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 چکیده

هیا بیه خصیو  با توجه به توسعه روزافزون شهرها و گسترش شهرنشیینی وایایش شیهرداری
شهروندان فزونی یافته و ابعاد گسترده تری شهرداری کالن شهرها در امور مربوط به خدمات رسانی به 

ها نتوانند درآمد کیافی باشد. در این صورت اگر شهرداریپیدا کرده که الزمه آن کسب درآمد بیشتر می
و پایداری به دست آورند، در انجام امور مربوط به خدمات رسانی و رفیع نیازهیای ویروری شیهر بیا 

هیا ن با توجه به اینکه قسمت عمده منابع درآمدی شیهرداریمشکل فراوانی مواجه خواهند شد. بنابرای
ناپایدار بوده و از راه صدور پروانه ساخت و ساز، تراکم فروشی و تغییر کاربری اراوی و امالک شهری 

باشد؛ چیرا کیه در صیورت گونه منابع امری انکارناپذیر میشود، ورورت روی آوردن به اینمی تامین
تواند شهرداری را تیا می ا کاهش شدید بودجه مواجه خواهیم شد؛ که همین امررکود در بازار مسکن؛ ب

هیای شیهری باشد که هزینهمرز ورشکستگی پیش ببرد. علت رو آوردن به منابع درآمدی پایدار این می
زمیان کسب درآمد از منابع پاییدار در ویو  از این رو باشد، می پایدار، اما درآمدهای شهرداری ناپایدار

و  شیودها در مدیریت امور شیهری مییها و فعا  تر و مفید تر شدن نقش آنموجب تقویت شهرداری
-بنیابراین دسیت د.نگویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط شهری داشته باشپاسخگردد سبب می

اقتصیادی، های جدید تامین منابع درآمیدی پاییدار و مئمیون و بیدون پیامیدهای نیاگوار یابی به روش
اجتماعی و سیاسی نقش بسیار موثری در روایت مندی شهروندان، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران 

های شهری و در نهایت مدیریت مئلوب شهرها خواهد داشت. در مقالیه حاویر سیعی شیده محدوده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  : نویسنده مسووrahimisekke@yahoo.com 



 1394بهار هشتمشماره سومسا                      

 

  2 

ن است با در نظر گرفتن تجارب کشورهای توسعه یافته و همچنیین بهیره گییری از نظیرات کارشناسیا
کارهای جدید تامین منابع پایدار برای شیهرداری شییراز پرداختیه صاحب نظر در این حوزه به ارائه راه

 شود.

 شهرداری، درآمد پایدار، درآمد ناپایدار، منابع درآمدی. واژگان کلیدی:

 

 . مقدمه1

ها رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روسیتای اخیر افزایش و هادر سا 

ی هادر زمینیهمشیکالت چشیمگیر افیزایش شییراز سیبب به شیهر  کوچکو شهرهای 

-ی از آنجیا کیه اداره مئلیوب شیهر و ارائیه .استمختلش برای شهرداری شیراز شده 

های عمرانی عالوه بر اعمیا  میدیریت صیحی  کنتر  و هدایت پروژه، خدمات مناسب

 شییرازشهرداری  استالزم باشد، ی صحی  آن میمستلزم کسب اعتبارات کافی و هزینه

جهت انجام واایش خود از امکانات مناسب مالی برخوردار محلی سازمان  یک عنوانهب

، که الزمه این امر توسعه پایدار و استفاده از منابع درآمد پاییدار جهیت اداره امیور باشد

 باشد.می شهر

هیای اخییر از در سیا به خصیو  شیهرداری شییراز ها چند درآمد شهرداری هر

-امیا متقیاباله هزینیه رشد زیادی داشته است،یق اخذ عوارض گوناگون و دیگر منابع ور

های جدید و پیش بینی منابع یابی به روشدستاست. بنابراین های آن نیز افزایش یافته 

دغدغه اصیلی میدیران و باید به های شهرداری درآمدی مئمون و پایدار و تعدیل هزینه

بیه  .تبدیل شیودجمله شوراهای اسالمی شهرها و شهرداران ریزان امور شهری از برنامه

به دلییل فقیدان منیابع میالی مناسیب و  های اخیردر سا عبارت دیگر با توجه به اینکه 

 درکیه « تیراکم»رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از وریق فیروش ورورت خدمات

چیارچوب  اگر مدیریت شهری بخواهید درباشد، بوده است می زمره درآمدهای ناپایدار

 الزمه آن کسب درآمد از منابع پایدار است. اصو  توسعه پایدار حرکت کند

هیای ویحات ذکر شده الزم است تووی  مختصری در خصو  راهبا توجه به تو

منابع  های کشور خودمان داشته باشیم،ها و شهرداریکسب درآمد شهرداری سایر کشور

کیه شیوند می در چهار گروه دسته بندی ی مختلش عمدتاههای کشورهادرآمد شهرداری
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 :از نداعبارت

 های محلی مالیاتکسب درآمد از  •

 بهای خدمات کسب درآمد از  •

 های دولتی نقل و انتقا کسب درآمد از  •

 ها و دولت از بانک خواهیکسب درآمد با وام •

هیای فیوق یک از گیروه دهد که نقش و سهم هرهای انجام گرفته نشان میبررسی

در کشیورهایی کیه بیه نیوعی ماهییت  .دارد هبستگی به سیستم حکومتی کشور مربووی

های دولتی رقیم حکومت مقتدر مرکزی دارند، معمواله گروه نقل و انتقا سوسیالیستی با 

متمرکز،  دهد، اما در کشورهای دارای حکومت غیرمی عمده را در منابع مربووه تشکیل

بهای خیدمات تنظییم شیده اسیت و و  های محلیها بر مالیاتبیشترین اتکای شهرداری

 شیهرداری اصیواله. دولتیی بسییار محیدود اسیتهای سهم منابع مربوط به نقل و انتقا 

کشورهای پیشرفته با توجه به این که به صورت علمی منابع درآمیدی خیود را تعرییش 

شوند به ندرت با معضیل و مشیکل می اند و به صورت مدیریت واحد شهری ادارهکرده

در  هیاکمبود منابع مالی مواجه هستند. ومن این که به دلیل عملکرد شیفا  شیهرداری

آن  باشد. عیالوه بیرمی زیادهای قانونی مدیریت هزینه، مشارکت شهروندان در پرداخت

بیه  وامدار مردم کرده انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، شهرداران منتخب را صرفاه

این شرایط  در ،باشنداز تاثیر پذیری سایر عوامل تا حدود زیادی مصون می همین خاور

مدت مبادرت ورزیده و با مشارکت و همیاری شهروندان  ه ریزی بلندشهرداران به برنام

 (.88: 1382)موسوی،نمایند برای رسیدن به اهدا  وراحی شده اقدام می

 منابع درآمدی شهرداری در کشور ما به دو دسته منابع داخلی و خارجی تقسییماما 

آن دسییته از درآمییدهایی هسییتند کییه مسییتقیماه توسییط  ،منییابع درآمیید داخلیییشییود. می

و به صورت بهای خدمات گوناگون که بیشتر مربوط بیه اراویی و امیالک  هاشهرداری

های ساختمانی، عیوارض نوسیازی پروانه صدور گردند. مثاله عوارضهستند وصو  می

 و...

گردد که به جهیت ارائیه آن دسته از درآمدهایی اوالق می بهمنابع درآمد خارجی، 
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از جملیه درآمیدهای حاصیل از سیرمایه ، شیودخدمت از ور  شهرداری وصو  نمیی

های مختلیش، فیروش گذاری بخش خصوصی و مشارکت با شهرداری در اجرای پروژه

کین الزم به ذکر است هر ییک از ایین منیابع ممی دولتی و ... هااوراق مشارکت، کمک

 است پایدار یا ناپایدار باشند.

هیای ییابی بیه روشبا توجه به توویحات ذکر شده خیلی روشن است کیه دسیت

جدید درآمدی و منابع مالی مئمون و پایدار نقش بسییار مهیم و میوثری را در سیرعت 

های شهری، ایجاد شهری آبیاد و در نهاییت جلیب بخشیدن به توسعه و عمران محدوده

نماید. در این مقاله پس از ذکر مقدمیه و بییان روش تحقییق، شهروندان ایفا میروایت 

کلیاتی در زمینه واایش شیهرداری ذکیر گردییده و سیهس بیه تجزییه و تحلییل منیابع 

 ایم.درآمدی شهرداری و مشکالت پیش روی آن پرداخته

 

 . مواد و روش تحقیق2

در پییش گرفتیه شیده بیه  با توجه به اهمیت موووع رویکردی که در ایین مقالیه

کارهیای مناسیب باشد و هد  اصلی از انجام آن ارائیه راهمی تحلیلی-صورت توصیفی

های کشور به خصو  شهرداری شیراز برای تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری

باشد که به منظور رسیدن به این هد  سعی بر این شیده اسیت بیا در نظیر گیرفتن می

ها و همچنین بیا در توسعه یافته و بررسی ساختار منابع درآمدی آن تجربیات کشورهای

نظر تجربیات سایر کالن شهرهای کشور و استفاده از نظریات کارشناسان و افیراد خبیره 

هیا بیه منیابع ناپاییدار منابع درآمدی پایدار شناسایی گردد تا میزان وابسیتگی شیهرداری

 دد.کاهش یافته و مدیریت مئلوب شهری حاصل گر

 

 . مفاهیم نظری درآمدهای شهرداری3

اولین محیدودیت بیرای حیل مسیائل شیهری و ناکارآمیدی خیدمات رسیانی بیه 

نظیران مسیائل مالییه عمیومی شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی است. صیاحب

هیا ارائیه کردنید. کارهای متفاوتی بیرای تیامین منیابع درآمیدی شیهرداریمعیارها و راه
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هیا را مالییات و ترین منابع مالی شیهرداریدهد مهمرهای مختلش نشان میتجارب کشو

های محلی و های جاری حکومتهای دولتی در قالب بودجهعوارض و بعد از آن کمک

(. 17:1387 ،الهیدهد )آیتمی دهی تشکیلتاسیسات و تجهیزات محلی و در نهایت وام

ای از فیروش کیاال و خیدمات هیا مجموعیههمچنین ترکیب بهینه منابع مالی شیهرداری

های مالی دولت مرکزی است. بیا مقایسیه بیین شهری، انواع مالیات و عوارض و کمک

توان گفت که بیشیترین منبیع درآمیدی های آمریکا میشهرداری شهر شیراز و شهرداری

 خییش زمییین و سییاختمان )فییروش تییراکم( اسییت وشییهرداری شییهر شیییراز ناشییی از ب

 دهید در حیالی کیه درصید قابیلهای دولت درصد خیلیی کمیی را تشیکیل مییکمک

 هییای دولتییی اسییتهییای آمریکییا از منبییع کمییکای از درآمییدهای شییهرداریمالحظییه

. نگرش جدید مدیریت شیهری در جهیان، تنهیا در پیی ییافتن (451: 2003، 1)سولیوان

درآمد مورد نیاز را به دست آورد نیسیت، بلکیه پاییدار بیودن منیابع  بسترهایی که بتوان

های کشور هیم درآمدی و یا مئلوب بودن آن در اولویت قرار دارند. ووعیت شهرداری

ییابی بیه منیابع جدیید و تواند از این قانون مستثنی باشد و نگرش حاکم بیر دسیتنمی

-ی پایدار و فاصله گیرفتن از درآمیدهااصالح منابع موجود باید به سمت اتکا به درآمد

ها (. بنابراین در ارزیابی مالیات5:1388، همکارانهای ناپایدار حرکت نماید )موسوی و 

به عنوان یک منبع عمده درآمدی، سه هد  عمده انتقا  منابع از بخیش خصوصیی بیه 

اقتصیادی ها بین سئوح مختلیش، و افیزایش رشید بخش عمومی، توزیع منصفانه هزینه

هیای در کشیور میا شییوه .(135-131: 1987، 2)پچمین ها ارائه شده استبرای مالیات

هیای دولتیی، تامین منابع درآمد شامل فروش مستقیم خدمت، اخذ مالیات محلی، کمک

دهی باید از منظر معیارهای بهینگی و سهس عدالت مورد ارزییابی دقییق قیرار وام و وام

تیوان آن را می امین مالیاتی مشخص شود که در ایین صیورتگرفته تا کفایت آن منبع ت

(. 7:1381)معزی مقیدم،  های کسب درآمد معرفی نمودترین روشترین و زودیابساده

ها برای تامین مخارج خود، هم باید از منابع مالی داخلی و هم منیابع در نتیجه شهرداری

-های دولتیی مییهر، سهم کمکمند شوند ولی با بزرگتر شدن اندازه شمالی دولت بهره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Sullivan 

2. Pechman 
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ها روشن (. بررسی منابع درآمدی شهرداری9:1382)عابدین درکوش،  تواند کاهش یابد

ها دارند بنیابراین سازد که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تامین مالی شهرداریمی

وصیو  ها باید در ماهیت خود به سیمت منیابع پاییدار، مینظم و قابیل درآمد شهرداری

ها به های درآمدی شهرداریحرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در ردیش

(. بیه گونیه ای 8:1380)علی آبادی و معصوم،  منابع پایدار، مستمر و قابل وصو  بدهد

تیوان کارامید نمیودن نظیام که مناسب ترین منبع درآمدی در حوزه اقتصاد شیهری میی

هیا ، که زیربنای رشد اقتصادی را برای همیه شیهرداریتشخیص اقتصادی منابع دانست

سازد و عواملی چون نیروی انسانی کارآمد، ساختار سازمانی مناسب، آمیوزش فراهم می

هیا و ای مدیران، ایجاد و توسعه بانک اوالعات و ووابط و آئین نامیهتخصصی و حرفه

 ایین نظیام گیرددتوانید سیبب کارآمیدی دستور کارهای اجرایی در حوزه درآمدی میی

های غیر منقو  (. در نهایت مالیات ووع عوارض بر امالک و دارائی45:1387)رزازیان، 

تواند منبع می ی صنعتی، مسکونی، تجاری، تفریحی، زمین و جزء اینهاهااعم از واحد –

تواننید بیا اسیتفاده از های ایران مییها باشد و شهرداریدرآمدی مناسبی برای شهرداری

سایر کشورها در جهت چگونگی وصو  ایین منبیع درآمیدی در جهیت تیامین تجارب 

 (.57:1380منابع جدید درآمدی استفاده کنند )جمشید زاده زیازی، 

 

 . بررسی نقش و وظایف شهرداری4
شهرداری به عنوان نهاد اجرایی حکومیت محلیی، سیازمانی عمیومی و غیردولتیی 

شیود و مسیوو  اداره خیدمات تشیکیل مییاست و در چارچوب قوانین ایالتی یا ملیی 

باشید. ایین خیدمات در کشیورهای مختلیش، ای تعریش شیده مییعمومی در محدوده

 ها مواش به ارائه این خدمات هستند.متفاوت است. اما بئور معمو  شهرداری

برنامه ریزی شهری، حمل و نقل عمومی، محافظت از آتیش و سیایر بالییا، تیامین 

، اداره هایزگی، زیبا سیازی فضیای عمیومی، اداره امیور آرامسیتانفضای سبز، تامین پاک

بازارهای عمومی و میادین میوه و تره بار، تیامین خیدمات فرهنگیی و فراغتیی، جلیب 

توریست، ارائه خیدمات انتظیامی شیهری و راننیدگی، ارائیه خیدمات رفیاهی و تیامین 



 پایدار الزمه توسعه، عمران و مدیریت پویا و کارآمد شهرداری شیراز درآمدهای 

 

7 

گیذاری تجیاری و اجتماعی، ارائه خدمات زیست محیئی و بهداشیتی، تسیهیل سیرمایه

ها، تاسیسات و تجهیزات شهری)ساخت، نگهداری و تامین نیور صنعتی، تامین ساختمان

، و انبارهیا، تیامین آب ها، سردخانهها، پایانهها، پارکینگها، کانا ها، ساخت پلهاخیابان

 سوخت، فاوالب و...(.، گاز، برق

هیا در بیین شیهرداریدر ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، واائش 

های دولتی و غیر دولتی محل متعددی توزیع شده است بئوری کیه ها و شرکتسازمان

ها، در شهرها محدود بیه میواردی خیا  ها و به تبع آن اختیارات آنواایش شهرداری

ها را بیه پینگ گیروه توان واایش شهرداریمی شده اند. بر همین اساس در حا  حاور

 د:زیر تقسیم بندی کر

ها، اعالم نظر نسبت به ها، میدان، راههامانند ساخت خیابان وظایف عمرانی: الف(

ی تفکیکیی، الیزام بیه هادی شهری، اعالم نظیر در خصیو  نقشیههای جامع وهاورح

رعایت مقررات ملی ساختمان و الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضا سیازمان نظیام 

 مهندسی.

ایجاد تاسیسات عمومی تنظیش و نگهداری و هموار کیردن  خدماتی:ب( وظایف 

هایی مخصو  برای تخلییه زبالیه، نخالیه و فضیوالت ها و مجاری آب، تعیین محلراه

پیشیگیری از آلیودگی  خانه و گورستان، پیشگیری از حوادث،ساختمانی، ساخت غسا 

 ی شهری.هامحیط زیست، نگهداری و تعمیر تونل

، صیدور پروانیه 100اجیرا آرا کمیسییون میاده  رتی و حفااظیی:ج( وظایف نظا

شود، جلوگیری از بیروز می هایی که در شهر ایجادساختمان، نظارت بر تمامی ساختمان

های ساختمانی، حفظ اموا  و دارائی شهر، برپاکردن دعوا علیه اشیخا  و دفیاع تخلش

 از دعاوی اشخا  علیه شهرداری و حفظ فضای سبز.

ی مییورد نیییاز شییهر از قبیییل هاسییاخت بناهییا و سییاختمان ف رفاااهی:د( وظااای

 ی بهداشتی، کشتارگاه، بوستان و جلوگیری از سد معابر عمومی.هاسرویس

بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصیو   ه( مدیریت منابع:

 .هاآن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معامالتی ساختمان
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 . مفاهیم درآمدهای پایدار و ناپایدار5

ی تامین منابع مالی به منظور ها چگونگی و نحوهترین مسائل شهردارییکی از مهم

انید از ارائه کاال و خدمات مورد نیاز شهروندان است. منابع اصیلی تیامین میالی عبیارت

هیای کمیکدهیی و وجوه حاصله از عوارض، درآمدهای ناشی از فروش خیدمات، وام

نماید که بر اساس قوانین و مقیررات هیر کشیور هیر کیدام از می باشد، اوافهمی دولت

تواند تقسیمات متعددی را شامل گردد و یا کسیب هیر کیدام از می منابع چهارگانه فوق

ها بر حسب شرایط خا  با ووابط قانونی ی آندرآمدهای مذبور و اقالم زیر مجموعه

رش جدیید میدیریت شیهری در جهیان، تنهیا در پیی ییافتن شوند. نگمعینی حاصل می

بسترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را به دست آورد نیسیت، بلکیه پاییدار بیودن منیابع 

های کشور هیم درآمدی و یا مئلوب بودن آن در اولویت قرار دارند. ووعیت شهرداری

بیه منیابع جدیید و  ییابیتواند از این قانون مستثنی باشد و نگرش حاکم بیر دسیتنمی

اصالح منابع موجیود بایید بیه سیمت اتکیا بیه درآمیدهای پاییدار و فاصیله گیرفتن از 

هیای درآمدهای ناپایدار حرکت نماید. در تقسیم بندی جدید اقالم درآمیدی شیهرداری

قلم زیر مجموعه درآمدی وجود دارد کیه برخیی  100کشور هفت قلم اساسی و بالغ بر 

(. از آن جایی که درآمدهای پایدار 25:1387ی ناپایدارند)شرزه ای، ها پایدار و برخاز آن

مستلزم وجود توسعه پایدار در اقتصاد است و همچنین توسعه پایدار در اقتصاد بسیتگی 

بسیار شدیدی به چگونگی استفاده از امکانات و خدمات زیست محیئیی و حفاایت از 

و کلییه امکانیات و فضیاهای شیهری  این منابع از قبیل استفاده از هوا، آب، فضای سبز

دارد، این درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری 

برخوردار باشند که در وو  زمان قابل اتکا بوده و بیرای دسیتیابی بیه آن بتیوان برنامیه 

حیت تیاثیر ی اقالم درآمدی که به هیر دلییل تی الزم را انجام داد. بنابراین همههاریزی

گیرند قابل اتکیا ها، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار میها، بحرانشوک

ای نبوده و خصیصه او  پایداری را ندارند. از ور  دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه

عنیوان ییک پدییده زنیده در ها شرایط کیفی شهر را بهیابی به آنتعریش شوند که دست

ید و ویران کردن قرار ندهد. به عبارت دیگر مئلیوب بیودن و سیالم بیودن معرض تهد
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 (. 36:1380 ای و قئمیری،درآمد حائز اهمیت است )شرزه

 

 . ضرورت روی آوردن به منابع مالی پایدار6

در شهرهای ما برای تامین منابع مالی هر آنچه از منابع وبیعیی و غییر وبیعیی کیه 

پو  تبدیل گردیده و با آن، نگه داشیتن شیهرها در وویعیت متعلق به آیندگان است به 

رسید، ها و فضیای سیبز بیه فیروش مییکنونی امکان پذیر شده است. در شهرها، حریم

شود. همه این میوارد در واقیع ها زیر پا گذاشته میشود و سرانهها تغییر داده میکاربری

های آینده است. در ادامیه زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و دست درازی به منافع نسل

هاسیت و به برخی از مشیکالت و معضیالتی کیه ناشیی از مشیکالت میالی شیهرداری

 شود:می گیر شهرها شده است، اشارهگریبان

ی شهری، میزان و نوع ارائیه خیدمات، هافروش مازاد تراکم و تاثیر آن بر سیستم •

 را به دنبا  دارد.شبکه ارتباوی، تراکم جمعیت و کاهش فضای عمومی و باز 

فشارهای بیش از حدی که در ساخت و سازها برای کسب درآمد به شیهروندان  •

شود، نوع و میزان گرفتن عوارض خارج از قاعده، باعث تغییر نگرش فرهنگیی می وارد

 (. 121:1381ی شهرداری شده است)مقیمی، مردم درباره

ها اقدام به صیدور ریی شهرها، در نقاوی که بخشدادر حریم و حاشیه محدوده •

کند، عالوه بر اینکه زمینه سیاخت وسیازهای غییر اصیولی و غییر پروانه ساختمانی می

ی قارچ گونه شهر را به دنبا  خواهد داشت. باید توجیه شود، توسعهمهندسی فراهم می

-ی شیهری اویافه مییداشت که به احتما  زیاد این مناوق در آینده نزدیک به محدوده

به پیدایش مشکالت پر شمار بیرای میدیریت شیهری خواهید شید، زییرا شود و منجر 

های شکل گرفته خواهد شد. ارائه خدماتی شهرداری مجبور به ارائه خدمات در کاربری

که نه تنها هیچ در آمدی برای شهرداری نداشته بلکیه شیهرداری نییز بیا دادن خیدمات 

 شود. هایی نیز میشهری مجبور به صر  هزینه

های مئالعیاتی و اجراییی بیه وییاه تیاخیر در ارائیه ویرح ر ارائه ورحتاخیر د •

هیای عمرانیی انجامییده و نارویایتی که به متوقیش مانیدن بسییاری از پیروژه تفصیلی
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 شهروندان را نیز به دنبا  دارد.

ای ی درآمید تفکییک اراویی در منیاوق حاشییههای بیش از انیدازهپیش بینی •

، فضای سبز و منابع هاهای کشاورزی، باغیان رفتن زمینهشهرها در بلند مدت باعث از م

 تولید اکسیان شهر خواهد شد.

 

 . بررسی منابع درآمدی کشورهای پیشرفیه7

ای کسب درآمد و تامین هزینه در بیشتر شهرهای پیشرفته بر اساس هزینه و بودجه

است، میزان و وصو  ها رسیده که به تایید و تصویب نمایندگان مردم شهر در شهرداری

هیا مقیدار درآمید گییرد و تصیویب ایین مالییاتهای مربوط به شهر انجیام مییمالیات

هیای مالییاتی بیه کنید، زییرا سیامانهشهرداری را در وی سا  به وور یقین مشخص می

-ای است که همه شهروندان مواش و ناگزیر به پرداخیت آن در زمیان معیین مییگونه

ر بسیاری از اجناس و کاالهای مصرفی، خدمات، زمین، مسیکن و ها بباشند. این مالیات

گیردد و های مربوط به تنظیش شهر و مواردی از ایین قبییل مییهمچنین دریافت هزینه

دانند. در تعیدادی از ایین شیهرها از مردم نیز خود را مواش به پرداخت به موقع آن می

ریق درآمدهای محلی خیود قیادر ها به دلیل آنکه از وجمله مواردی در آلمان شهرداری

هیای دولتیی باشند در مقیاوعی از کمیکهای شهر و شهرداری نمیبه تامین تمام هزینه

ی اداره شیهرها های دولت مرکزی در قبیا  نحیوهکنند و در برابر آن سیاستاستفاده می

گردد. بخش عمده درآمد در سیئ  محلیی تعیدادی از شیهرها در اییاالت نیز اعما  می

-ه آمریکا از راه گرفتن مالیات از اراوی و امالک شامل عرصه و اعیان دریافت میمتحد

گردد. در شهرهای مختلش ایاالت متحده الگوهای متفاوتی از نظر مقدار مالییات وجیود 

های مرتبط با ساخت بناها و یا کاربری اراویی نییز از ورییق دارد و بسیاری از سیاست

های اعتبیاری دولیت فیدرا  نییز در اجیرای ردد. کمکگها اعما  میهمین نوع مالیات

 گییرد. یکیی از شیرایط اصیلی هیای محلیی تعلیق مییهای خاصی بیه سیازمانسیاست

های دولت فدرا  این است که برنامه میورد نظیر از جامعییت کیافی مندی از کمکبهره

-اجرای چنین برنامیهها اجرا شود. دیگر اینکه برخوردار باشد و در ارتباط با سایر برنامه
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توان ای به نفع وبقه کم درآمد و متوسط باشد. بیش از ده درصد از این اعتبارات را نمی

، موسیوی و همکیارانشیود بکیار بیرد. )در مواردی غیر از آنچه که در برنامه مئرح می

1388 :26) 

های محلیی، میادر شیهرها و مقیدار بخش عمده اعتبارات دولت مرکزی به سازمان

 هیا صیر  اجیرای گییرد، بخشیی از ایین کمیکاز آن به دیگر شهرها تعلیق مییکمی 

هیا و شود؛ که گرفتن این اعتبارات نییز مبتنیی بیر ویرحهای ملی و اوئراری میبرنامه

هیای های تیوجیهی کامیل اسیت. از دیگیر میوارد کمیکهای مشخص و گزارشپروژه

رقراری نظیام برنامیه رییزی های مربوط به بهای محلی کمکبالعوض دولت به سازمان

-های شهری است. بر اساس اوالعات اخذ شده از یکی از شیهرداریجامع و تهیه ورح

های دولت به شیهرداری در چیارچوب ی اداره آن شهر، کمکی نحوههای سوئد درباره

های کالن و نحیوه اداره شیهر مبتنیی بیر ای خا  بوده و دولت در زمینه سیاستبرنامه

هیا صیادر الن کشور در زمینه توسعه شهر دستور کار الزم را به شهرداریهای کسیاست

 نماید.می

هیا و شیهرداران در گیریم کیه شیهرداریبا توجه به توویحات ذکر شده نتیجه می

بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان از اختیارات و منزلت اجتماعی خاصی برخوردارند 

تلش در ادراه امور شیهر دارنید و در نتیجیه کلییه و توانایی و امکان الزم را از لحاظ مخ

هیای هیای اداری و بخیش خصوصیی و میردم از دسیتور العمیلهیا و دسیتگاهسازمان

کنند. منزلیت، اختییار و قیدرت شیهرداری ناشیی از آراء میردم در شهرداری تبعیت می

 هیا و شیوراهای شیهر و شیهردار و پشیتوانه سیاسیی و حمیایتی دولیتانتخاب انجمن

هیای شیهر در چیارچوب قیوانین و باشد که در چنین شرایئی امکیان تیامین هزینیهمی

باشید و های اجرایی الزم را دارند با سهولت بیشتری امکان پذیر میمقرراتی که ومانت

های مختلش توسط شیهروندان از های شهرداری در زمینهپذیرش و رعایت دستورالعمل

های شهرداری را به مقیدار قابیل ی از موارد، هزینهترین عواملی هستند که در بسیارمهم

دهد. ومن آنکه تقبیل شیهروندان بیرای پرداخیت حقیوق عیوارض توجهی کاهش می

قانونی خود به شهرداری در زمان معین از جمله موارد بسیار میوثر در تیامین بیه موقیع 
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خیا  و  ها در مواقیعباشد. در عین حا  شهرداریدرآمدهای الزم جهت اداره شهر می

گردند. به رغم آنکه میوارد بیاال مند میهای دولت نیز بهرهدر صورت ورورت از کمک

کند ولی صیرفا بیه ایین های کشورهای پیشرفته مصداق پیدا میدر بسیاری از شهرداری

های مورد اشاره فاقد هرگونه مشکالت مالی بوده و ییا تمیامی معنی نیست که شهرداری

کننید. در ها را رعاییت مییهای شهرداریی دستورالعملهمه ساکنان شهر به وور کامل

شود که برخی افراد به اصو  ها نیز مشاهده میها و در پیشرفته ترین آنهمین شهرداری

باشند. این گیروه از افیراد ها در تعارض میاعتنا بوده و با شهرداریمورد اشاره کاماله بی

دهند و به هیچ وجه عمومیت ندارند. ل میدرصد بسیار محدودی از سکنه شهر را تشکی

های مالی دولیت مرکیزی ها در مواردی بدون پشتوانهاز سویی برخی از همین شهرداری

شوند. در نتیجه باید گفت در های شهر روبرو میدر عمل با مشکالتی برای تامین هزینه

عضیای شیوه اداره شهرهای کشورهای جهان چون شهروندان نقش اصیلی در انتخیاب ا

انجمن شهر و شهردار دارند، بنابراین در عمل همیه گونیه مشیارکت و همکیاری را در 

ها که نقش عمده و اساسیی در کیاهش های شهر پرداخت عوارض و مالیاتتامین هزینه

 (.125-91: 1381دشتی،)جدیدی میان نمایندها دارند میهای شهرداریهزینه
 

 کشور در جذب منابع مالیهای . مشکالت فراروی شهرداری8

از آنجا که شهرداری هزینه خدمات ارائه شده را از وریق دریافت عوارض شیهری 

کند، عدم وصو  به موقیع و بهای خدمات از ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر تامین می

-های عمرانی شهرداری مییها و پروژهاین عوارض باعث ایجاد اختال  در اجرای ورح

 شود.

ترین عوامل موثر در میزان جذب درآمدهای پاییدار ناشیی از وصیو  همبرخی از م

 عوارض شهری به قرار زیر است

اعم از شوراهای اسالمی شهر یا مجلس شیورای اسیالمی،  نظام قانون گذاری: •

هیا در کسیب از راه ووع قوانین مالی، مالیاتی و عیوارض ییا تغیییر و اصیالح نیر  آن

اسالمی شیهر و مجلیس شیورای اسیالمی از راه اصیالح و درآمدها موثر است. شورای 

هیا و افیزایش درآمید تواننید بیا کیاهش هزینیهتکمیل قوانین وابسته به امور شهری می
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 ها شوند.موجب تقویت توان مالی شهرداری

مردم باورهای خاصی در چگونگی عملکرد شهرداری  فرهنگ مالیات سییزی: •

هیا سیا  قبیل داشیته باشید، ه شاید ریشیه در دههای نادرستی کدارند و به سبب تعامل

نگرش منفی دارنید و انتظیارات  هانسبت به عملکرد موسسات عمومی همانند شهرداری

ها است، که با این زمینیه های شهرداریآنان به مراتب بیش از اندازه و واایش و توانایی

وا  عمیومی را کننید و امیهای شهر کوتاهی مییذهنی، در پرداخت سهم خود در هزینه

 (.1388دانند)کالنی و شاه سیاه، های خود نمیمانند اموا  و دارایی

تیوان بصیورت میوارد ذییل ها را نیز میی اساسی نظام درآمدی شهرداریهاچالش

 برشمرد:

تیرین یکیی از مهیم اتکاء به درآمدهای ناشی از ساخت و سااز و ناپایادار: •

ی منیابع درآمیدی اسیت. اگرچیه از آغیاز های پیش روی مدیران شهری ناپایدارچالش

ها در قالیب نظیام ها، هیچ گاه موووع تامین منابع مالی شهرداریشکل گیری شهرداری

بیا ویرح سیاسیت  1362کالن اقتصادی کشور تعریش و تبییین نگردییده، امیا از سیا  

قالب ها در قالب بودجه سالیانه و همچنین تاکید بر این موووع در خودکفائی شهرداری

قانون برنامیه او  توسیعه جمهیوری اسیالمی اییران، رونید ناپاییداری منیابع درآمیدی 

 شهرداری شدت گرفت و گرایش به درآمدهای ناپایدار مورد توجه قرار گرفت.

بیه  عدم تمایل شهروندان به پرداخت عوارض وجاوه قاانونی شاهرداری: •

قیانونی ندارنید و در  دالیل گوناگون شهروندان رغبتی برای پرداخت عوارض و وجیوه

شود بیشتر به دلیل ناچاری اسیت. شیاید ی مورد نظر پرداخت میهامواردی هم که پو 

برخی از دالیل عمده این پدییده، نبیود شیفافیت و ارتبیاوی مناسیب مییان درآمیدهای 

 های انجام شده در شهر باشد.شهرداری و هزینه

شکا  روزافزون مییان  ها به علتشهرداری عدم دسیرسی به بازارهای مالی: •

منابع درآمید و مخیارج، هیم اکنیون نیازمنید تجهییز منیابع میالی از راه روی آوری بیه 

بازارهای مالی هستند. متاسفانه در کشور ما بیه دلییل توسیعه نییافتگی بازارهیای میالی، 

 اند.گیری مناسب از امکانات بازارهای مالی نبودهها تاکنون در اندیشه بهرهشهرداری
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ها به بازارهیای میالی و کارها در شرایط کنونی، ورود مستقیم شهرداریاز راهیکی 

اندازی موسسه مالی و اعتباری یا بانک است کیه امکیان تجهییز منیابع میالی پولی و راه

فراهم کنند. همچنین رجوع به بازارهای میالی خیارجی و  هامورد نیاز را برای شهرداری

ها توجه کرد)هاشیمی توان به آنوعاتی است که میبهره جویی از اوراق مشارکت، موو

 (.1387و واهرخوانی، 

 

 ها در ایران. چارچوب نظری درآمدی شهرداری9

 شود:ها در ایران به سه بخش اصلی خالصه مینظام درآمدی شهرداری

ی اعئایی و روابط میالی دولیت و هاها: کمکروابط مالی دولت و شهرداری. الش

 توان جمع بندی کرد.در قالب چند سر فصل اصلی میها را شهرداری

 ها از محل دوازده در هزار گمرکی کمک •

 سهم شهرداری از وجوه متمرکز  •

ای بیرای هیای بودجیهی اوافی ییا ردییشهاکمک به شهرداری در قالب ردیش •

 های عمرانی اجرای ورح

 کمک به سامانه ترابری همگانی  •

ووع دریافت عوارض محلی به دست شوراها: شیوراهای اسیالمی شیهرها بیا  .ب

وجود تعیین اختیارات قانونی شان همچنان تصیمیم گییر اصیلی در خصیو  وویع و 

دریافت عوارض محلی برابر تبصره یک ماده پنگ موسوم به گردآوری عیوارض شیمرده 

 شوند. می

گان: از اختییارات نهیاد امکان گرفتن بهیای خیدمات شیهری از اسیتفاده کننید .ج

مدیریت شهری ووع و دریافت عوارض محلی و همچنین امکان قیمت گیذاری بهیای 

خدمات شهری است. قانون موسوم به گردآوری که در قانون مالییات بیر ارزش افیزوده 

 (1388 ،موسوی و همکاراناجرا شده موید این مئلب است. )

)با اصالحات بعیدی( 12/4/1346ب ها مصودرآمد از نظر آیین نامه مالی شهرداری

 شود:به شش وبقه به شرح ذیل تقسیم می
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 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی)درآمدهای مستمر( •

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی  •

 بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری •

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموا  شهرداری  •

 های دولتی ی اعئایی دولت و سازمانهاکمک •

-های خصوصی و امیوا  و دارائییهای اهدایی اشخا  و سازمانیاری و کمک •

گیرد)عبیاس زاده و هایی که بئور اتفاقی یا به موجیب قیانون بیه شیهرداری تعلیق میی

 (.1390دیگران، 

 

 درآمدی شهرداری شیراز. بررسی منابع مالی و 10
شهرداری شیراز همانند شهرداری سایر کالن شهرهای کشور درآمد سالیانه خود را 

 نماید کیه عمیده منیابع درآمیدی آن بیه صیورت ناپاییدارهای متفاوتی کسب میاز راه

شیهرداری شییراز  93و  92، 91، 90 هیایهای درآمد سا گونه که جدو باشد، همانمی

درصد منابع مالی ایین شیهرداری از منیابع درآمیدی ناپاییدار  90بیش از دهد؛ نشان می

تواند در صیورت عیدم می باشد کهشود که این خود زنگ خئری برای آن میتامین می

های کسب درآمد از منابع پایدار این شهر را تیا میرز ورشکسیتگی در تجدید نظر در راه

ردن به سمت منیابع درآمیدی پاییدار آینده نزدیک پیش ببرد. بنابراین ورورت روی آو

                          باشد.برای این کالن شهر امری انکار ناپذیر می

 
 شهرداری شیراز 1393درآمد بودجه درآمدی سال  :1 جدول

 )ارقام به میلیون ریال(

 سهم در کل بودجه بودجه شرح عوارض دریافتی ردیش

1 
ساختمانی، تفکیک،  )تراکم، عوارض صدور پروانه

 مشرفیت، ارزش افزوده تجاری و ....(
8147367 03/37% 

 %23/16 3570000 اوراق و سرمایه گذاری-وام 2

 %05/16 3530000 فروش زمین 3
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 سهم در کل بودجه بودجه شرح عوارض دریافتی ردیش

 %50/2 550000 ستاد باغات و شما  غرب 4

 %10/19 4202403 سایر کدهای درآمدی 5

6 
 38)ماده  سهم شهرداری از عوارض دریافتی متمرکز

 مالیات بر ارزش افزوده و ...(
1170000 32/5% 

 %05/2 450000 های اعئائی دولتکمک 7

 %69/0 151500 عوارض نوسازی 8

 %63/0 138630 عوارض بر ارتباوات و حمل و نقل 9

 %41/0 90100 عوارض کسب و پیشه 10

 %00/100 22000000 جمع کل 

 شیرازماخذ: مدیریت مالی شهرداری 

 
 شهرداری شیراز 1392درآمد بودجه مصوب درآمدی سال  :2 جدول

 )ارقام به میلیون ریال(

 سهم در کل بودجه بودجه شرح عوارض دریافتی ردیش

1 
فروش اوراق مشارکت،سود سیهرده اوراق و درآمید 

 ی سرمایه گذاریهاناشی از پروژه
2850000 20/18% 

2 
 ، سیاختمانی، نقیدی)تراکمعوارض صیدور پروانیه 

 ...( نوسازی و، ارزش افزوده تجاری، تفکیک
5560000 53/35% 

3 
اسنادرسیییمی، عیییوارض گذرنامیییه،  %8عیییوارض 

 عوارض ارزش افزوده و...
869700 56/5% 

 %10/9 1424373 سایر کدهای درآمدی  4

 %83/3 600000 درآمد حاصل از ستاد باغات 5

 %47/4 700000 فروش اموا  غیر منقو  نقدی  6

7 
عوارض صدور پروانه غیر نقدی)تراکم، ساختمانی، 

 مشرفیت، نوسازی و ...(
690000 41/4% 

 %95/8 1400000 هاوام دریافتی از بانک 8
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 سهم در کل بودجه بودجه شرح عوارض دریافتی ردیش

 %56/2 400000 کمک بالعوض جاری دولت، اعتبار خرید اتوبوس، 9

 %48/0 75000 عوارض دریافتی از اتباع خارجی  10

 %31/2 360927 درآمد حاصل از سرقفلی 11

 %60/4 720000 فروش اموا  غیر منقو  12

 %100 15650000  جمع

 مآخذ: مدیریت درآمد شهرداری شیراز

 
 شهرداری شیراز 1391درآمد بودجه مصوب درآمدی سال  :3 جدول

 )ارقام به میلیون ریال( 

 سهم در کل بودجه بودجه شرح عوارض دریافتی ردیش

1 
، تفکیییک، سییاختمانی، عییوارض صییدور پروانییه)تراکم

 ارزش افزوده تجاری و ....(، مشرفیت
2287619 47/21% 

 %33/27 2910000 اوراق -وام 2

 %0 0 فروش زمین 3

 %70/7 820000 ستاد باغات و شما  غرب 4

 %58/36 3896137 سایر کدهای درآمدی 5

6 
 38سهم شهرداری از عوارض درییافتی متمرکیز) میاده 

 مالیات بر ارزش افزوده و ...(
596244 60/5% 

 %05/0 5000 های اعئائی دولتکمک 7

 %75/0 800000 عوارض نوسازی 8

 %31/0 33000 عوارض اتومبیل 9

 %21/0 22000 عوارض کسب و پیشه 10

 %00/100 10650000 جمع کل 

 ماخذ: مدیریت مالی شهرداری شیراز
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 شهرداری شیراز 1390درآمد بودجه مصوب درآمدی سال  :4 جدول
 )ارقام به میلیون ریال( 

 سهم در کل بودجه بودجه شرح عوارض دریافتی ردیش

پروانییه)تراکم، سییاختمانی، تفکیییک، عییوارض صییدور  1

 مشرفیت، ارزش افزوده تجاری و ....(

1701030 69/26% 

 %38/31 2000000 اوراق -وام 2

 %0 0 فروش زمین 3

 %06/7 450000 ستاد باغات و شما  غرب 4

 %91/24 1587650 سایر کدهای درآمدی 5

 38سهم شهرداری از عوارض درییافتی متمرکیز) میاده  6
 مالیات بر ارزش افزوده و ...(

450000 06/7% 

 %10/1 70000 های اعئائی دولتکمک 7

 %86/0 55000 عوارض نوسازی 8

 %63/0 40000 عوارض اتومبیل 9

 %31/0 20000 عوارض کسب و پیشه 10

 %00/100 6373680 جمع کل 

 ماخذ: مدیریت مالی شهرداری شیراز

 

 کارپیشنهادها و ارائه راه. نییجه گیری، 11
ها تامین منیابع میالی از ترین واایش نهادهای عمومی همانند شهردارییکی از مهم

های انجام شیده ها با توجه به تقسیم بندیباشد. منابع مالی شهرداریهای مختلش میراه

باشید. بیا باشد که به صورت مختلش قابل دریافت میبه دو صورت پایدار و ناپایدار می

عنایت به بررسی به عمل آمده عمده منابع درآمیدی حاصیله از ویاگیی ناپاییدار بیودن 

ها به خصو  شهرداری شیراز برای باشند؛ از این رو الزم است شهرداریبرخوردار می

تحقق درآمد سالیانه خود در راستای کسب درآمد از منابع مالی پاییدار اقیدام نمایید. بیا 

مییدهای پایییدار از یییک اسییتمرار نسییبی برخوردارنیید؛ الزم اسییت توجییه بییه اینکییه درآ
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ها به عنوان یک نهاد عمومی که مسوولیت مدیریت و اداره شهرها را بیر عهیده شهرداری

دارند با استفاده از تجارب سایر کشورهای توسعه یافته وابستگی خود را به تامین درآمد 

پایدار در اقالم درآمدی خیود بیه ارائیه  از منابع ناپایدار کم و با افزایش سهم درآمدهای

ای در خدمات در سئ  شهر بهردازد در غیر اینصورت در دراز مدت بیا زییادی عدییده

مدیریت شهری مواجه خواهند بود که شهرداری شیراز نیز از ایین امیر مسیتثنی نیسیت 

ها و بنابراین با عنایت به بررسی به عمل آمده و استفاده از تجربییات سیایر کیالن شیهر

توان جهت کسب بهتر درآمید از منیابع میالی همچنین استفاده از نظریات کارشناسان می

کارهای ذیل را برای کالن شهر شیراز به صورت خا  و سایر کیالن شیهرها پایدار راه

 به صورت کلی ارائه نمود:

 الف: کالن شهرها 
هیا و ریعواملی همچون عدم مدیریت واحد شهری، به روز نبودن قانون شیهردا •

های شهرداری و... موانعی هستند کیه تیوان همچنین عدم نظارت کافی بر تمامی فعالیت

انید؛ بنیابراین الزم اسیت ها را جهت کسب درآمد از منابع پایدار کیاهش دادهشهرداری

های تصمیم گیرنده مدیریت شهری و موازی با شهرداری حذ  و میدیریت واحید اداره

الزمه تحقق این امیر بیه روز کیردن قیوانین و مقیررات مربیوط بیه شهری ایجاد گردد، 

باشد. الزم به ذکر است بیا توجیه بیه اینکیه نظیارت کیافی بیر ها میواایش شهرداری

های شهرداری وجیود نیدارد الزم اسیت نظیام بازرسیی و نظیارت بیر عملکیرد فعالیت

 ها تقویت و کارآمد شود.شهرداری

فضاهای شهری در اختیار شیهرداری جهیت کیاربری ها و استفاده بهینه از زمین •

های وقش به احسین و اسیتفاده مناسب و واگذاری به شهروندان و همچنین تبدیل زمین

هیا خواهید شید. در ویمن بهینه از آنها که موجب درآمد برای اداره اوقا  و شهرداری

اند در این امیر توها میهای آنیابی شهرداری به اوالعات به روز از امالک و زمیندست

 مهم به شهرداری یاری رساند.

ای، مراکیز ها و تاسیسات تفریحی، مراکز و واحدهای تجیاری محلیهایجاد پارک •

چند منظوره آموزشی، ورزشی، هنری و فرهنگی به دلییل منفعیت همگیانی و سینخیت 
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تواند به عنوان ییک های شهرداری و به رغم هد  درآمد زایی آن میموووع با فعالیت

 فعالیت مفید و درآمدزای پایدار مئرح باشد.

ساخت کارخانجات تولیدی متناسب با واایش شیهرداری و فیروش کاالهیا و  •

 مصال  تولیدی.

در کسب درآمد کاهش یابید  هاشود توان شهرداریعوامل دیگری که سبب می •

وری عدم بکارگیری و استخدام نیروها با توجه بیه نیازهیای تخصصیی و افیزایش بهیره

باشید بنیابراین الزم اسیت اسیتخدام نیروهیا در هیا میییروهای انسیانی در شیهردارین

وری ها با توجه به تخصص مورد نیاز باشد و وبقه بندی مشاغل انجام و بهیرهشهرداری

 نیروها را نیز باال ببرد.

های آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه تفیاهم و همکیاری بیین گسترش برنامه •

توانید هائی نظیر پسماند، فضای سبز، مبلمان شهری و... میا در زمینههمردم و شهرداری

 ها جلوگیری نماید.توان شهرداری را در کسب درآمد باال ببرد و از هدر رفت هزینه

های غلط همانند های زیادی بر اثر تصمیم گیریمدیریت هزینه: متاسفانه هزینه •

ای ون برنامه مدون حرکت کردن، سلیقهانجام دوباره کاری، کارهای کارشناسی نشده، بد

تصمیم گرفتن، بخشی تصمیم گیری کیردن و بازگشیت از تصیمیمات گذشیته و... بیر 

تواند به شهرداری در راستای کسب ها میشود که مدیریت هزینهها تحمیل میشهرداری

 درآمد از منابع پایدار کمک کند.

 ب: شهرداری شیراز 
باشید الزم اسیت می پیشینهادهای ذکیر شیده بیه صیورت کلییبا توجه به اینکیه 

ی ذییل سیرمایه گیذاری نمایید تیا مییزان هاشهرداری شیراز به صورت خا  در زمینه

 وابستگی خود را منابع درآمدی ناپایدار کم نماید.

باشید می با عنایت به اینکه شهر شییراز ییک شیهر تیاریخی فرهنگیی و میذهبی •

گسترش صنعت توریسیم و گردشیگری فیراهم نمیوده ارفیت و پتانسیل خوبی جهت 

توانید شیهرداری را در راه کسیب درآمیدهای های ذکر شده میاست. استفاده از قابلیت

های خا  شهر شییراز از نظیر اقلیمیی و پایدار موفق نماید. بنابراین با توجه به ویاگی
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تواند به می های توریستی و تفریحی در نقاط مختلش آنمحیئی ایجاد و ساخت مجتمع

منبع درآمدی بسیار مناسبی برای شهرداری گردد به عنوان مثا  در باغ جنت یا در کمپ 

باشیند بیه جیای هایی که دارای اسیتعداد و پتانسییل وبیعیی مییزیبا شهر و سایر مکان

هیای دو الیی سیه توان مجتمعها جهت استقرار مسافرین نوروزی میاستفاده از کانکس

کانات خدماتی رفاهی ایجاد و در وو  سا  به مسافرین خدمات رسیانی وبقه با کلیه ام

تواند شود و هم میکرد این امر هم سبب تبلیغات جهت جذب توریست و گردشگر می

 منبع درآمدی پایداری برای شهرداری گردد. 

عالی( به شهر شیراز ایین الهبا عنایت به اینکه پس از سفر مقام معظم رهبری)مد •

سومین حرم اهل بیت)ع( ملقب گردید؛ پتانسیل خوبی جهت ساخت زائیر سیرا شهر به 

در اورا  حرم مئهر احمد ابن موسی شاهچراغ)ع( به منظور خیدمات دهیی و اسیکان 

تواند به منبع زوارین را برای شهرداری شیراز فراهم نمود که این امر نیز به نوبه خود می

  درآمدی پایدار برای شهرداری تبدیل گردد.

توانید بیه با توجه به موقعیت اقلیمی و آب و هوایی شهر شییراز شیهرداری میی •

ها را به فیروش برسیاند و ای بهردازد و آنخانهتولید انبوه گل و گیاه، نها  و گیاهان گل

 تواند به تمامی نقاط کشور و خارج از کشور صادر نماید.حتی می

رودخانه خشک یکیی دیگیر از  ساخت کارخانه شن و ماسه با اسفاده از پتانسیل •

 شود.می منابع درآمدی پایدار برای شهرداری شیراز محسوب

ای شهر شیراز موقعیت مناسبی جهت سیاخت تلیه موقعیت کوهستانی و کوههایه •

کابین در این شهر را فراهم نموده است با عنایت به اینکه این شهر توریستی اسیت و از 

نماینید الزم اسیت ی به این شهر مسافرت میتمامی نقاط کشور به خصو  نقاط جنوب

 شهرداری از این موقعیت نیز استفاده نماید.

ی شهری و ایجاد صنایع تبدیلی همانند بازیافت کاغذ و پالستیک هاتفکیک زباله •

 ها و بخش خصوصی.با مشارکت بانک

 ایجاد مرکز اجاره ماشین آالت عمرانی شهرداری. •

پارک فناوری اوالعیات، پیارک ریاویی، های تخصصی به خصو  ایجاد پارک •
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 پارک محیط زیست، پارک نجوم و ستاره شناسی و...

هماننید ایجیاد بوفیه و رسیتوران، مرکیز  هاایجاد مراکز تجاری، رفاهی در پارک •

 فروش اسباب بازی و...

 ایجاد و ساخت باغ موزه دفاع مقدس.  •

ی دولتیی و ... های دولتیی، سیازمانهای تولیدی، ارگانهادر صورتی که شرکت •

توان در راسیتای عیدم هزینیه می را داشته باشند هایرتقاوای استفاده از خدمات شهردا

 ی مورد اشاره استفاده نمود.هاکرد به ازای ارائه خدمات از پناسیل سازمان
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