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استقرار و بهنگامسازی پایگاه داده امالک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداریها بوده و در امر

پایش توسعه شهرها یک ابزار کلیدی محسوب میشود .دسترسی به اطالعات دقیق و بهنگام وضعیت امالک یکی از مهمترین
پیشنیازهای تصمیمسازان و تصمیمگیران عرصه برنامهریزی شهری است .با پیشرفت فناوری اطالعات در دهههای اخیر
سازوکار سنتی نگهداری اطالعات امالک نیز جای خود را به سامانههای رایانهای اطالعات مکانی دادهاند و صدور هرچه

عادالنهتر و دقیقتر عوارض نوسازی امالک جز با پیادهسازی یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده امکانپذیر نیست.

در این پژوهش روند و نتایج ممیزی بالغ بر  6600ملک در شهر نوشآباد(کاشان) در سال  93مورد بررسی قرار گرفته است .در
مرحله میدانی مساحی و تکمیل فرمهای ممیزی انجام و سپس نرمافزاری با قابلیتهای ورود داده،نمایش داده ،تعریف فرمول

محاسبه عوارض ،تهیه گزارش و صدور فیش طراحی گردید .به موازات آن نرمافزار  GISنیز پس از دادهآمایی و رفع خطاهای
ترسیمی نقشهها پیادهسازی شد .تحلیل آماری این پایگاه داده پیرامون شاخصهای تعداد ملک ،مساحت و مجموع بدهیها در
هر محله حاکی از آن است که وجود یک همبستگی خطی با ضریب  0/9میان این شاخصها برقرار است .تهیه نقشه توزیع

بدهی در محالت شهر نوشآباد از دیگر نتایج انجام این طرح بود .به موجب این طرح بالغ بر  7459میلیون ریال فیش عوارض
نوسازی برای امالک صادر گردید که در قیاس با بودجه آن شهرداری در سال  93مبین آن است که این درآمد میتواند به

عنوان یک منبع درآمد مستمر سهم قابل مالحظهای از کسری بودجه شهرداریها را تأمین نماید.
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 -1مقدمه

نیاز به اطالعات دقیق و بهروز قطعات ملکی 1و سایر
اجزاء شهر دریک محدوده شهری انجام ممیزی امالک را
ضروریتر مینماید .مساحی و محاسبه دقیق متراژ بخشهای
عرصه و اعیان یک ملک ،نوع کاربری ،وضعیت بنا ،وضعیت
مالکیت ،تأسیسات زیربنایی و اطالعات واحدهای شغلی
از جمله اطالعاتی هستند که عالوه بر سازماندهی و
توانمندسازی برنامهریزی شهری ،توزیع عادالنه خدمات
شهری و محاسبه عوارض نوسازی را نیز تدقیق و تسهیل
مینمایند .در گذشته و پیش از ظهور و گسترش بانکهای
اطالعاتی رایانهای فرآیند ممیزی به صورت سنتی انجام
میگرفت که طی آن محاسبه و صدور فیشهای عوارض نه
تنها بطئی و با بهرهوری کم انجام میشد بلکه به دلیل کثرت
اطالعات و حجم وسیع پروندهها و به تبع آن احتمال بروز
اشتباهات انسانی و سیستمی ،از دقت کافی نیز برخوردار
نبود.
ضعف ناشي از مديريت اراضي و مسكن در كشور منجر
به طيف وسيعي از آثار منفي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و
فرهنگي در سالهای اخیر شده است .شايد عمدهترين علت
در ضعف مديريت اراضي و مسكن ،فقدان يك سيستم
كاداستر چند منظوره مي باشد که سبب توليد انعكاس هاي
نامطلوب اجتماعي ،فرهنگي و  ...از قبیل تورم وحشتناك و
كاذب در قيمت مسكن ،باال رفتن قيمت اجاره بها در سطح
شهرها ،زمين خواري و عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دولت
ميشود (عیوضی.)3: 1386،
از طرفی دیگر از مهمترین چالشهایی که پیش روی
سیستم سنتی شهرداريها وجود دارد میتوان به این موارد
اشاره نمود :خطاهاي موجود در اسناد و مدارك بایگانی ،عدم
دسترسی به سوابق ملک ،ثبت اطالعات بصورت تکراري
در واحدهاي مختلف ،غیرقابل تفکیک بودن اطالعات با
سایر عوارض فیزیکی در نقشهها و فقدان نقشههایی که
مرز امالك را نشان دهند (طاهری.)2: 1388 ،

پروندههای کاغذی امالک و نگهداری نسخه سخت
نقشههای مرتبط با آن امروزه جای خود را به سامانههای
پویای اطالعات مکانی 3دادهاند .وجود این سامانهها به عنوان
یک ابزار جامع در بخشهای توصیفی و مکانی میتواند در
امر جمعآوری ،ذخیرهسازی ،به روزرسانی ،نمایش و انتشار
کلیه دادههای یک ملک ،مدیران و برنامهریزان شهری را
یاری رساند .در این پژوهش سعی بر آن بوده که نتایج
حاصل از مکانیزه شدن روند ممیزی امالک از مرحله میدانی
تا صدور فیش با بکارگیری سامانه اطالعات جغرافیایی در
شهر نوشآباد از توابع آران و بیدگل مورد بررسی قرار گیرد.
چنانچه بخواهیم به بیان مسئله تحقیق بپردازیم؛ باید
گفت که امروزه موضوع درآمد حاصل از عوارض نوسازی
به عنوان یک موضوع مهم در امر اقتصاد شهری مطرح
است .در دسترس بودن یک پایگاه داده جامع و به روز از
اجزاء و عناصر شهری یک ضرورت در کمی نمودن هرچه
دقیقتر و عادالنهتر عوارض نوسازی شهری است .رسالت
یک سامانه اطالعاتی مکان-محور با هدف ممیزی امالک
این است که ضمن جمعآوری ،پاالیش و رقومی نمودن آمار
و اطالعات موجود در پروندههای واحد شهرسازی ،افزودن
اقالم توصیفی جدید و به روزرسانی اقالم موجود را نیز تا
رسیدن به محاسبه عوارض برای هر ملک به انجام برساند.
در خصوص کارکرد و ثمرات ممیزی امالک میتوان به
این نکته اشاره نمود که :اطالعات مهمترین رکن تصمیمگیری
و اساس برنامهریزی توسعهای است .فقدان اطالعات قابل
اعتماد در تمامی سطوح تصمیمگیری ،سیاستگذاری،
تعیین اهداف و  ...منجر به انحراف از مسیر توسعه پایدار
و منجر به تصمیمگیری ناکارآمد و نادرست خواهد گردید.
مهمترین کارکرد ممیزی امالک جمعآوری ،پردازش ،تجزیه
و تحلیل و به روزرسانی اطالعات است.
در صورتیکه طرح ممیزی امالک و پیادهسازی سامانه
اطالعات مکانی ( )GISبه طور کامل اجرا شود میتواند
به عنوان یک سامانه جامع زیرساختی چنانکه پیشتر نیز

1- Parcel

2- Hard Copy
3- Dynamic GIS
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ذکر شد مدیریت شهری را در محاسبه هرچه عادالنهتر
و دقیقتر یاری رساند .به عبارت دیگر ،برنامهریزی برای
خدماترسانی به شهروندان تنها در سایه در دسترس بودن
اطالعات دقیق امکانپذیر است.
این طرح تنها با مشارکت همه جانبه شهروندان بایستی
اجرایی شود در غیر اینصورت میتواند منجر به متضرر
شدن خود شهروندان گردد چرا که باالجبار آن امالک به
طور علیالرأس ممیزی خواهند گردید .اطالع رسانی به
شهروندان و آگاهی آنان از اهمیت موضوع و تبیین اینکه
تا چه حد این اطالعات در توسعه خدمات و زیرساختها
میتواند مؤثر باشد سبب جلب حداکثری مشارکت آنان
خواهد گردید.
اطالعات بدست آمده از طرح ممیزی تحلیل مناسبی
از نظر نوع ساختمانها ،سازه و قدمت آنها ارايه ميدهد و
میتواند مبنای تصمیم گیری برای احیای بافتهای فرسوده
باشد و از طریق پیوند این اطالعات با نرمافزار  GISميتوان
به تحلیلهای مکان محور از وضعیت مناطق مختلف شهر
دست یافت .از سوی دیگر از دیدگاه گفتمان برنامهریزی
شهری با استفاده از این اطالعات میتوان تحلیل مناسبی از
سرانههای فضای سبز ،فرهنگی ،تفریحی و ورزشی در شهر
بدست آورد .با انجام ممیزی ،ضمن مشخص شدن امالک
خالی و مجهولالمالک ،اطالعات موجود در شهرداری نیز
تکمیل شده و ميتوان از آنها جهت تخصیص عادالنه عوارض
مختلف شهری از جمله نوسازی ،جمعآوری پسماند شهری،
تابلوهای تجاری ،خدمات آتش نشانی و ...استفاده نمود .در
مجموع در خصوص مزایای طرح ممیزی امالک میتوان
به این موارد اشاره نمود :عدم نیاز به رؤیت ملک از تاریخ
ممیزی تا دو سال بعد از آن در صورت خرید و فروش ،ارائه
خدمات شهری بیشتر از قبیل جمعآوری زباله  ،تنظیف و
 ....برحسب امالک موجود ،تخصیص امکانات اتوبوسرانی
و تاکسیرانی ،تخصیص فضای سبز و رسیدگی به امکانات
موجود فضای سبز و پارک بر حسب امالک موجود ،ارائه
خدمات سریع و بهتر در هنگام خرید و فروش امالک ،ارائه

خدمات عمرانی ،خصوص ًا آسفالت کاری ،فضاسازی شهری
و اصالح یا احداث معابر جدید ،تأمین فضاهای فرهنگی
و ایجاد اماکن ورزشی به صورت منطقهای و حوزه ای،
روانسازی ترافیک شهری بر حسب تجمیع امالک در یک
منطقه یا حوزه ،کمک به عمران  ،توسعه  ،آبادانی هرچه
بیشتر و رضایتمندی شهروندان از خدمات درخواستی از
شهرداری ،مکانیزه نمودن سیستم پاسخگویی به شهروندان
در قبال اطالعات درخواستی ،توزیع عادالنه امکانات و
فضاهای شهری در محالت مختلف شهر و برنامهریزی
های آینده شهر با جمع آوری اطالعات از طریق ممیزی
(شهرداری اصفهان.)2: 1387 ،

)(momaiezy.tabriz.ir

این پژوهش میکوشد همزمان با نیل به برخی اهداف
از پیش تعیین شده که ضرورت انجام ممیزی را بیان نموده
است به این سؤال مهم پاسخ دهد که «مجموع عوارض
نوسازی چقدر بوده و چه سهمی از بودجه شهرداریها را
شامل میشود؟»
بنابراین ایجاد یک سامانه جامع و هوشمند با اهداف
عالیه در زمینه مدیریت بهینه اطالعات از یک طرف و
از سوی دیگر افزایش درآمدزایی پایدار شهری میتواند
از مهمترین دغدغهها و چالشهای این پژوهش باشد.
بنابراین فرضیهی پژوهش حاضر به این شکل بیان میشود:
«پیادهسازی یک پایگاه داده  GISاز طریق انجام ممیزی
امالک شهری ضمن افزایش دقت محاسبه آن به صورت
عادالنهتر از روند گذشته میتواند منجر به افزایش بخشی از
درآمد پایدار شهری گردد» .شایان ذکر است مفهوم عدالت
مفهومی پیچیده و نسبی است که ک ّمیسازی و اندازهگیری
آن به صورت همهجانبه بسیار زمانبر و نیازمند انجام
مطالعات جانبی و جدا از هدف این تحقیق میباشد .لیکن
سنجههایی که برای توجیه مفهوم عدالت در این پژوهش
تعریف میگردند به صورت شاخصهای کلی از جمله
جمعیت ،مساحت و میزان عوارض ساالنه بوده و با محاسبه
تناسب میان این معیارها ،مفاهیمی که از واژه «عادالنه» بر
میآید تا حدودی اغنا میشود.
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پیشینه تحقیق حاضر به شرح ذیل میباشد:
تأمين منابع مالى يكى از مهمترين وظايف نهادهاى عمومى
مانند شهرداریهاست .در کالنشهرهای جهان سهم قابل
توجهی از درآمدهای شهرداری را عوارض نوسازی تشکیل
میدهد چنان که این نسبت در سال  2007به 41/5درصد
رسیده است .(UN Human Settlement Program, 2009:22) .در
شهرهای کوچک و متوسط با توجه به جمعیت پایین و
ضعیف بودن تولید ،شهرداریها بدون کمکهای دولتی قادر
به تأمین نیازهای شهروندان نیستند که این امر میتواند منجر
به مهاجرت ساکنین شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر
گردد (شرزهای .)304،306: 1390،امروزه حتی کالنشهرهایی نظیر
وین ،لندن و استانبول نیز سهم بودجهای در حدود  60درصد
از کمکهای دولت دارند). (OECD, 2006:4
هرچند كه منابع مالى شهرداریها به صور مختلف قابل
وصول است اما همه آنها از خصوصيات درآمدهاى پايدار
برخوردار نيستند .پايدارى در درآمدها مستلزم آن است كه
اوالً اين اقالم از يك استمرار نسبى برخوردار باشند و ثاني ًا
دستيابى به اين درآمدها نبايد شرايط كيفى شهر را در
معرض تهديد و تخريب قرار دهد .بنابراين شهرداریها
به عنوان يك نهاد عمومى كه مسئوليت مديريت و اداره
شهرها را بر عهده دارد با استفاده از تجارب كشورهاى
مختلف توسعه يافته بايد سعى در كم كردن اتكاى خود
به درآمدهاى ناپايدار و از طريق افزايش سهم درآمدهاى
پايدار در اقالم درآمدى خود به ارائه كاال و خدمات مورد
نياز شهروندان مبادرت ورزند در غير اين صورت در دراز
مدت با چالش هاى عديدهای در مديريت شهرى مواجه
خواهند بود و فضاى كالبدى دچار تخريب و آسيب فراوانى
خواهد شد .در ارزيابى مالياتها به عنوان يك منبع عمده
درآمدى شهرداریها ،سه هدف عمده انتقال منابع از بخش
خصوصى به بخش عمومى ،توزيع منصفانه هزينهها بين
سطوح مختلف ،و افزايش رشد اقتصادى براى مالياتها
مطرح است (عباسی کشکولی. )20: 1389،
شهرداري به عنوان يك نهاد عمومي كه مسئوليت

مديريت و اداره شهرها را بر عهده دارد در جهت تأمين منابع
مالي خود بايد سعي در كم كردن اتكاي خود به درآمدهاي
ناپايدار نموده و از طريق افزايش سهم درآمدهاي پايدار
در منابع درآمدي خود به ارائه كاالها و خدمات مورد نياز
شهروندان مبادرت ورزد (قنبری.)16: 90،
میتوان نتیجه گرفت با توجه به اینکه عوارض نوسازی
ِ
درآمدی پایدار است و این امر جز
جزء مهمترین بخشهای
در سایه در دسترس بودن اطالعات دقیق امالک میسر نیست
پرداختن به موضوع ممیزی و ایجاد پایگاههای داده شهری
از اهمیت ویژهای برخوردار است .تأکید بر پیادهسازی،
استقرار ،نگهداری و پشتیبانی یک پایگاه داده امالک شهری
که جز در سایه انجام ممیزی امالک صورت نمیپذیرد
مسئله اصلی در این پژوهش میباشد.
تا سال  1392در شهر نوشآباد سامانه مکانیزه جهت
جمعآوری ،ذخیرهسازی و به روز رسانی اطالعات امالک
وجود نداشت و فرآیند صدورفیش عوارض نوسازی
به صورت غیرمکانیزه و با اتکا به اطالعات موجود در
پروندههای واحد شهرسازی صورت میپذیرفت .بنابراین
رایانهای نمودن فرآیند مدیریت اطالعات از جمعآوری
اطالعات تا صدورفیش به عنوان یک مسئله اساسی و
بنیادی در مجموعه شهرداری مطرح گردید .لزوم اجرای
طرح ممیزی امالک در نوشآباد این شهر کوچک را در نیل
به اقتصاد پویا و ایجاد درآمد پایدار شهری یاری میرساند.

 -2روششناسی تحقیق

به طور کلی در این پژوهش با هدف جمعآوری
اطالعات امالک تحت  GISاز بازدیدهای میدانی گرفته تا
صدور مکانیزه فیش عوارض چهار مرحله کلی را میتوان
متصور بود .در مرحله نخست اطالعات موجود که غالب ًا به
صورت پروندههای کاغذی در واحدشهرسازی شهرداریها
نگهداری میشوند جمعآوری ،طبقهبندی و رقومیسازی
میشوند .در مرحله دوم که بخش اعظمی از زمان طرح
را در بر میگیرد فرمهایی متناسب با شهر مربوطه طراحی
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نمودار  : 1نمودار مراحل انجام ممیزی و  GISامالک

گردیده و به صورت بلوک گردشی کار میدانی جمعآوری
اطالعات صورت میپذیرد.
اختصاص کدشناسایی منحصر به فرد در این مرحله از
جمله اقدامات مهمی است که بایستی انجام شود .باید توجه
داشت این شناسه منحصر بفرد تنها رابط میان اطالعات
توصیفی و اطالعات مکانی موجود در نقشهها خواهد بود.
در سومین مرحله اطالعات مساحی شده جمعآوری و به
صورت مستقیم و یا با واسطه سیستمهای ترسیمی نظیر
 CADبه محیط نرمافزار  ArcGISوارد میشوند .به وسیله
ایجاد یک  Topologyدر GISاطالعات از لحاظ خطاهای
ترسیمی پاالیش و اشتباهات انسانی شناسایی ،بایستی
بررسی و مرتفع گردند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه موضوع صدور فیش
عوارض نوسازی میتواند مستقیم ًا از فرمهای ممیزی
استخراج گردد ،نرمافزاری با ماهیت بانک اطالعات توصیفی
نیز جهت انجام مکانیزه صدور فیش تهیه گردید .در نمودار 1
روششناسی تحقیق به طور خالصه نمایش داده شده است.
در محاسبه مبلغ ساالنه عوارض نوسازی برای یک
ملک ،معیارهایی از جمله مساحت عرصه و اعیان ،نوع بافت
شهری ،گروه ساختمانی و تکنولوژی ساخت دخالت دارد.
بنابراین موضوعات فوق در طراحی فرم ممیزی امالک در
اولویت قرار گرفتند.
به عبارتی مدل مفهومی انجام این تحقیق شامل معیارها

و متغیرهای فوقالذکر است .در قالب این مدل که چارچوب
ک ّمی تحقیق را شامل میشود ،فرم ممیزی طراحی گردید که
اطالعات در چارچوب آن برداشت و ثبت گردیدند .این
اطالعات عبارتند از:
ماهیت فیزیکی امالک (زمین بایر ،مشجر ،مزروعی،
باغ ،ساختمان نیمه تمام و تمام شده و …) ،نوع استفاده از
امالك سکونت ،کسب و پیشه ،فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی،
تفریحی ،گردشگري ،پذیرایی ،پزشکی و درمانی ،حمل
و نقل ،اداري و دولتی ،باشگاه ،کانون ،مذهبی ،تاریخی،
سینما ،بانک ،گرمابه ،فروشگاه ،پارکینگ ،انبار ،کارگاه،
کارخانه ،بال استفاده و غیره ،مشخصات ملک (طول ،عرض،
مساحت عرصه و اعیان به تفکیک ،تعداد بر ،تعداد ضلع،
مساحت جبهه و پشت جبهه ،تعداد درختان به تفکیک بن)،
کدگذاري امالك به تفکیک واحد و برداشت شماره بلوك،
شماره شناسنامه ،تعداد آپارتمان ،شماره پالك ثبتی ،ردیف
معبر ،اشتراك آب ،برق ،گاز ،تلفن ،کد پستی و  ،...جدول
مشخصات ساکنین (تعداد خانوار ،تعداد ساکنین ،سن،
جنس و  ،)...مشخصات زمین (جهت ،طول ضلع ،طول بر،
زاویه و  ،)...مشخصات مالک (تعداد مالک ،تاریخ تملک،
نوع مالکیت ،مقدار مالکیت ،وضعیت مالکیت ،مشخصات
مالکین و  ،)...مشخصات ساختمان (نوع کاربري ،شماره
پروانه ساختمانی ،تاریخ صدور ،نوع سازه ،نوع دیوار و
سقف ،تعداد طبقات ،ارتفاع طبقات ،کد نوع ساختمان،
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نقشه  : 1موقعیت جغرافیایی شهر و محالت نوشآباد

نوع نماي ساختمان و کد نما ،تعداد واحد کسب و پیشه
و مساحت کل ،راه پله ،نورگیر ،پیش آمدگی ،بارانگیر،
انبار ،حیاط یا تراس و  ،)....مساحت تأسیسات (حرارت
مرکزي ،تهویه مطبوع ،خنک کننده مرکزي ،آسانسور و
 ،)...مشخصات سازه ،اسکلت ،سقف ،نما ،مغازه (تعداد
دهنه ،مساحت ،)...مشخصات ارزش ساختمان (تعداد
واحدها ،مساحت زمین زیر بنا ،مساحت بنا ،تعداد طبقه،گروه
ساختمانی ،نوع ،ارتفاع و مساحت زیر زمین ،تعداد و
مساحت پارکینگ ،ارتفاع بنا ،ارزش جزء و کل ،مستحدثات
و ارزش آنها ،تسهیالت ،وضعیت خالف و  ،)...مستحدثات
امالك(حجم ومساحت استخر ،مساحت گلخانه ،تعداد چاه
هاي عمیق و نیمه عمیق و ،)...مشخص نمودن امالك تفکیکی
و تجمیعی و کدگذاري آنها بر اساس دستور العمل ممیزي
شهري (محمدرضاطاهری 5: 1388،؛ شهرداری مشهد)11: 1384 ،

 ۱۳90دارای  10904نفر جمعیت ( 5503مرد و  5401زن)
معادل نسبت جنسی  102میباشد .برابر این سرشماری 3266
خانوار در این شهر سکونت دارند (مرکزآمارایران .)1390،نوشآباد
به  12محله تقسیم میشود که تقسیمبندی آن به همراه موقعیت
جغرافیایی شهر در نقشه شماره  1مالحظه میگردد.

 -4تهیه نرم افزار ممیزی امالک

به منظور ورود اطالعات برداشت شده و همچنین
اطالعات موجود که هنوز به صورت رقومی در نیامدهاند
نرمافزاری تحت بانک اطالعات  MS-Accessبوسیله کدهای
برنامهنویسی  Visual Basic 6ایجاد گردید .این نرمافزار
جهت ورود ،پردازش و نهایت ًا صدور فیش استفاده شد.
روشهای محاسباتی معمول برای محاسبه عوارض
نوسازی یک ملک برمبنای سه عامل ارزش عرصه ،ارزش
اعیانی و ارزش معامالتی تأسیسات و تجهیزات اعیانی بیان
میشود (کرمی،احمد و هاشمی،مناف و پورخیز،مجتبی و امیری،شاهین
 -3محدوده مورد مطالعه
شهر نوشآباد در ارتفاع  ۹۰۰متر از سطح دریا و به و مدرس ،طاهره سادات. )132: 1389 ،
محاسبه عوارض نوسازی هر ملک مطابق فرمول ذیل
مختصات جغرافیایی ` ۵۱˚ ۲۶طول و ` ۳۴˚ ۰۵عرض و
در فاصله  ۷کیلومتری از شهر تاریخی کاشان و  ۳کیلومتری از تعریف ،پیشنهاد و مورد تأیید شهرداری نوشآباد قرار گرفت:
شهر آران و بیدگل در استان اصفهان واقع شده است .از
لحاظ اقلیمی این شهر دارای آب و هوای گرم و خشک در
تابستان و سرد و خشن در زمستان است .در تقسیمات کشوری =Aمساحت عرصه * 100
نوشآباد در بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل واقع است=B ،مساحت اعیان * 750
دارای  ۳۱هکتار بافت تاریخی بوده و طبق سرشماری سال )A+B( 0/15 =C
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نگاره  : 1فرم ممیزی امالک و

GIS
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بافت شهری در منطقه انجام طرح به دو گروه جدید و به محیط  GISانجام گرفت .سپس میتوان از قابلیتهای
قدیم ،و گروه ساختمانی شامل سه رده خشتی ،آجری و بتنی فراوان نرمافزار  ArcGISدر تحلیل نتایج علیالخصوص از
تقسیم شد .همچنین برابر دستورالعمل کمیسیون انفورماتیک حیث مکانی استفاده نمود.
بانکها ( ،)1385بایستی تمام قبوض از جمله فیش عوارض
نوسازی شهرداریها دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت  -6یافتههای تحقیق
در مجموع بالغ بر  400هکتار از محدوده قانونی شهر
بارکددار  26رقمی باشد .بنابراین امکان صدور و چاپ آنها
از طریق فرمول نویسی نیز در نرمافزار قرار گرفت .از دیگر نوش آباد شامل دوبخش مرکزی شهر و شهرک انصار مورد
ویژگیهای این نرم افزار میتوان به این موارد اشاره نمود ممیزی قرار گرفت .در این محدوده تعداد  6611ملک قرار
داشت و فرم تهیه شده برای تمامی آنها تکمیل و در پایگاه
(شهرداری نوشآباد:)1392 ،
داده امالک شهر نوشآباد قرار گرفت.
 سهولت ورود اطالعات فرم ممیزی امالکمطابق فرمول درنظرگرفته شده برای محاسبه عوارض
 قابلیت خروجی به نرمافزارهای صفحه گسترده ()MS-Excelامالک برای  6611قطعه ملکی مبلغ  7.549میلیون ریال
 امکان صدور فیش به صورت کلی ،محدودهای و تکی امکان گزارشگیری محدودهای ،کلی و جستجوی شناسه عوارض سال  93و معوقه قبل آن محاسبه شد .در قیاس بابودجه شهرداری نوشآباد در سال  93که  60میلیارد ریال
امالک یا براساس نام
 امکان تنظیم نرمافزار در تغییر ضریب افزایش ساالنه و بوده این مبلغ در صورت وصول میتواند به عنوان یکی ازمنابع درآمد قابل توجه در شهرداری محسوب شود.
ضریب عوارض معوقه
بدهی امالک به تفکیک محالت  12گانه شهر نوشآباد
در جدول شماره  1ارائه شده است .همچنین نمودار تناسب
 -5پیادهسازی سامانه اطالعات مکانی ()GIS
نقشه با مقیاس  1:2000که از سازمان نقشهبرداری تهیه مساحت محله تعداد امالک و مجموع بدهیهای متناظر آن
(نمودار شماره  )2مبین آن است که در یازده محله میان
شده بود به عنوان نقشه پایه استفاده گردید.
پس از عملیات  GIS-Readyروی نقشه پایه ،آمادهسازی تعداد امالک و سهم بدهی از مجموع تناسب وجود دارد به
الیههای مکانی و انتقال اطالعات توصیفی از نرمافزار ممیزی طوری که ضریب همبستگی میان این دو مجموعه داده 0/9

نگاره  :2نمایی از نرم افزار ممیزی امالک
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نگاره  : 3نمونه فیش
عوارض صادر شده از
نرمافزار ممیزی امالک

محاسبه شد .تنها استثناء محله یک بوده که به دلیل تعداد کم
قطعات ملکی و مساحت باال بدلیل باالتر بودن حق عوارض
نوسازی تناسبی میان دو شاخص مذکور دیده نمیشود.

 -7جمعبندی و پیشنهادها

نتایج ممیزی امالک و به تبع آن پیادهسازی  GISدر شهر
نوشآباد نشان داد که درآمد حاصل از صدور فیشهای
نوسازی میتواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار به حساب
بیاید .علیهذا ضروری است این طرح به صورت مستمر اجرا
و در هر مرحله ارزیابی بازخوردها ،بازنگری و اصالحهای
احتمالی صورت پذیرد.

با توجه به ضرورت و نقش حیاتی و تأثیرگذار درآمدهای
پایدار شهری توصیه میشود در شهرداریها – به ویژه در
شهرهای کوچک و متوسط -جهت هر چه عادالنهتر شدن
محاسبه عوارض نوسازی امالک طرح ممیزی چنانکه در
قانون نوسازی شهرها نیز تصریح شده به صورت مداوم
حداکثر هر  5سال یکبار اجرایی شود.
پیشنهاد میشود در محالت قدیمی و فرسوده به ویژه
در مناطق مرکزی شهر سیاستهای تشویقی اعمال و کسری
ناشی از آن در محالت جدید ( 11 ،1و  )12با سیاستهای
توسعه محور جبران گردد .استفاده از پایگاههای داده مکانی و
توصیفی جهت هر چه کارآمدتر شدن جمعآوری اطالعات،
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جدول  : 1بدهی امالک شهر نوشآباد به تفکیک محالت

محله

مساحت
(هکتار)

تعداد
قطعات
ملکی

بدهی
(میلیون ریال)

محله

مساحت
(هکتار)

تعداد
قطعات
ملکی

بدهی
(میلیون
ریال)

1
2
3
4

176
47
33
17

232
934
616
528

714
1109
697
513

7
8
9
10

13
16
9
11

491
533
312
360

439
589
286
367

6

9

340

42

1250

1403

5

11

276

296

11

312
12
مجموع 7.549 :میلیون ریال

31

758

824

نگاره  : 4نمایی از سامانه
اطالعات مکانی امالک شهر
نوش آباد

نمودار  : 2نسبت مساحت ،تعداد
امالک و بدهی در محلههای شهر
نوشآباد
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نقشه  : 3میزان بدهی امالک

و پردازش و تجزیه و تحلیل آن قوی ًا توصیه میگردد.
جهت جلوگیری از اتالف منابع از طرفی و اجتناب
از موازیکاری نهادها در تهیه داده و نقشه از طرف دیگر
گام بعدی در پیادهسازی  ،GISایجاد پایگاه زیرساخت داده
مکانی ( )SDIبه ویژه در شهرهای بزرگ میباشد چنانکه در

چند کالنشهر کشور نیز اقداماتی در این خصوص صورت
گرفته است .با توجه به محدودیت منابع مالی ،سهم درآمد
حاصل از اجرای ممیزی امالک نسبت به بودجه کل در
شهرهای کوچک به مراتب بیشتر از شهرهای متوسط بزرگ
است و از حیث هزینههای اجرایی انجام ممیزی امالک در
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شهرهای کوچک مقرون به صرفهتر است.طرح ممیزی امالک
به دلیل اینکه مشارکت مستقیم مردم در افزایش درآمدهای
شهری و ایجاد تعامل اقتصادی و اجتماعی میان مردم و
مدیریت شهری را در پی دارد به عنوان یک موضوع مهم و
زیرساختی در بحث حکمروایی شهری و مطرح بوده و گامی
مهم در راستای نیل به مشارکت واقعی مردم قلمداد میشود.
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