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Introduction and Background Establishing a systematic and authoritative structure will make a 
sustaina-ble income for municipalities.
Aims In order to optimize the sources of revenue structure for municipali-ties, the study of the income 
structure of metropolitan municipalities can be used as a guide and a good pattern for reforming and 
compiling an optimal income structure. The important point is the proportionality of the munici-pality’s 
duty and revenue. Basically, the services of the municipalities are due to specific features cannot be 
directly provided by the private sector. Based on this, the combination of municipality’s income seems 
necessary.
Methodology In this research, a large picture of the sources of income and expenses of municipalities 
is first presented, and then, in the specific view of the characteristics of the city of Karaj, a favorable 
framework is proposed for the sustainable income system of Karaj Municipality, which is consistent with 
the goals of sustainable development. In this research, a questionnaire has been used in order to achieve 
sustainable earnings resources, based on fuzzy logic. Then, the income is divided into two categories: 
sustainable and unsustainable.
Conclusion The fuzzy results show that the sources of income of gas, tele-phone, electricity, and 
customer charges; taxes on value added; taxes on the production or sale of manufactured goods; the 
contribution of the mu-nicipality to the collection of provisions; the passport duties; the conse-quences 
of driving offenses; the complications of the management of the test drive are more sustainable than 
other sources of income.
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 چکیده 

 شرود. هرا مری شرهرداری بررای پایردار تعیرین درآمردی بره در حوزه درآمد منجرر و منسجم یافته نظام ساختاری ایجاد مقدمه: 

 شرهرها کالن های درآمدی شهرداری ساختار ها، بررسی شهرداری درآمدی منابع تأمین مطلوب ساختار به دستیابی منظور به اهداف:

 مهمی نکته بین یندرایرد. قرار گ مورداستفاده درآمدی بهینه ساختار تدوین و اصالح برای مناسبی الگوی و راهنما عنوان به تواند می

 علرت ها بره اساساً خردمات و وظرایف شرهرداریآن است.  درآمدی منابع و شهرداری تناسب وظایف پرداخت آن به باید که

 و چگونگی اساس براین .شوند ارائه خصوصی بخش طرف از مستقیم صورت به توانند نمی دارند که خصوصیات خاصی و ها ویژگی

 رسد.  می نظر به ضروری امری مزبور خدمات بهینه ارائه منظور به ها درآمدی شهرداری منابع تأمین ترکیب

صرورت  به سپس .گردد ها ارائه می منابع درآمد و مخارج شهرداری مسئلهکالن از  تصویریدر این پژوهش ابتدا  :هاا  روشمواد و 

 کره گردد می پیشنهاد کرج شهرداری پایدار درآمدی نظام از مطلوب چارچوبی ،های خاص شهر کرج موردی با توجه به ویژگی

منظور دستیابی بره منرابع درآمردی پایردار از پرسشرنامه  در این تحقیق به .باشد داشته را الزم قرابت نیز پایدار توسعه اهداف با

فازی نمودن اهمیت هر یک از منابع بعد از غیراست.  صورت منطق فازی بیان گردیده  ها به میزان اهمیت گویه .شده است استفاده

 . اند شده یمتقسپایدار و ناپایدار  دودستهدرآمدی، درآمدها به 

؛ افرزوده ارزش بر اتیمال؛ نیمشترک بهای آب و برق تلفن، گاز، عوارضدهد که منابع درآمدی  روش فازی نشان می :گیری یجهنت

 جررائم عروارض؛ گذرنامره عوارض؛ متمرکز یوصول عوارض از یشهردار سهمی؛ دیتول محصوالت فروش ای دیتول بر عوارض

 .نسبت به منابع درآمدی دیگر پایدارتر هستند قراردادها بر عوارضی؛ رانندگ شیآزما نام ثبت عوارضی؛ رانندگ

  درآمد پایدار، منطق فازی، منابع متفرقه، نظام شهرداری، شهرداری کرج واژگان کلیدی:

 مقدمه

 تواند می شهرها کالن های درآمدی شهرداری ساختار بررسی ها، شهرداری درآمدی منابع تأمین مطلوب ساختار به دستیابی برای

 عمل حوزه یرد. گستردگیقرار گ مورداستفاده درآمدی بهینه ساختار تدوین و اصالح برای مناسبی الگوی و راهنما عنوان به

 روشنایی های شهری، زیرساخت ساخت شهری، محیط بهبود ایجاد نظیر متنوعی خدمات ارائه عمومی، نهادی عنوان به شهرداری

 خصوصیات خاصی و ها ویژگی علت به خدمات از نوع این ... اساساً  و عمومی بهداشت تأمین بندها، سیل ها، خیابان احداث معابر،
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درآمدی  منابع تأمین ترکیب و چگونگی اساس براین. شوند ارائه خصوصی بخش طرف از مستقیم صورت به توانند نمی دارند که

 رسد.  می نظر به ضروری امری مزبور خدمات بهینه ارائه منظور به ها شهرداری

که  یبرخوردار است. احترام و قداست یدر تملک اراض یعیاز اقتدار وس ،یردولتیغ عمومی مؤسسه کیعنوان  به یشهردار

است، غالباً در مقابل  ی یادشدهخصوص تیاز آن تحت عنوان مالک یغرب یدارد و در کشورها یاصل تسلط در حقوق اسالم

 یقانون مدن 41طبق ماده  ،ونیسیکم نیها ا شهرداری یبنا بر ادعا تاب تحمل ندارد. رانیدر ا یشهر تیریمد یقدرت نهادها

 نهاد یککه  یشهردار یول داند؛ یاشخاص را نافذ و معتبر م  ی بینقراردادها هیکل یماده از قانون مدن نیکه ا است شده یلتشک

 یاز اصول و نظامات قانون یستیص است و باقانون خا یاست، تابع وزارت کشور است و خود دارا یردولتیاما غ یعموم

 کند. یرویمخصوص خود پ

 ممکن است: قیطر ششاز  یشهردار یدرآمدها ،طبق قانون

 (و عوارض پسماند ی)شامل عوارض نوساز یاز عوارض عموم یناش یدرآمدها -

 ...( )شامل فروش تراکم و یاز عوارض اختصاص یناش یدرآمدها -

 ...( اتوبوس و تی)شامل بل یشهردار یمؤسسات انتفاع یخدمات و درآمدها یبها -

 یحاصله از وجوه اموال شهردار یدرآمدها -

 یهای دولت دولت و سازمان یها کمک -

موجب  به ای یطور اتفاق که به ییها ییو اموال و دارا یهای خصوص اشخاص و سازمان ییاهدا یها و کمک اعانات -

 .ردیگ یتعلق م یقانون به شهردار

 :گردد یم تأمین قیطر دوباال از  یدرآمدها یطورکل به

 .دیآ یاز اجاره اموال و مستغالت، فروش اموال به دست م یشهردار میمستق یها یافتی: که از دریداخل یدرآمد منابع -

ها،  آب، برق، تلفن، کارخانه ،یشه: که از محل عوارض شامل صدور پروانه، کسب و پیخارج یدرآمد منابع -

 .گردد یم تأمین یدولت یها کمک

 کنند می تالش و هستند درآمد کسب برای عملیاتی و علمی سیستمی ایجاد دنبال به کشورها تمامی در ها شهرداری یطورکل به

 آن به باید که مهمی نکته بین یندرابرسانند.  حداقل به را خود درآمدی نوسانات تکمیلی کارهای راه و سیستم این استفاده از با

 قرار داده شهرداری عهده بر که وظایفی چه هر یگرد عبارت بههاست.  آن درآمدی منابع و شهرداری وظایفتناسب  پرداخت

 نظری لحاظ شهری به مدیریت .تخصیص یابد شهرداری به نیز بیشتری درآمدی بایست منابع می طور منطقی به باشد بیشتر شود می

 تمامی تصدی شهرداری محلی، مدیریت حاکمیت نوع این است. در محلی از حاکمیت نوعی بیانگر جهان کشورهای از بسیاری در

 & Sarkheili)است یمحل مستقل و پایدار درآمدهای بر متکی مدیریتی دارد. چنین عهده بر را شهری با مدیریت مرتبط های ه حوز

Rafiyan, 2009). اتخاذ  با زمان هم ،ایران در بپردازد. را شهر سطح در خود های فعالیت های هزینه است موظف هم البته دولت

 کنند کسب درآمد باید عمومی و دولتی های سازمان گرفت که قرار دولت کار دستور در سیاستی از ساختاری تعدیل های سیاست

 و مرکزی دولت از انتقالی وجوه محلی، های مالیات طریق از یازهای خود ران از کنند. شهرداری بخشی تأمین خود را های و هزینه

 را ها عمرانی شهرداری و گذاری سرمایه نیازهای تمام تواند نمی درآمدی منابع این کند. اما می برآورده درآمدیشان دیگر منابع

 مالی منابع تجهیز منظور به بخش خصوصی با مشارکت و مالی بازارهای به ها شهرداری آوردن روی رو، ینازادهند.  پوشش

 و نهادی مناسب بستر فقدان و مالی بازارهای یافتگین توسعه دلیل به ایران در متأسفانه. (Abgoun, 2009)رسد  نظر می به ضروری

 ,Nasr Esfahani) اند نبوده مالی بازارهای امکانات از مناسب گیری بهره به قادر تاکنون ها شهرداری حوزه، این در قانونی الزم

Akhundi, Shahidi, & Shiri, 2010). های شهرداری و ارتقای سطح  از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت
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ت ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداری را بیشتر ها و مشکال انتظارات مردم از آن

منابع مالی و درآمدی شهرداری اهمیت  تأمینهای مختلف مدیریت شهری،  بنابراین در میان بخش .(Ghaledar, 2002) کند یم

ت به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان ای در ارائه خدما عمده تأثیرسو کسب درآمد شهرداری  ای دارد زیرا از یک ویژه

های شهری را با مشکل  ها و برنامه شود بلکه اجرای تمامی طرح سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر می تنها نهدرآمد کافی 

 از را« هزینه مدیریت» موضوع نیازها روزافزون رشد و منابع محدودیت امروزه .(Jamshidzadeh, 2002)مواجه خواهد ساخت 

 عمده آنکه به توجه با. است نبودهمستثنا  قاعده این از نیز کرج شهرداری و است کرده تبدیل« ضرورت» یک به« مزیت» یک

 یرپذ انعطاف بودن، مطلوب اصل سه یدارا درآمد وصول نوع نیا و است داریناپا یدرآمدها ءجز کرج یشهردار یدرآمدها

 عوارض از نوع نیا. میهست مختلف لیدال به وساز ساخت از یناش عوارض کاهش درخطر شهیهم و یستن بودن باثبات و بودن

 به نسبت است یضرور لذا نمود میتنظبلندمدت  و مدت یانم برنامه کرج یشهردار یبرا آن یمبنا بر بتوان که ستیناتکا  قابل

در این مقاله سعی در شناسایی عوامل پایدار درآمدی شهرداری کرج  .گردد اقدام داریپا یدرآمدها به مربوط عوامل ییشناسا

 درنهایتگردد و  های پژوهش ارائه می گردد و بعد از روش پژوهش و یافته قسمت بعد پیشینه پژوهش بررسی می درداریم که 

 گردند. بعد از شناسایی منابع درآمدی پایدار پیشنهادهای کاربردی پژوهش ارائه می

 ادبیات پژوهش

 های یسمو فاقد مکان فیضع یاتیمال یها نظامناکارآمد،  یاقتصاد ستمیس یکه دارا رانیا ازجملهتوسعه  درحال یدر کشورها

و  داریناپا یها عمدتاً به سمت منابع درآمد درآمد شهرداری تأمین ستمیشهرها هستند، س یها نهیهز تأمینمشارکت شهروندان در 

کرد و  داینمود پ شتریب 4291ها در دهه  شهرداری ییخودکفا استیس یبعد از اجرا رانیا در مسئله نی. اشود یم دهیناسالم کش

تهران عبارت  یدرآمد شهردار تأمین ستمیاکنون، دو چالش عمده س شهرها اتفاق افتاد. هم ریاز سا دتریویژه در شهر تهران شد به

 یها نهیهز تأمین یبرا یو پول یمال یبه بازارها یابیدر دست یشهردار قینظام و عدم توف نیو ناسالم بودن ا داریناپا ؛است از

 ,Mozaffari, Papoli Yazdi, Vossughi) ساختار اصالح گردد نیرو الزم است تا ا . ازاینیشهر یها رساختیاحداث ز نیسنگ

& Hataminejad, 2017)( به بررسی 4262. مهدوی و همکاران ) و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شورای شهر

 قراردادنداجتماعی مورد تحلیل  –محیطی و فرهنگی ظر اقتصادی، زیستعملکرد را در سه من ها آنو شهرداری کاشان پرداختند. 

(Mahdavi, Najafi Kaani, & Mosayebi, 2014). 

آن در افزایش قیمت مسکن،  تأثیرعالوه بر های کشور به درآمد ناشی از بخش مسکن،  ازحد شهرداری یشبدر ایران، اتکای 

 Hamunpad Consulting) ی مالی قطعی مواجه ساخته استها بحرانها را در مقاطع زمانی مختلف با مشکالت و  شهرداری

Engineers, 2004) ( انجام گرفت به تحلیل واگذاری 4265مهدیرجی و همکاران ) عمو زاد. همچنین در پژوهشی که توسط

 قراردادندمورد ارزیابی  ها تحلیل خود را در دو بعد اقتصادی و اجتماعی اراضی ملی در استان مازندران پرداخته شد. آن

(Amozad Mehdiraji, Jalali, Alipur, Papoli Yazdi, & Ghorbani, 2016)ایران های کشور اریشهرد در مالی مدیریت . نظام 

 آنان تمایل و خواست با متناسب شهروندان به ارائه خدمات نتوان تا است شده باعث اشکاالت همین. است متعددی دارای اشکاالت

 یعتاًطب که است زمان طول در پایدار درآمدی منابع نیازمند آن، نظایر و ها زیرساخت حوزه در مطلوب یفیتباک خدمات ارائه باشد.

 بیشتر که ناپایدار درآمدی منابع باالی سهم وجود .(Akhundi, 2011) کند می نیز ایفا شهر اقتصادی پویایی در یمؤثر نقش

 عدم این .شود مواجه درآمدی نوسانات از ناشی اطمینان عدم با است شهرداری شده موجب ،هستند یساختمان منابع به مربوط

 & ,Akbari, Sameti, Samadi) کرد خواهد مشکل دچار شهروندان به و ارائه خدمات ها برنامه اجرای در را شهرداری اطمینان

Nasr Esfahani, 2010) .دولتی بالعوض های کمک ها به شهرداری شود که وابستگی می روشن بیشتر زمانی موضوع این اهمیت 



            DOI:10.29252/geores.33.2.7377/منظور ایجاد درآمد پایدار ها و ارائه راهبردهای مناسب به بررسی عوامل موثر بر درآمد شهرداری 

 

 بهبود راهبردهای یکپارچه باید ها شهرداری مسئله این حل برای .(Ziari, Mohammadi, & Attar, 2011) درصد است 5 کمتر از

 .(Dastgerdi, 2011) دهند قرار مورداجرا و کرده ریزی برنامه را درآمد

ریزان شهری است. با  های پیش روی سیاستمداران و برنامه ترین چالش منابع مالی پایدار شهری یکی از مهم تأمینچگونگی 

 .شود روز بیشتر می چالش روزبه ها از سوی دیگر، این های مالی شهرداری افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهرها و محدودیت

دسترس در یک دوره  حداکثر درآمد قابل ؛درآمد پایدار عبارت است ازمرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد  بر مبنای تعریف

های منابع، نیروی کار،  زمانی، با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده در شرایطی که نظام اقتصادی با محدودیت

های  هزینه تأمینبر همین اساس، دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای . های طبیعی مواجه است های تولیدی و سرمایه سرمایه

های ارائه الگوی  گذاری در نظام زیرساخت ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سرمایه جاری و عمرانی شهر، از مهم

 .(Ziari, Mahdi, & Mahdian, 2012) کند شهر را فراهم می یا توسعه ها یمالی شهردارمنابع  تأمینپایدارسازی نظام درآمدی و 

در  دولتى هاى کمک بعدازآن و عوارض، و مالیات ها را شهردارى مالى منابع ینتر مهم دهد مى مختلف نشان کشورهاى تجارب

. (Ayatollahi, 2008) دهد یم تشکیل استقراض یتاً نها و محلى تجهیزات یسات وتأس و محلى هاى حکومت جارى یها بودجه قالب

 هاى کمک و عوارض و مالیات انواع خدمات شهرى، و کاال فروش از اى مجموعه ،ها شهردارى منابع مالى بهینه ترکیب همچنین

 منبع درآمدى بیشترین که گفت توان مى آمریکا هاى و شهردارى تهران شهر شهردارى بین مقایسه است. با دولت مرکزى مالى

 تشکیل را کمى درصد خیلى دولتى یها کمک و ( استتراکم )فروش و ساختمان زمین بخش از ناشى تهران شهر شهردارى

 ,Huang, Leung, & Qu)است  دولتى یها کمکمنبع  از آمریکا هاى شهردارى درآمدهاى از زیادی درصد که یدرحال .دهد مى

2015; Sollivan, 2003)دست به را نیاز مور درآمد بتوان که بسترهایى یافتن پى در تنها جهان، در شهرى مدیریت جدید . نگرش 

هم  کشور های یشهردار وضعیت دارند. قرار اولویت آن در بودن مطلوب یا و درآمدى منابع بودن پایدار نیست، بلکه آورد

 درآمدهاى به اتکا سمت باید به موجود منابع اصالح و جدید منابع به دستیابى حاکم بر نگرش .باشد مستثنا قانون این از تواند نمى

 & ,Ghanbari, Mousavi, Saeid Abadi, Bagheri Kashkoli) نماید حرکت ناپایدار درآمدهاى گرفتن از فاصله و پایدار

Hoseini Amini, 2010) .بخش  از منابع انتقال عمده هدف سه درآمدى، عمده یک منبع عنوان به ها مالیات ارزیابى، در بنابراین

است. در  شده ارائهها  مالیات براى اقتصادى رشد افزایش و مختلف، بین سطوح ها هزینه منصفانه توزیع عمومى، بخش به خصوصى

 محلى، مالیات ت، اخذاخدم مستقیم فروش شامل درآمد کسب یها روشها  یشهردار درآمدى منابع تأمین های یوهش کشور ایران

 منبع آن کفایت تا قرارگرفته دقیق مورد ارزیابى عدالت سپس و بهینگى معیارهاى منظر از استقراض باید و وام دولتى، هاى کمک

 ,Moazezimoghdam) نمود درآمد معرفى کسب هاى روش ترین ساده آن را توان مى صورت این در. شود مشخص مالیاتى تأمین

 با ولى مند شوند بهره دولت مالى منابع هم و داخلى مالى از منابع باید هم خود، مخارج تأمین براى ها شهردارى یجهدرنت .(2002

 .(Abedin Derkush, 2002) یابد کاهش تواند مى هاى دولتى کمک سهم شهر، اندازه شدن تر بزرگ

کردند.  استفاده می (متکی بر بودجه دولت مرکزی)مالی  تأمین های سنتی از شیوه 4251های ایران تا اواخر دهه  شهرداری

 ،4292ها در سال  سیر صعودی داشت. ولی بر اساس طرح خودکفایی شهرداری 4292قبل از  یها های دولتی در سال سهم کمک

 کاهش یافتهای دولتی  سهم کمک پس ازآنساله به خودکفایی برسند.  ریزی سه ها طی یک برنامه مقرر گردید شهرداری

(Akbari & Moazen Jamshidi, 2013) .های خود به  هزینه تأمینها جهت  زمان با اعمال سیاست خودکفایی، شهرداری هم

مانند عوارض  ،ها، وضع عوارض جدید یا گسترش عوارض موجود بود ترین آن متوسل شدند که مهم های مختلفی شیوه

ها، فروش تراکم، جریمه تغییر کاربری اراضی، جریمه افزایش تعداد طبقات ساختمان، جریمه حذف پارکینگ از  ساختمان

به همین دلیل . (Akbari & Yarmohammadian, 2013) ماده صد یا تخلفات ساختمانی یسیونساختمان و جریمه کم
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 ناسالم متوسل شدند، بدون آنکه به تبعات سوء این درآمدها توجه کنند به درآمدهای ناپایدار و یجتدر ها به شهرداری

(BasiriParsa & Akbari, 2011) . درآمدی شهرداری تهران عبارت است از تأمیندو چالش عمده سیستم: 

 درآمدی شهرداری تهران در وضعیت کنونی  تأمینناپایدار و ناسالم بودن نظام  -

 .(Mozaffari et al., 2017) عدم توفیق شهرداری تهران در دستیابی به بازارهای مالی و پولی -

 دارند ها مالى شهردارى تأمین در ناچیزى سهم پایدار درآمدى منابع سازد که مى روشن ها شهرداری درآمدى منابع بررسى

 ناپایدار درآمدى منابع و کند حرکت قابل وصول و منظم پایدار، منابع سمت به خود ماهیت باید در ها شهرداری درآمد بنابراین

 .(Masoum & Aliabadi, 2001) بدهد وصول قابل و پایدار، مستمر منابع به ها شهردارى درآمدى هاى ردیف در خود را جاى

 که دانست منابع اقتصادى نظام تشخیص نمودن کارآمد توان مى را شهرى اقتصاد حوزه درآمدى در منبع ترین مناسب که ای گونه به

 سازمانى مناسب، ساختار کارآمد، انسانى نیروى چون و عواملى سازد مى فراهم ها شهردارى همه براى را رشد اقتصادى زیربناى

 حوزه در اجرایى کارهاى و دستور ها نامه آئین و ضوابط و اطالعات بانک توسعه ایجاد و مدیران، اى حرفه و تخصصى آموزش

 هاى دارائی امالک و بر وارضع وضع و مالیات ،یتدرنها. (Razazian, 2008) گردد نظام این کارآمدى تواند سبب می درآمدى

ها  شهردارى براى مناسبى درآمدى منبع تواند ها مى این جزء و زمین تفریحى، تجارى، صنعتى، مسکونى، واحدهاى از اعم غیرمنقول 

 جهت در درآمدى این منبع وصول چگونگى جهت در کشورها سایر از تجارب استفاده با توانند می ایران هاى شهردارى و باشد

 کشور هاى شهردارى درآمدى جدید اقالم بندی تقسیم در. (Jamshidzadeh, 2000)کنند  درآمدى استفاده جدید منابع تأمین

. (Sharzeyi, 2008) ناپایدارند برخى و پایدار ها آن از که برخى دارد وجود درآمدى یرمجموعهز قلم 411 بر بالغو  اساسى قلم هفت

 از را یآت یها نسل یبرا یاتیح منابع و کرده حفظرا  یزندگ تیفیک و ندگانیآ حقوق که هستند ییدرآمدها داریپا یدرآمدها

 ساختارهای به زدن لطمه موجب و بوده محوری عدالت کردیرو ارتقاء موجب مربوطه محل از درآمد کسب. نبرد نیب

 لیذ موارد را داریپا یدرآمدها یاصل یژگیو سه توان یم نیبنابرا. نشود شهر اقتصادی و یاجتماع کالبدی، ،محیطی یستز

 :برشمرد

 .نشوند شدید نوسانات دچار مدت کوتاه در حداقل و بوده ثبات دارای :یریتداوم پذ( 4

 اقتصادی و اجتماعی کالبدی، ،محیطی یستز ساختارهای به و شود محوری عدالت کردیرو ارتقاء موجب: بودن مطلوب( 3

 .اوردین لطمه

 بتوان آن وصول برای و یابد گسترش مخارج گسترش با راستا هم و شود گبزر زمان طی در درآمدی پایه :پذیری انعطاف (2

 .(Nesari, Montazeri, & Hosseinzadeh, 2015) کرد تعریف را الزم اجرایی های ریزی برنامه

 اریبس یبستگ اقتصاد در داریپا توسعه نیهمچن و است اقتصاد در داریپا توسعه وجود مستلزم داریپا یدرآمدها که ییازآنجا

 سبز یفضا آب، هوا، از استفاده لیقب از منابع نیا از حفاظت و محیطی زیست خدمات و امکانات از استفاده یچگونگ به یدیشد

 برخوردار یشهر طیمح یفیک حفظ و یریتداوم پذ صهیخص دو از دیبا درآمدها نیا دارد، یشهر یفضاها و امکانات هیکل و

 از یلیدل هر بهچه  چنان .داد انجام را الزم های ریزی برنامه بتوان آن به یابیدستی برا و بوده اتکا قابل زمان طول در که باشند

 نبوده اتکا قابل نگردند، حاصل درآمدها نیا اقتصادی نوسانات و مقررات و نیقوان رییتغ رکود، ها، بحران قتصادی،ا تحوالت لیقب

 و مقررات و نیقوان رییتغ ها، بحران ها، شوک تأثیر تحت لیدل هر به که یدرآمد اقالم هیکل لذا. ندارند را دارییپا اول صهیخص و

  .ستندین اتکا قابل رند،یگ یم قرار یاقتصاد نوسانات

های صورت گرفته در حوزه درآمد شهری اکنون نیاز است که درآمدهای پایدار شهرداری شناسایی  با توجه به پژوهش

در پژوهش حاضر شهرداری  رو ینازاهای بلندمدت خود را انجام دهند.  ریزی ها بتواند برنامه گردد تا بر اساس آن، شهرداری
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تعیین اجزای درآمدی  درنهایتبه شناسایی اجزای درآمدی و  در آنکه  استشده  گرفتهعنوان مطالعه موردی در نظر  کرج به

 پایدار پرداخته خواهد شد. 

 متدولوژی پژوهش

نگاهی به منابع درآمدی  یمن است ها بهتر های پیش روی دستیابی به درآمد پایدار برای شهرداری قبل از پرداختن به چالش 

 درآمددر مورد منابع  شده ارائههای مهم جهان داشته باشیم. مطابق مطالعات ها در کشورهای مختلف و برخی شهر شهرداری

ها و عوارض  ها از محل اخذ مالیات یشهرداردرصد درآمد  91ها در کشورها و شهرهای مهم جهان اغلب در حدود  شهرداری

 ,Ismail-Pour, Dehghandekhordi, Abdali, & Ildromi) ی دولتی استها کمکدرصد نیز ارز محل دریافت  21متعدد و 

در این  .است شده استفادهگیری فازی بدین ترتیب  یمتصمبرای تعیین منابع درآمدی مطلوب در شهرداری کرج از منطق . (2014

تر باشد نتیجه بهتری  ر باشد و هر چه جامعه آماری خبرگان بزرگنف 9تا  9، جامعه آماری خبرگان حداقل باید یوزن دهروش 

باشند  نفر می 31تعداد خبرگان این مرحله از پژوهش . (Foruzandeh Dehkordi, Sabour, & Kosari, 2011) آید به دست می

به معیارها، تعداد بسیار  یوزن دهکه از مناطق مختلف شهرداری کرج انتخاب شدند، لذا برای استفاده از روش فازی برای 

به ازای هر منبع درآمدی  .ار خبرگان و کارشناسان شهرداری کرج قرار گرفتای که در اختی مناسبی است. در پرسشنامه

است که پاسخ خود  شده خواستهمنظور پرهیز از پیچیدگی زیاد، از خبرگان  از خبرگان پرسیده شده بود. به سؤالپیشنهادی یک 

ای )بسیار کم، کم،  گزینه 5یوستار را در مورد میزان قابلیت اجرا و پایداری منابع درآمدی شهرداری کرج در قالب یک پ

 یدشدهقای از بسیار کم تا بسیار زیاد  صورت اعداد کیفی پنج گزینه ها به که پاسخ ییازآنجامتوسط، زیاد، بسیار زیاد( ارائه دهند. 

است. برای تبدیل  شده دادهها یک عدد مثلثی فازی  بود، برای تبدیل این اعداد به اعداد کمی قطعی، به هر یک از گزینه

 یشنهادشدهپسطحی  5های گوناگونی وجود دارد که در این پژوهش از مقیاس  های بیانی به اعداد فازی مثلثی مقیاس عبارت

. سپس باید عددهای فازی به عددهای کمی قطعی (Liang & Wang, 1993) استفاده شده است( 4662) 4توسط لیانگ و وانگ

است که  3های پرکاربرد برای تبدیل اعداد فازی به اعداد کمی قطعی، استفاده از فرمول مینکووسکی تبدیل شوند. یکی از روش

 .(Goldost, Allahyari, & Abedi, 2013) است شده دادهدر رابط زیر نشان 
X = m + (β – α)/4  

 .دهد حد میانی را نشان می αحد باالیی و  βحد پایینی،  m، عدد فازی قطعی شده Xدر این رابطه 

است، ابتدا فراوانی در هر گزینه برای هر منبع درآمدی مشخص  پرشدهنفر  31ها که توسط  آوری پرسشنامه پس از جمع

آید.  دهندگان، وزن هر منبع درآمدی به دست می ه بر تعداد پاسخها در اعداد قطعی و تقسیم نتیج شود و با ضرب تعداد فراوانی می

سازی صورت گرفته و منبع درآمدی که وزن نرمال شده بیشتری  با تقسیم نمودن وزن هر منبع بر مجموع وزن منابع مالی، نرمال

ربالگری فازی به دست بدین ترتیب منابع درآمدی که از طریق روش غ .داشته باشد از اولویت بیشتری هم برخوردار است

اند. در این مرحله با بررسی اسناد و مدارک موجود در شهرداری کرج و  بندی شده و رتبه یوزن دهآمدند، به روش فازی 

 شود. مشاهده می 4راهنمایی برخی از کارشناسان شهرداری، کلیه منابع درآمدی استخراج شدند که در جدول 

 

 

                                                           
1Liang, Wang 
2 Minkowski formula 
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 منابع درآمدی شهرداری کرج )مستخرج از اسناد و مدارک( -0جدول
 شرح درآمد های فرعی گروه های اصلی ه گرو کد

A11 

درآمدهای ناشی 
از عوارض 
عمومی 

)درآمدهای 
 مستمر(

وصولی توسط سایر 
 مؤسسات

 عوارض اسناد رسمی

A12 بهای مشترکین آب، تلفن، برق و عوارض گاز 

A13 عوارض گذرنامه 

A14 یماییهواپ یتعوارض بل 

A15 افزوده مالیات بر ارزش 

A16 عوارض جرائم رانندگی 

A17 عوارض اتباع خارجه 

A21 

ها و  عوارض بر ساختمان
 اراضی

 (441) عوارض سطح شهر و

A22 های ساختمانی عوارض بر پروانه 

A23  تا سقف مصوب 411عوارض بر مازاد تراکم 

A24 ها تفکیک اراضی و ساختمان عوارض بر 

A25 آمدگی عوارض بر بالکن و پیش 

A26 عوارض بر معامالت غیرمنقول 

A27 ینشان های آتش عوارض بر توسعه ایستگاه 

A28 عوارض بر اراضی و امالک بالاستفاده شهری 

A29  و دپو مصالحعوارض نوسازی 

A210 هعوارض تخفیفات بافت فرسود از دولت بابت سهم مطالبات شهرداری 

A211  تهاتری ها اراضی ساختمان کیبر تفکعوارض() 

A212 
که بابت خسارت تعریض  یعوارض پروانه ساختمانی تهاتری )عوارض

 گردد( تهاتر می

A213 
که بابت خسارت تعریض تهاتر  یعوارض بر مازاد تراکم تهاتر )عوارض

 گردد( می

A31 

و  عوارض بر ارتباطات
 ونقل حمل

 مسافرت و باربری یتعوارض بل

A32 عوارض معاینه اتومبیل 

A33 نام آزمایش رانندگی عوارض ثبت 

A34 نقلیه یطعوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسا 

A35 (ینامه)صدور گواه درآمدها یرسا 

A41 

های  عوارض بر پروانه
 کسب و فروش و خدماتی

 نمایشعوارض سینما و 

A42 مانند هتل اماکن عمومی عوارض بر 

A43 های کسب و پیشه و حق صدور پروانه عوارض بر پروانه 

A44 عوارض بر قراردادها 

A45 عوارض بر تولید یا فروش محصوالت تولیدی 

A46 عوارض حق الطبع 

A47 ها عوارض بر باسکول 

A48   ناظر ساختمان و سایر حق نظارت% حق النظاره مهندسین 5عوارض 
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 0جدولادامه 

 شرح درآمد های فرعی گروه های اصلی ه گرو کد

B11 

درآمدهای ناشی 

از عوارض 

 اختصاصی

وصولی توسط شهرداری و 

 سایر مؤسسات

 عوارض حذف پارکینگ

B12 
افزایش عوارض سالیانه ، خودروهای سواری یگذار عوارض شماره

 حق بیمه حریق عوارض، خودروهای سواری

B21 
سهمیه از عوارض وصولی 

 متمرکز

 سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز

B22 
های کشور بابت  کمک بالعوض وزارت کشور و سازمان شهرداری

 ها انهریا

B31 

بها خدمات و 

درآمدهای 

مؤسسات انتفاعی 

 شهرداری

درآمد ناشی از بها خدمات 

 شهرداری

 و ترمیم حفاری یریگ حق آسفالت و لکه

B32 ها حق کارشناسی و فروش نقشه 

B33 درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری 

B34 وانتقال تاکسی درآمد خاص از نقل 

B35 زباله و بهای خدمات یآور درآمد حاصل از فروش جمع 

B36 تجارتی)تابلوهای صنوف( های یدرآمد حاصل از آگه 

B37 خدمات آموزشی درآمد حاصل از ارائه 

B38 درآمد حاصل از خدمات شهری 

B39  باغات %21سایر موارد سرانه خدماتی 

B310 بهای خدمات حاصل از تبدیل واحدها 

B41 

 درآمد تأسیسات شهرداری

 رانی بوس و مینی یران درآمد اتوبوس

B42 ،پالژ و سایر مراکز رفاهی شهرداری سرا، مهمان درآمد هتل 

B43 آسفالت یها درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه 

B44 ورزشی( درآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری( 

C11 

درآمدهای 

حاصله از وجوه 

و اموال 

 شهرداری

درآمد حاصل از وجوه 

 شهرداری

 گذاری در بخش عمومی )سود سهام شهرداری در درآمد حاصل از سرمایه

 بانک شهر(

C12 گذاری در بخش خصوصی از سرمایه درآمد حاصل 

C13 های شهرداری درآمد حاصل از وجوه سپرده 

C14 عوارض( بهای خدمات و ،ها دکل و ها آنتن )درآمد حاصل از موارد ریسا 

C21 

درآمد حاصل از اموال 

 شهرداری

 و حق االرض ها و تأسیسات االجاره ساختمان مال

C22 نقلیه یلوسا و آالت یندرآمد حاصل از کرایه ماش 

C23 درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر 

C24 درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی 

D11 
هدایا و  ،اعانات

 ها یدارائ

های اعطائی دولت و  کمک

 های دولتی سازمان

 کمک بالعوض جاری دولت

D12 های دولتی اعطایی دولت و سایر سازمان یها سایر کمک 

D13  جاری از محل دوازده در هزار حقوق گمرکیعمرانی و کمک 
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 0جدولادامه 

 شرح درآمد های فرعی گروه های اصلی ه گرو کد

D21 

هدایا و  ،اعانات

 ها یدارائ

طور  اموال و دارائی که به

موجب قانون به  اتفاقی یا به

 گیرد تعلق میشهرداری 

 جریمه کمیسیون ماده صد

D22  ها ساختمانی و شهری و غرامتجرایم تخلفات 

D23 معامالت شهرداری یها ضبط سپرده 

D24 حق تشرف 

D25 جریمه سد معبر 

D26 ها یدرآمد حاصل از تغییر کاربر 

D27 کارکنان یرتأخ-%365پرداخت عوارض یرجرایم متعلقه از تأخ 

D28 جریمه حذف پارکینگ کمیسیون ماده صد 

D29  کمیسیون ماده صد )تهاتر(جریمه 

D210 (و تهاتری جریمه معوقه کمیسیون ماده صد )نقدی 

D211 جرایم پیمانکاران 

D212 )درآمد حاصل از تغییر کاربری تهاتر )تهاتر 

D213 قانونی یمعوارض و درآمدهای وصولی در حر 

E11 

 تأمینسایر منابع 

 اعتبار

 های دریافتی وام
 وزارت کشوروام دریافتی از 

E12 ها وام دریافتی از بانک 

E21 

 فروش اموال شهرداری

 فروش اموال غیرمنقول

E22 فروش اموال منقول و اسقاط 

E23 فروش سرقفلی 

E24 )سایر درآمدها فروش اموال غیرمنقول )تهاتری قطار شهری 

E25 )فروش اموال غیرمنقول )تهاتر 

 های پژوهش یافته

که هر گویه به یک منبع درآمدی اشاره داشت، طراحی  هایی شامل گویه پرسشنامه، تعداد زیادی پرسشنامه توزیع منظور به

آوری شد. در این مرحله  پرسشنامه جمع 43یت درنها .شهرداری کرج توزیع شد خبرگان و کارشناسان و میان تعدادی گردید

 کنیم؛ صورت زیر محاسبه می را به   عنوان نمونه  پردازیم. به می ajابتدا به تعیین سطر 

یی پرسشنامه غربالگری فازی تا 9شده است که در اینجا به دلیل طیف  انتخاب مقیاس در نقاط تعداد qدر رابطه زیر 

است که برابر  گیری تصمیم فرایند در کننده مشارکت خبره افراد تعداد بیانگر rشود،  می 9برابر با  نهایت مهم( اهمیت تا بی )بی

 نیز شماره خبره موردنظر است. Kشود،  می 43با 

 ( )     [  ( 
   

 
)] 

q= 9 

r= 43 

 k= 4 

 ( )     [  ( 
   

  
)]    
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  ( )    ( )                  ( )        

رسشنامه هر خبره یکی از گردد. در پ نیز به همین ترتیب محاسبه می ajدهیم. باقی  اهمیت( قرار می )بی Nرا نیز برابر    

 نمایند. نهایت مهم را انتخاب می اهمیت تا بی واژگان زبانی بی

چه در هر یک از  شده چنان فرض تعیین است. بنا به پیش شده مرتبصورت نزولی  ها به نظرات خبرگان در مورد شاخص

 داشته باشد، شاخص موردنظر انتخاب خواهد شد.  OUها، شاخصی که یک  شاخص

حال نوبت به اهمیت بودن حذف شدند.  یبمنبع درآمدی از فرآیند پژوهش به دلیل  9منبع درآمدی پذیرفته و  91اعداد 

است،  پرشدهنفر  31ها که توسط  آوری پرسشنامه پس از جمع رسد. یمبندی منابع درآمدی پایدار شهرداری کرج  شناسایی و رتبه

ها در اعداد قطعی و تقسیم نتیجه بر  شود و با ضرب تعداد فراوانی درآمدی مشخص می ابتدا فراوانی در هر گزینه برای هر منبع

سازی  آید. با تقسیم نمودن وزن هر منبع درآمدی بر مجموع وزن منابع، نرمال دهندگان، وزن هر قابلیت به دست می تعداد پاسخ

یشتری هم برخوردار است و بدین ترتیب منابع صورت گرفته و منبعی که وزن نرمال شده بیشتری داشته باشد از اولویت ب

دهندگان در هر  فراوانی تعداد پاسخ 3اند. جدول  بندی شده و رتبه یوزن دهمیزان پایداری،  ازلحاظدرآمدی شهرداری کرج 

ت، منبع دهد. الزم به ذکراس گزینه برای هر منبع و وزن منابع درآمدی را که با اعداد فازی محاسبه گردیده است را نشان می

 شود.  باشد پایدار و اگر کمتر باشد ناپایدار شناخته می 145/1درآمدی که وزن آن بیشتر از 

 میزان پایداری با استفاده از روش فازی ازنظربندی منابع درآمدی شهرداری کرج  اولویت -7جدول 

شرح درآمد
بسیار 
زیاد

کممتوسطزیاد
بسیار 
کم

میزان 
اهمیت

وزن نرمال 
شده

نتیجه

پایدارعوارض اسناد رسمی

پایداربهای مشترکین عوارض گاز، تلفن، برق و آب

پایدارعوارض گذرنامه

پایدارعوارض بلیت هواپیمایی

پایدارافزوده ارزشمالیات بر 

پایدارعوارض جرائم رانندگی

پایدارعوارض اتباع خارجه

پایدار(441عوارض سطح شهر و )

ناپایدارهای ساختمانی عوارض بر پروانه

پایدارتا سقف مصوب 411عوارض بر مازاد تراکم 

پایدارها عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان

ناپایدارآمدگی عوارض بر بالکن و پیش

پایدارعوارض بر معامالت غیرمنقول

پایدارنشانی های آتش عوارض بر توسعه ایستگاه

ناپایدارعوارض بر اراضی و امالک بالاستفاده شهری

پایدارعوارض نوسازی و دپو مصالح

ناپایدارعوارض پروانه ساختمانی تهاتری 

عوارض بر مازاد تراکم تهاتر )عوارض که بابت 
گردد( خسارت تعریض تهاتر می

ناپایدار

پایدارعوارض بلیت مسافرت و باربری

پایدارعوارض معاینه اتومبیل

پایدارنام آزمایش رانندگی عوارض ثبت
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 7جدول ادامه 

شرح درآمد
بسیار 
زیاد

کممتوسطزیاد
بسیار 
کم

میزان 
اهمیت

وزن نرمال 
شده

نتیجه

عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط 
نقلیه

پایدار

پایدارسایر درآمدها )صدور گواهینامه(

پایدارعوارض سینما و نمایش

پایدارعوارض بر اماکن عمومی مانند هتل

های کسب و پیشه و حق صدور  عوارض پروانه
پروانه

پایدار

پایدارعوارض بر قراردادها

پایدارعوارض بر تولید یا فروش محصوالت تولیدی

النظاره مهندسین ناظر ساختمان و  % حق5عوارض 
سایر حق نظارت

پایدار

ناپایدارعوارض حذف پارکینگ

گذاری خودروهای سواری، افزایش  عوارض شماره
عوارض سالیانه خودروهای سواری، عوارض حق بیمه 

حریق

پایدار

پایدارسهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز

کمک بالعوض وزارت کشور و سازمان 
ها بابت یارانههای کشور  شهرداری

ناپایدار

پایدارگیری و ترمیم حفاری حق آسفالت و لکه

پایدارها حق کارشناسی و فروش نقشه

پایداردرآمد حاصل از خدمات پیمانکاری

آوری زباله و بهای  جمع درآمد حاصل از فروش
خدمات

پایدار

های تجارتی )تابلوهای  درآمد حاصل از آگهی
صنوف(

پایدار

پایداردرآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی

ناپایدار% باغات21سایر موارد سرانه خدماتی 

پایداربهای خدمات حاصل از تبدیل واحدها

پایداررانی بوس رانی و مینی درآمد اتوبوس

درآمد هتل، مهمانسرا، پالژ و سایر مراکز رفاهی 
شهرداری

پایدار

ها  محصوالت کارخانهدرآمد حاصل از فروش 
آسفالت

پایدار

پایداردرآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری )ورزشی(

گذاری در بخش عمومی  درآمد حاصل از سرمایه
)سود بانک شهر(

پایدار

پایدارخصوصیگذاری در بخش  درآمد حاصل از سرمایه

پایدارهای شهرداری درآمد حاصل از وجوه سپرده

 



            DOI:10.29252/geores.33.2.7385/منظور ایجاد درآمد پایدار ها و ارائه راهبردهای مناسب به بررسی عوامل موثر بر درآمد شهرداری 

 

 7جدول ادامه 

شرح درآمد
بسیار 
زیاد

کممتوسطزیاد
بسیار 
کم

میزان 
اهمیت

وزن نرمال 
شده

نتیجه

ها بهای  ها و دکل سایر موارد )درآمد حاصل از آنتن
عوارض(خدمات و 

پایدار

پایدارها و تأسیسات و حق االرض االجاره ساختمان مال

پایدارآالت و وسایل نقلیه درآمد حاصل از کرایه ماشین

پایداردرآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر

پایداردرآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی

ناپایدارکمک بالعوض جاری دولت

های  های اعطایی دولت و سایر سازمان سایر کمک
دولتی

ناپایدار

کمک عمرانی و جاری از محل دوازده در هزار 
حقوق گمرکی

ناپایدار

ناپایدارجریمه کمیسیون ماده صد

ناپایدارها جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت

پایدارهای معامالت شهرداری ضبط سپرده

ناپایدارحق تشرف

ناپایدارها درآمد حاصل از تغییر کاربری

ناپایدارجریمه حذف پارکینگ کمیسیون ماده صد

ناپایدارجریمه کمیسیون ماده صد )تهاتر(

ناپایدارجریمه معوقه کمیسیون ماده صد )نقدی و تهاتری(

ناپایدارجرایم پیمانکاران

ناپایداردرآمد حاصل از تغییر کاربری تهاتر )تهاتر(

ناپایدارعوارض و درآمدهای وصولی در حریم قانونی

ناپایداروام دریافتی از وزارت کشور

ناپایدارها وام دریافتی از بانک

ناپایدارفروش اموال غیرمنقول

ناپایدارفروش اموال منقول و اسقاط

ناپایدارفروش سرقفلی

فروش اموال غیرمنقول )تهاتری قطار سایر درآمدها 
شهری(

ناپایدار

ناپایدارفروش اموال غیرمنقول )تهاتر(

 گیری نتیجه

منبع درآمدی بود که از طریق روش  91دهد که حاصل استخراج منابع درآمدی شهرداری کرج،  نتایج پژوهش نشان می

 ریسا توسط یوصولباشند که عبارت است از: درآمد  گروه فرعی می 41این منابع درآمدی تحت  . آمد به دستغربالگری فازی 

 و فروش و کسب یها پروانه بر عوارض؛ ونقل حمل و ارتباطاتبر  عوارضی؛ اراض و ها ساختمان بر عوارض؛ مؤسسات

ی؛ شهردار خدمات ءبها از یناش درآمد؛ متمرکز یوصول عوارض از هیسهم؛ مؤسسات ریسا و یشهردار توسط یوصولی؛ خدمات

 و دولت یاعطائ های کمکی؛ شهردار اموال از حاصل درآمدی؛ شهردار وجوه از حاصل درآمدی؛ شهردار تأسیسات درآمد
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 فروشی و افتیدر های وام؛ ردگی یم تعلق یشهردار به قانون موجب به ای یاتفاق طور به که یدارائ و اموالی؛ دولت های سازمان

 ی.شهردار اموال

؛ افزوده ارزش بر اتیمال؛ نیمشترک بهای آب و برق تلفن، گاز، عوارضدهد که منابع درآمدی  نتایج روش فازی نشان می

 جرائم عوارض؛ گذرنامه عوارض؛ متمرکز یوصول عوارض از یشهردار سهمی؛ دیتول محصوالت فروش ای دیتول بر عوارض

نسبت به منابع درآمدی دیگر پایدارتر هستند. همچنین منابع  قراردادها بر عوارضی؛ رانندگ شیآزما نام ثبت عوارضی؛ رانندگ

 و ها آنتن از درآمد حاصلی؛ هفتگ و روز یبازارها از حاصل درآمد؛ االرض حق و تأسیسات و ها ساختمان االجاره مالدرآمدی 

به ترتیب کمترین میزان پایداری را در بین منابع  پارکومتر و نگیپارک از حاصل درآمدو  عوارض و خدمات بهای ؛ها دکل

و  کسب و فروش و خدماتیهای  عوارض بر پروانه، وصولی توسط سایر مؤسساتباشند. همچنین درآمد  درآمدی پایدار دارا می

های اعطایی  های دریافتی، کمک فروش اموال شهرداری، وام .به ترتیب پایدارترین هستند ونقل عوارض بر ارتباطات و حمل

گیرد به ترتیب جزو  تعلق میموجب قانون به شهرداری  طور اتفاقی یا به اموال و دارائی که بههای دولتی و  دولت و سازمان

 شوند. رآمدها محسوب میناپایدارترین د

 جرائم عوارض؛ نیمشترک بهای آب و برق تلفن، گاز، عوارضاز دیگر نتایج روش فازی این است که درآمد حاصل از 

 نام ثبت عوارض؛ پروانه صدور حق و شهیپ و کسب های پروانه بر عوارض؛ گذرنامه عوارض ؛افزوده ارزش بر اتیمالی؛ رانندگ

به ترتیب نسبت به منابع درآمدی دیگر قابلیت اجرایی بیشتری دارند. همچنین منابع  قراردادها بر عوارضی و رانندگ شیآزما

 تهاتری) غیرمنقول اموال فروش درآمدها ریسا؛ آمدگی پیش و بالکن بر عوارض؛ (تهاتر) صد ماده ونیسیکم مهیجردرآمدی 

به ترتیب کمترین قابلیت اجرا را در  (یتهاتر و ینقد) دص ماده ونیسیکم معوقه مهیجرو  غیرمنقول اموال فروش؛ (قطار شهری

 وجوه از حاصل درآمد؛ مؤسسات ریسا توسط یوصولهای فرعی، درآمد  باشند. همچنین در بین گروه بین منابع درآمدی دارا می

ی افتیدر های وامی؛ شهردار اموال فروشو  رادارندبه ترتیب بیشترین قابلیت اجرا  ونقل حمل و بر ارتباطات عوارضی و شهردار

 تری را دارا هستند. ی به ترتیب قابلیت اجرای پاییندولت های سازمان و دولت یاعطائ های کمکو 

شده نشان  نتایج بیان .بود کرج یشهردار در داریپا یدرآمدها از یبرخ کارگیری به عدم لیدال ییشناساهدف سوم پژوهش 

 ای اتیمال وضع یبرا مناسب نیقوان نبود خدمات؛ و کاالها دیتول نبودن کارا ؛یشهر واحد تیریمد اعمال عدمدهد که  می

 در یشهر یادار ستمیس یناتوان سازد؛ رپذی امکان مطلوب و قبول قابل حداقل در را یعموم خدمات ارائه که ای اندازه به عوارض

 نیب یهماهنگ نبود و داد؛ صیتخص یعموم خدمات ارائه به را یشتریب منابع بتوان که ای گونه به عوارض ای اتیمال اخذ

 .است کرج یشهردار در داریپا یدرآمدها از یبرخ کارگیری به عدم لیدال ترین مهم از یشهردار با ییاجرا یها دستگاه

  پیشنهادات
ها  ای امالک و ساختمان های منطقه روز نمودن قیمت امور نوسازی و به ازجملهتوجه به برخی قوانین مصوب شهرداری  -

داری کاذب( جهت جلوگیری از اتکای شهرداری به درآمدهای  بدون اعمال اغماض به بهانه اصل رفعت اسالمی )مردم

 کاذب

 آسیایی برای کشورهای از تعدادی و اروپایی کشورهای اکثر که در پایدار درآمدی فاکتورهای ترین بزرگ از یکی -

 که شهرداری است به شهر همان درصد(  21تا  45اخذشده ) از مالیات درصدی اختصاص دارد، وجود ها شهرداری

یکی از  این درآمد، دهد می نشان پژوهش نتایج که طور شود. همان اجرا نمی چندان ایران در موضوع این متأسفانه

 از درآمدهای ناشی مشکالت حل جهت شهرداری کرج را دارد؛ بنابراین در اجرا قابلیت و درآمدهاست پایدارترین

 شود.  پیشنهاد می است، دنیا شهرهای کالن در مشترک معادل مالیات که درآمد نوع این از استفاده پایدار،
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 پرداخت ،یشهردار به افزوده ارزش بر اتیمال قالب در ها، یدنینوش ومعدنی  آب حاضری، غذاهای بر مالیات است بهتر -

 ها، تجاری، رستوران های ساختمان در پسماند ایجاد بابت شهرداری، عوارض درآمدی پایداری جهت شود. همچنین

 دریافت شود. شهری، ویژه خدمات از استفاده بابت و عوارض ... و ها بیمارستان بار، و تره میوه  بازارهای

 به کاهش تواند می حدودی تا شهر توسعه ندوقص و گذاری موضوعی سرمایه های صندوق طریق از مالی تأمین -

 کند.  کمک شهری های هزینه

 درآمدهای پایدار. اخذ کارآمد بررسی و مطالعه جهت شهرداری کرج در درآمد تخصصی تشخیص اداره اندازی راه -

 این عوارض شدن یکی با و گذشته سال چند در شهر محدوده صنایع در و ها کارخانه از وصولی عوارض روند به توجه با -

 به ناچیز عوارض حتی این از درصدی آتی های سال های بندی در بودجه شهرداری، طریق از کرج شهرداری برای

 شود. داده اختصاص کرج شهرداری

 وزارت شهرداری توسط غیرمستقیم درآمدهای و عوارض اخذ مستقیم جهت الزم تدابیر و ها شهرداری قانون بازنگری -

 کرج. شهرداری به آن پرداخت و عوارض( موقع به پرداخت در مردم نمودن ملزم کشور )با

 امالک جهت اطالعات بانک کردن روزآمد طریق از درآمد شهرداری کسب نظام ساختار در ثباتی بی درجه کاهش -

 نوسازی. مؤدیان عوارض کلیه شناسایی و امالک پوشش بهبود

 با و درآمدزا اقتصادی های فعالیت در خصوصی های بخش گذاری اندک سرمایه معضل رفع یا و کاهش جهت تالش -

 .جدید مالی منابع جذب جهت ای منطقه و ملی های تخصصیِ نشست و ها همایش برگزاری از استفاده

 شهرداری کرج. برای مالی بار افزایش جهت به توسط شهرداری غیرقانونی وسازهای ساخت کاهش و کنترل -

 با ضمن آنکه و کرده اقدام خارجی و داخلی های وام اخذ عنوان تضمین به تواند می که ها شهرداری عامل بانک تشکیل -

  نمایند. شهرها عمران و توسعه را شریک مردم سود، بازپرداخت و مردم وجه آوری جمع

 تفریحی مراکز فرهنگی، با انطباق در که مراکز این .فرهنگی و ورزشی، هنری آموزشی، چندمنظوره مراکز ایجاد طرح -

 درآمد افزایش باعث سو، یک آمد، از درخواهد اجرا به منطقه و ناحیه محله، مراکز خدمات در شده بینی پیش ورزشی و

 .کرد خواهند فراهم را شهرها پایدار های توسعه زیرساخت و خدمات تأمین زمینه دیگر، سوی شود و از می ها شهرداری

 با سنخیت موضوع و آن بودن المنفعه عام دلیل به گذاری سرمایهنوع  تفریحی. این تأسیسات ایجاد در گذاری سرمایه -

 مطرح پایدار و درآمدزاى مفید فعالیت یک عنوان به تواند می آن هدف درآمدزایی رغم به و ها شهرداری های فعالیت

 باشد.

 مسئول(، پژوهشگرصدیق )نویسنده %(، علی نعیمی 91)یپژوهشگر اصلسمیه مسگری)نویسنده اول(،  سهم نویسندگان:

 %(  41)یپژوهشگر کمک%(، محمد عبدالشاه )نویسنده سوم (، 21کمکی/ نگارنده بحث )
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