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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 tenyear 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
تبیین موضوع :تأمین هزینههای شهرداری در کشورهایی با سیستم اقتصادی ناکارآمد ،نظام مالیاتی ضعیف و نبود مشارکت
شهروندان؛ به ناچار به سوی منابع ناپایدار درآمدی از سوی شهرداریها هدایت می گردد .در تحقیق حاضر نیز به تحلیل منابع
تامین درآمد پایدار شهرداری ها در جهت توسعه شهری پرداخته شده است.
روش :روش انجام تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد؛ پژوهش حاضر در  4بخش اصلی انجام گرفت در
بخش اول درآمدهای پایدار و ناپایدار شهر تهران در دوره ده ساله به تفکیک مناطق شهری مورد ارزیابی قرار گرفته نتایج این
بخش از تحقیق گواهی بر ناپایداری شدید درآمدهای شهرداری تهران می¬باشد .در بخش دوم به بررسی نقش عوامل تامین
مالی پرداخته شد
یافتهها :یافته ها نشان داد که اصل کفایت با عدد وزنی  0/155و اصل استقالل با میانگین وزنی  0/1506مهمترین
معیارهای تامین مالی شهرداری تهران بحساب می آیند و اصل صرفه جویی و پایداری کمترین وزن را به خود اختصاص داده
اند و در رده های آخر قرار می گیرند .در بخش سوم به ارزیابی مهمترین معیارهای تامین مالی شهرداری تهران پرداخته شد
براساس نظرات کارشناسان معیار عوارض بر ساختمان و اراضی ( )0/2101و عوارض بر دارایی های غیرمنقول ()0/1845
مهمترین معیارهای تامین مالی شهرداری به حساب می آیند و معیارهای عوارض بر اسناد رسمی و عوارض ارتباطات و حمل
و نقل در مرتبه آخر تامین مالی قرار گرفتند .در بخش چهارم پژوهش تأثیر ســاختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه پایدار
شهری سنجیده شده است.
نتایج :نتایج به دست آمده نشان دهنده الگوی مطلوب تـأمین مـالی شـهردای مـی باشـد .بـدین معنـی کـه شهرداری
تهران باید در ساختار نظام درآمدی خود به گونهای برنامهریزی و سیاسـتگذاری نمایـد کـه اصل عدالت ،اصل صرفه جویی،
اصل کفایت درآمد و اصل استقالل محلی را در نظر گیرد.
کلیدواژهها :درآمد پایدار ،توسعه شهری ،شهرداری شهر تهران.
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مقدمه
در جوامع کنونی با توجه به گسترش مناطق کالنشهری ،تقاضا برای انواع کاالها و خدمات شهری افزایش یافته است
و پاسخگویی به این نیازها ،خود مستلزم برخورداری از منابع مالی کافی و پایدار شهری است .بگونهای که ایـن درآمـدها
عالوه بر برخورداری از اطمینان و استمرار ،روند توسعه پایدار شهری را نیز مختل نسازند .بایـد توجـه داشـت ،در مفهـوم
درآمدزایی پایدار نمیتوان از هر منبعی برای شهر کسب درآمد کرد .بلکه می باید درآمدها بهگونهای تحصـیل شـوند کـه
حقوق آیندگان پایمال نشده و کیفیت زندگی در شهر کاهش نیابد .از این رو ،میتوان مشاهده کرد کـه رابطـه تنگـاتنگی
میان "پایداری درآمدهای شهری" و "توسعه پایدار شهری" وجود دارد .باید توجه داشت که تـأمین مـالی شـهرداریها از
پیچیدگیهای خاصی برخوردار است .از یک سو متولیان شهری باید درآمد مورد نیاز خـود را از نظـام شـهر و شـهروندان
تأمین کنند و از سوی دیگر منبع درآمدی باید بهگونهای باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شـهری را بـا
خطر مواجه نساخته و فرصت زندگی برای نسلهای حال و آینده را نیز حفظ نماید .به بیان دیگر ،منابع درآمدی میباید از
خصلت پایداری برخوردار باشد .به منظور مقابله با آنچه که شکاف مالی خوانده می شود ،تالشهای زیادی صورت گرفته
است تا از طریق اعمال سیاستهای توسعه منطقهای ،روند مهاجرت به شهرهای بزرگ متوقف شـده تـا از حـادتر شـدن
مشکالت در شهرهای بزرگ جلوگیری شود .با این وجود برغم انجام برنامههای گسترده توسعه منطقهای ،شهرنشینی در
کشورهای در حال توسعه ،روندی پرشتاب داشته و برنامههای مذکور نتوانستهاند موفقیت زیادی داشته باشند .برای ایجـاد
درآمد نیاز به اتخاذ روشی متناسب بر مبنای هزینه مناسب است که به شیوه هـای مختلـف انجـام مـی گیـرد .پـس هـر
دریافتی به عنوان درآمد تلقی نمی شود چون هزینه هایی را در برداشته و این هزینه ها می تواند خرد یا کالن باشـد کـه
درصد هر کدام متفاوت است.
در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران که دارای سیستم اقتصـادی ناکارآمـد ،نظامهـای مالیـاتی ضـعیف و فاقـد
مکانیزمهای مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای شهرها هستند ،سیستم تأمین درآمد شهرداریها عمـدتا بـه سـمت
منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده میشود .این مسأله در ایران بعد از اجرای سیاسـت خودکفـایی شـهرداریها در دهـه
 1360بیشتر نمود پیدا کرد و به ویژه در شهر تهران شدیدتر از سایر شهرها اتفاق افتاد .دستیابی به الگـوی پایـدار منـابع
مالی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی شهر ،از مهم ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سـرمایه گـذاری
در نظام زیر ساخت های توسعه ای شهر را فراهم میکند در واقع درآمدهای پایدار نقـش مهمـی در عمـران و پیشـرفت
اقتصادی منطقه و همچنین افقهای بالقوه در جهت برنامهریزی توسعه شهرداری و شهربازی میکند بلکـه پایـدار بـودن
منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارند .شهرداری تهران از این قانون مستثنی نیست و رویکرد حاکم بر
دست یافتن به منابع جدید و اصالح منابع موجود باید به جهت اتکا به درآمدهای پایدار و فاصله گرفتن هر چـه بیشـتر از
درآمدهای ناپایدار حرکت کند .پیشبینی و شناخت دقیق میزان درآمدهای پایدار در شهرها موجـب ایجـاد یکچشـمانداز
مطلوب در حوزه تفکر استراتژیک در سازمانهای متولی امور شهری یعنی شورا و شهرداری خواهد شد و درنهایت موجب
افزایش سطح ارائه خدمات و افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان خواهد شد.
در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران که دارای سیستم اقتصـادی ناکارآمـد ،نظامهـای مالیـاتی ضـعیف و فاقـد
مکانیزمهای مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای شهرها هستند ،سیستم تأمین درآمد شهرداریها عمـدتا بـه سـمت
منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده میشود .این مسأله در ایران بعد از اجرای سیاست خودکفایی شـهرداریها در دهـه
 1360بیشتر نمود پیدا کرد و به ویژه در شهر تهران شدیدتر از سایر شهرها اتفـاق افتـاد .هـم اکنـون ،دو چـالش عمـده
سیستم تأمین درآمد شهرداری تهران عبارت است از ناپایدار و ناسالم بودن این نظام و عدم توفیق شهرداری در دستیابی
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به بازارهای مالی و پولی برای تأمین هزینههای سنگین احداث زیرساختهای شهری .از این رو الزم است تا این سـاختار
اصالح گردد.
از سوی دیگر ،شهر تهران به عنوان پرجمعیتترین شهر و پایتخت کشور نیازمند رشد و توسعه زیرساختهای مناسب
میباشد .بدیهی است که الزمه تحقّق رشد و توسعه ،بهره برداری و اجرای پروژه های بزرگ شهری است .اجراء و احـداث
پروژه های بزرگ مستلزم استفاده از منابع مالی گستردهای است که بـیش از تـوان بودجـه ای شـهرداری تهـران بـرای
پوشش تمام هزینه ها است.
کسب درآمد در شهرداری ها از اموری است که تاثیر عمده ای در خدمات شهری به شـهروندان دارد .اگـر شـهرداری
نتواند درآمد کافی و پایدار بدست آورد ،نخواهد توانست تاسیسات ضروری در شهر ایجاد و اداره کنند .هرچنـد کـه منـابع
مالی شهرداری ها به صورت قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند .پایداری در
درآمدها مستلزم آن است که اوال این اقالم از استمرار نسبی برخوردار باشند ثانیا حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را
در معرض تهدید و تخریب قرار ندهند .از این رو دستیابی به روش های جدید تامین درآمدهای پایدار و مطمـنن و بـدون
تبعات ناگوار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار موثری در رضایت جامعه شهری ،سـرعت بخشـیدن بـه توسـعه و
عمران محدوده ای شهری و نهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهند داشت.
در یک جمع بندی کلی اینگونه بنظر میرسد که سیاست تأمین مالی شهرداریهای کشور بطور عمده بر کسب
درآمدهای بیشتر استوار است و اغلب ،پیامدهای این شیوه تأمین مالی از ابعاد گوناگون نادیده انگاشته میشود .از این
روست که باید اذعان داشت نحوه تأمین مالی شهرداریها نیازمند بازنگری میباشد .اما در این میان سوالی که مطرح میشود
آن است که با توجه به ضرورت تأمین حداقل مخارج شهر از سوی شهرداری و نیز با توجه به ثبات قوانین و مقررات
شهری موجود ،چه الگویی میتواند به عنوان الگوی مناسب تأمین مالی شهرداری در نظر گرفته شود تا زمینه-های الزم
بر پایداری توسعه شهر را نیز فراهم آورد؟
پیشینۀ نظری
در سه دهه گذشته نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام کالن اقتصادی کشـور و تغییـرات و
مداخالت موردی و پی در پی ،طرح و اجرای سیاست خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها  ،بـیتوجـه بـه مبـانی نظـری و
تجربههای حاکم بر این بخش ،ساختار درآمدی شهرداریهای کالنشهرهای کشور را در وضعیت ناپایداری قـرار داده اسـت.
چنین شرایطی نه تنها به ابتذال هر چه بیشتر معماری و شهرسازی منجر میشود بلکه از اساس مغایر با اصول توسعه پایدار
شهری میباشد.
از همین رو صاحبنظران ،دالیل متعددی را برای اتخاذ سیاست تمرکززدایی به خصوص عدم تمرکز مالی بیان میدارند.
پاسخگویی به اولویتهای محلی ،افزایش پاسخگویی ،ارتقای بهرهوری ،کارایی نهادهای محلی و همچنـین ایجـاد رقابـت
سالم بین قلمروهای مدیریتی برای بروز نوآوری و خالقیت از جمله این دالیل است .همچنین آنها اخذ مالیات های محلی
را یکی از بهترین شیوههای تأمین مالی برای مدیریت شهری معرفی نموده و برای مالیات محلی مالیـاتی دو شـر قائـل
هستند:
-

مقام محلی نرخ و پایه آن را مشخص سازد.

-

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

در یک جمعبندی کلی ،درآمد شهرداریها جهت نیل به ساختار مطلوب میباید از ویژگیهای زیر برخوردار باشد:
 -توزیع بار عوارض وضع شده باید عادالنه باشد.
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-

عوارض بگونهای انتخاب شود که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی ایجاد کند.

-

به سایر اهداف اقتصادی مانند سرمایهگذاری کمک نماید.

-

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

-

شفاف و روشن باشد.

-

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

برخی کارشناسان خارجی در مطالعات خود بیان میکنند ،در کشـورهای اروپـایی و امریکـا ،سیسـتمهـای امـور مـالی
عمومی به خوبی شکل گرفته و ریشههای آنها در ساختارهای اداری به طرز مناسبی جای گرفتهاند .مبنـای درآمـد پایـدار
سیستمها ،درآمد مالیاتی بوده و این روند را نیز سیستمهای جابجایی کارا پیمیگیرند .این دو در کنار هم منجر بـه ایجـاد
تقریباً  80درصد درآمد حکومتهای محلی شده که در زمره درآمدهای پایدار قلمداد میشـود .امـروزه بخـش عمـدهای از
کارشناسان خارجی بر این باورند ،مهمترین مانع در عدم رسیدن به نظام مناسـب تـأمین مـالی عـدم اسـتقالل و کـاهش
اختیارات محلی در چند سال اخیر میباشد .آنها محدود ساختن استقالل مـالی شـهرداری در سـالهای اخیـر (بعـد از سـال
 )2000را از دیگر مشکالت جدید نظام تأمین مالی شهرداری دانستهاند .همچنین آنها عدم توجه مدیران سیاسـی و اداری
به ادبیات نظری تأمین مالی یک مشکل اصلی در ناپایداری درآمدهای محلی میدانند.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ( ،)2009راهنمایی را برای تأمین مالی مخارج شهرداریها(مالیه شـهری) منتشـر
ساخته که در بخش آن موضوعات مختلفی همچون وضعیت مالیه شهری ،نقش حکومت های محلی در اقتصـاد ،الگـوی
مفید حکومت محلی و تأمین مالی مخارج آن را مورد بررسی قرار داده است و راهکار اصلی تأمین مخارج شهرداریهـا را
اخذ مالیات محلی دانسته و ویژگیهای یک مالیات محلی خوب را به شرح زیر بیان نموده است
پایه مالیاتی میباید نسبتاً ثابت باشد .بدین معنا که حکومت محلی بتواند بدون از دست دادن بخـش مهمـی از پایـهمالیاتی ،نرخ آن را تغییر دهد.
درآمد مالیاتی باید برای برآوردن نیازهای محل کافی باشد .همانگونه که مخارج افزایش مییابد درآمد مالیاتی نیز بـهمرور زمان افزایش مییابد و نسبتاً پایدار و قابل پیشبینی باشد.
پایه مالیاتی میباید آشکار و شفاف باش؛ پایه مالیاتی باید عادالنه باشد ؛اجرای آن میباید کمهزینه و آسان باشد.
از سوی دیگر ،ساختار مالیاتی مناسب باید از کارایی اقتصادی ،عدالت ،جوابگویی ،کفایت و پایداری ،اسـتقالل محلـی،
سهولت دریافت و حداقل هزینه برای جمعآوری و تشخیص برخوردار باشد.
پس از طرح اجمالی دیدگاههای مختلف در رابطه با نظام تأمین مالی شهرها از سوی صاحبنظران داخلی و خارجی ،در
ادامه جدولی طراحی شده که در آن نظرات این کارشناسان تلخیص و مهمترین نکات یاد شده توسط آنها بیان شده است.
جدول  -1دیدگاههای مختلف در رابطه با تامین مالی شهرها از سوی صاحب نظران
کارشناسان داخلی
مهمترین مشکالت شهرداریهای کشور:
مبتنی نبودن ساختار درآمدی شهرداری بـر ظرفیـت اقتصـادیشهر
اتکای ساختار درآمدی شهرداری بر درآمدهای رانتیعدم تعریف منابع درآمـدی و جایگـاه مـدیریتی شـهرداریها درکشور
-طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی

کارشناسان خارجی
مشکالت تأمین مالی شهرها:
وجود گروه های رانت جو و تأثیر آنها بر انحراف سیاسـتهای عمومی شهر
عدم استقالل و کاهش اختیارات محلی مهمترین مانع دردستیابی به نظام مناسب تأمین مالی
عدم توجه مدیران سیاسی و اداری به ادبیات نظری تأمینمالی ،مشکلی اساسی در ناپایداری درآمدهای محلی
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نظری مالیه محلی
اتکای شهرداریهای کشور بر منابع مالی ناپایدارراهکارها:
تعریف جایگاه مدیریت شهری و منابع درآمدی پایدارضرورت مشارکت دولت در قالب سیستم هـای غیرمتمرکـز درتأمین مالی شهرداریها
نحوه ساخت درآمدها و اعتبارات شهر بـرای خـدمات رسـانی وساختن امکانات برای جمعیت شـهری متناسـب بـا آهنـ رشـد
شهری
افزایش پاسخگویی به اولویتهای محلی ،ارتقـای بهـرهوری وکـارایی نهادهـای محلـی و همچنـین ایجـاد رقابـت سـالم بـین
قلمروهای مدیریتی برای بروز نوآوری و خالقیت از طریق اتخـاذ
سیاست عدم تمرکز مالی
تأمین مالی شهرها از طریق دریافت مالیات جهت انجام وظـایفتخصیصی ،توزیعی و تثبیتی دولت ها
دریافت منابع الزم برای سرمایهگذاریهـای شـهری از طریـقدریافت مالیات از شهروندان به دلیل عمومی بـودن دارایـی هـا و
بدهی های نهاد شهرداری
تخصیص منافع خصوصی و اجتماعی حاصل از سرمایهگذاریهایشهری به تأمینکنندگان مالی آن(مالیاتدهندگان)
اخذ عوارض یا مالیات با کمترین تأثیر بر کارایی ،هزینـه هـایاداری دریافت آن کم و مقبول از نظر عدالت اجتماعی
مالیاتهای محلی بهترین شیوه تأمین مالی برای مدیریت شهریتعیین نرخ و پایه مالیات محلی توسط مقام محلی-اختصاص عواید حاصل از مالیات محلی به مقامات محلی

راهکارها:
تحقق نظام مالیه شهری مطلـوب در گـرو شـکل گیـریساختاری از نهادهـای سیاسـی شـهر و قـوانین حکمروایـی
محلی
برخورداری از مالیه مناسب در شـهرداری نیازمنـد وجـودشهرداری با تحصیالت متناسب و کاردانی الزم
رشد اقتصاد شهر عامل مهم در افزایش دریافت مالیاتهایمحلی
افزایش کارایی و عملکرد شاخص های مالی در شهرداریبه دلیل افزایش اختیارات مقامات محلی در دریافت مالیـات
محلی و استفاده از پایههای مالیاتی با توجیه اقتصادی
مالیات بر دارایی مهمترین نوع مالیات های محلی در بیشاز  130کشور جهان و ضرورت برقراری آن در کشورهای در
حال توسعه
لزوم وضع مالیات با پایه مالیـاتی نسـبتاً ثابـت ،آشـکار وشفاف،
عادالنه ،با هزینه اجرایی کم و آسان ،عاملی مهم در افزایش
درآمدهای شهری
افزایش تدریجی درآمد های مالیاتی متناسـب بـا افـزایشمخارج جهت تأمین نیازهای روزافزون شهروندان

پیشینۀ عملی
از مهمترین تحقیقاتی که در زمینه موضوع مورد پژوهش در ایران و جهان انجام شده ،میتوان به موارد زیر اشاره
نمود
ادهمی و همکاران ( )1389به بررسی نقش شهرداری در مدیریت توسعه پایدار شهری چالشها و موانع پیش روی
آن در ایران پرداختند .یکی از مهمترین موانع شهرداری ها ،عدم دستیابی به منابع پایدار درآمدی است که چالشهای
جدی را برای توسعۀ شهرها به وجود آورده است.
شرزهای و ماجد ( ،)1390در مقاله خود تحت عنوان تامین مالی پایدار شهر؛ چگونگی تامین مالی به منظور توسعه
پایدار شهری پرداختند .نتایج تحلیل حاکی از آن است که بخش عمده ای از درآمدهای حاصله توسط شهرداری های
کشور ،با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتا از منابع ناپایدار کسب می شوند.
قربانی و عظیمی ( ،)1393در مقاله خود تحت عنوان بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بـر رونـد توسـعه شـهری بـا
استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی؛ مطالعه موردی مشهد پرداختند .نتایج محاسبات حـاکی از آن اسـت
که رابطه و همبستگی باالیی (86.3درصد) میان متغیر درآمد و شاخصهای توسعه پایدار شهری (هزینـههـای مـرتبط بـا
توسعه پایدار شهری) وجود دارد.
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سوادی و اخوان ( ،)1394در مقاله خود تحت عنوان راهکارهای تامین درآمدهای شهرداری در جهت توسعه پایدار شـهری
پرداختند .کسب درآمد در شهردارى ها از امورى است که تاثیر عمـده اى در ارائـه خـدمات شـهرى بـه شـهروندان دارد.
اگرشهردارى ها نتوانند درآمد کافى و پایدار به دست آورند ،نخواهند توانست تاسیسات ضرورى در شـهر را ایجـاد و اداره
کنند.
وثوقی و همکاران ( ،)1395در مقاله خود تحت عنـوان ارائـه الگـوی پایدارسـازی نظـام درآمـدی و تـأمین منـابع مـالی
شهرداریها (مطالعه موردی شهرداری تهران) پرداختند.
حاجی لو و همکاران ( ،)1396در مقاله خود تحت عنوان بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداریها (مـورد مطالعـه شـهر
شبستر استان آذربایجان شرقی) پرداختند .نتایج این پژوهش نشان دادنـد کـه طـی سـالهای  ،1383-93حـدود 25/39
درصد از درآمدهای شهرداری ،از عوارض عمومی ( 30درصد سهم عوارض بر سـاختمانها و اراضـی) و  36/25درصـد از
سایر منابع تأمین اعتبار؛ یعنی فروش اموال شهرداری تأمین شده است.
شکری نودهی ( ،)1396در مقاله خود تحت عنوان بررسی چالشهـای تـأمین مـالی در شـهرداریها در راسـتای تحقـق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداختند که در پایان منابع تأمین درآمدهای شهرداریها و الگوهای نـوین تـأمین مـالی در
شهرداریها معرفی شده است.
موسویحسنی و همکاران ( ،)1397در مقاله خود تحت عنوان الزام شهرداری ها به کسب درآمد پایدار در راسـتای تـامین
منابع مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد مطالعه شهرداری منطقه  19تهران پرداختند.
رضوی مجد و همکاران ( ،)1397در مقاله خود تحت عنوان راهکاری شهرداری ها در افزایش درآمدهای پایدار
شهری با تاکید بر تامین مالی پروژه های شهری پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی
برای تامین هزینه های جاری و عمرانی شهر ،از مهم ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سرمایه گذاری در
نظام زیر ساخت های توسعه ای شهر را فراهم می کند.
قلیپور و همکاران ( ،)1398در مقاله خود تحت عنوان بررسی روشها ،منبعها و مانعهای دستیابی به درآمد پایدار
شهری (مطالعه موردی شهرداری ارومیه) پرداختند در این پژوهش روشها ،منبعها و مانعهای دستیابی به درآمدهای
پایدار در شهرداری ارومیه شناسایی شدند و پیشنهادهایی برای افزایش این نوع درآمدها ارائه شد.
غضنفرپور و همکاران ( )1398در پژوهش خود به استخراج روشها و تحلیل فرآیندهای پایدارسازی منابع در آمدی شهرداری زیدآباد-
سیرجان پرداختند .نتایج طرح نشان داد شهرداری زیدآباد از تمامی ظرفیت های منابع درآمدی خود آگاه نبوده و با انجام این طرح منابع درآمدی جدیدی
برای این شهرداری حاصل شد.

یان و همکاران ( )2018به بررسی توسعۀ پایدار شهری و عوامل مؤثر بر آن پرداخته و به این نتیجه رسیدند که موانع
جدی بر سر راه توسعۀ شهرهای کشورهای در حال توسعه وجود دارد .چالش درآمدی از مهمترین چالش های پیش روی
شهرهای جهان است که آنها را با چالش جدی در دستیابی به توسعۀ پایدار مواجه کرده است.
دادهها و روششناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق مورد استفاده از نوع روشهای
توصیفی  -تحلیلی میباشد .روند کلی حاکم بر مطالعات در این پژوهش از دو بخش اصلی تشکیلشده است روشهای
کتابخانهای و میدانی و ابزارهای زیر جهت جمعآوری دادها به کار گرفتهشده است .درروش کتابخانهای با بهرهگیری از
کتب ،گزارشهای سازمانهای مربوطه ،پایاننامهها ،پایگاههای اینترنتی دادهای موردنیاز گردآوریشده است .در روش
میدانی از پرسشنامه استفادهشده است .بهاینترتیب ابتدا در راستای سؤاالت تحقیق ،ابتدا از روش توصیفی باهدف توصیف
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عینی ،واقعی و منظم ویژگیهای پدیده موردنظر یعنی آنچه هست و در مرحله بعد از روش تحلیلی به کار گرفتهشده
است .در نهایت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHPنیز بکارگیری نرم افزار  EXPERT CHOICEتجزیه و
تحلیل یافته های تحقیق صورت پذیرفت .متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و
اندازه گیری متغیرها

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش (ترسیم نگارندگان)

اصل عدالت :منظور از اصل عدالت ،عدالت افقی و عمودی میباشد .بدین معنی که ،مالیاتدهندگانی که از وضع مـالی
مشابهی برخوردارند ،میباید مالیات یکسان بپردازند و سهم مالیاتها برای افراد کم درآمد نباید بیشتر از سهم مالیات ها
از درآمد افراد پردرآمد باشد.
اصل کارایی :مالیات محلی میباید به بهبود کارایی منجر شود .به این ترتیب که متناسب با مالیات پرداخت شده توسط
ساکنان ،خدمات مورد نیاز آنها نیز از سوی دولت محلی ارایه شود.
اصل شفافیت :به مقوله حسابدهی ارایهکنندگان خدمات به پرداختکنندگان مالیـات ارتبـا دارد .بـدین معنـی کـه،
میزان پرداخت مالیات و از سوی دیگر ،ساز و کار مالیاتستانی کامالً شفاف باشد.
اصل استقالل محلی :بر این نکته تأکید دارد که دولتهای محلی و ساکنان آنهـا در تعیـین نـرخهـای مالیـات محلـی
آزادباشند( .در ایران شهرداریها با تصویب شورای شهر ،اقدام به تعیین نرخ مالیاتی نمایند).
اصل صرفهجویی :این نکته را بیان میکند که هزینه جمعآوری مالیاتهای محلی نباید بحدی باشد که بخش اعظـم
درآمد حاصل از مالیات را به خود اختصاص دهد .همچنین مالیات محلی نباید چنان وضع شود که تمایل غالب ساکنان،
به عدم پرداخت آن باشد.
اصل کفایت درآمد :عواید حاصل از مالیات باید برای تأمین مالی آن سطح از خدمات که اهالی محل انتظار دارند،کافی
باشد .بنابراین نرخ مالیات میباید به سهولت قابل تعدیل بوده و یا پایه مالیاتی انعطاف پذیر باشد .یعنـی پایـه مالیـاتی در
طی زمان حجیم شده و همسو با گسترش مخارج افزایش یابد تا از مضیقه مالی جلوگیری شود.
اصل پایداری :یافتن آن دسته از مالیاتهایی که تحت تأثیر روندهای نامساعد در طوالنی مدت قرار نگیرد ،دشواراست.
اما میتوان مالیاتهایی را شناسایی کرد که حداقل در کوتاهمدت درآمد حاصل از آن از ثبات الزم برخوردار باشـد .چراکـه
بیثباتی میتواند موجب عدم استمرار در دسترسی به خدمات دولت محلی شود.
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اصل عدم جابجایی پایه مالیاتی :باید توجه داشت که نرخ مالیات نباید بهگونهای تعیین شود که بتـدریج موجـب از
میان رفتن پایه مالیاتی شود .در غیر این صورت قواعد کفایت درآمد مالیاتی و ثبات آن نقض خواهند شد.
عملیاتی بودن یا امکانپذیری اجرایی :با توجه به شرایط مدیریت شهری در کشور ضروری است الگوی موجود
حداقل دارای چند صفت الگوی باال بوده و با توجه به شرا اقتصادی حاکم بر مدیریت شهری در ایران قابل اجرا
(امکانپذیر) باشد.
قلمرو پژوهش

کالنشهر تهران از لحاظ جغرافیایی در  51درجه و 4دقیقه تا  51و  33دقیقه طول شـرقی و  35و  35دقیقـه تـا  35و
 50دقیقه عرض شمالی واقع شده است و ارتفاع آن از  1700متر در شمال به  1200متر در مرکز و باالخره  1100متر در
جنوب میرسد .تهران بزرگترین شهر و پایتخت ایران با جمعیت حدود  11050000نفر (همراه با توابع ،که به نام تهـران
بزرگ شناخته میشود 15000000 ،نفر) 8011230 ,نفر در شهر تهـران اسـت.در کـل سـاختار اداری ایـران در تهـران
متمرکز شده است .سطح شهر تهران به  22منطقه شهرداری بخش شده است.

شکل  -2قلمرو جغرافیایی شهر شهر تهران در استان (ترسیم نگارندگان)

یافتهها
درآمدهای پایدار شررداری ترران
جدول ( )2درآمدهای پایدار شهرداری تهران را به به تفکیک منبع درآمدی در سال  1398نشان می دهد .همانگونـه
که در جدول مشاهده می شود ،در بین درآمدهای ثابت و پایدار درآمد نوسازی بیشترین سهم را به خـود اختصـاص داده
است .همچنین درآمد ناشی از عوارض نیز سهم قابل توجهی را از درآمدهای پایدار در بر میگیرد .این عوارض متعددنـد و
در میان آنها می توان به (عوارض بر پروانه های کسب و پیشه ،عوارض سالیانه خودروها ،عـوارض آگهـی هـا ،عـوارض
پیشه وروان درمانی ،عوارض نوسازی) به عنوان نمونه اشاره نمود .سایر عوارض ها مانند عوارض پروانه هـای سـاختمان،
عوارض مازاد تراکم و  ...هرچند رقم درآمدی قابل مالحظه دارند ولی شامل عوارض پایدار به حساب نمی آیند.
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جدول  -2درآمدها و منابع تأمین اعتبار و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی پایدار شهرداری (میلیون ریال)
درآمدهای پایدار 

مجموع

سهم اعتبارات جاری

سهم اعتبارات عمرانی



درآمد نوسازی 







نام فعالیت

ردیف


عوارض سالیانه خودروهای سواری(عوارض سالیانه اتومبیل) 









بهای خدمات(مدیریت پسماند واحدهای تجاری و اداری) 









بهای خدمات(مدیریت پسماند واحدهای مسکونی) 









عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه(عوارض پیشه وران) 









عوارض آگهی های تبلیغاتی و تابلو 









سایر درآمد های مستمر 









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 

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

درآمدهای ناپایدار شررداری ترران

درآمدهای ناپایدار ،درآمدهایی هستند که به طور مقطعی و براساس فعالیتهای خاص ،نصیب شهرداری مـیشـوند کـه بـا
حذف آن فعالیت ،این درآمد مکتسبه نیز حذف خواهـد شـد .در ایـن بخـش از پـژوهش بـه بررسـی درآمـدهای ناپایـدار
شهرداری تهران پرداخته شده است .نتایج حاصل از جدول و نمودار بیانگر این است که عوارض بر مازاد تراکم مهمتـرین
منبع درآمدی ناپایدار بحساب می آید .در سال های اخیر عمدهترین منبع درآمدی بـرای مـدیریت و نگهـداری شـهرها از
محل تخلفات و جریمه هایی تأمین شده است که زندگی شهروندان را به شکل جدی مختل کـرده اسـت .تقـارن زمـانی
گسترش تراکمفروشی در شهرها و استقالل مالی شهرداریها از دولت به هیچ وجه تصادفی نیست .این جریمه به شـکلی
تعیین شده است که برای شهرداری دقیقا کارکرد درآمدی داشته باشد ،از سوی دیگر بـرای مـالکی کـه بخواهـد ضـوابط
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شهرداری (مساحت اشغال شده ،ارتفاع ،تعداد طبقات و )...را زیر پا بگذارد ،این جریمه نه تنها کـارکرد بازدارنـدگی نـدارد،
بلکه با پرداخت جریمه ،شخص متخلف می تواند از سود حاصل از این نوع ساخت و ساز منتفع شود .بر این اساس تخطی
سازنده و مالک از ضوابط شهرسازی ،هم برای شخص حقیقی مالک و هم برای شهرداریها متضمن سود کالنـی اسـت.
اگر از منظر منافع عموم شهروندان این مسنله مورد مالحظه قرار گیرد ،روشن است که این توافق دو سویه چه بالیی بـر
سر فضاهای شهری طی دهه های اخیر آورده است و کالنشهری مانند تهران را در بسـیاری از نقـا آن بـرای سـکونت
دشوار ساخته است .کوچه های باریک  5متری با انبوه ساختمانهای  6-5طبقه که همسایگان دائما بر سر جـای پـارو و
دیگر مسائل با یکدیگر درگیر می شوند برای هیچ یک از ساکنان کالنشهرها منظره غریبی نیست.
می توان گفت علت العلل تمام این نابسامانی در فضاهای شهری موقعیت متعارضـی اسـت کـه شـهرداریها در آن قـرار
گرفته اند؛ چشم پوشی از خطای متخلفان در ازای کسب درآمد .این موقعیت متعارض سبب میشود ایـن سـازمان بـرای
کسب درآمد ،اقدامی خالف منافع عمومی شهروندان انجام دهد و از سوی دیگر بـا درآمـد نهفتـه در ایـن تخلـف بـرای
شهرداری ،افراد را به سمت انجام این تخلف سوق میدهد .نتایج حاصل در جدول زیر موید این مطلب می باشد.
جدول  -3درآمدها و منابع تأمین اعتبار و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی ناپایدار شهرداری (میلیون ریال)
درآمدهای ناپایدار 
ردیف









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نام فعالیت

عوارض بر مازاد تراکم 
درآمد حاصل از تغییر کاربری 

عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیره) 
عوارض حذف پارکین



عوارض بر پروانه های ساختمانی(زیربنا) 
قطار شهری_حمل و نقل ریلی 
عوارض بر پروانه های ساختمانی(عوارض ساختمانهای  9طبقه به باال_آتش نشانی) 
حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری(درآمد حفاری طولی) 
عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تهران 
جریمه کمیسیون ماده صد 
عوارض سطح شهر 
عوارض دکل ،آنتن و تاسیسات مخابراتی 
عوارض تمدید پروانه ساختمان نیمه کاره 
سایر 
الیروبی 
حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری(درآمد حفاری عرضی) 
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 
درآمد حاصل از پارکین

و پارکومترها(حق ورود به توقفگاه و پارکین

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 

های عمومی) 

مجموع

سرم اعتبارات جاری

سرم اعتبارات عمرانی
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عوارض بر پروانه های ساختمانی(عوارض عدم خالف ساختمانی) 

 

عوارض بر قراردادها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 









 

 

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

درآمدهای شررداری ترران در دهه اخیر

در جدول ( )4و شکل ( ،)5درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران از سال  1390تا  1398مورد مقایسه قـرار داده
شده است .نتایج بدست آمده نشان از نوسانی و صعودی بودن درآمدها در سال های مـورد مطالعـه مـی باشـد .بـر طبـق
نمودار بیشترین درآمد شهرداری در سال  1397بوده است .این نمودار خود گواهی بر ناپایداری شدید درآمدهای شهرداری
تهران میباشد .دلیل ناپایداری و نوسانات درآمد شهرداری در سال اخیر را می توان به نوسانات تورمی ارتبا داد .کسـب
درآمدهای پایدار شهری ،یک بخش محـوری در رشـد و توسـعه اقتصادی شهر و بخشی راهبـردی در تـأمین نیازهـای
شهروندان در شهرهای رو به رشد است .اهمیت این مسنله به حدی اسـت کـه در برنامـههـای توسـعه شـهری ،جایگـاه
ویژهای به آن اختصاص داده شده است .در این میان ،شاخص تورم میتواند بر روند اسـتمرار و ثبـات سـطح درآمـدهای
شهری اثرگذار باشد .زیرا تورم عاملی است که نقش بسزایی در افزایش نااطمینانی و بیثبـاتی در اقتصـاد شهر ایفا کـرده
و موجبــات کوتــاهتر شدن افق زمانی تصمیم گیــری ،توزیع مجدد درآمد به نفـع صـاحبان دارایـی و بـه زیـان مـزد و
کــاهش سرمایهگـــذاری در فعالیتهای تولیـدی و در نتیجـه کـاهش رشـد حقوقبگیران ،افزایـــش هزینههـــــای
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 حال بررسی سطح درآمدهای اسمی شهرداری تهران.)1390 ،مبــادله اقتصادی شهـر را فــراهم میآورد (پیرایی و دادور
، شـده اسـت1398 – 1390  آنچـه کـه موجـب افزایش سطح درآمدهای اسمی شهرداری طی سالهای،نشان مـی دهـد
.عامل تورم میباشد
) درآمدهای شهرداری تهران در دهه اخیر (میلیون ریال-4 جدول
درآمد پایدار وصولی

مجموع درآمدهای ناپایدار

مجموع درآمدهای پایدار

 سال







































































430278501





) درآمدهای شهرداری تهران در دهه اخیر (میلیون ریال-5 شکل



 مجموع
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شکل  -6درآمدهای پایدار شهرداری تهران به تفکیک مناطق

توزیع درآمدهای پایدار شهرداری تهران با شاخص میانگین نزدیکترین همسایه درشکل زیر آورده شده است .درواقع
شاخص میانگین نزدیکترین همسایه مبتنی بر اندازهگیری فاصله تا نزدیکترین همسایهشان است .نتایج حاصل از مدل
نزدیکترین همسایه که یکی از مدلهای مناسب در نشان دادن الگوی پراکنش است در سه سطح پراکنده یا مـنظم (بـا
 1.65 z-scoreتا >  ،)2.58رندمی یا تصادفی (با  -1.65 z-scoreتا  )1.65و الگو خوشهای (با  -1.65 z-scoreتا
<  )-2.58میباشد .جدول شماره  2و شکل شماره زیر ارزش میـانگین نزدیـکترین همسـایه مـورد انتظـار را براسـاس
دادههای نقطه ای گزارش میکند .همانطورکه مالحظه می شود خروجی این مدل با  z-score 0/33از الگوی رنـدمی
یا تصادفی برخوردار است.

P-value
0.740209

Z-score
0.331576

Moran Index
0.011435

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

مدل سازی تأمین مالی شررداری ترران براساس مولفه های پژوهش

همانگونه که در مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است به منظور مدلسازی تامین مالی شهرداری شهر تهران 9
معیار (عدالت ،کارایی ،شفافیت ،استقالل محلی ،صرفه جویی ،کفایت ،پایداری ،عدم جابجایی پایه مالیاتی ،عملیاتی بودن،
نرخ سازگاری) در نظر گرفته شده است .معیارهای فوق الذکر توسط پرسشنامه کارشناسان اولویت بندی و امتیـاز گـذاری
گردید.
جدول  -5معیارهای اثرگذار در تامین مالی شهرداری تهران

ردیف
1

نام معیار
اصل عدالت

2
3
4
5
6
7

اصل صرفهجویی
اصل کفایت درآمد
اصل استقالل محلی
اصل شفافیت
اصل کارایی
اصل پایداری

وزن
0/0953
0/0834
0/1550
0/1506
0/1279
0/0889
0/0868
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8
9

0/1140
0/0977

اصل عدم جابجایی پایه مالیاتی
عملیاتی بودن یا امکانپذیری اجرایی

شکل  -8خروجی  AHPمعیارهای اثرگذار در تامین مالی شهرداری تهران

شکل ( )8خروجی نرم افزار می باشد .همانگونه که از نمودار نشان داده شده است اصل کفایت با عدد وزنی  0/155و
اصل استقالل با میانگین وزنی  0/1506مهمترین معیارهای تامین مالی شهرداری تهران بحساب می آیند و اصل صـرفه
جویی و پایداری کمترین وزن را به خود اختصاص داده اند و در رده های آخر قرار می گیرند.
در ادامه هر یک از معیارهای درآمد شهرداری تهران با مدل  AHPوزن دهی و خروجی آن به شرح جدول و نمـودار
زیر استخراج گردید.
بر اساس نظرات کارشناسان (جدول )6معیار عوارض بر سـاختمان و اراضـی ( )0/2101و عـوارض بـر دارایـی هـای
غیرمنقول ( ) 0/1845مهمترین معیارهای تامین مالی شهرداری بحساب می آیند و معیارهای عوارض بر اسـناد رسـمی و
عوارض ارتباطات و حمل و نقل در مرتبه آخر تامین مالی قرار گرفتند .نتایج به دست آمـده در بخـش تحلیـل اطالعـات،
نشان دهنده الگوی مطلوب تـأمین مـالی شـهردای مـی باشـد .بـدین معنـی کـه شهرداری تهران باید در ساختار نظـام
درآمدی خود به گونهای برنامهریزی و سیاسـتگذاری نمایـد کـه اولویت هـای بدسـت آمـده در جدول ( )6را به ترتیـب
اوزان بدست آمده در نظر گیرد.
جدول  -6روش های اثرگذار در تامین مالی شهرداری تهران
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

نام معیار
عوارض بر اسناد رسمی
عوارض بر ارزش افزوده
عوارض بر ساختمان ها و اراضی
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
عوارض بر پروانه های کسب و فروش
عوارض بر حذف پارکین
عوارض وصولی متمرکز
عوارض دارایی های غیرمنقول

وزن
0/0234
0/1507
0/2101
0/0308
0/1365
0/1260
0/1376
0/1845

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

40

شکل  -9خروجی  AHPروش های اثرگذار در تامین مالی شهرداری تهران

ارزیابی تأثیر سههاختار درآمدی شررداری بر روند توسعه پایدار شرری

در ادامه به ارزیابی و سنجش تاثیر ساختار درآمد شهرداری بر روند توسعه پایدار شـهری پرداختـه شـده اسـت .بـدین
منظور نماگرها و شاخص های تاثیرگذار در توسعه پایدار که شهرداری در چند سال اخیر در این بخـش هزینـه و سـرمایه
گذاری کرده به تفکیک هر سال استخراج و تجزیه و تحلیل شده است .شاخص هـایی کـه بیـانگر هزینـه شـهرداری در
راستای توسعه پایدار شهری می باشند شامل هزینه های اجتماعی -فرهنگی ،هزینه های حمل و نقل و ترافیکف هزینـه
های خدمات شهری ،هزینه های ایمنی و مدیریت بحران ،هزینـه هـای شهرسـازی و معمـاری و هزینـه هـای خـدمات
مدیریتی می باشد .در ای ن راستا میزان هزینه کرد شهرداری در این بخش ها به شرح جدول زیر استخراج گردید.
جدول  -7میزان درآمد و هزینه های مرتبط با توسعه پایدار شهری طی سالهای 98-90
هزینه ها
سال 

درآمدها

هزینه های

هزینه های حمل و

هزینه های

هزینه های ایمنی

هزینه های

هزینه

اجتماعی

نقل

خدمات

و مدیریت

شررسازی

خدمات

 -فرهنگی

و ترافیک

شرری

بحران

و معماری

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

همانگونه که در شکل ( )10نشان داده شده ،میان روند درآمدها و هزینه های اختصاص یافتـه در راسـتای توسـعه پایـدار
شهر تهران در سالهای  1390تا  1398همسویی وجود دارد .به طوری که درآمد و هزینهها با شیبی مالیم رونـد صـعودی
داشته و افول و صعود آنها عکس یکدیگر نبوده است .بنابراین میتوان درجه همبستگی میان درآمد و متغیرهای هزینهای
را محاسبه نمود .در این راستا جهت محاسبه درجه همبستگی از ضریب همبستگی اسپیرمن در محیط نرم افـزار SPSS
استفاده شده است .جدول زیر درجه همبستگی متغیرها را که از محیط نرم افزار استخراج شـده اسـت ،نشـان مـی دهـد.
خروجی حاصل از ضریب همبستگی نشان می دهد بین نماگرهای توسعه پایدار و درآمد شهرداری همبسـتگی زیـاد 0.78
وجود دارد .با توجه به باال بودن میانگین ضریب همبستگی میان درآمد و متغیرهای توسعه پایدار شـهری ،میتـوان چنـین
بیان نمود کـه ساختار پایدار و یا ناپایدار درآمدهای شهری میتواند ،بر پایداری و یا ناپایـداری رونـد توسـعه شـهری نیـز
اثرگذار باشد.
جدول  -8همبستگی درآمد ها و نماگرهای توسعه پایدار شهری
Correlations
نماگرهای توسعه پایدار
*.780

درآمدها
Correlation Correlation

1

)Sig. (1-tailed

.013
9

9

1

*.780

Correlation Correlation

.013

)Sig. (1-tailed

9

درآمدها

9

N
نماگرهای توسعه پایدار

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

نتیجهگیری
کسب درآمد در شهرداری ها از اموری است که تاثیر بسزایی بر ارائه خدمات شهر و رفاه شهروندان دارد .قطعا
شهرداری هایی که از منابع مالی مناسبی برخوردار باشند در ارائه خدمات و تاسیسات شهری عملکرد بهتر و در نتیجه
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شهری پویاتر خواهند داشت .اما نکته حائز اهمیت در بحث درآمد شهرداری پایداری درآمدها با حفظ کیفی خدمات
شهری به شهروندان می باشد؛ چرا که منابع درآمدی شهرداری ها به طرق مختلف قابل وصول است و بسیار متنوع و
متغییر است؛ اما همه این مسیرهای درآمدزایی پایدار نیستند و یا تاثیر مخربی بر کیفیت توسعه شهری دارند .شهر تهران
با جمعیتی بیش از  10میلیون نفر هزینه های زیادی جهت خدمات رسانی به شهروندان و توسعه شهری نیاز دارد .امری
که می تواند تاثیر فزاینده ای بر میزان هزینه های شهر تهران داشته باشد عدم تناسب جمعیت و فضاهای شهری؛ تراکم
باالی جمعیتی و پراکنش ناموزون جمعیت در سطح شهر و به وجود آمدن مسائلی همچون شمال و جنوب ،باالشهر و
پایین شهر و البته تعدد محالت فرسوده شهری و  ...می باشد .در مقابل درآمدهای شهرداری تهران می باشد که بیش از
 70درصد این درآمدها به ساخت و ساز وابسته بوده و در زمره درآمدهای ناپایدار شهرداری محسوب میگردد .درآمدهای
موردی و مقطعی ،عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد ،هدفمند نبودن توزیع درآمدها و نبود ساختار تشکیالت مناسب در
حال حاضر از دغدغه ها و مسائل اصلی درآمدزایی شهرداری کالنشهر تهران میباشد .تحقیق حاضر تحلیلی بر تامین
منابع درآمدهای پایدار شهرداری در شهر تهران در راستای توسعه شهری می باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد
که علت ضعف روش های نوین در بحث منابع درآمدی شهرداریها را می توان توان بیش از حد بازار زمین و امالو و
اتکای بیش از حد شهرداری به این بخش از اقتصاد شهر دانست .در حقیقت فشار حاصل از سطح معامالت و البته ساخت
و سازهای غیر مجاز و جابه جایی امالو در سطح شهر و وابستگی به درآمد حاصله مانع از رشد و کاربرد روش های می
گردد؛ چرا که این فشار بر خالف مهمترین معیارهای نوین از جمله حفظ محیط زیست ،عدم وابستگی به نوسانات بازار و
رعایت اصول شهرسازی میباشد.
پیشنرادها
در راستای نتایج پژوهش ،پیشنهادهای ذیل ارائه میشود
 افزایش مالیات ها بر ارزش افزوده زمین و امالو به ویژه امالو و کاهش گرایش به بازار زمین و امالو با دخل و
تصرف دستگاه های قضایی.
 ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در شهرداری و ورود شهرداری به عرصه های سرمایه گذاری در فعالیت های
اقتصادی مولد و خلق منابع درآمدی جدید.
 گسترش برنامه های آموزشی و ترویجی و ایجاد مشارکت مردمی در راستای توسعه روش های نوین اداره و همچنین
درآمدزایی شهرداری همچون مدیریت پسماند ،مبلمان شهری و فضای سبز و....
 شفاف سازی و استفاده ملموس از درآمدهای عوارضی شهرداری و مشارکت دادن شهروندان در تصمیم گیری ها در
جهت تشویق کنشگران شهری در پرداخت عوارض در راستای عمران و توسعه شهری با نظر گرفتن معیارهای تامین
کنندگان سرمایه.
 ایجاد بانک اطالعات امالو و مستغالت شهری و شفاف سازی در راستای چگونگی دریافت عوارض و هزینه های
شهرداری ها
 تعیین قیمت امالو و مستغالت و جلوگیری از نوسانات و البته کنترل ارزش افزوده زمین و امالو.
 اصالح ساختار فرایندها اعم از بازنگری و اصالح نظام درآمد ،هزینه ،بودجه ریزی ،مالی و حسابداری ،مدیریتی و
بازنگری و اصالح نظام تخصیص و وصول.
 افزایش درآمد شهرداری ها از طریق توسعه تبلیغات شهری و بیلبورد های تبلیغاتی با بهره گیری از روش های نوین
و ایجاد فضای رقابتی برای شرکت های تولیدی و خدماتی.
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دریافت عوارض سنگین از واحد های مسکونی خالی از سکنه در جهت کاهش ساخت و سازهای فراتر از نیاز و جلوگیری
از توسعه فیزیکی افسار گسیخته شهر.
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