پایدارسازي درآمد

اصالحات همزمان
براي پایدارسازي درآمدهاي شهرداري ،اصالح هزینهها و درآمدها باید به موازات انجام شود
باید بهطور متوسط ساالنه ،صد میلیون ریال از هر خانوار تهراني اخذ شود؛
تقریبــا ماهانه  ۸۰۰هزار تومان .آیا یک خانوار تهراني قادر به پرداخت این
مبلغ هست؟ طبیعتا جواب منفي است .به عنوان مثال ،جمعآوري زباله
در بعضي مناطق تهران ،بهطور متوســط ســه بار در روز انجام ميشود؛
در مقایســه با برخي کشــورهاي اروپایي که یک بار در هفته یا هر سه روز
یک بار زبالهها جمعآوري ميشــوند .یا مثال شــاغلبودن حدود  ۶۵هزار
نفر در مجموعه شهرداري تهران ،در حالي که کل خدمات این مجموعه
با  ۳۰درصد این نیروها هم قابل ارائه اســت .پس این هزینههاي فعلي،
هزینههاي منطقي و مطابق با اســتانداردهاي جهاني نیستند .در مرحله
اول ما باید در راســتای بازنگري هزینههاي سنگین ،چابکسازي سازماني
و افزایش بهرهوري گام برداریم .این باعث ميشــود تا فشار درآمدي روي
شــهرداري کاهش یابد .این مسئله را گفتم تا شما را متوجه این موضوع
کنم که بــدون پایش هزینهها ،امکان بررســي بهینــه درآمدهاي پایدار
امکانپذیر نیست.
 بر اســاس توضیحاتي که فرمودید ،تحلیل شما از وضعیت فعلي
پایداري درآمدهاي شهرداري چگونه است؟
تــا یــک مقطعــي ،حــدود ســال  ۱۳۶۴و  ،۱۳۶۵بخشــي از درآمد
شهرداريها از ردیف بودجه دولتي تأمین ميشد .از آن تاریخ مقرر شد تا
تغییر رویه صورت بگیرد و در مسائل درآمدي خودکفا شوند .متأسفانه به
دالیلي مانند جســتوجوي سادهترین راه کسب درآمد ،موانعي که بر سر
راه برخي درآمدها مثل عوارض وجود داشــت ،مالحظات سیاسي حاکم
براي جلوگیري از نارضایتي و کســب رأي و امثــال اینها ،درآمد واقعي و
کافي براي شهرداري حاصل نميشــد .مجموعه اینها باعث سوقدادن
شــهرداريها به درآمدهاي ناسالم و مســموم حاصل از ساختوساز و
تراکم شــد .تراکمفروشي را بهحق باید فروش شهر یا فروش قانون تلقي
کــرد؛ چون فضا و عرصه زندگي را براي آینــدگان تنگ ميکند تا امورات

مرتضي الویري ،فعالیت و مبارزه سیاســي علیه رژیم پهلوي،
دو دوره نمایندگي مجلس ،ریاست بر سازمان مناطق آزاد و
تجاري ،شهرداري تهران ،ســفیر ایران در اسپانیا و در نهایت
شوراي پنجم شهر تهران را در کارنامه خود دارد .این پیشینه
پربار از او گزینهاي قدرتمند در تعامالت شــوراي شهر ساخته
اســت .او تا قبل از شروع رسمي شوراي پنجم ،رئیس موقت
آن بود و اکنون مســئولیت کمیسیون برنامه و بودجه شورا را
بر دوش دارد .دخلوخرج شــهر در این کمیســیون بررسي،
تصویب و پایش ميشود .او فروش تراکم براي کسب درآمد
را فروش شــهر و فروش قانون قلمداد ميکند .اولین گام در
اصالح و پایدارســازي درآمد شــهرداري را اصالح هزینهها
ميداند؛ اما تأکید ميکند به موازاتش باید محلهاي ناســالم
درآمدي را به سمت درآمدهاي سالم سوق داد.
 یک اصل مهم در مدیریت شهري ،تحصیل درآمدهاي پایدار است.
انتقاد بزرگي که بهخصوص در سالهای اخیر از شهرداري تهران شده،
تراکمفروشي به عنوان منبع اصلي درآمد بوده که نهتنها پایدار نیست،
بلکه نوعي شهرفروشــي اســت .تحلیل شما چیســت؟ این انتقاد به
مدیریت شهري تهران را قبول دارید؟
قبل از پاســخ به ســؤال شــما باید پرانتــزي باز کنم .مــا نميتوانیم
درآمدهاي شهرداري را مستقل از هزینههاي آن تعریف کنیم .باالخره این
درآمدها با چه هدفي به دســت ميآیند؟ براي پوشش هزینهها .خب آیا
این هزینهها منطقي هستند؟ درحالحاضر براي پوشش هزینههاي تهران
مانند رفتوروب شهري ،نیروي انساني شهرداري ،پروژههاي عمراني و...

۹۸
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻮرا

ﺷﺮق

ﺑﻬﻤﻦ 96

