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چکیده:
طی سالهای اخیر در كشورهاي د ر حال توسعه ،اتخاذ سياستهاي مربوط به حمايت از باغها ،به منظور
حمایت از محیط زیست ،از اولويت برنامهریزی مدیران شهری قلمداد میشود .رشد سریع شهرنشینی و به
دنبال آن ،افزایش مشکالت زیستمحیطی اهمیت مفاهیمی همچون کیفیت زندگی را بیشتر نمایان کرده
است .در این میان ،فضاهای سبز شهری بهويژه باغها دارای ویژگیهایی است که آنها را به فضاهای مناسبی
برای ارتقای کیفیت زندگی انسان تبدیل میکند.
بههمینمنظور و در راستای صیانت از باغهای شهر تهران ،بر اساس مصوبۀ ابالغی شورای اسالمی شهر تهران
به شمارۀ  ۱۶۰/۲۳۰۹/۷۱۶۵مورخ  ۱۳۹۶/۰۴/۰۳در خصوص «ساماندهی ،صیانت و حفاظت از باغها و اراضی
مشجر شهر تهران» ضوابطی در قالب یک الیحۀ پیشنهادی با عنوان «بازنگری و اصالح دستورالعمل مادۀ 14
قانون زمین شهری» برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد شده است .بر این اساس،
تحقیق حاضر با استفاده از روش  PESTELابتدا محیط کالن کاربریها را ارزیابی کرده و سپس ،با روش
تحلیل هزینه-فایده به بررسی توجیه مالی کاربریهای مجاز به استقرار در باغهای منطقۀ  1شهر تهران و
مقایسۀ آنها با طرح احداث ساختمان پرداخته است.

بوکارهای منتخب بر اساس محیط کالن کسبوکار شامل باغتاالر ،سرای سالمندان،
نتایج نشان میدهد کس 
مجتمع نمایشوفرهنگ و مرکز ورزشوتندرستی هستند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،اگرچه طرح احداث بنا
دارای توجیه مالی مناسبی است ولی طرحهای سرای سالمندان ،باغتاالر و مرکز ورزش و تندرستی و مجتمع
شوفرهنگ در شرایطی قرار دارند که با استفاده از مشوقهایی از توجیهپذیری مالی بهتری نیز برخوردار
نمای 
 DOI: 10.22034/UE.2020.09.03.02خواهند شد و قابلیت رقابت با کاربریهای احداث ساختمان را پیدا خواهندکرد.

مقدمه
مصوبۀ برج باغ در دهۀ  13۸۰و در پی افزایش بیرویۀ ساختوسازها
و با هدف پیدا کردن راهکاری برای حل معضالت ناشی از آن در شورای
اسالمی شهر تهران مطرح شد و درنهایت به تصویت رسید .بر اساس این
مصوبه ،برای جلوگیری از تخریب باغها تصمیم گرفته شد که به صاحبان

نویسنده مسئول:

ایمیلkashmari.ali@gmail.com :

باغها اجازۀ ۳۰ درصد سطح اشغال و ۲۰ درصد تراکم مازاد داده شود.
مصوبۀ یادشده در سال  ۱۳۸۳با استناد به مادۀ  ۱قانون زمین شهری
به تصویب اعضای شورای شهر تهران در دورۀ دوم رسید .این قانون که با
هدف تنظیم امور مربوط به زمین و در عین حال ،برای ایجاد شرایط حفظ
و بهرهبرداری هر چه صحیحتر از اراضی ،تأمین مسکن و تأسیسات تصویب
شد ،شهرداریها را مکلف کرد تا اجازۀ ساخت مسکونی در اراضی باغی
با سطح اشغال معین معادل  ۳۰درصد مساحت زمین و تراکم ساختمانی

علی کاشمری و همکاران

برابر تراکم ساختمانی امالک غیر باغی مجاور را صادر کنند.
اما اجرای این مصوبه در شهرداری به شکل خاصی انجام شد که هیچ
تناسبی با دستورالعمل مادۀ  ۱۴نداشت .در شهرداری این تعبیر را به کار
بردند که در باغها  9طبقه اجازۀ ساخت داده شود ،این در حالی بود که در
مصوبۀ شورا عنوان  ۹طبقه نبود؛ اما از مصوبه تعبیر شد که در باغها امکان
ساخت  9طبقه وجود دارد .پیروی آن مصوبۀ شورا ،برای ساختوساز در
باغها مجوز  ۹طبقه با  ۲۷۰درصد تراکم ،مجوز صادر میشد .در سال
 ۱۳۹۱در پی موارد و برنامههای تشویقی که در طرح تفصیلی شهر تهران
بود ،این میزان افزایش یافت .بر این اساس ،برای ساختوساز در باغها تا
 11طبقه مجوز ساخت داده میشد ( ۹طبقه به اضافۀ  ۲طبقه تشویقی).
با توجه به اینکه پراکندگی باغهای شهر تهران در مناطق شمالی شهر
بیشتر بود ،با اجرای این مصوبه بیشتر باغهای مناطق  ۲ ،۱و  ۳از بین
رفت .در پایش و ارزیابی این مصوبه مشخص شد که مصوبه درست اجرا
نشده و در مواردی سطح اشغال از  ۳۰درصد تجاوز میکند و حتی به ۶۰
درصد هم میرسد.
اگرچه هدف مصوبۀ برج باغ جلوگیری از تخریب باغها بود ،اما
اشکالهای مصوبه و اجرای آن ،سبب تخریب باغها شد .به طور مثال ،در
باغی که درختان متراکم دارد ،تودهگذاری پالک یا بنا در قطعه باید جایی
انجام شود که کمترین درخت را دارد .بسیاری از مالکان این موضوع را
نادیده میگرفتند و برج را جایی بنا میکردند که موقعیت بهتری داشته
باشد .این مصوبه به احداث ساختمانهای بیش از  ۱۲طبقه در اراضی
باغی منجر شد .همچنین ،حفظ چهرۀ مشجر  ۷۰درصد باقیماندۀ باغها
نیز رعایت نشد و همین روند ،به تخریب حجم گستردهای از باغهای
پایتخت طی سالهای اخیر شده است.
اطالعات بهدستآمده از حجم صدور پروانههای ساختمانی در اراضی
دارای ماهیت باغ طی  ۳۸ماه (از تاریخ مردادماه  1392تا اردیبهشتماه
 )1395نشان میدهد در این بازۀ زمانی در مجموع ۲۳۵ ،پروانۀ ساختمانی
با وسعت حدود  ۱۱۰هکتار در باغهای شهر تهران صادر شده است .به
این معنا که در این مدت ،تمام یا به نوعی بخشی از  ۲۳۵باغ به دلیل آغاز
عملیات ساختمانی تخریب شدند .آمارها نشان میدهد بیشترین پروانۀ
ساختمانی ،در منطقۀ  1شهر تهران (حدود  ۷۰هکتار) و سپس ،در مناطق
 ۴ ،۳ ،۲و  ۲۲بوده است .نتیجۀ اجرای این مصوبه ،نابودی  ۱۲۸هکتار
از باغهای ارزشمند تهران ،افزایش آلودگی هوا و در نهایت ،سلب رضایت
شهروندان بود.
هر چند مصوبۀ سال  13۸۳به استناد مادۀ  ۱زمین شهری که بر
ازدیاد عرضۀ زمین برای تأمین مسکن تأکید دارد تصویب شد ،اما شورای
شهر پنجم با توجه به وضع موجود محیط زیست پایتخت و ظرفیت در
آستانۀ تکمیل ساختوساز ،تشخیص داد که در شرایط کنونی نیازی وجود
ندارد که معدود باغهای باقیمانده برای ساختوساز اختصاص پیدا کند.
به این منظور ،اعضای شورای شهر دورۀ پنجم در نیمۀ نخست سال
جاری ،یکی از اولویتهای سیاستگذاری برای شهرداری را لغو مصوبۀ
برج باغ با هدف حفظ مؤثر معدود اراضی باغی شهر تهران اعالم کردند.

بنابراین ،برای تدوین ضوابط جایگزین با هدف حفظ باغها و اراضی مشجر
باقیمانده در شهر ،ابتدا الزم دانستند تمامی ضوابط و مصوبات گذشته در
این رابطه ملغی اعالم شود و فقط پیشنهاد جایگزین ارائهشده در صورت
تصویب ،در شورای شهر الزماالجرا باشد .الیحۀ جایگزین لغو مصوبۀ برج
باغ ،از سوی شهرداری تهران به شورا آمد و در کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهری شورایشهر تهران بررسی شد.
از سوی دیگر ،رویکرد این الیحۀ شهرداری سعی در این دارد که با
در نظر گرفتن حق مالکیت صاحبان باغها و منافع خصوصی آنها ،منافع
عمومی را نیز در نظر بگیرد؛ به طوری که نگاه اقتصادی و درآمدزایی
به باغها و فضاهای سبز شهری را با دیدگاه حفاظتی و توجه به ارزش
اکولوژیکی این عرصهها بهعنوان سرمایههای شهر همراه سازد .به
اینترتیب ،رویکرد برج باغ ،به خانه باغ تغییر یافته است.
به همین منظور و بر اساس مصوبۀ ابالغی شورای اسالمی شهر تهران
به شمارۀ  ۱۶۰/۲۳۰۹/۷۱۶۵مورخ  ۱۳۹۶/۰۴/۰۳در خصوص «ساماندهی،
صیانت و حفاظت از باغها و اراضی مشجر شهر تهران» ،ضوابطی در قالب
یک الیحۀ پیشنهادی با عنوان «بازنگری و اصالح دستورالعمل مادۀ 14
قانون زمین شهری» برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری
پیشنهاد شده است .در پیوست  ۱از الیحۀ یادشده ،رستههای مختلف
صنفی و عملکردهای مجاز به استقرار در باغها در قالب  ۴گروه اصلی و
 ۹گروه فرعی با کاربریهای مختلف ارائه شده است .تحقیق حاضر پس
از انجام مراحل اولویتبندی کاربریهای پیشنهادی الیحه ،به مطالعۀ
امکانسنجی مالی آنها برای باغهای منطقۀ  1شهر تهران میپردازد.
مبانی نظری
در چند دهۀ اخير ،طرحهاي توسعۀ شهري ایران موجب از بين رفتن
زمينهاي بکر و مرغوب ،نابودي منابع ،تخريب اكوسيستمها ،از بين رفتن
جاذبهها و ارزشهاي طبيعي و ...شده است .از مهمترین دالیل عملکرد
ناکارآمد اين طرحها ،ميتوان تقابل آنها با حقوق مالکيت دانست .اين
طرحها چون قادر به تعامل با حقوق مردم و نيز ارزشهاي نهفته در
بافتهاي شهري نیستند ،از وظايف اصلي خود خارج شده ،به ابزار کنترل
بوروکراسي دولتي بر مردم تبدیل شده و آثار خارجي منفي بسياري را به
دنبال آوردهاند .همچنين اين طرحها ،نتوانستند مشارکت مردم را جلب
کنند؛ زیرا پیشاپیش تصميمهای خود را بدون در نظر گرفتن منافع
مالکیت خصوصی ،به نام منفعت عمومی گرفتهاند .از آنجا که این طرحها،
بدون توجه به ابعاد اقتصادی و کارآفرینی تعریف شدهاند ،بنابراین توان
تعامل با ارزشهای اقتصادی و بازاری توسعۀ شهری را نداشتند و اهداف
توسعه و حفاظت را در مقابل هم قرار میدادند.

طرحهای توسعۀ شهری
رشد شتابان شهري تأثيرات نامطلوب مستقيم و غيرمستقيم بر
محيط طبيعي شهر و جامعه داشته است .طرحريزي شهري ،نه در عمليات
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اجرايي و نه در نتايج از عهدۀ انجام وعدههايش برنيامده است و در تحقق
اهدافش ناتوان بوده است (هیلر .)۲۰۰۲ ،1طرحهاي توسعۀ شهري حتي
قادر به تعامل با ارزشهاي توليدشدۀ خود نيز نیستند و اين ارزشها
غالباً به هدر ميروند .اين طرحها براي تحقق خود به منابع مالی چشم
دوختهاند که هرگز تأمين نشده و بنابراین هيچگاه در صدد ایجاد رابطهای
پايدار بين منافع عمومي مد نظر خود ،به عنوان اهداف برنامهريزي ،با
ارزشهاي توليدي خود ،به عنوان راههاي دستيابي به اهداف نبودند.
طرحهاي توسعۀ شهري هيچگاه نه مایل و نه قادر به جلب مشارکت مردم
بودند ،زيرا پیشاپیش تصميمهای خود براي حقوق مردم را به نام منفعت
عمومي گرفتهاند .اين طرحها همچنين به دنبال کارآفرینی و تولید ارزش
نبودهاند ،چرا که توسعه و حفاظت را هميشه در تقابل هم میديدند و در
خود توان تعامل با ارزشهاي اقتصادي و بازار توسعۀ شهري را نميديدند
(ملکي .)۱۳۸۴ ،از مشکالت طرحهاي توسعۀ شهري که موجب ناکارايي و
عدم تحقق آنها بوده است ،ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:

طرفي ،قانون زمين شهري در مادۀ  ،۱۴اجازۀ تبديل و تغيير کاربري ،افراز،
تقسيم و تفکيک اراضي کشاورزي و باغهای شهري را با رعايت ضوابط و
مقررات وزارت مسکن و شهرسازي داده است .همچنين ،قوانين متعدد در
زمينۀ چگونگی تملک اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ،بر
حق مردم به دريافت غرامت ،مطابق ارزش کارشناسي براساس ارزش روز
زمين ،تأکيد کردهاند .با توجه به مالحظات يادشده تا زماني که حقوق
مالکيت و اقتصاد زمين و ساختمان ،تحت انتظام و نظارت آگاهانه در
جهت اهداف توسعۀ پايدار و تأمين منافع عمومي قرار نگيرد ،نميتوان به
موفقيت طرحهاي شهري و اجراي برنامۀ کاربري زمين به صورت مطلوب
اميدوار بود .پرسش اين است ،اگر طرحهاي توسعۀ شهري و مديران
شهري قادر به پرداخت ارزش روز اراضي وسيع خدماتي و حفاظتي مورد
نياز خود نباشند ،با توجه به اينکه مقررات وزارت مسکن و شهرسازي و
طرحهاي مصوب شهري نميتوانند خالف قوانين موجد حق باشند ،تکليف
طرحهاي توسعۀ شهري و حقوق مردم چگونه است (ملکي.)۱۳۸۴ ،

نقش اقتصاد زمين و ساختمان در کاربري زمين
در ايران ،به دليل رشد سريع شهرنشيني ،تقاضاي زمين در شهرها
افزایشی روزافزون و پرشتاب دارد .اين امر به نوبۀ خود موجب گراني
شديد زمين و ساختمان ،رشد سوداگري زمين ،اشغال اراضي کشاورزي
و منابع طبيعي ،ساختوسازهاي غيرمجاز و گسترش حاشيهنشيني شده
است و درنهايت ،بستر معامالت پنهاني زمين ،نابرابري اجتماعي ،فساد
اداري و مالي و اعمال نفوذ در روند تهيه و اجراي طرحهاي شهري فراهم
میکند .از سوی ديگر ،طرحهاي شهري از طريق تأثيرگذاري سريع و
وسيع بر ارزش اراضي و ساختمانها ،خود عامل تشديد نابرابري اقتصادي
و اجتماعي شهر است و به مانعي بر سر راه اجراي برنامۀ کاربري زمين
تبديل ميشوند (مهديزاده.)۱۳۷۸ ،

راهکار تحقق طرحهاي توسعۀ شهري
عدم تحقق طرحهاي توسعۀ شهري فقط مسئلهاي فني ،ساختاري
يا فرايندي نيست ،بلکه بيش از هر چيز تغيير نگاه به شهر ،شناخت
دنياي امروز و تغيير رويکردهاي مواجهه با مسائل شهري را طلب ميکند.
برنامهريزي کارآفرين از جمله رويکردهاي نوين به حل مسائل شهري
است که تکيۀ اصلي آن بر ارزشهاي کارآفرينانۀ فضاهاي شهري و تأمين
اهداف توسعه ،از طريق برقراري پيوند آنها با ارزشهاي توليدي برنامه و
سازش برنامهريزي و بازار است .چنین برنامهريزيای در تالش براي تأمين
منافع عمومي ،از طريق سازوکارهاي بازار و احترام به منافع خصوصي
است و میکوشد گرايشهای خودبهخودي و گاه ضد توسعۀ بازار را در
جهت منافع جامعه مدیریت کند .کارآفريني شهري مسئول تأمين منافع
عمومي و کنترل آثار توسعه در شهرها است وبايد همراه با ديگر نظامهاي
کنترل اجتماعي به اجرا درآيد ،تا توسعه به مفهوم واقعي ،تحقق يابد
(ملکي.)۱۳۸۴ ،
به منظور روشنتر شدن مفهوم برنامهریزی کارآفرین در توسعۀ شهری،
ابتدا مفاهیمی همچون حقوق مالکیت ،حقوق توسعه و منافع عمومی و
خصوصی تشریح و سپس لزوم دخالت دولت با اعمال سیاستهای تنظیم
بازار به منظور تحقق طرحهای توسعۀ شهری مطرح میشود.

مشکالت حقوقي مالکيت زمين و ضعف نظارت عمومي
نارسايي ،کمبود و ناهماهنگي قوانين و مقررات مربوط به حقوق
مالکيت و چگونگی نظارت بر اراضي شهري ،بهويژه وجود شکلهای
مختلف مالکيت و انواع متوليان مختلف ،يکي از عوامل اساسي در ناکامي
طرحهاي شهري و عدم تحقق کاربريها و سرانههاي پيشنهادي آنها
محسوب ميشود .طرحهاي توسعۀ شهري ،اگرچه بر اساس قانون تغيير
نام وزارت آباداني و مسکن ،داراي شأن و منزلت قانوني هستند ،ولي در
حکم قانون نيستند و در زمرۀ ترتيبات قوۀ مجريه محسوب ميشوند
که بايد طبق اصل  ۱۳قانون اساسي در چارچوب قانون باشند .بنابراين،
طرحهاي توسعۀ شهري نميتوانند حقي را به هر عنوان از مردم سلب
کنند ،مگر سلب آن حق در قانون پيشبيني شده باشد.
قانون تغيير نام ،به طرحهاي تفصيلي اجازۀ تعيين چگونگی استفاده
از زمينهاي شهري ،موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها
را داده ،اما اجازۀ نقض حق مالکيت اراضي مورد نياز را نداده است .از

حقوق مالکیت
تحوالت عظیم اقتصادی در دهههای اخیر ،سازمان فضایی جامعه و
شهرها را دستخوش تغییراتی کرده است .در نظم جدید شهری ،نقش،
اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت در توسعه و تحول اقتصادی جامعۀ شهری
نیز دچار تحول شده است .در این نظم جدید مدیریت توسعۀ شهری اغلب
با مشوقهایی برای تقویت اثربخشی سیاستها یا تحقق طرح همراه بوده
است و فقط به تنظیم امور محدود نمیشود.
مالکیت در جامعۀ قبل از قانون ،مفهوم بسیار وسیعی داشته است تا
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کردن سود خصوصی و مطلوبیت مادی است .از آنجا كه برخی قطعات
شهری مثل بناهای تاریخی و باغها ارزش معنوی معینی برای كل جامعه
دارند ،هرگونه آسیبی به آنها رفاه جامعه را کاهش میدهد .تعیین
ارزش مادی این قطعات و منفعت اجتماعی حاصل از آنها با سازوكار
قیمتگذاری بازار ممکن نیست و با روشهای معینی قابل برآورد است.
به منظور سنجش منافع (هزینه) اجتماعی ،ابتدا باید مفهوم منافع
(هزینه) خارجی 3ارائه شود .در اقتصاد همواره منافعی وجود دارد كه اين
منافع به تولیدكنندۀ واقعی آنها نمیرسد .همچنین ،هزينههايی وجود
دارد كه به افرادی تحمیل میشود که دخالتی در فرایند تولید آنها
نداشتند؛ به اينگونه هزینهها و منافع ،پیامدهای خارجی (آثار خارجی)
میگويند (ساسان و همکاران .)1383 ،كل هزينه يا منافع اجتماعی يک
اقدام ،حاصل جمع هزينه يا منافع خصوصی و هزينه يا منافع خارجی
است (توكلی .)1391 ،بنابراين ،منافع (هزينه) اجتماعی= منافع (هزينه)
خارجی  +منافع (هزينه) خصوصی

جایی که هر ملکی همچون جزیرهای مستقل از سایر جزایر اطراف خود
بوده و متصرف آن ،چگونگی استفاده از آن را تعیین و به سایرین تحمیل
میکرده است .طبق قاعدۀ آن دوران ،مالک قادر به انتخاب نقشۀ ملک
خود و ادارۀ ثبت هم مکلف به ثبت نقشۀ وی بود .تنها محدودیت ،عدم
تعرض با امالک مجاور بوده است .با پیدایش و ظهور جوامع مدرن ،هویت
زندگی و ضرورتها و مقتضیات آن دچار تغییر و تحول زیادی شده است
)محمدی۱۳۸۳ ،؛ جعفری لنگرودی.)۱۳۶۲ ،
هرگونه مالکیت شهری ،دو مفهوم قانونی حقوق و وظایف را به
همراه دارد (جوان .)۱۳۷۶ ،مفهوم اول شامل حقوق مالک برای استفاده،
بهرهگیری و کسب منفعت از ملک ،مانند احداث بنا ،کاشت محصوالت
کشاورزی ،تغییرات در وضعیت طبیعی آن و بهرهبرداری از منابع زیرزمینی
آن است .به هر یک از این حقوق به عنوان یک عنصر جداگانه نگریسته
میشود که میتواند از ملک جدا شده و به عنوان یک کاال فروخته شود
(کاپلوفیز 2و همکاران۲۰۰۸ ،؛ میترا .)۱۹۹۶ ،مفهوم دوم ،وظایف مالک
در قبال بهرهگیری از منافع و امتیازهای ناشی از مالکیت ملک است
که شامل پرداخت مالیات ،عدم ایجاد مزاحمت و مداخله در بهرهگیری
از حقوق مالکیت به وسیلۀ صاحبان اراضی دیگر و مطابقت با قوانین
نظارتی دولتی و عمومی مانند ضوابط شهرسازی ،منطقهبندی ،ساختمانی،
تفکیک اراضی و مقررات بهداشتی است (گرجی.)۱۳۸۰ ،
از شاخصترین وظایف قانونی مالک شهری ،عدم ایجاد مزاحمت برای
مالکان دیگر یا عدم وارد آوردن خسارت به امالک آنها و به طور کلی ،عدم
تعرض به حقوق شهری مالکان و شهروندان است .این تعرضها از دو گروه
خصوصی و عمومی تشکیل شدهاند (گرجی .)1380 ،تعرضهای خصوصی
آنهایی هستند که به طور مستقیم و در نتیجه چگونگی بهرهگیری یا
ساخت اراضی شهری برای مالکان یا ساکنان اراضی مجاور به منظور
ممانعت از بهرهمندی آنها از حقوق شهریشان صورت میپذیرد .اینگونه
تعرضها که وقوع و حدودشان از طریق قوانین تعیین میشوند ،میتوانند
شامل مواردی مانند ممانعت از دسترسی مستقیم به نور خورشید و جریان
طبیعی و سالم هوا ،ایجاد آلودگیهای تنفسی ،رانش بیش از حد آبهای
سطحی ،انباشتگی زباله و مواد زائد و فعالیتهای بیش از حد مزاحم شوند.
تعرضهای عمومی ،آنگونه اقداماتی هستند که دایرۀ تأثیر وسیعتری
دارند و معموالً منطقهای وسیع را تحت پوشش قرار میدهند ،مانند ایجاد
آلودگی در آبوهوا ،احداث کاربریهای ناسازگار یا بهرهبرداری از آنها به
گونهای که تأثیرات محیطی نامطلوب در منطقهای از شهر ایجاد کند .این
تعرضهای عمومی ،منافع اجتماعی و عمومی را نادیده میگیرد.

آثار خارجی و کارایی بازار
دو رویکرد کلی براي در نظر گرفتن آثار خارجی و تأثیر آنها بر
کارایی بازار وجود دارد .رویکرد نخست مبتنی بر راه حل بازار یا حقوق
مالکیت است که توسط رونالد کوز پیشنهاد شده است .وي معتقد است
که باید به نظام بازار آزاد اجازه داده شود تا مسئله را از طریق چانهزنی
میان گروههاي متأثر حل کند (آجایی .)۱۳۸۵ ،کوز نشان میدهد که
وقتی حقوق مالکیت روشن ،بیابهام و قابل اعمال باشد ،گروههاي متأثر
میتوانند با مذاکرات داوطلبانه ،به حل مشکل آثار خارجی فائق آیند ،اما
روش مبتنی بر بازار هنگامی که تعداد طرفهاي ذيربط کم باشد ،قابل
اعمال است (توکلی.)۱۳۹۱ ،
رویکرد دوم ،مبتنی بر دخالت دولت است .قطعات دارای ارزش
حفاظتی ،منافع اجتماعی (فرهنگی ،تاریخی ،زیستمحیطی و )...برای
جامعه به دنبال دارند ،چرا که از بین بردن آنها موجب ایجاد اثر خارجی
منفی (هزینه خارجی) و حفاظت از آنها منجر به ایجاد اثر خارجی مثبت
میشود .از آنجا که ارزش اقتصادی این آثار در بازار مشخص نیست،
سبب ایجاد پدیدۀ شکست بازار در مورد این آثار میشود ،در این حالت از
آنجا که ذينفعان این قطعات ،کل جامعه هستند ،بنابراین مداخلۀ دولت
براي جلوگیري از آثار منفی واردشده بر ارزشهاي اجتماعی از یکسو و
حفاظت از حقوق افراد از سوي دیگر ،با استفاده از ابزارهای اقتصادی امري
ضروري است .مروري بر ادبیات موضوع مشخص میکند که تنظیم بازار،
مهمترین و مؤثرترین ابزار تأثیر دولت در حفظ سرمایههاي غیرمنقول
فرهنگی ،اجتماعی و زیستمحیطی است.

منافع اجتماعی و عمومی
مدافعان اقتصاد آزاد بر این باورند که سودآورترين بهرهبرداری از
زمین ،كارآمدترين و بنابراين مطلوبترين آنهاست .اما چنین معادلهای
اهمیت مالحظات اجتماعی را ناديده میگیرد (تیزدل و همکاران.)1388 ،
بازار آزاد ،بدون در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی ،فقط در پی حداکثر

تنظیم بازار
تنظیم بازار ،در یک معناي مشخص عبارت است از :اقداماتی که
مستلزم اعمال یا تحمیل رفتار معینی به فرد یا بنگاه باشند .در اینجا
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میتوان تنظیم بازار تحمیلی و غیر تحمیلی را از هم متمایز کرد .تنظیم
بازار تحمیلی ،دربرگیرندۀ ضوابط اجباري است که رفتار معینی را اقتضا
میکند و از طریق قانونگذاري اجرا میشود و در صورت عدم تبعیت
فرد یا بنگاه ،مجازاتهایی را به دنبال دارد .تنظیم بازار غیرتحمیلی،
دربرگیرندۀ ضوابط ارشادي است که به صورت توافقی اجرا میشود و در
صورت عدم اجرا ،مجازاتی در پی ندارد .هر دو نوع تنظیم بازار ،درصدد
تغییر رفتار فرد و بنگاه است ،اما اولی از طریق ابزارهاي اجباري و دومی
از طریق ابزارهاي تشویقی ،این کار را انجام میدهد.

سیاستهاي تحمیلی تنظیم بازار
تنظیم بازار تحمیلی ،انواع متعددي دارد که دو مورد رایج آن
عبارتاند از:
مورد اول :مربوط به وجود قطعات دارای ارزش حفاظتی است و
شامل مجموعه قطعات مشخص یا محلهاي دربرگیرندۀ این سرمایۀ ملی
میشود .بارزترین مثال مقررات مشمول این نوع تنظیم ،دستور حفظ و
نگهداري است که مانع از تخریب این قطعات دارای ارزش حفاظتی شود.
مورد دوم :به کارکرد یا کاربرد قطعات دارای ارزش حفاظتی مربوط
است که مقررات تحت شمول این نوع تنظیم ،نوع کاربرد این گونه قطعات
را محدود میکند یا تغییر داده و با شرایط جدید مطابقت میدهد.
رایجترین شکل تأثیر دولت در تنظیم عرضه و تقاضاي بازار قطعات
دارای ارزش حفاظت ،معموالً از طریق اعمال محدودیت در برابر نوع تغییر
کاربري آنها و در نتیجه ،محدود کردن حقوق مالکیت صاحبان آن صورت
میپذیرد .میزان شدت این محدودیتها ،هزینۀ سرمایهگذاري براي حفظ
قطعه ،هزینۀ نگهداري و نیز هزینههاي مرتبط با استفاده محدود از آن را
به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهند.
سیاستهاي تشویقی تنظیم بازار
براي مالکان ،قوانین تحمیلی حفاظت ،بدون سیاستهاي تشویقی،
امري مستبدانه به نظر میرسد .از اینرو ،در سراسر جهان ،طیف
گستردهاي از برنامههاي تشویقی به منظور افزایش تمایل صاحبان اموال
مشمول حفاظت و سرمایهگذاران براي حفاظت از این قطعات دارای ارزش
اجتماعی تهیه شده است؛ به گونهاي که منافع کلیۀ ذينفعان آن ،اعم
از خصوصی و عمومی را در نظر میگیرد .بر این اساس ،مسئلۀ قوانین
حمایتی و تشویقی در تنظیم بازار ،به حل مسئلۀ تقابل منفعت اجتماعی
با منفعت فردي و حقوق مالکان ،مربوط میشود .بخش خصوصی ،در نبود
نظام انگیزشی الزم ،هیچگونه امکاناتی را مگر در مواقع استثنایی ،براي
حفظ قطعۀ دارای ارزش حفاظتی عرضه نخواهد کرد .بنابراین ،مقررات
حفاظتی ،معموالً با تالش براي تأمین تعادل میان رفاه اجتماعی و منافع
خصوصی ،مشروعیت مییابد.
اقدامات تشویقی و سایر اقدامات دولت و نیز کمک مالی میتواند
عامل یا جزء مهمی از مالحظات تجاري بوده و نقش مهمی در
تصمیمگیري سرمایهگذاري داشته باشد؛ زیرا سرمایهگذاري در امر

حفاظت و احیا نیازمند توجیه اقتصادي است و قطعات دارای ارزش
حفاظتی باید ارزش اقتصادي نیز داشته باشند یا از امکان بالقوۀ الزم
براي ایجاد چنین ارزشی برخوردار باشند .مهمترین بعد در محاسبات
تجاري مربوط به سیاستگذاري هزینه -فایدههاي جایگزین (مانند هزینۀ
ساختوسازهاي دیگر روي همان قطعه یا در مناطق دیگر) این است که
قطعه ،ارزش اقتصادي بیشتري نسبت به بهترین گزینۀ جایگزین داشته
باشد .رقابتپذیر کردن این گونه قطعات ،به نوعی یارانۀ دولتی نیاز دارد
تا بتوانند طرحهاي حفاظت و احیا را اجرا کنند و از این طریق به شکل
مؤثري هزینۀ بهرهبرداري از قطعه را کاهش دهنند .اما از آنجا که هر نوع
دخالتی سبب به وجود آمدن محدودیت میشود ،مقدار تسهیالت خاص
حفظ قطعه ،به عنوان متغیري تعریف میشود که حداقل مقدار آن براي
دستیابی به هدفهاي اجتماعی محاسبه میشود.
نمونههایی از مشوقهاي مالی که برای حفاظت از اموال دارای ارزش
اجتماعی استفاده میشوند ،عبارتاند از:
مشوقهاي مالیاتی و عوارضی :این نوع شامل کسر عوارض یا کسر
مالیات بر درآمد فعالیتهاي درآمدزا از کاربري قطعات دارای ارزش
اجتماعی و ...است .مصوبۀ شمارۀ  28/91/2293شورای اسالمی شهر
اصفهان مبنی بر بخشش عوارض تعمیر و كسر پاركینگ و ارزش افزوده بر
تغییر كاربری كلیۀ بناهای تاريخی شهر اصفهان از این نوع است.
کمکهاي مالی :کمکهاي مالی دولتها بیشتر شامل وامهاي
کمبهره یا بدون عوض و یارانههاي مستقیم میشود.
حق ارتفاق :4حق ارتفاق به معنای دریافت منافع مالی توسط صاحب
دارایی به ازاي موافقت به کاهش حق مالکیت خود است که اغلب در قالب
حق انتقال توسعه 5مطرح میشود .مفهوم انتقال حق توسعه (،)TDR
بر تئوري مجموعهاي از حقوق مالکیت استوار است .مطابق این تئوري،
مالکان زمین داراي مجموعهاي از حقوق ،شامل حق استفاده ،حق
واگذاري و حق توسعۀ ملک خود هستند .هر یک از این حقوق به عنوان
یک عنصر جداگانه هستند که میتوانند از ملک جدا شده و به عنوان یک
کاال فروخته شوند .ایدۀ  TDRعبارت است از :جدا کردن حق توسعۀ
زمینی که اهمیت کشاورزي یا فضاي باز یا ارزشهاي تاریخی و اکولوژیک
دارد و به مالکان یا سازندگانی که در مناطق قابل توسعه ،تمایل به ساخت
و سرمایهگذاري دارند ،قابل فروش است (لیبی 6و هال.)۲۰۰۳ ،7
پیشینۀ تحقیق

مطالعات خارجی
گرچه به نظر میرسد سریعترین روش برای حفاظت از اراضی با
ارزشهای خاص زیستمحیطی و فرهنگی یا تاریخی خرید این اراضی
توسط دولت است ،اما سازوکارهای دیگری نیز برای حفاظت از این
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 ۳۵۰نوع پرنده و انواع حیوانات پستاندار و غیر پستاندار (پروتز.)۲۰۰۳ ،14
اگر چه ايدۀ انتقال حق توسعه را بیشتر ميتوان در امریکا پیشتاز
دانست ،اما آن را میتوان داراي سنت انگليسي نيز تلقي كرد؛ به طوری که
این موضوع براساس قانون برنامهريزي شهري و ناحيهاي  ۱۹۴۷انگلستان
مجاز دانسته شد .در اين قانون حق استفاده و حق توسعۀ امالك از یكديگر
تفکيك شده ،حق هر مالك براي توسعه محدود شده و هرگونه افزايش
ارزش زمين ،ناشي از طرحهاي توسعه يا افزايش تراكم ،مستقيم به عنوان
حقوق جامعه به رسميت شناخته شده است .برنامۀ انتقال حق توسعه پس
از دهۀ  ۱۹۷۰در برخی کشورهای توسعهیافته نیز مانند کانادا و استرالیا
بیشتر به منظور حفاظت از اراضی طبیعی و کشاورزی و حفظ ارزشهای
روستایی به اجرا درآمده است (سینکلیر.)۲۰۰۲ ،15
در ایتالیا نیز برنامۀ انتقال حق توسعه در دو دهۀ اخیر با هدف
بازسازی شهری و حفاظت ،در کنار دیگر ابزارهای نظارت به کار گرفته
شده است (میچلی .)۲۰۰۲ ،16اجرای برنامۀ  TDRدر کشورهای در حال
توسعه بهمراتب دیرتر و در اواخر دهۀ  ۱۹۹۰آغاز شد .در این کشورها
 TDRدر برخی موارد مانند شهر کورتیبیا در برزیل به منظور کنترل
جهات توسعه استفاده شده (جنکس 17و بارگس )۲۰۰۰ ،18و در مواردی
مانند شهر بمبئی در هندوستان برای کنترل ساختوساز و زاغهنشینی
و بهبود وضعیت مسکن به کار گرفته شده است (سانیال 19و موخیجا،20
.)۲۰۰۱
فنگ کی و همکاران ایشان در سال  ۲۰۰۸در مقالۀ خود تحلیل
سیاستهای جاری در زمینۀ حفاظت از زمینهای کشاورزی در چین
مفهوم ،سازوکار عمل ،مزایا و ویژگیهای رویکرد انتقال حق توسعه را
بررسی کردند .بررسیهای صورتگرفته در مطالعۀ یادشده نشان میدهد
انگیزههای اقتصادی و عدالت در سیاستهای قبلی حفاظت از زمینهای
کشاورزی نادیده گرفته شده است .نتایج مطالعات پژوهش نشان میدهد
رویکرد انتقال حق توسعه نه تنها عدالت در برخورداری از منافع را سبب
میشود ،بلکه موجب افزایش انگیزه برای کشاورزان و توسعهدهندگان
خواهد شد .عالوه بر این ،مدل تنظیم مجدد قطعات زمین ،هزینههای
مالی دولت را کاهش میدهد (کی 21و همکاران.)۲۰۰۸ ،
در پژوهش دیگری در سال  ،۲۰۱۶چیودلی و مورونی ،رویکرد انتقال
حق توسعه را به عنوان یک سیاست منطقهبندی مورد توجه قرار دادند.
به اعتقاد آنها ،تنظیم مجدد زمین در چند دهۀ اخیر به عنوان یک برنامۀ
خاص در ارتباط با منطقهبندی نواحی شهری استفاده شده است .این
سیاست برخالف روشهای سنتی منطقهبندی از ویژگیهایی همچون
یکپارچگی و پویایی برخوردار بوده و باید به یک روش قانونی در برنامههای

زمینهها وجود دارد (تالیس 8و همکاران .)۲۰۰۹ ،این محققان در بررسی
حدود  ۱۰۰طرح حفاظتی در جهانمیگویند که مجموعهای از روشها و
سازوکارها متنوع و متعدد نظیر توسعۀ بازارها برای خرید و فروش مجوزها
به منظور پایداری زیستمحیطی و پرداختهای مستقیم چه از طریق
بخش خصوصی و چه از طریق بخش دولتی برای خدمات اکوسیستمی
محیط زیست نیز مشاهده شده است .سیاستهایی نظیر حق ارتفاق
حفاظتی که انگیزۀ تالشهای بخش خصوصی را برای حفاظت تحریک
میکنند ،میتوانند در کاهش انتشارگازهای گلخانهای مؤثر باشند (آبیل
تراپ 9و استرانج.)۲۰۰۰ ،10
آندو و چن در مطالعات خود در سال  ۲۰۱۱به محاسبۀ مقادیری که
در قالب برنامههای حق ارتفاق حفاظتی باید به مالکان اراضی خصوصی
پرداخت شود ،میپردازند ومیگویند که عدم محاسبۀ درست این مقدار
از میزان تمایل آنها به مشارکت میکاهد .این محققان همچنین طول
دورۀ زمانی بهینۀ این برنامه را نیز محاسبه کردهاند.
ایاالت متحده به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در خصوص حفظ
منافع شخصی در راستای منافع عمومی از طریق انتقال حق مالکیت
بهشمار میرود .ایدۀ انتقال حق مالکیت برای نخستینبار در سال ۱۹۱۶
در نیویورک برای یک پالک در پالک مجاور به صورت قانون منطقهبندی
پیشبینی شده بود .این قانون به مالکان اجازه میداد که حق توسعه
در ارتفاع خود را به قطعات زمین مجاور ،به فروش برسانند و قطعات
دریافتکنندۀ این حق ،از امکان تجاوز از حد مجاز ساخت در ارتفاع و
الزامات عقبنشینی را برخوردار شوند (جانسون 11و مدیسون.)۱۹۹۷ ،12
در دهههای بعدی ایاالت متحده ،انتقال حق توسعه به نوعی ابزار
اجرای خوشهبندی تبدیل شد .این خوشهبندی به سازندگان اجازه میداد
که ساختوساز را فقط در بخشی از یک قطعه زمین انجام دهند .به این
ترتیب ،امکان حفاظت بخش دیگر که ارزش محیطی ،کشاورزی یا تاریخی
13
داشت ،میسر میشد .شهر نیویورک در سال  ،۱۹۶۸اولین برنامه با نام
 TDRرا به عنوان بخشی از قانون حفاظت اماکن تاریخی به اجرا درآورد.
این قانون ،تغییر یا تخریب اماکن تاریخی را منع میکرد و در عین حال
به مالک زمین مربوطه اجازه میداد تا حق توسعۀ استفادهنشدۀ ملک خود
را به امالک همجوار منتقل کند .از مهمترین این پروژهها که با هدف
حفاظت محیطی آمریکا صورت گرفته است ،میتوان به برنامههایی دیگر
مانند مناطق حساس محیطی مثل شهر ایورت در واشنگتن (،)۱۹۹۱
مونت گمري کانتی در مریلند ( ،)۱۹۸۱پین لند در نیوجرسی ()۱۹۸۰
نام برد که هر یک از موفقترین برنامههاي برنامه سبب حفاظت از مناطق
کشاورزي باارزش شده است .بهخصوص در مناطق با درختان میوه و
گیاهان دارویی و اکوسیستمی منحصربهفرد از جنگلها و  ۸۵۰نوع گیاه و
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توسعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی شهر بابلسر» انجام دادند .در
پژوهش یادشده رویکرد انتقال حق توسعه با استفاده از مدل تحلیل
سلسلهمراتبی برای تعیین مناطق حفاظت و توسعه و با مدل محاسباتی
اختصاصی برنامۀ  TDRبه منظور تعیین تراکم ساختمانی و نسبت حق
توسعه و در نهایت ،ماتریس دستیابی به اهداف برای انتخاب گزینۀ بهینه
تحلیل شده است .نتایج پژوهش یادشده نشان میدهد برنامۀ انتقال حق
توسعه به دلیل سودآوری بیشتر برای کشاورزان و رشد هوشمندانۀ شهر
و اصالح روند تخریب اراضی کشاورزی در صورت رعایت تراکم ساختمانی
پیشنهادی ( 100درصد) و نسبت حق توسعه ( ۲۵به  )۷۵قابلیت اجرایی
برای محافظت از اراضی کشاورزی شهر بابلسر و دیگر شهرهای شمالی
کشور را خواهد داشت.
به همین منظور ،در سال  ۱۳۹۱رفیعیان و همکارانش در مقالهای
خود با عنوان «امکانسنجی حفاظت از ارزشهاي محیطی باغات سنتی
شهر قزوین» با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه ،به بررسی راهکارهای
حفظ باغهای سنتی قزوین پرداختند و با انتقاد از عدم موفقیت ضوابط و
مقررات طرحهای توسعۀ شهری برای حفاظت از باغها و اراضی کشاورزی،
براساس تجربیات جهانی ،رویکردهای بازارمحور را راهکار عملیاتی برای
نیل به این هدف دانستند .نویسندگان یادشده با تعریف حق ارتفاق و
حق توسعه ،روش انتقال حق توسعه را به عنوان روشی مناسب برای
حفاظت از باغها قزوین معرفی کردند .آنها در مقالۀ یادشده به بررسی
تجربیات متعدد جهانی پرداختند و براساس آن نتیجه گرفتند که با
بررسی ویژگیهاي خاص منطقه و مطابقت آن با بعضی از نمونههاي
موردي اشارهشده در جهان و نتایج مشابه میتوان گفت که با در نظر
گرفتن باغها به عنوان مناطق ارسال و در نظر گرفتن منطقهاي با پتانسیل
باال به منظور دریافت ،امکان استفاده از این رویکرد اقتصادي بازارمحور
براي حفاظت از ارزشهاي متفاوت بصري ،منظر طبیعی ،تنوع گونههاي
گیاهی ،دسترسی مناسب و قابلیت تفرجگاهی است .نتایج پژوهش
یادشده نشان میدهد به رغم دشواریهای اجرای  TDRاین روش یک
فرصت برای تحقق درخواستهای جامعه به منظور حفظ باغها در یک
نظام مبتنی بر احترام به حقوق مالکیت است .مقاله به منظور اثربخشی
این روش ،ایجاد دفتر نظام انتقال حقوق توسعۀ شهرداري و ایجاد بانک
 TDRوابسته به شهرداری را توصیه میکند.
رفیعیان و همکارانش در مقالۀ دیگری با عنوان «استفاده از مدل
ارزیابی اقتصادی بازارمحور برای حفاظت از باغات سنتی شهر قزوین»
در سال  ۱۳۹۱به جنبههای اقتصادی رویکرد حق انتقال توسعه به شکل
محاسباتی پرداختند .روش تحقیق آنها درپژوهش یادشده تحلیلی است
که در آن از دادههای میدانی ،بهرهگیری از مدلهاي تحليل ماتريسي و
ارزیابی اقتصادی با روش هزینه و فایده استفاده شده است .شاخصهای
استفادهشده نیز با توجه به شرایط قزوین بومیسازی شده است .پژوهش
یادشده ،بهینهسازی هزینه ،پایداری ،عدالت ،کارایی و امکانپذیری
سیاسی را از منافع رویکرد انتقال حق توسعه دانسته و در عین حال
به معایب آن ،مانند افزایش بوروکراسی ،پیچیدگی نیاز به آموزش ،نبود

توسعۀ شهری تبدیل شود .از این منظر در پژوهش یادشده با یک روش
مقایسهای ،روشهای سنتی منطقهبندی با مدل انتقال حق توسعه
مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد مدل تنظیم مجدد زمین به خالف
روشهای سنتی منطقهبندی ،افزایش بازدهی و جبران خسارت ،ارزش
ویژه برای صاحبان سهم را در بر دارد (مورونی 22و چیودلی.)۲۰۱۶ ، 23
در پژوهش دیگری که در سال  ۲۰۱۶برای توسعۀ شهری در کشور
مصر انجام شده است ،نقیب و همکارانش در مورد استفاده از یکی از
ابزارهای قانونی برای دستیابی به پایداری در شهرهای زیستمحیطی،
انتقال حقوق توسعه را به عنوان نوعی روش جایگزین در شهرهای دیگر
به عنوان یک راه حل جدید و قابل استفاده معرفی کردند و مورد بحث
قرار دادند؛ به طوری که در پروژههای شهری آینده مصر میتواند برای
حفظ پایداری زمینهای زیستمحیطی شهرها استفاده شود (نقیب 24و
همکاران)۲۰۱۶ ،
همچنین ،شین و همکاران طی مطالعهای در سال  ،۲۰۱۹به بررسی
اینکه چگونه ویژگیهای یک شهر برای استفاده از توسعهدهندگان مالکیت
خصوصی از انتقال حقوق توسعه در تایوان کمک میکند ،پرداختند.
نتایج مطالعۀ آنها نشان میدهد برنامهریزان ،در مورد محلی که TDR
اتفاق میافتد ،کنترل کمی دارند و  TDRبه شکل جایزه تراکم به شکل
گستردهای در توسعۀ امالک و مستغالت استفاده میشود .مدل رگرسيون
لجیت تحقیق نشان ميدهد پروژههاي  TDRبه سمت مکانهاي خاصي
که درآمد خانوار بيشتري دارند ،انتقال مییابند و با افزايش روزافزون
قيمت زمين و مکانهايي که در فاصلۀ بيشتري از امکانات عمومی مانند
پارکهاي شهري و ایستگاههای حملونقل عمومی قرار دارند ،مواجهاند.

مطالعات داخلی
پژوهش رفيعيان و اردستاني از اولین مطالعات از این نوع در ایران
است که در سال  ۱۳۸۷منتشر شده است .آنها در مطالعهاي شيوۀ
حفاظت محيط زيستي در طرحهاي توسعۀ شهري با استفاده از رويكرد
انتقال حق توسعه را بررسي كردند .آنها معتقدند اين رويكرد سبب
ميشود تا مالكان قطعات داراي ارزش حفاظتي ،در حفاظت اين مناطق
طبيعي و حساس محيطي شركت كنند و دولت نيز مجبور به پرداخت
غرامتي نشود .از ديدگاه آنها  TDRابزار اجرايي بر اساس ايجاد انگيزه
است كه منجر به رشد و توسعۀ غير مستقيم میشود و به حفظ و نگهداري
بخشهايي از جامعه كه حفاظت از آنها ضرورت اجتماعي ،فرهنگي،
تاريخي يا محيط زيستي دارد ،از طريق مشاركت بخش خصوصي كمك
ميكند.
با مروری بر ادبیات تحقیق در دهۀ اخیر ،میتوان مشاهده کرد که
تعداد مطالعات بیشتری در خصوص این موضوع برای مناطق مختلف
کشور انجام شده است .به طور نمونه ،داداشپور و محسنزاده در سال
 ۱۳۹۱پژوهشی را با عنوان «امکانسنجی استفاده از الگوی انتقال حق
22 Moroni
23 Chiodelli
24 Naguib
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منطقۀ دریافت مناسب و انعطافناپذیر بودن اشاره میکند .شرایط مناسب
برای اجرا را هنگامی میداند که بتوان ظرفیت توسعه را بهدرستی محاسبه
کرد و این فقط زمانی است که فشار برای توسعه در منطقۀ ارسال وجود
داشته باشد .در عین حال ،وجود زیرساختها در منطقۀ دریافت احتمال
موفقیت این روش را افزایش میدهد(.رفیعیان و همکاران)1395 ،
در تحقیق یادشده ،با تقسیم حقوق قابل انتقال به حق توسعه و
حق مالکیت به منظور محاسبۀ حق توسعه سناریوهای مختلفی براساس
درصدی از ارزش ملک طراحی شده است .همچنین ،با مشخص کردن
مقدار عرضه و تقاضا در هر یک از مناطق ارسال و دریافت به موازنۀ عرضه
و تقاضای حق توسعه ،با توجه به گزینههای مختلف و براساس تراکمهای
مجاز در نظر گرفتهشده پرداخته شده است .با توجه به نتایج ،گزینههایی
که مازاد تقاضای حق توسعه ایجاد نمیکنند ،به دلیل عدم توانایی تأمین
اهداف مد نظر و عدم ایجاد تعادل بازار در مناطق ارسال و دریافت حذف
میشوند .به منظور نتیجهگیری نهایی مطالعه با استفاده از یک مدل
اقتصادی بر اساس روش منفعت – هزینه شاخص نسبت منفعت به هزینه
و سودخالص گزینههای مختلف را محاسبه و گزینۀ برتر را انتخاب کرده
است.
رفیعیان و همکارانش در مطالعۀ یادشده نتیجه میگیرند که بهترین
حالت امکانپذیری مربوط به گزینههایی است که قیمت حق توسعه
کمتر است و از تقاضای حق توسعۀ بیشتری برخوردارند .همچنین ،با
در نظر گرفتن تمهیدات خاص و با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط و
بافت مد نظر میتوان از این رویکرد برای حفاظت از اراضی کشاورزی و
باغستانهای سنتی در شهر قزوین استفاده کرد .از دیگر نتایج تحقیق
یادشده این است که در خصوص رویکرد انتقال حق توسعه ،مؤلفههایی
نظیر تراکم ،قیمت زمین ،مساحت و غیره نقش مؤثرتری را در بهکارگیری
این رویکرد به عهده دارند.
محمدی ،بیدرام و ناصری اصفهانی ( )۱۳۹۲به اثربخشی مصوبۀ
شورای شهر اصفهان مبنی بر بخشش عوارض تعمیر و كسر پاركینگ و
ارزش افزوده بر تغییر كاربری كلیۀ بناهای تاريخی شهر اصفهان ،به عنوان
يک سیاست تشويقی تنظیم بازار امالک تاريخی در محلۀ تاریخی جلفای
اصفهان پرداختهاند .تجزيهوتحلیل دادهها بر مبنای تحلیل هزينهـ فایده
انجام گرفته است .بر اين اساس ،ابتدا هزينه-فایدۀ تحمیلشده به مالک
برای حفاظت از بنا يا به عبارتی ،حق توسعۀ سلبشده از مالک برآورد
شده و با یارانۀ اعطایی مقایسه میشود .نتايج بیانگر آن است كه با مقايسۀ
هزينۀ فایدۀ حفاظت و يارانۀ اعطايی ناشی از مصوبۀ یادشده در محدودۀ
مطالعاتی ،يارانۀ ارائهشده در مورد  47درصد از امالک تاريخی ،پاسخگوی
هزينه -فایدۀ حفاظت است و در مورد باقی امالک ،با افزايش سود ناشی
از سرمایهگذاری در بازار مسکن ،اختالف بین هزينه-فرصت حفاظت و
يارانۀ حمايتی ،بیشتر میشود و اين مصوبه ،اثربخشی الزم برای جبران
هزينه-فرصت حفاظت را ندارد.
از طرفی ،پژوهش عزیزی و شهاب ( )۱۳۹۲در خصوص برنامۀ انتقال
حقوق توسعۀ پیشنهادی کاشان ،به این موضوع پرداخته است که انتقال

حق توسعه از طرف مالک زمین میتواند اجباری یا اختیاری باشد .در
بخش اختیاری این برنامه ،مالک زمین واقع در نواحی ارسال میتواند
خود در مورد استفاده از زمین تصمیم گیرد .او میتواند حق توسعۀ خود
را واگذار نکند و زمین خود را با توجه به تراکمهای طرح توسعه دهد
و یا حق توسعه را به نواحی دریافت انتقال دهد و از مزایای مالی این
موضوع استفاده کند .به طور کلی ،در بخش اختیاری برنامۀ  TDRشهر
کاشان ،مالکان حق انتخاب دوگانه دارند .آنها میتوانند در برنامۀ TDR
مشارکت نکنند و به جای آن ،از زمین خود برای مصارف تعیینشده و نیز
توسعۀ مجاز ،مطابق حق انتخاب پایه استفاده کنند .اما در بخش اجباری
این برنامه ،مالک زمین حدود توسعۀ زمین خود را محدودشده میبیند
و چارهای جز رعایت این محدودیتها ندارد .در بخش اجباری ،تراکم
پیشنهادی همان تراکم وضع موجود خواهد بود .به این معنا که مالکان
اراضی واقع در بخش اجباری نواحی ارسال اجازۀ ساختوساز ندارند و
ملزم به فروش حق توسعۀ زمین خود هستند .در بخش داوطلبانۀ نواحی
ارسال ،تراکم پیشنهادی به گونهای ارائه شده که استفاده از تراکم و
توسعۀ مجاز ،از نظر اقتصادی چندان بهصرفه نباشد و انتقال حق توسعه
توجیهپذیر باشد و تمایل مالک برای فروش و انتقال حق توسعۀ زمین
خود افزایش یابد.
در مطالعۀ یادشده ،مناطق ارسال در شهر کاشان به دو دستۀ عمده
تقسیم شدهاند:
دستۀ نخست ،اراضی واجد ارزشهای خاص هستند که این اراضی
اهداف حفاظتی دارند و باید تا حد امکان از توسعۀ این اراضی جلوگیری
شود.
دستۀ دوم ،اراضی پیشنهادی طرح شهری برای خدمات عمومی
هستند .مناطق دریافت در شهر کاشان شامل اراضیای هستند که برای
توسعۀ آنها تقاضای مناسبی در بازار وجود دارد و با توجه به پتانسیل
باالی توسعه و موجود بودن زیرساختهای کافی ،از سوی برنامهریزان
شهری برای توسعۀ آتی کاشان پیشنهاد شدهاند.
چمن آرا و کاظمینی در سال  ۲۰۱۶مطالعهای را برای ایران انجام
دادند و کوشیدند راهکارهایی برای مدیریت سازماندهی باغها در منطقۀ
قصرالدشت شیراز ،به عنوان تنها باغهای باقیماندۀ شهر شیراز پیشنهاد
کنند .هدف مطالعۀ ایشان ،حفاظت از باغهای قصرالدشت و باز گرداندن
هویت شیراز به عنوان یک باغ شهر است .در تحقیق یادشده ،تأثیر
بازسازی باغهای سنتی با رویکرد  ،TDRبر بهبود شرایط زیستمحیطی،
اجتماعی و زیستمحیطی شهری بررسی شده است .تحقیق ایشان نشان
داد با استفاده از الگوی «انتقال حقوق توسعه» میتوان مناطق بحرانی
شیراز بهخصوص باغها و منابع آبی قصرالدشت را از توسعۀ شهری مخرب
دور کرد (.چمن آرا و کاظمینی)۲۰۱۶ ،
فراشبندی و همکارانش طی مطالعهای در سال  ۱۳۹۶با عنوان
«امکانسنجی اجرای روش انتقال حق توسعه برای تأمین زمین خدمات
شهری» نسبت به مسئلۀ تأمین زمین برای تحقق خدمات پيشنهادي
طرحهای توسعۀ شهری ،الزامات و شرایط استفاده از این رویکرد و همچنین،
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استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه در نواحی مختلف شهر شیراز را بررسی
کردند .در تحقیق یادشده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شده است.
براساس الگوی انتقال حق توسعه ،نواحی شهر شیراز به مناطق دریافت و
انتقال حق توسعه تقسیم شدند .نتایج نشان داد در مناطق دریافت ،پارامتر
مشارکت شهروندان با وزن  0/271رتبۀ نخست را به خود اختصاص داده
است .تمایل به افزایش تراکم در دهۀ اخیر و همچنین ،برخورداری از شبکۀ
معابر در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .در مناطق ارسال نیز پارامتر آثار و
ابنیۀ تاریخی و باارزش ،با امتیاز  0/273در اولویت نخست قرار دارد .به این
ترتیب ،مشارکتپذیری شهروندان در اولویت دوم و باغها در اولویت سوم
قرار دارند .براساس نتایج پژوهش ناحیۀ  ۵از منطقۀ  ۱و ناحیۀ  ۷از منطقۀ
 ۴و نواحی  ۳ ،۲و  ۴از منطقۀ  ۸پتانسیل بسیار زیادی در دریافت توسعه
دارند .همچنین ،ناحیۀ  ۱از منطقۀ  ۱و نواحی  ۱و  ۶از منطقۀ  ۲و ناحیۀ ۲
از مناطق  ۶و  ۸پتانسیل بسیار زیادی برای ارسال حق توسعه دارند.

شاخصهای خرد اقتصادی مثل رشد بازار مصرف و میزان سرمایهگذاری
اولیه که مربوط به چگونگی صرف درآمد توسط مردم است ،تأثیر درخور
توجهی بر منفعت به هزینۀ یک کسبوکار دارد.
عوامل اجتماعی :عامل اجتماعی ،موضوع دیگر مورد توجه در
تحلیل محیط کالن است .برای بررسی این عامل باید به شاخصهایی
همچون میزان رشد جمعیت ،هرم سنی جمعیتی ،فرهنگ ،سواد و آگاهی
اجتماعی ،فرهنگ و تعهد کاری مردم ،اخالق کار و قانونگرایی توجه
داشت .اصوالً مساعد بودن این شاخصها در یک کشور میتواند منجر به
افزایش تقاضا و بهبود شرایط سرمایهگذاری در کشور شود.
عامل فناوری :عامل دیگر مورد توجه در تحلیل محیط کالن ،عامل
فناوری است .فعالیتهای تحقیق و توسعه ،خودکار بودن فرایندهای
تولید ،میزان تغییر فناوری ازجمله مهمترین شاخصهای مؤثر در این
عامل است.
ط زیست نزد دولتها
عوامل محیط زیستی :با افزایش اهمیت محی 
و ملتها ،این عامل به یک مؤلفۀ مهم در تحلیلها تبدیل شده است.
بنابراین ،کسبوکارها باید هنگام ورود به بازار به نکات زیستمحیطی
توجه داشته باشند.
عوامل قانونی :درنهایت قوانین بهعنوان آخرین عامل مؤثر بر محیط
کالن کشور ،مورد توجه کسبوکارها قرار میگیرد .برخی از قوانین مانند
قانون کار ،تأمین اجتماعی ،قانون تجارت ،قوانین ضد انحصار ،حمایت از
مصرفکننده ،واردات و صادرات ،و ...باید مورد توجه شرکتها برای ورود
به بازار قرار گیرند .شرکتها بسته به روش ورود به بازار یک کشور ممکن
است بر برخی از این قوانین تمرکز بیشتری کنند.

روششناسی
روششناسی تحقیق حاضر در چهار مرحله بررسی میشود.
مدل PESTEL
ابتدا برای تجزیهوتحلیل محیط کسبوکار میتوان از مدل PESTEL
استفاده کرد .این مدل بر اساس عوامل سياسي ( ،)Politicalاجتماعي
( ،)Socialاقتصادي ( ،)Economicتكنولوژيكي (،)Technological
محيطي ( )Environmentalو قانوني ( )Legalمحیط کالن مؤثر بر
یک کسبوکار را بررسی میکند .فرم اصلي  PESTELبراي نخستينبار
توسط  Aguilarبه عنوان ( ETPSعوامل اقتصادي ،تكنولوژيكي ،سياسي
و اجتماعي) به كار برده شد .در دهۀ  1980بعد جنبههای قانوني نیز
به اين رويكرد اضافه شد .الگوی  PESTELشامل اطالعات در مورد
عوامل خارجي تأثیرگذار بر کسبوکار است و به عنوان ابزاری مؤثر در
تجزيهوتحليل و شناسايي نيروهاي خارجي كليدي (سطح كالن محيطي)
مؤثر بر کسبوکارهای مختلف به كار ميرود؛ اين نيروها ،فرصتها و
تهديدهايي هستند که بر سر راه کسبوکارهای مختلف قرار دارند .اجزای
این مدل عبارتاند از:
عوامل سیاسی :یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت کسبوکار ،ثبات
سیاسی کشور است .طبیعی است کشورهایی که از نظر سیاسی در ثبات
به سر میبرند ،گزینههای بهتری برای فعالیت اقتصادی هستند .همچنین،
سیاستهای دولت در رابطه با سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز میتواند
در این حوزه تجزیهوتحلیل شود .حکومتهایی که با سیاستها و برنامههای
خود از سرمایهگذاریهای خصوصی استقبال میکنند و میکوشند از آن
حمایت کنند ،بیشتر مورد استقبال سرمایهداران قرار میگیرند.
عوامل اقتصادی :عامل مهم دیگر در ارزیابی محیط کالن ،عامل
اقتصاد است .تأثیر این عامل بر کسبوکار و سودآوری آن را میتوان
در دو سطح کالن و خرد ارزیابی کرد .شاخصهای کالن اقتصادی شامل
نرخ بهره ،تورم ،رشد اقتصادی ،سیستمهای تأمین مالی کارآمد است و

روش مجموع وزنی ساده ()SAW
روش  SAWیکی ازروشهاي سریع تصمیمگیري چندمعیاره است.
بر این اساس ،با محاسبۀ اوزان معیارها ،میتوان با در نظر گرفتن موارد
ذیل از این روش استفاده کرد:
· کمی کردن ماتریس تصمیمگیري،25
· بیمقیاسسازي خطی مقادیر ماتریس تصمیمگیري،
· ضریب ماتریس بیمقیاسشده در اوزان شاخصها،
· انتخاب بهترین گزینه (* )Aبا استفاده از معیار زیر:

}

{

A* = Aj / ∑ i =1nij w j
n

به بیانی دیگر ،در روش  SAWگزینهاي انتخاب میشود که حاصل
جمع مقادیر بیمقیاسشدۀ وزنی آن ( )nijwjاز بقیۀ گزینهها بیشتر باشد.
در این تحقیق به منظور غربال و اولویتبندی کاربریهای منتخب ،از
ترکیب دو روش  PESTELو  SAWاستفاده شده است .با بهرهگرفتن از
این مدل ترکیبی ،غربالگری کاربریها در دو مرحله انجام گرفتند و سپس
کاربریهای منتخب ارائه شدند.
از آنجا که ارزش اقتصادی تولیدشده توسط هر کاربری و عدم تضییع
 .25ماتریس تصمیمگیری ،نوعی ماتریس برای ارزیابی تعدادی گزینه بر اساس تعدادی معیار است.
این ماتریس ،نتایج تصمیم را برای مجموعهای از گزینهها و معیارهای ارزیابی بیان میکند.
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فعلي جريان نقديهاي واردشده برابر با ارزش فعلي جريان نقديهاي
خارج شده است .به بیان ديگر ،مقداری است كه در آن ارزش فعلي
دريافتيها از يك طرح برابر با ارزش فعلي سرمايهگذاري است و ارزش
فعلي خالص صفر است.

منافع خصوصی مالکان باغها در اثربخشی این الیحه سهم بسزایی دارد،
در مرحلۀ اول محیط کالن کلیۀ کاربریهای مطرحشده در الیحه فقط
بر اساس عامل اقتصادی مدل  PESTELتحلیل و در مقایسه با یکدیگر
امتیازدهی و غربال میشوند .در مرحلۀ دوم غربالگری ،کاربریهای
منتخب در مرحلۀ اول دوباره بر اساس الگوی تعدیلیافتۀ  PESELو
این بار بر اساس همۀ عوامل محیطی منظورشده در مدل در مقایسه با
یکدیگر امتیازدهی و غربال میشوند .روش امتیازدهی و اولویتبندی این
کاربریها در دو مرحلۀ یادشده با استفاده از روش  SAWانجام میگیرد.

دورۀ بازگشت سرمایه)PBP( 28
تعداد سالهای بهرهبرداری که طی آن اصل سرمایهگذاری اولیه
انجامشده از محل درآمدهای طرح پوشش داده میشود.

روش هزینه  -فایده
پس از اولویتبندی نهایی ،کاربریهای با امتیاز بیشتر ،با استفاده
از تحلیل هزینه-فایده ،شاخصهای مالی برای هر یک از آنها محاسبه
میشود.
در تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق حاضر ،متناسب با نوع دادهها و
موضوعات مطرح ،از روشهای مختلفی استفاده شده است .در این بخش،
تجزیهوتحلیل مربوط به اولویتبندی مالی ،با استفاده از روش تحلیل هزینه-
فایده انجام میشود .تحلیل هزینه-فایده یکی از روشهای ارزیابی پروژههای
سرمایهگذاری به لحاظ مالی و اقتصادی است و برای تعیین گزینههای
سرمایهگذاری به کار میرود که با در نظر گرفتن عامل زمان بیشترین فایدۀ
خالص را ارائه دهند .در بررسيهاي مالي درآمدها و هزينههاي طرح از ديدگاه
سرمايهگذاران و با استفاده از چارچوب فايده-هزينۀ مالي بررسي ميشود.
در اين چارچوب كليۀ درآمدها و هزينههاي بهدستآمده و صرفشده در
نتيجۀ اجراي طرح مورد توجه قرار ميگيرد .در اين بررسي ،ارزشگذاري
اقالم درآمد و هزينه بر پايۀ قيمتهاي بازار صورت ميگيرد .از آنجا كه در
چارچوب تحليلي «فايده -هزينۀ مالي» درآمدها و هزينهها در سالهاي
مختلف به وقوع ميپيوندند ،به منظور جمعبندي و محاسبۀ شاخصهاي
مالي و مقايسۀ نتايج باید اين اقالم با استفاده از اصول و تكنيكهاي اقتصاد
مهندسي به يك سال مبناي مشترك منتقلشوند.

نرخ بهره – تنزیل
درآمدهاي طرح بیشتر در آينده اتفاق ميافتند و هزينههاي آن
عموماً همزمان با شروع طرح و سرمايهگذاري روي آن رخ ميدهند.
بنابراين ،سرمايهگذار به عنوان يك عامل اقتصادي ناگزير است ارزش
درآمدهاي آتي خود را با هزينههاي خود كه در بازههاي زماني مختلفي
اتفاق ميافتند ،مقايسه کند .به طور مثال ،اگر سرمايهگذار براي تأمين
منابع مالي خود وام گرفته باشد ،ارزش درآمدهاي آينده بايد نسبت به
هزينۀ دريافت وام به حد كافي بيشتر باشد تا هزينههاي وام را بپوشاند.
حتي اگر سرمايهگذار از منابع خود براي سرمايهگذاري در طرح استفاده
كند ،نرخ سود انتظاري باز هم در مقايسه با ساير كاربردهاي ممكن
سرمايه مطرح ميشود .به عنوان مثالی دیگر ،سرمايهگذار ميتواند منابع
مالي خود را در بازار سرمايه به كار گیرد و از اين راه سود مناسبي
ل در تصميمهای سرمايهگذاري
را عايد خود سازد .بنابراين ،مقدار تنزي 
عبارت است از :هزينۀ بهرۀ واقعي استقراض وجوه و يا درآمد ازدسترفتۀ
وجوه بهكارگرفتهشده در سرمايهگذاري به اضافۀ جزئي كه شامل پاداش
سرمايهگذار براي پذيرش ريسكهاي سرمايهگذاري در رشتۀ فعاليت
مربوطه است.
در تحقیق حاضر براي تعيين نرخ سود انتظاري سرمايهگذار (تنزيل
گردش نقدي) از روش  CAPM29به شرح زير استفاده شده است.

سنجهها و نسبتهاي محاسباتي
سنجهها و نسبتهاي محاسباتي استفادهشده در تحليل مالي طرح
عبارتاند از:

·  :reنرخ سود انتظاري سرمايهگذار.
·  : rfنرخ بهرۀ بدون ريسك.
·  : rmنرخ سود در بازار مالي.

ارزش حال خالص)NPV( 26
ارزش حال خالص طرح ،به عنوان ارزش بهدستآمده ناشي از تنزيل
تفاوت جريان وجوه نقدي ورودي و خروجي طی عمر طرح با مقدار ثابت
و از پيش تعيينشدۀ تنزيل ،تعريف ميشود.

تحلیل حساسیت
در این بررسی با توجه به تغییرات متغیرهای اساسی مانند نرخ سود
انتظاری سرمایهگذار ،تغییرات میزان مشوقها و ...انجام خواهد شد.

)re=rf+β(rm - rf

میزان بازده داخلي مالي)FIRR( 27
میزان بازده داخلي مالي ( )FIRRمقدار تنزيلي است كه در آن ارزش

تحليل مقایسهای با ساختوساز مسکونی
در این قسمت شاخصهای محاسبهشده برای هر کاربری نسبت به
کاربری مسکونی مقایسه شده و قوت و ضعف آن در این ارتباط ارزیابی

)26 . Net Present Value (NPV
)27 . Financial Internal Rate of Return (FIRR

28 . Payback Period
29 . Capital Asset Pricing Model
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میشود .درعین حال ،در این بخش میزان حمایتهای الزم برای هر
کاربری به دلیل آنکه قابل رقابت با ساختوساز باشد نیز مشخص خواهد
شد .به این منظور ،از شاخص  NPVکاربری مد نظر با شاخص NPV
ساختوساز مسکونی مقایسه خواهد شد.
یافتههای تحقیق

امتیازدهی و اولویتبندی کاربریها
در این گزارش با استفاده از الگوی تعدیلیافته  PESTELبا نام
 ،PESELعوامل اصلی ماتریس تصمیمگیری مشتمل بر عوامل سياسی،
اجتماعي ،اقتصادي ،محيط زیستی و قانونی تعیین شدند .همچنین،
عوامل فرعی و ضرایب تأثیرگذار این الگو با نظر تعدادی از خبرگان به
شرح جدول  1مشخص شده است.
غربالگری اولیۀ کاربریهای مجاز در الیحه بر اساس امتیازدهی
کارشناسی از  ۱تا  ۱( ۹ضعیف ۵ ،متوسط و  ۹زیاد) با توجه به مستندات
مربوط به هر یک از عوامل در راستای میزان تأثیرپذیری کاربریها از
عوامل اقتصادی اصلی و فرعی مدل  PESELبوده و بر این اساس ،با توجه
به ضرایب درنظرگرفتهشده برای هر یکی از عوامل و استفاده از تکنیک
 ،SAWامتیازهای جدول  2به دست آمد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از عوامل اقتصادی مدل ،کاربریها
غربالگریشده که امتیاز بیش از  5/5را کسب کردند عبارتاند از.۱ :

مجتمع نمایش و فرهنگ،
 .۲خانه فرهنگ،
 .۳سالن چندمنظورۀ ورزشی،
 .۴تاالر،
 .۵باغ سرا،
 .۶مجموعۀ تفریحی،
 .۷مدرسه طبیعت،
 .۸مهد کودک،
 .۹مجتمع آموزشی،
 .۱۰سرای سالمندان،
 .۱۱مراکز اجتماعی درمانمحور،
 .۱۲دامپزشکی.
همچنین ،دو کاربری ترکیبی پیشنهادی ( .۱مرکز ورزش و تندرستی
و  .۲مجموعه فرهنگی و اخالقی) نیز در زمرۀ امتیازهای بیش از  5/5قرار
گرفتند.
از طرفی ،دو کاربری تاالر و باغ سرا با توجه به نوع کاربری و امتیاز
مشابه ،در محاسبات بعدی به عنوان کاربری ترکیبی باغ تاالر در نظر
گرفته میشود.
پس از غربالگری اقتصادی کاربریها ،الزم به اولویتبندی کاربریها
با توجه به سایر عوامل اصلی و فرعی مدل  PESELتحقیق است .بنابراین،

ﺟﺪول  .1ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺪل PESEL
جدول  .1عوامل اصلی و فرعی مدل PESEL

اﻟﮕﻮ

ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ PESEL

ﺿﺮﯾﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ )ﻧﺴﺒﺖ از (1

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﯽ PESEL
در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮي
2
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ3
ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اوﻟﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
4
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪ5
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل6
ﻋﺪم اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ
ﻋﺪم آﺳﯿﺐ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن
ﻋﺪم آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺎك و آب7
ﻋﺪم اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا8
داراي ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
9
ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ
10
ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﻣﺎﮐﻦ
1

P

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ

E

ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي

S

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

E

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ

L

ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

0.2

0.25

0.15

0.2

0.2

ﺿﺮﯾﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﯽ )ﻧﺴﺒﺖ از (1
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.4
0.2
0.2
0.45
0.35
0.2
0.1
0.3
0.4
0.4
0.2
0.4

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ |  .1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻬﺮان  .2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  .3ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ  .4اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺮم ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﻣﻨﻄﻘﮥ  1ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  .5ﺑﺮآورد ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮي در ﻣﻨﻄﻘﮥ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  .6ﺑﺮآورد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮي  .7ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات ،ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 .10آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ  .8اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق  .9ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ
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ﺟﺪول  .2اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪل PESEL
جدول  .۲امتیاز کاربریهای الیحه با توجه به عوامل اصلی و فرعی اقتصادی مدل PESEL

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﻣﻮزه

ﮔﺎﻟﺮي

ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮي

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮرة ورزﺷﯽ

زورﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺎﻻر

ﺑﺎغ ﺳﺮا

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

ﺑﺎغ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك

5.8

5.6

4.8

4.4

5

4.2

3.6

4

6.2

3.6

6.4

6.4

6

4.2

5.8

6.4

ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ

آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻮﻻن

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و

اﻧﺠﻤﻦ ،ﮐﺎﻧﻮن ،ﺗﺸﮑﻞ

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺧﯿﺮﯾﻪ

آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ

ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه

ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻣﻮزي ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﻣﺎن

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ

داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ

ﺑﺎزارﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ

ﺗﻬﯿﮥ ﻏﺬا

2.6

6.2

3.8

3.2

3

3.6

4.2

6.2

4.2

4.2

5.6

3.2

6.2

5.4

5.2

7.2

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﺪﻧﺪ(

7.4

اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ )اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﺑﯿﺶ از 5.5

ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ

3.6

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﺪﻧﺪ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺧﻼق

اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ )اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﺑﯿﺶ از 5.5

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي

ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺟﺪول  .3اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮيﺷﺪة ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل PESEL
جدول  .3امتیاز کل کاربریهای غربالگریشدۀ الیحه بر اساس مدل PESEL

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

E

اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ

5.5

6.1

5.5

4.4

4.8

6.8

5.3

4.9

6.3

5.9

5.5

4.9

5.7

L

اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

4.4

5.4

5.2

4.4

5.4

5.6

4.8

5.2

5.6

5.6

5.6

4.8

5.6

55.302

5.345

55.732

5.09

5.127

55.687

55.367

55.462

5.745

55.867

اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻞ

5.44

ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ورزﺷﯽ

ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ

S

اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

6.2

4.5

4.9

7.5

4.2

3.4

3.8

4.2

4.6

4

5.1

6.3

4.2

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
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5.64

ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك

E

اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي

5.8

5.6

6.2

6.4

6

5.8

6.4

6.2

6.2

5.6

6.2

7.2

7.4

4.99

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﻣﺎن ﻣﺤﻮر

داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺧﻼﻗﯽ

P

اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ

5.4

4.6

4.6

5.2

4.6

6

4

4.6

5.3

5.3

4.6

5.3

5.6
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طرح برای توجیهپذیری نیازمند حمایتهایی است.

برای مرحلۀ بعدی ،بررسی  ۱۳مورد از کاربریهای غربالگریشده مورد
تأیید کارفرما قرار گرفت .سپس ،امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی PESEL
با توجه به ضرایب و لحاظ کردن تمامی اجزای عوامل سیاستی ،اقتصادی،
اجتماعی ،محیط زیستی و قانونی انجام گرفت .نتایج نهایی امتیازها با
استفاده از تکنیک  SAWدر جدول  3نشان داده شده است.
با توجه به نتایج کسبشده ،از بین کاربریهای الیحه بهترتیب باغ
تاالر با  5/7335امتیاز ،سرای سالمندان با  5/6875و مدرسه طبیعت
با  5/64امتیاز ،بیشترین امتیازها و امتیازهای بیشتر از ( 5/5بیشتر از
متوسط) را گرفته و به عنوان کاربریهای اولویتدار شناخته شدند.
همچنین ،مشاهده میشود دو کاربری ترکیبی پیشنهادی  .۱مرکز ورزشی
و تندرستی و  .۲مجموعه فرهنگی و اخالقی نیز امتیاز زیادی را به خود
اختصاص دادند .بر این اساس و پس از اخذ نظر کارفرما در خصوص
کاربریهای اولویتدار ،چهار کاربری  .۱باغ تاالر .۲ ،سرای سالمندان.۳ ،
مجتمع نمایش و فرهنگ و  .۴مرکز ورزش و تندرستی به منظور ارزیابی
مالی و مقایسه با کاربری مسکونی (خانه باغ) انتخاب شدند.

تحلیل حساسیت طرح سرای سالمندان
شاخصهای مالی طرح نسبت به مفروضات محاسباتی حساس هستند
و تغییرات این پارامترها سبب میشوند تا مقدار این شاخصها تغییر کنند.
از آنجا که نتایج بهدستآمده نشان میدهد طرح سرای سالمندان توجیه
مالی ندارد ،بنابراین تغییرات این مفروضات به گونهای در نظر گرفته شده
است که به بهبود شاخصهای مالی طرح کمک کند .قیمت زمین ،مقدار
مالیات اخذشده ،دورۀ تطبیق برای بهحداکثررسانی تعداد مشتریان و نرخ
وام بانکی از جمله مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر شاخصهای مالی
هستند که در جدول  5تأثیرات آنها بر شاخصهای مالی طرح محاسبه
شده است .در عین حال ضریبی برای افزایش درآمدهای طرح به منظور
قرار گرفتن طرح در آستانۀ توجیهپذیری نیز محاسبه شده است .مقدار
افزایش درآمد برای هر سال مشخص شده و نتایج آن در جدول گردش
نقدی طرح به منظور محاسبه شاخصها وارد شده است.

امکان سنجی مالی و اقتصادی کاربریهای اولویتدار
سرای سالمندان
با استفاده از اطالعات مربوط به هزینهها و درآمدهای محاسبه شده
طرح و همچنین مفروضات مربوط به منابع تأمین مالی طرح و نرخ بهره
شاخصهای مالی طرح محاسبه و در جدول  4درج شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده طرح توجیه مالی ندارد ،چرا که مقدار
نرخ بازده داخلی طرح که برابر با  21/5درصد است ،نسبت به سود
انتظاری سرمایهگذار که بر اساس محاسبات برابر با  24درصد است کمتر
بوده و در عین حال ارزش حال خالص طرح منفی است .به این معنا که

باغ تاالر
با استفاده از اطالعات مربوط به هزینهها و درآمدهای محاسبهشدۀ
طرح و همچنین مفروضات مربوط به منابع تأمین مالی طرح و نرخ بهرۀ
شاخصهای مالی طرح محاسبه و در جدول  6درج شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده طرح توجیه مالی دارد ،چرا که مقدار
نرخ بازده داخلی طرح که برابر با  ۲۴درصد است ،نسبت به سود انتظاری
سرمایهگذار که بر اساس محاسبات برابر با  24درصد است ،مساوی بوده
و در عین حال ارزش حال خالص طرح مثبت است .به این معنا که برای
افزایش نرخ بازده داخلی مالی طرح ،میتوان از حمایتهایی استفاده کرد.

ﺟﺪول  .4ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
جدول  .۴شاخصهای مالی طرح سرای سالمندان

ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP

ﻣﻘﺪار

%21.5

-74598

-

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ
طرحﺳﺮاي
مالیﻃﺮح
هایﻣﺎﻟﯽ
ﻫﺎي
ﺟﺪول .5
حساسیت
ﺣﺎﻟﺖتحلیل
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاندردرحالت
سرای سالمندان
ﺷﺎﺧﺺص
جدول  .۵شاخ
ﺣﺎﻟﺖ/ﺷﺎﺧﺺ

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR

427132
٪187
ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ
33
٪24
در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دوره ﺗﻄﺒﯿﻖ
 .4٪22.4ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺟﺪول
-48031
ﺣﺬف ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ
-65355
٪21.8
ﺣﺬف ﺳﻮد وام درﯾﺎﻓﺘﯽ
ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
درآﻣﺪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR
ﺷﺎﺧﺺ
ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
1.30
-74598
%21.5
ﻣﻘﺪار
ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖﺗﺤﻘﯿﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﻣﻨﺒﻊ:ﻫﺎي
ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪ
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دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP

1
4
دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP
-

علی کاشمری و همکاران

تحلیل حساسیت طرح باغ تاالر
شاخصهای مالی طرح نسبت به مفروضات محاسباتی حساس هستند
و تغییرات این پارامترها سبب میشوند تا مقدار این شاخصها تغییر کنند.
از آنجا که نتایج بهدستآمده نشان میدهد طرح باغ تاالر توجیه مالی
ندارد ،بنابراین تغییرات این مفروضات به گونهای در نظرگرفته شده است
که به بهبود شاخصهای مالی طرح کمک کند .قیمت زمین ،مقدار مالیات
اخذشده ،دورۀ تطبیق برای به حداکثر رسانی تعداد مشتریان و نرخ وام
بانکی از جمله مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر شاخصهای مالی هستند
که در جدول  7تأثیرات آنها بر شاخصهای مالی طرح محاسبه شده است.

مجتمع نمایش و فرهنگ
با استفاده از اطالعات مربوط به هزینهها و درآمدهای محاسبهشده
طرح و همچنین مفروضات مربوط به منابع تأمین مالی طرح و نرخ بهرۀ
شاخصهای مالی طرح محاسبه و در جدول  8درج شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده طرح توجیه مالی ندارد ،چرا که مقدار
نرخ بازده داخلی طرح که برابر با  22/59درصد است ،نسبت به سود
انتظاری سرمایهگذار که بر اساس محاسبات برابر با  24درصد است ،کمتر
بوده و در عین حال ارزش حال خالص طرح منفی است .به این معنا که
طرح برای توجیهپذیری نیازمند حمایتهایی است.

ﺟﺪول  .6ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر
جدول  .۶شاخصهای مالی طرح باغ تاالر

ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺪار

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP

%24

5652

5

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺟﺪول  .7ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
جدول  .۷شاخصهای مالی طرح باغ تاالر در حالت تحلیل حساسیت

ﺣﺎﻟﺖ/ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP

ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ

٪154

504039

1

در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دوره ﺗﻄﺒﯿﻖ

27.6

115360

4

ﺣﺬف ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ

٪28.9

182270

4

ﺣﺬف ﺳﻮد وام درﯾﺎﻓﺘﯽ

٪24.5

18963

5

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺟﺪول  .8ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
جدول  .۸شاخصهای مالی مجتمع نمایش و فرهنگ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP

ﻣﻘﺪار

%22.5

-43298

-

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺟﺪول  .9ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
جدول  .۹شاخصهای مالی طرح مجتمع نمایش و فرهنگ در حالت تحلیل حساسیت

ﺣﺎﻟﺖ/ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP

ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ

%199

455088

1

در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دوره ﺗﻄﺒﯿﻖ

%25.5

45579

4

ﺣﺬف ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ

%27

110844

4

ﺣﺬف ﺳﻮد وام درﯾﺎﻓﺘﯽ

٪22.8

-35980

-

ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺑﺮاي

0.06

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ

151

علی کاشمری و همکاران

تحلیل حساسیت طرح مجتمع نمایش و فرهنگ
شاخصهای مالی طرح نسبت به مفروضات محاسباتی حساس
هستند و تغییرات این پارامترها سبب میشوند تا مقدار این شاخصها
تغییر کنند .از آنجا که نتایج بهدستآمده نشان میدهد طرح مجتمع
نمایش و فرهنگ توجیه مالی ندارد ،بنابراین تغییرات این مفروضات
به گونهای در نظر گرفته شده است که به بهبود شاخصهای مالی
طرح کمک کند .قیمت زمین ،مقدار مالیات اخذشده ،دورۀ تطبیق
برای بهحداکثررسانی تعداد مشتریان و نرخ وام بانکی از جمله مهمترین
پارامترهای تأثیرگذار بر شاخصهای مالی هستند که در جدول 9
تأثیرات آنها بر شاخصهای مالی طرح محاسبه شده است .در عین

حال ،ضریبی برای افزایش درآمدهای طرح به منظور قرار گرفتن طرح
در آستانه توجیهپذیری نیز محاسبه شده است .مقدار افزایش درآمد
برای هرسال مشخص شده و نتایج آن در جدول گردش نقدی طرح به
منظور محاسبه شاخصها وارد شده است.

مرکز ورزش و تندرستی
با استفاده از اطالعات مربوط به هزینهها و درآمدهای محاسبه شده
طرح و همچنین مفروضات مربوط به منابع تأمین مالی طرح و نرخ بهرۀ
شاخصهای مالی طرح محاسبه شده و در جدول  10درج شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده طرح توجیه مالی دارد ،چرا که

ﺟﺪول  .10ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
جدول  .۱۰شاخصهای مالی طرح مرکز ورزش و تندرستی

ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP

ﻣﻘﺪار

٪26

70172

4
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ﺟﺪول  .11ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
جدول  .۱۱شاخصهای مالی طرح مرکز ورزش و تندرستی در حالت تحلیل حساسیت

ﺣﺎﻟﺖ/ﺷﺎﺧﺺ

دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ

٪181

568559

1

در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دوره ﺗﻄﺒﯿﻖ

٪30

205818

3

ﺣﺬف ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ

٪30.5

251744

4

ﺣﺬف ﺳﻮد وام درﯾﺎﻓﺘﯽ

٪26.6

89747

4
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ﺟﺪول  .12ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
جدول  .۱۲شاخصهای مالی طرح کاربری مسکونی

ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ )(FIRR

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(PBP

ﻣﻘﺪار

٪ 27.5

91500

1
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ﺟﺪول  .13ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي اوﻟﻮﯾﺖدار ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
جدول  .۱۳مقایسۀ شاخصهای مالی کاربریهای اولویتدار با کاربری مسکونی

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﺮﮐﺰ ورزش و
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

91500

-74598

5652

-43298

70172

ﻣﻘﺪارﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ) (IRRدرﺻﺪ

27.5

21.5

24

22.5

26

دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ) (PBPﺳﺎل

1

-

5

-

4

ﮐﺎرﺑﺮي
ﻣﻘﺪار ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ ) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺑﯿﺶ از  3000ﻣﺘﺮ

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
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ﺟﺪول  .14ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
جدول  .۱۴مقایسۀ شاخصهای مالی کاربریهایمطالعهشده بر اساس تحلیلهای حساسیت

ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ

دورة ﺑﺎزﮔﺸﺖ

) (FIRRدرﺻﺪ

) (NPVﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ) (PBPﺳﺎل

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

٪27.5

55000

1

ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

٪21.5

-74598

-

٪24

5652

5

ﮐﺎرﺑﺮي

ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ

ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ

در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دورة ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﺣﺬف ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ

ﺣﺬف ﺳﻮد وام درﯾﺎﻓﺘﯽ

ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ

ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

٪22.5

-43298

-

ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

٪26

70172

4

ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

٪187

427132

1

ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر

٪154

504039

1

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

٪199

455088

1

ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

٪181

568559

1

ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

٪24

33

4

ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر

٪27.6

115360

4

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

٪25.5

45579

4

ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

٪30

205818

3

ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

٪22.4

-48031

-

ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر

٪28.9

182270

4

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

٪27

110844

4

ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

٪30.5

251747

4

ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

٪21.8

-65355

-

ﺑﺎغ ﺗﺎﻻر

٪24.5

18963

5

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

٪22.8

-35980

-

ﻣﺮﮐﺰ ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

٪26.6

89747

4

ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

1.30

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

0.06
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مقدار نرخ بازده داخلی طرح که برابر با  ۲۶درصد است ،نسبت به
سود انتظاری سرمایهگذار که بر اساس محاسبات برابر با  24درصد
است بیشتر بوده و در عین حال ارزش حال خالص طرح مثبت است.
در چنین حالتی برای افزایش نرخ بازده داخلی مالی طرح میتوان از
حمایتهایی استفاده کرد.

تحلیل حساسیت مرکز ورزش و تندرستی
شاخصهای مالی طرح نسبت به مفروضات محاسباتی حساس بوده
و تغییرات این پارامترها سبب میشوند تا مقدار این شاخصها تغییر
کنند .از آنجا که نتایج بهدستآمده نشان میدهد طرح مرکز ورزش و

تندرستی توجیه مالی ندارد ،بنابراین تغییرات این مفروضات به گونهای
در نظر گرفته شده است که به بهبود شاخصهای مالی طرح کمک کند.
قیمت زمین ،مقدار مالیات اخذشده ،دورۀ تطبیق برای به حداکثر رساندن
تعداد مشتریان و نرخ وام بانکی از جمله مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر
شاخصهای مالی هستند که در جدول  11تأثیرات آنها بر شاخصهای
مالی طرح محاسبه شده است.
کاربری مسکونی
با استفاده از اطالعات مربوط به هزینه ها و درآمدهای محاسبهشدۀ
طرح و همچنین ،مفروضات مربوط به منابع تأمین مالی طرح و نرخ بهرۀ
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شاخصهای مالی طرح محاسبه شده و در جدول  12درج شده است.

مقايسۀ شاخصهاي مالي با کاربریهای اولویتدار با کاربری مسکونی
در این قسمت شاخصهای محاسبهشده برای هرکاربری نسبت
به کاربری مسکونی مقایسه میشود .به این منظور ،از شاخص NPV
کاربری مد نظر با شاخص  NPVساختوساز مسکونی مقایسه خواهد
شد .جدول  ،13مقایسه مقادیر  NPVهریک از کاربریها را با یکدیگر
نشان میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اساس نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر ،شاخص نرخ بازده
داخلی احداث بنا در باغها براساس آییننامههای موجود برابر  27/5درصد
است .این میزان  IRRدر مقایسه با نرخ مورد قبول سرمایهگذاران بخش
خصوصی که در این تحقیق  24درصد محاسبه شده است ،نشان میدهد
که طرح احداث بنا توجیه مالی مناسبی دارد.
شاخص نرخ بازده داخلی سایر کسبوکارها اگرچه متفاوت است،
ولی همۀ آنها در شرایطی قرار دارند که با استفاده از مشوقهایی از
توجیهپذیری مالی بهتری نیز برخوردار خواهند بود و قابلیت رقابت با
کاربریهای احداث ساختمان را دارند.
مقدار نرخ بازده داخلی برای سالمندان  21/5درصد ،باغ تاالر ۲۴
درصد ،مرکز ورزش و تندستی  ۲۶درصد و مجتمع نمایش و فرهنگ
 22/5درصد است ،که همگی از میزان نرخ بازده داخلی  27/5درصدی
احداث بنای مسکونی در باغ کمتر است .همچنین ،نتایج حاصل از تحلیل
حساسیت هر یک از کاربریهای یادشده در جدول  14نشان داده شده
است:
بررسیهای انجامشده نشان میدهد کاربریهای منتخب،
پتانسیلهای مناسبی برای ایجاد کسبوکارهایی با توجیه مالی مناسب
و براساس نرخهای سود انتظاری مد نظر سرمایهگذاران بخش خصوصی
هستند؛ اگرچه هنوز دارای جذابیت مالی احداث ساختوساز مسکونی
با شرایط مد نظر الیحه نیستند .به این معنا که میتوان با تقویت این
کسبوکارها از طریق حمایتهای مالی و مشوقهای قانونی نه تنها به
حفظ این باغها کمک کرد ،بلکه منافع جدیدی را برای شهر در راستای
ارائۀ خدمات اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان ایجاد کرده و گامی مهم
در بهبود شرایط زیستی آنها برداشت .این مطالعه نشان میدهد که به
منظور جلوگیری از تغییر کاربری باغ باید مشوقهایی را برای کاربریهای
پیشنهادی مصوبه شورای شهر پیشبینی کرد .بنابراین ،با توجه به موارد
یادشده به منظور تقویت الیحه میتوان به منظور نیل به این هدف و
توسعۀ این کاربریها و با توجه به نتایج بهدستآمده از این مطالعات
پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
· استفاده از کاربریهای ترکیبی از جمله مجتمع نمایش و فرهنگ و
مرکز ورزش و تندرستی در الیحه،

· تضمین درآمد ظرفیتهای خالی کاربریهای بررسیشده در  4سال
اولیۀ فعالیت آنها،
ت آنها،
· بخشودگی مالیاتی کسبوکارها در  10سالۀ اولیۀ فعالی 
· ایجاد راهکارهای قانونی به منظور شراکت صاحبان باغها (صاحبان
زمین) با متقاضیان احداث کسبوکار،
· استفاده از رویکرد انتقال حقوق توسعه به منظور ایجاد تعامل میان
حقوق مالکیت صاحبان باغ با برنامهریزی شهری در راستای صیانت از
باغها،
· ایجاد صندوق محیط زیست در شهر تهران به منظور تقویت
سازوکارهای حمایتی پیشنهادی یادشده.
به نظر میرسد با توجه به سرعت رشد و توسعه در شهر تهران،
برنامههای  TDRمیتواند یکی از مؤثرترین برنامهها برای حفظ باغها با
ارزش شهر محسوب شود .این رویکرد بازارمحور ،ابزار مناسبی برای ایجاد
انگیزه برای صاحبان باغها و متقاضیان مجوزهای کسبوکار در محل این
باغهاست .البته باید توجه داشت که اجرای این سیستم بسیار پیچیده و
مستلزم بررسیهای دقیق و بهرهگیری از تجربیات انجامشده است.
منابع
آجايی ،جان آسافو ( .)1385اقتصاد محیط زيست برای غیر اقتصاددانان ،ترجمۀ
سیاوش دهقانیان و زكريا فرجزاده ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
توكلی ،احمد ( .)1391كامیابیها و ناكامیهای بازار -دولت ،اقتصاد بخش عمومی،
تهران :سمت.
تیزدل ،استیون؛ اک ،تنر و هیث ،تیم ( .)1388احیای محلههای تاريخی شهرها،
ترجمۀ سمانه ساريخانی ،شیراز :نويد شیراز.
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( .)1362حقوق اموال ،گنج دانش.
جوان ،موسی (« .)1376مالکیت» ،مجله کانون وکالی دادگستری مرکز ،ش .26
رفيعيان ،مجتبی؛ اردستانی ،زهرا السادات (« .)1395بررسی شيوۀ حفاظت محيط
زيستی در طرحهای توسعۀ شهری با استفاده از رويکرد انتقال حق توسعه»،
علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ج  ،18ش .4
ساسان ،عبدالحسین؛ ساسان ،صالحالدين و عنايتی ،فاطمه ( .)1383مالیۀ عمومی
و خط مشی مالی دولتها ،اصفهان :دانش نما.
عزیزی ،محمدمهدی؛ شهاب ،سینا (« .)1392کاربرد انتقال حقوق توسعه ()TDR
به عنوان سازوکار تحققپذیری طرحهای توسعۀ شهری نمونۀ موردی شهر
کاشان» .فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات شهری ،ج  ،1ش .4
گرجی ،بهرام عبداهلل خان ( .)1380تدوین حقوق شهری ،وزارت مسکن و
شهرسازی ،حوزه معاونت شهرسازی و معماری.
محمدی ،سیدجلیل ( .)1383سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و
امالک ،انتشارات مؤلف.
محمدی ،بیدرام؛ ناصری اصفهانی ،هاجر (« .)1393ارزیابی اثربخشی مشوقهای
محرک حفاظت از خانههای با ارزش تاریخی (مطالعه موردی :بناهای تاریخی
محلۀ جلفای اصفهان)» ،فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری،
ج دوم ،ش .6
ملکي ،قاسم ( .)1384طراحي نظام انتقال حقوق مالکيت راه تحقق طرحهاي
توسعه شهري در ايران ،مهندسين مشاور سراوند.
مهدی زاده ،مهدی ( « .)1378تاریخچه منشآت در ادب فارسی» ،کیهان
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A B ST R AC T
In recent years, in developing countries, adopting policies to protect orchards and
protect the environment is considered a priority for urban managers. The rapid growth
of urbanization and the consequent increase in environmental problems have further
highlighted the importance of concepts such as quality of life. Meanwhile, urban green
spaces, especially gardens, have features that make them suitable for improving the
quality of human life.
For this purpose and in order to protect the orchards of Tehran, according to the notification
of the Islamic Council of Tehran No. 7165/2309/160 dated 04/03/2017 regarding the
“Organization, protection and protection of gardens and lands of the city of Tehran” in
the form of rules A proposed bill entitled “Revision and Revision of the Guidelines of
Article 14 of the Urban Land Law” has been proposed to the Supreme Council of Urban
Planning and Architecture for approval. Based on this, the present study, using the PESTEL
method, first evaluates the macro environment of the applications and then uses the costbenefit analysis method to examine the financial justification of the authorized users to
be established in the orchards of Tehran and compare them with the construction plan.
The result shows that the selected businesses based on the macro-business environment
include the Garden Restaurant, the Retirement Home, the Cultural and Exhibition Complex,
and the Sports and Health Center. According to the results, although the construction
of the Building has a good financial justification, but the plan of the Retirement Home,
Garden Restaurant and Sports and Health Center and Cultural and Exhibition Complex are
in a beneficial situation with some motivations.
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