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Abstract 
The results of the analysis of the revenue structure of Yasuj Municipality in terms 
of financial resources and stable and unstable income between 2015-2017 show 
that the sources of unstable income received by Yasuj Municipality have 
increased compared to the unstable financial sources and income. Therefore, in 
2018 and 2019, unstable financial resources and income received by Yasuj 
Municipality increased and reached 48.45% and 51.58%, respectively. It can be 
said that during the years 2017-2019, unsustainable revenues were the main 
source of supplying Yasuj Municipality finances (equivalent to 41%). Therefore, 
the main part of revenue generation of Yasuj Municipality was from unstable 
financial resources and based on construction violations and illegal constructions 
such as urban construction crimes and compensations, the fine of Article 100 of 
Municipal Commission, the revenue from the change of uses and also the fine of 
the roadblock. Also, the results of the research showed that the roadmap and one 
of the most important strategies for managing the financial costs of Yasuj 
Municipality is to develop a comprehensive plan and financial vision of Yasuj 
Municipality. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Yasuj Municipality, due to the lack of a 
comprehensive approach to revenue 
sources in the form of the country's 
macroeconomic system, cross-sectional 
changes and interventions, non-
implementation self-sufficiency policies, 
has put the municipality's revenue sector 
in a state of instability. As the main part of 
municipal revenue sources relies on the 
building and construction sector, the 
slightest change in the land and building 
sector causes the municipality's revenue 
sources face severe fluctuations . 
Therefore, most of the revenues of Yasuj 
Municipality do not comply with the 
concepts of sustainability and desirability 
and are obtained mostly from 
unsustainable sources, so that in the 
structure and revenue system of Yasuj 
Municipality, sustainable sources such as 
renovation tolls, land and real estate taxes 
and revenues from the sale of services are 
relatively neglected while unsustainable 
revenues such as tolls, density sale, 
construction violation tolls and the fine of 
Article 100 of Municipal Commission  are 
emphasized. Therefore, at present, the 
financing method of Yasuj Municipality 
does not follow the desired pattern. 
Undoubtedly, the continuation of this 
situation will lead to adverse effects and 
social, cultural and infrastructural costs 
for the urban management of Yasuj 
Municipality.  Therefore, the present study 
tries to first examine the methods of 
financing in Yasuj Municipality and then 
creatively explain new sources of income 
for Yasuj Municipality. Finally, innovative 
and creative strategies have been 
presented to provide sustainable financial 
resources in the spatial structure and 
network system of Yasuj Municipality. 

2. Research Methodology 
The present research uses a combination 
of library method, field method and 
structural analysis. The statistical sample 
of the research includes data related to 
municipal revenue sources during the 
years 2009-2018 and also 30 experts in the 
field of urban economy and urban 
management. To collect the data, a 
combination of different methods, 
including the Delphi method (panel of 
experts) and brainstorming (mental 
motivation), as well as documentary-
library and field-survey methods have 
been used. To analyze the data in the 
present study quasi-mathematical (cyber 
models and cross-efficiency analysis) and 
qualitative methods (comparative) have 
been used.  

3. Research Findings 
The results of the analysis of the revenue 
structure of Yasuj Municipality in terms of 
financial resources and stable and 
unstable income between the years 2015-
2017 show that the sources of unstable 
income received by the Municipality of 
Yasuj have increased compared to 
financial sources and unstable income. 
Therefore, in 2018 and 2019, unstable 
financial resources and income received 
by Yasuj Municipality increased and 
reached 48.45% and 51.58%, respectively. 
It can be said that during the years 2017-
2019, unsustainable revenues were the 
main source of supplying Yasuj 
Municipality finances (equivalent to 41%). 
Therefore, the main part of revenue 
generation of Yasuj Municipality was from 
unstable financial resources and based on 
construction violations and illegal 
constructions such as urban construction 
crimes and compensations, the fine of 
Article 100 of Municipal Commission, the 
revenue from the change of uses and also 
the fine of the roadblock.  
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4. Conclusion 
Analysis of the revenue structure of Yasuj 
Municipality in terms of financial 
resources and stable and unstable income 
between the years 2015-2018 shows that 
the sources of unstable income received 
by the Municipality of Yasuj have 
increased compared to financial resources 
and unstable income, so that this increase 
in the unstable financial resources and 
income received by Yasuj Municipality 
during the years 2016, 2017, 2018 and 2019 
were equal to 31.11%, 51.89%, 47.47%, 
48.45% and 51.58%, respectively. Also, the 
results of the comprehensive vision of the 
research showed that the roadmap and 
one of the most important strategies for 
managing the financial costs of Yasuj 
Municipality is to develop a 
comprehensive plan and financial vision of 
Yasuj Municipality . 
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ها با تأکید بر شهر خالق )پژوهش  تأمین منابع مالی پایدار شهرداریهای تبیین روش . حسین حسینی خواه، سلیمان محمدی دوست، علی صادقی
 موردی: شهرداری یاسوج( 

 پژوهشی  علمی 

  شهر  بر تأکید با  هاشهرداری  پایدار مالی منابع تأمین هایروش تبیین
 (یاسوج شهرداری: موردی پژوهش)  خالق

  3  صادقی  علی  ، 2  دوست محمدی  سلیمان ، *1خواهینی حس ینحس

 
 .ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران دکتری جغرافیا و برنامه 1
 یاسوج، ایران.استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج،  2
 استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران.  3
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 1400 دی ۸
 

 چکیده
 هدف.  است  شهری  مدیریت  هایچالش  ازجمله  ایران  در  هاشهرداری  درآمدی  منابع  ناپایداری
  ناپایدار،   و  پایدار  مالی  منابع  ازنظر  یاسوج  شهر   شهرداری  درآمدی  ساختار  تحلیل  حاضر،  پژوهش
  شهرداری  برای  پایدار   درآمدی  منابع  تأمین  جهت  مناسب  هایاستراتژی  و   راهبردها  یارائه  همچنین

 منابع   پژوهش،  آماری  ینمونه.  است  ریاضی  شبه  پژوهش،  روش  و  کاربردی  حاضر،  پژوهش.  است
  خبرگان   و  کارشناسان  از  نفر   19  تعداد.  است 1394-9۸  هایسال بین یاسوج  شهر   شهرداری  درآمدی

  انتخاب   هدفمند   صورتبه  یاسوج  شهر  شهرداری  جدید  درآمد  منابع  شناسایی  جهت  متخصص
 هاداده  وتحلیلتجزیه  هايروش.  است  هدفمند   بردارینمونه  و  طبقاتی  صورتبه  بردارینمونه.  شدند

(  ای مقایسه و تطبیقی هایتحلیل) کیفی بخش دو بر مبتنی حاضر پژوهش در نیاز مورد اطالعات و
 در دهدمی نشان پژوهش از حاصل نتایج. است( سایب مدل و  متقاطع اثرات مدل) کیفی -کمی و

 و  مالی  منابع  به  نسبت  شهرداری  توسط  شدهوصول  ناپایدار  مالی  منابع  ،1394  -9۸  هایسال  بین
  ناپایدار   مالی  منابع  ،139۸  و  1397  هایسال  در  لذا.  است  بوده  افزایش  حال  در  پایدار  درآمدی
  درصد   5۸/51  و   45/4۸  به  ترتیببه   و  افزایش  قبل،  های  سال  به  نسبت  شهرداری  توسط  شدهوصول
 جهت   شهرداری  اصلی  محور  ،1395  -139۸  هایسال  طول  در  که  گفت  توانمی   درواقع.  است  رسیده
 اساسی  بخش لذا. است بوده( درصد 41 معادل) ناپایدار درآمدهای بر مبتنی خود مالی منابع تأمین

 وسازهایساخت  و  ساختمانی  تخلفات  براساس  و  ناپایدار  مالی  منابع  از  شهرداری  درآمدزایی
 شهرداری،   صد  ماده  كمیسیون  یجریمه  تراکم،  فروش  ساختمانی،  تخلفات  و  جرائم)  ازجمله  غیرقانونی

  از  حاصل  جامع  اندازچشم  نتایج.  است  بوده(  معبر  سد  یجریمه  و  هاکاربری  تغییر  از  حاصل  درآمد
 شهرداری  پایدار  درآمدزایی  جهت  شدهاستخراج  خالق  هایالگوریتم  ترینمهم  که  داد  نشان  پژوهش

  از   شهرداری  گذاریسرمایه  و  مشارکت  ها،آنتن   و  هادکل   جامع  مدیریت  شامل  یاسوج  شهر

 کلیدواژه ها: 
  خالق، شهر شهری، اقتصاد

 منابع پایدار، درآمدی منابع

 
  خواهین یحس نیحس :نویسنده مسئول * 

  اصفهان، دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکتری آدرس:
 ایران  اصفهان،

 hosseinhosseinekhah@yahoo.com ایمیل:
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ها با تأکید بر شهر خالق )پژوهش  های تأمین منابع مالی پایدار شهرداریتبیین روش . صادقی علی دوست،   محمدی  سلیمان خواه،   حسینی  حسین
 موردی: شهرداری یاسوج( 

 شهرداری ناپایدار، درآمدی
 یاسوج

  پارکینگ   احداث  مانند  BOT  راهبرد  بر  مبتنی....    ها،آپ  استارت  همچنین  و  بنیاندانش  هایشرکت
 .بود خواهد...  و تجاری مجمع طبقاتی،

 

 

 مقدمه 1
دلیل فقدان نگرش  شهرداری شهر یاسوج به امروزه،  

جامع به منابع درآمدی در قالب نظام کالن اقتصادی  
عدم   مقطعی،  مداخالت  و  تغییرات  کشور، 

سیاست اجرایی  خودکفایی،  کردن  و  خوداتکایی  های 
بخش درآمدی شهرداری را در وضعیت ناپایداری قرار  

ی  ی منابع درآمدکه، بخش عمده طوری داده است. به
وساز متکی  ها به بخش ساختمان و ساخت شهرداری 
به کوچکهمین است،  بخش  جهت،  در  تغییر  ترین 

با   را  شهرداری  درآمدی  منابع  ساختمان،  و  زمین 
ای  سازد. لذا بخش عمده نوسانات شدیدی مواجه می 

و   پایداري  با مفاهیم  یاسوج  درآمدهاي شهرداری  از 
هم مطلوب بیشتبودن  و  ندارد  منابع  خوانی  از  ر 

می  کسب  به ناپایدار  و  طوری شود؛  ساختار  در  که، 
پایداری   منابع  یاسوج  شهرداری  درآمدی  سیستم 
نظیر عوارض نوسازي، مالیات بر زمین و مستغالت و  

صورت نسبی  درآمدهاي حاصل از فروش خدمات به 
اند و تمرکز بسیار زیادی بر درآمدهاي  مغفول مانده

ش تراکم، عوارض تخلفات  ناپایدار نظیر عوارض، فرو
شده است. لذا در حال   100ساختمانی و جرائم ماده  

ی تأمین منابع مالی شهرداری یاسوج، از  حاضر شیوه
کند و با نگاهی سطحی  الگویی مطلوب پیروی نمی 

و مشکالتی   متوجه معضالت  یاسوج  کالبد شهر  به 
)ناهنجاری  زیست ازجمله  و  بصری  محیطی،  های 

ی  ری و ناایمنی بنا، نارسایی در عرضهترافیک، ناپایدا
حاشیه ایجاد  شهری،  رعایت  خدمات  عدم  نشینی، 

اصول   رعایت  عدم  و  شهرسازی  استانداردهای 
ریزی شهری( خواهیم شد. این در حالی است  برنامه

زمینه اگر  یاسوج  که  شهر  در  پایدار  درآمدی  های 
بروز   و  تراکم  فروش  به  نیازی  دیگر  باشد،  فراهم 

نبود  تخلفات   در  چراکه  بود؛  نخواهد  گوناگون 

 
1. Jafari 

وسعت شهر یاسوج،  ی کمدرآمدهای پایدار، محدوده 
کاربری تغییر  ناهماهنگی،  و  درگیر  ها 

های مختلف از فضای شهر قرار گرفته و  سوءاستفاده 
فضای  مهم ساختاری  و  زیستی  کیفیت  اینکه  تر 

 شدت تنزل یافته است.شهری به 

ها در سراسر جهان،  شهرداری یکی از مسائل مهم  
هزينه  تأمین  جهت  پايدار  درآمد  خدمات  کسب  ی 

بیش اتکای  و  است  از  شهری  بسیاری  ازحد 
ناپايدار، شهرداری شهرداری  با  ها به درآمدهای  را  ها 

  1مشکالت مالی زیادی مواجه ساخته است )جعفری 
(. در این میان، یکی از رویکردهای  7:  2014و همکاران،  
شهر و  نوین  معضالت  تحلیل  و  بررسی  به  که  ی 

می  شهری  می مشکالت  تالش  و  با  پردازد  کند 
و   معضالت  از  بسیاری  نوآور،  و  خالقانه  رویکردی 

ها را حل کند، رویکرد شهر خالق  مشکالت شهرداری 
( درواقع،  UNESCO, 2007: 19است   .)

را  نظریه نوآوری  و  خالقیت  خالق،  شهر  پردازان 
راهبردی به عاملی  منابع    عنوان  افزایش  روند  در 

شهرداری  پایدار  شناختهدرآمدی  )ها   ,Ortegaاند 
ی واقعی یك  (. ازنظر ریچارد فلوریدا، توسعه3 :2011

شهرداری  كه  یافت  خواهد  تحقق  زمانی  با  شهر  ها 
مزیت  خاص  به خالقیت  را  شهرها  خوبی  های 

دنبال  های ماندگار و پایدار به بشناسند و با خلق ایده 
ایی باشند. درواقع، کسب درآمدهای پایدار در  درآمدز 

های خالق و کارآفرین  ی شهر خالق، نیازمند طرح ایده 
-Zachary, 2000: 8های شهرداری است )در پروژه 

شهرداری  20 پایدار  درآمدهای  تحقق  امروزه،   .)
نیازمند خالقیت است که این امر با تنوع بخشیدن  

می میسر  شهری  درآمدهای  )به   ,UNESCOشود 
2007: 7 .) 
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ها با تأکید بر شهر خالق )پژوهش  تأمین منابع مالی پایدار شهرداریهای تبیین روش . حسین حسینی خواه، سلیمان محمدی دوست، علی صادقی
 موردی: شهرداری یاسوج( 

می ازاین تالش  حاضر  پژوهش  ساختار  رو،  کند 
درآمدی شهرداری شهر یاسوج را براساس منابع مالی  
دهد،   قرار  بررسی  و  کندوکاو  مورد  ناپایدار  و  پایدار 
جدید   منابع  تبیین  به  خالقانه  رویکردی  با  سپس 
با   درنهایت  و  بپردازد  یاسوج  شهرداری  در  درآمد 

نوآور و خالق، زمینه استراتژی  ی راهبردها وارائه ها 
و   در ساختار فضایی  پایدار  مالی  منابع  تأمین  برای 

 ای شهرداری یاسوج فراهم شود. سیستم شبکه

ی موضوع مورد  در این میان، مطالعاتی در زمینه
انجام  جهان  و  ایران  سطح  در  که    پژوهش  گرفته 

 شود. ها اشاره می طور خالصه به برخی از آن به

)   1چتان همکاران  تحت  2011و  پژوهشی  در   ،)
»روش  زیرساخت عنوان  خالق  مالي  تأمین  های  های 

و   عمومي  مشارکت  براساس  هند  در  شهری 
های تأمین مالي خالق در  خصوصي«، به بررسی روش 

پرداخته شهرداری  هند  نتیجه  های  این  به  و  اند 
به رسیده مالیات  که  در  اند  اساسي  ابزار  عنوان 
بازاشکل به  شهرداری دهی  مالي  تأمین  هند  ر  های 

می  ایفا  مهمی  ونكاتاچاالم نقش  در  2005)  2کند.   ،)
زیرساخت  به  نوآورانه  »رویکردهای  های  پژوهش 

سازمان نقش  در  شهرداری«،  را  محلي  شهری  های 
های  های شهری هند ازطریق روش تأمین مالي پروژه 

اند  ها عبارتداند. این روش خالقانه را بسیار مؤثر می 
های سبز، ها و عوارض محلي، مالیات ز: انواع مالیاتا

بانک وام بالعوض  بین های  جلب  های  المللی، 
به  دولتي  و  زمان  طور هممشارکت بخش خصوصي 

سرمایه  آلفرد برای  )   3گذاری.  همکاران  در  2017و   ،)
پژوهشی با عنوان »اثرات سیستم پرداخت مالیات بر  

شهرداری  به  ب درآمد  به  آلمان«،  نحوه های  ی  ررسی 
در   زمین  طریق  از  درآمد  بر  مالیات  پرداخت 

پرداختهشهرداری  آلمان  از  های  حاصل  نتایج  اند. 
می  نشان  راهپژوهش  از  یکی  که  تأمین  دهد  های 

بر درآمد زمین  درآمد شهرداری  آلمان، مالیات  ها در 
بین  می که  نتایج    15تا    10باشد  همچنین،  است. 

 
1. Chetan 
2  . Venkatachalam 
3. Alfred 

های واقع در  شهرداری پژوهش حاکی از آن است که  
از این نوع مالیات    10/0ای کم از  شرق آلمان سهمیه 

می  دریافت  به  را  معموالً  دیگر،  ازطرف  کنند. 
)بهشهرداری  غربی  آلمان  از  های  برخی  جز 
سهمیهشهرداری  روستایی(  )از  های  باالیی  نسبتاً  ی 

یافته    15/0 اختصاص  درآمد  بر  مالیات  از  بیشتر( 
)و    4است. مظفری با  2016همکاران  پژوهشی  در   ،)

»ارائه و  عنوان  درآمدی  نظام  پایدارسازی  الگوی  ی 
تأمین   تأمین منابع مالی شهرداری تهران«، سیستم 
قرار   بررسی  مورد  را  تهران  شهرداری  درآمدی  منابع 

رسیدهداده  نتیجه  این  به  و  با  اند  محور  دو  که  اند 
منابع   تدریجي  حذف  و  کاهش  »کنترل،  عنوان 

و  درآ بهبود  »مدیریت،  و  ناسالم«  و  ناپایدار  مدی 
موجب   پایدار«  درآمدی  منابع  نقش  افزایش 

مدت و ی میان پایدارسازی نظام درآمدی در دو بازه
بر   نیز  پایان  در  همچنین،  شد.  خواهد  بلندمدت 

روش ارائه ورود شهرداری ی  به  های جدید جهت  ها 
(،  2017)  5اند. شوندی بازارهای مالي و پولي تأکید کرده 

مکان  مدل  »تدوین  عنوان  تحت  پژوهشی  یابی  در 
صنایع خالق با رویکرد ایجاد درآمد پایدار شهرداری«  
به این نتیجه رسیده است که وزن تراکم صنعتی بر  

مکان  درآمد  روی  ایجاد  رویکرد  با  خالق  صنایع  یابی 
پایدار شهرداری تأثیر مثبت و معناداری دارد. عالوه  

دسترسی  این،  مکان   بر  روی  بر  کار  نیروی  یابی  به 
صنایع خالق با رویکرد ایجاد درآمد پایدار شهرداری  

ی بازار محلی نیز  تأثیر مثبت و معناداری دارد و اندازه 
یابی صنایع خالق با رویکرد ایجاد درآمد  بر روی مکان 

ایجاد   معناداری  و  مثبت  تأثیر  شهرداری  پایدار 
(، در پژوهشی با  1820و همکاران )   6کند. مسگری می

بر درآمد شهرداری  ها و  عنوان »بررسی عوامل مؤثر 
بهارائه مناسب  راهبردهای  درآمد  ی  ایجاد  منظور 

رسیده نتیجه  این  به  درآمدی  پایدار«  منابع  که  اند 
بهای مشترکین؛ مالیات  عوارض گاز، تلفن، برق و آب 

افزوده؛ عوارض بر تولید یا فروش محصوالت  بر ارزش
متمرکز؛   وصولی  عوارض  از  تولیدی؛ سهم شهرداری 

4. Mozaffari 
5. Moayed Far 
6. Mesgari 
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ها با تأکید بر شهر خالق )پژوهش  های تأمین منابع مالی پایدار شهرداریتبیین روش . صادقی علی دوست،   محمدی  سلیمان خواه،   حسینی  حسین
 موردی: شهرداری یاسوج( 

رانندگ جرائم  عوارض  گذرنامه؛  عوارض  عوارض  ی؛ 
قراردادها  ثبت بر  عوارض  رانندگی؛  آزمایش  نام 

هستند.   پایدارتر  دیگر  درآمدی  منابع  به  نسبت 
عنوان  2018)  1منشخلیلی  تحت  پژوهشی  در   ،)
ی راهبردهای درآمدزایی از رویدادهای شهری با  »ارائه

توسعه  رویکرد  از  به  استفاده  خالق«  صنایع  ی 
ت جهت  خالق  راهبردهای  منابع  وسعه شناسایی  ی 

درآمد پایدار شهر ایذه پرداخته است. براساس نتایج  
نسبی   وزن  با  موسیقی  رویداد    253/0پژوهش، 

آن  بااهمیت  از  پس  و  شده  شناخته  رویداد  ترین 
ورزشی،   غذایی،  صنایع  اقوام،  رویدادهای 

ترتیب در  ها و هنرهای مردمی به دستی، آیین صنایع 
 های بعدی قرار گرفتند.اولویت 

 مبانی نظری  2

 2شهر خالق  2.1
قادراند   که  هستند  شهرهایی  خالق،  شهرهای 

های جدیدی برای مشکالت رو به فزون شهرها  حلراه
( بدهند  براساس  Coletta, 2008: 2ارائه   .)

استانداردهای یونسکو شهر خالق، شهری است که  
توانمندی  و  نوآوری  توسعه از  در  شهروندان  ی های 

 :Tajudeen, 2008کند )ی پایدار شهری استفاده م 
(. شهر خالق فضایی است که در آن فعالیت نو  10

می  قرن  رخ  در  خالق  شهر  معنای    21دهد.  به 
(. شهر  6:  2016شهروندان خالق است )حسینی خواه،  

نه  تنها فضایی است که در آن خالقیت رشد  خالق 
طور  دهی و مدیریت آن به کند؛ بلکه کل سازمانمی

طرح  بتواند  می ریزی  خالقانه  که  شهری  شود. 
در  به را  جمعی  همکاری  استعداد  خالقانه  شکل 

ترین  ی خدمات بیشتر به کار گیرد، موفق راستای ارائه
)حسینی  بود  خواهد  قرن  این  در  و    3خواه شهر 

را  6:  2016همکاران،   خالق  شهر  مفهوم  درواقع،   .)

الگویی  می و  شهری  احیای  برای  راهبردی  توان 
 نگاه صرف به شهر دانست.  جایگزین برای

 4منابع درآمدی پایدار  2.2
شود که مداوم،  درآمد پایدار به درآمدهای گفته می 

بودن به این معنا که  سالم و مطلوب باشند. مداوم
نوسانات اقتصادی و اجتماعی، تأثیری در دریافت و  

بودن از این جهت که  میزان آن نداشته باشد. سالم
محیطی  تضمین کند و آثار زیست سالمت شهری را  

مطلوب باشد.  نداشته  که  منفی  معنا  این  به  بودن 
آثار اجتماعی مثبت داشته باشد، عدالت اقتصادی و  

سهل کند،  رعایت  را  و  اجتماعی  باشد  الوصول 
)صمیمی توسعه کند  تضمین  را  پایدار شهری  و    5ی 

اتفاق  ۸:  2011همکاران،   زمانی  پایدار  مالی  تأمین   .)
افتد که توانایی دولت برای مدیریت منابع مالی  می
تغییر  اندازهبه وقوع  با  که  باشد  ای 

ها بتواند تعهدات حال  ای در مالیاتنشده ریزی برنامه
آینده  ارائه و  برای  را  کند  اش  برآورده  خدمات  ی 

از:  ۸:  2009،  6)صداقت  پایدار عبارت است  (. درآمد 
ی زمانی، با  دورهدسترس در یک  حداکثر درآمد قابل 

ی آینده در  تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره 
های منابع،  شرایطی که نظام اقتصادی با محدودیت 

های طبیعی  های تولیدی و سرمایه نیروی کار، سرمایه 
یابی به الگوی  مواجه است. بر همین اساس، دست 
هزینه  تأمین  برای  مالی  منابع  و  پایدار  جاری  های 

مهم از  شهر،  شهری  عمرانی  پایداری  عوامل  ترین 
ها، گذاری در نظام زیرساخت است که امکان سرمایه 

ی الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع  ارائه
کند.  ی شهر را فراهم می ها و توسعه مالی شهرداری 

می  نشان  مختلف  کشورهاى  مهم تجارب  ترین  دهد، 
ها را مالیات و عوارض و  شهردارى منابع مالى پایدار  

های جارى  هاى دولتى در قالب بودجه بعد از آن کمک 
هاى محلى و تأسیسات و تجهیزات محلى و  حکومت 

 دهد.نهایتاً استقراض تشکیل می 

 

 
1  . Khalili Manesh 
2. Creative City 
3. Hosseini Khan 

4 . Sustainable Income Sources 
5. Samimi 
6. Sedaghat 
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ها با تأکید بر شهر خالق )پژوهش  تأمین منابع مالی پایدار شهرداریهای تبیین روش . حسین حسینی خواه، سلیمان محمدی دوست، علی صادقی
 موردی: شهرداری یاسوج( 

 

 
 ی )درصد( ها درکشورهای اروپای منابع درآمد شهرداری  1  شکل 

 

 1منابع درآمدی ناپایدار  2.3
به که  هستند  درآمدهایی  ناپایدار،  طور  درآمدهای 

فعالیت  اساس  بر  و  نصیب  مقطعی  خاص  های 
می  این  شهرداری  فعالیت،  آن  حذف  با  که  شوند 

:  2010،  2درآمد مکتسبه نیز حذف خواهد شد )صادقی 
توسعه همچون  وجود، در کشورهای درحال (. بااین 17

درآمدی   منابع  به  جامع  نگرش  فقدان  ایران، 
کشور،  شهرداری  اقتصادی  کالن  نظام  قالب  در  ها 

سیاست   اجرای  مقطعی،  مداخالت  و  تغییرات 
شهرداری  خودکفایی  و  دید  بخش  خوداتکایی  ها، 

ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده  درآمد شهرداری 
ی ه بخش عمده کطوری (. به 5:  2015،  3است )قربانی 

عمده  منابع  شهرداری درآمد  بخش ی  به  های  ها 
به ساخت  است؛  متکی  جهت،  همینوساز 
ترین تغییر در بازار زمین و ساختمان، منابع  کوچک 

کند  ها را با نوسانات جدی مواجه می درآمد شهرداری 
رو، درآمدهای  (. از این 9:  2010و همکاران،    4)اکبرپور 

د و وابسته به وضعیت مسکن و  ناپایدار ثبات ندار 
 

1 . Unstable Income sources 
2. Sadeghi 

تواند  شرایط اقتصادی کشور هستند و شهرداری نمی 
بینی کند. فروش  ها پیش ی ثابتی براساس آن بودجه

تراکم ساختمانی، تثبیت تجاری، تخلفات ساختمانی  
های ناپایدار  ترین درآمدی ساخت مهم و صدور پروانه 

از مهم  ها  ترین کدهای درآمدی تفاوت هستند. یکی 
توسعه کشورهای  درحال بین  و  توسعه، یافته 

کشورهای  کمک  اکثر  در  که  است  دولتی  های 
کمک توسعه قابلیافته  سهم  دولتی  از  های  توجهی 

شهرداری  می درآمدهای  تشکیل  را  دهند.  ها 
درحال درحالی  کشورهای  در  به که،  خصوص  توسعه 

شهرداری  بهایران  تقریباً  اداره  ها  خودکفا  صورت 
 های دولتی بسیار کم است. شوند و کمک می

ی پایدار  شهر خالق و توسعه  2.4
 شهری 

بین  رقابت  و  فناوري  تغييرات سريع  المللی،  امروزه، 
چالش  حوزه گسترش  در  شهري  جديد  های  های 

زمینه شهرها،  درآمدی  و  به  اقتصادي  توجه  های 

3. Ghorbani 
4. Akbarpour 
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ها با تأکید بر شهر خالق )پژوهش  های تأمین منابع مالی پایدار شهرداریتبیین روش . صادقی علی دوست،   محمدی  سلیمان خواه،   حسینی  حسین
 موردی: شهرداری یاسوج( 

برنامه مسأله در  افزايش  ی خالقيت  را  ریزی شهري 
همکاران،   و  )حسینی  است  درواقع،  1:  2017داده   .)

این برهه  درآمدزایی سنتی شهرداری  از زمان،  ها در 
گوی نیاز شهری نیست و باید دنبال فکر  دیگر جواب 

که   زد  تکیه  منابعی  به  و  بود  راه  این  برای  جدیدی 
زودگذر، مقطعی و ناپایدار نباشد )اوریا و همکاران،  

پایدار  2:  2021 فضای  در  توفیق  برای  شهرها  لذا   .)
در   خالقیت  مانند  دارند،  خالقیت  به  نیاز  درآمدی 

، خالقیت در تولید کاالها و خالقیت  ی خدماتارائه
(.  1:  2014در منابع درآمدی و ... )معروفی و همکاران،  

می  شهری  اقتصاد  در  خالق  تفکر  از  تواند  استفاده 
ی توسعه و عمران شهرها شود و شهرها  موتور محرکه 

توانند چه در کاهش  هایی ساده و خالقانه میبا ایده 
پایدا سرمایه  جذب  در  چه  و  الگوهایی  هزینه  به  ر 

( شوند  تبدیل  دنیا  در   (.Landry, 2008: 8موفق 
ايده  و  همچنين،  مديران  براي  خالق  شهر  ی 

ريزان شهري باعث گسترش افق ديد و تحليل  برنامه
کار در مواجهه با مسائل اقتصادی و مديريتي شهر  راه
پهنهمی در  عقايد  و  عاليق  تنوع  به  و  شهر  شود  ی 

ی مشارکت شهروندان را در  مینهگذارد و ز احترام می 
می گیریتصمیم فراهم  شهري  درنهایت  های  و  کند 

نوعی  باعث تحقق الگوی پایدار شهری خواهد شد. به 
ترکيب دانش مديريت شهري با تفکر خالق، پايداري  

ی شهري را در پي خواهد داشت )معروفی و  توسعه
شهرداری 1:  12014همکاران،   لذا  باید  (.  ها 

درآمد شهری  هکارگروه  برای شناسایی وضعیت  ایی 
ورودی  و  دهند  برای  تشکیل  جدیدی  اقتصادی  های 

درآمد پایدار پیدا کنند. شهرداری باید به این سمت  
به با  که  کند  خالقیت،  حرکت  و  عقالنیت  کارگیری 

های شهر را بر دوش مردم و فروش  تمام بار هزینه
راه  طرح  با  و  نیندازد  بدحلتراکم  و  خالق  یع،  های 

های اجرایی شهر را از عوارض دریافتی  ی هزینههمه
و   )لیتکوهی  نکند  تأمین  مردم  ازسوی  مستقیماً  و 

(. خالقیت شهری اغلب به ایجاد  4:  2020همکاران،  
می  درآمدی  شهری،  فرصت  کارآفرینان  و  انجامد 

کنند و آن را رشد  وکارهای خالق را شروع می کسب 
های نوآورانه و خالق  سازی ایدهدهند. لذا تجاری می

زایی، ایجاد تولید و ثروت و  در شهرها سبب اشتغال 

می  خالق  شهرهاي  در  )علی پایداری  و  شود  پور 
(. درواقع، در شهرهاي خالق، بیان  1:  2020همکاران،  

یک  اظهار  رشد  چشم   و  باعث  خالقانه  قوی  انداز 
شود، درنتیجه پشتیبانی از خالقیت را  استعدادها می 

گسترده صور به نظم  ت  و  کرده  هدایت  شهر  در  ای 
محور در  بخشد. لذا با استفاده از رویکرد خالقیت می

شهرداری  درآمدی  منابع  با  باید  ارتباط  ابتدا  در  ها، 
ی شهری و یا هر نوع  پتانسیل و استعداد هر منطقه

کد درآمدی مطلوب را شناسایی و سپس با استفاده  
ان درآمدزایی آن کد  از راهبردهای خالق و نوآور، میز 

از   بعد  درنهایت  و  سنجش  درآمدی 
سازی آن اقدام کرد.  بودن جهت پیاده صرفهبهمقرون 

رو؛ استفاده از خالقیت در تأمین منابع درآمدی  ازاین
شاخصشهرداری  تحقق  باعث  پایدار  ها  شهر  های 

نسبی   استقالل  درآمد،  کسب  )استمرار  ازجمله 
و  شهرداری  بازار  شرایط  از  اصول  ها  رعایت  دولت، 

ریزی شهری، کاهش  شهرسازی، رعایت اهداف برنامه
فضایی  نابرابری  عدالت  بهبود  اجتماعي،    – های 

زیست شهری و ...( خواهد شد.    مکانی، حفظ محیط 
های خالق و بدیع درآمدی، زمینه حللذا با طرح راه 

ها به منابع درآمدی مطلوب  برای دسترسی شهرداری 
ها نقش  شود، درنتیجه شهرداری ی و پایدار فراهم م

درنهایت  فعال  کرده،  ایفا  شهری  محیط  در  تری 
به  نیازهای شهروندان و  به  تبع  پاسخگویی مناسبی 

 ی شهری خواهند داشت. آن توسعه

 روش تحقیق 3
روش  از  ترکیبی  پژوهش  این  در  تحقیق  های  نوع 

ای، روش میدانی و تحلیل ساختاری است.  کتابخانه 
ها و اطالعات مربوط به  آماری پژوهش، داده ی  نمونه 

سال  بین  شهرداری  درآمدی  و    1394- 9۸های  منابع 
ی  خبره و کارشناس در حوزه   19همچنین متشکل از  

بود.   خواهد  شهری  مدیریت  و  شهری  اقتصاد 
ها و اطالعات موردنیاز در این پژوهش،  گردآوري داده 

نل  های مختلف ازجمله روش دلفی )پترکیبی از روش 
روش   ذهنی(؛  )انگیزش  فکری  طوفان  و  خبرگان( 

میدانی  کتابخانه - اسنادی   روش  و  پیمایشی    -ای 
روش  تجزیه است.  داده هاي  اطالعات  وتحلیل  و  ها 
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مورد نیاز در پژوهش حاضر، مبتنی بر دو بخش شبه  
مدل  براساس  ریاضی؛  سایب  های 

و مدل تحلیل اثرات     (Scenario Wizard)افزارنرم 
و روش کیفی   (MICMAC) افزارراساس نرم متقاطع ب

 .خواهد بود

تحلیل   و  بررسی  پژوهش، جهت  اول  بخش  در 
میزان پایداری کدهای درآمدی شهرداری شهر یاسوج  

تداوم  5از   میزان  مطلوبیت،  )میزان  پذیری،  معیار 
پذیری و میزان  پذیری، میزان مشارکت میزان انعطاف

لذا  محله است.  شده  استفاده  اساس  محوری(  بر 
مالی   منابع  سایر  و  پایدار  درآمدهای  »جامع  طرح 

بر  همچنین  تهران«،  پژوهش شهرداری  های  اساس 
گرفته  زمینه  صورت  مالی  در  منابع  تأمین  ی 

ها، درآمدهای پایدار، آن دسته از درآمدهای  شهرداری 
 (. 1هستند که از خصایص زیر برخوردارند )جدول 

 

 

 شهر یاسوج براساس تحلیل پایداری و ناپایداری   معیارهای ارزیابی منابع مالی و درآمدی شهرداری  1  جدول 

 های معیارویژگی  معیار ردیف
 یعنی اقالم درآمدی در طول زمان مستمر بوده و تحت تأثیر شوک بازار قرار نگیرد. پذیری تداوم 1

 مطلوبیت  2
ی زنده و  عنوان یک پدیده ها شرایط کیفي شهر را بهیابي به آنای باشند که دستگونهیعني درآمدها به

محوری شده و به ساختارهای پویا تهدید نكند، به عبارتي کسب درآمد موجب ارتقای رویكرد عدالت 
 محیطی، کالبدی، اجتماعي و اقتصادی شهر آسیب نزند.زیست

 شده و همپا با گسترش مخارج افزایش یابد. ی درآمدی در طي زمان بزرگ پایه پذیری انعطاف 3

 پذیریمشارکت 4
تدریج  المللی در تأمین مالي شهرداری بیشتر شود تا بهمشارکت شهروندان، نهادهای ملي و بین

 نهاد گردند.محور و مردمهایی جامعهها تبدیل به سازمانشهرداری

 محوری محله 5
ها و فضاهای مدیریتي، افزایش نقش شوراهای محله، تدریج منجر به کاهش حوزه هر کد درآمدی به 

 ای و شهردار در درآمدزایي شود.های محلهانجمن
 

از کدهای درآمدی شهرداری شهر   ابتدا، هر یک  در 
یاسوج در اختیار خبرگان و کارشناسان قرار گرفت و  

میزان   درآمدی  سپس  کدهای  از  یک  هر  انطباق 
(  1براساس معیارهای پایداری کدهای درآمدی )جدول 

براساس  وسیلهبه درنهایت  و  بررسی  کارشناسان  ی 
)وزن  وزن  لیکرت  طیف  میزان    1های  کمترین  دارای 

دارای بیشترین میزان پایداری( وزن    5پایداری و وزن  
ص  دهی و نهایتاً میزان پایداری هر کد درآمدی مشخ

مطالعه  شد. ازطریق  دوم،  بخش  ی  اليحه   یدر 
ها«،  ها و دهیاری ی شهرداری »درآمد پایدار و هزینه

طریق مصاحبه با کارشناسان، خبرگان و  همچنین از 
خالق و محتمل    یکار و ایده راه   150مدیران اجرایی،  

شهر   شهرداری  پایدار  درآمدهای  شناسایی  جهت 
و   شناسایی  مرحله یاسوج  در  شد.  بعد، تدوین  ی 

شاخصی که    150ها،  جهت پاالیش مطلوب پیشران

مرحله  اختیار  در  در  بودند،  شده  شناسایی  قبل  ی 
قرار   استان  اجرایی  مدیران  و  متخصصان  خبرگان، 

ازاین  مرحله گرفت.  در  پاالیش  رو،  با  دوم    150ی 
شاخص    61ی اول،  شده در مرحلهشاخص شناسایی 

اسایی منابع درآمدی پایدار شهرداری  نهایی جهت شن
یاسوج شناسایی و طبقه از  شهر  بندی گردید. پس 

حال   61انتخاب   تغییر(،  عاملِ  )پیشران/  شاخص 
پیشران شناسایی  به  براساس  نوبت  کلیدی  های 

تحلیل   مدل  ازطریق  کارشناسان  و  خبرگان  نظرات 
نرم  افزار میک مک خواهد رسید. اثرات متقاطع در 

نظ جهت  کارشناسان  لذا  و  خبرگان  ردهی 
شاخص انتخاب  لیست  ابتدا  در  به شده،  صورت  ها 

تهیه و    به تعداد متغیرها  nدر    nیک ماتریس قطری  
ها  در اختیار خبرگان و کارشناسان قرار گرفت و از آن 

از شاخص  یک  هر  دو  به  دو  که  را  خواسته شد  ها 
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تا چه   Aکه روند  قضاوت کنند؛ قضاوت در مورد این  
تأثیر خواهد داشت. این تأثیر معموالً    Bر روند  حد ب

تا   صفر  مقیاس  در  عددی  می   3با  شود.  مشخص 
سه  که  طوری به تا  صفر  بین  اعداد  ارتباط  میزان 

می  به سنجیده  صفر  »عدد  و  بدون  منزلهشود  ی 

ی تأثیر ضعیف«، »عدد دو  منزلهتأثیر«، »عدد یک به 
»عدد   درنهایت  و  متوسط«  تأثیر همنزلبه   3تأثیر  ی 

متغیرهای   تعداد  اگر  بنابراین،  است؛  زیاد« 
ماتریس    xشده  شناخته یک  دست    x×xباشد،  به 

 (.Kadam et al, 2019: 5)  آیدمی

 

 مدل ماتریس تحلیل اثرات متقاطع  2  جدول 

 
  عامل سوم عامل دوم  عامل اول 

 کل اثرگذاری عامل اول  میزان اثرگذاری بر سوم  اثرگذاری عامل اول بر دوممیزان  

     عامل اول 
     عامل دوم 
     عامل سوم

   کل اثرپذیری عامل اول  
 

پیشران  تحلیل  تأثیر مستقیم  در روش مستقیم  ها، 
تمامی   K     متغیر جمع  حاصل  متغیرها  دیگر  بر 

تأثیرپذیری   M ماتریساز   K مقادیر سطر و  است 
 از سایر متغیرها حاصل جمع مقادیر ستون k متغیر 

K  بندیترتیب، رتبهاست. بدینD


Iو  


برای هر    
سازی این مقادیر  آید و از مرتبمتغیر به دست می 

 شود.  اهمیت هر متغیر محاسبه می 

ی جبر ریاضی این فرایند  دهنده های زیر نشا فرمول 
 :است

n

k ijj
I m

=
= 1     ( ), ,...,k n=1 2  

  
n

k iki
D m

=
= 1 

به  محاسبه اگر  رتبهجای  مستقیم  و  ی  تأثیر  های 
ماتریس  از  ماتریس آن   Mوابستگی  از  را   Mها 

آن  کنیم که در  یک عدد صحیح کوچک    محاسبه 
مقدار   می   8یا    7)گوده  پیشنهاد  است؛  را  کند( 

ی تأثیر و وابستگی متغیرهایی که از که رتبهطوری به
M Mآید با مقادیر حاصل از هر به دست می   8 r   که

r  می   8 باشد،  مقدایکسان  به  ثابتی    رتوان 

به ماتریس  عبارت  رسید.  رساندن  توان  به  با  دیگر، 
محاسبه  مرحله،  چندین  در  جمع تأثیرات  های  ی 

رتبه و  ستونی  و  بهسطری  متغیرها،  تدریج  بندی 
بهرتبه متغیرها  میل ی  مشخصی  مقدار  سمت 
مشابه با ضرب یک    Mی ماتریس کند. محاسبه می

به   و  است  خودش  در  اسکالر  شکلماتریس 
M MP

p=   شودانجام می (hosseinikhah et 
al, 2021: 2)  شرح بدین  فرایند  این  انجام  مراحل   .

 :است

مقادیر    الف( نخست  گام  در  اولیه:  مقداردهی 

شده از روش مستقیم بهمحاسبه
M M

D I     اختصاص
 M شود و ماتریس اثرات مستقیم یا همانداده می 

 .است

تکرار: ODب(  A   ضرب از  Aرا  M  مقادیر و 
A A

D I    را از روش مستقیم محاسبه کرده و سپس
A

I   با و  Iرا 
A

D   با اگر مقایسه می   Dرا  کنیم. 
یابد، در غیر این  مقادیر یکسان باشد، روند پایان می 

( ), ,...,k n=1 2
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محله  دادن   2ی  صورت  قرار  با 
A

I I =   و
I

D D = 
 (. Onttoa et al., 2018: 5شود )تکرار می 

برابر   Mیس ماتر را  تکرار  آخرین  از    Mحاصل 
نامیده قرار می  غیرمستقیم  تأثیر  ماتریس  که  دهیم 

غیرمستقیممی تأثیر  از    K   شود.  متغیرها  سایر  بر 
مقادیر سطر تمام  به دست    Mماتریکس  K جمع 

همین می به  و  غیرمستقیم آید  تأثیرپذیری  ترتیب 
  Mماتریکس  K با جمع تمام مقادیر ستونK متغیر 

می بدین محاسبه  متفاوت  شود.  معیار  دو  ترتیب، 
ازمحاسبه داریم    Mشده  متغیر  هر  بر  مرتبط  و 

(Villacorta et al., 2014:19). 

 

( ), ,...,k n=1 2 KI
n

ijj
m

=
 = 0 

( ), ,...,k n=1 2 
 

قضاوت  از  شاخص بعد  از  یک  هر  جهت  کردن  ها، 
افزار میک مک  ها و اطالعات از نرم تحلیل نهایی داده 

افزار میک استفاده شده است. براساس ساختار نرم 
ی تحلیل  افزار میک مک بر پایه مک، در خروجی نرم 

اثرات متقاطع، هرکدام از متغیرها با توجه به میزان  
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در مکان خاصی در نمودار  

می  بیانگر  قرار  نمودار  در  متغیرها  موقعیت  گیرند. 
ها در پویایی و  ها در سیستم و نقش آن وضعیت آن 

به  است.  آینده  در  سیستم  این  تحوالت  طورکلی، 
طبقه  دسته  چهار  در  می متغیرها    :شوندبندی 

متغیرمتغیر کلیدی،  متغیرهای  وجهی،  دو  های های 
های نتیجه و متغیرهای تنظیمی. لذا مستقل، متغیر

نرم  از  حاصل  متقاطع  اثرات  تحلیل  افزار  براساس 
ی  هایی که در ناحیه پژوهی میک مک، پیشرانآینده

صفحه   1 غربی  شمال  محل  در  پراکندگی  و  ی 
توان  دهنده (، نشان 2)شکل  ها قرار دارند  پیشران  ی 

طورکلی، در  ها بر کل سیستم است. بهتأثیرگذاری آن 
مهم  ناحیه  باارزشاین  و  پیشران ترین  قرار  ترین  ها 

 گیرند.می

 

 
 افزار میک مک تأثیرگذاری نرم   - ی وابستگی الگوی توزیع انواع متغیرها در نقشه  2  شکل 

   (Hosseinikhah et al, 2021: 2 ) 

 

افزار میک  های کلیدی در نرم بعد از شناسایی پیشران 
از   یک  هر  حاالت  و  وضعیت  تحلیل  جهت  مک، 

نرم پیشران  براساس  سایب  مدل  از  افزار  ها 
Scenario Wizard   نرم است.  شده  افزار استفاده 

KD
n

iki
m

=
 = 1
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Scenario Wizard،   نیز براساس روشCIB  عالوه ،
ی  بر نمایش ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری و شبکه

روابط مستقیم و غیرمستقیم عوامل بر یکدیگر که  
افزایی و  های میک مک مشترک است، هم باقابلیت 

می هم معرفی  نیز  را  باالتر  جهت  بستگی  لذا  کند. 
شده، در ابتدا  نظردهی خبرگان و کارشناسان انتخاب 

آینده و و  ضعیت  خبرگان  توسط  پیشران  هر  ی 
بندی، سپس وضعیت  کارشناسان شناسایی و طبقه

به    nدر  nصورت یک ماتریس قطری هر پیشران به 
ها تهیه و در اختیار خبرگان و  تعداد حاالت پیشران 

ها خواسته شد که دو  کارشناسان قرار گرفت و از آن
ت کنند.  ها را قضاوبه دو، حاالت هر یک از پیشران

تواند تأثيرگذاری منفی  در اين ماتریس، قضاوت می 

متغير   - 3تا    3و مثبت را نيز نشـان دهد و اعداد از  
های مطلوب و ممکن به این صورت  باشد. وضعیت

ی  در آینده  Bاز پیشران    B1است که )اگر وضعيت  
سیستم تأثیرگذار باشد، چه اثرگذاری مثبت یا منفی  

خواهد داشت( )جدول    A1از وضعیت    Aدر وضعیت  
ارزیابی وضعیت  (.3 و  ها و روابط  این نوع سنجش 

بین سناریوها به سایب معروف است. درنهایت در  
ی سناریوهای متعدد، سپس  افزار با تهیه خروجی نرم 

غیرمنطقی،   و  ضعیف  سناریوهای  فیلترکردن  با 
ترین سناریوها با باالترین وزن شناسایی و با  محتمل

هسته مرکزی سناریوی مطلوب، به    شناخت قلب و 
 های خالق اقدام شد. استخراج راهبردها و ایده 

 

 CIBی امتیازدهی در مدل  شیوه  3  جدول 

 اثر شدیداً محدودکننده  اثر محدودکننده متوسط  ی ضعیف اثر محدودکننده

 -3 -2 -1 0عدم تأثیر:
 ی شدید کنندهاثر تقویت ی متوسط کنندهاثر تقویت ی ضعیف کنندهاثر تقویت

1 2 3 
 

ایده شاخص و  مؤثر  شده    های خالق شناسایی های 
جهت   محتمل  و  مؤثر  درآمدی  کدهای  براساس 

یاسوج   شهر  شهرداری  پایدار  درآمدهای  شناخت 
 ( است.4مشتمل بر جدول )شماره 

 

 های خالق جهت شناسایی درآمدهای پایدار شهرداری شهر یاسوج های مؤثر و ایده شاخص  4  جدول 

شهرداری به  مستقیم  مالیات  قانون  از  حاصل  درآمدهای  سازمانافزایش  دولت،  با  بدهی  تهاتر  افزایش  ها؛  ...؛  و  ها 
المللی  ای، ملی و بینها؛ ایجاد صندوق منطقههای مردمی؛ افزایش مشارکت بخش خصوصی؛ مدیریت هزینهمشارکت

سازی الگوی یکپارچه  کارگیری نیروهای خالق، متخصص و متفکر در بخش درآمدی شهرداری؛ پیادهها؛ بهبین شهرداری
شهرداری الکترونیک و شهر هوشمند؛ جایگزینی مالیات    هایی زیرساختسازی و توسعهمدیریت واحد شهرداری؛ پیاده

های توریستی  های ساختمانی، احداث مجتمعوساز و پروانهجای درآمدهای حاصل از ساختبر ارزش زمین و امالک به
ایجاد  ای در سطح شهر،  های رشتهجای المپبه  LEDهای  _تفریحی، بازیافت زباله و تبدیل آن به بیوگاز، استفاده از المپ

ی شهر،  های دولتی و... مستقر در محدودهخدماتی درآمدزا، پرداخت عوارض توسط سازمان  -های تجاریاندازی کاربریو راه
،  SNAPمانند    ITهای  های برقی شهر و شهرداری، استفاده از ظرفیتاستفاده از انرژی خورشیدی جهت کاهش هزینه

های خارجی، اخذ عوارض در محدوده و حریم  گذاران خارجی و فاینانسیت سرمایهکاال و ... در شهر، استفاده از ظرفدیجی
از ظرفیت شرکت استفاده  از  شهرها،  عوارض  اخذ  مشارکت؛  اوراق  انتشار  بورس،  به  ورود  بنگاه شهرداری جهت  و  ها 

گواهینامههزینه گذرنامه،  تمدید  و  صدور  ازجمله  دریافتی  اهای  نیروی  توسط  و...  رانندگی  از  ی  عوارض  اخذ  نتظامی؛ 
کنندگان از تأسیسات سطحی و زیرسطحی معابر عمومی؛ اخذ عوارض از  وانتقاالت خودرو؛ اخذ عوارض از استفادهنقل

ها؛ افزایش سهم درآمدهای مستمر و پایدار از کل درآمدهای شهرداری؛ پرداخت  تخلفات رانندگی جهت استانداردسازی راه
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برداری از معابر عمومی برای ایجاد تأسیسات  های عمرانی شهر؛ عوارض بهرهخشی از هزینههای دولتی جهت جبران ب کمک
ها، مؤسسات مالی و اعتباری و...؛  ی اشخاص حقیقی و حقوقی، بانکسطحی و زیرسطحی؛ عوارض کسب و پیشه از کلیه

هایی ها و کاربریهر؛ اخذ عوارض از فعالیتی ش های عمرانی واقع در محدودهکاران پروژه اخذ عوارض از قراردادهای پیمان
الگوی کاشت درختان ثمرده بهکه باعث افزایش آلودگی هوا می از  از  شوند؛ استفاده  جای درختان بدون ثمر؛ استفاده 

ی تولید  ی بزرگ گل و گیاه در سطح شهر؛ احداث کارخانهجای چمن؛ احداث مجموعهالگوی کاشت سبزیجات خوراکی به
بار، توجه به ظرفیت باال و بازدهی باالی محصوالت  بندی گیاهان دارویی در سطح شهر؛ ساخت میدان میوه و ترهو بسته

اندازی  گذاری شهرداری در تولید و فراوری محصوالت کشاورزی شهری و راهدر استان؛ برند سازی؛ مشارکت و سرمایه
سرمایهمجتمع و  مشارکت  شهری؛  کشاورزی  شهردارهای  دامیگذاری  محصوالت  فراوری  و  تولید  در  و    -ی  مشارکت 
دستی ازجمله  گذاری شهرداری در تولید و فرآوری محصوالت باغی؛ مشارکت شهرداری در تولید و فراوری صنایعسرمایه

رس؛  فای خلیجویژه برای کشورهای حاشیههای زمستانی درون استان بهقالی، قالیچه، گلیم و ...؛ مشارکت شهرداری در بازی
گذاری شهرداری در کاشت گیاهان و محصوالت و تولید کاالهای متناسب با شرایط فرهنگی و جغرافیایی مشارکت و سرمایه
های جغرافیایی و فرهنگی؛ ایجاد و تقویت  ها و ظرفیتفارس جهت صادرات مبتنی بر پتانسیلی خلیجکشورهای حاشیه

رازیرساخت و  ایجاد  یاسوج؛  بازارچهههای گردشگری شهری  و سرمایهاندازی  در  های محلی؛ مشارکت  گذاری شهرداری 
ی تشخیص تخصصی درآمد  اندازی ادارهبنیان؛ راههای دانشگذاری شهرداری در شرکتها؛ مشارکت و سرمایهآپاستارت

مؤدیان عوارض نوسازي؛ تدوین  منظور بهبود میزان پوشش امالك و شناسایی تمامی  در شهرداری؛ بانک اطالعات امالك به
سازی درآمدی؛ تسریع در روند  ها؛ شفافها و آنتنی جامع دکلانداز مالی شهرداری؛ ایجاد شبکهی جامع و چشمبرنامه

عمومی بخش  مشارکت  صکوک؛  اداری؛  )  - بوروکراسی  شهرداریBOTخصوصی  سهم  افزایش  بر  (؛  مالیات  محل  از  ها 
های الیات به شهرداری در صورت خرید و فروش زودهنگام زمین و مسکن؛ افزایش سپردهافزوده؛ تخصیص سود و مارزش

 بانکی؛ دریافت وام؛ اخذ مالیات از مساکن خالی توسط شهرداری.
ها « و مصاحبه با کارشناسان، خبرگان و مدیران اجرایی  ها و دهیاری ی شهرداری ی »درآمد پایدار و هزینه منبع: اليحه 

 2020لویه و بویراحمد و شهر یاسوج،  استان کهگی 

 

 ها و بحثیافته 4

تحلیل ساختار درآمدی شهرداری   4.1
شهر یاسوج ازنظر منابع مالی و  

منابع درآمدی پایدار و غیرپایدار در  
 1394 - 1398های  بین سال 

شده  بررسی نرخ رشد درآمدهای وصول  4.1.1
 1394 -1398شهرداری یاسوج از سال 

ی شهرداری یاسوج از  شدهی وصول وضعیت درآمدها
می   1394  - 9۸سال   از  نشان  بعضی  در  که  دهد 

وصول دوره درآمدهای  روند  ها،  شهرداری  شده 
ها روند کاهشی داشته  افزایشی و در بعضی از دوره

به 3است )شکل   در سال  طوری (.  ، میزان  1394که 
وصول  به  درآمدهای  نسبت  یاسوج  شهرداری  شده 

  1395رصد( افزایش و در سال  د  4/ 77، )1393سال  
،  1394شده نسبت به سال  میزان درآمدهای وصول 

میان    1۸/ 32) این  در  است.  داشته  افزایش  درصد( 
نسبت به    1396شده شهرداری در سال  درآمد وصول 

که  طوری ، روند کاهشی داشته است؛ به1395سال  
( یاسوج  شهرداری  به    33/9درآمد  نسبت  درصد( 

ه است. همچنین، در سال  یافت  کاهش   1395سال  
ی شهرداری یاسوج نسبت  شده، درآمد وصول 1397

وصول  درآمد  سال  شدهبه  در  شهرداری  ،  1396ی 
درصد افزایش یافت است. درنهایت در سال    53/29

ی شهرداری نسبت  شده، منابع درآمدی وصول 139۸
یافته است. لذا    درصد افزایش   19/ 24،  1397به سال  

شد درآمدی شهرداری یاسوج در  بیشترین مجموع ر 
این    1397سال   درآمدی  منابع  نرخ رشد  کمترین  و 

 (. 5بوده است )جدول   1396شهر در سال  
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 1394  - 98ی شهرداری یاسوج از سال  شده نرخ رشد درآمدهای وصول  5  جدول 

 درصد افزایش نسبت به سال قبلی شده )ریال( وصولکل درآمد  سال  ردیف
1 1393 487,060,799,087 - 
2 1394 510,311,291,083 %4.77 

3 1395 603,779,131,301 %18.32 
4 1396 547,440,850,245 %9.33  - 
5 1397 709,075,422,277 %29.53 
6 1398 845,526,207,901 %19.24 

 2020ی شهرداری یاسوج،  شده حاصل از درآمد وصول های آماری  منبع: تحلیل 

 

 
 1394  - 98ی شهرداری یاسوج از سال  شده نمودار نرخ رشد درآمدهای وصول  3  شکل 

 2020ی شهرداری یاسوج،  شده های گرافیکی حاصل از درآمد وصول منبع: تحلیل 

 

ساختار درآمدی شهرداری شهر  تحلیل  4.1.2
یاسوج ازنظر منابع مالی و درآمدی 

های  پایدار و غیرپایدار در بین سال
1398- 1394 

تحلیل ساختار درآمدی شهرداری شهر یاسوج ازنظر  
بین   در  غیرپایدار  و  پایدار  درآمدی  و  مالی  منابع 

دهد که منابع درآمدی نشان می   1394  - 9۸های  سال 
ناپایدار  وصول  یاسوج  شده  شهر  شهرداری  توسط 

حال   در  ناپایدار  درآمدی  و  مالی  منابع  به  نسبت 

، از کل منابع  1394افزایش بوده است. لذا در سال  
شده توسط شهرداری یاسوج،  مالی و درآمدی وصول 

بوده    11/31 ناپایدار  درآمدی  و  مالی  منابع  درصد 
، منابع مالی و درآمدی ناپایدار  1395است. در سال  

توسط شهرداری، افزایش پیدا کرده است    شدهوصول 
درصد رسیده است. همچنین، در سال    ۸9/51و به  
منابع مالی و درآمدی ناپایدار نسبت به سال    1396
درصد    47/ 47درصدی داشته و به    4، کاهش  1395

 (. 4رسیده است )شکل 
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 1394  - 98های  ساختار درآمدی شهرداری شهر یاسوج ازنظر منابع مالی و درآمدی پایدار و غیرپایدار در بین سال  4  شکل 

 

، منابع مالی و  139۸و    1397های  همچنین، در سال 
ی ناپایدار توسط شهرداری شهر  شدهدرآمدی وصول 

درصد    5۸/51و    45/4۸ترتیب به  یاسوج افزایش و به
 .رسیده است

 

 ( 1394  - 98شده ) ارزیابی درآمد شهرداری شهر یاسوج ازنظر وضعیت پایداری و ناپایداری درآمدهای وصول  6  جدول 

 درآمد ناپایدار درآمد نسبتاً پایدار  درآمد پایدار میزان کل درآمد  -

 158,717,928,488 117,793,889,893 233,691,672,702 510,203,491,083 مبلغ )ریال(  1394
 11/31 23/ 08 79/45 100 درصد

 313,320,260,794 86,739,446,809 203,660,523,698 603,779,131,301 مبلغ )ریال(  1395
 89/51 36/14 73/33 100 درصد

 259,896,341,602 112,447,403,645 171,885,010,354 547,440,850,245 مبلغ )ریال(  1396
 47/ 47 54/20 39/31 100 درصد

 343,606,348,812 215,310,202,956 144,895,353,571 709075422277 مبلغ )ریال(  1397
 45/48 36/30 20/ 43 100 درصد 

 436,135,018,358 183,737,824,388 224,259,898,349 845,526,207,901 مبلغ )ریال(  1398
 58/51 73/21 52/26 100 درصد

 2020ی شهرداری یاسوج،  شده های آماری حاصل از درآمد وصول منبع: تحلیل 

 

جهت بررسی و تحلیل میزان پایداری کدهای درآمدی  
معیار )میزان مطلوبیت،    5شهرداری شهر یاسوج از  

تداوم انعطافمیزان  میزان  میزان  پذیری،  پذیری، 
محوری( براساس طیف  پذیری و میزان محله مشارکت 

)جدول   است  شده  استفاده  این 1لیکرت  از  رو، (. 
بررسی میزان پایداری کدهای درآمدی شهرداری شهر  

می  نشان  شهرداری  یاسوج  درآمدی  منابع  که  دهد 
کد درآمدی اصلی    6، از  1398شهر یاسوج در سال  

عمومی/درآمدهای  ازجمل عوارض  از  ناشی  )درآمد  ه 
درآمد  اختصاصی،  عوارض  از  ناشی  درآمد  مستمر، 
بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری،  
و   اعانات  اموال شهرداری،  و  وجوه  از  درآمد حاصله 
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کد    12ها و سایر منابع تأمین اعتبار(،  هدایا و دارایی 
تأمین شده    ریزکد درآمدی  32درآمد فرعی و همچنین  

شهرداری   درآمدی  ریزکدهای  ارزیابی  نتایج  است. 
سال   در  یاسوج  شاخصه  1398شهر  های  ازنظر 
ریزکد    5ریزکد درآمدی،    32پایداری نشان داد که از  

تخلفات   و  )جرائم  ازجمله  ناپایدار  وضعیت  در 
غرامت  و  شهری  جریمه ساختمانی  كمیسیون  ها،  ی 

ها،  غییر کاربری ماده صد شهرداری، درآمد حاصل از ت
های ساختمانی(  ی سد معبر، عوارض بر پروانهجریمه

در    14و   دارد.  قرار  پایدار  نسبتاً  وضعیت  در  ریزکد 
همین راستا، درآمدهای پایدار شهر یاسوج در سال  

از  1398 که    14،  است  شده  تأمین  درآمدی  ریزکد 

مشتمل است بر ریزکدهایی ازجمله: )درآمد حاصل  
تأسیسا نوسازی،  از سایر  عوارض  ان جی(،  )سی  ت 

عوارض   سوخت،  عوارض  از  شهرداری    % 3سهم 
عوارض  النظارهحق ساختمان،  ناظر  مهندسین  ی 

الثبت، درآمد حاصل از فروش  حق   %8اسناد رسمی  
آوری زباله، عوارض بر پروانه كسب و پیشه و  و جمع 

حق صدور پروانه، عوارض بر قراردادها، حق آسفالت  
لکه وو  حفاری   گیری  مال ترمیم  ی االجارهها، 

بر  ساختمان عوارض  شهرداری،  تأسیسات  و  ها 
ی  تفکیک اراضی و ساختمانی و درآمد حاصل از ارائه

 (. 7خدمات آموزشی(  )جدول 

 

 های پایداری ازنظر شاخصه   1398یاسوج در سال  نتایج ارزیابی ریزکدهای درآمدی شهرداری شهر    7  جدول 

 وضعیت  رتبه میزان پایداری  میزان درآمد )ریال(  ریز کد درآمدی  ردیف

 - - - 1,393,466,806 منابع حاصل از کدهای درآمدی نامشخص -
 1 1.795 90,785,540,831 هاجرائم و تخلفات ساختمانی شهری و غرامت 1

دار 
پای

نا
 

 2 2.1025 177,987,480,369 كمیسیون ماده صد شهرداریی جریمه 2
 3 2.5675 2,748,992,243 هادرآمد حاصل از تغییر کاربری 3
 4 2.6325 834,632,263 ی سد معبرجریمه 4
 5 2.825 163,778,372,652 های ساختمانی عوارض بر پروانه 5
 1 3.8975 3,123,637,044 عوارض سالیانه خودروهای سواری  1

دار 
پای

تاً 
سب

ن
 

 2 3.810 155,424,619,406 عوارض بر فروش كاال و خدمات  2
 3 3.789 124,070,000 عوارض بر معامالت غیرمنقول  3
 4 3.759 769,497,497 خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی 4
 5 3.4325 858,400,000 آالت و وسائط نقلیه ی ماشیندرآمد حاصل از کرایه  5
 6 3.2075 702,182,261 های شهرداریدرآمد حاصل از وجوه سپرده  6
 7 3.1425 22,143,609,982 فروش اموال غیرمنقول  7
 8 3.125 4,000,000 فروش اموال منقول و اسقاط  8
 9 3.0285 8,588,000 های تجارتیدرآمد حاصل از آگهی 9
 10 2.885 338,005,698 عوارض گذرنامه  10
 11 2.756 241,205,500 نشانی های آتشعوارض بر توسعه ایستگاه 11
 12 2.726 9,000 خانه و گورستان درآمد غسال 12
 1 4.775 101,854,537,667 درآمد حاصل از سایر تأسیسات )سی ان جی(  1

دار
پای

 

 3 4.655 28,050,121,383 عوارض نوسازی  3
 4 4.505 60,239,286,618 شهرداری از عوارض سوختسهم  4
 5 4.406 43,801,000 ی مهندسین ناظر ساختمان النظارهحق %3عوارض  5
 6 4.4525 2,647,856,356 الثبت حق %8عوارض اسناد رسمی  6
 7 4.4125 42,061,323 آوری زبالهدرآمد حاصل از فروش و جمع  7
 9 4.390 4,037,017,225 كسب و پیشه و حق صدور پروانهی عوارض بر پروانه 9
 10 4.240 1,402,467,042 عوارض بر قراردادها  10
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 11 4.1175 1,801,895,477 هاگیری وترمیم حفاریحق آسفالت و لکه  11
 12 4.1125 19,192,376,516 ها و تأسیسات شهرداریی ساختماناالجارهمال 12
 13 3.988 4,947,720,242 تفکیک اراضی و ساختمانیعوارض بر  13
 14 3.901 757,500 ی خدمات آموزشیدرآمد حاصل ازارائه 14

 2020های آماری حاصل از پژوهش،  منبع: تحلیل 

 

 
 2019پایداری در سال  نمودار ارزیابی ساختار درآمدی شهرداری شهر یاسوج ازنظر وضعیت   5  شکل 

 

می  سال درواقع  طول  در  که  گفت    - 9۸های  توان 
وصول   1395 ناپایدار  درآمدی  و  مالی  شده  منابع 

توسط شهرداری شهر یاسوج نسبت به منابع مالی  
وصول  پایدار  درآمدی  محور  و  و  بوده  بیشتر  شده 

اصلی شهرداری یاسوج جهت تأمین منابع مالی خود  
 (. ۸درآمدهای ناپایدار بوده است )شکل  مبتنی بر

شده بخش اساسی منابع مالی و درآمدی وصول 
کدهای   براساس  یاسوج  شهر  شهرداری  توسط 
از   درآمدزایی  بر  مبتنی  ناپایدار  درآمدی 

وسازهای قانونی و غیرقانونی بوده است. لذا  ساخت 
از   یاسوج  شهر  شهرداری  درآمدزایی  اساسی  بخش 
منابع مالی ناپایدار و براساس تخلفات ساختمانی و  

های غیرقانونی ازجمله جرائم و تخلفات  وساز ساخت 
غرامت  و  شهری  كمیسیون  ساختمانی  جریمه  ها، 

ها  ماده صد شهرداری، درآمد حاصل از تغییر کاربری 
باشد. ازسوی دیگر،  و همچنین جریمه سد معبر می

بخشی از منابع مالی و درآمدی شهرداری شهر یاسوج  
های ساختمانی است که  براساس عوارض بر پروانه

به دلیل شرایط رکود و گرانی بازار ملک، اخذ عوارض  
ای  تواند نقش تشدیدکنندههای ساختمانی می پروانه

وساز جلوگیری  در قیمت مسکن داشته و از ساخت 
ی  های بسازوبفروش هزینه کند. درواقع، امروزه بنگاه 

پروانه  خریداران  عوارض  از جیب  را  های ساختمانی 
نظر، فشار اصلی بر دوش  کنند و از این مجبران می 

خریداران خواهد بود و اتفاقاً سودجویان و متخلفان  
ها  ی قیمت ای برای رشد دوباره همین عامل را بهانه

قرار خواهند داد؛ بنابراین، این نگرانی وجود دارد که  
اقشار ضعیف از این افزایش قیمت، بیشترین آسیب  

به  دیگر،  ازسوی  ببینند.  فصلی را    بودن دلیل 
صنعت،  ساخت  این  بر  شدید  رکود  و  وسازها 

عنوان یک  تواند به این منبع درآمد به شهرداری نمی 
 منبع درآمد پایدار نگاه کند. 

 

۲۱.۷۳

۲۶.۵۲

۵۱.۵۸

۱۰۰.۰۰

۰۲۰۴۰۶۰۸۰۱۰۰۱۲۰

درآمد نسبتاً پایدار

درآمد پایدار

درآمد ناپایدار

میزان کل درآمد
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 1394  - 98ی  ها نمودار ساختار درآمدی شهرداری شهر یاسوج ازنظر منابع مالی و درآمدی پایدار در سال  6  شکل 

 2020های گرافیکی حاصل از پژوهش،  منبع: تحلیل 

 

 
 1394  - 98های  نمودار ساختار درآمدی شهرداری شهر یاسوج ازنظر منابع مالی و درآمدی ناپایدار در سال  7  شکل 

 2020های گرافیکی حاصل از پژوهش،  منبع: تحلیل 

 

 
 ( 1394- 98نمودار ساختار درآمدی شهرداری یاسوج ازنظر منابع مالی پایدار و ناپایدار )  8  کل ش 

 2020  های گرافیکی حاصل از پژوهش، منبع: تحلیل 
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 موردی: شهرداری یاسوج( 

ازسوی دیگر، ساختار درآمدی شهرداری شهر یاسوج  
شده توسط  وصول ازنظر منابع مالی و درآمدی پایدار  

در حال کاهش بوده    1397تا    1394شهرداری از سال  
، فقط  139۸که در سال  طوری (. به 7و    6است )شکل  

وصول   52/26 درآمدی  منابع  کل  از  شده  درصد 
درصد   5۸/51براساس کدهای درآمدی پایدار بوده و 

براساس   یاسوج  شهر  شهرداری  درآمدی  منابع  از 
ترین  است. لذا از مهم   کدهای درآمدی غیرپایدار بوده

می  یاسوج  شهرداری  پایدار  درآمدی  به  منابع  توان 
عوارض   جی(،  ان  )سی  تأسیسات  از  حاصل  درآمد 
نوسازی، سهم شهرداری از عوارض سوخت، عوارض  

ی مهندسین ناظر ساختمان، عوارض  النظارهحق   3%
الثبت، درآمد حاصل از فروش  حق   %۸اسناد رسمی  

ی كسب و پیشه  عوارض بر پروانهآوری زباله،  و جمع 
حق   قراردادها،  بر  عوارض  پروانه،  صدور  حق  و 

ی  االجارهها، مال گیری و ترمیم حفاری آسفالت و لکه 
بر  ساختمان عوارض  شهرداری،  تأسیسات  و  ها 

ی  تفکیک اراضی و ساختمانی و درآمد حاصل از ارائه
 خدمات آموزشی اشاره کرد.

ی و  های کلیدشناسایی پیشران  4.2
ی منابع  های خالق جهت ارائه ایده

درآمدی پایدار شهرداری شهر  
 یاسوج 

های خالق  های کلیدی و ایده بعد از شناسایی شاخص 
جهت شناسایی منابع درآمدی پایدار شهرداری شهر  
و   کارشناسان، خبرگان  از نظرات  استفاده  و  یاسوج 

شده  های انتخاب مدیران اجرایی استان، تمام شاخص
ایده   61) و  مدل    یشاخص  از  استفاده  با  خالق( 

 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.  1سایب 

ها و اطالعات نشان داد که  تجزیه و تحلیل داده 
و شاخص    61  ×  61ها،ی پیشرانابعاد ماتریس اولیه

پیشران   آمدهدست به پرشدگی   بار  برای  دو  با  ها، 
درصد است که این امر  20/۸3ای عدد  چرخش داده 

مؤید تأثیرگذاری زیاد شاخص ها بر یکدیگر است و  
آیی اطالعات به و  دست کار  از نظر خبرگان  را  آمده 

 دهد. کارشناسان نشان می 

ارزیابی  ی قابلرابطه  3600طورکلی، از مجموع  به
محاسبه  ارزش  ازنو  خبرگان،  شده  و  کارشناسان  ظر 

درصد از کل روابط بین    75/63رابطه معادل    2295
اند )جدول  ها دارای ارزش اثرات متقاطع بوده پیشران 

۸.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 . CIB 
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ها با تأکید بر شهر خالق )پژوهش  های تأمین منابع مالی پایدار شهرداریتبیین روش . صادقی علی دوست،   محمدی  سلیمان خواه،   حسینی  حسین
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 های عمومی ماتریس منابع درآمد پایدار شهرداری شهر یاسوج ویژگی   8  جدول 

 ارزش عددی روابط متقاطع  درصد 61 × 61 ابعاد ماتریس

 - 100 2 تعداد تکرار 

 0 80/16 605 بدون تأثیر

 1 26/ 72 962 تأثیرگذار

 2 16/31 1122 کننده تقویت

 3 30/25 99 توانمندساز 

 P 0 0 قابلیت بالقوه 

 - 75/63 2295 جمع کل روابط تأثیرگذار

 - 100 3600 اثرات متقاطع جمع کل روابط دارای تحلیل  

 1400منبع: پردازش آماری حاصل از مدل تحلیل اثرات متقاطع،  

 

پیشران  فضایی  پراکنش  نمودار  و  در  کلیدی  های 
ها، ترین شاخص ترین و کلیدی های خالق، حیاتی ایده 

(  9)شکل 1ی های هدف هستند که در ناحیه پیشران 
های هدف، بیشترین  اند. درواقع، پیشرانتوزیع شده

عنوان  تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری را داشته و به 
ها، وضعیت سیستم و تغییرات ترین شاخص بحرانی 

آن  به  وابسته  پیشران آن  است.  های  ها 
ورودی سیستم محسوب  شناسایی  متغیرهای  شده، 

ترل نیستند؛ زیرا  کنشوند و توسط سیستم قابلمی
های  صورت شاخص خارج از سیستم قرار داشته و به

می  عمل  بهباثبات  ناحیه  کنند.  این  در  طورکلی، 
باارزش مهم و  پیشرانترین  می ترین  قرار  و  ها  گیرند 

پیشران به پایدار  عنوان  درآمدی  منابع  کلیدی  های 
می  شناخته  یاسوج  شهر  این  شهرداری  شوند. 

  19اند، شامل  ( ارائه شده9ول )ها که در جدپیشران 
 (.9شده هستند )جدول پیشران استخراج 

 

 

 های خالق منابع درآمد پایدار شهرداری شهر یاسوج های کلیدی و ایده پیشران   9  جدول 

 ها پیشران ردیف ناحیه 

ان
شر

پی
ف 

هد
ی 

ها
 

1 BOT خصوصی(   -)مشارکت بخش عمومی 
 انداز مالی شهرداریی جامع و چشمتدوین برنامه 2
 ها ها و آنتنی جامع دکلایجاد شبکه 3
 ها گذاری شهرداری از استارت آپمشارکت و سرمایه 4
 بنیان های دانشگذاری شهرداری از شرکتمشارکت و سرمایه 5
 تشخیص تخصصی درآمد در شهرداری ی اندازی ادارهراه 6
 های کشاورزی شهری اندازی مجتمعگذاری شهرداری در تولید و فراوری و راهمشارکت و سرمایه 7
 گذاری شهرداری در تولید و فراوری محصوالت دامی مشارکت و سرمایه 8
 گذاری شهرداری در تولید و فراوری محصوالت باغی مشارکت و سرمایه 9
 دستی ازجمله قالی/ قالیچه/ گلیم و...مشارکت شهرداری در تولید و فراوری صنایع 10
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 ی بزرگ گل و گیاه در سطح شهر احداث مجموعه 11
 بندی گیاهان دارویی در سطح شهر ی تولید و بستهاحداث کارخانه 12
 ها اخذ عوارض از تخلفات رانندگی جهت استانداردسازی راه 13
 خدماتی درآمدزا  -های تجاریاندازی کاربریایجاد و راه 14

15 
های  وساز و پروانهجای درآمدهای حاصل از ساختجایگزینی مالیات بر ارزش زمین و امالک به

 ساختمانی 
 تفریحی  -های توریستی احداث مجتمع 16
 بازیافت زباله و تبدیل آن به بیوگاز 17
 ی مدیریت واحد شهردارییکپارچهسازی الگوی پیاده 18
 هاافزایش درآمدهای حاصل از قانون مالیات مستقیم به شهرداری 19

 

 
های خالق جهت شناسایی منابع درآمد پایدار شهرداری شهر  های کلیدی و ایده نمودار پراکنش فضایی پیشران   9  شکل 

 یاسوج 
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انداز مطلوب ساختار منابع  چشم  4.3
درآمد پایدار شهرداری شهر یاسوج  

 ساله  10در افق 

ترین سناریوی ساختار  ی مطلوبارائه 4.3.1
منابع درآمد پایدار شهرداری شهر  
ی یاسوج جهت تحقق الگوی توسعه 

 ای و ملی شهر یاسوجپایدار منطقه
هدف از تدوين سناريوها، خلق فضاي بررسي احتمال  

به هآینده ممكن،  بتوان  گونهای  كه  است  ای 
چالش سیاست از  طيفي  برابر  در  را  آينده  ها  های 

می  كمك  ما  به  همچنين  سناريوها  تا  آزمود.  کنند 
شگفتی  چالش عوامل  چهارچوب  در  را  يا  ساز  ها 

سناريوها،  فرصت  زيرا  بشناسيم؛  بالقوه  های 
وجو در محيط هستند  ابزارهايي ارزشمند براي جست 

آن، در  سیاست  كه  و  در  راهبردها  اجرا  به  ما  های 
ازاین  آمد.  میان  خواهند  از  قوی    3رو،  سناریوی 

سناریو در حالت مطلوب قرار دارد    1شده،  استخراج 
امیدوارکننده شرایط  منابع  که  ساختار  برای  را  ای 

دهد و  درآمد پایدار شهرداری شهر یاسوج نشان می 
ل  1 که  دارند  قرار  بحرانی  حالت  در  زوم  سناریو 

آن برنامه وقوع  با  مقابله  جهت  دیده  ریزی  ها 
شده برای  درصد حالت بررسی   100شود. در کل، از  می

ها داری حالت  درصد از وضعیت  45/۸2سناریو،    3
ها دارای وضعیت  درصد از حالت   52/10بینانه،  خوش 

و   حالت   05/21ثبات  از  وضعیت  درصد  دارای  ها 
 (.10بدبینانه هستند )جدول 

 

 گانه  3 طیف  براساس  سناریو  هر  تفکیک  به  ها وضعیت  از  هریک  درصد  و  تعداد  ضرایب،   10  جدول 

S 

 وضعیت بحرانی وضعیت مطلوب  هاضرایب وضعیت  هاتعداد وضعیت 
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S1 19 0 0 57 0 0 57 57 100 0 57- 0 
S2 18 1 0 54 1 0 54 57 73/94 0 57- 0 
S3 10 5 4 30 5 12- 30 57 63/52 12- 57- 05/21 

 

مطلوب  میان  این  منابع  در  ساختار  سناریوی  ترین 
بر   مبتنی  یاسوج،  شهر  شهرداری  پایدار    19درآمد 

ایده  با  وضعیت  بتواند  تا  بود  خواهد  مطلوب  و  ال 
و  تصمیم راهبردها  دقیق  اجرای  و  مناسب  سازی 

توسعهاستراتژی روی،  پیش  شهری  های  پایدار  ی 
از   یک  هر  وضعیت  که  کند  فراهم  را  یاسوج  شهر 

هسته  پیشران  درواقع،  است.  شده  استخراج  و  ها 
شهر   شهرداری  پایدار  درآمد  منابع  ساختار  قلب 

برنامه تدوین  چشم یاسوج  و  جامع  مالی  ی  انداز 
به  است.  یاسوج  شهر  نتایج  شهرداری  طورکلی، 

می  نشان  برنامه پژوهش  که  و  دهد  جامع  ی 
ی ترین سند و نقشه انداز مالی شهرداری مهمچشم

و    ایی پایدار منطقهراه، جهت تحقق الگوی توسعه
 .ملی شهر یاسوج خواهد بود
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ها با تأکید بر شهر خالق )پژوهش  تأمین منابع مالی پایدار شهرداریهای تبیین روش . حسین حسینی خواه، سلیمان محمدی دوست، علی صادقی
 موردی: شهرداری یاسوج( 

 
 انگیز ساختار منابع درآمد پایدار شهرداری شهر یاسوج ای سناریوی شگفت ساختار شبکه 11 جدول  

 
 تولید و فراوری محصوالت باغی: 

 (2+)شناخت محصوالت پربازده

 
شناسایی برترین نوع کشت گل  گیاه: ی بزرگ گل و مجموعه

          (2+)و گیاه متناسب با شرایط جغرافیایی و اقتصادی
 :تخلفات رانندگی

درصد از کل   20تخصیص 
 (3+)بودجه

دستی: صنایع 
 (2+)برندسازی

های مجتمع
 :کشاورزی شهری

 محصوالت پربازده
(+2) 

 
شناخت   :فراوری محصوالت دامی

 (2+)محصوالت دامی پربازده 

های کاربری
 -تجاری

خدماتی: 
بررسی  
بازدهی  
ها  کاربری

(+3) 

 

      
 

 بازیافت زباله:
شناسایی و  

اندازی راه
 (3+)هایکارخانه

مالیات بر  
ارزش زمین و 
امالک: وضع 

قوانین  
مالیاتی  
 (3+)عادالنه 

 

 انداز مالی شهرداری:ی جامع و چشمتدوین برنامه
بینی منابع درآمدی حاصل از منابع پایدار فعلی و منابع جدید  پیش

 درآمدی
(Impact score +47) 

 

الگوی یکپارچه  
 :مدیریت

تشکیل واحد  
 (4+) مدیریت

های مجتمع
 -توریستی 
تفریحی: 

یابی  مکان
صحیح و  

بهینه  
 (2+) مجتمع

 

      

 

 :مالیات مستقیم
  5تخصیص 

 درصد از درآمد
(+4) 

گذاری شهرداری از سرمایه
 :هااستارت آپ

ها و کارگیری استارت آپبه
ی ها و ورود به چرخه دهندهشتاب
 (2+)کاری

  
گذاری از سرمایه
های شرکت
  :بنیاندانش

ی  ورود به چرخه 
کاری و  

 (4+)درآمدزایی

 
 :های جامع دکلشبکه

های موردنیاز ها و آنتناحداث دکل
 (2+)مبتنی بر استانداردها

        
 :ی تشخیص تخصصی درآمداداره

وتحلیل ساختار درآمدی پایدار تجزیه
ریزی برای بهبود و شهرداری و برنامه

 (3+)اصالح آن

BOT  قراردادن کل زمین به :
 (2+) گذار توسط شهرداریسرمایه

 

 :گیاهان دارویی
 (2+)ایجاد کارگاه

 

 

 بحث  4.4
استراتژی  تدوین  از  حاصل  نهایی  حیاتی  نتایج  های 

پایدار شهرداری شهر   درآمد  منابع  جهت شناسایی 
اليحه  براساس  هزینه   ییاسوج  و  پایدار  ی »درآمد 

دهیاری شهرداری  و  براساس  ها  همچنین  ها«، 
نشان   یاسوج  شهر  جغرافیایی  استعداد  و  پتانسیل 

برنامه می تدوین  براساس  که  و  دهد  جامع  ی 
در  چشم کلی  راهبرد  سه  شهرداری،  مالی  انداز 
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 موردی: شهرداری یاسوج( 

توسعهمقیاس الگوی  تحقق  برای  متفاوت  ی  های 
شناسایی شد. در همین  پایدار درآمدی شهر یاسوج  

های راهبردی مبتنی بر مدیریت درون  راستا، پیشنهاد 
های  شهرداری در مقیاس اجرایی شهرداری؛ پیشنهاد 

راهبردی مبتنی بر مدیریت محلی در مقیاس اجرایی  
سازمان و  پیشنهاد شهرداری  و  استانی  های  های 

محلی   مدیریت  کالن،  مدیریت  بر  مبتنی  راهبردی 
شهردا بر  سازمانمبتنی  منطقه ری،  و  های  ای 

 های ملی خواهد بود. سازمان

به   نیاز  ابتدا  در  شهرداری  اجرایی،  مقیاس  در 
های راهبردی مبتنی بر مدیریت  سازی پیشنهاد پیاده 

برنامه تدوین  براساس  شهرداری  و  درون  جامع  ی 
بود.  چشم یاسوج خواهد  انداز مالی شهرداری شهر 

مهم  از  راه یکی  هزینهها  ترین  مدیریت  های  جهت 
ی جامع و  مالی شهرداری شهر یاسوج، تدوین برنامه 

است.  چشم یاسوج  شهر  شهرداری  مالی  انداز 
صورت  ی شهر باید به درواقع، سند راهبردی توسعه

شکل ی مالی شهر را به فرابخشی تهیه شود و آینده 
ترسیم   به جامع  و  طوری کند.  رهنمودها  اتصال  که 
توسعه پیشنهادهای   اسناد  به  راهبردی  شهری  ی 

بودجه  تعریف  نظام  ازطریق  ریزی ساالنه شهرداری 
سرمایه پروژه  فعالیتهای  و  به  ای  مستمر  های 

سال  برنامه تفکیک  در  برنامه،  عملیاتی  های  ی 
اعتبار آن میان تأمین  این  مدت و تعیین محل  ها در 

  انداز منابع سند مورد توجه قرار بگیرد. در سند چشم
در سناریوهای   باید  یاسوج  درآمد شهرداری  و  مالی 

بینی  ی بهترین عملکرد، پیش مختلف در راستای ارائه 
گرایی، باید پیشنهادهای  شود و ضمن پرهیز از آرمان 

های مالی، اداری و  محدودیت   اجرا در چارچوب قابل
ارائه   برنامهفنی  تدوین  جهت  لذا  و  شود.  جامع  ی 

داری شهر یاسوج، در ابتدا باید  انداز مالی شهر چشم
جغرافیایی   وضعیت  و  موجود  وضعیت  تحلیل  به 

بینی  شهر و منابع درآمدی شهرداری و سپس به پیش 
پایدار فعلی و منابع   از منابع  منابع درآمدی حاصل 

های محتمل و  جدید درآمدی پرداخت؛ سپس پروژه 
برای   بالقوه  مالی  تأمین  منابع  تمامی  همچنین 

راپروژه  مهم   ها  درنهایت  و  پروژه شناسایی  ها  ترین 

طورکلی،  بندی شوند. به گذاری اولویت جهت سرمایه 
ترین  انداز مالی شهرداری مهمی جامع و چشم برنامه

نقشه  و  توسعه سند  الگوی  تحقق  جهت  راه،  ی ی 
 ای و ملی شهر یاسوج خواهد بود. پایدار منطقه

پیشنهاد  بر  همچنین،  مبتنی  راهبردی  های 
مدیریت  م شامل  محلی  مدیریت  کالن؛  دیریت 

راه یکپارچه  شهری،  تشخیص  ی  اداره  اندازی 
تخصصی درآمد در شهرداری، مالیات بر ارزش زمین  
و امالک و افزایش درآمدهای حاصل از قانون مالیات  

ترین راهبرد  است که مطلوب   مستقیم به شهرداری 
یکپارچه  مدیریت  امتیاز  شامل  براساس  شهری  ی 

 است.  3۸/0ال ه اید

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
تحلیل ساختار درآمدی شهرداری شهر یاسوج ازنظر  
بین   در  غیرپایدار  و  پایدار  درآمدی  و  مالی  منابع 

می   1394  - 139۸های  سال  منابع  نشان  که  دهد 
ی ناپایدار توسط شهرداری شهر  شدهدرآمدی وصول 

ناپایدار   درآمدی  و  به منابع مالی  در  یاسوج نسبت 
که در منابع مالی  طوری حال افزایش بوده است. به 

ی شهرداری یاسوج در  شدهو درآمدی ناپایدار وصول 
ترتیب  به  139۸و  1397،  1396،  1395های طی سال 
با   درصد،    47/47درصد،    ۸9/51درصد،    31/ 11برابر 

درصد    51/ 5۸برابر با    139۸درصد و در سال    45/4۸
می  درواقع،  است.  طول    توانبوده  در  که  گفت 

منابع مالی و درآمدی ناپایدار    1395  -139۸های  سال 
شده توسط شهرداری شهر یاسوج نسبت به  وصول 

شده بیشتر بوده  منابع مالی و درآمدی پایدار وصول 
  11/41، درمجموع  139۸تا   1395طورکلی از سال  و به 

ناپایدار   یاسوج،  شهرداری  درآمدهای  کل  از  درصد 
دهد  ن، نتایج پژوهش نشان می بوده است. همچنی

تراکم   فروش  به  یاسوج  شهرداری  زیاد  وابستگی 
است.   بدیهی  امر  یک  درآمدی  منابع  تأمین  جهت 

سال  طوری به از  سال    1394که    ۸1/23،  139۸تا 
درصد از کل درآمدهای ناپایدار شهرداری شهر یاسوج  
مربوط به کدهای درآمدی در ارتباط با فروش تراکم  

که   است  زیاد  بوده  وابستگی  از  نشان  امر  این 
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شهرداری یاسوج به فروش تراکم جهت تأمین منابع  
درآمدزایی   اساسی  بخش  لذا  دارد.  خود  درآمدی 
شهرداری شهر یاسوج براساس منابع مالی و درآمدی  
و   ساختمانی  )تخلفات  ازجمله  ناپایدار 

وسازهایی غیرقانونی شامل جرائم و تخلفات  ساخت 
غر  و  شهری  جریمه امت ساختمانی  كمیسیون  ها،  ی 

ها  ماده صد شهرداری، درآمد حاصل از تغییر کاربری 
ترین منابع  ی سد معبر( است. مهم و همچنین جریمه 

،  139۸پایدار درآمدی شهرداری شهر یاسوج در سال  
ریزکد درآمدی تأمین شده است که مشتمل بر    14از  

ریزکدهای از این جمله است: )درآمد حاصل از سایر  
سهم  ت نوسازی،  عوارض  جی(،  ان  )سی  أسیسات 

عوارض   سوخت،  عوارض  از    % 3شهرداری 
عوارض  النظارهحق ساختمان،  ناظر  مهندسین  ی 

الثبت، درآمد حاصل از فروش  حق   %۸اسناد رسمی  
ی كسب و پیشه  آوری زباله، عوارض بر پروانهو جمع 

حق   قراردادها،  بر  عوارض  پروانه،  صدور  حق  و 
ی  االجارهها، مال گیری و ترمیم حفاری ه آسفالت و لک

بر  ساختمان عوارض  شهرداری،  تأسیسات  و  ها 

ی  تفکیک اراضی و ساختمانی و درآمد حاصل از ارائه
خدمات آموزشی(. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد  

نقشه  درآمد  که  منابع  ساختار  سناریوهای  راه  ی 
الگوی   تحقق  جهت  یاسوج  شهر  شهرداری  پایدار 

ای و ملی شهر یاسوج مبتنی  ی پایدار منطقهوسعهت
انداز مالی شهرداری یاسوج  ی جامع و چشم بر برنامه

 هایترین الگوریتمخواهد بود. در همین راستا، مهم
استخراج  برنامه خالق  ساختار  از  و  شده  جامع  ی 

مدیریت  چشم شامل  یاسوج  شهرداری  مالی  انداز 
دکل  آنتن جامع  و  مشارکها  سرمایهها،  و  گذاری  ت 

شرکت  از  دانش شهرداری  همچنین  های  و  بنیان 
های ساختمانی  آوری نخاله ها، طرح جمع استارت آپ

و بازیافت مواد و متعلقات وابسته، احداث مجتمع  
درمانی سالمت، تولید گل و گیاه در  یا سایت طبیعت

گذاری در اراضی متعلق ی رود بشار و سرمایه حاشیه
م شهرداری  راهبرد  به  بر  احداث    BOTبتنی  مانند 

بود   خواهد  و...  تجاری  مجمع  طبقاتی،  پارکینگ 
 (. 12)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انداز مالی شهرداری شهر  ی جامع و چشم شده مبتنی بر تدوین برنامه های خالق استخراج ها و ایده الگوریتم   12  جدول 
 یاسوج 

مطلوبیت   راهبرد ردیف
 داراولویت

امتیاز  راهکار
 ال ایده 

 مقیاس اجرایی 

های راهبردی پیشنهاد 1
 مبتنی بر مدیریت محلی 

 شهرداری، 23/0 هاها و آنتنمدیریت جامع دکل 35/0
گذاری شهرداری از مشارکت و سرمایه سازمان های استانی 

استارت  بنیان و همچنین های دانششرکت
 هاآپ

19/0 
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های ساختمانی و آوری نخاله طرح جمع
 بازیافت مواد و متعلقات وابسته

16/0 

درمانی  احداث مجتمع یا سایت طبیعت
 سالمت 

10/0 

 15/0 ی رود بشارتولید گل و گیاه در حاشیه 

گذاری در اراضی متعلق به سرمایه
مانند  BOTشهرداری مبتنی بر راهبرد 

 احداث پارکینگ طبقاتی، مجمع تجاری و... 

17/0 

های راهبردی پیشنهاد 2
مبتنی بر مدیریت درون  

 شهرداری

انداز مالی ی جامع و چشمتدوین برنامه 40/0
 شهرداری

 شهرداری 100/0

های راهبردی پیشنهاد 3
  -مبتنی بر مدیریت کالن

 مدیریت محلی 

های ملی، سازمان 38/0 ی شهریمدیریت یکپارچه 25/0
های استانی،  سازمان

ی تشخیص تخصصی درآمد اندازی ادارهراه شهرداری
 در شهرداری

27 /0 

 25/0 مالیات بر ارزش زمین و امالک 

افزایش درآمدهای حاصل از قانون مالیات  
 مستقیم به شهرداری

10/0 

 

میان   محتمل  و  منطقی  ارتباط  ارزیابی  و  بررسی 
دهد که نتایج پژوهش  ی موردبحث نشان می مسأله

( در ارتباط  1390های پارسا و همکاران )حاضر با یافته
( همکاران  و  قنبری  همدان؛  شهرداری  در  1390با   )

(  1395ارتباط با شهرداری تهران؛ مظفری و همکاران ) 
در ارتباط با شهرداری تهران؛ مسگری و همکاران در  

باشد.  ، همسو می (1397ارتباط با شهرداری مشهد ) 
های  رو، براساس نتایج پژوهش حاضر و پژوهش ازاین

ها به فروش تراکم  ذکرشده، وابستگی زیاد شهرداری 
امر بدیهی است و   تأمین منابع درآمدی یک  جهت 

شهرداری  درآمدزایی  اساسی  بخش  ها  بیشترین 
ازجمله   ناپایدار  درآمدی  و  مالی  منابع  براساس 

فروش   و  ساختمانی  جریمه)تخلفات  ی  تراکم، 
از   حاصل  درآمد  و  شهرداری  صد  ماده  كمیسیون 

 ها( است. تغییر کاربری

های آلفرد  همچنین، نتایج پژوهش حاضر با یافته
های کشور  ( در ارتباط با شهرداری 2017و همکاران ) 

( در  2011های چتان ویدی و همکاران )آلمان و یافته 
با شهرداری  نیارتباط  همسو  هند،  کشور  ست؛  های 

ها در کشور آلمان و هند بیشتر  زیرا درآمد شهرداری 
بر   بر درآمد زمین، مالیات  )مالیات  از طریق مالیات 

 آید. ها( به دست می درآمد و سایر مالیات
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