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 2جعفر باباجاني

 3*سمانه كريمي اسبوئي

 

 چكيده 

اتكاي  تأمين هزينه خدمات شهري است.جهت كسب درآمد پايدار  ،ها در سراسر جهان يكي از مسائل مهم شهرداري

ها به درآمدهاي ناپايدار، شهرداري را با مشكالت مالي مواجه ساخته است. مطالعه منابع  بيش از حد بسياري از شهرداري

تهران دارند، تا حدودي شهر هاي جهان و استفاده از تجارب شهرهايي كه ساختاري مشابه با  درآمدي پايدار شهرداري

 باشد.  تواند راهگشاي مشكالت شهرداري تهران مي

شناسايي منابع مالي و درآمدي پايدار  هدف اصلي آن، مقطعي بوده و -و پيمايشي روش پژوهش حاضر، كمّي

هاي كسب درآمد و تأمين  روش بررسيدر اين پژوهش، پس از  شهرداري تهران براساس مطالعات تطبيقي و ميداني است.

هاي دنيا، پرسشنامه استانداردي جهت تحليل پايداري منابع درآمدي، مورد مطالعه و قابليت اجراي آنها در  مالي شهرداري

نظر دانشگاه، مديران، معاونان، مشاوران و كارشناسان  شهر تهران، تهيه شد و در ميان اعضاي شوراي شهر، استادان صاحب

توزيع  ،نظران ماليه شهرداري و كارشناسان تشخيص درآمد ري، مديران و كارشناسان درآمد مناطق، صاحبمالي شهردا

 فريدمن مورد آزمون قرار گرفت.  و tهاي  وارد شد و فرضيات پژوهش با استفاده از آزمون SPSSافزار  ها در نرم گرديد. داده

چه در قالب ماليات بر  ،ماليات انتقالي از دولت به شهرداري ،رانپايدارترين درآمد قابل استفاده در تهنتايج نشان داد 

باشد. دريافت بهاي خدمات و انواع عوارض محلي نيز ساير  صورت انتقال درصدي از ماليات ملي ميه افزوده و چه ب ارزش

 باشند. منابع درآمدي پايدار قابل استفاده مي

 تأمين مالي، ماليات مشتركهاي ناپايدار،  درآمددرآمدهاي پايدار، هاي كليدي:  واژه

  JEL:    Z19, H24, B26, E01بندي  طبقه
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 مقدمه  -5 

 اي سسهؤم ،شهرداريها،  شهرداري قانون 73طبق ماده 

 ،آنبا توجه به ماهيت عمومي  واست  عمومي و غيردولتي

 و كليه درآمدهاي شهرداري داردانتفاعي  عملكرد غير

 تمامي . آنچهبايد به مصرف همان شهر برسد منحصراً 

 ايجاد هستند آن پي در درآمدي حوزه در ها شهرداري

 كسب به كه منجر منسجم است و يافته نظام ساختاري

شود. درآمد پايدار كه در  شهرداري براي پايدار درآمدي

را  ها حال حاضر بخش اندكي از كل منابع درآمدي شهرداري

 اي گونهي و بهـدرآمدي است كه از منابع دـده تشكيل مي

 پذير كسب شود كه حقوق آيندگان پايمال نشود )تداوم

 )به سالمت شهري زندگي كاهش نيابدباشد(، كيفيت 

 هاي خدشه وارد نكند( و منابع حياتي براي استفاده نسل

  آتي از بين نرود )مطلوب باشد(.

هاي محلي و نمايندگان آنها  ها، سازمان شهرداري

در شوراي شهر، منتخب مردم هستند و بايد در چارچوب 

 قوانين مربوطه از محل درآمدهاي محلي، امور خدماتي و

 شهر را اداره كنند.  ،عمراني

تجارب جهاني بيانگر آن است كه مشاركت مردم 

هاي شهري و نيز تأمين منابع  ها و برنامه گيري در تصميم

باشد و  هاي اساسي اداره شهر مي مالي شهر، از مشخصه

هاي مختلف امور مرتبط با شهر، نظريات عموم  در زمينه

هاي كشورهاي  شهرداريگيرد.  مردم مورد توجه قرار مي

پيشرفته جهان، اختيارات زيادي دارند؛ در حالي كه در 

، هاي كشور ز حد بسياري از شهرداريايران، اتكاي بيش ا

ثير آن در أبر ت ، عالوهبه درآمد ناشي از بخش مسكن

ها را در مقاطع زماني  افزايش قيمت مسكن، شهرداري

هاي مالي قطعي، مواجه ساخته  مختلف با مشكالت و بحران

 (. 1381مهندسان مشاور هامونپاد،  است )

 ها به سمت خودكفايي كليه شهرداريكه  61در دهه 

اي براي  سفانه مشكالت عديدهأمت ،سوق داده شدند

 دولت هاي مالي . قطع كمکشدايجاد مديران شهري 

يافتن  بهبدون تعريف منابع جديد مالي، شهرداران را 

 ، برايهاي جديد درآمدي رهنمون كرد. شهرداران راه

اين سفانه أمت. اداره شهر، اقدام به فروش تراكم كردند

 ها كننده منابع مالي شهرداري تأمين ،مدت در كوتاهمسأله تنها 

  (.1388، منصوري منشو  سعيدي مهرآباد )شد 

در برخي از كشورها مانند آمريكا، كانادا، انگليس و 

ها بر ماليات  آفريقاي جنوبي، تكيه عمده درآمد شهرداري

 و دارايي غيرمنقول )مشابه عوارض نوسازي در ايران(

است، حال اينكه كشورهايي از قبيل فنالند و سوئد، 

از ماليات  نسبت مهمي از درآمد خود را با دريافت سهمي

كنند. در كشورهاي اتريش  ها تأمين مي اشخاص و شركت

ها از محل  و آلمان، قسمت مهمي از درآمد شهرداري

هاي كسب و  عوارض دريافتي از مؤسسات انتفاعي و محل

عمده   شود، در صورتي كه در ايتاليا تكيه كار، تأمين مي

بخش اعظم   كننده تأمين ،بر روي عوارض غيرمستقيم

خوش،  )عيسائي باشد كشور مي اينهاي  د شهرداريدرآم

1379)  . 

با در نظر گرفتن ناپايداري درآمد حاصل از عوارض 

جدي اين  ساز و عوارض مازاد تراكم، مشكالت و ساخت

درآمدها در اداره شهر و رسيدن به توسعه پايدار شهري و 

نيز از آنجا كه سياست كالن كشور و به تبع آن 

باشد،  يافتن به توسعه پايدار مي ها، دست شهرداري

 ضرورت انجام چنين تحقيقي، بيش از پيش احساس

 شود.  مي

هدف پژوهش حاضر، تحليل وضعيت پايداري منابع 

هاي كسب  مختلف درآمدي شهر تهران و شناسايي روش

 درآمد پايدار براي آن است. 

 

 پيشينه تحقيق -2

در اين زمينه  هاي مشابهي پيش از اين، پژوهش

 هاي آن در ذيل آمده است.  انجام شده كه نمونه

 اصالح»(، در پژوهشي تحت عنوان 1381زنوز ) هادي

 پيشنهادهايي جهت« نظام درآمدي شهرداري تهران

رفت از درآمدهاي ناپايدار ارائه كرد كه شامل اصالح  برون

قانون نوسازي و عمران شهري با رويكرد نقش شهرداري 

)ماليات بر هر، تعيين نرخ عوارض نوسازي و شوراي ش
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هر شهر و  دارايي( با توجه به موقعيت اقتصادي و اجتماعي

با نظر شوراي شهر، به رسميت شناختن حضور شهرداري 

 هاي و شوراي شهر در ارزيابي و تعيين بهاي زمين

شهري، مكانيزه شدن بانک اطالعات امالك و استفاده از 

براي مميزي امالك، روزآمد  سيستم اطالعات جغرافيايي

هاي مرتبط  نامه كردن اطالعات امالك و اصالح آيين

 براساس قوانين خاص و عام شهرسازي بود. 

بازنگري »(، در گزارش 1384زنور ) آخوندي و هادي

شهر  كالنساختاري و طراحي نظام مديريت و ماليه 

جهان،  ها در كشورهاي نظام درآمدي شهرداري« تهران

 توسعهخصوصاً كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و 

)OECD(
اند. سپس قوانين و  بررسي قرار داده را مورد1

 هاي تشخيص و وصول عوارض و بهاي خدمات شهري روش

 دست آمده در مراحل در ايران را براساس معيارهاي به

 قبلي پژوهش ارزيابي كرده و در پايان، پيشنهادهايي مشابه

پژوهش قبلي براي اصالح نظام درآمدي شهرداري تهران 

 .اند ارائه داده

(، در پژوهشي مشابه، 1385اي و همكاران ) شرزه

 هاي اصالح و تأمين منابع درآمدي شهرداري»تحت عنوان 

هاي ساير كشورها  اند كه در شهرداري نشان داده« كشور

هاي  استفاده از منابعي همچون دريافت عوارض و ماليات

محلي، در صدر قرار دارد. همچنين منابعي مانند فروش 

هاي  ها يا كمک خدمات و استقراض، استفاده از صندوق

 ترين هاي بالعوض دولتي، از  عمده تخصصي و دريافت كمک

بر موارد  هاي جهان هستند. عالوه رآمدي شهرداريمنابع د

هاي تخصصي كه  هاي توسعه شهري يا بانک فوق، صندوق

باعث  ،گيرند در برخي شهرهاي دنيا مورد استفاده قرار مي

هاي محلي شده و منبع درآمد خوبي براي  اعتبار دولت

دهد  ها هستند. ساير نتايج پژوهش نشان مي شهرداري

ها، بايد با  تر با كسري بودجه شهرداريبراي مقابله مؤثر

افزايش كارايي سيستم موجود، وصولي عوارض را افزايش 

                                                            
1 - Organization for Economic Cooperation and Development 

داد و با تعريف جديد مبناي ماليات، نسبت به ايجاد 

 منابع جديد مالياتي اقدام كرد.

بررسي »(، در مقاله 1391محمودي و همكاران )

مربوط به درآمدهاي پايدار شهرداري تهران و   عوامل

عوامل ذيل را به عنوان چهار عامل مهم و « بندي آنها ويتولا

پايدار  تأثيرگذار در دستيابي شهرداري تهران به درآمدهاي

افزايش نرخ عوارض  -1به ترتيب اهميت، معرفي كردند: 

گردد جايگزين عوارض  بر ارزش زمين )كه پيشنهاد مي

نظام تشخيص و وصول  -2( شودناپايداري همچون تراكم 

روابط مالي بين دولت و  -3شهرداري تهران  عوارض

در نهايت دسترسي به بازارهاي پولي و  -4شهرداري تهران 

 .مالي، از اين طريق

الگوي »(، در مقاله 1388زاده و خسروشاهي ) حسن

 الگويي «شهرها هاي كالن تأمين مالي كارآمد براي شهرداري

ها پيشنهاد كردند كه شامل  براي تأمين مالي شهرداري را

ها و مستغالت )عوارض نوسازي،  ماليات محلي بر زمين

هاي ساختماني، عوارض  عوارض سطح شهر، عوارض بر پروانه

ها،  ساختمان ها و مازاد تراكم، عوارض بر جداسازي زمين

ا بهاي كااله ها و امالك رها شده شهر و ...(، عوارض بر زمين

هاي بالعوض دولت، وام و استقراض،  و خدمات، كمک

 هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و درآمدهاي اعانات و كمک

دهد،  باشد. همچنين نتايج اين مقاله نشان مي اتفاقي مي

شهرداري براي اصالح نظام تأمين مالي خود بايد با توجه 

به پايداري نسبتاً كامل عوارض نوسازي و كارآمدي آن، 

ترين ماليات محلي براي  عنوان اصلي  رض را بهاين عوا

تدريج و در  هاي شهرداري در نظر بگيرد و به تأمين هزينه

 هاي مدت، آن را با عوارض بر پروانه بازه زماني ميان

 ساختماني و مازاد تراكم كه ناپايدار هستند، جايگزين

 اي كه سهم اين عوارض در كل درآمدهاي كند؛ به گونه

ها بايد با  درصد برسد. شهرداري 51شهرداري به بيش از 

 هاي دريافتي هاي الزم، سهم خود را از ماليات ارائه استدالل

 دولت در قالب كمک بالعوض، دريافت كنند.
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طرح تمركز بر » ،اي از مطالعات خارجي مشابه نمونه

LRFP III)) 1تأمين مالي بلندمدت اتاوا
براي افزايش  «2

منابع درآمد پايدار شهر و ارتقاي پايداري منابع درآمدي 

هاي شهر، برآورد  باشد. در اين طرح ابتدا هزينه شهر مي

 شونده هاي خدمات كنترل شده است كه شامل هزينه

 نشـاني، كتابخـانه و اعانـات براي آتش ) 3توسـط شـورا

)كارمندان و  5خدمات قانوني هاي هزينه (، 4گذاري سرمايه

هاي  هزينه معاونت مالي، مسكن و خدمات جانبي پزشكي(،

 هاي )خدمات پليس و ...( و هزينه 6مديره متخصصان و هيأت

 براي ثابت مجدد هاي پرداخت) ها بدهي دهي سرويس

 باشد. سپس منابع درآمدي مشخص مي 7سابق( هاي بدهي

دريافت  ،هايي كه از ارزيابي دارايي شد كه شامل ماليات

 يا )مشروط دولتي هاي يارانهو  امتيازات ،8شود مي

هاي  بهاي مصرف آب، هزينه غيرمشروط(، بهاي خدمات )

نقل(  و هاي حمل هاي نقل و انتقال و كرايه سرگرمي، كرايه

هستند.  (9گذاري مانند سودهاي سرمايه و ساير منابع )

هاي اتاوا در زمينه تأمين مالي، شامل دو طرح  استراتژي

مشاركت شهري و طرح تأمين مالي بلندمدت شهر است 

گيرد تا يک زندگي با  كه اختياراتي را براي شورا در نظر مي

كيفيت خوب را براي ساكنين اتاوا فراهم كند، در حالي كه 

 يدهاي دارايي را در سطح معقولي حفظ نما كوشد ماليات مي

 http://www.Ottawa.ca/city_hall/financial/2007)( . 

 

 مباني نظري تحقيق -3

 ترين منابع درآمدي شهرداري تهران در گذشته، مهم

 هاي شهر تهران و راه اثاثيه و حواشي بلديه، درخت

ها و عوارض شهري  و مالياتشميران تا شاهزاده عبدالعظيم 

 اي توسط عوارض دروازه اي بود ) به خصوص عوارض دروازه

                                                            
1 - Ottawa  
2 - LRFPIII: Long-Rang Financial Plan III 

3 - Council-Controlled Services 

4 - Contributions to Capital 

5 - Legislated Services 

6 - Boards and Authorities 

7 - Debt Servicing (i.e, Fixed Repayments for 

Previously Issued Debt) 

8 - Taxation Derived from Property Assessment  

9 - Insert Earnings 

 لغو شد(. 1348هيأت وزيران و تصويب مجلس در سال 

شهرداري در بندي، منابع اصلي درآمد  در يک تقسيم

  شامل موارد ذيل بود: 1357تا  1348هاي  سال

 ندرآمد جايگزي درآمدهاي وصولي از وزارت كشور ) -1

 اي و عوارض متفرقه وصولي توسط وزارت كشور( عوارض دروازه

)عوارض توأم  ييدرآمدهاي وصولي توسط دارا -2

و  با ماليات، عوارض مربوط به اسناد رسمي، عوارض قند

 ...(  نفتي و شكر، عوارض مواد

درآمدهاي حاصل از عوارض مستمر وصولي توسط  -3

عوارض خود شهرداري )عوارض اتومبيل و وسايل نقليه، 

  سينما، نمايش، تفريحات و ...(

مستمر )عوارض نوسازي، حق  درآمدهاي غير -4

هاي اختصاصي، كشتارگاه، گورستان  مرغوبيت، عوارض بوفه

 ها، و غسالخانه، فروش زمين و اموال شهرداري، درآمد دادگاه

هوايي، تلفن، گذرنامه و  جرايم و تخلفات ساختماني، حق بار

 ها ( درآمد دكه

هاي بالعوض يا اعتبارات عمراني  دريافت كمک -5

 و امتيازات اختصاصي از وزارت كشور.

 بندي ديگري، درآمدها سپس وزارت كشور در تقسيم

 بندي طبقه، دسته 9هاي كشور را به  و منابع مالي شهرداري

ريزكد درآمدي(  شامل چند منبع ) كرد كه هر طبقه

وزارت كشور بر پايه آخرين دستورالعمل ابالغي باشـد.  مي

از جمله  هاي كشور نيز درآمد شهرداري 1379در سال 

 بندي زيربند، طبقه 131بند و  18بخش،  تهران، در هفت

 گرديده است كه اين هفت بخش عبارتند از: 

هاي درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمد -

 مستمر(               

 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي   -

 بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي -

 ها            شهرداري

 درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري -

 هاي دولتي             هاي اعطائي دولت و سازمان كمک -

 ها      اعانات، هدايا و دارايي -

  .منابع تأمين اعتبارساير  - 

http://www.ottawa.ca/city_hall/financial/2007)
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 نامه مالـي بينـي شده در آيين در كدهاي پيش

شود با اين تفاوت  بندي ديده مي همين طبقه ها شهرداري

و  اعانات» عنوانبا  ششمحذف شده و كد  هفتمكه كد 

هاي خصوصي و اموال  هاي اهدايي اشخاص و سازمان كمک

طور اتفاقي يا به موجب قانون به  هايي كه به دارايي و

 اصالح گرديده است. ، «گيرد شهرداري تعلق مي

 1371-87هاي  طي سالبررسي درآمد شهرداري تهران 

وزارت هاي  دهد وصولي شهرداري از پرداختي نشان مي

تقريباً صفر بوده است. اما درآمد  ،كشور در اين دوره

هاي  ها و اراضي در سال حاصل از عوارض بر ساختمان

با رشد منفي روبرو بوده )ميزان بودجه و  1377و  1376

ها كاهش يافته است( و  درآمد شهرداري نيز در اين سال

ها، روندي صعودي داشته است. به عبارتي،  در بقيه سال

ها از محل  در اين سالدرآمد واقعي شهرداري تهران 

هر سال به طور متوسط  ،ها و اراضي عوارض بر ساختمان

هاي  درصد بيشتر از سال قبل بوده است. در سال 1/4

ها و اراضي در  سهم عوارض بر ساختمان 1381و  1379

درصد افزايش يافته است. از سال  91كل درآمدها به 

اين درآمد، سير نزولي داشته و در  1383تا  1381

 مجدداً افزايش يافته اما از سال 1384-85هاي  سال

تاكنون سير نزولي داشته و متوسط سهم آن براي  1386

 درصد بوده است. 85/81كل دوره 

، عوارض دريافتي از فروش تراكم 1381در سال 

 داده؛ درصد درآمد شهرداري تهران را تشكيل مي 54مازاد، 

 شهرهاي كالندر حالي كه سهم عوارض نوسازي كه در همه 

شمار  ترين منبع درآمد به يافته، اصلي كشورهاي توسعه

 54 ،درصد بوده است. به عبارت ديگر 19/1رود، تنها  مي

ساز  و از صدور مجوز براي ساخت ،درصد درآمد شهرداري

 درصد امالك شهر، تأمين شده است 2 براياضافي 

 (. 1383)كبگاني، 

 1375هاي  سالروند درآمدي شهرداري تهران در 

 81-91دهد كه عمده درآمد شهر ) نيز نشان مي 1385تا 

ساز وابسته است كه درآمدهاي  و درصد( به بخش ساخت

 (. 1385اي و همكاران،  ناپايداري هستند )شرزه

، بايد به دنبال منابع درآمدي پايدار باشيم  بنابراين

هاي آينده تضييع نگردد. تجربه كشورهاي  تا حقوق نسل

هاي آنها ابتدا مطالعاتي  دهد كه شهرداري ق نشان ميموف

هاي خاص هر شهر براي درآمدزايي  را در زمينه رقابت

اي برخوردار  هاي ويژه اند. شهر تهران از قابليت انجام داده

 هاي توان پايه است كه در صورت استفاده از آنها مي

 درآمدزايي شهر را تقويت كرد. درآمدهاي كنوني شهرداري

تواند ضامن رشدي منطقي  ان به علت ناپايداري نميتهر

شهر باشد و اساساً بدون داشتن درآمدهاي  در اين كالن

 هاي توان انگيزه زيادي براي اجراي پروژه پايدار نمي

 مدت و كليدي داشت. طوالني

شود كه مداوم،  درآمد پايدار به درآمدهايي گفته مي

 معنا كه سالم و مطلوب باشند. مداوم بودن به اين

نوسانات اقتصادي و اجتماعي، تأثيري در دريافت و ميزان 

آن نداشته باشد. سالم بودن از اين جهت است كه 

محيطي منفي  سالمت شهري را تضمين كند و آثار زيست

نداشته باشد. مطلوب بودن به اين معنا كه  آثار اجتماعي 

مثبت داشته باشد، عدالت اقتصادي و اجتماعي را رعايت 

لوصول باشد و توسعه پايدار شهري را تضمين ا كند، سهل

 (.1388زاده و خسروشاهي،  حسن )نمايد 

 1هاي محلي استراليا در اين زمينه، انجمن دولت 

 2ترين تعريف را براي تأمين مالي پايدار ترين و جامع ساده

تأمين  ها ارائه كرده است. طبق اين تعريف، شهرداري

كه توانايي دولت براي افتد  مالي پايدار زماني اتفاق مي

با وقوع تغيير اي باشد كه  به اندازه  مديريت منابع مالي

بتواند تعهدات حال و  ها اي در ماليات ريزي نشده برنامه

برآورده كند و اين  بـراي ارائه خدمات،اش را  آينده

هاي آينده با  دهندگان بدهد كه نسل مالياتاطمينان را به 

هاي امروز  براي نسلحساب مديريت نشده كه  صورت

شوند و نيز نسل امروز همه بار مالي  ايجاد شده، مواجه نمي

 د.نشو برند را متحمل نمي هاي آينده از آن سود مي كه نسل

هاي آينده با كاهش عظيم خدمات يا  به عبارتي، نسل

                                                            
1 - Local Government Association of Australia 

2 - Financial Sustainability  
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 كه ناشي از به تعويق  معقول نرخ ماليات دارايي افزايش غير

 شوند امروز است مواجه نميهاي نسل  بدهي انداختن

(Local Government Association Financial,  2007). 

 درآمديترين منابع  از مهماساس اين تعاريف،  بر

، نوسازي عوارض ا، درآمدهاي حاصل ازه پايدار شهرداري

پيشه،  و كسبعوارض سطح شهر، عوارض  ،عوارض پسماند

ماليات بر مستغالت )در حال حاضر دولت آن را وصول 

عوارض تلفن و گاز،  ،عوارض ساالنه اتومبيلكند(، مي

 برداري بهره از ناشيو بهاي خدمات زمين  ارزشبر  ماليات

زاده و خسروشاهي،  حسن ) باشند ميعمومي شهري  خدمات

1388.) 

درآمدهاي ناپايدار، درآمدهايي هستند كه به طور 

هاي خاص، نصيب شهرداري  اساس فعاليت مقطعي و بر

شوند كه با حذف آن فعاليت، اين درآمد مكتسبه نيز  مي

حذف خواهد شد. حتي ممكن است عوايد حاصل از اين 

درآمد، بسيار باال باشد. درآمد ناشي از عوارض مازاد 

تخلفات ساختماني، عوارض اسناد  تراكم و درآمد ناشي از

 هاي زمين بر عوارض، ساختماني هاي پروانهرسمي، عوارض بر 

 مستمر هاي غير ها و غيره، درآمد باير، عوارض فروش كارخانه

  (.1381يا ناپايدار هستند )مهندسان مشاور هامونپاد، 

 هدف پژوهش حاضر، شناسايي و تحليل ميزان

 ي تهران و نيز منابعپايداري كدهاي درآمدي شهردار

 و نيز ميزاندرآمدي اصلي برخي شهرهاي بزرگ دنيا 

 پذيري استفاده از اين منابع در شهر تهران است. امكان

سه مفهوم كلي در اين پژوهش، مورد مطالعه قرار 

وضعيت پايداري منابع مالي و درآمدي »گرفته كه شامل 

كارگيري انواع  امكان به»، «هاي مورد مطالعه شهرداري

« منابع مالي و درآمدي مورد بررسي در شهرداري تهران

باشد.  مي« كارگيري برخي درآمدها به داليل عدم »و 

 منابع»و بعد تحليل پايداري مفهوم اول شامل د

، مفهوم دوم شامل دو «منابع تأمين مالي»و « درآمدي

انواع »و « انواع درآمدهاي شهري»كارگيري  بعد امكان به

اساس نظرات خبرگان  است. بر« منابع مالي در شهرداري

امكان اجرايي  م نظران، پنج دليل نيز براي عد و صاحب

، «وانين و مقرراتنبود ق»كردن برخي درآمدها شامل 

 قرار»، «متفاوت بودن شرايط سياسي اقتصادي جامعه»

 منبع درآمد محلي»، «گرفتن در حيطه وظايف دولت

 در نظر گرفته« استقالل شهرداري عدم»و « محسوب نشدن

 آمده است، 1شد. مدل مفهومي پژوهش كه در شكل 

هاي تحقيق و مطابق نظرات و   و مؤلفه اساس متغيرها بر

نظران حوزه مورد مطالعه،  پيشنهادهاي استادان و صاحب

استخراج شده و شكل شماتيک آن تا حدودي برگرفته از  

مقاله طراحي مدل مفهومي جهت سنجش الزامات تحقق 

و  باشد )فيروزيان ها مي فراگير در سازمانمديريت كيفيت 

 (.1386همكاران، 

 پژوهش فرضيات 

بين منابع مالي و درآمدي شهرداري  فرضيه اصلي:

 تفاوت وجود دارد. تهران با سطح پايداري آن، 

  هاي فرعي: فرضيه

درآمدي پايدار شهرداري تهران شامل منابع  -

ماليات بر امالك و دارايي، عوارض مختلف، ماليات انتقالي 

ارائه شده  از دولت به شهرداري و دريافت بهاي خدمات

  .استبه شهروندان 

منابع درآمدي ناپايدار شهرداري تهران شامل  -

ساز و مازاد تراكم، درآمد تخلفات شهري  و عوارض ساخت

 هاي بالعوض است.  و ساختماني و كمک

سپاري( خدمات، مشاركت  سازي )برون خصوصي -

 گذاري دولتي و تأمين مالي از طريق صندوق سرمايه  بخش غير

 هاي پايداري جهت كاهش هزينه مالي تأمينهاي  روششهر، 

 شهرداري هستند.

منابع مالي و درآمدي پايدار شامل ماليات بر  -

امالك و دارايي، عوارض مختلف، دريافت بهاي خدمات، 

اندازي  دولتي و راه سپاري خدمات، مشاركت بخش غير برون

 گذاري شهر در تهران، قابل اجرا هستند. صندوق سرمايه

كارگيري برخي درآمدهاي پايدار در  به  داليل عدم -

 شهرداري تهران، متفاوت بودن شرايط اقتصادي و سياسي

هاي ديگر   ايران با شهرداري جامعه و ساختار شهرداري

 باشد. مي كشورها
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 مدل مفهومي پژوهش -5شكل

 (5300فيروزيان و همكاران، (منبع: 

 

 روش تحقيق -8

كمّي، روش تحقيق پژوهش حاضر، از نوع تحقيقات 

اين  نگر و كاربردي است. در مقطعي، گذشته -1پيمايشي

هاي تطبيقي بين  اي و بررسي پژوهش، از منابع كتابخانه

 هاي مناطق هاي مختلف جهان با شهرداري شهرداري

 گانه تهران در زمينه تأمين درآمد و نيز مطالعه ميداني22

  استفاده شده است.

                                                            
1 - Survey Study 

پس از توزيع پرسشنامه استاندارد در ميان اعضاي 

 شوراي شهر، مديران و معاونان ارشد مالي، مشاوران،

نظر، مديران  نظران مالي، اساتيد صاحب كارشناسان و صاحب

 منطقه 6هاي  شهرداريدرآمد و كارشناسان تشخيص درآمد 

ها تكميل  پرسشنامه( 22، 12، 6، 4، 3، 1)مناطق  تهران

نفر اعضاي  15نفر شامل  111شد. كل جامعه آماري

نفر معاونان  11نفر مديران ارشد مالي،  6شوراي شهر، 

نفر مديران درآمد  6نفر مشاور مالي،  5ارشد مالي، 

 رنف 31اس تشخيص درآمد، ـنفر كارشن 3، 6ه ـمنطق

 تأمين ماليمنابع 

وضعيت پايداري منابع مالي و 

درآمدي شهرداري تهران و 

 ساير شهرهاي دنيا

 منابع درآمدي

 انواع عوارض بر امالك و دارايي 

 ساير عوارض محلي 

هاي دولت به )اختصاص سهم مناسبي از مالياتهاي مشترك ماليات

 افزوده(شهرداري، در قالب ماليات بر ارزش

 سيسات أ)اجاره بهاي تبهاي خدمات ارائه شده به شهروندان

 نقل، پاركبان و ...( وحمل ،شهرداري

ساز و مازاد تراكم و درآمد تخلفات شهري و وعوارض ساخت

 ساختماني  

هاي بالعوضانواع كمک 

 اجراي قابليت اجرا / عدم

منابع مالي و درآمدي 

مورد مطالعه در شهرداري 

 تهران
 شهري منابع درآمدي

 تأمين مالي شهرداريمنابع 

آوري پسماند و ها )مترو، جمعسپاري خدمات و زيرساختبرون

 احداث مراكز تفريحي پاركينگ طبقاتي(
مشاركت بخش عمومي و خصوصي در تأمين مالي 

گذاري هاي سرمايهتأمين مالي از طريق صندوق 

 

 انواع عوارض بر امالك و دارايي 

 ساير عوارض محلي 

هاي هاي مشترك )اختصاص سهم مناسبي از مالياتماليات

 افزوده(دولت به شهرداري، در قالب ماليات بر ارزش

 سيسات تأبهاي خدمات ارائه شده به شهروندان )اجاره بهاي

  نقل، پاركبان و ...(وحمل ،شهرداري

ساز و مازاد تراكم و درآمد تخلفات شهري ووعوارض ساخت 

 ساختماني  

هاي بالعوضانواع كمک 

آوري )مترو، جمعها سپاري خدمات و زيرساختبرون

 احداث مراكز تفريحي پاركينگ طبقاتي( و پسماند

 ين ماليتأممشاركت بخش عمومي و خصوصي در 

گذاري هاي سرمايهطريق صندوق ين مالي ازتأم 
 

امكان داليل عدم

استفاده از برخي منابع 

درآمدي در شهرداري 

 تهران 

نبود قوانين و مقررات 

 و متفاوت بودن شرايط سياسي

 اقتصادي جامعه

 قرار گرفتن در حيطه وظايف دولت 

 منبع درآمد محلي محسوب نشدن 

استقالل شهرداريعدم 
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نفر كارشناسان  8كارشناسان درآمد شهرداري مناطق، 

 نفر اساتيد دانشگاه بود. 11مالي و 

نفر از جامعه آماري با  81طبق فرمول كوكران  

نفر اعضاي  11 شامل  ،اي استفاده از روش تصادفي طبقه

نفر معاونان  8مالي، ارشد نفر مديران  5شوراي شهر، 

مديران درآمد نفر  5نفر مشاور مالي،  4ارشد مالي، 

 نفر 24نفر كارشناس تشخيص درآمد،  3مناطق، 

نفر كارشناسان  6شهرداري مناطق، كارشناسان درآمد 

نفر استادان  9ماليه شهرداري و  نظر نفر صاحب 5مالي، 

نظر دانشگاه، انتخاب و پرسشنامه استاندارد بين  صاحب

 آنها توزيع شد.

 

  
     

 
       

            
 
      

         

N=100             ,                    

 
       

p=q=0.5          ,                 ∑=0.05 

α=1.95 

   
                    

                          
     

 

در خصوص روابط تحليلي و علّي متغيرهاي مورد  

مطالعه، دو متغير مستقل در اين مطالعه مورد بررسي 

پايداري هر يک از  قرار گرفته كه شامل پايداري يا عدم

قابليت اجراي اين  منابع مالي و درآمدي و داليل عدم

است. قابليت اجراي منابع مالي و درآمدي، يک درآمدها 

اجرا بستگي دارد.  باشد كه به داليل عدم متغير وابسته مي

هاي ميداني و تعيين ميزان پايداري منابع،  پس از بررسي

كارگيري منابع پايدار  به كارگيري يا عدم امكان و علل به

مورد مطالعه در شهرداري تهران بر همان اساس، بررسي 

 گردد.  و تحليل مي

پس از مطالعات تطبيقي، جهت بررسي ميداني و 

اعتباربخشي به وضعيت پايداري درآمدهاي مورد مطالعه، 

 اي تهيه شد. هدف از تهيه پرسشنامه و پرسشنامه

آوري اطالعات از اين طريق، مشخص شدن وضعيت  جمع

 ها و تعيين امكان پايداري منابع مالي و درآمدي شهرداري

شهرداري تهران بود. قسمت اول  استفاده از اين منابع در

 شناختي )جنسيت، پرسشنامه شامل سؤاالت جمعيت

سن، وضعيت اشتغال، ميزان تحصيالت و سابقه كار( و 

قسمت دوم شامل منابع درآمدي و مالي بود كه در 

شود.  شهرهاي مورد مطالعه و نيز تهران استفاده مي كالن

ن بسياري از منابع درآمدي شهرهاي جهان با تهرا

ميزان »مشترك بودند. هر يک از اين منابع از سه لحاظ 

و « امكان اجراي آنها در تهران»، «پايداري منابع مالي

مورد بررسي قرار « در تهران ي آنهاامكان اجرا علل عدم»

هاي روبروي اين  گرفتند؛ به اين ترتيب كه در ستون

درآمدي و امكان  -منابع، ميزان پايداري منابع مالي

كردن آنها در شهرداري تهران در طيف ليكرت  اجرايي

زياد( مورد سنجش  كم، كم، متوسط، زياد و خيلي )خيلي

كارگيري آن  امكان به قرار گرفت. همچنين در صورت عدم

دليل دهندگان بايد در ستون سوم،  روش در تهران، پاسخ

. داليل كردند آن را براساس داليل مشخص شده، تعيين مي

نظران ماليه شهرداري  ت خبرگان و صاحببا توجه به نظرا

و مطالعات انجام شده، به پنج دسته تقسيم شد كه شامل 

 اين موارد بود: 

كارگيري  فقدان قوانين و مقررات الزم جهت به -

 (درآمدهايي كه در تهران قابل استفاده نيستند درآمدها )

سياسي جامعه با  -متفاوت بودن شرايط اقتصادي -

 كنند. آن درآمدها استفاده مي شهرهايي كه از

كسب آن درآمد در حيطه وظايف دولت قرار دارد  -

 كار گيرد(.  تواند آن را به درآمدي كه شهرداري تهران نمي )

 شود )درآمد ملي است(.  درآمد محلي محسوب نمي -

 استقالل شهرداري جهت كسب درآمد عدم -

 كار گيرد(.  تواند آن را به درآمدي كه شهرداري تهران نمي )

 بندي كلي درآمدها و منابع مالي مورد استفاده  دسته

ها به صورت ذيل صورت گرفت كه هريک  شهرداري

شدند: ماليات يا  شامل چندين نوع منبع درآمدي مي

كد درآمدي(، ساير عوارض  6عوارض بر امالك و دارايي )

از دولت به شهرداري  ماليات انتقالي، رآمدي(كد د 27محلي )

افزوده در بخش  ماليات بر ارزشو گيري مشترك  ماليات)

دريافت بهاي خدمات ارائه شده به شهروندان، خدمات(، 
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تراكم و تخلفات ساز و مازاد  و درآمد ناشي از عوارض ساخت

 سازي خدمات )در هاي بالعوض، خصوصي شهري، كمک

 آوري پسماندهاي شهري، احداث جمعتوسعه مترو، زمينه 

 مشاركتهاي طبقاتي، مراكز تفريحي و سينما(،  پاركينگ

تأمين و  هاي انتفاعي شهر و بخش غيردولتي جهت پروژه

 (. 7گذاري )جدول  هاي سرمايه اندازي صندوق راه

روايي پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه خبرگان و 

 آزمون آلفاي كرونباخپايايي پرسشنامه، با استفاده از 

 دست آمده از هاي به داده. سنجيده و مثبت ارزيابي شد

وارد  SPSS افزار آماري آوري و در نرم پرسشنامه، جمع

ها  تحليل داده و تجزيه ؛ها كيفي بودند دادهاز آنجا كه شد. 

هاي كولموگروف  كيفي صورت گرفت و از روشهاي  با روش

 )براي اثبات فرض نرمال بودن جامعه( و 1اسميرنوف

 استفاده شد. 2آزمون تي استيودنت

 

 تحقيقهاي  يافته -1

اي و تطبيقي  هاي حاصل از مطالعات كتابخانه يافته

مباني نظري  ،هاي مختلف جهان منابع درآمدي شهرداري

ها، چهار  و تجارب جهاني نظام درآمدي پايدار شهرداري

 ،براي تأمين مالي خدمات عموميشيوه در اقتصاد شهري 

 شناخته شده است:

 فروش مستقيم خدمات )اخذ بهاي خدمات -1 

استفاده از  -3اخذ ماليات و عوارض محلي  -2شهري( 

استقراض و  -4هاي دولتي(  انتقال هاي دولتي ) كمک

استفاده از بازارهاي مالي به  انتشار اوراق قرضه شهري )

 عنوان مكمل نظام درآمدي(. 

 عمده منابع درآمدي شهرهاي آمريكاي شمالي

ماليات بر دارايي )امالك( و )تورنتو، اتاوا، بوستون و ...( از 

دولتي؛ شامل ماليات بر فروش )از مبادالت مالي بين

 دولت ايالتي( و ماليات بر درآمد )از دولت مركزي(

 ،          دست آمده و ماليات بر دارايي، بر اموالي مانند زمين به

 ها، كاالهاي ليست شده درآالت و دستگاهقايق، ماشين

                                                            
1 -  KS (Kolmogrof Smirnoff) 

2 - T-Student 

 ... هايي ماننـد اوراق رهـن، وام ويک كار تجـاري و دارايي

 .گيـرد تعلـق مي

 عمده منابع درآمدي شهرهاي آمريكاي التين

هاي بالعوض )ساالنه درصد  كمک)مكزيک و برزيل( از 

 ،هاي محلي دولتقابل توجهي از درآمد ناخالص دولت به 

 وال وـيابد( و پس از آن، ماليات بر ام اص ميـاختص

ها، فروش خدمات، انتشار اوراق قرضه و عوارض و  دارايي

 (.1385اي و همكاران،  )شرزهشود  جرائم، تأمين مي

 بيشترين درآمد شهرهاي استراليا )سيدني و ملبورن(

 ها، فروش درآمد مربوط به تعرفه ،درصد( 51از محل عوارض )

عمومي  هاي( )كمک يدرصد(، امتيازها 25خدمات و جرايم )

 (.1379عيسائي خوش،  )گردد  هاي خاص تأمين مي و كمک

انگليس،  ترين منبع درآمد شهرهاي اروپايي ) مهم

هاي  فرانسه، آلمان، سوئد، اسپانيا، نروژ و ...(، از ماليات

محلي و پس از آن فروش خدمات، فروش اوراق قرضه، 

  .(1388) امامي و آبگون، وام و تسهيالت بانكي است 

در شهرهاي پيشرفته آسيايي مانند شهرهاي ژاپن، 

و  ماليات بر ساكنين، امالك و مستغالتچين و كره جنوبي، 

 بر مصرف توتون و تنباكو مالياتريزي شهري،  ماليات بر برنامه

هاي عادي شهرداري شامل ماليات بر وسائط  و ساير ماليات

بيشترين  نقليه موتـوري و ماليات بر معامالت اوراق بهادار،

 (،Hirashima, 2004) كنند ر را تأمين ميـد شهـدرآم

  .(1388)امامي و آبگون، 

رهاي ـه )شهـال توسعـي در حـرهاي آسيايـدر شه

هاي بالعوض و  كمکفيليپين، هند، مالزي و اندونزي( نيز 

و پس از آن درآمدهاي مالياتي؛ به ويژه ماليات بر اموال 

قرضه و عوارض و  اوراق انتشار، خدمات فروش، ها دارايي

مستندات طرح جامع  )باشند  ، درآمدهاي اصلي شهر ميجرايم

 (،1385تجارب جهاني،  -درآمدهاي پايدار شهرداري تهران

( 2007 Somera Seva  & Advisor,.)  

 ترين اقالم درآمدي در شهرهاي آفريقايي شامل مهم

 ها، ها، جريمه و دارايي، فروش خدمات و تعرفه اموالبر  ماليات

 شامل منابع خارجي ؛اي بودجه سرمايهسهم منصفانه منابع 

 هاي استفاده از تسهيالت مالي، انتشار اوراق قرضه و كمک )
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(. 1385اي و همكاران،  شرزه باشند ) بالعوض دولت( مي

ان دهندگ فراواني و درصد پاسخ براساس مطالعات ميداني،

سن، سابقه كار و ميزان به تفكيک نوع اشتغال، جنسيت، 

 آورده شده است.  5تا  1تحصيالت، در جداول 

 

 دهندگان به تفكيک نوع اشتغال پاسخ -5جدول 

دهندگان پاسخ  درصد فراواني 

25/11 9 استاد دانشگاه  

75/13 11 اعضاي شوراي شهر  

25/6 5 مدير ارشد مالي  

 11 8 معاون ارشد مالي

 5 4 مشاور مالي شهرداري

5/7 6 كارشناس مالي  

25/6 5 مدير درآمد مناطق  

 31 24 كارشناس درآمد مناطق

25/6 5 نظر ماليه شهرداري صاحب  

75/3 3 كارشناس تشخيص درآمد  

 111 81 جمع

 هاي نگارندگان( منبع: )يافته

 

 دهندگان به تفكيک جنسيت پاسخ -2جدول 

 درصد فراواني پاسخ دهندگان

2/91 73 مرد  

8/8 7 زن  

 111 81 جمع

 هاي نگارندگان( منبع: )يافته      

 

 كنندگان به تفكيک سن تكميل-3جدول

 درصد فراواني پاسخ دهندگان

 19 15 سال 35-25

 35 28 سال 45-35

 31 24 سال 55-45

 16 13 سال 55باالي 

 111 81 جمع

 هاي نگارندگان( منبع: )يافته            

 

 كار براساس سابقهكنندگان  تكميل-8جدول

دهندگان پاسخ  درصد فراواني 

سال 5-1  8 11 

سال 5 -11  7 9 

سال 15-11  18 5/22  

سال 15 -21  13 16 

سال 21باالي   34 5/42  

 111 81 جمع

 هاي نگارندگان( منبع: )يافته       

 

 كنندگان براساس تحصيالت تكميل-1جدول 

شوندگان پرسش  درصد فراواني 

ديپلم فوق  11 14 

 35 28 ليسانس

ليسانس فوق  25 31 

 21 16 دكتري

 111 81 جمع

 هاي نگارندگان( منبع: )يافته            

 

همچنين ميانگين ميزان پايداري و قابليت اجرايي 

منبع كلي  9منابع مالي و درآمدي مورد مطالعه )شامل 

درآمد و زيركدهاي درآمدي هر منبع( بر پايه نظرات 

 6( در جداول 1-5اساس طيف ليكرت ) جامعه آماري و بر

 آمده است.  7و 

متوسط  -3كم  -2بسيار كم  -1در طيف ليكرت: 

، 7و  6بسيار زياد است؛ بنابراين در جداول  -5زياد  -4

دهنده ميزان پايداري  هاي مذكور، نشان اعداد يا ميانگين

( و امكان اجرايي كردن منبع درآمدي )جدول 6)جدول 

باشند. به طور مثال، اگر ميانگين پايداري  مي 5( از 7

درصدي درآمد  111باشد؛ يعني از پايداري  5/3درآمدي 

 باشد. درصد پايدار مي 71، 5/3تياز مورد نظر با ام
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 ميانگين ميزان پايداري منابع مالي و درآمدي مورد مطالعه -0جدول 

 ميانگين نوع درآمد ميانگين نوع درآمد

 99/3 ديوارها و وسائط نقليهها و نصب تابلوهاي تبليغاتي بر  عوارض بر آگهي 4711/3 كل ماليات بر امالك و دارايي-الف

 53/3 عوارض بر قراردادهاي بيمه 4/4 عوارض بر امالك معادل عوارض نوسازي در ايران

 79/3 عوارض بر ارزش زمين
هاي  ها مانند ساختمان عوارض بابت تأثير سوء برخي ساختمان

 تجاري بر ترافيک شهري
64/2 

 63/3 عوارض نقل و انتقال زمين، اموال و امالك
ها،  هاي تجاري، رستوران عوارض بابت ايجاد پسماند در ساختمان

 ها و ... تره بار، بيمارستان و بازارهاي ميوه
14/4 

 21/3 عوارض بر درآمد مهندسين ناظر ساختمان 78/3 ها مانند وسائط نقليه، ماشين آالت و ... عوارض بر دارايي

عوارض حق مرغوبيت هنگام احداث پارك، فرهنگسرا 

 ... از مالكان زمين و ساختمان مجاورو 
46/2 

)مالياتي كه دولت دولت به شهرداري  ماليات انتقالي از -ج

 دهد( ها مي اخذ نموده و درصدي از آن را به شهرداري
8812/3 

عوارض بر عمران اراضي شهر )معادل عوارضي كه در 

 شود( تهران در حريم شهر گرفته مي
79/2 

هايي كه  اين معنا كه در كليه مالياتبه گيري مشترك  ماليات

عنوان سهم شهرداري محل به   كند درصدي نيز به دولت اخذ مي

 ماليات دولت اضافه شود.

8/3 

 96/3 افزوده در بخش خدمات ماليات بر ارزش 6191/3 ساير عوارض محلي -ب

 7688/3 شهرداري به شهرونداندريافت بهاي خدمات ارائه شده  -د 61/3 هاي اقتصادي عوارض بر معامالت بنگاه

 68/3 عوارض بر درآمد يا حقوق و دستمزد ساكنين شهر

بان، حق  آوري زباله، پارك ونقل، جمع دريافت بهاي خدمات حمل

پارك در پاركينگ شهرداري و ... و وروديه به اماكن تحت مالكيت 

 شهرداري مانند برخي مراكز تفريحي و سرگرمي

88/3 

 66/3 اجاره بهاي تأسيسات و مستغالت شهرداري 15/4 كاالها و خدماتعوارض بر فروش 

 14/4 عوارض بر سوخت )بنزين، نفت و ...(
وساز، مازاد تراكم و  درآمد ناشي از عوارض ساخت -ه

 تخلفات و جرايم ساختماني و شهري
34/2 

 6125/3 شهريهاي  سازي خدمات و زيرساخت خصوصي -و 18/4 ها ها و مسافرخانه عوارض بر هتل

 3/3 توسعه مترو 24/3 عوارض بر ارث

 91/3 آوري پسماندهاي شهري جمع 35/3 عوارض بر اوراق بهادار

 43/3 هاي طبقاتي احداث پاركينگ 3/4 پيشه( و عوارض بر مشاغل )كسب

 44/3 مراكز تفريحي و سينما 84/3 ها و آب معدني ها شامل نوشابه عوارض بر نوشيدني

 2/3 غذاهاي حاضريعوارض بر 
مشاركت بخش غيردولتي )مشاركت عمومي و خصوصي(  -ز

 هاي انتفاعي شهري جهت تأمين مالي پروژه
94/2 

 7312/2 هاي بالعوض دولت   استفاده از كمک -ح 15/3 عوارض بر تأييد اسناد و مدارك

 73/2 رفع كمبودهاي اوليه شهر 58/3 عوارض بر كشتار دام

 64/2 زيست شهري محيط 64/3 عوارض بر قراردادها

 53/2 مترقبه آمادگي در برابر وقايع غير 25/3 عوارض بر توليدات معدني

 96/2 هاي مالياتي مصوب توسط دولت پرداخت بهاي كليه معافيت 53/3 عوارض يا ماليات بابت استفاده از خدمات ويژه شهري

 21/3 سرانه جمعيت شهرهاكمک دولت براساس  11/4 عوارض بابت تئاتر، سينما و ...

 86/2 كمک بالعوض دولت متناسب با ميزان افزايش تورم 88/3 آوري زباله، فاضالب خانگي و منابع آالينده جمع عوارض بر

 79/2 هاي عمراني شهر هاي بالعوض دولت متناسب با نياز جديد پروژه كمک 65/3 هاي خصوصي عوارض بر پاركينگ

بازارهاي شهري و ها در  عوارض برپايي غرفه

 ها نمايشگاه
21/3 

ترابري، كشاورزي و  و ها مانند وزارت راه كمک از برخي وزارتخانه

 به شهرداري با هدف خاص فرهنگ
69/2 

 58/2 هاي خيريه به شهرداري هاي داوطلبانه شهروندان و سازمان كمک 93/3 عوارض آب، برق و تلفن

 34/2 دولت به شهرداري جهت برگزاري انتخاباتمالي  كمک  28/3 عوارض بر سفرهاي خارجي

 6/3 ها ها و جاده عوارض بزرگراه
گذاري )صندوق  هاي سرمايه اندازي صندوق تأمين و راه -ط

 گذاري موضوعي( توسعه شهر و صندوق سرمايه
2/3 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
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 مطالعه در شهر تهرانميانگين امكان اجرايي نمودن منابع مالي و درآمدي مورد  -8جدول 

 ميانگين نوع درآمد ميانگين نوع درآمد

 14/4 عوارض بر آگهي و نصب تابلوهاي تبليغاتي بر ديوارها و وسائط نقليه 3637/3 كل ماليات بر امالك و دارايي-الف

 2/3 عوارض بر قراردادهاي بيمه 32/4 عوارض بر امالك معادل عوارض نوسازي در ايران

 25/3 زمين عوارض بر ارزش
هاي  ها مانند ساختمان عوارض بابت تأثير سوء برخي ساختمان

 تجاري بر ترافيک شهري
14/3 

 38/3 عوارض نقل و انتقال زمين، اموال و امالك
ها،  هاي تجاري، رستوران عوارض بابت ايجاد پسماند در ساختمان

 ها بار و بيمارستان تره و بازارهاي ميوه
82/3 

 35/3 عوارض بر درآمد مهندسين ناظر ساختمان 15/3 آالت و ... وسائط نقليه، ماشين مانندها  عوارض بر دارايي

عوارض حق مرغوبيت هنگام احداث پارك، 

 فرهنگسرا و ... از مالكان زمين و ساختمان مجاور
88/2 

)مالياتي كه دولت اخذ ماليات انتقالي ازدولت به شهرداري  -ج

 دهد( ها مي را به شهرداري  درصدي از آنكرده و 
5/3 

عوارض بر عمران اراضي شهر )معادل عوارضي كه در 

 شود( تهران در حريم شهر گرفته مي
22/3 

هايي كه دولت  به اين معنا كه در كليه مالياتگيري مشترك  ماليات

عنوان سهم شهرداري محل به ماليات   كند درصدي نيز به اخذ مي

 شود.دولت اضافه 

42/3 

 58/3 افزوده در بخش خدمات ماليات بر ارزش 3576/3 ساير عوارض محلي -ب

 8562/3 دريافت بهاي خدمات ارائه شده شهرداري به شهروندان -د 12/3 هاي اقتصادي عوارض بر معامالت بنگاه

 66/2 عوارض بر درآمد يا حقوق و دستمزد ساكنين شهر

بان، حق  آوري زباله، پارك ونقل، جمع دريافت بهاي خدمات حمل

پارك در پاركينگ شهرداري و ... و وروديه به اماكن تحت مالكيت 

 شهرداري مانند برخي مراكز تفريحي و سرگرمي

92/3 

 79/3 اجاره بهاي تأسيسات و مستغالت شهرداري 71/3 عوارض بر فروش كاالها و خدمات

 61/3 عوارض بر سوخت )بنزين، نفت و ...(
وساز، مازاد تراكم و  ناشي از عوارض ساختدرآمد  -ه

 تخلفات و جرايم ساختماني و شهري
52/3 

 6194/3 هاي شهري سازي خدمات و زيرساخت خصوصي -و 72/3 ها ها و مسافرخانه عوارض بر هتل

 41/3 توسعه مترو 64/2 عوارض بر ارث

 84/3 آوري پسماندهاي شهري جمع 75/2 عوارض بر اوراق بهادار

 62/3 هاي طبقاتي احداث پاركينگ 92/3 پيشه( و بر مشاغل )كسب عوارض

 58/3 مراكز تفريحي و سينما 44/3 ها و آب معدني ها شامل نوشابه عوارض بر نوشيدني

 99/2 عوارض بر غذاهاي حاضري
مشاركت بخش غيردولتي )مشاركت عمومي و خصوصي(  -ز

 هاي انتفاعي شهري جهت تأمين مالي پروژه
18/3 

 8438/2 هاي بالعوض دولت   استفاده از كمک -ح 81/2 عوارض بر تأييد اسناد و مدارك

 99/2 رفع كمبودهاي اوليه شهر 16/3 عوارض بر كشتار دام

 11/3 زيست شهري محيط 54/3 عوارض بر قراردادها

 12/3 مترقبه آمادگي در برابر وقايع غير 91/2 عوارض بر توليدات معدني

 79/2 هاي مالياتي مصوب توسط دولت پرداخت بهاي كليه معافيت 45/3 ماليات بابت استفاده از خدمات ويژه شهريعوارض يا 

 91/2 كمک دولت براساس سرانه جمعيت شهرها 76/3 عوارض بابت تئاتر، سينما و ...

 79/2 با ميزان افزايش تورمكمک بالعوض دولت متناسب  9/3 آوري زباله، فاضالب خانگي و منابع آالينده عوارض برجمع

 84/2 هاي عمراني شهر پروژه هاي بالعوض دولت متناسب با نياز جديد كمک 54/3 هاي خصوصي عوارض بر پاركينگ

ها در بازارهاي شهري و  عوارض برپايي غرفه

 ها نمايشگاه
58/3 

ترابري، كشاورزي و  و ها مانند وزارت راه كمک از برخي وزارتخانه

 به شهرداري با هدف خاص فرهنگ
71/2 

 6/2 هاي خيريه به شهرداري هاي داوطلبانه شهروندان و سازمان كمک 51/3 عوارض آب، برق و تلفن

 68/2 كمک مالي دولت به شهرداري جهت برگزاري انتخابات 29/3 عوارض بر سفرهاي خارجي

 4/3 ها ها و جاده عوارض بزرگراه
گذاري )صندوق  هاي سرمايه صندوقاندازي  تأمين و راه -ط

 گذاري موضوعي( توسعه شهر و صندوق سرمايه
26/3 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
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پايداري منابع مورد  جهت تعيين پايداري يا عدم

مطالعه، از آزمون تي استيودنت استفاده شد كه نتايج اين 

 Pتوجه به اين كه مقدار آمده است. با 8آزمون در جدول 

ماليات بر امالك و دارايي، عوارض مختلف، در نظر  براي 

 گرفتن سهم مناسبي از ماليات دولت براي شهرداري،

سازي خدمات، كمتر از  دريافت بهاي خدمات و خصوصي

. باشد؛ اين منابع درآمدي، منابع پايداري هستند مي 15/1

ساز و مازاد تراكم، درآمد تخلفات شهري  و عوارض ساخت

 هاي بالعوض، مشاركت بخش و ساختماني، كمک

گذاري  مالي از طريق صندوق سرمايه ندولتي و تأمي غير

 8منابع درآمدي ناپايداري هستند كه در جدول  ،شهر

 طبق آزمون فريدمن، رتبه 9اند. در جدول  بيان شده

 است. ناپايداري آنها مشخص شده

 

 

 آزمون تي استيودنت جهت سنجش وضعيت پايداري كلي منابع مالي و درآمدي مورد بررسي - 0جدول

Sig (p-value) t منابع درآمدي مورد بررسي 

 ماليات يا عوارض بر امالك و دارايي 717/7 111/1

 ساز( و ساختساير عوارض محلي )به جز عوارض  848/11 111/1

 ماليات انتقالي از دولت به شهرداري 616/8 111/1

 دريافت بهاي خدمات ارائه شده به شهروندان درآمد حاصل از 63/6 111/1

 ساز و مازاد تراكم، درآمد تخلفات شهري و ساختماني و عوارض ساخت -851/4 17/1

 هاي بالعوض كمک -454/2 18/1

 هاي شهر ساخت سپاري( خدمات و زير )برونسازي  خصوصي 486/6 111/1

 دولتي )عمومي و خصوصي( مشاركت بخش غير -419/1 676/1

 گذاري شهر صندوق سرمايه 286/1 212/1

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )       

 

 بندي فريدمن و ميانگين رتبه براساس آزمون رتبه

، به ترتيب ميزان 9منابع مورد مطالعه، طبق جدول 

پايداري منابع، از بيشترين پايداري به كمترين پايداري 

 ماليات انتقالي از دولت به شهرداريبدين صورت است: 

 درآمد حاصلهاي دولت(،  )دريافت سهم مناسبي از ماليات

تأمين از دريافت بهاي خدمات ارائه شده به شهروندان، 

جز   )به سپاري، ساير عوارض محلي طريق برونمالي از 

 ماليات يا عوارض بر امالك و ساز(، و عوارض ساخت

گذاري شهر،  دارايي، تأمين مالي از طريق صندوق سرمايه

هاي بالعوض، عوارض  مشاركت بخش غيردولتي، كمک

 ساز و مازاد تراكم و تخلفات شهري.  و ناشي از ساخت

 شود مواردي مشخص مي 9و  8از تطبيق دو جدول 

هستند؛  9در جدول  5كه داراي ميانگين رتبه باالي 

 8براي آنها در جدول  P ار همان مواردي هستند كه مقد

 است و منابع درآمدي پايدار براي شهرداري 15/1كمتر از 

، در 5هستند. ساير موارد كه داراي ميانگين رتبه كمتر از 

 8هستند؛ منابع درآمدي ناپايدار در جدول  9جدول 

 هستند.
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 بندي پايداري آنها آزمون فريدمن جهت اثبات فرض يكسان بودن پايداري منابع مالي و درآمدي و رتبه - 5جدول

114/124 chi-square 
111/1 Sig (p-value) 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان( محاسباتمنبع: ) 

 

 11دست آمده از آزمون فريدمن در جدول  به هاي يافته

به  ،دهد منابع درآمدي و تأمين مالي مورد مطالعه نشان مي

ترتيب امكان و سهولت اجرايي شدن در شهرداري تهران، با 

 دريافت بهايباشند:  بدين صورت مي  توجه به ميانگين رتبه،

سپاري  خدمات از شهروندان، تأمين مالي از طريق برون

هاي شهري، اختصاص سهمي از ماليات  ساخت خدمات و زير

ساز و مازاد تراكم و درآمد  و ملي به شهرداري، عوارض ساخت

 ناشي از تخلفات شهري، ماليات محلي بر امالك و دارايي

مانند عوارض نوسازي عوارض شهري مختلف، ساير عوارض 

  گذاري شهر، محلي، تأمين مالي از طريق صندوق سرمايه

  هاي بالعوض. مشاركت بخش غيردولتي و در آخر كمک

 

 بندي آنها ران و رتبهآزمون فريدمن جهت فرض يكسان بودن قابليت اجراي منابع مورد مطالعه در ته - 58جدول

459/83 chi-square 
111/1 Sig (p-value) 

 

 منابع مالي و درآمدي پايدار ميانگين رتبه

 ماليات يا عوارض بر امالك و دارايي 15/5

 ساز( و ساير عوارض محلي )به جز عوارض ساخت 84/4

 ماليات انتقالي از دولت به شهرداري 59/5

 بهاي خدمات ارائه شده به شهرونداندرآمد حاصل از دريافت  51/6

 وساز و مازاد تراكم و تخلفات شهري عوارض ناشي از ساخت 19/5

 هاي بالعوض كمک 28/3

 سپاري تأمين مالي از طريق برون 63/5

 دولتي )عمومي و خصوصي( مشاركت بخش غير 25/4

 گذاري شهر تأمين مالي از طريق صندوق سرمايه 76/4

 نگارندگان( محاسباتمنبع: ) 

 

دهد عوارض نوسازي  نشان مي 11هاي جدول  يافته

هايي مانند وسائط  )عوارض بر امالك(، عوارض بر دارايي

آالت، عوارض نقل و انتقال زمين، اموال و  نقليه و ماشين

امالك، عوارض بر كشتار دام، عوارض بابت تئاتر و سينما، 

 آوري هاي خصوصي، عوارض جمع پاركينگعوارض بر 

و  ها زباله، فاضالب خانگي و منابع آالينده، عوارض بر بزرگراه

تبليغاتي بر ها و نصب تابلوهاي  ها و عوارض بر آگهي جاده

ديوارها كه جزء كدهاي درآمدي شهرداري نيز هستند، 

 منابع مالي و درآمدي پايدار ميانگين رتبه

 ماليات يا عوارض بر امالك و دارايي 27/5

 ساز( و ساير عوارض محلي )به جز عوارض ساخت 68/5

 ماليات انتقالي از دولت به شهرداري 51/6

 درآمد حاصل از دريافت بهاي خدمات ارائه شده به شهروندان 6

 سپاري تأمين مالي از طريق برون 79/5

 ساز و مازاد تراكم و تخلفات شهري و عوارض ناشي از ساخت 13/3

 هاي بالعوض كمک 59/3

 دولتي )عمومي و خصوصي( مشاركت بخش غير 28/4

 گذاري شهر تأمين مالي از طريق صندوق سرمايه 86/4
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جدول  (.> P-Value 15/1)باشند  درآمدهاي پايداري مي

دهد كه همه درآمدهاي فوق به جز عوارض  نشان مي 12

عوارض آالت و  هايي مانند وسائط نقليه و ماشين بر دارايي

بر كشتار دام به عنوان منابع درآمدي شهرداري تهران، قابل 

   (.> P-Value 15/1)باشند  اجرا و استفاده مي

حال حاضر جزء منابع  عوارض بر كشتار دام، در

 اما از قانون دريافت آن وجود دارد؛هران است و درآمدي ت

اند  ها به وزارت كشاورزي واگذار شده آنجا كه كشتارگاه

 كند و امكان نمي دريافتشهرداري از اين محـل، درآمـدي 

 .( P-Value =228/1، 12استفاده از آن وجود ندارد )جدول 

عوارض بر فروش كاالها و خدمات،  11طبق جدول 

ها و  عوارض بر سوخت )بنزين، نفت و ...(، عوارض بر هتل

 ها وپيشه، عوارض بر نوشيدني ، عوارض كسبها مسافرخانه

، عوارض همبي ها و آب معدني(، عوارض بر قراردادها )نوشابه

برق و تلفن نيز درآمدهايي هستند كه چه به صورت  آب،

)ماليات مشترك(  افزوده ارزشو چه در قالب ماليات بر  محلي

و طبق ( > P-Value 15/1) باشند مي پايدار شوند،كسب 

 همه آنها به عنوان منبع درآمد شهرداري تهران، 12جدول 

باشند. در حال حاضر نيز به عنوان كدهاي  قابل استفاده مي

 (. > P-Value 15/1شوند ) درآمدي تهران محسوب مي

 ودنت جهت سنجش وضعيت پايداري انواع درآمدهاياست آزمون تي - 55جدول

Sig (p-value) t انواع عوارض بر امالك و دارايي 

 عوارض بر امالك معادل عوارض نوسازي در ايران 316/19 111/1

 ارزش زمينعوارض بر  141/6 111/1

 انتقال زمين، اموال و امالك و عوارض نقل 249/4 111/1

 آالت و ... ها مانند وسائط نقليه، ماشين عوارض بر دارايي 823/5 111/1

 از مالكان زمين و ساختمان مجاور عوارض حق مرغوبيت هنگام احداث پارك، فرهنگسرا و ... -358/3 111/1

 شود( حريم شهر گرفته ميتهران در عوارض بر عمران اراضي شهر )معادل عوارضي كه در  -411/1 162/1

 افزوده( عوارض بر فروش كاالها و خدمات )در قالب ماليات بر ارزش 41/11 111/1

 افزوده( در قالب ماليات بر ارزش...  عوارض بر سوخت )بنزين، نفت و 652/8 111/1

 افزوده( )در قالب ماليات بر ارزشپيشه  و عوارض كسب 713/13 111/1

 افزوده( )در قالب ماليات بر ارزشها  ها و مسافرخانه عوارض بر هتل 313/12 111/1

 افزوده( در قالب ماليات بر ارزشها، آب معدني و ...  ها )نوشابه عوارض بر نوشيدني 691/5 111/1

 عوارض بر كشتار دام 842/3 111/1

 تئاتر و سينماعوارض  347/8 111/1

 عوارض بر قراردادها 617/4 111/1

 آوري زباله، فاضالب خانگي و منابع آالينده عوارض جمع 862/6 111/1

 هاي خصوصي عوارض بر پاركينگ 637/4 111/1

 ها ها و جاده عوارض بزرگراه 931/3 111/1

 ديوارها عوارض بر آگهي و نصب تابلوهاي تبليغاتي بر 59/7 111/1

 افزوده( )در قالب ماليات بر ارزشعوارض آب، برق و تلفن  613/7 111/1

 بر درآمد يا حقوق و دستمزد ساكنين شهرعوارض  223/5 111/1

 هاي اقتصادي عوارض بر معامالت بنگاه 512/4 111/1

 عوارض بر اوراق بهادار 311/2 124/1

 عوارض بر قراردادهاي بيمه 431/3 111/1

 عوارض بابت استفاده از خدمات ويژه شهري 554/3 111/1

 ها و ... هاي تجاري، بيمارستان عوارض ايجاد پسماند ساختمان 131/8 111/1

 ييد اسناد و مداركأعوارض بر ت 417/0 457/0

 ها در بازارهاي شهري و نمايشگاهها  عوارض برپايي غرفه 403/1 195/0

 هوايي(عوارض بر سفرهاي خارجي )حق  405/1 040/0

 عوارض بر حق نظارت دريافتي مهندسين ناظر ساختمان  643/1 603/0

 عوارض بر ارث  79/1 17/0

 عوارض بر غذاهاي حاضري 667/1 665/0

 عوارض بر توليدات معدني  360/1 104/0

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )    
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عوارض بر ارزش زمين، عوارض بر  11طبق جدول 

 يها قراردادهاي بيمه، عوارض بابت ايجاد پسماند در ساختمان

 ها بيمارستان بار، تره و ميوه زارهاي، باها رستوران تجاري،

و...، عوارض بابت استفاده از خدمات ويژه شهري، عوارض 

هاي اقتصادي و  بر اوراق بهادار، عوارض بر معامالت بنگاه

عوارض بر درآمد يا حقوق و دستمزد ساكنين شهر كه در 

شوند اما جزء كدهاي  شهرهاي دنيا استفاده مي ساير كالن

 صاننظران و متخص از نظر صاحب درآمدي شهر تهران نيستند،

 باشند.  درآمد و ماليه شهرداري تهران، منابع پايداري مي

 هاي انجام شده نشان داد منابع درآمدي بررسي

 درآمد حاصل از جرايم»ناپايدار شهرداري تهران عبارتند از: 

ساز و  و شهري و تخلفات ساختماني، عوارض پروانه ساخت

عوارض بر عمران »(، =17/1P-value« )واگذاري تراكم

 اراضي شهر )عوارض دريافتي در حريم شهر؛ عوارض بر

هايي كه خارج از حريم شهر هستند و با توسعه  زمين

 عوارض بر تأييد»، «گيرند( شهر، داخل شهر قرار مي

ها در بازارهاي  عوارض برپايي غرفه»، «اسناد و مدارك

)حق عوارض بر سفرهاي خارجي »، «ها شهري و نمايشگاه

ر حق نظارت دريافتي مهندسين ناظر عوارض ب»، «هوايي(

بهتر است به كه  «هاي بالعوض دولتي كمک»و « ساختمان

چنداني به آنها نشود دليل ناپايداري اين درآمدها، اتكاي 

  .(<15/1P-value) ،( 11و 8)جدول 

 

 پذيري استفاده از درآمدها در تهران  ودنت جهت سنجش ميزان امكانيآزمون تي است - 52جدول 

Sig (p-value) t  انواع عوارض 

 عوارض بر امالك معادل عوارض نوسازي در ايران 276/15 111/1

 عوارض بر ارزش زمين 161/1 914/1

 انتقال زمين، اموال و امالك و عوارض نقل 117/1 783/2

 آالت و ... ها مانند وسائط نقليه، ماشين داراييعوارض بر  168/1 246/1

 عوارض حق مرغوبيت هنگام احداث پارك، فرهنگسرا و ...از مالكان زمين و ساختمان مجاور -149/1 254/1

 شود( عوارض بر عمران اراضي شهر )معادل عوارضي كه در تهران در حريم شهر گرفته مي 2 149/1

 افزوده( كاالها و خدمات )در قالب ماليات بر ارزشعوارض بر فروش  893/5 111/1

 افزوده( در قالب ماليات بر ارزش عوارض بر سوخت )بنزين، نفت و ... 225/4 111/1

 افزوده( )در قالب ماليات بر ارزشپيشه  و عوارض كسب 145/8 111/1

 افزوده( ارزش)در قالب ماليات بر ها  ها و مسافرخانه عوارض بر هتل 217/6 111/1

 افزوده( در قالب ماليات بر ارزش ها، آب معدني و ... ها )نوشابه يعوارض بر نوشيدن 964/2 114/1

 عوارض بر كشتار دام 216/1 228/1

 عوارض تئاتر و سينما 313/6 111/1

 عوارض بر قراردادها 458/4 111/1

 آالينده آوري زباله، فاضالب خانگي و منابع عوارض جمع 844/7 111/1

 هاي خصوصي عوارض بر پاركينگ 517/4 111/1

 ها ها و جاده عوارض بزرگراه 367/3 111/1

 ديوارها عوارض بر آگهي و نصب تابلوهاي تبليغاتي بر 748/11 111/1

 افزوده( )در قالب ماليات بر ارزشعوارض آب، برق و تلفن  995/3 111/1

 دستمزد ساكنين شهربر درآمد يا حقوق و عوارض  -45/2 116/1

 هاي اقتصادي عوارض بر معامالت بنگاه 22/1 827/1

 عوارض بر اوراق بهادار -94/1 156/1

 عوارض بر قراردادهاي بيمه 717/1 192/1

 عوارض بابت استفاده از خدمات ويژه شهري 446/3 111/1

 ...ها و  هاي تجاري، بيمارستان عوارض ايجاد پسماند ساختمان 175/7 111/1

 ييد اسناد و مداركأعوارض بر ت -489/1 14/1

 ها ها در بازارهاي شهري و نمايشگاه عوارض برپايي غرفه 942/4 111/1

 عوارض بر سفرهاي خارجي )حق هوايي( 259/2 127/1

 عوارض بر حق نظارت دريافتي مهندسين ناظر ساختمان 651/2 11/1

 عوارض بر ارث 965/2 114/1

 عوارض بر غذاهاي حاضري -191/1 928/1

 تواند وضع شود( در ايران بر شن و ماسه مي عوارض بر توليدات معدني  ) -694/1 49/1

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )               
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 هاي بالعوض ودنت جهت سنجش پايداري انواع كمکيآزمون تي است -53جدول 

 Sig (p-value) t بالعوضهاي  انواع كمک
 -718/1 19/1 هاي بالعوض دولت جهت رفع كمبودهاي اوليه شهر كمک

 -349/2 121/1 زيست شهري محيطحمايت از هاي بالعوض دولت جهت  كمک

 -147/3 112/1 مترقبه هاي بالعوض دولت جهت آمادگي در برابر وقايع غير كمک

 -229/1 819/1 مصوب توسط دولتهاي مالياتي  پرداخت بهاي كليه معافيت

 -364/1 176/1 هاي بالعوض دولت براساس سرانه جمعيت شهر كمک

 -882/1 38/1 هاي بالعوض دولت متناسب با ميزان افزايش تورم كمک

 -355/1 179/1 هاي بالعوض دولت متناسب با نيازهاي جديد عمراني شهر كمک

 -137/2 136/1 فرهنگ و كشاورزي ترابري، و ها مانند راه كمک برخي وزارتخانه

 -924/2 115/1 هاي خيريه به شهرداري هاي داوطلبانه شهروندان و سازمان كمک

 -494/5 111/1 كمک مالي دولت به شهرداري جهت برگزاري انتخابات

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )                   

 

 هاي بالعوض، درخصوص كمک 13با توجه به جدول 

هاي مالياتي  مواردي چون پرداخت بهاي كليه معافيت

هاي بالعوض دولت براساس سرانه  مصوب دولت، كمک

 هاي بالعوض دولت متناسب با جمعيت شهر، كمک

هاي بالعوض دولت متناسب  ميزان افزايش تورم و كمک

بوده  15/1بزرگتر از  sigبا نيازهاي جديد عمراني چون 

)پايدار  H0است، فرض  -662/1آزمون بزرگتر از  tيا 

ساير  ها پايدار و شود و اين كمک ها( تأييد مي بودن كمک

 هاي بودن كمک ناپايدار H1باشند )فرض  مي ناپايدارها  كمک

 . بالعوض است(
 

 هاي بالعوض در تهران سنجش قابليت اجراي انواع كمک ودنت جهتيتي استآزمون  -58جدول 

 Sig (p-value) t هاي بالعوض انواع كمک

 -123/1 912/1 هاي بالعوض دولت جهت رفع كمبودهاي اوليه شهر كمک

 -217/1 227/1 زيست شهري محيطحمايت از هاي بالعوض دولت جهت  كمک

 -271/1 787/1 مترقبه غيربرابر وقايع  هاي بالعوض دولت جهت آمادگي در كمک

 -896/1 162/1 هاي مالياتي مصوب توسط دولت پرداخت بهاي كليه معافيت

 -796/1 428/1 هاي بالعوض دولت براساس سرانه جمعيت شهر كمک

 -999/1 149/1 هاي بالعوض دولت متناسب با ميزان افزايش تورم كمک

 -556/1 124/1 عمراني شهرهاي بالعوض دولت متناسب با نيازهاي جديد  كمک

 -991/2 114/1 كشاورزي و ترابري، فرهنگ و ها مانند راه كمک برخي وزارتخانه

 -938/3 111/1 هاي خيريه به شهرداري هاي داوطلبانه شهروندان و سازمان كمک

 -293/3 111/1 كمک مالي دولت به شهرداري جهت برگزاري انتخابات

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )       

 

آزمون   sigهاي بالعوض، يا  چون در مورد همه كمک

 14جدول  tمحاسبه شده كمتر از  tشده يا  15/1بيشتر از 

هاي  ( شده است؛ بنابراين هيچ يک از كمک-662/1)

قابل   H0فرض)باشند  بالعوض در تهران قابل استفاده نمي

 استفاده نبودن اين درآمدها در شهرداري تهران بود(. 

 امكان توان گفت كه داليل عمده عدم طور كلي مي  به

مطالعه استفاده برخي درآمدها و منابع تأمين مالي مورد 

نبود  شود، شهرهاي دنيا استفاده مي كه در تهران يا كالن

كارگيري اين نوع درآمدها،  قوانين و مقررات الزم جهت به

 سياسي جامعه ما با جوامعي -متفاوت بودن شرايط اقتصادي
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باشد.  مي، گيرند كار مي كه اين نوع درآمدهاي محلي را به

همچنين بسياري از اين درآمدها جزء منابع درآمدي 

شوند  دولت هستند و منبع درآمد محلي، محسوب نمي

 زيست شهر، آمادگي هاي بيمه، حفظ محيط )مانند سازمان

مترقبه و غيره(. متفاوت بودن وظايف  در برابر وقايع غير

 نيز از ديگرهاي دنيا  شهرداري تهران با ساير شهرداري

كارگيري اين گونه منابع درآمدي  امكان به داليل عدم

 .باشد مي

 

 گيري و پيشنهاد نتيجه -0

نتايج تحقيق نشان داد پايدارترين نوع درآمد براي 

دريافت سهم »شهر تهران كه قابليت اجرايي نيز دارد 

 هاي دولت چه در قالب ماليات بر مناسبي از ماليات

هاي  افزوده و چه به صورت انتقال درصدي از ماليات ارزش

 باشد. مي« ملي به عنوان سهم شهرداري

درآمدي و مالي قابل پس از آن، پايدارترين منابع 

 استفاده به ترتيب درجه پايداري؛ عبارتند از: درآمد

 حاصل از دريافت بهاي خدمات ارائه شده به شهروندان

و  نقل، حق پارك، وروديه به مراكز تفريحي و خدمات حمل)

 بهاي تأسيسات سرگرمي متعلق به شهرداري، اجاره

 سازي خدمات خصوصيشهرداري و ...(، تأمين مالي از طريق 

آوري پسماندهاي  هاي شهري )مترو، جمع و زيرساخت

هاي طبقاتي و مراكز تفريحي و  شهري، احداث پاركينگ

 هاي شهري، انواع عوارض سينما( جهت كاهش هزينه

ساز و مازاد  و محلي )شهري( به استثناي عوارض ساخت

تراكم و عوارض امالك و نوسازي و سپس انواع عوارض 

 ك و دارايي مانند عوارض نوسازي.بر امال

بنابراين برخالف مطالعات قبلي كه پايدارترين نوع 

به عنوان درآمد را عوارض نوسازي و ماليات بر امالك )

 هاي شهرداري( ترين ماليات محلي براي تأمين هزينه اصلي

 داد كه دريافت سهم دانستند، اين پژوهش نشان  مي

هاي دولت خصوصاً در قالب ماليات بر  مناسبي از ماليات

افزوده براي شهر تهران، پايداري بيشتري نسبت به  ارزش

عوارض نوسازي دارد؛ از اين جهت كه در حال حاضر، 

دريافت عوارض نوسازي از شهروندان تهراني با مشكالتي 

اي ملک به درستي تعيين  همراه است؛ مثالً قيمت منطقه

پرداخت برخي شهروندان از نظر اقتصادي قادر به  نشده يا

ماليات بر  شهرهاي دنيا، باشند. گرچه در ساير كالن آن نمي

 امالك و دارايي، پايدارترين نوع درآمد است. 

دهد شهرها و مديريت شهري ايران  نتايج نشان مي

مشاركت مردمي در اداره امور  سطح پاييناغلب متأثر از 

 هاي اجرايي قانون نين اعمال ضمانتباشند. همچ محلي مي

هاي مرتبط براساس قوانين خاص و عام  نامه و اصالح آيين

شهرسازي، از نتايج مهم اين پژوهش است كه مطالعات 

پژوهشكده پولي و بانكي بانک مركزي نيز مؤيد اين 

باشد. تجربه ساير كشورها، هم در اين مطالعه  مطلب مي

ده در اين زمينه نشان و هم در ساير مطالعات انجام ش

 داده است كه استفاده از منابعي همچون سهم قابل

هاي دولت به شهرداري و دريافت  اي از ماليات مالحظه

هاي محلي، در صدر قرار دارد. همچنين  عوارض و ماليات

 ها منابعي همچون دريافت بهاي خدمات، استفاده از صندوق

هاي بالعوض  هاي تخصصي و دريافت كمک يا كمک

جهان  هاي ترين منابع درآمدي شهرداري دولتي، از عمده

هاي توسعه شهري يا  بر موارد فوق، صندوق هستند. عالوه

 هاي تخصصي كه در برخي شهرهاي دنيا مورد بانک

گيرند باعث اعتبار دولت محلي شده و  استفاده قرار مي

شهرداري هستند. از ديگر نتايج منبع درآمد خوبي براي 

 هاي قبلي اين است كه مشابه اين پژوهش با پژوهش

سازي برخي خدمات  ها بايد از طريق خصوصي شهرداري

نقل شهري و در نتيجه افزايش كارايي،  و از جمله حمل

 ها اقدام كنند.  نسبت به كاهش هزينه

 ها از جمله شهرداري تهران، با ارائه شهرداري

هاي دريافتي  هاي الزم، سهم خود را از ماليات استدالل

 روندان، در قالبـه خدمات به شهـدولت بابت ارائ

 هاي بالعوض، دريافت هاي مشترك يا كمک ماليات

نمايند.  كنند كه مطالعات قبلي نيز آن را تأييد مي مي

 پژوهش حاضر حاكي از اين است كه مشاركت بخش

 هاي شهرداري و پروژه دولتي جهت تأمين مالي غير
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 انتفاعي شهر، روشي پايداري نيست و قابل استفاده در

باشد. در حالي كه مطالعات پيشين نشان  تهران نيز نمي

 دهد بخشي از منابع مالي مورد نياز شهر را بايد از مي

هاي  ي در قالب سازمانـمحل مشاركت بخش خصوص

 غيردولتي داخلي و خارجي تأمين كرد. 

دست آمده از پژوهش، تا حدودي با طرح  نتايج به

اي در زمينه تأمين منابع  درآمدهاي پايدار اتاوا كه مطالعه

نيز  مطالعهكند. اين  مي برابري، باشد پايدار شهر مي مالي

سرگرمي و  هاي هزينهرف آب، ـبهاي مص بهاي خدمات )

 هاي يارانهو  امتيازاتو  داراييبر  ماليات ونقل( هاي حمل كرايه

 را به گذاري( دولتي و ساير منابع )مانند سودهاي سرمايه

 كننده تأمين مالي پايدار عنوان درآمدهاي پايدار و تضمين 

 معرفي كرده است. 

 سـازي در زمينـه احداث خصوصي»همچنيـن 

، به عنوان تدبيري براي «هاي طبقاتي و نظير آن پاركينگ

كاهش هزينه و اتكاي بيشتر به ماليات بر دارايي )امالك( 

«  آوري زباله برخي عوارض محلي مانند عوارض جمع»و 

 متعادل كردن بودجه»با منابع درآمدي كه در طرح 

ارائه شده « هاي آنها هاي آمريكا و كاهش هزينه شهرداري

 باشد. است، مطابق مي

 گردند: در اين راستا پيشنهادهاي ذيل ارائه مي  

  يكي از بزرگترين فاكتورهاي درآمدي پايدار كه

در اكثر كشورهاي اروپايي و تعدادي از كشورهاي آسيايي 

ها وجود دارد، اختصاص درصدي از   براي شهرداري

درصد( همان شهر به شهرداري  31تا  15ماليات اخذ شده )

كه متأسفانه اين موضوع در ايران چندان اجرايي  باشد مي

دهد اين  طور كه نتايج پژوهش نشان مي . همانشود نمي

 درآمد، پايدارترين درآمد است و قابليت اجرا در شهرداري

 تهران را دارد؛ بنابراين جهت حل مشكالت ناشي از

درآمدهاي پايدار، استفاده از اين نوع درآمد كه معادل 

باشد، پيشنهاد  شهرهاي دنيا مي ماليات مشترك در كالن

افزوده، سهمي  رتي، مانند ماليات بر ارزششود. به عبا مي

هاي  هاي دولت )مانند ماليات بر دارايي از ساير ماليات

ها، معامالت اقتصادي و اوراق بهادار( به  افراد و سازمان

 شهرداري پرداخت شود. 

  بهتر است ماليات بر غذاهاي حاضري، آب معدني

 هرداري،افزوده به ش ها، در قالب ماليات بر ارزش و نوشيدني

 جهت پايداري درآمدي شهرداري،پرداخت شود. همچنين 

 هاي تجاري، عوارض بابت ايجاد پسماند در ساختمان

... و  ها و بار، بيمارستان تره و ها، بازارهاي ميوه رستوران

 عوارض بابت استفاده از خدمات ويژه شهري، دريافت

 شود. 

 گذاري هاي سرمايه تأمين مالي از طريق صندوق 

تواند به  موضوعي و صندوق توسعه شهر تا حدودي مي

هاي شهري كمک كند. همچنين بهتر است  كاهش هزينه

هاي دولت به شهرداري، متناسب با افزايش تورم و  كمک

  شود. افزوده متناسب با نيازهاي جديد عمراني شهر،نيز  
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و  (. بازنگري ساختاري1384هادي زنوز، بهروز، ) ؛آخوندي، عباس

شهر تهران، شركت  كالن مديريت و ماليهنظام طراحي 

ايرانيان، به پيشنهاد مركز مطالعات و خدمات مديريت 

 ريزي شهرداري تهران. برنامه

 (. بررسي تطبيقي1388عباس؛ آبگون، اميد، ) امامي، امير

هاي  ها در شهرداري وضعيت درآمدها و ماليه شهرداري

 . دومين همايش ماليه شهرداري تهرانمنتخب دنيا، 

(. الگوي تأمين 1388زاده، علي؛ خسروشاهي، پرويز، ) حسن

 شهرها )مطالعه هاي كالن مالي كارآمد براي شهرداري

 موردي شهرداري تهران(، پژوهشكده پولي و بانكي

 .ماليه شهرداري همايش بانک مركزي،

 ضرورتي(. 1388منش، جعفر، ) آباد، محمد؛ منصوري سعيدي مهر

تهران:  ها، به نام ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهردار

 دانشگاه علم و صنعت. 

پروژه (. 1385اي، غالمعلي؛ مجتهد، احمد و همكاران ) شرزه

 هاي كشور، اصالح و تأمين منابع درآمدي شهرداري

پژوهشكده پولي و بانكي بانک مركزي جمهوري اسالمي 

 هاي كشور. ايران، به پيشنهاد سازمان شهرداري

 شناخت و نقدي مبناي ارزيابي(. 1379احمد، ) خوش، عيسائي

 نامه پايان، تهران شهرداري گانه21 مناطق در درآمد
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 دانشگاه حسابداري و مديريت، دانشكده ارشد، كارشناسي

 طباطبائي. عالمه

 پور، طهمورث؛ صارمي، محمود؛ فيروزيان، محمود؛ حسنقلي

طراحي مدل مفهومي (. 1386سيددانش، سيديحيي، )

جهت سنجش الزامات تحقق مديريت كيفيت فراگير در 

مجله دانش  ،ها و ارتباط آن با رضايت مشتريان سازمان

  . 73-92(، 79)21 مديريت،

 (. برآورد بودجه ساالنه شهرداري1383كبگاني، محمد، ) 

 شهري ونقل درون هاي حمل شهرها با تأكيد بر هزينه كالن

 ، مجموعه مقاالت همايش مسايل شهرسازي ايران،شيراز

و معماري  مديريت شهري، شيراز: دانشكده هنر 2جلد

 دانشگاه شيراز .

 (.1391محمود؛ زمرديان، غالمرضا؛ آقايي، مرتضي، ) محمودي،

بررسي عوامل مربوط به درآمدهاي پايدار شهر تهران و 

 ،9نشريه مديريت شهري، دوره بندي آنها،  اولويت

 .259-275شماره ويژه، 

تجارب  -مستندات طرح جامع درآمدهاي پايدار شهرداري تهران

 درآمد(. اداره كل تشخيص و وصول 1385جهاني، )

 شهرداري تهران.

  ،(سامان) رسانه مالياتي ايران (.1388، )ضيا ،موسوي

www.itmnews.ir.  

 درآمد افزايش يها شيوه (. 1381، )مونپادها مشاور  مهندسان

 عمراني ريزي برنامه دفتر شهرداري، هزينه كاهش و

  تهران: شهري، ريزي برنامه مطالعات مركز كشور، وزارت

 .كشور هاي شهرداري سازمان انتشارات

 ريزي راهبردي شهر تهران، برنامه(. 1381هادي زنوز، بهروز، )

طرح مطالعاتي اصالح نظام درآمدي شهرداري تهران، 

 ريزي شهرداري تهران. معاونت هماهنگي و برنامه
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