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 نوع مقاله: پژوهشي

 15/05/99پذيرش:  30/02/99دريافت: 

 ايان پژوه  حاضر با هدف ارزيابي وضعیت پايداري مناب  مالي و درآمدي شهرداري زنجان انجام شاده اسات. در   چكيده: 

(، به شناسايي 1387 - 1396ساله )در بازه زماني ده زنجان شهرداري درآمدي مناب  وتحلیلتجزيه و ارزيابي ضمن پژوه 

 -يشده اسات. روش تحقیاق در ايان پاژوه ، توصایف     اقدام بندي پايداري اين مناب  و رتبهمناب  درآمدي پايدار شهرداري 

ارزيابي میزان پايداري مناب  ماالي و درآمادي در    منظورساخته به  لذا از پرسشنامه محققپیمايشي، مقطعي و كاربردي است

نفار از   14هاي پايداري استفاده شاده اسات. جامعاه ماورد مطالعاه      اي به تفكیك هر يك از شاخصگزينهمعیار لیكرت پنج

امه از نظران مالیه شهرداري زنجان بود. براي تأيید پاياايي پرسشان  مديران و كارشناسان خبره درآمد مركز و مناطق و صاح 

از لحااظ پاياايي،   بود  7/0( بی  از 768/0شده )توجه به اينكه ضري  آلفاي محاسبهشاخص آلفاي كرونباخ استفاده شد و با 

جهت سنج  نرماال باودن مشااهدات از آزماون كولماوگروف      سنج  روايي، از روايي محتوا و صوري و  تأيید گرديد. براي

در دو قال  آمار توصیفي و  23نسخه  SPSSافزار از نرم ها،وتحلیل دادهي تجزيهدر نهايت برااسمیرنوف استفاده شده است. 

 فصاول عاوار    از ناشي استفاده گرديده است. نتايج اين پژوه  نشان دادند كه درآمد استیودنت( tآمار استنباطي )آزمون 

هاا جازو ناپايادارترين    داراياي  و هدايا و اعاناتشهرداري جزو مناب  درآمدي پايدار و  اموال و وجوه از حاصل عمومي و درآمد

گذرناماه،   نوساازي، عاوار    عاوار   آيد. در اين میان میانگین پايداري ردياف درآمادي  درآمدهاي شهرداري به حساب مي

 سااير  و ساواري  خودروهااي  ساالیانه  رسمي، عاوار   اسناد پروانه، عوار  صدور حق و پیشه و كس  هايپروانه بر عوار 

بار   مالیاات  قاانون  38 ماده الف بند)خدمات  ارائه و كاال بر فروش تأسیسات، عوار  و هاساختمان االجارهقلیه، مالوسايل ن

، بیشاتر  (افزودهبر ارزش مالیات قانون 39 ماده 2 تبصره موضوع) متمركز وصولي عوار  از هاشهرداري سهم و (افزودهارزش

 حاذف  ها، عوار  و جريمهغرامت و شهري اشجار قط  اما درآمدهاي ناشي از جريمهباشد. از ساير مناب  مالي و درآمدي مي

 صاد و جارايم   مااده  كمیسایون  معبر، جريماه  سد آمدگي، جريمهپی  و بالكن بر تراكم، عوار  مازاد بر پاركین ، عوار 

 باشند.  جزو مناب  درآمدي ناپايدار شهرداري مي ساختماني، تخلفات

 تأمین مالي، درآمد پايدار، توسعه پايدار شهري، شهرداري زنجانواژگان کليدي: 

 JEL :N85, Q01, P24, G32, D92بندي طبقه

 yeganegi@iauz.ac.ir* نويسنده مسئول: 

 17-30 ،((32 پیاپي)4)8 شهري، مديريت و اقتصاد علمي فصلنامه

 www.iueam.ir 

، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمايه در 
Ensani ،RICeST ،Civilica 

 فصلنامه علمي  2345-2870شاپا: 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -1

ه موجا  بناد   ب هاشهردارياستقالل مالي  بر تأكید

و تااأمین  1362قااانون بودجااه سااال    52ب تبصااره 

بادون   هااي عمراناي  هاي پروژههاي جاري و هزينههزينه

بیناي راهكاار ياا تاأمین     پی و عدم اتكا به دولت مركزي

مناااب  درآماادي جانشااین منجاار بااه اياان گرديااد كااه   

 ناساالم  و ناپايادار  باه درآمادهاي   تدريج به هاشهرداري

 درآمادها  ايان  سوء تبعات به آنكه بدون شوند، متوسل

هاا از  رغم استفاده شهرداريكنند. با وجود اين علي توجه

همان مناب  درآمدي ناسالم، در حاال حاضار باا مشاكل     

 فقدان درآمدجدي كمبود مناب  درآمدي مواجه هستند. 

ه خادمات  ئا ناه تنهاا امكاان ارا    هاا كافي براي شاهرداري 

دهااد، بلكاه   كاه  ماي  يت شهري رامناس  براي مدير

 باا  هااي شاهري را  برناماه  و هاا طرح اساساً اجراي تمامي

(. 1392)زياري و همكاران،  ساخت مشكل مواجه خواهد

هااي  درآمدهاي شهر و شاخص بینبه عبارتي از آنجا كه 

دارد، در توسعه پايدار شهري، همبساتگي باااليي وجاود    

روند پايداري يا ناپاياداري درآمادهاي شاهرداري،     نتیجه

هااي توساعه پايادار شاهري     طور مستقیم بار شااخص  هب

 .گذار استتأثیر

هااي  هاي شهرداري و سازماندر واق  تنوع فعالیت

هااي عمراناي و   ها و حجام عظایم فعالیات   وابسته به آن

هاي محلاي و ساهم بااالي تأثیرگاذاري     خدماتي سازمان

هاي عمراني در توسعه و عمران شاهري و  اعتبارات هزينه

هاااي اخیاار، همچنااین ساایر صااعودي تااورم طااي سااال 

هاااي بااه روي آوردن بااه شاایوه ناااگزيرهااا را شااهرداري

باا ايان وجاود     مختلفي جهت كس  درآمد كارده اسات.  

ممكن است بخشي از درآمدها از منابعي ايجاد شوند كاه  

نسابت باه   اخذ آن از مناب  يادشده، آثار منفي بیشاتري  

آثار مثبت آن داشته باشد و اخذ درآمد و صرف آن باراي  

توسعه شهر، در مجموع رفاه شهروندان را كاه  دهد. بر 

تااوان درآماادهاي مناساا  را از مبناااي اياان منطااق مااي

درآمدهاي نامناس  تفكیك و درآمادهاي مناسا  را باه    

 عنوان درآمد پايدار معرفي كرد. 

اي از بخ  عمدهكه ها نیز گوياي اين است بررسي

هاي كشور، با مفااهیم  درآمدهاي حاصله توسط شهرداري

از  پايداري و مطلاوب باودن همخاوان نیساتند و عمادتاً     

كاه تمركاز بار    طاوري باه شاوند  مناب  ناپايدار كس  ماي 

درآمدهاي ناپايدار از جمله عوار  فروش تراكم، عاوار   

تخلفات ساختماني و جرائم ماده صد سهم خود را از كال  

(. 1390اي و ماجاد،  شارزه )درآمدها افازاي  داده اسات   

هاا را در انجاام   پايین بودن میزان درآمد پايدار، شهرداري

رسااني مناسا  باه شاهروندان دچاار      وفايف و خادمات 

مشكالت متعددي كارده اسات كاه اساتفاده از سیساتم      

هاي درآمدزا، توسعه و مديريت شهري نوين، تعريف طرح

رياازي بلندماادت و  گسااترش خاادمات شااهري، برنامااه 

مدت و ...، راهكارهايي هستند كاه باه عناوان نقااط     میان

قوت و فرصت، شهرداري را در راستاي كس  درآمادهاي  

 ندان يااري خواهاد كارد   رساني به شاهرو پايدار و خدمات

فقدان منااب  ماالي پايادار و    . (1390قنبري و همكاران، )

ريازي هزيناه در   مستمر، نظام ناكارآمد مديريت و برناماه 

بیناي شاده   انادازهاي پای   موفقیت چشام نهايت به عدم

شاود. بناابراين   شهري و نارضايتي شهروندان منتهي ماي 

ت باااليي  ضرورت مطالعات بیشتر در اين زمیناه از اهمیا  

جهت پايداري درآمد و ايجاد كیفیت مناس  زندگي براي 

شهروندان برخوردار است كه در اين مسایر، نگااه ناو باه     

هاا، متضامن آيناده    مناب  درآمدى پايادار در شاهرداري  

آل روشن براى شهرها جهت توساعه و تحقاق شاهر اياده    

در اياان میااان (. 1392زياااري و همكاااران، ) باشاادمااي

منااب  ماالي    درآماادي و  جديد هاايروش دساتیابي باه

در سارعت   ماؤثري را  مهم و نق  بسیار پايدار مطمئن و

و  هاااي شااهري  عماران محاادوده  بخشیدن به توسعه و

. در ايان خصاوص   كناد ماي  ايفا جل  رضايت شهروندان

توانند با شناخت شرايط خاود ياا شارايط    ها ميشهرداري

اداره شهر، به طريقي محلي و امكانات موجود و به منظور 

بر ايان اسااس    سعي در كس  درآمدهاي مختلف نمايند.

 :از دالت اصلي تحقیق عبارتنسؤا
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، يك از مناب  ماالي و درآمادي شاهرداري   كدام -1

 باشند؟يك ناپايدار ميپايدار و كدام

 ،يااك از مناااب  درآماادي مااورد بررسااي كاادام -2

 پايدارترند؟

 

 پيشينه تحقيق -2

 خارجيهاي الف( پژوهش

باا   ايطالعهدر م( 2019) 1اناشكووا و سوبوتوويچووا

ها در زمیناه مالیاات   خودمختاري مالي شهرداري»عنوان 

 موضاوع ، ضمن اشاره به اين «بر زمین در جمهوري چك

 هاز مالیاات بار زماین در هماا     به دست آماده كه درآمد 

كشاورهاي عضاو اتحاديه اروپا، نقا  مهماي در بودجاه    

عناوان  ها دارد، از مالیات بار داراياي باه   ريسالیانه شهردا

تواند در بودجاه  كردناد كه مي عنوانمنب  مالي برجسته 

مهماي ايفاا كناد. همچناین ابزارهااي      ها نق  شهرداري

مالیاتي فعلي در چارچوب مالیات بر زماین در جمهاوري   

ها فقط باه میازان   چك بسیار كارآمد نیستند و شهرداري

 كنند.استفاده ميمحدودي از آنها 

با هادف بررساي    اي( مطالعه2017) 2التچ و بهنیچ

ها در آلمان انجام تأثیر نظام پرداخت مالیات بر شهرداري

. نتايج تحقیق نشاان دادناد سیساتم آلماان باراي      دادند

هاا بسایار   تخصیص درآمد مالیات بر درآمد به شاهرداري 

ه هاي واق  در شرق آلمان ساهمی پیچیده است. شهرداري

كنناد  در حاالي كاه باه     درصد دريافت ماي  10كمتر از 

هاااي غاارب آلمااان )بااه اسااتثناي برخااي از   شااهرداري

هاي روستايي( معموالً سهمیه نسابتاً باااليي از   شهرداري

درصااد و بیشااتر از مالیااات باار درآمااد هاار مؤديااان   15

مالیات نق  لذا  يابد.پرداخت شده به ايالت اختصاص مي

 هاي آلمان دارد.شهرداري هبودجبسیار مهمي در 

و همكاااران )  3گارساایا-نتااايج مطالعااه گااونز الاازز

 محیطاي، هاي زيستقرار دادن شاخص»( با عنوان 2019

هااي  اقتصادي و اجتماعي در ارزيابي پاياداري شاهرداري  

                                                           
1 - Janoušková and Sobotovičová 

2- Ultsch and Behnisch 

3- González-García 

نشان دادند باا توجاه باه    « غربي اسپانیا()شمال 4گالیسیا

 هااااي متراكماااي از اينكاااه اماااروزه شاااهرها شااابكه 

، اطالعاات، كاالهاا، ماردم و همچناین     هاا گاذاري سرمايه

مراكااز نااوآوري و مااديريت داناا  هسااتند و در چنااین  

چارچوب پیچیاده رواباط متقابال اقتصاادي، شاهرها باه       

كنندگان بازر  منااب  و تولیدكننادگان گازهااي     مصرف

اند  بنابراين به منظور حف  مناب  و اي تبديل شدهگلخانه

ريزي و اجتماعي و رفاه شهروندان، برنامهتضمین خدمات 

اقدامات سیاسي الزم است كه در دستیابي به رشد پايدار 

هاااي نقاا  داشااته باشااند. وي اسااتفاده از شاااخص    

هاي اقتصادي و اجتمااعي را باراي   محیطي، تحلیلزيست

هاي شهري و ايجاد يك تشخیص پايدار جام  در سیستم

 داند.روستايي ضروري مي

( در پژوهشاي  2018و همكااران )  5جیمنز -گاريدو

ها هاي عملیاتي شهردارينتیجه گرفتند كه ارزيابي هزينه

و درآمدها در توسعه آينده شهري نبايد صرفاً بار مبنااي   

وتحلیل اقتصادي صورت پذيرد بلكه مطلوب اسات  تجزيه

ريزان و مقامات محلي معیارهاي پايداري اقتصاادي  برنامه

ريازي در نظار   گیاري و برناماه  میمرا در طول فرايند تصا 

بگیرند. همچنین ارزيابي پايداري اقتصاادي ياك منطقاه    

ريازي باا   شهري در صورت وجود در مراحل اولیه برناماه 

تر است. مطالعات وي در شهرهاي اسپانیا نشان داد ارزش

درآمد شهري بیشتر به مسااحت، ارزش اماالك و تاراكم    

 مسكن وابسته است. 

 خليهاي داب( پژوهش

بررسي اي به ( در مطالعه1398پور و همكاران )قلي

دستیابي به درآماد پايادار شاهري     مناب  و موان ها، روش

هاي پژوه  حااكي از  يافته اند.پرداخته شهرداري ارومیه

گاذاري،  هااي سارمايه  آن هستند كاه شناساايي فرصات   

سااپاري امااور اجرايااي شااهرداري، مااديريت مااالي، باارون

فناوري اطالعات، ارزيابي ساازمان، توجاه باه پاژوه  و     

مديريت دان ، واگذاري اختیارات دولتي، ارزيابي نیاروي  

                                                           
4- Galicia 

5- Garrido-Jiménez 
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انساااني، افاازاي  رابطااه مااالي شااهرداري بااا دولاات، از   

باشاند.  هاي دستیابي به منااب  پايادار شاهري ماي    روش

تمان، ماديريت هزيناه و   هاي عاوار ، زماین و سااخ   تم

اوراق مشاركت استفاده حداكثري از مناب  موجود، انتشار 

و صااكوك و اسااتفاده از فضاااي شااهري بااراي تبلیغااات  

ترين مناب  دستیابي به درآمادهاي پايادار   تجاري، از مهم

هاااي ضااعف مااديريت و نبااود نیروهاااي   شااهري و تاام

نباود  هاا،  پرداخت نشدن كامل سهم شهرداري متخصص،

نبود اهرم فشاار   فساد، هاي مالي، ضعف عملكرد،شفافیت

تمايلي مردم براي پرداخت عوار  براي اجراي قانون، بي

 باشند.  و ...، از موان  دستیابي به درآمد پايدار شهري مي

 ضاعیت بررساي و باه  ( 1396و همكاران )لو حاجي

هااي  مناب  درآمدي شهرداري شبستر از لحااظ شااخص  

نتاايج   پرداخات.  1393تاا   1383هاي لپايداري طي سا

 25/39هااي موردمطالعاه حادود    نشان دادند طاي ساال  

درصااد از درآماادهاي شااهرداري از عااوار  عمااومي و   

درصد از ساير مناب  تأمین اعتباار  يعناي فاروش     36/25

 43اموال شهرداري تاأمین شاده اسات. در واقا  حادود      

وبیات  درصد از درآمدهاي شهرداري را درآمدهاي باا مطل 

آمدهاي با مطلوبیت متوساط و  درصد را در85/10پايین، 

درصااد را درآماادهاي بااا مطلوبیاات باااال تشااكیل  15/46

 دهند.مي

به منظاور  اي ( در مطالعه1396طاهرپور كالنتري )

هاي شهرداري چناران ايجاد درآمد پايدار و كاه  هزينه

راهبردهايي همچون اصاالح سااختار قاوانین و مقاررات     

اناداز ماالي   شهرداري، تدوين برنامه جاام  و چشام  مالي 

هااي  ها، بهبود منااب  انسااني و ارائاه سیاسات    شهرداري

خالقانااه، ايجاااد پیونااد بااین شااهرداري، ساااير ادارات و  

هااي شاهر در   هاا و پتانسایل  شهروندان و توجه به چال 

 ايجاد درآمدهاي پايدار را پیشنهاد كردند.

تحلیال  »باا عناوان   ( 1396نتايج پژوه  پیرزاده )

هااي مشااركتي در درآماد    مناب  درآمدي و تاأثیر پاروژه  

نشان داد پايدارترين درآمد قابل « پايدار شهرداري مشهد

ترتی  عاوار  نوساازي و عاوار      استفاده در مشهد به

باشااد و عااوار  هاااي مسااافربري و خااودرو مااي بلیاات

مهندسین نافر، عوار  اتباع خارجي و جرائم كمیسیون 

باشاد.  صد، ناپايدارترين درآمد شهرداري مشهد ماي  ماده

سازي و تسري  در اين پژوه  پیشنهاد شده ضمن شفاف

يد به و كاه  بروكراسي در فرايند مشاركت، شهرداري با

سازماني و همچنین ضامن  اصالح و تثبیت ساختار درون

پااذيري  توجااه بااه جااذب مناااب  در عرصااه رقاباات     

ي مناسا  باراي جاذب    شهرهاي ايران به بسترسازكالن

 گذاري خارجي بپردازد.سرمايه

باااه ارائاااه الگاااوي  (1395وثاااوقي و همكااااران )

 پايدارسازي نظام درآمدي و تأمین مناب  مالي شاهرداري 

پرداختناد. نتاايج نشاان     1387-1392تهران طاي دوره  

كنتارل، كااه  و    دادند اين الگو در دو محور باا عناوان  

حااذف تاادريجي مناااب  درآماادي ناپاياادار و ناسااالم و    

مديريت، بهبود و افازاي  نقا  منااب  درآمادي پايادار      

باعث پايدارسازي نظام درآمدي در دو بازه میاان مادت و   

نتابج ارزياابي از وضاعیت   بلندمدت خواهد شد. همچنین 

موجود كدهاي درآمدي شهرداري تهران نشان داد كه در 

 33زماني مورد مطالعه شهرداري تهاران باه میازان     دوره

 درصد از مناب  نسبتاً 40درصد از مناب  ناپايدار و ناسالم، 

درصاد از منااب  ساالم و پايادار كسا        44پايدار و تنها 

درآمد كارده اسات. از ايان رو سیساتم تاأمین درآمادي       

ناپايادار و مبتناي بار     شهرداري در وضا  موجاود كاامالً   

یار  یالمي همچون فروش تراكم، جريماه تغ هاي ناسشیوه

كااربري ساااختمان، جريمااه حااذف پاركیناا  و جريمااه  

 تخلفات ساختماني است. 

ماادل »عناوان   اي بااا( در مطالعاه 1395انتظااري ) 

راهبردي تاأمین منااب  ماالي و درآمادي پايادار و ناوين       

پژوهاي كااركرد   شهرهاي كشور )با تكیاه بار نموناه   كالن

باه  « ه سوم شوراي اسالمي شهر(شهرداري مشهد در دور

دسات آوردن درآماد   اين نتیجه دست يافت كه باراي باه  

هااي  پايدار شهرداري مشهد بايد به سامت اخاذ مالیاات   

هاي زمین و امالك و اخاذ مالیاات   محلي از جمله مالیات

 ها حركت كرد. از آالينده
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استفاده از ي با پژوهش( در 1394قرباني و عظیمي )

بندي اي اقدام به رتبهاي، تحلیلي و مقايسهروش كتابخانه

هاي اثرگاذار در الگاوي مطلاوب تاأمین     معیارها و گزينه

 23. بادين منظاور   پرداختند شهرداري مشهدمالي براي 

نفر از مديران و كارشناسان اقتصاادي شاهرداري مشاهد    

جهت تكمیل پرسشنامه انتخاب شدند. سپس بار اسااس   

كااارگیري و بااه (AHP) مراتباايتحلیاال سلسااله روش

هااي پرسشانامه ماورد    داده Expert Choice افزارنرم

پااردازش و تحلیاال قااااارار گرفتنااد. در نهاياات پااس از  

هاااي هااا و گزينااه بناادي مااالك دهااي و اولوياات وزن

گیري، الگوي مطلوب تأمین مالي براي شاهرداري  تصمیم

ه شده است. ئارامشهد در سه سطح كالن، میاني و محلي 

د عوار  بر نوسازي، عاوار   ندهنتايج تحقیق نشان مي

بر سااختمان و اراضاي )باه غیار از عاوار  بار تاراكم(،        

افزوده و بهاي خدمات شاهري، باه ترتیا     عوار  ارزش

گااذاري در زمینااه  هاااي سیاساات تاارين اولوياات مهاام

 .روندپايدارسازي درآمدهاي شهرداري به شمار مي

( در پژوهشاي باا   1393همكااران ) جعفري و دان 

 شهرداري درآمدي و مالي مناب  پايداري ارزيابي»عنوان 

تاأمین   و درآماد  كسا   هااي روش بررسي ضمن« تهران

مناب   پايداري وضعیت دنیا به بررسي هايشهرداري مالي

كس   هايروش شناسايي و تهران شهر درآمدي مختلف

 نشاان  اين مطالعه پرداختند. نتايج آن براي پايدار درآمد

 مالیاات  تهاران،  در اساتفاده  قابال  درآمد پايدارترين داد

 بهااي  دريافات  باشاد. ماي  شهرداري به دولت از انتقالي

 درآمادي  سااير منااب    نیز محلي عوار  انواع و خدمات

 باشند.مي استفادهقابل پايدار

 

 مباني نظري -3

ترين مسائل اداره شهرها، تأمین منااب   يكي از مهم

درآماادي مكفااي بااراي اداره شااهرها و اعمااال مااديريت  

اياان خصااوص،  باشااد. درشاااهري كااارا و مسااتمر مااي 

بر اثار شاناخت خاود ياا شارايط محلااي و   هاشهرداري

منظاور اداره شاهر باه هار طريقاي      به امكاناات موجود و 

اناد )برسام و   داشاته سعي در كس  درآمدهاي مختلفاي  

ماااالي و درآمااادي أمین منااااب  تااا (.1398همكااااران، 

زيرا از ياك ساو كسا       اي داردها اهمیت ويژهشهرداري

ر ارائاه خادمات باه    با اي ها تاأثیر عماده  درآمد شهرداري

شهروندان دارد و از سوي ديگر فقادان درآماد كاافي ناه     

شاود  ايجاد خدمات ضروري در شاهر ماي  تنها سب  عدم

 هااي شاهرداري  برنامه ها واجراي تمامي طرح اًبلكه اساس

)مرتضاوي و وثاوق،    را با مشكل مواجاه خواهاد سااخت   

1396.) 

ساه بخا     باه ها در ايران نظام درآمدي شهرداري

روابااط مااالي دولاات و گااردد: الااف( اصاالي تقساایم مااي

هاي اعطاايي و رواباط ماالي دولات و     كمكها: شهرداري

تاوان  ها را در قالا  چناد سرفصال اصالي ماي     شهرداري

ها از محل دوازده در : كمككه عبارتند از بندي كردجم 

هزار گمركي، سهم شهرداري از وجوه متمركز، كمك باه  

هاااي هاااي اضااافي يااا ردياافشااهرداري در قالاا  رديااف

وكمك به سامانه  هاي عمرانياي براي اجراي طرحبودجه

ترابري هماهنگي ب( وضا  دريافات عاوار  محلاي باه      

دست شوراها: شوراهاي اسالمي شهرها با وجاود تحدياد   

گیار اصاالي در  شاان همچناان تصامیم   اختیاارات قاانوني  

صول عوار  محلي برابار تبصاره ياك    خصوص وض  و و

شاوند.  افزوده شامرده ماي  قانون مالیات بر ارزش 50ماده 

از  كننادگان: ج( امكان گرفتن بهاي خدمات شهري از استفاده

اختیارات نهاد مديريت شهري وضا  و دريافات عاوار     

گاذاري بار بهااي خادمات شاهري      محلي و امكان قیمت

باشد. اما بايد اذعان داشت كه اين نوع عوار  شاامل  مي

كنتاارل آن گااروه امااوال عمااومي كااه تحاات مااديريت و  

 (.1392اسحاق و هداوند، )آل گرددها است نميشهرداري

 هاييم درآمدى شهرداراقالبندي جديد در تقسیم

زيرمجموعاه  قلام   411بار   قلم اساسى و بالغ كشور هفت

درآمدى وجاود دارد كاه برخاى از آنهاا پايادار و برخاى       

درآماادهايي هسااتند كااه  ،پاياادار . درآماادهايناپايدارنااد

و منااب    نناد يندگان و كیفیت زندگي را حفا  ك حقوق آ

هاي آتي را از بین نبرد. كس  درآمد از حیاتي براي نسل
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و  ودشمحوري رويكرد عدالت يمحل مربوطه موج  ارتقا

محیطااي،   لطمااه زدن بااه ساااختارهاي زيساات موجاا

)مساگري و   كالبدي، اجتمااعي و اقتصاادي شاهر نشاود    

(. پايداري در درآمدها مستلزم آن اسات  1397همكاران، 

مدها از استمرار نسابي برخاوردار   كه اوالً حصول اين درآ

و ثانیاً حصول اين درآمدها شرايط كیفي شهر را در  باشد

در (. 1396ندهاد )اسادپور،   معر  تهديد و تخري  قرار 

 ودشا مي بزر  زمان طي درآمدي پايه درآمدهاي پايدار،

 عباارتي  باه  ياباد  ماي  افزاي  ،مخارج گسترش با همپا و

الوصاول باودن   در عاین ساهل   وو منعطف است  مطلوب

 رساند.نمي آن توسعه و شهر به آسیبي درآمد، كس 

میاازان پايااداري مناااب  مااالي و  ،در اياان پااژوه 

درآمدي شاهرداري زنجاان بار اسااس معیارهااي اصالي       

یاك هار   پاذيري باه تفك  پذيري، مطلوبیت و انعطافتداوم

 بااراي ه اساات.يااك از زياار معیارهاااي آن بررسااي شااد

 درآمادي  منااب   تاأمین  مطلاوب  سااختار  باه  دساتیابي 

درآمادي   منااب   وتحلیال تجزياه  و بررساي  هاا، شهرداري

 و راهنماا  عنوان تواند بهدر وضعیت كنوني مي يشهردار

 بهیناه  سااختار  تادوين  و اصاالح  باراي  مناسابي  الگوي

قارار گیارد. در ايان بخا  از      اساتفاده  درآمادي ماورد  

مطالعات به بررسي مناب  درآمدي شاهرداري زنجاان باه    

منظااور ساانج  عملكاارد شااهرداري در حصااول درآمااد 

بنادي درآماد   شود. بادين منظاور باه طبقاه    پرداخته مي

هاااي عمااده از جملااه میاازان شااهرداري و بیااان ويژگااي

بررساي نوساانات هار ياك از      و اثربخشاي، میازان رشاد   

 سااله اخیار پرداختاه شاده اسات.     10 ها، طي دورهگروه

 .دهدمينشان را ها ساختار بودجه شهرداري 1نمودار 

 

 

 ها ساختار بودجه شهرداري -1نمودار 

 منبع: )شهرداري زنجان(

 

 شاهرداري  درآمدهاي ساله 10 میانگین محاسبه با

، 1درآمادي طباق جادول     فصاول  از يك هر براي زنجان

 بااا متوسااط طااور بااه عمااومي عااوار  از ناشااي درآمااد

 درآماادهاي از درصااد 16/44 معااادل سااهم بیشااترين

در اين میان رديف درآمدي  دهد.مي تشكیل را شهرداري

 38 مااده  الاف  بند)خدمات  ارائه و كاال بر فروش عوار 

باالترين سهم از درآمدهاي  (افزودهبر ارزش مالیات قانون

 درآمدي عمده منب  دهد. دومیناين فصل را تشكیل مي

 درآمد اصلي گروه به مربوط اخیر هايسال طي شهرداري

بررساي   شاد. باا ماي  هاا داراياي  و هادايا  و اعانات از ناشي

بودجه برنامه اي شهرداري ها

هگينه

هگينه هاي  
عمراني

وظيفه عمران شهري

طرح58برنامه و 9در قالب 

هگينه هاي  
جاري

وظيفه خدمات شهري

رديف  106ماده و 20فصل، 4در قالب 
فعاليت22برنامه و 6و يا در قالب  

وظيفه خدمات 
اداري

106ماده و 20فصل، 4در قالب 
رديف

درآمد

18فصل، 7درقالب 
رديف138ماده و 
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ريزكاادهاي درآماادي اياان گااروه بیااانگر سااهم باااالي    

 صاد و جارايم   ماده كمیسیون هاي درآمدي جرايمرديف

هاا و  كااربري  تغییار  از حاصل ساختماني، درآمد تخلفات

 14/31به طور متوساط   باشد،پاركین  مي حذف جريمه

 شاده  تاأمین  منبا   اين از شهرداري درآمدهاي از درصد

 75 حادود  درآمادي  اصلي گروه دو اين مجموع در. است

 از پاس . كناد ماي  تأمین را شهرداري درآمدهاي از درصد

 متوساط  باا  كاه  اسات  درآمدي تأمین مناب  ساير دو اين

 قارار  ساوم  جايگااه  در دوره، طاي  درصدي 30/10 سهم

غیرمنقااول  امااوال دارد و در آن رديااف درآماادي فااروش

درآمد ناشي از عوار  اختصاصي به  .چشمگیر بوده است

درصاد داشاته اسات    57/5طور متوسط سهمي در حدود 

طي چند ساال   كه با وجود روند نزولي اين گروه درآمدي

اخیر درآمد ناشي از عوار  اختصاصاي هناوز هام باراي     

 و خادمات  شهرداري داراي اهمیات باااليي اسات. بهااي    

درصاد   40/4 شهرداري نیاز  انتفاعي مؤسسات درآمدهاي

ها در بررسي از درآمدهاي شهرداري را تشكیل داده است.

دولتاي   هااي ساازمان  و دولت اعطاي هايخصوص كمك

سااهم اياان گااروه درآماادي در بیشااتر نشااان از كاااه  

براساس اصل هاي مورد بررسي داشته است. در واق  سال

هاااي دولتااي بااه هااا رونااد كمااكخودكفااايي شااهرداري

هااي  به كاه  بوده و طاي ساال   هاي كشور روشهرداري

. میانگین سهم ايان  دهدگذشته هیچ رشدي را نشان نمي

در  گروه درآمدي از كل درآمدهاي شاهرداري طاي دوره  

 و وجاوه  از حاصال  درآماد  درصد بوده است. 28/4حدود 

 را شاهرداري  درآمادهاي  از درصد 15/0 شهرداري اموال

اين گاروه از درآماد تقريبااً طاي دوره      دهد ومي تشكیل

كمتاارين سااهم را بااه خااود اختصاااص داده و يكااي از    

ترين مناب  كسا  درآماد در شاهرداي زنجاان     اهمیتكم

   گردد.محسوب مي

  

 (درصد) 1387-1396هاي هاي اصلي درآمدي شهرداري زنجان از کل درآمدهاي وصول شده طي سالنسبت گروه -1 جدول

 ميانگين 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 عنوان/ سال

 16/44 48/47 28/40 15/43 26/55 61/45 70/35 25/45 18/45 02/39 18/40 درآمد ناشي از عوار  عمومي

 57/5 57/4 46/5 48/5 33/9 91/3 45/2 31/6 62/7 80/11 56/5 درآمد ناشي از عوار  اختصاصي

بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات 

 انتفاعي شهرداري
32/9 01/8 69/5 81/3 07/3 86/2 92/2 06/4 52/5 39/4 40/4 

 15/0 20/0 15/0 08/0 06/06 21/0 16/0 21/0 12/0 11/0 08/0 شهرداريدرآمد حاصل از وجوه و اموال 

هاي هاي اعطاي دولت و سازمانكمك

 دولتي
07/14 48/10 44/7 55/4 45/12 35/3 42/2 81/4 00/0 13/0 

28/4 

 14/31 49/34 81/31 47/31 92/25 18/29 46/38 07/30 87/28 76/25 41/18 هااعانات و هدايا و دارايي

 30/10 74/8 77/16 94/10 09/4 88/14 70/7 82/9 07/5 83/4 37/12 ساير مناب  تأمین درآمد شهرداري

 منبع: )شهرداري زنجان(

 

متوسااط سااهم هاار يااك از كاادهاي    2در نمااودار 

 ي فصول درآمادي هايك از برنامه درآمدي به تفكیك هر

  آورده شده است.مورد مطالعه هاي طي سال
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 1396الي  1387هاي متوسط سهم هر ي  از کدهاي درآمدي به تفكي  هري  از برنامه هاي فصول درآمدي طي سال -2نمودار 

 منبع: )شهرداري زنجان(

 روش تحقيق -4

پیمايشااي،  -يتوصاایف ،روش تحقیااق در اياان پااژوه 

بررساي، از پرسشاانامه   مقطعاي و كااربردي اساات  لاذا بااراي   

ر دساخته ارزيابي میزان پايداري مناب  مالي و درآمادي  محقق

هااي  اي به تفكیك هر يك از شااخص گزينهمعیار لیكرت پنج

 نفار از  14پايداري استفاده شده است. جامعاه ماورد مطالعاه    

نظاران  و صااح   مديران و كارشناسان درآمد مركز و منااطق 

ز امالیه شهرداري زنجان باود. باراي تأيیاد پاياايي پرسشانامه      

 ه باه اينكاه ضاري    شاخص آلفاي كرونباخ استفاده شد. با توج

يي از لحاظ پاياا  بود، 7/0( بی  از 768/0شده )آلفاي محاسبه

 واز روايي محتاوا و صاوري    ،سنج  روايي تأيید گرديد. براي

از آزماون كولماوگروف    ،سنج  نرمال بودن مشااهدات  براي

از  ،وتحلیلتجزيه ، برايدر نهايتاسمیرنوف استفاده شده است. 

 در دو قالا  آماار توصایفي و آماار     23نساخه   spssنرم افزار 

 استفاده گرديده است. استیودنت( tاستباطي )آزمون 

 

 هاي تحقيقيافته -5

شااخص پاياداري   رآماد و  در اين بخ  باه ارزياابي د  

منظور تفكیك درآمد شاهرداري باه درآمادهاي    درآمد كه به

گیرد، پرداخته شده است. با توجه پايدار و ناپايدار صورت مي

میاانگین پاياداري ردياف     2به اطالعاات توصایفي جادول    

نوسااازي بیشااتر از ساااير مناااب  مااالي و  عااوار  درآماادي

 بار  ر گذرناماه، عاوا   باشد. پس از آن عاوار  درآمدي مي

 اساناد  پروانه، عاوار   صدور حق و پیشه و كس  هايپروانه

 وساايل  سااير  و ساواري  خودروهااي  سالیانه رسمي، عوار 

 بر فاروش  تأسیسات، عوار  و هاساختمان االجارهنقلیه، مال

بار   مالیاات  قاانون  38 مااده  الاف  بناد )خادمات   ارائه و كاال

 متمركاز  وصاولي  عوار  از هاشهرداري سهم و (فزودهارزش

، (افازوده بار ارزش  مالیاات  قاانون  39 ماده 2 تبصره موضوع)

 از حاصال  پاركومترهاا، درآماد   و پاركینا   از حاصل درآمد

عمومي و خصوصي قارار دارناد اماا     بخ  در گذاريسرمايه

هاا،  غرامات  و شاهري  اشجار قط  درآمدهاي ناشي از جريمه

 بار  پاركین ، عوار  حذف پاركین ، جريمه حذف عوار 

 معبار،  سد آمدگي، جريمهپی  و بالكن بر تراكم، عوار  مازاد

 شهري و ساختماني تخلفات صد، جرايم ماده كمیسیون جريمه

باشاند.  ها جزو مناب  درآمدي ناپايدار شهرداري ماي غرامت و

عماومي و   عاوار   از ناشاي  تاوان گفات درآماد   در كل مي

شهرداري جزو مناب  درآمادي   اموال و وجوه از حاصل درآمد

 ها جزو ناپايادارترين درآمادهاي  دارايي و هدايا و پايدار و اعانات

آيد. براي مثال اگر میانگین پاياداري  شهرداري به حساب مي

درصادي،   100باشد  يعناي از پاياداري    4كد درآمدي برابر 

 درصد پايدار است. 80رديف درآمدي مورد نظر 

وصولي توسط ساير موسسات  

19.7%

عوار  بر ساختمان و اراضي  

19.8%

عوار  بر ارتباطات 

0.7%

عوار  بر پروانه كس  و 

فروش و تفريحات  

3.4%
وصولي توسط شهرداري و 

ساير موسسات

0.8%

سهمیه از عوار  وصولي متمركز

5.4%

درآمد  

ناشي از  

بهاي 

خدمات  

شهرداري 

4.4%

درآمد تأسیسات شهرداري  

0.6%

درآمد حاصل از وجوه شهرداري

0.0%

درآمد حاصل از اموال 

شهرداري

0.1%

كمك هاي اعطاي دولت و سازمانهاي 

دولتي

6.0%

اعانات و كمكهاي اهدائي 

اشخاص و سازمانهاي خصوصي

0.0%

كمكها و اعانات  

دريافتي از 

موسسات  

عمومي غیر 

دولتي

0.0%
انون دارائي كه بطوراتفاقي يا بموج  ق

به شهرداري تعلق مي گیرد

29.4%

وامهاي دريافتي

0.5%

فروش اموال شهرداري

9.0%
ساير مناب 

0.0%

عوار  و درآمدهاي وصولي در  

%80حريم استحفافي شهرها

0.0%
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 ميانگين ميگان پايداري منابع مالي و درآمدي شهرداري زنجان -2جدول 

 ميانگين کد درآمدي
انحراف 
 معيار

 ميانگين کد درآمدي
انحراف 
 معيار

 32/0 24/3 درآمد كشتارگاه 62/0 67/3 درآمد ناشي از عوار  عمومي -1فصل 

 54/0 57/3 درآمد غسالخانه و گورستان 32/0 91/3 وصولي توسط ساير مؤسسات

 67/0 05/3 درآمد حاصل از فروش محصوالت كارخانجات شهرداري 18/0 19/4 عوار  اسناد رسمي

 98/0 29/3 درآمد حاصل از فروش محصوالت كارخانجات آسفالت 28/0 40/4 عوار  گذرنامه

 03/1 90/3 و گیاه و ساير محصوالتدرآمد حاصل از فروش گل  63/0 90/3 عوار  بلیط هواپیمايي

 38عوار  بر فروش كاال و ارائه خدمات )بند الف ماده 
 افزوده(قانون مالیات بر ارزش

 11/1 69/3 درآمد حاصل از ساير تأسیسات شهرداري 40/0 10/4

قانون مالیات بر  38عوار  آاليندگي )بند الف ماده 
 افزوده(ارزش

 95/0 60/3 از وجوه و اموال شهرداري درآمد حاصل -4فصل  38/0 38/3

رسیدگي به تخلفات  15عوار  ناشي از اجراي ماده 
 رانندگي

 91/0 94/3 درآمد حاصل از وجوه شهرداري 38/0 74/3

رسیدگي به تخلفات  23عوار  ناشي از اجراي ماده 
 رانندگي

 15/1 00/4 گذاري در بخ  عموميدرآمد حاصل از سرمايه 06/1 64/3

 15/1 00/4 گذاري در بخ  خصوصيدرآمد حاصل از سرمايه 76/0 67/2 بر ساختمان و اراضي عوار 

 51/0 81/3 هاي شهرداريدرآمد حاصل از وجوه سپرده 83/0 62/2 هاي ساختمانيعوار  بر پروانه

 68/0 26/3 درآمد حاصل از اموال شهرداري 99/0 93/1 عوار  بر مازاد تراكم

 77/0 14/4 ها و تأسیساتاالجاره ساختمانمال 99/0 29/2 اراضي ساختمانيعوار  بر تفكیك 

 10/1 26/2 نقلیهآالت وسايلدرآمد حاصل از كرايه ماشین 02/1 95/1 آمدگيعوار  بر بالكن و پی 

 10/1 05/4 درآمد حاصل از پاركین  و پاركومترها 41/0 54/4 عوار  نوسازي

 27/1 52/2 حق وروديه تأسیسات شهرداري 54/0 84/3 عوار  بر ارتباطات

 56/0 31/3 درآمد حاصل از بازارهاي روز و هفتگي 55/0 93/3 عوار  بلیط مسافرت و باربري

 80/0 84/2 هاي دولتيهاي اعطاي دولت و سازمانكمك -5فصل  59/0 90/3 نام آزماي  رانندگيعوار  ثبت

 54/0 69/3 عوار  صدور پروانه تاكسیراني
هاي هاي اهدايي اشخاص و سازماناعانات و كمك

 خصوصي
84/2 55/0 

 87/0 50/2 كمك بالعو  جاري دولت 59/0 26/4 عوار  بر پروانه كس  و فروش و تفريحات

 67/0 14/4 نقلیهعوار  سالیانه خودروهاي سواري و ساير وسايل
كمك بالعو  عمراني دولت )كلیه اعتبارات عمراني ملي 

 و استاني(
60/2 82/0 

 87/0 36/2 اعتبار خريد اتوبوس و لوازم يدكي از بودجه كل كشور 60/0 38/4 هاي كس  و پیشه و حق صدور پروانهعوار  بر پروانه

 65/0 90/3 اعتبارات عمراني از محل دوازده در هزار گمركي 87/0 00/3 درآمد ناشي از عوار  اختصاصي -2فصل 

 86/0 49/2 هااعانات و هدايا و دارايي -6فصل  00/1 90/1 مؤسساتوصولي توسط شهرداري و ساير 

 00/1 90/1 عوار  حذف پاركین 
دارائي كه بطوراتفاقي يا بموج  قانون به شهرداري تعلق 

 مي گیرد
49/2 58/0 

 95/0 17/2 جريمه كمیسیون ماده صد 73/0 10/4 سهمیه از عوار  وصولي متمركز

وصولي متمركز )موضوع ها از عوار  سهم شهرداري
 افزوده(قانون مالیات بر ارزش 39ماده  2تبصره 

 95/0 17/2 جرايم تخلفات ساختماني و شهري و غرامتها 73/0 10/4

بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي  -3فصل 
 شهرداري

 11/1 67/2 هاي معامالت شهرداريضبط سپرده 80/0 33/3

 82/0 57/3 حق امتیاز تاكسي 51/0 18/3 شهرداريدرآمد ناشي از بهاي خدمات 

 66/0 45/3 برداري از خطوط حمل مسافر داخل شهرحق بهره 02/1 67/2 گیري و ترمیم حفاريحق آسفالت و لكه

 97/0 48/2 حق تشرف 11/1 93/2 حق كارشناسي و فروش نقشه ها

 54/0 81/1 اشجار شهري و غرامتهاجريمه قط   55/0 93/3 درآمد حاصل از نقل و انتقال تاكسي

 76/0 02/2 جريمه سد معبر 89/0 33/3 درآمد حاصل از فروش جم  آوري زباله

 75/0 43/2 درآمد حاصل از تغییر كاربري ها 69/0 88/3 درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري

 88/0 69/2 درصد 5/2 جرايم متعلقه از تأخیر پرداخت عوار  34/1 29/2 درآمد حاصل از خدمات آماده سازي

 04/1 93/1 جريمه حذف پاركین  44/0 83/2 راني و تاكسیرانيبوسدرآمد ناشي از ارائه خدمات میني

 16/1 68/2 ساير مناب  تأمین درآمد شهرداري -7فصل  44/0 62/3 درآمد سرويس هاي دربستي
 14/1 68/2 فروش اموال شهرداري 54/0 33/3 درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني
 43/1 50/2 فروش اموال غیرمنقول 57/0 60/3 درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشي

 80/0 76/2 فروش اموال منقول و اسقاط 58/1 57/2 درآمد حاصل از خدمات شهري

 26/1 79/2 فروش سرقفلي 67/0 48/3 درآمد تأسیسات شهرداري

 57/0 62/3 درآمد اتوبوسراني و میني بوسراني
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از آزماون   ،سنج  نرمال بودن مشاهدات منظوربه

اده شد. با توجه باه اينكاه   اوگروف اسمیرنوف استفاكولم

p-value > 0.05  بود فر  نرمال بودن مشاهدات تأيید

جهت تعیین پايداري يا ناپايداري كادهاي درآمادي   شد. 

استیودنت استفاده شد. نتايج اين  tمورد مطالعه از آزمون 

آورده شده است. باا توجاه باه اينكاه      3آزمون در جدول 

sig عاوار   از ناشاي  محاسبه شده براي فصول درآمدي 

شاهرداري بای     اموال و وجوه از حاصل عمومي و درآمد

و  645/1محاساابه شااده در بااازه ) tدرصااد اساات و  5از 

ايدار هستند. بر ( قرار گرفته اين مناب  درآمدي پ-645/1

 عااوار  از فصااول درآماادي ناشااي ،اساااس اياان جاادول

 انتفااعي  مؤسسات درآمدهاي و خدمات اختصاصي، بهاي

دولتاي،   هايسازمان و دولت اعطاي هايشهرداري، كمك

 درآماد  تاأمین  منااب   هاا و سااير  دارايي و هدايا و اعانات

شاده  محاسابه  tو  sig<0.05باشد )شهرداري ناپايدار مي

اساتیودنت و باا در    tجدول(. مطابق با آزماون   tكمتر از 

شاود  درصاد، مشااهده ماي    5نظر گرفتن ساطح خطااي   

شده در مجموع مناب  درآمادي ماورد   محاسبه sigمقدار 

توان گفات  باشد و در نتیجه ميمي 05/0بررسي كمتر از 

مناااب  درآماادي و مااالي مااورد اسااتفاده در  ،در مجمااوع

باشد و رابطه معناداري وجود شهرداري زنجان پايدار نمي

 دارد.

 

 (Test Value =3.75استيودنت جهت سنجش وضعيت پايداري منابع مالي و درآمدي به تفكي  فصول ) tآزمون  -3جدول 

 t Sig (p- value) مناب  درآمدي موردبررسي

-594/0 عمومي عوار  از ناشي درآمد -1فصل   574/0  

-402/3 اختصاصي عوار  از ناشي درآمد -2فصل   0/014* 

-660/2 شهرداري انتفاعي مؤسسات درآمدهاي و خدمات بهاي -3فصل   0/038* 

-560/0 شهرداري اموال و وجوه از حاصل درآمد -4فصل   595/0  

-416/4 دولتي هايسازمان و دولت اعطاي هايكمك -5فصل   0/004* 

-729/5 هادارايي و هدايا و اعانات -6فصل   0/001* 

-480/2 شهرداري درآمد تأمین مناب  ساير -7فصل   0/048* 

-904/3 مجموع مناب  درآمدي  0/0079* 

*P < 0.05                                                                                                                

 

3061/18 Chi- square 

00551/0 * Sig (p- value) 

P<0.05          * 

 

و مقادار   sig<0.05با توجه به مقاادير بااال كاه در آن    

Chi- square   باشاد مي 59/12تر از كه بزر Chi-square 

بای  از ضاري  آن در    6شاده باا درجاه آزادي    محاسبه

باشد( فر  میاانگین رتباه پاياداري    ( مي59/12جدول )

اخاتالف معنااداري دارناد،     مناب  مالي و درآمدي باا هام  

هاا رد  شاده و در نتیجاه تسااوي پاياداري رتباه     پذيرفته

 شود.  مي

رتباه پاياداري و ناپاياداري هار ياك از       4در جدول 

مناب  درآمدي مورد بررسي در شهرداري زنجان بر اساس 

 آزمون فريدمن آورده شده است.
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 بندي پايداري و ناپايداري منابع درآمديرتبه آزمون فريدمن براي -4جدول 

 رتبه ميانگين رتبه منابع درآمدي مورد بررسي

14/6 درآمد ناشي از عوار  عمومي -1فصل   1 

43/5 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري -4فصل   2 

43/4 بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري -3فصل   3 

43/3 درآمد ناشي از عوار  اختصاصي -2فصل   4 

42/3 ساير مناب  تأمین درآمد شهرداري -7فصل   5 

14/3 هاي دولتيهاي اعطاي دولت و سازمانكمك -5 فصل  6 

00/2 هااعانات و هدايا و دارايي -6فصل   7 

 

 گيري و پيشنهادنتيجه -6

 باه  هاشهرداري حد از بی  اتكاي اينكه به توجه با

 مواجاه  ماالي  مشكالت با را شهرداري ناپايدار، درآمدهاي

 هزيناه  تاأمین  جهات  پايادار  درآماد  كسا   است، كرده

 ويژگااي كااه درآماادهايي بااه توجااه و شااهري خاادمات

 مااديريت لحاااظ از باشااند، داشااته را پاياادار درآماادهاي

 اسااس  ايان  بار  شاود ماي  تلقاي  مطلاوب  شهري، توسعه

 يا آنها بر تكیه و هاشهرداري پايدار درآمدي مناب  مطالعه

 تواناد ماي  حادودي  تاا  درآمادي  جديد هايروش معرفي

در ايان پاژوه  باا    باشاد.   شهرداري مشكالت راهگشاي

هاي مطرح شده در خصاوص درآمادهاي   توجه به ويژگي

پايدار، مطالعاات الزم در خصاوص شناساايي درآمادهاي     

پايدار و ناپايدار شهرداري زنجان انجام پذيرفت و براساس 

آن درصااد هريااك از اياان درآماادها از كاال درآماادهاي  

 .نیز مشخص گرديدشهرداري 

ها حاكي از نوسانات متعدد سهم هر ياك از  بررسي

هااي ماورد مطالعاه    درآمدهاي پايدار و ناپايدار طي ساال 

هاا درصاد درآمادهاي ناپايادار     دارد ولي در بیشاتر ساال  

شهري بسیار بیشتر از درآمدهاي پايدار شاهرداري باوده   

 10توان گفت به طور متوسط طي دوره است. در كل مي

درصد از درآمدهاي شاهرداري   15/30له مورد بررسي سا

درصد از اين درآمدها ناپايدار باوده   85/69پايدار و حدود 

است كه نتايج ايان پاژوه  باا نتاايج مطالعاات اكباري       

باشاد.  راستا مي( هم1395( و وثوقي و همكاران )1394)

در ادامه مناب  درآمدي شهرداري را از نظر پايداري و دارا 

 هاي آن به تفكیك تشريح شده است. يژگيبودن و

هاي پايداري درآمادهاي  خصوص بررسي ويژگي در

از عاوار  عماومي    شهرداري در فصول درآمادي ناشاي  

با توجه به اينكه عاوار  عاام باه تناسا      توان گفت مي

ها و نظیر اينهاا و  هاي اقتصادي يا داراييبرخي از فعالیت

شاود و بار   در قال  و چارچوب قوانین اصلي دريافت ماي 

حس  استفاده يا تخري  فضاها و امكاناات شاهري اخاذ    

تواند با توسعه شهري منافاات و  شود به اين دلیل مينمي

تعار  نداشته باشد. با اين وجود به علت تنوع زياد ايان  

هااي  گاي نوع عوار ، برخاي از آنهاا فاقاد برخاي از ويژ    

وابساتگي باه   پايداري از جمله ماندگاري و استمرار، عادم 

باشند. در هر صاورت  نوسانات بازار و تحريم اقتصادي مي

تواند پايداري كامل را داشاته باشاد   بخشي از عوار  مي

ها عوار  پايادار مناسابي يافتاه و    توان از بین آنكه مي

 ها را وض  كرد. آن

 وار  اختصاصاي درآمدهاي ناشي از عدر خصوص 

توان گفات  و عوار  تخري  و تصرف امكانات شهري مي

هاي شاهري ياا افازاي     اين نوع عوار  با افزاي  هزينه

سو و هماهن  بوده، از جهات  هزينه ارائه اين خدمات هم

وابساتگي باه نوساانات باازار و     ماندگاري و استمرار، عادم 

  تحريم اقتصادي تاب  نوع خدماتي است كه بر آن عوار

شود، از جهت توسعه شاهري نیاز باياد پاس از     وض  مي

هاي جام  و سنج  ابعااد اثارات آن بار توساعه     بررسي

شهري و رفاه شهروندان وض  شود. اما عوار  تخريا  و  
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شاوند،  تصرف امكانات شهري در مجموع ناپايدار تلقي مي

كننادگان  كننادگان و مصارف  وض  عوار  براي تخريا  

درآماد   اينكاه باراي شاهرداري    امكانات شهري عالوه بار 

تواند پیام دوساويه داشاته باشاد: يكاي     كند ميايجاد مي

اينكه افراد مجاز هستند اين تخري  را انجاام دهناد، باه    

شرط پرداخت عوار  آن و ديگر اينكه افاراد نباياد ايان    

تخري  و تصرف را انجام دهند به اين دلیل حتي اگر اين 

بودن، ثبات، فقدان نوسان هاي دائمي نوع درآمدها ويژگي

توانند در راستاي توسعه و پیوستگي را داشته باشند، نمي

شهري قرار گیرند اما در صورت وضا  شادن بار اسااس     

توانناد بازدارناده   معیارهاي مناس  و اعمال صاحیح ماي  

 تخري  نیز باشد.

در خصوص درآمدهاي حاصال از بهااي خادمات و    

درآمد حاصل از  درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري و

هاا  وجوه و اموال شهرداري، با توجه باه اينكاه شاهرداري   

بايد درصدد انجام وفايف عمومي و ارائه خدمات شاهري  

هاا را باا   هاي اقتصادي شاهرداري توان فعالیتباشند نمي

هدف كس  سود و ايجاد جريان درآمدي توصیه كرد. اما 

و هاي اقتصادي بر اسااس اصاول صاحیح    چنانچه فعالیت

تواند يك منبا   مناس  اقتصادي طراحي و اجرا شود، مي

دائمي درآمد باشد كه نوسان چنداني نداشاته و باه طاور    

وصول باشد. اين درآمادها همساو باا هزيناه     پیوسته قابل

هاي اقتصادي باشد. اما چنانچه فعالیتبوده و منعطف مي

هااا باعااث افاات كااارايي و كاااه  تااوان      شااهرداري

ها شود، با ويژگي انجام وفايف شهرداريرساني و خدمات

اصاالي پايااداري درآماادها يعنااي مطلوبیاات، ناسااازگار و  

 متناقض خواهد بود.

هاي اعطايي دولت در خصوص فصل درآمدي كمك

توان گفت به طور اصولي و كلي، هاي دولتي ميو سازمان

تاوجهي ندارناد ضامن اينكاه ايان      ها پايداري قابلكمك

تاوجهي نیسات.   بزر  مبلغ قابال  ها براي شهرهايكمك

هاا  ، هرگاه شهرداري بتواند آنها دائمي نیستنداين كمك

تواناد  و ماي  اسات را اخذ كند براي توسعه شهري مفیاد  

 هااي كمك مسائل و مشكالتي را برطرف كند اما چنانچه

دولت نهادينه شود يا به قوانین دائماي بلندمادت متكاي    

 را پیدا كند.هاي پايداري تواند ويژگيباشد مي

اعانااات و هاادايا و در خصااوص فصاال درآماادهاي 

هاي اشخاص خصوصاي باه   توان گفت كمكمي هادارايي

صورت مشخص حداكثر تا بقاي شخص تداوم دارد )البته 

تواند منابعي وقف و مانند آن شود كه موارد استثنا مي در

 مانادگاري، هااي  ويژگاي  ،تداوم داشته باشد(. به اين علت

توانناد  را ندارد. در مقابل ماي  شديد نوسانعدم واستمرار 

ويژگي مطلوبیت را داشته باشند و حتاي كمتارين تاأثیر    

توان باه  منفي را بر توسعه شهر نگذارند. با اين وجود نمي

هاا  ها اتكا كرد و بر اساس آنصورت مستمر به اين كمك

هااي بخا    هااي ساازمان  ريزي و عمل كرد. كمكبرنامه

ند مقطعي يا مساتمر باشاد. چنانچاه ايان     تواعمومي مي

 اساتمرار و  مانادگاري، هاي ها مقطعي باشد، ويژگيكمك

هااي  توانناد ويژگاي  را ندارناد، اماا ماي    شديد نوسانعدم

تااوان ديگااري را داشااته باشااند  بااه اياان دلیاال نمااي   

ها متكي كارد. ايان   هاي شهرداري را به اين كمكفعالیت

ريازي  باراي انجاام برناماه   هااي الزم  ها فاقد ويژگيكمك

 مدت و بلندمدت هستند.میان

گاردد جهات   با توجه به نتايج پژوه  پیشنهاد مي

 رويكارد كنتارل،   پايدارسازي مناب  درآمدي مطلوب باه 

ناساالم   و ناپايدار درآمدي مناب  تدريجي حذف و كاه 

 مناب  درآمدي پايدار و نق  افزاي  و بهبود و مديريت،

 باه  هاا شهرداري ورود جهت جديد هايروش ارائه بر نیز

  .داشت تأكید پولي و مالي بازارهاي

 

 منابع   -7

هاا  واكاوي درآمد پايدار شهرداري(. 1396. )احمدعلي  اسدپور

شاهر  با رويكرد توسعه پايدار شهري  مطالعه موردي در 

 .112-97(، 46)16نشريه مديريت شهري، . بندرعباس

 .(1394) .نينسار  ،يما يكر  تاا يرز ،فرديا اهلل  مونعمت ،ياكبر

 .الميا ا يشهردار يو درآمد يمناب  مال يداريپا يابيارز

با  يشهر تيريو مد يزيربرنامه يكنفرانس مل نیهفتم

 ي.توسعه شهر يبر راهبردها دیتأك
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 نوين مناب  بررسي(. 1392. )مهدي هداوند، پريسا  اسحاق،آل

 تطبیقاي  حقوقي تحقیقات نشريه. هاشهرداري درآمدي

 .28-1 ،(22)6 الملل،بین و ايران

مدل راهبردي تأمین مناب  ماالي  (. 1395انتظاري، ابوالفضل. )

شهرهاي كشور )با تكیه بر و درآمدي پايدار و نوين كالن

در دوره ساوم   پژوهاي كااركرد شاهرداري مشاهد    نمونه

رساله دكتري، دانشكده جغرافیا،  شوراي اسالمي شهر(.

 پروژه.  هاي طبیعي شاخصپژوهشگاه مهندسي بحران

 ارزياابي (. 1398. )مصاطفي  خبازي، بهنام  مغاني، لیدا  برسم،

 درآمدهاي تأمین سنجيامكان و هاشهرداري مالي مناب 

 نشاريه (. جیرفات  شاهر : ماوردي  مطالعه) شهري پايدار

 .203-181 ،(3)2 انساني، روابط و جغرافیا

تحلیاال مناااب  درآماادي و تااأثیر   (. 1396پیاارزاده، بابااك. ) 

. هاي مشاركتي در درآمد پايدار شاهرداري مشاهد  پروژه

 دكتري، دانشگاه فردوسي مشهد.نامه پايان

(. 1396ور، مهادي. ) اي، محماد  پیلاه  لو، مهران  میاره حاجي

هاااا پايااادار شاااهرداري بررساااي منااااب  درآمااادهاي

)موردمطالعاااااه: شاااااهرداري شبساااااتر اساااااتان  

فصلنامه اقتصااد و ماديريت شاهري،    شرقي(. آذربايجان

5(20 ،)22-1. 

. كريمي اسبوئي، سامانه   جعفر ،داود  باباجاني ،ان  جعفريد

ارزيااابي پايااداري مناااب  مااالي و درآماادي     (.1393)

، فصالنامه اقتصااد و ماديريت شاهري     .شهرداري تهران

2(7 ،)15-34. 

. معصاومه  ،مهاديان بهنمیاري    علي ،مهدي  الهكرامت ،زياري

مطالعاااه و شاااناخت منااااب  ماااالي و ارائاااه (. 1392)

هاا   راهكارهايي براي بهبود پاياداري درآماد شاهرداري   

نشاريه ماديريت   . مورد پژوه   شهرداري شهر مهابااد 

 .124-107(، 31)11شهري، 

تأمین مالي پايدار (. 1390اي، غالمعلي  ماجدي، وحید. )شرزه

شهر  چگونگي تأمین ماالي باه منظاور توساعه پايادار      

 .315-299نامه(، ويژه)9نشريه مديريت شهري، . شهري

ارائه راهبردها و راهكارهاي (. 1396طاهرپور كالنتري، مهران. )

هاا )نموناه ماوردي:    ايجاد درآماد پايادار در شاهرداري   

ارشاد، گاروه   ناماه كارشناساي  پايانشهرداري چناران(. 

 شهرسازي، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه يزد. 

بندي (. الگوسازي و رتبه1394قرباني، رسول  عظیمي، میترا. )

معیارها در تأمین مالي مطلوب براي بخا  عماومي باا    

نشاريه  شاهر مشاهد(.   )كالن MCDMاستفاده از روش 

 .124-107(، 29)9مدلسازي اقتصادي، 

. علاي  ،نژادپیران  محمدمهدي ،زادهدروي   الهرحمت ،پورقلي

هاي دساتیابي  ها و مان ها، منب بررسي روش(. 1398)

به درآمد پايادار شاهري )مطالعاه ماوردي: شاهرداري      

 .178-151(، 1)11، مديريتنشريه دان   (.ارومیه

باقري   رشید ،سعیدآبادي  میرنجف ،موسوي  ابوالفضل ،قنبري

(. 1390. )حساان ،حساایني امینااي  علااي ،كشااكولي

هاا در  راهكارهاي توانمندسازي افزاي  درآمد شهرداري

نشاريه  (. شهرهاي كوچك )مطالعه ماوردي: شاهر زار   

هشاي علاوم   ريزي محیطاي )مجلاه پژو  جغرافیا و برنامه

 .58-41(، 2)22(، انساني دانشگاه اصفهان

 و شاهري  اقتصااد (. 1396. )طااهره  وثاوق،  كامران  مرتضوي،

 ،(35)7 اجتمااعي،  پاژوه   نشاريه . پايادار  درآمدهاي

167-180. 

مسااگري، ساامیه  نعیمااي صااديق، علااي  عبدالشاااه، محمااد. 

هاا و  (. بررسي عوامل مؤثر بر درآماد شاهرداري  1397)

ارائه راهبردهاي مناس  به منظور ايجاد درآماد پايادار.   

 .89-74(، 129)33فصلنامه تحقیقات جغرافیايي، 

 يااازدي، پااااپلي غالمحساااین  فاطماااه  مظفاااري، وثاااوقي،

 الگوي ارائه(. 1395) نژاد، حسین.محمدحسین  حاتمي

 مااالي مناااب  تااأمین و درآماادي نظااام پايدارسااازي

 نشاريه (. تهاران  شهرداري: موردي مطالعه) هاشهرداري

 .44-22 ،(123)31 جغرافیايي، تحقیقات
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