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 چکیده:

پایدار، انجام وظایف اصلی شهرداری ها به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری جهت توسعه 

برنامه ریزی شهری دانش بنیان و اجرای آن، اداره شهرها، حفظ محیط زیست، ارائه خدمات  ،خود

 .ندتزمند منابع پایداروکافی درآمدی هسمناسب و به موقع، افزایش رفاه، کیفیت زندگی و ...  نیا

جامعه و کوشش در دستیابی به آن  فرآیند مستمر تنظیم هدفها در راستای بهزیستی مردم یک ،توسعه

اری از ظرفیت و پتانسیل های زیاد، بامسائل وتنگناهای هدفها است. مدیریت شهری به رغم برخورد

اجراء و پایش مواجه  بسیاری درامرتعیین اهداف، شاخص ها برای برنامه ریزی شهری دانش بنیان،

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و... بوده است. این مسائل و تنگناها خود دارای ابعاد مختلف 

 بوده و امید می رفته در قالب برنامه های میان مدت برطرف شده و اهداف توسعه تحقق یابد.

مدددورد  ) نای تهدددرپایدارسدددازی درآمدددد در شدددهردارچدددالش هدددای هددددف تحقیدددق حاادددر آن اسدددت تدددا 

کددده یکدددی از ارکدددان اساسدددی در برنامددده ریدددزی و تعیدددین افدددق  ( را  22مطالعددده شدددهرداری منطقددده

 شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.می باشد را  1404توسعه 

هدددای مدددورد نیددداز از طریدددق کتابخانددده ملدددی ایدددران، قسدددمت امدددور مدددالی و حسدددابداری شدددهرداری داده

هددددای وشتهددددران و مصدددداحبه بددددا کارشناسددددان جمددددع آوری شددددده اسددددت و از طریددددق ر 22منطقدددده

( را بررسددددی نمددددوده و نتیجدددده آن شددددد کدددده از  SWOTمدددددل توصددددیفی، مددددوردی و تحلیلددددی آنهددددا )

پایددددار فدددراهم توسدددعه یدددک طدددرف قدددوانین و مقدددررات موجدددود امکدددان دسدددتیابی شدددهرداری را بددده 

مناسدددب و بددده موقدددع در  بهدددره بدددرداری ،هانیددداورده و از طدددرف دیگدددر نیدددز شدددهرداری از فرصدددت

 ندارد. را آمدی پایدار جهت رسیدن به منابع در

 واژگان کلیدی:

 برنامه ریزی شهری دانش بنیان، توسعه پایدار، مدیریت شهریدرآمد پایدار، 

 



 : مقدمه
های مدددددیران و برنامدددده ریددددزان شددددهری، دسددددتیابی بدددده توسددددعه پایدددددار یکددددی از مهمتددددرین دغدغدددده

خددددمات در شدددهرها از شدددهری اسدددت. بدددا توجددده بددده رشدددد شددددید شهرنشدددینی، تقاادددا بدددرای کا هدددا و 

افددددزایش توقددددع  بددددهاز جملدددده ایددددن تقاادددداها میتددددوان  ای برخددددوردار اسددددتافددددزایش قابددددل م حظدددده

شدددددهروندان در نحدددددوه ارائددددده کلیددددده خددددددمات شدددددهری و زمینددددده هدددددای بهبدددددود و تسدددددهیل زیسدددددت 

نوسدددازی و بهسدددازی بافدددت هدددای فرسدددوده، برنامددده ریدددزی شدددهری داندددش بنیدددان و ...  شدددهروندی،

  اشاره کرد.

ایدددن راسدددتا تددد مین نیددداز شدددهروندان  مسدددتلزم وجدددود مندددابع مدددالی کدددافی اسدددت امدددا نکتددده حدددایز در 

ها، پایدددداری مندددابع درآمددددی اسدددت بددده اهمیدددت در بحدددن تددد مین و اصددد   مندددابع مدددالی شدددهرداری

طدددوری کددده ایدددن درآمددددها بایدددد عددد وه بدددر داشدددتن قابلیدددت اتکدددا و اسدددتمرارپ یری تهدیددددی بدددرای 

. )فصدددلنامه بدددین المللدددی اطددد ز رسدددانی، آموزشدددی، پصوهشدددی و تحلیلدددی اقتصددداد نباشددددتوسدددعه پایددددار شدددهری نیدددز 

 (14،42شهر، شماره

تغییدددر و تحدددول در شدددرایط نامسددداعد وادددع موجدددود وهددددف گیدددری بددده سدددمت شدددرایط مسددداعد در 

 ( 1389)صالحی اسماعیل،  .آینده امری است که همواره رویاروی بشر قرار داشته و دارد

ت بلکدده سدداختنی اسددت بنددابراین آینددده جددایی نیسددت کدده بدده آن جددا مددی رویددم بلکدده "آینددده یددافتنی نیسدد

  ( 1386)مبینی دهکردی، جایی است که آن را به وجود آوریم" 

هدددای توسدددعه شدددهری بدددا نگدددرش واقدددع بینانددده بددده ها و زیربناهدددا و اجدددرای طر ایجددداد زیرسددداخت

های ک نددددی سددددرمایه گدددد اریهای کنددددونی شددددهرها مسددددتلزم ایجدددداد مسددددائل و مشددددک ت و نارسددددایی

های اسدددت کددده در قالدددب عدددوارر و عوایدددد شدددهرداری و در چدددارچوب قدددوانین حددداکم بدددر سدددازمان

محلدددی بایسدددتی تددد مین گدددردد. انجدددام اقددددامات اساسدددی دررابطددده بدددا اصددد   بافدددت فیزیکدددی اک دددر 

های معددددابر ورفددددع مشددددک ت شددددهرها بدددده ویددددصه بافددددت قدددددیمی آنهددددا بددددر طددددرف نمددددودن نارسددددایی

های حمدددل و نقدددل درون شدددهری، ، کمبدددود ت سیسدددات و تجهیدددزات شدددهری، اصددد   سیسدددتمترافیکدددی

هددای زیربنددایی در زمیندده ایمددن توسددعه فاددای سددبز، مقابلدده اساسددی بددا آلددودگی هددوا، اجددرای طر 

سدددازی شدددهرها در مقابدددل ب یدددای طبیعدددی، همگدددی مسدددتلزم تددد مین مندددابع درآمدددد کدددافی، مطمدددئن و 

های عدددوارر و درآمددددهای فعلدددی امکدددان چدددارچوب اندددواز تعرفددده پایددددار اسدددت. ایدددن امدددر عمددد   در

پدددد یر نیسددددت. در طددددرف مقابددددل شددددرایط افتصددددادی و درآمدددددی خانوارهددددای شددددهری، حددددداقل در 

سدددازد. در برخدددی از منددداطق و محددد ت امکدددان افدددزایش اینگونددده عدددوارر و عوایدددد را محددددود می

ای از یف گسدددترده کددده بخدددش عمددددهدلیدددل دارا بدددودن وظدددا ها بدددهکشدددورهای توسدددعه یافتددده، شدددهرداری

های  یددددربط بدددده انجددددام امددددور شددددهری دارنددددد بددددا همدددداهنگی کامدددل دسددددتگاه عهدددددهامدددور شددددهر را به

ها از جایگددداه و منزلدددت وا یدددی پردازندددد ایدددن امدددر باعدددن گردیدددده تدددا شدددهرداران و شدددهرداریمی

بدددیش از حدددد  برخدددوردار بدددوده و دارای اختیدددارات بسدددیاری باشدددنددر حدددالی کددده در ایدددران امکدددان

های کشدددور بددده ویدددصه تهدددران بددده درآمددددهای ناشدددی از بخدددش مسدددکن و سددداختمان عددد وه شدددهرداری

ها را در مقدددداطع زمددددانی هددددا، شددددهرداریبددددر تدددد  یر گدددد اری آن بددددر افددددزایش و تشدددددید رشددددد قیمت

فصددددلنامه بددددین المللددددی اطدددد ز رسددددانی، ). هددددای مددددالی مواجدددده سدددداخته اسددددتمختلددددف بددددا مشددددک ت و بحران

 (18، 11پصوهشی و تحلیلی اقتصاد شهر،شمارهآموزشی، 



 

مسدددلما  در تحقدددق اهدددداف جددددامع و مهدددم، جایگددداه پایتخدددت ایددددران، کددد ن شدددهر تهدددران و مدددددیریت 

شدددهری بددده لحددداظ نقشدددی کددده در فدددراهم کدددردن شدددرایط وبسترسدددازی مناسدددب اجدددرای فعالیدددت هدددا و 

این مددددیریت شدددهری خددددمات در کدددانون هدددای اصدددلی توسدددعه برعهدددده دارد اهمیدددت مدددی یابدددد. بندددابر

را مدددی تدددوان موتدددور رشدددد، توسدددعه، بسدددتر و ظدددرف گسدددترش و تعمدددیم عددددالت در جامعددده محسدددوب 

کددرد، بدده طددوری کدده آ ددار م بددت و منفددی اتخددا  هرگوندده سیاسددتی در آن پدد  از مدددتی کوتدداه بخددش 

)صددالحی اسددماعیل، هددای مختلددف جامعدده را در برگرفتدده و درهمدده فعالیددت هددای شددهر نشددر مددی یابددد. 

1389 ) 

 : بیان مسئله
ها بایدددد بدددرای شدددهرداری بددده عندددوان یکدددی از ارکدددان بنیدددادی مددددیریت شدددهری، مانندددد دیگدددر سدددازمان

ها، بددده عندددوان یدددک حفدددظ ارتقدددای کدددارایی خدددود، از اصدددول تعدددادل بدددین مندددابع درآمددددی و هزینددده

کسدددب درآمددددهای  مدددالی خدددود اسدددتفاده کندددداز طرفدددی، رویکدددرد اساسدددی در تددد مین و مصدددرف مندددابع

در برخدددی از  های جهدددان تبددددیل شدددده اسدددت.دار بددده دغدعددده بسدددیاری از مددددیران در شدددهرداریپایددد

های کدددد ن شددددهرها توسددددط کشددددورها نظیددددر کشددددورمان کدددده بخددددش کددددوچکی از درآمددددد شددددهرداری

ها بسیارشدددکننده بدددوده و بدددا تحدددو ت بدددازار شدددود وادددعیت اقتصدددادی شدددهرداریدولدددت تدددا مدددین می

ی از اتکدددای شددددید بددده تحدددو ت ایدددن بازارهدددا یکدددی از زمدددین و مسدددکن گدددره خدددورده اسدددت. رهدددای

 های کشدددور بددده عدددوارر ناشدددی ازسددداخت ووابسدددتگی شدددهرداری اهدددداف مددددیران شدددهری اسدددت.

ها شدددده و بددده شددددت بدددر ای در وادددعیت مدددالی و اقتصدددادی شدددهرداریسددداز باعدددن تحدددو ت دوره

گددد ارد. توانندددد بددده شدددهروندان ارائددده دهندددد، تددد  یر میها میمیدددزان و نحدددوه خددددماتی کددده شدددهرداری

 ( 1392،59)رساقامت،

شددددهری،  وصددددا  در مسددددائل اقتصددددادی نظیددددر مددددالیعدددددم توجدددده بدددده مبددددانی علمددددی و نظددددری خص

تصددددمیم گیددددران را از نتددددایم نامناسددددب تصمیماتشددددان مصددددون نخواهددددد کددددرد مشددددک تی  مدددددیران و

ها، نبدددددود شدددددفافیت مدددددالی، ناسدددددازگاری نظیدددددر بدددددی  بددددداتی و ناپایدددددداری مندددددابع مدددددالی شدددددهرداری

عدددوارر و بهدددای خددددمات بدددا عددددالت افقدددی و عمدددودی و کددداهش کدددارایی تخصیصدددی در اقتصددداد 

ن مسددددئله داشددددته و طددددی سددددالیات گ شددددته شددددهری از جملدددده مشددددک تی اسددددت کدددده ریشدددده در همددددی

تدددوان گفدددت کددده های کشدددور را بدددا مشدددک ت فراواندددی مواجددده کدددرده اسدددت. بندددابراین میشدددهرداری

ترین اقدددددددامات در راسددددددتای اصدددددد   نظددددددام مددددددالی و درآمدددددددی ایترین و پایددددددهیکددددددی از اساسددددددی

سددددت ها، تبیددددین و تفسددددیر دقیددددق مبددددانی حدددداکم بددددر ایددددن بخددددش بددددرای متخصصددددین، سیاشددددهرداری

 باشد.گ اران و مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر می

های کشدددور در ایدددن نکتددده نهفتددده تدددوان گفدددت چدددالش اساسدددی در خصدددوص نظدددام مدددالی شدددهرداریمی

ها هیچگددددداه م زمددددده و رابطددددده هماهنددددد  میدددددان وظدددددایف و اسدددددت کددددده در خصدددددوص شدددددهرداری

دیدددده تدددا موادددوز تددد مین ها، بدددا تقسدددیم مندددابع مدددالی بدددر قدددرار نبدددوده و همدددواره تددد ش گرمسدددئولیت

ها در خددددار  از چددددارچوب اقتصددددادی بخددددش عمددددومی تعیددددین تکلیددددف مددددالی درآمدددددی شددددهرداری

 ( 1389پیشگفتار مجوعه مقا ت سومین همایش مالیه شهرداری، مشک ت و راهکارها، . )شود



شدددایان  کراسدددت در میدددان محورهدددای مختلدددف توسدددعه، "مددددیریت شدددهری" را بددده لحددداظ نقشدددی کددده 

کددددردن شددددرایط وبسترسددددازی مناسددددب اجددددرای فعالیددددت هددددا و خدددددمات درکددددانون هددددای در فددددراهم 

اصدددلی توسدددعه )شدددهرها( برعهدددده دارندددد، اهمیدددت مدددی یابدددد. بندددابراین ایدددن محدددور را مدددی تدددوان 

موتدددور رشدددد و توسدددعه، بسدددتر و ظدددرف گسدددترش و تعمدددیم عددددالت در جامعددده محسدددوب کدددرد، بددده 

ی درآن پددد  ازمددددتی کوتددداه بخدددش هدددای طدددوری کددده آ دددار م بدددت و منفدددی اتخدددا  هرگونددده سیاسدددت

)صدددالحی هدددای شدددهری )مظدددروف( نشدددر یابدددد.  مختلدددف جامعددده را در برگرفتددده و در همددده فعالیدددت

 ( 1389اسماعیل، 

نقددش تعیددین شدداخص هددا و اهددداف کمددی کدده در واقددع مشددخص کددردن حددد مطلددوب شدداخص اسددت، 

ریدددزی شدددهری ایدددن اسدددت کددده سیاسدددت هدددا و برنامددده هدددای میدددان مددددت و هددددف گددد اری ) برنامددده 

 دانش بنیان ( آنها رابا چشم انداز همسو کند و چشم انداز را به برنامه عملیاتی پیوند دهد.

حدددال مددددیریت شدددهری در راسدددتای کمدددی و روشدددن نمدددودن مسدددیر رسدددیدن بددده اهدددداف هماهنددد  بدددا 

( چشدددم اندددداز 1393-1397سدددند چشدددم اندازبیسدددت سددداله کشدددور در قالدددب برنامددده پدددنم سددداله دوم )

 تهران را بر آرمان های مشروحه  یل تدوین نموده است: توسعه شهر

 اس می-تهران : شهری با اصالت و هویت ایرانی -

 تهران : شهری دانش پایه، هوشمند وجهانی -

 تهران : شهری سرسبزوزیبا، شاداب وسرزنده با فااهای عمومی متنوز و گسترده -

هددددا و مقدددداوم در برابددددر مخدددداطرات و تهددددران : شددددهری امددددن و مقدددداوم در برابددددر انددددواز آسددددیب  -

 سوانح

 تهران : شهری پایدارو منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت -

تهدددران : شدددهری روان بدددا رفددداه عمدددومی و زیرسددداخت هدددای مناسدددب همدددراه بدددا تعددددیل ندددابرابری  -

 ها و تامین عاد نه کلیه حقوق شهروندی

ملدددی و جهدددانی و بدددا اقتصدددادی مددددرن و مرکزیدددت امدددور  تهدددران : کددد ن شدددهری بدددا عملکردهدددای -

پصوهشدددی و سیاسدددی در سدددطح کشدددور و حدددداقل یکدددی از سددده شدددهر مهدددم و برتدددر منطقددده  -فرهنگدددی

 ( 1393برنامه پنم ساله دوم شهرداری تهران،  ) آسیای جنوب غربی

ابع بندددابراین در سلسدددله مراتدددب برنامددده ریدددزی اهمیدددت و جایگددداه مددددیریت مدددالی و بددده تبدددع آن منددد

مدددالی پایددددار بددده خدددوبی نمایدددان و آشدددکار اسدددت چراکددده اسدددتمرار فرآیندددد توسدددعه و تنظدددیم هددددف هدددا 

  ررا در راسدددتای بهزیسدددتی کشدددور و مدددردم را بددده همدددراه خواهدددد داشدددت لددد ا ایدددن پرسدددش هدددا مطددد

 می گردد که:

 به منابع درآمدهای پایدار کدامند؟فرصت های شهرداری تهران در جهت رسیدن  -1

برنامااه ریاازی شااهری دانااش بنیااان اجاارای بااه شااهرداری تهااران امکااان  ،نین موجااودآیااا اااوا -2

 می دهد؟را 



 

 

 مبانی نظری :

 : ساختارگرایی
های گونددداگون جغرافدددی داندددان ایدددن مکتدددب معتقدندددد در علدددم جغرافیدددا و جغرافیدددای شدددهری، پدیدددده

بددددین سدددان کددده تدددوان بددده طدددور جداگانددده و مسدددتقل از یکددددیگر مطالعددده کدددرد، فادددای زنددددگی را نمی

کددده پدیدددده مدددورد بحدددن مدددا )شدددهر( نیدددز -هاای بدددا توجددده بددده مجموعددده پدیددددهدر ایدددن علدددم، هدددر پدیدددده

ی یهای جغرافیددداشدددود. در واقدددع در مکتدددب سددداختار گرایدددی، پدیددددهبررسدددی می -جزئدددی از آن اسدددت

یدددا شدددهری، بددده صدددورت مجدددزا در کندددار هدددم قدددرار نمدددی گیدددرد بلکددده هدددر پدیدددده جغرافیدددای شدددهری 

تدددوان آن را تحلیدددل کدددرد، زیدددرا کدددل سددداختاری اسدددت و تنهدددا در درون ایدددن سددداختار می جزئدددی از

گدد ارد، بدده عبددارت دیگددر هددر کددل سدداخت فاددای زندددگی بددر هددر پدیددده جغرافیددای شددهری ا ددر می

های دیگددددر و در درون یددددک مواددددوز جغرافیددددای شددددهری را بددددا توجدددده بدددده مواددددوعات و پدیددددده

 123، 1391های ندددو در جغرافیدددای شدددهری، یددددگاهد تدددوان بررسدددی کدددرد.)سددداخت جغرافیدددایی می

) 

 :نظریه ااتصادی
هددددای فرهنگددددی، انددددواز مددددادر شددددهرهای امددددروزی کددددانون  ددددروت، قدددددرت، تولیدددددانبوه و نوآوری

شددددوند، بدددده عبددددارت دیگددددر مددددادر ها و سددددرانجام کددددانون مصددددرف انبددددوه محسددددوب میایدددددئولوصی

آیدددد، بددده همدددین دلیدددل در شدددمار میشدددهرهای هدددر ملتدددی،  دددروت اقتصدددادی و اجتمددداعی آن ملدددت بددده 

کننددددد.مادر شددددهرها مرکددددز درصددددد مددددردم در مادرشددددهرها زندددددگی می 75برخددددی از کشددددورها تددددا 

های تجددددداری، مدددددالی، بدددددانکی، صدددددنعتی، اجتمددددداعی و فرهنگدددددی بددددده شدددددمار بزرگتدددددرین سدددددازمان

رونددددد، درنتیجدددده سدددداخت فیزیکددددی و اکولوصیددددک مادرشددددهرها بدددده شدددددت تحددددت تدددد  یر اقتصدددداد می

گیدددرد و نیروهدددای اقتصدددادی بددده طدددور مسدددتقیم و غیرمسدددتقیم در الگوهدددای زنددددگی ار میشدددهری قدددر

از هدددم  داندددان ک سدددیک معتقدندددد اقتصددداد و سیاسدددت نمدددی توانندددد جددددا گ ارند.اقتصدددادمدددردم تددد  یر می

شددود و ایددن تولیددد در عمددل کننددد جامعدده مادرشددهری کارگدداه تولیددد  ددروت هددر جامعدده محسددوب می

 (  208-209، 1391، ولتی توجیه پ یر است. )همان منبعهای دچهارچوب سیاست

 :های توسعه پایدارنظریه
محدددیط اسدددت و توسدددعه امکاندددات اقتصدددادی بدددا -توسدددعه پایددددار بددده مفهدددوم حرکدددت بدددر محدددور انسدددان

دهد.توسدددعه پایددددار پددد  توجدده بددده م حظدددات محیطدددی و عددددالت اجتمددداعی را مدددورد توجددده قدددرار می

جدددایی ، عه صدددرفا  اقتصدددادی پددد  از جنددد  جهدددانی مطدددر  گردیدددداز مشدددک ت ایجددداد شدددده از توسددد

ای شددده و مسددیر کدده توسددعه بددی رویدده باعددن اخت فددات طبقدداتی و مشددک ت زیسددت محیطددی عدیددده

 .اعی کمتر از اقتصادی بها دادهتوسعه به ابعاد محیطی و اجتم

ول از مندددابع امدددا توسدددعه پایددددار شدددهری بددده عندددوان جزئدددی از توسدددعه پایددددار بدددر پایددده اسدددتفاده معقددد

معقددددول اسددددتوار شددددده اسددددت و در ایددددن نددددوز توسددددعه م حظددددات سدددده گاندددده محیطددددی، اقتصددددادی و 

ای اسدددت اجتمددداعی در کندددار هدددم لحددداظ خواهدددد شدددد، بندددابراین شدددهر پایددددار برآمدددده از فرآیندددد توسدددعه



اقتصدددادی بدددوم شناسدددانه شدددهر و منطقددده -یدددت و امکدددان ارتقدددای همیشدددگی سددد مت اجتمددداعیمکددده ه

 ده و این  هنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است.را فراهم کر

 بنابراین راه کارهای زیر به عنوان راه کارهای توسعه پایدار شهری مطر  است:

 حداقل سازی پیامدهای زیست محیطی-1

 ناپ یر حداقل سازی مصرف منابع تجدید-2

 پ یر برداری از منابع تجدید بهره-3

افددزایش فشددردگی  هایی م ددل کدداهش اتکدداء بدده خددودروی شخصددی،سیاسددت در ایددن مسددیر بدده ناچددار

هدددای طبیعدددی در شددددهر و منطقددده پیرامددددونی، کالبددددی در توسدددعه شددددهری، حفاظدددت  و احیددددای نظام

کدددداهش مصددددرف منددددابع و تولیددددد آلددددودگی در شددددهر و منطقدددده، بهبددددود زیسددددت پدددد یری اجتماعددددات 

اندددی شدددهری، بایسدددتی اعمدددال شدددود بشدددری و تقویدددت اقتصادشدددهری و اصددد   نظدددام اداری و حکمر

 تا شهر به سمت پایداری هدایت شود.

 های توسعه شهری:بندی نظری دیدگاهدسته

 دیدگاه پرنشیب و آزار دهنده:-1
شدددود و حدددداک ر توسدددعه پایددددار در ایدددن دیددددگاه بددده مندددابع طبیعدددی بددده عندددوان یدددک سدددرمایه نگددداه می

هددای (. م ددل بر  د رسددیدن بدده هددر قیمددتبدده حددداک ر سددو اسددتفاده کددردن از آن مددورد نظددر اسددت )

 منفرد در سطح شهر تهران.

 توسعه پایدار ضعیف:-2
اری را دگدددردد و آن عبدددارت اسدددت از "رشدددد سدددرمایهطدددی ایدددن دیددددگاه هددددف بدددا ارزشدددی تعقیدددب می

 ."با امور محیطی ترکیب کردن

 توسعه پایدار اوی:-3
هرگوندددده توسددددعه اقتصددددادی، طرفددددداران ایددددن دیدددددگاه مدددددعی ایددددن نکتدددده هسددددتند کدددده پددددیش شددددرط 

 محافظت محیطی است.

 مدل ایده آل:-4
آل توسدددعه پایددددار یدددک نظدددر عمیدددق و وسدددیع اسدددت کددده هددددف آن تغییدددر سددداختار توسدددعه مددددل ایدددده

اجتمددداز، اقتصددداد و سیاسدددت اسدددت بددده صدددورت کلدددی اجدددزای ایدددن سیسدددتم طدددوری چیدددده شدددده اسدددت 

 سایت مرجع مدیریت شهری(.که رفتار انسان را نسبت به محیط و طبیعت اص   کند. )

 : SWOTمدل 
بدددا اسدددتفاده از  SWOTمدددا در ایدددن تحقیدددق بدددر آندددیم تدددا از مددددل سدددوات اسدددتفاده نمدددائیم. در مددددل 

تکنیدددک دلفدددی در جهدددت دسدددتیابی بددده نظدددرات مشدددتر  متخصصدددان مطدددابق مراحدددل زیدددر اقدددددام 

 نمائیم:می

 احتما تی را نسبت دهند.شود به تعدادی از رویدادها، از تعدادی کارشنا  خواسته می-1



ای کدددده گددددردآوری شددددده اسددددت، بدددده مقابلدددده پرداختدددده در ایددددن روش بددددین نظددددرات کارشناسددددانه-2

 شود.می

شدددود و اگدددر نظدددرات بنددددی میبقهپدددراکنش فراواندددی نقطددده نظدددرات بدددر اسدددا  فراواندددی نظدددرات ط-3

قدددددر تکددددرار نویسددددند. ایددددن مرحلدددده آنمطددددابق بقیدددده نبددددود د یددددل عدددددم تغییددددر نظرخددددود را میهددددا آن

 شود تا نظرات مشتر  کلی گروه بدست بیاید.می

 SWOT  تکنیددددک ارزیددددابی کیفددددی عوامددددل داخلدددددی و خددددارجی بدددده ترتیددددب از دو بعددددد قدددددوت و

( و strong pointاددددعف و فرصددددت و تهدیددددد اسددددت و در همددددین راسددددتا ابتدددددا نقدددداط قددددوت )

 opportunityها )( در ارتبدددداط بددددا عوامددددل بیرونددددی، و فرصددددتweak pointاددددعف )

pointو تهدیدددددهای پددددیش )( روthreats در ارتبدددداط بددددا عوامددددل خددددارجی بررسددددی و هددددر گددددروه )

گدددردد. بددددین ترتیدددب مددداتری  نقددداط قدددوت و ادددعف، از ایدددن عوامدددل در مددداتری  مربوطددده در  می

تدددوان بددددان وسدددیله اط عدددات را مقایسددده ها و تهدیددددها از ابزارهدددای مهمدددی اسدددت کددده میفرصدددت

های ، اسدددتراتصیSOهای آن چهدددار ندددوز اسدددتراتصی ارائددده نمدددود: اسدددتراتصی کدددرد و بدددا اسدددتفاده از

WOهای ، اسددددددتراتصیST های و اسددددددتراتصیWT خاندددددده  9. ایددددددن مدددددداتری  در مجمددددددوز دارای

ها، تهدیدددددها و نقدددداط بدددددین شددددر  اسددددت: چهارخاندددده دربددددر دارنددددده عوامددددل اصددددلی شددددامل فرصددددت

اولدددین خانددده در  ه سدددفید یدددا خدددالی )ها و یدددک خاندددادددعف، قدددوت و چهارخانددده مخدددتص اسدددتراتصی

، SOها هسدددتند و بدددا عنددداوین هایی کددده نشددان دهندددده اسدددتراتصی(. خانددده بددا  و سدددمت راسدددت جددددول

WO ،ST ،WT ای کددددده مربدددددوط بددددده عوامدددددل شدددددوند، پددددد  از تکمیدددددل چهارخاندددددهمشدددددخص می

آینددددد، بددددرای سدددداختن مدددداتری  ( بدددده وجددددود می S ،W ،O ،Tهای یعنددددی خاندددده اصددددلی هسددددتند )

 مرحله را به شر  زیر انجام داد: 8ها و نقاط اعف، قوت باید هدیدها، فرصتت

 های عمده موجود در محیط خارجی تهیه شود.فهرستی از فرصت-1

 فهرستی از تهدیدهای عمده موجود در محیط خار  تهیه گردد.-2

 فهرستی از نقاط قوت داخلی تهیه گردد.-3

 یه شود.فهرستی از نقاط اعف داخلی سازمان ته-4

های های خدددارجی بدددا هدددم مقایسددده و نتیجددده در گدددروه "اسدددتراتصینقددداط قدددوت داخلدددی و فرصدددت-5

SO.نوشته شود" 

های موجددددددود در خددددددار  مقایسدددددده و نتیجدددددده در گددددددروه نقدددددداط اددددددعف داخلددددددی بددددددا فرصددددددت-6

 "نوشته شود.WOهای "استراتصی

های نقدددددداط قددددددوت داخلددددددی بددددددا تهدیدددددددهای خددددددارجی مقایسدددددده و نتیجدددددده در گددددددروه "اسددددددتراتصی-7

ST.نوشته شود" 

های نقددددداط ادددددعف داخلدددددی بدددددا تهدیددددددهای خدددددارجی مقایسددددده و نتیجددددده در گدددددروه "اسدددددتراتصی-8

WT ،(14،ص1383"نوشته شود. )رجبی 



یددده اصدددلی مددداتری  عوامدددل داخلدددی نشدددانگر نقددداط قدددوت و ادددعف اسدددت. در تهیددده ایدددن مددداتری  تک

های میددددانی محقددق اسدددت و بدددرای تهیدده آن نیددداز بدده انجدددام پددنم مرحلددده بددده بددر مشددداهدات و بررسددی

 شر   یل است:

 بررسی عوامل و فهرست کردن آن -1

 وزن دهی )اریب( به عوامل فهرست شده از صفر تا یک است.-2

و  4و  3هددددا رتبدددده رتبدددده دادن، کدددده رتبدددده بددددین عدددددد یددددک و چهددددار مطددددر  اسددددت، جهددددت قوت-3

 شود.در نظر گرفته می 2و  1ها، رتبه اعف

 شود تا نمره نهایی به دست آید. اریب هر عامل در رتبه مربوط ارب می-4

هدددای عوامدددل داخلدددی هدددای نهدددایی متعلدددق بددده هدددر یدددک از عوامدددل، مجمدددوز نمرهاز مجمدددوز نمره-5

 شود. تعیین می

ام پددنم مرحلدده یدداد شددده فددوق اسددت. بددرای تهیدده مدداتری  ارزیددابی عوامددل خددارجی نیددز نیدداز بدده انجدد

بدددا ایدددن تفددداوت کددده در ایدددن مددداتری  از طرفدددی عدددواملی کددده در آیندددده موجدددب فرصدددت و موقعیدددت 

نمایندددد در ایدددن شدددوند و از طدددرف دیگدددر عوامدددل خدددارجی کددده ایدددن توسدددعه را تهدیدددد میتوسدددعه می

 شوند. ماتری  فهرست می

هددددای داخلددددی و   در ماتری در مرحلدددده بعدددددی پدددد  از کددددد گدددد اری هددددر یددددک از عوامددددل مندددددر

های مناسدددب بددده خدددارجی بدددا نگدددرش سیسدددتمی بددده ایدددن عوامدددل بددده شدددر  دیددداگرام  یدددل اسدددتراتصی

گدددردد و بدددر معدددین می SWOTای گانددده 9صدددورت ترکیبدددی از عوامدددل یددداد شدددده در قالدددب جددددول 

ای خاندددده 4های تعیددددین شددددده در خاندددده مربوطدددده جایگدددداه آن در جدددددول اسددددا  فراوانددددی اسددددتراتصی

SWOT گدددردد. در مشدددی کلدددی در اتخدددا  اسدددتراتصی مناسدددب توسدددعه معدددین میبددده لحددداظ تعیدددین خط

تددددا  1هددددا از Xهددددای نهددددایی بددددر روی محددددور نمره عجمدددد ایمدددداتری  داخلددددی وخددددارجی چهارخاندددده

بیدددانگر میدددزان قدددوت اسدددت. بددده همدددین شدددیوه  4تدددا  5/2نشدددان دهندددده ادددعف داخلدددی و نمدددره  5/2

و  دبیدددانگر میدددزان تهدیددد 5/2تدددا  1بی عوامدددل خدددارجی از هدددای نهدددایی مددداتری  ارزیددداجمدددع نمره

 بیانگر میزان فرصت است. 4تا 2 /5های نمره



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :بحث و بررسی

  

 

 

 

هکتار )با احتساب  54000شهرداری تهران در شمال غربی شهر تهران با وسعت حدود  22منطقه 

ارتفاعات( واقع شده است. این منطقه در شمال با کوهستان البرز مرکزی، در شرق با حریم رودخانه 

وردآورد محدود  های دست کاشتکر  و در غرب با محدوده جنگل-کن، در جنوب با آزاد راه تهران

 شهرداری تهران همجوار است. 21و  5گردد و با مناطق می

دراین پصوهش درحد بااعت عوامل مو ر بر توسعه پایدار و برنامه ریزی شهری دانش بنیان من 

جمله منابع درآمدی که از مو رترین عوامل می باشند از طریق تحلیل توصیفی داده ها )نرم افزار 

SPSS اند. گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی های تحلیل و توصیفی(، آمارهای 

 22منطقه 

شهرداری 

 تهران

  1نقشه شماره 

 1:600000 : مقیا 

  irinn.irمرجع تهیه :

  2نقشه شماره 

 1:135000 : مقیا 

  map.tehran.irمرجع تهیه :



 

 

 (Sنقاط قوت)-1جدول شماره 

ردی

 ف
 نمره ضریب عوامل

حاصل 

 ضرب

 0.15 3 0.05 ها(های اصلی )بزرگراهوجود شبکه راه 1

 0.18 3 0.06 آب و هوای مطلوب 2

 0.15 3 0.05 احدان دریاچه چیتگر )شهدای خلیم فار ( 3

 0.15 3 0.05 وجود فااهای سبز گسترده در منطقه 4

5 
المللی، شهر بعنوان یک مرکز بیناجرای پروصه هزارویک

 و تفریحیفرهنگی
0.04 3 0.12 

 0.18 3 0.06 وجود شرایط مناسب جهت توسعه گردشگری 6

 0.12 3 0.04 نزدیکی و همجواری با فرودگاه مهرآباد و امام خمینی 7

 0.09 3 0.03 مناسب جهت احدان شهر  فناوریوجود شرایط  8

9 
امکان کسب درآمد از توریسم درمانی )بیمارستان پروفسور 

 سمیعی(
0.04 3 0.12 

10 
امکان کسب درآمد از توریسم ورزشی )وجود مجموعه 

 ورزشی آزادی(
0.04 3 0.12 

11 
های بین المللی )دوری از ترافیک امکان برگزاری همایش

 تهران(
0.05 3 0.15 

 0.51 جمع 
33.

00 
1.53 

 م خ : نگارنده

  



 ( Wنقاط اعف)-2جدول شماره 

 نمره ضریب عوامل ردیف
حاصل 

 ضرب

 0.1 2 0.05 های  ابت)ام  (فروش بخش عظیمی از دارایی 1

 0.08 2 0.04 درصد با ی درآمد منطقه از عوارر فروش تراکم 2

 0.08 2 0.04 هاتغییرکاربریدرصد با ی درآمد منطقه از عوارر  3

4 
تراکم با ی ساختمانی در اطراف و پیرامون دریاچه 

 چیتگر)شهدای خلیم فار (
0.04 2 0.08 

 0.06 2 0.03 گماردن مدیران براسا  اهداف از پیش تعیین شده 5

6 
اعمال نظر مبادی تصمیم گیری مرکز بر روی 

 های درآمدزابخش
0.05 2 0.1 

7 
اراای منطقه توسط  %25قرارگرفتن مورد استفاده 

 نیروهای مسلح
0.02 2 0.04 

 0.06 2 0.03 های  مهم منطقهرانت و اعمال نفو  در اجرای پروصه 8

 0.06 2 0.03 اعف منطقه در جلب مشارکت بخش خصوصی 9

10 
های مصوب با توجه به عدم شناخت تغییرکاربری

 نیازهای آینده)روزمرگی،جهت نیاز مالی(
0.04 2 0.08 

11 
ریزی و سرمایه گ اری برای ایجاد منابع عدم برنامه

 درآمد مستمر در منطقه
0.03 2 0.06 

12 
های عدم بهره گیری از نیروهای متخصص و ظرفیت

 علمی
0.05 2 0.1 

 0.08 2 0.04 عمر کوتاه مدیریتی 13

 0.49 جمع
26.0

0 
0.98 

 م خ : نگارنده

  



 (Oها )فرصت-3جدول شماره 

ردی

 ف
 ضریب عوامل

نمر

 ه

ضرحاصل

 ب

1 
به کارگیری نظام مند سرمایه اجتماعی)جلب مشارکت 

 جمعی(
0.05 3 0.15 

2 
سرمایه گ اری بر روی صنایع کوچک مطابق با طر  

 های سرمایه گ اریآمایش سرزمین از طریق صندوق
0.03 3 0.09 

 0.15 3 0.05 بازیافت و فروش زباله 3

4 
های اقتصادی از ظرفیتبسترسازی و بهره گیری 

 تفریحی(-های بزرگ توریستیگردشگری )مجتمع
0.04 3 0.12 

 0.2 4 0.05 افزایش سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده 5

 0.2 4 0.05 افزایش نرخ و پایه عوارر نوسازی 6

 0.09 3 0.03 برقراری ارتباط وتوسعه روابط با شهرهای توسعه یافته 7

 0.12 3 0.04 بانک جهانی توسط بانک شهراخ  وام از  8

 0.09 3 0.03 توسعه و ارتقاء مترو و حمل و نقل عمومی 9

 0.15 3 0.05 (93-97تدوین برنامه پنم ساله شهرداری ) 10

11 
ها و وظایف شهرداری دادن به مسئولیتماهیت محلی

 )حکومت محلی(
0.04 3 0.12 

 1.48 35 0.46 جمع 

 م خ : نگارنده

  



 (Tتهدید)-4جدول شماره 

ردی

 ف
 عوامل

ضری

 ب

نمر

 ه

ضرحاصل

 ب

 0.12 2 0.06 حاکمیت اعیف مدیریت مشارکتی 1

 0.08 2 0.04 ها(های مدیریتی مح ت)شورا یاریاعف تشکل 2

 0.12 2 0.06 نارسایی قوانین و مقررات شهرداری 3

4 
روند نامناسب برون سپاری خدمات شهرداری به دفاترخدمات 

 الکترونیک شهر
0.04 2 0.08 

5 
مقاومت دولت در افزایش سهم شهرداری از مالیات بر ارزش 

 افزوده
0.05 2 0.1 

6 
مقاومت دولت در افزایش سهم شهرداری از بودجه 

 عمومی)کاهش سهم بودجه شهرداری از اعتبارات دولتی(
0.05 2 0.1 

 0.08 2 0.04 دیدگاه سنتی نمایندگان مجل  به شهرداری ک ن شهرها 7

 0.08 2 0.04 های دیگراختصاص بودجه شهرداری توسط دولت به بخش 8

 0.04 2 0.02 اعف در جلب مشارکت بخش خصوصی 9

10 
شورا به شهردار توسط نمایندگاندر انتخابنیات شخصیاعمال

 ملیجای منافع
0.03 2 0.06 

 0.04 2 0.02 تکیه غیر متعارف بر بخش درآمدهای ناپایدار 11

12 
ریزی کارآمد جهت مدیریت هزینه و فقدان مدیریت و برنامه

 سرمایه گ اری درکسب درآمد
0.02 2 0.04 

 0.06 2 0.03 واگ اری ت مین نیازهای شهری بدون اختصاص بودجه 13

 0.08 2 0.04 ها از طرف شهرداریانجام اقدامات موازی با سایر ارگان 14

 1.08 28 0.54 جمع

 م خ : نگارنده

بددددر طبددددق مطالعددددات انجددددام شددددده و بررسددددق واددددعیت محددددیط پیرامددددون منطقدددده مددددورد مطالعدددده، 

ها و تهدیدددددهاج موجددددود و مددددن ر بددددر ایددددن منطقدددده مطددددابق جددددداول فددددوق مددددورد مجموعدددده فرصددددت



بررسددددق قددددرار گرفتدددده و هدددددف از ایددددن مرحلدددده ارزیددددابق منطقدددده مددددورد مطالعدددده جهددددت شناسددددایق 

 و تهدیدها است هافرصت

 

 

 تحلیل توصیفی داده ها:

 

  های توصیفی متغیرآماره :5 جدول

 کمترین مقدار انحراف معیار میانه میانگین تعداد 
بیشترین 

 مقدار

 4.88 2.38 562. 4.12 4.13 400 هاقوت

 5.00 1.29 877. 4.00 3.97 400 هافرصت

 5.00 1.25 913. 4.12 4.11 400 هااعف

 5.00 1.22 907. 4.00 4.05 400 تهدیدها



 

 

 
 

 
 : هیستوگرام متغیرهای مورد مطالعه 1نمودار

 اسمیرنف( -روش استنباطی )آزمون کلموگروف

 اسمیرنف-: نتایم آزمون کلموگروف6جدول 

 سطح معنادارج ج آزمونآماره تعداد نام متغیر

 001. 4.159 400 هاقوت

 001. 3.264 400 هافرصت



 001. 3.390 400 هااعف

 001. 3.446 400 تهدیدها

 

 شوند :های مورد بررسی به صورت زیر تعریف میاسمیرنف فرایه-در آزمون کلموگروف

{
𝐻0 ∶ مشاهدات از توزیع نرمال پیروی میکنند

𝐻1 ∶ مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمی کنند 
 

است فرایه نرمال  0.05بنابراین با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به متغیرها  کمتر از 

های ناپارامتریک به منظور بررسی شود. در نتیجه از آزمونبودن مشاهدات )فرر صفر( رد می

شود طبق قایه می 50شود. با توجه به اینکه حجم نمونه مورد مطالعه بیشتر از فرایات استفاده می

 توان از آزمون تی استیودنت استفاده نمود.حد مرکزی می

 اییرها با آزمون تی تک نمونهبررسی وضعیت متغ
هاج این آزمون به منظور مقایسه میانگین یک متغیر با مقداری  ابت، طراحی شده است. فرایه

 مورد بررسق در آن به صورت زیر مق باشند:

{
𝐻0: 𝜇 = 3

𝐻1: 𝜇 ≠ 3
 

 

 آزمون مقایسه میانگین با عدد  ابت -7جدول شماره 

 نام متغیر
میددددانگی

 ن

انحددددددددددراف 

 معیار

آمدددددددددددددددداره 

 tآزمون 

سددددددددددددددطح 

معندددددادرار

 ی

فاصددددددددددددددددددددددددددددددددددددله 

 %95اطمینان

کددددددددددددران 

 پایین

کدددددددددران 

 با 

 1.17 1.06 001. 39.97 562. 4.12 هاقوت

 

کمتدددر اسدددت لددد ا فدددرر صدددفر در  0.05شدددده و از  0.001چدددون سدددطح معنددداداری ایدددن آزمدددون 

نبدددوده و  3شدددود. یعندددی میدددانگین ایدددن متغیدددر در جامعددده برابدددر بدددا عددددد رد می 0.05سدددطح خطدددای 

شدددده اسدددت.  4.12بلکددده بطدددور معندددی داری متفددداوت بدددا آن اسدددت. از طرفدددی چدددون میدددانگین نمونددده 

هدددر  3درصدددد بدددرای اخددت ف میدددانگین بدددا عددددد  95هدددای پدددایین و بدددا ی فاصددله اطمیندددان بددین کران

نبدددوده بلکددده  3شدددود کددده میدددانگین ایدددن متغیدددر در جامعددده مسددداوی دو م بدددت اسدددت. لددد ا نتیجددده می

 بیشتر است. 3دار از بطور معنی 

 



 آزمون مقایسه میانگین با عدد  ابت-8جدول شماره 

 میانگین نام متغیر
انحددددددددراف 

 معیار

آمددددددددددددداره 

 tآزمون 

سددددددددددددددطح 

معندددددادرار

 ی

فاصددددددددددددددددددددددددددددددددددددله 

 %95اطمینان

کددددددددددددران 

 پایین

کدددددددددران 

 با 

 1.06 886. 001. 22.17 877. 3.97 هافرصت

 

کمتدددر اسدددت لددد ا فدددرر صدددفر در  0.05شدددده و از  0.001چدددون سدددطح معنددداداری ایدددن آزمدددون 

نبدددوده و  3شدددود. یعندددی میدددانگین ایدددن متغیدددر در جامعددده برابدددر بدددا عددددد رد می 0.05سدددطح خطدددای 

شدددده اسدددت.  3.97بلکددده بطدددور معندددی داری متفددداوت بدددا آن اسدددت. از طرفدددی چدددون میدددانگین نمونددده 

هدددر  3بدددا عددددد درصدددد بدددرای اخددت ف میدددانگین  95هدددای پدددایین و بدددا ی فاصددله اطمیندددان بددین کران

نبدددوده بلکددده  3شدددود کددده میدددانگین ایدددن متغیدددر در جامعددده مسددداوی دو م بدددت اسدددت. لددد ا نتیجددده می

 بیشتر است. 3بطور معنی دار از 

 

 

 

 آزمون مقایسه میانگین با عدد  ابت-9جدول شماره 

ندددددددددددددددددام 

 متغیر
 میانگین

انحددددددددراف 

 معیار

آمدددددددددددداره 

 tآزمون 

سددددددددددددددطح 

معندددددادرار

 ی

فاصددددددددددددددددددددددددددددددددددددله 

 %95اطمینان

 کددددددددددددران

 پایین

کدددددددددران 

 با 

هاددددعف

 ا
4.11 .913 24.27 .001 1.02 1.19 

 

کمتدددر اسدددت لددد ا فدددرر صدددفر در  0.05شدددده و از  0.001چدددون سدددطح معنددداداری ایدددن آزمدددون 

نبدددوده و  3شدددود. یعندددی میدددانگین ایدددن متغیدددر در جامعددده برابدددر بدددا عددددد رد می 0.05سدددطح خطدددای 

شدددده اسدددت.  4.11بلکددده بطدددور معندددی داری متفددداوت بدددا آن اسدددت. از طرفدددی چدددون میدددانگین نمونددده 

هدددر  3درصدددد بدددرای اخددت ف میدددانگین بدددا عددددد  95فاصددله اطمیندددان هدددای پدددایین و بدددا ی بددین کران

نبدددوده بلکددده  3شدددود کددده میدددانگین ایدددن متغیدددر در جامعددده مسددداوی دو م بدددت اسدددت. لددد ا نتیجددده می

 بیشتر است  3بطور معنی دار از 



 

 آزمون مقایسه میانگین با عدد  ابت -10جدول شماره 

نددددددددددددددددام 

 متغیر
 میانگین

انحددددددددراف 

 معیار

آمددددددددددددداره 

 tآزمون 

سددددددددددددددطح 

معندددددادرار

 ی

فاصددددددددددددددددددددددددددددددددددددله 

 %95اطمینان

کددددددددددددران 

 پایین

کدددددددددران 

 با 

 1.14 962. 001. 23.16 907. 4.05 تهدیدها

 

کمتدددر اسدددت لددد ا فدددرر صدددفر در  0.05شدددده و از  0.001چدددون سدددطح معنددداداری ایدددن آزمدددون 

نبدددوده و  3شدددود. یعندددی میدددانگین ایدددن متغیدددر در جامعددده برابدددر بدددا عددددد رد می 0.05سدددطح خطدددای 

شدددده اسدددت.  4.05بطدددور معندددی داری متفددداوت بدددا آن اسدددت. از طرفدددی چدددون میدددانگین نمونددده  بلکددده

هدددر  3درصدددد بدددرای اخددت ف میدددانگین بدددا عددددد  95هدددای پدددایین و بدددا ی فاصددله اطمیندددان بددین کران

نبدددوده بلکددده  3شدددود کددده میدددانگین ایدددن متغیدددر در جامعددده مسددداوی دو م بدددت اسدددت. لددد ا نتیجددده می

 تر است.بیش 3بطور معنی دار از 

دهدددد ادده از نظددر نقطددده قددوت منلفددده آب نشددان مق SWOTحددال بددا توجددده بدده جددداول  یدددل، تحلیددل 

و  43/0و وزن نسددددبق  25/4اج و هددددوای مطلددددوب و وجددددود دریاچدددده چیتگددددر بددددا میددددانگین رتبدددده

 28/4اج بدددا میدددانگین رتبدددههای مناسدددب های مناسدددب و زیرسددداختوجدددود زمیندددهپددد  از آن منلفددده 

هدددا بدددا میدددانگین در اهمیدددت بعددددج قدددرار دارد، در مقابدددل نزدیکدددی بددده فرودگاه 41/0و وزن نسدددبق 

ترین نقطددده قدددوت منطقددده مدددورد مطالعددده بددده عندددوان ادددم اهمیدددت 37/0و وزن نسدددبق  93/3اج رتبددده

 باشد.مق

و  21/4اج بدددا میدددانگین رتبددده مشدددخص بدددودن سدددهم شدددهرداری از اعتبدددارات دولتدددیهمچندددین منلفددده 

اخدددد  وام از تددددرین فرصددددت قددددرار دارد، در حددددالق ادددده منلفدددده مهمبدددده عنددددوان  52/0وزن نسددددبق 

بددده عندددوان ادددم  27/0و وزن نسدددبق  41/3اج بدددا میدددانگین رتبددده شدددهرباندددک جهدددانی توسدددط بانک

باشدددد. در مدددورد نقددداط ادددعف بدددر ایدددن عقیدددده بودندددد اددده منلفددده متدددراکم ترین فرصدددت مقاهمیدددت

بددده  59/0و وزن نسدددبق  48/4اج رتبدددهها در اطدددراف دریاچددده چیتگدددر بدددا میدددانگین بدددودن سددداختمان

 عدددم توجدده بدده منددافع بخددش خصوصدددیتددرین نقطدده اددعف قددرار دارد، همچنددین منلفدده عنددوان مهم

تددددرین اولویددددت را در ام 37/0و وزن نسددددبق  9/3اج در منطقدددده مددددورد مطالعدددده بددددا میددددانگین رتبدددده

و مددددیریت های محددد ت ادددعف تشدددکلمیدددان نقددداط ادددعف دارد. عددد وه بدددر ایدددن، از ایدددن دیددددگاه 

 ترین تهدید مطر  است.به عنوان مهم 22/4اج با میانگین رتبه مشارکتی

 

 

 



 ها(ها و اعفبندج نقاط قوت)رتبه SWOTماتری  تحلیل  -11جدول شمارة 

رتااااب

 ه

وزن 

 نسبي

میااااان ین 

 هاوزن

مجماااااااااو  

 هاوزن
 هااوت

4 0.412 
4.280

0 

1712.0

0 

S1و سددددهولت هددددا( = وجددددود شددددبکه راههددددای اصددددلی )بزرگراه

 رفت و آمد

1 0.430 
4.252

5 

1701.0

0 
S2احدان دریاچه چیتگر و آب و هوای مطلوب = 

3 0.415 
3.920

0 

1568.0

0 

S3 اجددددرای پددددروصه هددددزار و یددددک شددددهر و وجددددود فاددددای =

 سبزگسترده

6 0.374 
3.932

5 

1573.0

0 

S4 نزدیکدددددددی بدددددددا فرودگاههدددددددا و وجدددددددود زمینددددددده صدددددددنعت=

 گردشگری

2 0.419 
4.280

0 

1712.0

0 

S5های مناسدددب و تقویدددت زیدددر سددداختها، مندددابع = وجدددود زمینددده

 در آمدی مناسب

5 0.384 
4.100

0 

1640.0

0 
S6شرایط مطلوب حمل ونقل شهری = 

7 0.367 
4.150

0 

1660.0

0 
S7به کارگیری و نظام مند مشارکتهای جمعی = 

 
 هاضعف

7 0.332 
3.800

0 

1520.0

0 
W1شهرداریهای  ابت = فروش بخش عظیمی از دارایی 

5 0.407 
4.000

0 

1600.0

0 

W2 درصددددد بددددا ی درآمددددد شددددهرداری از فددددروش عددددوارر =

 هاتراکم و تغییر کاربری

1 0.594 
4.480

0 

1792.0

0 
W3متراکم بودن ساختمانها در اطراف دریاچه چیتگر = 

2 0.488 
4.205

0 

1682.0

0 

W4 گمددداردن مددددیران براسدددا  اهدددداف ازپدددیش تعیدددین شدددده و =

 دوره مدیریتی مدیرانکوتاه بودن 

2 0.488 
4.205

0 

1682.0

0 

W5 اعمدددال نظدددر مبدددادی تصدددمیم گیربددددون بهدددره گیددددری از =

 های علمینیروی متخصص و ظرفیت



3 0.485 
4.197

5 

1679.0

0 

W6 نفدددددو  و اعمددددددال قدددددددرت نیروهددددددای مسددددددلح در منطقدددددده =

موجدددددددب تغییدددددددر کددددددداربری و ایجددددددداد کابریهدددددددای نامتجدددددددان  

 همجوارگردیده

4 
0.431 
4.060

0 

1624.0

0 

W7هدددددای مهدددددم = راندددددت و اعمدددددال نفدددددو  در اجدددددرای پروصه

 منطقه باعن

6 
0.375 
3.917

5 

1567.0

0 
W8عدم توجه به منافع بخش خصوصی = 

 

 ها و تهدیدها()رتبه بندج نقاط فرصت SWOTماتری  تحلیل  -12جدول شمارة 

رتااااب

 ه

وزن 

 نسبي

میااااان ین 

 هاوزن

مجماااااااااو  

 هاوزن
 فرصت

3 
0.

478 

4.080

0 

1632.0

0 

O1 توسدددعه روابدددط بدددا شدددهرهای توسدددعه یافتددده و بدددومی کدددردن =

 تجربیات آنها

4 
0.

468 

4.050

0 

1620.0

0 

O2 افدددزایش ندددرخ پایددده عدددوارر نوسدددازی و سدددهم شدددهرداری =

 از مالیات بر ارزش افزوده

5 
0.

466 

4.040

0 

1616.0

0 
O3توسعه مترو و سیستم حمل ونقل عمومی = 

1 
0.

527 

4.210

0 

1684.0

0 
O4مشخص بودن سهم شهرداری از اعتبارات دولتی = 

2 
0.

490 

4.110

0 

1644.0

0 
O5ارتقاء سیستم بازیافت زباله شهری = 

7 
0.

438 

3.960

0 

1584.0

0 
O6  ساله شهرداری5= تدوین و اجرای برنامه 

8 
0.

272 

3.410

0 

1364.0

0 

O7 اخددد  وام از باندددک جهدددانی توسدددط باندددک شدددهر بددده منظدددور =

 زیرساختهای مناسب جهت ارتقاء رفاه شهرنشینیایجاد 

6 
0.

462 

4.030

0 

1612.0

0 
O8بستر سازی و بهره گیری از ظرفیتهای اقتصادی = 

  



 
 تهدید

1 5.76 
4.220

0 

1688.0

0 
T1های مح ت ومدیریت= اعف تشکل 

8 4.10 
3.850

0 

1540.0

0 
T2قوانین و مقررات شهرداری = 

6 4.82 
4.010

0 

1604.0

0 
T3 =روند نامناسب برون سپاری خدمات شهرداری 

5 4.99 
4.050

0 

1620.0

0 
T4عدم حمایت دولت در اختصاص سهم = 

6 4.82 
4.010

0 

1604.0

0 

T5 دیددددگاه سدددنتی نماینددددگان مجلددد  مبندددی بدددر بدددا  بدددودن تدددوان =

 مالی شهرداری

7 4.68 
3.980

0 

1592.0

0 

T6 اختصدددداص بوجدددده شددددهرداری توسددددط دولددددت بدددده بخشددددهای =

 این سازماندیگر 

3 5.36 
4.130

0 

1652.0

0 

T7 اعمددددددال نیددددددات شخصددددددی در انتخابددددددات شددددددهردار توسددددددط =

 نمایندگان شورا این سازمان

2 5.39 
4.137

5 

1655.0

0 

T8ریزی کارآمددددد جهددددت مدددددیریت = فقدددددان مدددددیریت و برنامدددده

 هزینه و سرمایه گ اری

4 5.09 
4.070

0 

1628.0

0 
T9 هاارگان= انجام اقدامات موازی با سایر 

 م خ : محاسبات نگارنده

در نهایددددت بددددا عنایددددت بدددده بدددده بررسددددی و ارزیددددابی مدددداتری  عوامددددل داخلددددی و خددددارجی چنانچدددده 

( 2و1باشدددد )بددده اسدددتناد جدددداول شدددمارهمی 51/2شدددود مجمدددوز امتیددداز عوامدددل داخلدددی م حظددده می

کدددده حدددداکی از میددددزان قددددوت داخلددددی اسددددت و از طرفددددی نیددددز مجمددددوز امتیددددازات مدددداتری  عوامددددل 

 ها است.( که بیانگر میزان فرصت4و  3شده است )به استناد جداول شماره  56/2خارجی 

ریزی و پیگیدددری در خصدددوص عوامدددل داخلدددی ایدددن نکتددده را بایسدددتی در نظدددر گرفدددت کددده بابرنامددده

تواندددد در آیندددده منطقددده مدددورد عددددم توجددده بددده ایدددن عوامدددل مینقددداط ادددعف برطدددرف گدددردد چراکددده 

مطالعددده را در سدددطح خدددرد و شدددهرداری تهدددران را در سدددطح کددد ن در راسدددتای دسدددتیابی بددده مندددابع 

 درآمدی پایدار دچار معال نماید.

هاسدددت ولدددی بدددا توجددده بددده چنانچددده اشددداره شدددد مددداتری  عوامدددل خدددارجی حددداکی از میدددزان فرصت

شدددود کددده ( ایدددن مهدددم را یدددادآور می0.4بدددین عوامدددل تهدیدددد و فرصدددت )اخدددت ف اندددد  امتیدددازات 



ها ا دددرات عوامدددل های تهدیدددد بایسدددتی بدددا تقویدددت و اسدددتفاده بهینددده از فرصدددتادددمن توجددده بددده مولفددده

تهددددران( بددددا  22تهدیددددد را کدددداهش داد. لدددد ا مدددددیران و عوامددددل مددددورد مطالعدددده )شددددهرداری منطقدددده 

ها گیدددری از فرصدددتو تقویدددت نقددداط قدددوت و بهره هاریزی ادددمن تعددددیل تهدیددددها و ادددعفبرنامددده

 تواند الگوی مناسبی برای دستیابی شهرداری به منابع درآمدی پایدار گردند.می

و بددددا اسددددتناد بدددده نمددددره نهددددایی حاصددددل از  2و نمددددودار 13در ایددددن بخددددش مطددددابق جدددددول شددددماره 

ها، ها و راهبردهددداج توسدددعه از نقطددده نظدددر فرصدددتترکیدددب عوامدددل داخلدددی و خدددارجی اسدددتراتصج

،بددده دسدددت WTو  WO ،ST ،SOاسدددتراتصج  4تهدیددددها، نقددداط قدددوت و نقددداط ادددعف بدددر مبنددداج 

 آید.می

 

 ترکیب عوامل داخلی و خارجی13جدول شماره

 ترکیب عوامل داخلی و خارجی

O S T W عوامل 

1.48 1.53 1.08 0.98 
 

SO ST WO WT 
جمع ارایب عوامل )نوز 

 استراتصیک(

3.01 2.61 2.46 2.06 
 

 م خ : نگارنده

 

 

 2نمودار شماره
 

باشدددد کددده می SOشدددود، بزرگتدددرین عددددد بددده دسدددت آمدددده مربدددوط بددده عوامدددل چنانکددده م حظددده می

گیدددددری نمایدددددد و بدددددا ای )تهددددداجمی( بهرهدر ایدددددن شدددددرایط سدددددازمان بایسدددددتی از اسدددددتراتصی توسدددددعه



های خددددارجی و نقدددداط قددددوت داخلددددی بتوانددددد تهدیدددددها را تعدددددیل کددددرده و نقدددداط اسددددتفاده از فرصددددت

 اعف را تقلیل دهد.

 

 

 

 3نمودار شماره

 

 

 

 

 4نمودارشماره

عوارض مازادبرتراکم

39%

درآمدحاصل از 

تغییرکاربری ها

25%

سودحاصل ازفروش  

دارایی های ثابت و 

حق االمتیاز

24%

فروش اموال  

غیرمنقول

6%

پذیره

3%

افه  اض)زیربنا

(بنا

1%

سایر درآمدها

2%

1391درصد کد درآمدهای اصلی سال 

سودحاصل از فروش  

دارایی های ثابت وحق اال

متیاز

درآمد حاصل از 51%

تغییر کاربری ها

21%

عوارض مازادبر تراکم

20%

پذیره

3%

فروش اموال  

غیرمنقول

2%

عوارض ایمنی ساختمان  

ها

1%

(ااضافه بن)زیربنا

1% سایر درآمدها

1%

1392درصد کدهای درآمداصلی 



 

 5نمودارشماره

 

 

 6نمودارشماره

 

های خددددارجی و بددددرداری از فرصددددتای( یعنددددی بهره)توسددددعه SOاسددددتراتصی  هبددددرای رسددددیدن بدددد

ها بایسدددتی در آغددداز از اسدددتفاده از نقددداط قدددوت داخلدددی بددده منظدددور کددداهش تهدیددددها و تعددددیل ادددعف

)تدددددافعی( اسددددتفاده نمددددود. بدددددا  WT)رقدددددابتی( و  STحفدددداظتی(، -)ترمیمددددی WOهای اسددددتراتصی

( بددده دسدددت آمدددده در محدددل مدددورد مطالعددده 91-93نگددداهی بددده آمدددار درآمددددهای سددده سدددال اخیدددر ) 

سودحاصل از فروش  

دارایی های ثابت وحق  

اال متیاز

16%

درآمد حاصل از تغییر  

کاربری ها

23%

عوارض مازادبر تراکم

27%

پذیره

10%

فروش اموال غیرمنقول

7%

عوارض ایمنی ساختمان

ها

1%
(ااضافه بن)زیربنا

11%

سایر 

درآمدها

5%

1393درصد کدهای درآمدی سال

تغییر کاربری
44%

زیربنا
1%

پ یره
3%

مازاد ترکم
24%

سود حاصل از فروش 
ام  
27%

سایر درآمدها
1%

1394درصد کد درآمدهای اصلی سال 

تغییر کاربری زیربنا پ یره مازاد ترکم سود حاصل از فروش ام   سایر درآمدها



الخصدددوص بددده درآمددددهای ناپایددددار علی 22وابسدددتگی درآمددددهای منطقدددهو ( 22)شدددهرداری منطقددده

هدددددا و امدددددوال غیدددددر منقدددددول(، )سدددددود حاصدددددل از فدددددروش دارایی 74و  121در کددددددهای درآمددددددی 

ق )مطدددددداب ()عدددددوارر مددددددازاد بدددددر تددددددراکم 12هددددددا( و )درآمدددددد حاصددددددل از تغییدددددر کاربری 118

و  1393، 1392اهمیددددت در درآمدددددهای سددددالهای  نکتدددده حددددایز، (6و  5،4،3نمودارهددددای شددددماره 

بددده کددداهش درآمدددد حاصدددل از رکدددود حددداکم بدددر سددداخت و سددداز و خریدددد و فدددروش امددد    1394

هددددای فددددروش تددددراکم و ... ش عوارردر بخدددد 1392اسددددت کدددده منطقدددده مددددورد مطالعدددده در سددددال 

و فددددروش نیددددز در بخددددش فددددروش امدددد    1394و  1393 هددددای دچددددار چددددالش شددددده و در سددددال

و ایدددن تهدیدددد جددددی بدددرای منطقددده و در  بیندددی شدددده را کسدددب نمایدددددرآمدددد پیشنتوانسدددته اسدددت تدددراکم 

 باشد.مجموز شهرداری تهران می

 نتیجه گیری:

تواندددددد بدددددا اسدددددتفاده از تهدددددران( می 22)مدددددورد مطالعددددده شدددددهرداری منطقددددده تهدددددران شدددددهرداری -

بدددده جهددددت دسددددتیابی بدددده منددددابع درآمدددددی پایدددددار بابددددت تدددد مین  تهرانهای موجددددود در شددددهرفرصددددت

 مند گردند.نیازهای مالی خود بهره

ها از جملدددده آلدددودگی آب و هددددوا، محددددیط زیسددددت، هددددای پدددیش روی شددددهرداریحدددل مسددددائل و چالش

سدددماند و... نیازمندددد داشدددتن مندددابع درآمددددی کدددافی و پایددددار اسدددت کددده تددد مین آن از حمدددل و نقدددل، پ

هدددا موجدددود در حدددوزه نقدددص قدددوانین و های اصدددلی مددددیریت شدددهری اسدددت. یکدددی از چالشدغدغددده

های مدددالی گدددردد و آن بددده معندددای انتقدددال مسدددئولیتمقدددررات بددده عددددم تمرکدددز مدددالی شدددهری برمی

ارائددده خددددمات بیشدددتر و کیفیدددت بهتدددر اسدددت در بیشدددتر ها بدددا هددددف شدددهر از دولدددت بددده شدددهرداری

هدددددای هدددددای مرکدددددزی و محلدددددی در بخشها و اختیدددددارات دولتکشدددددورهای دنیدددددا دامنددددده مسدددددئولیت

هددددای محلددددی مختلددددف از جملدددده بخددددش اقتصددددادی ازهددددم مجددددزا و کددددام   تعریددددف شددددده اسددددت. دولت

ند و متناسدددب بدددا باشدددند( متدددولی اصدددلی درآمددددهای شدددهرها هسدددتها می)نمددداد اصدددلی آن شدددهرداری

نماینددددد بدددده همددددین خدددداطر اک ددددر ایددددن درآمدددددها خدددددمات مددددورد نیدددداز شددددهروندان را عرادددده می

ها قددددرار گرفتدددده و آنهددددا هددددم موظفنددددد جوابگددددوی درآمدددددهای مالیدددداتی محلددددی در اختیددددار شددددهرداری

نیازهدددای شدددهروندان باشدددند کددده چندددین سددداختاری در ایدددران وجدددود نددددارد و تحقدددق ایدددن مهدددم مسدددتلزم 

های مسدددتمر شدددهرداران کددد ن شدددهرها و نماینددددگان شدددورای شدددهر بدددا دولدددت و نماینددددگان زنیچانددده

مجلددد  اسدددت تدددا از یدددک طدددرف دیددددگاه آنهدددا را نسدددبت بددده کددد ن شدددهرها و مسدددائل شدددهری تغییدددر 

دهندددد و از طدددرف دیگدددر ایشدددان را بدددا معاددد ت و مشدددک ت پدددیش روی کددد ن شدددهرها آشدددنا کدددرده 

 .نمایند ها را بیانهای رفع چالشو راه حل

بدددددا عنایدددددت بددددده مبحدددددن مهدددددم مددددددیریت مشدددددارکتی و بهدددددره گیدددددری از نیروهدددددای متخصدددددص و 

توانددددد بددددا اسددددتفاده از فکددددر و هددددای علمددددی، شددددهرداری تهددددران )محددددل مددددورد مطالعدددده( میظرفیت

ها نیروهدددای انسدددانی سدددازمان و مراکدددز علمدددی نسدددبت بددده جلدددب مشدددارکت عمدددومی و جمعدددی اندیشددده

ها اقددددام کدددرده و آنهدددا را های مددددیریتی محددد ت و شدددورایاریاز طدددرق مختلدددف مدددن جملددده تشدددکل

در دسدددتیابی بددده اهدددداف سدددازمان کددده هماندددا ارائددده خددددمات مطلدددوب و افدددزایش رفددداه شدددهروندی، 

هدددای عمراندددی و... اسدددت را بدددا خدددود همدددراه نمایدددد در سدددایه چندددین جدددو هدددا و پروصهاجدددرای طر 

دزایی خدددود را اجدددرا کدددرده و بسدددیاری از های درآمدددتواندددد برنامدددهاعتمدددادی اسدددت کددده شدددهرداری می



هدددای شدددهری را بدددا اسدددتفاده از تجربیدددات شدددهرهای توسدددعه یافتددده و بدددومی کدددردن هدددا و پروصهطر 

عمددددومی اجددددراء نمایددددد. و در کنددددار حاکمیددددت مدددددیریت -آن از طریددددق مشددددارکت بخددددش خصوصددددی

هدددد و تواندددد بدددا بهدددره گیدددری از نیروهدددای متخصدددص و متعمشدددارکتی اسدددت کددده ایدددن سدددازمان می

های بلندددد مددددت و کوتددداه مددددت خدددود از جملددده هدددا و برنامدددهعلمدددی خدددود نسدددبت بددده اجدددرای طر 

شدددناخت نیازهدددای آیندددده و بددده تبدددع آن کسدددب درآمدددد بااتکددداء بددده مندددابع مدددالی پایددددار اقددددام نمایدددد و 

ای کددده در مانندددد نمونددده ،دسدددتخوش راندددت و اعمدددال نظدددر مبدددادی با دسدددتی و تصدددمیم گیدددر نشدددود

ها و صددددددور لعددددده رخ داده اسدددددت و ایدددددن رخدددددداد همدددددان بلندددددد مرتبددددده سدددددازیمحدددددل مدددددورد مطا

های تجددداری فدددراوان در اطدددراف دریاچددده شدددهدای خلدددیم فدددار  )چیتگدددر( و همچندددین عددددم پروانددده

جانمدددایی و اجدددرای پدددروصه بدددزرگ و ملدددی هدددزار و یدددک شدددهر بددده عندددوان یدددک مجموعددده تفریحدددی، 

های ابی بدددده درآمددددد و تدددد مین هزینددددهفرهنگددددی و گردشددددگری در کنددددار دریاچدددده، بدددده منظددددور دسددددتی

نگهداشدددت شدددهر اسدددت و ایدددن مهدددم باعدددن کمرنددد  شددددن ا دددرات م بدددت احددددان دریاچددده در ایدددن 

شدددود لددد ا در صدددورت تددد مین مندددابع مدددالی پایددددار شدددهرداری مدددن جملددده شدددهرداری منطقددده منطقددده می

اهبددردی تهددران( بددا اقدددامات  رو بدده سددوی اهددداف تعیددین شددده در سددند ر 22مددورد مطالعدده )منطقدده

 رود.پیش می

های اخیدددر مددددیریت شدددهری بددده منظدددور ارتقدددای سدددازمان شدددهرداری از بخدددش خددددماتی بددده در سدددال

بخددش اجتمددداعی اقدددام بددده ارائدده خددددمات فرهنگددی، اجتمددداعی، توسددعه و تجهیدددز شددبکه حمدددل و نقدددل 

هددددای مختلفددددی مددددن جملدددده زنددددان سرپرسددددت خددددانوار، خدددددمات درمددددانی بدددده عمددددومی و.. در حوزه

ای محتدددرم جانبدددازان و ای دددارگران و... نمدددوده اسدددت در صدددورتیکه مندددابع مدددالی در ایدددن هدددخانواده

نددددارد و ایدددن مهدددم بدددرای شدددهرداری کددده دارای مندددابع درآمددددی  دخصدددوص بددده طدددور خددداص وجدددو

شددهرداری تهددران اسددت کدده تددا  راوانددی دارد لدد ا بددر مدددیران ارشدددپایدددار نمددی باشددد تبعددات مددالی ف

کددرده بددا برقددراری ارتبدداط تنگاتندد  بددا دولددت و نمایندددگان محتددرم مجلدد  شددورای اسدد می تعامددل 

تددوان درهمددین راسددتا می .نارسددایی قددوانین و مقددررات اقدددام نماینددد و بددا چاندده زنددی نسددبت بدده رفددع 

دار تهدددران بددده برگدددزاری نشسدددت مشدددتر  شدددهردار تهدددران بدددا رئدددی  مجلددد  اشددداره کدددرد کددده شدددهر

بیددددان داشددددتند و تقااددددای حاددددور  94های خددددود را در خصددددوص  یجدددده بودجدددده سددددال دغدغدددده

های سراسدددددر کشدددددور را در صدددددحن علندددددی مجلددددد  و کمیسدددددیون تلفیدددددق ای از شدددددهردارینمایندددددده

هدددزار میلیدددارد ریدددا ل از عدددوارر و 7حددددود  94خواسدددتار شددددند چراکددده در  یحددده بودجددده سدددال

میلیدددارد ی نیدددز  600ریدددد ماشدددین آ ت شدددهرهای کوچدددک و ارزش افدددزوده کددد ن شدددهرها بددده خ

برخدددی از قددددوانین و مقدددررات مصددددوب بددده سدددازمان محددددیط زیسدددت اختصددداص داده شددددده اسدددت و 

مانندددد واریدددز حدددق شدددهرداری از اجدددرای قدددوانین و جدددرائم راهنمدددایی و  ) اجرایدددی نمدددی شدددوند زنیددد

ور دفددداز از حدددق و حقدددوق ایدددن ها بددده منظدددای از شدددهرداری( بندددابراین حادددور نمایندددده راننددددگی

ها بدددده یددددک منبددددع رسددددد  تددددا بتواننددددد باعددددن دسددددتیابی شددددهرداریسددددازمان اددددروری بدددده نظددددر می

 درآمدی پایدار از محل بودجه عمومی گردند.

 دهدددنمددی را برنامدده ریددزی شددهری دانددش بنیددان  اجددرایقددوانین موجددود بدده شددهرداری تهددران امکددان  -

شود و هم ها توجه  زم نمیچراکه هم در مبادی تصویب قوانین نسبت به حفظ حق و حقوق شهرداری

با بهره گیدری از تجربیدات شدهرهای توسدعه یافتده و .ل ا شوندبرخی از قوانین نیز در عمل اجراء نمی

تدوان الگدو نمایندد میایجاد ارتباط با آنها از بازارهای مالی که جهت ت مین منابع مالی خود اسدتفاده می



های خددارجی را از طریددق تسددهیل در قددوانین و گ اریبددرداری نمددود و راهکارهددای تشددویق سددرمایه

گ اری جهدت انجدام د تشدویق شدهروندان بده مشدارکت و سدرمایهمقررات فراهم کرد یکی از ایدن مدوار

باشددد کدده نموندده خصوصددی می-هددای مشددارکت عمددومیهددای عمرانددی و خدددماتی در قالددب پروصهطر 

های ایجاد درآمدهای پایدار است. شهرداری برای با  بردن میزان موفقی از الگوهای فاینان  و روش

های عمران شهری ع وه بر بسترسدازی و ایجداد نجام طر گ اری شهروندان در امشارکت و سرمایه

های ویصه بده منظدور نهادینده کدردن ها و تخفیفهای قانونی بایستی از یک طرف از مشوقزیرساخت

فرهندد  مشددارکت در بددین شددهروندان اسددتفاده نمایددد و از طددرف دیگددر قواعددد و قددوانین مربددوط بدده 

به بهترین وجه ممکدن رعایدت نمایدد. البتده نکتده حدایز معام ت مشارکتی و همچنین حقوق شرکاء را 

هایی اسدت کده بدا خصوصدی اسدتفاده از مددل-هدای مشدارکت عمدومیاهمیت در خصوص انجدام پروصه

سدازی آن قبدل از هدر ها و امکانات موجود تطابق داشته و پروسه قانونواقعیت سیستم مالی شهرداری

 اقدامی به انجام رسیده باشد.

انداز توسدعه ایدن ( و چشدم1393-1397تددوین برنامده پدنم سداله دوم شدهرداری تهدران )با عنایت بده 

هدا قدرار گیدرد لد ا ها و اجدرای طر ریزیبایستی این افق نصب العین تمام برنامده 1404شهر در افق

انداز بیسدت سداله کشدور تهدران شدهری، سرسدبز و زیبدا، براسا  همین طر  نیز و هماهن  بدا چشدم

نده با فااهای عمومی متنوز و گسترده، شهری پایدار و منسجم با سختاری مناسب برای شاداب و سز

سکونت، فعالیت و فراغت اسدت و کد ن شدهری بدا عملکردهدای ملدی و جهدانی و بدا اقتصداد مددرن و 

ن در رویارویی با . ل ا با این دیدگاه تهرااست غربییکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب

شهری منفعل نخواهد بود بنابراین با اص   مقررات و بسترسازی و تجدید ساختار  جهانی شدنپدیده 

نهددادی بدده جهددت تدد مین منددابع درآمدددی پایدددار بایسددتی بتوانددد نسددبت بدده جلددب مشددارکت هرچدده بیشددتر 

 پد یری را در ابعداد جهدانی بده دسدتالمللی اقددام کدرده تدا ظرفیدت رقابتها در سطح بینگ اریسرمایه

)مدورد مطالعده( اسدت کده در ایدن سدند بده عندوان  22یکی از مناطق حایز اهمیت تهدران منطقده .آورد

های درمدانی و.. قدرار گرفتده اسدت. لد ا شدهرداری بدرآن پهنه تخصصی تفر  و گردشگری و توریسم

بده  های دیگدر شدهر وابسدتگی خدود رااست تا با دستیابی به حداک ر تنوز اقتصادی در این پهنه و پهنه

ها و نقاط قوت مناسبی در درآمدهای حاصل از فروش تراکم، تغییر کاربری و... کاهش دهد. فرصت

جهت دستیابی به اهداف م کور وجود دارد که در صورت اجدرای علمدی،  22سطح شهرداری منطقه 

جام شده تواند به منابع جدید درآمدی دست یابد از جمله اقدامات انصحیح و به موقع آنها شهرداری می

مصنوعی شهدای خلیم فار  )چیتگر(، پار  جنگلی چیتگر، بوسدتان و در دست اقدام پروصه دریاچه

شهر که یک مجتمع بزر  تفریحی، فرهنگی و گردشگری ای هزارویکجوانمردان، پروصه فرامنطقه

درمدانی  هایتوانندد توریسدمهای متعدد فوق تخصصی در حال احدا ی که هر کدام میاست، بیمارستان

توان به بیمارستان فوق تخصصی مغدز و اعصداب زیادی را به این منطقه ج ب نمایند از آن جمله می

پرفسور سمیعی، بیمارستان فوق تخصصی سدرطان، بیمارسدتان فدوق تخصصدی سدتاد اجرایدی فرمدان 

 امام)ره(، بیمارستان فوق تخصصی الزهراء) ( و بیمارستان فوق تخصصی تریتا اشاره نمود.

ین منطقه به منظدور دسدتیابی بده مندابع درآمددی جدیدد و در راسدتای راهبردهدای توسدعه شدهر تهدران ا

ها و مرکز علمی متعدد من جمله دانشگاه صنتیدک، پصوهشدگاه شدیمی تواند به واسطه وجود دانشگاهمی

ننده فاا و آب و هواشناسی، دانشگاه ع مه طباطبایی)ره(، پصوهشگاه و باغ ملی گیاه شناسی ت مین ک

هدددای علمدددی و پصوهشدددی های تخصصدددی بنگاهو ایجددداد پدددار  علمدددی، فنددداوری جهدددت تشدددکیل شددداخه



)جایگزینی تدریجی صنایع متوسدط کوچدک بدا فنداوری بدا  و پدا  بده جدای صدنایع بدزرگ آ یندده بدا 

 رعایت قوانین و مقررات( باشد.

بدددده د یددددل مختلددددف باشددددد کدددده عددددوارر نوسددددازی از مهمتددددرین درآمدددددهای پایدددددار شددددهرداری می

مغفددول مانددده اسددت، عددوارر نوسددازی کدده در کشددورهای جهددان تحددت عنددوان مالیددات بددر دارایددی 

شدددددود هدددددم از یدددددک تدددددداوم قابدددددل قبدددددول برخدددددوردار اسدددددت و هدددددم پتانسدددددیل از آن ندددددام بدددددرده می

ها را بدددددون بدددده مخدددداطره انددددداختن محددددیط زیسددددت بدددده صددددورت مسددددتمر جهددددت ارائدددده شددددهرداری

تدددوان بدددا اصددد   قدددانون نوسدددازی و عمدددران شدددهری مصدددوب آ ر براین میبدددرد بنددداخددددمات بدددا  می

، بددددا رویکددددرد تقویددددت نقددددش و جایگدددداه شددددهرداری و شددددورای شددددهر و بددددا توجدددده بدددده 1347مدددداه 

موقعیدددت اقتصدددادی و اجتمددداعی و بدددا نظدددر شدددورای شدددهر ندددرخ پایددده عدددوارر نوسدددازی را مدددورد 

هددددای سدددداختمانی مددددن ین عواررارزیددددابی قددددرار داده و آن را بدددده قیمددددت روز رسددددانده و جددددایگز

تدددددا  .جملددددده زیربندددددا، فدددددروش تدددددراکم، تغییدددددر کددددداربری، حدددددق تشدددددرف، پدددددیش آمددددددگی و... نمدددددود

و بددددا  ،بتوانددددد اددددمن اصدددد   سدددداختار خددددود 22شددددهرداری تهددددران مددددن جملدددده شددددهرداری منطقدددده

، توسدددعه سیسدددتم هوشدددمند حمدددل و دسدددتیابی بددده مندددابع پایددددار درآمدددد و ارائددده الگدددوی مناسدددب رفددداه 

مطلوبیدددت زنددددگی شدددهری، توسدددعه پایددددار بدددا هددددف حفدددظ محدددیط زیسدددت، حدددداقل سدددازی  ونقدددل 

تولیدددد آلدددودگی در کندددار  عددددمبدددرداری از مندددابع تجدیدددد پددد یر ومصدددرف مندددابع تجدیدددد ناپددد یر و بهره

تقویددددت نظددددام اداری و حکمرانددددی  برنامدددده ریددددزی شددددهری دانددددش بنیددددانتقویددددت اقتصادشددددهری و

 خوب شهری را محقق سازد.

 

 ت:پیشنهادا

  ایجددداد سددداز و کارهدددایی مبندددی بدددر حادددور نماینددددگان آگددداه و واقدددف شدددهرداری در مراجدددع
 گیر ک ن کشور.تصمیم ساز و تصمیم

 هددددای قددددانونی بدددده فرهندددد  سددددازی در میددددان شددددهروندان بدددده منظددددور پرداخددددت عوارر
 شهرداری.

 های حقددددوقی، نهادهددددا و تدددددوین  یحدددده در جهددددت اخدددد  مطالبددددات شددددهرداری از شخصددددیت
 دولتی.مراکز 

 ها چراکددده درآمددددهای محلدددی هسدددتند کددده بدددازبینی و بدددازآرایی وظدددایف دولدددت و شدددهرداری
های فراملدددی نمایدددد )مانندددد مالیدددات بدددر امددد  ، مشددداغل و..( و هزیندددهدولدددت دریافدددت می
هدددددایی همچدددددون هدددددا و پروصهنمایندددددد )ماننددددد اجدددددرای طر ها پرداخدددددت میکدددده شدددددهرداری

 ها و..(.بزرگراه

 های سددددالیانه در هددددای تکلیفددددی دولددددت در قالددددب بودجددددهجبران معافیتتنظددددیم سدددداز و کددددار
 قوانین کشور.
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