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سالهاست كه در كشور، اقتصاد شهری به عنوان يكی از محورهای مهم پژوهش و آموزش در خانواده مطالعات شهری مورد توجه  قرار می گيرد و نقش 
اقتصاد شهری در توسعه پايدار محلی، مورد تاكيد واقع می شود. با اين حال، نقش و جايگاه شهرداريهای كشور در توسعه اقتصاد محلی، كمتر مورد توجه 
قانونگذاران، سياستگذاران، برنامه ريزان  و مديران شهری بوده است. اقدامات انجام شده در اين حوزه، عمدتا اقداماتی خودانگيخته و متكی بر نوآوری 

ها و ساليق شخصی مديران شهری بوده است.
مرور ابعاد نظری و تجارب موفق جهانی نشان می دهد، در شرايط نوين جهانی، مفهوم رقابت پذيری شهری، به عنوان يكی از اركان برنامه های توسعه 
و عمران شهری مورد توجه قرار گرفته و در كشورهای پيشرفته جهان، شهرداريها يا حكومت های شهری، به عنوان متوليان اصلی توسعه اقتصاد محلی 

ماموريت يافته اند.
از اين منظر، ورود شهرداريها، به حوزه توسعه اقتصاد محلی اهميتی ويژه دارد. به ويژه آنكه  مطابق با ديدگاههای نوين علمی و عملی، شهرها و به 
ويژه كالنشهرها، اكنون به عنوان موتورهای رشد و توسعه اقتصاد ملی مطرح هستند. به هر ترتيب، جهانی شدن اقتصادی، بر شيوه های اداره شهرها و 
همچنين بر نقش حكومت های شهری، تاثير بارزی داشته است و در سطح محلی در شهرها است كه به منظور تضمين سرمايه گذاری توافق انجام می 

گيرد. بنابراين غفلت شهرداريها از ايفای نقش فعال تر در حوزه توسعه اقتصادی جايز نمی نمايد. 
در ايران، جدا از نقشی كه شهرداريها می توانند در حوزه سياستگذاری و تسهيل توسعه اقتصاد محلی ايفا نمايند، شهرداريها با چالش جذب سرمايه 
گذاری و تامين منابع مالی مورد نياز برای اداره شهر مواجه هستند. به نظر می رسد ايفای نقش فعال تر شهرداريها در توسعه اقتصاد محلی و نيز تسهيل 
محيط كسب و كار شهری، سبب جذب سرمايه گذاران داخلی و خارجی به شهرها و نيز رونق بيشتر اقتصاد شهری می شود. پيگيری اين رويكرد، جدا 
از نتايجی كه می تواند در توسعه كارآفرينی و ايجاد فرصتهای اشتغال، توسعه اقتصاد محلی و ملی و ايجاد ارزش افزوده اقتصادی برای شهر به ارمغان 
آورد، در تامين منابع درآمدی پايدار برای شهرداريها نيز موثر خواهد افتاد و آنها را از وابستگی به درآمدهای ناپايدار بخش ساخت و ساز فارغ می سازد.

با چنين ديدگاهی در چند ساله اخير، خانواده نظام مديريت شهری كشور تا حدی به ضرورت  سياستگذاری و اقدام در چنين حوزه ای  دست يافته است، 
اگرچه فعاليتهای انجام شده در اين حوزه همچنان در مراحل بطئی و ابتدايی قرار دارد.در سطح ملی، سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور، با درك 
چنين ضرورتی،  در چند ساله اخير اقداماتی كليدی صورت داده است كه از آن جمله بايد به تشكيل دفتر سرمايه گذاري و طرحهاي اقتصادي در سال 
1388 ، فعاليت های آموزشی و اطالع رسانی و هدايت و حمايت فنی از شهرداريهای  كشور در اين چارچوب اشاره نمود كه  اميد است كه برنامه ريزی 

و اقدامات گسترده تری در اين حوزه صورت گيرد. 
در عين حال، سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور، همچنان بر ضرورت فعاليت جدی تر در اين حوزه ، تاكيد می نمايد و شهرداريهای كشور و به ويژه 
كالنشهرها را به پيش بينی ساز و كارهای نهادی الزم برای ورود به حوزه برنامه ريزی و سياستگذاری توسعه اقتصاد محلی فرا می خواند. ضمن آنكه 
تالش خواهد نمود به تسهيل محيط قانونی و پيش بينی ابزارهای اجرايی الزم در اين حوزه بپردازد. اكنون كه برنامه پنجم توسعه كشور و نيز منويات 
مقام معظم رهبری بر ضرورت جهاد اقتصادی با مشاركت تمامی دست اندركاران امر توسعه در كشور تاكيد دارند، تالش شهرداريهای كشور در حوزه 
توسعه اقتصاد محلی، می تواند بخشی از اين هدف را محقق سازد و اميد است كه اين غايت با تشريک مساعی كليه عناصر دخيل در مجموعه مديريت 

شهری كشور تحقق يابد.

حميد رضا ارشاد منش

گزارش اصلي

چالشها و فرصتهای تأمین مالی 
و سـرمایه گذاری در شهـرداری ها

طرح موضوع خودكفايی مالی شهرداری ها از يكسو 
و ضرورت پاسخگويی به مطالبات شهروندان در زمينه 
ارتقای كيفيت زندگی و كيفيت محيط شهری سبب می 
شود كه شهرداری ها همواره در جستجوی راهكارهايی 
و  نوين  های  از شيوه  استفاده  با  مالی  تامين  منظور  به 
منظور  به  خود  شهرهای  پذيری  رفابت  سطح  ارتقای 
جذب سرمايه گذاری بيشتر به شهرها باشند. اين امر 
سبب توجه بيشتر به اهميت توسعه روزافزون بازارهای 
در  درآمدی  و شفاف  پايدار  نظام  ايجاد  و  پولی  و  مالی 
سرمايه  جذابيت  افزايش  نهايتا  نيز   و  ها  شهرداری 
پتانسيل  قابليت ها و  از  گذاری در  شهرها در استفاده 

های بخش خصوصی يا بازارهای مالی شده است.
از يكسو سبب شكل گيری  اهميت اين موضوعات 
دهه  يك  در  كشور  سطح  در  زمينه  اين  در  تالشهايی 
است  چندسالی  كه  هايی  فعاليت  است.  شده  اخير 
سازمان شهرداری ها و دهياری ها كشور و شهرداری 
شهرداری  تهران،  شهرداری  كالنشهرها)چون  های 
تبريز، مشهد و غيره( و شهرداری های ديگر در حوزه 
اين  در  انديشی  هم  و  مطالعاتی  آموزشی،  فعاليتهای 
حوزه صورت داده اند اگرچه شايان تقدير است اما هنوز 
با حجم چالش تامين مالی و جذب سرمايه گذاری  در 
در شهرداری ها تطابق ندارد و به نوعی نظام مديريت 
شهری كشور، در ابتدای راه تامين مالی پايدار و ارتقاء 

سطح سرمايه گذاريهای شهری قرار دارد. 
ضرورت پرداختن بيشتر به ابعاد علمی و عملی اين 
موضوع، سبب شد تا در اين شماره از ماهنامه شهرداری 
ها، نشست ويژه ماهنامه به اين موضوع اختصاص يابد. 
در اين نشست تالش شد تا ضمن بررسی ابعاد نظری 
نظام مالی شهرداری ها و چالشهای نظام كنونی تامين 
پيشنهاداتی  و  راهكارها  ارائه  به  ها،  شهرداری  مالی 
هرچندگذرا در اين زمينه پرداخته شود. اميد آنكه تالش 
هايی از اين دست تداوم يافته و گزارش حاضر نيز بتواند 
سياستگذاران  و  مديران  روی  پيش  تری  روشن  ابعاد 

شهری در اين حوزه بگشايد.

  مهدی زيودار
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1- دكتر بهروز هادی زنوز )عضو هيات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبايی(

گذاريهای  سرمايه  امور  كل  )مدير  بهاروند  رضا  محمد   -2
مشاركتی سازمان شهرداری ها و دهياری ها(

3- داوود نديم )رييس اداره سرمايه گذاری و مشاركت های 
مردمی شهرداری تبريز(

وصول  تشخيص  اداره  كل  )مدير  نصراصفهانی  رضا   -4
درآمدهای شهرداری اصفهان(

5- مهدی زيودار )مدير تحقيقات مالی و سرمايه گذاری مركز 
مطالعات تكنولوژی دانشگاه شريف(

جنابعالی، موضوعات اصلی و مورد بحث در حوزه تامين  جناب آقای بهاروند ، با توجه به مسئوليت 
مالی و سرمايه گذاری در شهرداری ها را  شامل چه 

مواردی می دانيد؟ 
بهاروند : با توجه به وضعيتی كه حاكم بر شهرداری ها است 
سه  موضوع قابل بحث است شايد ما خيلی دير به اين  موضوع 
پرداختيم و شايد جهشی الزم است كه جلوی اين شكاف بزرگ 
را بگيرد به اين دليل كه بر اساس مطالعاتی كه در دانشگاه های 
كشور انجام شده به عنوان نمونه مصارف شهرداری تهران حدود 
12 هزار ميليارد تومان است و پيش بينی ما برای رضايتمندی نسبی 
مردم نيازی بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان وجود دارد. بر اساس يک 
برنامه پنج ساله كه در يک تحقيق در يكی از از شهرهای مركز 
استان انجام شده در اين 5 سال نياز به 185 هزار ميليارد تومان 
منابع الزم است يعنی 12 برابر امروز بايد منابع داشته باشيم تا به 
عنوان يک شهر توسعه يافته مطرح شويم. لذا ما  بر همين اساس 
در سازمان شهرداری ها با تشكيل دفتر سرمايه گذاری و طرح های 

اقتصادی در حال پرداختن به 3 موضوع اصلی هستيم:
اول : نگرش عوارض محوری حاكم بر مديريت شهری است  
به عبارت ديگر دريافت پول بدون تالش و هزينه كردن آن است 

كه منسوخ شده است. 

دوم: ساختارها و روش ها در شهرداری ها است كه در ساختار 
شهرداري ها جايگاهي براي حوزه هاي اقتصادي و مشاركت مردم 

به صورت اصولي ديده نشده است. 
ساله   105 دوره  اگر  است.  مقررات  و  قوانين  بعدي  حوزه 
بخش  در  آنچه  كنيم  مرور  تاكنون  بلديه  از  را  شهري  مديريت 
بينيم  مي  شهرداري  در  مالي  تامين  بخش  در  تقريبا  و  اقتصادي 
از مردم وصول می شود و يک  نام عوارض است كه  به  بخشی 
به سياست  توجه  با  اين بخش هم  بخش كمک هاي دولتي كه 
از سال 1362 به حداقل ممكن رسيد و  خودكفايی شهرداری ها 
فراز و نشيب هاي بسياري در مديريت شهري حاصل شده است. 

ما هست  اختيار  در  كه  اصالحاتي  با  فعلي شهرداريها  قانون 
كامال سيستم شهرداري را سيستمی دولتي ديده و با نگاه دولتي به 
آن پرداخته است. يعني هر آنچه امروز ما وارث آن هستيم نتيجه 
قانون شهرداري در سال 1331 است كه فقط به موضوع عوارض 
مقررات هيچ ظرفيت  و  قوانين  اين  در  پرداخت.  در شهرداري ها 
و حتي نكته اي كه از آن به عنوان روزنه ای برای توسعه شيوه 
های مشاركت بخش خصوصی ياد شود فراهم نشده است. شايد 
در قانون شوراها، اشاره خيلي ضمني و گذرايی به ورود به حوزه 
هاي اقتصادي در شهرداريها ديده شده است؛ ولي در كل قانون 
شهرداري ناظر به بيع است يعني خريد، فروش، اجاره و استيجاره 
لذا اين سه موضوعي را كه  ذكر شد در دستور  و مقاطعه كاري 

كار هست و داريم.
نظری تامين مالی در شهرداری ها و ماليه ی شهری  جناب آقای دكتر زنوز در خصوص مبانی 

چه ظرفيت هايی قابل شناسايی است؟
به طور كلی شامل سه جزء  نظام مالي شهرداري ها  زنوز: 

اصلی است:
بودجه  و  بندي  بودجه  نظام  يكي  است  درآمدي  نظام  يكي 
ريزي و ديگری نظام گزارش دهي مالي و مديريت مالي. به اين 
بايستی  اگه توجه  نشود مشكالت جدی خواهيم داشت.  سه جز 
مصارف  با  را  منابع  و  بشناسيم  را  مصارف  كنيم،  تامين  را  نيازها 
كار تطبيق بدهيم. به هر حال تا جايي كه به مصارف سرمايه اي 
شهرداري ها مرتبط است،  انتظار بر آن است كه در چارچوب برنامه 
هاي جامع و تفصيلي يک سري پروژه ها را شناسايي كرده و در 
آنها سرمايه گذاري كنيم. بعد بايد در قالب طرح جامع و تفضيلي 
و افق 02 ساله؛ يک برنامه ميان مدت 5 ساله تنظيم كرد؛ كه اين 
برنامه در قالب طرح جامع مشخص می كند كه چه پروژه هايي 

اولويت اجرايی دارد. 
است  بودجه  صورت  به  كه  شهرداري  ساله  يک  برنامه  بعد 
كه بودجه شامل بودجه عمراني و جاري است. بنابراين با توجه به 
نشود  تعريف  ريزي دقيق  برنامه  تا يک سيستم  منابع  محدوديت 
كرده  شناسايی  هم  را  گذاری  سرمايه  های  پروژه  اينكه  عليرغم 
فارغ  مالي  منابع  كمبود  مشكل  بر  توانست  نخواهيم  نه  يا  باشيد 
به ما تحميل  را  برنامه ريزي  نظمی  به عبارت ديگر نظام  آييم. 
مي كند كه در قالب محدوديت ها، سرمايه گذاري ها را اولويت 

بندي خواهيم كرد.
گذاری يا CIP  ، برنامه عملياتی و بعد بودجه  عملياتی   شهرداري هاي دنيا از طرح جامع سرمايه 
گذاری خودشان  های سرمايه  پروژه  ريزی  برنامه  در 
بهره می برند. جا دارد بخشی از ابعاد آن كه مرتبط با 

نظام مالی شهرداری ها است  مطرح شود.
از  اين است كه بودجه عملياتي  اين مورد واقعيت  زنوز: در 
امريكا شروع شد كه 02 سال  از شهرداري هاي  شهرداري يكي 
روي آن كار كردند و بعد دولت فدرال وقتي كه كارآيی اش را ديد 
سعی كرد در سطح كل دولت بودجه بندي عملياتي را پياده كند. 

حاال تا جايي كه به نظام درآمدي شهرداري مربوط مي شود ما 
بايد بدانيم كه شهرداري ها موسساتي هستند كه كاالها و خدمات 
محلي را تامين مي كنند. حال سوال اين است كه اين كاالها و 
بايد چه چيزهايی باشد؟ اين كاالها در درجه اول  خدمات محلي 
بايستی كاالهاي عمومي يا خدمات عمومي باشند به اين صورت 
كه نظام بازار نتواند آنها را توليد كند مثال امنيت: پليس محلي كه 

در كشور ما در سطح ملي تامين مي شود. 
روشنايي معابر يک كاالي عمومي است. بنابراين يک سري 
و  ندارد  وسيعي   Externality هست،  ناب  عمومي  كاالهاي 
اغلب  ولي  شود.  نمي  شهر  از  تري  وسيع  جغرافيايي  ابعاد  شامل 
از كاالهاي  اي  آميزه  كنند  توليد مي  كاالهايي كه شهرداري ها 
E - كه عمومي.  نقل  و  حمل  مثل  است  خصوصي  و   ممومي 

ternality بااليي دارد و معموال حكومت محلي اين را برعهده 
مي گيرد و گاهي هم الزم است كه سوبسيد بدان پرداخته شود. 
را  كاالها  اين  نيست  حاضر  اغلب  بخش خصوصي  بنابراين  پس 

ارائه دهد.

يک سري كاالها هم هست كه كاالي خصوصي اند. كاالي 
بهای  توانيم  و مي  است  تملک  قابل  است كه  خصوصي كااليي 
توسط يک  آن  و مصرف  كنيم.  اخذ  اش  كننده  از مصرف  را  آن 
لذا  ديگر می شود.  توسط يک شخص  از مصرفش  مانع  شخص 
ضمن قابليت تشخيص امكان اخذ بهای آن نيز وجود دارد. اما اگر 
شهرداري شبكه تلويزيون داشته باشد شما خيلي به سادگي استفاده 
كننده های آن را نمي توانيد شناسايي كنيد. يا اگر در سطح شهر 
يا  بيشتر  كه چه كسی  بگوييد  توانيد  نمي  تامين شد شما  امنيت 
كمتر بهره مند می شود. براي همين قاعده است در جايي كه بازار 
انجام داده بخش عمومي  را به درستي  تواند نظام تخصيص  مي 
اعم از دولت مركزي و محلي نبايد در آن دخالت داشته باشد كه 
متاسفانه شهرداري هاي ما بعضا وارد حوزه بازار مي شوند. لذا به 
كه  كااليي  و  كرد  توليد  مجاني  بايد  با  كاالي عمومي  كلی  طور 
از محل  بايد  از عمومي و خصوصي است را شهرداري  آميزه اي 
عبارت  به  كند.  تامين  سوبسيد  محل  از  را  بخشی  و  آن  خدمات 
ديگر به نظر می رسد كه در گام اول بايستی بار كاالها و خدمات 

خصوصی را از دوش شهرداری آزاد كنيم.
حوزه دوم آنكه كااليي كه عام و عمومي و غير قابل تصرف 
است و استفاده يک شخص مانع از استفاده ديگري نيست. مانند 
روشنايي معابر كه اگر من استفاده كنم از حيطه روشنايی شما كم 
نمي آيد. معلوم نيست چند بار من استفاده مي كنم پس اين كاال 
را بايستی از طريق عوارض يا ماليات محلي بهای آن را دريافت 

نماييم.

اما مشكلی كه وجود دارد اين است كه اوال خط مرز روشني 
بين بخش خصوصي و عمومي نمي كشيم  كه بايد بكشيم. به اين 
ترتيب بار بخش عمومي را از طريق خصوصی سازی بايستی سبک 
كنيم. ثانيا در توليد كاالهاي عمومي تخصيص بهينه اين وظيفه را 
بين سطوح مختلف دولت رعايت نمي كنيم. هر وظيفه اي را نمي 
شود به دلخواه به هر سطحي از دولت تفويض كرد. وظايف بنا به 
از  بايد به سطوح مختلف دولت تفويض شود. بسياري  ماهيتشان 
وظايفی كه االن دولت مركزي انجام مي دهد بايد دولت محلي 
بيني  برنامه دوم و سوم هم پيش  آنكه در قانون  انجام دهد كما 
شده بود و شما هم در سازمان شهرداری ها مطالعاتي انجام داده 
ايد. 32 وظيفه قرار شد از دولت مركزي منفک شده و به شهرداري 
ها واگذار شود كه نشد. اين موضوع در چارچوب بحث عدم تمركز 

مالي و اداري قابل پيگيري است. 
پس اول رابطه بخش عمومي و خصوصي رو مشخص كنيم 
و دوم رابطه سطوح مختلف دولت را از نظر وظايف تعيين كنيم. 
سوم بياييم ماليات ها را به سطوح مختلف دولت تخصيص دهيم. 
هر سطحي از دولت نمي تواند هر مالياتي را وصول كند. به عنوان 

 داوود ندیم )رییس
 اداره سرمایه گذاری و
 مشارکت های مردمی
)شهرداری تبریز

كه  اصالحاتي  با  شهرداريها  فعلي  قانون 
در اختيار ما هست كامال سيستم شهرداري را 
آن  به  دولتي  نگاه  با  و  ديده  دولتي  سيستمی 

پرداخته است

حاال تا جايي كه به نظام درآمدي شهرداري 
مربوط مي شود ما بايد بدانيم كه شهرداري ها 
موسساتي هستند كه كاالها و خدمات محلي را 

تامين مي كنند
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مثال ماليات ارزش افزوده بايستی توسط دولت مركزی وصول شود 
نه دولت های محلی. 

وقتي مي آييم ماليات ها را به سطوح مختلف دولت تخصيص 
مي دهيم اين بحث پيش مي آيد كه خيلي از شهرهاي كوچک بنيه 
اقتصادي براي تامين مالي زيرساخت هاشون ندارند. اينجاست كه 
كمک هاي بالعوض دولت مطرح مي شه و اينجاست كه بی معنی 
بودن قانون خودكفايی شهرداری ها كه در سال 26 مصوب شد 
مشخص می شود. شهرداري ها در هيچ جاي دنيا خودكفا نيستند. 
لذا بايستی مناسبات مالي و اداري بين سطوح مختلف دولت محلی 
و مركزی بايد شفاف باشد كه متاسفانه در كشور ما اين سطوح و 

روابط كامال مشخص نيست. 
از  ما كه همواره درامدش  اينجاست كه دولت مركزي  نكته 
انقالب  از  قبل  تا  نداشته  اي  پيشرفته  مالياتي  نظام  و  بوده  نفت 
بخش عمده اي از بودجه شهرداري ها را كمكهاي دولت تشكيل 
مي داد به خصوص شهرهاي كوچک اما در دوره جنگ كه وضع 
ها  شهرداری  خودكفايی  موضوع  شد  وخيم  مركزي  دولت  مالی 
از نفت تغذيه مي كرده  ايران چون دولت مركزي  مطرح شد. در 
سطوح  و  خودش  براي  مالياتي  نظام  اصالح  فكر  به  هرگز  است 
درباره  درست  جامع  قانون  يک  ما  و  برنيامد  خودش  از  تر  پايين 
داريم  كه  قانوني  معتبرترين  نداريم.  ها  شهرداري  درامدي  نظام 
كه  بعدا  دانيد.  می  هم  را  آن  سرنوشت  كه  است  نوسازي  قانون 
داده  اختياراتي  به شوراها  كه  رفت  مي  اميد  مطرح شدند  شوراها 
شود اما ديديم كه شوراها را هم تجديدنظر كردند تا حدی كه هر 
تصميمي  از آنها موكول به تاييد دولت شد؛ اصال ماليات محلي 
يعنی اينكه نرخ و وصولش توسط دولت محلي انجام بشود. اما ما 
تعيين  محلي  دولت  را  نرخش  كه  نداريم  محلي  ماليات  ايران  در 
كرده و وصولش هم با دولت محلي باشد و اغلب اين نرخ ها )حتي 
بليط اتوبوس و ...( تحت نظر فرمانداري هاست. به طور كلی اينكه 
ما بين سطوح مختلف دولت در كشور نه نظام تخصيص وظايف 
داريم نه نظام تخصيص درآمدها. نه روابط ما راجع به كمكهاي 

مالي دولت خيلي شفاف شده است. 
  آقای مهندس نديم نظر شما چيست؟

مديريت  خصوص  در  جاست.  به  زنوز  دكتر  نديم:فرمايش 
شهری بايستی گفت كه خشت اول گر نهد معمار كج، تا ثريا می 
نداريم  رود ديوار كج. ما هنوز پي ريزي مديريت شهري درستي 
و اين بر اساس اقتضاهاي محلي يا كشوري نبوده و به شهرداری 
ها حكم شده است كه شما بايد خدمات انجام دهيد و هر دوره از 
بدون  اند  گذاشته  ها  شهرداري  دوش  به  را  وظايفي  قانونگذاري 
اينكه به اين توجه شود كه آيا اين وظايف را شهرداري بايد انجام 

بدهد يا دولت ملی و اصال منابع آن از كجا بايد تامين شود.
يک بحث ديگر اينكه ما از قوانين اروپايي آمده ايم و قانون 
شهرداری را بر كشور تحميل كرديم و مديريت شهري بايستی از 
آن استفاده كند. يک زماني بحث مي شد كه وظايف شهرداريها 
يک  هم  مردم  باالخره  و  بوده  قبيل  اين  از  و  خدمات  و  نظافت 
عوارضي مي دادند و شهر هم اداره می شده است.  ولی هر چه 
جلوتر رفتيم اگر مشكل بزرگي بوده گفتند شهرداري انجام دهد از 
جمله امروز قانون پسماند چون متولي و تصويب كننده اش دستگاه 
دولتي بوده ولي اجرا كننده اش بايد شهرداري باشد كه  اصال اين 

سنخيتي با وظايف شهرداري ندارد.
 50 از  بيش  تبريز  شهرداری  تلفيقی  گزارشهای  اساس  بر 
درآمدهای شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز است كه بسيار 
از  اين سهم كمتر  دنيا  در  است. ولی در شهرهای مشابه  ناپايدار 
قانون  قانون،  ترين  مترقی  زنوز  دكتر  فرمايش  طبق  است.   %50
نوسازی است و قانون ماليات بر امالك اما امروز به روز نشده لذا 
اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی در شهرهای ما اتفاق نيفته باز هم 
كالنشهر داريم و نهايتا كالنشهرها به سمت شهرهای كوچک ما 
در زير اين چرخه ضوابط و مقررات و اين مديريتی كه داريم خرد 
می شوند. اين است كه ما اگر امروز به اساس و ريشه كار بپردازيم 
جلوتر  بخواهيم  اگه  می كنيم  پيدا  و مشكل  عميق می شود  خيلی 
بياييم بايد بگوييم ما االن يک حالت اورژانسی داريم و بايد به آن 
بپردازيم لذا پيش بينی برای حالت اورژانسی استفاده از ابزارهای 
نوين مالی جهت تامين و پوشش بخشی از كسری منابع شهرداری 
به  بيشتر  بايد  كنونی  شرايط  در  كه  رسد  می  نظر  به  لذا  هاست. 
بخشی خصوصی  مشاركت  و  ها  مالی شهرداری  تامين  موضوع  

پرداخته شود.
از  استفاده  مبنای  كه  رسد  می  نظر  به  و سرمايه گذاری همين   مالی  تامين  نوين  روش های 
بحث هاست يعنی تا اين بحثها شفاف نشود استفاده 
زيان  به  قطعاً  بلندمدت  در  مالی  نوين  ابزارهای  از 
شهرداری خواهد بود. البته به موضوع تامين مالی هم 
نصراصفهانی!  دكتر  آقای  پرداخت.  خواهيم  ادامه  در 
پايدار،  را در خصوص درآمدهای  شما مطالعات خوبی 
اصالح نظام درآمدی و روشهای تامين مالی انجام داده 
ايد. لطفا از تجربيات خودتان و شهرداری اصفهان و 

ساز و كار نظام درآمدی در دنيا توضيحاتی بفرماييد.
نصر اصفهانی: شايد بر اساس مطالعاتی كه در شهرداری 
اصفهان انجام شده همه هزينه های شهرداری در سه سطح تعريف 

شده است:
يک- سطح مخارج برای نگهداری شهرها: مخارج نگهداری 
يعنی وضعيت موجود شهر را در حد شرايط وضع موجود نگاه داريم. 
مخارج نگهداری مثل مخارج فضای سبز، مخارج نگهداری، مخارج 
بدون توسعه، جبران استهالك و هزينه های جاری است. عمدتًا 
اينها تامين مالی اش مبتنی بر عوارض است. يعنی مثل حالت حق 
شارژ آپارتمان. بايد يک تخمين زده شود كه وضعيت موجود مخارج 
نگهداری شهر چقدر و وضعيت مطلوبش چقدر است؟ در اينجا نكته 

مهم اين است كه اين سطح بهينه چقدر بايد باشد.
مورد دوم مخارج توسعه شهرها است. در اين خصوص نمی شود 
گفت يک الگوی واحد ديده شده است.در خيلی ازكشورهای دنيا 
صرفًا بار عمده  تامين مالی، از پرداخت های بين دولتی است. در 

خيلی از كشورها، پروژه های توسعه شهرها، خودگردانند. يعنی يک 
احداث يک بزرگراه - مثل يک پاركينگ - از طريق عوارض ورود 
تامين می شود. بازسرمايه گذاری اوليه توسط مردم انجام می شود 
ولی بازگشتش از استفاده كنندگان مثل حالت بهای خدمات است. 
مورد سوم يكسری مصارف خدمات خاص داشتند. مثل حمل 
ونقل عمومی )مترو( يا آرامستان  كه اصطالحًا تركيبی است. يعنی 
قسمتش اصطالحًا بهای خدمات يک نرخ واحدی وجود داره كه 
قسمتش  يک  و  هست  يارانه  قسمتش  يک  يعنی  است  تركيبی 
ما  اگر  حال  دارند،  وجهی  دو  حالت  می كنند.  پرداخت  مردم  را 
باشيم  اگر ما سه سطح مخارج داشته  بندی كنيم  بخواهيم جمع 
برای هرسطح مخارجی يک سيستم تامين مالی خاصی وجود دارد.
به  توجه  با  اند  كاالها خصوصی  از  خيلی  ای،  نكته  يک  اما 
حالت انحصاری توسط شهرداری ها تامين می شوند مثل همين 
می شود  و  است  خصوصی  كاالی  كه  می رسد  نظر  به  آرامستان 
بودن عمدتًا دراختيار دولت  انحصاری  به دليل  اما  تقسيمش كرد 
محلی هستند. در نهايت می توانيم اينطوری نگاه كنيم كه فعاليت-
به سمت خدمات خاص و  مالی عمده اش  تامين  بر  مبتنی  های 
مخارج توسعه شهرها می رود و مخارج نگهداری شهرها بيشتر از 

طريق عوارض و مالياتهای محلی تامين مالی خواهد شد. 
اينكه   آقای مهندس نديم نكته ای را دكتر زنوز  و  عمومی   و  خصوصی  كاالهای  مورد  در  گفتند 
نبايد به حوزه كاالهای خصوصی ورود پيدا  شهرداری 
كند. من فكر می كنم دريچه ورود شهرداری به بحث  
كه  است  گذاری  با سرمايه  مرتبط  كاالهای خصوصی 
می  اجرا  حال  در  خصوصی  بخش  مشاركت  با  االن 
باشد.  اتفاقا شهرداری ها خيلی فعاالنه روی اين قضيه 
در حال برنامه ريزی هستند. به نظر شما آيا اين فعاليت 
ادارات سرمايه گذاری با اين موضوع متناقض نيست؟ 
و ضمنا تاريخچه ای هم از اين بحث در شهرداری ها 

بفرماييد.
نديم : از وقتی كه قضيه خودكفايی شهرداری ها اعالم شد 
اين دو تعريف موضوع شهرداری و شهرسازی هردو به شهرداری 
محول شد. يعنی وظايف دولت هم كه ساخت زير ساختهای شهر 
هست و در دنيا هم همين گونه است و شهرداری ها فقط شهر را 
نگهداری می كنند. وقتی كه اين قضيه خودكفايی اعالم شد ديگه 
با آن  همه چيز به عهده شهرداری ها گذاشته شد. شهرداری ها 
پرسنل خودشان  نمی دانستد كه حقوق  داشتند  ناچيزی كه  درآمد 
توسعه  را  پارك شهری  يا يک  احداث كنند  يا خيابان  بپردازند  را 
انجام گرفته درسطح شهرداری های كشور  دهند. آخرين بررسی 
برابر اختالف بين منابع شهرداری  نشان می دهد كه حداقل 10 
ها )از سيستم مبتنی برعوارض كه سيستم حاكم سيستم مبتنی بر 

عوارض محلی است( و نيازشان اختالف وجود دارد.
باگذشت چهاردهه از خودكفايی شهرداری ها می بينيم كه اين 
نموداری كه هرسال اين اختالف تكرار  شده و در عرض يک دهه 
دو دهه شكاف عميقی بين درآمدهای شهرداری و نياز نگهداری 
شهرها در حد استانداردهای اوليه شهرنشينی به وجود آمده است. 
اسم اين شكاف بزرگ كه رفته رفته بزرگتر می شود را می-توانيم  
عدم توسعه يافتگی شهرها بگذاريم. البته در كشور ما  شهرهای 

آينده  از نظر جمعيت بزرگ را می گذارند كالنشهر و احتماال در 
و  فرهنگی  ابعاد  شهرنشينی،  استانداردهای  نظر  از  اما  جهانشهر 
گفت  شهر  حتی  آنها  به  نمی شود  غيره  و  زيرساختها  و  اجتماعی 
.چاره چيست؟ اجازه دهيد گذری داشته باشيم به سيستم موجود كه 
چه آسيب شديدی به پيكرشهرهای ما می زند. دو تا مثال می شود 
زد. يكی سيستم موجود شهرداری ها كه در بعد شهرسازی هست 
چه آسيب هايی به شهرما می رساند. شما فكر كنيد اگر ما بهترين 
مهندسان دنيا رو بياوريم برای شهرمون مطالعات جامع شهر نشينی 
انجام بدهند وقتی اين مطالعات رو برای تصويب نهايی روی ميز 
مسئولين می گذارند می پرسند كه اين خيابونی كه پيش بينی شده 
 36متر عرضش و 10كيلومتر طولش است و  من بايد  40سال 
بودجه شهرم را صرف بازگشايی اين خيابان بكنم پس نمی شود. 
پس اين عرض رو كمترش كن  مثال 24ً متر. ممكن است مشاور 
بگويد شما چقدر پول داريد من عرض متناسب با آن را پيش بنی 
كه  روز  همان  و  متری  خيابان می شود 12  آن  كنم.سرانجام  می 
مسير باز و افتتاح می شود همان روز هم آنجا ترافيک هست وآن 
يعنی ما نقشه  از مشكالت شهر را حل نمی كند.  خيابان مشكلی 
شهر را اشتباهی رسم می كنيم. چرا؟ چون براساس جيب شهرداری 

تصيم می گيريم نه براساس نياز شهروندان شهر. 
مثال دوم : ما در هر شهر بايد به ازای هر يک كيلومتر مربع 
يک ايستگاه آتش نشانی داشته باشيم كه براساس استانداردهای 
جهانی درعرض سه دقيقه به مقصد حادثه برسد. اما چون امكانات 
مالی نداريم به جای سه دقيقه در عرض15 يا 20 يا 12 دقيقه به 

حادثه می رسند. 
حاال ما  چه كار بايد بكنيم؟ اول: مطالعه كه شهرهای دنيا چه 
كاركردن و چه تجربياتی داشته اند، دوم اينكه بايد سيستم های 
نوين تامين مالی را درشهرداری های كشورمان مستقر كنيم. يكی 
از روش های تامين مالی بحث سرمايه گذاری مشاركتی است . با 
توجه به اينكه اينكه دولت در اقتصاد تاجر خوبی نيست ما بايد امور 
تجاری را به بخش خصوصی واگذار كنيم. برای ورود به اين بحث 
يک ريل نياز داريم كه قطار توسعه سرمايه گذاری و مشاركت در 
قانونی است.  اين ريل همان زيرساخت  اين ريل حركت كند كه 
ولی متاسفانه در كتاب قطور قانون شهرداری ها كلمه ای به نام 

سرمايه گذاری وجود ندارد.
پس ما يک زير ساخت قانونی نياز داريم از سال 58 شهرداری 
اين  به  ورود  برای  ای  كميته  گرفتند  تصميم  های كالن شهرها 
خوشبختانه  كه  گذاری  سرمايه  كميته  نام  به  باشند  داشته  بحث 
اين كميته تشكيل و جلسات مختلفی را نيز برگزار كرده است. از 
وظايف اصلی اين كميته تهيه و تدوين  زيرساخت های قانونی، 
طراحی ساختار تشكيالتی در شهرداری ها، ارائه آموزش های الزم 
به شهرداری ها، تدوين نمونه و تيپ قراردادها درسطح روش های 
مختلف سرمايه گذاری و تطبيق آن با قوانين موجود و استاندارد 

 بهروز هادی زنوز 
 )عضو هیات علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی

ما بين سطوح مختلف دولت در كشور نه 
نظام تخصيص وظايف داريم نه نظام تخصيص 
مالي  كمكهاي  به  راجع  ما  روابط  نه  درآمدها. 

دولت خيلي شفاف شده است

پس از طرح موضوع خودكفايی شهرداری 
تامين زيرساختهای  و  ايجاد  ايران، هم  ها در 
ها  شهرداری  به  آنها  نگهداری  هم  و  شهری 

واگذار شد



سال دوازدهم/ شماره 105 9سال دوازدهم/ شماره 8105

شهرداری ها، انتقال تجربيات داخلی و خارجی و كارهای ديگری 
با  است.  گرفته  انجام  كارها  اين  از  مقداری  خوشبخانه  كه  است 
اينكه زير ساخت قانونی ما هنوز تكميل نيست و همه چيز هنوز 
در اين بحث مشاركتی ناقص است ولی در پنج سال گذشته حدود 
300 تا قرارداد سرمايه گذاری مشاركتی درشهرداری های كشور 
منعقد شده و دركالنشهرها ارزش آنها حدود نه هزار ميليارد تومان 
بزرگ و خوبی  رقم خيلی  مناسب  ريل  نبود  به  توجه  با  است كه 

است.
 پس اگر بخواهيم صحبتهای جنابعالی رو 
جمع بندی كنيم به اين بحث می رسيم كه شهرداری 
ها كاالهای خصوصی كه خود شهرداری ها متولی اش 
بودند يا بخش خصوصی عالقه به ورود به آنها را داشته 
طراحی  خصوصی  عمومی –  مشاركت  قالب  در  را  اند 
  )PPP(كرده اند كه  درقالب شراكت عمومی-خصوصی
و  گذاری  سرمايه  سازمان  همان  كه  هايی  يونيت 
مشاركت مردمی است در حال توسعه آن هستند.آقای 
دكتر زنوز شما موضوع خصوصی سازی خدمات شهری 
سرمايه  های  روش  شناسايی  برای  كرديد.  اشاره  رو 
گذاری BOT  و.. و نيز  خصوصی سازی چه همپوشانی 

ها و جوانبی وجود دارد؟
زنوز: مسئله اين است كه اگر تخصيص وظايف بين دولت 
و بخش خصوصی و بين سطوح مختلف دولت به درستی تعريف 
بشود شهرداری ديگر نبايد از آن تقسيم كار  به قصد انتفاع عدول 
سرمايه  سازمان  چه  و  ها   شهرداری  سازمان  چه  بنابراين  كند. 
گذاری شهرداری ها هم بايد درخدمت تحقق وظايف شهرداری ها 
گام بردارند و  نه فراتر از آن. يعنی اين ناقض اصل كلی تقسيم 

كاربين بخش خصوصی و عمومی  خواهد بود.
 اما يک بحث برون سپاری داريم كه با اين مسئله نبايد خلط 
بشود. برون سپاری به لحاظ مديريت كارهاست وظيفه شهرداری 
اما  برون سپاری كند  را می تواند  اين  زباله است ولی  آوری  جمع 
يک  نيست.  خصوصی  بخش  به  اختيار  تفويض  معنای  به  اين 
هزينه  با  و  معين  زمانی  درمحدوده  رو  كاری  يک  كه  قراردادی 
معين انجام دهند. پس يک برون سپاری داريم حاال بحث واگذاری 
تا را بايستی  داريم و يک بحث سرمايه گذاری مشترك اين سه 
از هم تفكيک كنيم. برون سپاری وظيفه ذاتی شهرداری است كه 
می سپارد به پيمانكاران كه انجام دهند. خصوصی سازی مربوط به 
قلمرو كاالهای بخش خصوصی است كه اين بخش به خوبی از 
بادپا و فروشگاههای  عهده آن برمی آيد. مثل نشر روزنامه، پيک 
اينجا  آيد.  بيرون  آنها  از  بايد  تهران  شهرداری  مثال  كه  شهروند 
می شود واگذاری و خصوصی سازی. اما مشاركت بخش عمومی – 
خصوصی چيست. به تعيير بنده دو نوع استنباط از آن هست يک 
تامين زير ساختهای  اين نوع مشاركت به قصد  زمانی هست كه 
شهری انجام می شود دراين گونه موارد معمواًل شهرداری زمين رو 
گذاشته و بخش خصوصی را مجاب به ايجاد زيرساختهای الزم می 
كند. پس آورده شهرداری: زمين و بخش خصوصی بايد اين سرمايه 
گذاری را برای واحدهای تجاری و مسكونی و...  صورت دهد. در 
اين صورت شهرداری مسئول ضرر و زيان بخش خصوصی نيست.
قانون  طبق  ها  شهرداری  كه  است  اين  كارديگر  نوع  يک 

نوسازی دريكسری نقاط معين روی زمين مشخصی تمركز كنند 
كه سود آور و پرپتانسيل باشند مثل ايستگاه های مترو كه می تواند 
را  باشد.حتی طرحهای مربوطه  داشته  كاربری  تغيير  و  باال  تراكم 
می توانند در كميسيون ماده 5 به تصويب رسانده و اين طرحها، 
منبع سرشار سود باشند. اينجا وارد قراردادهای عمومی – خصوصی 
مجوزهای  و  زمين  آورده شهرداری  اينجا  باز  البته  كه   می شويم 
ساخت و آورده بخش خصوصی سرمايه است ولی اگه قرار باشه 
شهرداری تهران در آن مستقيما سرمايه گذاری كند به قصد انتفاع، 
اين موضوع اشتباه است و در هيچ كجای دنيا هم انجام نمی شود.

خصوص  در  را  خود  نظرات  نقطه  لطفا  نظام تامين مالی و درآمدی شهرداری ها را به صورت  
اجرايی هم بفرماييد؟

راجع  نمی خواهم  من  مالی  تامين  های  روش  به  زنوز:راجع 
به اصالح كل نظام درآمدی شهرداری صحبت كنم. اما چند نكته 

كليدی را الزم می دانم:
از  تر  قوی  بسيار  بايستی  ها  شهرداری  سازمان  اينكه  اول 
موضع فعلی اش در حوزه های مقرراتی و تامين مالی عمل نمايد 
و بايستی حداقل 100 پرسنل درحوزه مقررات شيوه های بودجه 

بندی های تامين مالی و... داشته باشد.
دوم اينكه  Finance درشهرداری به دومعنی به كار می رود 
تامين مالی  يعنی نظام   Finance Municipal ما می گوييم 
شهرداری ها، ولی وقتی می گوييم Finance يعنی تامين مالی 
استقراضی  منابع  از  مالی  تامين  يعنی  موسسه(  از  )بيرون  خارجی 

و مشاركتی و غيره . متاسفانه اين دو تا رو با هم خلط می كنيم. 
درمورد راه حل ها، اول بايد به شوراها اختيارات بيشتری داد. 
شوراها بايد پاسخگوی مردم باشند اگر شوراها بتوانند ماليات محلی 
و بهای خدمات را وضع كنند و اگر مردم شورش كردند شورا بايستی 
جواب دهد اما در ايران فرمانداری ها برای كنترل شهرداری ها باالی 
سر آنها هستند.دوم سازمان شهرداری ها بايستی يک قانون جامع 
نظام درآمدی شهرداری ها تهيه كند چون چنين قانونی دركشور 
مشاركت  يكی  ديگر هست  هايی  روش  دنيا  در  ندارد.سوم  وجود 
يكی دادند  توضيح  نديم  مهندس  كه  عمومی خصوصی   بخش 

 Impac fee به اين معنا كه شما اگه يک محدوده زمينی را به 
يک شركت سرمايه گذاری سپرديد كه به نفع خودش آبادانی كند 
اين  درونی  ساختهای  زير  و  تاسيسات  می كنيد  مسئولش  تنها  نه 
او ابالغ می كنيد كه اگر  سايت را  بسازد و متصل كند بلكه به 
اينجا مجتمع مسكونی ساختيد و تقاضا برای مسكن افزايش پيدا 
كرد، تقاضا برای برق و آب و فاضالب هم افزايش پيدا می كند، من 
اين را حساب می كنم و تو بايستی از منابع خودت پرداخت كنی ) 
مخارج زيرساختی بيرون از محوطه را از او می گيريم، و خودش را 
اين  برای تامين زيرساختهای درون محوطه متعهد خواهيم كرد( 

انگليس  آمريكا،  كانادا،  مثل  ای  پيشرفته  كشورهای  در  موضوع 
متداول است ولی ما چنين سيستمی نداريم.

 يک قانون ديگه ای كه درآمريكا متداوال است بهش می گن 
special assistant district  به اين معنا كه به مقام محلی 
خاطر  به  آينده  در  كه  مالياتهايی  پشتوانه  به  شود  می  داده  اجازه 
خواهد  اخذ  مردم  از  مدرسه(  )مثل ساخت  موضوع مشخص  يک 
تمهيدی  يک  روش  اين  پس  نمايد.  منتشر  مشاركت  اوراق  كرد 
است برای دسترسی تضمين شده شهرداری ها به بازار مالی ضمنًا 
ماليات اضافی است كه از شهروندان گرفته می شود. اين موارد را 

در برخی كارها می توانيم انجام دهيم.
از  خيلی  هاست.  شهرداری  مازاد  اراضی  فروش  هم  يكی 
ارزش  و  ندارند.  اراضی  اين  از  اواًل فهرست جامعی  شهرداری ها 
اينها مشخص نيست و مديريت اينها نيز مبهم و فسادزا است . اگر 
ارزش روز اين داراييها مشخص شود و برحسب نياز فروخته شوند 
و فقط انحصاراً خرج سرمايه گذاری  های توسعه ای بشوند اتفاقات 

خوبی خواهد افتاد.
به جز  قانونگذار گفته است  نوسازی است.  ديگری، عوارض 
10% مخارج 90% را بايستی به عمران شهری بدهيم. آيا ما به اين 
وفاداريم؟ من با كم و زيادش فعاًل كاری ندارم اما به نظرم به آن 
وفادار نيستم. ما بايد قانونش رو درست كنيم. ضمنًا شيوه ارزيابی 

عوارض نوسازی را بايستی تغيير بدهيم. 
متاسفانه شهرداری های خيلی از كالنشهرهای خيلی از بانک 
های را ورشكسته كرده اند. Finance به معنای اين نيست كه 
شما می خواهيد از منابع استقراضی زير ساختها تامين مالی را انجام 
دهيد پس بازپرداخت آن چه می شود ؟ بايد منابع درآمدی شما و 
كمكهای دولت و غيره پشتوانه باز پرداخت اصل و فرع تامين مالی 
باشد، يا بايد خود پروژه ها سودآور باشه و خودش تامين كند يا بايد 
از عوارض و بهای خدمات اين را بپردازيد. خوب اگر سودآور نيستند 

نبايستی از منابع استقراضی استفاده كرد.
هيچ  كه  گفت  توان  می  هم  سرمايه   بازار  خصوص  در 
شود.  سرمايه  بازار  وارد  نمی تواند  سنجی  اعتبار  بدون  شهرداری 
سيستم مالی شهرداری بايستی توام با شفافيت و پاسخگويی باشه. 
شهرداری  بخونه.  حسابداری  استانداردهای  با  حسابداريش  نظام 
رتبه  درونی،  حسابداری  نه  باشه  بيرونی  حسابرسی  مشمول  بايد 
بندی اعتباری بايد داشته باشند. همه اينها رو كه داشته باشد باز 
هم برای استقراض كافی نيست  بلكه يک زيرساخت اصلی الزم 
است كه اون هم وظيفه شماست )سازمانهای شهرداری ها( و اون 
اينكه الزامات قانونی بازپرداخت اصل و فرع را بايستی در قوانين 
را  يعنی اگه شهرداری نكول كرد و اصل و فرع منابع  بگنجانيد، 
درآمد  مثاًل%02  باشه كه  اندشيده  تمهيدی  گذار  قانون  نپرداخت، 
شهرداری از محل نوسازی صرفا ً اختصاص به باز پرداخت اصل 

و فرع منابع استقراضی باشه و گرنه چون ريسكش آن شهرداری 
زياد است با هزينه هنگفت به شما وام خواهند داد كه هنوز چنين 
است  شده  مختصری  اشاره  قوانين،  از  يكی  نداريم.در  تمهيداتی 
بايد  نيست.  كافی  اما  كنند  استقراض  می توانند  ها  شهرداری  كه 
روشن شود كه اعتبار سنجی، تضمين ها و پاسخگويی، شفافيت، 
توليد گزارشات مديريتی و مالی وحسابرسی بيرونی چگونه اتفاق 
می افتد. همه اينها بايد باشد تا بتوان به بازار سرمايه مراجعه كرد. 
تشكيل صندوق های توسعه شهری هم از موضوعاتی است 
داد كه  دنيا نشون  كنيم. تجربه  احيا  را  آن  توانيم مجددا  كه می 
با مشاركت  صندوق های مشترك سرمايه-گذاری می تواند حتی 
بخش خصوصی هم شكل بگيرد. درآمريكای التين موارد موفقش 
را داشتيم و در هند هم همين طور. اين صندوق ها چندين نقش 
مالی می توانند داشته باشند و اين صندوق بايد همين جا در سازمان 
گذاری  سرمايه  های  پروژه  صندوق  بگيرد.  شكل  ها  شهرداری 
شهرداری ها را گرد هم آورده و با استفاده از منابع موسسات مالی، 

كمک های دولتی و انتشار اوراق و....آنها را اجرا می كند.
بهاورند: آقای دكتر خيلی خوب تشريح كردند يكی تامين مالی 
به روش وامی  و استقراضی هست كه ما هم با آن مخالف هستيم 
ولی دراقتصاد چيزی هست كه می گويند مردی كه بدهی نداشته 
باشد بيزينس من خوبی نيست. حتی دولت ها اگر بدهی خارجی 
نداشته باشند تا حدی اقتصادشان خوب نيست. اما بحث ما سرمايه 
گذاری مشاركتی است. مثال : فرض كنيد فردی كه يک هكتار 
زمين در تهران دارد می تواند تا 200 سال خودش و نسلش از آن 
بهره مند باشد اما چرا شهرداری تهران با اين همه ملک و زمين 

و... نتواند از آنها استفاده كند.
از  اعم  ها  روش  درتمام  مشاركتی  گذاری  سرمايه  دربحث 

BOT ، مشاركت مدنی و... سه تا عنصر سرمايه گذاری داريم:
1- زمين: نه به معنای خاك، محل اجرای پروژه مد نظراست 

و می تواند درفضای مجازی باشد. 
2- مجوزها و پروانه ساختمانی 

3- سرمايه يا ساخت 
معمواًل شهرداری ها اين دو عنصر اول را دارند.

مشاركت شهرداری ها با بخش خصوصی درمورد توليد كاال 
از نكاتی است كه تقريبا محوريت كار  يا خدمات خصوصی يكی 
بخش  مشاركت  به  اقتصادی  نگاه  با   ما  اگر  هاست.  شهرداری 
خصوصی نگاه كنيم در چارچوبی كه درماده 55 وظايف شهرداری 
هست چه بخواهيم چه نخواهيم يعنی رفتن به سمت وظايفی كه 
به صورت محلی اقتضا می كند كه متاسفانه ما ورود خوبی به آن 

نداشته ايم.

 رضا نصراصفهانی
 )مدیر کل اداره تشخیص
 وصول درآمدهای
)شهرداری اصفهان

برون سپاری به لحاظ مديريت كارهاست 
وظيفه شهرداری جمع آوری زباله است ولی اين 
را می تواند برون سپاری كند اما اين به معنای 

تفويض اختيار به بخش خصوصی نيست

هم  شهری  توسعه  های  صندوق  تشكيل 
آن  مجددا  توانيم  می  كه  است  موضوعاتی  از 
را احيا كنيم. تجربه دنيا نشون داد كه صندوق 
های مشترک سرمايه-گذاری می تواند حتی با 

مشاركت بخش خصوصی هم شكل بگيرد

در خصوص بازار سرمايه  هم می توان گفت 
كه هيچ شهرداری بدون اعتبار سنجی نمی تواند 
وارد بازار سرمايه شود. سيستم مالی شهرداری 

بايستی توام با شفافيت و پاسخگويی باشد
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می كند روی بحث صكوک هم وارد می شود. آيا انتشار   حاال شهرداری از اوراق مشاركت استفاده 
اين ابزارها پشتوانه داشته است؟ پشتوانه اش پروژه 
بوده  عوارض شهرداری  و  درآمدی  منابع  است؟  بوده 

است؟ 
بپردازيم  اش  واقعی  معنای  به  اوراق  به  ما  اگر  بهاروند: 
نمونه  باشد.  ها  شهرداری  بايد  محورش  مركزی  بانک  تاييد  به 
اوراق  گذشته  سال  سه  در  كه  است  مشهد  شهرداری  آن  بارز 
مشاركت ميدان شهدا را با سود 17% علی الحساب در پايان پروژه 
كرده  پرداخت  سود   %20 الحساب  علی  بر  عالوه  و  منتشركرده  
است. لذا اين موضوع نشان از توجيه كامال اقتصادی پروژه داشته 
است. اما اگر بگوييم اوراق مشاركتی كه االن مجلس تصويب كرده 
نحوه  از  اشتباه  است،  اشتباه  ها  شهرداری  برای  شده  تكليفی  و 
شد  انجام  كشور  در  كه  مشاركتی  اوراق  اولين  ماست.  مديريت 
اگر حاشيه  بود كه  نواب  پروژه  تهران سال 37 در  در شهرداری 
بگذاريم، آن طرح  را كنار  نواب  و... طرح  های سياسی وحقوقی 
از موفق ترين طرح ها  لذا به نظر می  رسد اگر مشكلی در انتشار 
اوراق مشاركت يا صكوك داشته ايم در مديريت آن بوده نه در 

ذات اين ابزارها.
اوراق  انتشار  موفقيت  عدم  يا  موفقيت  خصوص  در  زنوز: 
نظرم  به  اما  كنم  دقيقی  نظر  اظهار  توانم  نمی  فعال  مشاركت 
اند. حرف  باز مانده  اوراق  شهرداری ها در پرداخت اصل و فرع 

بنده آن است كه استقراض به دو صورت می تواند انجام شود
آن  زيان  و  سود  براساس  معين  پروژه  يک  برای  يكی   -1

پروژه )وام پروژ ه ای(
2- يكی هم شهرداری به عنوان يک موسسه استقراض را 
به پشتوانه منابع درآمدی خودش اخذ نمايد. )وام غير پروژ ه ای(
دارند  كه  ای  مالی  نظام  به  باتوجه  ما  های  شهرداری 
نمی توانند وام غيرپروژه ای  تعريف كنند. درمورد وام پروژه ای 
هم مخاطرات اخالقی وجود دارد بعضی از وقتها موفقند وبعضی 
را  منابعی  موجه  غير  های  پروژه  دادن  نشان  اقتصادی  با  وقتها 

اخذ كرده و در آن شكست می خورند. 
قانونی  بايستی چارچوبهای  اوال  اين است كه  لذا حرف من 
نبايد اشتهای  اينكه  بايستی تدوين بشه و ديگه  فاينانس  مناسب 
نسبت  ای  هرموسسه  ضمنًا  داشت.  استقراض  برای  زيادی 
نظرم  به  باشد.  قبولی  قابل  نسبت  بايد  هايش  دارايی  به  بدهی 
آدم  بودن  بدهكار  حد  از  بيش  ولی  نيست  هنر  بدهكارنبودن 
های  هزينه  اين  با  بخصوص  بكشاند  بست  بن  به  را  او  می تواند 

يا خارجی. فاينانس داخلی  فراوان 
نصر اصفهانی : اوراق مشاركت و بحث تامين مالی می تواند 
اساس  می رسد  نظر  به  باشد.   بد  خيلی  هم  و  خوب  خيلی  هم 
آن  به  ما  كه  چيزی  همان  يا  است  خوب  اوليه  طراحی  بحث 
مشاوری  يا  نهاد  نظرم  به  گوييم.  می  سنجی  امكان  مطالعات 

كه قرار است مطالعات امكان سنجی را انجام دهد حتما بايستی 
اوراق  انتشار  بودن  بد  يا  خوب  نظرم  به  باشد.  جدا  شهرداری  از 
آن  مباحث مديريتی  به  مقداری هم  و  مقداری شانسی  مشاركت 
نااطمينانی وجود  بر می گردد.  می توان گفت 50 ، 50 است و  

دارد.. 
 پس اگر بخواهيم اولين نشست خودمان 

را جمع بندی كنيم بايستی به موارد زير اشاره كنيم:
منابع  از  دقيقی  شناخت  بايستی  ها  شهرداری   •
سال(   5 )حداقل  آتی  های  پروژه  و  خود  نياز  مورد 
را  خود  مالی  منابع  نيازمندی  بتواند  تا  باشند  داشته 

نمايند. شناسايی 
از  هم  مناسبی  شناخت  بايستی  ها  شهرداری   •
درآمدهای خود داشته تا شكاف هزينه و درآمد را نيز 
دقيق  ريزی  برنامه  اين شكاف  تامين  برای  و  شناخته 

نمايند.
يك  مالی  تامين  مختلف  روشهای  از  استفاده   •
و  بررسی  با  حتما  بايستی  كه  است  دولبه  شمشير 
موشكافی و مديريت حسابگرانه از آنها استفاده نمود.

• طراحی سازو كارهايی برای آشنا نمودن مديران 
و  شهرداری  ماليه  نظام  از  شهرداری  كارشناسان  و 

تامين مالی الزم است.
اشتباهی  كامال  مقوله  ها  شهرداری  خودكفايی   •
بود كه بايستی دولت نسبت به اصالح آن اقدام نمايد 
و در اسرع وقت نسبت به شفافيت روابط مالی دولت 

و شهرداری ها بايستی اقدام نمود.
های  پتانسيل  و  قابليتها  با  هنوز  ها  شهرداری   •

بازار مالی آشنا نيستند مشاركت عمومی خصوصی و 
مشاركت  و  مالی  تامين  قانونی  بسترهای   •
ها  و سازمان شهرداری  ها  توسط شهرداری  بايستی 

طراحی شود.
محترم  حضار  همه  از  تشكر  ضمن  پايان  در 
اجرايی  مباحث  به  پرداختن  برای  فرصتی  اميدواريم 

تر در نشست های آتی فراهم شود. 

تأمین مالی شهرداری با حضور مؤثر بخش 
خصوصی از طریق بازار سرمایه 
)اوراق اجاره ی شهرداری ها( 

 عباس دادرس 
كارشناس ارشد مديريت مالی،دانشگاه شهيد بهشتی
 محسن موسوی
كارشناس ارشد مديريت مالی، دانشگاه شهيد بهشتی
حميدرضا هنرکار باباخانی
كارشناس ارشد مديريت مالی، دانشگاه تهران

1- مقدمه
فعاليت های دولت مركزی،  از  تمركززدايی  با هدف  و  داشته  قرار  در جايگاه دولت های محلی  دنيا، شهرداری ها  از كشورهای  بسياری  در  هم اكنون 
تصميم گيری در مورد بسياری از جنبه های اقتصادی هر شهر به طور كامل به شهرداری ها واگذار شده است. طبيعتا شهرداری ها و دولت های محلی، هم 
برای تامين هزينه های جاری خود و هم به منظور تامين هزينه پروژه های عمرانی، نيازمند تامين منابع مالی هستند. در نگاه نخست، ممكن است گزينه 
دريافت بودجه از دولت مركزی، به عنوان روشی آسان برای تامين منابع مالی مورد نياز شهرداری ها مطرح شود، اما واضح است كه هر چه شهرداری ها 
و دولت های محلی در تامين منابع درآمدی خود مستقل تر از بودجه دولتی بوده و خودكفايی بيشتری در تامين منابع مالی مورد نياز خود داشته باشند، 

ثبات سياسی و مالی بيشتری خواهند داشت. ]1[
    شهرداري ها دارايي هاي مختلفي در اختيار دارند و قباًل سرمايه گذاري هاي متعددي را انجام داده اند. برخي از اين دارايي ها و سرمايه گذاري ها 
فيزيكي هستند و برخي از دارايي ها غير فيزيكي و جزء دارايي هاي مالي مي باشند. برخي از دارايي ها نيز انتظار مي رود در آينده اي نزديک بدست 
آيند. به پشتوانه هريک از اين دارايي ها و جريان هاي مالي حال و آتي مربوط به آنها مي توان اوراق بهاداري منتشر و به فروش رسانيده و از اين راه 
توان شهرداري هاي در دست يابي به منابع مالي جديد ارتقاء بخشيد. با توجه به ارزش و سرمايه هاي نهفته و حبس شده در دارايي هاي در اختيار 
شهرداري ها و به پشتوانه حجم بسيار باالي عايدي جاري و آتي آنها مي توان از طريق تبديل به اوراق بهادار نمودن آنها، منابع زيادي را جهت تأمين 

منابع مالي پروژه هاي جديد ايجاد نموده و بسياري از تنگناهاي بودجه اي را رفع نمود. ]2[

انديشه و پژوهش

 محمد رضا بهاروند
 )مدیر کل امور سرمایه
 گذاریهای مشارکتی
 سازمان شهرداری ها و
)دهیاری ها

مالی  تامين  بحث  و  مشاركت  اوراق   
بد  خيلی  هم  و  خوب  خيلی  هم  می تواند 
طراحی  بحث  اساس  می رسد  نظر  به  باشد.  
اوليه خوب است يا همان چيزی كه ما به آن 
نظرم  به  گوييم.  می  سنجی  امكان  مطالعات 
مطالعات  است  قرار  كه  مشاوری  يا  نهاد 
از  بايستی  حتما  دهد  انجام  را  سنجی  امكان 

شهرداری جدا باشد
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2- بيان مسئله و اهميت موضوع
نظام  قالب  در  ها  شهرداري  درآمدي  منابع  به  جامع  نگرش  فقدان 
سياست  اجراي  موردي،  مداخالت  و  تغييرات  كشور،  اقتصادي  كالن 
خوداتكايي و خودكفائي شهردار يها، بخش درآمدي شهرداري ها را در 
قانوني و  ناپايداري قرار داده است، محدود شدن عرصه هاي  وضعيت 
معقول كسب درآمد شهرداري منجر به وابستگي شديد بخش درآمدي 
شهرداري به ساخت و سازهاي شهري و فروش تراكم مازاد شده است. 
و هزينه هاي  نامطلوب  تبعات  و  آثار  اين وضعيت  ادامه  كه  نحوي  به 
اجتماعي، فرهنگي و زيرساختي را براي شهر ها و مديريت شهري به 

دنبال خواهد داشت.  ]3[
در جايي مثل شهرداري، كه اجراي پروژه هاي عمراني و ارائه خدمات 
منابع  شدن  آزاد  است،  برخوردار  خاصي  اولويت  و  اهميت  از  شهري 
سرمايه اي براي اجراي پروژه هاي مذكور ايجاب مي نمايد كه منابع 
كمتري براي ساخت و يا خريد اموال غيرمنقول صرف شود. لذا با توجه 
به مباني نظري راه كار، فروش و اجاره مجدد دارايي هاي غير منقول، 
قابل  و  مهم  درصد  مستغالت  و  زمين  باشد.  مي  و جذاب  پذير  امكان 
توجهي از ثروت جهان را شامل مي شود. اجماع بر اين است كه زمين 
و مستغالت 40 تا 50 درصد از كل ثروت كشور ها را در بر مي گيرد. 
اگربه طريقي امكان معامله اغلب اين دارايي ها در بازار سهام فراهم مي 
شد قطعًا شاهد اتفاق عجيبي در بازار سرمايه به ويژه بازار سرمايه زمين 

و مستغالت مي بوديم.  ]2[
گرفته  انجام  محاسبات  آخرين  طبق  تهران  شهرداري  مثال  عنوان  به 
توسط بخش هاي مالي و سرمايه گذاري اين نهاد، رقمي معادل 8 هزار 
ميليارد تومان دارايي ملكي شامل انواع ساختمان با كاربري هاي اداري، 
اين  تمام  كه  دارد  اختيار  در  زمين خام  همچنين  و  مسكوني  و  تجاري 
امالك ثبت قطعي شده است. گذشته از دارايي قطعي ملكي، شهرداري 

تهران حدود 22 هزار ميليارد تومان نيز دارايي ملكي كاغذي دارد. به اين 
معني كه هنوز اين ميزان دارايي ثبت نهايي نشده است. با استفاده از اين 
سرمايه های بالقوه، شهرداری مي تواند به ميزان قابل توجهی درآمدهای 
خود را افزايش دهد. اين ميزان زمين فقط آن دسته از دارايی هايی را 
قرار  تهران  شهرداری  اختيار  در  اختصاصی  طور  به  كه  مي شود  شامل 
دارد و عالوه بر آن، زمين هاي مشترك ديگری نيز وجود دارد كه امكان 
از  بهره گيری  با  است.  فراهم  شهرداری  برای  نيز  آنها  از  بهره برداری 
ميزان  آينده  های  سال  مي تواند  شهرداری  مستغالت،  و  امالك  اين 
در  فعاليت هاي عمراني  نتيجه  در  و  افزايش  را  سرمايه گذاری های خود 
سطح شهر را بيشتر كند. اين در حالی است كه در حال حاضر ساالنه 
فقط هزار ميليارد تومان سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی در تهران 
انجام می شود و در حال حاضر يكي از چالش هاي مديريت شهري تهران 
در  به سرمايه گذاري  مردم  تمايل  افزايش  براي  و مشوق  انگيزه  ايجاد 

پروژه هاي شهري پايتخت است. 

3- پيشينۀ  تجربی تحقيق
انتشار اوراق اجاره برای نخستين بار توسط منذر قحف در مقالة   ايدة 
معروف وی با عنوان استفاده از اوراق اجاره دارايی برای پوشش شكاف 
بودجه در سال 1997 مطرح شد. با وجود اين، انتشار عملي اوراق اجاره 
در  كه  ايده اي  تولد  از  عبارت  عامل  اولين  است.  عامل  دو  از  برخاسته 
درون مؤلفه هاي شريعت بوده و ارايه ي قوي باثباتي آن، بود آن چنان كه 
در ادبيات فوق مطرح شده است. عامل دوم، افزايش تبديل دارايي ها به 
اوراق بهادار در بازارهاي مالي بوده است. ايده ي تبديل كردن دارايي ها 
به اوراق بهادار در دهه ي 1980 در تأمين مالي متعارف رايج شد و در 
بانک هاي  توسط  مالي  معامالت  در ساختارهاي مختلف  دهه ي 1990 
سرمايه گذاري اسالمي در زمينه ي مشاركت ها يا پروژه ها، نه در تأمين 

مالي اجاره ي ساختاريافته مورد استفاده قرار گرفت. ]4[

    اولين تالش ها برای غلبه بر مسألة نقدينگی كه بانک های اسالمی 
با آن مواجه بودند، توسط بانک مركزی مالزی در جوالی 1983 و پس 
را شروع  خود  كار  مالزی  اسالمی  بانک  نخستين  كه  انجام شد  آن  از 
كرد و از اوراق بهادار دولتی يا اسناد خزانه كه بهره پرداخت می كردند 
استفاده نكرد. بانک مركزی مالزی پس از اين كه به بانک های معمولی 
اجازه داد سپرده های اسالمی را بپذيرند و تسهيالت اسالمی اعطا كنند، 
متوجه شد برای كمک به توسعة ابزارهای اسالمی الزم است بازار پول 
بين بانكی ايجاد شود. از اين رو در 18 دسامبر 1993 رهنمودهايی برای 
چگونگی اجرای بازار پول اسالمی بين بانكی جديد منتشر شد. اين بازار 
اصلی اش  وظيفة  كه  شد  افتتاح  كواالالمپور  در   1994 ژانويه  سوم  در 
تسهيل معامالت بين بانكی ابزارهای مالی اسالمی به خصوص اوراق 
برنامة  بود. شركت ملی رهن مالزی  بانكی مضاربه  بين  سرمايه گذاری 
جديدی برای خريد اوراق بدهی اسالمی در دسامبر 2001 ارائه كرد. اين 
برنامه و هم چنين تأسيس صندوق های مشترك سرمايه گذاری اسالمی 
نوآوری   ،RHB بانک  توسط  صكوك  سرمايه گذاری های  بر  مبتنی 
مالزی در به كارگيری ابزارهای مالی اسالمی جديد بودند. ]14[ البته قبل 
از انتشار اولين صكوك جهانی توسط مالزی در دسامبر 2001 ميالدی، 
مؤسسة پولی بحرين برای اولين مرتبه در حوزة كشورهای خليج فارس 
در 13 ژوئن سال 2001، اسناد دولتی مطابق با قوانين اسالمی منتشر 
كرد. ارزش اين اسناد 25 ميليون دالر آمريكا، به شكل اوراق 3 ماهه 
اين كه دولت  با توجه به  اوراق بهادار »صكوك سلم« بود.  با عنوان  و 
مالزی از دهة 1980 اوراق قرضة اسالمی منتشر می كرده است، بعضی 
از دولت های عربی مجبور شده اند به جای استفاده از بازارهای داخلی، به 
خاطر مخالفت اسالم با معاملة اوراق بهادار مبتنی بر بهره، از بازارهای 
بين المللی اسالمی استقراض كنند. دولت ها اوراقی را منتشر كرده اند كه 
بانک های تجاری داخلی مجبورند آن ها را تا سررسيد نگهدارند و معامله 

نكنند. ]4[

4- تأمين مالي مجدد در شهرداري ها
تحقق  پيشنهادي،  طرح  توجه  قابل  كاركردهاي  و  مزيت  مهمترين   
تأمين مالي مجدد سرمايه هاي حبس شده در ساختمان هاي موجود از 
طريق تبديل اوراق بهادار نمودن است. كه مي تواند به اندازه ارزش روز 
ساختمان ها بازار سرمايه عمران شهري را مجددأ توسعه داده و از فقر 
منابع نجات بخشد. در صورت ساماندهي و هدايت سرمايه هاي كوچک 
و خرد مردم به سمت خريد اين اوراق، مي توان سرمايه هاي حبس شده 
در بسياري از ساختمانهاي مهم اداري، تجاري و خدماتي شهرداري ها را 
آزاد نمود و آنها بتوانند براي توسعه و عمران شهرها، گام هاي ديگري 
را بردارند. براي تأمين مالي بيشتر، منابع حاصله در سازوكاري تشويقي 
در قالب وجوه اداره شده در اختيار سيستم بانكي كشور قرار دهد تا براي 
تأمين منابع اجراي طرح هاي عمران شهري و نوسازي محالت فرسوده 
از  نمايند.  پرداخت  ترجيحي  و سود  كارمزد  با  مناسب  تسهيالت  شهر، 
سرمايه  فرصت  نمودن  فراهم  گذاري،  سرمايه  و  مالي  مديريت  منظر 
سهام  مانند  مالي  هاي  دارايي  درمقابل  واقعي  هاي  دارايي  در  گذاري 
براي عموم مردم، تنوع بخشيدن به ابزارهاي سرمايه گذاري در بخش 
زمين و مستغالت، حمايت از اقشار ضعيف و متوسط جامعه و گسترش 
عدالت اجتماعي و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني با فراهم نمودن بستر 
از ارزش  بتوانند به سهولت  مناسبي كه سرمايه گذاران جزء و كوچک 
افزوده فوق العاده و منافع ساختمانهاي بزرگ وپروژه هاي بخش زمين 

و مستغالت و توسعه شهري سرمايه گذاري نمايند. ]2[

5- تعريف اوراق اجاره

اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است كه نشان دهندة 
مالكيت مشاع دارندة آن در دارايی مبنای انتشار اوراق اجاره است. ]5[ 
اوراق اجاره، نوعی اوراق سرمايه گذاری است كه بيانگر مالكيت واحدهای 
سرمايه گذاری با ارزش برابر از دارايي هاي بادوام فيزيكي اي هستند كه 
پيوند  است،  تعريف شده  شريعت  در  كه  آن طور  اجاره،  قرارداد  يک  به 
خورده اند. در ميان محصوالت مالی اسالمی، اوراق اجاره يک محصول 
متمايز به شمار می رود كه محبوبيت زيادی بين سرمايه گذاران مسلمان 
نيز  ناشران )دولت ها و شركت ها(  از طرف ديگر  آورده است.  به دست 
هزينه های  می دانند.  منابع  تجهيز  برای  مناسبی  روش  را  اجاره  اوراق 
انتشار اوراق اجاره در موارد اوليه بسيار باال بود، زيرا هنوز هيچ اعتمادی 
نسبت به اين ابزار نوظهور وجود نداشت و بنابراين فرآيند انتشار نيازمند 
مستندسازی زياد، رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بند و تضمين فروش 
توسط مؤسسات كارگزاری و شركت های تأمين سرمايه بود كه مجموع 
اوراق  اينكه  از  بعد  اما  می داد.  افزايش  را  انتشار  هزينه های  موارد  اين 
اجاره به عنوان يک ابزار مالی مناسب و قابل اطمينان شناخته شد، اين 

هزينه ها كاهش يافت. ]4[

6- دارايی های  مبنای انتشار اوراق اجاره ی  شهرداري ها
شوند  می  تقسيم  دسته  چهار  به  كلی  طور  به  هاي شهرداري   دارايی 
و  ها  زمين  انتفاعی،  كاربري  با  های   ساختمان  و  ها  زمين  شامل  كه 
زير  های  كارخانه  و  ها  شركت  خدماتی،  كاربري  با  های   ساختمان 
و  ها  زمين  شوند.  می  شهرداري  منقول  اموال  و  شهرداری  مجموعه 
هاي  زمين  دسته   دو  به  خود  نيز  انتفاعی  كاربري  با  های   ساختمان 
داراي كاربري تجاري، اقامتی، مسكونی  و ساختمانهاي احداثی شامل 
مسكونی، اقامتی و تجاري تقسيم می گردند. زمين ها و ساختمان های  
كاربري  داراي  های  زمين  كليه ي  نيز خود شامل  كاربري خدماتی  با 
خدماتی مثل مجموعه هاي تفريحی، فضاي سبز و زمين های داراي 
كاربري بهره برداري مثل شهربازي ها، كيوسک ها، غرفه ها  می شوند. 
خدماتی،  و  بازيافت  های  كارخانه  شامل  نيز  ها  كارخانه  و  ها  شركت 
مالی و. . هستند. اموال منقول هم از قبيل ماشين آالت راهسازي اعم 
از لودر، گريدر و اتوبوس و مترو هستند. همانطور كه مشاهده می شود، 
سرمايه  محصول  كه  دارند  اختيار  در  مختلفی  هاي  دارايی  شهرداريها 
گذاري هاي متعددي است كه قباًل انجام دادهاند. به پشتوانه هر يک 
از اين دارايی ها می توان اوراق بهاداري منتشر و به فروش رسانيده و 
از اين راه، توان شهردار ي ها را در دستيابی به منابع مالی جديد ارتقاء 
بخشيد. در جايی مثل شهرداري، كه اجراي پروژه هاي عمرانی و ارائه 
آزاد شدن  است،  برخوردار  خاصی  اولويت  و  اهميت  از  خدمات شهري 
منابع سرمايه اي براي اجراي پروژه هاي مذكور ايجاب می نمايد كه 
منابع كمتري براي ساخت ويا خريد اموال غيرمنقول صرف شود. لذا با 
توجه به قابليت هايی كه اوراق  اجاره در تأمين منابع مورد نياز شهرداري 

دارد، استفاده ازاين اوراق، امكانپذير و جذاب به نظر می رسد. ]11[

7- مراحل و مجوز های الزم برای انتشار اوراق اجاره ی  
شهرداری ها

شهرداری ها ابتدا بايد جهت مشخص نمودن شيوه تأمين مالي به يكي 
از نهادهاي داراي مجوز مشاوره عرضه مراجعه نمايند  و به عقد قرارداد 
با مشاور عرضه بپردازد و مشاور عرضه گزارش توجيهي تأمين مالي از 
طريق اوراق اجاره براساس فرم هاي تعيين شده توسط سازمان بورس 
را تهيه می نمايد. سپس شهرداری طرح انتشار اوراق را در شورای شهر 
به سازمان شهرداری ها و  تأئيد مصوبه  برای  به تصويب می رساند و 
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دهياری ارسال می نمايد  تا در آن سازمان نيز اين طرح به تصويب برسد. 
آتي  مالي  اطالعات  و  مقررات  رعايت  بررسي  برای  را  گزارش  سپس 
جهت اعالم نظر به حسابرس شهرداری ارسال می نمايد. در مرحلة بعد 
با مذاكره با اركان انتشار اوراق  شامل ضامن، عامل فروش، متعهد پذيره 
نويسي و  بازارگردان اعالم قبولي سمت توسط ايشان را مطابق فرم هاي 
سازمان اخذ می نمايد و در صورت جدائی فروشنده و شهرداری اقدام به 
مذاكره با فروشندة دارايي و دريافت اعالم موافقت فروشنده با فروش 
دارايي مطابق فرم هاي سازمان می نمايد. در مرحلة بعدی، مشاور عرضه 
به نمايندگي از باني جهت دريافت موافقت اصولي تأمين مالي از طريق 

انتشار اوراق اجاره به سازمان بورس مراجعه مي نمايد. 
شهرداری  مالي  تأمين  اصولي  موافقت  دريافت  جهت  عرضه  مشاور 
فرم   : مستنداتی شامل  بورس  سازمان  به  اجاره  اوراق  انتشار  از طريق 
تأمين  توجيهي  گزارش  اصولي،  موافقت  دريافت  تقاضاي  شدة  تكميل 
خصوص  در  حسابرس  نظر  اظهار  اجاره،  اوراق  انتشار  طريق  از  مالي 
گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق اجاره، مصوبة ركن 
اوراق  انتشار  از طريق  مالي  تأمين  اجازة  در خصوص  باني  ذي صالح 
اجاره، صورت هاي مالي حسابرسي شدة سه دورة مالي اخير باني، قرارداد 
مشاور عرضه، اعالم موافقت فروشنده جهت فروش دارايي در صورتي 
كه شهرداری  و فروشنده شخص واحد نباشند و نامة قبولي سمت اركان 

انتشار اوراق اجاره را ارائه می دهد. 
بودن  و در صورت كامل  را رسيدگي  دريافت شده  سازمان، درخواست 
مستندات از حيث شكلي و محتوايي ظرف مدت 30 روز به درخواست 
با درخواست  پاسخ مي دهد. در صورت اعالم موافقت اصولي سازمان 
ارائه شده، مشاور عرضه به نمايندگي از باني اقدامات بعدي را انجام می 

دهد. ]7[
مشاور عرضه پس از دريافت موافقت اصولي جهت تعيين ناشر و انجام 
اين  نمايدكه  دارايي مركزي مراجعه می  به شركت مديريت  امور الزم 
امور عبارتند از تعيين و معرفي ناشر)نهاد واسط( توسط شركت مديريت 
دارايي مركزي براساس نامة موافقت اصولي سازمان به مشاور عرضه، 
عقد قرارداد مشاور عرضه با ناشر، فراهم نمودن و انعقاد قرارداد اختيار 
از فروشنده توسط ناشر مطابق فرم هاي سازمان بورس،  خريد دارايي 
فراهم نمودن و انعقاد قرارداد تعهد به اجاره دارايي توسط شهرداری از 
اركان  با  ناشر   بين  قرارداد  تهيه  بورس  سازمان  فرمهاي  مطابق  ناشر 
پذيره  متعهد  پرداخت،  : عامل فروش، عامل  اجاره شامل  اوراق  انتشار 
نويس و بازارگردان و پس از  تمامی اين مراحل اقدام به تهيه و انعقاد 

قرارداد ضمانت به امضای شهرداری و ضامن می نمايد. 
مشاور عرضه پس از امضاي قراردادهاي الزم، به نمايندگي از طرف ناشر 
جهت دريافت مجوز انتشار اوراق اجاره مستنداتی شامل بيانية ثبت اوراق 
اجاره، فرم تقاضاي ثبت اوراق اجاره، يک نسخه از قراردادهاي منعقده 
ميان اركان، طرح اعالمية فروش اوراق اجاره، نمونة تنظيم شده اوراق 
اجاره براساس فرم هاي ارائه شده توسط سازمان و در نهايت فرم تأييدية 
بانكي در خصوص اختصاص حساب بانكي براي جمع آوري وجوه ناشي 
از فروش اوراق اجاره را به سازمان ارائه مي نمايد. در صورت مطابقت 
تعيين شده،  با موافقت اصولي صادره و فرم هاي  ارائه شده  مستندات 
سازمان ظرف مدت 5 روزكاري اقدام به صدور مجوز انتشار اوراق اجاره 
با همكاري  ناشر  اجاره،  اوراق  انتشار  دريافت مجوز  از  می-نمايد. پس 
رعايت  با  اجاره،  اوراق  انتشار  مجوز  در  مقرر  مهلت  در  عرضه  مشاور 
مقررات نسبت به انتشار اوراق اجاره اقدام می نمايد كه شامل مراحلی 
هماننِد صدور اطالعية فروش اوراق اجاره براساس شرايط تعيين شده،  
ارائة  تعيين شده،  مهلت  در  فروش  عامل  از طريق  اجاره  اوراق  عرضة 
طريق  از  لزوم  در صورت  اجاره  اوراق  فروش  مهلت  تمديد  درخواست 
مشاور عرضه با رعايت مقررات، در صورت عدم فروش كامل اوراق اجاره 

در نظر گرفته شده در مهلت مقرر و دوره تمديد احتمالي می باشد. ]8[
متعهد پذيره نويسي ظرف مهلت 5 روز بايد اقدام به واريز وجوه الزم 
و خريد اوراق باقي مانده نمايد، نتايج عرضه و فروش اوراق اجاره بايد 
توسط  شده  تعيين  هاي  فرم  از  استفاده  با  15روز  مدت  ظرف  حداكثر 
مشاور عرضه به سازمان اعالم گردد. سازمان نيز نتايج عرضه را ظرف 
تكميل  تأييدية  صورت صحت،  در  و  نموده  بررسي  كاري  2روز  مدت 

فرآيند را صادر مي نمايد.  
در صورت عدم تأييد عرضه، ناشر از طريق عامل فروش ملزم به عودت 
وجوه سرمايه گذاران حداكثر ظرف مدت 15روز از تاريخ اعالم سازمان 
مشاور  سازمان،  توسط  فرآيند  تكميل  تأييدية  از صدور  پس  باشد.  می 
عرضه قرارداد فروش دارايي توسط فروشنده به ناشر را به سازمان بورس 
با  مطابقت  را جهت  دارايي  فروش  قرارداد  سازمان  و  نمايد  می  ارسال 
نمونة تعيين شده، بررسي نموده و نتيجه را ظرف مدت 2روز كاري به 
مشاور عرضه اعالم مي نمايد.  هم زمان با انجام مراحل انتقال دارايي 
به ناشر مطابق مفاد قرارداد و مقررات مربوطه، سازمان تأييدية برداشت 
وجوه از حساب ناشر و پرداخت به فروشنده را صادر        مي نمايد. پس 
از انتقال دارايي به ناشر، مشاور عرضه بايد قرارداد اجاره دارايي توسط 
شهرداری را كه مطابق فرم هاي سازمان تهيه شده و به امضاي ناشر و 

شهرداری رسانده را به سازمان ارسال نمايد. ]12[

8- ارکان انتشار اوراق اجاره ی شهرداری ها
ضامن،  فروشنده،  واسط،  نهاد  بانی،  شامل  اجاره،  اوراق  انتشار  اركان 
حسابرس بانی، عامل فروش اوراق اجاره، شركت سپرده گذاری مركزی 
اوراق بهادار و تسوية وجوه، بازارگردان اوراق اجاره، متعهد پذيره نويسی 
می شوند كه در كادرنوشت آتی به تعريف هر يک از آنها می پردازيم.  

]5[

مالی وی  تأمين  برای  نهاد واسط  كه  بانی، شخص حقوقی است  بانی: 
می نمايد. شخص  اجاره  اوراق  انتشار  به  اقدام  اسالمی،  عقود  قالب  در 
باني بايد شركت تجاري يا شخص عمومي دولتي باشد. شركت تجاري 
شركتي است كه با موضوع انجام فعاليت تجاري تشكيل شده باشد و 
اشخاص حقوق عمومي دولتي نيز شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتي 
است كه مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور تشكيل مي شود. 
حقوق  اشخاص  باشد.  تعاونی  يا  سهامی  شركت  بايد  تجاری  شخص 
عمومي غيردولتي نيز در صورتي مي توانند اوراق بهادار منتشر كنند كه 
امكان انتشار اوراق توسط آن ها و صالحيت مالي آن ها به تاييد سازمان 

بورس و اوراق بهادار رسيده باشد. ]5[
نهاد  طريق  از  بايد  و  ندارد  بهادار  اوراق  انتشار  امكان  تنهايي  به  باني 
واسط به امر انتشار اوراق بهادار مبادرت ورزد. باني در اوراق اجاره به 
عنوان مستاجر شناخته شده اما تمام وظايف و تكاليف و حدود اختياراتي 
نداشته  باشد  داشته  است  ممكن  اجاره  قرارداد  در  مستاجر  يك  كه  را 
در  اجاره  قرارداد  در  مستاجر  چه  اگر  رو  اين  از  بود.  خواهد  متفاوت  يا 
تلف عين  كه  تنها در صورتي  و  امين است  از عين مستاجره  نگهداري 
مستاجره با تقصير وي باشد مسئول در جبران خسارت خواهد بود، اما 
باني در قرارداد اجاره موجود در فرآيند انتشار اوراق اجاره تعهد مي سپارد 
آن  خسارت  جبران  مسئول  گردد  تلف  مستاجره  عين  هر صورت  در  تا 
باشد. البته در اوراق اجاره به منظور حمايت از سرمايه گذاران اقداماتي 
چون تعيين ضامن و بيمه دارايي در نظر گرفته شده است تا در صورت 
كوتاه  خويش  سرمايه  اصل  از  الاقل  اوراق  دارنده  دست  دارايي،  تلف 
را  شده  واگذار  دارايي  اجاره بهاي  بايد  مستاجر  عنوان  به  باني  نباشد. 
پرداخت نمايد. اين اجاره بها به واقع همان سود اوراق اجاره را تشكيل 

و  تعميرات  انجام  ماده 486  در  قانون مدني  اگر چه  مقابل  در  مي دهد. 
كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن الزم است 
را به عهده مالك يا همان موجر واگذار كرده است اما در اوراق اجاره به 
موجب قرارداد اجاره ميان باني و واسط اين هزينه ها بر عهده باني قرار 

داده شده است. ]6[
نهاد واسط: نهاد واسط يكی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق 
معامالت  انجام  با  می تواند  كه  است  ايران  اسالمی  جمهوری  بهادار 
موضوع عقود اسالمی نسبت به تأمين مالی از طريق انتشار اوراق بهادار 
اقدام نمايد. نهاد واسط به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسالمي 
يا همان صكوک تنها نهادي است كه مي تواند اوراق بهادار منتشر نمايد. 
بهادار  اوراق  خويش  مالی  تامين  منظور  به  دارد  قصد  كه  بانی  شخص 
منتشر نمايد،  بايد تنها از طريق نهاد واسط به امر انتشار اوراق اقدام 
نمايد. نهاد واسط بر اساس الگويی كه به موجب مقررات تنظيم يافته 
است نقش وكالتی دو جانبه ايفا می نمايد. از يك سو نسبت به برخی 
امور وكيل بانی است و در انجام پاره ای امور ديگر وكيل دارندگان اوراق 
است. عمده فعاليتهای نهاد واسط تا زمان انتشار اوراق و قبل از انتقال 
آن به سرمايه گذاران به وكالت از بانی صورت می گيرد. اگر چه قرارداد 
های  فعاليت  انجام  موضوع  با  بانی  و  واسط  نهاد  بين  مجزايی  وكالت 
بانی توسط نهاد واسط منعقد نمی گردد اما واگذاری اموری چون انعقاد 
قرارداد با عامل فروش، بازارگردان و متعهد پذيره نويس به نوعی گويای 

اعطای نوعی وكالت ضمنی به نهاد واسط از سوی بانی است. 
پس از واگذاری اوراق بهادار به سرمايه گذاران نهاد واسط ضمن انتقال 
اوراق به دارندگان اوراق خود را به عنوان وكيل دارندگان در امر انعقاد 
قراردادهای مربوط به دارايی پايه انتشار اوراق معرفی می كند. اين امر 
انعقاد قراردادهای پس  امر  تا در  نهاد واسط می دهد  به  را  اختيار  اين 
نمايد.  اقدام   .  . و.  اجاره، ضمانت  قرارداد خريد،  مانند  اوراق  انتشار  از 
اوراق و  به تناسب اصل  به دريافت سود و  همينطور نهاد واسط نسبت 
توزيع آن بين دارندگان اوراق اقدام می ورزد. در برخی موارد نهاد واسط 
با توجه به حق توكيلی كه از سوی دارندگان اوراق به وی در انجام امور 
فوق وگذار می شود، امر پرداخت سود و اصل اوراق را به شركت سپرده 
پرداخت  عامل  عنوان  به  وجوه  تسويه  و  بهادار  اوراق  مركزی  گذاری 
واگذار می كند. همين طور نهاد واسط در امر پيگيری دعاوی و اجرای 
آيين دادرسی  قانون  با ماده 35  احكام صادره توسط دادگاه ها مطابق 
مدنی وكالت و توكيل در وكالت خواهد داشت. مسئوليت نهاد واسط در 
حدود مسئوليت وكيل است. از اين رو تنها در مواردي امكان رجوع به 
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وي وجود دارد كه نهاد واسط مرتكب تقصير شده و به تعهدات قانونی و 
قراردادی خويش عمل ننمايد. ]6[

فروشنده: شخص حقوقی است كه اقدام به فروش دارايی به نهاد واسط 
می نمايد. فروشنده می تواند بانی يا شخص حقوقی ديگری باشد. ]5[

  ضامن: شخص حقوقی است كه پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد 
تضمين  را  واسط  نهاد  به  بانی  توسط  اجاره  مورد  دارايی  خريد  بهای 
اعتباری  بندی  رتبه  است.  الزامی  وجودش  مقررات  مطابق  و  می نمايد 
عامل تعيين كننده وجود يا عدم وجود ضامن است. در صورتی كه شركتی 
بندی  بود. رتبه  الزامی نخواهد  باشد، وجود ضامن  اعتباری داشته  رتبه 
اعتباری وضعيت مالي و سرمايه اي باني را به لحاظ امكان ايفای تعهدات 
اصل  و  پرداخت سود  براي  او  مالي  و صالحيت  مي نمايد  معين  خويش 
اوراق را تضمين مي كند. ضامن بايد مستقل از باني باشد، زيرا قانونگذار 
به دنبال آن است كه ضامن و مضمون عنه جدا از يكديگر باشند تا اگر 
باني در امر پرداخت سود و اصل اوراق ناتوان شد ضامن نسبت به ايفاي 
به  باشد  باني  به  وابسته  نمايد. در صورتي كه ضامن  اقدام  او  تعهدات 
طوري كه شعبه يا نماينده باني باشد، اين امر محقق نخواهد شد. به نظر 
پيچيده  امری  و ضامن خود  بانی  ميان  وابستگی  تعيين حدود  می رسد 
باشد. گاه ضامن ممكن است سهامدار شركت بانی و يا از نوع شركت-
های هلدينگ باشد كه به نظر می رسد امر ضمانت آن از بانی با مشكل 
روبه رو نباشد. زيرا به نظر می رسد منظور ماده 5 دستور العمل انتشار 
اوراق اجاره از مستقل بودن بانی مستقل بودن به لحاظ شخصيت حقوقی 

است كه در موارد مذكور اين استقالل حفظ شده است. 
باشد. دستور  را داشته  امر ضمانت  براي  بايد مالئت)غناء( الزم  ضامن 
العمل انتشار اوراق بهادار اجاره تنها مؤسسات و نهادهاي مالي از جمله 
بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري 
شركت هاي  سرمايه،  تأمين  شركت هاي  و  بيمه ها  ايران،  اسالمي 
سرمايه گذاري و. . . را در نقش ضامن مي پذيرد. اين امر به اين معناست 
كه مالئت و وضعيت مالي مطلوب براي ضامن شرط خواهد بود بنابراين 
اگر غير از اين موسسات به عنوان ضامن قرار گيرند قرارداد قابل فسخ 
خواهد بود. اين در حالي است كه قانون مدني در ماده 690 مالدار بودن 
و  است  تكميلي  قاعده  يك  تنها  ماده  اين  اما  ندانسته  شرط  را  ضامن 

امكان شرط بر خالف آن وجود دارد. 
باني  كه  مورد ضمانت است  مبلغ  پرداخت  به  متعهد  در صورتي  ضامن 
و در حالت اطالق، عقد  به طور معمول  نمايد.  پرداخت آن خودداري  از 
ضمانت باعث بري شدن ذمه مضمون عنه و مشغول شدن ذمه ضامن 
خواهد شد اما اين امكان براي ضامن در ماده 699 قانون مدني پيش 
بيني شده است كه التزام خويش به پرداخت دين را منوط به عدم تاديه 
مضمون عنه نمايد. در عقد ضمانتي كه در اوراق اجاره طراحي شده است 
اين قيد در تعهدات ضامن گنجانيده شده و مقرر مي دارد: » ضامن موظف 
است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره بهای دارايی/ دارايی ها توسط 
بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابين، وجوه مربوطه را 
حداكثر ظرف مدت چهار روز به ناشر پرداخت نمايد«. بنابراين ضامن در 
اوراق اجاره در صورتي متعهد به پرداخت و تاديه ديون باني است كه 

باني به تعهدات خويش عمل ننمايد. 
ضمانت ضامن صرف نظر از روابط مبنايي بين ضامن و باني است. ضامن 
در هر صورت موظف است تا تعهداتي كه از سوي باني صورت نگرفته 
را  تعهدات خويش  قبال ضامن  در  باني  گيرد هرچند  بر عهده  را  است 
آمده  اجاره  اوراق  اين قيد در قرارداد ضمانت در  انگاشته باشد.  ناديده 
است و مقرر مي دارد: »تعهدات ضامن در اين قرارداد در برابر ناشر از هر 
حيث بدون قيد و شرط بوده و ايرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل 
ضامن اثری بر اجرای تعهدات اين قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن 
نمی تواند به عذر عدم تأمين وجوه كافی يا عدم پرداخت مبلغ كارمزد يا 
هر دليل ديگری انجام تعهدات خود در اين قرارداد را به تعويق انداخته 

يا معلق نمايد. ]6[
  حسابرس بانی: حسابرس بانی در زمان ارائۀ طرح تأمين مالی از طريق 
انتشار اوراق اجاره و آخرين سال مالی ماقبل آن بايد از ميان مؤسسات 

حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شده باشد. ]5[
  عامل فروش:شخص حقوقی است كه نسبت به عرضۀ اوراق اجاره از 
واسطه  عامل فروش  واقع  در  اقدام می نمايد.  برای فروش  ناشر  طرف 
بين ناشر اوراق يعني نهاد واسط و خريداران اوراق يعني سرمايه گذاران 
است. عامل فروش شخص حقوقي است كه از بين بانك ها يا مؤسسات 

مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي و شركت هاي تأمين سرمايه، 
ايران  فرابورس  يا  تهران  بهادار  اوراق  بورس  كارگزاري  شركت هاي 
تعيين مي گردد. نهادهاي مذكور نهادهاي مالي هستند كه در زمينه انتشار 
اوراق بهادار به طور كلي فعاليت مي كنند. عامل فروش بايد توسط باني 
تعيين گردد. عامل فروش با نهاد واسط به منظور واگذاري اوراق بهادار 
دخالت  مي نمايد.  منعقد  اوراق  فروش  عامليت  عنوان  تحت  قراردادي 
عامل فروش در مرحله اوليه انتشار اوراق اجاره است و در تكميل فرآيند 
عرضه عمومي در بازار اوليه اوراق اجاره نقش دارد. در اين مرحله عامل 
نويسی  پذيره  و  مبالغ فروش  بايد  بهادار  اوراق  از فروش  فروش پس 
نتايج  است  موظف  فروش  عامل  نمايد.  واريز  واسط  نهاد  به حساب  را 
اوراق  اوراق بهادار را ظرف مهلت 15 روز به سازمان بورس و  فروش 
بهادار اطالع دهد. اگرچه قرارداد عامليت فروش بين نهاد واسط و عامل 
فروش منعقد می شود اما بانی وظيفه پرداخت حق الزحمه عامل فروش 
می  توجيه  قرارداد  اين  در  را  بانی  امر حضور  اين  و  داشته  بر عهده  را 

نمايد. ]6[
عامل پرداخت:عامل پرداخت، شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار 
اجاره  اوراق  با  مرتبط  پرداخت های  به  نسبت  كه  است  وجوه  تسويۀ  و 
در سررسيدهای معين به سرمايه گذاران اقدام می نمايد. اين نهاد براي 
پرداخت سود و اصل اوراق بهادار قراردادي تحت عنوان قرارداد عامليت 
فروش با نهاد واسط منعقد مي كنند. عامل پرداخت، پرداخت هاي مرتبط با 
اوراق بهادار در سررسيدهاي معين به سرمايه گذاران يا دارندگان اوراق 
را بر عهده دارد. قرارداد عامليت پرداخت همچون قرارداد عامليت فروش 
دارندگان  است.  وكالت  نوعي  اعطاي  پيداست  اسمش  از  كه  همانطور 
اوراق با اعطاي وكالت به نهاد واسط او را وكيل در امر پرداخت سود و 
اصل اوراق مي نمايند. اين اعطاي وكالت همراه با حق توكيل اين اختيار 
سپرده گذاري  شركت  به  را  پرداخت  اختيار  واسط  نهاد  بنابراين  است. 
به  مركزي  سپرده گذاري  شركت  مي كند.  واگذار  بهادار  اوراق  مركزي 
عنوان عامل پرداخت، وجوه را از باني أخذ و به دارندگان اوراق پرداخت 
مي نمايد. عالوه بر سود، زماني كه سررسيد اوراق به پايان رسيد، اصل 
مبلغ اوراق كه ناشي از فروش دارايي مورد اجاره مي باشد پس از كسر 
اوراق توسط  دارندگان  بين  كارمزدهاي مختلف،  و  هزينه هاي استهالک 
عامل پرداخت تقسيم مي شود. عامل پرداخت در نگهداري وجوه و تقسيم 
امين  رو  اين  از  و  آمده  به حساب  واسط  وكيل  اوراق  دارندگان  بين  آن 
محسوب مي شود. امين در صورتی مسئول است كه ايجاد خسارت ناشی 
از تقصير وی باشد در غير اين صورت زمانی كه خسارت به دليلی خارج 
از اراده امين ايجاد شده باشد يا او در ايجاد خسارت اهمال ننموده باشد 

نمی توان او را مسئول در جبران خسارت نمود.  ]6[
صورت  در  و  معرفی  بانی  توسط  اجاره  اوراق  بازارگردان:بازارگردان    

كفايت سرمايه با تأييد سازمان انتخاب می گردد. ]5[
متعهد پذيره نويس:متعهد پذيره نويسی توسط بانی معرفی و در صورت 
كفايت سرمايه با تأييد سازمان انتخاب می گردد. پذيره نويسی، فرآيند 
پرداخت  تعهد  و  آن  قانونی  نماينده  يا  و  ناشر  از  بهادار  اوراق  خريد 
تعهد شخص  نويسي  پذيره  تعهد  و  است  قرارداد  طبق  آن  كامل  وجه 
پذيره نويسی  ظرف  مهلت  كه  است  بهاداری  اوراق  خريد  برای  ثالث 
و  اجاره است  اوراق  انتشار  اوليه  پذيره نويسي مرحله  به  فروش نرسد. 
مي تواند  كه  سرمايه  تامين  شركت  است.  عمومي  عرضه  بعدي  مرحله 
عامل  عنوان  به  مي تواند  حال  عين  در  گيرد،  قرار  پذيره نويسي  متعهد 
فروش نيز انجام وظيفه نمايد. از اين رو شركت تامين سرمايه در مرحله 
پذيره نويسي اوراق اجاره، عامل فروش اوراق است و همين شركت در 
مرحله عرضه عمومي در صورتي كه اوراق به فروش نرسد، متعهد پذيره 
نويسي هم بوده و بايد اوراق باقي مانده را خريداري نمايد.  در صورتي 
كه دارايي در نظر گرفته شده جهت انتشار اوراق اجاره قابل تفكيك به 
در  پذيره نويسي  متعهدان  يا  متعهد  از  استفاده  نباشد،  معين  واحدهاي 
در  پذيره نويسي  تعهد  از  استفاده  مي باشد.  الزامي  اجاره  اوراق  عرضۀ 
انتشار اوراق اجاره براي دارايي هاي قابل تفكيك به واحدهاي معين به 

درخواست باني و تأييد سازمان الزامي نيست. ]6[

9- مبنای انتشار اوراق اجاره
در اين بخش به بررسی امكان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر دارايی 
پرداخته  قوانين موجود در خصوص شهرداری ها  بر اساس  های 

شده است. هدف بيان محدوديت ها و فرصت هايی است كه در 
قوانين وجود دارد و بررسی آنها بر اساس قوانين و دستورالعمل 

های سازمان بورس و اوراق بهادار است.
را  شهرداري  وظايف  ها،  شهرداری  قانون  فصل ششم   55  ماده 
از:»حفظ  از وظايف ذكر شده عبارت است  برشمرده است. يكی 
و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه 

دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري«
اموال  مالي شهرداري ها مصوب 1346،  آيين نامه  ماده 45  طبق 
شهرداري ها اعم از منقول و غيرمنقول بر دو نوع تقسيم مي شود: 

اموال اختصاصي و اموال عمومي. 
حق  شهرداري  كه  است  اموالي  شهرداري  اختصاصي  اموال   -1
تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه 

و نظائر آن. 
2- اموال عمومي شهرداري اموالي است كه متعلق به شهر بوده 
و براي استفاده عموم اختصاص يافته است، مانند معابر عمومي 
خيابان ها، ميادين، پل ها، گورستان ها، سيل برگردان، مجاري آب 
از  اعم  درخت ها  عمومي،  نهرهاي  آنها،  متعلقات  و  فاضالب  و 
ميادين غرس  معابر و  يا اشخاص در  درخت هايي كه شهرداري 

نموده باشند، چمن كاري، گل كاري و امثال آن.
تصرف  تحت  كه  هايی  دارايی  ميان  بايست  می  ابتدا  در  لذا 
شهرداری ها است تمايز قائل شد. دارايی های كه مبنای انتشار 
اوراق اجاره هستند، مطابق آيين نامه اجرايی انتشار اوارق اجاره، 

می بايست دارای ويژگی های ذيل باشند:
• به كارگيری آن در فعاليت بانی، منجر به ايجاد جريانات نقدی 

شده يا از خروج وجوه نقد جلوگيری نمايد. 
•  هيچگونه محدوديت يا منع قانونی، قراردادی يا قضايی برای 

انتقال دارايی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد. 
• تصرف و اعمال حقوق مالكيت در آن برای نهاد واسط دارای 

هيچگونه محدوديتی نباشد. 
• مالكيت آن به صورت مشاع نباشد. 

• امكان واگذاری به غير را داشته باشد. 
• تا زمان انتقال مالكيت دارايی به ناشر، دارايی از پوشش بيمه ای 

مناسب و كافی برخوردار باشد. 
همانگونه كه مشخص است، برای انتشار اوراق اجاره تنها دارايی 
هايی مبنای انتشار است كه امكان واگذاری به غير داشته باشند و 
دارای مالكيت مشاع نباشند، لذا شهرداری های نمی توانند اموالی 
برای  دهند.  قرار  انتشار  مبنای  دارند،  اختصاص  عموم  به  كه  را 
مثال شهرداری تهران نمی تواند برای تامين مالی از طريق انتشار 
اوارق اجاره بر مبنای برج ميالد كه از اموال عمومی شهر تهران 
محصوب می گردد، بهره بگيرد. هرچند به نظر می رسد با توجه 
به جذابيت های گردشگری اين سازه، می توان جهت توسعه فاز 
دوم اين پروژه كه احداث مركز تجاری و اداری است بهره جست.
اموال منقول و غير منقول  به منع توقيف  قانون راجع  همچنين 
كه  است  نموده  ذكر   ،1361/2/14 شهرداريها مصوب  به  متعلق 
اموال منقول و غيرمنقول شهرداری ها قبل از صدور حكم قطعی 

توسط مراجع قضايی قابل تامين و تصرف نيستند. متن اين قانون 
به شرح ذيل است.

قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق 
به شهرداريها مصوب 1361/2/14

ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم 
از اينكه در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه 
و  توقف  و  تأمين  قابل  از صدور حكم قطعي  قبل  باشد،  بنام شهرداري 
برداشت نمي باشد. شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام 
قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و 
مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار  بودجه 
سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون 
احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين  
صورت ذينفع ميتواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال 

شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد. 
به  تسهيالت  پرداخت كننده  اعتباري  مؤسسات  و  ها  بانك  1ـ  تبصره 
از محل  شهرداري ها و سازمان هاي وابسته براي وصول مطالبات خود 

وثايق تسهيالت پرداختي، از شمول اين ماده مستثني مي شوند. 
تبصره 2ـ شهرداري ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي وابسته 
امالک  سند  بانكي،  تسهيالت  از  استفاده  منظور  به  مي توانند  آنها  به 

اختصاصي خود را به عنوان وثيقه در رهن بانك قرار دهند. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه 
مجلس  يك  و  شصت  و  سيصد  و  يكهزار  ماه  ارديبهشت  چهاردهم 

شوراي اسالمي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 
از  امكانات الزم  با داشتن  ثابت شود كه شهرداري  تبصره3 - چنانچه 
پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار بمدت يكسال از خدمت 

 منفصل خواهد شد.

لذا مهترين نكته در مورد اين قانون عدم امكان تصرف اموال شهرداری 
نكول  درصورت  كه  است  معنی  اين  به  تصرف  امكان  عدم  است. 
تأمين است.  قابل  با صدور حكم قطعي  تنها  امكان تصرف  شهرداری، 
لذا شهرداری ها مكلف خواهند بود تا حكم و يا مصوبه ای در خصوص 
توقيف و امكان فروش دارايی مبنای انتشار اوراق اجاره توسط شركت 
اوراق  و  بورس  سازمان  و  ضامن  درخواست  با  مركزی  گذاری  سپرده 

بهادار تهيه نمايند.
دارايی های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره شامل زمين، ساختمان 
باشد.  و تأسيسات، ماشين آالت و تجهيزات و وسايل حمل و نقل می 
در حالتی كه بانی شركت توليدی بوده و جريان نقدی حاصل از دارايی 
در نظر گرفته شده برای طرح تأمين مالی دقيقًا قابل اندازه گيری نباشد، 
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بانی می بايست دارای توانايی پرداخت مبالغ اجاره از محل فعاليت های 
واحدی  شخص  فروشنده  و  بانی  كه  صورتی  در  باشد.  خود  عملياتی 
نباشند، دارايی های مشاع به شرط واگذاری مالكيت كل دارايی، می توانند 
مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گيرند. ارزش دارايی و عمر اقتصادی آن 
كارشناسان رسمی  كانون  منتخب  كارشناسان  يا  كارشناس  توسط  بايد 
دادگستری تعيين شود و ارزش تقريبي دارايي نبايد كمتر از پنجاه ميليارد 

ريال باشد. ]5[
قراردادهای اجارة مورد قبول در انتشار، اجاره به شرط تمليک و اجاره با 
اختيار فروش دارايی در سررسيد اجاره با قيمت معين می باشد. با انتشار 
اجاره  اوراق  خريداران  و  ناشر  ميان  موكل  و  وكيل  رابطة  اجاره،  اوراق 
برقرار می گردد. ناشر به وكالت از طرف خريداران ملزم به مصرف وجوه 
حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايی موضوع انتشار و اجارة 
آن به بانی می باشد. تمليک اوراق اجاره به منزلة قبول وكالت ناشر بوده 
و وكالت ناشر تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ 
دارايی  تقسيم  تقاضای  نمی توانند  اجاره  اوراق  دارندگان  است.  معتبر  و 
مبنای انتشار اوراق اجاره را نمايند. سررسيد اوراق اجاره نمی تواند بيش از 
مدت زمان باقی مانده از عمر اقتصادی دارايی باشد. بانی به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم مجاز به خريد اوراق اجارة منتشره به منظور تأمين مالی 
خود نخواهد بود. مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق اجاره با تقاضای 
بانی بايد در اعالميه پذيره نويسي ذكر گردد. پرداخت های مرتبط با اوراق 
اجاره به دو صورت است كه يكی به صورت پرداخت كامل مبلغ اجاره بها 
بخشی  پرداخت  ديگری  و  است  نهايی  سررسيد  تا  پرداخت  مواعد  در 
منافع  مابقی  و تصفية  نهايی  تا سررسيد  پرداخت  مواعد  در  اجاره بها  از 
اوراق اجاره در سررسيد نهايی است. منافع نهايی ناشی از مديريت وجوه 
به  و  محاسبه  اجاره  اوراق  سررسيد  در  نيز  نهايی  سررسيد  تا  اجاره بها 

دارندگان اوراق اجاره پرداخت خواهد شد. ]5[
10- نکات چالشی 

ماده 16 آيين نامه مالی شهرداری ها  مقرر می دارد كه : هرگاه شهرداری 
به اجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين آالت فنی يا 
هر نوع اشياء و اموال ديگری كه عرفًا در معرض اجاره و استيجاره قرار 

می گيرد احتياج پيدا كند بشرح زير اقدام خواهد شد: 
باشد  داشته  تفاوت  بی  و  متعدد  نظائر  اجاره  مورد  صورتيكه  در  الف– 
پس از تحقيق و تجسس كافی بوسيله متصدی خريد حداقل سه فقره 
از باصرفه ترين آنها بوسيله استعالم بهاء تعيين و معرفی خواهد گرديد. 
زمين  يا  ملک  اجاره  يا  باشد  نداشته  متعدد  نظائر  اجاره  مورد  اگر  ب– 
مالک  با  مقدماتی  توافق  و  مذاكره  باشد  شهرداری  لزوم  مورد  معينی 

بعمل خواهد آمد. 
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی كه مال االجاره 
ساالنه از شصت هزار ريال تجاوز نكند با تصويب هيئت عالی معامالت 
شهرداری و در صورتيكه مال االجاره ساالنه بيش از پنجاه هزار ريال 

باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت. 
 : كه  دارد  می  مقرر  ها   شهرداری  مالی  نامه  آيين   13 ماده  همچنين 
فروش اموال منقول و غير منقول و اجاره اموال غير منقول شهرداری 
از طريق مزايده كتبی صورت خواهد گرفت لكن در مورد فروش اموال 
منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری 
با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طريق مزايده حضوری )حراج( 

اقدام نمود. 
همانند اوارق مشاركت تضمين بازپرداخت اصل و سود علي الحساب و 
سود تحقق يافته اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی 
از محل اعتبارات رديف های خاصی كه توسط معاونت نظارت راهبردي 

بودجه ساالنه كل كشور  قوانين  در  به همين منظور  رياست جمهوري 
پيش بينی مي شود به عمل خواهد آمد.

اجرای  برای  الزم  مالی  منابع  تأمين  منظور  به  مشاركت  اوراق  انتشار 
كل  ساالنه  بودجه  قوانين  در  مندرج  دولت  انتفاعی  عمرانی  طرح های 
كشور كه مجری آنها شركت های دولتی و يا شهرداري ها مي باشند، نيز 

مشمول حكم اين ماده مي باشد.
همچنين همانند اوراق مشاركت، می بايست اجازه انتشار اوارق اجاره در 
بسته سياستی و نظارتی بانک مركزی و در بودجه ابالغی ساالنه دولت 

همراه با تاييد وزارت كشور صادر شده باشد.
11- مزايای انتشار اوراق اجاره شهرداري ها

شهرداري به عنوان يک نهاد عمومی كه عمده هزيه هاي ارائه خدمات 
خود را از محل دريافت عوارض مختلف از شهروندان تأمين می نمايد؛ 
را  شهروندان  بايد  ممكن،  طريق  هر  به  و  ديگر،  دستگاه  هر  از  بيش 
متقاعد نمايد كه با كمترين هزينه، باالترين سطح خدمات را ارائه داده 
براي  بهترين شاخص  نمايد.  اضافی جلوگيري می  از هرگونه هزينه  و 
اين منظور، تعيين قيمت تمام شده خدمات خود از طريق روش علمی 
بودجه ريزي عملياتی است. در شرايط فعلی، هزينه پنهان بهره برداري 
از ساختما نهاي اداري و عملياتی، در تعيين قيمت تمام شده لحاظ نمی 
شود. از آنجا كه پس از عرضه اوراق اجاره ساختمان ها، شهردار ي ها 
بهاي  اجاره  معادل  يا  اجاره  هزينه  ناچارند  نيستند،  ها  ساختمان  مالک 
بودجه ساليانه  در  را  برداري خود  بهره  از ساختمان هاي مورد  استفاده 
خود پيش بينی و درج نمايند. يكی از اقالم عمده و داراي سهم قابل 
توجه در تعيين قيمت تمام شده، هزينه تأمين فضاي اداري، دفتر كار 
و  مزبور  فضاهاي  تأمين  تاكنون،  كه  است  نياز  مورد  هاي  وساختمان 
در  داخلی  منابع  و  بودجه  محل  از  موردنياز،  اداري  ساختمانهاي  خريد 
اختيار شهرداري ها، در قالب هزينه هاي سرمايه اي و يا هزينه تأمين 
تجهيزات صورت گرفته است كه به دليل غيرجاري بودن هزينه هاي 
مربوط و عدم ارائه ي صورت هاي مالی مربوط به آن، پنهان ماندهاند. 
اين پيشنهاد، شهرداري ها موظف می گردند هزينه  در صورت اجراي 

های مربوط را در بودجه ساليانه ي خود پيش بينی نمايند.
 محاسبه نمودن هزينه  استفاده از منافع جاري ساختمان ها در قيمت 
تمام  واقعی شدن قيمت  و  تدقيق  ارائه شده، ضمن  تمام شده خدمات 
شده و امكان بودجه ريزي دقيق تر، فضاي مناسبی براي رقابت مديران 
شهردار يها با مديران بخش خصوصی فراهم می كند. از سوي ديگر، 
وقتی هزينه ي ساليانه و ماهيانه و حتی روزانه اجاره محل، مشخص و 
ملموس شود، تالش براي صرفه جويی آغاز می گردد و رقابت منفی 
موجود براي توسعه فضاي اداري، جاي خود را به صرفه جويی خواهد 
عملياتی  ريزي  بودجه  تحقق  سوي  به  گام  يک  ديگر،  عبارت  به  داد. 
بودجه ريزي عملياتی شهرداري ها،  برداشته می شود. در هر صورت، 
نيازمند تعيين دقيق بهاي تمام شده خدمات ارائه شده توسط آنها است. 
از جمله مزاياي ديگر  اين شيوه براي تأمين مالی شهرداري ها را می 
بودجه  تحقق  شده،  حاصل  وجوه  مصرف  در  محدوديت  عدم  به  توان 
ريزي عملياتی، سهل الوصول بودن، جذب سرمايه هاي خرد و عدم نياز 
به طی كردن مراحل پيچيده اداري مانند فروش اوراق مشاركت نام برد 
همچنين در اين شيوه تأمين مالی، ماهيت و شائبه ربوي بودن پرداخت 
و  امالك  از  و شهرداري  رفته  بين  از  ها  گذاري  به سرمايه  ثابت  سود 
نظر سود  از  مرده شهرداري  امالك  كه جزو  موجود خود  ساختمانهاي 
سرمايه گذاري به شمار می روند، استفاده خواهد كرد و با بكارگيري اين 
اين مستغالت، منابع مالی جديد براي  از محل  با كسب سرمايه  شيوه 
از  منابع حاصل  فراهم خواهد شد.  پروژ ه هاي شهري  اجراي سريعتر 
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آن به پروژه خاصی تعلق نمی گيرد و هر پروژهاي كه براي شهرداري 
براي شهرداري  ديگر،  عبارت  به  رسد  به مصرف می  باشد  اولويت  در 
محدوديتی در صرف منابع درآمدي آن وجود ندارد در حاليكه در اوراق 
مشاركت به دليل نظارت هاي بانک مركزي، مصرف وجوه منابع حاصل 
از انتشار اوراق در غير از موارد مجاز تخلف محسوب می شود. در اوراق 
اين  در  حاليكه  در  دارد.  اهميت  طرح،  اقتصادي  توجيه  فقط  مشاركت 
اوراق عالوه بر توجيه اقتصادي، توجيه فنی، مالی و. . . نيز براي مديريت 
اجرائی مهم می باشد. در موضوع پشتوانه و ترهين امالك بالاستفاده 
دارايی  اموال و  پاركها،  از جمله  برمی گردد  به مدار مصرف  شهرداري 
هاي منقول و غير منقول نيز به مدار مصرف برمی گردد و بدين ترتيب، 
روش،  اين  در  نمايد.  می  بهينه  استفاده  ههايش  سرمای  از  شهرداري 
انتشار عمومی نمی باشد و درنتيجه تبليغاتی بر اي آن صورت نمی گيرد، 
در نتيجه، تابع شرايط سياسی و افكار عمومی جامعه نمی باشد. در بحث 
اوراق مشاركت به شهرداري اجازه مصرف وجوه حاصل از آن را جهت 
تملک و احداث داده نمی شود در حاليكه در اين نوع اوراق محدوديتی 
وجود ندارد. لذا با توجه به اين مزيت ها، اين روش نوين مالی می تواند 
پتانسيلهاي  از  استفاده  و  نقدينگی  كمبود  مباحث  براي  خوبی  راهگشا 
بالقوه شهرداري ها باشد كه در راستاي سياستهاي تعقيبی شهردار يها در 

ارتباط با مباحث درآمدي نيز می باشد. 

12- نتيجه گيری و پيشنهادات 
مالي  تامين  و  بهادار  اوراق  به  نامشهود  و  مشهود  های  دارائی  تبديل 
اجاره مجدد  براي مقاصد مورد  اوراق مزبور و  از طريق فروش  مجدد 
نظر  شهرداري ها كه دارايي هاي ثابت مختلفي اعم ازساختمان هاي 
پاركينگ  فرهنگسراها،  ها،  كشتارگاه  خدماتي،  هاي  ساختمان  اداري، 
هاي طبقاتي و  اراضی و ابنيه با كاربرد های متفاوت در اختيار دارند، 
می تواند منابع محبوس عظيمی را برای اجرای پروژه های عمرانی و 
ارائه خدمات رفاهی شهرداری ايجاد نمايد. لذا به پشتوانه هريک از اين 
دارايي ها مي توان اوراق اجاره شهرداری ها را منتشر و به فروش رسانيد 
و بسياري از مشكالت  تأمين منابع مالي شهرداري ها را برطرف نمود. 
همانگونه كه بيان شد، شهرداريها دارايی های سرمايه ای با ارزشی دارند 
كه منجر به حبس منابع مالی گرديده اند. اين منابع می توانند با استفاده 
شهرداريها  دردسترس  مالی  منابع  به  تبديل  اجاره  اوراق  كارآمدی  از 
تبديل شوند.  شهرداری های كشور می توانند با قراردادن دارايی های 
خود به عنوان دارايی پايه، به انتشار اوراق اجاراه بپردازند. پيشنهاد می 
گردد شهرداری های كوچک نيز با تعامل يكديگر به انتشار اوراق اجاره 
با تعامل مناسب شهرداری ها و سازمان بورس و  اين مهم  بپردازند و 

اوراق بهادار ميسر خواهد بود. 
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ترجمه و تاليف : مهرداد مظلومی
دكتر در شهرسازی از دانشگاه علوم مالزی

واژگان كليدی:
رويدادهای جهانی، سرمايه گذاری شهری، باززنده سازی و توسعه، برنامه ريزی و مديريت شهری، شهرداری ها.

1- مقدمه
نوشتار پيش رو1 به بررسی رشد و پيشرفت كالبدی شهرهای مهم امروز جهان می پردازد كه بخشی از رشد خويش را مرهون سرمايه  گذاری هايی هستند كه به 
واسطه ميزبانی رويداد های مهم جهانی به عهده می گيرند. اين رخداد ها شكل های متنوع داشته و شامل ميزبانی جام های جهانی، بازی های المپيک، جشنواره 
های گونه گون، نمايشگاه های بين المللی و از اين دست می شوند. از آنجا كه اين رويدادها نيازمند  بهبود و يا ايجاد بستر ها و زيرساخت های شهری هستند، 
سرمايه پولی بسيار قابل توجهی را به سيستم شبكه شهری ميزبان وارد می نمايد. از اين رهگذر شهر در موقعيت مناسب بازسازی و يا نوسازی بسياری از بخش 
های خويش قرار  می گيرد كه عمال حاصل آن  پس از پايان يافتن رويداد برای شهروندانش برجا می ماند. بدين سان مديران شهری چنين رويدادهايی را به 

عنوان فرصتی مناسب قلمداد كرده كه امكان دستيابی به اهداف چشم انداز شهر را محقق می سازند.
2. کليات

ميزبانی يک رويداد جهانی مزايای بسيار برای شهر ميزبان و شهروندانش به همراه خواهد داشت كه از ميان آنها به موارد زير می توان اشاره داشت:
• زير ساخت ها و تاسيسات الزمه برای يک رويداد، پيش و پس از آن نيز برای شهر كارآمد خواهند بود.

• تسريع در امر گردشگری هم به سود خود گردشگری است و هم اينكه باعث سرمايه گذاری و تجارت در ديگر زمينه های وابسته نيز می شود.
• توسعه اراضی برای پذيرش امكانات و تاسيسات، هم به نوسازی سايت هايی كه با دشواری روبرو هستند ياری رسانده و هم انگيزه ای برای برنامه ريزی توسعه، 

آماده سازی زمين و به طور كل سرمايه گذاری بر ملک و زمين می باشد.

• بازتاب رسانه ای يک رخداد به شهر و شهروندان اين فرصت را می دهد تا 
ذهنيت و هويت شهروندان را به سوی يک بازار بين المللی مهم سوق دهد 
كه نمايشگر دستاوردهای جديد، پيشرفت های اخير و ديگر ابعاد پنهان  است.
• مقياس تالش های الزم و ذات معين فرجه ها مديريت پروژه را ضروری 
می سازند. چنين موضوعی اغلب به نوآوری سازمانی و حكمروايی مترقی و 

انجام وظيفه همراه با همكاری  رهنمون می شود.
• تعهدات ميان دولتی و بين المللی كه برای موفقيت رويداد صورت می گيرند 
برنامه ريزی سرمايه را در راه هايی متضمن می شود كه سرمايه گذاری در 
ديگر الويت ها و ضرورت ها را حفظ كرده و بستری پايدار و سازگار برای 

سرمايه گذاری شهری فراهم می سازد.
3. روش شناسی

از آنجا كه هر بررسی دقيق نيازمند محدود شدن به جهت افزايش تمركز و 
دقت بررسی است، اين نوشتار نيز مطالعه خود را به گستره جغرافيايی اروپا 

محدود می سازد. برای انتخاب اين منطقه دو دليل را می توان مطرح كرد:
اوليه  توانمندی مالی نسبی كه امكان  با  نخست تراكم باالی جمعيتی   •

برگزاری يک رويداد را فراهم می سازد، 
• دوم كشورهای اين منطقه به لحاظ صنعتی بودن و دسته بندی شدن در رده 
كشورهای توسعه يافته با مناطق متروك يا نيمه متروك شهری روبرو هستند 

كه باززنده سازی اين مناطق سرمايه مالی بسياری را می طلبد.

4. بحث ، بررسی و موردکاوی
در اين بخش ، هشت مورد از شهرهای اروپايی مورد مطالعه و كنكاش قرار 
می گيرد. بررسی هر يک از نمونه های اين بخش از دو قسمت تشكيل می 
شود. در قسمت نخست به بررسی نمونه ها پرداخته می شود و پس از آن 
در قسمت دوم نمونه ها از حيث ميزان سرمايه گذاری و حجم آن در زمينه 
های گوناگون مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اين قسمت به بررسی سرمايه 
گذاری های صورت گرفته می پردازد و آنرا با توجه به شهرهای مورد بحث 
تدقيق می نمايد.  اين بررسی به تفكيک زمينه های سرمايه گذاری و اهداف  
آن مورد مطالعه قرار گرفته و توضيحات مرتبط به  هر هدف روبروی آن قيد 

شده است. 
1-4. رویداد نخست: بازیهای المپیک تابستانی 1992 بارسلون

از همان لحظات نخستين كه با ميزبانی بارسلون در سال 1986 موافقت شد 
كار برنامه ريزی برای آن آغاز گرديد. هدف برنامه تغيير بارسلون از كالنشهر 
صنعتی رو به زوال به شهری دانش محور با كاركرد منطقه ای بود. از اين 
<< تصوير3  نمايی از شهر بارسلونطريق زمينه جذب سرمايه در بخش خصوصی و عمومی فراهم گرديد. در 

دو دليل يادشده را می توان از دو جنس مختلف و متضاد دانست. به همين 
علت رويكرد مديريت شهری با هر يک متفاوت می باشد چرا كه دليل نخست 
از جنس فرصت بوده ولی ويژگی دوم چالش پيش روی مديران شهری اين 
مناطق است. مديريت شهری مناسب در پی تبديل اين فرصت برای غلبه 
بر چنين چالش شهری است. اين نوشتار به بررسی اين موضوع به شيوه 

موردكاوی2  می پردازد.
نمونه های موردی اين گزارش در دو دسته كلی قابل گروه بندی هستند: 
شهرهايی كه ميزبان بوده اند و شهرهايی كه قرار است ميزبان شوند. گروه 
نخست ويژه شهرهايی است كه اين رخدادها را ميزبانی كرده اند و رويداد در 
آنها به پايان رسيده است- ازاينرو تمامی موارد مرتبط به ايشان از جنس تجربه 
می شود، و دسته دوم شهرهايی كه خود را برای ميزبانی آماده می سازند- كه 
از اينرو تمامی موارد مرتبط به ايشان از جنس برنامه ريزی خواهد بود. در اين 
دسته به بررسی اجمالی نمونه ای خواهيم پرداخت كه با وجود اينكه هنوز 
نسبت به برگزاری رويداد و نظر نهايی تصميم گيرندان و متوليان اصلی آن  
برای اهدای ميزبانی تضمينی وجود ندارد ولی مديران شهری آن مشغول به 
ايجاد آمادگی های نخستين هستند. اين شهرمی تواند مثال مناسبی برای 
پاسخ به نگرانی های مديران شهری برای هزينه كردن جهت ايجاد چنين 
آمادگی هايی باشد. رخداد های مورد بررسی در هشت شهر اروپايی مالك 

انجام اين نوشتار خواهد بود كه در جدول زير آورده شده اند:
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 Case study 

ميان سالهای 1986 تا 1993 جمعا مبلغ 12/47 ميليارد يورو در 2000 آيتم 
مختلف سرمايه گذاری انجام شد حدود 40% توسط سرمايه گذاری عمومی و 
60% توسط بخش خصوصی فراهم گرديد. آنچه كه بسيار چشمگير می نمايد 
اين است كه تاكيد سرمايه گذاری از آغاز بر ميراث قرار گرفت تا بر خود رخداد 

توسعه ی شهری فرصتی برای توسعه ی سرمایه گذاری شهری
بررسی هشت شهر اروپايی در استفاده از ظرفيت رويدادهای جهانی

نمايشگاه جهانی 1998

نمايشگاه جهانی 2015
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و بدينسان فقط 14/5% از كل بودجه به خود رويداد اختصاص يافت. اين ميزان سرمايه گذاری پس از رويداد نيز پيگيری شد و در ميان سال های 1992 تا 2004 
9/88 ميليارد يورو، و 2004 تا 2010، 17/6 ميليارد يورو ديگر در 2000 آيتم سرمايه گذاری انجام شد.

2-4. رویداد دوم: جام جهانی 1998 فرانسه
منطقه صنعتی و اجتماعی محروم و رو به زوال سن دنی دهه 1990 به منطقه 
شهری زنده و چند بعديی تبديل شد كه مردم در آن كار و تحصيل می كنند، 
و اوقات خوشی را می گذرانند. اين تغييرات با پروژه پلن رنسانس در اوايل 
سال 1985 با موافقت ميزبانی فرانسه برای جام جهانی آغاز شد كه فرصتی را 
مهيا ساخت تا استادوفرانس در اين منطقه بازسازی شود. سرمايه گذاری كه از 
بخش عمومی نيز تغذيه می شد در خالل  سالهای 1994 تا 1999 در حدود 
740 ميليون يورو بود كه سهم ورزشگاه به دليل اينكه می بايست از بنيان 

3-4. رویداد سوم: نمایشگاه EXPO 1998 لیسبون
برخالف شهر سويل، مسووالن شهری ليسبون نمايشگاه EXPO را سرمايه 
گذاری بلند مدت در آينده شهر می دانستند. مكان ها و تاسيسات ساخته شده 
برای خدمت رسانی به خود رويداد و پس از آن به شهر برنامه ريزی شده 
بودند. مكان آن در منطقه ای رو به افول در لبه كناری رودخانه تاگوس در 
نظر گرفته شد تا پس از آن به يک لبه شهری كنار آب و گردش تبديل شود. 
برای پرداخت تمامی هزينه های اجرای پروژه، شهر ليسبون توانست از دولت 
مركزی و اتحاديه اروپا اعتبار دريافت كند. هزينه نهايی نمايشگاه  در حدود 2 
ميليارد دالر آمريكا تخمين زده شده بود كه در پايان يک دوره 132 روزه  11 

ميليون بازديد كننده داشت. 
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ساخته شود حدود 190 ميليون بود.
 گرچه كه نيروهای بازار را عامل كليدی سرمايه گذاری در اين منطقه 
می توان دانست ولی نهاد های عمومی مبلغ 450 ميليون يورو ديگر را 
برای توسعه اين منطقه در دوره ای شش ساله از 2000  - 2006  سرمايه 
و  منطقه جوان شده  اين شد كه  ها  فعاليت  اين  گذاری كردتد. حاصل 
توانايی رقابت با مركز شهر پاريس و بويژه منطقه ال دفنس برای سرمايه 
گذاری های بعدی در بخش خصوصی در قالب رشد كسب و كارهای نوپا 

ايجاد گرديد.

4-4. رویداد چهارم: بازی های المپیک زمستانی 2006 تورین
بازی های المپيک زمستانی 2006 تورين بی شک نقطه عطف تاريخ شهر 
در گذار از منطقه بحران زده صنعتی و مواجه با نرخ باالی بيكاری در اواخر 
دهه های 1980 و 90 ميالدی است. يكی از لحظه های مهم در تاريخ اخير 
شهر تورين را زمان بكارگيری برنامه استراتژيک آن در سال 2000 می دانند 
كه بنابرآن سرآغاز توسعه پيشتر از زمان بازی ها در سال 2006 است. گر چه 
كه ميزان سرمايه گذاری بخش عمومی ناچيز بود ولی بخش خصوصی نقشی 

<< تصوير3 نمايی از ورزشگاه استادوفرانس در پاريس

تصوير3 نمايی از شهر ليسبون  >> 
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عمده ايفا نمود كه نسبت آن به بخش عمومی 1 به 20 بود. البته سهم ميراث 
پس از رخداد هم نسبت به زير ساخت های شهری چشمگير بود و به ترتيب 
به ميزان   523 ميليون دالر برای ساخت تاسيسات ورزشی و 1/02 ميليارد 
دالر برای بهبود زيرساخت های شهری هزينه شد. اين مجموعه اقدامات 
تورين را به شهری جذاب برای نخبگان و بازرگانان تبديل ساخت كه خود 
باعث رونق دوچندان تورين شده و بدان اجازه داد تا تولد دوباره خويش را به 

جهان اعالم دارد.





 

   






 


 
 



 


 

 
  





 












  

   







 

 
 

  




 


 
 

 


نمايشگاه جهانی 1998



سال دوازدهم/ شماره 105 25سال دوازدهم/ شماره 24105

>> تصوير 4: شهرتورين واقع در ايتاليا

<< تصوير 5: نمايی از آماده سازی ها 
برای المپيك 2012 لندن

<< تصوير 6: نمايی از درون يك ورزشگاه ميزبان 
بازيهای گالسكو

>> تصوير7:  نمايی از 
نمايشگاه ميالن 

5-4. رویداد پنجم: بازی های تابستانی 2012 لندن
به منظور ساخت ميراثی ماندگار چه در زمينه اقتصادی و چه در زمينه اجتماعی 
از طريق بازی های تابستانی، لندن و دولت انگلستان كمک مالی عظيمی 
برای باز زنده سازی بلند مدت نواحی پيرامون سايت پروژه در شرق لندن انجام 
دادند. از كل بودجه 9/325 ميليارد پوندی، مبلغ 3/05 ميليارد هزينه ساخت 
و نوسازی ساختمان های فعلی و جديد شده و 1/67 ميليارد پوند برای ارايه 
خدمات زيرساختی كليدی  و توليد  بلندمدت برنامه ها و اقدامات در منطقه 

6-4 . رویداد ششم: بازی های کشورهای مشترک المنافع 4102 گالسکو
گالسكو با برخورداری از تجربه در برگزاری رويداد های جهانی مانن جشنواره 
باغ 1988 و پايتخت فرهنگی 1990، اغلب چنين رخدادهايی رابرای نوسازی 
مكان های استراتژيكی كه عموما در اطراف مكان رخداد نيز می باشند بكار 
می گيرد. با اين پيشينه يک سرمايه گذاری 900 ميليون پوندی برای بازی 

7-4. رویداد هفتم: نمایشگاه جهانی 2015  میالن
با توجه به پيوند استوار ميان شهر ميالن و دولت مركزی، اين شهر توانست تا 
ميزبانی نمايشگاه جهانی 2015 را در 31 ماه مارس 2008 ميالدی از آن خود 
كند. پيرو آن، كارهای برای تهيه يک برنامه جامع برنامه ريزی شد و در تاريخ 

26 اپريل 2010 بكار بسته شد. 
از منظر سرمايه گذاری، برگزاركنندگان مبلغی در حدود 4/1 ميليارد يورو را 

گرديده است. حتی يک شركت برای تضمين ميراث پروژه پيش از خود رويداد 
گشايش يافته است كه شعار آن برنامه ريزی، توسعه، مديريت و نگاهداری 
بلند مدت از سايت ستراتفورد است كه قرار است گروهی از رخداد ها در آنجا 
روی دهند. سرمايه گذاری عمومی نخستين برای نوسازی حومه ستراتفورد 
در شرق لندن انجام شده است كه اميد ميرود تا تبديل به يک راهنما برای 
سرمايه گذاری بخش خصوصی به عنوان سرمايه گذار عمده در اين ناحيه شود 

كه البته حركت به اين سمت از هم اكنون قابل لمس است.





 

   






 


 
 



 


 

 
  





 












  

   







 

 
 

  




 


 
 

 


های كشورهای مشترك المنافع تخمين زده می شود. اين بازی ها قرار است 
كه 17 رويداد ورزشی جدايگانه را در 13 مكان مختلف ميزبانی نمايد. بدينسان 
پيش بينی می شود كه كه بازی های 2014 كشورهای مشترك المنافع با 
تاثير اقتصادی بيشتر از 26 ميليون پوند بتواند كه در حدود 40 هكتار از زمين 

های خالی و يا مخروبه شهری را دگرگون سازد. 
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براس سرمايه گزاری در زيرساخت ها و خود نمايشگاه پيش بينی می كنند كه 
اين مبلغ می تواند ضرباهنگ اقتصادی را شتاب بخشيده و روحی تازه برای 

شهر در سطح جهانی به شمار رود. 
همه اين سرمايه گزاری ها برای خود نمايشگاه هزينه نخواهد شد و چندين 
پروژه برای خلق نقاط چشمگير شهری نيز مصرف و از اين رهگذر حركتی 
برای فراتر بردن مزايای نمايشگاه از شهرداری به ديگران حاصل خواهد شد. 
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8-4 . رویداد هشتم: تالش برای بازی های المپیک 8202 آمستردام
در حقيقت مناسب تر آنست كه بگوييم كه تالش ها برای بازی های المپيک 
2028 آمستردام همچنان در آغاز راه است. به بيان يكی از مديران شهری 
آن، هدف واقعی امكان برگزاری نوع هلندی اين بازی ها است كه بودجه 
400هزار يورويی وزارت امور اقتصادی آن كشور هم در همين راستا صورت 

گرفته است. 
در بيانيه ای هم كه در سال 2008 در روتردام انتشار يافت تصريح شده كه 
4 شهر آمستردام، هاگ، روتردام و اوترخت شانس باالتری برای ميزبانی اين 

بازی ها دارند. در حال حاضر آمستردام در حال بررسی سايت های مورد نظر 
بوده و اينكه دقيقا اهداف اين بازی ها از منظر توسعه شهری چه می توانند 
باشند. عالوه بر آن موضوع آفرينش ذهنيت ورزشی و فرهنگ موردنياز وابسته 
به آن برای رويداد های بزرگ و كوچک كه خود نيازمند بهبود تاسيسات 

شهری می باشند نيز مد نظر قرار گرفته است. 
اين در واقع همان ميراث پس از برگزاری برای شهر آمستردام خواهد بود.

 از آنجا كه گفتگو ها در مراحل نخستين هستند بحث بر روی جزييات اينكه 
بازی ها چه منافع توسعه شهری را پوشش می دهند بسيار است.

5. نتايج
پس از انجام بررسی های بعمل آمده و با توجه به تجربيات آنها در ميزبانی رويدادها، ميتوان 
راهكار هايی كلی جهت استفاده از يک رويداد جهانی به عنوان فرصتی برای جذب سرمايه 
گذاری های شهری ارايه نمود. در زير 10 دستور برای بكارگيری رويداد های جهانی جهت 
جذب سرمايه گذاری شهری مورد اشارهه واقع می شوند. اين 10عادت موثر، مديريت موفق 
رخدادها را برای جذب سرمايه از هر دو بخش عمومی و خصوصی در بر می گيرد. می توان 
چنين گفت كه ويژگی های كليدی برای ميزبانی يک رويداد جهانی جهت جذب سرمايه 

گذاری شهری به شرح زير است:
1. گزينش رخداد مناسب يک ضرورت است. رويدادهای متفاوت ميراث مشخص و متمايز 
دارند. از اينرو ضروری است كه رخداد مناسب انتخاب شود كه ميراث پس از برگزاری با 

نيازهای شهر هماهنگ باشد.
2. سرمايه گذاری برای ميراث رويداد و پس از آن در بكارگيری زمين، زيرساخت و تاسيسات 
بهينه خواهد بود به شرطی كه همراه با فعاليت ها و تالش های پيش از رخداد و ميزبانی 
ديده  شود و نه به عنوان فعاليتی كه به دنبال فعاليتی ديگر به پايان می پذيرد. شهرهايی كه 
از آغاز بر ميراث تمركر می كنند و منابع و مهارت ها را برای دستيابی به آن بكار می گيرند، 

به بهترين ميراث دست می يابند.
3. ميزبانی يک رويداد جهانی باعث شكل گيری بازار سرمايه گذاری در 2و يا 3 حلقه 
تجاری-بازرگانی می شود. شكل گيری ابن بازارها بايستی به سوی زيرساخت های برنامه 
ريزی شده، تاسيسات شهری تعريف شده، كابری های زمين بلند مدت نگر، تركيب بخشی 

نواحی و محالت و تركيب جمعيتی سالهای آتی هدايت شوند.
4. سرمايه گذاران بخش خصوصی نه تنها فرصت هر رويداد را در ميابند، بلكه سرمايه گذاری 
در پروژه ها و زيرپروژه ها را نيز مدنظر می گيرند. از اينرو بايستی اين اطالعات در قالب بسته 

هايی خالی از ريسک و با ضريب باالی اطمينان به اين بخش داده شود. 
5. بيشتر رويدادهای جهانی دارای تاثيری منطقه ای هستند تا محلی و به همين دليل از 
آغاز بايستی برنامه ريزی شوند. اين به معنای نياز به برخورداری از شفافيت بيشتر در تعيين 

هدف منطقه ای می باشد.
6. پس از اتمام رويداد به سرمايه بيشتری نياز است  تا ميان زيرساخت ها و زمين و تاسيسات 
پس از رخداد هماهنگی صورت گيرد. اين سرمايه گذاری می بايست از پيش برنامه ريزی 

شود تا از شكست پروژه پيشگيری شود.
7. يک رويداد پايدار جهانی، نه تنها به استانداردهای باال برای ساخت پايدار نيازمند بوده بلكه 
به كاهش زباله و پسماند در بكارگيری و بازبكارگيری سايت ها، اراضی، مصالح و ساختمان 

ها هم وابسته است.
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8. رويدادها يک فعاليت مهم رسانه ای نيز می باشند. به همين دليل برخورداری رسانه ها از 
ميراث پس از رويداد و مزايای آن بايد آشكار باشد تا رسانه ها را به خود جلب نمايد. از اينرو 
سرمايه گذاری بخش خصوصی برای پس از رويداد برای محقق ساختن  آن ضروری است. 
9. مكان های ميزبانی رويداد ها نيازمند متحرك سازی پس از رويداد هستند اگر كه قرار به 
ايجاد انگيزه و عالقه مندی باشد. اين متحرك سازی معموال شامل ادامه دار كردن فعاليت ها، 

رخدادها و بازاريابی بين المللی است تا اينكه حفظ انگيزه در ميان مدت نهادينه شود.
10. مبالغه و اغراق در ميزبانی يک رويداد تنها زمانی كار می كند كه رخداد موفق باشد بنابراين 

ميزبانی موفق زمينه ساز ميراث پس از رويداد موفق است.
6. جمع بندی

اين نوشتار به بررسی رويدادهای جهانی به عنوان عامل موثر در زمينه سازی برای سرمايه 
گذاری های شهری پرداخت. اين سرمايه گذاری ها می تواند برای هر دو بخش باززنده 
سازی بخش های فرسوده و متروك شهری و يا توسعه نواحی كمتر توسعه يافته و حاشيه ای 
بكار بسته شود.  اين نوشتار با توجه به محدوده جغرافيايی انتخاب شده، هشت شهر اروپايی 
را موردكاوی نموده و تجارب آنان را به تناسب رويداد به سه دسته برگزار شده، برنامه ريزی 
شده و در فرآيند اخذ مجوز ميزبانی گروه بندی نمود. با مد نظر قرار دادن اين مهم كه سرمايه 
گذاری با ديد بلند مدت نگر تر به نسبت صرف ميزبانی رويداد می بايستی نگريسته شود، می 
توان چنين اظهار داشت كه زمينه های سرمايه گذاری در شهرهای مختلف از شباهت هايی 
برخوردار است. اگرچه كه اهداف سرمايه گذاری به فراخور شهرها و جنس و بزرگی رخداد 
متفاوت هستند اما وجه اشتراك همه آنها در بخش ارتباطات و زير ساخت ها قابل رويت است. 
اين بخش عموما به سرمايه گذاری برای اهدافی چون مساله ترابری با تاكيد بر ارتقای جاده 
ها، خطوط ريلی و هوايی، بهبود و افزايش بازده و توليد نيروگاه ها و تاسيسات و در نهايت 
ارتباطات به عنوان بسترسازی برای توسعه اجتماعی منتهی می شود. بخش مشترك ديگر 
نيز جنبه كالبدی داشته و از اين نظر شباهت هايی با بخش نخست دارد. بخش دوم مشترك 
در سرمايه گذاری ها به امر ساختمان ها می پردازد و بهبود اهدافی چون سايت های مورد 
استفاده و ابنيه را تعقيب می كند. اما بخش سوم مورد توجه در سرمايه گذاری ها سمت و سوی 
اجتماعی دارد و به همين دليل دارای تفاوت هايی با دو بخش ديگر است كه جهت گيری 
كالبدی بيشتر داشتند. اين بخش كه به تناسب شهرها رويكرد متفاوت دارد در موارد مرتبط 
با موضوعات پايداری، جامعه و فرهنگ به هزينه و سرمايه گذاری پرداخته و شامل اهدافی 
چون منظر و چشم انداز شهری، محيط و امكانات اجتماعی است. در پايان بايد چنين گفت كه 
يک رويداد بزرگ ديگر مساله ای تک بعدی نبوده و  از ديد مديران شهری به عنوان فرصتی 
مغتنم برای رويارويی با چالش های شهريی قلمداد می شود كه حجم بااليی از سرمايه گذاری 
را طلب می كنند. اين موضوع سبب شده است كه رقابت برای دريافت مجوز ميزبانی رويداد 

در ميان شهرها افزايش يابد.

    1- تجربيات و داده های  اين نوشتار برگرفته ازنشريات موسسه زمين شهری )Urban Land Institute(  است كه با همكاری سازمان شبكه سرمايه گذاری شهری 
)Urban Investment Network( به چاپ رسيده است.

Case study -2
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مشاركت عمومي- خصوصي، بهسازی و نوسازی شهری، ايران

1- مفهوم مشارکت عمومی-خصوصی 
به طور كلي مشاركت عمومي – خصوصي Public-private partnership )PPP( بيان كننده يک  فعاليت تجاري خصوصي يا در ارتباط با 
خدمات دولتي است كه از طريق يک بدنه مشاركتي دولتي  و يک يا چند شركت بخش خصوصي بنيان گذاشته شده و مديريت مي شود1.  اين اصطالح 
معموال با نامهاي اختصاري PPP و P3 نيز خوانده مي شود.  در سالهای اخير، در بسياري از كشورهاي صنعتي، موضوع خصوصي سازي و حواشي آن 
با تغييرات قابل توجهي مواجه شده است. اگر در دهه هاي 1980 و 1990 ميالدي، توجه به فروش شركتهاي عمومي به اپراتورهاي خصوصي متمركز 
شده بود، مطالعات و تجارب اخير )از جمله Osborne ,1999 ,Bach 1998 ,.Montanheiro et al, 2000,( به طور فزاينده اي به مشاركت و 
همكاري شركتهاي خصوصي در فرآيند توزيع خدمات عمومي اختصاص يافته است )Poggesi,2007:1(. اين امر بر پايه تغيير و جابجايي از »رقابت«2   
]توسط دولت و بخش عمومي[ با بخش خصوصي به »تشريک مساعي«3  و به طور ويژه بر پايه نيروهاي محركه و ويژگيهاي تشريک مساعي ميان 
بخش عمومي و خصوصي با آن بنيان گذاشته شده است.كميسيون اروپايي ، مشاركت عمومي- خصوصي را  نوعی از تشريک مساعي ميان نهادهاي 
عمومي و جهان كسب و كار تعريف مي نمايد كه هدف آن اطمينان يافتن از تامين منابع مالي، ساخت، نوسازي، مديريت و يا نگهداري يک زيرساخت 

و يا تامين خدمات است . 
هر روز بيش از پيش مشخص مي شود كه دولت ها به تنهائي قادر به روياروئي با تقاضاي مداوم خدمات، ارائه فضاهاي مناسب و سرمايه گذاريهاي 
متنوع نيستند و الزم است كه به دنبال جذب و جلب ياري ساير بخش هاي جامعه باشد. مشاركت عمومي- خصوصي )ppp( بر مبناي درك اين نكته 

استوار است كه هر دوبخش عمومي و خصوصي مي توانند از به اشتراك 
گذاشتن منابع مالي، دانش و تخصصشان به منظور بهبود ارائه خدمات 
پايه سود ببرند. عالوه بر اين مشاركت عمومي – خصوصي گزينه اي در 
مقابل خصوصي سازي كلي، از طريق تركيب مزيت هاي هر دوبخش در 

موارد زير به شمار مي آيد)سهيل خان، 1384(:
بخش  كارآفريني  روحيه  و  مديريتي  كارآمدي  فناوري،  مالي،  تامين   *

خصوصي
بخش  پاسخگوئي  و  محيطي  زيست  آگاهي  اجتماعي،  مسئوليت   *

خصوصي در قبال عموم مردم
دليل استفاده از  »مشاركت عمومي – خصوصي« ياري رساندن به ايجاد 
محيطي جاذب براي مشاركت و ظرفيت سازي هاي كافي در شركاي 
فرآيند  درون  نفع  ذي  هاي  گروه  تمامي  رهگذر  اين  از  تا  است  محلي 
توسعه راه يابند. هدف، فراهم آوردن تسهيالت الزم براي ايجاد محيطي 
به سازمانهاي  اقدامي كه  انجام اصالحات است،  براي  خالق و سازنده 
اجتماعات محلي و ساير گروه ها امكان خواهد داد كه نيازها و اولويت 
طريق  از  را  خود  هاي  ظرفيت  و  ها  مهارت  و  كنند  بيان  را  هايشان 
مشاركتي پايدار با دولت و بخش خصوصي نشان دهند. برخی از داليل 
موجود كه بخش عمومی را ملزم به  به وجود آوردن يک مشاركت با بخش 

خصوصی می نمايد از قرار زير است:
* شتاب دادن به راه اندازی پروژه های با اولويت باال از طريق دسته بندی 

و ارائة خدمات با استفاده از شيوه های جديد
* استفاده از ظرفيت باالی مديريت بخش خصوصی

بخش  مشاركت  طريق  از  جديد  تكنولوژی های  از  بهينه  استفادة   *
خصوصی

* برخورداری از تجربيات بخش خصوصی در زمينه حصول و سازماندهی 
دامنه وسيعی از منابع مالی اين بخش

* تشويق بخش خصوصی كارآفرين و توسعه گر
* كمک به كوچک كردن بنگاه های عمومی و جايگزينی منابع بخش 

خصوصی
نمودار شماره1، عناصر درگير در مشاركت خصوصي – عمومي ) و فرآيند هاي  

احتمالي كه شركاي مشاركت مطرح مي كنند(

 
 بخش عمومي

 مقررات
 تداركات عمومي

 

 اجتماع محلي
مشاركت در 
 تصميم گيري

 
 

 بخش خصوصي 
سخت كوشي و 

 دقت كافي
 

 مشاركت بخش
 خصوصي- عمومي

 

 
منبع: )سهيل خان، 1384( 

در  - خصوصي  عمومي  مشاركت  ايده  كه  اعتقادند  اين  بر  برخی  البته 

تئوري بسيار جذاب مي باشد اما در عمل، براي پياده سازي آن خصوصًا 
همچنين  دارد.  وجود  بسياري  مشكالت  توسعه  حال  در  كشورهاي  در 
اجراي پروژه هاي زيرساختي با ريسک هاي بسياري براي دولت و بخش 
خصوصي همراه است كه هيچ يک از آنها به تنهايي قادر به پذيرش آن 
نيستند. از اين رو بررسي ابعاد مختلف مشاركت عمومي - خصوصي و 
عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز آن خصوصًا در كشورهاي در حال 
وضعيت  به  توجه  با  بنابراين  است.  برخوردار  بااليي  اهميت  از  توسعه 
بزرگ  هاي  پروژه  توسعه  به  نياز  كشورها،  توسعه  حال  در  اقتصادي 
زيرساختي و همچنين محدوديت منابع بودجه اي دولتها، اجرايي شدن 
خدمات  واگذاري  و  اقتصادي  توسعه  در  عمومي خصوصي  مشاركتهاي 

عمومي دولت ضروري به نظر مي رسد)هيبتي و احمدي، 1388( .
استفاده  دنيا  از مشاركتهاي عمومي خصوصي در  بخشهايي كه معموال 
مي كنند شامل مواردی چون توليد و توزيع برق، آب و فاضالب، خطوط 
لوله، بيمارستانها ، مدرسه سازي و امكانات آموزشي، استاديومها، كنترل 
آلودگي هوا، زندانها ، خطوط ريلي، جاده ها سيستمهاي مبتني بر فناوري 
اطالعات، توسعه شهری و  خانه سازي هستند. همچنين داليل اصلي 
كه دولتها را به سوي اجراي مشاركتهاي عمومي خصوصي ترغيب مي 
نمايند عبارتند از:جلب سرمايه هاي بخش خصوصي، افزايش كارايي يا 
تخصيص  طريق  از  بخشها  اصالح  و  اختيار  در  منابع  از  كاراتر  استفاده 

مجدد نقشها، مشوقها و مسئوليت پذيريها. 
بدين ترتيب درمی يابيم، مشاركت عمومی-خصوصی اشاره به موافقت 
و بخش خصوصی  بنگاه عمومی  بين يک  قراردادی  صورت گرفته طی 
دارد كه به بخش خصوصی اجازة مشاركت بيشتری در تحويل پروژه های 
از  مشاركت عمومی- زيربنايی می دهد. به هر ترتيب تعاريف متفاوتی 
و  عمومی  معنای  دو  كه  می شود  يافت  موضوع  ادبيات  در  خصوصی 

متداول تر آن را می توان به شرح زير عنوان كرد:
بر  مبتنی  و خصوصی  عمومی  بخش های  بين  مشاركت  و  همكاری   *
مهارت و توانايی هركدام از طرفين كه بهترين تطابق را با نيازهای تعريف 
تناسب  و  ريسک  تنظيم  منابع،  بهينه  تخصيص  طريق  از  عمومی  شده 

دريافتی ها داشته باشد.
* يک تعامل بين دو و يا چند نهاد كه آن ها را برای فعاليت مشترك در 
راستای هدف مشترك قادر می سازد و در آن درجات متفاوتی از اختيار، 
نتيجه سود متناسب  مسئوليت، سرمايه گذاری منابع، سهم ريسک و در 

وجود دارد
 به عبارتی مشاركت عمومی-خصوصی، بخش خصوصی را در زمينه هايی 
كه تا كنون توسط دولت فراهم می گرديده است درگير می نمايد. تزريق 
سرماية بخش خصوصی به همراه مديريت اين بخش می تواند بسياری از 
محدوديت های مالی كه در سرمايه گذاری های زيربنايی وجود داشته است 
را از پيش رو برداشته و از طرفی كارآيی را افزايش دهد. به دليل بازتاب 
اين مزايا، مشاركت عمومی-خصوصی جهش بزرگی در سرتاسر جهان 

انجام داده و بسيار فراگير شده است. 
2-  مشارکت عمومی-خصوصی در نوسازی و بهسازی شهری

روشهاي  به  مختلف  كشورهاي  در  خصوصي  عمومي  مشاركتهاي 
گوناگوني اجرا شده و توسعه مي يابد. در اين زمينه، مدلهاي بسياري در 
خصوص مشاركت عمومي خصوصي وجود دارد كه از كشوري به كشور 
ديگر متفاوت است. همچنين كشورهای مختلف جهان به فراخور نيازشان 
در سطوح مختلف حكومت و بخشهای مختلف توسعه به استفاده از اين 
رويكرد پرداخته اند. كشورهايی همچون استراليا و اياالت متحده آمريكا 
اين رويكرد را از طريق ايالتها يا شهرداريها پيگيری می نمايند. با وجود 
اين تفاوتها در نحوه بهره برداری از اين رويكرد، مدل مشاركت عمومي- 

مشارکت عمومی - خصوصی 
در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در ایران
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مسايل  سياستگذاران  و  مديران  توجه  مورد  اخير  سالهاي  در  خصوصي 
تامين خدمات  اين مدل در زمينه هايي چون  شهري قرار گرفته است. 
و زيرساختهاي شهري چون آب، برق، جمع آوري و بازيافت پسماندها، 
حمل و نقل )شبكه و سيستم( و مواردي از اين دست موفق به كسب 
توفيقات قابل توجهي شده است. جالب آنكه اكنون اين رويكرد در زمينه 
نوسازي، بهسازی و توسعه مجدد شهري  نيز مورد توجه قرار گرفته است.

 به عنوان نمونه در ايتاليا شركتهايي بر پايه مشاركت عمومي خصوصي 
در  تا  اند  شده  گذاشته  بنيان  كالنشهري  نواحي  و  ها  شهرداري  توسط 
زمينه  نوسازي شهري به فعاليت بپردازند. شركت هاي فوق كه با عنوان 
كلي » شركتهاي تحول شهري«   به فعاليت مي پردازند گونه اي جديد 
از همكاري براي توسعه مجدد را پديد آورده اند. اينگونه شركتها موفق 
شده اند تا نيازها و انتظارات بخش عمومي و خصوصي را  به سبب ارتباط 
موجود ميان پروژه هاي نوسازي شهري و پروژه هاي توسعه امالك و 
مطابق   .)2007,Poggesi(سازند برآورده  و  داده  پاسخ  تجاري  توسعه 
 Van Boxmeer & Van ( با يک مطالعه تطبيقی صورت گرفته
Beckhoven Ellen ,2005((، در كشورهای هلند و اسپانيا نيز ساز 
و كار مشاركت عمومی-خصوصی در پروژه های باززنده سازی شهری 
در حال استفاده است . اگرچه اين بررسی، حاكی از تفاوتهای مختلف در 
شيوه ها و ابعاد اين رويكرد، با توجه به زمينه های سياسی، اجتماعی و 

اقتصادی هر يک از اين دو كشور است. 
و  بهسازی  در  خصوصی  عمومی-  مشارکت  اهميت   -3

نوسازی بافتهای فرسوده شهری در ايران
راه  از  از آن شد، يكی  با توصيفاتی كه   مشاركت عمومي- خصوصي  
ايران  در  دولت  گری  تصدی  كاهش  و  زدايی  تمركز  در  اصلی  حلهای 
محسوب می شود.اگرچه در اين زمينه هنوز بسترهای الزم فراهم نشده 
و حتی در فرآيند شكل گيری و عملياتی نمودن قانون اجراي سياستهاي 
مانده  مغفول  موارد  از  يكی  رويكرد  اين  نيز،  اساسي  قانون   44 اصل 
محسوب می شود. با اين حال به نظر می رسد مطابق با تجارب جهانی و 
با توجه به تمركزگرايی شديد در اداره امور عمومی كشور در سالهای اخير، 
اين رويكرد، در عوض مقياس ملی، در مقياس محلی)شهرها  كاربست 
توفيقات  به  و  شده  پيگيری  بيشتری  سهولت  با  تواند  می  روستاها(  و 
بيشتری نايل آيد. به ويژه اين شيوه را بايد يكی از مناسبترين شيوه ها در 
پيگيری تحقق رويكردهای خصوصی سازی، كاهش تصدی گری و جلب 
مشاركت عمومی در بخش توسعه و خدمات شهری دانست. البته اجرايي 
شدن اين شيوه در كشور، مستلزم فراهم نمودن زيرساختهاي قانوني و 

فرهنگ  و  عمومي  و  خصوصي  بخش  مند  نظام  تعامل  برقراري  فني، 
سازي موضوع در كشور است. لذا با توجه به نوين بودن اين دانش در 
كشور ابتدا بايد ضمن مطالعه و كسب دانش فني و تجربيات جهاني در 
اين خصوص و همچنين با در نظر گرفتن مالحظات داخلي كشور، زمينه 
بخش  پتانسيلهاي  و  موجود  خالي  ظرفيتهاي  و  فرصتها  از  گيري  بهره 
خصوصي را فراهم نمود. چرا كه بدون در نظر گرفتن موضوعات فوق  به 
بيراهه رفته و موجب تحميل هزينه هاي گزاف فراهم خواهد شد)هيبتي 

و احمدي، 1388( .
اكنون اين سوال مطرح است كه با توجه به موانع موجود در بهسازی و 
نوسازی بافتهای فرسوده شهری در ايران، مشاركت عمومی –خصوصی 
چه جايگاهی می تواند داشته باشد؟ سالهاست كه در ايران از مشاركت 
شهروندان در بهسازی و نوسازی شهری سخن به ميان می آيد و به ويژه 
در دهه 1380، اين موضوع به عنوان توجيهی برای برنامه های نوسازی 
و بهسازی شهری به كار رفته است. جدا از ميزان كارآيی و سطح توفيق 
مشاركت شهروندان، بايد توجه نمود كه آنچه عمدتا در كشور پيگيری 
محلی  اجتماع  نمودن  ودخيل  اجتماعی   مشاركت  موضوع  است،  شده 
در  كه  است  اجتماعی  منظر  از  شهری   نوسازی  و  بهسازی  فرآيند  در 
تسهيل گری محلی  دفاتر  تاسيس  و  توانمندسازی  از  متاثر  هايی  شيوه 
پيگيری شده است. روشن است كه اين مشاركت اجتماعی، به طور تبعی، 
كه  آنگونه  اما  دارد  بر  در  نيز  را  شهروندان  اقتصادی  و  مالی  مشاركت 
نتوانسته است پاسخگوی  از مشاركت  تجربه نشان می دهد اين سطح 
باشد،  به فزونی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری  نيازهای مالی رو 
چراكه توان اقتصادی و  منابع خرد در اختيار مالكان و شهروندان ساكن 
در بافتهای فرسوده يا جوابگوی حجم نياز اين طرحها نبوده و يا آنكه به 
سبب سطح اعتماد پايين آنان به مجريان طرحهای نوسازی و بهسازی 
شهری)شهرداريها و دولت( نتوانسته است در فرآيند نوسازی و بهسازی 
در  بايد  كه  رسد  می  نظر  به  شرايطی  چنين  در  گردد.  هدايت  شهری 
با  اجتماعی   های  سرمايه  موضوع  به  اتكای صرف  از  مشاركت  بحث 
اقتصادی خرد شهروندان فراتر رفت. هدف جذب سرمايه های مالی و 

متاسفانه چنين امری در سالهای اخير و به طور مشخص در سند راهبردی 
ساماندهي و توانمندسازي نواحي نابسامان شهری در ايران)1389(مورد 

توجه قرار نگرفته است. 
آنچه در اينجا می تواند مورد توجه قرار گيرد، پيش بينی چارچوبی برای 
مشاركت مالی )partnership( بخش عمومی و خصوصی در بهسازی 
و نوسازی شهری)ppp( است. متكی بر تجارب جهانی و مبانی نظری، 

طرحهای  مختلف  اهداف  تواند  می  چارچوبی  چنين  رسد  می  نظر  به 
بهسازی و نوسازی شهری را به شيوه ای بهتر محقق سازد. به طور خاص 
در بعد اقتصادی و مالی، امكان جذب سرمايه های كالن داخلی و خارجی 
ممكن خواهد شد، ، افزايش سطح سودآوری طرحها و رشد اقتصاد شهری 
و حتی پايداری اقتصادی طرح تضمين خواهد شد.عالوه بر اين، با شكل 
گيری رابطه ميان شركای بخش خصوصی و دولت و شهرداری، نظارت 
كارآمدتری بر مداخله، رانت جويی و حضور دولت و شهرداريها در عرصه 
و  ترتيب شفافيت  بدين  و  آيد  به عمل می  نوسازی شهری  و  بهسازی 
پاسخگويی بيشتری بر فرآيندهای مديريتی نوسازی و بهسازی حاكم می 
شود. با توجه بر نظارت دولت و شهرداريها بر شركای بخش خصوصی 
)سرمايه گذاران و شركتهای توسعه و عمران(، منافع گروههای كم درآمد 
و اقشار به حاشيه رانده شده، كمتر مورد خطر قرار می گيرد و در صورت 
تدابير الزم توسط بخش عمومی و هدف قرار دادن اقشار آسيب پذير، 
حتی تقويت اينگونه اقشار و ارتقاء سطح رفاه آنها در مراحل مختلف طرح 

و اجرای عمليات نوسازی و بهسازی منعكس خواهد شد. 
مهمتر از همه اينها، در شرايط كنونی، متاسفانه شهرداريها  و سازمانهای 
تابعه وزارت مسكن و شهرسازی، به سبب فقدان ساز و كارهای مشاركت 
سرمايه  حتی  و  گری  تصدی  فعاليتهای  به  دست  –خصوصی،  عمومی 
گذاری در طرحهای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده برای كسب سود 
و منافع مالی می زنند كه همواره با رانت جويی و عدم رضايت شهروندان 
همراه بوده است. اين در حالی است كه عطف به ابعاد نظری و تجارب 
جهانی مشاركت عمومی-خصوصی در بهسازی و نوسازی شهری، به نظر 
می رسد با وجود كم رمق بودن بخش خصوصی در ايران، اگر دولت و 
شهرداريها، تضامين حقوقي و مالي مناسبی را به بخش خصوصی ارائه 

دهند و چارچوب های جذابی برای اين بخش فراهم سازند، شاهد تزريق 
سرمايه بخش خصوصي داخلی و خارجی در فرآيند بهسازی و نوسازی 
بافتهای فرسوده شهری خواهيم بود. اين موضوع، خود متضمن كارايي 
در  شهرداريها(  و  عمومی)دولت  بخش  سازی  چابک  و  بيشتر  عملياتي 
منابع  از  استفاده كاراتر  به طور مشخص   نوسازی و  عرصه بهسازی و 

بخش عمومي خواهد بود.  
4- جمع بندی و نتيجه گيری 

ارتباط ميان  از حالتهاي  اصطالح مشاركت عمومي خصوصي به طيفي 
بخشهاي عمومي و خصوصي در زمينه زيرساختها و ارايه خدمات اطالق 
توان  مي  ميروند  بكار  زمينه  اين  در  كه  ديگري  اصطالحات  از  ميشود. 
در  نمود.  اشاره  سازي    خصوصي  و  خصوصي    بخش  مشاركت  به 
مشاركت عمومي خصوصي از طريق مشاركت بخش خصوصي چارچوبي 
فراهم مي شود تا بوسيله آن دولت)ملی يا محلی( بتواند از ارايه خدمات 
مختلف  بخشهاي  در  گذاري  سرمايه  و  موفق  اصالحات  اجتماعي، 
اطمينان حاصل نمايد. در سالهای اخير مشاركت عمومی- خصوصی به 
عنوان راهكاري بنيادين در زمينه تامين مالی طرحهای توسعه شهری با 

استفاده از تخصص بخش خصوصی محسوب شده است. 
در شرايط كنونی، بافتهای فرسوده شهری در ايران ماهيتی بحرانی يافته 
با  ارتباط  از اقدامات و تهيه طرحها در  اند. در واقع اگرچه سابقه برخي 
بافتهاي فرسوده در ايران به قبل از انقالب مي رسد اما مقوله نوسازی 
و  مديران  مساله  يک  عنوان  به  امروز  چون  هيچگاه  فرسوده  بافتهای 
سياستگذاران ملی و محلی را به خود مشغول نكرده و اهرم فشاری بر 
نيامده است. در حال حاضر مقوله  به حساب  قانون گذاران  و  مسئولين 
تبديل شده  ملی  زا در سطح  بحران  به يک مساله  فرسوده  بافت های 

نمودار شماره 2، منافع مشاركت بخش عمومي و خصوصي

 دولت 

 ايجاد توسعه پايدار، عادالنه و از لحاظ زيست محيطي سالم ايجاد فضايي بهتر براي زندگي همه مردم

 اهداف محيطي
 ارتقاي قابليت دسترسي، كيفيت و قابل اعتماد بودن خدمات

 گسترش پوشش خدمات در مناطق محروم
 تضمين پايداري مسائل زيست محيطي

 

 اهداف اقتصادي
 ارتقاي كارآمدي

 تضمين پايداري اقتصادي
 افزايش سودمندي هزينه

 ايجاد رشد اقتصادي

 اهداف اجتماعي
 ارتقاي رفاه كم درآمدها
 تضمين استطاعت مالي

 ارتقاي بهداشت، ايمني و امنيت
 تقويت كم درآمدها و ارتقاي فرصت ها

 ارتقاي كيفيت ارائه خدمات 
 هدف قرار دادن اقشار آسيب پذير و اطمينان از تساوي جنسي

 ايجاد فرصت هاي بيشتر براي كاهش مستمر فقر
 تضمين امنيت شغلي و درآمدي 

 اهداف مالي
 بهسازي بازگشت هزينه

 ارتقاي سرمايه گذاري كالن
 ارتقاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در عملكرد و نگهداري

 اهداف نهادي
 ارتقاي مهارت ها

 دستيابي به فناوري جديد
 تفويض مديريت به سازمان هاي كارآمد
 نهادينه كردن روش هاي مديريتي بهتر

 اهداف سياسي
 دستيابي به قانون مداري 
 اداره كردن تخصيص منابع

 تضمين شيوه نامه سياسي براي مشاركت بخش خصوصي 
 ارتقاي روش رأي محور براي ارتقاي كاركرد شهرداري 

 ارائه انگيزه هاي پايدار
 دسترسي به فرصت هاي رانت جويي

نمودار شماره 3، چارچوبي براي درك اهداف عيني مشاركت عمومي - خصوصي

منبع: )سهيل خان، 1384(



سال دوازدهم/ شماره 105 33سال دوازدهم/ شماره 32105

است. تنها در تهران حدود 3200 هكتار بافت فرسوده وجود دارد كه غالبا 
در مناطق جنوبي تهران متمركز شده و با جاي دادن 15 درصد از جمعيت 
مديران  و  ريزان  برنامه  پيش روی  ملی  به عنوان يک مساله  تهران4   
به  به طور مستقيم  نيز  نظام سياسی  دارد. در شرايطی كه  قرار  شهری 
حمايت از اقدامات نوسازی با ابزارهای مختلف مالی و حقوقی پرداخته 
است، تضاد و رقابت بر سر منافع اقتصادی و نيز منافع سياسی و اجتماعی 
بر  نبايد فراموش كرد كه »غالبًا  از طرح مساله ساز شده است.  حاصل 
طرح هاي نوسازي و بازسازي و بهسازي ارزش افزوده اي مترتب است 
كه هيچ تشكيالتي حاضر نيست به نفع سازمان ديگري از آن بگذرد5 « 

)بحرينی و امين زاده، 1385: 18-19(.
به  عمومي خصوصي  مشاركت  كه  رسد  می  نظر  به  محيطی  چنين  در 
عنوان يكي از شيوه هاي واگذاري فعاليتهاي دولت به بخش خصوصي در 
راستاي اصل 44 قانون اساسي كمک بسزايي را در كاهش تصدی گری، 
خصوصي سازي و ارتقاء سطح كيفي فعاليتهاي نظام نوسازی و بهسازی 
بافتهای فرسوده شهری كشور خواهد داشت.بديهي است اجرايي شدن 
وفني،  قانوني  زيرساختهاي  نمودن  فراهم  مستلزم  كشور  در  شيوه  اين 

فرهنگسازي  و  عمومي  و  خصوصي  بخش  مند  نظام  تعامل  برقراري 
موضوع در كشور است. لذا انتظار می رود با توجه به نوبودن اين رويكرد 
در كشور، ابتدا بايد ضمن فراهم آوردن چارچوب های قانونی و اجرايی 
الزم، زمينه پژوهش، مطالعه و كسب دانش فني و انتقال تجربيات جهاني 
در اين خصوص  با در نظر گرفتن مالحظات داخلي كشور فراهم آيد تا 
از اين طريق ظرفيتها و پتانسيلهای نهفته در مشاركت بخش عمومی و 

خصوصی در عرصه نوسازی و بهسازی شهری شكوفا گردد.
 البته شايد عواملی چون فقدان سابقه تشريک مساعی و همكاری مطلوب 
ميان دولت، شهرداريها و بخش خصوصی در امر نوسازی شهری، ماهيت 
مداخله  برای  ايران وتالش دولت مركزی  در  اداره كشور  نظام  متمركز 
در پايين ترين سطوح اداره امور)سطح محلی(، كم  توان بودن  بخش 
از آن(، موانع  خصوصی داخلی در عرصه توسعه شهری)و عدم حمايت 
نوعی  به  نهادهای محلی،  و حتی ضعف  متعدد سرمايه گذاری خارجی 
نشان از نبود زمينه الزم برای مشاركت عمومی –خصوصی )PPP( در 
فرآيند نوسازی بافت های فرسوده شهری داشته باشد كه چاره انديشی 

در ارتباط با آنها ضرورت دارد. 

    1-   منظور از بخش عمومي در مشاركت عمومي خصوصي همان وزارتخانه ها، ادارات دولتي، شهرداريها و سازمانهای ايالتي/ استانی مي باشد. بخش خصوصي ميتواند 
مجموعهاي داخلي يا بين المللي شامل كسب و كارها يا سرمايه گذاران حائز تخصص فني يا مالي مرتبط با پروژه باشد. مشاركتهاي عمومي خصوصي مي تواند شامل سازمانهاي 

غيردولتي يا سازمانهاي مرتبط را نيز در برگيرد.
2- competition

3- cooperation
    4-   اين محدوده بيش از يک ميليون و 250 هزار نفر جمعيت و تراكم جمعيتي بااليي معادل 390 نفر در هكتار دارد.

    5-    طرح نواب تهران بارزترين نمونه از چنين رويكردي است
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گفتگو

كه ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را  جهانی شدن، پديده ای فراگير است و از آن جايی 
بر جوامع مختلف  تأثيرهای گريزناپذيری  و  بر می گيرد  در 
بسيار  تشديد  سر  بر  نظريه پردازان  اكثر  است.  گذاشته 
در  روند  اين  ادامه ی  و  اخير  دهه های  در  آن  چشمگير 
از نكات مهم جهانی  اتفاق نظر دارند. يكی  آتی  سال های 
شدن اين است كه دولت های ملی ديگر تنها نهاد تأثيرگذار 
بر زندگی و عقايد مردم نيستند و جريان اطالعات، سرمايه 
و فرهنگ مرز بردار نيست، در نتيجه پديده ی جهانی شدن 

ايران كه مديريت متمركز دارد و نظام  در خصوص كشور 
محسوب  فرصت  است،  آن  از  متأثر  نيز  شهری  مديريت 

می شود يا تهديد؟! در زمينه اقتصاد شهری چطور؟!
• قدم اول آن است كه ما چه دريافتی از پديده ی جهانی شدن داشته 
را  آن  و  كرد  نگاه  جهانی شدن  به  خوشبينانه  ديدی  با  می توان  باشيم. 
يک مرحله ای از تاريخ زندگی بشری كه دارد طی می شود، قلمداد كرد. 
عبث  كاری  تاريخی  مرحله ی  اين  برابر  در  ايستادگی  صورت  اين  در 
است زيرا با يک فرآيند تاريخی از زندگی بشری نمی توان مبارزه كرد. 
واقعيت در نظر گرفت و نقش آن  به عنوان يک  بايد  را  نتيجه آن  در 

• درباره ی عباس  احمدآخوندی:
عباس  احمدآخوندي، دانش آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشكده فنی دانشگاه تهران و دكتري اقتصاد سياسي  از كالج رويال هالووی دانشگاه لندن ، در حال حاضر به 
عنوان عضو هيئت علمي دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران به فعاليت می پردازد.مهمترين زمينه های مطالعاتی وی را می توان در حوزه هايی چون جهانی شدن، خصوصی 
سازی، حكمروايی، مديريت شهری و اقتصاد و ماليه محلی خالصه كرد. آخوندی عالوه بر انتشار مقاالت و كتب مختلف، فعاليتهای اجرايی و مطالعاتی زير را  نيز در سوابق خود دارد: 

- عضو شوراي رقابت اصل 44 
-  معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور از مرداد ماه 1361 تا آبانماه 1365
- رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي از بهمن ماه 1366 تا مرداد ماه 1372

- وزير مسكن و شهرسازي از مرداد ماه 1372 تا مرداد ماه 1376 
- عضو شوراي عالي پول و اعتبار از سال 1374 تا 1376

- تدوين پيش نويس اليحه قانوني اجراي سياستهاي ابالغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخش هاي غيردولتي
- تدوين پيش نويس اليحه خصوصي سازي در سال 1382

- مطالعات نهادي و طراحي برنامه هاي آموزشي شهرداري ها  1388
- مطالعات  فرهنگي، اجتماعي و اداري - سياسي  طرح آمايش استان تهران 1386

- باز نگري ساختاري در نظام مديريت و ماليه شهري كالن شهر تهران 1384
- تعيين اولويت هاي واگذاري وظايف وكاهش تصدي گري دولت در حوزه حمل و نقل ريلي و جاده اي براساس اصل 44 قانون اساسي 1388

تجارب  آخوندی، در حوزه های مطالعاتی و اجرايی مرتبط با مديريت و ماليه شهری  از يكسو و فعاليتهای اخير وی در تدوين پيش نويس اليحه اصل 44 و عضويت در شورای 
رقابت، موجب شد تا با توجه به موضوع اين شماره ماهنامه شهرداريها، گفتگويی  با او داشته باشيم.

مصطفی جليلی
اميرحسين عبداهلل زاده

اقتصادمحلی و مدیریت شهری 
در عصر جهانی شدن 
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را حوزه های مختلف زندگی اعم ازاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و من 
جمله شهری پی گيری نمود. يک وقت آن است كه به جهانی شدن به 
پروژه  يک  را  آن  توان  می  اين صورت  در  شود  می  نگاه  بدبينانه  ديد 
استكبار جهانی معرفی كرد. در نتيجه بايد در برابر اين تهاجم به دنبال 
را  تكليفمان  ايران هنوز  در  نظر می رسد  به  تدافعی گشت.  راهبردهای 
با اين پديده روشن نكرده ايم. ما در ابتدا می بايستی در قالب چارچوبی 
پديده ی جهانی شدن را بشناسيم و به تبيين آن بپردازيم و سپس نسبت 
به آن موضع بگيريم. واقعيت آن است كه جهانی شدن فرايندي پيچيده 
است و همانند هر تحول تاريخی در درون خود حامل جريانات متعارضی 
آن  دل  در  بدانيم،  تاريخی  روند  يک  را  جهانی شدن  اگر  ببينيد  است. 
شواهدی دال بر مديريت و پيشتازی كشورهای استكباری وجود دارد و 
اگر آن را توطئه بناميم و از آن تحت پروژه ی جهانی سازی ياد كنيم، 
ديگران می توانند شواهدی دال بر تحوالت زندگی اجتماعی در سطح 
جهان به پيش بياورند كه در چارچوب يک پروژه جای نمی گيرند. اساسا، 
پروژه بدون در نظر گرفتن واقعيت ها و زمينه ها و تحوالت اجتماعی قابل 
تعقيب كردن نيست. در نتيجه هر دو طرف در اين دو موضع استدالل 
خود را دارند اما واقعيت اين است كه مانند همه ی تحوالت جهانی هر 
دو موضع درست است و نبايد تک بعدی و ساده انگارانه نگاه كرد و نبايد 
روند  وجود،  اين  با  اما  ببنديم.  واقعيت ها  از  يک سری  به  را  چشممان 
تاريخی يک واقعيت است و گريز ناپذير است. در تحوالت تاريخی فهم 
ماهيت تحوالت و استفاده از بسترهايی كه فراهم می آورند بسيار مهم 
است. دست و پنجه نرم كردن با واقعيت های تاريخی همانند شنا كردن 

بر خالف مسير آب است. 
در روند تاريخی ما با يک سری واقعيت هايی در جهان مواجه هستيم 
كه اين واقعيت ها نحوه ی مديريت جوامع را تحت تأثير قرار می دهند. 
جهانی  شدن با خود پديده  هايی را به دنبال دارد كه مقياس فرا ملی دارد 
اجتماعی،  اقتصادی،  سياسی،  حوزه های  و  ابعاد  همه ی  در  تأثير  اين  و 
فرهنگی و... مطرح است كه البته در حوزه ی اقتصاد از همه ملموس تر 
است. اقتصاد مقياس كه يک مفهوم اقتصادی مورد اجماع است، ناظر بر 
اين مفهوم است كه توليد كاالها و خدمات كمتر از اندازه ی مشخصی 
به صرفه نيست. افزون بر اين، برخی كاالها و خدمات هستند كه هزينه 
توليد در مورد آنها همواره نزولی است، لذا ميل به گسترش بی حد و 
اقتصاد  مفهوم  كه  كليدی  ی  نكته  دارند.  بازار  بر  سلطه  نوعی  ايجاد 
كه  است  اين  سازد  می  مرتبط  يكديگر  به  را  شدن  جهانی  و  مقياس 
را  شرايطی  ارتباطات  و    اطالعات  فناوری  ويژه  به  فناوری  پيشرفت 
فراهم آورده است كه اقتصاد مقياس بسياری از كاالها و خدمات از اندازه 
ی ملی فراتر رفته است، بنابراين، نيازمند محيط كسب و كار فراملی با 
توان زد.  ارتباط می  اين  فراملی هستند. مثال های متعددی در  قواعد 
بازارهای مالی يک نمونه ی كالسيک است. تقريبا كشوری نيست كه 
از مقررات مالی بين المللی برای دادوستد مالی استفاده ننمايد و برای 
خود مقررات ويژه داشته باشد. سرمايه در سطح جهان سيال است و اين 
المللی صورت  بين  مقررات  و تحت  المللی  بين  جريان در شبكه های 
فعلی،  وضعيت  در  است.  چنين  هم  نيز  توليد  ی  حوزه  در  گيرد.  می 
عنوان  هيچ  به  ملی  مقياس  در  محصوالت  و  كاالها  از  بسياری  توليد 
توجيه و صرفه ندارد. برای مثال می توان از توليدات الكترونيكی و يا 
حتی توليد خودرو نام برد. فناوری جديد توليد خودرو می گويد اندازه ی 
صنعت خودرو در چارچوب يک ملت نمی گنجد. دانش، بازار، تكنولوژی 
المللی تعريف می شوند و  و سرمايه ی اين گونه صنايع در مقياس بين 
محدود كردن اين موارد به مقياس ملی كاهش كارايی، كاهش قدرت 

رقابتی و افزايش قيمت تمام شده ی دست ساز است. در حوزه فرهنگ 
نيز جهانی شدن باعث تغيير سبک زندگی شده است. يادآوری اين نكته 
نيز الزامی است كه تفسير جهانی شدن به يكی شدن و يا همسان شدن 
اشتباه بزرگی است. چون جهانی شدن فرآيندی دوجانبه است كه تاثير 
می گذارد و تاثير می پذيرد. امرزه نظريه پردازی ها بيشتر به نقش، ظهور 
و تقويت هويت ها و بروزهای محلی در جريان جهاني شدن  می پردازند 
تا صرف تاثيرپذيری آن ها. از اين رو در جريان جهانی-شدن، بسته به 
اساسًا  آن  در  كه  می شود  تعريف  جديدی  زندگی  سبک  محلي  شرايط 
فهم، درك و انتظار شه روند از مديريت محلی و ملی تغيير می يابد و 
حق مداخله در زندگی اجتماعی خود را غير قابل ترديد می داند. در دل 
اين فهم جديد و با تصور جديد از زندگی اجتماعی، دوام مديريت ملی 
مقياس  در  عمومی  كاالهای  توليد  كه  چرا  نيست  امكان پذير  متمركز 
مقامات  از سوی  باشند  داشته  نيز  رقابتی  ماهيت  توانند  می  كه  محلی 
ملی امكان پذير نمی باشند. اگر مقامات سياسی بتوانند اين موضوع را 
به عنوان يک تحول شناسايی كنند و با آن همراهی كنند، حتمًا جهانی 
شدن يک فرصت است. زيرا كه شهروند در نقش جديد، فقط يک سری 
مقامات  اگر  می كشد.  دوش  به  نيز  را  مسئوليت هايی  او  ندارد،  خواسته 
ملی به اين امر واقف نشوند و بخواهند با آن مقابله كنند، حتمًا جهانی 
شدن تهديد به حساب می آيد؛  چون مديريت نسل جديد، مديريت بسيار 
پيچيده ای است و تعامل با آن بر اساس معيارهای پيشين فقط موجب 
شناخت  ارتباط  اين  در  مهم  ی  نكته  است.  فراوان  های  تعارض  بروز 
فرايندها و سازوكارهای تاثيرگذاری فرايندهای جهانی شدن بر ساختارها 

و نهادهای محلی است.
فرايندهای  تاثيرگذاری  سازوكار  و  فرايندها   
می  تبيين  چگونه  را  شهروندان  حيات  بر  شدن  جهانی 

نماييد؟
• در اقتصاد مفهومی وجود دارد به نام هزينه ی فرصت. اين مفهوم 
ناظر بر اين معنی است كه افراد در تصميم های اقتصادی خود هزينه 
ی فرصت هايی را كه در اختيار دارند و يا می توانست در اختيار آنان 
را  كنند  می  زيان  احساس  نكنند  استفاده  آنها  از  صورتيكه  در  و  باشد 
همواره محاسبه می كنند. نظريه ی هزينه ی فرصت توضيح دهنده ی 
رفتار عقاليی و اقتصادی انسان ها است. اين  نظريه در توجيه سازوكار 
اثرگذاری فرايندهای جهانی شدن بر رفتار مردمان جهان قابليت كم-

نظيری دارد. به زبان ساده و در يک مورد اقتصادی سعی می كنم اين 
موضوع را توضيح دهم. سپس می توان اين نظريه را به حوزه زندگی 
اجتماعی، فرهنگی و يا سياسی تعميم داد. شما مبلغی را برای خريد يک 
خودرو پرداخت می كنيد. اگر سياست حمايتی از خودرو داخلی گسترده 
باشد چه  باال  برای ورود خودرو خارجی  تعرفه ی گمرگی  نرخ  و  باشد 
اتفاقی رخ می دهد؟ شما همواره فكر می كنيد اگر اين نرخ تعرفه نبود 
ديگری  خودرو  به  دسترسی  امكان  پول،  مبلغ  همين  پرداخت  با  شما 
داشتيد كه هم از حيث زيبايی، امنيت، كاركرد و حق انتخاب هايی كه در 
اختيار شما می گذاشت نسبت به خورويی كه خريداری كرده ايد بيشتر 
زيان  احساس  اين  آزارد.  می  را  شما  زيان  احساس  يک  بنابراين،  بود. 
ندارد. چون اساسا شما  ازای خارجی  فقط يک حس است و هيچ مابه 
بنابراين، چه  نداريد.  را  به آن خودرو خارجی  امكان دسترسی  در عمل 
چيزی شما را آزار می دهد؟ آن چيزی كه شما را آزار می دهد عبارت از 
حق انتخابی است كه شما فكر می كنيد از شما سلب شده است. شدت 
اين آزردگی شما بستگی به ميزان حق های انتخابی است كه شما از 

دست داده ايد. هر چه تعداد آنها بيشتر باشد، شما احساس غبن بيشتری 
اين ميان چيست؟ جهانی شدن  می كنيد. حال نقش جهانی شدن در 
با توجه انقالب اطالعات و ارتباطات امكان دسترسی شما به اطالعات 
دست اول و دست نخورده را افزايش می دهد. بنابراين، هر چه آگاهی 
شما بيشتر شود، شما احساس غبن بيشتری می كنيد. اين احساس غبن 
ها كه به اصطالح اقتصادی هزينه های فرصت های از دست رفته شما 
اجتماعی می گردد.  به خواسته های  تبديل  اجتماعی  در فضای  است، 
چنانچه  كنيم،  نگاه  موضوع  به  گذاران  سياست  سوی  از  چنانچه  حال 
و هزينه  كنند  تاكيد  بر سياست های حمايتی  بخواهند هم چنان  آنان 
های تعرفه ی گمركی را باال نگاه دارند، هزينه ی اجتماعی بيشتری را 
بايد بپردازند. در اينجا تناسبی مستقيم بين هزينه ی از دست رفته ی 
شهروندان و هزينه ی اجتماعی ای كه دولتمردان در صورت بی توجهی 
به آن بايد بپردازند وجود دارد. سرجمع هزينه ی فرصت شهروندان برابر 
است با هزينه ی اجتماعی سياست گذاری. طبيعی است كه اين هزينه 
تغييرات  كرد،  عبور  آن  از  كه  وقتی  و  است  تحمل  قابل  ای  آستانه  تا 
سياستی آغاز خواهد شد. حال شما می توانيد دائره ی اين انتخاب ها را 
به حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سياسی تسری دهيد. هرچند تعداد 
حق انتخاب های از دست فته فراوانتر شود فشار برای تحقق تحوالت 
اجتماعی فروانتر می شود. چارچوب مصاحبه اجازه نمی دهد كه بيش از 

اين بحث را بسط دهيم.   
 به نظر شما در وضعيت كنونی كشور چه گام ها و 

راه كارهای نظری و اجرايی در خصوص كاهش تهديدها و 
بهر ه گيری بيشتر از فرصت های بعد اقتصادی جهانی شدن 

در اقتصاد شهری می بايستی برداشته شود؟ 
پيدايش  است.  اجتماعی  پديده ی  كه شهر يک  است  آن  واقعيت   •
تحوالت  با  عجين   و  متوسط  طبقه  گيری  با شكل  است  همراه  شهر 
اجتماعی است! بنابراين فروكاستن شهر به كالبد كه مورد توجه برنامه 
ريزان شهری است رويكردی ناقص است. هم چنانكه فروكاستن شهر 
همراه  ناپذير  جبران  های  كاستی  با  نيز  اقتصادِی صرف  ی  پديده  به 
است. با اين رويكرد، راه كار بنيادين، بهبود شرايط زندگی شهری برای 
سكونت پشهروند جهانی است. به عبارت ديگر، سياست گذاری توسعه 
امكان  كه  به شهروند جهانی  كه  گيرد،  نحوی صورت  به  بايد  شهری 
انتخاب جهانی دارد در زندگی در شهر حس فرصت های از دست داده 
دست ندهد. يک سوی اين سياست گذاری بازمی گردد به كيفيت زندگی 
شهری اعم از كيفيت محيط مصنوع شهری و شرايط زيست محيطی 
و از سوی ديگر بازمی گردد به شرايط اجتماعی زندگی شهری! ليكن 
ی  پديده  يک  عنوان  به  شهر  موجوديت  قبول  دو،  هر  اين  ی  الزمه 
از  كه  روست  اين  از  است.  استقالل  از  قبولی  قابل  سطح  با  اجتماعی 
نظر من اصلی ترين بحث، »نظام حكمروايی محلی« است. در چارچوب 
كنونی و م يزان آگاهی كه شهروندان از حقوق پايه ای خود به مثابه يک 
شهروند دارند، امكان مديريت متمركز محلی وجود ندارد. لذا تا وقتی كه 
به عنوان يک  را  واحدها و سكونت  گاه های شهری  به طور رسمی،  ما 
سطح از حكمروايی قبول نكنيم، شاهد بازده پايين برنامه  های توسعه ی 
شهری، مشاركت بسيار محدود شهروندان، مقاومت در برابر تصميم های 
شهرداری ها، عدم پذيرش مسئوليت از سوی شهروندان و مسائلی از اين 
دست هستيم. واقعيت اين است كه در كشور، در حال حاضر يک سطح 
از حكمروايی بيشتر نداريم و آن سطح ملی است و بقيه سطوح، سطوح 
حكمروايی نيست بلكه  تقسيمات داخلی حكمروايی ملی است و مديران 
سطوح مختلف نمايندگان آن محسوب می شوند. شايد شما انتظار داشته 
باشيد كه افرادی مانند من راه كارهای فوری برای مسائل اقتصاد شهری 
ارائه كنند. ليكن من از اين امر به شدت احتراز دارم. چون، تصور من اين 
است كه در محيط شهری موجود امكان جذب سرمايه هايی كه انتخاب 
بين المللی دارند فراهم نيست، اعم از اينكه مالكان اين سرمايه ها ايرانی 
باشند و يا خارجی و اعم از اينكه مقيم ايران باشند و يا خارج!. بنابراين 
اگر ما با ضرب و زور بخواهيم اين گونه سرمايه ها را جلب كنيم دو اتفاق 
بيشتر رخ نمی دهد. يا حراج امكانات شهری به ثمن بخس برای جلب 
رضايت سرمايه داران است كه اقدامی بر خالف منافع عامه است و يا دِر 
باِغ سبز نشان دادن است كه بزودی واقعيت چهره ی اصلی خود را نشان 
می دهد و هر دوی اين راه كارهای نتيجه شان توسعه ی ناپايدار است. 
از اين رواست كه تاكيد اصلی من اين است كه در چارچوب جهانی شدن 
راه كار اين است كه سطوح متفاوتی از حكمروايی تعريف كنيم و شهرها 
را به عنوان واحدهای مستقل اجتماعی با اختيارات مشخص بازتعريف 

كنيم كه توانايی تصميم گيری در مقياس محلی داشته باشند.
و  شهرها  بر  اقتصادی  شدن  جهانی  تاثير  آيا   نماييد؟  می  ارزيابی  چگونه  را  ايران  شهرداريهای 
رقابت  مباحثی چون  يافتن  اهميت  و  اقتصاد  جهانی شدن 
پذيری شهری، برندسازی شهری و بازاريابی شهری، ورود 
شهرداريها به عرصه توسعه اقتصاد محلی را ضروری نمی 

نمايد؟

»نظام  بحث،  اصلی ترين  من  نظر  از 
كنونی  است. در چارچوب  حكمروايی محلی« 
حقوق  از  شهروندان  كه  آگاهی  يزان  م  و 
پايه ای خود به مثابه يک شهروند دارند، امكان 

مديريت متمركز محلی وجود ندارد



سال دوازدهم/ شماره 105 37سال دوازدهم/ شماره 36105

• در بحث نظری بزرگترين فرصتي كه جهانی شدن فراهم می كند 
امكان تشكيل شبكه های اجتماعی محلی و يا شبكه هاي بين شهري 
است كه اين شبكه ها هزينه های مبادله را در شهری نسبت به شهر ديگر 
كاهش می دهد. امروزه در شهرهايی كه با يكديگر به رقابت می پردازند، 
تالش بر آن است كه هزينه ی توليد نهايی يک كاال يا خدمت و هزينه 
مبادله ی آنها نسبت به شهرهای ديگر كمتر باشد. هر چه هزينه ی مبادله 
شامل  مبادله  هزينه-ی  می رود.  باالتر  اقتصادی  كارايی  يابد،  كاهش 
مجموعه ای از هزينه ها است كه از مسائل حقوقی، اجتماعی، دسترسی 
به دانش، دسترسی به سرمايه، ضمانت اجرايی قرارداد و مسائلی از اين 
دست سرمنشاء می گيرند. در برنامه ريزی شهری معيارهايی مانند محيط 
مساعد كسب و كار و وجود خوشه های صنعتی كمک كننده می باشند. 
اما اين مباحث وقتی جنبه ی اجرايی دارند كه در ابتدا برای شهر از منظر 
قائل  را  استقالل  از  اقتصاد آن، سطحی  زمينه ی  اجتماعی و سپس در 
باشيم. در حال حاضر آيا تعريفی از سطح اقتصاد شهر تهران به عنوان 
بزرگترين شهر ايران داريم؟! در حوزه ی اقتصاد شهر تهران در يک نگاه 
كلی آيا می توان يک استراتژی اقتصادی برای شهر تهران تعريف كنيم؟! 
مدتها است كه سياست های رسمی اقتصادی اعالم شده درباره ی شهر 
تهران گرايش به خدمات و محدود نمودن صنعت است. از همين رواست 
كه بيش از چهل سال است كه شورای منع گسترش شهر تهران تاسيس 
شده است. منع تاسيس صنايع جديد در محدوده ی 120 كيلومتری شهر 
تهران سياست پايه ای منظور شده در تمام طرهای جامع شهر تهران و 
مجموعه ی شهری تهران بوده و هست. ليكن در عمل شما شاهد انواع 
تصميم های متضاد با اين سياست از س وی دولت هستيد كه شهرداری 
تهران هيچ نقشی در اتخاذ آنها نداشته است. اجازه ايجاد انواع شهركهای 
پروژه های  چون  طرحهايی  و  كيلومتری   120 ی  محدوده  در  صنعتی 
جذب  بر  مستقيمی  تاثير  طرحها  اين  بگيريد.  نظر  در  را  مهر  مسكن 
نيروی كار ساده و در تضاد مستقيم با طرحهای مصوب مبنی بر گرايش 
اقتصاد خدماتی است. حال در  اقتصاد شهری تهران به يک  به تبديل 
چنين فضايی رقابت پذيری شهری چه معنی ای دارد. رقابت پذيری و 
اين بحث ها برای شهرهايی مطرح است كه تا حدی استقالل دارند، در 
شهرهايی كه مديريت شهری تنها مجری حكومت مركزی است، دولت 
مركزی در آن تصميماتی می گيرد كه در واقع مديريت شهری در جريان 
نيست، چگونه می توان از آن انتظار داشته باشيم كه به برندسازی شهری 
تا  به دنبال شكل هستيم  بيشتر  اين زمينه متأسفانه ما  بپردازد. در  نيز 
محتوا. بررسی جايگاه تهران در رتبه بندی های جهانی گواه خوبی بر اين 
امر است. مطالعات فراوان و گسترده ای در زمينه ي رقابت پذيری شهری 
و شاخص های آن و همچنين رتبه بندی شهرهای جهانی وجود دارد. بر 
در  در سطح جهانی  كه  رقابت پذيری شهری  از  گزارش  آخرين  اساس 
سال 2010 به انجام رسيده است، شهر تهران در جايگاه 332 از 500 
باالترين جمعيت  است كه  زمره ی 20 شهری  در  ولی  دارد.  قرار  شهر 
 .)76 ص.   ،2010 كرسل،  و  نای  به  شود  )رجوع  داراست  را  شهری 
همچنين تهران جايگاه برجسته ای در ميان شهرهای برتر جهانی كه 
براساس ضريب ارتباط جهانی )GNC( و وجود شركت های بين المللی 
طبقه بندي مي شوند ندارد. حتی در ميان هفده شهر برتر خاورميانه كه 
برطبق شاخص های فوق الذكر رتبه بندی شده اند نمی گنجد )رجوع شود 

به تيلور و ديگران، 2011(.              
تهران  در عرصه ی رقابت ميان كالن شهرها برای جذب  كالن شهر  آيا  بين المللی،  گردش  در  سرمايه های 
زيرساخت های مختلف را برای جذب اين سرمايه ها دارد؟ آيا 

كالن شهر تهران، توان و امكانات رقابت با كالن شهرهای 
 ... و  پكن  نيويورک،  لندن،  چون  يافته  توسعه  كشورهای 
مراحل  كدام  می بايستی  تهران  شهر  كالن  داراست؟!  را 
و گام ها را طی كند كه گزينه ی مطلوب ميان كالن شهرها 

برای سرمايه گذاران بين المللی به حساب آيد؟! 
• اجازه دهيد فعاًل بحث جهانی شدن و شهر جهانی را كنار بگذاريم آيا 
در سطح حكومت ملی می توان تصور نمود نظام اقتصاد شهری در تهران، 
را  دار  مشهد، شيراز و كالن شهرها می توانند يک سلسله مراتب معنی 
ايجاد كنند؟! قاعدتا در يک طبقه بندی معقول اين شهرها می بايستی به 
دنبال اقتصاد دانش پايه با ظرفيت جمعيت پذيری محدود باشند. آيا اصاًل 
اجرای  و  تعقيب  تعريف،  در  ابزاری  و  نقشی  سهمی،  تهران  شهرداری 
يک استراتژی كه عمدتًا متكی بر تأمين خدمات با بهره گيری از اقتصاد 
دانش پايه دارد؟! در واقع، آنچه در شهر تهران در حال رخ دادن است؛ و 
مشخصًا طرح هايی كه دولت در آنها مداخله می كند مبتنی بر آن است 
كه نيروی كارگِر ساده ی جديد جذب كند. در نتيجه می خواهم بگويم 
صرفا  جهاني،  سطح  در  شهري  پذيري  رقابت  و  رقابت  بحث  از  فارغ 
امنيت،  ارتقاء  زيست،  نظير حفظ محيط  اوليه  اهداف  رعايت  منظور  به 
بهبود كيفيت زندگی شهر تهران می بايستی جمعيت اين شهر از حدی 
بيشتر نشود و در واقع محور اقتصاد در شهر تهران از صنايع كارگربر به 
خدمات و صنايع دانش پايه تبديل شود. در اتخاذ چنين استراتژِی مهمی، 
شهرداری تهران كوچكترين ابزاری برای اعمال قدرت و تصميم گيری 
ندارد و سياست های اتخاذ شده ی دولتی غالبًا ضد اين استراتژی است. در 
هم چنين فضايی شما بحث رقابت كالن شهرها را مطرح می كنيد؟! از اين 
رو من بر اين اعتقادم كه ابتدا بايد ساختار حكومت محلی را به رسميت 
بشناسيم. كه اگر اين ساختار را بپذيريم در درون آن بحث های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی هر كدام بخش های مختلف يک واقعيت می شوند. 
ببينيد شهر جهانی شهری است كه قدرت دستور دهی و تأثيرگذاری بر 
روندهای اقتصادی جهانی دارد و می تواند روندهای اقتصادی را تا حدی 
كنترل كند. وقتی در مقياس محلی اين دستوردهی و كنترل معنی ندارد 
نظر  به  باشيم؟  جهانی  مقياس  در  فرآيند  اين  مدعی  می توان  چگونه 
بالتبع  و  پايه هستيم  مفاهيم  از  ما هنوز گرفتار عدم درك صحيح  من 
فاقد سياست هاي روشن و پايدار مي باشيم. دليلی ندارد كه ما آرزوی 
جهانی شدن شهر تهران را در سر بپرورانيم. در واقع يک هدف واقع بينانه 
آن است كه مردم شهر تهران بدانند در شهر چه اتفاقاتی رخ می دهد و 
در فرآيند برنامه ريزی و تصميم گيری مشاركت واقعی داشته باشند. در 
حال حاضر شهروندان مسئوليتی در قبال پرداخت هزينه های شهر قبول 
نمی كند، چون شهروند نيستند، ساكن هستند. آنان صرفا اجازه ی زندگی 
اين  از  انتخاب كننده نيستند.  اين شهر را دارند و شهروند مختار و  در 
روست كه ديدگاه تحميلی به هزينه های مديريت شهری دارند. در واقع 
هزينه های مالی شهر به شرطی توسط شهروند داده می شود كه بتواند 
اموری شده  اين پول در كجا و صرف چه  بپرسد  از شورای شهر خود 
است؟ در حال حاضر شورای شهر برای خود نقشی در تعيين عوارض 
قائل نمی شود و می گويد عوارض را وزارت كشور وضع می كند و از آن 
جا سوال بپرسيد. اين شورای شهری كه حاضر نيست و نمی تواند حتی 
در مورد هزينه های شهر به شهروندان گزارش دهد، چرا شهروند بايد به 
آن پول بدهد؟ در نتيجه ما بايد واقع بينانه نگاه كنيم و از گفتن حرف های 

تخيلی پرهيز نماييم.     
و  مسكن  وزير  عنوان  به  سال  چهار  شما   

شهرسازی  به فعاليت اجرايی پرداخته ايد، از منظر مديران 
اجرايی كشور مهمترين محدوديتها و موانع توسعه اقتصاد 

شهری را چه می دانيد؟
• اجازه بدهيد خود را در مقام فردی در نظر بگيرم كه می خواهد در 
شهر سرمايه گذاری كند. چنين فردی بزرگترين مشكلی كه در توسعه ی 
اقتصاد شهر می بيند اين است كه معلوم نيست به شهر چه چيزی می دهد 
و چه چيزی از آن می گيرد! در واقع تا آخرين مرحله مشخص نيست؛ 
برای مثال زمينی كه قصد ساختن آن را دارد، چه نوع كاربری دارد؟ سطح 
اشغال، تراكم ساختمانی و مبلغ عوارض آن چقدر است؟ در واقع همه ی 
اين ها قابل مذاكره است. از نظر اقتصاد دانان بزرگترين سم اقتصاد، عدم 
قطعيت است. اينكه همه ی موارد قابل مذاكره باشد يعنی عدم قطعيت 
مطلق. در اين حجم عدم قطعيت چه چيزی را می توان پايه  ريزی كرد؟ 
بنابراين، در اين فضای عدم قطعيت اولين اثر آن اين است كه شما بايد 
زمان  كوتاه ترين  در  و  برسانيد  حداكثر  به  را  خود  دارايی  و  منافع  تمام 
از اين كه اين بيشينه كردن منافع در كوتاه زمان  آن را نقد كنيد فارغ 
بار  به  زيست محيطی  اقتصادی،  اجتماعی،  اختالالت  و  تبعات  آثار،  چه 
می آورد، حتی برای خودتان. در نتيجه مقامات شهری می بايستی به اين 
مطلب توجه كنند كه آن چه به عنوان نقشه ی كاربری اراضی و ضوابط 
و مقررات شهری و مقررات مالی مطرح است به مثابه حقوق شهروندان 
است و حقوق شهروندان قابل خريد و فروش نيست و هر چه پايه های 
اين قطعيت را سست كنيم باعث می گردد سرعت برای به روز كردن 

منافع زودگذر و زود بازده ساكنين افزايش پيدا كند.    
شهر،  اداره  برای  پايدار  درآمدی  منابع  تامين   
همواره يكی از  نگرانی های شهرداريها بوده است. بررسی 
ها حاكی از اين موضوع است كه جنابعالی در دوره وزارت 
مصوب  طرح های  از  شهرداريها  تخلف  با  مقابله  به  خود، 
ايد.  پرداخته  بيشتر   درآمد  كسب  برای  شهری  توسعه 
شهرها  درآمدی  منابع  كه  موضوع  اين  گرفتن  نظر  در  با 
می بايستی از چرخه ای پايدار و مستمر برخوردار گردد، به 
نظر شما پايدارترين منبع درآمد شهرداری ها كدام است؟ 
در واقع نقطه ی اصلی اتكاء در آمدی شهرداری ها كجا بايد 
نظر  در  می توان  الزاماتی  چه  آن  به  رسيدن  برای  و  باشد 

گرفت؟ 
• در قدم اول می بايستی رابطه ی مالی دولت مركزی و دولت محلی 
خيلی روشن و شفاف شود. اين مسئله تقريبًا در همه ی دنيا روشن است 
كه چه ماليات هايی هست كه دولت مركزی می گيرد و می بايستی سهم 
دولت محلی را پرداخت كند و چه ماليات هايی هست كه دولت محلی 
نمونه ی  بگيرد.  نظر  در  مركزی  دولت  برای  را  بايد سهمی  و  می گيرد 
مهم آن ماليات در سوخت و بنزين است كه بخش هايی از آن جنبه ی 
اقتصاد ملی دارد و بخش هايی از آن نيز جنبه ی ترافيک محلی دارد. در 
اين شرايط نبايد دو مركز مجزا به اخذ ماليات مشغول باشند. يک مركز 
و  روشن  آن  عوائد  تقسيم  حال  عين  در  و  باشد  آن  متولی  می بايستی 
شفاف باشد. ماليات هايی كه در بخش صنعت مطرح است و در آن جايی 
كه دولت محلی فعال دارند سعی بر آن است كه صنعت را در محدوده ی 
از آن صنعت يک سری عوارض  نتيجه  می توان  خود تعريف كنند. در 
نيز  محلی گرفت و چون منافعی خلق می شود می بايستی ماليات ملی 
تعامل  نگرفته است.  به روشنی صورت  تقسيمات  اين  ايران  در  بدهند. 
گونه ای  به  می بايستی  محلی  مديريت  و  مركزی  دولت  ميان  تبادل  و 

صورت پذيرد كه هم هزينه ها و هم منافع بين دولت مركزی و مديريت 
محلی تقسيم شود. بنابراين از ماليات بر ارزش افزوده، ماليات انرژی و 
ساير ماليات ها بايد يک تعريف روشنی داشته باشيم كه جذب و پرداخت 
آن به چه صورت است و اين نياز به تعريف نظام و چارچوبی دارد كه به 

روشنی اين تقسيم و سهم ماليات ملی و محلی قيد شده باشد.  
تعريف  محلی  حكمروايی  های  هزينه  تامين  در  كه  ديگری  بحث 
می شود، پايه های ماليات محلی است كه بايد تعريف شوند. از نظر بنده 
پايه های مالياتی شهرداری ها خيلی قديمی است. يكی از پايه های بزرگ 
مالياتی شهرداری ها، عوارض نوسازی است كه سهم بسيار پايينی دارد. 
در عين حال می توان پايه های مالياتی جديدی تعريف نمود مانند ماليات 
بر صنايع خاص. متأسفانه ما در اين زمينه با يک بيماری در نظام مالی 
مواجه هستيم و آن سهل بودن گرفتن عوارض پروانه ساخت است و 
هم چنين به دليل تبعيت نكردن از قواعد كلی، خيلی از شهرداری  ها در 
آن بسط يد هم دارند و هم چنين گرفتن اين ماليات نسبت به ساير ماليات 
ها راحت تر هست و در واقع آن را بر يک سری سيستم های قاعده مند 
ترجيح می دهند. ولی همان طور كه عرض كردم عدم قاعده مندی كه 
جدی  لطمه ی  شهرها  اقتصادی  توسعه  به  می كند  توليد  قطعيت  عدم 

وارد می كند.         
نويس  پيش  تدوين  جنابعالی  اينكه  به  توجه  با  قانون    44 اصل  ابالغي  سياستهاي  اجراي  قانوني  اليحه 
برای  را  جايگاهی  چه  ايد،  داشته  عهده  بر  اساسي 
شهرداريها به عنوان يك نهاد عمومی در حوزه فعاليتهای 
سرمايه گذاری و تامين مالی مناسب می دانيد؟ آيا در وضع 
به  به عرصه های سرمايه گذاری  موجود ورود شهرداريها 
و ساز  امر ساخت  در  در حوزه تصدی گری  فعاليت  نوعی 

نيست؟

های  هزينه  تامين  در  كه  ديگری  بحث 
پايه های  می شود،  تعريف  محلی  حكمروايی 
از  بايد تعريف شوند.  ماليات محلی است كه 
خيلی  شهرداری ها  مالياتی  پايه های  بنده  نظر 
مالياتی  بزرگ  پايه های  از  يكی  است.  قديمی 
نوسازی است كه سهم  شهرداری ها، عوارض 

بسيار پايينی دارد
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تفكيک  است،  شده  توجه  آن  به   44 اصل  در  بيشتر  كه  مفهومی   •
يكی  است.  خصوصی  بخش  و  عمومی  نهادهای  مسئوليت  حوزه های 
از مشكالتی كه در اين حوزه داريم و از نظر بنده خيلی مهم است اين 
منطقه ی  ما  آن  تبع  به  و  نمی گيرد  صورت  خوب  تفكيک ها  كه  است 
خاكستری خيلی وسيعی را شاهد هستيم و هميشه عالقه مند هستيم در 
آن منطقه زندگی بكنيم. بنده در بحث تدوين اصل 44 پيشنهاد دادم كه 
در ابتدا تعريف شود دولت چه كارهايی را نبايد انجام بدهد تا خود به خود 
مشخص شود كه دولت چه كارهايی را بايد انجام بدهد. زيرا ما عالقه مند 
هستيم برای هر كاری مداخله ی بخش عمومی را انتظار داشته باشيم و 
اين شرايط ما را به سمت دولت بزرگ و ناكارآمد سوق می دهد  و بعد 
به فكر اين می افتيم كه چگونه دولت را كوچک كنيم كه بازده باالتری 
داشته باشد. در حوزه ی شهرداری ها نيز می بايستی اول مشخص شود 

كه شهرداری ها چه كاری را نبايد انجام دهند.
به  نظر  اصل 44   با سياست ها  ارتباط  در  است كه  اين  دوم  نكته ی 
گذشته داريم تا نگاه به آينده. حال اين كه اگر نظر به آينده داشته باشيم 
خيلی از فعاليت های توسعه ی شهر را می توان سرمايه گذاری كرد و خود 
به خود در يک روند زمانی سهم بخش دولتی كاهش می يابد. در اين 
زمينه مفهومی به نام شراكت عمومی-خصوصی  مطرح است و بسياری 
از طرح های توسعه  شهری كه شهرداری ها فكر می كنند طرح های قابل 
سرمايه گذاری هستند و در واقع موتور توسعه ی شهری به حساب آيند 
در خيلی از اين موارد در قالب شراكت عمومی-خصوصی قابل تعريف 
عمومی  بخش  با  راحتی  به  خصوصی  بخش  زمينه  اين  در  اما  است. 
شريک نمی شود زيرا اگر اختالفی بوجود آيد، آيا دادگاه های ما در صورتی 
صادر  رأی  شهرداری ها  عليه  باشد  بخش خصوصی  جانب  به  حق  كه 
نمونه  است؟ چند  تنفيذ  قابل  رأی  اين  داده شد،  رأی  اگر  يا  می كنند؟ 
می توان ذكر كرد كه در آن دولت در برابر بخش خصوصی محكوم شده 
حوزه شهرداری ها  در  كه  است  اين  بحث  نتيجه خالصه ی  در  باشد؟ 
اگر نظام مشاركت عمومی خصوصی پايه گذاری شود، اين شرط وجود 
داشته باشد كه درهنگام منازعات و درعمل بخش عمومی سهم بيشتری 
برابر  طرف  دو  شراكت  كه  شود  تنظيم  گونه ای  به  مقررات  و  نخواهد 
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اين صورت  بگيرد. در  انصاف شكل  مبنای  بر  باشد و مشاركت  مطرح 
با مشاركت  را می توانند  از طرح های توسعه ای خود  شهرداری ها خيلی 
بخش خصوصی به مرحله ی اجرا برسانند و خود مجری طرح ها نباشند 
و درگيری كمتری با مراحل اجرايی كار داشته باشند كه بازده و كارايی 

باالتری برای شهرداری ها به دنبال خواهد داشت.      
مبحث  به  شهرداريها،  ماهنامه  از  حاضر  شماره  تامين مالی و سرمايه گذاری شهری اختصاص دارد. به نظر  
شما چرا شهرداريهای ايران آنگونه كه بايد تاكنون در اين 

امر موفق نبوده اند؟ 
اساسًا  شهرداری ها  كردم،  ابتدای سخن عرض  در  كه  طور  همان   •
واحد مستقلی نيستند و اگر بخواهيم ديدی واقع بينانه داشته باشيم شايد 
بازار  ابزارهای  از  استفاده  به سمت  را  كه شهرداری ها  باشد  زود  خيلی 
سرمايه سوق دهيم. زيرا اين حركت نيازمند پيش شرط هايی در سازمان 
را تقبل كند.  برابر اشخاص  بتواند تعهدات مالی در  شهرداری دارد كه 
عمومی خصوصی  شراكت  از  استفاده  مرحله،  اين  در  اينجانب  نظر  به 
به مراتب ساده تر و قابل دسترس تر است فقط بايد اين اعتماد به افراد 
منتقل شود كه اين مشاركت بر مبنای انصاف است زيرا مشاركت قوی 

و ضعيف هيچ وقت معنا ندارد.
مديريت شهری كشور به منظور تحول زايی در اقتصاد ملی   چه رويكردی را به منظور پيگيری توسط مجموعه 

و محلی توصيه می نماييد؟
های  طرح  خوردن  پيوند  زمينه  اين  در  مهم  بسيار  نكات  از  يكی   •
توسعه ی شهری با بهبود محيط كسب و كار است. در حال حاضر طرح 
ريزی شهری بيشتر متكی بر طرح های فيزيكی است و كمتر مشاركت 
از همين روی است كه  را مورد توجه قرار می دهد.  اقتصادی  فعاالن 
فعاالن اقتصادی بيشتر در پی عبور از مقررات شهری هستند. اگر اين 
برنامه ريزی شهری رخ  بزرگی در  اتفاقات خيلی  برجسته شود،  مطلب، 

می دهد.
  و اما سخن پايانی؟

حق  پذيرش  مفهوم  به  شهرها  قلمرو  و  حوزه   در  شدن  جهانی   •
شهروندی و تغيير در نظام حكمروايي شهري است. اين حق همراه با 
الزاماتی است كه بی-توجهی به آنها سرمايه های انسانی و مادی شهرها 
به تدريج فقيرتر خواهند شد. بدون توجه  را فراری می دهد و شهرها 
به حقوق شهروندی، خيلی دور از انتظار است كه بتوان نظام توسعه ی 

شهری مطلوب داشت.  

مشاور اداری مالی

تعريف اوراق مشاركت برابر قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 
30/6/1376 مجلس شوراي اسالمي چيست؟ و نكات كليدی انتشار آن 

را نيز ذكر فرماييد.
1362، كارشناسان  سال  در  قرضه  اوراق  فروش  و  انتشار  ممنوعيت  با 
اقتصاد  در ساختار  تا  افتادند  ابزار جديدي  فكر طراحي  به  مالي  و  فقهي 
اسالمي به منظور انطباق با چارچوب شرع مقدس اسالم و رعايت ضوابط 
شرعي، خالء كمبود بازار اوراق بهادار و ابزارهاي تأمين مالي را پركند. پس 
از مطالعه كارشناسي، انتشار اوراق مشاركت بجاي اوراق قرضه طراحي و 
در سال 1373 نخستين اوراق مشاركت منتشر گرديد و به جهت استقبال 

خوب مردم جايگزين مناسبي براي اوراق قرضه شمرده شد. 
بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، اوراق مشاركت اوراق بهادار 
مشخص  اسمي  قيمت  به  قانون  موجب  به  كه  است  نامي  بي  و  نام  با 
براي مدت معين منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت 
دارندگان  گردد،  مي  واگذار  دارند  را  گذاری  سرمايه  اجراي طرحهاي  در 
اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت  در سود حاصل 
اوراق  اين  فروش  و  و  خريد  بود،  مربوط شريک خواهند  اجراي طرح  از 

مستقيمًا و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي باشد. 
اين اوراق به منظور مشاركت عموم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي 
سودآور  طرحهاي  و  كشور  كل  ساالنه  بودجه  قوانين  در  مندرج  دولت 
توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري 
ها و مؤسسه ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسه هاي عام المنفعه 
و شركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور و همچنين شركتهاي سهامي 
عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي منتشر خواهد شد. الزم به ذكر 
است كه بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران،  طرح هاي مشمول اين 
قانون به استثناي طرح هاي عمراني انتفاعي دولت،  را كه توسط شركتهاي 
دولتي،  شهرداري ها و مؤسسه ها و شركتهاي غير دولتي ارايه مي شود، 
و  فني  اقتصادي،  توجيهات كامل  داراي  و در صورتي كه  نموده   بررسي 
مالي باشد،  پس از ارايه تضمين كافي توسط مؤسسه و يا شركت متقاضي 
به بانک عامل،  مجوز انتشار اوراق مشاركت را به ميزان الزم صادر خواهد 
كرد و همچنين شركتهاي دولتي، شهرداري ها و مؤسسه هاي غيردولتي 
در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلف اند بازپرداخت اصل و سود متعلق 

را در سر رسيد مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمين نمايند. در صورت 
عدم ايفاي تعهدات مزبور در سر رسيد هاي مقرر بانک عامل مكلف است 

از محل تضامين رأسًا اقدام نمايد. 
بر اساس ماده 10 قانون مذكور مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق 
مشاركت در غير اجراي طرح هاي مربوط،  در حكم تصرف غير قانوني در 
وجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد. و اساس همين قانون  بانک 
مركزي وظيفه اعطاي مجوز جهت انتشار اوراق مشاركت را دارد و اوراق 
مشاركت عرضه شده شهرداري ها به وسيله بانک ها از ثبت نزد سازمان 

بورس و اوراق بهادار معاف هستند.
تفاوت اوراق مشاركت با ساير تسهيالت بانكي چيست؟

يكي از روش هاي تأمين مالي شهرداري با  قرض گرفتن مستقيم از خود 
شهروندان كه با مكانيزم فروش اوراق مشاركت شهري و از طريق بانک 
صورت مي گيرد براي شهرداري ها مزاياي زيادي را به همراه دارد مزايايي 
همچون بي نيازي از سپردن وثيقه سنگين بانكي،  افزايش استقالل مالي و 
نيز افزايش حس مشاركت شهروندان در پروژه هاي شهري سهل الوصول 
ترين  كليدي  طرفي  از  و  پروژه  شروع  از  قبل  منابع  كل  دريافت  بودن،  
عوامل استقبال شهروندان از خريد اوراق مشاركت شهري عبارتند از : سود 
مناسب اوراق،  اعتبار باالي صادر كننده اوراق و نقد شوندگي باال و سهولت 
خريد و فروش اوراق در بانک ها و بورس و بهاي معامالت معمول اين 
روش يعني انتشار اوراق مشاركت به منظور تأمين منابع مالي شهرداري 
شهري  قرضه  اوراق  انتشار  اما  داشته  كوتاهي  بسيار  عمر  ايران،  در  ها 
سالهاست توسط بسياري از شهرداري هاي شهرهاي كوچک و بزرگ دنيا 
مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان يكي از منابع اصلي تأمين مالي 

پروژه هاي سودده شهري محسوب مي شود.
كشور،  تالش  بانكي  سيستم  عمده  بخش  بودن  دولتي  به  توجه  با 
درگير  محتاج  ها،   بانک  از  هنگفت  هاي  وام  اخذ  براي  ها  شهرداري 
با بخش هاي  زني  چانه  فرساي  و طاقت  فرآيند طوالني  در يک  شدن 
در  ها  شهرداري  كفايي  خود  با هدف  حركت  اين  و  بوده  بانک  مختلف 
بانكي  با سيستم  اقتصادهاي  توجه داشت در  بايد  باشد. ضمنًا  تضاد مي 
بسيار پيشرفته و كاماًل خصوصي ) مانند آمريكا ، كانادا ، اتحاديه اروپا (  باز 
هم تأمين منابع مالي مورد نياز شهرداري ها از طريق بانک چندان مرسوم 
نيست و شهرداري هاي آنها ترجيح مي دهند به جاي اينكه منابع مالي 

پرسش و پاسخ های قانونی راجع به

 انتشـار اوراق مشـارکت
دفتر سرمايه گذاری و طرح های اقتصادی سازمان

 اگر بخواهيم ديدی واقع بينانه داشته باشيم 
به  را  شهرداری ها  كه  باشد  زود  خيلی  شايد 
سمت استفاده از ابزارهای بازار سرمايه سوق 

دهيم
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مورد نياز خود را از طريق استقراض غير مستقيم پس اندازهاي شهروندان 
) با واسطه بانک ها (  تأمين نمايند با تكيه بر انتشار اوراق مشاركت شهري 
به شهروندان مستقيمًا از خود مردم قرض بگيرند و به اين ترتيب امكان 
تأمين منابع مالي قابل توجه بدون نياز به سپردن وثيقه يا چانه زني هاي 

گسترده با سيستم بانكي را براي خود ايجاد نمايند. 
پروژه مستلزم چه  مالي  تأمين  به منظور  اوراق مشاركت  انتشار  فرآيند 

مواردی است؟
فرايند كلی و گام به گام انتشار اوراق مشاركت در شهرداری ها به شرح 

ذيل می باشد:
انتشار آن در قانون بودجه كل كشور به  برابر قانون مذكور مجوز   -1

تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده باشد. 
به  پروژه  نوع  و  مبلغ  و  انتشار  بودجه،  ميزان  قانون  ابالغ  از  پس   -2

تصويب شوراي اسالمي شهر برسد. 
3- به منظور موفقيت در انتشار اوراق مشاركت،  گزارش توجيهي فني 
مالكيت،  از  اعم  به طرح  مربوط  اطالعات  تمام  اقتصادي طرح حاوي  و 
 كاربري،  برآورد هزينه ها و درآمدهاي پروژه،  همچنين ارزيابي دقيق  مالي 
كليه  و  سرمايه  بازگشت  بازده،  دوره  نرخ  مالي،  تعيين  پذيري  توجيه  و 

اصولي كه گوياي اقتصادي بودن بطور واقعي باشد. 
شوراي  مصوبه  همراه  به  شده  تهيه  طرح  از  نسخه  يک  ارسال   -4
اسالمي شهر،  تعهد كتبي شهردار و تأييد معاون امور عمراني استانداري 
و  ها  شهرداري  سازمان  اقتصادي  اي  طرحه  و  گذاري  سرمايه  دفتر  به 

دهياري هاي كشور. 
هاي  طرح  و  گذاري  سرمايه  دفتر  توسط  طرح  دريافت  از  پس   -5
اقتصادي رسيدگي و تطبيق اسناد و مدارك با ضوابط و مقررات مربوطه 
و تأييد دفتر مذكور طي نامه اي با امضاء مقام عالي وزارت كشور،  كليه 

مستندات مورد اشاره به بانک مركزي ارسال مي گردد. 
توجيهي  گزارش  تأييد  صورت  در  رسيدگي  از  پس  مركزي  بانک   -6
از طرف شهرداري  فني– اقتصادي و مالي طرحهاي مشمول قانون كه 
با در نظر داشتن شرايط  ارائه مي شود  تأييد عامل  با  وابسته  يا سازمان 
انتشار اوراق مشاركت مجوز الزم را ظرف يكماه از تاريخ دريافت گزارش 

صادر مي نمايد. 
7- حداقل سهم الشركه ناشر در هر طرح ) اعم از آورده نقدي و غير 
نقدي(  و ميزان اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرح مربوطه با رعايت 

وضعيت مالي و اعتباري ناشر توسط بانک مركزي تعيين مي شود. 
8- تاريخ، شرايط انتشار و مراحل انتشار و عرضه اوراق به پيشنهاد ناشر 
و با موافقت بانک مركزي،  تعيين مي شود. تمديد مهلت عرضه با تأييد 

بانک مركزي امكان پذير است. 
9- ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشاركت بايد مراتب را از طريق 
رسانه هاي جمعي به اطالع عموم برساند . متن اطالعيه انتشار بايد قباًل 

به تأييد عامل برسد. 
10- در صورت فروش صد در صد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت 
ناشر  به  را  شده  آوري  جمع  وجوه  از  برداشت  اجازه  مركزي  بانک  مقرر 
خواهد داد در صورت عدم فروش صد در صد  اوراق منتشر شده در مدت 
ديگر  طرق  يا  فروش  مهلت  تمديد  طريق  از  بايد  مركزي  بانک  مذكور 
چگونگي تأمين كسري منابع مورد نياز طرح را توسط ناشر تعيين نمايد، 
بانک  مقرر  ناشر طي مهلت  توسط  منابع  تأمين كسري   در صورت عدم 
دارندگان  وجوه  استرداد  به  مربوط  اطالعيه  انتشار  العمل  دستور  مركزي 
اوراق مشاركت را حداكثر ظرف يک هفته به عامل خوهد داد. هزينه-هاي 

مالي ناشي از اين امر به عهده ناشر خواهد بود. 
11- ناشر موظف است حق الزحمه انجام خدمات امين را به ترتيب مقرر 
در قرارداد منعقد شده بين بانک مركزي و امين پرداخت نمايد و بالفاصله 
پس از فروش اوراق، سيستم حسابداري مطابق با استانداردهاي مورد قبول 
سازمان حسابرسي را در مورد پروژه بطور جداگانه و خارج از ساير عمليات 

و فعاليتهاي خود،  مستقر و به مورد اجرا گذارد. 
اركان انتشار اوراق مشاركت طبق قانون چه مواردی هستند؟

انتشار  )1(  قانون،  اجازه  ماده  به موجب  مربوط كه  :  دستگاه  ناشر   -1
اوراق مشاركت دارد )مثال شهرداري(.

بانكي است كه از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براي  2- عامل:  
فروش، پرداخت سود علي الحساب و قطعي،  بازپرداخت اصل مبلغ اوراق 

مشاركت در سر رسيد مربوط يا بازخريد آن قبل از سر رسيد.
بانک مركزي  از طرف  يا حقوقي است كه  امين: شخصي حقيقي   -3
و  مشاركت  اوراق  دارندگان  منافع  حفظ  منظور  به  كه  شود  مي  انتخاب 
حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر در طرح ، نسبت به مصرف وجوه، 
به  ناشر  اجرايي  و عملكرد  مالي  و صورتهاي  ها  نگهداري حساب   نحوه 

موجب قرارداد منعقد شده،  مستمراً رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد. 
4- متعهد پذيره نويس:  تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق كه طرف 

مهلت پذيره نويسي به فروش نرسد. 
5- پذيره نويسي: فرآيند خريد اوراق از ناشر و نماينده قانوني آن و تعهد 

پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد. 
6- بازارگردان: كارگزار يا معامله گري است كه با اخذ مجوز الزم با تعهد 
افزايش نقد شوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق معين و تحديد دامنه 

نوسان قيمت آن ، به داد و ستد آن اوراق مي پردازد. 

اين بار به بررسی اسنادی می پردازيم كه سازمانهای اجتماعی و اقتصادی 
بسياری در كنار هم نشسته اند تا چنين سندهايی پديدار گردد. از ويژگيهای اين 
اسناد چندرخساره بودن آنهاست. يكی از اين رخساره ها تقسيم يک وزارتخانه 
بنا بر ضرورتی ناگزير به دو وزارتخانه است. زيرا دگرگونيهای اقتصادی جهان 
آن  از  و  نمود  می  ضروری  ايران  در  اقتصاد-را  نهادی-وزارت  چنين  وجود 
ضروری تر، وزارت طرق و شوارع [ طرق= جمع طريق و شوارع؛ جمع شارع] 
برای  نداشت؛  آن گريزی  از  اول)1320-1300 خ(  پهلوی  فرمانروايی  بود كه 
ای  به هر شيوه  و  گرفت  پی می  را  آن  و  بود  تمركزگرا  كه سخت  حكومتی 
می  ديكته  را  پايتخت-تهران-  از  فرمانبرداری  و  مملكت  يكپارچگی  ممكن 
كرد. وزارتخانه ای كه اين دو از آن زاده شدند؛ وزارت فوايد عامه و تجارت نام 
داشت، بر ساختاری سنتی نهاده بود كه دوچهرگی و گستردگی دايره وظايف به 
خوبی از نام آن هويداست. اين وزارتخانه در ميان دو وظيفه ی ساخت، تعمير و 
نگهداری راهها از يكسو و مسايل اقتصادی كه هر روز پيچيده تر و گسترده تر 

می شد، از ديگر سو، وامانده بود. 
چندانكه  داشت،  تداخل  نيز  بلديه  با  وظايفش  كه  ناكارآمد  ای  وزارتخانه 
همين  را  تهران  شهر  در  آزاد  اتوبوسرانی  خطوط  واگذاری  و  تاسيس  اليحه 
وزارتخانه تدوين و واگذاری آن به يک شركت دانماركی [!] را تقديم مجلس 
نمود كه در آن  حتی شمار خطوط اتوبوسرانی-7 خط- و سرانه هر نفر مسافر 

نيز مشخص شده بود)21 آبان 1305 خ(.
حسن  دولت  در  هدايت)مخبرالسلطنه(  خان  مهديقلی  سال،  همين  در 
مستوفی، وزارت فوايد عامه و تجارت را داشت. در مهرماه آن سال، نمايندگان 
بازرگانان پيش شاه آمده از وضعيت اسفبار تجارت و انسداد آن شكايت كردند 
و همين شكايت برای نخستين بار در تاريخ ايران، به تشكيل » اتاق تجارت« 
انجاميد. در 27 اسفند، اليحه ی تاسيس راه آهن سراسری را  مهديقلی خان 
هدايت به مجلس شورای ملی برد. پايان سال 1306، نخست وزير مهديقلی 
هدايت، عبداهلل خان اميرطهماسبی ، وزير پيشين جنگ را به وزارت فوايد عامه 
گماشت! اميرطهماسبی كه برای بازديد راهها به جنوب رفته بود، در گردنه رازان 
نيز به »وزيركشته« شناخته می شود، به  اكنون  آباد و بروجرد كه  ميان خرم 

دست عشاير از پای درآمد.
در 16 فروردين سال نو)1307 خ( رضا شاه از راه قزوين به بروجرد می 
رود و غالمرضا خان والی پشتكوه به بغداد می گريزد. نيروهای ژاندارمری به 
فرماندهی اميراحمدی راهی خرم آباد می شوند. وزارتخانه فوايد عامه چهره ای 
كامال نظامی به خود می گيرد و در ارديبهشت ماه، حبيب اهلل خان شيبانی ريس 

عواید بلدیه برای توانمندسازی وزارتی نوپا
عباس جاللی

اركان حرب[ = جنگ ]  كل قشون به وزارت فوايد عامه گماشته می شود. در 
اسفند 1307، ايالت قشقايی برای آزادی ايلخان خود)صولت الدوله( می شورند 
و شيراز را شهربندان می كنند تا خواروبار به شيرازيان نرسد. حبيب اهلل شيبانی 
كه وزير فوايد عامه بود، با درجه اميرلشگری، فرمانده قوای فارس می شود. در 
يک درگيری به خاطر خرابی و نبود راه برای تحرك نيروهای نظامی، ستون 
موتوريزه وی به دست شورشيان غارت شده و جنگ افزارهای فراوانی به دست 

آنان می افتد.
1308 خورشيدی، سالی پرماجرا در فرمانروايی پهلوی اول، رضاشاه است. 
اين رخدادها بيشتر آشوب و ناآرامی هايی هستند كه حكومت را به چالش می 
كشند. راههای شوسه ای ناپيوسته و اندك و راه آهنی كه تازه آغاز شده بود. 
از كم و كاستيهايی هستند كه كار آرام سازی شورشها را  اينها بخش مهمی 
دشوار می نمايند. در فرودين ماه، طوايف بهارلو، اينانلو ، نفر و عرب، تاخت و تاز 

اد ن شهرداري به روايت اس

سند يكم
سه شنبه، 20 اسفند 1308
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را در پهنه ايالت فارس می آغازند. 
سرتيپ فتح اهلل زاهدی، فرمانده تشكيالت امنيه كل مملكتی[ژاندارمری] 
و سرتيپ احمد نخجوان رييس هواپيمايی راهی شيراز می شوند. 19 ارديبهشت 
در پی لغو كاپيتوالسيون ]حق قضاوت كنسولی[ اداره ی كل محاكمات وزارت 
به  و  گيرد  می  باال  عشاير  شورش  كار  خردادماه  در  گردد.  می  منحل  خارجه 
افتد و شيراز  به دست شورشيان می  و فسا  نيز می رسد. شهر الر  بختياريها 
دوباره شهربندان می شود. رضاخان همه روسای ادارات فارس را از كار بركنار 
می نمايد. زاهدی و نخجوان بازداشت، خلع درجه و زندانی می شوند. در اين 
هنگام شيخ ابوالحسن كوهی نيز تبريز را به دست می گيرد. در تيرماه وزارت 
پست و تلگراف، 15 نفر محصل را به اروپا می فرستد و قانون استخدام 12 معلم 
فرانسوی برای دوره متوسطه]= دبيرستان[ به تصويب می رسد. در مردادماه، 
محمد علی فروغی برای حضور در جلسه شورای جامعه ملل رهسپار اروپا می 
و  تهران  بلديه  بوذرجمهری كفيل  آقا  ، سرتيب كريم  ماه  شود. دهم شهريور 
رييس اداره نقليه قشون به وزارت فوايد عامه ]راه و ترابری[ گمارده می شود. 
با گماردن وی، چرخهای اين وزارتخانه به كار می افتد و فرمان لباس فرم با 
مشخصات مراقب اداری برای اعضا صادر می گردد و در 4 مهرماه ، وزارت فوايد 
عامه، 39 محصل را راهی اروپا می نمايد. در 16 ديماه، راه آهن خوزستان و در 
دهم اسفند، پل راه آهن كارون، بزرگترين پل ساخته شده در ايران به درازای 
1060 متر با 51 دهنه گشايش می يابد و هژدهم اسفند، »اليحه تشكيل وزارت 

افتصاد ملی و طرق و شوارع « به مجلس داده می شود. 
بررسی: كميسيون فوايد عامه برای شور و تهيه گزارش اليحه تقسيم 
اين وزارتخانه تشكيل جلسه می دهد و اصالحاتی به عمل می آورد كه بعدا به 

تصويب مجلس هم می رسد؛ 
1(عبارت »وزارت اقتصاد ملی« به »وزارت اقتصاد« تبديل می شود. 

وظيفه  كه  آهن«  راه  و  طرق  »وزارت  به  شوارع«  و  طرق  2(»وزارت 
است  شده  بينی  پيش  آهن  راه  و  طرق  برای  نيز  اروميه]![  درياچه  كشتيرانی 
)سند يكم(. در 27 اسفند تاسيس وزارت اقتصاد به تصويب می رسد . نخست 
وزيری با مهديقلی خان هدايت است. در 16 فروردين 1309 وزارت فوايد عامه 
منحل می شود و محمد علی فروغی ريس الوزرای]= نخست وزير[  به وزارت 
اقتصاد می رسد و صمصام الملک بيات معاون او می شود. سيد حسن تقی زاده، 
وزيرمختار ايران در لندن به تهران فراخوانده شده، به سمت وزير طرق و راه 

آهن گمارده می شود.
بررسی: اين سند كه اليحه ای دولتی است، وزير داخله]= كشور[ آن 
و  فوايد عامه  السلطنه ی سميعی كه خود در سال 1300 وزير  اديب  روزگار، 
تجارت و فالحت بود، آن را به مجلس شورای ملی برده است. جالب آنكه اين 
اليحه سراسر در راستای ناتوان سازی بلديه هاست كه وزارت داخله خود را قيم 
آن می دانسته. پيش درآمد اليحه با عبارت »كثرت احتياج مملكت به راهسازی 
و تاثير فوق العاده آن در آبادانی مملكت« آغاز می شود. آنچه در پيش زمينه 
اين اسناد آمده، ريشه های اين نياز را نشان می دهد. آمار آمده در پيش درآمد 
اليحه، يعنی ساخت هزار و پانصد فرسخ/ فرسنگ]= 9 هزار كيلومتر[ كه خود 
عدد بزرگی هم هست با قيد« در ظرف سنوات اخير« دقيقا روشن نكرده ، از 
كجا و طی چند سال اين راهها ساخته شده است. در پی آن از پول اندك برای 
راهسازی شكوه شده است. وزير داخله تصميم دولت را در ادامه راهسازی يادآور 
و  راه]  عوايد طرق[درآمدهای  افزايش  و ضرورت  كار  اين  دشواری  از  و  شده 
ماليات راه، برای مجلسيان سخن به ميان آورده است. در اينجا می توان ديد كه 

درآمدها به سان گوشت قربانی ميان ادارات بلدی، موسسات خيريه و 

سند دوم 26 اسفند 1308

منابع
اطالعات، روزنامه، 1308 خورشيدی. 

 بهنود، مسعود، از سيد رضا تا بختيار، انتشارات جاويدان، چاپ نهم، 1381. 
جاللی، عباس، »بلديه دولتی، تولدی بناگزير« ، شهرداريها، ش 81، 1386، 

انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور. 
عاقلی، باقر، روزشمار تاريخی ايران، جلد يكم، نشر گفتار، چاپ هفتم، 1386. 

و  ]بهداشت[  صحيه  و  واليات  شهرهای  كشی  خيابان  اعتبار 
معارف]آموزش و پرورش[ طرق ]راه[ به نسبتی معين تقسيم می شده 
است.  << )سند شماره 3  اليحه بودجه 1309 مملكتی(. در اين سند 
»وزارت  نشده ی  اصالح  نامهای  با  شوارع«  و  طرق  وزارت  بودجه» 
درباره  نخست  سند  در  كه  ملی«  وزارت»اقتصاد  و  شوارع«  و  طرق 
آن گفته شد، مشخص گرديده است. همچنين در زيرمجموعه وزارت 
راه«  تاكس   عنوان»صحيه  با  نام صحيه)بهداشت(  با  موردی  داخله، 
]= بهداشت ماليات راه؟![ منبع سهم صحيه را نشان می دهد و بخش 
ديگر در زيرمجموعه وزارت معارف، موردی با نام »سهم تاكس راه« 

نيز آمده است. 
فوايد  »وزارت  بودن  نمايد،  می  شگفت  سند  اين  در  كه  چيزی 
عامه« در بودجه مملكتی 1309 است و زير مجموعه های آن؛ معادن، 
نيز  بودجه مشخصی  جنگل، شيالت داخلی و گل سرخ؟! كه هريک 

دارند؟!
راهها  سهم  فرضی،  مثالی  با  سوم(  بلديه)سند  عوايد  اليحه  در 
از اين درآمد نزديک به دوچهارم بوده كه برای شرايط آن روز كشور 
راه/  نيازهای  رفع  برای  راهكار  بهترين  السلطنه  اديب  و  نبوده  بسنده 
طرق را »تخصيص عوايد[همه ] ماليات راه« دانسته است، اما خود وی 
نيز برای يافتن جايگزينی مالياتی كه برای آموزش و پرورش، بهداشت، 
موسسات خيريه و معارف اساسی هزينه شده، وامانده است، از اينرو از 
اختصاص سهم شهرداريها  در  را  راهكار  و  پوشيده  پيشنهاد چشم  آن 
دانسته و اين گونه استدالل كرده كه، » مصارف جاری بلديه های هر 
محل بايد بر عهده خود اهالی محل باشد كه هر قدر استعداد[  = توان 
مالی] بيشتر باشد، اهالی، خود كمكهای موثرتری خواهند كرد«. اديب 
السلطنه برای مواردی كه در اليحه آمده، تقاضای تصويب كرده است. 
در ماده دوم، تنها منبعی كه برای شهرداريها باقی گذاشته، 500 
هزار تومان سهم شهر تهران و 200 هزار تومان سهم ديگر شهرهاست 
و همين خود نشان می دهد كه بايستی همه راهها به ُرم ختم بشود؛ 
يعنی انگار كه كشور در آن روزگار تنها يک شهرداشته، تهران! همه 
تالشها و امكانات برای پايتخت و همه فرمانها و پايشتها از پايتخت. 
در ماده سوم، می توان دريافت؛ شهرداری)بلديه( ای كه رسما از سال 
تولدی  دولتی،  )»بلديه  بود  يافته  دولتی  ای  پايه  خورشيدی   1300
بخود  اينگونه  اينک  جاللی(  عباس   ،81 ش  شهرداريها،  بناگزير«، 
واگذاشته می شود تا با هر شيوه ای كه می تواند درآمد كسب كند و 
تنها در سياستگذاری ها و خط مشی ها، تابعی از پايتخت باشد  )سند 
دوم( با رييس بلديه/ شهرداری كه وزارت داخله برايش می گمارد)ماده 
كه  نهاد  روی  پيش  در  را  روندی  راهبردهايی  چنين  برآيند   . چهارم( 
شهرداريها را در همه دوره های تاريخی شان با يک دوگانگی روبرو 
سياستگذارهايی  و  خودگردانی  از  ناتوان  شهرداريهايی  است،  ساخته 
درازمدت برای يک شهر پايدار و زيست پذير، بلديه هايی كه ساليان 
دراز، شهرنشينان را به جای شهروند انگاشته و در شهرهای قارچ مانند 
مهاجر پذير گردآوردند ، بی آنكه از مشاركت آنان برخوردار شده باشند.
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ـهـر ـون ش ان ـ ق

تحلیلی بر جایگاه تامین مالی شهرداری ها  
در قانون برنامه ی پنجم توسعه

ميثم بصيرت

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران )1394 � 1390(  مصوب جلسه علنی مورخ 1389/10/15 مجلس شورای 
اسالمی كه برخی از مواد آن از سوی مجلس محترم شورای اسالمی به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، 
پس از اظهارنظر مجمع يادشده طی نامه شماره 419/73285 مورخ 1389/10/30 مجلس شورای اسالمی به دولت ارسال و در تاريخ 
1389/11/10 توسط رئيس جمهور جهت اجرا ابالغ گرديد. برنامه پنجم توسعه، شامل 235 ماده بوده و در نه فصل با عناوين زير 

تدوين شده است: 
1. فصل اول � فرهنگ اسالمی � ايرانی

2. فصل دوم � علم و فناوری
3. فصل سوم � اجتماعی

4. فصل چهارم � نظام اداری و مديريت
5. فصل پنجم � اقتصادی

6. فصل ششم � توسعه منطقه ای
7. فصل هفتم � دفاعی، سياسی و امنيتی

8. فصل هشتم � حقوقی قضائی
9. فصل نهم � بودجه و نظارت

اطالع مجموعه مديريت شهری كشور، از ابعاد تاثير گذار قانون برنامه پنجم توسعه كشور بر شهرداريها، امری ضروری محسوب می 
شود. از اين رو در اين شماره از ماهنامه شهرداريها، با توجه به موضوع محوری اين شماره از ماهنامه، به  تبيين برخی از ابعاد مرتبط 

با حوزه تامين مالی و سرمايه گذاری شهری در برنامه پنجم توسعه پرداخته ايم. 

1( نظام درآمدهای پايدار شهرداری ها  
ماده 174  قانون برنامه پنجم،  شوراهای اسالمی ، شهرداری ها و ساير 
مراجع ذی ربط را  موظف به تدوين »نظام درآمدهای پايدار شهرداری 
ها« تا پايان سال اول برنامه می نمايد. در اين زمينه پيگری و اعمال 

سياستهای زير نيز تكليف شده است: 
الف � كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در كاربريهای تجاری، 
اداری، صنعتی متناسب با كاربريهای مسكونی همان منطقه باتوجه به 
شرايط اقليمی و موقعيت محلی و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و 
بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی اين كاربريها و همچنين 
طرحهای  اجرای  از  ناشی  امالك،  و  اراضی  افزوده  ارزش  بر  عوارض 

توسعة شهری
و  عمومی  خدمات  هزينه های  تأمين  در  شهروندان  سهم  تعيين   � ب 
سهم  تعيين  همچنين  و  شهری  عمران  و  نوسازی  نگهداری،  شهری، 

دولت در ايجاد زيرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
ج � تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر امالك به 

عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د � تعيين ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و ساير 

درآمدهای قانونی شهرداری ها
به  نسبت  كمتر  اشغال  سطح  با  مشجر  زمينهای  تراكم  افزايش   � ه� 

زمينهای غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر
و � تقويت ساز و كارهای مديريت و نظارت بر هزينه كرد شهرداری

ها  شهرداری  بودجه  هدايت  و  واگذاری  قابل  وظايف  برون سپاری   � ز 
ممنوعيت  و  آنها  قانونی  و  اصلی  در حوزه وظايف  به سمت هزينه كرد 

پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی
همچنين مطابق با ماده175،»در جهت ايجاد درآمد پايدار برای شهرداری 

ها:
مشمول  درآمد  اطالعات  ارائه  به  موظف  مالياتی  امور  سازمان   � الف 

ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداری ها است.
ب � تبصره )2( ماده واحده قانون تأسيس شركت قطار شهری تهران 
و حومه مصوب 1354/2/16 به ساير شهرداری ها و تونلهای زيرزمينی 

آب و فاضالب، ترافيكی و خدماتی تسری می يابد«.
به هر ترتيب پيش بينی قانونی فوق نشان می دهد، به تدريج ضرورت 
توسط  در سطح كشور  پايدار  درآمدی  منابع  به  ها  دستيبای شهرداری 
سطح  در  شود.  می  شناخته  رسميت  به  ملی  كالن  سياستگذاران 
جهانی،طرح مباحثی چون ارتقاء رقابت پذيری شهری، حكمروايی خوب 
شهری و واگذاری وظايف گسترده تر به حكومت محلی در حوزه های 
دولتهای  از سوی  فقر  كاهش  و  رفاه  آموزش،  چون سالمت،  مختلفی 
مركزی در سالهای اخير، نياز حكومت های شهری يا شهرداری ها را به 
تامين منابع درآمدی گسترده تر كه از پايداری و شفافيت در نحوه تامين 

نيز برخوردار باشند گسترش داده است. 
شهرها و كالن شهرهای ايران نيز از اين عرصه بدور نبوده اند. ضمن 
آنكه شرايط برای شهرهای ايران با توجه به پيگيری سياست خودگردانی 
شهرداری ها )از سال 1367( بسيار دشوار تر است. متأسفانه نبود تعريف 
مشخص از نظام درآمدي شهرداري در قالب نظام كالن اقتصادي كشور 
و تغييرات و مداخالت موردي و پي درپي، طرح و اجراي ثبات خودكفايي 
و خوداتكايي شهرداري ها در طي سي دهه ي گذشته بي توجه به مباني 
نظري و تجربه هاي جهاني حاكم بر اين بخش، بخش درآمدي شهرداري 
عرصه هاي  شدن  محدود  است.  داده  قرار  ناپايداري  وضعيت  در  را  ها 
قانوني و معقول كسب درآمد شهرداري در سه دهه ي گذشته، منجر به 

شده  ساخت وساز شهري  به  شهرداري  درآمدي  بخش  شديد  وابستگي 
كه بي گمان در مواقع ركود ساخت وساز، مي تواند شهرداريها را از لحاظ 
تر  اما مهم  قرار دهد،  به شهروندان در موقعيت بحراني  خدمات رساني 
بر  تاثيرات چنين ساز و كارهای درآمدی  تر،  از آن و در نگاهی جامع 

پايداری توسعه شهری است.
شواهد نشان می دهد كه محدود شدن عرصه های مناسب كسب درآمد 
از  ناشی  درآمدهای  به  شهرداری  درآمدهای  شديد  وابستگی  به  منجر 
از  ناشی  درآمدهای  فرآيند كسب  در  است.  و ساز شهری شده  ساخت 
شهری،  توسعه  طرحهای  مقررات  و  ضوابط  از  بسياری  ساز،  و  ساخت 
برای كسب درآمد ناديده گرفته می شود. اين وضعيت آثار نامطلوبی را 
برای توسعه پايدار شهری در ابعاد كالبدی، اقتصادی، زيست محيطی و 
اجتماعی به دنبال داشته و خواهد داشت و كيفيت زندگی شهری را به 

شدت تحت تاثير قرارداده است. 
درآمدی  نظام  ثبات  و  كارآمدی  عدم  نتايج  و  اثرات  رسد  می  نظر  به 
و  طبيعی  زيست  محيط  و  كالبد  اقتصاد،  در  توان  می  را  ها  شهرداری 
از توسعه  ناپايدار  اجتماعی شهرها  و در نهايت شكل گيری چارچوبی 

شهری جستجو نمود.
نكته مهم آن است كه وابستگی شهرداری ها به درآمدهای حاصل از 
ساخت و ساز  و اتكا به درآمدهای ناپايدار، در ذات خود مخالف تسهيل 
توسعه كسب و كار در شهر است و شهرداری ها ها را در عوض نهادی 
تسهيل گر و بهبود بخش به محيط كسب و كار ، به نوعی مانع در برابر 

گسترش كسب و كارهای شهری بدل می نمايد. 
در تهران، از سال 1389، اجرای طرح جامع درآمدهاي پايدار مورد توجه 
قرار گرفته است. در بدو آغاز فعاليت ، حداكثر  15 درصد از درآمدهای 
با  است.  بوده  بندی  طبقه  قابل  پايدار  درآمدهای  قالب  در  شهرداری، 
اجرای اين طرح اكنون سهم درآمدهای پايدار شهرداری تهران، به بيش 

از 30 درصد ارتقاء يافته است. 
اين طرح نشان می دهد فقدان نگرش جامع به منابع درآمدي شهرداري 
تغييرات و مداخالت موردي،  اقتصادي كشور،  ها در قالب نظام كالن 
درآمدي  بخش  شهرداريها،  خودكفائي  و  خوداتكايي  سياست  اجراي 
شهرداري تهران را در وضعيت ناپايداري قرار داده است، محدود شدن 
عرصه هاي قانوني و معقول كسب درآمد شهرداري منجر به وابستگي 
شديد بخش درآمدي شهرداري به ساخت و سازهاي شهري و فروش 
تبعات  و  آثار  وضعيت  اين  ادامه  كه  نحوي  به  است.  شده  مازاد  تراكم 
براي شهر  را  زيرساختي  و  فرهنگي  اجتماعي،  و هزينه هاي  نامطلوب 

تهران و مديريت شهري به دنبال خواهد داشت.
است:  شده  تعيين  تهران  در شهر  پيگيری  برای  زير  اهداف  رو  اين  از 
الف- ايجاد هدفمندي در اقدامات شهرداري براي اصالح و تأمين منابع 
پيشبرد  با هدف تسهيل  درآمدي شهرداري،ب- سياستگذاري درآمدي 
سياستهاي توسعه شهري، ج- ايجاد پايداري و عدالت در تامين منابع 
تصويب  به  كه  طرح  اين  های  خروجی  در  تهران.  شهرداري  درآمدي 
شورای اسالمی شهر تهران رسيده است، اجزاء زير قابل مشاهده است: 
1-ارتقاء كارآئي نظام تشخيص و وصول درآمد در شهرداري تهران،2-
تنظيم مناسبات مالي دولت، 3- اخذ بهاي خدمات شهري ، 4- فراهم 
كردن شرايط دسترسي به بازارهاي مالي داخلي و خارجي، 5- بازنگري 
در نظام كسب درآمد از داراي يهاي غيرمنقول شهري، 6- نظام كسب 
درآمد از فعاليتهاي اقتصادي شهر، 7- استقرار نظام اخذ ارزش افزوده 
فعاليتهاي  از  ناشي  داراييها  اي  سرمايه  ارزش  افزايش  و  وساز  ساخت 
توسعه و ارائه خدمات شهري ، 8- نظام كسب درآمد از حمل ونقل و 

ترافيک شهري و 9- نظام اجرايي طرح.
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2( پيش بينی استفاده از روشهای نوين تامين مالی: 
مطابق با ماده 82 برنامه پنجم توسعه، مجوزهای الزم به دستگاههای 
اجرايی به منظور استفاده از روشهای نوين تامين مالی اعطا شده است: 

الف � استفاده دستگاههای اجرائی از تسهيالت مالی خارجی،ب � تأمين 
منابع مالی طرحهای با استفاده از روش بيع متقابل و ج- تأمين منابع 
مالی طرحهای سرمايه گذاری بخشهای غيردولتی و شهرداری ها از منابع 

بين المللی توسط بانكهای تجاری
ها می  مزبور، شهرداری  بينی های  پيش  با  متناسب  رسد  نظر می  به 
بايد نسبت به مطالعه و امكان سنجی و نيز تدوين سازوكارهای اجرايی 
استفاده از روشهای فوق اقدام نمايند. هرچند كه هم اكنون نيز شهرداری 

های كالنشهرها در اين حوزه فعاليت محدودی دارند. 
ميزان بودجه در دسترسی دولت های محلی، عامل تعيين كننده مهمی 
در مورد كيفيت و كميت خدماتی است كه آنها می توانند فراهم نمايند. 
در شهرهايی كه كسب درآمد به صورت محلی محدوديت دارد، دولت 

محلی در مورد مخارج با مشكالتی روبروست. 
در طی بيست سال گذشته تعدادی از كشورها، قدرت و مسئوليت دولتهای 
محلی را افزايش داده اما اين مسئوليت ها را با درآمدها در سطح محلی 
هماهنگ ننموده اند. كشورهای كمی به دولتهای محلی اجازه داده اند 

ماده82 برنامه پنجم توسعه 
       الف � استفاده دستگاههای اجرائی از تسهيالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتی مجاز است. سهميه های 

باقيمانده تسهيالت مصوب بيع متقابل و تسهيالت مالی خارجی )فاينانس( مربوط به برنامه های سوم و چهارم )با رعايت ضوابط اسالمی از 
جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام( در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقی است.

       ب � به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود برای تأمين منابع مالی طرحهای خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين 
بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانک مركزی و بانكهای دولتی پس از تصويب شورای اقتصاد استفاده نمايند.

       ج � بانكهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالی طرحهای سرمايه گذاری بخشهای غيردولتی 
و شهرداريها از منابع بين المللی اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهيهای  ارزی به دارائيهای هر بانک به تصويب شورای پول و اعتبار 

می رسد.
       د � در استفاده از تسهيالت مالی خارجی موضوع بندهای )الف(، )ب( و )ج( اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاههای اجرائی و 

بانكهای عامل ضروری است:
       1� تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعايت سياستهای كلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی با مسؤوليت وزير و يا 

باالترين مقام اجرائی دستگاه ذی ربط و تأييد شورای اقتصاد، بايد دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزينه های اجرای كامل 
آنها از سقفهای تعيين شده تجاوز نكند. زمان بندی دريافت و بازپرداخت تسهيالت هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به 

ظرفيتها، امكانات و توانايی های داخلی و رعايت قانون » حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، توليدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای 
پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب1375/12/12« و نيز رعايت شرايط زيست محيطی در اجرای هر يک از طرحها بايد 

به تصويب شورای اقتصاد برسد.
       2� استفاده كنندگان از بيع متقابل و تسهيالت مالی خارجی شامل تسهيالت مالی خارجی )فاينانس( و وامهای مستقيم بايد ظرف دو ماه 
از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمان بندی بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزی خود را در 
اختيار بانک مركزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهای مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتی يا پرداختی 

و باقيمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مركزی و معاونت اعالم می شود.
تبصره � استفاده كنندگان از وامهای مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران هماهنگی الزم را به عمل آورند.

د � تمامی معامالت و قراردادهای خارجی كه بيش از يک ميليون )1,000,000( دالر باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون » حداكثر 
استفاده از توان فنی و مهندسی، توليدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 

1375/12/12« تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللی با درج آگهی در روزنامه های كثيراالنتشار و رسانه های الكترونيكی داخلی و 
خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه ريزی و نظارت 

راهبردی رياست جمهوری و وزير وزارتخانه مربوطه يا باالترين مقام اجرائی ذی ربط می رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسی كمی و 
كيفی و كنترل قيمت برای كليه كاالهای وارداتی و پروژه ها برای خريدار محفوظ است. وزير يا باالترين مقام اجرائی ذی ربط، مسؤول حسن 

اجراء اين موضوع است. بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهای معامالت و قراردادهايی است كه تأييد 
باالترين مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

ماليات  روزافزون،  نيازهای محلی  برآوردن  و  كافی  درآمد  تامين  جهت 
های محلی اعمال نمايند. به طور خالصه، درآمدهای فعلی شهرداری 
ها بيشتر از الزامات هزينه ای نيست و نه تنها دولتهای محلی به شدت 
به انتقاالت بين دولتی وابسته هستند بلكه منابع درآمدی آنها نيز ناكافی 

خودشان  منابع  از  ها  شهرداری  درآمدهای  كشورها،  بسياری  است.در 
عموما مبتنی بر ماليات بر اموال و بهای پرداختی توسط مصرف كننده 
بوده و مالياتهای پرسودتر مانند ماليات بر درآمد ، فروش و ماليات بر 
سوخت را شامل نمی شود. در بسياری كشورها نيز انتقاالت بين دولتی ، 

جزء منابع درآمدی قابل اتكا به شمار نمی آيد. 
دولتهای محلی در كشورهای كمتر توسعه يافته برای افزايش درآمد، با 
چالشهای بيشتری مواجه هستند. دليل اول اين است كه مبنای درآمد 
مركزی ضعيف  دولت  درآمدی  مبنای  با  مقايسه  در  غالبا  دولت محلی 
درآمدی شخصی  منابع  دولت محلی  كه  است  اين  دليل  دومين  است. 
از آن خود دارد  ايجادمنابع درآمدی  برای  انگيزه كمی  كم و به عالوه 
و پتانسيل درآمدزايی منابع فعلی خود را به كار نمی گيرد. سوم اينكه 
دولتهای محلی كنترل كمی بر نرخ های مالياتی كه می توانند اعمال 
كنند داشته يا بر آنها كنترلی ندارند. چهارم اينكه انتقاالت دولت مركزی 
دارای ثبات و قابليت پيش بينی نبوده، غالبا نحوه طراحی اين انتقاالت 
حال  در  كشورهای  در  ها  شهرداری  بيشتر  اينكه  پنجم  نيست.  شفاف 
توسعه اجازه ندارند استقراض كنند يا ميزان استقراض آنها توسط اليه 

های ارشد دولت محدود می شود. 
در نظام مديريت محلی، به چند دليل استفاده از بازارهای مالی توصيه 

می شود: 
به  نسلی  بين  پروژه های  تحميل هزينه های  به  لزومی  اينكه  1-اول 

يک نسل وجود ندارد. 
2-استقراض با استفاده از روش های تامين مالی می تواند منابع بخش 

خصوصی را در خدمت اهداف بخش عمومی قرار دهد. 
بازارهای مالی بدون توجه  از  بايد توجه داشت كه ورود به استفاده  اما 
به آثار و نتايج آن و فراهم كردن پيش نيازها و مقدمات الزم از جمله 
ايجاد مديريت متمركز بر بدهی ها در مجموعه شهرداری و سازمانها و 
اعتباری شهرداری و اصالحات اساسی در  تابعه، رتبه بندی  شركتهای 
سيستم مالی شهرداری جهت ايجاد شفافيت و و جامعيت از جمله بودجه 

ريزی تلفيقی و تهيه صورتها و ترازهای مالی در كل شهرداری است. 
از  يكی  ای  توسعه  اهداف  پيشبرد  برای  مالی  بازارهای  به  دسترسی 
بدون  ورود  داشت  توجه  بايد  اما  است.  ها  شهرداری  اصلی  مطالبات 
برنامه و انديشه به بازارهای مالی می تواند سرمنشاء مشكالت آتی برای 
شهرداری ها نيز باشد. بدون شک استفاده از بازارهای مالی برای غلبه بر 
مشكالت انباشته شده در شهرها به خصوص در زمينه ناكارآمدی سيستم 
حمل و نقل، بافت های فرسوده شهری، توسعه تسهيالت و تجهيزات 

شهری، امری ضروری است.
3( انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسالمی: 

ماده 83 برنامه پنجم، مجوزهای زير را در زمينه انتشار اوراق مشاركت و 
انواع صكوك اسالمی پيش بينی نموده است: 

بودجه  قانون  چارچوب  در  می شود  داده  اجازه  مركزی  بانک  به   � الف 
سنواتی جهت تأمين مالی پروژه های زيربنايی توسعه ای دولتی نسبت به 
بازارهای بين المللی  انواع صكوك اسالمی در  اوراق مشاركت و  انتشار 

اقدام نمايد.
ب � به شركتهای دولتی و شهرداری ها اجازه داده می شود در راستای 
تأمين منابع ارزی طرحهای سرمايه گذاری خود، پس از تأييد وزارت امور 
اقتصادی و دارائی و بانک مركزی، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع 
و  شركتها  با  اوراق  اين  سود  و  اصل  تضمين  نمايند.  اسالمی  صكوك 

شهرداری های مذكور است.
مشابه با ماده پيشين، اقدام اجرايی شهرداری ها به شيوه ای نظام مند 
و منطبق بر چارچوب پيشنهادی ماده 83 پيشنهاد  می شود. در اينجا 

توضيح بيشتر در ارتباط با مفهوم صكوك اسالمی ضروری است. 
ايمنی  با  دولتی  قرضه  اوراق  و  بانكی  های  سپرده  معنای  به  صكوك 
مناسب است كه يک بحث عملی و در حال رشد در جهان می باشد. 
چک،  معناي  به  صكوك  عربي  واژه  از  برگرفته  »صكوك«  اصطالح 
نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهي است و به طور معمول، به عنوان 
»اوراق قرضه اسالمي« تعريف مي شود. تمايزي كه ميان اين دو تعريف 
اين  بر  تاكيد  با  كه  چرا  است،  مهم  و  اساسي  دارد،  وجود  صكوك  از 
تفاوت، هدف از به كارگيري صكوك به عنوان ابزاري جديد در بانكداري 
اسالمي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره در بانكداري معمول نيست، 
اسالم  قوانين شريعت  بر  منطبق  كه  است  ابتكاري  ابزاري  ايجاد  بلكه 

باشد . 
باشد .نخستين  نيازهای شركت ها می  تامين  ابزاری برای  »صكوك« 
ناشران اوراق صكوك در مالزي بوده كه بزرگ ترين شركت هلدينگ 
در حوزه مديريت نخلستان ها در دنيا است.تاكنون شركت های مالزيايی 

50 ميليارد دالر از اين طريق تامين منابع مالی كرده اند.

دالر  ميليون  پانصد  ميالدی    2005 سال  در  اسالمی   توسعه  بانک 
صكوك صدوركرد .اين بانک  همچنين ضمانت نامه های غيرشرطی را 
نيز برای برطرف كردن مشكالت موجود در سيستم صكوك ارائه كرده 
است. ضمن اينكه 26 درصد از صكوك ها از سوی كشورهای اروپايی 
و 35 درصد آن از سوی كشورهای آسيای شرقی خريداری شده است .

مورد  توانند  نمی  آنها  از  برخی  كه  دارند  وجود  مختلفی  های  صكوك 
است كه  گواهينامه  اصل يک  در  گيرند. صكوك  قرار  تجاری  استفاده 
در فروش از طريق سبد دارايی ها برای يک هدف خاص به شركتهای 
اوراق صكوك وجود  ارائه می شود در حال حاضر 14 نوع  صادركننده 

دارد .
1. صكوك اجاره 

2. صكوك استصناع 
3. صكوك مشاركت 

4. صكوك مرابحه 
5. صكوك سلم )سلف(

6. صكوك مضاربه 
7. صكوك مزارعه 

8. صكوك مساقات 
9. صكوك مغارسه

10. صكوك حق االمتياز
11. صكوك نماينده سرمايه گذاری 

12. صكوك مالكيت دارايی) هايی( كه در آينده ساخته می شود.
13. صكوك مالكيت منافع دارايی )های(موجود. 

14. صكوك مالكيت منافع دارايی) هايی( كه در آينده ساخته می شود.
صكوك اجاره، ساخت، مشاركت و مضاربه موارد استفاده بيشتری برای 

نهادهای تأمين مالی كننده دارد. 
از تضمين و ايمن سازی برای سرمايه داران، تنوع سازی سبد سرمايه 
گذاری، كاهش ريسک از طريق تنوع سازی اين سبد و افزايش نقدينگی 
، می توان به عنوان منافع صكوك نام برد .اوراق صكوك كه از مفهوم 
تبديل به اوراق بهادار كردن دارايی ها نشأت گرفته به شكل گسترده ای 
قرار  مسلمان  سرمايه گذاران  استقبال  مورد  اسالمی  كشورهای  بين  در 

گرفته است.
هم اكنون در بازارهاي جهاني شاهد روند فزاينده استفاده از اوراق بهادار 
»صكوك « در جهان هستيم، به طوري كه برخي از كشورهاي غربي 
براي جذب منابع كشورهاي اسالمي، اوراق بهادار صكوك را كه فاقد 
گذاري  سرمايه  هاي  پروژه  براي  و  منتشر  است،  ربوي  شبهه  هرگونه 
خود از آن استفاده مي كنند. هم اكنون برخی كشورها از جمله انگليس 
برای مشتريان مسلمان خود  تا  اوراق صكوك منتشر كرده اند  آلمان  و 

محصولی ارائه كنند.
گزارش ها نشان می دهد، حجم انتشار صكوك اسالمی در سطح جهان 
در آغاز سال 2011 ميالدی شاهد رشد چشمگيری بوده بطوريكه در اين 
مدت 300 درصد رشد داشته است. »مركز تحقيقات بيتک« وابسته به 
خانه سرمايه گذاری كويت در گزارش ماهانه خود پيرامون بازار جهانی 
صكوك اسالمی در ماه مه گذشته اعالم كرد، انتشار صكوك اسالمی 
در ماه مه نسبت به ماه آوريل حدود 22 درصد رشد داشته و در اين ماه 6 
ميليارد دالر صكوك اسالمی در سطح جهان منتشر شده است. بر همين 
اساس حجم انتشار صكوك اسالمی در سال جاری به بيش از 40 ميليارد 
دالر رسيده است كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل حدود 300 
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درصد رشد داشته است. در ماه مه شاهد افزايش چشمگير انتشار صكوك 
كنندگان صكوك  منتشر  بطوريكه  بوديم  ها  شركت  سوی  از  اسالمی 
اسالمی در عربستان و امارات از كاهش قيمت ها استفاده بسيار خوبی 
بردند و بانک های اسالمی و شركت های اين كشور ها اقدام به انتشار 

حجم بااليی از صكوك اسالمی نمودند.

4( افزايش سهم شهرداری ها از ماليات بر ارزش افزوده: 
كامل  قطع  منظور  به  پنجم،  برنامه   117 ماده   2 تبصره  اساس  »بر 
وابستگی اعتبارات هزينه ای به عوايد نفت و گاز از طريق اف�زايش سهم 
درآمدهای ع�مومی در تأمين اعتبارات هزينه ای دولت «، » دولت مكلف 
است با اجرای كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از 
سال اول برنامه ساالنه يک واحد درصد اضافه نمايد؛ به گونه ای كه در 

پايان برنامه نرخ آن به هشت  درصد )8%( برسد.
 سهم شهرداری ها و دهياريها از نرخ مزبور، سه درصد )3%(  ) به عنوان 
بر همين  تعيين« شده است.  پنج درصد )%5(  عوارض( و سهم دولت 
اساس ضروری است تا اجزاء مسئول در وصول درآمدهای شهرداری ها، 
اقدام به تبيين ساز و كارهای كنترل نهادی به منظور اطمينان از اخذ 

سهم شهرداری ها از افزايش مزبور نمايند. 
جنگ  از  بعد  كه  است  مدرني  مالياتهاي  جزء  افزوده  ارزش  بر  ماليات 
رايج  ماليات،  از  نوع  اين  اروپايي وضع شد،  در كشورهاي  دوم  جهاني 
ترين و پذيرفته ترين مالياتي است كه دولت و شهرداريها، براي تأمين 
بر مصرف است.  هزينه وظايف خود دريافت مي كنند و نوعي ماليات 
قانون ماليات بر ارزش افزوده كه توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب 
و  پايدار  مالي  درآمدهاي  سوي  به  شهرداريها  حركت  براي  شده،گامي 

همچنين شفاف سازي نظام اقتصادي كشور خواهد بود.  
ترين  از مهم  يكی  افزوده  ارزش  بر  ماليات  كه  است  آن  موضوع مهم 
منابع پايدار درآمدی شهرداری ها است. حفظ اين منبع درآمدی، با توجه 
به تغييرات قانونی آتی، نيازمند نظارت و ايجاد ساز و كارهای كنترلی 
ها  شهرداری  توسط  زمينه  اين  در  مسئول  دستگاههای  با  همكاری  و 

خواهد بود. 
بلكه  است  اي  ساده  نسبتا  ماليات  تنها  نه  افزوده  ارزش  بر  ماليات 
هر  از  قبل  لذا  ميشود.  محسوب  نيز  امروز  دنياي  در  ماليات  رايجترين 
موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. 
از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده 
اين  اجرايي,  ارائه نگرش مطلوب  لحاظ  به  قانون,  تدوين  در  اما  است. 
تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب 
ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كاالها و 
خدمات عرضه شده با ارزش كاالها و خدمات خريداري شده يک شخص 
در يک دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر 
ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف 
زنجيره توليد  و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع 
نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كاالها و خدمات 

واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند. 
در طبقه بندي مالياتها ، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غير مستقيم 
بر مصرف و فروش داخلي كاالها و خدمات است ، اين نوع ماليات ، چند 
مرحله اي و درهر يک از مراحل توليد و تكميل تا مصرف نهايي ، بر 
حسب ارزش افزوده ايجاد مي شود. به عبارت ديگر ، ماليات بر ارزش 
افزوده ، نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كاالها و 

خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند . 
ارزش افزوده يک بنگاه از تفاوت عايدات فروش كاال يا خدمات و كل 

هزينه هايي كه صرف خريد كاالها و خدمات واسطه اي شده است ، 
واقع  در  ملي  ناخالص  توليد   ، ملي  اقتصاد  مقياس  در  شود.  مي  ناشي 
حاصل جمع ارزش افزوده كليه بنگاه هاست ، زيرا كل معامالت واسطه 
اي مساوي با ارزش فروش نهايي است. به همين دليل ، فروش نهايي 
برابر با ارزش كل دستمزد ، نرخ بهره ، سود ، اجاره ، استهالك و ساير 
ملي  ناخالص  توليد  مساوي  و  ملي  در سطح  توليد  عوامل  به  پرداختها 

است .
معادله زير نشان مي دهد كه در مقياس ملي ، ارزش افزوده روي ديگر 

سكه توليد ناخالص ملي است
اي-كل  واسطه  )معامالت   = نهايي  توليد-فروش  عوامل  به  پرداختي 

معامالت( = ارزش افزوده
بر اين اساس ، مي توان گفت كه مجموع ارزش افزوده تمام بنگاه هاي 
بازرگاني در هر مرحله از توليد ، نوع ديگري از تعريف توليد ناخالص ملي 
است . لذا ماليات بر ارزش افزوده ، برابر ماليات بر توليد ملي است . بر 
اين اساس ، پايه مالياتي ماليات بر ارزش افزوده برابر با كل درآمد حاصل 
از فروش منهاي هزينه خريد عوامل توليد از ساير بنگاهها است كه با 
خارج كردن خريد از ساير بنگاه هاي ماليات دهنده ، از ماليات گيري 
چندگانه اجتناب مي شود . به عبارت ديگر ، ماليات بر كل فروش بنگاه 
اعمال و همزمان ، اعتبار مالياتي براي خريد از ساير بنگاه ها به بنگاه 
جديد اعطا مي شود . بدين معنا كه ماليات پرداخت شده توليد كنندگان 
قبلي ، از ماليات بر فروش بنگاه كسر مي گردد . بنابراين ، اعمال ماليات 
بر ارزش افزوده نيازمند فهرست كردن كل صورتحسابها در بنگاه است ، 
زيرا هر بنگاه براي دريافت اعتبار مالياتي بايد بتواند شرح ماليات پرداخت 
شده فروشنده قبلي را ارائه دهد . اين نياز ، خريدار را تشويق مي كند كه 

پرداخت ماليات توسط فروشنده قبلي را مورد توجه قرار دهد .
تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به 

عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع ماليات مي باشد:
1.ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از 
تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر صاحبنظران 
و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانک جهاني و صندوق بين الملي پول 

ميباشد
2. اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي 
و  گذاري  سرمايه  انگيزه  بردن  بين  از  بدون  و  سايرمالياتها،  به  نسبت 
توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي درجهت افزايش درآمدهاي دولت 

بكار برده شده است. 
خود  سيستم  يک  افزوده  ارزش  بر  ماليات  سيستم  كه  آنجايي  از   .3
اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مينمايند، هزينه وصول 

آن پائين است. 
اعتبار  از  استفاده  براي  موديان  ماليات،  اين  در  كه  اين  به  توجه  با   .4
ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به  مالياتي ملزم به 
سيستم  يک  نتيجه،  در  شود.  مي  فراهم  موديان  معامالت  ميزان  خود 
اطالعاتي كامل از معامالت و مبادالت تجاري ايجاد ميشود كه عالوه 
بر شفاف سازي مبادالت و فعاليتهاي اقتصادي موجب سهولت اعمال 
مالياتهاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل مي گردد. 

5. ماليات بر ارزش افزوده يک منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف 
پذير است.

6. به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه 
بر  ماليات  و  درآمد  بر  ماليات  قطعيت  بودن  طوالني  مشكالت  و  بوده 
به حداقل  مالياتي  تاخير در وصول درآمدهاي  بنابراين،  ندارد.  را  ثروت 

ميرسد. 

7. از آنجايي كه ماليات بر ارزش افزوده يک ماليات مدرن است، اجراي 
آن به بهبود فن آوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم 

مالياتي و حسابداري مالياتي كمک شاياني خواهد كرد .
5( نحوه توزيع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای 

توليدی: 
ارزش  دارد عوارض وصولی  پنجم، مقرر می  برنامه  قانون  »ماده 123 
افزوده و عوارض آلودگی واحدهای توليدی ... در هر شهرستان به نسبت 
جمعيت بين شهرداری ها و دهياريهای همان شهرستان توزيع  گردد«. 
اين موضوع در ارتباط با كالنشهرها و به ويژه تهران كه بيش از يک 
شهرستان را در بر می گيرد، دارای اهميت ويژه ای است  و عملياتی 
نمودن وصول سهم آنها از اولويت و ضرورت جدی برخوردار است، به 

 انواع ماليات بر ارزش افزوده 
سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد : ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ،ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ا5ا و 
ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي . هركدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه مي شوند 
. در اصل مبدا، ماليات بر ارزش افزوده همه كاالها و خدماتي كه در كشور توليد مي شوند ، وضع مي شود. ولي در اصل مقصد ، 

ماليات بر ارزش افزوده همه كاالها و خدماتي كه در كشور مصرف مي شوند ، وضع ميگردد .
نوع توليدي :در مفهوم كلي ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، در صورتيكه از اصل مبدا استفاده شود ، همه مخارج در توليد 
ناخالص داخلي ) به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد ( را در بر مي گيرد. 
با فرض اينكه از اصل مبدا استفاده شود ، صادرات كه منشا داخلي دارد، مشمول ماليات مي گردد ، اما واردات كه ارزش آن از خارج 
نشات مي گيرد ، از شمول ماليات خارج مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، جمع 
تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است. در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، ماليات 
كلي بر فروش اعمال مي شود . به طور كلي ، اين نوع ماليات بر ارزش افزوده مي تواند بر كاالهاي مصرفي و سرمايه اي اعمال 
شود. در اين روش ، كاالهاي سرمايه اي و استهالك آنها از ماليات معاف نيستند. به بيان ديگر ، مي توان گفت به خريد كاالهاي 

سرمايه اي ، اعتبار مالياتي تعلق نمي گيرد . از اين رو ، اين ماليات انگيزه سرمايه گذاري را تضعيف مي كند .
نوع مصرفي :در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي ، عالوه بر استهالك ، مخارج مربوط به كاالهاي سرمايه اي نيز از شمول 
پايه مالياتي خارج مي شود . در واقع ، با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ، آنچه باقي مي ماند ، برابر ارزش كاالهاي مصرفي 
توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده اي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد، از اين نوع است. 
گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است ، به خصوص به دليل معاف بودن كاالهاي 
سرمايه اي از ماليات ،كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. همچنين در عمل ، استفاده از اين روش نسبت به 

دو روش ديگر ، از سهولت بيشتري برخوردار است.
 نوع درآمدي: ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ، استهالك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ، مخارج سرمايه اي خالص را 
شامل مي شود. پايه اين ماليات ، مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ، پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز 
نام آن ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است. به طور كلي ، در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ، پايه كلي ماليات ، متناسب با 
درآمد عوامل توليد است. ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد ، با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد ، زيرا در نوع اول 
، بنگاه مجاز است استهالك را كم كند ، اما در نوع دوم ، مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است. به اين ترتيب، ماليات بر ارزش 
افزوده از نوع درآمدي ، به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهالك ، بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.

مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده 
در بين سه نوع ماليات ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي ، كم 
ترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند. چون ماليات توليدي ، خريدهاي ناخالص كاالهاي سرمايه اي ) بدون مستثني كردن استهالك 
( را شامل مي شود ، موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند. از آن گذشته ، در صورتيكه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به 
روش صورتحساب انجام گيرد ، در مورد آن دسته از فعاليتها كه موفق به انتقال بخشي از هزينه هاي سرمايه اي خود به بعد شوند 
، وضع اين ماليات بر كاالهاي سرمايه اي ، منجر به ماليات چند مرحله اي مي شود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي 
، اين مساله در حد كمتري به وجود مي آيد . در بين سه روش فوق ، ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كم ترين پايه 
مالياتي را ايجاد مي كند يک ماليات عمومي بر مصرف است ) در صورتيكه از اصل مبدا استفاده شود ، خالص صادرات را نيز در بر 
مي گيرد ( بنابراين ، در بين سه روش مذكور، اكثر كشورها معموال اين روش را بر مي گزينند . البته استفاده از اين روش ، باالترين 
نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب الزم دارد و به همين دليل ، برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش 

افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذير كردن بخشي از كاالهاي سرمايه اي گسترش دهند.

، عمدتا ماهيتی بحرانی  آنكه شرايط زيست محيطی كالنشهرها  ويژه 
اقدام در اين  ، فاقد منابع مالی كافی برای  يافته است و شهرداری ها 
زمينه هستند. اخذ عوارض از واحدهای آالينده كه در تبصره 1 ماده 38 
قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 123 قانون برنامه پنجم به آن اشاره 
برای حفظ  ای  ويژه  اهميت  هوا  آلودگی  حوزه  در  ويژه  به  است،  شده 
كيفيت محيط شهری دارد. تنها در حوزه آلودگی هوا بايد توجه نماييم 
كه آلودگی هوا چهارمين عامل مرگ و مير در جهان است. طبق آمار، 
يک ميليارد و 400 ميليون نفر در جهان در معرض آلودگی هوا قرار دارند 
و ساالنه 3 ميليون نفر در دنيا جان خود را به دليل عوارض مستقيم يا 
غيرمستقيم آلودگی هوا از دست می دهند. تماس با سطوح باالی آلودگی 
هوا با بيماری های ريوی، ناراحتی های قلبی و عروقی، آسيب به سيستم 
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ماده123 برنامه پنجم:
عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای توليدی موضوع بند )الف( و تبصره )1( ماده )38( قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به 
نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهای همان شهرستان توزيع می گردد. در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ توليدی )پنجاه نفر و بيشتر( به بيش از يک 
شهرستان در يک استان سرايت كند، عوارض آلودگی براساس سياستهای اعالمی معاونت به نسبت تأثيرگذاری، در كميته ای مركب از معاون برنامه ريزی استان، 

فرمانداران شهرستانهای ذی ربط، مدير كل محيط زيست و مديركل امور مالياتی استان بين شهرستانهای متأثر توزيع می شود.
  در صورتی كه شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع كننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بيشتر( 
متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه ريزی استانهای ذی ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتی براساس سياستهای اعالمی 

معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگی خواهند كرد.

تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده
واحدهای توليدی آالينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمی نمايند. طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط 
زيست )تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد( همچنين پااليشگاههای نفت و واحدهای پتروشيمی عالوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع 
اين قانون مشمول پرداخت يک درصد ) 1%( از قيمت فروش به عنوان عوارض آاليندگی می باشند. حكم ماده 17 اين قانون و تبصره های آن به عوارض 

آاليندگی موضوع اين ماده قابل تسری نمی باشد.

 دستورالعمل سازمان امور مالياتی در مورد نحوه توزيع عوارض وصولی بين شهرداری ها و دهياری ها
احتراماً، در راستای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران، نظر به اينكه بر اساس حكم ماده »123« اين قانون »عوارض وصولی ارزش افزوده و 
عوارض آلودگی واحدهای توليدی موضوع بند »الف« و تبصره »1« ماده »38« قانون ماليات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياری 

های همان شهرستان توزيع می گردد. در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ توليدی)پنجاه نفر و بيشتر( به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت كند، 
عوارض آلودگی بر اساس سياست های اعالمی معاونت به نسبت تأثير گذاری، در كميته ای مركب ازمعاون برنامه ريزی استان ،فرمانداران شهرستان های ذيربط، مدير 
كل محيط زيست و مدير كل امور مالياتی استان بين شهرستانهای متأثر توزيع می شود. در صورتی كه شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو يا چند استان واقع شده باشند، 
اعضاء كميته توزيع كننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ)پنجاه نفر و بيشتر( متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه ريزی استانهای ذيربط، نماينده سازمان حفاظت 

محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتی بر اساس سياستهای اعالمی معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگی خواهند كرد.«
مقتضی است ادارات كل امور مالياتی به منظور اجرای صحيح و اتخاذ رويه واحد اقدامات اجرايی ذيل را جهت توزيع عوارض از ابتدای سال 1390 به مرحله اجرا درآورند:

 1- عوارض موضوع بند»الف« ماده »38« قانون ماليات بر ارزش افزوده اعم از داخل و  خارج حريم از ابتدای سال 1390 توسط فعاالن اقتصادی به حساب عوارض 
ارزش افزوده داخل حريم واريز شود.

2- عوارض آاليندگی موضوع تبصره »1« ماده »38« قانون ماليات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حريم از ابتدای سال 1390 توسط فعاالن اقتصادی به حساب 
عوارض آاليندگی داخل حريم واريز شود.

3- از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند »الف« و تبصره»1« ماده »38« قانون ماليات بر ارزش افزوده از فعاالن اقتصادی محدوده جغرافيايی هر شهرستان 
اعم از داخل يا خارج از حريم )بدون در نظر گرفتن دوره مالياتی(، بر اساس ضريب جمعيتی بين شهرداريها و دهياريهای آن شهرستان توزيع گردد.

4- عوارض موضوع بند »الف« ماده »38« و تبصره»1« ماده »38« قانون)واحدهای كوچک توليدی آالينده كمتر از پنجاه نفر( در خصوص آن دسته از فعاالن اقتصادی 
كه در حريم يک يا چند شهرستان در يک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان بر اساس ضريب جمعيتی به حساب شهرداريها و 

دهياريهای شهرستانهای ذيربط واريز گردد.
5- ع�وارض موضوع بند »الف« ماده »38« و تبصره »1« ماده »38« قانون )واحدهای كوچک توليدی آالينده كمتر از پنجاه نفر(درخصوص آن دسته از ف�عاالن اقتصادی 
كه درحريم يک يا چند شهرستان دربيش ازيک استان واق�ع ش�ده اند پ�س از م�شخص ن�مودن سهم عوارض هر شهرستان،اداره كل مسئول رسيدگی به پرونده موظف 
است عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئوليت را به حساب شهرداريها ودهياريهای شهرستان های حوزه مسئوليت و عوارض شهرستانهای ساير استانها را به ترتيب به 

حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حريم و آاليندگی داخل حريم اداره كل امور مالياتی آن استان واريز نمايد.
6- عوارض آاليندگی موضوع تبصره»1« ماده »38« قانون در مورد واحدهای بزرگ توليدی آالينده)پنجاه نفر و بيشتر(كه آلودگی آنها به بيش از يک شهرستان در يک 
استان سرايت كند، مطابق سهم تعيين شده توسط كميته موضوع ماده »123« قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران و بر اساس ضريب جمعيتی به 

حساب شهرداريها و دهياريهای شهرستانهای متأثر از آلودگی واريز گردد.
7- عوارض آاليندگی موضوع تبصره»1« ماده »38« در مورد واحدهای بزرگ توليدی آالينده )پنجاه نفر و بيشتر(كه آلودگی آنها به بيش از يک شهرستان در يک يا چند 
استان سرايت كند، مطابق سهم تعيين شده توسط كميته موضوع قسمت اخير ماده »123« قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران پس از مشخص 

عصبی، سرطان و مرگ زودرس ارتباط دارد. بر اساس پيش بينی ماده 
فوق، بخشنامه 1855 مورخ11/2/90)نحوه توزيع عوارض وصولی از اول 

سال 1390 بين شهرداری ها و دهياريها( توسط معاونت ماليات بر ارزش 
نمودن سهم هر شهرستان،اداره كل مسئول رسيدگی به پرونده موظف است كه عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئوليت اداره كل را بر اساس ضريب جمعيتی به حساب افزوده سازمان امور مالياتی به شرح زير ابالغ شده است:

شهرداريها و دهياريهای شهرستانهای استان حوزه مسئوليت اداره كل و عوارض شهرستانهای ساير استانها به حساب آاليندگی داخل حريم ادارات كل امور مالياتی ساير استانهای 
همجوار واريز نمايد.

8- ادارات كل امور مالياتی موظفند كه عوارض وصولی از اشخاص حقوقی توليدی موضوع بند »الف« ماده »38« و تبصره »1« ماده »38« قانون)به استثناء واحدهای توليدی پنجاه 
نفر و بيشتر موضوع بند»6و 7« دستورالعمل( و همچنين فروشگاههای زنجيره ای كه دارای چند محل فعاليت در بيش از يک يا چند استان می باشند، را پس از مشخص شدن 
سهم عوارض هر شهرستان،عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئوليت اداره كل را به حساب شهرداريها و دهياريهای شهرستانهای استان حوزه مسئوليت و عوارض شهرستانهای 

ساير استانها را به ترتيب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حريم و آاليندگی داخل حريم اداره كل امور مالياتی استان مربوطه واريز نمايند.
9- چناچه در خصوص تعيين حريم شهرها بين دو يا چند شهرستان برای توزيع عوارض بند »الف« ماده »38« و تبصره »1« ماده »38« قانون)واحدهای كوچک توليدی آالينده 
كمتر از پنجاه نفر( اختالف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصويب كننده حريم)شورای برنامه ريزی و توسعه استانها و دبيرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری كشور(

اقدام گردد.
10- با توجه به اينكه در استان عوار خدمات مخابراتی،آب و برق و گاز به صورت متمركز وصول می گردد،بنابراين در صورتيكه سهم هر شهرستان از عوارض مذكور مشخص باشد، 

سهم مزبور بر اساس ضريب جمعيتی همان شهرستان توزيع گردد. در غير اينصورت بر اساس ضريب جمعيتی استان بين شهرداريها و دهياريهای استان توزيع گردد.
11- اداره كل امور مالياتی مؤديان بزرگ موظف است عوارض وصولی بابت خدمات مخابراتی تلفن همراه را بر اساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل 

حريم ادارات كل امور مالياتی استانهای مربوط واريز نمايد.
12- به منظور توزيع متمركز عوارض در استان تهران، ادارات كل امور مالياتی مؤديان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستانهای استان تهران موضوع بند »الف« و 
تبصره»1« ماده »38« قانون ماليات بر ارزش افزوده را به ترتيب به حساب های ارزش افزوده داخل حريم و آاليندگی داخل حريم اداره كل ماليات بر ارزش افزوده استان تهران 

واريز نمايند.
13- دف�تر نظارت بر امور اجرايی ماليات بر ارزش افزوده و ادارات كل امور م�ال�ياتی واريز كننده عوارض)به حساب شهرداريها و دهياريها و ساير ادارات ك�ل ام�ور م�ال�ياتی(

مكلفند وجوه قانونی موضوع مواد »37«،»38«و »39« را كسر و سپس نسبت به واريز مانده عوارض به حساب شهرداريها،دهياريها و ساير ادارات كل امور مالياتی اقدام نمايند.
14- دفتر نظارت بر امور اجرايی ماليات بر ارزش افزوده و اداراتكل امور مالياتی واريز كننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آاليندگی ساير ادارات كل امور مالياتی مكلفند در زمان 

واريز عوارض،سهم هر شهرستان از عوارض واريز شده را مشخص و به اداره كل مربوط اعالم نمايند.
15- عوارض واريزی توسط دفتر نظارت بر امور اجرايی ماليات بر ارزش افزوده بابت وصولی گمرك و ادارات كل امور مالياتی ساير استانها بابت عوارض موضوع ماده »38« قانون 
ماليات بر ارزش افزوده به حساب های ارزش افزوده و آاليندگی استان ذيربط،به لحاظ كسر وجوهات قانونی توسط اداره امور مالياتی وصول كننده عوارض،صرفاً بر اساس ضريب 

جمعيتی شهرستانهای استان ذيربط، قابل واريز به حساب شهرداريها و دهياريهای شهرستان مربوطه خواهد بود.
16- اين معاونت از طريق اداره كل خزانه عناوين حسابهای ارزش افزوده داخل حريم وعوارض آاليندگی داخل حريم را به ترتيب به عنوان عوارض ارزش افزوده كاالها وخدمات 

وعوارض آاليندگی اصالح و حسابهای عوارض ارزش افزوده خارج از حريم و آاليندگی خارج از حريم را مسدود خواهد كرد.
17- ادارات كل امور مالياتی با هماهنگی ادارات كل محيط زيست استان، نسبت به تعيين واحدهای بزرگ توليدی آالينده)پنجاه نفر بيشتر(،بر اساس فهرست اعالمی سازمان 
حفاظت محيط زيست)در هر سال برای اجرا در سال بعد(كه آلودگی آنها دو يا چند شهرستان در يک يا چند استان را متأثر می سازد، اقدام و مراتب را به اين معاونت اعالم نمايند.

18- در صورت وجود واحدهای توليدی بزرگ آالينده در استان كه آلودگی آنها دو يا چند شهرستان در استان را متأثر می سازد، اداره كل امور مالياتی مسئول پيگيری و تشكيل 
كميته موضوع ماده »123« در استان خواهد بود.

19- در صورت وجود واحدهای توليدی بزرگ آالينده در استان كه آلودگی آنها دو يا چند شهرستان در بيش از يک استان را متأثر می سازد، مراتب را جهت پيگيری و تشكيل 
كميته موضوع قسمت اخير ماده»123« به اين معاونت اعالم نمايند.

20- ف�هرست شهرستانها، شهرها و روستاهای استان با همكاری دف�ات�رامور شهری و شوراها و دفاتر امورروستايی استانداری استان تهيه و ميزان جمعيت و ضريب جمعيتی به 
تفكيک برحسب استان،شهرستان، شهر و روستا تعيين می شود.

21- برای واريز عوارض به حساب شهرداريها و دهياريها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پيگيری افتتاح حساب سيبا نزد بانک ملی ايران توسط شهرداريها و دهياريها اقدام 
شود.

22- با توجه به اينكه حسابهای رابط ادارات كل امور مالياتی نزد بانک ملی ايران مفتوح شده است،به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حسابهای سيبا توسط 
شهرداريها و دهياريها صرفاً در بانک ملی ايران و برای واريز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد.

23- در راستای ماده »39« قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض وصولی هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با رعايت مقررات ياد شده به حساب شهرداريها، دهياريها و وزارت 
كشور حسب مورد واريز گردد.

24- ادارات كل امور مالياتی موظفند تا زمان راه اندازی نرم افزار توزيع عوارض در سامانه الكترونيكی ماليات بر ارزش افزوده نسبت به تكميل اطالعات جدول توزيع عوارض و 
ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرايی ماليات بر ارزش افزوده، حداكثر تا پايان هر ماه اقدام نمايند.

بديهی است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهيم عوارض، موارد را از طريق دفتر نظارت بر امور اجرايی ماليات بر ارزش افزوده پيگيری نمايند.

منابع
1. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)1390(مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران، معاونت برنامه ريزي 
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از نگاه شهردار

دگردیسی روستایی 
کهن به شهری ییالقی

درباره شانديز : 
شانديز يكي از شهرهاي كوچک و زيباي ايران دراستان خراسان رضوي 
و در 15 كيلومتري غرب مشهد قرار دارد شهر زيبا و ييالقي شانديز از 
سطح دريا 1400 متر ارتفاع دارد و در طول جغرافيايي 59 درجه و 17 
دقيقه و عرض جغرافيايي 36 درجه و 23 دقيقه مي باشد و از شمال به 
ميان واليت و از جنوب به شهرستان نيشابور و از مشرق با طرقبه و از 
غرب با گلمكان و چناران مجاور مي باشد و داراي وسعتي حدود 37825 
كيلومتر مربع است و داراي 17 آبادي است كه روستاهاي ييالقي زشک 
گرديده  واقع  )ويراني(  آباد  نور  روستاي  در  مشهد  مبل  بازار  و  ابرده  و 
است. و به علت قرارگرفتن در دامنه هاي شمالي سلسله ارتفاعات بينالود 
و برخورداري از آب و هواي معتدل آب فراوان و باغهاي وسيع و مناظر 
طبيعي ديدني به عنوان يكي از كانونهاي عمده گذران اوقات فراغت و 
از سرتاسر  گردشگران  و  از جمعيت شهر مشهد  كثيري  تعداد  پذيرايي 

ايران و جهان مي باشد.
با توجه به شواهد اين منطقه قبل از دين اسالم نيز مسكوني بوده و با 
اين منطقه مي گذشته  از  نيشابور  به  راه قديم مشهد  اين كه  به  توجه 
داراي رونق فراواني بوده استدر وجه تسميه منطقه شانديز بايد گفت : 
شانديز را قبال » شاه دژ« يا » شاه ديز« به معناي شاه قلعه مي ناميدند 
و  راهزنان  از حمالت  بودن  امان  در  خاطر  به  شانديز  مردم  ابتدا  در  و 
به  مشرف  اي  تپه  باالي  در  اي  منطقه  موقعيت  از  استفاده  همچنين 
رودخانه و در قلعه شانديز مسكن داشته واز سالهاي 780تا 800هجري 

قمري به محل فعلي شهر نقل مكان كرده اند

شانديز در آبان 1375 داراي 3643 نفر سكنه باالي 6 سال بوده است . 
كه از اين تعداد84/08 درصد باسواد و از اين تعداد نيز 87/35 در صد مرد 
و 80/62 درصد زن بوده است . در اين سال 593 نفر در مقطع ابتدايي، 
392 نفر در مقطع راهنمايي، 300 نفر در مقطع متوسطه و 57 نفر در 

دانشگاها مشغول تحصيل بوده اند . 
در سرشماري آبان 1385 شهر شانديز داراي 6402 نفر سكنه بوده كه از 
اين تعداد 5149 نفر باسواد شامل 2749 نفر مرد و 2400 نفر زن بوده اند 
همچنين 569 نفر بي سواد كه 215 نفر مرد و 345 نفر زن بود ه است.

سال  در  وزيران  هيات  و  دولت  مصوبه  شانديز طبق  اينكه  به  توجه  با 
بين المللی گردشگری  تنها منطقه نمونه  اول و  اولويت  1384به عنوان 
ايران شناخته شده است، حجم قابل توجهی از سرمايه گذاری و ساخت و 
ساز در اين بخش بوده است. اين موضوع سبب آن شد كه در اين شماره 

ماهنامه شهرداريها، گفتگويی با شهردار جوان اين شهر داشته باشيم.
از  با توجه به مجاورت با مشهد مقدس، يكی  شانديز در سالهای اخير 
مقاصد مهم گردشگری در استان خراسان رضوی محسوب می شود . 
از مهمترين مراكز تفريحی و ديدنی شهر شانديز می توان به موارد زير 
و   گردشگری  اقامتی،  های  مجموعه  شانديز،  جنگلی  كرد:پارك  اشاره 
ابرده  اب و هوا و سرسبز  رفاهی شانديز، روستاهای سردسير و خوش 
و زشک از توابع شهر شانديز، مجموعه رستورانها و واحدهای پذيرايی 
شانديز، مجموعه اقامتی )هتل(، خيابان زيبای ابشار، پيست اسكی ابرده 

و پيست موتور سواری. 

مهندس جواد رجب زاده شانديز، در سال 1378 با مدرك كارشناسي عمران گرايش نقشه 
برداري فارغ التحصيل گرديده و از سال 1379 در دفتر فني استانداري به عنوان كارشناس و 
مسوول واحد به كار پرداخت. او از سال 1386 در مقام شهردار به خدمت رسانی به شهروندان 

شانديز مشغول است.

گفتگو با رجب زاده جواد شهردار شانديز

علی ميری ديسفانی

انجام داديم. در كل طول محور زمين ها را تملک كرديم و تحصيل 
حريم را انجام داديم و اين كار را بدون اعتبارات ريالی انجام داديم. 
در قسمتی هم كه داخل محدوده شهری شانديز محسوب می شد، 
مستقيمًا شهرداری تملک و تحصيل حريم را انجام داد و هم به اجرای 
محور پرداخت و خوب االن اين محور به عنوان يک دسترسی مناسب 
ريلی  نقل  و  بحث حمل  ما  اين محور  كنار  در  دارد عمل می-كند. 
برای شانديز را داريم پی گيری می كنيم كه در 4 يا 5 سال آينده نياز 
شديدی به آن وجود خواهد داشت. از طرف ديگر ما طرح تأمين آب 
شرب را به عنوان يک زيرساخت اساسی داشته ايم كه شركت آب و 

فاضالب تهيه ديده است و شهرداری تا حد نياز حمايت كرده. 
شانديز االن شاهراه تقسيم گردشگری استان هست. در اطراف شانديز 
شهر مشهد، كوه بينالود، دسترسی به جاده آسيايی سنتو، جاده مشهد 
گرگان و دسترسی به نقاط گردشگری ديگر مثل روستاهای قديمی 
شمال شانديز وجود دارد. اين موضوع شانديز را به عنوان يک كريدور 

ارتباطی ويژه مطرح می كند.
امكانات ما همين هماهنگی با شورای شهر و شهرداری در مجموعه 
تا  دشت  از  شانديز  چون  است.  شانديز  طبيعی  پتانسيل  و  داخلی 
همچنين  و  دارد  قديمی  روستاهای  و  رودخانه  و  دارد  را  كوهستان 
پيشينه فرهنگی غنی دارد كه از 150 سال پيش ردپای آن در كتابها 
ديده می شود. امكانات ما همين پتانسيل ها است. اما محدوديت و 
مشكل اصلی ما نا هماهنگی ارگان های دولتی و بوروكراسی حاكم 
است. در جذب سرمايه گذاری، از شهرداری ها حمايت قانونی الزم 
صورت نمی-گيرد. من شخصًا بيست مورد خأل قانونی كه شهرداری 
برای حمايت از سرمايه گذار با آن روبرو هست را شناسايی كرده ام. 
برای مثال اداره جهاد كشاورزی يا مسكن و شهرسازی خألهای جدی 
به  را  پاسخ سرمايه گذار  اجازه نمی دهد  به شهرداری  دارند كه  ای 
شكل مناسبی بدهد. مثاًل يک طرح گردشگری بايد سه طرح ديگر از 
جمله طرح محيط زيست و طرح پدافند غيرعامل را به صورت پيوست 

شماره  اين  موضوع  زاده،  رجب  مهندس  آقای 
در   گذاری  سرمايه  و  مالی  تامين  شهرداريها،  ماهنامه 

های  نوآوری  و  ابتكارات  مهمترين  است.  شهرداريها 
شهرداری شانديز برای جلب سرمايه گذاری ها در اين 
شهر چه بوده است؟شما در اين حوزه با چه امكانات  و 

محدوديتهايی مواجه بوده ايد؟
سؤال  پاسخ  به  ورود  از  قبل  را  توضيحاتی  دانم  می  الزم  من  ابتدا 
باالترين  دارد  كه  شهری  جمعيت  به  توجه  با  شانديز  بدهم.  شما 
حجم استقبال سرمايه گذاران را دارد. بسياری از پروژه های كه در 
شانديز در حال اجراست در كشور منحصر بفرد است. كه در بخشی 
دارد و در بخشی هم  به عنوان سهامدار حضور   از آن ها شهرداری 
سرمايه گذاران خصوصی حضور دارند و بسياری از آنها اجرايی شده 
اولين  ما  مثال  برای  اند.  داشته  پيشرفت  30درصد  تا  بعضی  و  اند 
مجموعه باغ شهر كشور را داشته ايم و ديگر پروژه هايی كه در هر 
يک تمامی جوانب رفاهی در نظر گرفته شده است. مهمترين حركتی 
كه ما انجام داده ايم تا به اين نقطه برسيم اين بوده است كه اولويت 
ما  يعنی  ايم.  قرارداده  به سرمايه گذار  پاسخگويی  را تسهيل  اولمان 
ابتدا رفته ايم و سرمايه گذار را شناسايی كرده ايم و سپس سعی كرده 
يام شرايطی كه مد نظر سرمايه گذار بوده است را شناسايی كرده و راه 
تحقق آن را تسهيل كنيم. در همين راستا ما اقدام به تهيه طرح جامع 
توسعه و عمران شهر شانديز شده است.پس سرمايه گذار وقتی وارد 
می شود ما به سرعت چارچوب قانونی سرمايه گذاری و حمايت هايی 
كه شهرداری می تواند از سرمايه گذار داشته باشد را به او اعالم می 
كنيم در نتيجه از ورود به چرخه بروكراسی تا حدی كاسته می شود. 
طرح جامع هم با رويكرد توسعه گردشگری تهيه و تنظيم شده است 

و خوشبختانه تا كنون اين مدل جوابگو بوده است.
از طرف ديگر با همكاری ای كه با شورای شهر بوجود آورده ايم سعی 
از سرمايه گذاران حمايت كنيم. در  به صورت همه جانبه  ايم  كرده 
مواردی بوده است كه دستگاه ها در مراحل كار سرمايه گذار مسئله 
ايجاد كرده اند ولی ما وارد شده ايم تا مسئله را حل كنيم. در كنار 
است.  پرداخته  شهر  در  زيرساخت  ايجاد  به  شهرداری  موضوع  اين 
برای مثال همواره يكی از مسائل شانديز جاده ورودی شهر از سمت 
مشهد بوده است. ما مهمترين تالشمان در دو سه سال اخير تامين 
زيساخت های شهر شانديز بوده است. ما مسئله جاده ورودی شانديز 
را با همكاری فرمانداری شهرستان و به خصوص جناب آقای مهندس 

محمد زاده حل كرديم.
موضوع  به  ورود  اين   و  شديم.  تملكات  بحث  وارد  ديگر  مورد  در 
شهرداری  قسمت  در  خصوص  به  دولتی  اعتبارات  به  نگاه  بدون  را 
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تهيه كند و نياز به حداقل يازده استعالم برای يک طرح ساده وجود 
دارد. و هيچ روشی هم برای تسهيل و پاسخگويی به سرمايه گذار 
در اين ادارات وجود ندارد و با سرمايه گذار مانند يک مراجع عادی 
برخورد می شود و هيچ امتيازی هم جهت جلب ورود سرمايه-گذار 

لحاظ نمی شود.
امروزه بزرگترين مسئله ای كه شهرداری ها با آن روبرو هستند، بحث 
نبود مديريت واحد شهری است. شهرداری بايد شهر را مديريت كند 
ولی در نظام كنونی هيچ اختياری در زمينه شبكه های خدمات رسانی 
شهر ندارد. در صورتی مديريت واحد شهری در دنيا يک الگوی جا 
افتاده است و اين الگو اگر پياده شود موجت تسريع و تسهيل امر جذب 

سرمايه گذاری خواهد شد. 
جلب  برای  شانديز،  دهد   می  نشان  شواهد 

سرمايه گذاران رقبای مهمی دارد. جدا از كالنشهر مشهد،  
ديگرشهرهای رقيب شما كدامند و چه ساز و كاری برای 
پذيری شهری شانديز  رقابت  رقابت سطح  توان  ارتقاء 

فراهم نموده ايد؟
من فكر می كنم يكی از داليل موفقيت ما اين بوده است كه به هيچ 
وجه ما نگاه رقابتی به معنی كه در عرف وجود دارد نداريم. مسلمًا اگر 
كالن شهر مشهد و بارگاه مقدس حضرت علی بن موسی الرضا وجود 
نداشت شانديز هيچ جايگاهی در كشور و حتی منطقه پيدا نمی كرد. 
من اين ديد را ندارم كه بين شانديز و طرقبه يا ديگر شهرها رقابتی 
وجود دارد. به نظر من هركدام از اين شهرها برای خود مزايای مهمی 
دارند كه آنها را متمايز می كند. روی اين امتيازها می توان به شكلی 
تأكيد كرد كه هركدام برجستگی ها و جذابيت های خودشان را برای 
شهر بوجود بياورند و از حالت رقابت با شهرهای ديگر خارج شوند. 
برای مثال قباًل يک پارك آبی وجود داشت. االن پنج پروژه پارك 
آبی به صورت همزمان دارد اجرا می شود. اين موجب كاهش درآمد 
هر مجموعه خواهد شد. اگر ما كاربری های متمايزی ايجاد كنيم، هر 
مجموعه و هر شهر جذابيت های خاص خودش را خواهد داشت و از 

رقابت منفی جلوگيری خواهد شد.
متمايز  های  پروژه  از  كه  است  اين  سياستمان  ما  راستا  همين  در   
با يک  ما  مثال  برای  باشيم.  داشته  ای  جانبه  و همه  بيشتر  حمايت 
پروژه رستوران مطابق معيارهای حداكثری قانونی برخورد می كنيم 

ولی با يک پروژه خاص و منحصر بفرد حداقل های قانونی را رعايت 
خواهيم كرد. در دنيا هم به همين صورت است، يعنی با ايجاد تمايز 
جذب مخاطب صورت می گيرد نه با رقابت بر سر يک موضوع مشابه. 
مثاًل اگر چند پارك بزرگ وجود دارد، يكی مخصوص بازی های آبی 

می شود و يكی شهربازی و ديگری پارك جنگلی.
از تمايزاتی كه ما ايجاد كرده ايم، يكی پروژه صد هكتاری است كه 
رويكرد آن ذخيره سازی و استفاده از فضای آبی است. در آن از حركت 
آب و فضای سبز استفاده شده است و بخشی هم برای بازی های 
آبی دارد و كه هم بازی های زمستانی و هم بازی های تابستانی در 
آن پيش بينی شده است. يا مجموعه پديده شانديز كه دارای بزرگتين 
شهربازی سرپوشيده و بزرگترين نمايشگاه گل و گلخانه كشور است 
و سالن های همايش و مجموعه های فرهنگی در آن مستقر است. از 
طرفی مجموعه منطقه نمونه گردشگری دارای 35 دهكده است كه 
هر كدام يک رويكرد جدايی دارند. از جمله دهكده گندم، دهكده گلف، 
دهكده گيالس، دهكده بازيهای زمستانی، دهكده بازيهای تابستانی و 
يا دهكده سالمت كه اين دهكده ها در يک مساحت 1200 هكتاری 
آن  در  كه  دارد  قرار  رضوی  جامع  رصدخانه  مجموعه  يا  دارند.  قرار 
عالوه بر رصدخانه مجموعه افالك نما هم ديده شده است. همچنين 
پروژه های فراوان ديگری هستند مانند تله كابين يا پارك طبيعت كه 
در كنار رودخانه است و هركدام از اين پروژه ها تمركز روی مخاطب 
و ايجاد جاذبه مخصوصی داشته اند و ما رقابت را به اين صورت با 

ايجاد تمايز پی گيری كرده ايم.
از اين پروژه ها، پروژه دهكده شانديز آماده بهره برداری است. پديده 
شانديز حدود 30% پيشرفت فيزيكی داشته است. پروژه منطقه نمونه 
ولی  داشته  پيشرفت  خصوصی  بخش  در  ها،  دهكده  و  گردشگری 
پروژه  يا  است.  زمين  تحويل  منتظر  هنوز  پروژه  دولتی  های  بخش 
رصدخانه رضوی كه يكسال و نيم است منتظر تحويل زمين هايش 
هستيم. در بعضی موارد پروژه شروع شده و دستگاه دولتی وارد شدند 

و جلوی اجرا را گرفته اند.
فرصتهای  قالب  در  بسياری،  برای  شانديز 

 
 

سرمايه گذاری مرتبط با گردشگری شناخته شده است، 
به غير از اين فرصتها،  در شانديز فرصتهايی ديگری از 
قبل وجود داشته است كه توان جذب سرمايه گذاری را 

داشته است. برای تقويت اين فرصت ها چه اقداماتی 
انجام داده ايد؟

گردشگری به عنوان موتور توسعه ای شناخته می شود در همه جای 
جهان. يعنی شما با در آمدی كه از اين بخش حاصل می كنيد می 
توانيد تمام بخش-های ديگر شهرتان را از جمله زيرساخت های 
از پور سود ترين صنايع صنعت  شهر را توسعه دهيد. چون يكی 
گردشگری است. عالوه بر اشتغال زايی فراوان اين صنعت امكان 
تبادل فرهنگی و شناسانده شدن را به فرهنگ كشورها می دهد. 

در نتيجه اولويت اول توسعه برای ما بحث گردشگری است.
اما در كنار اين بحث ما از صنايع دامی حمايت كرده ايم و به كمک 
اداره جهاد كشاورزی آنها را به مكان هايی دورتر از شهر منتقل 
كرده ايم. يا صنعت قاليبافی كه تا آنجا كه در حيطه مسئوليت و 
اختيار ما بوده است از آن حمايت كرده ايم. ولی اگر كسی بخواهد 
در اين منطقه سرمايه گذاری صنعتی مثاًل روی آسفالت يا كارخانه 
گردشگری  چون  ايستاد  خواهيم  موضوع  جلوی  ما  بكند  سيمان 

الويت اول ماست.
است.  داشته  بفردی  فعاليتهای منحصر  و  از گذشته صنايع   شانديز 
از جمله شيشليک شانديز كه قضای سنتی اين شهر است و امروزه 
پوستين دوزی كه  يا هنر  است.  در همه جهان شناخته شده  تقريبًا 
در اين منطقه رواج داشته است و يا صنعت مبلمان كه در سالهای 
اخير در اين محدوده پا گرفته است. ولی مسئله مهم در مورد كسب 
و كارهای قديمی و سنتی مناطق مختلف كه رو به نابودی می روند 
اين است كه اين كسب و كارها صرفه  اقتصادی خود را از دست می 
دهند. چون مصرف كنندگان قديمی خود را از دست می دهند. اما اگر 
با سرمايه گذاری در گردشگری ما جمعيت را و گردشگر را به شانديز 
بكشانيم اين كسب و كارهای سنتی هم دوباره رونق خواهند يافت 
و بازار خود را به دست خواهند آورد. همانطور كه شيشليک شانديز 
در طی سال های اخير به يک كسب و كار بزرگ تبديل شده است. 
زمانی تنها رستوران هايی در همين محدوده شانديز و طرقبه اين غذا 
را داشتند. ولی االن در تمام رستوران های ايرانی اين غذا پيدا می 
شود و نكته مهم آن است كه تمام رستوران هايی كه شيشليک سرو 
می كنند از كارگاه های توليد شيشليک در شانديز مواد خود را تهيه 
می كنند. كارگاه های شيشليک شانديز االن به خارج از كشور هم 

شيشليک صادر می كنند.
درنتيجه با حمايت و سرمايه گذاری در گردشگری ما همزمان داريم 
امروزه  كنيم.  می  حمايت  هم  سنتی  كارهای  و  كسب  و  صنايع  از 
فروشگاه های صنايع دستی در شانديز رو به افزايش است. همچنين 
ما داريم اقداماتی می كنيم برای حفظ سنت ها و لهجه ها و لباس 
اينها  تمام  از  داريم  روند.  می  نابودی  به  رو  كه  منطقه  سنتی  های 

مستند سازی می كنيم.
می  در حوزه جلب سرمايه گذاری خارجی، آيا تاكنون  موثر  امر  اين  در  را  عواملی  ايد؟چه  داشته  توفيقی 

دانيد؟
بسياری از مجموعه های خصوصی كه پيشنهاد سرمايه گذاری دارند، 
سرمايه  و  اند  كرده  دعوت  كار  داخل  به  را  خارجی  گذاران  سرمايه 

خارجی جذب كرده اند. ما تنها می توانيم راه را باز كنيم تا مجموعه 
های خصوصی راحت تر بتوانند سرمايه خارجی را جذب كنند. ولی 
ما خودمان تا به حال با شركت خارجی يا سرمايه گذار خارجی روبرو 
نبوده ايم و قرارداد خارجی نداريم.چون در زمينه سرمايه گذاری چه 
داخلی چه خارجی ما نيازمند قوانينی هستيم كه دستگاه ها را ملزم به 

همكاری با سرمايه گذار كند.
می  در پايان اگر چه مواردی را برای پيگيری مراجع  پيشنهاد  كشور  گيری  تصميم  و  مديريت  باالدست 

نماييد؟
من به نماينگی از شهرداری و شورای شهر از مسئولين دعوت می 
كنم بيايند و منطقه شانديز را ببينند و نوع برخورد ما با سرمايه گذاران 
را شاهد باشند و كمک كنند به ما در اين راه. و خواسته من اين است 

كه به روند پاسخگويی به سرمايه گذار سرعت داده شود.
كه  است  اين  مربوطه  مسئولين  از  من  درخواست  ترين  مهم  ولی 
به اصالح الگوی مديريت شهر كمک كنند.شهر بايد برای شهروند 
شهروند  برای  و  شهروند  خدمت  در  شهر  مديريت  و  شود  مديريت 
باشد. در اين زمينه خأل قانونی عميقی وجود دارد. بايد قوانين با يک 
رويكرد واقع بينانه اصالح شوند. بايد پاسخگويی سريع-تر و راحت 

تر شود.
برای مثال قانون حفظ اراضی زراعی و باغات از شمال كشور تا جنوب 
كشور به يک صورت اعمال می شود. مثاًل زمينی در استان يزد كه 
زمين ها امكان زراعت ندارند و به صورت چند هكتاری تقسيم می 
شوند نمی تواند با شمال يا غرب يا مثاًل اطراف شانديز يا مشهد يک 
متری  دويست  يا  پانصد  زمين  قطعات  اينجا  در  مديريت شود.  جور 
ديده  اراضی  اين  كاربری  تغيير  برای  كه  هايی هم  پروسه  و  است. 
از  بر و طاقت فرسايی است. بسياری  شده است پروسه های زمان 
امكان سرمايه  ولی  ندارند  زراعتی  امكان  هيچ  كه  ها هستند  زمين 
گذاری گردشگری در آنها وجود دارد، اما درگير تغيير كاربری سالها 
بی استفاده می مانند.به نظر من نياز اصلی ما همت كردن برای ايجاد 
استاندار  از  پايان  در  است.  قوانين  اصالح  و  شهری  واحد  مديريت 
تشكر می كنم كه با تشكيل كارگروه های ويژه اقتصادی دستگاه ها 

را مسئول رسيدگی به پروژه های سرمايه گذاری كرده اند ممنونم.
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 Sydney 2030 
تجربيات جهاني

چشم انداز سیدنِی 2030: سبز، جهانی و ارتباط پذیر

شهر سيدنی1  در برگيرنده ناحيه حكومت محلی2  از ناحيه متروپل سيدنی در 
استراليا است كه شامل مركز تجاری شهر سيدنی و حومه های درونی سيدنی 
می شود. رهبر شهر سيدنی عنوان لرد شهردار3  را داراست. طبق سرشماری سال 
اقتصادی  2010 اين شهر 182226 ساكن داشته و به عنوان قلب فرهنگی و 
و  شهرنشين  باالی  تراكم  با  هايی  زمين  سيدنی  شهر  سيدنی،  متروپل  ناحيه 
كاربری هايی متناسب با سكونت، تجارت، توريسم و جاذبه های فرهنگی دارد. 4

)Vision( سيدنی در سال  انداز  در نوشتار حاضر تالش می شود سند چشم 
2030 به عنوان هدفی برای تالشهای تمامی عوامل موثر در توسعه آن ، مشتمل 
بر برنامه ريزان ، طراحان ،سرمايه گذاران ، شهروندان و نيز ساير گروههای ذی 
نفع و ذی نفوذ در فرآيند توسعه آن مورد بررسی قرار گيرد. طبيعی است كه چشم 
انداز هر شهر،  بايد بازتابی از مزايای رقابتی ، ارزشها و ترجيحات و اولويتهای 
نيز ويژگی های آن در  برداران و كليه گروههای دخيل در توسعه آن و  بهره 
جنبه های مختلف برخاسته از عرصه های كالبدی ، طبيعی و زيست محيطی ، 

اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی و مديريتی باشد. 
چشم انداز سيدنی پايدار 2030، اين شهر را با عناوين سبز، جهانی و ارتباط پذير5  
بيان كرده و در دستيابی به اهداف مذكور، مشاركت مردمی در مباحثات عمومی 
و تبادل نظرات را بدين گونه توصيف كرده است: » پس از يكسال مباحثه و سمع 
نظرات جامعه متنوع ما، وفاقی عام بر سر مسيری برای تبديل سيدنی به شهری 

 *

سبزتر، جهانی تر، و ارتباط پذير پديدار شد«. 
فرآيند تدوين چشم انداز جديد سيدنی برای 20 سال آينده جامع ترين تجربه 
رايزنی را كه تا به حال در شهر رخ داده بود، شكل داد، كه در آن هزاران تن از 
ساكنان، صاحبان كسب و كار، فعالن موسسات هنری، فرهنگی و آموزشی و 

بسياری از سازمان های جمعی شركت كردند. 
اكثريت مردم اينگونه اظهار داشتند كه شهر2030 می بايد هوشمند تر، باز تر 
و مهمانپذيرتر باشد، در زمينه های تجارت محلی و جهانی هوشمند تر بوده و 
ازدحامی كمتر را شاهد باشد.نود و هفت درصد از مردم درخواست انديشيدن چاره 
ای برای گرمايش جهانی كردند. بنابر اين، پايداری  موضوعی غالب در تدوين 
چشم  انداز بود. در حقيقت، يكی از اهداف اصلی چشم انداز، قرار دادن سيدنی 
به عنوان يكی از شهر های سبز پيشرو در زمينه پاسخ به تغييرات اقليمی است. 
اين امر چالش هايی اساسی را بوجود آورده، اما به طور مساوی، فرصت هايی 
جذاب را برای تفكری دوباره درباره نحوه زندگی و كارن فراهم می آورد، چرا كه 

در چند سال و چند دهه ديگر انقالب سبز رخ خواهد داد.« 6 
گروه  همكاری  با  شهر  شورای  انداز،  چشم  اين  تحقق  برای  راستا،  همين  در 
شهرسازان و معماران جان گل7 ، 10 هدف، 5 حركت بزرگ، 10 جهت گيری 
استراتژيک و 10 ايده برای پروژه ها را مطرح نموده اند8.  اين ناحيه كه از مركز 
تجاری شهر و 10 روستا تشكيل شده است، توجه ويژه ای به مركز تجاری شهر 

محمد دانيال خلدی، مهسا رفيعی و نيلوفر عقيلی
دانشجويان شهرسازی،پرديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران

كرده و اينگونه بيان می نمايد كه:« اقتصاد شهر های بزرگ در دنيا چيزی بيش 
از مجموعه ای از برج های اداری در مركز شهر است... »مركز تجاری قديمی 
شهر« به »مركز شهر« تغيير می يابد تا دريابيم اقتصاد پويای شهر به فعاليت 

هايی متنوع در كنار كاربری های خالص تجاری و اداری نياز دارد.« 9
در مجموع، اهداف و استراتژی های اين چشم ا  نداز را می توان در 5 مورد 

خالصه نمود:
در شمال  موجود  فضای  جهانی:  سيدنی  قلب  در  مركز شهر  سازی  باززنده   .1
سنترال استيشن10  كه به عنوان »مركز تجاری شهر«11  شناخته می شود، به 
»مركز شهر«12  تغيير نام يافته، تا متذكر شود اقتصادی پويا نيازمند ساير فعاليت 
ها در كنار فعاليت های تجاری خالص است. فضای كافی جهت استقرار كاربری 
اما در كنار آن كافه ها و رستوران هايی در توسعه  آمده،  های تجاری فراهم 

جديد نياز است. 
2. شبكه سبز زيست پذيری جهت پياده روی و دوچرخه سواری: حدود 50 درصد 
از سفر های درون شهری توسط پياده روی و دوچرخه سواری صورت گرفته، 
نمايد.  می  پشتيبانی  را  پايدار  مسافرتی  الگوهای  اين  متراكم  و محيط شهری 
كريدور های سبز پارك ها را به يكديگر متصل كرده و با خيابان هايی زيست 
پذير يكپارچه می شوند، و راهی جداگانه، ايمن و دلپذير را جهت حركت در شهر 

برای افراده پياده و دوچرخه سواران فراهم می آورد.
، آنطور  3.شبكه حمل و نقل يكپارچه داخلی سيدنی: بخش مركزی سيدنی13 
كه چشم انداز سيدنی پايدار 2030 پيشنهاد می نمايد، به شبكه راه آهن سبک 
شهری و يا مترو ای نياز دارد كه مركز شهر را با روستا های اطراف و همچنين 

روستا های اطراف را با يكديگر متصل می نمايد.
4. قطب های فعاليتی به عنوان مركزی برای جوامع روستا ها و شبكه حمل 
پايدار   سيدنی  انداز  چشم  در  پيشنهادی  فعاليتی  قطب   10 شهری:  نقل  و 
جوامع  برای  كانونی  ای  نقطه  و  بوده  محلی  های  اقتصاد  برای  2030مكانی 
مسكونی، تسهيالت جمعی و خرده فروشی های محلی می باشند. هر يک از 
قطب های شناسايی شده از طريق برنامه ريزی محلی و محرك های توسعه 

اقتصادی تقويت می شوند.
استقرار  پيشنهاد   2030 پايدار  سيدنی  پايدار:  نوسازی  و  تغيير  قابل  توسعه   .5
»مبدل های سبز«14  را برای همه توسعه های جديد و پهنه های قديم دارد. 
اين مبدل های سبز نيروگاه های برقی كوچک با انتشار آالينده هايی در سطوح 
پايين بوده كه همچنين می توانند گرمايش ناحيه محلی، سرمايش، تصفيه آب 
و تبديل پسماند ها به انرژی را پشتيبانی نمايند. در نتيجه، شبكه ای از مبدل 
های سبز به اكثر ساختمان های شهر پشتيبانی خواهند رساند. بدين وسيله نه 
تنها تا حدود زيادی می توان از انتشار گاز های گلخانه ای اجتناب نمود، بلكه 
نياز شهر را خوداتكا می نمايد. تراكم شهر اين پيشنهاد را امكان  انرژی مورد 

پذير می نمايد.
در انتها می توان گفت در آينده در صورت تحقق اين طرح، اقتصاد سيدنی با 
رويكردی جهانی توسط مركز شهری قوی و نواحی متنوع پايدار شده، و تجارت 
هايی با كيفيت و خالق را در خود جای می دهد. زيست پذيری و پايداری برای 

برتری رقابتی اين شهر بنيادين می نمايد.
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كيلومتر   965 حدود  ساالنه  فرد  هر  ميانگين  طور  به  دانمارك  در 
اندازه  اين  به  اروپا  تمام  در  دوچرخه سواري  ميزان  اگر  مي زند.  ركاب 
برسد، انتشار گازهاي گلخانه اي تا بيش از 25 درصد كاهش پيدا مي كند. 
در  اروپا  فدراسيون دوچرخه سواري  توسط  تهيه شده  اساس گزارش  بر 
نقليه اي  وسيله  نوع  چه  جايگزين  دوچرخه   اينكه  به  توجه  با  بروكسل، 
كاهش  درصد   26 تا   12 از  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  ميزان  مي شود، 
اثرات  شامل  احتماال  شده  ارائه  آمار  گاردين،  از  نقل  به  مي كند.  پيدا 
زيست محيطي ساخت و ساز جاده و پاركينگ يا نگهداري و اوراق كردن 

ماشين ها نمي شود.
اروپا به سياستمداران اصرار كرده است  فدراسيون دوچرخه سواري 
كه براي كاهش اين گازها كمتر روي استفاده از تكنولوژي هاي پيچيده، 
مانند ماشين الكتريكي تمركز كرده و به جاي آن از پتانسيل هاي موجود 
اين  در  نويسنده گزارش  كنند.  استفاده  افزايش دوچرخه سواري  جهت 
مورد مي گويد: » پروژه هايي مانند ماشين الكتريكي نياز به سرمايه گذاري 

توسعه  ی دوچرخه سواري و کاهش گازهاي گلخانه اي

شهر  گزارش  به  بشود.  دوچرخه ها  دوستدار  شهر  هلسينكي  است  قرار 
نوشت، مسئول هماهنگي امور مربوط به گنجاندن دوچرخه ها در برنامه سال 
فضاي  اختصاص  به  نياز  دوچرخه سواري  كه  است  معتقد  هلسينكي  جاري 

كمتري نسبت به اتومبيلراني دارد و شهري كه براي جابه جايي دوچرخه سواران 
باز طراحي مي شود چهره انساني تري نسبت به شهرهاي مملو از خودرو خواهد 

داشت. 
شهري،  رويدادهاي  تمام  با  هماهنگ  بايد  دوچرخه سواري  طرح هاي 
نمايشگاه ها و برنامه هاي جنبي باشد كه در اين سال خاص قرار است در شهر 
اتفاق بيفتد. مهمترين برنامه اي كه هلسينكي ميزان آن خواهد بود در تاريخ 
12 ژوئن برگزار خواهد شد. قرار است در اين تاريخ يک مركز دوچرخه در 
محله نارينكاتوري كه در نزديكي يک مجموعه فروشگاهي در مركز شهر قرار 
دارد، افتتاح شود. اين مركز از پاركينگ دوچرخه اي امن و راهنماياني براي 
دوچرخه سوارهاف تعميرگاه دوچرخه و بخش اجاره دوچرخه برخوردار است. 
موضوعيت  با  نمايشگاهي  پاالستي  منطقه السي  در  مركز  اين  نزديكي  در 
دوچرخه و دوچرخه سواري در همان زمان افتتاح خواهد شد. ليناسيلوبرگ مدير 
قرار  برنامه ها  اين  مجموعه  مي گويد:  هلسينكي  دوچرخه سواري  برنامه هاي 
است كه پيش زمينه اي براي گشايش سيستم دوچرخه سواري جديد هلسينكي 
باشد. اين تالش ها مي تواند ساختار و فرهنگ دوچرخه سواري را در هلسينكي 
اين شهر  باعث شود كه مسيرهاي جديد دوچرخه سواري در  و  متحول كند 

افتتاح شود.

اروپا،  در  آلوده كننده هوا  بزرگ  از 10 هزار صنعت  ناشي  آلودگي هواي 
هزينه اي بين 102 تا 169 ميليارد يورو را در سال 2009 ميالدي بر دوش مردم 

و شهرنشينان اين قاره تحميل كرده است.
اين آمار در گزارش جديد آژانس محيط زيست اروپا مطرح شده كه به 
بررسي هزينه هاي بهداشتي و محيط زيستي ناشي از آلودگي هوا در اين منطقه 

از كره زمين پرداخته است.
در اين گزارش آمده است: بيشترين هزينه و خسارت ناشي از آلودگي هوا 
به نيروگاههاي برق و ساير كارخانه هاي بزرگ صنعتي در اروپا مربوط مي شود.

است:  آورده  گزارش  اين  در  اروپا  زيست  محيط  آژانس  رسمي  سايت 
به  وارده  آسيب  تخمين  براي  موجود  ابزارهاي  از  استفاده  با  سياستگذاران 

عظيمي دارند اما اين تنها بخشي از مشكل است. سياستمداران عاشق 
پروژه هاي با ابهت و پروژه هايي كه چهره حمل و نقل را عوض مي كنند، 
هستند. مزيت بزرگ دوچرخه اين است كه به عنوان يک وسيله نقليه 
اين  نيست.«  گازها  انتشار  كاهش  براي  پروژه اي  فقط  و  دارد  وجود 
كار  به  مواد  درصد  با  اروپايي  مدل  سنگين  دوچرخه هاي  از  فدراسيون 

رفته مشخص در انجام تحقيق اش استفاده كرده است.

شهرها و شهرداري هاي جهان

طراحي سامانه حمل و نقل جدید در هلسینكي

اروپا هزینه ی سنگیني برای آلودگي هوا 
مي پردازد

سالمت و محيط زيست ناشي از اين آلودگي ها، عوامل و هزينه هاي پنهان اين 
آلودگي را آشكار كرده اند. همچنين اين سياستگذاران تاكيد دارند كه نمي توان 
از اين منابع پنهان آلوده كننده، چشم پوشيد. همچنين در اين گزارش فهرستي 
از تجهيزات صنعتي خصوصي كه در آلوده كردن بيشتر هواي اين قاره نقش 

دارند ذكر شده است.

تولد شهرهاي پایدار جهان

ایجاد شهر هوشمند در اسپانیا 

هماهنگي اجتماعي قديمي را براي پاكسازي شهرهاي خود توسط شهروندان و 
اشتغالزايي به كار گرفت و اجتماعات عظيم شهروندان داوطلب براي كمک به 

پاكسازي شهر در ناپل ايجاد شد. 

و  محلي  دولتهاي  توسط  كه  دارند  وجود  جهان  سراسر  در  زيادي  شهرهاي 
مسئوليت پذير اداره مي شوند. مديران شهرهاي پايدار به فضاي سبز، دوچرخه سواري 
و سيستم هاي حمل و نقل دوستدار محيط زيست توجه مي كنند. 5 شهر جديد كه 
مديريت آينده نگرانه و توجه فعاالن اجتماعي آنها به موضوع پايداري است به 

ترتيب از شهرهاي موفق آينده هستند.
آكرا در كشور غنا، بلگراد در صربستان، آداليد در استراليا، برازيليا پايتخت برزيل و 

ناپل در ايتاليا در زمره شهرهاي پايدار در سال 2012 مطرح شدند.
شهر  اين  است.  پايدار  توسعه  و  اقتصادي  رشد  در  توازن  ايجاد  دنبال  به  آكرا 
جذاب ترين شهر فعال در زمينه پايداري در ميان شهرهاي آفريقايي است كه با به 
كار گرفتن فناوري هاي نوين ارتباطي و اجراي راهكارهاي جديد اقتصادي در قله 
مراكز اقتصادي آفريقا به عنوان شهر سبز ثبت شد. آداليد در استراليا نيز تبديل به 
بستر ساختمان سازي سبز و انرژي پاك شده است. توجه جدي اين شهر به حمل 
و نقل پاك است. در بلگراد نيز فعاالن اجتماعي به دنبال تالش براي پيدا كردن 
روش هايي براي كنترل زباله و ملزم كردن دولت به پيگيري روش هاي كشاورزي 
پايدار هستند. برازيليا ولي در كشورهاي التين در حال تبديل شدن به جايي بهتر 
براي زندگي است. ناپل در كشور ايتاليا نيز ابزارهاي رسانه اي جديد و سيستم هاي 

در آخرين روزهاي سال 2010 ميالدي اعضاي شركت كننده در نشست دوربان، 
تصميماتي براي تشويق كشورهاي مختلف به جدي تر گرفتن فعاليت ها براي 
مقابله با تغييرات آب و هوايي اتخاذ كردند. از آن تاريخ به بعد بسياري از شهرهاي 
جهان برنامه هايي براي اقدام مناسب در اين زمينه با مشاركت يكديگر به اجرا 
گذاشتند. اكنون كارشناسان محيط زيست با بررسي در ميان شهرهاي سراسر 
جهان كه براي پايدار شدن تالش مي كنند فهرستي از 10 شهر پيشرو منتشر 

كرده اند.
بارسلون به عنوان سومين شهر در اين فهرست توانست از صدها شهر فعال ديگر 
در سراسر جهان پيشي بگيرد. بارسلون در طرحي مبتكرانه از سال 2000 تاكنون 
قوانيني را در زمينه استفاده از انرژي هاي نو اجرايي كرد. آخرين تغييرات در شهر 
سنت كوگات كه با فاصله 20 دقيقه از مركز بارسلون قرار دارد انجام شد؛ مردم به 

راحتي و در مقياس باال از خودروهاي برقي استفاده مي كنند.
سطل هاي زباله به سنسورهاي ارزان قيمت مجهز شده اند تا بتوانند نوع زباله ها را 
تشخيص بدهند و بازيافت زباله راحتتر شود. روش هاي آبياري فضاهاي سبز مانع 
از هدر رفتن آب شهر مي شوند و حتي سيستم روشنايي خيابان ها هم به صورت 
خودكار بر اساس حركت عابران و خودروها تنظيم مي شود تا بازدهي انرژي بيشتر 

باشد.
چنين فناوري اي به مردم اين شهر و مسئوالن آن اجازه مي دهد تا در هزينه ها 
صرفه جويي كرده و از محيط زيست خود بهتر محافظت كنند و به صورت بالقوه 

يک شهر هوشمند داشته باشند.

www.hamshahrionline.ir :برگرفته از
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1- مقدمه:
در اين نوشتار نخست مروری مختصر بر مشاركت عمومی- خصوصی با تأكيد بر روش ساخت، بهره برداری و انتقال خواهيم داشت و در ادامه برای 
تشريح بهتر نحوه ی ارزيابی يک طرح BOT و تعيين پارامترهای قراردادی آن، يک مطالعه موردی از يک پروژه BOLT كه در شهرداری منطقه يک 

شهر تهران انجام گرفته است، مورد بررسی اجمالی قرار می گيرد.

2. مشاركت عمومي- خصوصي
مفهوم سرمايه گذاري مشاركتي بخش هاي خصوصي و عمومي، كه اختصاراً به آن PPP  گفته مي شود، به پروژه هاي سرمايه گذاري اطالق ميگردد كه 
در آن ها، يكي از زير مجموعههاي دولت مركزي )و يا دولت محلي( با مشاركت يک يا چند شركت خصوصي، تأمين مالي و ساخت و بهرهبرداري پروژه 
را بر عهده ميگيرد و درآمدهاي ناشي از راه اندازي پروژه هم به نسبت سهم مشاركت هر يک از شركا بين آن ها تقسيم مي شود. واژه هاي ديگري هم كه 
براي اين نوع فعاليت ها استفاده مي شود عبارتند از مشاركت بخش خصوصي )PSP(  و خصوصي سازي. هر چند كه اين عبارات غالبًا به جاي يكديگر 
استفاده مي شوند ولي بايد توجه كرد كه تفاوت هايي با هم دارند. در واقع، مشاركت عمومي خصوصي )PPP( چارچوبي است كه با استفاده از بخش 

خصوصي، ساختاري براي ايفاي مطمئن نقش دولت در عمل به تعهدات اجتماعي خود و سرمايه گذاري هاي عمومي ايجاد مي كند.
2-1. انواع روش هاي مشاركت  عمومي- خصوصي

انواع اصلي قراردادهاي PPP به صورت زير هستند:
•  قراردادهاي خدماتي
•  قراردادهاي مديريتي

BOT مروری بر مشارکت عمومی- خصوصی و پروژه های

)مطالعه موردی یک پروژه شهرداری منطقه 1 تهران(

• قراردادهاي اجاره اي
• ساخت - بهره برداري - انتقال  )BOT( و انواع مشابه

• اعطاي امتياز 
• سرمايه گذاري مشترك 

2-2. مزاياي استفاده از مشاركت  عمومي- خصوصي
امروزه شاهد هستيم كه شهرداري ها و دولت هاي محلي در بسياري از 
شهرهاي دنيا )اعم از شهرهاي واقع در كشورهاي توسعه يافته و يا در 
افزوني از گسترش سرمايه گذاري شراكتي  حال توسعه(، به صورت روز 
و  رونق  دليل  طبيعتًا  مي كنند.  استقبال  و خصوصي  عمومي  بخش هاي 
افزايش روز افزون استفاده از سرمايه گذاري با مشاركت بخش خصوصي، 
به  روز  مديران شهري،  و هم  اقتصادي  پژوهشگران  كه هم  است  اين 
مذكور  سرمايه گذاريهاي  از  حاصل  مثبت  تبعات  و  مزايا  به  بيشتر  روز 
پي ميبرند. برخي از مهم ترين و برجستهترين مزاياي سرمايه گذاري در 

چارچوب PPP عبارت است از: 
تقاضاي  با  دولت ها   : 2-2-1. جذب سرمايه بخش خصوصي 
روزافزون شهرنشيني، نوسازي زيرساخت هاي فرسوده، ايجاد و گسترش 
ارايه  خدمات  به  دستيابي  هدف  و  افزايش  حال  در  جمعيت  به  خدمات 
نظر  در  با  به چالش كشيده مي شوند.  پيشين،  ارايه شده  كمتر  يا  نشده 
گرفتن ظرفيت محدود مالي دولت يا بخش عمومي، اين مسايل دولت ها 
را به جذب سرمايه بخش خصوصي راغب مي كند. با ساختارهي صحيح، 
مشاركت عمومي-خصوصي مي تواند منابع سرمايه گذاران در جستجوي 
فرصت محلي، ملي يا بين المللي را جذب سرمايه گذاري در زيرساخت هاي 

عمومي نمايد.
2-2-2. كمك به كاهش معضل كسري بودجه شهرداري ها 
جذب  گسترش  عوامل  مهم ترين  از  يكي  محلي:  دولت هاي  و 
و  شهرداري ها  توسط  خصوصي  بخش  با  مشاركتي  سرمايه گذاري 
دولت هاي محلي، تالش براي غلبه بر معضل كسري بودجه بوده است. 
و  دولت هاي محلي  بودجه  كه معضل كسري  ميتوان گفت  در مجموع 
شهرداري ها در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه، نقش بسيار پررنگتري 
در گسترش استفاده از PPP در پروژههاي مختلف شهري داشته است.

2-2-3. كاهش متوسط هزينه مربوط به ساخت، نگهداري 
و تعميرات پروژههاي عمراني: اكثريت قريب به اتفاق پروژههاي 
عمومي  بخش هاي  مشاركتي  سرمايه گذاري  صورت  به  كه  عمراني 
به  نسبت  كمتري  متوسط  هزينه  داراي  شدهاند  انجام  در  خصوصي  و 
بخش  مشاركت  )بدون  سنتي  به صورت  كه  بودند  مشابهي  پروژههاي 

خصوصي( انجام شدهاند.
پروژههاي  اتمام  متوسط  زمان  مدت  كاهش   .4-2-2
اجرا  خصوصي  و  عمومي  بخش  شراكت  با  كه  پروژههايي  عمراني: 
از  كمتر  درصد   33 متوسط  طور  به  ساختشان  زمان  مدت  شدهاند، 
پروژه هاي مشابهي بوده است كه با روش مناقصهاي )مشاركت بخش 

خصوصي صرفًا در ساخت پروژه( انجام شده اند.
انواع  و  انتقال  بهره برداري-  ساخت-  قراردادهای   .3

مشابه
اعطاي  قراردادهاي  از  خاصي  نوع  آن،  مشابه  انواع  و   BOT قرارداد 
امتياز هستند كه در آن يک شركت خصوصي يا يک كنسرسيوم، يک 
پروژه زيرساختي جديد يا بخش بزرگي از آن را با توجه به استانداردهاي 
عملكردي تنظيم شده توسط دولت، تأمين مالي و توسعه مي دهد. اين 
روش به عنوان مشاركت مالي بخش خصوصي در پروژه هاي زيربنايي در 
دو دهه اخير در سطح جهان مطرح شده است. در اين روش تأمين كننده 

مالي كه حامي مالي ناميده مي شود، سرمايه گذاري و تأمين مالي پروژه 
را بر عهده مي گيرد و غالبًا سهم بااليي از تأمين مالي شركت پروژه از 
طريق وام مي باشد. حاميان مالي پس از انعقاد قرارداد با دولت، شركت 

پروژه را تشكيل مي دهند. 
3.1. شركت پروژه

و  BOT مي باشد. حقوق  امتياز طرح  پروژه، صاحب  شركت خصوصي 
تعهدات وي در موافقت نامة امتياز و يا موافقت نامة پروژه، با دولت ميزبان 
 ،BOT طرح  اجراي  فرآيند  ابتداي  در  است.  شده  مشخص  و  تعيين 
كنسرسيومي از مؤسسين بخش خصوصي قبل  از تأسيس شركت پروژه 
را  امكان سنجي  بررسي و مطالعات  را  مناقصه  اسناد  تا  تشكيل مي شود 
يا مؤسسين منتخب، معمواًل  نمايد. مؤسس  آماده و در مناقصه شركت 
يک شركت را، تحت عنوان »شركت پروژه« تأسيس مي نمايند. شركت 
پروژه با سرمايه مؤسسين )حاميان مالي( تشكيل مي شود. شركت پروژه 
وسيله اي است براي اخذ سرمايه و وام جهت تأمين مالي پروژه، افزون 
بر ميزان سرمايه مؤسسين. همچنين شركت پروژه قراردادهاي الزم را 
شركت  و  تجهيزات  كنندگان  تأمين  احداث،  پيمانكار  ميزبان،  دولت  با 

بهره بردار منعقد مي نمايد.
3.2. موافقت نامۀ پروژه

امتياز  خوانده  از كشورها موافقت نامة  موافقت نامة پروژه )كه در بعضي 
مي شود( در قلب تمام طرح هاي BOT قرار دارد. اين موافقت نامه حقوق 
بهره برداري  و  اجراء  براي  را  ميزبان  دولت  و  پروژه  شركت  تعهدات  و 
طرح تعيين و مشخص مي نمايد و به مؤسسين پروژه حق و تعهد تأمين 
مالي، احداث و بهره برداري طرح را در دورة معين مي دهد. ريسک هاي 
تقسيم  دولت  و  خصوصي  مؤسسين  بين  مقدماتي  صورت  به  را  پروژه 
مي نمايد. شركت پروژه، پس از پايان دوره بهره برداري، تأسيسات پروژه 
را بدون هزينه اضافه به دولت يا بخش عمومي بر مي گرداند. لذا ريسک 
به شركت پروژه منتقل مي شود.  پروژه در طول مدت به صورت يكجا 
و  بود  خواهد  سيستم  مالک  عمومي  بخش   ،BOT قرارداد  پايان  در 
مي تواند انتخاب كند كه مسئوليت بهره برداري را خود بر عهده گيرد، به 
توسعه دهنده سيستم واگذار كند يا قرارداد جديدي را با شريک جديدي 

منقعد نمايد.
BOT انواع قراردادهای  .3.3

بسته به شرايط اجتماعی و اقتصادی هر طرح و قوانين موجود هر كشور، 
قرارداد BOT می تواند انواع مختلفی به صورت زير داشته باشد:

)DBFO( طراحی، ساخت، تأمين مالی و بهره برداری •
)BOLT( طراحی، ساخت، اجاره و انتقال •

)BOOT( طراحی، مالكيت، بهره برداری و انتقال •
)BOO( طراحی، مالكيت، بهره برداری •
)BTO( ساخت- انتقال- بهره برداري •

)BLT( ساخت، اجاره، انتقال •
)DBOM( طراحي، ساخت، بهره برداري، نگهداري •

شناسايي و مديريت ريسك  .3.4
براي موفقيت هر پروژة BOT، تعيين، تخصيص و مديريت ريسک پروژه 
جهت  ارزي  نوسانات  ريسک  و  تورم  مورد  دو  به  دارد.  حياتي  اهميت 
تشريح بيشتر موضوع اشاره مي شود. وام دهندگان و سرمايه گذاران معمواًل 
روي بعضي از مكانيسم ها براي پوشش خود در مقابل ريسک تورم اصرار 
مي ورزند. فرمول تعديل به منظور لحاظ نمودن افزايش هزينه ها به دليل 
تورم به كار مي رود. از طرفي بخش عمده اي از منابع مالي چه وام و چه 

طرح و شهر
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ارز  با  دريافت  و  پرداخت  و  است  تأمين شده  از كشور  خارج  از  سرمايه 
اوليه  از تجهيزات و تاسيسات  انجام مي شود. همچنين بسياري  خارجي 
پروژه بايستي از خارج از كشور تهيه گردد. اين موارد شركت پروژه را با 

ريسک نوسان نرخ ارز موجه مي كند.
 BOT 3-5. مراحل يک پروژة

دراين بخش مراحل اجراي يک پروژة BOT شامل موارد زير به اختصار 
مورد بحث قرار مي گيرد.

تعريف پروژه؛ آمادگي دولت جهت برگزاري مناقصه؛ آمادگي مؤسسين 
براي شركت درمناقصه؛ انتخاب؛ سازماندهي پروژه؛ اجراء؛ بهره برداري، ؛

واگذاري.
هر مرحله، شامل تهية  يک سري مستندات قراردادي است كه مجموعًا 

بستة مستندات قراردادي پروژه را تشكيل مي دهند.
BOT 4. مطالعه موردي يك قرارداد

4-1. معرفي پروژه
خيابان  ابتداي  در  مربع  متر   62000 حدود  مساحتي  با  نياوران  بوستان 
شهيد باهنر)نياوران( ودر قسمت شرقي خيابان پاسداران واقع شده است. 
هاي  پتانسيل  داراي  منطقه  در  مكاني  موقعيت  به   توجه  با  پارك  اين 

باالي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مي باشد. 
بوستان نياوران داراي موقعيت مناسبي از نظر شهروندان بعنوان استفاده 
كنندگان و از نظر سرمايه گذاران بعنوان موقعيت سرمايه گذاري مي باشد. 
بوستان  اماكن  بازسازي  همچنين  و  مردم  به  خدمت رساني  راستاي  در 
استاندارد  سطح  در  و  مدرن  شهربازي  كه  شد  گرفته  تصميم  نياوران، 
جهاني در پارك نياوران ساخته شود تا خدمات مناسبي را به شهروندان 
ارائه كند. با توجه به شرايط فوق تصميم بر اين شد كه طرح به صورت 

يک پروژه ي BOLT با مشاركت بخش خصوصي انجام شود. 
4-2. ويژگي هاي كلي طرح

ويژگي هاي كلي طرح شهربازي نياوران به شرح جدول زير است:
مكان اجراي طرح: بوستان نياوران

موضوع طرح: احداث شهربازي سرپوشيده پارک نياوران
آورده شهرداري: زمين شهر بازي در بوستان نياوران جمعا به 

مساحت 2000 متر مربع
آورده سرمايه گذار: طراحي، ساخت و بهره برداري شهر بازي 

سرپوشيده بوستان نياوران
مالك زمين و ساختمان: شهرداري

BOLT نوع مشاركت: از طريق قرارداد
بر اساس اين طرح حق امتياز بهره برداري از فضاي واگذار شده از طرف 
آن  قبال  در  و  مي شود  اعطا  آريانا  عمران  كريت  شركت  به  شهرداري 
سرمايه گذار متعهد به انجام هزينه هاي طراحي، تجهيز و بهره برداري و 

نيز پرداخت اجاره  به شهرداري مي باشد.

بوستان نياوران
4-3. هزينه هاي سرمايه اي طرح

هزينه هاي سرمايه اي يا به عبارت ديگر هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه 
براي بخش عمومي )شهرداري( و بخش خصوصي به قرار زير است:

هزينه هاي سرمايه  اي بخش عمومي )شهرداري(

قيمت)ميليون ريال(شرح
عوارض و مجوزهاي 

21,365شهرداري

21,365جمع

است  شهربازي  تجاري سازي  مجوزهاي  و  عوارض  شهرداري  آورده 
واقع شهرداري  در  مي باشد.  برابر  21,365,000,000ريال  آن  مبلغ  كه 
فعاليت  سال هاي  طي  شهربازي  از  حاصل  درآمدهاي  از  را  مبلغ  اين 

سرمايه گذار، دريافت مي كند. 
آورده بخش خصوصي شامل كليه هزينه هاي انجام شده جهت ساخت و  

تجهيز شهربازي مي باشد كه به تفكيک در جدول زير آمده است:

جمع كل هزينه هاي سرمايه اي

قيمت)ميليون ريال(شرح
56,572هزينه ساخت و دكوراسيون

120,199تجهيزات

3,360مجوز آب، برق، گاز

1,776هزينه مشاور سرمايه گذاري

181,907جمع

مبلغ باال بعنوان آورده بخش خصوصي استفاده مي شود.

4-4. ساختار مالي طرح
از  عبارتند  سهام  صاحبان  نياوران،  بازي  شهر  طرح  مالي  ساختار  در 
اينكه شهرداري يک  شهرداري و سرمايه گذار بخش خصوصي. نظر به 
 ،BOT نوع  سرمايه گذاري  طرح هاي  در  است،  عمومي  بخش  نهاد 
مطلوبيت جنبه هاي خدمات شهري طرح ها بسيار بيشتر از سود حاصل از 
پروژه بوده و اهميت بيشتري دارد. لذا در اين طرح نرخ تنزيل شهرداري 
را 3% باالتر از مقدار تورم در نظر گرفته ايم. معيار نرخ تورم ميانگين تورم 
10 ساله ي اخير بانک مركزي، با تقريب 15% در نظر گرفته مي شود. از 
طرفي با توجه به نوع طرح و مقدار تورم، نرخ تنزيل سرمايه گذار بخش 
خصوصي را 30% در نظر گرفته ايم كه با توجه به ريسكي كه سرمايه گذار 

مي پذيرد، مقدار معقولي است.
4-5. هزينه ها و درآمدهاي عملياتي طرح

اوليه،  مواد  كاركنان،  دستمزد  و  عملياتي طرح شامل حقوق  هزينه هاي 
انرژي، تعمير و نگه داري و همچنين هزينه تبليغات مي باشد كه در جدول 

زير به تفكيک آمده است:

جمع هزينه هاي عملياتي )ساالنه- به ميليون ريال(

مبلغسمت
10,548حقوق و دستمزد

9,600انرژي

5,304مواد اوليه

3,606هزينه تعمير و نگه داري

3,000هزينه تبليغات ساليانه

45,048جمع

الزم به ذكر است كه تمامي هزينه هاي عملياتي مندرج در جداول باال 
تقريبا معادل نرخ تورم يعني نرخ 15% رشد مي كنند. 

درآمدهاي عملياتي نيز طبق جدول زير مي باشد. الزم به ذكر است كه 
اين جدول با فرض وضعيتي است كه شهربازي به ظرفيت 100%  فروش 
با  فعاليت شهربازي،  اوليه  در سال هاي  است  بديهي  است.  رسيده  خود 

توجه به ناشناخته بودن آن، مشتري كمتري جذب آن شده و لذا فروش 
پايين تري خواهد داشت. بر اين اساس فرض شده است كه شهربازي 2 
سال زمان نياز دارد تا به ظرفيت صد در صد فروش خود برسد و در سال 
اول با 50% ظرفيت خود فعاليت مي كند. قيمت هاي استفاده شده در اين 
جدول در زمان حال بوده و در سال هاي آتي با توجه به نرخ تورم %15 

افزايش داده مي شود.
در آمد هاي عملياتي از چهار بخش كلي حق ورود )وروديه(، رستوران، 

بوفه و دستگاه ها به دست مي آيد. 
در درآمد هاي حاصل از دستگاهها با توجه به نوع مخاطب و مطالعه رقباي 

صنعت دو دسته دانش آموزي و عادي روزانه در نظر گرفته شده است. 
براي بدست آوردن تعداد مشتري، ابتدا با بررسي رقبا، عدد ورودي 500 
نفره عادي و 1600 نفري اردوهاي دانش آموزي را برآورد كرديم. سپس 
براي كل مشتريان در نظر گرفته ايم كه 60% از بوفه، 40% از رستوران 
و نيز 75%  اشخاص ورودي عادي از تجهيزات استفاده كنند. همچنين 

روزهاي فعاليت شهربازي در سال 335 روز در نظر گرفته شده است. 
بر اساس درآمدها و هزينه هاي پيش بيني شده مي توان صورت سود و 
زيان پروژه در سال اول و مطابق با آن سال هاي آتي را بدست آورد و سپس 
 )FCFF(با توجه به صورت ود و زيان پيش بيني شده، جريانات نقدي
بايد توجه كرد كه اجاره  در صورت سود و  حاصل را محاسبه كرد.البته 
زيان در نظر گرفته نشده است و در ادامه بحث تعيين مي گردد.  اساس 
بازگشت هزينه هاي سرمايه اي و همچنين سود حاصل از پروژه از طريق 
با  جريانات نقدي پويا كه همان جريانات نقدي حاصله پروژه است كه 

توجه به نرخ مورد انتظار از سرمايه گذاري تنزيل شده است. 
در  مختلف  بخش هاي  براي  پروژه  نتايج  برآورد   .6-4

نرخ هاي مختلف اجاره
است.  مانده  باقي  مالي  مدل  در  متغير  دو  فوق  مفروضات  به  توجه  با 
متغير اول اجاره سال اول و متغير دوم سال هاي واگذاري طرح به بخش 
خصوصي است. نرخ هاي اجاره همه براي سال اول مي باشند و مبالغ اجاره 
تعيين  براي  متورم مي شوند.  نرخ  %15  با  آتي، ساالنه  براي سال هاي 
نرخ اجاره و مدت زمان بهينه واگذاري طرح، از دو ديدگاه سرمايه گذار و 

شهرداري به اين موضوع پرداخته مي شود. 
4-7. ديدگاه بخش خصوصي: 

در  و  نموده  بررسي  را  واگذاري  مختلف  سال هاي  تعداد  بخش  اين  در 
آن سطح هاي مختلف اجاره را در نظر گرفته ايم تا به حداقل نرخ بازده 
ابتدا براي بدست آوردن بازه ي منطقي  انتظار سرمايه گذار برسيم.  مورد 
براي شروع سال ها، اجاره را برابر صفر قرار مي دهيم تا در كمترين حالت 
اجاره، حداقل تعداد سالي را كه پروژه بايستي به سرمايه گذار جهت جبران 
هزينه هاي انجام شده و حصول سود منطقي، واگذار شود بدست آوريم. 

در آمد روزانه )ميليون ريال(مبلغ )ريال(تعداد مشتري روزانه
50020,00010حق ورود

1,26025,00032بوفه

20080,00016رستوران

شهربازي
1,60080,000128دانش آموزي

375250,00094عادي
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ساليانه اي  تنزيل شده ي  نقدي   جريانات  تعداد  تعداد سال،  اين حداقل 
اينكه  به  توجه  با  مي كند.  صفر  را  پروژه  خالص  فعلي  ارزش  كه  است 
تمامي درآمد ها و هزينه ها قبال تعيي شده اند، از سود حاصل از عمليات 
با  سپس  مي شود.   كسر  و  محاسبه  ماليات  شده،   كسر  اجاره  پروژ، 
توجه به فرمول محاسبه جريانات نقدي، استهالكات به آن اضافه شده 
كسر  آن  از  گردش  در  سرمايه  در  تغييرات  و  سرمايه اي  هزينه هاي  و 
مي گردد.  بر اساس جريانات نقدي تنزيل شده، در سطح اجاره ي صفر اين 
طرح بايستي حداقل 10 سال و 11 ماه به بخش خصوصي واگذار شود. 
بنابراين حداقل سال هاي واگذاري طرح را از 11 سال شروع مي نماييم. در 
هر تعداد سال واگذاري بيشترين مبلغ اجاره را براي سال اول كه به لحاظ 
اقتصادي براي سرمايه گذار امكان پذير است بدست مي آوريم. حداكثر از 
صفر كردن ارزش فعلي خالص پروژه با اضافه كردن اجاره و در نتيجه كم 

شدن جريانات نقدي آتي پروژه مي باشد. 
براي  اول(  )سال  پايه  اجاره ي  مبلغ  توضيحات فوق حداكثر  به  توجه  با 

سالهاي مختلف به صورت جدول زير بدست مي آيد:

به  طرح  واگذاري  مختلف  سال هاي  ازاي  به  اول  سال  اجاره ي  حداكثر 
بخش خصوصي

1112131415تعداد سال واگذاري

4412,1853,6174,8075,803حداكثر اجاره ي سال اول

اعداد اجاره به ميليون ريال و ساليانه مي باشند

مفهوم اعداد فوق اين است كه طرح در اجاره هاي باالتر از قيمت هاي 
اقتصادي  صرفه  و  نيست  آور  سود  سرمايه گذار  براي  جدول  در  مندرج 
ندارد. بنابراين در اين طرح نمي توان مبلغ اجاره را در هر سال باالتر از 

مقدار جدول فوق اخذ كرد. 
با توجه به اعداد بدست آمده در جدول فوق، نمودار حداكثر اجاره را در 
مقابل تعداد سال واگذاري در شكل زير ترسيم كرده ايم. مالحظه مي شود 
كه هر چه تعداد سال هاي واگذاري افزايش مي  يابد، حداكثر نرخ اجاره ي 

مورد قبول سرمايه گذار نيز افزايش مي يابد. 
 همانطور كه در شكل زير مشاهده مي شود، مبالغ كمتر از منحني نمودار 
براي بخش خصوصي قابل قبول و باالتر از  آن غير قابل قبول يا بدون 

توجيه اقتصادي مي باشند. همچنين حداقل تعداد سال براي رسيدن به 
سوددهي مورد انتظار سرمايه گذار با فرض اجاره ي صفر، بعد از عدد 10 

)10 سال و 11 ماه( اتفاق مي افتد.
4-8. ديدگاه بخش عمومي )شهرداري(

و  اجاره  نرخ هاي  براي  شهرداري،  ديدگاه  از  را  طرح  بخش  اين  در 
سال هاي مختلف واگذاري، مورد بررسي قرار مي دهيم. منافع شهرداري 
كه  كرده ايم  فرض  مي شود.  تأمين  خصوصي  بخش  از  اجاره  طريق  از 
بنا استفاده كند. به عبارت  اين  از  شهرداري به مدت 30 سال مي تواند 
ديگر عمر مفيد بنا 30 سال بوده و شهرداري در طول اين سال ها، آن 
را به بخش خصوصي اجاره مي دهد. اين دوره 30 ساله نيز به چند دوره 
 BOT متفاوت تفكيک مي شود. دوره ي اول، دوره اي است كه قرارداد
در آن جاري بوده و اجاره ي مأخوذه از بخش خصوصي مطابق با مفاد اين 
قرارداد مي باشد. بديهي است كه شهرداري پس از اتمام اين دوره، طرح 
را به بهره بردار بخش خصوصي، مطابق با قيمت روز بازار، اجاره مي دهد. 
قيمت بازاري اجاره را برابر 19,500 ميليون ريال ساالنه در نظر گرفته ايم. 
كه نصف سود حاصل از فعاليت سال اول مي باشد. بايد توجه كرد كه اين 
قيمت نيز متناسب با نرخ تورم براي سال هاي بعد افزايش مي يابد. حال 
را كه  قبول شهرداري  قابل  اجاره ي  اين مفروضات، حداقل  به  توجه  با 
در آن ارزش فعلي خالص طرح )NPV( بزرگتر يا مساوي صفر است، 

بدست مي آوريم.
با توجه به اينكه اين اجاره ها نسبت به آورده شهرداري بسيار بيشتر است، 
در نتيجه حداقل اجاره تا سطح پانزده سال صفر بدست مي ايد. به عبارت 
ديگر شهرداري مي تواند تا 15 سال طرح را به صورت BOT اجرا كرده 
و هيچ اجاره اي دريافت نكند. به دليل بزرگ بودن حجم اجاره بازار پس 
از دوره واگذاري نسبت به آورده شهرداري، اين سطح صفر قابل قبول و 

توجيه پذير خواهد بود.
ديد بخش  از  اجاره  باشد؛   يازده سال  قرارداد  اگر مدت  مثال  نتيجه  در 
خصوصي بايد حداكثر با پايه ساالنه 441 ميليون ريال باشد. از طرفي از 
ديد بخش عمومي )شهرداري( حداقل اجاره ساليانه صفر مي باشد.  پس 
ناحيه موجه در اين تعداد سال، بين چهارصد و چهل و يک ميليون ريال 
و صفر مي باشد؛ چرا كه حداقل و حداكثر اجاره در اين ناحيه همپوشاني 
دارند. اين همپوشاني  و در نتيجه بازه ي اجاره ي مورد قبول طرفين، در 

شكل زير نشان داده شده است:
 براي نشان دادن دقيق اعداد اجاره، در جدول صفحه بعد بازه هاي نشان 

داده شده در نمودار آورده شده است:

براي پيشنهاد دادن اجاره با توجه به اين بازه ي قابل قبول مي توان اجاره 
بها را براي بخش خصوصي و شهرداري تعيين كرد. در اين بازه ي قابل 
قبول، به ازاي تمامي نقاط موجود، هيچ يک از طرفين ضرر نمي كنند. 
ريسک  پوشش  و همچنين  تخمين  از خطاي  براي جلوگيري  همچنين 
مورد  ناحيه  به سمت وسط  امكان  تا حد  بايد  و سرمايه گذار،  شهرداري 
قبول حركت كنيم تا هيچ يک از طرفين با توجه به نوسانات و ريسک هاي 

مختلف متضرر نشوند.
از سطح  نقطه  باال مي توان هر  نمودار  و  آمده  بدست  اعداد  به  توجه  با 
موجه را انتخاب كرد، البته اين نقاط داراي نتايجي مختلفي براي بخش 

خصوصي و شهرداري خواهد داشت.
منطقي ترين  و  بهترين  مختلف،  نقاط  بين  از  بهينه  پيشنهاد  ارايه  براي 
روش استفاده از ميانگين ساده بين اجاره هاي حداقل و حداكثر مي باشد. 
به  را  آن  و  محاسبه  را  بحراني  نقاط  ساده  ميانگين  سال،  هر  در  يعني 
عنوان گزينه مطرح مي كنيم. محاسبه ميانگين ساده طبق تقسيم مساوي 
بازه ي قابل قبول مي باشد. در اين صورت سودهاي  سودهاي موجود در 
حاصله از تفاوت بين اجاره ي حداكثرز و حداقل به طور مساوي تقسيم 
بهينه  نقطه  انتخاب  براي  نيز مي توان  البته راهكارهي ديگري  مي شود. 
ارايه كرد. از جمله ي آنها مي توان به تقسيم سود مازاد به نسبت ارزش 
زماني پول, و يا بر اساس برابر كردن ارزش فعلي خالص يا نرخ  بازده 

داخلي اشاره كرد.
در اين مقاله از روش ميانگين ساده استفاده مي كنيم. براي اين منظور 
تعداد  در  پرداختي  اجاره  حداكثر  و  حداقل  ساده  ميانگين  زير  در جدول 
را  آمده است كه مي توان آن  نمايش در  به  سال هاي متفاوت واگذاري 

مبناي پيشنهاد اجاره در نظر گرفت:
اجاره ي پيشنهادي بر حسب ميانگين ساده بازه ي مورد قبول طرفين

1112131415تعداد سال واگذاري

2211,0931,8092,4042,902حداكثر اجاره ي سال اول

اعداد اجاره به ميليون ريال و ساليانه مي باشند

با توجه به اين اعداد و جدول فوق و نمودارهاي قبلي؛ نمودار زير بدست 
نشان  قرارداد  براي طرفين  را  بهينه  اجاره ي  مقادير  پيشنهاد  كه  مي آيد 
نمايش داده  با رنگ سبز  پيشنهادي  اجاره هاي  نمودار،  اين  مي دهد. در 

شده است.
 

با توجه به اينكه نقاط مختلف 
براي  پيشنهادي  خط  رو 
است،  السويه  علي  طرفين 
بخش  ترجيحات  از  مي توان 
براي  شهرداري  و  خصوصي 
ميزان  و  سال  تعداد  تعيين 
براي  كرد.  استفاده  اجاره 
تخمين  خطاي  از  جلوگيري 
ريسک  پوشش  همچنين  و 
بايد  سرمايه گذار،  و  شهرداري 
وسط  سمت  به  امكان  حد  تا 
ناحيه مورد قبول حركت كنيم 
تا هيچ يک از طرفين با توجه 
نوسانات و ريسک  تخمين  به 

قابل قبول مي باشد،  اينكه سطح 11 سال  با وجود  متضرر نشوند. پس 
پيشنهاد اجاره اقتصادي بر روي سيزده سال بسته مي شود. 

5. پيشنهاد نحوه مشاركت بهينه براي شهرداري
از  بهره برداري  امتياز  اعطاي  صورت  به  مشاركت  نحوه ي  پيشنهاد 
شركت  به  شهرداري  طرف  از   ،BOLT روش  به  نياوران  شهربازي 
كريت عمران آريانا مي باشد، مبني بر اينكه تمامي هزينه هاي تجهيز و 
بهره برداري از شهربازي به عهده سرمايه گذار بوده و در قبال حق امتياز 

اعطايي، اجاره مقرر شده به شهرداري پرداخت مي گردد
.با توجه به مطالب پيشين، پيشنهاد قرارداد BOLT به صورت واگذاري 

به مدت 13 سال با اجاره ي سال اول 1,809 ميليون ريال مي باشد.
برابر 1,809  اول  پيشنهادي سيزده ساله و سال  اجاره  به  با توجه  حال 

ميليون ريال، شاخص هاي ارزيابي طرح به صورت جدول زير مي باشد:
شاخص هاي ارزيابي طرح از ديدگاه بخش هاي عمومي و خصوصي

1112131415طول سال
حداكثرحداقلحداكثرحداقلحداكثرحداقلحداكثرحداقلحداكثرحداقلبازه

044102,18503,61704,80705,803مبلغ اجاره

بخش خصوصيشهرداريشاخص
نرخ بازده داخلي پروژه 

)IRR(%30,06%31,07

ارزش فعلي خالص 
)NPV(102,2327,389

دوره واگ ذاري طرح به 
13بخش خصوصي
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آموزش

نگاهی به مطالعات »ارزیابی تأثیرات اجتماعی« 
پروژه های شهری

1( مقدمه
توسعه ی  طرح های  نظير  متعددی  توسعه ای  فعاليت های  و  اقدامات  ساالنه 
شهری، پروژه های عمرانی و زيرساختی مانند بزرگراه ها، پارك ها، مسيرها ی 
مترو، خطوط ويژه اتوبوس و موارد مشابه به انجام می رسد. كالبدی و عمرانی 
بودن چنين اقداماتی باعث شده كه در دهه های گذشته برای كارشناسان و 
بيشتر مد نظر قرار گرفته و نسبت  فعاليت ها  مديران شهری جنبه های فنی 
بر جای  زندگی شهروندان  بر  تأثيرات گسترده ای كه  و  اجتماعی  ماهيت  به 
هر  شده  مشخص  كه  است  دهه  سه  به  نزديک  باشند.  بی توجه  می گذارند، 
اقدام توسعه ای می تواند جدا از تغييرات كالبدی در محيط زندگی شهروندان 
و گستردگی  ذينفعان  به  توجه  با  فرهنگی خاص  و  اجتماعی  تغييرات  باعث 
تأثيرات شود. امروزه می دانيم كه تأثيرات اجتماعی در برخی پروژه ها به حدی 
يا  و  نشدن  تثبيت  باعث  موارد  بيشتر  در  آن ها  به  بی توجهی  كه  است  مهم 
بالاستفاده ماندن پروژه می شود. از آن مهم تر، موفقيت يک اقدام توسعه ای 
اجتماعی و فرهنگی حاصل  پيامدهای  لحاظ كردن  بيشتر موارد مستلزم  در 
و  مثبت  پيامد های  افزايش  برای  همراه تالش  به  توسعه ای  اقدام  اجرای  از 
هر  كه  گفت  می توان  بنابراين  است.  آن  منفی  پيامد های  تضعيف  و  تعديل 
اقدام توسعه ای با توجه به ايجاد تغييرات محيطی، اجتماعی، فرهنگی، زيستی 
تأثيرات  ارزيابی  دارد.  به همراه  آن  ذينفعان  زندگی  در  متعددی  تأثيرات  و... 
اجتماعی  )اتا ( در پی مشخص كردن هر كدام از تأثيرات و پيامدهای حاصل 

از اجرای اقدام توسعه ای است.
2( تاريخچه ای از مطالعات ارزيابی تأثيرات اجتماعی 

 ارزيابی پيامدهاي اجتماعي دست كم به منزله ي يک مفهوم خاص، اولين 
بار در قانون سياست ملّي زيست محيطي اياالت متحده  در سال 1969 به كار 
از  يكی  شود،  ايجاد  آالسكا  در  لوله ای  خط  شد  قرار  كه  زمانی  شد.  گرفته 
بخش های اصلی گزارشی كه طبق قانون فوق تهيه شد به بررسی تأثيرات اين 

خط لوله بر فرهنگ بوميان اينوئيت  می پرداخت. از آن زمان به بعد ارزيابی 
تأثيرات اجتماعی و فرهنگی اقدامات توسعه ای به الزامات قبل از انجام چنين 
پروژه هايی تبديل گرديد. البته پيش بيني و برآورد پيامد هاي تغيير در جامعه به 
شكل عام تر آن همواره از زمان كاهن معبد دلفي جزئي از چشم انداز سياسي 
است  بوده  پيدايششان  بدو  از  جامعه شناسي  و  مردم شناسي  مورد عالقه ي  و 

)Becker، 1997 به نقل از بكر و ونكلی، 1388: 2(.
اقبال  با  و  يافت  گسترش   1980 دهه  طی  در  اجتماعی  پيامد های  ارزيابی 
توسعه ای  طرح های  كه  جايی  نيوزلند  و  استراليا  كشورهای  در  كه  ويژه ای 
بی شماری بر روی اراضی طبيعی اجرا می شد، مواجه گرديد. در سال 1981 
»انجمن بين المللی ارزيابی تأثيرات اجتماعی « شكل گرفت و تا پايان دهه 
جهانی  بانک  و  اروپا  اتحاديه  چون  ديگری  بين المللی  سازمان های   1980
»بيانيه ارزيابی نتايج زيست محيطی« كه بررسی ابعاد اجتماعی را نيز در بر 

می گرفت پذيرفته و در طرح های خود به كار بستند.
3( تعريف ارزيابی تأثيرات اجتماعی

هيچ گونه توافقی در مورد تعريف ارزيابی پيامدهای اجتماعی وجود ندارد. اما به 
بيان ساده، ارزيابی پيامدهای اجتماعی به پيامدها يا اثرات طرح های توسعه بر 
روی مردم می پردازد. تعاريف اوليه از برآورد پيامدهاي اجتماعي به گونه ای بود 
كه آن را ذاتًا جزئي از نظارت مي دانستند. براي نمونه بارج و ونكلي تعريفشان 
را بر مبنای تعريف كميته ي بين سازمانی تدوين دستورالعمل ها و اصول برآورد 
قانون سياست  لحن  قرار مي دهند كه مشخصًا   )1994( اجتماعي  پيامدهاي 
ملّي زيست محيطي اياالت متحده را با خود دارد. برآورد پيامدهاي اجتماعي را 
مي توان فرآيند برآورد يا برآورد پيشاپيش پيامدهاي اجتماعي تعريف كرد كه 
احتمااًل در نتيجه ي اقدامات سياست گذارانه يا پروژه هاي توسعه اي، خصوصًا 
در حوزه ي سياست هاي مصّوب مربوط به امور محيط زيست در سطح ملي، 
 .)1995:32  ،Burdge&vanclay( مي آيند  وجود  به  ايالتي،  و  منطقه اي 
بر اساس اين برداشت برآورد پيامدهاي اجتماعي صرفًا به يک نقش تعريف 

رامين صفی ياری روشنی
کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

شده ي  نظارتي براي پيش بيني پيامدهاي )منفي( پروژه ها محدود مي شود.
پيامدهای اجتماعی را می توان به مثابه نتايج حاصل از هر نوع اقدام پيشنهادی 
به روی مردم تعريف كرد كه زندگی، كار و ساير موارد آنان را تغيير دهد. به 
عبارت ديگر، بررسی پيامد طرح هايی كه عملكرد و ساماندهی افراد و اعضای 
جامعه را تحت تأثير قرار می دهد، ارزيابی اجتماعی می گويند. اتا دربرگيرنده ي 
فرايندهاي تحليل، نظارت و مديريِت پيامدهاي اجتماعِي خواسته و ناخواسته  
ها،  )شامل سياست گذاری  ريزي شده  برنامه  مداخله های  منفي  يا  مثبت  و 
برنامه ها، طرح ها و پروژه ها( و هرگونه فرايند تغيير اجتماعي است كه از آن 
مداخله ها ناشی می شود و نخستين هدف آن فراهم آوردن محيط انساني و 

بيوفيزيكِي پايدارتر و دادگرانه تر است. )قليچ و ساالروند، 1388: 38(
معنای  به  تأثير  كه  كردند  استفاده  كارساز  تعريف  اين  از  نوويب  و  آكسام 
ايجاد  را  آن  خاصی  ی  مداخله  كه  است  مردم  زندگی  در  پايدار  »تغييرات 
اين تعريف در عرصه عمل و تجربه دارای  اما  می كند« )روچ، 1387: 41(. 
اشكاالتی بود، به اين ترتيب تعريف مشتركی از ارزيابی تأثير پروژه به دست 
يا  پايدار  تغييرات  ی  يافته  نظام  تحليل  معنای  به  پروژه  تأثير  ارزيابی  آمد: 
مهم، مثبت يا منفی، خواسته يا ناخواسته در زندگی مردم است كه در عمل يا 

مجموعه اعمال معينی به وجود می آيد. )همان: 43(
اجتماعی  با محوريت علوم  بين رشته ای  اتا پژوهشی  بنابراين می توان گفت؛ 
است كه می كوشد با سهيم شدن در همه مراحل برنامه ريزی، اجرا و ارزيابی 
نتايج اقدامات توسعه ای- سياست ها، برنامه ها و طرح ها- شناخت معتبری از 
ارايه  ايجاد می كنند  اجتماعی  و  در محيط طبيعی  اقدامات  اين  كه  تغييراتی 
دهد و پيش از اجرا شدن اقدامات توسعه ای، تأثيرات اجتماعی ناشی از اجرای 
آن ها را برآورده نمايد. هم چنين اتا می كوشد شرايط اجتماعی موفقيت اقدامات 
و  نمايد  پيش بينی  را  اقدامات  اين  منفی  تأثيرات  كند؛  مطالعه  را  توسعه ای 
راه كارهايی برای حذر كردن يا كاستن از تأثيرات منفی و تقويت تأثيرات مثبت 

ارايه دهد. )فاضلی، 1389: 60(
4( اهداف ارزيابی تأثيرات اجتماعی

امروزه هدف برآورد پيامدهاي اجتماعي كسب اطمينان از اين امر است كه 
پروژه هاي توسعه )يا به عبارت ديگر مداخالت برنامه ريزي شده اي( كه انجام 
مي شوند بيشترين منافع و كمترين هزينه ها را به همراه داشته باشند، به ويژه 
هزينه هاي  اين  غالبًا  مي شوند.  تحميل  اجتماع  بر  كه  هزينه ها  از  دسته  آن 
سازمان هاي  و  ناظران  گيران،  تصميم  محاسبات  در  كفايت  قدر  به  )جانبي( 
توسعه و عمران به حساب نمي آيند. اين امر تا حدي ناشي از اين است كه اين 
دسته از هزينه ها به سادگی قابل شناسايي، كمی كردن و اندازه گيري نيستند. 
اينكه  به  راجع  مي توانيم  كنيم  شناسايي  پيشاپيش  را  تأثيرات  اين  چنانچه 
انجام  بايد به چه شكلي  بايد به عمل آوريم و اين مداخالت  چه مداخالتي 
شوند، تصميم هاي بهتري بگيريم. مي توان اقداماتي براي تسكين و تخفيف 
دوباره طراحي كرد  را  توسعه  برنامه ي  و  داد  انجام  آمده  به وجود  مشكالت 

تا صدمات به كمترين ميزان كاهش و 
فوايد آن به باالترين حد ممكن افزايش 
پيدا كنند. از طريق تشويق فرآيندهاي 
مشاركتي مي توان به اينكه احتمااًل چه 
مناسب   اجتماع  يک  براي  توسعه اي 
ونكلی،  و  )بكر  كرد.  توجه  بهتر  است 

)2 :1388
تأثيرات  ارزيابی  كه  است  آن  مطلوب 
انجام  تغييرات  آغاز  از  قبل  اجتماعی 
بر  نيز  سازمانی  بين  كميته  گيرد، 
اجرای  و  برنامه ريزی  از  قبل  اتا  انجام 
سياست ها، برنامه ها و طرح های توسعه 

تأكيد دارد. )فاضلی، 1389: 60( 
را  اتا  اصلی  اهداف  می توان  همچنين 
توسعه  اقدامات  از  ذينفعان  كردن  آگاه 
اي بر پيامدهاي مثبت و منفي اقدامات 
در  ايشان  كردن  سهيم  و  اي  توسعه 
انعطاف  و  توسعه  درباره  گيري  تصميم 
و  تصميم گيري  فرايندهاي  كردن  پذير 

مديريت توسعه و آماده كردن مديريت توسعه براي مقابله با رخدادهاي پيش 
بيني نشده برشمرده شده است. اما برای تحقق اين هدف، اهداف جزيی زير 

نيز بايد مورد توجه قرار گيرند:
الف- شناسايی ابعاد مختلف پروژه

ب- تعيين افراد، گروه ها و نهادها و سازمان های ذينفع در پروژه
ج- تعيين برندگان و بازندگان پروژه

د- پيش بينی آثار و پيامدهای حاصل از اجرای پروژه
ه- بررسی سناريوهای مختلف پروژه به خصوص در مورد گروه های خاص

و- ارائه پيشنهادهايی برای تعديل پيامدهای منفی و تقويت پيامدهای مثبت 
پروژه 

بنابراين می توان گفت كه اتا با هدف پاسخ  گفتن به پنج دسته سؤال انجام 
يک  انجام  اثر  بر  تأثيراتی  چه  مكانی،  چه  در  زمانی،  چه  چرا،   -1  می شود: 
اقدام توسعه ای برنامه ريزی شده رخ می دهد؟ 2- چه كسانی از اين رخدادها 
تأثير می پذيرند؟ 3- چه كسانی از اين رخدادها نفع برده و چه كسانی زيان 
متفاوتی كه  انتخاب های  و  متفاوت  اقدام  اعمال گزينه های  با  می بينند؟ 4- 
پيش روست، چه چيزی تغيير می كند؟ 5- چگونه می توان تأثيرات ناخوشايند 
تأثيرات مثبت آن ها را  يا تعديل كرد و  اقدامات توسعه ای را حذف  از  ناشی 
اجتماعی  پيامدهای  ارزيابی  به طور كلی هدف  )فاضلی، 1389: 65(  افزود؟ 
)SIA( شناسايی نتايج انسانی يک فعاليت يا طرح پيشنهادی است و توجه 
خاصی به تعديل جنبه های معكوس يا ناخواسته حاصل از اجرای پروژه دارد. 

)قليچ و ساالروند، 1388: 4(
5( ضرورت انجام ارزيابی تأثيرات اجتماعی در پروژه  های 

شهری
از اهداف  مديريت شهری می توان به تالش در جهت افزايش كيفيت زندگی 
در  خدمات  و  امكانات  توزيع  طريق  از  اجتماعی  عدالت  بسط  و  شهروندان 
مناطق مختلف اشاره كرد. برای اين منظور پايداری پروژه ها امری ضروری و 
مهم  به شمار می رود. بنابراين انجام مطالعات ارزيابی تأثيرات اجتماعی برای 

پروژه های شهری ضرورتی انكار ناپذير دارد. 
پيامدها  اين  كه  دارند  مردم  زندگي  بر  مهمی  پيامدهای  خاص،  پروژه های 
مالحظات بيشتری می طلبد. پيامدهای اجتماعی زيانمند و ناخواسته می تواند 
منافع پيش بينی شده ی يک طرح ]توسعه ای[ را كاهش دهد و حتی در صورت 
شدت زياد پيامدهای منفی، اعتبار طرح را تهديد كرده و زير سؤال ببرد. در 
چنين مواردی، ارزيابی پيامدهای اجتماعی )SIA( يا به اصطالح اتا، به منظور 
تحليل پيامدهای يک طرح توسعه ای بر روی افراد و اجتماعات و همچنين 
به منظور تعديل و تخفيف پيامدهای منفی و افزايش پيامدهای مثبت صورت 
می پذيرد. در عين حال، ارزيابی پيامدهای اجتماعی چارچوبی برای مديريت 
برای تصميم سازی  ابزاری  اتا همچنين   .)3 )همان  است  اجتماعی  تغييرات 
درباره ی عوامل اجتماعی و فرهنگی است و داده هايی را به دست كارگزارها 
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ساختار مطالعات اتا در قالب كتابچه های راهنمای عمل و كارگاه های آموزشی 
از اوايل سال 1389 تاكنون به تهيه مطالعات ارزيابی تأثيرات اجتماعی برای 

بيشتر پروژه های شهری همت گماشته است.
 در حال حاضر برای پروژه  هايی همچون، سرای محله، خيابان ها، پياده رو ها 
مبدأ،  در  زباله  تفكيک  فرآيند  فرهنگسراها،  پارك ها،  و  بوستان ها  پل ها،  و 
كمک به مدارس و مساجد و... در شهرداری تهران مطالعات ارزيابی تأثيرات 
اجتماعی صورت می گيرد. وجود اين اقدام شهرداری باعث شده است كه به 
ابعاد اجتماعی پروژه های شهری توجهی مضاعف شده و اهداف مد نظر در 
باشد. همچنين می توان  از گذشته  تر  پروژه های شهری در دسترس  احداث 
اتا را در راستای سياست های مديريت محلی  اهميت شهرداری به مطالعات 
و محله گرايی دانست كه در پی تشويق شهروندان به مشاركت در امور محله 

خود است. 
هر چند تالش شهرداری در تهيه مطالعات اتا را بايد به فال نيک گرفت و 
ساله  دو  تجربه  اما  دانست  واقع  به  مفيد  پروژه  در  را  مطالعاتی  چنين  وجود 
شهرداری تهران در تهيه مطالعات ارزيابی تأثيرات اجتماعی پروژه از جانب 
متخصصان و كارشناسان اين حوزه مورد نقدهايی نيز قرار گرفته است. بيشتر 
اين نقد ها نه به ماهيت انجام اتا بلكه به محتوای مطالعات و روند اجرايی آن ها 

مربوط می شود. مواردی از اين نقدها به شرح زير است:
• اجرای اتا در زمان حين احداث و يا بعد از بهره برداری از پروژه كه امكان 
تغيير مكان و يا عدم اجرای پروژه را منتفی می كند. بهترين زمان اجرای اتا 

قبل از تصميم گيری جهت احداث پروژه ها می باشد.
•  عدم وجود اطالعات محلی معتبر و يا پايگاه داده های محلی به سامان كه 

در شناخت حوزه نفوذ تحت تأثير كاربرد اساسی دارد.
•  بی توجهی به روند انجام مطالعات از طرف مديران و معاونين )به خصوص 

معاون عمرانی و...( به دليل نبود جايگاه مناسب مطالعات اتا در انجام پروژه ها 
و ناآشنايی مسئوالن در اين زمينه كه انجام مطالعات را منتفی می كند.

•  عدم همكاری مناسب مديران، مجريان و شهروندان در روند مطالعات كه 
برای رسيدن به نتايج عينی الزم و ضروری می باشد.

•  عدم استفاده از يافته ها و بی توجهی به پيشنهادات و راه كارها حاصل از 
مطالعات كه هدف اصلی اتا به شمار می رود.

•  وجود چنين  نقد هايی باعث گرديده كه از مطالعات اتا به عنوان رفع تكليفی 
موقت در روند انجام پروژه ها ياد شود. راهكار مناسب رفع چنين ايراد هايی را 
می توان نظارت مستمر ناظران و پاسخ گويی مجريان مطالعات نسبت به نتايج 
گزارش های ارايه شده دانست. ذكر اين نكته مهم به نظر می رسد كه انجام 
مطالعات ارزيابی اجتماعی پروژه ها با اين كه دارای اهميت و ضرورتی مضاعف 
است، اما هنوز در سياست ها و برنامه های مديريت شهری ديگر شهرها قرار 
كمرنگ  فعاليت های  به  می توان  تنها  تهران  از شهرداری  بعد  است.  نگرفته 
شهرداری مشهد در تهيه مطالعات اتا اشاره كرد. بنابراين می توان نتيجه گرفت 
كه وجود مطالعات اتا در سازمان ها و نهاد های دولتی، شهرداری ها، پروژه  های 
توسعه ای در روستاها و... امری ضروری است كه در پايداری پروژه ها تأثير 
فراوانی دارد.  به اين ترتيب، ارزيابی تأثير اجتماعی مجموعه ای از تكنيک ها 
و هم زمان  است  توسعه ای  اقدامات  انواع  از  ناشی  پيامدهای  برای شناسايی 
ابزاری انتقادی برای پيشبرد آگاهی عمومی، شفافيت و پاسخ گويی در مقوله ی 
توسعه است. اين دانش از تكنيک های علوم اجتماعی برای شناخت پيامدهای 
اجتماعی ناشی از هر اقدام توسعه ای استفاده می كند و آگاهی ای توليد می كند 
كه می تواند در توسعه ی اجتماعی، پاسخ گو كردن مديريت، افزايش كارآمدی 
و ثمربخشی توسعه، هدفمند كردن تخصيص منابع، كاهش زيان های ناشی از 

اقدامات توسعه ای و حركت به سوی توسعه ی پايدار كمک كند. 
مالحظاتوظايفمرحله

اول

شناسايی
ابعاد پروژه

شرح محل استقرار، اهم كاربری های زمين های اطراف، سازمان های و نهادهای مستقر در 
اطراف، كاربری های پروژه برای محله/ناحيه/منطقه/ شهر، تشريح برنامه هاي عمرانی و ...

جلب مشاركت
عمومی

برگزاری جلساتی با مديران محلی و كسانی كه قادرند اطالعاتی در خصوص پروژه ارائه كنند؛ تدوين 
طرحی برای جلب همكاری مردم در اجرا و بهره برداری. )در اين مرحله بررسی نگرش عمومی به اجرای 

پروژه انجام خواهد شد(

دوم

ارزيابی دامنه
تأثيرات مثبت

و منفی
پروژه

هدف از اين كار محاسبه دامنه تأثيرات پروژه است و انجام خدمات زير را شامل می شود:
- ارزيابی حدود جغرافيايی تأثير(در حال حاضر و بعد از اتمام پروژه)

- تأثيرات بر تمامي ذی نفعان احتمالي
- تأثير بر وضعيت زندگی )ثروت، دسترسی، كيفيت زندگی، حمل و نقل، زيست محيطي و) ... ذينفعان

- تأثير بر الگوی كلی حمل و نقل شبكه حوزه نفوذ
- شناسايی چند دسته كلی از افراد و سازمان هايی كه تحت تأثير پروژه قرار می گيرند.

در اين بخش، مصاحبه با افراد، سازمان ها و مديران محلی )اعم از اعضای شوراياری ها( و صاحبان كسب 
و كار انجام خواهد شد. 

جمع آوری
اطالعات

پايه ای درباره
پروژه 

- اجرای پرسشنامه هاي الزم در موارد: سنجش تأثير بر كسب و كارها و ...
- اجرای پرسشنامه در بين ساكنان منازل مسكونی محله/ ناحيه/منطقه/ شهر 

- جمع آوری اطالعات مربوط به شاخص های اصلي پروژه )مطابق با ماهيت اصلي پروژه(
- ساير اطالعات مورد نياز پروژه و حوزه نفوذ آن )جمعيتي، جغرافيايي، فني، اجتماعي و ...(

سوم
برآورد تأثيرات

پروژه

- تحليل داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها
- تحليل داده های جمع آوری شده در مصاحبه ها (با مديران شهری، كارشناسان و ....)

- تشكيل جلسات تحليل سناريوهای آينده (زمان بهره برداري)

چهارم

پيش بينی
سناريوها

بر اساس داده های به دست آمده، سه سناريو به كارفرما ارائه می شود:
- سناريوی خوش بينانه: بروز حداقل عوارض منفی و حداكثر انتظارات مثبت از پروژه

- سناريوی بدبينانه: بروز حداكثر عوارض منفی و حداقل انتظارات مثبت از پروژه
- سناريوی واقع گرايانه: سناريوی ميانه رو كه بروز حدودی از عوارض مثبت و منفی را لحاظ می كند.

گزارش نهايی
- تدوين توصيه هايی برای تقويت آثار مثبت و كاستن از عوارض منفی تحت هر يک از سه سناريوی 

- پيشنهاد اقداماتی برای جبران خسارات وارده به ذينفعان متأثر از پروژه
- ارايه پيوست های سه گانه مديران، مجريان و شهروندان

مالحظاتوظايفمرحله

اول
شناسايی
ابعاد پروژه

شرح محل استقرار، اهم كاربری های زمين های اطراف، سازمان های و نهادهای مستقر در 
اطراف، كاربری های پروژه برای محله/ناحيه/منطقه/ شهر، تشريح برنامه هاي عمرانی و ...
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كه  اين   ديگر  هستند؛  كارا  سازی ها  تصميم  برای  كه  دهد  می  اجتماع  و 
سازوكاری را برای شركت دادن دانش و آگاهی محلی و ارزش های محلی در 
تصميم سازی ها فراهم می آورد و سرانجام اين  كه می تواند به تصميم گيرنده 
كمک كند تا سودمندترين روند يک كار از لحاظ اجتماعی را كه منفعت های 

ملی، منطقه ای و محلی را در برگيرد تشخيص دهد. )همان: 63(
مجريان برآورد پيامدهاي اجتماعي توجه دارند كه برآورد پيامدهای اجتماعي 
به  منزله ي يک رشته، چيزي بيش از پيش بيني پيامدهاي منفي انجام مي دهد: 
برآورد پيامدهاي اجتماعي فلسفه اي راجع به توسعه و دموكراسي است... كه 
و  فقر(  از  )كاستن  توسعه  اهداف  منفي(  پيامدهاي  )يعني  توسعه  آسيب هاي 
قرار مي دهد.  را مد نظر  )براي مثال مشاركت، ظرفيت سازي(  فرآيند توسعه 
پيامدهاي اجتماعي به شكل فشرده در تعريف  از برآورد  اين برداشت جديد 
ونكلي آمده است: برآورد پيامدهاي اجتماعي فرآيند تحليل )پيش بيني،  برآورد 
و بازانديشي( و مديريت عواقب خواسته و ناخواسته ي مداخالت برنامه ريزي 
شده )سياست ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها( براي محيط انساني و هرگونه 
فرآيند تغيير اجتماعي ناشي از اين مداخالت است به نحوی كه محيط انساني 
و زيستي- فيزيكي پايدارتر و عادالنه تري پديد آورد. )بكر و ونكلی، 1388: 

2 و 3(
از نگاهی ديگر می توان ضرورت انجام ارزيابی تأثيرات اجتماعی پروژه  ها را در 

سه كاركرد بااهميت اتا خالصه كرد:
خوانده  مشاركتی  روش های  عنوان  تحت  كه  روش هايی  از  استفاده  با    •
می شوند، نظر مردم درباره ی اقدامات توسعه ای شناسايی شده و سعی می شود 
برنامه ريزی و اجرای  نيز در  بر نظرات كارشناسان، ديدگاه های مردم  عالوه 

اقدامات توسعه ای وارد شود.
دارد.  نياز  مردم  فعال  مشاركت  به  توسعه ای  اقدامات  عمده ی  موفقيت    •
ارزيابی تأثير اجتماعی راه های جلب مشاركت مردم را بررسی كرده و نشان 
می دهد تحت چه شرايطی مردم آماده اند با رضايت در به ثمر رسيدن اقدامات 

توسعه ای همكاری كنند.
•  ارزيابی تأثير اجتماعی سبب می شود تا شرايط اجتماعی ناشی از هر اقدام 
توسعه ای – عوارض مثبت و منفی، و گروه هايی كه از اقدام توسعه ای زيان 
می كنند يا سود می برند – مشخص شود. انتشار اين يافته ها، باالخص برای 
افكار  می شود  سبب  می گيرند،  قرار  اقدامات  اين  تأثير  تحت  كه  گروه هايی 
اين  باشد.  داشته  آگاهی  توسعه ای  اقدام  هر  پی آمدهای  به  نسبت  عمومی 
آگاهی، سبب شفافيت در تصميم گيری ها و ايجاد فشار برای پاسخ گو شدن 

مديران در برابر تصميم ها و اعمالشان می گردد. 
6( مراحل انجام ارزيابی تأثيرات اجتماعی

تأثير  ارزيابی  بين المللی  عنوان »اصول  مقاله ای كه تحت  در  ونكلی  فرانک 
اجتماعی« تدوين كرده و انجمن بين المللی ارزيابی تأثير آن را به عنوان اصول 
اتا تاييد می كند، فعاليت هايی كه در اتا بهتر است، انجام گيرد، چنين برشمرده 
اقدام توسعه ای هستند، 2- تسهيل  از  است: 1- شناسايی مردمی كه متأثر 
شناسايی   -3 تصميم گيری  و  طراحی  در  توسعه ای  اقدام  ذينفعان  مشاركت 
زمينه اجتماعی و فرهنگی محل اجرای اقدام توسعه ای به نحوی كه بتوان بر 
مبنای آن واكنش مردم به تغييرات را دريافت، 4- جمع آوری داده های پايه ای 
و  زمينه فرهنگی  از  ارايه تصويری  را تسهيل می كند، 5-  كه تصميم گيری 
اجتماعی محل اقدام، 6- شناسايی فعاليت هايی كه سبب ايجاد تأثيراتی در 
محيط می شوند، 7- برآورد تأثيرات احتمالی و واكنش های احتمالی ذينفعان به 
اين تأثيرات، 8- تحليل و برآورد گزينه هايی كه امكان پذير هستند، 9- تدوين 
اقداماتی برای تخفيف خسارت و تأثيرات منفی وارد بر مردم متأثر از اقدام، 
10- تحليل مناقشات احتمالی ميان ذينفعان و ارايه راهكارهای حل مناقشه، 
11- ارايه راهكارهايی برای مواجه شدن با تأثيرات ماندگار اقدام، 12- ارايه 
راهكارهايی برای افزايش ظرفيت های جامعه برای مواجه شدن با تغييرات و 
مناسب  نهادی  آرايش های  طراحی  و  تدوين   -13 آن ها،  پی آمدهای  كنترل 
برای هماهنگ كردن گروه های ذينفع، 14- تدوين نظام مديريت و نظارت 
بر اجرای راهكارهايی كه حاصل اتا هستند. )p8:2003 ،vanclay به نقل 

از فاضلی، 1389: 85(
•  جلب مشاركت عمومی: اتا به مثابه بخشی از كليات برنامه ريزی توسعه نياز 
به جلب مشاركت عمومی دارد. مشاركت عمومی را می توان بستر اجتماعی 
هر اقدام توسعه ای معطوف به توسعه  پايدار تلقی كرد. در اين مرحله بايد به 

برگزاری جلساتی با مديران محلی و كسانی كه قادرند اطالعاتی در خصوص 
پروژه ارائه كنند؛ پرداخته شود.

•  ارزيابی نياز: شناسايی نيازهايی كه اقدامات توسعه ای- با توجه به كمبود 
منابع اعتباری و زمان- بايد برای برآوردن آن ها برنامه ريزی شوند.

•  ارزيابی نياز به اتا: همه اقدامات توسعه ای تأثيرات اجتماعی مهم به همراه 
ندارند و از همين رو نياز به انجام اتا بايد بررسی شود.

•  شناسايی و توصيف اقدام توسعه ای: هر اقدام توسعه ای بايد به صورت دقيق 
مورد بررسی قرار گرفته و شرح دقيقی از ساختار كلی، فعاليت ها و اهداف يک 

اقدام توسعه ای برای شناسايی تأثيرات آن بسيار حياتی است.
•  دامنه يابی: شناسايی منطقه جغرافيايی و جغرافيای انسانی و محيطی متأثر 
اقدام مرتبط  تأثيرات  با  و مقوالتی كه  متغيرها  توسعه ای؛ شناسايی  اقدام  از 

هستند؛ تعيين اوليه ذينفعان، برندگان و بازندگان اقدام توسعه ای.
•  جمع آوری داده های پايه ای: هدف از اجرای اين مرحله، ارايه تعريف دقيقی 
كسب  اقدام،  از  متأثر  جغرافيايی  منطقه  در  موجود  اجتماعات  يا  اجتماع  از 
داده هايی است كه بتوان بر مبنای آن  ها تأثيرات و واكنش های آن ها را درك 

كرد.
•  برآورد تأثيرات احتمالی: هدف برآورد و سنجش، تأثيراتی است كه ممكن 
اين معنی است  به  برآورد  آيند.  به وجود  اقدام توسعه ای  اجرای  اثر  بر  است 
كه احتمال، شدت و اهميت بروز هر تأثير مشخص گردد. بايد شناخت های 

معتبری درباره قابل اجتناب بودن/ نبودن تأثيرات ارايه گردد.
اقدام  اجرای  اثر  بر  كه  تأثيرات مهمی  از  تعدادی  تأثيرات مهم:  گزينش    •
توسعه ای به وجود می آيد از بقيه  مهم تر هستند. همين تأثيرات مهم را بايد 

گزينش كرد و به طور مجزا مطالعه نمود.
•  ارزيابی گزينه های بديل: بسته به ماهيت تأثيرات اقدام، سناريو های مختلفی 
– خوش بينانه، بدبينانه و واقع بينانه- بروز خواهند كرد. جوهره تحليل سناريو، 
ساختن تصويری از آينده است. سناريو نوعی پيشبينی وقايع و روندهای آتی بر 
اساس در نظر گرفتن انواع تعامالت ميان متغيرهای مختلف، با زمينه اجتماعی 

موجود؛ و همچنين در نظر گرفتن احتمال رخدادهای غيرمنتظره است.
اقدامات  تأثيرات منفی  تأثيرات منفی:  برای كاهش  تدوين پيشنهادهايی    •
نشان  مطالعه  و  بررسی هستند  و  قابل مشاهده  سناريويی  در هر  توسعه ای، 
از  توسعه ای  اقدام  طراحی  در  تغيير  با  می توان  را  تأثيرات  كدام  كه  می دهد 
ميان برد و كدام تأثيرات را نمی توان حذف كرد. هدف اتا آن است كه تأثيرات 
منفی و ناخوشايند را كه نمی توان از بين برد از طريق انجام اقدامات جبرانی 
و ترميمی تعديل كند و در اصل مردم آسيب ديده از اين اقدامات را به نحو 

مناسبی تقويت نمايد.
ارايه برخی شناخت ها و  به  اتا فقط  اجرا و نظارت: مطالعه  نظام  طراحی    •
راهكارهای متناظر با آن  برای كاستن از خسارت به مردم اكتفا نمی كند بلكه 
رويه هايی برای اجرای تجويزهای صورت گرفته پيشنهاد می كند. اين رويه ها 
و شايد ساختارهای سازمانی، نظارت بر شيوه اجرا شدن توصيه های اتا را بر 

عهده دارند )فاضلی، 1389: 89(.
پروژه های  اجتماعی  تأثيرات  ارزيابی  مطالعات  خدمات  شرح  زير،  جدول  در 
شهری كه توسط شهرداری تهران در سال های اخير الگويی جهت انجام اتا 
بوده، نشان داده شده است. بر اساس اين جدول مطالعات اتا به طور كلی به 
4 مرحله و 7 زير مرحله تقسيم می شود. اين مراحل به عنوان چهارچوب و 
راهنمای عمل مجريان و محققان اين حوزه مورد استفاده قرار می گيرد. هر 
حاصل  نتايج  و  مطالعه  محتوای  آن،  ذينفعان  و  پروژه  نوع  به  توجه  با  چند 

مختص به همان پروژه می باشد.

در  اجتماعی  تأثيرات  ارزيابی  مطالعات  موجود  وضع   )7
پروژه های شهری

قدمت ارزيابی تأثير اجتماعی در جهان نزديک به سه دهه است و گسترش 
تأثيرات  ارزيابی  از يک دهه عمر دارد.  ايران كمتر  و توسعه ی جدی آن در 
اجتماعی در مفهوم كنونی در سال های گذشته بيشتر برای پروژه های خاص 
مانند سدسازی و... انجام گرفته است. اما در سه سال اخير مهم ترين فعاليت ها 
برای توسعه ی دانش ارزيابی تأثير اجتماعی توسط شهرداری تهران انجام شده 
از طرح ريزی  بعد  تهران  فرهنگی شهرداری  و  اجتماعی  امور  معاونت  است. 
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گزيده پژوهش

تحلیـل فضایي خدمات پیشرفتة پشتیبان تولیـد  

1( مقدمه : 
بل  دانيل  تعبير  به  پساصنعتي  دورة  به  ورود  و  انقالب صنعتي  از  گذر 
)1976( و قوت گرفتن اقتصاد پست فورديستي، تغيير و تنوع در عملكرد 
جهاني  فرآيند  گرفتن  سرعت  و   ICT انقالب  داري،  سرمايه  نيروهاي 
شدن پس از دهة 06 ميالدي؛ مجموعة تغييرات سدة اخير بوده اند كه 
تجديد ساختار اقتصاد جهاني را به همراه آورده اند. به تعبير مانوئل كاستلز 
)1996(، فضاي جريان ها به فضاي مكان ها پيوند خورده است و به زعم 
ديويد هاروي )1989( جهان در نتيجة فشردگي زماني و مكاني، كوچک 
اقتصادهاي محلّي محصور در گذشته،  والراشتاين،  اعتقاد  به  شده است. 
اقتصاد  الگوي  و  اند  درآمده  شده  جهاني  اقتصادهاي  قدرت  سيطرة  به 
سرمايه داري چند بُعدي با اتكاي بيشتر بر بخش خصوصي، تقسيم كار، 
توليد، عرضه و مصرف؛ و نفوذ شركت ها، نيازهاي بازار جهاني را نشانه 
رفته است و به تعبير آنتوني گيدنز)1388(، جغرافياهاي نوين و الگوهاي 
مكاني متفاوتي در چشم انداز جهاني شكل گرفته است. در اثر گسترش 
روابط شبكه اي، دگرگوني هاي فضايي و كاركردي عميقي در كالنشهرها 
مديريتي  و  فضايي  كاركردي،  اقتصادي،  ساختار  و  است  آمده  وجود  به 
كالنشهرها دگرگون شده است. اين روند به تعبير پيتر تيلور)1999(، هم 
چنان شهرهايي كه بر مبناي نظام سرمايه داري بنا نشده اند را در نورديده 
اي  زنجيره  اي،  شبكه  نگرش  با  تنها  كرنگ)1999(  عقيدة  به  و  است 
پيشرفتة پشتيبان  باشد. خدمات  قابل تحليل مي  نهايت سيستمي،  و در 
ويژه  به  و  از ويژگي هاي كليدي شهرها  به عنوان يكي   )APS( توليد 
كالنشهرها در دورة جهاني شدن و نقطة پيوند فضايي مكان ها با فضاي 
جريان ها تلقي مي شود. آنها اقتصاد شركتي خدمات پيشرفته را در شهرها 

به وجود مي آورند.
در  خدمات  اين  نقش  شده،  انجام  هاي  پژوهش  و  تجارب  اساس  بر 
اقتصاد جهاني در حال رشد است و چهرة اقتصادي و فضايي شهرها را 
در راستاي انطباق با پويايي شهري- جهاني، دگرگون مي سازد. خدمات 
بيمه،   ،ICT المللي،  بين  حقوقي  حسابرسي،  خدمات  شامل   ،APS
خدمت  در  كه  شود  مي  خدماتي  ساير  و  مهندسي  مديريتي،  بانكداري، 
اقتصاد هستند و وجه پيشرفتة آن در اقتصاد جهاني از فرآيندهاي توليد 
و  كاستلز)1385(  عقيدة  به  كنند.  مي  پشتيباني  اقتصادي  هاي  چرخه  و 

ساسن،)2002 و 1991( خدمات پشتيبان توليد بيش از همه زاييده ی اين 
تجديد ساختار شهري جهاني بوده است و عمدتا در شهرهای جهاني به 
عنوان فرآورده و هم فرايند با كاهش فعاليت هاي سنتي و صنعتي شكل 
گرفته اند. شكل گيري خدمات APS به ارتقاي جايگاه اقتصادي شهرها 
به عنوان گره هاي اصلي و مقر كنترل اقتصاد جهاني كمک نموده و نقش 
پيشتاز را در پيوند شهرها به شبكة شهري جهاني داشته اند. آنها شكل 
دهنده به اقتصاد بخش پيشرفته  شهري بوده اند و متمايز از گذشته، چهره 
و كاركرد شهرها را دگرگون نموده اند. به زعم جان رناي شورت)2004(، 
تهران سياه چاله اي فرض شده است كه انرژی را به سوي خود جذب و 

اما نوري از خود به اقتصاد جهاني ساطع نمي كند.
بيوراستوك  همكاران)2001 ،2004(،  و  تيلور  چون  كساني  ادامه  در   
و  دورنت  استنلي)3002(،  شورت)2002 ،2004(،  همكاران)1999(،  و 
 ،)1388( هريس  2011 و 2009((،  همكاران  و  بسنز  همكاران)2009(، 
تاجبخش )1385( احمدی)1387(، صرافي و همكاران )1389( و برخي 
ديگر از پژوهشگران، تهران را فاقد جايگاه شهر جهاني معرفي نموده اند 
استفاده نكرده است.  از فرصت هاي جهاني شدن  آنها تهران  به نظر  و 
فضاهاي برنامه ريزي شده اي در تهران براي تقويت و ارتقاي اين خدمات 
وجود ندارد و از ديگر سو، فضاهاي نوپا و مشابِه فضاي شهر جهاني در 
اين  و  اند  پيوند شهري  كاركردي در شبكه هم  رقابت  از  ناتوان  تهران، 
فضاها عمدتا تهران را به مصرف كاالها و خدمات شركت هاي چندمليتی 
از آنجايي كه جهاني  اند.  و موسسات تجاري جهاني شده دعوت نموده 
شدن، شمشيري دو لبه است كه مي تواند آثار منفي يا مثبتي براي شهرها 
و اقتصاد ملي به همراه داشته باشد، لذا شناخت قابليت ها، نقاط ضعف و 
قوت تهران از منظر فضايي و كاركردي در راستاي احراز و ايفاي نقش 
شاخص  نظر  از  رساله  اين  در  كه  شود  مي  تلقي  مهم  آن  فراملي  هاي 
هاي خدمات  APSبه آن پرداخته شده است. به گفتة كافمن، در جامعة 
اطالعاتی نقش مكان جغرافيايي از حالت جبر و تقدير به عنوان ترجيح و 
فرصت در توسعه فعاليت هاي مبتنی بر دانش در حال تغيير است و نبايد 

تهران را در مقابل انتخاب نيروهاي جهاني شده رها نمود.
2( روش و تكنيك هاي پژوهش

موردي  مطالعة  در  كاربردي  و  نظري  مباني  در  بنيادي  مطالعه،  اين 

عنوان پژوهش:  رساله ی دكتری »تحليل فضايي خدمات پيشرفتة پشتيبان توليد)”Advanced Producer Services “APS(  با 
تأكيد بر كاركرد فراملي كالنشهر تهران«

نگارش: عليرضا محمدي
اساتيد راهنما: دكتر مظّفر صرافي – دكتر جميله توكلي نيا.
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عليرضا محمدی
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی

است و با نگرشي سيستمي موضوع APS را در مقياس جهاني، منطقه 
اي و محلي مورد مطالعه قرار داده است. همچنين از روش استقرايي و 
قياسي و در نهايت تلفيقي از اين دو روش براي ارائة نتايج استفاده مي 
بررسي  براي  تحليلي  و  توصيفي  روش  دو  هر  از  پژوهش  اين  در  كند. 
موضوعات استفاده مي شود. همچنين از مطالعات اسنادي )گزارش، مقاله، 
ميداني  پژوهش  و  استناد(  قابل  و  علمي  اينترنتي  هاي  درگاه  و  كتاب 
از  پژوهش  اين  در  است.  نموده  استفاده  مصاحبه(  مشاهده،  )پرسشنامه، 
افزار  نرم  از  و  تحليل هاي مكاني  برای جانمايي،   ArcGIS افزار  نرم 
آماري براي تحليل هاي آماري تک متغيره و دو متغيره )همبستگي ها، 
جداول تقاطعي، ضرايب همبستگي( استفاده شده است. جامعه آماري اين 
پژوهش بيش از6000  موسسه، شركت و نمايندگي و شعبات شركت ها 
در ده موضوع مطالعه شده مي باشد. از بين يازده موضوع، 5 موضوع براي 
انجام پرسشنامه و مصاحبه مشخص و جامعة آماري به سطح دوم يعني 
حدود  2000موسسه و شركت تقليل يافته است. سپس با استفاده از روش 
هاي نمونه گيري از 200 شركت و موسسه به عنوان نمونه آماري براي 
پژوهش ميداني استفاده نموده است. از تكنيک هاي تحليل فضايي، تراكم 
نقطه ای، دامنة تراكم، همجوراي ها، ساخت حريم ها، همپوشاني و ساير 
نموده  استفاده  براي تحليل هاي مكاني شركت ها   GIS تكنيک هاي 
كالنشهر  شهرداري  منطقة   22 پژوهش  اين  جغرافيايي  محدودة  است. 
تهران بوده است و محدودة زماني انجام پژوهش 3 سال بوده است كه از 
سال 1378 تا سال 1390 به طول انجاميده است. نبود داده های شهري 
مناسب و روزآمد از شركت ها و موسسات، پراكنده بودن منابع و داده ها، 
ها،  آدرس  بودن  اشتباه  ها،  آدرس  تغيير  ها،  آدرس  به  دسترسي سخت 
پراكندگي آدرس ها، عدم پاسخ كامل به پرسشنامه ها، اظهار محرمانه 
بودن اطالعات، ترس از مسائل مالياتي و سياسي، از دشواري ها و مسائل 

انجام اين پژوهش بوده است.
3( پيشينه پژوهش

اقتصاددان ها، جغرافيدان ها، جامعه شناسان و برنامه ريزان شهري و 
منطقه اي و شركت هاي خدماتي و موسسات پژوهشي اقتصاد شهري، 
اقتصاد شهرهاي  از دهه08.م، پيشتاز تبيين اهميت خدمات پيشرفته در 
عصر اطالعات بوده اند. در سال 1966 پيترهال كتاب خود تحت عنوان 
» شهرهاي جهاني« را منتشر و اهميت بخش اقتصاد جديد پسا � صنعتي 
)به تعبير دانيل بل( در شهرها را مطرح نمود. در سال1982  جان فريدمن 
و گي. وولف در مقالة خود »شكل گيري شهر جهاني: »دستوركاري برای 
و  داري  سرمايه  ميان  ارتباطي  هاي  رشته  و  پيوندها  عمل«  و  پژوهش 
شهرنشيني را بررسي نمودند. در ادامه فريدمن در سال 1986، در اثر خود 
جهانی  اقتصاد  در  پايه  نقاط  را  جهانی  »فرضية شهرجهاني«؛ شهرهاي 

ناميد.
 ساسكيا ساسن در سال 1991 اثر خود به نام » جهانشهر« را منتشر كرد 
و به طور روشن موضوع خدمات پيشرفته را مطرح نمود. به نظر او خدمات 
APS نيازمند محيط هاي دانش پايه و توانمند تكنولوژيک اند. ساسن در 
سال 1994 در اثر ديگر خود با عنوان ”شهرها در اقتصاد جهاني“ بحث 
APS در شهرها  را مطرح نمود و در سال 2000 در اثر ديگري با عنوان 
»جهانشهر، مكان راهبردی ؛ يافته ها و زمينه هاي نو«، نگاه ژرف تري 
به نقش APS در شهرهاي جهاني دارد. جان رنه شورت در سال 1999 
كتاب خود »جهانی شدن و شهر«  و در سال 4002 »منطقة كالنشهري 
جهاني را منتشر و نگاه خود را از توجه به شهر و ناحيه به عنوان پديدهاي 

»اثر پذير«، به »بستر و زمينة اصلي« جهاني شدن، برگرداند.
 پژوهشگراني مانند وود 1991((، كوفي و بيلي)1992(، دانليز )1993(، 
ساسن )1991، 1994(، بيوراستوك )1999، 2000، 2008، 2011( و به 
ويژه پيتر تيلور )،2004 ،2000 ،2008 2011( و والكر )2002( به موضوع 

APS بيشتر پرداخته اند. شبكة  پژوهش هاي جهاني شدن و شهرهاي 
در  دانشگاه البورو  جغرافياي  دپارتمان  در   GaWc به   موسوم  جهاني 
كاستلز، ساسكيا ساسن،  مانوئل  پژوهشگراني چون  توسط  كه  انگلستان 
و  ويتالكس  فرانک  بيوراستوك،  جاناتان  تريفت،  نايجل  پيترهال،  ِسر 
ديگران شكل گرفته است، پيشتاز اين مطالعات بوده اند. از سال 2891 
همراه با نظريات مربوط به مفهوم شهرهاي جهاني، بيش از 1000 نمونه 
مطالعاتي در جهان به صورت كار پژوهشي و مقاله در خصوص APS به 
 ASP انجام رسيده است. در تهران تا سال 2012 پژوهشي در خصوص
انجام نشده است. در خصوص جهاني بودن شهر تهران، مطالعاتي توسط 
استنلي  شورت)2004و2002(،  رنه  جان  همكاران1999((،  و  بيوراستوك 
)2003(، پيتر تيلور )2001و2004(، بسنز )2009و2011( دورانت )2009(، 
)8831يفارص ،)  هريس  نايجل  احمدي)7831(،   ،)5831( تاجبخش 
 ،4041 تهران  دنا مشچ دنس و تسا هدش ماجنا )1389( ناراكمه واز 
مطالعات طرح راهبردی شهر تهران، منشور شهر تهران از جمله اسنادي 

بوده اند كه در آن اشاراتي به اهميت جهاني شدن تهران شده است .
4( ساختار و خالصه مباحث فصول رساله

اين رساله در 6 فصل تدوين شده است كه به ترتيب، نگاه جهاني، ملي 
و محلي را دنبال مي كند:

فصل نخست: مباني و چارچوب نظري پژوهش.
فصل دوم: مباني و چارچوب نظري پژوهش

 فصل سوم: خدمات پيشرفتة پشتيبان توليد: نظريه ها و  تجارب جهاني
عمومي  هاي  ويژگي  و  جهاني  اقتصاد  در  ايران  جايگاه  چهارم:  فصل 

كالنشهر تهران
فصل پنجم: خدمات پيشرفتة پشتيبان توليد در كالنشهر تهران

فصل ششم: نتيجه گيري، آزمون فرضيه ها و پيشنهادات پژوهش
5( يافته هاي كليدي پژوهش

مطالعه APS  در تهران عالوه بر يافته هايي كه در هر كدام از بخش 
ها به صورت مجزا منعكس شد، چند يافتة كليدي را داشته است:

1-از نظر ويژگي هاي فضاييAPS ، بخش ويژه و متمايزي را در شهر 
تهران براي استقرار و رشد خود به وجود آورده است كه آن را ” كانون 
 APS خدمات شركتي كالنشهر تهران“ ناميده ايم. اين كانون عالوه بر
در  را  شركتي  پيشرفتة  خدمات  ساير  از  ای  گسترده  شده، طيف  مطالعه 
خود مستقر نموده است. اين بخش از CBD شهر تهران جدا مي شود 
و به سمت حومه های شمالی شهر تهران حركت مي كند و مي توان آن 
را  CBDبخش خدمات شركتي تهران تلقي نمود. اين مركز بر خالف 
پيشنهاد طرح راهبردي كه مركز اقتصاد جهاني شهر تهران را در جنوب 
و  پيشرفته  اقتصاد  براي  را  مجزايي  بخش  كند،  مي  بيني  پيش  تهران 
فراملي تهران انتخاب نموده است. اين مركز به سمت نيمة شمالي تهران 

حركت مي كند.
2-مناطق 6 و 7 و 3 مناطق راهبردي خدمات پيشرفته كالنشهر تهران 
هستند كه خدمات APS در آن متمركز شده اند. مناطق 2 و1 و 5 و4 از 
ديگر مناطقي هستند كه APS  تهران در آنها در حال رشد و تمركز است.
3-علي رغم اظهار نظرهاي پراكنده و متفاوت، از نظر كاركردي طبق 
يافته هاي اين پژوهش و در مجموع بررسي شاخص هاي APS، شهر 
تهران، شهري جهانی نمي باشد و پيوند ضعيفي با شبكة شهري جهاني 
شانگهاي،  سئول،  پكن،  دبي،  لندن،  شهرهاي  با  تهران  چه  اگر  دارد. 
پاريس، مادريد و هنگ كنگ از طريق APS به آنها پيوند دارد، ليكن با 



سال دوازدهم/ شماره 105 73سال دوازدهم/ شماره 72105

تعاريف خدمات APS جهاني شده، اين پيوند گوياي جهاني بودن تهران 
نمي باشند و خدماتي را به مشتريان خارجي و فراملي خود ارائه نمي دهند. 
بلكه اين پيوندها بيشتر خدمات يک سويه را به همراه دارد كه شركت 
 APS هاي خارجي به تهران ارائه مي دهند. در مجموع اگر چه بخشي از
غالبا  خدمات  اين  ليكن  است،  جهاني  شهري  شبكة  با  پيوند  تهراد نر 
و  اقتصاد  در خدمت  موارد  بيشتر  در  و  است  داخلي  در خدمت مشتريان 
بازرگاني ايران است. شركت هاي ايراني خدمات دهندة APS در تهران 
و  آنها شعبات  غالب  و  اند  با شبكة شهري جهاني  پيوند  داراي كمترين 

دفاتري براي ارائة خدمات بين المللي در فراي مرزهاي ملي ندارند.
واسطة خدمات  به  مناطق جهان  و  از كشورها  توجهي  قابل  4-بخش 
APS، پيوندي با تهران ندارند و يا پيوند آنها بسيار ضعيف است. از جمله 
اروپاي شرقي، آمريكاي شمالي و جنوبي، آفريقاي شمالي، آسياي ميانه، 
ژاپن و روسيه، استراليا و ديگر مناطق، بخش هاي از جهان هستند كه 
كالنشهر تهران، پيوندهاي ضعيفي با آنها دارد. مي توان آنها را نقاط خالي 

از پيوندهاي شهري از طريق APS معرفي نمود.
اثر  المللي  بين  از تحريم هاي  APS تهران،  5-شركت هاي خدمات 
جاي  تهران،  شهر  اقتصاد  برای  آنها  منفي  و  مثبت  آثار  كه  اند  پذيرفته 

بررسي بيشتري دارد.
6-بخش اقتصاد شركتي در برنامه ريزي رسمي شهر تهران جايگاهي 
ريزي  برنامه  در  را  اقتصادي  بخش  اين  نيازهاي  تواند  نمي  لذا  و  ندارد 
فضايي و اقتصادي برآورده سازد. بيش از  6000شركت خدمات APS كه 
در اين رساله بررسي شده است، به طور مستقيم در خوشه هاي كاركردي 
در حركت به سمت مناطق شمالي شهر تهران و ساخت فضاهاي شهري 
اند كه در برنامه ريزي شهر تهران انديشه اي براي آنها نشده است. آنها 

پتانسيل پيوندهاي بين المللي در بخش اقتصادي تهران مي باشند.
6( نتايج

ارتقاي شهر به جايگاه جهاني نه يک آرمان، بلكه ضرورتي براي پايداري 
با نيروهاي اقتصادي و سياسي جهاني است. اتكاي  كالنشهر در رقابت 
را  تهران  شهر  اقتصاد  هميشه  براي  تواند  نمي  گذرا  و  ناپايدار  منابع  به 
پشتيباني كند. از آنجايي كه شركت ها، پشتيباني براي فعاليت ساير اركان 
اقتصادي شهر محسوب مي شوند، لذا يكي از راه هاي تقويت اقتصاد و 
درآمد شهر در گرو ارتقاي خدمات APS شركتي و تسهيل فعاليت بخش 
المللي فعاليت هاي شركت ها و  از طريق كاهش موانع بين  خصوصي، 
ايجاد شرايط كسب و كار مناسب براي آنها در فضاي شهري است. چه 
بسا اين ضرورت بايد در برنامه ريزي استراتژيک فراملي كالنشهر مد نظر 
قرار گيرد. خدمات APS از جمله مهمترين بخش هاي اقتصادي تهران 
در اقتصاد ملي محسوب مي شوند. ليكن از منظر مكاني، برنامه ريزي و 
مديريت انديشده شده اي براي تقويت اين بخش در راستاي ايفاي نقش 
خدمت  در  را  آنها  فعاليت  بتواند  كه  اي  برنامه  ندارد.  وجود  آنها  جهاني 
اقتصاد فراملي تقويت و حمايت كند و موانع فعاليت آنها را برطرف نمايد 
وجود ندارد. همچنين از نظر كاركردهاي فراملي، در حال حاضر )1390( 
تعاملِي  و  عملياتي  راهبردهاي  و  ها  تالش  ها،  سياست  و  رويكردهاي 
ضعيفي براي ايجاد روابط و پيوندهاي فراملي شهر تهران با شبكة شهري 
جهاني وجود دارد. شركت هاي فرامليتي و بين المللي و سرمايه گذاران 
خارجي حضور كمتري در تهران و فضاي كالنشهر دارند. از سوي ديگر 
شركت هاي خدمات APS ايران در عرصه بين المللي جايگاهي ندارند. 
و  مستقل  اقتصاد  توان  نمي  شهرها،  جهاني شدن  و  اطالعات  در عصر 
بدون پيوندي را براي شهرها و مناطق جهاني متصور شد. اقتصادي كه 
در گرو  اقتصادي شهرها  پايداري  دارند.  كليدي  نقش  آن  در  ها  شركت 
پيوند با ساير عناصر در سيستم شهري جهاني است كه پيشروان اقتصادي 

براي  را  شرايطي  بايد  تهران  راستا  اين  در  باشند.  مي  ها  شركت  آنها، 
پيوندهاي شهري فراملي خود به وجود آورد و محدوديت هاي مشاركت 

عناصر اقتصادي بين المللي را در اقتصاد كالنشهر از ميان بردارد.
7( پيشنهادهايي براي شهرداري كالنشهر تهران

رويكرد  با  تهران  توسعة شهري  پژوهش  تخصصي  كارگروه  •تشكيل 
جهاني در راستاي اجراي سند چشم انداز 1404 ايران و سند چشم انداز 

تهران 1404
• زمينه سازي براي مشاركت فكري و عملياتي فعاالن اقتصاد شهري 
اقتصاد  اجرايي  استراتژي هاي  تدوين  در سياستگذاري شهرداري جهت 

بين المللي تهران
• ايجاد بانک جامع اطالعات شركتي و خدمات پيشرفته با هدف برنامه 

ريزي اقتصادي فضايي كالنشهر تهران.
• تدوين برنامه جامع خروج تهران از تحريم هاي بين المللي و تالش 

در بهبود روابط اقتصادي جهاني.
• تدوين برنامه جامع كاهش موانع بوركراتيک، قانوني و مقرراتي فعاليت 

هاي شركتي در تهران.
مناطق  بر  تأكيد  با  تهران  فراملي  اقتصاد  اجرايي  استراتژي  تدوين   •

استراتژيک اقتصادي شهر تهران.
منطقة  شهرهاي  با  اقتصادي  پيوند  تسهيل  جامع  استراتژي  تدوين   •
MENA )شمال آفريقا- خاورميانه( و كشورهاي آسياي ميانه، آسياي 

مركزي و كشورهاي عربي.
 � اقتصادي  هاي  سياست  سازي  يكپارچه  راهبردي  برنامه  تدوين   •

فضايي كالنشهر تهران
• برگزاري كنفرانس و نشست هاي تخصصي بين المللي چالش هاي 

جهاني شدن اقتصادي تهران.
ها،  شهرداري  با  خارجي  تجارب  تبادل  تخصصي  نشست  برگزاري   •
شركت ها و مديران شهرهاي موفق جهاني در راستاي ارتقاي نقش هاي 

جهاني تهران.
بين  گذاري  سرمايه  و  شركتي  فعاليت  تسهيل  جامع  برنامه  تدوين   •

المللي در تهران
• مطالعه و برنامه ريزي ارتقاي و يا ايجاد فضاهاي پيشرفته كالنشهر 

تهران با رويكرد اقتصاد شركتي
• رايزني با شبكة شركتي شهرداري شهرهاي جهاني براي استفاده از 

تجارب جهاني جهت ايجاد محيط هاي شهري جهاني در تهران.
• ايجاد مكان ها و نواحي با كيفيت محيطي باال و دسترسي آسان به 
پايه و برتر جهت فعاليت شركت هاي  خدمات و زيرساخت هاي دانش 

داخلي و خارجي.

معرفی فصلهای پژوهش 
فصل نخست: مباني و چارچوب نظري پژوهش.

در اين فصل نگارنده به بيان مسئله، سئواالت، فرضيات، اهداف و ضرورت پژوهش، كاربرد 
نتايج پژوهش، روش شناسي و تكنيک كار، پيشينه و مفاهيم كليدي پژوهش مي پردازد. رويكرد 
آن تحليل روابط و پيوندهاي مكاني و فضايي كاركردهاي APS از منظر جغرافياي اقتصادي 

است.

فصل دوم: مباني و چارچوب نظري پژوهش:در اين فصل نگارنده به بررسي نظريه ها در 4 

بخش اصلي، 1- نظريه هاي اقتصادي معاصر 2- نظريه هاي تحليل فضايي – كاركردي 
شهر و منطقه ها 3- نظريه هاي مديريت و برنامه ريزي مناطق كالنشهري و 4- نظريه 
هاي مربوط به SPA مي پردازد. در درون اين بخش ها، نظريه هاي مرتبط با جهاني شدن 
اقتصادي، سرمايه داري متأخر، نظريه هاي مرتبط با زنجيره هاي كاال و خدمات، نظريه 
هاي انقالب اطالعاتي، نظريه هاي كالسيک و نوكالسيک تحليل هاي فضايي شهر و 
منطقه، نظريه هاي نومنطقه گرايي، شهر و منطقه ها و شهرهاي جهاني مورد بررسي، نقد و 
تحليل قرار گرفته اند. در نهايت نظريه هاي مرتبط با برنامه ريزي استراتژيک فراملي براي 
ارائة راهبردهاي برنامه ريزي كالنشهر با رويكرد فراملي در دو بخش كاركردي و فضايي، 

بررسي شده اند.

فصل سوم: خدمات پيشرفتة پشتيبان توليد: نظريه ها و  تجارب جهاني: با توجه به 
اينكه خدمات پشتيبان توليد و خدمات پيشرفتة پشتيبان توليد موضوعي كليدي در مطالعات 
جغرافياي اقتصادي شهر محسوب مي شوند، در اين فصل، نگارنده ضمن طرح اهميت 
بخش خدمات و خدمات پيشرفته در اقتصاد جهاني، اقتصاد كشورهاي پيشرفته و در حال 
پيشرفت، به بررسي نقش اقتصاد شركتي و جايگاه  شركت ها به ويژه شركت هاي فرامليتي 
و چندمليتي در كنترل و مديريت اقتصاد جهاني مي پردازد و در ادامه تعريف و تشريح جزئي 
تري از خدمات APS و رده بندي آنها را ارائه مي دهد. همچنين در اين فصل به مباحثي 
همچون معرفي مصرف كنندگان و توليد كنندگان APS، داليل شكل گيري اين خدمات، 
جايگاه اين خدمات در اقتصاد شهري و منطقه اي، اثربخشي اين خدمات در چرخه هاي 
توليد محور و بهره وري سازماني با ذكر نمونه هايي پرداخته است. در ادامه نظريه هاي 
مرتبط با رفتار فضايي و مكان گزيني )Site Selection(، كاركرد و تعيين كننده هاي 
كليدي در پويايي شركت هاي ارائه دهندة خدمات پيشرفته، ارائه و تبيين شده اند. نگارنده 
در پايان اين فصل از رسالة خود ضمن معرفي برخي از تجارب جهاني و مورد پژوهي هاي 
انجام گرفته، الگوهاي فضايي متفاوتي را كه در شهرهايي با پراكنش متفاوت در نقشه 
جهاني وجود دارند را ارائه مي دهد. نتيجه اينكه وجه مشترك در مطالعات انجام شده تأكيد 
بر شكل گيري بخش جديدي از فضايي كاركردي در انطباق با عملكرد نيروهاي جهاني 
و برهمكنش هاي آن در مورفولوژي شهري است. وسعت و الگوي اين پويايي شهري 
متناسب با نقش و اهميت شهرها در شبكة شهري جهاني و نظام هاي حاكم بر اقتصاد 

شهري آنها متفاوت است.

فصل چهارم: جايگاه ايران در اقتصاد جهاني و ويژگي هاي عمومي كالنشهر تهران: 
در اين فصل نگارنده با استناد به شاخص هاي كالن اقتصادي و شاخص هاي جهاني 
شدن مانند توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، شاخص آزادي اقتصادي، 
واردات و صادرات و جريان هاي سرمايه، سهم خدمات در اقتصاد كشور و ساير شاخص هاي 
اقتصادي، به بررسي وضعيت ايران در اقتصاد جهاني مي پردازد. در ادامه به بررسي سياست 
ها و برنامه هاي كالن ملي در ارتباط با اقتصاد فراملي ايران در طي 4 دهة اخير مي پردازد. 
همچنين سياست هاي خارجي ايران و قوانين و مقررات كالن و ملي بعد از انقالب اسالمي 
را در خصوص اقتصاد فراملي مورد بررسي قرار مي دهد. سپس به معرفي وضعيت اقتصادي 
تهران در دهه هاي اخير مي پردازد. همچنين ساختار فضايي عمومي تهران از جمله مراكز 
اقتصادي و تجاري شهر، كاربرد زمين شهري، شبكة حمل و نقل عمومي و قوانين و برنامه 
هاي ناظر بر نقش فراملي تهران را مورد توجه قرار مي دهد. از جمله بحث هاي اصلي اين 
فصل توجه به راهبردهاي فضايي و كاركردي ارائه شده و نقد آن در ارتباط با برنامه ريزي 
فضايي تهران در منشور شهر تهران، سند چشم انداز تهران 1404 و به ويژه طرح راهبردي 
– ساختاري مصوب سال 1386 تهران بوده است. يافته هاي نهايي اين رساله تفاوت هاي 
ساختاري بين پيشنهادات طرح راهبردي – ساختاري تهران و نيروهاي اقتصادي شهر به 
ويژه در بحث اقتصاد شركتي نشان مي دهد و اين مسئله را به طور مستند نشان مي دهد كه 
راهبردهاي توسعة فضايي كالنشهر در طرح مصوب با واقعيت توسعة شهر تفاوت ساختاري 

دارد و به طور روشن خالف جهت يكديگر پيش مي رود.

فصل پنجم: خدمات پيشرفتة پشتيبان توليد در كالنشهر تهران: اين فصل كه بيش از 60 
 APS درصد از حجم رساله را در بر گرفته است، به بررسي و تحليل  10موضوع از خدمات
شامل خدمات حقوقي بين المللي، حسابرسي، تبليغات و بازاريابي، بيمه، ICT، مديريت، 
حمل و نقل بين المللي، خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي، خدمات بانكي، خدمات مالي 
و اعتباري در كالنشهر تهران مي پردازد. در اين راستا اطالعات مكاني و كاركردي بيش از 
0006 شركت استخراج و اطالعات مكاني آن در محيط GIS شهري قرار گرفته است. بعد از 
پردازش اوليه از اين تعداد بيش از 2000 شركت به عنوان جامعة آماري پژوهش مورد بررسي 
قرار واقع شده اند. در اين فصل از رساله،  شاخص هاي APS در دو بعد اصلي 1- شاخص 
هاي مكاني � فضايي و 2- شاخص هاي كاركردي و اقتصادي براي مطالعات پرسشنامه 
اي، مصاحبه و تحليل هاي فضايي تدوين شده اند. داده هاي جزئي مربوط به بيش از 
 200شركت APS در 5 موضوع اصلي، در 22 منطقة شهرداري كالنشهر تهران از طريق 
تسهيم به مناطق )به نسبت دامنة تمركز مكاني Kernel Density( با استفاده از پرسشنامه و 
مصاحبه، گردآوري، پردازش و مورد تحليل قرار گرفته است. از تكنيک هاي آماري و تحليل 
فضايي و بيش از 001 نقشه موضوعي براي گرفتن خروجي الزم براي تحليل هاي مكاني 
استفاده شده است. هدف اصلي از مطالعات مكاني، درك روابط و پيوندهاي كاركردي، 
اقتصاد و آرايش مكاني APS بوده است. مكان هايي كه هماهنگ با نيروهاي اقتصادي 
براي انطباق با نقش هاي جديد شهري تغيير مي يابند و در عوض شرايط محيطي، تالش 
شركت ها براي ايفاي نقش هاي اقتصادي را فراهم مي سازند. در اين فصل ابتدا الگوهاي 
فضايي – مكاني APSو در ادامه پيوندهاي فراملي تهران از نظر شاخص هاي كاركردي 
مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است و در نهايت ميزان پيوند شركت هاي ارائة دهندة 
خدمات با شهرهاي جهاني و موانع آن مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تحليل هاي 
الزم، در بخش آخر فصل، سهم و نقش APS در اشتغالزايي براي كالنشهر، ارتباط APSبا 
سياستگذاري و برنامه ريزي شهر تهران در طي دو دهة اخير)1370-1390( و سپس ارتباط 
بين APSبا عناصر شاخص شهر، مورد بررسي قرار گرفته اند. در نهايت يافته هاي پژوهش 

ميداني كه در ادامه خالصه اي از آن را منعكس خواهيم نمود، ارائه شده اند.

فصل ششم: نتيجه گيري، آزمون فرضيه ها و پيشنهادات پژوهش: در اين فصل از رساله 
ضمن جمعبندي، ارتباط بين نظريه هاي پژوهش با يافته هاي ميداني، آزمون فرضيه ها، و 
نتايج پژوهش ارائه شده است. در اين فصل نظريه هاي برآمده از پژوهش در سطح جهاني 
و فراملي، در سطح ملي و محلي و نيز مقياس مكاني ارائه شده اند. هم چنين پيشنهادات در 
سطوح فراملي، منطقه اي، ملي، ناحيه اي، محلي و مكاني تدوين و ارائه شده اند. نگارنده 
تالش نموده است كه با رويكردي جغرافيايي و با نگرشي سيستمي ارتباط بين عناصر پيوند 
دهندة كاركرد و مكان APS را براي تدوين برنامه هاي راهبردي جهت ايفاي نقش جهاني 
تهران متناسب با يافته هاي پژوهش ارائه نمايد. همچنين آينده پژوهي موضوع APS را در 

خصوص كالنشهر تهران آرائه نموده است.

توضيح: 
دكتر  محترم،  پژوهشگر  از  تشكر  ضمن  شهرداريها  ماهنامه   *
عليرضا محمدی كه دعوت اين ماهنامه برای معرفی رساله پژوهشی 
با هدف  نمودند،  اجابت  از رساله،  دفاع  از  زمانی پس  اندك  در  خود 
عملياتی نمودن مطالعاتی از اين دست، آمادگی خود را برای معرفی 
دستاوردهای ديگر پروژه های پژوهشی كاربردی و دانشگاهی اعالم 

می نمايد. 
**بخشي از هزينه هاي مالي انجام اين رساله از سوی شهرداري 

تهران )مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران( تأمين شده است.
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تهيه و تنظيم: پريسا فرهادی

میلیون   530 فاینانس   : کشور  وزیر  عمراني  معاون 
دالري خط چهار مترو تهران بزودي تحقق مي یابد

مهندس ارشاد منش از نهايي شدن فاينانس 530 ميليون دالري خط چهار 
انجام شده  بانک مركزي  با  آن  اوليه  داد كه موافقت  تهران خبر  متروي 
و  تهران  پي گيري هاي شهرداري  با  كه  اميدواري كرد  ابراز  .وي  است 
تعامل با بانک عامل، اين تسهيالت هر چه زودتر در اختيار اين شهرداري 
افزود: براي استفاده ساير خطوط متروي تهران منتظريم  قرار گيرد. وي 
تا توافق و نظر بانک هاي عامل جلب شود تا فاينانس مورد نظر دريافت 
شود.معاون عمراني وزير كشور با بيان اينكه در گذشته بانک هاي عامل 
تعهدي نسبت به تضمين فاينانس نداشتند، گفت: دولت و وزارت دارايي 
براي جلب نظر بانک ها در بخش فاينانس كنسرسيومي متشكل از چند 
بانک تشكيل داده است تا تعهد فاينانس هاي خارجي مورد نياز شهرداريها 
را تامين كند البته اميدواريم ساير شهرداري ها نيز از اين فرصت همانند 

شهر تهران استفاده كنند. 

افق  در  شهری  مدیریت  ملی  همایش  اولین  برگزاری 
چشم انداز 1404

همت  به   1404 انداز  افق چشم  در  مديريت شهری  ملی  همايش  اولين 
مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتی شريف و معاونت برنامه ريزی 
مركز همايش  در  تاريخ 91/2/13  در  تهران.  توسعه شهری شهرداری  و 

اه ار کوت اخب

با  كه  است  برآن  همايش  اين  شود.  می  برگزار  رازی  المللی  بين  های 
و  ريزان  برنامه   سياستگذاران،  كارشناسان،  مديران،  آوردن  گردهم  
متخصصان ذيربط ضمن تمركز بر موضوعات مذكور گام موثری در ترسيم 
الگوی ايرانی و اسالمی پيشرفت مديريت شهری و ارتقاء آن در راستای 
بيشتر  اطالعات  بردارد. جهت كسب    1404 افق  در  ملی  توسعه   تحقق 

http://urban1404.sharif.ir 

انتخاب شهردار مشهد به عنوان عضو هیات مدیره متروپلیس
جهان  كالنشهرهای  انجمن  هيات مديره  عضو  عنوان  به  مشهد  شهردار 
)متروپليس( انتخاب شد. به گزارش پايگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 
در نشست هيات مديره و نشست مجمع عمومی انجمن متروپليس ضمن 
پژمان  سيدمحمد  انجمن،  اين  در  مشهد  شهرداری  فعاليت هاي  از  تقدير 
شهردار مشهد را به اتفاق آرا به عضويت هيات مديره انتخاب كردند. شهردار 
اين جايگاه رسيده است.  به  مشهد، نخستين شهردار در كشور است كه 
انجمن كالنشهر هاي جهان )متروپليس( در حال حاضر دارای  129عضو 
بوده و هيات مديره آن از 22 تن از شهرداران شهرهای ملبورن، مونترال، 
برلين، سئول، بارسلون،تورنتو، بروكسل، مشهد، پورتوآلگره، قاهره، باماكو، 
سانتياگو،  آنتاناريو،  مكزيكوسيتی،  سائوپائولو،  گوانگجو،  استانبول،  رباط، 

پاريس، مسكو، آبيجان و نواكچوت تشكيل می شود. 

زمینه  در  مشترك  همكاري  نامه  تفاهم  امضــاء 
از  بهینه  برداري  بهره  و  توسعه  احیاء،  حفــظ، 
منــابع طبیعي و همكاري و مساعدت دهیاري ها در 

این زمینه
تفاهم نامه همكاري مشترك سه 
جانبه في مابين سازمان شهرداري 
ها و دهياري هاي كشور، سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور 
وزارت  روستايي  راه  معاونت  و 
حفظ،  زمينه  در  شهرسازي  و  راه 
برداري  بهره  و  توسعه  احياء، 
منابع طبيعي و همكاري  از  بهينه 
اين  در  ها  دهياري  مساعدت  و 
اين  موجب  به  شد.  امضا  زمينه 
تفاهم نامه، برنامه ريزي مشترك 
درجهت اجراي طرح هاي توسعه 
جنگلكاري، گسترش فضاي سبز، 
در  آبخيزداري  و  زدائي  بيابان 
محدوده روستاها و حريم راههاي 
هماهنگي الزم جهت  و  روستائي 
محول نمودن پروژه هاي اجرايي 
جنگلها،  سازمان  واگذاري  قابل 
مراتع و آبخيزداري كشور و وزارت 

ساير  و  ها  دهياري  تعاوني  شركتهاي  و  ها  دهياري  به  و شهرسازي  راه 
تشكلهاي روستائي صورت مي پذيرد.

در  ها  دهياري  به  واگذاري  قابل  هاي  تصدي  واگذاري  براي  هماهنگي 
زمينه منابع طبيعي و آبخيزداري از ديگر مفاد اين تفاهم نامه مي باشد.

تشریح عملكرد شهرداري ها در زمینه انتشار اوراق 
مشارکت در سال90 

معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
ضمن تشريح عملكرد اين سازمان در خصوص روند پيشرفت جذب منابع 
اوراق مشاركت موضوع مواد 50 و 51 قانون بودجه سال 1390 گفت: در 
ميليارد  و ششصد  هزار  مبلغ هشت  به  بودجه سال 1390 جمعًا  قانون 
تومان تصويب و ابالغ گرديد كه در اين راستا با اطالع رساني و آموزش 
سازمان  گذاري  سرمايه  دفتر  كارشناسان  خوب  تعامل  و  استاني   هاي 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور با كارشناسان شهرداريهاي متقاضي 
دفتر  به  شهرداريها  سوي  از  تقاضا  اشاره،  مورد  مبلغ  معادل   تاكنون 

سرمايه گذاري ارائه گرديده است

تعداد دهیاري هاي کشور از مرز 25 هزار گذشت
مهندس مصطفي محمد نجار وزير كشور همزمان با دهه مبارك فجر 
انقالب اسالمي اعالم كرد:تعداد دهياري هاي كشور در مناطق روستائي 
از مرز 25 هزار دهياري گذشت و هم اكنون  85درصد جمعيت روستائي 
كشور تحت پوشش خدمات نوين روستائي كه از سوي دهياري ها ارائه 
مي شود، قرار گرفته اند. مهنندس مصطفي محمد نجار با بيان اين مطلب 
و اعالم اينكه طي دهه فجر امسال 1675 پروژه عمراني و خدماتي با 
محوريت دهياري ها با اعتباري بالغ بر 515 ميليارد ريال به بهره برداري 
مي رسد، گفت:تأسيس دهياري در بيش از  25هزار روستاي كشور طي 
يک دهه اخير نمايانگر نگرش عدالت خواهانه جمهوري اسالمي ايران 
اقشار مختلف جامعه،  ميان  تبعيض  رفع هرگونه  بر  و دولت خدمتگزار 
فقرزدايي، توسعه عدالت اجتماعي و تاكيد روزافزون بر عمران و آباداني 

كشور مي باشد.

افزایش درآمدهای  به  جذب سرمایه گذاران منجر 
پایدار برای شهرداری می شود

مدير مشاركت های اقتصادی و مردمی شهرداری سبزوار گفت: جذب 
پايدار،  های  درآمد  افزايش  سبب  خصوصی  بخش  و  گذاران  سرمايه 
تحرك فعاليت های اقتصادی و ارزش افزوده بيشتر برای شهرداری می 
شود.به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار مهدی برزويی با بيان 
اينكه جذب سرمايه گذاران گام های مهمی را در توسعه و عمران شهر 
اداری سرمايه  امور  انجام  در  تسهيل  داشت، خواستار  به همراه خواهد 

گذاران جهت سرمايه گذاری شد.
اقدامات  به  مردمی شهرداری سبزوار  و  اقتصادی  مشاركت های  مدير 
صورت گرفته در 5 ماهه اخير اشاره و خاطر نشان كرد: در اين مدت 
با 3 سرمايه گذار عقد قرارداد صورت گرفته و با 3 سرمايه گذار نيز در 

حال مذاكره هستيم، همچنين تا كنون 6 سرمايه گذار هم جهت سرمايه 
گذاری در پروژه های مهم شناسايی و امكان سنجی شده اند

سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین، سازمان نمونه 
و اول کشور شد

از  كشور،  فرسوده  های  تاكسی  تعويض  طرح  اتمام  ملی  همايش  در 
اول  و  نمونه  سازمان  عنوان  به  ورامين  شهرداری  تاكسيرانی  سازمان 

كشور و پيشرو درا جرای اين طرح كشوری تجليل شد.
در اين همايش ملی كه با حضور نماينده ويژه رئيس جمهور و و جمعی 
شهرداری  همايشهای  سالن  در  محلی  و  استانی  كشوری،  مسوالن  از 
ورامين برگزار شد، شهردار ورامين گفت: از ابتدای اجرای طرح تعويض 
تاكسی های فرسوده، تاكنون  650تاكسی فرسوده در ورامين تعويض 
سال  از  ورامين  شهرداری  تاكسيرانی  سازمان   : افزود  ی  است.و  شده 
1380 فعاليت خود را آغاز كرده و با گسترش فعاليت ها، اكنون سه هزار 
دستگاه تاكسی در حوزه درون شهری و برون شهری خدمات خود را به 

شهروندان ارايه می كنند. 
 وی گفت: اجرای طرح تعويض تاكسی های فرسوده در ورامين از پنج 
سال گذشته آغاز شد كه تا ابتدای سال جاری 450 دستگاه تاكسی و از 
ابتدای سال جاری تا كنون 200 دستگاه ديگراز خودروهای فرسوده با 

خودروهای نو جايگزين شده است

افزایش سرانه فضاي سبز  ارومیه
به گزارش روابط عمومي شهرداري اورميه: در راستاي توسعه و افزايش 
فضاهاي سبزشهری، شهرداری اروميه با صرف هزينه 693ميليون ريال 
نموده  متر مربع فضای سبز عمومی شهری  ايجاد 352891  به  اقدام  
كه در شرف اتمام و بهره برداري كامل مي باشد. صفری معاون فنی و 
عمرانی از پايان عمليات احداث پاركهاي پنجگانه تا آخر سال 1390 و 
آنها خبرداد. پارك ملت، پارك كودك، پارك گلديس،  از  بهره برداری 

پارك دانشجو  و  پارك ساعت،  عناوين اين پاركهاست. 
همچنين ايجاد پارك هاي خطي واليت و 8 شهريور، از ديگر اولويت 

هاي شهرداري در تحقق شاخص سرانه فضاي سبز شهر اروميه است.
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آمـار شـهـر 

1- مقدمه
 ميزان اتكا هر شهرداری به منابع مختلف تأمين اعتبار كه طبق قانون مجاز به استفاده از آن است به ويژگی های اجتماعی و اقتصادی شهر مورد 
نظر و البته به نحوة مديريت شهر بستگی دارد. در اين نوشتار قصد بر آن است تا به عنوان گام نخست ميزان اتكا شهرداری های كشور بر منابع 
تأمين اعتبار هفت گانة اصلی مشخص شود و تفاوت ميان شهرداری های شهرهای رده های مختلف جمعيتی از اين حيث مشخص گردد. هر 
گونه تحليل و استداللی در خصوص علل مشاهدة چنين تفاوت هايی ميان شهرداری های اين شهرها نيازمند بررسی ژرف تر و پيرو آن اطالعات 

مفصل تر و جامع تری است.

 دانن جـاللـی

2 -بررسی
بودجة شهرداری های كشور  در مجموع  نشان می دهد كه   1 جدول 
درآمدهای  به  مربوط  اعتبار  تأمين  سهم  باالترين   1388 سال  در 
 ، درصد(   43/74( است  مستمر(  عمومی)درآمدهای  عوارض  از  ناشی 
توسط  وصولی  عوارض  از  ناشی  درآمدهای  شامل  درآمدی  طبقة  اين 
ساير مؤسسات )مانند عوارض مواد نفتی، گاز و آب بهای مشتركين(، 
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- عوارض بر ساختمان ها و اراضی ) 
همچون عوارض پروانه های ساختمانی، عوارض مازاد تراكم و عوارض 
بر  عوارض  عمومی-  عوارض  از  ناشی  درآمدهای  اراضی(،  تفكيک 
ارتباطات و حمل و نقل ) شامل عوارض شماره گذاری ساليانة موتور 
ناشی  اتومبيل( و درآمدهای  معاينة  نقليه و عوارض  سيكلت و وسايط 
از عوارض عمومی- عوارض بر پروانه های كسب، ورزشی و خدماتی 
مانند  عمومی  اماكن  بر  عوارض  نمايش،  و  سينما  بر  عوارض  مانند   (
صدور  حق  و  پيشه  و  كسب  پروانه  بر  عوارض  و  مسافرخانه  و  هتل 
است  ای  اعتبار طبقه  تأمين  منابع  آن ساير  از  گردد. پس  پروانه( می 
كه باالترين سهم تأمين اعتبار را در كل اعتبار شهردار ی های كشور 
مواردی چون  )27/78 درصد( كه شامل  است  داده  اختصاص  به خود 
وام های دريافتی از وزارت كشور، بانک ها و يا ساير مؤسسات، فروش 
مانند  منابع  ، ساير  اسقاط  يا  و  اموال منقول  اموال شهرداری همچون 
مازاد درآمد بر هزينة دوره های ماقبل و 80 درصد عوارض و درآمدهای 
وصولی در حريم استحفاظی شهرها می شود. در كل بودجة شهرداری 
های كشور كمترين ميزان اتكا به درآمدهای حاصل از وجوه و اموال 
شهرداری هاست )2/8 درصد( و پس از آن درآمدهای ناشی از عوارض 
اختصاصی و بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری قرار 
دارد. با اين وجود نمی بايست اين توزيع از ميزان اتكا بر منابع مختلف 
تأمين اعتبار را به عنوان توزيع حاكم بر يكايک شهرهای كشور تلقی 

نمود.
و  باشد  نامتعادل  ميان شهرهای مختلف  اعتبار  توزيع  كه  در صورتی   

در  را  كشور  های  شهرداری  كل  اعتبار  اعظم  بخش  شهرها  از  برخی 
اختيار داشته باشند می توانند الگوی مخصوص به خود از توزيع ميزان 
مشاهده  اعتبار  توزيع  الگوی  بر  را  اعتبار  تأمين  مختلف  منابع  بر  اتكا 
شده در بودجة تجمعی شهرداری های كل كشور حاكم سازند. در نتيجه 
مناسب ترين ترفند به منظور خنثی نمودن چنين خطايی شناسايی اين 
الگو در شهرهايی است كه همگن شناخته می شوند. در اين نوشتار اين 
كار با توجه به ميزان جمعيت انجام شده است، نخستين شاخصی كه 
می توان بر مبنای آن شهرها را بر طبقات همگن تقسيم نمود و انتظار 
بدين  باشند.  همگن  نيز  ديگر  های  ويژگی  از  بسياری  در  كه  داشت 
شهرها  برای  مختلف  اعتبار  تأمين  منابع  بر  اتكا  ميزان  توزيع  ترتيب 
يكديگر  با  به طور جداگانه محاسبه شده و سپس  در طبقات جمعيتی 
مقايسه شده است. برای اين منظور شهرهای كشور به پنج ردة جمعيتی 

به شرح زير تقسيم شده اند:
1( شهرها با جمعيتی كمتر از 100 هزار نفر؛

2( شهرها با جمعيتی بين 100 تا 250 هزار نفر ؛
3( شهرها با جمعيتی بين 250 تا 500 هزار نفر ؛

4( شهرها با جمعيتی بين 500 هزار تا 1 ميليون نفر؛ 
5( شهرها با جمعيتی بيش از 1 ميليون نفر .

در مورد طبقة شهرهای باالی يک ميليون نفر ذكر اين نكته ضروری 
است كه شهر تهران به دليل تفاوت های عمده ای كه با ساير شهرهای 
اين رده دارد از اين طبقه حذف شده و خود به عنوان رده ای جدا در 
از شهرهای  كه  بندی  تقسيم  در  كه  آن  ديگر  است.  شده  گرفته  نظر 
سال 1388 انجام شده از داده های جمعيت شهرهای كشور مربوط به 
سرشماری سال 1385 كشور استفاده شده است و اين تفاوت زمانی جز 
در خصوص تعداد شهرها در دو ردة كمتر از 100 هزار نفر و شهرهای 
بين 100 تا 250 هزار نفر در ساير رده ها بی تأثير است. همچنين بايد 
ذكر شود كه تغيير در تعداد شهرها در اين دو رده در فاصلة سال های 
1385 تا 1388 بر ارقام مربوط به ميزان اتكا شهرهای هر كدام از اين 

بررسی میزان اتكای 
شهرداری های کشور 
بر منابع مختلف تأمین 
اعتبار در سال 1388

رده ها بر منابع مختلف تأمين اعتبار تأثير ناچيزی دارد كه می توان از 
آن صرف نظر نمود. اما همين مسئله بر سرانة اعتبار شهرهای هر رده 
به ويژه دو طبقة جمعيتی مذكور مؤثر است و می بايست با احتياط از 

اعداد مربوطه استفاده نمود. 
اتكا  آن گونه كه در جدول3 و نمودار1 مربوطه مشخص است ميزان 
بر منابع مختلف تأمين اعتبار روندهای مختلفی را در گذر از شهرهای 
ردة كمتر از 100 هزار نفر به رده های باالتر جمعيتی نشان می دهد. 
نخستين نكته ای كه می توان مشاهده نمود آن است كه در شهرهای 
موجود در رده های كمتر از 100 هزار نفر، 100 تا 250 هزار نفر و 250 
تا 500 هزار نفر بر درآمدهای ناشی از عوارض عمومی بيش از ساير 
منابع كسب درآمد تكيه می شود. حال آن كه در شهرهای 500 هزار 
نفر تا 1ميليون و 1 ميليون نفر به باال با اختالفی اندك بيشتر بر ساير 
منابع تأمين اعتبار اتكا می گردد. همچنين در تمامی رده های جمعيتی 
شهرداری  اموال  و  وجوه  از  حاصل  درآمدهای  بر  اتكا  ميزان  كمترين 
است. به طور كلی می توان مشاهده نمود كه ميزان اتكا بر درآمدهای 
بها  از عوارض اختصاصی،  ناشی  از عوارض عمومی، درآمدهای  ناشی 
خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری و درآمدهای حاصل 

از  كمتر  جمعيتی  با  شهرهای  از  گذر  در  شهرداری  اموال  و  وجوه  از 
از سوی  و  يافته  كاهش  بيشتر  با جمعيت  به شهرهای  نفر  هزار   100
ديگر ميزان اتكا به كمک های اعطايی دولت و سازمان های دولتی و 
ساير منابع تأمين اعتبار به تدريج در اين مسير افزايش يافته است. در 
خصوص اعانات, هدايا و دارايی ها نيز ميزان اتكا شهرهای موجود در 
رده های مختلف جمعيتی تقريبًا يكسان بوده و تغيير چندانی را در رده 
ميزان  بودن  باال  وجود  اين  با  دهد.  نمی  نشان  مختلف جمعيتی  های 
اتكا بر گونه ای از منابع تأمين اعتبار به معنای باالتر بودن ميزان درآمد 
كسب شده از آن نيست. برای نشان دادن اين مطلب می توان از ارقام 
از منابع استفاده نمود. مشخص ترين منبعی كه  اعتبار هر يک  سرانة 
اين مسئله در آن صادق است درآمدهای ناشی از عوارض عمومی است. 
همان گونه كه مشاهده می شود با وجود كاهش ميزان اتكا بر اين منبع 
در گذر از شهرهای كم جمعيت به شهرهای پرجمعيت اما درآمد سرانة 

حاصل از اين منبع به تدريج افزايش می يابد )جدول4(. 
• منبع آمار

- دفتر آمار و فناوری اطالعات.)1388(.اطالعات بودجة شهرداری های 
كشور سال 1388. تهران: معاونت امور اجرايی سازمان شهرداری ها و 

دهياری های كشور.
www.amar.sci.org.ir -

• جدول 1: كل اعتبارات شهرداری های كشور به تفكيک منابع هفتگانه در سال 1388

سهم )درصد(مبلغ )هزارريال(شرحشماره طبقه بندی

66,965,242,28574/43درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر(01

7,122,419,90065/4درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی02

7,223,775,02772/4بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری03

4,288,550,47380/2درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری04

9,826,432,86442/6كمک های اعطايی دولت و سازمان های دولتی05

15,128,033,00188/9اعانات و هدايا و دارايی ها06

42,528,256,78178/27ساير منابع تأمين اعتبار07

153,082,710,331100جمع درآمدهای عمومی
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• جدول 2: ميزان كل اعتبارات شهرداری های كشور در منابع هفتگانه به تفكيک شهرهای رده های مختلف جمعيتی در سال 1388 )هزارريال(
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شماره 
شهرهای بين100 شهرهای كمتر از 100 هزار نفرشرحطبقه بندی

تا 250 هزار نفر
شهرهای بين 250 تا 

500 هزار نفر
شهرهای بين  500 هزار تا 1 

ميليون نفر
شهرهای باالی 1 ميليون نفر به 

غير از تهران

درآمدهای ناشی از عوارض 01
6,051,034,9864,387,358,7693,276,065,6023,273,316,89810,262,677,000عمومی )درآمدهای مستمر(

درآمدهای ناشی از عوارض 02
2,608,454,859783,206,719668,501,448465,302,874926,954,000اختصاصی

بها خدمات و درآمدهای 03
2,041,058,5651,059,731,5001,083,086,584680,387,7811,582,031,600موسسات انتفاعی شهرداری

درآمدهای حاصل از وجوه و 04
797,231,501177,908,462214,013,26469,905,422973,887,000اموال شهرداری

كمک های اعطايی دولت و 05
1,390,694,054356,201,892507,136,2441,318,927,6745,603,473,000سازمان های دولتی

1,890,341,8351,235,913,0041,531,109,4631,390,424,4504,587,857,100اعانات و هدايا و داراييها06

2,133,615,0051,189,706,4981,280,013,1783,409,000,80011,789,181,300ساير منابع تأمين اعتبار07

16,912,430,8059,190,026,8448,559,925,78310,607,265,89935,726,061,000جمع درآمدهای عمومی

14,523,2378,096,0054,828,4474,387,5377,955,676ميزان جمعيت شهری

• جدول 3 : ميزان اتكا شهرداری های شهرهای متعلق به رده های مختلف جمعيتی به منابع هفتگانة تأمين اعتبار در سال 1388

جدول4: سرانة اعتبار در هر يک از منابع هفتگانه به تفكيک رده های مختلف جمعيت شهرها در سال 1388 )هزارريال(

شماره طبقه 
شهرهای بين100 تا 250 شهرهای كمتر از 100 هزار نفرشرحبندی

هزار نفر
شهرهای بين 250 تا 500 

هزار نفر
شهرهای بين  500 هزار تا 1 

ميليون نفر
شهرهای باالی 1 ميليون نفر به 

تهرانغير از تهران

درآمدهای ناشی از عوارض 01
78/3574/4727/3886/3073/2809/55عمومی )درآمدهای مستمر(

درآمدهای ناشی از عوارض 02
42/1552/881/739/459/232/2اختصاصی

بها خدمات و درآمدهای 03
07/1253/1165/1241/643/408/1موسسات انتفاعی شهرداری

درآمدهای حاصل از وجوه و 04
71/494/150/266/073/285/2اموال شهرداری

كمک های اعطايی دولت و 05
22/888/392/543/1268/1590/0سازمان های دولتی

18/1145/1389/1711/1384/1223/6اعانات و هدايا و داراييها06

62/1295/1295/1414/3200/3353/31ساير منابع تأمين اعتبار07

100100100100100100جمع درآمدهای عمومی

شماره طبقه 
شهرهای بين100 تا 250 شهرهای كمتر از 100 هزار نفرشرحبندی

هزار نفر
شهرهای بين 250 تا 500 

هزار نفر
شهرهای بين  500 هزار تا 1 

ميليون نفر
شهرهای باالی 1 ميليون نفر به غير 

از تهران

درآمدهای ناشی از عوارض 01
4175426787461,290عمومی )درآمدهای مستمر(

درآمدهای ناشی از عوارض 02
18097138106117اختصاصی

بها خدمات و درآمدهای 03
141131224155199موسسات انتفاعی شهرداری

درآمدهای حاصل از وجوه و 04
55224416122اموال شهرداری

كمک های اعطايی دولت و 05
9644105301704سازمان های دولتی

130153317317577اعانات و هدايا و داراييها06

1471472657771,482ساير منابع تأمين اعتبار07

1,1651,1351,7732,4184,491جمع درآمدهای عمومی



سال دوازدهم/ شماره 105 81سال دوازدهم/ شماره 80105

تالش برای یافتن راهكارهایی 
تازه در مالیه ی شهری

واژگان شهري

)Redevelopment( توسعه ی مجدد

توسعه مجدد بيانگر فرآيند توسعه اراضي است كه به منظور تجديد حيات كالبدي، اقتصادي 
و اجتماعي بافت شهر به كار مي رود. تالشهاي توسعه مجدد معموال در نواحي هدفي از شهر 
صورت مي پذيرد كه يک يا چند مورد از شرايط زير روي دهد: 1- زمين بدون استفاده يا با استفاده 
ناكارآمد باقي مانده است، 2- محيط انسان ساخت )ساختمانها و زيرساختها( دچار فرسودگي شده 
است و 3-فرصتهاي اقتصادي محدود است. توسعه مجدد در شهرهايي در سراسر جهان روي 
مي دهد و اهداف نوسازي اقتصادي و كالبدي را منعكس مي سازد. با اين وجود سياستها، قوانين 
و اولويتهاي توسعه مجدد در ميان كشورها و يا ايالت ها و استانهاي يک كشور متفاوت است. 
اياالت متحده امريكا داراي سنت بلند و تكامل يافته اي از توسعه مجدد است و به همين جهت 

به عنوان نمونه خوبي از اين فرآيند مطرح است.
امروزه، دولتهاي محلي در اياالت متحده امريكا اقدامات توسعه مجدد را هدايت مي نمايند. با 
اين وجود دولت فدرال سبب ايجاد انگيزش در فعاليت هاي توسعه مجدد در شهرها در فاصله 
سالهاي 1930 تا 1960 شده است. ريشه هاي توسعه مجدد در امريكا به برنامه هاي موسوم 
به »پيمان جديد«3   )در دوره رياست جمهوري روزولت( و برنامه هاي دولت فدرال در ارتباط 
با ارتقاي شرايط مسكن و حذف زاغه ها برمي گردد. در دهه 1940 تعداد محدودي از ايالت ها 
هدايت دولت فدرال را با تصويب مقررات توسعه و فعاليت با موسسات خصوصي توسعه مجدد 

به منظور توسعه و بهسازي مسكن دنبال كردند. 
دولت فدرال توسعه مجدد شهري را به صورت بزرگ مقياس با تصويب قانون مسكن سال  
1949 4 آغاز نمود. اين قانون دوراني از نوسازي شهري را آغاز نمود كه به طور ذاتي برخي از 
نواحي شهري را تغيير خواهد داد و زيرساختهاي مديريتي مورد نياز فرآيند توسعه مجدد را فراهم 
آورد. سه قانون مسكن مصوب در سالهاي 1954، 1956 و 1959، برخي از جنبه هاي فرآيند 
نوسازي شهري شامل بهسازي نواحي زاغه اي، هزينه هاي جابجايي افراد و كسب و كارهاي 
فاقد مكان و تحليل، تحليل بافتهاي فرسوده شهري5   و نيازهاي برنامه ريزي مكانها را مد نظر 
قرار داد. عالوه بر اين قوانين فوق برنامه هاي بيمه رهني را در سازمان مسكن فدرال6  شكل داد 
كه در زمينه جابجايي ساكنان آواره و نيز ساخت و ساز جديد در نواحي فرسوده شهري7  ياري 
مي رساند. سالهاي ابتداي دهه 1960 ميالدي شاهد تصويب قوانين فدرال ديگري در پشتيباني از 
نوسازي شهري بود. كنگره افزايش منابع مالي براي نوسازي شهري را ممكن نمود و اصالحاتي 

را در سياستهاي موجود به منظور تسهيل اقدامات نوسازي به عمل آورد. 
هدف نوسازي شهري، حذف زاغه ها و بافتهاي فرسوده در شهرها، منجر به جابجايي و بي 
خانماني بسياري از مردم و حذف محالت منسجم شهر در برخي از نواحي شد. به همين منظور 
دوران نوسازي بنيان گذاشته شده توسط دولت فدرال مورد انتقاد بسياري از پژوهشگران قرار 
گرفت. در شرايطي كه دوران نوسازي  فوق مي تواند به عنوان دوراني مخرب در تاريخ شهري 
مورد توجه قرارگيرد، اما اساسي براي اقدامات توسعه مجدد امروز در شهرها را فراهم ساخته است.  
در دوران كنوني، توسعه مجدد معموال در نواحي قديمي تر شهر روي مي دهد. از آنجايي كه اين 
نواحي بازتاب دهنده نيازها، محدوديتها و مقررات كاربري زمين يا كمبود آنها هستند، در زمان 
توسعه ابتدايي، نواحي قديمي تر شهر ممكن است از نظر عملكردي در طول زمان فرسوده شوند 
؛ قطعات زمين ممكن است در اثر مقررات منطقه بندي كنوني كه به دنبال توسعه موثر هستند 
به صورت عجيب و غريب و يا بسيار كوچک شكل بگيرند . اين نواحي ممكن است از نظر 
زيباشناختي با شيوه ها و الگوهاي توسعه التقاطي كه در برگيرنده كاربري هاي ابتدايي و سازه 
هاي شكل گرفته به موازات توسعه هاي جديد تر هستند جذاب نباشند . تركيب اراضي متروكه 

و توسعه بي قاعده مي تواند سبب شكل گيري يک ناحيه پژمرده)نامطلوب(8 شهري  شود. 
شهرها فرآيند توسعه مجدد را براي تجديد حيات نواحي نامطلوب شهر بكار مي بندند. يک طرح 
توسعه مجدد معمول تالش مي كند كه توسعه هاي جديد را به اين نواحي وارد نمايد. به منظور 
تحقق اين موضوع، شهر اغلب بايد امالك خصوصي را تملک كند، سازه هاي موجود در آن را 
تخريب نمايد، ساكنان را جابجا كند و زمينهاي مناسب براي پروژه هاي جديد توسعه را فراهم 
آورد. فرآيند تامين زمين با شناسايي مالكان در يک ناحيه توسعه مجدد و تالش به منظور خريد 
امالك الزم با قيمت بازار است.در برخي نمونه ها، فرآيند بدون پيچيدگي به پايان مي رسد. با 
اين وجود در برخي نمونه هاي ديگر، صاحبان امالك ممكن است متمايل به حفظ زمين خود 
باشند و يا آنكه قيمت پيشنهادي براي زمين خود را رد مي نمايند. بدين منظور،  اغلب پروژه هاي 

توسعه مجدد در برگيرنده  قدرت حكومت برای استفاده از اموال خصوصی جهت عموم9  هستند. 
اين قدرت تواني است كه به شهرها اين اجازه را مي دهد كه از طريق توان قانونگذاري دولت، 
مستغالت يک مالک خصوصي را با پرداخت غرامت يا ارزش عادالنه ملک در بازار تملک نمايد. 
با اين حال استفاده از اين قدرت گاه هزينه هاي سياسي براي مقامات منتخب شهرها در بر 
دارد. بنابراين برخي شهرها با يک مالک مخالف مذاكره مي نمايند تا از مواجهه با عموم جامعه 

پرهيز نمايند. 
طرحهاي توسعه مجدد ممكن است با موانع اجرايي ديگري نيز مواجه باشند. نخست، جابجايي 
ساكنان و واحدهاي كسب و كار ممكن است مساله ساز باشد. مقاومت در برابر جابجايي و تغيير 
مكان در بسياري از محالت قابل مشاهده است، گرچه مزاياي جابجايي نوعا به گروههاي 
در حال تغيير مكان پرداخت مي شود. دوم، تخريب ساختمانهاي قديمي ممكن است توسط 
شهرونداني كه نگران محافظت از بناهاي تاريخي هستند مورد چالش واقع شود. طرحهاي 
توسعه مجدد ممكن است ساختمانهاي تاريخي را با پروژه هاي توسعه مجدد يكپارچه سازند تا 
اين چالش را رفع نمايند. نهايتا، مشكالت زيست محيطي ممكن است از توسعه مجدد در برخي 
از نواحي جلوگيري نمايند. نواحي پروژه هاي توسعه مجدد ممكن است شامل مواردي چون 
اراضي قهوه اي10 ، سايت هاي داراي آلودگي زيست محيطي باشند كه هزينه هاي بااليي را 

براي پاكسازي و آماده سازي به منظور توسعه به همراه دارند. 
شهرها ممكن است هزينه هاي قابل توجهي را به هنگام اجراي پروژه هاي توسعه مجدد 
متحمل شوند. بودجه هاي فدرال به منظور فعاليت هاي توسعه مجدد در امريكا چند دهه است 
حذف شده است و شهرها را نيازمند منابع ديگر مالي نموده است. برخي از ايالت ها در زمينه 
اختصاص بخشي از ماليات هاي محلي به فعاليت هاي توسعه مجدد مجوزهايي صادر نموده اند. 
تاكيد بر توسعه مجدد در طول قرن بيستم در امريكا دچار  تغيير مسير شده است. تالشهاي 
كنوني در شهرها بر توسعه اقتصاد محلي تاكيد دارند، بر خالف تالشهاي اوليه دولت فدرال كه 
بر موضوع شرايط مسكن تاكيد داشتند. فشار منابع مالي و يک بحران اقتصادي در دهه 1980، 
شهرها را براي شناسايي رويكردهاي جديد براي باال بردن ميزان درآمدها و ترقي اقتصادي 
محلي برانگيخت. براي برخي از شهرها، توسعه مجدد مكانيزمي قدرتمند براي افزايش ماليات بر 
امالك، ماليات بر فروش و نرخ اشتغال از طريق توسعه اراضي متروكه و با فراهم كردن مشوق 
هايي چون يک سايت مناسب براي كسب و كارهايي كه انتظار داشتند در جوامع محلي شان 

مستقر شوند فراهم نمود. 
ويژگيهاي توسعه مجدد در سراسر امريكا داراي تفاوتهايي است و منعكس كننده تفاوتها در 
قانونگذاري ايالتي است. عالوه بر اين، توسعه مجدد مي تواند در برآوردن بسياري از اهداف كه 
وابسته به اولويتهاي شهر هستند توفيق يابد. با اين وجود موضوع اساسي توسعه مجدد، ارتقاي 
كالبدي و اقتصادي يک ناحيه شهري كه پيشتر توسعه يافته بود اما اكنون فرسوده و پژمرده است 
در همه تالشهاي توسعه مجدد در شهرهاي امريكايي و نيز سراسر جهان منعكس شده است. 
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عباس جاللی نام كتاب: تامين مالی؛ مفاهيم، ابزارها و تجارب
نويسندگان : علی فيروز زارع، معصومه برجی

ناشر : نص 
نسخه   1000 شمارگان:   ،1390 زمستان  يكم،   چاپ 

در 160 صفحه، بها 4000 تومان

از تولد نهاد ملی  شهرداری در ايران، 104 سال و از راه 
بلديه های دولتی در 1300 خورشيدی، 90 سال می  اندازی 
گذرد. در گذر اين ساليان دو و دراز ، بلديه ها يا همان شهرداری 
ها، همواره با كمبود و گاه با نبود بودجه برای گرداندن چرخ 
گذران و ادامه حيات رو در رو بوده اند، چندانكه گاه در تامين 
دستمزد كاركنان خود نيز در می مانده اند. اين دشواری با رشد 
پيشرونده  روندی  شهرها،  گسترش  و  شهرنشينی  افزون  روز 
يافتن  برای  شهرداران  كه  بوده  هنگامه  اين  در  است.  داشته 
گريزگاههايی، به ناچار دست به نوآوری هايی همچون فروش 
تراكم می زده اند و در انجام چنين كارهايی، شهردارانی نيز 
ايستاده  می  گوناگون  دادگاههای  و  دولتی  ضابطان  برابر  در 
از  برخی  دامن  گاه  قانونی،  دستگاههای  برابر  در  حضور  اند. 
گرفته  ايران  تاريخ شهری  در  را  درستكارترينها  و  پركارترين 
است. آنچه در اين گير و دار همچنان پابرجا مانده، بی نوايی 
انجام  و  پايدار  درآمد  بدون  شهرداريهای  هاست.  شهرداری 

دهان  و  سوخته  دست  هميشگی  حكايت  نابسامان،  كارهايی 
است كه پيامد اين راهكارهای چيزی به جز ايجاد مشكالت 

حل ناشدنی بر سر راه مديران شهری آينده نمی تواند باشد.
انگيزه برای بررسی كتاب تامين مالی اين شد كه نوشتگان 
شهرسازی و برنامه ريزيهای شهری، به زبان فارسی در اين 
زمينه بسيار اندك شمار است. از اين ديدگاه، كتاب برای همه 
آنانی كه با مسايل مالی شهری روبرو هستند، غنيمتی است! 

اين كتاب به همت معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری 
شهرداری مشهد فراهم آمده كه خود نويدی است برای آغاز 
شكوفايی كار در زمينه های مالی، آن هم به دور از پايتخت. 
و  )مفاهيم  بخش:  دو  در  نويسندگان  را  مالی،  تامين  كتاب 
ابزارها/ تجارب( و در پنج فصل : )-1تامين مالی و انواع آن، 
-2واسطه های مالی، -3مشاركت عمومی و خصوصی و پروژه 
های شهری، -4تامين مالی اسالمی و -5مروری بر تجارب 
تامين مالی پروژه ها( نگاشته اند كه بخش دوم آن تنها فصِل 

پنجم را در برگرفته است. 
توسعه  و  ريزی   برنامه  معاون  از  پيشگفتاری  با  كتاب 
شهری شهرداری مشهد آغاز می گردد كه در آن دشواريهای 
روزافزون جمعيت شهری و  با رشد  ها  پيش روی شهرداری 
پيامدهای آن؛ سكونتگاههای غيررسمی و فقر شهری ، اشاره 
نموده و آن را با واگذاری برخی از وظايف دولت به شهرداريها 

تازه هاي نشر
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از سويی و تنگناهای تامين منابع بودجه ای دولت مركزی از 
ديگر سو، همراه كرده است. 

با  را  بيشتر، هر فصل  برای روشنگری  نويسندگان كتاب 
پيش  بدون  نيز  مقدمه  همين  اما  اند،  كرده  آغاز  ای  مقدمه 
نگاشته شده  )مخاطبان هدف(  ويژه  داشتن خوانندگان  چشم 
اند، چندانكه در فصل دوم، مقدمه خود به مبحثی بدل شده 
است و آنچه همه كتاب را گاه در كفه كتابی دانشگاهی جای 
می دهد، نبود نمونه هايی ساده و روشن است كه می تواند در 
فهم و دريافت اثر بسيار موثر باشد. پديد آوران برای نگارش 
اثر خود از 70 مقاله و كتاب و 9 كتاب انگليسی سود جسته 
نشستهای  برای  كه  هستند  هايی  مقاله  آنها  بيشتر  كه  اند 
كشاورزی،  در  مالی  نامين  مانند:  اند.  شده  نوشته  تخصصی 
ارايه الگوی تامين مالی توسعه موقوفات با استفاده از انتشارات 
اوراق منفعت)صكوك انتفاع(، مطالعه تطبيقی ماهيت حقوقی 

قراردادهای بيع متقابل و جايگاه قانونی آن.
در  ملموس  مسايل  با  خود  كردن  درگير  از  نويسندگان 
شهرداريهای ايران تن زده اند و با آوردن كلياتی، به گونه ای 
خوانندگان خالی از ذهن را رها كرده اند، چندانكه نمونه های 
گسسته ای كه در بخش »تجارب« آمده، شايد به جز شش 
نمونه از شهرداری مشهد، بقيه نتواند كار از گره فروبسته مالی 

و مسايل روز آن بگشايد. 
نويسندگان برای بومی سازی ، فصلی را با نام »تامين مالی 
اسالمی« آورده اند كه وزن تعاريف در آن چشمگيرتر است، 
مديريت  برای  كاربرد  »موارد  عنوان  با  كوچكی  بخش  مگر 
اين  ندارد.  مخاطبان  برای  توصيه  جز  جاياهی  كه  شهری« 
فصل، از بزرگترين فصول كتاب است كه تنها يک بخش 17 
صفحه ای درباره »ُصكوك« دارد. نارسايی اين تک واژه ناآشنا 
آن  از  »اوراق«  پيشوند  از  نويسندگان همواره  كه  باعث شده 
سود جسته اند كه گاه به صورت »اوراق صكوك« و يا »اوراق 
مشاركت« به ويژه در فصل پايانی كتاب)تجارب( آمده است. 
پديد آوران، صفحه ای را به ريشه يابی اين واژه اختصاص داده 
واژه منسوخ  برای  نويسندگان  بود كه  بهتر آن می  اند. شايد 
مغول  ايلخانان  روزگار  در  كه    )sokuk(فرسوده صكوك و 
در ديوانهای دولتی كاربرد داشته، برابرنهادی را پيشنهاد می 
كردند، مانند: »چک برگ«/ چگانه، زيرا اين ريشه اصلی در 
روزگاران كهن فرمانروايی غزنويان به كار می رفته و فردوسی 
توسی نيز در شعرهايش از آن نام برده است. همين واژه فارسی 
را دانشوران آغاز سده كنونی)1300 خورشيدی( در بانكداری 
و اقتصاد نوين بانكی در ايران به كار گرفته اند كه صد البته 
متفاوت  چگانه  برگ/  با چک   ... و  دسته چک  مفهوم چک، 
خواهد بود و حق زبان خاستگاه واژه، يعنی فارسی برای ساختن 

هر واژه ای برای جايگزينی، بی گمان محفوظ خواهد بود. 
پديد  كه  وبد  آن  جای   ، وقف  بخش  در  فصل،  دراين 
دارترين  نيرومندترين و ريشه  اين  به  به گستردگی  آورندگان 
را  راهكارهايی  و  بپردازند  ايران  در  مالكيت  نگاهداشت  شيوه 
بررسی  و  پيشنهاد  مديريت شهری،  با  آن  كنونی  پيوند  برای 
نمايند، اما بسيار شتابزده و سطحی از آن گذشته اند در حاليكه 
مديريت شهری  از  جدا  و  سنتی  ای  شيوه  به  اوقاف  سازمان 

منافع  از  حفاظت  و  قراردادها  تمديد  كار  به  آن  با  بيگانه  و 
متوليان سرگرم است، گستره عظيمی از زمينهايش كه در گذر 
اما  اند،  آورده  پديد  را  ايران  پهنه های شهری  چندصد ساله، 
روند كارهای مالی آن بی هيچ تغييری در روشها، راه خود را 

می پيمايند.
باختر  های  موقوفه  عمد،  به  يا  ناخواسته  آورندگان،  پدی 
زمينی و مبحث آن را بی آنكه بخش جداگانه زيربخش و حتی 
تيتری بدان داده باشند، در دل همين يكی دو صفحه و بسيار 
فشرده مطرح كرده اند.بی گمان بررسی وقفهای بسيار پهناور 
اقتصادی و راهكارهای به روز شده ی  و شيوه های كاركرد 
موقوفه های  آنچه  مانند  زمينيان  باختر  اقتصاد كنونی  در  آن 
تواند  می  اند،  يازيده  آن دست  به  واتيكان  ويژه  به  كليسايی 
ويژه ی  خوانندگان  برای  را  ای  تازه  ديدگاههای  و  ها  روزنه 
حقوقی  و  مالی  دفترهای  كاركنان  و  –شهرداران  كتاب  اين 

– بگشايد. 
به  كه  واژگانی  دامان  به  آوران  پديد  بردن  پناه  ماند  می 
صورت بسته هايی آماده و پرطمطراق به دست واردكنندگان 
دانش روز، به درون زبان فارسی رخنه داده شده  و می شوند. 
بهتر آن می بود كه نويسندگان برای يک بام  و دو هوا نكردن 
 Risk كتاب در برابر واژه مرده ُصكوك از آوردن واژه ريسک
زيرا  زدند.  می  سرباز  خطرزايی]  و  خطرپذيری   [خطركردن، 
هريک از اين برابر نهاده های فارسی و يا حتی برابرهای تازه 
تر می تواند در جای خود، به هنگام و درست به كار رود تا پديد 
و  غريب  تركيب  به  سرانجام  كتاب  نويسندگان  آورانی، چون 
برساخته عربی-انگليسِی »تسهيم ريسک« دچار نشوند. آوردن 
فارسی  به  بيگانه  زبانهای  از  مجعول  و  مفهومی  واژگان  اين 
ما  مادری  زبان  در  مادی هم  و  ملموس  ازای  به  ما  كه هيچ 
است،  قلم  اهل  برای  ناشايست  و  نابخشودنی  گناهی  ندارند، 
زيرا خوانندگان و مخاطبان اين واژگان كه به ناگزير و طوطی 
مفاهيم  چون  دقيقی  مسايل   ، آوردند  می  زبان  به  را  آن  وار 
و  پيچيده  به صورت عرصه های   ، اقتصادی  و  علمی  دشوار 

بغرنج در ذهنشان حل ناشده باقی می ماند. 
پديد  نيست.  خالی  پنهان  نيمه  هرچند  لغزشهايی  از  كتاب 
آورندگان در صفحه 12، »تامين مالی« را به معنای تامين سرمايه 
گذاری در طرحهای اقتصادی دانسته اند اما در صفحه 17 يكبار 
ديگر به تعريف واژه بيگانه فاينانس Finance پرداخته اند و 
آن را با »ماليه« يكی دانسته اند و معنای تامين مالی را از دل آن 
برساخته اند. چندانكه نام انگليسی پشت جلد كتاب نيز چيزی جز 
اين نيست. شگفت آنكه صفحه آرای كتاب نيز جايگاه فونت ها 
و ارزش آنها را از ياد برده و تيتر های بزرگتر را برای زيربخش 
اين واژه بكار گرفته است كه علت اين آشفتگی دانسته نيست. 
در صفحه 25 نيز واژه يوزانس[= مهلت پرداخت، وعده، مدت و 
فرجه] نيز بدون التين Usace آمده است و در لغزشی ديگر، 
چاپگران كتاب، در صفحه شناسنامه، بهای ريالی كتاب را به جای 
شابک آن چاپ كرده اند. ماهنامه شهرداريها، خواندن اين كتاب 
را برای شهرداران و كاركنان شهرداری ها توصيه می كند  و در 
پايان دست مريزاد برای پديد آورندگان كه گام در راهی ناگشوده 

نهاده اند. 

 از شركت پيوسته ي انتشارات در نمايشگاه جهاني كتاب 
افتخاري  پايايي  اين  كه  مي گذرد  دهه  يک  از  بيش  تهران 
فرهنگي براي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور است.

شتافته  دل انگيز  بهار  اين  پيشواز  به  انتشارات  نيز  امسال 
بود تا با همه ي فراز و فرودها بتواند گلچيني از گلستان جهان 

كتاب را بر پيشخوان كوچک خود بگستراند.
از تازه ترين هاي كتاب، نخستين چاپ از سيزدهمين جلد 
كتاب سبز شهري؛ گردشگري شهري بود، كاري كالسيک از 
استاد احمد سعيدنيا و همكاري مهندس جواد مهدي زاده كه در 
كنار آن كتابهاي بازبيني شده با چاپ چندمين باره ي جلدهايي 

از كتابهاي سبز شهري نشسته بود:
1- جلد سوم ”حمل و نقل شهري“

2- جلد پنجم ”طرحهاي شهري در ايران“

3- جلد هشتم ”تأسيسات شهري“
4- جلد دهم ”تسهيالت شهري“ نشسته بود.

گذشته از اين انتشارات براي نخستين بار ويترين رنگارنگي 
از كتابهاي بيشتر كاربردي پژوهشكده ي شهري و روستايي را 
زمينه هاي  در  كتاب  جلد   50 با  كه  بود  آورده  همراه  به  نيز 

گوناگون خود جلوه اي خاص داشت.
ماهنامه ي  چاپخش  مژده ي  نمايشگاه،  اين  در  انتشارات 
 37 شماره  دهياريها  ماهنامه ي   ،104 شماره  شهرداريها 
از  پس  يكي  اين   -  12 شماره  پسماند  مديريت  فصلنامه  و 

گسستي چهارساله - را به بازديد كنندگان غرفه مي داد.
كتابدوستان و خواهندگان كتابهاي شهري و پژوهشگران، 
به  را  خود  مي بايست  انتشارات  غرفه ي  ديدن  براي  امسال 

شبستان مصال، راهروي 18 غرفه ي 22 مي رساندند.

انتشارات سازمان
 در بیست و پنجمین نمایشگاه جهاني کتاب
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