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 چکیده
بووده اسوت  وه های فراوانی روبرو ای با چالشطور فزایندهدر ایران به های اخیر، مدیریت شهریدر دهه

بین بوا ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است. دراین
ی خدمت به شهروندان در حال تغییر است، شناسایی منواب  درآمود  مالی برای ارائهتوجه به آنکه نیازهای 

های موالی را بوه وورورتی ه جنبوهها، لوزو  توجوه بورسوانی شوهرداریهای خدماتمتناسب بوا برناموه
ها و های درآمد پایودار در شوهرداریاستخراج روش ناپذیر تبدیل  رده است. پژوهش حاور ومناجتناب

تحلیلی مناسب، با توجه به ادبیوات پوژوهش و محواحبه بوا مودیران و  ارشناسوان  ساختار فراهم آوردن
 رویکورد از استفاده با تعیین وزن معیارها بپردازد: به شهرداری انجا  گرفته است؛ همچنین  وشیده است

 شده.های معرفیبندی روشگروهی و اولویت گیریتحمیم ، روش«تحلیل سلسله مراتبی فرایند»ریاوی  

 ، شهرداری.AHPگروهی، گیری تحمیم درآمد پایدار، :ي کلیديهاواژه
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 مقدمه -1
اند و برای مدیریت امور نیاز به شدهنهادی اجتماعی تبدیلخدماتی به نهادی صرفاً ها از امروزه شهرداری

ی خدمات مناسب به شهروندان را داشته ی مطلوب شهر و ارائهمناب  درآمدی پایدار دارند تا امکان اداره
ها و رسانی، اجرای تمامی طرحباشند؛ لذا فقدان درآمدهای  افی ومن ایجاد اختالل در فرآیند خدمات

 (.1390های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت )فرجی مالئی و عظیمی، نامهبر
ای  ه از خدمات و فضای شوهری ی فعاالن اقتحادی، متناسب با بهرهدر اقتحاد  شهری سالم همه

ی شهری با های توسعهها و زیربناها و نیز اجرای طرح نند. ایجاد زیرساختبرند عوارض پرداخت میمی
های  النوی اسوت  وه از گذاریهای  نونی، مستلز  انجا  سرمایهمسائل و مشکالت و نارسایی توجه به

شود )دادجوو و ایموانی محل درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض و در چارچوب قوانین حا م تأمین می
 (.1383؛ صفری، 1393شامیر، 

تأسیسات و تجهیوزات شوهری، اصالح بافت فیزیکی شهرها، برطرف نمودن نارسایی معابر،  مبود 
ها، ایجاد ی فضای سبز و پارکشهری، مشکالت ترافیکی، توسعهونقل درونآب و فاوالب، اصالح حمل

سوازی شوهرها در هوای انسوانی، ایمنوهوا ناشوی از فعالیتها، آلودگی آبها و  تابخانهو نگهداری موزه
تأمین امنیت و غیره نیاز به درآمود  وافی و پایودار مقابله با بالیای طبیعی، فضاهای آموزشی و بهداشتی، 

 (.Donahoo, 1989شود )ها تأمین میدارد  ه با عوارض و مالیات
ها از ی درآمد شوهرداریهای اخیر به سبب فقدان مناب  مالی مناسب و پایدار، بخش عمدهدر سال

توانود باعو  ر( بوده است  ه میعنوان درآمدهای ناپایداوساز )بهطریق فروش ترا م و عوارض بر ساخت
 ه اگر مدیریت شهری بخواهد تعادلی در اقتحاد شهری شود؛ درحالیوساز و بیهای ساختافزایش هزینه

ی پایدار حر ت  ند، باید متکی بر درآمدهای پایدار باشد. درآمد پایدار، درآمدی در چارچوب اصول توسعه
ی پایودار زمان و مطلوب بوودن آن در چوارچوب توسوعه ی تداو  داشتن در طولاست  ه از دو خحیحه

(. بوا توجوه بوه نکوات فووخ، اتخوا  1396 شور برخوردار باشد )معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی، 
تووجهی بوه آن در قالوب یوا نظوا   والن ها و بینگرش موردی و مقطعی به نظا  درآمدی شهرداری

رسوانی ها، منجر به اختالل در فرآیند خدماتجه و درآمد آناقتحادی، ومن ایجاد ناشفاف شدن  نظا  بود
 (.1381مقد ، اعتمادی شهروندان به توزی  درآمد در این سازمان خواهد شد )معزیها و بیشهرداری

موالی ی  شورهای پیشرو و صاحب سبا در توأمین پژوهش حاور در نظر دارد با توجه به تجربه
هوای درآمود پایودار در شوهرداری ی مدل به معرفی روشدرآمد پایدار، با ارائههای شهری و  سب پروژه

های باثبات بودن، مطلوب بودن و قابلیت دستیابی را دارد، بپردازد. نتایج پژوهش حاور گرگان  ه ویژگی
گران قورار ومن پر  ردن شکاف موجود در ادبیات پژوهش  شور، ابزار مفیدی را در اختیار سایر پژوهش

 دهد.می
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 ادبیات پژوهش -2

رسانی به شهروندان، ناشی از فقدان منواب  اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و نا ارآمدی خدمات
ی عمومی، معیارها و راهکارهای متفاوتی برای توأمین منواب  نظران مسائل مالیهمالی  افی است. صاحب

تورین منواب  موالی دهود، مهممختلو  نشوان میاند. تجارب  شوورهای ها ارائه  ردهدرآمدی شهرداری
هوای های جواری حکومتهای دولتی در قالوب بودجوهازآن  ماها را مالیات و عوارض و پسشهرداری

؛ 1390ای و ماجود، دهود )شورزهمحلی و تأسیسات و تجهیزات محلی و درنهایت اسوتقراض تشوکیل می
 (.1380آبادی و معحو ، علی

دهود، در یافته نشوان میهای جمهوری اسالمی ایران و  شورهای توسوعهی بین شهرداریمقایسه
 ه در  شورهای پیشرفته از های  شورمان بیشتر درآمدها از محل زمین و مسکن است، درحالیشهرداری

گذاری و هوای مسوتقیم و غیرمسوتقیم دولتوی، سورمایهمناب  متعددی از قبیل درآمدهای مالیواتی،  ما
عنوان ی اصولی بوهاست. مطابق با ادبیات تحقیق در پژوهش حاور این پنج مؤلفوه های مردمیمشار ت

ها شناسوایی شودند: مالیوات و عووارض، درآمودهای عملیواتی، های ایجاد درآمد پایودار در شوهرداریراه
 ها، استقراض و دیگر درآمدها.های بالعوض دولت و باز توزی  مالیات ما
 

 ها و عوارضمالیات -2-1

 وضع عوارض بر زمین -2-1-1
طور سوالیانه. در ساده، مالیات بر ارزش زمین عبارت است از اخذ درصد ثابتی از ارزش زمین به یدر تعریف

 وه  ند یوا خیور؛ همچنوین ازآنجایی ند، مالا از زمین استفاده میمشمولیت مالیاتی  مالکان تفاوت نمی
مین نسبت به انووا  شناسایی است؛ لذا اخذ عوارض بر ارزش زراحتی قابلزمین دارایی غیرمنقول است به

؛ معاونت قوانین مجلوس Oates and Schwab, 1997دیگر عوارض، مشکالت اجرایی  متری دارد )
 (.1396شورای اسالمی، 

 

 مالیات بر خودرو -2-1-2

جابجایی در سطح شهرها هستند. استفاده از ایون نوو  از وسوایل  یترین وسیلهخودروهای شخحی مهم
پذیری، دسترسی و امکان سفر پیوسوته و درب فردی همچون انعطافنقلیه به علت خحوصیات منححربه

اند؛ عالوه بر خحوصیات موذ ور، دالیول دیگوری به درب، در سالیان اخیر همواره رشد چشمگیری داشته
ی محیط شهری و پایین رویهونقل عمومی مقبول، گسترش بییستم حملهمچون دسترسی نداشتن به س

ی خرید و نگهداری خودرو باع  شده اسوت توا تمایول بورای خریود بودن مبلغ مالیات و عوارض سالیانه
وسایل نقلیه افزایش یابد؛ در نتیجه با ترا م ترافیا با مشکالتی از قبیل فقدان پار ینگ  افی، افوزایش 

محیطی و خرابوی آسوفالت هموراه خواهود بوود ای فسیلی، آلودگی هوا، مشکالت زیستهمحرف سوخت
تواند ومن ایجاد منب  درآمد پایودار بورای (. مالیات بر خودرو می1383؛ صفری، 1387)ا بری و توسلی، 
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ی سوه  شوور ی شخحی  ما  ند. در ادامه تجربوهشهرداری، به  اهش تمایل استفاده از وسایل نقلیه
 شود.، آلمان و ایتالیا در رابطه با دریافت مالیات بر خودرو بیان میاتریش

 

 اتریش
 در این  شور سه دسته مالیات بر خودرو وجود دارد.

 ای خودروال . مالیات بیمه
شوود، های غیرمستقیم  ه ساالنه در ایون  شوور دریافوت میتا نون یکی از مالیات 1953از سال 
 ند و درآمد های این شکل از مالیات را دولت تعیین میی نرخ و معافیتپایهای خودرو است. مالیات بیمه

درصد به ترتیب بین دولت، استانداری و شوهرداری تقسویم  7/11و  16 /5، 8/71حاصل از آن به نسبت 
ی نقلیوه ی مالیات است  ه بر اساس قدرت موتور وسویله نندهی خودرو، پرداخت نندهشود. فرد بیمهمی
صوورت یکجوا یوا قسوطی پرداخوت  ننود. توانند بهپردازد. این مالیات  ساالنه را افراد می، مالیات میخود

 شوند.می ها و خودروهای الکتریکی شامل معافیت و یا تخفی نشانی، آمبوالنسخودروهای پلیس، آتش

 ب. مالیات ثبت خودرو
غیرمستقیم برقرار  رد. درآمد حاصول از عنوان مالیات به 1992را از سال  دولت مالیات ثبت خودرو

درصد به ترتیب بین دولوت، اسوتانداری و شوهرداری تقسویم  7/11و  16 /5، 8/71این مالیات به نسبت 
 شود. هدف از این نو  مالیات  اهش روند استفاده از خودروهای سنگین است.می

 ج. مالیات بر خودرو بر مبنای محرف سوخت
ی ایون مالیوات وو   ورد. پایوه 1992بر مبنای محرف سوخت از سال  دولت مالیات بر خودرو را

شوند و مبنای محاسوبه نیوز قیموت بوازار خودروهایی داخلی و خارجی هستند  ه برای اولین بار ثبت می
افزوده است؛ همچنین نرخ مالیات بر خودروهای بنزینی و دیزلوی متفواوت خودرو پیش از مالیات بر ارزش

درصد از  ل درآمدهای مالیاتی این  شوور  7/1اصل از مالیات خودرو در اتریش حدود است. درآمدهای ح
 دهند.را تشکیل می

 

 آلمان
 ند و منواف  درآمود  حاصول از آن در اختیوار مسو والن مالیات بر خودرو در این  شور را دولت تعیین می

ه خوارج شودن، مشومول پرداخوت گیرد. در این روش خودروها از زمان ثبت تا زموان از ردمحلی قرار می
مالیات هستند. مالیات بر خودرو در آلمان بر اساس ظرفیت سیلندر، وزن و میزان آالیندگی خودرو تعیوین 

 درصد از  ل درآمدهای مالیاتی این  شور است. 1شود. درآمد حاصل از مالیات خودرو، حدود می
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 ایتالیا
 ال . مالیات ثبت خودرو
پردازد  ه خوودرو شود و مالیات را  سی میی قدرت موتور محاسبه میایتالیا بر پایهاین مالیات در 

 به نا  وی ثبت شده است.

 ب. مالیات بر خودرو بر مبنای محرف سوخت
 ند  ه بر اساس نو  خودرو و عالوه بر مالیات ثبت خودرو، استانداری مالیات دیگری نیز وو  می

 این مالیات در هر استان و یا شهری متفاوت است. شود. نرخحجم سیلندر دریافت می

 ج. مالیات خرید خودرو
 4درصد است و تنها برای افراد معلول و ناتوان توا  20مالیات دیگر، مالیات خرید خودرو است  ه نرخ آن 

گیری ی خودرو با توجه به نوو  خوودرو و قودرت موتوور انودازههای سالیانهیابد. مالیاتدرصد  اهش می
زیسوت تشوخید داده شووند، مشومول شوند؛ همچنین اگور خودروهوا ازنظور آالینودگی وود محیطمی

درصود از  ول درآمودهای  1طور  ل مالیات بر خودرو در ایتالیوا تقریبواً گردند. بههای بیشتری میمالیات
 مالیاتی این  شور است.

 کارت پارک -2-1-3
گیر ا ثور وص در منواطق مر وزی شوهر، گریبوانخحوامروزه معضل  مبود محل توق  وسایل نقلیه، به

شهری از ونقل درونشهرهای بزرگ شده است؛ لذا طراحی سیستم پار ینگ برای سا نان و سیستم حمل
مراتب های سواری شخحی در شهرها بهاهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به آنکه زمان توق  اتومبیل

ویژه در هوا، بوهنی فضوای مناسوب پار ینوگ بورای اتومبیلبیها است، پیشزمان حر ت آنبیش از مدت
جویی در زموان جسوتجوی پار ینوگ، منجور بوه مناطق پرترا م و مر وزی شوهری، عوالوه بور صورفه

هوای جویی در محرف سوخت و  اهش استهالک وسایل نقلیه شوده و بوا  واهش حجوم اتومبیلصرفه
شود )احمدی ی ارتباطی میتأخیر در شبکه سرگردان  در جستجوی فضای پار ینگ، موجب  اهش زمان

هوای مناسوب (. با توجه به مزایای ایجواد پار ینوگ و سواماندهی محل1383؛ صفری، 1386و حسینی، 
ها وجوود دارد ی پار ینگ بورای شوهرداریپارک، امکان  سب درآمد پایدار در قالب  ارت پارک و هزینه

 (.1396)معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی، 
 

 مالیات بر سوخت و مواد پالستیکی -2-1-4
محیطی های مختلو  بور مشوکالت زیسوتها و برنامه نند تا با اتخا  سیاستها همواره تالش میدولت

زیسوت( را  واهش ها و تخریوب محیطزیست )آلودگیفائق آیند و آثار منفی  ار ردهای انسان بر محیط
بینوی پوذیر، هموواره موردتوجوه عنوان منبعوی دائموی و پیشهدهند. در بین انوا  مناب  دولت، مالیوات بو
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(. در بین انوا  مالیات، مالیاتی  ه  مترین نا ارایی 1387؛ رزازیان، Slack, 2013دولتمردان بوده است )
محیطی )مالیات سبز( است. یکی از انوا  مالیات سوبز، مالیوات  ند، مالیات زیسترا بر جامعه تحمیل می

هوا های تولیدی و یا  االهای محرفی  ه استفاده از آنمحیطی غیرمستقیم است  ه بر انوا  نهادهزیست
تووان بوه مالیوات بور موواد شود؛ از ایون جملوه میمحیطی همراه است، وو  مینوعی با آسیب زیستبه

؛ 1396المی، ها اشاره  رد )معاونوت قووانین مجلوس شوورای اسوهای نفتی و پالستیاسوختی، فراورده
های فسیلی و پالسوتیکی بوه (. مالیات بر سوخت1386رشتی، ؛ پژویان و امین1387قربانی و فیروز زار ، 

ها، های هوا و افوزایش درآمود شوهرداریدلیل  اهش در محرف و تقاوای این مواد و نیز  اهش آالینده
 گذاران قرار گیرد.عنوان سیاست راهبردی مدنظر قانونتواند بهمی

 

 افزوده شهريمالیات بر ارزش -2-1-5
پردازنود. تفاوت ارزش ستانده به ارزش داده است  ه شهروندان آن را میافزوده مابهازنظر اقتحادی ارزش

ای اسوت  وه بوار مالیواتی آن بور دوش افوزوده نووعی مالیوات بور فوروش چندمرحلوهمالیات بور ارزش
گیورد  وه در تمامی خدمات و  االهوایی تعلوق میزوده بهافی نهایی است. مالیات بر ارزش نندهمحرف

شود. در بسیاری از  شورها چند نو  نرخ و درصد مختل  وجود دارد  ه با توجوه داخل  شور دادوستد می
درصد است؛ ولی  17(؛ مثالً در آلمان مالیات استاندارد Norregaard, 2013 نند )به نو   اال تغییر می
درصد متغیور  25تا  4درصد است. نرخ این مالیات در  شورهای مختل  بین  7تاب برای مواد غذایی و  

درصود آن سوهم  6درصد است  ه  9معادل  1394افزوده در سال است. در  شور ما نرخ مالیات بر ارزش
 ها است.درصد دیگر آن سهم شهرداری 3دولت و 

 

 مالیات شهروندي )عوارض( -2-1-6

ی متقابول یوا شود و شوهروندی رابطوهمنظر شهر و شهرنشینی مطرح می درگذشته، شهروندی تنها از
ی شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری بود؛ همچنین حقوخ شهروندی درگورو تحوویب نقشوه

 (. امروزه هر شهروند دارای امتیازات متعددی است:1388شد )شکوه، جام  شهر دیده می
شود؛ اما درواق  های شهروندی محسوب میجمله مس ولیتال . حق رأی: ازنظر بسیاری حق رأی از

دهنود. عنوان یا حق بوه اعضوای شوورای شوهر و شوهردار رأی مییا امتیاز نیز است و شهروندان به
صورت پرسی و یا بهصورت مستقیم از طریق همههای خود را برای خدمات شهری یا بهشهروندان اولویت

  نند؛ی محلی مشخد میدهغیرمستقیم از طریق انتخاب نماین
 ب. آزادی مذهب؛

 ج. آزادی مالکیت و مسکن؛
نشانی، اموداد در حووادو و د. حق امنیت جان، مال، ناموس و سالمت شهروندان ازسوی پلیس، آتش

 ی قضایی و نیروهای مسلح؛نشده، دادگاه و سامانهبینیبالیای پیش
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 ه. دادرسی، محا مه و مجازات عادالنه؛
 آموزش.و. 

شده، هر شهروند موظ  است قسمتی از درآمد خود را بوه پرداخوت مالیوات و با توجه به حقوخ گفته
 Harris andموق  بودن، برای انجا  این امور بپردازد )عوارض قانونی بر اساس درستکاری، راستی و به

Raviv, 1988.) 

 

 مالیات بر مسکن، امالک و مستغالت -2-1-7
دهود؛ مالیاتی است  ه در آن، پایه و منب  مالیاتی را دارایی یا ثروت موؤدی تشوکیل می مالیات بر دارایی

گیورد. دیگر بر آنچه مؤدی قبالً به دست آورده و انباشته است یا به او به ارو رسویده، تعلوق میعبارتبه
بیشتر در جووامعی  شود وعنوان مکانیسمی برای تعدیل ثروت به  ار گرفته میمالیات بر دارایی عموماً به

 اربرد دارد  ه اختالف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد )جمشویدزاده زیوازی، 
1380.) 

در اغلب  شورها، مالیات بر دارایی، باعنوان استفاده از دارایوی، مالکیوت دارایوی و انتقواالت دارایوی 
شووند. مالیوات بور دارایوی ا اهداف متفاوتی وو  میهای مختل  بمطرح شده است. در این زمینه مالیات

شوود(، صورت ناخالد بدهی بر مالا یا مستأجر ووو  میهای غیرمنقول ) ه بهشامل مالیات بر دارایی
ای شوامل مالیات بر خالد ثروت، مالیات بر امالک، ارو و هدایا، مالیات بور معوامالت موالی و سورمایه

؛ نحر اصفهانی 1392شود )زیاری و همکاران، فروش دارایی غیرمنقول می انتقال چا و اوراخ بهادار و یا
 (.1378؛ زمانی، 1388؛ خالقی رخنه و همکاران، 1390و همکاران، 

 

 درآمدهاي عملیاتی -2-2

 فروش خدمات -2-2-1
 شوهر در موجوود نهادهای و هاسازمان شهروندان، به خدمات فروش ها،شهرداری درآمدی مناب  دیگر از

 را محلوی عمومی  االهای و شهری ی خدماتارائه و تولید یها وظیفهبا توجه به آنکه شهرداری .است

 هاشهرداری برای درآمدی منب  تواندمی  االها و خدمات قبیل این بهای تعرفه و دارند، دریافت عهده به

 آید. شمار به
 

 مهندسیاجاره و فروش اموال و خدمات فنی و  -2-2-2

 هاي دولتی و خصوصیدرآمد ناشی از مشارکت در بخش -2-2-3
های شهرداری مالی تأمین راهکارهای دیگر از های دولتی و خحوصی،مشار ت با بخش و گذاریسرمایه
باال و  هایی از قبیل  اراییویژگی دارای دولتی، بخش مقایسه با در خحوصی بخش عملکرد .است  شور
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هوای دولتوی و خحوصوی بوه سوبب است. مشار ت شوهرداری در اجورای طرح تنو م مناب  به دسترسی
 (.1389ها ایجاد  ند )آئینی، تواند درآمدی پایدار و دائمی برای شهرداریامکانات فنی و مهندسی آن، می

 

 آوري زباله و نصب فاضالبجمع -2-2-4
ی تولید پسماند جامود و سابقهافزایش بیرشد جمعت شهری، صنعتی شدن و شهرنشینی سه دلیل اصلی 

یافته تفکیا پسوماند در مبودأ، نقوش مهموی در ی گذشته هستند. در  شورهای توسعهپساب در دو دهه
ی دفو  پسوماند را ی دف  پسماند دارد؛ لذا برای  نترل پسماند، هزینهمدیریت پسماند، تجهیزات و هزینه

هوای خواص، موالً مواد بازیافتی  خوود را تفکیوا  ورده و در محلها معپردازند. آنتولید نندگان آن می
 پردازند.ی  نترل و دف  آن را میدهند و هزینهتحویل می

 

 عواید ناشی از صدور پروانه -2-2-5
 در شهرها وسازساخت مقررات و قوانین همچنین و مسکن بازار نوسانات تأثیر تحت تواندمی عوارض این

 چنانچوه است؛ لوذا برخوردار نسبی تداو  یا از مسکن برای مؤثر تقاوای وجود لحاظ به گیرد؛ اما قرار

 جوام  هاینقشوه بوا منطبوق و اصولی و مدرن شهرسازی ووابط بر اساس ساختمانی هایصدور پروانه

 . افی برخوردار خواهد بود آن، از پایداری از حاصل گیرد، درآمد انجا  شهری
 

 بالعوض دولتهاي کمک -2-2-6
 های غیرمشروط:های مشروط و  ماهای بالعوض دولت دو شکل عمده دارند،  ما ما

های مالی است  وه بایود صورف های مشروط به شهرداری، شامل آن بخش از حمایتال .  ما
 اند؛شدهاموری شود  ه از سوی دولت تعیین

تواند در ای مالی است  ه میههای غیرمشروط به شهرداری، شامل آن بخش از حمایتب.  ما
 ها استفاده شود.های شهرداریحوزه یههم

 

 وکار شهريهاي کسببازتوزیع مالیات -2-2-7
ها را در  شوورهای مختلو  های سطوح باالتر حکوومتی، بخوش مهموی از درآمودهای شوهرداری ما

های انتقالی دولت یق  ماها از طراز درآمدهای شهرداری 30متحده حدود %دهند. در ایاالتتشکیل می
ی آمووزش، توأمین اجتمواعی، مسوکن، بهداشوت و درموان، ها در زمینهشود. این  مافدرال تأمین می

ی لوزو   موا سوطوح بواالتر حکوومتی بوه شود. دلیل عمدهی شهرداری استفاده میونقل و ادارهحمل
، هموواره بخشوی از خودمات هاویژه شوهرداریهوای محلوی و بوهها این است  وه در حکومتشهرداری

 نند. ایون سورریز خودمات باعو   واهش شهرداری را سا نان شهرهای مجاور و یا روستاها دریافت می
تر از رشود سوری  های شوهرداریها خواهود شود. در بسویاری از مووارد رشود هزینوه ارآمدی شهرداری
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است؛ همچنین درآمودهای مالیواتی دولوت بوه  ه بر مبنای مالیات بر دارایی  افتددرآمدهای آن اتفاخ می
ها  ه بور تری نسبت به درآمدهای مالیاتی شهرداریدلیل اینکه بیشتر بر مبنای درآمد است، از رشد سری 

های دولتوی نووعی بوازتوزی  (.  ماBohn and Inman, 1996مبنای دارایی است، برخوردار است )
تورین رف  این مشکل خواهد بوود. دو دلیول زیور از مهمها، برای درآمد بین حکومت مر زی و شهرداری

ها بوه نماینودگی از حکوموت . برای تأمین مالی خدماتی  وه شوهرداری1های دولت است: دالیل  ما
ی خودمات، بوه شوکلی  وه مودنظر . برای رعایت استانداردها و  یفیت در ارائوه2دهند؛ مر زی ارائه می

 حکومت مر زی است.
هوای برابرسوازی موالی داده ها برای دستیابی به عدالت افقوی و عموودی، از راه طرح ماگونه این

شود. عدالت افقی بر این پایه استوار است  ه باید با  سانی  ه ووعیت یکسانی دارند رفتاری هماننود می
دارنود، های درآمدی متفاوتی جای صورت گیرد. عدالت عمودی به این معناست  ه با  سانی  ه در گروه

ی  ما دولت، ووعیت افوراد فقیرتور دیگر پس از ارائهعبارتها رفتار شود؛ بهی توان  پرداخت  آنبر پایه
 (.O’ Sollivan, 2003بیش از افراد توانگر بهبود یابد )

 

 عمرانی شهري يکمک دولت به بودجه -2-2-8
افزایش مخارج مربووط بوه تعمیورات  ی عمرانی بدین شرح است:به بودجه از دالیل اصلی نیاز روزافزون

شوهری، خطووط متورو، هوای درونوسازهای عمرانی جدید، اعوم از جادههای عمرانی و ساختزیرساخت
های دولتوی های تفریحی و ...؛ لذا  ماآوری و بازیافت زباله، پارکهای مربوط به جم ها، زیرساختپل

 (.1389ها است )آئینی، ری بودجه در شهرداریهای غلبه بر  سهای عمرانی یکی از روشدر پروژه
 

 استقراض -2-3

 گذاريهاي سرمایهصندوق -2-3-1
های این سازمان تبدیل شوده ها امروزه به یکی از ورورتگذاری در شهرداریهای سرمایهایجاد صندوخ

نای اسوپانیا توان بوه شوهرداری بارسولوگذاری در جهان، میهای سرمایهاست. با توجه به الگوی صندوخ
 گذاری است.های سرمایهدرصد از درآمدهای آن از محل صندوخ 33اشاره  رد  ه 

 

 شونده به سهامتبدیلي انتشار اوراق قرضه -2-3-2
هوا و موالی فعالیت اوراخ قروه یکی از ابزارهای مالی است  ه در ا ثر  شوورهای جهوان بورای توأمین

توان از منابعی دیگور هوم های دولتی میرود. عالوه بر دستگاهمی ها به  ارهای عمرانی شهرداریبرنامه
سواز، در های مسکنهای تولیدی و شر تها، مؤسسات و شر تبرای تأمین مالی استفاده  رد. شهرداری

ی متنوعی را با مزایوای گونواگون بسیاری از  شورها، تحت ووابط و نظارت عمومی دولت، اوراخ قروه
 شونده به سها  است.تبدیلی از انوا  اوراخ قروه، اوراخ  نند. یکصادر می
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 هاي شهردارياوراق قرضه -2-3-3
ها دو نوو  تضومین دارنود؛ ی شوهرداری نند. اوراخ قروهها منتشر و تضمین میاین اوراخ را شهرداری

اوراخ تضمین  امل و تضمین درآمدی. روشن است، ریسوا اوراخ قرووه بوا تضومین  لوی نسوبت بوه 
ی درآمدی بوه وووعیت موالی شوهرداری و درآمود ی درآمدی  متر است؛ زیرا ریسا اوراخ قروهقروه

حاصل از اجرای طرح یا عواید مالیاتی یا عوارض دریافتی  شهرداری منتشر ننده، بسوتگی دارد. هور چوه 
هوا و ریسوا آنبنودی آن اوراخ بواالتر تر باشود، ردهی اوراخ مسوتحکمموقعیت شهرداری منتشور ننده

ی یافته اوراخ بسیاری، برای عمران مناطق جدید و تأمین سرمایهتر خواهد بود. در  شورهای توسعهپایین
 یابد.ونقل شهری انتشار میی حملالمنفعه و خدمات شبکهی خدمات عا الز  برای ارائه

 

 انتشار اوراق مشارکت -2-3-4
انوداز وراخ مشوار ت ابوزاری بورای گوردآوری وجووه از پستوان گفت  ه ادر تعری  اوراخ مشار ت می

هایی معوین اسوت. درواقو  اوراخ مشوار ت شوکلی از اوراخ گذاران برای طرح یا طرح نندگان و سرمایه
قروه است  ه در چارچوب بانکداری غیر ربوی طراحی شوده اسوت )معاونوت قووانین مجلوس شوورای 

هوای ر یابد  ه ومانت دولت یوا بانوا مر وزی و حتوی بانا(. اگر اوراخ مشار تی انتشا1396اسالمی، 
ی بوانکی خواهود بوود )نجفوی، معتبر را داشته باشد، ریسا این اوراخ حدا ثر در سوطح ریسوا سوپرده

1385.) 

 

 ي شهرداريصندوق توسعه -2-3-5
نوان مؤسسواتی ع نند، ابتدا بوهها عمل میعنوان پشتیبان در تأمین اعتبار شهرداریها  ه بهاین صندوخ

ها متمر ز است، ها بر اعتبارات شهرداریهایی مالی  ه فعالیت آندولتی تشکیل شدند و سپس به واسطه
گذار در تأسیسوات زیربنوایی اعتبوار ها و سایر مؤسسوات سورمایهتبدیل شدند. این مؤسسات به شهرداری

ی ایون  نند. تأمین بودجوها عمل میهعنوان ابزاری سنتی برای ایجاد خود فایی شهرداریدهند و بهمی
ها ی شوهرداریدهنود. صوندوخ توسوعهالمللوی و داخلوی انجوا  میی بینها را بازارهای سرمایهصندوخ

ها ای دارند؛ با ایون تفواوت  وه ایون صوندوخی منطقههای توسعهعملکردی مشابه بانا جهانی و بانا
  نند.گذاری میتر سرمایه وچا هایدهند و در پروژهها وا  میاغلب به شهرداری

 

 ها و مؤسسات پولیاستقراض از بانک -2-3-6
منظور توانند بهها میها، ابزار مهمی برای تأمین مالی  ارآمد شهرها است. شهرداریاستقراض  شهرداری 

ویژه های شهری را از طریق استقراض بهجبران  مبود بودجه، مناب  موردنیاز برای اجرا و نگهداری پروژه
 (.1383استقراض بلندمدت تأمین نمایند )صفری، 
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 سایر درآمدها -2-4

 هاي مردمی و وقفهدایا و کمک -2-4-1
چندان دور بسیاری از تأسیسات نه یهای جهان اسال  است. در گذشتهترین زیرساختوق  یکی از عمده

دست مورد  ای در ایجاد آن احساس  نند بهها وظیفهزیر بنایی و روبنایی در شهرها بدون اینکه حکومت
وق  و هدایای مردمی را در ایجاد و احداو خردترین عناصور توان نقش شد. ازنظر  البدی میساخته می

شهر نظیر مسجد، مدرسه، حما  عموومی، روشونایی معوابر، بیمارسوتان، محول نگهوداری سوالمندان توا 
هوا و دیگور نیازهوای شوهری مشواهده نموود ها، پلترین فضاهای شهری مثل بازارچهگیری  النشکل

 (.1392)زیاری و همکاران، 
 

 واید حاصل از ثبتع -2-4-2

 عواید حاصل از صدور مجوزها -2-4-3

 عواید حاصل از امالک و مستغالت -2-4-4

 زیست و تخریب منابع طبیعیعوارض محیط -2-4-5
 ها به شرح  یل معرفی  رد:توان مناب  درآمد دیگری برای شهرداریهمچنین می

 ها شهری؛ها و رستورانال . مالیات بر هتل
 های شهری؛مالیات بر شر تب. 

 ج. مالیات بر معادن؛
 های تفریحی، باستانی و فرهنگی؛د. عوارض مکان

 ه. مالیات بر استفاده از فضای شهری.

 

 روش پژوهش -3
های  سب درآمد روش انتخاب فرایند و تحلیل محتوی به معطوف طرح  پژوهش، حی  از حاور پژوهش

یازی به متغیرها، از نو  توصیفی و تبیینی است. مدل پیشنهادی دستاز حی   ها وپایدار در شهرداری
 ند. تحلیل می مندنظا صورت را به هاهای  سب درآمد پایدار در شهرداریروش انتخاب فرایند و محتوا

 آورد.شده فراهم میهای معرفیبندی روش اررفته، ابزار مفیدی برای اولویتریاوی به چارچوب
تحلیول  اند. فراینودشودهمرتب معیارهوا مراتب سلسوله ساختاری درختی با توجه به در مدل مفاهیم

 نود؛ لویکن می متأثر را ترپایین سطح ساختار از این سطح است. هر استوار خطی اساس مراتبی برسلسله
 سوت؛ بودانا آن از ترپوایین سطح از سطح هر تأثیرناپذیری اصل اساس بر مراتبسلسله از اوزان برآورد

خطوی  مراتبسلسوله در شود؛ همچنینمی واق  آن مدنظر از ترپایین سطح از مستقل سطح، هر معنی  ه
در  گراف ینظریه رویکرد از شود. استفادهشامل نمی را بازخور و بوده طرفهیا یکدیگر بر سطوح تأثیرات



 1396پاییز  |  شماره هجدهم  |پنجم سال                          

128 

روابوط  و بازخوردهوا مودل و منجر شوده معیارها بین روابط اححای شدت به مراتبی،تحلیل سلسله فرایند
 (.142: 1385پذیرد )اصغرپور، می را ناپذیرانتقال

 شود. در موورد اسوتفاده ای تابخانه و میدانی روش از پژوهش هایداده آوریجم  برای همچنین

 ای استفادهنامهپرسش روش از پژوهش این در دارد. وجود متعددی هایروش نیز اطالعات ابزار گردآوری

 . ردنود مقایسه لیکرت طی  استفاده از با و دودوبه را پژوهش مدنظر معیارهای آن، خبرگان  ه طی شد
دهود، فوارا از است و به خبرگان امکان می آوری اطالعات از خبرگانای نیاز به جم برای چنین مقایسه

یار یا گزینه تمر وز  ننود؛ عوالوه بور ایون در ی دو معهرگونه نفو  و مزاحمت خارجی، فقط روی مقایسه
سنجد و به عوامل دیگر دهنده فقط دو عامل را نسبت به هم میدویی، به دلیل اینکه پاسخی دوبهمقایسه

گیری را آورد و فرآینود تحومیمتوجه ندارد، اطالعات ارزشمندی را برای مس له در حال بررسی فراهم می
ی جامعوه .های متخححان حاصل شودشده از طریق اجما  قضاوتآوریسازد. اطالعات جم منطقی می

 تحلیل فرایند یا اجرای اصول به توجه با تمامی مدیران شهرداری گرگان هستند. پژوهش حاور آماری

شود.  مراجعوه شهرداری گرگان از خبرگان در نفر 10 به موردنیاز آوری اطالعاتجم  برای مراتبی،سلسله
 مودل اسواس و معیارهوا شوهرداری گرگوان، روی خبرگان جمعی   سب توافق طرح، برای اول یمرحله

مودیران  ها، نظرآن بین و روابط معیارها به وزن دهی ی دو ، برایگرفت؛ در مرحله  ارگماری صورتبه
 نهوایی خبرگان مودل، پوژوهش جمعی  توافق مدنظر قرار گرفت؛ بدین ترتیب با  ما نشهرداری گرگا

 انجا  شد.

 

 (AHPمراتبی )فرآیند تحلیل سلسله -4
گیری و انتخاب است  ه برای تحمیم 1MADMهای( یکی از روشAHPمراتبی )فرآیند تحلیل سلسله

 نود، بوه  وار گیرنده تعیوین میهایی  ه تحمیمهای متعدد، با توجه به شاخدیا گزینه از میان گزینه
بوا فوراهم  AHPهای زوجی نهفته است. روش اساس مقایسه گیری بررود. اساس این روش تحمیممی

مراتب  تحمیم، عوامل زوج مقایسه شوونده شود. درخت سلسلهمراتب  تحمیم آغاز میآوردن درخت سلسله
های زوجوی دهد؛ سپس یا سری مقایسهگیری نشان میشده را برای تحمیمهای رقیب ارزیابیو گزینه

های های زوجی، وزن هور یوا از عوامول را در راسوتای گزینوهمقایسه ی اینگیرد  ه نتیجهصورت می
های زوجی را با های حاصل از مقایسهای ماتریسگونهبه AHPسازد؛ درنهایت منطق رقیب مشخد می
صوورت زیور اسوت سازد تا تحمیم بهینه حاصل شود. مراحول اجورای ایون تکنیوا بهیکدیگر تلفیق می

 (:1385)اصغرپور، 

هاي درآمد پایدار در شهرداري گرگاان بار بندي راهاول: شناسایی و رتبه يمرحله

 AHPاساس مدل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Multiple Attribute Decision Making. 
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پژوهش حاور ازنظر هدف، پژوهشی توصیفی پیمایشی و ازنظر نتیجه، پژوهشی  اربردی است  ه 
بنودی عوامول موؤثر بور شده در ایون پوژوهش بورای رتبهی مفاهیم ریاوی است. رویکرد استفادهبر پایه
( اسوت. در ایون AHPمراتبی )ای پایدار در شهرداری گرگان، با استفاده از رویکرد تحلیل سلسولهدرآمده

مراتب و پژوهش ابتدا برای درک  امل مفاهیم و استخراج عوامل مهم و مؤثر و تودوین و ایجواد سلسوله
تجو در ادبیات توافق بر سر آن، نظرات گروه پژوهش )مدیران و  ارشناسان( دریافت شد؛ این اقدا  با جس

ی اگیری گروهی انجا  شد. نظرات در مسو لهای و با استفاده از روش تحمیممووو  و مطالعات  تابخانه
 24های درآمد پایدار در شوهرداری گرگوان، در بندی شد  ه حاصل این مرحله است؛ درنتیجه روشجم 

 (.1)شکل  بندی شددسته عامل اصلی دسته 5عامل فرعی مهم و مؤثر و در قالب 
 

 ي وزن عوامل اصلی )سطح یک(ي دوم: محاسبهمرحله
گیرنده باید عناصر )شاخد یا گزینوه( هور ی تحمیم، تحمیممراتبی مس لهسازی  سلسلهبعد از مدل

هوا را دو، مقایسه و وزن آنصورت دوبهسطح را نسبت به عنحر مربوط به آن  ه در سطح باالتر است، به
طور عوددی اهمیوت یوا هایی انجا  شود  ه بوهماتریس  ار باید با استفاده از مجموعهمحاسبه  ند. این 

ها، ی تحمیم را بوا توجوه بوه شواخدها را نسبت به یکدیگر مقایسه و هر گزینهارجحیت نسبی شاخد
 اسوتفاده 1هوای جودول  ند. برای این منظوور معمووالً از مقیاسگیری میها اندازهنسبت به سایر گزینه

 شود.می
ی اهمیوت )وزن( نسوبی هریوا از عوامول اصولی، مطوابق بوا فرموت در گا  دو  برای محاسوبه

ای برای  سب نظر  ارشناسان تهیوه و توزیو  شود. نامهدو(، پرسشی دوبه)مقایسه AHPی نامهپرسش
بورای ی زوجی فرآینودی ی زوجی عوامل است. مقایسهنامه شامل یا ماتریس برای مقایسهاین پرسش

ی اهمیت ارجحیت یا درست نمایی دو عنحر نسبت به عنحر سطح باالتر اسوت. پوس از تکمیول مقایسه
صورت جداگانه بررسوی شود. سورانجا  نظورات افوراد بوا ها بهها نرخ ناسازگاری هریا از آننامهپرسش

 با یکدیگر تلفیق گردید. Expert Choice Teamافزار استفاده از نر 
 تموامیای های مقایسوهنامه را  ارشناسان مربوط تکمیل  ردند، بایستی جدولسشازاینکه پرپس

ترین روش بورای افراد را به یا نظر  واحد تبدیل  رد تا بر اساس آن تحمیم بهینه حاصل شود. مناسوب
ی )هندسوی( شودهاین  ار استفاده از میانگین هندسی است. اهمیت عوامل بر طبق  نتایج مواتریس تلفیق

هوا و عووارض نسوبی بوا ( بدین شرح است: عامل مالیات2ایسات زوجی گروهی در سطح یا )جدول مق
هوا بوا وزن نسوبی های بالعوض دولت و باز توزی  مالیاتی اول؛ عامل  مادر رتبه 452/0وزن نسبی 

ی سوو ؛ عامول دیگور در رتبوه 158/0ی دو ؛ عامل درآمدهای عملیواتی بوا وزن نسوبی در رتبه 238/0
 ی پنجم.در رتبه 050/0ی چهار ؛ عامل استقراض با وزن نسبی در رتبه 076/0درآمدها با وزن نسبی 
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 ها نسبت به همگذاري شاخص. ارزش1جدول 
 توویح jنسبت به  iووعیت مقایسه  ارزش ترجیحی

 اهمیت یکسانی دارد jنسبت به  iشاخد  اهمیت برابر )عد  ترجیح( 1

 تر است می مهم jنسبت به  iشاخد  ترمهمنسبتاً  3

 تر استمهم jنسبت به  iشاخد  ترمهم 5

 تر استخیلی مهم jنسبت به  iشاخد  ترخیلی مهم 7

 ترنهایت مهمبی 9
 ه طوریتر است بهالعاده مهمفوخ jنسبت به  iشاخد 

 پذیر نیستمقایسه

2،4،6،8  

 8دهد. مثالً های ترجیحی رانشان میارزش میانی بین ارزش
است؛ اما نه در حدی  ه اصالً با  iبرای  7بیانگر اهمیتی زیادتر از 
j پذیر نباشد.مقایسه 

 
 گروهی سطح یکي )هندسی( مقایسات زوجی شده. ماتریس تلفیق2جدول 

 معیار اصلی E D C B A اوزان رتبه

3 186/0 040/2 944/5 727/0 304/0 1 A 

1 452/0 800/6 274/6 769/1 1 283/3 B 

2 238/0 940/2 877/4 1 565/0 374/1 C 

5 050/0 687/0 1 205/0 159/0 168/0 D 

4 076/0 1 455/1 340/0 147/0 490/0 E 

I.R.: 0.02<0.1 

 
 ي مقایسات زوجی سطح یک. ماتریس بهنجار شده3جدول 

  E D C B A جم  سطری وزن رتبه

3 186/0 934/0 151/0 304/0 180/0 140/0 158/0 A 

1 452/0 243/2 505/0 321/0 438/0 460/0 520/0 B 

2 238/0 193/1 218/0 249/0 247/0 260/0 218/0 C 

5 050/0 253/0 051/0 051/0 051/0 073/0 027/0 D 

4 076/0 378/0 074/0 074/0 084/0 068/0 078/0 E 

 

های هر سطح ی وزن مؤلفهگیری گروهی، نوبت به محاسبهپس از بهنجار  ردن ماتریس تحمیم
شود. نتایج در ها محاسبه میرسد. در این مرحله با استفاده از روش میانگین سطری، وزن هریا از آنمی

 ارائه شده است. 3ستون وزن در جدول 
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 گیري گروهیي نرخ ناسازگاري ماتریس تصمیمي سوم: محاسبهمرحله
( .I.Rبرای اینکه بتوان به رتبه )اولویت( و وزن معیارها اعتماد  رد بایستی نرخ ناسازگاری )

 صورت زیر است:نرخ ناسازگاری به یماتریس مقایسات زوجی را محاسبه  رد. مراحل محاسبه

 1(WSVی بردار مجمو  وزنی )گا  اول: محاسبه
  نیم:( ورب میWهای نسبی )را در بردار وزن )2جدول  ( Dی زوجی ابتدا ماتریس مقایسه
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387/0

254/0

215/1

311/2

948/0

076/0

050/0

238/0

452/0

186/0

*

1455/1340/0147/0490/0

687/01205/0159/0168/0

940/2877/41565/0374/1

800/6274/6769/11283/3

040/2944/5727/0304/01

 

 
 (CV) ی بردار سازگاریمحاسبه گا  دو :

شوند. به بردار حاصل، بردار های نسبی تقسیم میبردار مجمو  وزنی بر بردار وزندر ادامه عناصر 
 شود.سازگاری گفته می
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089/5

079/5

104/5

113/5

123/5

076/0

050/0

238/0

452/0

185/0

387/0

254/0

215/1

311/2

948/0

 

maxی ماتریس مقایسات زوجی )ترین مقدار ویژهی بزرگگا  سو : محاسبه
) 

 
 

 

 
 (.I.Iی شاخد ناسازگاری )گا  چهار : محاسبه

 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. WSV=D×W 

WSV = 

CV= 

02/0
5

5101/5
.. =

−
=II

101/5
5

089/5079/5104/5113/5123/5
max =

++++
=
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 (.I.Rی نرخ ناسازگاری )گا  پنجم: محاسبه

 1/002/0
12/`1

02/0

...

..
.. ===

IRI

II
RI

 
 

. 1شود)شاخد ناسازگاری تحادفی( مقداری است  ه از جدول مربوط استخراج می .I.R.Iدر اینجا 
است؛ درنهایت نرخ ناسازگاری این ماتریس برابر  12/1برابر با  n=5این مقدار برای ماتریس با بعد 

(02/0=I.R. است و چون این مقدار  متر از )1/0(است 1/0..( RIبنابراین در مقایسات زوجی ، ،
 سازگاری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .R.I.I. (Saatey,1980) جدول شاخص تصادفی. 4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

51/1  45/1  41/1  32/1  24/1  12/1  9/0  58/0  0 0 I.R.I 
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 مراتب. درخت سلسله1شکل         

 هاي درآمد در شهرداري گرگانراه 

شناسایی 
و 

بندتیاولو
ی 
ی هاروش

درآمد 
پایدار در 
 شهرداری

درآمدهای 
 (A)عملیاتی 

 (1Aخدمات )فروش 
 

 (2Aاجاره و فروش اموال )
 

 (5A)درآمد ناشی از مشارکت 
 

 (4Aعواید ناشی از صدور پروانه )
 

 (3A)زباله و نصب فاضالب ی آورجمع
 

و  هااتیمال
 (Bعوارض )

 (1B)عوارض بر زمین شهری 

 (2Bمالیات شهروندی )

 (5B) مالیات خودرو
 

پالستیکی(  مالیات بر کربن )سوخت و مواد
(4B) 

 (3Bشهری ) افزودهارزشمالیات بر 

ی هاکمک
بالعوض 

دولت و باز 
توزیع 

 (1C) ی مشروط دولتهاکمک
 

 ی دولت به بودجه عمرانی شهریهاکمک

(2C) 

 (4C) شهری وکارکسب اتیمالبازتوزیع 
 

 (3Cی غیرمشروط دولت )هاکمک
 

 (D)استقراض 

 (1D)به سهام  لیتبدقابل اوراق مشارکتانتشار 
 

 (2Dانتشار اوراق مشارکت )
 

 (5Dی )مالسساتؤمو  هابانکاستقراض از 

 (4D)ی مشترک گذارهیسرماصندوق 

 (3D) یشهرصندوق توسعه 
 

درآمدها دیگر 
(E) 

 (1Eی مردمی و وقف )هاکمکهدایا و 
 

 (2E)عواید حاصل از ثبت 
 

 (5E)عوارض امالک و مستغالت 
 عوارض

 (4E) عواید حاصل از صدور مجوزها
 

ی عیطبمنابعوتخریب  ستیزطیمحعوارض
)3E) 
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 ي وزن عناصر سطح دو )اوزان محلی(محاسبه ي چهارم:مرحله
 ی وزن عوامل فرعی مؤثر در هر زیرگروه است  ه نتایج به شرح جداول  یل است:سومین قد  محاسبه

 
 ي زوجی عوامل فرعی درآمدهاي عملیاتی. ماتریس مقایسه4جدول 

 

ی اوزان عوامل فرعی درآمودهای عملیواتی، اهمیوت ایون عوامول بر طبق نتایج حاصل از محاسبه
ی اول؛ عامل در رتبه 556/0(: عامل عواید ناشی از صدور پروانه با وزن نسبی 4بدین شرح است )جدول 

ی دو ؛ عامل اجاره و فروش اموال شهرداری بوا وزن نسوبی در رتبه 176/0فروش خدمات با وزن نسبی 
ی چهوار ؛ عامول در رتبوه 100/0ی سو ؛ عامل درآمد ناشی از مشار ت بوا وزن نسوبی در رتبه 108/0
ی پنجم. نرخ ناسازگاری این ماتریس برابر در رتبه 060/0آوری زباله و نحب فاوالب با وزن نسبی جم 

(060/0 =.I.R است و چون این مقدار  متر از )1/0(است  1/0..( RI بنابراین در مقایسات زوجی ،
 این ماتریس، سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.
 

 ها و عوارضي زوجی عوامل فرعی مالیات. ماتریس مقایسه5جدول 

 ها و عوارضمالیات B5 B4 B3 B2 B1 اوزان رتبه

2 209/0 490/1 176/1 395/0 396/3 1 B1 
5 095/0 660/0 170/1 195/0 1 294/0 B2 

1 414/0 960/1 158/3 1 122/5 530/2 B3 

4 124/0 777/0 1 316/0 854/0 850/0 B4 
3 158/0 1 287/1 510/0 513/1 671/0 B5 

I.R.=0.03<0.1 

 
ها و عوارض به ترتیب اهمیت بدین شرح اسوت ی اوزان عوامل فرعی مالیاتنتایج حاصل از محاسبه

ی اول؛ عامول عووارض بور در رتبه 414/0افزوده شهری با وزن نسبی (: عامل مالیات بر ارزش5)جدول 
ی در رتبه 158/0ی دو ؛ عامل مالیات بر خودرو با وزن نسبی در رتبه 209/0زمین شهری با وزن نسبی 

 درآمدهای عملیاتی A5 A4 A3 A2 A1 وزن رتبه

2 176/0 732/1 194/0 726/2 795/2 1 A1 

3 108/0 880/0 176/0 505/3 1 357/0 A2 

5 060/0 794/0 149/0 1 285/0 366/0 A3 

1 556/0 441/4 1 700/6 676/5 154/5 A4 

4 100/0 1 225/0 258/1 136/1 577/0 A5 

I.R.=0.06<0.1 
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ی چهوار ؛ عامول در رتبوه 124/0سو ؛ عامل مالیات بر  ربن )سوخت و مواد پالستیکی( با وزن نسوبی 
( .I.R= 06/0ی پنجم. نرخ ناسازگاری این ماتریس برابر )در رتبه 095/0مالیات شهروندی با وزن نسبی 
)..1/0(است  1/0است و چون این مقدار  متر از  RIراین در مقایسوات زوجوی ایون مواتریس، ، بنواب

 سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.
 

 هاهاي بالعوض دولت و بازتوزیع مالیاتي زوجی عوامل فرعی کمک. ماتریس مقایسه6جدول 

 هاهای بالعوض دولت و بازتوزی  مالیات ما C4 C3 C2 C1 اوزان رتبه

4 127/0 328/0 823/0 425/0 1 C1 
2 358/0 290/1 244/2 1 352/2 C2 

3 137/0 281/0 1 445/0 214/1 C3 

1 377/0 1 553/3 775/0 042/3 C4 

I.R.=0.02<0.1 

 

هوا بوه های بالعوض دولت و باز توزی  مالیاتی اوزان عوامل فرعی  مانتایج حاصل از محاسبه
و ار شوهری بوا وزن نسوبی های  سبمالیات(: عامل باز توزی  6ترتیب اهمیت بدین شرح است )جدول 

ی در رتبه 358/0ی عمرانی شهری با وزن نسبی های دولت به بودجهی اول؛ عامل  مادر رتبه 377/0
های مشوروط ی سو ؛ عامل  مادر رتبه 137/0های غیر مشروط دولت با وزن نسبی دو ؛ عامل  ما

( اسوت و .I.R= 02/0ناسازگاری این مواتریس برابور )ی چهار . نرخ در رتبه 127/0دولت با وزن نسبی 

)..1/0(است  1/0چون این مقدار  متر از  RI بنابراین در مقایسات زوجی این ماتریس، سازگاری ،
 در قضاوت خبرگان وجود دارد.

 
 ي زوجی عوامل فرعی استقراض. ماتریس مقایسه7جدول 

 

 

 استقراض D5 D4 D3 D2 D1 اوزان رتبه

3 205/0 682/1 529/0 808/0 060/2 1 D1 
5 117/0 920/0 347/0 574/0 1 485/0 D2 

2 256/0 621/1 287/1 1 741/1 237/1 D3 

1 275/0 379/1 1 777/0 877/2 888/1 D4 

4 148/0 1 725/0 616/0 086/1 594/0 D5 

IR=0.02<0.1 
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فرعی استقراض به ترتیب اهمیت بدین شرح است )جدول ی اوزان عوامل نتایج حاصل از محاسبه
ی ی اول؛ عامل صندوخ توسعهدر رتبه 275/0گذاری مشترک با وزن نسبی (: عامل صندوخ سرمایه7

پذیر به سها  با وزن نسبی تبدیلی ی دو ؛ عامل انتشار اوراخ قروهدر رتبه 256/0شهری با وزن نسبی 
ی در رتبه 148/0ها و مؤسسات مالی با وزن نسبی تقراض از بانای سو ؛ عامل اسدر رتبه 205/0

ی پنجم اهمیت. نرخ ناسازگاری این در رتبه 117/0چهار ؛ عامل انتشار اوراخ مشار ت با وزن نسبی 

)..1/0(است  1/0( است و چون این مقدار  متر از .I.R= 02/0ماتریس برابر ) RI بنابراین در ،
 وجی این ماتریس، سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.مقایسات ز

 

 ي زوجی عوامل فرعی دیگر درآمدها. ماتریس مقایسه8جدول 

 
ی اوزان عوامل فرعی دیگر درآمدها به ترتیب اهمیوت بوه شورح زیور اسوت نتایج حاصل از محاسبه

عامل مجوزهوا بوا وزن نسوبی ی اول؛ در رتبه 327/0(: عامل امالک و مستغالت با وزن نسبی 8)جدول 
ی سوو ؛ عامول هودایا و در رتبوه 199/0ی دو ؛ عامل عواید حاصل از ثبت با وزن نسبی در رتبه 287/0
زیسوت و تخریوب ی چهار ؛ عامل عوارض محیطدر رتبه 094/0های مردمی و وق  با وزن نسبی  ما

( است .I.R= 02/0ی این ماتریس برابر )ی پنجم. نرخ ناسازگاردر رتبه 094/0مناب  طبیعی با وزن نسبی 

)..1/0(اسوت  1/0و چون این مقودار  متور از  RI ،بنوابراین در مقایسوات زوجوی ایون مواتریس ،
 سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.

 

 پنجم: وزن نهایی عناصر يمرحله
عناصر در وزن سورگروه خوود )عوامول ورب وزن محلی وزن نهایی عناصر هر گروه برابر است با حاصل

شوود )جودول های درآمد پایدار شهرداری گرگان، مشوخد میی هر یا از روشاصلی( و درنهایت رتبه
9.) 

 دیگر درآمدها E5 E4 E3 E2 E1 اوزان رتبه

4 094/0 237/0 324/0 168/1 529/0 1 E1 

3 199/0 460/0 648/0 266/3 1 888/1 E2 

5 093/0 396/0 379/0 1 306/0 856/0 E3 

2 287/0 027/1 1 634/2 543/1 083/3 E4 

1 327/0 1 973/0 519/2 173/2 216/4 E5 

I.R.=0.02<0.1 
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هاي درآمد پایدار شهرداري گرگان بر اساس روش تحلیل بندي روش. رتبه9جدول 

 AHPمراتبی سلسله

 عوامل اصلی وزن عوامل اصلی عوامل فرعی فرعیوزن محلی عوامل  وزن نهایی رتبه )اولویت(

10 032/0 176/0 A1 

186/0 A 

14 019/0 108/0 A2 

19 011/0 060/0 A3 

2 102/0 556/0 A4 

15 018/0 100/0 A5 

3 094/0 209/0 B1 

452/0 B 

8 042/0 095/0 B2 

1 187/0 414/0 B3 

7 056/0 124/0 B4 

6 071/0 158/0 B5 

11 030/0 127/0 C1 

238/0 C 
5 085/0 358/0 C2 

9 033/0 137/0 C3 

4 089/0 377/0 C4 

20 010/0 205/0 D1 

050/0 D 

22 005/0 117/0 D2 

18 012/0 256/0 D3 

17 013/0 275/0 D4 

21 007/0 148/0 D5 

23 003/0 094/0 E1 

076/0 E 

16 015/0 199/0 E2 

24 002/0 093/0 E3 

13 021/0 287/0 E4 

12 024/0 327/0 E5 

 

 



 1396پاییز  |  شماره هجدهم  |پنجم سال                          

138 

( اهمیت عوامل به ترتیب بودین شورح اسوت: 9ی اوزان )جدول بر اساس نتایج حاصل از محاسبه
ی اول؛ عامول عوایود ناشوی از صودور در رتبوه 187/0افزوده شهری با وزن نسبی عامل مالیات بر ارزش

ی سو ؛ در رتبه 094/0ی دو ؛ عوارض بر زمین شهری با وزن نسبی در رتبه 102/0نسبی پروانه با وزن 
ی های دولت به بودجهی چهار ؛  مادر رتبه 089/0و ار شهری با وزن نسبی ها  سبباز توزی  مالیات

ی بوهدر رت 071/0ی پنجم؛ مالیات بر خودرو بوا وزن نسوبی در رتبه 085/0عمرانی شهری با وزن نسبی 
ی هفوتم؛ مالیوات در رتبوه 056/0ششم؛ مالیات بر  وربن )سووخت و موواد پالسوتیکی( بوا وزن نسوبی 

در  033/0های غیر مشروط دولت با وزن نسوبی ی هشتم؛  مادر رتبه 042/0شهروندی با وزن نسبی 
نسوبی  های مشروط دولت با وزنی دهم؛  مادر رتبه 032/0ی نهم؛ فروش خدمات با وزن نسبی رتبه
ی دوازدهم؛ مجوزهوا بوا وزن در رتبه 024/0ی یازدهم؛ امالک و مستغالت با وزن نسبی در رتبه 030/0

ی در رتبوه 019/0ی سویزدهم؛ اجواره و فوروش امووال شوهرداری بوا وزن نسوبی در رتبه 021/0نسبی 
صل از ثبوت بوا وزن ی پانزدهم؛ عواید حادر رتبه 018/0چهاردهم؛ درآمد ناشی از مشار ت با وزن نسبی 

ی در رتبوه 013/0گذاری مشوترک بوا وزن نسوبی ی شوانزدهم؛ صوندوخ سورمایهدر رتبه 015/0نسبی 
آوری زبالوه و نحوب ی هجودهم؛ جمو در رتبوه 012/0ی شهری با وزن نسوبی هفدهم؛ صندوخ توسعه
به سها  با وزن نسوبی پذیر ی تبدیلی نوزدهم؛ انتشار اوراخ قروهدر رتبه 011/0فاوالب با وزن نسبی 

ی بیسوت و در رتبه 007/0ها و مؤسسات مالی با وزن نسبی ی بیستم؛ استقراض از بانادر رتبه 010/0
هوای مردموی و ی بیست و دو ؛ هودایا و  مادر رتبه 005/0یکم؛ انتشار اوراخ مشار ت با وزن نسبی 

یست و تخریب مناب  طبیعی بوا وزن زی بیست و سو ؛ عوارض محیطدر رتبه 003/0وق  با وزن نسبی 
 ی بیست و چهار .در رتبه 002/0نسبی 

 

 گیريبحث و نتیجه -5
ی مدیریت شهری، منوط بوه وجوود منواب  عنوان جزئی از زنجیرهها بهی خدمات شهرداریموفقیت ارائه

پایودار در شوهرداری هوای درآمود بنودی روشدرآمد پایدار است. پژوهش حاور باهدف شناسوایی و رتبه
ی اول پس از گویی به سؤاالت پژوهش، چندین مرحله طی شد. در مرحلهگرگان انجا  گرفت. برای پاسخ

های  سوب درآمود ها، راهای و در نظر گرفتن عوامل  لیدی مرتبط با ساختار شهرداریمطالعات  تابخانه
ی دو  با توجه به عوامول فرعوی د؛ در مرحلهنامه از دید تیم تحمیم، شناسایی شی پرسشوسیلهپایدار به

هایی  ه بر اساس مقایسات زوجی بنانهاده شده بود، نامهی پرسشوسیلهی قبل، بهآمده در مرحلهدستبه
وزن عوامل  لیدی و عوامل فرعی  آنان شناسایی شد. بورای ایون منظوور بوا اسوتفاده از فرآینود تحلیول 

ی وزن نسوبی و وزن های زوجوی، محاسوبهمراتب، مقایسوهلسله( مراحل ساخت سAHPمراتبی )سلسله
 ها طی شد.نهایی روش

ها و هایی از قبیل مالیاتهای موفق جهان، روشبر اساس رویکردهای پژوهشی در ایران و شهرداری
ها، درآمدهای عملیاتی، استقراض و دیگر درآمودها های بالعوض دولت و بازتوزی  مالیاتعوارض،  ما

ها و عوارض دهد، مالیاتدستیابی به درآمدهای پایدار شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاور نشان میبرای 
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ی ی دو ، درآمودهای عملیواتی در رتبوهها در رتبههای بالعوض و بازتوزی  مالیاتی اول،  مادر رتبه
 درآمد پایدار هستند؛ هایی پنجم  اولویت روشی چهار  و استقراض در رتبهسو ، دیگر درآمدها در رتبه

ی اول، عواید ناشی از صودور پروانوه در شهری در رتبه افزودههای مالیات بر ارزشهمچنین روش
ی و ار شوهری در رتبوههوا  سوبی سو ، باز توزی  مالیاتی دو ، عوارض بر زمین شهری در رتبهرتبه

ی ششوم، مالیات بر خودرو در رتبه ی پنجم،ی عمرانی شهری در رتبههای دولت به بودجهچهار ،  ما
ی هشوتم، ی هفوتم، مالیوات شوهروندی در رتبوهمالیات بر  ربن )سووخت و موواد پالسوتیکی( در رتبوه

های مشروط دولوت در ی دهم،  مای نهم، فروش خدمات در رتبههای غیرمشروط دولت در رتبه ما
ی سیزدهم، اجاره و فروش اموال ها در رتبهی دوازدهم، مجوزی یازدهم، امالک و مستغالت در رتبهرتبه

ی ی پانزدهم، عواید حاصل از ثبت در رتبهی چهاردهم، درآمد ناشی از مشار ت در رتبهشهرداری در رتبه
ی هجدهم، ی شهری در رتبهی هفدهم، صندوخ توسعهگذاری مشترک در رتبهشانزدهم، صندوخ سرمایه

ی پذیر به سها  در رتبوهتبدیلی ی نوزدهم، انتشار اوراخ قروههآوری زباله و نحب فاوالب در رتبجم 
ی ی بیست و یکم، انتشوار اوراخ مشوار ت در رتبوهمالی در رتبه ها و مؤسساتبیستم، استقراض از بانا

زیست و تخریب ی بیست و سو  و عوارض محیطهای مردمی و وق  در رتبهبیست و دو ، هدایا و  ما
 ی بیست و چهار  اهمیت قرار دارند.رتبه مناب  طبیعی در

 

 پیشنهادها -6
 شود:های زیر مطرح میمطابق با نتایج پژوهش پیشنهاد

ها و عوارض و برطرف  ردن مشکالت و  مبودها در آمیز نظا  دریافت مالیاتاستقرار موفقیت -1
 این زمینه؛
 رسانی شهری؛خدماتهای سازی برای مشار ت دولت در طرحزمینه -2
ها و یا با مشار ت دولت بر اسواس نیواز هور گذاری بین شهرداریهای سرمایهتشکیل صندوخ -3

های عمرانی و نوسازی شهری با نرخ سوودی منظور اجرای طرحی الز  بهشهرداری برای تأمین سرمایه
 ها؛ متر از نرخ سود بانا

رسانی شوهری. در بیشوتر شوهرهای های خدماتروژهمالی پانتشار اوراخ مشار ت برای تأمین  -4
های خود را با استفاده از های عمرانی و پروژهها مناب  مالی الز  برای اجرای طرحبزرگ جهان شهرداری
گذاری مشوترک، انتشوار اوراخ قرووه و یوا از گذاری، صوندوخ سورمایههای سرمایهاستقراض از صندوخ

 نند؛ بدین ترتیب نظا  پرداخت شهرداری از نقدی به تعهودی تغییور ها و مؤسسات مالی تأمین میبانا
وفر  ها و عوارض دریافتی و سوایر درآمودهای پایودار خوود اصولها با استفاده از مالیات رده و شهرداری
 پردازند؛اقساط خود را می

ها بورای و ار و مسکونی. شوهرداریهای برتر برای واحدهای  سببرندسازی و ایجاد موقعیت -5
و ار و واحودهای ای جوام  از واحودهای  سوبها و عوارض نیازمند شوبکهتحقق درآمد حاصل از مالیات

 نند. برندسازی در این زمینه باع  رونوق شوهر و مسکونی هستند  ه خدمات  اری و سکونتی ارائه می
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ل از صودور وساز شود؛ لذا ومن افزایش سطح خدمات شهری، امکوان  سوب عوایود حاصوبهبود ساخت
 یابد؛پروانه افزایش می

ریزی در خحوص  سب درآمد از محول عووارض بور اموالک و مسوتغالت لزو  توجه و برنامه -6
زیست و تخریب مناب  طبیعی و هدایای مردموی بوه شهری، مالیات خودرو، انوا  مجوزها، عوارض محیط

 شهرداری؛
 ملوی مقیاس در دانشگاه و صنعت خبرگان نظرات از استفاده با مفهومی، مدل شودمی پیشنهاد -7

 شود. داده توسعه

 

 هاي پژوهشمحدودیت -7
هایی است. با توجه به آنکه در این پژوهش از ها، پژوهش حاور نیز دارای محدودیتهمانند سایر پژوهش

تووان شده را میاستفاده ریاوی ( استفاده شده است؛ لذا رویکردAHPمراتبی )روش فرآیند تحلیل سلسله
 برای انجا  تحلیل استفاده  رد. های ریاوییا از سایر روش فازی  رد و

 

 منابع
شوهری،  ی. سومین هموایش مالیوهتأمین مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری(. 1389آئینی، محمد )
 تهران.

ها و تأثیر آن بر بررسی مسائل و مشکالت مدیریت پار ینگ(. 1386زهرا و حسینی، ا ر  )احمدی، سیده 
 سازان پویای سعادت، مشهد.شر ت پژوهشی فرهنگی اندیشه ترافیا شهر مشهد.

ها بور قیموت مسوکن: مطالعوه تحلیل تأثیر عوارض شهرداری(. 1387اهلل و توسلی، ناهید )ا بری، نعمت
 5های اقتحوادی، ی بررسوینامهفحول شهر اصفهان )یا رهیافت اقتحادسنجی فضایی(. موردی

 .64-47(، صد 1)
چوا  چهوار ، انتشوارات . (MCDM)گیری چنود معیواره ت ووری تحومیم(. 1385اصغرپور، محمدجواد )
 دانشگاه تهران.

. محوورف بنووزینهووای سووبز بووا تأ یوود بوور مالیات(. 1386رشووتی، نارسوویس )پژویووان، جمشووید و امووین 
 .44 -15(، صد 1) 7ی اقتحادی، نامهپژوهش

. های جنووب آسویاترین منب  درآمد شوهرداریمالیات بر دارایی، مهم(. 1380جمشیدزاده زیازی، ابراهیم )
 .24-12(، صد 31) 3ها، ی شهرداریمجله

ی مکانیزاسیون مالیات سنجامکان(. 1388روا )ایوری، علیرخنه، زهرا؛ عموری، مهدی و شریعتی خالقی 
 .دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی، تهران بر درآمد امالک و حق واگذاری محل.
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های راهکارهای نووین افوزایش درآمودهای پایودار و  واهش هزینوه(. 1393شامیر،   )دادجو، ر و ایمانی
ی و  نفورانس ملوی شهرسوازی، مودیریت شوهر شهرداری بجنوورد. ها، نمونه مورد یاشهرداری

 ی پایدار، تهران.توسعه

ی . چکیوده هموایش مالیوه وارایی بخشوی نظوا  تشوخید و وصوول درآمود(. 1387رزازیان، محسن )
 ، انتشارات شهرداری تهران، معاونت مالی و اداری، تهران.«مشکالت و راهکارها»ها شهرداری
برآورد ظرفیت مالیاتی برخوی از اجوزای بررسی سیستم مالیات بر ثروت در ایران و (. 1378زمانی، احمد )

 .66-39، صد 11های اقتحادی، ها و سیاست. پژوهشآن
مطالعه و شناخت مناب  موالی و ارائوه راهکارهوایی (. 1392زیاری، ک؛ مهدی،   و مهدیان بهنمیری،   )
ی نامهها؛ مووردپژوهش؛ شوهرداری شوهر مهابواد. دوفحولبرای بهبود پایداری درآمود شوهرداری

 .124-107(، صد 31) 11دیریت شهری، م
منظور توسوعه پایودار تأمین مالی پایدار شهر، چگوونگی توأمین موالی بوه(. 1390ای، ا و ماجد، و )شرزه

 .315-299)بهار و تابستان(، صد  9، ی مدیریت شهرینامهدوفحل. شهری

ی بانا و اقتحواد، . مجلههاآنمحیطی و معیارهایی برای استفاده از های زیستمالیات(. 1388  ) شکوه،
 .64-59، صد 100

. مجموعوه شوهرهای ایوران الن ها درشوهرداری ساختار و تر یب درآمدی(. 1383) صفری، عبدالحمید
ی هنور و )مدیریت شهری(، انتشارات دانشوکده مقاالت همایش مسائل شهرسازی ایران، جلد دو 

 معماری دانشگاه شیراز، شیراز.
 3ها، ی شوهرداری. مجلههای مدیریت شهری در ایرانچالش(. 1380و معحو ، جالل ) آبادی، جوادعلی

 .7-1(، صد 35)
 .های  شورطرح درآمد پایدار شهرداری(. 1396معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی )

ریزی و توسوعه، . معاونوت برناموههاهای تأمین مناب  درآمدی شهرداری(. شیوه1381مقد ، حسین )معزی
 های  شور، تهران.انتشارات سازمان شهرداری

ها، نمونوه مووردی: شوهر تحلیلوی بور درآمودهای پایودار شوهرداری(. 1390مالئی، ا و عظیمی، آ )فرجی
 .72-59)زمستان(، صد  12ی اقتحاد شهر، نامه. فحلزهرابوئین

تشوارات دانشوگاه فردوسوی . انزیسوتگذاری محیطای بر ارزشمقدمه(. 1387قربانی،  ؛ فیروز زار ،   )
 مشهد، مشهد.

ی  ارشناسوی نامه. پایانبررسی فرآیند تأمین مالی از طریق انتشار اوراخ صکوک(. 1385نجفی، مهدی )
 ی معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه اما  صادخ، تهران.ارشد دانشکده

ک؛ منب  مناسوب بورای توأمین مالیات بر امال(. 1390نحر اصفهانی، روا؛ شهیدی، آمنه و مؤمنی، الها  )
ی بهار و تابستان، صود ی مدیریت شهری، شمارهنامهفحل مالی بخش عمومی شهری در ایران.

183-201. 
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