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 چكيده 

اتکای  مات شهری است.تأمین هزينه خدجهت کسب درآمد پايدار  ،ها در سراسر جهانيکی از مسائل مهم شهرداری

ها به درآمدهای ناپايدار، شهرداری را با مشکالت مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع بیش از حد بسیاری از شهرداری

تهران دارند، تا حدودی شهر های جهان و استفاده از تجارب شهرهايی که ساختاری مشابه با درآمدی پايدار شهرداری

 شهرداری تهران باشد.  تواند راهگشای مشکالتمی

شناسايی منابع مالی و درآمدی پايدار  هدف اصلی آن، مقطعی بوده و -و پیمايشی روش پژوهش حاضر، کمّی

های کسب درآمد و تأمین روش بررسیدر اين پژوهش، پس از  شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است.

ردی جهت تحلیل پايداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در های دنیا، پرسشنامه استاندامالی شهرداری

نظر دانشگاه، مديران، معاونان، مشاوران و کارشناسان شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب

توزيع  ،شناسان تشخیص درآمدنظران مالیه شهرداری و کارمالی شهرداری، مديران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب

 فريدمن مورد آزمون قرار گرفت.  و tهای وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون SPSSافزار ها در نرمگرديد. داده

چه در قالب مالیات بر  ،مالیات انتقالی از دولت به شهرداری ،پايدارترين درآمد قابل استفاده در تهراننتايج نشان داد 

باشد. دريافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز ساير صورت انتقال درصدی از مالیات ملی میه افزوده و چه بارزش

 باشند.منابع درآمدی پايدار قابل استفاده می

 تأمین مالی، مالیات مشترکهای ناپايدار، درآمددرآمدهای پايدار، هاي كليدي: واژه

  JEL:    Z19, H24, B26, E01بندي طبقه
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 مقدمه  -1 

 ایسسهؤم ،شهرداریها، شهرداری قانون 74طبق ماده 

 ،آنبا توجه به ماهیت عمومی  واست  عمومی و غیردولتی

و کلیه درآمدهای شهرداری  داردانتفاعی غیرعملکرد 

 تمامی . آنچهبايد به مصرف همان شهر برسدمنحصراً 

 ايجاد هستند آن پی در درآمدی حوزه در هاشهرداری

 کسب به که منجر منسجم است  و يافتهنظام ساختاری

شود. درآمد پايدار که در  شهرداری برای پايدار درآمدی

 هاکل منابع درآمدی شهرداریحال حاضر بخش اندکی از 

درآمدی است که از منابعی و به دهدرا تشکیل می

ای کسب شود که حقوق آيندگان پايمال نشود گونه

)به  پذير باشد(، کیفیت زندگی کاهش نیابد)تداوم

سالمت شهری خدشه وارد نکند( و منابع حیاتی برای 

 های آتی از بین نرود )مطلوب باشد(. استفاده نسل

های محلی و نمايندگان آنها ها، سازمانهرداریش

در شورای شهر، منتخب مردم هستند و بايد در چارچوب 

قوانین مربوطه از محل درآمدهای محلی، امور خدماتی و 

 شهر را اداره کنند.  ،عمرانی

تجارب جهانی بیانگر آن است که مشارکت مردم 

ن منابع های شهری و نیز تأمیها و برنامهگیریدر تصمیم

باشد و های اساسی اداره شهر میمالی شهر، از مشخصه

های مختلف امور مرتبط با شهر، نظريات عموم در زمینه

های کشورهای گیرد. شهرداریمردم مورد توجه قرار می

پیشرفته جهان، اختیارات زيادی دارند؛ در حالی که در 

های کشور ايران، اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری

بر ، عالوهبه ويژه تهران، به درآمد ناشی از بخش مسکن

ها را در مقاطع ثیر آن در افزايش قیمت مسکن، شهرداریأت

های مالی قطعی، مواجه زمانی مختلف با مشکالت و بحران

 (. 1431مهندسان مشاور هامونپاد، ساخته است )

 ها به سمت خودکفايیکلیه شهرداریکه  6۶در دهه 

ای برای سفانه مشکالت عديدهأمت ،دسوق داده شدن

 دولت های مالیشد. قطع کمکايجاد مديران شهری 

يافتن  بهبدون تعريف منابع جديد مالی، شهرداران را 

، برای های جديد درآمدی رهنمون کرد. شهردارانراه

اين سفانه أمت. اداره شهر، اقدام به فروش تراکم کردند

 هاننده منابع مالی شهرداریکتأمین ،مدتدر کوتاهمسأله تنها 

  (.1433، منصوری منشو  سعیدی مهرآباد)شد 

در برخی از کشورها مانند آمريکا، کانادا، انگلیس و 

ها بر مالیات آفريقای جنوبی، تکیه عمده درآمد شهرداری

و دارايی غیرمنقول )مشابه عوارض نوسازی در ايران( 

و سوئد، است، حال اينکه کشورهايی از قبیل فنالند 

نسبت مهمی از درآمد خود را با دريافت سهمی از مالیات 

کنند. در کشورهای اتريش ها تأمین میاشخاص و شرکت

ها از محل و آلمان، قسمت مهمی از درآمد شهرداری

های کسب و عوارض دريافتی از مؤسسات انتفاعی و محل

عمده  شود، در صورتی که در ايتالیا تکیهکار، تأمین می

بخش اعظم  کنندهتأمین ،روی عوارض غیرمستقیم بر

خوش، )عیسائی باشدکشور می اينهای درآمد شهرداری

1472)  . 

با در نظر گرفتن ناپايداری درآمد حاصل از عوارض 

جدی اين  ساز و عوارض مازاد تراکم، مشکالتوساخت

درآمدها در اداره شهر و رسیدن به توسعه پايدار شهری و 

ا که سیاست کالن کشور و به تبع آن نیز از آنج

باشد، ها، دست يافتن به توسعه پايدار میشهرداری

ضرورت انجام چنین تحقیقی، بیش از پیش احساس 

 شود. می

هدف پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت پايداری منابع 

های کسب مختلف درآمدی شهر تهران و شناسايی روش

 درآمد پايدار برای آن است. 

 

 يقپيشينه تحق -2

در اين زمینه  های مشابهیپیش از اين، پژوهش

 های آن در ذيل آمده است. انجام شده که نمونه

 اصالح»(، در پژوهشی تحت عنوان 1431زنوز )هادی

پیشنهادهايی جهت « نظام درآمدی شهرداری تهران

رفت از درآمدهای ناپايدار ارائه کرد که شامل اصالح برون

با رويکرد نقش شهرداری  قانون نوسازی و عمران شهری

)مالیات بر و شورای شهر، تعیین نرخ عوارض نوسازی 
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هر شهر و  دارايی( با توجه به موقعیت اقتصادی و اجتماعی

با نظر شورای شهر، به رسمیت شناختن حضور شهرداری 

های و شورای شهر در ارزيابی و تعیین بهای زمین

تفاده از شهری، مکانیزه شدن بانک اطالعات امالک و اس

سیستم اطالعات جغرافیايی برای ممیزی امالک، روزآمد 

های مرتبط نامهکردن اطالعات امالک و اصالح آيین

 براساس قوانین خاص و عام شهرسازی بود. 

بازنگری »(، در گزارش 1433زنور )آخوندی و هادی

شهر کالنساختاری و طراحی نظام مديريت و مالیه 

جهان،  ها در کشورهایارینظام درآمدی شهرد« تهران

 خصوصاً کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

)OECD(1اند. سپس قوانین و بررسی قرار داده را مورد

 های تشخیص و وصول عوارض و بهای خدمات شهریروش

دست آمده در مراحل در ايران را براساس معیارهای به

 ايی مشابهقبلی پژوهش ارزيابی کرده و در پايان، پیشنهاده

پژوهش قبلی برای اصالح نظام درآمدی شهرداری تهران 

 .اندارائه داده

(، در پژوهشی مشابه، 1431ای و همکاران )شرزه

 هایاصالح و تأمین منابع درآمدی شهرداری»تحت عنوان 

های ساير کشورها اند که در شهردارینشان داده« کشور

های مالیاتاستفاده از منابعی همچون دريافت عوارض و 

محلی، در صدر قرار دارد. همچنین منابعی مانند فروش 

های ها يا کمکخدمات و استقراض، استفاده از صندوق

 ترينهای بالعوض دولتی، از  عمدهتخصصی و دريافت کمک

بر موارد های جهان هستند. عالوهمنابع درآمدی شهرداری

ه های تخصصی کهای توسعه شهری يا بانکفوق، صندوق

باعث  ،گیرنددر برخی شهرهای دنیا مورد استفاده قرار می

های محلی شده و منبع درآمد خوبی برای اعتبار دولت

دهد ها هستند. ساير نتايج پژوهش نشان میشهرداری

ها، بايد با برای مقابله مؤثرتر با کسری بودجه شهرداری

افزايش کارايی سیستم موجود، وصولی عوارض را افزايش 

                                                           
1 - Organization for Economic Cooperation and Development 

و با تعريف جديد مبنای مالیات، نسبت به ايجاد داد 

 منابع جديد مالیاتی اقدام کرد.

بررسی »(، در مقاله 142۶محمودی و همکاران )

مربوط به درآمدهای پايدار شهرداری تهران و  عوامل

عوامل ذيل را به عنوان چهار عامل مهم و « بندی آنهاولويتا

پايدار  درآمدهای تأثیرگذار در دستیابی شهرداری تهران به

افزايش نرخ عوارض  -1به ترتیب اهمیت، معرفی کردند: 

گردد جايگزين عوارض بر ارزش زمین )که پیشنهاد می

نظام تشخیص و وصول  -9( شودناپايداری همچون تراکم 

روابط مالی بین دولت و  -4عوارض شهرداری تهران 

و در نهايت دسترسی به بازارهای پولی  -3شهرداری تهران 

 .مالی، از اين طريق

الگوی »(، در مقاله 1433زاده و خسروشاهی )حسن

 الگويی «شهرهاهای کالنتأمین مالی کارآمد برای شهرداری

ها پیشنهاد کردند که شامل برای تأمین مالی شهرداری را

ها و مستغالت )عوارض نوسازی، مالیات محلی بر زمین

ختمانی، عوارض های ساعوارض سطح شهر، عوارض بر پروانه

ها، ساختمان ها ومازاد تراکم، عوارض بر جداسازی زمین

بهای کاالها  ها و امالک رها شده شهر و ...(،عوارض بر زمین

های بالعوض دولت، وام و استقراض، و خدمات، کمک

 های اشخاص حقیقی و حقوقی و درآمدهایاعانات و کمک

دهد، شان میباشد. همچنین نتايج اين مقاله ناتفاقی می

شهرداری برای اصالح نظام تأمین مالی خود بايد با توجه 

به پايداری نسبتاً کامل عوارض نوسازی و کارآمدی آن، 

ترين مالیات محلی برای عنوان اصلیاين عوارض را به

تدريج و در های شهرداری در نظر بگیرد و بهتأمین هزينه

های روانهمدت، آن را با عوارض بر پبازه زمانی میان

ساختمانی و مازاد تراکم که ناپايدار هستند، جايگزين 

ای که سهم اين عوارض در کل درآمدهای کند؛ به گونه

ها بايد با درصد برسد. شهرداری 1۶شهرداری به بیش از 

 های دريافتیهای الزم، سهم خود را از مالیاتارائه استدالل

 دولت در قالب کمک بالعوض، دريافت کنند.
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طرح تمرکز بر »ای از مطالعات خارجی مشابه ونهنم

برای افزايش  «LRFP III(9) 1تأمین مالی بلندمدت اتاوا

منابع درآمد پايدار شهر و ارتقای پايداری منابع درآمدی 

های شهر، برآورد باشد. در اين طرح ابتدا هزينهشهر می

شونده های خدمات کنترلشده است که شامل هزينه

نشـانی، کتابخـانه و اعانـات برای آتش) 4توسـط شـورا

)کارمندان و  1خدمات قانونی هایهزينه (،3گذاریسرمايه

های هزينه معاونت مالی، مسکن و خدمات جانبی پزشکی(،

 های)خدمات پلیس و ...( و هزينه 6مديرهمتخصصان و هیأت

 برای ثابت مجدد هایپرداخت) هابدهی دهیسرويس

 باشد. سپس منابع درآمدی مشخصمی 7سابق( هایبدهی

دريافت  ،هايی که از ارزيابی دارايیشد که شامل مالیات

 يا )مشروط دولتی هایيارانهو  امتیازات ،3شودمی

های بهای مصرف آب، هزينهغیرمشروط(، بهای خدمات )

نقل( وهای حملهای نقل و انتقال و کرايهسرگرمی، کرايه

هستند.  (2گذاریدهای سرمايهمانند سوو ساير منابع )

های اتاوا در زمینه تأمین مالی، شامل دو طرح استراتژی

مشارکت شهری و طرح تأمین مالی بلندمدت شهر است 

گیرد تا يک زندگی با که اختیاراتی را برای شورا در نظر می

کیفیت خوب را برای ساکنین اتاوا فراهم کند، در حالی که 

 يی را در سطح معقولی حفظ نمايدهای داراکوشد مالیاتمی

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

 

 مباني نظري تحقيق -3

 ترين منابع درآمدی شهرداری تهران در گذشته،مهم

های شهر تهران و راه اثاثیه و حواشی بلديه، درخت

ها و عوارض شهری میران تا شاهزاده عبدالعظیم و مالیاتش

 ای توسطعوارض دروازهای بود )به خصوص عوارض دروازه

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

3 - Council-Controlled Services 

4 - Contributions to Capital 

5 - Legislated Services 

6 - Boards and Authorities 

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

Previously Issued Debt) 

8 - Taxation Derived from Property Assessment  

9 - Insert Earnings 

 لغو شد(. 1433هیأت وزيران و تصويب مجلس در سال 

شهرداری در بندی، منابع اصلی درآمد در يک تقسیم

  شامل موارد ذيل بود: 1417تا  1433های سال

 درآمد جايگزينز وزارت کشور )درآمدهای وصولی ا -1

 ای و عوارض متفرقه وصولی توسط وزارت کشور(عوارض دروازه

)عوارض توأم با  یيدرآمدهای وصولی توسط دارا -9

و  مالیات، عوارض مربوط به اسناد رسمی، عوارض قند

 ...(  نفتی و شکر، عوارض مواد

درآمدهای حاصل از عوارض مستمر وصولی  -4

ری )عوارض اتومبیل و وسايل نقلیه، توسط خود شهردا

  عوارض سینما، نمايش، تفريحات و ...(

مستمر )عوارض نوسازی، حق درآمدهای غیر -3

های اختصاصی، کشتارگاه، گورستان مرغوبیت، عوارض بوفه

 ها،و غسالخانه، فروش زمین و اموال شهرداری، درآمد دادگاه

لفن، گذرنامه و جرايم و تخلفات ساختمانی، حق بار هوايی، ت

 ها (درآمد دکه

های بالعوض يا اعتبارات عمرانی دريافت کمک -1

 و امتیازات اختصاصی از وزارت کشور.

 بندی ديگری، درآمدهاسپس وزارت کشور در تقسیم

 بندیطبقه، دسته 2های کشور را به و منابع مالی شهرداری

ريزکد درآمدی( شامل چند منبع ) کرد که هر طبقه

وزارت کشور بر پايه آخرين دستورالعمل ابالغی شـد. بامی

از جمله  های کشورنیز درآمد شهرداری 1472در سال 

بندی زيربند، طبقه 14۶بند و  13بخش،  تهران، در هفت

 گرديده است که اين هفت بخش عبارتند از: 

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای  -

 مستمر(               

 ی ناشی از عوارض اختصاصی  درآمدها -

بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی  -

 ها           شهرداری

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری -

 های دولتی            های اعطائی دولت و سازمانکمک -

 ها     اعانات، هدايا و دارايی -

  .ساير منابع تأمین اعتبار - 
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 مالـی نامهآيین در شده ینـیبپیش کدهای در

شود با اين تفاوت بندی ديده میهمین طبقه هاشهرداری

و  اعانات» عنوانبا  ششمحذف شده و کد  هفتمکه کد 

های خصوصی و اموال های اهدايی اشخاص و سازمانکمک

طور اتفاقی يا به موجب قانون به هايی که بهدارايی و

 ديده است. اصالح گر، «گیردشهرداری تعلق می

 147۶-37های طی سالبررسی درآمد شهرداری تهران 

وزارت های دهد وصولی شهرداری از پرداختینشان می

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

های ها و اراضی در سالحاصل از عوارض بر ساختمان

با رشد منفی روبرو بوده )میزان بودجه و  1477و  1476

ها کاهش يافته است( و شهرداری نیز در اين سالدرآمد 

ها، روندی صعودی داشته است. به عبارتی، در بقیه سال

ها از محل درآمد واقعی شهرداری تهران در اين سال

هر سال به طور متوسط  ،ها و اراضیعوارض بر ساختمان

های درصد بیشتر از سال قبل بوده است. در سال 1/3

ها و اراضی در رض بر ساختمانسهم عوا 143۶و  1472

درصد افزايش يافته است. از سال  2۶کل درآمدها به 

اين درآمد، سیر نزولی داشته و در  1434تا  143۶

مجدداً افزايش يافته اما از سال  1433-31های سال

تاکنون سیر نزولی داشته و متوسط سهم آن برای  1436

 درصد بوده است. 31/3۶کل دوره 

عوارض دريافتی از فروش تراکم  ،143۶در سال 

 داده؛درصد درآمد شهرداری تهران را تشکیل می 13مازاد، 

 شهرهایدر حالی که سهم عوارض نوسازی که در همه کالن

شمار ترين منبع درآمد بهيافته، اصلیکشورهای توسعه

 13 ،درصد بوده است. به عبارت ديگر ۶2/۶رود، تنها می

صدور مجوز برای ساخت و از  ،درصد درآمد شهرداری

درصد امالک شهر، تأمین شده است  9ساز اضافی در 

 (. 1434)کبگانی، 

 1471های روند درآمدی شهرداری تهران در سال

 3۶-2۶دهد که عمده درآمد شهر )نیز نشان می 1431تا 

درصد( به بخش ساخت و ساز وابسته است که درآمدهای 

 (. 1431، ای و همکارانناپايداری هستند )شرزه

، بايد به دنبال منابع درآمدی پايدار باشیم بنابراين

های آينده تضییع نگردد. تجربه کشورهای تا حقوق نسل

های آنها ابتدا مطالعاتی دهد که شهرداریموفق نشان می

های خاص هر شهر برای درآمدزايی را در زمینه رقابت

ی برخوردار اهای ويژهاند. شهر تهران از قابلیتانجام داده

های توان پايهاست که در صورت استفاده از آنها می

 درآمدزايی شهر را تقويت کرد. درآمدهای کنونی شهرداری

تواند ضامن رشدی منطقی تهران به علت ناپايداری نمی

شهر باشد و اساساً بدون داشتن درآمدهای در اين کالن

ای هتوان انگیزه زيادی برای اجرای پروژهپايدار نمی

 مدت و کلیدی داشت.طوالنی

شود که مداوم، درآمد پايدار به درآمدهايی گفته می

 سالم و مطلوب باشند. مداوم بودن به اين معنا که

نوسانات اقتصادی و اجتماعی، تأثیری در دريافت و میزان 

آن نداشته باشد. سالم بودن از اين جهت است که 

یطی منفی محسالمت شهری را تضمین کند و آثار زيست

نداشته باشد. مطلوب بودن به اين معنا که  آثار اجتماعی 

مثبت داشته باشد، عدالت اقتصادی و اجتماعی را رعايت 

الوصول باشد و توسعه پايدار شهری را تضمین کند، سهل

 (.1433زاده و خسروشاهی، حسن)نمايد 

 1های محلی استرالیادر اين زمینه، انجمن دولت 

 9ترين تعريف را برای تأمین مالی پايدارامعترين و جساده

تأمین  ها ارائه کرده است. طبق اين تعريف،شهرداری

افتد که توانايی دولت برای مالی پايدار زمانی اتفاق می

با وقوع تغییر ای باشد که به اندازه مديريت منابع مالی

بتواند تعهدات حال و  هاای در مالیاتريزی نشدهبرنامه

برآورده کند و اين  بـرای ارائه خدمات،اش را آينده

های آينده با دهندگان بدهد که نسلمالیاتاطمینان را به 

های امروز حساب مديريت نشده که برای نسلصورت

شوند و نیز نسل امروز همه بار مالی ايجاد شده، مواجه نمی

 شود.برند را متحمل نمیهای آينده از آن سود میکه نسل

های آينده با کاهش عظیم خدمات يا تی، نسلبه عبار

                                                           
1 - Local Government Association of Australia 

2 - Financial Sustainability  
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 که ناشی از به تعويق معقول نرخ مالیات دارايیافزايش غیر

 شوندهای نسل امروز است مواجه نمیبدهی انداختن

(Local Government Association Financial,  2007). 

 درآمدیترين منابع از مهماساس اين تعاريف، بر

، نوسازی عوارض رآمدهای حاصل ازا، دهپايدار شهرداری

پیشه، وکسبعوارض سطح شهر، عوارض  ،عوارض پسماند

مالیات بر مستغالت )در حال حاضر دولت آن را وصول 

گاز، عوارض تلفن و  ،عوارض ساالنه اتومبیلکند(، می

برداری بهره و بهای خدمات ناشی ازمالیات بر ارزش زمین 

زاده و خسروشاهی، نحس) باشندمیعمومی شهری  خدمات

1433.) 

درآمدهای ناپايدار، درآمدهايی هستند که به طور 

های خاص، نصیب شهرداری اساس فعالیتمقطعی و بر

شوند که با حذف آن فعالیت، اين درآمد مکتسبه نیز می

حذف خواهد شد. حتی ممکن است عوايد حاصل از اين 

ازاد درآمد، بسیار باال باشد. درآمد ناشی از عوارض م

تراکم و درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی، عوارض اسناد 

های ساختمانی، عوارض بر رسمی، عوارض بر پروانه

ها و غیره،  عوارض  فروش کارخانههای باير، زمین

يا ناپايدار هستند )مهندسان مشاور مستمر های غیردرآمد

  (.1431هامونپاد، 

 هدف پژوهش حاضر، شناسايی و تحلیل میزان

پايداری کدهای درآمدی شهرداری تهران و نیز منابع 

 و نیز میزاندرآمدی اصلی برخی شهرهای بزرگ دنیا 

 پذيری استفاده از اين منابع در شهر تهران است.امکان

سه مفهوم کلی در اين پژوهش، مورد مطالعه قرار 

وضعیت پايداری منابع مالی و درآمدی »گرفته که شامل 

کارگیری انواع امکان به»، «طالعههای مورد مشهرداری

« منابع مالی و درآمدی مورد بررسی در شهرداری تهران

باشد. می« کارگیری برخی درآمدهابهداليل عدم »و 

منابع »مفهوم اول شامل دو بعد تحلیل پايداری 

، مفهوم دوم شامل دو «منابع تأمین مالی»و « درآمدی

انواع »و « شهری انواع درآمدهای»کارگیری بعد امکان به

اساس نظرات خبرگان است. بر« منابع مالی در شهرداری

امکان اجرايی منظران، پنج دلیل نیز برای عدو صاحب

، «نبود قوانین و مقررات»کردن برخی درآمدها شامل 

قرار »، «متفاوت بودن شرايط سیاسی اقتصادی جامعه»

منبع درآمد محلی »، «گرفتن در حیطه وظايف دولت

در نظر « استقالل شهرداریعدم»و « وب نشدنمحس

آمده است،  1مفهومی پژوهش که در شکل گرفته شد. مدل 

های تحقیق و مطابق نظرات و  و مؤلفه اساس متغیرهابر

نظران حوزه مورد مطالعه، پیشنهادهای استادان و صاحب

استخراج شده و شکل شماتیک آن تا حدودی برگرفته از  

فهومی جهت سنجش الزامات تحقق مقاله طراحی مدل م

و  باشد )فیروزيانها میفراگیر در سازمانمديريت کیفیت 

 (.1436همکاران، 

 فرضيات پژوهش 

بین منابع مالی و درآمدی شهرداری  فرضيه اصلي:

 تفاوت وجود دارد.تهران با سطح پايداری آن، 

  هاي فرعي:فرضيه

درآمدی پايدار شهرداری تهران شامل منابع  -

مالیات بر امالک و دارايی، عوارض مختلف، مالیات انتقالی 

ارائه شده  از دولت به شهرداری و دريافت بهای خدمات

  .استبه شهروندان 

منابع درآمدی ناپايدار شهرداری تهران شامل  -

ساز و مازاد تراکم، درآمد تخلفات شهری وعوارض ساخت

 های بالعوض است. و ساختمانی و کمک

سپاری( خدمات، مشارکت سازی )برونخصوصی -

 گذاریدولتی و تأمین مالی از طريق صندوق سرمايهبخش غیر

 هایپايداری جهت کاهش هزينه مالی تأمینهای شهر، روش

 شهرداری هستند.

منابع مالی و درآمدی پايدار شامل مالیات بر  -

امالک و دارايی، عوارض مختلف، دريافت بهای خدمات، 

اندازی دولتی و راهخدمات، مشارکت بخش غیرسپاری برون

 گذاری شهر در تهران، قابل اجرا هستند.صندوق سرمايه

کارگیری برخی درآمدهای پايدار در به داليل عدم -

 شهرداری تهران، متفاوت بودن شرايط اقتصادی و سیاسی

 باشد.می جامعه و ساختار شهرداری
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 ومي پژوهشمدل مفه -1شكل

 (1311فيروزيان و همكاران، (منبع: 

 

 روش تحقيق -4

کمّی، روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات 

اين  نگر و کاربردی است. درمقطعی، گذشته -1پیمايشی

های تطبیقی بین ای و بررسیپژوهش، از منابع کتابخانه

های مناطق های مختلف جهان با شهرداریشهرداری

ر زمینه تأمین درآمد و نیز مطالعه گانه تهران د99

 میدانی استفاده شده است. 

                                                           
1 - Survey Study 

پس از توزيع پرسشنامه استاندارد در میان اعضای 

شورای شهر، مديران و معاونان ارشد مالی، مشاوران، 

نظر، مديران نظران مالی، اساتید صاحبکارشناسان و صاحب

 منطقه 6های درآمد و کارشناسان تشخیص درآمد شهرداری

ها تکمیل پرسشنامه( 99، 19، 6، 3، 4، 1)مناطق  رانته

نفر اعضای  11نفر شامل  1۶۶شد. کل جامعه آماری

نفر معاونان  1۶نفر مديران ارشد مالی،  6شورای شهر، 

نفر مديران درآمد  6نفر مشاور مالی،  1ارشد مالی، 

نفر  4۶نفر کارشناس تشخیص درآمد،  4، 6منطقه 

 تأمین مالیمنابع 

وضعیت پايداری منابع مالی و 

درآمدی شهرداری تهران و 

 ساير شهرهای دنیا

 منابع درآمدی

  انواع عوارض بر امالک و دارايی 

 ارض محلی ساير عو 

 های دولت به )اختصاص سهم مناسبی از مالیاتهای مشترک مالیات

 افزوده(شهرداری، در قالب مالیات بر ارزش

  سیسات أ)اجاره بهای تبهای خدمات ارائه شده به شهروندان

 حمل و نقل، پارکبان و ...(  ،شهرداری

 ساز و مازاد تراکم و درآمد تخلفات شهری و وعوارض ساخت

 نی  ساختما

 های بالعوضانواع کمک 

 

 

 اجرای قابلیت اجرا / عدم

منابع مالی و درآمدی 

مورد مطالعه در شهرداری 

 تهران
 شهری منابع درآمدی

 تأمین مالی شهرداریمنابع 

 آوری پسماند و ها )مترو، جمعسپاری خدمات و زيرساختبرون

 احداث مراکز تفريحی پارکینگ طبقاتی(
  و خصوصی در تأمین مالیمشارکت بخش عمومی 

 گذاری های سرمايهتأمین مالی از طريق صندوق 

 

 
  انواع عوارض بر امالک و دارايی 

  ساير عوارض محلی 

 های های مشترک )اختصاص سهم مناسبی از مالیاتمالیات

 افزوده(دولت به شهرداری، در قالب مالیات بر ارزش

 سیسات تأای بهای خدمات ارائه شده به شهروندان )اجاره به

  حمل و نقل، پارکبان و ...( ،شهرداری

 ساز و مازاد تراکم و درآمد تخلفات شهری و وعوارض ساخت

 ساختمانی  

 های بالعوضانواع کمک 

 

 
 آوری )مترو، جمعها سپاری خدمات و زيرساختبرون

 احداث مراکز تفريحی پارکینگ طبقاتی( و پسماند

  ین مالیتأممشارکت بخش عمومی و خصوصی در 

 گذاری های سرمايهطريق صندوق ین مالی ازتأم 
 

 

امکان داليل عدم

استفاده از برخی منابع 

درآمدی در شهرداری 

 تهران 

 نبود قوانین و مقررات 

  و متفاوت بودن شرايط سیاسی

 اقتصادی جامعه

  قرار گرفتن در حیطه وظايف دولت 

  منبع درآمد محلی محسوب نشدن 

 یاستقالل شهردارعدم 
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نفر کارشناسان  3ی مناطق، کارشناسان درآمد شهردار

 نفر اساتید دانشگاه بود. 11مالی و 

نفر از جامعه آماری با  3۶طبق فرمول کوکران  

نفر اعضای  11شامل  ،ایاستفاده از روش تصادفی طبقه

نفر معاونان  3مالی، ارشد نفر مديران  1شورای شهر، 

مديران درآمد نفر  1نفر مشاور مالی،  3ارشد مالی، 

نفر  93نفر کارشناس تشخیص درآمد،  4مناطق، 

نفر کارشناسان  6شهرداری مناطق، کارشناسان درآمد 

نفر استادان  2مالیه شهرداری و  نظرنفر صاحب 1مالی، 

نظر دانشگاه، انتخاب و پرسشنامه استاندارد بین صاحب

 آنها توزيع شد.

 

𝑛 =
𝑁 (𝑍𝛼

2
 )2.𝑝.𝑞

(𝑁−1)∑2+(𝑍𝛼 
2

)2.𝑝.𝑞
         

N=100             ,                 𝑍𝛼 

2
= 1.96  

p=q=0.5          ,                 ∑=0.05 

α=1.95 

 𝑛 =
100 (1.96 )2×0.5×0.5

(99)0.052+(1.96 )2×0.5×0.5
~80    

 

در خصوص روابط تحلیلی و علّی متغیرهای مورد  

تقل در اين مطالعه مورد بررسی مطالعه، دو متغیر مس

پايداری هر يک از قرار گرفته که شامل پايداری يا عدم

قابلیت اجرای اين منابع مالی و درآمدی و داليل عدم

است. قابلیت اجرای منابع مالی و درآمدی، يک درآمدها 

اجرا بستگی دارد. باشد که به داليل عدممتغیر وابسته می

و تعیین میزان پايداری منابع، های میدانی پس از بررسی

کارگیری منابع پايدار بهکارگیری يا عدمامکان و علل به

مورد مطالعه در شهرداری تهران بر همان اساس، بررسی 

 گردد. و تحلیل می

پس از مطالعات تطبیقی، جهت بررسی میدانی و 

اعتباربخشی به وضعیت پايداری درآمدهای مورد مطالعه، 

ه شد. هدف از تهیه پرسشنامه و ای تهیپرسشنامه

آوری اطالعات از اين طريق، مشخص شدن وضعیت جمع

 ها و تعیین امکانپايداری منابع مالی و درآمدی شهرداری

استفاده از اين منابع در شهرداری تهران بود. قسمت اول 

شناختی )جنسیت، پرسشنامه شامل سؤاالت جمعیت

ابقه کار( و سن، وضعیت اشتغال، میزان تحصیالت و س

قسمت دوم شامل منابع درآمدی و مالی بود که در 

شود. شهرهای مورد مطالعه و نیز تهران استفاده میکالن

بسیاری از منابع درآمدی شهرهای جهان با تهران 

میزان »مشترک بودند. هر يک از اين منابع از سه لحاظ 

و « امکان اجرای آنها در تهران»، «پايداری منابع مالی

مورد بررسی قرار « در تهران ی آنهاامکان اجرال عدمعل»

های روبروی اين گرفتند؛ به اين ترتیب که در ستون

درآمدی و امکان  -منابع، میزان پايداری منابع مالی

اجرايی کردن آنها در شهرداری تهران در طیف لیکرت 

زياد( مورد سنجش کم، کم، متوسط، زياد و خیلی)خیلی

کارگیری آن امکان بهن در صورت عدمقرار گرفت. همچنی

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

. داليل کردندآن را براساس داليل مشخص شده، تعیین می

نظران مالیه شهرداری با توجه به نظرات خبرگان و صاحب

و مطالعات انجام شده، به پنج دسته تقسیم شد که شامل 

 اين موارد بود: 

کارگیری دان قوانین و مقررات الزم جهت بهفق -

 (.درآمدهايی که در تهران قابل استفاده نیستنددرآمدها )

سیاسی جامعه با  -متفاوت بودن شرايط اقتصادی -

 کنند.شهرهايی که از آن درآمدها استفاده می

کسب آن درآمد در حیطه وظايف دولت قرار دارد  -

 کار گیرد(. اند آن را بهتودرآمدی که شهرداری تهران نمی)

 شود )درآمد ملی است(. درآمد محلی محسوب نمی -

استقالل شهرداری جهت کسب درآمد عدم -

 کار گیرد(. تواند آن را بهدرآمدی که شهرداری تهران نمی)

 بندی کلی درآمدها و منابع مالی مورد استفادهدسته

ها به صورت ذيل صورت گرفت که هريک شهرداری

شدند: مالیات يا ل چندين نوع منبع درآمدی میشام

کد درآمدی(، ساير عوارض  6عوارض بر امالک و دارايی )

مالیات انتقالی از دولت به شهرداری ، کد درآمدی( 97محلی )

افزوده در بخش مالیات بر ارزشو گیری مشترک مالیات)

دريافت بهای خدمات ارائه شده به شهروندان، خدمات(، 
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تراکم و تخلفات ساز و مازاد وی از عوارض ساختدرآمد ناش

خدمات )در سازی خصوصی های بالعوض،شهری، کمک

احداث  آوری پسماندهای شهری،توسعه مترو، جمعزمینه 

مشارکت های طبقاتی، مراکز تفريحی و سینما(، پارکینگ

تأمین و  های انتفاعی شهر وبخش غیردولتی جهت پروژه

 (. 7گذاری )جدول سرمايه هایاندازی صندوقراه

روايی پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه خبرگان و 

پايايی پرسشنامه، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

دست آمده از های بهداده. و مثبت ارزيابی شدسنجیده 

وارد  SPSS افزار آماریآوری و در نرمپرسشنامه، جمع

ها تحلیل دادهوتجزيه ؛ها کیفی بودنددادهاز آنجا که شد. 

های کولموگروف کیفی صورت گرفت و از روشهای با روش

)برای اثبات فرض نرمال بودن جامعه( و  1اسمیرنوف

 استفاده شد. 9آزمون تی استیودنت

 

 تحقيقهاي يافته -5

ای و تطبیقی های حاصل از مطالعات کتابخانهيافته

، دهدان میهای مختلف جهان، نشمنابع درآمدی شهرداری

مطابق مبانی نظری و تجارب جهانی نظام درآمدی پايدار 

شیوه در اقتصاد شهری برای تأمین ها، چهار شهرداری

 شناخته شده است: ،مالی خدمات عمومی

فروش مستقیم خدمات )اخذ بهای خدمات  -1 

استفاده از  -4اخذ مالیات و عوارض محلی  -9شهری( 

استقراض و  -3ولتی( های دانتقالهای دولتی )کمک

استفاده از بازارهای مالی به انتشار اوراق قرضه شهری )

 عنوان مکمل نظام درآمدی(. 

عمده منابع درآمدی شهرهای آمريکای شمالی 

مالیات بر دارايی )امالک( و )تورنتو، اتاوا، بوستون و ...( از 

دولتی؛ شامل مالیات بر فروش )از مبادالت مالی بین

( و مالیات بر درآمد )از دولت مرکزی( دولت ايالتی

 ،          دست آمده و مالیات بر دارايی، بر اموالی مانند زمینبه

ها، کاالهای لیست شده در آالت و دستگاهقايق، ماشین

                                                           
1 -  KS (Kolmogrof Smirnoff) 

2 - T-Student 

 هايی ماننـد اوراق رهـن، وام ويک کار تجـاری و دارايی

 .گیـرد... تعلـق می

التین عمده منابع درآمدی شهرهای آمريکای 

های بالعوض )ساالنه درصد کمک)مکزيک و برزيل( از  

 ،های محلیقابل توجهی از درآمد ناخالص دولت به دولت

مالیات بر اموال و  ،يابد( و پس از آناختصاص می

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

 (.1431ای و همکاران، )شرزهشود جرائم، تأمین می

 درآمد شهرهای استرالیا )سیدنی و ملبورن(بیشترين 

 ها، فروشدرآمد مربوط به تعرفه ،درصد( 1۶از محل عوارض )

های( عمومی درصد(، امتیازها )کمک 91خدمات و جرايم )

 (.1472عیسائی خوش، )گردد های خاص تأمین میو کمک

انگلیس، ترين منبع درآمد شهرهای اروپايی )مهم

های ، اسپانیا، نروژ و ...(، از مالیاتفرانسه، آلمان، سوئد

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

  .(1433) امامی و آبگون، وام و تسهیالت بانکی است 

در شهرهای پیشرفته آسیايی مانند شهرهای ژاپن، 

و  مالیات بر ساکنین، امالک و مستغالتچین و کره جنوبی، 

 مالیات بر مصرف توتون و تنباکو ريزی شهری،مالیات بر برنامه

های عادی شهرداری شامل مالیات بر وسائط و ساير مالیات

بیشترين  نقلیه موتـوری و مالیات بر معامالت اوراق بهادار،

 (،Hirashima, 2004)کنند درآمد شهر را تأمین می

  .(1433)امامی و آبگون، 

در شهرهای آسیايی در حال توسعه )شهرهای 

های بالعوض و کمکهند، مالزی و اندونزی( نیز فیلیپین، 

و پس از آن درآمدهای مالیاتی؛ به ويژه مالیات بر اموال 

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

مستندات طرح جامع )باشند جرايم، درآمدهای اصلی شهر می

 (،1431تجارب جهانی،  -درآمدهای پايدار شهرداری تهران

( 2007 Somera Seva  & Advisor,.)  

 ترين اقالم درآمدی در شهرهای آفريقايی شاملمهم

 ها،ها،  جريمهمالیات بر اموال و دارايی، فروش خدمات و تعرفه

 شامل منابع خارجی ؛ایسهم منصفانه منابع بودجه سرمايه

 هایاستفاده از تسهیالت مالی، انتشار اوراق قرضه و کمک)
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(. 1431ای و همکاران، شرزهباشند )یبالعوض دولت( م

دهندگان فراوانی و درصد پاسخ براساس مطالعات میدانی،

به تفکیک نوع اشتغال، جنسیت،  سن، سابقه کار و میزان 

 آورده شده است.  1تا  1تحصیالت، در جداول 

 

 دهندگان به تفكيک نوع اشتغالپاسخ -1جدول 

 درصد فراواني پاسخ دهندگان

نشگاهاستاد دا  2 91/11  

71/14 11 اعضای شورای شهر  

91/6 1 مدير ارشد مالی  

 1۶ 3 معاون ارشد مالی

 1 3 مشاور مالی شهرداری

1/7 6 کارشناس مالی  

91/6 1 مدير درآمد مناطق  

 4۶ 93 کارشناس درآمد مناطق

91/6 1 نظر مالیه شهرداریصاحب  

71/4 4 کارشناس تشخیص درآمد  

 1۶۶ 3۶ جمع

 هاي نگارندگان(ع: )يافتهمنب

 

 دهندگان به تفكيک جنسيتپاسخ -2جدول 

 درصد فراواني پاسخ دهندگان

9/21 74 مرد  

3/3 7 زن  

 1۶۶ 3۶ جمع

 هاي نگارندگان(منبع: )يافته      

 

 كنندگان پرسشنامه به تفكيک سنتكميل-3جدول

 درصد فراواني پاسخ دهندگان

 12 11 سال 41-91

 41 93 سال 31-41

 4۶ 93 سال 11-31

 16 14 سال 11باالی 

 1۶۶ 3۶ جمع

 هاي نگارندگان(منبع: )يافته            

 

 كار كنندگان پرسشنامه براساس سابقهتكميل-4جدول

دهندگانپاسخ  درصد فراواني 

سال 1-1  3 1۶ 

سال 1 -1۶  7 2 

سال 11-1۶  13 1/99  

سال 11 -9۶  14 16 

سال 9۶باالی   43 1/39  

 1۶۶ 3۶ جمع

 هاي نگارندگان(منبع: )يافته       

 

 كنندگان پرسشنامه براساس تحصيالتتكميل-5جدول 

شوندگانپرسش  درصد فراواني 

ديپلمفوق  11 13 

 41 93 لیسانس

لیسانسفوق  91 41 

 9۶ 16 دکترا

 1۶۶ 3۶ جمع

 هاي نگارندگان(منبع: )يافته            

 

پايداری و قابلیت اجرايی همچنین میانگین میزان 

منبع کلی  2منابع مالی و درآمدی مورد مطالعه )شامل 

درآمد و زيرکدهای درآمدی هر منبع( بر پايه نظرات 

 6( در جداول 1-1اساس طیف لیکرت )جامعه آماری و بر

 آمده است.  7و 

متوسط  -4کم  -9بسیار کم  -1در طیف لیکرت: 

، 7و  6راين در جداول بسیار زياد است؛ بناب -1زياد  -3

دهنده میزان پايداری های مذکور، نشاناعداد يا میانگین

( و امکان اجرايی کردن منبع درآمدی )جدول 6)جدول 

باشند. به طور مثال، اگر میانگین پايداری می 1( از 7

درصدی درآمد  1۶۶باشد؛ يعنی از پايداری  1/4درآمدی 

 باشد.دار میدرصد پاي 7۶، 1/4مورد نظر با امتیاز 
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 25  ـــــــــــــــی، جعفر باباجانی، سمانه کريمی اسبوئی جعفر/ داود دانشپايداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران ارزيابی 

  

 
 

 ميانگين ميزان پايداري منابع مالي و درآمدي مورد مطالعه -1جدول 

 ميانگين نوع درآمد ميانگين نوع درآمد

 22/4 ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی بر ديوارها و وسائط نقلیهعوارض بر آگهی 37۶1/4 كل ماليات بر امالک و دارايي-الف

 14/4 عوارض بر قراردادهای بیمه 3/3 وسازی در ايرانعوارض بر امالک معادل عوارض ن

 72/4 عوارض بر ارزش زمین
های ها مانند ساختمانعوارض بابت تأثیر سوء برخی ساختمان

 تجاری بر ترافیک شهری
63/9 

 64/4 عوارض نقل و انتقال زمین، اموال و امالک
، هاهای تجاری، رستورانعوارض بابت ايجاد پسماند در ساختمان

 ها و ...تره بار، بیمارستانوبازارهای میوه
۶3/3 

 91/4 عوارض بر درآمد مهندسین ناظر ساختمان 73/4 ها مانند وسائط نقلیه، ماشین آالت و ...عوارض بر دارايی

عوارض حق مرغوبیت هنگام احداث پارک، فرهنگسرا 

 و ... از مالکان زمین و ساختمان مجاور
36/9 

)مالیاتی که دولت دولت به شهرداري  ي ازماليات انتقال -ج

 دهد(ها میاخذ نموده و درصدی از آن را به شهرداری
3319/4 

عوارض بر عمران اراضی شهر )معادل عوارضی که در 

 شود(تهران در حريم شهر گرفته می
72/9 

هايی که به اين معنا که در کلیه مالیاتگیری مشترک مالیات

عنوان سهم شهرداری محل به یز بهکند درصدی ندولت اخذ می

 مالیات دولت اضافه شود.

3/4 

 26/4 افزوده در بخش خدماتمالیات بر ارزش 6۶21/4 ساير عوارض محلي -ب

 7633/4 دريافت بهاي خدمات ارائه شده شهرداري به شهروندان -د 61/4 های اقتصادیعوارض بر معامالت بنگاه

 63/4 ساکنین شهر عوارض بر درآمد يا حقوق و دستمزد

بان، حق آوری زباله، پارکونقل، جمعدريافت بهای خدمات حمل

پارک در پارکینگ شهرداری و ... و وروديه به اماکن تحت مالکیت 

 شهرداری مانند برخی مراکز تفريحی و سرگرمی

33/4 

 66/4 اجاره بهای تأسیسات و مستغالت شهرداری 11/3 عوارض بر فروش کاالها و خدمات

 ۶3/3 عوارض بر سوخت )بنزين، نفت و ...(
وساز، مازاد تراكم و درآمد ناشي از عوارض ساخت -ه

 تخلفات و جرايم ساختماني و شهري
43/9 

 6191/4 هاي شهريسازي خدمات و زيرساختخصوصي -و 13/3 هاها و مسافرخانهعوارض بر هتل

 4/4 توسعه مترو 93/4 عوارض بر ارث

 21/4 آوری پسماندهای شهریجمع 41/4 بهادارعوارض بر اوراق 

 34/4 های طبقاتیاحداث پارکینگ 4/3 پیشه(وعوارض بر مشاغل )کسب

 33/4 مراکز تفريحی و سینما 33/4 ها و آب معدنیها شامل نوشابهعوارض بر نوشیدنی

 9/4 عوارض بر غذاهای حاضری
مشاركت بخش غيردولتي )مشاركت عمومي و خصوصي(  -ز

 هاي انتفاعي شهريهت تأمين مالي پروژهج
23/9 

 7419/9 هاي بالعوض دولت  استفاده از كمک -ح ۶1/4 عوارض بر تأيید اسناد و مدارک

 74/9 رفع کمبودهای اولیه شهر 13/4 عوارض بر کشتار دام

 63/9 زيست شهریمحیط 63/4 عوارض بر قراردادها

 14/9 مترقبهبرابر وقايع غیر آمادگی در 91/4 عوارض بر تولیدات معدنی

 26/9 های مالیاتی مصوب توسط دولتپرداخت بهای کلیه معافیت 14/4 عوارض يا مالیات بابت استفاده از خدمات ويژه شهری

 91/4 کمک دولت براساس سرانه جمعیت شهرها ۶1/3 عوارض بابت تئاتر، سینما و ...

 36/9 کمک بالعوض دولت متناسب با میزان افزايش تورم 33/4 نابع آاليندهآوری زباله، فاضالب خانگی و مجمع عوارض بر

 72/9 های عمرانی شهرهای بالعوض دولت متناسب با نیاز جديد پروژهکمک 61/4 های خصوصیعوارض بر پارکینگ

ها در بازارهای شهری و عوارض برپايی غرفه

 هانمايشگاه
91/4 

ترابری، کشاورزی و وزارت راهها مانند وکمک از برخی وزارتخانه

 به شهرداری با هدف خاص فرهنگ
62/9 

 13/9 های خیريه به شهرداریهای داوطلبانه شهروندان و سازمانکمک 24/4 عوارض آب، برق و تلفن

 43/9 مالی دولت به شهرداری جهت برگزاری انتخاباتکمک  93/4 عوارض بر سفرهای خارجی

 6/4 هاها و جادهعوارض بزرگراه
گذاري )صندوق هاي سرمايهاندازي صندوقتأمين و راه -ط

 گذاري موضوعي(توسعه شهر و صندوق سرمايه
9/4 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
93

.2
.7

.2
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1393.2.7.2.7
https://iueam.ir/article-1-75-fa.html


 1424فصلنامه اقتصاد و مديريت شهری/ شماره هفتم، تابستان ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21

 

 ميانگين امكان اجرايي نمودن منابع مالي و درآمدي مورد مطالعه در شهر تهران -1جدول 

 ميانگين نوع درآمد ميانگين نوع درآمد

 ۶3/3 عوارض بر آگهی و نصب تابلوهای تبلیغاتی بر ديوارها و وسائط نقلیه 4647/4 يات بر امالک و داراييكل مال-الف

 9/4 عوارض بر قراردادهای بیمه 49/3 عوارض بر امالک معادل عوارض نوسازی در ايران

 91/4 عوارض بر ارزش زمین
های ها مانند ساختمانعوارض بابت تأثیر سوء برخی ساختمان

 جاری بر ترافیک شهریت
۶3/4 

 43/4 عوارض نقل و انتقال زمین، اموال و امالک
ها، های تجاری، رستورانعوارض بابت ايجاد پسماند در ساختمان

 هابار و بیمارستانترهوبازارهای میوه
39/4 

 41/4 ناظر ساختمانعوارض بر درآمد مهندسین  11/4 ها مانند وسائط نقلیه، ماشین آالت و ...عوارض بر دارايی

عوارض حق مرغوبیت هنگام احداث پارک، 

 فرهنگسرا و ... از مالکان زمین و ساختمان مجاور
33/9 

)مالیاتی که دولت اخذ ماليات انتقالي ازدولت به شهرداري  -ج

 دهد(ها میرا به شهرداری کرده و درصدی از آن
1/4 

 عوارض بر عمران اراضی شهر )معادل عوارضی که در

 شود(تهران در حريم شهر گرفته می
99/4 

هايی که دولت به اين معنا که در کلیه مالیاتگیری مشترک مالیات

عنوان سهم شهرداری محل به مالیات کند درصدی نیز بهاخذ می

 دولت اضافه شود.

39/4 

 13/4 افزوده در بخش خدماتمالیات بر ارزش 4176/4 ساير عوارض محلي -ب

 3169/4 دريافت بهاي خدمات ارائه شده شهرداري به شهروندان -د ۶9/4 های اقتصادیمالت بنگاهعوارض بر معا

 66/9 عوارض بر درآمد يا حقوق و دستمزد ساکنین شهر

بان، حق آوری زباله، پارکدريافت بهای خدمات حمل ونقل، جمع

پارک در پارکینگ شهرداری و ... و وروديه به اماکن تحت مالکیت 

 ری مانند برخی مراکز تفريحی و سرگرمیشهردا

29/4 

 72/4 اجاره بهای تأسیسات و مستغالت شهرداری 71/4 عوارض بر فروش کاالها و خدمات

 61/4 عوارض بر سوخت )بنزين، نفت و ...(
وساز، مازاد تراكم و درآمد ناشي از عوارض ساخت -ه

 تخلفات و جرايم ساختماني و شهري
19/4 

 6۶23/4 هاي شهريسازي خدمات و زيرساختخصوصي -و 79/4 هاا و مسافرخانههعوارض بر هتل

 31/4 توسعه مترو 63/9 عوارض بر ارث

 33/4 آوری پسماندهای شهریجمع 71/9 عوارض بر اوراق بهادار

 69/4 های طبقاتیاحداث پارکینگ 29/4 پیشه(وعوارض بر مشاغل )کسب

 13/4 مراکز تفريحی و سینما 33/4 ها و آب معدنیها شامل نوشابهعوارض بر نوشیدنی

 22/9 عوارض بر غذاهای حاضری
مشاركت بخش غيردولتي )مشاركت عمومي و خصوصي(  -ز

 هاي انتفاعي شهريجهت تأمين مالي پروژه
13/4 

 3343/9 هاي بالعوض دولت  استفاده از كمک -ح 31/9 عوارض بر تأيید اسناد و مدارک

 22/9 رفع کمبودهای اولیه شهر 16/4 دام عوارض بر کشتار

 11/4 زيست شهریمحیط 13/4 عوارض بر قراردادها

 ۶9/4 مترقبهآمادگی در برابر وقايع غیر 21/9 عوارض بر تولیدات معدنی

 72/9 های مالیاتی مصوب توسط دولتپرداخت بهای کلیه معافیت 31/4 عوارض يا مالیات بابت استفاده از خدمات ويژه شهری

 21/9 کمک دولت براساس سرانه جمعیت شهرها 76/4 عوارض بابت تئاتر، سینما و ...

 72/9 کمک بالعوض دولت متناسب با میزان افزايش تورم 2/4 آوری زباله، فاضالب خانگی و منابع آاليندهعوارض برجمع

 33/9 های عمرانی شهرپروژه يدهای بالعوض دولت متناسب با نیاز جدکمک 13/4 های خصوصیعوارض بر پارکینگ

ها در بازارهای شهری و عوارض برپايی غرفه

 هانمايشگاه
13/4 

ترابری، کشاورزی و وها مانند وزارت راهکمک از برخی وزارتخانه

 به شهرداری با هدف خاص فرهنگ
71/9 

 6/9 شهرداری های خیريه بههای داوطلبانه شهروندان و سازمانکمک 11/4 عوارض آب، برق و تلفن

 63/9 کمک مالی دولت به شهرداری جهت برگزاری انتخابات 92/4 عوارض بر سفرهای خارجی

 3/4 هاها و جادهعوارض بزرگراه
گذاري )صندوق هاي سرمايهاندازي صندوقتأمين و راه -ط

 گذاري موضوعي(توسعه شهر و صندوق سرمايه
96/4 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
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 21  ـــــــــــــــی، جعفر باباجانی، سمانه کريمی اسبوئی جعفر/ داود دانشپايداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران ارزيابی 

  

 
 

پايداری منابع مورد ن پايداری يا عدمجهت تعیی

مطالعه، از آزمون تی استیودنت استفاده شد که نتايج اين 

 Pآمده است. با توجه به اين که مقدار 3آزمون در جدول 

مالیات بر امالک و دارايی، عوارض مختلف، در نظر  برای 

گرفتن سهم مناسبی از مالیات دولت برای شهرداری،  

سازی خدمات، کمتر از و خصوصی دريافت بهای خدمات

. باشد؛ اين منابع درآمدی، منابع پايداری هستندمی ۶1/۶

ساز و مازاد تراکم، درآمد تخلفات شهری وعوارض ساخت

های بالعوض، مشارکت بخش و ساختمانی، کمک

گذاری مالی از طريق صندوق سرمايه ندولتی و تأمیغیر

 3ه در جدول منابع درآمدی ناپايداری هستند ک ،شهر

 طبق آزمون فريدمن، رتبه 2اند. در جدول بیان شده
 ناپايداری آنها مشخص شده است.

 

 

 آزمون تي استيودنت جهت سنجش وضعيت پايداري كلي منابع مالي و درآمدي مورد بررسي - 1جدول

Sig (p-value) t منابع درآمدي مورد بررسي 

 ارايیمالیات يا عوارض بر امالک و د 717/7 ۶۶۶/۶

 ساز(وساير عوارض محلی )به جز عوارض ساخت 333/1۶ ۶۶۶/۶

 مالیات انتقالی از دولت به شهرداری 616/3 ۶۶۶/۶

 دريافت بهای خدمات ارائه شده به شهروندان درآمد حاصل از 64/6 ۶۶۶/۶

 ساز و مازاد تراکم، درآمد تخلفات شهری و ساختمانیوعوارض ساخت -311/3 ۶7/۶

 های بالعوضکمک -313/9 ۶3/۶

 های شهرساختسپاری( خدمات و زيرسازی )برونخصوصی 336/6 ۶۶۶/۶

 دولتی )عمومی و خصوصی(مشارکت بخش غیر -312/۶ 676/۶

 گذاری شهرصندوق سرمايه 936/1 9۶9/۶

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )       

 

بندی فريدمن و میانگین رتبه  براساس آزمون رتبه

، به ترتیب میزان 2مورد مطالعه، طبق جدول  منابع

پايداری منابع، از بیشترين پايداری به کمترين پايداری 

 مالیات انتقالی از دولت به شهرداریبدين صورت است: 

 درآمد حاصلهای دولت(، )دريافت سهم مناسبی از مالیات

تأمین از دريافت بهای خدمات ارائه شده به شهروندان، 

جز  )به سپاری، ساير عوارض محلیبرونمالی از طريق 

مالیات يا عوارض بر امالک و  ساز(،وعوارض ساخت

گذاری شهر، دارايی، تأمین مالی از طريق صندوق سرمايه

های بالعوض، عوارض مشارکت بخش غیردولتی، کمک

 ساز و مازاد تراکم و تخلفات شهری. وناشی از ساخت

 شود مواردیمشخص می 2و  3از تطبیق دو جدول 

هستند؛  2در جدول  1که دارای میانگین رتبه باالی 

 3برای آنها در جدول P ار همان مواردی هستند که مقد

 است و منابع درآمدی پايدار برای شهرداری ۶1/۶کمتر از 

،  1هستند. ساير موارد که دارای میانگین رتبه کمتر از 

 3ول هستند؛ منابع درآمدی ناپايدار در جد 2در جدول 

 هستند.
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 1424فصلنامه اقتصاد و مديريت شهری/ شماره هفتم، تابستان ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21

 

 بندي پايداري آنهاآزمون فريدمن جهت اثبات فرض يكسان بودن پايداري منابع مالي و درآمدي و رتبه - 1جدول

۶13/193 chi-square 
۶۶۶/۶ Sig (p-value) 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان( محاسباتمنبع: ) 

 

 1۶دست آمده از آزمون فريدمن در جدول به هایيافته

به  ،دهد منابع درآمدی و تأمین مالی مورد مطالعهنشان می

تیب امکان و سهولت اجرايی شدن در شهرداری تهران، با تر

 باشند: دريافت بهایبدين صورت می توجه به میانگین رتبه،

سپاری خدمات از شهروندان، تأمین مالی از طريق برون

های شهری، اختصاص سهمی از مالیات ساختخدمات و زير

د ساز و مازاد تراکم و درآموملی به شهرداری، عوارض ساخت

 ناشی از تخلفات شهری، مالیات محلی بر امالک و دارايی

مانند عوارض نوسازی عوارض شهری مختلف، ساير عوارض 

 گذاری شهر،محلی، تأمین مالی از طريق صندوق سرمايه

  های بالعوض.مشارکت بخش غیردولتی و در آخر کمک

 

 بندي آنهابع مورد مطالعه در تهران و رتبهآزمون فريدمن جهت فرض يكسان بودن قابليت اجراي منا - 12جدول

312/34 chi-square 
۶۶۶/۶ Sig (p-value) 

 

 منابع مالي و درآمدي پايدار ميانگين رتبه

 مالیات يا عوارض بر امالک و دارايی ۶1/1

 ساز(وساير عوارض محلی )به جز عوارض ساخت 33/3

 مالیات انتقالی از دولت به شهرداری 12/1

 رآمد حاصل از دريافت بهای خدمات ارائه شده به شهرونداند 11/6

 وساز و مازاد تراکم و تخلفات شهریعوارض ناشی از ساخت ۶2/1

 های بالعوضکمک 93/4

 سپاریتأمین مالی از طريق برون 64/1

 دولتی )عمومی و خصوصی(مشارکت بخش غیر 91/3

 هرگذاری شتأمین مالی از طريق صندوق سرمايه 76/3

 نگارندگان( محاسباتمنبع: ) 

 

دهد عوارض نوسازی نشان می 11های جدول يافته

هايی مانند وسائط )عوارض بر امالک(، عوارض بر دارايی

آالت، عوارض نقل و انتقال زمین، اموال و نقلیه و ماشین

امالک، عوارض بر کشتار دام، عوارض بابت تئاتر و سینما، 

آوری وصی، عوارض جمعهای خصعوارض بر پارکینگ

و  هازباله، فاضالب خانگی و منابع آالينده، عوارض بر بزرگراه

تبلیغاتی بر ها و نصب تابلوهای ها و عوارض بر آگهیجاده

ديوارها که جزء کدهای درآمدی شهرداری نیز هستند، 

 منابع مالي و درآمدي پايدار ميانگين رتبه

 مالیات يا عوارض بر امالک و دارايی 97/1

 ساز(و)به جز عوارض ساخت ساير عوارض محلی 63/1

 مالیات انتقالی از دولت به شهرداری 11/6

 درآمد حاصل از دريافت بهای خدمات ارائه شده به شهروندان 6

 سپاریتأمین مالی از طريق برون 72/1

 ساز و مازاد تراکم و تخلفات شهریوعوارض ناشی از ساخت ۶4/4

 های بالعوضکمک 12/4

 دولتی )عمومی و خصوصی(غیرمشارکت بخش  93/3

 گذاری شهرتأمین مالی از طريق صندوق سرمايه 36/3
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جدول  (.> P-Value ۶1/۶)باشند درآمدهای پايداری می

های فوق  به جز عوارض دهد که همه درآمدنشان می 19

عوارض آالت و هايی مانند وسائط نقلیه و ماشینبر دارايی

بر کشتار دام به عنوان منابع درآمدی شهرداری تهران، قابل 

   (.> P-Value ۶1/۶)باشند اجرا و استفاده می

عوارض بر کشتار دام، درحال حاضر جزء منابع 

 اما از ارد؛قانون دريافت آن وجود ددرآمدی تهران است و 

اند ها به وزارت کشاورزی واگذار شدهآنجا که کشتارگاه

 کند و امکاننمی دريافتشهرداری از اين محـل، درآمـدی 

 .( P-Value =993/۶، 19استفاده از آن وجود ندارد )جدول 

عوارض بر فروش کاالها و خدمات،  11طبق جدول 

ها و لعوارض بر سوخت )بنزين، نفت و ...(، عوارض بر هت

 هاوپیشه، عوارض بر نوشیدنی، عوارض کسبهامسافرخانه

 ها و آب معدنی(، عوارض بر قراردادها، عوارض آب،)نوشابه

 برق و تلفن نیز درآمدهايی هستند که چه به صورت محلی

)مالیات مشترک( کسب  افزودهارزشو چه در قالب مالیات بر 

طبق جدول  و( > P-Value ۶1/۶) باشندمی پايدار شوند،

همه آنها به عنوان منبع درآمد شهرداری تهران، قابل  19

باشند. در حال حاضر نیز به عنوان کدهای استفاده می

  (.> P-Value ۶1/۶شوند )درآمدی تهران محسوب می

 استودنت جهت سنجش وضعيت پايداري انواع درآمدهاآزمون تي - 11جدول

Sig (p-value) t ک و داراييانواع عوارض بر امال 

 عوارض بر امالک معادل عوارض نوسازی در ايران 416/12 ۶۶۶/۶

 عوارض بر ارزش زمین ۶31/6 ۶۶۶/۶

 انتقال زمین، اموال و امالکوعوارض نقل 932/3 ۶۶۶/۶

 آالت و ...ها مانند وسائط نقلیه، ماشینعوارض بر دارايی 394/1 ۶۶۶/۶

 از مالکان زمین و ساختمان مجاور م احداث پارک، فرهنگسرا و ...عوارض حق مرغوبیت هنگا -413/4 ۶۶1/۶

 شود(حريم شهر گرفته میتهران در عوارض بر عمران اراضی شهر )معادل عوارضی که در  -311/1 169/۶

 افزوده(عوارض بر فروش کاالها و خدمات )در قالب مالیات بر ارزش 31/11 ۶۶۶/۶

 افزوده(در قالب مالیات بر ارزش...  ين، نفت وعوارض بر سوخت )بنز 619/3 ۶۶۶/۶

 افزوده()در قالب مالیات بر ارزشعوارض کسب و پیشه  714/14 ۶۶۶/۶

 افزوده()در قالب مالیات بر ارزشها ها و مسافرخانهعوارض بر هتل 414/19 ۶۶۶/۶

 افزوده(یات بر ارزشدر قالب مالها، آب معدنی و ... ها )نوشابهعوارض بر نوشیدنی 621/1 ۶۶۶/۶

 عوارض بر کشتار دام 339/4 ۶۶۶/۶

 عوارض تئاتر و سینما 437/3 ۶۶۶/۶

 عوارض بر قراردادها 617/3 ۶۶۶/۶

 آوری زباله، فاضالب خانگی و منابع آاليندهعوارض جمع 369/6 ۶۶۶/۶

 های خصوصیعوارض بر پارکینگ 647/3 ۶۶۶/۶

 هاهها و جادعوارض بزرگراه 241/4 ۶۶۶/۶

 ديوارها عوارض بر آگهی و نصب تابلوهای تبلیغاتی بر 12/7 ۶۶۶/۶

 افزوده()در قالب مالیات بر ارزشعوارض آب، برق و تلفن  6۶4/7 ۶۶۶/۶

 بر درآمد يا حقوق و دستمزد ساکنین شهرعوارض  994/1 ۶۶۶/۶

 های اقتصادیعوارض بر معامالت بنگاه 1۶9/3 ۶۶۶/۶

 ر اوراق بهادارعوارض ب 4۶1/9 ۶93/۶

 عوارض بر قراردادهای بیمه 341/4 ۶۶1/۶

 عوارض بابت استفاده از خدمات ويژه شهری 113/4 ۶۶1/۶

 ها و ...های تجاری، بیمارستانعوارض ايجاد پسماند ساختمان 141/3 ۶۶۶/۶

 يید اسناد و مدارکأعوارض بر ت 417/0 457/0

 هاارهای شهری و نمايشگاهدر بازها عوارض برپايی غرفه 403/1 195/0

 عوارض بر سفرهای خارجی )حق هوايی( 405/1 040/0

 عوارض بر حق نظارت دريافتی مهندسین ناظر ساختمان  643/1 603/0

 عوارض بر ارث  79/1 17/0

 عوارض بر غذاهای حاضری 667/1 665/0

 عوارض بر تولیدات معدنی  360/1 104/0

 ان(نگارندگ محاسباتمنبع: )    

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
93

.2
.7

.2
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1393.2.7.2.7
https://iueam.ir/article-1-75-fa.html


 1424فصلنامه اقتصاد و مديريت شهری/ شماره هفتم، تابستان ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32

 

عوارض بر ارزش زمین، عوارض بر  11طبق جدول 

 یهاقراردادهای بیمه، عوارض بابت ايجاد پسماند در ساختمان

ها بار، بیمارستانترهوها، بازارهای میوهتجاری، رستوران

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

تصادی و های اقبر اوراق بهادار، عوارض بر معامالت بنگاه

عوارض بر درآمد يا حقوق و دستمزد ساکنین شهر که در 

شوند اما جزء کدهای شهرهای دنیا استفاده میساير کالن

 نظران و متخصصاناز نظر صاحب درآمدی شهر تهران نیستند،

 باشند. درآمد و مالیه شهرداری تهران، منابع پايداری می

ی های انجام شده نشان داد منابع درآمدبررسی

 درآمد حاصل از جرايم»ناپايدار شهرداری تهران عبارتند از: 

ساز و وشهری و تخلفات ساختمانی، عوارض پروانه ساخت

عوارض بر عمران »(، =۶7/۶P-value« )واگذاری تراکم

حريم شهر؛ عوارض بر  اراضی شهر )عوارض دريافتی در

هايی که خارج از حريم شهر هستند و با توسعه زمین

عوارض بر تأيید »، «گیرند(خل شهر قرار میشهر، دا

ها در بازارهای عوارض برپايی غرفه»، «اسناد و مدارک

)حق عوارض بر سفرهای خارجی »، «هاشهری و نمايشگاه

عوارض بر حق نظارت دريافتی مهندسین ناظر »، «هوايی(

بهتر است به که  «های بالعوض دولتیکمک»و « ساختمان

چندانی به آنها نشود رآمدها، اتکای دلیل ناپايداری اين د

  .(<۶1/۶P-value) ،( 11و 3)جدول 

 

 پذيري استفاده از درآمدها در تهران آزمون تي استودنت جهت سنجش ميزان امكان - 12جدول 

Sig (p-value) t  انواع عوارض 

 عوارض بر امالک معادل عوارض نوسازی در ايران 976/11 ۶۶۶/۶

 بر ارزش زمینعوارض  ۶61/۶ 2۶3/1

 انتقال زمین، اموال و امالکوعوارض نقل ۶۶7/۶ 734/9

 آالت و ...ها مانند وسائط نقلیه، ماشینعوارض بر دارايی 163/1 936/۶

 عوارض حق مرغوبیت هنگام احداث پارک، فرهنگسرا و ...از مالکان زمین و ساختمان مجاور -132/1 913/۶

 شود(شهر )معادل عوارضی که در تهران در حريم شهر گرفته می عوارض بر عمران اراضی 9 ۶32/۶

 افزوده(عوارض بر فروش کاالها و خدمات )در قالب مالیات بر ارزش 324/1 ۶۶۶/۶

 افزوده(در قالب مالیات بر ارزش عوارض بر سوخت )بنزين، نفت و ... 991/3 ۶۶۶/۶

 افزوده(ارزش)در قالب مالیات بر پیشه وعوارض کسب ۶31/3 ۶۶۶/۶

 افزوده()در قالب مالیات بر ارزشها ها و مسافرخانهعوارض بر هتل 917/6 ۶۶۶/۶

 افزوده(در قالب مالیات بر ارزش ها، آب معدنی و ...ها )نوشابهیعوارض بر نوشیدن 263/9 ۶۶3/۶

 عوارض بر کشتار دام 916/۶ 993/۶

 عوارض تئاتر و سینما 4۶4/6 ۶۶۶/۶

 عوارض بر قراردادها 313/3 ۶۶۶/۶

 آوری زباله، فاضالب خانگی و منابع آاليندهعوارض جمع 333/7 ۶۶۶/۶

 های خصوصیعوارض بر پارکینگ 1۶7/3 ۶۶۶/۶

 هاها و جادهعوارض بزرگراه 467/4 ۶۶1/۶

 ديوارها عوارض بر آگهی و نصب تابلوهای تبلیغاتی بر 733/1۶ ۶۶۶/۶

 افزوده()در قالب مالیات بر ارزشتلفن  عوارض آب، برق و 221/4 ۶۶۶/۶

 بر درآمد يا حقوق و دستمزد ساکنین شهرعوارض  -31/9 ۶16/۶

 های اقتصادیعوارض بر معامالت بنگاه 99/۶ 397/۶

 عوارض بر اوراق بهادار -23/1 ۶16/۶

 عوارض بر قراردادهای بیمه 7۶7/1 ۶29/۶

 يژه شهریعوارض بابت استفاده از خدمات و 336/4 ۶۶1/۶

 ها و ...های تجاری، بیمارستانعوارض ايجاد پسماند ساختمان 171/7 ۶۶۶/۶

 يید اسناد و مدارکأعوارض بر ت -332/1 13/۶

 هاها در بازارهای شهری و نمايشگاهعوارض برپايی غرفه 239/3 ۶۶۶/۶

 عوارض بر سفرهای خارجی )حق هوايی( 912/9 ۶97/۶

 نظارت دريافتی مهندسین ناظر ساختمانعوارض بر حق  611/9 ۶1/۶

 عوارض بر ارث 261/9 ۶۶3/۶

 عوارض بر غذاهای حاضری -۶21/۶ 293/۶

 تواند وضع شود(در ايران بر شن و ماسه میعوارض بر تولیدات معدنی  ) -623/۶ 32/۶

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )               
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 هاي بالعوضيداري انواع كمکآزمون تي استودنت جهت سنجش پا -13جدول 

 Sig (p-value) t هاي بالعوضانواع كمک
 -713/1 ۶2/۶ های بالعوض دولت جهت رفع کمبودهای اولیه شهرکمک

 -432/9 ۶91/۶ زيست شهریهای بالعوض دولت جهت محیطکمک

 -137/4 ۶۶9/۶ مترقبههای بالعوض دولت جهت آمادگی در برابر وقايع غیرکمک

 -992/۶ 312/۶ های مالیاتی مصوب توسط دولتبهای کلیه معافیتپرداخت 

 -463/1 176/۶ های بالعوض دولت براساس سرانه جمعیت شهرکمک

 -339/۶ 43/۶ های بالعوض دولت متناسب با میزان افزايش تورمکمک

 -411/1 172/۶ های بالعوض دولت متناسب با نیازهای جديد عمرانی شهرکمک

 -147/9 ۶46/۶ ترابری، فرهنگ و کشاورزیوها مانند راهرتخانهکمک برخی وزا

 -293/9 ۶۶1/۶ های خیريه به شهرداریهای داوطلبانه شهروندان و سازمانکمک

 -323/1 ۶۶۶/۶ کمک مالی دولت به شهرداری جهت برگزاری انتخابات

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )                   

 

 های بالعوض،درخصوص کمک 14با توجه به جدول 

های مالیاتی مواردی چون پرداخت بهای کلیه معافیت

های بالعوض دولت براساس سرانه مصوب دولت، کمک

های بالعوض دولت متناسب با جمعیت شهر، کمک

های بالعوض دولت متناسب میزان افزايش تورم و کمک

بوده  ۶1/۶بزرگتر از  sigبا نیازهای جديد عمرانی چون 

)پايدار  H0است، فرض  -669/1آزمون بزرگتر از  t يا

ساير  ها پايدار وشود و اين کمکها( تأيید میبودن کمک

 هایبودن کمک ناپايدار 1Hباشند )فرض می ناپايدارها کمک

 . بالعوض است(
 

 هاي بالعوض در تهرانسنجش قابليت اجراي انواع كمک تي استودنت جهتآزمون  -14جدول 

 Sig (p-value) t هاي بالعوضکانواع كم

 -194/۶ 2۶9/۶ های بالعوض دولت جهت رفع کمبودهای اولیه شهرکمک

 -917/1 997/۶ زيست شهریهای بالعوض دولت جهت محیطکمک

 -971/۶ 737/۶ مترقبهبرابر وقايع غیر های بالعوض دولت جهت آمادگی درکمک

 -326/1 ۶69/۶ توسط دولتهای مالیاتی مصوب پرداخت بهای کلیه معافیت

 -726/۶ 393/۶ های بالعوض دولت براساس سرانه جمعیت شهرکمک

 -222/1 ۶32/۶ های بالعوض دولت متناسب با میزان افزايش تورمکمک

 -116/1 193/۶ های بالعوض دولت متناسب با نیازهای جديد عمرانی شهرکمک

 -221/9 ۶۶3/۶ کشاورزی و نگترابری، فرهوها مانند راهکمک برخی وزارتخانه

 -243/4 ۶۶۶/۶ های خیريه به شهرداریهای داوطلبانه شهروندان و سازمانکمک

 -924/4 ۶۶1/۶ کمک مالی دولت به شهرداری جهت برگزاری انتخابات

 نگارندگان( محاسباتمنبع: )       

 

آزمون   sigهای بالعوض، يا چون در مورد همه کمک

 13جدول  tمحاسبه شده کمتر از  tيا  شده ۶1/۶بیشتر از 

های ( شده است؛ بنابراين هیچ يک از کمک-669/1)

قابل   H0فرض)باشند بالعوض در تهران قابل استفاده نمی

 استفاده نبودن اين درآمدها در شهرداری تهران بود(. 

 امکانتوان گفت که داليل عمده عدمطور کلی می به

مطالعه بع تأمین مالی مورد استفاده برخی درآمدها و منا

نبود  شود،شهرهای دنیا استفاده میکه در تهران يا کالن

کارگیری اين نوع درآمدها، قوانین و مقررات الزم جهت به

 سیاسی جامعه ما با جوامعی -متفاوت بودن شرايط اقتصادی
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باشد. می، گیرندکار میکه اين نوع درآمدهای محلی را به

ين درآمدها جزء منابع درآمدی همچنین بسیاری از ا

شوند دولت هستند و منبع درآمد محلی، محسوب نمی

 زيست شهر، آمادگیهای بیمه، حفظ محیط)مانند سازمان

مترقبه و غیره(. متفاوت بودن وظايف در برابر وقايع غیر

 نیز از ديگرهای دنیا شهرداری تهران با ساير شهرداری

ن گونه منابع درآمدی کارگیری ايامکان بهداليل عدم

 .باشدمی

 

 گيري و پيشنهادنتيجه -1

نتايج تحقیق نشان داد پايدارترين نوع درآمد برای 

دريافت سهم »شهر تهران که قابلیت اجرايی نیز دارد 

های دولت چه در قالب مالیات بر مناسبی از مالیات

های افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیاتارزش

 باشد.می« ن سهم شهرداریملی به عنوا

پس از آن، پايدارترين منابع درآمدی و مالی قابل 

درآمد  عبارتند از:استفاده به ترتیب درجه پايداری؛ 

 حاصل از دريافت بهای خدمات ارائه شده به شهروندان

 خدمات حمل و نقل، حق پارک، وروديه به مراکز تفريحی)

أسیسات تبهای و سرگرمی متعلق به شهرداری، اجاره

 سازی خدماتشهرداری و ...(، تأمین مالی از طريق خصوصی

آوری پسماندهای های شهری )مترو، جمعو زيرساخت

های طبقاتی و مراکز تفريحی و شهری، احداث پارکینگ

های شهری، انواع عوارض سینما( جهت کاهش هزينه

ساز و مازاد ومحلی )شهری( به استثنای عوارض ساخت

ض امالک و نوسازی و سپس انواع عوارض تراکم و عوار

 بر امالک و دارايی مانند عوارض نوسازی.

بنابراين برخالف مطالعات قبلی که پايدارترين نوع 

به عنوان درآمد را عوارض نوسازی و مالیات بر امالک )

 های شهرداری(ترين مالیات محلی برای تأمین هزينهاصلی

 دريافت سهم داد کهدانستند، اين پژوهش نشان می

های دولت خصوصاً در قالب مالیات بر مناسبی از مالیات

افزوده برای شهر تهران، پايداری بیشتری نسبت به ارزش

عوارض نوسازی دارد؛ از اين جهت که در حال حاضر، 

دريافت عوارض نوسازی از شهروندان تهرانی با مشکالتی 

یین ای ملک به درستی تعهمراه است؛ مثالً قیمت منطقه

نشده  يا برخی شهروندان از نظر اقتصادی قادر به 

 شهرهای دنیا،باشند. گرچه در ساير کالنپرداخت آن نمی

 مالیات بر امالک و دارايی، پايدارترين نوع درآمد است. 

دهد شهرها و مديريت شهری ايران نتايج نشان می

اغلب متأثر از فقدان تجربه مشارکت مردمی در اداره امور 

 های اجرايی قانونباشند. همچنین اعمال ضمانتمی محلی

های مرتبط براساس قوانین خاص و عام نامهو اصالح آيین

شهرسازی، از نتايج مهم اين پژوهش است که مطالعات 

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز مؤيد اين 

باشد. تجربه ساير کشورها، هم در اين مطالعه مطلب می

طالعات انجام شده در اين زمینه نشان و هم در ساير م

داده است که استفاده از منابعی همچون سهم قابل 

های دولت به شهرداری و دريافت ای از مالیاتمالحظه

های محلی، در صدر قرار دارد. همچنین عوارض و مالیات

 هامنابعی همچون دريافت بهای خدمات، استفاده از صندوق

بالعوض های کمک های تخصصی و دريافتيا کمک

جهان  هایترين منابع درآمدی شهرداریدولتی، از عمده

های توسعه شهری يا بر موارد فوق، صندوقهستند. عالوه

های تخصصی که در برخی شهرهای دنیا مورد بانک

گیرند باعث اعتبار دولت محلی شده و استفاده قرار می

ايج منبع درآمد خوبی برای شهرداری هستند. از ديگر نت

های قبلی اين است که مشابه اين پژوهش با پژوهش

سازی برخی خدمات ها بايد از طريق خصوصیشهرداری

نقل شهری و در نتیجه افزايش کارايی، واز جمله حمل

 ها اقدام کنند. نسبت به کاهش هزينه

ها از جمله شهرداری تهران، با ارائه شهرداری

های دريافتی لیاتهای الزم، سهم خود را از مااستدالل

دولت بابت ارائه خدمات به شهروندان، در قالب 

های بالعوض، دريافت های مشترک يا کمکمالیات

د. نماينالعات قبلی نیز آن را تأيید مید که مطنکنمی

حاضر حاکی از اين است که مشارکت بخش  پژوهش

های دولتی جهت تأمین مالی شهرداری و پروژهغیر
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و قابل استفاده در  نیست یی پايدارانتفاعی شهر، روش

. در حالی که مطالعات پیشین نشان باشدنیز نمی تهران

دهد بخشی از منابع مالی مورد نیاز شهر را بايد از می

های محل مشارکت بخش خصوصی در قالب سازمان

 غیردولتی داخلی و خارجی تأمین کرد. 

دست آمده از پژوهش، تا حدودی با طرح نتايج به

ای در زمینه تأمین منابع مدهای پايدار اتاوا که مطالعهدرآ

نیز  مطالعهکند. اين می برابری، باشدپايدار شهر می مالی

سرگرمی و  هایهزينهبهای مصرف آب، بهای خدمات )

و  امتیازاتو  دارايیبر  مالیات (ونقلحملهای کرايه

 ذاری(گدولتی و ساير منابع )مانند سودهای سرمايه هایيارانه

کننده تأمین مالی عنوان درآمدهای پايدار و تضمینرا به

 پايدار معرفی کرده است. 

سـازی در زمینـه احداث خصوصی»همچنیـن 

، به عنوان تدبیری برای «های طبقاتی و نظیر آنپارکینگ

کاهش هزينه و اتکای بیشتر به مالیات بر دارايی )امالک( 

«  آوری زبالهجمعبرخی عوارض محلی مانند عوارض »و 

متعادل کردن بودجه »با منابع درآمدی که در طرح 

ارائه شده « های آنهاهای آمريکا و کاهش هزينهشهرداری

 باشد.است، مطابق می

 گردند:در اين راستا پیشنهادهای ذيل ارائه می  

  يکی از بزرگترين فاکتورهای درآمدی پايدار که

از کشورهای آسیايی در اکثر کشورهای اروپايی و تعدادی 

ها وجود دارد، اختصاص درصدی از  برای شهرداری

درصد( همان شهر به شهرداری  4۶تا  11مالیات اخذ شده )

که متأسفانه اين موضوع در ايران چندان اجرايی  باشدمی

دهد اين طور که نتايج پژوهش نشان میشود. هماننمی

 در شهرداریدرآمد، پايدارترين درآمد است و قابلیت اجرا 

تهران را دارد؛ بنابراين جهت حل مشکالت ناشی از 

درآمدهای پايدار، استفاده از اين نوع درآمد که معادل 

باشد، پیشنهاد شهرهای دنیا میمالیات مشترک در کالن

افزوده، سهمی شود. به عبارتی، مانند مالیات بر ارزشمی

های يیهای دولت )مانند مالیات بر دارااز ساير مالیات

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

 شهرداری پرداخت شود. 

  بهتر است مالیات بر غذاهای حاضری، آب معدنی

 افزوده به شهرداری،ها، در قالب مالیات بر ارزشو نوشیدنی

 جهت پايداری درآمدی شهرداری،پرداخت شود. همچنین 

های تجاری، ختمانعوارض بابت ايجاد پسماند در سا

... و  ها وبار، بیمارستانترهوها، بازارهای میوهرستوران

عوارض بابت استفاده از خدمات ويژه شهری، دريافت 

 شود. 

 گذاریهای سرمايهتأمین مالی از طريق صندوق 

تواند به موضوعی و صندوق توسعه شهر تا حدودی می

است های شهری کمک کند. همچنین بهتر کاهش هزينه

های دولت به شهرداری، متناسب با افزايش تورم و کمک

  شود. افزوده متناسب با نیازهای جديد عمرانی شهر،نیز  
 

 منابع -1

 (. بازنگری ساختاری1433هادی زنوز، بهروز، ) ؛آخوندی، عباس

شهر تهران، شرکت خدمات مديريت نظام درآمدی کالن

ريزی شهرداری نامهايرانیان، به پیشنهاد مرکز مطالعات و بر

 تهران.

(. بررسی تطبیقی 1433عباس؛ آبگون، امید، )امامی، امیر

های ها در شهرداریوضعیت درآمدها و مالیه شهرداری

 . دومین همايش مالیه شهرداری تهرانمنتخب دنیا، 

(. الگوی تأمین 1433زاده، علی؛ خسروشاهی، پرويز، )حسن

شهرها )مطالعه های کالنمالی کارآمد برای شهرداری

موردی شهرداری تهران(، پژوهشکده پولی و بانکی 

 .همايش مالیه شهرداری بانک مرکزی،

 ضرورتی(. 1433منش، جعفر، )آباد، محمد؛ منصوریسعیدی مهر

تهران:  ها،به نام ايجاد درآمدهای پايدار برای شهردار

 دانشگاه علم و صنعت. 

پروژه (. 1431ران )ای، غالمعلی؛ مجتهد، احمد و همکاشرزه

 های کشور،اصالح و تأمین منابع درآمدی شهرداری

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 های کشور.ايران، به پیشنهاد سازمان شهرداری

 و نقدی مبنای ارزيابی(. 1472احمد، ) خوش،عیسائی

، تهران شهرداری گانه9۶ مناطق در درآمد شناخت
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 حسابداری و مديريت، دانشکده ارشد،رشناسیکا نامهپايان

 طباطبائی. عالمه دانشگاه

پور، طهمورث؛ صارمی، محمود؛ فیروزيان، محمود؛ حسنقلی

طراحی مدل مفهومی (. 1436سیددانش، سیديحیی، )

یت فراگیر در جهت سنجش الزامات تحقق مديريت کیف

مجله دانش  ،ها و ارتباط آن با رضايت مشتريانسازمان

  . 74-29(، 72)9۶ مديريت،

(. برآورد بودجه ساالنه شهرداری 1434کبگانی، محمد، ) 

 های حمل ونقل درون شهریشهرها با تأکید بر هزينهکالن

 ، مجموعه مقاالت همايش مسايل شهرسازی ايران،شیراز

و معماری  ، شیراز: دانشکده هنرمديريت شهری 9جلد

 دانشگاه شیراز .

 (.142۶محمودی، محمود؛ زمرديان، غالمرضا؛ آقايی، مرتضی، )

بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پايدار شهر تهران و 

 ،2نشريه مديريت شهری، دوره بندی آنها، اولويت

 .912-971شماره ويژه، 

 -تهران مستندات طرح جامع درآمدهای پايدار شهرداری

(. اداره کل تشخیص و وصول 1431تجارب جهانی، )

 درآمد شهرداری تهران.

 ، (سامان) ايران مالیاتی رسانه (.1433، )ضیا ،موسوی

www.itmnews.ir.  

 درآمد افزايش یهاشیوه (. 1431، )مونپادهامشاور  مهندسان

عمرانی  ريزیبرنامه فترد شهرداری، هزينه کاهش و

 تهران: شهری، ريزیبرنامه مطالعات مرکز کشور، وزارت

 .کشور هایشهرداری سازمان انتشارات

 ريزی راهبردی شهر تهران،برنامه(. 1431هادی زنوز، بهروز، )

طرح مطالعاتی اصالح نظام درآمدی شهرداری تهران، 

 ريزی شهرداری تهران.معاونت هماهنگی و برنامه
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