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چکیده

شهرداري به عنوان یک سازمان محلي و غيردولتي به منظور ادارهی امور و ارائهی خدمات شهری بایستی سعي در كم كردن اتكاي خود به
درآمدهاي ناپايدار و افزايش سهم درآمدهاي پايدار در منابع درآمدي خود نماید .با توجه به اهمیت موضوع ،هدف از این تحقیق ارزیابی

یباشد .روش تحقیق در
پایداری درآمدهای شهرداری اصفهان و همچنین شناسا یی مؤلفههای تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی آن م 

پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است که به منظور جمعآوری دادهها و اطالعات از روش اسنادی – میدانی (پیمایشی)
یباشد که تعداد  200نفر به
استفاده گردیده است .جامعهی آماری تحقیق کلیهی متخصصان حوزهی برنامهریزی و مدیریت شهری در اصفهان م 
عنوان حجم نمونه بصورت گلوله برفی انتخاب گردیدهاند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از روش تحلیل معادالت ساختاری در محیط

نرمافزار  Amosاستفاده شده است .با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری قابل استنتاج است که ساختار درآمدی
شهرداری اصفهان ناپایدار بوده است و مواردی که جزو درآمدهای پایدار محسوب میگردند نیز به سختی از طرف شهرداری قابل وصول
هستند .یافتههای تحقیق نیز حا یک از آن است که بیشترین تأثیرگذاری بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان مربوط به مؤلفههای
برنامهریزی درآمدها و هزینهها و طبقهبندی فعالیتهای شهرداری در سیستم بودجهبندی و سیستم مالی؛ رجوع به بازارهای مالی و پولی خارجی
و تنوع بازارهای پولی شهرداری برای تأمین مالی؛ برنامه و کالسهای آموزشی جهت توجیه کارکنان نظام تشخیص و وصول عوارض
تافزارهای اداری و رایانهای
شهرداری؛ اصالح نرخ عوارض و مالیات محلی توسط دولت در سالهای متوالی؛ و استفاده از نرمافزارها و سخ 
هوشمند به ترتیب با ارزش  0/ 82 ،0/68 ،0/ 89 ،0/ 92و  0/ 78میباشد.

واژگان کلیدی :پایداری ،ساختار درآمدی ،شهرداری ،کالنشهر اصفهان.

 -1این مقاله مستخرج از رسالهی دکتری با عنوان تحلیل تأثیر ساختار درآمد شهرداری بر توسعهی پایدار شهری (مطالعه موردی :کالنشهر اصفهان) با همکاری
یباشد.
نویسندگان م 

( -2نویسنده مسئول) Hamidsaberi2000@gmail.com
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مقدمه
تهای متراکم شهری بوده است .توسعهی
تغییر جمعیت شهری جهان در دهههای اخیر از مناطق روستایی به باف 
اقتصادی در مراکز شهری باعث مهاجرت گسترده و در نتیجه ،گسترش محلههای فقیرنشین ،به عنوان مکانی برای
مهاجران کم درآمد شده است ( .)Njoh, 2015: 105عالوه بر این ،رشد نامتوازن اقتصاد جهانی منجر به توسعهی
غيرقابل كنترل نواحي شهري ) ،)Ortega et al, 2013:2افزایش تضاد طبقاتی در شهرها ،کاهش سطح رفاه شهروندان
و بروز مشکالت فراوان برای مدیران مختلف شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه گردیده است Ziari et al,

) .)2013:108بین سالهای  2000تا  0102جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه بطور متوسط در حدود 58
یترین امکانات ب 
میلیون نفر در سال افزایش یافته است که در حدود  6میلیون نفر از آنها از ابتدای 
یبهرهاند (UN-
 .)HABITAT, 2011:XIIهمچنین در دهههای اخیر فرآیند شهرنشینی و تبدیل جهان به مکانهای شهری یک روند

غالب شده است .طبق آمار دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 1در سال  ،6102بیش از  54 /5درصد

یکردند ) .)Kamelifar, 2018:1از طرفی وجود مسائل مختلف اجتماعي،
جمعیت جهان در شهرها زندگی م 
اقتصادي و كالبدي و فرهنگي در شهرها ،بر پيچيدگي موضوع افزوده است ،به همين سبب و با توجه به شرايط فوق
در شهرهاي جهان سومي و به طور خاص در کالنشهرها مشكالت عمدهای چون تراف كي  ،آلودگي هوا ،مسكن ،آب
و فاضالب ،كمبود سرانهها و بسياري از فاكتورهاي ديگر ،بر معضالت ادارهی شهرها افزوده است .به گونهای که
امروزه مسائل فوق به همراه رکود شهری در نقطهی ثقل نگرانیهای برنامهریزان شهری قرار گرفته و زمینهی
مطالعهی جدی مدیران ،برنامهریزان شهری و همچنین سیاستمداران را فراهم نموده است .از اینرو شیوههای مناسب
مديريت شهري میتواند ضمن ادارهی شهرها به تدريج از حجم مشكالت كم نموده و شرايط بهتري را براي كي
زندگي شهري فراهم نمايند ) .)Alizadeh et al, 2013:62در این میان شهرداریها به عنوان مدیر و مرجع اصلی
هماهنگکنندهی ادارهی امور شهر ) ،)Saeednia, 2003:41نقش بسیار مهمی در حل معضالت شهرنشینان دارند که
این مهم مسلمًاًا در سایهی وجود منابع مالی مناسب و پایدار مقدور خواهد بود .بنابراین در میان بخشهای مختلف
کسو کسب درآمد
مدیریت شهری ،تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداریها اهمیت ویژهای دارد ،زیرا از ی 
یها ،تأثیر عمدهای در ارائهی خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب
شهردار 
حها و برنامههای شهری را با مشکل
عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر میشود ،بلکه اساسًاًا اجرای تمامی طر 
مواجه مینماید ) .)Ziari et al, 2013:109در این بین تأمین منابع مالی ،راهی جز افزایش کارایی روشهاي قبلی و
يها نخواهد گذاشت ).)Abedin Dorkosh, 2003:7
جستوجوي منابع پایدار درآمدي ،پیش روي شهردار 
یشود که طبق نظر کارشناسان،
تیابی به درآمدهای کافی و پایدار شهری زمانی از اهمیت دو چندان برخودار م 
دس 
ساختار درآمدی شهری میتواند نحوهی توسعهی آتی آن را از نقطه نظر پایداری رقم زند .از اینرو ،شناسایی
تگذاری نقشی
ساختار درآمدی به لحاظ پایداری و یا ناپایداری ،در تدوین برنامههای توسعهی شهری و نیز سیاس 
يها از سال  1362به بعد ،امروزه عالوه بر ناکامی منابع درآمدي،
یکند .پس از خودکفایی مالی شهردار 
محوری ایفا م 
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يها از
آنها با مسألهاي به نام پایداري منابع مالی و درآمدي مواجه هستند .بدین معنی که درآمدهاي شهردار 
شهاي مختلف زندگی شهري داشته و به
شهایی فراهم میشوند که در درازمدت اثرات سوء زیادي بر بخ 
بخ 
عملیات و فعالیتهاي جدید اقتصاد شهري وابسته است ) .)Zangane Shahraki and Hosseini, 2015:108با توجه
یباشد.
به اهمیت موضوع ،هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان م 
کالنشهر اصفهان هم مانند بسیاري از کالنشهرهاي در حال توسعه با مشکالتی از قبیل مدیریت ناکارآمد ،نابرابري
تهاي فرسوده و جزء آن روبهرو است .شهرداریها در مناطق این کالنشهر دارای
فضایی ،اسکان غیررسمی ،باف 
ساختار پیچیده و جمعیت باال میباشند که لزوم بررسی درآمدهای شهرداری در این کالنشهر و به تبع آن پایداری
یباشد:
این درآمدها پایدار بیش از پیش آشکار میشود .این تحقیق در پی پاسخگویی به سؤال اساسی زیر م 
یهای کالنشهر اصفهان کدامند؟
مهمترین عوامل مؤثر بر پایداری ساختار درآمدی شهردار 
یگردد
شهای متعددی انجام گردیده که در ادامه به مهمترین آنها اشاره م 
در راستای موضوع مورد مطالعه پژوه 
) ،(Vantakathalam, 2013در تحقیقی به بررسی نقش سازمانهای شهری محلي در توسعهی درآمدهای شهرداری
در هند پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که سازمانها نقش مؤثری در درآمدهای شهرداریها دارند که
موجب توسعهی شهری میشود .در این تحقیق روشهای مختلفی برای توسعهی درآمدهای شهرداری معرفی شده
تها و عوارض محلي ،مالیاتهای سبز ،وامهای بالعوض بانکهای بین-
شها عبارتند از :انواع مالیا 
است که این رو 
المللي و جلب مشارکت بخش خصوصي و دولتي به طور همزمان برای سرمایهگذاری) ، (Ziari et al, 2013در تحقیق
خود به مطالعه و شناخت منابع مالي و ارائهی راهكارهایی برای بهبود پايداری درآمد شهرداری شهر مهاباد پرداختهاند.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که شهرداری مهاباد در بسیاری از جنبهها با مشکالتی مواجه می باشد که ریشهی
یگردد) ، (Karagela and Karagelb, 2015در
آن به عدم وجود مکانیسم و راهبردهای درآمدزایی پایدار باز م 
یهای ترکیه پرداختهاند .در این تحقیق ابتدا به تشریح
پژوهشی به بررسی و تجزیه و تحلیل قانون  360در شهردار 
قانون  360كه به مفهوم بررسی جغرافیایی درآمدهای شهرداریها و حوزهی نفوذ این درآمدها اشاره دارد،
پرداختهاند .در این قانون شهرداریها مؤظف به درآمدزایی در حوزهی قانونی شهرداری و شهر هستند و خارج
حوزه نمیتوانند درآمدزایی داشته باشند .نتایج این تحقیق که در چند شهر ترکیه انجام گرفته است ،نشان میدهد این
قانون رعایت نشده است و این عامل باعث نابرابری در درآمدها و به تبع آن نابرابری در دسترسی به خدمات در
نواحی مختلف شهرها گردیده که توسعهی مناطق مختلف شهری را با مشکل روبهرو کرده است .همچنین نتایج
نشان میدهد مناطق با درآمد باال توسعهی مناسب نیز داشتهاند .از طرفی افزایش درآمد حاصل از سایر مناطق به
خصوص حوزههای روستایی بوده است) ، (Tarfie and Fatehi, 2015در پژوهشی به بررسی روشهای درآمدزایی
یها به منظور توسعهی پایدار شهری پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها به این نکتهی اساسی اشاره
پایدار برای شهردار 
یباشد
یها م 
ینماید که مشارکت شهروندان در هزینههای شهر از مهمترین راههای درآمدزایی پایدار برای شهردار 
م
یها و بازتعریف نقش مردم در ادارهی شهر
که در بستر توسعهی پایدار شهری و با تأکید بر جایگاه و منزلت شهردار 
میسر م 
یگردد ) ،)Mozaffari et al, 2016نیز در مطالعهی خود به ارائهی الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین
منابع مالی شهرداری تهران پرداختهاند .این تحقیق دو الگو را به منظور پایدار ساختن درآمد شهرداری تهران پیشنهاد
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ینماید .الگوی شمارهی یک مدیریت ،بهبود و کنترل ،کاهش و حذف تدریجي منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم در دو
م
محور موجب پایدارسازی نظام درآمدی در دو بازهی میان مدت و بلندمدت خواهد شد .الگوی شماره دو افزایش
شهای جدید جهت ورود شهرداریها به بازارهای مالي و پولي تأکید دارد
نقش منابع درآمدی پایدار نیز بر ارائهی رو 
) ،(Bartkowiak and Koszel, 2017در پژوهشی به بررسی پایداری درآمدهای شهرداری در لهستان پرداختهاند .در
این پژوهش به بررسی درآمدهای شهرداریها پرداخته شده و پایداری نظام درآمدی شهرداری مورد تجزیه و تحلیل
توساز تحت تأثیر
یها حاصل از ساخ 
یدهد که درآمدهای عمدهی شهردار 
قرار گرفته است .نتایج این تحقیق نشان م 
یها،
شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره میباشد .از جمله راهکارهای دستیابی به پایداری درآمد شهردار 
اصالح قانون نوسازی و عمران شهری با رویكرد نقش شهرداری و شورای شهر ،تعیین نرخ عوارض نوسازی با توجه
به موقعیت اقتصادی و اجتماعي هر شهر و با نظر شورای شهر ،به رسمیت شناختن حضور شهرداری و شورای شهر در
ننامههای مرتبط بر اساس قوانین خاص و عام شهرسازی ،مكانیزه
نهای شهری ،اصالح آیی 
ارزیابي و تعیین بهای زمی 
شدن بانک اطالعات امالک و استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي برای ممیزی و بهروز کردن اطالعات امالک
یباشد.
م
شهای کنونی کسب درآمد شهرداریها پرداخته شده است و با ارائهی راهکارهایی
در مطالعات انجام شده به رو 
شهای پیشین در این است که پژوهش حاضر با
سعی در ارتقای این درآمدها داشتهاند .تفاوت این پژوهش با پژوه 
تغییر روش خود به پارامترهای تأثیرگذار بر پایدارسازی ساختار درآمدی شهرداری در ابعاد مختلف اجتماعی،
یگردد.
اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی پرداخته است که عالوه بر پایداری درآمد موجب توسعهی شهری نیز م 

عآوری دادهها و
روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است که به منظور جم 

اطالعات از روش اسنادی – میدانی (پیمایشی) استفاده گردیده است .بدین منظور ابتدا با مراجعه به شهرداری
اصفهان دادهها و اطالعات موجود در مورد درآمدها جمعآوری و پایداری و ناپایداری آنها ارزیابی گردید ،سپس
بصورت اسنادی و مراجعه به پژوهشهای مختلف و تجربیات جهانی و بومی مهمترین رویکردهای پایدارسازی
یها استخراج و به منظور سنجش رویکردهای مؤثر در پایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان از
درآمد شهردار 
مدیران ،مسئوالن ،کارشناسان مسائل شهری و نخبگان پرسشگری به عمل آمده است که بدین منظور  200نفر با
استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از
روش تحلیل معادالت ساختاری در محیط نرمافزار  Amosاستفاده شده است .همچنین در این تحقیق به منظور
سنجش اعتبار دروني نیز ابتدا از روش اعتبار محتوا براي افزايش اعتبار پرسشنامه استفاده شده است .در اين راستا با
شهای مربوط به موضوع مورد مطالعه و نظرخواهي از اساتيد و
سهای آزمون شده در پژوه 
استفاده از مقیا 
كارشناسان متخصص در اين زمينه گام اول برداشته شد .سپس پرسشنامهی تدوين شده طي دو مرحلهی مقدماتي و
خهای به دست آمده از  30پرسشنامهی مقدماتي و انجام محاسبات آماري الزم،
نهايي تكميل گرديد و با بررسي پاس 
پرسشنامهی نهايي تدوين گرديد .جهت تحليل و بررسي ميزان صحت سؤاالت پرسشنامه و سنجش سطح مناسبت
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ابزار تحليل در پژوهش حاضر ،با استفاده از روش تحليل قابليت اطمينان 1ضرايب آلفاي تمامي سؤاالت محاسبه

گردیده است .بر اساس محاسبات صورت گرفته ضرايب آلفاي 2تمامي سؤاالت پرسشنامه بزرگ تر از  0/6و

همچنین ضریب کل آلفا  0/ 732میباشد.
جدول  :1متغیرهای مؤثر بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری و کدبندی آنها
شاخصهای پایداری

گویهها و کدبندی آنها

درآمد

شهرداری

()SRSM
سهای آموزشی جهت توجیه کارکنان نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری  ،So1تقویت شورای محلی به عنوان رابطین بین شهروندان و
برنامه و کال 

یها و تأسیس سازمانهای مردمنهاد  ،So2اعمال تخفیفات ویژه در مناسبتهای مختلف  ،So3آموزش پرداخت به موقع عوارض شهرداری از طریق
شهردار 

اجتماعی ()So

رسانه ،روزنامه ،تیزرهای تبلیغاتی  ،So4ایجاد اطمینان و امنیت سرمایهگذاری و تسهیل امور ،برای گسترش مشارکت سرمایهگذاری در اجرای طرحهای عوارض
.So5

اصالح نرخ عوارض و مالیات محلی توسط دولت در سالهای متوالی  ،Ec1همسانسازی و اصالح نظام کدبندی درآمدی و هزینههای شهرداری  ،Ec2انجام

برنامهریزی درآمدها و هزینهها و طبقهبندی فعالی 
تهای شهرداری در سیستم بودجهبندی و سیستم مالی  ،Ec3ورود شهرداری به بورس اوراق بهادار و سهامی

اقتصادی ()Ec

شدن شهرداری  ،Ec4تثبیت نرخ عوارض و روش ارزیابی و تعیین قیمت  ،Ec5عوارض سالیانهی خودرو و افزایش عوارض ساالنهی کسبی و مشاغل ،Ec6

اتخاذ و اجرای مالیات بر ارزش زمین  ،Ec7رجوع به بازارهای مالی و پولی خارجی و تنوع بازارهای پولی شهرداری برای تأمین مالی .Ec8

تافزارهای اداری و رایانهای هوشمند  ،En1مدیریت سوخت و صرفهجویی در مصرف سوخت  ،En2استفاده از آبیاری تحت فشار
استفاده از نرمافزارها و سخ 

پهای کممصرف و مانیتورهای ال سی دی جهت استفادهی
و قطرهای جهت آبیاری فضاهای سبز شهری  ،En3استفاده از وسایل روشنایی کممصرف (الم 

زیستمحیطی ()En

تهای تشویقی جهت حفظ و کاشت
کارمندان در شهرداری)  ،En4استفاده از انرژی پاک و تجدید شونده مثل انرژیهای خورشیدی و بادی  ،En5اعمال سیاس 
فضای سبز  ،En6اجرای جدی جریمهها در راستای قوانین مدیریت پسماند .En7

شهای مختلف خدمات به بخش خصوصی (حمل و نقل عمومی ،فضای سبز و ،Ph1 )...بروز بودن اطالعات ممیزی امالک  ،Ph2دریافت عوارض
واگذاری بخ 
کباره و سنگین نرخ اولیهی عوارض  ،Ph3ساماندهی تابلوهای شهری .Ph4
توساز به صورت مستمر بجای دریافت ی 
سا خ 

کالبدی ()Ph

)Source: (Documentary studies of authers, 2019

مبانی نظری
مدیریت شهری به لحاظ نظری در بسیاری از کشورهای جهان عم ًالًال بیانگر نوعی از حاکمیت محّلّلی است Karagela

) .)and Karagelb, 2015:178; Cohen, 2015:3در این نوع حاکمیت مدیریت محلی ،شهرداریها تصدی تمامی
حوزههای مرتبط با مدیریت شهری را بر عهده دارند ) ).Irandoost and Amini, 2012:216چنین مدیریتی متکی بر
درآمدهای پایدار و مستقل محّلّلی است .الب ّتّته دولت هم مؤظف است هزینههای فعالیتهای خود در سطح شهر را
بپردازد ،و همچنین هزینههای اموری که در دایرهی مسئولیت آن به عنوان نهاد حاکمیت مّلّلی قرارداد را تأمین کند.
یها بخشی از این نیاز را از طریق مالیاتهای محّلّلی ،وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی
شهردار 
یها را پوشش
یکنند .اما این منابع درآمدی نمیتواند تمام نیازهای سرمایهگذاری و عمرانی شهردار 
شان برآورده م 
نرو روی آوردن شهرداریها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به
دهند ) .)Slack, 2016:27از ای 
منظور تجهیز منابع مالی ضروری به نظر م 
یرسد ) .)Tassonyi, 2007:183از طرفی ارتقاي سطح انتظارات مردم از
يها ،گسترش دامنهي فعالیت دولتهاي شهري و محلی و تشدید مشکالت ناشی از افزایش جمعیت شهري
شهردار 
مثل بیکاري ،حاشیهنشینی ،آلودگ 
یهاي زیستمحیطی ،کمبود مسکن ،معضالت ترافیکی و معضالت اجتماعی و
یکند ( .)Bartkowiak and Koszel, 2017:3بنابراین در
يها را بیشتر م 
اقتصادي ،نیاز به گسترش منابع مالی شهردار 
کسو
یها اهمیت ویژهاى دارد ،زیرا از ی 
شهاى مختلف مدیریت شهرى ،تأمین منابع مالى و درآمدى شهردار 
میان بخ 
1 - Reputation of places
2 - Deep Interview
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یها تأثیر عمدهاى در ارائهی خدمات به شهروندان دارد و از سوى دیگر فقدان درآمد کافى نهتنها
کسب درآمد شهردار 
حها و برنامههاى شهرى را با مشکل
ىشود بلکه اساسًاًا اجراى تمامى طر 
سبب عدم ایجاد خدمات ضرورى در شهر م 
یشود که بدانیم بیش از  95درصد
مواجه خواهد ساخت ) .)Jamshidzadeh, 2010:2اهمیت موضوع زمانی روشن م 
یشود و وابستگی به کمکهای بالعوض
یها از محل درآمدهای محلی درون شهرها تأمین م 
از منابع مالی شهردار 
دولتی کمتر از  5درصد است .اگرچه از ابتدای تأسیس بلدیه در سال  1286و به دنبال آن در قانون جدید شهرداریها
در سال  1309قوانینی در زمینهی تأمین هزینههای شهری وضع شده است اما درآمد حاصل ،چندان زیاد نبوده و نظام
کهای دولتی بسیار مت یک
شهری به کم 

بوده است .با پیروزی انقالب اسالمی و همچنین دگرگونی در ارکان

یها ،حرکت به سوی استقالل
تصمیمگیری و برنامهریزی کشور ،دولت در سیاستهای مالی خود نسبت به شهردار 
یها به
یها کاهش داد .این امر موجب شد ،شهردار 
کهای خود را به شهردار 
مالی و خودکفایی آنها را آغاز کرد و کم 
یدهد با اینکه
یهای کشور نشان م 
تها در حوزهی منابع درآمد شهردار 
فکر تأمین درآمد پایدار برای خود بیفتد .واقعی 
منابع درآمد شهرداریها در طی سالهای گذشته روندی افزایشی داشته است و در برخی از مقاطع از رشد ،بودجه
یها
نرو بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی ساختارهای درآمدی شهردار 
عمومی دولت نیز بیشتر بوده است .از ای 
یتواند شهرداریها را در رسیدن به درآمدهای پایدار و همچنین توسعهی شهری رهنمون سازد.
م

نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق
Source: Authers, 2019

محدودهی مورد مطالعه
یباشد .استان اصفهان ششمین استان پهناور
استان اصفهان استانی در قلب ایران است .مرکز این استان شهر اصفهان م 
و سومین استان پرجمعیت ایران است .این استان با مساحتی حدود  ۱۰۶۷۸۶کیلومترمربع بین  ۳۰درجه و  ۴۳دقیقه
تا  ۳۴درجه و  ۲۷دقیقه عرض شمالی خط استوا و  ۴۹درجه و  ۳۶دقیقه تا  ۵۵درجه و  ۳۱دقیقه طول شرقی نصف
النهار گرینویچ ،واقع شده است ( .)Heidari Pour, 2019استان اصفهان از شرق به استانهای یزد و خراسان جنوبی،
از شمال به استانهای سمنان ،قم و مرکزی ،از غرب به استانهای لرستان و چهارمحال و بختیاری ،از جنوب به
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استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس محدود است .اصفهان قطب تولید آهن ،فوالد ،مصالح ساختمانی و
پتروشیمی و همچنین صنایع دستی در ایران است (.)Pahlavanzadeh et al., 2019

نقشه  :1موقعیت شهر اصفهان

)Source: (https://content.sciendo.com

شهر اصفهان با طول جغرافيايي  51درجه و  93دقيقه و  40ثانيهي شرقي و عرض جغرافيايي  32درجه و  38دقيقه
و  30ثانيهي شمالي در مرکز ايران قرار دارد ) .)Shafaghi, 2002:16شهر تاريخي اصفهان ،مرکز استان اصفهان است
يباشد .فاصلهي اصفهان تا تهران  425کيلومتر است و در
و اکنون داراي مقام سوم از نظر جمعيت در سطح کشور م 
جنوب آن قرار دارد ) .)Alihosseini, 2010:37اصفهان کي ي از شهرهاي مهم کشور و در مسير تالقي راههاي شمال
و جنوبي در مرکز فالت ايران واقع است ) .)Movahhed, 2002:151جمعیت این شهر بر اساس آخرین سرشماری
عمومی نفوس و مسکن  0 6126 91نفر بوده که در  15منطقهی شهری اسکان یافتهاند .این شهر در منطقهای در دامنه
یگیرد و به باتالق
کوههای زاگرس و در کنار زایندهرود قرار گرفته که از کوههای زاگرس ایران سرچشمه م 
یریزد و از مراکز گردشگری ،فرهنگی و اقتصادی ایران محسوب میشود .زایندهرود بزرگترین رود فالت
گاوخونی م 
مرکزی ایران از کوههای زاگرس ایران واقع در استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه گرفته و از میان اصفهان
یباشد .از دیگر مناطق طبیعی قابل
یگذرد .همچنین جنگل ناژوان از مناطق خوش آب و هوای حاشیه زایندهرود م 
م
گشت و گذار اصفهان میتوان به کوه کاله قاضی و کوه صفه اشاره نمود .منطقه کاله قاضی ،یک پارک ملی است با
نام پارک ملی کاله قاضی که محل زیست جانوران زیادی مانند کل ،پازن ،بز ،آهو و عقاب است ( & Namazi

.)Hosseini, 2018
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آب و هوای اصفهان بهطور کلی معتدل و خشک است و مقدار بارش باران و برف به نسبت متوسطی دارد .حداکثر
یسازد .ود زمستان تا حداکثر
درجه حرارت در تابستان  ۳۹درجه سانتیگراد است که تابستانهایی گرم و خشک را م 
- ۱۸درجه م 
یرسد .این شهر به دلیل موقع جغرافیایی بسیار مناسب که در قلب فالت ایران قرار دارد .پیوسته مورد
توجه سالطین و مدیران مملکتی بوده است .اصفهان از سطح عمومی دریاها حدود  0 58 1متر ارتفاع دارد و در شرق
سلسله جبال زاگرس واقع شده است ( .)Heydipour et al., 2018این شهر در چهارراه شمالی -جنوبی و شرقی-
گهای مختلف بوده است .منطقهی
غربی کشور قرار دارد و در طی تاریخ محل رفت و آمد و برخورد اقوام و فرهن 
یگردد و قسمت غربی و جنوبی آن به ارتفاعات زاگرس
بزرگ اصفهان در قسمت شمالی و شرقی به کویر محدود م 
یباشد که از این مقدار  64درصد سهم
یشود .مساحت کل حریم و محدودهی شهر اصفهان  55072هکتار م 
منتهی م 
حریم و  34درصد سهم محدودهی قانونی شهر بوده است (.)Khodadadi et al, 2017
طبق منطقهبندی شهرداری اصفهان از سال  ،2931شهر از  14منطقه به  15منطقه تقسیم شده است .معمو ًالًال این
یگیرد و بسته به تغییر شرایط و نیازهای جمعیتی ،گاه
یها با توجه به مسائل سیاسی ،جمعیتی و ...صورت م 
منطقهبند 
تتر ،به مناطق کوچکتری تقسیم میشوند .در
یها مورد تجدید نظر قرار گرفته ،مناطق بزرگتر و پرجمعی 
منطقهبند 
تقسیمبندی مناطق شهری اصفهان ،رودخانهی زایندهی رود شهر را به دو نیمهی شمالی و جنوبی تقسیم نموده است.
یباشد .دوازده منطقهی دیگر در نیمهی شمالی شهر واقع شدهاند.
نیمهی جنوبی شامل سه منطقهی  6 ،5و  13م 

نقشه  :2موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان
Source: Authers, 2019

جمعیت اصفهان در سال  ۱۳۸۵خورشیدی بالغ بر  ۱٬ ۵۸۳ ٬ ۶۰۹نفر بوده که این رقم در سال  ۱۳۹۰خورشیدی به
 ۱٬ ۷۵۶ ٬ ۱۲۶نفر و در سال  ۱۳۹۵خورشیدی به  ۱ ٬ ۹۶۱ ٬ ۲۶۰نفر رسیدهاست .اصفهان از دیرباز از مهمترین مراکز

یرفتهاست.
شهرنشینی در فالت ایران بهشمار م 
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جدول  :2جمعيت و مساحت تقريبی و حريم قانونی مناطق
مناطق

مساحت محدوده قانونی (هکتار)

مساحت تقريبی محدوده و حريم قانونی (هکتار)

جمعیت

منطقه ۱

۸۲۱

۸۰۰

۱۵۴ ، ۷۷

منطقه ۲

۷۰۴ ،۱

۱۰۰ ،۲

۴۷۵ ، ۵۸

منطقه ۳

۱۴۴ ،۱

۱۰۰ ،۱

۶۹۹ ، ۱۱۶

منطقه ۴

۷۶۱ ،۱

۵۰۰ ،۷

۶۷۱ ، ۱۲۴

منطقه ۵

۲۱۰ ،۱

۰۰۰ ،۶

۳ ۲۹ ، ۱۵۱

منطقه ۶

۷۷۷ ،۱

۶۰۰ ،۶

۵۸۱ ، ۱۱۲

منطقه ۷

۶۵۰ ،۱

۸۵۰ ،۲

۷۸۶ ، ۱۴۱

منطقه ۸

۰۵۸ ،۲

۰۵۰ ،۲

۴۰۸ ، ۲۱۴

منطقه ۹

۰۶۳ ،۲

۹۵۰ ،۱

۳۴۸ ، ۷۲

منطقه ۱۰

۲۶۰ ،۲

۱۰۰ ،۲

۲۷۲ ، ۱۹۸

منطقه ۱۱

۱۸۱ ،۱

۱۰۰ ،۱

۷۰۲ ، ۵۸

منطقه ۱۲

۴۲۶ ،۵

۲۰۰ ،۸

۹۱۱ ، ۱۰۹

منطقه ۱۳

۸۲۵ ،۱

۴۵۰ ،۳

۸۶۵ ، ۱۱۳

منطقه ۱۴
جمع کل

۹۰۰ ،۱

۸۸۳ ،۱
۷۶۲ ، ۲۶

۶۲۵ ، ۱۴ ۵
۷۸۹ ، ۶۹۵ ،۱

۷۰۰ ، ۴۷

Source: https://www.isfahan.ir

آب و هوای اصفهان بهطور کلی معتدل و خشک است و مقدار بارش باران و برف به نسبت متوسطی دارد .حداکثر

یسازد .ود زمستان تا حداکثر
یگراد است که تابستانهایی گرم و خشک را م 
درجه حرارت در تابستان  ۳۹درجه سانت 
یرسد.
- ۱۸درجه م 

بحث و یافتههای تحقیق
بررسی پایداری و ناپایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان
به منظور سنجش پایداری و ناپایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان به بررسی کدهای درآمدی شهرداری بر
اساس عملکرد  9ماهه در سال  7931و همچنین بررسی درآمدها از سال  1385تا  7931پرداخته شده است.
در جدول شماره  2به انواع درآمدها در شهرداری اصفهان و همچنین عملکرد  9ماهه در جذب این درآمدها بر
اساس آمار سال  7931اشاره شده است.

جدول  .3انواع درآمدهای شهرداری اصفهان در سال 1 97 31

کد

شرح درآمد

0 00 1

درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی

مصوب سال 7931
5/ 889 / 000 / 000

عملکرد  9ماهه
2/ 127 / 938 / 798

جذب به درصد
36

2000

درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی

585/ 000 / 000

22 / 638 /941

4

3000

بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی شهرداري

60 / 900 / 000

41 / 375 /555

68

4000

درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري

474/001/ 000

113 /903/ 892

24

5000

کمکهاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی

95 / 000 / 000

3/ 179 / 972 / 485

3347

6000

اعانات و هدایا و داراییها

800 / 000

0 700

سایر منابع تامین اعتبار (وام و فروش اموال)

6/ 465 / 200 / 000

410 /0 70
208 / 928 /259

Source: Deputy of Planning and Budget of Isfahan Municipality, 2019

51
3

در مورد درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی میتوان گفت که این درآمدها از طریق وصولی توسط سایر مؤسسات
(مانند عوارض اسناد رسمی ،عوارض گذرنامه ،عوارض بلیط هواپیما) ،عوارض بر ساختمانها و اراضی (عوارض بر

 -1ارقام درآمدها بر حسب ده هزار ریال میباشد.
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پروانههای ساختمانی ،عوارض بر مازاد تراکم ،ده درصد عوارض زیربنا) ،عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل و
یآید .این درآمدها در طول سالهای مختلف یکنواخت
عوارض بر پروانهی کسب و فروش و خدماتی بدست م 
نیستن و ایجاد مصوبه برای این درآمدها با توجه به ناپایداری آنها ساختار درآمدی شهرداری را با مشکل مواجه
یسازد .چنانچه در طول  9ماه از سال  7931فقط  36درصد از آن جذب گردیده است.
م
درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی نیز به انواع وصولیها توسط شهرداري و سایر مؤسسات مانند عوارض
نوسازی ،خودروهای سواری و عوارض ارزش افزودهی سوخت اشاره دارد .این درآمد از منابع پایدار درآمدی
یگردد ولی با توجه به عدم موفقیت در دریافت این عوارض ،ساختار درآمدی شهرداری
شهرداری محسوب م 
اصفهان را به ناپایداری سوق داده است .چنانچه جذب این درآمد در طول  9ماه اول سال  7931فقط  4درصد بوده
است.
درآمدهای حاصل از بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی شهرداري جزو درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان
یگردد .این درآمدها در دو بخش درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداري و درآمد حاصل از تأسیسات
محسوب م 
یباشند که عملکرد آنها در طول  9ماههی اول سال  7931جذب  68درصد بوده است.
شهرداري م 
یگردد که
درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري نیز از درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان محسوب م 
یباشد .چنانچه جذب این درآمد در طول  9ماه اول سال  7931فقط 24
متأسفانه وصول این درآمدها ناپایدار م 
درصد بوده است .این درآمدها حاصل از سرمایهگذاري در بخش خصوصی و سپردههای شهرداری ،مالاالجارهی
یباشد.
نآالت و وسایل نقلیه م 
ساختمانها و تأسیسات و همچنین درآمد حاصل از کرایهی ماشی 
یگردد .با این
کهاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی جزو درآمدهای ناپایدار شهرداری اصفهان محسوب م 
کم 
وجود عملکرد این نوع درآمد در طول  9ماههی اول سال  7931حاکی از جذب  3347درصدی بوده است .این
درآمدها ناشی از کمک بالعوض عمرانی دولت ،اعتبار دریافتی از بودجهی کل کشور بابت جرائم تخلفات رانندگی
و اعتبار دریافتی بابت هدفمند کردن یارانهها بوده است.
کهاي اهدایی اشخاص و سازمانهاي خصوصی نیز با توجه به جذب
یها مانند اعانات و کم 
اعانات و هدایا و دارای 
یگردد.
 51درصدی در طول  9ماههی اول سال  ،7931جزو درآمدهای ناپایدار شهرداری اصفهان محسوب م 
وامهاي دریافتی ،فروش اموال غیرمنقول و همچنین فروش اموال منقول و اسقاط نیز با جذب  51درصدی در طول
یگردد.
 9ماههی اول سال  ، 139 7جزو درآمدهای ناپایدار شهرداری اصفهان محسوب م 
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری قابل استنتاج است که ساختار درآمدی شهرداری اصفهان
یگردند نیز به سختی از طرف شهرداری قابل وصول
ناپایدار بوده است و مواردی که جزو درآمدهای محسوب م 
هستند .همچنین بررسی درآمد شهرداری اصفهان از سال  1385تا سال  7931نیز حاکی از آن است که اختالف
معناداری در سالهای مختلف از نظر درآمدی و همچنین بودجه وجود دارد.

ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار بر پایداری162 ...
لهای 1 1385 - 97 31
جدول  .4میزان درآمدهای شهرداری اصفهان در طول سا 
سال

جاری

درآمد

عمرانی

سهم
جاری

سهم

رشد سالیانه

عمرانی

بودجه

1385

2/ 98 1/001/ 000

694 / 490 / 000

% 31 /6

1/ 503 / 610 / 000

% 68 /4

-

1386

2/ 487 / 970 / 000

834 /0 77 / 000

% 33 /6

1/356/ 200 / 000

% 66 /4

% 13 /2

1387

3/ 136 /558/ 000

978 / 025 / 000

% 31 /2

2/851/ 830 / 000

% 68 /8

% 26 /1

388 1

3/ 900 / 000 / 000

1/ 179 / 835 / 000

% 30 /3

2/0 72 / 165 / 000

% 96/7

% 24 /3

1389

4/001/ 000 / 000

1/ 284 / 718 / 000

% 33 /8

2/ 715 / 282 / 000

% 66 /2

% 5/1

0931

5/ 400 / 000 / 000

1/145/ 671 / 000

% 28 /5

3/858/923/ 000

% 71 /5

% 31 /7

1931

5/ 786 / 000 / 000

1/ 778 / 627 / 000

% 30 /7

4/ 07 0/ 373 / 000

% 96/3

% 7/1

2931

01/8 12 / 500 / 000

2/441/ 220 / 000

% 19 /8

8/ 668 / 280 / 000

% 80 /2

% 86 /9

3931

15 / 500 / 000 / 000

3/ 421 /040/ 000

% 22 /1

12 / 078 / 960 / 000

% 77 /9

% 43 /4

4931

16 / 500 / 000 / 000

4/ 997 / 400 / 000

% 30 /3

11 / 502 / 600 / 000

% 96/7

% 6/5

5931

26 / 500 / 000 / 000

6/ 396 / 000 / 000

% 24 /1

20 / 104 / 000 / 000

% 75/9

% 60 /6

6931

27 / 500 / 000 / 000

7/ 714 / 980 / 000

% 28 /1

19 / 785 / 020 / 000

% 71 /9

% 3/8

7931

30 / 000 / 000 / 000

9/ 466 / 772 / 000

% 31 /6

20 / 533 / 228 / 000

% 68 /4

% 9/1

8931

41 / 000 / 000 / 000

12 / 296 / 230 / 000

% 30 /0

28 / 703 /0 77 / 000

% 07/0

% 36 /7

Source: Deputy of Planning and Budget of Isfahan Municipality, 2019

ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان
در این قسمت برای شناسایی مهمترین رویکردها در دستیابی به ساختار درآمدی پایدار شهرداری بر اساس
استانداردها و همچنین امکانات موجود در شهرداری و کالنشهر اصفهان از مسئوالن ،مدیران و همچنین نخبگان
شهری پرسشگری بهعمل آمده است و دادههای بدست آمده بر اساس مدل معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است.
پس از جمعآوری اطالعات برای مشخص کردن اینکه شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهدهشده) تا چهاندازه
برای سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول هستند ،باید ابتدا همهی متغیرهای مشاهدهشدهی مربوط به متغیرهای پنهان
به طور مجزا ،آزمون شوند .شاخصهای کلی برازش برای الگوهای اندازهگیری با بکارگیری نرم افزار  AMOSدر
جدول  4بیان شده است.
جدول  .5شاخصهای کلی برازش برای الگوهای اندازهگیری (پایداری درآمد شهرداری)
متغیر

GFI

مؤلفههای اجتماعی

0/249

0/ 938

مؤلفههای اقتصادی

0/ 928

0/ 962

0/759

0/ 920

0/ 36 9

0/ 932

0/159

0/ 924

تمحیطی
مؤلفههای زیس 
مؤلفههای کالبدی

IFI

NFI

CFI

RMSEA

0/649

0/359

0/10

0/959

0/ 972

0/10

0/ 934

0/ 03

0/849

0/ 02

Source: research findings, 2019

یرود  GFIیا شاخص نیکویی برازش است .این شاخص
ی یک از شاخصهای معتبر که برای برازندگی مدل به کار م 
را میتوان مشخصهی مشابه با ضریب تعیین در رگرسیون چندمتغیره در نظر گرفت .هرچه  GFIبه عدد یک نزدیکتر
باشد ،الگوی دادهها برازش بهتری دارد .همچنین سه شاخص دیگر IFI ،یا شاخص برازش افزایشی NFI ،یا شاخص
برازش هنجار شده و  CFIیا شاخص برازش تطبیقی بین صفر و یک قرار دارند و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشند،

 -1ارقام درآمدها بر حسب ده هزار ریال میباشد.
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کارایی مدل بیشتر خواهد بود .شاخص ریشهی دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا  RMSEAنیز یکی دیگر از
شاخصهای برازندگی مدل است که در الگوهای قابل قبول مقدار  0/ 08یا کمتر دارد .برازش الگوهایی که مقادیر
باالتر از  0/1دارند ،ضعیف برآورد میشوند .همان طور که در جدول شماره  4مشاهده میشود ،مقدار این شاخص
برای الگوی اندازهگیری کمتر از  0/ 08است که نشاندهندهی برازش خوب الگوها توسط دادهها است .در نهایت ،با
توجه به مطالب یاد شده میتوان نتیجه گرفت الگوهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهدهشده) برازش خوبی دارند و
به این معناست که متغیرهای آشکار به خوبی میتوانند متغیرهای پنهان را اندازهگیری کنند.
برازش مدلهای اندازهگیری با سه معیار پایایی شاخص (ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی یا  ،)CRروایی همگرا و روایی واگرا بررسی میشود .ابتدا بار عاملی گویهها بررسی شد .نتایج نشان داد بار
عاملی همهی گویهها بیشتر از  0/5است که نشاندهندهی مناسب بودن این معیار است .سایر نتایج مربوط به ضرایب
آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا در جدول  5بیان شده است.
جدول  :6برازش مدلهای اندازهگیری (پایداری درآمد شهرداری)
متغیر
اجتماعی ()So

So1
So2
So3
So4
So5

اقتصادی ()Ec

Ec1
Ec2
Ec3
Ec4
Ec5
Ec6
Ec7
Ec8

زیستمحیطی ()En

En1
En2
En3
En4
En5
En6
En7

کالبدی ()Ph

Ph1
Ph2
Ph3
Ph4

بار عاملی

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

0/1 82

0/547

0/ 834

0/ 683

0/ 733

0/856

0/657

0/ 723

0/348

0/ 902

0/ 824

0/ 582

0/ 719

0/ 826

0/748

0/ 711

0/646

0/ 693

0/ 910

0/ 766

0/ 711

0/ 707

0/258

0/447

0/ 594

0/ 781

0/ 869

0/ 719

0/ 675

0/ 815

0/ 824

0/ 662

0/1 82

0/248

0/ 736

0/ 581

0/ 803

0/ 16 9

0/457

0/745

0/ 578

0/ 828

0/ 783

0/256

0/9 67

0/ 763

0/048

0/557

0/ 817

0/ 714

0/1 87

0/456

0/ 901

0/147

0/319

0/ 584

0/ 674

0/ 823

0/958

0/ 637

0/ 882

0/ 919

0/ 764

0/946

0/657

0/ 924

0/248

0/ 593

0/746

0/358

0/ 809

0/ 588

0/845

0/ 866

0/347

0/ 724

0/ 771

0/ 764

0/ 839

0/ 681

0/ 683

0/ 766

0/848

0/0 76

0/ 674

0/ 799

0/1 87

0/745

0/ 783

0/ 815

0/ 884

0/356

0/446

0/0 76

0/ 763

0/ 662

Source: research findings, 2019

بر اساس نتایج آماری و همچنین مدل تحلیل معادالت ساختاری در نرمافزار  AMOSمدل ساختاری تحقیق (پایداری
درآمد شهرداری) به شرح شکل  3میباشد.

ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار بر پایداری362 ...

نمودار  :2مدل ساختاری تحقیق (پایداری درآمد شهرداری)
Source: research findings, 2019

بر اساس نتایج بدست آمده از نمونهی آماری به ترتیب مهمترین رویکردهای دستیابی به پایداری در ساختار درآمدی
شهرداری اصفهان رویکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی با ضرایب  0/ 66 ،0/ 75 ،0/ 82و 0/ 54
یباشد .همچنین در بین متغیرهای مورد مطالعه در رویکردهای فوق ،بیشترین تأثیرگذاری بر پایداری ساختار
م
تهای
درآمدی شهرداری اصفهان مربوط به متغیرهای انجام برنامهریزی درآمدها و هزینهها و طبقهبندی فعالی 
شهرداری در سیستم بودجهبندی و سیستم مالی؛ رجوع به بازارهای مالی و پولی خارجی و تنوع بازارهای پولی
شهرداری برای تأمین مالی؛ برنامه و کالسهای آموزشی جهت توجیه کارکنان نظام تشخیص و وصول عوارض
شهرداری؛ اصالح نرخ عوارض و مالیات محلی توسط دولت در سالهای متوالی؛ و استفاده از نرمافزارها و
یباشد.
سختافزارهای اداری و رایانهای هوشمند به ترتیب با ارزش  0/ 82 ،0/ 86 ،0/ 89 ،0/ 92و  0/ 78م 
شاخصهای برازش  CFI ،NFI ،GFIو  RMSEAبرای مدل ساختاری به ترتیب  0/ 935 ،0/ 920 ،0/ 924و 0/ 04
بدست آمده است که در محدودهی قابل قبول قرار دارند و مدل برازش بسیار خوبی دارد .پس از بررسی و تأیید
الگوهای اندازهگیری برای آزمون معناداری فرضیهها دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و  Pبه کار گرفته شد .بر اساس
سطح معناداری  0/ 05مقدار باید بیشتر از  1/69باشد ،مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمیشود.
همچنین ،مقادیر کوچکتر از  0/ 05برای مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزنهای
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رگرسیونی با مقدار صفر در سطح  95درصد اطمینان است .فرضیهها به همراه ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص-
های جزئی مربوط به هر فرضیه در جدول  6بیان شده است.
جدول  .7ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها (پایداری درآمد شهرداری)
ضریب رگرسیونی

فرضیه
به نظر میرسد بین مؤلفههای اجتماعی و دستیابی به پایداری در ساختار درآمدی شهرداری رابطهی معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین مؤلفههای اقتصادی و دستیابی به پایداری در ساختار درآمدی شهرداری رابطهی معناداری وجود دارد.
تمحیطی و دستیابی به پایداری در ساختار درآمدی شهرداری رابطهی معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین مؤلفههای زیس 
به نظر میرسد بین مؤلفههای کالبدی و دستیابی به پایداری در ساختار درآمدی شهرداری رابطهی معناداری وجود دارد.
Source: research findings, 2019

مقدار بحرانی
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0/ 511

2/ 24

0/ 003

تأیید

نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
شهر اصفهان در دامنه شرقی کوههای زاگرس از جمله شهرهایی است که شاید تاریخ و سابقه آن به قدمت خود
یگردد .این شهربر روی آبرفت زاینده رود بنا شده و طول و عرض جغرافیایی آن به ترتیب ۵۱/۴و ۳۸ /۲۳
کشور برم 
و ارتفاع آن از سطح دریا  ۱۵۷۵متر است.

شهر اصفهان از تهران  ۴۱۴کیلومتر تا شیراز  ۴۸۱و تا یزد  ۳۱۶کیلومتر فاصله دارد .آب و هوای شهر اصفهان نیمه
یباشد .در حالی که
خشک معتدل است ،به طوری که متوسط درجه حرارت ساالنه این شهر  ۱۶درجه سانتیگراد م 
حداکثر مطلق درجه حرارت تا  ۴۱درجه سانتیگراد و حداقل مطلق منهای  ۱۶درجه سانتیگراد گزارش شده است.

توسط بارندگی ساالنه شهر اصفهان در حدود  ۱۳میلیمتر و معدل تعداد روزهای یخبندان در طول سال در حدود ۶۸
است .فرودگاه بین المللی اصفهان در شمال شرقی شهر در فاصله  ۳۵کیلومتری مرکز شهر واقع شده است .از این
فرودگاه روزانه و هفتگی پروازهایی به شهرهای مختلف ایران و جهان صورت م 
یگیرد.
این شهر در بین سالهای  ۱۰۵۰تا  ۱۷۲۲میالدی به ویژه در سده شانزدهم میالدی در هنگام پادشاهی صفویان
پایتخت ایران شد و رونق فراوانی گرفت .بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که شماری از آنها به عنوان
لهای سرپوشیده ،مسجدها
میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیدهاند .این شهر به داشتن معماری زیبای اسالمی ،پ 
و منارههای منحصربه فردش نامآور است .این امر سبب شده تا در فرهنگ عامه ،اصفهان نصف جهان ،لقب بگیرد.

اصفهان در آذر ( ۱۳۹۴دسامبر  ) ۲۰۱۵به همراه رشت به عنوان نخستین شهرهای ایران ،به شبکه شهرهای خالق
جهان زیر نظر یونسکو پیوست .براساس استانداردهای یونسکو ،شهر خالق ،شهری است که از نوآوری و
یهای شهروندان در توسعه پایدار شهری بهره م 
توانمند 
یبرد.
شهرداري به عنوان سازمان محلي و غيردولتي به منظور ادارهی امور محلي و ارائهی خدمات الزم با هدف مديريت و
توسعهی كالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي در محدودهی شهر و اطراف آن به وجود آمده است .از نظر مالی شهرداری
یکند .با
نهادی خودگردان است که با کمترین هزینه از جانب دولت خدمات ارزنده و کالنی را به شهروندان ارائه م 
یتجربگی سیستم مدیریت و برنامهریزی شهری در ایران ،این سیستم با چالشهای زیادی مواجه
توجه به جوانی و ب 
یباشد .از اینرو شهرداری به عنوان یک نهاد
یباشد که ی یک از آنها ناپایداری در ساختار درآمدی شهرداریها م 
م
عمومی اداره کنندهی شهر و همچنین تأمین کنندهی خدمات شهروندی بایستی سعي در كم كردن اتكاي خود به
درآمدهاي ناپايدار و افزايش سهم درآمدهاي پايدار در منابع درآمدي خود نماید .با توجه به اهمیت موضوع ،هدف

ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار بر پایداری562 ...

یباشد .ادارهی امور شهر
از این تحقیق ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان م 
اصفهان عمدتًاًا متکی بر درآمدهای ناپایدار است .درآمدهایی که اکثرًاًا از عوارض مختلف مانند عوارض بر پروانههای
ساختمانی و عوارض بر مازاد تراکم ،مالاالجارهی ساختمانها و تأسیسات ،کرایهی ماشینآالت و وسایل نقلیه ،بهاء
خدمات و و تأسیسات شهری ،کمک بالعوض عمرانی دولت ،اعانات و کمکهاي اهدایی اشخاص و سازمانهاي
یباشد .اين ناپایداری
خصوصی ،وامهاي دریافتی ،فروش اموال غیرمنقول و همچنین فروش اموال منقول و اسقاط م 
یرویه در بعد کالبدی شهر،
درآمدی تأثیرات متعددی بر ابعاد توسعهی پایدار شهر اصفهان ،مانند توسعهی ب 
لونقل باال ،کمبود فضای سبز ،افزایش حجم ترافیک ،نابرابری اجتماعي در دسترسی به خدمات
هزینههای حم 
شهری و افزایش آلودگی هوای شهر را به دنبال داشته باشد.
یدهد که بر اساس بودجهی مصوب سال 7931
همچنین بررسی درآمدهای شهرداری اصفهان در سال  7931نشان م 
و عملکرد  9ماههی اول سال در جذب این درآمدها وضعیت مطلوبی نداشته است .چنانچه از درآمدهای ناشی از
عوارض عمومی مصوب  7931در 9ماههی اول سال ،تنها  36درصد جذب گردیده است .برای سایر درآمدها نیز
یباشد که درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی  4درصد ،بهاء خدمات و
عملکرد 9ماهه و جذب بدین شرح م 
درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری  68درصد ،درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری  24درصد و وام و
فروش اموال  3درصد بوده است.
بنابراین میتوان گفت ساختار درآمدی شهرداری اصفهان ناپایدار بوده است و مواردی که جزو درآمدهای محسوب
یگردند نیز به سختی از طرف شهرداری قابل وصول هستند .همچنین بررسی درآمد شهرداری اصفهان از سال
م
 1385تا سال  7931نیز حاکی از آن است که اختالف معناداری در سالهای مختلف از نظر درآمدی و همچنین
بودجهی مصوب وجود دارد.
یشود
بهمنظور پایدارسازی ساختار درآمدی شهرداری اصفهان نیاز به برنامهریزی مناسب در ابعاد مختلف احساس م 
که بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشگری از مسئوالن ،مدیران و نخبگان شهری و تجزیه و تحلیل اطالعات با
استفاده از مدل تحلیل معادالت ساختاری انجام برنامهریزی درآمدها و هزینهها و طبقهبندی فعالیتهای شهرداری در
سیستم بودجهبندی و سیستم مالی؛ رجوع به بازارهای مالی و پولی خارجی و تنوع بازارهای پولی شهرداری برای
تأمین مالی؛ برنامه و کالسهای آموزشی جهت توجیه کارکنان نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری؛ اصالح
نرخ عوارض و مالیات محلی توسط دولت در سالهای متوالی؛ و استفاده از نرمافزارها و سختافزارهای اداری و
رایانهای هوشمند به ترتیب با ارزش  0/ 82 ،0/ 86 ،0/ 89 ،0/ 92و  ،0/ 78دارای بیشترین تأثیرگذاری بر پایدارسازی
یگردند.
ساختار درآمدی شهرداری اصفهان محسوب م 
تهای موجود بهمنظور دستیابی به پایداری
با بررسی وضعیت موجود ساختار درآمدی شهرداری مهمترین محدودی 
درآمدی شهرداری و توسعهی شهری اصفهان عدم آموزش مناسب پرداخت به موقع عوارض شهرداری از طریق
سهای آموزشی جهت توجیه کارکنان نظام تشخیص و وصول
رسانه ،روزنامه ،تیزرهای تبلیغاتی؛ نبود برنامه و کال 
عوارض شهرداری؛ عدم پاسخگویی مسئوالن در قبال عملکرد خود؛ عدم مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض؛
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کباره و سنگین؛ و نبود عدالت اقتصادی در ابعاد تولید و مصرف برای
 توساز به صورت ی
 دریافت عوارض ساخ
.نیازهای واقعی شهروندان بوده است
شهای پیشین مناسبترین روش کسب منبع درآمدی پایدار در حوزهی
 همچنین با توجه به تجربیات مختلف از پژوه
یباشد که زیربنای رشد اقتصادی را برای همهی
 اقتصاد شهری کارآمد نمودن نظام تشخیص اقتصادی منابع م
 آموزش تخصصی و، ساختار سازمانی مناسب،یسازد و عواملی چون نیروی انسانی کارآمد
 یها فراهم م
 شهردار
ننامهها و دستورکارهای اجرایی در حوزهی
  ایجاد و توسعهی بانک اطالعات و ضوابط و آیی،حرفهای مدیران
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