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تاثیر ممیزی امالک برعمران شهر زابل
علی کریم دوست
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چکیده:
استقرار و بهنگام سازی پایگاه داده امالک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداری ها بوده و در امر پایش
توسعه شهرها یک ابزار کلیدی محسوب میشود .دسترسی به اطالعات دقیق و بهنگام وضعیت امالک یکی از مهم ترین پیش
نیازهای تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه برنامه ریزی شهری است .با پیشرفت فناوری اطالعات در دهه های اخیر سازوکار
سنتی نگهداری اطالعات امالک نیز جای خود را به سامانه های رایانهای اطالعات مکانی داده اند و صدور هرچه عادالنه تر و
دقیق تر عوارض نوسازی امالک جز با پیاده سازی یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده امکان پذیر نیست.در این پژوهش روند و نتایج
ممیزی بالغ بر 0011ملک در شهر زابل در سال 1011مورد بررسی قرار گرفته است .در مرحله میدانی مساحی و تکمیل فرمهای
ممیزی انجام و سپس نرم افزاری با قابلیت های ورود داده،نمایش داده ،تعریف فرمول محاسبه عوارض ،تهیه گزارش و صدور
فیش طراحی گردید .به موازات آن نرم افزار GISنیز پس از داده آمایی و رفع خطاهای ترسیمی نقشه ها پیاد هسازی شد.
تحلیل آماری این پایگاه داده پیرامون شاخص های تعداد ملک ،مساحت و مجموع بدهیها در هر محله حاکی از آن است که وجود
یک همبستگی خطی با ضریب 9/1میان این شاخص ها برقرار است .تهیه نقشه توزیع بدهی در شهر زابل از دیگر نتایج انجام
این طرح بود .به موجب این طرح بالغ بر 0991میلیون ریال فیش عوارض نوسازی برای امالک صادر گردید که در قیاس با بودجه
آن شهرداری در سال1011مبین آن است که این درآمد می تواند به عنوان یک منبع درآمد مستمر سهم قابل مالحظه ای از
کسری بودجه شهرداری ها را تأمین نماید.
کلید واژه ها :ممیزی امالک ،سامانه اطالعات مکانی () GISمدیریت شهری، ،شهر زابل

مقدمه
نیاز به اطالعات دقیق و به روز قطعات ملکی و سایر اجزاء شهر دریک محدوده شهری انجام ممیزی امالک را ضروری تر می
نماید .مساحی و محاسبه دقیق متراژ بخش های 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 برنامه ریزی شهری ،توزیع
عادالنه خدمات شهری و محاسبه عوارض نوسازی را نیز تدقیق و تسهیل می نمایند .در گذشته و پیش از ظهور و گسترش بانک
های اطالعاتی رایانهای فرآیند ممیزی به صورت سنتی انجام میگرفت که طی آن محاسبه و صدور فیش های عوارض نه تنها
بطئی و با بهره وری کم انجام میشد بلکه به دلیل کثرت اطالعات و حجم وسیع پرونده ها و به تبع آن احتمال بروز اشتباهات
انسانی و سیستمی ،از دقت کافی نیز برخوردار نبود.

 1دانشجوی کارشناسی  ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه زابل alikarimdost17@gmail.com ،
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ضعف ناشی از مدیریت اراضی و مسکن در کشور منجر به طیف وسیعی از آثار منفی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در
سالهای اخیر شده است .شاید عمدهترین علت در ضعف مدیریت اراضی و مسکن ،فقدان یک سیستم کاداستر چند منظوره می
باشد که سبب تولید انعکاس های نامطلوب اجتماعی ،فرهنگی و  ...از قبیل تورم وحشتناک وکاذب در قیمت مسکن ،باال رفتن
قیمت اجاره بها در سطح شهرها ،زمین خواری و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت میشود (عیوضی)1031 :0.،
از طرفی دیگر از مهم ترین چالش هایی که پیش روی سیستم سنتی شهرداریها وجود دارد میتوان به این موارد اشاره نمود:
خطاهای موجود در اسناد و مدارک بایگانی ،عدم دسترسی به سوابق ملک ،ثبت اطالعات بصورت تکراری در واحدهای مختلف،
غیرقابل تفکیک بودن اطالعات با سایر عوارض فیزیکی در نقشه ها و فقدان نقشه هایی که مرز امالک را نشان دهند (طاهری. ،
.)1033 :2
-1لزوم انجام ممیزی شهرها ،صرف نظر از الزامات قانونی ،در واقع جامع ترین و اولین قدم در جهـت جمـع آوری اطالعـات
سـطح شهر و تبدیل آن به بانک اطالعاتی توصیفی شهر برای بهره برداری دربرنامه ریزی و اریه ی خدمات عمران شهری است.
-2پیاده سازی یک پایگاه داده GISاز طریق انجام ممیزی امالک شهری ضمن افزایش دقت محاسبه آن به صورت عادالنه تر از
روند گذشته میتواند منجر به افزایش امالک عمرانی پایدار شهری گردد.
پرونده های کاغذی امالک و نگهداری نسخه سخت نقشه های مرتبط با آن امروزه جای خود را به سامانه های پویای اطالعات
مکانی داده اند .وجود این سامانه ها به عنوان یک ابزار جامع در بخش های توصیفی و مکانی میتواند در امر جمع آوری ،ذخیره
سازی ،به روزرسانی ،نمایش و انتشار کلیه داده های یک ملک ،مدیران و برنامه ریزان 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 زابل از توابع سیستان وبلوچستان مورد بررسی قرار گیرد .این پروژه به دنبال تاثیر ممیزی امالک عمرانی شهر
زابل است .پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سواالت اصلی است که؛
-1تاثیر ممیزی امالک بر عمران شهر زابل در چیست؟
-2آیا پیاده سازی یک پایگاه داده GISاز طریق انجام ممیزی باعث تاثیر برعمران شهر زابل می شود؟

پیشینه پژوهش
تأمین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی مانند شهرداری هاست .در کالن شهرهای جهان سهم قابل توجهی از
درآمدهای شهرداری را امالک عمرانی تشکیل می دهد چنان که این نسبت در سال در سال 2112به 5/01درصدرسیده است.
()UN Human Settlement Program, 2009:22
شهرهای کوچک و متوسط با توجه به جمعیت پایین و ضعیف بودن تولید ،شهرداری ها بدون کمکهای دولتی قادر به تأمین
نیازهای شهروندان نیستند که این امر میتواند منجر به مهاجرت ساکنین شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر گردد (شرزهای. ،
.)1091 :010،011
امروزه حتی کالن شهرهایی نظیر وین ،لندن و استانبول نیز سهم بودجه ای در حدود 11درصد از کمک های دولت دارند.
(.)OECD, 2006:4
هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل وصول است اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار
نیستند .پایداری در درآمدها مستلزم آن است که یا اوالً این اقالم از یک استمرار نسبی برخوردار باشند و ثان دستیابی به این
درآمدها نباید شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد .بنابراین شهرداریها به عنوان یک نهاد عمومی که
مسئولیت مدیریت و اداره شهرها را بر عهده دارد با استفاده از تجارب کشورهای مختلف توسعه یافته باید سعی در کم کردن
اتکای خود به درآمدهای ناپایدار و از طریق افزایش سهم درآمدهای پایدار در اقالم درآمدی خود به ارائه کاال و خدمات مورد نیاز

2

فصلنامه علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا  ،دوره  ، 1شماره  ،1زمستان 1011
http://.geo2.ir/

شهروندان مبادرت ورزند در غیر این صورت در دراز مدت با چالش های عدیدهای در مدیریت شهری مواجه خواهند بود و فضای
کالبدی دچار تخریب و آسیب فراوانی خواهد شد .در ارزیابی مالیات ها به عنوان یک منبع عمده درآمدی شهرداری ها ،سه هدف
عمده انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی ،توزیع منصفانه هزینه ها بین سطوح مختلف ،و افزایش رشد اقتصادی برای
مالیات ها مطرح است (عباسی کشکولی.)1039 :21،
شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی که مسئولیت مدیریت و اداره شهرها را بر عهده دارد در جهت تأمین منابع مالی خود باید
سعی در کم کردن اتکای خود به درآمدهای ناپایدار نموده و از طریق افزایش سهم درآمدهای پایدار در منابع درآمدی خود به
ارائه کاالها و خدمات مورد نیاز شهروندان مبادرت ورزد (قنبری.)91 :11،
می توان نتیجه گرفت با توجه به اینکه ممیز امالک عمرانی جزء مهم ترین بخش ِ های درآمدی پایدار است و این امر جز در
سایه در دسترس بودن اطالعات دقیق امالک میسر نیست پرداختن به موضوع ممیزی و ایجاد پایگاه های داده شهری از اهمیت
ویژهای برخوردار است .تأکید بر پیاده سازی ،استقرار ،نگهداری و پشتیبانی یک پایگاه داده امالک شهری که جز در سایه انجام
ممیزی امالک صورت نمی پذیرد مسئله اصلی در این پژوهش می باشد.
تا سال 1011در شهر زابل سامانه مکانیزه جهت جمع آوری ،ذخیره سازی و به روز رسانی اطالعات امالک وجود نداشت و فرآیند
صدورفیش عوارض نوسازی به صورت غیرمکانیزه و با اتکا به اطالعات موجود در پرونده های واحد شهرسازی صورت می پذیرفت.
بنابراین رایانهای نمودن فرآیند مدیریت اطالعات از جمع آوری اطالعات تا صدورفیش به عنوان یک مسئله اساسی و بنیادی در
مجموعه شهرداری مطرح گردید .لزوم اجرای طرح ممیزی امالک در زاهدان این شهر کوچک را در نیل به اقتصاد پویا و ایجاد
درآمد پایدار شهری یاری میرساند.
اکبری نسب و همکاران  .1092،با عنوان نقش ممیزی امالک در کارایی نظام وصول عوارض نوسازی به این نتیجه رسیدندکه
عوارض نوسازی از جمله روش های پایداری تامین مالی در کشورمان محسوب می شود و به دالیل مختلف ،سهم اندکی در
بودجه شهرداری ها داشته است که می تواند ناشی از نارسایی سازوکار نظام وصول از جمله فقدان ممیزی امالک به طور منظم و
ناکافی بودن اطالعات پایه از امالک سطح شهر با کاربری های مختلف می باشد .اطالعات حاصل از ممیزی امالک ،تحلیل
مناسبی از نظر نوع و کاربری سازه ها ارایه می دهد و می تواند مبنای تصمیم گیری برای وصول عوارض نوسازی باشد و از طریق
پیوند این اطالعات با نرم افزار  GISمی توان به تحلیل های مکان محور از وضعیت مناطق مختلف شهر دست یافت .این امر
زمینه ساز برنامه ریز ی شهری موثر در دستیابی به اطالعات سرانه های فضای سبز ،فرهنگی ،ورزشی و تخصیص عادالنه عوارض
مختلف شهری نظیر پسماند شهری تابلوهای تجاری ،خدمات آتش نشانی ،فضاسازی شهری ،اصالح و احداث معابر ،روانسازی
ترافیک و ارایه خدمات مطلوب تر می باشد .در این مقاله ضمن بر رسی مفهوم و فرایند اجرای ممیزی به نقش آن در کارایی
وصول عوارض نوسازی پرداخته می شود.
اسکندری و همکاران  ،1091،با عنوان نقش ممیزی امالک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان بع این
نتیجه رسیدند که مسئولیت های اساسی شهردار ،این است که همواره در تالش برای تهیه طرح ها و برنامه هایی برای افزایش
منابع درآمد شهرداری باشد .رکرود صنعت ساخت و ساز در چند سال اخیر موجب کاهش بخش اعظمی از درآمدهای شهرداری
شده ،که ناشی از عوارض صدور پروانه و جرایم کمیسیون ماده صد است .بنابراین کمبود منابع مالی و ناپایداری آن ،شهرداری ها
را بر آن داشته تا همواره در جستجوی منابع مالی پایدار باشند .که از جمله مهم ترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است.
این عوارض از عادالنه ترین شیوه های کسب مالیات است که در جهت وصول آن ،براساس قانون عمران و نوسازی شهری می
بایست شهرداری ها هر پنج سال اقدام به ممیزی امالک کنند .شهرداری سرایان نیز برای دستیابی به منابع مالی پایدار چندین
بار اقدام به ممیزی امالک محدوده شهر نموده اما در وصول به موقع و کامل عوارض نوسازی ناکام مانده است .در این تحقیق با
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بررسی منابع مالی شهرداری سرایان و پروژه های ممیزی انجام شده و میزان وصول عوارض نوسازی ،تالش شده تا چند راهکار
کاربردی برای وصول عوارض نوسازی به عنوان یک منبع مالی پایدار ارایه گردد.

مبانی نظری
در این بخش ابتدا به معرفی تاثیر ممیزی امالک بر عمران شهر و راهکارهای مختلف برای مقابله با آن پرداخته می شود.
تعاریف اصطالحات ممیزی و نحوه پرکردن فیلد های مربوط به هر ملک در اپلیکیشن:

جهت انجام ممیزی اصطالحات خاصی به کارمی رود که الزم است در ابتدا این واژه ها تعریف گردد:
شهر :پس از تقسیمات استان و شهرستان  ،شهر می باشد هر شهرستان شامل تعدادی شهر است .شهر محدوده ای جغرافیایی
است که حدود آن با توجه به محدوده طرح جامع شهری مشخص شده باشد .در محل شماره شناسایی ملک که در قسمت باالی
همه فرم های ممیزی مشخص شده است از سمت چپ به راست به ترتیب شماره منطقه و سپس شماره محله (ناحیه)میشود.
منطقه :بسته به وسعت ،جمعیت و محدوده خدماتی ،هرشهر به چند منطقه تقسیم میگردد.محدوده مناطق با خیابان یا بزرگ
راه های اصلی و محدوده طرح جامع شهر از یکدیگر مجزا میگردد.
شماره منطقه:به هر منطقه به ترتیب ایجاد ،شماره ای از یک به بعد داده شده است.این شماره یک تا دورقمی در گوشه

سمت چپ باالی اپلیکیشن ممیزی درج میگردد.مثال منطقه 1به صورت1،درج خواهد شد.
محله:هر منطقه حداقل دارای 11و حداکثر 22محله است.محدوده محله بر اساس جمعیت ،تعداد امالک و تراکم ساختمانی آن

مشخص می گردد .جمعیت هر محله حداقل 11111و حداکثر 21111نفر است.
شماره محله(ناحیه):هرناحیه نیز دارای شماره ای است که از 1شروع و حداکثر تا 22خواهد بود .شماره محله یا ناحیه نیز
بعد از شماره منطقه به صورت یک تا دورقمی در اپلیکیشن ممیزی نوشته خواهد شد،مثال محله 1.
بلوک :آخرین محدوده تقسیمات شهری بلوک میباشد.یک بلوک محدوده ای است از امالک که به یکدیگر متصل بوده و از
اطراف به وسیله معابر عمومی و یا عوارض طبیعی مانند رودخانه ،کوه و ......احاطه شده است .به نحوی که اگر از یک نقطه بلوک
حرکت نماییم پس از طی کردن دور بلوک مجددا به همان نقطه شروع باز گردیم
شماره بلوک:هر بلوک دارای یک شماره یک تا سه رقمی است که در هرمرحله از1شروع و به ترتیب تا اخرین بلوک محله ادامه
میابد .این شماره برای هر بلوک در یک محله نمیتواند تکراری باشد و بعد از شماره محله در باالی اپلیکیشن ممیزی نوشته
خواهد شد.
بلوک گردشی :برای شروع ممیزی امالک واقع در هر بلوک بایستی از جنوب غربی بلوک در جهت حرکت عقربه های ساعت
آغاز نمود.
بنابراین باید ابتدا جهت یابی درست در محل انجام گرفته و سپس نقشه با محل تطبیق گردد .برروی نقشه جهت شمال مشخص
شده است ولی در محل تشخیص جهات اربعه از طریق محل طلوع و غروب آفتاب (شرق و غرب) یا پرس و جو کردن جهت قبله
که تقریبا رو به غرب یا جنوب است و یا تطبیق نقشه با وضع موجود عملی است پس از مشخص کردن جهات اربعه اصلی از
اولین ملک واقع در جنوب غربی بلوک کار ممیزی آغاز میگردد.
ملک:هربلوک شامل یک یا چند ملک هست.منظور از ملک زمین ،ساختمان،باغ،آپارتمان ،واحد صنفی و مانند اینها می
باشد.هرملک در یک بلوک حداقل از یک طرف به یک معبر و از طرف های دیگر به امالک مجاور محدود میگردد.عالوه بر آن
هرملک دارای مالک یا مالکین و مدارک مالکیت است.
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شماره ملک:هر ملک در بلوک دارای شماره ملک یک تا سه رقمی است که با حرکت از جنوب غربی بلوک از شماره 1شروع و
تا اخرین ملک بلوک ادامه میابد(.مالک شماره دادن به یک ملک رسیدن به برآن است و برای شماره دادن رسیدن به درب ملک

مالک نیست).
ساختمان:ساختمان به محدوده ای از یک ملک که ساخته شده که بتوان از آن استفاده مسکونی،تجاری ،اداری و مانند اینها را
داشت اطالق میشود .در هرملک به ازاء هر ساختمان مجزا که مساحت باالی 12متر مربع داشته باشد یک برق ساختمان مجزا
اختصاص داده میشود.برای ساختمان های مجزا زیر 12متر مساحت و نوع استفاده آن در فرم اصلی درج میشود.
شماره ساختمان:هر ساختمان در ملک دارای شماره ساختمان یک تا دورقمی است که به ترتیب از 1به ساختمان اصلی و
سپس ساختمان های بعدی اختصاص میابد.به هرساختمان مجزا (به هم نچسبیده) که حداقل 12متر مربع مساحت داشته باشد
و دارای درب ورودی مجزا نیز باشد یک کد اختصاص داده و در اپلیکیشن ممیزی اطالعات ساختمان برای آن تنظیم میگردد.
آپارتمان:اگر ساختمان یک ملک دارای بنا های مجزایی است که دارای مالکیت مستقی بوده یا میتواند در آینده با توجه به
وضعیت ساخت داشته باشد هر بنا به عنوان یک واحد آپارتمانی محسوب میشود .بنابر این هرواحد آپارتمان دارای در بورودی
مجزا و تسهیالت (مانند :سرویس-آشپزخانه و )...و مشترکات (مانند:راه پله-پارکینگ –انباری و ..).میباشد.در صورتی که ملک
دارای صورت سند تفکیکی برای واحد های آپارتمان باشد متراژ واحد های آپارتمان و تعدادآنها و سایر مشخصات در سند ملکی
قید شده است و میتوان آنهارا استخراج و در اپلیکیشن ممیزی قسمت اطالعات آپارتمان درج نمود.
در صورتی که ماهیت ساختمان ،ملک آپارتمانی بوده ولی دارای یک سند مالکیت است و فاقد سند تفکیکی میباشد،واحدهای
آپارتمانی تفکیک نشده منظور میگردد و براساس هماهنگی و درخواست شهرداری قسمت اطالعات آپارتمانی برای ایشان تکمیل
میگردد.
توضیحات مربوط به نحوه ورود و ثبت اطالعات و تکمیل کردن فیلد های اپلیکیشن مربوط به هرملک:
طبق توضیحات داده شده هر شهر به چند منطقه ،هرمنطقه به چند محله ،هرمحله به چند بلوک و هر بلوک به چند ملک تقسیم
شده است .که شهر زاهدان از 5منطقه هر منطقه به 11محله تقسیم بندی شده است .جهت ورود به اپلیکیشن برای هر شخص
ممیز در اپلیکیشن یک کدکاربری و یک رمز عبور مخصوص تعریف شده است.
با استفاده از لینک در نظر گرفته شده میتوان به اپلیکیشن ورود کرد .برای هر فرد تعدادی بلوک تعریفی شده که فقط برای
همان شخص قابل رویت می باشد .هربلوک به چند ملک تقسیم شده که طبق جهات اربعه شماره گذاری شده اند.
بعد از انتخاب ملک مورد نظر روی گزینه برداشت اطاعات و ثبت کلیک میکنیم.

:3-2استفاده از  GISدر ممیزی امالک
با توجه به مطالب عنوان شده در بخش معرفی و جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی و نیل به اهداف طرح ،سیسـتم هـای
مختلفی در شهرهای کشور طراحی و اجرا گردیده است ،که با توجه به تجربیات موجود روش اجرایی ممیزی امـالک در
بسـتر GISبه عنوان روشی موفق توصیه شده است .در این روش کلیه فعالیتها اعم از تهیه نقشه ،بروز رسانی  ،جمع آوری
اطالعات و نگهداری آن ،براساس استانداردهای سیستم اطالعات جغرافیایی و در بستر  GISانجام می گردد و مهم ترین حسن
ایـن امـر این است که اطالعات برای همیشه باارزش و قابل استفاده خواهند بود .زیرا در این روش بروز رسانی یکـی از اقـدامات
اجتنـاب ناپذیر سیستم می باشد و در عین حال بسیار آسان و راحت انجام می گیرد نحوه عملکرد این سیستم بصـورت
فلوچـارت زیـرخواهد بود.
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روش و ابزار گردآوری اطالعات
این تحقیق بنابر هدف کاربردی است و روش انجام آن روش توصیفی-تحلیلی می باشد و شیوه های گردآوری اطالعات شامل
روشهای اسنادی و میدانی (مشاهده)است .می توان نتیجه گرفت با توجه به اینکه امالک عمران جزء مهم ترین بخش ِ های
درآمدی پایدار است و این امر جز در سایه در دسترس بودن اطالعات دقیق امالک میسر نیست .پرداختن به موضوع ممیزی و
ایجاد پایگاه های داده شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است .تأکید بر پیاده سازی ،استقرار ،نگهداری و پشتیبانی یک پایگاه
داده امالک شهری که جز در سایه انجام ممیزی امالک صورت نمی پذیرد مسئله اصلی در این پژوهش می باشد.
تا سال 1011در شهر زابل سامانه مکانیزه جهت جمع آوری ،ذخیره سازی و به روز رسانی اطالعات امالک وجود نداشت و فرآیند
صدورفیش عوارض نوسازی به صورت غیرمکانیزه و با اتکا به اطالعات موجود در پرونده های واحد شهرسازی صورت می پذیرفت.
بنابراین رایانهای نمودن فرآیند مدیریت اطالعات از جمع آوری اطالعات تا صدورفیش به عنوان یک مسئله اساسی و بنیادی در
مجموعه شهرداری مطرح گردید .لزوم اجرای طرح ممیزی امالک در شهر زابل این شهر کوچک را در نیل به اقتصاد پویا و ایجاد
درآمد پایدار شهری یاری می رساند.

قلمرو پژوهش
محدوده مورد مطالعه این پروژه شهرستان زابل است .شهرستان زابل یکی از شهرستانهای استان سیستان وبلوچستان در جنوب
شرقی ایران است.

موقعیت جغرافیایی
موقعیت ،حدود و وسعت شهرستان زابل
استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران قرار دارد .شرق این استان هممرز کشور پاکستان و شمال شرق با افغانستان
هممرز میباشد .منطقه سیستان در منتهیالیه شرقی کشور ایران و در شمالیترین قسمت استان خود یعنی سیستانوبلوچستان
واقعشده است .این منطقه بین  01درجه و  2دقیقه الی  01درجه و  29دقیقه عرض شمالی و  59درجه و  53دقیقه الی 11
درجه و  51دقیقه طول شرقی قرار دارد .شهر زابل  031متر از سطح دریا ارتفاع دارد .وسعت این منطقه حدود 15192
کیلومترمربع میباشد؛ که از شمال غرب با خراسان جنوبی ،از شمال ،شرق و جنوب شرق با کشور افغانستان ،از جنوب با
شهرستان زاهدان و در غرب با شهرستان نهبندان و کویر لوت هم جوار است .فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان حدود 210
کیلومتر است .این شهرستان دارای تعداد  1مرکز شهری و  5بخش و  12دهستان میباشد .این شهر (شهر زابل) جزء شهرهای
دارای فرمانداری ویژه میباشد.
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شکل :1منطقه موردمطالعه
ترسیمکننده :نگارنده1091 ،
که طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال  1091جمعیت این شهر  152021بوده که خود شهر زابل مطابق پیشنهاد طرح
تفصیلی به  5ناحیه و  03محله تقسیمشده است.
در سال  1011هجری شمسی دستور آزادسازی زمینهای خالصه پیرامون شهر توسط رضاخان وجهتسمیه صادر شد و اولین
خیابانهای شهر (خیابانهای فعلی امام و خیابان شهید باقری و بعثت) در سال  1020شکل گرفت .در سالهای  1011و 1005
و  1055وسعت شهر زابل به ترتیب بالغبر  151/19و  010/91و  530/91هکتار و جهات رشد و گسترش شهر اغلب به سمت
شمال و غرب بوده است .وسعت شهر در حال حاضر  2130/52هکتار میرسد (طرح جامع شهر زابل.)1035 ،

تاریخچه شهر زابل
قدمت تمدن و شهرنشینی در منطقه سیستان از قرون و هزارههای قبل از میالد نشئت میگیرد؛ اما قدمت شهر زابل به حدود 2
تا  0قرن پیش میرسد .در زمان قاجاریه جهت ایجاد پایگاهی نظامی و سیاسی برای جوابگویی به نیازهای امنیتی و سیاسی ،در
نزدیکی روستای حسینآباد ،قلعه نصرتآباد بهعنوان مرکز محلی نظارت حکومت مرکزی در این منطقه و مناطق اطراف بنانهاده
شد و پس از پیوستن این دونقطه به هم روستای بزرگی تشکیل شد .شهرستان زابل در قدیم ،زابلستان ،نیمروز ،اریاپولیس و...
خوانده میشد .محلی که امروز زابل نامیده میشود درگذشته زمینهایی با تپههایی از سبزهزارها و رسوبات دریایی بوده که
قسمتی از آن در مسیر رودخانه هیرمند قرار داشته است .باکم شدن آب رودخانه بر وسعت خشکیهای اطراف آن افزوده شد و
بااتصال این منطقه به روستای حسینآباد ،آبادی بزرگی تشکیل گردیده است .بعدها تأسیس پادگان نظامی بر اهمیت آن افزود.
در سال  1010هجری شمسی بر طبق مصوبه هیئتوزیران ،آن آبادی را زابل نامیدند و در سال  1011خورشیدی به مرکز
سیستان تبدیل شد .در سال  1011هجری شمسی دستور آزادسازی زمین¬های خالصه پیرامون شهر توسط رضاخان صادر شد و
اولین خیابانهای شهر (خیابانهای فعلی امام و خیابان شهید باقری و بعثت) در سال  1020شکل گرفت .در سالهای  1011و
 1005و  1055وسعت شهر زابل به ترتیب بالغبر  151/19و  010/91و  530/91هکتار و جهات رشد و گسترش شهر اغلب به
سمت شمال و غرب بوده است .وسعت شهر در حال حاضر  2130/52هکتار میرسد (طرح جامع زابل.)1035 ،
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شکل:2روند رشد و توسعه شهر زابل در طی دوره معاصر

منبع :طرح جامع زابل1035 :

اقلیم منطقه
شهرستان زابل آبوهوای بیابانی گرم و خشک دارد .هرکدام از عوامل اقلیمی ،اعم از درجه حرارت ،بارندگی و رطوبت و یا پوشش
گیاهی طبیعی را ،اگر بهعنوان ،مالک تعیین اقلیم منطقه موردبررسی قرار دهیم ،اقلیم منطقه در قلمرو اقلیم خشک و بیابانی
جای خواهد گرفت .در اینجا عناصر اصلی تعیینکننده ویژگی های اقلیمی منطقه به ترتیب زیر موردبررسی قرارگرفته است
باد منطقهمنطقه سیستان در مسیر فعلوانفعاالت جوی میان کانونهای نسبی پرفشار در شمال شرق کشور و کانونهای نسبی
کمفشار در جنوب شرق کشور قرارگرفته و وزش بادهای آن شدیداً متأثر از این فعلوانفعاالت است .طبق برآوردی که از تعداد
روزهای توأم با طوفان و گردوخاک برای یک دوره دهساله در سطح کشور بهعملآمده ،منطقه سیستان با بیش از  1511روز
باالترین نسبت را در سطح کشور را به خود اختصاص داده است .بیشتر جهات وزش باد هم مربوط به بادهای شمالی و شمال
غربی میباشد که حدود  31درصد کل موارد را به خود اختصاص میدهد .بادهای شمالی تقریباً در تمامی ماههای سال کموبیش
جریان دارند اما در ماههای اردیبهشت تا شهریور از شدت و سرعت بیشتری برخوردارند .بادهای شمال غربی نیز علیرغم آنکه
در تمامی ماههای سال مشاهده میشوند ولی مشخصاً در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور است که هم ازلحاظ موارد وزش و
هم ازلحاظ سرعت و شدت نسبت به ماههای دیگر فزونی چشمگیری مییابند .سرعت وزش بادهای شمالی و شمال غربی در
اغلب موارد سرعت آن به  21الی  91و بعضاً  111تا  121کیلومتر در ساعت نیز میرسد .وزش بادهای شمالی و شمال غربی در
ماههای گرم سال پدیدهای را که در منطقه به بادهای «لوار» نامیده میشود و ما آن را به نام بادهای « 121روزه» میشناسیم به
وجود میآورد (سنچولی.)21 :1092 ،

بارندگی منطقه
بارندگی شهر زابل در سال  1033فروردینماه با  13/2میلیمتر بیشترین بارش و آذرماه با  12میلیمتر بارندگی بیشترین بارش
روزانه را داشته است .کمترین میزان بارندگی ماهانه و روزانه یعنی بارش صفر و بدون بارندگی ،مربوط به ماههای خرداد ،تیر،
مرداد ،شهریور ،مهر و آبان در سال  1033است .ازنظر رطوبت هم ماههای آذر و دی دارای بیشترین میزان رطوبت بودهاند
(سالنامه آماری سیستانوبلوچستان.)59 :1033 ،
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جمعیت و تحوالت آن در شهر زابل
شهر زابل در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1005به  12211نفر و در سال  1005دارای  13311نفر جمعیت بوده که
این جمعیت در سال  1055به  29010نفر رسیده است که  11/9درصد کل جمعیت را در برگرفته است .آمارگیری سال 1015
مرکز آمار ایران ،جمعیت شهرستان زابل را  220111نفر سرشماری کرده است .بعد خانوار این شهرستان طی سال  15برابر 5/0
نفر بوده است ،تراکم جمعیت شهرستان در هر کیلومترمربع  00/3نفر برآورد شده است .در فاصله دو آمارگیری سالهای  1055و
 1015نرخ رشد دهساله شهرستان برابر  0/1درصد بوده است .در سرشماری رسمی کشور در سال  ،1025جمعیت شهرستان زابل
 000511نفر بوده که از این تعداد  113339نفر ساکن در نقاط شهری ( )02/5درصد و  220111نفر ساکن در نقاط روستایی
( 11/1درصد) و  2151نفر ( 1/3درصد) جزو جمعیت غیر ساکن این شهرستان بوده¬اند .در سرشماری رسمی کشور در سال
 ،1035جمعیت شهرستان زابل 000511 ،نفر بوده که از این تعداد  152021نفر ساکن در نقاط شهری برابر با  01/13درصد و
 120590نفر ساکن در نقاط روستایی برابر با  50درصد و جمعیت غیر ساکن  932نفر که برابر با  1/2درصد از کل جمعیت
شهرستان بودهاند( .مرکز آمار ایران.)1091 ،

جدول :1جمعیت و تفکیک جنسیتی شهر زابل
نقاط شهری
زن
32121

مرد

مرد و زن

32991

115111

شکل :3روند رشد جمعیت شهر زابل ()1331-1331

مأخذ :مرکز آمار ایران 1091

کشاورزی
کشاورزی از گذشتههای دور بهواسطه وجود رود هیرمند و نیز دشت رسوبی سیستان عمدهترین فعالیت اقتصادی در پهنه دشت
را تشکیل میداده است .در حال حاضر نیز این بخش ،فعالیت سایر بخشهای اقتصادی را باوجود بیمهریهای طبیعت منطقه
تحتالشعاع خود قرار داده است .باوجوداینکه منطقه سیستان کمتر از  %5درصد مساحت استان را دربرمی گیرد ،ولی حدود %21
از اراضی زیر کشت آبی استان به این منطقه تعلق دارد .علیرغم اهمیت و جایگاه ویژه در منطقه ،نوسانات آبی رود هیرمند کشت
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و کار را تعیین نموده بهواقع سالهای پرآبی افزایش سطح زیر کشت بهبود وضعیت کشاورزان منطقه را در پی داشته و سالهای
کمآبی کاهش سطح زیر کشت و بازدهی اقتصادی این بخش مفروض نیست .در دهه اخیر بهمنظور ایجاد ثبات در این رابطه
نامتعادل و کمک به توسعه فعالیتهای کشاورزی ،سرمایهگذاریهای کالنی در خصوص آبوخاک منطقه و احداث زیرساختهای
آبرسانی به اراضی کشاورزی و شبکه زهکشی صورت پذیرفته که امید میرود ،نتیجه فعالیت ه ای زیر بنایی در طول چندین
سال اخیر به بار نشسته و ثباتی بر وضعیت کشاورزی منطقه حاکم گردد( .پودینه.)10:1090،

تجزیه و تحلیل داده ها

نمودار :1نمودار مراحل انجام ممیزی وGISامالک
به طور کلی در این پژوهش با هدف جمع آوری اطالعات امالک تحت GISاز بازدیدهای میدانی گرفته تاصدور مکانیزه فیش
عوارض چهار مرحله کلی را می توان متصور بود .در مرحله نخست اطالعات موجود که غالبا به صورت
پرونده های کاغذی در واحدشهرسازی شهرداری ها نگهداری می شوند جمع آوری ،طبقه بندی و رقومی سازی می شوند .در
مرحله دوم که بخش اعظمی از زمان طرح را در بر می گیرد فرم هایی متناسب با شهر مربوطه طراحی گردیده و به صورت بلوک
گردشی کار میدانی جمع آوری اطالعات صورت می پذیرد.
اختصاص کدشناسایی منحصر به فرد در این مرحله ازجمله اقدامات مهمی است که بایستی انجام شود .باید توجه داشت این
شناسه منحصر بفرد تنها رابط میان اطالعات توصیفی و اطالعات مکانی موجود در نقشه ها خواهد بود .در سومین مرحله
اطالعات مساحی شده جمع آوری 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 می ً تواند مستقیما از فرم های ممیزی استخراج گردد،
نرمافزاری با ماهیت بانک اطالعات توصیفی نیز جهت انجام مکانیزه صدور فیش تهیه گردید .در نمودار ( )0-1روش شناسی
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 فوق الذکر است .در قالب این مدل که چارچوب کمی
تحقیق را شامل میشود ،فرم ممیزی طراحی گردید که اطالعات در چارچوب آن برداشت و ثبت گردیدند.
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این اطالعات عبارتند از:
ماهیت فیزیکی امالک (زمین بایر ،مشجر ،مزروعی ،باغ ،ساختمان نیمه تمام و تمام شده و … )،نوع استفاده از امالک سکونت،
کسب و پیشه ،فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی،تفریحی ،گردشگری ،پذیرایی ،پزشکی و درمانی ،حمل و نقل ،اداری 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)،کدگذاری امالک به تفکیک واحد و برداشت شماره بلوک ،شماره شناسنامه ،تعداد آپارتمان ،شماره پالک ثبتی ،ردیف معبر،
اشتراک 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 کاربری ،شماره پروانه ساختمانی ،تاریخ صدور ،نوع سازه ،نوع دیوار و
سقف ،تعداد طبقات ،ارتفاع طبقات ،کد نوع ساختمان،نوع نمای 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 مرکزی ،تهویه مطبوع ،خنک کننده
مرکزی ،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 ومساحت
پارکینگ ،ارتفاع بنا ،ارزش جزء و کل ،مستحدثات و ارزش آنها ،تسهیالت ،وضعیت خالف و  ...)،مستحدثات امالک(حجم
ومساحت استخر ،مساحت گلخانه ،تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق و ،)...مشخص نمودن امالک تفکیکی و تجمیعی و
کدگذاری آنها بر اساس دستور العمل ممیزی شهری(محمدرضا طاهری؛.)1033،5

تهیه نرم افزار ممیزی امالک
به منظور ورود اطالعات برداشت شده و همچنین اطالعات موجود که هنوز به صورت رقومی در نیامده اند نرم افزاری تحت بانک
اطالعات  Access-MSبوسیله کدهای برنامه نویسی  Basic Visual 1ایجاد گردید .این نرم افزار جهت ورود ،پردازش و
نهایتا 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 و مدرس،
طاهره سادات) .102 :1039 ،
محاسبه عوارض نوسازی هر ملک مطابق فرمول ذیل تعریف ،پیشنهاد و مورد تأیید شهرداری زاهدان قرار گرفت:
=عوارض
=Aمساحت عرصه * 111
=Bمساحت اعیان * 251
(A+B)1/15=C

A+B+C
* 4ضریب بافت شهری*ضریب گروه ساختمانی
نگاره:1فرم ممیزی امالک وGIS
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نگاره  :1فرم ممیزی امالک و GIS

پیاده سازی سامانه اطالعات مکانی )(GIS
نقشه با مقیاس  2111:1که از سازمان نقشه برداری تهیه شده بود به عنوان نقشه پایه استفاده گردید.
پس از عملیات  Ready-GISروی نقشه پایه ،آماده سازی الیه های مکانی و انتقال اطالعات توصیفی از نرم افزار ممیزی به محیط GIS

انجام گرفت .سپس می توان از قابلیت های فراوان نرم افزار  ArcGISدر تحلیل نتایج علل خصوص از حیث مکانی استفاده نمود.
یافته های تحقیق
در مجموع بالغ بر  211هکتار از محدوده قانونی شهر زابل شامل بخش مرکزی شهر مورد ممیزی قرار گرفت .در این محدوده تعدا0011
ملک قرار داشت و فرم تهیه شده برای تمامی آنها تکمیل و در پایگاه داده امالک شهر زابل قرار گرفت.

مطابق فرمول درنظرگرفته شده برای محاسبه عوارض امالک برای  0011قطعه ملکی مبلغ 0991میلیون ریال عوارض
سال 1011و معوقه قبل آن محاسبه شد .در قیاس با بودجه شهرداری زابل در سال  1011که  01میلیارد ریال بوده این مبلغ
در صورت وصول میتواند به عنوان یکی از منابع درآمد قابل توجه در شهرداری محسوب شود .بدهی امالک به تفکیک محالت
 12گانه شهر زابل در جدول شماره( )0-1ارائه شده است .همچنین نمودار تناسب مساحت محله تعداد امالک و مجموع بدهی
های متناظر آن (نمودار شماره ) 2مبین آن است که در یازده محله میان تعداد امالک و سهم بدهی از مجموع تناسب وجود
دارد به طوری که ضریب همبستگی میان این دو مجموعه داده 1/9محاسبه 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.
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شهرداری زابل

شهرداری زابل

نگاره:0نمونه فیش عوارض صادر شده ازنرم افزار ممیزی امالک
ممیزی در میدان توسعه وساماندهی چقدر تاثیرداشته است:
هر شهرداری دارای ادارات و واحدهای تابع های است و اگر هدف از ممیزی ،برداشت اطالعات اختصاصی مورد نیـاز هـر یـک از
آنها باشد ،ممیزی شهر سالهای زیاد ادامه خواهـد داشـت و سـنگینی اطالعـات برداشـت شـده ایجـاد سیسـتم هـای متعـدد
کامپیوتری را برای به روز نگهداشتن همه ی اطالعات (و حفـظ ارزش آنهـا) نـاگزیر خواهـد سـاخت کـه در عمـل امکـان
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پـذیرنخواهدبود .در صورت انجام ممیزی با اطالعات مختصر نیز ،اطالعات برداشت شده به اندازهای ناقص خواهد بـود کـه
توجیـه هزینـه هـای ممیزی را با اشکال مواجه خواهد نمود .بنابراین با توجه فعالیتهای انجام شده توسـط شـهردار در هـر شـهر
در مـورد تعیـین محدوده اطالعات قابل برداشت ،سطحی از کار توصیه می شود که ضمن جمع آوری اطالعات مورد نیـاز
(اطالعـات پایـه) بـرای مدیریت شهر ،امر ممیزی را از هر دو خطر ذکر شده در فوق مصون داشته و جنبه های علمی برداشـت
اطالعـات و کـارایی آن مورد نظر داشته باشد .پروژه های بزرگ جمع آوری ،آماده سازی و ساماندهی اطالعات مکانی و توصیفی
که مستلزم صرف هزینه های باالیی نیز مـی باشد بدون طراحی یک سیستم کارآمد و موثر با شکست مواجه خواهد شد .از اینـ
رو بایـد مبحـث تحلیـل ،ارزیـابی و طراحـی سیستم های اطالعاتی و مدیریتی در کلیه رشته های مرتبط مورد توجه خاص قرار
گیرد .ممیزی امالک شهرداری ها مصداقی عینی از جمع آوری و آماده سازی اطالعات مکانی و توصیفی با حجم باال خصوصاً در
کالنشهرها و شهرهای بزرگ می باشد.
نکته ی قابل ذکر دیگر در این مورد؛ تعیـین محـدوده و تقسـیم بنـدی اطالعـات شـهری بـین دو بانـک اطالعـاتی توصـیفی
وجغرافیایی است .بنابراین روی این نکته که بانک اطالعات توصیفی(اطالعـات ممیـزی) بایـد محـدود بـه اطالعـاتی باشـد کـه
نمی توان و یا مشکل است که از طریق نقشه ی هوایی آن را دریافت نمود ،خط مشی بین اطالعات جغرافیایی و توصیفی رسـم
می نماید(به طور مثال تعداد طبقات ساختمان ها و یا مالکین و پیشه وران مستقر در یک ملک یا ساختمان نمـ یتوانـد از طریـق
عکس هوایی برداشت شود ،بنابراین ممیزی باید بتواند این گونه اطالعات را برداشت نماید.
درموقع انجام ممیزی شهرداری چه مشکالتی داشته است:
اجرای پروژه ممیزی امالک و آرشیو الکترونیکی و بروز رسانی نقشه وضع موجود در محیط جی آی اس که نهایتا خروجی این
فرایند به تحقق شهرداری الکترونیک و حذف خطای نیروی انسانی در بحث محاسبات و یا هرگونه اشتباه عمدی و سهوی منجر
میگردد .در ابتدا بایستی شهرداری نسبت به داشته های خود در خصوص دیتابیس چه تحت ویندوز و چه تحت سیستم عامل
داس " نقشه های وضع موجود " و محتویات پرونده های موجود در شهرداری اشرافیت کامل داشته و تمامی برنامه ریزی خود را
با توجه به این اطالعات انجام دهد چون بعضا دیده شده است که شهرداری ها نسبت به ارایه اطالعات توصیفی و میدانی امالک
به مشاور کوتاه و عدم تمایل دارند ولیکن مستحضر باشید که اصوال بروز رسانی اطالعات و یکسان سازی اطالعات برداشتی با دیتا
بیس موجود شهرداری بسیار اصولی تر و در تعیین کیفیت پروژه نقش بسیار مهمی را بازی میکند چون استخراج اطالعاتی اعم از
آخرین تاریخ مراجعه ملک جهت محاسبه بدهی "شماره های پالک ثبتی یا پروانه یا پایان کار امالک نام صحیح مالکین و سایر
اطالعات از قبیل کمیسیون ها و اطالعات توصیفی و میدانی که ممیز نتوانسته است در مراجعه به ملک جمع آوری نماید در
سابقه ملک وجود دارد و جهت بهینه کردن و غنی تر شدن و قابل اعتماد تر شدن دیتا بیس بهتر است که دراختیار مشاور
قرارگیرد البته حضور ممیزین برسر ملک ها امری ضروری و غیرقابل صرف نظر کردن میباشد زیرا تمام مقایسه ها با توجه به این
بازدید صورت میگیرد و ممیزین بایستی نهایت دقت در فرایند برداشت اطالعات امالک را براساس فرم های تهیه شده نموده و
نظارت مستمر براین معقوله توسط دستگاه نظارت صورت بگیرد.

میزان درآمد قبل وبعد شهرداری بعد از انجام ممیزی:
وضعیت نامعلوم بسیاری از امالک و مشخص نبودن ارتباط آنها با دستگاه ها مشکالتی را برای مدیران شهری ایجاد کرده که با
اجرای طرح ممیزی امالک ضمن حل بسیاری از این مسائل ،مدیران نیز پس از دریافت اطالعات جامع و کامل تصمیم گیری
های بهتری برای اجرا امور خواهند داشت .تناقضهای موجود در صدور پروانه های ساختمانی را از دیگر مشکالت ناشی از عدم
اطالعات کافی در این زمینه ذکر کرد و گفت :پس از اجرای طرح ممیزی امالک بخش عمده ای از مشکالت و تناقضهای فراروی
صدور پروانه های ساختمانی کاهشخواهد یافت و با توجه به مکانیزه شدن صدور اینگونه پروانه ها؛ ضریب اشتباهات نیز به
حداقل و حتی صفر خواهد رس ید.همه این مشکالت باعث می شد که درآمد شهرداری قبل از اجرای طرح ممیزی بسیار کم می
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باشد اما بعد از اجرای دقیق طرح ممیزی امالک درآمد شهرداری افزایش پیدا می کند .طرح ممیزی امالک شهری در راستای
برنامه ریزی مناسب شهرداری برای کسب درآمد پایدار صورت می پذیرد رداشتن اطالعات از فضاهای تجاری شهر در طرح
ممیزی می تواند در اجرای برنامه ریزی های شهری به عنوان منبع مفیدی مورد استفاده قرار گیرد .ممیزی امالک تجاری که
براساس خود اظهاری شهروندان صورت می پذیرد ،در واقع اطالعات پایه ای است که در شهرداری ها مبنای برنامه ریزی ها قرار

می گیرد.
مشکالت طرح ممیزی امالک:
-1به کار گیری نیروی انسانی زیاد در جمع آوری اطالعات امالک
-2وجود اطالعات امالک بر روی کاغذ و همچنین ترسیم نقشه ها بر روی آن و بهم ریختگی متراژ انجام شده می باشد.
-0عدم حضور مالکان امالک در منطقه مورد نظر برای برداشت اطالعات و به دست آوردن متراژ ملک
-0برای رفع مشکالت به کارگیری روش های نوین مانند برداشت اطالعات و برداشت متراژ به وسیله پهپاد.

ممیزی شهرزابل

نگاره:4نمایی از سامانه اطالعات مکانی امالک شهر زابل

نتیجه
نتایج ممیزی امالک و به تبع آن پیاده سازی  GISدر شهر زابل نشان داد که درآمد حاصل از صدور فیش های نوسازی میتواند
به عنوان یک منبع درآمد پایدار به حساب بیاید .علی هذا ضروری است این طرح به صورت مستمر اجرا و در هر مرحله ارزیابی
بازخوردها ،بازنگری و اصالح های 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 عادالنه تر شدن محاسبه عوارض نوسازی
امالک طرح ممیزی چنانکه در قانون نوسازی شهرها نیز تصریح شده به صورت مداوم حداکثر هر  5سال یکبار اجرایی شود.
لزوم انجام ممیزی شهرها ،صرف نظر از الزامات قانونی ،در واقع جامع ترین و اولین قدم در جهـت جمـع آوری اطالعـات سـطح
شهر و تبدیل آن به بانک اطالعاتی توصیفی شهر برای بهره برداری دربرنامه ریزی و ارائه ی خدمات شهری است .در محالت
قدیمی و فرسوده به ویژه در مناطق مرکزی شهر سیاست های تشویقی اعمال و کسری ناشی از آن در محالت جدید ( 11، 1و
) 12با سیاستهای توسعه محور جبران گردد .استفاده از پایگاه های داده مکانی و توصیفی جهت هر چه کارآمدتر شدن جمع
آوری اطالعات،پردازش و تجزیه و تحلیل آن قویا توصیه میگردد .جهت جلوگیری از اتالف منابع از طرفی و اجتناب از موازی
کاری نهادها در تهیه داده و نقشه از طرف دیگر گام بعدی در پیاده سازی ، GISایجاد پایگاه زیرساخت داده مکانی ) (SDIبه
ویژه در شهرهای بزرگ می باشد چنانکه در چند کالن شهر کشور نیز اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است .با توجه به
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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 هزینه های اجرایی انجام ممیزی امالک در شهرهای کوچک مقرون به صرف هتر
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 حکم روایی شهری و
مطرح بوده و گامی مهم در راستای نیل به مشارکت واقعی مردم قلمداد می شود.

پیشنهادات
-1تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز پایگاه داده ممیزی شهری
-2برداشت اطالعات کلیه معابر و به روز رسانی آنها بر اساس دستورالعمل ممیزی شهری
-0برداشت اطالعات کلیه امالک و به روز رسانی آنها بر اساس دستورالعمل ممیزی
-0برداشت اطالعات واحدهای کسب و پیشه و به روز رسانی آنها بر اساس دستورالعمل ممیزی
-5برداشت اطالعات واحدهای آپارتمان و به روز رسانی آنها بر اساس دستورالعمل ممیزی
 -1به کارگیری روش های نوین مانند برداشت اطالعات و برداشت متراژ به وسیله پهپاد.
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The effect of real estate audit on the development of Zabul city
Review:
Establishing and updating real estate databases is a sustainable infrastructure for
municipal revenue generation and is a key tool in monitoring urban development.
Access to accurate and timely information on the status of property is one of the most
important prerequisites for decision makers and decision makers in the field of urban
planning. With the advancement of information technology in recent decades, the
traditional mechanism of maintaining real estate information has also given way to
spatial information computer systems, and issuing more equitable and accurate
property renovation fees is not possible except by implementing a database-based
system. In this research, the process and results of auditing over 3300 properties in
Zabol city in 1400 have been studied. In the field stage, survey and completion of
audit forms were performed and then software was designed with the capabilities of
data entry, display, definition of toll calculation formula, report preparation and receipt
issuance. At the same time, GIS software was implemented after preparing the data
and fixing the drawing errors of the maps. Statistical analysis of this database on the
indicators of number of properties, area and total debts in each neighborhood
indicates that there is a linear correlation with a coefficient of 0.9 between these
indicators. Preparing a debt distribution map in the city of Zabul was another result of
this project. According to this plan, 4990 million Rials worth of renovation tolls were
issued for real estate, which in comparison with the municipality's budget in 1400,
indicates that this revenue can provide a significant share of the municipal budget
deficit as a source of continuous revenue.
Keyword:
Real Estate Audit, Spatial Information System (GIS) Urban Management, Zabol
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