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    چکیده

با توجه به رشد شدید . یابی به توسعه پایدار شهري است ریزي شهر، دست و برنامههاي مدیران  ترین دغدغه یکی از مهم

اي برخوردار است و در این راستا تأمین نیازهاي  شهرنشینی، تقاضا براي کاالها و خدمات در شهرها از افزایش قابل مالحظه

ها،  حث تأمین و اصالح منابع مالی شهردارياما نکته حائز اهمیت در ب. شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است

پایداري منابع درآمدي است؛ به طوري که این درآمدها باید عالوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیري، تهدیدي براي 

  .توسعه پایدار شهري نیز نباشند

شهري، به مفاهیم توسعه پایدار  ها در عرضه خدمات عمومی دراین مقاله ابتدا پس از ارائه علل عدم توانایی شهرداري

. ها از نقطه نظر پایداري مورد بررسی قرار گرفته است شهري و درآمدهاي پایدار پرداخته شده و سپس منابع درآمدي شهرداري

هاي کشور، با مفاهیم پایداري و مطلوب  اي از درآمدهاي حاصله توسط شهرداري نتایج تحلیل حاکی از آن است که بخش عمده

در حالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازي، مالیات بر . شوند همخوان نیستند و عمدتاً از منابع ناپایدار کسب میبودن 

اند، تمرکز بر درآمدهاي ناپایدار از جمله  زمین و مستغالت و درآمدهاي حاصله از فروش خدمات بطور نسبی مغفول مانده

این امر . اند و جرائم ماده صد سهم خود را در کل درآمدها افزایش دادهعوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی 

ها به درآمدهاي ناپایدار را نهادینه نماید که در اینصورت دستیابی به توسعه پایدار شهري  تواند در بلندمدت اتکاء شهرداري می

گیري اقالم درآمدي  بتدا ماهیت و نحوه شکللذا ضروري است به منظور برخورداري از درآمدهاي پایدار ا. سازد را ناممکن می

سالمتی روحی و جسمی شهروندان و حفظ کیفیت محیط شهري و . هاي پایداري سنجید تعریف و سپس آنها را با مالك

ریزي صحیح و دقیق در جهت کاهش  ها براي ایجاد و ارائه خدمات به شهروندان در بلندمدت نیاز به برنامه توسعه زیرساخت

  .به در آمدهاي ناپایدار و حرکت به سوي اتکاء به درآمدهاي پایدار داردوابستگی 

  

  توسعه پایدار شهري، تأمین منابع مالی، درآمدهاي پایدار :واژگان کلیدي
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  مقدمه - 

افزایش جمعیت شهرها و گسترش پدیده شهرنشینی در قرن بیست و یکم سبب گردید که نه تنها شهرهاي موجود را با 

  . به شهري را نیز در بر گرفت ییهاي روستا گاه بلکه تبدیل و دگرگونی سکونت ،فیزیکی و کالبدي مواجه سازدگسترش 

هاي  هاي کشاورزي، گسترش بخش خدمات و ایجاد مراکز و قطب تغییرات در نظام تولیدي، صنعتی شدن فعالیت

اي جز برزگ  مهاجرین و شهروندان گردیده و نتیجهاقتصادي در شهرها سبب گردید تا این مراکز تبدیل به نقاطی جهت جلب 

  .شهرها را نداشته باشد شدن شهرها و ایجاد کالن

هاي اخیر به همراه گسترش جمعیت شهري در جهان تقاضا براي خدمات و کاالهاي مورد نیاز در شهرها اضافه  در دهه

شد نمودند اما تولید کاالهاي عمومی و خدمات به شدت ر آنهاهر چند که نظام تولیدي در شهرها و حواشی . گردیده است

. شهري که باید توسط متولیان و نهادهاي عمومی شهري مهیا و ارائه گردد، نتوانست از سرعت و رشد مناسب برخوردار گردد

ست، کاالهاي عموي و شهري دانهاي الزم براي تولید  نه تنها ریشه در مسائل محیطی از جمله نبود ظرفیت ییاین عدم کارا

براي دستیابی به یک نظم مالی قدرتمند از عوامل اصلی این ناکارآمدي  آنهای یها و عدم توانا بلکه کمبود منابع مالی شهرداري

  .گردد تلقی می

از یک طرف متولیان شهري باید درآمد . باشد هاي خاص خود می ها داراي پیچیدگی مالی شهرداري تأمیناز سوي دیگر 

اي باشد که فرآیند حرکت شهر به  گونه و از سوي دیگر منبع درآمدي باید به تأمینمورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان 

به بیان . هاي حال و آینده را نیز حفظ نماید سمت توسعه پایدار شهري را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگی براي نسل

هاي  دیگر منابع درآمدي شهرها باید با مبانی نظري توسعه پایدار شهري همراه بوده و منابع درآمدي از خصلت و ویژگی

توانند در بلندمدت به  یها نم ها درآمدهاي پایدار نیستند و شهرداري اما کلیه منابع درآمدي شهرداري. پایداري برخوردار باشد

  .درآمدها تکیه نمایند این

به منابع درآمدي   ها در ارائه خدمات عمومی پرداخته و سپس با اشاره شهرداري تواناییبه علل عدم ابتدا  ،مقاله حاضر

ها از نقطه  در پایان چگونگی اقالم درآمدي شهرداري. نماید ها، مفاهیم پایداري در درآمدها و توسعه پایدار را ارائه می شهرداري

هاي مناسب جهت کسب و اتکاء به درآمدهاي  ی و ارائه سیاستیگیري نها نتیجه. ر گرفته استنظر پایداري مورد بررسی قرا

  . باشد پایدار، بخش پایانی مقاله می

  

  و شهري ها در ارائه خدمات عمومی علل عدم توانایی شهرداري - 

گرچه . خدمات شهري استهاي در حال توسعه حاکی از کمبود قابل مالحظه مشاهدات کلی از وضعیت شهرها در کشور

شود، اما وضعیت کمبود در  در کشورهاي پیشرفته نیز به خصوص در شهرهاي بزرگ مشکل ارائه خدمات شهري مشاهده می

این . باشد شهرهاي کشورهاي در حال توسعه از نظر کمی و کیفی با وضعیت شهرهاي کشورهاي پیشرفته قابل مقایسه نمی

ل و نقل، توسعه مهاي زیرساختارهاي اولیه شهري، مانند سیستم ح عه بخصوص در زمینهکمبودها در کشورهاي در حال توس

.... ، خدمات بهداشتی و آموزشی، فراهم نمودن فضاي سبز و محیط زیستی مناسب، فاضالب شهري و آنهامعابر عمومی و خیاب

  .1قابل مالحظه است

کمتر از  ،دان در قالب کاالها و خدمات عمومی شهريدهد که میزان خدمات ارائه شده به شهرون ها نشان می بررسی

  :توان در موارد زیر دانست ی را مییعلت این عدم کارا. میزان مطلوب و سطح کاراي آن است

ــه   -1 ــه گون ــوارض ب ــا ع ــات ی ــاتوانی سیســتم اداري شــهري در اخــذ مالی ــابع   ن ــوان من اي کــه بت

 .بیشتري را به ارائه خدمات عمومی تخصیص داد

اي کـه ارائـه خـدمات عمـومی      مناسـب بـراي وضـع مالیـات یـا عـوارض بـه انـدازه         نبود قوانین -2

 .پذیر سازد را در حداقل قابل قبول و مطلوب امکان

                                                        
  . Anderson (2000), Moreno (2000) and Sullivan (2004): براي اطالعات بیشتر به منابع زیر رجوع نمایید1
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هــا بتواننــد  اي کــه شــهرداري فقــدان یــا نــاقص بــودن قــوانین الزم بــراي اســتقراض بــه گونــه  -3

 .وب تجهیر نمایندمنابع مالی الزم به اندازه کافی را براي ارائه خدمات عمومی در حد مطل

 ها عدم تخصیص منابع مالی به اندازه کافی توسط دولت به شهرداري -4

ــت  -5 ــود ظرفی ــی و        نب ــر فن ــومی از نظ ــدمات عم ــا و خ ــه کااله ــد و ارائ ــراي تولی ــاي الزم ب ه

 تکنیکی

 .کارا نبودن تولید کاالها و خدمات - 6

الزم در  ییفرض بر این است که کارا ،در موارد قبلی. از یک نقطه نظر مهم و با موارد قبلی متفاوت است ،عامل ششم

تولید کاالهاي عمومی وجود دارد و یا به عبارت دیگر امکان بالقوه براي استفاده مطلوب از منابع در راستاي تولید کاالهاي 

هاي مالی یا فنی دسترسی به سطح  بهینه ارائه خدمات و  ونی، محدودیتها وجود دارد، اما موانع قان عمومی توسط شهرداري

از امکانات در جهت توسعه و گسترش کاالها و خدمات گیري  ی الزم براي بهرهیاما چنانچه کارا. سازد کاالها را ممکن نمی

تر از آن چه که  پایین شرایطدر ) منحنی امکانات تولید(عمومی وجود نداشته باشد، این بدان معنی است که توان تولیدي 

در  هبدیهی است ک. آید تولید کاالها و خدمات عمومی بوجود مینظام تواند باشد، است که این موضوع در نتیجه ناکارا بودن  می

  :ساز باشد ها چاره عملکرد شهرداري ییتواند در افزایش کارا طی اقدامات زیر مییچنین شرا

 استفاده از مدیریت کارآمد -

 ه از تکنولوژي مناسباستفاد -

ــراي تولیــد کاالهــا و خــدمات   - ــوان بخــش خصوصــی ب هــا خــود  کــه شــهرداري یاســتفاده از ت

 .مزیت نسبی ندارند آنهاقادر به ایجاد آن نبوده یا در تولید 

  به استقراض از منابع داخلی و خارجیم اقدا -

بودن وضعیت ارائه خدمات و مطلوب نایه جتو توانند به عنوان گانه فوق می الزم به ذکر است گر چه هر یک از عوامل شش

گیري وضعیت موجود  واقعیت آن است که ترکیبی از این عوامل در شکل اما ها مطرح باشند، کاالهاي عمومی توسط شهرداري

  .نقش دارند

خدمات و  این است که باید بین نیازهاي مالی که براي ارائه ،گیري نمود توان نتیجه تري که از بحث فوق می نکته مهم

گرچه . شود تمیز قائل شد ها ارائه می کاالها در سطح بهینه الزم است و نیازهاي مالی براي ارائه آنچه که عمالً توسط شهرداري

ها ممکن است براي ارائه خدمات در سطح موجود با کسري روبرو نباشند، اما براي ارائه خدمات در سطح مطلوب به  شهرداري

. اند ها همواره با رشد بودجه مواجه بوده رغم این واقعیت است که شهرداري خواهد داشت و این علی احتمال قوي، کسري وجود

بنابر  .نیازهاي مالی از یک ضابطه پایداري در درآمدها برخوردار نباشد تأمینگردد که  ساز می این موضوع زمانی بیشتر مسأله

  .هاي پایداري در درآمدها مورد بررسی قرار گیرد ها، شاخص شهرداري این الزم است که پس از نگاهی اجمالی به منابع درآمدي

  ها منابع درآمدي شهرداري - 

بدیهی است  ،ها در تولید کاال و خدمات مورد نیاز شهروندان و همچنین رشد مخارج با توجه به ضرورت مداخله شهرداري

ها با رشد شهرنشینی  چرا که هزینه ؛گردد خدمات مطرح میمنابع مالی به منظور ارائه این  تأمینکه بالفاصله مسأله چگونگی 

طی ایدر چنین شر. چندان روشن نیست ،یابد اما اینکه درآمدها هم به همان اندازه رشد خواهد یافت بطور قطع افزایش می

پذیر  ها امکان ن دسترسی به منابع کافی توسط شهرداريوسازي استفاده از امکانات شهري بد مداخله در نحوه تخصیص و بهینه

  . نیست

و منابع درآمدي داخلی ها را به دو گروه کلی منابع درآمدي  توان منابع درآمدي شهرداري بندي کلی می در یک تقسیم

مالیاتی نابع غیراز عوارض یا مالیات و م شامل دو گروه منابع درآمدي حاصل منابع درآمد داخلی. بندي نمود تقسیمخارجی 

و درآمد  ،عوارض نوسازي، عوارض نقل و انتقاالت امالك و عوارض اتومبیل از جمله منابع درآمدي حاصل از مالیات. باشدمی
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هاي خارجی شامل دو گروه کمک درآمد منابع .باشنداز جمله درآمدهاي غیرمالیاتی می ،هاحاصل از فروش خدمات و جریمه

  . گردد ي شهرداري دریافت میها سازماندرآمدهایی است که خارج از این منابع درآمدي، . است بالعوض دولت و استقراض

ها مطرح  منابع مالی شهرداري تأمینتوان به طور اصولی چهار روش کلی را براي منظور  بندي فوق می با توجه به تقسیم

  :این چهار روش عبارتند از. نمود

 فروش خدمات .1

  اخذ مالیات یا عوارض .2
  )منابع درآمدي داخلی(

 استقراض .3

  هاي دولت دریافت کمک .4
  )منابع درآمدي خارجی(

کننده خدمات وجود ندارد، اما در روش  کننده عوارض و استفاده رابطه مستقیمی بین پرداخت ،در روش اخذ عوارض

منابع  .نمایند میم هاي الزم اقدا هزینهگردد که نسبت به پرداخت  ها به کسانی ارائه می فروش خدمات، عمالً خدمات شهرداري

هاي بالعوض دولت  که کمک شوند، در حالی براي جبران کسري بودجه مطرح می  معموالً ،بخصوص استقراض ،درآمدي خارجی

وسط دولت در اختیار تاي  تواند براي جبران کسري بودجه کمک نماید، اما عموماً براي کاهش نابرابري منطقه مرکزي گرچه می

  .گیرد ها قرار می هرداريش

اما نکته حائز اهمیت این است که درآمدهاي مذکور تا چه حد از یک استمرار نسبی برخوردار بوده بصورتی که 

 تأثیرهاي سنواتی خود منظور نموده و اطمینان داشته باشند که این اقالم تحت  را در بودجه آنهاها بتوانند همواره  شهرداري

تواند در  می آنهاي اقتصادي کشور و شهري قرار نگرفته و همواره قابل حصول خواهند بود و تا چه حد کسب آنهاها و بحر شوك

ها تا چه  به بیان دیگر درآمدهاي شهرداري. خدمت ایجاد خدمات شهري و حفط ماهیت شهر به عنوان یک پدیده زنده باشد

کارهاي عملیاتی  ري و درآمدهاي پایدار مطرح و سپس چگونگی راهبدین منظور الزم است در ابتدا مفاهیم پایدا. حد پایدارند

  .براي کسب درآمدهاي پایدار ارائه گردد

  مفهوم توسعه پایدار شهري - 

را نیازهاي نسل حاضر اي است که بتواند  توسعه پایدار توسعه: نماید توسعه پایدار را چنین تعریف می 2لند کمسیون برانت

اي مورد  به عبارت دیگر توسعه. نماید تأمین هاي آینده نسل هاي نیازها و خواسته تأمینندن به تخریب و یا آسیب رسا بدون

این تفکر در . هاي آینده سازگار و هماهنگ باشد نظر است که به همراه برآورده ساختن نیازهاي نسل کنونی با منافع نسل

راهبردهاي کالن این  ترین مهماز . اي دارد کننده تعیین تأثیراجتماعی -هاي اقتصادي تعیین اهداف توسعه و اتخاذ سیاست

  :توان به موارد زیر اشاره کرد نظریه می

 آنهابرداري از  بهره ییاستفاده بهینه از منابع طبیعی و افزایش کارا -

 ها بازیافت ضایعات تولیدي و کاهش آالینده -

 حفظ تقدم در تولید نیازهاي اولیه انسانی و جوامع محلی -

  قراري عدالت بین نسلیتضمین بر -

توان در چهارچوب تدوین شده توسط کمسیون جهانی شهرنشینی در قرن بیست و  ط توسعه پایدار شهري را مییاما شرا

شهري داراي توسعه  ،بر مبناي چارچوب فوق. توجه نماییم ،ارائه شد 2000ه ییالمللی برلین در ژو یکم که در کنفرانس بین

  :د زیر در آن وجود داشته باشدپایدار است که حداقل موار

 .داراي اقتصاد شهري پایدار باشد -

 جامعه شهري پایدار باشد یعنی از همبستگی و یکپارچگی اجتماعی برخوردار باشد -

                                                        
2Brundtlan Commission (WCED 1987) 
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سـازي شایسـته    داراي سرپناه شـهري پایـدار باشـد بـدین مفهـوم کـه بـراي مـردم شـهر خانـه           -

 در استطاعت همه وجود داشته باشد

  هاي باثبات برخوردار باشد پایدار با حفظ اکوسیستماز محیط زیست شهري  -

توسعه پایدار اقتصادي  شرایطدقیقاً مانند ،ط توسعه پایدار شهريیشرا یعنیهاي باال  یابیم که شاخص در یک نگاه درمی

درآمدهاي  اما قبل از اینکه به مقوله پایداري و ناپایداري در درآمدهاي شهري پرداخته گردد، ضروري است که تعاریف.است

  .پایدار ارائه گردد

مطالب ارزشمندي  ،بررسی متون اقتصادي حاکی از آن است که محققین متعددي در زمینه پایداري و درآمدهاي پایدار

بر مبناي تعریف هیکس . توان به تعریف هیکس از درآمدهاي پایدار اشاره کرد در این بررسی می. اند را به رشته تحریر درآورده

حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده : ، عبارتست از3اردرآمد پاید

ي طبیعی مواجه ها هاي تولیدي توسط بشر و سرمایه هاي منابع، نیروي کار، سرمایه ی که نظام اقتصادي با محدودیتشرایطدر 

سیک ارائه شده است که در آن درآمد پایدار عبارتست از حداکثر میزان تعاریف دیگري از سوي اقتصاددانان نئوکال. است

الزم به ذکر است که در . هاي بعد گردد مخارج مصرفی در یک دوره بدون اینکه سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعی در دوره

جود درآمدها و منافع پایدار و ،مستقل از توسعه پایدار نیست و شرط توسعه پایدار ،متون اقتصادي مقوله درآمدهاي پایدار

در اقتصاد شهري تابعی است از میزان و چگونگی استفاده از منابع طبیعی شهر، حفاظت از  ،عالوه بر این توسعه پایدار. است

بندي از تعاریف مختلفی که  به بیان دیگر با جمع. ب، هوا و فضاي سبز شهريآاکوسیستم شهري و حفاظت از منابعی از قبیل 

باید  ،یندهآتوان چنین نتیجه گرفت که استمرار در افزایش درآمد و تولید کاالها و خدمات در  شود، می از درآمد پایدار می

به عبارت دیگر درآمدهاي  .هش نیابدو رفاه مردم و شهروندان کا اي باشد که کیفیت محیط زیست شهري حفظ گردد گونه به

زیست و فضاي   پذیري و حفظ کیفیت محیط از دو خصیصه تداوم حداقل ها در صورتی پایدار تلقی خواهند شد که شهرداري

ي مختلف قابل آنهااي باشند که در زم پذیري بدین مفهوم است که اقالم درآمدي باید به گونه تداوم. شهري برخوردار باشند

  .هاي الزم را صورت داد ریزي یابی به آن برنامه وده و بتوان براي دستاتکاء ب

ي مالی، نوسانات شدید آنهااقتصادي شهر از قبیل بحر شرایط تأثیرها که تحت  آن دسته از اقالم درآمدي شهرداري

توان اقالم فاقد  د را میو اطمینانی در جهت وصول آن در آینده وجود ندار  اقتصادي و تغییر قوانین و مقررات قرار گرفته

ویژگی دوم درآمدهاي پایدار در ارتباط با حفظ کیفیت محیط زیست شهر به عنوان یک پدیده زنده  .خصیصه پایداري دانست

کیفی و زیستی شهر را دچار نقصان یا  شرایط آنهاباشند که کسب  درآمدهاي پایدار آن دسته اقالم درآمدي می. باشد می

  .به عبارتی مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت استتخریب ننماید و یا 

تاکید بر  دردر طی قرن بیستم سعی  محققینچنین نگرشی به درآمدهاي شهري در واقع همان نگرش اساسی است که 

مایه قبیل هوا، آب در واقع همان خمیر فضاي زیستی شهر ازبدیهی است که حفظ کیفیت .4اند آن در اقتصادهاي ملی داشته

داند که در آن معیار مناسبی براي عدالت بین  ی میشرایطکه حالت پایدار را  ؛باشد می) 1974(نظریه اقتصاددان برجسته سولو 

 شرایطبدیهی است که حفظ فضاهاي کالبدي شهر و تالش در جهت نگهداري محیط زیست شهر  .5نسلی وجود داشته باشد

  .آورد ندگان را فراهم میمناسبی براي رفاه و زندگی بهتر براي آی

هاي کشورهاي مختلف حاکی از آن است که  تجربیات جهانی در ارتباط با حصول و کسب درآمدهاي پایدار در شهرداري

از اهداف اصلی جامعه شهري  ،هر چند کسب درآمد و افزایش بنیه مالی این نهادها به منظور تولید کاالها و خدمات شهري

هاي شهري را  گاه زندگی در زیست شرایطباشد اما هر گاه حصول درآمدهاي شهري سبب کاهش کیفیت زندگی گردیده و  می

بنابر این هر گونه کوشش جهت افزایش درآمد . گردد نمیدر معرض خطر قرار داده در زمره درآمدهاي سالم یا مطلوب ارزیابی 

                                                        
3Sustainable Income 

4
  1386اي  شرزه

5Solow 1974. 
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) سالم(یعنی امکان تداوم در طول زمان و مطلوب  ،باید با توجه به دو ویژگی مطروحه يمنابع مالی شهر نتأمی و در شهرها

  .صورت پذیرد بودن در چهارچوب ضوابط علمی شهرسازي

  ها در ارتباط با پایدار یا ناپایدار بودن تحلیل اقالم درآمدي شهرداري - 

. باشد کاالها و خدماتی هستند که مورد نیاز شهروندان می تأمینها به عنوان نهادهاي عمومی موظف به ارائه و  شهرداري

 تأمینهاي مختلف قادر به  ها به صورت شهرداري. باشد این کاالها و خدمات مستلزم وجود منابع مالی مناسب می تأمیناما 

  .هاي درآمدهاي پایدار نیستند ي داراي ویژگیاما همه اقالم درآمد ،منابع مالی هستند

  اقالم درآمدي پایدار و ناپایدار - 

هر . کنند تبعیت نمی يهاي پایدار ها از ویژگی بر اساس مطالب ارائه شده در بخش قبل کلیه اقالم درآمدي شهرداري

 آنهااما بهر حال برخی از  ،چند که کلیه اقالم درآمدي در افزایش قدرت تولیدي و خدماتی شهرها در کوتاه مدت موثر هستند

براي روشن شدن بحث به صورت نمونه به چند قلم از . با توجه به مفاهیم و تعاریف ارائه شده پایدار و برخی ناپایدار هستند

ها در  طور که قبالً مطرح گردید اقالم درآمدي شهرداري همان. گیرند مورد تحلیل قرار می ،هاي کشور ي شهرداريمنابع درآمد

هاي  هاي دریافتی، فروش خدمات، استقراض و دریافت کمک مالیات و بندي کلی به چهار دسته اصلی عوارض یک تقسیم

  .گردند بندي می بالعوض تقسیم

ها پایدار و کدام ناپایدار است، کافی است که در یک  دامیک از اقالم درآمدي شهرداريبه منظور روشن شدن اینکه ک

در صورتی که اقالم درآمدي بتواند . هاي آن محک زد نگرش کلی ماهیت چند قلم درآمدي را با مفهوم پایداري و ویژگی

در ادامه به بررسی چند قلم . هد گردیدهاي مورد نظر را داشته باشد، در حکم اقالم درآمدي پایدار ارزیابی خوا خصیصه

  .شود درآمدي از این منظر پرداخته می

  )درآمدهاي مستمر(از عوارض عمومی مدهاي ناشی آدر - 

و  آنهابراي مثال عوارض ساختم. چند قلم به عنوان نمونه اشاره نمود توان به می آنهادر میان  این عوارض متعددند و

. هاي ساختمانی، عوارض بر مازاد تراکم و عوارض سطح شهر از نقطه نظر پایداري یکسان نیستند اراضی شامل عوارض بر پروانه

الزم . گردند قابل مالحظه است اما جزو اقالم پایدار ارزیابی نمی ،شهرها النکبه خصوص در  ،ند رقم عوارض بر مازاد تراکمچهر 

و ضوابط یک شهر  شرایطرآمد عوارض مازاد تراکم به معنی پذیرش تخریب فضاي شهري و عدول از به ذکر است که اتکاء به د

  .7و6باشد تجربه سالیان اخیر در شهرهاي بزرگ کشور موید این موضوع می. سالم است

  هاي ساختمانی عوارض حاصل از صدور پروانه - 

قوانین و مقررات ساخت و ساز در  تأثیروسانات بازار مسکن و همچنین تحت ن تأثیرتحت  این عوارض تواند هر چند می 

اما به لحاظ وجود تقاضاي موثر براي مسکن در شهرها از یک تداوم نسبی برخوردار است و چنانچه صدور  ؛شهرها قرار گیرد

انجام گیرد درآمد حاصله از آن هاي جامع شهري  هاي ساختمانی از ضوابط شهرسازي مدرن و اصولی و منطبق با نقشه پروانه

  . گردد پایدار ارزیابی می

  عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل - 

رانی،  گذاري وسائط نقلیه و عوارض صدور پروانه تاکسی شامل عوارض بر شماره ،عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

را در یک نظام شهري  آنهاتوان  د که میعوارض بلیط مسافرت و باربري و عوارض بر معامالت وسائط نقلیه عوارضی هستن

هر . گردند هایی هستند که همواره در بدنه شهر ارائه می درآمدهاي مستمر قلمداد نمود، زیرا که این عوارض متاثر از فعالیت
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اما بهرحال عمده این عوارض  ،تحوالت و نوسانات اقتصادي شهر دچار تغییر گردند تأثیرتحت  آنهاچند ممکن است برخی از 

بلکه در جهت افزایش کیفیت  ؛گردند ها نه تنها باعث تخریب فضاي شهري نمی بخشی از نیازهاي مالی شهرداري تأمینضمن 

  .ها نام برد توان براي مثال از عوارض معاینه فنی اتومبیل که می باشند میآن نیز 

  عوارض ناشی از اجراي جریمه کمسیون ماده صد - 

ها و درآمدهاي حاصله از  و جرائم تخلفات ساختمانی و شهري، غرامتعوارض ناشی از اجراي جریمه کمسیون ماده صد 

هرچند آمار و ارقام . رندابطور قطع در زمره درآمدهاي ناپایدار جاي د؛ این درآمدها ها و عوارض حذف پارکینگ تغییر کاربري

بر مبناي  آنهااما این چند قلم که فلسفه وجودي  ،حظه این درآمدها هستندها حاکی از رقم قابل مال درآمدهاي شهرداري

سفانه أگردد، اما مت هاي شهري می هاي جامع شهري است و اعمال این عوارض سبب کاهش آسیب بازدارندگی از عدول از برنامه

بازدارندگی بلکه  نه ،ن اقالمهاي کشور به ای دهد که نگاه شهرداري تجربه مطالعات در مورد درآمدهاي شهري نشان می

ها، خذف  ساختمانی، تغییر کاربرياین موضوع سبب گردیده است که درآمدهاي حاصله از جرائم تخلفات . است آنها ییدرآمدزا

بدیهی است که چنین . ها از وجود و حتی افزایش این اقالم ناراضی نباشند پارکینگ و موارد مشابه کاهش نیابد و شهرداري

. گردد هاي کشور به درآمدهاي ناپایدار دامن زده و موجب کاهش کیفیت زندگی شهرها می اتکاء بیشتر شهرداري نگرشی به

گردد که شهر در همه ابعاد  ها باعث می نتایج حاصله از گسترش تخلفات ساختمانی و به تبع آن افزایش درآمدهاي شهرداري

  .8ی، فرم کالبدي و منظر شهري دچار مشکل اساسی گردداجتماعی، نظام اقتصادي، نظام دسترس  خود شامل محیط

و اراضی،  آنهاهاي ساختمانی از قبیل عوارض بر ساختم توان به درآمدهاي حاصله از فعالیت براي مثال در این زمینه می

از تغییر ي ساختمانی، عوارض تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی، جرائم کمسیون ماده صد، درآمد حاصل ها عوارض بر پروانه

درصد  75 ،1385تا  1371هاي  مجموع این درآمدها بین سال. کاربري و جرائم حذف پارکینگ در مورد شهر تهران اشاره نمود

ها به  شهر سهم این درآمدها در برخی از سال این در حالی است که در این کالن. کل درآمدها را به خود اختصاص داده است

تر سهم درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی در کل درآمدهاي شهرداري تهران  بطور مشخص. 9درصد نیز رسیده است 90مرز 

و اراضی از کل درآمدهاي این  آنهااین در حالی است سهم عوارض بر ساختم. باشد درصد می 9/78به میزان  1389در سال 

ی شرایطدر چنین . دهند ران را نشان میاین اعداد، ناپایدار بودن درآمدهاي شهرداري ته. رسد درصد می 73شهرداري به رقم 

  .10توان انتظار داشت که شهر تهران از یک توسعه پایدار و سالم برخوردار باشد نمی

ها به مساله خودکفا  توان علت گسترش این قبیل درآمدهاي ناپایدار را در تغییر رویکرد شهرداري در یک نگاه کلی می

مراه عدم امکان ه این امر به. به بعد دانست 70و  60هاي  در دهه ،ها شهرداري ییو خوداتکا ییشدن و کوشش جهت خودکفا

سبب گردید  ،ها و مبانی نظري مالیه شهري یابی به سایر اقالم درآمدي و عدم درك مشخصی از نظام درآمدي شهرداري دست

  .را انتخاب نمایند ،مساله با متخلفیعنی پذیرش تخلف و توافق بر سر این  ،ترین راه کسب درآمد ها از ساده تا شهرداري

  عوارض نوسازي - 

بحث مت سمختلف مغفول مانده ا دالیلبهاي کشور که  درآمد پایدار شهرداري ترین مهمتوان بیان نمود که  ت میأبه جر

از آن نام برده  11هاي غیرمنقول ییتحت عنوان مالیات بر دارا ،عوارض نوسازي که در کشورهاي جهان. عوارض نوسازي است

ها ایجاد نماید و از یک تداوم قابل قبول  تواند منبع درآمدي مناسبی براي شهرداري شود از اقالمی است که هرساله می می

بلکه پتانسیل درآمدي  ،نماید نه تنها دچار مخاطره نمی ،برخوردار بوده و دریافت آن هم سالمت محیط زیست شهري را

هاي  هر چند در سال. دهد ر جهت افزایش توان تولیدي و ارائه کاالها و خدمات عمومی افزایش میها را بصورت مستم شهرداري

                                                        
  89سرخلیل و رفعیان، 8
9
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ها افزایش داده اما سهم آن از کل  این رقم نسبت به گذشته سهم خود را درآمدهاي شهرداري در شهرهاي کشور اخیر

  .ها بسیار کوچک است درآمدهاي شهرداري

به . هاي قابل اتکاء پایدار و مطلوبی وجود دارد نوسازي و عوارض مستغالت ظرفیتنماید که در بحث عوارض  اضافه می

یابی به درآمدهاي قابل مالحظه حاصل از عوارض نوسازي و استفاده از عوارض بالقوه این منبع درآمدي  منظور دست

  :ه عبارتند ازعوارض باید در نظر گرفت ک و دریافت نیازهایی وجود دارد که در مبناي تعیین میزان پیش

 تعیین قیمت روز امالك و مستغالت -

 ایجاد بانک اطالعات امالك و مستغالت -

 نظام تشخیص و وصول عوارض نوسازي ییافزایش کارا -

ــین شــهرداري (ســازي مبنــاي محاســبات شــفاف - ــی ب ــاملی منطق ــدگان  هــا و پرداخــت تع کنن

 )عوارض

 در سطح شهر هاي صورت گرفته سازي میان درآمدهاي شهرداري و هزینهشفاف -

  اعتمــادي از پرداخــت کننــدگان عــوارض نوســازي و جلــب مشــارکت انــان در زمینــه رفــع بــی -

  پرداخت به موقع عوارض

هاي روز واقعی  اي است که با قیمت هاي منطقه فعلی مبناي تعیین عوارض نوسازي قیمت شرایطالزم به ذکر است که در 

گیران شهري در جهت وضع نرخ عوارض نوسازي باید به  در این راستا تغییر نگرش تصمیم. زمین و امالك تفاوت فاحش دارد

جدول زیر سهم عوارض نوسازي که  .هدي روزي امالك و مستغالت تغییر جهت دها اي به قیمت هاي منطقه تدریج از قیمت

  .دهد نشان میجهان گردد را در برخی از شهرهاي منتخب  یا بخشی از مالیات محلی تلقی می ییتحت عنوان مالیات بر دارا

  

 )درصد( هاي چند شهر منتخب سهم عوارض نوسازي از درآمدهاي شهرداري -1جدول                              

 عوارض نوسازي از درآمدهاي شهرداريسهم  سال شهر

 12 2003 مادرید

 41.5 2007 تورنتو

 19 2008 ییبمب

 25.4 2008 تاون کیپ

 63 2005 سئول

 2.612 1388 *مشهد

 1.513 1389 *مشهد
                           Source: United Nations Human Settlements Program 2009: “Guide to Municipal Finance” 

  شهرداري شهر مشهد :منبع*                                        

 
بررسی جدول فوق حاکی از آن است که در شهرهاي دنیا سهم منبع درآمدي پایدار عوارض نوسازي بسیار باالست در 

شهر  پایین است و این موضوع براي کالن ،لی که شمرده شد، به دالیکه سهم منبع درآمدي مذکور در شهرهاي کشور حالی

  .درصد در جدول فوق مشهود است3مشهد با سهم کمتر از 

  مد حاصل از پارکینگ شهريآدر - 

از اقالم درآمدي پایدار  ،درآمد حاصل از پارکینگ شهري چه از طریق نصب پارکومتر و چه از طریق گماردن پارکبان

اما به لحاظ وجود  ؛ي در حال حاضر سهم قابل توجهی نداردها يآمدهاي شهردارهر چند رقم مزبور در در. گردند محسوب می

                                                        
12

  سهم در کل درآمدهاي نقدي و غیر نقدي از محل کدهاي تخصیصی
13

  و غیر نقدي از محل کدهاي تخصیصی سهم در کل درآمدهاي نقدي
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شهرها و رشد شدید تعداد خودروها، پتانسیل فعال  تقاضاي فزاینده براي فضاي پارك وسائط نقلیه در شهرهاي بزرگ و کالن

 این، وضع و برقراري ن این قلمالزم به ذکر است که بدلیل مستمر و همیشگی بود. شود شدن این قلم درآمدي را سبب می

شهري، کاهش آلودگی هوا و استفاده بیشتر شهروندان از وسائط حمل و نقل ازدحام  درآمد باعث کاهش ترافیک در مراکز پر

گردد که اقالم درآمدي پایدار دیگري  اضافه می. باشد هاي یک درآمد پایدار را دارا می عمومی خواهد گردید و بنابر این ویژگی

  .گذریم می آنهادلیل جلوگیري از اطاله کالم از ه همچون عوارض سالیانه اتومبیل و وسائط نقلیه وجود دارد که ب

  ي دولتیها سازماندولت و  ییهاي اعطا کمک - 

استفاده  ،هاي شهرداري کاهش یابد توان انتظار داشت شکاف بین درآمدها و هزینه هایی که از طریق آن می یکی از روش

تواند از طریق اعطاي اعتبار، پرداخت یارانه و یا سهیم  هاي دولت مرکزي می کمک. هاي مالی دولت مرکزي است از کمک

هاي  ها در مواردي قابل قبول است که فعالیت البته این کمک. هاي دولت مرکزي صورت پذیرد در مالیات ها ينمودن شهردار

ها همراه با منافعی باشد که از  هاي شهرداري بدین معنی که فعالیت ؛ها  داراي منافع جانبی باشد دولت محلی یا شهرداري

هاي این قبیل  رت دیگر هزینهابه عب. هاي آن وجود نداشته باشد هزینه تأمینطریق دریافت مستقیم از شهروندان  امکان 

جمله ایجاد فضاي سبز، احداث  ها از بیشتر کاالهاي تولید شده توسط شهرداري. ها خارج از توان پرداخت عمومی باشد فعالیت

کننده ظافت شهر در زمره کاالهاي عمومی هستند که صرف نظر از اینکه چه کسی پرداختن، آسفالت معابر و آنهاخیاب

وجوهی  ،هرچند براي حمل و نقل. هاي تولید این خدمات است، همه افراد قادرند که از این خدمات بهره برداري نمایند هزینه

ها در مقابل  ولی این هزینه ،گردد کننده پرداخت می از طرف مصرف) بلیط اتوبوس و مترو(هاي حمل و نقل  هبه عنوان هزین

ضروري  ،داشته باشیم ییچنانچه بخواهیم نظامی مبتنی بر کارا. ارائه این خدمات توسط بخش خصوصی بسیار ناچیز است

م کردن افراد از استفاده رایگان نکه محروآما بهر حال به لحاظ ا. کننده آن اخذ گردد است که بهاي این قبیل خدمات از مصرف

ه افراد ها مایلند ک ها و شهرداري و نه دولت) پذیر نیستند دلیل طبیعت خدمات که تقسیمه ب(پذیر نیست  از خدمات فوق امکان

جه به ضرورت تولید این قبیل بدین لحاظ با تو. به دلیل داشتن اثرات جانبی مثبت محروم گردند از استفاده از این خدمات

ها، ضروري است که دولت مرکزي از طریق  هزینه تأمینپرداخت کلیه شهروندان براي  تواناییخدمات از یک طرف و عدم 

  .هاي بالعوض به ارائه این خدمات کمک نمایند تخصیص کمک

اي  هاي منطقه کاهش نابرابري ،کمکشود که هدف از  ها در مواردي توصیه می هاي دولت به شهرداري عالوه بر این کمک

اي مابین  به بیان دیگر دولت مرکزي موظف است که درآمدهاي حاصله از مالیات عمومی و کشوري را به گونه. ومحلی باشد

مناطق و شهرها تخصیص دهند که تعادلی بین خدمات ارائه شده در سطح کشور برقرار گردد و عالوه بر این دولت برخی از 

هاي مالی متناسب تخصیص  ها واگذار نمایند و لذا در برابر آن باید کمک هاي ویژه به شهرداري را بصورت پروژهوظایف خود 

  .دهند

دو  رسد که به هر شهرها، به نظر می هاي دولتی باید به شهرهاي کوچک باشد یا به شهرهاي بزرگ و کالن اینکه آیا کمک

  .ها باید صورت گیرد این کمکلی که ذکر خواهد شد، یگروه از شهرها بنابه دال

توان بیان داشت که در این شهرها به دلیل  در مورد شهرهاي کوچک و متوسط می: شهرهاي کوچک و متوسط) الف

امکان دسترسی به کاالهاي مورد نیاز شهروندان بدون  آنهاپایین بودن سطح جمعیت و ضعیف بودن نظام تولیدي در 

از . نیازهاي اولیه شهروندان نیستند تأمینها با کسب درآمد از سکنه شهر قادر به  ی میسر نیست و شهرداريهاي دولت کمک

ها در این شهرها نتوانند خدمات مورد نیاز شهروندان را ارائه نمایند، باید منتظر مهاجرت مردم  طرف دیگر چنانچه شهرداري

رود بلکه به سایر شهرها منتقل  ت مساله و مشکالت نه تنها از بین نمیاین صور رتر بود که د هرها به شهرهاي بزرگاین ش

اي بویژه در مورد مناطق شهري کوچک نسبت  هاي منطقه عالوه بر این چنانچه دولت مرکزي قائل به کاهش نابرابري ؛شود می

  .هاي بالعوض به شهرهاي کوچک و متوسط نیست اي جز اعطاي کمک به شهرهاي بزرگ باشد، چاره

 دالیلشهرها به  رسد که شهرهاي بزرگ و کالن هر چند در نگاه اول به نظر می: شهرها شهرهاي بزرگ و کالن -ب

هاي تولیدي و خدماتی و تنوع در ارائه خدمات، گسترش و وسعت ساخت و ساز و سایر  مختلف از جمله وسیع بودن فعالیت
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 آنهاي این شهرها و وظایف ها يا چنانچه به ساختار درآمد شهردارهاي دولت مرکزي ندارند، ام عوامل درآمدزا نیازي به کمک

متعددي  دالیل. هاي بالعوض دولت مرکزي را می توان دید لزوم کمک ،در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان نگاهی بیاندازیم

ها اقدام به تولید کاالها و  توان برشمرد؛ اول اینکه در شهرهاي بزرگ هم مانند شهرهاي کوچک، شهرداري براي این اقدام می

. ی که قبالً ذکر گردید ضرورت کمک دولت وجود دارددالیلنمایند که ویزگی کاالي عمومی را دارند و به همان  خدماتی می

خدماتی هستند که نه تنها  ،شهرهاي تهران و مشهد مانند کالن شهرها در کالندوم اینکه بخشی از خدمات ارائه شده 

متعدد از قبیل مراجعه به نهادهاي دولتی، خرید،  دالیلشهرها بلکه شهروندان سایر شهرها هم که به  شهروندان این کالن

ها،  خانه وجود وزارت. نمایند یابند، استفاده می شهرها حضور می گردشگري، استفاده از خدمات پزشکی و غیره در آن کالن

هاي تئاتر و  ها، سالن ها، کتابخانه ، مراکز تجاري بزرگ، مراکز و دفاتر صنایع، نمایشگاهآنهاا و یا دفاتر نمایندگی ه خانه سفارت

از طرف دیگر  ،کشور شهرها از یک طرف و ساختار سیاسی متمرکز ها و امکانات تفریحی و سایر خدمات در کالن نمایش، پارك

این بنابر). تمرکزگرایی شدید(پذیرد  شهرهاي عمده صورت ن در تهران و یا کالنهاي کال گیري سبب شده است که کلیه تصمیم

لذا . و حتی از سایر کشورها پذیرا هستند ها اناي را از سایر شهرست شهرها جمعیت قابل مالحظه در هر مقطعی از زمان کالن

 هزینه کلیه خدمات مالی تأمینبیان دیگر  به. گردد بخشی از خدمات ارائه شده در این شهرها در زمره خدمات ملی تلقی می

لذا . پذیر است و نه با مقوله عدالت سازگاري دارد اند نه امکان شهرها سکنی گزیده توسط شهروندانی که در کالن شهري

  .شهرها و شهرهاي بزرگ نیز کامالً توجیه پذیر است هاي کالن شهرداري بههاي دولت مرکزي  کمک پرداخت

از . کند خاصی توصیه می شرایطهاي محلی را در  ی نیز وجود دارد که کمک دولت مرکزي به دولتدالیلاما از سوي دیگر 

محلی و در نتیجه اتکاء براي افزایش درآمد از منابع ) ها شهرداري(توان به کاهش تالش مسئولین محلی  می دالیل،جمله این 

ها، سواالتی که مطرح  هاي دولت مرکزي به شهرداري کمک حال باید با توجه به ضرورت. هاي دولتی اشاره نمود به کمک

ها براي کسب درآمدي محلی مرتبط  ها را به تالش دولت محلی یا شهرداري توان این کمک شود این است که چگونه می می

  . ساخت

که تالش محلی براي کسب درآمد کاهش نیابد  اعطاء نمودها  ها را در صورتی به شهرداري توان کمک می ،بطور مشخص

براي این منظور الزم است که . و تنها با افزایش درآمدهاي محلی به سطح معینی، کمک دولت مرکزي به شهرداري قطع گردد

توان براي  به بیان دیگر می. یک سیاست تشویقی براي افزایش تالش دولت محلی یا شهرداري براي کسب درآمد طراحی کرد

اي تعیین و سپس براي تشویق  هاي دولتی را براي از بین بردن نابرابري منطقه اطق محروم در ابتدا سطح معینی از کمکمن

. محلی افزایش داد يها ها را تنها در صورت تحقق تالش مقامات محلی براي تالش در جهت کسب درآمد محلی میزان کمک

  .هاي درآمدهاي پایدار نباشد دور از ویژگیه در درآمدهاي محلی ب اما به هر حال باید دقت داشت که هرگونه افزایشی

این . باشد ها می هاي بالعوض دولتی به شهرداري بررسی تجربیات شهرها در کشورهاي مختلف گویاي وجود کمک

) 2(ره شما جدول. حال توسعه قابل رویت است ریافته و هم در شهرهاي کشورهاي د ها هم در شهرهاي کشورهاي توسعه کمک

هاي را در چند شهر منتخب بصورت  هاي بالعوض دولتی به شهرداري شامل کمک ،ها سهم منابع مختلف درآمدي شهرداري

  .اي به نمایش گذاشته است مقایسه
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 )درصد(هاي برخی شهرهاي منتخب جهان   مالی هزینه تأمینهاي دولتی در  سهم کمک - 2 جدول

  شهر  هاي دولتی سهم کمک  شهر
هاي  کمکسهم 

  دولتی

  21  کپنهاگ  68  استانبول

  21  پراگ  67  وین

  18  پوسان  55  لندن

  14  مونترال  46  بارسلون

  10  توکیو  46  آمستردام

  9  ملبورن  39  برلین

  5  سئول  32  آتن

  4  هلسینکی   30  بوداپست 

  4  استکهلم  24  تورنتو

Financial year :Tokyo,  Seoul,  Budapest (2003),  Istanbul, Toronto,  Prague, Barcelona, Copenhagen  (2004), Athens, Berlin,   

Helsinki,  Melbourne , Stockholm (2005), Amsterdam, Vienna (2006) 

Source: OECD (2006), Competitive Cities in a Global Economy, OECD Publishing, Paris. 

  

بسیار  ،هاي شهرهاي منتخب دولت به شهرداري ییگردد، ارقام اعطا می مشاهده) 2(جدول شماره که در  طوري همان

یا پذیرفته شده نیست و یا دلیلی براي  ،یییا خوداتکا ییاي تحت عنوان خودکفا باشد و در این راستا پدیده قابل مالحظه می

سوق داده و  کامل ییسمت خودکفاها را به  ی که برشمرده شد دولت نباید شهرداريدالیللذا به . هاي دولتی نیست عدم کمک

گردد که شهرها به سمت کسب  اصرار بر این امر سبب می ؛کننده منابع ملی خود باشند تأمیناز آنان بخواهد خود بطور کامل 

شهرهاي بزرگ کشور شاهد  کالن نمونه آن را در. داشتن شهرها نداشته باشد درآمدهایی روي آورند که ضمانتی براي سالم نگه

ثر از اقالمی أهاي کشور مت و همانطور که در صفحات قبل ارائه شد در حال حاضر بخش عظیمی از درآمد شهرداري هستیم

  . دهد بیشتر شهرها را در معرض تهدید و تخریب از جهات مختلف قرار می ،آنهاك کسب رهستند که تدا

دولت  ییهاي اعطا ذکر شده به کمک دالیل هکوچک بودن یا بزرگ بودن ب ازنظر  هر چند که شهرهاي کشور صرف

ها حرکت  شهرداري ییهاي اخیر به سمت و سوي خودکفا طی دهه ،نیازمندند، اما باید توجه کرد که سیاست وزارت کشور

بر ها  و لذا شهرداريها بسیار ناچیز و در بسیاري از مواقع تقریباً صفر بوده است  شهرها از این کمک و سهم کالننموده است 

رغم اینکه  د اطمینانی به افزایش یا ماندگاري این درآمدها داشته باشند و علیتوانن االصول نمی علیموجود  شرایطاساس 

ها در کشورهاي دیگر جهان  نظر مبانی نظري و هم از نظر عملی کامالً توجیه دارد و دریافت این کمک زپرداخت این اقالم هم ا

اما در ایران با توجه به نگرش دولت به مبانی مالیه عمومی شهرها، این  ؛پذیرد ت میاعم از توسعه یافته و در حال توسعه صور

  .توانند پایدار ارزیابی گردند درآمدها هم نمی

  مالی شهرها تأمیناستقراض و نقش بخش خصوصی در  - 

سسات اعتباري و همچنین مشارکت بخش خصوصی در تولید و تهیه ؤها و نهادهاي مالی و م استقراض از بانک

یش نیز اشاره گردید با افزا همانطور که قبالً. ها است مالی شهرداري تأمینکارهاي  هاي مورد نیاز شهرها از دیگر راه زیرساخت

ه کردن نیازها از محدوده مالی به منظور برآورد تأمینو مسأله ها در مناطق شهري  ساختتقاضا براي خدمات عمومی و زیر

ها مرتباً درصدد هستند تا طیف وسیع تر  هاي محلی یا شهرداري دولت. رود ها دولتی فراتر می عوارض و فروش خدمات و کمک

ها به رغم درآمد  در عین حال دولت. هاي کالبدي را در شهرها فراهم سازند وکیفیت بیشتري از خدمات اجتماعی و زیرساخت

هاي  دولتبار  اما حجیم کردن. ها، ناگزیرند این نیازها را برطرف نمایند هیداي از موارد به دلیل سطح باالي ب ارهناکافی و در پ

هاي دولتی که  و شرکت ها سازمانشود و بسیاري از  ها می مرکزي و محلی اغلب منجر به ناکارآمدي عرضه خدمات و زیرساخت

هاي  مشکالت ایجاد شده براي نظام .کنند میدرآمد براي دولت، تولید هزینه  بجاي تولید ،ندا فعالدر ارائه خدمات شهري 
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تر در عرضه  وه دیگري را در ایفاي نقش فعالقتا امکانات بال گردد سبب می ،شهري و بخصوص در کشورهاي در حال توسعه

ها و خدمات  از جمله راه هاي کالبدي خدمات عمومی از قبیل بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل و همچنین زیرساخت

کارهاي  در این راستا اسقراض یکی از راه. هاي فاضالب و دفع مواد زائد را مورد ارزیابی قرار دهند برق، آب و تلفن، شبکه

  . هاي مختلف صورت پذیرد تواند به صورت هاي استقراضی می روش .شناخته شده است

  گذاري بخش خصوصی شارکت و سرمایهم - 

هرچند بحث . دهد هاي شهري فشار مالی را کاهش می گذاري در زیرساخت بخش خصوصی از طریق سرمایهدر این روش 

هاي عمومی و زیربنایی داراي موافقین و مخالفان متعددي  مشارکت بخش خصوصی در برخی از فعالیت ییسودمندي و کارا

تواند نقش  می ،هاي بخش خصوصی گذاري اسب سرمایهمن شرایطاما با این حال بسیاري از شواهد دال بر این است که در  ،است

ها از یک  هاي شدید مالی شهرداري بطور خالصه محدودیت. هاي شهري ایجاد نماید مهمی را در گسترش خدمات و زیرساخت

ي غیر دولتی و ها سازمانضرورت مشارکت بخش خصوصی،  ،گذاري دولتی از سوي دیگر هاي سرمایه طرف و ناکارآمدي شرکت

  .نماید ارائه خدمات براي شهرها توجیه می ییزارهاي مالی را در کارابا

  :هاي زیر انجام گیرد تواند به صورت ها می هاي مورد نیاز شهرداري هاي استقراض و مشارکت در طرح روش

 هاي غیردولتی گذاري بخش خصوصی و تشکل مشارکت سرمایه -

 انتشار اوراق مشارکت -

 مالی داخلی و خارجی ها و نهادهاي استقراض از بانک -

  14هاي توسعه شهري ها و صندوق هاي تخصصی شهرداري بانک -

ــأمینکارهــاي  از دیگــر راه ،گــذاري و مشــارکت بخــش خصوصــی  ســرمایه ــالی شــهرداري ت . باشــد هــاي کشــور مــی م

بـاال   ییتـرین آن کـارا   داراي ویژگـی و خصوصـیات اسـت کـه عمـده      ،عملکرد بخش خصوصـی در مقایسـه بـا بخـش دولتـی     

ــوع اســت  و ــابع متن ــه من ــهرداري  . دسترســی ب ــتفاده ش ــه اس ــانی در زمین ــده جه ــت تجــارب ارزن ــش  هــا از ظرفی ــاي بخ ه

  .15باشد هاي خدمات شهري موید این موضوع می خصوصی در جهت اجراي پروژه

ها به  این تشکل. ها مشارکت نمایند هاي عمرانی و زیرساختی شهرداري هاي غیردولتی قادرند که در انجام پروژه تشکل

قادرند که  ،اي که در بین مردم بویژه در مناطق محلی و بومی دارند خاطر دارا بودن اطالعات کافی و نفوذ قابل مالحظه

ها وجود دارد  در ایران نیز پتانسیل ایجاد این تشکل. ها را ارائه نمایند هاي شایانی در تهیه منابع مورد نیاز برخی از پروژه کمک

اي مسائل  ارهپاي از مسائل و از جمله عدم وجود بسترهاي قانونی مناسب همچنین ضعف  پاره دوجو هرچند که به علت

  .هاي قابل قبولی ندارند فعالیتدر حال حاضر ها  فرهنگی مشارکت، این تشکل

  انتشار اوراق مشارکت - 

فروش انتشار اوراق مشارکت و ایجاد . هاي مردمی است گیري از کمک هاي بهره از دیگر شیوه ،انتشار اوراق مشارکت

ي مالی گامی صحیح و ها سازمانها و یا  این اوراق توسط بانکهاي تشویقی اقتصادي براي خریداران و تضمین بازخرید  انگیزه

رها تجربه گردیده و نتایج در بیشتر کشو  تقریباً ارائه این اوراق. ها خواهد بود مالی شهرداري تأمینمطلوب در جهت 

در ایران هم اوراق مشارکت طرح نواب توسط شهرداري تهران با مشارکت شبکه . 16آمیزي را به همراه داشته است موفقیت

مردم ت مشارک يها بانکی، انتشار اوراق مشارکت طرح حضرت عبدالعظیم و اوراق مشارکت طرح توسعه بازار غرب تبریز از مثال

  .گردد ساختی شهرداري محسوب میهاي زیر و بخش خصوصی در طرح

                                                        
14

  1382ای و قطمیری  شرزه
15Hirashima (2004), Anderson (2000), Bahl (1992) and Seigh(2000) 
16

Public Private Partnership (2001) 
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 ها و نهادهاي مالی داخلی و خارجی استقراض از بانک - 

توانند بخشی از وجوه مورد نیاز را به  می ،و زیرساختی شهري ییهاي زیربنا ها به منظور انجام پروژه بطور کلی شهرداري

المللی فراهم  تواند از بازارهاي داخلی و بین این وجوه می. تجاري دریافت نمایند يها بانکسسات ملی بویژه ؤاز م  شکل وام

توانند از جریان  باشند و تنها می مدت میها بلند ؛ اول اینکه این قبیل واماین نوع تسهیالت داراي دو مشخصه هستند. گردد

منابع  تأمیننده از نظر مالی توانمند و از تجربه کافی در زمینه ده سسه وامؤباید م وجوه حاصله از پروژه پرداخت گردند، لذا می

تواند از  ها ي شهرداري می بدین ترتیب منابع مالی پروژه. 17هاي که داراي تعهدات وسیع هستند برخوردار باشد مالی پروژه

المللی ترمیم و توسعه  ه بانک بینتوان ب براي مثال می. گردند تأمیناي  اي منطقه ي توسعهها بانک و المللی سسات بینؤطریق م

)IBRD18( ،المللی سسه توسعه بینؤم)IDA19(المللی  سسه مالی بینؤ، م)IFC20( ، بانک توسعه آسیا)ADB21 ( و بانک توسعه

IDB(اسالمی 
 .کننده مالی براي تولید زیرساختارهاي شهري اشاره نمود تأمینبه عنوان نهادهاي ) 22

الذکر نیازمند به حمایت دولت خواهد بود تا امکان و ظرفیت چنین  یابی به بازارهاي مالی فوق الزم به ذکر است که دست

بدیهی است که بسترسازي قانونی و ایجاد امکانات دسترسی به بازارهاي مالی توسط . ها فراهم سازد براي شهرداري رادسترسی 

ضعف و ناتوانی ساختارهاي  دالیلاین امکان براي شهرهاي کوچک و متوسط به  هر چند. باشد ساز می دولت بسیار چاره

شهرهاي کشور قادرند که با ورود به بازارهاي مالی جهانی به  اما شهرهاي بزرگ و کالن ،اقتصادي این شهرها اندك است

ن موضوع به شهرهاي دیگر و ایجاد تر نمودن دایره شمول ای بهر حال وسیع. هاي مورد نیاز خود دسترسی پیدا نمایند سرمایه

ها براي مبادرت به اخذ تسهیالت از بازارهاي مالی داخل و خارج از کشور یک سیاست مطلوب ارزیابی  انگیزه در شهرداري

  .گردد می

ها و نهادهاي مالی داخلی و خارجی، انتشار اوراق  هرچند که مقوله استقراض مشتمل بر دریافت تسهیالت از بانک

ثر واقع شود و منابع مورد نیاز ؤها م تواند در کاهش فشارهاي مالی بر شهرداري می ،و مشارکت بخش خصوصیمشارکت 

ها اصوالًٌ در بلندمدت  نماید، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که شهرداري تأمینها را در یک حد معین  شهرداري

ي ها ناخاص اقتصادي و یا بحر شرایط تأثیرتوانند براین منابع درآمدي اتکاي قابل اطمینانی را داشته باشند چرا که تحت  نمی

لذا پایدار بودن این اقالم در بلندمدت تا حدودي . این منابع مالی فراهم است امکان حذف و یا کاهشسیاسی  شرایطو با مالی 

باید به این موضوع توجه کنند که ضمانتی براي همیشگی  ،نمایند ها که از این خدمات استفاده می قابل تأمل است و شهرداري

  .بودن این اقالم وجود ندارد

  بهاي خدمات شهري و درآمدهاي موسسات انتفاعی - 

طور که  همان. فروش خدمات به شهروندان، سازمان و نهادهاي موجود در شهر است ،ها ارياز دیگر منابع درآمدي شهرد

بنابراین دریافت تعرفه . ها وظیفه تولید و ارائه خدمات شهري و کاالهاي عمومی محلی را به عهده دارند مطرح گردید شهرداري

البته اشکال اساسی در تعریف تعرفه و . ها به شمار آید شهرداريتواند منبع درآمدي براي  و بهاي این قبیل خدمات و کاالها می

ریزي  هاي بودجه هاي صادر شده توسط وزارت کشور و در فرم نامه و دستورالعمل نییهر چند در آ. بهاي خدمات شهري است

هاي  ییامر نیز نارساولی این  ،سسات انتفاعی شهرداري وجود داردؤها فصلی تحت عنوان بهاء خدمات و درآمدهاي م شهرداري

ثر بر نیازهاي مالی و ؤاما از سوي دیگر موضوع عوامل م. سازد موجود در تدقیق موضوع و شیوه تعیین تعرفه را برطرف نمی

بایستی در  هاي هرگونه محاسبه و تعیین بهاي خدمات شهري می فرض خدماتی شهري رویکرد دیگري است که به عنوان پیش

در بخش  ،بندي موضوعی نماییم تقسیم »هت عرضهج«و » جهت تقاضا«این عوامل را در دو بخش چنانچه . نظر گرفته شود

                                                        
17Angelis, Johnson & Kaczmarski (2002) 
18

International Bank for Reconstruction and Development 
19International Development Association 
20

International Finance Corporation 
21

Asian Development Bank 
22

Islamic Development Bank 
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شهري، نظام کاربري   اندازه رشد جمعیت، قلمرو جغرافیایی شهر، سطح توریع درآمد خانوارها، نظام حمل و نقل» جهت تقاضا«

شهري، استانداردهاي خدمات شهري، سطح  نیز قلمرو شهرداري، پوشش جمعیتی و خدمات» جهت عرضه«اراضی و در بخش 

  .گیرند ها آن قرار می و شرکت ها سازمانفنی و تخصصی شهرداري و  ییهاي تولیدي، نرخ تورم، کارا نهاده  قیمت

ها نظري و عملی اثرگذار بر تعیین نوع و بهاي  ترین پایه ترین و اساسی مهستند که مه این عوامل در واقع موضوعاتی

ها با  موضوعی که در حال حاضر به دلیل فضاي حاکم بر محدوده و قلمرو وظایف شهرداري. اهند بودخدمات شهري خو

  .هاي بنیادین مواجه هست یینارسا

ها وظیفه تولید و ارائه خدمات و کاالهاي عمومی محلی را بر عهده بگیرند، نظام درآمدي خود را بر این  اگر شهرداري

مند، پویا و مطلوب خواهد رسید و طبیعی است اگر مدیریت شهري به  به چهارچوبی نظامگذاري نمایند،  گونه خدمات پایه

گرانه در حیطه وظائف دولت یا  بپردازد و قلمرو وظائف خود را به گسترش غیرمطلوب و مداخله آنهاتعیین و تعریف دقیق 

مندي در کسب درآمدهاي پایدار  قی و نظاممنط شرایطتوان امیدوار بود تا  می افزایش ندهد،هاي دولتی و یا خصوصی  نهاد

توان به  این خدمات می ترین مهماز . پذیري نیر برخوردار هستند این درآمدها از خصیصه سالم بودن و تداوم. داشته باشد

به ، خدمات ارائه شده به بخش مسکن و زمین، خدمات ارائه شده ییهاي اجرا هاي محلی و دستگاه خدمات ارائه شده به نهادي

هاي تجاري و  بخش حمل و نقل، خدمات ارائه شده در جهت ارتقاي کیفیت زندگی شهري و خدمات ارائه شده به بخش

  .بازرگانی نام برد

  و ارائه پیشنهادات گیري نتیجه ،بندي جمع - 

ــهرها ــی      ،ش ــار م ــیم ک ــاعی و تقس ــوالت اجتم ــز تح ــاري و مرک ــادالت تج ــز مب ــوان مراک ــه عن ــند ب ــهرها . باش در ش

بـه بیـان دیگـر اقتصـاد     . بخشـند  هـا و سـاماندهی اقتصـادي را تکامـل مـی      هـاي متفـاوتی از فعالیـت    ت تولیدي شـکل مناسبا

یکـم از اهمیـت و نقـش      و  کـه ایـن رابطـه طـی قـرن بیسـتم و بیسـت        ؛شهري در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا اقتصـاد ملـی اسـت      

رسـانی،   شـبکه گسـترده حمـل و نقـل، شـبکه آب     وجـود زیرسـاختارهاي شـهري از قبیـل     . بیشتري برخوردار گردیده اسـت 

هــاي اقتصــادي، اجتمــاعی و سیاســی و وجــود  گیــري مخــابرات و توســعه معــابر عمــومی و همچنــین مراکــز اصــلی تصــمیم 

گسـترش شـهرها ضـمن    . اي دارنـد  قابـل مالحظـه   تـأثیر ، عـواملی هسـتند کـه در اقتصـاد ملـی و رشـد آن       سایر مراکز مهـم 

زنــدگی شـهروندان و ایجــاد بســترهاي مناسـب در زمینــه تولیــد و مبادلـه کاالهــا و خــدمات     ایجـاد امکانــات مناسـب بــراي  

  . مشکالت بسیاري را به همراه داشته است

ــهرها، وســیع  ــت ش ــا گســترش جمعی ــه   ب ــل مالحظ ــزایش قاب ــایی آن، اف ــاد جغرافی ــدن ابع ــر ش ــراي  ت اي در تقاضــا ب

ــابع مــالی صــرف توســعه   گــردد و در نتیجــه خــدمات شــهري و کاالهــاي عمــومی ایجــاد مــی  بخــش بســیار بزرگــی از من

امــا . گــردد مــی...) هــا و  ، معــابر عمــومی، فضــاي ســبز، حمــل و نقــل عمــومی، پــاركهــا ناخیابــ(هــاي شــهري  زیرســاخت

ــه  شــهرداري ــأمینهــا معمــوالً قــادر ب ــه نیازهــا و تقاضــاهاي روزافــزون شــهروندان   ت ــراي پاســخگویی ب منــابع مــالی الزم ب

  . نیستند

بــر . هـا، پایــداري منــابع درآمــدي اســت  مـالی و اصــالح منــابع مــالی شــهرداري  تــأمینئز اهمیــت در بحــث نکتـه حــا 

ــه ــاس نظری ــهري   اس ــدار ش ــدهاي پای ــاي اقتصــادي درآم ــداوم  ،ه ــه ت ــد از دو خصیص ــذیري  بای ــالم  وپ ــوب(س ــودن ) مطل ب

بـوده و بـراي   ) اتکـاء (ابـل حصـول   پذیري بدین مفهوم اسـت کـه اقـالم درآمـدي بایـد در طـی زمـان ق        تدام. برخوردار باشند

بـه بیـان  دیگـر پایـه اصـلی ایجـاد کننـده ایـن قبیـل درآمـد بایـد            . هـاي الزم را انجـام داد   ریـزي  یابی آن بتوان برنامه دست

 تــی ایــن درآمــدها قابــل حصــولآهــاي  ده تــا بتــوان اطمینــان یافــت کــه در ســالطــی زمــان از ثبــات نســبی برخــوردا بــو

ــر  . ندهســت ــه ه ــه ب ــل تحــوالت اقتصــادي، بحــر چنانچ ــی از قبی ــا نادلیل ــانات  ه ــررات و نوس ــوانین و مق ــر ق ــود، تغیی ، رک

  .قابل اتکاء نبوده و خصیصه اول پایداري را ندارند ،اقتصادي این درآمدها حاصل نگردند

ایـن ویژگـی بـدین    . اسـت  آنهـا تـوان متصـور شـد، سـالم و یـا مطلـوب بـودن         ویژگی دوم که براي درآمدها پایدار مـی 

همـراه بـا    آنهـا لـذا اقالمـی کـه وصـول     . مفهوم است که حصول و کسب این درآمدها سـبب تخریـب فضـاي شـهري نگـردد     
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سـازند و جـزو اقـالم درآمـدي      زنـدگی را بـراي شـهروندان بـا تهدیـد مواجـه مـی        شـرایط کیفـی شـهر اسـت     شرایطکاهش 

یافتـه و چـه در کشـورهاي در حـال      وسـعه هـا چـه در کشـورهاي ت    در بررسـی مالیـه شـهرداري   . گـردد  پایدار محسـوب نمـی  

متاسـفانه مطالعـات انجـام شـده     . باشـند  توسعه  اقالم درآمدي متعددي وجـود دارد کـه برخـی پایـدار و برخـی ناپایـدار مـی       

ســهم درآمــدهاي ناپایــدار قابــل مالحظــه  ،حــاکی از آن اســت کــه در بیشــتر کشــورهاي در حــال توســعه از جملــه ایــران 

هـاي دولـت مرکـزي، حرکـت      کـاهش کمـک   اي این موضوع وجـود دارد کـه از جملـه مـی تـوان بـه      متعددي بر دالیل. است

هـاي خصوصـی    و تشـکل  هـا  سـازمان هـاي مـالی، عـدم وجـود      ، ضعف بنیـه نهادهـا و تشـکل   ها يشهردار ییبه سوي خوداتکا

ــه ــعف         عالق ــی، ض ــارکت مردم ــود مش ــدم وج ــهري، ع ــومی و ش ــدمات عم ــا و خ ــه کااله ــد و ارائ ــه تولی ــد ب ــدیریت من م

 تهـاي شـهري، ناکارآمـد بـودن قـوانین و مقـررا       هـا در دریافـت عـوارض نوسـازي و مالیـات برمسـتغالت و زمـین        شهرداري

  .الوصول بودن عوارض ساختمانی و جرائم اشاره نمود ها و سهل شهرداري

ظـار نیسـت کـه در    هـاي آن اشـاره گردیـد، دور از انت    بـه درآمـدهاي ناپایـدار کـه نمونـه      هـا  يدر صورت اتکاي شهردار

، محـیط زیسـت شـهري و ارائـه خـدمات و کاالهـاي       هـاي فضـاي شـهري    بلندمدت شـهرها بـا معظـالت بسـیاري در زمینـه     

بـر بـوده و خسـارت     کـه در پـاره اي از مـوارد حـل ایـن مشـکالت بسـیار غـامض، هزینـه          بطوري؛ عمومی شهري روبرو گردد

آثـار زیـان بـار ایـن نـوع نگـرش و کسـب         تـرین  مهـم . زیادي به شهروندان وارد می سـازد کـه جبـران ناپـذیر خواهنـد بـود      

شــهرهاي  سـایر کــالن  از جملــه در شـهر تهــران و  ، ســاخت و سـاز و آلــودگی شـهرها  تــوان در تـراکم  درآمـد ناپایــدار را مـی  

  .کشور مشاهده نمود

اي دارنـد   هـا نیـاز بـه منـابع مـالی قابـل مالحظـه        به منظور تولید کاالهـا و خـدمات مـورد نیـاز شـهروندان، شـهرداري      

. هـاي دولتــی قابـل حصـول اســت    ، فـروش خـدمات، اســتقراض و کمـک   )مالیــات(کـه بطـور کلـی بــه چهـار روش عـوارض      

ریـزي منســجم و در چهـارچوب نقشـه جـامع شــهر و      ایـن اسـت کــه بـا یـک برنامـه      هـا  يمولفـه بـراي شــهردار   تـرین  مهـم 

  . مدهاي پایدار حرکت نمایدآاي از در بینی گسترش تقاضاهاي شهري به سوي کسب ترکیب مجموعه پیش

هـاي ناشـی از عـوارض     بـر درآمـد  ي سـنواتی خـود صـرفاً    هـا  ها کشـور در تنظـیم بودجـه    اکثر قریب به اتفاق شهرداري

هـاي بعـدي قـرار     و بقیـه منـابع درآمـدي خـود را در رده     مـدي مسـتمر تکیـه دارنـد    آهـا بصـورت در   و ساز و جریمـه  تساخ

هـا بـر درآمـدهاي اتفـاقی چـون جـرائم،        که اشاره گردیـد متاسـفانه در دو دهـه اخیـر تکیـه شـهرداري       همانطوري. دهند می

مـدهاي حاصـل از تغییـر کـاربري افـزایش یافتـه       آرکمسیون مـاده صـد، وجـوه حاصـل از جـرائم و تخلفـات سـاختمانی و د       

ــر درآمــدهاي شــهرداري . اســت ــدوین و   دلیــل چنــین رونــدي در فضــاي حــاکم ب ــه تنگناهــاي موجــود در ت هــا در اصــل ب

  . ستها نیازهاي مالی شهر با چنین منابعی براي شهرداري تأمینتصویب عوارض عمومی و عدم 

دولـت مرکـزي، بایـد گفـت کـه هـر چنـد دولـت در مـواردي بـویژه در           هـا از وزارت کشـور و    در زمینه دریافت کمـک 

امـا نگـرش کلـی     ،نمایـد  رهاي بـزرگ و کـالن شـهرها مـی    هاي حمـل و نقـل شـهري اقـدام بـه اعطـاء کمـک بـه شـه          طرح

هـا خـود قـادر بـه تغییـر       بطـور کلـی شـهرداري   . هـا اسـت   شـهرداري  ییبه سمت و سوي اسـتقالل مـالی و خوداتکـا   حرکت 

بهـر حـال بـه    . این قلم درآمدي نیستند و افزایش ایـن کمـک و پایـداري آن منـوط بـه نگـرش وزارت کشـور و دولـت اسـت         

 طشـرای هـا بـر ایـن منبـع درآمـدي در       توانـد پایـدار تلقـی گـردد و تاکیـد شـهرداري       ذکر شده این منبع درآمدي نمی دالیل

  .ساز نیست فعلی چندان چاره

عملکــرد بخــش . باشــد هــا مــی منــابع مــالی شــهرداري تــأمینهــاي  گــذاري و مشــارکت مردمــی از دیگــر راه ســرمایه

بــاال و دسترســی بــه منــابع  ییتــرین آن کــارا خصوصــی در مقایســه بــا بخــش دولتــی داراي خصوصــیاتی اســت کــه عمــده 

قــادر اســت کــه  ییهــاي زیربنــا خــدمات شــهري و انجــام پــروژهمشــارکت بخــش خصوصــی در تولیــد . مــالی متنــوع اســت

  . خدمات زیرساختی مورد نیاز را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر در اختیار شهروندان قرار دهد

ایـن امـر کـه    . باشـد  منـابع مـالی جدیـد مـی     تـأمین هاي خـارجی گزینـه دیگـري در جهـت      استفاده از تسهیالت بانک

هـا فـراهم    هـاي مـالی را بـراي شـهرداري     فرصـت کـان ایجـاد   ي درآمـدزا و اقتصـادي ام  هـا  رحرفـی طـ  با حمایت دولت و با مع
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شـهرهاي بــزرگ   هــاي بـزرگ و کــالن  شـهرداري . باشــد هــاي دسترسـی بــه بازارهـاي مــالی مـی    سـازد و از دیگــر گزینـه   مـی 

امـا بایـد ایـن موضـوع را     . یابنـد ي مـالی مـورد نیـاز خـود دسـت      هـا  سـرمایه  هقادرند که با ورود به بازارهاي مالی جهـانی بـ  

تواننـد بـر ایـن منـابع درآمـدي اتکـاء داشـته باشـند؛ چـرا کـه تحـت             بلندمدت نمـی  رها اصوالً د در نظر گرفت که شهرداري

سیاســی امکــان حــذف یــا کــاهش ایــن منــابع وجــود دارد، لــذا  شــرایطي مــالی و یــا تحــت هــا نااقتصــادي و بحــر شــرایط

  .مل استأتا حدودي قابل ت پایدار بودن این منبع درآمدي

. تواننـد درآمـدي کسـب نماینـد     نیـز مـی   آنهـا کننـد و از فـروش    خـدمات متعـددي را در شـهر ارائـه مـی      ها، شهرداري

موضـوع  . ایـن قبیـل خـدمات اسـت    ) تعرفـه (البته موضوع قابل طرح در ارتباط بـا فـروش خـدمات چگـونگی تعیـین قیمـت       

توانمنــدي مــالی (شــد جمعیــت، چگــونگی توزیــع درآمــد در بــین خانوارهــا تعیــین تعرفــه بــه عوامــل متعــددي از جملــه ر

. هـاي تولیـد، نـرخ تـورم و اسـتانداردهاي خـدمات تولیـدي بسـتگی دارد         ، قلمرو جغرافیـایی شـهرها، قیمـت نهـاده    )خانوارها

  .بهاي خدمات شهري است نهاي نظري و عملی تعیی ترین پایه این عوامل در واقع اساسی

زیـر   یـی راهکارهـاي اجرا  پیشـنهادات و   مطالـب ارائـه شـده و تجربیـات جهـانی در ایـن زمینـه مـی تـوان         با توجه به 

  :را مورد تاکید قرار داد

ــهرداري    -1 ــد ش ــزایش درآم ــور اف ــه منظ ــدار    ب ــد پای ــدهاي جدی ــاد درآم ــا و ایج ــه   ،ه ــد ب بای

  :محورهاي اساسی زیر توجه اساسی داشت

 بازنگري و اصالح نظام درآمدها 

  ریزي اصالح نظام بودجهبازنگري و 

 بازنگري و اصالح نظام مالی و حسابداري 

 ها بازنگري و اصالح نظام مدیریت شهرداري  

هـا از طریــق وضــع عــوارض، ابتــدا بایــد بــه   هــاي افــزایش درآمــد شــهرداري در زمینـه قابلیــت  -2

، اصـل کفایـت و اصـل    ییجـو  مند و اصول اولیه وضـع عـوارض از قبیـل رعایـت عـدالت، اصـل صـرفه        مبانی نظام

ایـن مـوارد مبـانی تـدوین و وضـع عـوارض محلـی اسـت کـه در گـام           . در درآمـد توجـه نمـود   ) پایـداري (ثبات 

هـایی هسـتند کـه در ماهیـت      ایـن عـوارض ظرفیـت    تـرین  مهـم . اول باید توسـط مـدیران شـهري لحـاظ گـردد     

هــاي  دول از مقــررات طــرحهــا بــدون عــ تــوان انتظــار داشــت کــه شــهرداري قــانون نوســازي وجــود دارد و مــی

گـردد کـه در    اضـافه مـی  . با وصول این عوارض بـه افـزایش درآمـدهاي خـود نائـل آیـد       ،توسعه و عمران شهري

ــوارض مســتغالت ظرفیــت  ــوبی وجــود دارد  مبحــث عــوارض نوســازي و ع ــل اتکــاء پایــدار و مطل ــاي قاب ــ. ه ه ب

هـاي بـالقوه    زي و اسـتفاده از ظرفیـت  یابی بـه درآمـدهاي قابـل مالحظـه حاصـله از عـوارض نوسـا        منظور دست

نیازهـایی وجـود دارد کـه در مبنـاي تعیـین میـزان عـوارض بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد              این منبع درآمدي پیش

  :که عبارتند از

 تعیین قیمت روز امالك 

 ایجاد بانک اطالعات امالك و مستغالت 

 سازي نظام تخصیص و وصول بهینه 

 سازي مبناي محاسبات شفاف 

 ها  هاي شهرداري سازي درآمدهاي و هزینه شفاف  

هــاي  گــذاري هــا، ســرمایه ي زیرســاختاري شــهرداريهــا منــابع مــالی طــرح تــأمینمنظــور ه بــ -3

ــرد  ــورت گی ــد ص ــبی بای ــندوق  . مناس ــون ص ــالی همچ ــاي م ــاد نهاده ــهرداري  ایج ــترك ش ــاي مش ــا   ه ــا و ی ه

ایـن نهادهـاي مـالی قـادر خواهنـد بـود       . تواند در این زمینـه در دسـتور کـار قـرار گیـرد      هاي تخصصی می بانک

مـالی   تـأمین هـا، انتشـار اوراق مشـارکت بـه منظـور       گـذاري شـهرداري   هـاي سـرمایه   مالی طرح تأمیندر جهت 
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. هـا تـالش نماینـد    هـا از نظـام بـانکی و مـدیرت وجـوه مـالی شـهرداري        هـا، تضـمین تسـهیالت شـهرداري     طرح

قی اقتصـادي بــراي خریـداران و تضـمین بازپرداخـت وجــوه     هـاي تشـوی   فـروش اوراق مشـارکت و ایجـاد انگیــزه   

هـا خواهـد    منـابع مـالی شـهرداري    تـأمین گـامی صـحیح و مطلـوب در جهـت      ،این اوراق توسط نهادهاي مـالی 

در تجربیـات جهـانی نیـز بصـورت      ،پـذیرد  هـا صـورت مـی    هـا و شـهرداري   بانـک   این موضوع که با همکاري. بود

  .فراوان وجود دارد

هــاي  تــوان بیــان داشــت کــه بــه منظــور افــزایش مشــارکت ربیــات جهــانی مــیبــر اســاس تج -4

هــا  هــاي شــهري در گــام اول بایــد اصــالحات اساســی در وضــعیت مــالی شــهرداري بخــش خصوصــی در پــروژه

هـا تـا    یـابی بـه وضـعیت مـالی مناسـب بایـد سـطح کیفـی حسـاب          به بیان دیگر به منظور دسـت . صورت گیرد

در مرحلـه دوم بایــد  ). یـک نظـام حســابداري پاسـخگو   (المللـی ارتقــاء یابـد    نهـاي ملــی و بـی   سـطح اسـتاندارد  

 .سازد کنندگان سرمایه را نیز برآورده می تأمینیی نمود که معیارهاي مورد نظر ها اقدام به ارائه پروژه

 مبنـاي فـروش خــدمات  بـر  را عـالوه بـر مـوارد فـوق     نظـام درآمـدي خـود     بایـد  هـا  شـهرداري  -5

تـوان امیـدوار    مـی صـورت   و سعی در گسـترش ایـن نـوع خـدمات داشـته باشـند، در ایـن       ند گذاري نمای پایهنیز 

ایـن درآمـدها از خصیصـه تـداوم و     . یـد آمـدهاي پایـدار بوجـود    آمنـد کسـب در   منطقـی و نظـام   شـرایط بود که 

تـوان بـه خـدمات ارائـه شـده بـه نهادهـاي محلـی،          ایـن خـدمات مـی    ترین مهماز . سالم بودن برخوردار هستند

هاي اجرایـی، خـدمات ارائـه شـده بـه بخـش مسـکن و زمـین، خـدمات ارائـه شـده بـه بخـش حمـل و                دستگاه

ــه بخــش   ــه شــده ب هــاي  نقــل، خــدمات ارائــه شــده در جهــت ارتقــاي کیفیــت زنــدگی شــهري و خــدمات ارائ

  .تجاري و بازرگانی نام برد

تـوان بیـان داشـت بـه منظـور برخـورداري از درآمـدهاي پایـدار ضـروري اسـت            یدر نهایت مـ  - 6

. هـاي پایـداري سـنجید    را بـا مـالك   آنهـا گیـري اقـالم درآمـدي تعریـف و سـپس       که ابتدا ماهیت و نحوه  شکل

هــا بــراي ایجــاد و  سـالمت روحــی و جســمی شــهروندان و حفــظ کیفیــت محـیط شــهري و توســعه زیرســاخت  

ریـزي صـحیح و دقیـق در جهـت کـاهش وابسـتگی        در بلندمـدت نیـاز بـه برنامـه     ،وندانارائه خـدمات بـه شـهر   

 .باشد به درآمدهاي ناپایدار و حرکت به سمت اتکاء به درآمدهاي پایدار می
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