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چکيده
منابع مالی پايدار و مستمر ،يکی از مهمترين عوامل در اداره مسائل روزافزون شهرها و خدماترسانی کـارا بـه شـهروندان
است .بااين حال وضعيت تاريخی منابع درآمدی شهرداریها در ايران نشان میدهد که ترکيب منابع در طول زمان روند باثبـاتی
نداشته و شهرداریها در جهت پايدارسازی منابع عملکرد مناسبی نداشتهاند .لذا هدف پـژوهش حاضـر ارائـه الگـوی مناسـب
تأمينمالی برای شهرداری ايالم با استفاده از رويکرد  MCDMاسـت کـه عـالوه بـر پايـداری درآمـدها ،معيارهـای عـدالت،
شفافيت ،کارايی ،کفايت و عملياتی بودن را نيز مورد ارزيابی قرار دهد .بهمنظـور تجزيـه وتحليـل اطالعـات بـرای رسـيدن بـه
اهداف تحقيق از روش AHPو تکميل پرسشنامه توسط  21نفـر از کارشناسـان امـور مـالی و بـرای اسـتخراج وزن ضـرايب
معيارها و گزينهها از نرمافزار  Expert Choiceاستفادهشده است .نتايج پژوهش بيانگر آن است که عـوارض بـر آالينـدگی،
عوارض بر ارزشافزوده و عوارض بر کسبوپيشه فعاالن اقتصادی ،به ترتيب مهمترين اولويتهای سياستگذاری در زمينـهی
بهينهسازی منابع مالی و درآمدی شهرداری ايالم به شمار میروند.
واژههاي کليدي :شهرداری ،الگوی تأمين مالی مناسب ،درآمد پايدارAHP،MCDM،
طبقهبندي موضوعیR 51 ، H 27 ،C02 :
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 -0مقدمه

برای شهرداری ايالم و روش  1AHPتوضيح داده شده
و درنهايت بخـش آخـر بـه تلخـيص و نتيجـهگيـری

 -0-0بيان مسئله
گسترش شهرنشينی و مسائل و مشـکالت خـاص
زندگی شهری به همراه افزايش تقاضا بـرای خـدمات
شهر ،بيش از پـيش ضـرورت توجـه همـهجانبـه بـه
ارتقای مـديريت شـهری و بهبـود ارائـه خـدمات بـه
شهروندان را نمايان مـیسـازد .امـروزه شـهرداریهـا
به عنوان يکی از دولتهای محلی وظايف گسـتردهای
در جهت اداره امور و خدمات شهری بر عهده دارنـد.
ازجمله مشکالت شهرداریها درتأمينمالی پروژهها و
انجام وظايف ذاتی خود ،کمبود منابع درآمدی مناسب
است .يکـی از راههـای کسـب درآمـد شـهرداریهـا
دريافت عوارض از شهروندان اسـت .اخـذ عـوارض
نيازمند برنامهريزیهـايی اسـت کـه اثـرات منفـی بـر
سيستم اقتصادی و شهری را به حـداقل برسـاند و بـه
توسعه پايدار شهری لطمه نزند .لذا پايدارسازی منـابع
درآمدی در شهرداریها از اهميـت بـااليی برخـوردار
است که بررسی آن و شناسايی الگوی مناسـب تـأمين
مالی مسئله اصلی پـژوهش حاضـر اسـت .بـه همـين
منظور در اين مقاله سعی شـده اسـت تـا بـه بررسـی
وضـعيت پايـداری درآمـدها و ارائـه الگـوی مناسـب
تأمين مالی با استفاده از معيارهای عـدالت ،شـفافيت،
کــارايی ،پايــداری ،کفايــت و عمليــاتی بــودن بــرای
شهرداری ايالم پرداخته شود .اين پژوهش در  1بخش
کلی تنظيمشده است که پس از طرح مقـدمات ،مبـانی
نظری پژوهش ارائه شده و به ارزيـابی کلـی پايـداری
درآمــدهای شــهرداری ايــالم طــی دوره  13تــا 33
پرداخته شده است .در ادامه الگوی مناسب تأمين مالی

پژوهش اختصاصيافته است.
 -5- 0پيشينه پژوهش
در ايــن بخــش بــه ذکــر برخــی از مطالعــاتی کــه
به نوعی به اين پژوهش مرتبطاند ،به ترتيب مطالعـات
داخلی به خارجی پرداخته میشود.
قربانی و عظيمی ( )1331در بررسـی خـود بـه ارائـه
الگوی مطلوب تأمين مالی برای شـهرداری مشـهد بـا
اســتفاده از معيارهــای عــدالت ،کــارايی ،شــفافيت،
استقالل محلی ،صرفهجويی ،کفايـت ،پايـداری ،عـدم
جابجايی پايه مالياتی و عملياتی بـودن در سـه سـطح
کالن ،ميانی و محلی پرداختهانـد .نتـايج ايـن بررسـی
نشان مـیدهـد کـه عـوارض نوسـازی ،عـوارض بـر
ساختمان و اراضی ،عوارض بر ارزش افـزوده و بهـای
خدمات شهری ،بـه ترتيـب مهـمتـرين اولويـتهـای
سياســتگــذاری درزمينــهی پايدارســازی درآمــدهای
شهرداری به شمار میروند.
اصغر جهانیبهنميری و روحاهلل جهـانی بهنميـری
( )1331در بررسی خود به ارزيـابی و اولويـتبنـدی
ابزارهای تأمينمالی پروژههای شهری با استفاده از فن
سلسلهمراتبی فازی و مقايسـه ابزارهـای تـأمين مـالی
داخلی کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمـدت و ابزارهـای
تأمين مالی خارجی پرداختهانـد .نتـايج بررسـی آنهـا
بيان میدارد که شهرداریها بايد تمرکز خود را بـرای
تــأمينمــالی پــروژه روی ابزارهــای خــارجی متمرکــز
نمايند تا بتوانند پروژههای خود را به نتيجه برسانند.
قنبری ( )1331راهکارهای توانمندسـازی افـزايش
درآمد شـهرداریهـا در شـهرهای کوچـک را مـورد
. Analytic Hierarchy Process
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مطالعه قـرار داده اسـت .نتـايج بررسـی حـاکی از آن

های دولتی درصد خيلی کمی را تشکيل میدهد

است که شهرداری بـه عنـوان يـک نهـاد عمـومی کـه

درحالیکه درصد فراوانی از درآمدهای شهرداریهای

مسئوليت مديريت و اداره شهرها را بر عهـده دارد در

آمريکا از منبع کمکهای دولتی است.

جهت تأمين منابع مالی خود بايد سعی در کـم کـردن
اتکای خود به درآمدهای ناپايـدار نمـوده و از طريـق
افزايش سهم درآمدهای پايدار در منابع درآمدی خـود
به ارائه کاالها و خدمات مورد نياز شهروندان مبادرت
ورزد.

در ميان بخشهای مختلف مديريت شهری ،تأمين
منابع مالی و درآمـدی شـهرداریهـا اهميـت ويـژهای
دارد؛ زيرا از يکسو کسب درآمد شـهرداریهـا تـأثير
عمــدهای در ارائــه خــدمات بــه شــهروندان دارد و از

هادی زنور ( )1311معيارهای عدالت ،کارايی ،قابليت

سوی ديگر فقدان درآمد کافی نهتنها سبب عدم ايجـاد

مشاهده ،استقالل محلی ،صرفهجويی ،کفايت درآمـد،

خدمات ضروری در شهر میشود ،بلکه اساساً تمـامی

ثبات درآمد و عدم جابجايی را اصول الزمه برای يک

برنامــههــای شــهری را بــا مشــکل مواجــه مــینمايــد

ماليات محلی مناسب میداند.
بيبر ،گور ،ريچ و ژانگ )2113( 1در بررسی خـود بـه
ارزيــابی وضــعيت تــأمين مــالی در شــهرداریهــای
ايــاالتمتحــده پرداختــهانــد .آنهــا معتقدنــد کــه اوالً
شاخصهايی برای اندازهگيری کيفيت ابزار تأمينمـالی
توسـط شــهرداریهـا ارائــه نشـده اســت و ابزارهــای
تأمينمالی شهرداریها بايـد مـورد ارزيـابی مجـدد و
کيفيت اين ابزارها مورد بررسی قرار گيرد .ثانيا تـأمين
سرمايهای که از طريق بدهیها انجـام مـیگيـرد بايـد
مورد بازبينی قرار گيرد که معموالً مقـدار آن بيشـتر از
مقداری است که شهرداریها اعالم میکنند.
سوليوان )2113( 2معتقد است ترکيب بهينه منابع مالی
شهرداریها مجموعهای از فروش کاال و خدمات
شهری ،انواع ماليات و عوارض و کمکهای مالی
دولت مرکزی را شامل میشود .وی با مقايسه بين
شهرداری تهران و شهرداریهای آمريکا دريافت که
بيشترين منبع درآمدی شهرداری تهران ناشی از بخش
زمين و ساختمان يعنی فروش تراکم است و کمک-
. Baber & Gore & Rich & Zhang
. O, Sollivan
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(جمشيد زاده.)1312،
از طرفی حرکت شـهرداریهـا بـه سـمت اسـتفاده از
درآمد حاصل از فـروش تـراکم و تکيـه بـر عـوارض
ساختوساز اراضی ،منابع درآمدی شهرداریها را بـه
سمت عدم تعادل و عـدم پايـداری در بودجـه سـوق
داده است .بدين ترتيب که رونق ساختوساز موجب
افزايش درآمد شـهرداریهـا و رکـود سـاختوسـاز،
کاهش درآمدها را سبب میشود .امـروزه بـيش از 31
درصد منابع مـالی شـهرداریهـا از محـل درآمـدهای
محلــی درون شــهرها تــأمين مــیشــود و وابســتگی
شهرداریها به کمکهای بالعوض دولتـی کمتـر از 1
درصد است (لطيفی.)1311 ،
پس از خودکفايی مالی شهرداریها از سـال  1362بـه
بعد ،امروزه عالوه بر ناکامی منابع درآمـدی ،آنهـا بـا
مسئلهای به نام پايداری منابع مالی و درآمـدی مواجـه
هستند .بـدين معنـی کـه درآمـدهای شـهرداریهـا از
بخشهايی فراهم میشـوند کـه در درازمـدت اثـرات
سوء زيادی بر بخـشهـای مختلـف زنـدگی شـهری
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داشته و بـه عمليـات و فعاليـتهـای جديـد اقتصـاد
شهری وابسته است (زنگنه.)1332 ،
درآمد پايدار که در حال حاضر بخـش انـدکی از کـل
منابع درآمدی شهرداریها را تشکيل میدهد ،درآمدی
است که از منابعی و بهگونهای کسب شود که حقـوق

جدول ( .)1گزينهها و معيارهای تحقيق
گزينهها

معيارها

عوارض بر آاليندگی

عدالت

عوارض بر ارزشافزوده و ماليات

شفافيت

بر ارزشافزوده
عوارض کسب و پيشه بر فعاالن

کارايی

آيندگان پايمـال نشـود (تـداوم پـذير باشـد) ،کيفيـت

اقتصادی در شهر

زندگی کاهش نيابد (به سـالمت شـهری خدشـه وارد

عوارض ساليانه خودرو

پايداری

نکند) و منابع حياتی برای نسلهای آتی از بـين نـرود

عوارض نوسازی

کفايت

عوارض اخذشده از ساختوساز

عملياتی بودن

(مطلوب باشد) (دانشجعفری و همکاران.)1332 ،
يک نگاه کلـی از وضـعيت تـاريخی منـابع درآمـدی
شهرداریها در ايران نشان میدهد که ترکيب منابع در
طول زمان رونـد باثبـاتی نداشـته و هرکـدام از منـابع
درآمدی در حال تغيير بـوده اسـت (هاشـمی.)1312 ،
لذا ارائـه الگـويی مناسـب بـرای افـزايش درآمـدهای
پايدار در منابع تأمين مالی شهرداریها ضروری است.
الگوی تأمين مـالی مناسـب الگـويی اسـت کـه دارای

مأخذ :يافتههای پژوهش

شايانذکر است شهرداریها برای تأمين منـابع مـالی و
درآمدی خود از ساير منابع نيز درآمدهايی کسب می-
کننـد امـا ازآنجـايیکـه از خاصـيت اسـتمرار پـذيری
برخوردار نيستند ،نمیتوان به اين منابع اتکا داشـت و
در برنامهريزیها وارد کرد.
 -ارزيابی پايداري درآمدهاي شهرداري ايالم

معيارهای عدالت ،شفافيت ،پايداری ،کارايی و کفايت

شهرداری ايالم مانند هر سـازمان و نهـاد ديگـری

باشد (اکبری .)1313 ،همچنين بـا توجـه بـه شـرايط

جهت انجام وظايف محوله و پوشش هزينههای خـود

مديريت شهری در ايـران الزم اسـت الگـوی موجـود

نيازمند منابع مالی و درآمـدی اسـت .بخشـی از ايـن

امکانپذير نيز باشد تا بتواند در شرايط موجود اقتصاد

درآمدها از طريق اخذ عوارض به دسـت مـیآيـد .در

ايران مورداستفاده قرار گيـرد ،درنتيجـه عمليـاتی نيـز

اين بخـش از پـژوهش بـهطـور اجمـالی بـه ارزيـابی

باشد؛ به ايـن معنـی کـه حـداقل دارای چنـد صـفت

پايداری درآمدهای شهرداری ايالم پرداختـه شـده کـه

الگوی مناسب بوده و با توجـه بـه شـرايط اقتصـادی

نشــاندهنــده عملکــرد ضــعيف شــهرداری ايــالم در

حاکم بر مديريت شهری در ايران امکانپذير باشد.

پايدارسازی منابع بـوده و پـيش زمينـه ای بـرای ارائـه

پژوهش حاضر  6معيار مذکور را بهعنـوان معيارهـای

الگوی مناسب تأمين مالی در بخشهـای آتـی اسـت.

اصلی جهت ارزيابی الگوی مناسب تأمين مـالی بـرای

ازاينرو در جدول( )2به ارائه سهم هـر کـدام از زيـر

شهرداری ايالم مدنظر قرار داده اسـت .در جـدول()1

کدهای درآمدی از کـل درآمـدهای شـهرداری ايـالم

معيارهای و گزينههای پژوهش ارائهشده است.

پرداختهشده و سهم هرکدام از اين زيرکدها به تفکيک
مشخص شده است.
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جدول ( .)2بررسی پايداری منابع درآمدی شهرداری ايالم و سهم از کل درآمد هرسال طی دوره ( 1333-1313به
درصد)
رديف درآمدی

سهم درآمد از درآمد کل شهرداری (درصد)
1313

1331

1331

1332

1333

وضعيت

درآمدهای مستمر وصولی توسط ساير مؤسسات

2/3

11/1

11/3

21/1

23

پايدار

عوارض بر ساختمانها و اراضی

21/3

22/1

23

21

21/1

ناپايدار

عوارض بر ارتباطات و حملونقل

2/2

2

1/1

1/6

1

پايدار

عوارض بر پروانه کسب ،فروش خدمات

1/3

1

1/1

1/1

1/1

پايدار

1/1

3/1

1

3/1

3

سهميه از عوارض وصولی متمرکز

23

2/1

1

1

11/3

ناپايدار

درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری

11/1

11/2

6/1

1

1

ناپايدار

درآمد تأسيسات شهرداری

1/1

1/1

1/1

1/1

1/3

پايدار

درآمد حاصل از اموال شهرداری

1/1

1

1/1

1/3

1/3

ناپايدار

کمکهای اعطايی دولت و سازمانهای دولتی

2/3

11/1

1/1

13/1

1

ناپايدار

16/1

22

21

13/1

22/1

ناپايدار

فروش اموال شهرداری

3/1

2

1/1

1/1

1/1

ناپايدار

جمع درآمدهای پايدار

01/0

54/5

54/3

50/0

51/4

جمع درآمدهای ناپايدار

30/0

11/3

11/1

11/0

15/6

جمع کل

011

011

011

011

011

درآمدهای اختصاصی وصولی توسط شهرداری و
ساير سازمانها

اموال و دارايیهايی که بهطور اتفاقی به شهرداری
تعلق میگيرند

ناپايدار
پايدار

مأخذ :مديريت امور درآمدی شهرداری ايالم و محاسبات پژوهش

در جــدول( )2درآمــدهای اختصاصــی وصــولی

و ساير زيرکـدهای ايـن بخـش پايـدار اسـت .در

توســط شــهرداری و ســاير ســازمانهــا شــامل

نمودار زير سهم درآمدهای پايدار و ناپايدار از کل

درآمدهای پايدار و ناپايدار آمده است بهطوریکـه

درآمدهای شهرداری ايالم نشان دادهشده است.

عوارض حذف پارکينگ يک منبع درآمدی ناپايدار
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نمودار ( .)1وضعيت پايداری درآمدهای شهرداری ايالم طی دوره پنجساله (به درصد)
مأخذ :محاسبات پژوهش

جــدول( )2و نمــودار( )1حــاکی از ســهم بــاالی

سرشماری سال  1331اين شهر دارای جمعيت شهری

درآمدهای ناپايدار در منابع درآمدی شـهرداری ايـالم

بالغ بر  112هزار نفر است.

است .علیرغم کاهش درآمدهای ناپايـدار نسـبت بـه

اين پژوهش با توجه به نحوه گـردآوری اطالعـات و

ابتـدای دوره امـا همچنـان سـهم درآمـدهای ناپايـدار

دادهها ،توصيفی -تحليلی است و جهـت جمـعآوری

بهشدت باال و در طی کـل دوره بـاالتر از  11درصـد

اطالعات موردنياز برای تدوين پيشينه تحقيق و مبـانی

است کـه نيازمنـد برنامـهريـزی جـدی شـهرداری در

نظـری و تعــاريف و مفــاهيم آن از روش کتابخانــهای

جهت افزايش منابع درآمدی پايدار است.

اسـتفادهشــده اســت و در جهـت بررســی و شــناخت

 -5روش پژوهش

درآمدها و ارزيابی پايداری آنهـا از روش اسـنادی و
ميدانی استفادهشـده و صـورتهـای مـالی شـهرداری

قلمرو مکـانی ايـن پـژوهش شـهر ايـالم تحـت

ايالم برای دوره موردنظر گردآوری شده اسـت .ابـزار

پوشش شهرداریهای مناطق دوگانه است .شهر ايـالم

مطالعــاتی پــژوهش در ابتــدا کتــب و مجــالت معتبــر

از نظر موقعيت جغرافيايی در  16درجـه و  26دقيقـه

مرتبط ،پاياننامهها و سـالنامههـای آمـاری شـهرداری

طول شرقی و  32درجـه و  31دقيقـه عـرض شـمالی

ايـــالم و  ...اســـت و ســـپس محاســـبات آمـــاری و

واقع شده است و از نظر موقعيت در مغرب ايران قرار

تجزيــهوتحليــل دادههــا بــا اســتفاده از روشهــای

دارد .ارتفاع اين شهر از سطح دريا  1363متـر اسـت.

کامپيوتری و دستی انجام شده است .ساير روشهـای

اين شهر در درّهای کوهستانی و در شـمال شـرقی بـه

جمــعآوری اطالعــات در ايــن پــژوهش مراجعــه بــه

مساحت  21کيلومترمربع در دامنهی جنـوبی کبيرکـوه

شــهرداری ايــالم و گــردآوری ســالنامههــای آمــاری

از سلســله جبــال زاگــرس واقــعشــده اســت .طبــق

شهرداری و بررسی عملکرد ،آمار و سوابق شـهرداری

مدلسازی معيارهای مطلوب در تأمين مالی شهرداری ايالم 111/

و همچنين تکميل پرسشنامه توسط خبرگـان اسـت و

درآمدی شهرداری داشته باشند بهگونهای که قـادر بـه

بهمنظور پاسخ بـه سـؤال پـژوهش از روش MCDM

مقايســه زوجــی روشهــای تــأمين مــالی نســبت بــه

استفادهشده است و با استفاده از نـرمافـزار تخصصـی

معيارهای تحقيق باشند در غير اين صـورت پاسـخهـا

 EXPERT CHOICEاقدام بـه بررسـی سـازگاری و

ناسازگار و غيرقابلاعتماد خواهد بود؛ بنابراين انتخاب

استخراج وزنهای نسبی و نهـايی شـده اسـت .روش

نمونه در روش تحليل سلسلهمراتبی  AHPبهصـورت

نمونهگيری در اين پژوهش ،غير تصـادفی و هدفمنـد

غيــر تصــادفی و از ميــان خبرگــان و کارشناســان در

است و در بخش اول درآمدهای شهرداری ايالم طـی

ارتباط با موضوع تحقيق انجام شد که شامل  21نفر از

ســالهــای  1313تــا  1333بــهعنــوان نمونــه در نظــر

مديران و معاونان امور مالی و درآمدی و افـراد مطلـع

گرفتهشده است .به دليل تخصصی بودن پرسشنامه در

در زمينه ی روشهای تـأمين مـالی بـودهانـد .مـدل و

پژوهش حاضر نياز است کارشناسان اطالعـات دقيـق

روش پژوهش به تلخيص در نمـودار ( )2ارائـه شـده

در ارتباط با ويژگیهای روشهای تأمين مالی و امـور

است.

نمودار ( .)2الگوريتم مدلسازی معيارهای مطلوب در تأمين مالی شهرداری ايالم
مأخذ :نگارندگان

 -0-5معرفی متغيرها و شاخصها
برای دستيابی به هدف مسئله پژوهش حاضـر کـه
ارائه الگوی مناسـب تـأمين مـالی اسـت؛ بايـد شـش

پيشروی پژوهش هستند ـ اولويتبندی شـوند .ابتـدا
به تشريح شاخصها و گزينهها پرداختهشده است.
 -شاخصها

شاخص عدالت ،شفافيت ،کارايی ،پايداری ،کفايـت و

 )1عادالنه بودن :در اينجا مفاهيم عدالت عمـودی

عملياتی بودن ،عوارض شهرداری ــ کـه گزينـه هـای

و عدالت افقی مطرح است .به اين مفهـوم کـه ميـزان
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عوارض تناسبی با سهم خدمات استفادهشده ،داشـته-

واحدهای توليدی آالينده محيط زيست که استانداردها

باشــد و شــهروندانی کــه بــه يــک ميــزان از خــدمات

و ضوابط حفاظت از محيط زيسـت را رعايـت نمـی-

استفاده میکنند برابر هم عوارض پرداخت کنند.

کنند ،مشـمول پرداخـت  1درصـد از قيمـت فـروش

 )2شــفافيت داشــتن :بــدين معنــا کــه عــوارض بايــد

بهعنوان عوارض آاليندگی هستند .بـهايـنترتيـب کـه

مستقيم ،ساده ،روشن و کـامالً بـدون پيچيـدگیهـای

سازمان حفاظت از محـيطزيسـت ليسـت بنگـاههـا و

معمــول بــوده و قابــلمحاســبه بــرای هــر شــخص

واحدهای آالينده محـيطزيسـت را بـه سـازمان امـور

غيرمتخصص باشد.

مالياتی ارسال میکنـد و ايـن سـازمان عـوارض را در

 )3کارا بودن :به اين معنی که اخـذ عـوارض از يـک

طول دورههای سه ماهه از واحدهای توليدی دريافـت

محل بر سطح عمومی قيمتهای پايـه اخـذ عـوارض

و به حساب شهرداری واريز مینمايد.

تأثيری نگذارد.

 )2عوارض بر ارزشافزوده همراه با دريافـت ماليـات

 )1پايدار بودن :بـه ايـن معنـی کـه پايـه درآمـدی در

بر ارزش افزوده :بر اساس اين قانون نرخ ماليـات 1/1

حــداقل کوتــاهمــدت از نوســانات و تغييــرات ادواری

درصــدی و نــرخ عــوارض  1/1درصــد بــر پايــه

اقتصاد محلی تأثير نپذيرد.

ارزشافزوده تعيينشده که به حساب خزانـه دولـت و

 )1کفايت داشتن :درآمد حاصل از ماليات ،بايد بـرای

شهرداریها واريز میگردد.

تأمينمالی و ارائه خدمات به شهروندان آن محل کافی

 )3عوارض کسب و پيشه بر فعاالن اقتصادی در شهر:

باشد .ازاينرو نـرخ ماليـات بايـد بـه همـراه افـزايش

اين نوع عوارض هرساله بر اساس نوع و درجه شـغل

هزينههای شهرداری ،افزايش يابد تـا پاسـخگوی نيـاز

افراد وصول میگردد .بر اسـاس ايـن قـانون افـراد بـا

شهروندان باشد و شهرداری در مضـيقه مـالی جهـت

شغلها و تحت نظامها و صنفهای متفاوت مشـمول

پوشش هزينهها قرار نگيرد.

پرداخت ثابت ساالنه میباشند .مقدار پرداختـی افـراد

 )6عملياتی بودن :اخـذ عـوارض بايـد بـا توجـه بـه

در محدوده شهر بر اسـاس جـدول مصـوب شـورای

شرايط اقتصاد ايران قابلاجرا و با توجـه بـه هزينـه و

اسالمی شهر است.

زمان اخذ عوارض قابل توجيه باشد.

 )1عــوارض خــودرو :بــر اســاس قــانون ماليــات بــر

حــال برخــی از کــدهای درآمــدی شــهرداری ايــالم

ارزشافــزوده بنــد "ب" مــاده  13قــانون ماليــات بــر

به عنوان گزينههای پـژوهش مـورد بحـث قرارگرفتـه

عوارض خدمات خاص ،کليه خودروها ساالنه معـادل

است.

1/1در هـزار ارزش خــودرو ،عــوارض بــه شــهرداری

 -گزينهها

 )1عوارض بر آاليندگی :اين نوع عوارض از سال
 33به کدهای فعال درآمدی ايالم افزوده شده اسـت.
اين عوارض به استناد قانون ماليات بر ارزشافـزوده و
بر اساس بند "د" ماده  31عوارض کاالها و خـدمات،

محل پرداخت میکنند.
 )1عوارض بر دارايیهای غيرمنقول (امالک) :يکـی از
منابع درآمدی شهرداریها ماليات بر دارايیهـا اسـت.
طبــق قــانون نوســازی و عمــران شــهری بــر اســاس
بخشنامه وزارت کشور ،از سال  1361به کليه اراضـی

مدلسازی معيارهای مطلوب در تأمين مالی شهرداری ايالم 113/

و ســاختمانهــا و مســتحدثات واقــع در محــدودهی

( )2MCDMهســتند .در ايــن الگوهــا تصــميمگيرنــده

قانونی شهر عوارض خاص ساليانه به منبـع درصـدی

قصد دارد تا با توجه به هدف موردنظر در مسئله و بـا

از بهای آن ها (که هرسال توسط وزارت کشور اعـالم

در نظر گرفتن شاخصهای پيش رو ،بهترين گزينـه را

می شود) تعلق میگيرد .عـوارض نوسـازی و عمـران

از ميان گزينههای موجود انتخاب نمايد .اين الگـوهـا

شهری نه بابت نوسازی امالک بلکه از تمـامی امـالک

که کاربردهای بسـيار وسـيعی در مسـائل رتبـهبنـدی

و مستغالت سطح شهر برای نوسازی و اصـالح امـور

دارند ،به الگوهـای رتبـهبنـدی نيـز معـروف هسـتند

عمومی که تمامی مردم در آن دخيـل هسـتند و از آن

(اکبری و زاهدیکيوان .)1311 ،روش تحليل سلسله-

منتفع میشوند ،اخذ میگردد.

مراتبی يکی از روشهای دقيق رتبهبنـدی و تصـميم-

 )6عوارض بر تراکم و درآمد حاصل از صدور مجـوز

گيری بر اساس چندين شاخص است .ايـن روش بـر

ساختوساز :بـر اسـاس ايـن قـانون شـروع هرگونـه

سه اصل سادهسازی ،اولويتدهی و سازگاری اسـتوار

عمليات ساخت و سازی (شامل :عـوارض تفکيـک و

است AHP .يکی از جامعترين نظام های طراحیشـده

تغييــر کــاربری ،عــوارض صــدور پروانــه ســاختمان،

برای تصميمگيری با معيارهای چندگانـه اسـت؛ زيـرا

عوارض فروش تراکم ،عوارض بالکن و پيشآمـدگی،

اين مدل امکـان فرمولـه کـردن مسـئله را بـهصـورت

عوارض پارکينگ و جرائم سـاختمانی) نيازمنـد اخـذ

سلسله مراتبی فراهم میکند و همچنين امکان در نظـر

مجوز از شـهرداری محـل اسـت و صـدور مجـوز از

گرفتن معيارهای مختلف کمـی و کيفـی را در مسـئله

جانب شهرداریهـا منـوط بـه اخـذ مجـوز از مراکـز

دارد (ساعتی .)1316 ،در استفاده از اين الگوهـا بايـد

ديگری ازجمله راهنمايی و رانندگی ،محيط زيسـت و

چهار مرحله زير را بهدقت موردنظر قرار داد:

ساير مراجع ذیربط خواهد بود .عوارض بر تراکم نيز

مرحله اول :تعيين سطوح سلسله مراتبی مسئله

درصورتیکه از سطح اشغالی که برای متراژ زيربنـا در

اولين قدم در روش تحليل سلسله مراتبی ،نمايش

طرح تفصيلی و هادی شهری تعريفشده است تجاوز

گرافيکی مسئله است که در آن هدف ،معيارها و

کند عوارضی بهعنوان عـوارض تـراکم بـه شـهرداری

گزينهها مشخصشده است.

محل پرداخت خواهد شد.

مشخص نمودن هدف اصـلی :در ايـن مرحلـه هـدف
اصــلی مســئله مشــخص م ـیشــود و اي ـن هــدف در

 -5-5الگوي پژوهش

باالترين قسمت سلسله مراتب مدل قرار مـیگيـرد .در
اين پژوهش هدف دستيابی بـه يـک الگـوی مناسـب

 -روش تحليل سلسله مراتبی ()AHP

روشهــای تصــميمگيــری چنــد شاخصــه کــه

تأمين مالی برای شهرداری ايالم است.

بهاختصار با ( )1MADMنيـز نمـايش دادهمـیشـوند،
يکــی از انــواع الگــوهــای برنامــهريــزی چنــدمعيــاره

. Multiple-Attribute Decision Making

1

. Multiple-Criteria Decision Making

2
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 -1تعيــين معيارهــا يـا شــاخصهــا :در ايـن ســطح،

عوارض به عنوان گزينههـای پـيشروی تصـميمگيـر

معيارهايی که برای اولويت بنـدی گزينـههـا مـوردنظر

مورد ارزيابی قرار میگيرند .گزينـههـای پـژوهش در

میباشند ،تعيين میشود .در اينجا معيارهـای مناسـب

سطح آخر ساختمان سلسله مراتبی نمـايش داده مـی-

بودن يـک الگـوی تـأمين مـالی مـوردنظر بـوده و در

شوند .ساختمان سلسله مراتبی به صـورت نمـودار()3

قسمت ميانی سلسلهمراتب قرار میگيرد.

ارائه میگردد .1شايان ذکر است کـه در ايـن پـژوهش

 -2تعيين گزينهها :در اين سـطح بايـد انتخـابهـای

يک رديف معيار در نظر گرفته شده اسـت حـال آنکـه

تصميمگيرندگان با توجه به هدف و معيارهای مسـئله

امکان داشتن چند رديف معيار نيز وجـود دارد و فـن

مشــخص شـــود کـــه در اينجـــا پايــههـــای اخـــذ

تحليل سلسله مراتبی امکان فرمولـه کـردن ايـن نـوع
مسائل را نيز ايجاد کرده است.

نمودار( .)3ساختمان سلسله مراتبی
مأخذ :اکبری و همکاران1313 ،

 -1برای انتخاب گزينههای مناسب در پژوهش حاضر تعداد زيادی از
مقاالت و تحقيقات مورد بررسی قرار گرفت و نهايتاً با توجه سهم
عوارض ششگانه مورد بررسی در اين پژوهش ،از درآمدهای پايدار
شهرداری ايالم ،گزينههايی مشابه با مورد مطالعه اکبری و همکاران
( )1313برای کالن شهرها در ايران انتخاب شد اما عوارض بر
سوخت و عوارض بر معاينه فنی به علت سهم ناچيز از درآمدهای
پايدار شهرداری ايالم در دوره مورد مطالعه در نظر گرفته نشده
است.
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مرحله سوم :تعيين اوزان شاخصها و گزينهها

مرحله دوم :انجام مقايسات زوجی

بعد از تشکيل مـاتريس مقايسـات زوجـی مـابين

در مرحله دوم بايد مقايسات زوجی بـر روی عناصـر
هر سطح اين رويه انجام شود.

معيارها ،حال به کمک رابطـه ( )1مـاتريس مقايسـات

ماتريس مقايسات زوجی نيز در زيـر نشـان دادهشـده

زوجی بیمقياس میشود:

اســت .در ايــن مــاتريس  Xijمعــرف قضــاوتهــای
شخصی تصميمگيرنده در مورد شـاخص  iام نسـبت
به شاخص  jام است (اکبری و زاهدی کيوان.)1311 ،
()1
[

]

( )1

∑

حاصل کار ،ماتريس مقايسات زوجی بی مقياس شده
است که میتوان آن را در رابطه ( )1مشاهده نمود.

( )1
[

]

آقای ساعتی اين قضاوتها را کمّی کرده است .در
مقايسه زوجی عناصر ،اگر عنصر  iام و عنصر  jام با

در مرحله بعد به کمک رابطه ( )6اوزان هر يک از

هم مقايسه شود يکی از اين اعداد  1تا  3ميزان

معيارها که از ميانگين حسابی سطرهای ماتريس

ارجحيت عنصر  iبه عنصر  jرا مشخص میکند که

مقايسات زوجی بیمقياسشده به دست میآيد،

مقادير مربوط به  Xijرا میتوان از جدول  3استخراج

محاسبهشده است:

کرد.

()6

جدول ( .)3مقادير ترجيحات برای مقايسههای زوجی

∑

ترجيحات (قضاوت شفاهی)

اعداد

کامالً مرجح يا کامالً مهمتر يا کامالً مطلوبتر

3

ترجيح بااهميت يا مطلوبيت خيلی قوی

1

ترجيح بااهميت يا مطلوبيت قوی

1

کمی مرجح يا کمی مهمتر يا کمی مطلوبتر

3

ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت يکسان

1

با اين کار اوزان هر يک از شـاخصهـا بـا توجـه بـه

ترجيحات بين فواصل قوی

1،6،1،2

قضــاوتهــای شخصــی ،هــدف مســئله و تجربيــات

مأخذ :قدسیپور1311 ،

توجه شود که در ماتريس مقايسات زوجی ( )1نکات

]

[
∑
]

[

∑

تصميمگيرنده محاسبه میشود.
مرحله چهارم :بررسی نرخ ناسازگاري

زير همواره بايد برقرار باشد:

برای محاسبه نرخ ناسازگاری کافی است تـا مـاتريس

()2

مقايسات زوجـی اوليـه شـاخصهـا ،در بـردار اوزان
→

( )3

بهدستآمده برای آنها ضرب شود حاصـل کـار يـک
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بردار  n 1بعدی است که مـیتـوان آن را در رابطـه
( )1مشاهده کرد.

در مرحله بعـد بـه کمـک جـدول ( )1متنـاظر بـا
شاخصها ،شاخص ناسازگاری تصـادفی مناسـب کـه
توســط خــود تومــاس ال ســاعتی بعــد از محاســبات

( )1

فراوان بهدستآمده مشخصشده است
]

[

]

[]

جدول ( .)1شاخص ناسازگاری تصادفی

[
01
0/41

0/41

0/40

0/35

0/54

0/05

بردار سازگاری 100ناميده میشود.

1/01

ديگر يک بردار  n 1بعـدی حاصـل مـیگـردد کـه

1/13

بهدستآمده برای شاخصهـا هماننـد رابطـه ( )1بـار

1
1

حال با تقسيم بردار وزنی جديد بر بردار اوزان قديمی

0

3

1

6

1

4

3

0 5


IRI

مأخذ :اکبری و زاهدی کيوان1311 ،

در مرحلــه آخــر بــه کمــک رابطــه ( )11شــاخص
ناسازگاری بر شاخص ناسازگاری تصادفی تقسيمشده

( )1

که حاصل ،عددی است که آن را نرخ ناسازگاری می-

=
[ ]

]

نامند.
[

در مرحله بعد همانطور که در رابطه ( )3قابلمشاهده

()11

اســت ،ميــانگين حســابی عناصــر بــردار ســازگاری

بر اسـاس محاسـبات پيچيـدهای کـه توسـط سـاعتی

محاسبه میگردد.

صورت گرفته است ،درصورتیکه مقدار اين شـاخص
کمتر از يـکدهـم ( )1/1باشـد ،مـیتـوان گفـت کـه

( )3

تصــميمگيرنــده در مقايســات زوجــی خــويش اصــل

∑

سازگاری را رعايت نموده و سازگاری مسـئله از نـوع
سپس به کمک رابطـه ( )11شـاخص ناسـازگاری،101
برای ماتريس مقايسات زوجـی شـاخصهـا محاسـبه
میشود ،در اين رابطـه  nمعـرف تعـداد شـاخصهـا
است.

قابل قبولی است؛ اما درصورتیکه مقدار اين شـاخص
از عدد ذکرشده بيشتر باشد ،اين مطلـب نشـاندهنـده
اين موضوع اسـت کـه تصـميمگيرنـده در مقايسـات
زوجی خويش اصـل سـازگاری را رعايـت ننمـوده و
بايد اصـالحاتی را در قضـاوتهـای خـويش داشـته

()11

باشد ،در غير اين صورت جوابهـای بـهدسـتآمـده
چندان قابلاعتماد نيستند.
Consistency Vector
Inconsistency Index

1.
2.

بعد از طی مراحل ذکرشده برای شـاخصهـا ،همـين
عمليات را بايد برای ماتريس مقايسات زوجی گزينه-
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ها نسبت به تکتک شاخصها بـه ترتيـب انجـام داد

بوده که بيانگر آن است که جوابها سازگار و ساختار

(اکبری و زاهدیکيوان.)1311 ،

روش قابلقبول است.

 -3يافتههاي پژوهش

جدول ( .)1وزن شاخصهای مطالعه
رديف

عنوان شاخص

وزن

به منظـور تعيـين ضـرايب اهميـت شـاخصهـا و

1

عادالنه بودن

1/333

گزينهها پرسشنامه متناسب با عنوان مسئله طرح و بين

2

شفافيت داشتن

1/221

کارشناسان و مديران امور مالی و درآمـدی شـهرداری

3

کارايی داشتن

1/111

ايالم توزيع و جمـعآوریشـده و مـاتريس مقايسـات

1

پايداری

1/111

زوجی بين شاخص هـا و گزينـههـای مسـئله توسـط

1

کفايت

1/161

کارشناسان و مديران مالی و درآمدی و با توجه با فرم

6

عملياتی بودن

1/111

نمودار باال تعيينشده و با توجه به فنهای موجود در

مأخذ :محاسبات پژوهش

روش  AHPو با استفاده از نـرمافـزار Expert choice

باالترين درجه اهميت در بين شاخصها يا معيارهای

ضرايب اهميـت اسـتخراجشـده اسـت .لـذا جـداولی

معرفیشده به ترتيب مربوط به معيار عادالنه بـودن بـا

جهت مقايسه معيارهای مـذکور و نيـز تعيـين درجـه

وزن  ،1/333پس از آن متعلق به شاخص شـفافيت بـا

اهميت هر معيار برای راهکارهای ارائهشده بـهمنظـور

وزن  1/221و کارايی داشتن با وزن  1/111و کمترين

ارائه يک الگوی مناسب درآمدی بـرای شـهرداری در

درجــه اهميــت بــرای شــاخص عمليــاتی بــودن

اختيار خبرگان و کارشناسان قـرار داده شـد و درجـه

به دست آمده است .در مرحله بعد با توجه بـه اوزانـی

اهميت شاخصها و گزينههای مورد بررسـی در ايـن

که در اين مرحله برای معيارها بـهدسـتآمـده اسـت،

پژوهش بـا اسـتفاده از اعـداد  1تـا  3نسـبت بـه هـم

رتبهبندی گزينهها نيز صورت گرفته است .بـه ترتيبـی

قضاوت شدهاند که عدد  3نشاندهنده اهميـت بسـيار

که اوزان هر گزينه با توجه به هرکـدام از  6معيـار در

باالی يک شاخص به شاخص ديگر و يا يـک گزينـه

جداول ششگانه بهطور جداگانه مـورد بررسـی قـرار

بــه گزينــه ديگــر اســت و بــه همــين ترتيــب اعــداد

گرفته و اوزان نهايی استخراجشده است.

کوچکتر درجـه اهميـت پـايينتـر در قضـاوتهـای

حال گزينههای مطالعه با توجه به شـاخصهـا رتبـه-

شخصی تصميمگيرنده را نشانمیدهند.

بندی شدهاند که نتايج به شرح جدول ( )6است.

بر اساس مطالب گفتهشده در ادامـه نتـايج حاصـل از
تحليل سلسلهمراتبی برای پژوهش حاضر و با استفاده
از نرمافزار  Expert choiceدر جدول های ( )1و ()6
که مرتبط بـا اولويـتبنـدی شـاخصهـا و گزينـههـا
هســتند ،آورده شــدهانــد .قابــلذکــر اســت کــه نــرخ
ناسازگاری در اولويتبندی معيارها و گزينـههـا 1/13
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جدول ( .)6وزن نهايی گزينهها با توجه به شاخصها
رديف

عنوان گزينه

وزن

1

عوارض بر آاليندگی

1/312

2

عوارض بر ارزشافزوده همراه با دريافت ماليات بر ارزشافزوده

1/216

3

عوارض کسب و پيشه بر فعاالن اقتصادی در شهر

1/161

1

عوارض ساليانه خودرو

1/131

1

عوارض بر دارايیهای غيرمنقول (امالک)

1/111

6

عوارض برتراکم و درآمد حاصل از صدور مجوز ساختوساز

1/112

مأخذ :محاسبات پژوهش

نتايج بهدستآمده از رتبهبندی گزينهها بهمنظـور دادن

معيارهای عدالت ،شفافيت ،کارايی ،پايـداری ،کفايـت

الگوی مناسب درآمدی برای شهرداری ايالم حاکی از

و عملياتی بودن سياستهای ماليـات سـتانی خـود را

آن است که به ترتيب عوارض بر آاليندگی و پسازآن

موردبازنگری قرار دهد .اين شـاخصهـا بـرای مـورد

عوارض بر ارزش افزوده همراه با دريافت ماليـات بـر

مطالعه اکبری و همکـاران ( )1313کـه بـرای کـالن-

ارزشافزوده و سپس عوارض بر کسبوپيشه باالترين

شهرهای ايران انجام شد ،وزنهای متفـاوتی را نتيجـه

درجه اهميت را به خود اختصاص دادهانـد .همچنـين

داد و باالترين درجه اهميت به شاخص عدالت و پس

دريافت عوارض تراکم درآمد حاصل از صدور مجوز

از آن به شاخص کارايی و آخرين درجـه اهميـت بـه

ساختوساز دارای کمترين درجه اهميت بودهاند.

شاخص کفايت اختصاص يافت .در مطالعه قربـانی و

 -4نتيجهگيري

عظيمی ( )1331نيز بـاالترين اهميـت از آن شـاخص
عدالت و پس ازآن شاخص کـارايی اسـت و در آخـر

در پژوهش حاضر ابتدا به ارزيابی پايـداری منـابع

شاخص عملياتی بودن قرار دارد .در پـژوهش حاضـر

درآمــدی شــهرداری ايــالم طــی دوره 1333-1313

اولويتبندی گزينهها بهگونهای است که عـوارض بـر

پرداخته شد که نتايج نشانگر آن است کـه درآمـدهای

آاليندگی ،عوارض بر ارزشافزوده همراه بـا دريافـت

وصولی شهرداری ايالم تا حد قابلمالحظهای از منابع

ماليات بر ارزشافـزوده و عـوارض کسـبوپيشـه بـر

درآمدی ناپايدار میباشند .به طوری بيش از  11درصد

فعــاالن اقتصــادی در شــهر دارای اهميــت بــاالتر و

اين درآمدها از محل درآمدهای ناپايدار بوده اسـت و

پسازآن عوارض خـودرو ،عـوارض بـر دارايـیهـای

همواره بـيش از  21درصـد درامـدهای شـهرداری از

غيرمنقــول (امــالک) و عــوارض بــر تــراکم و درآمــد

محل عوارض بر ساختمانها و اراضی بوده اسـت .بـا

حاصل از صدور مجوز ساخت وساز قرار دارند .توجه

بررسی پايداری درآمدهای شهرداری ايـالم مشـخص

به اولويتبندی شاخصها و گزينهها میتوانـد اثـرات

شد که شهرداری ايـالم در جهـت پايدارسـازی منـابع

مثبتی بر عملکرد شـهرداری در اخـذ عـوارض ايجـاد

درآمدی عملکرد مناسبی نداشته است .لذا با توجه بـه

کند و سهم درآمدهای پايدار در شهرداری را افزايش،

نتايج پژوهش شهرداری ايالم بايد با رعايـت اولويـت

مدلسازی معيارهای مطلوب در تأمين مالی شهرداری ايالم 161/

عادالنه بودن درآمدها را ميسر و به افزايش شفافيت و

منجر شود.
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