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سخن نخست

طرح جامع ساختاری راهبردی تهران با رویکرد جدید خود نيازمند توسعه مفهومی در ابعاد و حوزه های گوناگون 
است. پژوهش مفهومی در ارتباط با تأمين بودجه شهرداری و گروه های تأمين کننده آن، از مهم ترین ابعاد توسعه 
این مهم، بدون مطالعه و طبقه بندی بهره وران عرصه  به  مفهومی موردنياز طرح جامع است. بی شک دست یابی 

مدیریت شهری و توسعه شهر تهران امکان پذیر نيست.

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با توجه به فلسفه وجودی و ظرفيت های خود، به مدیریت فرآیندهای 
پژوهشی و انجام مطالعه و پژوهش در خصوص مسائل مدیریت شهری پرداخته تا ارزیابی سودمندی بهره وران از 

تحقق طرح جامع را برای صاحب نظران و اندیشمندان آسان کند.

بنابراین با توجه به اهميت موضوع این مرکز، تحریر و نشر گزارش های موضوعی و نتایج مطالعات تخصصی را 
وظيفه خود دانسته و بر این باور است که به واسطه چنين اقدامات و گزارش هایی، زمينه دست یابی به توسعه پایدار 
شهری در سایه مدیریت یکپارچه ممکن شود. اميد است با بهره مندی از نظرات ارزشمند جناب عالی، در ارائه مؤثرتر 

این آثار گام برداریم.

بابك نگاهداري

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
 



چكیده

دستيابی به الگوی پایدار اقتصادی در تأمين منابع ازجمله مهم ترین دغدغه هاي مدیران شهري است که برای 
دستيابی به آن الزم است اهداف و برنامه های بلندمدت توسعه ای سازمانی را با راهبردهای کوتاه مدت و زودبازده 
انعطاف پذیر ترکيب کنند. در این راستا بایستی ابتدا نظام منافع و سودمندی گروه     های بهره     وران از توسعه فضاهای 

شهر تبيين شده و بر مبنای آن، بودجه و درآمدهای پایدار شهرداری      ها تحقق یابد.

تا به امروز نگاه اصولی و همه جانبه نسبت به نقش بهره وران مدیریت شهری در تأمين درآمدهای شهرداری 
صورت نگرفته است؛ این در حالی است که شاید مهم ترین مسئله نظام درآمدی شهرداری های کشور و استقالل 
قانونی آن ها، ميزان سهم و نقش این عوامل در پرداخت عوارض و هزینه های خدمات عمومی است. ميزان مشارکت 
بهره وران شهری در تأمين منابع مالی طرح های توسعه شهری مسئله ای است که همواره در ادبيات علمی و اجرایی 
کشور مطرح بوده اما به تبيين سهم هرکدام از گروه ها و سازوکار اجرایی آن توجه چندانی نشده است؛ ازاین رو در 
این پژوهش سعی بر آن است که با بررسی و تحليل ميزان بهره برداری و سودمندی هرکدام از گروه های بهره ور 
در عرصه شهر، سهم هرکدام از این گروه ها در تأمين منابع مالی طرح های توسعه شهری تبيين شود. هریک از 
بایستی نقش و مسئوليت ویژه ای داشته  گروه      های ذی      نفع و ذی      نفوذ توسعه شهر در تحقق طرح توسعه شهری 
باشند که این نقش      پذیری از بعد نهادی و هم از بعد مالی صورت می      گيرد. ميزان نقش هریک از گروه      ها مبتنی بر 
ميزان منفعت و سودمندی آن ها از تحقق طرح توسعه شهری متفاوت است؛ ازاین رو با استفاده از مقابل      سازی ميزان 
سودمندی و منفعت گروه      های بهره      وران و نقش      آفرینی آن ها در تحقق طرح توسعه شهری می      توان سهم هریک را 

در توسعه شهرها بازتعریف کرد.

بر این مبنا، برای شناسایی و بازتعریف ميزان سودمندی و بهره      وری گروه      های مختلف از توسعه شهر، رفتار 
)طرح جامع 86(  تهران  توسعه شهری  و سازمان فضایی طرح  کالبدی  و عناصر  گروه      های ذی      نفعان طبقه      بندی 
قدرت  تأثير  و  منفعت  قدرت،  شناسایی  و  بررسی  با  آن  از  پس  شد.  مطالعه  تحقيق  تحقق بخشی  بستر  به عنوان 
از روش تجزیه وتحليل  با استفاده  بر منفعت به عنوان مؤلفه      های تسهيم منابع تحقق طرح جامع برای بهره وران، 
و  منافع  مقابل سازی  از  درنهایت  شد؛  بازشناسی  تحقق طرح  از  بهره وران  گروه های  ميزان سودمندی  ذی      نفعان، 

نقش آفرینی گروه های بهره ور، راهبردهای بلندمدت به دست آمد.

و  رویکردها  از  برگرفته  شهری  توسعه  طرح  مالی  تأمين  در  عادالنه  نظام  برقراری  موازین  و  بنيادین  اصول 
توسعه  محلی  عوارض  است.  شهر  مالی  مدیریت  و  عمومی  بخش  اقتصاد  نوین،  دولتی  مدیریت  چون  مفاهيمی 
خدمات عمومی، خصوصی سازی، قيمت گذاری کارآمد، سودآوری زیست      محيطی و اجتماعی، تفکيک پویای کاربران 
اصلی و وابسته، بهای فروش خدمات و شفاف سازی و بيشينه سازی سهم عوارض شهروندان ازجمله موازین و اصول 



برقراری نظام عادالنه تأمين منابع طرح های توسعه شهری هستند. برای تحقق این مهم در شهرهای کشور، در 
فضای ساختاری مدیریت شهری، الزم است گفتمان مشترک توازن سودمندی و نقش      آفرینی گروه      های مختلف از 
عرصه شهری ایجاد شود که این مسئوليت به گردن نهادهای عمومی ازجمله شهرداری و دولت خواهد بود. پایش 
این نظام و کنترل اثربخشی آن در برهه      های زمانی مختلف به عنوان مسئوليت اصلی دولت ملی و ایجاد رونق و 
دخالت دادن فعاليت      ها و سرمایه      های خارجی برای گردش و ایجاد ارزش افزوده در شهر از مسئوليت      های دولت 

محلی و شهرداری خواهد بود.

واژگان کلیدی: مدیریت مالی شهر، اقتصاد بخش عمومی، تحليل بهره      وران، تأمين منابع توسعه شهر، طرح 
جامع تهران
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11 تبیین سهم بهره وران در طرح های توسعه شهری

پیشگفتار

پژوهش حاضر، گفتاری تحليلی بر مقایسه شرایط اقتصادی حاکم بر مدیریت شهرهای امروز کشور و آنچه 
در شرایط مطلوب باید برای دستيابی به آن اقدام کرد، است. برای این منظور، بررسی و تجزیه وتحليل مؤلفه های 
اقتصادی موجود در مدیریت کالن شهر تهران و همچنين بازشناسی اصول و موازین شایسته حکومت محلی این 
قلمروی پراهميت از کشور ایران در دستور کار قرار گرفته و در پایان، با مقایسه آن ها، نتایجی از انطباق رویکردها 
پایان نامه ای دانشگاهی در  نتيجه  این پژوهش،  ارائه شد.  بلندمدت و راهکارهای عملياتی و کوتاه مدت  و اهداف 
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران با هدایت جناب آقای دکتر غالمرضا کاظميان و رهنمودهای جناب آقای دکتر 

فرشاد نوریان است که در سال 1394 تأیيد و دفاع شد.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران12

فصل اول: کلیات. 1

طرح مسئله. 1. 1

دارایی ها و بدهی های نهاد شهرداری، عمومی است؛ بنابراین بر اساس نظریه های اقتصادی و ماليه عمومی، 
منافع  مقابل،  در  و  شود  تأمين  شهروندان  از  ماليات  دریافت  راه  از  باید  آن  سرمایه گذاری های  برای  الزم  منابع 
خصوصی و اجتماعی حاصل از این سرمایه گذاری ها به تأمين کنندگان مالی آن )ماليات دهندگان( تخصيص یابد. 
در زمينه تأمين مالی هزینه  های جاری توليد و عرضه کاالها و خدمات شهرداری ها، رویکرد نظری درباره کاالها 
و خدمات خصوصی و عمومی متفاوت است. شهرداری ها در ارتباط با تأمين مالی هزینه های جاری توليد و عرضه 
کاالها و خدمات عمومی ناچار به بهره گيری از سازوکار ماليات گيری مانند تأمين مالی منابع سرمایه گذاری خود 
هستند اما در زمينه کاالها و خدمات خصوصی می توانند بهای کاالها و خدمات توليدی را از مصرف کنندگان ذی ربط 
دریافت کنند. این گونه از کاالها و خدمات، وجود آثار خارجی مثبت یا نياز به توليد کاالهای باارزش فرهنگی و 
هنری )در کل موارد شکست بازار(، سبب می شوند که شهرداری ها در برخی موارد نيازمند دادن یارانه و درنتيجه 

بهره برداری از ماليات محلی باشند.

از طرف دیگر، شهرداری نهادی عمومی و غيردولتی با شخصيت حقوقی مستقل است که به حکم قانون، به 
انجام برخی از خدمات عمومی بسيار مهم، در محدوده قانونی و حریم شهرها مأمور است و یگانی از تقسيمات 
کشوری و جلوه گاه اصلی زیست  جمعی اجتماعات بشری در زندگی نوین امروزی محسوب می شود؛ بنابراین باید 
گفت: شهرداری مؤسسه ای است که به دليل پذیرش بخش عمده ای از تصدی های دولت و حاکميت برای ارائه 
خدمت به شهروندان، غلبه نفع همگانی در فعاليت هایش، نمود عينی انکار ناپذیری دارد. به همين دليل اساسی است 
که دولت نمی تواند نسبت به وضعيت شهرداری ها و توانایی یا ضعف آن ها در ادای تکاليف تعيين شده بی تفاوت باشد؛ 
زیرا شهرداری یک بنگاه خصوصی نيست؛ بااین همه تا سال 1362، بيشترین منابع درآمدی و مالی شهرداری ها، 
با تأکيد  از محل اعتبارات عمومی و به دست دولت تأمين می شده است؛ فرآیند ی که قانون بودجه سال 1362 
بر استقالل مالی و درآمدی شهرداری ها بر آن نقطه پایان گذاشت؛ البته در همان زمان با بحث استقالل مالی و 
درآمدی شهرداری ها، وزارت کشور مکلف شد که در مدت شش ماه، الیحه وابسته به منابع درآمدی شهرداری ها 
را تهيه و به وسيله دولت برای تصویب مجلس شورای اسالمی ارائه کند که این مهم صورت نگرفت؛ بنابراین باید 
نقش  به  بی توجهی دولت  درآمدی شهرداری ها،  منابع  تعيين  در  اساسی  آسيب های  و  از چالش ها  یکی  گفت که 
خود در این زمينه است که می توانست در قالب های گوناگونی جلوه گر شود؛ همچنين تمایل نداشتن شهروندان به 
پرداخت عوارض و احساس بی نيازی کردن نسبت به آن، از مهم ترین مسائل واقعی و عينی است که قابليت تحقيق 

و مطالعه دارد.

تا به امروز، نگاه اصولی و همه جانبه نسبت به نقش شهرداری، دولت، بخش خصوصی و شهروندان )بهره وران 
عرصه شهری( در تأمين درآمدهای شهرداری صورت نگرفته است؛ این در حالی است که شاید مهم ترین مسئله 
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نظام درآمدی شهرداری های کشور و استقالل قانونی آن ها، ميزان سهم و نقش این عناصر در پرداخت عوارض و 
هزینه های خدمات عمومی است. ميزان مشارکت بهره وران شهری در تأمين منابع مالی طرح های توسعه شهری 
از گروه ها و  تبيين سهم هرکدام  به  اما  بوده  اجرایی کشور مطرح  ادبيات علمی و  مسئله ای است که همواره در 

سازوکار اجرایی آن توجه چندانی نشده است.

در این راستا اولين موضوع مهم، رابطه ميان هزینه های تحقق طرح جامع به عنوان سند باالدستی توسعه شهرها 
با بودجه و هزینه های نهاد عمومی شهرداری به عنوان سازمان مردمی محقق سازی توسعه شهر خواهد بود. با فرض 
یافتن پاسخ شایسته و کارآمد، دغدغه بعدی پيش  روی مديران راهبردی توسعه شهر، تعریف و تفکيک مشخص 

کاربران شهری برای دریافت کاالها و خدمات عمومی برای قيمت گذاری خواهد بود.

گروه های  سودمندی  و  منفعت  ميزان  ميان  مؤثر  ارتباط  نبودن  یا  بودن  این خصوص،  در  مهم  مسئله  دیگر 
ذی نفع یا بهره ور از عرصه شهرها با ميزان نقش آفرینی و تأمين کنندگی منابع توسعه ای چشم انداز شهرهاست؛ البته 
نکته بسيار مهم در همين زمينه، استقرار اصول و موازین ترازکننده ميان سودمندی ها و منافع با نظام نقش آفرینی 

گروه هاست که خود، موضوعی چالشی در ادبيات نظری مسئله تحقيق ایجاد خواهد کرد.

همه مسائل پيش گفته در پهنه شهر تهران که به عنوان پرچم دار نظری مدیریت شهری در کشور ایران نقش 
راهکارهای عملياتی هنوز  اظهارنظرها و  با وجود شفافيت همه  مالی خود  منابع  تأمين  زمينه مسائل  داشته و در 
نتوانسته نظامی هدفمند و کارآمد را مستقر و پياده سازی کند، نمودی جالب و عينی یافته است. در شهر تهران 
کمک های مالی دولت مرکزی جز برای توسعه شبکه مترو، به صفر می گراید و این مسئله به شدت نهاد شهرداری 
را به کسب منافع کوتاه مدت و زودبازده روانه کرده و موجب شده توسعه ساختمانی و عمودی شهر تهران، به عنوان 
زمينه  می توانست  پویا،  و  هدفمند  نظام  یک  در  مسئله  این  آنکه  حال  و  روند  شمار  به  شهر  معضل  اصلی ترین 
رقابت پذیری در سطح بين المللی و همچنين محرک اقتصاد ملی و شهرهای ميانی داخل کشور باشد؛ بنابراین برای 

تحقيق و مطالعه این مسئله، پرسش های اساسی زیر مطرح می شود:

پرسش های پژوهش. 2. 1

برای اجرایی شدن طرح جامع ساختاری راهبردی تهران چه مقدار منابع مالی و اعتباری موردنياز است؟  .1

منفعت هرکدام از گروه های بهره ور شهری، از اجرایی  شدن طرح های توسعه شهری چه ميزان است؟  .2

آیا ميان ميزان منفعت بهره وران و سهم آنان در تأمين طرح های توسعه شهری بایستی تناسب و توازنی   .3
وجود داشته باشد؟

توازن ميان سهم تأمين مالی بهره وران و ميزان منفعت آنان از طرح های توسعه شهری بر چه اصولی استوار   .4
است؟
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اهداف مطالعه. 3. 1

در این بخش، اهداف تحقيق در دو بعد تحقيقاتی و عملياتی و با دو مقياس کالن و خرد ارائه می شود.

هدف کالن )تحقیقاتی(. 1. 3. 1

این تحقيق در نگاه کالن خود، تبيين سهم بهره وران را در تأمين منابع موردنياز طرح های توسعه شهری  •
در نظر گرفته است.

اهداف خرد )عملیاتی(. 2. 3. 1

به عنوان نهاد مدیریت محلی در کشور ایران، در مطالعات نظری فاصله زیادی با وجوه عملياتی این مهم دارد. 
به گونه ای که یک تحقيق مطلوب باید راهکارهای عملياتی شدن مبانی و اصول را مطابق واقعيت ها و پتانسيل های 
موجود پيش بينی و آینده نگری کرده و برخی از ابعاد عملياتی تحقيق را بيان کند؛ ازاین رو این تحقيق، برای تبيين 
سهم بهره وران عرصه شهری در تأمين منابع موردنياز برای اجرای طرح های توسعه شهری اهداف عملياتی زیر را 

در نظر دارد:

برآورد ميزان منفعت و سودمندی گروه های بهره وران توسعه شهر از طرح جامع توسعه شهری تهران •

تبيين سهم و نقش گروه      های کليدی بهره      وران از تأمين منابع مالی تحقق طرح های توسعه شهری •

کلیات روش تحقیق. 4. 1

به عنوان متغير مستقل، طرح توسعه  مفاهيم و متغيرهای کليدی تحقيق حاضر شامل بهره      وران توسعه شهر 
توسعه  بهره      وران طرح های  ميانجی هستند.  متغير  به عنوان  منابع  تأمين  از  وابسته و سهم  متغير  به عنوان  شهری 
شهری به صورت کلی به چهار دسته بخش دولتی، شهروندان، بخش عمومی و بخش خصوصی تقسيم می شوند. 
این متغير که متغير مستقل این تحقيق بوده، از مطالعات نظری و بررسی های جامعه شناسانه به دست آمده است. 
طرح      های توسعه شهری، متغيری است که وابسته به بهره      وران عرصه شهر است؛ بدین صورت که رفتار متفاوت 
بهره      وران در ارتباط با هرکدام از عناصر و اجزای طرح جامع و فضاهای پيشنهادی آن، نماینده پدیده      ای خاص در 
عرصه شهر بوده و اتفاقی متفاوت را رقم خواهد زد. مؤلفه      ها و عناصر کالبدی طرح      های توسعه شهری در ایران 
انتفاعی و فضاهای غيرانتفاعی است. در حقيقت، طرح توسعه شهری سعی در  به صورت اصولی شامل فضاهای 
توليد و توسعه یکی از دو نوع فضای پيش      گفته را دارد؛ این موضوع در ارتباط با طرح جامع شهر تهران که مورد 
مطالعاتی این تحقيق است، به طور عمده شامل پيشنهاد هایی در زمينه پهنه      های کارکردی و عملکردی، شبکه معابر 

و دسترسی      ها، شبکه حمل      ونقل عمومی مترو و خدمات شهری می      شود.

متغير سهم از تأمين مالی به عنوان متغير ميانجی این تحقيق به صورت غيرمستقيم بر طرح      های توسعه شهری 
تأثير می      گذارد؛ بدین شيوه که هرکدام از بهره      وران بر اساس مؤلفه      های قدرت و منفعت، ميزان شدت تأثيرگذاری را 
بر هریک از اجزای پيشنهادی طرح توسعه شهری وارد می      آورد. مؤلفه      های اصلی تأثيرگذار بر متغير سهم از تأمين 
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منابع مالی، ميزان منفعت و قدرت بهره      وران بوده که هرکدام شامل معيارهای چهارگانه هستند؛ بدین صورت که 
منافع  منافع زیست      محيطی و  اقتصادی،  منافع  اجتماعی،  منافع  بهره      وران شامل  بر ميزان منفعت  معيارهای مؤثر 
سياستی شده و معيارهای مؤثر بر ميزان قدرت بهره      وران شامل ميزان کنترل بر منابع راهبردی، ميزان دخالت در 

اجرای راهبردی، کم و کيف مالکيت مهارت و دانش و ارتباطات غيررسمی با داخل سازمان می      شود.

جدول شماره 1: طبقه      بندی مؤلفه      های منفعت و قدرت بهره      وران

گروه ذی      نفعان
منشأ مداخله در امور شهری

)قدرت بهره      وران(
نوع بهره      مندی

)منفعت بهره      وران(

اجتماعی و زیست      محيطیپتانسيل      ها و نهادهای اجتماعیشهروندان

اجتماعینهاد حاکميتیبخش دولتی

مالیتوان اقتصادیبخش خصوصی

مالی و اجتماعیقدرت و نهاد حاکميتی و مردمیبخش عمومی

منبع: )کاظميان و دیگران،1392: 167(

بر این مبنا، شناسایی و بررسی اجزای طرح جامع شهر تهران به عنوان مورد مطالعاتی شامل جزئيات و کميات 
هرکدام از زیرپهنه      های عملکردی سکونت، فعاليت، مختلط سکونت و فعاليت و زیرپهنه      های سبز و باز و همچنين 
خدمات شهری هفت گانه پيشنهادی توسعه شهر تهران، شبکه دسترسی      ها و معابر و شبکه متروی شهری تهران 
است. در این راستا، ابتدا الزم است اجزای طرح جامع را به تفکيک تشریح و پس از آن، ميزان هزینه      های توسعه 
هریک را برآورد کرد. مبنای محاسبات و برآورد در این بخش بر اساس مطالعات طرح تراز مالی و فيزیکی طرح 
جامع و تفصيلی شهر تهران است که مصوب و تأیيد شده توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بوده و به 
ازای هرکدام از پهنه      ها و خدمات شهری، محاسباتی را بر مبنای مدل      های به      روز ارائه کرده است. هزینه نوسازی 
پهنه      های عملکردی مبتنی بر محاسبات طرح تراز مالی طرح جامع بر مبنای هزینه      کرد هر مترمربع ساخت      وساز بر 
اساس آمار پروانه      ها در هریک از زیرپهنه های کارکردی صورت خواهد گرفت. ميزان هزینه احداث و توسعه شبکه 
مترو بر مبنای طول خطوط نه گانه و هزینه احداث هر کيلومتر آن که در مصاحبه      ها و گفتگوها با مدیران شهری 
دریافت شده، محاسبه و لحاظ می شود. برآورد هزینه شبکه معابر و دسترسی      های شهری بر مبنای اجزای احداث 
راه که در بخش مربوط به خود می      آید، صورت گرفت؛ البته به طور کلی این هزینه      ها شامل هزینه تعریض، هزینه 

احداث و هزینه تملک می      شود.

بنا بر مطالب ارائه شده، تحليل تحقيق حاضر مبتنی بر روش تحليل ذی      نفعان و بر مبنای تناظر قدرت و منفعت 
و  منفعت  ميزان  ابتدا  تحقيق،  تحليلی  مدل  در  تشریح شده  تحليل  فرآیند   در  می      گيرد.  ذی      نفع صورت  گروه      های 
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قدرت بهره      وران کليدی و همچنين ميزان تأثير قدرت بر منفعت آنان در طرح      های توسعه شهری به ازای پهنه      های 
تحليل  نتایج  اساس  بر  سپس  است؛  شده  اولویت      بندی  طرح  شریان      های  و  معابر  و  طرح  پيشنهادی  عملکردی 
انجام      شده و همچنين تناسب نسبی ميان ميزان منفعت هرکدام از گروه      های کليدی بهره      ور و سهم آن گروه در تأمين 
منابع مالی الزم برای تحقق و اجرای طرح      های توسعه شهری، سهم و روش عمده هرکدام از بهره      وران کليدی 

طرح      های توسعه شهری محاسبه می شود.

نکته مهم در ارتباط با استفاده از روش تحليل ذی      نفعان در این تحقيق، توجه به تأثيرات قدرت ذی نفعان بر 
منفعت گروه      های دیگر است؛ به این معنا که در عرصه تحقق طرح جامع که با متغيرهای پيچيده و بسياری روبرو 
است، بعضی گروه      ها می      توانند از قدرت باالی خود نه در جهت تأمين منافع خود بلکه تخریب و تضعيف منافع دیگر 
گروه      ها استفاده کرده و دست به اقداماتی واپس      گرایانه بزنند. در این مواقع، به کارگيری راهبردها و سياست      های 

پيشگيرانه دیگری نياز است.

تهيه و  تهران  تهران که توسط مرکز مطالعات شهر  فيزیکی شهر  مالی  تراز  اسناد طرح  بررسی و مطالعه  با 
تصویب شده است و همچنين اسناد فيزیکی و کالبدی طرح جامع و تفصيلی، داده      های هزینه      ای و درآمدی مدیریت 
از  با پرسش و نظرخواهی  تا  ادامه الزم است  نگاه کالن حاصل می      شود؛ در  به صورت کلی و در  تهران  شهری 
نخبگان و صاحب      نظران مطلع از عرصه طرح جامع و مدیریت شهری، به صورت کيفی ميزان بهره      مندی و سودآوری 
طرح جامع و اجزای پيشنهادی آن را برای هر یک از گروه      های کنشگر شهری محاسبه کرده و درنهایت، در مدل 
تسهيم سهم قرار دهيم؛ ازاین رو ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش هم مطالعات اسنادی و کتابخانه      ای و هم 

پرسش نامه  بسته و چارچوب بندی شده با نخبگان است.

نوع داده      های موردنياز این تحقيق برای تحليل سهم بهره      وران از تأمين منابع مالی طرح جامع تهران، به دو 
گونه است؛ اول اطالعاتی که از بعد کالبدی و مالی برای تحقق طرح جامع وجود دارد، از جمله: شبکه معابر و 
متروی پيشنهادی طرح، پهنه      بندی عملکردهای عمده سکونت، فعاليت و فضای سبز شهری و خدمات هفت      گانه 
پيشنهادی؛ دوم داده      هایی که از تحليل ميزان قدرت، منفعت و تأثير قدرت بر منفعت گروه      های ذی      نفعان مدیریت 
شهری با استفاده از پرسش نامه  تهيه و تنظيم می شود. برای انجام این هدف، نوع پرسش های پرسش نامه  از جنس 
انتخاب اجباری- باز )گزینه ای( تنظيم شده تا امکان تحليل، رویهم ریزی و تجميع داده      ها در انتهای کار برای کل 

عناصر و اجزای کالبدی طرح جامع فراهم باشد.

است که  بدین صورت  نخبگان  توسط  گفته شده  پاسخ  مؤلفه      های  و  پرسش      ها  ارزشيابی  و  چگونگی محاسبه 
ابتدا با تجميع آرای اندیشمندان در هریک از گروه      های دانشجویی، استادان دانشگاهی و مدیران شهری به تحليل 
رویهم ریزی  با  ادامه  در  می      شوند.  بررسی  گردآوری شده  داده      های  محتوای  و  پرداخته  پرسش نامه   دستاوردهای 
داده      های همه بهره      وران در هریک از فضاها و عناصر کالبدی طرح جامع، جدولی تجميعی از امتيازات هریک از 
عناصر کالبدی طرح جامع شکل می      گيرد. برای تبدیل این جدول به نمودارهای تحليلی، مؤلفه قدرت بهره      وران 
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به عنوان محور طول، مؤلفه منفعت بهره      وران به عنوان محور عرض و مؤلفه ميزان تأثيرات قدرت بر منفعت بهره      وران 
به عنوان ضخامت و شدت پيکان      های نمودار انتخاب شدند. در ادامه به ازای هریک از عناصر طرح جامع نموداری 
شامل تمایالت و سودمندی      های کلی همه گروه      های کليدی بهره      وران ترسيم شده و تحليل محتوای متناسب با 
آن صورت گرفت. در گام بعد برای استانداردسازی مؤلفه      های محورهای طول، عرض و ضخامت، از روش ميانگين 
مختصاتی ميان مؤلفه      ها استفاده شده و با استفاده از رابطه ميانگين، امتيازات نهایی هریک از عناصر کالبدی و 
پيشنهادی طرح جامع برآورد و محاسبه شد، درنهایت در یک مدل سه      بعدی امتيازات بهره      وران در هریک از عناصر 
انتفاعی و غيرانتفاعی طرح جامع به صورت یک عدد واحد و دارای واحد یکسان خطی و به صورت بلندای ميله      ای 

تبيين و ارائه شدند.
X امتياز نهایی گروه بهره      ور Y  Z= + +3 3 3

محدوديت ها و تنگناهای تحقیق. 5. 1

از محدودیت      های این تحقيق می      توان به برآورد هزینه      های توسعه و نوسازی در پهنه      های شهر تهران اشاره 
کرد که هم بر اساس مدل      ها و فرضيات چند سال گذشته بوده و هم امکان کامل نبودن دقت آن وجود دارد. دیگر 
محدودیت رویارویی این تحقيق، برخی موارد از پهنه      ها و فضاهای توسعه هستند که ظرف 2 سال اخير توسعه یافته 

اما با توجه به اطالعات سال 1391 در این تحقيق، ممکن است در برآوردها محاسبه شده باشند.

در گام تحليل، به صورت عملياتی و واقع به نظر می      رسد که هریک از فضاها و عناصر کالبدی طرح جامع بایستی 
با ضریب خود شناخته شوند؛ درواقع ميزان اهميت عناصر معرفی شده در تحقيق به الزام برابر نبوده و الزم است 
بر مبنای حجم و سطح یا عوامل دیگر ضرایبی لحاظ شوند. دیگر تنگنای محاسباتی این تحقيق فرضيه هم      ارزی 
قدرت، منفعت و تأثير قدرت بر منفعت بهره      وران بوده که به علت نبودن مبانی کافی در ادبيات نظری، با ضرایب 

یکسان در محاسبات در نظر گرفته شدند.

بررسی پیشینه تحقیق. 6. 1

اغلب  و  ماليه محلی صورت گرفته  مبانی نظری  به  توجه  بدون  ایران  در  نظام درآمدی شهرداری ها  طراحی 
تأمين مالی  ندارند. کتاب  را  این خصيصه  نيز  این نظام صورت گرفته اند  برای اصالح  مطالعات صورت گرفته که 
شهرداری های فرانسه )آیت اللهی،1387( )چکيده همایش ماليه شهرداری ها( توسط عليرضا آیت الهی منتشر شده 
که با بررسی تجارب کشورهاي مختلف نشان داده  که مهم ترین منابع مالي شهرداري ها را ماليات و عوارض و پس 
از آن کمک هاي دولتي در قالب بودجه هاي جاري حکومت هاي محلي و تأسيسات و تجهيزات محلي و درنهایت، 
با مقایسه بين  اقتصاد شهری سوليوان )سوليوان، 1389(  با توجه به کتاب  استقراض تشکيل می دهند. از طرفی 
شهرداري تهران و شهرداري هاي آمریکا مي توان گفت که بيشترین منبع درآمدي شهرداري تهران ناشي از بخش 
زمين و ساختمان یعني فروش تراکم است و کمک هاي دولتي درصد خيلي کمي را تشکيل می دهد، در حالي که 
درصد زیادی از درآمدهاي شهرداري هاي آمریکا از منبع کمک هاي دولتي است. در بررسی های حسين معزی مقدم 
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)1381( در کشور ما شيوه هاي تأمين منابع درآمدی شهرداری ها مشتمل بر رو ش هاي کسب درآمد شامل فروش 
مستقيم خدمت، گرفتن ماليات محلي، کمک هاي دولتي، وام و استقراض است که باید از دیدگاه معيارهاي بهينگي 
و سپس عدالت به طور دقيق ارزیابي شده تا کفایت آن منبع مالياتي مشخص شود که در این صورت مي توان آن را 
ساده ترین و زودیاب ترین روش هاي کسب درآمد معرفي کرد. طبق نظریه علی آبادي و معصوم )1380(، بررسي منابع 
درآمدي شهرداري ها روشن مي سازد که منابع درآمدي پایدار سهم ناچيزي در تأمين مالي شهرداري ها دارند؛ بنابراین 
درآمد شهرداري ها باید در ماهيت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدي ناپایدار 
جاي خود را در ردیف هاي درآمدي شهرداري ها به منابع پایدار و قابل وصول بدهد. به گونه ای که مناسب ترین منبع 
درآمدي در حوزه اقتصاد شهري را مي توان کارآمدسازی نظام تشخيص اقتصادي منابع دانست که زیربناي رشد 
اقتصادي را براي همه شهرداري ها فراهم مي سازد و عواملي چون نيروي انساني کارآمد، ساختار سازماني مناسب، 
آموزش تخصصي و حرفه ای مدیران، ایجاد و توسعه بانک اطالعات و ضوابط و آیين نامه ها و دستور کارهاي اجرایي 

در حوزه درآمدي مي تواند سبب کارآمدي این نظام شود.

این  اینکه  اما  در زمينه منابع درآمدی شهرها و کشورهای مختلف مطالب زیادی طرح و بررسی شده است 
درآمدها بر مبنای نقش گروه      های کنشگر شهری و ذی      نفعان توسعه شهر معرفی یا مطالعه شده باشد، به نظر محقق 
نرسيده است. در بررسی متون و مقاله      ها مرتبط با ساختار درآمدی و چگونگی تأمين مالی پروژه      های شهری در کشور 
چين، مقاله »تأمين مالی مترو شهر پکن«1، برای بررسی ساختار تأمين مالی کشور هندوستان مقاله »تأمين مالی 
خودمحور«2، برای مطالعه تأمين مالی در کشورهای بریتانيا مقاله »تأمين مالی نوسازی شهری«3 و برای بررسی 
ساختار تأمين مالی در بخش عمومی در ایاالت متحده، مقاله »تأمين مالی زیرساخت ریلی«4 به عنوان نمونه، مطالعه 

و بررسی شده که در جدول پایين جزئيات مرتبط با پيشينه ارائه خواهد شد.

1. Financing new metros—The Beijing metro financing sustainability study
2. Self-financing urbanization: Insights from the use of Town Planning Schemes in Ahmadabad, India
3. The Financing of urban regeneration
4. Public financing of private freight rail infrastructure
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جدول شماره 2: جمع      بندی پيشينه مطالعات مرتبط

دستاوردهاروشمبانینمونه

تأمین مالی متروی 
شهر پكن )چین(

مشارکت دولت مرکزی 
در فاینانس پروژه های 

توليدکننده دارایی و ثروت
ورود نيافتن ماليات و 
عوارض به منابع مالی 

پروژه های بزرگ
استفاده زمين در مالکيت 
عمومی در پروژه های 

عمومی
فروش زمين و دارایی  

برای توليد ثروت و دارایی  
پروژه      ای دیگر

سازوکارهای فاینانس و طبيعت تأمين مالی 
پروژه      ها و انطباق آن با پایداری درآمد

فروش زمين محلی 
توسط دولت محلی

پایين بودن نرخ درآمد 
شبکه مترو در مقابل 
حجم هزینه      های آن و 

سودآوری بلندبازده
چالش      های مالی 

روبروی دولت محلی 
در تأمين مالی به جز 
راه فروش دارایی  و 

زمين

شهرگرايی 
خودمتكی در 

شهر احمدآباد 
)هندوستان(

توسعه پروژه ها توسط باز 
تعدیل زمين

سرعت زیاد افزایش قيمت زمين و تأثير تورم 
حاصل بر فاینانس پروژه      ها

حفظ برخی زمين ها برای توسعه آتی شهر
سامانه بهره      برداری از پروژه      های پيشين و توليد 

نقدینگی برای پروژه      های جدید

بر اساس چگونگی 
فاینانس موجود، بيش 
از زمين      های حفظ شده 
برای امروز، زمين های 
بيشتری برای فروش 

و فاینانس پروژه      ها نياز 
است.

تأمین مالی 
باززنده      سازی 

شهری در ايرلند 
شمالی )بريتانیا(

بازیگران مؤثر بر فرآیند  
باززنده      سازی شهری

منطق سرمایه      گذاری بخش خصوصی در 
باززنده سازی شهری

سازوکارهای سياستی برای کنترل سرمایه گذاری 
بخش خصوصی

کاهش ریسک مشارکت و تأمين مالی پروژه های 
بزرگ

تأثير ویژه سياست      های 
حکومت محلی بر 
رویکرد و ميزان 
مداخله کنشگران 
در تحقق بخشی به 
پروژه      های شهری

جمع بندی پیشینه 
مطالعه )شباهت ها 

و تفاوت ها(

اهميت زمين به عنوان 
مبنای اقتصاد شهری و ابزار 
دست مدیریت شهری در 

هزینه      کرد پروژه ها

در کشور چين که زمين      ها با مالکيت عمومی و در 
اختيار دولت قرار دارد، نزدیک ترین منبع درآمدی 
فروش زمين است که از این روش، منابع مالی 
الزم برای تحقق پروژه      ها حاصل  می شود؛ در 

مقابل، در ایرلند سياست      های کنترلی ابزار حکومت 
محلی برای کنترل مداخله کنشگران ازجمله بخش 
خصوصی است. در این چارچوب نمونه، هندوستان 
بيشترین شباهت را به شرایط امروز ایران دارد که 
به دليل ناپایداری منابع درآمدی و امکان افت وخيز 

بودجه مدیریت شهری منبع کوتاه      مدتی است.

لزوم حذف زمين 
از منابع درآمدی 

شهرداری      ها

)تنظيم: نگارنده با بهره گيری از منابع یادشده(



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران20

نوع و روش تحقیق. 7. 1

برحسب  تحقيق  گيدنز،1387(  کامپنهود،1386؛  و  کيوی  1388؛  )بيکر،  متداول  گونه      شناسی      های  اساس  بر 
هدف به سه نوع تحقيق »توصيفی«، تحقيق »تبيينی« و تحقيق »اکتشافی« تقسيم می      شود. هدف این تحقيق، 
نگاه  به  توجه  با  این طرح هاست که  مالی  منابع  تأمين  فرآیند   در  توسعه شهری  بهره      وران طرح      های  تبيين سهم 
روبه      روسازی منافع با ميزان سودآوری گروه      های ذی نفع این تحقيق دارای ماهيت تبيينی خواهد بود؛ همچنين بر 
اساس طبقه      بندی پژوهش به کيفی و کمی، این تحقيق مبتنی بر رویکرد آميخته است و از داده      های کيفی و هم از 
داده      های کمی و عددی استفاده می      کند؛ بدین صورت که با مطالعه محتوای اسناد و مدارک مرتبط با طرح جامع و 
تراز مالی و فيزیکی آن، به شناسایی پيشنهاد های این طرح پرداخته و داده      های کمی موردنياز تحليل تهيه می شود؛ 
همچنين با پرسش      های دقيق و منسجم از نخبگان مدیریت شهری، داده      های کيفی موردنياز به لحاظ مؤلفه      های 
قدرت، منفعت و تأثيرات قدرت بر منفعت بهره      وران ارزیابی شده و با داده      های پيشين مقابل      سازی می شوند؛ درنهایت 
با رویهم      اندازی داده      های کمی و کيفی تحليل به جمع      بندی محتوای تحليل پرداخته خواهد شد. با توجه به موضوع 
این تحقيق و تالش آن برای ارائه یک مدل تحليلی – تبيينی، قياس و روش فرضی- استنتاجی به عنوان متدولوژی 

متناسب، مالک عمل قرار گرفته است.

جامعه آماری و چگونگی نمونه گیری. 8. 1

جامعه آماری پژوهش در روش پرسش نامه  از نخبگان، تمامی افراد و نهادهای کليدی مرتبط با فرآیند  تهيه 
باید  عمومی  به طور  درواقع  هستند؛  خصوصی  و  عمومی  دولتی،  حوزه      های  در  تهران  شهر  جامع  طرح  اجرای  و 
پرسش      شوندگانی انتخاب شوند که باالترین بينش را در خصوص موضوع در حال بررسی داشته باشند که این کار با 
تفکيک پرسش      شوندگان به گروه      های ذی      نفع کلی ازجمله: کارفرمایان و سرمایه      گذاران بخش خصوصی، مدیران و 
صاحب      تفکران بخش عمومی مدیریت شهری، مسئوالن و ذی مدخالن دولتی و همين طور شهروندان و با استفاده 

از نمونه      گيری به انتخاب پرسش      شوندگان پرداخته می      شود.

در این تحقيق، پرسش نامه  بسته یا ساختاریافته با نخبگان عرصه مدیریت شهری و مطلع از اجزا و پيشنهاد های 
کالبدی و مالی طرح جامع صورت پذیرفت؛ بدین صورت که به صورت نمونه از افراد خبره چون استادان دانشگاهی، 
دانشجویان دکتری شهرسازی – که مطلع به ساختار و اجزای طرح جامع باشند-، مدیران شهری و بخش عمومی 
که به طور عمده از نهادهای مطالعاتی چون مرکز مطالعات و برنامه      ریزی شهر تهران انتخاب شدند و همين طور 
انتخاب شدند. درمجموع 8 تن از استادان دانشگاهی چون  خبرگان، سازندگان و سرمایه      گذاران بخش خصوصی 
از  تن   10 و  تهران  و شهرداری  مطالعات  مرکز  در  مدیران شهری  از  تن   5 طباطبائی،  و عالمه  تهران  دانشگاه 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته      های شهرسازی مورد پرسش و خطاب این تحقيق قرار گرفتند.
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روش و ابزار گردآوری داده ها. 9. 1

در انجام این تحقيق برای گردآوری داده      ها ابتدا از مطالعات کتابخانه      ای و اسنادی استفاده می شود؛ سپس با ارائه 
پرسش نامه  به نخبگان عرصه مدیریت شهری و دریافت پاسخ آن ها، حدود منافع و قدرتمندی نهادها و ذی      نفعان 
توسعه شهر به پرسش و پاسخ گذارده و داده      های تحليلی حاصل  می شود. در تحقيق حاضر هدف از پرسش نامه       های 
بسته و ساختاریافته با نخبگان و مطلعين در عرصه توسعه شهری ناظر بر ارزیابی، درستی و دقت نتایج تحليل 
محتوای اسناد و مدارک خواهد بود. هدف از این تحقيق، تبيين سهم واقعی بهره      وران طرح      های توسعه شهری از 

فرآیند  تأمين منابع تحقق این طرح      هاست.

تهيه و  تهران  تهران که توسط مرکز مطالعات شهر  فيزیکی شهر  مالی  تراز  اسناد طرح  بررسی و مطالعه  با 
تصویب شده است؛ همچنين اسناد فيزیکی و کالبدی طرح جامع و تفصيلی داده      های هزینه      ای و درآمدی مدیریت 
شهری تهران به صورت کلی و در نگاه کالن استحصال می      شود؛ در ادامه الزم است تا با پرسش و نظرخواهی از 
نخبگان و صاحب      نظران مطلع از عرصه طرح جامع و مدیریت شهری، به صورت کيفی ميزان بهره      مندی و سودآوری 
طرح جامع و اجزای پيشنهادی آن را برای هریک از گروه      های کنشگر شهری محاسبه کرده و درنهایت در مدل 
تسهيم سهم قرار دهيم؛ ازاین رو ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، مطالعات اسنادی و کتابخانه      ای و هم 

پرسش نامه  بسته و چارچوب بندی شده با نخبگان است.

برای تهيه پرسش نامه  ابتدا الزم است آنچه قصد انجام آن وجود دارد، توصيف و تشریح شود تا خواننده با نيت 
پرسش      کننده به صورت شفاف آشنا شود. مرحله دوم تصميم گيری در ارتباط با شکل پرسش نامه  است. به طور معمول 
شکل های چک      ليست )فهرست بازبينی(، عبارات دوتایی، انتخاب اجباری و باز- پاسخ انواعی از پرسش نامه       ها هستند 
که در تحقيقات علمی بسته به نوع تحليل و نياز به داده      ها استفاده می شوند. در این تحقيق ابتدا توضيحات کلی 

تحقيق و آنچه به عنوان هدف دنبال آن بوده برای پرسش شونده تشریح شد.

نوع داده      های موردنياز این تحقيق برای تحليل سهم بهره      وران از تأمين منابع مالی طرح جامع تهران، به دو 
گونه است؛ اول اطالعاتی که از بعد کالبدی و مالی برای تحقق طرح جامع وجود دارد ازجمله: شبکه معابر و متروی 
پيشنهادی طرح، پهنه      بندی عملکردهای عمده سکونت، فعاليت و فضای سبز شهری و خدمات هفت      گانه پيشنهادی. 
دوم داده      هایی که از تحليل ميزان قدرت، منفعت و تأثير قدرت بر منفعت گروه      های ذی      نفعان مدیریت شهری با 
استفاده از پرسش نامه  تهيه و تنظيم می شود. برای انجام این هدف، نوع پرسش های پرسش نامه  از جنس انتخاب 
اجباری - باز تنظيم شده تا امکان تحليل، رویهم      ریزی و تجميع داده      ها در پایان کار برای کل عناصر و اجزای 

کالبدی طرح جامع فراهم باشد.

مرحله بعد تهيه پرسش نامه ، ساختن پرسش های آن است که با توجه به دشواری ادراک محتوای تحليل در این 
تحقيق و ناآشنا بودن نوع و روش تحليل برای برخی از خوانندگان، سعی شد تا با حداکثر ساده      سازی صورت گيرد. 
بدین شکل که پرسش های مرتبط با هریک از عناصر کالبدی طرح جامع که به ازای هر چهار بهره      ور کليدی تحقيق 
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پرسش می      شود، در یک دسته جداگانه و با ایجاد فاصله با پرسش های دسته      های دیگر قرار گرفت تا ذهن خواننده با 
طبقه      بندی پرسش ها آشنا شود؛ درنهایت سه دسته پرسش جداگانه برای هریک از مؤلفه      های قدرت، منفعت و تأثير 
قدرت بر منفعت ذی      نفعان عمده و کليدی توسعه شهر تهيه و تنظيم شد که در ادامه مشخص است. فرم تهيه      شده 

پرسش نامه  در پيوست تحقيق ارائه شده است.

روش تحلیل )پردازش( اطالعات. 10. 1

این تحقيق از روش تحليل ذی      نفعان برای تحليل محتوای مدارک استفاده خواهد کرد. روش تحليل ذی      نفعان 
ابتدا در پی یک طبقه      بندی درست و عملياتی از بهره      وران بوده که در فرآیند  تحليل  تفکيک پذیر و قابل شناسایی و با 

مرزهای مشخص باشند و بعد اینکه خواست      ها، گرایش ها و رفتارهای آینده آن ها را پيش      بينی می      کند.
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فصل دوم: مبانی نظری. 2

در این فصل بر اساس آنچه در بخش روش تحقيق بيان شد، الزم است متغيرهای اصلی تحقيق بررسی و 
مطالعه شوند تا برای کشف ارتباطات هریک از آن ها مؤلفه های الزم در بخش تحليل در نظر گرفته شود؛ ازاین رو 
به بررسی ادبيات، مبانی نظری و تجربيات مرتبط با طرح      های توسعه شهری و تأمين منابع مالی مدیریت شهری 
پرداخته می      شود. برای دستيابی به این مهم، الزم است مفاهيم و تعاریف، اجزا و عناصر و تجربيات بخش      های 
بهره      وران شهری، طرح      های  اقتصاد بخش عمومی،  نوین،  بررسی و تشریح شوند؛ مدیریت دولتی  ترتيب  به  زیر 
توسعه شهری و مدیریت مالی شهر. موارد یادشده، مفاهيم اصلی و پشتيبان تحقيق هستند که به صورت مستقيم یا 
غيرمستقيم بر روابط متغيرهای اصلی تأثير می گذارند؛ درنهایت با جمع بندی مطالب مطرح شده، می      توان به چارچوبی 

مناسب برای تحليل سهم بهره      وران طرح      های توسعه شهری در تأمين منابع مالی دست یافت.

تصویر شماره 1: مفاهيم اصلی و پشتيبان پژوهش

مديريت دولتی نوين. 1. 2

دارد  امور عمومي است که سعي  اداره  الگوي  برای اصالح  راهکاري  یا مدیریت گرایي،  نوین  مدیریت دولتي 
نوین  پاليت1 در سال 1994 جنبش مدیریت دولتي  پياده کند.  را در بخش دولتي  سازوکارهاي بخش خصوصي 
ایده های بخش خصوصي شناخته  با ویژگي به کارگيری  ایدئولوژیک مطرح مي کند که  را به عنوان سامانه فکري 
می شود. ویرتانن2 در سال 1996 معتقد است مدیریت دولتي نوین ریشه در تزویج دو جریان مختلف دارد: 1- اقتصاد 
بنيادگرایي نوین و 2- مدیریت گرایي مبتني بر بازار. پایه بنيادین شکل گيري مدیریت دولتي نوین را در کاربرد بازار 
اقتصادي به عنوان مدلي براي روابط اداري و سياسي خالصه مي کند. به طور کلی مدیریت دولتي نوین از دو نظریه 
علم اقتصاد و مدیریت بخش خصوصي بهره می برد. هرچند بين بخش هاي دولتي و خصوصي تفاوت هاي اساسي 
وجود دارد، این به معني آن نيست که فنون و نظریه هاي بخش خصوصي در بخش دولتي کاربرد ندارد. تمرکز بر 
نتيجه و توجه به برنامه      ریزي راهبردی در بخش دولتي از بخش خصوصي برگرفته شده است )رهنورد،1384: 13(.
1. Pollitt
2. Virtanen
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مدیریت دولتی نوین تجلی رویکردی است که بر اساس آن دانش و تجارب مدیریت بازرگانی و رشته های دیگر،  
برای بهبود کارایی، اثربخشی و به طور کلی عملکرد خدمات عمومی در بوروکراسی های مدرن امروزی به کار می رود. 
این رویکرد، راهبرد تحول در بخش دولتی ایران نيز است. رگه های این راهبرد در برنامه های توسعه و برنامه های 

تحول اداری در ایران مشاهده می شود.

در این الگو نه تنها آنچه دولت انجام می دهد را باید تجدیدنظر کرد بلکه باید چگونگی انجام آن را از نو آزمود. 
مدیریت دولتی نوین این نسخه را تجویز می کند که دولت تا آنجا که می تواند، با واگذاری امور به بخش غيردولتی بار 
خود را سبک کند و اموری را که نمی تواند واگذار کند به شيوه ای اقتصادی، کارآمد و اثربخش )همانند بخش خصوصی( 

اجرا کند؛ به عبارت دیگر، توصيه های مدیریت دولتی نوین در راستای چيستی و چگونگی انجام وظایف دولت است.

از آنجایي که سازمان      هاي امروزي از یک نهاد فقط اداري، اقتصادي و صنعتي خارج شده و به صورت نهادهاي 
اجتماعي – سياسي درآمده اند که باید نسبت به محيط پيرامون خود حساس و آگاه باشند، مدیریت دولتی نوین با نوید 
اثربخشی، کارایی، بهره      وری و کوچک      سازی دولت پا به عرصه جوامع پيشرفته و درحال توسعه نهاد و نتایج و پيامدهای 
متفاوتی را به همراه آورد. ادعاي مدیریت دولتي نوین این است که اجراي اصول باال در عرصه های مدیریتي و هم در 
عرصه اقتصادي به افزایش رقابت سازنده، افزایش آزادي عمل و ایجاد فرصت های برابر می انجامد. اقدامات اخير به نوبه 
خود به کاهش فساد، توسعه شفافيت، تبعيض زدایي، کاهش رانت خواري، افزایش مشارکت بخش خصوصي، افزایش 
اثربخشي دولت، افزایش مشروعيت و مقبوليت حکومت می انجامد. به طور کلی در طراحي هر نوع مدل مدیریت دولتي 
نوین براي ایران باید اصل ارزش گرایي را رعایت کنيم. دانش گرایي نيز باید به عنوان یک اصل کلي دیگر در طراحي 
مدل بومي لحاظ شود؛ همچنين تجربيات موفق و ناموفق کشورهاي استفاده کننده از این مدل      ها را باید به درستی مطالعه 
و ارزیابي و با وسواس آن ها را کاربردي و استفاده کرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، اصول کليدی در عملياتی کردن 

الگوی مدیریت دولتی نوین در کشور ایران با توجه به ویژگی      های خاص بومی به این گونه پيشنهاد می      شود.

تصویر شماره 2: اصول عملياتی کردن الگوی مدیریت دولتی نوین در کشور ایران )تنظيم: نگارنده(
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الگوی مدیریت دولتی نوین در نهادهای عمومی و مردم      نهاد مانند شهرداری می      تواند راهگشای مشکالت ناشی 
از بوروکراسی اداری شود. این رویکرد با توصيه به خصوصی      سازی عملکردها و انسجام بخشی به نظام برنامه      ریزی 
عمومی، سعی در تنظيم عملکرد و روابط دولت ملی با دولت      های محلی و همچنين پيمانکاران و مشاوران به عنوان 
بدنه اجرایی مدیریت شهری دارد و این رویکرد یکی از به روزترین نگاه      ها را به خصوص در ارتباط با نظام مدیریت 
فرآیند   بهره      وران مدیریت شهری، در  تبيين سهم  این نگرش،  با  اینکه  بر  ایران دارد؛ عالوه  محلی و شهری در 

عملياتی      تری شکل می      گيرد.

اقتصاد بخش عمومی. 2. 2

تمام  گویای  نمی تواند  ازاین رو  و  می کند  بحث  دولت  مالی  منابع  تأمين  چگونگی  از  تنها  عمومی«  »ماليه 
موضوعات مربوط به فعاليت های دولت باشد. راه های به دست آوردن منابع مالی دولت، اهميت زیادی دارند اما این 
مقوله قسمتی از موضوع »اقتصاد بخش عمومی« است و افزون بر چگونگی دستيابی به سطح مطلوب درآمد دولت، 
مخارج و هزینه های دولتی را بررسی می کند. از سوی دیگر چون بخش عمومی در ارتباط با بخش خصوصی است، 

هردو بخش موردتوجه خواهند بود )پورمقيم،1391: 14(.

چون منابع کمياب است، افزایش وظایف دولت، کاهش یا محدودیتی در استفاده از منابع توسط بخش خصوصی 
ایجاد می کند. ارائه کاالها و خدمات توسط دولت نياز به نيروی کار، تجهيزات سرمایه ای، ساختمان، زمين و... دارد. 
حق استفاده از چنين منابعی به وسيله قدرت سياسی مبنی بر صرف نظر کردن قسمتی از ظرفيت بخش خصوصی 
و واگذاری آن به بخش دولتی، صورت می پذیرد. این عمل بيشتر از راه وضع ماليات انجام می گيرد.  هزینه واقعی 
ارائه کاالها و خدمات دولتی، ارزش کاالها و خدمات صرف نظر شده در بخش خصوصی است که هزینه های فرصتی 
فعاليت های دولت ناميده می شود. وقتی فردی به دولت ماليات می پردازد، قدرت خرید کاالها و خدمات توسط او 
کاهش می یابد. این منابع برای ارائه کاالها و خدماتی چون جاده سازی، خدمات پليس، آتش نشانی و تأمين امنيت 

ملی به کار گرفته می شود. این نوع کاالها، کاالهای همگانی )عمومی( ناميده می شوند )همان،1391: 14(.

پيامدهای اقتصادی سياست      های دولت )قلمرو و حوزه فعاليت دولت(، یکی از عمده تعارض      های موجود اقتصاد 
عمومی و عرضه و تقاضای عمومی است. دولت      های ملی و محلی برای تأمين کاالهای عمومی موردنياز جامعه 
برای  است.  نبوده  اهميت  و  موردتوجه  آن ها  بازگشت  الزام  به  که  می      شوند  هنگفتی  هزینه      های  متحمل  همواره 
تحليل و اندازه      گيری هزینه      های طرح توسعه شهری بهتر است بر مبنای فرضيات موردقبول بخش خصوصی در 
بخش      های قابل نوسازی طرح توسعه شهری پيش رفت؛ بر همين اساس، هزینه      های اعالم شده مدیریت محلی در 
ابعاد  البته توجه به  اجرا و توسعه معابر و شبکه      های حمل      ونقل عمومی نيز مبنای محاسبات قرار خواهند گرفت؛ 
ارزیابی منافع  اجتماعی و زیست      محيطی منافع طرح      ها که به طور عمده قابل اندازه      گيری نيستند، روش      های کمی 
و هزینه      های پولی و مالی را تا حد زیادی معطوف به خود ساخته و بر آن ها تأثير می گذارند؛ ازاین رو تحليل منافع 
طرح      های عمومی و کاالهای همگانی با توجه به ارزش باالی تأثيرات اجتماعی و زیست      محيطی و قابل اندازه گيری 
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نبودن آن ها برای مدیریت محلی قلمروهای سکونتی الزم و ضروری به نظر می      رسد؛ ازاین رو بایستی تحليل منافع 
طرح      های توسعه شهری مبتنی بر شناسایی و طبقه      بندی بهره      وران این طرح      ها بوده و به ازای هرکدام از این گروه      ها 

و بر اساس ميزان توانمندی و سودبری از تحقق طرح      های توسعه شهری صورت گيرد.

از نتایج مطالعات صورت      گرفته می      توان اصول مؤثر بر اقتصاد بخش عمومی شامل موارد زیر را برشمرد:

کفایت و ثبات اقتصادی و کنترل بازار رقابتی، قيمت      گذاری کارآمد و مؤثر )Efficient Pricing(، سودآوری 
بررسی منابع عمده درآمدی  ازاین رو  پاسخگویی؛  اقتصادی و  بهره      وری  انحصار،  اجتماعی و زیست      محيطی، عدم 
حکومت      های محلی، تناسب هزینه و درآمدهای پایدار و روش      های تأمين مالی در شهرداری      ها از مهم ترین عوامل 

مؤثر بر سهم بهره      وران طرح      های توسعه شهری خواهد بود.

تصویر شماره 3: اصول اقتصاد بخش عمومی )تنظيم: نگارنده(

مديريت مالی شهر. 3. 2

مدیریت مالی شهر شامل تجزیه وتحليل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعاليت های مالی طرح ریزی شده برای شهر، 
برای دستيابی به اهداف سازمانی شهر است. دو رکن اصلی مدیریت مالی شهر شامل اهداف حکومت محلی در 
ارائه خدمات و کاالهای عمومی و تشخيص ميزان و نوع کاال و خدمات عمومی عرضه شدنی برای ساکنان شهر 
است؛ بنابراین مدیریت مالی شهر درواقع نوعی عمل بهينه یابی است که با تعيين اهدافی برای عرضه کاال و خدمات 

شهری، به بحث درباره منابع درآمدی و چگونگی هزینه کردن آن ها می پردازد )عابدین درکوش، 1382: 7(.

مطالعه چارچوب مدیریت مالی شهر شامل مبانی مداخله و کمک های حکومت مرکزی، منابع عمده درآمدی 
بهای کاالها و خدمات(، هزینه های محلی  نوسازی و همچنين  و  )ازجمله: عوارض عمومی  حکومت های محلی 
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)ازجمله: جاری و سرمایه ای( و ارتباط برنامه ریزی مالی با برنامه ریزی توسعه فضایی )توليد و مصرف فضا( می شود.

از زاویه مدیریت مالی و تأمين درآمد، نگرش به حوزه مدیریت شهری و بهره      وران کليدی آن دارای ظرافت و 
پيچيدگی      های خاصی است که در مطالعه حاضر به آن پرداخته می      شود. تبيين سهم بهره      وران طرح      های توسعه شهری 
بر اساس ميزان منفعت هر یک از این گروه      ها با استفاده از رویکرد مدیریت و حکمروایی شهری، قابل دستيابی تر به نظر 
می      رسد؛ بدین جهت با به      کارگيری اصول اثربخشی، مشارکت گروه      های مختلف، تساوی حقوق، امنيت و پاسخ      گویی 
مدیریت شهری در برابر اختيارات چارچوب عمل مدیریت شهری فراهم آمده و اندازه      گيری ميزان منفعت بهره      وران، 
به لحاظ کمی و کيفی، شفاف      تر و امکان      پذیرتر خواهد بود. عوامل تأثيرگذار بر مدیریت شهری کشور ایران در عرصه 
تحقق طرح توسعه شهری به طور عمده شامل خواست      های سياستی دولت ملی، زیاده خواهی های بخش خصوصی 
و توانمندی و فرهنگ پرداخت عوارض از سوی شهروندان می      شود. هریک از این نيروها با قدرت خود بر ُتندی یا 
ُکندی و به طور کلی بر کيفيت یا کميت پيشبرد اهداف طرح توسعه شهری تأثير مستقيم می گذارد؛ بنابراین دولت      های 
محلی برای محقق      سازی فرآیند  توسعه شهر، بایستی پيش      بينی      های الزم را بر مبنای کنش و برهم      کنش این نيروها 
بر یکدیگر و بر عرصه شهر داشته باشند. بر همين اساس، شناسایی بهره      وران طرح      های توسعه شهری، نيازمندی      ها و 

توانمندی      ها و همچنين خواسته      ها و منافع آن برای ارائه مدل تسهيم سهم بهره      وران ضروری به نظر می      رسد.

طرح های توسعه شهری. 4. 2

طرح      های توسعه شهری را می      توان برنامه      های توسعه کالبدی شهر برشمرد؛ ازاین رو آنچه در طرح      های توسعه 
موضعی،  تا طرح      های  گرفته  راهبردی  و  ساختاری  و طرح  تفصيلی  و  جامع  از طرح      های  می      شود،  مطرح  شهری 
موضوعی، موضعی- موضوعی، طرح چشم انداز شهری، طرح      های بهسازی و نوسازی محله ها و... را می توان با این 
نگاه زیرمجموعه طرح      های توسعه شهری دانست؛ البته با تمرکز بر هدف تحقيق حاضر، مطالعه طرح جامع و اساس 

و محتوای اصلی آن کفایت می کند )سعيدنيا، 1383(.

طرح جامع شهر

طرح جامع شهری عبارت است از طرح بلندمدتی که در آن چگونگی استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط 
و  شهری  تسهيالت  و  تجهيزات  و  تأسيسات  و  کشاورزی  و  اداری  بازرگانی،  صنعتی،  مسکونی،  حوزه های  به 
نيازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط )پایانه( و فرودگاه ها و بندرها و سطح 
الزم برای ایجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آن ها 
تعيين می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کليه موارد باال و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی 

و چشم اندازهای طبيعی، تهيه و تنظيم می شود. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.

در منبعی دیگر، درباره طرح جامع گفته شده: »طرحی است برای بازنگری ساختار شهر، تبيين گرایش های توسعه 
و تعریف اهداف کلی رشد و ترقی جامعه که به منظور حفظ و ترویج و ارتقای بهداشت، آموزش و رفاه عمومی، 

پيشنهادها و سياست      هایی ارائه نموده و در جهت اجرای آن ها استاندارد و ضوابطی تدوین می کند.«
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محتوای اصلی يا اساس طرح جامع

ساخت شهر )و توسعه(:  .1

مشخصات ساختی و کالبدی )مثل متمرکز، شعاعی، خطی، پيوسته و ناپيوسته و...( •

تعيين حوزه عملکردهای اصلی )کاربری      های عمده و مؤثر شهر( •

خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی )و تسهيالت شهری همده مثل خط راه      آهن شهری، فرودگاه و...( •

نظام تقسيمات واحدهای شهری )مثل مناطق و محله ها و...( •

جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر:  .2

احتماالت جمعيتی و ظرفيت جمعيت      پذیری •

منابع و محاسبات ظرفيت زیربناهای شهری •

حدود کلی تراکم جمعيت شهر •

محدوده استحفاظی یا حریم شهر •

معیارها و ضوابط و مقررات:  .3

سرانه مصارف مختلف و کاربری زمين •

استقرار عملکرد      های مختلف در داخل واحدهای تقسيمات شهری )مثل مناطق، محله ها و...( •

چگونگی توزیع تراکم جمعيت •

عناصر و بافت      های خاص و مناطق نوسازی و بهسازی •

حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبيعی •

کليات معماری سيمای شهری، بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و ویژگی      های اقليمی •

حفاظت محيط      زیست •

اهداف طرح جامع •

طبق تعاریف ارائه شده در قانون تغيير نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی، می      توان اهداف زیر را 
برای طرح      های جامع شهری برشمرد:

تهيه برنامه بلندمدت شهر •

تعيين چگونگی استفاده از اراضی و منطقه      بندی حوزه      های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی  •
و تجهيزات و تأسيسات و تسهيالت و نيازمندی      های عمومی شهری

تنظيم خطوط کلی ارتباطی و محل قرار گرفتن مراکز انتهای خط )پایانه(، فرودگاه ها و بندرها و... •
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تأمين سطح موردنياز برای ایجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و  •
تعيين اولویت های آن ها

تدوین ضوابط و مقررات کالبدی و فضایی شهری •

کنشگران يا بهره وران توسعه شهر. 5. 2

ذی      نفع یا بهره      ور عبارت است از فرد، گروه یا سازمانی که می      تواند بر ورودی      ها )منابع( یا برون دادهای سازمان 
و  )کاظميان  پذیرد  تأثير  و...(  پيامدها  )خدمات، محصوالت،  برون      دادهای سازمان  و  از خروجی      ها  یا  بگذارد  تأثير 
دیگران، 1392: 164 به نقل از Bryson,2005: 53(. بهره      وران یک سازمان به دو دسته کلی تقسيم می      شوند: 
بهره      وران داخلی که شامل تمامی افراد )کارکنان، مدیران و...( و گروه      هایی هستند که درون سازمان حضور دارند؛ 
بهره      وران خارجی که افراد، گروه      ها و سازمان      هایی هستند که خارج مرزهای سازمان هستند. کارکنان و مدیران 
و  داخلی  بهره      وران  ازجمله:  شهری  مدیریت  در  ذی ربط  رسمی  سازمان      های  و  شهر  شورای  اعضای  شهرداری، 
همچنين شهروندان، سازمان      های غيردولتی و مردم      نهاد شهری و فعاالن اقتصاد شهری ازجمله ذی      نفعان خارجی 

سامانه  مدیریت شهری محسوب می      شوند )کاظميان و دیگران، 1392: 165(.

شهرها و مدیریت شهری با فراوانی ذی      نفعان روبرو هستند. هرکدام بر اساس انگيزه      ها و خواسته      های متفاوت 
وارد فرآیند  مدیریت شهری می      شوند؛ ممکن است باهم همسو و گاهی متعارض باشند. از آنجایی که در چهارچوب 
نظر  به  مهم  ذی      نفعان  تحليل  ازاین رو  است؛  ذی      نفعان شهری  پذیرش  بر  مهم  اصل  حکمروایی شهری،  نظریه 
می      رسد تا امکان تبدیل تعارض      ها به همسویی و همگرایی فراهم آید. ذی      نفعان را به شکل      های مختلف می      توان 

طبقه      بندی کرد. در یک دسته      بندی مهم ذی      نفعان به دوازده گروه تقسيم می شوند )بشيریه، 1374(:

دولت •
سرمایه      دار •
مدیران •
طبقه متوسط •
سازمان      ها و اتحادیه      های صنفی )مثل کارگری، اصناف، انجمن      های مهندسی و حرفه      ای( •
زمين      داران •
دهقانان •
روحانی ها •
روشنفکران •
نيروهای نظامی •
اقوام و اقليت      های قومی •
زنان •
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برای طبقه      بندی و شناسایی ذی      نفعان معيارهایی را می      توان برشمرد:

نفوذ غيررسمی در مدیریت شهری •

رأی      گيری و انتخابات •

ميزان کيفيت و مشارکت •

ميزان و کيفيت حمایت رسمی از ذی      نفعان •

مشخصات جنبش      های اجتماعی بالقوه و بالفعل در شهر •

ميزان و شدت عوام      گرایی1 در سياست      های شهری •

برای تجزیه وتحليل بهره      وران باید چند گام دنبال شود که نخستين آن، شناسایی بهره      وران است. برای مشخص 
کردن بهره      وران نباید تنها به ساختار رسمی سازمان تکيه شود بلکه گروه      های ذی      نفع غيررسمی نيز باید در نظر 
گرفته شده و در فهرست ذی      نفعان گنجانده شوند. در گام دوم، ذی      نفعان باید دسته      بندی شوند. یکی از بهترین 

دسته      بندی      های ارائه      شده، تقسيم ذی      نفعان بر اساس قدرت و عالقه مندی آن هاست.

قدرت، نشان      دهنده ميزان تأثيری است که ذی      نفع می تواند بر منابع، فعاليت      ها و برنامه های سازمان داشته باشد. 
به هر ميزان که تأثير، گسترده      تر و عميق      تر باشد، ذی      نفع دارای قدرت بيشتری است. به طور کلی برای ذی      نفعان 

خارجی چهار منبع قدرت وجود دارد )کاظميان و دیگران، 1392: 165(:

ميزان کنترل بر منابع راهبردی •

ميزان دخالت در اجرای راهبرد •

مالکيت مهارت و دانش )مانند پيمانکاران( •

ارتباطات غيررسمی با داخل سازمان •

عالقه مندی نشان      دهنده آن است که عملکرد و فعاليت      های سازمان تا چه حد برای ذی      نفع جذابيت دارد و آن ها 
را دنبال می      کند؛ بنابراین از تقاطع این دو معيار در دو حد کم  و زیاد ماتریس قدرت-عالقه مندی مطابق جدول 
شماره 3 ترسيم می      شود. در گام سوم، راهبرد مشخصی نسبت به هر دسته از ذی      نفعان در پيش گرفته می      شود؛ 
بدین ترتيب به بهره      ورانی که دارای قدرت کم و عالقه مندی کم هستند، کمترین توجه می      شود. به بهره      ورانی که 
دارای عالقه مندی زیاد و قدرت کم هستند، اطالع      رسانی صورت می      پذیرد تا از عملکرد و فعاليت      های سازمان آگاهی 
الزم را داشته باشند. درباره بهره      ورانی که دارای عالقه مندی کم و قدرت زیادی هستند نيز سعی می      شود تا نظر 
آن ها تأمين و رضایت آن ها تا حد ممکن جلب شود تا در منابع و مسائل کليدی سازمان که متأثر از آن هاست، خللی 
به وجود نياید؛ درنهایت به بازیگران اصلی توجه می      شود؛ زیرا دارای قدرت و عالقه مندی زیادی هستند؛ بنابراین 

باید در فرآیند  برنامه      ریزی راهبردی، این بهره      وران مشارکت داده شوند و نظرات آن ها تا جای ممکن تأمين شود.

1. Popolism
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جدول شماره 3: ماتریس دسته      بندی بهره      وران بر اساس قدرت- عالقه مندی

عالقه مندی بهره      ور به راهبرد سازمان

قدرت کم بهره      ور
زیادکم

کمترین توجه
 الف

اطالع      رسانی
 ب

قدرت زياد بهره      ور
جلب رضایت

ج
بازیگران اصلی

د
منبع: )کاظميان و دیگران، 1392: 166(

درمجموع با دو معيار اصلی می      توان ذی      نفعان )بهره      وران( را تحليل کرد: قدرت و منفعت؛ بر اساس شدت قدرت 
و ميزان منفعت گروه      های بهره      ور، می      توان آن ها را در نمودار زیر قرار داده و برآیند شدت مؤلفه های آنان را در 

توسعه های مختلف شهری پيش      بينی کرد.

تصویر شماره 4: نمودار قدرت - منفعت بهره      وران

درمجموع، بهره      وران طرح      های توسعه شهری را می      توان هر فرد یا گروهی دانست که از تحقق طرح توسعه 
شهری یا به تعبيری توسعه شهر، به هر شکلی نفع یا ضرری می      بيند. با این زاویه نگاه، دامنه گسترش بهره      وران 
طرح      های توسعه شهری به گردشگران داخلی و حتی گردشگران خارجی نيز می      رسد )که تنها برای چند شبانه      روز 
از این شهر و توسعه آن بهره      مند می شوند(؛ ازاین رو بر اساس موضوع این تحقيق که توجه ویژه به سهم بهره      وران 
طرح      های توسعه شهری محسوب شده و به طور عملی مبتنی بر ميزان منفعت و بهره      مندی این گروه      ها از عرصه 
شهر است، بهره      وران را می      توان بر مبنای شدت و نوع بهره      مندی و همچنين منشأ مداخله در امور شهری آنان از 

توسعه شهر در چهار گروه عمده زیر طبقه      بندی کرد:

این دسته      بندی بر اساس منشأ قدرت مداخله در امور شهری، دولت را نهاد حاکميتی، بخش خصوصی را با توان 
اقتصادی، شهروندان را با ظرفيت های اجتماعی و بخش عمومی را نهاد عمومی و مردمی می شناسد.
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بررسی تجارب جهانی مرتبط با موضوع. 6. 2

براي دستيابي به ساختار مطلوب تأمين منابع درآمدي شهرداري ها، بررسي ساختار منابع درآمدي شهرداري هاي 
کالن شهرهاي جهان مي تواند به عنوان راهنما و الگوي مناسبي براي اصالح و تدوین ساختار بهينه درآمدي استفاده 
شود. بدین منظور در این بخش به بررسي مختصر ترکيب منابع درآمدي تعدادي از کالن  شهرهاي منتخب جهان 
و همچنين چگونگی سهيم       شدن بهره      وران در هزینه      ها و درآمدها پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است بررسي 
ساختار درآمدي شهرداري هاي کالن شهرها به جاي بررسي کلي نظام درآمدي شهرداري هاي کشورهاي مختلف، 
با این آگاهي انجام شده است که نخست، ساختارهاي مالي و درآمدي کالن  شهرها با شهرهاي کوچک تفاوت هاي 
عمده اي دارد و شناخت این تفاوت ها در بررسي هاي کلي )در سطح کشورها( قابل شناسایی نيست. دوم اینکه حتي 
در خود کشورها نيز سهم منابع درآمدي مختلف کالن  شهرها به دالیل مختلفي نظير تفاوت وظایف، سطح خدمات، 
داشتن پتانسيل هاي مختلف درآمدي و...، تفاوت هاي عمده اي با یکدیگر دارد. به این ترتيب به نظر مي رسد بررسي 
خاص شهرداري هاي کالن  شهرها دید مناسب تري از ساختار درآمدي مطلوب شهرداري کالن  شهرها ارائه مي دهد. 
در انتخاب  شهرها سعي شده است شهرهاي مختلف با پيشينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اقليمي متفاوت انتخاب و 

تا حد امکان بررسي جامعي صورت گيرد.

اینکه کدام کالن شهر انتخاب شود و کدام خير، به تجربيات، ساختار حکومتی، ميزان قدرت بخش عمومی، 
فرهنگ پرداخت عوارض شهروندی و عواملی از این قبيل ارتباط دارد. بر این اساس، کالن شهرهای زیر با دالیل 
مرتبط انتخاب شدند. شهر آنتاليا در ترکيه دارای قدرت بسيار باالی ناشی از حمایت دولت ملی است که به علت 
حمایت از گردشگری در این سياست گذاری شده است؛ توجه به سهم مشارکت و تأمين مالی گروه های مختلف 
بهره      ور در ساختار درآمدی این شهر در شرایط خاص راهبردی جالب توجه است. شهر بارسلون با کمترین ميزان 
متناسب شهروندان و  با مشارکت  ایالت محور جهان است که  نمونه کالن شهرهای  از  مشارکت بخش خصوصی 
فعاليت ضعيف بخش خصوصی توسعه می یابد؛ ازاین رو توجه به ساختار درآمدی این شهر بر اساس گرفتن ماليات 
شهروندی، توجه ویژه      ای می      طلبد؛ در مقابل، کالن شهر توکيو با واگذاری مسئوليت      های نظارتی به حکومت مرکزی 
با  که  پاریس  در کالن شهر  انجام می شود.  توسط بخش خصوصی  آن  توسعه      ای  فعاليت های  اغلب  و شهرداری، 
سياست تمرکزگرایی در کشور فرانسه توسعه یافته، در حال حاضر شهرداری با در اختيار داشتن ميزان کمی از قدرت 
نهادی، مشارکت به نسبت پایينی را در هزینه      های توسعه فضاهای شهر دارد. در پایان، کالن شهر سيدنی در استراليا 
مبتنی بر سهم عمده ماليات شهروندی و سهم باالی این گروه، جهت      گيری مشارکتی عميقی را از باال به پایين دارد.

براي کسب درآمد هستند و تالش  ایجاد سامانه ای علمي و عملياتي  شهرداري ها در تمامي کشورها در پی 
از این سامانه و راه کارهاي تکميلي نوسانات درآمدي خود را به حداقل برسانند. در این بين،  با استفاده  مي کنند 
نکته مهمي که باید به آن پرداخته شود، تناسب وظایف شهرداري و منابع درآمدي آن است؛ به عبارت دیگر، هرچه 
وظایفي که بر عهده شهرداري گذاشته می شود بيشتر باشد، به طور منطقی باید منابع درآمدي بيشتري به شهرداري 
تخصيص یابد. تخصيص این منابع درآمدي به طور معمول در قانون هاي مالياتي لحاظ می شود؛ براي مثال: هرچه 
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گزینه  مي کند.  بيشتر  کشور  مالياتي  درآمد  کل  از  را  شهرداري  سهم  قانون گذار  باشد،  بيشتر  شهرداري  وظایف 
دیگر مي تواند کمک مستقيم دولت به شهرداري ها یا ترکيب دو مورد باال باشد. توجه به تناسب وظایف و منابع 
درآمدي شهرداري ها از آنجایي که وظایف این نهادها در کشورهاي توسعه یافته بسيار وسيع تر از وظایف نهادهاي 
درآمدي  منابع  با  یادشده  درآمدي شهرهاي  منابع  مستقيم  مقایسه   بنابراین  دارد؛  اهميت  است،  کشورمان  مشابه 

شهرداري هاي کشور بدون در نظر گرفتن شرح وظایف آن ها منطقي به نظر نمي رسد.

در بررسي هاي انجام شده مشاهده می شود که شهرداري ها تالش کرده اند سهم ماليات  دریافتي از شهروندان را 
در کل منابع درآمدي شان بيشينه کنند. با توجه به تنوع عناوین مالياتي و در نظر گرفتن این نکته که سهم اغلب 
این ماليات ها در درآمد کل شهرداري رابطه  مستقيمي  با مساعد بودن شرایط کسب وکار و رونق اقتصادي دارد، 
شهرداري ها انگيزه  زیادي براي بهبود محيط کسب وکار شهري دارند و اغلب دپارتماني را به صورت تخصصي به این 
موضوع اختصاص مي دهند؛ بااین  همه به دليل ریسک نسبي این نوع درآمد و وابستگي شدید آن به رونق و رکود 
اقتصادي، یکي از بهترین و پایدارترین عناوین مالياتي، »ماليات بر دارایي« است. در اغلب شهر هاي بررسی شده 

سهم ماليات هاي مرتبط با دارایي، بيشترین سهم ماليات هاي دریافتي را به خود اختصاص داده است.

همچنين شهردار ي ها تالش کرده اند شرایطي را فراهم کنند که شهروندان به ازاي دریافت هر خدمتي )به جز 
خدمات عمومي که شناسایي دریافت کنندگان خدمات ناممکن است(، هزینه آن را بپردازند. به این ترتيب، عالوه 
بر کاهش فشار هزینه هاي ناشي از خدمات اشاره شده در بودجه  شهرداري ها، به دليل دریافت وجه از شهروندان 

پاسخگویي شهرداري نيز در ارائه  خدمات باکيفيت تر بيشتر می شود.

جدول شماره 4: مقایسه  سهم بهره      وران از منابع درآمدي شهرداري هاي بررسی شده

بخش خصوصیبخش عمومیشهروندانبخش دولتیشهر

5518324آنتالیا

2/405/23273/9بارسلونا

1/128/151/3735توکیو

7/296/299/168/23پاريس

25311925سیدنی
منبع: )طراحی الگوی خدمات فاینانس شهرداری، 1389(

همان طور که مشاهده می شود، جز بارسلونا که به طور تقریبی یک سوم از درآمد خود را از صندوق مالي کمکي 
ایالت کاتالونيا تأمين مي کند، بقيه شهرها بخش عمده اي از درآمدشان را با گرفتن ماليات تأمين مي کنند. در این بين 
به جز ترکيه که ساختار حکومتي متمرکزي دارد، در بقيه  شهرها ميزان ماليات مشترک )باز توزیعي از طرف دولت( 
در بيشترین حالت در حدود 25 درصد است. کمک هاي دولتي اغلب بسيار ناچيز است و وابستگي شهرداري ها به 
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دولت مرکزي سهم باالیي در درآمد این کالن شهرها ندارد.

جداي از موارد یادشده، برخي شهرداري ها با استفاده از پتانسيل هاي موجود و حتي بدون تغيير قوانين توانسته  اند 
کاهش  برخالف  خود  وصول  وضعيت  بهبود  با  بارسلونا  شهرداري  مثال:  براي  دهند؛  افزایش  را  خود  درآمد هاي 
فعاليت هاي ساخت وساز، ميزان درآمد خود از این بخش را افزایش داده است؛ همچنين با افزایش تبليغات و ارائه  
خدمات مناسب ميزان استفاده از موزه ها، پارک ها، باغ وحش ها و گردشگاه ها افزایش یافته است که به افزایش درآمد 
شهرداري از این اقالم انجاميده است. بر این اساس یکي از مهم ترین اهداف این شهرداري، بهبود و افزایش کارایي 
مؤسسات ارائه کننده  خدمات و کسب سود از این روش است. در برلين نيز شهرداري بيشترین توانش را در تشخيص 

و وصول ماليات  متمرکز کرده و به این ترتيب، بيشترین سهم درآمدي شهرداري مربوط به انواع ماليات هاست.

همچنين مطالعات انجام شده در آنتاليا نشان مي دهد در صورت الکترونيکي شدن سامانه های دریافت ماليات  تا 
سه برابر افزایش مي یابد؛ درواقع مي توان با الکترونيکي کردن خدمات و افزایش خدمات تحت وب عالوه بر کاهش 
هزینه هاي اجرایي، کاهش ترافيک، افزایش کارایي و رضایت مندي شهروندان، ميزان وصول و درستی دریافت ماليات ها 
را افزایش داد؛ همچنين مي  توان با ارائه  برخي خدمات اضافي و دریافت هزینه  این خدمات، درآمد مناسبي کسب کرد.

در برخي شهرها نيز مدیریت مالي و اجرایي مناسب سبب صرفه جویي هاي چشمگيری در هزینه کرد شهرداري ها شده  
و وجوه حاصل از صرفه جویي هاي یادشده در سال هاي آینده به عنوان بخشي از درآمد شهرداري در نظر گرفته شده است.

جمع بندی مطالعات و ارائه مدل تحلیل. 7. 2

پس از بررسی ادبيات و مفاهيم، مبانی نظری و تجربيات مرتبط، الزم است فرآیند  و مدل انجام تحليل تبيين و 
تشریح شده و گام      های بعدی تحقيق روشن      تر شوند. برای تبيين سهم بهره      وران طرح      های توسعه شهری در تأمين 
منابع یک طرح توسعه شهری نمونه، در این فصل مفاهيمی چون مدیریت دولتی نوین، اقتصاد بخش عمومی، 
مدیریت شهری و مدیریت مالی شهر به عنوان پشتيبان مفاهيم اصلی تحقيق را که بهره      وران توسعه شهر، طرح 
توسعه شهری و تأمين منابع باشند، هدایت و جهت      دهی کردند. خروجی پيش بينی شده این تحقيق، مدل تسهيم 
سهم بهره      وران در تأمين منابع مالی طرح توسعه شهری نمونه خواهد بود. در حقيقت، این تحقيق در پی پاسخگویی 
به این پرسش است که هرکدام از گروه      های ذی      نفع توسعه شهر، باید چه سهمی در تأمين منابع مالی تحقق طرح 
توسعه شهری داشته باشند. برای این منظور الزم است تا مفاهيم و مؤلفه      های اصلی تحقيق در نموداری ترسيم و 

تجسم شده و ارتباطات مؤثر آن ها شناسایی و بررسی شود.

مفاهيم اصلی: بهره      وران توسعه شهر، طرح توسعه شهری، سهم از تأمين منابع مالی
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تصویر شماره 5: مفاهيم کليدی تحقيق

بخش  و  عمومی  بخش  شهروندان،  دولتی،  بخش  شهر  توسعه  ذی      نفع  کليدی  گروه      های  چارچوب،  این  در 
را  آینده شهر  توليد و توسعه فضا، سازمان فضایی  به عنوان سند  بود؛ طرح      های توسعه شهری  خصوصی خواهند 
طرح      ریزی و ترسيم می      کند که به طور اساسی شامل فضاهای انتفاعی و غيرانتفاعی می      شود. فضاهای انتفاعی شامل 
فعاليت      های سکونت و فعاليت شده و فضاهای غيرانتفاعی دربرگيرنده شبکه دسترسی      ها و معابر و خدمات شهری 

است و درنهایت، تأمين منابع مالی شامل تأمين هزینه      های الزم برای تحقق طرح توسعه شهری خواهد بود.

تصویر شماره 6: نمودار چهارچوب تحليل )منبع: نگارنده(

تصویر شماره 7: مؤلفه      های اصلی مفاهيم و چارچوب تحليل )منبع: نگارنده(
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همان طور که از نمودار شکل باال برمی      آید، ابتدا باید مشخص شود که هرکدام از گروه      های بهره      ور توسعه شهر 
در تحقق و توسعه کدام یک از فضاهای طرح توسعه شهری نقش دارند؛ سپس بایستی ميزان نقش و سهم آنان 
از تأمين منابع تحقق طرح توسعه شهری اولویت      بندی شده و بيشترین و کمترین سهم از تحقق هرکدام از فضاها 
مشخص شود. با توجه به درهم      تنيدگی مؤلفه      های توسعه شهر و بهره      وران طرح های توسعه شهری به نظر می      رسد 
که همه بهره      وران در همه فضاهای طرح توسعه شهری سهم مؤثری دارند و نمی      توان از سهم هيچ      یک چشم      پوشی 
کرد؛ بر این اساس و مبنای مطالعات بخش پایه، سهم از تأمين مالی دارای سه مؤلفه اصلی و مؤثر خواهد بود 
که به ترتيب شامل منفعت، قدرت و تأثير قدرت بر منفعت هستند. ميزان منفعت بهره      وران از هریک از فضاهای 
پيشنهادی طرح جامع درواقع هرگونه نفع و بهره      ای را شامل می      شود؛ بدین معنی که همه منافع مالی، اجتماعی، 
سياستی و زیست محيطی آن ها در هریک از زیرفضاهای طرح توسعه شهری چگونه خواهد بود. قدرت بهره      وران 
بسته به نوع رفتار مداخله      گرانه آن ها در موضوع موردنظر متفاوت خواهد بود. نگاه مداخله      ای دولت و سازمان      های 
دولتی در زمينه شبکه حمل      ونقل عمومی مترو بسيار متفاوت با نگاه اقتدارگرایانه آن در زمينه توسعه و ساخت      وساز 
ازاین رو قدرت هریک از گروه      ها در زمينه هریک از فضاهای پيشنهادی طرح  مسکونی و برج      های تجاری دارد؛ 
جامع می      تواند متفاوت باشد. به جز این دو متغير، عامل سومی هم هست که نه به طور مستقيم اما به صورت مفيد 
و غيرمستقيم بر رفتار گروه      های کنشگر یا ذی      نفع توسعه شهر تأثير می      گذارد و آن تأثير، ميزان قدرت بر منفعت 
هریک از گروه      هاست؛ بدین معنی که گاهی یک گروه ذی      نفع خود بر مبنای ميزان منفعت خود تشخيص به نوع 
و ميزان ورود به عرصه تأمين مالی توسعه یک فضای شهری می      دهد اما ميزان قدرت آن گروه در زمينه خاص 
موردنظر به آن اندازه مؤثر و قابل توجه است که از این قدرت به جای استفاده در جهت تأمين منابع طرح توسعه، 
در زمينه وادارسازی دیگر گروه      ها به ورود یا مداخله در طرح توسعه استفاده می      کند و این به معنی انحراف از رفتار 
منطقی و عقالیی بر مبنای ميزان منفعت خواهد بود؛ ازاین رو تأثير هریک از این مؤلفه      ها بر یکدیگر در این تحقيق 

لحاظ می شود.

هریک از بهره      وران برای مشارکت مالی و مؤثر در تأمين منابع مالی طرح توسعه شهری به طور کلی باید در انواع 
فضاهای غيرانتفاعی و انتفاعی حضور یابند؛ از سویی دیگر برای تأمين مالی هریک از انواع فضاهای پيشنهادی 
طرح جامع که در قالب جدول زیر آمده بر مبنای ميزان منافع و قدرت      ها، هریک از ذی      نفعان، بهره      مندی و ارزش 
جامع،  زیرفضاهای طرح  از  هریک  در  بهره      وران  همه  مقایسه  اساس  بر  بنابراین  داشت؛  خواهند  متفاوتی  افزوده 
می      توان به صورت نسبی شدت مشارکت و سهم      بری بهره      وران را تبيين کرد؛ درنهایت با رویهم      اندازی ميزان منافع 
و قدرتمندی      های گروه      ها در همه فضاهای طرح جامع و تجميع آن ها بر مبنای ضرایب اهميت هریک از فضاها، 

می      توان به الگو و نظام تسهيم و نقش      آفرینی در تأمين مالی و تحقق      بخشی به طرح توسعه شهری دست یافت.
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فصل سوم: تحلیل سهم بهره وران طرح جامع تهران. 3

تبيين سهم بهره      وران طرح      های توسعه شهری از تأمين منابع طرح جامع ساختاری راهبردی سال 1386 تهران 
بر اساس ارزیابی بهره      وران کليدی عرصه مدیریت شهری انجام می      گيرد. برای این منظور، در تحقيق حاضر ابتدا 
ادبيات و مبانی فکری و نظری مرتبط با مفاهيم کلی »طرح      های توسعه شهری«، »بهره      وران توسعه شهر« و »سهم 

از تأمين مالی« بررسی شده که هرکدام شامل مؤلفه      ها و اجزای خود هستند.

پس از مطالعه مفاهيم و متغيرهای اصلی پژوهش الزم است طرح جامع 86 تهران به عنوان موردمطالعه بررسی 
شود. برای این منظور، شناسایی مشخصات توسعه طرح جامع ازجمله: سازمان فضایی، پهنه بندی پيشنهادی، شبکه 
دسترسی ها و حمل ونقل و ضوابط و مقررات آن انجام می گيرد. پس از آن، برای برآورد کلی از هزینه های توسعه 
بلندمدت طرح جامع، با استفاده از اسناد و پيش بينی های انجام شده در ترازهای فيزیکی و مالی شهرداری تهران، 
صورت کلی هزینه های هریک از فضاها به دست می آید. با توجه به اینکه در این پژوهش سهم بهره وران طرح 
جامع نيز بر مبنای هریک از زیرفضاهای آن تعيين می شود، در مرحله بعد کافی است ميزان منافع و سودمندی های 
انجام  با  این منظور،  به  برآورد شود.  پيشنهادشده در طرح جامع  از توسعه فضای  بهره وران  از گروه های  هرکدام 
مصاحبه با مدیران و حرفه مندان، استادان دانشگاهی و کارشناسان ميزان منفعت، قدرت و تأثير قدرت بر منفعت 
هریک از گروه های ذی نفع پرسيده شد. در گام بعدی با رویهم ریزی آرای به دست آمده، نسبت هر گروه را از کل 
آرا به عنوان سهم آن گروه در نظر گرفته و مبنای تعيين سهم آن گروه قرار می دهيم. در ادامه با رویهم اندازی انواع 
فضاهای انتفاعی و غيرانتفاعی، سهم گروه ها را از توسعه انواع فضاها به دست آورده و درنهایت، این برآورد برای 

طرح جامع حاصل می شود.

و  طبقه      بندی  قابليت  که  می      شوند  زیادی  بسيار  افراد  و  گروه      ها  شامل  شهری  توسعه  طرح      های  بهره      وران 
دسته      بندی ميان این گروه      ها وجود دارد؛ شهروندان به عنوان اسم عام همه ساکنان و اقامت      کنندگان در پهنه شهر 
تهران محسوب شده اما با ویژگی »کاربر بودن« در شهر شناخته می      شوند. رفتار این گروه بر اساس استفاده آن ها از 
فضاهای مختلف شناسایی و پيش      بينی می      شود. نکته قابل توجه آنکه بر مبنای قانون مالکيت موجود در کشور ایران، 
این گروه ذی      نفع به عنوان صاحبان امالک و مستغالت و زمين      های بستر توسعه و تحقق طرح جامع نيز شناخته و در 
این تحقق بررسی شده است. بخش عمومی مدیریت شهری شامل شهرداری و همه سازمان      ها و نهادهای وابسته 
به آن محسوب شده که به عنوان متولی امور درونی حکومت محلی شناخته می      شوند. بخش دولتی که دولت ملی و 
سازمان      ها و وزارتخانه      های تابعه را شامل می      شود و به عنوان تصميم      گير و بسيار مؤثر بر ساختار و پيکره شهرهای 
کشور عمل می      کند و درنهایت بخش خصوصی به عنوان گروه دارای سرمایه )ازجمله: سرمایه فنی، فناورانه، دانشی 
یا مالی( شناخته می      شود که بر اساس سودآوری و بهره      برداری اقتصادی خود به فضای مشارکت طرح      های ورود 
می      کند. دیگر گروه      های مؤثر نيز در تحقق و توسعه فضاهای طرح جامع مؤثر هستند که به واسطه تأثير کم، موردی 

و غيرقابل پيش      بينی آن ها در این تحقيق به عنوان توده شهروندان شناخته و بررسی می      شوند.
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و  وزارت مسکن  معماری  و  عالی شهرسازی  تصویب شورای  به  در سال 1386  که  تهران  جامع شهر  طرح 
تأثيرگذار  و  مهم  شبکه      های  و  کانون      ها  مختلف،  عرصه      های  خود  دل  در  طبيعی  به طور  رسيد،  وقت  شهرسازی 
توسعه      ای شهر تهران را پيشنهاد داده و سازوکار تحقق آن را تدارک دیده است. همه این پيشنهاد ها در قالب سازمان 
فضایی، ساختار فضایی و ارتباطات عملکردی ارائه شده که شامل پهنه      ها و عرصه      های سکونت، فعاليت، سبز و باز و 
مختلط فعاليت با سکونت و همچنين خدمات شهری هفت      گانه، شبکه معابر و دسترسی      ها و شبکه مترو است؛ البته 
شبکه مترو به صورت کلی از اجزای این طرح پيش      بينی شده و طرح و سند آن به پيش از زمان تصویب طرح جامع 
بازمی گردد. به طور کلی سازمان فضایی طرح جامع شهر تهران را می      توان شامل بخش انتفاعی )شامل پهنه      های 
سکونت، فعاليت و مختلط فعاليت با سکونت( و بخش غيرانتفاعی )شامل شبکه      های معابر و مترو، خدمات هفت گانه 
و عمومی شهری و فضاهای سبز و باز( دانست؛ البته درون اجزای فضاهای انتفاعی، تفاوت      هایی وجود دارد که 
نمی      توان از آن چشم      پوشی کرد؛ تفاوت      های ماهوی مانند تفاوت عملکردها و ضوابط پایه زیرپهنه      های S1 )زیرپهنه 
فعاليت تجاری، اداری و خدمات(، S2 )زیرپهنه فعاليت مراکز و گستره      های تجاری، اداری و خدمات با غلبه سبز و 
باز( و S3 )زیرپهنه فعاليت صنعتی کارگاهی( و همچنين تفاوت      های ضابطه      ای در زیرپهنه      های مختلط M1 )زیرپهنه 
مختلط فعاليت با مسکونی( و M2 )زیرپهنه مختلط فرهنگی گردشگری با حداقل مسکونی(؛ ازاین رو درمجموع، 
یازده فضای کلی به عنوان سازمان فضایی طرح جامع 86 تهران در این تحقيق در نظر گرفته شده که کم و کيف 

ویژگی      های آن ها در ادامه تحقيق بایستی بررسی شود.

در ادامه به ارائه تحليل های انجام شده مبتنی بر آرای صاحب نظران در هریک از زیرفضاهای طرح جامع پرداخته 
می شود.

3 .1 .)R( پهنه مسكونی

در پهنه      های سکونت شهر تهران، بزرگ ترین ذی      نفعان شهروندان به عنوان مالکان و بخش خصوصی به عنوان 
نزدیک ترین گروه به شهروندان و مورداعتماد آنان در فرآیند  نوسازی و توسعه امالک حضور دارند؛ در این پهنه با 
اینکه منفعت شهروندان از بخش خصوصی بيشتر است، قدرت بيشتر بخش خصوصی در بيشتر نقاط شهر تهران 
ازجمله مناطق جنوبی شهر – که شهروندان سرمایه و اندوخته کمتری دارند- باعث ریزش اغلب این منافع به جيب 
بخش خصوصی شده و در یک فرآیند  یک طرفه، سهم و سود خود را از توسعه و نوسازی می      برند. در این پهنه، 
قيمت پایه و اوليه امالک به عنوان مهم ترین آورده نوسازی محاسبه شده که درواقع این قيمت از خدمات، کاربری      ها 

و تجهيزات شهری وامگير است که بخش عمومی به تنهایی آن را تأمين می      کند.
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تصویر شماره 8: تحليل بهره      وران در پهنه سکونت طرح جامع

در یک دسته      بندی کلی، عوامل مؤثر در قيمت امالک در هر منطقه از شهر را می      توان شامل کاربری      ها و خدمات 
عمومی، تأسيسات و تجهيزات شهری، شبکه معابر و مترو و حتی فعاليت      های تجاری و خدماتی در نزدیکی ملک 
موردنظر دانست. همان گونه که مالحظه می      شود، به طور تقریبی همه بخش      های دیگر پيشنهادشده در طرح جامع مؤثر 
و مفيد در جهت رشد ارزش افزوده بخش مسکونی طرح جامع خواهند داشت. از سوی دیگر به طور ذاتی، طرح جامع در 
جهت ساماندهی سکونت مردم در عرصه شهر تدوین شده و به طور کلی همه بخش      های آن باید بر پهنه      های مسکونی 
تأثيرگذار باشند؛ ازاین رو منتفعين  و ذی نفوذان توسعه و نوسازی پهنه سکونت شهر تهران بایستی در تأمين مالی توسعه 
همه پهنه      های شهر مشارکت مؤثر داشته باشند؛ بنابراین یکی از پيشنهاد های تحقيقات آینده این پژوهش، تدوین نظام 
تأثير و تأثر پهنه      ها و فضاهای طرح جامع بر یکدیگر و تبيين نظام ارزش افزوده خدمات و کاربری      های شهری خواهد بود.

3 .2 .)M1( زيرپهنه مختلط فعالیت با مسكونی

ميان  مشارکت  نوعی  کلی  به طور  منطقه      ای  و  ناحيه      ای  محلی،  خدمات  عمده  به طور  که   M1 زیرپهنه  در 
شهرداری، بخش خصوصی به عنوان سازنده و سرمایه      گذار، شهروندان به عنوان مالک و بخش خصوصی به عنوان 
برای  – که  منافع زودبازده و کوتاه مدت  اساس  بر  دارد. شهرداری  فعاليت      های تجاری و خدماتی وجود  کسبه و 
شهروندان و بخش خصوصی پيش      بينی می      کند- با آن ها وارد مذاکره شده و شراکتی که هر یک در آن سود خوبی 

ببرند را تنظيم می      کند.
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تصویر شماره 9: تحليل بهره      وران در زیرپهنه مختلط فعاليت با مسکونی طرح جامع

در این فرآیند  آنچه کمتر از همه موردتوجه قرار می      گيرد، اهميت توسعه متوازن و هماهنگ زمين و فعاليت 
سوارشده بر آن است؛ درواقع شهرداری با پيش      بينی منافع کوتاه      مدت خود و یک فرآیند  منفعت محور برای بخش 
خصوصی و شهروندان در این پهنه      ها، باید بيشتر هزینه      های تأمين مالی پهنه      ها و خدمات مؤثر بر ارزش افزوده این 
پهنه      ها را فراهم آورد که با توجه به نظام هماهنگ خدمات و کاربری      های شهری که این تحقيق به عنوان پژوهش 
آینده پيشنهاد می      کند، الزم است چگونگی و ميزان تأمين مالی این زیر پهنه صورت گيرد. نکته قابل توجه در این 
نمودار، تأثير زیاد قدرت بر منفعت بخش عمومی در این زیرپهنه است. به واقع بخش عمومی منفعت خود را بر مبنای 
ماهيت مشارکتی خود -که در این زیرپهنه و زیرپهنه      های مشابه  صورت داده- به وسيله قدرت شدید خود تنظيم 

کرده و نوع مداخله و چگونگی ورود و خروج به این فرآیند  مشارکت را تنظيم می کند.

3 .3 .)M2( زيرپهنه مختلط فرهنگی گردشگری با حداقل مسكونی

فعاليت      های گردشگری و امور مرتبط با آن به ویژه گردشگران خارجی به طور کلی ازجمله مسئوليت      های دولت و 
سازمان      های وابسته به آن است؛ ازاین رو تحقق و توسعه فضاهای شامل این کاربری و کاربری      های مشابه آن بيشتر 
متناسب با اهداف و سياست      های مالی دولت و همچنين واگذاری      ها و تصدی      گری      های سازمان      های دولتی است؛ 

بنابراین بيشترین منفعت ميان گروه      های ذی      نفع زیرپهنه مختلط گردشگری و با مسکونی متعلق به دولت است.
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تصویر شماره 10: تحليل بهره      وران در زیرپهنه مختلط فرهنگی گردشگری با حداقل مسکونی طرح جامع

همچنين کاربری فرهنگی که به طور کلی تصدی آن بر عهده دولت است، بيشترین منافع حاصل از تحقق آن 
متعلق به همين گروه خواهد بود. در این زیرپهنه نکته قابل توجه و اهميت دیگری نيز وجود دارد و آن قدرت زیاد 
بخش عمومی و شهرداری است که مبتنی بر قوانين و مقررات توسعه این زیرپهنه در شهر تهران به صورت کلی 
در اختيار شهرداری است. سرمایه      گذاران و سازندگان بخش خصوصی که در اموری همچون سينما سودآوری به 
نسبت زیادی نيز به دست می      آورند، به مراتب بيشتر از شهروندان در این زیرپهنه قدرت و منفعت نصيبشان می شود.

3 .4 .)S1( زيرپهنه فعالیت تجاری، اداری و خدمات

تصویر شماره 11: تحليل بهره      وران در زیرپهنه فعاليت تجاری، اداری و خدمات طرح جامع
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در زیرپهنه فعاليت      های تجاری، اداری و خدماتی در سطح منطقه      ای و شهری بيشترین منفعت متعلق به بخش 
دولتی و بيشترین قدرت متعلق به بخش دولتی و بخش خصوصی است که به سرمایه      گذاری و هم به فعاليت      های 
کسب      وکار می      پردازند؛ زیرا این زیرپهنه با سرمایه      گذاری      های بخش خصوصی توسعه می      یابد و در صورت تمایل 
نداشتن این بخش به مشارکت و فاینانس، این زیرپهنه توسعه نمی      یابد؛ البته همچنان شهروندان کمترین منفعت و 

قدرتمندی را در توسعه و تحقق این زیرپهنه دارند.

3 .5 .)S2( زيرپهنه فعالیت مراکز و گستره      های تجاری، اداری و خدمات با غلبه سبز و باز

تصویر شماره 12: تحليل بهره      وران در زیرپهنه فعاليت گستره      های تجاری، اداری و خدمات با غلبه سبز و باز

و  کسبه  است.  قطعات  در  ساخته نشده  عرصه  و  حياط  بر  مبتنی  زیرپهنه  این  در  باز  و  سبز  فضای  بر  تأکيد 
سرمایه      گذاران بخش خصوصی در این زیرپهنه با قدرت پولی و سرمایه      ای زیاد به فعاليت مشغول هستند؛ در مقابل، 
منفعت بخش عمومی قرار دارد که از عوارض نوسازی و توسعه این پهنه و هم از عوارض کسب وکارهای مستقر 
در واحدها نفع می      برد. در این زیرپهنه شهروندان به عنوان مالکان زمين و امالک دارای قدرت به نسبت مطلوبی 
هستند و امکان ورود و خروج به فرآیند  نوسازی را به گونه ای فراهم می کنند اما بازهم منفعت بسيار کمی در این 

زیرپهنه نصيبشان می شود.
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3 .6 .)S3( زيرپهنه فعالیت صنعتی کارگاهی

تصویر شماره 13: تحليل بهره      وران در زیرپهنه فعاليت صنعتی کارگاهی طرح جامع

در زیرپهنه مرتبط با فعاليت      های کارگاهی و صنایع، بخش خصوصی دارای قدرت زیادی به دليل واریز سرمایه و 
توسعه سرمایه      ای خود هستند اما جالب آنکه به علت مشکالت قانونی و مالياتی منفعت بيشتر کار خود را نصيب ماليات 
گيرندگان و دریافت کنندگان عوارض کسب      وکار که درواقع همان بخش عمومی و بخش دولتی است، می      یابند. در 
حقيقت این بخش با اینکه قدرت زیادی در توسعه یا توسعه نيافتن زیرپهنه S3 دارد؛ بااین  همه منفعت بيشتر این بخش 
نصيب بخش عمومی خواهد بود؛ البته تأثير زیاد قدرت بر منفعت بخش دولتی و بخش خصوصی در این زیرپهنه نشان 
از اعمال فشار بر بخش عمومی به سوی تأمين مالی هزینه      های توسعه این زیرپهنه دارد. در این زیرپهنه به طور جدی 
می      توان گفت که شهروندان نه منفعتی نصيبشان می شود و نه قدرتی در جهت راحتی توسعه دارند؛ ازاین رو ازجمله 

فضاهای خاص پهنه      بندی شهر محسوب می      شوند که می      توانند ضوابط و مقررات متفاوتی از شهر داشته باشند.
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خدمات فرهنگی ورزشی. 7. 3

تصویر شماره 14: تحليل بهره      وران در خدمات فرهنگی و ورزشی طرح جامع

فعاليت      های فرهنگی و ورزشی ازجمله: سالن      های سينما، فرهنگسراها، کتابخانه      ها، سالن      های ورزشی، استخر، 
این عرصه      ها برعکس دیگر فضاهای  باشگاه      ها، عرصه      های عمومی فعال شهرها محسوب می      شوند؛  بدن سازی و 
عمومی شهرها که اغلب متناسب با گروه      ها و اقشار خاصی توسعه می      یابند و مخاطب خاصی نيز خواهند داشت، دارای 
مخاطبان عمومی که به طور عمده اقشار نوجوانان و جوانان را شامل می      شوند، خواهند بود؛ ازاین رو برنامه      ریزی، طراحی 
و توسعه این گونه فضاها به طور عمده مبتنی بر نياز روزانه مخاطبان طراحی شده و برحسب آن سودآوری متفاوتی خواهد 
داشت. در حال حاضر در شهر تهران، فعاليت      های ورزشی، بهره      وری سرمایه      گذاری را نشان می      دهند و هم سالن      های 
تئاتر و سينما با ضوابط حمایتی شهرداری در مجتمع      های خدماتی و تجاری جای خود را باز کرده اند. عوارض و ماليات 
شهرداری نيز منافع خاصی را برای بخش عمومی به ارمغان می      آورد. با احتساب اینکه به طور اصولی متولی این دو امر 
در کشور ایران دولت مرکزی است، منافع هر سه گروه بخش عمومی، بخش دولتی و بخش خصوصی در توسعه این 
زیرپهنه باال خواهد بود اما دولت مرکزی با قدرت زیاد خود در وضع مقررات و قوانين توسعه      ای محدودیت      هایی را اعمال 
می      کند. شهروندان در این زیرپهنه با اینکه از خدمات کيفی خوبی می توانند بهره      مند شوند، درواقع همه هزینه کيفيت 
را به طور مستقيم پرداخت کرده و هيچ منفعت و قدرتی در این زیرپهنه عایدشان نمی شود؛ البته از تأثير زیاد قدرت بر 
منفعت بخش عمومی در این زیرپهنه نمی      توان چشم      پوشی کرد که راحتی یا تأخير زیادی را در توسعه این زیرپهنه 

می      تواند بگذارد و منافع کم وبيش بقيه گروه      ها را به نفع خود تنظيم کند.
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خدمات آموزشی، مذهبی، درمانی، گردشگری و تجهیزات شهری. 8. 3

تصویر شماره 15: تحليل بهره      وران در خدمات آموزشی، مذهبی، درمانی، گردشگری و تجهيزات شهری

مخاطب مستقيم خدمات آموزشی، درمانی بهداشتی، مذهبی، گردشگری و تأسيسات و تجهيزات شهری در شهر 
تهران اقشار خاصی هستند. در این زیرپهنه دولت، وزارتخانه      ها و سازمان      های وابسته به طور مستقيم مسئول و متولی 
توسعه و بهبود کيفيت خدمات      رسانی هستند؛ حتی تأسيسات و تجهيزات شهری که در عمل در اختيار شهرداری قرار 
دارد، به علت چندپاره بودن مسئوليت      های نهادها و سازمان      های وزارت نيرو و مانند آن، در تصدی دولت محسوب 
می      شوند؛ ازاین رو قدرت زیاد بخش عمومی، بخش خصوصی و شهروندان در این بخش قابل تشخيص خواهد بود؛ 
به طور طبيعی  ازآنجاکه  البته  با منافع زیاد دولت و همچنين شهرداری روبروست؛  این زیرپهنه  در مقابل، توسعه 
سرمایه      گذاری در بخش خصوصی و غيرانتفاعی خدمات زیرمجموعه این پهنه به مشارکت بخش خصوصی وابسته 
است، منافع خوبی هم از توسعه این بخش نصيب بخش خصوصی می شود اما تأثير قدرت بر منفعت بخش عمومی 
بازهم مبتنی بر اعمال ضوابط و مقررات توسعه      ای در این زیرپهنه زیاد بوده و بر منافع دیگر گروه      ها تأثير می گذارد؛ 
چنانکه بخش خصوصی با درصد منافع کم و شاید کوتاه مدت، شهروندان با پرداخت عوارض آموزش وپرورش و مانند 

آن، برخالف منافع خود در این زیرپهنه مشارکت کرده و می      کنند.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران46

3 .9 .)G( پهنه حفاظت سبز و باز

تصویر شماره 16: تحليل بهره      وران در پهنه حفاظت سبز و باز طرح جامع

بخش خصوصی در توسعه این زیرپهنه هيچ منافعی ندارد و درنتيجه به طور تقریبی مشارکت نمی      کند. شهروندان 
هم تنها به عنوان کاربر و استفاده      کننده از این فضاها قدرت ویژه ای ندارند اما در مقابل، بخش دولتی با قدرت خود- 
به ویژه نهادهای خصولتی یا همان نيمه      دولتی با شراکت سرمایه      داری خود- معادالت این پهنه را به نفع خود رقم 
می      زند؛ البته همچنان قدرت دولت در فضاهای سبز و باز درون شهر کم بوده و دست شهرداری و نهادهای وابسته 
را به شدت باز گذاشته است. بدیهی است در این شرایط شهرداری بایستی عمده منابع الزم برای توسعه این پهنه 

را فراهم آورده و خود بودجه      ریزی کند.
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شبكه معابر و دسترسی      ها. 10. 3

تصویر شماره 17: تحليل بهره      وران در شبکه معابر و دسترسی      ها طرح جامع

بود. شهروندان  این فضای شهری خواهد  توسعه  قابل توجه در  نکته  قدرت نسبی شهروندان و بخش دولتی 
می      توانند با استفاده مستقيم و روزانه خود از این فضا با هرگونه تصميم و رفتار ناهنجار و نامنطبق با انتظارات خود 
به مقابله برخاسته و برخورد کنند. بخش دولتی هم با توجه به حضور پراکنده سازمان      ها و وزارتخانه      های خود در 
سطح شهر، منفعت زیادی از توسعه و بهبود این فضاها خواهد داشت اما در مقابل، بخش عمومی است که هم 
منافع زیادی از توسعه این فضاها کسب کرده و هم قدرت زیادی در تحقق      بخشی به آن خواهد داشت. شاید اغلب 
علت مشارکت نهادهای نظامی و نيمه      دولتی در این فضای شهری، بهره      وری نکردن اقتصادی و درنتيجه مشارکت 

نکردن بخش خصوصی خرد باشد.
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شبكه مترو. 11. 3

تصویر شماره 18: تحليل بهره      وران در شبکه متروی طرح جامع

با سکونتگاه های  تهران  زیاد کالن شهر  ارتباط  به علت  بيشتر  زیرپهنه  این  در  دولتی  قابل توجه بخش  منافع 
وابسته و نزدیک و زمينه محيای حمل      ونقل عمومی پرسرعت است؛ تا جایی که همپای بخش عمومی از منافع 
توسعه بهره      مند می شود و هم قدرت خود را اعمال می      کند؛ ازاین رو توسعه این گونه فضاهای شهری را رقابت پایاپای 

قدرت زیاد بخش عمومی با منافع زیاد بخش دولتی گاهی ُتند و گاهی ُکند می      کند.

تحلیل بهره      وران کلیدی فضاهای انتفاعی طرح جامع 86 تهران. 12. 3

فضاهای  است  ذکر  شایان  می شود.  ارائه  انتفاعی  فضاهای  در  بهره      وران  تحليل  تجميع      شده  نمودار  ادامه  در 
با حداقل مسکونی  با مسکونی )M1(، مختلط فرهنگی، گردشگری  انتفاعی شامل سکونت )R(، مختلط فعاليت 
)M2(، فعاليت تجاری، اداری و خدمات )S1(، فعاليت مراکز و گستره      های تجاری، اداری خدمات با غلبه فضاهای 

سبز و باز )S2( و فعاليت صنعتی و کارگاهی )S3( می شوند.

همان طور که در جمع      بندی مطالب هم مشخص است، به طور کلی در توسعه و تحقق فضاهای انتفاعی -که 
شامل فضاهای مسکونی، فعاليت      ها و مختلط فعاليت      ها با مسکونی است- قدرت و منفعت بخش خصوصی به صورت 
نسبی باالست. بيشترین قدرت را در ارتباط با توسعه این فضاها، بخش خصوصی دارد که به واسطه ورود، مشارکت یا 
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مداخله سرمایه      ای خود در ُکند و ُتند شدن و حتی راحتی و تأخير فرآیند  نوسازی و توسعه این فضاها در سطح شهر، 
تأثير می            گذارد؛ در مقابل بيشترین منفعت متعلق به بخش عمومی است که اغلب سودآوری و درآمد خود را از توسعه 
با عنوان درآمدهای  زیرپهنه      های سکونت و فعاليت در سطح شهر می      برد. عمده درآمدهای شهرداری تهران که 
ناپایدار یاد می      شود، از کسب عوارض ساخت، توسعه و کسب      وکار در زیرپهنه      های سکونت و فعاليت حاصل می      شود 
که درواقع پایه حياتی توسعه شهر برای شهرداری محسوب می      شود. در این ميان منافع قابل توجه بخش دولتی در 
توسعه این زیرپهنه با احتساب قدرت و حوزه نفوذ پایين آن نکته جالب و قابل تأملی است؛ البته منافع دولت اغلب 
با دریافت ماليات بر این زیرپهنه      ها و همچنين توسعه فضاهایی که متصدی و متولی توسعه آن در سطح کشور خود 
آن است، تأمين می شود که این مسئله خود بخش عمده      ای از منافع کوتاه      مدت و بلندمدت این گروه از ذی      نفعان 
شهری را به خود اختصاص داده است. آنچه بيش از همه جلب توجه می      کند، ميزان منافع و شدت قدرت شهروندان 
احتساب  با  از ذی      نفعان شهری،  این گروه  البته  انتفاعی طرح جامع است؛  به فضاهای  در توسعه و تحقق      بخشی 
مالکيت بر زمين      ها و امالک و مستغالت مسکونی و تجاری و مختلط خود در معابر اصلی و فرعی شهر، قدرتمندی 
نسبی دارند که حتی با تغييرات شرایط اقتصادی و شرایط حاکم بر بازار امالک و مستغالت و رونق و رکود صنعت 
ساختمان، ممکن است مانع بزرگی نيز در این حوزه محسوب شده و پيش      بينی      های برنامه      ریزان مسکن و اقتصاد را 

بر هم بزند اما به طور کلی کمترین قدرت را درمجموع عوامل مؤثر بر این فضاها، شهروندان خواهند داشت.

در رابطه با تأثير قدرت بر منفعت گروه      های ذی      نفع توسعه فضاهای بهره وری طرح جامع نيز می      توان گفت که 
این عامل برای بخش خصوصی و بخش عمومی به نسبت باالست و بر چگونگی رفتار و سودمندی دیگر گروه      ها 
همچون دولت و شهروندان تأثير مستقيم می      گذارد. این بخش خصوصی است که با حضور مستقل و بهره      ورانه خود 
در فعاليت      های ساختمان      سازی مالکان و زمين      داران را از محله ها جابه جا کرده و به سودآوری و سوداگری خود در 
این فضاها می      پردازند. از سوی دیگر بخش عمومی که هم صاحب منافع مالی و بودجه      ای شده و هم صاحب منافع 
اجتماعی و بلندبازده می شود، به راحتی قدرت خود را برای تأمين مالی این فضاها و همچنين بودجه شهرداری، بر 

شهروندان اعمال کرده و آن ها را ناچار به پرداخت عوارض سنگين می کند.
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تصویر شماره 19: تحليل بهره      وران کليدی فضاهای انتفاعی طرح جامع

نکته جالب توجه در این نمودار، پایاپای بودن ميزان سودمندی بخش خصوصی و بخش عمومی است. همان طور 
که از نمودار هم مشخص است، بخش خصوصی با تعامالت از پایين به باالی خود و ارتباطات تنگاتنگ با شهرداری 
و شهروندان نبض بازار زمين، امالک و مستغالت را در اختيار خود دارد؛ درواقع هرکجای شهر که توسعه مبتنی بر 
زمين و امالک خرد و کوچک باشد می      توان قدرت و تحرکات اساسی بخش خصوصی را در آن به روشنی مشاهده 
برای  خصوصی  بخش  از  نوسازی  عوارض  دریافت  به واسطه  عمومی  بخش  منافع  از  اعظمی  بخش  حتی  کرد؛ 

ساخت      وساز تأمين شده و بازیگر بزرگ این حوزه، بخش خصوصی است.

تحلیل بهره      وران کلیدی فضاهای غیرانتفاعی طرح جامع 86 تهران. 13. 3

در ادامه نمودار تجميع      شده تحليل بهره      وران در فضاهای غيرانتفاعی ارائه می شود. شایان ذکر است فضاهای 
غيرانتفاعی شامل خدمات فرهنگی ورزشی، خدمات آموزشی، مذهبی، درمانی، گردشگری و تأسيسات شهری، پهنه 

حفاظت سبز و باز )G(، شبکه معابر و دسترسی      ها و شبکه مترو می شوند.

به طور کلی بيشترین منافع حاصل از توسعه و تحقق فضاهای غيرانتفاعی در طرح جامع نصيب گروه های دولتی 
و عمومی می شود. فضاهای غيرانتفاعی شهر، طبق تعریف، قلمروهای عمومی و عام      المنفعه شهر محسوب می      شوند 
که توده      های مختلف و عمده شهروندان می      توانند از آن استفاده کنند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
متولی و مسئول توسعه، رشد و تعالی انسان      ها به طور کلی بر عهده دولت و قوه مجریه قرار دارد. این مسئوليت      ها 
شامل بهداشت و درمان، آموزش وپرورش، گردشگری و انواع آن، توسعه زیرساخت      ها و تأسيسات موردنياز و ضروری 
برای زندگی مردم، امنيت داخلی و خارجی کشور، فرهنگ و رشد اجتماعی، ورزش و تندرستی جوانان و همه مردم و 
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امور معنویات و اعتقادات مردم است. شهرها به عنوان کانون      های عمده جمعيتی و کانون      های تمرکز خدمات و رفاه 
اجتماعی در اغلب موارد پيش      گفته عرصه      های قابل توجه و بنيان      های اساسی      ای هستند. در این راستا، عمده وظایف 
و مسئوليت      های دولت      ها در شهرها قابل پيگيری و اجراست و از این روش، دولت      ها اغلب برخی مسئوليت      های خود 
را بر عهده شهرداری      ها گذارده و از آن شانه خالی کرده      اند؛ بنابراین قدرتمندی و منافع غالب گروه      های دولتی در 
توسعه و تحقق فضاهای غيرانتفاعی قابل توجه و بررسی است. از سوی دیگر شهرداری      ها با علم و دانایی به تصدی 
و هزینه      کرد بودجه خود در زمينه مسئوليت      های دولتی، حق خود را از درآمد و سهم مالی این پهنه      ها محفوظ دانسته 
البته این موضوع در شهرهای  و به نسبت وارد معامله دوسر سود با بخش دولتی و سازمان      های تابعه می شوند؛ 

کوچک تر به مراتب شدیدتر از تهران است اما پایه و بنيان شکل      گيری مسئله تغييرناپذیر و ثابت است.

تأثير زیاد و شدید قدرت بر منفعت بخش دولتی با اعمال ضوابط توسعه      ای و محدودیت      های هزینه      ای و بودجه 
به وسيله استاندارد و شيوه نامه های مختلف در این حوزه، حتی بيشتر از حوزه نفوذ و بُرش تصميمات بخش عمومی 
و شهرداری دارد و این مسئله جدی و مخاطره آميزی است؛ درواقع این ميزان شدت و نفوذ در قدرت و منافع حاصل 
از تحقق یک گونه فضاهای شهری بایستی با تأمين مالی و سهم پردازی ویژه      ای نيز همراه باشد که نتيجه آن در 

حال حاضر اتفاقی جز آن چيزی است که مشاهده می      شود.

تصویر شماره 20: تحليل بهره      وران کليدی فضاهای غيرانتفاعی طرح جامع

پایين  بسيار  منافع  می      کند،  نظر  جلب  که  ویژه ای  نکته  جامع،  طرح  غيرانتفاعی  فضاهای  و  عناصر  حوزه  در 
شهروندان است؛ البته با علم به این موضوع که اغلب منافع اجتماعی و زیست      محيطی طرح متوجه جامعه شهروندی 
است، انتظار این گونه پاسخ      گویی از طرف مدیران و استادان نمی      رفت. به نظر می      رسد نوعی خطای ادراکی در فهم 
برخی پرسش      های شهروندان اتفاق افتاده است. این اتفاق برای بخش خصوصی نيز تا حدود رخ داده که رفتاری 
که در فضای واقعی شهر مشاهده می      شود، به نسبت با آنچه در این نمودارها مالحظه می      شود، اندکی تفاوت دارد.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران52

تحلیل بهره      وران کلیدی طرح جامع 86 تهران. 14. 3

آینده می      توان بخش  توسعه چند سال  برای  آن  پيشنهادی و موردنياز  درمجموع کل طرح جامع و فضاهای 
عمومی را به عنوان مالک و یگانه سهامدار عمده تحقق طرح جامع دانست. با در اختيار داشتن سهم عمده      ای از 
منافع، قدرت و حوزه نفوذ باال در طرح جامع و توسعه برنامه      ریزی      شده شهر تهران شرکت و تصدی      گری می      کند. 
یکی از اصلی      ترین عوامل قدرت بخش عمومی در شهرهای ایران ناشی از مسئله بودن زمين و مستغالت است؛ 
این مسئله تا اندازه زیادی بر همه بخش      های توسعه و تحقق طرح      ها در کشور تأثير گذاشته تا جایی که نهادهای 
به اصطالح نيمه دولتی و خصولتی در شهر تهران با در اختيار داشتن زمين      های زیادی در سرعت، کميت و حتی 
کيفيت توسعه مناطق 4 و 22 به ویژه تأثيرگذار بوده      اند. از سویی بخش دولتی به واسطه جمعيت حدود 10 ميليون 
نفری که روزانه از خدمات و تسهيالت تدارک دیده شده در کالن شهر تهران استفاده می      کند، نيز سهم عمده      ای از 
مسئوليت      های خود را به واسطه تحقق پيشنهاد های طرح جامع عملياتی دیده و منفعت به نسبت زیادی نصيبش 
می شود. در این ميان، بخش خصوصی به صورت برآیندی دارای منافع و قدرت محدود و متناسب با موقعيت و شرایط 
است که نتيجه آن عملکرد به طور کامل هوشمندانه و مقرون به صرفه این گروه از بهره      وران از طرح توسعه شهری 
را می طلبد؛ درنتيجه این گروه برحسب امکان      سنجی و پتانسيل بهره      برداری بيشتر و بهتر از فعاليت و عمليات، تنوع 
ورود، کيفيت و فضای مشارکتی خود را تنظيم می      کند که به طور عمده بر مبنای شدت و ضعف بهره      وری استفاده از 
زمين و امالک خواهد بود؛ یعنی هرچه شدت استفاده از زمين و مستغالت بيشتر و فعاليت آن سودآورتر باشد، برای 
مشارکت بخش خصوصی پربازده تر و جذاب تر خواهد بود. منافع و قدرت محدود شهروندان نيز در توسعه طرح جامع 

بی      تفاوتی آنان را به همراه دارد و ورود، دخالت و مشارکت آنان را بسيار موردی و ناقص نمایان می      کند.

تصویر شماره 21: تحليل بهره      وران کليدی سازمان فضایی طرح جامع
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همان طور که در نمودار باال مشاهده می      شود، قدرتمندان در توسعه شهر، دولت و شهرداری و بيشترین بهره وران 
با این نگاه، سرنوشت شهر به دست  از آن ها دولت ملی است.  از تحقق آن، شهرداری، بخش خصوصی و پس 
افرادی است که بخش چشمگيری از منافع خودشان از همين عرصه تأمين می      شود. این در حالی است که به طور 
اصولی در یک شهر انسان      محور، قدرت باید کنترل کننده منافع و سودمندی      ها باشد و نه خود یک بازیگر بزرگ برای 
کسب منفعت خود. از پيامدهای این اتفاق می      توان به کاال شدن زمين و افزایش تصاعدی سيکل تناوبی قيمت آن 
در هر دوره شش ساله، بی تأثير شدن و کم اهميت شدن حضور و نقش      آفرینی شهروندان در توسعه و نگهداشت شهر 

و جایگزینی رابطه و پول به جای ضابطه و مقررات شهرسازی اشاره کرد.

تحلیل روايی و انطباق مدل تحلیل

درنهایت، ميزان مشارکت گروه      های بهره      وران در تأمين منابع مالی تحقق طرح جامع بر اساس ميزان سودمندی 
آنان از طرح جامع در نمودار باال مشاهده می      شود. حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که به طور کلی آیا این 

مدل در شرایط کنونی کشور ایران و شهر تهران امکان      پذیر هست یا خير؟

اگر بلندی و کوتاهی ميله      های نمایش داده شده در مدل تحليلی را مبنای بيشتر و کمتر بودن سهم بهره      وران در 
سودبری و تأمين مالی طرح جامع تصور کنيم و مبنای محاسبات را نيز منطبق با هم      ارزی و هم      ارزشی مؤلفه      های 
قدرت، منفعت و تأثير قدرت بر منفعت ذی      نفعان قرار دهيم، با استفاده از ميانگين مختصاتی می      توان نتایج مؤلفه      ها 
را استاندارد کرده و آن ها را در مقام مقایسه با یکدیگر قرار داد. جدول زیر جمع      بندی نتایج ارزیابی سهم بهره      وران 

را از سودبری طرح جامع تهران نشان می      دهد.

جمع      بندی امتياز نهایی بهره      وران بر اساس نسبت و تناسب آن ها برای نمایش دادن در نمودار نهایی بهره      وران 
ابعاد و نمایش  ارائه اعداد و امتيازات نهایی بهره      وران در نمودار تجميعی، محدودیت      های  محاسبه می شود. برای 
تصویر وجود داشت؛ ازاین رو با حفظ نسبت و تناسب ميان امتيازات و با تقسيم کردن اعداد به عددی واحد، امتيازات 
قابليت  واحد،  نمودار  در یک  بودن  قابل نمایش  بر  اعداد عالوه  این  ویژگی  نسبی محاسبه شدند.  به صورت  اوليه 

محاسبه و تجميع عملياتی آن هاست.

در پایان الزم است بر اساس نسبت امتيازات محاسبه شده سهم هرکدام از گروه      های بهره      ور طرح جامع از ميزان 
بهره      وری متناسب با تحقق این طرح محاسبه و برآورد شده که بر اساس آن بتوان ميزان مشارکت در تأمين مالی 
این طرح را برای گروه      های ذی      نفع تقسيم کرد. برای این منظور، مجموع سودمندی      ها و منافع حاصل از عناصر 
کالبدی طرح جامع را به ازای هریک از بهره      وران کليدی محاسبه کرده و آن ها را با یکدیگر جمع می کنيم؛ درواقع 
عدد انتهای نمودار حاصل جمع همه سودمندی      ها و بهره      وری      های گروه      های کليدی از طرح جامع تهران است. بدین 
صورت می      توان با تقسيم سودمندی هریک از گروه      ها به آن عدد، سهم سودمندی کل آن گروه را از تحقق طرح 

جامع محاسبه و برآورد کرد که در نمودار پایين ارائه شده است.
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تصویر شماره 22: سهم بهره      وران در تحقق طرح جامع 86 تهران

برآورد شده  تأمين مالی تحقق و توسعه فضاهای طرح جامع حدود 13 درصد  از  ميزان مشارکت شهروندان 
است. آیا این رقم مسئوليت و نقش بسيار ناچيز شهروندان را به همراه ندارد؟ آیا به طور کلی تمام بودجه شهرداری 
معادل با این اعداد و ارقام محاسبه می      شود؟ نکته قابل توجه این است که در این تحقيق به طور کلی هزینه      های 
توليد فضاهای موردنياز طرح جامع محاسبه شده است و نه هزینه      های نگهداری آن؛ حتی این اعداد در مقایسه با 
بودجه شهرداری، باید تنها در مقابل هزینه      های سرمایه      ای )عمرانی( قرار گيرند؛ درواقع سودمندان از توليد فضاهای 
بعد دولت،  به لحاظ نهادی، مسئوليتی و مالی منتفع می شود. در درجه  شهری در وهله اول شهرداری است که 
وزارتخانه      ها و سازمان      های وابسته هستند که در شهر تهران با توجه به تراکم حضور و شدت مسئوليت نهادهای 
مستقر، بيشتر از بعد مسئوليتی و نهادی منتفع شده و اغلب در ابعاد سياستی و تصميم      گيری قدرتمندانه عمل می      کند؛ 
برای مثال: منتفعين  و بهره وران ایجاد خدمات بهداشتی درمانی مطابق با پيشنهاد طرح جامع، هم شهرداری است 
که از بعد مسئوليتی پيش می      رود و از عوارض نوسازی سرمایه      گذار و توسعه      دهندگان آن چيزی عایدش می شود؛ 
به سودآوری  با سرمایه      گذاری  استفاده می      کنند؛ هم بخش خصوصی  از خدمات آن مرکز درمانی  هم شهروندان 
کوتاه مدت و بلندمدت خود می      پردازد و هم دولت ملی که متصدی و متولی مستقيم بهداشت و درمان در تمام سطح 
کشور است، با تأمين خدمات جمعيتی نزدیک به 10 ميليون نفر با کيفيت مطلوب بدون هزینه درونی روبرو می      شود 

که این خود از دیگر منافع شاید ارزنده تر و کاراتر باشد.

را  خود  و  ندارند  عمده      ای  نقش  ایران  کشور  مدیریت  و  برنامه      ریزی  ملی  نظام  در  که  شهروندان  درمجموع 
تنها کاربر این سامانه مشاهده می کنند، تنها به عنوان استفاده      کننده از فضاها نفع برده و قدرتی هم در جابه جایی 
تصميمات مدیریتی ندارند؛ درنتيجه به روشنی می      توان گفت که اغلب مشارکت شهروندان در تحقق طرح جامع به 
هزینه      های نگهداری بازگشته و جز مواردی به عنوان مالک زمين و مستغالت، گرایش و تمایل به مشارکت در تأمين 

مالی توليد فضاها و عناصر کالبدی شهر ندارند.

و  قدرت خود  اعمال  با  دولت  که  بدین صورت  بروز می      کند.  دیگر  به گونه ای  ملی  دولت  برای  مسئله  همين 
و  بدون حضور  دیگر،  گروه      های  و سودمندی      های  منافع  موازنه  برقراری  در  گروه      ها، سعی  دیگر  منافع  تجميع  با 
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مشارکت عملياتی و مالی دولت ملی می کند. چگونگی آن هم به روشنی  درک پذیر است که در نظام برنامه      ریزی و 
تصميم      گيری مدیریت شهرهای بزرگ کشور ایران، اغلب تصميمات توسط دولت گرفته شده و بزرگ ترین نيروی 
جلوران توسعه شهر، دولت است. به این معنی که دولت خود طرح جامع را تهيه می      کند و حتی خودش برای طرح 
جدید احساس نياز کرده و مشاوران جدید را به کار می      گيرد. این قدرتمندی به راحتی زمينه کنار کشيدن دولت ملی 
را از معادالت مالی و اقتصادی تحقق طرح جامع فراهم آورده و حتی در برخی موارد زمينه رانت      خواری وابستگان 

را هم ایجاد می کند.

بخش خصوصی با داشتن منافع به نسبت مطلوب، حضور خود را در عرصه شهر تثبيت کرده و این موضوع در 
همه شهرهای بزرگ قابل مشاهده است؛ یعنی اینکه هرچه شهر بزرگ تر باشد، عرصه جوالن بخش خصوصی و 
سودمندی آن از »مسئله زمين« فراخ      تر و امکان آن بيشتر خواهد بود. این در حالی است که این گروه از بهره      وران 
توسعه شهر، قدرت چندانی در تصميم      گيری      های کالن مدیریتی ندارند. بدین سبب و با توجه به بی ثباتی نسبی 
فضای اقتصادی حاکم بر کل کشور، بخش خصوصی با لحاظ کردن کمترین ميزان ریسک، در فضاهای با اولویت 
بيشتر مشارکت کرده و با ایجاد موج      های عجيب و نارسا، در مقاطع زمانی مختلف به انتفاع از شهر می      پردازد؛ درواقع 
این بخش با تعریف انواع شراکت مالی با نهاد شهرداری، خود را سوار بر امواج سوداگری در شهر می کند که اغلب 

بر مبنای »مسئله زمين« است.

شهرداری با داشتن قدرت اجرایی در توسعه شهر، گاهی حتی طرح      های توسعه مصوب دولت را به تأخير انداخته 
و در آن ها خلل وارد می      کند. این نهاد در فرآیند  تهيه طرح جامع -در اغلب شهرها به جز تهران- دخالت چندانی 
نمی      کند، بااین  همه اگر طرح نتواند منافع سياستی و مالی کنترل شهر را برای شهرداری فراهم آورد، آن وقت این 
نهاد به عنوان بزرگ ترین عامل بازدارنده تحقق طرح محسوب شده و تنها با چند شيوه نامه و بخش نامه توسعه آن را 
به تأخير می      اندازد. درعين حال شهرداری تنها موجودیتی است که در شهر می      تواند تعامل ميان گروه      های مختلف را 
ایجاد نموده و منافع زیاد بخش خصوصی و قدرتمندی دولت ملی را بر سر یک ميز نشانده و به سوی منافع مشترک 
سوق دهد؛ البته این اتفاق با ایجاد نهاد مشترک تهيه طرح      های توسعه شهری در دهه گذشته به نسبت شکل گرفت 

که متأسفانه بازوی قدرت بر برآیند نيروهای سودمندانه شهری چربش داشت و این نهاد نيز به انحالل گروید.
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فصل چهارم: تحلیل دستاوردهای تحقیق و نتیجه گیری. 4

با تحليل مدل تحقيق این نتيجه حاصل می      شود که بخش عمومی که همان شهرداری و نهادهای وابسته به آن 
باشد بایستی حدود 35 درصد از کل هزینه      های تحقق طرح جامع را تأمين کند. این هزینه در قبال منافعی است که 
به لحاظ مالی نصيب این بخش شده و هم در قبال منافعی که از بعد مسئوليتی و نهادی، باری از دوش شهرداری 
برمی      دارد. بخش دولتی نزدیک به 30 درصد از منابع طرح جامع را الزم است تأمين کند که این عدد بسيار شبيه 
به بررسی      های انجام شده در مطالعات نمونه      های جهانی است که به راه      ها و روش      های گوناگون، دولت از 25 تا 40 
درصد از درآمد شهرداری را تأمين می کرد. مقایسه شرایط موجود تأمين مالی شهرداری      های کشور با این تحليل، 
با در  این ميان بخش خصوصی  اقتصاد شهری کشور است. در  تغييرات موردنياز فضای  به روشنی گویای ميزان 
اختيار گرفتن حدود یک چهارم کل هزینه      های طرح جامع تغييرات زیادی را بایستی با وضعيت واقعيت امروز به خود 
دهد و در عمل در این زمينه الزم است مطالعات بسياری برای مبنایی کردن مشارکت و عوارض پرداختی بخش 
خصوصی صورت بگيرد. شهروندان با 12 درصد از هزینه      ها به طور تقریبی مبنای خوبی برای پرداخت عوارض را به 

خود اختصاص می      دهند.

با بررسی عصاره و چکيده تحقيق، به روشنی به دام افتادن شهر در دستان سرمایه و منفعت      طلبی گروه های 
صاحب قدرت را می      توان دریافت. در یک نگاه کالن می      توان این گونه استنباط کرد که در جامعه امروز ایران تشکيل 
و گردهمایی گروه      های مختلف اغلب برای سودآوری و کسب منفعت مادی است و اصول و ارزش      های معنوی و 
ماورایی جایی در معادالت و رفتارهای گروه      ها ندارد. شکل      گيری گروه      های مختلف بر مبنای افزایش قدرت      های 
فردی و تبدیل      شدن به نيروی قوی جمعی اغلب برای کسب منفعت و پول و افزایش سهم      بری از عرصه شهری 
است. نکته جالب توجه در این ميان قدرت عجيب زمين و مستغالت در معادالت شهری است؛ به جرئت می      توان 
پرارزش ترین و پرکاربردترین عنصر استفاده شده در معادالت شهری را زمين دانست که دست      مایه اغلب رانت      های 
بزرگ و گرفتار چيزی شبيه به رانت      خواران دولتی است؛ اگر امروز شنيده می      شود فردی با رانت      خواری به پول کالن 
و هنگفتی رسيده، شاید باید فردا به انتظار شنيدن خبر متوقف شدن چند پروژه شهری وابسته به آن فرد بود. در کل 
زمين یکی از بزرگ ترین ابزارهای در دست قدرت برای سودآوری و کسب منافع کوتاه      مدت و بلندمدت است که باید 
در آینده از قدرت آن کاسته شود. شاید با کم      ارزش شدن ارزش مالی چند صباحی به رکود و به تحرکی گرایيده و 
کم توجه شود اما در سيکل تناوبی رونق افتاده و ارزش باال و واالی خود را پيدا می      کند. علت اصلی اهميت و ارزش 
باالی زمين در معادالت قدرت، شاید قانون مالکيت کشور ایران باشد که تا حدی قداست این کاالی موردنياز را باال 

برده و ارزشی معنوی و حتی الهی به آن بخشيده است.

نتایج تحليل به روشنی نشان می      دهد که شهروندان کمترین نقش و تأثير را در طرح جامع دارند؛ درواقع چرایی 
اینکه شهروندان، خود را مالک شهر نمی      دانند و توسعه یا توسعه یافتن آن برای این گروه در عمل چندان تفاوتی 
ندارد این است که ميزان منافع این گروه از توسعه طرح جامع بسيار محدود و مربوط به عناصر مرتبط با قدرت 
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مالکانه آن ها بر زمين و همچنين منافع اجتماعی و زیست      محيطی طرح      های بزرگ شهری می شود؛ ازاین رو گروه 
شهروند که حدود 13 درصد از مسئوليت و نقش را از توسعه شهر بایستی بپذیرد، تنها به عنوان کاربر و مخاطب 
توسعه شهر به انتظار تحرک و عمل دیگر گروه      های بهره      ور شهری نشسته است. از سوی دیگر شهروندان به عنوان 
تنها نهادی که شامل اعداد و ارقام مالی نشده و برای رفتار خود به الزام ارزیابی مالی و اقتصادی انجام نمی      دهد، 
نقشی بسيار کمرنگ در شهر دارد. این به معنی این است که شهر ایرانی در حال حاضر محل سوداگری زمين، پول 

و قدرت است و درواقع ارزش های غيرمادی جایی در معادالت و رفتارهای شهری ندارد.

نکته قابل توجه این است که در این تحقيق به طور کلی هزینه      های توليد فضاهای موردنياز طرح جامع محاسبه 
شده است و نه هزینه      های نگهداری آن؛ حتی این اعداد در مقایسه با بودجه شهرداری، باید تنها در مقابل هزینه      های 
از توليد فضاهای شهری در وهله اول شهرداری است که به  سرمایه      ای )عمرانی( قرار گيرند؛ درواقع سودمندان 
لحاظ نهادی، مسئوليتی و مالی منتفع می شود. در درجه بعد دولت، وزارتخانه      ها و سازمان      های وابسته هستند که در 
شهر تهران با توجه به تراکم حضور و شدت مسئوليت نهادهای مستقر، بيشتر از بعد مسئوليتی و نهادی منتفع شده 
و اغلب در ابعاد سياستی و تصميم      گيری قدرتمندانه عمل می      کند؛ برای مثال: منتفعين  و بهره وران ایجاد خدمات 
بهداشتی درمانی مطابق با پيشنهاد طرح جامع، هم شهرداری است که از بعد مسئوليتی پيش می      رود و از عوارض 
نوسازی سرمایه      گذار و توسعه دهندگان آن چيزی عایدش می شود؛ هم شهروندان از خدمات آن مرکز درمانی استفاده 
می      کنند؛ هم بخش خصوصی با سرمایه      گذاری به سودآوری کوتاه مدت و بلندمدت خود می      پردازد و هم دولت ملی 
که متصدی و متولی مستقيم بهداشت و درمان در تمام سطح کشور است، با تأمين خدمات جمعيتی نزدیک به 10 
ميليون نفر باکيفيت مطلوب بدون هزینه درونی روبرو می      شود که این خود از دیگر منافع شاید ارزنده تر و کاراتر باشد.

را  خود  و  ندارند  عمده      ای  نقش  ایران  کشور  مدیریت  و  برنامه      ریزی  ملی  نظام  در  که  شهروندان  درمجموع، 
تنها کاربر این سامانه مشاهده می کنند، تنها به عنوان استفاده      کننده از فضاها نفع برده و قدرتی هم در جابه جایی 
تصميمات مدیریتی ندارند؛ درنتيجه به روشنی می      توان گفت که اغلب مشارکت شهروندان در تحقق طرح جامع به 
هزینه      های نگهداری بازگشته و جز مواردی به عنوان مالک زمين و مستغالت، گرایش و تمایل به مشارکت در تأمين 

مالی توليد فضاها و عناصر کالبدی شهر ندارند.

همين مسئله برای دولت ملی به گونه ای دیگر بروز می      کند. بدین صورت که دولت با اعمال قدرت خود و با 
تجميع منافع دیگر گروه      ها، سعی در برقراری موازنه منافع و سودمندی      های گروه      های دیگر، بدون حضور و مشارکت 
عملياتی و مالی دولت ملی می کند. چگونگی آن هم به  روشنی  درک پذیر است که در نظام برنامه      ریزی و تصميم      گيری 
مدیریت شهرهای بزرگ کشور ایران، اغلب تصميمات توسط دولت گرفته شده و بزرگ ترین نيروی جلوران توسعه 
شهر، دولت است؛ یعنی اینکه دولت خود طرح جامع را تهيه می کند و حتی خودش برای طرح جدید احساس نياز 
کرده و مشاوران جدید را به کار می      گيرد. این قدرتمندی به راحتی زمينه کنار کشيدن دولت ملی را از معادالت مالی 

و اقتصادی تحقق طرح جامع فراهم آورده و حتی در برخی موارد زمينه رانت      خواری وابستگان را هم ایجاد می کند.
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بخش خصوصی با داشتن منافع به نسبت مطلوب، حضور خود را در عرصه شهر تثبيت کرده و این موضوع در 
همه شهرهای بزرگ قابل مشاهده است؛ یعنی اینکه هر چه شهر بزرگ تر باشد، عرصه جوالن بخش خصوصی و 
سودمندی آن از »مسئله زمين« فراخ      تر و امکان آن بيشتر خواهد بود. این در حالی است که این گروه از بهره      وران 
توسعه شهر، قدرت چندانی در تصميم      گيری      های کالن مدیریتی ندارند. بدین سبب و با توجه به بی ثباتی نسبی 
فضای اقتصادی حاکم بر کل کشور، بخش خصوصی با لحاظ کردن کمترین ميزان ریسک، در فضاهای با اولویت 
بيشتر مشارکت کرده و با ایجاد موج      های عجيب و نارسا، در مقاطع زمانی مختلف به انتفاع از شهر می      پردازد؛ درواقع 
این بخش با تعریف انواع شراکت مالی با نهاد شهرداری، خود را سوار بر امواج سوداگری در شهر می کند که اغلب 

بر مبنای »مسئله زمين« است.

شهرداری با داشتن قدرت اجرایی در توسعه شهر، گاهی حتی طرح      های توسعه مصوب دولت را به تأخير انداخته 
و در آن ها خلل وارد می      کند. این نهاد در فرآیند  تهيه طرح جامع -در اغلب شهرها به جز تهران- دخالت چندانی 
نمی      کند، بااین  همه اگر طرح نتواند منافع سياستی و مالی کنترل شهر را برای شهرداری فراهم آورد، آن وقت این 
نهاد به عنوان بزرگ ترین عامل بازدارنده تحقق طرح محسوب شده و تنها با چند شيوه نامه و بخش نامه توسعه آن 
را به تأخير می      اندازد. درعين حال شهرداری تنها موجودیتی است که در شهر می      تواند تعامل ميان گروه      های را ایجاد 
کرده و منافع زیاد بخش خصوصی و قدرتمندی دولت ملی بر سر یک ميز نشانده و به سوی منافع مشترک سوق 
دهد؛ البته این اتفاق با ایجاد نهاد مشترک تهيه طرح      های توسعه شهری در دهه گذشته به نسبت شکل گرفت که 

متأسفانه بازوی قدرت بر برآیند نيروهای سودمندانه شهری چربش داشت و این نهاد نيز به انحالل گروید.

تصویر شماره 23: سهم سودمندی بهره وران از تأمين منابع مالی طرح جامع 86 تهران

در این بخش بر اساس مقایسه نتيجه تحقيق با آنچه در بودجه سال 1391 شهرداری تهران اتفاق افتاده، سعی 
می شود تحليل و پيشنهاد هایی کالن و با نگاه بلندمدت به اهداف توسعه      ای تأمين منابع طرح      های توسعه شهری 
برای هر یک از گروه      های ذی      نفع طرح توسعه شهری ارائه شود. شایان ذکر است اطالعات بودجه سال 1391 تنها 

با مشابه      سازی هزینه      های سرمایه      ای انجام شده است.
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تصویر شماره 24: مقایسه سودمندی و وضعيت مشارکت بهره وران در توسعه طرح جامع تهران

)منبع نمودار سمت راست: دفترچه بودجه منتشرشده توسط شهرداری، 1391(

شایان ذکر است اطالعات نمودار سمت راست از محتوای دفترچه بودجه مصوب شهرداری تهران در سال 1391 
که منتشرشده، تحصيل شده و مؤلفه های محاسباتی )ردیف های بودجه( آن به شرح جدول زیر است:

جدول شماره 5: ردیف های بودجه مرتبط با هریک از ذی نفعان توسعه شهر تهران

بخش خصوصیبخش عمومیشهروندانبخش دولتی

 کمک های بالعوض 	
دولت

 کمک های مالی 	
بانک های داخلی

 پرداخت عوارض 	
شهروندی

 هدایا و دریافتی های 	
خاص

 فروش امالک و دارایی  ها	
 اخذ هزینه های خدمات ازجمله 	

حمل ونقل عمومی
 درآمد شرکت های وابسته، 	

جریمه ها و سایر منابع
 درآمد پارکينگ و مراکز خدماتی 	

در حال بهره برداری

 عوارض نوسازی و 	
ساخت وساز

منابع  تأمين  نظام  در  ساختاری  تغيير  مهم ترین  که  گرفت  نتيجه  می      توان  باال  بودجه های  ردیف  مقایسه  از 
درآمدی شهرداری و به ویژه تأمين منابع الزم برای اجرای طرح      های توسعه شهری نقش      پذیری دولت مرکزی در 
تأمين منابع این نهاد محلی و شهری است. درمجموع، به صورت کلی و با یک نگاه می      توان نتيجه      گيری کرد که 
تمامی راهبردهای فضایی و شهری تنظيم تأمين منابع درآمدی و توسعه مالی در این بخش، به تغييرات بخش 
دولتی مربوط می      شود و دیگر گروه      های ذی نفع با ساختارسازی و انعطافی که از خود نشان می      دهند، پذیرش این بار 

مسئوليتی را برای بخش دولتی ممکن می      کنند.

البته نکته مهم این است که نسبت      های حاصله در این تحقيق تنها در شهر تهران معتبر بوده و در دیگر شهرها 
الزم است این بررسی      ها و تحليل      ها دوباره انجام شود؛ زیرا در شهرهای دیگر توانمندی شهرداری تا این اندازه نبوده 
و نمی      تواند پایاپای دولت و بخش خصوصی قدرت و منفعت داشته باشد؛ ازاین رو نقطه شروع گرایش به توسعه 

متوازن با مشارکت همه گروه      های ذی      نفع در شهر، می      تواند شهر تهران باشد.
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پاسخ پرسش های تحقیق. 1. 4

در ادامه الزم است به پرسش های ابتدای تحقيق پاسخ داده شود.

برای اجرايی شدن طرح جامع ساختاری راهبردی تهران چه مقدار منابع مالی و اعتباری . 1. 1. 4
موردنیاز است؟

پهنه      های عملکردی،  در  قابل محاسبه  اجزای  به  تهران  جامع  فضایی طرح  سازمان  تفکيک  با  این بخش  در 
خدمات عمومی و شبکه      های دسترسی و مترو، به محاسبه و برآورد اجزای آن ها پرداخته شد.

جدول شماره 6: هزینه تحقق طرح جامع 86 تهران

هزينه واحد )میلیون ريال(هزينه )هزار میلیارد ريال(فضای پیشنهادی

R1،508،16600/11
M1352،41055/10
M254،20580/11
S1233،91170/9
S2915،39030/1
S3328،67090/10
G295،19220/7

224،38050/17خدمات فرهنگی ورزشی

خدمات آموزشی، بهداشتی، گردشگری، 
631،84400/13مذهبی و تجهيزات شهری

50،99319/41شبکه دسترسی      ها و معابر

51،82400/400شبکه مترو

-4،646،985طرح جامع
منبع: )طرح تراز مالی طرح جامع تهران، 1389(

منفعت هرکدام از گروه های بهره ور شهر، از اجرايی شدن طرح های توسعه شهری چه . 2. 1. 4
میزان است؟

بر مبنای محاسبات و برآوردهای ميزان منافع و سودمندی      های گروه      های بهره      وران طرح جامع، جمع بندی مدل 
تحليل به صورت زیر ارائه می شود.
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جدول شماره 7: سودمندی بهره      وران از تحقق طرح جامع

 تحلیل بهره      وران طرح جامع 
86 تهران

بخش دولتی 
)امتیاز نسبی(

شهروندان
)امتیاز نسبی(

بخش عمومی 
)امتیاز نسبی(

بخش خصوصی 
)امتیاز نسبی(

21/7966/436/8866/7فضاهای انتفاعی

802/7228/5262/865/5فضاهای غیرانتفاعی

412/8594/3022/10916/6سازمان فضايی طرح جامع

بر روی نمودار زیر به روشنی ميزان و شدت منافع، قدرتمندی      ها و تأثيرات قدرت بر منفعت گروه      های بهره      ور 
توسعه شهر نمایان است.

تصویر شماره 25: تحليل سودمندی بهره      وران از تحقق طرح جامع تهران

آيا الزم است میان میزان منفعت بهره وران و سهم آنان در تأمین طرح های توسعه شهری . 3. 1. 4
توازنی وجود داشته باشد؟

آنچه از مطالعات نظری مفاهيم و متغيرها، ادبيات مرتبط با تأمين مالی و همين طور درآمد شهرداری      ها برمی      آید 
این است که به طور کلی شهرداری نهادی است عمومی و غيردولتی که برای پيشبرد امور عرصه شهر انجام وظيفه 
می      کند. با این نگاه وظيفه اصلی شهرداری، راه اندازی امور درون شهر خواهد بود. از سوی دیگر، شهرها در نظام 
برنامه      ریزی ملی و محلی ایران دارای طرح توسعه شهری مشخص با اهداف و راهبردهای مدون و برنامه ریزی شده 
هستند که خطوط و سياست      های حرکتی نهاد متولی شهرداری را مشخص می      کنند. می      توان این گونه جمع      بندی 
کرد که شهرداری نهاد متولی توسعه شهر و درواقع متولی اجرای طرح جامع توسعه شهری خواهد بود؛ پس به طور 
طبيعی چيزی که امروزه از آن به عنوان درآمدهای شهرداری یاد می      شود، در حقيقت بودجه و هزینه      های طرح      های 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران62

توسعه شهری است که با توجه به حجم بسيار بزرگ آن به ویژه در شهر تهران و همين طور اضافه شدن هزینه      های 
جاری اداره های مرتبط، به صورت هزینه      های شهرداری عنوان می شود.

بر این اساس، تحقق طرح جامع توسعه شهری برای هر گروهی از ذی      نفعان که سودمندی داشته باشد، به طور 
کلی خود آن گروه بایستی تأمين مالی آن را بر عهده بگيرد؛ پس بر مبنای مطالب پيش      گفته و بررسی ادبيات نظری 
فصل دوم، می      توان رابطه تناظری یک به یک ميان هزینه      ها و تأمين مالی هریک از گروه      های بهره      ور توسعه شهر را 
به عنوان جمع      بندی معرفی کرد؛ البته نکته  تأمل برانگيز در این بخش، این است که در این تحقيق تنها هزینه      های 
نبوده است؛ یعنی برای برقراری توازن در نظام  توليد فضا محاسبه شده و هزینه      های نگهداری هرگز مورد نظر 
درآمدی شهرداری، بایستی مطالعه همچون تحقيق حاضر بر سودمندی      ها و منافع گروه      های بهره      ور شهری در حوزه 
نگهداری و استفاده از فضاها و عناصر کالبدی موجود طرح جامع صورت گيرد تا بتوان برای نظام درآمدی و بودجه 

شهرداری تعریف منطقی و اصولی کرد.

توسعه شهری  به طرح  برای تحقق      بخشی  به طور کلی  ایران  در  نهاد شهرداری  پيش      گفته،  مبنای مطالب  بر 
تجهيز و تدارک می      شود. بر این اساس تمامی هزینه      های شهرداری بایستی در راستای تحقق طرح جامع صرف 
نهاد شهرداری،  فربه      سازی  و  تکامل  ایران، صرف  امروز کشور  این هزینه      ها در شرایط  از  برخی  آنکه  شود؛ حال 
قدرتمندسازی ساختارهای مدیریتی، نگهداری فضاهای بی ارزش از نظر طرح جامع، بهبود رویه      های بی      اهميت از 
نظر طرح جامع و... شده و در جهت اهداف طرح جامع خرج نمی      شود؛ ازاین رو هزینه      های تحقق طرح جامع هرچند 
بخش اعظمی از بودجه شهرداری را شامل شده، تمام آن را پوشش نمی      دهد. بر این اساس، اگر بودجه شهرداری را 
بر مبنای هزینه      های توسعه      ای و عمرانی، هزینه      های جاری و هزینه      های نگهداری تقسيم کنيم، هزینه      های عمرانی 
و توسعه      ای که کامل بایستی منطبق با هزینه      های تحقق طرح جامع باشند. بخش غالب هزینه      های نگهداری در 
راستای نگهداری از فضاهای موجود در شرایط امروز و آینده طرح جامع صرف شده و به طور طبيعی در هزینه      های 
طرح جامع قرار می      گيرند و بخش دیگر با وجود انحرافات و اختالفات آرای شهرداری با طرح توسعه شهر در جهت 
هزینه      کرد و اولویت      بندی پروژه      های نگهداری انجام می      شود. هزینه      های جاری نيز بخش زیادی را برای حفظ ساختار 
و قدرتمندسازی نهاد شهرداری صرف شده و الزامی از نظر طرح جامع در آن دیده نمی      شود و در مقابل، بخش 

کوچک تری از آن صرف توجيهات رویه      ای طرح جامع می      شود.

توازن میان سهم تأمین مالی بهره وران و میزان منفعت آنان از تحقق طرح های توسعه . 4. 1. 4
شهری بر چه اصولی استوار است؟

همان گونه که در فصل دوم تحقيق به تفصيل بررسی شد، اصول بنيادین و موازین برقراری نظام عادالنه در 
تأمين مالی طرح توسعه شهری برگرفته از رویکردها و مفاهيمی چون مدیریت دولتی نوین، اقتصاد بخش عمومی 
مالی شهر است. کوچک      سازی دولت، خصوصی سازی، قيمت گذاری کارآمد، سودآوری زیست      محيطی  و مدیریت 
عوارض  بيشينه      سازی سهم  و  خدمات  فروش  بهای  زیرساخت      های شهری،  هزینه  تأمين  و  تفکيک  اجتماعی،  و 

شهروندان ازجمله موازین و اصول مرتبط با نتایج این تحقيق به شمار می      روند.
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در حال حاضر نظام کنونی تأمين منابع مالی شهرداری      های در کشور، با کوچک      سازی دولت در تعارض است؛ 
زیرا منافع زیاد و قابل توجه دولت چربش و تمایل وابستگان و قدرتمندان را به فعاليت و ایفای نقش در حوزه      های 
خدمات شهری ایجاد کرده و در عمل با بازیگری بزرگ به نام دولت در این عرصه، نه تنها اميد به کوچک شدن دولت 
ملی در فضای حکومت محلی نمی      رود بلکه ردپای دولت      های مختلف در همه جای عرصه      های شهری می      ماند. با 
برقراری نظام عادالنه تسهيم مسئوليت      ها و سودمندی      ها کم کم این روند به سوی کوچک      سازی دولت ملی می      گراید.

اصل خصوصی سازی در عمل بایستی به تجزیه منافع بينجامد تا گروه      های مختلف بتوانند هریک با ایفای نقش 
درخور و مشارکت دوسویه، در مقابل سودمندی خود، خدماتی را برای شهر تأمين کنند اما در حال حاضر، نوعی از 
انحصار قدرت در دستان تصميم      گيرندگان عمده توسعه شهری در این عرصه ایجاد رانت کرده و خصوصی      سازی را 

معطوف به رانت      خواران و نهادهای نيمه      دولتی یا خصولتی می کند.

نهادی،  ابعاد  در  تشریک مساعی  و  نقش      آفرینی      ها  مسئوليت      ها،  صحيح  واگذاری  نتيجه  کارآمد  قيمت      گذاری 
مسئوليتی و مالی ميان بهره      وران است که الزمه تحقق آن تبيين مسئوليت      ها، نقش      ها و سهم سودمندی گروه      ها در 

تحقق و توسعه شهر خواهد بود.

سودآوری زیست      محيطی و اجتماعی در حقيقت بایستی هدف توسعه و تحقق فضاها و عناصر کالبدی طرح      های 
پهنه      ها  در  فعاليت  از  بهره      وران  گروه      های  مشارکت  و  ورود  اصلی  انگيزه  حاضر  حال  در  اما  باشد  توسعه شهری 
مستقيم  مسئوليت  البته  اجتماعی؛  سودآوری  نه  و  است  منفعت      طلبی شخصی  و  سودآوری  توسعه،  عرصه      های  و 
جهت      دهی به این مهم، نهاد شهرداری است که با شناخت دقيق سودمندی گروه      ها، می      تواند نقش آن ها را در تأمين 

خدمات عمومی شهری نيز تبيين و دیکته کند.

عمده خدمات شهرداری از نوع عمومی و غيرقابل محاسبه برای فروش یا گرفتن عوارض مستقيم هستند. به 
این معنی که امکان تشخيص و تحدید استفاده      کنندگان یا کاربران اغلب خدمات ارائه شده توسط شهرداری، وجود 
ندارد؛ درنتيجه الزم است منافع و سودمندی      های گروه      ها از این گونه خدمات به صورت کالن و تجميعی محاسبه 
و برآورد شده و در قالب عوارض توسعه یا حق ایجاد زیرساخت      های شهری و عمومی از همه کاربران گرفته شود؛ 
برای مثال: در این نظام هر فرد یا گروهی که از ایجاد یک فضای سبز نفع مالی می      برد، باید هزینه ایجاد آن را 
پرداخته و افرادی که از این پارک نفع کاربری و استفاده می      برند نيز هزینه نگهداری آن را بپردازند. به طور طبيعی 
یک سرمایه      گذار بخش خصوصی که در اطراف این فضای سبز از ارزش افزوده ناشی از هوا و فضای این خدمات 
منتفع می شود، باید سهم خود را از ایجاد آن بپردازد. ضمن اینکه تفکيک کاربران تهرانی و حومه آن از بایسته ها و 

اولویت های تدوین نظام مالی عادالنه در شهر است.

پيش  خود  مالی  منابع  از  شهروندان  عوارض  سهم  بيشينه      سازی  به سوی  دنيا  کالن شهرهای  مدیریت  اغلب 
می      روند؛ زیرا پس از مقارن سازی منافع مادی و ملموس گروه      ها با سهم تأمين منابع مالی آن ها، تنها هزینه      های 
نظام عادالنه تسهيم  تدوین  از  مانده است. پس  باقی  یا خدمات غيرقابل فروش و محاسبه شهرداری  نگهداری 
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نقش      آفرینی      ها و سودمندی      ها، محاسبه، برآورد و قيمت      گذاری بر منافع اجتماعی و زیست محيطی کاربران اولویت 
پيدا می      کند که درواقع عوارض نگهداشت خدمات شهری پرداختی از سوی شهروندان آن را تأمين می      کند.

در یک نگاه کلی می      توان مهم ترین اصول تأثيرگذار بر توازن سهم و منفعت گروه      ها را در شکل زیر به نمایش کشيد.

تصویر شماره 26: مهم ترین اصول مؤثر بر توازن سهم و منفعت گروه      های بهره وران طرح جامع تهران

مدل کالن پیشنهادی تحقیق و شروط تحقق آن. 2. 4

برای دست      یابی به نظام عادالنه مالی در شهرهای کشور که هدف این تحقيق به شمار می      رود، الزم است 
گام      هایی عملياتی از سوی هریک از گروه      های بهره      وران برداشته شود. در فضای ساختاری مدیریت شهری، الزم 
است ابتدا گفتمان مشترک توازن سودمندی و نقش      آفرینی گروه      های مختلف از عرصه شهری ایجاد شود که این 
مسئوليت به گردن نهادهای عمومی ازجمله شهرداری و دولت خواهد بود. تشکيل صندوق      های محلی، منطقه      ای 
و شهری، تشکيل انجمن      های صاحب قدرت از درون شهروندان یا نهاد مشترک تهيه طرح      های جامع بسترهای 

مناسبی برای شکل      گيری فضای گفتمان مشترک هستند.

 تصویر شماره 27: مبنای فضای گفتمان مشترک بهره      وران توسعه شهر
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در گام بعد الزم است هریک از گروه      ها با منابع انتفاع خود به روشنی آگاهی یابد؛ البته الزمه این امر از بين رفتن 
رانت – رانت دانش، قدرت، ارتباط و سرمایه- در همه حوزه      های شهری است که خود عملياتی ملی و فراشهری 
خواهد بود. پس از آگاهی گروه      ها از منافع خود، بایستی حوزه      های کالن و خرد نقش آفرینی گروه      ها تبيين و وظایف 
متوجه به افراد گوشزد شود؛ درنهایت پایش این نظام و کنترل اثربخشی آن در برهه      های زمانی مختلف به عنوان 
مسئوليت اصلی دولت ملی و ایجاد رونق و دخالت دادن فعاليت      ها و سرمایه      های خارجی برای گردش و ایجاد ارزش 

افزوده در شهر از مسئوليت      های دولت محلی یا شهرداری خواهد بود.

در یک جمع      بندی کوتاه می      توان مهم ترین مسئوليت      های ساختاری هریک از گروه      ها را در ارتباط با سهم از 
تأمين منابع طرح      ها توسعه شهری در جدول زیر ارائه داد.

جدول شماره 8: راهبردهای نقش پذیری گروه های ذی نفعان در تحقق طرح جامع توسعه شهری تهران

گروه بهره      ور طرح توسعه 
راهبردهای نقش      پذيری هريك از گروه      های ذی نفعشهری

حضور و سرمایه      گذاری هرچند کم      بازده در حوزه      های تخصصی صنفی خودبخش خصوصی

شهروندان
پرداخت به موقع و کامل عوارض شهرداری	 
مشارکت در تصميم      سازی شهری و پروژه      های کالن سرمایه      گذاری	 

بخش عمومی

برای 	  شهروندان  برابر  در  مختلف  موضوعات  در  شهرداری  هزینه      کرد  شفافيت 
پرداخت هرچه منظم      تر عوارض شهرداری توسط آنان

به کارگيری ابزارهای انگيزشی برای صاحبان اصناف برای مشارکت آنان	 
واگذاری اوراق قرضه به شهروندان به همراه مالکيت طوالنی مدت و متعهدانه 	 

برای کاهش هزینه      های نگهداری و جاری
واگذاری برخی از طرح      های شهری به گروه      های اجتماعی، اصناف و تعاونی      های 	 

اجتماعی برای توسعه، تجهيز و نگهداری از فضاهای عمومی
واگذاری پارک      ها و بعضی کاربری      های عمومی به شورایاران محله ها برای توسعه 	 

و نگهداری و هزینه      های شارژ شهروندی در مقياس محله و واحد همسایگی

بخش دولتی

اعطای وام و کمک      های بالعوض به شهرداری جهت انجام طرح      ها عمرانی و 	 
خرید تجهيزات رفاهی

به 	  آن ها  سودآور  واگذاری  و  شهری  فعاليت      های  همه  حسابداری  و  حسابرسی 
بخش خصوصی

تخصيص بخشی از ماليات شهروندان به ردیف عوارض عمومی و تسهيل وصول 	 
آن توسط شهرداری

تنظيم یا کاهش دریافت ماليات کسب      وکار برای بخش خصوصی فعال در شهر	 
برنامه      ریزی و اعطای سرمایه      گذاری به بخش خصوصی در حوزه      های سالمت، 	 

آموزش و خدمات ملی در سطح شهر و برداشتن بار آن از دوش شهرداری
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معاونت علـــم  و فنــــــاوري 

تبيين سهم بهره وران طرح هاى توسعه شهرى از تأمين منابع طرح جامع ساختارى راهبردى 86 تهران بر اساس ارزيابى 
ذى نفعان كليدى عرصه مديريت شهرى انجام مى گيرد؛ درواقع براى تأمين منابع تحقق طرح جامع، شهردارى به عنوان 
نهاد متولى و مسئول، نيازمند راه اندازى سامانه اقتصادى پويا و كارآمد و همچنين بازتعريف درآمدهاى پايدار از منابع معتبر 
و ذى نفع است. براى بازتعريف منطقى منابع درآمدى، الزم است گروه هاى تأمين كننده درآمد شهردارى بر مبناى نوع رفتار 
و حوزه هاى قدرت و منفعت آن ها بر عرصه هاى توسعه شهرى طبقه بندى شوند؛ به عبارت ديگر، بازتعريف منابع درآمدى 
توسعه شهر بر مبناى ميزان سودمندى هريك از گروه هاى ذى نفع از توسعه شهر و حوزه نفوذ آن ها بر روند توسعه فضاهاى 

شهرى بايستى صورت پذيرد. 
از آنجا كه هزينه هاى توسعه شهر يا تحقق طرح جامع در قالب زيربخش هاى اصلى آن ازجمله: سازمان فضايى، پهنه بندى از آنجا كه هزينه هاى توسعه شهر يا تحقق طرح جامع در قالب زيربخش هاى اصلى آن ازجمله: سازمان فضايى، پهنه بندى 
كاركردى پيشنهادى، شبكه دسترسى ها و حمل ونقل عمومى قابل شناسايى و طبقه بندى است، تحليل ميزان سودمندى 
ــهرى از هريك از فضاهاى شهرى پيشنهادى طرح جامع براى توسعه، گام عملياتى  گروه هاى بهره ور عرصه مديريت ش
نخست اين تحقيق به شمار مى آيد. در گام هاى بعدى، بررسى انتقادى موازين نقش آفرينى و مسئوليت پذيرى گروه هاى 
ذى نفع توسعه شهر انجام شده و بر اساس آن، سهم هريك از بهره وران در تأمين منابع طرح جامع 86 تهران مشخص  

مى شود. 
شهردارى و حكومت محلى به عنوان بخش عمومى، دولت و سازمان هاى دولتى در قالب حكومت ملى و مركزى به عنوان 
بخش دولتى، توسعه دهندگان و سازندگان به عنوان بخش خصوصى و شهروندان، گروه هاى ذى نفع از توسعه شهر هستند 

كه به عنوان تأمين كنندگان اصلى هزينه هاى توسعه شهر و فضاهاى طرح جامع محسوب مى شوند. ارزيابى سهم اين 
 گروه ها در مقايسه با يكديگر و ميزان نقش پذيرى فعال آن ها از تأمين منابع توسعه شهر تهران هدف اصلى تحقيق حاضر 

به شمار مى آيد. 


