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 :چکیده

فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را اینگونه تعریف کرده است: ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا 

های بهم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین تعریفی دیگر اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتمنطقه مشخص.. در 

شود و در در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطالق می نظام اقتصادیبه یک  رسانند.چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می

باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش در آن منطقه یا کشور می خدماتو  کاالهاو مصرف  تجارتیا  توزیع، تولیدبرگیرنده 

از ابزارهای علم اقتصاد برای در این رشته ، معامالت میان فعاالن اقتصادی نظیر افراد، گروهها، سازمانها و حتی ملتهاست

انوارها در شهر ) کاربری اراضی شهری ( مسكن شهر ، ترابری شهری تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به مكان یابی بنگاهها و خ

یک اقتصاد ، زیرساختها و تسهیالت شهری ، مالیه شهری و فقر و حاشیه نشینی در شهر استفاده می شود . به عبارت دقیق تر 

، ارزشها، آموزش، تكامل تكنولوژیكی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و فرهنگبرآیند کلیه فرایندهایی است که 

گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد سیستمهای قانونی و همینطور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می

بیشتری  GDPآورند و لذا ارزش یا ند. برخی فرهنگها اقتصادهای مولدتری را به وجود مینمایکند را تعیین میدر آن عمل می

علم اقتصاد شهری شاخه ای از اقتصاد خرد است که در آن ساختار فضایی شهر و مكان گزینی خانوارها و کنند.را تولید می

 .موئسسات اقتصادی مطالعه می شود
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 مقدمه-1

اقتصاد به بررسی انتخاب های افرراد برا  .اقتصاد شهری بر مبنای تقاطع جغرافیا و اقتصاد تعریف می شود

شهر و شهرنشینی در ایران اگرچه سابقه تاریخی زیادی دارد، ولی طی دهه  توجه به منابع کمیاب می پردازد.

های اخیر در ابعاد کمی و کیفی خود تحوالت بی سابقه ای را تجربه کررده اسرت. امرروزه در کنرار عوامرل 

سنتی، نیروهای جدیدی به سازماندهی اقتصاد شهری و تحول نظام شبكه شهری کشور مری پردازنرد. تنروع 

اثرگذار توام با اهداف، عملكرد و سازوکار متفاوت، سبب شده که توسعه شهری به یكی از پیچیده  بردارهای

 .اقتصادی و برنامه ریزی شهری نیز به یكی از مهمترین ضرورتهای کشور مبدل شود -ترین مسائل اجتماعی

بره مطالعره نحروه  جغرافیدان ها با پاسخ به این پرسش که فعالیت های مختلف در کجاها شكل می گیرنرد،

استقرار اشیاء در فضا می پردازند. اقتصاد شهری، اقتصاد و جغرافیا را به یكردیگر پیونرد داده و بره بررسری 

انتخاب های جغرافیایی یا مكانی خانوارهای حداکثرکننده مطلوبیت و بنگراه هرای حداکثرکننرده سرود مری 

های مكانی را تشخیص داده و سیاست های عمومی های انتخاب  پردازد. به عالوه اقتصاد شهری، ناکارآمدی

ایفای نقش مناسرب شرهرداریهادر  .جایگزین جهت گسترش انتخاب های کارآ را مورد بررسی قرار می دهد

اقتصاد و مدیریت بهینه شهری نیازمند دسترسی به اطالعات آماری مناسب است و از طرف دیگر به دلیل در 

عیت اقتصادی مناطق شهری و شهرداریها،نمی تروتن انتظرار داشرت دسترس نبودن اطالعات منسجم از وض

در ایرران برداشرت (21:1313جدیردی میاندشرتی،)برنامه ریزی در این خصوص در حد مطلوب انجام شود.

مدیران شهری از اقتصاد شهری عموما مالیه شهرداری است.اما این اقتصاد شهری نیست ،تامین مرالی بخرش 

 د بتوانند سیاست های اقتصادی شرهری راتردوین کننرد.بسیار کوچكی از اقتصاد شهری است.شهرداریها بای

امروزه با گسترش شهرها و با توجه به پیشرفت سرریع علروم و تكنولروژی در جهران امرروزی و تحروالت 

روزافزون اقتصادی و اجتماعی، درك و شناخت موضوعات اقتصاد شهری بیش از پیش ضرورت مری یابرد. 

نقل، مسكن، حاشیه نشینی و مهاجرت، اشتغال و بیكاری، رفراه  مسائلی نظیر رشد و توسعه شهرها، حمل و

اقتصادی، استفاده مناسب تر از امكانات اقتصادی، مشكالت زیست محیطی و آلودگی، تجرارت جهرانی و... 

 . نمایندهمگی به نوعی در قالب مفاهیم اقتصاد شهری معنا پیدا می

  روش پژوهش -2 

ابتدابه تحلیل مهمترین عوامل و عناصری که در علم اقتصاد شهری تحلیلی است  -تحقیق حاضر توصیفی

شده است.سرس   مورد بحث هستنددر چار چوب مبانی نظری مشخص شده اند در شهر های ایران پرداخته

مهمترین مسائل و مشكالت پیش روی شهرداری های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در پایران 



 

 

ر علم اقتصاد شهری در شهرداریهای کشور پیشنهادها و راهكار هرای کراربردی ارائره برای فرا گیر شدن بهت

 .شده است

 :تحقیقپیشینه -3

درکتاب ثروت ملل بحثی با عنوان برآمدن و پیشرفت شهرها بعد از سقوط امسراطروری رم آدام اسمیت ، 

ردن آنهرا بررای آسرانی دفراع دارد وبه تمایل مالكان برای ساختن بناهای خود در کنار یكدیگر و محصور ک

اشاره کرده است . اما بعد از فروپاشی امسراطوری رم ،مالكان تمایل داشتند در قصرهای پراکنرده ای زنردگی 

کنند که با قلعه هایی استوار احاطه شده بود و هم چنین در کنار امالك و پیوستگان خود باشند. در آن زمران 

.  داشتند قرار پست اجتماعی موقعیت در  رمندان بود که در آن ایامشهرها بیشتر محل سكونت تاجران و افزا

.  آوردنرد دسرت بره دخترشران ازدواج آزادی و خصوصی مالكیت ی زمینه در را حقوقی شهرنشینان بعدها

 ، فرروش برر مالیات آنها مهمترین ؛ کردند می پراخت را مالیات انواع باید که بودند فقیری مردم شهرنشینان

ور از پل و مالیات سرانه بود .وصول مالیات شهرها به صورت یک جا به اهالی شهر واگذار می شد عب مالیت

به طور خالصه چگونگی شكل تا خود آن را جمع آوری کنند و به پادشاه یا اراب تحویل دهند آدام اسمیت ،

احلی را در سایه داد گیری شهرهای خودفرمان را در اروپا توضیح داده است . او هم چنین رونق شهرهای س

فون تانن به بیان مفاهیم نظرری ای پرداخرت کره اقتصراد وستد بیان کرده است . پنجاه سال بعد از اسمیت ،

 وجرود با – شگفتی کمال با – نئوکالسیک نویسندگان اغلب  دانان شهری از آن بهره جستند . آلفرد مارشال

اقتصراد شرهری  مناطق شهری به میان نیاورده انرد .  مورد در سخنی، خود دوره در شهرنشینی باالی سرعت

یكی از رشته های تخصصی اقتصاد است که در آن اقتصاد دانران سرعی مری کننرد برا اسرتفاده از ابزارهرای 

اقتصادی ، مسائل و مشكالت یک منطقه شهری را مورد ارزیابی قرار دهند ، قبل از پررداختن بره ماهیرت و 

هر  (Micro and Macro) است یادآور شویم تئوری های اقتصاد خرد و کالن محتوای اقتصاد شهری ، ضروری

 . دو برای حل و فصل مسائل و مشكالت شهری مورد استفاده قرار می گیرد

اقتصاد کالن مسائلی مانند درآمد ، تورم ، بیكاری ، هزینه های دولتی ، صادرات و واردات را در سطح 

ها، کارگاه ها و اقتصاد خرد مسائل واحدهای کوچک مانند کارخانهشهری توضیح می دهد . در صورتی که 

 هزینه خانوارها را بررسی می کند ، اما مسائل زیادی در اقتصاد شهری وجود دارد که امكان بررسی آنها

مكان( و فراصرلره وجود ندارد ، در حالی که تئوری های اقرترصراد خررد و (بدون در نظر گرفتن فضا 

در ضمن تئوری های  .توضیح حقایق اقتصادی ، فاصله و فضا )مكان( را در نظر نمی گیرند  کرالن بررای

،  چندانی در اقتصاد کالن وجود ندارد که بتواند مسائلی از قبیل اشتغال و درآمد و تولید را در اقتصاد باز

تخرصریص عروامرل  مانند شهر مورد بررسی قرار دهند . بنابراین در اقتصاد شهری سعی می شود مسرائرل

تولید و توزیع درآمد واقعی )کاالو خدمات( در داخل و بین مناطق شهری به طور علمی بررسی و توضیح 



 

 

داده شود . در اقتصاد شهری باید بدانیم کاالو خدمات نه تنها در داخل یک شهر، بلكه بین شهرها چگونه 

ا رشد و توسعه می یابند ؟ آیا رقرابتری بیرن تولید و توزیع می شود ، علل پیدایش شهر چیست ؟ چرا شهره

شرهرها وجود دارد؟ درباره استفاده از زمین در شهر چگونه تصمیم گرفته می شود ، ساخت و شكل شهر 

چگونه است؟، حاشیه نشینی و اثرات مثبت یا منفی آن در عدم تعادل اقتصاد شهری و بسیاری از مشكالت 

بررسی قرار می گیرد. در مجموع باید در نظر داشت که در اقتصاد شهری شهری در این نوع از اقتصاد مورد 

به افراد به عنوان یک مصرف کننده یک رای دهنده در جامعه شهری ، فردی که موجب شلوغی و تراکم 

وآلودگی محیط می شود و باالخره فردی که درگیر مسائل و مشكالت شهری است، نگریسته می شود. در 

اقتصاد شهری سه نظریه مطرح است که در ادامه این نظریه ها را به اختصار توضیح می  قلمرو و نگرش های

 دهم

 :شهر مشهد مقدس1141چشم انداز 

خورشیدی در بحث اقتصاد شرهری در  1444چشم انداز شهر مقدس مشهد به صورت شهرداری موافق  

ی در اقتصراد شرهری را سر فصل اصلی آماده سازی زیر ساخت های اقتصادی شرهری و افرزایش بهرره ور

 6مطرح می کند که هر کدام از این دو بخش اصلی شامل زیر بخشهای بشرح ذیل می باشد.

 تقویت و تمكین رقابت پذیری و خصوصی سازی.2 -آماده سازی زیرساخت های اقتصادی شهری. 1–

ت و پا گیرر در دس مقررات اصالح 4–.آنها پذیرسازی انعطاف و سازی پویا و بازارها ساختار اصالح3 –

ی رقررابتی شررهروتعیین اولویتهررای اقتصررادی آن مانند:صررنعت مزیتهررا شناسررایی 5–فعالیتهررای اقتصررادی.

 و اقتصادی های تبعیض رفع6 –گردشگری،خدمات پزشكی،خودرو وقطعات خودرو،فن آوری اطالعات و...

افرزایش 1 -در شرهر مشرهد. برتر صنایع و خدماتی اقتصادی نظام جامع طرح تهیه7 –.برابر فرصتهای ایجاد

 کراهش14 –.کرار نیرروی وری بهره افزایش و انسانی نیروی سازی توانمند 9–بهره وری در اقتصاد شهری.

 در سازی بهینه12 –.ساختمانی مصالح و سازها و ساخت سازی بهینه 11–.آنها بازیافت و هاوضایعات هزینه

هینره سرازی نظرام حمرل نقرل و وضرعیت 13 –.سوز دوگانه های خودرو از گیری بهره و سوخت مصرف

 مختلرف سطوح های مدیریت در کاری های فرایند و ها سیستم مجدد مهندسی و بازنگری 14–عبورومرور.

 یكسارچه16 –.مصرف جدیدوکم روشهای بهكارگیری شهردرزمینه مردم به رسانی واطالع آموزش 15–.شهر

 ه ارزش.زنجیر مدیریت اعمال17 –.شهر در اقتصادی مدیریت سازی
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 :ها ونظریه های اقتصاد شهریمدل

مكان یابی فعالیتهای کشاورزی )یا  -1از نظریه های مطرح شده )یا همان مدلهای اقتصادی( می توان به 

مكان یابی صنایع که توسط آلفرد وبر -2فاصله تا بازار (که توسط اقتصاددان آلمانی وان تونن مطرح شده 

وسط والتر کریستالر مطرح شده اشاره نمود در مدل مكان یابی مكان یابی خدمات که ت-3مطرح شده و

این نظریه نخستین بار خدمات که به نظریه مكان مرکزی نیز معروف است می توان این گونه بیان نمود که 

مطرح و سس  توسط اقتصاددان « والتر کریستالر»میالدی توسط اقتصاد دان آلمانی  1944پیش از سال 

در مورد شهرها و روستاها ی پیرامون آنها مورد تجزیه و تحلیل  1944در سال « ست لشآگو»دیگری به نام 

قرار گرفت ، این نظریه مبتنی بر این است که اصوالمصرف کنندگان کاالو خدمات سعی دارند کاالهای مورد 

ی جابه جایی نیاز خود را از نزدیكترین مرکز تولید و عرضه کاالبه دست آورند و با این کار از هزینه ها

در اقرترصاد شرهری امروز با تجمع تولیدات و مراکز  . بكاهند و در واقع بهای کمتری برای هر کاالبسردازند

فروش در شهرها و نیاز به جلب مشتری و نیز فاصله گیری شهرها از هم و توسعه چشمگیر دیگر شهرها با 

ه یا مدل، کاربردهای بسیاری داشته است توجه به افزایش جمعیت و گسترش بی اندازه شهرها این نظری

ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و ... که در شهرها و روستاهای پریررامرون بر اساس این نظریه شكل گرفته 

است و عرضه کاالو خدمات را تحت پوشش قرار می دهد، اهمیت زیادی دارد . کاربرد مدل های اقتصاد 

اقتصاد شهری در کشورهای در حال توسعه شامل بازار رسمی و  عوامل موثر بر کاربری مدل های شهری،

غیر رسمی کار و اشتغال ، حمل ونقل ، نسبت عوامل تولید ، انتخاب مكان سكونتی و نقش دولت است که 

 .در ذیل به طور اجمالی به بررسی این عوامل پرداخته می شود

  رسمی و رسمی کار و اشتغالغیر .بازار 1 

در شهرهایی که دارای درآمد پرایین و دوگرانگی در تكنولروژی هسرتند، بازارهرای رشد سریع جمعریت 

دوگانه ایجاد می کند ، مدل ها و روش های موجود برای تحلریل و توسعه شهری بیشتر به برازار رسرمی و 

متشكل نیروی کار نظر دارند، در این چارچوب )بازار رسمی( سفرهای کراری در شرهر مهمتررین عامرل در 

ای اقتصاد شهری به شمار می رود و به عنوان مهمترین فعالیت حمل ونقل مرحرسوب می شرود ، در ه مدل

شهرهای کشورهای در حال توسعه اهمیت این مساله مورد سوال است . داللی ، واسطه گرری، فروشرندگی، 

، دوره گردی و بسیاری از مشاغل نامشخص که درون شهرها ی کشرورهای در حرال توسرعه وجرود دارنرد

درصد از کرل مشراغل شرهر را 14نیازی به سفرهای منظم و مرتب روزانه کاری ندارند ، این مشاغل تا حد 

تشكیل می دهند. بدین ترتیب کاربرد مدل هایی که بر اساس سفر برای کار طرح و تهیه شرده انرد، در ایرن 

غیر متشكل کار همگن نبوده و شهرها با مرشكل مواجه شرده و گاه بی معنا نخواهد بود . بازار غیر رسمی و 

گستره درآمدها در آن بسیار وسیع است ، پیچیدگی مساله وقتی افزایش می یابد که در نظرر بگیرریم بیشرتر 



 

 

کارکنان بازار غیر رسمی کار دومین یا چندمین شاغل خانوار هستند، بدین ترتیب مردل هرایی کره براسراس 

بره . شده اند، در این مورد نیز کاربرد چندانی نخواهد داشت مكان یابی خانوار ، با توجه به محل کار تدوین

 عنوان مثال وضعیت متقاضیان کار در شهر مشهد بصورت زیر می باشد 

 فرصت های شغلی، متقاضیان کار و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی های غیردولتی در شهر مشهد

 تعداد مراکز کاریابی غیردولتی
 به کار گمارده شدگان متقاضیان کار

 زن مرد جمع زن مرد جمع

25 43253 29521 13725 11152 7979 3173 

 ماخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

مقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی های غیردولتی به تفكیک سن 

 در شهر مشهد

 جمع شرح
24-15 

 ساله

34-25 

 ساله

44-35 

 ساله

54-45 

 ساله

ساله و  55

 بیشتر

 334 1492 5192 26566 1969 43253 متقاضیان کار

 114 442 1566 6612 2392 11152 به کار گمارده شدگان

 ماخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

طریق مراکز کاریابی هرای غیردولتری بره تفكیرک متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از 

 وضع سواد در شهر مشهد

 به کار گمارده شدگان متقاضیان کار شرح ردیف

 11152 43253 جمع -

 146 362 بیسواد 1

 24 61 خواندن و نوشتن 2

 14 51 نهضت سوادآموزی 3



 

 

 677 2516 ابتدائی 4

 2596 1143 راهنمایی 5

 4694 14497 دیسلم 6

 1411 4732 فوق دیسلم 7

 1197 12149 لیسان  1

 145 1112 فوق لیسان  و باالتر 9

 ماخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

  حمل ونقل.2

در شهرهای کشورهای در حال توسعه پایین ترین گروه درآمدی اغلب پیاده سرکار می روند ، شاغلین با 

گروه عامیان درآمد از اتوبروس و مینری  . دوچرخه و موتورسیكلت استفاده می کننددرآمد از اندکی بیشتر از 

بوس و تاکسی و مسافرکش های شخصی و گروه پردرآمد از اتومبیرل شخصری بهرره مری گیرنرد . وسرایل 

دیگری نیز مانند وانت و غیره برای حمل ونقل به کار می روند؛ از سویی در کشورهای در حال توسعه زمان 

ای کاری به مراتب از زمان سفر در کشورهای توسعه یافته کمتر است که به معنای عدم تمرکز فضایی سفره

اشتغال است . این نكته ای است که در اغلب مدل های برنامه ریزی شهری در نظر گرفته نشده است یرا در 

 . ی شودنظر گرفتن آنها چنان مدل اقتصادی شهری را پیچیده می کند که در عمل بی فایده م

  تولید عوامل نسبت .3

کمبود سرمایه و سایر عوامل تولید ایجاب می کند که مدل توسعه نه تنها شهر بلكه کشور و منطقه را در 

بر گیرد تا بهترین تخصیص عوامل کمیاب را به کاربردهای گوناگون در محدوده های جغرافیرایی گونراگون 

یه به زمین و سرمایه به کار باالتر از سایر نقاط جمعیتری اسرت ، در شهرها به طور معمول ضریب سرما بیابد

حال توسعه که هم سرمایه کمیاب است، هم زمین و هم نیروی کار ماهر انتخراب در  در شهرها و کشورهای

ضریب مناسب برای عوامل تولید و استفاده از تكنیک های کاربر یا سرمایه بر کامالموردی اسرت و نیراز بره 

 .ارد که با تمامی ویژگی های تابع تولید در آن منطقه سازگار باشدمدل هایی د

 

 

 



 

 

  سکونتی انتخاب مکان .1 

پایین بودن سطح درآمد در کشورهای در حال توسعه موجب می شود که گستره انتخاب خانوارهای کرم 

درآمرد درآمد محدود باشد، به سخن دیگر پایین بودن سطح درآمد آن چنان است که اغلب خانوارهای کرم 

 . عمالحق انتخابی بر مسكن خود و مكان آن در شهر ندارند

 ( تعداد،مساحت زمین و زیربنای کل پروانه های صادرشده برای احداث بنادرمناطق شهری1جدول)

 تعدادکل پروانه نام منطقه
 مساحت مساحت کل زمین

 )متر مربع(
 مساحت زیر بنای طبقات)متر مربع(

 6،526،542 2،324،414 7،213 مشهد

 474157 143542 452 1منطقه

 774767 341453 1،436 2منطقه

 141351 74134 544 3منطقه

 154756 16314 541 4منطقه

 141644 75364 452 5منطقه

 14746 44544 217 6منطقه

 414361 122527 544 7منطقه

 124156 261464 334 1منطقه

 1279196 44524 1،243 9منطقه

 542975 224533 637 14منطقه

 259615 149974 415 11منطقه

 1274514 441476 727 12منطقه

 161593 32372 43 منطقه ثامن

: 1391 -شرهرداری مشرهد -ماخذ:آمار استخراج شده توسط مدیریت آمار تحلیل اطالعات از سامانه سرا

11 

نوع استفاده در مناطق ( تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا به تفكیک 2جدول)

 شهری

 مسکونی نام منطقه
مسکونی 

 تجاری
 آموزشی صنعتی تجاری

بهداشتی و 

 درمانی
 جمع سایر

 2212 31 2 1 114 242 313 1111 مشهد



 

 

 132 4 1 4 4 1 22 114 1منطقه

 1421 14 4 4 9 11 21 919 2منطقه

 341 4 4 4 4 1 22 124 3منطقه

 314 1 4 4 4 2 14 129 4منطقه

 132 19 4 4 31 1 22 331 5منطقه

 242 4 4 4 1 1 12 224 6منطقه

 311 2 4 4 11 12 31 144 7منطقه

 231 1 4 4 4 13 21 291 1منطقه

 1213 4 4 4 4 21 32 1112 9منطقه

 132 14 4 1 2 23 3 314 14منطقه

 113 2 1 4 4 3 23 342 11منطقه

 222 3 4 4 32 43 24 311 12منطقه

 13 4 4 4 4 11 4 29 منطقه ثامن

 آمار مربوطه به تجاری شامل کاربری های اقامتی و اداری نیز می باشد.

: 1391 -شهرداری مشهد -ماخذ:آمار استخراج شده توسط مدیریت آمار تحلیل اطالعات از سامانه سرا

11 

مری شرود. خدمات، نه تنها در داخل یک شهر، بلكه بین شهرها و مناطق شهری بررسری : دولت نقش .5

تمرکز فعالیت های تولیدی در یک فضا باعث تغییرکارایی تولید، توزیع کاال و خدمات در آن فضا می شرود. 

وظیفه اقتصاد دانان شهری این است که تعیین کنند: آیا تمرکز در یک فضا مفید و اقتصادی اسرت یرا خیرر؟ 

ادی زنان، سهم زنان در نیروی کار شهری، همچنین بررسی هایی درباره بازار کار، سطح اشتغال، پایگاه اقتص

میزان در آمد در محله های شهری، نابرابری میزان درآمد گروههرای شرهری ونقرش بخرش هرای صرنعتی، 



 

 

خدماتی، فرهنگی و توریستی در اقتصاد شهری صورت می گیردبا وجود آن کرره در کشررورهای در حررال 

، اما این دخالت ساختن مدل هرای مناسرب بررای  توسعره میزان دخالت دولت در توسعه شهری زیاد است

توسعه شهری را تسهیل نمی کند، زیرا در عرمل قردرت اجررایری دولرت و میزان همراهنگی برین دسرتگاه 

های مسوول بسیار کمتر از آن است که برای تحقق هدف های طرح توسعه شهر مورد نیاز است . از سروی 

برنامه های توسعه شهری و گروه های مختلرف یكسران نیسرت .  دیگر میزان اعمال قدرت دولت در اجرای

دولت بر چگونگی عملكرد بازارهای غیر متشكل و غیررسمی چه بازار مسركن ، برازار کرار ، برازار خررده 

 شرهری، مشركالت و مسائل حل برای .فروشی و تجارت غیر رسمی نظارت و قدرت اجرایی چندانی ندارد

هر دو کاربرد دارند. مسائلی مانند در آمد، تورم، بیكاری، هزینه های دولتری،  کالن و خرد اقتصاد های نظریه

صادرات و واردات در سطح یک شهر یا مناطق شهر اقتصاد کالن را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در 

ر صورتی که مسائل واحدهای کوچک مانند کارخانه و خانوار درشهر از طریق اقتصاد خرد مورد بررسی قررا

می گیرد. شناخت نظریه های اقتصاد خرد وکالن برای توضیح حقایق شهری پایه و اساس است، ولی دامنره 

استفاده از این نظریه ها برای توضیح حقایق شهری محدود است زیرا مسائل شهری زیادی در اقتصاد شهری 

در صورتی که نظریره هرای  وجود داردکه امكان بررسی آنها بدون در نظر گرفتن فضا و فاصله وجود ندارد،

اقتصاد خرد و کالن برای توضیح حقایق اقتصادی آنها را در نظرر نمری گیرنرد. در ضرمن اقتصراد کرالن در 

در علرم .بررسی مسائل چند جانبه ای مانند اشتغال، در آمد و تولید برا محردودیت نظریره ای مواجره اسرت

های اقتصادی به کار گرفته شود، نه اینكه شهر اقتصاد شهری سعی می شود برای توضیح مسائل شهری، ابزار

را در مطالعات اقتصادی وارد کنند. اقتصاد شهری بر خالف علم اقتصاد مجرد، به کارگر به عنوان یک عامرل 

تولید کننده نگاه نمی کند بلكه او را به عنوان یک مصرف کننده ، یک رای دهنده،فردی که موجب شرلوغی، 

و باالخره فردی که درگیر مسائل ومشكالت شهری است می نگررد. اقتصراد  موجب آلودگی محیط می شود

از دید اقتصاد شهری در .شهری هم مسائل بین شهری وهم مسائل درون شهری را موردبررسی قرار می دهد

تجزیه وتحلیل مسائل بین شهری، عالقه مندیم که بدانیم علل پیردایش شهرچیسرت؟ چررا شرهرها رشرد و 

نند؟ چرا رشد شهری در دوره ای از تاریخ سریع تر شده است؟ آیا رشرد شرهر نشرینی در توسعه پیدا می ک

جوامعی از نظر اقتصادی وابسته اند مثل کشورهای پیشرفته اند؟ آیا رقابتی بین شرهرها وجرود دارد؟از دیرد 

اسرتفاده از درباره زمرین و :اقتصاد شهری در مورد مسائل درون شهر این سئواالت مورد توجه قرار می گیرد

آن چگونه تصمیم گرفته می شود؟ آیا امكان بوجود آوردن یک سیستم حمل و نقرل مروثر و مفیرد در یرک 

منطقه شهری وجود دارد؟ اثر تمرکز افراد در یک منطقه بر روی فقر و آلرودگی محریط چیسرت؟ آیاحاشریه 

به صورت متوازن، یرک  نشینی فقط مختص جوامع توسعه نیافته است؟در نگرش اقتصاد جدید شهری، شهر

هسته ای و بدون توجه به سیاست بخش عمومی و عملكردهای اقتصاد آزاد وقیمت ها در مسئله ساختمان و 



 

 

 ترربن مترراکم عنروان بره شهرها .بهای زمین) که همه از روند بازار رقابتی تبعیت می کنند(مطالعه می شوند

بین شهروندان در قالب شبكه های مشارکت مردنی،  را بیشتری همكاری و تعامل زمینه انسانی، جوامع شكل

از جمله انجمن های همسایگی، باشگاه های ورزشی، انجمن های خیریه، تعاونی ها و مواردی از این قبیرل 

را ایجاد می کنند. این شبكه ها موجب تسهیل ارتباطات و جریان اطالعات می شوند و از این طریق زندگی 

بل با یكدیگر و با مدیریت شهری به صورت بالقوه و بالفعل به عضویت شبكه در مناطق شهری و تعامل متقا

ی اجتماعی گسترده شهری درمی آیند که میزان و سرازوکارهای ایرن تعرامالت نقرش مهمری در اقتصراد و 

مدیریت شهری ایفا می کند. مشاهدات کلی از وضعیت شهرها در کشورهای در حال توسعه حاکی از کمبود 

دمات شهری است. اگرچه در کشورهای پیشرفته و خصوصاً در شهرهای بزرگ ایرن کشرورها قابل توجه خ

نیزمشكل ارائه خدمات شهری مشاهده می شود، اما وضعیت این کمبودها در زمینه هرای مختلفری از جملره 

 زیرساخت های اولیه شهری مانند سیستم حمل و نقل، توسعه معابر عمومی و خیابانها، خدمات بهداشرتی و

 جوامع در دیگری متعدد موارد  آموزشی، فراهم نمودن فضای سبز و محیط زیستی مناسب، فاضالب شهری

ائره شرده بره ار خردمات میرزان داده نشران هرا برسری. است تر بحرانی کیفی و کمی نظر از توسعه حال در

 .ن بروده اسرتشهروندان در قالب کاالها و خدمات عمومی شهری، کمتر از میزان مطلوب و سطح کرارای آ

عوامل مختلفی در عدم کارایی موجود دخالت دارند که از جمله مهمترین انها می توان به موارد زیرر اشراره 

 :کرد

ناتوانی سیستم اداری شهری در اخذ مالیات یا عوارض به گونه ای که بتوان منابع بیشتری را به ارائه -1

وضع مالیات یا عوارض، به گونه ای که ارائه نبود قوانین مناسب برای -2.خدمات عمومی اختصاص داد

فقدان یا نقصان قوانین الزم برای استقراض -3.خدمات را در حداقل قابل قبول و مطلوب امكان پذیر سازد

به گونه ای که که شهرداری ها بتوانندمنابع مالی الزم به اندازه کافی را برای ارائه خدمات عمومی در 

 .توسط دولت به شهرداری ها  تخصیص منابع مالی به اندازه کافی  عدم-4.حدمطلوب تجهیز نمایند

کارا     -6.نبود ظرفیت های الزم برای تولید و ارائه کاالها و خدمات عمومی از نظر فنی و تكنیكی-5

نبودن تولید کاالها و خدمات یكی از مسائل مهم در سراسر جهان ایجاد منابع کافی در آمد و تامین هزینه 

هری است. از سوی دیگر، رفع بسیاری از ناکارامدی های مربوط به ارائه خدمات شهری در گرو خدمات ش

ریزی در سطح شهر یكی از حوزه های مهم برنامه ریزی اقتصادی و   برنامه ریزی شهری خواهد بود. برنامه

جاری و با رفاهی محسوب می شود. تخصیص منابع با اهداف خاص و تحت تأثیر دیدگاه های اثباتی و هن

های مربوط به اجرای این قبیل طرح ها در دو -هزینه .هدف حداکثر سازی رفاه اجتماعی انجام می گیرد

 :گروه قابل طبقه بندی هستند

 



 

 

 افزایش هزینه های مالی شهروندی برای تأمین مالی اجرای طرح ها از محل منابع شهروندان-7

ثرات تزاحمی )در خصوص کاالهای عمومی افزایش رقابت برای بخش خصوصی و احتمال بروز ا-1

 )محدودیت های کاربری زمین )در نتیجه اشغال زایی توسط طرح های مذکور-9)غیر محض

ازاین رو در تدوین برنامه، طراحی و اولویت بندی طرح های شهری، وارد کردن هزینه های فوق در کنار 

بنابراین تعیین هزینه های اجتمراعی و منرافع اجتمراعی  .منافع مورد انتظار، از اهمیت باالیی برخوردار است

طرح های مورد نظر، دو بعم مهم و اصلی در مدیریت و برنامه ریزی شهری محسوب می شوند. کره اغلرب 

تكنیرک هرای متفراوتی  این قبیل طرح ها کار دشواری است تعیین و تخمین منافع اجتماعی ناشی از اجرای

هرها وجود دارد. برای تأمین اهداف مورد نظر چنین برنامه هرایی الزم اسرت برای تهیه برنامه ها در سطح ش

که این طرح ها با درنظر گرفتن نظرات شهروندان تهیه شوند. در غیر اینصورت افراد نسبت به برنامه ها بری 

طررح  عالقه بوده و تمایلی به مشارکت در این قبیل برنامه ها نخواهند داشت. حضور افراد در فرآینرد تهیره

های توسعه می تواند بر افزایش کیفیت طرح موثر بوده و اجرایی شدن آن را تضمین نمایدو به این ترتیب از 

  صرف هزینه های عمرانی گزاف و بی فایده و چند مرتبه کاری اجرای پروژه ها بكاهد. 

 توسعه اقتصاد شهری و نقش شهروندان

مواجه شود امكان خدمت رسانی در شان شرهروندان اگر پرداخت عوارض از سوی شهروندان با مشكل  

میسر نخواهد شد. تا زمانی که منابع مالی پایدار نباشد نمی توان خدمات مورد نیراز شرهروندان را بره نحرو 

احسن فراهم نمود. مدیران شهری بایستی یک تعادل و توازنی را در دخل و خرج کالنشهر ایجاد کنند. اگرر 

ای دنیا در زیبایی، فضای شرهری دلنشرین، امكانرات مناسرب و خردمات شرهری می بینیم بسیاری از شهره

مطلوب به عنوان الگو مطرح هستند، دلیل آن بیش از هر چیز مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شرهر 

دولرت و نهادهرای  "استشهروندان و ساکنان یک شهر به عنوان رکن اصلی یک شهر و یكری از سره ضرلع 

از حق و حقوقی در شهر برخوردار هستند. شرهروندان بره  "مردم"و  "یت شهری)شهرداری(مدیر"، "دولتی

نوعی وارثان اصلی و زیست کنندگان شهر هر روزه از امكانات و خدمات مختلف شهر بهره مند می شوند و 

ا طبیعی است که بخشی از هزینه های اداره شرهر را بسردازنرد. اگرچره در بسریاری از شرهرهای برزرگ دنیر

شهروندان سهم زیادی در چرخه اقتصادی شهری دارند و به نوعی خود را ملزم به مشارکت مالی در اقتصاد 

شهر می کنند اما این مهم بنا به دالیل مختلف نمی تواند در کوتاه مردت بصرورت کامرل در ایرران اجرایری 

وجود ندارد هاعی در کالنشهر به عبارتی هنوز بسترها و فضای الزم برای دریافت مالیات و عوارض واق.شود

و مدیران شهری با حساسیت و البته در نظر گرفتن مسائل مختلف سعی در ترغیب شهروندان در مشرارکت 

ارائه خدمات مناسب به شهروندان در زمینه های مختلرف، ماننرد تجهیرز و  .در تامین هزینه های شهر است

انند جمع آوری زباله ها و نظافت معرابر، توسرعه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، ارائه خدمات شهری م



 

 

فضاهای سبز شهری، رسیدگی به کیفیت معابر و توسعه و ایمن سازی آن ها و ده ها مرورد دیگرر از جملره 

است که انجام آن ها برار مرالی زیرادی هادر کالن شهر بویژه نیازهای ضروری شهروندان برای ادامه زندگی 

 .برای شهرداری دارد

 ی مدیریت وبرنامه ریزی ونظارت بر خدمات شهریفعالیتها

 میزان واحد شرح ردیف

 324/116/719/3 متر مربع *سطح رفت وروب به روش مكانیزه 1

 224.425/451/13 مترمربع *کل سطح رفت وروب به رو ش سنتی 2

 745.17/336/174 متر مربع *کل سطح رفت وروب شده 3

 74 دقیقه معابرمیانگین زمان مانده زباله در  4

 274 دستگاه تعداد خودروی حمل زباله 5

 356/3 چشمه تعداد سرویسهای بهداشتی عمومی 6

 *بصورت تجمعی روزانه می باشد

 91:46شهرداری مشهد –ماخذ :مدیرت برنامه ریزی ونظارت بر امور خدمات شهری 

شهروندان در مرورد درآمردها و هزینره شهرداری با شفاف سازی امور و اطالع رسانی به موقع و دائم به 

های اداره شهر، توانسته است سهم شهروندان را در اقتصاد شهر توسعه دهد. پرداخت جوایز خوش حسابی 

و تخفیف عوارض و دیگر مشوق ها نیز برخی از اقداماتی بوده که در راستای تشرویق و ترغیرب پرداخرت 

ردهای فرهنگ سازی و آموزشی، ترالش شرهرداری عوارض صورت گرفته است. همچنین در راستای رویك

 .متوجه فرهنگ سازی و آموزش بیشتر شهروندان در ارتباط با نقش آنها در توسعه و آبادانی شهر بوده است

شهرداری در دوران مدیریت نوین شهری یكی از اولویت های خود را بهبود خدمت رسانی و ارائه 

ش آفرینی و تحول خدمت رسانی از چشمان تیزبین شهروندان به خدمات با کیفیت دانسته و مطمئنا این نق

دور نخواهد ماند و مردم با مدیریت شهری در جهت تامین هزینه های شهر، همكاری بیشتری خواهند 

 .داشت

نكته دیگری که در این نوشتار می توان بدان اشاره نمود این است که علیرغم این که برخی از شهروندان 

، پرداخت عوارض شهرداری را از ضروریات زندگی شهری نمی دانند و عوارض مربوطه را ترا زمرانی کره 



 

 

شهرداری با سعه صدر و  اما ;مجبور نشوند پرداخت نمی کنند و برای این کار نیز توجیه های مختلفی دارند

در مقوله دریافت عوارض، همراهی الزم را با شهروندان داشرته اسرت.  سلیقه ای البته پرهیز از برخوردهای 

مدیران شهری معتقدند بایستی شهروندان خود احساس نیاز کنند تا در اداره شهر مشرارکت داشرته باشرند و 

 .دیریت شودشهر باید به دست گردانندگان اصلی خود اداره و م

 :نقش شهرداریها در توسعه شهری

با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمرامی جوانرب زنردگی  

شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرارگرفتره اسرت و 

ن به دلیل اثرگذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه قرار در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آ

گرفته است و حتی این عامل در بسیاری از کشورهای دنیا شهرها را به سمت جهانی شدن در رقابت شهری 

شهرداری های ایران از این نظر فاصله قابل توجهی با دیگر شهرهای توسرعه  سوق داده است که البته شهر و

 اصرلی عامل ترین مهم اما  دارد اما این فاصله با برنامه های صورت گرفته در حال کاهش است.یافته جهان 

در نبود مدیریت واحد شهری جستجو کرد. اساسا نبود مردیریت واحرد شرهری و می توان  هم را مساله این

یرق مری بخش بخش بودن زیرساخت ها، اهداف توسعه ای را با مشكل مواجه می کنرد و کارهرا را بره تعو

اندازد، این در حالی است که بسیاری از شهرهای حتی آسیایی به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرسراختی 

و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهندرونق اقتصراد شرهر بره ایرن 

بره حسراب مری آینرد و دلیل نقش شهرداری ها را برجسته می کند که شهرداری ها، حكومت های محلری 

عملكرد و فعالیت های آنها به توسعه یا توقف رشد اقتصادی شهرها می انجامد. تامین نیاز شهروندان، فراهم 

کردن خدمات رفاهی و اساساً زیرساخت های که توسط شهرداری ها پایه گرذاری مری شرود، همره و همره 

ه شهرداری ها با تامین نیازهای روزمره مرردم و نهایتا به پویایی اقتصاد شهر منجر می شود، به این صورت ک

زمینه سازی جهت توسعه مراکزی همچون فروشگاههای زنجیره ای ومیرادین میروه وترره برار از یرک سرو 

از نمونره .زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند و از سوی دیگر شغل های مستمر و پایدار ایجاد کننرد

هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی های خوب در این زمینه، سنگاپور و 

به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطالعراتی و  64پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه 

مری به همین صورت  .دانش محور، ادارات مرکزی و منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا تغییر داده اند

سرال شرن  34توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 

های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده انرد  همچنرین برخری از کشرورهای غربری در 

ین المللی و گرروه همین مدت زمانی به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری ب

های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراترر از آن شرناخته شرده 



 

 

با مشكالتی دست به گریبان است. چرا که هماهنگی میان ها اند. اما رسیدن به چنین جایگاهی برای کالنشهر

مواردی از این دست،شهرداری را برای رسیدن به این نهادهای مرتبط با اداره شهر، محدودیت های قانونی و 

نقطه یا تحقق بخشی از این اهداف را با موانعی همراه می کند. در این میان، واگذاری فعالیت هرا بره بخرش 

خصوصی یا به طور کلی مردم، از جمله عواملی است که می تواند توسعه اقتصاد شرهر را حتری در مقیراس 

شهرهای بزرگ اروپایی یا توکیو به دنبال داشته باشد. مشكل اصلی در توسرعه کالنشهرهایی همچون برخی 

اقتصادی شهر، اشتباه ما در تعریف و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی است به عنوان مثال چون ما بره 

ندرت، خدماتی همانند آسفالت کردن معابر و خیابان ها را در قالب یک بسته بلند مدت به پیمانكراران مری 

دهیم و همین مساله بر اجرای دقیق کارها تاثیرگذار خواهد بود. برای زیرسازی هرای مرورد نیراز و اجررای 

آسفالت کاری با یک پیمانكار قررارداد مری بنردیم و بررای نگهرداری آن برا پیمانكراری دیگرر. در حالیكره 

نگهداری آن را در قالب کشورهای پیشرفته کل فعالیت ساخت، خریداری و تامین آسفالت ، اجرا، نظارت و 

قراردادهای بلند مدت به یک پیمانكار می دهند لذا آن شرکت مجبور است که اوال از آسفالت و مواد خوب 

استفاده کند تا در تمام سال های قرارداد، از هزینه های دوباره کاری جلوگیری شود، به همین دلیرل هرم در 

ل کنند که باعث می شود پیمانكاران از یک سو، به کارهرای بیشتر موارد مجبورند به شیوه تحقیق و اجرا عم

تحقیقاتی و توسعه ای متوسل شوند و کیفیت را باال ببرند و از سوی دیگر عالوه بر ایجاد اشتغال، بره رشرد 

 خصوصی اهداف توان می خصوصی بخش های توانمندی به نگاهی چنین تغییر با  فزاینده شهر کمک کنند.

ی ها به خوبی اجرایی کرد. عمر آسفالت در شهرهای مختلف ایران، دو یا سه سال است شهردار در را سازی

سال می رسد و حتی شهرداری هرا قصرد دارنرد  24تا  15اما در کشورهای پیشرفته، عمر این آسفالت ها به 

سال هم برسانند به این صورت که تمرام مراحرل آمراده سرازی ترا سراخت و نگهرداری  34این مدت را به 

سال به یک پیمانكار سسرده می شود و شهرداری هر سال، پولی را با رقمی ثابرت،  24سفالت معابر به مدت آ

بابت این خدمات به پیمانكاران می دهد نه اینكه میزان این پول را بر اساس میزان خرابی پرداخت کنرد، بره 

خدمات از بهترین ها چه در بخش این ترتیب پیمانكاران به دلیل سود اقتصادی خودشان مجبورند در اجرای 

 رشرد ایجراد در موفقیرت فاکتورهرای ترین مهم از یكی  نرم افزار و چه در بخش سخت افزار استفاده کنند.

تصاد شهری،آموزش زیربناهای مدیریتی به مدیران رده باال در شهرداری های کشور اسرت،به ایرن اق فراینده

د با امور کلی و جامع آشنا شوند و مدیران در سطوح پرایین ترر، ترتیب که شهرداران و مدیران ارشد آنها بای

جزییات بیشتر و دقیق تری را بدانند چرا که بسیاری از امور شهری کره اقتصراد شرهر را پویرا مری کنرد، در 

 مباحث مدیریتی مطرح است. 

 

 



 

 

 جدول اقالم عملکردی سازمان عمران

ردی

 ف
 میزان  واحد  شرح

 113/244 تن پخش آسفالت 1

 492/776/1 متر مربع سطح آسفالت پخش شده 2

 424/342 تن تولید آسفالت 3

 432/156 تن تولید مصالح سنگی 4

 126/16 عدد دال 5

 645/5 عدد جدول 6

 551/114 متر مكعب بتن آماده 7

 78:19سایت مدیریت آمار واطالعات شهرداری مشهد –ماخذ :سازمان عمران شهرداری مشهد 

بحث مدیریت شهری، افزایش جمعیت شهری و افزایش مهاجرت از روستاها به شرهرها و بره امروزه در 

تبع آن افزایش شهرنشینی مطالعه کنندگان علم اقتصاد شهری را واداشته است کره همره امرورات اقتصرادی، 

 فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و سیاسی را مورد توجه قرار دهنرد. مشركل اصرلی در پیشربرد اهرداف اقتصراد

شهری نبود مدیریت واحد شهری می باشد. نبود مدیریت واحد شهری و مدیریت جداگانره زیرر سراختها و 

داشتن متولیان مختلف و متعدد برای امور زیر بنایی، اهداف اقتصاد شهری را با مشكالت اساسی مواجه مری 

کشرورها از جملره همرین متاسفانه این مشكل در کشور ما تا به امروز حل نشده است ولی بسریاری از  .کند

سال بیابانها و صرحراها  34کشورهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده می کنیم که در زمانی کمتر از 

را به شهرهای جهانی تبدیل کرده اند و در همین مدت اندك به عنوان مرکز ترانزیت هوایی، دریایی و زمینی 

میانه شده اند. ولی رسیدن بره چنرین جایگراهی بررای منطقه، مراکز گردشگری بین المللی در سراسر خاور 

شهرهای ایران ما مشكل است چرا که نبود مدیریت واحد شهری و وجرود قروانین دسرت و پراگیر و نبرود 

شهرداریها از  هماهنگی میان ادارات و نهادهای مختلف شهرداری را با مشكالت عدیده ای مواجه کرده است

دان و بستر سازی خدمات رفاهی و آماده سازی زیر ساختهای مورد نیاز طریق برطرف کردن نیازهای شهرون

از جمله فروشگاههای زنجیره ای ، میادین میوه و تره بار، پایانه های مسافر بری، ایجاد فضاهای سبز، پارکها 



 

 

و شهر بازی و ... از یک سو باعث بهبود وضع زندگی شهروندان می شوند و از سروی دیگرر باعرث ایجراد 

 .های متعدد به صورت مستقیم و غیر مستقیم می شوند شغل

به طور کلی درآمد شهرداریها به عنوان متولی ارائه خدمات شهری از دو منبع تامین می گردد که عبارتند 

از منابع داخلی و خارجی. منابع درآمد داخلی شامل دریافتی های مستقیم شهرداری از عوارض مستغالت ) 

ارجی شامل درآمدهایی اراضی و امالك ( و درآمد حاصل از عوارض غیر مستغالت است .منابع درآمد خ

است که خارج از سازمانهای شهرداری دریافت می گردد. مانند عوارض آب ، برق، تلفن و نیازمندیهای 

 شهری مشابه ،کارخانه و کمک های بالعوض دولت. 

آئین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداریها را به طبقات مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند  29در ماده 

 از: 

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی. *درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ) درآمدهای مستمر(.*

 درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری. *بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری.*

  .کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی* 

در بهبود اقتصادی شهر می توانند ایفا کنند و با در   در پایان به نظر می رسد که شهرداریها نقش اساسی

نظر گرفتن اقتصاد شهر در تصمیمات شهرداری و واگذاریها به بخش خصوصی به صورت بلند مدت 

 .گامهای مهمی در توسعه شهری می توانند بردارند

 :نتیجه گیری 

زم است تغییر وتحوالتی واثرات آن در محیط های شهری ال)اقتصاد شهری (با توجه به نفوذ این رشته  

شكار شود وشاهد رشد وشكوفایی آبه وجود آید تا دستاورد های این رشته درمدیریت شهری به وضوح 

و مشكالت ومعضالت شهرهای کشور از جمله فقر،سكونت گاه های  باشیم شهرها به رویكرد جدیدی 

غیررسمی،ترافیک و..... به حداقل کاهش یابد ومحیطی سالم وپیشرفته را شاهد باشیم ودرجهت توسعه 

پایدار شهرهای کشور که یكی از مهمترین بحث های روز برنامه ریزی شهری می باشد،حرکت کنیم.وجود 

استفاده ازتجربیات نظری وتجربی علم اقتصاد شهری ونقشی که این علم می  پتانسیل های موجود برای

تواند در تعیین مسائل شهرها وچاره جویی این مسائل به عهده گیرد،اهمیت این رشته رانشان می دهد.این 

باید در کشور ما به خوبی شناسایی شود به طوری که مدیران شهری وسیاست گذاران وبرنامه ریزان  رشته 

 ش های مختلف به خوبی از فایده وسود های این رشته آگاهی یابند.بخ
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