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(مطالعه موردی شهر آمد وصولی شهرداری  بر میزان در  تاثیر تخفیفات  بررسی 
سبزوار)

اعمال تخفیفات در بازارهای امروز نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کند و کاربرد آن درسال¬های اخیر در

حال افزایش بوده و شواهد تجربی زیادی استفاده از کاهش قیمت موقتی برای افزایش فروش کوتاه¬مدت را

در تجارت تأیید می¬کند. با توجه به¬اینکه تخفیفات باعث افزایش درآمد می¬شود و با توجه به این¬که

درآمد شهرداری¬ها وابستگی شدیدی به ساخت¬وساز در سطح شهر دارد، لذا از این رو به نظر می¬رسد

می¬توان  با اعمال تخفیفاتی بر عوارض تعیین شده بر پروانه¬های کسب و فروش و خدمات، ساختمان¬ها

و اراضی،  بهای خدمات شهرداری و ... میزان تقاضا برای هر یک از این بخش¬ها را افزایش داد و در نتیجه

درآمد وصولی شهرداری نیز افزایش می¬یابد. این پژوهش از نوع پژوهش¬های توصیفی کاربردی می¬باشد.

در نهایت روش پژوهش، میدانی از نوع پیمایشی است. جامعه¬ی آماری این پژوهش شهرداری شهر سبزوار

می¬باشد. داده¬های مورد نیاز با مراجعه به گزارش¬های درآمدی شهرداری سبزوار و اطالعات تاریخی

شهرداری سبزوار استخراج و استفاده شده است و برای محاسبات و تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نتایج

پژوهش، از نرم افزار اکسل و نرم افزار آماری ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬های

هفتگانه این پژوهش حاکی از این است که با اعمال تخفیف میزان تقاضا برای هر یک از این بخش¬ها را

افزایش یافت و در نتیجه درآمد وصولی شهرداری نیز افزایش می¬یابد،  بدین ترتیب عالوه بر افزایش امکان

شهرداری¬ها (با افزایش درآمد) برای خدمت به مردم، شرایط زندگی شهروندان را نیز بهتر خواهد ساخت.

همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین درآمد حاصل ازتخفیفات توافقات تجاری: رابطه وجود دارد و بین

درآمد حاصل تخفیفات و عوارض وجرایم مسکونی: رابطه ای وجود ندارد.

کلمات کلیدی: تخفیفات، درآمد وصولی، شهرداری، عوارض شهرداری، عوارض ساخت و ساز.

کلیدواژهها: تخفیفات، درآمد وصولی، شهرداری، عوارض شهرداری، عوارض ساخت و ساز .

شمارهی پایاننامه: ۱۲۷۲۱۳۰۱۹۴۲۰۴۵
تاریخ دفاع: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

رشتهی تحصیلی: حسابداری
دانشکده: علوم انسانی

استاد راهنما: محمدحسین داودیفر

M.A. Thesis:

صفحه:



سامانهی جستجو در پایاننامهها

Investigate the effects of discounts on Municipality
earnings collection (Case Study: the Municipality of
Sabzevar)
Applying discounts in today's markets plays a very important role and its use has been
increasing in recent years and many empirical evidence confirms the use of temporary price
reductions to increase short-term sales in the business.  Given that Discounts increase
revenues and given that municipal revenue is highly dependent on construction at the city
level, So it looks like that Can be made with discounts On the duties imposed on sales and
service licenses, buildings and land, the cost of municipal services and ... Increased demand
for each of these segments and as a result Municipal revenue is also rising. The present
research is descriptive-survey based on the nature and method of research. This research is
descriptive-practical  research  the  research  method  is  a  survey  type.  The  statistical
population of this study is the municipality of Sabzevar.  The required data were extracted
and  used  by  referring  to  Sabzevar  Municipality  Revenue  Reports  and  Sabzevar
Municipality Historical Information. For calculating and analyzing the data and extraction
of the results, Excel software and Ivyz statistical software have been used. The results of
this study indicate that, Discounts increase revenues and given that municipal revenue is
highly dependent on construction at the city level, Therefore, it seems that it can be done
by applying a discount on the duties imposed on sales and service licenses, buildings and
land, the cost of municipal services and ... the amount of demand for each of these sectors
Increased the numbers  and as a result, the municipal revenues have increased, In this way,
in addition to increasing the possibility of municipalities (with increasing income) to serve
the people, will also improve the living conditions of citizens. Also, the results indicated
that there is a relationship between incomes from trade offsets and there is no relationship
between income from discounts and tolls and housing costs.
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