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مقدمه-0

 و ستاختار  کمیتت،  از متتمرر  ی،شهر بهینه تیریمد

 به خدمات ارائه .است یشهردار یمال تممی  منابع ترکیب

 و ساخت شهری، توسعه یها طرح اجرای نیز و شهروندان

 دیگتر،  سوی از عمرانی، های فعالیت و ها رساختیز توسعه

 .بتود  خواهد کافی و مناسب درآمدی منابع وجود مستلزم

 تتتمریرات شتتهرداری، درآمتتدی ترکیتتب بتتودن نامناستتب

 جتای  بته  خانوارهتا  و اقتصتادی  هتای  بخت   بر زا اختالل

 و شتتهری اقتصتتاد رمربخشتتی و کتتارایی و گتترارد یمتت

 (4337) 4 یمتارت  اعتقتاد  به .دهد یم کاه  را شهرداری

 تحتت  ،سوم هزاره در یشهر تیریمد مسئله تری  اساسی

 و بتود  خواهتد  رمتربخ   و مؤرر یها نهیهز ساختار تمریر

 تیریمتد  ستط   در ها یگرار استیس کانون درآمد، کسب

 منتابع  از زیتادی  بخت   حاضر حال در د.بو خواهد یمحل

 شتهر(  درون) یمحل درآمدهای مح  از ها یشهردار یمال

 بته  ها شهرداری درآمدی وابستگی کاه  .شود یم تممی 

 حجتم  دلیت   به شهرها مشکالت و مسائ  تشدید و دولت

 درآمتدهای  بته  اتکتا  و شتهری  ختدمات  بترای  تقاضا زیاد

 کترده  تردشتوار  را هتا  شتهرداری  متدیران  وظایف ناپایدار،

 کشتور،  شتهرهای  توستعه  اصتلی  مشتکالت  از یکی .است

 ناپایتداری  و درآمتدها  و هتا  هزینته  تناستب  و تطتابق  عدم

 و ستتوییهتتم تطتتابق، استتت. بتتوده شتتهرداری بودجتته

 شهر، اقتصاد کالن ساختار و شهرداری بودجه خودافزایی

 و داشتته  دنبال به را شهروندان رفاه و شهر اقتصاد توسعه

 بهبتتود بتته منجتتر توانتتد متتی زایتتیاختتتالل حتتداق  بتتا

 اهتدا،،  تحقتق  ضتم   و شده شهری اقتصاد  های شاخص

 شتهر  ستط   در محلتی  و ملی جامع برنامه یکپارچگی به

 شتتهری امتتور در گتتراری قتتانون ابتتتدای از شتتود. منجتتر

 از ،موضتو  مالیته شتهری    ،درآمدی بخ  در خصوص به

 توجته به انتدازه کتافی متورد     قانون، در که است یموارد

 بته  ،4991 مصتو   شهرداری قانون در حتی .است دهنبو

 هتا  شتهرداری  بترای  درآمتد  تممی  نحوه از ملموسی نحوه

 و ییخودکفتا  موضتو   طترح  .استت  نشتده  گفتته  سخنی

                                                           
1- Martin 

 دقیتق  بررسی بدون 4962 سال در شهرداری ییخوداتکا

 و شتهرداری  و دولتت  متالی  روابت   به حاکم نظری مبانی

 کشتور  های شهرداری بعد، های سال در سیاست ای  ادامه

 اتکتای  ،آن نتیجته  کته  داد قترار  نامناسبی وضعیت در را

 توستعه  استت.  بتوده  ناپایتدار  درآمتتدهای  به ها شهرداری

 ینیتاز  تهتران،  شتهر  خصتوص  به شهرها کالن برای پایدار

 بترای  عامت   تتری   مهتم  و استت  ضروری و ناپریر اجتنا 

 درآمتدی  پایتدار  منتابع  وجتود  ،پایدار توسعه به یابیدست

 درآمدهای توسعه و بیشتر ربات و پایداری منظور به .تاس

 است: ضروری زیر سؤاالت به پاسخ تهران، شهرداری

 بته  بایتد  شهرداری درآمدهای ساختار و ترکیب -4

 داشتته  را نوستان  و ریست   کمتتری   که باشد نحوی چه

   باشد؟

 در درآمتدهای  منتابع  سهم تغییر با توانمی آیا -2

 شتتهرداری درآمتتدهای رشتتد تهتتران، شتتهرداری بودجتته

  داد؟ افزای  را مربوطه

 شتهرداری  درآمتدی  هتای  پایته  از ی  هر سهم -9

 نظتر  از تتا  باشتد  چقتدر  بایتد  آن درآمدی سبد در تهران

 را ممکت   ترکیب بهتری  ،درآمد( )رشد بازدهی و ریس 

 باشد؟ داشته

 ،حاضر پووه  در سؤاالت، ای  به پاسخگویی برای

 درآمتتدهای بتتازدهی و واریتتانس ستتازی متتدل بتته اقتتدام

 هتای وزن مارکویتز، الگوی از استفاده با و شده شهرداری

 است. شده مشخص معیار هر براسا  بهینه

 

تحقیقپیشینه-9

خارجیهایپژوهشالف(

 درآمتدی  منتابع  پویتایی  بی  ارتباط (2113) 2دای

 انگلستتتان در را ایتتالتی و محلتتی وابستتتگی و شتتهرداری

 کته  دادنتد  نشتان  او تحلیت   نتتایج  کترد.  بررسی 9جدید

                                                           
2- Dye 

اطالق  انگلستان جدید، متحده آمریکا شرقی ایاالتایالت شمال پنجبه  -9

 شود.می
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 وابستته  بیشتر ،ملی دولت با مقایسه در شهری های دولت

  هستند. ها دارایی بر مالیات به

 بتته یتو پرتفول روش از استتفاده  بتا  ،(2113) 4گترت 

 استت.  پرداختته  دولت مالیاتی درآمد تغییرپریری ارزیابی

 راستتتتای در ناپارامتریتتت  متتدلی  تحقیتتتق، ایتت   در او

 دولتتت مالیتتاتی آمتتدهایدر تغییرپتتریری یستتاز حتتداق 

 هتای پایته  بهینته  وزن ،خود مدل براسا  و داد پیشنهاد

   .کرد محاسبه را دولت مالیاتی درآمد مختلف

 افتتتزای  ارتتتراتدر پووهشتتتی  (2142) 2یتتتان

 دیتدگاه  از آن، پایتداری  بتر  را درآمدی منابع بخشی تنو 

 در 4336-2111 هتای ستال  طتول  در کتاربردی  و نظری

 یافت دست نتیجه ای  به و دکر بررسی گرجستان، کشور

 را درآمتتد پایتتداری و ربتتات ،درآمتتدی تنتتو  اگرچتته کتته

بستتگی   اقتصادی ربات به ،آن ارر ولی است داده افزای 

   کند. می تغییر تجاری های سیک  با و رددا

 در متالی  تتممی   و ریتزی  برنامه (2141) 9دیناپولی

 نکته ای  به واست  دهکر بررسی را آمریکا نیویورک ایالت

 دالر میلیارد 3417 حدود گرشته دهه در که نموده اشاره

 است. شده صر، نیویورک ای سرمایه های پروژه در

 ریستت ، و ستتودآوری خصتتوص در نیتتز 1متتود 

 ساختار آن، در که کرد منتشر 2147 سال در را ای مقاله

 دوره طتی  را اروپتایی  کشتورهای  در هتا  بانت   درآمدهای

 نشتان  تحقیتق  نتتایج  بتود.  کترده  بررسی 2112- 2142

 طی ها بان  ای بهره غیر درآمدهای سهم افزای  که دادند

 هتا  آن ستودآوری  بتر  منفتی  تتمریر  اقتصادی، بحران دوره

 است. شده مالی ریس  افزای  به منجر و داشته

داخلیهایپژوهشب(

 بتته ای مطالعتته در (4936)  همکتتاران و ای میتتره

 ایت   بته  پرداختنتد.  شتهرداری  درآمتدهای  منابع بررسی

 را شبستتر  شتهرداری  هتای  داده و اطالعات ها، آن منظور

 تحلیت   نتایج دند.کر بررسی 4939-4939 های سال طی

                                                           
1- Garrett 

2- Yan 

3- DiNapoli 

4- Maudos 

 درصتد  93 حدود بررسی، مورد دوره طی ددا نشان ها آن

 ،درصتد  25 و عمومی عوارض از ،شبستر شهرداری درآمد

 کردند بیان هاآن همچنی  است. شده تممی  منابع سایر از

 شتتهرداری، ایتت  درآمتتدهای از درصتتد 19 حتتدود کتته

 16 و متوس  مطلوبیت درصد 44 حدود پایی ، مطلوبیت

 است. داشته باال مطلوبیت درصد

 استفاده با پووهشی در (4935) همکاران و مظفری

 شتهرداری  درآمتدی  های داده نیز و نخبگان با مصاحبه از

 تتالش  الگوهتایی  ارائته  با 4937-4932 دوره طی تهران

 متالی  تتممی   مشتکالت  رفتع  برای هاییح  راه که کردند

 دهنتد.  ارائته  بتودن(  ناسالم و یناپایدار) تهران شهرداری

 منتابع  تدریجی حر، و کاه  کنترل، دادند نشان نتایج

 افتزای   و بهبتود  متدیریت،  و ناستالم  و ناپایتدار  درآمدی

 نظتام  پایدارستازی  موجتب  پایتدار،  درآمتدی  منابع نق 

 شد. خواهد بلندمدت و مدت میان بازه دو در درآمدی

 ای مطالعتته در (4931)  همکتتاران و زاده حستتی 

 یت   در را تهران شهرداری مالی تممی  پایدار راهبردهای

 دادنتد  نشتان  تحقیتق  نتایج ند.کرد ارزیابی ،ساله پنج افق

 پایتداری  ،تهتران  شتهرداری  مالی تممی  هایروش بیشتر

 .ندندار مطلوبی

 تتتمریر پووهشتتی، در (4939) یمتتیعظ و قربتتانی

 بتا  شتهری  توستعه  رونتد  بتر  شتهرداری  درآمدی ساختار

 در عتاملی  تحلی  و همبستگی ضریب تکنی  از استفاده

 عتاملی  تحلی  نتایج کردند. بررسی را مقد  مشهد شهر

 منتتاطق از درصتتد 5/64 کته  دادنتتد نشتتان تاکستونومی  و

 پایتدار  توستعه  هتای  شتاخص  لحتا   از مشتتهد،  شتهری

 نتیجته  در ؛برنتد  نمتی  سر هب مطلوبی وضعیت در شهری،

 شتدت  و تعمیق بتر ،شهرداری درآمدهای ناپایدار ساختار

 است. بوده تمریرگرار مشهد شهری توسعه در ناپایداری

 ،ای مطالعته  در (4932)  همکاران و جعفری دان 

را  تهران شهرداری درآمدی ارزیابی و مالی منابع پایداری

 کتته یافتنتتد دستتت نتیجتته ایتت  بتته و انتتد هکتترد بررستتی

 از انتقالی مالیات تهران، در استفاده قاب  درآمد پایدارتری 
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 و افتزوده  ارزش بر مالیات قالب در چه شهرداری، به دولت

  است. ملی مالیات از درصدی انتقال صورت  به چه

 در کته  پووهشتی  در (4932)  همکتاران  و زیاری

 پایتداری  بهبود برای راهکارهایی دادند، انجام مهاباد شهر

 کته  دادند نشان نتایج کردند. پیشنهاد هاشهرداری درآمد

 مواجه مشکالتی با ها جنبه از بسیاری در مهاباد شهرداری

 راهبردهتتای و مکانیستتم نبتتود بتته ،آن ریشتته کتته استتت

   گردد. بازمی پایدار درآمدزایی

 چهتار  ای،مقاله در (4931)  همکاران و محمودی

 راستتای  در راهکتاری  عنتوان  به را تمریرگرار و مهم عام 

 باربتات،  و پایتدار  درآمدهای به تهران شهرداری دستیابی

 که زمی  ارزش بر عوارض نرخ افزای  -4 کردند: معرفی

 همچتون  ناپایتداری  عتوارض  جایگزی  گرددمی پیشنهاد

 شهرداری عوارض وصول و تشخیص نظام -2 .شود تراکم

 -1 تهتران  شتهرداری  و دولتت  بی  مالی رواب  -9 تهران

 طریق. ای  از مالی و پولی بازارهای به دسترسی

 ،ای مقالتته در (،4933) خسروشتتاهی و زاده حستت 

 کته  دادنتد  پیشتنهاد  ها شهرداری مالی تممی  برای مدلی

 عتوارض ) مستتغالت  و هتا  زمتی   بتر  محلی مالیات :شام 

 هتای  پروانته  بتر  عتوارض  شتهر،  ستط   عتوارض  نوسازی،

 جداستازی  بتر  عتوارض  تتراکم،  مازاد عوارض ساختمانی،

 رهتا  امتالک  و هتا  زمی  بر عوارض ها، ساختمان و ها زمی 

 هتتای کمتت  ختتدمات، و کاالهتتا بهتتای ...(، و شتتهر شتتده

 هتتایکمتت  و اعانتتات استتتقراض، و وام دولتتت، بالعتتوض

 نتتایج  بود. اتفاقی درآمدهای و حقوقی و حقیقی اشخاص

 تتممی   نظتام  اصتالح  برای شهرداری دادند نشان تحقیق

 نوسازی عوارض کام  نسبتاً پایداری به توجه با باید مالی

 مالیات تری  اصلی عنوان به را عوارض ای  آن، کارآمدی و

 و بگیترد  نظتر  در شهرداری هایهزینه تممی  برای محلی

 بتر  عتوارض  بتا  را آن مدت، میان زمانی بازه در و تدریج به

 هستتند،  ناپایتدار  کته  تراکم مازاد و ساختمانی های پروانه

 کت   در عتوارض  ایت   ستهم  که ای گونه به کند؛ جایگزی 

   برسد. درصد 46 از بی  به ،شهرداری درآمدهای

 نظتام  ،گزارشتی  در (4931) زنتوز  دیها  و آخوندی

 خصتوص  بته  جهتان،  کشتورهای  در هاشهرداری درآمدی

 توستتتعه و اقتصتتتادی همکتتتاری ستتتازمان کشتتتورهای

(OECD)
 و قتتتوانی  ،ادامتتته در نتتتد.کرد بررستتتی را 1

 ختدمات  بهتای  و عتوارض  وصتول  و تشتخیص  های روش

 در هآمتد  دستت  بته  معیارهتای  براستا   ایران در شهری

 پایتتان، در و شتتدند ارزیتتابی ،پتتووه  قبلتتی مراحتت 

 تهران شهرداری درآمدی نظام اصالح برای پیشنهادهایی

 د.ش ارائه

 نشتان  پووهشی، در (،4935) همکاران  و ای شرزه

 از استتفاده  کشتورها  ستایر  هتای شتهرداری  در کته  دادند

 در محلتی،  هتای  مالیتات  و عتوارض  دریافت مانند: منابعی

 و خدمات فروش مانند منابعی همچنی  دارد. قرار اولویت

 و تخصصتی  های کم  یا ها صندوق از استفاده استقراض،

 منتابع  تتری   عمتده  از دولتی، بالعوض های کم  دریافت

 فوق، موارد بر عالوه هستند. جهان های شهرداری درآمدی

 در کته  خصصتی ت هایبان  یا شهری توسعه های صندوق

 اعتبتتار باعتت  نتتد،رو متتی کتتار بتته دنیتتا شتتهرهای برختتی

 بتترای ختتوبی درآمتتد منبتتع و شتتده محلتتی هتتای دولتتت

   هستند. ها شهرداری

 پیشتتنهادهایی پووهشتتی، در (،4934) زنتتوز  ی هتتاد

 از کترد؛  ارائته  ناپایتدار  متدهای درآ از رفتت  برون منظور به

 رویکترد  بتا  شتهری  عمران و نوسازی قانون اصالح جمله:

 عتتوارض نتترخ تعیتتی  شتتهر، شتتورای و شتتهرداری نقتت 

 شهر هر جتماعیا و اقتصادی موقعیت به توجه با نوسازی

 و شتهرداری  حضتور  شتناخت   رسمیت به ،شورا نظر با و

 شتهری،  های زمی  بهای تعیی  و ارزیابی در شهر شورای

 سیستتم  از استفاده و امالک اطالعات بان  شدن مکانیزه

 کتردن  روزآمتد  امالک، ممیزی برای جغرافیایی اطالعات

 ستا  برا مترتب   هتای  نامه آیی  اصالح و امالک اطالعات

  .شهرسازی عام و خاص قوانی 

                                                           
1-Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
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 مطالعته  دهد، می نشان پیشی  های پووه  مقایسه

 آن بتر  و باشتد  می جدید کامالً شناسی روش نظر از حاضر

 بهبتود  راستای در مالی، اقتصاد های تئوری کم  با است

 بردارد. را هایی گام تهران، شهرداری درآمدی ساختار

 

نظریمبانی-9

 بتترای مختلفتتی هتتای روش از گتتراران، ستترمایه

 بتازدهی  ستازی  بهینته  بتا  زمتان  هتم  ریس  سازی حداق 

 کتته مختلفتتی هتتای روش میتتان در کننتتد. متتی استتتفاده

 الگتوی  دارد، وجود بازدهی و ریس  سازی بهینه منظور به

 4352 ستال  در 4مارکویتز هری که دارد کاربرد مارکویتز

 1لینتنتر  (،4361) 9شتارپ  (،4362) 2ترینر و کرد معرفی

 آن از مستتتقلی صتتورت بتته (4366) 5مستتی  و (4365)

 تزیومتارک  الگتوی  .(Lee et al., 2016) کردنتد  استتفاده 

 های دارایی به صحی  های وزن اختصاص با کند یم تالش

 ریس  از مشخصی سط  یبرا انتظار مورد بازده مختلف،

 بتازده  از ینت یمع ستط   یبرا را ریس  یا کند حداکثر را

 کته  کنتد  یمت  فترض  متدل   ای کند. حداق  ،انتظار مورد

 و دارنتد  ییکتارا  بازارهتا  و هستند عقالیی ،گراران هیسرما

 نظتر  در ریست ،  شاخص عنوان به بازدهی معیار انحرا،

 یت   در مختلتف  یهتا  ییدارا بیترک با است. شده گرفته

  رابطته  کامت   طتور  بته  هتا  آن یبازده که پرتفولیو() سبد

 کتاه   دنبال به پرتفولیو، پیشرفته یتئور ندارند، یمثبت

 ایت   نقت    یتر مهم .است پرتفولیو بازدهی ک  انسیوار

 بترای  پرتفتوی  بتازدهی  -ریست   چارچو  ایجاد تئوری،

 فرزانته،  و )صتادقی  استت  گتراران هیسترما  یریت گمیتصم

 گتراری، سترمایه  ریس  کمّی تعریف با تزیمارکو (.4934

 متدیریت  و هتا  دارایتی  انتخا  امر در گراران هیسرما برای

 و رودپشتی )رهنمای کرد ارائه ریاضی رویکردی پرتفوی،

 پرتفتوی  انتختا   مستئله  در مارکویتز (.4931 همکاران،

 گتراران،  سترمایه  همته  کته  کنتد  می فرض خود استاندارد

                                                           
1- Harry Markowitz 

2- Treynor 

3- Sharpe 

4- Lintner 

5- Mossin 

 ریست   و بتازدهی  معیتار  دو براسا  را خود های انتخا 

 گترفت   نظتتر  در متارکویتز  کار تری مهم .دهند می انجام

 بتترای معیتاری  عنتتوان بته  ستتبد بتازدهی  معیتتار انحترا، 

 هتتر کتته کتترد فتترض او .بتتود ستتبد ریستت  ستتنج 

 بازده بیشتری  خواهان ،ریسکی سط  هر در گرار سرمایه

 یبتازده  آوردن دستت  بته  بترای  کتارا  سبدهای در .است

 بنتتابرای  شتتد؛ تحمتت م بیشتتتری ریستت  بایتتد بیشتتتر

 و ریست   بتی   جتایگزینی  رابطته  یت   با ،گراران هیسرما

 یت   بتا  بتازده،  و ریس  بی  رابطه هستند. مواجه ،بازده

 متالی  تتممی   شود. می داده نشان ،کارا مرز نام هب منحنی

 شود می درآمدی سبد سازیمتنو  باع  مختلف، منابع از

 هتر  غیرسیستتماتی   ریست   حتر،  باعت   عمت   ای  و

 .شود می پرتفوی نیز و دارایی

 درآمتد  کت   اگتر  متارکویتز،  تئتوری  یریکتارگ  به با

 منتابع  از متشتک   درآمتدی  سبد ی  عنوان به شهرداری

 نظتر  در متفتاوت(  ریست   و بازدهی با) یدرآمد مختلف

 یتا  ستبد  واریتانس  کتردن  حداق  با توان می شود، گرفته

 درآمتد  اقالم از ی  هر بهینه وزن بازدهی، کردن حداکثر

 کرد. محاسبه شهرداری درآمدی سبد در را

درهزینرررهودرآمررردسرراختاربررررمررروری

1جهانمنتخبهایشهرداری

 انگلتتیس  کانادا، آمریکا، مانند کشورها از برخی در

 بتر  هتا  شتهرداری  درآمتد عمده تکیته جنتوبی،آفریقای و

 در نوستازی  عتوارض  )مشتابه  غیرمنقول دارایی و مالیات

 نستبت  ستوئد،  و فنالنتد  قبی  از کشورهایی است؛ ایران(

 مالیتتات از ستتهمی دریافتت  بتتا را ختود  درآمتتد از مهمتی 

 اتری  کشورهای در .کنند می تممی  ها شرکت و اشخاص

 محت   از هتا شتهرداری  درآمتد  از مهمی قسمت آلمان، و

 هتتای محتت  و انتفتتاعی مؤسستتات از دریتتتافتی عتتتوارض

 ایتالیتا  در کته  صتورتی  در شتود؛  متی  تتممی   وکتار  کسب

 درآمتد  از زیادی بخت  کننده تممی  غیرمستقیم، عوارض

 .است کشور ای  های شهرداری

                                                           
ها در دستر  بود، انتخا   آنها و اطالعات  برخی از کشورهایی که داده -6

 ند. شد
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 4937 تابستان وسوم، بیست شماره/ شهری مدیریت و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اقتصاد21

 کشور در است، مشخص 4 جدول در که طور همان

 از هتا  شتهرداری  درآمتدهای  از درصتد  45 حتدود  اوگاندا

 محت   از درصتد  66 حدود و بوده شهرداری عوارض منبع

 ایت   است؛ شده  تممی  مرکزی دولت انتقالی های پرداخت

 هتای  کم  سهم ،غنا و زامبیا کشور در که است حالی در

 در هتتدایا و اعانتتات استتت. بتتوده درصتتد 9 تنهتتا دولتتتی،

 44 ستتهم اوگانتتدا، کشتتور هتتای شتتهرداری درآمتتدهای

 ستوازیلند  غنا، کشورهای در که حالی در داشته؛ درصدی

 صتتورت منبتتع ایتت  از شتتهرداری متتالی تتتممی  زامبیتا،  و

 است. نگرفته

 کشتور  چهتار  در درآمتدی  منابع مقایسه ،2 جدول

 ستهم  انگلتیس،  کشتور  در دهد. می نمای  را یافته توسعه

 کمتتر  بسیار دیگر، کشور سه به نسبت شهرداری عوارض

 نیوزلنتد  کشتور  در کته  حالی در بوده؛ درصد 46 حدود و

 عتوارض  محت   از شتهرداری  درآمدهای درصد 51 حدود

 انتقتالی  هتای  پرداختت  ستهم  استت.  شده تممی  عمومی

 چهتار  ایت   در شتهرداری  درآمدهای از نیز مرکزی دولت

 کشتورهای  در استت.  متغیتر  درصد 16 تا 44 بی  کشور

 هتای  کمت   ستهم  استترالیا(  و نیوزلنتد ) اقیانوسیه حوزه

 ستاختار  مقایسته  بتا  استت.  بتوده  کمتتر  مراتب به دولتی

 کشتورهای  و آفریقتا  کشتورهای  در شهرداری درآمدهای

 درآمتدهای  ستهم  و ساختار که گفت توان می یافتهتوسعه

 یافتهتوسعه کشورهای با آفریقا کشورهای در ها شهرداری

 است. متفاوت


(درصدحسببر)آفریقاییکشورچنددرشهرداریدرآمدیمنابعمقایسه-0جدول

درآمدهایپایه

 کشور

عوارض

شهرداری

هایهزینه

کاربری

ازحاصلدرآمد

اموالووجوه  

انتقالیهایپرداخت

 مرکزیدولت

واعانات

هدایا
سایر هاوام

 91 1 1 9 43 29 22غنا

 9 1 44 66 1 5 45اوگاندا

 5 5 1 47 4 5 67سوازیلند

 95 1 1 9 43 29 24زامبیا

(Dirie, 2005)منبع:



درصد(برحسب)9118سالدریافتهتوسعهکشورچهاردرشهرداریدرآمدیمنابعمقایسه-9جدول

درآمد

 کشور

عوارض

شهرداری

درآمد

گذاریسرمایه

کاالهافروش

خدماتو

انتقالیهایپرداخت

مرکزیدولت

مازادهای

تجاری

هایهزینه

کاربری

تجاریهاینرخ

مجددتوزیع
سایر

 45 - - 92 49 - - 93استرالیا

 - - - - 14 45 9 14کانادا

 - - 3 - 44 43 7 51نیوزلند

 - 46 42 - 16 - - 46انگلیس

(Dirie, 2005)منبع:

 

منتخبهایشهرهزینهودرآمدساختارمقایسه

 هتتای هزینتته کتت  بتته جتتاری هتتای هزینتته نستتبت

 ،بتود  3/92 برابر 4939 سال در تهران شهر در شهرداری

 شتاندیز  و اصفهان همدان، شهر در که است حالی در ای 

 (؛9 جتدول ) استت  3/23 و 7/22 ،3/19 برابتر  ترتیتب  به

 همتدان  شهر 4939 سال در ،نسبت ای  براسا  بنابرای 

 از بیشتتری  ستهم  بررسی، مورد شهرهای سایر به نسبت

 از و داده اختصتاص  جتاری  هتای  هزینه هب را خود بودجه

 داشتته  عمرانتی  مصتار،  یبترا  محدودتری منابع رو ای 

 اعتبتار  سهم تغییرات میزان مقایسه با ،وجود ای  با است.

 تتوان  می 4932-39 های سال طی اعتبارات ک  به جاری

 شتاخص  ایت   ،دوره ایت   طتی  تهران شهر در که دریافت
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 کترده  تجربه را بیشتری افزای  دیگر، شهرهای به نسبت

 ستال  در شتهرها  ایت   همته  در حال هر به .(2/45) است

 نسبت جاری اعتبارات سهم 4932 سال به نسبت 4939

 در رکتود  امر، ای  دالی  از یکی .یافت افزای  عمرانی به

 بته  توجته  بتا  و استت  کشتور  اقتصادی های فعالیت برخی

 ناتوانی و اقتصادی شرای  به ها شهرداری بودجه وابستگی

 عمرانتی  اعتبارات میزان از جاری اعتبارات شدید تغییر از

 اعتبتار  بته  نستبت  حتداق  ) استت  شده کاسته شهرها در

 های سال در است(. یافته افزای  کمتری نسبت به جاری

 به نیز دولت بودجه و ملی سط  در وضعیتی چنی  اخیر،

 بودجته  در جتاری  بودجته  ستهم  افزای  .خوردمی چشم

 ایت   در هتا  شتهرداری  انتدازه  دهتد  می نشان ها شهرداری

 هتای  هزینته  با جاری بودجه است. یافته افزای  ها، استان

 دارد. مستتقیمی  ارتباط کارکنان، خدمات جبران و اداری

 شهرها جمعیت افزای  دلی  به جاری های هزینه افزای 

 شتهری،  خدمات اجرای منظور به بیشتر کارکنان به نیاز و

 در جاری های هزینه رشد حال ای  با است؛ ناپریر اجتنا 

 جتدول  براسا  است. نبوده یکسان کشور های شهرداری

 ستال  در جتاری  هتای  هزینته  نستبت  همتدان  شهر در ،9

 همدان شهرداری بودجه ک  از درصد 9/97 برابر ،4932

 درصتد،  3/19 بته  4939 ستال  در کته  حالی در باشد؛ می

 دوره، ایتت  در درصتتد(. 6 از بتتی ) استتت یافتتته افتتزای 

 افتزای   ترتیتب  بته  شتاندیز،  و تهران اصفهان، شهرداری

 تجربته  ختود  جاری بودجه در را درصدی 5 و 2/45 ،3/2

 شتهرداری  اگرچه که هستند آن بیانگر ارقام ای  اند. کرده

 نستبت  بودجته  ک  به جاری بودجه نسبت نظر از همدان

 داده اختصاص خود به را االتریب رقم دیگر، هایاستان به

 متورد  هتای شتهرداری  سایر به نسبت تهران شهرداری اما

 بودجته  در بیشتری افزای  4932-39 دوره طی بررسی،

 است. ه، داشتجاری



کشورهایشهرداریبرخیدراعتباراتکلبهجاریاعتبارنسبت-9جدول

0929 0929 0920 0921 0922 0922 
سال

شهر

















3/19  9/97  همدان - - - - 
7/22  3/43  7/91  5/23  7/99  2/91  اصفهان 
3/92  7/47  2/45  7/26  2/27  6/26  تهران 
3/23  3/21  29 3/41  4/42  4/43  شاندیز 

ها(شهرداریهای)آمارنامهمنبع:



 در هتا  شتهرداری  درآمدهای بیشتر ،1 جدول براسا 

 درآمدهای به 4939 سال در بررسی، مورد شهر چهار هر

 درآمتد  وابستتگی  دارد. اختصاص عمومی عوارض از ناشی

 عمتومی  عتوارض  از ناشتی  درآمتد  بته  اصفهان شهرداری

 و هتدایا  و اعانات سهم است. بیشتر شهرها سایر به نسبت

 همتدان  و تهتران  شتهرداری  در درآمد ایجاد در هادارایی

 استت.  بتاالتر  بسیار شاندیز و اصفهان شهرداری به نسبت

 درآمتدی  پایته  ایت   ،4939 ستال  در تهران شهرداری در

 تشتکی   را شتهرداری  درآمتدهای  درصتد  91 بته  نزدی 

 پایتته ایتت  اصتتفهان شتتهرداری در کتته حتتالی در داده؛

 ستهم  استت.  داشتته  درصتدی  5/1 ستهم  تنهتا  درآمدی،

 سال در اصفهان شهرداری در اختصاصی عوارض درآمدی

 ستتایر بتته نستتبت کتته بتتوده درصتتد 41 بتتا برابتتر 4939

 شتهرداری  در نستبت  ایت   استت.  بوده باالتر ها شهرداری

 دهتد متی  نشتان  کته  استت  بوده درصد 7/4 برابر همدان،

 عتتوارض منبتتع از درآمتتد ایجتتاد در همتتدان شتتهرداری

 کمتتری  یتت قموف ها،هرداریش سایر به نسبت تصاصیاخ

 بته  وابستته  هتای  سازمان و دولت های کم  است. داشته

 بتوده  بیشتر ها شهرداری سایر به نسبت شاندیز شهرداری

 ایت   از درآمتدی  هتی   همدان و تهران شهرداری و است

   اند. نداشته منبع
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0929سالدرهاشهرداریدرآمدکلبهدرآمدیکدهاینسبتمقایسه-8جدول

کدهای

درآمد



 شهر

درآمدهای-0

عوارض

عمومی

درآمدهای-9

عوارض

اختصاصی

خدماتبهای-9

درآمدهایو

مؤسسات

انتفاعی

درآمد-8

وجوهازحاصل

اموالو

شهرداری

هایکمک-8

ودولتاعطایی

وابستههایسازمان

اعانات-1

وهدایاو

هادارایی

سایر-8

منابع

 4/1 7/23 1 5/3 6/4 6/2 57تهران

 43 5/1 2/1 4/4 4/2 41 4/67اصفهان

 1/45 3/21 1 1/4 3/1 7/4 7/55همدان

 3 44 4 2 41 9 61شاندیز

ها(شهرداریهای)آمارنامهمنبع:



تحقیقروش-8

 شتهرداری  یها آمارنامه از ،حاضر پووه  های داده

 هتا  داده تحلی  و تجزیه منظور به .اند شده آوری جمع تهران

 پراکنتدگی،  و مرکتزی  هتای  شتاخص  از استتفاده  بتا  ابتدا

 شتده  تهتران  شتهرداری  درآمتدهای  وضتعیت  از توصیفی

 شهرداری درآمدهای بهینه ترکیب تعیی  منظور به است.

 (4352) متتارکویتز هتتای دارایتتی ستتبد الگتتوی از ،تهتتران

 شهرداری اگر مارکویتز روش براسا  است. شده استفاده

 باشتد  داشتته  را روش N از درآمتد  کستب  امکتان  ،تهران

     و    که
 هتای  گزینته  واریتانس  و بتازدهی  ترتیب به  

 همبستتگی  ضتریب        و باشتد  درآمتد  کسب مختلف

 بتازدهی  باشتد،  درآمتد  کستب  روش امتی  j و امی i بی 

 صورت به توان می را درآمدی سبد واریانس و انتظار مورد

 کرد: تعریف زیر

           ∑               
 
           (4)  

    
  ∑     

     
  ∑         

 
                      (2)   

     و           کتته
 و بتتازدهی ترتیتتب بتته  

       شتهرداری،  درآمتد  کستب  مختلتف  منابع واریانس

 درآمد، کسب روش امی j و امی i بی  همبستگی ضریب

w در .استت  شتهرداری  درآمتدهای  ک  در منبع هر وزن 

 رشتتتد و بتتتازدهی ،          از منظتتتور (4) رابطتتته

 هتر  نسبی تغییرات براسا  که بوده شهرداری درآمدهای

 از شتود.  می محاسبه مختلف های سال طی درآمدی منبع

 گونته  ایت   شتهرداری  درآمتدهای  بتازدهی  ریاضتی،  نظر

 شود: می محاسبه

          
                    

           
            (9)   

 منبتع  هتر  از حاصت   درآمد ،         از منظور

 (9) رابطته  براستا   استت.  t دوره در شهرداری درآمدی

 عمتومی،  عتوارض  شام : درآمدی مختلف هایپایه رابطه

 واریتانس  محاستبه  برای شود. می محاسبه ... و اختصاصی

 شود: می استفاده زیر رابطه از ،درآمدی پایه هر بازدهی

   
  

∑                   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   
 
   

 

 
               (1)   

̅̅        کتته ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  مختلتتف منتتابع رشتتد متوستت  ،  ̅

 است. تهران شهرداری درآمدی

 براستا   شتده  بیتان  هتای شاخص محاسبه از پس

 سه بتا درآمدی سبد سازی بهینه مارکویتز، پرتفوی نظریه

 از معینتی  ستتتط   در ریست   ستازی  حداق  -4 :رویکرد

 مورد بازدهی حداکثرسازی -2 انتظتتار متتورد بتتازدهی

 ،شارپ معیار براسا  -9 ریس  از رابتی سط  در انتظار

 شود: می تعریف زیر صورت به

درآمردیسبدریسکسازیحداقلرویکردالف(

شهرداری

        
                ∑              

   

    ̅̅ ̅̅ ̅̅          ∑          
    (5)                   

انتظرارمروردبرازدهیحداکثرسازیرویکردب(

شهرداریدرآمدیسبد

شارپمعیاربراساسبهینههایوزنج(

 و ستتازی بهینتته قبلتتی، رویکردهتتای از یتت  هتتر در

 و ریست  ) اریمع ی  براسا  تنها بهینه، های وزن تعیی 
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 22تتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت راد امینی مهدی زاده، قلی اکبر علی/ ... تهران شهرداری درآمدی های پایه بهینه ساختار تعیی 

 
 

 کتردن  فترض  رابت با واقع، در گرفت. می صورت بازدهی(

 منتتابع هتتایوزن معینتتی، ستتط  در بتتازدهی یتتا ریستت 

 گونتته هتتی  هرحتتال، بتته شتتد. متتی مشتتخص درآمتتدی

 زمتان  هتم  طتور  بته  که هایی وزن خصوص در اظهارنظری

 باشتد،  داشتته  را بتازدهی  بتاالتری   و ریست   تری پایی 

 و شتاخص  شتارپ،  پروفستور  4366 ستال  در است. نشده

 اقتصاد در شارپ شاخص عنوان با که کرد معرفی معیاری

 تقسیم از ،شارپ معیار خالصه، طور به دارد. شهرت مالی

 بته  آن معیار انحرا، به ،دارایی سبد ی  انتظاری بازدهی

 است مطلب ای  دهنده نشان ،شارپ شاخص آید. می دست

 گزینته  ی  در گراریسرمایه از آمده دست به بازدهی آیا که

 یتا  آمتده  دستت  به باال، ریس  به توجه با ،گراریسرمایه

 نشتان  باشتد،  بتاالتر  شتاخص  ایت   میتزان  اندازه هر خیر.

 ریست   تقبت   بتا  آمتده،  دستت  بته  بتازدهی  که دهد می

 یدرآمد سبدهای از ای مجموعه برای .است بوده کمتری

 درآمتدی(،  کتدهای  و منتابع  بترای  مختلتف  های سهم با)

 طتور  بته  باشتد  داشتته  را شارپ معیار بیشتری  که سبدی

 واقتع،  در بود. خواهد بهینه بازدهی و ریس  نظر از زمان هم

 در شتوند، متی  انتخا  شارپ، معیار براسا  که سبدهای

 ستط   هر در و بازدهی بیشتری  معی ، ریس  سط  هر

 .دارند را ریس  کمتری  مشخص، بازدهی

                      
   ̅         

 ∑          
            (6)                             

 

 تحقیقهاییافته-8

 طتی  تهتران  شتهرداری  درآمدهای توصیفی تحلی 

 متوست   طتور  بته  کته  دهتد  می نشان 4931-4931 دوره

 کد) عمومی عوارض مح  از تهران شهرداری درآمد اکثر

 ستایر،  یعنی ؛7 درآمدی کد و شود می کسب (4 درآمدی

 داده اختصاص خود به را درآمدی سهم از ناچیزی میزان

 عنتوان  بته  تغییترات  ضتریب  دادن قترار  متدنظر  با است.

 کتد  کته  کترد  استتنباط  تتوان  متی  نسبی ریس  شاخص

 7 درآمتدی  کتد  و شتهرداری(  خدمات )بهای 9 درآمدی

 نوستان  و ریس  ،درآمدی کدهای سایر به نسبت )سایر(

 درآمتدی  کد دو که است حالی در ای  دارند، کمتری نسبی

 ای  طی اعانات( و هدایا و شهرداری اموال و )وجوه 6 و 1

 اختصتاص  ختود  به را نسبی نوسان میزان بیشتری  دوره

 .(5 )جدول اند داده



تفکیکبهتهرانشهرداریدرآمدهایپراکندگیومرکزیهایشاخص-8جدول

تغییرضریبدامنهمعیارانحرافمیانهمیانگین شهرداریدرآمدهایانواع

 3/1 32639 27671 23333 99632 عمومی عوارض درآمدهای -4

 2/4 9334 4419 515 336 اختصاصی عوارض درآمدهای -2

 6/1 2499 624 4159 4421 انتفاعی مؤسسات درآمدهای و خدمات بهای -9

 3/4 42396 9779 931 2423 شهرداری اموال و وجوه از حاص  درامد -1

 2/4 651 253 63 241 وابسته های سازمان و دولت یاعطای های کم  -5

 6/4 15453 46571 9414 41439 ها دارایی و هدایا و اعانات -6

 5/1 216 61 441 427 منابع سایر -7


 

 کتد  تتر  پتایی   ریس  وجود با 5 جدول به توجه با

 بستیار  تهتران  شتهرداری  درآمتد  در آن سهم ،7 درآمدی

 درآمتدهای  ترکیب که دهد می نشان امر ای  است. ناچیز

 زمینته  ایت   در بایتد  و نبتوده  مناستب  تهتران  شتهرداری 

 .شود برداشته آن نوسانات کاه  برای اقداماتی

 درآمتتد تغییتترات نحتتوه از بهتتتر درک منظتتور بتته

 درآمتدی  کدهای بی  ارتباط است بهتر تهران، شهرداری

 متاتریس  منظتور،  ایت   بته  شود. بررسی تهران شهرداری

 شتده  محاستبه  درآمدی کدهای بی  کوواریانس-واریانس

 کتدهای  کواریتانس -واریانس ماتریس ،6 جدول در است.

 محاستبه  4931-31 دوره طتی  تهران شهرداری درآمدی

 متاتریس  یت   کوواریتانس، -واریانس ماتریس است. شده

 یت   هر واریانس اصلی، قطر روی اعداد که است متقارن

 کوواریتانس  متاتریس،  عناصتر  سایر و درآمدی کدهای از
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 منفتی،  کوواریتانس  استت.  درآمتدی  مختلف کدهای بی 

 جهتت  خال، در حرکت دهنده نشان درآمدی کد دو بی 

 یتت  در متغیرهتتا حرکتت  از نشتتان مثبتتت کوواریتانس  و

 عتوارض  بتا  درآمتدها  ستایر  استا ،  ایت   بتر  دارد. جهت

 ستایر  بتا  و مثبتت  کوواریتانس  خدمات بهای و اختصاصی

 طور به دیگر عبارت به دارد؛ منفی ارتباط درآمدی منابع

 درآمتتدی، کتتد ایتت  درآمتتد افتتزای  زمتتان در متوستت 

 و کاالهتا  بهتای  و اختصاصتی  عوارض از ناشی درآمدهای

 اعانات و هدایا درآمدی منبع است. یافته افزای  خدمات

 کدهای سایر با و منفی ارتباط ،اختصاصی عوارض با تنها

 بتتی  ارتبتتاط استتت. داشتتته مثبتتت ارتبتتاط ،درآمتتدی

 امتوال  و وجتوه  بتا  دولتتی  مؤسستات  و دولتت  های کم 

 کتدهای  سایر با و منفی درآمدها سایر و تهران شهرداری

 -واریتانس  متاتریس  براستا   دارد. مثبتت  ارتباط درآمدی،

 بتته اختصاصتتی و عمتتومی عتتوارض ستتاختار کوواریتتانس،

 طتور  بته  عمتومی،  عتوارض  افتزای   بتا  کته  استت  ای گونه

 کتاه   اختصاصتی،  عتوارض  از ناشتی  درآمدهای متوس ،

 و کاالهتا  بهتای  از حاصت   درآمتدهای  بالعکس. و یابد می

 ستایر  با و منفی ارتباط ،اختصاصی عوارض با نیز خدمات

 دارد. مثبتی ارتباط ،درآمدی منابع



 تهرانشهرداریدرآمدهایکدهایبینکوواریانسواریانسماتریس-1جدول

 درآمدانواع
عوارض

 عمومی

عوارض

اختصاصی

درآمدهایوخدماتبهای

انتفاعیمؤسسات

وجوهازحاصلدرآمد

شهرداریاموالو

دولتاعطاییهایکمک

وابستههایسازمانو

هدایااعانات،

هاداراییو

سایر

منابع

 - - - - - - 139/1 عمومیعوارض

 - - - - - 65/2 -15/1اختصاصیعوارض

درآمدهایوخدماتبهای

انتفاعیمؤسسات
193/1 44/1- 2/1 - - - - 

اموالووجوهازحاصلمدآدر

شهرداری
53/1 1/1 95/1 6/46 - - - 

ودولتاعطاییهایکمک

وابستههایسازمان
123/1 47/1 113/1- 3/1- 99/1 - - 

 - 33/43 46/4 5/7 14/4 -31/1 66/1هاداراییوهدایاواعانات

 56/4 -56/1 -13/1 -33/1 41/1 29/4 -13/1منابعسایر



 بهتای  و عمومی عوارض بی  مثبت کواریانس وجود

 دده می نشان غیرانتفاعی، مؤسسات درآمدهای و خدمات

 شتهرداری  عمومی، عوارض از حاص  درآمد افزای  با که

 درآمتدهای  و خدمات بهای مح  از باالتری درآمد تهران،

 دیگتتر، طتر،  از استت.  کتترده کستب  انتفتاعی  مؤسستات 

 بیتانگر  اختصاصی، و عمومی عوارض بی  منفی کواریانس

 درآمتدهای  عمتومی،  درآمتدهای  افتزای   با که است ای 

 ضترایب  ستایر  استت.  یافتته  کاه  شهرداری، اختصاصی

 هستند. تحلی  قاب  صورت، همی  به نیز کواریانس

 ریس ، معیارهای براسا  که است آن زمان اکنون

 وزن مارکویتز، الگوی کارگیری به و شارپ معیار و بازدهی

 شتهرداری  بودجته  در درآمتدی  کتدهای  از ی  هر بهینه

 براسا  بهینه های وزن ،7 جدول در شود. محاسبه تهران

 بهینته  های وزن جدول، ای  در اند.شده ارائه معیارها، ای 

 در واقعتی  هتای  وزن بتا  و شتده  برآورد متوس  صورت به

 براستتا  .انتتدشتتده مقایستته 4931 و 4931 هتتای ستتال

 در کته ایت   منظتور  بته  گفت توان می ،7 جدول اطالعات

 وجتود  ریست   کمتتری   تهتران،  شهرداری درآمدی سبد

 ستهم  درصتد،  67 عمتومی  عوارض سهم باید باشد داشته

 درصتد،  42 انتفاعی مؤسسات درآمدهای و خدمات بهای

 طبقته  و درصتد  41 دولتتی  مؤسسات و دولت های کم 

 شتام :  منتابع  ستایر  و باشد داشته درصدی 7 سهم سایر

 و هتدایا  و شتهرداری  امتوال  و وجتوه  اختصاصی، عوارض

 باشند. نداشته سهمی اعانات
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تهرانشهرداریدرآمدیکدهایبرآوردیهایوزن-8جدول

0998818 درآمدکدهای
 41 1 41 1 42 1 67ریسکحداقل

 1 1 1 411 1 1 1بازدهیحداکثر

 1 1 1 4 23 44 61شارپمعیار

 1 1 1 1 27 41 69درآمددرصدی91حداقلرشد

 1 5 1 5 99 25 92درآمددرصدی11حداقلرشد

 1 42 1 44 92 15 1درآمدیدرصد011حداقلرشد

 1 3 4 4 2 2 092136لسادروزن

 1 43 1 7 2 2 092863سالدروزن

 

 و وجتوه  بررستی،  متورد  دوره طی اینکه به توجه با

 ستبد  در داشتته؛  را زیتادی  بستیار  رشد شهرداری، اموال

 بته  را درصتدی  411 ستهم  بازدهی، بیشتری  با درآمدی

 تهران شهرداری که صورتی در است. داده اختصاص خود

 حتداق   ،آن انتظتاری  درآمدهای رشد باشد داشته تمای 

 باشتد  داشته آن ازای به را واریانس کمتری  و درصد 91

 2/41 اختصاصتی  درصتد،  69 عمتومی  عوارض سهم باید

 انتفتاعی  مؤسستات  درآمتدهای  و ختدمات  بهتای  درصد،

 درصتد  4/1 شتهرداری  اموال و وجوه سهم و درصد 7/26

 و 61 حتداق   انتظاری بازدهی ازای به 7 جدول در باشد.

 منتابع  هتای  وزن نیتز  شهرداری درآمدهای درصدی 411

 محاستبه  دارند، را ریس  کمتری  که شهرداری درآمدی

 بته  شتارپ  معیتار  اینکه به توجه با حال هر به است. شده

 گیترد،  متی  نظتر  در را بتازدهی  و ریس  زمان،هم صورت

 بهینته  ستهم  شارپ، معیار براسا  دارد. بیشتری کارایی

 درصد، 44 اختصاصی عوارض درصد، 61 عمومی عوارض

 و درصد 23 انتفاعی مؤسسات درآمدهای و خدمات بهای

بتتتود. خواهتتتد درصتتتد 4 شتتتهرداری امتتتوال و وجتتتوه
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 4937 تابستان وسوم، بیست شماره/ شهری مدیریت و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اقتصاد29

 بته  مختلف های وزن تخصیص ازای به ،4 نمودار در

 کت   بتازدهی  و ریس  تهران، شهرداری درآمدی کدهای

 نمتودار،  ایت   در نقطته  هتر  است. شده محاسبه درآمدها

 ایت   ترستیم  بترای  استت.  درآمدی سبد ی  دهندهنشان

 افتتزارنتترم در مختلتتف درآمتتدی ستتبد 511111 نمتتودار

MATLAB ریست   براسا  و گرفته قرار بررسی مورد 

 استتت. شتتده ترستتیم نمتتودار شتتده، محاستتبه بتتازدهی و

 تعتداد  همی  نیز 7 جدول های وزن محاسبه در همچنی 

 در واقتع  در استت.  شتده  گرفته نظر در درآمدی پرتفوی

 هتای  پایته  از یت   هتر  بته  مختلفتی  هایوزن نمودار، ای 

 هتای وزن براستا   و استت  شده داده شهرداری درآمدی

 شهرداری درآمدی های پایه از مختلفی سبدهای مفروض،

 و معیار انحرا، سبدها، ای  از ی  هر است. شده تشکی 

 مرتتب  هتای  زوج براستا   دارنتد.  را خود خاص میانگی 

 ستبد  هتر  بازدهی های میانگی  و معیار انحرا، از حاص 

 در بتود.  خواهتد  دستت  در نقتاط  از ای مجموعه درآمدی،

 براسا  و شود انگاشته مفروض بازدهی میزان که صورتی

 در معیتار،  انحترا،  کمتری  با نقاطی تنها مربور، بازدهی

 کتارایی  مترز » عنتوان  تحتت  نمتوداری  شوند، گرفته نظر

 دیگتر،  بیتان  بته  شتد.  خواهد حاص  «واریانس -میانگی 

 انتظتاری،  بتازدهی  ستط   هتر  ازای بته  کارا، مرز منحنی

 هتر  ازای بته  توانتد می که معیار( انحرا،) یسکیر حداق 

 کنتد. متی  محاستبه  را باشتد  داشتته  وجود درآمدی سبد

 ستط   انتظتار،  متورد  بتازده  افتزای   بتا  نمودار، براسا 

 خواهتد  افتزای   ،تهتران  شهرداری درآمدی سبد ریس 

 حتدوداً  و است رابت منحنی، ای  شیب حال هر به یافت.

 انحترا،  از و دارد کتاه   کمی، 2 برابر معیار انحرا، در

 شتود.  متی  افقتی  بتاً یتقر منحنی ،واحدی 915 برابر معیار

 مستتقیم  تبادل وجود با دهد می نشان نمودار ای  تحلی 

 در رابطته  شتدت  پرتفوی، انتظاری بازدهی و ریس  بی 

 خواهتد  متفتاوت  معیتار  انحرا، و بازدهی مختلف سطوح

 915 معیتتار انحتترا، ستط   در نمتتودار شتدن  افقتتی بتود. 

 915 معیار انحرا، سط  از که است معنی ای  به واحدی

 شتهرداری،  درآمتدی  پرتفتوی  ریست   افزای  با بعد، به

 داشت. نخواهد محسوسی تغییر آن، انتظاری بازدهی

 

 پیشنهادوگیرینتیجه-1

 هتا  شهرداری درآمدی منابع به جامع نگرش فقدان

 سیاستتت اجتترای کشتتور، اقتصتتادی نظتتام چتتارچو  در

 متدیریت  نبتود  و هتا  شتهرداری  خودکفتایی  و خوداتکایی

 درآمتتدی بختت  شتتهرداری، درآمتتد تتتممی  در مناستتب

 بته  استت؛  داده قترار  ناپایداری وضعیت در را ها شهرداری

 و نامستاعدی  عواقب و آرار شرای ، ای  استمرار که نحوی

 بترای  را زیرستاختی  و فرهنگتی  اجتماعی، هایهزینه نیز

 در با داشت. خواهد پی در شهری مدیریت و ها شهرداری

 ایت   در شتهرداری،  درآمتدی  ساختار اهمیت گرفت  نظر

 از برختتتی هتتتای هزینتتته و درآمتتتد ستتتاختار پتتتووه 

 تمرکتز  با سپس و مقایسه یکدیگر با کشور های شهرداری

 وزن برآورد به اقدام تهران، شهرداری درآمدی ساختار بر

 بازدهی و ریس  براسا  تهران شهرداری درآمدی منابع

 موجتود،  هتای  وزن با برآوردی های وزن مقایسه با گردید.

 از تهتران  شتهرداری  درآمدهای ساختار که گفت توان می

 حاضتر،  حتال  در استت.  نبتوده  برختوردار  مناسبی توازن

 کتد  بته  تهتران  شهرداری درآمدی سبد از زیادی قسمت

 4 درآمتدی  کتد  کته  آنجتا  از و دارد اختصاص 4 درآمدی

 ... و نوسازی تراکم، مازاد ساختمان، عوارض :شام  بیشتر

 و رکتود  تتمریر  تحتت  شتدت  به درآمدی پایه ای  و است

 شتهرداری  درآمتد  از بتاالیی  سهم لرا گیرد؛ می قرار رونق

 وزن مقایسته  با است. وابسته ناپایدار درآمدهای به تهران،

 نکتته  ای  4931سال  و 4931 سال در درآمدی کدهای

 کشتور،  اقتصتاد  در رکتود  تشتدید  با که شود می تر روش 

 تهتران  شتهرداری  ستبد  در نیتز  یت   درآمتدی  کد سهم

 4931 ستال  در درصد 36 از) است یافته شدیدی کاه 

 بایتد  شارپ معیار براسا  (.4931 سال در درصد 63 به

 طتی  هرچند باشد. درصد 61 عمومی عوارض بهینه سهم

 ستمت  به عمومی عوارض وزن 4931 تا 4931 هایسال

 نظتر  بته  امتا  استت  شتده  نزدی  شارپ معیار بهینه وزن
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 و اقتصادی رکود علت به بیشتر تغییرات، ای  که رسد می

 استت  بتوده  ساختمان و مسک  بخ  های فعالیت کاه 

 عبتارت  بته  تهتران.  شتهرداری  درآمتدی  ساختار بهبود تا

 از تهتران  شتهرداری  درآمتدهای  کتاه   دلیت   به دیگر،

 ایت   تمرکتز  تراکم، مازاد عوارض و ساختمانی های بخ 

 تغییترات  ایت   است. بوده درآمدی منابع سایر بر سازمان

 نظتر  از تهتران  شهرداری درآمدی ساختار بهبود به منجر

  است. شده بازدهی و ریس 

 شتود  متی  پیشتنهاد  پتووه   هتای  یافته به توجه با

 ایت   در شتده  محاستبه  بهینه های وزن ،تهران شهرداری

 امکتان  صتورت  در و دهتد  قترار  بررستی  مورد را پووه 

 و تتر  باربتات  درآمتدی  ستاختار  تتا  کنتد  اجرایتی  را ها آن

 و تغییترات  بته  نستبت  بتوانتد  و باشتد  داشتته  پایدارتری

 دارد وجتود  کته  ای نکته باشد. تر مقاوم اقتصادی، تحوالت

 خصتوص  در تهتران  شتهرداری  است ممک  که است ای 

 باشتد  داشتته  هایمحدودیت منابع، برخی از مالی تممی 

 پتووه   ای  در محاسباتی های وزن به رسیدن امکان که

 ای  دارد وجود زمینه ای  در که راهکاری سازد. مشک  را

 در را ختتود قیتتدهای توانتتد متتی ستتازمان ایتت  کتته استتت

 در مجتدداً  و کرده وارد پووه  ای  سازی بهینه های مدل

 کند. برآورد را بهینه های وزن ،مرکور چارچو 

 یعنی ،4 یدرآمد کد گردید، مالحظه که طور همان

 درآمتتدی ستتبد در را ستتهم بیشتتتری  عمتتومی، عتتوارض

 ایتت  چرایتتی استتت. داده اختصتتاص ختتود بتته شتتهرداری

 داد. توضتی   مختلفتی  منظرهتای  از تتوان  متی  را موضو 

 استت.  درآمتدی  کد ای  ترکیب به مربوط موضو ، اولی 

 بتر  عتوارض  بته  مربتوط  درآمتدی،  کتد  ایت   اعظم بخ 

 ستاختمانی،  هتای پروانه بر عوارض) یاراض و هاساختمان

 ستاختمانی،  اراضتی  تفکی  عوارض تراکم، مازاد عوارض

 تمرکتز  علتت  استت.  ...( و یآمدگ  یپ و بالک  بر عوارض

 عوامت   بته  تتوان متی  را درآمتدی  پایته  ایت   بر شهرداری

 منتتابع فقتتدان دسترستتی، ستتهولت جملتته: از مختلفتتی

 عملکتترد بتتر کتتافی نظتتارت عتتدم مناستتب، ینیگزیجتتا

 اصتول  بتا  ناکافی آشنایی  نیز و مدت کوتاه نگاه شهرداری،

 مستائلی  همچنتی ،  داد. نستبت  شهرداری مالی مدیریت

 هتا  شتهرداری  ییخوداتکا و ییخودکفا موضو  طرح چون

 درآمتدی  وابستگی کاه  آن، دنبال به و 4962 سال در

 شتهرها  مشکالت و مسائ  تشدید و دولت به ها شهرداری

 حجتم در نتیجته،  و  ها مهاجرت و جمعیت رشد هنتیج در

 ریتتمر  یب موضو ، ای  در ،شهری خدمات برای تقاضا زیاد

 است. نبوده

 عوارض از حاص  درآمد ناپایداری گرفت  نظر در با

 در درآمتدها  ایت   جتدی  مشتکالت  و اراضی و ساختمان

 نیز و شهری پایدار توسعه به رسیدن مسیر در شهر اداره

 ها، شهرداری آن تبع به و کشور کالن سیاست که آنجا از

 بتا  تتا  دارد ضترورت  استت،  پایدار توسعه به یافت  دست

 برای را پایدارتری ترکیب مالی، سازی بهینه اصول بر تکیه

 تتالش  تحقیتق،  ایت   در کرد. انتخا  شهرداری درآمدی سبد

 شود. برداشته هد،، ای  تحقق در هایی گام شد،

 توستت  شتتده منتشتتر اطالعتتات آختتری  براستتا 

 و 4931 ستال  در بودجته  خصتوص  در تهتران  شهرداری

 کترد.  ارائته  را ییشتنهادها یپ تتوان  می پووه  های یافته

 معیتار  دو هتر  گترفت   نظتر  در بتا  پووه  نتایج براسا 

 ستهم  شتود،  می پیشنهاد شارپ( معیار) یبازده و ریس 

 و (4 )کتد  یعمتوم  عوارض منابع از شهرداری درآمدهای

 شود تالش و یابد کاه  (1 )کد یشهردار اموال و وجوه

 و ختتدمات بهتتای و (2 )کتتد یاختصاصتت عتتوارض ستتهم

 نسبت) ابدی افزای  (9 )کد یانتفاع مؤسسات درآمدهای

 بودجته  وضتیعت  حالت، ای  در (.4931 سال های وزن به

 در بتود.  خواهد برخوردار تری مناسب توازن از ،شهرداری

 از اعظمتی  سهم که گفت توان می 4 کد ترکیب خصوص

 هتتایپروانتته عتتوارض از ناشتتی قستتمت، ایتت  درآمتتدهای

 تحتت  دو هر منبع دو ای  است. تراکم مازاد و ساختمانی

 در همچنتی   و گرفتته  قترار  رونق و رکود های دوره تمریر

 را شهری بافت بر منفی تمریر صحی ، مدیریت عدم صورت

 خدمات براسا  عمدتاً درآمدی، 9 کد داشت. خواهد نیز

 بته  توان می که است شده تنظیم شهروندان به شهرداری

 ختتدمات گیتتری، لکتته و آستتفالت حتتق :چتتون متتواردی
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 4937 تابستان وسوم، بیست شماره/ شهری مدیریت و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اقتصاد28

 ختدمات  ،ونقت   حم  و بازرگانی خدمات زباله، آوریجمع

 بیشتتر  تمرکتز  و تمکیتد  کرد. اشاره ... و آموزشی شهری،

 بته  تتر مطلتو   خدمات ارائه ضم  درآمدی کد ای  روی

 پرتفتوی  بهبتود  بته  هتا،  آن رضتایت  افتزای   و شهروندان

 کرد. خواهد شایانی کم  نیز شهرداری درآمدی

 از حاصتت  درآمتتدهای شتام   نیتتز درآمتتدی 1 کتد 

 نشتان  نتایج است. اموال اجاره و شهرداری گراری سرمایه

 پرتفتوی  ،1 کتد  از حاصت   درآمتدهای  کتاه   با که داد

 خواهتد  برختوردار  بتاالتری  پایداری از شهرداری درآمدی

 از شهرداری های گراری سرمایه دهد می نشان امر ای  بود.

 و استتت نبتتوده برختتوردار قبتتولیقابتت  و پایتتدار بتتازدهی

 صتورت  شتهرداری  در مناستبی  گتراری  سترمایه  مدیریت

 و بتودن  الوصول سه  تواند می امر ای  دلی  است. نگرفته

 کته  صتورتی  در باشتد.  درآمتدی  منابع سایر به دسترسی

 را مناسبی گراری سرمایه مدیریت بتواند تهران شهرداری

 از مهمی بخ  خواهد قادر دهد، قرار خود کار دستور در

 کند. ح  را خود مالی مشکالت و مسائ 

 ستتهم درآمتتدی، 2 کتتد هتتای مؤلفتته تتتری  مهتتم

 بتتر مالیتتات) متمرکتتز یوصتتول عتتوارض از هتتا یشتتهردار

 معموالً و است سواری خودروهای عوارض و (افزوده ارزش

 برخوردار زیادی نوسانات از دولت، بودجه کسری دلی  به

 مشخصتی  قواعتد  شودمی پیشنهاد خصوص ای  در است.

 توس  که عوارضی از ها شهرداری سهم پرداخت منظور به

 شود. وضع شود، می آوری جمع دولت

 

منابع-8

 بتتازنگری (.4931) .بهتتروز زنتتوز، دیهتتا  عبتتا ؛ آخونتتدی،

 شترکت  تهتران؛  شتهر  کتالن  درآمتدی  نظتام  یساختار

 و مطالعتات  مرکز پیشنهاد به ایرانیان. مدیریت خدمات

 تهران. شهرداری ریزی برنامه

 و شتهری  اقتصاد گزارش (.4939) مهدی. میاندشتی، جدیدی

 هتای  شتهرداری  ستازمان  انتشتارات  تهران: ها. شهرداری

  کشور.

 تتممی   الگتوی  (.4933) پرویز. خسروشاهی، علی؛ زاده، حس 

 )مطالعته  شتهرها  کالن های شهرداری برای کارآمد مالی

 هیتتمال  یهمتتا  یولتتا تهتتران(. شتتهرداری متتوردی

 .تهران راهکارها، و مشکالت ،یشهردار

 (.4931) رستول.  منتظتری،  رضتا؛  نثتاری،  نعمت؛ زاده، حسی 

 برنامه در تهران شهرداری پایدار مالی تممی  راهبردهای

 اقتصتاد  ابالغتی  هتای  سیاستت  بتر  تمکیتد  بتا  ستاله  پنج

 (،44)9 شتهری،  متدیریت  و اقتصتاد  فصلنامه مقاومتی.

446-33.  

 ستمانه.  استبوئی،  کریمی جعفر؛ باباجانی، داود؛ جعفری، دان 

 درآمتتدی و متتالی منتتابع پایتتداری ارزیتتابی (.4932)

 شتهری،  متدیریت  و اقتصتاد  فصتلنامه  تهران. شهرداری

2(7،) 91-45. 

 اشتلقی،  طلتوعی  شم؛ها نیکومرام، فریدون؛ رودپشتی، رهنمای

 مرضتتیه. بیتتات، فرهتتاد؛ لطفتتی، زاده حستتی  عبتتا ؛

 براستا   پرتفتوی  ستازی  بهینه کارایی بررسی (.4931)

 بینتی  پتی   در کالستی   ستازی  بهینته  بتا  پایتدار  مدل

 مدیریت و مالی مهندسی مجله پرتفوی. بازده و ریس 

 .23-61 (،22)6 ،بهاردار  اوراق

 معصتومه.  بهنمیتری،  مهتدیان  علی؛ مهدی، اله؛ کرامت زیاری،

 ارائتتته و متتتالی منتتابع  شتتتناخت و مطالعتته  (.4932)

 هتا؛  شتهرداری  درآمتد  پایتداری  بهبود برای راهکارهایی

 متدیریت  نشتریه  .مهابتاد  شهر شهرداری پووه ؛ مورد

   .417 -421 (،94)44 شهری،

 نهتم،  دوره .هتا  شهرداری سبز کتا  (.4932) حمد.ا سعیدنیا،

 هتای  شتهرداری  ستازمان  انتشتارات  تهتران:  سوم، چاپ

  کشور.

 و اصتالح  پتروژه  (.4935) احمتد.  مجتهتد،  غالمرضا؛ ای، شرزه

 پووهشتکده  کشور. های شهرداری درآمدی منابع تممی 

 بتته استتالمی، جمهتتوری مرکتتزی بانتت  بتتانکی و پتتولی

 کشور. های شهرداری سازمان پیشنهاد

 حساستیت  تحلیت   (.4934) الهام. فرزانه، محمدرضا؛ صادقی،

 ریاضتیات  کنفترانس  سومی  سهام. سبد انتخا  مسئله

 سمنان. کاربردها، و مالی

 ستاختار  تمریر بررسی (.4939) میترا. عظیمی، رسول؛ قربانی،

 از استتفاده  با شهری توسعه روند بر شهرداری درآمدی

 مطالعته  عتاملی؛  تحلیت   و همبستتگی  ضتریب  تکنی 
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 شتهری،  ریتزی  برنامته  و پتووه   مجله مشهد. موردی

5(43،) 492-445. 

 مرتضتتی. آقتتایی، غالمرضتتا؛ زمردیتتان، محمتتود؛ محمتتودی،

 شهر پایدار درآمدهای به مربوط عوام  بررسی (.4931)

 ،شتهری  متدیریت  نشتریه  هتا. آن بنتدی  اولویت و تهران

 .275-253 نامه(، ویوه )شماره3

 ورتتوقی، محمدحستی ؛  یتتزدی، پتاپلی  غالمحستتی ؛ مظفتری، 

 الگتتوی ارائتته (.4935) حستتی . نتتواد، حتتاتمی فاطمتته؛

 هتا  شتهرداری  متالی  منابع تممی  و درآمدی نظام پایدارسازی

 تحقیقتات  فصتلنامه  تهران(. شهرداری موردی: )مطالعه

 .21-11 .(1)94 جغرافیایی،

 (.4936) مهتدی.  ور، پیلته  مهتران؛  لتو،  حاجی محمد؛ ای، میره

 متورد ) هتا  یشتهردار  داریت پا یدرآمتدها  منتابع  یبررس

 فصتلنامه  ی(.شرقجانیآذربا استان شبستر شهر مطالعه:

 .4-22 (،21)5 شهری، مدیریت و اقتصاد

 .تهتران  شهر یراهبرد یریز برنامه .(4934) هروز.ب زنوز،یهاد

 تهتران.  یشتهردار  یدرآمد نظام اصالح یمطالعات طرح

 .تهران یشهردار یریز برنامه و یهماهنگ معاونت
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