طراحی مدل قیمتگذاری خدمات شهرداری در حوزههای مختلف

چکیده :
در این این پژوهش شناسایی خدمات شهری قابل قیمتگذاری و در نهایت ارائه مدل قیمتگذاری برای آنها به
روش پژوهش توصیفی و پیمایشی صورت گرفته است.

خالصه :
ازآنجا که تامین منابع مالی الزم همواره یکی از چالشهای عمده شهرداریها بوده است و با عنایت به نقش مهم
شهرداریها در توسعه اقتصادی هر کشور ،بررسی نظام قیمتگذاری و درآمدی شهرداریها و اصالح نقاط
ضعف و تقویت نقاط قوت آنها به منظور ارتقای وضعیت مالی آنها ضروری میباشد .در این راستا ،هدف اصلی
این پژوهش شناسایی خدمات شهری قابل قیمتگذاری و در نهایت ارائه مدل قیمتگذاری برای آنهاست.
روش پژوهش توصیفی و پیمایشی است و قلمرو مکانی آن شهرداری تهران میباشد .ابتدا به روش بررسی
مستندات و مصاحبه با واحدها و شرکتها خدماتی که شهرداری تهران ارائه میکند ،شناسایی شدند و ضمن
طبقهبندی آنها بر اساس ماهیت به کمک مبانی نظری قیمتگذاری نوع خدمات و اینکه قابل قیمتگذاری
هستند یا نه تعیین شد.
در ادامه پژوهش ،خدمات اتوبوسرانی ،مترو ،بزرگراه و تونل و پسماند از طرف کارفرما و بهره بردار( مرکز
مطالعات شهر تهران و اداره کل برنامه و بودجه شهرداری) جهت طراحی مدل انتخاب گردید.
بر این اساس با بررسی دقیق مبانی نظری قیمتگذاری ،مطالعات تطبیقی و وضعیت موجود قیمتگذاری آن
خدمات و مصاحبه با برخی از کارشناسان مطلع برای هر کدام از خدمات مشخص شده به کمک روشهای
قیمتگذاری و اقتصاد سنجی مدل قیمتگذاری مطلوب طراحی و پیشنهاد شد و در نهایت به عنوان نمونه مدل

قیمتگذاری اتوبوسرانی برای خط میدان بهارستان – میدان شوش با توجه به دادههای موجود اجرا شد و در این
خصوص پیشنهاداتی هم ارائه گردید.
شهر  :تهران
محدوده پروژه  :شهر تهران
جمعیت 8640000 :
مجری اصلی  :بخش خصوصی
شروع 1394 :
زمان اجرا 1395 :
پیشینه و اهداف :
شهرداری تهران که در بسیاری از موارد به دلیل محوریت سیاسی  ،اقتصادی و فرهنگی این شهر در کل کشور
خدمات ارائه می دهد و به همین دلیل خطوط هزینه خاص خود را دارد  ،خدماتی را که می تواند توسط این
شهر ارائه دهد  ،شناسایی و ارائه می دهد .این سازمان از اهمیت باالیی برخوردار است و با توجه به وجود این
سازمان و وجود ذینفعان ویژه و در نظر گرفتن حساسیت ها و محدودیت های قانونی و غیرقانونی در مورد
ارزش و قیمت خدمات آن  ،این اهمیت دو چندان می شود ، .بسیاری از زوایا و ابعاد باید در نظر گرفته شوند.
براین اساس اهداف زیر برای این پروژه در نظر گرفته شده است:
 -1روش ها و مدل های قیمت گذاری را در بخش خدمات عمومی بررسی کنید
 .2مطالعه تجارب کشورهای مختلف جهان در بحث قیمت گذاری خدمات
 -3بررسی و شناسایی خدمات ارائه شده توسط شهرداری تهران و طبقه بندی و تعیین خدمات با قیمت مناسب
 -4طراحی مدل و الگوهای قیمت گذاری خدمات شهری برای خدمات مشخص شده.

مراحل اجرا :
 )1برنامه ریزی پروژه
 )2نظریه های مبانی نظری  ،از جمله مطالعات تطبیقی و روشها و مدلهای قیمت گذاری
 )3بررسی وضعیت فعلی خدمات شهری  ،طبقه بندی آنها و تعیین احتمال قیمت گذاری
 )4طراحی مدل های قیمت گذاری خدمات و طراحی خدمات مشخص
نتایج :
• مدل پیشنهادی قیمت گذاری برای اتوبوس
• مدل قیمت گذاری مترو
• قیمت گذاری مدل توصیه شده برای بزرگراه ها و تونل ها
• مدل قیمت گذاری پسماند
آموخته ها :
• استفاده از مدل های علمی  -اقتصادی برای بهینه سازی قیمت گذاری کاالها و خدمات شهری به ویژه حمل و
نقل عمومی برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی.
• قیمت ها یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت شهری است .در واقع  ،قیمت ها منعکس کننده سیاست و اهداف
مدیریت شهری است .هوای پاک  ،ترافیک کمتری  ،زندگی سالم تر شهری  ،همه نیاز به تعیین قیمت بهینه
کاالها و خدمات شهری دارند.
• قیمت گذاری یک نوع کاالها و خدمات شهری کارایی چندانی ندارد .طیف وسیعی از کاالها و خدمات
وابسته به اقتصاد باید با بهینه قیمت گذاری شوند.
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