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ABSTRACT 

 

Objective: Provide municipal expenses in countries with inefficient economic systems, weak tax 

systems and lack of citizen participation; inevitably, it is directed to unsustainable sources of 

revenue by municipalities. In the present study, the sources of sustainable income municipalities for 

urban development have been analyzed. 

Methods: The method of conducting descriptive-analytical research is survey; the present study 

was conducted in 4 main parts. In the first part, stable and unstable revenues of Tehran in the ten-

year period have been evaluated separately in urban areas. The results of this part of the research 

are evidence of severe instability of Tehran Municipality revenues. In the second part, the role of 

financing factors was examined. 

Results: The results showed that the principle of adequacy with a weight number of 0.155 and the 

principle of independence with an average weight of 0.506 are the most important financing criteria 

of Tehran Municipality and the principle of saving and sustainability have the least weight and they 

are in the last ranks. In the third section, the most important criteria for financing the municipality 

of Tehran were evaluated. Based on the opinions of experts, the criteria for tolls on buildings and 

lands (0.2101) and tolls on real estate (0.1845) are the most important criteria for municipal 

financing. Official documents and tolls for communications and transportation were the last to be 

financed. In the fourth part of the study, the impact of municipal revenue structure on the process of 

sustainable urban development is measured. 

Conclusion: The obtained results show a favorable pattern of financial security of the city. This 

means that the municipality of Tehran must plan and implement policy in the structure of its 

revenue system to take into account the principle of justice, the principle of saving, the principle of 

income adequacy and the principle of local independence. 
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  چکیده

رکت و نبود مشا فیضع یتایناکارآمد، نظام مال یاقتصاد ستمیبا س ییکشورها های شهرداری درتأمین هزینهتبیین موضوع: 

منابع  لیلبه تح زیر نحاض قیقگردد. در تح یم تیهدا هایشهردار یاز سو یدرآمد داریمنابع ناپا یشهروندان؛ به ناچار به سو
 پرداخته شده است. یها در جهت توسعه شهر یشهردار داریدرآمد پا نیتام

نجام گرفت در ا یبخش اصل 4باشد؛ پژوهش حاضر در  یم یشیمایاز نوع پ یلتحلی – یفیتوص قیروش انجام تحق روش:

 نیا جیه نتاقرار گرفت یابیرزامورد  یمناطق شهر کیشهر تهران در دوره ده ساله به تفک داریو ناپا داریپا یبخش اول درآمدها

 نیعوامل تام نقش یرس. در بخش دوم به برباشد¬یتهران م شهرداریدرآمدهای  دیشد دارییبر ناپا یگواه قیبخش از تحق
 پرداخته شد یمال

 نیمهمتر 1506/0 یوزن نیانگیو اصل استقالل با م 155/0 یبا عدد وزن تینشان داد که اصل کفا یافته ها ها:یافته

اده ود اختصاص دخا به وزن ر نیکمتر یداریو پا ییو اصل صرفه جو ندیآ یتهران بحساب م یشهردار یمال نیتام یارهایمع
خته شد تهران پردا یهردارش یمال نیتام یارهایمع نیمهمتر یابی. در بخش سوم به ارزرندیگ یآخر قرار م یاند و در رده ها

(  1845/0) رمنقولیغ یها یی( و عوارض بر دارا2101/0) یعوارض بر ساختمان و اراض اریبراساس نظرات کارشناسان مع
مل رتباطات و حوارض او ع یعوارض بر اسناد رسم یارهایو مع ندیآ یحساب مه ب یشهردار یمال نیتام یارهایمع نیمهمتر

 داریسعه پاتو بر روند هرداریســاختار درآمدی ش ریقرار گرفتند. در بخش چهارم پژوهش تأث یمال نیو نقل در مرتبه آخر تام
 شده است.   دهیشهری سنج

 یکـه شهردار یمعنـ نیباشـد. بـد یشـهردای مـ یمـال نیبه دست آمده  نشان دهنده الگوی مطلوب تـأم جینتا :نتایج

، یجوی اصل صرفه ،صل عدالتاکـه  ـدینما گذاریاسـتیو س زیریبرنامه ایدر ساختار نظام درآمدی خود به گونه دیتهران با
 .ردیدر نظر گرا  یاستقالل محل اصلو  درآمد تیکفا اصل

 .شهر تهران یشهردار ،یتوسعه شهر دار،یدرآمد پا :هاکلیدواژه
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 مقدمه

است  افتهی شیی افزابا توجه به گسترش مناطق کالنشهری، تقاضا برای انواع کاالها و خدمات شهر یجوامع کنون در
ن درآمـدها ایـ هک ایگونهشهری است. ب داریو پا یکاف یخود مستلزم برخورداری از منابع مال ازها،ین نیبه ا ییو پاسخگو

اشـت، در مفهـوم دتوجـه  دیـامختل نسازند. ب زیشهری را ن داریوسعه پات ندو استمرار، رو نانیعالوه بر برخورداری از اطم
شـوند کـه  لیصـای تحونهگهدرآمدها ب دیبا یبرای شهر کسب درآمد کرد. بلکه م یاز هر منبع توانینم داریپا ییدرآمدزا
 یه تنگـاتنگکـه رابطـ دمشاهده کر توانیرو، م نی. از اابدیدر شهر کاهش ن یزندگ تیفینشده و ک مالیپا ندگانیحقوق آ

یها از شـهردار یالمـ نیتوجه داشت که تـأم دیوجود دارد. با "شهری داریتوسعه پا"و  "درآمدهای شهری دارییپا" انیم
هروندان ظـام شـهر و شـخـود را از ن ازیدرآمد مورد ن دیشهری با انیسو متول کیبرخوردار است. از  یخاص هاییدگیچیپ
ری را بـا شـه داریوسعه پاحرکت شهر به سمت ت ندفرای که باشد ایگونههب دیمنبع درآمدی با گریکنند و از سوی د نیتأم

از  دیبایم یمنابع درآمد گر،ید انی. به بدیحفظ نما زیرا ن ندهیهای حال و آبرای نسل یخطر مواجه نساخته و فرصت زندگ
ورت گرفته ص ادییای زهشود، تالش یم هخواند یالبرخوردار باشد. به منظور مقابله با آنچه که شکاف م دارییخصلت پا

 شـدن حـادتر از تـا شـده متوقف بزرگ شهرهای به مهاجرت روند ای،توسعه منطقه هایاستیاعمال س قیاست تا از طر
ر د ینشهرنشی ای،همنطق توسعه گسترده هایوجود برغم انجام برنامه نیشود. با ا ریجلوگی بزرگ شهرهای در مشکالت

 جـادیا یراباشته باشند. د ادییز تموفقی اندنتوانسته مذکور هایروندی پرشتاب داشته و برنامه سعه،کشورهای در حال تو
س هـر . پـردیـگ یمختلـف انجـام مـ یهـا وهیمناسب است که به ش نهیهز یمتناسب بر مبنا یبه اتخاذ روش ازیدرآمد ن
کالن باشـد کـه  ایند خرد توا یها م نهیهز نیرا در برداشته و ا ییها نهیشود چون هز ینم یبه عنوان درآمد تلق یافتیدر

 درصد هر کدام متفاوت است.
فاقـد  و فیضـع یتایـمال یناکارآمـد، نظامهـا یاقتصـاد ستمیس یکه دارا رانیدرحال توسعه از جمله ا یدر کشورها 
مت سـعمـدتا بـه  اهیدرآمد شهردار نیتأم ستمیشهرها هستند، س هاینهیهز نیمشارکت شهروندان در تأم یهازمیمکان

در دهـه  هایارشـهرد ییفـاخودک اسـتیس یبعد از اجرا رانیامسأله در  نی. اشودیم دهیو ناسالم کش داریناپا یمنابع درآمد
 منـابع داریـپا یگـوبه ال یابیشهرها اتفاق افتاد. دست ریاز سا دتریدر شهر تهران شد ژهیکرد و به و داینمود پ شتریب 1360
 یگـذار هیان سـرمااست که امک یشهر یداریعوامل پا نیشهر، از مهم تر یو عمران یجار یها نهیهز نیتأم یبرا یمال

 شـرفتیمـران و پعدر  ینقـش مهمـ داریپا یدر واقع درآمدها کندیشهر را فراهم م یتوسعه ا یساخت ها ریدر نظام ز
بـودن  اردیـبلکـه پا کندیم یو شهرباز یتوسعه شهردار یزیربالقوه در جهت برنامه یهاافق نیمنطقه و همچن یاقتصاد

حاکم بر  کردیوو ر ستین یقانون مستثن نیتهران از ا یدارند. شهردار قرار تیمطلوب بودن آن در اولو ایو  یمنابع درآمد
از  شـتریر چـه به گرفتن هو فاصل داریپا یبه جهت اتکا به درآمدها دیو اصالح منابع موجود با دیبه منابع جد افتنیدست 
 اندازچشـمکی جـادیموجـب ا ادر شهره داریپا یدرآمدها زانیم قیو شناخت دق ینیبشیحرکت کند. پ داریناپا یدرآمدها

موجب  تیو درنها خواهد شد یشورا و شهردار یعنی یامور شهر یمتول یهادر سازمان کیمطلوب در حوزه تفکر استراتژ
 شهروندان خواهد شد. یمندتیو رضا یزندگ تیفیک شیسطح ارائه خدمات و افزا شیافزا
و فاقـد  فیضـع یاتیـمال یهـاناکارآمـد، نظام یاقتصـاد ستمیس یکه دارا رانیدرحال توسعه از جمله ا یکشورها در
عمـدتا بـه سـمت  هایدرآمد شهردار نیتأم ستمیشهرها هستند، س یهانهیهز نیمشارکت شهروندان در تأم یهازمیمکان

در دهـه  هایشـهردار ییخودکفا استیس یبعد از اجرا رانیا درمسأله  نی. اشودیم دهیو ناسالم کش داریناپا یمنابع درآمد
شهرها اتفـاق افتـاد. هـم اکنـون، دو چـالش عمـده  ریاز سا دتریدر شهر تهران شد ژهیکرد و به و داینمود پ شتریب 1360
 یابیدر دست یشهردار قینظام و عدم توف نیو ناسالم بودن ا داریتهران عبارت است از  ناپا یدرآمد شهردار نیتأم ستمیس



                 18، پیاپی 1، شمارۀ 8، دورۀ 1400دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                             28

 

سـاختار  نیرو الزم است تا ا نی. از ایشهر یهارساختیاحداث ز نیسنگ یهانهیهز نیتأم یبرا یو پول یمال یبه بازارها
 اصالح گردد. 

ناسب م هایرساختیزرشد و توسعه  ازمندیکشور ن تختیپاشهر و  نتریتیشهر تهران به عنوان پرجمع گر،ید یسو از
ء و احـداث ست. اجراا یبزرگ شهر های پروژه یو اجرا برداری است که الزمه تحقّق رشد و توسعه، بهره یهی. بدباشدیم

 یبـرا تهـران یرشـهردا ای از تـوان بودجـه شیاست که بـ یاگسترده یبزرگ مستلزم استفاده از منابع مال های پروژه
 است.  ها نهیپوشش تمام هز
 یردارد. اگـر شـهبه شـهروندان دار یدر خدمات شهر یعمده ا ریاست که تاث یاز امور ی هادرآمد در شهردار کسب

رچنـد کـه منـابع کنند. ه و اداره جادیدر شهر ا یضرور ساتیبدست آورد، نخواهد توانست تاس داریو پا ینتواند درآمد کاف
در  یداریپا .ستندیر نبرخوردا داریپا یدرآمدها اتیاز خصوص اقابل حصول است اما همه آنه ها به صورت  یشهردار یمال

شهر را  یفیک طیرارآمدها شد نیحصول ا ایبرخوردار باشند ثان یاقالم از استمرار نسب نیدرآمدها مستلزم آن است که اوال ا
مـنن و بـدون و مط داریپا یدرآمدها نیتام دیجد یبه روش ها یابیرو دست نیقرار ندهند. از ا بیو تخر دیدر معرض تهد
ه و بـه توسـع دنیسـرعت بخشـ ،یجامعه شهر تیدر رضا یموثر ارینقش بس یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیتبعات ناگوار س
 مطلوب شهرها خواهند داشت.  تیریمد تیو نها  یشهر ای عمران محدوده

سب کمده بر عشهرداریهای کشور بطور  یمال نیتأم استیکه س رسدیبنظر م نگونهیا کلی بندی جمع کی در
 نی. از اشودیم انگاشته دهیاداز ابعاد گوناگون ن یمال نیتأم وهیش نیا امدهاییاستوار است و اغلب، پ شتریدرآمدهای ب
 شودیکه مطرح م یسوال انیم نی. اما در اباشدیبازنگری م ازمندیشهرداریها ن یمال نیاذعان داشت نحوه تأم دیروست که با

قررات مو  نیوانبات قثبا توجه به  زیحداقل مخارج شهر از سوی شهرداری و ن نیآن است که با توجه به ضرورت تأم
 الزمهای -هنیتا زم ه شودشهرداری در نظر گرفت یمال نیبه عنوان الگوی مناسب تأم تواندیم ییشهری موجود، چه الگو

 فراهم آورد؟ زیتوسعه شهر را ن دارییبر پا

  نظریۀ پیشین

 و تغییـرات و کشـور اقتصادی کالن نظام قالب در شهرداری درآمدی نظام از مشخص تعریف گذشته نبود دهه در سه
 و بـانی نظـریم بـه توجـهبـی ، شهرداریها خوداتکایی و خودکفایی سیاست اجرای و طرح پی، در پی و مداخالت موردی

داده اسـت.  قـرار یناپایدار وضعیت در را کشور کالنشهرهای شهرداریهای درآمدی ساختار بخش، این بر حاکم هایتجربه
 توسعه پایدار اصول اب مغایر اساس از بلکه میشود منجر شهرسازی و معماری بیشتر چه هر ابتذال به تنها نه شرایطی چنین

 .میباشد شهری
میدارند.  بیان لیما تمرکز عدم خصوص به تمرکززدایی سیاست اتخاذ برای را متعددی دالیل صاحبنظران، رو همین از

 رقابـت ایجـاد ینهمچنـ و محلی نهادهای کارایی وری،بهره ارتقای پاسخگویی، افزایش محلی، اولویتهای پاسخگویی به

 محلی مالیات های خذا آنها است. همچنین دالیل این جمله از خالقیت و نوآوری بروز برای قلمروهای مدیریتی بین سالم

 قائـل شـر  دو یـاتیمال محلی مالیات برای و نموده معرفی شهری مدیریت برای مالی های تأمینشیوه بهترین از یکی را
 :هستند
 .سازد مشخص را آن پایه و نرخ محلی مقام -

 .دارد نگه خود مقاصد برای را آن از حاصل عواید محلی مقام -

 :باشد اربرخورد زیر ویژگیهای از بایدمی مطلوب ساختار به نیل جهت شهرداریها درآمد کلی، بندیجمع یک در

 .باشد عادالنه باید شده وضع عوارض بار توزیع -
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 .کند ایجاد اقتصادی تصمیمات برای را مزاحمت حداقل که شود انتخاب ایبگونه عوارض -

 .نماید کمک گذاریسرمایه مانند اقتصادی اهداف سایر به -

 .دنمای تسهیل اقتصادی رشد و تثبیت اهداف به حصول برای را مالی سیاستهای از استفاده راههای -

 .باشد روشن و شفاف -

 .باشد حداقلی بصورت میباید مالیات و عوارض دریافت و اداره هزینه -

 یالمـامـور  ایهـسـتمیس کـا،یو امر ییدر کشـورهای اروپـا کنند،یم انیدر مطالعات خود ب یکارشناسان خارج یبرخ
 داریـمـد پا. مبنـای درآاندجای گرفته یآنها در ساختارهای اداری به طرز مناسب هایشهیگرفته و ر شکلی به خوب یعموم
 جـادیمنجر بـه ا و در کنار همد نی. ارندیگیمیکارا پ ییجابجا هایستمیس زیروند را ن نیا و بوده یاتیدرآمد مال ها،ستمیس
ز بخـش عمـدهای ا زهامـرو .شـودیقلمداد م داریشده که در زمره درآمدهای پا یمحل هایدرصد درآمد حکومت 80 باًیتقر

اهش کـسـتقالل و ا عـدمی مـال نیبه نظام مناسـب تـأم دنیمانع در عدم رس نیباورند، مهمتر نیبر ا یکارشناسان خارج
د از سـال )بعـ ریـاخ شـهرداری در سـالهای ی. آنها محدود ساختن استقالل مـالباشدیم ریدر چند سال اخ یمحل اراتیاخت
 اداری و یسـایس رانیمد آنها عدم توجه نیاند. همچنشهرداری دانسته یمال نینظام تأم دیمشکالت جد گری( را از د2000
 .دانندیم یدرآمدهای محل دارییدر ناپا یمشکل اصل کی یمال نینظری تأم اتیبه ادب

شـهری( منتشـر  هیا)مالمخارج شهرداریه یمال نیرا برای تأم ییراهنما(، 2009) برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد
، الگـوی در اقتصـاد یمحل های شهری، نقش حکومت هیمال تیهمچون وضع یساخته که در بخش آن موضوعات مختلف

هـا را داریخارج شهرم نیتأم یراهکار اصل و قرار داده است یمخارج آن را مورد بررس یمال نیو تأم یحکومت محل دیمف
 نموده است  انیب ریخوب را به شرح ز یمحل تایمال کی هاییژگیدانسته و و یمحل اتیاخذ مال
 پایـه از مهمـی بخـش دندا دست از بدون بتواند محلی حکومت که معنا باشد. بدین ثابت نسبتاً بایدمی مالیاتی پایه -

 .دهد تغییر را آن مالیاتی، نرخ

بـه  نیز مالیاتی درآمد ابدیمی افزایش مخارج که همانگونه باشد. کافی محل نیازهای برآوردن برای باید مالیاتی درآمد -
 .باشد بینیپیش قابل و پایدار نسبتاً و یابدمی افزایش زمان مرور

 .باشد آسان و هزینهکم یدبامی آن باشد ؛اجرای عادالنه باید مالیاتی پایه باش؛  شفاف و آشکار بایدمی مالیاتی پایه

 محلـی، اسـتقالل داری،پای و کفایت جوابگویی، عدالت، اقتصادی، کارایی از باید مناسب مالیاتی ساختار دیگر، سوی از

 .باشد برخوردار تشخیص و آوریجمع برای هزینه حداقل و سهولت دریافت
 در خارجی، و اخلید نظرانصاحب سوی از شهرها مالی تأمین نظام با رابطه در مختلف هایدیدگاه اجمالی طرح از پس

 .است شده بیان اآنه توسط شده یاد نکات ترینمهم و تلخیص کارشناسان این نظرات آن در که شده طراحی ادامه جدولی

 های مختلف در رابطه با تامین مالی شهرها از سوی صاحب نظراندیدگاه -1جدول 

 داخلی کارشناسان خارجی کارشناسان

 :شهرها مالی تأمین مشکالت

 سـتسیا انحراف بر آنها تأثیر و جو رانت های گروه وجود -

 شهر های عمومی

 در مانع مهمترین محلی اختیارات کاهش و استقالل عدم -

 مالی تأمین مناسب نظام دستیابی به

 ینتأم نظری ادبیات به اداری و سیاسی مدیران توجه عدم -

 محلی درآمدهای ناپایداری در اساسی مالی، مشکلی

 :کشور هایشهرداری مشکالت مهمترین

 اقتصـادی ظرفیـت بـر شهرداری درآمدی ساختار نبودن مبتنی -

 شهر

 رانتی درآمدهای بر شهرداری درآمدی ساختار اتکای -

 رد شـهرداریها مـدیریتی جایگـاه و درآمـدی منابع تعریف عدم -
 کشور

 مبانی به توجه بدون ایران در ها شهرداری درآمدی نظام طراحی -
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 محلی نظری مالیه

 ناپایدار مالی منابع بر کشور شهرداریهای اتکای -

 :راهکارها

 گیـری شـکل گـرو در مطلـوب شهری مالیه نظام تحقق -

 حکمروایـی قـوانین و شـهر سیاسـی از نهادهـای ساختاری

 محلی

 وجـود نیازمنـد شـهرداری در مناسب مالیه از برخورداری -

 الزم کاردانی و متناسب تحصیالت شهرداری با

 ایمالیاته دریافت افزایش در مهم عامل شهر اقتصاد رشد -

 محلی

 شهرداری در مالی های شاخص عملکرد و کارایی افزایش -

 اتمالیـ دریافت در محلی مقامات اختیارات دلیل افزایش به

 یاقتصاد توجیه با مالیاتی هایپایه از و استفاده محلی
 یشب در محلی های مالیات نوع مهمترین دارایی بر مالیات -

 در کشورهای در آن برقراری ضرورت و جهان کشور 130 از
 توسعه حال

 و ارآشـک ثابـت، نسـبتاً مالیـاتی پایه با مالیات وضع لزوم -
 شفاف،

 فزایشا در مهم عاملی آسان، و کم اجرایی هزینه با عادالنه،

 شهری درآمدهای

 افـزایش بـا متناسـب مالیاتی های درآمد تدریجی افزایش -
 شهروندان روزافزون نیازهای تأمین مخارج جهت

 :راهکارها

 پایدار درآمدی منابع و شهری مدیریت جایگاه تعریف -

 در غیرمتمرکـز هـای سیستم قالب در دولت مشارکت ضرورت -

 هامالی شهرداری تأمین

 و رسـانی خـدمات بـرای شهر اعتبارات و درآمدها ساخت نحوه -
 رشـد آهنـ  بـا متناسـب شـهری جمعیت برای ساختن امکانات

 شهری

 و وریبهـره ارتقـای محلی، هایاولویت به پاسخگویی افزایش -
 بـین سـالم رقابـت ایجـاد همچنـین و محلـی کـارایی نهادهـای

 خـاذات طریق از خالقیت و نوآوری بروز مدیریتی برای قلمروهای

 مالی تمرکز عدم سیاست

ایف وظـ انجام جهت مالیات دریافت طریق از شهرها مالی تأمین -
 ها دولت تثبیتی و توزیعی تخصیصی،

 قطریـ از شـهری هـایگذاریسرمایه برای الزم منابع دریافت -
 و اهـ دارایـی بـودن عمومی دلیل به شهروندان از دریافت مالیات

 نهاد شهرداری های بدهی

 گذاریهایاز سرمایه حاصل اجتماعی و خصوصی منافع تخصیص -

 دهندگان(مالی آن)مالیات تأمینکنندگان به شهری

 هـای ههزینـ کارایی، بر تأثیر کمترین با مالیات یا عوارض اخذ -

 اجتماعی عدالت نظر از مقبول و کم آن اداری دریافت

 هریش مدیریت برای مالی تأمین شیوه بهترین محلی مالیاتهای -

 محلی مقام توسط محلی مالیات پایه و نرخ تعیین -

 محلی مقامات به محلی مالیات از حاصل عواید اختصاص -

 پیشینۀ عملی 

اشاره  وارد زیروان به متمیقیقاتی که در زمینه موضوع مورد پژوهش در ایران و جهان انجام شده، مهمترین تح از
 نمود  

وی رو موانع پیش  هامدیریت توسعه پایدار شهری  چالش نقش شهرداری در( به بررسی 1389ادهمی و همکاران )
های ه چالشکمدی است ر درآدر ایران پرداختند. یکی از مهمترین موانع شهرداری ها، عدم دستیابی به منابع پایدا آن

 جدی را برای توسعۀ شهرها به وجود آورده است.
ه نظور توسعین مالی به متامین مالی پایدار شهر؛ چگونگی تام (، در مقاله خود تحت عنوان1390) ماجدو  ایشرزه
ای هرداری هشتوسط  نتایج تحلیل حاکی از آن است که بخش عمده ای از درآمدهای حاصلهپرداختند.  ار شهریپاید

 د. ی شونمکشور، با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتا از منابع ناپایدار کسب 
بـا  ید توسـعه شـهربـر رونـ یشهردار یمدساختار درآ ریتأث یبررس(، در مقاله خود تحت عنوان 1393) عظیمیو  قربانی

ن اسـت آاز  یحـاک محاسبات جینتاپرداختند.  مشهد یمطالعه مورد ؛یعامل لیو تحل یهمبستگ بیضر کیاستفاده از تکن
مـرتبط بـا  هـایینـه)هز یشهر داریتوسعه پا هایدرآمد و شاخص ریمتغ انیدرصد( م86.3) ییباال یکه رابطه و همبستگ

 ( وجود دارد. یشهر داریتوسعه پا
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ی شـهر داریوسعه پادر جهت ت یشهردار یدرآمدها نیتام یراهکارها (، در مقاله خود تحت عنوان1394) اخوانو  سوادی
دارد.  ه شـهروندانعمـده اى در ارائـه خـدمات شـهرى بـ ریکسب درآمد در شهردارى ها از امورى است که تاثپرداختند. 

 و اداره جـادیار شـهر را ضرورى د ساتیبه دست آورند، نخواهند توانست تاس داریپااگرشهردارى ها نتوانند درآمد کافى و 
 کنند. 
 یمنـابع مـال نیمو تـأ ینظـام درآمـد یدارسـازیپا یارائـه الگـو (، در مقاله خود تحت عنـوان1395)و همکاران  وثوقی
 پرداختند.  تهران( ی  شهرداری)مطالعه مورد هایشهردار
هر )مـورد مطالعـه  شـ هایشهردار داریپا یمنابع درآمدها یبررس(، در مقاله خود تحت عنوان 1396)و همکاران  حاجی لو

 39/25، حـدود 1383-93 یهاسـال یپژوهش نشان دادنـد کـه طـ نیا جینتاپرداختند.  (یشرق جانیشبستر استان آذربا
درصـد از  25/36( و یها و اراضـنسهم عوارض بر سـاختما درصد 30) یاز عوارض عموم ،یشهردار یدرصد از درآمدها

 شده است.  نیتأم یفروش اموال شهردار یعنیاعتبار؛  نیمنابع تأم ریسا
تحقـق  یدر راسـتا هایدر شـهردار یمـال نیتـأم یهـاچالش یبررس(، در مقاله خود تحت عنوان 1396) شکری نودهی

در  یالمـ نیتـأم نیونـ یو الگوها هایشهردار یدرآمدها نیتأممنابع ی پرداختند که در پایان اقتصاد مقاومت یهااستیس
 شده است. یمعرف هایشهردار
 نیتـام یدر راسـتا اردیها به کسب درآمد پا یالزام شهردار (، در مقاله خود تحت عنوان1397)و همکاران  حسنیموسوی
 پرداختند.  رانته 19منطقه  یمورد مطالعه  شهردار یبافت فرسوده شهر یو بهساز ینوساز یپروژه ها یمنابع مال

 داریپا یرآمدهاد شیها در افزا یشهردار یدر مقاله خود تحت عنوان راهکار (،1397)و همکاران  رضوی مجد
 یمنابع مال ردایپا یوه الگب یابیپژوهش نشان داد دست جینتای پرداختند. شهر یپروژه ها یمال نیبر تام دیبا تاک یشهر
در  یرگذا هیمان سراست که امکا یشهر یداریعوامل پا نیشهر، از مهم تر یو عمران یجار یها نهیهز نیتام یبرا

 کند.  یشهر را فراهم م یتوسعه ا یساخت ها رینظام ز
 داریبه درآمد پا یابیدست یهاها و مانعها، منبعروش یبررس(، در مقاله خود تحت عنوان 1398)و همکاران  پورقلی
 یبه درآمدها یابیدست یهاها و مانعها، منبعپژوهش روش نیدر اپرداختند  (هیاروم ی  شهرداری)مطالعه مورد یشهر
 د.شرائه نوع درآمدها ا نیا شیافزا یبرا ییشنهادهایشدند و پ ییشناسا هیاروم یدر شهردار داریپا

-بادهرداری زیدآزی منابع در آمدی شفرآیندهای پایدارساها و تحلیل استخراج روش( در پژوهش خود به 1398غضنفرپور و همکاران )

ی جدیدی ین طرح منابع درآمدابا انجام  بوده ونتایج طرح نشان داد شهرداری زیدآباد از تمامی ظرفیت های منابع درآمدی خود آگاه نسیرجان پرداختند. 
 برای این شهرداری حاصل شد.
موانع  سیدند کهاین نتیجه ر شهری و عوامل مؤثر بر آن پرداخته و به ( به بررسی توسعۀ پایدار2018یان و همکاران )

روی  های پیش چالش جدی بر سر راه توسعۀ شهرهای کشورهای در حال توسعه وجود دارد. چالش درآمدی از مهمترین
 شهرهای جهان است که آنها را با چالش جدی در دستیابی به توسعۀ پایدار مواجه کرده است.

 شناسی وشها و رداده

 یهامورد استفاده از نوع روش قیو روش تحق تیاست و از نظر ماه یحاضر از نظر هدف از نوع کاربرد قیتحق
 یهااست  روش شدهلیتشک یپژوهش از دو بخش اصل نیدر ا اتحاکم بر مطالع یروند کل. باشدمی یلیتحل - یفیتوص

از  یریگبا بهره یاشده است. درروش کتابخانهدادها به کار گرفته یآورجهت جمع ریز یو ابزارها یدانیو م یاکتابخانه
است. در روش  شدهیگردآور ازیموردن یدادها ینترنتیا یهاگاهیپا ها،نامهانیمربوطه، پا یهاسازمان یهاکتب، گزارش

 فیباهدف توص یفیابتدا از روش توص ق،یسؤاالت تحق یابتدا در راستا بیترتنیاشده است. بهاز پرسشنامه استفاده یدانیم
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شده به کار گرفته یلیآنچه هست و در مرحله بعد از روش تحل یعنیموردنظر  دهیپد یهایژگیو منظم و یواقع ،ینیع
و  هیتجز EXPERT CHOICE افزار نرم رییبکارگ زین AHPیسلسله مراتب لیبا استفاده از روش تحل تیدر نها .است
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و  .رفتیصورت پذ قیتحق یها افتهی لیتحل

 اندازه گیری متغیرها 

 
   نگارندگان(می)ترسمدل مفهومی پژوهش  -1شکل 

ی ع مـالکه از وض یندهندگااتیکه، مال یمعن نی. بدباشدیو عمودی م یمنظور از اصل عدالت، عدالت افق :اصل عدالت

 ها مالیات سهم از بیشتر بایدن کم درآمد افراد برای هامالیات سهم و بپردازند یکسان مالیات بایدمی برخوردارند، مشابهی
 باشد. پردرآمد افراد از درآمد

 ت شده توسطپرداخ اتیالکه متناسب با م بیترت نیمنجر شود. به ا ییبه بهبود کارا دیبایم یمحل اتیمال یی:اصل کارا

  شود. هیارا یاز سوی دولت محل زیآنها ن ازیمورد ن ساکنان، خدمات

ه، کـ یمعنـ نی. بـدارتبـا  دارد اتیـکنندگان مالخدمات به پرداخت کنندگانهیارا یدهبه مقوله حساب :تیاصل شفاف

 باشد. شفاف کامالً ستانیمالیات کار و ساز دیگر، سوی از و مالیات پرداخت زانیم

 یحلـم اتیـی مالهـانـرخ نیـیو ساکنان آنهـا در تع یدارد که دولتهای محل دینکته تأک نیبر ا ی:اصل استقالل محل

 .(ندینما یاتینرخ مال نییشورای شهر، اقدام به تع بیها با تصوشهرداری رانیآزادباشند. )در ا

 مبخش اعظـشد که بحدی با دینبا یمحل هایاتیآوری مالجمع نهیکه هز کندیم انینکته را ب نیا یی:جواصل صرفه

 ساکنان، غالب ایلتم که شود وضع چنان نباید محلی مالیات همچنین .دهد اختصاص خود به را مالیات از حاصل درآمد

 باشد. آن پرداخت به عدم

 کافیارند،دل انتظار مح یآن سطح از خدمات که اهال یمال نیبرای تأم دیبا اتیحاصل از مال دیعوا :درآمد تیاصل کفا

در  مالیـاتی پایـه یعنـی .باشد رانعطاف پذی مالیاتی پایه یا و بوده تعدیل قابل سهولت به میباید مالیات نرخ باشد. بنابراین
 شود. جلوگیری مالی مضیقه از تا یابد افزایش مخارج گسترش با همسو و شده حجیم زمان طی

دشواراست.  ،ردیرار نگمدت ق یروندهای نامساعد در طوالن ریکه تحت تأث ییهااتیآن دسته از مال افتنی :دارییاصل پا

 چراکـه ر باشـد.زم برخورداالمدت درآمد حاصل از آن از ثبات کرد که حداقل در کوتاه ییرا شناسا ییهااتیمال توانیاما م
 شود. یبه خدمات دولت محل یموجب عدم استمرار در دسترس تواندیم یثباتیب
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جـب از مو جیه بتـدرکشود  نییای تعگونههب دینبا اتیتوجه داشت که نرخ مال دیبا ی:اتیمال هیپا ییاصل عدم جابجا

 شد. واهندخ نقض آن ثبات و مالیاتی درآمد کفایت قواعد صورت این غیر در .شود مالیاتی پایه رفتن انیم

 وجودمالگوی  شهری در کشور ضروری است تیریمد طیبا توجه به شرا یی:اجرا رییامکانپذ ایبودن  یاتیعمل

 اجرا قابل رانیر ادشهری  تیریحداقل دارای چند صفت الگوی باال بوده و با توجه به شرا  اقتصادی حاکم بر مد
 ( باشد.ریپذ)امکان

 قلمرو پژوهش

و  35دقیقـه تـا  35 و 35دقیقه طول شـرقی و  33و  51دقیقه تا  4درجه و 51شهر تهران از لحاظ جغرافیایی در کالن
متر در  1100االخره بمرکز و  متر در 1200متر در شمال به  1700و ارتفاع آن از  دقیقه عرض شمالی واقع شده است 50

ابع، که به نام تهـران نفر )همراه با تو 11050000با جمعیت حدود ایران  شهر و پایتخت ینتربزرگ تهران .رسدجنوب می
ران در تهـران در کـل سـاختار اداری ایـ.اسـت  نفر در شهر تهـران 8011230, نفر( 15000000شود، بزرگ شناخته می

 . بخش شده است منطقه شهرداری 22متمرکز شده است. سطح شهر تهران به 

 
   نگارندگان(می)ترسشهر تهران در استان شهر  ییایقلمرو جغراف -2شکل 

 هایافته

 درآمدهای پایدار شررداری ترران
ی دهد. همانگونـه منشان  1398درآمدهای پایدار شهرداری تهران را به به تفکیک منبع درآمدی در سال  (2جدول )

صـاص داده ه خـود اخترا بکه در جدول مشاهده می شود، در بین درآمدهای ثابت و پایدار درآمد نوسازی  بیشترین سهم 
رض متعددنـد و . این عوامدهای پایدار در بر میگیردناشی از عوارض نیز سهم قابل توجهی را از درآ است. همچنین درآمد

عـوارض  آگهـی هـا، در میان آنها می توان به )عوارض بر پروانه های کسب و پیشه، عوارض سالیانه خودروها، عـوارض
ای سـاختمان، پروانه هـ پیشه وروان درمانی، عوارض نوسازی( به عنوان نمونه اشاره نمود. سایر عوارض ها مانند عوارض

 یند. ساب نمی آرقم درآمدی قابل مالحظه دارند ولی شامل عوارض پایدار به ح ارض مازاد تراکم و ... هرچندعو
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 درآمدها و منابع تأمین اعتبار و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی پایدار شهرداری )میلیون ریال( -2جدول 
درآمدهای پایدار

 م اعتبارات عمرانیسه سهم اعتبارات جاری مجموع نام فعالیت ردیف

 درآمد نوسازی 
)عوارض سالیانه خودروهای سواری)عوارض سالیانه اتومبیل 
)بهای خدمات)مدیریت پسماند واحدهای تجاری و اداری 
 خدمات)مدیریت پسماند واحدهای مسکونی(بهای 
ران(ویشه عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه)عوارض پ 
عوارض آگهی های تبلیغاتی و تابلو 
 مستمرسایر درآمد های 
)عوارض سالیانه خودروهای سواری)عوارض وانت بار 
عوارض پیشه وران موسسات درمانی 
عوارض بر اماکن عمومی 
عوارض بهای خدمات پیشه ور 
عوارض بهای خدمات نوسازی 
عوارض آگهی های تبلیغاتی و تابلو 

 جمع

 

 
 پایدار شهرداری )میلیون ریال(درآمدها و منابع تأمین اعتبار و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی  -3شکل 

 درآمدهای ناپایدار شررداری ترران

شـوند کـه بـا درآمدهای ناپایدار، درآمدهایی هستند که به طور مقطعی و براساس فعالیتهای خاص، نصیب شهرداری مـی
دار در ایـن بخـش از پـژوهش بـه بررسـی درآمـدهای ناپایـ د.حذف آن فعالیت، این درآمد مکتسبه نیز حذف خواهـد شـ

که عوارض بر مازاد تراکم مهمتـرین  شهرداری تهران پرداخته شده است. نتایج حاصل از جدول و نمودار بیانگر این است
ترین منبع درآمدی بـرای مـدیریت و نگهـداری شـهرها از در سال های اخیر عمدهمنبع درآمدی ناپایدار بحساب می آید. 

تقـارن زمـانی . ندگی شهروندان را به شکل جدی مختل کـرده اسـتمحل تخلفات و جریمه هایی تأمین شده است که ز
این جریمه به شـکلی . ها از دولت به هیچ وجه تصادفی نیستفروشی در شهرها و استقالل مالی شهرداریگسترش تراکم

بط تعیین شده است که برای شهرداری دقیقا کارکرد درآمدی داشته باشد، از سوی دیگر بـرای مـالکی کـه بخواهـد ضـوا
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را زیر پا بگذارد، این جریمه نه تنها کـارکرد بازدارنـدگی نـدارد، ...( مساحت اشغال شده، ارتفاع، تعداد طبقات و)شهرداری 
بر این اساس تخطی . بلکه با پرداخت جریمه، شخص متخلف می تواند از سود حاصل از این نوع ساخت و ساز منتفع شود

 .ها متضمن سود کالنـی اسـتبرای شخص حقیقی مالک و هم برای شهرداریسازنده و مالک از ضوابط شهرسازی، هم 
اگر از منظر منافع عموم شهروندان این مسنله مورد مالحظه قرار گیرد، روشن است که این توافق دو سویه چه بالیی بـر 

بـرای سـکونت  سر فضاهای شهری طی دهه های اخیر آورده است و کالنشهری مانند تهران را در بسـیاری از نقـا  آن
طبقه که همسایگان دائما بر سر جـای پـارو و  6-5متری با انبوه ساختمانهای  5ساخته است. کوچه های باریک  دشوار

 .دیگر مسائل با یکدیگر درگیر می شوند برای هیچ یک از ساکنان کالنشهرها منظره غریبی نیست

رار قـیها در آن موقعیت متعارضـی اسـت کـه شـهردار می توان گفت علت العلل تمام این نابسامانی در فضاهای شهری 
بـرای  شود ایـن سـازمانفان در ازای کسب درآمد. این موقعیت متعارض سبب میلگرفته اند؛ چشم پوشی از خطای متخ

بـرای  ایـن تخلـف کسب درآمد، اقدامی خالف منافع عمومی شهروندان انجام دهد و از سوی دیگر بـا درآمـد نهفتـه در
 د.لب می باشد. نتایج حاصل در جدول زیر موید این مطدهاد را به سمت انجام این تخلف سوق میشهرداری، افر

 درآمدها و منابع تأمین اعتبار و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی ناپایدار شهرداری )میلیون ریال( -3جدول 

درآمدهای ناپایدار
 عمرانی سرم اعتبارات سرم اعتبارات جاری مجموع نام فعالیت ردیف

 عوارض بر مازاد تراکم 
درآمد حاصل از تغییر کاربری 
)عوارض بر پروانه های ساختمانی )پذیره 
 عوارض حذف پارکین 
)عوارض بر پروانه های ساختمانی)زیربنا 
حمل و نقل ریلی_قطار شهری 
 آتش نشانی(_طبقه به باال 9عوارض بر پروانه های ساختمانی)عوارض ساختمانهای 
 و لکه گیری و ترمیم حفاری)درآمد حفاری طولی(حق آسفالت 
عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تهران 

جریمه کمیسیون ماده صد 
عوارض سطح شهر 
 دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتیعوارض 
عوارض تمدید پروانه ساختمان نیمه کاره 
سایر 
الیروبی 
 عرضی(حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری)درآمد حفاری 
)حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری)عوارض آسفالت 
عوارض بر بالکن و پیش آمدگی 
عوارض حاصل از نقل و انتقال حق االمتیاز 
حق تشرف 
سایر درآمد های غیر مستمر 
درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله 
عوارض حاصل از نقل و انتقال امالو 
 می(ای عمون  هپارکیدرآمد حاصل از پارکین  و پارکومترها)حق ورود به توقفگاه و 
عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان 
عوارض بر تولید یا فروش محصوالت تولیدی 
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 
درآمد مراکز فرهنگی 
درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی 
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)عوارض بر پروانه های ساختمانی)عوارض عدم خالف ساختمانی 

عوارض بر قراردادها 
عوارض پالژها و محل های تفریحی 
 خدمات پیمانکاریدرآمد حاصل از 
)عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی)گواهینامه رانندگی 
عوارض بر ساختمانها و اراضی( سایر موارد( 
جریمه سد معابر 
عوارض بر سینما و نمایش 
 حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان %3عوارض 
تخلیه خاو و نخاله 
عوارض حق الطبع 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
عوارض بر اراضی و امالو بالاستفاده 

 جمع

 
 درآمدها و منابع تأمین اعتبار و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی ناپایدار شهرداری )میلیون ریال( -4شکل 

 درآمدهای شررداری ترران در دهه اخیر

مورد مقایسه قـرار داده  1398تا  1390درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران از سال  (،5شکل )و  (4) در جدول
شده است. نتایج بدست آمده نشان از نوسانی و صعودی بودن درآمدها در سال های مـورد مطالعـه مـی باشـد. بـر طبـق 

بر ناپایداری شدید درآمدهای شهرداری ین نمودار خود گواهی بوده است. ا 1397نمودار بیشترین درآمد شهرداری در سال 
کسـب دلیل ناپایداری و نوسانات درآمد شهرداری در سال اخیر را می توان به نوسانات تورمی ارتبا  داد. باشد. می تهران

درآمدهای پایدار شهری، یک بخش محـوری در رشـد و توسـعه  اقتصادی شهر و بخشی راهبـردی در تـأمین نیازهـای 
هـای توسـعه شـهری، جایگـاه هرهای رو به رشد است. اهمیت این مسنله به حدی اسـت کـه در برنامـهشهروندان در ش

تواند بر روند اسـتمرار و ثبـات سـطح درآمـدهای ویژهای به آن اختصاص داده شده است. در این میان، شاخص تورم می
ثبـاتی در اقتصـاد شهر ایفا کـرده ینانی و بیشهری اثرگذار باشد. زیرا تورم عاملی است که نقش بسزایی در افزایش نااطم

گیــری، توزیع مجدد درآمد به نفـع صـاحبان دارایـی و بـه زیـان مـزد و  تر شدن افق زمانی تصمیمو موجبــات کوتــاه
هـــــای بگیران، افزایـــش هزینههای تولیـدی و در نتیجـه کـاهش رشـد حقوقگـــذاری در فعالیتکــاهش سرمایه
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 تهرانحال بررسی سطح درآمدهای اسمی شهرداری (. 1390)پیرایی و دادور،  آوردـادله اقتصادی شهـر را فــراهم میمبـ
 اسـت، شـده 1398 – 1390نشان مـی دهـد، آنچـه کـه موجـب افزایش سطح درآمدهای اسمی شهرداری طی سالهای 

 .باشدمی تورم عامل
 اخیر )میلیون ریال(درآمدهای شهرداری تهران در دهه  -4جدول 

 درآمد پایدار وصولی مجموع درآمدهای ناپایدار مجموع درآمدهای پایدارسال

 








 430278501مجموع

 

 
 شهرداری تهران در دهه اخیر )میلیون ریال(درآمدهای  -5شکل 
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 درآمدهای پایدار شهرداری تهران به تفکیک مناطق  -6شکل 

 درواقع ه شده است.همسایه درشکل زیر آورد نیترکینزدتوزیع درآمدهای پایدار شهرداری تهران با شاخص میانگین 
شان است. نتایج حاصل از مدل ترین همسایهی فاصله تا نزدیکریگاندازهمبتنی بر  ترین همسایهشاخص میانگین نزدیک

)بـا  ده یا مـنظمی مناسب در نشان دادن الگوی پراکنش است در سه سطح پراکنهامدلترین همسایه که یکی از نزدیک
z-score 1.65  یتصادف، رندمی یا (2.58 <تا (با z-score 1.65-  و الگو  خوشه1.65تا )ا ب) یاz-score 1.65-  تا

ار را براسـاس ترین همسـایه مـورد انتظـو شکل شماره زیر ارزش میـانگین نزدیـک 2. جدول شماره باشدیم( -2.58 >
الگوی رنـدمی  از z-score 33/0کند. همانطورکه مالحظه می شود خروجی این مدل  با های نقطه ای گزارش میداده

 یا تصادفی برخوردار است.

 
P-value Z-score Moran Index 

0.740209 0.331576 0.011435 

 همسایه نیترکینزدتوزیع درآمدهای پایدار شهرداری تهران در سطح مناطق با شاخص میانگین  -7شکل 

 مدل سازی تأمین مالی شررداری ترران براساس مولفه های پژوهش

 9ران ری شهر تههمانگونه که در مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است به منظور مدلسازی تامین مالی شهردا
 ی، عملیاتی بودن،یه مالیاتمعیار )عدالت، کارایی، شفافیت، استقالل محلی، صرفه جویی، کفایت، پایداری، عدم جابجایی پا

یـاز گـذاری ندی و امتبالذکر توسط پرسشنامه کارشناسان اولویت  نرخ سازگاری( در نظر گرفته شده است. معیارهای فوق
 گردید. 

  معیارهای اثرگذار در تامین مالی شهرداری تهران -5جدول 

 وزن نام معیار ردیف

 0953/0 اصل عدالت 1

 0834/0 ییجواصل صرفه 2

 1550/0 درآمد تیاصل کفا 3

 1506/0 یاصل استقالل محل 4

 1279/0 تیاصل شفاف 5

 0889/0 ییاصل کارا 6

 0868/0 دارییاصل پا 7



 25-44(، 1)8، و همکاران موسوی 39

 
 1140/0 یاتیمال هیپا ییاصل عدم جابجا 8

 0977/0 ییاجرا رییپذامکان ایبودن  یاتیعمل 9

 
  معیارهای اثرگذار در تامین مالی شهرداری تهران AHPخروجی   -8کل ش

و  155/0ی با عدد وزن خروجی نرم افزار می باشد. همانگونه که از نمودار نشان داده شده است اصل کفایت (8شکل ) 
آیند و اصل صـرفه  مهمترین معیارهای تامین مالی شهرداری تهران بحساب می 1506/0اصل استقالل با میانگین وزنی 

 ده های آخر قرار می گیرند.جویی و پایداری کمترین وزن را به خود اختصاص داده اند و در ر
جدول و نمـودار  وزن دهی و خروجی آن به شرح AHPدر ادامه هر یک از معیارهای درآمد شهرداری تهران با مدل 

 زیر استخراج گردید.
ارایـی هـای د( و عـوارض بـر 2101/0معیار عوارض بر سـاختمان و اراضـی ) (6)جدول اساس نظرات کارشناسان بر

و  بر اسـناد رسـمی (  مهمترین معیارهای تامین مالی شهرداری بحساب می آیند و معیارهای عوارض1845/0غیرمنقول )
طالعـات، ا لیـلتحخـش بدست آمـده در عوارض ارتباطات و حمل و نقل در مرتبه آخر تامین مالی قرار گرفتند. نتایج به 

ختار نظـام اید در ساب شهرداری تهرانبـدین معنـی کـه  .الگوی مطلوب تـأمین مـالی شـهردای مـی باشـد نشان دهنده
به ترتیـب  را (6)ر جدول گذاری نمایـد کـه اولویت هـای بدسـت آمـده دریزی و سیاسـتای برنامهگونهه درآمدی خود ب

 گیرد.اوزان بدست آمده در نظر 

  روش های اثرگذار در تامین مالی شهرداری تهران -6دول ج

 وزن نام معیار ردیف

 0234/0 عوارض بر اسناد رسمی 1

 1507/0 عوارض بر ارزش افزوده 2

 2101/0 عوارض بر ساختمان ها و اراضی 3

 0308/0 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل 4

 1365/0 عوارض بر پروانه های کسب و فروش 5

 1260/0 عوارض بر حذف پارکین  6

 1376/0 عوارض وصولی متمرکز 7

 1845/0 عوارض دارایی های غیرمنقول 8
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  روش های اثرگذار در تامین مالی شهرداری تهران AHPخروجی  -9شکل 

 تأثیر سههاختار درآمدی شررداری بر روند توسعه پایدار شرری ارزیابی 

سـت. بـدین ااختـه شـده به ارزیابی و سنجش تاثیر ساختار درآمد شهرداری بر روند توسعه پایدار شـهری پرد در ادامه
سـرمایه  وخـش هزینـه بمنظور نماگرها و شاخص های تاثیرگذار در توسعه پایدار که شهرداری در چند سال اخیر در این 

ر دشـهرداری  . شاخص هـایی کـه بیـانگر هزینـهگذاری کرده به تفکیک هر سال استخراج و تجزیه و تحلیل شده است
ف هزینـه و ترافیک فرهنگی، هزینه های حمل و نقل -راستای توسعه پایدار شهری می باشند شامل هزینه های اجتماعی

ی خـدمات های خدمات شهری، هزینه های ایمنی و مدیریت بحران، هزینـه هـای شهرسـازی و معمـاری و هزینـه هـا
 دید. ستخراج گرن راستا میزان هزینه کرد شهرداری در این بخش ها به شرح جدول زیر امدیریتی می باشد. در ای

 98-90میزان درآمد و هزینه های مرتبط با توسعه پایدار شهری طی سالهای  -7جدول 

 درآمدهاسال

 هزینه ها

هزینه های 

 اجتماعی

 فرهنگی -

هزینه های حمل و 

 نقل

 و ترافیک

 هزینه های

خدمات 

 شرری

 هزینه های ایمنی

و مدیریت 

 بحران

هزینه های 

 شررسازی

 و معماری

 هزینه

خدمات 

 مدیریتی
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 98تا  90سالهای  نحوه پراکنش متغیرهای درآمد و نماگرهای توسعه شهری پایدار طی -10شکل 

درآمدها و هزینه های اختصاص یافتـه در راسـتای توسـعه پایـدار  میان روند( نشان داده شده، 10در شکل )همانگونه که 
ها با شیبی مالیم رونـد صـعودی طوری که درآمد و هزینهبه . وجود داردهمسویی  1398تا  1390در سالهای  شهر تهران

ای های هزینهتوان درجه همبستگی میان درآمد و متغیرداشته و افول و صعود آنها عکس یکدیگر نبوده است. بنابراین می
 SPSSنمود. در این راستا جهت محاسبه درجه همبستگی از ضریب همبستگی اسپیرمن در محیط نرم افـزار را محاسبه 

استفاده شده است. جدول زیر درجه همبستگی متغیرها را که از محیط نرم افزار استخراج شـده اسـت، نشـان مـی دهـد. 
 0.78نماگرهای توسعه پایدار و درآمد شهرداری همبسـتگی زیـاد  خروجی حاصل از ضریب همبستگی نشان می دهد بین

چنـین با توجه به باال بودن میانگین ضریب همبستگی میان درآمد و متغیرهای توسعه پایدار شـهری، میتـوان وجود دارد. 
ونـد توسـعه شـهری نیـز تواند، بر پایداری و یا ناپایـداری رکـه ساختار پایدار و یا ناپایدار درآمدهای شهری می بیان نمود

  اثرگذار باشد.
 

 همبستگی درآمد ها و نماگرهای توسعه پایدار شهری -8جدول 

Correlations 

 نماگرهای توسعه پایدار درآمدها 

 *Correlation Correlation 1 .780 درآمدها

Sig. (1-tailed)  .013 

N 9 9 

توسعه پایدار نماگرهای  Correlation Correlation .780* 1 

Sig. (1-tailed) .013  

N 9 9 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

 گیرینتیجه

بر ارائه خدمات شهر و رفاه شهروندان دارد. قطعا  ییبسزا ریاست که تاث یها از امور یکسب درآمد در شهردار    
 جهیعملکرد بهتر و در نت یشهر ساتیبرخوردار باشند در ارائه خدمات و تاس یمناسب یکه از منابع مال ییها یشهردار
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خدمات  یفیدرآمدها با حفظ ک یداریپا یشهردار درآمددر بحث  تیخواهند داشت. اما نکته حائز اهم اتریپو یشهر
متنوع و  اریها به طرق مختلف قابل وصول است و بس یشهردار یباشد؛ چرا که منابع درآمد یبه شهروندان م یشهر
 ندارند. شهر تهرا یتوسعه شهر تیفیبر ک یمخرب ریتاث ایو  ستندین داریپا ییدرآمدزا یرهایمس نیاست؛ اما همه ا رییمتغ

 یامردارد.  ازین یبه شهروندان و توسعه شهر یجهت خدمات رسان یادیز یها نهینفر هز ونیلیم 10از  شیب یتیبا جمع
تراکم  ؛یشهر یو فضاها تیشهر تهران داشته باشد عدم تناسب جمع یها نهیهز زانیبر م یا ندهیفزا ریتواند تاث یکه م
همچون شمال و جنوب، باالشهر و  یو به وجود آمدن مسائل هردر سطح ش تیو پراکنش ناموزون جمع یتیجمع یباال
از  شیباشد که ب یتهران م یشهردار یباشد. در مقابل درآمدها یو ... م یشهر و البته تعدد محالت فرسوده شهر نییپا
 یگردد. درآمدهایمحسوب م یشهردار داریناپا یدرآمدها به ساخت و ساز وابسته بوده و در زمره درآمدها نیدرصد ا 70
مناسب در  التیار تشکدرآمدها و نبود ساخت عینظام بودجه و درآمد، هدفمند نبودن توز تیعدم شفاف ،یو مقطع یمورد

 نیبر تام یلیحاضر تحل قیباشد. تحقیکالنشهر تهران م یشهردار ییدرآمدزا یحال حاضر از دغدغه ها و مسائل اصل
شد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد با یم یتوسعه شهر یدر راستا اندر شهر تهر یشهردار داریپا یمنابع درآمدها

و امالو و  نیاز حد بازار زم شیتوان توان ب یها را میشهردار یدر بحث منابع درآمد نینو یعلت ضعف روش ها که
فشار حاصل از سطح معامالت و البته ساخت  قتی. در حقدانستبخش از اقتصاد شهر  نیبه ا یاز حد شهردار شیب یاتکا

 یم یبه درآمد حاصله مانع از رشد و کاربرد روش ها یامالو در سطح شهر و وابستگ ییمجاز و جابه جا ریغ یو سازها
به نوسانات بازار و  یعدم وابستگ ست،یز طیاز جمله حفظ مح نینو یارهایمع نیفشار بر خالف مهمتر نیگردد؛ چرا که ا

 باشد.یم یاصول شهرساز تیرعا

 پیشنرادها
 شود ارائه می ذیل هایپیشنهاد در راستای نتایج پژوهش،

  با دخل و  و امالو ر زمینمالیات ها بر ارزش افزوده زمین و امالو به ویژه امالو و کاهش گرایش به بازاافزایش
 تصرف دستگاه های قضایی.

 ی عالیت هادر ف ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در شهرداری و ورود شهرداری به عرصه های سرمایه گذاری
 اقتصادی مولد و خلق منابع درآمدی جدید.

 مچنین داره و هوین ابرنامه های آموزشی و ترویجی و ایجاد مشارکت مردمی در راستای توسعه روش های ن گسترش
 درآمدزایی شهرداری همچون مدیریت پسماند، مبلمان شهری و فضای سبز و....

  ریری ها دگصمیم تشفاف سازی و استفاده ملموس از درآمدهای عوارضی شهرداری و مشارکت دادن شهروندان در 
مین ارهای تان معیجهت تشویق کنشگران شهری در پرداخت عوارض در راستای عمران و توسعه شهری با نظر گرفت

 کنندگان سرمایه.

 زینه هایهرض و ایجاد بانک اطالعات امالو و مستغالت شهری و شفاف سازی در راستای چگونگی دریافت عوا 
 شهرداری ها

 و.امال وز نوسانات و البته کنترل ارزش افزوده زمین تعیین قیمت امالو و مستغالت و جلوگیری ا 

 مدیریتی و  سابداری،ی و حاصالح ساختار فرایندها اعم از بازنگری و اصالح نظام درآمد، هزینه، بودجه ریزی، مال
 بازنگری و اصالح نظام تخصیص و وصول.

 ش های نوین ری از روه گییغاتی با بهرافزایش درآمد شهرداری ها از طریق توسعه تبلیغات شهری و بیلبورد های تبل
 و ایجاد فضای رقابتی برای شرکت های تولیدی و خدماتی.
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وگیری یاز و جلنر از دریافت عوارض سنگین از واحد های مسکونی خالی از سکنه در جهت کاهش ساخت و سازهای فرات
 از توسعه فیزیکی افسار گسیخته شهر.
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