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 28/01/1397تاریخ دریافت: 

 15/07/1397تاریخ پذیرش: 

 

 آبادارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و مدیریت توسعه شهر صفی
 

 3، مهدی کوشکی2محمد منصورزاده، علی1سعید ملکی

 

 چکیده
-رنامهبمداران و روی سیاستهای پیشتوسعه پایدار شهری یکی از مهمترین چالشاز آنجا که چگونگی 

از  هاهای مالی شهرداریریزان شهری است؛ و با افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهرها و محدودیت

برای بع مالی شود. بر همین اساس، دستیابی به الگوی پایدار مناروز بیشتر میسوی دیگر، این چالش روز به

گذاری در ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سرمایههای جاری و عمرانی شهر، از مهمتأمین هزینه

 SWOTه از مدل کتحلیلی است  -کند. این نوشتار توصیفی ای شهر را فراهم میهای توسعهنظام زیرساخت

نها آها تبدیل کرد و از رصتاستفاده و سعی شده است نقاط ضعف را به نقاط قوت و تهدیدات را به ف

ر شهری، برداری الزم را برد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی نقاط ضعف و تهدیدات موجود در ساختابهره

آباد از ها در جهت مدیریت توسعه پایداری شهر صفیاز سه الگوی پیشنهادی برای برون رفت از این چالش

اهش و حذف کنترل، ک»در دو محور با عنوان  1الگوی شماره توابع استان خراسان شمالی ارائه گردید است. 

ایدارسازی نظام موجب پ« مدیریت، بهبود و افزایش منابع پایدار»و « تدریجی منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم

یز بر ارائه ن 2مدت و بلندمدت خواهد شد. الگوی شماره آباد در دو بازه میاندرآمدی و مدیریت شهری صفی

 ی جدید درآمدی پایدار با هدف پتانسیل منابع موجود در ساختار شهری تأکید دارد. هاروش

 

 آباد.، شهر صفیSWTOریزی راهبردی، توسعه پایدار، برنامه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کننده حیات های سیستم تأمینتوسعه پایدار شهری را به پیشرفت کیفیت زندگی انسان ها با توجّه به حفظ ظرفیت

(. از آنجا که چگونگی تأمین مالی پایدار شهری یکی از مهمترین 40-38: 1390کره زمین گویند )بهرامی پاوه و همکاران، 

ریزان شهری است؛ و با افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهرها و مداران و برنامهروی سیاستهای پیشچالش

(. 301: 1390ای و ماجد، شود )شرزهروز به روز بیشتر می ها از سوی دیگر، این چالشهای مالی شهرداریمحدودیت

ترین عوامل های جاری و عمرانی شهر، از مهمبر همین اساس، دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تأمین هزینه

: 1378، ای شهر را فراهم می کند )بحرینیگذاری در نظام زیرساخت های توسعهپایداری شهری است که امکان سرمایه

ی اداره شهرها باشد ولی سابقه(. ایجاد شهرها و پیدایش مسأله شهر نشینی دارای سابقه طوالنی در کشورمان می57

رسد ها( مبتنی بر قوانین مکتوب و مشخص به کمتر از یک قرن میهای محلی )شوراها و شهرداریتوسط سازمان

سترش مهاجرت از روستا و مهاجرت از شهرهای کوچک به (. رشد جمعیت شهری و گ2: 1387)نجاریان بهمنمیری، 

شهرهای بزرگ و کالن شهرها و تحوالت جمعیتی شامل مهاجرت، افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر به دلیل باال 

رویه و کمبود بارش بر های زیرزمینی به علت برداشت بیهای اخیر و افت آبرفتن سطح بهداشت، خشکسالی دهه

(، این افزایش جمعیت باعث افزایش مشکالت عدیده برای شوراها و 148: 1390اند )محمدی، یر گذاشتهشهرها تأث

های ی خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژههای کشور گردیده است. از آنجا که اداره مطلوب شهرها و ارائهشهرداری

باشد، لذا شوراها و های صحیح آن میو هزینهعمرانی عالوه بر اعمال مدیریت صحیح، مستلزم کسب اعتبارات کافی 

باید از امکانات مناسب مالی برخوردار باشند های محلی جهت انجام وظایف خود میها به عنوان سازمانشهرداری

 (.15-16: 1386)آذربایجانی و همکاران، 

انجام وظایف گسترده در  های زیربط اداری بهها در کشورهای پیشرفته جهان با هماهنگی کامل دستگاهشهرداری

پردازند. در این کشورها شهرداری و شهرداران از منزلت واالیی برخوردارند و دارای خصوص مدیریت شهری می

(، در حالیکه در کشور ما ایران اتّکای بیش از حداکثر 4-5: 1996باشند )سازمان ملل متحد، ای میاختیارات ویژه

تی و درآمدهای حاصل از مسکن و فروش تراکم باعث افزایش و تشدید قیمت های کشور به درآمدهای دولشهرداری

: 1395ها شده است )پاپلی یزدی، های مالی در مقاطع مختلف زمانی برای شهرداریمسکن و بروز مشکالت و بحران

شد قابل توجّهی های اخیر از طریق اخذ عوارض گوناگون و دیگر منابع از رها در سال(. هر چند درآمد شهرداری26-25

بینی منابع های جدید و پیشهای آن نیز افزایش یافته و امروزه دستابی به روشبرخوردار بوده است، اما متقابالً هزینه

ریزان امور شهری از جمله شوراهای های شهرداری دغدغه اصلی مدیران و برنامهدرآمدی مطمئن و پایدار و تعدیل هزینه

 (.33: 1393جعفری و همکاران، باشد )دانشمی اسالمی شهرها و شهرداران

های به چالشی بزرگ تبدیل شده است. امروزه در بسیاری از شهرهای کشور نحوه کسب درآمد توسط شهرداری

گردد شهرداری نقش شود که این خود سبب میکسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری می

محیط شهری ایفا نماید و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط شهری داشته باشد تر و مفیدتری در فعال

(Khmel & Zhao, 2015: 97اهمیّت این موضوع ما را بر آن داشت تا ایده .) ها و راهکارهایی را پیرامون مدیریت پایدار

 آباد با توجّه به پتانسیل منطقه، در شوراها و شهرداری ارائه دهیم. شهر صفی

های و افت آب زیرزمینی ی اخیر با خشکسالیآباد به سبب موقعیت قرارگیری جغرافیایی، طی سه دههشهر صفی

بوده است. رویه آب( شدید مواجه عمیق و مصرف بیهای مجاز و غیرمجاز عمیق و نیمه)به علت کمبود بارش، زدن چاه
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است. در واقع با  آباد تبعات منفی داشتهاجتماعی شهری صفی -محیطی، اقتصادی و فرهنگی که در سه حوزه زیست

تخریب و آسیب منابع آب و خاک در فضاهای شهری منجر به تغییرات نامطلوب در پارامترهای اقتصادی نظیر درآمد، 

(. با توجّه به این موضوع، 5: 1396پذیری شده است )حسینی صدیق، های زندگی و تولید و ظرفیت تنوعاشتغال، هزینه

استفاده و سعی شده است، نقاط ضعف را به نقاط قوت و تهدیدات  SWOTتحلیلی است که از مدل -این نوشتار توصیفی

های پیشنهادی برداری الزم را برد. نوشتار حاضر از یک سری برنامه و طرحها تبدیل کرد و از آنها بهرهرا به فرصت

ها بر ها و طرحآباد تدوین گشته است که امید است با اجرای اینگونه برنامهجهت مدیریت توسعه پایداری شهر صفی

 آباد گام برداشت. مشکالتی از قبیل کمبود بودجه فائق آید و در راستای آبادانی شهر صفی

 

 مبانی نظری و پژوهش تحقیق

ریزان شهری است. مداران و برنامهروی سیاستهای پیشترین چالشیکی از مهمچگونگی تأمین مالی پایدار شهری 

ها از سوی دیگر، این چالش روز به روز های مالی شهرداریبا افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهرها و محدودیت

عبارت است از حداکثر درآمد ، درآمد پایدار UN-HABITAT(. بر مبنای تعریف Khmel & Zhao, 2015: 26شود )بیشتر می

قابل دسترس در یک دوره زمانی، با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده در شرایطی که نظام اقتصادی با 

(. بر همین اساس UN, 2009: 11های طبیعی مواجه است )های تولیدی و سرمایههای منابع، نیروی کار، سرمایهمحدودیت

ترین عوامل پایداری شهری های جاری و عمرانی شهر، از مهمر منابع مالی برای تأمین هزینهدستیابی به الگوی پایدا

؛ 23: 1292کند )زیاری و مهدیان، ای شهر را فراهم میهای توسعهگذاری در نظام زیرساختاست که امکان سرمایه

های مالیاتی بتنی بر اقتصاد غیررسمی، نام(. کشورهایی که دارای سیستم اقتصادی ناکارآمد و م5: 1390ای و ماجد: شرزه

ها های شهرها هستند، سیستم تأمین درآمد شهرداریهای مشارکت شهروندان در تأمین هزینهضعیف و فاقد مکانیزم

(. مشکالت Antón, 2016: 78; Navarro & Llanto, 2014: 15شود )عمدتاً به سمت منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده می

های شهری نیز از یکی دیگر مسائل کشورهای جهان سوم است که عموماً به دلیل ین مالی برای احداث زیرساختتأم

های از شیوه 1350(. شهرداری ایران تا اواخر دهه Bird, 2005: 51باشد )وری پایین و موانع نهادی و سازمانی میبهره

 1363های قبل از های دولتی در سالکردند. سهم کمکمی سنتی تأمین مالی )متکی بر بودجه دولت مرکزی( استفاده

ها طی یک ، مقرر گردید شهرداری1363ها در سال سیر صعودی داشت. ولی بر اساس طرح خودکفایی شهرداری

های دولتی کاهش یافت )اکبری و مؤذن جمشیدی، ریزی سه ساله به خودکفایی برسند. از آن پس سهم کمکبرنامه

های مختلفی متوسّل شدند که ها جهت تأمین خود به شیوههمزمان با اعمال سیاست خودکفایی، شهرداری(. 3: 1392

ها، فروش تراکم، جریمه ها، وضع عوارض جدید یا گسترش عوارض موجود بود. مانند عوارض ساختمانترین آنمهم

رکینگ از ساختمان و جریمه کمیسون ماده تغییر کاربری اراضی، جریمه افزایش تعداد طبقات ساختمان، جریمه حذف پا

ها به (. به همین دلیل شهرداری104: 1391صد یا تخلفات ساختمانی و متوسل شدن به دولت )اکبری و یارمحمدیان، 

بصیری و تدریج به درآمدهای ناپایدار و ناسالم متوسل شدند، بدون آنکه به تبعات سوء این درآمدها توجّه کنند )تیره

آباد شدیدتر از سایر شهرهای کشور اتفاق افتاد و به ناپایداری نظام درآمدی (. این مسأله در شهر صفی1: 1389اکبری، 

دهد دو چالش عمده ها در این تحقیق نشان میآباد روز به روز بیشتر دامن زد. بررسیو مدیریت توسعه شهری صفی

 آباد عبارت است از:سیستم تأمین درآمدی شهرداری صفی

 آباد در وضعیت کنونییدار و ناسالم بودن نظام تأمین درآمدی شهرداری صفیناپا
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 عدم توفیق شهرداری صفی آباد در دستیابی به مدیریت توسعه پایدار شهری

ها باید چگونگی دستیابی ها اصالح گردد. همچنین شهرداریاز این رو الزم است تا وضعیت کنونی سیستم شهرداری

(. البته هیچ الگوی منحصر به 1: 1391ای را نیز یاد بگیرند )موسوی، بازارها مالی و سرمایه به منابع بخش خصوصی و

های اقتصادی هر سیستم حکومتی منجر ها از آن استفاده کنند. بلکه اصول و رهنمونفردی وجود ندارد که همه شهرداری

وهش حاضر الگویی برای پایدارسازی نظام درآمدی (. پژEbel & Vaillancourt, 2004: 131گردد )به طراحی این سیستم می

کند؛ در اینجا به جایگاه حقوق شهرداری و ارتباط آن با  توسعه آباد را ارائه میو مدیریت توسعه پایدار شهری صفی

 پردازیم.پایدار شهری می

 

 جایگاه حقوقی شهرداری و ارتباط آن با توسعه پایدار شهری

البته یک نکته جالب در این ؛ تصویب شده 1334شناسیم در سال عنوان قانون شهرداری میقانونی که ما امروزه به 

عنوان قانونی مختلف در زمینه امور شهرداری در مجالس  340تا االن بیش از  1286از سال  آن اینکهو  دمیان وجود دار

امّا چند نکته تناقض آشکار با هم هستند. نها در آایران )شورای ملی و شورای اسالمی( تصویب شده که البته بسیاری از 

 در ارتباط با جایگاه حقوقی شهرداری قابل ذکر است.

های وابسته با آنها دارای شخصیت حقوقی ها و ادارات و سازمانات علم حقوق، وزارتخانهبر اساس نظریّ نکته اول:

هایی که بر اساس قانون، مستقل از سازمانمستقل نبوده و در واقع جزئی از شخصیت حقوقی دولت هستند. اما سایر 

قانون  3ه به همین موضوع و بر اساس ماده اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. با توجّدولت تشکیل شده

دهد که ( شهرداری دارای شخصیت حقوقی است. این تأکید بر استقالل شخصیت نشان می1334شهرداری )مصوب 

های دیگر، زیرمجموعه دولت نیست، در واقع بر اساس این ماده قانونی، ا و دستگاههشهرداری مانند سایر سازمان

ه، قضائیه( نه، مجریّگانه )مقنّشود اما تحت لوای هیچیک از قوای سهت محسوب میشهرداری قانونًا از اجزای حاکمیّ 

 گیرد. قرار نمی

ل نیستند و زیرمجموعه شخصیت حقوقی هایی که دارای شخصیت حقوقی مستقها و سازماندستگاه نکته دوم:

هایی که از شخصیت حقوقی مستقل ا در مورد دستگاهگیرند، تابع مقررات عمومی کشور هستند امّدولت قرار می

هایی است. بنابراین جمله چنین سازمانبرخوردارند، شمول قوانین مستلزم ذکر نام آن دستگاه است. شهرداری هم من

 بندی مستقل است. مراتب سازمانی مستقل، بودجهشهرداری دارای سلسله 

های ده، بخش، شهر، شهرستان و استان برای اداره امور توسط قانون اساسی شورای 100بر اساس اصل  نکته سوم:

در واقع  ."گیری و اداره امور کشورندشوراها از ارکان تصمیم"قانون اساسی  7شوند. بر اساس اصل مردم انتخاب می

شوند و در کنار و موازات قوای شوراها یکی از چهار نهادی هستند که با رأی مستقیم مردم انتخاب می 7صل براساس ا

 گیرند. در واقع شوراها با در اختیار داشتن چنین جایگاه رفیعی نماد حاکمیت ملی هستند. گانه قرار میسه

کیل شوراهای اسالمی کشور، نصب و عزل قانون تش 35قانون شهرداری و ماده  50بر اساس ماده  نکته چهارم:

شود. در واقع انجمن شهر در حکم نهاد قانونگذاری شهردار به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور انجام می

 باشد. شهرداری و سازمان باالدستی آن در کلیه امور مالی، سازمانی و عملیاتی می

قل از دولت است و در سلسله مراتب سازمانی دولت قرار توان گفت که شخصیت شهرداری مستدر کل اینگونه می

ندارد. این وضعیت انعطاف عمل بیشتری را برای شهرداری به همراه دارد. شخصیت حقوقی شهرداری به اعتبار نوع 
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رگزیده ای که با شورای شهر دارد، و با در نظر گرفتن اینکه مطابق قانون اساسی شورای شهر مستقیماً با آرای مردم برابطه

شود، منبعث از اراده عمومی )مردم( است و در این زمینه در میان نهادهای عمومی غیردولتی وضعینی منحصر به فرد می

ای در بین سایر نهادها و دارد. درواقع استقالل شخصیت حقوقی شهرداری باعث شده تا شهرداری از جایگاه ویژه

های کشور و حتی خود مردم ه نه تنها خود شهرداری بلکه سایر دستگاهد. امّا متاسفانهای کشور برخوردار باشدستگاه

دار و عمقی است که اگر دقت کنید، هم برای چنین جایگاه شهرداری اهمیتی قائل نیستند و این موضوع آنقدر ریشه

ن کل استانی( زیاد شهرداران سعی دارند تا ارتباط و وابستگی خود را به نمایندگان دولت در شهرها )استانداران، مدیرا

توانند به و زیادتر کنند. در حالیکه اگر شهرداران جایگاه واقعی شهرداری و شورای شهر را بشناسند بسیار بهتر می

مدیریت شهر بپردازند. البته در این میان نباید از یاد برد که ساختارهای حاکم بر دستگاه دولتی ما نیز به این موضوع 

بعضاً شهرداران و شهرداری مجبورند تا بر میزان وابستگی و ارتباط خود به دولت بیفزایند. برای که زند، بطوریدامن می

هاست. شاید بتوان گفت در هیچ مثال یکی از عمده مشکالت شهرداری ایران میزان سهم دولت در بودجه شهرداری

ها برای تأمین اعث شده تا شهرداریکشوری سهم دولت در بودجه شهرداری به اندازه کشور ما کم نیست و این امر ب

 بودجه دست به هر کاری بزنند.

کنند. الیت میمجدداً شروع به فع 1378سال وجود نداشتند تا اینکه درسال  20البته شوراهای شهر برای مدت حدود 

ترین وظیفه بهنوع نگرش مردم به مدیریت شهر و شهرداری را نیز نباید از یاد برد. براساس آمارهای موجود، مردم 

شناسند در حالیکه دانند، یعنی شهرداری را به عنوان یک نهاد عمرانی و خدماتی میها را تأمین نظافت شهر میشهرداری

 دهد.امور عمرانی و خدمات شهری بخش کوچکی از وظایف شهرداری را تشکیل می

اکم نیست کپارچه شهری در کشور ما حبا توجّه به اینکه در حال حاضر برعکس کشورهای توسعه یافته، مدیریت ی

یست، چرا که ن( منطبق بر الگوی کامل غربی در شهرهای ما اجراشدنی CDSبنابراین پیاده نمودن راهبرد توسعه شهری )

رخی باشد، بویژه اینکه بای از وظایف مدیریت شهری در چهارچوب وظایف و تکالیف شهرداری نمیقسمت عمده

برق، گاز و مخابرات. اند از جمله ارائه خدمات درآمدزای آب، تی را در این مسیر فراهم نمودههای درآمدزا معضالفعالیت

ها ا و فعالیتهبنابراین اهداف تعریف شده و برگرفته از نقاط ضعف و قوّت در مرحله تعریف اهداف اجرایی و برنامه

 شود.دچار یک مشکل مدیریتی می

( 2011) 1ات مهمی است که در ارئه الگو مؤثر بوده است. چتان و هیتشهای صورت گرفته نیز حاوی نکپژوهش

های شهری در هند بر اساس مشارکت عمومی و خصوصی پرداخته و از های تأمین مالی خالق زیر ساختبه روش

( روند 2010) 2برند. از نظر گویندا و برددهی بازار تأمین مالی شهرداری نام میمالیات به عنوان ابزار اساسی در شکل

های توسعه فیزیکی، ها، هزینهکند تا از منابعی مانند قرض از بانکرو به رشد نیاز به خدمات عمومی شهری ایجاب می

های شهری محلی را در ( نقش سازمان2005) 3فروش زمین، و مشارکت بخش خصوصی استفاده شود. وتکاتاچاالم

ها ها عبارتند از: انواع مالیاتداند. این روشهای خالقانه بسیار مؤثر میهای شهری هند از طریق روشتأمین مالی پروژه

الملی، جلب مشارکت بخش خصوصی و دولتی های بینهای بالعوض بانکهای سبز، وامو عوارض محلی، مالیات

 گذاری. طور همزمان برای سرمایهبه

                                                           
1 . Chetan & Hitesh 
2 . Govinda & Bird 
3 . Venkatachalam 
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ای شهر، تعیین نرخ عوارض نوسازی با توجّه سازی و عمران شهری با رویکرد نقش شهرداری و شوراصالح قانون

به موقعیت اقتصادی و اجتماعی هر شهر و با در نظر شورای شهر، به رسمیت شناختن حضور شهرداری و شورای شهر 

های مرتبط بر اساس قوانین خاص و عام شهرسازی، مکانیزه های شهری، اصالح آییندر ارزیابی و تعیین بهای زمین

ت امالک و استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی برای ممیزی و بروز کردن اطالعات امالک را شدن بانک اطالعا

زاده و اند. حسنگذاری مشترک پرداختههای سرمایه( به مسأله صندوق1388مرادی )نیا و شاهپیشنهاد کرده است. حبیب

ها و مستغالت بهای کاالها و خدمات، زمین اند که شامل مالیات محلی بر( الگویی پیشنهاد کرده1388خسرو شاهی )

باشد. های اشخاص حقیقی و حقوقی و درآمدهای اتفاقی میهای بالعوض دولت، وام و انقراض، اعانات و کمککمک

( نظام تأمین مالی شهر تفت را ضعیف و ناکارآمد ارزیابی کرده و راهکارهایی چون استفاده 1389موسوی و همکاران )

های درآمدزا، توسعه و خدمات شهری، تخصیص اعتبارات عمرانی یت شهری نوین، تعریف پروژهاز سیستم مدیر

( نیز 1390ای و ماجد )اند. بر اساس نتایج پژوهش شرزهای ارائه کردههای بودجهصورت برابر برای تمام سرفصلبه

ن همخوان نیستند و عمدتاً از منابع های کشور، با مفاهیم پایداری و مطلوب بوای از درآمدهای شهرداریبخش عمده

شوند. در حالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغالت و درآمدهای ناپایدار کسب می

های توسعه ( به نقش پر اهمیت آژانس1390اند. یگانگی دستگردی )طور نسبی مغفول ماندهحاصله از فروش خدمات به

ها را به روزآوری و جستجوی منابع های اساسی نظام درآمدی شهرداریتأکید دارد. یکی از چالش شهری در این زمینه

( برای ارائه الگو، 1391های بزرگ شهری معرفی کرده است. هاشمی و همکاران )های پروژهجدید برای تأمین هزینه

با توسعه اجتماعی، همبستگی با  دار بودن، منعطف بودن، حکمروایی شهری، همبستگیشش اصل پایستگی و ادامه

 توسعه اقتصادی و همبتگی با توسعه محیطی را معرفی کرده است.  

  

 هامواد و روش

تحلیلی است. ابزار گردآوری اطالعات مطالعه اسناد و مدارک و  -نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی 

آباد است. در مرحله اول با توجه به ن شهرداری صفیمصاحبه است. جامعه آماری تحقیق، مردم، مسئوالن و مدیرا

اطالعات موجود و بررسی وضعیت شهر و شهرداری پرداخته شده و سپس در مراحل بعدی تحقیق جهت تجزیه و 

استفاده شده است. ابتدا با توجه  SWOTتحلیل اطالعات و ارائه راهکار توانمندسازی درآمد شهرداری از روش تحلیلی 

ی صورت گرفته بر روی محدوده قانونی و خدماتی شهر )محیط داخلی( و حریم شهر )محیط خارجی( هابه بررسی

ها و تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت و سپس به وسیله نظرخواهی از مردم و فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت

ها مشخص گردید. در نهایت جهت تدهی به هر کدام از این مسائل و محاسبه و تحلیل آنها، اولویکارشناسان و وزن

های موجود در ارتباط با افزایش برطرف کردن یا تقلیل نقاظ ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت

 درآمد شهرداری، راهکارهای مناسبی ارائه شده است.

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

دقیقه عرض شمالی و در جنوب شرق  41درجه  36 دقیقه طول شرقی و 55درجه و  57آباد در موقعیت شهر صفی

آباد قرار دارد. شهر شدن صفی 1222استان خراسان شمالی و شهرستان اسفراین واقع شده است و در ارتفاع از سطح دریا 

 1390باشد؛ که نسبت به سال نفر می 3427بالغ بر  1395آباد در سال باشد. جمعیت شهر صفیمی 1379از آبان ماه سال 
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ترتیب های بلر، دومارتن بهبندیدر طبقه آبادشهر صفیبه لحاظ آب و هوایی درصد کاهش داشته است.  3جمعیت شهر 

آباد ؛ و همچنین، سطح آب زیرزمینی ماهانه دشت صفیمتر استیلیم 145میانگین بارش ساالنه و در منطقه خشک است 

باشد متر می 68/0ایستایی داشته و میزان متوسط افت ساالنه  متر افت سطح 6/9به اندازه  1395تا سال  1368از سال 

 (. 8: 1397مقام، صدیق و مقیمی)حسینی

 

 (: محدوده مورد مطالعه1شکل )

 

 های پژوهشیافته

ها تبدیل کرد و از آنها بهره الزم در این مقاله سعی شده است نقاط ضعف را به نقاط قوت و تهدیدات را به فرصت

های موجود روشن ها در رویکرد راهبردی جنبه حیاتی دارد. به عبارتی اهداف را حسب واقعیتشناسایی موضوعرا برد. 

ریزی راهبردی الزم است برای تدوین کند. در برنامهساخته و در نهایت نتایج و دستاوردها را مستند به عینیت می

 SWOTیزی راهبردی در چارچوب روش تجزیه و تحلیل رراهبردی نهایی، همه عوامل به مثابه بخشی از روند برنامه

گیری است که عموماً برای تحلیل سیستماتیک محیط درنظر گرفته شوند. این تکنیک یک ابزار حمایتی برای تصمیم

شود و بر این اصل استوار است که هر پدیده در یک محیط رقابتی داخلی و خارجی سازمان یا مسائل شهری استفاده می

یر شرایط درونی خود و شرایط محیطی یا بیرونی قرار دارد. شرایط درونی در ارتباط با وضعیت و ماهیت پدیده تحت تأث

های شود. شرایط بیرونی یعنی نیروهایی که از سیستم( بررسی میW( و نقاط ضعف )Sقرار دارد و از دو جنبه نقاط قوت )

شوند. مرحله اول شناسایی ( بررسی میT( و تهدیدها )Oها )ه فرصتگذارند و از دو جنببیرونی از پدیده بر آن تأثیر می

 (.1پردازد )جدول عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف و عوامل بیرونی شامل نقاط فرصت و تهدید می

 
 آباد(: مهمترین عوامل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در توسعه پایدار شهر صفی1جدول )

 (Dاقتصادی) (Bکالبدی) (Aفرهنگی) –اجتماعی   

لی
اخ

ل د
وام

ع
 

ف
ضع

ط 
نقا

(
w) 

کمبود امکانات فرهنگی از جمله کتابخانه، -1

 های فرهنگی و اینترنتمجتمع

کمبود فضاو امکانات ورزشی مناسب آقایان -2

 و بانوان

کمبود نسبی فضاهای تفرجگاهی و -3

 گذراندن اوقات فراغت در سطح شهر

تخلل شهری در برخی بافت های جدید  -1

در ساخت و سازهای شهری و ناهماهنگی 

 جدید

ورودی های نامناسب شهر در سه محور  -2

 بجنورد و سبزوار-وروردی مشهد

از بین رفتن انتظام فرم کالبدی شهر بدلیل  -3

 ساخت و سازهای ناهماهنگ و نامناسب

 ایهای سرمایهمحدود بودن هزینه -1

 عدم مدیریت کنترل در هزینه شهرداری -2

نبود درآمد مستمر و پایدار برای مشاغل  -3

 موجود در شهر

 درآمد سرانه پایین مردم -4

های بیکار برخورداری از جمعیت -5

 )بخصوص بیکاری فصلی(

 های انتقال انرژیفرسودگی شبکه -6
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مراکز محله قدان مرکز تعریف شده شهر و ف-4

های جدید ای با هویت در محالت و توسعه

 شهر

-کمبود پرسنل متخصص در برخی بخش -5

 های اداری شهرداری

وجود برخی صنوف آالینده و وجود -6

 آلودگی های صنفی در سطح شهر

عدم وجود بیمارستان و مراکز تخصصی -7

 درمانی

نظر شهری بویژه در حاشیه اختالل در م -4

 های رودخانه عبوری از کنار و داخل شهر

تی در بافت های جدید تراکم پایین جمعی -5

 شهر

عدم وجود کاربری های متنوع در داخل  -6

 محالت و عدم شکل گیری هویت محله ای

ساخت و ساز های غیراصولی بویژه در  -7

 سکونتگاه های غیررسمی

 شبکه معابر شهر دارای تقاطع های زیاد -8

وجود مساکن کم دوام و تخریبی در  -9

وده و برخی مناطق بویژه در بافتهای فرس

 سکونتگاه های غیررسمی

 وجود برخی موانع توسعه -10

ی خدمات وابسته به ضعف شکل گیر -7

 توسعه کشاورزی و صنعتی

 محدودیت منابع مالی پایدار شهرداری -8

ت)
قو

ط 
نقا

s) 

برخورداری از جاذبه های طبیعی بویژه  -1

 نوروزتپه و رباط راونیز و محوطه سنگی

 برخورداری از جاذبه های تاریخی -2

از اماکن مذهبی متعدد و نهادها  برخورداری -3

 و دسته های مذهبی

وجود پارک جنگلی راونیز در حریم شهر  -4

 جهت گذراندن اوقات فراغت

دوره  -وجود آب انبار مربوط به دوره افشار -5

 قاجار

بندی منسجم در وجود یک استخوان -1

 محور اصلی و عبوری شهر

تنوع در منظر و سیمای شهر به دلیل  -2

 طبیعی مثل کوه و رودخانهعوارض 

پوشش گیاهی و باغات موجود در  -3

محدوده شهر در راستای تلطیف و زیبایی 

 منظر شهری

آوری و دفع شروع اجرای طرح جمع -4

 فاضالب

ای کنار شهر های رودخانهوجود مسیل -5

 های سطحیآوری و دفع آبجهت جمع

 وجود منابع آب سطحی مناسب -1

 وجود پمپ بنزین -2

 دسترسی آسان به مصالح -3

 وجود واحدهای شن و ماسه -4

وجود روستاهای بزرگ و پرجمعیت از  -5

آباد در جمله دهنه شیرین، منگلی و عباس

 جوار شهر

امکان تولید محصوالت زراعی در حوزه  -6

 نفوذ مستقیم شهر

قرار گرفتن در مسیر پر تردد گردشگری  -7

 مشهد به شمال کشور

 ای مناسب کشاورزیلگهوجود اراضی ج -8

جی
ار

 خ
مل

عوا
 

ا )
ده

دی
ته

T) 
باال بودن نرخ بیکاری و افزایش ضریب  -1

 آسیبهای اجتماعی سطح شهر

حاشیه نشینی در برخی محیط های  -2

 پیرامونی شهر

مهاجرتهای روستایی و ساخت و سازهای  -3

 نامناسب

فقدان فرصتهای شغلی مناسب بویژه در  -4

 بخشهای خدماتی سطح شهر

عدم وجود نظام جمع آوری و تصفیه  -5

 فاضالب

 زلزله خیزی منطقه -1

ناامنی ناشی از عبور و تردد وسائط نقلیه  -2

از محور اصلی و استخوان بندی شهر و 

 تهدید حرکت پیاده

محاصره شدن شهر توسط زمین های  -3

کشاورزی، خصوصاً در قسمت جنوبی که 

 د.منجر به افزایش از مسیر ارتباطی می شو

سیل خیزی و تهدید ساختمانها در برخی  -4

 مناطق شهر

 وجود گسل های فعال -5

وجود یافت های فرسوده  و قدیمی در  -6

 شهر

عدم تناسب زیرساخت های موجود با  -1

 خدمات عمومی

نرخ باالی مهاجرت به شهرهای بزرگ  -2

 تر بخصوص مرکز استان

تخریب اراضی کشاورزی و چشم  -3

 اندازهای طبیعی

عدم ساماندهی شاغلین بخش های  -4

 مختلف اقتصادی

عدم بهره برداری مناسب از ظرفیت های   -5

 گردشگری طبیعی و تاریخی

 عدم توسعه مشاغل خانگی -6

 

پذیری و پایداری راهکارهای پیشنهادی ریزی راهبردهای کمی برای ارزیابی امکاندر این پژوهش، ماتریس برنامه

-نهادی، عملکردی، محیطی و وضع موجود منابع درآمدی شهرداری -اجتماعی، اقتصادی، مدیریتیدر مواجهه با شرایط 

-گیرند. جمعگیری مورد استفاده قرار میکننده جذابیت نسبی راهبردهایی است که در مرحله تصمیمهاست؛ و مشخص

مورد نقاط  41زدیک به تعداد مورد تقریباً ن 63های شهر با جمع دهد که نقاط قوت و فرصتبندی جدول نشان می
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کند و باید دهد که استراتژی خاصی به تنهایی برای توسعه شهر کفایت نمیضعف و تهدیدها است و این مساله نشان می

( استفاده شود که تأکید این مقاله ST( و بویژه تنوع )Wo(، بازنگری )WT(، تدافعی )SOترکیبی از راهبردهای تهاجمی )

 باشد.ر تنوع بخشی به درآمدهای پایدار میدر بحث شهرداری ب

 

 های بلندمدت و راهبردی توسعه شهرهدف

 فرهنگی توسعه شهر –تعیین اهداف راهبردی بلندمدت اجتماعی 

 یو نشاط شهر یسرزندگ شیافزای و شهر ستیسکونت و ز تیفکی ارتقاء -

 ایجاد زمینه مشارکت در بخش خصوصی  -

 کالبدی توسعه شهر تعیین اهداف راهبردی بلندمدت

اسالمی با احساس هویت  -ایجاد فضاهای شهری مطلوب، منسجم و کارا با معماری و شهرسازی مناسب ایرانی  -

 ایمحله

 آوردبوم و پایدار توسعه بر تأکید با محیطیزیست هایکیفیت ارتقای -

 تعیین اهداف بلندمدت اقتصادی توسعه شهر 

 د شهروندان و شهرداری با تکیه بر درآمدهای پایدارتوسعه اقتصادی و افزایش درآم -

 راهکارها و عوامل بهبود مدیریت پایدار شهرداری

 ها به سه عامل بستگی دارد:بهبود وضعیت مالی شهرداری

 های موجودکاهش هزینه -1

 وری منابع جدیدافزایش درآمد و بهره -2

 خلق منابع جدید درآمدی -3

 های موجودالف( کاهش هزینه

کند و طبق قانون ای را بر شهرداری تحمیل میهایی هستیم که بیشترین بار هزینهقسمت درصدد کاهش هزینهدر این 

درصد  80دهند، اما های شهرداری را تشکیل میدرصد از هزینه 20هایی برویم که پارتو، ما باید به سراغ هزینه 20/80

درصد هزینه را کاهش دهیم در نتیجه  20گر ما موفق شویم این کنند و از طرفی اای را به شهرداری تحمیل میبار هزینه

 ایم.درصد کل هزینه را کاهش داده 80

 هزینه مصرف برق در امتیازات شهرداری. (:1هزینه )

 گردد: راهکارهای زیر جهت کاهش این نوع هزینه ارائه می

 مصرف مانند های کماستفاده از المپ LEDپرمصرفای و های رشتهبه جای المپ 

 ها و معابر عمومی جهت تأمین برق آنهاهای خورشیدی و بادی در پارکنصب سیستم 

 کند، یا های شب عابری ندارند یا عابر کمی از آنجا تردد میها و معابر که در نیمهکم کردن روشنایی مکان

از مدت زمان مشخص ها روشن شوند و بعد ها عبور کرد چراغاینکه نصب دستگاه سنسور وقتی از این مکان

 خاموش شوند.

کند ها و مشکالتی را برای شهرداری تحمیل میآبیاری درختان و معابر به روش فعلی توسط تانکر، هزینه(: 2هزینه )

 باشد.که شامل موارد زیر می
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 سال گذشته به ارتفاع مطلق  27آباد در های اخیر و افت آب زیرزمینی دشت صفیبه علت خشکسالی در دهه

های محلی جهت کاهش مصرف آب در متر به دلیل معایبی که روش فعلی آبیاری دارد )استفاده از گونه 60/9

های محلی مناسب برای ای در خصوص شناسایی گونهفضای سبز شهری استفاده شود، الزم است تا مطالعه

 این منظور صورت گیرد(

 باشد.تومان می 2.000.000کارگر که در ماه بالغ  2های حقوق حداقل هزینه 

 باشد.تومان می 200000های گازوئیل ماشین حمل آب که ماهیانه تقریباً هزینه 

 ایها و معابر با استفاده از آبیاری قطرهتجهیز فضاهای سبز پارک راهکارها:

 باشد:مزایای اجرای این طرح به شرح زیر می

  نیروی انسانی 2حذف حداقل 

 حذف یک وسیله نقلیه 

  درصد  50کاهش مصرف آب در حدود 

 کاهش مصرف برق جهت پمپاژ آب از چاه 

ها را کاهش دهیم، با ارائه طرحی که در ادامه این نوشتار مطالعه توانیم هزینهعالوه بر اینکه در فضاهای سبز می نکته:

پایداری را متوجه شهرداری های توانیم از فضاهای سبز با همان میزان آب و کود مصرفی، درآمدزاییخواهید کرد، می

 کنیم.

  وری منابعب( افزایش درآمد و بهره

های موجود شهر، بهترین گردد تا بتواند با استفاده از ظرفیتدر این قسمت پیشنهادهایی برای شهرداری ارائه می

ها، کردن برنامه ریزی کند و شهروندان را در اجراییمنفعت را ببرد و در جهت ارتقاء سطح آگاهی شهروندان برنامه

 همراه و همیار سازد. 

 باشد.های پیشنهادهایی در این قسمت به شرح زیر میطرح

ها توسط دولت و قوانین مصوب مگر در ممنوعیت هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری -1

 . 181صورت تأمین آن از بودجه دولت موضوع تبصره ذیل ماده 

شود که با در نظر گرفتن وضعیت مالی مشتریان وجه ه مشتریان منتفی شده و پیشنهاد میطبق این تبصره، تخفیف ب

 دریافتی به صورت اقساط از آنها اخذ گردد. تقسیط آری، تخفیف خیر.

های آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه تفاهم و همکاری بین مردم و شهرداری در راستای جلب گسترش برنامه -2

 تقاء فرهنگ اجتماعی.مشارکت عمومی و ار

های عابر پیاده تابلوهای زیبایی را به طور مثال: شهرداری اصفهان جهت ارتقاء سطح فرهنگ شهروندان در گذرگاه

ای که دارد هر چند روزی روی یکی از معضالت جامع کارکرده و با چاپ پالکارد روی این قرار داده و طبق برنامه

 شهروندان و حذف معضل موجود دارد.سکوها سعی در تغییر رفتار 

کند و جمالت مرتبط بندی خود بر روی موضوعات مهم کار میدر مثالی دیگر شهرداری تهران نیز بر اساس زمان

 کند.های عابر پیاده نصب میهای زیرگذر و پلبا موضوع موردنظر را بر بدنه پل

دارد و هر چه سطح فرهنگ افراد در جامعه باالتر رود ها تأثیر زیادی در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه این فعالیت

 تر خواهیم داشت و سطح همکاری شهروندان با باالتر خواهد رفت.تر و پیشرفتهای سالمجامعه
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 تأسیس یک اتاق فکر به منظور توسعه شهر: -3

توان با فراخوان لکه میمنظور از این اتاق این نیست که حتما مکانی فیزیکی برای این اقدام وجود داشته باشد، ب

ها در سیستم شهرداری، به عملی بودن یا های شهروندان را برای توسعه دریافت کرد و سپس با بررسی آنعمومی طرح

اندیشی نبودن آن پرداخت. در صورت علمی و عملی بودن هر طرحی، شهرداری ارایه دهنده طرح را دعوت کند تا با هم

 رای آن فراهم کنند.کارشناسان، زمینه را برای اج

اندازی کرده و از راه www.idea.kashsan.irی شهر را به آدرس طور مثال: شهرداری کاشان سایت بانک ایدهبه

 گردد.یهای خود را در این سایت درج کنند و به بهترین ایده جوایزی اهدا مکند تا ایدهشهروندان درخواست می

های شهروندان خود قرار داده است و از آنها در مثالی دیگر، شهرداری اصفهان در سایت خود آیتمی برای ایده

پردازی کنند و مشکالت و معضالت شهر را با همکاری یکدیگر مرتفع کنند. این کار حس خوبی در دعوت کرده تا ایده

 انجامد.شهروندان و شهرداری می شهروندان ایجاد کرده و به تعامل هر چه بیشتر بین

تواند برگزاری سازی برای مشارکت آنان در توسعه شهر میهای جلب اعتماد شهروندان و فرهنگیکی از راه -4

 حسابی در زمینه پرداخت عوارض باشد.جشنواره خوش

مشوق در برابر حساب. این آید مشوقی است برای شهروندان خوشاین جشنواره همانگونه که از نام آن برمی

تواند دیگران را نیز در مشارکت برای توسعه شهر از طریق پرداخت عوارض ترغیب کند. به طور ها میحسابی آنخوش

مثال شهرداری کاشان به منظور ایجاد انگیزه در شهروندان جهت پرداخت عوارض، جایزه خوش حسابی را یک دستگاه 

تشویق شوند و عوارض مشمول خود را پرداخت نمایند و در توسعه و آبادانی پراید قرار داد تا از این طریق شهروندان 

 شهر خود سهیم باشند.

 های بازآموزی؛وری نیروی کار با استفاده از ارتقاء آموزش و دورهافزایش بهره -5

 های عمران شهری و برخورد قاطع با تخلفات؛گسترش امر نظارت در امور مرتبط با طرح -6

 اند؛شوند و نپرداختههایی که مشمول آن میغل بخش موجود و اخذ عوارضبررسی مشا -7

 تواند موردتوجه قرار گیرد؛هایی است که میهای شهرداری نیز یکی از روشمشارکت بخش خصوصی در پروژه -8

د و از دیگر های شهری هموار کرد تا از یک سو رونق اقتصادی محقق گردگذاری در پروژهباید زمینه را برای سرمایه

 سو هم از حجیم شدن شهرداری جلوگیری شود و هم راهی مناسب برای درآمد پایدار ایجاد شده است.

های عمرانی شهر، بخش خصوص را به مشارکت بطلبد. این تواند برای اجرای پروژهدر فرایند توسعه، شهرداری می

واهد شد و هم با فعال شدن بخش خصوصی، اتفاق هم سبب کوچک شهرداری و حذف بار اضافی از این سازمان خ

های اضافی شهرداری حذف توان انتظار رونق اقتصادی  داشت. با مشارکت بخش خصوصی بخشی از وقت و هزینهمی

 گیرد.شود یعنی خود به خود، اصالحی در هزینه و زمان صورت میمی

پزشکی و تجاری اوالً زمین با  های خدماتی مانندتواند برای مشارکت بخش خصوصی در بخششهرداری می

جانبه و پایدار مدنظر قرار های مناسب در اختیار بخش خصوصی بگذارد و ثانیاً همه نقاط شهر را برای توسعه همهقیمت

 دهد.

 تواند یکی از منابع دریافت عوارض باشد؛محصوالت کشاورزی می -9

کنند، عوارض حصوالت کشاورزی و خروج آن از شهر میهایی که اقدام به حمل بار متواند برای ماشینشهرداری می

 ای باشد که بر قیمت تمام شده کاال اثر بگذارد.گونهوضع کرد. البته میزان این عوارض نباید به

http://www.idea.kashsan.ir/


86 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 ج( خلق منابع جدید درآمدی

له بگیرد و به های شهر، یعنی گرفتن عوارض از مردم فاصترین راه تأمین هزینهترین و عامیانهشهرداری باید از ساده

ها هایی برای ایجاد درآمدهای پایدار در تأمین هزینهحلهای درآمدزا و یافتن راهتری برود. طرحهای خالقانهسراغ عرصه

ای مستقیماً از جیب مردم و به افزایش عوارض مراجعه کند؛ و ای پیش برود که نیازی نباشد برای هر پروژهگونهباید به

 بخشیدن به درآمدهای شهری است.این امر با تنوع 

 گذاری و کسب درآمد انتخاب شوند که:هایی برای سرمایهگزینه

 عالوه بر سودآوری برای شهرداری با حداقل هزینه قابل انجام باشد. -1

 همواره بازار داشته باشد. -2

 گذاران وجود داشته باشد.امکان مشارکت بخش خصوصی با سایر سرمایه -3

 های موجود شهر توجه کند.نات و ظرفیتبه شرایط محیطی و امکا -4

 ای نداشته باشد.نیاز به بازاریابی ویژه -5

 مواد اولیه آن در دسترس باشد. -6

 گردد:در ادامه چند طرح پیشنهادی ارائه می

 طرح پیشنهادی مدیریت پسماند-1

برآمدند، مدیریت پسماند هایی که مدیران شهری در پی توسعه آن در جهت درآمدزایی از سالیان قبل، یکی از راه

شهری است. جداسازی پسماندها از قدیم در فرهنگ ایرانی به شکل جداسازی نان خشک و فروش اشیاء کهنه و کاربرد 

های کهنه فروشی، نان فضوالت برای تهیه کود و به عنوان سوخت در شهرها و روستاها مرسوم بوده و رواج شغلی

 خشکی و ... تأکیدی بر این مدعاست.

برای پایداری و کارکرد صحیح یک سیستم مدیریت پسماند، وجود قوانین و استانداردهای مناسب و کافی که بر 

شوند، در تمام مراحل از های موجود تدوین میاساس مطالعات و تحقیقات علمی و عملی و نیازهای آینده و ظرفیت

 .آغاز تا پایان و پایش مداوم و بهبود سیستم، الزم و ضروری است

توسط  84نامه اجرایی آن نیز در سال قانون مدیریت پسماندها به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و آیین

 هیأت دولت، تصویب شد؛ این خود راهکاری مناسب بود.

 گردد:کنند اشاره میدر ابتدا به دو مورد از قوانینی که از طرح حاضر حمایت می

  رقانون برنامه پنج توسعه کشو 190ماده 

های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات بر اساس این ماده کلیه دستگاه

های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست اقدام نمایند تا برنامه مدیریت سبز شامل ای دولت، به اعمال سیاستهزینه

ها ل کاغذ(، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها )در ساختمانمدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات )شام

های زیربط تهیه و به ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاهنامهو وسائط نقلیه( طبق آیین

 تصویب هیأت وزیران رسید، اجرا گردد.

 های درآمدزا در رهنمودهای بخشنامه های مدیریت جامع پسماند و حمایت از طرحاولویت داشتن اجرای طرح

 .1391بودجه سال 
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های کنونی پسماند در انجام اقدام های اساسی، زیاد موفق نبوده و علت آن ناقص بودن سیستم و عدم توجه فعالیت

به عناصر موظف و پشتیبان سیستم مدیریت پسماندهای شهری است. عدم تفکیک پسماند از مبدا و عدم کاهش پسماند 

حله تولید و ... از جمله موارد نقص در اجراست. ازدیاد پسماندها و تغییرات فیزیکی شیمیایی آنها را به وجود در مر

آوری و دفع پسماند موجود جوابگوی نیازهای شهرها نخواهد بود. مدیران شهری های جمعآورد به طوری که برنامهمی

ری تا دفع این پسماندها بودند و تاکنون نیز به راهکارهای آوهای جمعهمواره درصدد گشودن راهی برای کاهش هزینه

 ها باشیم.توان با تدابیری مهم شاهد این نوع هزینهها میاند ولی برای گذر از این مسیر و کاهش هزینهمناسبی دست یافته

یریت سازی در بین مردم، جهت گسترش همکاری با شهرداری در مددر مرحله اول آموزش شهروندان و فرهنگ

باشد. عموم مردم باید بدانند که انباشت بیش از حد پسماندها هم به زیان خود و هم به زیان طبیعتی است پسماند می

 های آینده به بار خواهد آورد.کنند و خطراتی را برای نسلکه در آن زندگی می

آوری های جمعدون توجه به نظامهای پیشگیری قبل از درمان بتوجه به امر بهداشت و سالمت جامعه و رعایت جنبه

و دفع پسماند که علت اصلی آلودگی در شهرها و روستاهای کشور است، امکانپذیر نیست. اشاعه بیماری واگیردار و 

طور معمول به مواد فسادپذیر و های نابهنگام در جوامع کنونی که بهزا و سکتههای پوستی و سرطانانواع بیماری

زا با شود، که در نتیجه ترکیب صدها نوع مواد سمی و عفونتیط زیست نسبت داده میپسماندهای شیمیایی مح

 پسماندهای شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوا، در اثر دفع غیربهداشتی است.

های ترکیبی توان از شیوهمحیطی شهرهای مختلف میدر ایران با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست

ی، کمپوست، بازیافت کاغذ، پالستیک، شیشه و فلز و دفن بهداشتی با رعایت استانداردهای الزم استفاده پسماندسوز

محیطی برای تواند با یک مدیریت استراتژیکی نه تنها کشور را از مشکالت زیستها در نهایت میکرد. این روش

ناسبی برای این مدیران داشته باشد تا بتوانند در های شهری را کم و درآمدزایی مهای آینده نجات دهد بلکه هزینهنسل

 مسایل مهم دیگر شهری برای رفاه و سالمتی شهروندان هزینه کنند.

های اخیر در چندین شهر مهم از جمله شهر تهران، مشهد، اصفهان، زنجان و ... بازیافت پسماند به طور مثال، در سال

 جایگزین دفن پسماند شده است.

آباد از شرایط نامناسبی برخوردار نیست. اجرای برنامه تفکیک از مبدأ و پسماندها در شهر صفیوضعیت مدیریت 

های سازی و آموزش عمومی و تخصصی مستمر در کانالموفقیت آن مستلزم مشارکت و همکاری عمومی است. فرهنگ

ها با مردم همچنین همکاری شهرداری ها و ... ایجاد روابط عمومی فعال و پویا بین مدیریت شهری وسایتتلگرام و وب

ترین ابزار اجرای برنامه تفکیک از مبدأ و موفقیت آن است. با ها از ضروریهای اجرایی مختلف با شهرداریدستگاه

 توجه به محاسن واگذاری امور اجرایی پسماندها به بخش خصوصی باید تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده شود.

 یک زباله از مبدأفاز اول: طرح تفک

 های خانگیسازی و باال بردن آگاهی مردم در جهت مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ زبالهفرهنگ -1

های خشک و آوری انواع زبالههای مخصوص و تحویل آن به شهروندان جهت جمعتهیه کیسه یا جعبه -2

 های تر به صورت جداگانهزباله

 هفتگیها به صورت روزانه یا آوری زبالهجمع -3

در نظر گرفتن پاداش برای شهروندانی که در طرح تفکیک از مبدأ همکاری خوبی با شهرداری دارند که این  -4

 تواند شامل موارد زیر باشد:پاداش می
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 ارائه بلیط نیم بهای سینما یا تئاتر 

 بن تخفیف استفاده از سالن ورزشی 

 تخفیف در عوارض ساالنه و خودرو 

 ارائه بن تخفیف خرید کاال 

 ... و 

های خشک درآمدزایی خوبی برای شهرداری به توان با فروش زبالهدر صورتی این طرح با موفقیت اجرا شود می

 ها را کاهش داد و در جهت کاهش آلودگی محیط زیست قدم برداشت.ارمغان آورد و مقداری از هزینه

 های ترفاز دوم: تولید کود آلی )کمپوست شهری( از زباله

های تر نیز به بهترین های خشک از زبالهتوان عالوه بر استفاده و فروش زبالهدوم مدیریت پسماند میدر این فاز 

ها معروفند خطرات زیادی را برای محیط زیست به بار هایی که به چاله زبالهنحو استفاده کرد. انباشت زباله در مکان

 باشد:آورند که شامل موارد زیر میمی

 بی مصرف کردن آنها؛ها و آلودگی زمین 

 آباد شمال انتشار بوی نامساعد در حاشیه شهرها که در جهت باد غالب باشند. جهت باد غالب در شهر صفی

 (.2و شمال غربی است )شکل 

 

 
 آباد(: گلباد ساالنه شهر صفی2شکل )

 

 های سطحی و زیرزمینی؛آلودگی آب 

 های واگیردار؛انتقال بیماری 

 ها؛افزایش سرطان 

  ... و 

کیلومتر مربع باالترین ارجحیت را  182و  343های بسیار مناسب و مناسب به ترتیب با مساحت در این میان پهنه

های آباد در اولویت طرحدرصد مساحت کل محدوده شهر صفی 6جهت دفن پسماند دارا بوده و در مجموع با داشتن 

آباد قرار ی بسیار مناسب در جنوب غرب و شمال شرق منطقه صفیهاگیرند و به طور پراکنده مکاندفن پسماند قرار می

 (.3های آبی نشان داده شده است )شکل های مناسب با لکههای سیاه نشان داده شده و همچنین مکاندارد که با لکه
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 آبادهای مستعد دفن پسماند شهر صفیمکان  Fuzzy Overlay(: نقشه3شکل)

 

 عمومی مسافربریایجاد پایانه -2

ایجاد پایانه عمومی مسافربری به ویژه مسیر پر تردد صفی آباد به اسفراین، سبزوار، مشهد و تهران که عالوه بر حل 

تواند منبع درآمدی برای شهرداری باشد و ایجاد ایستگاه عوارضی مشکالت رانندگان این مسیر و ایجاد مکان دائمی می

 های سنگین حمل سنگ و ... . ودروهای سنگین  بویژه کامیوندر ورودی شهر و اخذ عوارض از خ

 

 های فضای سبزها و محوطهکشت گیاهان دارویی و درختان مثمر در پارک-3

آباد؛ به طور مثال: کشت گیاهان دارویی کشت محصوالت کم آب بر و متناسب با آب و هوای خشک شهر صفی

زعفران و کشت درختانی مثل پسته و بادام که ارزش تجاری باالیی دارد مثل اسطوخودوس، رزماری، افسنطین و حتی 

ها شده و از طرفی شهرداری های نگهداری، آبیاری، کود و سم در میادین و پارکهای عمده در هزینهجوییباعث صرفه

 تواند از طریق برداشت و فروش این نوع گیاهان به درآمدزایی پایداری دست پیدا کند.می

ها، به کاشت درخت زیتون که مثال شهرداری فردوس به جای کشت درختان غیرمثمر در میادین و بزرگراه طوربه

تن زیتون از سطح شهر  12تا  9اش چندان برای مردم و رهگذران مطلوبیتی ندارد پرداخته است و ساالنه بین میوه

زان فضای سبز برای شهرداری درآمدزایی کرده کند. یعنی با همان آب، کود و کارگر و با تأمین همان میبرداشت می

 است.

 

 خریداری پسته و زعفران از کشاورزان و فروش یا صادرات آن توسط شهرداری-4

تواند درآمدهای خوبی سازی برای صادرات این محصول میها و زمینهکشت پسته و زعفران و فروش آن به شرکت

 برای شهرداری به ارمغان بیاورد.

 

اندازی یک مناسب و صحیح از امالک و مستغالت شهرداری از طریق ساماندهی یکشنبه بازار و راهاستفاده -5

 نمایشگاه دائمی

های هفتگی، ماهانه، فصلی و مناسبتی مثل هفته دولت و ... برگزار کند و تواند از این طریق نمایشگاهشهرداری می

فروشندگان و مشتریان دعوت به عمل آورد تا از این نمایشگاه دیدن به با فراخوان در اسفراین، سبزوار، جوین و ... از 

 نمایند.
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 اندازی کارگاه تولید سنگفرش، بلوک سیمانی و موزائیکراه-6

 شود:آورد شامل موارد زیر میمزایایی که این طرح برای شهرداری به ارمغان می

 ینکه کرایه حمل ندارد و قیمت محصوالت آباد به دلیل اکنندگان شهر صفیفروش مازاد تولید به مصرف

 آید.تر اسفراین و سبزوار در میمناسب

 های مورد نیازهای اطراف با رایزنیفروش محصوالت به شهرداری 

 استفاده از محصوالت تولیدی در مصارف داخلی شهر 

 اشتغال زایی در شهر 

 ... و 

 

 ها با پتانسیل باالی توریستی گردشگریتوسعه مکان-7

 های که پتانسیل خوبی دارد تا به قطب توریستی گردشگری تبدیل شود را توسعه دهد مثل:تواند مکانشهرداری می

 های راونیز برای جذب توریستتهیه زیر ساخت 

 های آثار باستانی در کنار بناهای تاریخی احداث موزه 

 بازسازی و توسعه کاروانسرای شهر 

 توسعه آب انبار 

 

 پذیراییساخت تاالر -8

آباد تاالر پذیرایی وجود ندارد و از طرفی شهروندان برای مراسمات خود با با توجه به اینکه در سطح شهر صفی

رو هستند، فرصت مناسبی ای از قبیل کمبود جا، ایجاد سروصدا و مزاحمت برای همسایگان و ... روبهمشکالت عدیده

تاالر پذیرایی جهت برگزاری مراسمات جشن و عزا و ... اقدام  آباد برای احداث یک مجموعهاست تا شهرداری صفی

تواند با نیروی نماید و برای خود درآمدزایی مناسبی داشته باشد. از طرفی شهرداری بعد از احداث بنای مذکور، می

وم ممانعت انتظامی توافقات الزم را انجام دهد و از برگزاری مراسمات در منازل سطح شهر به دلیل مزاحمت برای عم

 به عمل آید.

 

 هایی در فصل پسته، زعفران و هندوانه ایجاد جشنواره-9

کنندگان فراوانی را از اطراف اسفراین، ها استقبالها و دعوت از هنرپیشهتواند با اجرای این جشنوارهشهرداری می

 های آن آگاه کند.و ظرفیتهای موجود آباد دعوت کند و مدعوین را از پتانسیلبجنورد و سبزوار به شهر صفی

 

 هااندازی شهر بازی در پارکگذاران برای راهارائه زمین به سرمایه-10

های الزم در تواند با همکاری بخش خصوصی و ارائه زمین به این بخش و فراهم نمودن زیر ساختشهرداری می

 ببرد.ها شهربازی احداث کند و از درآمدهای حاصله شهربازی منفعت کنار پارک
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 شناسی اقتصادیزمین-11

شود شهرداری به ثبت رساندن معادن سنگ، ماسه جهت فروش و کارهای شناسی پیشنهاد میبا توجه به بافت زمین

 اجرای شهرداری و شهروندان هر چه سریعتر اقدام نماید.

 

 الگوبرداری در توسعه پایدار شهری از شهرهای نمونه کشوری در مدیریت شهری-12

 

 گیریو نتیجه بحث

ها برای ها عدم کسب درآمدهای پایدار و متکی به درآمدهای غیرثابت است و شهرداریمهمترین مشکالت شهرداری

رفت از این مشکل باید به سمت درآمدهای پایدار بردارند. منابع مختلف نظری و تجربی، گویای یک موضوع برون

ها از یک سو دغدغه افزایش موضوع آن است که همه شهرداریمشترک در مسائل تأمین مالی شهری هستند و این 

های خود را دارند و از سوی دیگر به دلیل محدودیت درآمدها، امکان تأمین مالی بسیاری از درآمدها و کنترل هزینه

بع الزم جهت انجام های شهری را ندارند. بنابراین، باید به دنبال یافتن ابزارها و الگوهای تأمین مالی برای تهیه مناپروژه

گذاری های شهری باشند. دومین چالش سیستم این است که این نظام زمان مطلوب خواهد بود که در شرایط سرمایه

ها برای کارکردها و مصارف مختلف، تحت تأثیر این نوسانات منابع شهرداری یا منایع دولتی، تأمین درآمد شهرداری

شد که جوابگوی نیازهای مالی فت از این دو چالش، بایستی مدلی پیشنهاد میرتحوالت قرار نگیرند. به منظور برون

های شهری را فراهم آورد. این کار ها بوده و به تدریج بتواند زمینه پایداری درآمدها و منابع تأمین مالی پروژهشهرداری

-شرق ایران صورت گرفت. بدینآباد از توابع استان خراسان شمالی در شمال در پژوهش حاضر برای شهرداری صفی

های شهر پرداخته شد و سپس با توجه به پتانسیل ها و قوتصورت که ابتدا به ارزیابی نقاط ضعف، تهدیدها، فرصت

منطقه، الگوهای مطلوب پایدارسازی  در درآمد و مدیریت توسعه پایدار شهری ارائه گردید. الگوی اول شامل دو رویکرد 

مدیریت، بهبود و افزایش نقش منابع درآمدی »و « ریجی منابع درآمدی ناپایدار و ناسالمکنترل، کاهش و حذف تد»

های جدید درآمدزایی با توجه به پتانسیل منطقه در ساختار شهری تأکید داشت. بود. الگوی دوم نیز بر ارائه روش« پایدار

در  ضعف طنقا دنبو رزبا به توجه اـبباشد که (، می1390(، و قنبری )1395یزدی )این نتایج منطبق با گزارشات پاپلی

و  توسعه زا،مددرآ یهاحطر تعریف ،نوین یشهر مدیریت سیستماز  دهستفاا گفت انتومی داریشهرو  شهر رساختا

ای جهدبو یهاتفرص سرفصل متما ایبر برابر، ناـیکس رتصو به نیاعمر راتعتباا تخصیص، یشهر تخدما شگستر

 ضعف طنقا کاهش جهت هافرصتو  تقو طنقااز  که هستند هاییرهکارا انعنو به تمدنمیاو  تبلندمد ییزربرنامهو 

 هداخو رییا انندوهرـش به سانیر تخدماو  ارپاید یمدهادرآ کسب جهترا در  داریشهرو  هشد اجستخرا اتتهدیدو 

 .دکر

ها در کشور انجام درآمدزایی شهرداریی مدیریت توسعه پایدار شهری و از آنجائی که مطالعات زیادی در زمینه

ای که به طور کامالً اختصاصی بر اساس پتانسیل منطقه برای درآمدزایی از لحاظ توسعه پایدار شده است، اما مطالعه

جهت  SWOTشهری در استان خراسان شمالی بپردازد صورت نگرفته است. همچنین این تحقیق بیانگر کارایی باالی 

اندکاران گذاری درستگیری و سیاستف، تهدید، فرصت و قوت منطقه و کمک به تصمیممشخص کردن نقاط ضع

 ها است.شورا و شهرداری
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