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Nowadays, one of the important issues in the municipalities throughout
the world is to create sufficient resources and provide the cost of
sustainable resources. municipal access to optimal and sustainable
income sources will cause the municipality to play a more active role in
urban environment and have proper accountability for citizens ' needs and
consequently urban development. the aim of this study is to evaluate
sustainable financial resources in line with the city of tehran municipality.
the method of doing descriptive - analytic research is survey type that is
evaluated on the basis of the response of 50 experts and experts in this
field. spss software and single - sample t test have been used to analyze
data. in the first part of this study, in the first part of tehran city's stable
and unstable earnings in the ten - year period, the results of this section of
the study are based on the strong instability of tehran municipality's
earnings. in the second part, the role of financing factors was investigated,
the results showed that the principle of competence with the weight
number of 155 / 0 and the principle of independence are considered the
most important criteria of the city's financing, and the principle of saving
and stability is the lowest weight and are placed in the last categories. in
the third section, assessment of the most important financial support
criteria in tehran municipality were evaluated based on the experts
opinions on building and land (2101 / 0)and the duties on intangible
assets (1845 / 0)are the most important criteria for municipality financing.
in the fourth part of this study, the effect of municipal income on
sustainable urban development has been considered. the results obtained
in this section show the desired pattern of Municipality financing. in this
sense, tehran municipality needs to form a program in the structure of its
income system in order to consider the priorities achieved in the resulting
table, respectively.
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Extended Abstract
Introduction
The urban development requires that the
development patterns that meet the needs of
the present generation will not be harmful to
the needs of future generations. Sustainable
development is not only for the sustainability
of natural resources and the environment, but
also emphasizes the sustainable human well being and the happiness of residents.
Sustainable urban development can be easily
achieved on local scale. The efficiency of
urban
sustainable
development
(USDE)reflects the efficiency of human well being and resources and entering the urban
system (Yan, 2018). in developing countries
including iran, which have a dysfunctional
economic system, weak tax systems and lack of
citizen participation mechanisms in financing
cities, the municipal income financing system
is mainly drawn to the volatile and unhealthy
income sources. this problem was found in
iran after the policy of self - sufficiency in
1981 s and especially in Tehran city was more
severe than other cities. at present, two main
challenges of the tehran municipality
financing system are: transient and unsound of
the system and failure of municipality to
achieve financial and monetary markets for
the heavy cost of building urban
infrastructure. Therefore, it is necessary to
correct this structure. on the other hand,
Tehran as the most populous city and capital
of the country needs to grow and develop
proper infrastructure. It is evident that it is
necessary to realize the growth and
development, exploitation and execution of
large urban projects. the implementation and
construction of large projects requires the use
of extensive financial resources that are more
than the tehranmunicipal budget to cover all
costs. in general, the monetary supply policy
of the countrys municipalities is largely based
on higher incomes and often the consequences
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of this method of financing are disregarded.
Therefore, it has to be acknowledged that the
method of financing the municipalities
requires reconsideration. in this study,
sustainable financial resources have been
studied in order to finance the city of tehran
municipality in order to provide the city with
financial support for city development
sustainability. accordingly, the main question
of this study is: what is the income structure of
tehran municipality and what are the factors
causing uncertainty in it? and is the
sustainable incomes fit for the economic
capacity? In this regard, the following
assumptions:
-the new method of financing and income is
more favorable than that of volatile earnings.
-The increase in the share of tax revenues is
an effective solution to the stability of
municipality revenues and the Nile to
sustainable development
-municipal income is the main cause of the
instability of the building and land, the main
cause of the instability.
Research methodology and study area
The research method of this research is a
combination of descriptive, analytical method.
data collection was conducted through library
studies, referring to existing literature and
articles on the topic of research, interviews
with managers, experts and municipality
experts in the study area and
in this study, according to the research
contents of Tehran municipality's income
structure, the statistical population of the
experts is composed of 50 managers and
experts, scholars and experts who are involved
in the municipality's income category. for
analysis, spss software and single - sample t sample t test.
Research findings
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Table 1: The effectiveness of the elements for the stability of municipality revenues in the Nile to sustainable urban development.
One-Sample Test
Test Value = 0
t
Sig.
Mean
(2Difference
Lower
Upper
tailed)
Increasing the price of taxes and tax
35.459
.000
3.41846
3.2247
3.6122
revenues
Increasing the financial relations between
25.957
.000
3.43778
3.1716
3.7039
the government and the municipalities
Revenues from receiving the price of services
23.233
.000
3.04500
2.7816
3.3084
provided to citizens
Revenue from urban development
24.922
.000
3.70000
3.4017
3.9983
Privatization of urban services and
26.361
.000
3.39333
3.1346
3.6520
infrastructure
Paying attention to municipal tourism
14.401
.000
3.420
2.94
3.90
revenues
Reforming the structure of the municipal toll
21.207
.000
3.080
2.79
3.37
collection and collection system
Table 2: The effectiveness of the factors contributing to the instability of the city's earnings volatility
One-Sample Test
Test Value = 0
t
Sig. (2Mean
95%
Confidence
tailed)
Differen
Interval of the
ce
Difference
Lower
Upper
Not using new income methods in different countries
28.029
.000
3.740
3.47
4.01
Lack of access to financial markets
28.778
.000
3.700
3.44
3.96
Gradual decrease in the effectiveness of municipalities (as a
26.857
.000
3.700
3.42
3.98
result of financial constraints and the impossibility of using
foreign currency and Rial loans or selling participation
bonds and as a result of inability to meet the basic needs of
the city)
Rely on revenues from unsustainable construction
25.015
.000
3.580
3.29
3.87
Unprecedented inflation of prices of materials and services
30.556
.000
4.080
3.81
4.35
in recent years
Lack of mutual trust between municipalities and citizens,
27.222
.000
3.500
3.24
3.76
which causes citizens to refuse to pay municipal fees (taxes)
as the main source of sustainable income of municipalities
Unwillingness of investors to invest in urban projects due to
29.035
.000
3.540
3.29
3.79
administrative bureaucracy and gang games in the
municipality
Reliance of municipal revenues on funds from building and
37.151
.000
3.640
3.44
3.84
land tolls

Conclusion
the results show the effect of the components
on the evaluation of experts and experts in this
field in the stability of tehran municipality's
earnings, which indicates the importance of
components in terms of experts. in terms of
experts, this field of factors affecting the
stability of tehran municipality's earnings is
the highest impact on urban development and
urban development as well as the mean
income component from receiving service
prices offered to citizens. In contrast, the
majority of uncertainties depend on municipal
dependency
on
construction.tehran
is
developing a physical development that

physical development has not been
accompanied by the development of
infrastructure, cultural, participation of
citizens, as well as on the fringes of tehran
city, the construction of disjoindted has led to
the municipality tendency to increase the
revenues of this sector. Overall, the
effectiveness of factors contributing to the
instability of municipal earnings volatility is
higher than the middle of each of the
Variables at the level of earnings volatility;
which can be attributed to the lack of new
methods, lack of programs and financial
contributions on the market, dependence on
construction from construction especially non
- allowable construction and construction.
777
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unfortunately, the new methods adopted by
tehran municipality have failed to pay
attention to experts and citizens on the basis of
participation in the future, paying attention to
improving public transport and reducing the
volume of city traffic and creating conditions
of participation of citizens as key players in
the city and its consequences in the city and
urban environment, continuity or instability in
the future and the capacity of communities. in
the Results with Faraji Mali and Azimi studies
(1390), in Buin Zahra Municipality, Mousavi
et al. (1390), in Shahdieh Municipality,
Ghanbari et al. (1390), in Zarch Municipality,
Zakeri et al. (1390) in Firoozkooh
Municipality, Ziari and His colleagues (1392),
in Mahabad Municipality and the study of
Jouybari Desert and Desert (1393) in Joybar
Municipality indicate the dependence of these
municipalities on construction tolls.
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امروزه یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینهه از منهابع پایهدار اسهت.
دسترسی شهرداریها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث میشود که شهرداری ،نقش فعالتری در محیط شهری ایفها
کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان و به تبع آن توسعه شهری داشته باشد.هدف از پژوهش حاضر ارزیهابی
منابع مالی پایدار در راستای تامین هزینه های شهرداری شهر تهران می باشد.روش انجام تحقیه توصهیفی– تحلیلیهاز
نوع پیمایشی است .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  spssو آزمون  tتک نمونه ای استفاده شده اسهت .در
راستای پاسخگویی به سواالت پژوهش در ابتدامیزان مولفه های اثرگذار در پایداری درآمد شهرداری تهران سنجیده شهد
نتایج حاصل از این بخش نشان داد که میانگین در اکثریت گویه ها بیش از حد وسط بوده است این امر بیهانگر اهمیهت
بسزای مولفه ها در دستیابی به پایداری درامدی می باشد .در مرحله دوم عوامل ایجاد ناپایداری درآمد شههرداری مهورد
بررسی قرار داده شدند و در تحلیل نهایی میزان موفقیهت روش ههای تهامین مهالی در مقایسهه بها روش ههای ناپایهدار
درآمدی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون تی تک نمونه ای مستقل نشان داد که بیشترین میانگن متعل بهه درآمهد
حاصل از توسعه و عمران شهری ( )3/70و کمترین میانگین نیز به مولفه درآمدهای حاصهل از دریافهت بههای اهدمات
ارائه شده به شهروندان ( )3/04تعل دارد .در بخش میزان موفقیت روش های نوین درآمد پایدار نیز نتایج نشان دهنهده
عدم موفقیت روش ها در اکثر زمینه ها می باشد؛ چرا که تنها گویه عدم وابستگی به نوسانات بازار ( )3/1می باشهد کهه
بیش از حد وسط می باشد و گویه انصاف در ح براورداری از منابع و ثروت های عمومی نیز در حد وسط ( )3/00قهرار
گرفته است و مابقی گویه ها میانگینی کمتر از حد وسط دارند.
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مقدمه:
توسعه شهری مستلزم اینست که الگوهای توسعه کهه نیازههای
نسل حاضر را برآورده کرده به نیازهای نسهلههای آینهده ضهرر
نرسانند .توسعه پایدار نه تنها اواستار پایهداری منهابع طبیعهی و
محیط زیست است ،بلکه بهر رفهاه انسهانی پایهدار و اوشهحالی
ساکنین تاکید می کند .توسعه پایدار شهری میتواند در مقیاس-
هههای محلههی بههه آسههانی بدسههت آیههد .کههارایی توسههعه پایههدار
شهری(USDE)3موجب انعکاس کارایی رفاه انسهانی و منهابع و
ورود محیط به سیستم شهری مهی شهود(.)Yan, 2018بعهالوه،
توسعه پایدار به دنبال تعادلی بین افزایش در جامعهه و اقتصهاد و
کاهش منافع حاشیه ای محیطی و اکولوژیکی می باشد و بطهور
پیوسههته توسههعه همکههاری مناسههب منههافع اتقصههادی و عههدالت
اجتمهاعی را دنبهال مهی کنهد ( Rogers, 2006., Vojnovic,
 .)2014., Opschoor, 2011هدف توسعه پایدار حفهظ ررفیهت
انتقال محیطی و ررفیت حمایت از ادمات می باشهد درحالیکهه
چهارچوب مفههومی پایههداری شههری بهها عملکردههای مختله
اکوسیستم شهری ارتباط دارد ( Albert, 2010., Nallathiga,
 .)2008دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تهممین هزینهه
های جاری و عمرانی شهر ،از مهم ترین عوامل پایداری شهری
است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیر ساات های توسعه-
ای شهر را فراهم میکند در واقع درآمدهای پایدار نقش مهمهی
در عمران و پیشرفت اقتصادی منطقه و همچنین اف های بالقوه
در جهت برنامهریزی توسعه شهرداری و شهربازی میکند بلکهه
پایدار بودن منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قهرار
دارند .شهرداری تهران از این قانون مسهتثنی نیسهت و رویکهرد
حاکم بر دست یافتن به منابع جدید و اصالح منابع موجهود بایهد
به جهت اتکا به درآمدهای پایدار و فاصله گرفتن هر چه بیشهتر
از درآمدهای ناپایدار حرکهت کنهد .پیشبینهی و شهناات دقیه
میزان درآمدهای پایدار در شهرها موجهب ایجهاد یکچشهمانداز
مطلوب در حوزه تفکر استراتژیک در سهازمانهای متهولی امهور
شهری یعنی شورا و شهرداری اواههد شهد و درنهایهت موجهب
افههزایش سههطا ارائههه اههدمات و افههزایش کیفیههت زنههدگی و
رضایتمندی شهروندان اواهد شد .کسب درآمد در شهرداریهها
از امههوری اسههت کههه تههاثیر عمههده ای در اههدمات شهههری بههه
شهروندان دارد .اگر شهرداری نتواند درآمد کافی و پایدار بدست
آورد ،نخواهد توانست تاسیسات ضروری در شههر ایجهاد و اداره
کنند .هرچند که منابع مهالی شههرداری هها بهه صهورت قابهل
حصول اسهت امها همهه آنهها از اصوصهیات درآمهدهای پایهدار
براوردار نیستند .پایداری در درآمدها مستلزم آن اسهت کهه اوال

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقالب اسالمی

این اقالم از استمرار نسبی براهوردار باشهند ثانیها حصهول ایهن
درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدیهد و تخریهب قهرار
ندهند .از این رو دستیابی به روش های جدید تامین درآمهدهای
پایهدار و مطمههون و بهدون تبعههات نهاگوار سیاسههی ،اقتصههادی و
اجتماعی نقش بسیار موثری در رضایت جامعه شههری ،سهرعت
بخشیدن بهه توسهعه و عمهران محهدودهای شههری و نهایهت
مدیریت مطلوب شهرها اواهند داشت.
در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران که دارای سیستم
اقتصادی ناکارآمد ،نظامهای مالیاتی ضعی و فاقد مکانیزمههای
مشارکت شهروندان در تممین هزینههای شهرها هستند ،سیستم
تممین درآمد شهرداریها عمدتا به سمت منابع درآمدی ناپایدار و
ناسالم کشیده میشود .این مسمله در ایران بعد از اجرای سیاست
اودکفایی شهرداریها در دهه  1360بیشتر نمود پیدا کرد و بهه
ویژه در شهر تهران شدیدتر از سهایر شههرها اتفهاف افتهاد .ههم
اکنون ،دو چالش عمده سیستم تممین درآمهد شههرداری تههران
عبارت است از :ناپایدار و ناسالم بودن این نظهام و عهدم توفیه
شهرداری در دستیابی به بازارههای مهالی و پهولی بهرای تهممین
هزینههای سنگین احداث زیرسااتهای شهری .از این رو الزم
است تا این سااتار اصالح گردد .از سوی دیگهر ،شههر تهرانبهه
عنوان پرجمعیتترین شهر و پایتخت کشور نیازمند رشد وتوسعه
زیرسااتهای مناسب میباشد .بدیهی است که الزمه تحقّقرشهد
و توسعه ،بهرهبرداری و اجرای پروژههای بزرگ شههری اسهت.
اجراء و احداث پروژههای بزرگ مستلزم اسهتفاده ازمنهابع مهالی
گستردهای است که بیش از توان بودجههای شههرداری تههران
برای پوشش تمام هزینهها است .ازین رو در پژوهش حاضر بهه
ارزیابی منابع مالی پایدار در راستای تامین هزینه های شهرداری
شهههر تهههران پردااتههه شهههده اسههت تهها بهها لحههها روش
تممینمالیشهرداریزمینههایالزمبرپایداریتوسعهشهرفراهم شهود .بهر
این اساس ،سوال اصلی این بررسی چنهین طهرح شهد :سهااتار
درآمدی شهرداری تهران چیست و عوامل ایجاد ناپایداری در آن
کدامند ؟ و آیها درآمهدهای پایهدار موجهود متناسهب بها ررفیهت
اقتصادی قابلیت توسعه دارد؟
پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
شرزهای( ،)1390در مقاله اود تحت عنوان تهامین مهالی پایهدار
شهر؛ چگونگی تامین مهالی بهه منظهور توسهعه پایهدار شههری
پردااتند .نتایج تحلیل حاکی از آن است که بخش عمهده ای از
درآمدهای حاصله توسهط شههرداری ههای کشهور ،بها مفهاهیم
پایداری و مطلهوب بهودن همخهوان نیسهتند و عمهدتا از منهابع
ناپایدار کسب می شهوند .قربهانی( ،)1393در مقالهه اهود تحهت
عنوان بررسی تمثیر سااتار درآمدی شهرداری بهر رونهد توسهعه

Urban sustainable development3
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شهری مشهد پردااتند .نتایجاین پژوهش حاکی از آن است کهه
رابطه و همبستگی باالیی میهان متغیهر درآمهد و شهااصههای
توسعه پایدار شهری (هزینههای مرتبط با توسعه پایدار شههری)
وجود دارد .قربانی( ،)1393در مقاله اود تحت عنوانالگوسهازی و
رتبهبندی معیارها در تممین مالی مطلوب برای بخش عمومی بها
اسهتفاده از روش ( MCDMکالنشههر مشهههد) پردااهت .نتههایج
تحقی نشان میدهد عوارض بر نوسازی ،عوارض بر سهااتمان
و اراضی (به غیر از عوارض بر تراکم) ،عهوارض ارزش افهزوده و
بهههای اههدمات شهههری ،بههه ترتیههب مهمتههرین اولویتهههای
سیاستگذاری در زمینه پایدارسهازی درآمهدهای شههرداری بهه
شههمار میروند.سههوادی( ،)1394در مقالههه اههود تحههت عنههوان
راهکارهای تامین درآمدهای شهرداری در جههت توسهعه پایهدار
شهری به این نتیجه دست یافت کهه دسهتیابب بهه روش هها
جدید تامین منابع درآمد پایدار و مطمون و بدون تبعات نهاگوار
اقتصاد  ،اجتماعب وسیاسهب نقهش بسهیار مهوثر در رضهایت
جامعه شهر  ،سرعت بخشیدن بهه توسهعه و عمهران محهدوده
ههها شهههر و درنهایههت مههدیریت مطلههوب شهههرها اواهههد
داشت.وثوقی( ،)1395در مقاله اود تحهت عنهوان ارائهه الگهوی
پایدارسازی نظهام درآمهدی و تهممین منهابع مهالی شههرداریها
(مطالعه موردی :شهرداری تهران)به این نتیجه رسهیدند کهه دو
محور با عنوان «کنترل ،کاهش و حذف تدریجی منابع درآمهدی
ناپایدارو ناسهالم» و «مهدیریت ،بهبهود و افهزایش نقهش منهابع
درآمدی پایدار» موجب پایدارسهازی نظهام درآمهدی در دو بهازه
میانمدت و بلندمدت اواهد شد.
حههاجی لههو( ،)1396در مقالههه اههود تحههت عنوانبررسههی منههابع
درآمدهای پایدار شهرداریها (مورد مطالعه :شهر شبستر اسهتان
آذربایجان شرقی)به این نتیجه دست یافت که حدود  43درصهد
از درآمدهای شهرداری را درآمدهای با مطلوبیت پهایین85/10 ،
درصهد را درآمههدهای بهها مطلوبیههت متوسههط و  15/46درصههد را
درآمهههدهای بههها مطلوبیهههت بهههاال تشهههکیل میدهند.شهههکری
نودهی( ،)1396در مقاله ای به بررسی چالشهای تممین مالی در
شهرداریها در راسهتای تحقه سیاسهتهای اقتصهاد مقهاومتی
پردااته و منابع تممین درآمدهای شهرداریها و الگوههای نهوین
تههممین مههالی در شهههرداریهارا معرفههی نمود.موسههویحسههنی و
همکاران( ،)1397در مقاله ای با عنوان الهزام شههرداری هها بهه
کسب درآمد پایدار در راستای تهامین منهابع مهالی پهروژه ههای
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد مطالعه :شهرداری
منطقه  19تهران پردااتند .شهیعه(،)1397در مقالهه اهود تحهت
عنوان بررسی تامین منابع درآمدی شهرداری نظرآباد بر اسهاس
توسعه ی شهری پایداربا توجه به مشکالت و مسایل موجهود در
نظرآباد ،راهکارهایی جهت درآمدزایی پایدار شههرداری نظرآبهاد
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پیشههنهاد داده و بههه قیههود و موانههع دنبههال نمههودن راهکارهههای
پیشنهادی اشاره نمود..رضوی مجد(،)1397در مقاله ای با عنوان
راهکاری شهرداری ها در افزایش درآمدهای پایهدار شههری بها
تاکید بر تامین مالی پروژه های شههری بهه ایهن نتیجهه دسهت
یافت که دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تامین هزینه
های جاری و عمرانی شهر ،از مهم ترین عوامل پایداری شهری
است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیر ساات های توسهعه
ای شهر را فهراهم مهی کنهد .قلهیپهور( ،)1398در مقالهه اهود
بهبررسی روشها ،منبعها و مانعهای دستیابی به درآمهد پایهدار
شهری (مطالعه مهوردی :شههرداری ارومیهه) پردااهت .در ایهن
پژوهش روشها ،منبعها و مهانعههای دسهتیابی بهه درآمهدهای
پایدار در شهرداری ارومیه شناسایی شدند و پیشنهادهایی بهرای
افزایش این نوع درآمدها ارائه شد.
همچنهین براههی کارشناسههان اهارجی در مطالعههات اههود بیههان
میکنند ،در کشورهای اروپایی و امریکا ،سیستمهای امهور مهالی
عمومی به اوبی شکل گرفته و ریشههای آنهها در سهااتارهای
اداری به طرز مناسهبی جهای گرفتههانهد .مبنهای درآمهد پایهدار
سیستمها ،درآمد مالیاتی بودهو ایهن رونهد را نیهز سیسهتمههای
جابجایی کارا پیمیگیرند .این دو در کنار ههم منجهر بهه ایجهاد
تقریباً  80درصد درآمهد حکومهتههایمحلی شهده کهه در زمهره
درآمههدهای پایههدار قلمههداد میشههود.امروزه بخههش عمههدهای از
کارشناسان اارجی بر این باورند ،مهمترین مانع در عدم رسیدن
به نظام مناسب تممین مالی عدم اسهتقالل و کهاهش ااتیهارات
محلی در چند سال اایر میباشد .آنها محهدود سهااتن اسهتقالل
مالی شهرداری در سالهای اایر(بعهد از سهال  )2000را از دیگهر
مشکالت جدید نظام تممین مالی شهرداری دانستهاند .همچنهین
آنها عدم توجه مدیران سیاسی واداری به ادبیات نظهری تهممین
مالییک مشکل اصلی در ناپایداری درآمدهای محلی مهی داننهد.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد( )2009در مطالعه اود بها
جمعبندی انجام شده ،راهنمهایی را بهرای تهممین مهالی مخهارج
شهههرداریها(مالیه شهههری) منتشههر سههااته کههه در بخههش آن
موضههوعات مختلفههی همچههون وضههعیت مالیههه شهههری ،نقههش
حکومتهای محلی در اقتصاد ،الگوی مفیهد حکومهت محلهی و
تممین مالی مخارج آن را مورد بررسی قرار داده است.
روش تحقیق:
روش تحقیقاین پژوهش تلفیقهی از روش توصهیفی ،تحلیلیمهی
باشد .گردآوری اطالعات،از طری مطالعات کتابخانه ای،مراجعه
به کتب و مقاالت موجود در رابطه با موضوع تحقی ،مصاحبه بها
مدیران،کارشناسان و متخصصینشهرداری در زمینه تحقی مورد
نظرصورت گرفت و از روش های زیر استفاده گردید:
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در این تحقی باتوجه به محتوای تحقیه کهه بررسهی سهااتار
درآمدی شهرداری تهران است ،جامعه آماری ابرگان ،متشهکل
از  50نفر از مدیران و معاونان متخصص ،صاحب نظر و درگیر با

مقوله درآمد شهرداری میباشد .برای تجزیه و تحلیل دادهاز نرم
افزار  spssو آزمون tتک نمونه ای مستقل استفاده شد.

از نظر موقعیت جغرافیایی شهر تهران در  51درجه و 4دقیقه تها
 51و  33دقیقه طول شرقی و  35و  35دقیقه تا  35و  50دقیقه
عرض شمالی واقع شده استو ارتفاع آن از  1700متهر در شهمال
بههه  1200متههر درمرکههز و بههاالاره  1100متههر در جنههوب
میرسد.تهرانبزرگترین شهر و پایتختهایران بها جمعیهت حهدود
 11050000نفر (همراه با توابع ،که به نام تهران بزرگ شهنااته
میشههود 15000000 ،نفههر) 8011230 ,نفههر در شهههر تهههران

است.در کل سااتار اداری ایران در تهران متمرکز شهده اسهت.
سطا شهر تهران به 22منطقه شهرداریبخش شهده اسهت .ایهن
شهر در گسترهای بین کوه و کویر در دامنهه جنهوبی البهرز قهرار
دارد .گسترهی استقرار تهران از سمت جنوب و جنوب غربی بهه
دشتهای هموار ورامین و شهریار منتههی میشهود و در سهمت
شرف و شمال توسط کوهستان محصور گردیده است.

شکل  -1محدوده سیاسی کالنشهرتهران به تفکیک مناطق شهری

بحث و یافته های تحقیق:
مولفه ها اثرگذار در پایداری درآمدهای شههرداری :
اداره مطلوب شهرها و ارائه ادمات مناسب و کنترل و هدایت
پروژههای عمرانی ،عالوه بر اعمال مدیریت صحیا ،مستلزم
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اعتبارات و درآمدهای کافی و هزینه صحیا آن می باشد
عوارض از مهم ترین منهابع بهینهه شههرداریها در کشهورهای
پیشرفته جهان است کهه بابهت اداره شههر از درآمهدها ،امهوال،
دارایی و مصرف اشخاص حقیقی و حقوقی دریافهت میگهردد و
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صرف ادمات شهری میشود .شهرداریها عمهده هزینههههای
ارائههه اههدمات اههود را از محههل دریافههت عههوارض مختل ه از
شهروندان تامین مینمایند ،در این راستا شهرداریها بهه دنبهال
ایجهههاد منهههابع درآمهههدی پایهههدار هسهههتند ( Khmer and
.)Javadian,1394: 21درآمد در شهرداری ها از اموری است که
تاثیر عمده ای در ارائه ادمات شهری بهه شههروندان دارد .اگهر
شهرداری ها نتوانند درآمد کافی و پایدار بهه دسهت آورنهد نمهی
توانند در امورات ادمات شههری و ارائهه تاسیسهات ،تجهیهزات
شهری نیازهای شهروندان را آنگونه که باید و شاید انجام دهند.
براین اساس امروزه یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسهر
جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینهه اهدمات شههری
است.اما این امر در کشورهایی بها سیسهتم اقتصهادی ناکارآمهد،
نظام مالیاتی ضعی و نبود مشهارکت شههروندان؛ بهه ناچهار بهه
سوی منابع ناپایدار درآمدی از سوی شهرداری هها ههدایت مهی
گردد .در تحقی حاضر نیز بهه ارزیهابی و تحلیهل منهابع پایهدار
شهرداری ها در جهت توسعه شهری پردااته شده است .در این
تحلیل منابع درآمدی شهرداری ها هر کدام در یهک بخهش یها
یک سوال مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.
سوال اول افزایش بهای عوارض و درآمدهای مالیاتی می باشهد
که به چندین گویه تفکیک شده است .براساس نظر متخصصان
در راستای افزایش عوارض و درآمدهای مالیاتی اکثهر گویهه هها
باالتر از میانگین بوده است؛ که این امر نشان دهنده اتفاف نظهر
نمونه تحقی در تهاثیر بسهزای ایهن مولفهه بهر پایهداری منهابع
شهرداری ها می باشد .با بررسی اردتر ایهن مولفهه نشهان مهی
دهد بیشترین میهانگین بهه افهزایش عهوارض بهر ارزش زمهین
( )3/78و عوارض بر مازاد تهراکم ( )3/72و در مقابهل کمتهرین
میانگین نیز به عوارض بر گذرنامه ،بلیت هوایی و سایر حمهل و
نقل ها ااتصاص یافته است.اما به طور کلی نتایج آزمون  tتک
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نمونه ای نشان دهنده میانگین نسبتا مشابه و البته تاثیر گذار هر
یک از گویه ها در مولفه مذکور می باشد.
در مؤلفه افزایش روابط مالی دولت و شهرداریها 9 ،گویه مهورد
ارزیابی قرار گرفته است که نتایج آزمون تاثیر نسبتا مشابه گویهه
ها و میانگین باالی بیشتر از حهد متوسهط را نشهان مهی دههد.
بیشترین میانگین مربوط به حذف قوانین دست و پهاگیر توسهط
دولت و کمترین میانگین نیز مربوط به کمک بالعهوض دولهت
متناسب با میزان افزایش تورم ااتصاص یافتهه اسهت.در مولفهه
سوم یعنی درآمد حاصل از دریافت بهای ادمات ارائهه شهده بهه
شهروندان نیز وضعیت میانگین ها اکثرا بیش از حد متوسط می
باشد و تنها گویه های پارک بان ( ،)2/66ح پارک در پارکینگ
شهرداری ( )2/92و تخلیه اهاک و نخالهه ( )2/96کمتهر از حهد
متوسط میانگین می باشد .بیشترین سطا میانگین در این مولفه
مربوط به دریافت بهای ادمات حمل و نقل ( )3/46مهی باشهد.
مولفه بعدی یعنی درآمدهای حاصل از توسعه و عمهران شههری
نیز در هر دو گویه دارای میانگین بیش از حد وسط بوده و ایهن
امههر نشههان دهنههده ارزش ایههن مولفههه از دیههدگاه ابرگههان و
متخصصان این حهوزه مهی باشهد .در مولفهه اصوصهی سهازی
ادمات و زیرساات های شهری بیشهترین میهانگین بهه گویهه
مشارکت بخش اصوصی در سرمایه گذاری مانند توسعه متهرو،
احداث پارکینگ های طبقاتی و مراکز تفریحی و سهینما ()3/60
و کمترین میانگین به مشارکت بخش غیردولتهی جههت تهامین
مالی پروژه های انتفاعی شهری ( )3/18ااتصاص یافتهه اسهت
که نشان دهنده میانگین بیش از حد وسط در هر سه گویه مهی
باشد .در دو مولفه توجهه بهه درآمهدهای حاصهل از گردشهگری
شهرداری و اصالح سااتار نظهام تشهخیص و وصهول عهوارض
شهرداری نیز نظر کارشناسان این حوزه با توجه به یافتهه ههای
آزمون باالتر از حد متوسط می باشد.
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جدول  -2میزان تاثیرگذاری مولفه ها جهت پایداری درآمدهای شهرداری در نیل بهتوسعه پایدار شهری
One-Sample Test
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4.06
3.72
3.79
3.62
3.93
3.69
3.80
3.24
3.43
3.92
4.07
3.21
3.93

3.50
3.08
3.21
2.98
3.31
3.07
3.16
2.56
2.93
3.32
3.37
2.59
3.27

3.780
3.400
3.500
3.300
3.620
3.380
3.480
2.900
3.180
3.620
3.720
2.900
3.600

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

26.844
21.373
24.378
21.000
23.175
22.010
22.149
17.343
25.083
23.991
21.393
18.767
21.609

3.97
3.62
3.82
3.76
3.51
3.76
4.01
3.64
3.80
3.56
3.34
3.30
3.37
3.35
3.29
3.00
4.04
3.97
3.88

3.31
2.98
3.06
3.08
2.81
3.04
3.35
2.96
3.12
2.96
2.74
2.62
2.71
2.69
2.55
2.32
3.40
3.39
3.32

3.640
3.300
3.440
3.420
3.160
3.400
3.680
3.300
3.460
3.260
3.040
2.960
3.040
3.020
2.920
2.660
3.720
3.680
3.600

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

21.926
20.661
18.118
19.925
18.342
19.055
22.273
19.454
20.409
22.036
20.122
17.522
18.533
18.544
15.992
15.825
23.370
25.536
26.273

3.66

3.14

3.400

.000

25.968

3.51
3.90

2.85
2.94

3.180
3.420

.000
.000

19.466
14.401

3.37

2.79

3.080

.000

21.207

Sig

t

عوارض بر امالک
عوارض بر ارزش زمین
عوارض بر نقل و انتقاالت زمین ،اموال و ملک
عوارض بر دارایی هایی مانند وسائل نقلیه  .ماشین آالت
عوارض بر ح مرغوبیت هنگام احداث پارک ،فرهنگسرا و  ...از مالکان
عوارض بر عمران اراضی شهر
عوارض بر اسناد و امالک
عوارض بر معامالک بنگاه های اقتصادی
عوارض گذرنامه ،بلیط هواپیمایی و سایر حمل و نقل ها
عوارض بر پروانه های کسب و فروش
عوارض ارزش افزوده
عوارض بر مازاد تراکم
سایر عوارض محلی
افزایش سهم شهرداری از مالیات های دریافتی دولت در قالب کمک
بالعوض
افزایش کمک های دولت به دلیل افزایش قیمت های حامل انرژی
پرداات بهای کلیه معافیت های مالیاتی مصوب دولت
کمک دولت براساس سرانه جمعیت شهرها
مالیات انتقالی از دولت به شهرداری
کمک بالعوض دولت متناسب با میزان افزایش تورم
کمک بالعوض دولت متناسب با نیاز جدید پروژه های عمرانی شهر
حذف قوانین دست و پاگیر توسط دولت
کمک های میان حکومتی
دریافت بهای ادمات حمل و نقل
اجاره بهای تاسیسات و مستغالت شهرداری
ورودیه اماکن تحت تملک شهرداری
تخلیه ااک و نخاله
جمع آوری زباله
درآمد حاصل از بازارهای سنتی
ح پارک در پارکینگ شهرداری
پارک بان
درآمد حاصل از عوارض نوسازی
درآمد حاصل از بهای ادمات نوسازی
مشارکت بخش اصوصی در سرمایه گذاری مانند توسعه مترو ،احداث پارکینگ
های طبقاتی و مراکز تفریحی و سینما
تامین و راه اندازی صندوف های سرمایه گذاری (صندوف توسعه شهر و صندوف
سرمایه گذارس موضوعی)
مشارکت بخش غیردولتی جهت تامین مالی پروژه های انتفاعی شهری
استفاده از پتانسیلها و توانهای گردشگری شهر در راستای افزایش درآمد
شهرداری
اصالح سااتار نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری

Source: Research findings, 2020
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تحلیل منابع تأمین درآمد پایدار در راستای توسعه شهری

مولفه درآمد حاصل از توسعه و عمران شهری ( )3/70و کمترین
میانگین نیز به مولفه درآمدهای حاصل از دریافت بهای ادمات
ارائه شده به شهروندان ( )3/04تعل دارد .به صورت کلی نتایج
آزمون نشان دهنده تاثیر باالی هر یک از مولفه ها در
درآمدهای پایدار شهرداری ها می باشد.

در یک ارزیابی نهایی و بر اساس نظرات کارشناسان و ابرگان
حوزه مذکور؛  7مولفه تحقی در آزمون  Tتک نمونه ای مورد
بررسی قرار گرفته و در این آزمون میانگین تاثیر گذاری هر
مولفه محاسبه شده است .نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت هر یک
از این مولفه ها و میانگین بیش از حد وسط در همه این مولفه
ها می باشد .بیشترین میانگین بر اساس نتایج آزمون مربوط به

جدول  -3میزان تاثیرگذاری مولفه ها جهت پایداری درآمدهای شهرداری در نیل بهتوسعه پایدار شهری
One-Sample Test
Test Value = 0
Mean
Difference

Upper

Lower

Sig. (2)tailed

t

3.6122
3.7039
3.3084

3.2247
3.1716
2.7816

3.41846
3.43778
3.04500

.000
.000
.000

35.459
25.957
23.233

3.9983
3.6520
3.90
3.37

3.4017
3.1346
2.94
2.79

3.70000
3.39333
3.420
3.080

.000
.000
.000
.000

24.922
26.361
14.401
21.207

افزایش بهای عوارض و درآمدهای مالیاتی
افزایش روابط مالی دولت و شهرداری ها
درآمههدهای حاصههل از دریافههت بهههای اههدمات ارائههه شههده بههه
شهروندان
درآمد حاصل از توسعه و عمران شهری
اصوصی سازی ادمات و زیرساات های شهری
توجه به درآمدهای حاصل از گردشگری شهرداری
اصالح سااتار نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری

Source: Research findings, 2020

برنامه ها و مشارکت های مهالی در بهازار ،وابسهتگی بهه درآمهد
ناشی از ساات و ساز به ویژه سهاات و سهازهای غیهر مجهاز و
ناپایدار دانست .در این مولفه کمترین سهطا میهانگین بهه عهدم
وجود اعتمهاد متقابهل بهین شههرداری هها و شههروندان()3/50
ااتصاص یافته و بیشترین سطا میانگین نیز مربوط به تورم بی
سابقه قیمت مصالا و ادمات در سهالههای اایهر ( )4/08مهی
باشد.

عوامل ایجاد ناپایداری درآمد شهرداری تهران:
در این بخش از تحقی مولفهه کلهی یعنهی میهزان اثهر گهذاری
عوامل در ایجاد ناپایداری درآمد شهرداری در  8گویهه براسهاس
نظرکارشناسان و متخصصان مورد ارزیهابی قهرار گرفتهه اسهت.
نتایج آزمون نشان دهنده تاثیر گذاری باال و بیشتر از حهد وسهط
هر یک از گویه ها در سطا ناپایداری درآمدها می باشد؛ که می
توان این امر را ناشی از عدم استفاده روش های نوین ،نداشهتن

جدول  -4میزان اثرگذاری عوامل در ایجاد ناپایداری درآمد شهرداری تهران
One-Sample Test
Test Value = 0
Mean
95% Confidence Interval of
Diffe
the Difference
rence
Lower
Upper

Sig. (2)tailed

t

4.01
3.96
3.98

3.47
3.44
3.42

3.740
3.700
3.700

.000
.000
.000

28.029
28.778
26.857

3.87
4.35
3.76

3.29
3.81
3.24

3.580
4.080
3.500

.000
.000
.000

25.015
30.556
27.222

3.79

3.29

3.540

.000

29.035

3.84

3.44

3.640

.000

37.151

عدم استفاده از روش های نوین درآمدی موجود در کشورهایمختل
عدم دسترسی به بازارهای مالی
کاهش تدریجی قدرت اثر گذاری شهرداری ها (در نتیجهه محهدودیت ههای
مالی و عهدم امکهان اسهتفاده از وام ههای ارزی و ریهالی و یها فهروش اوراف
مشارکت و در نتیجه ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای اولیه شهری)
اتکا به درآمدهای ناشی از ساات و ساز ناپایدار
تورم بی سابقه قیمت مصالا و ادمات در سالهای اایر
عدم وجود اعتماد متقابل بین شهرداری ها و شههروندان کهه موجهب سهرباز
زدن شهروندان از پرداات وجوهات (عهوارض) شههرداری بهه عنهوان اصهلی
ترین منبع درآمد پایدار شهرداری ها می شود
عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در پروژه های شهری بهه دلیهل
بروکراسی اداری و باندبازی ها در شهرداری
اتکای درآمدهای شهرداری بر وجوه حاصل از عوارض سااتمان و زمین

Source: Research findings, 2020
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درآمدها ،عدم توجه به سیستم حمل و نقهل عمهومی و کهاهش
حجم ترافیک سهطا شههر و نبهود شهرایط و امکهان مشهارکت
عمومی را در روش های نوینی که توسط شهرداری تهران اتخاذ
شده است می توان عامل موفقیت دانست .در نتایج آزمون تنهها
گویه عدم وابستگی به نوسانات بازار می باشد کهه بهیش از حهد
وسط می باشد و گویه انصهاف در حه براهورداری از منهابع و
ثروت های عمومی نیز در حد وسط قرار گرفتهه اسهت و مهابقی
گویه ها میانگینی کمتر از حد وسط دارند.

موفقیت روش های نوین تامین منابع مالی و درآمدی
در مقایسه با درآمدهای ناپایدار در ابعاد مطلوبیت و
ظرفیت:
در این بخهش از تحقیه بهه ارزیهابی میهزان موفقیهت و عهدم
موفقیت روش های نوین در تامین منهابع مهالی پایهدار پردااتهه
است که نتایج نشان دهنهده عهدم موفقیهت بیشهتر روش هها و
میانگین پاینتر از حد متوسط در بیشتر گویه ها می باشهد .عهدم
توجه کافی از جانهب مهدیران و شههروندان بهه محهیط زیسهت
شهری ،عدم سهم بری عادالنه از منابع و ادمات شهر براساس
میزان مشارکت در پرداات عوارض و ..؛ عدم مسهتمری بهودن

جدول -5روش های نوین تامین منابع مالی در مقایسه با درآمدهای ناپایدار در ابعاد مطلوبیت و ظرفیت
One-Sample Test

Upper
3.10
3.20
3.17

Test Value = 0
Mean
Differe
Lower
nce
2.920
2.74
3.000
2.80
2.960
2.75

Sig

t

.000
.000
.000

32.580
30.311
27.728

3.11
3.05
3.00

2.65
2.63
2.56

2.880
2.840
2.780

.000
.000
.000

24.711
27.195
25.739

3.17
3.09
3.39

2.79
2.47
2.81

2.980
2.780
3.100

.000
.000
.000

32.203
18.293
21.592

آسیب نرساندن به محیط زیست
انصاف در ح براورداری از منابع و ثروت های عمومی در شهر
سهم بری از منابع و ادمات شهر براسهاس میهزان مشهارکت در پردااهت
عوارض و...
تامین هزینه های ادمات شهری و وارد نشدن به اقتصاد شهروندان
امکان مشارکت عمومی
توجه به سیستم حمل و نقل عمومی ،پارکینگ هها و عهدم افهزایش حجهم
ترافیک
سازگاری با اصول شهرسازی و توجه به دید و منظر شهر
مستمر و همیشگی بودن
عدم وابستگی به نوسانات بازار

Source: Research findings, 2020

نتیجه گیری:
کسب درآمد در شهرداری ها از اموری است که تاثیر بسزایی بهر
ارائه ادمات شهر و رفاه شهروندان دارد .قطعا شههرداری ههایی
که از منابع مالی مناسهبی براهوردار باشهند در ارائهه اهدمات و
تاسیسات شهری عملکرد بهتر و در نتیجه شهری پویاتر اواهند
داشت .اما نکته حائز اهمیت در بحث درآمد شههرداری پایهداری
درآمدها با حفظ کیفی ادمات شهری به شهروندان مهی باشهد؛
چرا که منابع درآمدی شهرداری ها به طرف مختل قابل وصول
است و بسیار متنوع و متغییهر اسهت؛ امها همهه ایهن مسهیرهای
درآمدزایی پایدار نیستند و یا تهاثیر مخربهی بهر کیفیهت توسهعه
شهری دارند.شهر تهران بها جمعیتهی بهیش از  10میلیهون نفهر
هزینه های زیادی جهت ادمات رسانی به شهروندان و توسهعه
شهری نیاز دارد .امری که می تواند تاثیر فزاینده ای بهر میهزان
هزینه های شهر تههران داشهته باشهد عهدم تناسهب جمعیهت و
فضاهای شهری؛ تهراکم بهاالی جمعیتهی و پهراکنش نهاموزون

برنامه ریزی منطقه ای (شماره  ،41بهار )1400

جمعیت در سطا شهر و به وجود آمدن مسائلی همچون شهمال
و جنوب ،باالشهر و پایین شهر و البتهه تعهدد محهالت فرسهوده
شهری و  ...می باشد .در مقابل درآمدهای شهرداری تهران مهی
باشد که بیش از  70درصد این درآمدها به ساات و ساز وابسهته
بهوده و در زمهره درآمههدهای ناپایهدار شهههرداری محسهوب مههی
گرددکه مقایسه این نتایج با مطالعهات فرجهی مهالی و عظیمهی
( ،)1390در شهرداری بوینزهرا ،موسوی و همکهارانش (،)1390
در شههههرداری شهههاهدیه ،قنبهههری و همکهههارانش ( ،)1390در
شهههرداری زار  ،ذاکههری و همکههارانش ( )1391در شهههرداری
فیروزکوه ،زیاری و همکارانش ( ،)1392در شههرداری مهابهاد و
مطالعه بخشی و صحرای جویباری ( )1393در شهرداری جویبار
از وابستگی این شهرداری ها به عوارض ساات و سهاز حکایهت
دارد .درآمدهای موردی و مقطعی ،عدم شفافیت نظهام بودجهه و
درآمد ،هدفمند نبودن توزیع درآمدها و نبهود سهااتار تشهکیالت
مناسب در حال حاضر از دغدغه ها و مسهائل اصهلی درآمهدزایی

146

تحلیل منابع تأمین درآمد پایدار در راستای توسعه شهری

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقالب اسالمی

شهرداری کالنشهر تهران می باشد .تحقی حاضهر تحلیلهی بهر
تهامین منههابع درآمهدهای پایههدار شههرداری در شهههر تهههران در
راستای توسعه شهری می باشد؛ که نتایج تحقی نشهان دهنهده
تاثیر مولفه های مورد ارزیابی از نظر کارشناسهان و متخصصهان
این حوزه در پایداری درآمدهای شهرداری تهران می باشد .چهرا
که براساس نظر متخصصان در مولفه های افهزایش عهوارض و
درآمدهای مالیهاتی افهزایش روابهط مهالی دولهت و شههرداری-
ها،درآمههد حاصههل از دریافههت بهههای اههدمات ارائههه شههده بههه
شههههههروندان،درآمدهای حاصهههههل از توسهههههعه و عمهههههران
شهری،اصوصی سازی ادمات و زیرساات ههای شههریهمه از
سطا میانگین باالتری از سطا وسط براوردارند؛ کهه ایهن امهر
نشان دهنده اهمیت مولفه ها از نظر کارشناسهان مهی باشهند .از
نظر ابرگان این حوزه از عوامل مهوثر بهر پایهداری درآمهدهای
شهرداری تهران بیشترین تاثیر گذاریدرآمهد حاصهل از توسهعه و
عمران شهری و کمترین میانگین نیز به مولفه درآمدهای حاصل
از دریافت بهای ادمات ارائه شده به شهروندان می باشد .اما در
مقابل بیشترین ناپایداری ها به وابستگی شهرداری به سهاات و
ساز می باشد .تهران با رشد چشمگیری در حال توسعه فیزیکهی
می باشد که این توسعه فیزیکی با توسعه زیرسااتی ،فرهنگهی،
مشارکت شهروندان همراه نبوده اسهت و همچنهین در حواشهی
شهر تهران ساات و سهازهای افسهار گسهیخه موجهب گهرایش
شهرداری به درآمدهای حاصل از این بخش می باشد.به صورت
کلی میزان اثر گذاری عوامل در ایجاد ناپایداری درآمد شهرداری
تاثیر گذاری باال و بیشتر از حد وسهط ههر یهک از گویهه هها در
References:

1. Albert, M., 2010. Maintaining ecological integrity
and sustaining ecosystem function in urban areas
Current Opinion Envrionemtnal Sustainability
2(3), 178-184.
2. Dresner, 2002. The principles of sustainability.
Earthscan, London.
3. Gholipour, Rahmatollah, Mohammad Mehdi
Darvishzadeh and Ali Pirannejad. (1398).
Investigating the methods, resources and barriers
to achieving sustainable urban income (Case
study:
Urmia
Municipality).
Public
Administration, 11 (1), 151-178.
4. Ghorbani, Rasoul and Mitra Azimi (1393).
Investigating the effect of municipal revenue
structure on urban development process using
correlation coefficient and factor analysis
techniques; Case study of Mashhad. Journal of
Urban Research and Planning. Volume 5,
Number 18, pp. 115-132
5. Haji Lou, Mehran, Mohammad Miraei, Mehdi
Pilevar (2017), A Survey of Sustainable Revenue
Sources of Municipalities (Case Study:
Shabestar, East Azerbaijan Province). Journal of

برنامه ریزی منطقه ای (شماره  ،41بهار )1400

سطا ناپایداری درآمدها می باشد؛ که می توان این امر را ناشی
از عدم استفاده روش های نوین ،نداشتن برنامه هها و مشهارکت
های مالی در بازار ،وابستگی به درآمد ناشی از ساات و ساز بهه
ویژه ساات و سازهای غیر مجهاز و ناپایهدار دانسهت .متاسهفانه
روش های نوین اتخاذ شده از سهوی شههرداری تههران نیهز از
دیدگاه کارشناسان بیش از آنچه موف باشند ناموف بهوده انهد؛
چرا که در این روش هاتوجه کافی از جانب مدیران و شهروندان
به محیط زیست شهری ،سهم بری عادالنه از منهابع و اهدمات
شهههر براسههاس میههزان مشههارکت در پردااههت عههوارض و ..؛
مستمری بودن درآمدها و تداوم آن در آینهده ،توجهه بهه بهبهود
حمل و نقل عمومی و کاهش حجم ترافیک سطا شهر و ایجاد
شرایط مشارکت شهروندان بهه عنهوان کنشهگران اصهلی شههر
لحا نشده است و روش ها بیشتر مقطعی و در راسهتای جهذب
درآمدهای بیشتر بدون پیش بینی تبعات و پیامدهای آن در شهر
و محیط شهری ،تداوم یا عداوم آن در آینهده و میهزان ررفیهت
پذیری جوامع و محیط بوده است.
مالحظات اخالقی:
پیروی از اصول اخالق پژوهش :در مطالعه حاضر فرمهای
رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها تکمیل شد.
حامی مالی :هزینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله
تامین شد.
تعارض منافع :بنابر ارهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد
هرگونه تعارض منافع بوده است.
Economics and Urban Management. Issue 5 (20):
1-22
6. Mousavi Hassani, Seyed Massoud; Rahim Sarvar
and Parvaneh Ziviar (2016), Obliging
Municipalities to Earn Sustainable Income in
order to Fund Financing Projects for Renovation
and Improvement of Dilapidated Urban Texture
Study: Tehran District 19 Municipality, 2nd
National Conference on Civil Engineering,
Architecture with Emphasis on Employment
Construction Industry, Tehran, Permanent
Secretariat of the Conference.
7. Nallathiga.R (2008), Trends and Perspectives of
Urban Public Finance in Select.
8. Newman, P., 1999. Sustainability and cities:
extending the metabolism model. Landscape and
Urban Planning 44(4), 219-226.
9. Opschoor,
H.,
2011.
Local
sustainable
development and carbon neutrality in cities in
developing and emerging countries. International
Journal of Sutainable Developmenet & World
Ecology 18(3), 190, 200.
10. Razavi Majd, Seyed Mansour; Masoumeh
Mozaffari Arzati and Zeinab Seliari (2016),
'Municipalities
Strategies
for
Increasing

147

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقالب اسالمی

municipalities (Case study: Tehran Municipality).
Geographical Research Quarterly; 31 (4):24-44
20. Yan Yan. ChenxingWang. Yuan Quan.2018.
Urban sustainable development efficiency
towards the balance between nature and human
well-being: Connotation, measurement, and
assessment.
Journal
of
Cleaner
ProductionVolume 178, Pages 67-75.
21. Khmer, Gholam Ali and Masoumeh Javadian
(2015), Predicting the amount of revenue from
municipal tolls using neural network model (Case
study: Zabol city), Journal of Urban Research
and Planning, Year 6, Number 23, pp. 21-34.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

148

تحلیل منابع تأمین درآمد پایدار در راستای توسعه شهری
Sustainable Urban Revenues with Emphasis on
Financing Urban Projects, 6th National
Conference on New Findings in Industrial
Management and Engineering with Emphasis on
Entrepreneurship in Industries, Tehran, Payame
Noor University،
Rogers, P., 2006. A Introduction to Sustainable
Development. Harvard University Press, Boston.
Sacrifice, Rasool and Azimi, Mitra. (1394).
Modeling and ranking criteria in optimal
financing for the public sector using the MCDM
method (Mashhad metropolis). Journal of
Economic Modeling, 9 (29), 107-124.
Savadi, Amin and Mehdi Akhavan (2015),
Municipal Revenue Strategies for Sustainable
Urban Development, Annual Conference on
Research in Civil Engineering, Architecture and
Urban Planning and Sustainable Environment,
Tehran, Vira Capital
Sharzaei Gholam Ali, Majid (1390). Sustainable
city financing; How to finance sustainable urban
development. Urban Management, Volume 9,
Special Issue; From page 299 to page 315.
Shia, Esmaeil and Ali Asghar Alizadeh (2016), A
Survey of Nazarabad Municipality Revenue
Sources
Based
on
Sustainable
Urban
Development, Fifth National Conference on
Management Research and Humanities in Iran,
Tehran, Modger Management Research Institute,
Shukri Nodehi, Ali. (1396). Investigating the
financing challenges in municipalities in order to
implement the policies of the resistance economy.
Challenges of the World, 3 (9), 27-58.
Sollivan, A (2003), Urban Economic, 5th Ed, Mc
Graw-Hill Higher Education, New York.
Vojnovic, I., 2014. Urban sustainability:
Research, politics, policy and practice. Cities 41,
S30-S44.
Vosoughi Fatemeh, Gholam Hossein Mozaffari,
Mohammad Hossein Papli Yazdi and Hossein
Hatami Nejad (2015). Presenting a model for
stabilizing the revenue system and financing of

)1400  بهار،41 برنامه ریزی منطقه ای (شماره

