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در سال 1389 که با تدبیر مقام معظم رهبری به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گرفت، 
با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، به نوعی یکی از اقدامات مهم و سرنوشت ساز کشور رقم 
خورد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی، یکی از دالیل رکود اقتصادی 
کشور و عدم دسترسی به نرخ رشد اقتصادی برنامه های ساالنه کشور، پرداخت یارانه و جلوگیری از 
رقابت در بخش های مختلف است. با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که در حال سپری کردن 
ماه سوم است، افق جدیدی در همه بخش های اقتصادی باز خواهد شد. این افق جدید به  رونق 
در همه ی بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شده است که مباحث مربوط به مدیریت 

شهری اعم از ساخت و ساز و حمل و نقل، از آن تأثیر می پذیرد.
افزایش سهم حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت عالوه بر اثرات اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و زیست محیطی بر شهرهای کشور، نتایج خوبی برای مدیریت مطلوب شهرداری ها بر 
حمل و نقل درون شهری خواهد داشت. از طرف دیگر رونق بخش ساختمان عالوه بر تأثیر در 
اشتغال کشور، موجب افزایش درآمد شهرداری ها خواهد شد و بالتبع آن آبادانی شهرها را به دنبال 
خواهد داشت. البته این اتفاق باید شهرداریها را به تغییر در تکنولوژی و ارتقاء مدیریت نوین سوق 
داده و نسبت به استفاده از فناوری اطالعات در همه بخشها هدایت نماید. این اقدام مبارک عالوه 
بر همه مزایایی که به دنبال خواهد داشت نیازمند تحول در زیر ساختهای فناوری شهری می باشد 
که با مدیریت مناسب شهرداران عزیز کشور و حمایتهای سازمان شهرداری ها تحولي نوین را در 

مدیریت شهری رقم خواهد زد.

حمید رضا ارشاد منش
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به  می کنیم.  مطرح  را  مشارکت  منافع  از  برخورداری  و  نظارت  اجرا، 
در کل  باید  بلکه  کرد؛  توجه  بخش  در یک  فقط  نباید  مشارکت  این 
فرآیند برنامه ریزی شود و مدنظر قرار گیرد. در جمع بندی پرسش اول، 
برنامه ریزی  بحث  سراسر  در  که  دانست  فرآیندي  باید  را  مشارکت 
براساس  را  مشارکت  طیف بندی  می توان  نوعی  به  یا  و  دارد  حضور 

فرآیند برنامه ریزی مطرح کرد.
• اركانی كه در اين مشاركت دخيل و حوزه ها و مجموعه هايی را كه 

در اين مشاركت مؤثرند، كدام بخشها هستند؟
مشاری: ارکان براساس حوزه عمل و اجرا برای مجموعه های اجرایی 
یک  فرمودند،  دکتر  آقای  که  همان  طور  مشارکت  می گیرند.  شکل 
فرآیند کاماًل اجتماعی است. هویت جمعی مردم در این فرآیند شکل 
می گیرد و اجتماع باید به آن کمک کند و نیرو دهد. در شکل کالن 
قضیه نیز، مشارکت یک قانون نانوشته بین مردم و ارکان جامعه است؛ 

ولی همین قانون نانوشته موتور حرکت پویاتر مردم در فرآیند 

كه  اين  و  كنيم  شروع  حوزه  اين  تعاريف  از  ابتدا  است  بهتر   •
بحث مشاركت در برنامه ريزی شهری چه مفهومی دارد و به چه 

شكل معنا پيدا می كند؟
غفاری: وقتی بحث مشارکت مطرح می شود، اولین نکته ای که به 
عمل  یک  و  علم  یک  را  مشارکت  که  است  این  می رسد  ما  ذهن 
نگاه  مشارکت  به  جامعه شناختی  دید  از  که  کسانی  تعریف  کنیم. 
می کنند آن را به عنوان یک کنش هدف دار می بینند زیرا کنش با 
رفتار تفاوت دارد. کنش عملی است که برمبنای یک اندیشه، طرح، 
فکر و ایده شکل می گیرد؛ بنابراین از این طیف ما به مشارکت به 
از  را مجموعه ا ی  این عمل  اساسًا  نگاه می کنیم.  عنوان یک عمل 
پیدا  معنا  این کنش در جمع  تعبیر دیگر  به  و  افراد شکل می دهند 
متمایل  عمل  یک  نوعی  به  را  کنش  این  خاطر  همین  به  می کند. 
فرآیندی  و شکل  عنوان یک عمل  به  مشارکت  از  وقتی  می دانند. 
آن صحبت می کنیم، از نقطه اول تصمیم گیری شروع و در قسمت 

مشاركت مردم،
 راهكار رفع مشكالت مديريت شهري

 ]  مـــیزگـــرد  [
گزارش اصلي
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آگاهانه  مشارکت  فرآیند  در  مردم  است. حضور  اجتماعی  مشارکت 
به  را  الزام  این  سازمان ها  و  نهادها  برای  این  و  است  داوطلبانه  و 
وجود می آورد که در هر سطح و حوزه بستر این مشارکت مردمی را 
فراهم کنند. گاه این مشارکت در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
محلی، بین المللی و... است. این مشارکت بسترسازی در نهادها را 
الزامي می کند و این که در هر بخشی که الزم است تصمیم گیری، 
مشارکت در اجرا، مشارکت در تامین منابع و ... و در هر حوزه حتی 

نظارت هم انجام شود.
کنند  برطرف  را  موانع  رکن ها  این  اگر  من  نظر  به 

جامعه  مدیریتی  و  دولتی  بخش  در  الزم  اراده  تا 
مردم،  داوطلبانه  مشارکت  بخش  در  شود،  ایجاد 
و  پویایی  یک  به  است،  اعتمادسازی  نیازمند  که 

مشارکت معنادار می رسیم.
سجادی نژاد: در پی تکمیل سخنان عزیزان این را 
عرض کنم که از مشارکت به عنوان یکی از مباحث 
اساسی در توسعه و پیشرفت در حوزه های مختلف 
می توان یاد کرد. اگر خانواده را کوچک ترین واحد 
به  بین اعضای خانواده  بدانیم، مشارکت در  جامعه 
داشتن یک خانواده مترقی منجر مي شود. هر چقدر 
این امر گسترش پیدا کند، در عرصه های گوناگون 
شرکت های  در  می کند.  پیدا  مختلف  شکل هایي 
وجود  به  همکاران  بین  را  مشارکت  دنیا  پیشرفته 
می آورند تا در سود و زیان آن شرکت نقش داشته 
باشند. همین امر خروجی کارمندان را بهتر خواهد 
گونه  همین  قطعاً   هم  عمومی  حوزه های  در  کرد. 
است و مردم به عنوان شهروندان در جامعه ذی نفع 

هستند.
فرآیندهای  در  کنند  احساس  افراد  قدر  چه  هر 
امور  اداره  در  طبیعتًا  دارند،  بیش تر  نقشي  جامعه 
یعنی  داشت؛  خواهند  بیش تر  مشارکتي  جامعه  آن 
در  شود.  بیش تر  یا  کم تر  هزینه ها  است  ممکن 
من  نظر  به   )... و  سیاسی  حوزه ها)ورزشی،  تمام 
جامعه  یک  در  همه جانبه  توسعه  شالوده   مشارکت 

در عرصه های مختلف خواهد بود.
و  است  گسترده  بسیار  مشارکت  بحث  که  است  طبیعی  غفاری: 
می توان آن را از زوایا و ابعاد مختلف پیگیری کرد. با توجه به نکاتی 
محسوب  دوره  این  در  توسعه  موتور  مشارکت  شدند،  مطرح  که 
شده  بیش تر  مشارکت  به  توجه  مختلف  عرصه های  در  و  می شود 
بحث های  در  چه  هر عرصه ای،  در  اگر  را  مشارکت  این  اما  است. 
مدیریتی  و برنامه ریزی در شهرها، کالن شهرها و چه در محالت 
بخواهیم در نظر بگیریم، به نوعی نیازمند یک پیشرفت هایی است 
که به نوعی تعیین کننده عمل مشارکتی خواهند بود. تردیدی نیست 
که مشارکت به عنوان یک فعل از کنش گران، عامالن و کارگزاران 

اجتماعی صادر می شود.
باشند،  فعال  بخواهند  اگر  عامالن  این  که  است  این  مهم  نکته 
این توانایی ها عمدتًا اکتسابی  باشند.  باید برخي قابلیت ها را داشته 
آموزش  چگونه  افراد  که  این  با  فردی  قابلیت های  بحث  هستند. 

شخصی  قابلیت  مشارکت  برای  و  کنند  پیدا  ذهنی  آمادگی  ببینند؛ 
داشته باشند ارتباط دارد. یک مسئله دیگر بحث نهادی و ساختاری 
کنیم،  توجه  نوعی  به  مشارکتی  بسترهای  به  بخواهیم  اگر  است. 
بخش  در  که  این  و  کنیم  توجه  هم  عامالن  و  کارگزاران  به  باید 
دیگر نهادها چگونه مشارکت را تعریف می کنند و این مشارکت تا 
چه شعاعی پیش می رود. همچنین این امر ضرورتي دیگر را مطرح 
می کند: وقتی این مشارکت می خواهد صورت گیرد، آیا سازمان یافته 
است؟ این مشارکت باید به نوعی شکل سازمانی داشته باشد و این 
جاست که بحث سازمان های محلی و تشکل های غیردولتی مطرح 

می شود.
• با توجه به تعريف مشاركت و اركانی كه گفته 
شد، اين مشاركت در چه قالبی است؟ در واقع 
و  نكنند  تخطی  شهری  قوانين  از  مردم  اگر 
پرداخت  موقع  به  را  قانونی  عوارض  و  ماليات 

كنند، آيا باز اين مشاركت تحقق مي يابد؟
در  را  مردم  مشارکت  حد  بخواهیم  اگر  مشاری: 
پرداخت قبض خالصه کنیم، این مشارکت نیست. 
سازمان  و  شهروند  طرفینی  مشارکت  همان 
»شهروند  عنوان  به  موضوع  این  است.  مربوطه 

خوب« تعبیر می شود نه مشارکت.
باز  و فضارا  را طراحی  بستر  آن  اگر  در مشارکت 
یعنی  داشت؛  خواهد  مختلف  شکل هایي  کنیم، 
و  تصمیم سازی  در  داوطلبانه  و  آگاهانه  حضور 
نتیجه  در  مردم.  خود  آینده  و  سرنوشت  تعیین 
حوزه هایي  و  کنیم  بازتر  را  بستر  این  ما  چه  هر 
بیش تر  اعتماد  مردم  به  و  باشیم  داشته  متنوع تر 
خواهیم  آنها  از  بهتر  و  بیش تر  حضوري  بدهیم، 

دید.
نسل های  و  مردم  طبیعتًا  که  حوزه هایی  در 
آسیب هایی  و  خطرات  و  خود  سرنوشت  با  بعد 
است.  بیش تر  هم  مشارکت  هستند،  درگیر 
مورد  مسائل  از  زیستی  محیط   بحث های  مثاًل 
توجه اند و تشکل هایشان در ایران و جهان بسیار 
فراوان اند. بحث آسیب های اجتماعی و بحث های هنری هم از این 
دسته هستند. به نظر من این مردم هستند که آگاهانه آنجایی را که 
نمودهایي  فعالیت می کنند و  انتخاب و  باز است  فعالیت  برای  فضا 
خوب هم دارند. اما در بحث هایی که مشکل دارند و نهادها بسترش 
معنا  دیگر  این حضور  و  می خورند  بسته  در  به  نکرده اند،  فراهم  را 
باشد،  داشته  وجود  مسئول  نهاد  و  مردم  بین  ارتباطی  اگر  و  ندارد 
حوزه های  این  که  این است  من  جمع بندی  نیست.  مشارکت  دیگر 
مختلف مشارکت، بسته به تصمیم کارگزاران و بسترسازی آنها و با 

حضور هوشمندانه مردم، تعریف می شوند.
را  اين حوزه ها  و  باشند  داشته  قدر می توانند نقش  مردم چه   •
بايد درباره اين حوزه ها  تعريف كنند و يا فقط مديريت شهری 

كند؟ تصميم گيری 
مشاری: آنجایی که بسترسازی می کنیم، آسیب ها را تا حدی کاهش 
می دهیم و از شهروند فرصت آزمون و خطا را می گیریم. این قابل 
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نظارت و هدایت است. ولی جایی که فضا نیست و شهروند در هر 
موقعیتی نیازي حس نمي کند، دیگر به این کار مشارکت نمی گویند 
و باید در فضاهایي دیگر آن را اجرا کرد؛ مثاًل حرکت های زیرزمینی، 
در حوزه هاي هنر، تئاتر و موسیقی وجود دارد؛ اما این مشارکتی که 
مطلوب ماست و ما فضایی را برای آن در نظر گرفتیم نیست، بلکه 

آسیبی است که در این حوزه به وجود آمده است.
پس  می کردند؛  زندگی  هم  با  مردم  تاریخ  طول  در  سجادی نژاد: 
اهداف  دنبال  به  باهم  می کنند،  فعالیت  هم  با  وقتی  انسان ها  ذاتاً  
مشترک مي روند. انسان ها دوست دارند که با هم مشارکت کنند که 

یک قسمت از این قضیه هم اکتسابی است. با این 
جامعه مدرن و پیشرفته، بسیاري چیزها را انسان ها 
هستند.  آموزش  این  جویای  فطرتًا  ولی  نمی دانند 
فراهم  اینها  برای  باید  چگونه  آموزش  این  حال 
اجتماعی  مناسبات  که  نهادهایی  کمک  به  شود؟ 
هستند  این  دنبال  به  نهادها  این  می شناسند.  را 
که این اهداف را به مردم گره بزنند و می خواهند 
مهم  مردم  برای  نتیجه اش  که  برسند  چیزی  به 
است. در نتیجه اگر به مردم توجه کنیم و آموزش 
را  مشارکتی  و  اجتماعی  بسترهای  طبیعتًا  دهیم 
فراهم کرده ایم. در عرصه های مختلف، مثالً  بحث 
است،  ملموس تر  مردم  برای  که  زیست محیطی 
از  بسیاري  که  بدانند  مردم  اگر  ترافیک  حوزه  در 
است،  فرهنگی  مشکل  ترافیک،  در  ما  مشکالت 
ترافیک  به  مربوط  امور  در  مردم  که  این  یعنی 
کم تر  کار  این  با  و  می کنند  مشارکت  شهرشان 
که  گروهی  باید  را  بستر  این  می شوند.  اذیت 

وظیفه این کار را برعهده دارد فراهم کند.
نگاه  قضیه  این  به  هم  مسلمان  یک  دید  از  اگر 
زیاد  مطلب  اجتماعی  بحث های  در  اسالم  کنیم، 
در  می دهیم  انجام  که  اعمالی  از  بسیاري  دارد. 
واقع اعمال اجتماعی اند که در آن مشارکت داریم. 
و  محرم  ماه  دو  در  است،  ماه   12 که  سال  در 
و  می دهند  انجام  را  خود  فعالیت  هیئت ها  صفر 

داشته  برای خودشان  فرهنگی  کار یک خروجی  این  با  می خواهند 
مبارک  ماه  در  یا  مشارکت  کنند.  فرهنگی  مسائل  این  در  و  باشند 
رمضان افراد با همدیگر یک فعل را دنبال می کنند. در نماز جمعه 
بازگو  باشند و مسائل جامعه در آن جا  همه می خواهند در کنار هم 
دین  در  خصوص  به  مختلف،  ادیان  در  که  بحث های  می شوند. 
با  خصوص  به  اجتماعی  مباحث  است  شده  تاکید  آنها  بر  اسالم، 
محوریت مشارکت اند؛ یعنی مردم حول محور دین قرار می  گیرند و 

با این کار نیازهایشان برطرف می  شوند.
اگر ما به این تعریف درست برسیم، قطعًا در تمام عرصه های زندگی 
تسری دارد. ما به دنبال این هستیم که مردمی با حداقل مشکالت 
با  و  باشند  نداشته  مشکل  اخالقیات  در  که  مردمی  باشیم.  داشته 

خودشان درگیر نباشند. 
بر این اساس ما برای رسیدن به مشارکت نیازمند بررسی سه محور 
 -3 و  اجتماعی  و  رسمی  نهادهای   -2 افراد؛  1- تک تک  هستیم: 
عامل  سه  این  من  نظر  به  انسان ها.  و  نهادها  بین  تعامل  شیوه 

خواهیم  مشارکت  از  درست  معنای  یک  به  شوند  مطرح  اگر خوب 
رسید.

اين سوال مطرح می شود كه  چون بحث آموزش مطرح شد،   •
تاكيد دين بر امور اجتماعی و مشاركت افراد با هم چگونه است؟ 
نيست  حاضر  كه  دينی  تقيدات  با  كسی  كه  می افتد  اتفاقی  چه 
فرمان  پشت  در  كند،  زندگی اش  وارد  را  حق الناس  از  ريالی 

ماشين حق ديگری را به راحتی ضايع می كند؟
سجادی نژاد: متاسفانه بعضی از امور به مردم آموزش داده نشده اند. 
مثالً  اگر کسی بدون اجازه یک نخود را از جایی بردارد، 
این حق الناس است یا اگر فردی ماشینش را دوبله 
پارک کند و باعث شود یک نفر منتظر بماند، این 
امروزین  زبان  با  نتوانسته ایم  ما  است.  حق الناس 

بعضی از مسائل را برای مردم بازگو کنیم.
نظافت  مانند بحث  از حوزه ها  بعضی  در  البته   •
شهری و بحث تخريب وسايل عمومی اين اتفاق 
افتاده است و مردم به اين حوزه ها حساس اند.

آن  جايی  می دهد  نشان  اين  سجادی نژاد: 
مناسبی  خروجی  كرده ايم،  آگاه  را  مردم  كه 
نظر  در  را  مساجد  جايگاه  بايد  ما  داشته ايم. 
بگيريم. برای مثال زمانی كه پيامبر اولين مسجد 
مسائل  كلی  پايگاه  را  آن  كرد،  بنا  مدينه  در  را 
نقش  محله  در  مسجد  كرد.  شهر  به  مربوط 
محوری و تمام امورات مردم را زير نظر داشت 
و اين مشاركت مردمی را نشان مي داد. مثاًل در 
درمانگاه،  كتابخانه،  كه  تهران مسجدی هست 
باشگاه  و  قرض الحسنه  صندوق  علميه،  حوزه  
دارد و وقتی پرس وجو كرديم گفتند اين مسجد 
را هيئت محله تشكيل داده و با خريد يک زمين 
را برای مردم فراهم كرده است.  امكانات  اين 
و  بگيرد  قرار  خودش  بستر  در  مشاركت  وقتی 
به مردم آموزش داده شود، می تواند سرمايه ا ی 
را توليد كند كه امكان توليد آن در جايي ديگر 

نيست.
آموزش،  بحث  ادامه  در  شما،  نظر  از  غفاری،  دكتر  آقای   •
چگونه می توان اين مشاركت را بسترسازی كرد و آن را تداوم 

بخشيد؟
غفاری: وقتی ما مشارکت را به عنوان یک روند در نظر می گیریم، 

آن را در زندگی روزمره تجربه می کنیم. 
باشد. گاهی مشارکت  مشارکت مي تواند شکل هایي مختلف داشته 
صوری است و عمدتًا واقعی نیست. حتی گاهی اجباری هم هست. 
آن  چه که در بحث مشارکت مدنظر ماست، عملی است که از سر 

آگاهی و داوطلبانه باشد و فرد آن را تولید کرده باشد.
عمل مشارکتی عملی است که فرد از روی اراده، آگاهی و داوطلبانه 
انجام دهد و منافعی هم به دنبال داشته باشد. این منافع می توانند 
مادی و معنوی باشند. قبل از آموزش ما به باور نیاز داریم؛ همین 
که مشارکت را باور داشته باشیم و نسبت به جامعه خودمان احساس 
تعلق کنیم. این باور بخشی از هویت ما را تشکیل می دهد. رسیدن 



سال يازدهم/ شماره 102 6

و  دهم  انجام  را  عملی  می خواهم  من  که  است  مهم  باور  این  به 
به آن عمل اعتقاد دارم. اگر این باور وجود داشته باشد، این عمل 
می برد.  زمان  و  دارد  هزینه  دیگر  عمل های  همه  مثل  مشارکتی 
این مهم است که در جامعه، چگونه می  توان در عرصه های دینی 
مشارکت داشت ولی در عرصه های سیاسی و اجتماعی به آن اندازه 
باور  این  است.  مشارکت  کردن  درونی  اساسی  نکته  نبود؟  شریک 
بحث  می توان  وقتی  باشد.  داشته  وجود  مشارکت ها  عمق  در  باید 
آموزش را مطرح کرد که آمادگی الزم در جامعه وجود داشته باشد. 

تسهیل گر  نقش  فقط  باید  هم  مربوطه  نهادهای 
داشته باشند. یعنی اگر سیستمی مثل شهرداری از 
ما دعوت کند که در این امور با ما همکاری کنید، 
این مشارکت واقعی نخواهد بود. در واقع مشارکت 
به  محله  اعضای  که  می افتد  اتفاق  زمانی  واقعی 
صرافت بیفتند و تشخیص بدهند این زمان و نیاز 
را  نهادهای تسهیل گر خدمات  از  و  آمده  به وجود 
وجود  به  که  زمانی  تا  باور  این  کنند.  درخواست 

نیاید مشارکت واقعی محقق نخواهد شد. 
است  اين  شما  صحبت های  از  من  برداشت   •
پررنگ تر  نهادها  نقش  از  را  مردم  نقش  كه 

مي بينيد؟
داشته  نهاد  ده ها  سیستم  یک  اگر  دقیقًا.  غفاری: 
اما  را تشویق کنند  افراد  نهادها  این  دائم  و  باشد 
خود کنش گران حضور نداشته باشند و این اعتماد 
به وجود نیاید، قطعًا آنها پا پیش نخواهند گذاشت. 
به هر حال آن عامل باید حاضر شود و سپس آن 
امکانات و تسهیالت  نهادی  مجموعه سازمانی و 
نهادها  در  می بینیم  وقتی  کند.  فراهم  را  الزم 
مشارکت نیست، اصلش این است که مردم وقت 

مشارکت ندارند. 
ارتباط  اول  گام  مشارکت  بحث  در  سجادی نژاد: 
نشود،  برقرار  ارتباط  تا  و  است  کردن  برقرار 

تلقی  مهم  که  است  اعتماد  ارتباط،  از  بعد  ندارد.  معنی  مشارکت 
ولی  هستیم  عالقه مند  مشارکت  به  ذاتًا  انسان ها  ما  می شود. 
این هدف  به  بتوان  تا  برآورده شوند  باید در آن  انگیزه های درونی 

رسید.
• پس موانع تحقق اين مشاركت در برخی حوزه ها چيست؟ 

سجادی نژاد: در چند بُعدی که مطرح شد موانع خاص خودش را 
دارد. شاید یکی از موانعی که در این حوزه می شود تعریف کرد به 
جامعه وجود  در  است که  مربوط  و رسمی  اجتماعی  نهادهای  خود 
سوق  مشارکت پذیری  سمت  به  را  نهادها  چه  هر  ما  یعنی  دارند؛ 

دهیم، مردم نقشي بیش تر در این مشارکت خواهند داشت.
مشارکت  این  ببریم.  پیش  باید  اجتماعی  ابعاد  در  را  مشارکت  ما 
هم  با  مردم  اگر  یعنی  می شود؛  دیده  حوزه ها  تمام  در  تأثیرگذار 
مشارکت کنند، برای یک هدف خاص طبیعتًا مشارکت می کنند. در 
کشورهای غربی در حوزه محیط  زیست بسیار فعال تر از ما هستند 
که  آموزش هایی  و  برمی گردد  مربوطه  نهادهای  به  بیش تر  این  و 

باید داده شوند.
كه  باشد  اين  مشاركت  اين  تحقق  موانع  گاهي  است  ممكن   •
خاستگاه خرد جمعی مردم و خواسته مردم در حوزه اجتماعی با 

خاستگاه نهادهای حاكميتی متفاوت باشد؟
مشاری: این مسئله برمی گردد به زمینه شکل گیری مشارکت بین 
باالی  سطح  به  کی  مشارکت  این  ببینیم  یعنی  حاکمیت.  و  مردم 
خودش می رسد. از نگاه من وقتی اعتماد بین مردم و سازمان های 
حاکمیتی هست که مردم احساس کنند که مشارکت 
با سازمان مربوطه یا نهاد حاکمیتی سرمایه گذاری 
مقدار  زمان  این  در  است.  هویت شان  بر  مبتنی 
مشارکت باال می رود و موانع کم تر می شوند. مانع 
وظایف  از  مردم  آگاهی  است؛  آگاهی  بحث  دیگر 

حاکمیتی.
ایرانی  هویت  می زنیم،  هویت  از  حرف  وقتی 
دیرینه  سابقه ا ی  که  هویتی  می گوییم؛  را  اسالمی 
بوده  گذر  در  مردم  چشم  جلوی  که  هویتی  دارد؛ 
است، ولی طبیعتًا مردم برای هویت خود و مسایل 

هویتی خود همواره این تقابل را داشته اند.
مواجه  بزرگ  واقعیت  یک  با  شما  وقتی  غفاری: 
اثرگذار  آن  بر  می توانند  متعدد  عواملی  هستید، 
باشند؛ چه آن را تسهیل کنند یا مانع آن شوند. به 
نظر من با توجه به تجاربمان در بحث مشارکت، 
که  کنیم  مطرح  را  سوال  این  می توانیم  حتی 
چگونه ما مشارکت را در برخی حوزه ها داریم و در 
حوزه های دیگر نداریم. در این تردیدی نیست که 
برمی گردد؛  به ساختار  موانع  این  از  اساسًا بخشی 
این که آیا ما به دنبال تمرکز هستیم یا خیر یا چه 

اندازه می خواهیم به افراد قدرت دهیم.
دارد.  قدرت  بحث  با  تنگاتنگ  ارتباطی  مشارکت 
افراد  اندازه  اصال مشارکت قدرت آفرین است. هر 
قدرتی  باشند،  داشته  بیش تر  مشارکتی  جامعه 
بیش تر هم دارند. مشارکت برای فرد و جامعه دارایی تولید می کند. 
سودی  مشارکت  این  از  قطعًا  دارد،  بیش تر  مشارکتی  که  فردی 

بیش تر می برد. 
از طرفی یک اراده سیاسی و اجتماعی باید در باال وجود داشته باشد 
اجتماعی،  مختلف  امور  در  جامعه  افراد  که  باشد  این  خواهان  که 

سیاسی، اقتصادی و ... توانمند بشوند و مشارکت کنند. 
از آن طرف آحاد افراد جامعه هم انسان هایی عاقل و بالغ هستند که 
حساب هزینه ها و عوایدشان را دارند. ما به نوعی در عملی شرکت 
اثرگذاری  این  که  این  برای  ببینیم.  را  آن  اثرگذاری  که  می کنیم 
دیده شود، تردیدی نیست که نهادها و نظام اجتماعی، سیاسی باید 
ایفای  این  که  است  این  است  مهم  که  چیزی  کنند.  نقش  ایفای 
نقش نباید از باال به پایین باشد. آیا می خواهید با مردم کار کنید یا 
بر مردم کار کنید؟ مشارکت زمانی معنی می دهد که با مردم باشد. 
با  بگیرد و  را  آنها مسئله  از خود  نهاد دوشادوش مردم و  یعنی آن 
را در بطن همان  امکاناتش مسئله  و  بودجه  نهاد،  فنی خود  دانش 
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از  و  بگیریم  را  طرح  و  بودجه  بخواهیم  ما  اگر  اما  کند.  حل  افراد 
مشارکت  قطعًا  مردم  بیایند،  مشارکت  برای  که  کنیم  دعوت  مردم 
تصمیمات  در  شریک  نوعی  به  مردم  مشارکت  با  کرد.  نخواهند 

جامعه خواهند بود. 
زندگی  کیفیت  بهبود  دنبال  به  شهری  مدیران  اگر  سجادی نژاد: 
شهروندان هستند، طبیعتًا باید با مردم باشند. برای این که با مردم 
حرکت کنید این فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت را پیدا و 
را دریافت کنند،  این مسئله  اگر مردم خوب  به مردم منتقل کنید؛ 

جمع آوری  هزینه  شهر  در  مثالً   بود.  خواهند  همراه  شما  با  طبیعتًا 
زباله با درصد جمعیت N تومان و در شهر مشابه  با همین جمعیت 
هزینه جمع آوری زباله N+A است. در شهر اول مردم زباله هایشان 
زباله هایشان  دیگر  در شهر  ولی  بیرون می گذارند،  فقط در شب  را 
را روزی دو بار به سطل زباله می اندازند. شاید مردم این شهر آگاه 
نیستند که این کار برای خودشان هزینه ایجاد می کند. منظور من 
شهری  مختلف  عرصه های  در  کنیم  تالش  باید  ما  که  است  این 
احسن  نحو  به  فرصت  این  از  بیندازیم  جا  شهری  مدیران  برای 

استفاده کنند تا به بهترین راه حل برسیم.
تمام  که  شدند  ایجاد  فضاهایی  دنیا  در  خصوصی  شرکت های  در 
پیش  را  فعالیت ها  این  نتوانسته ایم  ما  چرا  کردند.  درگیر  را  مردم 
مردم  که  هستند  غیردولتی  عمومی  نهادهای  شهرداری ها  ببریم؟ 
آنها را باال آورده اند. چرا این فرصت اجتماعی که ایجاد کردیم حال 
درگیر  شوراها  با  شهرداری  اگر  است؟  شده  اجتماعی  معضل  یک 
باشد این دو نهاد نمی توانند با هم کنار بیایند و با این کار با مردم 

همراه نمی شوند.
به گونه ای ديگر می پرسم. در مديريت  را  نكته شما  اين  من   •

واقع  در  و  پيدا می كند  نمود  به چه شكل  اين مشاركت  شهری 
را  نقطه مطلوب مشاركت در مديريت شهری كجاست و مردم 

به چه شكلی می توان مشاركت داد؟
غفاری:  مدیران شهرداری و دیگر مراکز اعضای خود جامعه هستند. 
به نظر من تصوراتی در برخی از مدیران وجود دارد. گاهی مدیران 
تصور می کنند که تمام منابع در دست آنهاست در حالی که این طور 
که  منابعی  دارند،  وجود  که  مشکالتی  و  موانع  به  توجه  با  نیست. 
در اختیار مدیران است، محدودند و دقیقًا به همین دلیل مدیر باید 

مردم و بخش های دیگر را به کمک بطلبد.
 از طرفی به دلیل اتکای کشور به درآمد نفت، این تصور در مردم 
هست که همه منابع در اختیار مدیران است. بنابراین جامعه انتظار 
تصور  این  حالی  که  در  کند،  را حل  تمام مشکالت  مدیر  که  دارد 
همه  اختیار  در  قدرت  که  بیفتد  جا  باید  نوعی  به  است.  نادرست 
و  وارد عرصه شوند  باید  دارند که  توانایی هایی  است، مردم جامعه 
مدیران هم نباید این تصور را داشته باشند که همه کارها را یک تنه 
نگاه  را  مدیریتی  نوشته های  ما  وقتی  خاطر  همین  به  دهند.  انجام 
می کنیم دو الگو را در نظر می گیریم: 1- الگوی حاکمیت شهری و 

2-  الگوی حکومت شهری.
در الگوی اول مدیریت اقتدارگرا وجود دارد و حتی افراد جامعه هم 
در تولید این نوع مدیریت سهیم هستند و انتظار دارند که یک مدیر 
انتظار  این  آنان را برآورده کند. حتی گاهی مدیران  انتظارات  تمام 

را تقویت می کنند.
و  است  شده  گرفته  نظر  در  که  است  دوم  الگوی  این  دنیا  در  اما 
مشارکت هم در این الگو معنا می یابد. در اینجاست که کاستی های 
ما در بحث مشارکت به حجم پایین تعامالت آحاد جامعه و مدیران 
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ما برمی گردد. اگر این تعامالت به صورت بهینه)دوطرفه و متقابل( 
باشند، می توان بروز و ظهور مشارکت را انتظار داشت. 

به  يا شهروند می تواند  فرد  كه  نتيجه می گيرم  پاسخ شما  از   •
اين باور برسد كه شهردار را يا نماينده خودش بداند يا نماينده 

حاكميت.
را  وی  مردم  که  است  کسی  شهردار  دوم  الگوی  در  بله،  غفاری: 
انتخاب کرده اند و این انتخاب به صورت تعاملی بین آنهاست. ولی 
در الگوی اول شهردار می گوید من مدیر شهر هستم و شهر را اداره 
می کنم نه این که می خواهم شهر را با مردم و از طریق مشارکت و 

کمک مردم اداره کنم. 
مردم  موثر  حضور  باعث  که  بخشی  مشاری: 
برمی گردد  ما  ساختار  به  می شود  مشارکت  در 
جهت  از  چه  بخش،  این  در  عیب  شاید  و 
بنیان های  جهت  از  چه  و  سخت افزاری)قانون( 
مدیران  من  نظر  به  باشند.  ما  مدیران  فکری، 
نیستند  حاضر  و  می خواهند  مشارکت  بیش تر  ما 
این  دنبال  به  بیش تر  ما  مدیران  کنند.  مشارکت 
ولی  کنند  ما مشارکت  با  مردم  بگویند  هستند که 
که  می گیرد  شکل  زمانی  بنیاد  این  که  نمی دانند 
در  نیاز  احساس  بردارند.  خودشان  را  اول  قدم 
مدیران پایین است و قدرت مردم و توانمندی های 
دیدن  و  معرفی  با  شاید  نمی شناسند.  هم  را  آنها 
تا  بتوان  حوزه  این  در  موفق  تجربه های  برخی 

حدودی این جریان را تعدیل کرد.
در  مردم  مشاركت  داريد  اعتقاد  شما  يعنی   •

مديريت شهری هيچ حدی ندارد؟ 
نمی توانیم  آن  برای  حدی  هیچ  ما  نه.  مشاری: 
بگذاریم. ما از مدیریت منطقه ای و ناحیه ای حرف 
صحبت  محله محور  مدیریت  از  حاال  و  می زدیم 
به  تهران  بود که شهر  امیدوار  می کنیم. می توان 
فعالیت  و  کار  که سطح  است  رسیده   مرحله  این 
از  مشارکت  قالب  در  مردم  حضور  برای  را  خود 
محله شروع کند. پس این تغییر و تحوالت، بستر 

و قانون می خواهند و طبیعتًا ما باید به دنبال این باشیم که مدیران 
آموزش ببینند و تغییر و تحوالت دنیا را ببینند. 

من فکر می کنم اگر هم در ساختار و هم در بنیان های مدیران این 
فضا را باز و الزاماتش را فراهم کنیم، طبیعتًا به نیاز مشارکت مردم 

می توانیم پاسخ دهیم و مردم هم جایگاهشان را پیدا می کنند. 
• در گذشته های نه چندان دور محالت هويت و اصالتی داشتند. 
فرق  ديگر  محالت  معماری  با  محالت  بعضی  معماری  حتی 
آن  به  هويت  اين  مهاجرت ها  علت  به  حاضر  حال  در  می كرد. 
شكل وجود ندارد. اما چه طور می شود نقش محالت را در اين 
قضيه معلوم كرد و در واقع نقش محالت و مديريت محالت به 

چه شكلی است؟
کیفیت  بهبود  دنبال  به  ما  مردم  هم  و  مدیران  هم  سجادی نژاد:  
زندگی شان هستند. مدیر هم در آن شهر زندگی می کند. ایراد کار 

به  نهادها  در  را  شهروندان  سازوکارهای  ما  است.  دیگر  جایی  در 
را  مشارکتی  سازوکارهای  و  اصالحات  این  ما  اگر  نداریم.  درستی 

داشته باشیم، مقداری از این مشکالت حل می شوند.
در بحث هدفمند کردن یارانه ها، وزارت نیرو از قبل تبلیغ کرد که 
را شروع  کار  این  اقدام  با یک  وقتی دولت  ولی  کنید.  کم مصرف 
کرد، بحث مصرف کنترل شد. اصالح سازوکارها در بحث مدیریت 
شهری بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد. اگر مردم و مدیران 
فرد  منافع  به  عام  منافع  بگوییم  آنها  به  اگر  و  شوند  داده  آموزش 
در  قطعًا  و  می دهیم  افزایش  را  اجتماعی  تعامالت  سطح  ارجح اند، 

حوزه های مختلف مشارکت خواهند کرد.
فرد  با  را  مشارکت  بحث  که  جایی  بهترین  طبیعتًا 
می توان شروع کرد خانواده، بعد مدرسه و بعد محله 
آن  در  می آید،  دنیا  به  محله  در  فرد  یعنی  است. 
بزرگ می شود و در محله ارتباطات شکل می گیرند 
به  می شوند.  برطرف  هم  فرد  مختلف  نیازهای  و 
به  را  بپردازیم و آن  اگر به محله بیش تر  نظر من 
دهیم  هویت  آن  به  و  ببینیم  شهری  واحد  عنوان 
سعی  باشند،  معتقد  محله  هویت  به  هم  مردم  و 
می کنند هنجارهای محله را بپذیرند و در راستای 

آنها گام بردارند.
• اين پيشنهاد، مديريت متمركز شهری را دچار 
يک  منافع  است  ممكن  چون  نمی كند؟  خدشه 
و  باشد  داشته  منافات  هم جوار  محله  با  محله 

ايجاد درگيری كند.
است.  مثبت  کاًل  من  نظر  به  این  سجادی نژاد: 
تقابل.  نه  و  گذاشت  تعامل  را  اسمش  می توان 
مختلف  محله های  بین  که  است  تعامالت   همین 
مدیریت  باید  البته  می شوند.  زندگی  بهبود  باعث 
قانون  به  هم  مردم  و  شود  انجام  هم  درست 
از  گرفتن  سبقت  پی  در  محالت  اگر  بدهند.  تن 
محالت دیگر باشند، به نظر من بسیار بهتر است. 
خانه  شما  محله  که  بگوییم  شهروندان  به  اگر 
شماست، بهتر می توانند عمل کنند. به نظر من در 
این فرآیند از آموزش برای تاثیر عمده بر رفتار شهروندان می توان 

استفاده کرد.
تهديدكننده  و مشاركت های محلی  به مديريت محله ای  توجه   •

مديريت متمركز شهری نيست؟
غفاری: تردیدی نیست که بحث محله هویت آفرین و مهم است و 
به نوعی باید مشخص شود در کجاست. در کالن شهرها، با توجه به 
ماهیتی که دارند، ما با مجموعه از خرده فرهنگ ها مواجه هستیم و 
محله ها عمدتًا معنای فضایی و مکانی دارند و نمی توان از بعد معنای 
فرهنگی آنها را دید. وقتی در محله ها اکثر افراد محله مالک نیستند 
مالک  ساکنان  با  محل  این  در  آنها  اجتماعی  سرمایه  مستأجرند،  و 
این محل متفاوت است. بالطبع این افراد چندان دغدغه مشارکت و 
حل مشکالت محله را ندارند. نکته دیگر این که اگر صرفًا به سراغ 
اجتماعی در حوزه  وفاق  و  انسجام  مباحث  با  برویم،  بحث محله ای 
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شهری چندان سازگار نیست. اما امروز در کالن شهرها بحث اصناف 
مهم تلقی می شود و از این صنف ها)دانشجویان، پزشکان،صنعتگران، 

اساتید و ...( می توان برای هویت دادن به شهر استفاده کرد.
تردید نیست که ما مشارکت را براساس محمل های سنتی و اجتماعی 
بتوانیم  اگر  را  می بریم.  استفاده  بیش ترین  و  می کنیم  بنا  داریم  که 
از  می توانیم  بهتر  کنیم  احیا  سازمان یافته  و  مدرن  شکل  به  را  آنها 
آنها استفاده کنیم. یکی از این محمل ها که می توان از آن استفاده 
که  کرد  کمک  باید  است.  صنفی  گروه های  و  اصناف  همین  کرد، 
را در محالت سازمان دهی کنند. در خود محله ها  این گروه ها خود 
زندگی  کیفیت  ارتقای  و  امنیت  بر  مشارکت  که  این  بر  عالوه  هم 

تاثیر می گذارد، یک زمینه مشارکتی هم برای ایفای 
نقش در مراتب باالتر به وجود می آورد.  

چه  در  شهری  مديران  بزرگ  شهرهای  در   •
محله ای  مديريت  واگذاری  برای  حوزه هايی 

اولويت دارند و اين امكان وجود دارد؟
فرهنگی  حوزه  در  موجود  تجربه های  در  مشاری: 
تهران،  شهرداری  در  اخیر  ماه های  در  اجتماعی 
طرف  از  قابل واگذاری  ماموریت های  و  وظایف 
شده اند)حوزه های  تعریف  محالت  برای  شهرداری 
آموزش،  تفریحي،  و  ورزشي  مذهبي،  سالمت، 
محله  مقیاس  در  که  فعالیتی  هر   .)... و  کتابخانه 
انجام می شود به مدیریت سپرده می شود. هر محله 
هئیت امنای انتخابی دارد که اعضای آن عبارت اند 

از:
اعضای اصلي شورایاري محله)هفت نفر(؛ مسئوالن 
سازمان  نماینده  نفر(؛  تخصصی)دو  کارگروه هاي 
دولتی یا عمومی که در سطح محله خدمات رسانی 
می کند؛ نماینده شهردار تهران به انتخاب شهردار 
ناحیه و نماینده داوطلب دو سازمان مردمي محلي 

داراي مجوز.
و  می شود  نامیده  محله  امنای  هیئت  گروه  این 
نیز  انتخاب می کند که وظایف وی  را  مدیر محله 
مشخص شده اند. کارگروه های تخصصی برای هر 

محله در قالب کارگروه اجتماعی-  آموزشی و توانمندسازی، کارگروه 
سالمت و محیط زیست، کارگروه فرهنگی و هنری، کارگروه مدیریت 
امور  کارگروه  و  فراغت  اوقات  و  ورزش  کارگروه  ایمنی،  و  بحران 
خدماتی و رفاهی تعریف شده اند. در این کارگروه ها افرادی از ساکنان 
به  و  می شوند  عضو  تخصص  و  عالقمندی  تجربه،  براساس  محله 

نوعی برنامه ریزی در این حوزه را در اختیار دارند.
مدیر محله در این حوزه ها اختیارات اجرایي دارد. فضاهاي فرهنگي- 
ورزشي در اختیار مدیر محله قرار مي گیرند و مدیریت و بهره برداري 
با  بهره برداری  با شهرداری ولی  با مدیر محله است)مالکیت  آنها  از 

مدیر محله است(.
مدیر  مابین  سه جانبه  قرارداد  یک  قالب  در  است  موظف  شهرداری 
به مدیر محله  را  اجتماعی و شهرداری منطقه، کارها  محله، معاون 
پیمان کار  قبال  که  کارهایی  کند.  پرداخت  نیز  را  هزینه ها  و  واگذار 

انجام می داد، به مدیر محله تحویل داده شدند و هزینه ها هم کمی 
اختیاراتي که دارد مجري  براساس  یافتند؛ یعني مدیر محله  کاهش 
آن فعالیت ها مي شود وحتي، در راستاي اهداف و وظایف تعریف شده، 
حق واگذاري بعضي از فضاها را به بخش خصوصي برای درآمدزایي 

دارد. 
• اجراي اين طرح در چه مرحله اي است؟

مشاري: تاکنون این طرح در 32 محله آزمایشی اجرا شده و تا خرداد 
سال 90 بناست که در تمام محالت شهر تهران اجرا شود. 

افزايش  باعث  طرح  اين  آيا  شما  نظر  به  سجادي نژاد،  آقاي   •
مشاركت مردم مي  شود؟

سجادي ن ژاد: این کار شروعی خوب است و طبیعتًا 
امور محله شان درگیر و احساس  اداره  را در  مردم 
می کند  زیادتر  محله شان  به  نسبت  را  مردم  تعلق 

ولی طبیعتًا این تنها راه نیست.
دیگر  شهرهای  و  تهران  در  اقدامات  این  کل  در 
کاری مثبت است و کار را باید با مردم شروع کرد 
محله  یا  شهر  مدیر  اگر  کرد.  واگذار  مردم  به  و 
سازوکارهایی  می تواند  کند،  مشورت  نخبه ها  با 
مناسب تر را انتخاب کند که این در حوزه نرم افزاري 
در  مردم  اگر  نیز  سخت افزاري  حوزه  در  است. 
باشند، هم  مدیریت شهر و محله مشارکت داشته 
هزینه ها کاهش مي یابند و هم فرصت هایی جدید 

براي سرمایه گذاري ایجاد مي شوند.
و  هستند  جامعه  هر  اصلی  دارایی  مردم  غفاري: 
به دست  وقتي  فایده  بیش ترین  و  کم ترین هزینه 
این  و  باشیم  داشته  را  مردم  مشارکت  که  مي آید 
بیش تر  ضرورتی  بزرگ  شهرهاي  در  مشارکت 
دارد. باالخره باید کار از جایی شروع شود و چون 
مشارکت یک فرآیند از پایین به باالست، محله ها 
می توانند نقطه کلیدی و شروع باشند. شهرداري با 
فعال  با  و  مشارکت محور  و  اجتماع محور  نگاه  این 
کردن مدیریت محله ها، که به احیای محله ها هم 
کمک مي کند، می تواند بستر و محملی بسیار مناسب برای ورود به 

مشارکت و ارتقای مشارکت در سطح جامعه باشد. 
نیست.  ممکن  اصال  مردم  تعامل  بدون  شهری  مدیریت  مشاري: 
مقیاس  به سمت کوچک کردن  را  ما  فعلی هم  پیچیده  فرآیندهای 
می شود  باعث  شروع  این  مي دهند.  سوق  محله  سطح  در  مدیریت 
نیازها  و  پیدا  آگاهی  این حساسیت،  با  و  کنند  پیدا  مردم حساسیتی 
و اولویت هاي موردنظرشان را مشخص مي کنند و برای اجراي این 
اولویت ها خودشان مشارکت خواهند کرد؛ بنابراین جزیی از این فرآیند 
می شوند و جداشدنی هم نیستند و این باعث ارتقا خواهد شد. با این 
کار، بنیانی قوی و موفق شکل خواهد گرفت و طبیعتًا شاهد خواهیم 
بود که مشارکت مردم در این فرآیند، منشأ اتفاقات مثبت بعدي در 

دیگر حوزه ها خواهد بود. 
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خلق محیط های پايدار هويت مند 
در سايه مشاركت مردمی

مصطفی عباس زادگان 
دکتری طراحی شهری و استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمدرضا خطیبی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده
با پیشرفت علم طراحی شهری، متغیرهای اثرگذار در این رشته بسیار افزایش یافته  و در طول سیر تاریخی این رشته در حال تکامل بوده اند. شهر به 
عنوان یک پدیده پویا و زنده چنان پیچیدگی هایی دارد که بتوان مسائل آن را به کمک یک اراده)اراده یک مدیر یا طراح( حل کرد و مشارکت مردم در 
فرآیند طراحی و تحقق طرح ها اثبات شده است. این رویکرد)مشارکت مردمی( فقط به لحاظ تکنیکی به وجود نیامد، بلکه رویکردهای سیاسی حاکم 
بر جوامع و بسط نظریاتی همچون دموکراسی، جامعه مدنی، عرصه عمومی و ... باعث افزایش تفکر مشارکت مردمی شد. دیگر برنامه ریزی های آمرانه 
و از باال و پایین کلید حل مشکالت نیست. چون طرح های شهری در محل زندگی مردم و عرصه عمومی اجرا می شود، پس این مردم هستند که باید 
تصمیم بگیرند چه محیطی داشته باشند. پس از درک اهمیت مشارکت مردمی در طرح های شهری، تکنیک ها و نحوه به کارگیری مشارکت آنها در 
طرح ها و ایده های طراحی هنری دغدغه اصلی طراحان شد که با در نظر گرفتن این عامل، طراحان شهری می توانند به یک توسعه پایدار در شهر دست 
یابند. این مقاله بر آن است با شناخت نقش و جایگاه طراحان شهری در هویت بخشی به محیط های شهری، از راه جذب مشارکت مردم، بتوان فضاها 
و محیط هایی پایدار و ماندگار خلق کرد. به عبارت دیگر طراحان شهری به کمک عنصر خالقیت در سایه مشارکت مردم به افزایش حس تعلق افراد 

به محیط کمک می کنند و نخستین گام های جهت خلق محیطی ماندگار برداشته می شوند.

انديشه و پژوهش
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مقدمه
ساخت فضاهای عمومی شهری در دورانی است که به نظر می رسد محیط  زیست جهانی در معرض خطر قرار گرفته است. در این دوران که رشد 
بی رویه جمعیت باعث تقلیل منابع طبیعی پایه، تخریب اکولوژیکی، افزایش آلودگی، کاهش ضخامت الیه اوزون و تغییرات آب و هوایی شده است، 
هرگونه برنامه ریزی و طراحی شهری باید به مسئله محیط زیست توجهی ویژه  داشته باشد. طراحان شهری قبل از پرداختن به مسائل زیباشناختی، چه 

به صورت محض و چه به صورت انتزاعی، باید مالحظات زیست محیطی را در نظر بگیرند.
بنا به نظریه اکولوژی محیطی هیچ پدیده ای در جهان پایدار و دائمی نیست و همه چیز در دنیا یک آغاز و یک پایان دارد و این امر شامل فرهنگ های 
کهن، امپراطوری های بزرگ و شهرها نیز می شود. مفهوم توسعه پایدار هم در قید و بند همین تحوالت است. با توجه به این مفاهیم، نمی توان رسیدن 

به یک شکل پایدار شهری را تصور کرد بلکه فقط می توان درجه ای از پایداری را به دست آورد.

توسعه پايدار

آغاز  برای  مناسب  نقطه ای  پایدار، که  توسعه  از  عامه پسند  تعریف  یک 
بحث در این زمینه هم به حساب می آید، تعریف بروند تلند رپورت است: 
برآورده  فعلی  نسل  نیازهای  آن  در  که  است  توسعه ای  پایدار  »توسعه 
می  شوند، به گونه ای که به توانایی های نسل های آینده نیز برای تامین 

نیازهایشان آسیبی وارد نشود.«)هیئت جهانی محیط و توسعه، 1987(.
آینده.  نسل های  و  نیازها  توسعه،  دارد:  کلیدی  مفهوم  سه  تعریف  این 
رشد  گرفت.  اشتباه  رشد  با  را  توسعه  نباید  بلورز)1993(  نظر  طبق  بر 
ماهیتی است کمی و بیش تر درباره مسائل کالبدی، مادی یا اقتصادی 
در جامعه مطرح می شود ولی توسعه ماهیتی هم کمی و هم کیفی است 
و با جنبه های کیفی فضا، پیشرفت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

مرتبط است)مفیدی، 1385(.
موضوع دیگر یعنی »نیازها« با شیوه های گوناگون تقسیم منابع مرتبط 
است: »برآورده کننده نیازهای ابتدایی همگان و ایجاد این فرصت برای 
آنها که آرزوها و خواسته های خود را برای داشتن زندگی بهتر جامه عمل 

بپوشانند«)هیئت جهانی محیط و توسعه، 1987(.
نظریه سوم »نسل های آینده« است. این نظریه به تساوی درون نسلی 
می اندیشد: »همه دارای این وظیفه اخالقی هستند که از زمین و منابع 
آن به خوبی مراقبت کنند و آن را در شرایطی مناسب به نسل بعدی 

تحویل دهند«)وزارت محیط  زیست، 1990(.
به نظر می رسد که برنامه های پست مدرنی »متخصصان جدید شهری« 
با بخش اعظم تئوری توسعه پایدار، به خصوص با تئوری های ناهماهنگ 
با توسعه پایدار، هماهنگ باشند. دل مشغولی کنونی بسیاری از طراحان 
کیفیت شهرنشینی،  از: سرزندگی، هویت شهری،  است  عبارت  شهری 
شهر فشرده و اشکال شهری در مقیاسی انسانی، به طوری که در تمام 
آنهااز منابع غیرقابل تجدید استفاده نشود و حفظ و مالحظه محیط  زیست 
طبیعی در دستور کار آنها قرار داشته باشد. هر چند یک توافق کلی درباره 
اصل توسعه پایدار در میان متخصصان این حوزه وجود دارد، ممکن است 

هر یک تاکیداتی متفاوت داشته باشند)کارمونا و دیگران، 2003(.
گروهی اعتقاد دارند که الهام بخش جنبش مدرن زیست محیطی کتاب 
چاپ   1962 سال  در  که  بوده  کارسون  ریچل  نوشته  خاموش«  »بهار 
شده است )دوسون، 1991(. اما احتمااًل مکتب طرفداران محیط  زیست باید 

ریشه هایی عمیق تر داشته باشد.
بیان می کند:  این گونه  را  پایدار  الکین)b1991( چهار مشخصه توسعه 
شاخصه  مشارکت گرایی.  و  اجتماعی  عدالت  محیط گرایی،  آینده نگری، 
آینده نگری بدین مفهوم است که یک مسئولیت بر عهده افراد گذارده 
شود که با حفظ زمین و منابع آن نسل های آینده بتوانند نیازهایشان را 
تامین کنند و از منابع طبیعی و پشتوانه های علمی و فرهنگی بهره گیرند. 
شاخصه محیط گرایی، مسئولیتی است برای حمایت و مدیریت موثر منابع 

محیطی و زیستی. شاخصه عدالت اجتماعی نیز مسئولیتی است برای در 
دسترس قرار دادن منابع در مقیاس محلی و جهانی براساس عدالت و 

ایجاد فرصت برای همه.
در کنار درک عوامل بیولوژیک و طبیعی و تاثیر آنها بر خاطره و ذهن 
افراد در شناسایی محیط ها، از دیدگاه زیست محیطی نیز برقراری ارتباط 
مناسب با محیط پیرامون و احترام و اهمیت دادن به طبیعت از نشانه ها 
و مشخصات شهرسازی سالم و پایدار است. از این دیدگاه شهر و عناصر 
آن جزیی از چرخه محیط طبیعی هستند و باید به نوعی آنها را کنترل و 
طراحی کرد که در هم زیستی سازگار با محیط  زیست ادامه حیات دهند، 
یا طراحی  پایدار  زمینه عنوان طراحی شهر  این  با آن. در  تقابل  نه در 
اکولوژیکی مطرح می شود که به مفهوم نوعی طراحی است که با ادغام 
فعالیت های زنده آثار تخریب زیست محیطی را به حداقل برساند. طراحی 
اکولوژیکی یک رشته از طراحی جامع و از نظر اکولوژیکی مسئوالنه است 
که از اکولوژی را پیش روی قرار می دهد و روش های به حداقل رساندن 
استفاده از انرژی و مواد، کاهش سوخت، حفظ زیست گاه ها، ارتقای حس 

اجتماعی و سالمت و زیبایی و هویت را در نظر می گیرد)بحرینی، 1380(.
به ساکنان خود یک  که می تواند  پایدار  است  اکولوژیکی شهری  شهر 
آن  بر  که  را  اکولوژیکی  پایگاه  که  این  بدون  بدهد،  معنی دار  زندگی 
اتکا دارد تخریب کند و از اهداف این شهر احیای  سیستم های طبیعی 
است که به نوعی با هویت طبیعی مناطق مرتبط است و آن را تقویت 

می  کند)طاهری، 1381(.
توسعه  اصلی  قانون  دو  از  است  حمایتی  واقع  در  الکین  آخر  قانون  دو 
و  درون  تساوی  درباره  او  نویسندگان  از  دیگر  بسیاری  پایدار. همچون 
میان نسلی بحث کرده است. الکین قانونی دیگر را هم اضافه کرده که 
»مشارکت« نامیده می شود. او می گوید: »... بارها مشکالت مربوط به 
توسعه اقتصادی بدون مشارکت سیاسی را به چشم دیده ایم. تصمیمات 
مربوط به توسعه تنها در صورتی موفق اند که در تصمیم گیری ها و در 
داشته  نظر  در  را  افراد  نقش  تصمیمات  آن  اجرای  عملی  فرآیندهای 
باشیم.« هم اکنون مشارکت تبدیل به ویژگی مشترک تمام روش های 

توسعه شده است)سهرابی مالیوسف، 1387(.

مقوله مشارکت

با مهم شدن  میانی، هم زمان  از سده های  از گذر  در عصر حاضر پس 
قالب  در  اجتماع  و  سیاست  در عرصه  مشارکت  جامعه،  در  مردم  نقش 
اعطای حق رای مساوی به همه شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی 
اصلی پذیرفته شده در تمام کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه است. اما مدت ها طول کشید تا مفهوم مشارکت از حوزه 
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سیاست و فرهنگ خود را به حوزه برنامه ریزی و طراحی رساند. مشارکت 
شهروندان در امور مربوط به شهر و شهرسازی ابتدا در اواخر دهه 1950 
و اوایل دهه 1960 در آمریکا شکل گرفت. در این دوره، قوانینی متعدد 
فرآیندهای  ماهیت  که  شدند  تصویب  شهروندان  مشارکت  بر  مبتنی 
تصمیم گیری شهری را تغییر دادند. مفهوم مشارکت در نیمه دهه 1960 
در انگلستان مطرح شد و پس از آن کشورهای دموکواتیک دیگر از آن 

استقبال کردند.

تعريف مشارکت مردمی

مشارکت مردمی رفتارهای جمعی آگاهانه و داوطلبانه است که به قصد 
از حیث  یا جمعی صورت می گیرد. واژه مشارکت   کسب منافع فردی 
لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص است. در مجموع 
دانست.  تاثیرپذیری(  و  درگیری)فعالیت  را  آن  اصلی  جوهره  می توان 
مشارکت را بعضی صاحب نظران این گونه هم تعریف کرده اند: مشارکت 
درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان 
را بر می انگیزاند تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری 
کنند و در مسئولیت کار شریک شوند. در این تعریف سه جزء مهم وجود 
از مشارکت  دیگر  تعبیری  و مسئولیت.  دادن  یاری  درگیر شدن،  دارند: 
اجرای  در  مردم  مشارکت  است.  اجتماع  در  مردم  قدرت  همانا  مردمی 
طرح های شهری از ویژگی های شهرسازی انسانگراست و هدف از آن 
بین گروه های مختلف مردم، مسئولیت، سیاست گذاران و  منافع  تأمین 
افراد ذی نفع و ذی نفوذ و در نهایت دستیابی به یک محیط پایدار شهری 

است)علوی تبار، 1379(.
هدف اصلی مشارکت مردمی کمک به تصمیم سازی است. اگر مقامات 
به  است  ممکن  کنند،  غفلت  مردمی  مشارکت  از  اجتماعی  بلندپایه 

.)Enyedi ،2004(جنبش ها و عکس العمل های اعتراضی منجر  شود

اهمیت مشارکت مردمی در طراحی شهری و مسکن

چالش برانگیز  بسیار  شهری  طرح های  در  مردم  مشارکت  بحث  امروزه 
باید  ابتدا  توافق نشده است.  بر سر مقدار مشارکت مردم  است و هنوز 
جایگاه و اهمیت مشارکت مردم در طراحی شهری و امر مسکن مشخص 
شود تا از قبل برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی های مدون انجام 

شوند. برخی از مزایای مشارکت مردم در طراحی شهری عبارت اند از:
ـ بیان مشکالت طرح ها: مشارکت مردم در طرح ها و مشکالت واقعی 

طرح ها را بیان و از شکل گیری انتزاعی آنها جلوگیری می کند.
و  کاراکتر  می شود  باعث  مردم  مشارکت  محیطی:  ویژگی های  حفظ  ـ 

یکتایی محیط ها حفظ شود و هر محیطی ماهیت خود را باز یابد.
ـ کمک به تحقق  طرح ها: مشارکت مردم در طرح ها به تحقق  آنها که 

مولفه ای بسیار مهم در طراحی شهری است کمکی شایان می کند.
برای معماران و مدیران  افراد: مشارکت  با روال زندگی  ـ درگیر شدن 
امکان بازآموزشی روال زندگی مردم عادی را ایجاد می کند و آنها را از 

مشکالت واقعی مردم آگاه می کند )مشکالتی، 1384(.
به گفته هربرت رید: »کار هنری باعث ارتقای روحی انسان ها می شود 
لذا مشارکت مردم در طراحی شهری باعث اعتالی روحی و شخصیتی 

مردم خواهد شد.«

اهمیت مشارکت در پايداری

که  این  برای  است.  پایدار  توسعه  در  کلیدی  مفهوم  یک  مشارکت 

مشارکت شهروندان تنها یک بازی سیاسی نمادین نباشد، ساختار دولت 
فعلی  سیاسی  ساختارهای  شود.  سازماندهی  مشارکتی  صورت  به  باید 
کشور تصمیم گیری را در اختیار نمایندگان و کسانی که قدرت را به دست 
دارند گذارده است. حق تصمیم گیری)یا تفویض قدرت تصمیم گیری به 
سطوح پایین تر و مناسب دولت( اکنون در کشورهای اروپایی وجود دارد. 
به  نیست.  پایین  به  باال  از  صرفا  تصمیم گیری  قدرت  دیگر  عبارت  به 
گفته ماتین)2003( نقش مشارکت عمومی در شکل گیری سیاست های 
شهری زمانی حداکثر می شود که در سطح مناطق شهری انجام شود. 

این سخن ماتین نیز بر تصمیم گیری ها در سطوح پایین تاکید دارد.
به نظر مک دونالد اگر مردم نتوانند به ایجاد، مدیریت، تغییر یا مشارکت 
و  بیگانگی  احساس  عدم رعایت،  چون  نتایجی  بپردازند،  فعالیت ها  در 

فقدان تعلق به مکان به بار خواهند آمد )سهرابی مالیوسف، 1387(.
تعریف های توسعه پایدار همگی براساس لزوم فعالیت گروه های مردمی 
کنید«  عمل  محلی  و  فکر  »جهانی  گرفته اند.  شکل  توسعه  فرآیند  در 
استفاده  آن  از  پایدار  توسعه  به  مربوط  بحث های  در  که  است  عبارتی 
از  یکی  سیاسی  ساختارهای  و  توسعه  در  شهروندان  مشارکت  می شد. 
)سهرابی  است  پایدار  جهان  در  منطقه ایی  و  محلی  دولت های  الزامات 

مالیوسف، 1387(.

در نهایت باید گفت که توسعه پایدار یک هدف اجتماعی است و دستیابی 
به آن نیازمند مشورت، تقسیم مسئولیت و شراکت است و رسیدن به این 
امور مستلزم انتخاب آزادانه دولت محلی، توسعه  به کمک مردم و داشتن 
میان  این  در  که  سئوالی  اما  است.  مشخص  برنامه ریزی  سیستم  یک 
مطرح می شود این است که جایگاه طراحان شهری برای جذب مشارکت 
مردمی و ایجاد انگیزه در افراد برای مشارکت مداوم و موثر چیست؟ در 

ادامه به بحث در این زمینه پرداخته خواهد شد.
باید عواملی متعدد در  پایه مشارکت  پایدار بر  برای دستیابی به توسعه 
نظر گرفته شوند زیرا دستیابی به پایداری در سایه حضور مستقیم مردم 
و دخالت آنها در طرح ها و مسائل شهری است. مشارکت مردمی شرط 
باید  پایدار  توسعه  و  است  پایدار  توسعه  کردن  عملی  و  تدوین  بنیادی 

کاماًل با خواست ها و نیازهای مردم سازگار باشد.
متعدداند:  داشت  را خواهد  کارایی الزم  آن مشارکت  شرایطی که طی 
سوادآموزی، اطالع رسانی، ارتباطات، آموزش و ارتقای فرهنگی از مبانی 

مشارکت و توسعه اند.
نکته ای که در این جا باید به آن اشاره کرد این است که عالوه بر اراده 
که  دیگر  اجتماعی  نهادهای  و  قانونی  ابزارهای  باید  دولت ها  سیاسی 
مکمل فرآیندهای سنتی، پارلمانی و اداری هستند مشخصه های الزم را 

برای مشارکت کننده داشته باشند.
در یک جمع بندی برای دستیابی به توسعه پایدار بر پایه مشارکت  باید 

عوامل زیر را در نظر گرفت:
ـ سازگاری توسعه پایدار با نیازهای مردم؛

ـ نقش پررنگ آموزش، ارتباطات و اطالع رسانی در مبانی مشارکت و 
توسعه؛

ـ مداخله مثبت دولت و نهادهای اجتماعی.

موانع مشارکت در يک توسعه پايدار

این  قانونمند و آگاه و مشارکت طلب است. در  نیازمند بستری  مشارکت 
راستا محدودیت هایی برای دستبایی به مشارکت در یک توسعه پایدار وجود 

دارند. این محدودیت ها در قالب موضوعات زیر دسته بندی می  شوند:
ـ محدودیت های ساختاری: نبود سازماندهی و زیرساخت های ارتباطی؛
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نبودن یکپارچگی فرهنگی ـ زبان و  ـ محدودیت  فرهنگی ـ اجتماعی: 
جز اینها؛

و  تحمیلی  دیدگاه های  ـ  نخبه گرا  رویکرد  نهادی:  محدودیت های  ـ 
متخصصان و نظایر اینها؛

ـ محدودیت های قانونی: نبود قوانین و مقررات ویژه ناظر بر روند تحول 
تشکل ها؛

ـ محدودیت های مالی و مشکالت ناشی از آنها؛
را  خود  و  می کشند  یدک  حاکمان  که  تقدسی  باال:  مقامات  خودرایی  ـ 
گونه  هیچ  اجتماعی  گروه های  می شود  باعث  می کنند  معرفی  فراقانون 
را که در حوزه  این  اجازه  باشند و حتی  نداشته  آنها  بر کارهای  نظارتی 

تصمیم گیری آنها وارد شوند به خود نمی دهند )علوی تبار، 1379(.
بدون اطالعات یک پارچه، مشارکت عمومی به موفقیت نمی انجامد. تسهیم 
اطالعات، اگر این مهم پیش از تصمیم گیری قابل حصول باشد، اساسی را 
برای گفتگویی شفاف بنیان می نهد. بنابراین این گفتگو در یک رویکرد 
مشکالت  بررسی  برای  شهری  طراحی  و  شهری  برنامه ریزی  به  پایدار 
مرتبط نقشی محوری دارد. برای نیل به این چشم انداز مشارکت ممکن 
است به نحوی لحاظ شود تا تنها به تعمیم نپردازد، بلکه تسهیم اطالعات 
را نیز در نظر گیرد. اغلب کمبود اطالعات درباره دالیل اساسی کشمکش ها 

.)Birch ،2003(و تعارضات به فقدان تحرک و انگیزه منجر می شود

طراحی پايدار شهری

اهداف یک برنامه طراحی شهری در نظام توسعه پایدار بر حفظ طبیعت 
و همین طور محیط ساخته شده به دست بشر تاکید دارد. در این برنامه ها 
باید از محیط های از پیش توسعه یافته به صورت کارآمد و موثر استفاده 
شود و در عین حال آنها به مکان هایی جذاب و دلنشین برای زندگی تبدیل 
شوند. قواعد طراحی پایدار شهری تغییر و استفاده مجدد از ساختمان ها، 
ساختمانی  مواد  از  استفاده  همچنین  و  موجود  راه های  و  زیرساخت ها 

بازیافت شده از ساختمان های تخریب شده را در اولویت قرار می دهد.
امتیازات جدید و  هدف اصلی برنامه ریزی و طراحی شهری خوب خلق 
یا ارتقای امتیازات موجود است که یک شهر »خوب« باید داشته باشد. 

ارایه کرده  انسانی که مازلو)1954(  نیازهای  از سلسله مراتب  با استفاده 
می توان فهرستی از این امتیازات را تهیه کرد. نیازهای گوناگونی که به این 
ترتیب برای شهر به دست می آیند اساسی بسیار خوب برای اندازه گیری 
کیفیت یک شهر از راه تعیین مقدار برآورده شدن نیازها و خواسته های 

انسانی است)هیلدر براند، 1383(.
فیزیکی  نیازهای  کلیه  باید  خوب  شهر  یک  اساسی،  نیازهای  سطح  در 
تامین کند: مکانی برای زندگی و کار، درآمدی معقول،  را  ساکنان خود 
آموزش و پرورش، حمل  و نقل و امکان برقراری ارتباط و دسترسی به 

خدمات و تسهیالت.
پس از آن یک شهر خوب باید دارای ایمنی، امنیت و حفاظت باشد و از 
نظر بصری و عملکردی محیطی سامان یافته و با نظم و عاری از آلودگی، 

سر و صدا، تصادفات و بزهکاری باشد.
عالوه بر آن یک شهر خوب باید یک محیط اجتماعی هدایت کننده باشد. 
شهر مکانی است که مردم ریشه در آن دارند و بچه ها دوستان خود را در 
آن می یابند. پس شهر به افراد کمک می کند تا جزیی از جمع باشند و به 
آنها حس تعلق به مکان و به سرزمین می دهد. به این ترتیب یک شهر 
خوب یک تصور ذهنی مناسب، یک شهرت و اعتبار خوب دارد به مردم 

خود حس اعتماد، قدرت و شان و منزلت می دهد.
حتی در سطح باالتر سلسله مراتب نیازهای انسانی، یک شهر خوب به 
مردم فرصت خالق بودن، شکل دادن به فضای شخصی و بیان خود و 
به جوامع اجازه می دهد به بخش ها و محالت برحسب نیاز و خواست ها 

شکل دهند.
و باالخره یک شهر خوب شهری است که خوب طراحی شده و از نظر 
زیبایی شناسی مطبوع باشد و از نظر کالبدی قابل تصور باشد. به عبارت 

دیگر یک شهر خوب مکانی است برای فرهنگ و یک اثر هنری.
این  را که همه  تنهایی نمی تواند شهری  به  بدیهی است طراحی شهر 
به  خصوصیات  این  از  بسیاری  کند.  ایجاد  باشد  داشته  را  خصوصیات 
برنامه ریزی  آنها  برای  باید  که  وابسته اند  اقتصادی  و  اجتماعی  شرایط 
را  کرد. ولی طراحی می تواند جنبه های کالبدی شهر و بخش های آن 
و  به مکان هایی شوند که خواسته ها  تبدیل  به گونه ای شکل دهد که 

نیازهای افراد بتوانند در آنها برآورده شوند)هیلدر براند، 1383(.

توضيح
نيازها

مالحظات طراحانه

راحتی          ـ مالحظات اقلیمی، محل هایی برای نشستن، تامین ایمنی                        ـ نیاز  انسان به پناهگاه، محلی برای آرمیدن
ـ  آب، فضای سبز، مناظر آرام، و نواحی بدون صدا،  ـ آزاد کردن فشارهای فیزیکی و روانیآسودگی          ـ عناصر طبیعی 

                          کم کردن آلودگی صوتی، تامین امنیت                                             
                         مبلمان شهری با طرح های خاص و ...                                                )کالبدی ـ غیرکالبدی(حضور غیرفعال     ـ نگاه کردن مردم، نمایشگران، مناظر مطبوع، هنرهای عمومی،                  ـ نظاره گر بودن و مواجهه با مجموعه فضا  

         ـ فضاهای ثانوی، مبلمان آزاد

ـ تعامالت اجتماعیحضور فعال
                       ـ بعضی از فضاها فعالیت باالی بدنی را می طلبند.                                    

                       ـ قابلیت انطباق فضا برای انجام مراسم
                       ـ برنامه ریزی برای فعالیت های خاص 

         ـ مشاهده بخش های متفاوت و غیرقابل پیش بینی فضا و فعالیت ها

کشف
                      ـ تباین طراحی کالبدی

                      ـ فعالیت های برنامه ریزی شده                                                            ـ لذت بردن از تجربه فضای جدید
                      ـ پیچیدگی بصری

                      ـ بعضی فضاها باید فرصت اکتشاف را فراهم آورند. 
جدول شماره 1: نیازهای انسان در فضای شهری و تجلی کالبدی آن
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پس از مشخص شدن خصوصیات یک شهر خوب برای تبدیل شدن به 
یک شهر پایدار، طراحان باید به نیازهای افراد در فضای شهری نیز پاسخ 
دهند تا افراد بتوانند مهر خویش را بر مکانی که زندگی می کنند بزنند و 

حس تعلق به مکان در آنها ایجاد شود.
کار و همکارانش)1992( در کتاب فضاهای عمومی ابعاد نیازهای انسان 
در فضاهای شهری را براساس الگوی سلسله مراتبی مازلو طبقه بندی 
کرده اند: 1ـ راحتی؛ 2ـ  آسودگی؛ 3ـ  حضور غیرفعال در فضا؛ 4ـ  حضور 

فعال در فضا و 5 ـ کشف)عباس زادگان، 1384()جدول شماره 1(.
فضاهای  در  انسان  اولیه  نیازهای  به  پاسخ گویی  با  شهری،  طراحان 
شهری، یک محیط اجتماعی هدایت گر فراهم می آورند که در سایه آن 

افراد ریشه و هویت فضا را در می یابند و با فضا انس می گیرند.
 بخش عمده توسعه شهری و باززنده کردن اخیر، خصوصًا توسعه جامعه 
امروز  که  داده اند  انجام  سیاستمداران  و  متخصصان  را  جنگ،  از  پس 
بخش عمده آن به دلیل اقدامات نیروهای رقابتی اقتصادی که توجهی 
ندارند بدون هیچ گونه هماهنگی  یا منطقه خاص  خاص به یک شهر 
انجام می شوند. این مهم است که فرآیند توسعه شهری و باززنده کردن 
از صرف بهره برداری اقتصادی آزاد و غیرسیاسی شود و مردم و جوامع را 
به طور فعال مشارکت دهد تا بتوانند، در پاسخ به نیازها و خواست های 
که  گدیس  محافظه کارانه  جراحی  راهکار  گذارند.  تاثیر  توسعه  بر  خود، 
پیش از این به آن اشاره شد مستلزم مشارکت فعال ساکنان است. طبق 
نظر گدیس با این کار شهروندان می توانند به محل خود احساس تعلق 
آموزش  فرآیند توسعه و  بهبود شهر، خود  فرآیند  با شرکت در  کنند و، 

.)Meller ،1981(فردی را طی کنند
شهری  محیط های  برای  می تواند  کوتاه مدت  مصلحت های  به  توجه 
محیط زیست  و  انرژی  به  مربوط  مسائل  راستا،  این  در  باشد.  زیان آور 
را باید در سطوح متناسب در طول روند برنامه ریزی و طراحی در نظر 
گرفت. همه ساختمان ها باید تا حد امکان به گونه ای طراحی و ساخته 
شوند که از نظر عملکرد انرژی پسند و از نظر بوم شناختی در دوره های 
کوتاه، متوسط و بلندمدت قابل قبول باشند. بنابراین، هر کسی می تواند 

ناچیز  او  تالش  چند  هر  کند،  تالش  ماندگار  محیط  به  رسیدن  راه  در 
باشد)تیبالدز، 1383(.

خلق محیط های پایدار به معنای احساس مسئولیت در قبال آثار باستانی 
نیز هست. ساختمان های موجود و فعالیت ها در آنها یک منبع هستند و 
نباید با بی توجهی آنها را به گوشه ای پرتاب کرد. اگر از بین بروند، برای 
همیشه از بین می روند. حفظ کاربری های خردمقیاس و محلی باید در 
اولویت باشد، زیرا این کاربری ها در واقع ماهیت و هویت مشخص یک 

شهر یا محیط شهری را تعریف می کنند)تیبالدز، 1383(.

نتیجه گیری

از مطالعات انجام شده نتیجه گرفته می شود که مهم این است که بتوان 
شهری،  طراحان  معماران،  کالبد  در  تعاون  و  همکاری  از  جدید  روحی 
متخصصان محیط  زیست و از همه مهم تر مردم جامعه دمید و اگر این 
هدف تحقق یابد، رویکردی بهتر و مطلوب تر به حرفه طراحی شهری 

به وجود خواهد آمد.
محیط های پایدار را تنها معماران، شهرسازان، مهندسان عمران و ... خلق 
نمی کنند، بلکه این محیط ها در اثر عشق و عالقه و توجه کسانی که در 

آن زندگی و کار می کنند خلق و نگهداری می شوند.
طراحان شهری با القای کیفیت در محیط ها و فضاهای شهری، در سایه 
مشارکت افراد و گروه های ذی نفع و ذی نفوذ، می توانند زمینه رنگ تعلق 

بخشیدن افراد به محیط های موجود را افزایش دهند.
همه این موضوعات نوعی اعمال رنگ تعلق مردم در بناها و محیط های 
به مشارکت هر چه بیش تر مردم در  به حساب می آید که  زندگی شان 
به وجود آمدن محیطی دلنشین و پایدار منجر می شود و هر چقدر این 
مشارکت بیش تر شود، حس تعلق خاطر در نزد مردم بیش تر می شود و به 
همین منظور گام هایی بلند برای رسیدن به یک محیط پایدار و ماندگار 

شهری برداشته می شوند.
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بازشناسی محله،  
توانمند كردن  آن با عصر جديد خالقيت طراح شهر 

 +
مشـاركت مـردم

= افزايش حس تعلق به محيط

ـ صرفه جويی در مصرف انرژی
ـ توسعه فضای سبز

ـ خودداری در آلودگی محيط زيست
ـ بازيافت مواد زايد جامد شهری

...

پايداری محيط و خلق محيطی ماندگار
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چکیده
هر کدام از علوم مختلف مانند جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی و ... که با فضاهای انسانی و نحوه شکل گیری جوامع سروکار دارند، هر کدام 
تفاسیری مختلف از محله دارند و از دیدگاه خود با نظام و ساختار ارگانیک محله ارتباط برقرار کرده اند و محله را یک جزء از شهر می دانند که در آن 

تعامالت انسانی با مفهوم و معانی خاصی شکل می گیرند.
همچنان که محله را می توان با یک دیدگاه کالبدی نگریست، می توان به آن از نظر فضایی و فرآیند فضایی، که به مرور و با تصمیمات انسانی در 
تغییر و تحول بوده است، نگاه کرد و تمام مفاهیم، چه کالبدی و چه فضایی، با همدیگر پیوندی ناگسستنی دارند و از روابط انسان ها با فضاهایشان 
گفتگو می کنند. به محله نمی توان به عنوان جزیی از یک کل با دیدگاهی مجزا نگریست بلکه باید به آن با یک دیدگاه کل نگرانه و ترکیبی نگریست 
که در یک روند تاریخی شروع به شکل گیری کرده و تا عصر حاضر با تمام فرازها و فرودها با مراکز اقتصادی، اجتماعی و ... شهر در ارتباط بوده است. 
محله در ارتباط با ستون فقرات شهر)بازار( و در یک جدایی گزینی قومی، نژادی، اجتماعی شکل گرفته است که علت وجودی خود را در احساس نیاز 

به ارتباط با مفاهیم دیگر مانند اقتصاد، اجتماع و فرهنگ جستجو  می کند.
محله همیشه و در هر شرایط در ارتباطی پویا با اطراف خود بوده که این روند در عصر حاضر کم رنگ شده است و ارزش های درونی محله، که همان 
ارتباطات انسانی ناشی از تعامالت فضایی و انسانی در یک مکان خاص بودند، به سمت زوال و نابودی پیش می روند. در این جا به توانمند کردن محله، 

که باعث بهبود کارایی اش در مقابل هجوم تکنولوژیک عصر حاضر می شود، خواهیم پرداخت.

دکتر عزت اهلل قنواتی 
 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
مسعود شیخي
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم تهران

بازشناسی محله،  
توانمند كردن  آن با عصر جديد
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مقدمه  و طرح مسئله
محله در یک بستر تاریخی با اجزایی مشخص شکل گرفته که هر کدام در جایگاه خود نقشی ابزاری و مفهومی داشته اند. یکی از ارکان اصلی بافت 
محله ای شهرهای قدیم که با بسط مدرنیته و دگرگونی وضع شهرها تضعیف شده، »مسجد« است که در تعامالت ساختاری با اجزایی دیگر ارتباطی 
متقابل دارد. همان طور که مسجد رکن اصلی بافت محله ای و یک عنصر مذهبی -فرهنگی است، بازار نیز نقشی اقتصادی و ارتباطی تنگاتنگ با محله 
دارد که این ارتباط روزانه انسان ها را با مسائل روزمره زندگی شان نشان می دهد. همه این مفاهیم در ارتباط با هم دیگر و در یک سیستم با هم کار 
می کنند که تعامل این سیستم ها شهر را می سازد. عالوه بر این موضوعات که عناصر ساختاری مرتبط با محله هستند، می توان تفاوت های قومی، نژادی 
و ... را عواملی جداکننده در ساختار محله های قدیمی دانست که محله را به صورت فضایی نیمه خصوصی در می آوردند و همه افراد محله احساس تعلق 
به این مکان می کردند و خود را به نحوی صاحب آن و آن را حیاط خلوت خود می دانستند. همان طور که گفته شد، محله ارتباطی ارگانیک با بازار، به 
عنوان یک فضای اقتصادی، و با مسجد، به عنوان یک فضای مذهبی- فرهنگی، داشت و چهره یک نواخت و ریتم واری از یک واحد زنده را برای هر 

کس نمایش می داد که زنده بودن خود را مرتبط با این فضاها می دانست.
میدانچه ها یا فضاهای دیگر در بطن محالت توقف گاه هایی گذری بودند که نقشی اصلی در برقراری ارتباطات انسانی داشتند و روند تاریخی محله 
نشان می دهد که زمان و تاریخ خود را با مکان تطبیق می دادند تا این سلول حیاتی شهر در یک سیستم پایدار و در یک کالبد انسانی – فضایی با 
اطراف خود در تعامل باشد. با ظهور مدرنیسم و بالطبع تاثیر گرفتن شهرسازی ایران از این دیدگاه و همچنین رشد سریع وسایل ارتباطی، کم کم این 
سلول حیاتی دچار اختالل شده و در معرض فروپاشی است. ورود دیدگاه مدرنیسم به شهر باعث شد اجزای محله از هم دیگر تفکیک شوند و یک نظام 

آشفته به این سلول تزریق شود.
ورود اتومبیل و نیاز به جابه جایی در شهرها و همچنین عدم تطبیق ظرفیت محله با این تکنولوژی باعث تصمیم گیری های خودسرانه در عرصه شهری 
شده و بافت های شهری را از هم دیگر جدا کرده و باعث شده محله یک واحد مجزا از عناصر دیگر باشد. با کم رنگ شدن نقش بازار و همچنین 
مسجد به عنوان سمبل و کانون های یک محله، کم کم عناصر جدید جانشین عناصر قدیمی شدند و این تغییر کاربری، بدون در نظر گرفتن تطبیق و 
هماهنگی با نیازها و فرهنگ های متفاوت انسانی، باعث شد که ارتباطات انسانی به سردی بگرایند و نقش نیمه خصوصی محله به چالش کشیده شود. 
همچنین ورود تاسیسات جدید مانند برق، آب و تلفن باعث شد که خط افق شهرها و محله های ایران مخدوش و با ساختار محله ناهماهنگ شود و 

این بی نظمی ها در شهرهای ایران مشهوداند.
محالتی که براساس ساختارها و زیربناهای فرهنگی، اجتماعی، قومی و نژادی شکل گرفته بودند دچار تزلزل شده اند. می توان دید که در عصر حاضر، 
سبک معماری با الهام از غرب و مدرنیته و عدم تطابق با فرهنگ و ساختار شهرهای ایران دچار آشفتگی شده و مفهوم خود را از دست داده است و در 
کل می توان گفت که به معنایی شهر بی هویت شده است. آن چه که در این جا بررسی می شود این است که این نابهنجاری و آشفتگی باید با چه ابزارها 
و طرح های بازشناسی شود؟ و برای توانمند کردن محله ها با کارکردها و عملکردهای بهینه)همان تعامالت انسانی – فضایی( چه رویکردی را باید 
طی کرد؟ این پرسش ها، پرسش های اصلی درباره این موضوع هستند. در گذشته مسجد به عنوان یک مرکز مذهبی – فرهنگی و بازار به عنوان یک 
فضای اقتصادی – اجتماعی در تعامالت انسانی شرکت داشتند و اکنون باید در فکر بازسازی این مفاهیم و تطبیق نیازهای مدرن با محالت امروزین 
بود. بازسازی بازار به معنای عام گذشته قابل تعریف نیست چون خیابان، به عنوان عنصری جدید، بخشی از کاربری های مربوط به بازار را در اختیار دارد 
و نمی تواند نقش کامل کننده را در فرهنگ و تعامالت انسانی بازی کند. راهکاری که در این جا می توان بررسی کرد ایجاد فضاهای جدید در محالت 

است که با نیازهای مدرن امروزی هماهنگ باشند.

مفهوم محله 

است.  کرده  طی  را  فراز  و  پرنشیب  مسیری  شهری  محله  اندیشه 
شده  مطمئن  خود  ارگانیک  مدل های  از  که  شهرسازی،  نظریه پردازان 
بودند، تفکر محله را به عنوان بلوک پایه ساختمانی برای شهر انتخاب 
ترافیک  از  فارغ  تعریف شده،  فضایی  واحد  یک  محله  بود  قرار  کردند. 
اندازه واحد در  باشد.  عبوری، و حتی المقدور در خدمات روزانه خودکفا 
حد حوزه عملکرد یک مدرسه ابتدایی معمولی تعیین می شد و حوزه های 
دیگر خدمات براساس این پیمانه و یا ضریبی صحیح تعیین می شدند. 
به  و  است  نافذ  جهان  سرتاسر  شهری  طراحی  در  همچنان  تفکر  این 
خاطر سهولت طراحی اش امتیازاتی دارد: خیابان های آرام ایجاد و تناسبی 
معموال  محله   .)1381 لینچ،  می کند)کوین  برقرار  تقاضا  و  خدمات  بین  را 
کالبد سکونت و اشتغال 700 تا 1250 خانوار است که با عنصر شاخص 
شاخص  عنصر  می شود.  تعریف  آموزشی)دبستان(  و  فرهنگی)مسجد( 
محله مدرسه ابتدایی است که  باید در جایی مکان یابی شود که امنیت 
عبور و مرور دانش آموزان حفظ شود و آنها در 4- 5 دقیقه به مدرسه و 
بالعکس به منزل برسند. عنصر شاخص هویتی محله مسجد است. لینچ 
پنج عامل سازنده را برای سیمای شهر بر می شمرد که عبارت اند از راه، 
بیان نقش محله می نویسد:«  و  تعریف  در  او  و محله.  نشانه  لبه، گره، 

یا بزرگ  از شهر هستند که دست کم میان اندازه  محله ها قسمت هایی 
باشند. آنها باید واجد دو بعد باشند تا ناظر احساس کند واردشان شده است. 
اجزای آن به دلیل خصوصیاتی مشترک که دارند کامال شناختی هستند و 
همواره می توان سیمای محله را از درون آنها تمیز داد. خصوصیاتی که 
سیما و پیکر محله ای را مشخص می کنند عوامل خاص آن محله هستند 
که ممکن است اجزایی بی شمار و متنوع داشته باشند: بافت، فضا، فرم، 
اجزا، نمادها، نوع ساختمان، نوع استفاده از ساختمان ها، درجه کهنگی یا 

نو بودن و وضع پستی و بلندی زمین)حکمت نیا و قنبری، 1384(.

جايگاه محله در شهرهای ايران

ایران، نواحی مسکونی به محالت مختلف و مجزا  در شهرهای سنتی 
تقسیم می شوند. افراد با عالیق مشابه یا سوابق یکسان در محالت خود 
پیوند می خورند.  به هم  بیش تر  امنیت  و  و حمایت  راحتی  تامین  برای 
محالت براساس تفاوت های قومی، مذهبی، حرفه ای و شغلی یا شهری 
محله  یک  ترتیب  این  به  می شوند؛  تقسیم  ساکنان  بودن  روستایی  و 
تشکیل  در شهر  قومی خاص  گروه  اعضای یک  فضاهای سکونتی  از 
می شود. مثال هایی از جدای گزینی محالت براساس تفاوت عقاید مذهبی 
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و  کرمان  زرتشتیان  محله  و  اصفهان  یهودی های  محله  در  می توان  را 
عمدتا  قومی  یا  مذهبی  خصیصه های  براساس  جدایی گزینی  دید.  یزد 
دیده می شود.  متنوع تر  و  بیش تر  با جمعیت  ایران  بزرگ  در شهرهایی 
تقسیم بندی  اساس  فرهنگی،  تجانس  علت  به  کوچک،  شهرهای  در 
جالب  نکته  است.  خاستگاه  و  مبدا  یا  و  شغل  حرفه،  تفاوت  محالت 
محالت شهرهایی سنتی ایران عدم تفکیک طبقات اجتماعی در آنها بود. 
نمی شدند.  گروهه  فقیران  از  جدای  انحصاری  گروه های  در  ثروتمندان 
گاهی  و  می کردند  زندگی  محله  یک  در  فقیر  و  غنی  وقت ها  بسیاری 
دیواربه دیوار هم بودند. تفاوت ها در خصیصه های قومی و خاستگاه دالیل 
اصلی تشکیل اولیه محالت بودند اما همین سیستم به تشکیل کلی شهر 

نیز کمک می کرد)خیرآبادی، 1376(.

ساختار محله در شهرهای ايران

بیش ترین فضا در هر محله در طول کوچه های باریک به سکونت گاه های 
خصوصی اختصاص یافته است. کانون محله یک میدان مرکزی است 
میدان  این  دارد؛  قرار  اصلی  راه  یا چند  دو  تقاطع  در محل  که معموال 
و  مغازه  تعدادی  مرکزی  میدان  اطراف  در  نامیده می شود.  محله  مرکز 
چند ساختمان عمومی قرار دارند. این مغازه ها نیازهای روزمره ساکنان را 
برطرف می کنند. برخی از محالت بزرگ در شهرهای مهم بازارچه های 
خدمات  و  آب  محله  مرکز  عمومی  بناهای  دارند.  خود  به  مخصوص 
مذهبی، اجتماعی و تفریحی را برای ساکنان تامین می کنند. هر مرکز 
محله معموال یک مسجد و یک حمام دارد؛ یعنی مرکزی برای عبادت 
و نماز و مکانی برای تطهیر که قبل از نماز واجب است. دیگر بناها در 
مرکز محله ممکن است شامل حسینیه، زورخانه، آب انبار، قهوه خانه و 
مدرسه باشند. تمام مراکز محله ها نیازهای ساکنان خود را تامین می کنند 
و همه آنها با خیابان اصلی یا گذرها به بازار متصل می شوند)خیرآبادی، 

.)1376

شروع آشفتگی در مفهوم محله

اولین نقشه دگرگونی تهران در سال 1309 به نام »نقشه خیابان ها« و 
برای  را  بلدیه در سال 1309 محملی مناسب  قانون  همچنین تصویب 
مداخله سنگین در بافت های کهن شهری را فراهم آورد. به دنبال تصویب 
این قانون، اجرای نقشه خیابان ها در دستور کار قرار گرفت. دو خیابان 
چلیپایی بافت کهن شهری را از هم می درید و این حرکت چون لکه ای 
روغن در سراسر کشور می دوید و مهر و نشان اولین اقدامات شهرسازی 
» جدید« و برونی را بر چهره شهر ایرانی زند. شالوده کهن ارتباطات از 
هم گسسته می شود؛ سازمان محله ای دچار آسیب جدی می شود و بازار 
به عنوان ستون فقرات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی شهر در مقابل 
به  اقتصادی  فعالیت های  از  عمده  بخش  انتقال  و  خیابان  قوی  حضور 

کناره های آن برای همیشه رنگ می بازد)حبیبی، 1383(.

الگوی همسايگی،  مدلی برای طراحی پارک محله

الگوی همسایگی را کالرنس پری مطرح کرد که دارای شش ویژگی 
به شرح زیر بود: 

میان  از  نباید  آمد  و  رفت  پر  راه های  شبکه  و  اصلی  شبکه های   -1

بافت های مسکونی بگذرند؛
2- شبکه راه های داخلی به صورت کوچه بن بست با وظایف سبکی که 

عموما آرامش محله را بر هم نریزد طراحی شود؛
3- جمعیت محله های مسکونی بر مبنای ضرورت و محدوده عملکرد 

یک مدرسه ابتدایی شکل گیرد؛
4- مرکزیت این الگوی همسایگی یک مدرسه ابتدایی است که در میان 

فضای سبز قرار گرفته است؛
5- حدود اشغال فیزکی یک واحد همسایگی 160 ایکر است.

6- تاسیسات خرید، مراکز مذهبی، کتابخانه و مرکز اجتماعی محله بهتر 
است در نزدیک ترین فاصله به دبستان قرار گیرند.

خصیصه های اصلی طرح پری

1- دبستان هسته اصلی و در مرکز واحد همسایگی است؛
2- پارک ها، فضاهای سبز و زمین های بازی و بخش اعظم پارک ها در 

مراکز حوزه و در برابر دبستان ها قرار می گیرند؛
3- مغازه های محلی در گوشه الگوی همسایگی قرار می گیرند؛

4- واحدهای مسکونی برای سکونت 1000 خانوار یا 5000 نفر در نظر 
گرفته شده اند؛

آمادگی  که  می شود  احاطه  اصلی  راههای  با  همسایگی  واحد  هر   -5
پذیرش هرگونه ترافیک را دارد)شیعه، 1386(.

هویت در محله های شهری
 امروزه رشد و گسترش پیکره شهرها و هم گام شدن آن با ورود تفکرات 
و ایدئولوژی های غیربومی شهرها را به سوی توسعه نابسامان و بدون 
برنامه ریزی و از دست دادن شخصیت و هویت دیرینه خود پیش می برد. 
در این میان باید بتوان با حفظ مطلوبیت های ضوابط قراردادی و مردمی 
این جامعه و همچنین خلق ضوابط و  تاریخ و فرهنگ  از  به جای مانده 
اصولی روشن و عالی از حرفه شهرسازی به شکلی منسجم از روندهای 
تهدیدکننده ساختار، کالبد و نیز روح محله های شهری ایران جلوگیری 

کرد)خاکساری، 1385(.

پارک محله، گزينه ای جديد در شهرهای ايران

 به دلیل آشفتگی ساختار محله در دوران جدید، می توان گفت که پارک 
پارک  می توان  باشد.  انسانی  ارتباطات  هماهنگ کننده  می تواند  محله 
محله را گزینه ای جدید با تعاریفی مشخص و ویژگی هایی کاماًل متفاوت 
است که می تواند  پارک محله فضایی  نظر گرفت.  در  دیگر  مفاهیم  با 
نقش فرهنگی– اجتماعی مسجد و همچنین برقرارکننده مجدد ارتباطات 
انسانی را بازی کند. این مکان می تواند به عنوان یک مکان تفرجگاهی 
بسیار  توانمند کردن محله در عصر حاضر  به  افراد ساکن محله،  برای 
کمک کند. این طرح یک ایده خام و کلی است و باید مطابق با نیازهای 
آن  در  فضا  و  انسان  تعامالت  و  ارتباطات  نقش  و  بگیرد  شکل  جدید 
داشتند،  حریمی مشخص  گذشته محالت  در  که  یابد. همچنان  تجلی 
پارک محله باید همان حریم گذشته را در بر بگیرد. گزینه پارک محله 
در زمینه نیازهای جدید و عصر حاضر می تواند به بازشناسی محله بسیار 
تا  باشند  ارتباط داشته  این فضا  با  باید  کمک کند. تمام ساکنان محله 
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بتوانند مفهومی جدید از تعامالت انسانی– فضایی را در این مکان تجلی 
بخشند. اما نباید فراموش کرد که مسجد و بازار همچنان شاخص اصلی 
در بافت ارگانیک محله محسوب می شوند و ایده پارک محله مکمل و 
مرتبط با عناصر دیگر محله است و نمی توان نقش مسجد و بازار را در 

عصر حاضر به کلی نادیده گرفت. 
کاربری های الزم در پارک محله

به  نیازهای عصر حاضر  با  تطابق  برای  همان طور که می دانیم محله 
کند؛  فراهم  را  ساکنان  روزمره  نیاز  بتواند  تا  دارد  نیاز  جدید  فضاهایی 
ولی این فضاها باید در ارتباط متقابل با هم دیگر و دارای یک هارمونی 
به محل  ارتباط وچسبیده  در  باید  این فضاها  باشند.  و حریم مشخص 
ساکنان باشند و تا حد ممکن باید از ورود وسایل نقلیه به داخل محله 
جلوگیری کرد. این در واقع یک نوع الگوی همسایگی است که براساس 
فضاهایی عملکردی در اطراف مناطق مسکونی شکل می گیرد. اما باید 
به  توجه  با  باید  محله  هر  در  استفاده شده  سرانه های  که  داشت  توجه 
جمعیت و هرم سنی و نیازهای آن تعیین شوند. سازماندهی و نظارت بر 
این الگو بر عهده ساکنان است. گزینه پارک محله، با توجه به نیازهای 
شامل  کاربری ها  این  می گیرد.  بر  در  را  متنوع  کاربری هایی  محله، 
خدماتی  فضای  بازارچه،  ورزشی،  فرهنگی-  فضای  مسجد،   دبستان، 

محله و فضای تفریحی و تفرجگاهی هستند)نمودار 1(.

- استفاده از پتانسیل های بالقوه طبیعی برای ایجاد یک محیط مطبوع 
و دلپذیر؛

آرامش  حفظ  و  محله  داخل  به  نقلیه  وسایل  ورود  کردن  محدود   -
ساکنان؛

وسایل  دسترسی  کردن  محدود  با  محله  در  صوتی  آلودگی  کاهش   -
نقلیه؛

ارتباط  برای  دوچرخه  از  استفاده  و  شهروندی  فرهنگ  تقویت   -
درون محله ای؛

- استقرار تاسیسات و تجهیزات زیربنایی در مرکز محله)نمودار 2(.
 

معیارهای مکان يابی در کاربری های پارک محله

هدف اصلی از ایجاد پارک محله رفع نیازهای روزمره ساکنان و تامین 
در  مکان گزینی  معیارهای  است.  شهروندان  اقتصادی  و  اجتماعی  رفاه 

راستای این هدف به شرح زیراند)پورمحمدی، 1382(:
الف- سازگاری: به مکان یابی مناسب کاربری ها و جدا کردن کاربری های 

ناسازگار از یکدیگر تاکید دارد؛ 

حريم

پارك محله دسترسيدرونگرايي

تنوع كاربري

مسجد

پـارك فضاي خدماتي

مسكوني

دبستانمسكوني

مزيت های طراحی پارک محله

- ایجاد یک حریم و مرز تعریف شده مرتبط با تعلق خاطر ساکنان محل 
که باعث تقویت غنای حسی و ایجاد تعلق می شود؛

- حفظ و احترام به عقاید و باورهای مردم با ایجاد یک فضایی درون گرا 
در محله؛

- تنوع کاربری ها و تامین سرانه ها در مرکز محله که باعث ایجاد تنوع 
و سرزندگی می شود؛

با پارک، به  افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در مرکز محله که   -
عنوان هسته اصلی مرکز محله، مرتبط است؛

- دسترسی سریع و آسان به فضاهای مختلف بدون برخورد با خیابان ها 
و شریان های اصلی؛

 نمودار 1- الگوی طراحی پارک محله

نمودار 2- مزیت های الگوی پارک محله
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و  آسایش  اندازه گیری  در  مهم  عواملی  زمان  و  فاصله  آسایش:  ب- 
هستند؛ انسان ها  راحتی 

تحلیل  شیوه  براساس  شهری  زمین  قیمت  الگوی  بر  کارایی:  ج- 
دارد؛ تاکید  منفعت  و  هزینه 

فضاهای  ایجاد  طبیعی،  عوامل  نگهداری  و  حفظ  بر  مطلوبیت:  د- 
فضای  و  ساختمان ها  راه ها،  گرفتن  شکل  چگونگی  دلپذیر،  و  باز 

دارد؛ تاکید  شهری 
برای  مناسب  بهداشتی  و  محیطی  ضوابط  اعمال  بر  سالمتی:  ه- 

دارد؛ تاکید  آلودگی  کاهش 
در  حفاظت  بر  تاکید  معیار  این  کلی  ایمنی: هدف  استانداردهای  و- 

است. احتمالی  خطرهای  مقابل 
محله پارک  طراحی  مالحظات 

تبلور  مکان  و  دارد  نیاز  فضا  و  مکان  به  محله  در  نیازها  برآوردن 
به  دسترسی  نحوه  و  کاربری ها  مکان  است.  انسان  فعالیت های 
در  چه  آن  است.  محله  پارک  طراحی  در  مهم  اصول  از  یکی  آنها 
محله  ساکنان  برای  مناسب  فضای  یک  طراحی  است  مهم  جا  این 
یکدیگر  با  تعامل  در  خود  روزمره  نیازهای  بر  بتوانند عالوه  تا  است 
و  باشد)بنتلی  داشته  را  زیر  ویژگی های  باید  مکان  این  بگیرند.  قرار 

:)1382 همکارانش، 

1- نفوذپذیری: شاخص دسترسی به فضاها و مکان هاست که باعث 
که  دارد  خصوصی  و  عمومی  وجه  دو  و  می شود  طراحی  مطلوبیت 

می گیرد؛ فضا سرچشمه  قابلیت  از  آنها  مقدار 
زیادی  کارایی  واجد  نمی تواند  تنهایی  به  نفوذپذیری  گوناگونی:   -2
انسان ها  به  که  مفیداند  زمانی  آسان  دسترسی  با  مکان ها  باشد. 

بدهند؛ تجربه  و  انتخاب  قدرت 
مکان ها  فعالیت.  و  فرم  می شود:  بررسی  سطح  دو  در  خوانایی:   -3
باشند؛  قابل فهم  و  خوانا  سطح  دو  این  از  یکی  در  است  ممکن 
مانند  روشن  احساسی  مکان  یک  فرم  که  دارد  احتمال  مثال  برای 
فعالیت  الگوی  دهد.  نشان  سطح  یک  در  را  زیبایی  از  بردن  لذت 
برای  اما  کند  کمک  ذهنی  تصویر  در  اندازه  همان  به  ممکن  نیز 
فعالیت  و  فرم  باید  مکان  یک  بالقوه  امکانات  از  کامل  بهره گیری 

کنند؛ تکمیل  را  یکدیگر 
مکان های  با  مقایسه  در  بتوانند،  که  مکان هایی  انعطاف پذیری:    -4
کیفیت  واجد  کنند  عرضه  را  مشخص  و  متنوع  کاربری هایی  دیگر، 

می شوند؛ انعطاف پذیری 
احتمال  به  که  مکان هایی  در  بصری  مناسبات  بصری:  تناسبات   -5
متفاوت  ذهنی  زمینه های  با  مختلف  افراد  آمد  و  رفت  محل  زیاد 
آنها  ظاهر  در  نمی توانند  کاربران  که  مکان هایی  ویژه  به  هستند، 
مناسبات  بنابراین  می یابند؛  خاص  اهمیتی  کنند،  ایجاد  تغیراتی 
محله  و  باشند  همگانی تر  که  دارند  اهمیت  طرح هایی  در  بصری 

باشد؛ ویژگی  این  واجد  می تواند 
ظاهر  برای  تصمیم  اتخاذ  درباره  که  چه  آن  حسی:  غنای   -6
و  است  قابل تغییر  بسیار  طرح  اساسی  جزییات  سطح  در  شد  گفته 
حسی  تجربیات  که  شوند  گرفته  شیوه ای  به  تصمیمات  باقی  باید 
شوند،  آنان  لذت  موجب  که  ترتیبی  به  هم  آن  را،  استفاده کنندگان 
موضوع  در  مسلط  حس  که  بینایی  حس  بر  عالوه  بخشند.  ارتقا 

اثر می گذارند که  بر طراحی  مناسبات بصری است، حس هایی دیگر 
اشاره کرد. بویایی، شنوایی و المسه  به حس جابه جایی،  می توان 

به  مکان ها  استفاده کنندگان  برای  باید  شرایطی  تعلق:  رنگ   -7
خود  زندگی  محیط  در  بیش تر  سهمی  بتوانند  مردم  که  بیایند  وجود 
داشته باشند. این عامل الگوی فعالیت یک مکان را روشن تر می کند 
عالیق،  از  برآمده  محیطی  به  مردم  اکثر  که  است  راهی  تنها  و 

نشان های شخصی خویش دست می یابند. و  ارزش ها 

)Burkholder & chupp ,2003( اصول برنامه ريزی محله

1- مالحظات و تدارک سنجیدن نیازها برای برنامه ریزی محله؛
اجتماعی  ظرفیت  و  فیزیکی  سرمایه های  طبق  و  تعیین  باید  طرح   -2

ساکنان اجرا شود؛
فرایندهای  همچنین  و  ویژه  مناطق  برای  باید  محله  برنامه ریزی    -3

جامع باشد؛
4- مشارکت ساکنان ضروری است؛

5- برنامه ریزی محله باید با توجه به ظرفیت محله برای توسعه جامعه 
انجام شود؛

6- همه شرکا و عوامل درگیر با برنامه ریزی باید نقش هایی مناسب و 
معین داشته باشند؛

7- اجرای برنامه ریزی محله باید شفاف باشد؛
8- تصمیم سازی مشارکتی مشخصه برنامه ریزی محله است؛

9- برنامه ریزی باید به یک دید مشارکتی برای این که چگونه یک محل 
در حداقل ایجاد شود کمک و یک نگاه مشترک را تولید کند؛

10- اطالعات و داده ها باید برای برنامه ریزی محله طبقه بندی شوند؛
فعالیت ها  و  برنامه ها  در  آشکار  روابط  باید  محله  برنامه ریزی  در   -11

وجود داشته باشند؛
12- طرح باید برای پویایی بازار سازماندهی شود؛

طرح  تصویب  و  توسعه  در  باید  دیگر  صاحبان  و  محله  ساکنان   -13
مشارکت داشته باشند؛

طرح ها  توسعه  تکمیل  برای  عملی  طرح  یک  شامل  باید  طرح   -14
باشد)نمودار 3(.

شفافيت

اصول برنامه ريزي 
محله

تدارك سنجيداده و اطالعات

مشاركت

نمودار3- اصول برنامه ریزی محله
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درون  در  محله  پارک  ايجاد  برای  اجرايی  اصول 
)congress for the newurbanism(شهر

  مشارکت بین جامعه و شهروند: انسجام و متحد کردن ساکنان، 
محلی  موسسات  همچنین  و  توسعه دهندگان  سیاستمداران،  مدیران، 

محله؛ تغییرات  فرآیند  برای 
مدیریت  باید  محله  توسعه  طراحی  اقتصادی:  فرصت های   
با  قرارداد  بستن  برای  و  بگیرد  بر  در  را  ساختن  مقیاس  و  تکنیکی 

کند؛ اقدام  محلی  بنگاه های 
  تنوع: فراهم کردن دامنه ای گسترده از انواع ساختمان ها و خانه ها 

برای مردمی با تنوع سنی، نژادی و درآمدی؛
قرار  در هارمونی  و  پیوسته  ترکیب  در یک  باید    محله ها: محله ها 

فراهم کنند؛ پیاده   را در مسیر  روزانه  فعالیت های  بتوانند  و  گیرند 
ناحیه ای  کردن  اصالح  و  تعمیر  دادن،  نجات  انباشته:  توسعه    
توسعه  استراتژی  از  استفاده  با  دارد  قرار  محله  آنها  درون  در  که 
و  اقتصادی  سرمایه های  حفاظت  برای  و  شود  انجام  باید  انباشته 

کند؛ عمل  نیز  اجتماعی  بافت 
و  محالت  در  ترکیبی  توسعه  ارتقای  و  ایجاد  ترکیبی:    توسعه 
کار،  مانند  زندگی  روزانه  کارکردهای  از  کردن  حمایت  همچنین 

آموزشی؛ موسسات  و  خرده فروشی  تفریح، 
  ارتباط گسترده منطقه ای و شهری: محالت باید برای طرح های 
حمل و نقل منطقه ای، کاربری زمین، فضای باز و همچنین سیستم 

باشند؛ مرتبط  هم  با  طبیعی 
  خیابان ها: وظیفه اول معماران و طراحان چشم انداز تعریف فیزیکی 

است؛ مشترک  استفاده  با  عمومی  فضاهای  همچنین  و  خیابان 
باید  باز عمومی  فضاهای  و  خیابان ها  باز عمومی: شبکه  فضاهای    

کند؛ فراهم  تفریح  برای  را  فرصت هایی 
  ایمنی و خوداشتغالی شهری: ساختمان ها و خیابان ها باید برای 
در  را  درونی  ارتباط  و  فراهم  پایدار  و  امن  محل  یک  همسایه ها 

کنند؛ حفظ  سنتی  محله های 
  مسکن به عنوان بازتابی از خود: مسکن عنصر محله و همچنین 
که  شود  داده  تشخیص  جامعه  ارتقای  و  افراد  اعتبار  برای  کلیدی 
این ویژگی بر تعریف روشن از فضای خروجی برای هر خانه اشاره 

دارد؛
باید برای دسترسی آسان طراحی شوند)به    دسترسی: ساختمان ها 

اجتماعی شهر(؛ بافت  حفظ  شرط 
باید  جدید  توسعه  شخصیت  تصویر  محلی:  معماری    ویژگی 

باشد. محل  ترکیبی  توسعه  و  بهترین سنت ها  با  هم جهت 

نتیجه گیری
 

با  نژادی  و  مذهبی  قومی،  گروه های  به  توجه  با  محله،  هر  چند  هر 
دیگر محله ها کم وبیش ناهمگن است، به لحاظ داخلی یک مجموعه 
همبستگی  نوعی  دورکیم  دید  از  که  است  منسجم  و  به هم پیوسته 
1385(؛  پیوند می دهد)خاکساری،  به یکدیگر  را  آنها  اهالی  مکانیکی 
امروز معاصر کرد  نیازهای  به  توجه  با  را  نتیجه می توان محالت  در 
و ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک محله را با توجه 
متنوع در داخل محله  ایجاد کاربری های  با  و  توانمند  آن  به شرایط 
و اصل قرار دادن توجه به حریم، آن را با عصر جدید هماهنگ کرد 
باعث  الگو  این  آورد.  وجود  به  فضاها  این  در  را  روزانه  تعامالت  و 
می شود مردم در تعامل بیش تر با هم قرار بگیرند و صمیمت دوباره 

زنده کنند. را  ایران  محالت سنتی 

منابع
.1382 ایران،  و صنعت  علم  دانشگاه  تهران،  بهزادفر،  ترجمه مصطفی  پاسخ ده،  و همکارانش. محیط های  بنتلی   -1

.1382 تهران، سمت،  اراضی شهری،  کاربری  برنامه ریزی  پورمحمدی، محمدرضا.   -2
.1383 تا شهر، تهران، دانشگاه تهران،  از شار  3- حبیبی، محسن. 

.1385 مفاخر،  تهران،  برنامه ریزی شهری،  و روش های  اصول  قنبری هفت چشمه.  ابوالفضل  و  4- حکمت نیا، حسن 
.1385 انسانی و مطالعات فرهنگی،  پژوهشگاه علوم  تهران،  ایران،  در  5- خاکساری، علی و دیگران. محله های شهری 

.1376 نیکا،  تهران،  مافی،  ترجمه حسین حاتمی نژاد و عزت اهلل  ایران،  6- خیرآبادی، مسعود. شهرهای 
.1386 ایران،   دانشگاه علم و صنعت  برنامه ریزی شهری، تهران،  بر  اسماعیل. مقدمه ای  7- شیعه، 

.1381 تهران،  دانشگاه  تهران،  بحرینی،  ترجمه سیدحسین  تئوری شکل شهر،  لینچ، کوین.    -8
.Principle For Inner City Neighborhood Design”, Congress For The Newurbanism, www.cnu.org” -9

 Burkholder, Susan H., Mark Chupp & Philip Star. Principles of Neighborhood Planning Community Development, -10
.2003 ,Cleveland State University
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موضوع و هدف طراحی همسايگی

موضوع و هدف اصلی در برنامه ریزی و طراحی واحدهای همسایگی4  
ایجاد دسترسی راحت و آسان عمدتًا از راه پیاده روی است. فاصله 400 
تا 800 مایل که فاصله ای مناسب برای پیاده روی است)کلرانس اشتاین 
و پری، 1973( عمدتًا مقیاسی متعارف در طراحی واحدهای همسایگی 
در  امکاناتی  ایجاد  سالم5،   اجتماعی  محیط  به  رسیدن  برای  است. 
عاری  و  امن  فضاهای  در  دوچرخه سواری  و  ورزش  پیاده روی،  زمینه 
تجمع  برای  شرایطی  آوردن  فراهم  همچنین  و  آلودگی  گونه  هر  از 
انتقال آنها از  افراد، به صورت اتفاقی و برنامه ریزی شده، و نیز نقل و 

 باهمستان های
 شهروندمدار     

     
و مراتب برنامه ريزی پايدار  

جایی به جایی دیگر بدون نیاز به استفاده از ماشین های آالینده هوا از 
واحدهای همسایگی  و طراحی  برنامه ریزی  و  شرایط اند  ضروری ترین 

باید برای دستیابی به چنین شرایطی تهیه و تدوین شوند.
در حال حاضر شرایط تغییراتی عمده کرده اند. از اواسط قرن بیستم به 
زندگی  و  به خودمحوری  تمایل  فزاینده  به شکلی  خانواده ها  این سو، 
خصوصی پیدا کرده اند و زمانی بیش تر را در خانه صرف نگاه کردن به 
تلویزیون و کار با کامپیوتر می کنند. امکان قدم زدن و صحبت کردن 
در خیابان ها به دلیل وجود انواع صداها و خطرات موجود بسیار محدود 
شده و، با افزایش تملک ماشین در خانوارها، فاصله و مسافت اهمیت 

شهرام بذرگري 
کارشناس ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت

مقـدمه
واحد همسایگی1  مکانی برای زندگی مردم است که در آن نوعی حس همبستگی و با هم بودن به همراه برخی فعالیت های مشترک آموزشی، خرید 
و اوقات فراغت به وقوع می پیوندد. برای بسیاری از مردم، به ویژه سالمندان، جوانان و افراد کم توان و کم تحرک)معلول(، واحد همسایگی می تواند 

شبکه ای از ارتباط متقابل دوستانه را به وجود آورد. این شبکه های اجتماعی  ابزارهایی مهم برای تامین خوشبختی و سالمتی هستند.
در برخی از شهرهای اروپایی)عالوه بر شهرهای اروپای شرقی(، طرح هایی در زمینه ساخت مساکن دسته جمعی اجرا شده اند. اجرای این طرح ها سبب 
ایجاد محیطی غیرانسانی و ضعف سیستم خدمات رسانی به ساکنان شده است. همچنین در این محیط ها ساکنان کنترلی کم تر بر وضعیت محیطی 
پیرامون خود دارند و مشکالتی چون فقر، بی توجهی به ارزش های اخالقی و جنایت به همراه مشکالت بهداشتی به وفور دیده می شوند. در چنین 

محیطی ثبات جمعیتی، شبکه های اجتماعی2 کارآمد و انجام فعالیت های اقتصادی در سطح محله کاری بس دشوار و طاقت فرساست.
واحدهای همسایگی واحدهایی مستقل3  نیستند و هرگز نمی توانند مجزا از دیگر بخش های جامعه تعریف شوند. در مناطق شهری قدیمی تر واحدهای 
همسایگی تمایل به ادغام در یکدیگر دارند و هر فردی می تواند در هر یک از این محالت شاهد محله هایی کوچک باشد که تفاوت هایی از نظر موقعیت 

مکانی، نوع ساکنان و نوع ارتباطات آنان با یک دیگر دارند. لیکن حد و مرز میان محالت در نواحی شهری جدید بیش تر وجود دارد.
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و حساسیت خود را از دست داده است.

بی  اين همانی6 مفهوم محله

سلیقه محور  جامعه  و  شده  بی رنگ  مردم  زندگی  در  محله  مفهوم 
فروشگاه های  است.  شده  محور  فضا8   و  مکان7   جامعه  جایگزین 
مرکزی عظیم به جای مغازه های محلی ایجاد شده و خدمات محلی به 
نفع بازار و تجارت کنار رفته اند. سیاست گذاران شهری در این زمینه به 

چهار علت عمده اشاره کرده اند:
1 ـ الگوی کاربری اراضی9؛ 

2 ـ توسعه یک پارچه10؛ 
3ـ صرفه های ناشی از مقیاس؛

4ـ  اجتناب ناپذیری وجود اتومبیل.
کردن  جدا  منظور  به  اراضی  کاربری  الگوی  چه  اگر  ترتیب،  این  به 
تعداد  افزایش  سبب  خود  بود،  هوا  آالینده  صنایع  از  مسکونی  مناطق 
جدید  نواحی  توسعه  همچنین  شد.  کار  محل  به  رسیدن  برای  سفرها 
جامعه  در  را  شدن  قطبی  دو  و  دوگانگی  نوعی  خود  نیز  قدیمی  یا 
باعث  نیز  مقیاس  از  ناشی  صرفه های  دیگر،  سوی  از  آورد.  وجود  به 
کنار گذاشته شدن مدارس، فروشگاه ها و بیمارستان های محلی به نفع 

مراکز خدماتی بزرگ تر و در عین حال دورتر شد.
پیامد وجود شبکه های ارتباطی وسیع با توان ترددی باال ایجاد آلودگی 
محرومیت های  نهایت  در  و  تصادفات  افزایش  هوا،  آلودگی  صوتی، 
اصول  دگرگونی  مستلزم  سالم  همسایگی  واحد  ایجاد  بود.  اجتماعی 
نادرست است: فضای مسکونی، فضای حمل  و نقل، فضای تسهیالت 
میان  اندک(  چند  منطقی)هر  رابطه  نوعی  وجود  باز.  فضای  و  محلی 
فضاهای موردنظر می تواند سطحی از سالمت و بهداشت را در جامعه 
به وجود آورد. علی رغم وجود بحث هایی در زمینه رسیدن به یک اتفاق 
نظر، باید گفت می توان یک استراتژی مشخص را برای طراحی واحد 

Jeanne Hibberd and(همسایگی با مشخصه های ذیل تعریف کرد
Don Herker,1989,p.44-43(:

1ـ ثبات جمعیتی فزاینده؛
2ـ ارتقای کیفیت و ایجاد تنوع در مسکن؛

3ـ ایجاد مشاغل محلی؛
4ـ دسترسی به امکانات مختلف آموزشی و اجتماعی؛

5 ـ وجود شبکه های پیاده روی و دوچرخه سواری؛
6 ـ اجتناب از کاربرد اتومبیل شخصی و ترغیب و تشویق استفاده از 

حمل  و نقل عمومی؛
7ـ ایجاد شبکه ای گسترده  از فضاهای سبز11؛ 

8 ـ دوراندیشی در زمینه انرژی و دیگر منابع مصرفی؛
9ـ  سیاست گذاری در زمینه نحوه استفاده از آب؛

10ـ یک پارچه کردن برنامه ریزی فضایی؛
11ـ توسعه اجتماعی12. 

مشکل نه تنها تعریف تئوریک یک استراتژی مطلوب، شناخت و فعال 
رسیدن  برای  الزم  فعالیت های  و  سازمان ها  از  گسترده   طیفی  کردن 
راهبرد  این  در  اصلی  مفهوم  هست.  نیز  بهداشتی13  محله  مفهوم  به 
مختلف  بخش های  سالیق  و  عالیق  همه جانبه  مشارکت14  نوعی 

اجتماعی)خصوصی و عمومی( است.

اصول مهم برای ايجاد يک جامعه سالم و پايدار 

1ـ بعد اجتماعی15 
با  ناتوان،  و  آسیب پذیر  افراد  برای  ویژه  به  زندگی16،   کیفیت  بهبود 
افزایش امکانات محلی و فراهم آوردن محیطی و همسان و برابر برای 
همه، ایجاد حسن هویت17  و تشخص محله ای18  و همچنین توسعه 

شبکه های اجتماعی19  در سطح محالت.
2ـ بعد محیطی20 

حداقل  به  اکولوژیکی21،   سیستم  بر  محالت  سوء  تاثیرات  کاهش 
آلودگی ها  کاهش  و  تجدید  غیرقابل  انرژی22   منابع  به  اتکا  رساندن 
محیط های  سطح  در  ضایعات  و  آالینده ها  از  ناشی  مسمومیت های  و 

منطقه ای و جهانی.
براساس واقعیات موجود، اهداف اجتماعی و محیطی بر اهمیت محله ای 
دارند)صنیعی نژاد،  تاکید  محل،  در  محلی  نیازهای  تامین  یعنی  شدن، 
بافت  از  جدا  دهکده ای  محله  که  نیست  معنا  بدان  این  البته   .)1373
کلی شهر باشد، بلکه بدان معناست که تمایالت غیرمعقول به جهانی 
نوعی  یعنی  تابعیت،  مفهوم  مقابل  در  و  یابند  کاهش  تمرکز  و  شدن 
بازگشت به محله گرایی، تقویت شود. پرداختن به این امر می تواند به 

رضایت مندی بیش تر در افراد بیانجامد.

ويژگی های يک محله

روشن  کاماًل  تعریفی  که  دید  نمی توان  را  همسایگی  واحد  هیچ 
به  می تواند  فرد  هر  بلکه  باشد،  داشته  محلی  سطح  در  مشخص  و 
یک منطقه مشخص کوچک تعلق داشته و این ارتباط به دلیل وجود 
و  عملکردها  باشد.  متقابل  روابط  یا  خاص  سازمان های  و  مؤسسات 
عالیق متفاوت می توانند معرف واحدهای همسایگی در مقیاس متنوع 
باشند. ولی در کل محله می توان با سه عامل توسعه پایدار را تشخیص 

داد:
1ـ عوامل اجتماعی23:  الگویی برای نیازها و رفتارهای انسانی؛

2ـ عوامل اقتصادی24:  راه حل های کاربردی و قابل اجرا در زمینه تامین 
هزینه ها؛

3ـ عوامل محیطی25:  کاستن از شدت تاثیرات سوء بر منابع انرژی  و 
محیط  زیست.

برای مثال: در آموزش ابتدایی معیار مهم در زمینه سالمتی دسترسی 
منازل  نزدیک  قدری  به  باید  مدارس  بنابراین  است.  کودکان  محلی 
به  خاطر  تعلق  حس  نوعی  و  شود  طی  پیاده  مسافت  این  که  باشند 

اجتماع در میان افراد ایجاد شود.
پیشنهاد  متر   600 مطلوب  مسافت  موردی،  مطالعه  یک  براساس 
است  بیشتر  راهنمایی  مدارس  برای  پوشش  تحت  ناحیه  است.  شده 
همچنین  ندارد؛  هم خوانی  ابتدایی  مدرسه  پوشش  تحت  مسافت  با  و 
مسافت های تحت پوشش برای دیگر فعالیت ها مانند مراکز بهداشتی، 
یکدیگر  با  بسیار  اجتماعی  مراکز  و  پارک ها  محلی،  فروشگاه های 

متفاوت هستند.
و  گنگ  همسایگی  واحدهای  مفهوم  گفت  می توان  تفاصیل  این  با 
نامشخص و تعیین حد و مرز طبیعی برای واحدهای همسایگی عماًل 
غیرممکن است و این حد و مرزها تنها با نحوه ارایه مطلوب تسهیالت 

مشخص و تعیین می شوند.
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جدول شماره 1: موضوعات و اهداف در برنامه ریزی برای واحدهای همسایگی

   موضوعات 
اسـاسـی

سكونت و 
ساختمان سازی

     تسهيالت و امكانات 

محلیـ  ناحيه ای

   جابه جايی، 
انتقال نقل و 

باز فضاي 

بهينه كردن      
كيفيت هوا                             

ايجاد 
تسهيالت 

ورزشی

امنيت در 
محله

افزايش 
دسترسی ها

مشاغل و 
فعاليت ها

منابع طبيعی: 
خاك و معادن

اكوسيستم 
جهانی

آب و تنوع 
زيستی

سرپناه

  ـ ذخیره و استفاده بهینه از 
انرژی در ساختمان ها

 ـ استفاد از مواد غیرسمی و 
غیرمضر

جذاب  مسکونی  محیط  ایجاد  ـ 
و ایمن

ـ طراحی برای نظارت هر چه 
بیش تر بر فضا های عمومی و 

خصوصی و تالش برای روشن 
شدن وضعیت تملک آنها 

ـ توسعه حمل  و نقل عمومی در 
درون محالت

ـ درجه بندی تراکم های موجود در 
محالت

ـ ممانعت از ساخت وسازهای جدید 
در مناطق با قابلیت دسترسی محدود

ـ حمایت از مشاغل منزل محور
ـ توسعه دسترسی به منازل از 
مراکز عمده فعالیت با وسایل 

نقلیه عمومی

ـ استفاده از موادی قابل تجدید
ـ حفاظت از سطح خاک ها

ـ ترغیب به بازیافت فضوالت خانگی
ـ کاربرد کم تر از انرژی در زمینه 

ساخت وساز

اجتماع گرایی

ـ گسترش عدم وابستگی به آب
ـ توجه به نحوه استفاده مجدد از 
آب فاضالب ها و سفره  های آب 

زیرزمینی موجود در محالت
ـ حفاظت از محیط  زیست

ـ اجاره بهای مناسب برای هر 
سرپناه با توجه به اندازه و ارزش 

هر محله
ـ استفاده بهینه از انرژی و 

جلوگیری از هدر رفتن گرما از 
ساختمان ها

ـ محلی کردن تسهیالت
ـ ایجاد تسهیالت برای راحتی 

هر چه بیش تر افراد پیاده 

ـ افزایش تسهیالت محلی 
برای تشویق ساکنان محله به 

پیاده روی و دوچرخه سواری

ـ افزایش تسهیالت محلی برای 
تشویق ساکنان محله برای 

بودن در خیابان

ـ محلی کردن خدمات در 
قسمت های مسکونی

ـ ایجاد مسیرهای مناسب برای 
پیاده روی و حمل  و نقل عمومی 

در محالت
ـ طراحی با توجه به محدودیت ها

ـ رواج مشاغل کوچک مقیاس 
در سطح محله

ـ استفاده از مواد قابل تجدید

ـ کاهش استفاده از انرژی

ـ توسعه اشتغال محلی و 
تسهیالت رفاهی در سطح 

محلی

ـ تالش برای خودکفایی بیش تر 
در زمینه منابع آبی

ـ توجه به استفاده مجدد از 
فاضالب ها و سفره های آب 

زیرزمینی
ـ حفظ و حراست از محیط  زیست

ـ ایجاد ساختمان های مناسب 
برای فعالیت و عملکردهای 

مختلف اقتصادیـ  اجتماعی در 
سطح محله

ـ دسترسی آسان و ارزان به انرژی 
ـ طراحی فضا برای جلوگیری از 

اتالف گرما

ـ کاهش وابستگی به اتومبیل
ـ کاهش آمدوشد وسایل نقلیه 

سنگین به درون محله و کاهش 
ترافیک محلی محله 

ـ ایجاد مسیرهای راحت و بدون 
خطر برای دوچرخه سواری و 

پیاده روی 

ـ ترافیک آرام
ـ طراحی پیاده روها و سواره روها 

برای مراقبت و محافظت از 
طبیعت

ـ رواج پیاده روی و 
دوچرخه سواری در محیط 

محالت
ـ طراحی برای رواج و گسترش 

حمل  و نقل عمومی

ـ حمل  و نقل عمومی خوب در 
تمام مراکز عمده

ـ ایجاد شبکه دوچرخه سواری 
مناسب در محالت

ـ کاهش وابستگی به سوخت 
فسیلی و غیرقابل تجدید

ـ ایجاد فضاهای جذاب و آسوده 
برای پیاده روی و دوچرخه سواری

ـ ایجاد امنیت در خیابان ها

ـ تجدید سفره های آب 
زیرزمینی

ـ کاهش ترافیک جاده ای 
وسایط نقلیه موتوری

ـ احداث ایستگاه های سرپوشیده 
برای مسافران اتوبوس های 

شهری

ـ طراحی متناسب با اقلیم و آب 
و هوای هر محله

ـ افزایش پوشش درختی در 
محله

 ـ ایجاد مسیرهای سبز در درون 
محالت

ـ ایجاد زمین های بازی و تفریح

ـ ایجاد فضاهای باز
با گستره دید وسیع و 

چشم انداز های زیبا

ـ تامین دسترسی به فضا های باز 
برای کلیه فعالیت ها

ـ تشویق و ترغیب استفاده 
سودمند از زمین های باز و بدون 

استفاده در محالت

ـ رشد محصوالتی که می توانند 
در زمینه صنعت و ساخت وساز 

به کار آیند.
ـ رشد محصوالت تولیدکننده 

انرژی
ـ کاهش سرعت باد با درخت کاری

ـ توجه به پارک ها، زمین های 
بازی، میادین ورزشی و 

باشگاه های به مثابه محلی برای 
تجمع افراد

ـ ایجاد فضاهای باز در 
اطراف منابع آبی برای ایجاد 

زیست گاه های طبیعی
ـ ایجاد فضایی برای 

نمایشگاه های حیات وحش

ـ ایجاد کمربندهای سبز امنیتی
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مشاركت  از  ما  منظور  است؛  مفاهيم  به  مربوط  سوال  اولين 
را  مفهومی  همان  آيا  چيست؟  كشور  امروز  شهرسازی  در 
در  می توان  می رود  انتظار  مشاركت  از  ديگر  جاهای  در  كه 

شهرسازی كشور به كار برد؟ 

انسان ها همیشه  که  است  این  کرد  اشاره  باید  که  نکته ای  اولین   -
تنها موجودی  واقع  در  انسان  داشته اند. می توان گفت که  مشارکت 
واقع  در  و  می کند  زندگی  اجتماعی  آگاهانه  معنای  به  که  است 
و  تمدن  بنابراین  است؛  آورده  اجتماعی  زندگی  به  رو  آگاهانه 
آدم هاست.  مشارکت  و  همکاری  حاصل  می بینیم  که  فرهنگی 
دیدگاه های  در  بعد  به   1960 دهه  اواخر  از  می رسد  نظر  به  ولی 
اشیا  پارادایم  از  را »تغییر  آن  ایجاد شد که می توان  تغییری  توسعه 
ناخالص  تولید  دوره  آن  تا  اگر  یعنی  داد.  نام  مردم«  پارادایم  به 
پل  پهن،  خیابان های  قشنگ،  ساختمان های  سرانه،  درآمد  ملی، 
بعد  به  تاریخ  این  از  بودند،  توسعه یافتگی  شاخص  کارخانه ها  و 
مهم  موضوع  ولی  مهم اند  همه  اینها  که  شد  مطرح  موضوع  این 
خود آدم ها هستند؛ یعنی ثروت واقعی کشور آدم های کشور هستند 
و  تحصیالت  که  انسانی  توسعه  شاخص  مانند  مفاهیمی  بعدها  که 
دخیل  آن  در  بیان،  آزادی  مقدار  مثل  بحث هایی  حتی  و  سالمت، 
نقش  و  مردم  به  اخیر  سال های  در  بنابراین  شدند؛  اضافه  هستند 
توسعه  برنامه  این  است؛ حال  توجه شده  توسعه  برنامه های  در  آنها 
تعبیرش  روستایی  یا  به شهری  ما  یا محلی)که  باشد  ملی  در سطح 
به  مربوط  و  بوده  جهانی  و  عام  بحث  یک  بنابراین  می کنیم(. 

کشوري خاص هم نیست. امروزه در هر کنفرانسی شرکت کنیم یا 
به  مربوط  مباحث  در  حتمًا  بزنیم  ورق  که  را  دانشگاهی  کتاب  هر 
تئوریک هم  لحاظ  به  دارد.  درباره مشارکت وجود  توسعه سرفصلی 
به  را  نیازهایمان  و  کاالها  بتوانیم  اگر  کنیم،  نگاه  مشارکت  به  اگر 
نداریم.  مشارکت  به  نیازی  کنیم،  تأمین  شخصی  یا  فردی  شکلی 
نیاز است که ما به دنبال کاالیي عمومی  در آن جایی به مشارکت 
همگان  همکاری  نیازمند  تولیدشان  که  کاالهایی  یعنی  هستیم؛ 
بحث  که  جاست  این  در  که  دارند  نیاز  آنها  به  افراد  همه  و  است 
از  یکی  عنوان  به  مردم  مشارکت  البته  می شود.  مطرح  مشارکت 
نیز  دیگر  راه هایی  و  است  مطرح  عمومی  کاالهای  تأمین  راه های 
وجود دارند. مثاًل کاال را دولت تأمین بکند؛ بخش خصوصی تأمین 
کند و یا از راه مشارکت تامین شود. به عنوان نمونه امنیت عمومی 
دولت  که  است  این  آن  تامین  راه  یک  است.  عمومی  کاالی  یک 
کند.  تأمین  را  محله  امنیت  و  مستقر  محله ها  در  و  استخدام  پلیس 
بخش  تا  کند  فراهم  را  امکانات  دولت  که  است  این  دیگر  راه  یک 
راه دیگر  تامین کند و  را  امنیت  خصوصی به کمک نگهبانان محله 
کنند.  تأمین  را  امنیت محله ها  بخواهیم  مردم  از خود  که  است  این 
مصر  تحوالت  موضوع  در  مثاًل  است.  مردم  مشارکت  آخر  نوع  این 
مردم  و  ریخت  هم  به  اوضاع  و  رفت  کنار  پلیس  کنید،  دقت  اگر 
تصاویر  شما  اگر  حتی  گرفتند.  عهده  بر  را  محله ها  امنیت  خودشان 
هدایت  هم  را  ترافیک  عادی  آدم های  کنید،  نگاه  هم  را  تلویزیونی 

می کردند. پس به نظر می رسد ما در دو مقطع به سراغ مشارکت 

ايمانی جاجرمی با دکتر حسین  گفتگو 
دانشگاه تهران اجتماعی   عضو هیئت علمی دانشکده علوم 

مشاركت مردم در شهرها؛ 
از مفهوم تا اجرا

واژگان شهري

دکتري  دانشنامه  داراي  تهران،  دانشگاه  آموخته  دانش  جاجرمي،  ایماني  حسین  دکتر 
بر  موثر  عوامل  جامعه شناختي  »بررسي  پایان نامه  با   )1384( توسعه  جامعه شناسي  در 

محلي«. توسعه  در  شهر  شوراهاي  عملکردهاي 
دکتر ایماني متولد 1347 بجنورد است که دانشنامه کارشناسي خود را در رشته پژوهشگري 
دوره   1373 در  و  آمد  تهران  به   .)1369( نمود  دریافت  مشهد  دانشگاه  از  اجتماعي  علوم 
کاري  و  پژوهش  تجربه هاي  وي  برد.  پایان  به  تهران  دانشگاه  در  را  ارشد  کارشناسي 
بسیاري را در پیشینه خود دارد; کار در مرکز تحقیقات و مطالعات صدا و سیما، در موسسه 
شوراها  آموزش  دفتر  مدیرکل  معاونت  چون  کارهایي  و  تهران  دانشگاه  اجتماعي  مطالعات 
و  شهرداریها  سازمان  کاربردي  مطالعات  و  آموزش  دفتر  کل  مدیریت  کشور،  وزارت  در 
هیئت  عضو  اینک  وي  کشور.  آتش نشاني  و  ایمني  امور  ستاد  دبیري  و  کشور  دهیاریهاي 

است. تهران  دانشگاه  اجتماعي  علوم  دانشکده  علمي 
از کارهایش: نگاهي به وضعیت قانون و سازمان آتش نشاني در 10 کشور جهان )1376(، 
توسعه  و   )1381( حناچي  سیمین  دکتر  و  بیگدلي  مهناز  همکاري  با  پایدار  شهر  مدیریت 

کوثري. دکتر  و  نجاتي حسیني  دکتر  با  تهران همراه  فرهنگي 
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زمانی  دوم  و  ندارد  کافی  درآمد  دولت  که  زمانی  یکی  می رویم: 
مهم  بسیار  مشارکت  بحث  مواقع  جور  این  ندارد.  وجود  دولتی  که 
انجام می دهد؛ پول دارد  را  می شود. ولی در جاهایی که دولت کار 
تأمین می کند،  را  کاالی عمومی  که  دارد  وجود  و بخش خصوصی 
بنابراین بحث مشارکت بسیار مهم است  نیازی به مشارکت نیست. 
نیاز  باید دید کجا به مشارکت  ولی موقعیت آن بسیار مهم تر است. 
کشورهای  در  مشارکت  بحث های  کنید،  نگاه  شما  اگر  مثاًل  هست. 
فقیر مثل پاکستان و هند رواج دارند چون دولت پولی ندارد و بخش 
بنابراین  بگیرد.  عهده  بر  مسئولیتی  بتواند  که  نیست  هم  خصوصی 
از نیروی خود مردم استفاده کنند. در کشور ما چون  مجبور هستند 
بابت نفت دارد، عموم وظایفش را  دولت معموالً  منابع مالی زیادي 
باز  مشارکت  برای  زیادی  عرصه  واقع  در  و  می دهد  انجام  خودش 
نشده است. اگر هم در مقاطعی بحث مشارکت جدی شده، مواقعی 
بوده است که مثاًل با محدودیت منابع مالی روبرو بوده ایم، بنابراین 
بوده  مدنظر  مشارکت  مالی  بُعد  عمومًا  و  رفته ایم  مردم  سراغ  به 
اتفاق  نگرش ها  در  اساسی تر  تغییر  یک  اکنون  که  این  مگر  است 
بیفتد. این که مردم امور عمومی را خودشان اداره کنند و به عنوان 
در  شوند  مطرح  عمومی  عرصه های  در  جدی  بسیار  بازیگر  یک 
واقع پارادایمي جدید به نام شراکت)PartnerShip( است که با 
الگوی عمومی  دارد.  تفاوت  مشارکت))Participation مقداری 
چند  ما  کشور  در  که  است  حکمرانی  همان  جدید  بحث های  این 
سالی است که از آن بحث  مي شود و به نوعی به نظر می رسد که در 
سیاست های کالن ما، مثاًل در سند چشم انداز و برنامه های توسعه، 
طرح  از  ما  رفته رفته  که  می رسد  نظر  به  بنابراین  است؛  شده  وارد 
حقوق  زاویه  از  نگاه مان  و  می گیریم  فاصله  اقتصادی  بحث های 
از  می رسد  نظر  به  نیز  مشارکت  بحث  و  مي گیرد  شکل  شهروندی 

زاویه مطرح می شود. این 

در كشور ما بحث مشاركت مالی بيش تر مطرح می شود. ابعاد 
بفرماييد. تشريح  ما  برای  لطفاً  مشاركت چيست؟  ديگر 

بسیار  استعاره ا ی  ارنشتاین  سوزان  مشارکت  نردبان  کنم  فکر    -
خوب براي شناخت ابعاد دیگر مشارکت است؛ یعنی اگر دقت کرده 
مشارکت  واقع  در  سوم  و  دوم  اول،  پله های  نردبان  این  در  باشیم 
زمانی مشارکت  نیست.  واقعی  از مشارکت  نمایشی هستند و خبری 
و  کنیم  بیش تر  را  شهروندان  قدرت  ما  که  می افتد  اتفاق  واقعی 
افزایش   ... و  نظارت  در سیاست گذاری، تصمیم گیری،  را  آنها  نقش 
مشارکت  آدم تک بعدی  از  اگر شما  می رسد  نظر  به  بنابراین  دهیم؛ 
اگر  حتی  یا  است  نمایشی  و  نیست  واقعی  مشارکت  این  بخواهید، 
عمومی  سخنرانی  یک  در  مثاًل  کنیم،  اطالع رسانی  مردم  به  فقط 
ما  برای  آنها  و  بکنیم  کارهایی  چه  می خواهیم  که  کنیم  اعالم 
اطالعات  کسب  حتی  نیست.  مشارکت  باز  هم  این  بکشند،  هورا 
می دهیم  انجام  نظرسنجی  ما  مثاًل  نیست؛  مشارکت  نیز  مردم  از 
چون  است  یک بعدی  باز  هم  این  گفتند.  را  این  مردم  می گوییم  و 

ولی  نکرده اید.  زیاد  را  شهروندی  قدرت  و  مردم  قدرت  واقعًا  شما 
مردم  نمایندگان  و  می گیریم  تصمیم  شهری  برای  داریم  که  زمانی 
وارد  ما  با  و  نشسته اند  ما  با  برابر  سهمي  با  میز  همان  دور  هم 
آن  مي کنند،  مطرح  را  خودشان  نیازهای  و  شده اند  گفتگو  و  بحث 
خودم  تعبیر  می افتد.  اتفاق  کامل  و  واقعی  مشارکت  که  است  موقع 
تبدیل   Partnership به  باید   Participation این است که 
را  کامل  مشارکت  ما  شود،   تبدیل  شراکت  به  مشارکت  وقتی  شود؛ 

داشت. خواهیم 

آنها  به سازی  و  نوسازی  و  فرسوده  بافت های  بحث  امروزه 
دانسته  مردم  مشاركت  در  آن  راه حل  و  مطرح  كشور  در 
چگونه  بحث  اين  در  را  مردمی  مشاركت  نقش  است.  شده 

می دانيد؟

یا  دولت  که  می رسد  نظر  به  که  است  موضوعاتي  از  هم  این    -
مفهوم  قالب  در  و  ندارد  تنهایی  به  را  آن  انجام  توانایی  شهرداری 
بحث هایی  از  یکی  می شود.  مطرح  حکومت  کردن  اداره  و  توانایی 
خاطر  به  توانایی  این  که  است  این  شده  پذیرفته  امروزه  که 
شهرداری ها،  نزد  در  هم  و  دولت ها  نزد  در  هم  مسائل،  پیچیدگی 
ادعا کنند که هر  بنابراین االن دیگر نمی توانند  یافته است.  کاهش 
بافت های  موضوع  مثالً   بدهیم.  انجام  می توانیم  بخواهیم  که  کاری 
و  دولت  طریق  از  نمی توان  که  است  موضوعاتي  از  یکی  فرسوده 
که  است  شده  تهران حساب  برای  مثاًل  کرد.  را حل  آن  شهرداری 
سال   400 ظاهرا  کنند،  ترزیق  سال  هر  را  کشور  بودجه  کل  اگر 
از  بعد  شوند.  نوسازی  تهران  فرسوده  بافت های  که  می کشد  طول 
400 سال نیز مشخص است که آن خانه هایی که سال اول نوسازی 
سیزیف«  »افسانه  مثل  واقع  در  می شوند.  فرسوده  دوباره  شده اند 
به قله  برده می شد و نرسیده  به باالی کوه  است که در آن سنگی 
این جا مشارکت مردم عنصري  بنابراین در  می غلتید و برمی گشت. 
به  دیگر  کنند،  همکاری  و  مشارکت  اگر  مردم  است.  اساسی  بسیار 
400 سال زمان نیاز نداریم و می توان در طی 5 سال مسئله را حل 
کرد. من یادم هست که پروژه ای را با همکاری وزارت کشور برای 
خانه ها  »مقاوم سازی  موضوع  با   10 منطقه  شهرداری  و  NGO ها 
جالب  نکته  مي دادیم.  انجام  منطقه  آن  در  فرسوده«  بافت های  در 
مشارکت  و  بیایند  مردم  که  بودند  کرده  قبول  همه  که  بود  این 
بودند.  هم  موانعی  و  محدودیت ها  ولی  شود.  حل  مشکل  تا  بکنند 
را  و محدودیت ها  موانع  این  را مي پذیریم،  مشارکت  که  این  ضمن 
به  ما  اداری  ساختار  مشکل  اولین  مثاًل  بگیریم؛  نظر  در  باید  نیز 
نیستند؛  مشارکت پذیر  که  شهرداری هاست  اداری  ساختار  خصوص 
به  غیرقابل انعطاف  و  خشک  بسیار  اداری  سازمان  یک  هنوز  یعنی 
گرفته  بسته  حلقه های  درون  باید  تصمیم ها  همه   و  مي رسد  نظر 
شوند.  اجرا  عمودی  و  مراتبی  سلسله  ساختار  یک  قالب  در  و  شوند 
که  را  آدم هایی  شما  اگر  حتی  نیست.  مشارکت پذیر  ساختار  این 
کاماًل مشارکت پذیر هستند در راس قرار بدهید، چون در واقع بدنه، 
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قوانین و مقررات آمادگی الزم را ندارند، اصال نمی توان کار کرد و 
به  بتوانند  مردم  که  بود  سخت  بسیار  مثاًل  برمی خوریم.  مشکل  به 
مقررات  و  قوانین  یا  کنند  برقرار  ارتباط  عوامل شهرداری  با  راحتی 
دست و پای شهرداری را در تصمیم گیری ها بسته بودند. پس اولین 
چندان  که  می رسد  نظر  به  نشود،  حل  تا  و  است  ساختاری  مانع 
نمی توان در عمل مشارکت را اجرایی کرد. دومین مانع بحث منابع 
داشته  مشارکت  و  بیایند  باید  مردم  که  است  درست  است.  مالی 

از مردم چیزی را می خواهیم که تأمین  باشند، ولی یادمان باشد ما 
آن از تک تک شان ساخته نیست. باید منابعی را پیش بینی کرد و آن 
را در اختیار مردم قرار داد. جالب این است که در همان تجربه ما، 
اولین بحثی که مطرح شد این بود که ما از طریق بانک شهر به هر 
کنند.  مقاوم  را  بدهیم که خانه خود  وام  تومان  میلیون  پنج  خانواده 
این  افراد  که  دارد  وجود  چه ضمانتی  که  شد  مطرح  بحث  این  بعد 
بازپرداخت  براي  ضمانتی  چه  و  بکنند  خود  خانه های  خرج  را  پول 
و  اجتماعی  سرمایه های  از  عمومًا  جهانی  تجربه های  در  آن هست؛ 
محمد  پروفسور  تجربه   مثاًل  مي شود؛  استفاده  جمعی  ضمانت های 
در بنگالدش این الگو را ارایه کرد و به خاطر این ایده جایزه نوبل 
زنان  جمله  از  افراد،  فقیرترین  به  جا  آن  در  گرفت.  هم  را  اقتصاد 
بازپرداخت  وام ها  درصد   99 تا  که  این  جالب  و  داده شد  وام  فقیر، 
بود؟  چه  وام ها  این  ضمانت  حال  است.  شده  خرج  هم  درست  و 
یعنی  بودند.  عضوش  خانه دار  خانم های  که  بود  گروهی  ضمانتش 

از چک و سفته اند. مقدار چک های  بسیار مهم تر  فشارهای گروهی 
گروهی،  رودربایستی  این  ولی  باالست  بسیار  ما  کشور  در  برگشتی 
موردپسند  رفتار  که  دارد  شما  از  گروه  که  انتظاری  واقع  در  یعنی 
گروه را داشته باشید، مکانیزمي بسیار موثرتر است. براي ایران هم 
اعضای خود  به  تا  کنیم  تعاونی هایی درست  است که  پیشنهاد شده 
با  نه  هستند  طرف  تعاونی  یک  با  کنند  احساس  افراد  و  بدهند  وام 
بانک شهر که یک سازمان رسمی است. براي مکانیزم های مالی هم 
به نظر می رسد که باید فکری کرد. بانک های رسمی مکانیزم هایی 
خوب نیستند ولی در سطح شهر مثالً  می توان صندوق محله درست 
آنها وام بدهد. این به نظر  افراد محله عضوش باشند و به  کرد که 

کند.  را حل  مالی مشارکت  منابع  بتواند مسئله  که  می رسد 

که  است  آموزش  بحث  است  مهم  من  نظر  به  باز  که  بعدی  بحث 
اکنون در قالب توانمندسازی مطرح می شود و به نظر می رسد یکی 
آموزش  این  منتهی  است.  تاثیرگذار  بسیار  که  است  عناصری  از 
نمی توان  و  است  متفاوت  کالسیک  آموزش های  با  و  خاص  بسیار 
کند  سخنرانی  مردم  برای  تا  فرستاد  را  دانشگاه  استاد  یک  مثالً  
نظر  به  دادیم.  آموزش  را  اینها  خوب،  بسیار  که  بگوییم  بعد  و 
باشد.  داشته  مشارکتی  فرآیندي  خود  باید  مشارکت  آموزِش  من 
باشند؛  آنها  به  نزدیک  باشند؛  مردم  خود  از  باید  آموزش دهندگان 
با  واقع  در  داده شود.  فرآیند  در  آموزش  و  متوجه شوند  را  زبانشان 
کارهای  آموزش  مداوم  پاسخ  و  پرسش  یک  در  و  عملیات  انجام 

شود. ارایه  مشارکتی 

مثاًل  داریم.  خودمان  کشور  در  موفق  تجربه هایي  زمینه  این  در  ما 
نیاسر بحث شهرسازی مشارکتی را داشتیم که کاري موفق بود  در 
خود  در  یا  و  بود  افتخاری  شهردار  بحث  حیدریه  تربت  در  مثاًل  یا 

داده اند. انجام  تهران، در محالت، شوراها کارهای مؤثر بسیاري 

عنوان  به  يا  است  اجتماعی  نياز  می گوييم  ما  كه  مشاركتی 
ضرورت در زندگی شهری امروز مطرح می شود؟

این  می بینیم ضمن  مشارکت  بحث  در  را  عوامل  همه   واقع  در    -
دیگر  یعنی  است؛  شده  مهم تر  بسیار  آن  ضرورت  بحث  االن  که 
غیرممکن  شهری  کارهای  از  بسیاري  انجام  مردم  مشارکت  بدون 
فراوان  هزینه هایي  بگیرید.  نظر  در  را  زباله  بحث  مثالً   است. 
صرف  بودجه  از  قابل توجه  بخشي  و  دارد  ما  شهرداری های  برای 
از آن ثروت تولید کرد  جمع آوری آن می شود؛ زباله ای که می توان 
این  می گویند.  کثیف  طالی  آن  به  شود،  بازیافت  و  تفکیک  اگر  و 
کار چه زمانی موفق است؟ زمانی که مردم بخواهند همکاری کنند؛ 
کنیم  قبول  باید  حتی  کنند.  تفکیک  را  زباله ها  مبدا)منازل(  از  مثاًل 
انجام  آشغال دزدها  یا  زباله گردها  غیررسمی  شکلي  به  را  بازیافت 
آن  برای  شغل  یک  عنوان  به  و  کنیم  قبول  را  این  اگر  مي دهند. 
یک  می تواند  بدهیم،  آن  به  اجتماعی  احترامي  و  بگذاریم  پاداش 

زندگی  بنابراین من فکر می کنم که هر چه  باشد.  تجربه موفق 
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از  و  بیش تر می  شود  پیچیده تر می شود، ضرورت مشارکت  اجتماعی 
انسانی  توسعه  بشر  حقوق  بحث های  در  که  می بینیم  دیگر  طرف 
باید  شهروند  است؛  شهروندی  حق  یک  مشارکت  می شود.  مهم 
امور عمومی و محله خود نقش  اداره  انجام دهد و در  را  بتواند آن 

باشد. داشته 

شده  مطرح  مالی  مشاركت  بحث  مواقع  بيش تر  در  معموالً 
است و هيچ وقت برای مردم اين طور جا نيافته كه مشاركت 
مشاركت  هميشه  بنابراين  باشد؛  داشته  منافعي  می تواند 
است  خوبی  كار  دهي  انجام  را  آن  اگر  كه  است  بوده  طوری 
برايت  فايده ای  كه  اين  بدون  كنی  هزينه  بايد  معموال  ولی 

داشته باشد، زيرا يک ارزش است. نظر شما چيست؟

کنیم، چون  نگاه  به موضوع  تئوری کنش عقالنی  قالب  در  اگر    -
تحلیل  را  فایده  و  هزینه  و  ارزیابی  که  هستند  موجوداتی  انسان ها 
محیط های  در  خصوص  می زنند)به  کنش  به  دست  بعد  و  می کنند 
باید  حتمًا  نیستند(  موثر  دیگر  هم  سنتی  مناسبات  که  مدرن 
و  کرد  روشن  را  هزینه هایش  حتی  و  مشارکت  فواید  مردم  برای 
به  دست  آگاهانه  شما  اگر  گذاشت.  آنها  اختیار  در  را  تصمیم گیری 
چون  باشد  پایدار  مشارکتي  می تواند  مشارکت  آن  بزنید،  مشارکت 
مسئله  پایداری در مشارکت بسیار مهم است. بسیاري وقت ها دیده 
شده   شروع  فراوان  شوق  و  شور  با  مشارکتی  برنامه های  که  شده 
از  را  انگیزه هایشان  مردم  چون  شده اند  متوقف  راه  میانه  در  ولی 
تغییر کرده اند.  یا سیاست ها  یا مدیران عوض شده اند  داده اند  دست 
قابل توجه  است که بخشي  این  قبول کرد  باید  نکته ای که  بنابراین 
دالیل  از  یکی  شاید  که  خورده اند  شکست  مشارکتی  برنامه های  از 
خوب  کار  یک  عنوان  به  را  مشارکت  ما  که  باشد  همین  آن  اصلی 
معرفی کرده ایم و از مردم خواستیم در این کار خوب شرکت کنند، 
برای  هم  هزینه ها  و  روشن  مردم  برای  خوبی  به  آن  فواید  ولی 

مناسبات  که  شهرها  در  می کنم  فکر  من  است.  نشده  باز  آنها 
دومین  گروه های  در  ما  جامعه شناسان  قول  به  و  رسمی تراند 
وگرنه  هستند  کتاب  و  حساب  اهل  آدم ها  و  هستیم  عضو 

بسیار  زمان  مثاًل  و  بیارند  دوام  شهری  زندگی  در  نمی توانند 
بخرنند  بخواهند  که  را  چه  هر  و  دارند  ساعت  همه  و  است  مهم 

صورت  همان  به  باید  مشارکتی  کارهای  می کنند،  کتاب  و  حساب 
خواسته  مردم  از  و  انجام  فایده  و  هزینه  تحلیل  یک  حتمًا  و  باشد 

آنها  برای  مسئله  گونه  این  کنند.  باز  را  هزینه ها  و  فواید  که  شود 
بود. خواهد  فهم تر  و  قابل لمس تر  بسیار 

نقطه مطلوب مشاركت را كجا می دانيد؟ چه اتفاقی بايد بيفتد 
تا احساس شود كه مشاركت در شهر معنا پيدا كرده است؟

-  یکی این که مدیریت شهری قالب خود را عوض کند و از حلقه  
سازمان اداری خارج و به نوعی سازمان شراکتی تبدیل شود که این 
گام اول است. در واقع به تغییرات ساختاری نیاز است. باید قوانین و 
مقررات تغییر کنند. مثاًل ما یک قانون برای همه شهرداری ها داریم 
که این غلط است و هر شهری باید قانون خود را داشته باشد. مثاًل 
یکی از سیاست های دولت این است که مردم از تهران بروند. برای 
مدیریت شهری  بدهیم  اجازه  اگر  شود،  موفق  سیاست  این  که  این 
را  کار  این  راحت تر می توان  بسیار  کند،  اعمال سیاست  تهران خود 
بتواند  که  باشیم  داشته  شهر  هر  برای  قوانینی  ما  اگر  کرد.  عملی 
با توجه به مسائل و مشکالتش، تصمیم گیری کند، توسعه  خودش، 
ساختاری  تغییر  اقدام  اولین  بنابراین  می شود.  انجام  راحت تر  بسیار 
است. در واقع باید ساختار مشارکت گریز را به ساختار مشارکت پذیر 
مردم  حضور  می توان  چگونه  که  است  این  دوم  نکته   کرد.  تبدیل 
قانون  که  این  جالب  کرد.  بیش تر  تصمیم گیری  عرصه  های  در  را 
عادی  قوانین  از  بهتر  بسیار  نگاهي  مشارکت  بحث  درباره  اساسی 
که  حالی  در  دارید  محلی  اساسی شورای  قانون  در  مثاًل  شما  دارد. 
در حالت عادی شورای محلی عمالً  حذف شده به نظر می رسد. گام 
مشارکتی  پتانسیل های  ما  که  است  این  مشارکت  بحث  برای  دوم 
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کنیم. فعال  را  اساسی خودمان  قانون 

در مرحله بعد باید درباره مردم صحبت کرد. چون اتفاقاتی هم باید 
مسئولیت ها  همه  که  گفت  نمی توان  زیرا  بیفتند  اجتماع  صحنه   در 
نقشی  هیچ  وسط  این  مردم  و  است  دولت  و  شهرداری  پای 
خانواده های  برای  باید  مشارکت  بحث  که  می رسد  نظر  به  ندارند. 
بحث  داریم،  خانواده  در  هم  با  که  روابطی  در  باشد.  مهم  نیز  ما 
ما  پذیرفته شود.  باید  تربیت  تعلیم  و  و  الگوهای جدید  در  مشارکت 
خانواده هایي پدرساالر داشته ایم که مرد خانواده حرف اول و آخر را 
این  که  هم  آدم هایی  نیست.  مشارکتی  ساختاري  اصاًل  این  می زد. 
آنها  باشند.  مشارکتی  انسان هایي  نمی توانند  مي یابند،  پرورش  گونه 
به  و  بگیرد  را  از خودشان همه تصمیم ها  قدرتمندتر  عادت کرده اند 
و  تعلیم  کارشناسان  که  می رسد  نظر  به  بکنند.  کار  چه  بگوید  آنها 
تربیت و پدر و مادران باید به روش ها و الگوهای جدید تربیتی فکر 
بسیار  بچه ها  نقش  تربیت  و  تعلیم  جدید  الگوهای  در  االن  کنند. 
باید  حتمًا  آنهاست،  به  مربوط  که  مسائلی  درباره  و  شده  پررنگ 
الگوهای  سمت  به  باید  هم  مدرسه ها  و  کرد  صحبت  خودشان  با 
میز  مدل  و  کنند  تغییر  باید  کالس ها  دهند.  جهت  تغییر  مشارکتی 
این  نکته جالب  تبدیل شود.  دایره ای  به کالس های  باید  نیمکت  و 
است که حتی پیامبر اکرم)ص( هم با اصحابشان به شکل دایره ای 

می نشستند.

و  باشد  تهديدی  می تواند  نوعی  به  محله  هويت  تقويت  آيا 
رقابت محله  ای را به وجود آورد؟

درباره  و  است  اندیشه  تغییر  محله گرایی  احیای  بحث  این    -
نیویورک  در  حتی  جهانی،  بحث  یک  بلکه  نیست  مشهد  و  تهران 
بسیار  مسائلشان  کالن شهرها  که  این  جالب  نکته   و  است  لندن،  و 
محل  از  باید  کار  محل  که  گفته  کسی  چه  مثاًل  هستند.  هم  شبیه 
از  یکی  می کند.  صحبت  بوروکراسی  درباره  ِوبر  باشد؟  جدا  زندگی 
زندگی  از محل  را  کار  که محل  است  این  بوروکراسی  ویژگی های 
جدا کرده است. برخالف دوره پیش مدرن این یک ایده غلط است. 
شما  چون  باشند  هم  نزدیک  باید  زندگی  محل  و  کار  محل  اتفاقًا 
یک  در  آدم  فراوان  تعدادي  که  ندارید  را  صنعتی  کارخانه   آن 
عوض  تولید  نوع  االن  بشوند.  تولید  چرخه  وارد  مشخص  ساعت 
در  بیش تر  آدم ها  و  شده اند  پاکیزه  صنایع  از  بسیاری  است.  شده 
با  را  آدم ها  کار  محل  می توان  بنابراین  هستند.  خدماتی  کارهای 
این کار را می توان در قالب محالت  تلفیق کرد و  محل زندگیشان 
شما  که  نکته  این  باشند.  خانه ها  نزدیک  مدارس  مثاًل  داد؛  انجام 
دارند،  وجود  طبقاتی  ـ  قومی  شکاف های  که  جاهایی  در  می گویید 
خاص  جاهایي  در  مسیحیان  مثالً   است.  درست  دارد،  گسل  جامعه 
خطرناک  می تواند  محالتی  بحث های  به  زدن  دامن  شده اند.  جمع 
در  ولی  رفت  بحث ها  این  دنبال  چندان  نباید  دهلی  در  مثاًل  باشد. 
نباشیم؛  موضوع  این  شاهد  چندان  می کنم  فکر  ایران  شهرهای 

یا کم رنگ شده اند. ندارند  وجود  تقابل ها  یعنی 

است  این  دارد  جوامع  بقیه  با  ایرانی  جامعه  که  تفاوتی  واقع  در 
و  نارمک  در  تهران  در  ارمنی ها  مثاًل  دارند.  تساهل  انسان ها  که 
وقتی  ولی  نیست.  مشکلی  هیچ  واقعاً   ولی  می کنند  زندگی  مجیدیه 
هویت  از  بزرگ تر  هویت  یک  عنوان  به  شهر  منافع  که  باشد  بنا 
باید  یعنی  است؛  غلط  کار  این  شود،  محلی  هویت  قربانی  محلی 
تهران  در  که  کسی  مثاًل  پذیرفت؛  هویت  در  را  مراتبی  سلسله 
و  است  تهرانی  هویت  او  نخستین  و  مهم  هویت  می کند  زندگی 
یک  می دانیم  البته  مي شوند.  مطرح  او  برای  هویت هایش  بقیه  بعداً  
چون  اما  آنهاست.  بودن  فرهنگی  چند  جهانی  شهرهای  خصلت 
نداریم و  را  تهران شهر جهانی نیست و ما عموما مهاجرت خارجی 
می شوند،  کشور  وارد  کم تر  دیگر  فرهنگ های  و  کشورها  از  آدم ها 

نیستیم.  مواجه  مشکل  این  با  عمومًا 

موضوع دیگر این که بحث مالکیت بسیار مهم است. یعنی مالکیت 
وقت ها  بسیاري  ما  و  دارد  اساسی  بسیار  نقشي  سکونت  محل 
در  می گیریم  نادیده  را  اجتماعی  رفتارهای  و  اقتصادی  بنیادهای 
نشان  اجتماعی  سرمایه  مطالعات  یعنی  تاثیرگذاراند؛  که  حالی 
مدام  آدم ها  و  است  زیاد  جابه جایی  که  جاهایی  در  که  می دهند 
شکل  اجتماعی  سرمایه  بنیاد  می  شوند،  خارج  آن  از  و  محله  وارد 
قالب  در  سازوکارهایی  که  این  یعنی  اجتماعی  سرمایه  نمی گیرد. 
شبکه های همکاری و در قالب اعتماد و شناخت متقابل شکل یابند 
سرمایه  از  من  منظور  آورند.  پایین  را  جمعی  عمل  هزینه های  که 
استقرار  نوع  یک  و  ثبات  نوع  یک  بنابراین  است.  این  اجتماعی 
در  امر  این  است.  الزم  محله ای  تعلق  بحث  برای  طوالنی مدت 
قدیم شکل می گرفت زیرا سال ها نسل در نسل آدم ها در یک محل 
دیده  زیاد  اجاره نشینان  تهران جابه جایی  در  االن  زندگی می کردند. 
است  این  آن  عیب  مزایایی.  هم  و  دارد  معایبی  هم  این  مي شود. 
تعصب  که  است  این  حسنش  و  نمی گیرد  شکل  محلی  تعلق  که 
نمی دادند  راه  را  غریبه ها  و  داشته  وجود  قدیم  در  که  را  محله ای 
که  پذیرفت  باید  ندارد.  بوده  خودش  منافع  فکر  به  فقط  محله  و 
بسیار مهم تر  تغییر کرده اند و االن مناسبات مدنی  الگوهای زندگی 
از مناسبات خویشی شده اند. در شهرهای بزرگ بحث محله از نظر 
شهرسازی  جدید  دیدگاه های  براساس  و  دارد  که  امکاناتی  و  مزایا 
می تواند  بهتر  بسیار  بیش تر  مشارکت  و  خاطر  آسایش  امنیت،  مثل 

شود. طراحی 

مشارکت  برای  ما  مردم  کرد:  توجه  نکته اي  به  باید  تحقیقات  در 
مشارکت  ظرفیت  منتها  می شناسند  هم  را  مشارکت  دارند.  انگیزه 
چگونه  من  می پرسد  خودش  از  فرد  یعنی  است؛  کم  ما  جامعه   در 
عملیاتی  مشارکت  بحث  یعنی  کنم؟  مشارکت  کجا  کنم؟  مشارکت 
نشده است. حال اگر در قالب تغییرات ساختاری و تعریف شیوه های 
باالخره  که  بود  امیدوار  می توان  شود،  عملیاتی  مدرن  و  جدید 

بیفتند.  ما  مدیریت شهری  بحث  در  اتفاقاتی 
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مشاور حقوقي

ديگری  مرجع  شهر  حريم  و  قانونی  محدوده  داخل  در  آيا 
تخلفات  از  جلوگيری  و  كنترل  نظارت،  برای  شهرداری  از  غير 
ساختمانی وجود دارد يا خير؟ لطفاً ضمن اعالم مستندات قانونی 
كه به موجب آنها شهرداری را مسئول نظارت و كنترل و جلوگيری 
وجود  هم  ديگری  مرجع  چنانچه  می داند  ساختمانی  تخلفات  از 

دارد مستندات قانونی آن را نيز اعالم فرمائيد؟
داخل  در  شهرداری  آنها  موجب  به  که  قانونی  مستندات  ـ  الف 
محدوده و حریم شهر مسئول نظارت و کنترل و جلوگیری از تخلفات 
ساختمانی می باشد عبارتند از: پاراگراف دوم ماده صد قانون شهرداری، 
قسمت اخیر تبصره یک ماده صد، تباصر 6 و 7 ماده صد، مواد یک و دو 
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها 
مصوب 1384/10/14 و ماده 27 آیین نامه اجرایی مواد 27 و 28 قانون 

نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1379.
ب ـ اما در حریم شهر در پاره ای موارد مراجع دیگری نیز وظیفه 
نظارت و کنترل و جلوگیری از تخلفات ساختمانی را برعهده دارند مانند 
تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و  قانون  ماده 2  حکم 
نحوه تعیین آنها مصوب 1382 که مقرر می دارد شهرک های صنعتی در 
هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی 
می باشند. و همچنین براساس تبصره یک ماده 3 قانون مذکور روستاهایی 
که در حریم شهرها واقع اند براساس طرح  هادی دارای حریم و حدود 

مستقل بوده و شهرداری حق دخالت در ساخت وساز آن را ندارد.

مطابق ماده صد و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، هرگونه 
پروانه  صدور  به  منوط  شهر  حريم  و  محدوده  در  ساخت وساز 
ساختمانی از سوی شهرداری است و اين امری و تكليفی بوده و 
هرگونه ساخت وساز بدون پروانه قطعاً تخلف محسوب می شود. 
اما پرسشی كه اينجا مطرح می شود اين است كه در صورت وقوع 
رخ  شهر  حريم  و  محدوده  در  كه  ساختمانی  تخلفات  يا  تخلف 
می دهد تا قبل از ارجاع آن به كميسيون ماده صد، شهرداری چه 
وظيفه و تكليفی در برخورد، پيشگيری و ممانعت از ادامه تخلف 

در ساخت وساز بر عهده دارد؟
اقدامات  و  ساختمانی  تخلفات  از  پیشگیری  خصوص  در  ـ  الف 
متأسفانه  ساختمانی  تخلفات  وقوع  از  پیشگیرانه  برنامه های  و  تدابیر  و 
مقررات مسکوت است و در این خصوص الزم است اواًل مقررایت در این 
زمینه در قالب طرح و الیحه تدوین و به تصویب رسد ثانیًا تدابیری اتخاذ 
ترغیب  و  فرهنگ سازی  ثالثًا  تسهیل شود  پروانه  فرآیند صدور  تا  شود 
با  از شهرداری و... ب ـ در خصوص برخورد  به اخذ پروانه  شهروندان 
تخلفات ساختمانی الزم است شهرداری مبادرت به انجام اقدامات ذیل 
نماید: 1ـ اعالم و اخطار به متخلف در جهت رفع تخلف و رعایت مقررات 

ساخت وساز 2ـ در صورت عدم اقدام به رفع تخلف، اعالم و اخطار جهت 
توقف عملیات ساخت وساز 3ـ در صورت عدم اقدام به توقف، شهرداری 
تخلفات  ادامه  از  جلوگیری  و  ساختمانی  عملیات  توقف  به  نسبت  رأسًا 
ساختمانی اقدام می کند. این اقدام می تواند وسیله مأموران شهرداری یا 
نیروی انتظامی به عمل آید که در نهایت دیگر هیچ راهی برای توقف 
اداره  براساس نظریه مشورتی شماره 7/552 مورخ 1381/1/25  نباشد 
با جمع آوری آالت و  حقوقی قوه قضائیه، مأموران شهرداری می توانند 
باید  البته  نمایند  اجرایی  را  موضوع  این  به ساخت وساز،  مربوط  وسایل 
شهرداری  نزد  امانت  عنوان  به  وسایل  و  آالت  این  که  داشت  توجه 
از رفع تخلف و عادی شدن وضعیت  محفوظ و نگهداری شده و پس 
مسترد می گردند الزم به ذکر است علیرغم اینکه نحوه اعمال برخورد با 
تخلفات ساختمانی بسیار حائز اهمیت است اما متأسفانه در مورد نحوه 
جلوگیری از تخلفات ساختمانی قانون مسکوت است و هیچ ارائه طریقی 
ننموده است. بنابراین در مورد نحوه اعمال، شهرداری می تواند هر اقدامی 

که منافات با قانون و حقوق اشخاص نداشته باشد، انجام دهد.

ضمن تشكر از زحمات شما الزم است به اطالع برسانم برخی 
اتمام مراحل ساختمانی را به شهرداری  از مهندسين ناظر صرفاً 
گزارش می كنند و از انعكاس تخلفات ساختمان تحت نظارت خود 
يا امتناع می نمايند يا به موقع و پس از اطالع از آن از ارائه گزارش 
آن به شهرداری خودداری می نمايند. آيا با توجه به تبصره 7 ماده 
صد قانون شهرداری تكليف مهندس ناظر فقط محدود به تقديم 
گزارش مربوطه در اتمام كار ساختمانی است يا در پايان هر مرحله 
از عمليات ساختمانی موظف به ارائه گزارش می باشد؟ آيا منظور از 
عبارت »به موقع« مندرج در تبصره 7 اين است كه به محض وقوع 
تخلف و اطالع از آن بايد اقدام به گزارش نمايد يا هر زمان كه 

صالح ديد می تواند تخلف را اعالم نمايد؟
با توجه به متن تبصره 7 ذیل ماده صد قانون شهرداری و نظارت 
مستمر مهندس ناظر در انجام وظیفه و صراحت ماده 23 آیین نامه اجرایی 
ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383، در پایان 
هر یک از مراحل اصلی کار، مهندسین ناظر مکلفند گزارش خود را به 
مرجع صدور پروانه ساختمان )شهرداری( ارائه نمایند و چنانچه در حین 
اجرا با تخلفی برخورد نمایند آن را نیز باید به مرجع مذکور و سازمان 

نظام مهندسی استان یا دفتر نمایندگی )حسب مورد( اعالم دارند.

احتراماً به استحضار می رساند اين شهرداری در سال 1388 
و  ميليارد  دو  پرداخت  به  محكوم  بدوی  دادگاه  رأی  موجب  به 
به  توجه  با  شد  شهروندان  از  يكی  حق  در  ريال  ميليون  پانصد 
اينكه شهرداری رأی صادره را مغاير با موازين قانونی و شرعی 
می دانست، نسبت به آن اعتراض نمود و در نهايت در ابتداء سال 
1389 دادگاه تجديدنظر استان حكم بدوی را تاييد و جهت اجرا 
به  قادر  شهرداری  حاضر  حال  در  نمود.  ابالغ  عمومی  دادگاه  به 
اعالم نمايند چنانچه در بودجه سال  پرداخت آن نمی باشد لطفاً 
باشد  نشده  ديده  مورد حكم  وجه  پرداخت  برای  اعتباری  جاری 
نحوه اجرای حكم دادگاه و پرداخت وجه مورد حكم چگونه خواهد 
آتی  سال های  در  قسط  چند  طی  می تواند  شهرداری  آيا  بود؟ 
واحده  ماده  بپردازد؟  جا  يک  را  وجه  همه  بايد  اينكه  يا  بپردازد 
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول به شهرداريها 

چگونه در اين مورد قابل اعمال است؟

حسین نجفی
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اجرای ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر 
منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 در خصوص پرداخت محکوم 
به دربردارنده نکات مهمی است که توجه به آن ضروری است. چنانچه 
شهرداری در اثر احکام قطعی صادره از دادگاه و یا اوراق اجرایی ثبت 
پرداخت  به  دیگر محکوم  قانونی ذیصالح  مراجع  و  دادگاه ها  اجرای  یا 
مبلغی گردد می بایست مبلغ محکومیت را به طریق مندرج در قانون اخیر 
پرداخت نماید. در اینجا چند حالت متصور است: اول اینکه شهرداری در 
بودجه مصوب خود در سال جاری )سال صدور و ابالغ رأی قطعی( دارای 
صورت  این  در  که  می باشد  به  محکوم  پرداخت  برای  اعتباری  ردیف 
می بایست کل مبلغ را از محل اعتباری مذکور پرداخت نماید. دوم اینکه 
اعتباری  دارای ردیف  بودجه مصوب خود در سال جاری  شهرداری در 
برای پرداخت قسمتی از محکوم به می باشد که در این صورت می بایست 
تا حدودی که اعتبار دارد قسمتی از محکوم به را پرداخت و مابقی آن را 
در بودجه سال آتی خود پادار و در سال آتی پرداخت نماید. سوم اینکه 
شهرداری فاقد اعتبار الزم در بودجه جاری خود برای پرداخت محکوم 
به است که در این صورت می بایست اعتبار الزم برای پرداخت آن را در 
بودجه سال آیت خود لحاظ و در مدت دوره بودجه مذکور پرداخت نماید. 
بنابراین شهرداری نمی تواند به دلخواه خود هر سال قسمتی از مبلغی را 
که به آن محکوم شده است را در حق محکوم له پرداخت نماید. چنانچه 

شهرداری قدرت پرداخت وجه را در طول یک سال ندارد می تواند با جلب 
رضایت محکوم له آن را تقسیط نماید. الزم به ذکر است مطابق تبصره 
داشتن  با  ثابت شود شهرداری  چنانچه  مذکور،  قانون  واحده  ماده  ذیل 
امکانات الزم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است، شهرداری به 
مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. بعالوه مطابق ماده واحده، 
چنانچه شهرداری مبلغ مورد حکم را ظرف مهلت مقرر پرداخت ننماید، 
محکوم لهم می توانند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود را اموال 

شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

دوام و بقای مصوبات شورای اسالمی شهر از جمله مصوبه 
عوارض تا چه زمانی است آيا مصوبات ياد شده در دوره بعدی 
شورا نيز مجری می باشد يا خير؟ آيا الزم است تعرفه عوارض هر 

سال به تصويب شورا برسد؟
مصوبات شورا از جمله مقرراتی است که دوام و بقای آنها قائم به 
اعضاء تصویب کننده آن نمی باشد و تا زمانی که مصوبات مذکور وفق 
یا  بعدی مورد اصالح  یا شورای  مقررات توسط شورای تصویب کننده 
لغو واقع نشده اند، قابلیت اجرا دارند مگر اینکه مصوبه ای مقید به زمان 
بین  این نظر هیچ فرقی  از  باشد.  بوده و زمان آن سپری شده  خاصی 

مصوبات شورا نمی کند چه موضوع مصوبه عوارض باشد یا نه.

رأي شماره 393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع واگذاري 50%  اراضي كه مطابق طرح تفصيلي مربوطه داراي كاربردي 
مسكوني است به شهرداري در قبال انجام و امور مذكور در ماده 14 قانون زمين شهري خالف قانون است

تاريخ: 1389/9/29
شماره دادنامه: 393          

كالسه پرونده: 1000/87
مرجع رسيدگي: هیأت عمومي دیوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي هاشم قاسمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي )الف( )ب( )ح( و قسمت یک صورت جلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 1376/5/27 طرح تفصیلي شهر 

شیروان در رابطه با اجراي ماده 14 قانون زمین شهري.
گردشكار: شاکي به شرح دادخواست تقدیمي اعالم داشته است، به استناد دو جلد اسناد مالکیت شش دانگ از قطعه زمین پالک هاي 3 و 9 فرعي 
مفروزي از 76 اصلي هر یک به مساحت 230 مترمربع واقع در داخل محدوده خدماتي شهر شیروان تقاضاي صدور پروانه ساخت نموده ام. شهرداري 
شیروان به استناد صورت جلسه مورخ 1376/5/7 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران که دستورالعمل اجرائي 
ماده 14 قانون زمین شهري تصویب نموده: »در مورد اسناد واحدهاي مسکوني صادر گردیده در اراضي که به لحاظ نوع زمین زراعي و باغ مي باشند 
و مساحت آن حداکثر پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلي داراي کاربري مسکوني مي باشند به جاي هفتاد درصد موضوع دستورالعمل اجرایي ماده 
14 قانون زمین شهري تا پنچاه درصد از متقاضي توسط شهرداري اخذ گردد و بر روي پنجاه درصد دیگر زمین کاربري مسکوني تثبیت گردد.« از 
صدور پـروانه خودداري مي کند. شـاکي با این استدالل که چنین مواردي در قانون وجود ندارد و از طرفي مغایر با اصل مالکیت و هم چنین خارج از 
حدود اختیارات قوه مجریه است تقاضاي ابطال مورد خواسته را دارم. رئیس سازمان مسکن و شهرسازي خراسان شمالي، در پاسخ به شکایت شاکي 
طي الیحه دفاعیه اي به شماره 2/23926 مورخ 1388/11/5، اعالم داشته است، صورت جلسه مورد شکایت مصوبه کمیسیون ماده پنج خراسان بزرگ 
)قبل از تقسیم استان( و قبل از تشکیل طرف شکایت )کمیسیون ماده پنج خراسان شمالي( مي باشد. براساس ماده پنج قانون تاسیس شوراي عالي 
شهرسازي و معماري و الحاقیه مورخ 1388/2/6 مجلس محترم شوراي اسالمي تهیه طرح هاي تفصیلي و تغییرات بعدي آنها در کمیسیوني متشکل 
از اعضاء مرقوم در قانون فوق الذکر صورت مي پذیرد. بر این اساس کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجراي ماده 14 قانون زمین شهري جهت 
طراحي امالکي که به لحاظ نوع زمین زراعي و باغ بوده و متقاضي استفاده از کاربري مسکوني مي باشند بخشي از ملک )اراضي با مساحت کمتر 
از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضي با مساحت بیش از پانصد مترمربع 65%( با کاربري خدماتي و جهت تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار 
شهرداري قرار گیرد. هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب دیوان تشکیل و پس از 

بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي نماید. 



رأي هيأت عمومي

نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط 
دستگاه هاي اجرایي منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهري مصوب 1366 ناظر بر تبدیل و تغییر 
کاربري، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضي کشاورزي براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازي مي باشد و در مقام تجویز و 
دریافت قسمتي از اراضي توسط شهرداري و یا دستگاه اجرایي مربوط نیست، لذا شق )الف( بند یک صورت جلسه مورخ 1376/5/27 
کمیسیون ماده 5 شیروان مبني بر واگذاري 50 درصد اراضي که مطابق طرح تفصیلي مربوطه داراي کاربري مسکوني است به 
شهرداري در قبال انجام و امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهري به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت مالک از آراء 
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 45 مورخ 1378/2/25 و 317 مورخ 1379/8/15 و به استناد بند یک ماده 19 و 

ماده 42 قانون دیوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

                                                                                                              محمد جعفر منتظري

سال يازدهم/ شماره 32101

مورخ 1387/11/17 شوراي  كميسيون  )پ(  مصوبه چهل  ابطال  موضوع  با  اداري  عدالت  ديوان  عمومي  هيأت  رأي شماره 459 
اسالمي شهر قم

تاريخ: 1389/10/20     
شماره دادنامه: 459         

كالسه پرونده: 470/88
مرجع رسيدگي: هیأت عمومي دیوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي غالمرضا احمدي.
موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال مصوبه چهل )پ( کمیسیون مورخ 1387/11/17 شوراي اسالمي شهر قم.

گردشكار: شاکي به موجب دادخواست تقدیمي اشعار داشته، مصوبه شماره 4/29101 مورخ 1387/10/11 کمیسیون تعیین بهاي خدمات تفکیکي 
اراضي شوراي اسالمي شهر که مبني بر اخذ چهل برابر قیمت منطقه اي با عنوان توافق یا بهاي خدمات ناشي از تفکیک پالک ثبتي 10977 اصلي 
بخش یک قم مغایر با اصول 4ـ22ـ26ـ31 و 105 قانون اساسي و خالف بند 2 ماده 99 و مواد 100 و 101 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و مغایر 

موازین شرعي به شرح زیر مي باشد:
الف ـ »من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البالد و اهلک العباد« کسي که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد شهرها 

را ویران و مردم را به نابودي کشیده است.
ب ـ حرمه مال المومن کحرمه دمه ـ مال مومن همچون جان او محترم است.

ج ـ من اتلف مال الغیر، فهو ضامن
د ـ الناس مسلطون علي اموالهم،

و ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر قم که به جهات فوق الذکر را خواستار گردیده است، رئیس شوراي اسالمي شهر قم به موجب الیحه دفاعیه 
شماره 5045/د/ش/ق مورخ 1388/6/3، اشعار داشته: 1ـ شاکي به موجب سند شماره 157470 مورخ 1387/7/14 دفترخانه شماره 3 قم مالک مشاعي 
یکصد و هفتاد و پنج سهم مشاع از پالک ثبتي 10977ـ اصلي واقع در بخش یک قم مي باشد که به موجب نامه شماره 2342/ک مورخ 1382/8/18 
سازمان مسکن و شهرسازي استان قم و با توجه به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري ملک مذکور دایر مزروعي مي باشد و همانگونه که 
قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش باید به عنوان شرط ضمن عقد به خرید از تفهیم گردد که پالک مورد معامله قابل استفاده جهت 
احداث هر گونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکیک بایستي با رعایت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضي 
کشاورزي در صورت اخذ مجوز قانوني صورت پذیرد و با علم و آگاهي کامل از شرایط معامله ذیل سند را امضاء نمایند. شاکي نیز طي سند مذکور که 
تصویر کامل آن تقدیم مي گردد، متعهد گردیده است نسبت به رعایت کامل مفاد قانون منع قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني 
براي امر مسکن اقدام نماید و دفترخانه نیز به استناد قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمي مصوب 1385/5/24 سند را تنظیم نموده و شاکي محترم در 

سند مذکور متعهد گردیده است »نسبت به پرداخت کلیه بدهي هاي قانوني اعم از عوارض مالیات و غیره« اقدام نمایند.
2ـ پالک 10977 صرف نظر از اینکه بنا به رأي کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري، دایر مزروعي مي باشد از جهت کاربري طبق طرح تفصیلي 
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داراي کاربري مسکوني ـ فضاي سبز آموزشي است و عرصه کل پالک 24300 مترمربع بوده که مقدار 4041/4 مترمربع آن عرصه در مسیر شوارع 
و 20258/6 مترمربع عرصه باقیمانده دارد که از این مربع آن عرصه در مسیر شوارع و 20258/6 مترمربع عرصه باقیمانده دارد که از این مقدار حدود 
5350 مترمربع در طرح فضاي سبز و 5300 مترمربع در طرح آموزشي قرار گرفته و طبعًا صدور پروانه ساختماني مستلزم تعیین تکلیف مقدار عرصه در 

مسیر شوارع و فضاي سبز آموزشي مي باشد.
3ـ همان گونه که مستحضرید برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور، شوراي اسالمي شهر مرجع 
وضع عوارض مي باشد و طبق تبصره ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسـالمي 

شهر مي توانند با رعایت آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیأت محترم وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند.
در این راستا شوراي اسالمي شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهاي خدمات در مهلت مقرر قانوني اقدام به وضع عوارض نموده و آن را 
در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطالع عموم رسانده و پس از طي تشریفات قانوني الزم االجراء گردیده است و بر خـالف آنچه شاکي محترم 
ادعا نموده، نه شهرداري و نه شوراي اسالمي شهر قم به هیچ وجه عنوان بخشي از ملک شاکي را مطالبه ننموده بلکه همان گونه که مشارالیه در سند 
رسمي خریداري ملک که تصویر آن پیوست مي باشد متعهد به پرداخت کلیه هزینه هاي مربوط به شهرداري جهت صدور پروانه ساختماني نماید بدون 

آنکه تکلیفي به انتقال بخشي از زمین خود به شهرداري داشته باشد، پروانه ساختماني صادر خواهد گردید.
به عبارت دیگر خواسته شاکي آن است که بر روي قطعه زمین مشاعي نامبرده که بخش اعظم آن کاربري مغایر مسکوني دارد، بدون لحاظ 
ضوابط شهرسازي پروانه ساختماني صادر گردد و حال آنـکه مهمترین منابع درآمد شهرداریها به عنوان نهادي خودکفا به تجویز قانون خصوصًا ماده 
29 آیین نامه مالي شهرداریها وصول عوارض و بهاي خدمات مي باشد و همانگونه که گفته شد، در صورت تادیه این عوارض از سوي شاکي محترم، 

صدور پروانه ساختماني مقدور خواهد بود.
4ـ شاکي در دادخواست تقدیمي به آرایي از دیوان عدالت اداري استناد نموده که به موجب آن دریافت زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت 
معادل آن مغایر با اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعالم گردیده است و این شورا نیز خود را ملتزم به مفاد رأي مورد استناد مي داند و به همین دلیل 
نیز نه زمین و نه معادل قیمت آن از شاکي مطالبه نگردیده تا به زعم مشارالیه مغایر رأي هیأت عمومي دیوان عدالت اداري باشد، بلکه مصوبه شوراي 
اسالمي شهر قم تعرفه عوارض با ضریب مشخص مي باشد که طبق مفاد آیین نامه اجرایي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیأت وزیران و 

خصوصًا مفاد ماده140 این آیین نامه به تصویب رسیده و هیچ مالزمه اي با اعطاي زمین رایگان به شهرداري و یا دریافت قیمت معادل آن را ندارد.
5 ـ بر خالف آنچه شاکي در دادخواست تقدیمي خود مدعي گردیده اند مصوبه شورا صرفًا تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض مي باشد و این 
ضریب به منزله اخذ قیمت زمین نمي باشد بلکه برابر تعرفه مصوب، ضریب محاسبه عوارض مي بایست به تصویب شوراي اسالمي شهر برسد این 
ضریب تصویب گردیده است و شاکي نیز دلیلي بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانوني در خصوص این مصوبه ارائه 
ننموده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد براین نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفًا در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات 
حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانوني نیز کاًل رعایت گردیده است و شاکي نیز دلیلي بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد 
شاکي اساسًا ارتباطي با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه مي باشد. لذا صدور حکم شایسته مبني بر رد شکایت شاکي را از محضر قضات محترم 

دیوان عدالت اداري استدعا دارم.
همچنین قائم مقام محترم دبیر شوراي نگهبان در خصوص جنبه خالف شرع بودن مصوبه که شاکي به آن استناد نموده بوده، طي نامه شماره 

89/30/38206 مورخ 1389/2/15، اعالم مي دارد:
»موضوع نامه شماره 6184/ش/ق مورخ 1387/11/18 رئیس شوراي اسالمي شهر قم و صورت جلسه کمیسیون تعیین بهاي خدمات تفکیک 
اراضي موضوع اصالح تبصره هاي یک و دو ماده 6 ـ24 تعرفه عوارض مصوب 1385/6/5، در جلسه مورخ 1389/2/8 فقهاي شوراي نگهبان مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زیر اعالم مي گردد:
مصوبه شوراي شهر که مورد اعتراض شاکي قرار گرفته است، به دلیل اینکه شهرداري الزام نموده است هنگام مراجعه مالک براي اخذ پروانه 
ساختماني بدون پرداخت 40 پ قیمت منطقه اي هر متر زمین ـ عالوه بر پرداخت هزینه معمولي پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالک شرعي و قانوني 
زمین ندهد و این منع خالف حکم شرعي جواز تصرف مالکین در امالک خویش است، از این رو مصوبه مذکور خالف موازین شرع شناخته شده و 
باطل اعالم مي گردد.« هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب دیوان تشکیل و پس از 

بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي نماید. 

رأي هيأت عمومي

با توجه به نظریه شماره 89/30/38206 مورخ 1388/2/15 دبیر محترم شوراي نگهبان مبني بر اینکه فقهاي معظم شورا مصوبه 
معترض عنه را خالف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده 41 و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداري مصوبه مورد شکایت 

ابطال مي گردد.
                     رئيس هيأت عمومی ديوان عدالت اداری

                                                                                                             محمد جعفر منتظری
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كشور  شهرداريهای  از  يكی  بازنشستگان  از  يكی  اينجانب 
بازنشستگان  برای  كه  مزايايی  آيا  اين كه  خصوص  در  می باشم 
شامل  می شود  برقرار  لشكری  و  كشوری  وظيفه بگيران  و 
بازنشستگان و وظيفه بگيران شهرداريها نيز می شود يا خير، لطفاً 
اظهار نظر نمائيد. اخيراً هيأت محترم وزيران طی مصوبه شماره 
كاالی  سبد  نموده،  مقرر   1389/6/6 مورخ   45172/124712
بگيران  مستمری  بازنشستگان،  برای  رمضان  مبارك  ماه  رفاهی 
و وظيفه بگيران كشوری و لشكری به ازای هر نفر چهارصدهزار 
بودجه  در  اعتباری مصوب  منابع  از محل  توسط دستگاه ها  ريال 
تأمين و توزيع شود. متأسفانه عليرغم پيگيری های متعدد تاكنون 
سبد كاالی ياد شده به بازنشستگان شهرداری داده نشده است 
و اظهار می دارند كه اين مصوبه ناظر به شهرداريها نمی باشد. در 

اين خصوص ارائه طريق نمائيد.
اینکه سبد  به  آنجا که در مصوبه صدرالذکر تصریح شده است  از 
اجتماعی  تأمین  سازمان  و  اجرایی  دستگاه های  توسط  مذکور  کاالی 
ضمن  صرفه جویی  و  مصوب  اعتباری  منابع  محل  از  مسلح  نیروهای 
بودجه تأمین و توزیع شود. و شهرداریها نیز بنا به تصریح ماده 5 قانون 
می شود  محسوب  اجرایی  دستگاه های  جزو  کشوری  خدمات  مدیریت 
لذا مصوبه یاد شده شامل بازنشستگان و وظیفه بگیران شهرداریها نیز 

می باشد.

اطالع  به  ماهنامه  برای دست اندركاران  توفيق  آرزوی  ضمن 
می رسانم بنده قباًل كارمند ثابت يكی از شهرداريها بودم اما به 
علت پاره ای مشكالت ناگزير خودم را باز خريد نمودم و از خدمت 
از چند سال قصد بازگشت به  شهرداری منفک شدم االن پس 
اسالمی  شورای  با  جهت  اين  در  و  دارم  را  شهرداری  مجموعه 
شهر و شهرداری مكاتبه نمودم و آنها نيز چون به خدمت من در 
شهرداری نياز دارند، با بازگشت من موافقت نمودند اما تاكنون 
 19 ماده  از  نمی شود  آيا  نشده اند.  اينجانب  استخدام  به  موفق 
آيين نامه استخدامی كاركنان شهرداريها استفاده نمود و پس از 
موافقت شورای اداری و استخدامی و اعالم نظر هسته گزينش 

مجدداً به استخدام شهرداری درآيم؟
کارکنان  استخدامی  آیین نامه   19 ماده  حکم  اینکه  از  فارغ  اواًل 
شده  یاد  ماده  که  گفت  باید  خیر،  یا  دارد  اعتبار  کشور  شهرداریهای 
از خدمت شهرداری  استخدام مجدد اشخاصی است که  به  ناظر  صرفًا 
یا سازمان های وابسته استعفاء داده اند. بنابراین قابل تسری به اشخاص 
نیروی  تعدیل  نحوه  قانون   8 ماده  ثانیًا مطابق  نمی باشد.  بازخرید شده 
انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366 اشتغال به کار کلیه بازنشستگان 

و نیز کسانی که سنوات خدمت آنان براساس قوانین و مقررات استخدامی 
بازخرید شده است در شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به 
تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای 

مدت معین با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

رويه  شهرداريها  در  آن  به  نسبت  كه  موضوعاتی  از  يكی 
با  شهرداری  يک  عمل  نحوه  و  است  نشده  اتخاذ  واحدی 
اضافه كار  محاسبه  مبانی  موضوع  است  متفاوت  ديگر  شهرداری 
تفاوت  حقوق،  مبنای  بر  كار  اضافه  شهرداری  يک  در  می باشد. 
تطبيق حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده ويژه محاسبه می شود 
حقوق،  تطبيق  تفاوت  حقوق،  مبنای  بر  شهرداری  يک  در  و 
فوق العاده جذب و فوق العاده ويژه و در شهرداری ديگر به طريق 
متفاوت. اگر لطف بفرمائيد مستند اعالم نمائيد در وضعيت فعلی 
كه شهرداريها از قانون مديريت خدمات كشوری تبعيت نمی كند 
و آيين نامه استخدامی كاركنان شهرداريها نيز مورد ايراد مجلس 
واقع شده است اضافه كار براساس كدام عوامل حقوق و مزايا 

محاسبه می شود.
مورخ  هـ   32927 ت   81330 شماره  تصویب نامه  براساس 
اضافه  پرداخت  میزان  عنوان  تحت  وزیران  محترم  هیأت   1384/2/20
کار ساعتی به کارکنان دستگا ه های اجرایی اواًل میزان اضافه کار ساعتی 
کارکنان بر مبنای هر ساعت حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده 
شغل، فوق العاده جذب کارکنان و حداکثر 175 ساعت در ماه خواهد بود 
و پرداخت اضافه کار به کارگران و نیز آن دسته از دستگاه های اجرایی 
قانونی خاص  دارای مقررات  اضافه کاری  پرداخت فوق العاده  برای  که 
کاری  اضافه  فوق العاده  ثانیًا  بود.  خواهد  مربوط  قوانین  تابع  می باشند، 
همان گونه که از عنوانش پیداست به هیچ وجه به عنوان ترمیم حقوق 
محسوب نمی شود بلکه در صورتی قابل پرداخت است که کارمند با تایید 
شهردار یا مقام مجاز از طرف وی در خارج از ساعات اداری کار اضافه 

برای شهرداری انجام داده باشد.

كه  هنگامی  می توانند  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  آيا 
آن  در  می نمايد  مزايده  يا  مناقصه  برگزاری  به  اقدام  شهرداری 
به  مجاز  شهرداری  آيا  شدن  برنده  صورت  در  و  نمايند  شركت 
شورا  اعضای  خويشان  و  اقوام  آيا  آنهاست؟  با  قرارداد  انعقاد 
آيا  مثال  عنوان  به  واقع شوند  معامله شهرداری  می توانند طرف 
معامله شود؟ ضمناً  وارد  با شهرداری  می تواند  برادر عضو شورا 

معامله چه مواردی را شامل می شود؟
قبل از اظهار نظر در این خصوص الزم است تاریخچه قانونگذاری 
در این زمینه را بیان نمود. در مورخ 1337/10/22 الیحه قانونی راجع 
به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت 
دولتی و کشوری تصویب شد و در ماده یک آن مقرر شد نمایندگان 
انجمن شهر )شورای شهر( نمی توانند )اعم از اینکه در مقابل خدمتی 
را  آنکه آن خدمت  یا  یا مالی دریافت دارند  انجام می دهند حقوق  که 
به طور افتخاری و رایگان انجام دهند( در معامالت یا داوری با دولت 
نمایند.  آنها شرکت  به  وابسته  یا دستگاه های  یا شهرداریها  و مجلس 
وظایف  تشکیالت،  قانون   74 ماده  به  الحاقی  یک  تبصره  در  سپس 
مصوب  شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و 
درجه یک  بستگان  و  مذکور  اعضای شوراهای  مقرر شد:   1382/7/6
آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و 
شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هر گونه قرارداد 

جمشید رضايی

مشاوره اداري ـ مالي
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با آنها ممنوع می باشد. علیهذا مستند به مقررات صدر الذکر اواًل بدون 
در  نمی توانند  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  شبهه ای  و  شک  هیچ 
طرف  آن  به  وابسته  شرکت های  و  سازمان ها  یا  شهرداری  معامالت 
درجه  بستگان  از  مقصود  اینکه  خصوص  در  ثانیًا  شوند.  واقع  معامله 
یک مندرج در تبصره الحاقی به ماده 74 قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران چیست و ناظر 
به کدامیک از بستگان عضو شورا می باشد باید عرض نمایم که در این 
خصوص نظریه ای به شماره 7/2963 مورخ 1383/5/4 از اداره حقوقی 
قوه قضائیه صادر شده و معتقد است چون در تبصره یک ماده 74 فقط 
به ذکر بستگان درجه یک اکتفا شده و از طبقه ذکری نشده است، مواد 
از آن پدر و مادر و اوالد و همسر و پدر و مادر و اوالد همسر است یعنی 
اقارب درجه یک نسبی و سببی و نباید آن را ناظر به طبقات وراث که 
در قانون مدنی آمده است، دانست معذلک بهتر است در این خصوص 
نظریه  این  طبق  بنابراین  گردد.  استفسار  اسالمی  شورای  مجلس  از 
نیست.   74 ماده  یک  تبصره  ممنوعیت  مشمول  شورای  عضو  برادر 
یک  درجه  بستگان  مصادیق  تعیین  خصوص  در  می رسد  نظر  به  اما 
باید به تبصره ذیل ماده یک الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا 
و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری 
مراجعه کرد. در تبصره یاد شده مقرر شده: پدر و مادر و برادر و خواهر و 
زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این 

قانون و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که اقربای فوق الذکر به نحو 
مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم و یا دارای سمت باشند نمی توانند 
با وزارتخانه ها و بانک ها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا مؤسسات 
مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت 
و یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند«. در این صورت برادر 
البته چون  وارد شود.  با شهرداری  نیز نمی تواند در معامله  عضو شورا 
تبصره یک الحاقی به ماده 74 تحدیدکننده حقوق است لذا الزم است 
به  و  شود  احصاء  مقنن  طرف  از  صراحت  به  آن  مشمول  تحت  افراد 
ثانیًا در خصوص  استفسار شود.  نظر مجلس  است  همین منظور الزم 
ماده یک   3 تبصره  به  باید  برمی گیرد  را در  اینکه معامله چه مواردی 
تبصره،  این  مطابق  نمود.  مراجعه  مداخله  منع  به  راجع  قانونی  الیحه 
معامالت عبارتند از: 1ـ مقاطعه کاری )به اسثنای معامالت محصوالت 
کشاورزی ولو اینکه از طریق مقاطعه انجام شود( 2ـ حق العمل کاری 3ـ 
اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در 
قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادل مذکور در ملک شخصی 
نظارت  و  نقشه کشی  قرارداد  و  نقشه برداری  قرارداد  است 4ـ  واقع  آنها 
در اجرای آن 5 ـ قرارداد مطالعات و مشاوران فنی و مالی و حقوقی 6ـ 
شرکت در مزایده و مناقصه 7ـ خرید و فروش هایی که باید طبق قانون 
موجب  به  هرچند  شود.  انجام  مزایده  یا  مناقصه  یا  عمومی  محاسبات 

قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.

رأي شماره198 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ارتقاء نيروهاي متخصص به سطوح كارشناسي  ارشد، خبره و عالي 
منوط به تشخيص و اعالم نظر در ميزان امتيازات توسط هيأت مميزه مي باشد

تاريخ: 1389/5/25         
شماره دادنامه: 198         

كالسه پرونده: 357/89
مرجع رسيدگي: هیأت عمومي دیوان عدالت اداري.

شكايت: 1ـ آقاي سیدناصر وضعي 2ـ خانم شهال تقي زاده 3ـ آقاي کیانوش جیالوي 4ـ صدیقه چابک پي.
موضوع شكايت و خواسته: اعالم تعارض آراء بین دادنامه هاي شماره 1128 در پرونده کالسه 430/88/1 و شماره 1124 در پرونده کالسه 
429/88/1 و شماره 1125 در پرونده کالسه 432/88/1 و شماره 1129 در پرونده کالسه 431/88/1 همگي مورخ 1388/6/14، صادره از شعبه 
اول دیوان عدالت اداري مبني بر رد شکایت با دادنامه هاي شماره 2242 مورخ 1387/11/12، در پرونده کالسه 1637/87/3 و شماره 2128 مورخ 

1387/10/25، در پرونده کالسه 1638/88/3، شعبه 3 دیوان عدالت اداري مبني بر ورود شکایت.
گردشكار: شکات طي دادخواست هاي تقدیمي جداگانه اعالم داشته اند، شعب یکم و سوم دیوان عدالت اداري در خصوص عدم  پرداخت حق 
کارشناسي ارشد از تاریخ 1381/5/23 لغایت 1383/1/1، آراء معارض صادر کرده اند خواهان صدور و ایجاد رأي وحدت رویه گردیده اند. مشروح آراء 
به شرح زیر مي باشد: الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداري در رسیدگي به پرونده هاي کالسه 430/88/1، 429/88/1، 432/88/1 و 431/88/1، 
موضوع شکایت 1ـ آقاي سیدناصر وضعي 2ـ خانم شهال تقي زاده 3ـ آقاي کیانوش جیالوي 4ـ خانم صدیقه چابک پي به طرفیت شرکت پاالیش 
دادنامه شماره  لغایت 1383/1/1، طي  تاریخ 1381/5/23  از  ارشد  پرداخت حق کارشناسي  به عدم  اعتراض  به خواسته  ایران و  و پژوهش خون 
1128 مورخ 1388/6/15، شماره هاي 1124، 1125 و 1129 مورخ 1388/6/14، چنین انشاء رأي نموده است: نظر به اینکه هیأت وزیران به شرح 
تصویب نامه شماره 4169/ت5703 ه ـ مورخ 1381/5/23، پرداخت فوق العاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات الزم براي ارتقاء به سطوح 
کارشناسي ارشد، خبره و عالي کرده است و احراز این شرایط به عهده هیأت ممیزه واگذار شده و از طرفي رأي شماره 21 مورخ 1386/1/26 هیأت 
عمومي دیوان عدالت اداري صرفًا تأخیر هیأت ممیزه در احراز شرایط مذکور را نافي حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانوني آنها ندانسته و با 
توجه به اینکه در مانحن فیه دلیلي بر تاخیر هیأت ممیزه در بررسي و احراز صالحیت و استحقاق متقاضي محرز نمي باشد و صرف اینکه مصوبه 
مارالذکر در تاریخ 1381/5/23 تصویب شده داللت بر ارتقاء متقاضیان به سطوح کارشناسي ارشد یا باالتر از تاریخ مذکور نمي نماید، بلکه ارتقاء 
به سطوح باالتر منوط به احراز و تحقق و اجتماع شرایط در افراد متقاضي ارتقاء مي باشد. علیهذا به لحاظ عدم احراز تاخیر هیأت ممیزه در بررسي 
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شرایط مذکور موضوع شکایت از شمول رأي شماره 21 مورخ 1386/1/26، هیأت عمومي دیوان عدالت اداري تلقي نگردیده و حکم به رد شکایت 
صادر و اعالم مي گردد. ب ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداري در رسیدگي به پرونده کالسه 1637/87/3، موضوع شکایت خانم مینا زهرالداغي، به 
طرفیت شرکت پژوهش و پاالیش خون و به خواسته الزام به پرداخت حق کارشناسي ارشد از تاریخ 1381/5/23 لغایت 1382/9/1، طي دادنامه 
شماره 2242 مورخ 1387/11/12، چنین انشاء رأي نموده است: نظر به اینکه بخشنامه شماره 1802/52886 مورخ 1386/4/17 معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ناظر به رأي شماره 21 مورخ 1386/1/26 هیأت عمومي دیوان عدالت اداري حکم 
کارمنداني که با طرح مسیر ارتقاي شغلي کارشناسان، مشاوران و مدیران تطبیق وضع داده مي شوند از تاریخ استحقاق آنان مي باشد و تاخیر هیأت 
ممیزه در اظهار نظر و تصمیم نافي حق مکتسب و ایجاد شده نمي تواند باشد بنابه مراتب با احراز استحقاق شاکیه نسبت به مورد خواسته و موجه 
تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن در حد الزام به پرداخت مزایاي طرح ارتقاء شغلي از تاریخ اجتماع شرایط قانوني صادر و اعالم مي گردد. ج 
ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداري در رسیدگي به پرونده کالسه 1638/87/3، موضوع شکایت آقاي سیدعلي مشکاتي به طرفیت شرکت پژوهش و 
پاالیش خون وابسته به سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به خواسته عدم پرداخت حق کارشناسي ارشد از 1381/5/23 لغایت 1383/1/1، 
طي دادنامه شماره 2128 مورخ 1387/10/25، چنین انشاء رأي نموده است: برابر اوراق و محتویات پرونده، هیأت ممیزه در تاریخ 1382/5/1، 
تقدیمي  دادخواست  به موجب  نامبرده  و  است  قرارداده  مورد تصویب  را  ارشد(  کارشناسي  )درجه  و  ارتقاء شغلي  از طرح مسیر  برخورداري شاکي 
خواهان اجراي آن از 1381/5/23 در حق خود شده است. توجهًا مراتب فوق نظر به اینکه بر اساس مدلول رأي شماره 21 مورخ 1386/1/26 هیأت 
عمومي دیوان عدالت اداري مالک برخورداري از ارتقاء شغلي تاریخ اجتماع شرایط قانوني مي باشد و تاخیر در تصویب استحقاق مستخدم از سوي 
هیأت  ممیزه موثر در نفي مالک مزبور نمي باشد و با عنایت به مصوبه شماره 18013/ح مورخ 1386/8/20 هیأت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلي 
کارکنان سازمان انتقال خون در این مورد و اینکه دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمي رسد. لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده 

به اجراي مصوبه هیأت ممیزه مبني بر تایید استحقاق شاکي براي برخورداري از طرح مسیر ارتقاء شغلي از 1381/5/23 صادر و اعالم مي گردد.
هیأت عمومي دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسي و انجام 

مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.

رأي هيأت عمومي

اوالً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز مي باشد. ثانياً: نظر به اینکه ارتقاء نیروهاي متخصص به سطوح کارشناسي ارشد، خبره 
امتیازات  و  به وجود شرایط  مقید  وزیران،  1381/5/23 هیأت  مورخ  4169/ت25703ه ـ  متن مصوبه ی شماره  به شرح  عالي  و 
امور  با تعیین شرایط و ضوابطي،  اینکه شوراي مذکور  به  با توجه  اداري گردیده و  امور  با ضوابط مصوب شوراي عالي  منطبق 
اجرایي طرح مذکور از جمله نحوه سنجش کیفیت و اعطاي امتیازات را به عهده هیأت ممیزه محول نموده است، لذا صرف وجود 
شرایط موردنظر در شخص متقاضي و در زمان تصویب مصوبه هیأت وزیران، بدون تشخیص و اعالم نظر در میزان امتیازات 
با لحاظ رأي وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عدالت اداري به شماره  اثر باشد. همچنین  توسط هیأت ممیزه نمي تواند منشاء 
دادنامه 21 مورخ 1386/1/26، دادنامه هاي شماره 1125 و 1124 مورخ 1388/6/14 و شماره 1128 مورخ 1388/6/15 شعبه 
اول دیوان مبني بر رد شکایت در حدي که متضمن این معني است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانوني اعالم 
مي گردد. این رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذیربط 

در موارد مشابه الزم االتباع است.
رئيس هيأت عمومی ديوان عدالت اداری 

                                                                                                        محمدجعفر منتظری  

و حداكثر سال  ميانگين حداقل  بالحاظ  معوقه  بيمه  مطالبه حق  در خصوص  اداري  ديوان عدالت  رأي شماره375 هيأت عمومي 
محاسبه، خالف قانون است

تاريخ: 1389/9/1            
شماره دادنامه: 375             

كالسه پرونده: 360/88
مرجع رسيدگي: هیأت عمومي دیوان عدالت اداري.



37سال يازدهم/ شماره 102

شاكي: خانم پري طوریان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره 77/م/226 مورخ 1384/9/13 سازمان تامین اجتماعي تهران بزرگ.

گردشكار: شاکیه طي دادخواست تقدیمي اظهار داشته است، کارفرما شرکت پوکه معدني مالر به استناد آراء مورخ 1386/4/2 و 1388/2/6 
تاریخ  از  بیمه  حق  پرداخت  به  مکلف  کار  قانون   148 مفاد  اجراي  در  و  کار  اداره  اختالف  حل  و  تشخیص  هیأت هاي   )1388/3/17 )اصالحي 
)در   1384/9/13 مورخ  77/م/226  شماره  اداري  دستور  براساس  سازمان  و  گردید  اجتماعي  تامین  سازمان  به   ،1387/10/10 لغایت   1387/9/1
اجراي دستور اداري دیگر به شماره 47112 مورخ 1384/5/31( و برخالف قانون و خارج از حدود اختیار خواستار پرداخت حق بیمه با میانگین 
حداقل دستمزد سال پرداخت محاسبه شده است. بنابراین تقاضاي ابطال آن را دارد. سازمان تامین اجتماعي در پاسخ به شکایت شاکیه، طي الیحه 

دفاعیه اي به شماره 7100/26510 مورخ 1388/9/18، اعالم داشته است، 
و  تظلمات  و  به شکایات  را رسیدگي  اداري حدود و صالحیت هیأت عمومي  دیوان عدالت  قانون   19 ماده  بند یک  1ـ  دفاع شکلي:  الف ـ 
اعتراضات اشخاص حقیقي یا حقوقي از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتي، شهرداري ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون تعیین نموده 
است. در حالي که شاکي تقاضاي لغو نامه شماره 77/م/226 مورخ 1384/9/13 را که موضوع آن نحوه محاسبه سوابق معوق موضوع دستور اداري 
شماره 47112 مورخ 1384/5/31 اداره کل تهران بزرگ مي باشد، را دارد. بنابراین نامه معترض عنه یک نامه اداري و براي تبیین محاسبه سوابق 
معوقه صادر شده و از مصادیق موارد احصاء شده در بند یک ماده 19 دیوان عدالت اداري نبوده و مشمول عنوان آیین نامه و دستور اداري که با 
طي روند خاص تصویب مي گردد، نیست. لذا موضوع خواسته شاکي قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداري بوده و از این حیث قابل رد مي باشد. 
2ـ از آنجایي که موضوع ابطال بند 4 بخشنامه 515 فني جایگزین به شماره 2832 مورخ 1378/1/22 در خصوص محاسبه حق بیمه ایام معوق در 
هیأت عمومي مطرح و پس از رسیدگي نهایتًا منتهي به دادنامه شماره 712 مورخ 1386/8/22 شده است و مفاد آن مؤید انطباق اقدامات سازمان 
با قوانین و مقررات مربوطه مي باشد. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و از این حیث شکایت شاکي قابل طرح و رسیدگي 

مجدد نبوده و لذا مطابق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداري رد آن مورد استدعا است.
ب ـ دفاعیات ماهوي: 1ـ ماده 28 قانون تامین اجتماعي حق بیمه سهم کارفرما را بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده تعیین نموده که با 
احتساب سهم بیمه شده )7 درصد مزد یا حقوق بیمه شده( و کمک دولت )3 درصد( به سي درصد مزد و حقوق افزایش مي یابد. ضمنًا بر اساس 
قانون بیمه بیکاري مصوب سال 1369 مجلس شوراي اسالمي 3 درصد به نرخ حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعي افزوده گردیده 

است.
بیمه شده به سازمان مي باشد و  بیمه سهم خود و  تامین اجتماعي مقرر گردیده: »کارفرما مسئول پرداخت حق  2ـ براساس ماده 36 قانون 
مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتي که 
کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداري کند شخصًا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت 

آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
3ـ طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعي نیز کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد 
از  نیز براساس ماده 40 قانون تامین اجتماعي در صورتي که کارفرما  و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تسلیم نماید و 
ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون فوق الذکر خودداري کند، سازمان مي تواند حق بیمه را رأسًا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. 
بنابراین با توجه به تکلیف قانوني کارفرما مبني بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در 
صورت خودداري کارفرما از انجام تکلیف قانوني مذکور، ماده 40 قانون تامین اجتماعي حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجراي ماده یاد 
شده مي تواند حق بیمه موصوف را رأسًا تعیین و از کارفرما وصول نماید. بدین توضیح که سازمان در اجراي ماده 40 و به منظور تعیین حق بیمه 
مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعي مي بایست مزد یا حقوق بیمه شده را مالک عمل قرار دهد منتهي از آن جایي که کارفرما حکم مقرر در 
ماده 39 را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداري کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عماًل تعیین میزان حق 
بیمه براي سازمان در ایام مورد ادعاي شاکي میسر نمي باشد، بر این اساس با اختیار حاصله از ماده 40 که سازمان را مخیر در تعیین حق بیمه ایام 
گذشته نموده است سازمان نیز چنانچه بیمه شده در زمان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالي کارفرما را مالک 
عمل قرار مي دهد در غیر این صورت جهت تعیین مزد یا حقوق کارگر، میانگین حداقل و حداکثر مزد یا حقوق را مالک عمل قرار مي دهد. بنابراین 
بنابراین کارفرمایان  بیمه شده مي باشد.  قانون و در جهت حفظ حقوق  با  اجتماعي و منطبق  تامین  قانون  اجراي ماده 40  ترتیب مزبور دقیقًا در 
نمي توانند تصور کنند که هر زمان مي توانند لیست حقوق یا مزد هر ماه را به سازمان ارائه دهند بلکه در این خصوص به استناد ماده 39 قانون 
تامین اجتماعي با محدودیت زماني روبه رو هستند و مي بایست لیست هاي خود را در موعد مقرر قانوني ارائه دهند در غیر این صورت سازمان قانونًا 
از ارسال صورت مزد  از کارفرما مطالبه مي نماید. زیرا مطابق ماده 40 قانون تامین اجتماعي »در صورتي که کارفرما  حق بیمه را رأسًا تعیین و 
مذکور در ماده 39 این قانون خودداري کند سازمان مي تواند حق بیمه را رأسًا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.« با وصف مراتب وفق 

دستور اداري معترض عنه مبتني بر قانون صادر شده است و از این حیث خواسته شاکي وجاهت قانوني ندارد.
4ـ براساس قانون و مقررات تامین اجتماعي، سازمان مکلف است تعهدات قانوني خود را نسبت به بیمه شدگان مشمول قانون مزبور از زمان 
استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمي تواند از انجام این امر استنکاف نماید. لذا این امر میسر نمي گردد، مگر اینکه کارفرمایان نیز وفق قانون و 
مقررات جاري و در موعد مقرر نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. در این راستا چنانچه کارفرمایان با این تصور 
که هر زمان مي توانند لیست حقوق یا مزد هر ماه را به سازمان ارائه دهند و سازمان نیز بر اساس نرخ حق بیمه زمـان اشتغال آن را محاسبه و 
دریافت نماید، این عمل عالوه بر اینکه خالف اصول و محاسبات بیمه اي مي باشد، تبعیض ناروا است بین این قبیل کارفرمایان و کارفرمایاني که 
به موقع به تکالیف قانوني خود عمل مي نمایند، همچنین باعث ورود خسارت فراوان مالي به صندوق تامین اجتماعي که متعلق حق بیمه شدگان 
است، خواهد شد. لذا در صورت ایجاد رویه مزبور هیچ کارفرمایي حاضر نمي شود در موعد مقرر قانوني نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و پرداخت 
حق بیمه کارگران خود اقدام نماید در نتیجه سازمان نیز به دلیل عدم وصول به موقع حق بیمه هاي موصوف نمي تواند تکالیف قانوني خود را به 
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موقع نسبت به بیمه شدگان مشمول قانون انجام دهد. رعایت منافع و مصالح سازمان قانونگذار را بر آن داشته تا در این قبیل موارد اختیار تعیین 
میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده 40 قانون تامین اجتماعي به اختیار سازمان تامین اجتماعي واگذار نماید. در این ارتباط با تعامل به 
عمل آمده با وزارت کار و امور اجتماعي و به منظور ضابطه مند نمودن نحوه صدور آراء توسط مراجع حل اختالف )موضوع ماده 148 قانون کار( 
و لحاظ نمودن مقررات قانون تامین اجتماعي منتهي به صدور دستورالعمل شماره 29133 مورخ 1388/4/30، از سوي اداره کل تنظیم و نظارت 
بر روابط کار وزارتخانه متبوع گردیده که بر اساس بند 4 دستورالعمل مذکور مقرر گردید »با توجه به مفاد ماده 148 قانون کار و همچنین دادنامه 
شماره 29ـ20 مورخ 1386/1/26 هیأت عمومي دیوان عدالت اداري مراجع حل اختالف در واقع صرفًا نسبت به احراز رابطه کار، سابقه اشتغال و 
مدت کارکرد و الزام کارفرما به اجراي ماده 148 قانون کار اقدام نماید و مواردي همچون میزان حق بیمه، جرایم و دیرکردها، وجود یا عدم پوشش 
بیمه اي در بازه زماني مربوط در مورد شغل یا کارگاه کارگر ذینفع و به طور کلي همه کلیات و جزئیات مربوط، در حدود صالحیت و اختیارات مراجع 
حل اختالف نمي باشد. لذا در این مورد الزم است مراجع مذکور پس از درج سابقه اشتغال و مدت کارکرد احراز شده، الزام کارفرما به اجراي ماده 
148 قانون کار را با قید »مطابق مقررات قانون تامین اجتماعي و سایر ضوابط و مقررات مرتبط« مقید نمایند بدیهي است که تشخیص و تعیین 
محاسبه حق  مبناي  تعیین  در  سازمان  اقدام  مي گردد  ترتیب مالحظه  بدین  مي باشد.«  اجتماعي  تامین  سازمان  عهده  بر  فوق الذکر  قید  اجراي  و 
بیمه دقیقًا وفق قوانین و مقررات جاري مي باشد. ضمن اینکه شکایت بیمه شده ناظر به این امر مي باشد که مبناي محاسبه سازمان که بر اساس 
میانگین حداقل و حداکثر حق بیمه استوار است به ضرر وي بوده و خواهان تغییر مبناي محاسبه جهت افزایش میزان دستمزد مبناي کسر حق 
بیمه مي باشد که این امر هر چند به نفع سازمان تامین اجتماعي مي باشد اما به ضرر کارفرمایان بوده و اعتراض آنها را به همراه خواهد داشت. 
ضمنًا الزم به ذکر است که علي رغم اینکه مراجع حل اختالف خارج از حدود و اختیارات و صالحیت مبادرت به تعیین حقوق و دستمزد ایام معوقه 
شاکي نموده است، لیکن سازمان تامین اجتماعي در اجراي آراي موصوف اقدام به محاسبه و مطالبه حق بیمه نموده است. بنابراین چنانچه شاکي 
معترض نحوه اجراي آراء موصوف باشد با توجه به توضیحات مندرج در قسمت الف )ایراد شکلي( موضوع نامه معترض عنه اساسًا قابل طرح در 
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري نبوده و بایستي در شعب دیوان عدالت اداري مطرح رسیدگي قرار گیرد و از این حیث نیز دعوي شاکي قابل 
با موازین قانوني صادر و صرفًا  اینکه نامه معترض عنه براساس ماده 40 قانون تامین اجتماعي و مطابق  با عنایت به مراتب فوق و  رد مي باشد. 
ناظر بر کارفرمایاني است که حق بیمه سنوات گذشته کارکنان تحت پوشش خود را پرداخت نکرده اند و در نتیجه به موجب آراء صادره از مراجع 
صالحیت دار محکوم به پرداخت حق بیمه موصوف گردیده اند و میزان حق بیمه، جرایم و دیرکردها مطابق مقررات تامین اجتماعي و سایر ضوابط 

و مقررات مرتبط بر عهده سازمان تامین اجتماعي مي باشد، بنابر مراتب فوق رد شکایت شاکي مورد استدعاست.
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسي 

و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.

رأي هيأت عمومي

به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعي از اول سال 1355 مبناي احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق 
یا مزد ماهانه بیمه  شده تعیین گردد و براساس ماده 36 قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه  شده به 
سازمان تأمین اجتماعي بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه  شده را کسر نموده و سهم خود را بر 
آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورتي که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه  شده خودداري کند، شخصًا مسئول پرداخت 
آن خواهد بود. علیهذا مطالبه حق بیمه معوقه با لحاظ میانگین حداقل و حداکثر دستمزد سال محاسبه، مصرح در بخشنامه شماره 
77/م/226 مورخ 1384/5/13 مدیرکل تهران بزرگ سازمان تأمین اجتماعي خالف مقررات فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات 
سازمان تأمین اجتماعي تشخیص داده مي شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و ماده 

یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي گردد.

هيأت عمومی ديوان عدالت اداری معاون قضايی
                                                                                              ديوان عدالت اداری ـ مبشری
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یاریگري و مشارکت اجتماعي در جوامع شهري ایران زمین، در هیچ 
دوره ای به اندازه ی روزگار مشروطه خواهی پر رنگ و سرزنده نبوده است 
و این سرزندگی را وامدار ثبت رویدادها بر برگ برگ تاریخ آن روزگار 
می باشد و بس، روزگاری که هر آنچه رخ می داد، آشکار نگاشته می شد 
تا همگان بدانند و این نبود مگر موج واقع گرایی و دانش باوری که روشن 
اندیشان و نیکخواهان بر آن باور داشتند و بر این بودند تا آینده ای را بر 

پایه ی همین واقعیت های تلخ و شیرین، زشت و زیبا بسازند.
یکی از مشارکت های مهم، یاریگری در هماندیشی و مشارکت مالی 
همگان برای رهایی از دور باطلی بود که از هنگام فرمانروایی قاجاریان، 
به ویژه در پادشاهی ناصرالدین شاه )پاد1264- 1313ق( و سفرهایش به 
فرنگستان، به سرنوشتی محتوم برای اقتصاد بی سروسامان مملکت و 
مردمان بینوا و تهیدست آن بدل شده بود. روند وام گرفتن ]= استقراض[ 
از بانک های انگلیس و روسیه به خاطر تأمین هزینه های کمرشکن سفر 
فرنگستان، عاملی بود که همواره اقتصاد شکننده ی آن روزگار ایران را 
به قهقرا می کشاند. قدرت مطلقه ی شاه که خود را سایه ي خدا در زمین 
قلمداد می نمود، زمینه را برای استبداد در همه ی رخساره های آن فراهم 
می ساخت و دایره ی زورمند مداری را به قلمرو شاهزادگان و درباریان 
می کشانید. آنچه در شمار نمی آمد فرودستان جامعه بودند، زیرا محکوم 
بودند تا در فقر و نداری بمانند و هزینه ها را با آخرین توانهای خود فراهم 
سازند، اما اینک مشروطه ی پیروز، خانه ای برای مردم داشت، »مجلس« 
»قانون  می ساخت،  خود  از  پیروی  به  ناگزیر  را  همگان  که  قانونی  و 
اساسی« ستیز و آویز با زورمندان به توده ی مردم آموخته بود که برای 
دست یافتن به دست نیافتنی ها تنها راه چاره، همبازویی، هم اندیشی و 
مشارکت در کارهاست و اینک تهیدستان با یاریگری بر آن بودند تا یکی 
از بزرگترین بنیادهای مالی ایران را شالوده ریزند؛ بانک ملی را، بنیادی 
تاریخ  در  بزرگ  این مشارکت  وامدار  را  نیز خود  اینک  ماندگار که هم 

ایران می داند.

زمينه ی سند
در سیزده مرداد ماه 1285 خورشیدی/ 1906 میالدی، مظفرالدین 
خان  نصراهلل  میرزا  می نهد.  دستینه  را  مشروطه  حکومت  فرمان  شاه 
 17 در  اوست.  صدراعظم  مشروطه،  دولت  رئیس  نخستین  مشیرالدوله 
امضای  به  و  تهیه  ملی  شورای  مجلس  انتخابات  نظام نامه ی  شهریور 

مشاركتي بزرگ در تولد نهادي اقتصادي
عباس جاللی

با  گلستان  کاخ  در  مجلس  جلسه  نخستین  ماه  مهر   14 می رسد.  شاه 
مهدی قلی  آبان   18 روز  می کند.  آغاز  را  کار  مظفرالدین شاه  سخنراني 
خان مخبر السلطنه از سوی دولت در مجلس ملی حضور می یابد و برای 
شرایط  با  خارج  از  وام  تومان  کرور   5 تقاضای  مملکت  جاری  مخارج 
سنگین می نماید، اما پیشنهاد دولت در اثر اعتراض و سخنرانی های تند 
الملک،  ناصر  خان  ابوالقاسم  میرزا  بعد  روز  پنج  رد می شود.  نمایندگان 
وزیر مالیه به مجلس می آید و پیرامون وضع مالی دولت و تهی بودن 
خزانه ی کشور، عقب افتادن حقوق سفیران و کنسول های ایران در دیگر 
کشورها، نرسیدن هزینه ی مخارج دربار توضیحاتی می دهد و می افزاید 
که استقراض از خارجیان ضرورت خاص دارد و از شرایط آن گرو گذاشتن 
است.  انگلیسیان  نزد  پستخانه  و  تلگراف  و  روسیان  نزد  گمرگ شمال 
نمایندگان ضمن پرخاش به وزیر، زیر بار استقراض نمی روند. سرپرستی 
وکالی مخالف با معین التجار بوشهری است که بیش از همه با این وام 
مخالفت می ورزد و پیشنهاد بی سابقه ای را مطرح می سازد که می تواند 
اینست که »ملت عهده دار رفع احتیاجات  باشد. پیشنهاد  بسیار کارگشا 
مالی دولت شده و به خزانه کمک کند.« بوشهری برای این کار بنیاد 
»بانک ملی« را پیشنهاد می نماید که با اکثریت آرا به تصویب می رسد. 

در این جلسه گرفتن هرگونه وام ازخارجیان نیز ممنوع می گردد.
25 آبان ماه از سوی مجلس گروهی از نمایندگان تعیین می شوند تا 
نسبت به تعدیل بودجه و توازن دخل و خرج مملکت طرحی تهیه نمایند 
و از اسراف و تبذیر جلوگیری کنند. سوم آذرماه روزنامه ی مجلس در 8 
صفحه منتشر می شود که گذشته از خبرهای داخلی و خارجی، همه ی 
این  سردبیری  سانسوری.  بی هیچ  می کند،  چاپ  را  مجلس  گفتگوهای 
منتشر  شماره  چهار  هفته ای  و  است  فراهانی  ادیب الممالک  با  روزنامه  

می شود. 
9 آذرماه اعالن تأسیس بانک مرکزی برای بی نیازی از دریافت وام 
از خارجیان با 30 کرور سرمایه ]= پانزده میلیون تومان[ منتشر می شود. 
برابر سیاهه ای که آماده شده، 15 کرور تومان از سوی مردم تعهد سرمایه 

به مشارکت شده است.
سهام  تومان  هزار   50 تا   5 از  می تواند  هرکس  نظام نامه  طبق  بر 
تأمین سرمایه ی هنگفت آن سهیم شود.  در  تا  را خریداری کند  بانک 
در 8 دیماه قانون اساسی ایران با نام »نظام نامه ی سیاسی« مشتمل بر 
از سوی مظفرالدین شاه  به تصویب مجلس شورا رسیده  51 اصل که 

اد ن شهرداري به روايت اس
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تصویب و امضا می شود و صورت قانونی می یابد. 10 روز بعد شاه بیمار 
او که  تاجگذاری می کند.  در می گذرد و در 28 دیماه محمدعلی میرزا 
یکسره با مشروطیت مخالف است، دستور می دهد تا از نمایندگان ملت 

در این مراسم کسی دعوت نشود.

بررسی سند
در  تبریز  انجمن  روزنامه ی  است.  قمری   1325 صفر  ماه  یازدهم 
شماره 59 خود خبری را چاپ می کند که می توان آن را فراخوانی برای 
بزرگترین مشارکت مردمی آن روزگار نام داد. خبر اینست؛ »روز جمعه 
7 ماه ]صفر[ وکالی اصناف که در انجمن مجمع داشتند در خصوص 
بانک ملی و پیشترفت مقاصد ملت و ترتیب امورات صحبت های الزمه 
می کردند، مذاکره شد که تا بانک ملی تأسیس نشده و قولش را نداده ایم، 
هیچ کار پیشرفت نخواهد کرد. حالیه از همه چیز الزم تشکیل بانک ملی 
است که به منزله ی روح مملکت می باشد و بانک ملی تأسیس نمی شود، 
مگر با اتحاد و همت غیورانه ی ملت. باید عموم ملت کمر همت بمیان 
بسته تمامی اسباب و آالت طال و نقره ی خودشان را از قبیل سرقلیان 
و انگشتر و زینت و غیره جمع نموده به بانک ملی بدهند که سکه زده 
و  می زند  چشم  به  بیشتر  خبر  این  در  آنچه  نمایند...«.  تأسیس  بانک 
برای ما اکنونیان شگفت می نماید، فراوانی بیش از اندازه ی ُتنگ قلیان 
و سرقلیان طال و نقره بوده که گویا در خانه ی هر کس که دستش به 
دهانش می رسیده، یافت می شده است و این خود نمایشی از یک اعتیاد 
همگانی است. نویسنده از همگان می خواهد تا از ُتنگ قلیان های سفالی 
)کوزه ای( و سرقلیان برنجین استفاده کنند و آنهایی را که از طال ونقره 
و  روحانیان  از  حتی  وی  شود.  زده  سکه  تا  بدهند  بانک  تحویل  است 
مالیان خواسته تا بر سر منبرها، منافع بانک ملی و به کارگیری کاالهای 
وطنی را بگویند و تبلیغ کنند و زیان استقراض را بیان نمایند و خود از 
قلیان ُتنگ سفال و سرقلیان برنجین استفاده کنند تا عوام نیز به آنها 

اقتدا نمایند.
همین  دنباله ی  در  که  نگاشته  پیوستی  گزارش  این  بر  روزنامه 
از  اتحادی  را  بانک  تأسیس  پیوست  این  در  )سند1(   ï است  آمده  خبر 
دارایی های عمومی دانسته و آن را مکمل اتحاد افراد جامعه قلمداد کرده 
است. برای نشان دادن بهره های این مشارکت می گوید که از یک تن و 
دارایی او کاری برنمی آید، نمی توان با آن کارخانه ساخت، راه کشید و از 
کانسارها بهره برداری نمود و در پی می آورد، »همین که ثروت های متحد 
معنوی حاصل  اتحاد  دادند، هم  بهم  و دست  به یک محل جمع شده 
می شود و هم منافع هنگفت و ثروت بی قیاس را که در زیر آب و خاک 
وطن عزیزمان خفته است، مالک خواهیم شد.« و در دنبال آن نامه ای 
از یک زن ایرانی، از مردم قزوین چاپ شده که نشانی از ژرفای خود 
جوشی در این مشارکت را در خود دارد. او زنی دانش آموخته می نماید، 
مجلس  مبارکه  روزنامه ی  »در  نگاشته؛  چنین  خود  نامه ی  در  چندانکه 
دیدم که در خصوص تأخیر مراقبت عموم در بانک ملی کم کم خواطر 
مبارک وکالی محترم دارد مکدر و مایوس می شود... که گویا هنوز از 
فقر و پریشانی ملت اطالع ندارید و اهلل و باهلل که ظلم و تعدی چیزی از 

برای ما باقی نگذارده است... ï)سند 2(
و در پایان نامه اش از مشارکت زنی خبر می دهد، بی شوی و پسری 
کوچک و یتیم بر دامان که در نهایت جوانمردی با سه فقره ابزار آالت 
 ،2 )سند   ï است  کرده  شرکت  ملی  یاریگری  این  در  نشده[  برده  ]نام 
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دنباله(
که  بود  اجتماع  اعماق  از  انگیخته ی  خود  مشارکت  چنین  پی  در 
مجامع ملی تالش خود را آغاز نمودند. انجمن ها الیحه ای دسته جمعی 
و  شاهزادگان  به  خواستند  مجلس  از  آن  ضمن  و  فرستاده  مجلس  به 
اعانه  ملی  بانک  به  معینی  مبلغ  بودند  کرده  تعهد  یک  هر  که  اعیانی 

بدهند، فشار وارد آید تا آن را نقد بپردازند.
انجمن های پیشه وران ]=اصناف[ و طالب از جمله انجمن های فعال 
در راستای تحقق این هدف بودند. انجمن پیشه وران خود الیحه ای به 
مجلس فرستاد و در آن خواستار سرعت بخشیدن به کار تأسیس بانک 
شد، اما این مشارکت توده ای برای بسیاری از سردمداران، شاهزادگان 
آنان دیدن  نیامد.  انگلیس خودش  قاجار و توانگران وابسته به روس و 

فرودستانی را که در کار مالی مملکت وارد شوند، تاب نمی آوردند.
کارشکنی ها چندان شد که پول کافی گرد نیامده از این رو تالش 
فراوانی برای جلب سرمایه های ایرانیان باشنده در خارج در کار شد. بهمن 
ماه 1385 خورشیدی فرمان سلطنتی دایر بر اعطای امتیازات گوناگون 
به مدت 110 سال به بانک ملی صادر گردید. برابر این فرمان به بانک 
ملی اجازه داده شد که به معامالت زراعتی و رهن امالک بپردازد...، در 
زمین های موات و امالک دولتی به کشف و استخراج معادل اقدام نماید 

و در خلیج فارس به صید مروارید بپردازد و راه آهن و شوسه بسازد.
آن  تا  که  دولتی  حساب های  شد  مقرر  بانک  این  به  کمک  برای 
وقت در بانک شاهنشاهی- بانک انگلیسي که از1889م./1306ق. برپا 
گردید و در دوره ي نخست وزیري دکتر مصدق بساط آن بر چیده شد 
)1332خ( ـ تمرکز داشت به بانک ملی انتقال یابد و حق انتشار اسکناس 
پس از پایان مدت امتیاز بانک شاهنشاهی یا فسخ آن، به طور انحصار 

با بانک ملی باشد.
شوربختانه آن همه کوشش و مشارکت پر شور و بی مانند مردم با 
مخالفت های فراوان روبه رو گردید و تغییر ناگهانی وضع سیاسی؛ استبداد 
صغیر و قرار داد 6 شهریور 1286 خورشیدی میان دولت های روس و 
انگلیس برای تقسیم ایران به مناطق نفوذ، همه ی تالش ها را نقش بر 
اردیبهشت   14 قانون  موجب  به  پهلویان  آمدن  کار  روی  با  نمود.  آب 
1306 خ. اجازه ی تأسیس »بانک ملی ایران« به تصویب رسید و سال 

بعد رسمًا گشایش یافت )17 شهریور 1307خ(.
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مقدمه
با گسترش شهرنشیني در کشور و افزایش جمعیت کالن شهرهاي 
ــهرهاي بزرگ با سکونت گاه هاي  ــوي دیگر پیوستگي ش کشور و از س
ــهرها دیگر از  ــد که مدیریت این ش ــراف خود، این بحث مطرح ش اط
ــطحی دیگر از  ــه تعریف س ــي فراتر رفته و ب ــهر معمول ــطح یک ش س
برنامه ریزي و مدیریت براي این گونه شهرها نیاز است. به این منظور، 
ــا عنوان“طرح ریزي و  ــال 74 هیئت وزیران مصوبه اي ب ــاه س در مهرم
ــور و  ــهرهاي بزرگ کش ــایر ش ــهري تهران و س مدیریت مجموعه ش
شهرهاي اطراف آنها“ را تصویب کرد که در آن بر تهیه طرح مجموعه 
ــال و براي دیگر شهرهاي بزرگ  ــهري برای تهران در ظرف دو س ش
ــهد، اصفهان، تبریز و شیراز( در ظرف سه سال تاکید شده  کشور)مش
ــت. در این مصوبه محدوده مجموعه شهري تهران مشخص و  اس
ــهرهاي  ــهري دیگر ش ــد که  تعیین محدوده مجموعه ش مقرر ش
ــور به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي و تصویب  بزرگ کش
ــد. اما در این  ــازي و معماري ایران باش ــوراي عالي شهرس ش
ــهري اشاره ای نشده  مصوبه به تعاریف و مفاهیم مجموعه ش
ــه آمده بود که  ــره 1 ماده 1 این مصوب ــود و تنها در تبص ب
ــوراي  ــاخص هاي آن در ش ــهري و ش تعریف مجموعه ش
ــازي و معماري ایران انجام خواهد شد. پس  عالي شهرس
ــت وزیران، در  ــال از مصوبه هیئ ــت چهارده س از گذش
ــازي و معماري  ــوراي عالي شهرس فروردین 1388 ش
ــهري و تبین شاخص هاي  ایران تعریف مجموعه ش
ــن مصوبه پس از  ــاند. در ای ــه تصویب رس آن را ب
ــهري  ــهري، مجموعه هاي ش تعریف مجموعه ش
ــهري میاني،  ــروه مجموعه ش ــه گ ــور در س کش
ــهري  ــهري بزرگ و منطقه کالن ش مجموعه ش
ــم این مصوبه در  ــدند. اما نکته مه طبقه بندي ش
ــهرهاي باالي 500  تبصره 2 بند 2-3 آن براي ش
هزار نفر جمعیت بود. هیئت وزیران در سفر استاني 
ــتان گیالن در مهر 1387 در مصوبه اي وزرات  به اس
ــازي را موظف کرد که شاخص هاي  ــکن و شهرس مس
ــوي بازبیني و اصالح کند  ــهرها را به نح تعریف کالن ش

ـهـر ـون ش ان ـ ق

تعريف مجموعه شهري
                  و شاخص هاي آن
مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1388/1/31                                               
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که شهرهاي باالي 500 هزار نفر جمعیت را شامل شود. بر این اساس 
ــازي و معماري  ــوراي عالي شهرس ــد 2-3 مصوبه ش ــره 2 بن در تبص
ــهري بزرگ و  ــهرهاي مرکز مجموعه هاي ش ــت که ش ایران آمده اس
ــر دارند از تاریخ  ــه جمعیت باالي 500 هزار نف ــهري ک منطقه کالن ش
ــوند. در ادامه این مصوبه  ــوب مي ش ــهر محس تصویب مصوبه کالن ش
تعاریف مربوط به شهر مرکزي و شهرهاي پیراموني آمده اند و در پایان 
ــبه  معیار یک پارچگي اقتصادي، اجتماعي و خدماتي و روش هاي محاس
ــات و همچنین ضریب  ــي خدم ــت، ضریب مکان ــب مکاني صنع ضری
ــهري بیان شده اند. برای آشنایي خوانندگان،  عملکردي مناطق کالن ش

ــت. متن کامل این مصوبه در ادامه آمده اس

تبيين شاخص های آن ـ مصوب  و  تعريف مجموعه شهری 
88/1/31

مورخ  جلسه  در  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
شهر،  حریم  و  محدوده  تعاریف  قانون   9 ماده  استناد  به   ،88/1/31
روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها)مصوب 1384( و تبصره 1 ماده 1، 
مصوبه شماره 9860/ت15311ه مورخ 1374/8/13، هیئت وزیران با 
عنوان ”طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای 
و  تعریف مجموعه های شهری  آنها“  اطراف  بزرگ کشور و شهرهای 

شاخص های تبیین آنها را به شرح زیر تصویب کرد: 

1ـ مجموعه شهری 
شهر  یک  از  که  جغرافیایی  است  محدوده ای  شهری  مجموعه 
آنها  بین  ما  روستایی  نواحی  و  پیرامونی  شهر  دو  حداقل  و  مرکزی 
تشکیل یافته که تمامی شهرهای پیرامونی آن با شهر مرکزی دارای 
تحت  است  الزم  و  بوده  خدماتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  یکپارچگی 

مدیریت یکپارچه باشد.1

2ـ طبقه بندی مجموعه های شهری 
طبقه بندی  زير  گروه  سه  در  كشور  شهری  مجموعه های 

می شوند: 

شهری،  مجموعه  هر  مرکزی  شهر  جمعیت  که  صورتی  در   -1-2
 500 تا  هزار   200 بین  کشور،  رسمی  سرشماری  آخرین  براساس 
هزار نفر باشد، مجموعه شهری مذکور مجموعه شهری میانی نامیده 

می شود. 
شهری،  مجموعه  هر  مرکزی  شهر  جمعیت  که  صورتی  در  2ـ2ـ 
براساس آخرین سرشماری رسمی کشور، بین 500 هزار تا یک میلیون 
نامیده  بزرگ  شهری  مجموعه  مذکور  شهری  مجموعه  باشد،  نفر 

می شود.
بر  مجموعه شهری،  هر  مرکزی  که جمعیت شهر  در صورتی  3ـ2ـ 
بیشتر  یا  و  نفر  میلیون  یک  کشور،  رسمی  سرشماری  آخرین  اساس 

باشد، مجموعه شهری مذکور منطقه کالن شهری نامیده می شود.
و  شهرسازی  عالی  شورای  تصویب  با  استثنایی  موارد  در   :1 تبصره 
معماری امکان تعریف طرح مجموعه شهری برای شهرهایی که فاقد 

شرایط این مصوبه هستند وجود دارد. 
تبصره 2: شهرهای مرکز مجموعه های بندهای 2ـ2 و 2ـ3 از تاریخ 

تصویب این مصوبه به عنوان کالن شهر محسوب می شوند.

1 ـ مراد بخش های تقسیمات کشوری است.

3ـ طرح های مجموعه های شهری
با  ویژه ای  طرح های  میانی  شهری  مجموعه های  برای  3-1ـ 
مجموعه های  این  ماهیت  گرفتن  نظر  در  با   ،1:25000 مقیاس 
عمل  منسجم  شهری  مجموعه  یک  صورت  به  که  شهری 

می کنند، تهیه می شود. 
3-2- برای مجموعه های شهری بزرگ و مناطق کالن شهری 

طرح های مجموعه شهری تهیه می شود.

4ـ محدوده های مجموعه های شهری 
واحد  یک  به صورت  باید  شهری  مجموعه  هر  محدوده   -1-4
سرزمینی به هم پیوسته بوده و این محدوده نباید از مرز استانی 

که شهر مرکزی مجموعه شهری در آن قرار دارد فراتر رود.
مجموعه های  تشکیل دهنده  سرزمینی  واحد  کوچک ترین   -2-4

شهری بخش ها2 هستند. 
پیوستن  هم  به  از  شهری  مجموعه  هر  اولیه  محدوده   -3-4
واقع  آن  در  پیرامونی  شهرهای  و  مرکزی  شهر  که  بخش هایی 

شده اند حاصل می شود. 
نهایی هر مجموعه شهری در طرح مصوب آن  محدوده  4ـ4ـ 
که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد3، 

تعیین می شود.

5 ـ شهر مركزی 
در  واقع  شهر  بزرگ ترین  شهری  مجموعه  مرکزی  شهر   -1-5
محدوده مجموعه شهری است که طبق آخرین سرشماری کشور 
حداقل 200 هزار نفر جمعیت دارد و در محدوده شعاع عملکردی 
و  اجتماعی  اقتصادی،  دیگر یک پارچگی  دو شهر  با  خود حداقل 

خدماتی باالیی دارد. 
 35 حداقل  مرکزی  شهر  یک  عملکردی  شعاع  محدوده   -2-5

کیلومتر یا حداقل 30 دقیقه از نظر فاصله زمانی است. 
مرکزی  شهر  یک  عملکردی  شعاع  در  صورتی که  در   -3-5
شهر  یک  ویژگی های  و  شرایط  دارای  خود  که  پیرامونی،  شهر 
اولیه  محدوده  صورت  این  در  باشد،  داشته  وجود  است،  مرکزی 
و  فوق االشاره  مرکزی  شهرهای  شامل  شهری  مجموعه  این 
شهرهای پیرامونی آنها خواهد بود. در چنین شرایطی، طبقه بندی 
این مجموعه شهری براساس مجموع جمعیت شهرهای مرکزی 
آن  شهری  مجموعه  عنوان  و  انجام  آن  اولیه  محدوده  در  واقع 
آخرین  جمعیت  ترتیب  به  را،  فوق االشاره  مرکزی  شهرهای  نام 

سرشماری، در برخواهد داشت.
 200 از  کم تر  مرکزی  شهر  یک  جمعیت  صورتی که  در   -4-5
 هزار نفر بوده ولی در محدوده شعاع عملکردی آن حداقل 6 شهر4

دارای  مذکور  مرکزی  شهر  با  که  باشد  داشته  وجود  پیرامونی   
یک پارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی باالیی هستند و مجموع 
مجموعه های  شهری  جمعیت  حداقل  از  آنها  شهری  جمعیت 
باشد، در آن صورت شهر مرکزی  بیش تر  شهری مصوب کشور 

2 ـ الزم است در تقسیمات کشوری مدیریت مجموعه شهری منظور شود.
3ـ  براساس ماده 9 قانون »تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها« 

)مصوب 84/11/3( محدوده مجموعه های شهری در طرح های مصوب آنها تعیین می شود.
4ـ متوسط تعداد شهرهای پیرامونی در شعاع عملکردی شهرهای مرکزی کنونی کشور 

5/85 شهر است. تعیین متوسط پیرامونی بر این اساس پیشنهاد شده است.
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را  پیرامونی فوق االشاره یک مجموعه شهری  مذکور و شهرهای 
تشکیل می دهند.

6 ـ شهرهای پيرامونی 
محدوده  در  که  هستند  شهرهایی  پیرامونی  شهرهای   -1-6
مرکزی  شهر  با  و  شده  واقع  مرکزی  شهر  یک  عملکردی  شعاع 

یک پارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی باالیی دارند. 
6-2- شهرهای پیرامونی واقع در محدوده مجموعه های شهری 
شده  واقع  دارد  قرار  آن  در  مرکزی  شهر  که  استانی  در  بایستی 

باشند. 
شعاع  محدوده  در  پیرامونی  شهر  یک  که  صورتی  در   -3-6
باشد،  عملکردی دو شهر مرکزی واقع در یک استان قرار گرفته 
آن  با  که  می شود  محسوب  مرکزی  شهر  آن  پیرامونی  شهر 

یک پارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی بیش تری دارد. 

7ـ يكپارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی
برای  معیاری  خدماتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  یک پارچگی   -1-7
و  اجتماعی  اقتصادی،  وابستگی  میزان  سنجش  و  اندازه گیری 
خدماتی بین شهر مرکزی با شهرهای پیرامونی آن است و مقدار 
محاسبه  طریق  از  بزرگ  و  میانی  شهری  مجموعه های  برای  آن 
مرکزی  شهر  خدمات  مکانی  ضریب  و  صنعت  مکانی  ضریب 
سنجیده می شود. میزان یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی 
برای مناطق کالن شهری از محاسبه ضریب مکانی صنعت، ضریب 
مکانی خدمات و همچنین ضریب عملکردی مناطق کالن شهری 
مکانی  ضریب  و  صنعت  ضریب  محاسبه  می شود)نحوه  سنجیده 
مناطق  عملکردی  ضریب  همچنین  و  مرکزی  شهر  خدمات 

کالن شهری در پیوست این مصوبه ارایه شده است(.
شهر  خدمات  مکانی  و ضریب  صنعت  مکانی  اگر ضریب   -2-7
در  باشد،  یک  از  بیش  یا  و  با  برابر  شهری  مجموعه  هر  مرکزی 
دارای  آن  پیرامونی  شهرهای  و  مذکور  مرکزی  شهر  صورت  آن 

یک پارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی باالیی هستند.
تبصره: در صورتی  که ضریب مکانی صنعت در یک شهر مرکزی 
مکانی  ضریب  ولی  بوده  یک  از  کم تر  اندکی  شهری  مجموعه 
بیش  یا  و  با  برابر  آن  پیرامونی  شهرهای  از  یکی  برای  صنعت 
مرکزی  شهر  صنعت  مکانی  ضریب  صورت  آن  در  باشد،  یک  از 
حداقل  به  می تواند  فوق،  پیرامونی  شهر  احتساب  بدون  مذکور، 

0/9 تقلیل یابد.

مکانی  ضریب  که  این  بر  عالوه  کالن شهری  مناطق  برای   -3-7
صنعت و ضریب مکانی خدمات شهر مرکزی آنها باید برابر با و یا بیش 
از یک باشد، ضریب عملکردی منطقه کالن شهری آنها نیز باید حداقل 
75 باشد، در آن صورت شهر مرکزی مذکور و شهرهای پیرامونی آن 

دارای یک پارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی باالیی هستند. 
نکات  بر  عالوه  شهری  مجموعه  تعیین  هشت گانه  شاخص های  ـ   8

نامبرده به شرح پیوست است.
شورای  تصویب  به  که  شهری  مجموعه  محدوده  که  صورتی  در  9ـ 
تقسیمات کشوری)حداقل  مرز  از  می رسد  معماری  و  عالی شهرسازی 
توسط  کشوری  تقسیمات  اصالح  و  تغییر  مراحل  رود،  فراتر  بخش( 

وزارت کشور انجام خواهد شد. 
نسبت  ماه  دو  مدت  ظرف  است  مکلف  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
اقدام و  این مصوبه  براساس  به شناسایی مجموعه های شهری کشور 

مراحل مربوطه به تهیه طرح را ادامه دهد. 

پيوست 1
نحوه محاسبه ضريب مكانی صنعت و ضريب مكانی 
خدمات شهر مركزی و ضريب عملكردی مجموعه های 

شهری و مناطق كالن شهری
مكانی  ضريب  و  صنعت  مكانی  ضريب  محاسبه  نحوه  الف:   

خدمات شهر مركزی5
از تقسیم دو نسبت  ضریب مکانی صنعت  ضريب مكانی صنعت:   •
شهر  در  اشتغال  کل  به  مرکزی  شهر  بخش صنعت  در  اشتغال  تعداد 
کل  به  شهری  مجموعه  صنعت  بخش  در  اشتغال  تعداد  و  مرکزی 

اشتغال در مجموعه شهری به دست می آید: 

ضریب مکانی صنعت =

تعداد اشتغال در بخش صنعت شهر مرکزی
کل اشتغال در شهر مرکزی

اشتغال در بخش صنعت مجموعه شهری

کل اشتغال در مجموعه شهری
• ضريب مكانی خدمات: ضریب مکانی خدمات از تقسیم دو نسبت 
در شهر  اشتغال  به کل  در بخش خدمات شهر مرکزی  اشتغال  تعداد 
کل  به  شهری  مجموعه  خدمات  بخش  در  اشتغال  تعداد  و  مرکزی 

اشتغال در مجموعه شهری به دست می آید: 

5 ـ این موارد برای هر سه طبقه میانی، بزرگ و کالن شهر مجموعه های شهری صدق می نماید.
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ضریب مکانی خدمات =

تعداد اشتغال در بخش صنعت شهر مرکزی
کل اشتغال در شهر مرکزی

اشتغال در بخش صنعت مجموعه شهری
کل اشتغال در مجموعه شهری

ب: نحوه محاسبه ضريب عملكردی مناطق كالن شهری 6
اندازه گیری  برای  معیاری  مناطق کالن شهری  ضریب عملکردی 
مقدار  و  است  کالن شهری  مناطق  ویژگی های  بودن  دارا  سنجش  و 
عملکردی  هشت گانه  های  شاخص  امتیاز  میانگین  محاسبه  از  آن 
در  می آید(  زیر  در  که  شرحی  به  و   8 تا   1 پیشنهادی)شاخص های 
دست  به  کالن شهری  منطقه  شهری  مجموعه  هر  اولیه  محدوده 

می آید.

ضریب عملکردی مناطق کالنشهری  =

جمع امتیاز شاخص های هشت گانه
 عملکرد مناطق کالن شهری

8

شرح  به  کالن شهری  مناطق  عملکردی  هشت گانه  شاخص های 
زیراند: 

شاخص 1ـ ايستگاه تلويزيونی با برنامه های محلی 
اولیه هر منطقه کالن شهری ایستگاه  در صورتی  که در محدوده 
تلویزیونی که برنامه های محلی نیز تولید کند وجود داشته باشد، امتیاز 
آن منطقه کالن شهری از این شاخص صد و در غیر این صورت امتیاز 

آن صفر است.
شاخص 2ـ روزنامه يا هفته نامه محلی 

در صورتی  که در محدوده اولیه هر منطقه کالن شهری روزنامه یا 
هفته نامه محلی به طور منظم منتشر شود، امتیاز آن منطقه کالن شهری 

از این شاخص صد و در غیر این صورت امتیاز آن صفر است.
شاخص 3ـ شهرنشينی 

منطقه  هر  اولیه  محدوده  در  شهرنشینی  نرخ  که  صورتی   در 
کالن شهری برابر با یا بیش تر از نرخ شهرنشینی کشور براساس آخرین 
سرشماری باشد، امتیاز آن منطقه کالن شهری از این شاخص صد و در 

غیر این صورت امتیاز آن صفر است.
شاخص 4ـ خدمات اتوبوس رانی محلی 

خدمات  منطقه کالن شهری  هر  مرکزی  شهر  در  که  در صورتی  
باشد،  داشته  وجود  منظم  کاری  برنامه  با  درون شهری  اتوبوس رانی 
امتیاز آن منطقه کالن شهری از این شاخص صد و در غیر این صورت 

امتیاز آن صفر است. 
شاخص 5 ـ دانشگاه

حداقل  منطقه کالن شهری  هر  اولیه  محدوده  در  که  در صورتی  
یک دانشگاه که دوره های کارشناسی برگزار می کند وجود داشته باشد، 
امتیاز آن منطقه کالن شهری از این شاخص صد و در غیر این صورت 

امتیاز آن صفر است.
شاخص 6 ـ خدمات منظم خطوط هوايی

اولیه هر منطقه کالن شهری خدمات  در صورتی  که در محدوده 
منظم خطوط هوایی به سایر نقاط کشور وجود داشته باشد، امتیاز آن 

6 ـ این شاخص فقط در مناطق کالن شهری کاربرد دارد.

این صورت  غیر  در  و  این شاخص صد  از  منطقه کالن شهری 
امتیاز آن صفر است.

شاخص 7ـ موزه
کالن شهری  منطقه  هر  اولیه  محدوده  در  صورتی  که  در 
حداقل یک موزه وجود داشته باشد، امتیاز آن منطقه کالن شهری 

از این شاخص صد و در غیر این صورت امتیاز آن صفر است.
شاخص 8 ـ خدمات تخصصی بيمارستانی 

بیمارستانی  تخصصی  خدمات  شاخص  امتیاز  حداکثر 
به دست  زیر  زیرشاخص  امتیازهای شش  جمع  از  و  است  صد 

می آید:
شاخص 8-1- مراقبت های ويژه قلبی

کالن شهری  منطقه  هر  اولیه  محدوده  در  که  صورتی   در 
تهاجمی  عمل  آن  در  که  درمانی  مؤسسه  یا  و  بیمارستان 
قلب)عمل جراحی باز یا آنژیوگرافی( انجام می شود وجود داشته 
باشد، امتیاز آن منطقه کالن شهری از این شاخص 16/67 و در 

غیر این صورت امتیاز آن صفر است.
شاخص 8-2- پرتودرمانی سرطانی 

کالن شهری  منطقه  هر  اولیه  محدوده  در  که  صورتی   در 
برای  پرتودرمانی  آن  در  که  درمانی  مؤسسه  یا  بیمارستان 
آن  امتیاز  باشد،  داشته  وجود  می شود  انجام  سرطانی  بیماران 
منطقه کالنشهری از این شاخص 16/67 و در غیر این صورت 

امتیاز آن صفر است.
شاخص 8-3- دياليز

کالن شهری  منطقه  هر  اولیه  محدوده  در  صورتی  که  در 
خون)دیالیز  دیالیز  آن  در  که  درمانی  مؤسسه  یا  بیمارستان 
داشته  وجود  می شود  انجام  خونی)همودیالیز((  دیالیز  یا  صفاقی 
باشد، امتیاز آن منطقه کالن شهری از این شاخص 16/67 و در 

غیر این صورت امتیاز آن صفر است.
شاخص 8-4- متخصص بيماری های شغلی

کالن شهری  منطقه  هر  اولیه  محدوده  صورتی  که  در 
بیمارستان یا مؤسسه درمانی داشته باشد که در آن حداقل یک 
نفر متخصص بیماری های شغلی شاغل به کار باشد، امتیاز آن 
منطقه کالن شهری از این شاخص 16/67 و در غیر این صورت 

امتیاز آن صفر است.
شاخص 8-5- مراقبت های ويژه پرستاری

کالن شهری  منطقه  هر  اولیه  محدوده  در  که  صورتی   در 
بیمارستان یا مؤسسه درمانی که دارای بخش مراقبت های ویژه 
پرستاری سطح 2 )مراقبت از نوزادان مریضی که به مراقبت های 
از نوزادان مریضی که به  نیاز ندارند( و سطح 3 )مراقبت  ویژه 
مراقبت های ویژه نیاز دارند( است وجود داشته باشد، امتیاز آن 
منطقه کالن شهری از این شاخص 16/67 و در غیر این صورت 

امتیاز آن صفر است.
شاخص 8-6- روان شناسی بالينی

کالن شهری  منطقه  هر  اولیه  محدوده  در  صورتی  که  در 
نفر  یک  حداقل  آن  در  که  باشد  درمانی  مؤسسه  یا  بیمارستان 
آن  امتیاز  باشد،  کار  به  شاغل  بالینی  روان شناسی  متخصص 
منطقه کالن شهری از این شاخص 16/67 و در غیر این صورت 

امتیاز آن صفر است.
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مقدمه
مشارکت مفهومي جدید نیست و ریشه های آن را می توان در 
دولت  ـ شهرهای یونان باستان  پی جویی کرد. در عصر حاضر، پس 
از تحوالت دوران نوزایی و گذر از سده های میانی، هم زمان با مهم 
شدن نقش مردم در جامعه، مشارکت در عرصه سیاست و اجتماع 
در قالب اعطای حق رأی مساوی به همه شهروندان و حق تشکیل 
حاضر،  حال  در  یافت.  ظهور  مجال  مدنی  انجمن های  و  گروه ها 
مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی اصلی پذیرفته شده 
حال  در  کشورهای  از  بسیاری  و  توسعه یافته  کشورهای  تمام  در 
توسعه است. کمیسیون اسکفینگتون در بریتانیا مشارکت شهروندان 
را چنین تعریف می کند: ”مشارکت به نظر ما، سهیم شدن مردم در 
تدوین سیاست ها و پیشنهادهاست. اطالعات دادن مسئوالن و امکان 
اظهارنظر درباره آن اطالعات بخشي مهم از فرآیند مشارکت است، 
اما تمام ماجرا نیست. مشارکت کامل تنها در جایی تحقق می یابد 
که مردم بتوانند نقشي فعال در فرآیند تهیه طرح بر عهده گیرند.« 
از نظر بانک جهانی مفهوم مشارکت چنین است: »فرآیندی که با 
آن بهره وران کنترل خود را بر روند برنامه  های توسعه و تصمیمات 
و منابع مرتبط با برنامه با هم تقسیم می کنند. اما مدت ها طول کشید 
تا مفهوم مشارکت از حوزه سیاست و فرهنگ به حوزه برنامه ریزی 
برسد. مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر و شهرسازی ابتدا 
اوایل دهه 1960 در آمریکا شکل گرفت.  اواخر دهه 1950 و  در 
در این دوره، قوانیني متعدد مبتنی بر مشارکت شهروندان تصویب 
دادند.  تغییر  را  تصمیم گیری شهری  فرآیندهای  ماهیت  که  شدند 
مفهوم مشارکت در نیمه دهه 1960 در انگلستان مطرح شد و پس 

از آن کشورهای دموکراتیک دیگر از آن استقبال کردند.«
در ایران در سال های اخیر به نحوی فزاینده سخن از مشارکت 
شهروندان در تمام امور مطرح بوده است. این مشارکت به شکلی 
نامعمول و نامطلوب در حوزه شهرسازی ظهور یافته است به طوری 
مفهوم  کشور  شهرسازی  حوزه  در  اکنون  که  گفت  می توان  که 

مشارکت قلب ماهیت شده است.
در این نوشتار، که از نوع تحقیقات توصیفی است، ضمن تبیین 
مصادیقی از مشارکت در جهان، مشارکت در ایران در قالب دو گونه 
مشارکت سنتی و مشارکت جدید بررسی و سپس به موانع تاریخی 
مشارکت در ایران و چالش های حقوقی قانون شهرداری ها و جایگاه 

شهروندی در این قانون اشاره می شود.  

مشاركت در ايران
به طور کلی مشارکت در ایران را می توان به دو گونه مشارکت 

سنتی و مشارکت جدید طبقه بندی کرد.
1- مشاركت سنتی

این نوع مشارکت براساس عرف، عادت، سنت و مذهب پدید 
می آید و میان افراد جامعه به شکل نهادی و خودجوش وجود دارد. 
مشارکت سنتی محصول گذشت سالیان است و از گذشته در میان 
مردم وجود داشته و نسل به نسل ادامه پیدا کرده است. در این نوع 
مشارکت، معموال دولت هیچ نقشی در هدایت و سازماندهی امور 

ندارد و انجام تمام کارها برعهده مردم است. 
در ایران مشارکت سنتی از دیرباز وجود داشته است. این نوع 
مشارکت عمدتا در روستاها دیده می شود ولی در بسیاری شهرهای 
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و...( و  ایام خاص سال)عزاداری  در  قالب مراسم مذهبی  کشور در 
ساخت اماکن مذهبی)حسینیه، مسجد و ...( بسیار به چشم مي خورد. 

سنت های  و  نهادها  ایران،  در  کشاورزی  تولید  زمینه  در 
مشارکتی را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

•    واحدهای زراعی که کار آنها بر اساس عقد مزرعه استوار بود؛
•    مالکیت مشاع؛

•    سنت های مشارکتی.

وضعیت اقلیمی و طبیعی مناطق شرق، جنوب و مرکز ایران 
سبب شده بود که شیوه ای  از تولید انتخاب شود که بتوان به کمک 
زمین  از  بهره برداری  مطلوب  حد  طبیعی  نامطلوب  شرایط  در  آن 
تعیین کننده  عامل  آبیاری  شیوه های  و  آب  کمبود  کرد.  ممکن  را 
و  زراعی  امور  در  تعاون  و  سنتی  جمعی  واحدهای  کار  نحوه  در 
جمعی  بهره برداری  واحدهای  ویژگی  مهم ترین  بود.  غیرزراعی 
تقسیم تخصصی کار بود. این واحدها با بهره برداری و کار مشترک 
آب،  زمینه  سه  در  و  می شدند  اداره  منافع  تقسیم  خاص  روش  و 

زراعت و دامداری به وجود آمده بودند. 
یکی  همواره  آبیاری  ایران،  در  آب  منابع  کمیابی  به  توجه  با 
است.  مي آمده  شمار  به  مردمی  مشارکت  محورهای  مهم ترین  از 
خود  مشارکتی  دیرباز سنت های  از  ایران  روستاهای  و  در شهرها 
عروسی ها،  در  مردم  متقابل  کمک های  داشته اند.  وجود  انگیخته 
در  مردمی  مشارکت  از  نمونه هایی  آبیاری  و  عزاداری ها  جشن ها، 

گردش امور به شمار می روند. 
در میان عشایر، مشارکت های سنتی ریشه دار وجود دارند که 
اساس حیات این جوامع اند. برای نمونه، در میان عشایر بویراحمدی 

مشارکت در شش زمینه زندگی اجتماعی– اقتصادی وجود دارد:
1- کشاورزی؛
2- شیر َوهره؛

3- مرتع مشترک؛
4- شورای طایفه؛

5- عروسی و سوگواری؛
6- گاتری.

2-  مشاركت جديد
وا  فعالیت  به  را  افراد  معین  محرکي  مشارکت،  نوع  این  در 
سر  بر  که  مردم  از  گروهی  است  ممکن  را  محرک  این  می دارد. 
مسئله ای خاص با یکدیگر تشریک مساعی کرده اند و براي دستیابی 
به هدفي معین همکاری می کنند فراهم آورند. سازمان های دولتی 
نیز ممکن است برای جلب و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف 
در قالب برنامه های خاص وارد شوند. در این مواقع، مشارکت جدید 
را می توان برنامه هایی دانست که دولت برای تحقق اهداف خاص 
در  مي کند  تالش  برنامه ها  سازماندهی  با  و  می گیرد  کار  به  خود 
زمینه هایی که در زندگی اجتماعی جامعه پیشینه ای ندارند مشارکت 

مردمی را جلب کند. 

دوران  به  غربی  تمدن  و  فرهنگ  با  ایرانیان  آشنایی  اگرچه 
از  ناشی  دگرگونی های  و  تاثیرات  مهم ترین  می گردد،  باز  صفویه 
تماس جامعه ایران و فرهنگ و تمدن غرب در دوران قاجاریه و پس 
از آن اتفاق افتاده است. در این میان می توان انقالب مشروطیت 
و برپایی مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی را شاخص 
هیچگاه  مشروطیت،  انقالب  از  پیش  تا  دانست.  دگرگونی ها  این 
نظام سیاسی حاکم اجازه و فرصت مشارکت را به مردم نداده بود و 
کشور به شکل خودکامه و تنها براساس نظر شاه و اطرافیان نزدیک 
او اداره می شد؛ از این رو می توان نخستین الگوی مشارکتی جدید 
را، که با الهام از تحوالت کشورهای اروپایی مانند فرانسه در ایران 
پیاده شد، مجلس شورای ملی دانست. در واقع برای نخستین بار 
در تاریخ ایران، شاه در کنار خود دستگاهی را دید که قرار بود افراد 
آن منتخب مردم باشند و از این پس تمام تصمیم گیری ها را انجام 

دهند و او تنها باید نظر آنها را بپذیرد. 
فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1295 خورشیدی، حکایت از این 
داشت که حکومت مشارکت تمام افراد را اداره امور حق آنان می داند. 
در این فرمان به هر فرد ایرانی، نظر به این اصل که هر یک از افراد 
مملکت در تصویب و نظارت بر امور عموم به اندازه مرتبه شان محق و 

سهیم اند، حق شرکت در انتخاب اعضای مجلس داده شد. 
اصل دوم قانون اساسی مصوب همان سال با عبارت " مجلس 
شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و 

سیاسی وطن خود مشارکت دارند" بر همین موضوع تاکید می کرد. 

2-1-  انجمن های ايالتی و واليتی
پس از تشکیل مجلس شورای ملی، نخستین گام برای تحقق 
و  ایالتی  انجمن های  تشکیل  با  امور شهرها  اداره  در  مردم  حضور 
والیتی در سال 1296 برداشته شد. تشکیل این انجمن ها در اصول 
29 و 90- 93 متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود. در 

متمم قانون اساسی اصول مصوب در این زمینه عبارت اند از:
به تصویب  بلوک  ایالت و والیت و  منافع مخصوصه هر   -1
انجمن های ایالتی و والیتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب 

و تسویه شود؛
2- در تمام ممالک محروسه، انجمن های ایالتی و والیتی به 

موجب نظامنامه مخصوص مرتب می شود؛
طرف  از  بالواسطه  والیتی  و  ایالتی  انجمن های  اعضاي   -3
اهالی انتخاب می شوند و انجمن های ایالتی و والیتی اختیار نظارت 
تامه در اصالحات راجع به منافع عامه را دارند. با رعایت حدود و 

قوانین مقرره؛
4- صورت خرج و دخل ایاالت و والیات از هر قبیل به توسط 

انجمن های ایالتی و والیتی طبع و نشر می شود.
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طبق قانون تشکیل ایاالت و والیات، کشور ایران به ایاالت، 
والیات، بلوکات و نواحی تقسیم شده بود. ایالت قسمتی از کشور بود 

که دارای حکومت مرکزی و والیت حاکم نشین جزء بود.  
داشت:  وجود  کشور  در  ایاالت  چهار  مذکور،  قانون  طبق 

آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.
برداشت  والیتی  و  ایالتی  انجمن های  وظایف  از  که  گونه  آن 
مي شود، پیش بینی شده بود که انواع مشارکت مردم همانند مشارکت 
در مدیریت و تصمیم گیری، مشارکت مالی و مانند اینها تحقق یابد. با 
این قید که مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت وجه غالب را داشته 
باشد. اما چون در عمل پیش بینی های قانون جامه عمل نپوشید، این 

اقدام از دستیابی به اهداف خود بازماند.
نظارت  از:  بودند  عبارت  والیتی  و  ایالتی  انجمن های  وظایف 
و  والیت  و  ایالت  خاصه  امور  به  رسیدگی  و  قوانین  اجرای  بر 
انجمن  محل.  آبادی  و  امنیت  مانند  اموری  در  مصلحت اندیشی 
می توانست به شکایاتی که از حکام می شد رسیدگی کند و هرگاه 
را به وی اخطار و در  رفتار حاکم خالف قانون بود، نقض قوانین 
صورت بی اعتنایی او، مراتب را به مقامات حکومت مرکزی اطالع 
بر وصول  انجمن حق داشت  را طلب کند.  دهد و حقوق شاکیان 
مالیات ها نظارت و می توانست مواقعي که برای مصارف محلی و 
جمعی الزم می شد، آن را به نسبت مالیات همان محل بین اهالی 
سرشکن کند. ولی اخذ مالیات و عوارض جدید براي مصارف والیات 

و ایاالت باید به تصویب مجلس شورای ملی مي رسید. 
تا سال 1316 خورشیدی  و والیتی  ایالتی  انجمن های  قانون 
و  کشور  تقسیمات  قانون  سال،  این  در  نشد.  اجرا  هیچگاه  تقریبا 
وظایف فرمانداران و استانداران قانون قبلی)قانون تشکیالت ایاالت 
و والیات و دستورالعمل حکام، مصوب 1327 قمری( را لغو کرد و 
کرد  ایجاد  در کشور  تقسیماتي جدید  قانون  این  آن شد.  جانشین 
که قابل انطباق با قانون پیشین نبودند؛ به این دلیل، اجرای قانون 
پیشین در چهارچوب تقسیمات نو مشکل بود. عالوه بر آن، شرایط 
اجتماعی و سیاسی هم برای اجرای این قانون مساعد نبودند. ولی 
و  بود  کرده  تاکید  انجمن ها  این  تشکیل  بر  اساسی  قانون  چون 
تشکیل آنها از خواست های همیشگی نخبگان جامعه نیز به شمار 

می رفت، شرایط تشکیل آنها باید فراهم می شدند. 
تشکیل  قانون   ” عنوان  با  جدید  الیحه اي  بعد،  سال  چهار 

شهرستان و استان“ تصویب شد.
مساعدی  زمینه های  نشدند،  اجرا  گاه  هیچ  قوانین  این  گرچه 
پیش آوردند که در سال های آتی تشکیالتی پیش بینی شوند که به 

طور نسبی مشارکت مردم نیز در آنها در نظر گرفته شود. 
2-2- انجمن های بلدی آغازگر مشاركت مردم در اداره امور شهرها

می کردند.  انتخاب  شهرها  ساکنان  را  بلدی  انجمن  اعضای 
 20 متوسط  شهرهای  در  نفر،   16 کوچک  شهرهای  در  آنان  عده 
برای مدت  انجمن  بود. اعضای  نفر  نفر و در شهرهای بزرگ 30 
از  شهرها  امور  اداره  در  مردم  مشارکت  می شدند.  انتخاب  سال   4
دیگر موضوعاتی بود که در نخستین دوره مجلس شورای ملی به 
آن توجه شد. در تشکیالت سنتی اداره شهرها، متشکل از حاکم، 
نخستین  اما  نبود  مردم  مشارکت  برای  جایی  محتسب،  و  داروغه 
منتخب  آن  افراد  بود  قرار  که  را  بلدی  انجمن  ایجاد  بلدیه  قانون 
مردم باشند پیش بینی کرده بود. در مدیریت نوین شهری اروپایی، 
انجمن های شهر نقش کلیدی داشتند و بازتاباننده خواست ها، نیازها 

و اراده شهروندان بودند. 
هدف قانونگذاران نخستین مجلس شورای ملی نیز آن بود که 

با ایجاد مدیریت شهری نوین در ایران و ایجاد انجمن های بلدی، 
شهروندان را در اداره امور شهرهای خود مشارکت دهند. از این رو 
نخستین قانون مدون مربوط به مدیریت شهری نوین در ایران با 
قانون  این  تصویب شد.  در مجلس  در 1292  بلدیه  کانون  عنوان 
بلدیه در شهرها  5 فصل و 109 ماده داشت که حکم به تاسیس 
می کرد. در این قانون مدیریت شهرها به هیئت بلدی واگذار شده 

بود. این هیئت از دو جزء تشکیل مي شد:
هيئت بلدی

اداره بلدی

انجمن بلدی

انتخاب  آرا  اکثریت  با  و  انجمن  اعضای  را  انجمن  رییس 
می کردند. انجمن به همه اموری که مربوط به اصالحات، توسعه، 

پاکیزگی، روشنایی و زیبایی شهر بود رسیدگی می کرد. 
نبود  آن  اصلی  دلیل  که  خورد  شکست  اجرا  در  بلدیه  قانون 
تناسب میان این قانون با ویژگی های جامعه ایران بود. در آن سال ها 
شهرنشینی چندان گسترده نبود و نسبت جمعیت شهرنشین به کل 
جمعیت به زحمت به 20 درصد می رسید. بی سوادی توده مردم و 
قدرتمندان  نفوذ  کنار  در  و وظایف خویش  از حقوق  آنان  ناآگاهی 
نیز  بلدیه  قانون  تحقق  در  دولت  کارگزاران  بی تجربگی  و  محلی 
این مسائل، مجلس  دنبال  به  بودند.  این شکست   از جمله عوامل 
والیتی  ایالتی،  انجمن های  کلیه  داد  اجازه  دولت  به  ملی  شورای 
و بلدی را منحل و در قوانین مربوطه تجدیدنظر کند و دولت نیز 

بی درنگ این کار را کرد.
خورشیدی،   1304 سال  در  رضاشاه  رسیدن  قدرت  به  با 
دگرگونی هایي بسیار در ساختار جامعه ایران به وجود آمدند. تاسیس 
کارخانه های  نخستین  احداث  آموزش،  نظام  نوسازی  نوین،  ارتش 
همراه  به  شهرنشینی  گسترش  و  قضایی  نظام  نوسازی  صنعتی، 
این  در  هستند.  دگرگونی ها  این  از  تعدادی  سیاسی  شدید  تمرکز 
دوران خودکامگی سیاسی فرصت مشارکت را در اداره امور شهرها 

از مردم ستاند. 
در این دوران تا سال 1309، نه مردم در مصارف محلی دخالت 
سال  در  بود.  روشن  و  وظایف شهرداری ها مشخص  نه  و  داشتند 
ترتیب  به  شهرها  امور  اداره  در  مردم  دادن  شرکت  براي   ،1309
قانون بلدیه و آیین نامه مربوطه تصویب شد. در این قانون، سازمان 
بلدیه مرکب بود از انجمن بلدی و اداره بلدیه. اعضاي انجمن بلدی 
6 تا 12 نفر بودند که طبقات سه گانه مالکان، بازرگانان و اصناف 
اداره بلدیه را نیز مستقیما  انتخاب می کردند و رییس  شهر آنها را 
وزارت کشور منصوب می کرد. طبق این قانون، بلدیه ها فاقد اختیار 
و استقالل بودند و مردم محل در چگونگی انجام امور محل خود 

دخالت نداشتند. 
در این قانون زمینه های مشارکت مردمی کمرنگ تر شده بود. 
اداره امور انجمن بلدی پیش بینی شد که  برای دخالت بیش تر در 
عده انتخاب شوندگان برای عضویت در انجمن بلدی 5 برابر تعداد 
نمایندگان هر شهر باشد تا هیئت دولت بتواند عده الزم را از میان 

انتخاب شده ها انتخاب و منصوب کند. 
وظایف و اختیارات این انجمن نیز از قانون پیشین محدودتر 

شده بودند و بیش تر جنبه بررسی و تحقیق داشتند. 
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2-3-  انجمن های شهر
پس از سقوط رضاشاه در شهریور 1320 و آغاز دوراني جدید در 
تاریخ ایران، در سال 1329، قانون تشکیل شهرداری، انجمن شهر 
و قصبات به تصویب مجلس رسید و قوانین گذشته را ملغی کرد. 
در این قانون از شهرداری به جای بلدیه و از انجمن شهر به جای 
انجمن بلدی نام برده شد. براساس این قانون "منظور از تشکیل 
عمومی  نیازمندی های  تامین  و  آسایش  وسایل  تدارک  شهرداری 
مربوط به اهالی شهر و قصبه " بود و هر شهر انجمنی داشت که 
برای مدت 4  اکثریت نسبی  با  و  با رای مخفی  و  اهالی مستقیما 
سال انتخاب می کردند. تعداد نمایندگان برحسب جمعیت هر شهر 

6 تا 25 نفر و در تهران 30 نفر بود. 
در مقایسه با قانون بلدیه، تفاوت هایی چشم گیر در این قانون 

به چشم می خوردند:
و  اصناف  تجار،  فقط   ،1309 سال  مصوب  قانون  در   -1
قانون جدید،  براساس  را داشتند.  انتخابات  مالکان حق شرکت در 
انتخاب شوندگان الزم نبود از قشري خاص باشند و تنها کافی بود 
که در انتساب به محل انتخاب معروف و یا الاقل 5 سال در آنجا 

سکونت داشته باشند؛ 
که  بود  شهردار  انتخاب  نحوه  در  دیگر  اساسی  تفاوت   -2
قانون،  این  براساس  داشت.  برعهده  را  شهرداری  اداره  ریاست 
پیشنهاد  شهر  انجمن  که  نفر   3 میان  از  را  شهردار  کشور  وزارت 
به  اعتماد  رای  شهر  انجمن  اکثریت  اگر  و  می گزید  بر  می کردند 

شهردار نمي دادند، وي برکنار مي شد. 
با این دو تغییر، انجمن شهر می توانست نماینده اقشاري وسیع تر از 
شهروندان باشد و اقتدار و اختیاراتي بیش تر داشته باشد. همچنین عالوه 
بر استان دارها، فرمان دارها و بخش دارها که حق نظارت بر کارهای 
انجمن شهر و شهرداری را داشتند، اهالی محل نیز می توانستند به 
تصمیمات انجمن اعتراض کنند و در این قانون سازوکاری برای ارایه 

این اعتراض ها و طلب پاسخ در نظر گرفته شده بود.
الیحه قانونی شهرداری سه سال بعد، در سال 1331 خورشیدی، 
به تصویب رسید. براساس این قانون هر شهر که جمعیت آن 5 هزار 
نفر یا بیش تر بود، شهرداری در آن تاسیس می شد و اعضای انجمن 

شهر نیز به مدت 4 سال انتخاب می شدند. 
اختیاراتي  انجمن شهر  با گذشته،  این قانون و در مقایسه  در 
بیش تر داشت. این قانون، مانند دیگر قوانینی که بعد از سقوط دکتر 

مصدق ملغی شدند، لغو شد. 
کمیسیون  تصویب  به  در سال 1334  قانون جدید شهرداری 
مقرر  قانون  این  رسید.  ملی  شورای  و  سنا  مجلس  دو  مشترک 
نفر جمعیت شهرداری  پنج هزار  با حداقل  می داشت در هر محل 
تاسیس شود. همچنین وزارت کشور با توجه به اهمیت و موقعیت 
داشتند،  جمعیت  نفر  هزار  پنج  از  کم تر  که  مکان هایی  در  محل 
می توانست شهرداری تاسیس کند. انجمن های شهر در دستیابی به 
اهداف خود ناکام مي ماندند و غالبا با بی توجهی مردم و دخالت افراد 
ذی نفوذ فاقد کارآیی الزم بودند. هیئتی که وزیر کشور وقت مامور 
بررسی علت شکست این انجمن ها کرده بود، ضعف مردم و عدم 

رشد سیاسی و اجتماعی آنها را دلیل این شکست دانست. 
مقایسه علل شکست انجمن های شهر و عدم تحقق انجمن های 
نیم قرن فاصله میان  به  نزدیک  با وجود  بلدی نشان می دهد که، 
امور  اداره  در  مردم  عدم مشارکت  شکست  اصلی  عامل  دو،  این 

شهرهاست.
شهرداری ها،  قانون  در  تغییراتی  با   1345 سال  در  دیگر،  بار 

از اختیارات وزارت کشور به عنوان تنها نهاد صالح برای انحالل 
انجمن های شهر کاسته و انتخاب شهردار نیز بر عهده انجمن شهر 
گذارده شد تا، بالفاصله پس از تشکیل و رسمیت یافتن، یک نفر را 

برای تصدی پست شهرداری به وزارت کشور معرفی کند. 
در مجموع، خودکامگی نظام سیاسی، بی اطالعی و ناآگاهی 
مشارکت  ابزار  می توانستند  که  انجمن های شهر  شد  مردم سبب 

مردم در اداره امور شهرها باشند با شکست روبرو شوند. 
 2-4- انقالب و مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها

اصول   در  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در 
3،7،100،101،102،103،105،106 درباره شوراها بحث شده است. 

2-4-1-  شوراهای اسالمی شهر و روستا
مجلس شورای اسالمی با تصویب قانون تشکیالت شوراهای 
وظایف  و  اختیارات  حدود  تشکیل،  طرز   )1361 اسالمی)آذر 

شوراهای اسالمی کشور را مشخص کرده است.
 اهداف شوراهای اسالمی

1- اجرای سیاست عدم تمرکز؛
2- سپردن کارهای عمرانی، اقتصادی و رفاهی به خود مردم؛

3- سرعت بخشیدن به جریان امور؛
4- رفع تبعیض؛

5- نظارت اجتماعی؛
6- تکمیل کار دستگاه های دولتی؛

7- هدایت و رهبری برنامه های محلی؛
8- آگاه کردن مردم؛

9- باال بردن توان دولت.

2-4-2- وظايف شوراهای اسالمی
قانون تشکیالت شوراهای اسالمی حدود وظایف و اختیارات 
شوراها را تعیین کرده است. این وظایف را می توان به چهار دسته 

تقسیم کرد:
     1- امور مشورتی

به  انتخابی  حوزه  مسائل  براي  راه حل ها  و  پیشنهادها  ارایه 
برنامه های  بررسی  همچنین  و  مسئول  مقامات  و  باالتر  شورای 
پیشنهادی سازمان های اجرایی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی 

و عمرانی را می توان از این جمله برشمرد. 
      2- امور نظارتی

نظارت شوراها مانند نظارت یک سازمان قضایی)مثال سازمان 
قانونی  و  رسمی  طور  به  بتواند  که  نیست  کشور(  کل  بازرسی 
خنثی  آنهاست  بر  ناظر  که  را  موسساتي  یا  سازمان ها  تصمیمات 
و  مشکالت  توانند  می  تنها  شوراها  کند.  برکنار  را  مسئوالن  یا 
نارسایی ها را به مقامات مسئول و یا شورای باالتر گزارش دهند.    

3- امور برنامه ريزی
برنامه ریزی برای جلب مشارکت مردم در اجرای برنامه های 
از  مربوط  مراجع  هماهنگی  با   ... و  عمرانی  اقتصادی،  اجتماعی، 
شرایط  و  اوضاع  به  توجه  با  شوراها  شوراهاست.  وظایف  دیگر 
خود  منطقه  قومی  فرهنگی–  ویژگی های  با  متناسب  و  محیطی 
و  می کنند  برنامه ریزی  طرح ها  اجرای  برای  و  بررسی  را  مسائل 
مسئول  مقام های  یا  باالتر  شورای  به  تصویب  برای  را  برنامه ها 

ارایه می دهند.  
4- امور اجرايی

برای شوراهای اسالمی وظایف اجرایی نیز در نظر گرفته شده اند.
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 موانع تاريخی مشاركت مردم در ايران
موانع مشارکت را به طور کلی می توان به چند دسته تقسیم کرد. 

این موانع دالیلي متعدد دارند که به برخی از آنها اشاره می شود.
1-  نظام سياسی

 نظام سیاسی جامعه ما استبدادی و خودکامه بوده است. چون 
نیز   " "تکالیف  بودند، همه  انحصار حکومت  در  اساسا  همه حقوق 
اساسا برعهده حکومت قرار می گرفتند و برعکس، چون مردم "حقی" 

نداشتند، "وظیفه ای" نیز در برابر حکومت برای خود قائل نبودند. 
2-  ساختار فرهنگی– اجتماعی

و  حکومت  و  مردم  جدایی  عمده  دلیل  سیاسی  ساختار   
استبداد  که  کرد  اذعان  باید  گرچه  آنهاست.  عدم مشارکت پذیری 
پاسخگوی  حتما  و  است  اجتماعی  عناصر  متقابل  عملکرد  حاصل 

پاره ای از خواسته های اجتماعی بوده است.
3-  فرهنگ قبيله ای و سنتی

تبعات تفکر قبیله ای عبارت اند از:
الف ـ انسان نهادها را اصالح ناپذیر می داند و در خود توان تغییر 
تعیین  قبل  از  اجتماعی  نظام های  نمی بیند:  را  اجتماعی  نظام های 

شده اند و بشر موظف است که در آنها به اجبار زندگي کند؛
ب ـ حاكميت نيروهای مرموز: حاکمیت اصلی در این جامعه 
در دست نیروهای مرموز، نامریی و افسانه ای است. هم بروز آفات 
کشاورزی خواست عناصر غیرانسانی و خارج از اراده انسان است و هم 
حاکمیت سیاسی افرادی چون محمود غزنوی و چنگیزخان مغول در 

نظام های سیاسی. در این نظام ها معموال همه دست بستۀ تقدیراند؛
پ ـ ترك مسئوليت و واگذار كردن مسئوليت به ديگران: 
و زحمت  و مسئولیت  از مصایب  آدمی  فکر  نظام ها،  گونه  این  در 

تصمیم گیری رها می شود؛
در  ارتش  به  متکی  سیاسی  نظام  ساختار  ت ـ سپاهی گری: 

مقابل ساختار نظام سیاسی– مدنی قرار می گیرد؛
قبیله ای،  زندگی  در  قبيله ای:  جامعه  در  عدم تحول  ث ـ 
ثبات و عدم تحول، صالبت و خشونت از همه چیز بیش تر به چشم 
می خورد و تقریبا تمام ابعاد زندگی اجتماعی زیر پوشش محرمات 
قرار می گیرند. در زندگی قبیله ای، هرگونه تجلی استقالل شخصیت 

افراد به شدت سرکوب می شود؛ 
ج ـ رقابت = خصومت: فرد در درون نظام قبیله ای از مبارزه 
در  می ماند؛  در  آن  بهبود  از  و  است  عاجز  سیاسی  نظام  داخل  در 

نتیجه چون فشار قدرت فاسد از حد تحمل می گذرد، به "مبارزه با 
رژیم" دست می زند و این مبارزه سیاسی نیست بلکه شورشی است 

که برای حذف نظام سیاسی انجام می شود.
4-  نظام حقوقی به عنوان مانعی عملی در مشاركت مردم

در تاریخ حقوق موضوعه ایران، که از سال 1296 خورشیدی با 
تاسیس اولین مجلس قانون گذاری آغاز می شود، قوانین و مقررات 

شهرداری از جمله قدیمی ترین متون قانونی به شمار می روند. 
قانون گذاری،  شروع  ماه های  نخستین  همان  در  قانون گذار، 
به نوسازی مناسبات و قواعد شهرنشینی و سازماندهی جدید آن 
توجه و قانون بلدیه را در دوازدهم خرداد ماه 1296 تصویب کرد. 
تاریخ  در  خود  تاریخی  تحوالت  از  مرحله  اولین  در  بلدیه  قانون 
1334با عنوان قانون شهرداری به تصویب کمیسیون های مشترک 
مجالس شورا و سنا رسید. این قانون، با انجام پاره ای اصالحات، 
مالک  نیز  اکنون  نسخ شده،  موضوعات  حذف  و  الحاقات  افزودن 

عمل قانونی نظام مدیریت شهری کشور است. 
طی دوره های مختلف قانون گذاری، بیش از 35 قانون)به صورت 
مستقیم( راجع به شهرداری ها با اصالحات متعدد وضع شده اند. توزیع 

وضع این قوانین طی این دوره ها بدین صورت است:
• 1296 تا 1310، 3 قانون؛
• 1310 تا1340، 4 قانون؛
• 1340 تا 1350، 6 قانون؛
• 1350 تا 1365،20 قانون.

شهروندی، شهرداری و چالش های حقوقی قانون شهرداری ها
ایران)1359(، درباره  بیانیه منتشره در همایش شهرداران  در 
خصوص  در  شهرداری ها  قانون  چالش های  و  شهروندی  مقوله 
رابطه شهروند و شهرداری و جایگاه شهروندی در این قانون، به 

موضوعات و چالش های زیر اشاره شده است:
1-   عدم تدقیق حقوق متقابل شهروندی و شهرداری؛

تصویب  و  بررسی  تهیه،  فرآیند  در  شهروندان  عدم حضور    -2
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برنامه های توسعه شهری؛
3-  مشخص نکردن حقوق، تکالیف و وظایف متقابل شهروندان 

و شهرداری ها؛
4-  فقدان برنامه های آموزشی مدون برای آموزش شهروندان؛

ارتباط  برقراری  برای  مدون  اطالع رسانی  برنامه های  5-  فقدان 
میان شهرداری ها و شهروندان؛

6-  فقدان راه کارهای جلب مشارکت های شهروندی.

1- غيبت مفهوم “شهروندی” در گفتمان حقوقی قانون 
بلديه و قانون شهرداری)مصوب 1325(

تحلیل محتوایی قانون بلدیه، که اولین قانون مدنی جدید در مجلس 
جدیدالتاسیس شورای ملی بوده است، چند نکته مهم را به دست می دهد:

واژه حقوقی شهروندی در قانون بلدیه به کار نرفته و در عوض 
از مفاهیمی چون 

•  اهالی شهرنشین؛
•  اهالی شهر؛
•  عموم ناس؛
•  اهل شهر؛

•  مردم؛
•  اهالی شهر و

•  عموم
استفاده شده است. 

خالصه کالم این که هم مفهوم و هم پدیده شهروندی، از حیث 
ساختار  اجتماعی،  واقعیت  در  غایب  عامل  تاریخی،  جامعه شناسی 
اجتماعی و نظام اجتماعی ایران معاصر و همچنین ادبیات سیاسی، 
اجتماعی و حقوقی ایران بوده اند و لذا به این قانون موضوعه) قانون 

بلدیه، مصوب 1295( تسری پیدا نکرده اند. 
بعدی  قانون شهرداری ها و مصوبات  بعدی  در اصالحیه های 
در  شهروندی  مفهوم  غیبت  همچنان  شهری،  حقوق  متون  این 

گفتمان حقوقی شهرداری ها به چشم مي خورد. 
در بررسی حقوقی قانون شهرداری های ایران، عالوه بر فقدان 
اصطالحات حقوقی که مناسبتي بیش تر با مفهوم شهروندی داشته 
وظایف سنتی  به  تنها  قوانین،  این  مفصل بندی حقوقی  در  باشند، 
شهرداری اشاره شده است)نظارت فنی بر ساخت وسازها، جلوگیری 
از فعالیت کارخانه های مزاحم و ...(. در این قوانین، وظایف مدرن 
مرتبط با شهروندی)آموزش شهروندی، جلب مشارکت شهروندی و 

نظارت شهروندی( همچنان غایب اند.
دوره های  طی  شهرداری ها  قانون  حقوقی  مفصل بندی  در 
اما کم رنگ اند. حتی  قانون گذاری، حقوق شهروندی غایب نیستند 
از  نیز  شهر  انجمن  انتخابات  بر  نظارت  حق  به  مربوط  بخش  در 

طبقات هفتگانه)علما، رسته های علمی، مالکان، بازرگانان و ...( نام 
برده شده است که بازتاب روح طبقاتی است در حالی که مفهوم 

شهروندی فارغ از تعلقات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. 
از  شهرداری ها)بعد  كنوني  قانون  در  شهروندی  2ـ 

انقالب تاكنون(
انقالب،  از  بعد  شهرداری ها  قانون  محتوایی  تحلیل  در 

موضوعات زیر قابل توجه اند: 
1 -   در این قوانین واژه شهروند یا شهروندی به کار نرفته است؛

2 -   برای نشان دادن جایگاه افراد و اعضای جامعه محلی 
شهری در نظام شوراهای اسالمی شهر از واژه های عمومی مانند 
مردم، عموم، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، تابعیت کشوری، 
داوطلبان  محل،  معتمدان  محل،  ساکنان  شرایط،  واجد  شخص 

عضویت، اهالی حوزه انتخابیه، فرد و ... استفاده شده است؛ 
3 -   مشارکت مردم در نظام شوراهای اسالمی شهر صرفًا 
محدود به شرکت در انتخابات و حضور در مشارکت برنامه ریزی شده 

شوراهای اسالمی شهری در امور گوناگون شهری است. 
در  حکومتی  تعزیرات  آیین نامه  قوانین  این  در  استثنا  تنها 
شهرداری های کشور درباره شهروندان و کارکنان است که درآن 
واژۀ شهروندان در عنوان و محتوای آن به تصریح و به دفعات آمده 
است. اما متاسفانه قانونی که از ابتدا تا انتها شهروندی را در لفظ و 
محتوا نادیده گرفته است، یک باره و آن هم برای آخرین بار، واژه 
شهروندی را به کار می گیرد اما به حقوق شهروندان و یا وظایف 
شهروندان نمی پردازد بلکه، برعکس، به ذکر تخلفات شهروندان و 

مجازات های تعزیری می پردازد. 
جمع بندی

و  قوانین  مجموعه  در  شهروندی  مفهوم  جایگاه  بررسی 
تا   1296 مصوب  بلدیه  قانون  اولین  شهرداری ها)از  مقررات 
قوانین کنوني شهرداری ها( و مقایسه آن با مدل حقوق و وظایف 
دوسویه شهروندان و شهرداری ها به خوبی نشانگر فقدان مفهوم 
شهروندی و غیبت آن در نظام حقوق شهری ایران و به ویژه قانون 

شهرداری هاست. 
و  شهرداری ها  قانون  در  شهرنشین  و  شهروند  گرفتن  یکی 
گفتمان حقوقی حاکم بر این قانون می تواند نشان گر این باشد که 
قانون شهرداری ها نتوانسته است روح شهروندی و معنا و مفهوم 

آن را درک کند و بپذیرد.
اعضای  رابطه  شهرداری ها  قانون  حقوقی  مفصل بندی  در 
جامعه محلی و شهرداری ها، بسته به نوع و ماهیت موضوع حقوقی، 
هویت  کدام  هیچ  که  می کند  پیدا  گوناگون  حقوقی  هویت های 

حقوقی شهروندی را نشان نمي دهد. 
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تجربیات جهاني

مقدمه
تنها با نگاهي گذرا به نشریات موجود در حوزه شهرسازي، می توان نگرانی های زیست محیطي صاحب نظران این حوزه را درباره تمام ابعاد شهر به 
وضوح دید. امروزه تالش مي شود با در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطي در کلیهي مداخالت شهري، گامي بلند براي تحقق توسعه پایدار و حفظ 

این میراث طبیعي و نیاز حیاتي، براي نسل هاي آتي، برداشته شود.
مهندسان  فعالیت  حیطه  در  صرفًا  زمینه  این  در  را  پیش گیرانه  و  آینده نگر  نگاهي  و  موجود  زیست محیطي  معضالت  رفع  نمي توان  بي تردید 
محیط زیست و رشته هاي مرتبط دانست. رسیدن به این هدف نیازمند نگاهي همه جانبه، چندبعدي و مستلزم همکاري متخصصان رشته هاي گوناگون، 
سازمان ها و ارگان هاي متفاوت است. بدین ترتیب  باید سر منشا این مالحظات زیست محیطي و خط مشي هاي اصلي در این زمینه را در بطن و متن 

بستر احاطه کننده کل مسائل شهر جست وجو کرد. 
مدیریت شهري، با توجه به جامعیت و احاطه اش بر مسائل شهري، مي تواند چنین نقشي را ایفا کند. بدین ترتیب مي توان زیرمجموعه اي را با 

محوریت مسائل زیست محیطي با عنوان مدیریت محیطي براي آن در نظر گرفت.
با توجه به بالتکلیفي مقوله مدیریت شهري در ساختار شهرسازي ایران، هم اکنون نمي توان چنین تقسیم وظایفي را دید به گونه اي که امروزه همه 
مسائل مرتبط با محیط  زیست، نه تنها در حیطه وظایف مدیریت شهري نیستند، صرفًا رسیدگي به این امور در حیطه  وظایف سازمان محیط  زیست 
است. اما نمود بیروني و تحقق یافته مدیریت شهري در حوزه محیط  زیست را مي توان در کشورهاي توسعه یافته دید و مترجم تالش مي کند با نگاهي 
به این مقوله در کشور هلند و با ترجمه منابع معتبر مرتبط به فارسي، این بخش از مدیریت شهري و مزایاي آن را معرفي کند. مقاله پیش رو در حقیقت 

ترجمه و تنظیم مجدد فصلي از کتاب ”مدیریت شهري در کشورهاي در حال توسعه“1 است.

.Van Dijk, Mein Peter (2006), «Managing Cities in Developing Contries», Edward Elger Publishing Limited, UK- 1

Van Dijk, Meine Pieter :نويسندگان
ترجمه: مستوره قلي پور
حانیه نوراللهي
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مشكالت محيطي به عنوان بخشي از مشكالت مديريت شهري

از جمله نکات مشترک در تمام شهرها مي توان به ارتباط متقابل فقر 
و آلودگي در سطح شهر اشاره کرد: ”هر چه آلوده تر، فقیرتر“؛ تغییر رنگ 
آسمان بر اثر آلودگي هوا در تمام شهرهاي هندوستان به چشم مي خورد. 
آلودگي هوا در چنین مناطقي هم در اثر وجود کارخانه ها و هم نتیجه 
و  نامناسب  و سوخت هاي  تنظیم نشده  و  فرسوده  موتورهاي  از  استفاده 
فاقد کیفیت است. در دهلي نو2 گاه اتفاق مي افتد که آلودگي هوا همچون 
پرده اي سرتاسر آسمان را فرا گرفته و مانعي در مسیر نور خورشید است. 
متخصص  یک  که  است  شده  حاد  چنان  دهلي نو  شهر  در  مسئله  این 
آمریکایي تنفس در هواي این شهر را با استعمال دو پاکت سیگار در روز 
برابر مي داند. در شهر جاکارتا3 مردم براي تنفس بهتر ملزم به استفاده 
از ماسک ها و فیلترهایي ویژه  هستند. در شهر سورابایا4 زهکشي مشکل 
با سرعت مناسب در  باران  پرباران، آب  به گونه اي که در فصول  دارد 
شبکه  زهکشي شهري هدایت نمي شود و تمام مناطق مجاور را سیل فرا 
مي گیرد. روزگاري شهرهاي کشورهاي جهان سوم با آسماني صاف و 
خورشیدي درخشان شناخته مي شدند، اما اکنون ترافیک شدید و آلودگي 
از جمله مشهودترین وجوه بصري این شهرهاست. در چنین شهرهایي 
سیستم فاضالب روباز و نواحي فقیرنشین از جمله نکاتي مشهوداند که 

به چشم مي خورند.
مقابله با آلودگي هواي ناشي از استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه 
شخصي نیازمند وضع قوانیني در زمینه استفاده از وسایل نقلیه و سوخت بدون 
سرب5 است؛ در حالي که کاهش این معضل در گروي تدوین راهکارهایي در 

زمینه حمل  و نقل و اطالع رساني مداوم به عموم مردم6 خواهد بود.
به طور کلي به نتایج محیطي حاصل از صنعتي شدن در کشورهاي 
در حال توسعه بي توجهي شده است. در این کشورها تصور مي شود که 
سیاست هاي محیطي مانع از سرمایه گذاري هاي موجود در بخش صنعت 
خواهند شد زیرا وجود چنین سیاست هایي به اخراج صنایع آلوده کننده از 
محدوده شهر در سال هاي آتي منجر خواهد شد. مي توان مطرح شدن 
آمدن  کار  زمان روي  از  توسعه،  در حال  در کشورهاي  را  این موضوع 
کشور  که   )1996 دانست)ویمن8،  محیط  زیست“7  از  حفاظت  ”نهضت 

هلند به عنوان نمونه مطرح مي شود.

مشكالت محيطي در هلند

انتشار  زمان  از  اروپا  در  محیطي  مشکالت  و  مسائل  به  توجه 
گزارش ”گروه رم“9 در سال 1971 افزایش یافت. این گزارش با اولین 
سیاست هاي مدون در این زمینه در هلند منتشر و در سال 1973 ”برنامه  
اقدمات محیطي در اروپا“10 آغاز شد. یک سال بعد عنوان ”پایان رشد“11 
به کمبود مواد خامي که در اثر رشد اقتصادي سریع کمیاب و گران شده 

بودند اشاره داشت.
در این مقاله، آلودگي هاي صنعتي مناطق شهري در بخش غربي 

New Delhi- 2=  پایتخت هندوستان

Jakarta- 3=  پایتخت اندونزی

Surabaya- 4= دومین شهر بزرگ اندونزی  
Unleaded Fuel- 5

an information campaign to influenc the general public-6
 green protectionism- 7

Wiemann- 8
Club of Rome - 9: یک سازمان سیاسی جهانی که با مسائل سیاسی بین المللی در ارتباط 
است. این گروه در سال 1968 تشکیل شد و هم زمان با انتشار گزارش »پایان رشد« در سال 1972 

توجه عمومی را به خود جلب کرد.
European environmental action program- 10

End of growth - 11

هلند به ویژه شهر راندستند12، یکي از بزرگ ترین شهرهاي این منطقه، 
بررسي مي شوند. فرض شده که طبقه بندي صنایع13 فرصتي براي تهیه 
و تدوین سیاست هاي محیطي فراهم خواهد آورد تا بتوان، با درگیر کردن 
مستقیم بخش صنعت در بحث کاهش مطلوب آلودگي هاي صنعتي، از 
تامین  اقدام  این  براي  را  آلودگي ها کاست و سرمایهي الزم  این  مقدار 
کرد.متمایز دانستن مفاهیمي مانند امالک صنعتي14 و مناطق صنعتي15 
مفید به نظر مي رسد. سازمان ملل متحد16 در سال 1994 این واژگان را 
چنین تعریف کرده است: ”پارک یا امالک صنعتي، محدوده اي جغرافیایي 
شامل انواع صنایع و مشاغل صنعتي به طوري که این صنایع مي توانند 
یکسان و یا متفاوت، سبک و یا سنگین، جدید و یا ساده و قدیمي و... 
باشند.“ اما نکته  مشترک در تمام این صنایع مقیاس آنهاست زیرا این 
مي روند.  کار  به  کوچک مقیاس  و  متوسط  صنایع  براي  معمواًل  واژگان 
واژگاني دیگر که در این زمینه کاربرد دارند پارک هاي تجاري17 و امالک 
تجاري18 هستند. باید توجه داشت که تمام پارک هاي صنعتي، امالک 

صنعتي یا پارک هاي تجاري یک منطقه صنعتي به شمار نمي روند.
یک منطقه  صنعتي را مي توان این چنین تعریف کرد: یک محدوده  
ارتباطي  با  کارخانجات صنعتي  از  گروهي  آن  در  که  جغرافیایي خاص 
تنگاتنگ)معمواًل کارخانجات کوچک مقیاس( استقرار یافته اند. این ارتباط 
افزایش  مجموعه  در  همکاري  و  نوآوري  شوق  که  است  گونه اي  به 
مي یابد و در ارتقاي کارایي آنها تاثیري به سزا دارد)ون دیجک19، 1993( 
مارشال20 در سال 1920 سه دلیل را براي محلي و متمرکز کردن اقتصاد 
تمرکز  به هم پیوسته،  و  متحد21  کار  بازار  مي کند:  بیان  صنعتي  مناطق 
صنایع براي تامین مواد خام با تنوع بیش تر و ارزان تر و تسهیل تبادل 
اطالعات در چنین مجموعه هایي. دور از ذهن نیست که چنین منطقه اي، 
با داشتن پویایي دروني، تراکم و تمرکز اقتصادي را نیز در پي خواهد 
داشت)ون دیجک، 1993( حقیقتًا با چه معیاري مي توان پویایي موجود 

در چنین منطقه اي را تعیین کرد؟
از پیش  پویا  هماهنگي بخش هاي مختلف در یک بخش صنعتي 
وجود  مطمئنا  اما  است.  خودجوش  معمواًل  و  نیست  برنامه ریزي شده 
خالقیت و پویایي بخشي از رموز موفقیت چنین مناطقي است. شبکه هاي 
نیازهاي  بتوانند  اقتصادي  موسسات  که  این  یعني  تولیدي  انعطاف پذیر 
نیازهاي روز هم گام  با  را  به سرعت برطرف و خود  را  روبه رشد جامعه 
کنند. نظریات ”تخصصي شدن انعطاف پذیر“22 )پیور و سابل23، 1984( 
و ”رقابت جدید“24 )بست25، 1990(، که مباحثي بسیار مرتبط با موضوع 
مناطق صنعتي هستند، همه و همه بر اهمیت اتحادیه هاي قوي کارگري، 
و  انعطاف پذیري  نوآوري،  همکاري،  و  رقابت  درون شرکتي،  ارتباطات 
محیطي  سیاست هاي  کلي  طور  به  دارند.  تاکید  محلي  سیستم  ارزش 

مي توانند با طبقه بندي کارخانه ها با هزینه اي کم تر اجرا شوند.
مناطق صنعتي سیاست هایي خاص را مي طلبند، زیرا تمام کارخانجات 

Randstand- 12: نام یکی از مجموعه های شهری هلند شامل چهار شهر.

 Clustering of industries-13
industrial estates -14

industrial districts - 15

United Nation -16 (UN): سازمان ملل متحد، سازمانی بین المللی است که در راستای 
اقتصادی،  توسعه  بین المللی،  امنیت  بین المللی،  قوانین  با  رابطه  در  آسان سازی همکاری کشورها 

پیشرفت اجتماعی، حقوق بشر و صلح جهانی تاسیس شده است.
Business Parks - 17
Business estates -18

Van Dijk -19
Marshall - 20

Pooled labor market -21
Flexible specialization -22

Pior and Sable - 23
new competition - 24

best -25
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در این مجموعه قرابت مکاني دارند و با این شیوه نقش دالل ها و افراد 
سودجو26 حذف مي شود. مناطق صنعتي نیازمند سیاست هایي در مقیاسي 
و  گروه ها  آنها  حال،  این  با  هستند.  خود  جغرافیایي  محدوده   از  فراتر 
در  شدن  تخصصي  معمواًل  زیرا  مي گیرند  کار  به  را  خاص  روش هایي 
بخشي از این مناطق اعمال مي شود. هدف از اعمال ”مدیریت محیطي 
صوت“27 در مناطق صنعتي اروپا و آسیا عینیت بخشیدن به مقوله توسعه 
پایدار است)ون پلت28، 1993(. توسعه  پایدار گونه اي از توسعه است که 
به گونه اي بهره برداري شود که  از منابع موجود  در آن تالش مي شود 
سیاست هاي  نمانند)برنامه  بي بهره  موهبت ها  این  از  نیز  آتي  نسل هاي 
ملي محیطي، 1988(. مدیریت محیطي به صورت مختصر و مفید این 

چنین تعریف مي شود:
بر  انساني  فعالیت هاي  نامطلوب  و  منفي  اثرات  از  ”پیش گیري   
محیط.“ )برنامه سیاست هاي ملي محیطي، 1988( مدیریت مواد زاید به 

معناي کاهش تخلیه مواد زاید صنعتي در محیط است.

3ـ مزاياي طبقه بندي صنايع

این سوال مطرح مي شود که چگونه در هلند صنایع نزدیک  حال 
از  حاصل  محیطي  مشکالت  بر  و  مي یابند  استقرار  شهري  مراکز  به 
فعالیت هاي  مي توان طبقه بندي  را  علت  در حقیقت  مي کنند؟  غلبه  آن 
صورت  به  را  محیطي  سرمایه گذاري هاي  تحقق  زیرا  دانست  صنعتي 
جمعي آسان تر مي کند. در مجلس هلند برنامه سیاست هاي ملي محیطي 

تصویب شده که مهم ترین آنها به شرح زیراند:
•    کاهش آلودگي منابع؛

•    اطالع رساني؛29
•    انعقاد قراردادهایي میان دولت و بخش خصوصي؛

•    تدوین قوانیني براي جریمه آلوده کنندگان.
صنعت،  بخش  اقتصادي  فعالیت هاي  طبقه بندي  ضرورت  به  بارها 
براي دست یابي به توسعه اي پویا، تاکید شده است)به طور مثال ون دیجک، 
1992(؛ با این حال در عمل، اقداماتي چندان براي کاهش آلودگي هاي 
مناطق صنعتي انجام نشده اند. گفتني است که باید در کنار بیان مزایاي 
شناخته شده طبقه بندي صنایع به معایب آن نیز اشاره  کرد. در بسیاري 
مي شود  تصور  سوم  جهان  کشورهاي  در  صنعتي  مناطق  از 
که صنایع  مي یابند  افزایش  زماني  تنها  آلودگي هاي صنعتي 
در کنار هم قرار گیرند در حالي که مناطق صنعتي)تمرکز 
کاهش  براي  مناسب  فرصتي  مکان(  یک  در  صنایع 

آلودگي هاي محیطي حاصل از صنایع هستند.
بخش هاي  از  یکي  تنها  زاید  مواد  مدیریت 
مدیریت شهري براي مقابله با آلودگي هاي صنعتي 
است. انتخاب تکنولوژي، مواد خام الزم، فرآیند 
تولید، منابع انرژي الزم، مشخصات محصول 
از  نیز  محصوالت  بسته بندي  و  نهایي 
در  و  دارند  بسیار  اهمیت  محیطي  نظر 
حیطه این نوع مدیریت هستند. برمبناي 
مدیریت مواد زاید مي توان چنین گفت: مسئله 
اصلي در زمینه آلودگي هاي صنعتي کاهش تولید 
نیست، بلکه تولید به گونه اي متفاوت و دگرگونه 

است.

free riders - 26
environmentally sound management - 27

van Pelt - 28
Information diffusion- 29

4ـ رويكردهاي متفاوت به مسائل محيطي

به  تولیدکنندگان صنعتي  هدایت  درباره  متفاوت  نظریاتي  هلند  در 
نظر  به  ابراز شده اند.  آلودگي محیط  از  ناشي  سمت کاهش هزینه هاي 
مي رسد اگر دولت و بخش صنعتي با یک دیگر هم کاري داشته باشند، 
نتیجه اي بهتر حاصل خواهد شد. مجلس هلند اولین ”برنامه  سیاست هاي 
ملي محیطي“ این کشور را در سال هاي 1989-1988 مطرح کرد)برنامه 
براي  چارچوبي  شامل  طرح  این   .)1988 ملي،  محیطي  سیاست هاي 
سیاست هاي محیطي براي یک دوره  میان مدت است. این چارچوب را 

مي توان بنیان سیاست هاي محیطي مدرن دانست.
با مشکالت محیطي شهر از راه هایي مختلف مي توان مقابله کرد که از 
جمله آنها مي توان به تقویت نظارت از راه تقویت ظرفیت هاي سازماني 
در الیه هاي متفاوت دولتي اشاره کرد. روش هایي دیگر نیز وجود دارند:

•    فراهم آوردن انگیزه هاي مثبت براي مشارکت صنایع؛
•   افزایش مشارکت صنایع مرتبط در تدوین و اجراي سیاست ها؛ این روش 

به معني اجبار نیست و با استفاده از قوانین و مقررات اعمال مي شود؛
•    درگیر کردن مناطق صنعتي؛ این کار فرصتي مناسب را براي مقابله 

با آلودگي هاي صنعتي در آینده فراهم مي آورد.
ترکیب  در  منابع  هدایت  بازخورد  راه  از  هلند  در  پایدار  توسعه 
چرخه هاي بسته مواد، ذخیره  انرژي و بهبود کیفیت دنبال مي شود. بدین  
ترتیب، معیارهاي منبع گرا به معیارهاي اثرگرا ارجح اند زیرا کنترل منابع 
بسیار آسان تر است. منابع اصواًل اثراتي متعدد را در پي دارند؛ بنابراین 
تمرکز بر منابع به کاهش هزینه ها منجر مي شود. این استانداردها زماني 
اثرگرا  استانداردهاي  و  باشد  داده  رخ  قبل  از  آلودگي  که  دارند  اولویت 
براي  معیارها  این دست  اجراي  که  است  گفتني  باشند.  نداشته  کارایي 

مدتي کوتاه کارا نخواهد بود.
در کشور هلند براي سال هاي 1994 تا 2000 مقداري مشخص از 
نشر مواد اسیدي و انباشت مواد خطرناک در نظر گرفته شده بود. مطابق 
با این برنامه ریزي، مقدار ضایعات صنعتي باید از 75٪ در سال 1985 
به 50٪ در سال 2000 مي رسید. صنایع براي مشارکت در پاک سازي 
خاک سایت هاي صنعتي، کنترل جریان هاي زاید و اصالح نحوه  استفاده 
ضایعات  این  غیرمنتظره  عواقب  از  تا  شدند  فراخوانده  حشره کش ها  از 
سایت هاي  تمام  براي  باید   2000 سال  تا  نهایت،  در  شود.  جلوگیري 
صنعتي که تاسیساتي با آلودگي صوتي باال داشتند، محدوده  اي خاصي در 
نظر گرفته مي شد. اختالالت بویایي و صوتي ناشي از مناطق صنعتي بر 
محیط هاي مسکوني  باید برطرف مي شد و به حدي قابل قبول مي رسید.

از جمله نکات برجسته در زمینه حوزه صنعت در این سیاست افزایش 
دغدغه هاي محیطي، مخصوصًا در کارخانه ها، و غربال کردن بخش هاي 
صنعتي مختلف با یکدیگر و با صنایع خصوصي است. نظریاتي متفاوت 

درباره مشکالت محیطي حاصل از صنایع مطرح شده اند:
1ـ ابتدا شناسایي عامالن و دست اندرکاران اصلي در کلیه  مسائل 
در  اصلي  یا سازمان هاي  مردم  دادن  زیست محیطي و سپس مشارکت 

این مسائل؛
2ـ افزایش آگاهي در زمینه منابع آلوده کننده و تعریف برنامه هاي 

آموزشي و کمپین اطالعاتي براي تاثیرگذاري بر الگوي مصرف؛
3ـ بستن مالیات بر نشر آالینده ها؛

4ـ تعریف حقوق محیطي امالک و مستغالت؛
ـ  حمایت از تعیین جریمه هایي براي جلوگیري از آلودگي هاي محیطي؛ 5

6ـ حرکت از مقررات و قوانین به سوي انگیزه ها، حس مسئولیت 
و وجدان افراد؛

هزینه هاي  در  و صرفه جویي  غیرضروري  آلودگي هاي  از  ممانعت  ـ  7
محیطي؛
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8 ـ افزایش مشارکت قربانیان پنهان 
تنزل کیفیت محیطي؛

9ـ استفاده از تکنولوژي هاي جایگزین 
و  زیست محیطي  شرایط  با  متناسب  و 

انرژي هاي پاک.
عملکرد  بر  محیط زیست،30  پلیس  غربي  اروپاي  در 
همه  کارخانجات، از کارگاه هاي خودکار یک نفره گرفته تا کارخانه هاي 
نشر  مجوز هاي  فهرست  باید  آنها  مي کند.  نظارت  پتروشیمي،  پراکنده 
مواد آالینده را که کمپاني هاي محلي وضع مي کنند بشناسند و صنایع 
فاقد مجوز را شناسایي کنند)وال استریت اروپا31، 19 ژانویه 1994(. این 
در حالي است که در هلند مردم خود بهترین پلیس هاي محیط  زیست 

هستند.
در گزارش سالیانه ”کمیته محیطي منطقه رتردام“32 در هلند، درباره 
مقدار آلودگي که شرکت ها تولید مي کنند، مطلبي ارایه نمي شود. با این 
حال در این گزارش فهرست شرکت هایي که از مقدار آلودگي آنها بیش تر 
شکایت شده منتشر مي شود. مردم اکثرا از بوهاي نامطبوع و موضوعاتي 

که همه مي توانند تشخیص دهند شکایت مي کنند.

5ـ سياست هاي اخير محيطي در هلند

اقدامات زیر براي محدود کردن آسیب هاي محیطي بخش صنعت 
در هلند انجام مي شوند:

•    تدوین قوانیني براي انعقاد موافقت نامه)توافق داوطلبانه با گروه هاي 
هدف( میان دولت و صنایع؛

•   تدوین چارچوبي براي تعیین اولویت هاي محیطي در تشکیالت و 
بنگاه ها؛

•   توجه ویژه به دالل ها و سودجویان و موسساتي که از سیاست هاي 
محیطي سود مي برند بي  آنکه خود فعالیتي انجام دهند؛

این  براي  تاسیس سازماني  با  اطالع رساني،  کیفي  و  ارتقاي کمي     •
هدف و همچنین بهره گیري از شعب سازمان هاي مربوطه؛

از  براي ممانعت  از روش هایي  بهره گیري  انرژي و  افزایش ذخیره     •
تغییرات اقلیمي؛

•    مشورت با گروه هاي هدف در زمینه اسیدي شدن محیط براي تعیین 
اجرایي  مواد  و  پیمان ها  با  نیترات)هماهنگ  نشر  براي کاهش  مقداري 

پیش بیني شده تا سال 2000(؛
روش هاي  به کارگیري  با  زیان بار  مداخالت  از  ممانعت  افزایش    •

پریزما33)موفقیت پروژه هاي صنعتي در نتیجه  مدیریت مواد زاید(؛
•    تدوین سیاست هاي محیطي براي تولیدات خاص.

محیطي  مقررات  و  قوانین  وضع  در  هلند  صاحب نظران  رویکرد 

Environmental police - 30
Wall Street Journal Europe) WSJE)- 31 =  روزنامه وال استریت اروپا 

Rotterdam area environmental authority- 32
PRISMA) Project Industrial Successes with Waste Manag -- 33

(ment

از  چین،  در  است.  متفاوت  کشورها  دیگر  با  توافقات  به  رسیدن  براي 
استفاده مي شود.  زمینه  این  با عنوان ”دستور و کنترل“34 در  سیستمي 
در بسیاري از کشورهاي روز به روز بر اهمیت قراردادها و پیمان ها افزوده 
هلند  وال استریت، صاحب نظران  روزنامه  در  مقاله اي  براساس  مي شود. 
بدین نتیجه رسیدند که براي تحقق طرح هاي محیطي خود به تشکیل 
گروهي ویژه نیاز دارند و بدین دلیل دولت بر انعقاد پیمان هاي محیطي 
داوطلبانه  شرکت ها  پیمان ها،  این  مبناي  بر  مي ورزد)1994(.  تاکید 
به  را  آالینده  مواد  نشر  مشخص  دوره  یک  طول  در  مي شوند  متعهد 
مقداري خاص کاهش دهند. این قدرت در دست هشت گروه 50 نفري 
نوشته هاي  مبناي  بر  که،  حالي  در  مي ماند  باقي  منطقه اي  بازرسان  از 

نشریات، گمان نمي رود که بر تعداد آنها افزوده شود.
صنایع فلزي پیماني را در پایان سال 1991 امضا کردند. این گروه 
متشکل از 32 صنعت بزرگ)که مسئول 95٪ انتشار مواد آالینده بودند(، 
بیش از 27 هزار نفر را استخدام کردند و مسئولیت آلودگي هاي خود را 
در قبال محیط به عهده گرفتند. هر دو طرف)دولت و صنعت( کامال از 
این پیمان راضي هستند. صنایع بر این باوراند در نتیجه انعقاد پیمان، در 

مرحله اجرا، آزادي عملي بیش تر به دست مي آورند.
کنترل(  )و  اجرا  از  پیمان  بر  نظارت  که  است  معتقد  نیز  دولت 
یا  شاخه  به  مربوط  مي توانند  پیمان ها  است.  ساده تر  محیطي  قوانین 
زیرمجموعه اي از صنعت و یا یک محصول خاص باشند. به طور مثال در 
سال 1985 تصمیم گرفته شد که تولید باتري هایي با اکسید جیوه متوقف 
شود. پیمان ها با یک سیستم صدور مجوز35 که استانداردهاي نشر مواد 
آالینده هر سایت صنعتي را تعیین مي کند در ارتباط هستند. این سیستم 

را نیروهاي محلي اداره و کنترل مي کنند.
در این دهه پس از امضاي اولین پیمان، 52 معاهده در هلند تصویب 
شد. از این تعداد، 18 معاهده در زمینه کیفیت محیطي تولیدات، 8 معاهده 
در زمینه نشر موادي که از فرآیند تولید ایجاد مي  شوند و 26 معاهده در 
زمینه ذخیره انرژي بودند. دیگر معاهده ها در زمینه صنایع ویژه مانند کاغذ، 
چرم، گوشت، الستیک و تولید مواد پالستیکي بودند. در نهایت این معاهده 
براي تمام 14 بخش صنعتي شناخته شده در هلند، از جمله مواد شیمیایي، 
چوب و صنایع فلزي، در نظر گرفته شد. یکي از مزایاي این پیمان ها، ایجاد 
بستري براي کنترل اجتماعي به کمک اعضاي گروه است؛ بدین ترتیب 

شرایط براي داللي و سودجویي کم تر میسر خواهد بود.

 Command and control- 34
Permit system- 35
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تنوع زیستي  و  اقلیمي  تغییرات  در سال 2001 مسائلي همچون 
از   )1960 سال  بسیاري)از  زمان  البته  شدند.  مطرح  پیش  از  بیش 
از  استفاده   از  حاصل  سوء  آثار  زمینه  در  اصلي  نگراني  شدن  مطرح 
توسعه  به سمت  نگرش  تغییر  مي گذرد.  محیط  بر  شیمیایي  کودهاي 
پایدار با گزارش ”کلوپ روم“ آغاز شد. بعد از کنفرانس سازمان ملل 
درباره محیط و توسعه در ریودوژانیرو،36 از تعریف پایداري در گزارش 
براندلند37 بیشتر حمایت شد: ”ما باید به خاطر نسل هاي آتي از استفاده 

بي رویه از منابع محیط خودداري کنیم.“
6ـ مشكالت محيطي در شهرهاي آسيايي

است.  روبرو  محیطي  مشکالت  با  که  نیست  قاره اي  تنها  اروپا 
مسافراني که به کشورهاي آسیایي سفر کرده اند از آلودگي هاي شهري 
همچون تراکم ترافیک در بانکوک،38 آلودگي هوا در دهلي نو و سیل در 
داکا39 خبر داده اند. مشکالت محیط شهري که در ادامه آورده مي شوند 
در دستور کار ”بروان“40 آمده اند)بارتون. اي تي.اي ال،41 1994(: کمبود 
زهکشي،  مشکالت  فاضالب،  و  بهداشت  مشکالت  سالم،  آب  منابع 
به  ضایعات  دفع  زباله،  پرخطر  مدیریت  و  جمع آوري  نامناسب،  خاک 
شیوه کنترل نشده از کارخانه ها، وسایل نقلیه و سوخت نامرغوب داخلي، 
اراضي  تنزل  و  رخ مي دهند  و شلوغي  ازدحام  به علت  که  تصادفاتي 
حساس از نظر زیست محیطي و همچنین رابطه متقابل این مشکالت.

افزایش سریع جمعیت و توسعه اقتصادي در مناطق شهري منجر به رشد 
روزافزون مشکالت محیطي در این مناطق شده است. این معضل در قاره  آسیا 

به دلیل جمعیت زیاد و رشد سریع اقتصادي از دیگر قاره ها حادتر است.
ارتباطي  فقر  و  محیطي  مشکالت  که  پنداشت  چنین  مي توان 
تنگاتنگ با یکدیگر دارند. ”بانک توسعه آسیایي“42 بدین مطلب اشاره 
مساکن  استاندارد)زاغه ها(،  سطح  از  پایین تر  خانه سازي  که  مي کند 
زباله  روزانه  آشامیدني، عدم جمع آوري  به آب  غیررسمي، عدم دسترسي 
بازیافت ضایعات انساني را مي توان شاخص هایي براي  و نبود سیستم 

فقر دانست.
تعدد مشکالت فضایي حل مشکالت محیطي شهر را به تعویق 
مي اندازد. به علت این مشکالت فضایي، بحث درباره مشکالت محیط 
در  محیط  چرا  که  این  براي  چند  دالیلي  است.  پیچیده  گاه  شهري 

مسائل بحث شونده به اندازه اي که باید برجسته نیست وجود دارند:

Rio de Janeiro -  36: دومین شهر بزرگ برزیل

Brund land report-  37: این گزارش را در سال 1987 »کمیته سازمان ملل در زمینه 
این گزارش تالش همه جانبه ملت ها برای تحقیق توسعه  توسعه و محیط« منتشر کرد. هدف 

پایدار بود.

Bangkok - 38: پایتخت، بزرگترین منطقه شهری و مهم ترین شهر تایلند

Dhaka - 39: پایتخت بنگالدش

Brown agenda- 40 : چارچوبی در زمینه مشکالت و سیاست های محیطی شهرها در 
کشورهای در حال توسعه
 Bartone et al- 41

ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)-42: بانک توسعه آسیایی در 
سال 1966 برای تسهیل توسعه اقتصادی در کشورهای آسیایی تاسیس شد.

 1- ابهام در طبقه بندي مسائل محیطي؛ گاهي مسائل محیطي به 
صورت بخشي دسته بندي مي شوند:

ـ     آلودگي شهري به علت وجود بخش صنعتي؛
ـ     آلودگي به علت حمل  و نقل؛

خانه هاي  در  استفاده شده  انرژي  مختلف  منابع  علت  به  آلودگي  ـ   
مسکوني یا بخش صنعتي.

گاهي این مسائل براساس نوع آلودگي طبقه بندي مي شوند: آلودگي 
هوا، آب و خاک. دیگران آنها را با تاثیرات آلودگي دسته بندي مي کنند؛ 
تهدید  کارایي مردم،  و  بهره وري  بر  تاثیر  بر سالمت مردم،  تاثیر  مانند 
کاهش  باعث  که  نتایجي  همچنین  و  شهري  اکوسیستم  دائم  خرابي 

کیفیت زندگي شهري مي شوند.
در  مي تواند  محیطي  عنوان مشکل  به  آب  که  معناست  بدان  این 
ضعیف  زهکشي  سیستم  شهر،  بهداشتي  آب  موجودي  سیستم  کمبود 
آب، مشکل تاالب ها)مثال آب راکد باعث زاد و ولد پشه ها مي شود( یا 
مشکل کمبود سطح آب بهداشتي نمود یابد. واضح است که سازمان هاي 
چهار  این  تمام  در  مي توانند  بهداشت،  اداره  تا  آب  شرکت  از  مختلف، 

مشکل نقش داشته باشند.
2ـ  معمواًل سازماني که مسئول حل و فصل معضالت زیست محیطي 
است مشخص نیست. در حقیقت اکثر ادارات شهري به صورت بخشي 
سازمان دهي مي شوند؛ یعني این مسئولیت در سازمان ها و ادارات مختلف 
در  همچنین  و  قبل  قسمت  در  آشامیدني  آب  مسئله  است)در  پراکنده 

مثال هاي بعدي مي توان این مسئله را دید(.
مشکالت  گرفتن  عهده  به  براي  تالش  در  متفاوت  افرادي  ـ   3
موسسات  و  مردم  ملي،  یا  محلي  سازمان هاي  هستند؛  شهري  محیط 

شرکت ها، سازمان هاي مردمي)مثال NGOها( و مانند آنها.
4 ـ بنابراین روش هایي متعدد، از مقررات گرفته تا انگیزه، از حضور 
دولت تا مشارکت سازمان هاي غیردولتي، و از تحمیل مالیات ها تا تغییر 
بهبود  براي  دولتي،  ادارات  یا  شرکت ها  مردم،  دیدگاه هاي  و  عادت ها 

شرایط محیطي وجود دارند.
5ـ اکثر کنفرانس ها درباره تنزل محیط روستایي اند)به عنوان نمونه 
بانک توسعه آسیایي، 49: 1994(، در حالي که به نزول شهرها و نقش 
آلودگي صنایع کم تر توجه شده است. بعضي کشورهاي در حال توسعه، 
و سیداري،44 1996(  اروگوئه43)ون دیجک  کنفرانس  در  که  همان طور 
از محیط  را براي خود قائل هستند که بخشي  این حق  مشخص شد، 

Uruguay Round - 43: این کنفرانس هشتمین کنفرانس درباره مذاکرات همه جانبه تجارت 
می باشد که شامل 132 کشور می شود.

 Van Dijk and Sideri- 44
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هلند  در  شیمیایي  صنایع 
از  بخش  این  در  دارند.  واال  ارزشي 
شده اند  طبقه بندي  معموال  کارخانه ها  صنعت، 
مسائل  زمینه  در  کالن  سرمایه گذاري هایي  شاهد  اخیر  سال هاي  در  و 
محیطي آنها بوده ایم. صنایع شیمیایي تمایل خود را براي شروع مذاکره 
با دولت، در زمینه تولید با رویکرد توسعه پایدار، اعالم کرده اند. از این 

پس پروژه هاي مشترک در چارچوپ این مذاکرات آماده خواهند شد.
صنایع شیمیایي مي توانند با در نظر گرفتن نکات زیر نقشي مهم در 

کاهش آلودگي هاي محیطي ایفا کنند:
از ترکیب کلرید را  •   تحقیق درباره این که چگونه مي توان استفاده 

کاهش داد و یا کامال کنترل کرد؛
•   تحلیل تاثیرات محیطي در نتیجه تولید محصوالت جدید؛

•   برگزاري مذاکرات بین المللي درباره خروج صنایع شیمیایي اروپایي 
براي توسعه پایدار.
8 ـ نتيجه گيري

در نظر داشتن قوانین محیطي در حیطه  فعالیت هاي صنعتي ضروري 
و بخشي از مسئولیت هاي مدیران شهري است. معمواًل شانس تحقق 
چنین زیرساختي در چارچوب یک استان یا یک منطقه صنعتي بیش تر 
است. در همین راستا  باید در نظر داشت که جذب صنایع از راه القاي 
راه  از  اجبار  اعمال  از  سیاست ها  کردن  استاندارد  و  مثبت  انگیزه هاي 

قوانین و مقررات کاراتر و عملي تر به نظر مي رسد.
اگر بتوان صنایع را به گونه اي صحیح طبقه بندي کرد، همت گماشتن 
براي کاهش آلودگي هاي محیطي نتیجه بخش خواهد بود زیرا، در این 
صورت، سرمایه گذاري ها به سادگي به ثمر خواهند نشست و هزینه ها در 
میان تعدادي بیش تر از شرکت ها تقسیم خواهند شد. البته شواهد حاکي 
از آن اند که این فرآیند مي تواند روندي معکوسي را نیز طي کند؛ مثال در 
کشورهاي پاکستان و هند، با توجه به آن که همچنان ضرورت متمرکز 
معضل  این  رفع  براي  راه حلي  پي  در  نمي شود،  احساس  صنایع  کردن 
نیز نیستند. البته عالوه بر مزایاي گفته شده براي متمرکز کردن صنایع، 
براي  پارک صنعتي  یا  منطقه  که  است  مطرح  نیز  نگراني  این  همواره 
اقتصاد محلي چندان مهم جلوه کند که مسئوالن جرأت مداخله در امور 
را نداشته باشند. این نگراني در هلند جامه اي دگرگون بر تن کرده و به 

صورت محدود شدن ارتباط صنایع مختلف رخ نموده است.
اگر کشورهاي در حال توسعه برآن اند که با مشکالت محیطي صنایع 

به دست مي آورند،  آنچه  مقابل  در  را،  خود 
آلوده کنند.

بايد در مسائل محيطي دخالت  7ـ چرا دولت ها 
كنند؟

آیا  اما  دارد.  وجود  اتفاق نظر  محیطي  مشکالت  از  برخي  درباره 
اولویت هاي خود  باید  راه حلي براي این مشکالت وجود دارد؟ کشورها 
را مشخص و استانداردهایي را در این زمینه تعریف کنند. دولت ها براي 
مي برند.  بهره  زیر  ابزارهاي  از  محیطي  مسائل  حیطه  در  نظر  اعمال 
تغییرات یا مالیات، جرائم متغیر پروانه و سیاست هاي تشویقي. اما اساسًا 
اموري  چنین  در  باید  دولت ها  اصوال  چرا  که  است  مطرح  سوال  این 

دخالت کنند؟
فرآیند  در  دولت  دخالت  به  نیاز  براي  را  علت  چندین  اقتصاددانان 
از  خارجي)آلودگي(  تاثیرات  و  بازار  ناتواني  که  کرده اند  ارایه  اقتصادي 
این علل اند. بازار همیشه نمي تواند مشکالت را حل کند. با این که در 
برهان ”کواس“45 گفته مي شود که اگر حقوق اموال و دارایي ها به خوبي 
مشخص شود، دیگر مشکل محیطي وجود نخواهد داشت زیرا گروه هاي 
دخیل مشکالت را در میان خود حل خواهند کرد، باید نتیجه گرفت که 
تعدادي بسیار کم از موقعیت ها شروط کواس را محقق مي کنند)1960(.

دولت ها برآن اند که براي بهبود شرایط محیطي گامي موثر بردارند. 
به کارگیري  مشخص،  مقررات  از  استفاده  شامل  مي تواند  فرآیند  این 
سیستم قضایي، تعریف سیستمي از جرایم و یا فراهم آوردن انگیزه ها یا 
کمک هاي مالي باشد. استیگلیتز46 )1988( این بحث را مطرح مي کند 
که زماني باید اطالعاتي مفید در زمینه هزینه هاي جانبي اجتماعي ناشي 
از آلودگي ها وجود داشته و جرایم بازتابي از این هزینه هاي مازاد باشند؛ 

برقراري سیستمي از جرایم مي تواند راه حلي کارا تلقي شود.
به کارگیري  از مقررات مشخص و  تفاوتي چندان میان بهره گیري 
دو روش  این  به کارگیري  تفاوت عمده  نمي شود.  دیده  قضایي  سیستم 
اجبار  قضایي،  در سیستم  دولت هاست.  اجبار  و  تحکم  اعمال  مقدار  در 
دارند.  متقاعدکننده  نقشي  قوانین  است که  حالي  در  است  کامل حاکم 
بهره  نیز  اطالع رساني  مانند  دیگر  ابزارهایي  از  دولت  معمواًل  هلند  در 
مي گیرد. اطالعات زماني آسان تر جابه جا مي شوند که صنایع در مناطق 
از راه شعبه سازمان ها به شرکت هاي  یا اطالعات  یابند  صنعتي تمرکز 

اصلي برسند.
Coase theorem - 45: در مباحث قانون و اقتصاد، این برهان به رونالد کواس نسبت داده 
شده است. این تئوری بیان می کند که هنگامی تجارت خارجی امکان پذیر بوده و هزینه ای برای 

دادوستد وجود ندارد. صرف نظر از هزینه های اولیه، نتیجه مناسبی حاصل می شود.
Stiglitz - 46
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صادراتي خود درگیر نشوند، باید نگاهي آینده نگر داشته 
گمارند)وییمن،47  همت  زیست  محیط   حفظ  به  و  باشند 
نهادن  گام  اروپا،  اتحادیه  سبز  قوانین  به  توجه  با   .)1996
و  فراگیر  امري  جهان  در  زیست  محیط   حفاظت  راه  در 
دست  این  از  قانون   200 اروپا  در  تاکنون  است.  روبه گسترش 

قوانین تصویب شده  است.
چندان نخواهد گذشت که مقوله  حفاظت از محیط  زیست صرفًا به 
فرآیند  تولیدات محدوده نخواهد شد و فراتر خواهد رفت و شامل کل 
تولید، از مراحل ابتدایي تا پاک سازي مواد زاید، خواهد شد. با این وجود، 
از مانیل به  بازیافت  انجام فرآیند  حمل یک تلویزیون بالاستفاده براي 
آمستردام)جایي که دفتر مرکزي شرکت فیلیپس48 قرار دارد( چندان ساده 
اضافي  هزینه هاي  چنین  توسعه  باید  حال  در  کشورهاي  بود.  نخواهد 
صنعتي  محیط هاي  پاک سازي  نباید  بنابراین،  بگیرند؛  نظر  در  نیز  را 
است  بهتر  بلکه  کنند  واگذار  تولیدکننده  کشورهاي  یا  سازمان ها  به  را 

سیاست هاي تشویقي مناسب را براي صنایع خود در نظر بگیرند.
مفروضاتي چند در زمینه استانداردهاي محیطي در تولیدات صنعتي 

مطرح اند که  باید در نظر گرفته شوند:
احتمال  زیست محیطي،  مالحظات  گرفتن  نظر  در  صورت  در  1ـ 
از ذهن نیست.  سرد شدن رقابت هاي بین المللي در بخش صنعت دور 
بي توجه  محیطي  استانداردهاي  به  که  کشورهایي  که  مي رود  احتمال 
هستند، تولیداتي ساده تر و فروشي بهتر داشته باشند و البته ممکن است 
با گروه حفاظت از محیط  زیست مواجه شوند. تناقض محیط و بهره گیري 
از آن ممکن است باعث عدم به کارگیري معیارهاي موردنظر در بسیاري 

از کشورها شود.
2 ـ غالبا امالک و مناطق صنعتي، پیش از آشنایي مردم با مسائل 
محیطي، بنا مي شوند. در نتیجه ساخت پارک هاي علمي گام نخست و 

فرصتي مناسب براي مقابله با مشکالت آتي ناشي از صنایع هستند.
توسعه  براي  را  مناسب  محیطي  تالش اند  در  کشورها  از  بسیاري 
است  ممکن  محیطي  سیاست هاي  نتیجه  در  کنند.  فراهم  خود  صنایع 
اولویت نخست نباشند. معمواًل در اروپا استدالل مي شود که اگر اتحادیه 

Wiemann - 47
Philips - 48

اروپا کاري انجام ندهد، کشورها به صورت منفرد نمي توانند کاري چندان 
اروگوئه،  کنفرانس  برگزاري  از  پس  نیز  رویکردي  چنین  دهند.  انجام 

درباره آسیا و سازمان تجارت جهاني49 به چشم مي خورد.
3 ـ در کنفرانس توسعه محیطي سازمان ملل50 در ریودوژانیرو، بر 
ضرورت انتقال تکنولوژي هاي پاک سازگار با محیط به کشورهاي جهان 
سوم تاکید شد. به نظر مي رسد توسعه تکنولوژي هاي سازگار با محیط 

محلي مهم تر از وارد کردن آنهاست.
اکنون ضرورت تدوین پروژه ها و برنامه هاي جانبي در زمینه مسائل 
سازمان هاي  و  کشورها  و  مي شود  احساس  صنعت  بخش  در  محیطي 
کمک کننده51 مي توانند نقشي مهم در مواجه با مشکالت محیط شهري 
در آسیا ایفا کنند. کمک قابل توجه کشورهاي آلمان و هلند براي کاهش 
آلودگي شدید صنعت چرم در هند نمونه اي از این مشارکت است. بانک 
توسعه آسیایي)1994( دیدگاهي بارز را در زمینه مشکالت محیط شهري 
ارایه شده  تاکید می ورزد که راه حل های  این نکته  بر  مطرح مي   کند که 
این  دهند.  انعکاس  را  آسیایی  مشکالت  باید  آسیایی  شهرهای  برای 
در  توسعه یافته  کشورهای  تایید  با  و  اقتصادی  توسعه  بانک  را  دیدگاه 

کنفرانس ”توسعه محیطی سازمان ملل“ در ریودوژانیرو پیشنهاد کرد.
معموال با توجه به آن که برنامه های محیطی در سطوح باالی دولت 
طرح ریزی می  شوند، مدیران شهری برای تعریف سیاست های محیطی 
خود با مشکل مواجه می شوند. بنابراین نقش آنها به اجرای سیاست های 
استانداردها  با  تطابق عملکردها  مقدار  بر  نظارت  و  تدوین شده  از پیش 
دولتی  مقامات  رایزنی  و  هم فکری  قطعًا  منظور  بدین  می  شود.  محدود 
با مدیران شهری ضروری است زیرا آنها متخصصانی خبره هستند که 
می توانند بر پایه تجربیات ارزشمند خود اجرای چنین سیاست هایی را در 

سطح شهر با بازخوردی مطلوب همراه کنند.

World Trade Organization - 49 (WTO): این سازمان در سال 1995 برای 
نظارت و رفع موانع تجارت بین المللی تاسیس شد.

 UNCED) United Nations Conference on Environment and-  50

Development): این کنفرانس که با عنوان »کنفرانس ریو«، »نقطه اوج ریو« یا »نقطه اوج 
زمین« نیز خوانده می شود، کنفرانسی مهم است که در سال 1992 درباره مسائل محیطی و توسعه 

در ریودوژانیرو برگزار شد.
Donor Organizations -  51
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                                                                          شراكت در توسعه شهري براي شرق و جنوب آفريقا

ترجمه و تنظیم: شهرزاد فرزين پاک

جنوب  و  براي شرق  توسعه شهري  در  سازمان شراكت 
از  حمايت  مأموريت  با  سال 1991  در   )MPD-ESA(آفريقا
به  شروع  محلي  دولت  ظرفيت  تقويت  و  تمركززدايي  فرآيند 
اثربخش  نهاد  مجموعه  اين  حدود 20 سال  در  كرد.  فعاليت 
آفريقايي در تحقق برنامه ها و فراهم آوردن آموزش ها و ارايه  
بوده  منطقه  سراسر  در  محلي  دولت هاي  به  فني  كمک هاي 
است. در ابتداي سال 2010 اين نهاد به مرور جامع مأموريت، 
راهبردها و اثربخشي هاي خود پرداخت. مقاله حاضر خالصه اي 
از نتايج اين فرآيند است كه آن را با عنوان شريک منطقه اي 
حرفه ای  مديريت  بر  تأكيد  با  محلي،  دولت هاي  براي  اصلي 
شهري و چالش هاي ارايه خدمات، شهرگرايي، كاهش فقر و 

توسعه اقتصاد محلي ناميده است.

سازمان شراكت در توسعه شهري در آفريقا
منطقه شرق و جنوب آسیا در حال تجربه شهرگرایي جدید و سریع 
فراگیر، خدمات عمومي و زیرساخت هاي  فقر  زیر است:  با خصوصیات 
ناکافي و شرایط غیرقابل قبول اجتماعي-اقتصادي. علي رغم وجود این 
چالش ها، شهرهاي کوچک و بزرگ به عنوان موتورهایي براي توسعه 
مواجه  هستند.  پیدایش  حال  در  تحول  ایجاد  فرصت هاي  و  اقتصادي 
شدن با این چالش ها و فرصت ها نیازمند تعهد مستمر دولت هاي مرکزي 
سیستم هاي  بهبود  براي  محیطي  خلق  به  توسعه  بین المللي  جوامع  و 

مدیریت دولتي است. 
مدیریت موثر، پاسخگو و خالق شهري براي شهرهاي آفریقایي، با 
هر اندازه اي، یک اجبار است. شهرهاي بزرگ، شهرداري ها و شهرهاي 
کوچک باید براي پاسخ به این امر به سرعت شروع به فعالیت کنند. در 
به تحول شهرها و  MDP نقشی مهم در کمک  هجده سال گذشته 

فرصت شراكت كارآمد 
در اداره شهرهاي آفريقا )2010- 2012 ( 
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دولت هاي محلي آنها از راه آموزش و به اشتراک گذاري اطالعات، 
ارائه خدمات مشاوره اي، برقراري ارتباط میان شهرها و نیز پژوهش 
سیاست محور داشته است. با این حال، کاری بسیار باید انجام شود 
و نیروهاي بي رحم شهرگرایي در آفریقا نیازمند سطح عملکردی 

بسیار باالتري از شهرهاي این قاره هستند. 
سازمان شراکت در توسعه شهري براي شرق و جنوب آفریقا، با 
که  چالش هایي  با  مواجهه  براي  خود  توانایي هاي  مجدد  ارزیابي 
با آنها روبرو هستند، به این  شهرهاي کوچک و بزرگ آفریقایي 
تغییرات پاسخ داده است. نتیجه گیري این مجموعه نشان مي دهد 

که باید توجهی ویژه  به سه هدف اصلي زیر داشت:
1.   کمک به شهرهاي کوچک و بزرگ آفریقایي و انجمن هاي 
که  پیچیده   چالش هایی  و  فرصت ها  پذیرفتن  براي  ملي  شهري 

شهرگرایي آفریقایي تحمیل مي کند؛ 
2.   کمک به شهرهاي کوچک و بزرگ آفریقایي و انجمن هاي 
براي  شهري  امور  محلي/  دولت  وزارتخانه هاي  و  ملي  شهري 
پذیرش نقشی مهم که مدیریت شهري موثر در موفقیت و تحقق 

عملکردهاي پایه دولت هاي شهري دارد؛ 
3.   دستیابي به پایداري مالي فوري و بلندمدت براي نهاد شراکت 
در توسعه شهري براي شرق و جنوب آفریقا و به اشتراک گذاري 

این مدل با انجمن هاي شهري ملي در سراسر آفریقا. 
سطوح  در  فعالیت هایي  اجراي  با  اهداف  این  به  دستیابي 
منطقه اي، ملي و محلي در حیطه هاي زیر محقق خواهد شد: الف( 
خلق شبکه هاي قوي مدیریت شهري در آفریقا؛ ب( پرورش و تداوم 
انجمن هاي اثربخش شهري در آفریقا و جنبش شهري آفریقایي؛ 
پ( پرورش و حمایت از یک مرکز دانش و آموزش دولت محلي در 
آفریقا با تأکید بر مأموریت سازمان شراکت در توسعه شهري براي 
شرق و جنوب آفریقا؛ ت( استفاده از فناوري اینترنت براي کمک 
به دولت هاي محلي در دستیابي به اهدافشان و ث( ایجاد پروژه هایي 
با حمایت اهداکنندگان در راستاي مأموریت نهاد شراکت در توسعه 
شهري براي شرق و جنوب آفریقا، براي خدمات رساني به کارفرمایان 

این مجموعه و دستیابي به اهداف عیني آن. 
سازمان شراکت در توسعه شهري براي شرق و جنوب آفریقا 

به کارفرمایان زیر خدمات رساني مي  کند:
•   شهرهاي بزرگ و کوچک آفریقا که براي تفوق در مدیریت 

شهري و قدرت بخشي به اجتماع  محلي تالش مي کنند؛
•   شهرداران اجرایي، مدیران شهري و متخصصان شهري آفریقا؛

•   انجمن هاي شهري ملي و دیگر شبکه هاي شهري آفریقا؛
•   وزارتخانه هاي دولت محلي و امور شهري آفریقا؛

•     دانشگاه ها و نهادهاي اداره عمومي آفریقا با تأکید بر ظرفیت سازي 
براي مدیریت شهري در آفریقا؛

•  موسسات توسعه بین المللي و منطقه اي و اهداکنندگاني که به 
و  براي شرق  توسعه شهري  در  نهاد شراکت  اهداف  و  مأموریت 

جنوب آفریقا متعهداند؛ 
•   بخش های خصوصي و سازمان هاي غیردولتي که سهمی مستقیم 

در ارتقاي مدیریت شهري  اثربخش تر، پاسخ گوتر و خالق تر دارند. 
به طور خالصه چارچوب جدید نهاد شراکت در توسعه شهري 
شهري“  مدیریت  ”سیستم هاي  بر  آفریقا  جنوب  و  شرق  براي 
دولت هاي محلي تمرکز خواهد کرد. این رویکرد هم راستا با راهبرد 
شهري بانک جهاني است که به تازگي منتشر شده است. در دو 
سال آتي نهاد شراکت در توسعه شهري براي شرق و جنوب آفریقا 
به اجراي این راهبرد جامع خواهد پرداخت و خود را به عنوان یک 
سازمان منطقه اي مهم در شرق و جنوب آسیا معرفي خواهد کرد 
براي  تحولي  راهبرد  عنوان  به  شهري  مدیریت  ارتقاي  براي  که 

شهرهاي آفریقایي خواهد کوشید.
سازمان شراكت در توسعه شهري براي شرق و جنوب 

آفريقا و ساختار همكاري
سازمان شراکت در توسعه شهري براي شرق و جنوب آفریقا 
و  در شرق  که 25 کشور  است  غیرانتفاعي  و  منطقه اي  سازمانی 
با   1991 سال  در  سازمان  این  مي دهد.  پوشش  را  آفریقا  جنوب 

تعریف سه مأموریت اصلي آغاز به کار کرد:
الف( پشتیباني از فرآیندهاي تمرکززدایي؛

ب( تقویت ظرفیت محلي حکومت هاي محلي براي ارائه خدمات؛ و 
پ( ارتقاي توسعه اقتصادي در سطح محلي. 

سازمانی مشابه براي منطقه غرب و مرکز آفریقا وجود دارد و هر 
دو شرکایي براي مجموعه توسعه شهري هستند.

براي اجراي مقاصد حکمروایي، سازمان شراکت در توسعه شهري 
براي شرق و جنوب آفریقا به مناطق زیر دسته بندي مي شود:

•    شمال آفریقا)جیبوتي، اریتره، اتیوپي، سومالي و سودان(؛
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•    شرق آفریقا)کنیا، تانزانیا و اوگاندا(؛
•    مرکز و شرق آفریقا)بروندي، جمهوري دموکراتیک کنگو و روندا(؛

•    جنوب شرق آفریقا)ماالوي، موزامبیک، زامبیا و زیمباوه(؛
•    جنوب غرب آفریقا)آنگوال، بتساوانا و نامیبیا(؛

•    جنوب آفریقا)لسوتو، آفریقاي جنوبي و سوازیلند(؛
•    اقیانوس هند)کومور، ماداگاسکار، موریتاني و سیچلس2(.

سازمان شراکت در توسعه شهري براي شرق و جنوب آفریقا را نه 
عضو هیئت مدیره مدیریت مي  کنند و دبیرخانه آن در هراره3 پایتخت 

زیمباوه است.
و  براي شرق  توسعه شهري  در  سازمان شراكت  مأموريت 

جنوب آفريقا
را  خود  جدید  مأموریت  سازمان  این  مدیره  هیئت   2010 سال  در 

بدین شرح اعالم کرد:
آفریقا  جنوب  و  شرق  براي  شهري  توسعه  در  شراکت  ”سازمان 
مدیریت دولت محلي را در شهرهاي کوچک و بزرگ آفریقا، با تمرکز 
بر ظرفیت دولت هاي محلي براي فراهم آوردن خدمات پایه براي همه 
شهروندان آنها، ارتقا مي دهد و بر دستیابي به اهداف توسعه هزاره تأکید 

ویژه خواهد اشت.
اصول 

آفریقا  جنوب  و  شرق  براي  شهري  توسعه  در  شراکت  سازمان 
همچنین به پذیرش اصول و ارزش هایي ادامه مي دهد که در سال 2006 
با دقت تمام در طرح راهبردي تنظیم شده اند و گروه هدایت در دبیرخانه 
در  زیر  راهنماي  اصول  به کارگیري  با  سازمان  این  پذیرفته اند.  را  آنها 

برنامه ریزي و انجام دیگر فعالیت ها به کار خود ادامه مي دهد:
•   ایجاد شراکت)مشارکت(؛

•   رویکرد مشارکتي؛
•   کوشش پیوسته براي ایجاد برتري؛
•    تقاضامحور و مرتبط بودن با نیاز؛

•    داشتن هویت آفریقایي؛
•    رویکرد پیش فعال.

شراكت و فرصت ها
با این راهبرد جدید، سازمان شراکت در توسعه شهري براي شرق و 
جنوب آفریقا به همکاري خود با گروه بانک جهاني و نیز جذب شرکایي به 
شرح زیر ادامه خواهد داد: موسسات توسعه منطقه اي و آفریقا، موسسات 
بین المللي، وزارتخانه هاي دولت محلي و امور شهري کشورهاي آفریقایي، 
و  خصوصي  سازمان هاي  توسعه،  غیرانتفاعي  و  خصوصي  سازمان هاي 
غیرانتفاعي که در پدید آمدن دولت محلي اثربخش، پاسخگو و بااخالق 

نقش داشته اند و نهادها و مدارس مدیریت اداره عمومي. 
و  ظرفیت  ابزارها،  کمبود  با  اندازه اي،  هر  با  شهرها،  اکثر  متأسفانه 
این  در  مواجه هستند.  ارائه خدمات شهري  براي  مناسب  استانداردهاي 
به شدت  که  دارد  وجود  شهرداري  هزاران  براي  روبه رشد  بازاری  زمینه 
نیازمند دانش جدید مرتبط با مدیریت شهري و نیز ابتکارات جدید است. 
منصوب  که  آنها  چه  و  شده اند  انتخاب  که  آنان  چه  شهري،  مسئوالن 

شده اند، به دنبال راه حل هایي هستند تا بتوانند تجربه ارتقاي زاغه ها، توسعه 
اقتصاد محلي، مدیریت پسماند، آبرساني و بهداشت، کنترل جرم و جنایت، 
بهبود زیرساخت ها و دیگر کارها از این دست را تکرار کنند. بسیاري از 
این مسئوالن مي توانند براي یافتن پاسخ هاي خود با  سازمان شراکت در 

توسعه شهري براي شرق و جنوب آفریقا و شبکه آن مشورت کنند. 
این سازمان بر این باور است که با استفاده از تجربه بیست ساله خود و 
در چارچوب مأموریتي که براي خود تعریف کرده است می تواند سازمان هاي 

خصوصي، عمومي و غیرانتفاعي را در رسیدن به اهدافشان یاري کند.
مجموعه اي از ابتکاراتي که این سازمان در مجموعه کار خود دارد 

بدین شرح اند:
1 - پرورش و حفظ مرکز دانش و آموزش دولت محلي در آفریقا با تأکید بر 

مأموریت سازمان شراکت در توسعه شهري براي شرق و جنوب آفریقا.
این برنامه بر شناسایي شکاف هاي موجود در ظرفیت و حصول اطمینان 
برنامه  این  زمینه هاي  است.  استوار  تقاضاها  با  مداخالت  تطابق  از 
اقتصاد  توسعه  محلي،  دولت  مالي  امور  شهري،  مدیریت  از  عبارت اند 
محلي، حکمروایي مشارکتي و بهبود وضعیت شهرگرایي و زاغه نشیني.    

2 - راه اندازي شبکه مدیریت شهري آفریقا
آفریقاست  در  وب  تحت  مدیریت شهري  شبکه  برنامه یک  این  مبناي 
مالي،  مدیران  شهري،  مدیران  شهرداران،  مانند  اعضایي  شامل  که 
هدایت کنندگان برنامه ریزي شهري، مسئوالن بهداشت و درمان و مدیران 

در حیطه محیط زیست است و البته منحصر به این افراد نمي شود. 
3 - ایجاد و حفظ انجمن هاي شهري کارآمد در آفریقا 

با تقویت ظرفیت انجمن هاي شهري ملي براي فراهم آوردن  این کار 
صداي مستقل براي دولت هاي محلي؛ طراحي برنامه هاي ظرفیت سازي 
براي انجمن هاي شهري با تأکید بر ارائه خدمات، آموزش، کمک فني، 
ایجاد مرکز دانش و پایداري تحت وب؛ عملیاتي کردن شبکه اي براي 
شهرداران، مدیران شهري، و دیگر حرفه مندان شهري؛ ارتقاي ارتباطات 
میان  ایجاد شراکت  انجمن هاي شهري؛  میان  فراگیري در  و  شبکه اي 
انجمن هاي شهري و بخش خصوصي و ایجاد پایگاه داده اي تحت وب و 

تعاملي در میان انجمن هاي شهري آفریقا محقق خواهد شد. 
اثرات  بهتر  درک  برای  آفریقا  شهرهاي  میان  در  گفتگو  ایجاد   -  4

شهرگرایي بر دولت هاي محلي، ارائه 
خدمات، مسكن و كاهش فقر

این ابتکار، براي ایجاد رویکردهاي نوین و ابتکاري در میان مسئوالن شهري، 
در زمره بهترین هاست. این موضوع به ویژه براي حل معضالت و چالش هایی 

مشابه که شهرها با آن مواجه هستند بسیار اثربخش خواهد بود. 
5 - ایجاد مجموعه اي تحت وب از مشاوران مدیریت شهري

6 - راه اندازي پروژه توسعه تحت وب دولت هاي محلي
7 - تعریف پروژه بازنمایي اجتماع محلي در قالب نقشه برای ارائه کارآمدتر 
خدمات این پروژه نیز تحت وب خواهد بود تا همه مشارکت کنندگان در 
دولت محلي امکان دهد سازمان ها، تجار و اهداکنندگان جامعه مدني را که 

در ارائه خدمات در بخش بهداشت فعال هستند شناسایي و جانمایي کند.
8 - تأسیس شبکه دانشگاهي آموزشي براي مدیریت شهري در آفریقا  
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منابع:

(www.mdpafrica.org.zw (Endnotes -1
2 - این مقاله اقتباسي است از مطلب

Municipal Development Partnership for Eastern and Southern Africa, Partnership Opportunity Plan 
Sechelles - 3

Harare - 4
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برای تبادل نظر و ایجاد محیطي خالق تر در میان مسئوالن شهري 
و  ساختارمند  گفتگویی  باب  الجزایر  و  مراکش  تونس،  کشورهاي  در 

منطقه اي میان مسئوالن این شهرها گشوده شد.
در حدود 60 درصد از مردم در این سه کشور در نواحي شهري زندگي 
مي کنند. با در نظر گرفتن نرخ رشدي در حدود سه درصد، تا سي سال 
آینده جمعیت این شهرها دو برابر خواهد شد. از برجسته ترین مشکالت 
به فقر، کمبود مسکن و خطرهاي زیست محیطي  این شهرها مي توان 
اشاره کرد؛ اما در عین حال این شهرها نقشی تسریع کننده براي توسعه 
و  شهروندان  روي  همین  از  دارند؛  نیز  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
مقامات  و   هستند  خدمت گرا  و  شایسته  اداره کنندگاني  نیازمند  صنایع 

شهري باید حمایت و تقویت شوند. 
و  انجمن ها  شهري،  مسئوالن  منطقه اي،  شبکه اي  کمک  به 
ابعاد  درباره  گفتگویي  در  کشور،  سه  این  در  مدني  جامعه  سازمان هاي 
آنها در شکل دهي به  پایدار شهري شرکت کردند. روش  اصلي توسعه 
توسعه شهري شهروندگراست و مي توانند عملکردهاي حکمروایي خوب 

مترجم: شهرزاد فرزين پاکتقويت ساختارهاي شهري در مغرب

در ژانویه 2011 براي تأمین اعتبار طرح اصالح سیستم حمل و نقل 
شهر صوفیه در بلغارستان، که بخشی عمده از شهر را پوشش مي دهد، 

تصمیم گیري شد. 
بانک توسعه و  این پروژه در چارچوب سیاست محیطي و اجتماعي 
بازسازي اروپا تعریف شده و انتظار مي رود موجب بهبود  کیفیت، ایمني، 
دسترسي و کارایي انرژي براي سیستم حمل و نقل عمومي در صوفیه شود.  
منسجم  نقل شهري  و  بهبود حمل  این طرح موجب  یک پارچگي 
و جامع خواهد شد که تقویت کامل توان صوفیه را براي ارایه خدمات 
ترابري باکیفیت به شهروندان را ممکن مي کند. براي اجراي این طرح 
از جمله  اروپا درخواست وام کرده اند که  اتحادیه  از  چندین نهاد درگیر 
و  شهر  عمومي  جابه جایي  مرکز  صوفیه،  شهري  مدیریت  به  مي توان 

شرکت حمل و نقل الکتریکي صوفیه اشاره کرد. 
این طرح، ضمن بهبود و گسترش حمل و نقل الکتریکي در شهر، 

معرف سامانه مدیریت کنترل رفت و آمد هوشمند و سازگار خواهد بود 
که امکان دریافت اطالعات دقیق و هم زمان مسافران را در ناوگان ها و 
ایستگاه هاي حمل و نقل عمومي ممکن و پناهگاه هاي اصلي مسافران 

را نیز اصالح و ترمیم مي کند. 
بلیط  سیستم هاي  موثر  بهبود  از  سرمایه گذار  بانک هاي  از  یکي 
الکترونیک در همه شیوه هاي حمل و نقل عمومي حمایت خواهد کرد. 
و  بازنگري  مي شوند  معرفي  خصوص  این  در  که  جدید  سیستم هایی 
بهینه کردن سیاست تعرفه ها را نیز براي بهبود شفاف سازي و حداکثر 
کردن درآمد ممکن می کنند. یکي از نکاتي که در این زمینه در نظر 
گرفته شده افزایش مشارکت بخش خصوصي است؛ به عنوان مثال در 
ناوگان حمل و نقل عمومي، موضوع واگذاري  بلیط در  بخش کنترل 
افزایش  ترتیب  این  به  دارند  اعتقاد  مسئوالن  و  است  مطرح  فعالیت 

کارآمدي تضمین خواهد شد.
هزینه کل این پروژه در حدود 96 میلیون یورو برآورد شده است.   

  
منبع:

http://www.ebrd.com 

مترجم: افسانه فرخ

شهري را به کار گیرند. 
برنامه تقویت ساختارهاي شهري در منطقه مغرب ارتباط شهرهاي 
این سه کشور را ارتقا می بخشد و از راه تبادل تجارب و دانش در وراي مرزها، 
این تجربه ها، گفتگوهاي  از  فراگیري  مسئوالن شهري می توانند، ضمن 
افزایش  به  موضوع  این  دهند.  شکل  را  فعالي  منطقه اي  و  ملي  توسعه 
اثربخشي راه حل هاي مبتکرانه و دستیابي به بهترین عملکردها کمک می کند 

و قابلیت ها و توانایي ها را در ساختار مدیریت شهري بهبود مي بخشد. 
مسئوالن عالقه مند شهرهاي کوچک و بزرگ، انجمن هاي دولت 
این  این سه کشور به مشارکت در  محلي و سازمان هاي غیردولتي در 
موضوعي،  همایش هاي  قالب  در  تا  شده اند  دعوت  آموزنده  گفتگوي 
کارگاه هاي مختلف و تورهاي آموزشي به تبادل تجربه بپردازند. ده شهر 
کوچک و بزرگ به هسته این شبکه شکل داده اند که به آنها، به ویژه 
براي پروژه هاي توسعه شهري مبتکرانه، کمک هاي مشاوره اي و مالي 
اعطا مي شوند. در این بین از شراکت شهرها در پروژه هاي مختلف در 

منطقه مغرب حمایت مي شود.     
تجارب  اشتراک گذاري  به  براي  منطقه اي  این همایش ساختارمند 
شکل   منطقه  این  در  شهري  مسئوالن  براي  که  است  بار  نخستین 
مي گیرد و امید است در بازه تعریف شده)2008-2014( فرصت هایي را 

براي طراحي بهتر فرآیندهاي توسعه محلي ایجاد کند. 

منبع:
 http://www.gtz.de/ 

اصالحات در بخش حمل و نقل صوفیه 

شهرها و شهرداري هاي جهان
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براي  مهم  گامي  عنوان  به   2004 سال  آگوست  از  پروژه  این 
فایق آمدن بر چالش هاي پیش روي محیط زیست در شهر لوئیس ویل 

آمریکا آغاز شده است. 
و  اولین  خود  نوع  در  کشور  این  در  سبز  براي شهري  شراکت 
معرف تالشي هماهنگ براي بهبود آموزش زیست محیطي، بهداشت 
نهاد عمومي  و مدیریت زیست محیطي است که سه  محیط زیست 
دانشگاه  لوئیس ویل،  کالن شهر  دولت  یعني  لوئیس ویل،  در  بزرگ 

لوئیس ویل و مدارس عمومي منطقه جفرسون، انجام داده اند.
هزار   120 ثبت نام  نفر،  هزار   26 استخدام  با  همکار  موسسات 
دانش آموز و با مالکیت 500 ساختمان، 7000 وسیله نقلیه و 25000 
اکر زمین در کالن شهر لوئیس ویل در حال فعالیت هستند. در طي 
واقعي  نتایجی  است  توانسته   شراکت  این  تالش،  و  همکاري  این 

مترجم: شهروز فرزين پاکشراكت براي شهري سبز

اثری  که  آورد  دست  به 
بهداشت،  بر  بلندمدت 
شهروندان  رفاه  و  آموزش 
خواهد داشت ضمن آن که 
زیست محیطي  عملکردهاي 
خود  سازمان هاي  در  را 
نهادینه  و  بخشیده  بهبود 

کرده است. 
یکي از نخستین وظایف 
بیانیه  خلق  شراکت  این  در 
بود  زیست محیطي  اصول 
تهیه  مشارکت کنندگان  که 
مبنایي  اصول  این  کردند. 
و  آگاهي  افزایش  براي  را 
از  یک  هر  آنچه  تعریف 
حمایت  براي  جامعه  افراد 
انجام  پایدار  از عملکردهاي 
هدف  آورد.  فراهم  مي دهد 
از این بیانیه ارتقاي وضعیت 
گذار از تغییر رفتار به جامعه 

زیست محیطي پایدار است.
شراکت براي شهر سبز به عنوان همکاري مدل سازي شده  از پایین به باال تعریف شده است که از باال به پایین 
حمایت مي شود؛ هدف هاي کالن و خرد خود را تعریف مي کند و بر برنامه عملیاتي خود متمرکز مي شود. در این 
فرآیند از هر نهاد عمومي خواسته شد عقاید خود را به اشتراک گذارد و به مشکالت بپردازد. در حدود 150 شاغل 
در گروه های تشکیل شده مشارکت کردند و با افراد و سازمان هاي خارجي نیز براي گرفتن کمک هاي بیش تر در 

ارتباط بودند. 
مانند  نبودند،  دسترس  در  این  از  پیش  که  منابعي  وجود  از  کرد  کمک  مشارکت کنندگان  به  همکاري  این 
متخصصان حرفه اي، خدمات و قراردادها، استفاده کنند. همچنین بدین ترتیب فرصت هاي آموزشي افزایش یافتند 
و صرفه هاي به مقیاس با خرید جمعي محقق شدند. نتیجه شهرونداني سالم تر و فرهیخته تر و نهادهاي عمومي 

کارآمدتر است.

منبع:
www.partnershipforagreencity.org/
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مترجم: تاراس گالستان

راه اندازي مركز تلفن اضطراري در رياض
شهرداري ریاض با صرف هزینه  اي در حدود 18 میلیون 
ریال سعودي مرکز تلفن اضطراري را براي خدمات رساني به 
شهروندان و متخصصان راه اندازي کرده است که تقاضاي 
کمک یا اعالم انتقادات و پیشنهادها را با برقراري تماس در 

طول 24 ساعت شبانه روز ممکن کرده است. 
ابتکار به مسئوالن اطمینان مي دهد که می توانند  این 
هفت  حدود  به  زمان  کوتاه ترین  در  را  شهرداري  خدمات 
دهند.  ارایه  سعودي  عربستان  پایتخت  در  شهروند  میلیون 
این شهر به 15 منطقه شهري تقسیم شده که هر یک را 
یک شهرداري اداره می کند و البته همگي زیر نظر شهردار 

ریاض هستند. 
مواقع  در  مي توانند  شهر  این  ساکنان  و  شهروندان 
بروز  و  چاله ها  در  حادثه  وقوع  برق،  قطع  مانند  اضطراري 

سیالب با تماس با شماره 940 درخواست کمک کنند. 
فعال 46 مسئول پاسخگویي در این مرکز حضور دارند 
که از راه خطوط تلفني بهره مند از فناوري هاي نوین آماده 
اصلي  ملزومات  از  یکي  هستند.  شهروندان  به  پاسخ گویي 
براي  سیستمي  آوردن  فراهم  مرکز  این  راه اندازي  براي 
اطمینان از عدم قطع برق سیستم ها بود که براي مرکزي با 
فعالیت بیست و چهار ساعته ضروري است. به این ترتیب، 
ضمن استفاده از UPSهاي بیست ولتي، از یک گروه فني 
دعوت  سیستم  این  بر  نظارت  و  طراحي  براي  متخصص 

شد. 
مسئوالن دولت محلي ریاض این پروژه را از مهم ترین 
و موفق ترین پروژه هاي خود در مشارکت با سازمان مخابرات 

و فناوري اطالعات مي دانند.   

منابع:
http://arabnews.com/
http://www.ameinfo.com/
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كالس هاي آخر هفته براي كاركنان شهري در توكیو
است،   غیرانتفاعي  و  مستقل  فکر  مرکز  یک  که  توکیو،  بنیاد 
هفته  پایاني  روزهاي  در  شهري  کارکنان  براي  آموزشي  کالس هاي 

برگزار کرده است.
در  به کارکنان شهري  را  آموزش هاي حرفه اي الزم  برنامه  این 
رده میاني ارایه مي دهد و بر این باور است که باززنده کردن شرایط 
است.  ژاپن  در  سرزندگي  حفظ  در  مهم  عنصري  محلي  اجتماعات 
برنامه  این  که  است  آن  آموزشي  شبکه  این  برگزارکنندگان  امید 
شروعي براي احیای مجدد اجتماعات محلي در سراسر ژاپن باشد. 

اعتقاد به این که الزمه احیاي ژاپن سپردن کنترل سرنوشت  با 
تغییر  براي  پیشنهادي  بنیاد  این  آنهاست،  خود  به  محلي  اجتماعات 

مترجم: ايمان بنکدار

عنوان  به  انساني،  منابع  به  ترتیب  این  به  دارد.  شهر  اداره  سیستم 
داشتن  اختیار  در  ضرورت  و  توجه  تحول،  این  در  اصلي  عنصر 
شده  مطرح  محلي  دولت هاي  براي  متعهد  و  استعداد  با  کارکنانی 
است. از سال 2004 بنیاد توکیو برنامه  آموزشي را براي این کارکنان 

در نظر گرفته که در سال هاي اخیر به روز شده است. 
این برنامه که اکنون براي سهولت حضور کارکنان در قالب 10 
شهرداران،  مانند  افرادي  سخنراني  با  است  شده  طراحي  هفته  آخر 
هدایت  محلي  اجتماع  توسعه  در  باتجربه  افراد  دیگر  و  فرمانداران 
مي شود. این سخنراني ها به شرکت کنندگان امکان مي دهد تا، ضمن 
کردن  باززنده  براي  را  راهکارهایي  محلي،  حکمروایي  بهتر  درک 

بیاموزند.     محلي  اجتماعات 

منبع:
http://www.tokyofoundation.org/ 
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چکیده
صنعت گردشگری بیش از 200 میلیون نفر را در استخدام دارد که 70% آنها را زنان تشکیل می دهند. هرم جنسیتی در گردش گری نیز مانند دیگر 
بخش های  شغلی شایع است که به موجب آن زنان جایگاه هایی کم اهمیت را اشغال می کنند زیرا آنها را فاقد ویژگی های مدیریتی، که معمواًل مختص 
مردان است، می دانند. معمواًل زنان در مشاغلی قرار می گیرند که به صورت سنتی با نقش مراقبتی و پرورشی آنها مرتبط است. این جایگاه ها مشاغلی 
در سطوح پایین سازمانی هستند؛ در نتیجه، زنان فرصتی را برای تعیین هدف و تمرکز بلندمدت و استراتژیک سازمان نمی یابند. در صنعت گردش گری 
اکثریت زنان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، به عنوان کارکنان بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. اغلب کشورهای در حال توسعه 
مایل به داشتن یک بخش غیررسمی قابل توجه هستند که وابسته به گردش گری و شامل هنرها، صنایع دستی، سبدسازی، آشپزی، منجوق دوزی، 
سفال گری، صنایع سنگی و چوبی، طراحی پارچه و دیگر هنرها و خدمات باشد. روش این پ  ژوهش توصیفي-تحلیلي است. نتایج تحقیق نشان مي دهند 
با ظرفیت سازی و آموزش زنان در کسب مهارت های تجاری و تصمیم گیري مي توان به ارتقای مشارکت زنان در صنعت گردش گري امیدوار بود. 
همچنین دولت ها می توانند با حمایت از گردش گری روستایی جامعه محور، توسعه چارچوبی با کیفیت استاندارد و ارایه راهبردهای بازاریابی و برنامه های 
بازرسی و آموزشی پیوندهای اقتصادی محلی را ارتقا بخشند و با ارایه امتیازهایي به بخش خصوصي برای استخدام زنان شرایطي را براي مشارکت 

زنان در گردشگري فراهم آورند.
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مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است که برای برآوردن نیازهای خود به تعاون و مشارکت نیاز دارد و بدون مشارکت انجام بسیاری از امور ناممکن یا بسیار مشکل 
است)ندری ابیانه و الهاشمی، 1385(. مشارکت نیز انواع واکنش فردی و گروهی برای دخالت در تعیین سرنوشت خود در جامعه و تاثیر نهادن بر فرآیندهای 
تصمیم گیری درباره امور عمومی با هدف القا یا اشتراک تفکر و به منظور سازندگی است)ماشینی، 1386(. در واقع مشارکت در تصمیم گیري باعث مي شود که 

.) Mclaverty,2002: 185(افراد یاد بگیرند که جزیي از اجتماع هستند و معني عدالت را توسعه بدهند
هنگام صحبت از توسعه، بحث مشارکت آحاد مردم، اعم از زن و مرد، به ذهن متبادر می شود و در بحث مشارکت زنان، به طور طبیعی و ناخودآگاه، 
مشکالت و محدودیت های مشارکت زنان در نظر مجسم می شوند. از این رو دستیابی به اهداف توسعه در سایه اهمیت دادن به مسئله جنسیت به هیچ 
وجه ساده نیست. چنین کاری نیازمند وحدت بخشی و همسو کردن آرمان های زنان و مردان و مستلزم ایجاد نگرشی هم نوا در زنان و مردان نسبت به 
پیشرفت، توسعه و مشارکت اجتماعی است و باید حیات آتی در اندیشه توسعه به گونه ای تصویر شود که در آن توجهی عادالنه به نیازهای اساسی همه 
انسان ها مبذول شود. در واقع تبعیض های جنسیتی، اجتماعی و گسترش فقر از برجسته ترین عوامل بازدارنده در راه توانمندسازی زنان و دستیابی به توسعه 
پایداراند)نصیری، 1386(. گردش گری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تأثیراتی فراوان بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. 
ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، کمک به صلح جهانی، کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، به سازی محیط، کمک به به سازی زیستگاه های 
حیات وحش، توسعه نواحی روستایی دارای جاذبه های گردش گری و جلوگیری از برون کوچی جمعیت و مانند آن از جمله مزایای این صنعت بوده اند)صدر 
موسوی و دخیلی کهنمویی،1383 (. اهمیت گردش گری در عصر حاضر بیش از همه وابسته به چرخۀ اقتصادی آن است که قابلیتی باال در زمینۀ پویایی 
اقتصاد محلی و بین المللی دارد؛ به گونه ای که مصرف گردش گری، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و همچنین صادرات در صنعت گردشگری در سال 
2004 رشدی 5/9 درصدی، در حدود 5/5 تریلیون دالر، داشته است)Chiang Lee,2008:180(. براساس آمار سازمان جهانی گردش گری، شمار گردش گران 
در جهان در سال 2005 به 808 میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال 2004 در حدود 5/5 درصد رشد داشته است؛ در حالی که رشد گردش گری در 
قاره آفریقا با 10 درصد رشد پیشتاز است. بعد از آن آسیا و اقیانوسیه با 7/4 درصد، خاورمیانه با 6/9 درصد، آمریکا با حدود 5/8 درصد و اروپا با3 /4 قرار دارند 
)WTO,2006(و پیش بینی می شود تا سال 2010، سالیانه بیش از یک میلیارد جهانگرد در سراسر جهان سفر کنند. با توجه به تأثیر شگرف گردش گری در 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه و آگاهانه و با برنامه ریزی درست برای گسترش آن تالش 
کرد و آثار منفی آن را به حداقل رساند)محالتی، 1380(.سازمان جهانی گردش گری)WTO( درهای گشوده گردش گری به روی زنان را به عنوان موضوع 

)UNWTO,سال گردش گری سال 2007 برگزیده است
 سئوالی که ممکن است به ذهن همگان خطور کند این است که آیا گردش گری نیز درهایش را به روی زنان خواهد گشود؟ اهداف هزارساله توسعه بر 
مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان تاکید داشته اند)World Bank,2004(. اکثر کشورهای در حال توسعه، به خصوص مناطق حاشیه ای، گردش گری را 
محرکی برای توسعه اقتصاد می دانند)Cottarinich,2001(. این مناطق حاشیه ای، به دلیل نبود گزینه ای دیگر برای تامین مخارج زندگی ، تحت تسلط 
زنان قرار گرفته اند، بنابراین گردش گری نیز درهایش را به روی زنان گشوده است. بر همین مبنا هدف این مقاله بررسی و تشریح جایگاه زنان درحرفۀ 

گردش گری و ارایه راهکارهایی برای افزایش مشارکت زنان در صنعت گردش گری خواهد بود.

نظر بگیریم، فرد در آن با ارایه پیشنهاد، تصمیم گیری آگاهانه و قبول 
نقش  ایفای  به  جامعه  فعالیت های  زمینه  در  اختیار  براساس  مسئولیت 
می پردازد. عناصر آگاهی، اراده، هشیاری، قدرت مندی و اختیار خصلتهای 
جدایی ناپذیر در مشارکت اند. با نگاهی به این عناصر و عوامل، می توان 
تنها  مرد  و  زن  شهری،  و  روستایی  جامعه  اقشار  تمام  مشارکت  گفت 
هنگامی معنی می یابد که دو اصل برابری فرصت ها و آزادی فردی، به 
عنوان  عوامل تأثیرگذار و تضمین کننده موفقیت این فرآیند، رعایت شده 
باشند. این دو اصل به دالیل گوناگون محدود می شوند و نبود برابری 
محدود  را  آنان  مشارکت  زنان  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  آزادی  و 
بازتولیدی  نظام  زنان در گذشته در سه  به طور کلی  و مختل می کند. 
 )Kandiyoti,داشته اند اجتماعی مشارکت  و  کار  نیروی  زیست شناختی، 

.1985: 25(

استخدام رسمی زنان در صنعت گردش گري

سازمان جهاني گردش گري برآورد کرده است که صنعت گردش گری 
بیش از 200 میلیون نفر را در استخدام خود دارد که 70% آن ها زن هستند.
)Marshall,2001( کلیشه اي بودن شغل های زنان و نقش های جنسیتی 
سنتی از معدود دالیل محتمل ایجاد رده های متفاوت شغلی در بین زنان 
بازارهای  افقی در  نتیجه تفکیک های عمودی و  و مردان هستند و در 
نیروی کار شایع می شوند)Mackie and Hamilton(. کلیشه ای کردن 

http://unwto.org/newsroom/releases/2007/march/women/htm 2007؛  

گردش گري

از  غیر  مکانی  در  فراغت  اوقات  از  مدتی  اختیاری  گذران  گردش گری 
است)باهر،1377(.  گردش گری  التذاذهای  قصد  به  دائمی  سکونت  محل 
بعضی دیگر نیز گردش گری را مسافرت با هدف تفریح و ارایه خدمات 
تعریفی  گردش گری1  جهانی  سازمان  کرده اند.  تعریف  کار  این  برای 

جامع تر از توریسم ارایه کرده است:

"گردش گری یک صنعت خدماتی شامل تعدادی از ترکیبات مادی2 و 
نقل)هوایی،  و  مادی شامل سیستم های حمل  است. عناصر  غیرمادی3 
راه آهن، جاده ای، آبی و امروزه فضایی(، پذیرایی)مسکن، غذا و تورها( 
و خدمات مربوط به آن مانند خدمات بانکی، بیمه و خدمات بهداشتی 
و ایمنی است. عناصر غیرمادی شامل استراحت، آرامش، فرهنگ، فرار، 

.)WTO,2004a(".ماجراجویی و تجربیات جدید و متفاوت هستند

مشاركت زنان	

ارزش انسانی افراد، احترام به آزادی و اختیار انسان، به عنوان طبیعی ترین 
حقوق انسان ها، اصول زیرساختی مشارکت هستند که متضمن موفقیت 
فراگرد مشارکت اند. اگر مفهوم مشارکت فعال، مثبت و مسئوالنه را در 

 World Tourism Organization -1
 Tangible -2

 In Tangible -3
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نقش های جنسیتی در مشاغل مختص گردش گری نیست و حتی به نظر 
می آید که صنعت گردش گری نمونه ای دیگر باشد که در آن کلیشه ای 
 .)McKenzic,2007(کردن نقش های جنسیتی به بازی گرفته شده است
هرم جنسیتی در گردش گری نیز مانند دیگر بخش های شغلی وجود دارد 
که به موجب آن زنان جایگاه هایی کم اهمیت را اشغال می کنند زیرا آنها 

را فاقد ویژگی های مدیریتی، که معمواًل مختص مردان است، می دانند

 .)Levy and Lerch,1991;Manwa,2002(

مشكالت زنان در بخش رسمی

نقش  با  سنتی  به صورت  که  می گیرند  قرار  مشاغلی  در  زنان  معمواًل 
مراقبتی و پرورشی آنها مرتبط اند و در سطوح پایین سازمانی هستند؛ در 
نتیجه، زنان فرصتی برای تعیین هدف و تمرکز بلندمدت استراتژیک در 
سازمان نمی یابند. دیگر عاملی که مانع حضور پررنگ زنان در پست های 
شغلی رده باال می شود، فقدان آموزش و مهارت های الزم است. شغل های 
رده پایین اغلب ساده، موقت یا نیمه وقت اند؛ بدین معنی که چون آنها 
برای تامین مخارج معیشتی خود به این مشاغل می پردازند، نمی توانند در 

.)Skalpe,2007(تمام طول سال به مشاغل گردش گری تکیه کنند

نتايج مثبت در بخش گردش گری

مطالعات در کشورهای در حال توسعه نشان می دهند که گردش گری 
برای افرادی محدود که اکثریت آنها نیز زن هستند شغل ایجاد می کنند.
)Gattarinich,2001( صنعت گردش گری با داشتن مشاغلی که به 
مهارت های کم نیاز دارند و غالبًا آسان نیز هستند به صنعتی تبدیل شده 
که در آن هر کسی با مهارت های پایین می تواند جذب شود. اینها افرادی 
هستند که در نبود این شرایط بی کار می مانند. اکثر کشورهای در حال 
توسعه، برخالف کشورهای توسعه یافته، به لحاظ برآوردن نیازهای فقرا، 
دارای امنیت اجتماعی نیستند. زنان در صورت نبود مشاغل گردش گری 

نمی توانند راهی دیگر برای تامین معیشت شان بیابند؛ بنابراین درآمدی 
که از گردش گری حاصل می شود تاثیری مضاعف بر اقتصاد می گذارد و 

موجب افزایش توسعه می شود.

ماهیت  می شوند  حاصل  گردش گری  از  که  فرصت هایی  دیگر  از 
آنها  تا  زنان اند  برای  انعطاف پذیر  کار  ساعات  و  استخدام  انعطاف پذیر 
موقعیت  این  بنابراین  کنند.  حفظ  نیز  را  خود  سنتی  نقش های  بتوانند 
با  و  نقش های سنتی  براساس  تا  فراهم می آورد  زنان  برای  را  فرصتی 
به  را  مشاغل  این  و  شوند  گردش گری  کار  نیروی  وارد  خود  بر  تکیه 
عهده بگیرند. ماهیت مشاغل گردش گری به اندازه مشاغل کشاورزی یا 
صنعتی، که طبق گفته همتی)2000( وابسته به نیروی جسمانی هستند، 

فیزیکی نیست.

بخش غيررسمی

در صنعت گردش گری اکثریت زنان، به خصوص در کشورهای در حال 
توسعه، در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. اغلب کشورهای در 
حال توسعه مایل به داشتن یک بخش غیررسمی قابل توجه هستند که 
به گردش گری وابسته  و شامل هنرها، صنایع دستی، سبدسازی، آشپزی، 
منجوق دوزی، سفال گری، صنایع سنگی و چوبی، طراحی پارچه و دیگر 
هنرها و خدمات باشد. بخش غیررسمی تاثیری بسیار مهم در ورود زنان 

.)McKenzie,2007(به گردش گری داشته است

در زیر تعدادی اندک از مطالعات موردی که گردش گری در آنها تاثیری 
به مردان و  بر زنان داشته است، مانند کاهش وابستگی  مثبت و مهم 

کاهش فشارها برای ازدواج در سنین پایین، بررسی می شوند.

پروژه صنايع دستی ووالمهلو4

 Vulamehlo -4
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جنوبی  آفریقای  در  کوازاناتال  در  ووالمهلو  دستی  صنایع  پروژه  هدف 
 .)Kruger andارتقای استانداردهای زندگی زنان در کوازاناتال5 است
)Vester,2001 موفقیت پروژه را می توان به شرایط کاری انعطاف پذیر 
نسبت داد که در آن زنان می توانند در منزل کار کنند و دیگر نقش های 
سنتی شان را نیز انجام دهند. مهارت ها از نسلی به نسلی دیگر می رسند. 
کروگر و وستر6)2001( نیز اذعان داشته اند که این گونه پروژه ها موجب 
دستیابی به مهارت های تجاری مانند مدیریت مالی و گونه ای از استقالل 
حفظ  محیطی  محافظت  به  می توان  آن  منافع  دیگر  از  شده اند.  مالی 

فرهنگ و مهارت ها اشاره کرد.

پروژه طراحی پارچه در چامبی و سوماترا و اندونزی

پروژه طراحی پارچه در اندونزی تفاوتی چندان با دیگر مطالعه موردی 
بیان شده ندارد. این پروژه نیز در مهارت های زنان سرمایه گذاری می کند 

و سود اصلی را به آنها می رساند. اما از همه مهم تر این است که این 
قرار  پروژه  اصلی  منفعت برندگان  را  محروم  زنان  است  توانسته  پروژه 
پروژه  این  به عالوه   .)Hitchcock and Kerlogue,2000(دهد

 Kwazulu -5
 Kruger and Vester -6

به  دسترسی  آموزش،  مانند  را  الزم  تکنیکی  پشتیبانی  است  توانسته 
سرمایه و بازاریابی محصوالت فراهم کند.

سازمان های غیردولتی نیز با ایجاد اطمینان از تعلق یافتن مدیریت پروژه 
و منافع آن به زنان در ایجاد تغییرات در روابط جنسیتی در جامعه بسیار 
هلندی  سازمانی  که  ری تور7   .)Scheyvens,2000(بوده اند تاثیرگذار 
با بیان این که اگر زنان کنترل کامل پروژه را در دست نگیرند،  است 
جا  آن  از  در صورتی  گردش گران  و  کرد  نخواهد  مالی  حمایت  آنها  از 
دیدار خواهند کرد که مسئولیت با زنان باشد، توانست جامعه را متقاعد 
از دیگر  این جامعه به عهده بگیرد.  را در  تغییر  نمایندگی  کند و نقش 
این موضوعات، می توان به مشارکت زنان ساحل سندی8 در بیلز9 اشاره 
کرد. این پروژه با موفقیت توانست با کلیشه ای شدن نقش های جنسیتی 
مقابله کند و، با تمرکز بر گردش گران طبیعت، محصوالت آنها را با توجه 

بر پایداری محیطی و فرهنگی محلی ارتقا بخشد.

عوامل كليدی در دستيابی به نتايج موفقيت آميز

می توان عواملی را که در موفقیت مطالعات موردی باال تاثیرگذار بودند 
زمینه  در  خصوصی  بخش  و  عمومی  بخش  همکاری های  صورت  به 
کلیشه زدایی از نقش های جنسیتی، حضور نماینده ای بیرونی برای تغییر و 

تحول با ظرفیت سازی، آموزش و توسعه بازارهای دنج طبقه بندی کرد.

مطالعات موردی اهمیت همکاری های بخش خصوصی و عمومی را به 
خوبی نشان دادند. این همکاری ها در واقع گردانندگان بخش خصوصی 
بودند که با استفاده از برخی از خدمات، بازاریابی و عملیات سازمان های 
زنان  سازمان های  با  آنها،  محصوالت  عمده فروشان  عنوان  به  زنان، 
پیوندهای تجاری ایجاد کردند و بدین گونه محصوالت زنان بازارهایی 
تضمینی با بازده سرمایه زیاد  یافتند. دیگر همکاری ها با مسئوالن محلی 

و پارک های ملی انجام می شدند.

 RETOUR -7
 Sandy Beach -8
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تجاری  فرآیندهای  انجام  برای  را  زمین  به  دسترسی  محلی  مسئوالن 
با  خط مشی  یک  اتخاذ  با  ملی  پارک های  مسئوالن  می کردند؛  فراهم 
هدف مشارکت جامعه محلی در مدیریت منابع طبیعی در پارک موجب 
وجود  پارک ها  در  غالبًا  که  جدید  ابزاری  و  مواد  از  بتوانند  زنان  شدند 

داشتند برای تولید محصوالتشان استفاده کنند.

کلیشه ای کردن نقش های جنسیتی نقش های زنان را توصیف می کند. 
مطالعات موردی نشان می دهند که فعالیت هایی مانند بافندگی منحصراً 
فعالیت های زنانه هستند و این مهارت ها از نسلی به نسل دیگر منتقل 
بسیار  حاشیه ای  مناطق  توسعه  در  غیردولتی  سازمان های  می شوند. 
دارند  حاشیه ای  جوامع  بین  در  که  جایگاهی  از  آنها  بوده اند.  تاثیرگذار 
استفاده و از تقویت و ارتقای زنان حمایت می کنند تا پیش شرطی را برای 
پشتیبانی از کسب وکارهای گردش گری که خود به ایجاد آن کمک کرده 

بودند فراهم کنند.

زنان  آموزش  و  ظرفیت سازی  به  می توان  تاثیرگذار  عوامل  دیگر  از 
در  زنان  کرد.  اشاره  تصمیم گیری  و  تجاری  مهارت های  کسب  در 
کالس هایی شرکت کردند که مهارت های اولیه تجاری مانند دفترداری، 
بازاریابی و حتی زبان انگلیسی را، برای ایجاد تعامالت بهتر با مشتریان، 
در آن آموزش می دادند. در پایان باید گفت که گردش گری یک خدمت 

و بنابراین تقلید از آن بسیار آسان است و در نتیجه باید نوآور بود. 

چالش ملی پيش روی زنان در بخش غيررسمی

زنان اغلب تحت تاثیر اثرات منفی محیطی مربوط به توسعه گردش گری 
بر  جدی  تاثیراتی  لسوتو11  در  واتر10  هایلند  طرح  مثال  می گیرند.  قرار 

 Highland Water -10
 Lesotho -11

مردمی داشت که در کنار روخانه مالیباماتسو12 در زمین های مرتفع لتوسو 
کاهش  معنی  به  طرح  آن  اثر  در  آبی  منابع  کاهش  می کردند.  زندگی 
محصوالت کشاورزی روستا بود. همچنین سیل موجب کاهش برخی از 
الواری که در کنار رودخانه ها  محصوالت کشاورزی روستاها شده بود. 
بودند  زنان مجبور  و  وقوع سیل کمیاب شد  دلیل  به  نیز  یافت می شد 
آشپزی طی  برای  و آب  الوار  را در جست وجوی  مسافت هایی طوالنی 

کنند.

در زیمباوه نیز، طبق برنامه های مدیریتی فضاهای همگانی برای حفظ 
منابع بومی، تمام پارک ها برای جلوگیری از هجوم حیوانات مشکل ساز 
حصارکشی شدند و هیچ یک از این برنامه ها زنان را به عنوان تامین کننده 
غذا و آب آشامیدنی خانواده ها در نظر نگرفتند و مردم چنین مشکالتی را 
تجربه کردند. طبق تحقیقات پیشین، در برخی از نمونه ها، با این که زنان 
مسئول بافت و تولید سوغات بودند، باز هم مردان کنترل عمده فروشان 
را در مناطق شهری برعهده داشتند و سهمی کوچک از درآمد را به زنان 

.)Williams,2002(می دادند

نتيجه گيري

 MDGتاثیرات اهداف توسعه هزار ساله بر کاهش فقر هستند. هدف
ها13 افزایش عدالت جنسی و قدرت زنان است. زنان اکثریت فقرا را، به 
از راهبردهای  استفاده  خصوص در جوامع حاشیه ای، تشکیل می دهند. 
فقرزدایی نیز می توانند فرصت هایی را برای زنان ایجاد کنند. ظرفیت سازی 

 Malibamatso -12
 Millennium Development Goals’- 13
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از راهبردهاي فقرزدایی است که به دنبال عالج فقدان های مهارتی بین 
آوردن  فراهم  با  می توانند  نیز  وسیع  همکاری های  است.  جامعه  افراد 
آموزش با استانداردهای پذیرفته شده و باکیفیت و ثبات در ارایه خدمات 

و محصوالت این خألها و فقدان ها را پر کنند.

از دیگر راهبردهای درمانی می توان به حمایت از گردش گری دولت محور 
حوزه های  از  بیرون  در  گردش گری  مثل  جامعه محور،  گردش گری  یا 
اصلی گردش گری، اشاره کرد.این نوع گردش گری به فرهنگ و میراث 
مردم تاکید دارد و در کل به لحاظ فرهنگی و محیطی پایدار است. هدف 
سرنوشت  برای  تصمیم گیری  حوزه  در  فقیران  تقویت  فقرزدایی  اصلی 
بهبود  در  مهم  نقشی  می توانند  غیردولتی  سازمان های  است.  خودشان 
وضعیت زنان در جوامع در حال توسعه و مناطق حاشیه ای بازی کنند.

)Rogerson,2006(
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از  حمایت  با  می توانند  دولت ها  فقرزدایی،  راهبردهای  این  کنار  در 
گردش گری روستایی جامعه محور، توسعه چارچوبی با کیفیت استاندارد 
و ارایه راهبردهای بازاریابی و برنامه های بازرسی و آموزشی پیوندهای 
اقتصادی محلی را ارتقا بخشند. همچنین دولت مرکزی با ارایه امتیازهایي 
به بخش خصوصی برای استخدام زنان و جوامع محروم و سرمایه گذاری 
در ایجاد زیرساخت ها در این مناطق دورافتاده می تواند از دستیابی مردم 

محلی به زیرساخت ها و خدمات اطمینان یابد. 
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مرتضی محمدزاده
دانش آموخته علوم سیاسی 

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که مفهوم »شهروند« و »حقوق 
شهروندی« چیست؟ چرا اصطالحاتی مثل شهرنشین، ساکنان، تبعه 
و ... را به این اندازه به کار نمی بریم در حالی که  شهروند و حقوق 
آن واژه ای با بار معنایی وسیع است که در نظریات اجتماعی، سیاسی 

و حقوقی جایگاهی ویژه پیدا کرده است؟

این واژه ریشه در اندیشه سیاسی غرب دارد ولی جزء مفاهیمی 
است که با فرهنگ زندگی اجتماعی آمیخته و در ادیان مختلف، از 
جمله دین مبین اسالم، و تمدن های غیرغربی هم جایگاهی ویژه 
دارد. به روایتی اولین اثر مدون در این زمینه کتیبه ای است که به 

فرمان کورش، پادشاه هخامنشی، نوشته شده است.

سیاسی،  ابعاد  دارای  عمدتًا  که  دارد  وسیع  مفهومی  شهروند 
مجموعه ای  از  که  است  فردی  شهروند  است.  اجتماعی  و  حقوقی 
به  یا،  است  برخوردار  اجتماعی  روابط  بر  تکالیف حاکم  و  از حقوق 
با  آنها  روابط  و  شهرنشینان  روابط  بر  شهروندی  حقوق  عبارتی، 

نهادهای دولتی داللت دارند.

را  آن  معنای  شهرنشین  برابر  در  شهروند  مفهوم  دادن  قرار 
است،  نشین  شهر  بلکه  شهروند  نه  فردی  وقتی  می کند.  روشن تر 
به  آزادی مطلق  در  بزرگ محسوب می شود که  اجتماع  از  عضوی 
سر می برد و مقید به هیچ اصول اخالقی، قانونی و اجتماعی نیست. 
اما »شهروند« فردی است دارای حق و تکلیف که در مقابل هر آن 
چه در دنیای اطرافش می گذرد احساس مسئولیت می کند. مهم ترین 
ویژگی شهروند آگاهی از قوانین و مقررات زندگی اجتماعی و تبعیت 
داوطلبانه از آنهاست. بر عکس شهرنشین، آزادی و حق او بی نهایت 
نیست بلکه مرز آزادی او تا مرز آزادی همنوع اش است و او تا جایی 

آزادی دار د که آزادی دیگران را بر هم نزند.

را به زور  در دنیای پیچیده کنونی نمی توان قوانین و مقررات 
اجرا و مردم را با قوه قهریه مجبور به رعایت اصول زندگی اجتماعی 
کرد؛ از طرف دیگر برای همه تعامالت انسان با همنوعانش، قانون 
با  که  دارند  قرار  اخالقی  اصول  قوانین  از  فراتر  و  نمی شود  نوشته 
رعایت آنها زندگی اجتماعی مطلوب فراهم می شود؛ به عنوان مثال 
است،  گریبان  به  دست  آن  با  امروزه  بشر  که  مشکالتی  از  یکی 
افزایش وسایل نقلیه و لزوم رعایت همه جانبه فرهنگ ترافیک است. 
برای برخی مسائل ترافیکی، مثل عدم عبور از چراغ قرمز و احترام به 

حقوق عابران قوانین و دستوالعمل هایی وجود دارند اما برای برخی 
مثاًل  نمی شود؛  تدوین  قانون  معمواًل  مهم اند،  هم  بسیار  که  دیگر، 
»در ساعت های پرترافیک نباید از خودروی شخصی استفاده کرد.« 
رعایت قوانین ترافیکی صرفا براساس قوه قهریه و با حضور ماموران 
قانون پذیری  فقدان  یعنی  جرایم  اعمال  با  و  خیابان ها  در  انتظامی 
اجتماعی، چون شهر چهره ای امنیتی به خود می گیرد. این جاست که 

مفهوم شهروند بیش تر اهمیت می یابد.
جریمه  خاطر  به  نه  را،  ترافیک(  قوانین  قانون)مثال  شهروند 
نشدن، به این خاطر رعایت می کند که ایمان دارد با زیر پا گذاشتن 
آن زندگی در مفهوم اجتماعی آن ناممکن خواهد شد. او برای همه 
چیز دنبال قانون نیست بلکه تفکر مبتنی بر زندگی اجتماعی او منشاء 

رفتارهای وی است.
 یکی از اصلی ترین مباحث در حوزه شهروندی آشنایی شهروندان 
با قوانین و مقررات مرتبط با زندگی اجتماعی آنهاست. افراد زمانی 
شهروند دانسته می شوند که حقوق و وظایف خود را بشناسند و به 
آن عمل کنند و بدانند که باید چه حقوقی را مطالبه کنند و راه های 
دستیابی به آنها چیست. آموزش حقوق و تکالیف شهروندی اعطای 
شناخت به افراد جامعه است تا بهتر و مطلوب تر زندگی کنند. اهمیت 
آموزش حقوق شهروندی به حدی است که مجمع عمومی سازمان 
اعالم  شهروندی  حقوق  آموزش  دهه  را   2004  -1995 دهه  ملل، 
توجـهی  توسعـه یافته  اکثر کشورهای  در دهه های گذشته،  و،  کرد 
و  شاخص ها  از  یکی  زیرا  داشته اند  مهم  مولفـه  ایــن  به  شایـان 
مالک های مهم برای ارزیابی توسعه پایدار جوامع وضعیت فرهنگی 
و مقدار شناخت مردم و احترام آنها به اصول اخالقی و قوانین است. 
علی رغم تاکید مکرر اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران بر رعایت حقوق افراد و حفظ کرامت انسانی، در بحث آموزش 
مواجه  حاد  با خالیی  ایران  جامعه  در  تکالیف شهروندی،  و  حقوق 
و  عملی  صورت  به  شهروندی  اصول  جامعه ای  در  وقتی  هستیم. 
نامعقول  رفتار شهروندی  داشتن  انتظار  نشود،  داده  آموزش  منطقی 
رسمی  نهادهای  مجرای  از  صرفًا  نمی تواند  آموزش  بود.  خواهد 
آموزشی مثل مدارس یا دانشگاه ها اجرا شود و تجربه کشورها ثابت 
کرده که چنین کاری را باید سازمان های مردم نهاد انجام دهند. در 
اجتماعی روزبه روز پیچیده تر  به اصطالح پسامدرن که زندگی  عصر 
شهری  و  اجتماعی  زندگی  سطح  ارتقای  راه های  از  یکی  می شود، 
عملی  و  جدی  آموزش  به  آن  تحقق  که  است  زیستن  شهروندوار 
با  و  مردمی  نهادهای  کمک  به  هم  آن  شهروندی،  اساسی  اصول 

حمایت نهادهای دولتی، نیاز دارد.
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شهروندوار زيستن،
 رمز كیفیت زندگی شهری

ديــدگــاه
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شراكت عمومي- خصوصي
Public-Private Partnership

یا  دولتي  خدمتي  معرف   )PPP(عمومي-خصوصي شراکت 
تعدادی  یا  یک  با  دولت  شراکت  راه  از  که  است  دولتي  کسب وکاري 
برنامه  این  مي شود.  اداره  و  ایجاد  بخش خصوصي  در  شرکت  بیش تر 

گاهي PPP، P3 یا P3 هم خوانده مي شود. 
عمومي  بخش  میان  قراردادي  خصوصي  عمومي-  شراکت  در 
مسئول و طرف خصوصي منعقد مي شود که مطابق آن بخش خصوصي 
و  فني  مالي،  خطرات  و  مي آورد  فراهم  را  عمومي  پروژه اي  یا  خدمت 
شراکت  انواع  برخي  در  مي گیرد.  عهده  به  و  می پذیرد  را  آن  عملیاتي 

عمومي- خصوصي، هزینه استفاده از خدمات را صرفًا استفاده کنندگان از 
خدمات، و نه مالیات دهندگان، می پردازند. در دیگر انواع، سرمایه گذاري 
را بخش خصوصي و با تکیه بر قراردادي با دولت براي فراهم آوردند 
خدمات توافق شده انجام می دهد و بخشي از هزینه خدمات یا کل آن بر 
عهده دولت است. در پروژه هایي که هدف از آنها ایجاد کاالهاي عمومي 
مانند زیرساخت هاست، ممکن است دولت یارانه سرمایه اي را به شکل 
بار اعطا مي شود فراهم آورد تا اجراي پروژه  کمک مالي که تنها یک 
براي سرمایه گذاران خصوصي جذاب تر کند. گاه ممکن است دولت  را 
با پرداخت یارانه درآمدي، از جمله معافیت مالیاتي یا تضمین درآمدي 

سالیانه، براي مدتي مشخص از پروژه حمایت کند.   
 

منبع:
http//:en.wikipedia.org/

واژگان شهري
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تهیه و تنظیم: فاطمه شهبازی

حمل و نقل از مدارس ابتدایی با همکاری آموزش و پرورش و مدیریت 
راهنمایی و رانندگی برشمرد.

وی همچنین از توسعه مرحله دوم این پارک به مساحت 10 هزار متر 
مربع برای احداث کارتینگ، پیست دوچرخه سواری و مجموعه تفریحی و 

گردش گری با هزینه پیش بینی شده پنج میلیارد ریال خبر داد.
شهردار مالیر  افزود: »سه میلیارد ریال را شهرداری و 600 میلیون 
این  احداث  برای  استان  پایانه های  و  نقل  و  نیز سازمان حمل  را  ریال 

پارک هزینه کرده اند.«
امامی در ادامه گفت: »رفع مشکل ترافیک در گروی آموزش های 
علی رغم  وگرنه  خیابان هاست  تعریض  و  مناسب  فرهنگ سازی  الزم، 

تالش ها مشکل ترافیک روزبه روز افزایش می یابد.«
گفت:  نیز  مالیر  ویژه  فرمانداری  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
و  ترافیکی  گره  حدودی  تا  می تواند  ترافیکی  پارک های  »راه اندازی 

مشکالت رفت و آمد را در سطح شهرها برطرف کند.«
ترافیکی،  پارک های  احداث  فرهنگ سازی،  حسینی  رسول  سید 
انتقال مباحث ترافیکی از کودکان به والدین و تعریض خیابان های اصلی 
به دست شورای اسالمی شهر و شهرداری مالیر را از عوامل موثر در 

کاهش ترافیک عنوان کرد.

افزاي�ش رضاي�ت خانواده ها از س�رويس هاي 
مدارس در همدان

 
مدیرعامل سازمان تاکسي راني همدان گفت: »با اعمال کنترل هاي 
الزم برای سرویس هاي مدارس در همدان، شاهد رضایت خانواده ها از 

عملکرد این سرویس ها در سال جاري تحصیلي هستیم.« 
در  استان  دانش آموزان  نقل  و  کارگروه حمل  در  زارعي  جواد  محمد 
کارشناسي انجمن اولیا و مربیان استان تأیید صالحیت راننده، نداشتن  اعتیاد 
براي  از جمله مدارک الزم  را  رانندگي  و سوء پیشینه و داشتن گواهینامه 
اخذ مجوز رانندگان دانست و گفت:  »داشتن معاینه فني، بیمه و تجهیزات 

آتش نشاني نیز از جمله صالحیت هاي فني خودروها محسوب مي شود.«
مدیرعامل سازمان تاکسي راني همدان از صدور 700 برچسب سرویس 
مدارس براي خودروها از ابتداي سال تحصیلي خبر داد و گفت: »نسبت به 

سال گذشته، صدور برچسب رشدی 3/5 برابري داشته است.« 
زارعي با اشاره به بازدیدها از سرویس هاي مدارس تصریح کرد: »از 

احداث ساختمان امداد و نجات شهرداری میانه  
 

و نجات  امداد  و  آتش نشانی  سازمان  مرکزی  ستاد  جدید  ساختمان 
شهرداری میانه در محل ساختمان قدیمی آن در حال احداث است.

و  آتش نشانی  سازمان  مرکزی  ستاد  جدید  ساختمان  احداث  برای 
امداد و نجات شهرداری میانه، با زیربنای هزار و 20 متر مربع، 3 میلیارد 
و 540 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شده که برای 

شروع 935 میلیون ریال از این رقم تخصیص داده شده است.
عملیات اجرایی ساختمان را از اردیبهشت امسال بخش خصوصی، 
و با نظارت دفتر فنی و امور عمرانی شهرداری، آغاز کرده و پیش بینی 

می شود تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
نجات  و  امداد  و  آتش نشانی  سازمان  فرسوده  و  قدیمی  ساختمان 
شهرداری میانه در فروردین ماه امسال تخریب شد و ساختمان جدید، 
مطابق با نقشه تیپ استاندارد این دست ساختمان ها و با آخرین اصول و 
دستاوردهای فنی و مهندسی، در حال ساخت است. در حال حاضر این 

پروژه در مرحله بتن ریزی ستون هاست.

شهر میانه، عکس تزئینی

پارک ترافیكی كوهسار مالير گشايش يافت  

شهرداری مالیر برای رفاه حال شهروندان و ایجاد امکانات تفریحی  
پارک ترافیکی کوهسار را با مساحت دو هزار و 500 متر مربع احداث 

کرده است.
شهردار مالیر با بیان این که پارک کوهسار با امکانات خدماتی و 
رفاهی در مدت یک سال احداث شده است گفت: »خیابان کشی، نصب 
کافی  شارژی ،  ماشین  دوچرخه سواری،  پیست  ساخت  رانندگی،  عالیم 
شاپ، ایجاد سرویس بهداشتی و سالن برگزاری کالس های آموزشی از 

جمله امکانات پارک ترافیکی مالیراند.«
آموزش  را  ترافیکی کوهسار  پارک  احداث  از  امامی هدف  علیرضا 
ترویج فرهنگ  و  توسعه  و  رانندگی  و  راهنمایی  و  نقل  و  قوانین حمل 

اه ار کوت اخب
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ابتداي سال تحصیلي پیمانکار سازمان بازدیدها را انجام داده و شرایطي را 
که اول سال به ما اعالم کرده اند هر دو هفته یک بار کنترل می کند.«

وي با اشاره به اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش 20 
کشور،  وزارت  مجوز  »براساس  افزود:  سرویس ها  این  کرایه  درصدي 
سرویس هاي مدارس مي توانند 20 درصد کرایه هاي خود را افزایش دهند، 
اما در این باره منتظر تصمیم گیري شوراي اسالمي شهر همدان هستیم.«

زيبايی های “پايتخ�ت طبیعت ايران” برای ديگر 
استان ها تبیین شود

خارجی  و  داخلی  مسافران  و  تعداد گردش گران  روزافزون  افزایش 
که در فصول مختلف سال به استان کهکیلویه و بویراحمد سفر می کنند 

ظرفیت های باالی گردش گری این منطقه از کشور را نشان می دهد.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری یاسوج با توجه به نام گذاری 
روز 27 سپتامبر، پنجم مهرماه، به عنوان روز گردش گری گفت: ”باید 
زمینه های الزم برای توسعه صنعت گردش گری و توریسم برای افرادی 
که به استان کهکیلویه و بویراحمد عزیمت می کنند فراهم شوند تا بتوانیم 

خدماتی مطلوب به گردشگران داخلی و خارجی ارایه دهیم.«
سید صابر محمدیان افزود: »تاثیر چشم گیر گردش گری بر کاهش 
نرخ بی کاری، افزایش سطح درآمد ملی و نیز تامین منابع انرژی و رونق 
بازار صنایع دستی، که بر اساس آمار موجود افزون بر 10 میلیون نفر از 
آن کسب درآمد می کنند، تنها بخشی از مزایای پرداختن و توجه به این 

صنعت است.«
 10 تا  چهار  بین  گردش گر،  هر  ورود  ازای  »به  کرد:  عنوان  وی 
شغل ایجاد می شود که با احتساب مشاغلی که در بخش های تولیدی و 
خدماتی نیز ایجاد می شوند می توان، به ازای هر گردش گر، ایجاد شغل 
برای 15 تا 18 نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم پیش بینی کرد.«

محمدیان ابراز داشت: »با توجه به هزینه باالی ایجاد شغل برای 
با  که  یافت  خواهیم  در  خدمات،  و  صنعت  بخش های  در  جامعه  افراد 
از  بسیاری  رفع  شاهد  می توان  گردش گری  و  توریسم  صنعت  توسعه 

مشکالت جامعه، از جمله اشتغال، بود.«
به  توجه  »با  افزود:  یاسوج  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
چهار فصل بودن طبیعت کهکیلویه و بویراحمد و میزبانی یاسوج، پایتخت 
طبیعت ایران، از هم وطنان در فصول مختلف سال، طی سال های اخیر 
نیازسنجی گسترده در مجموعه شهرداری یاسوج برای رفع نیازهای روز 

مرکز استان، برای توسعه گردش گری و تشویق هرچه بیش تر هم وطنان 
مقایسه وضعیت  با  البته،  که  است  انجام شده  استان های کشور،  دیگر 
با گذشته، می توان تحوالتی گسترده را  کنونی امکانات شهری یاسوج 

در این بخش دید.«
محمدیان گفت: »یاسوج با توجه به مجاورت با منطقه زیبای دنا و 
نیز جاذبه های طبیعی کم نظیر خود پیشانی استان کهکیلویه و بویراحمد 
محسوب می شود و باید به ایجاد زیرساخت ها و برآورده شدن نیازهای 
زیربنایی، برای ایجاد تحول گسترده در بخش گردش گری این منطقه، 

بیش تر توجه کرد.«
وی بیان کرد: »خوشبختانه تعاملی مطلوب بین شهرداری یاسوج 
وجود  استان  گردش گری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  سازمان  و 
گردش گری  بخش  مشکالت  از  بسیاری  تعامل،  همین  اثر  در  و  دارد 

برطرف شده اند.«

انجام معاينه فني رايگان خودروها به مناس�بت 
هفته هواي پاک

به مناسبت هفته هواي پاک، با شعار محوري ”هدفمندي یارانه ها، 
فني  معاینه  ماه  دي   27 پاک“  هواي  و  انرژي  مصرف  کردن  بهینه 
رایگان  قزوین  شهرداري  رجایي  شهید  فني  معاینه  مرکز  در  خودروها 

انجام شد.
با اعالم این خبر  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري قزوین 
گفت: »به پیشنهاد اداره کل محیط زیست استان قزوین در هفته هواي 
پاک)25 دي تا اول بهمن( روز دوشنبه، 27 دي، معاینه فني خودروها 

رایگان انجام شد.
هدف  با  اقدام   این  که  این  بیان  با  همداني،   یدي  مهدي  سید 
فرهنگ سازي و گرامي داشت هفته هواي پاک انجام شد، به نرخ خدمات 
معاینه فني مکانیزه خودروها اشاره کرد و افزود: »براساس مصوبه هیئت 
وزیران عضو کارگروه، تعیین نرخ هزینه هاي معاینه فني خودروها، نرخ 
با  خدمات معاینه فني مکانیزه خودروها در مراکز استان ها و شهرهاي 
جمعیت باالي سیصد هزار نفر 80 هزار ریال و نرخ خدمات معاینه فني 
براي هر بار مراجعه بعدي، یک ماه بعد از مراجعه اول، خودروهاي سبک 

20 هزار ریال تعیین شده است.«
وي گفت: »معاینه فني براي انواع خودروهاي تاکسي، تاکسي بار و 
اتوبوس درون شهري نیز با عمرکم تر از ده سال 70 هزار ریال و با عمر 
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بیش از ده سال 80 هزار ریال تعیین شده است.«
همداني افزود: ”برای حمایت از حمل و نقل عمومي اعم از تاکسي ها 

و وانت بارها هزینه معاینه فني در این مرکز 50 هزارریال است.«

در  الكترونیكی  بلیط  كارت  سیستم  راه اندازی 
اتوبوس رانی سبزوار 

سازمان اتوبوس رانی سبزوار برای رفع مشكالت و جلوگيری از 
بليط های  مجدد  بازگشت  از  جلوگيری  بليط،  چاپ  باالی  هزينه 
استفاده شده به بازار فروش و پرداخت بهای خدمات به صورت 

الكترونيک سيستم كارت بليط الكترونيكی را راه اندازی كرد.
سیستم  راه اندازی  از  سبزوار  اتوبوس رانی  سازمان  مدیرعامل   
و  داد  خبر  سبزوار  اتوبوس رانی  ناوگان  در  الکترونیکی  بلیط  کارت 
افزود: »حذف هزینه چاپ بلیط، جلوگیری از جعل بلیط، صرفه جویی 
باال  احتمالی،  مالی  سوءاستفاده های  از  جلوگیری  کاغذ،  مصرف  در 
پرداخت  از  جلوگیری  و  الکترونیک  پرداخت  عمومی  فرهنگ  بردن 
وجه نقد به جای بلیط از دالیل اصلی راه اندازی سیستم کارت بلیط 

هستند.« الکترونیکی 
کاهش  راننده،  عملکرد  بر  کامل  نظارت  امکان  همچنین  پورکاوه 
نیروهای قسمت بلیط، امکان دریافت آمار کل جابه جایی مسافر در طول 
شبانه روز در کل ناوگان اتوبوس رانی و امکان دریافت آمار کل جابه جایی 
هر اتوبوس در بازه زمانی مشخص را نیز از دیگر دالیل راه اندازی این 

سیستم دانست.«
کارت  از  استفاده  مزایای  سبزوار  اتوبوس رانی  سازمان  مدیرعامل 
بلیط برای مسافران را سهولت و تسریع استفاده از آن، هدر نرفتن خرده 
پول در باجه های بلیط فروشی هنگام خرید، نداشتن نیاز به خرید بلیت 
از کارت، در  اتوبوس و سهولت حفاظت  بار سوار شدن به  ازای هر  به 

مقایسه با بلیط، عنوان کرد.

يزد  شهرداري  مسافربري  پايانه هاي  مديرعامل 
در كشور نمونه شد

از  یکي  یزد  شهرداري  مسافربري  پایانه هاي  سازمان  مدیرعامل 
مدیران نمونه پایانه هاي مسافربري کشور شناخته شد و رییس سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور از وی تقدیر کرد.
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  رییس  ارشادمنش،  حمیدرضا 
کشور، با اهدای لوحي زحمات محمد صلواتي را که در ارزشیابي مدیران 
پایانه هاي مسافربري کشور با کسب 83 امتیاز نمونه شده بود ارج نهاد.

وي در این لوح، حمل و نقل را زمینه ساز توسعه و پویایي فرهنگي، 
علمي، اقتصادي و صنعتي کشور دانسته و آورده است:  »تالش در این 
امر مهم مسیر را براي عدالت گستري، خدمات رساني و مهرورزي هموار 

مي سازد.«
در  یزد  پایانه هاي مسافربري شهرداري  است مدیرعامل سازمان  گفتنی 
این ارزشیابي، عالوه بر گرفتن امتیاز باال در همه فعالیت ها، در بخش هاي 
کارآفریني، پیشنهاد و مشاوره، گسترش ارزش هاي اخالقي و رفتار مناسب 

در برخورد با ارباب رجوع نیز امتیاز کامل را کسب کرده است.

سازمان پايانه های مسافربری
شهرداری يزد
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با  افزايش 30 درصدی هزينه شهرداری كاشان 
جمع آوری زباله ها 

شهردار کاشان با انتقاد و گالیه از همکاری نکردن شهروندان در 
رعایت نظم در ساعت مقرر جمع آوری زباله گفت: »45 درصد زباله های 

این شهر روز جمع آوری می شوند.«
از  را  سوخت  مصرف  کاهش  و  ترافیک  کاهش  مدرس زاده  سعید 
مزایای جمع آوری زباله در شب دانست و افزود: »شهروندان به دلخواه 
خود و اغلب در روز زباله هایشان را بیرون می گذارند در صورتی که باید 

زباله های خود را هر شب راس ساعت 9 بیرون بگذارند.«
وی خاطرنشان کرد: »جمع آوری زباله ها در روز و غیر ساعات مقررشده 

آن باعث افزایش تحمیلی 30 درصدی هزینه های شهرداری می شود.«
شهردار کاشان بر وظیفه شهرداری برای جمع آوری زباله در راس 
مشاهده  با  خدماتی  »نیروهای  گفت:  و  کرد  تاکید  مقررشده  ساعت 
انتشار  از  جلوگیری  وظیفه شناسی،  دلیل  به  روز،  در  زباله  کیسه های 
آلودگی ناشی از تجمع زباله ها و نازیبایی چهره شهر، مجبوراند که زباله ها 

را جمع آوری کنند.«
وی هزینه سرانه تولید زباله را برای هر شهروند کاشانی 670 گرم 
اعالم کرد و افزود: »روزانه 200 هزار کیلوگرم زباله در کاشان جمع آوری 

می شود.«
قالب سه شرکت  در  کارگران شهرداری  از  نفر   443 است  گفتنی 
جمع آوری  برای  سنگین  و  خودروی سبک  دستگاه   30 با  و  خصوصی 

زباله و نظافت شهر به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند.

فعالیت های شهرداری گز

تغيير  و  شهروندان  رفت وآمد  در  تسهيل  برای  گز  شهرداری 
سيمای شهری اقداماتی فراوان را در حوزه عمران شهری انجام 

داده است.
رفت وآمد  و  عابران  تردد  تسهیل  برای  گز  واحد عمران شهرداری 

آسفالت  را  مطهری  شهید  و  عرب بیگی  شهید  خیابان های  شهروندان 
کرده است. همچنین پیاده روسازی گورستان شهر گز، به طول بیش از 

200 متر مربع، از دیگر فعالیت های این واحد است.
به  فلزی  زباله  74 سطل  خرید  با  نیز  گز  بازیافت شهرداری  اداره 
توزیع  اینها،  بر  عالوه  کرد.  خواهد  نصب  شهر  معابر  در  را  آنها  زودی 
سطل های بازیافتی در سطح شهر و تحویل به درب منازل مردم و آغاز 
عملیات ساخت سکوی زباله و خرید یک دستگاه ایسوزو 5 تنی، که پس 
از نصب اتاق حمل زباله روی آن به ناوگان حمل زباله شهری افزوده 

خواهد شد، از فعالیت های این شهرداری است.
همچنین جابه جایی تیرهای چراغ برق در گلزار شهدا و نقاط حادثه خیز 
شهر گز و نصب چراغ های چمنی در میدان آیت اهلل گزی و میدان امام 

حسین شهر گز را می توان از دیگر اقدامات این شهرداری دانست.

ايجاد مديريت يک پارچه شهری با GIS در بوشهر

گونه ای  به  GIS شهر  نقشه  بوشهر،  بندر  اعالم شهرداری  بر  بنا 
و  دستگاه ها  همه  در  استفاده  قابل  که  است  شده  تهیه  و  طراحی 
نقشه،  روی  کاربردی خود  اطالعات  ارایه  با  دستگاه ها،  و  ارگان هاست 

استفاده از آنها را برای عموم فراهم می کنند.
مدیر عامل سازمان فناوری شهرداری بندر بوشهر، ضمن بیان این 
مطلب، گفت: »در حال حاضر از این سیستم در مدیریت شهری موفق 
دنیا استفاده می شود و اگر شهرداری ها بخواهند به خوبی به وظایف خود 

در قبال شهروندان عمل کنند، باید از این سیستم استفاده کنند.«
ایمان چارکی با اشاره به تهیه عکس های هوایی و ماهواره ای از بندر 
بوشهر برای این پروژه خاطرنشان کرد: »روی این عکس ها الیه هایی 
مختلف، از جمله خدمات شهری، ممیزی امالک، وضعیت کانال های آب 
و تاسیسات برقی، دیده و برجسته می شوند که این الیه ها و شرح خدمات 

به دستگاه های فعال در این عرصه بسیار کمک می کنند.«
با بیان این که  مدیرعامل سازمان فناوری شهرداری بندر بوشهر، 
این پروژه در 4 فاز اجرا می شود، گفت: »3 فاز این پروژه شامل تهیه 
کردن  یک پارچه  و  توصیفی  مرحله  بوشهر،  از شهر  هوایی  عکس های 
  GIS اطالعات انجام شده اند و در حال حاضر فاز 4 آن شامل نوشتن

تحت وب در حال انجام است.«
چارکی افزود: »در آینده اطالعات گردش گری بندر بوشهر از طریق 
GIS  و به صورت آنالین  و از راه اینترنت در دسترس عموم شهروندان 

قرار می گیرند.«



مسجد سلیمان گل كاری می شود 

واحد فضای سبز شهرداری مسجدسليمان طرح كاشت بيش 
از دويست هزار نشای گل را در بلوار آزادی و چند نقطه ديگر از 

شهر آغاز كرد.
واحد فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان، برای احیای فضای سبز 
بلوار آزادی و چند نقطه دیگر از شهر، طرح کاشت بیش از 200 هزار 

نشای گل را آغاز کرد.
مسئول فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان با اعالم این خبر افزود: 
شهرداری  مرکزی  نهالستان  تولید  که  گل،  نشای  تعداد  این  »کاشت 

است، در مسجدسلیمان بی سابقه است.«
نجفیان ادامه داد: »پس از اتمام این طرح، و در صورت هم کاری 
شهروندان برای نگهداری از گلها تا مرحله رشد، شاهد فضایی متفاوت با 

گذشته و سیمایی زیبا در نقاط گل کاری شده خواهیم بود.«

ايجاد رفاه شهروندی در بوكان با پل برقی عابر پیاده 

شهرداری بوکان، در استان آذربایجان غربی، عملیات حفاري برای 
زیرزمیني کردن کابل هاي محدوده میدان آزادي)فرمانداري( را آغاز کرد. 

ایجاد  را  اقدام  این  اصلی  هدف  بوکان  شهرداری  عمران  واحد 
مقدمات نصب پله برقی پل عابر در میدان فرمانداری دانست و اعالم 
کرد: »از مزایای انجام این عملیات حذف شلوغي هاي ناشي از ترافیک 
سیم هاي برق و تیرهاي محدوده پل عابر پیاده خواهد بود و این امنیت 

پروژه را در حوادث و بالیاي طبیعي تضمین خواهد کرد.«
نصب  برای  غربي  محدوده  برق  تیرهاي  عملیات  این  انجام  با 
پله هاي برقي حذف و کابل هاي آنها نیز زیرزمیني خواهند شد. در این 
عملیات که با همکاري اداره برق شهرستان بوکان انجام شده، خیابان 
انقالب منتهي به میدان آزادي به مدت یک روز با هم کاري راهنمایي 

و رانندگي بسته شد.
در بخش عمران شهری شهرداری بوکان نیز می توان به آسفالت 
ورودی  نوسازی  و  آسفالت  جمله  از  بوکان،  شهرستان  ورودی های 
فصل  با  هم زمان  منظور،  همین  به  کرد.  اشاره  بوکان،  میاندوآب- 

زمستان، پروژه باند کندرو ورودی بوکان- سقز آسفالت شد که این کار 
در ساماندهی ورودی های شهرستان بوکان اهمیتی به سزا دارد.

 ترافیک معابر اشنويه روان می شود 

شهرداری اشنویه برای آسفالت و لکه گیری خیابان های شهر اقدام 
عملیات  هم زمان  و  کرده  معابر  گیری  لکه  و  کمپکت  زیرسازی،  به 

روکش کاری و خط کشی خیابان ها را نیز به اتمام رسانده است.
شهرداری اشنویه، به همین منظور در نظر داشت تمام کوچه های 
با  معابر   89 سال  اول  ماهه   6 در  که  طوری  به  کند  آسفالت  را  شهر 
مشارکت شهروندان آسفالت شده اند که می توان به روکش آسفالت بلوار 
شهدا، بلوار شیخ عبدالعزیز، بلوار عالمه قاضی و بلوار معلم اشاره کرد. 
اعتبار،  در صورت جذب  این شهرداری،  واحد عمران شهری  همچنین 
روکش آسفالت خیابان بعثت و طرفین خیابان ساحلی را  انجام خواهد 
داد. گفتنی است  تاکنون 100 درصد معابر سطح شهر اشنویه با مشارکت 
شهروندان لکه گیری شده اند و این کار در 80 درصد محالت پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
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اركواز 
سنگدانه  استاندارد  پروانه عالمت  اخذ  به  موفق  ارکواز  شهرداري 
تحقیقات صنعتي  و  استاندارد  سازمان  از  بتن  در  مصرفی  درشت 

ایران، برای انجام امور سنگ شکن شهرداري، شد.

اهر
واحد خدمات شهری شهرداری اهر پاک سازی و الیروبی قنوات و 
جوی های شهر و رفع انسداد و گرفتگی پل های عرضی خیابان ها 

و کوچه ها را در برنامه روزانه کاری خود دارد.

الوند 
مسئول واحد خدمات شهری شهرداری الوند اعالم کرد: «هم زمان 
با بارش برف و برای جلوگیری از یخ زدن معابر، عملیات پخش 
ماسه و نمک در معابر شهر در دستور کار واحد خدمات شهری قرار 

گرفته است.»

تودشک 
شهرداري تودشک)اصفهان- نایین(، که در سال 80 تاسیس شده 
است، در حال حاضر 7 دستگاه ماشین از نوع سبک و سنگین دارد 
که از یک دستگاه نیسان آتش نشاني و یک دستگاه آمبوالنس مزدا 

برای حوادث غیرمترقبه استفاده می شود. 

تبريز
شهرداری تبریز برای ساماندهی و زیباسازی کالن شهر تبریز و بهبود 
آثار حجمی مربوط به مشاهیر را برای نصب در  فضاهای شهری 
میادین پارک ها و اماکن عمومی تا پایان  سال 1389 آماده می کند.

چهاردانگه 
عمراني،  پروژه هاي  اجراي  تسریع  برای  چهاردانگه،  شهرداری 
سمت  به  خمیني)ره(  امام  بلوار  آسفالت  و  زیر سازي  عملیات 

حسین آباد مفرح را آغاز کرده و در حال تکمیل آن است.

زاهدان
محمد عمر حسین زهي زماني، مدیرعامل سازمان بازیافت زاهدان، 
با اشاره به جلوگیري از آلوده کردن محیط زیست و حمل خاک ها و 
نخاله هاي شهر به مکان هاي مجاز تخلیه گفت: «در حال حاضر دو 

نقطه براي تخلیه نخاله هاي ساختماني شهر در نظر گرفته شده اند.»

سی سخت
شهرداری  عملکرد  از  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان 
سی سخت در زمینه ارایه خدمات مسافرتي و نوروزی در سال 89 
تقدیر و شهردار این شهر را در زمره 14 شهردار برتر در این زمینه 

اعالم کرد.

ساری
اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران و شورای 
روابط عمومی استان، سیدعلی حجازی، شهردار مرکز مازندران، را 
به علت توجه ویژه به جایگاه روابط عمومی و ارتقای این واحد به 
عنوان شهردار و مدیر برتر در زمینه روابط عمومی انتخاب کردند. 

 ميانه
برای  گفت:  میانه،  شهرداری  کارپردازی  مسئول  نادری،  سیاوش 
تقویت ناوگان موتوری شهرداری در سال 89، 11 دستگاه ماشین آالت 
سبک و سنگین  به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون ریال خریده و  به 

ناوگان موتوری شهرداری میانه اضافه کرده است.   

كاشان
افزایش  برای  شهرداری،  ایمنی  خدمات  و  آتش نشاني  ماموران 
و نجات در جایگاه های  امداد  و  نیروهاي عملیاتی  آمادگي  سطح 

سوخت، مانوری را برگزار کردند.  

همدان
همدان،  شهرداری  بینالملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
محورهاي  با  پیش دبستاني  دانش آموزان  ویژه  نقاشي  جشنواره 
در  جاری  سال  ماه  بهمن  قرآن  با  انس  و  انرژي  بهینه  مصرف 

همدان برگزار خواهد شد.

خور
شهرداری  عملکرد  و  اقدامات  اطالع رسانی  برای  خور،  شهرداری 
خور، شورای اسالمی شهر، صندوق الصابرین، هئیت ورزشی شهر 

و اخبار، سایت شهرداری خور را افتتاح کرد.

گز برخوار
واحد عمران و زیباسازی شهرداری گز برخوار)کنار اتوبان جدید 
اصفهان- تهران( روشنایی میدان ورودی شهر)میدان آیت اهلل 
گزی( را با پایه های چراغ چمنی تجهیز کرده و مراحل ساخت 
مدرسه الله سرخ در قطعه زمینی به مساحت حدود 2000 متر 

مربع نیز در حال انجام است.

دورود
آمد  و  رفت  تسهیل  برای  لرستان(  دورود)استان  شهر  شهرداری 
شهروندان رفوژ وسط بلوار، جدول و آب راه بلوار شهرداری، زیرسازی 
و آسفالت بلوار امام خمینی)ره(، آسفالت معابر خاکي شهر، زیرسازی 

معابر، تکمیل نما و ساختمان اداری آتش نشانی شهر را انجام داد.

مهاباد
روابط عمومی شورای اسالمی شهر و شهرداری مهاباد، با هدف ایجاد نشاط 
اجتماعی و آشتی با طبیعت زمستانی در محدوده گردش گری جزیره سد 
مهاباد، مسابقات سرسره بازی و آدم برفی سازی را در بین اقشار مختلف شهر 
مهاباد به صورت آزاد برگزار کرده اند و در پایان این جشنواره به تعدادی از 

شرکت کنندگان برگزیده جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد. 

يک شهر يک نگاه 
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آمـار شـهـر 

مقدمه
مقایسۀ تعداد اعضایی که قانون برای شوراهای اسالمی شهر پیشبینی نموده با جمعیت شهرهای مختلف دو مشکل را در این باره برجسته می سازد : 
نخست آن که تعداد این اعضا به ویژه هر اندازه که جمعیت شهر بیشتر می شود به آن اندازه نیست که بتواند نمایندگی تمام گروه ها و طبقات را نماید 
و دوم این که نمی توان انتظار داشت این تعداد از اعضا به ویژه در شهرهای بزرگ بتوانند اشرافی کامل بر حجم و تنوع مشکالتی داشته باشند که به 
موازات اندازۀ شهر افزایش یافته . از آغاز به کار نخستین شوراهای اسالمی شهرها چنین به نظر می رسید که میانوندی می بایست این اعضا را به مردم 
پیوند زند و راه حلی که در این خصوص مطرح شد تشکیل انجمن هایی محله ای به نام شورایاری بود . این راه حل نخستین بار در کالنشهر تهران 
اندکی پس از برگزاری اولین دورۀ انتخابات شورای اسالمی شهر تهران مطرح و بالفاصله تصمیم بر اجرای آن گرفته شد . در طول 12 سالی که از 
آن زمان تا کنون می گذرد و در طی سه دورۀ شورای اسالمی شهر تهران اقدامات متعددی برای گسترش این تجربۀ یکتا به تمامی کالنشهر تهران 
وحتی دیگر شهرها صورت گرفت ، که مجال برای شرح تمامی آنها در اینجا باقی نیست و تنها می توان به ذکر برخی از مهمترین آنها پرداخت . از 
آنجا که شورای شهر در این بین نقشی مهم را ایفا نموده است بهتر آن خواهد بود که گسترش این تجربه بر حسب دوره های مختلف شورای اسالمی 

شهر تهران بررسی گردد . این کار در جدول 1 به اختصار صورت گرفته است .

- برگزاری دومین انتخابات سراسری شورایاری ها در 374 محلۀ شهر تهران طی دو روز؛
- انتخاب هیأت رئیسۀ شورایاری های مناطق 22 گانۀ شهر تهران؛

- تشکیل جلساتی توسط ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها با حضور اعضای ستاد هماهنگی شورایاری 
ها، شهردار منطقه، معاونان فرهنگی و اجتماعی، شهرداری نواحی و اعضای هیأت رئیسه شورایاری های 

مناطق و بازخوانی اولویت های هر منطقه و پاسخگویی شهرداران مناطق در آن خصوص؛
- حضور هفتگی 22 نفر از دبیران شورایاری ها در صحن علنی شورای شهر تهران؛ 

بدنی  تربیت  سازمان  به  محالت  ورزش  زمینۀ  در  همکاری  برای  ها  شورایاری  ورزش  رابطین  معرفی   -
شهرداری

- تعمیم شورایاری به تعدادی از شهرهای دیگر به ویژه مراکز استان ها.

- برگزاری انتخابات شورایاری ها در سطح مناطق 22 گانۀ شهر تهران طی دو روز ؛
- نظرخواهی از شورایاری ها در خصوص 10 اولویت اصلی محالت در زمینۀ مسائل و مشکالت فرهنگی، 

اجتماعی و عمرانی و اعالم نتایج به ستاد هماهنگی شورایاری ها؛
- تحلیل مسائل و مشکالت مناطق و اقدام به مکاتبه در این خصوص با سازمان ها، ارگانها و شهرداری 

های مناطق
- برگزاری جلسات در مناطق شهرداری با حضور مسئولین سازمان ها و ارگانها و اعضای شورایاری ها و 

پیگیری روند رسیدگی به مشکالت.

- ثبت و تصویب اساسنامه و آیین نامه های مربوط به شورایاری ها؛
- اجرایی نمودن تجربه در سه مرحله : مرحلۀ 1 در 10 محله، مرحلۀ 2 در 22 محله و مرحلۀ 3 در 54 محله 

بین سال های 1379 تا 1381 
- تهیۀ نقشۀ محالت شهر تهران و تهیۀ شناسنامه ای از کلیۀ محالت.

دورۀ سوم

دورۀ دوم

دورۀ اول

دوره های شورای اسالمی شهر تهران                             اقدامات انجام شده در زمينۀ گسترش تجربۀ شوراياری ها

جدول 1 : شرح مختصر اقدامات صورت گرفته در راستای گسترش تجربۀ شوراياری ها در مديريت شهری كشور بر حسب دوره های مختلف شورای 
اسالمی شهر تهران*

*برمبنای ) باقرنژاد، 1389: 22 ( .

تفاوت ويژگی های جمعیتی و اجتماعی اعضای شوراياری های محالت 
در پهنه های جغرافیايی شهر تهران

دانن جـاللـی
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بر مبنای مادۀ 11 اساسنامۀ شورایاری ها ) مصوب 1378/8/4 شورای 
اسالمی شهر تهران ( شورایاری ها دارای 18 وظیفه هستند که در زیر 

برخی از این وظایف آورده شده است . مواردی چون :
ایجاد  در جهت  تالش  و  پیشنهاد  و  ارائه طرح  شناسایي مشکالت،   -
آلودگي هاي  با  مبارزه  اهداف  با  محیطي  زیست  نظر  از  سالم  محیطي 

خاک، آب، آلودگي هاي صوتي و صرفه جویي انرژي در اماکن؛
وضعیت  بهبود  براي  پیشنهاد  و  طرح  ارائه  و  مشکالت  شناسایي   -

سفرهاي درون شهري با هدف بهینه سازي حمل و نقل؛
- ارائه طرح و پیشنهاد در جهت فراهم آوردن امکانات، گذران اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراکز تفریحي، ورزشي و هنري با 

هماهنگي ستاد اجرایي؛
- همکاري با شوراي اسالمي شهر تهران براي برقراري آرامش و امنیت 

شهري و مبارزه با آسیب هاي اجتماعي و زمینه هاي جرم خیز؛
و  حقوق  آموزش  و  معرفي  براي  شهر  اسالمي  شوراي  با  همکاري   -

وظایف شهروندي و مشارکتهاي مردمي و آگاه سازي همگاني؛
- همکاري در ایجاد و گسترش فضاي سبز و اداره خودگردان بوستانهاي 

شهري؛
- همکاري با شوراي اسالمي شهر تهران در جهت توسعه موسسات عام 

المنفعه و فعالیتهاي داوطلبانه؛
- همکاري با شوراي اسالمي شهر تهران در جهت کنترل قیمتها و نرخ 

کرایه درون شهري؛ و
- ارائه طرحها و پیشنهادات جهت آموزش برنامه هاي دفاع غیرنظامي 
از حوادث  پیشگیري  و  مقابله  با شورا جهت  و همکاري  به شهروندان 

غیرمترقبه .
دو تبصرۀ مهم در ذیل این ماده به ترتیب، نحوۀ انجام این وظایف و 
ماهیت آنها را مشخص نموده و به بیان دیگر حدود اختیارات شورایاری 

ها را در انجام وظایف محوله مشخص ساخته است .

بررسی آماری

های  جنبه  بر  پژوهش  قالب  در  مختلفی  آماری  های  بررسی  تاکنون 
متفاوت تجربۀ شورایاری های شهر تهران صورت گرفته است . برای 
نمونه می توان به پژوهش کاظمیان ، حق شناس کاشانی و شادمان فر 
) 1389 ( اشاره کرده که در جریان آن تأثیر الگوی شورایاری محالت 
با مدیریت شهری تهران مورد بررسی  مختلف بر مشارکت شهروندان 
قرار گرفت و طی آن مشخص شد که الگوی شورایاری به عنوان یک 
الگوی مشارکتی در عامل قصد و نیت به مشارکت موفق تر عمل کرده تا 
بر فراهم کردن امکان برای مشارکت ) 23 ( . در این بررسی هدف اصلی 
آن است که تفاوت های بین شورایارن پهنه های مختلف جغرافیایی شهر 
تهران با توجه به اطالعات ثبتی موجود در پایگاه شبکۀ شورایاری های 
شهر تهران مورد مداقه قرار گیرد . با توجه به آنکه واحد مورد بررسی 
در اینجا شورایاران هستند و با در نظر داشتن تعداد 374 شورایاری و 10 
عضو ) آنگونه که اساسنامه برای آنها مقرر داشته است ( برای هر یک، 
می بایست تعداد 3740 شورایار بررسی شوند، در نتیجه بررسی حاضر 
. تفاوت دیرینه ای  از نمونه گیری قرار دارد  پایۀ داده های حاصل  بر 
که میان پهنه های شمال و جنوب تهران از نظرگاه های مختلفی چون 
جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد این مسئله را یاد آور می شود 
که هر گونه پهنه بندی ای از شهر تهران می تواند ناهمگونی هایی را 
در صفات مختلف جمعیت مورد بررسی این شهر آشکار سازد . برای این 
بررسی به جای پهنه بندی سنتی شمال و جنوب، از پهنه بندی ای مورد 

استفاده در پژوهش برای تهیۀ شناسنامۀ محالت شهر تهران با اندکی 
تغییرات بهره گرفته شده است . در جدول 2 تفاوت میان پهنه بندی مورد 
استفاده در این بررسی و پهنه بندی مربوط به تهیۀ شناسنامۀ محالت 

شهر تهران نشان داده شده است :

جدول2 : تفاوت پهنه بندی شهر تهران در بررسی كنونی و طرح تهيۀ 
شناسنامۀ محالت شهر تهران*

*برمبنای ) باقرنژاد، 1389: 23 ( .

  صفاتی که در این جا قصد بر بررسی آنها است عبارتند از  : سهم زنان 
و  میان کل شورایاران  در  متأهل  افراد  ، سهم  میان کل شورایاران  در 
میزان افراد دارای تحصیالت عالی ) لیسانس به باال ( . محاسبۀ واریانس 
این صفات از روی یک نمونۀ اولیۀ انتخاب شده از میان شورایاران پهنه 
های مختلف نشان داد که میان برخی از پهنه ها واریانس ها متفاوت 
است و از آنجا که تعداد شورایاران نیز از پهنه ای به پهنۀ دیگر متفاوت 
است، برای تعیین حجم نمونۀ نهایی می بایست از نمونه گیری طبقه 
بندی شده با تخصیص نیمن) Neyman ( استفاده شود که طبقات در 
آن همین پهنه های پنج گانه هستند . بر این اساس تعداد 257 نمونه بر 
مبنای محاسبات از میان مجموع شورایاران پهنه های مختلف انتخاب و 
اطالعات آنها در مورد صفات مورد بررسی گردآوری شد . این اطالعات 

بر حسب پهنه های مختلف در جدول 3 )صفحه بعد( ارایه شده است .
نظرخواهان  مورد  صفات  به  توجه  با  بررسی  این  در  که  هایی  پرسش 
پاسخگویی به آنها هستیم به قرار زیر می باشد. پاسخ به این سه پرسش 
که ناظر بر هدف اصلی این بررسی است می تواند به طور ضمنی برای 
این پرسش مهم تر که شهروندان پهنه های مختلف به لحاظ ویژگی 
افرادی در شورایاری ها  اجتماعی و فرهنگی خواهان حضور چه  های 

هستند توجیهاتی را فراهم سازد :
  - آیا میان پهنه های مختلف شهر تهران از نظر سهمی که شورایاران 

زن در اختیار دارند تفاوت معناداری وجود دارد ؟
  - آیا میان پهنه های مختلف شهر تهران از نظر سهمی که شورایاران 

متأهل در اختیار دارند تفاوت معناداری وجود دارد ؟
  - آیا میان پهنه های مختلف شهر تهران از نظر سهمی که شورایاران 

دارای تحصیالت عالی در اختیار دارند تفاوت معناداری وجود دارد ؟
از آنجا که داده های این بررسی حاصل نمونه گیری هستند برای تعمیم 
نتایج به کل شورایاران پهنه های مختلف شهر تهران می بایست آزمون 
فرض مناسبی برای پاسخگویی به هر یک از پرسش ها گزینش شود . 
با توجه به آن که در اینجا قصد بررسی وجود یا عدم تفاوت یک نسبت 

شمالی    مناطق 1، 2، 3، 6 و  7         مناطق 1، 2، 3، 6 و 7

غربی     مناطق 5، 9، 21، 22        مناطق 5، 9، 18، 21، 22

مرکزی       مناطق 10، 11، 12         مناطق 10، 11، 12، 16

شرقی     مناطق 4، 8، 13، 14           مناطق 4، 8، 13، 14

مناطق 15، 16، 17، 18، 19، 20    مناطق 15، 17، 19، 20 جنوبی 

نام پهنه 
پهنه بندی مورد استفاده 
در طرح تهيۀ شناسنامۀ 

محالت تهران*

پهنه بندی مورد 
استفاده در اين مقاله
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دو به دو در میان پنج جامعۀ مختلف است از آزمون فرض برای تفاوت 
نسبت مورد نظر در دو جامعه استفاده شده است ) عبداهلل زاده و عبداهلل 
زاده، 1379: 244 ( . آزمون تفاوت نسبت میان شورایاران هر دو پهنه 
با یکدیگر منجر به آن می شود که تعداد دفعات آزمون آنقدر زیاد باشد 
که برشماری تمام فروض صفر و یک آنها خارج از مجال این بررسی 
باشد با این وجود صورت کلی فرض صفر و یک در هر یک از آنها به 

قرار زیر خواهد بود :
دارای  نسبت شورایاران  نظر  از    Y پهنۀ  و   x پهنۀ  میان  فرض صفر: 

ویژگی c تفاوتی وجود ندارد ؛و

                  55,6 پهنۀ غربی            13,0          87,0        9,3                  90,7                 44,4               

پهنۀ شرقی            

پهنۀ جنوبی  

پهنۀ شمالی  

پهنۀ مرکزی 

     60,0                       40,0                    89,7        10,3           91,7             8,3 

     54,5                       45,5        68,5        31,5           76,4             23,6 

     53,8                       46,2        89,7        10,3           89,7             10,3 

     61,2                       38,8        91,8                      8,2           93,9             6,1 

نام پهنه
وضع جنسيت شوراياران                       وضع تأهل شوراياران                            وضع تحصيالت

سهم زنان
)درصد(

سهم مردان
)درصد(

سهم مجردان
)درصد(

سهم متاهالن
)درصد(

سهم شورایاران با 
تحصیالت عالی )درصد(

سهم شورایاران بدون
تحصیالت عالی )درصد(

جدول3 : ويژگی های شوراياران در پهنه های مختلف شهر تهران در سال 1389 بر مبنای داده های حاصل از نمونه گيری

   0,798388 پهنۀ شرقی         

پهنۀ جنوبی                   1,197633          0,447019  

 -2 , 62405                  -2 ,26745 پهنۀ شمالی                    1,45637-         

1 ,781326        -0 ,69549             -0 ,31904        0 , 405753 پهنۀ مركزی    

پهنۀ شرقی         0,18354   

پهنۀ جنوبی                    0,1885 -                        0,37144           

پهنۀ شمالی                    2,558409          2,422391                   2,693296  

-2,30765         0,319357             -0,01331 پهنۀ مركزی    0,151283       

نام پهنه ها                      حوزۀ غربی            پهنۀ شرقی                    پهنۀ جنوبی            پهنۀ شمالی

نام پهنه ها                      حوزۀ غربی            پهنۀ شرقی                    پهنۀ جنوبی            پهنۀ شمالی

جدول 4 : نتايج آزمون های فرض مربوط به يكسان بودن نسبتی از شوراياران پهنه های شهر تهران كه زن هستند

فرض یک :  میان پهنۀ x و پهنۀ Y  از نظر نسبت شورایاران دارای 
ویژگی c تفاوتی وجود دارد .

به منظور خالصه سازی نتایج بدست آمده از آزمون های فرض ، برای 
هر یک از سه نوع ویژگی که اساس سه پرسش ابتدایی را تشکیل می 
دهند، سه ماتریس مختلف با خانه های جایدهندۀ آمارۀ آزمون Z که 
باشد،  می  متفاوت  های  پهنه  بین   ، دو  به  ،دو  آزمون  انجام  از  حاصل 
ساخته شده است . مواردی که خانه هایشان به رنگ قرمز و زرد درآمده 
با 95 درصد و 90 اطمینان می  نشان دهندۀ آن هستند که به ترتیب 
توان فرض صفر را رد کرد . جداول ماتریسی 4 تا 6 به این آزمون ها 

اختصاص یافته اند .

جدول 5 : نتايج آزمون های فرض مربوط به يكسان بودن نسبتی از شوراياران پهنه های شهر تهران كه متأهل هستند
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نتايج 

نگاهی به ماتریس های پیشین نشان می دهدکه تنها در مورد نسبت 
تفاوت  هیچگونه  پهنه  پنج  بین  عالی  تحصیالت  دارای  شورایاران 
معناداری قابل مشاهده نیست . در وهلۀ نخست می توان دو گونه تعبیر 
برای این مسئله به دست داد. یک تعبیر آن است که میزان تحصیالت 
برای رأی دهندگان به اعضای فعلی، در پهنه های مختلف شهر تهران 
از اهمیت یکسانی ) فارغ از میزان اهمیت ( برخوردار بوده است؛ و تعبیر 
انتخاب  معیاِر  این  متفاوت  اهمیت  با وجود  باشد که  آن  تواند  دوم می 
برای رأی دهندگان پهنه های مختلف، تمایل متفاوت واجدین شرایط 
نامزدی که تحصیالت عالی دارند منجر به آن شده تا در تقابل با اهمیت 
نسبت  بین  چندانی  تفاوت  نهایت  در  دهندگان  رأی  نظر  در  معیار  این 
شورایاران با تحصیالت عالی بین پهنه های مختلف موجود نباشد . با 
این وجود نمی توان انتظار داشت که سهم زیاد نامزدهای با تحصیالت 
باال در یک پهنه بتواند تا بدان اندازه باشد که اهمیت کم این معیار را در 
نظر ساکنان آن پهنه جبران نموده و منجر به آن شود که سهم شورایاران 
با تحصیالت عالی در پهنۀ مورد نظر نسبت به سایر پهنه افزایش یابد از 

این رو همچنان توجیه نخست قابلیت پذیرش بیشتری دارد . 
در مورد جنسیت نیز مشاهده می شود که تنها بین پهنه های شمالی 
و شرقی و شمالی و جنوبی و با اندکی اغماض شمال و مرکز می توان 
تفاوت معناداری را از نظر نسبت شورایاران زن مشاهده نمود . همانگونه 
پهنۀ  در  شورایاران  از  ای  مالحظه  قابل  نسبت  شود  می  مشاهده  که 
شمالی شهر تهران را زنان تشکیل می دهند . برای این مسئله دو گونه 
تعبیر می توان ارایه نمود، یا برای رأی دهندگان چهار پهنۀ دیگر شهر 
از اهمیت  تهران مرد بودن کسی که می خواهد عضو شورایاری باشد 
بیشتری برخوردار بوده ، یا آنکه سهم بیشتری از نامزد های انتخابات 
شورایاری ها را در پهنۀ شمالی زنان تشکیل می دهند به عبارت دیگر 
زنان در پهنۀ شمالی تمایل بیشتری برای شرکت در انتخابات شورایاری 
ها داشته اند. حتی اگر حالت دوم هم برقرار باشد و از سوی دیگر مرد 

بودن شورایاران به آن اندازه که برای رأی دهندگان دیگر پهنه ها مهم 
است برای رأی دهندگان پهنۀ شمال نیز با اهمیت بود باز هم این تفاوت 
معنی دار میان نسبت شورایاران زن بین پهنۀ شمالی شهر تهران و دو 

پهنۀ دیگر رخ نمی داد .   
در مورد وضعیت تأهل نیز مشاهده می گردد که تنها پهنۀ شمالی شهر 
است که با تمامی چهار پهنۀ دیگر از نظر سهمی از شورایاران که متأهل 
هستند  تفاوتی معنادار دارد . این مسئله را نیز می توان به دو گونه تعبیر 
کرد؛ نخستین تعبیر آن است که  برای رأی دهندگان به اعضای فعلِی 
شورایارای های پهنۀ شمالی شهر تهران ، متأهل بودن شورایار از اهمیت 
به مراتب کمتری نسبت به رأی دهندگان دیگر پهنه ها برخوردار بوده 
است، تعبیر دوم آن است که متأهلین تمایل بیشتری برای نامزد شدن 
در انتخابات شورایاری ها داشته اند . از آنجا که تأهل جزیی از شرایط 
شرکت در انتخابات نمی باشد و رأی دهندگان حتی در صورتی که تأهل 
شورایار جز معیارهای انتخاب شان باشد تنها باید به حدس خود در این 
خصوص اکتفا نمایند می توان هر دو توجیه را قابل بررسی دانست. به 
بیان دیگر تفاوت معنی دار میان شورایاران پهنۀ شمالی با تمامی چهار 
پهنۀ دیگر می تواند هم بیانگر آن باشد که مجرد ها نسبت به دیگر پهنه 
برای  آنکه  و هم  اند  داشته  انتخابات  در  به شرکت  بیشتری  تمایل  ها 
شهروندان نیز متأهل بودن شورایار ، به اندازه ای که برای ساکنان دیگر 
پهنه ها اهمیت دارد، به عنوان یک معیار انتخاب اهمیت ندارد . این نکته 
را هم نمی توان از نظر دور داشت که بین این دو تعبیر نیز می توان 
رابطه ای بدین شکل برقرار کرد که چون متأهل بودن چندان معیار با 
اهمیتی در ذهن ساکنان پهنۀ شمالی شهر تهران نیست مجرد های واجد 
از میان ساکنان همین  انتخابات شورایاری ها ،که در واقع  نامزدی در 
پهنه هستند، شانس بیشتری برای خود متصور بوده و تمایل بیشتری 

برای شرکت در انتخابات داشته اند .  

پهنۀ شرقی        0,480026   

پهنۀ جنوبی                  0,584166                       0,130199           

پهنۀ شمالی                    0,106-                          0,59135-                   0,69063-  

-0,06704                 -0,69665              -0,60424 پهنۀ مركزی    0,1634-              

نام پهنه ها                      حوزۀ غربی            پهنۀ شرقی                    پهنۀ جنوبی            پهنۀ شمالی

جدول 5 : نتايج آزمون های فرض مربوط به يكسان بودن نسبتی از شوراياران پهنه های شهر تهران كه دارای تحصيالت عالی هستند
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عباس جاللیتاريخچه ای درخشان از مشاركت در ايران

در  داوطلب  مردمی  تشكلهای  وضعيت  بررسی  كتاب:  نام 
جمهوری اسالمی ايران 

پديد آور: باقر نمازی 
برگردان: شهال اختری 

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری های كشور
چاپ يكم1381/ شمارگان: 3000 نسخه در 360 صفحه

بها: 13000 ريال

اگر واژه ی مشارکت را با واژگانی چون؛ همیاری و یاریگری برابر 
بدانیم، این نخستین گروه های انسانی در سپیده دمان تاریخ بودند که 
مانند؛  آن  ویرانگر  نیروهای  و  طبیعی  دشواری های  با  رویارویی  برای 
سیل، زمینلرزه، توفان، کم آبی، شکار، بیماری های همه گیر و آفت ها در 
کنار هم ایستادند. زیرا که جز همبازویی و یاری رساندن هیچ چاره ای 
نمی یافتند. این همیاری های آزمون شده از نسلی به نسل دیگر می رسید. 
ابزار  به  انسان ها مسلح  اینکه  با  تاریخ،  چندان که در گذار هزاران سال 
کار و جنگ افزار شده بودند، این نیاز نخستین را به فرهنگی بدل کردند 
که می توان به آن ”فرهنگ مشارکت/ یاریگری“ نام داد. همانگونه که 
”فرهنگ  خود،  ارزنده ی  کتاب  در  فرهادی  دکتر  فرهیخته  پژوهشگر 
یاریگری“ به این فرهنگ که در جای جای ایران زمین نهادینه شده و 

هنوز می توان آنها را زنده دید و زنده نگاهداشت، پرداخته است.
بی گمان به روز کردن این نهاده های فرهنگی سازوکارهایی ویژه و 
نوین می خواهد تا در جانمایه ي زندگی امروزین بنشیند. این کار بیش 
و پیش از همه به زمینه هایی نیاز دارد که از آن جمله است شناساندن 
ریشه های ژرف آن در فرهنگ کهن سرزمین ما. برای چنین کاری به 
نیاز داریم که شوربختانه  جای آنها بسیار خالی است  کتابهای بسیاری 
و دست ها و قلم هایی که می باید بنگارند. آموزش یاریگری از نخستین 
پایه های این فرهنگ است که می باید از خانه آغاز شده و در رده های 
زیست  خوی  بتواند  کس  هر  تا  شود  آموخته  دانش آموزی،  و  تحصیل 
اجتماعی را بیاموزد و از تنهابودن و تکروی دور گردد. برآیند اینکه جامعه 
بتواند از توان همه ی نیروهای خود با آدمها در راستای آسایش، آرامش 
و نیک بختی سود جوید و جامعه ای به واقع متمدن و انسان دوست را در 

عرصه ی جهانی؛ این دهکده ی بزرگ کنونی به نمایش بگذارد.
اما  نیست،  تازه  چندان  اینکه  با  مردمی  تشکل های  بررسی  کتاب 
داشته است.  را  آن  افتخار چاپ  انتشارات  باشد که  از نخستین ها  شاید 
این اثر را می توان، گامی کوچک به سوی بهبود فرهنگ شهروندی هم 

دانست، فرهنگی با شهرنشینی بسیار فاصله دارد.
پدیدآور، کتاب را در چهار فصل: 1( توصیه ها ـ برنامه ای بر عمل 
داوطلب  سازمانهای   )3 داوطلب  مردمی  تشکل های  سرشاخه های   )2
ـ  علمی  دولتی  غیر  تشکل های   )4 وضعیت  بررسی  ـ  زنان  مردمی  و 

تازه هاي نشر
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تخصصی، بررسی اجمالی، نگاشته است که هر فصل آن، زیرفصل های 
در  را  زیر فصل  مانند فصل سوم که 40  در خود می گیرد،  را  بسیاری 

برگرفته است.
شورای  سرپرستی  که  است  علی  نوذرپور  آن  از  کتاب  پیشگفتار 
تحقیقات  نبود  به  آن  در  و  است  داشته  سالها  آن  در  را  کتاب  بررسی 
جامع در خصوص تشکلها و انتشار آن اشاره کرده است که همین خود 
انگیزه ی ترجمه و چاپ این اثر را نشان می دهد. نویسنده برای نگارش 
کتاب از 20 منبع فارسی، 78 مقاله، گزارش و کتاب انگلیسی سودجسته 

که 22 منبع آن تنها درباره ی زنان است.
در  مطالعه  این  آغاز،  در  که  است  آمده  پدیدآور  مقدمه ی  در 
اما همانگونه که پیشتر  بود،  برگیرنده ی 200 سازمان غیردولتی مدرن 
رفته متوجه شده که ”الیه ی زیرین سازمان های جامعه ی ایران، همان 
پیکره ی حجیم و غنی سازمانهای غیردولتی، سنتی و خیریه ای است که 
تعدادشان به بیش از چندین هزار در کشور می رسد“. نویسنده ، تشکل 
مستقل،  ”نهادی  تعریف می کند؛  چنین  را  مردمی  داوطلب  )غیردولتی( 
بدون وابستگی به دولت و غیرسیاسی که به دست انسان های خیرخواه 
و بشر دوست اداره می شود. اعضای تشکل برای انجام هدفی مشترک و 
معین گرد هم آمده اند تا خدمات مشخصی را به صورت داوطلبانه و غیر 
انتفاعی انجام دهند و نسبت به مردمی که برای خدمت به آنها اعالم 
بر  باشند“. و  با احساس مسؤولیت پاسخگو  موجودیت نموده اند، همراه 
پایه ی این تعریف شماری از نهادهای مؤثر در ارائه ی خدمات اجتماعی 
و رفاهی به مردم را کنار گذاشته است، مانند: سازمان هالل احمر، رابطان 
بزرگ،  مالی  بنیادهای  نوجوانان،  و  کودکان  پرورش  کانون  بهداشت، 

نهادهای متکی به بودجه دولتی و...
است،  میدانی  و  آماری  کتابخانه ای،  پژوهش  برآیند  که  اثر  این 
توانسته بیش از 600 تشکل را در قالب تعریف یک سازمان غیردولتی 
جای دهد. با همه ی گستردگی این پژوهش پدیدآور آن را تنها نقطه ی 
نیازهای ضروری برای گردآوری دانسته ها  آغازینی برای روشن کردن 
و جداگری موقعیت تشکل های غیردولتی فعال در زمینه های مشخص 

باشد. وی شمار تشکل ها و بخش بندی آنها را چنین آورده است:
417 بهداشت و جمعیت   
150 زیست محیطی  
137 زنان و توسعه  
کودکان و نوجوانان               100

علوم و فناوری   2
ناب ترین  را  آنها  که  سنتی  تشکل های  دسته بندی  در  نویسنده 
داوطلب  سازمان های  شکل  خالص ترین  و  سنتی  مردمِی  سازمان های 
ایران می داند، در سه رده ی تولیدی، تجاری و خدماتی از آنان نام می برد 
که  تولیدی  تشکلهای  مانند:  می دهد.  شرح  را  یک  هر  رده های  زیر  و 
به یاریگریها در زمینه ی آب و آبیاری )آبرسانی(، یاریگری در زمینه ی 
باغداری و دامداری  بُنه،  یاریگری در شکل  کشت های زود بهره ]ده[، 
تقسیم می شوند. پدیدآور هر یک از آنها را جداگانه شرح داده است. کتاب 
با داشتن 37 جدول تنها در فصل دوم؛ "تشکل های زیست محیطی در 
جمهوری اسالمی ایران" جایگاه ویژه ای را به عنوان یک اثر قابل استناد 
به کنوانسیون ها و مجامع  مثاًل در جدول یکم که  آورده است.  بدست 
بین المللی زیست محیطی با عضویت ایران پرداخته است که شمار آنها 
21 کنوانسیون ]= مجمع[ است که در آن نام انجمن، سال تصویب آن 
را در خارج و ایران و سازمان مسؤول آن در ایران پرداخته است؛ مانند 

به  بیابان زدایی در کشورهایی که  برای  کنوانسیون سازمان ملل متحد 
طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه اند که سازمان مسؤول آن 

"وزارت جهاد سازندگی" بوده است.
ارزش ترین  پر  از  یکی  زنان"  مردمی  و  داوطلب  "سازمان های 
در  نهادها  این  فعالیت  شیوه ی  و  پیشینه  با  که  است  کتاب  فصلهای 
و  دانسته  آغاز  نقطه ی  را  تنباکو  جنبش  نویسنده،  می شود.  آغاز  ایران 
به تشکل هایی چون "انجمن سری زنان" 1268، "انجمن آزادی زنان" 
در همان سال، "اتحادیه زنان" و "انجمن خواتین وطن" 1279 اشاره 
کرده است و از 45 جمعیت و انجمن با تاریخ بنیاد آنها، پیش از انقالب 
نام می برد که در میان آنها "جمعیت زنان شهرداری!" به ریاست باهره 
بهار در 1346 و "جمعیت زنان هواپیمایی کشوری!" به ریاست فرخنده 

آدمیت به چشم می زند.
نویسنده در بخش زنان و نقش آنها در رسانه ها، کتاب و نشریه ها 
را یکی از شاخص های مهم پیشرفته و توسعه در کنار شاخص های دیگر 
قلمداد کرده و در پایان به "انجمن زنان ناشر"، "انجمن روزنامه نگاران 
زن" اشاره کرده است. نام نشریه ی دانش نخستین مجله ی تخصصی 

زنان را نیز به میان آورده است.
پیشینه های  از  نیز  صداوسیما  در  زنان  مشارکت  و  حضور  بخش 
در  را  صداوسیما  در  شاغل  زنان  شمار  جدولی  در  که  است  درخشانی 
چشمگیری  افزایش  که  داده  نشان   1378 و   1377  ،1375 سال های 
هم داشته اند و جدولی دیگر به مقایسه ی مدارج تحصیلی زنان شاغل 
زنان  آن  از  تعداد  بیشترین  این جدول  در  است.  پرداخته  در صداوسیما 
شناسنامه ی  به  دیگر  جدولی  در  باز  و  است  بوده  کارشناس  لیسانسیه/ 
نشریات در حال انتشار زنان و خانواده تا شش ماهه ی اول 1378 پرداخته 
کامل ترین  و  از مهمترین  یکی  است.  بوده  نشریه  بر روی هم 23  که 
نیز هست. جدول ”سازمان های  دامن  دراز  بسیار  جدول های کتاب که 
غیر دولتی زنان برحسب فعالیت“ است که در آن نوع فعالیت، مسؤول 
مربوطه و حتی نشانی و شماره ی تماس آنها نیز آمده. شمار این تشکل ها 
ایران به 139 تشکل می رسد که در میان آنها روزنامه زن،  در سراسر 
خانه ی  خواهران  کانون  روستایی،  زنان  تعاونی  روشنگران،  انتشارات 
کارگر، انجمن بانوان و دوشیزگان کلیمی، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، 
آلودگی  با  مبارزه  زنان  جمعیت  و  پایدار  توسعه ی  و  زنان  پژوهشکده 
با خانم دکتر  این آخری  محیط زیست به چشم می خورد که سرپرستی 
مه لقا مالح است. کتاب از نادرستی های چاپ خالی نیست مانند؛ صفحه 
144 که جمعیت بانوان کلدانی به اشتباه کالنی خورده است و در بسیاری 
خوانین  خاتون[  از  غربی  مجعول  جمع   =[ خواتین  واژه ی  صفحات  از 
نامشخص  نوشتهاي ش/ق  کوته  بدون  که  تاریخ ها  یا  و  است  خورده 

مانده اند که تاریخ قمری است یا شمسی.
و  اختری  پاکیزه ی شهال  ترجمه ی  برای  مریزدای  پایان دست  در 
به  را  پرشماری  مخاطبان  می تواند  که  نمازی  باقر  دلچسب  گرته ریزی 
خواهند  تشکیل  زنان  را  آنان  از  بسیاری  تعداد  که  بکشاند  خود  سوی 
داد. انتشارات خواندن این کتاب را به همه ی آناني که با مسائل شهر و 
شهروندی سروکار دارند توصیه می نماید. به امید چاپهای تازه و بروزتر 

این اثر ارزنده.
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