
از مهم ترین مسائل شهرداري ها در سرتاسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات ارائه شده می باشد. به طـور  
کلی درآمد شهرداري ها از دو منبع تامین می گردد:

منابع داخلی-1
منابع خارجی-2

منابع درآمدي داخلی آن دسته از درآمدهایی هستند که مستقیماً توسط شهرداري ها و به صورت عوارض و بهاي خدمات گونـاگون  
که بیشتر مربوط به اراضی و امالك هستند وصول می گردند.  

ي وصـول نمـی شـود؛ از    منابع درآمدي خارجی به آن دسته از درآمدهایی اتالق می گردد که به جهت ارائه خدمت از طرف شهردار
جمله درآمدهاي حاصل از سرمایه گذاري بخش خصوصی و مشارکت بـا شـهرداري در اجـراي پـروژه هـاي مختلـف، فـروش اوراق        

مشارکت، کمک هاي دولتی و ... .

آنبـه هـا شـهرداري مـالی نامـه آیـین 29مادهدرکهداردوجودهاشهرداريبراينیزدرآمديبنديتقسیمازدیگرينوعاماو
دد:گرمیتفکیکدسته6بههاشهرداريدرآمداساساینبر. استشدهاشاره

درآمد ناشی از عوارض عمومی (درآمدهاي مستمر)-1
درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی-2
بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري-3
وجوه و اموال شهرداريدرآمدهاي حاصل از -4
کمک هاي اعطائی دولت و سازمان هاي دولتی-5

اعانات و کمکهاي اهدائی اشخاص و سازمان هاي خصوصی و اموال و دارائیهائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به -6
شهرداري تعلق می گیرد.

که هر یک از این سرفصل هاي درآمدي شامل موارد متعددي می گردند. اما مهم آن است که این درآمدها توان پوشش هزینه هاي 
شهري را داشته باشند. زیرا شهرداري ها در کل کشور از نظر ساختار تشکیالتی و وظایفی که بر عهده آنان نهاده شده است جایگاه 

کشور دارا هستند. اما با این وجود شهرداري ها نه از جایگاه سازمانی دولتی برخوردارند و نه از و نقش خاصی در تشکیالت اجرائی
جایگاه سازمانی خصوصی. زیرا شهرداري ها می بایست از لحاظ درآمدي به عنوان سازمانی خودکفا انجام وظیفه نمایند اما از طرفی 



ر قانون بودجه کل کشور اعالم می گردد و یا به صورت قانون خاص ملزم به رعایت سیاست هاي تخفیفی دولت که هر ساله د
تصویب می شوند می باشد. در این بین تصور عامه مردم بر دولتی و وابسته بودن شهرداري هاست که نیاز به اطالع رسانی عمومی 

و جلب حمایت مردم دارد.

، موجب گستردگی و تنوع وظایف و خدمات شهرداري ها اما رشد سریع شهرنشینی و معضالت و پیچیدگی هاي شهرهاي امروزي
شده است به طوري که در حال حاضر به سازمان هایی چند وجهی و پیچیده تبدیل شده اند.

در این میان انتظارات و خواسته هاي شهروندان نیز با گسترش ارتباطات و مدرنیزه شدن کلیه امور روز به روز در حال افزایش است 
عه خدمات شهري می باشد. لذا رعایت حقوق شهروندي طلب می نماید که با این پدیده روبه گسترش، سنجیده و با و مستلزم توس

برنامه ریزي برخورد نماییم.
:فعالیت هاي شهرداري ها ویژگی هاي خاصی را دارد که به برخی از آنها اشاره می نماییم

گستردگی وظایف: -1
،گوناگون و حتی گاهاً متضاد را بر عهده دارند که شاید در میان سایر سازمان ها و ارگان هـا بـی نظیـر    شهرداري ها وظایف مختلف 

باشند. حفظ سالمت، زیبایی، رفاه و آسایش و نظم شهري از جمله ایـن وظـایف هسـتند کـه در گسـتره شهرسـازي، فضـاي سـبز،         
پاکیزگی محیطی و امور تفریحی و غیره قابل مشاهده می باشند.

: نحوه تامین اعتبار-2
شهرداري ها با توجه به خودکفایی مالی آنها می بایست براي تامین بودجه مورد نیاز خود به صورت مستقل کسب درآمد نمایند. به 
خصوص براي شهري همچون مشهد مقدس که به عنوان پایتخت مذهبی ایران مطرح است و هـر سـاله پـذیراي خیـل عظیمـی از      

اما با توجه به محدودیت هاي قانونی بخش عمده اي از هزینه هاي صد چندان باشد. زائران و مسافران می باشد این تالش باید 
شهر که از طرف مسافران به شهر تحمیل می شوند از طریق شهروندان تامین می گردد؛ که نیاز به بازبینی دارد.

وابستگی مالی شهرداري ها به شرایط جامعه: -3
بودجه بندي و برنامه ریزي هستند ولی از آنجائیکه بیشترین سهم در درآمد شهرداري هـا  علیرغم اینکه شهرداري ها داراي سیستم 

طبیعـی و سیاسـی روز مـی باشـد کـه      اقتصادي،اجتماعی،تغییراتمربوط به عوارض ساختمانی است لذا درآمد آنها تحت تاثیر
موجب عدم اجراي برنامه هاي از پیش تعیین شده در توسعه شهري می گردد.

وظایف فوریتی و ضروري:-4
یکی از ویژگی هاي مهم شهرداري ها ماهیت اضطراري و فوریت برخی از وظایف آنهاست. از جمله نظافت سطح شـهر، جمـع آوري   
زباله، آبیاري فضاي سبز و رفع موانعی که بعضاً در سطح شهر ایجاد می شوند، و این وظایف را نمی تـوان بـه تـأخیر انـداخت. زیـرا      

ر هم خوردن نظم و زیبایی و سالمت شهري می گردند.موجب ب



با دقت نظر در آنچه تا بدین جا بیان شد درآمد شهرداري ها وابستگی شدیدي به ساخت و ساز در سـطح شـهر دارد لـذا از ایـن رو     
اهد مانند : قانون مالیات بـر  قوانینی جهت بررسی و تصویب در دستور کار قرار دارد تا از وابستگی شهرداري به درآمدهاي ناپایدار بک

ارزش افزوده که می تواند به عنوان یکی از راهکارهاي ممکن در این خصوص مطرح باشد.  

اما از جمله راهکارهاي دیگري که می توان در تحقق درآمدهاي پایدار بدان اشاره نمود: استفاده از منـابع درآمـد شـهرداري هـا بـه      
تواند بـا اسـتفاده از امکانـات و ابزارهـایی کـه در اختیـار دارد در       مختلف می باشد. شهرداري میهاي در بخشگذاريجهت سرمایه

گذاري نماید و معموالً این نوع از سرمایه گذاري ها یا بازده کوتاه مدت دارند و یا بـازده بلنـد مـدت امـا     زمینه هاي مختلفی سرمایه
واهند شد.نهایتاً هر دو به حصول درآمد براي شهرداري منجر خ

از دیگر اقدامات وصول مطالبات شهرداري ها از ادارات دولتی خواهد بود که در واقع پرداخت آنها به نـوعی پرداخـت حقـوق مـردم     
محسوب می گردد؛ زیرا شهرداري ها نهادهایی مردمی هستند که با اخذ درآمد از مردم به اداره شهر می پردازند.

را با اهمیت جلوه می دهد دستیابی به توسعه پایدار شـهري مـی باشـد کـه در گـرو وجـود شـرایطی        آنچه رسیدن به درآمد پایدار 
اي ایفـا  کنندهشک براي رسیدن به این مقصود، منابع پایدار شهري نقش تعیینمتعادل در تحقق برنامه هاي شهري خواهد بود و بی

ئولیت و انگیزش شهروندي براي مشارکت در امـور مـی باشـد،    کنند. و نباید فراموش کرد که موفقیت شهري در تبیین حس مسمی
که منوط به تحقق مواردي ازجمله اعتمادسازي وتحلیل هزینه هاي خدمات شهري است و بـالطبع همـه فعـاالن اقتصـادي اعـم از      

اي که از خـدمات  ههاي خصوصی، عمومی و دولتی که استفاده کننده امکانات شهري هستند، می بایست سهم خود را بابت بهربنگاه
برند، به شهر و سایر شهروندان پرداخت نمایند.و فضاي شهر می

در همین راستا است که که مجلس شوراي اسالمی در صدد برآمده است تا مبناي درآمدي پایدار را بـراي شـهرداري هـا در برنامـه     
دولت درآمدهاي ثابتی را براي شـهرداري هـا در نظـر    پنجم پیش بینی نماید. در این برنامه پیش بینی شده است تا وزارت کشور و

بگیرند که در صورت کاهش درآمدهاي ناپایدار شهرداري، بـه برنامـه هـاي آنهـا خللیـوارد نیایـد. زیـرا در حـال حاضـر درآمـدهاي           
ایـن صـورت بـا کـاهش     شهرداري ها ناپایدار و به ساخت و ساز وابسته است و از آنجائیکه باید به طور مستقل درآمدزایی کننـد، در  

درآمدهاي خود، نمی توانند برنامه هاي طراحی شده خود را اجرا نمایند.
بنابراین وجود درآمدي پایدار براي شهرداري، شهر را هم از ناپایداري نجات خواهد داد و این موضـوع مـی توانـد شـهر را در مسـیر      

ها براي خدمت به مردم ، شرایط زندگی شـهروندان را نیـز بهتـر    توسعه حرکت دهد. بدین ترتیب عالوه بر افزایش امکان شهرداري 
خواهد ساخت. زیرا همانطور که بیان شد دستیابی به درآمدهاي پایدار، توسعه شهري پایدار را نیز به دنبال خواهـد داشـت. لـذا در    

یدار انسانی و بهبود رفاه اجتمـاعی  راستاي تحقق توسعه شهري پایدار می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازي توسعه پا
شهروندي، فراهم گردد که در این راستا می توان به برقراري عدالت اجتماعی، طراحی اقلیمی هماهنگ بـا محـیط زیسـت انسـانی،     
تقویت ساختارهاي همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیري، تقویت بنیانهـاي اجتمـاعی و خـانوادگی و ایجـاد انتظـام      

تاري در فضاي شهري و بهبود بهره گیري از فضاهاي شهري و افزایش رضایت شهروندي اشاره کرد. ساخ



بر این اساس توسعه شهري پایدار را می توان در مفاهیم زیر مشاهده نمود: 
بسترسازي عدالت اجتماعی و شهروندي-1
بستر سازي مشارکت شهروندي و همبستگی اجتماعی-2
بسترسازي تقویت بنیان نهادهاي اجتماعی و بنیان خانوادگی-3
نگرشی قاطع بر ایجاد توسعه پایدار شهري-4
گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی-5
مساعدت و سازماندهی ارگان هاي دولتی و خصوصی-6
النشهرهاکارآمد سازي سیاست ها و برنامه هاي سیاست گذاري در حوزه ک-7
گسترش حقوق شهروندي -8

اما از همه مهم تر جایگاهی است که شهرها در اقتصاد ملی دارا هستند که این امر لزوم وجود درآمد پایدار شهري را بیشتر آشکار 
اقتصادي تمایل به هاي خواهد نمود. در این خصوص دیدگاه هاي مختلفی ارایه شده است. برخی از آنها با تأکید بر چارچوب 

تري خواهند بود. که به وري باالهاي تولیدي و خدماتی داراي بهره، بنگاه استفاده از مفهوم تجمیع اقتصادي دارند. که بر این اساس
ی معناي تولید و سهم بیشتر در اقتصاد است. و این مهم در شهرها معنا و مفهوم بیشتري خواهد یافت. در این صورت هرگاه عزم مل

خوب شهري مدد جوید و در پی تقویت مدیریت شهري باشد.تر باشد باید از اداره عمومیوري باالدر پی حصول بهره

آوري و ها، ایمنی عمومی، جمعلذا کلیه فعالیت هاي شهري براي ارایه خدمات مناسب از جمله ایجاد و حفظ و نگهداري معابر و راه 
آوري زباله و ایجاد محیط شهري مطلوب، همچنین ارایه سیماي وزیع آب آشامیدنی سالم، جمعها، تأمین و تبدفع مناسب فاضال

تري از فضاهاي شهري، طراحی فضاهاي گذران اوقات فراغت مردم، ارتقاي سطح کالبدي و فیزیکی شهرها، به صورت مناسب 
یریت کارآمد شهري، در حقیقت تولید و ارایه خدماتی گذارد. بنابراین ایجاد مداي اثر میمستقیم بر درآمد سرانه ملی و منطقه

برند و این بدان معناست که شهرها، بستري براي رشد می اي و ملی از آن بهره عمومی است که همه مردم در سطح محلی، منطقه
اقتصادي و توسعه پایدار در کل کشور هستند. 

ات اولیه جهان امروز می باشد کـه بـا توجـه اهمیـت موضـوع بـه برخـی از        لذا آشکار است که دستیابی به درآمدهاي پایدار از الزام
راهکارهاي حصول آن اشاره می نماییم.

راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه شهري پایدار:
منابع اداره و کنترل شهرهاي بزرگ به خصوص کالنشهرها و به خصوص شهري همچون مشهد با ویژگی هاي خاص خود باید از -1

که این مالی قابل توجهی برخوردار باشد که همان طور که گفته شد انواع مختلفی دارد و یکی از انواع آن منابع خارجی است 
قبیل منابع حتی می توانند تا سرمایه هاي خارجی نیز گسترش یابند؛ که براي جذب این سرمایه ها نیاز به همکاري قانون گذاران 

باشد.و حمایت دولت محترم می 
شفاف سازي امور براي عامه مردم یکی دیگر از اقداماتی است که می بایست توسط شهرداري ها انجام گیرد. براي مثال در جلب -2

سرمایه گذار می بایست میزان سود ، زیان ، طرح ها و نحوه مشارکت ، زمان و میزان بازگشت سرمایه به صورت کامالً شفاف 
ینه هاي مختلف شهر با توجه به عوارضی که شهروندان پرداخت می نمایند واضح و روشن ارائه شود تا حس مشخص باشد و یا هز

اعتماد را در میان مردم برانگیزد و نمایان سازد که آنچه به شهرداري پرداخت می گردد چگونه و در کجا براي خود شهروندان 



چه داخلی و چه خارجی و یا از نظرسنجی عمومی کمک گرفت. همچنین هزینه می شود. دراین راستا می توان از مشاوران شهري 
تجربه سایر کشورها نیز می تواند راه گشا باشد.

فروش اوراق مشارکت از راه هایی است که هم موجب جریان نقدینگی در فعالیت هاي شهري می گردد و هم با عث مشارکت -3
ردم به نوعی جز سهامداران شهر محسوب می گردند.مردم در توسعه شهرها می شود. در این طرح م

از جمله راهکارهاي دیگر ، تشکیل کمیته هاي مختلف جهت تعریف منابع جدید درآمدي می باشد. این گونه کمیته ها می -4
به معرفی منابعی بپردازند که موجب کاهش وابستگی شهرداري ها به درآمدهاي ساخت و ساز گردد.بایست

هاي داخلی و خارجی باشد همچنین با جمع آوري وجه نقد ایجاد بانک شهرداري ها نیز می تواند به عنوان تضمین اخذ وام -5
مردم و بازپرداخت سود آنها، مردم را شریک در توسعه و عمران شهرها نمایند. که این اقدام در سال هاي اخیر با سرمایه کالنشهرها 

ینه شدن آن نیاز به تبلیغات گسترده به منظور جلب سرمایه مردم می باشد.صورت گرفته اما براي نهاد
اي و یا بخشی ها، کارهاي کارشناسی نشده، حرکت بدون برنامه ریزي ، سلیقهکاري مدیریت هزینه، که به منظور پرهیز از دوباره-6

هاي زیادي را بر هاي غلط هزینه این تصمیم گیريتصمیم گرفتن و عدول از تصمیمات گذشته و... می باشد زیرا هر یک از
شهروندان تحمیل می نماید. لذا همان گونه که در ابتداي سال برنامه هاي عمرانی مشخص 

می گردند می بایست برنامه هاي مدیریت هزینه نیز تعیین شود.
ها.هاي محلی به شهرداري تخصیص بخشی از مالیات-7
زباله (طالي کثیف): درکشورهاي پیشرفته دفن زباله صورت نمی پذیرد بلکه به عنوان مواد مفید قابل بازیافت تلقی شده بازیافت -8

و از آن کاالهاي اقتصادي تولید و روانه بازار می گردد که با صرف هزینه ي اولیه جهت خرید تجهیزات مورد نیاز این کار ، درآمدي 
سرشار به دست می آید.

اجراي طرح مدیریت واحد شهري، که البته به معنی افزایش وظایف و هزینه هاي شهرداري نباشد بلکه به معنی مدیریت و -9
ساماندهی کلیه امور شهري باشد.

هايفعالیتراهگشايودرآمدهمحلییاملیصورتبهتواندمیکهجهانکالنشهرهايسایرتجاربازاستفادهنهایتدرو-10
. باشدشهريمختلف


