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جدال با کرونا در خط آخر زندگی
گروه اجتماعی -الهه قاسمی

ویروس مرگبار قرن ،جهان را درنوردیده و بی محابا یکه تازی
میکند.رکوردشکنیهایپیاپیآمارهای کروناوشمارجانباختگان
ما،نشانگرآناست کهاینویروسچقدر،تازهجان گرفتهومیخواهد
با تمام توان ،بازهم زهرش را بریزد اما روزهای کرونا زده با همه تب و
تابواضطرابناشیاز رعبووحشتابتالبهاینویروسناشناخته،
روی دیگری هم دارد؛مثال همین جهادگران غسال ،آنها از خود
گذشتند تا غمخوار آسیب دیدگان باشند .آنان دشوارترین وظیفه را
در این روزهای پرالتهاب بر عهده گرفتهاند و تن بی جان متوفیان را
ی کنند و تسالبخش دل بازماندگان و عزادارانی هستند که عزیزشان را در اثر این
غسل و تدفین م 
بیماری از دست دادهاند.
جهادگران ،در روزهایی که هراس از جنازه و مرگ از یک سو و نگرانی از ابتال به ویروس وحشتنا ک
یبازداشته،وسطمیداندیدهمیشوند.
کروناازسویدیگر،خیلیهاراحتیازاموراتعادیزندگ 
پایرزموجنگ کهدر میانباشد،همهمیآیند.ویروس کروناشبیخونزدهاماشبیهدوراندفاع
مقدس هرکسی به نوعی گوشه کار را می گیرد .در این میان جهادگران ،گوی سبقت را از دیگران
ربوده اند و نا گفته نماند که شمار رو به فزونی جانباختگان مبتالبه کرونا ،فشار بسیاری را به
کارکنان سازمان بهشتزهرا(س) و نیروهای جهادی حاضر در این مکان وارد کرده است.
در همین زمینه با یکی از جهادگرانی که این روزها در بهشتزهرابهصورت داوطلبانه به امر
تغسیل متوفیان مبتالبه کرونا پرداخته ،گفتوگو کردیم تا از فعالیت نیروهای جهادی بگوییم
ن که
که با دستهای خالی به جدال با کرونا در خط آخر زندگی رفتهاند اما ا کنون بهجای ای 
موردحمایت قرار بگیرند ،از سوی محل کار و مردم به خاطر اقدامات جهادی خود مورد مؤاخذه
ی گیرند.
قرار م 
حجتاالسالمحسینصالحی،بهمقایسهوضعیتروزهایابتداییشیوع کووید19باشرایط کنونی
ی گوید « :ما از ابتدای فروردینماه
که تعداد فوتیها در شبانهروز از  400نفر فراتر رفته ،پرداخته و م 
کهواردبحثتغسیلمتوفیانشدیم،آمار جانباختگانمبتالبهاینبیماریدر کل کشور نزدیک
به  100تا  150نفر میرسید .همزمان نیروهای جهادی به کمک نیروهای غسالخانه بهشتزهرا
آمدند تا کار تغسیل متوفیان مبتالبه ویروس انجام شود .موج اول بهاینترتیب ادامه داشت تا
ن که به موجهای بعدی رسیدیم و حجم متوفیان به باالی  200نفر رسید .ا کنون در شرایطی
ای 
ی کنیم که این رقم از  400نفر باالتر رفته است .آماری که بهشدت دردنا ک است و
باهم صحبت م 
معلومنیستبااینوضعیتبه کجابرسیمامانکتهملموسومشهوددر اینزمینهبهعدمرعایت
ی گردد.متأسفانهبسیاریاز مردمهنوز بیماریراجدی
وپیشگیریمردمدر مواجههبا کرونابرم 
نگرفتهاندودرنتیجهشاهدباال رفتنتعدادفوتیهایناشیازاینبیماریهستیم.بنابراینمردم
ن گونه نیست که تنها به حرف و گفتار بسنده کنیم
باید خطر این بیماری کشنده را باور کنند و ای 
و باید در مقام عمل توصیههای بهداشتی را در مقابله با کرونا جدی گرفت».
به گفته مسئول نیروهای داوطلب جهادی مستقر در سازمان بهشتزهرا(س) ا کنون در هر
 24ساعت باالی  400نفر از هموطنانمان جان خود را به دلیل این بیماری از دست میدهند
ی که بسیاری از این
که این آمار معادل تعداد مسافران یک هواپیمای مسافربری است،درحال 
ی کنند
مرگومیرهاقابلپیشگیریاستوهمانطور کهمردمهمخودشاندر رسانههادنبالم 
بیمارستانهاواقعاظرفیتیبرایپذیرشبیمارانندارند.پیشازاین گفتهمیشد که کادردرمان
خستهشدهاندومردمبایدمراعات کنند،ا کنونجدایازخستگی کادردرمان،عمالدیگرظرفیتی
برای پذیرش بیماران در بیمارستانها وجود ندارد .درنتیجه شرایط پیشآمده ،ضرورت کنترل
ی کند .با این اوصاف نیروهای
و حساسیت بیشتر مردم را در مقابله با این بیماری دوچندان م 
ی کنند ولی همه این
ی کار هستند و دوشادوش نیروهای سازمان بهشتزهرا تالش م 
جهادی پا 
ی و زحمتها وقتی جبران میشود که مردم رعایت کنند که کار به وضعیت بحرانیتری
خستگ 
نرسد .باال رفتن آمار متوفیان مبتالبه کرونا اصال خوشایند نیست و نیروهای جهادی امید دارند
که از این آمار کاسته شده و شاهد چنین وضعیتی نباشیم».
حجتاالسالم صالحی نسبت به عادی انگاری انجامشده از سوی مردم در مواجهه با کرونا
ن که مردم باید همانند روزهای ابتدایی کرونا این بیماری را جدی
هشدار داد و با تأ کید بر ای 
بگیرند تصریح کرد « :گروههای جهادی در روزهای ابتدایی شیوع ویروس در گروه  120نفرهای
متشکلاز 60نفرآقاوخانمبه کمک کادر سازمانبهشتزهرا(س)آمدندوتالش کردند کهبتوانند
باری را از دوش این دوستان بردارند .در همان ماههای اولیه با رعایت مردم ،میزان مبتالیان
به این بیماری و بهتبع آن آمار متوفیان مبتالبه کرونا کاهش یافت که ما هم بهتناسب آن تعداد
نیروهای خود را تقلیل دادیم .این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد که آمار متوفیان کرونا در یک
 24ساعت به  30نفر رسید و آمار امیدوارکنندهای در مواجهه با این بیماری بود ،اما با فرارسیدن
موج دوم و سوم کرونا تعداد مبتالیان به بیماری کرونا و متوفیان ناشی از این بیماری مجددا
افزایش یافت .درنتیجه ما مجبور شدیم که دوباره تعداد نیروها را باالبرده و با اعالم فراخوان از
آنان کمک بگیریم .نیروهای جهادی همانطوری که قبالاین مسئله را ثابت کردهاند ،همواره
ی کار بوده و هستند اما حمایتهایی که از این افراد انجام میشد ،متأسفانه تنها مختص به
پا 
ی گشت .این حمایتها با تداوم کرونا ،از
موج اول کرونا و شوق مردم در حمایت از این افراد برم 
سویمردمودستگاههایمختلفادامهپیدانکردوعالوهبرقطعشدناینحمایتهاعمالشاهد
مورد مؤاخذه قرار گرفتن این افراد از سوی محل کارشان هم هستیم .این نکته دردنا کی است
ی گیرد.
که فردی که داوطلبانه برای کمک به مردم آمده ،بهجای حمایت مورد بیمهری قرار م 
این نکته مهمی است که باید به آن توجه شود که نیروهای جهادی نیاز به حمایت دارند اما از
همه این موارد مهمتر باید به این مسئله فکر کرد که کرونا را باید جدی گرفت و واقعا عمق فاجعه
را درک کرد .روزبهروز بر آمار مبتالیان و متوفیان این بیماری افزوده میشود و ا گر این موضوع
ن که هست بدتر هم میشود».
جدی گرفته نشود ،وضعیت از ای 
به گفته مسئول نیروهای جهادی مستقر در سازمان بهشتزهرا مردم باید بدانند که کرونا سن
و سال نمیشناسد و در میان متوفیان ،پیرو جوان و نوزاد تا افراد میانسال وجود دارند .مردم
باید این مسئله رابهخوبی درک کنند که این خطر کامال برای همه افراد محسوس است .در
ابتدای کرونا گفته میشد که شیوع این بیماری در فصول گرم و سرد متفاوت بوده یا برای افراد
کم سن و سال خطری دربر ندارد اما بهطور قطعی باید گفت که این ویروس بسیار پیشرفته بوده
و مختص به سن خاصی نیست .بعضا مواردی در میان متوفیان کرونایی وجود دارند که بدون
ابتال به هیچ بیماری خاصی کرونا گرفتهاند و جان خود را ازدستدادهاند .مردم باید این موارد
را جدی بگیرند و نباید ساده با این بیماری برخورد کنند».
حجتاالسالم صالحی بابیان این که طوالنی شدن مدت حضور این بیماری نباید موجب
خستگی مردم و عدم رعایت اصول بهداشتی برای مقابله باآن و دست زدن به کارهای خطرنا کی
همچون سفر رفتن در این شرایط شود ،گفت « :متأسفانه با این مسئله در موارد متعددی در
بهشتزهرا مواجه میشویم که افراد به خاطر غفلت و سادهانگاری با این بیماری جانعزیزان
خودراازدستدادهاند.برخیاز اشتباهاتونقصانهاباپولو گذر زمانقابلجبراناستاماچه
کسی حاضر است عزیز خود را به خاطر یک غفلت یا اشتباه و سهلانگاری از دست بدهد .درست
است که همه در این ایام از جمله کادر درمان در درجه اول و باقی مردم عادی در درجههای
پایینتر در مواجهه با این بیماری خسته شدهاند و این موضوعی نیست که فردی آن را کتمان
کند .این اپیدمی است که همه مردم با آن مواجه شدهاند و نباید گمان کنیم که تنها خودمان با
ی کنیم .نکته مهمی که در این زمینه
چنین شرایطی روبهرو شدهایم و این سختیها را تحمل م 
باید به آن توجه کرد این است که هرچقدر خسته شده باشیم و فعالیتمان به خاطر این بیماری
محدودشده باشد ،قطعا دست کشیدن از یکسری محدودیتها به خاطر خستگی درست
نیستچرا کهممکناستبهقیمتاز دستدادنجانعزیزانمانهمچونپدر،مادر یافرزندمان
تمام شود .در بسیاری از موارد شاهد هستیم که افراد وقتی عزیز ازدسترفته خود را به سازمان
بهشتزهرامیآورند،براینموضوعتأ کیددارند کهپدریامادرشاندراینچندماهبسیاریازموارد
بهداشتی را رعایت کرده و حتی عزیزانشان از خانه خارج نشدهاند اما وقتی از عملکرد خود این
افراد سؤال میشود متوجه میشویم که نهتنها از مسافرتهای خود در این زمینه کم نکردهاند
بلکه با بیاحتیاطی همچون تردد در قهوهخانه ،عدم رعایت اصول بهداشتی و رفتوآمدهای
غیرضروری ،جان باقی افراد خانوادهشان را نیز به خطر انداختهاند».
او خاطرنشان کرد « :فردی که یکی از اعضای خانواده خود را از دست میدهد ،حاضر است
تمام دنیای خودش را بدهد تا بتواند سالمتی اعضای خانواده خود را به دست بیاورد اما با فوت
افراد دیگری راه چار ه باقی نمیماند و مردم باید این حقیقت ملموس را جدی بگیرند که کرونا
ن که به این مرحله برسند ،پیشگیری کنند و با
چ کس شوخی ندارد .مردم باید قبل از ای 
با هی 
سهلانگاری جان خود ،اعضای خانواده و دیگر شهروندان را به خطر نیندازند .با رعایت مسائل
بهداشتی ،استفاده از ماسک ،شستوشوی مداوم دستها و حفظ فاصله اجتماعی میتوان
از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد و همه باید در این راه به یکدیگر یاری برسانند تا شاهد مهار
این بیماری باشیم».
حجتاالسالم صالحی ضمن تقدیر از تالش رسانهها در ایام شیوع کرونا گفت « :ما عاجزانه از
ن گونه که از ابتدای کرونا در جهت آ گاهسازی مردم
اصحاب رسانه درخواست داریم که هما 
کوشش کردند ا کنونهمباتالشمستمروبیشتریدر اینمسئلهبرایانعکاسواقعیتبهمردم
تالش کنند و خطر کرونا را به مردم هشدار بدهند .در موج اول شاهد حضور پررنگ رسانهها در
بیمارستانها و سازمان بهشتزهرا(س) بودیم که موجب شد مردم هم رعایت بیشتری را در
مقابلهبااینبیماریداشتهباشند.واقعامراعاتهابیشتربودواینبازخوردیبود کهتالشهای
رسانهای به مردم در پی داشت اما بهمرور کمتر شد و ا گر گزارشی در این زمینه مطرح میشود
بیشتر به بحثهای آماری میپردازد که این هم ضروری است اما به نظرمن باید در این زمینه
هشدار بیشتری به مردم داده شود تا این بیماری را همچون روزهای اول جدی بگیرند .باید
واقعیتها به مردم هشدار داده شود تا بدانند که با افزایش مبتالیان به این بیماری چه حجم و
فشاری بر روی بیمارستانها ایجادشده است و ما نیز در بهشتزهرا شاهد این مسئله هستیم.
ترافیکآمبوالنسهایسازمانبهشتزهرا(س)در مواجههبابیماران کروناییازجملهمواردی
است کهمردمبایدنسبتبهآنآ گاهشوندوباسادهانگاریبااینبیماریبرخوردنکنند.دوندگی
نیروهای پرسنل سازمان بهشتزهرا(س)و تالش نیروهای جهادی را در این ایام شاهد هستیم
کهدر یکروز از صبحتاعصرحتیفرصتیکلیوانآبخوردنراهمندارندچرا کهحجم کار بسیار
باالستواینواقعیتبایدبهمردمنشاندادهشودتاهمچونروزهایاولیه،اینبیماریراجدی
بگیرند.درآخرجادارد کهازهمهنیروهایجهادی ،کادردرمانوپرسنلسازمانبهشتزهرا(س)
تشکر کرد که در این ایام به تالش خود برای مقابله با کرونا ادامه داده و تالش کردند تا هرچه زودتر
این بیماری مهار شود .امیدواریم با تالش اصحاب رسانه ،مردم این بیماری را جدی بگیرند تا
بتوانیم هرچه سریعتر آن را مهار کنیم».
حجتاالسالمصالحیدرپایانبراینموضوعتأ کید کرد«:ا گراینبیماریراجدینگیریم،مشخص
نیست در ماههای آینده چه وضعیت بحرانیتری را نسبت به وضعیت کنونی شاهد باشیم.
درنتیجه فار غ از رعایت اصول بهداشتی همچون استفاده از ماسک ،شستوشوی دستها و
رعایت فاصل ه گذاری اجتماعی ،در درجه اول مردم باید با همان رویه ابتدایی خود کمکهای
جهادی را به همنوعان خود ادامه دهند و در درجه دوم دستگاههای اجرایی نیز باید حمایت از
این مسئله را در دستور خود قرار دهند تا بتوانیم این بیماری کشنده را مهار کنیم.
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آثار سوء تراکمفروشی بهعنوان عمدهترین منبع درآمدی مدیریت شهری واکاوی شد؛

تکیهشهرهابرداراییناپایدار

گروه اجتماعی -مرضیه صاحبی
ادامه از صفحه اول
چرا نمیتوان مانع ترا کم فروشی در
شهرهاشدوآیااینمسئلهاجتنابناپذیر
است؟
ترا کم فروشی در ذات خودش نه خوب
استونهبد،شهرهایمابهویژه کالنشهر
تهران به دالیل تاریخی و ملی و خرده
محلی ،بهسرعت توسعه پیدا کردهاند
و سرنوشت پایتخت ب ه گونهای بوده که
بخش قابلتوجهی از جمعیت کشور در
این نقطه سا کن شدهاند .طبیعتا وقتی
تعداد سا کنان یک محدوده جغرافیایی
زیاد میشود ،امکان توسعه افقی شهر
وجود ندارد و این هم منطقی است.
بنابراین ترا کم به عبارتی همان ترجمه
توسعه افقی شهر بوده و اجتنابناپذیر
است.نکتهاینجاست کهعلمشهرسازی
ومعماریوعلمادارهشهرهاوتجاربدنیا
نشان داده که توسعه عمودی یا همان
ترا کمی که ما از آن سخن می گوییم،
بایستی ذیل یکسری محدودیتها رخ
بدهد .اولین محدودیت این است که
هر منطقه جغرافیایی ،ظرفیت زیستی و
جمعیتیو کالبدیخاصخودشرادارد
وچنانچهمیزانجمعیتدر منطقهایاز
یکحدیفراتررود،بهظرفیتزیستیاش
فشار میآورد و یا به اشکال مختلف،
ی کند،درست
چالشهایشبروزوظهورم 
مثلآنچهدرتهرانرویدادهاست،وقتی
بین ظرفیت زیستی شهر و ترا کم انسانی
محدودیتی به وجود میآید طر حهای
جامع و تفصیلی معنا پیدا می کند .بر
همین اساس طرح جامع ،نقشه راه و
توسعه شهر است که یکی از ابعاد نقشه
راه،جمعیتآناست.محدودیتدیگریا
به عبارتی معنای دوم طر حهای جامع و
بهتبعآنطر حهایتفصیلیایناست که
کیفیتزندگی،برایاینمیزانازجمعیتی
که در افق طرح قرار است در نقطهای
سا کن شوند ،لحاظ شده و این کیفیت
زندگی ،تابعی است از تأمین سرانههای
خدماتی موردنیاز شهروندان و ا گر این
سرانهها تأمین شد و آن جمعیت هم
مطابق افق طرح شکل گرفت ،ایرادی
ندارد و شهری توسعهیافته خواهد
بود ،اما مشکل ازاینجا آغاز میشود که
بین ظرفیت زیستی و کالبدی و میزان
سکونتانسانیوبهتبعآن کالبد گسترده
و ساختمانهای بزرگتر و معابر بیشتر،
تعادل و توازنی وجود ندارد و این تعادل
زمانی به هم میخورد که سرانهها تأمین
نشود.دیرزمانیاست کهتهراناز آنحد
و ظرفیت زیستی و کالبدی خودش فراتر
رفته و الزامات و ملزومات طرح تفصیلی
کهعبارتبودازتأمینسرانههایخدماتی
یا به عبارتی تضمین کیفیت زندگی
بههمریخته است .این بههمریختگی
باعثشدهتوسعهتهران،ناموزونباشد.
از طرفی مهاجرت ،اولین عاملی است
که موجب شده پایتخت در طول 5- 6
دهه از یک شهر کوچک به شهری بزرگ
تبدیلشود و تقریبا یکسوم جمعیت
ایران در این نقطه سکنی گزیده است.
اولین دلیل آن به مدل توسعه کشورمان
بازمی گردد .یعنی چندین دهه است
که مدل توسعه ما به دلیل غلبه اقتصاد
رانتیونفتیبسیارمتمرکزوسنترالشده،
قدرتسیاسیواقتصادیدراینجامتمرکز
بوده و توزیع آنچه نام آن را اقتصاد رانتی
و نفتی گذاشتهاند در همین کالنشهر
رخ میدهد .این مدل از توسعه مرکز به
پیرامون باعث شده مهاجرت و یافتن
شغل و کیفیت زندگی بهتر و مؤلفههای
دیگری کهباعثجابهجاییآدمهااز یک
نقطهبهنقطهدیگرمیشود،جذابیتپیدا
کند .در چنین وضعیتی ،مسئله مسکن
ی کند و تقاضا برای آن باال
اهمیت پیدا م 
میرود و طبیعی است که وقتی تقاضا
براییک کاال باال میرود،بایدب ه گونهای
تأمین شود .نکته دیگر آن است که باید
به سازوکارهای اقتصاد کالن نگاه کرد،
همچنینجابهجاییطبقهاجتماعیآدمها
به این معنا که فرد از یک طبقه پایینتر
به طبقهای باالتر بیاید ،چند مسیر در
تاریخ کشورمانداشته کهیکمسیرآن،
خریدملکاست.بهعنوانمثالفردیدر
ی گیرد و آن را به
تهران ،قطعهای زمین م 
 8واحد آپارتمان تبدیل می کند و این
مسئله در اقتصاد مسکن باعث شده،
میانگینیکمترملکدرتهرانبه30-40
میلیونتومانبرسد،طبیعیاستکهوقتی
آن تقاضا به دلیل اولیه و تقاضا به دلیل
ی کند.
ثانویهوجوددارد،ترا کممعناپیدام 
هرطور هم که قانون بگذاریم ،بهراحتی
قوانینومقرراترادرمینوردد.در سطح
خرد هم از دهه  60به بعد ،شهرداریها
باید به گونهای خودکفا میشدند ،ا گر
کدهای درآمدی شهرداری را نگاه کنیم
بادهها کد درآمدی روبهرو میشویم که

بخشعمدهایازدرآمدآن،ازهمینمحل
اتفاقافتادهوشهرداریهمدرطولزمان
بزرگتر شده و یک نیروی عظیم انسانی،
ساختار این تشکیالت را انجام میدهند
و از یک دستگاه خدمات رسان به یک
دستگاه عظیم تبدیلشده و بخشی از
این گسترش نا گزیر بوده ،مثل ساخت
مترو و پارک اما بخشهایی هم در طول
زمان به شهرداری تحمیلشده است.
ا گر ما به ابتدای زمانی برویم که بلدیه در
ل گرفته،آنجاتعریفشاینبوده؛
تهرانشک 
دستگاهخدماترسانوابستهبهبخش
عمومیغیردولتی کهبنابودهریالریالاز
همهمردمبهشکلهایمختلفدرقالب
کدهای درآمدی ،پول جمعآوری کند و
بعد این وجوه در صندوق شهرداری قرار
بگیردودربدترینحالتبین30تا40درصد
خرج این ساختار شود و  60درصدش به
شکلخدماتدرشکلهایمختلف،اعم
از خدماتعمرانیوزیرساختی،بهمردم
باز توزیع شود ،اما در طی زمان ،این پول
همچنانبایکضریببیشتریازهمهآن
الیههایاجتماعی گرفتهمیشودودراین
ی گیرد و
صندوق یا نهاد شهرداری قرار م 
60تا70درصدشصرفاینساختاربزرگ
میشود.بهاینموضوعبایدرانتوفساد
را هم اضافه کرد و درواقع آنچه به جامعه
ی گردد ،معکوس شده ،یعنی در حد
بازم 
20تا30درصداست کهاینرقمهمشامل
جمعآوریزبالهونگهداشتفضایشهر
و گاهی زیرساختها میشود .بنابراین
نهادشهرداریازآنسازوکارومعنایاولیه
خودش خار جشده و این ساختار عریض
و طویل تأمین مالی میخواهد و تأمین
مالی آنهم ،از همین روش فروش ترا کم
اتفاق افتاده و وقتی فروش ترا کم بیشتر
از مختصات الزم باشد ،تبعاتی به دنبال
دارد،یعنیظرفیتزیستیبههمخوردهو
جمعیتسا کنبیشترشدهوسرانههای
خدماتیتأمیننمیشودوترا کمفروشی
هم افزایش مییابد .البته برای مسئله
ترا کم ،قانون و طر حهای تفصیلی و
جامع و کمیسیون ماده  100وجود دارد و
اینساختارهانبایدفراتراز طرحتفصیلی
اجازهساختوسازبدهند،ولیاینقوانین
و طر حها اجرایی نمیشود .بعضیها در
بخش کمیسیون ماده  100و تخلفات
ساختمانی معتقدند که این تخلفات را
تبدیل به جرم کنیم اما این موضوع به
ی کند؛اینجا
تغییرصورتمسئله کمکینم 
مسئلهما،صرفاقانوننیستبلکهمربوط
به فرآیند توسعه تهران است.
سوای آنچه مطر ح کردید ،گفته
میشود ترا کم فروشی از دهه  60آغاز
شده و به علت عدم جایگزینی منابع،
کانالتأمینمالیاز طریقترا کمفروش
و تغییر کاربری ،مصوب و قانونی شده
و حاال کمتر از  10درصد درآمدهای
شهرداریپایداراست،چرا کانالتأمین
مالیازطریقترا کمفروشوتغییر کاربری

و ملی ما فاصله دارد .در حال حاضر هم
ا گر شهر تهران را به دست دولت بدهیم،
هیچاقدامینمیتواندانجامدهد.البته
راههای دیگری وجود دارد اما با وضعیت
منابع درآمدی دولت و توزیع اختیارات
در سطح ملی و نسبت دولت ملی به
محلی ،سهم درآمدهای پایدار چقدر
است؟ در ادوار مختلف و طی  20سال
گذشته مسئولین وقت شهرداری تهران
به این مسئله اشاره داشتهاند که  20تا
 30درصد درآمدهای شهرداری پایدار
استوبعضیواقعیتربهاینمسئلهنگاه
کردهواز سهم 21درصددرآمدهایپایدار
سخن گفتهاند،امامحاسباتمننشان
چ کدام از این اعداد و ارقام
میدهد ،هی 
واقعینیستوهمینرقمی کهدرپرسش
شمابودیعنیرقم کمتراز 10درصد،سهم
شهرداریازدرآمدهایپایداراست.ماا گر
بهآخرین گزارشهایخزانهدارشورانگاه
ی گوید بین  20تا  30درآمدهای
کنیم ،م 
ما پایدار است که ارائه این آمار هم علتی
دارد ،چون آیتمی در منابع درآمدی
شهرداری تحت عنوان «درآمدهای
ناشی از ارزشافزوده» وجود دارد که این

مصوبوقانونیشدوازراهدیگری کسب
درآمد نشد؟
قبل از انقالب که تهران ،جمعیت کمی
داشت و شهر کوچکی بود ،حدود 40
درصد از بودجه شهرداری توسط دولت
ن میشد ،اما تهران بعد از انقالب،
تأمی 
با افزایش نر خ رشد جمعیت شرایط
متفاوتی دارد و مختصات اقتصاد دهه
60نشانمیدهد،خالف8سالابتدایی
دهه 50کهدرآمدهایفراواننفتیوجود
دارد ،در دهه  60به دلیل جنگ و مسائل
دیگر ،فروش نفت به حد نازلی میرسد،
ی که حتی کفاف هزینه جنگ را
بهنحو 
همنمیدهد.ممکناستاینشائبهدر
زمان فعلی هم مطرح باشد که آیا دولت
بازهم نمیتواند بودجهای در اختیار
شهرداریهابگذارد؟بهنظرمنآنمقطع
دولت نمیتوانست و در زمان فعلی هم
قادر نیست.ا گراز همینفرداشهرداریرا
بهدولتتحویلدهیم،چگونهمیتواند
آن را اداره کند؟ راه دیگری غیر از ترا کم
فروشی وجود ندارد .یکسری موضوعات
درفضایبیننخبگانورسانههابراساس
فروضی شکل می گیرد که آن فروض با
واقعیتهایاقتصادی-اجتماعیوتاریخی
و مدل حکمرانی به معنای دولت محلی

درآمدها ،نوعی مالیات بر مصرف است و
ف کنندگان یعنی در
توسط دولت از مصر 
حلقه نهایی تولید کاال ،دریافت میشود
و به خزانه میرود اما در یک مقطع زمانی
گفتند از محل «درآمد ناشی از مالیات بر
ارزشافزوده» ،سهمی را به شهرداریها
اختصاص بدهید .از دو ،سه درصد
شروعشدودرحالحاضربه4درصدرسیده
است .به عبارتی هرماه ،دولت چندصد
میلیارد تومان از این محل به شهرداری
میدهد و شهرداری این را در محاسبات
خودش تحت عنوان درآمد پایدار مطرح
ی کند که اساسا نه در اخذ و نه در تولید
م 
آن نقشی ندارد و ا گر این را کسر کنیم ،به
همان عدد کمتر از  10درصد میرسیم و
این پرسش که آیا نمیشد راهی بهغیراز
ترا کم فروشی و تغییر کاربری برای کسب
درآمد پیدا کرد؟ این پرسش ناظر بر این
است که آیا نمیشد رابطهای بین نظام
تأمین مالی شهرداری با نظام توسعه
کالبدی فضایی شهر تهران تعریف کرد
که نتایج آن به شکل کنونی بهصورت
بحرانهایی چون آلودگی هوا ،ترا کم
باالی انسانی و فشار بر ظرفیت زیستی
شهر تهران و ناپایداری و توزیع نامتقارن
منابع و امکانات شهر تهران و ترافیک

گزیده

طیروزهایاخیر،شمارجانباختگان کروناییدر کشوربهباالی
400نفردر روز رسیدهاستودولتبهجایتعطیلی،در پیاعمال
محدودیتهای گستردهاستودرخواستشورایشهرپایتخت
و استانداری تهران ،اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با

روشتأمینمالیشهرداریتهراناز
زاویه ادبیات مصطلح به فروش ترا کم
نهتنها تغییری نکرده بلکه افزایش هم
یافته ،لذا ادعای عدم ترا کم فروشی
در دوره فعلی مدیریت شهری ،پوچ و
توخالی است
مانمیتوانیمنا کارآمدیاقتصاد کالن
و نا کارآمدی اداره کالنشهر تهران را از
جیب مردم بخواهیم

باالی این شهر رخ ندهد؟ درواقع باید
زیرساختها و نگهداشت شهر تهران را
به گونهای سامان میدادیم که مجبور
نمیشدیم ،زمین و زیرزمین و آسمان را
بفروشیم ،چون ا گر اینها را بفروشیم،
همینچالشهاوابرچالشهایتهرانبه
وجودمیآید.بالطبعدههشصت،دولت
بهدلیلجنگو کاهشدرآمدهاینفتی
نمیتوانستمثلقبلازانقالب40،درصد
بودجهراتأمین کنداما کسبدرآمدهای
پایدار دغدغه و موضوع چند دهه اخیر
بوده است و به فرجامی منتج نشده و ما
در سال  1400هم این وضعیت راداریم و
همچنان کمتراز10درصداستودالیلعدم
تحقق درآمدهای پایدار متعدد است که
بخشیازآنرااشاره کردماماوقتیبهدنبال
درآمد ،کلمهپایدارمیآید.پایدارب ه گونهای
ی کند
مفهوماستمرار رابهذهنمتبادر م 
و این ریشه در مختصات اقتصاد کالن
مسکن دارد .یعنی اقتصاد مسکن و یا
اقتصاد کالنطوریاست کهبانوساناتو
سیگنالهایتجاریطرفاست.یکزمانی
در رکود است و یکزمانی در رونق است.
ی که ساختوساز رونق
بنابراین هنگام 
دارد ،درآمدهای شهرداری خوب است

ن که طرح جامع و تفصیلی را به
برای ای 
نفع منابع درآمدی بفروشیم .شورای
عالی شهرسازی و کمیسیونهای ماده
100وعدمنظارتشهرداریبررعایتمفاد
ی کند و این
پروانه همین کارکرد را پیدا م 
باعث سمی شدن درآمدها شده است.
پس ما ازیکطرف به رشد ناموزون شهر
برای تأمین مالی سرعت میبخشیم و
مهاجرت و سودا گری مسکن و تقاضای
ی کنیم و از آنسو،
مصرفی آن را تشدید م 
با سرعت بسیار کندی ،زیرساختهایی
همچونمترووبزرگراهرامیسازیموایندو
سرعت با یکدیگر همخوانی ندارد.
ن کهچرادرآمدهایپایدارمحققنمیشود
ای 
ی گردد.در
بهمدلحکمرانیدر شهربازم 
حالحاضرشوراوشهرداریتهراننهادی
خدماتیاستودر دودههاخیر،بارهای
زیادیبردوشایننهاد گذاشتهشدهاما
براساسچارچوبحقوقیونهادی،این
شورا،شورایشهرداریاستوشهرداری
همنهادیخدماتیاست.باالخرهبایستی
کلیت حا کمیت و کلیت نظام نخبگی ما
به مدلی جدید در نسبت دولت محلی با
دولت ملی برسد ،آنچه تا امروز ر خداده،
اینبوده کهحداقلازحیثتأمینمالی،

اما هنگامی که در رکود به سر میبرد،
درآمدهای شهرداری پایین میآید .به
دلیل این عارضه گفتند ،اولین مختصه
درآمدی که شهرداری کسب می کند،
پایداریآناست.دومینمختصهدرآمد
پایدار ،بازهم ناظر بر همین وضعیتی
است که از آن ،درآمد حادثشده است،
اسمش را سمی بودن یاسمی نبودن
درآمد می گذارند؛سمی بهاینعلت که
مجبوریمزمینوآسمانشهررابفروشیم.
چه زمانی غیر سمی میشود؟ در اینجا
بایددونکتهرااز همتفکیک کرد،مانباید
تخیلی صحبت کنیم چون برخی این دو
ی کنند ،گاهی
نکتهراازیکدیگرتفکیکنم 
ما ترا کم را میفروشیم ،اما بر اساس آنچه
طرح جامع و تفصیلی ،مجوز و اختیار آن
ی کنیم.اینالبتهمنوطبه
رادادهعملم 
یک قید است .طرح جامع و تفصیلی که
مبتنیبرتأمینوایجادسرانههایخدماتی
ت گانهموردنیازبرایتأمین
وسرانههایهف 
یک زندگی کیفی باشد که بخشی از این
سرانههارادولتبایدتأمین کندوبخشی
همبهعهدهشهرداریاست؛امااز فروش
ترا کم ،چگونه درآمد حاصل کنیم؟ آیا به
ن گونه
شکل عوارض باشد؟ در ایران ای 
بوده است که از همان روز اول که ما برای
ی کنیم ،بسته به
گرفتن ترا کم مراجعه م 
ملک،محاسبه کردهوهزینهایدریافت
ی کنند و تا زمانی که تخریب میشود،
م 
بهغیراز عوارضنوسازی،وجهیدریافت
ی کنند اما مدلهایی در دنیا آمده که
نم 
ی گوید ،آن پول را یکبار نگیرید ،بلکه
م 
سالیانه به شکل مالیاتاخذ کنید که
به پایداری درآمدهای شهرداری کمک
می کند .ا گر فراتر ازآنچه طرح جامع و
تفصیلی مجوز داده ،ترا کم بفروشیم و
سرانههاراهمتأمیننکنیم،دراینحالت
طبیعیاست کهآنموازنهبرهممیخورد
وطبعا کمیسیونماده،5جاییمیشود

وضعیتهمینباشد.درمقاطعمختلف،
بحثهای متعددی صورت پذیرفته ،از
نظامجامعمدیریتشهریتادادنبرخی
از اختیاراتودرواقعامکاناتحوزههای
خدماتیوانواعواقسامشعارهادادهشده
چ کدامازآنهااتفاقنیفتادهاست.
اماهی 
بنابراین بین مسئولیت اداره این شهر و
قدرت و مدل توزیع قدرت ،یک چالش
وجود دارد و تا این حل نشود ،نمیتوان
برای کسب درآمدهای پایدار کاری کرد.
ی گوییم،
وقتیدرمورددرآمدپایدارسخنم 
بایدبتوانیمخدماتجدیدیتولیدبکنیم
و بهای آن خدمات را بگیریم و یا به شکل
عوارض باشد .عوارضی که شورا تصویب
ی کند ،ذیل دو قید باید اتفاق بیفتد؛
م 
اول این که به فرمانداری برود و آنجا،
نخستین قیدشان این است که از نرخ
تورموسیاستهایعمومیدولتنباید
بیشتر باشد ،دومین قید این است که
ی گویدماآنمواردی کهدرقانونمالیات
م 
ی گیریم،نباشد.یعنیدر
برارزشافزودهم 
بخش عوارض ،قدرت و اختیاری وجود
ن که یکسری مالحظات
ندارد .ضمن ای 
هم وجود دارد؛ اولین مالحظه هم این
است که صرف افزایش قیمت دو ،سه
چالش اساسی در شهر تهران به وجود
ن کهشهرداریومدیریت
میآورد؛اولای 
شهریحقنداردساختاریحجیمورانتی
درست کند و بعد برای اداره این ساختار
پرمسئله ،هرروز قیمت انواع و اقسام
عوارض را باال ببرد ،مثل همین کاری که
امسال انجام دادند و تصمیم گرفتند دو
بارقیمتمتروواتوبوسراافزایشدهند،
نخبگانشهرهمبایدجلویاینمسئله
بایستند.مابایدبهالیههایاجتماعیهم
نگاه کنیم ،باالخره توزیع منابع و توزیع
ثروت و ترکیب دهکهای درآمدی در
شهر تهران و وضعیت بسیاری از مردم
به شکلی است که تابوتوان این میزان

ن که
از افزایش قیمت را ندارند و ضمن ای 
شما هنگامی میتوانید افزایش قیمت
را مطالبه کنید که کاالی با کیفیتتری
بدهیدوشهررابسیارتمیزترازوضعموجود،
اداره کرده و گره ترافیک را بگشایید .ما
نمیتوانیم نا کارآمدی اقتصاد کالن و
نا کارآمدی اداره کالنشهر تهران را از
جیب مردم بخواهیم.
مدیریتشهری کنونیمدعیاست
ی کنند
کهبرایادارهتهران،شهرفروشینم 
و گفتمان جدیدی را وارد ادبیات اداره
شهر کرده است ،اما این ادعا چقدر با
واقعیت انطباق دارد؟
این موضوع در ادبیات مرسوم رسانهای
و مدیریتی شهر ،عمدتا به عوارض ناشی
ی گردد
از ساختوساز ومتعلقاتآنبازم 
و ا گر بخواهیم شهرفروشی را وسیعتر از
چارچوبفروشترا کمبدانیم،میتوانیم
فروشاموالوداراییهاراهمبخشیازشهر
فروشیبدانیمامامتغیریاردیفدرآمدی
مربوط به فروش اموال و مستغالت و
داراییهای ارزشمند شهر تهران را در
این مدل در نظر نگرفتهایم .نکته دوم،
اوراق مشارکت بهعنوان یکی از ابزارهای
تأمین مالی از بازار بدهی است که این در
بودجه ساالنه کشور میآید و بخشی را
دولت از اصل و سودش متقبل میشود
و به شهرداریها طی ترتیبات اداری،
سهمی داده میشود .اوراق مشارکت
هم یک نوع شهر فروشی یا آینده فروشی
محسوب میشود و ما ا گر این را هم وارد
معادله کنیم عدد قابلتوجهی خواهد
بود ،اما در پاسخ به پرسش ،این مسئله
راورودندادیمودومتغیراصلیوعمده که
میتواند در ادبیات تئوریک شهر فروشی
بهصورت علمی موردتوجه قرار گیرد را از
این مدل خارج کردیم و ا گر اینها را وارد
مدل کنیم ،بهطورکلی ،معادله دچار
تغییرات اساسی خواهد شد.
بههرترتیب،چهار کددرآمدیراانتخاب
کردهایم که اینها مستقیم به موضوع
ترا کمفروشی ارتباط دارد .کد درآمدی
اول ،عوارض بر پروانههای ساختمانی
یا زیربنا در چارچوب طر ح تفصیلی
است ،براین اساس سال  ،95حدود
137.2میلیارد تومان از محل این کد،
شهرداری درآمد داشته است .سال 96
به 206.9میلیارد تومان ،سال  97این
رقم اندکی کاهش پیدا کرده و به 174.9
میلیارد تومان و سال  98با افزایش سه
برابری ،به  485میلیارد تومان رسیده
و سال  99با افزایش چشمگیر به 710
میلیاردتومانرسیدهاست.برایهمین
در آیتم مربوط به عوارض پروانههای
ساختمانی ،شاهد افزایش این اعداد
هستیمودرواقعا گرسال95راباسال99
مقایسه کنیم ،از  137میلیارد تومان به
 710میلیاردتومانرسیده،یعنیبیشاز
 5برابر شده است .کد درآمدی دوم،
عوارض بر پروانههای ساختمانی (
پذیره) است که منظور از پذیره ،ترا کم
تجاری است .سال 95حدود 255
میلیارد تومان درآمد داشته اند ،سال
 96حدود  330میلیارد تومان و سال
 97حدود  338میلیارد تومان ،سال
 98حدود  690میلیارد تومان و سال
 99حدود هزار میلیارد تومان است.
یعنی از سال  95تا کنون چیزی حدود
 4برابر شده است .کد درآمدی شماره
 3که درواقع بودجه ساالنه شهرداری،
210103است،فراترازترا کمقانونیوطرح
تفصیلیفروختهشده،سال95حدود309
میلیارد تومان ،سال  323 ،96میلیارد
تومان ،سال  354 ،97میلیارد تومان و
سال478،98میلیاردتومانوسال،99
688میلیاردتومانبودهواینجاهماعداد
افزایشی است یعنی از  300تا به حدود
 700تا رسیده و بیش از دو برابر شده
است .کد درآمدی شماره  4که محل
مقایسه ماست ،درآمد حاصل از تغییر
کاربریهاست ،سال  273 ،95میلیارد
تومان ،سال  319 ،96میلیارد تومان،
سال284،97میلیاردتومانوهمانطور
اضافهشده است .اما عوارض درآمد
کمیسیونماده100وجرائمتخلفازمفاد
پروانهراهممیتواناضافه کرد.بنابراین
روشتأمینمالیشهرداریتهراناززاویه
ادبیات مصطلح به فروش ترا کم ،نهتنها
تغییرینکردهبلکهافزایشهمیافته،لذا
این ادعا ،پوچ و توخالی است .در مورد
عوارض حاصل از مالیات بر ارزشافزوده
هم میتوان این مقایسه را داشت .سال
 95حدود  3.9هزار میلیارد تومان بوده
که سال 96این رقم به  2.4هزار میلیارد
تومان کاهشیافتهوسال97به3.3هزار
میلیاردتومانوسال98درآمدحاصلاز
مالیاتبرارزشافزودهبه3.2هزارمیلیارد
تومانرسیدهوامسالباتوجهبهمصوبه
مجلس،بهحدود4.8هزارمیلیاردتومان
افزایش یافته است.
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