو تعري نيعمراارات ــايجاد درآمد پايدار بيشتر با استفاده از اعتب - 2

  ، تجاري و ...ى ــخدمات، يــف صنعتــمختل

  

  و نيز درآمدزا  ياعهــتوس يهاهژدرتعريف پرو ميمرد يهاپتانسيلاستفاده از  - 3
        

  ها  يهردارــش ياختار درآمدــاصالح س - 4

  

  به شهرداري ها كسب وپيشهمحلي مانند امالك و هاي بخشي ازمالياتتخصيص  - 5

  

  آن ى ازــهرها و درآمدهاى ناشــتيابى شهردارى ها به اطالعات به روز ازامالك و اراضى شــدس - 6

  

  جهت دستيابي به درآمد پايدار عه توريسم و گردشگرى با انجام تبليغات موثرــتوس - 7

ازش وابستگي به درآمدهاي ساخت وسكاه - 8     

استفاده بهينه از قانون عوارض نوسازي و عمران شهري بعنوان منبع درآمدي پايدارو همچنين تغييرسيستم مالي  - 9   

ديشهرداريها از نقدي به تعه  

هرمحل جريمههاي شبه شهردارياختصاص دادن قسمتي از جريمه هاي رانندگي  - 10  
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به عنوان آشغال و دور ريختني چون ديگر به زباله  عدم دفن زبالهكشورهاي پيشرفته در،زمينه ي علم ازاستفاده  – 11

)بازيافت زباله( .مي كنند زياديدهاي ، بلكه از آن كاالهاي اقتصادي توليد وروانه بازار كرده و كسب درآمكنندنگاه نمي   

سازمان كالنشهرهاي جهان) درآمده و از ( بايد به عضويت سازمان متروپليس ي ما همشهرداري هاي كالنشهرها - 12

  .مين درآمدهاي پايداراستفاره كننددر زمينه هاي مختلف بخصوص در زمينه ي تا جهانموفق تجارب ساير كالنشهرهاي 

  منابع

) ، شيوه هاي تامين منابع درآمدي شهرداريها ، معاونت برنامه ريزي و توسعه ، انتشارات 1381معزي مقدم ، حسين ( - 1

  سازمان شهرداريهاي كشور

  29) ، درآمدي برطرح مطالعاتي و شهري شهرداريها ، نشريه 1381معاونت عمراني دفتربرنامه ريزي وزارت كشور ( – 2

 تاثيرات نامه پايان،  بررسى و ايران هاى هرــكالنش در ها شهردارى درآمدى منابع) ، مقايسه 1382دار ، حسام(قلعه  – 3

  .شيراز دانشگاه ،دــارش ىــكارشناس آن كالبدى

ارات ــانتش، هــش ماليه فرانســهردارى هاى چكيده همايــى شــن مالــتامي ) ،1387، عليرضا(ى ــت الهــآي - 4

  تهران، معاونت مالى و ادارى  -رى ها شهردارى تهران هرداــش

 هاى ىــبررس دوره،  فصلنامه ، ايران در ها شهردارى  درآمدى و مالى نظام ىــارزياب) ، 1385قادري ، جعفر(  – 5

  3 شماره ، سوم اقتصادى

هردارى ــى شــع مالــمناب نــاى تاميــمطالعه روش ه ) ،1380( محمدعلى،  يرــو قطمي  ، غالمعلي شرزه اي  - 6

  )هرىــت فضاى شــش مديريــاالت همايــمق، يرازــهردارى شــاختار مناطق مالى مجموعه شــمطالعه موردى: س(ها 

 هاى شهردارى درآمد افزايش ازىــس توانمند هاى استراتژى) ، 1388( كشكولى،  باقرى على و ميرنجف ، موسوى - 7

  .تبريز دانشگاهو اجتماعي انىــانس علوم هــمجل ) ،چزار هردارىــش ،ىمورد هــمطالع( كوچك شهرهاى

  13 شماره هرىــش مديريت ،چهارم سال،  ،هرــش مالى مديريت فصلنامه )1382(سعيد ، دركوش عابدين - 8

 مقاالت مجموعه كالنشهرهاى در ها هردارىــش درآمدى بــتركي و اختارــس) ، 1383( دــعبدالحمي ،رىــصف - 9

 معمارى و رــهن كدهــدانش اراتــانتش: شيراز، ) هرىــش مديريت( دوم ايران شهرسازى ايلــمس جلد،  ،ايران همايش

  شيراز دانشگاه
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تحليل عملكرد شهرداري اصفهان از حيث   ،	حامد شيري	،	آمنه	شهيدي	، نادر	آخوندي	،	رضا	اصفهاني		نصر - 10

  اصفهان	دانشگاه جديد،	راهكارهاي		ارائه	با	) همراه1388-1375(ناپايدار و	پايدار		درآمدهاي		تحليل

  45) ، نوسازي نگاهي ديگر ، مجله شهرداريها ، سازمان شهرداريها ، شماره 1382موسوي ، سيروس ( – 11

 مركز شهري پايدار درآمد تحقق جهت روشي زمين، ارزش بر ماليات ،) 1389دهقان ( ميثم و كريم، زاهدي، - 12

سومين همايش ماليه شهرداري، مشكالت و راهكارها، تهران، مركز  ايران، صنعت و علم دانشگاه لوژيتكنو مطالعات

  مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

 طى كشور هاى هردارىــش اعتبارات و اــه هزينه لــتحلي و ىــبررس) ،1382( مــابراهي ،زاده يدــجمش  - 13

  .13شماره ،چهارم ورــكش ريزى برنامه و الــس،  هــفصلنام ىــپژوهش تــمديري 79 -71و  56-50 الهاىــس

 مالي درتامين پايدار روشي شهري خدمات سازي خصوصي )1390( ، داوود و سمانه  كريمي ،دانش  جعفري – 14

ركز چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشكالت و راهكارها، تهران، م 	تهران، شهرداري موردي مطالعه شهرداريها

  مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

 تيبانــپش ،درون از تقويت دــنيازمن هردارىــش هــهزين و دــدرآم تــمديري) ، 1382( اــمحمدرض ،دــبهارون. - 15

  كشور اىــه دهيارى و ها هردارىــش سازمان اراتــانتش. تهران 56 شماره ،پنجم سال ،هرداريهاــش مجله ،برون از


