
درآمدپایدار چیست ؟

اي در ارائه خدمات شهري به شهروندان ها از اموري است که تاثیر عمدهکسب درآمد در شهرداري
دست آورند، نخواهندتوانست تاسیسات ضروري ها نتوانند درآمد کافی و پایدار بهدارد. اگر شهرداري

.در شهر را ایجاد و اداره کنند حصول است، همه ها به صور مختلف قابلشهرداريهرچند منابع مالی 
ها از خصوصیات درآمدهاي پایدار برخوردار نیستندآن

پایداري در درآمدها مستلزم آن است که اوال این اقالم از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیا 
ن رو، دستیابی حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهند. از ای

هاي جدید تامین منابع درآمدي پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادي، اجتماعی و به روش
هاي بخشیدن به توسعه و عمران محدودهسیاسی نقش بسیار موثري در رضایت جامعه شهري، سرعت

شهري و درنهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهدداشت
ها از محل درصد از منابع مالی شهرداري95شود که بدانیم بیش از اهمیت موضوع زمانی روشن می

هاي بالعوض دولتی کمتر از شود و وابستگی به کمکشهرها تامین میدرآمدهاي محلی درون
هـ . ش. و به دنبال آن، در قانون جدید 1286درصد است. اگرچه از ابتداي تاسیس بلدیه در سال 5

، درآمد هاي شهري وضع شدهش. قوانینی در زمینه تامین هزینههـ . 1309ها در سال شهرداري
است. طرح موضوع هاي دولتی بسیار متکی بودهحاصل چندان زیاد نبوده و نظام شهري به کمک

توجه به مبانی نظري حاکم به روابط بی1362ها در سالبودن شهرداريخود متکیخودکفایی و به
هاي کشور را در شرایط هاي بعدي، شهردارياین سیاست در سالها و ادامهمالی دولت و شهرداري

ها از بودجه دولت آغاز شدبغرنجی قرار داد و شماره معکوس براي کاهش سهم آن .

ها به دولت و باتوجه به تشدید مسائل و مشکالت شهرها به دنبال کاهش وابستگی درآمدي شهرداري
ها به اد تقاضا براي خدمات شهري و اتکاي شهرداريها، حجم زیو درنتیجه رشد جمعیت و مهاجرت

است. بنابراین ها دشوار کردهدرآمدهاي ناپایدار شرایط کار را براي متولیان امور در شهرداري
ریزي برنامه-هاي دائمیگویی به هزینهحداقل براي پاسخ-برخوردارنبودن از منابع مستمر درآمدي 

هاي گوي هزینهختل کرد و با این روند، منابع درآمدي فعلی جوابها را ماي شهرداريمالی و بودجه
ترین چالش اي که برخی معتقدند مهمگونههاي آتی نخواهدبود، بهها در سالرو به تزاید شهرداري

ها متمرکز خواهد بود و تحصیل درآمد کانون مدیریت شهري در هزاره سوم حول هزینه
ها به لحاظ حلی (شهري) قرار خواهدگرفت. بنابراین شهرداريها در سطح مدیریت مگذاريسیاست



نیازمند منابع درآمدي جدید و پایداري -طلبدهاي زیادي را میکه هزینه-ارائه خدمات به شهروندان 
باشند. نگرش جدید مدیریت شهري در جهان تنها در پی یافتن بسترهایی که بتوان درآمد مورد می

بودن آن در اولویت قرار دارند. ت، بلکه پایداربودن منابع درآمدي یا مطلوبدست آورد نیسنیاز را به
تواند از این قانون مستثنی باشد و نگرش حاکم بر دستیابی به هاي کشور هم نمیوضعیت شهرداري

گرفتن از درآمدهاي منابع جدید و اصالح منابع موجود باید به سمت اتکا به درآمدهاي پایدار و فاصله
دار حرکت کندناپای

هاي کسب درآمد شامل فروش مستقیم ها روشهاي تامین منابع درآمدي شهرداريدر کشور ما شیوه
هاي دولتی، وام و استقراض باید از منظر معیارهاي بهینگی و سپس خدمت، اخذ مالیات محلی، کمک

شود که در این عدالت مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته تا کفایت آن منبع تامین مالیاتی مشخص 
هاي کسب درآمد معرفی نمود. بررسی منابع ترین روشترین و زودیابتوان آن را سادهصورت، می

سازد که منابع درآمدي پایدار سهم ناچیزي در تامین مالی ها روشن میدرآمدي شهرداري
یدار، منظم و ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پاها دارند. بنابراین درآمد شهرداريشهرداري

وصول حرکت کندقابل


