
 

 

 شهرری  ههای  پهرژه   بنهیی  طبقهه  در تأثیرگذار های شاخص مقایسه

  منتخب شررهای سایر با ترران شررداری

 
 ایران ، تهران،تهران نور پیام دانشگاه دانشیار هستیانی ابوالحسنی اصغر

 پررردی  واحرر  نررور،پیررام دانشررگاه الملرر ، برری  تجررار  -اقتصرراد دکتررر  *بنار شکراهلل

 ایران تهران، تکمیلی، تحصیال 

 
  90/90/2901: پذیرش   90/9۵/2901: دریافت

ها  مورد نظر در هر سطح  ب ون شک، نحوه و چگونگی تأمی  منابع مالی برا  پروژه چکیده:

هرا و اسرتان اردها    شاخص ،رو پروژه بستگی دارد؛ از ای  ها  آن ز نهادها  موجود، به ویژگیا

ها  هر پروژه، تناسب و همپوشانی  کار گرفته ش ه بای  با خصوصیا  و ویژگی تعریف ش ه و به

و براسرا  ایر     شود می بن   طبقه ها  آن، با توجه به ویژگیوژه . در واقع هر پرداشته باشن 

هرا  شرهر ،   د. در ایر  مقالره، پرروژه   گررد تعیری  مری   ،معیار، ابزارها  مالی متناسب برا آن 

انر  و   شناسایی ش ه ،ها  شهر  بن   در پروژه بن   ش ه و نیز عوام  مؤثر بر ای  طبقهطبقه

شود. برا  بررسی ایر  مووروب برا     ر  تهران با چن  شهر بزرگ، مقایسه میاز ای  نظر، شهردا

هرا  متتلرف، برا اسرتفاده از تحلیر       ها  شهردار  بره مأموریر   توجه به تفکیک انواب پروژه

ANOVA،       به بررسری برابرر  ترأمی  مرالی خرارجی پرروژه     هرا  شرهر  برا مأموریر   هرا

 ها پرداخته ش ه اس . ونق ، خ ما  شهر  و سایر مأموری  حم 

ها  شهر  شهردار  تهران و مقایسه آن با سایر ها  پروژه با شناسایی بهتر و تأکی  بر ویژگی

اسرتانبول   و از جمله سئول، شانگها ، کواالالمپرور، نیویرور ، لنر ن    ؛شهرها  منتتب جهان

. برا توجره بره    ها  شهر  شهردار  تهران دس  یاف  توان به تأمی  مالی بهتر برا  پروژهمی

هرا   میرزان ترأمی  مرالی خرارجی پرروژه      در تهرران فررب برابرر برودن     دس  آمر ه،   نتایج به

 .شودتهران با سایر شهرها  مورد نظر رد نمی ها با مأموری  خ ما  شهر  در شهر شهردار 

، خر ما   ANOVA، تحلی  ها  شهر ، شهردار  تهران، تأمی  مالی پروژهواژگان کلیدی: 

 شهر  

 JEL: G02, D20, L20, O00بندی  طبقه

 
 
 

 

 

 sh.banar@yahoo.com مسئول مکاتبا :*
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 اقتصاد و م یری  شهر 

 0432-0782شاپا: 
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 مقدمه -2

کار  هایی که در یک سازمان به آشنایی با انواب پروژه

هایی کره هرر سرازمان از قابلیر       شون  و پروژه گرفته می

توانر  در تعیری     می ،الزم برا  تحقق آنها برخوردار اس 

ریرز  مرورد    چگونگی نزدیک ش ن به کار و درجه برنامره 

هرا  آن سرازمان، مفیر  باشر .      نیاز و توسرعه صرالحی   

ها  سازمان از طریق شناخ  آنچه برا   توسعه صالحی 

کررارگیر  مرر یری  پررروژه ورررور  دارد، اطالعررا  و  برره

ها  فرد  و گروهی  آشنایی الزم را در خصوص صالحی 

زم برا  دنبال کردن مأموری  سازمان در اختیار ما قرار ال

گررذار   هررا  سرررمایه دهرر . برره طررور کلرری، پررروژه  مرری

 پذیر، در سه دسته زیر قاب  شناسایی هستن : تعریف

هایی که تنهرا بره تولیر  کاالهرا       دسته اول، پروژه

انجامنرر ؛ ماننرر  معررابر و  عمررومی در حرروزه شررهر  مرری

هرا   ی و فضا  سبز. ای  پروژهها، فضاها  همگان دسترسی

باشررن  و  پررذیر نمرریاز دیرر  اقتصرراد  و مررالی، توجیرره 

 شون . غیرانتفاعی شمرده می

هرایی کرره تولیر ا  آنهررا اغلررب    دسرته دوم، پررروژه 

واح ها  مسکونی، تجار ، ادار  و خ ماتی و ماننر  آن  

هرا برا توجره بره      اس . توجیه اقتصاد  و مالی ای  پرروژه 

 ش  اس  و نیاز به اثبا  ن ارد.ها رو خاستگاه آن

هایی که افزون بر تولی  واح ها   دسته سوم، پروژه

هرا،   مسکونی، تجار  و خ ماتی، اجرا  بتشری از شربکه  

گیررد.   مری ها  عمومی مورد نیاز را هم دربرر  معابر و فضا

ها  تعریف ش ه مشاوران و اجرا ش ه توسط  بیشتر پروژه

ن، از ای  دسته هسرتن   گذارا ها و سرمایه دول ، شهردار 

هرا  غیرانتفراعی، از محر  درآمر       و هزینه اجرا  بتش

بتش انتفاعی در نظر گرفته ش ه، وم  اینکه سود مورد 

 (.4477ینی، دس  آم ه اس  )آئ انتظار نیز به

هرایی هسرتن     ها  شهر ، آن دسته از پروژه پروژه

که ارتباط تنگاتنگ و ورور  با حیا  و کالب  شهر دارن  

نوعی وابستگی و پیوستگی متقاب  و مالزم  اجتمراعی   و

ها و شهر وجود دارد. ایر  مووروب، بیرانگر     بی  ای  پروژه

ها، متناسرب برا نیراز شرهرون ان و      آن اس  که ای  پروژه

رو بایر  مرزبنر      یابن ؛ از ایر   محیط شهر ، توسعه می

هرا  شرهر  و غیرشرهر  صرور  گیررد ترا        میان پروژه

ریرز     ، حوزه عمر  و م اخلره برنامره   چارچوب مسئولی

هرا مشرتص    م یری  شهر  در زمینه اجرا  ای  پرروژه 

ها  شهر ، اوالً مورد نیاز شهرون ان  شود. بنابرای ، پروژه

هرایی   و وابسته به شهر هستن  و ثانیاً وجود چنی  پرروژه 

باعث تقوی  و حفظ تنروب فضرایی و گسرترح تحرر  و     

شرود و بره طرور     هر مری ها  اجتماعی در محیط ش جاذبه

هرا  شرهر  را در دو قالرب ذیر       تروان پرروژه   کلی مری 

 بن   کرد: طبقه

خرر ما  زیرسرراختی مبتنرری بررر تأسیسررا  و   -4

 تجهیزا  شهر 

خررر ما  رفررراهی و اجتمررراعی مبتنررری برررر   -0

 ها  اجتماعی. زیرساخ 

بر ای  اسا ، خ ما  زیرساختی، به کلیه خر ما   

تر اوم زنر گی شرهر ،    شون  که بررا    شهر  اطالق می

رسرانی،   رسانی و بررق  ورور  دارن ؛ از جمله خ ما  آب

 نق  و غیره. و آور  زباله و فاوالب، ارتباطی و حم  جمع

آیر  کره مسرائ      ها  شهر  برمری  از تعریف پروژه

هرا، اهمیر     محیطی در ای  نوب پرروژه اجتماعی و زیس 

ا  دارن  و آنچه بررا  بترش خصوصری بره      قاب  مالحظه

منظور ورود به هر حوزه مهم اس ، صرفاً مسائ  اقتصاد  

باشر . بره عبرار  دیگرر،      گذار  می و میزان بازده سرمایه

هررا  دیگررر ؛ همچررون  بتررش خصوصرری، برره شرراخص

زیس  اهمیر  نتواهر  داد و   اجتماعی، فرهنگی و محیط

بترش عمرومی،    در تنها معیار آن، بع  اقتصاد  اس  اما

باشر . چنری     مری مطرر   مذکور  ها  تولی  پروژه ،مسئله

ستن  که منافع اجتمراعی  هایی ه هایی دارا  ویژگی پروژه

گیرنر . بره عبرارتی، مسرائلی نظیرر امرور        مری  بررا نیز در

هرایی   زیس  در چنی  پرروژه  اجتماعی، فرهنگی و محیط
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گیرنر . در ادبیرا     وجود دارنر  و مرورد توجره قررار مری     

زها  مثب ، ذکرر  اقتصاد ، آثار مذکور تح  عنوان سرری

هرا توسرط    ش ه و دلیلی موجه بررا  اجررا  ایر  پرروژه    

 ها خواه  بود. شهردار 

کنر  کره    ها به ایر  نکتره اشراره مری     ماهی  پروژه

محصول برآم ه از یک پروژه، در حیطه کاالها  عمرومی  

خالص، کاالها  عمومی ناخالص یرا کاالهرا  خصوصری،    

کار گرفتره   ه  بهشون . ای  معیار، از آن ج بن   می دسته

ش ه اس  که اگر کاالیی، عمومی خرالص باشر  و امکران    

هرا  تبلیغراتی    درآم زایی حتی از طریرق فرروح آگهری   

الجررم بایر  ابزارهرایی بررا  ترأمی        ،وجود ن اشته باش 

کار گرفته شرود کره بره طرور مسرتقیم از یارانره        مالی، به

ا  در ردیرف کاالهرا  عمررومی    تغذیره شرود. اگرر پرروژه    

خالص وجود داشته باش ، امکران درآمر زایی از طریرق    نا

تعرفه و عوارب، برا  آن متصور اس ؛ بنابرای  ابزارهرا   

گیرنر .   مالی متناسب با ای  ویژگی، مورد توجه قررار مری  

ها  مرتبط با کاال  خصوصی نیز با توجره بره نروب     پروژه

پررروژه برره لحررا) فنرری )ورود تکنولرروژ ( و اقتصرراد     

ه، ریسک اقتصاد  و ...(، ابزارهرا  مرالی   )بازگش  سرمای

 شود. آن تعیی  می

سطح اجرا، معیرار دیگرر  بررا  سرنجش وسرع       

پیام ها  یک پروژه اس . به عبار  دیگر، در صورتی که 

یک پروژه در سطح شهر اجرا شود، محصول تولیر   آن،  

توان  تح  تأثیر قرار ده . آیا فقرط   ا  را می چه مح وده

شود یرا   آن در سطح محله نظیر پار  مح ود می تأثیرا 

 توان  مقیا  ملی را هم تح  تأثیر قرار ده . اینکه می

حجم منابع مالی، شاخص دیگر  اسر  کره دارا    

هرایی کره    باش ؛ برا  مثال با توجه بره هزینره   اهمی  می

  برا  جذب منابع وجود دارد در صورتی که میزان سرمایه

بن   شود، اسرتفاده   چک، طبقهبرا  پروژه در مقیا  کو

ا  نسرب  بره    از منابع خارجی در صورتی که امتیاز ویرژه 

 منابع داخلی ن اشته باش ، در ای  زمینه مناسب نیس .

توان  بره عنروان یرک ویژگری      متغیر دیگر  که می

برردار  اسر ؛ بره     پروژه محسوب شود، م   زمان بهرره 

بره مرحلره   بیان بهتر، چه زمانی الزم اس  که یک پروژه 

بردار  برس . ای  شراخص، بره طرور ورمنی، برر دو       بهره

کن ؛ یعنی  گذار  اشاره می متغیر مهم و اصلی در سرمایه

بازگشرر  سرررمایه و ریسررک اقتصرراد  در مرر   زمرران  

بردار  پرروژه. در ایر  مقالره سرعی شر ه اسر  برا         بهره

هرا  شرهر     ها  پرروژه  شناسایی بهتر و تأکی  بر ویژگی

بنر     ها  تأثیرگرذار در طبقره   ان، شاخصشهردار  تهر

ها  شهر  تهران، با سایر شهرها  منتتب جهان؛  پروژه

از جمله سئول، شانگها ، کواالالمپور، نیویور ، لنر ن و  

 استانبول، مقایسه شود. 

 

 پژوهشپیشینه -1

هرا  شرهر ،   در مورد موووب تأمی  مالی و پرروژه 

 ،که در ادامه مطالعا  مح ود  در ایران انجام ش ه اس 

 به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.  

به بررسری   ،ا  ( در مطالعه4432ا  و ماج  ) شرزه

مالی به منظور دستیابی به توسعه پایر ار   تأمی چگونگی 

نتایج تحلی  حاکی از آن هستن  کره بترش    ان . پرداخته 

هرا    آم ها  کسب ش ه توسط شرهردار  ا  از در عم ه

پایر ار  و مطلروب برودن، همتروان     کشور، برا مفراهیم   

شون ، در حرالی   نیستن  و عم تاً از منابع پای ار کسب می

که منابع پای ار؛ همچرون عروارب نوسراز ، مالیرا  برر      

زمی  و مستغال  و درآم ها  حاص  از فروح خر ما ،  

انر . تمرکرز برر درآمر ها      به طور نسربی مغفرول مانر ه   

م، عوارب تتلفا  از جمله عوارب فروح تراک ؛ناپای ار 

سرراختمانی و جرررایم مرراده صرر ، سررهم خررود را در کرر   

توانر  در بلن مر  ،    ان . ای  امر مری  درآم ها افزایش داده

ها به درآم ها  ناپای ار را نهادینه کن  که اتکاء شهردار 

در ای  صور ، دستیابی به توسعه پای ار شهر ، ناممک  

ار  از لرذا وررور  اسر  بره منظرور برخرورد       .شرود می
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گیرر  اقرالم    درآم ها  پای ار، ابت ا ماهی  و نحوه شک 

هرا    درآم  ، تعریرف شرون  و سرپ  آنهرا را برا مرال       

 پای ار  سنجی .

ا ، اهرم   ( در مقاله4473پور و همکارانش ) لطفعلی

ها در بافر  پیرامرون    تأمی  مالی پروژهها  متتلف  روح

و ورعف  قرو    حرم مطهر امام روا )ب( را بررسی و نقاط

ان . در ایر  مقالره،    ها را ارزیابی کردههر یک از ای  روح

تحلیر    ،ها موفقی  هر یک از شیوه دالی  موفقی  یا ع م

ترررأمی  مرررالی و در نهایررر ، راهکارهرررا  موفقیررر  در 

 ان . ها  باف ، تبیی  ش ه پروژه

ا  تح  عنروان   در مقاله( 4473) حشتمی موالیی

لی برررا  بازسرراز  تررأمی  منررابع مرراهررا  نرروی   روح»

با توجه به وجود بیش از  کن : بیان می« ها  فرسوده باف 

تررری   هررزار هکتررار بافرر  فرسرروده در کشررور، عمرر ه 62

ها  گونه باف مالی برا  بازساز  ای  تأمی مشک ، مسأله 

المللرری و محرر ودی    هررا  برری باشرر . محرر ودی  مرری

گرذار  داخلری را نیرز     منابع مالی و سررمایه  دسترسی به

گونه  چنی  در ای  مقاله، کاربرد ای  همتوان بیان کرد.  می

ابزارها  نوی  مالی در چارچوب بازارها  پرولی و مرالی،   

بن   ش ه و شرایط استفاده از هرر یرک از آنهرا در     دسته

ها  فرسوده شرهر  برا توجره بره      رابطه با بازساز  باف 

 ووابط اسالمی، بیان ش ه اس . 

( در پژوهشری، راهکارهرا  تررأمی    4473) اسرمی ق

داده  قطار شهر  شیراز را مورد بررسری قررار    مالی پروژه

اسرر . در ایرر  پررژوهش برررا  ارزیررابی مررالی پررروژه، از  

بنرر    بودجررههررا  سررنتی  برآوردهررا  مبتنرری بررر روح

، 4کرارلو  ساز  مونر   ها  استفاده ش ه و نیز شبیه سرمایه

اس  کره نتیجره ارزیرابی مرالی     مورد استفاده قرار گرفته 

توجیه مالی آنهاس  )مرکز مطالعا  تکنولوژ   پروژه، ع م

 (.4476شریف، 

                                                           
1- Monte Carlo Simulation 

( به بررسری ترأمی    4432و جنتی ) نجار جعفرزاده

مررالی از طریررق انتشررار اوراق مشررارک  در نوسرراز  و    

بهساز  باف  فرسوده اطراف حررم مطهرر حضرر  امرام     

مشرارک  بره عنروان     هر چن  اوراق ان . روا )ب( پرداخته

با تجربره تقریبراً موفرق در جرذب     مالی  تأمی یک شیوه 

بتشری از منرابع مرالی مرورد نیراز در سیسرتم مر یری         

چنری    ها  عمرانی و زیرساختی و هرم  شهر  برا  پروژه

هرا  انتفراعی و غیرانتفراعی شرهر  توسرط       برا  پرروژه 

اما بای  در کنرار مزایرا و    ؛ها شناخته ش ه اس  شهردار 

ها، به ته ی ها و معایب آن نیز توجه کرافی نشران    فرص 

ق داده شررود کرره در ایرر  تحقیررق پرر  از معرفرری اورا   

چنری  طرر  نوسراز  و بهسراز  بافر        مشارک  و هرم 

پیرامون حرم مطهر امام رورا )ب(، بره بررسری تجربیرا      

 6072ا  اوراق مشارک  و جذب حر ود   مرحله 3انتشار 

ها  خرد مردمی، طری پرانزده سرال     میلیارد ریال سرمایه

گذشته در مح وده پیرامون حرم مطهر امرام رورا )ب( و   

ر مزایرا  آن پرداختره   و ته یر ها در کنرا   معضرال  بیان 

 ش ه اس .

 هررا  شرریوه ،پژوهشرری در (4476) تبریررز  عبرر ه

 مشره   مج  مسکونی و ادار  -تجار  پروژه مالی تأمی 

 ترأمی   هرا   شریوه  ،پژوهش ای  در. اس را بررسی کرده 

 بر هی  برر  مبتنری  و سررمایه  برر  مبتنی روح دو به  مالی

 .ان  ش ه بن   تقسیم

 تح  ا  مقاله در (4477) شهمکاران و عاملی جب 

 BOT هرا   پروژه ریسک ارزیابی جه  م لی ارائه عنوان

 سرراخ ،» رویکرررد بررر پررروژه ریسررک چرخرره براسررا 

 بررا   جرامع  روشری  عنروان  بره  «واگرذار   و بردار  بهره

 کمرک  برا  کره  پرروژه  سرود  بر م یری  و ساخ  طراحی،

 خصوصی بتش خارجی و داخلی گذاران سرمایه از گرفت 

 .ان  کرده تأکی  ،گیرد می صور 
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 ا  مقالره  در 0222 سرال  در 4ژانرگ  کیون اکسینگ

بازساز  سیستم مالی مسک  در شرهرها   » عنوان تح 

به بررسی تحوال  صور  گرفته در بتش مرالی و  « چی 

 پرداختره  مسرک   بترش  در خصروص  هب مالیتأمی  نظام 

 کره  شر ه اسر    اشراره  نکته ای  به تحقیق ای  در. اس  

مالی مسک  در ایر  کشرور از    می تأ ،4372 سال از قب 

 داده تتصریص  ،وسریله دولر    طریق ابزارها  اجرایی بره 

ی بره  ترأمی  مرال   ،گرفتره  صرور   تغییررا   با اما. ش  می

 دو ،بازسراز   از بعر   ،واقع در مکانیسم بازار انتقال یاف .

شام  نهادها  مالی عمومی  ؛مسک  مالی نهادها  از نوب

 اصال  با. ان  وجودآم ه بهو نهادها  تأمی  مالی تتصصی 

از طریق نهادهرا    اساساً مسک  مسک ، مالی تأمی  نظام

 مطالعرا   گرروه ) گرردد  مری  وجروه  می ترأ  ،رسرمی  مالی

 .(4473 مشه ، شهردار  اقتصاد 

 ،برا ایر  مووروب    مرتبط تحقیق پیشینه بررسی در

 .نیز اشراره کررد   برگزار ش ه کنفران  چن ی  به توان می

توسرعه نظرام    المللی بی  کنفران  آنها، تری  مهم از یکی

در  4478 سرال  در کره  باشر   مری  ایرران  در مرالی  تأمی 

با ای   که کنفران  ای  مقاال  جمله از. تهران برگزار ش 

مرور  بر » مقاله به توان می دارن ، زیاد  پژوهش ارتباط

 اسالمی از «ها پروژه مالی تأمی  نوی  ها  روح و ها شیوه

 مالی تأمی  نهادها  و ابزارها» مقاله اسماعیلی، و میالنی

 مقالرره همچنرری  و نصرریر  از «شررهر  هررا  پررروژه در

 رون  در خارجی مستقیم گذار  سرمایه نقش به نگرشی»

 توسرعه  حرال  در کشرورها   مالی تأمی  و اقتصاد  رش 

 .کرد اشاره پیر  از( تهران شهردار : مورد  مطالعه)

 

 مبانی نظری -9

هایی اس  که با اسرتفاده از   پروژه، مجموعه فعالی 

منابع زمانی، مالی و انسانی، برا  رسی ن به یک ه ف از 

                                                           
1-Xing Quan Zhang  

ایجاد یک محصول، خ م  یرا نتیجره   ر  پیش تعیی  ش ه

رس . در مورد ه ف پروژه بای   فردر به انجام می منحصربه

هایی که زودترر   ها اغلب بر ه ف خاطرنشان کرد که پروژه

هرایی کره دیرترر     یابن ، تأکیر  دارنر  ترا هر ف     تحقق می

بنابرای  مقصود پرروژه، هر ای  منرابع و     شون . حاص  می

هرا  خراص    ها برا  نی  بره ایر  هر ف    ریز  روح طر 

اس . عناصر اصلی تعریف پروژه که در زبان فارسی گاهی 

ها  نقشه، برنامه و طر  کرار اسرتفاده    به جا  آن از واژه

 ان . ه ش هوویح دادت در ادامه ،شودمی

موقتی بودن: پروژه، تالح موقتی اسر  کره دارا    

باش . به عبار  دیگرر، پرروژه معمروالً     می یپایان مشتص

 هرا، تروالی زمرانی    ها و ستان ه ها  مربوط به نهاده برا  فعالی 

 جرن   ا  از عملیا  هرم  ا  دارد و مجموعه نسبتاً تعریف ش ه

اقتصراد ،   - اس  که براسرا  مطالعرا  تروجیهی فنری    

اجتماعی، طی م   معی  و با اعتبار مشتص، یک  - فنی

 یا چن  ه ف را پوشش ده .

ها بیانگر یرک پایران و شرروب     طبیع  موقتی پروژه

بره معنرا  کوتراه برودن دوره      ؛مشتص اس  و ای  لزوماً

 مشرتص  زمانی نیس . موقتی بودن پروژه، ناظر بر م   انجام

پروژه اس  و معموالً در مورد محصول، خ م  یرا نتیجره   

ها ترا   ایجاد ش ه توسط پروژه، مص اق ن ارد و نتایج پروژه

اجتمراعی، اقتصراد  و    ترأثیرا  ماننر .   ها باقی مری  م  

ها به طول  ها، به مراتب بیشتر از خود پروژهمحیطی پروژه

 (.4482، 0یازوسکی و ه م   )نانجام می

، یرک   فرد بودن: تولی  نهرایی هرر پرروژه    بهمنحصر 

فررد اسر  و ممکر      محصول، خ م  یا نتیجه، منحصربه

ها  پرروژه، عناصرر تکررار      ش نی اس  در برخی تحوی 

برا   کره  ها  ادار  نیز وجود داشته باش ؛ مانن  ساختمان

مصالح یکسان یا مشابه یا توسط یک تیم یکسان سراخته  

                                                           
0- Hedman and Jaszewski 
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 2۵2ررررررررررررررررررررررررربنار  هستیانی، شکراهلل ابوالحسنی اصغر /... شهر  ها  پروژه بن   طبقه در تأثیرگذار ها  شاخص مقایسه

      
    

فرد بودن پروژه را تغییر  حصربهشون . اما ای  تکرار، من می

 ده . نمی

 های شهری بندی انواع پروژه شناسایی و دسته

هرا  شرهر     بن   پرروژه  به طور کلی برا  طبقه

هایی متناسب با موووب، مرورد توجره    الزم اس  شاخص

قرار گیرن . واورح اسر  کره انتتراب شراخص، بازتراب       

شرون . همچنری     هایی اس  کره اجررا مری    تفاو  پروژه

ها، بستگی زیراد  بره    مطلوب بودن خصوصیا  شاخص

اشر .  رویکرد اتتراذ شر ه و ماهیر  پرروژه خواهنر  د     

خرور و مناسرب، بترش    هرا  در  بنابرای  تعیی  شاخص

 4ریرز  اسر . جر ول    مهمی از فراین  تحقیق و برنامره 

  کرده اس .ها را به تفصی  تعریف هریک از ای  ویژگی

 

 های شهری های پروژه خواص شاخص -2جدول 

 تعریف خواص

 ابهام پذیر و بی سنجش

هرا   هرا بایر  داده   پذیر نباشن . شراخص  گیر  و تفسیر آنها ابهام ها با چنان دقتی تعریف شون  که ان ازه بای  شاخص

هرا و  هرا را بری  گرروه    کن . بای  بتروان شراخص  ها را گردآور  می که چه کسی داده عینی، تولی  کنن  و مهم نیس 

 ا ، فراهم شود.بن   تغییر ها، مقایسه کرد تا امکان مقایسه و جمع پروژه

 ایجاد کن ، حسا  باشن .خواه   ، قاب  حصول و نسب  به تغییراتی که پروژه میها ها برا  پروژه بای  شاخص قاب  حصول و حسا 

 یاب مرتبط و آسان
 هرا  شراخص ها  انتتابی بای  در مح وده زمانی معقول و با هزینه معقول میسر باش .  ها درباره شاخص گردآور  داده

 به پروژه مورد نظر ربط داشته باشن . بای 

 (2909، یازوسکیو  هدمنمنبع: )

 

 

، 4هررا  منرر ر  در جرر ول  ویژگرری توجرره بررهبررا 

هرا    بنر   پرروژه   توانن  بررا  طبقره   معیارهایی که می

 شهر  مورد استفاده قرار گیرن  عبارتن  از: 

 الف(ماهیت کاال یا خدمت برآمده از پروژه

ب یهی اس  براسا  اصول اقتصاد ، هر ف اولیره   

ها آن اس  که سودآور  را در یک افرق زمرانی    سازمان

مشتص، ح اکثر کنن  و نیز ای  قاعر ه کلری پذیرفتره    

ها که مربوط به  ها  سازمان ش ه اس  که عم ه فعالی 

یابنر .   ها سرامان مری   شون ، در قالب پروژه سودآور  می

نوب ابزار مرالی کره بررا  ترأمی      بنابرای  بای  منافع هر 

هایی  شود، بیش از هزینه کار گرفته می منابع هر پروژه به

باشر  کره در ایر  راسرتا وجرود دارد کره البتره بتررش        

ها  ابرزار مرالی و محاسربه     خصوصی با توجه به ویژگی

نمایر .   ها، نسب  به انتتاب آن، اق ام مری  منافع و هزینه

توانن   هردار  چگونه میاما نهادها  غیرانتفاعی نظیر ش

به غیر از شاخص سودآور ، پرروژه را انتتراب نماینر      

برا  پاسخ به ای  سؤال بای  ابت ا به نروب کاالهرایی کره    

شرون ،   توسط بتش خصوصی و نهاد شهردار  ارائه مری 

توجرره کرررد؛ زیرررا بتررش خصوصرری، کاالهررایی را ارائرره 

ن ده  که دارا  قیم  اس  و براسا  قیم ، میرزا  می

دهی ابزارها  مالی را که برا  پوشش ،تولی  و در نتیجه

 گزین . اما کاالهایی ... اس  را برمی تولی  و ای  سطح از

پرذیر نیسرتن  و در    دهر ، قیمر    که شهردار  ارائه مری 

شون . در  بن   نمی زمره کاالها  بتش خصوصی، طبقه

اصطال  اقتصاد ، ای  کاالها در ردیف کاالها  عمومی، 

طرور کلری، فاقر  دو     گیرن . کاال  عمرومی، بره   می جا 

پررذیر  و  ویژگرری کرراال  خصوصرری؛ یعنرری رقابرر     

پرذیر ، بر ی  مفهروم    باشرن . رقابر    پذیر  می تفکیک

اس  که مصرف کاال  خصوصی توسط یک نفر مرانع از  

شرررود.  مصررررف همزمررران آن توسرررط دیگرررران مررری 
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پذیر  نیز ب ان معنی اس  که فرد  که مالرک  تفکیک

توانر  سرایری  را از آن محرروم     کراالیی باشر ، مری   یک 

تواننر  برر کاالهرا  عمرومی،      نمری  ،سازد. اما ای  قیرود 

تروان مصررف هرر یرک از      نمی ،. در نتیجهتحمی  شون 

پرذیر ،   پرذیر  و رقابر    افراد را با توجه به ع م تفکیک

خصروص کاالهرا     د. امرا در تشتیص داد و متمایز کرر 

آنها وجود ن ارد، موووب بره کلری   عمومی که بازار برا  

متفاو  اس ؛ زیرا معیار  در ای  خصوص وجود نر ارد  

کارگیر  و نوب ابزار مالی بررا    توان درخصوص به و نمی

تررأمی  منررابع، اظهررارنظر کرررد. در واقررع در اینجررا بررر  

کاالها  عمومی که در حرال حاورر برازار  بررا  آنهرا      

بره  « حال حاوردر »وجود ن ارد، تأکی  ش ه اس . قی  

ای  دلی  به کار گرفته ش ه اس  که شاخص سودآور  

پذیر  برا  برخی از کاالها  عمومی به دلی   یا تفکیک

شود، در آین ه  هایی که در تکنولوژ  حاص  می پیشرف 

آور  پسرمان ها    معنادار خواه  بود؛ برا  مثال، جمرع 

شر ، در   ها توسط شرهردار  انجرام مری    شهر  که سال

اورر، بره بترش خصوصری واگرذار شر ه اسر .        حال ح

هایی کره بایر  در گرام     تری  ویژگیبنابرای  یکی از مهم

نتس  به آن توجه کرد ای  اس  که ماهی  اقتصراد   

 کاال به چه نحو  اس .

 ب(سطح اجرای پروژه

توانررر  در  یکررری دیگرررر از عرررواملی کررره مررری  

هرا  شرهر  مرؤثر باشر ، توجره بره        بن   پرروژه  طبقه

و پیامرر ها  بیرونرری اسرر . اینکرره پررروژه سررطح اجرررا 

اجرررا  یررک  تررأثیرا در چرره سررطحی اجرررا شررود و  

ا  باشرر  یررا پیامرر ها  مثبرر   پررروژه در سررطح محلرره

آن در سرررطح شرررهر و منطقررره باشررر ، بررره لحرررا)   

ریررز  شررهر ، متفرراو     گررذار  و برنامرره  سیاسرر 

توانر  در ترأمی  مرالی     خواه  برود و ایر  امرر نیرز مری     

هررا  مررالی کرره از سررو    ایرر منررابع و همچنرری  حم

گیررد، تأثیرگرذار باشر .     نهادها  متتلرف صرور  مری   

هررا و  ترروان برره انررواب تونرر  در سررطح شررهر  نیررز مرری

هررایی کرره در چنرر  سررال اخیررر مررورد توجرره   بزرگررراه

انرر ، اشرراره کرررد. در سررطح   شررهردار  قرررار گرفترره 

هرا  عرابر پیراده، فضرا       هرا، پر    محلی نیز انواب پار 

ترروان نررام برررد. بنررابرای  هررر پررروژه     سرربز و... را مرری

شررهر  بررا توجرره برره مقیاسرری کرره دارد، در سررطح     

توانرر  در قالررب کشررور ، شررهر  و   اثرررا  اجرررا مرری 

بره نروعی    ،بنر    بن   شود. ایر  طبقره   ا  طبقه محله

توانرررر  اهمیرررر  آن پررررروژه را در سررررطو     مرررری

گرذار  روشر  نمایر . بره بیران دیگرر، زمرانی         سیاس 

طح ملرری تعریررف شررود، روح  کرره یررک پررروژه در سرر 

تررأمی  منررابع مررالی آن بررا پررروژه محلرری متفرراو       

ا  کرره در سررطح ملرری مررورد  خواهرر  بررود؛ زیرررا پررروژه

گیررد، بره دلیر  ترأثیر آن در اقتصرراد،      توجره قررار مری   

 ؛الزم اسرر  تغییرررا  تکنولرروژیکی در آن لحررا) شررود 

امررا یررک پررروژه در سررطح محلرری، فاقرر  ایرر  ویژگرری  

 آن ناچیز خواه  بود. اس  و تأثیرگذار  

 های شهری ج(حجم منابع مالی پروژه

یکرری دیگررر از مرروارد  کرره نقررش مررؤثر  در     

هرا دارد، میرزان منرابع مرالی اسر        بنر   پرروژه   طبقه

رود. ایرر   کررار مرری  کرره در فراینرر  اجرررا  پررروژه برره  

توانرر  برره عنرروان یکرری از معیارهررا   شرراخص نیررز مرری

یررد. برر ایر     هرا مرورد توجره قررار گ     بن   پروژه طبقه

اسا ، با توجه به منرابع مرالی کره بایر  بررا  اجررا        

انجررام بنرر    پررروژه برره کررار گرفترره شررود، دسررته    

هررایی کرره  بررا توجرره برره هزینرره ،برررا  مثررال شررود. مرری

برا  جذب منرابع وجرود دارد، در صرورتی کره میرزان      

بنرر    بررا  پرروژه در مقیرا  کوچرک طبقره      سررمایه  

ی در صررورتی کرره  شررود، اسررتفاده از منررابع خررارج   

ا  نسرب  بره منرابع داخلری ن اشرته باشر         امتیاز ویژه

در ایرر  زمینرره مناسررب نیسرر . بنررابرای  فرراکتور      

توانرر  راهنمررا  مناسرربی   دیگررر  کرره در اینجررا مرری 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
9.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.9.6
https://iueam.ir/article-1-320-fa.html


 2۵9ررررررررررررررررررررررررربنار  هستیانی، شکراهلل ابوالحسنی اصغر /... شهر  ها  پروژه بن   طبقه در تأثیرگذار ها  شاخص مقایسه

      
    

هررا باشرر ، ارزح دالر  یررا   بنرر   پررروژه برررا  طبقرره

ترروان ایرر  نکترره را  ریررالی پررروژه اسرر . همچنرری  مرری

هررا  بررزرگ عمررران   هنیررز اوررافه کرررد کرره در پررروژ  

بررردار  طرروالنی دارنرر  و    شررهر  کرره دوران بهررره  

هرررا  متتلرررف، از مزایرررا  آنهرررا برخررروردار    نسررر 

شون ، دلیلی ن ارد که نسر  حاورر، برار مرالی ایر        می

روح  ،پررروژه را برره تنهررایی بررر دوح کشرر . بنررابرای   

هرا    هرا بایر  متفراو  برا پرروژه      تأمی  مالی ای  پرروژه 

  ود باش .  کوچک و با منابع مح

 برداری پروژه زمان بهره د(مدت

توان  به عنروان یرک ویژگری     متغیر دیگر  که می

بردار  اسر . ایر     پروژه محسوب شود، م   زمان بهره

شاخص بره طرور ورمنی، برر دو متغیرر مهرم و اصرلی        

بازگشرر  سرررمایه و ریسررک اقتصرراد  در مرر   زمرران 

هرچنر    گذار  اشاره دارد. بردار  پروژه در سرمایه بهره

هایی که به کاالهرا  عمرومی    بازگش  سرمایه در پروژه

امرررا ریسرررک  ؛شررود، مووررروعی  نرر ارد   خررتم مررری 

توانر  در نحروه ترأمی  مرالی اهمیر        گذار  می سرمایه

 داشته باش .  

هررا  شررهر  در بودجرره  در ایرر  مطالعرره، پررروژه

شهردار  تهران مشتص ش ه که با توجه به معیارهرا   

شون . بنابرای  چرارچوب ایر     میوتحلی   مذکور، تجزیه

گونه تشرریح کررد: اوالً    توان ب ی  بتش از تحقیق را می

ها  شهر  براسا  قانون بودجه شهردار  تهران  پروژه

ان  و مرال  اصرلی انتتراب ایر      مورد توجه قرار گرفته

ها، ذکر کردن آنها در قانون بروده اسر . ثانیراً هرر      پروژه

بنر     ، طبقره  ها  فروق   پروژه با م نظر قرار دادن مال

ها در مورد هریک، بررسی و آزمون  شود و ای  ویژگی می

 گردد. می

های شهری باا تککیاد بار بودجاه      بندی پروژه طبقه

 شهرداری تهران

بودجه عمرانی شهردار ، از دو مؤلفره تشرکی  شر ه    

اسرر : بتررش درآمرر ها و سررایر منررابع تررأمی  اعتبررار و  

هرا، بودجره    بترش هزینره  ها  جار  و عمرانی. در  هزینه

شرود.   شهردار ، به دو بتش جار  و عمرانی تقسیم مری 

بودجه جرار ، بره پرداخر  حقروق و مزایرا  پرسرن  و       

هرا  شرهردار  اختصراص     بتشی از مؤسسا  و شررک  

هرا  شرهردار  کره     دارد. البته بودجه بسیار  از فعالی 

انر ، از   هنوز در قالب برنامه، طر  و پرروژه تعریرف نشر ه   

گردد. ای  مسئله بره     بودجه جار ، تأمی  اعتبار میمح

 بن   و نظام ادار  شهردار  وابسته اس .  شیوه بودجه

بره شریوه    ،الزم به ذکر اس  بودجه جار  شهردار 

فصر  و   3بنر     بن   دولتی؛ یعنی تقسریم ق یم بودجه

 ا  تنظیم ش ه اس . ماده 02

سرفصررر   3بودجررره عمرانررری شرررهردار  شرررام  

هررا   باشرر  کرره اغلررب سرفصرر  مأموریرر    عمرر ه مرری

هرا بره    باشرن . ایر  سرفصر     تعریف ش ه شرهردار  مری  

ترتیررب عبارتنرر  از: مأموریرر  اجتمرراعی و فرهنگرری،     

ونقرر  و ترافیررک، مأموریرر  خرر ما     مأموریرر  حمرر  

شرهر ، مأموریرر  ایمنرری و مرر یری  بحررران، مأموریرر   

معمررار ، مأموریرر  خرر ما  مرر یریتی،   شهرسرراز  و 

پرداخرر  تعهرر ا ، تملررک امررال  و اراورری و متفرقرره.  

برال  برر    4473ک  بودجره عمرانری شرهردار  در سرال     

درصررر  آن در  04میلیرررارد ریرررال برررود کررره   62832

درصرر  آن در  88هررا  منرراطق و   اختیررار شررهردار  

 4هررا  شررهردار  قرررار داشرر . جرر ول  اختیرار معاونرر  

هرا و   بنر   بودجره میران مأموریر      قسریم دهن ه ت نشان

 باش .   ها و مناطق می اعتبارا  در اختیار معاون 
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 4433 زمستان، سیزدهمررررررررررررررر فصلنامه اقتصاد و م یری  شهر / شماره رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 2۵4

 

 ای )هزار ریال( ها به تفکیک مکموریت بودجه اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده به مناطق و معاونت -1جدول 

 شرح مکموریت
جمع اعتبارات 

 مناطق

سهم از کل 

 اعتبارات مناطق

جمع اعتبارات 

 ها معاونت
 سهم

کل اعتبارات 

 ها عمرانی سرفصل
 سهم

 422 3804334632 03 4482622222 84 4420734632 مأموری  اجتماعی و فرهنگی

 422 03030447022 83 43270422222 04 24622470022 ونق  و ترافیک مأموری  حم 

 422 6344322432 07 4704842222 80 3273842432 مأموری  خ ما  شهر 

 422 4062282222 73 4262482222 46 433822222 مأموری  ایمنی و م یری  بحران

 422 4360022222 422 4326822222 2 2222222 مأموری  شهرساز  و معمار 

 422 4267202442 83 0348043032 04 622722782 مأموری  خ ما  م یریتی

 422 43270748422 422 43270748422 2 - پرداخ  تعه ا 

 422 3222222222 422 3222222222 2 - تملک امال  و اراوی

 422 377222222 422 377222222 2 - متفرقه

 422 62832438822 88 36874264232 04 44327276462 جمع اعتبارا  عمرانی

 (2900منبع: )بودجه شهرداری تهران، 

 
میلیررارد ریررال کرر    62832، از 0جرر ول طبررق 

، 4473بودجرره عمرانرری شررهردار  تهررران در سررال    

میلیررررارد آن در اختیررررار  36870مبلغرررری معررررادل 

میلیررارد ریررال آن در اختیررار    44323هررا و معاونرر 

هرا نیرز    مناطق قررار داشرته اسر . در میران مأموریر      

اجتمراعی و فرهنگری و مأموریرر    بره غیرر از مأموریر     

هررررا و  سررررایر مأموریرررر   خرررر ما  شررررهر ، در 

ا  بودجررره عمرانررری، سرررهم  هزینررره  هرررا  سرفصررر 

هرا از منراطق، بیشرتر اسر .      اعتبارا  عمرانری معاونر   

مأموریرر  اجتمرراعی و فرهنگرری و مأموریرر  خرر ما    

 ییهرررا ا  از فعالیررر  شرررهر  نیرررز شرررام  مجموعررره

مکران اجررا  آنهرا    باش  که ماهیتی خررد دارنر  و ا   می

 در سطح مناطق، بسیار بیشتر اس .

هررا نیررز مأموریرر     در میرران سرفصرر  هزینرره  

ونقرر  و ترافیررک، بیشررتری  سررهم از تتصرریص   حمرر 

اعتبررارا  عمرانرری را برره خررود اختصرراص داده اسرر .   

ونقرر  و  هررم در اعتبررارا  عمرانرری حمرر    ،ایرر  امررر 

هررا و هررم در   ترافیررک در منرراطق و نیررز در معاونرر   

اعتبررارا  ایرر  ردیررف، صررادق اسرر . پرر  از  مجمرروب 

آن نیز هزینره پرداخر  تعهر ا  و مأموریر  خر ما       

شهر  قررار دارنر . ذکرر ایر  نکتره وررور  بره نظرر         

رسرر  کرره پرداخرر  تعهرر ا  فقررط از طریررق       مرری

هرا  منراطق    گرردد و شرهردار    هرا اعمرال مری    معاون 

سرررهم  4در ایررر  زمینررره فعرررالیتی ن ارنررر . جررر ول 

صرر  بودجره را از مجمرروب اعتبررارا   اعتبرارا  هررر سرف 

هرا و کر  اعتبرارا      عمرانی در سطح منراطق، معاونر   

 ده . نشان می
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 2۵۵ررررررررررررررررررررررررربنار  هستیانی، شکراهلل ابوالحسنی اصغر /... شهر  ها  پروژه بن   طبقه در تأثیرگذار ها  شاخص مقایسه

      
    

 ای از کل اعتبارات عمرانی )هزار ریال(های بودجه سهم مکموریت -9جدول 

 شرح مکموریت
جمع اعتبارات 

 مناطق

سهم از کل 

 اعتبارات مناطق

اعتبارات جمع 

 ها معاونت
 سهم

کل اعتبارات عمرانی 

 ها سرفصل
 سهم

 7/8 3804334632 3/0 4482622222 43 4420734632 مأموری  اجتماعی و فرهنگی

 3/43 03030447022 7/32 43270422222 48 24622470022 ونق  و ترافیک مأموری  حم 

 6/42 6344322432 3/4 4704842222 3/40 3273842432 مأموری  خ ما  شهر 

 4/0 4062282222 4/0 4262482222 3/4 433822222 مأموری  ایمنی و م یری  بحران

 0/4 4360022222 0/3 4326822222 2 2222222 مأموری  شهرساز  و معمار 

 4/2 4267202442 0/2 0348043032 8/3 622722782 مأموری  خ ما  م یریتی

 0/04 43270748422 4/42 43270748422 2 - پرداخ  تعه ا 

 3/8 3222222222 6/3 3222222222 2 - تملک امال  و اراوی

 7/2 377222222 4 377222222 2 - متفرقه

 422 62832438822 422 36874264232 422 44327276462 جمع اعتبارا  عمرانی

 (2900)بودجه شهرداری تهران، منبع: 

 

ا  از اعتبررارا  عمرانرری شررهردار   عمرر هبتررش 

ونقر  و   درص (، به مأموری  حمر  82)نزدیک به  تهران

ترافیررک و مأموریرر  خرر ما  شررهر ، اختصرراص دارد؛ 

ها  زیر تفکیک ها  شهر  به صور اسا ، پروژه ای بر

 شون :می

 الف( پروژه شهری با مکموریت اجتماعی و فرهنگی

اعتبار  بریش از  مأموری  اجتماعی و فرهنگی، با 

درص  از ک  اعتبارا  عمرانی  7/8میلیارد ریال،  3804

شهردار  تهران را به خرود اختصراص داده اسر . ایر      

شرود کره عبارتنر  از:     مأموری  به سه برنامه تفکیک می

هرا  اجتمراعی، برنامره     برنامه کنترل و کراهش آسریب  

هرا  فرهنگری و اجتمراعی و برنامره      کمک بره فعالیر   

 اها  فرهنگی و اجتماعی.توسعه فض

درصرر  اعتبررارا  عمرانرری مأموریرر   32برریش از 

اجتماعی و فرهنگی، به برنامه توسعه فضاها  فرهنگری  

و اجتماعی اختصاص دارد. واقعی  ای  اس  که ماهی  

کاالهرا   »ها  فوق، ارائه خ ما  از نوب  ها و طر  برنامه

اس . ای  خ ما ، درآمر  و سرودآور    « عمومی خالص

ارن  و فقط برا  روای  عمومی یا جلوگیر  از ایجاد ن 

ها  اجتماعی یا اقتصاد  در آین ه، به مردم ارائه  هزینه

شون . بنابرای  در طراحی ابزارها  مالی بای  به ایر    می

نکا  توجه داش ؛ برا  مثال قراردادها  بیرع متقابر    

گذار از مح  فروح محصول به دسر  آورده   که سرمایه

هرا،   کنر ، در ایر  نروب پرروژه     د را کسب مری و سود خو

کارایی ن ارد؛ زیرا محصولی برا  فرروح وجرود نر ارد.    

هرا، از یرک    ها و طرر   توان گف  ای  برنامه همچنی  می

ها  ایر    باشن  و امکان بررسی ویژگی جن  و سنخ می

هرا از تنروب    برنامه وجود دارد. ولی در موارد  که طرر  

، ای  امکران وجرود نر ارد و    باشن  بیشتر  برخوردار می

شرون . برنامره توسرعه     ها بررسری مری   فقط ویژگی طر 

 3فضاها  فرهنگی و اجتمراعی چنری  اسر  و شرام      

 باش .  عنوان طر  در زیرمجموعه خود می

 ونقل و ترافیک ب( پروژه شهری با مکموریت حمل

ونق  و ترافیک، بیشتری  سرهم را از   مأموری  حم 

در سرطح منراطق و هرم در میران      اعتبارا  عمرانی، هرم 

ها به خرود اختصراص داده اسر . کر  اعتبرارا        معاون 

، 4473ونقر  و ترافیرک در سرال     عمرانی مأموری  حم 

درصرر  کرر   32میلیررارد برروده کرره نزدیررک برره  03030

اعتبارا  عمرانری شرهردار  تهرران اسر . از ایر  رقرم،       

درص  در  83ها  مناطق و  درص  در اختیار شهردار 04
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و  ونقر   باش . مأموری  حمر   ها  شهردار  می اختیار معاون 

ترافیک شام  هش  برنامه اسر  کره عبارتنر  از: قطرار     

رانرری و تاکسرریرانی،   بررو  شررهر ، اتوبوسرررانی، مینرری 

ها، ایجاد  پارکینگ، م یری  تقاوا و کنترل ترافیک، پایانه

 رو  و دوچرخه سوار ، شبکه شریانی. تسهیال  پیاده

ونق  و  گانه مأموری  حم  ها  هف  در میان برنامه

درصر  و برنامره    2/20ترافیک، برنامه شبکه شرریانی برا   

درص ، بیشتری  اعتبرارا  را بره خرود     46قطار شهر  با 

درصر    32ان . به عبار  دیگر، نزدیک بره   اختصاص داده

ونق  و ترافیک، به ای  دو برنامره   اعتبارا  مأموری  حم 

رد. الزم برره ذکرر اسرر  کره تمررامی بودجرره   اختصراص دا 

یافته به برنامه قطار شهر ، صرف کمک عمرانی  اختصاص

گرردد.   آه  شهر  تهران و حومه )مترو( می به شرک  راه

هرا  برزرگ و ملری اسر .      ای  پرروژه از مصرادیق پرروژه   

درص ( اعتبارا  عمرانری   83توان گف  بتش اعظم ) می

صرور  متمرکرز و    ونقر  و ترافیرک، بره    مأموری  حمر  

گردد. ای  امرر نشران از    توسط ستاد شهردار ، هزینه می

 ا  بودن آنها دارد.  ها و فرامنطقه بزرگی پروژه

سررهم اعتبررارا  شرربکه شررریانی از کرر  اعتبررارا   

درص  04، بال  بر 4473عمرانی شهردار  تهران در سال 

ها  اجتمراعی   بود. ای  سهم، به تنهایی از سهم مأموری 

نگی، خر ما  شرهر ، ایمنری و مر یری  بحرران،      و فره

شهرساز  و معمار ، خر ما  مر یریتی، هزینره تملرک     

ها  متفرقره در بودجره عمرانری     امال  و اراوی و هزینه

شهردار ، بیشتر اس . ای  امر، نشران از اهمیر  براال     

هرا  زیرمجموعره آن در بودجره     شبکه شرریانی و طرر   

زمینه طراحری ابزارهرا    شهردار  دارد. به همی  ترتیب در 

 توجه ویژه شود.  ،نیز بای  نسب  به ای  برنامه مالی

 ج( پروژه شهری با مکموریت خدمات شهری

ونقر  و ترافیرک، مأموریر      بع  از مأموری  حمر  

خ ما  شرهر ، مهمترری  مأموریر  شرهردار  هرم از      

لحررا) حجررم عملیررا  و گسررتردگی آن و هررم از نظررر   

. مأموریر  خر ما    آیر   اختصاص بودجه، به حساب مری 

میلیارد ریرال   6342رقمی بال  بر  4473شهر  در سال 

 درصر  آن معرادل  80بودجه عمرانی داشته که از ای  میزان 

هرا  منراطق و    میلیارد ریال در اختیار شرهردار   3232

ها  شهردار  بروده اسر . ایر      مابقی در اختیار معاون 

نامره  مأموری  دارا  هش  سرفص  برنامره اسر  کره بر   

ها و فضرا  سربز بره تنهرایی نزدیرک بره        ها، جنگ  پار 

درصرر  از کرر  اعتبررارا  ایرر  مأموریرر  را برره خررود  22

 اختصاص داده اس . 

 ها در کشور های شهری شهرداری تکمین مالی پروژه

ها  داخلری و   گذار  و جذب سرمایه مسلماً سرمایه

هررا، الزامررا ، تمهیرر ا  و  شرررطخررارجی نیازمنرر  پرریش

هایی اس . چنانچه ای  الزاما  به خروبی اجررا    زیرساخ 

 ها و نهادهایی مث  شهردار  خواهن  توانسر   شون ، سازمان

 میزان منابع بیشتر  به ویژه در بتش تأمی  مرالی خرارجی  

هرا و تمهیر ا  در مرورد     شرطبه دس  بیاورن . ای  پیش

کن ؛ زیرا ترأمی  مرالی    یفاینان  خارجی، بیشتر ص ق م

خارجی به لحا) اینکه منابع مرالی از کشرور یرا مؤسسره     

آی ، دق  و توجه بیشتر ، هم برا   خارجی به دس  می

گیرنر ه،  دهن ه و هم برا  کشور یا مؤسسره وام کشور وام

نیاز دارد. کلیه تمهی ا  و الزاما  مرورد نیراز، بره چهرار     

ی و شرعی، ملزومرا   دسته کلی شام : ملزوما  قوانی  فقه

سرراختار  و تشررکیالتی شررهردار ، ملزومررا  حقرروقی و 

 شون . قانونی و ملزوما  فنی و اقتصاد  تقسیم می

ملزوما  فقهری و شررعی: در بترش ملزومرا       -4

فقهی و شرعی، شهردار  یا هر سازمان دیگرر  بایر  در   

هنگام عق  قرارداد، به قوانی  و مقررا  شررعی و تطرابق   

ی با قوانی  شرعی و فقهی، آگاهی داشته باش ؛ وام دریافت

به خصوص در زمینه سود وام و اینکه از نروب ربرا نباشر .    

در حال حاور، قراردادها  فاینان  خارجی در کشرور در  

 شون . قالب عق  جعاله یا مشارک  م نی تنظیم می
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ملزومررا  سرراختار  و تشررکیالتی شررهردار :   -0

از ابزارها  بلن م    تأمی  مالی خارجی شهردار ، یکی

هرا    و بسیار با اهمی  برا  تأمی  مالی بلن م   پرروژه 

توان  ابرزار   باش ، همچنی  می شهر  در اکثر کشورها می

 زایی باش .  مهمی در راستا  اشتغال

ها  وابسته به دول  محسوب  شهردار ، از سازمان

 شود، اما موظف به پیرو  از تمام مقررا  دولر  اسر .   نمی

ها  دولتی موظرف بره    اً شهردار  نیز مانن  سازمانومن

 ریز  و نظرار  راهبررد    نامه با معاون  برنامه مبادله موافق 

باش . هر  ها  عمرانی می ریاس  جمهور برا  اجرا  طر 

جا نیاز به اخذ مجوزها  هیأ  وزیران باش ، درخواسر   

شهردار  از طریق وزار  کشور بره هیرأ  وزیرران ارائره     

الذکر، به هیرأ  وزیرران اجرازه     د. طبق قانون فوقگرد می

ها و مؤسسا   ها  بالعوب سازمان شود از کمک داده می

المللی که در آنها عضوی  دارن  و در قروانی  بودجره    بی 

 شود، استفاده نماین .   سنواتی معی  می

ملزوما  حقوقی و قانونی: استفاده از تسرهیال    -4

ای  اعتبارا  در قرانون   فاینان  خارجی، مستلزم تصویب

استفاده از کر   باش  که به دلی  ع مبودجه ک  کشور می

 ها  باقیمانر ه  ها  گذشته، سهمیه اعتبارا  مصوب در سال

تسهیال  مصوب بیع متقاب  و تسرهیال  مرالی خرارجی    

)فاینان  خارجی(، موووب قانون استفاده از منرابع مرالی   

ذخیره ارز  و تعه ا  حساب  6/8/4473خارجی مصوب 

هرا  گذشرته در سرال     ها  سال من ر  در قوانی  بودجه

نیز به قو  خود براقی اسر . ورم  اینکره اخرذ       4473

مجوزها  الزم از وزار  کشرور، وزار  امرور اقتصراد  و    

ریرز  و نظرار  راهبررد  ریاسر       دارایی، معاون  برنامه

   جمهور  و بانک مرکز  جمهور  اسالمی نیز الزامی اس .

زوما  فنی و اقتصاد : به طور کلی، فاینان  مل -3

خرارجی از منظرر وام پرداختری، بره دو دسرته اعتبرارا        

هررا  تجررار  یررا  صررادراتی یررا اعتبررارا  فروشررن ه و وام

اعتبارا  خری ار، تقسیم و از منظر شیوه بازپرداخ  اص  

و سود وام نیز به دو دسته فاینان  خودگردان و فاینان  

 شود. می غیرخودگردان تقسیم

 رس  روح تأمی  مالی خرارجی  به نظر می  به طور کلی،

 هرا  ایر    ها  شهردار  و همره مأموریر    را برا  همه پروژه

توان استفاده کرد. بای  شیوه فاینران  خرارجی    نمی ،نهاد

هرا   هایی استفاده کرد کره از نظرر ویژگری    را برا  پروژه

اقتصاد ، درآم زا باشن  و سودآور  باالیی داشته باشرن   

 هرا  برا بازگشر     و از نظر بازگش  سرمایه بای  در حوزه پروژه

م   باشن  و همچنی  از نظر ماهیر   م   یا میانکوتاه

اقتصاد ، جزء کاال یا خ ما  عمومی خرالص باشرن . برا    

 کره امکران  ها هسرتن    توجه به ای  شرایط تنها بعضی از پروژه

 استفاده از فاینان  خارجی برا  اجرا  آنها وجود دارد.

 مطالعه ریسک

 PI ماتری 

 
میزان احتمال و تأثیر هر ریسک با روح دلفری و  

بررسری   ،با مشارک  خبرگان و کارشناسان کمیته ریسک

ها را توان ریسکمی ،شود. پ  از تعیی  درجه هر یک می

هرا  برا   نمرود، ریسرک  بنر    بر مبنا  درجه آن اولوی 

  برخوردارن .  اولوی  باالتر از اهمی  بیشتر

bb

cc
RR

AT

AT
I




  

T : مجموب امتیازPI  

A :متوسط امتیاز PI 

B: ارزح مبنا 

C: .ارزح فعلی 

 ته ی ها  تأمی  مالی آورده ش ه اس . ،3در ج ول 
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 تهدیدهای تکمین مالی -4جدول 

 اولویت ریسک P.I تکثیر احتمال منشک ریسک تهدید ردیف

4 
هماهنگی بی  عوام  اجرا  پروژه )کارفرمرا، مر یر پرروژه،    ع م

 م یر طر ، مشاور داخلی، مشاور خارجی و پیمانکار(

 نفعان زیاد حضور ذ  -4

 فرهنگ کار گروهی نبود  -0
3 4 7 3 

 گذار سرمایهدرخواس  تغییر مح وده پروژه از سو   0
گررذار در  حضررور سرررمایه  عرر م

 مرحله طراحی
3 4 7 7 

 گذار درخواس  تغییر اقالم قاب  تحوی  پروژه از سو  سرمایه 4
گررذار در  حضررور سرررمایه  عرر م

 مرحله طراحی
4 4 6 44 

 44 6 4 4 ها  بزرگ کمبود اجرا  پروژه ن اشت  تجربه کافی عام  چهارم در مقیا  پروژه 3

2 
ها  داخلی شهردار  تهران در مورد اجرا  ایر    سیاس تغییر 

 پروژه
 8 7 3 4 سوابق تاریتی موجود

 2 42 2 4 المللی مناقشا  سیاسی و بی  وقوب جنگ در منطقه 6

 0 40 4 3 المللی مناقشا  سیاسی و بی  المللی بیشتر اعمال تحریم بی  8

 42 3 4 4 المللی بی مناقشا  سیاسی و  ادامه رکود اقتصاد جهانی 7

3 
گرذار    سررمایه  ها  داخلی جه  عر م  تأثیرگذار  برخی گروه

 خارجی
 4 40 3 4 سوابق موجود

 43 2 2 4 انتتابا  و شرایط اقتصاد  حمای  دول  با پروژه متالف  یا ع م 42

 3 40 3 4 تحریم ایران ممنوعی  پروازها  خارجی به ایران 44

 6 3 4 4 شرایط اقتصاد  جهان بیشتر قیم  نف پایی  آم ن و کاهش  40

 46 3 4 4 ساز شهر ورکود ساخ  کاهش درآم  شهردار  44

 تحقق ارائه خ ما  شهر  ع م 43
 مح ودی  منابع -4

 م یری  واح  شهر  ع م -0
4 4 6 40 

42 
ع م توانایی شهردار  تهران در اخرذ مجوزهرا  مرورد نیراز از     

 شورا  شهر
 42 6 4 4 شهر ساختار م یری  

 40 3 3 4 مصوبا  شورا  شهر خرو  شهردار  از متولی بودن پروژه 46

 گذاران دشوار  در جذب سرمایه 48
کررد   هزینه ع ممصوبه شورا جه  

 شهردار  در پروژه
3 3 46 4 

 های نگارندگان( منبع: )یافته

 

 روش تحقیق  -4

به منظور دستیابی به نتایج تحقیق و آزمون نتایج 

در یک مح وده خاص، ای  پژوهش با رویکرد کاربسر   

اس  و به انجام ش ه مطالعا  در حوزه شهردار  تهران 

همی  منظور، وم  بررسی وورعی  فعلری شرهردار     

ان .  المللی، مورد مطالعه قرار گرفته تهران، چن  شهر بی 

بررسری وورعی  ترأمی  مرالی     مح وده زمانی تحقیرق،  

 ؛اس  4482-32ها  شهردار  تهران در سال پروژها 

ی اسر  کره در مقیرا  کرالن     پروژهرای ولی تأکیر  برر   

 هستن  و قابلی  استفاده از منابع مالی خارجی را دارن .
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ها  اصلی مورد نیاز در ای  پژوهش مشرتم   داده

هرا  تکمیر  شر ه، متوقرف     بر اطالعا  برخی از پروژه

باشر . ایر     ه یا در حرال اجررا در شرهر تهرران مری     ش 

هرا  مرورد نیراز پرروژه بره       اطالعا  بای  تمرامی جنبره  

خصوص در حوزه تأمی  مالی و فاینان  را در برداشرته  

باشررن . همچنرری  اطالعررا  مربرروط برره سرراختار و     

گذار  شهردار   ها، سرمایه فراین ها  سازمان مشارک 

 ،هرا  شرهر      پژوهشها  متولی اجران و سایر سازما

گرذار و جرذب    شناسی فراین  جذب سررمایه برا  آسیب

 منابع مالی، مورد نیاز هستن .  

هرا   در حوزه خارجی، اطالعا  تع اد  از پرروژه 

ها  جهان کره بسرته    تأمی  مالی ش ه توسط شهردار 

ان ، مورد نیاز اس . از  ها، انتتاب ش ه به مقتضیا  پروژه

توان به یرک مقایسره تطبیقری     می ،طریق ای  اطالعا 

دس  یاف  و با بررسی نقراط قرو  و ورعف هرر روح،     

رویکرد  تلفیقی را استترا  کرد و در مرحله بع ، ایر   

 ساز  کرد.  م ل را بومی

هرا   هرا و اطالعرا ، از داده   آور  داده برا  جمع

هرا  اولیره از پیمرایش     اولیه و ثانویه استفاده شر . داده 

دها  مالی شهردار ، کارشناسران و  صور  گرفته از نها

مرر یران و واحرر ها  سررازمانی داخلرری در شررهردار ،  

هررا  ثانویرره، اطالعررا  مکترروب و  . دادهشرر ن اقتبررا  

هرا    مستن   هستن  که در سالنامه آمرار  شرهردار   

کشور، اطالعا  مرکز آمار و سایر نهادها  رسمی وجود 

 دارن .  

هرا  مقایسره میرانگی      آزمرون در ای  مقاله، برا  

 4از روح آمررار  تحلیرر  واریرران  ،متتلررف  هررا گررروه

مقایسه میانگی  یک شاخص استفاده ش ه اس  که برا  

پر  از  شود.  از ای  روح استفاده می ،دو یا چن  گروه در

هرا  آزمرون    وجود اختالف بی  گروهتعیی  وجود یا ع م

(، ای  دار  آزمون در ج ول آنالیز واریان  )بررسی معنی

                                                           
1- ANOVA 

 ها شود که تفاو  میانگی  بی  ک ام گروه ال مطر  میؤس

ها  متنوعی بررا    روح ،  در همی  راستااس دار  معنی

 :  کره عبارتنر  از  نها وجود دار مقایسه میانگی  بی  گروه

، 4، آزمرون دانکر   0(LSD)دار آزمون ح اق  تفاو  معنی

کره در   6و آزمون نیوم  کولز 2آزمون دان   ،3آزمون توکی

 (lSD)دار  از آزمررون حرر اق  تفرراو  معنرری ،ایرر  مقالرره

هرا و شرهرها     استفاده ش ه اسر . بررا  مقایسره گرروه    

کرره یکرری از پرکرراربردتری    LSDمنتتررب، از آزمررون  

ها یا روح حر اق  اخرتالف    ها در مقایسه میانگی  آزمون

صفر  فربباش ، استفاده ش . در ای  آزمون،  دار می معنی

  ها  نگی  در گروهبرابر  میا
 
  

 
 i≠j بررا  تمرام    

چره اخرتالف میرانگی  بری  دو     بررسی ش ه اس . چنران 

باش ، به معنی اخرتالف   LSDگروه، بیش از مق ار ثاب  

 ،بررا  اجررا  ایر  آزمرون     دار بی  دو گروه اسر .  معنی

ای  آزمون بهتر  اوالً :توجه به دو نکته دارا  اهمی  اس 

در جر ول   F اس  زمانی استفاده شود کره مقر ار آمراره   

هرا   تعر اد گرروه   ،و دوم باش دار ش ه  آنالیز واریان  معنی

 :در ای  صور  زیاد نباش .



















jnin
MSE

aN
tLSD

11

3


 

 حجرم هرر گرروه و    Nهرا،   تع اد گروه aکه در آن  

MSE     نسب  مجموب مربعا  خطرا بره درجره آزاد  آن

 :یعنی

 
aN

SSE
MSE


  

LSDjYtY حال اگر باش .می ،    گیرریم   نتیجره مری

 که میانگی  در دو گروه جامعه، متفاو  اس .

ماتری  همبستگی، میزان همبستگی خطری بری    

ده  که عموماً از ورایب همبسرتگی   متغیرها را نشان می

                                                           
0- Least Significant Difference (LSD) 

2- Duncans Multiple Rang Test 

4- Tukey's test 

5- Dunnett test 

6- Newman-Keuls 
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استفاده نوب و ش   همبستگی دادن پیرسون برا  نشان 

شود. اما ای  آمار، نسب  به نقراط دورافتراده و نرمرال     می

باش . در موارد  که شک  نبودن توزیع )توأم( حسا  می

ترروان از ورررایب همبسررتگی  مرری ،وجررود داشررته باشرر 

ها بره   تادکن ال و اسپیرم  استفاده کرد که براسا  رتبه

آی  و برخالف وریب همبستگی پیرسون نسب   دس  می

باش   دورافتاده و نرمال نبودن توزیع، حسا  نمی به نقاط

 ها اس .تصادفی بودن نمونه ،و تنها فرب

 

 های تحقیق یافته-۵

برردار  شرهردار     برا  بررسی ای  که میزان بهره

هرا    تهران از خ ما  تأمی  مرالی خرارجی بررا  پرروژه    

ردیرف  ها  برزرگ و هرم   شهر  خود، نسب  به شهردار 

طور معنادار  ان   اس ، ابت ا وورعی   خود در دنیا، به 

شهردار  تهران در زمینه اسرتفاده از روح ترأمی  مرالی    

هرا  متتلرف و    هایش در سال خارجی برا  اجرا  پروژه

هایش، بررسی ش . مطالعا  ایر  بترش    با توجه به پروژه

حاکی از آن هستن  کره ترا بره حرال، تنهرا چنر  پرروژه        

ار  فرانمرا  ایرران،   اد -ماننر  پرروژه تجرار     ؛شهردار 

پروژه م یری  پسمان  شهر تهران، مطالعه مرورد  وام از  

متررو   یرک شمالی خط بحری  و توسعه نیمه ABCبانک 

تهران، از روح فاینان  خارجی استفاده کرده اسر  کره   

ها، بیرانگر موفقیر  ایر  روح     مطالعه تفصیلی ای  پروژه

 . هرر  باشر  ها  شهر  مری  تأمی  مالی برا  اجرا  پروژه

چن  مق ار مطلق سرمایه خارجی جذب ش ه بررا  ایر    

شهردار ، در ح  بسیار پرایینی قررار داد و در بعضری از    

رسر  )در سرال    میلیرون دالر مری   صر  ها به حر ود   سال

ها  اجررا شر ه از طریرق     (، به دلی  موفقی  طر 0227

 توجره  ،فاینان  خارجی در شهردار  تهرران، در حرال حاورر   

از  روح تأمی  مالی ش ه اس  و تع اد دیگر زیاد  به ای  

ها  شهردار  تهران، بره زود  قررار اسر  از ایر       پروژه

هرایی   توان به پرروژه  طریق به اجرا درآین  که از جمله می

مجتمرع  ، نیرایش  -تون  ص ر بزرگراه امام علی)ب(،مانن : 

توسرعه خطروط مترررو   و فرهنگرری  تفریحری و  سرینمایی، 

ایسره شرهردار  تهرران برا سرایر      اشاره کررد. مق  صادقیه

ها  شرهرها  متتلرف دنیرا، نترایج جرالبی را       شهردار 

نشان داد. برا  مقایسه و تطبیق شهردار  تهران با سایر 

یافته و در  شهرها سعی ش ه از شهرها  کشورها  توسعه

حال توسعه و شهرهایی که از یک بع  با شهردار  تطابق 

  مثرال شرهرها    و همسانی دارن ، انتتراب شرون ؛ بررا   

ان ازه از نظر جمعی  یرا شرهرها     پایتتتی، شهرها  هم

دارا  تشابه فرهنگی و اجتماعی؛ مثر  خواهرشرهرها. در   

نهای ، شش نمونه برا  مطالعه تطبیقی، البته با توجه به 

ها از فاینان   آمار موجود در زمینه استفاده ای  شهردار 

ش . ای  شرهرها عبارتنر  از: نیویرور ،     انتتابخارجی، 

لنرر ن، اسررتانبول، کواالمپررور، شررانگها  و سررئول. آمررار  

هررا  منتتررب برررا  دوره  فاینرران  خررارجی شررهردار 

هرا   (، از سای  شهردار 0244تا  0228ساله )از سال  پنج

دسر  آمر .    ها  دیگر  به یا سای  بانک جهانی یا روح

هرا    شرهردار  نتایج کلی بر ی  شرر  هسرتن  کره در     

رغرم   یافته؛ یعنی نیویور  و لن ن، علری  کشورها  توسعه

هرا و کشرورها، اسرتفاده از منرابع      درآم  باال  شرهردار  

هرا  شرهر  بسریار روا  دارد و     مالی خارجی برا  پروژه

  خود ها ها همه ساله تع اد زیاد  از پروژه ای  شهردار 

کره مقر ار    آورن . به نحرو   میرا از ای  طریق به اجرا در

، 0244فاینرران  خررارجی شررهردار  نیویررور  در سررال 

 3222میلیرون دالر و شرهردار  لنر ن     40222بیش از 

میلیارد دالر بوده اس  که ایر  مقر ار، بسریار بیشرتر از     

دس  آورده اس   آنچه شهردار  تهران در همی  سال به

باش . در مورد کشورها  در حال توسعه هم ووع بره   می

بود؛ برا  نمونه شهردار  استانبول در چن  همی  منوال 

هرا    ها  خود را از طریق وام سال اخیر، بسیار  از پروژه

کواالالمپرور،   ها بانک جهانی به اجرا درآورده اس . شهر

ها  مرورد مطالعره، بترش     سئول و شانگها  هم در سال
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هرا  تأسیسراتی و زیرسراختی خرود را از      زیاد  از پروژه

 ان . کرده جی، اجراطریق فاینان  خار

برا  اثبا  اینکه سهم شهردار  تهرران در زمینره   

ها  برزرگ، کرم   تأمی  مالی خارجی نسب  به شهردار 

شود. از روح آمار  تحلی  واریان  استفاده می باش ،می

از  ،دو یا چن  گروه مقایسه میانگی  یک شاخص دربرا  

پر  از تعیرری  وجررود یررا   شررود.ایر  روح اسررتفاده مرری 

بررسری  بره   ،هرا  آزمرون  وجود اخرتالف بری  گرروه   ع م

 دار و معنری  دار  آزمون در ج ول آنالیز واریان معنی

 شود. ها پرداخته میتفاو  میانگی  بی  گروه

  

 در شهر تهران با سایر شهرهای نمونه های شهری مقایسه برابری میانگین تکمین مالی خارجی پروژه -۵جدول

 شهر
مجموع مربعات 

 گروهی بین

مجموع مربعات داخل 

 گروهی

کل مجموع 

 مربعات
 Fآماره 

سطح 

 داری معنی

 7e 733/2 3e 272/4 3e 663/4 743/7 22/2 تهران

 7e 640/4 042/02 22/2 8/34278343 4/68266246 کواالالمپور

 22/2 827/04 7/34078270 2/20238203 4/732832224 استانبول

 7e 223/0 7e 2324/0 7e 2342/3 304/04 22/2 لن ن

 7e 332/3 7e 286/3 7e 204/3 384/44 22/2 نیویور 

 7e 404/4 664/04 22/2 8/84633746 2/62277237 سئول

 7e 346/4 7e 306/0 7e 706/4 280/46 22/2 شانگها 

 های نگارندگان( منبع: )یافته

 

، برره بررسرری برابررر  میررانگی  جررذب 2در جرر ول

ها  شهر  تهرران در مقایسره    فاینان  خارجی در پروژه

با سایر شهرها  مورد نظر پرداخته ش ه اس . با توجه به 

فررب   تمرال نشران داده شر ه در ایر  جر ول،     مق ار اح

هرا    برابر  میانگی  جرذب فاینران  خرارجی در پرروژه    

شود و ای   رد می 22/2شهر  شهرها  متتلف در سطح 

شررهر وجررود دارنرر  کرره برر ی  معناسرر  کرره حرر اق  دو 

میانگینشران برا یکر یگر برابررر نیسر . بنرابرای  در برری       

 در ای  تحقیق، شهرهایی هسرتن  شهرها  مورد مقایسه 

. ارجی برابر با سایر شهرها ن ارن خکه میزان تأمی  مالی 

حال به منظور بررسی بیشتر، به بررسی برابر  میرانگی   

هرا  شرهر  تهرران در     جذب فاینان  خارجی در پرروژه 

 شود.   مقایسه با سایر شهرها  مورد نظر پرداخته می

دهنر  کره   نشان می Fو آزمون ANOVA تحلی  

شرهر   ها   جی در پروژهمیانگی  جذب تأمی  مالی خار

شهرها  مورد نظرر، یکسران اسر . برا توجره بره مقر ار        

، فرررب برابررر  2احتمررال نشرران داده شرر ه در جرر ول 

هرا  شرهر    میانگی  جذب فاینان  خرارجی در پرروژه  

لنرر ن،   شررهر تهررران در مقایسرره بررا شررهر نیویررور ،   

 22/2در سرطح    کواالالمپور، شانگها ، سئول و استانبول

شرهردار  تهرران در زمینره    بنرابرای  سرهم   شود. رد می

ها  بزرگ و هرم   تأمی  مالی خارجی نسب  به شهردار 

 ردیف خود، به طور کامالً چشمگیر  کم اس .

اجرایرری کررردن الگوهررا  تررأمی  مررالی خررارجی   

نیازهرا و الزامراتی اسر  و    پروژها  شهر  نیازمن  پریش 

ها برا  ها  شهر  شهردار  ها  پروژهارتباط میان ویژگی

ا  ها  شهر  از اهمیر  ویرژه  ی خارجی پروژهتأمی  مال

برخوردار اس ؛ از ای  رو، برا  بررسری ایر  مووروب برا     

هررا  شررهردار  برره  توجرره برره تفکیررک انررواب پررروژه  

، ANOVAها  متتلف، با اسرتفاده از تحلیر    مأموری 

ها  شهر  با  به بررسی برابر  تأمی  مالی خارجی پروژه

هر  و سررایر ونقرر ، خرر ما  شرر  هررا  حمرر مأموریرر 

برابرر     ها پرداخته شر ه اسر . بر ی  منظرور،    مأموری 

میررزان تررأمی  مررالی خررارجی در شررهرها  متتلررف بررا  
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ها  شهر  مورد بررسی قرار  ها  متتلف پروژه مأموری 

به منظور بررسی اخرتالف   حلی  واریان از تگرفته اس . 

نترایج  . شر ه اسر   میانگی  چن  جامعه آمار  اسرتفاده  

   ان . ارائه ش ه 6آم ه در ج ولدس   به

 ونقل در شهرهای مختلف  های شهری با مکموریت حمل با پروژه ها میزان همبستگی تکمین مالی خارجی شهرداری -1جدول

 گروهی مجموع مربعات بین شهر
مجموع مربعات داخل 

 گروهی

مجموع کل 

 مربعات
 Fآماره 

سطح 

 داری معنی

ضریب همبستگی 

 پیرسون

 848/2 224/2 800/44 8/2620064 0/0833872 2/0320374 تهران

 626/2 227/2 838/3 3/78342680 62/22433323 4/48834044 کواالالمپور

 883/2 224/2 277/02 8/36732068 3/47303338 7/07382063 استانبول

 7e202/4 7e 402/4 7e 432/0 226/42 228/2 623/2 لن ن

 7e482/0 7e 633/4 7e 432/0 883/47 224/2 863/2 نیویور 

 844/2 220/2 323/43 3/66230283 8/42860483 0/42072432 سئول

 7e384/4 7e463/0 347/8 242/2 646/2 6/73742424 شانگها 

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

برا  بررسی برابرر  میرزان ترأمی  مرالی خرارجی      

موریر  حمر  و نقر  در    هرا  برا مأ   ها با پروژهشهردار 

و صرفر   Fبه مق ار احتمرال آمراره   بای   شهرها  متتلف

بودن آن توجه کرد. فرب برابر بودن میزان ترأمی  مرالی   

در شرهرها    ونق  موری  حم ها  با مأخارجی در پروژه

شرود.  نمونه برا توجره بره مقر ار احتمرال آمراره، رد مری       

هرا  برا مأموریر      تأمی  مالی خارجی در پروژه ،بنابرای 

ونق  در شهر تهران با سایر شهرها  نمونه یکسران   حم 

 باش .   نمی

ماتری  همبستگی، دیر  عمیقری نسرب  بره نروب      

 ،کنر . مراتری  همبسرتگی   رابطه بی  متغیرها ایجاد می

ده  که میزان همبستگی خطی بی  متغیرها را نشان می

 دادن ، از ورایب همبستگی پیرسون بررا  نشران  معموالً

برا توجره بره    شرود.  نوب و ش   همبستگی اسرتفاده مری  

میزان وریب همبستگی بری  ایر  دو متغیرر بره میرزان      

نیرز نترایج براال    ، 224/2آن به میزان  معنادار و  848/2

نشان داده  8دس  آم ه در ج ول  به نتایجشود.  میتأیی  

 ش ه اس .

 

 های با مکموریت خدمات شهری در شهرهای مختلف ها با پروژه برابری میزان تکمین مالی خارجی شهرداری -0جدول 

 شهر
مجموع مربعات 

 گروهی بین

مجموع مربعات داخل 

 گروهی

کل مجموع 

 مربعات
 Fآماره 

سطح 

 داری معنی

ضریب همبستگی 

 پیرسون

 -323/2 272/2 363/4 8/2620064 8/3364874 4432372 تهران

 -324/2 447/2 333/0 3/78342680 3/84874247 43423623 کواالالمپور

 -324/2 230/2 443/4 8/36732068 48467728 8/3206342 استانبول

 -7e 373/4 7e432/0 408/0 424/2 362/2 4/42622483 لن ن

 -7e440/4 7e243/3 672/4 288/2 382/2 0/77682334 نیویور 

 -336/2 236/2 022/4 3/66230283 3/20343860 2/44408740 سئول

 -7e363/4 7e463/0 672/0 406/2 344/2 3/32223032 شانگها 

 (نگارندگانهای  منبع: )یافته

، Fتهران با توجه به مق ار احتمال و آمراره   شهر در

هرا    میزان تأمی  مرالی خرارجی پرروژه    فرب برابر بودن 

تهران برا   ها با مأموری  خ ما  شهر  در شهر شهردار 

همچنی  برا توجره   شود.  سایر شهرها  مورد نظر رد نمی
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به میزان وریب همبستگی بی  ای  دو متغیر بره میرزان   

نیرز نترایج براال     272/2آن به میزان  معنادار و  -323/2

میرزان   فررب برابرر برودن    . در کواالالمپور نیرز  ش تأیی  

هرا برا مأموریر      ها  شهردار تأمی  مالی خارجی پروژه

شرود.  با سایر شهرها  مورد نظر، رد نمیخ ما  شهر  

میررزان وررریب همبسررتگی میرران تررأمی  مررالی خررارجی 

  خر ما  شرهر    هرا  برا مأموریر    ها با پرروژه  شهردار 

آن بره میرزان    معنرادار  بوده که برا توجره بره     -324/2

میزان ترأمی  مرالی خرارجی    نشانگر آن اس  که  447/2

ها در کواالالمپور با مأموری  خ ما   ها  شهردار پروژه

با سایر شهرها  مورد نظر برابر اس . در مقایسره  شهر  

برر  شهر استانبول با سایر شهرها  موردنظر نیز فررب برا 

ها  شهر  با مأموریر  خر ما    بودن تأمی  مالی پروژه

شهر ، تأیی  ش . در مقایسه لن ن و نیویرور  برا سرایر    

شهرها  مورد نظر نیرز فررب برابرر برودن ترأمی  مرالی       

ها  شهر  با مأموری  خ ما  شهر ، تأییر  شر .   پروژه

نشرانگر ایر     Fمیزان احتمرال آمراره    8مطابق با ج ول 

برا  باش . در شهرها  سرئول و شرانگها  نیرز    موووب می

میرزان ترأمی    ، فرب برابر بودن Fتوجه به احتمال آماره 

ها با مأموریر  خر ما     ها  شهردار مالی خارجی پروژه

 شود.با سایر شهرها  مورد نظر، رد نمیشهر  

 

 های شهری با سایر مکموریت شهری در شهرهای مختلفدر پروژه ها میزان تکمین مالی خارجی شهرداری -0جدول

 شهر
مجموع مربعات بین 

 گروهی

مجموع مربعات 

 داخل گروهی

کل مجموع 

 مربعات
 Fآماره 

سطح 

 داری معنی

ضریب همبستگی 

 پیرسون

 -230/2 833/2 440/2 8/2620064 2623467 84/37234 تهران

 -476/2 228/2 362/2 3/78342680 3/73324703 4244737 کواالالمپور

 -437/2 383/2 244/2 8/36732068 4/32224678 3/4734272 استانبول

 -7e444/0 7e432/0 473/2 684/2 402/2 2/4462043 لن ن

 -7e340/4 7e243/3 426/2 264/2 464/2 0/42804037 نیویور 

 -463/2 236/2 476/2 3/66230283 8/63422464 0/4760044 سئول

 -7e437/0 7e463/0 443/2 842/2 232/2 042686 شانگها 

 (های تحقیقمنبع: )یافته

 

، فرب Fدر تهران با توجه به مق ار احتمال و آماره 

هررا  میررزان تررأمی  مررالی خررارجی پررروژه  برابررر بررودن 

تهرران برا    ها با سایر مأموری  شرهر  در شرهر   شهردار 

همچنی  با توجره  شود. سایر شهرها  مورد نظر، رد نمی

به میزان وریب همبستگی بی  ای  دو متغیر در جر ول  

فررب برابرر   ، نتایج باال تأیی  شر . در کواالالمپرور نیرز    7

هرا   ها  شرهردار   میزان تأمی  مالی خارجی پروژه بودن 

رد با سایر شرهرها  مرورد نظرر،    با سایر مأموری  شهر  

شود. میزان ورریب همبسرتگی میران ترأمی  مرالی      نمی

هرا  برا مأموریر  خر ما      ها با پرروژه خارجی شهردار 

آن بره   معنرادار  بوده کره برا توجره بره      -476/2شهر  

میرزان ترأمی  مرالی    نشانگر آن اسر  کره    228/2میزان 

هرا در کواالالمپرور برا سرایر      ها  شهردار خارجی پروژه

شهرها  موردنظر برابر اس . در  با سایرمأموری  شهر  

مقایسه شهر استانبول برا سرایر شرهرها  مروردنظر نیرز      

هرا  شرهر  برا سرایر     فرب برابر بودن تأمی  مالی پروژه

مأموری  شرهر ، تأییر  شر . در مقایسره شرهر لنر ن و       

نیویور  با سایر شهرها  موردنظر نیز فرب برابرر برودن   

أموریر  شرهر ،   ها  شهر  با سرایر م تأمی  مالی پروژه

با توجره بره   تأیی  ش . در شهرها  سئول و شانگها  نیز 

میرزان ترأمی  مرالی    ، فرب برابرر برودن   Fاحتمال آماره 
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ها با سایر مأموریر  شرهر     ها  شهردار خارجی پروژه

 شود.با سایر شهرها  مورد نظر رد نمی

، فررب برابرر   7جه به مق ار احتمال در ج ول با تو

هرا  شرهر  برا سرایر      خارجی با پروژهتأمی  مالی بودن 

ورریب   7 همچنی  ج ولشود.  رد نمی ،موری  شهر مأ

ده  کره نترایج    تگی بی  ای  دو متغیر را نشان میهمبس

 کن . باال را تأیی  می

ها  شهر   ها  اقتصاد  پروژه اط میان ویژگیارتب

ا   ها از اهمیر  ویرژه   رجی در شهردار می  مالی خابا تأ

و برا  بررسی ارتباط بری  میرزان   ر . از ای برخوردار اس 

ها، نرخ  ها و تع اد ک  پروژه می  مالی خارجی شهردار تأ

ریسک و بازگش  سرمایه از رابطره رگرسریونی اسرتفاده    

هرا، نررخ ریسرک و بازگشر       ع اد ک  پرروژه ش ه اس . ت

هرا  شرهر  در    هرا  اقتصراد  پرروژه    از ویژگی سرمایه

میزان ارتبراط ترأمی     3ج ول باشن . در  ها می شهردار 

هرا، نررخ    هرا و تعر اد کر  پرروژه     شهردار  مالی خارجی

 و بازگش  سرمایه نشان داده ش ه اس . ریسک

 

 های شهری در شهرهای مختلف دنیا های اقتصادی پروژه ارتباط میان میزان تکمین مالی خارجی با ویژگی -0جدول

 احتمال tآماره  ضریب متغیر شهر
 ضریب

 تشخیص
 تشخیص ضریب

 شده تعدیل
 واتسون نیدورب آماره

 تهران

 22/2 732/2 634/0028 مب أ از عرب

 240/2 360/0 604/22 ها تع اد ک  پروژه 73/4 334/2 332/2
 22/2 -242/2 -368/4423 نرخ ریسک

 22/2 423/3 024/387 بازگش  سرمایه

 کواالالمپور

 224/2 227/3 606/3023 مب أ از عرب

337/2 338/2 73/4 
 22/2 426/2 473/436 ها تع اد ک  پروژه
 220/2 -222/3 -680/2272 نرخ ریسک

 224/2 336/3 733/4247 بازگش  سرمایه

 استانبول

 22/2 733/3 328/8467 مب ا از عرب

336/2 334/2 368/4 
 44/2 372/0 886/476 ها تع اد ک  پروژه
 224/2 -287/3 -4/3407 نرخ ریسک

 220/2 482/0 043/240 بازگش  سرمایه

 لن ن

 206/2 28/0 -77/46478 مب أ از عرب

332/2 334/2 422/0 
 22/2 3/44 443/4236 ها تع اد ک  پروژه
 207/2 -247/0 -38/07044 نرخ ریسک

 232/2 060/0 743/4607 بازگش  سرمایه

 نیویور 

 233/2 072/0 6/43264 مب أ از عرب

383/2 384/2 006/0 
 203/2 242/0 877/764 ها تع اد ک  پروژه
 224/2 -432/0 -0/04234 نرخ ریسک

 200/2 626/0 67/0383 بازگش  سرمایه

 سئول

 22/2 384/44 30/42340 مب أ از عرب

336/2 332/2 434/0 
 236/2 024/0 344/403 ها تع اد ک  پروژه
 22/2 -723/40 -32/42243 نرخ ریسک

 224/2 384/3 224/327 بازگش  سرمایه

 شانگها 

 262/2 234/0 3/7386 مب أ از عرب

334/2 330/2 7/4 
 /20 378/4 34274 ها تع اد ک  پروژه
 246/2 -473/0 -0/40847 نرخ ریسک

 243/2 -434/0 -247/846 سرمایه بازگش 

 های تحقیق( منبع: )یافته
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، ارتبراط  3دس  آم ه در جر ول   مطابق با نتایج به

هرا  اقتصراد    میان میزان تأمی  مالی خارجی با ویژگی

ها  شهر  در شهر تهران نشان داده ش ه اس . برا  پروژه

هرا   و احتمال آن، ای  ویژگری دار  آماره توجه به معنی

هرا و نررخ ریسرک و    از جمله تع اد کر  پرروژه   ؛اقتصاد 

بازگش  سرمایه، تأثیر بسزایی در ترأمی  مرالی خرارجی    

ها  شهر  در شهر تهران دارن . سطح نرخ ریسرک  پروژه

و بازگش  سرمایه در اشتیاق نهادها  مالی بررا  ترأمی    

هرا دارا   پرروژه  مالی تأثیرگذار خواهن  برود. تعر اد کر    

هرا  شرهر    تأثیرا  مثب  بر تأمی  مالی خارجی پروژه

هرا   در شهردار  تهرران هسرتن  و نررخ ریسرک پرروژه     

هرا  شهر  نیز تأثیرا  منفی بر تأمی  مالی خارجی پروژه

دارن  و بازگش  سرمایه نیز دارا  اثرا  مثب  بر ترأمی   

هرا  شرهر  شرهردار  تهرران     مالی خرارجی در پرروژه  

هستن . برا توجره بره میرزان ورریب تشرتیص و آمراره        

 دس  آمر ه اتکرا   توان بر نتایج بهواتسون نیز می -دوربی 

 .کرد

 ، ترأثیرا  هرا ، تعر اد کر  پرروژه   3مطابق با ج ول 

هرا  شرهر  در   برر ترأمی  مرالی خرارجی پرروژه      یمثبت

هرا   شهردار  کواالالمپرور دارنر  و نررخ ریسرک پرروژه     

منفری برر ترأمی  مرالی خرارجی       شهر  نیز دارا  اثرا 

ها هستن  و بازگش  سرمایه نیز دارا  اثرا  مثب  پروژه

هرا  شرهر  شرهردار     بر تأمی  مالی خارجی در پرروژه 

کواالالمپور هستن . با توجه به میزان وریب تشرتیص و  

دس  آم ه  توان بر نتایج بهواتسون نیز می -آماره دوربی 

 اتکا کرد.

ها دارا  اثررا    اد ک  پروژه، تع3مطابق با ج ول 

ها  شرهر  در شرهر   مثب  بر تأمی  مالی خارجی پروژه

ها  شهر  نیز دارا  اثرا  استانبول و نرخ ریسک پروژه

ها و بازگشر  سررمایه   منفی بر تأمی  مالی خارجی پروژه

نیررز دارا  اثرررا  مثبرر  بررر تررأمی  مررالی خررارجی در   

هستن . با توجه بره  ها  شهر  شهردار  استانبول پروژه

واتسرون نیرز   -میزان ورریب تشرتیص و آمراره دوربری     

 دس  آم ه، اتکا کرد.   توان بر نتایج بهمی

، ارتباط میران میرزان ترأمی     3چنی  در ج ول  هم

ها  شهر  در ها  اقتصاد  پروژهرجی با ویژگیمالی خا

هرا و  شهر لن ن نشان داده ش ه اس . تعر اد کر  پرروژه   

دارا  اثرررا  مثبرر  بررر تررأمی  مررالی  بازگشرر  سرررمایه

ها  شهر  در شرهر لنر ن و نررخ ریسرک     خارجی پروژه

ها  شهر  نیز دارا  اثرا  منفی برر ترأمی  مرالی    پروژه

دس   ها هستن . با توجه به احتمال آماره بهخارجی پروژه

باشن . در شهرها  نیویرور ،  دار میآم ه نیز نتایج معنی

نترایج هماننر    ، 3با جر ول  سئول و شانگها  نیز مطابق

هررا  اقتصرراد  دارا  شررهرها  دیگررر اسرر  و ویژگرری 

 بر تأمی  مالی خارجی هستن . یتأثیرا  یکسان

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -1

اجرررا  الگوهررا  تررأمی  مررالی خررارجی پروژهررا  

نیازها و الزاماتی اس  و ارتباط میران  شهر  نیازمن  پیش

ها با ترأمی  مرالی   شهردار ها  شهر   ها  پروژهویژگی

ا  برخروردار  ها  شرهر ، از اهمیر  ویرژه   خارجی پروژه

ها  شهر  شهردار  تهرران  اس . در ای  تحقیق، پروژه

اجتمرراعی و فرهنگرری،  هررا  مأموریرر براسررا  ویژگرری

ونق  وترافیک، مأموری  خ ما  شهر  و  مأموری  حم 

ب برابرر  در تهران، فران  و  بن   ش هطبقهسایر خ ما ، 

ها با  ها  شهردار میزان تأمی  مالی خارجی پروژه بودن 

تهران با سایر شرهرها    مأموری  خ ما  شهر  در شهر

هرا در نحروه    شود؛ یعنری نروب مأموریر     نظر رد نمیمورد

. در هررا تأثیرگررذار اسرر  تررأمی  مررالی خررارجی پررروژه  

میرزان ترأمی  مرالی     فررب برابرر برودن    کواالالمپور نیرز  

هرا برا مأموریر  خر ما       هرا  شرهردار   پرروژه خارجی 

شرود. ایر     با سایر شهرها  مرورد نظرر، رد نمری   شهر  

توان  بیانگر آن باشر  کره امرروزه    می ،یکسان بودن نتایج

هررا، از الگررو  یکسررانی در مرر یری  و   شررهراکثررر کررالن
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میرزان ترأمی      ها  شهر  برخوردارنر . بن   حوزهدسته

هرا در کواالالمپرور برا     ار ها  شرهرد مالی خارجی پروژه

با سایر شهرها  مورد نظر برابرر  مأموری  خ ما  شهر  

نظر هر استانبول با سایر شهرها  مورداس . در مقایسه ش

هرا  شرهر  برا     نیز فرب برابر بودن تأمی  مرالی پرروژه  

شود. در مقایسه شرهر  مأموری  خ ما  شهر ، تأیی  می

ظر نیرز فررب   لن ن و نیویور  با سرایر شرهرها  مروردن   

هرا  شرهر  برا مأموریر      برابر بودن تأمی  مرالی پرروژه  

گیررد. نترایج، بیرانگر    خ ما  شهر  مورد تأیی  قرار مری 

ایرر  هسررتن  کرره در همرره شررهرها  مررورد مطالعرره،     

ها  مورد بررسی، از اهمی  یکسانی برخوردارن . شاخص

هرا دارا  اثررا  مثبر  برر ترأمی  مرالی       تع اد ک  پروژه

هررا  شررهر  در شررهردار  کواالالمپررور ژهخررارجی پرررو

ها  شهر  نیز اثررا  منفری   هستن  و نرخ ریسک پروژه

ها دارن  و بازگشر  سررمایه   بر تأمی  مالی خارجی پروژه

نیررز دارا  اثرررا  مثبرر  بررر تررأمی  مررالی خررارجی در   

 ها  شهر  شهردار  کواالالمپور اس .پروژه

مرالی  ها، اثررا  مثبر  برر ترأمی      تع اد ک  پروژه

ها  شهر  در شهر استانبول دارنر  و نررخ   خارجی پروژه

ها  شهر  نیز دارا  اثرا  منفی بر ترأمی   ریسک پروژه

باشر  و بازگشر  سررمایه نیرز      ها مری مالی خارجی پروژه

ها  شرهر   اثرا  مثب  بر تأمی  مالی خارجی در پروژه

 شهردار  استانبول دارد.

ه دارا  اثررا   ها و بازگش  سررمای تع اد ک  پروژه

ها  شرهر  در شرهر   مثب  بر تأمی  مالی خارجی پروژه

هرا  شرهر  نیرز اثررا      لن ن اس  و نرخ ریسک پرروژه 

هرا دارد. در شرهرها    منفی بر تأمی  مالی خارجی پروژه

نیویور ، سئول و شانگها  نیز مطرابق برا نترایج، همران     

هرا   دسر  آمر  و ویژگری    نتایج در شرهرها  دیگرر بره   

دارا  اثرا  یکسران برر ترأمی  مرالی خرارجی       اقتصاد 

 هستن .  

دسر  آمر ه، بررا      به طور کلی، مطابق با نتایج بره 

ها، مؤسسا  و کشرورها  خرارجی و    دریاف  وام از بانک

هررا  شررهر  بررا اسررتفاده از تررأمی  مررالی  اجرررا  پررروژه

خارجی، تمهی ا  و الزامرا  زیراد  مرورد نیراز اسر  و      

موفقیر  بیشرتر در ایر     شهردار  تهرران بررا  کسرب    

هرا    هرا را در بترش   شررط  زمینه، ایر  الزامرا  و پریش   

ها  کن . همچنی  ویژگی متتلف، به خوبی شناسایی می

ها تأثیر بسزایی برر ترأمی  مرالی خرارجی     اقتصاد  پروژه

 ان . ها  شهر  داشتهپروژه

 عنوان المللی بهبنابرای  در صور  نیاز به بازارها  مالی بی 

 ها، رعای  نکا  زیر ورور منابع تأمی  مالی پروژهیکی از 

 باش :می

 موفقی  پروژهلزوم کاهش نرخ ریسک ع م -

 حجم منابع مورد نیار)تع اد پروژه(  -

نرخ بازده مناسب برا  تأمی  اص  و فرب منابع  -

 استقراب ش ه

ها ت وی  و اجرا  ووابط صحیح م یری  بر امور پیمان -

 و قراردادها.

 

 بع منا -0
(. صرنع  بهسراز  و نوسراز     4477آئینی، محمر . ) 

 .3، شماره فصلنامه اقتصاد شهرشهر  و الزاما  توسعه آن، 

 .(4473تهران. ) شهردار  بودجه

گذار   نگرشی به نقش سرمایه(. 4477پیر ، محم . )

مسررتقیم خررارجی در رونرر  رشرر  اقتصرراد  و تررأمی  مررالی 

ارائه شر ه   ایران(، کشورها  در حال توسعه )مطالعه مورد :

المللی توسعه نظرام ترأمی  مرالی در ایرران،      در کنفران  بی 

 تهران.

 محم سرعی ؛ حر اد، حمی رورا؛ حراجی     عاملی، جب 

 ریسرک  ارزیرابی  جهر   مر لی  ارائه (.4477).آقابزرگی، علی

قابر  دسرتیابی   . پروژه ریسک براسا  BOT ها  پروژه مالی

 .www.sanattadbir.irدر: 
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 210ررررررررررررررررررررررررربنار  هستیانی، شکراهلل ابوالحسنی اصغر /... شهر  ها  پروژه بن   طبقه در تأثیرگذار ها  شاخص مقایسه

      
    

ترأمی   (. 4432جعفرزاده نجار، مرتضی؛ جنتی، مینا. )

 هرا و ته یر ا .  مالی از طریق انتشار اوراق مشارک : فرصر  

 ارائه ش ه در اولی  کنفران  اقتصاد شهر .

 ها  نوی  ترأمی   روح(. 4473حشمتی موالیی، حسی . )

مجموعه خالصه  ها  فرسوده، منابع مالی برا  بازساز  باف 

 هرا   مقاال  برگزی ه دومی  همایش بهساز  و بازآفرینی بافر  

 ها  غیررسمی، شیراز.   و سکونتگاهتاریتی، فرسوده شهر

(. تأمی  مرالی  4432غالمعلی؛ ماج ، وحی . )  ا ، شرزه

پایر ار  پای ار شهر، چگونگی تأمی  مرالی بره منظرور توسرعه     

 .08. شماره پژوهشک ه م یری  شهر  و روستاییشهر . 

هرا    بررسری شریوه  (. 4476عب ه تبریرز ، حسری . )  

ادار  و مسرکونی مجر     -تأمی  مالی پروژه مجتمرع تجرار   

 سازان ثام . مشه ، شرک  عمران و مسک  مشه  )فاز دوم(،

(. 4473شرهردار  تهرران. )   4473کتاب بودجه سال 

 شهردار  تهران.

 .(4473. )مشره   شرهردار   اقتصراد   مطالعا  گروه

 .منتتب شهرها  در اقتصاد  مطالعا  و ها بررسی مجموعه

محم روا؛ آشنا، ملیحره؛ ذبیحری، مرریم.      پور،لطفعلی

 هرا  شرهر  در هنر .   ها  تأمی  مالی پروژهشیوه(. 4473)

 المللی توسعه نظام تأمی  مالی در ایران.سومی  کنفران  بی 

مطالعرا  تکنولروژ  دانشرگاه صرنعتی شرریف.      مرکز 

المللری ترأمی  مرالی     (. مجموعه مقاال  کنفران  بی 4476)

. تهران. مطالعرا  انجرام شر ه در شررک  عمرران و      اسالمی

 سازان. مسک 

(. 4477میالنی اسالمی، پریسا؛ اسرماعیلی، شراهپور. )  

 هرا،  ها  نوی  ترأمی  مرالی پرروژه    ها و روح مرور  بر شیوه

المللری توسرعه نظرام ترأمی       ش ه در کنفران  بی  مقاله ارائه

 مالی در ایران، تهران.

 در مرالی  نهادهرا   و ابزارهرا  (.4477) کرریم.  نصیر ،

 کنفرران   در شر ه  ارائره  مقاله ،شهر  ها  پروژه مالی تأمی 

 تهران. ایران، در مالی تأمی  نظام توسعه المللی بی 

(. بررسری اقتصراد  طرر     4470هاد  زنوز، بهرروز. ) 

نوساز  و بازساز  باف  فرسوده اطراف حرم مطهر در شرهر  

 .23-32 ،(43)3فصلنامه هف  شهر، مشه ، 

مبررانی (. 4482) هرر م ، ریچررارد؛ یازوسررکی، انرر رو. 

ترجمرره راورریه روررازاده و مصررطفی      ،طراحرری شررهر   

 .دانشگاه علم و صنع تهران:  زادگان، عبا 

Babins, Sh. (0243). Municipal Finance Internship 

Program: Information and Application for 
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