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 هامالی شهرداریمنابع ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین 

 )مطالعه موردی: شهرداری تهران(

 

 چکیده

 هایمكانیزم فاقد و ضعیف مالیاتي هاینظام ناکارآمد، اقتصادی سیستم دارای که ایران جمله از توسعه درحال کشورهای در

 و رناپایدا درآمدی منابع سمت به عمدتا هاشهرداری درآمد تأمین سیستم هستند، شهرها هایهزینه تأمین در شهروندان مشارکت

بیشتر نمود پیدا کرد و به  3160دهه ها در شود. این مسأله در ایران بعد از اجرای سیاست خودکفایي شهرداریمي کشیده ناسالم

ارت عبتهران  شهرداریدرآمد  ینتأم یستمدو چالش عمده سهم اکنون، شهرها اتفاق افتاد.  ویژه در شهر تهران شدیدتر از سایر

های سنگین ازارهای مالي و پولي برای تأمین هزینهعدم توفیق شهرداری در دستیابي به بو ناسالم بودن این نظام و  ناپایدار است از:

دی پیشنهاالگوی های شهری. از این رو لازم است تا این ساختار اصلاح گردد. بدین منظور در پژوهش حاضر دو احداث زیرساخت

از  ینهمچن. صورت گرفت 3134-3134دوره  یپژوهش برا یهاداده یآورجمعرفت از این دو چالش ارائه گردید. برای برون

 .دیاستفاده گرد یقموضوع تحق ینهنفر از خبرگان متخصص در زم 10با  یافتهساختار یمهمصاحبه ن یکو  یافتهمصاحبه ساختار یک

 و بهبود مدیریت،»و « ناسالم و ناپایدار درآمدی منابع تدریجي حذف و کاهش کنترل،»در دو محور با عنوان  3شماره  الگو

 4شماره  الگومدت و بلندمدت خواهد شد. موجب پایدارسازی نظام درآمدی در دو بازه میان« پایدار درآمدی منابع نقش افزایش

 .دارد تأکید پولي و مالي بازارهای به هاشهرداری ورود جهت جدید هایروش ارائهنیز بر 

 تهران یشهردارتوسعه پایدار،  یدار،درآمد پا ي،مال یننظام تأم  کلیدی: گانواژ

 مقدمه

ست. با ا یشهر یزانرو برنامه مدارانیاستس یرو یشپ یهاچالش ینتراز مهم یكي یشهر یدارپا يمنابع مال ینتأم يچگونگ

 شوديم یشترروز بهروزبچالش  ینا یگر،د سویاز  هایشهردار يمال هاییتدر شهرها و محدود يبه خدمات عموم یازن یشافزا

(Khmel & Zhao, 2015.) یفتعر یبر مبنا UN-HABITATیکعبارت است از حداکثر درآمد قابل دسترس در  یدار، درآمد پا 

ار، ک یرویمنابع، ن هاییتبا محدود یکه نظام اقتصاد یطيدر شرا یندههمان سطح درآمد در دوره آ یجادا ینتضم با ي،دوره زمان

 یبرا يمنابع مال یدارپا یبه الگو یابي، دستسبر همین اسا(. UN, 2009مواجه است ) یعيطب هاییهو سرما یدیتول هاییهسرما

 هاییرساختدر نظام ز گذارییهاست که امكان سرما یشهر یداریعوامل پا ینترشهر، از مهم يو عمران یجار هایینههز ینتأم
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 يملائ ي؛ فرج3130 ماجد،و  یا؛ شرزه3134و همكاران،  یاری؛ ز3131و همكاران،  یجعفر)دانش کنديشهر را فراهم م یاتوسعه

  (.3134 ی،ا؛ شرزه3130 یمي،و عظ

 هاییزمكانمفاقد و  یفضع یاتيمال یهانظام، یررسميبر اقتصاد غ يمبتن و ناکارآمد یاقتصاد یستمس یکه دارا يیکشورها

و  داریناپا یعمدتا به سمت منابع درآمد هایدرآمد شهردار ینتأم سیستمشهرها هستند،  هایینههز ینمشارکت شهروندان در تأم

 ;Antón et.al, 2016; Navarro & Llanto, 2014; Chetan & Hitesh, 2011; Govinda & Bird, 2010) شودمي یدهکشناسالم 

Mohanty et.al, 2007; Wong & Bird, 2006; Venkatachalam , 2005; ی،؛ آخوند3134و همكاران،  یاری؛ ز3134ر، بنا 

 يمال ینمشكلات تأم (.3130 ی،دستگرد یگانگي؛ 3130و ماجد،  یا؛ شرزه3133و همكاران،  ي؛ هاشم3133 ي،قم ی؛ ناد3133

و موانع  یینپا یوربهره یلعموما به دلنیز از دیگر مسائل کشورهای جهان سوم است که  یشهر هاییرساختزبرای احداث 

در  گذارییهسرما یزان( م4033) به عقیده تسو(. Wu, 1999: 2263; Bird, 2005: 3; Liu, 2005: 12) باشديم يو سازمان ینهاد

ت موجب تمایل مدیری ها،يبده ینا يمعكوس داشته و انباشتگ اطارتب يمحل هایيبده يانباشتگ یزانبا م ها شهرییرساختز

  (.Tsui, 2011: 686)شود شهری به سمت درآمدهای ناپایدار مي

سهم  کردند.استفاده مي( دجه دولت مرکزیمتكي بر بو)های سنتي تأمین مالي از شیوه 3130تا اواخر دهه  ی ایرانهاشهرداری

، مقرر 3161ها در سال . ولي بر اساس طرح خودکفایي شهرداریصعودی داشتسیر  3161 های قبل ازهای دولتي در سالکمک

بری و )اک کاهش یافتهای دولتي ي برسند. از آن پس سهم کمکریزی سه ساله به خودکفایها طي یک برنامهگردید شهرداری

های مختلفي خود به شیوههای ها جهت تأمین هزینهخودکفایي، شهرداری همزمان با اعمال سیاست (.1: 3134جمشیدی، موذن

، 3ها، فروش تراکمرش عوارض موجود بود. مانند عوارض ساختمانیا گستها، وضع عوارض جدید آنترین مهم متوسل شدند که

ماده  و جریمه کمیسون ریمه حذف پارکینگ از ساختمان، جساختمانتعداد طبقات ، جریمه افزایش تغییر کاربری اراضيجریمه 

 و ناسالم یدارناپا یبه درآمدها یجبه تدر هایشهردار یلدل ینهم به(. 307: 3133 یارمحمدیان،و  یاکبرتخلفات ساختماني )یا صد 

 یدترمسأله در تهران شد ینا (.3: 3133 ی،پارسا و اکبریریدرآمدها توجه کنند )بص ینبدون آنكه به تبعات سوء ا ند،دمتوسل ش

 روز بیشتر دامن زد. و به ناپایداری نظام درآمدی و تأمین مالي شهر تهران روزبه کشور اتفاق افتاد یشهرها یراز سا

 عبارت است از:تهران  یشهردار یدرآمد ینتأم یستمده سدو چالش عمدهد ميبررسي ها در این تحقیق نشان 

 ناپایدار و ناسالم بودن نظام تأمین درآمدی شهرداری تهران در وضعیت کنوني 

 عدم توفیق شهرداری تهران در دستیابي به بازارهای مالي و پولي 

 یابيدست يچگونگ یدبا هایشهردارها اصلاح گردد. همچنین وضعیت کنوني سیستم درآمد شهرداریلازم است تا از این رو، 

منحصر به فردی  یالگو یچالبته ه (.3: 3133 ی،)موسو یرندبگ نیز یادرا  اییهو سرما يمال یو بازارها يبه منابع بخش خصوص

ن ای طراحيمنجر به  يحكومت یستمهای اقتصادی هر سبلكه اصول و رهنمون .ها از آن استفاده کنندوجود ندارد که همه شهرداری

 پژوهش حاضر الگوی برای پایدارسازی نظام درآمدی و تامین مالي (.Ebel & Vaillancourt, 2004: 131) گرددسیستم مي

 کند.ميشهرداری تهران را ارائه 

                                                        

شد  يروش کسب درآمد تلق ینترسو راحت یکمنبع از  ینشهری قرار داد. ا یرانمد یاررا در اخت یزاليکه منبع لا یدکشف نام یکبه عنوان  توانيرا م فروش تراکم -3

هرداری راه کسب درآمد ش ینو پردرآمدتر ینترسهل ي،نبود. به عبارت یسهقابل مقا یشهردار مدکسب درآ یاتاز تجرب یک یچبالای آن با ه یاربس درآمد یگرز سوی دو ا

 کار گرفته شد.ه ب
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 3ویدیویدی و هیتشچتانپژوهش های صورت گرفته نیز حاوی نكات مهمي است که در ارائه این الگو موثر بوده است.

از مالیات پرداخته و  يخصوصو  يعموممشارکت در هند بر اساس  یشهر یهاساختیرخلاق ز يمال ینتامهای ( به روش4033)

روند رو به رشد نیاز به ( 4030) 4گویندا و برداز نظر  برند.بازار تامین مالي شهرداری نام مي دهيعنوان ابزار اساسي در شكله ب

های توسعه فیزیكي؛ فروش زمین؛ و مشارکت ها؛ هزینهبانکقرض از  ي مانندمنابع از ند تاکایجاب ميخدمات عمومي شهری 

های شهری را در تأمین مالي پروژه  7(اULB)های شهری محلي( نقش سازمان4003) 1ونكاتاچالام بخش خصوصي استفاده شود.

های سبز، ها و عوارض محلي، مالیاتها عبارتند از: انواع مالیاتداند. این روشهای خلاقانه بسیار موثر ميهند از طریق روش

 گذاری. المللي، جلب مشارکت بخش خصوصي و دولتي به طور همزمان برای سرمایههای بینهای بلاعوض بانکوام

و شورای شهر، تعیین نرخ عوارض نوسازی با  قانون نوسازی و عمران شهری با رویكرد نقش شهرداری ( اصلاح3133)زنوز 

و شورای شهر در  با نظر شورای شهر، به رسمیت شناختن حضور شهرداری توجه به موقعیت اقتصادی و اجتماعي هر شهر و

ک مكانیزه شدن بان ،اساس قوانین خاص و عام شهرسازی بر ای مرتبطهشهری، اصلاح آیین نامه هایارزیابي و تعیین بهای زمین

نیا حبیب .را پیشنهاد کرده است کردن اطلاعات املاکبروز  و سیستم اطلاعات جغرافیایي برای ممیزی اطلاعات املاک و استفاده از

پیشنهاد الگویي ( 3133) و خسروشاهي زادهحسناند.گذاری مشترک پرداختهسرمایههای ( به مسأله صندوق3133مرادی )و شاه

ت اعانا های بلاعوض دولت، وام و استقراض،و خدمات، کمک بهای کالاها ها و مستغلاتمالیات محلي بر زمین ند که شاملاهکرد

( نظام تأمین مالي شهر تفت را 3133موسوی و همكاران )باشد. اتفاقي مي های اشخاص حقیقي و حقوقي و درآمدهایو کمک

سعه های درآمدزا، تواستفاده از سیستم مدیریت شهری نوین، تعریف پروژه چون يابي کرده و راهكارهایعیف و ناکارآمد ارزیض

جعفری همچنین دانش .ارائه کرده اند ایهای بودجهسرفصل برابر برای تمامخدمات شهری، تخصیص اعتبارات عمراني به صورت 

اند: عوارض پسماند، عوارض سطح شهر، کسب ها ارزیابي کردهآمدهای پایدار شهرداری( موارد زیر را جزو در3130و کریمي )

کند(، عوارض سالانه اتومبیل، عوارض تلفن و گاز، مالیات و پیشه، مالیات بر مستغلات )که در حال حاضر دولت آن را وصول مي

  بر ارزش زمین و بهای خدمات شهری.

و  یداریپا یمبا مفاه ور،کش یهایشهردار یاز درآمدها یابخش عمدهنیز ( 3130د )و ماج یاشرزهنتایج پژوهش بر اساس 

 یاتالم ی،عوارض نوسازهمچون  یدارکه منابع پا يشوند. در حاليکسب م یدارو عمدتاً از منابع ناپا یستندمطلوب بودن همخوان ن

به نقش  (3130) یدستگرد یگانگياند. مغفول مانده يحاصله از فروش خدمات به طور نسب یو مستغلات و درآمدها ینبر زم

 هایشهردار یدرآمد نظام ياساسی هااز چالش یكي( 3133) يقم تأکید دارد. در این زمینه یتوسعه شهر یهاآژانس یتپراهم

 همكارانو  هاشميکرده است.  يمعرف یشهر گبزر یهاپروژه هایینههز ینتأم یبرا یدمنابع جدی و جستجو یروزآوره را ب

 ي،اعبا توسعه اجتم يهمبستگ ی،شهر یيدار بودن، منعطف بودن، حكمرواو ادامه یستگيشش اصل پا، برای ارائه الگو( 3133)

 کرده است.  يمعرفرا  یطيبا توسعه مح يو همبستگ یبا توسعه اقتصاد يهمبستگ

شاره کرد که یک الگوی پیشنهادی بر اساس ( ا3134توان به پژوهش زنگنه شهرکي و حسیني )از دیگر مطالعات مرتبط، مي

 يمال ینتام یعني .بردينام م يجمع یگذاریه( از اصطلاح سرما3134) يعباس اند.های محلي ارائه دادهدرآمدهای مبتني بر مالیات

 یجعفردانش همچنین .یموسسات اعتبار یاها استفاده از بانک یبه جا ياز افراد به صورت جمع يپروژه با استفاده از گروه یک

ر مالیات ب به دو صورتمالیات انتقالي از دولت به شهرداری،  را رین درآمد قابل استفاده در تهرانپایدارت، (3131و همكاران )

 د.دانننتقال درصدی از مالیات ملي ميارزش افزوده و ا

                                                        
1- Chetan vaidy & Hitesh Vaidya 
2- Govinda & Bird 
3- Venkatachalam 
4- Urban local bodies (ULBs) 
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 3به شرح جدول  ویژگي 3پایدار باید دارای با توجه به مباني نظری و پیشینه تحقیق مي توان گفت، یک سیستم تأمین مالي 

 .باشد
 معیارهای یک سیستم پایدار تأمین درآمد شهرداری -0جدول 

 زیرمعیارها تعریف معیارهای اصلي

یعني اقلام درآمدی در طول زمان  پذیریتداوم

بوده و تحت تأثیر شوک بازار  مستمر

  قرار نگیرد

 مستمر و همیشگي بودن

 های اقتصادینوسانات بازار و تحریمعدم وابستگي به 

ای باشند که به گونه درآمدهایعني  مطلوبیت

ها شرایط کیفي شهر به دستیابي به آن

عنوان یک پدیده زنده و پویا را تهدید 

کسب درآمد موجب  به عبارتي، نكند

 و به شده یعدالت محور یكردارتقاء رو

 ی،کالبد یطي،مح یستز یساختارها

  .آسیب نزندشهر  یو اقتصاد ياجتماع

 هاعدم تخریب محیط زیست و ایجاد انواع آلودگي

 عدم تخریب ساخت فضایي کالبدی شهر

 رساني به سیما و منظر شهریعدم آسیب

 عدم تخریب ساختارهای اقتصادی شهر

 رساني به کیفیت زندگي شهروندان در طولاني مدتعدم آسیب

 های عمومي شهرو ثروتبرخورداری تمام شهروندان از منابع 

 بری از خدمات شهر بر اساس میزان مشارکت در پرداخت عوارض سهم

 شدهزمان بزرگ  يدر ط یدرآمد یهپا پذیریانعطاف

 . دیاب یشو همپا با گسترش مخارج افزا

 زایي و کارآفریني پایداراشتغال

 افزایش توان تولیدی جامعه در طولاني مدت

 گذاری ایجاد رقابت در بخش خصوصي برای سرمایه

 نوآوری در ارائه طرح اقتصادی

و  يمل یمشارکت شهروندان، نهادها پذیریمشارکت

 یشهردار يمال یندر تأم الملليینب

 اهیشهردار یجشود تا به تدر یشترب

محور و جامعه یيهابه سازمان یلتبد

 .نهاد گردندمردم

 هابانکافزایش مشارکت مالي 

 افزایش مشارکت بخش خصوصي

 الملليافزایش مشارکت بخش بین

 ها و کارها به مردمواگذاری تصمیم گیری

منجر به  به تدریج یهر کد درآمد پذیریمحله

 یریتي،مد یها و فضاهاکاهش حوزه

محله،  ینقش شوراها یشافزا

و شهردار در  یامحله یهاانجمن

 . شود یيدرآمدزا

 و فضاهای مدیریتيها کاهش حوزه

 افزایش نقش شوراهای محله در درآمدزایي

 افزایش نقش شهردار محله در درآمدزایي

 ای در درآمدزایيهای محلهافزایش نقش انجمن

 (نگارندگان؛ 1: 3136و وصول درآمد،  یصاداره کل تشخ یو ادار يمعاونت مال)منبع: 

  دهند:يرا نشان مو نوآوری در این زمینه پژوهش حاضر  یتضرورت و اهم دو محور زیر يبه طور کل

 یهاپروژه یکه اجرا شوديم یلاز چند بخش عمده تشك هایشهردار ینههز :یشهر یهاپروژه یبرا یدارپا یمال ینتأم لزوم 

 وضوعاتاز م ، یكيهاپروژهاین  يمنابع مال ینو تأم هاستیدر شهردار هاینهو از جمله رئوس هز یفوظا ترینياز اساس یشهر

از نظر  یدو نوع پروژه شهر اصولا(. 470: 3130نژاد، یيطباطبا ،نژادیياست )طباطبا یشهر یهاطرح یحساس و مؤثر در اجرا

ن یي که فاقد ایهادوم پروژه دسته و یه هستندسرما یریپذبرگشت یتخاص که دارای یيهاپروژه دسته اولوجود دارد.  یتماه
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 .کنديم یجابگروه دوم را ا یهاپروژه یبرا يمال ینکه لزوم تأم یتندخاص

 گونه که مرور سوابق موضوع نشان همان تهران: یشهردار یژهبه و یرانا هاییشهردار ینظام درآمد یجامع برا ییالگو نبود

های پتانسیلاز  يبخش به تنها، هادر زمینه نظام درآمدی و تأمین مالي شهرداریصورت گرفته  یهاپژوهشاز  داد، هر کدام

تفاده اس یگرد يتمرکز داشته و برخ هایاتمال یها صرفا بر روپژوهش يعنوان مثال، برخ به اند.پرداخته هایشهرداردرآمدزایي 

ارائه و  پیشنهادکه نسبت به  يپژوهش ي،داخل یهاپژوهش یندر بطبق بررسي های انجام شده اند. کرده یهاز انواع عوارض را توص

 یارهایعبا م یستمس ینا یابيها به ارزو عمده پژوهش به دست نیامداقدام کرده باشد  هایشهردار یدرآمد ینتأمجامعي برای  یالگو

 ی جامع،گوال ینکه در پژوهش حاضر نه تنها ا ي. در حالیستن یدارپا یستمس ینکه ا اندیدهرس یجهنت ینپرداخته و به ا یداریپا

م و سال یهاتهران از راه یشهردار یيدرآمدزا یبرا یلبه عنوان پتانس توانديکه م هایيهرا يالگو تمام یندر ا و ارائه شده است،

 شود، در نظر گرفته شده است.  يتلق یدارپا

 پژوهش محدوده

 شود.  را شامل مي 3134تا  3134محدوده این پژوهش از نظر مكاني شهر تهران بوده و از نظر زماني دوره 

 ها و روش پژوهشداده
ای ها بر اساس روش کتابخانهگردآوری داده.است تحلیلي یفيانجام، توص یوهو از نظر ش یپژوهش از نظر هدف کاربرد ینا

های نظام درآمدی و پیمایشي انجام گردید. بدین صورت که پس از مشخص شدن چهارچوب موضوع، اطلاعات مربوط به ویژگي

از شهرداری تهران  3134-3134 های درآمد شهرداری تهران برای دورهبع مختلف استخراج شده و دادههای کشور از مناشهرداری

نفر  10شامل حجم نمونه برابر با اخذ شد. در بخش پیمایشي، اقدام به مصاحبه از کارشناسان خبره گردید. جامعه آماری تحقیق، 

گیری استفاده شده، روش هدفمند از نوع روش نمونه .(Powell, 2003: 379; Landeta, 2006: 470)باشدميگروه  7در قالب 

شد. با ارزیابي  ی، طیف مطلوبیت و دلفي انجاماتک نمونه (Tتي ) آزمونبا استفاده از و تحلیل اطلاعات  تجزیه .گلوله برفي است

از منابع درآمدی شهرداری تهران در وضع موجود، میزان پایداری هر کد درآمدی سنجیده شد و درآمدهای ناپایدار توسط 

پیشنهادی بر اساس مرور مباني تئوریک موضوع، نتایج بدست آمده از ارزیابي الگوی کارشناسان خبره شناسایي گردید. سپس 

 کارشناسان خبره رسید.  خبرگان ارائه شده و تأیید 

 های پژوهشیافته
شهر تهران و  یزیرمرکز مطالعات برنامه ها،یتهران، از اسناد موجود سازمان شهردار یشهردار یشناخت منابع درآمد یبرا

 343و  يگروه کد فرع 33، عمده یگروه کد درآمد 4 شاملتهران  یمنابع شهردار .یداستفاده گرد ننظرات گروه کارشناسا

ز عوارض ا يناش درآمدهایعبارتند از:  ياصل ی. کدهاباشدمي یو غیرنقد یاعتبارات به دو صورت نقد ینتأم یوهش بوده و یزکدر

دست آمده ب درآمدهایی، شهردار يمؤسسات انتفاع یخدمات و درآمدها بهای، ياز عوارض اختصاص يناش درآمدهای، يعموم

شهر تهران،  یزیرمنابع )مرکز مطالعات برنامه سایرو  هايهدایا، دارای اعانات،ي، دولت یهاکمک، یاز وجوه و اموال شهردار

3131 :343.) 

 يطراح یكرتل یادرجه 3 یفبا ط یاپرسشنامه محقق ساخته ی،درآمد یهر کدام از کدها یداریپا یزانم یینتع یبرادر ابتدا 

را از  یدرآمدکد  33پنج جلسه جداگانه، از کارشناسان خواسته شد تا هر کدام از  يکارشناسان قرار داده شد. در ط یارو در اخت

( پایداریحد  یشترین)ب 3( تا پایداریحد  ین)کمتر 3 ینب یازیو به هر کد امت کرده یابيارز یداریگانه پاپنج یهانظر شاخص
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 یداریپا یهامعیاراز نظر  1بالاتر از عدد  یانگینمبا  ی. کدهابود( ایینهگز 3 یف)در ط 1عدد  ،هر کد یبرامیانگین مقیاس دهند. 

 ،بدست آمده یازهایمجموع امت محاسبه یقاز طر .قرار گرفتندمتوسط  یرز یتوضعدر  نیز 1از  تریینپا یبالاتر از متوسط و کدها

و  )بازرگان تیمطلوب یفاز روش طسپس برای مشخص کردن وضعیت پایداری هر کد، . آمدبدست کد هر  یينها یانگینم

قرار  یرز یشنهادیپ یفدر ط ینمع عدد یکبه صورت  هر کد، نهایي یانگینصورت که م ین. بدشد( استفاده 304: 3136 یگران،د

 ینب یازامت یدار،آن درآمد ناپا یتباشد وضع 4.11تا  3 ینب ینکد مع یک یازچنانچه امتشد:  یدهآن سنج یداریو درجه پا گرفته

: 3136 ،همكاران)بازرگان و  گردديم یابيارز یدارپا یتباشد وضع 3تا  1.66 ینب یازو امت یدارنسبتا پا یتباشد وضع 1.66تا  4.11

 : دهديرا نشان م ارزیابي یينها یجنتا زیر 4(. جدول301
  تهران یعمده شهردار یدرآمد یکدهاپایداری  میزان نتایج ارزیابی -7جدول 

 طیف مطلوبیت نتایج ارزیابي Tمیانگین هر معیار بر اساس آزمون  کدهای درآمدی

تداوم 

 پذیری

مطلوب 

 بودن

انعطاف 

 پذیری

مشار

کت 

 پذیری

  محله

 پذیری

 امتیاز 

 نهایي

وضعیت 

 پایداری

رتبه  از 

نظر 

 پایداری

 1 پایدار 7.04 1.34 7.11 7.34 7.33 1.34 عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده

 3 پایدار 1.31 1.67 1.37 7.33 1.73 1.73 عوارض بر پروانه ساختماني

 33 ناپایدار 3.33 3.47 4.34 4.36 3.03 4.33 عوارض بر مازاد تراکم

 33 نسبتا پایدار 1.04 3.33 1.64 4.46 1.44 1.63 عوارض بر معاملات غیر منقول

 4 پایدار 7.44 7.37 1.33 1.34 7.36 1.47 عوارض نوسازی

 3 پایدار 7.47 1.34 7.13 7.63 7.16 7.14 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

 4 پایدار 1.63 1.13 1.16 1.34 7.34 1.4 های کسب فروش و خدماتيعوارض بر پروانه

 33 ناپایدار 3.63 3.33 4.36 3.74 4.06 3.43 پارکینگ  عوارض حذف

 31 نسبتا پایدار 4.34 4.34 4.36 3.76 1.34 4.74 های دولتيهای اعطایي دولت و یا سازمانکمک

 7 پایدار 7.01 1.33 1.33 7.31 1.47 7.77 درآمد ناشي از بهای خدمات شهری

 6 پایدار 1.40 1.33 1.73 7.43 1.33 1.63 درآمد حاصل از وجوه شهرداری

 34 نسبتا پایدار 4.31 4.33 1.11 1.34 4.33 4.11 درآمد حاصل از اموال شهرداری

 34 ناپایدار 3.44 3.30 3.64 3.30 3.61 4.4 جریمه کمیسیون ماده صد

 36 ناپایدار 3.31 3.37 4.43 3.04 4.34 4.31 هادرآمد حاصل از تغییر کاربری

 3 نسبتا پایدار 1.73 1.34 1.13 1.47 7.37 4.3 های دریافتيوام

 30 دارپاینسبتا  1.06 1.33 1.34 4.64 1.41 4.33 فروش اموال شهرداری

 37 ناپایدار 4.33 4.43 4.33 4.33 4.70 4.03 های ماقبلمازاد درآمد بر هزینه دوره

 3 نسبتا پایدار 1.04 4.61 4.33 1.44 4.36 1.43 وصول مطالبات از محل اسناد دریافتي

 

از  ی،درآمد یفرد 4شده، در مجموع تنها  ارزیابي یکد درآمد 33 یاناز م دهد،ينشان م 4 جدول یجگونه که نتاهمان

 یدارکاملا ناپا یبه عنوان درآمدها یزکد ن 3نسبتا مطلوب و پایداری  یدارا یکد درآمد 6. بودندبرخوردار  یداریپا یارهایمع

 د.شدن یابيارز
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محاسبه  3134تا  3134اني در مرحله بعد، بر اساس نتایج ارزیابي فوق، مجموع درآمد شهرداری تهران از هر کد در دوره زم   

شده  ینتأم یدارتهران از محل منابع ناپا یشهردار یدرصد از درآمدها 33حدود  در دوره مورد مطالعه،  3شكلبا توجه به گردید. 

 درصد آن از منابع پایدار بوده است. بنابراین، سیستم تأمین درآمدی شهرداری 44درصد، از منابع نسبتا پایدار و تنها  40. است

 تهران کاملا ناپایدار و ناسالم است. 
 

 
  ها )هزار ریال(پایداری آنبر حسب میزان  0132-17میزان درآمد شهرداری تهران در دوره  -0شکل 

 یراب یامسأله ضعف عمده ینادن رقم درآمد بسیاری از کدها است.مشكل دیگر سیستم درآمدی شهرداری تهران، صفر بو

 یشهردار یدعا یدرآمد یچها هکه از آن توجود داشته اس یزکدر 64حدود  3134عنوان مثال در سال . به شوديمحسوب م سیستم

 نشان داد . همچنین نتایج3کدها وجود دارد ینا یندر ب يمهمبسیار  یاست که اقلام درآمد يدر حال ین. ا(343)همان:  نشده است

کلا  یا بوده و یینيرقم پا یتهران است، دارا یدارو توسعه پا یطيمح یستز یداریپا یشافزا یکه در راستا یيآن دسته از کدها

ها. ها، بازارهای میوه و تره بار، بیمارستانرستوران ری،های تجاپسماند در ساختمان یجادعوارض بر ا مانند:. استها صفر رقم آن

                                                        

بار، کمک به عوارض ذبح دام و طیور، عوارض میادین میوه و تره یه،نقل یلگذاری وساساختماني )اراضي بایر(، عوارض شماره یهاعوارض بر پروانهمواردی مانند:  - 3

راني و بوسمیني دماتزی، درآمد ناشي از ارائه خسادرآمد حاصل از خدمات بازرگاني، درآمد حاصل از خدمات آماده ی،و خدمات شهر يتوسعه عمران یهاطرح یاجرا

گذاری در بخش عمومي، درآمد حاصل از سرمایه ی،ها، درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهردارراني، درآمد پارکبوستاکسیراني، درآمد اتوبوسراني و میني

و هدایای دریافتي، وام دریافتي از وزارت کشور و فروش حقوق انتفاعي  شهروندانمترها، خودیاری ها و تاسیسات، درآمد حاصل از پارکینگ و پارکوالاجاره ساختمانمال

 .یشهردار
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ی، برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به )مظفر. دارند یدارپا یيجهت درآمدزا یيبالا یلپتانسی که عوارض نوساز ینگ،عوارض پارک

3133 :343 .) 

 پیشنهادی الگوی

 ینر ادارائه گردید. تأمین منابع مالي پیشنهادی  الگویپس از شناخت وضعیت موجود سیستم تأمین درآمدی شهر تهران، 

از آن  یکه شهردار يمال نیممكن تأم یهاروش ياز تمام یابيصورت که با ارز ین. بدشدو حذف  ی، از روش غربالگرمرحله

 یداریاپ یارهایمع که یيهاحذف شده و تنها روش یدارناپا یهااستفاده را نداشته است، روش یتتاکنون قابل یااستفاده نموده و 

پیشنهادی، نتایج ارزیابي پایداری درآمدها )که در مرحله قبل  الگویهمچنین در ارائه  اند.شده الگوداشته باشند وارد  یندهرا در آ

 عبارتند از: یشنهادیپ الگوی هاییژگيو ینتراز مهم يبرخانجام شده بود( نیز مورد توجه قرار گرفت. 

 پژوهش حاضر   یجو نتا یشینپ یهاسوابق موضوع، پژوهش یجاز مرور نتا برآمده 

 تهران به طور همزمان یشهردار یدرآمد ینتأم یستمبه دو چالش عمده س توجه 

 سال(  33تا  30 ینمدت ب یاندر طول زمان )بازه م هایشهردار یساختار درآمد تغییر 

 یو درآمد يمنابع مال ینو خلاقانه تأم یدجد یهابه روش توجه 

 ارائه شده یبودن راهكارها بروز 

 یستم از سگرفتن و نظارت و بازخورد  یشپا یابي،ارز یتقابل دارای 

 الگوساختار 

 است:  يدو بعد اصل یادو وجه  یدارا یشنهادی،پالگوی 

 به منظور سوق دادن  هایيیاستراتژ تهران(: یشهردار یمنابع درآمد یسازو سالم سازیینهبه یتنخست )با محور بعد

 یدارپا یاز درآمدها یشترو استفاده ب یدارناپا یبه سمت استفاده کمتر از درآمدها یشهردار

  ب کس یدخلاقانه و جد یهاجهت ابداع روش هایيیارائه استراتژ (:یشهر یهاپروژه یبرا یمال ینتأم یتدوم )با محور بعد

 . یهبه بازار سرما یابيدستید و جد يمنابع مال یافتن یدار،پا یدرآمدها

ناسالم و  یاز درآمدها تهران یشهر یریتحرکت مد نحوهاست. بخش نخست،  اصليشامل دو بخش  الگوواقع ساختار  در

 )حرکت از وضع دهدرا نشان مياجتماعي و عدالت  یدارتوسعه پا یارهایو سازگار با مع یدارمنابع پا یشافزا سمتبه  یدارناپا

 يو چگونگ یدجد یمنابع درآمد یافتنجهت  یخلاقانه و ابتكار یهادر محور دوم، ارائه روش اما. موجود به سمت وضع مطلوب(

 یهاپروژه یژهبه و یشهر یهاپروژه یبرا يمال ین، عمدتا تأمالگوارائه بخش دوم . هدف از باشديمدنظر م یهورود به بازار سرما

ذکر  مرحله 3پیشنهادی مبتني بر  یالگوباشد. يم يمال ینتأم یننو یابزارها یبخش بر رواین  یدتأک یناست. همچن المنفعهامع

  است. 1جدول شده در
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 پیشنهادیالگوی  حاکم بر طراحی و ارایهاصول  -1جدول 

 های اصلي ویژگي شرح  مراحل طراحي

است  یاتيشامل اهداف کلان و عمل اهداف تعریف

در طول  یدتهران با یکه شهردار

 ها نائل شودزمان بدان

 های کلان )اصلي( هدف

  یطيمح یستو ز ياجتماع ی،اقتصاد هایینهدر زم یدارتحقق توسعه پا

 یتمام شهروندان از خدمات شهر یمنددر بهره يتحقق عدالت اجتماع

 های عملیاتيهدف

 یارهایها بر اساس معهای بهبود درآمد شهرداریها و استراتژیمكانیزم شناسایي

  یداریپا

 تهران یشهردار یتنوع در منابع درآمد ایجاد

 المنفعه عام یشهر یهاپروژه یبرا يمال ینخلاقانه تأم یهاروش یافتن

 یهبه بازار سرما هایها و ابزارهای ورود شهردارمكانیزم بهبود

 ي وعدالت اجتماع یهاشاخص تعریف معیارها

 هادرآمد شهرداری یدارتوسعه پا

 یریپذمحله یری،پذمستمر بودن، مطلوب بودن، سالم بودن، مشارکت 

تعریف 

رویكردهای 

 اصلي

برخورد با چالش  نوع نگاه و نحوه

موجود را نشان  یستمو ضعف س

 دهديم

 و ناسالم یدارناپا یمنابع درآمد یجيکنترل، کاهش و حذف تدر

 یدارپا ینقش منابع درآمد یشبهبود و افزا مدیریت،

 يبخش خصوص مشارکت

 و وام استقراض

 شهروندان مشارکت

 يو پول يمال یبه بازارها ورود

پیشنهاد 

ها و استراتژی

 هامكانیزم

 یاجرا یقکه از طر یيراهكارها

 .رسیمينظر م آن به اهداف مورد

 پیشنهادی الگویاستراتژی اصلي در قالب دو  17شامل 

ارزیابي پیامدها 

و نتایج مورد 

 الگوانتظار از 

 

 

الگو  یکه پس از اجرا یجينتا

تهران متصور است  یشهردار یبرا

اهداف مورد نظر  یو پاسخگو

 .خواهد بود

 

 و خطرات،  هايدر برابر انواع آلودگ یشهر یستز یطحفاظت از مح

 المنفعه، عام یشهر یهاپروژه يمال ینسهولت تأم

  ی،بحران و رکود اقتصاد یطدر شرا يمال ینالوصول شدن تأمسهل

  ی،شهر یریتمد یستمدر عملكرد س یخودکارآمد یجادا

 ي،عدالت اجتماع تحققشهروندان از امكانات و خدمات شهر و  يتمام یمندبهره

 مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها،  یشافزا

 و مردم،  یبهبود روابط متقابل شهردار

  هایبهبود روابط متقابل دولت و شهردار

 هایمردم نسبت به شهردار یدتر شدن دمثبت

 هاییاتژاستر ی،شهر یریتنظران مدکارشناسان و صاحب یآن از سو پذیرییمو تعم یریتكرارپذ یتقابل ییددر صورت تأ

 داده شوند. یمکشور تعم هاییشهردار یدرآمد ینتأم یستمبه کل س تواننديمزبور م

در ادامه  الگوهای زیر ارائه شده است. توضیحات مربوط به راهكارهای هر در قالب شكل 4و  3پیشنهادی شماره  الگوهای

   شرح داده خواهد شد.



 

 

 
  ارایه الگوی پایدارسازی درآمدهای شهرداری تهران  -2 شکل

 رقم صفر یدارا یزکدهایفعال نمودن ر

جرائم  متخلفان یبرا یشینهسوء پ یبانک اطلاعات ایجاد

 

بر ارزش افزوده در طول  یاتسهم مال افزایش

 

های عوارض بابت انشعابات شبکه دریافت

 های سبزاستفاده از مالیات

 های مختلف به صورت ترکیبیالیاتاستفاده از م

 عوارض وصول و تشخیص اصلاح ساختار نظام

 

 بهای خدمات شهری دریافت

و  یتعرفه جرائم تراکم ساختمان یادز یاربس افزایش

 تراکم یاعطا یکاهش تعداد مجوزها

 یننرخ عوارض بر ارزش زم افزایش

 یبا درآمدها یعوارض نوسازتدریجی  یگزینیجا

 

عوارض از مراکز منتفع از خدمات شهری مستقر در  اخذ

 

 یگردشگر حاصل از هایدرآمد توجه ویژه به

 

 چندمنظوره یدعوارض جد ابداع

دولت و  یروابط مالهای مربوط به مکانیزم

 

کنترل، 

کاهش و 

حذف 

 منابعتدریجی 

درآمدی 

مدیریت

، بهبود و 

افزایش نقش 

منابع درآمدی 

 پایدار

شناسایی 

ها و مكانيزم

بهبود  هایاستراتژی

تنوع در  یجادا

 یمنابع درآمد

 هایشهردار

پتداوم

 ذیری

 مطلوبيت

انعطاف

 پذیری

مشارکت

 پذیری

پمحله

 ذیری

 هایدر برابر انواع آلودگ یشهر یستز یطحفاظت از مح
 و خطرات

 ها و خطراتبهتر شهر در زمان وقوع بحران یریتمد

 در زمان رکود و بحران یمنابع درآمد ینسهولت تأم

 تم مدیریت شهریایجاد خودکارآمدی در عملکرد سیس

مندی تمامی شهروندان از امکانات شهر و تحقق عدالت بهره

 افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها

 بهبود روابط متقابل شهرداری و مردم

 هابهبود روابط متقابل دولت و شهرداری

 هاتر شدن نگاه مردم نسبت به شهرداریمثبت

 تجدیدناپذیرهای حفظ انرژی

ی و تأمین منا
ی نظام درآمد

ی پایدارساز
ارائه الگو

بع مالی شهرداری
ها/

33
 

 نتایج و پيامدهای مورد اهها و استراتژیكانيزمم رویكردهای اصلی معيارها های عملياتیهدف

 انتظار
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  های نوین تأمین مالی در شهرداری تهرانروش -1شکل 

 

مشارکت 

بخش 

 خصوصی

 

استقراض و 

 وام

 

مشار

کت 

 شهروندان

 ورود به

 یبازارها

و  یمال

 یپول

 (BOT) یو واگذار یبردارروش ساخت، بهره

 (BOOو تملک ) یبردارروش ساخت، بهره

 (BOLاجاره ) ی،اندازروش ساخت، راه

 مشترک گذارییهروش سرما

 خودگردان  يمال یناستفاده از روش تأم

 های شهریپروژه استقراض و تأمین مالي خارجي

 بانک شهر یژهبه و يداخل یهااعتبار از بانک ینتأم

 توسعه کلانشهرهاالمللي های بینصندوق اندازیراه

 يانتفاع یهاطرح یمستغلات برا هایصندوق یاندازراه

   مشترک یگذاریهسرما یهاصندوقتوسعه 
 شهر و شهرداری تهران(بین بانک )

 توسعه یهاآژانس یبردارو بهره یاندازراه

 انتشار انواع اوراق مشارکت

 عام يسهام یهاو گسترش شرکت ایجاد

 يجمع گذارییهاز روش سرما استفاده

های های داوطلبانه شهروندان و سازماناز کمک استفاده
 خیریه به شهرداری

 به بازار بورس اوراق بهادار هاورود مستقیم شهرداری

 ها به فرابورس از طریق بانک شهرورود شهرداری

تعمیم و گسترش حوزه بانک شهر به شهرهای 

 میاني
توسعه همكاری سه جانبه بین بانک شهر، شهرداری 

 های تأمین سرمایه و هلدینگتهران و شرکت

های هدف

 عملیاتی

رویکردهای 

 اصلی

 نتایج و پیامدهای مورد انتظار هااستراتژیها و مکانیزم

 یهاروش یافتن

 یمال ینخلاقانه تأم

 یشهر یهاپروژه

ا و هبهبود مکانیزم

ابزارهای ورود 

به بازار  یشهردار

 یهسرما

 خودکارآمدی سیستم مدیریت شهری

المنفعه و تحقق عام یهاپروژه يمال ینتأم

 يعدالت اجتماع

های شهری مالي پروژهسهولت تأمین 

 بزرگ مقیاس

 هاالمللي شهرداریتوسعه ارتباطات بین

 

های ها و زیرساختتسریع در اجرای پروژه

 شهری

 

 یطدر شرا يمال ینالوصول شدن تأمسهل

 یبحران و رکود اقتصاد

افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور 

 شهرها

 های شهریافزایش کارایي پروژه

 

 های شهریافزایش اثربخشي پروژه

 

ها به واسطه توسعه بهبود دسترسي

 های شبكه معابرزیرساخت

 



 12ها/ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری
 

 

  3شماره  یالگوتشریح راهکارهای پیشنهادی در خصوص 

 منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کنترل، کاهش و حذف تدریجی  -الف

وند. شمي شمرده یزجزء درآمدهای ناسالم ن یداری،از ناپا ها، گذشتهاز درآمد يبرخهای پیش عنوان شد، گونه که در بخشهمان

راهكارهای لازم  هستند. درآمدها گونه ینماده صد از ا یسیونکم یمو جرا پارکینگ عوارض فروش مازاد تراکم، عوارض حذف

 توانند به کار گرفته شوند: به صورت زیر ميکنترل، کاهش و حذف منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم برای 

از پایدارترین منابع عوارض نوسازی در ایران  جایگزینی عوارض نوسازی با درآمدهای ناپایدار و ناسالم در طول زمان: -3

در صورت عدم همكاری  یزیاوراق مم یمتنظ و الراسيعل یصدر شمول، امكان تشخ یتمعموي مانند: یازاتامت است کهدرآمدی 

 ،؛ زیاری3131همكاران،  ،جعفری)دانش دارد در وصول یيو ضمانت اجرا يخوش حساب یزهجا، یرتاخ یمهمالكان، لحاظ جر

جایگزیني مطالعه حاضر،  یشنهادیحل پراه (.3134ای، ؛ شرزه3130ماجد،  ،ای؛ شرزه3130کریمي،  ،جعفری؛ دانش3134همكاران، 

پایداری قابل توجه و همخواني نسبتا کامل عوارض نوسازی با درآمدهای حاصل از جرائم و تخلفات ساختماني است. به دلیل 

ین تربندی محلي و در نتیجه کارآمدی بالای آن، این عوارض اصليعوارض نوسازی و عوارض سطح شهر با اصول علمي مالیات

های شهرداری تهران در نظر گرفته شده و رفته رفته در یک بازه زماني میان ترین مالیات محلي برای تأمین مالي هزینهعمده و

های ساختماني و عوارض مازاد تراکم در منابع درآمدی شهرداری سال( جایگزین عوارض بر پراونه 33تا  30مدت )در حدود 

 یشنهاداثر مهمي که پدرصد برسد.  30عوارض در کل درآمدهای شهرداری تهران به بیش از ای که سهم این تهران شوند. به گونه

 طور به و شهروندان و شهرداری نفع به پیشنهادی روش واقع دراست. و لذا مسكن  ینزم یمتقابل توجه ق کاهش ،داردمذکور 

 ناپایدار درآمد یک به شدید وابستگي جهت از هاشهرداری مشكل اولاً صورت، این در که چرا بود خواهد شهر اقتصاد نفع به کلي

 تراکم، مازاد عوارض تعرفه کاهش با یابد؛مي کاهش شهروندان برای مسكن تهیه هزینه ثانیاً شد، خواهد مرتفع زیادی حدود تا

 شهروندان اینكه جای به صورت این در یابد.مي افزایش شهروندان برای مسكن خرید قدرت لذا و یافته کاهش مسكن و زمین قیمت

 پرداخت را خود نوسازی عوارض زمان، مرور به شوند، متحمل تراکم عوارض قالب در را بالایي مبلغ بخواهند یكجا صورت به

 .داشت خواهد دنبال به نیز را شهر ظاهری سیمای در بهبود فوق، روش نمود. همچنین خواهند

مالیات بر ارزش افزوده نوعي مالیات بر مصرف است که هم اکنون  زمان: افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در طول -5

در اغلب کشورهای جهان به اجرا درآمده است. مبنای محاسبه این مالیات، کالا و خدماتي است که در داخل تولید شده یا به 

در (. 44: 3133کنند )افشاری، ها صورت حساب صادر ميشود و فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات برای آنکشور وارد مي

تعیین شده برای کالاها و خدمات مختلف که متعلق به  های مالیاتعلاوه بر نرخ( 34/4/34قانون مالیات بر ارزش افزوده )مصوب 

نیز  ها و وصول بخشيو وصول بخشي از آن به شهرداری ستهاشهرداری باشد، نرخ عوارض نیز تعیین شده که متعلق بهدولت مي

مالیات به عنوان دومین منبع درآمدی پایدار بعد از عوارض این با توجه به اهمیت شده است.  سازمان امور مالیاتي واگذار به

سال( افزایش پیدا کند. بدین  33تا  30مدت )داری تهران در بازه میاننوسازی، لازم است که سهم این منبع نیز در درآمدهای شهر

لفات ساختماني و درآمدهای ناپایدار دیگر کاسته شده و سهم درآمدهای حاصل از مالیات بر صورت که رفته رفته از سهم تخ

ین های ناسالم گردد. اارزش افزوده بیشتر گردد تا در طول زمان این روش نیز در سیستم مدیریت شهری کشور جایگزین روش

 رآمدهای شهرداری باشد. درصد از کل د 43ال  40تواند به میزان سال اجرای طرح مي 3نسبت برای 

 از طریق این روش، به دلیل :افزایش بسیار زیاد تعرفه جرائم تراکم ساختمانی و کاهش تعداد مجوزهای اعطای تراکم -1

افزایش خاصیت بازدارندگي جریمه مذکور، تعداد جرائم کمتر شده و همان مقدار درآمد پیشین با تعداد جرائم کمتری به دست 
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جویان و سوداگران زمین و مسكن در برابر مدیریت شهری کمتر و کمتر به مرور زمان قدرت و تسلط رانتآید. همچنین مي

شود. البته این روش برای کوتاه مدت و تا زمان انتقال به دوره تأمین مالي پایدار ضروری است و در مجموع بایستي این روش مي

 گ شود.  تأمین درآمدی به دلیل ناسالم و ناپایدار بودن کمرن

 ،و نوسازی واحدهای مسكوني بادوام گرفتن عوارض سنگین بر تقاضاهای تخریب ابداع عوارض جدید چندمنظوره: -4

گرفتن عوارض سنگین بر تقاضاهای سوداگرانه خرید واحدهای مسكوني برای های فرسوده، ها به بافتگذاریایهسوق دادن سرم

 حل دیگری در این زمینه باشد. تواند راهیمت ميمحدود ساختن تقاضای کاذب مسكن و کنترل ق

محدود نشدن به جریمه و ایجاد بانک اطلاعاتي سوء  برای متخلفان جرائم ساختمانی: ایجاد بانک اطلاعاتی سوء پیشینه -2

 گیرد.  مدنظر قرار حل دیگری است که بایدساختماني جدید برای متخلفان راه پیشینه تخلفات ساختماني برای ندادن پروانه

 يیقابل شناسا يبه راحت ینمنقول است بنابرایرغ یيدارا یک ینکه زم یياز آنجازمین:  ارزش بر عوارض نرخ افزایش -6

شد. کمتری داشته با یيمشكلات اجرا یگرد نسبت به انواع عوارض ینعوارض بر ارزش زم اخذ گردد تايامر سبب م ینهم .است

گردد به مرور نرخ عوارض بر ارزش يم یشنهادپ .وصول برای شهرداری دارای صرفه اقتصادی است ینههز نظر عوارض از ینا

تراکم  یدخر ینههز، ساختماني هایدرآمد فروش تراکم و صدور پروانه با به دلیل جایگزیني این عوارض .داده شود یشافزا ینزم

 گردد. ازميحجم ساخت و ساز  یشافزا یجهنت در های ساخت وینههزیافته و منجر به کاهش عملاً کاهش  صدور پروانه ینهو هز

در بازار  یدیتولیرهای غهیزشده و انگ یشترو مسكن بلا استفاده ب یننگهداری زم هزینه ین،عوارض بر ارزش زم یشافزابا طرفي، 

شود. يبازار م در يهای خالاستفاده و خانههای بلا ینزم یشافزا موجب یاستس ینا یحصح اجرای لذا یابد.يو مسكن کاهش م ینزم

دام به ساخت شده است اق یشترنسبت به عوارض بر ارزش ساختمان ب یننرخ عوارض بر ارزش زم ینندبيم ینكها به مالكان با توجه

. گرددميدر شهر  یمت ملککاهش ق و يواحدهای خال یشافزا، موجب رونق ساخت و ساز همین که کننديم خود هایینزم

اهش کهای فرسوده های شهرداری به منظور بازسازی بافتهزینهگذاری در ملک خود، یهمالكان به سرما یبترغ بدلیل ینهمچن

 یابد. مي

 تشریح راهکارهای مدیریت، بهبود و افزایش نقش منابع درآمدی پایدار 

 راهكارها را دنبال کند: نقش منابع درآمدی پایدار، این شهرداری تهران بایستي برای افزایش  3شماره الگوی در محور دوم از 

از مراکز بزرگ مستقر در  یاریاز بس یدبا شهرداری :اخذ عوارض از مراکز منتفع از خدمات شهری مستقر در شهرها -3

ها، راه کمسافربری، بان هایینال. ترمیافت نمایدمراکز از خدمات شهری، عوارض در ینشهرهای بزرگ به سبب بهره مندی ا

ط سوارهای مربوو پارک هاایستگاه برند. احداثياز خدمات شهری م يمندی فراوانآهن، فرودگاه از جمله مراکزی هستند که بهره

 یزاتتجه مراکز، نصب ینا محدوده در یکمناسب جهت کنترل تراف یرمراکز، اتخاذ تداب یندر کنار ا يحمل و نقل عموم یستمبه س

 یندر قبال ارائه ا یدبا شهرداری هستند که یيهاو ... از جمله بهره مندی یرگذرهای روگذر و زپل یي،هواپل  یلاز قب يرفاه

 کند. یافتخدمات، عوارض در

 به نسبت يدولتیرو غ ي، نهادهای دولتبه تواند در قبال ارائه خدمات شهری يم شهرداری :بهای خدمات شهری یافتدر -5

بهای  يقانون یافتاست که در عبارتعوارض  ینهای ایژگي. از ویدنما یافتشهری، عوارض در خدماتاز  هامندی آنبهره

عوارض این  یانمؤد یعنيکنندگان. محل مصرف عوارض برای پرداختمشخص بودن  ،در محل ارائه خدمات  شهری خدمات

باعث به  ین ویژگيگردد. ايصرف م يعوارض در چه راه ینکنند و ايعوارض پرداخت م ي،دانند که در ازای چه خدمتيم

 .شودمي یندهها در آاعتبار پروژه یندر امر تأم یلبه شهرداری و تسه يوجود آمدن اعتماد عموم
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 تلفن و گاز برق، فاضلاب، آب، شامل شهری زیربنایي خدمات شهری: زیربنایی هایشبکه انشعابات بابت عوارض دریافت -1

 ایجاد و نياعمر هایگذاریسرمایه .است ... و صنعتي اداری، تجاری، ، مسكوني واحدهای در شهروندان نیازهای ترینمهم جمله از

 برای هاهزینه ازانواع  با همراه مربوطه، هایشرکت توسط الذکرفوق خدمات ارائه برای انتقال خطوط و زیربنایي تأسیسات ابنیه و

سازیآماده و خدمات از فوق هایشرکت گیرد. همچنینمي قرار هاآن برعهده غیرمستقیم یا و مستقیم طور به که است هاشهرداری

 که شرکت يدر حالت يحتّ گردند.مي مندو( بهره ...ها،پارکینگ میادین، ها،ها، کوچهشهر )خیابان سطح در قبلي گرفته انجام های

 ایینهها را به عهده دارند، مازاد هزها و کوچهیاباندر محلات، خانشعابات  وصل های مربوط بهبازسازی حفاری یتفوق مسئولا ه

 . نخواهد بود میزان کميو کامل آن  یقکه در صورت محاسبه دق گیرديم قرار بر عهده شهرداری

های های درآمدی که در ایران و سایر کشورها وجود دارد، کمکیكي از ردیف شهرداری: و دولت مالی افزایش روابط -4

ي صنعتباشد. در شهرهای بزرگ ایران این کد درآمدی عملا به صفر رسیده است. درحالي که در کشورهای بلاعوض دولت مي

 فزایش داد: توان سهم این کد را ابنابراین با اجرای راهكارهای زیر ميرسد. درصد مي 34این رقم به 

 را  هایيبا توجه به اینكه دولت مالیات های دریافتی دولت در قالب کمک بدون عوض:افزایش سهم شهرداری از مالیات

برای ارائه خدمات به شهروندان در شهرها دریافت کرده و بدون اینكه آن را در اختیار شهرداری بگذارد، خود آن را هزینه 

های دریافتي دولت در قالب کمک بدون عوض دولت های لازم، سهم خود را از مالیاتارائه استدلالکند، بنابراین شهرداری با مي

 طلب نمایند. 

 شهرداری تهران یههای انرژی نظام مالحامل یمتق یشافزا های انرژی:های دولتی به دلیل افزایش قیمت حاملافزایش کمک 

قلم درآمدی  ینترکند. در بخش درآمدها، عوارض ساخت و ساز به عنوان مهميم ها( متأثرینه)درآمدها و هز ياصل کانال را از دو

د و سبب کاهش تعدا یافته یشافزا یهتمام شده مواد اول یمتهای انرژی، قحامل یمتق یشبا افزا یرابا کاهش مواجه خواهد شد. ز

 ینهاداری، هز ینههز های انرژی،حامل یمتق شیبا افزا ینگردد. همچنيم شهرداری کاهش عوارض یتو در نها يپروانه ساختمان

م را ها اقدامات لازینههز ینجبران ا به گردد دولت نسبتيم یشنهادهمراه است. لذا پ یریچشمگ یشبا افزا يعمران ینهو هز مترو

 .یدو اجراء نما یزیربرنامه

 بتواند در ها تا بانکشود ميباعث  یردست و پاگ یناز قوان يحذف بعض :دولتتوسط  یردست و پاگ یناز قوان یحذف بعض

  .یدرقابت نما يعرصه بازارهای پول

 يضبع یرا. زستهاامری ضروری برای شهرداری يحكومتیانهای مکمک تجارب جهاني،با توجه به  حکومتی:های میانکمک 

دهند و يبه شهرداری نمآن را  عوارضکنند اما يو از امكانات آن استفاده م شدهنظر د از شهرهای مختلف وارد شهر مورداز افرا

سبت ن تریبالا ینگيو قدرت نقد یعتررشد سردارای ست و ای درآمدهادولت بر مبن هاییاتکند. مالياخذ م یاتها مالدولت از آن

های کمک باید ،های شهرینههز یشافزا بدلیللذا  ست.هایيها از محل داراهای شهرداریاما عمده عوارض است.به عوارض 

 .شود محسوب جز درآمدهای شهرداری یزن یراندر ا يحكومتیانم

نوع  44تواند از های انجام شده، شهرداری به صورت قانوني ميطبق بررسي فعال نمودن ریزکدهای دارای رقم صفر: -2

برداری قرار گرفته رهورد بهها در کدهای اصلي منابع درآمدی معوارض استفاده کند که در حال حاضر تنها چهار مورد از آن

 های قانوني جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری استفاده نمود. توان از این پتانسیل، با مدیریت صحیح مياست

راه ها لاتومبی يو مالیات سبز از سوخت مصرف عوارضنظیر  يمحل ایهانواع مالیات یبرقرار های سبز:استفاده از مالیات -6

  .داردهای تجدیدناپذیر ها، بهبود و حفظ انرژیزیست از آلودگيمزایای بسیاری از جمله حفظ محیطحل دیگری است که 
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اتكا به روندان شه برخي با توجه به فرهنگ مالیات گریزی که در بین های مختلف به صورت ترکیبی:استفاده از مالیات -2

های موجود استفاده کرد. طراحي یک الگوی استفاده ترکیبي لیاتیک نوع مالیات کافي نبوده و بایستي تا حد امكان از تمام ما

، میزان توجه به عدالت افقي و عدالت عمودی در پرداخت نكته مهمي که باید مدنظر قرار گیردتواند مهم باشد. ها مياز مالیات

 ندان است. ومالیات توسط شهر

ترین اقدامات عملي برای پایدارسازی درآمدهای همیكي از م ی:شهر یگردشگر حاصل از هایدرآمد توجه ویژه به -8

 ها با توجه به اثرگذاری فراوانيشهرداریهای گردشگری است. ها و توانها، استفاده از پتانسیلشهرکلانها به ویژه در شهرداری

مداخله و مشارکت این ؛ در قبال این توسعه، دو وظیفه برعهده دارند؛ اول، دارد هاگردشگری در روند کاری آن که توسعه

نجام این ا .خدمات گردشگری ها در ارائهگذاری مستقیم شهرداریریزی و مدیریت گردشگری و دوم، سرمایهها در برنامهسازمان

 . کندميها ایجاد ، علاوه بر تامین اهداف اجتماعي، منبع مناسبي در ارتقای مالي شهرداریهامسئولیت

ها به ویژه شهرداری تهران یكي از مشكلات شهرداری تهران: شهرداری عوارض وصول و تشخیص اصلاح ساختار نظام -2

در وضع موجود، ناکارآمدی نظام تشخیص و وصول عوارض است که در صورت حرکت شهرداری به سمت درآمدهای ناشي از 

 شود :مي ات زیر دادهپیشنهادلذا عوارض، بایستي این ساختار نیز اصلاح گردد. 

و  یصنظام تشخهای لازم برای پرسنل از مشكلات موجود در زمینه وصول عوارض شهر تهران، عدم دریافت آموزش -3

و وصول عوارض شهرداری  یصتواند در جهت توانمندسازی کارکنان نظام تشخيآموزش مباشد، مي وصول عوارض شهرداری

  .دداشته باش یریانكارناپذ یرو وصول عوارض تأث شناسایي در امر

ی درآمدها یيبه شناسا اقدام و یلتوان نهفته شهر تهران در قالب جذب منابع درآمدی تشك یيدر جهت شناسا يکارگروه -4

 مورد استفاده گردد. درآمدهای در خصوص هزینه–سازی موارد منفعتیادهپ و يشناسیبآسید، جد

 د ستادهایشويم یشنهاد، پآن در اخذ عوارض نقشبه روز بودن بانک اطلاعات املاک شهرداری تهران و  یتبا توجه به اهم -1

 .یندموارد مشمول عوارض نما یيو شناسا یزی املاکبار، هر ساله اقدام به مم 3سال  7به جای هر  یزیمم

وزارت کشور  کدینگ کدبندی نظام درآمدی خود نموده و از ییراقدام به تغ 3133سال  ازبا توجه به آنكه شهرداری تهران  -7

 يجهان بر استانداردهای يگردد شهرداری تهران اقدام به اصلاح نظام کدبندی درآمدی شهر تهران مبتنیشنهاد ميپ کند،يماستفاده 

 .یددر جهان نما موفق هایو شهرداری

 5شماره  الگویتشریح راهکارهای پیشنهادی 

ها پایدارسازی نظام تأمین مالي شهرداریتوان برای یكي از راهكارهایي که مي ها:شهرکلانالمللی توسعه ایجاد صندوق بین -3

ها است که تاکنون چنین اقدامي در کشور انجام نشده است. با توجه شهرکلانعنوان صندوق توسعه  باانجام داد، ایجاد صندوقي 

داری تهران با مشارکت بانک شهر و نهادهای به تجربیات جهاني همانند بانک گرامین، بانک توسعه آسیا و موارد دیگر، شهر

های های شهری به ویژه پروژهتواند چنین صندوقي را برای ارائه وام و تأمین منابع مالي برای اجرای پروژهذیربط در این زمینه مي

 پردازند. بنابراین، ایجادمي های مختلفالمللي در سطح جهاني به ارائه خدمات وام در حوزههای بینصندوقنماید.  المنفعه ایجادعام

توان اندازی است. در مرحله نخست ميالمللي مانند بانک جهاني برای راههای بینچنین صندوقي در ایران نیازمند همكاری سازمان

هامس مند گشت.های داخلي مانند بانک شهر ایجاد نمود و در سطح شهر تهران از مزایای آن بهرهاین صندوق را با همكاری بانک

از کارکردهای برخي باشند. ميها و موسسات مالي ها همراه با بانکشهرکلانهای داران اصلي این صندوق در جهان، شهرداری

 ها عبارتند از:کلان شهرالمللي توسعه مهم و اهداف پیشنهادی برای صندوق بین



 12ها/ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری
 

 

 المنفعه شهری. های عامتخصیص اعتبار برای پروژه 

 ها کلان شهرهای بلاعوض برای مبارزه با مشكلات زیست محیطي وام تخصیص اعتبار ویژه و 

 های فرسوده جهت نوسازی مساکنهای با بهره پایین برای توانمندسازی ساکنان بافتارائه وام 

 ها در خصوص رفع معضل ترافیک و حمل و نقل در قالب وامهای عضو: کلان شهرای حمل و نقل در هکمک به زیرساخت

عه های اساسي برداشته شود، ایجاد و توسها، گامکلان شهرالمللي توسعه ها از طریق صندوق بینکلان شهرو تسهیلات اعطایي به 

ها از جمله راهب پیادهحمل و نقل عمومي )مترو و بي آر تي( ایجاد مسیرهای دوچرخه و همچنین ایجاد و گسترش مسیرهای مناس

 اقدامات اساسي در این زمینه است. 

  ها. کلان شهرکمک به رفع مشكل آلودگي هوا در 

 های نو، تولید برق از زباله و سایر اقدامات لازم تخصیص اعتبار جهت تبدیل پسماندهای شهری به انرژی 

 های شهروندی. وزشتقویت فرهنگ شهرنشیني، تشویق به مشارکت شهروندان و پرداختن به آم 

 گذاری وجود دارد که عبارتند از: و سرمایه توسعه یهاصندوق بر سر راه تأسیس ي نیزموانعبا این حال 

 هاکلان شهردر  گذارییهتوسعه و سرما یهاشناختن صندوق یتبه رسم یا یبو مقررات لازم جهت تصو یننبود قوان 

 روش استقلال ندارند.  ینا یریکنترل دولت بوده و در بكارگکشور در  هاییشهردار یتياز نظر ساختار حاکم 

 یشهر یهادر پروژه گذارییهجهت مشارکت و سرما يدولت ینهادها یلازم، عدم همكار یينداشتن ضمانت اجرا 

اق وجود اور، مالي هایکارآمد شدن بازار مهمترین عواملیكي از  ها:تر از آنسازی اوراق بهادار و استفاده گستردهمتنوع -5

راق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد نقدینگي افراد وانواع مختلف ا بازار سرمایهبهادار متنوع در بازار است. اگر در 

اختیار دارندگان  گذاری را درمختلف سرمایه هایگزینه ،سوتنوع ابزارهای مالي از یک شود. جامعه جذب واحدهای اقتصادی مي

ها را تسهیل را تنوع بخشیده و تامین مالي پروژه هاهای تامین مالي شرکتدهد و از طرف دیگر شیوهرار ميوجوه بازار ق

آورد که خطرپذیری و سود واحد اقتصادی به صورت نامساوی بین این امكان را فراهم مي ،اوراق بهادار متنوعوجود .کندمي

عه را در جام افراد امكان مشارکت طیف وسیعي از این کار،ها تقسیم شود. ها و متناسب با خطرپذیری و سلیقه آنگذاریسرمایه

  .آوردگذاری فراهم ميسرمایه

شوند. پایدار محسوب ميمنابع درآمدی جمله های دنیا از کلان شهردر از جمله اوراق قرضه، اوراق مشارکت مختلف انواع 

ز این های کشور ااوراق قرضه در کنار مزایای بسیار خود، دارای دو عیب بزرگ است که تاکنون مانع استفاده گسترده شهرداری

، هم برای صادر کننده و هم برای خریدار، خطر ورشكستگي بنگاه به دلیل ناتواني در آنمهمترین عیب ابزار نوین بوده است. 

ن ودر آن قان است کهکشورهای اسلامي و مخصوصاً ایران  ومین عیب آن نیز مربوط بهدبازپرداخت اصل و بهره قرض است. 

 کند.مشكل ماهیت و عملكرد اوراق قرضه را زیر سؤال برده و آن را به طور کلي نفي مياین  .شودبانكداری بدون ربا اعمال مي

ر در ن باکه برای نخستی باشدبر اساس نرخ تورم  گذاری شدهشاخص به صورتانتشار اوراق قرضه شود بدین منظور پیشنهاد مي

گذار را به کمترین حد ریسک سرمایه (. این نوع قرضه43: 3134دیک،  كار گرفته شده است )وانسیستم تأمین مالي آمریكا ب

 رد.ک یهسرما ینتأماوراق قرضه با استفاده از  توانيو بهداشت را من یتوسعه زم راه، فاضلاب، آب، ینتأم یهاپروژهرساند. مي

و یا  (44های شهری هستند )مانند منطقه شود شهرداری تهران در مناطقي که در مرحله ایجاد و تكمیل زیرساختپیشنهاد مي

 از اوراق قرضه استفاده کنند. های آینده خواهد رسید، هایي که نتیجه آن به نسلپروژه

جمله نهادهای مالي تأثیرگذار در تسهیل تأمین مالي در بازار سرمایه،  از های تأمین سرمایه:استفاده از پتانسیل شرکت -1

ها به طور خاص و هلدینگ خدمات مالي به طور عام باشند. در کشورهای توسعه یافته این شرکتهای تأمین سرمایه ميشرکت
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ت گیری رقابسازی و شكلوند خصوصيهای شهری بر عهده دارند. در ایران نیز با استمرار رنقش اصلي را در تأمین مالي پروژه

گاه های تأمین سرمایه به تدریج جایتر، شرکتتر و سریعها و به تبع آن تكاپو برای تأمین مالي ارزاندر میان صنایع و شرکت

ي، یسنوها عبارتند از: درآمد تعهد پذیرهطور کلي درآمدهای عمده این شرکتبه مناسب خود را یافته و تثبیت خواهند نمود.

ها درآمدهای مربوط به خدمات مشاوره عرضه و پذیرش، درآمدهای مربوط به خدمات بازارگرداني اوراق بهادار، مدیریت دارایي

 ایر درآمدها.و س

 گردد: های تأمین سرمایه در سه محور زیر خلاصه ميحاضر در زمینه ارتباط بیشتر با شرکت پژوهشپیشنهادهای 

  و نیز سهم بالای تخصیص ایین انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز از سازمان بورسسهم پا بدلیل هشرکتاین 

به  درآمدزایيجهت همواره درصد(  60نویسي اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره با مجوز بانک مرکزی )به تعهد پذیره ظرفیت

با طراحي ابزارهای جدید تأمین مالي و با ها این شرکتگردد پیشنهاد ميشوند. ميسمت انتشار اوراق بهادار در بازار پول متمایل 

مكاری با ه ها به تأمین مالي از طریق بازار سرمایه وهای اقتصادی، ضمن ترغیب بیشتر این بنگاههای بنگاهگرفتن ویژگينظردر

  گردند. ری برای خودشان تأمین مالي برای شهرداری و سودآوشهرداری تهران، موجب بهبود فضای کسب و کار، 

 این  ها هستند. بنابراین پتانسیل خوبي برایهای تأمین سرمایه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بانکعمده سهامداران شرکت

گردد بانک شهر به توسعه ارتباطات خود با های سیستم بانكي وجود دارد. پیشنهاد ميها به منظور استفاده از فرصتشرکت

ر در ها نیز از پتانسیل سیستم بانكي به ویژه بانک شهمین سرمایه توجه بیشتری نشان دهد و از طرفي، این شرکتهای تأشرکت

 جهت توسعة تأمین مالي از طریق بازار سرمایه استفاده نمایند.

 آمد ثابت ار با درگذاری در اوراق بهادهای تأمین سرمایه بنا به دلایلي، تمایل بسیار زیادی به تأسیس صندوق سرمایهشرکت

ها در تأسیس گردد این شرکتهای تأمین سرمایه از کارشناسان خبرۀ بازار سرمایه، پیشنهاد ميگیری شرکتدارند. با توجه به بهره

 تر ظاهر گردند.های سه جانبه در سهام فعالگذاری مابین شهرداری و بانک شهر و همكاریهای سرمایهصندوق

توان شاهد افزایش کارایي و کیفیت مي بدین جهت های بخش خصوصی در تأمین منابع مالی:لگیری از پتانسیبهره -4

های معمول صرفا به امر نظارت به گریها فارغ از تصدیشود تا شهرداریخدمات ارائه شده به شهروندان بود. همچنین باعث مي

توسعه خطوط مترو، تواند شامل ی خدمات شهری ميسازهای خصوصيترین انواع روشاجرای امور بپردازند. برخي از مهم

های سینمایي( باشد. های طبقاتي و احداث مراکز تفریحي و سینما )پردیسآوری پسماندهای شهری، احداث پارکینگجمع

های ژهدر پرو يبخش خصوصبه جلب اعتماد  نسبت ي،شرکت یتسازی اصول حاکمیادهگردد شهرداری تهران با پيم یشنهادپ

 ببرد. استفاده را  نهایت توان بالقوه ینو از ا یدری اقدام نماشه

 يع مالمناب ینبحث مشارکت شهروندان در تأم در ی:منابع مال ینشهروندان در تأم های مشارکتگیری از پتانسیلبهره -2

و  یشترب که استفادۀ يکسان یعني. استعدالت منابع درآمدی شهروندان  یعبه توزتوجه  ،يمسأله اساسها کلان شهرلازم برای ادارۀ 

را در  زیادی م وک یزانم ینابالعكس. به شهرداری بپردازند و  یزن یشتریپول ب بایستيتر از خدمات شهری دارند، قاعدتاً گسترده

ای زباله یزانبه م یستيبا کند،يم یدکنند. برای مثال شهروندی که زباله تول ینو بدان تمك یرندبپذ یستيهر صورت شهروندان با

 .یستن گونهینا لابپردازد، حال آنكه فع عوارض کند،يم یدکه تول

های زیربنایي و زیرساختي ها به منظور انجام پروژهشهرداری ها و موسسات مالی داخلی و خارجی:استقراض از بانک -6

شهرداری تهران با دریافت نمایند.  داخلي و خارجي توانند بخشي از وجوه موردنیاز را به شكل وام از مؤسسات ماليشهری، مي

شهر  یمهای عظپروژه برای و پشتوانه قوی نمایدهای شهری گذاری در پروژهیهاقدام به اخذ وام جهت سرما بازارها ینرجوع به ا

للي، بانک المه توسعه بینالمللي ترمیم و توسعه، مؤسسبانک بین توان بهمالي ميترین مؤسسات از جمله مهم تهران فراهم آورد.
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شهرداری  پایدار برای نسبتاها یک منبع . استقراض از بانکاشاره کرد توسعه آسیا، بانک توسعه اسلامي و در ایران بانک شهر

 وجود دارد.  هاآنپذیری و کمک به محیط زیست شهری در زیرا دو معیار تداوم کند.فراهم مي

در بانک شهر  شعبات گسترش تعدادبا   های شهری:های بانک شهر برای تأمین مالی پروژهبرداری بیشتر از پتانسیلبهره -2

عتبار االمنفعه شهری تأمین های عامبرای پروژه تواندميکند و از این طریق ميپیدا  یششهرداری افزا ینگيقدرت نقد ،سطح تهران

ایر های سباشد. از این طریق شهرداریهای بانک شهر به شهرهای میاني مي، گسترش شعبههمچنین یكي از راهكارهای مهم. کند

 های شهری در تنگنا قرار نگیرند. توانند به تدریج دارای خودکارآمدی شده و برای تأمین منابع مالي زیرساختشهرها نیز مي

 تأمین مالی پایدارالزامات نهادی، قانونی و نظارتی برای دستیابی به سیستم درآمدی و 

ه های ایران تاکنون بودساز نظام تأمین مالي شهرداریترین ابعاد مشكلفقدان الزامات قانوني، نهادی و نظارتي، یكي از مهم

ها در بسیاری از موارد ناکارا و ضعیف است. همچنین قوانین و است. زیرا نظام حقوقي و نهادی ناظر بر تأمین مالي شهرداری

پیشنهادی، دو  پذیری راهكارهای ارائه شده در الگویباشد. جهت تحققشده در این زمینه، دارای ابهام فراوان مي ضوابط مدون

 «تعریف سیستم اجرایي تأمین درآمدهای پایدار»های کشور صورت گیرد. اولي اقدام اساسي بایستي در نظام تأمین مالي شهرداری

 گردد. است که در ادامه به هر دو مورد اشاره مي« صحیح تأمین درآمدهای پایدارنامه اجرای آیینتدوین لایحه و »و دومي 

 تعریف سیستم اجرایی تأمین درآمدهای پایدار

طرح جامع درآمدهای پایدار : ترین اقدامنامه نحوه اجرای صحیح تأمین درآمدهای پایدار به عنوان مهمآیینتدوین لایحه و 

ها بود که به دلیل نداشتن ضمانت و قدرت اجرایي لازم، ایدارسازی نظام تأمین درآمد شهرداریشهرداری، گام مثبتي در زمینه پ

. به دکننهای ناپایدار قبلي کسب درآمد ميها همچنان با روششهرداریر نادیده گرفته شد و ریت شهری کشودر سیستم مدی

 اجرای راهكارهای طرح جامع، ضروری است.  ي برایهایهمین جهت، تعریف مكانیزم

 عبارتند از: جهت تعریف سیستم اجرایي تأمین درآمدی و مالي پایدارهای اصلي زمینه

 اثربخشي و تساوی در  ابزارهای جدید مدیریت شهری با هدف بهبود کارایي، ها وها، استراتژیشناسایي و طراحي سیاست

 های تأمین مالي شهریسیستم

  غیردولتي، شخصي و خانگي  هایهای مبتني بر اجتماع، سازمانقانوني که سازمان های رسمي وو طراحي چارچوبشناسایي

  نماید.مسكن مي همكاری در تأمین مالي در راستای توسعه شهری و و بخش خصوصي را قادر به

 تأمین مالي شهری هایانجام مطالعات و ارزیابي ابزارها و سیستم 

 هرداری با منابع های شمسئولیت تنظیم ارتباطات مالي بین دولتي برای ایجاد تعادل بین تغییرات سیاستي جهت انجام اصلاحات و

 هاآن

 های تأمین مالي شهری.سیستم ظرفیت تأمین مالي و قدرت بخشیدن به توسعه جهتای فني تأمین خدمات مشاوره 

 تعریف سیستم نظارتی تأمین درآمدهای پایدار

مینان از اطنیز ضروری است تا  آنبر اجرای  مدهای پایدار، تعریف سیستم نظارتیف سیستم صحیح اجرای درآعلاوه بر تعر

  صورت گیرد: تواند در دو بخش زیر این اقدام مي،فرایند فراهم شودبر این امكان نظارت و پایش  اجرای صحیح این قانون و

  تواند به کلیه موارد ناشي از تخلفاین سازمان مي :هایشهردار یدارپا يمال یننظارت بر تأمتأسیس سازماني با عنوان سازمان 

 ها از اجرای صحیح قانون تأمین درآمد پایدار نظارت داشته باشد. شهرداری
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  نامه بایستي زیر نظر شهرداری و سازمان آییناین  :نامه نظارت بر اجرای صحیح تأمین درآمدهای پایدارآیینتدوین لایحه و

ر تا امكان نظارت ب شودها تدوین شده ولي برای اجرا به سازماني غیر از شهرداری واگذار یشهردار یدارپا يمال ینر تأمنظارت ب

 ها واگذار گردد. یشهردار یدارپا يمال یننظارت بر تأمنامه فوق به سازمان آیینکه  شودميفراهم باشد. پیشنهاد  آن

 گیرینتیجه

گویای یک موضوع مشترک در مسائل تأمین مالي شهری هستند و این موضوع آن است که منابع مختلف نظری و تجربي، 

درآمدها،  های خود را دارند و از سوی دیگر به دلیل محدودیتها از یكسو دغدغه افزایش درآمدها و کنترل هزینههمه شهرداری

به دنبال یافتن ابزارها و الگوهای تأمین مالي برای تهیه  های شهری را ندارند. بنابراین، بایدامكان تأمین مالي بسیاری از پروژه

مطلوب خواهد بود که  ينظام زمان یناست که ا ینا یستمس . دومین چالشهای شهری باشندگذاریمنابع لازم جهت انجام سرمایه

 ینا ریتحت تأث مصارف مختلف،ها برای کارکردها و تأمین درآمد شهرداری ي،منابع دولت یا هاینوسانات منابع شهردار یطدر شرا

 هایهردارش يمال یازهاین جوابگویکه  شدمي یشنهادپ يمدل یستيبا رفت از این دو چالش،برون . به منظوریرندتحولات قرار نگ

 راین کار در پژوهش حاضرا فراهم آورد.  یشهر یهاپروژه يمال یندرآمدها و منابع تأم یداریپا ینهبتواند زم یجبوده و به تدر

برای شهرداری تهران صورت گرفت. بدین صورت که ابتدا به ارزیابي نظام درآمدهای و تأمین مالي شهرداری تهران در وضع 

 موجود پرداخته شد. سپس الگوی مطلوب پایدارسازی این نظام در قالب دو مدل پیشنهادی ارائه گردید. 

( 3134-3134ن نشان داد که در دوره زماني مورد مطالعه )نتابج ارزیابي از وضعیت موجود کدهای درآمدی شهرداری تهرا

درصد از منابع سالم و  44درصد از منابع نسبتا پایدار و تنها  40درصد از منابع ناپایدار و ناسالم،  33شهرداری تهران به میزان 

های اپایدار و مبتني بر شیوهپایدار کسب درآمد کرده است. از این رو سیستم تأمین درآمدی شهرداری در وضع موجود کاملا ن

الگوی  .ناسالمي همچون فروش تراکم، جریمه تغیر کاربری ساختمان، جریمه حذف پارکینگ و جریمه تخلفات ساختماني است

منابع  نقش یشبهبود و افزا یریت،مد»و « و ناسالم یدارناپا یمنابع درآمد یجيکنترل، کاهش و حذف تدر»اول شامل دو رویكرد 

 ها به بازارهای مالي و پولي تأکید داشت. های جدید جهت ورود شهرداریبود. الگوی دوم نیز بر ارائه روش« یدارپا یدرآمد

 منابع و مآخذ

 . 41-40 صص، 36شماره ، سال چهارم، اقتصاد شهری. ها در تحقق اهداف توسعه شهریدرآمد شهردار یدارینقش پا ،(3133ی، فریدون )آخوند 

، 37شماره ، اقتصاد شهر ،هایشهردار یبر ارزش افزوده به عنوان منبع درآمد قابل اتكا برا یاتمال ياساس یهایژگيو(. 3133ی، محمد )افشار 

 . 13-46 صص

)مطالعه موردی کلان شهر  مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها ، (3134) هما ،موذن جمشیدی، نعمت الله، اکبری 

 ریزی و مدیریت شهری، مشهد. پنجمین کنفرانس برنامه ،اصفهان(

محاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختماني )مطالعه موردی:  ، (3133یارمحمدیان، ناصر ) ،اکبری، نعمت الله 

 301-333 صص ،شماره اول ،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ، شهرداری اصفهان(

 . تهران، نشر دوران ،يدرون یابياجرای ارز یندفرآ ، (3136فاخته ) ي،اسحاق،یوسفحجازی ، بازرگان، عباس 

نخستین همایش  ،پایداری درآمد شهرداری ها و توسعه شهری پایدار: مطالعه موردی شهر همدان ، (3133اکبری، نعمت ا... )، بصیری پارسا، نیره 

 .تهران توسعه شهری پایدار،

رشته  ،رساله دکتری ، های شهری و کارآیي خدمات شهری )مطالعه موردی: شهرداری تهران(تأمین مالي خارجي پروژه ، (3134بنار، شكرالله ) 

 تهران ،دانشگاه پیام نور ،علوم اقتصادی

مجموعه مقالات  ،گذاران کوچکگذاری مشترک ابزاری کمكي برای سرمایهصندوق سرمایه ، (3133مرادی، هارموني )شاه، نیا، عليحبیب 

 رانس بین المللي توسعه نظام مالي در ایران. فکن
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 ، (موردی شهرداری تهران مطالعه)های کلانشهرها مالي کارآمد برای شهرداری الگوی تأمین ،  (3133) خسروشاهي، پرویز، زاده، عليحسن 

 . پژوهشكده پولي و بانک مرکزی، همایش مالیه شهرداری

اقتصاد . مهم جهان یاز شهرها یتهران با تعداد یشهردار يمال ینو تأم یمنابع درآمد یقيمطالعه تطب ، (3130کریمي، سمانه )ی، داود،دانش جعفر 

 . 13-47 صص، 33شماره ، شهر

فصلنامه اقتصاد و  ،تهران یشهردار یمنابع مالي و درآمد یارزیابي پایدار ، (3131)سمانه  ،کریمي اسبوئي،جعفر، باباجاني ،داود، دانش جعفری 

 . 17-33صفحات ، 4شماره  ی،مدیریت شهر

شهر  یمؤثر بر آن )مطالعه مورد یرهایو متغ يمحل یاتبر مال یدشهر با تأک یاقتصاد یریتمد ، (3134حسیني، سیدعلي )، ي، سعیدزنگنه شهرک 

 . 304-34 ، صص4شماره ل، سال اوی، شهر یریتاقتصاد و مد ، تهران(

درآمد  یبهبود پایدار یبرا یيمطالعه و شناخت منابع مالي و ارائه راهكارها ،(3134) یریبهنم یانمعصومه مهد، يعل ی،مهد ،کرامت اله یاری،ز 

 .347-304 ص، ص13شماره  ی،شهر یریتدو فصلنامه مد ی،شهر یریتمد ،شهر مهاباد یمورد پژوهش شهردار ،هاشهرداری

 . 14-41 صص، 40دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره  ،های کشورشناخت و تحلیل پایداری اقلام درآمدی شهرداری ،(3134ای، غلامعلي )شرزه 

دوفصلنامه مدیریت شهری،  ،چگونگي تأمین مالي به منظور توسعه پایدار شهر ،تأمین مالي پایدار شهر ،(3130ماجد، وحید ) ،ای، غلامعليشرزه 

 . 136-433ص، صنامه بهار و تابستانشماره ویژه

مجموعه مقالات چهارمین  ،های عمراني شهریآسیب شناسي حقوقي منابع مالي در پروژه ،(3130سیدعلي )، نژادطباطبائي، نژاد، سیدمحمدطباطبائي 

 .تهران ،همایش مالیه شهرداری. مشكلات و راهكارها

م عه نظامجموعه مقالات ششمین کنفرانس توس ،تامین مالي از طریق سرمایه گذاری جمعي: روش ها؛ بسترها و انگیزه ها ، (3134عباسي، سهیل ) 

 تامین مالي در ایران.

، 34شماره ، اقتصاد شهر ، زهرا( ینشهر بوئئ یها )نمونه موردیشهردار یدارپا یبر درآمدها یليتحل،  (3130عظیمي، آزاده )، ي، امینملائ يفرج 

 . 44-33 صص

 شهرداری تهران.  ،نویس قانون جامع مدیریت شهریپیش ،(3131ریزی شهری تهران )مرکز مطالعات و برنامه 

مصوبه شصت  ،طرح جامع درامدهای پایدار و سایر منابع مالي شهرداری تهران ،(3136معاونت مالي و اداری اداره کل تشخیص و وصول درآمد ) 

 تهران. ،دوره سوم ،علني فوق العاده و عادی شورای اسلامي شهر تهران-شصت و هشتمین جلسات رسمي و چهارمین، شصت و ششمین و

مشكلات و راهكارها )با  ،مجموعه مقالات پنجمین همایش مالیه شهرداری ،هاروندها و ساختار مالي شهرداری ،(3133موسوی، سید مصطفي ) 

 تهران. ، رویكرد اقتصاد مقاومتي(

مطالعه   SWOT ها با استفاده از مدلراهكارهای مدیریت مالي شهرداری ،(3133) يعل ي،کشكول یباقر، یدرش یدآبادی،سع ،یرنجفم ی،موسو 

 . 36-3 ص، ص3سال دوم، شماره  یطي،و مطالعات مح یافصلنامه جغراف ،موردی: شهر تفت

مجموعه مقالات پنجمین همایش  ،به ابزارهای جدید تأمین ماليها با نگاهي های تأمین مالي شهرداریمروری بر روش ،(3133نادی قمي، ولي ) 

 مشكلات و راهكارها )با رویكرد اقتصاد مقاومتي(، تهران. ،مالیه شهرداری

ریزی معاونت هماهنگي و برنامه ،طرح مطالعاتي اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران ریزی راهبردی شهر تهران،برنامه ،(3133) هادی زنوز، بهروز 

 هرداری تهران.ش

گیری تحقق توسعه ها با جهتکلان شهرراهكارهای دستیابي به نظام درآمدی مطلوب  ،(3133)مهرداد ي، مظلوم، یثم، میرتبص ،هاشمي، سیدمناف 

 مشكلات و راهكارها )با رویكرد اقتصاد مقاومتي(، تهران. ،مجموعه مقالات پنجمین همایش مالیه شهرداری ،پایدار شهری

 یهاساختیرز يمال ینتام یبرا يالملل ینو ب يمل یهسرما یها به بازارهایشهردا يشهر: دسترس يمال یریتمد ،(3134یتر )پ ینمایک، وان د 

 . 44-33 ص، ص31شماره یني، مدیریت شهری، رضا مع ترجمه محمد ،یشهر

 صص ،34شماره  ،مجله اقتصاد شهر ،هامالي شهرداریهای توسعه شهری در تأمین منابع نگاهي به نقش آژانس ،(3130یگانگي دستگردی، وحید ) 

74-33 . 
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