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  چكيده

ها به  شهرداري داراي نوسانات فصلي و ساالنه است كه از اتكاي ،شهرها شهرداري كالن ها خصوصاً بودجه ساالنه شهرداري
موجب شده است ، اند كه بيشتر منابع ساختماني. وجود سهم باالي منابع درآمدي ناپايدار شود منابع درآمدي ناپايدار، ناشي مي

هاي  شهرها و حتي دولت اين عدم اطمينان، شهرداري كالنناشي از نوسانات درآمدي مواجه شوند.  ها با عدم اطمينان شهرداري
   وا داشته است. ديشه مقابله با آني را به انمركز

هاي قانوني اشاره كرد. هاي دولت و مجوز كمك توان به ها مي هرداريمدي شهاي مقابله با عدم اطمينان درآ از جمله روش
شده است. تقسيط عوارض يكي تحليل  ،ها در ايران، مجوز قانوني تقسيط عوارض قاله ضمن بررسي هر يك از اين روشدر اين م
هاي درآمد شهرداري اصفهان از سال  داده با استفاده از نوشتار. اين باشد ميها  درآمدي شهرداري ناپايداريهاي مقابله با  از روش
ن را برآورد كرده است. ثير تقسيط عوارض ساختماني بر پايداري درآمد شهرداري اصفهاتأ ،GARCHو الگوي  1388تا  1374

همين دليل پيشنهاد  گردد و به داري كل درآمد شهرداري اصفهان ميماني موجب پايد تقسيط عوارض ساختنده نتايج نشان مي
ها  ري درآمد باشد، تهيه و به شهرداريكه موجب پايدااي  ه گونهنامه اجرايي تقسيط عوارض، مطابق با قانون، ب شود آيين مي

  .گرددابالغ 
  احكام قانوني، تقسيط عوارض، ناپايداري درآمدي، نوسانات اقتصادي :هاي كليدي واژه
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 مقدمه -1

وظيفه  ،هاي محلي عنوان دولت بهها امروزه  شهرداري
اند و  عمومي در شهرها را بر عهده گرفتهارائه خدمات 

 درصدد ،هاي مركزي با دادن اختيارات مالي بيشتر دولت
اند.  ر حكمراني برآمدهيي داكاهش تمركز و افزايش كار

قالل مالي و است ،هاي حكمراني خوب شهري يكي از الزمه
ت. به همين دليل، لي اسهاي مح رقابت با ساير حكومت

هاي مختلف از جمله امور  نهها در زمي خودكفايي شهرداري
يي خواهد شد اموجب كاهش تمركز و افزايش كار ،مالي

  ). 1390(محمودي و همكاران، 
هاي  ر سطح جهان، نيازبا گسترش شهرنشيني د

نسبت  ،ها افزايش پيدا كرد. براي مثال مالي شهرداري
 30طي سي سال گذشته از ايران جمعيت شهرنشين 
) 1390درصد (مركز آمار ايران،  70درصد به بيش از 

ها رشد  افزايش يافته و به همين ميزان، مخارج شهرداري
ها  صعودي داشته است. نيازهاي مالي، بسياري از شهرداري

ولي پربازده سوق  ناپايداررا به سمت استفاده از منابع مالي 
، منابعي هستند كه به ناپايداري داده است. منابع درآمد

توان به آنها اتكا  دليل عدم اطمينان از تحققشان نمي
توان ميزان درآمد حاصل از آنها  داشت؛ به عبارت ديگر نمي

  بيني نمود. را پيش
درصد از  70هاي ساختماني بيش از  در ايران، درآمد

شوند  شهرها را شامل مي هاي شهرداري كالن كل درآمد
) و هرگونه نوسان در اين 1390و همكاران، (محمودي 

شهرها را  هاي كالن تواند كل درآمد شهرداري ها مي درآمد
با مشكل ناپايداري مواجه كند. در واقع، مشكل اصلي از 

گذاري در مسكن داراي  گيرد كه سرمايه آنجا سرچشمه مي
هاي تجاري ذاتي است. در زمينه  اي و چرخه نوسانات دوره
هاي بازار  ، مطالعات متعددي در زمينه چرخهاقتصاد مسكن

  گذاري خصوصي صورت گرفته است. مسكن و سرمايه
  

  پيشينه تحقيق - 2- 1
درنظر  با )Fair, 1972(و فر  )Alberts, 1962(آلبرتس 

گذاري  سرمايه هاي گرفتن ادوار تجاري، تأثير درآمد بر چرخه
  اند. مسكوني را مورد توجه قرار داده

در  )Lamont & Stein, 1999(المونت و استين 
 ,Miles & Andrew(اياالت متحده، و مايلز و اندرو 

ها،  اند كه قيمت دارايي در انگليس نشان داده )1997
دهد.  هاي درآمدي نشان مي نسبت به شوكواكنش شديدي 

 ,Smith & Tesarek(اسميت و تسارك  )Poterba, 1991(پوتربا 

 )Earley, 1996(و ارلي  )Mayer, 1993(ماير ) 1991
دوران ركود، كاهش  اند كه قيمت دارايي در شواهدي آورده

 رايدي ماگن و - يابد. اورتالو و در دوران رونق، افزايش مي
)Ortalo-Magné & Rady, 2004(  شاهدي بر وجود

اند و با استفاده از الگوي  اين رابطه طي زمان آورده
هاي درآمدي را بر تقاضاي  هاي زندگي، تأثير شوك چرخه

با ) 1390(اند. اكبري و يارمحمديان  مسكن مطالعه كرده
 تناوبي ماركوف - استفاده از الگوي خود توضيحي برداري 

ونق مسكن در گونه كه دوره ر به اين نتيجه رسيدند: همان
شود. آنها  اقتصاد ايران وجود دارد، دوره ركود نيز ديده مي
سال در  4متوسط زمان انتظاري ركود در اقتصاد ايران را 

   اند. سال برآورد كرده 23هر 
ش ها بايد به دنبال افزاي با اين اوصاف، شهرداري 

ها باشند تا خود را در  هاي پايدار از كل درآمد سهم درآمد
هايي كه ت احتمالي ايمن كنند. يكي از راهكارنوسانامقابل 

در نظام حقوقي ايران نيز بر آن تأكيد گرديده، تقسيط 
منظور از تقسيط عوارض باشد.  ها مي عوارض شهرداري

صورت ه دريافت عوارض از شهروندان ب ،ها شهرداري
ثير تقسيط عوارض اين مقاله، تعيين تأ. طي استاقسا

درآمد شهرداري  اهش ناپايداري كلساختماني بر ميزان ك
  . كند در شهر اصفهان را بررسي مي

رآمدي به دليل مخارج باالي له ناپايداري دمسأ
بلكه  تنها در ايراندر ارائه خدمات عمومي، نه  ها شهرداري

هاي مركزي  است كه دولت اي لهدر تمام شهرهاي دنيا مسأ
ين مشكل تخفيف ا مين مالي و قانوني برايهاي تأ از شيوه

ها را  توانند شهرداري ها از دو شيوه مي اند. دولت اقدام كرده
ها،  كنند: يكي از اين شيوه در مقابله با ناپايداري حمايت

ها و ديگري، دادن  هاي نقدي به شهرداري استفاده از كمك
  .)Shah, 2004(باشد  ها و تكاليف قانوني براي آنها مي مجوز
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اپايداري درآمدي در هاي مقابله با ن يكي از راه
انتقاالت  استفاده از ابزار - شهرها خصوصاً كالن - ها  شهرداري
هاي مركزي همراه  دولتي است. بسياري از دولت مالي بين

هاي محلي، منابع مورد  با واگذاري اختيارات به دولت
هاي  كمكنيازشان را يا از طريق دادن قدرت مالياتي يا 

  جهان در پنج قاره 1بررسي پنج پايتختكنند. با  مالي، تأمين مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كه تنها براي  اند هاي مشروط تحت شرايط خاصي مكك

ارائه  از طرف دولت مركزي به دولت محلي ويژههدفي 
مشروط (عمومي) مانند عوارض هاي غير شوند. اما كمك مي

دولت محلي) بخشي از منابع شهرداري   شهرداري (ماليات
بر عهده شهرداري  هااختيار مصرف آن د ونده را تشكيل مي

طور  هاساس قانون يا بتوانند بر  هاي مشروط مي كمك است.
شوند  هايي كه در قانون ذكر مي صالحديدي باشند. كمك

تحت نتيجه خاصي انجام شوند.  توانند آزاد يا نيز مي
كل قانوني و صالحديدي به دو ش ،هاي مشروط كمك
توانند به صورت  ني ميهاي مشروط قانو باشند. كمك مي

مقطوع باشند يا به اندازه نسبتي از مخارج خود 
شود.  تعيين شوند كه به آنها نسبي گفته ميها  داريشهر

گانه باال براي هدف  هاي شش هر يك از شيوه معموالً
هاي قانوني  گيرند اما در اين بين كمك خاصي صورت مي

 گردند ميها  فزايش پايداري درآمدي شهرداريموجب ا
)Shah, 2004.(  
  

                                                            
  پاريس، اوتاوا، دارالسالم، كانبرا و توكيو -  1

 52طور متوسط بيش از  ها به مشاهده شده است كه دولت 
كنند  شهرها را تأمين مي هاي اين كالن درصد از هزينه

). اين 1391ريزي شهر تهران،  (مركز مطالعات و برنامه
گيرند كه در  ها معموالً به شش طريق صورت مي كمك
  اند. آورده شده 1شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي عمده مالياتي كه توسط  يكي از كمكدر ايران 
قانون ماليات  عوارض مصوب در ،ها شده يدولت به شهردار

 - افزوده  در قانون ماليات بر ارزش. بر ارزش افزوده است
تفاوت بين ارزش كاالها و خدمات عرضه شده با ماليات بر 

شده در يك  كاالها و خدمات خريداري يا تحصيلارزش 
شده براي  هاي ماليات تعيين عالوه بر نرخ - دوره معين

، نرخ دارندتعلق به دولت و خدمات مختلف كه  كاالها
ها  عوارض نيز تعيين شده است كه متعلق به شهرداري

و  بوده ها شهرداري ر عهدهب آنوصول بخشي از و  شود مي
از بخشي نيز به سازمان امور مالياتي واگذار شده است. 

ها  اط با شهرداريجمله مهمترين مواد اين قانون در ارتب
  ند از:عبارت

ها و  عوارض شهرداريكه در آن نرخ  38ماده  - 
دمات مشمول قانون و خ هاها در رابطه با كاال دهياري

  مشخص شده است.  افزوده ماليات بر ارزش
 معادل دوازده دراست كه تعيين كرده  41ماده  - 
ارزش گمركي كاالهاي وارداتي كه حقوق وروديهزار 

  
 ها ها به شهرداري هاي دولت انواع كمك -1شكل 

  )Shah, 2004(: منبع 

 

 كمك هاي بين دولتي

كمك غيرمشروط
 ( عمومي) 

كمك مشروط
احتياطي ( براي هدفي خاص)   صالحديدي- 

 قانوني

احتياطي  صالحديدي- 

 قانوني
 غيرمقيد

 مقيد به نتيجه ( بسته) 

 كمك هاي مقطوع

 كمك هاي نسبي
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تا  گيرد ميدر اختيار وزارت كشور قرار  شود آنها وصول مي
 39) ماده 2(بر اساس مقررات تبصره (اساس مقررات بر

ها و  قانون ماليات بر ارزش افزوده) به شهرداري
پرداخت و هزينه  ، كمك عنوان هاي سراسر كشور به دهياري

  . خواهد شدقطعي منظور 
 ماليات و عوارض خدمات خاصكه در آن  43ماده  - 

تعيين شده است (قانون  شهري نقل برون و حملاز جمله 
  ). 1387ارزش افزوده مصوب ماليات بر 

مواد و بندهايي در قانون برنامه پنجم توسعه نيز 
كه برخي از آنها ماهيت ها تصويب شد  بوط به شهرداريمر

ها دارد.  ن مالي براي برخي فعاليت شهرداريميكمك و تأ
 پنجم برنامه قانون 171 ماده» د« بندمطابق  ،براي مثال

موظف  ها شهرداري و شهرسازي و مسكن وزارت توسعه،
 هاي بافت از درصد ده حداقل اي، برنامه طي سال هر شدند

   .كنند بازسازي و احيا را شهري فرسوده
قانون برنامه پنجم  172ماده  »د«همچنين در بند 

 از جمعيتي مراكز اطراف در سبز كمربند ايجادتوسعه، 
گيرد  مي انجام ها شهرداري توسط دولتي منابع طريق

  . )1389 برنامه پنجم توسعه مصوبقانون (
 »د« و »ج«، بندنيز ها يارانه كردن هدفمند در قانون

ناشي از  - ها  هاي شهرداري نبه جبران زيا 8ماده  در
اشاره شده و دولت موظف  - ها سازي يارانه اجراي هدفمند

كردن  (قانون هدفمند باشد به پرداخت بخشي از اين زيان مي
   .)1388ها مصوب  يارانه

ها  هاي نقدي دولت به شهرداري پرداختعالوه بر 
ها،  ها و اقدامات شهرداري براي تأمين مالي برخي پروژه

 ها شهرداري تواند با دادن اختيارات و مجوزهاي قانوني، ميدولت 
  ها حمايت كند. مدرا در بهبود پايداري درآ

 ،ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج 174ماده 
را  ربط ها و ساير مراجع ذي شهرداري شوراهاي اسالمي و

كرده  ها تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريموظف به 
  است. 
به  1391در بند سي و پنجم قانون بودجه سال  

اجازه  آنهاي وابسته به ها سازمانهاي كشور و  شهرداري
داده شده است به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك 

شور تا سقف پنجاه هزار ميليارد مركزي و تأييد وزارت ك
) ريال اوراق مشاركت با تضمين 50,000,000,000,000(

ها  بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري وخود 
سازد از  ها را قادر مي اين مجوز، شهرداري .سازندمنتشر 

هاي  اده از اوراق مشاركت، پروژهشيوه استقراض با استف
ن در شرايط ركود، همچنيمين مالي كنند. خود را تأ
  . دهد ميتمام ياري  هاي نيمه ها را در اجراي پروژه شهرداري

ها  ني مهم ديگري كه دولت به شهرداريمجوز قانو
بند دوازدهم قانون  ،مقابله با ناپايداري درآمدي دادهبراي 

ها  اساس اين قانون، شهرداري است. بر 1391بودجه سال 
ساله  قانون برنامه پنج 174در راستاي اجراي ماده  ندمجاز

 - ها مدت زمان تقسيط عوارض شهرداري -  پنجم توسعه
نامه مالي و معامالتي  قانون آيين 32 موضوع ماده

  ها را تا شش سال افزايش دهند. شهرداري
عوارض ساختماني  تقسيط عوارض شهرداري خصوصاً

ات مقابله با نوساند در افزايش پايداري درآمدي و نتوان مي
ثير تأ ،ها را ياري بخشند. در قسمت بعد درآمدي، شهرداري

تقسيط عوارض ساختماني بر كاهش نوسانات درآمد كل 
روش اين اساس و بر شهرداري اصفهان بررسي خواهد شد

تعيين  ميزان پايداري درآمد ناشي از تقسيط ،تحقيق
  شود.  مي

  
 روش تحقيق -2

تعيين پايداري ناشي از تقسيط در اين مقاله براي 
هاي آمار توصيفي، الگوهاي  از روش ،عوارض ساختماني

هاي آماري استفاده خواهد شد. براي  سنجي و آزمون اقتصاد
هاي ساختماني بر پايداري  تحليل تأثير تقسيط درآمد

. در اين استفاده شده است GARCH 1مدل ، از درآمدي
درآمدي يك بار براي حالت معمول  شاخص ناپايداري ،الگو

 12و بار ديگر براي حالتي كه درآمدهاي ساختماني به 
شود و  گردند، تخمين زده مي دوره (يك سال) تقسيط مي

  GARCHنتايج بررسي خواهند شد. علت استفاده از مدل
در اين است كه امكان تعيين شاخص ناپايداري درآمدي را 

                                                            
1- Generalized Auto Regressive Conditional 
Heteroskedasticity 
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. اين الگو آورد اهم ميدو حالت تقسيط و عدم تقسيط فر
شود. در  و معادله واريانس ميدله ميانگين شامل دو معا

تابعي است از درآمد  ،كنيم درآمد معادله ميانگين فرض مي
  :دوره قبل

ttt YY   110  
1tYو   tدرآمد دوره  در آن  كه    شامل درآمد

فرض  كه جزء خطا است tε. جملهشود مي tدوره قبل از 
طوري كه در  هكند ب واريانس ناهمساني را نقض مي

  . آورد هاي مختلف به مدل شوك وارد مي دوره
و  tvثير دو جزءتأ طبق اين فرض، جمله خطا تحت

th  است كهtv  داراي ميانگين صفر و انحراف معيار ثابت
ثير تأ نوساني است و تحت thبا توزيع نرمال است اما 

  گيرد. و مقدار واريانس دوره قبل قرار مي آنمقدار خطاي 

ttt h   

111
2

10   ttt hh   

به معادله واريانس  tεدر thگذاري  با جاي
شود. در  گفته مي GARCH(1,1)رسيم. به مدل باال  مي

به صورت  GARCH(q,p)حالت عمومي معادله سوم در 
  :شود زير نوشته مي

 
 

 
p

i

q

j
jtjitit hh

1 1

2
0   

الزم است آزمون  و  اما پيش از تخمين ضرايب 
. اين ها صورت گيرد براي داده GARCHواريانس همساني 

گيرد. در  صورت مي 2X و F هاي آمارهآزمون با استفاده از 
باشد  05/0رزش احتمال كمتر از صورتي كه مقدار ا

ها دچار  درصد بيان كرد كه داده 95اطمينان  توان با مي
(گجراتي،  اند شده ARCHهمساني از جنس  واريانس نا

ارائه  1در جدول شماره مذكور آزمون  نتيجه). 1377
توان گفت  كنيم مي طور كه مشاهده مي شود. همان مي

همساني ري اصفهان داراي مشكل واريانس نادرآمد شهردا
  . است ARCHاز نوع 

  
  همسانيآزمون واريانس نا - 1جدول 

  ارزش احتمال مقدار آماره  
  F 9 000/0آماره
  2X  5/16  000/0آماره 

 نگارنده)محاسبات منبع: (                   

  
درآمد شامل هاي مورد استفاده در اين تحقيق،  داده

 1374سال ت ماهانه از صوره عملكرد شهرداري اصفهان ب
. در قسمت بعد الگوي تحقيق، تخمين و باشد مي 1388تا 

ز آن مروري بر آماره توصيفي د اما پيش انشو نتايج ارائه مي
  خواهد شد.  ها و ويژگي آماره آنها داده

  
 هاي پژوهش يافته -3

هاي  مت، نتايج در دو قسمت ويژگيدر اين قس
عوارض  ت تقسيطها در حالت معمول و در حال آماري داده

تايج ن ،سپس در قسمت دوم ،دنشو ساختماني بررسي مي
  .دهيم تخمين الگوي تحقيق را ارائه مي

سازي درآمد  تأثير تقسيط عوارض بر هموار - 1- 3
 ها شهرداري

هاي ساختماني شهرداري اصفهان براي  تاكنون درآمد
ه ها ب مورد بررسي قرار گرفته و داده 1388تا  1374دوره 

ها از اولين ماه سال  داده اند. استفاده شدهصورت ماهانه 
؛ 1بودنددر دسترس  1388تا نهمين ماه سال  1374

ه برداري فراهم آمد و امكان بررسي درآمد شهبنابراين 
و  ه صورت ماهانه نبوددليل اينكه اطالعات براي سال اول ب
اده از روش با استف ،براي كل دوره وجود داشته است

                                                            
ريزي و پژوهش شهرداري اصفهان دريافت  اين اطالعات از معاونت برنامه -1

  شده است. 
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درآمد هر ماه از كل  ميانگين نسبت سازي با محاسبه شبيه
  اند. ره اول تبديل به ماهانه شدههاي دو درآمد، داده
نوسانات  ،هاي ساختماني شهرداري اصفهان درآمد

و از آنجا  ساختماني دارند هاي غير زيادي نسبت به درآمد
ديف عوارض ها از ر ه سهم بسياري از درآمد كل شهرداريك

هاي  فراواني در كل درآمدساختماني است باعث نوسانات 
طور  هشود كه ب شهرداري اصفهان مي ها خصوصاً شهرداري

هاي اين شهرداري  كل درآمد درصد از 80متوسط حدود 

كند (اكبري،  عوارض ساختماني ايجاد ميمدهاي را درآ
   ).1390 ،يارمحمديان

ساختماني  غير ساختماني،انحراف معيار درآمد  2جدول 
ساختماني  غير هاي دهد. انحراف معيار درآمد و كل را نشان مي

ميليارد  92و كل درآمدها  59هاي ساختماني  ، درآمد38
يل باال بودن دله . انحراف معيار درآمد كل بشود ريال مي

هاي ساختماني آنچنان بزرگ است كه  انحراف معيار درآمد
.است 80ش از ميانگين درآمد در سال مقدار انحراف معيار، بي

  
  انحراف معيار (ميليارد ريال)  - 2جدول 

  كل  ساختماني غير ساختماني  
  92  59  38  انحراف معيار

  (محاسبات نگارنده): منبع      
  

ها و  پراكندگيدهد چه ميزان از  نشان مي 3 جدول
هاي  هاي ساختماني و درآمد درآمد كل را درآمد نوسانات

درصد از  40دهند. حدود  تشكيل ميساختماني  غير

هاي غيرساختماني  مدنوسانات در درآمد كل ناشي از درآ
درصد از نوسانات ناشي از  60در حالي كه حدود  ،است
  هاي ساختماني است. مددرآ

  
  ها  سهم نوسانات درآمد ساختماني و غيرساختماني در توضيح دادن انحراف معيار كل درآمد - 3جدول 

  

  كل  ساختماني  غير ساختماني  
  %100 %60 %40 نسبت انحراف معيار

 (محاسبات نگارنده): منبع             

 

  

دو دوره با نوسان منفي در  شهرداري اصفهان در
و  1376هاي  يكي سال .هاي ساختماني مواجه شد درآمد
ركود بازار مسكن با  ه دليلو در دوره بعدي كه ب 1377

و  1387هاي  در سال شدكاهش شديد درآمدي مواجه 
  . بود 1388

طي چندين  1377تا نهمين ماه  1376ال در س
هاي ساختماني شهرداري  درپي، درآمد دوره و به صورت پي

مواجه شدند. اگرچه اصفهان با نوسانات شديد و كاهش 
ها با رشد بسيار پايين رخ داد اما نوسانات  كاهش درآمد

. بيانگر اين واقعيت است 1 . نمودارندبسيار شديد بود
اند و خطوط  گر درآمد ساختمانيخطوط ممتد بيان

ني در حالت تقسيط براي چين مقدار درآمد ساختما خط
  . دهند ماه را نشان مي 12
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(نمودار پررنگ  1377تا آذر  1376ن درآمد ساختماني شهرداري اصفهان در حالت معمول و تقسيط شده از فروردي - 1نمودار 

  باشد) چين در حالت تقسيط شده مي نشانگر حالت معمول و نمودار خط
  

  )نگارندههاي  يافته: (منبع
  

 1387هاي  ركود درآمدي مربوط به سالدوره بعدي 
هاي  روند درآمد 2نمودار شود كه در  مي 1388و 

طور ماهانه از ابتداي سال  هفهان بساختماني شهرداري اص
طور  ترسيم شده است. همان 1388تا نهمين ماه  1377

ي در اين دوره، هاي ساختمان مدشود درآ كه مشاهده مي
هاي  هاي مداوم كه طي ماه هم داراي نوسان و هم كاهش

هاي  هش در سالباشند و اين كا اق افتاده، ميسال اتف
  آينده نيز ادامه داشته است. 

  
  

  
(نمودار  1388تا آذر  1387درآمد ساختماني شهرداري اصفهان در حالت معمول و تقسيط شده از فروردين  - 2نمودار 

  )استدر حالت تقسيط شده چين  پررنگ نشانگر حالت معمول و نمودار خط
  

  )نگارندههاي  يافته: (منبع 

   
هاي ساختماني درآمد 2و  1هاي  هاي نمودار منحني

براي دو دوره همراه با نوسان ركود را براي شهرداري 
حقيقت  ،چين اصفهان ترسيم نموده اما منحني نقطه

هاي  تقسيط درآمد كند و آن تأثير ديگري را بيان مي
 هاي ساختماني، است. در صورتي كه درآمدساختماني 

كنيم كه نوسانات  مشاهده مي دنسال تقسيط شو براي يك 
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هاي درآمد ساختماني  يابند و كاهش به شدت كاهش مي
رداري را با كاهش درآمد شه ،صورت همواره با وقفه و ب
سيط در صورتي كه دوره . در شرايط تقسازند مواجه مي
ساختماني  مدت باشد، شهرداري با كاهش درآمد ركود كوتاه

از  شمواجه نخواهد شد اما در صورتي كه دوره ركود بي

دوره تقسيط باشد (بيش از يك سال) شهرداري با وقفه و 
  . بودصورت هموار با كاهش درآمد مواجه خواهد ه ب

ي بر نوسانات كل درآمد ر تقسيط درآمد ساختمانثيتأ
براي دو دوره ركودي و نوساني  4 و 3هاي  در نمودار

  .مشخص شده است
  

    
  1377تا آذر  1376كل درآمد شهرداري اصفهان در حالت معمول و حالت تقسيط درآمد ساختماني، از فروردين  - 3نمودار 

  چين در حالت تقسيط شده است) خط(نمودار پررنگ نشانگر حالت معمول و نمودار 
  

  )نگارندههاي  يافته: (منبع
  

  
  1388تا آذر  1387كل درآمد شهرداري اصفهان در حالت معمول و حالت تقسيط درآمد ساختماني، از فروردين  - 4نمودار 

  )استچين در حالت تقسيط شده  (نمودار پررنگ نشانگر حالت معمول و نمودار خط
  

  نگارنده)هاي  يافته(: منبع



 111ــــــــــــناصر يارمحمديان  ــاهللا اكبري،  محاسبه ميزان پايداري درآمد شهرداري در صورت تقسيط عوارض ساختماني .../ نعمت

 

 
 

منحني خط چين بيانگر كل  4 و 3در نمودارهاي 
درآمد ساختماني فقط  درآمد شهرداري در حالتي است كه

ماه) تقسيط شده و منحني ممتد،  12سال (براي يك 
شهرداري بدون وجود تقسيط است. رآمد بيانگر كل د

هاي  مددرآمدي در درآتقسيط  شود مي طور كه مشاهده همان
 هاي شهرداري شدن كل درآمد ساختماني موجب هموارتر

عالوه بر اين، تقسيط  .اين دو دوره نوساني شده است در
درآمد شهرداري  درآمدهاي ساختماني، دامنه نوسانات كل

ين در چ است. دامنه نوسانات با خطوط خط را محدود كرده
  مشخص شده است.  4و  3نمودار 
  
 يج برآورد الگوي تحقيقنتا - 2- 3

براي تخمين شدت ناپايداري درآمدي در دو حالت 
از الگوي  ،تقسيط و عدم تقسيط عوارض ساختماني

GARCH(1,1) با معيار  1و  1هاي  استفاده شده و وقفه  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهد تمام ضرايب غير از ضريب  الگوي اول نشان مي
ر معنادا ،آخر كه مربوط به واريانس با وقفه مدل است

در اند. همچنين نتايج تخمين در حالت تقسيط شده
  

. اين الگو با استفاده از  است گرديدهتعيين  1آكاييك
هاي مورد  تخمين زده شده است. داده Eviews7افزار  نرم

درآمد ماهانه شهرداري اصفهان از  ،استفاده در اين تخمين
. گيرد دربرميرا  1388تا نهمين ماه  1374ه سال اولين ما

هاي كل درآمد  يك بار تخمين با استفاده از دادهابتدا 
هاي  اصفهان صورت گرفت، سپس درآمدشهرداري 

و پس از تقسيط يك  ساختماني از درآمد كل جدا شد
مطرح هاي شهرداري  براي كل درآمد تخمين ديگري ،ساله

نشان از  ،. الزم به ذكر است نتيجه آزمون ماناييگرديد
الني دليل طوه دهد كه ب ها مي جمعي در داده وجود هم

  نظر شده است.  شدن مقاله از آوردن آن صرف
 GARCH(1,1)كه برخي از ضرايب مدل  دليل اينه ب

نمايي استفاده  GARCH(1,1)برآورد شده از مدل منفي 
گرديده است. نتايج تخمين معادله اصلي و معادله 

  قابل مشاهده است.  5و  4واريانس، در جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  

اند كه با استفاده از مقدار ارزش  ارائه شده 5جدول 
  .ايب معنادار هستندمشخص شده است تمام ضر ،احتمال

  

                                                            
1- Akaike Criteria  

   GARCH(1,1)نتايج تخمين الگوي-4جدول
 p valueارزش احتمال  مقدار ضريب ضريب

0 E106/3 00/0  
1 64/0  00/0  
0  68/0  00/0  
1  56/0  00/0  
1  41/0-  13/0  

 (محاسبات نگارنده): منبع    

   ساله 1در حالت تقسيط  GARCH(1,1)نتايج تخمين الگوي-5جدول
 p valueارزش احتمال   مقدار ضريب  ضريب

0 E98/5 039/0  
1 95/0  00/0  
0 7/22 00/0  
1 67/0  00/0  
1 51/0  00/0  

 (محاسبات نگارنده): منبع      
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شدت پايداري با برآورد و محاسبه  5در نمودار 
معادله واريانس براي دو حالت باال ترسيم شده است. 

شود شدت نوسانات و ناپايداري  طور كه مشاهده مي همان
بيشتر از  بسياردرآمد در حالتي كه تقسيط صورت نگرفته 

حالتي است كه براي يك سال تقسيط صورت گرفته است. 
شدن  پايدارشدن و تقسيط بيشتر موجب هموارتر  مسلماً

براي هر سال كه  دليل اينه شود. در اين الگو ب درآمدها مي
رود، برآورد الگو در  مشاهده از دست مي 12تقسيط، 

هاي تقسيط براي بيش از يك دوره تخمين را با  حالت
سازد، به همين دليل تقسيط براي يك  شكل مواجه ميم

   سال صورت گرفته است.

هاي نوساني تا  شود دوره طور كه مشاهده مي همان
معيار كم،  ه صورت تناوبي اما با انحرافب 81اوايل سال 
ها دچار  درآمد 81شوند. پس از آن در سال  تكرار مي

ماهه اول و آخر  3شده و اين نوع نوسانات در  نوسان شديد
و اوايل سال  86. در اواخر سال گردند مي تكرار 1385سال 

نيز نوسانات شديدي در درآمد شهرداري اصفهان  87
هاي  . با اين حال براي تمام اين دورهتخمين زده شده است

تر  ييرات در حالت تقسيط، بسيار محدودنوسان، تغ  پر
  د. نباش مي

  شاخص ناپايداري درآمدي در دو حالت معمول و تقسيط عوارض ساختماني - 5نمودار 
  

  نگارنده)هاي  يافته(: منبع 
  

تحديد نوسانات درآمدي از طريق تقسيط عوارض 
ساختماني از روش محاسبه انحراف معيار نيز قابل مشاهده 
است. انحراف معيار شاخص ناپايداري درآمدي براي حالت 

 6عدم تقسيط و تقسيط عوارض ساختماني، در جدول 
شود انحراف معيار در حالت  آورده شده است. مشاهده مي

واحد كاهش يافته است. البته  4به واحد  6/14معمول از 
دهد مقدار ميانگين نيز  محاسبه ميانگين شاخص نشان مي

به  5/17كه از مقدار  طوري با كاهش زيادي مواجه شده؛ به
دارد  اين كاهش، حقيقتي را بيان مياست. كاهش يافته  5

است.  1كه پايداري درآمد با ميانگين داراي رابطه مراوده
يش يابد يا به عبارتي انحراف معيار هرچه پايداري افزا

كاهش پيدا كند، ميانگين درآمد نيز كاهش خواهد يافت. 
به عبارت ديگر، هزينه كاهش نوسانات درآمدي به قيمت 

ها است. اين حقيقت را  كاهش در بازدهي شهرداري
توان با بررسي منحني توزيع مشاهدات براي دو حالت  مي

توزيع شاخص  6مودار مذكور، مورد تأكيد قرار داد. ن
پايداري در حالت معمول و در حالت تقسيط را نشان 

  دهد. مي
                                                            
1- Trade-off  
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  انحراف معيار و ميانگين در حالت معمول و تقسيط عوارض  - 6جدول 
  

  ناپايداري در حالت تقسيط ناپايداري در حالت معمول 
  4  6/14  انحراف معيار
  5  5/17  ميانگين

  (محاسبات نگارنده): منبع  
  

  
  

  توزيع ناپايداري درآمدي در دو حالت معمول و تقسيط عوارض ساختماني - 6 نمودار
  )هاي نگارنده يافته: (منبع  

  
توزيع در حالت  ،شود گونه كه مشاهده مي همان

تقسيط به سمت چپ كشيده شده و منحني آن به صورت 
در  .تر از توزيع در حالت معمولي است كشيدهاي و  قله

حالتي كه منحني سمت راست كه بيانگر توزيع در حالت 
تر اما به سمت راست  معمولي است داراي توزيعي پهن

بودن ميانگين در   بيانگر بيشترو تر است  كشيده شده
. بنابراين با تقسيط باشد ميايسه با حالت تقسيط مق

منحني توزيع اوليه  ،عوارض ساختمان براي يك سال
(سمت راست) تبديل به منحني توزيع سمت راست 

تر است اما با  تر و متراكم شود كه داراي شكلي كشيده مي
مسلماً هرچه ميزان تقسيط همراه شده و كمتري  بازدهي
شود  تر مي اي تر و قله توزيع جمعاشد، منحني تر ب طوالني

تا تبديل به يك خط راست شود اما با افزايش تقسيط، 

ميانگين آن كمتر شده و توزيع بيشتر به سمت چپ 
  شود.  كشيده مي

 KS1توان شاخص  يين طول دوره تقسيط ميبراي تع
شدت كاهش انحراف معيار را در  ،را تعريف كرد كه در آن

 KSدهد. شاخص  ن قرار ميقابل ميزان كاهش ميانگيم
ثير تقسيط بر شدت كاهش انحراف معيار و ند تأتوا مي

گيري كند. در صورتي كه اين  را اندازهميانگين درآمد 
است كه شدت  آنبه معناي  ،شاخص بيش از واحد باشد

كاهش انحراف معيار بيش از كاهش در ميانگين بوده و اگر 
هش بيشتر اين شاخص كمتر از واحد شود به معناي كا

ميانگين در مقابل كاهش انحراف معيار است. اين شاخص 
   :به اين صورت محاسبه مي شود

                                                            
1- Kurtosis- Skewness 
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انحراف معيار در حالت معمول و  و  كه در آن 
در حالت معمول و  ميانگين 2Mو  1M تقسيط و

اين شاخص  ،براي تقسيط يك سالهاند و  تقسيط عوارض
اين بنابر ؛كه بيش از واحد استبوده  007/1برابر با 

توان گفت تقسيط يك ساله باعث كاهش انحراف معيار  مي
توان  ميانگين شده است. اين نسبت را ميبيش از كاهش 

هاي تقسيط براي چندين سال نيز محاسبه كرد و  در حالت
  دست آورد. ه ا ببهترين دوره زماني براي تقسيط ر

  
  گيري بحث و نتيجه -4

دليل مخارج باالي ه له ناپايداري درآمدي بأمس
نه تنها در  ،ها در ارائه خدمات عمومي در شهر رداريشه

هاي  اي است كه دولت ألهايران بلكه در تمام دنيا مس
براي تخفيف اين  مين مالي و قانونيأهاي ت مركزي از شيوه

توانند  ها از دو شيوه مي اند. دولت مشكل اقدام كرده
يكي  :ها را در مقابله با ناپايداري حمايت كنند شهرداري

ها و ديگري،  هاي نقدي به شهرداري استفاده از ابزار كمك
  . دادن مجوزها و تكاليف قانوني به آنها

 طايدر اين مقاله ابتدا نظام حقوقي ايران از جنبه اع
ا ه هاي نقدي به شهرداري اختيارهاي مالياتي و پرداخت

قانوني براي  مورد بررسي قرار گرفت. سپس مجوزهاي
ات ايران مقابله با ناپايداري درآمدي در قوانين و مقرر

بررسي شدند. يكي از اين مجوزها، تقسيط عوارض 
به آن  1391ها بود كه در قانون بودجه سال  شهرداري

ثير تقسيط يك ساله عوارض أت همچنين. اشاره شده است
شهرداري اصفهان با استفاده از الگوي  يساختمان

GARCH(1,1)  .نمايي بر ناپايداري درآمدي برآورد شد
تقسيط درآمدي براي يك سال موجب  ندنتايج نشان داد

3مدي به كاهش شاخص ناپايداري درآ
اما اين  ،شود مي1

كاهش ناپايداري همراه با كاهش در بازدهي درآمد 
اين با استفاده از شاخص بوده است. بنابرشهرداري اصفهان 

KS، طور ه ثير تقسيط بر انحراف معيار و درآمد بشدت تأ
همزمان ديده شده است. نتايج نشان داد تقسيط عوارض 

 د،نميانگين بازدهي را كاهش ده كه آنساختماني بيش از 
شهرداري مدي آموجب كاهش شاخص ناپايداري در

  د.نشو مي
شود مطابق با قانون،  نهاد ميپيش ،بر اين اساس

سيط عوارض ساختماني براي تق اي به منظور نامه آيين
با  . ضمناًشودها تهيه و تنظيم شهر هاي كالن شهرداري

مبتني به  ،طور ذاتيه توجه به اينكه تقسيط درآمدي ب
تواند با قرار گرفتن در قانون  نمي ،چندين دوره زماني است

لي را سامان دهد؛ بنابراين با توجه مشك ،بودجه يك سال
تقسيط عوارض  مذكور براينامه  به اين كه آيين

الزم است در قانون  ،تهيه و تصويب نشده ،ها شهرداري
جرايي شود يا قانون مجزايي براي ا تنفيذبودجه سال آينده 

  .در دستور كار قرار گيردكردن آن 
ادهاي پژوهشي اين مطالعه، تعيين از جمله پيشنه

 تقسيط در چند سال بر نوسانات درآمدي شهرداريثير تأ
فقط  ،دليل محدوديت اطالعاته زيرا ب ؛شهرها است كالن

ك سال بر ناپايداري درآمدي بررسي تقسيط در ي
  بود. خواهد پذير امكان
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