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  چکیده
 شهرها روزافزون یگذارهیسرما و عمرانی نیازهای پاسخگوی حاضر حال در هایشهردار درآمدی منابع

 منابع از استفاده و مالی بازارهای به شهرداری جویبار ژهیبه و، هایشهردار آوردن روی رو این از. نیست

تحلیلی  -مقاله به روش توصیفی. رسدیم نظر به ضروری مالی منابع تجهیز منظور به خصوصی بخش

 یو برا دیاستخراج گرد باریشهر جو یشهردار یمورد نیاز از منابع اسناد مال هایهاز داد ی. بخشباشدیم

دهد که ا نشان میهنتایج حاصل از بررسی.دیاستفاده گرد یاکتابخانهو  یاز منابع اسناد گرید یبخش

 و صدور تراکم فروش طریق از آن از توجهی قابل درصد که دلیل این به هایشهردار درآمد همواره

 کسری به دوره رکود در و شده نوسان دچار رونق و رکود یهادوره در ،شودیم حاصل ساخت پروانه

 هایپروژه تأمین مالی منظور به پایدار و مطمئن درآمدی منبع یافتن لذا. انجامدیم شهرداری بودجه

 کنونی بدنه ضعف دلیل به طرفی از و .است برخوردار ایالعاده فوق اهمیت از شهری زیرساخت

 به را مربوطه وظایف نتواند که است گردیده باعث و کارآمد متخصص نیروهای فقدان و هاشهرداری

 دلیل به بنابراین .نماید ایفا نیز را ودخ مدیریتی وظایف این بر و عالوه داده انجام مطلوب و مناسب طور

 امور در شهرداری شدن و درگیر هانهیهز افزایش خدمات، گونهنیا ارائه مطلوبیت میزان بودن پایین

 یسازیخصوص یا و یگریتصد کاهششهری،  یزیربرنامه و مدیریت وظایف انجام جای به و اجرایی

 در هایشهردار فعالیت و وظایف سطح ارتقاء و خدمات هارائ وری افزایش بهره جهت راهکاری عنوان به

 .گردد مطرح شهری مناسب مدیریت ارائه جهت
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 مقدمه -1

یکی از دالیل شاید این  است و همچنان روبه افزایش جهان سراسر در شهرها به و وابستگی یبستگدل

 این دالیل همچنین یکی از دیگر و کنندیم زندگی شهرها در بیشتری افراد با گذشته، مقایسه در هک است

. است کرده پررنگ را شهرها اهمیت شدن، جهانی و مالی ییتمرکزگرا به گرایش تازه که است

 و ندباشیمرقابت  حال در المللنیب صحنه در که هستند شهرها این که است آن معنای به یسازیجهان

 سطوح به و استانی مرکزی یهاحکومت از مسئولیت و قدرت واگذاری به انجامدمی مالی ییاگرتمرکز

 کندیم هارساختیزو  خدمات از وسیعی دامنه مسئول را هاآن امر این و شودیم هایشهردار و یمحل

 .(39: 1931)ایراندوست، کیامرث، امینی، امین، 

 از نوعی بیانگر عمالً جهان کشورهای از بسیاری در نظری لحاظ به (هایشهردار) شهری مدیریت

 با مرتبط هایحوزه تمامی تصدی هاشهرداری محلی، مدیریت حاکمیت نوع این در. است محلّی حاکمیت

 البتّه. است مستقل محلّی و پایدار درآمدهای بر متکی مدیریتی چنین .دارند بر عهده را شهری مدیریت

 های هزینه و همچنین بپردازد را شهر سطح در خود های فعالیت های هزینه است موظف هم دولت

 اتخاذ با همزمان ایران تأمین کند در قرارداد ملّی حاکمیت نهاد عنوان به آن مسئولیت دایره در که را اموری

 گرفت قرار دولت کار دستور در این مضمون با سیاستی، 1931دهه اواسط از ساختاری تعدیل های سیاست

 به و کنند کسب درآمد بسنده خود صورت االمکان به حتی باید عمومی های سازمان و دولتی ادارات که

 در و گذاشت کاهش به رو هاشهرداری به دولتی هایکمکترتیب  بدین. بپردازند خود های هزینه تأمین

 به 1930 سال در درصد 01 حدود از دولتی هایکمک سهم شهرهای بزرگ، خصوص به ایران شهرهای

 .(179 :1911مجتبی، رفیعیان، کاهش یافت )سرخیلی، الناز،  1933 سال در درصد 92

 دیگر و مرکزی دولت از لیانتقا محلّی، وجوه یهااتیمال طریق از را نیاز این از بخشی هاشهرداری

 عمرانی و یگذارهیسرما نیازهای تمام تواندینمدرآمدی  منابع این اما .کنندیم برآورده شانیدرآمد منابع

 بخش با مشارکت و مالی بازارهای به هاشهرداری روی آوردن رو این از .دهند پوشش را هاشهرداری

 .(992 :1911)آبگون، امید،  رسدیم نظر به مالی ضروری منابع تجهیز منظور به خصوصی

 و قانونی نهادی مناسب سترب فقدان و یکسو از مالی بازارهای نیافتگی توسعه دلیل به ایران در متأسفانه

 با. اندنبودهمالی  بازارهای امکانات از مناسب یریگبهره به قادر کنون تا هاشهرداری حوزه، این در الزم

 یهاشهرداری بررسی تجارب کشور، یهاشهرداری در مالی بازارهای از استفاده تجربه بودن جوان به توجه

 .(100 :1911اصفهانی و همکاران، نصر) باشد راهگشا و اراهنم میتواند حوزه این در کشورها سایر

 

 



 

 

 های نظریدیدگاه -2

 :شهری یهاخرده نظامدایره  -2-1

 خرده نظام خدمات شهری: .2-1-1
 از:  اندعبارتخدمات این خرده نظام به مدیریت شهری  -

ها، ها و فضاهای شهری، گردآوری زباله، کشتارگاهخدمات بهداشتی همچون رفت و روب گذرگاه -

 ی؛طیمحستیزهای با آلودگی شور خانه و مبارزهگورستان و مردهاداره 

ها و فضاهای سبز، فضاهای ون اداره و سرپرستی کردن از پاركخدمات رفاهی و تفریحی همچ -

 های نمایش و ... ؛فرهنگی تفریحی همانند سینماها و سالن

 ا و ... ؛هی مسیلروب یالنشانی و خدمات ایمنی، خدمات حفاظتی و ایمنی، آتش -

 .(121 :1931)بخشی، حمید، ترافیکی،  اداره و مدیریت بر آنارائه خدمات  -

 خرده نظام خدمات عمومی: .2-1-2
خدمات آموزشی بهداشتی،  اش تأمین و ارائه خدمات، همچونخرده نظام خدمات عمومی که وظیفه -

مستقر در سطح ی هاسازماندرمانی و ورزشی در سطح شهرهاست و به صورت بخشی و توسط ادارات و 

از: سازمان  اندعبارتعناصر ارائه خدمات عمومی در سطح شهرهای ایران  نیترمهمگیرد. شهر انجام می

آموزش و پرورش، سازمان بهداشت و درمان، سازمان تربیت بدنی، اداره صنایع و بازرگانی، نیروی انتظامی 

خود به طور کامالً مستقل و مجزا از  و دادگستری. عناصر مذکور در تأمین و ارائه خدمات مربوط به

ها در حد رابطه دو نهاد موازی و دارای جایگاه قانونی و تشکیالتی شهرداری عمل کرده و روابط بین آن

 . ( 923  ،1919)سعید نیا، احمد،  مشابه است

 خرده نظام اقتصادی و مالی: .2-1-3
الی سیستم مدیریت شهری را بر خرده نظام اقتصادی و مالی که وظیفه تنظیم و نظارت بر عملیات م -

منابع درآمدی، تنظیم هزینه بر حسب موارد مصرف  حسب برعهده دارد و شامل تأمین بودجه، تنظیم درآمد 

و حسابرسی مالی است. امور مالی نظام مدیریت شهری، وابسته به دو بخش بودجه دولت مرکزی، 

 .(97: 1971کشور،  )سازمان امور استخدامی استدرآمدهای محلی و عوارض شهری 

 وظایف شهرداری -2-2

، به وظایف شهرداری اختصاص یافته است و به 1992تیرماه  11فصل ششم قانون شهرداری مصوب »

 موجب مصوبات بعدی، الحاقاتی به آن اضافه و یا حذف شده است.

یا  ها، دوایر دولتی وسال از این مصوبه بسیاری از وظایف به سازمان 01در حال حاضر، با گذشت 

وظیفه بوده که اکنون  09انجام شده، شهرداری دارای  یبندمیتقسبخش خصوصی واگذار شده است. در 



 

 

وظیفه به طور مشترك توسط شهرداری و ادارات  7پذیرد. آن توسط خود شهرداری انجام می %21کمتر از 

ست. در مورد وظایفی شده ا واگذاروظیفه نیز به ادارات دیگر یا بخش خصوصی  90شود و دیگر انجام می

 کتابخانه اشاره کرد. سیتأستوان به پذیرد میکه به طور مشترك توسط شهرداری و دیگر ادارات انجام می

دهند. در وزارت ارشاد اسالمی و کانون پرورشی کودکان و نوجوانان انجام می این وظیفه را اکنون دو نهاد

رق اشاره کرد که به وزارت نیرو واگذار شده است و نیز توان به تأمین آب و فاضالب و بمورد سوم نیز می

 (.192: 1912تأسیس پرورشگاه و نوانخانه که به سازمان بهزیستی انتقال داده شده است )رضویان،

 

 روش تحقیق  -3

بدین معنا که توصیف و تفسیر  .است تحلیلی -توصیفی روش روش بکارگرفته شده در این تحقیق،

وضع موجود، مقدمه ای جهت تحلیل بعد از آن می باشد. روش گردآوری شرایط و روابط و مطالعه 

اطالعات، هم بر اساس مطالعات کتابخانه ای و هم اسناد مالی و برنامه های اجرایی شهرداری جویبار می 

 این موضوع به یک گروه از داده های کمی نیازمنده بوده، که برای انجام اینکار آماری برای تحلیل باشد.

 .شهرداری شهر جویبار استخراج گردید ساله 11 منابع اسناد مالی از نیازهای مورد هاز دادبخشی 

 

 محدوده مورد مطالعه  -4

 فضای در موجود انسانی و اقتصادی و طبیعی یهاداده از یامجموعه شهر با یک جغرافیایی موقعیت

 استان یاجلگه از نواحی ساحلی وشهرستان جویبار  .شودیم مشخص یافته تکوین آن در شهر که یاهیناح

این . معتدل هوای و و آب مناسب خاك با خیزاست. دشتی حاصل شده واقع سرسبز یامنطقه در مازندران

 از که است شده واقع شمالی عرض 93 ، 91، 91 و مبدأ النهارنصف از شرقی طول 09 ،02 ،29 مابین شهر

 پشت پایین روستای به شرقی جنوب و شرق از ،شهرقائم نشهرستا به جنوب از مازندران، دریاچه به شمال

. شودیم محدود بابلسر شهرستان انتها به در که میستان و بیزیکی روستای به غرب طرف از و ساری و

 مرکز با زمینی جاده  طریق از و باشدیم لومترمربعیک 11 آن وسعت و متر 3 آزاد دریاچه سطح از آن ارتفاع

 فاصله کیلومتر 901 تهران تا و کیلومتر 12 مازندران دریاچه کیلومتر، 91 شهرقائم کیلومتر، 91 استان

 در این شهر شهرداری دایر گردید. 1929در سال  (.19 :1939 ،، احمدصحرائی)دارد



 

 

 
 (نگارندگانشهرستان جویبار در استان مازندران )تهیه شده توسط  -1شکل 

 بحث -5

 هایشهردار یالم تأمین در موجود مشکالت و هاچالش -5-1

ی مبدل شدند و برابر با قانون ردولتیغدر پس از انقالب اسالمی به یک نهاد عمومی  هایشهردار

هزینه و درآمدها بدون  نیتأمبه تصویب مجلس شورای اسالمی رسید،  1939که در سال  هاییخودکفا

یک  عنوانمروز شهرداری به دریافت کمک از دولت بر عهده شهردرای ها قرار گرفت. از آن زمان تا به ا

ی بایستی برابر با بودجه شهردار. به این ترتیب که هر باشندیمنهاد درآمد و هزینه در حال انجام فعالیت 

، به وصول عوارض و بهای خدمات رسدیممصوبی که در هر سال به تصویب شوراهای اسالمی شهرها 

یی که در طرف هانهیهزو  هاپروژهموده و برابر با ، مبادرت ندهدیمی درامد را تشکیل هاسرفصلعمده که 

 هایشهرداردرصد از درآمد  11تا  71مقابل بودجه تعریف گردیده، مبادرت به هزینه نمایند. در حال حاضر 

ی است که اگر چنانچه اگونهو این نقطه اتکا به  ردیگیماز محل عوارض و جریمه بخش ساختمانی صورت 

 مشکلبا  هایشهرداری روی دهد، درآمد سازساختمانو  وسازساختکلی در بخش ایراد و مش نیترکوچک

روبرو خواهد شد. به طوری که در چند سال گذشته با توجه به کاهش صدور پروانه ساختمانی، بیشتر 

گفت هم اکنون از  توانیم. به عبارت دیگر، انددهینگردبودجه هم  111موفق به محقق ساختن  هایشهردار

مقدار هم از  نیکه ا باشدیمدرصد آن از محل درآمدهای پایدار  11، شاید هایشهرداردرصد در آمد  111

. بنابراین با پیگیرهای و باشدیممحل عوارض نوسازی و کسب و پیشه، وسایل نقلیه و خرید و فروش 

دولت در  ئتیه ی پایدار شهرداری در وزارت کشور تدوین گردیده و دردرآمدهامطالعات متعدد، الیحه 

در بحث درآمدهای پایدار تا حدودی  هایشهردارکه در صورت تصویب، مشکالت  باشدیمحال بررسی 

راهگشا خواهد شد. اگرچه که بخش دیگری از درآمدهای شهرداری که از سال گذشته آغاز شده است، در 

درصد مقدار مالیات بر ارزش  9، زیرا از باشدیمزمینه گرفتن عوارض از دریافت مالیات بر ارزش افزوده 



 

 

در نظر گرفته شده است که این منبع نیز یکی از منابع درآمدی پایدار  هایشهرداردرصد سهم  0/1افزوده، 

 . (103: 1931)بخشی، حمید،  دیآیمشهری بشمار 

:از است عبارت کرد اشاره آن به توانمی که چالش برانگیز مواردی نیترمهم

در امور مدیریتی همه جانبه  استقالل نبود و دولت به شهرداری گیوابستبحث تمرکز و   -0-1-1

هاشهرداری

بازارها این یافتگیتوسعه عدم و مالی بازارهای به دسترسی عدم -0-1-9

 روند و بوده بیشتر هیسرما بخش نقدینگی باشد، تر کامل و ترافتهیتوسعه اقتصادی مالی بخش چه هر

 یک بال دو مثابه به اقتصادی هر سرمایه بازار و بانکی بخش .ردیگیم خود به بیشتری سرعت رشد

 عنوان به ایران که دهندیم نشان آماری یهاتیواقع .است ناممکن پرواز هاآن از کیهر  بدون که اندپرنده

 در هیسرما و انداز پس تشکیل از مطلوبی نرخ به دستیابی در مناسبی عملکرد از ،توسعه حال در کشوری

  .دارد یاافتهینتوسعه مالی سیستم و نبوده برخوردار جهانی ارهایمعی با مقایسه

 آن بر یهاجانب همه کنترل دولت که است محور بانک کامالً بازاری حاضر حال در ایران مالی بازار

 .باشدیم محروم منابع بهینه تخصیص از بازار این لذا ستین برخوردار مناسبی ساختار از هنوز و دارد

 بخش مالی نیازهای تأمین و اندازهاپس تجهیز در را مالی بازارهای عمل دامنه و نقش خصایص این

 .ساخته است مواجه جدی مشکالت و تنگناهها با اقتصادی مختلف

 نبودن قوانین و مقررات روزبه -5-1-3

یی که امروز هاتیفعالو مقدار زیادی از  باشدیمگذشته  قرنمینقوانین و مقررات موجود مربوط به 

. برای نمونه باشندینمها قانون و مقررات خاصی ، برای آنباشندیمدر حال انجام آن  هایردارشه

. ولی از اعتبار و نیز قوانین باشندیمهم اکنون در حوزه خدمات، در حال انجام کار و فعالیت  شهرهاکالن

، در صدد تحقق مدیریت شدهنجامای هایریگیپو  هاتالش. در این راستا با باشندینم مندبهرهمربوط به آن 

توانایی انجام  هایشهردارو کارها نماییم که  هاتیفعال. یعنی اقدام به یک سری از میباشیمواحد شهری 

 .(39: 1931)ایراندوست، کیامرث، امینی، امین،  ها را دارندآن

 :در امور اجرایی و منابع یگرایتمرکز -0-1-2

های ها و قابلیتدار در گرو توجه همه سو نگر به توانای و سرزمینی پایبدون شک توسعه منطقه

 و ترین اقداماتمتفاوت مناطق و نواحی است. در راستای نیل به حکمرانی خوب شهری یکی از اصلی

رسیدن به ساختاری  باشد.ها در سطح سرزمین میتالش در جهت رفع تمرکزگرایی و قطبی شدن فعالیت

 بد:طلغیرمتمرکز اقدامات زیر را می



 

 

ها از سطح ملی به سطوح شهری و از تلیبرای ارزیابی و واگذاری تصدی مسئو کاراایجاد چارچوبی  -

 ؛سطح شهر به سطح محالت

، و افزایش یمدی شفاف و قابل ارزیابی و حمایت از توسعه اداری، فنآتبادالت مالی و نظام در -

 ؛مدیریتی هایتوانمندی

 نبود درآمدهای پایدار -5-1-5

درصد از  91از سوی هیئت دولت،  هایشهرداراه به تصویب الیحه درآمدهای پایدار رویهمرفته با نگ

ی هاییداراو  منابعدرصد از راه  91درصد از سوی دولت و  91ی شهرداری از سوی مردم، هانهیهزهمه 

باید در  هایشهرداری فراهم شود و این نقطه هدفی است که گذارهیسرمامشارکت و  بخششهرداری از 

 .(19: 1931)حاتمی، بهرام،  ت وصول به آن حرکت نمایندجه

 

 هابرای شهرداری مالیمنابع  تأمین راهکارهای -5-2

 نبود زمینه این در مشکل نیترمهم اما دارد نیاز مهم این به دستیابی برای مهمی ابزارهای به شهرداری

 شرکتی حاکمیت اصول ایترع عدم و مناسب مدیریتی سیستم فقدان دلیل به موجود منابع درست مدیریت

 شرکتی، حاکمیت برقراری .باشدیم سرمایه بازار به خصوص افتهیتوسعه مالی بازارهای به دسترسی عدم و

 یاری سرمایه جدید بازارهای به دسترسی و هااعتماد آن جذب و جدید هیسرما جذب در را شهرداری

 .گرددیم خارجی هیسرما جذب افیت باعثشف برقراری دلیل به شرکتی حاکمیت حضور همچنین .دینمایم

 منابع بهینه تخصیص به منجر (سرمایه بازار مخصوصاً) افتهیتوسعه مالی بازار یک وجود دیگر سوی از

 وابستگی قطع به تواندیم کارا مالی بازار یک حضور همچنین .گرددیم هزینه کمترین با تجهیزات و

 نیتریاساس که نمود عنوان میتوان خالصه به طور بنابراین .نماید کمک آن استقالل و دولت از شهرداری

 شرکتی حاکمیت و پویا و کارآمد مالی بازار به دستیابی هاتنگنا این از رفتبرون برای شهرداری راهکار

 .(310: 1911)مهربانی، فاطمه،  دانست

 خصوصی بخش مشارکتراهبرد  از یریگبهره -5-2-1

 می انتظار )که هایشهردار به دولت وظایف از برخی ذاریواگ همراه به شهری جمعیت سریع رشد

 مالی نیازهای شدید افزایش موجب ( شود واگذار هایشهردار به نیز بیشتری وظایف آینده در رود

 دولت از یانتقال وجوه ،محلی یهااتیمال طریق از را نیاز این از بخشی هاشهرداری. است شده هایشهردار

 نیازهای تمام تواندنمی درآمدی منابع این اما .کنندمی برآورده شانرآمدید منابع دیگر و مرکزی

 مالی بازارهای به هاشهرداری آوردن روی رو این از .دهند پوشش را هاشهرداری عمرانی و گذاریسرمایه

 به ایران در متأسفانه .رسدمی نظر به ضروری مالی منابع تجهیز منظور به خصوصی بخش با مشارکت و



 

 

 حوزه، این در الزم قانونی و نهادی مناسب بستر فقدان و یکسو از مالی بازارهای نیافتگیتوسعه دلیل

 بودن جوان به توجه با .اندنبوده مالی بازارهای امکانات از مناسب گیریبهره به قادر کنون تا هاشهرداری

 در کشورها سایر یهاشهرداری تجارب بررسی کشور، یهاشهرداری در مالی بازارهای از استفاده تجربه

 .(191: 1931)دانش جعفری، داوود، کریمی، سمانه،  باشد راهگشا و راهنما تواندمی حوزه این

 زمین ارزش بر مالیات مفهومراهبرد  از یریگبهره -5-2-2

 میان که هستند معتقد مالیاتی چنین اعمال طرفداران. است زیاد بسیار زمین ارزش بر مالیات قدمت

 زمین .دارد وجود ماهوی تفاوت سرمایه، و کار بازار دو و اقتصاد پایه یبازارها از یکی عنوان به زمین

 آن، تملک با نباید خاص افراد عده یک و دارد تعلق هانسل و مردم همۀ به که است خدادادی منابع جزو

 زهیانگ بردن میان از بدون که است آن عدالت مقتضای نتیجه در .کنند کسب را زمین از حاصل منافع همه

 تئوری و فیلسوف ،1 جرج هنری شود. تقسیم همه میان طبیعی منابع از حاصل منافع ،یگذارهیسرما و کار

 نیترعادالنه از مالیات، عنوان به زمین از حاصل منافع از درصدی اخذ است معتقد نوزدهم قرن پرداز

 گروهی اختیار در تنها خدادادی ثروت این از حاصل منافع شودیم موجب زیرا باشدیم ممکن یهامالیات

 .نگیرد قرار خاص

 است ضروری لذا بوده، متفاوت هامالیات انواع سایر با زمین، ارزش بر مالیات شد، گفته آنچه بنا بر

 . (921: 1911)زاهدی، کریم، دهقان، میثم،  گیرد قرار بررسی مورد مالیاتی، چنین وضع که

 مشارکت اوراق و قرضه اوراقراهبرد  از یریگبهره -5-2-3

 در و بوده ثانویه بازار دارای اندییهوا ۀدیپد لذا ،باشندیم معامله قابل و بهادار اوراقی قرضه، اوراق

 کوتاه و بلندمدت یگذارهیسرما ابزارهای از قرضه اوراق .شوند معامله سهم کنار در بهادار، اوراق بورس

 داشته جامعه در موجود نقدینگی کنترل و جذب امر در مؤثری و محسوس سهم توانسته و باشندیم مدت

 یگذارهیسرما ماهیت .گیرد قرار دولت دست در اقتصاد، در رکود و تورم کنترل جهت ابزاری عنوان به و

 تحت را مبلغی آن، خرید با قرضه اوراق خریدار یعنی است، دهی وام نوعی واقع در قرضه، اوراق در

 شودیم نامیده سررسید که معینی تاریخ در اینکه بر مشروط ،دهدیم قرار ریپذ هیسرما اختیار در وام عنوان

 ریپذ هیسرما که نیست الزم و .دارد دریافت بهره عنوان تحت مبالغی زیمشخص ن مواعد در و وام اصل

 یا مؤسسه بلکه ،دینمایم صرف یاپروژه چه در مثالً یا و راهی چه در را حاصله وجوه که مشخص کند

 یابرنامه و طرح هر در و نموده قرضه اوراق انتشار به اقدام خود، اعتبار به توجه با اندییهوا ۀدیپد کتشر

 .نماید کارکنانش دستمزد و حقوق پرداخت یا هایبده سایر بازپرداخت صرف حتی یا نماید استفاده آن از

 و است ثابت قرضه اوراق بهره نرخ آن اصل و بهره پرداخت مورد در که است این است مهم که آنچه فقط

 از بیش باید منتشره قرضه اوراق پرداختی، سود حداقل یعنی .شودیم تعیین بانکی بهره نرخ به توجه با



 

 

 نرخ تعیین از پس .داد خواهد ترجیح قرضه اوراق به را بانک ،هیسرما وگرنه باشد بانک جاری بهره نرخ

 پرداخت نرخ همان با قرضه، اوراق عمر پایان تا و ردیگیم خود به ثابت حالت پرداختی سود مزبور،

 .(737: 1911)آیینی، محمد،  شودیم

 این .کرد تقسیم توانیم عمده گروه سه به جهان سرمایه و پول بازارهای در را قرضه اوراق

 یهاصورت در و ،یرساناطالع مؤسسات یفرم ها در بورس، تابلوهای در مالی، نشریات در یبندمیتقس

 :شودیم رعایت نیز الیم

 مدت کوتاه قرضه اوراق :الف

 مدتانیم قرضه اوراق :ب

 بلندمدت قرضه اوراق :ج

 یهاطرح در انتفاعی یهاپروژه برخی مالی تأمین عمده یهاراه از دیگر یکی مشارکت اوراق طراحی

 بخش در زنی تورمی پیامدهای است ممکن گرچه ،باشدیم شهری نوسازی و بهسازی و شهری عمران

 آنجا از ولی دهد افزایش باشد باید که آنچه از بیش یهاطرح محدوده امالك از برخی قیمت و باشد داشته

 توزیع (مشارکت اوراق خریداران و فرسوده واحدهای مالکان) مردم از کثیری عده بین را هاپروژه منافع که

 مالکان بر عالوه که چرا است تر نزدیک عیاجتما عدالت به و تر مناسب ثروت، توزیع لحاظ ، بهدینمایم

 یهایژگیو این .شود شریک مربوط یهاپروژه در تواندیم مالی توان هر با کس هر فرسوده، واحدهای

 زمینه این در مادر قانون وجود رغم به و یابد گسترش روزروزبه مالی ابزار این از شده استفاده باعث مثبت

 تر جالب .باشیم شهری یهاطرح اجرای برای مشارکت اوراق انتشار رایب خاص مجوز ارائه شاهد هر سال

 بینی پیش میتوان شرایط این با .شود تر آسان نیز آن شرایط قبل سال به نسبت هرسال شودیم سعی اینکه

 تجهیز مالی ابزار این از یهایشهردار اقبال و مقاله این در شده مطرح جهانی تجارب از استفاده با نمود

 هر که نمود تعریف نحوی به متعدد یهاانتخاب حق با متنوع مشارکت اوراق بتوان سرمایه و ابعمن

 را الزم منابع طریق این از دیگر سوی از و نماید جذب خود سوی به منافعی و عالقه هر با یگذارهیسرما

 .(13: 1939)ایمانی، رسول،  شود تأمین مختلف شهری یهاطرح برای

 

 هاافتهی -6

 جویبار د شهرداریعملکر -6-1
 و مسائل به نانهیبواقع نگرش با شهری توسعه یهاطرح اجرای و زیربناها و هارساختیز ایجاد

 عوارض قالب در که است کالنی یهایگذارهیسرما انجام مستلزم شهرها، کنونی یهایینارسا و مشکالت

 اقدامات انجام .گردد تأمین بایستی یمحل یهاسازمان بر حاکم قوانین چارچوب در و هایشهردار عواید و



 

 

 نمودن طرف بر ها،آن قدیمی بافت ویژه به شهرها اکثر فیزیکی بافت اصالح با رابطه در اساسی

 ونقلحمل یهاستمیس اصالح شهری، تجهیزات و تأسیسات کمبود ترافیکی، مشکالت معابر، یهایینارسا

 زمینه در زیربنایی یهاطرح اجرای و هوا گیآلود با اساسی مقابله سبز، فضای توسعه ی،شهردرون

 است. پایدار و مطمئن کافی، یدرآمد منابع تأمین مستلزم همگی طبیعی، بالیای مقابل در شهرها یسازمنیا

 مقابل طرف در نیست. ریپذامکان فعلی درآمدهای و عوارض یهاتعرفه انواع چارچوب در عمالً امر این

 گونهنیا افزایش امکان محالت و مناطق از برخی در حداقل شهری، ارهایخانو درآمدی و اقتصادی شرایط

 وظایف بودن دارا دلیل به هایشهردار ،افتهیتوسعه یکشورها در .سازدیم محدود را عواید و عوارض

 به ربطیذ یهادستگاه سایر کامل هماهنگی با دارندعهده به را شهر امور از یاعمده بخش که گسترده

 واالیی منزلت و جایگاه از هایشهردار و شهرداران تا گردیده باعث امر این .پردازندیم شهری مورا انجام

 از بسیاری حد از بیش اتکای ایران در کهیدرحال باشند؛ بسیاری اختیارات دارای و بوده برخوردار

 بر عالوه ساختمان و مسکن بخش از ناشی درآمدهای به شهرهاکالن ویژه به کشور، یهایشهردار

 و مشکالت با مختلف زمانی مقاطع در را هایشهردار ،هامتیق رشد تشدید و افزایش بر آن تأثیرگذاری

 .(100 :1911)نصراصفهانی و همکاران،  است ساخته مواجه مالی یهابحران

 وضعیت نیروی انسانی شاغل در شهرداری جویبار بر حسب وضع تحصیالت -6-1-1

مثبتی در عملکرد شهرداری داشته  ریتأثتواند می متخصص ی توانمند ومیدانیم که وجود نیروی انسان

بهتر، کارایی باالتر، ارائه خدمات متنوع و بهتر، رضایتمندی  یزیربرنامه تر برابر است با،توانمندباشد. نیروی 

آن از سواد  در شهرداری جویبار و بر پایه آمارها بیشتر نیروهای بیشتر شهروندان و در نتیجه درآمد باالتر.

به  را باشدیمی که دارا هستند. در نتیجه این نهاد آنچنان که باید نتوانسته از همه امکانات برخوردارپایینی 

در ادامه وضعیت سواد و دانش نیروهای شهرداری جویبار بصورت  نماید. یریکارگبه درستی و به خوبی

 درصد در درون جدول آورده شده است.
 . کارکنان شهرداری شهر جویبار تحصیالتزان می، ]1[جدول شماره 

 درصد تعداد مقطع تحصیالت

 1101 3 لیسانس

 307 3 پلمیدفوق

 9207 99 دیپلم

 0903 21 زیر دیپلم

 111 13 جمع

 گان(منبع: )محاسبات نگارنده



 

 

 درآمدهای شهرداری شهر جویبار -6-1-2

درآمد در نتیجه فروش . باشدیمحد تجاری وا یهاتیفعالدرآمد عبارت از افزایش ناویژه سرمایه در اثر 

که  یاحرفهتجاری و  یهاتیفعال، ارائه خدمات به مشتریان ، اجاره دادن دارایی، وام دادن پول و سایر کاال

 غالباً درآمد حاصل از فروش کاال یا خدمات . شودیم، حاصل رندیگیمبه منظور تحصیل در آمد انجام 

برای شناسایی سایر منابع درآمد (. /http://www.hesabdari-rey.blogfa.com/post) شودیمفروش خوانده 

در آمد،  .، کارمزد ، کرایه و درآمد بهره به کار می رود یاحرفهخدمت  الزحمهحقاصطالحات دیگری مانند 

بازگو  تواندیمدرآمد شهرداری . (http://www.nzarrin.blogfa.com/post-02aspx) دهدیم شیرا افزا هیسرما

توانایی عملکردی و قدرت  ازباشد. اینکه بفهمیم شهرداری مذبور در چه سطحی  هاتیواقعبسیاری از کننده 

جاری و عمرانی در یک دوره  یهابخشمدهای عایدی از برای شهرداری جویبار درآ در ادامه اجرایی دارد.

 آورده شده است. کل جدول و نموداربش نتایج مورد تحقیق قرار گرفت و 31تا  19 یهاسالانیمساله  11

 
 درآمدهای شهرداری شهر جویبار ،]9[جدول شماره 

 درآمد )میلیون ریال( سهم اعتبارات جاری )هزار ریال( سهم اعتبارات عمرانی)هزار ریال( سال

22 9133311111 9319111111 2319111111 

23 3203711212 2931719770 11701230903 

24 9220370979 2137393017 7029311173 

25 3933131929 0121292133 11377799993 

26 0311139313 7919191311 19111021192 

28 1917700702 3193310179 11122221397 

22 3337132311 19999912933 99231111713 

28 19111129733 12331111301 99117399217 

89 12032120717 11313393399 91973933921 

81 99012131209 93001129312 03139911103 

 گان(منبع: )محاسبات نگارنده

 



 

 

 
 (19-31های )سال بینجویبار  داریشهر هریک از واحدهای های عمرانی و جاری یدرآمدنمودار سیر روند  -9شکل 

 گان(منبع: )محاسبات نگارنده

 

  
 مذکور به درصد های دورهدر  جاریسهم اعتبارات  -2کل ش  مذکور به درصد  هایسهم اعتبارات عمرانی در دوره -9شکل 

 گان(گان(                                        منبع: )محاسبات نگارندهمنبع: )محاسبات نگارنده                          
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 شهرداری شهر جویبار یهانهیهز -6-1-3

هایی که از مجموع پرداخت عبارت استمعنای هزینه و در اصطالح اقتصاد نظری در لغت به Costواژه 

 .(991 ،1912 فرهنگ، منوچهر؛) آوردمی به عملیک واحد تولیدی برای سرمایه، زمین، کار و نیز مدیریت 

د نیاز دارند. تهیه این عوامل، مستلزم پرداخت تولیدکنندگان برای تولید کاالها و خدمات به عوامل تولی

شود. هایی است. این مخارج، برای صاحبان عوامل، درآمد و برای تولیدکنندگان، هزینه محسوب میهزینه

-رود. این هزینهمی به کارهزینه تولید، قیمت عوامل تولیدی است که برای ساخت و تولید کاالها و خدمات 

ها ای از این هزینهاخت حقوق، دستمزد، سرمایه، خرید مواد اولیه، بیمه ، نمونه. پرداندمتنوعها بسیار 

های تولید محصوالت برای کلیه مدیران و صاحبان مؤسسات شوند. لزوم آگاهی از هزینهمحسوب می

تولیدی در گرو این شرط است که هزینه تولید محصوالت،  مؤسساتتولیدی آشکار است. ادامه فعالیت 

های مؤسسات تولیدی شباهتی با یکدیگر ندارند. استفاده از وسایل نباشد.هزینه هاآنز قیمت فروش بیشتر ا

 .(919 :1913قنادان، محمود، ) گذاردتأثیر می هاآنهای ابتدایی یا پیشرفته در میزان هزینه
 باریشهر جو یشهردار یهانهیهز ،]9[جدول شماره 

 (الیر هزارجمع هزینه) بارات عمرانی)هزار ریال(اعت  اعتبارات جاری)هزار ریال(  سال

22 919109111 919109111 310713931 

23 2717139100 3111191133 11137191901 

24 0211123392 9317799320 3197773973 

25 3933171110 0019139131 11111339123 

26 1907399211 3901092110 12713203219 

28 3730173390 1919333793 11131723332 

22 11033239711 11931203379 91303309209 

28 12719297303 13133039030 91111111992 

89 10929139113 99311979313 91901033179 

81 11137091191 21132313213 03139911002 
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 گان(منبع: )محاسبات نگارنده های مذکوردر دوره هزینه میزان درصدی -3شکل 

 8در  مختلف از بدنه اجرایی شهرداری شهر جویبار یهابخشو توزیع بودجه در  یزیربودجه -6-1-4

 سال گذشته

. معنای ه استوارد شد یو فارس یسیانگل یهازبانپس در گرفته و س شهیاز زبان فرانسه ر "بودجه"کلمه 

کشور در آن قرار  یهاپرداختو  هاافتیدراست که صورت  یچرم سهیک ایو  فیک یلغوی آن در فارس

 هانهیهزاست که  یمو ارقا هاواژهکه شامل  شودیم فی، بودجه به عنوان سندی تعریتخصص در متوندارد. 



 

 

به  هادستورالعملشده و طبق  یآورجمع، بودجه یها. اگر درخواستدهدیم ارتباط نیرا به اهداف مع

. است افتهی، تحقق در سند بودجه شدهانیب، هدف انجامد یبمطلوب  جیبه نتا هاتیفعالمصرف برسند و اگر 

. کندیم جادیا هایمشبرای تحقق اهداف و خط  یو رفتار انسان یمنابع مال نیب یوستگیپ کیبودجه  نیبنابرا

بودجه به  گرید انی. به بیبه اهداف انسان یمنابع مال لیعبارت است از تبد یزیربودجه بیترت نیبد

 گرددیماطالق  هاآنمربوط به  یهامتیقبه همراه  هابرنامهاز اهداف و  یامجموعه

(http://anvarjaffari.blogfa.com/post/). 
 گان(منبع: )محاسبات نگارنده .24برای سال  شهرداری جویباربرنامه های عمرانی  بودجه ،]2[جدول شماره 

 توزیع بودجه هابرنامه سال

 3232111 توسعه شهری  یزیربرنامه  24

 997991111 سطحی داخل شهری   یهاآبهدایت و دفع  24

 9217311111 و مرور عبور بهبودو  ونقلحمل 24

 979193111 بهبود محیط شهری  24

 113011111 یگردشگراکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی و ایجاد ام 24

 131111111 و تسهیالت شهری ساتیتأسایجاد سایر  24

 - و دیون عمرانی  نشدهینیبشیپ یهانهیهز 24

 - حفاظتی شهرها  ساتیتأسایجاد  24

 933201111 درآمدزا ساتیتأسایجاد  24

 گان(منبع: )محاسبات نگارنده 26و  25های لبرای سا داری جویباربرنامه های عمرانی شهر بودجه ،]0[جدول شماره 
 توزیع بودجه سال توزیع بودجه سال هابرنامه

 023711111 26 913999111 25 توسعه شهری یزیربرنامه

 711111111 26 037211111 25 سطحی داخل شهری یهاآبهدایت و دفع 

 9321111111 26 9372317111 25 و مرور عبور بهبودو  ونقلحمل

 1039131111 26 1110321111 25 بهبود محیط شهری

 711111111 26 999139111 25 ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی

 111111111 26 33923111 25 درآمد زا ساتیتأسایجاد 

 101221111 26 931232111 25 و دیون عمرانی نشدهینیبشیپ یهانهیهز

 

 



 

 

 گان(منبع: )محاسبات نگارنده. 22و  28برای سال  برنامه های عمرانی شهرداری جویبار بودجه ،]3[جدول شماره 

 توزیع بودجه سال توزیع بودجه سال هابرنامه

 9117111111 22 92013111 28 توسعه شهری یزیربرنامه

 311111111 22 731209111 28 سطحی داخل شهری یهاآبهدایت و دفع 

 2019717111 22 9327310111 28 و مرور عبور دبهبوو  ونقلحمل

 9293313111 22 9197311111 28 بهبود محیط شهری

 900301111 22 1101219111 28 ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی

 23913111 22 932079111 28 و تسهیالت شهری ساتیتأسایجاد سایر 

 - 22 133319111 28 و دیون عمرانی نشدهینیبشیپ یهانهیهز

 گان(منبع: )محاسبات نگارنده 81تا28های برای سال برنامه های عمرانی شهرداری جویبار بودجه ،]7[جدول شماره 
 توزیع بودجه سال توزیع بودجه سال توزیع بودجه سال هابرنامه

 2032932111 81 2027323111 89 9331303111 28 توسعه شهری یزیربرنامه

 9901717111 81 911111111 89 111111111 28 سطحی داخل شهری یهاآبهدایت و دفع 

 17937192111 81 11972939111 89 9310100111 28 و مرور عبور بهبودو  ونقلحمل

 11991339111 81 3311032111 89 0191709111 28 بهبود محیط شهری

 9010931111 81 711111111 89 201111111 28 ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی

 133111111 81 111111111 89 01111111 28 و تسهیالت شهری ساتیتأسایجاد سایر 

 1391031111 81 901111111 89 901111111 28 و دیون عمرانی نشدهینیبشیپ یهانهیهز

 - 81 00321111 89 292111111 28 حفاظتی شهرها ساتیتأسایجاد 

 - 81 - 89 370111111 28 درآمدزا ساتیتأسایجاد 

 بحث

آنچه که از نمودار ها بر می آید نتایج گواه آن است که سهم بودجه عمرانی همیشه بیشتر از اعتبارات 

جاری بوده است. و همینطور بیشتر هزینه ها در چند بخش کلی که در جدول باال مشاهده میگردد هزینه 

در امر مبلمان، زیباسازی و مسائل فرهنگی شهر و شده و سایر بخش ها مورد توجه قرار نداشته. برای نمونه 

و ردیف بودجه ای همچنین فراهم نمودن امکانات برای آرامش مردم چندان توجهی صورت نپذیرفته 

هزینه های ناچیزی برای این به درستی  ساله مشاهده نمیگردد؛ 11درخوری برای این امر در طی این بودجه 

 بخش در نظر گرفته شده است. 

مر توجه به ایجاد تاسیسات درآمد زا نیز توجهی چندانی به آن نشده و این نشان از آگاه نبودن در ا

مدیران شهری گذشته به اهمیت این موضوع می باشد. زیرا که این موضوع جنبه درآمد پایدار برای 



 

 

ی روبرو شهرداری ها را باخود دارد، و شهرداری های شهرهای کوچکی همچون جویبار که با مشکل درآمد

 درآمد خوبی از این راه بدست آورند.  با تهیه طرح های کارشناسی شدههستند میتوانند 

 

 یریگجهینت

پایدار،  مالی منابع که کمبود دارد وجود متعددی مشکالت شهر این در اداره دهدیم نشان بررسی این

 کم مدیران ازمانی،مشکالت س چون دیگری مسائل. است شهری راه مدیریت سر بر مسئله نیترمهم

 شمار می به شهر در این شهری مدیریت مشکالت از دیگر انسانی و نیروی فنی امکانات کمبود تخصص،

 شهر این در اما .است برو رو مالی نیتأم توان با عدم شهر این عمدتاً  که دهدیم نشان بررسی این .روند

 مدیریت و نیازمند برنامه که دارد، وجود مدیدرآ منابع به تنوع بخشیدن و درآمد سطح ارتقای یهاتیقابل

 در آن برای ریزی نامطلوببرنامه و شهر این یناکاف شناخت مسئله .است وضعیت تغییر جهت نوآورانه

 ایجاد و درآمد منابع تنوع جهت ریفراگو  جامع برنامهبا  که است، رگذاریتأث بسیار مالی شهرداری نیتأم

که این  اگرچه. کند تضمین بتواند را جدید یهاتیمز خلق و جدید نسبی هایمزیت اساس جدید بر منابع

با  این شهر شود. برخوردار مناسب منابع درآمدی از است ممکن رزی،م ساحلی و موقعیت اثر درشهر 

 ناپایدار و منابع اندك از اقتصادی هاینبودن فعالیت چشمگیر دلیل به های بسیار،وجود داشتن برخوداری

 منبع یک که نبود است روشن ست.ا برخوردار ناچیزی (کم ترا ساز و و ساخت عوارض مانند) درآمدی

 عدم به که خود دارد پی در را ملی نهادهای و دولت به بیشتر شهرداری چه هر وابستگی پایدار، درآمدی

 فیتو کی کمیت قبیل از مشکالتی .انجامدمی محلی با سطوح شهرداری رابطه و اتکا عدم و استقالل

بزرگ و  هایچالش از که ،متخصص انسانی و نیروی به روز فنی امکانات کمبود شهری، یهارساختیز

 کمبود دلیل به که داردهمسویی  درآمد شهرداری و مالی مسئله بارود  می به شمار شهرداریاین  مهم

آینده  برای مدتی بلند راهبرد و برنامه هیچاین شهر  در آسان نیست. مشکالتی چنین درآمد حل و اعتبارها

 .است کرده روزمرگی دچار را هایشهردار خود این و ندارد وجود شهرداری و شهر

 این در شود، یاژهیو توجه ،این شهر و مدیریت یزیربرنامه به نسبت تا است الزم دهدیم نشان بررسی

 برخوردار یاژهیو از اهمیت و خصوصی سازی شهر برای پایدار درآمد توسعه و ایجاد یهانهیزمایجاد  میان

 .است

 

 

 

 



 

 

 منابع

، سومین 1911مالی و مشارکت بخش خصوصی،  نیتأمآبگون، امید، بررسی تطبیقی شیوه  -1

 همایش مالیه شهرداری، مشکالت و راهکارها.

، ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک 1931ایراندوست، کیامرث، امینی، امین،  -9

-993، ص 31-111وذ، فصلنامه مطالعات شهری، شماره اول، اندام از دید گروه های ذی نف

910. 

 ، مدیریت منابع مالی، چاپ آفتاب، تهران.1939ایمانی، رسول،  -9

، از اوراق قرضه تا اوراق مشارکت در شهرداری ها، سومین کنفرانس 1911آیینی، محمد،  -2

 .737-117مالیه شهرداری، مشکالت و راهکارها، ص 

لیل اثر بخشی مدیریت شهری در توسعه گردشگری شهری کالنهشر ، تح1931بخشی، حمید،  -0

 تهران، رساله دکتری.

، مشکالت و مسائل نظام مالی شهرداری ها، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره نهم، 1931حاتمی، بهرام،  -3

19-11. 

، خصوصی سازی خدمات شهری روشی پایدار 1931دانش جعفری، داوود، کریمی، سمانه،  -7

شهرداری ها، مطالعه موردی شهرداری تهران، چهارمین کنفرانس مالیه  در تامین مالی

 .197-100شهرداری، مشکالت و راهکارها، ص 

 (، مدیریت عمران شهری، انتشارات پیوند نو، تهران.1912رضویان، محمدتقی ) -1

، مالیات بر ارزش زمین روشی جهت تحقق درآمد پایدار 1911زاهدی، کریم، دهقان، میثم،  -3

 .997-931سومین کنفرانس مالیه شهرداری، مشکالت و راهکارها، ص شهری، 

 .1971 مان امور استخدامی کشور،ساز -11

، آسیب شناسی درآمدهای حاصل از تخلفات 1911سرخیلی، الناز، مجتبی رفیعیان،  -11

. سومین همایش مالیه شهرداری، مشکالت و 171-139ساختمانی در شهرداری تهران، 

 .171-139راهکارها، ص

انتشارات (، مدیریت شهری، کتاب سبز شهرداری، جلد یازدهم، چاپ دوم، تهران، 1919عیدنیا، احمد )س -19

 سازمان شهرداریهای کشور.

، بررسی نقش شهرهای کوچک در تمرکززدایی و ایجاد تعادل در توسعه 1939صحرائی، احمد،  -19

 منطقه ای، پایان نامه کارشناسی ارشد.

 .1912 م،یتهران، آس ،یتصادفرهنگ، منوچهر؛ فرهنگ علوم اق -12

 .، چاپ اول1913علم اقتصاد ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  اتیقنادان، محمود، کل -10



 

 

، کارکرد ابزارها و نهادهای مالی در تامین مالی پروژه های شهری، 1911مهربانی، فاطمه،  -13

 .319-1111سومین کنفرانس مالیه شهرداری، مشکالت و راهکارها، ص 

انی، رضا، نادرآخوندی، تحلیل عملکرد شهرداری اصفهان از حیث درآمدهای پایدار و نصر اصفه -17

 .102-171( همراه با ارائه راهکار جدید. همایش مالیه شهرداری، ص 1911-1970ناپایدار )

[1] http://anvarjaffari.blogfa.com/post/1 

[2] http://www.hesabdari-rey.blogfa.com/post/11 

[3] http://www.nzarrin.blogfa.com/post-02aspx 

 


