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  هــادی ســعيدی رضــوانی

ــتند، اما  برنامه ريزی راهبردی و عملياتی شهرداری ها، موضوعی  ــهری در ايران ، دارای قدمت و تجربه قابل توجهی هس ــعه ش اگرچه طرحها و برنامه های توس
بالنسبه نوين محسوب می شود. از اين رو، نهادينه سازی امر برنامه ريزی در شهرداری های كشور، نيازمند توجهات و فعاليتهای گسترده تری است. در سالهای 
ــهرها ، فرصت قابل توجهی برای تكميل و تجديد ساختار نظام برنامه  ــور و به ويژه كالنش ــهرهای كش اخير، با تكميل طرح های جامع و تفصيلی در برخی از ش
ــت. در عين حال وجود تفاوت ها و تنوع قابل توجهی در مجموعه اقدامات مورد پيگيری شهرداری های  ــده اس ــهرداری ها فراهم ش ريزی راهبردی  و عملياتی ش
ــتقرار نظام مطلوب برنامه ريزی راهبردی و عملياتی در شهرداری های كشور دارد.  ــترده تر اجرايی و مطالعاتی در زمينه اس ــان از ضرورت فعاليت گس ــور، نش كش

اقدامی كه درچند ساله اخير در سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور، توجه نسبتا ويژه ای بدان مبذول شده است. 
ــويی ديگر مبتنی بر برنامه بخشی يا فرابخشی شهرداری است.  ــو، مبتنی بر طرحهای توسعه شهری و از س ــور، از يكس ــهرداری های كش نظام برنامه ريزی در ش
بررسی گذرا حاكی از اين موضوع است كه در شرايط كنونی، جايگاه روشنی برای برنامه های موضوعی و بخشی مبتنی بر ماموريتهای شهرداری ها و نيز وظايف 
ــود. اين امر نشانگر وجود  ــنواتی )و گاه برنامه های ميان مدت(پيگيری می ش ــت و صرفا اين موارد در چارچوب بودجه های س ــكل نگرفته اس واحدهای تابعه ش
ــده به منظور نهادينه سازی امر برنامه ريزی و  ــها و فعاليتهای انجام ش ــت. علی رغم همه تالش ظرفيت و ضرورت در زمينه توجه و فعاليت جدی در اين زمينه اس

تحول در ساختارهای سنتی موجود در اين زمينه در شهرداری های كشور، نقاط ضعف زير در چارچوب اين نظام مشاهده می شود: 
ـ كامل نبودن سلسله مراتب فراشهری طرحها)از قبيل طرح جامع و تفصيلی( و برنامه های توسعه سرزمين)طرح آمايش، مجموعه شهری،...(
ـ  نظارت  ناكافی بر اجرای طرح ها و برنامه های ابالغ شده و عدم استقرار كامل نظام كنترل عملكرد متناسب با طرح ها و برنامه های شهری

ـ كامل نبودن نظام برنامه ريزی شهرداری ها به دليل فقدان برنامه های بخشی متناظر با ماموريت های شهرداری ها 
ـ دشواری  پاسخگويی به نيازهای برنامه ريزی و سياستگذاری فوری وكوتاه مدت

ـ ضعف تخصصی پرسنل جهت مشاركت در فعاليتهای برنامه ريزی به سبب ناكافی بودن فعاليتهای  آموزش و ظرفيت سازی در بدنه شهرداری
ـ عدم شكل گيری كامل نظام برنامه ريزی مشاركتی با حضور و تشريك مساعی شهروندان 

ـ توسعه ناكافی سازوكارهای نهادی برنامه ريزی در شهرداری ها متناسب با نيازها و ضرورتهای نوين مديريت شهری
ـ ضعف تخصصی پرسنل جهت همكاری در فعاليتهای برنامه ريزی به سبب ناكافی بودن فعاليتهای  آموزش و ظرفيت سازی در بدنه شهرداری ها 

ـ ضعف در  انتقال تجارب  ميان شهرهای كشور و  جهان
ـ تداخل عملكردی، مفهومی و موضوعی ميان دو مفهوم تدوين برنامه و پژوهش در شهرداری های كشور

ــد مجموعه مديريت شهری كشور با مساعدت سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور وظيفه دارند، تالشهای گسترده ای را به  ــرايطی به نظر می رس در چنين ش
ــهرداری ها و ارائه چارچوبی مطلوب دراين زمينه با در نظر گرفتن تفاوت های شهرداريهای مختلف كشور  ــی وضع موجود نظام برنامه ريزی ش ــيب شناس منظور آس
صورت دهند. موضوعی كه در دولت اخير، توجهاتی بالنسبه جدی بدان صورت گرفته است كه اميد است دستاوردهای آن به زودی مورد بهره برداری شهرداريهای 

كشور قرار گيرد. 

حمید رضا ارشاد منش

گزارش اصلي

مقـــدمـــه
رويکـرد بودجه ريـزی عملياتـی از الزامـات قانونی 
برنامه چهارم و پنجم توسـعه کشـور بـوده و مطابق 
بند 32 سياسـت های کلی برنامه پنجم توسعه کشور 
و ماده 219 قانون برنامه پنجم، استقرار بودجه ريزی 
عملياتی در کشور بايد در دستور کار همه دستگاه های 
اجرايـی از جمله شـهرداری ها قرار گيـرد. با توجه به 
اهميت اين موضوع، ماهنامه شـهرداری ها با دعوت از 
مسؤولين مرتبط با اين موضوع از سازمان شهرداريها 
و دهياريهای کشور و نيز برخی از شهرداری ها، اقدام 
به برگزاری نشسـتی با موضـوع برنامه و بودجه ريزی 
عملياتـی در شـهرداری ها نمود، که متـن آن در ادامه 
ارائـه می گردد. اين نشسـت در تاريخ سـوم اسـفند 

1390 با شرکت افراد زير تشکيل گرديد:

 محسن کوشـش تبار؛ معاون برنامه  ريزی و توسعه 
سازمان شهرداری ها و دهياری ها

 علی اکبر اسـدی؛ مديرکل برنامه و بودجه سـازمان 
شهرداری ها و دهياری ها

 مسـعود تـاج آبـی؛ معـاون برنامه ريزی و توسـعه 
شهری شهرداری يزد

 سـعيد  فردانی؛ رئيس گـروه برنامه  ريزی و ارزيابی 
عملکرد شهرداری اصفهان

 احمـد روسـتايی؛ رئيس گـروه برنامه ريـزی و امور 
اقتصادی شهرداری يزد

 حميدرضا هنرکار؛ نماينده گروه مالی و سرمايه گذاری 
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شريف 

بــرنامه و بـــودجه ریــزی عملیاتی 
در شـهرداری ها
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 مهم ترين ويژگی های برنامه و بودجه ريزی 
عملياتی چيسـت؟ اصوالً چه انتظاراتی از اين رويکرد 

وجود دارد؟
ــطح برنامه ريزی های كالن  کوشـش تبـار: آنچه كه در س
ــور، تحت عنوان هفت مرحله »تحول اقتصادی و  اقتصادی كش
بهبود مديريت« مطرح است، بخش عمده ای از آن در شهرداری ها 
وابسته به ارتقای كارايی است كه با بودجه ريزی عملياتی محقق 
ــد. تمام اين فرآيندهايی كه در عرصه اقتصادی كشور  خواهد ش
ــدی يارانه ها« بود، در نهايت  ــاق می افتد و اولين آن »هدفمن اتف
ــد كه قيمت تمام شده هر فعاليت در  می خواهد به اين نقطه برس
شهرداری ها معلوم شود. فرايند بودجه ريزی عملياتی می تواند پلی 
ــد بين اين هفت مرحله ای كه در پيش روست و شهرداری ها  باش

را آماده كند برای ورود به اين هفت مرحله.
 

بودجه ری��زی عملیات��ی بزرگترین 
شاخصه اش در حوزه شهرداری ها، بحث 

قیمت تمام شده است.

ــده يك  ــس نمی تواند بگويد كه قيمت تمام ش ــروز هيچ ك ام
متر مربع فضای سبز در شهرداری های استان های شمالی كشور 
ــت و در زاهدان چقدر است؟ شايد  ــت در يزد چقدر اس چقدر اس
ــند ولی  ــوزه برنامه ريزی و حوزه مالی اين را فهميده باش االن ح
اين برای ما كافی نيست. بايد حوزه فنی و عمرانی هم به اهميت 
اين موضوع برسد و كارشناسان فضای سبز هم اين رادرك كنند. 

 هنوز بيشتر به دنبال مديريت هزينه هستند 
امـا با تحقـق بودجه ريـزی عملياتی بحـث مديريت 
درآمـد هم کنار آن مديريت هزينـه قرار می گيرد و ما 

شاهد يک تحول بزرگ در شهرداری ها خواهيم بود.
اسـدی: يكی از انتظاراتی كه همه مدنظر دارند قيمت تمام 
ــت. كه اين به نظر من جزو مراحل نهايی است. يعنی  ــده اس ش
ــده نيست. چون محاسبه قيمت تمام  اولين انتظار، قيمت تمام ش
ــده با بحث حسابداری نقدی و تعهدی مرتبط است و به دست  ش

آوردنش بسيار سخت است.

ــفاف سازی است   قدم اول در بودجه عملياتی به نظر بنده ش
ــاق می افتد. االن ما  ــردش كارها چگونه اتف ــی فرآيندها و گ يعن
ــم كه بعد من بگويم  ــبز داري نمی دانيم كه اصاًل چقدر فضای س
ــن اول بايد بدانم  ــت. م ــده اش فالن ريال اس كه قيمت تمام ش
ــت و چند ُتن، پسماند جمع آوری  ــبز من چقدر اس كه فضای س
ــهرداری ها  می كنم تا بعد قيمت هر كدام را درآورم. اخيراً چون ش
ــورت حجمی به پيمانكار،  ــای جمع آوری زباله را به ص قرارداده
ــود. تا قبل از  واگذار می كنند، می دانند چند تن، جمع آوری می ش
ــته، زمانی كه شهرداری  ــتند. در گذش آن، همان را هم نمی دانس
ــان را تميز  ــر بودند كه خياب ــط چند كارگ ــت، فق قرارداد می بس
ــت نفر  ــنجش من، فرد بود و می گفتم بيس ــد. مبنای س می كردن
اين كار را انجام می دهند، سنجه ديگری نداشتم. در صورتی كه 
مبنای سنجش بايد نتيجه ی كار باشد، نه حجم كار انجام شده.

پس قدم اول، شفاف س��ازی است. 
قدم دوم استخراج یکسری شاخص های 

سنجش است.

ــت.  ــاخص ها وضعيتمان چطور اس مثاًل بگوييم كه در اين ش
ــال قبل چه  ــت. نسبت به س ــبز من چقدر اس ــرانه فضای س س
ــت و برنامه ام  ــال قبل چگونه اس ــبت به 5 س وضعيتی دارد. نس
ــت؟ يعنی اطالعات پايه من كم كم  برای چهار سال ديگر چيس
درست می شود. قدم سوم، محاسبه  قيمت تمام شده است. بعد از 
ــده به دست آمد بعد شروع به برنامه ريزی  اين كه قيمت تمام ش
ــم تا كارايی را افزايش  ــده می كني برای بهبود اين قيمت تمام ش
ــپاری فعاليت ها از اقداماتی است  دهيم. بهبود روش ها و برون س
كه در اين مرحله انجام خواهد شد. يعنی من می دانم قيمت تمام 
شده ای كه خودم در می آورم با قيمت تمام شده ای كه واگذار كنم 
ــن را هم من واگذار می كنم و می دهم  ــی تفاوت دارد پس اي خيل
ــت  به بخش خصوصی. مرحله بعد، تخصيص بهينه اعتبارات اس
ــه پروژه ها و فعاليت ها را اولويت بندی می كنيم و هزينه ها را با  ك

توجه به منابع و درآمدها مديريت می كنيم.
ــن يك نظام  ــی، به نظر م ــزی عمليات روسـتايی: بودجه ري
ــازمان  ــت. س ــی اس ــرای ارتقای كارايی و اثربخش ــی ب مديريت

ــيدن به اهدافش  ــهرداری مجموعه ای اهداف دارد و برای رس ش
ــری منابع در اختيار دارد. از اين منابع بايد شروع به حركت  يكس
ــد به  ــت ارائه دهد تا برس ــام بدهد و خدم ــت انج ــد و فعالي بكن
ــد به اهدافش. به نظر من حتی همان  برنامه اش و در نهايت برس
ــه ای كه االن داريم اگر بتوانيم هدفمندش كنيم كه  بودجه برنام

به اهدافمان برسيم همان بودجه عملياتی خواهد بود. 
در رابطه با بودجه ريزی عملياتی من سه چيز را عامل موفقيت 
ــؤولين است.  ــتحكم جمعی مديران و مس می دانم: يكی باور مس
دومين عامل، تغيير روش حسابداری، به حسابداری تعهدی است. 
ــابداری آن است كه در حسابداری  فرق اصلی اين دو روش حس
ــوند  ــدند بايد ثبت ش ــايی ش تعهدی، منابع مالی وقتی كه شناس
ــوند. در  ــر وقت تحقق پيدا كردند بايد ثبت ش ــا هم ه و هزينه ه
ــود، ثبت  ــدی، منابع مالی، هر وقت وصول می ش ــابداری نق حس
ــود.  می گردد و هزينه هم هر وقت پرداخت می گردد، ثبت می ش
ــاخت های مناسب است. زيرساخت های  سومين عامل هم زيرس
ــت. زيرساخت های مناسب  ــاخت های مناسبی نيس ما هنوز زيرس
ــت.  ــخت افزاری و هم از نظر نرم افزاری مدنظر اس هم از نظرس
ــهرداری ها، افراد با تجربه  ای كه به بودجه ريزی  ــطح ش ما در س
عملياتی اشراف داشته باشند نداريم. بسياری از شهرداری های ما 
ــابدارش ديپلمه يا حتی زيرديپلم است و اصاًل آشنايی با اين  حس
ــطح آموزش و تخصص كاركنان بودجه و  ــائل ندارد. بايد س مس

ماليه شهرداری ها ارتقاء يابد. 

 يعنی هم از نظر نيروی انسانی می فرماييد 
و هم از نظر زيرساخت های فناوری اطالعات؟

روستايی: قطعًا هر دو الزم است. مثاًل سازمان شهرداری ها 
ــترس همه قرار  ــايت هم در دس نرم افزاری تهيه می كند و در س
ــهرداری ها نمی توانند از آن استفاده بكنند،  می دهند. اما وقتی ش

فايده ای برايشان نخواهد داشت. 

تمام منابع مالی ش��هرداری ها و هر 
دس��تگاه اجرایی نهایتاً در دس��ت منابع 
انس��انی است. یعنی ش��ما بهترین برنامه 
را اگ��ر در پیش رو ق��رار دهید تا زمانی 
که منابع انس��انی شما و س��رمایه انسانی 
ش��ما تخصص مورد نیاز را نداشته باشند 
ش��ما نمی توانید برنامه ه��ای بلند مدت و 
کامالً کارشناسی را رخنه بدهید در بدنه 

شهرداری.

ــايد به موازات اين بهبود و تحوالتی كه  کوشـش تبار: ش
ــهرداری ها  ــهرداری ها و مديريت منابع مالی ش در منابع مالی ش
اتفاق می افتد در كنارش اتفاق ديگری كه سازمان شهرداری ها و 
دهياريهای كشور به خوبی توانسته آن را پيش ببرد، اين است كه 
ــانی هم يك بهبود اساسی دارد اتفاق می افتد.  در حوزه منابع انس
ــهرداری ها كارشناسان  ــتخدامی ش از طريق برگزاری آزمون اس

ــگاهی وارد بدنه شهرداری ها  مالی دارای تحصيالت باالی دانش
ــور نزديك به 750 شهرداری  ــوند. االن در 18 استان كش می ش
ــدود 3 يا 4 هزار نفر  ــوند كه ح قريب به 7 هزار نفر جذب می ش

آن ها در حوزه مالی شهرداری هستند. 
و  برنامـه  رويکـرد  بـه  توجـه  پيشـينه   
بودجه ريزی عملياتی در شهرداری ها به چه زمانی باز 

می گردد؟
ــازمان وجود دارد،  ــوابقی كه در س کوشـش تبار: طبق س
ــال 1385 به بعد به  عنوان  بحث بودجه ريزی عملياتی از حدود س
ــدی مدنظر قرار  ــعه، به طور ج ــف برنامه چهارم توس يك تكلي
ــود گفت كه در حوزه مديريت شهری  ــال 85 را می ش گرفت. س
ــطح كالن كشور دو سالی هست كه بودجه ريزی  و 86 را در س
عملياتی به عنوان يك زيرساخت در بحث بهبود مديريت هزينه 
ــت كه در سازمان  ــال 86 به بعد هس ــد. به نظر من س مطرح ش
ــهرداری ها بيشتر به دنبال تهيه محتوا هستند. محتوا به معنی  ش
ــهرداری ها بومی كنند. با  اين كه بودجه ريزی عملياتی را برای ش
ــازمانی هم به نوعی اين انطباق انجام  ــت اندركاران برون س دس
ــال 88 شاهد اجرای آن در شهرداری های  می شود و نهايتًا ما س
ــده بيشتر در حوزه  ــتيم. اقداماتی هم كه تا كنون ش ــور هس كش
ــر برنامه و بودجه انجام دادند كه تهيه نرم افزار بوده با كمك  دفت
ــازمانی بوده است. نرم افزاری كه تهيه شده  متخصصين برون س
و االن پشتيبانی می شود به صورت پايلوت در كشور فعال است. 
در عين حال به روز رسانی و ارتقای اين نرم افزار مدنظر است.

ــال 1386 به بعد ما هر سال شيوه نامه بودجه  اسـدی: از س
ــهرداری ها ابالغ كرده ايم. تا االن حدود 5  ريزی عملياتی را به ش
ــت. ويرايش سال 86 با سال 90 تغييرات  ــده اس ويرايش ارائه ش
زيادی داشته و خيلی موارد اصالح شده است. اميدواريم در سال 
91 شيوه نامه بودجه ريزی عملياتی، نهايی بشود و شهرداری ها، 

مطابق آن بودجه خود را تنظيم نمايند. 

  روش شـما در ويرايش اين شـيوه نامه ها 
چيسـت؟ آيا يک مشـاور اسـتخدام کرده ايـد يا اين 
که شـهرداری های مجری به شـما بازخورد می دهند 
و شـما بر اسـاس بازخورد شـهرداری ها تغييرات را 

اعمال می کنيد؟ 
ــتادی  ــت. ما نظرات مجموعه س اسـدی: تركيبی از اينهاس
ــهرداری ها را هم  ــهری را می گيريم نظرات ش و مديركل های ش
ــتيم كه نظرات مجريان به ما  ــايتی هم گذاش می گيريم و يك س
ــود. عالوه بر اين از كسانی كه در اين حوزه، تخصص  ارسال ش
دانشگاهی هم دارند استفاده كرديم و گفتيم هر كس نظری دارد 

به ما بگويد يعنی فضا را كاماًل باز كرديم. 

 يعنی يک مشـاور بوده کـه اين نظرات را 
جمع بنـدی می کرده يا جمع بندی توسـط خود شـما 

انجام شده است؟
ــده چون چند تجربه  ــط خود ما انجام می ش اسـدی: نه توس
ــتيم به اين نتيجه رسيديم كه  ــاور داش ــتفاده از مش ناموفق در اس
مشاور خيلی نمی تواند به ما كمك بكند. البته در بعضی نكات به 
صورت موردی از مشاوره های علمی و دانشگاهی بهره  گرفته ايم، 

محسن کوشش تبار
معاون برنامه  ريزی
 و توسعه سازمان 

شهرداری ها و 
دهياری ها
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ولی به اين صورت كه كل كار را به يك مشاور بسپاريم و خروجی 
آن را به صورت يك شيوه نامه تحويل بگيريم، نبوده است. 

 در خصـوص ويژگی های برنامـه عملياتی 
شهرداری و اهداف آن هم توضيحاتی ارائه بفرماييد.

برنام��ه عملیاتی پای��ه بودجه ریزی 
عملیاتی اس��ت. برنامه های میان مدت در 
همه جای دنیا حلقه واسط بین برنامه های 
بلندمدت و برنامه های کوتاه مدت هستند.

ــيديم كه  ــتيم به اين نتيجه رس هنرکار: مطالعاتی كه ما داش
ــط بين برنامه های  وجود اين برنامه های ميان مدت كه حلقه واس
ــهر( و برنامه های كوتاه  ــعه شهری )طرح جامع ش بلندمدت توس
ــتند، االن به عنوان يك معضل  ــاالنه( هس مدت )بودجه های س
ــهر تهران  ــاله ش ــت. به عنوان مثال در برنامه پنج س مطرح اس
ــهر تهران( يكسری  ــورای اسالمی ش ــال 1388 ش )مصوب س
ــده ولی معلوم  ــت ها  مطرح ش ــم اندازها و راهبردها و سياس چش
ــود و  ــنجيده می ش ــدام از اين موارد چگونه س ــت كه هر ك نيس
ــد. مطابق با مطالعات انجام  ــدر بودجه به آن اختصاص می ياب چق
ــده در معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری شهرداری تهران،  ش
ــف از جمله برنامه  ــای عملياتی  كه تحت عناوين مختل برنامه ه
ــازی سرمايه ای  و برنامه سرمايه ای شهر  در كشورهای دنيا  بهس
تهيه می شوند، می خواهند اين اتصال بين برنامه های بلندمدت و 
ــهری را برقرار كنند. در برنامه عملياتی در  ــعه ش كوتاه مدت توس
ــم انداز  و خدمت ها  يك رابطه ای برقرار می كنند.  نهايت بين چش
ــری خدمت هايی كه توسط شهرداری به شهر و شهروندان  يك س
ــود، كه زيرمجموعه اين خدمت ها،  ــود شناسايی می ش ارائه می ش

پروژه ها و فعاليت های هزينه ای بايد تعريف شود. 
ــود، موضوع  ــه در برنامه عملياتی ديده می ش بحث ديگری ك
ــی، چون وارد  ــت. در بودجه ريزی عمليات ــن مالی پروژه هاس تأمي
ــن را دارند كه بيايند  ــويم و همه دغدغه اي عمليات اجرايی می ش
ــند به قيمت  و بودجه ريزی بكنند و هزينه ها را تعيين بكنند و برس
ــب بكنند و فرصت فكر  ــده و بعد بودجه را ببرند و تصوي تمام ش
ــود. اين در حالی  ــردن درباره منابع تأمين مالی پروژه ها نمی ش ك
است كه اگر ما از قبل، برنامه ريزی 5 سال آينده شهر را در سطح 
كالن، انجام دهيم آن موقع فرصت داريم كه با بررسی تك تك 
پروژه ها و فعاليت های هزينه ای منابع تأمين مالی را تعيين بكنيم. 
تجربه هم اين را نشان می دهد كه شهرداری های كشور ما اصاًل 
از منابعی غير از منابع نقدی و غيرنقدی داخلی استفاده نمی كنند. 
ــت و می توانند استفاده كنند يا  ــيار ديگری كه هس ولی منابع بس
ــناختی ندارند يا اصاًل نمی توانند استفاده  ــان روی آن ش كارشناس
ــاركت در نهايت به  ــتفاده می كنند مثل اوراق مش بكنند يا اگر اس

مشكل برمی خورند چون برنامه ريزی روی آن انجام نداده اند. 

  نمايندگان محترمی که از شـهرداری های 
يـزد و اصفهـان در نشسـت شـرکت دارنـد لطفـا 
توضيحی در خصوص برنامه های راهبردی و عملياتی 

شهرداری متبوع خود ارائه نمايند.
ــم انداز  ــای بلندمدت، چش ــوص برنامه ه تـاج آبی: در خص
ــهرداری يزد در افق 1404 در سال 1390 به تصويب شورای  ش
اسالمی شهر يزد رسيد. در ادامه درخصوص برنامه های عملياتی، 
ــاله هم يك مشاور  ــتيم. در بحث برنامه  پنج س يك قرارداد داش
ــاء ا... در خرداد  ــاور ناظر داريم و انش داريم كه كار می كند و مش
ــال هم تالش  ــود. امس ــال 1391 نتيجه آن به ما ارائه می ش س

كرديم كه بودجه سال 91 را با نگاه برنامه ای ببنديم.
ــهرداری اصفهان كه  ــاله ش ــاختار برنامه پنج س فردانی: س
ــت كه يك  ــده، اين اس ــوان »اصفهان 95« نامگذاری ش ــا عن ب
ــده است و سپس  ــهرداری اصفهان تعريف ش مأموريتی برای ش
ــتان از منظر مأموريت های شهرداری اصفهان  چشم انداز شهرس
شناسايی گرديده است. بعد از آن 12 هدف كالن برای شهرداری 
ــت، اين اهداف كالن در سطح بعد جهت دهنده  تعريف شده اس
ــهرداری اصفهان در حوزه های مختلف از  راهبردهای بخشی ش
ــهری و فرهنگی و اجتماعی  جمله بخش حمل و نقل، خدمات ش
هستند. 201 مورد راهبرد بخشی تعريف كرده ايم و اين راهبردها 
ــتادی و هم در حوزه مناطق  پروژه ها و اقدامات را هم در حوزه س
ــه باال بخواهيم حركت بكنيم دو  ــف می كنند. اگر از پايين ب تعري
ــت و يكی  ــرل در نظر گرفتيم يكی كنترل عملياتی اس نوع كنت
ــا برنامه ای، كه اولی كارايی   هم كنترل های پيامدی، مديريتی ي
ــه عنوان يك  ــنجد. هر پروژه ای ب ــی  را می س و دومی اثربخش
ــر رديف بودجه را پروژه  ــود. يعنی ديگ مركز هزينه تعريف می ش
ــان A به عنوان يك  ــم. نمی گوييم پروژه تملك خياب نمی گيري
ــت كه  ــه می گوييم خيابان A يك پروژه اس ــف بودجه، بلك ردي
يكی از فعاليت هايش می شود تملك A، احداث A، تجهيز A و 
طراحی A. در اين فضا مشخص می كنيم كه پروژه A چه اثری 

بر روی شاخص های كليدی ما دارد. 
ــاخص و 2ـ  ــت دارد 1ـ پروژه های ش ــه، دو پيوس ــند برنام س
شاخص های كالن. پروژه های شاخص پروژه های شهری هستند 
ــهر عمل می كنند. در كنار اين ها پروژه هايی  و در مقياس كل ش

هستند كه در مقياس منطقه ای و يا محله ای عمل می كنند.
 

 لطفـا آمـاری هـم از تعـداد پروژه هـا و 
فعاليت های سـتاد و مناطق و پروژه های شـاخص در 

برنامه اصفهان 95 ارائه فرماييد.
فردانی: در كل 996 پروژه و اقدام ستادی و منطقه ای داريم. 
ــت. البته اين طور  ــال 1390 اس ــروع برنامه اصفهان 95 از س ش
ــال 1394 همه پروژه ها و اقدامات را تمام  كنيم.  ــت كه تا س نيس
ــت كه هر سال قبل از بودجه  اين پروژه ها و اقدامات، مواردی اس
بازنگری می شود و ممكن است تغييراتی در آن اتفاق افتد. يعنی 

اليه پروژه و اقدامات پوياست. 

 لطفـا در خصـوص برنامـه پنج سـاله يزد 
توضيـح دهيـد و بفرماييد بـازه زمانی آن چه سـالی 

است؟  
ــهر يزد، ما مشاور را  تاج آبی: به جهت ويژگی های خاص ش
ــناخت، خيلی نگه داشتيم و اكنون در مرحله تحليل  در مرحله ش
است. موعد ارائه نتايج از طرف مشاور، خرداد 1391 است و بازه 

ــت. در مرحله شناخت، مشاور تا  زمانی برنامه 1392 تا 1396 اس
ــاور، يك سری از  ــطح محالت هم كار كرد. عالوه بر آن مش س
خبرگان شهر را برای شناخت از وضعيت و ويژگی های اجتماعی و 
اقتصادی درگير كرده است. در حال حاضر در مسير برنامه ای جلو 
ــتيم  می رويم. اگر به هر دليلی بودجه ريزی عملياتی را هم نتوانس
ــه برنامه ای خواهد بود.  ــال 92 پياده كنيم، بودجه ما بودج در س
ــاله ابالغ می شود و براساس آن بودجه های ساالنه  برنامه پنج س

تنظيم می شود.
 در مورد بودجه ريزی عملياتی در شهرداری 

يزد چه اقداماتی صورت گرفته است؟
تاج آبی:كارگروه تخصصی بودجه را با مشاركت كارشناسان 
استانداری تشكيل داديم. اين مجموعه با كارشناسان نرم افزار و 
ــاور بودجه ريزی عملياتی در كنار هم بر اساس سياست هايی  مش
ــت اعالم می شود  ــهرداری ها و مراجع باالدس ــازمان ش كه از س
ــا اين حال هنوز ابهامات و  ــن بودجه را پيش می برند. ب كار تدوي
ــی در خصوص بودجه ريزی عملياتی وجود دارد، اگر  دوگانگی هاي
ــود و  ــی بودجه ريزی عملياتی، ابهاماتش مرتفع نش تجربه كنون
نتيجه آن موفقيت آميز نباشد، توجيه كردن مجدد يك مدير ارشد 
كه دوباره رويكرد جديدی را از اول شروع كند كار بسيار دشواری 
ــاال كه رويكرد بودجه ريزی عملياتی در  خواهد بود. از اين رو ح
حال ترويج است بايد تالش گردد كه شيوه نامه ها از وضوح كامل 

و يكپارچگی برخوردار باشد تا نتايج مناسب تری حاصل گردد.

بـا  مرتبـط  شـيوه نامه های  از  چقـدر   
بودجه ريزی عملياتی راضی بوديد و چقدر برای شـما 

در عمل قابل استفاده بوده است؟ 
ــتورالعمل بودجه عملياتی، هنوز ما را به مرحله  تاج آبی: دس
ــتورالعمل به جايی رسيده  ــت. هرچند اين دس ــانده اس عمل نرس
ــده و اميدواريم  كه هر چه اين طرف تر آمده، خطاهايش كمتر ش

نسخه كامل و نهايی آن سال آينده به دستمان برسد. 

 لطفـا در خصـوص ويژگی های فنی بودجه 
سال 1391 شـهرداری يزد توضيح دهيد و بفرماييد 
که بودجه امسـال شما بر اساس چهار فصل و بيست 
ماده تنظيم شـده اسـت يـا الگوی ديگـری پيگيری 

می شود.
ــاس نرم افزار بودجه ای  روسـتايی: ما مجبور هستيم براس
ــور و از طريق سازمان شهرداری ها ابالغ می كند،  كه وزارت كش
ــت ماده  ــال، همان بيس بودجه ريزی كنيم. نرم افزار بودجه امس
ــت. ولی فرم هايی كه در ضميمه دستورالعمل بخشنامه بود،  هس
ــا نرم افزارمان  ــال 91 م ــت. پس در س مبتنی بر هفت فصل اس
ــتورالعمل بودجه كه  ــت ولی دس در قالب 4 فصل و 20 ماده اس
ــتيم در قالب 7 فصل  ــده كه ما ملزم هس ــاره ش آمده 7 فصل اش
هم بودجه مان را به سازمان منعكس كنيم. بودجه ريزی عملياتی 
ــت كاری ندارد؛ يك  ــاًل به اين كه چند فصل و چند ماده اس اص
ــخصی از باال دارد و يك منابعی از پايين و می خواهد  اهداف مش
ــد. بنابراين فصل و مواد ديگر  از طريق منابعش به اهدافش برس

برايش كارايی ندارد.
اسـدی: چهار فصل و بيست ماده يك طبقه بندی است در 

ــتم بودجه ريزی را به هم نمی زند،  ثبت مواد هزينه و اصاًل سيس
ــتم های جهانی، قرار بر اين  بلكه منطبق بر طبقه بندی در سيس
ــت فصل طبقه بندی  ــت كه هزينه ها را در قالب دو هف ــده اس ش
ــرايط  ــه ما امكان می دهد كه ش ــوع طبقه بندی ب ــم. اين ن كني
ــورها مقايسه كنيم، به همين دليل است  خودمان را با ديگر كش

كه طبقه بندی جديد را تعريف كرده ايم.

اجـرای  در  کـه  مشـکالتی  و  موانـع   
شـيوه نامه های مرتبـط بـا بودجه ريـزی عملياتی در 

شهرداری ها با آن مواجه بوده ايد، چيست؟
ــانی از مفهوم  ــت يكس ــد كه برداش تاج آبی: به نظر می رس
ــت. يك عده  ــت اندركاران نيس بودجه ريزی عملياتی در بين دس
ــده ديگری  ــه و محصول« و ع ــام كنترل نتيج ــد »نظ می گوين
ــد »روش هدفمند و عملياتی بودجه ريزی كه در نهايت  می گوين
به قيمت تمام شده  خدمات« منتهی می گردد. ما بايد قبل از اين 
كه به بحث های انتهايی بودجه نگاه كنيم بايد به بحث های ورود 
ــر انضباط مالی صورت  ــله مراتب بپردازيم. اگ اطالعات و سلس
نگيرد، تخصيص راهبردی نداريم و اگر تخصيص صورت نگيرد، 
ــت خوبی از  ــت. اگر برداش مديريت اجرايی خوب نخواهيم داش
بودجه ريزی عملياتی صورت نگيرد به جای اين كه كمك كننده 

باشد از جهاتی ممكن است برای ما مشكل زا باشد. 
ــده ام، عدم  ــال های اخير دي ــن در س فردانـی: آنچه كه م
ــت؛ چه از  ــزی عملياتی بوده اس ــه بودجه ري ــت صحيح ب پرداخ
ــهرداری ها، چه شهرداری ها و چه كالنشهرها.  سوی سازمان ش
ــزی عملياتی در  ــبت به بودجه ري ــای واگرايی نس االن حركت ه
ــده و تصور  ــهد اي ــهرداری مش ــهرها وجود دارد. مثاًل ش كالنش
خودش را از اين موضوع دارد و شهرداری اصفهان تفكر ديگری 

دارد. در سطح كالنشهرها اصاًل حركات هماهنگ نيست.

 چـه اقداماتی بايد صورت پذيرد تا فرايند 
بودجه ريزی عملياتی در شهرداری ها به پيش برود و 

به سرانجام مطلوبی بينجامد؟ 
ــت كه  ــأله اول اين اس فردانی: مس

درک  و  مش��ترک  زب��ان  هن��وز 
بودجه ری��زی  موض��وع  از  مش��ترکی 

عملیاتی حاصل نشده است

و هر كس راه خودش را می رود. مسأله دوم اين است كه در خود 
ــه ركن اصلی برنامه ريزی مالی يعنی برنامه،  ــهرداری ها هم س ش
ــند تا  ــابداری بايد در كنار هم و هماهنگ با هم باش بودجه و حس
پيشرفتی حاصل شود. در صورتی كه در حال حاضر اين سه ركن 
ــتی بودجه ريزی  با يكديگر هماهنگی ندارند. ما معتقديم كه بايس
ــود. يعنی بايد مدلی ملموس و عينی از آن  ــيم بش عملياتی، تجس
برای شهرداری ها ارائه شود. از اذهان بيايد بيرون و نقشه راه برای 
ــود. به نظر من سازمان شهرداری ها مشكلش نرم فزار  آن تهيه ش
ــت.  ــكلش نرم افزار نيس ــت، اصاًل بودجه ريزی عملياتی مش نيس
ــر در  ــن ام ــرای اي ــب در اج ــاختار مناس ــدم س ــكل آن ع مش

علی اکبر اسدی
 مدير كل برنامه و بودجه
 سازمان شهرداری ها
و دهياری ها

احمد روستايی
رئيس گروه رنامه ريزی

و امور اقتصادی 
شهرداری يزد

مسعود تاج آبی
معاون برنامه  ريزی

و توسعه شهری
شهرداری يزد
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شهرداری هاست. مشاور تا حدی می تواند به ما كمك كند ولی ما 
ــكيالتی و  ــاختار تش ــهرداری خودمان بايد س به عنوان متولی ش
اجرايی تحقق برنامه و بودجه عملياتی را در شهرداری تعيين كنيم. 

 علـت را در چـه می دانيـد؟ فرموديـد کـه 
برخـورد صحيح وجود ندارد. شـما برخورد صحيح را 

چه می دانيد؟ 
فردانی: اول اين كه برخورد »جامع« داشته باشد و دوم اين 
كه »نظامند« باشد. اگر می خواهيم به شهر روان برسيم نبايد اين 
طور فكر كنيم كه همه كارها به معاونت ترافيك مربوط می شود. 
ــاير معاونت ها  ــه بايد برويم خارج از معاونت ترافيك و در س بلك
ــای الزم را مهيا كنيم. اگر  ــا هم الزامات و چارچوب ه و بخش ه
خواستيم به بودجه ريزی عملياتی برسيم بايستی فراتر از معاونت 

برنامه ريزی شهرداری ها، ساير مقتضيات را فراهم كنيم.
 مثاًل چه مواردی را؟ 

ــازمان شهرداری ها در  فردانی: يك كار خوبی كه از خود س
ــال 90 كرده بود، آن بود كه خدمت ها را  ــتورالعمل بودجه س دس
مشخص كرده بود. مثاًل گفته بودند كه خدمت های حوزه خدمات 
ــت: مثاًل خدمت رفت و روب، زيباسازی  ــهری شامل اين هاس ش
ــيمای شهری و مانند اين ها. ما ممكن است بر اين نظر باشيم  س
ــت، بايد بياييم در يك  ــده اس ــری خدمت ها ديده نش كه يك س
ــه همه مجموعه دوستانی كه دست اندركارند جمع شوند و  جلس

به يك توافقی برسند و بر اساس همان اقدام شود.
اسـدی: من می خواهم بگويم مشكل حادی وجود ندارد كه 
ــتيم و  ــيم. ما اصاًل نگران چيزی نيس ــا بخواهيم نگرانش باش م
ــت. ما يك برنامه  معتقديم راهی كه در پيش گرفتيم صحيح اس
ــتورالعمل  راهبردی تهيه كرديم و در قالب آن، بحث برنامه و دس

بودجه و حسابداری را تهيه كرده ايم. 

 بحثـی ديگـری که خواه ناخـواه به بودجه 
عملياتـی مربـوط می شـود، الگوهای حسـابداری در 
شهرداری هاست. لطفا در اين خصوص توضيح دهيد.
روسـتايی: بدون شك شهرداری ها در قبال مردم و شورای 
ــند و در مورد منابع مصرفی،  ــخگو باش ــهر بايد پاس ــالمی ش اس
ــد. از اين رو  ــزارش دهن ــان بايد گ ــا و هزينه كردهايش درآمده
ــه بايد داليل  ــا تغيير يك رديف بودج ــال برای افزايش ي هر س
ــايی و اندازه گيری  ــود. بنابراين برای شناس قانع كننده ای ارائه ش
درآمدها و هزينه ها، بايد مبنايی داشته باشيم. مبنايی كه در قرن 
ــت، روش حسابداری تعهدی است. متأسفانه  اخير ايجاد شده اس
ــابداری نقدی است. يعنی از  ــهرداری های ما، حس روش اغلب ش
همين اول برای افزايش شفافيت با مشكل مواجه هستيم. شيوه 
ــور ابالغ  ــهرداری ها هم از طرف وزارت كش ــابداری ش نامه حس
ــده است، از اين رو هنوز با آشفتگی مواجه هستيم. اگر با اين  نش
ــدی بخواهيم بودجه ريزی عملياتی را پياده كنيم، نتيجه   روش نق

درستی به بار نمی آيد.
ــهرداری ها، حسابداری نقدی رايج  اسـدی: در بسياری از ش
ــابداری )هم نقدی و  ــی ديگر هم هر دو نوع حس ــت. در برخ اس
ــابداری  ــت كه بگوييم يا حس هم تعهدی( را داريم. اين طور نيس
ــدی محض. من معتقدم  ــابداری تعه نقدی محض داريم يا حس

ــه بايد گزينه ای مابين نقدی و تعهدی در پيش بگيريم. در آن  ك
ــاره  ــتورالعمل هايی كه تا كنون تهيه كرده ايم به اين نكته اش دس
ــه اتفاق افتاد  ــت كه هزينه ها را قطعًا به محض اين ك ــده اس ش
ــی  ــت می كنيم ولی نحوه ثبت درآمدها را هنوز در حال بررس ثب
ــيم. بحث بودجه ريزی  ــبی برس ــتيم تا به يك الگوی مناس هس
ــاق بيفتد ما آمادگی داريم همه  ــت اتف عملياتی هم چون قرار اس
دوستان نقدهايشان را به ما اعالم كنند تا بشود با همكاری همه، 

شيوه نامه قابل استفاده و مفيدی تهيه كرد. 

در ح��ال حاضر ب��ه دلیل ب��ه روز 
نبودن برخ��ی دس��تورالعمل ها و آیین 
نامه ه��ا، خیلی از واژه ها و مفاهیم که در 
بودجه ش��هرداری ها رایج ش��ده است، 
بدون پشتوانه کارشناسی و قانونی است.

ــود، بودجه نقدی و غير نقدی، اين مفهوم  مثاًل اآلن گفته می ش
مستند قانونی اش كجاست؟

ــهرداری يزد سه نوع داريم: نقدی،  روسـتايی: البته ما در ش
غيرنقدی و مشاركتی.

اسـدی: اينها فرمولهای جديدی است كه در هيچ جا تعريف 
نشده است. اين كه بگوييم شهرداری تهران از سال 85 كه بحث 
حسابداری تعهدی را مطرح كرد، اين طور عمل كرد، پس ما هم 
ــت. اصاًل نقدی و  همينطور عمل می كنيم، توجيه صحيحی نيس
غيرنقدی معنی ندارد. ما مشكلی كه داريم اين است كه به خاطر 
ــازمان در يك سری موارد، بعضی شهرداری ها نياز  خأل حضور س
داشتند كه در خصوص برخی امور تصميم گيری كنند. اين باعث 
ــود كه در مورد فالن  ــد كه مثاًل در كارگروه ها، صحبت می ش ش
مسأله شما چكار كرده ايد، هر كسی نظرش را می دهد و هر كس 
ــت بقيه را راضی كند، نظر او می شود مالك عمل همه  كه توانس

شهرداری ها. در صورتی كه اين شيوه، غلط است. 

 برگرديـم به برنامـه پنج سـاله اصفهان. 
آقـای فردانی برنامـه اصفهان 95 چگونـه به بودجه 

عملياتی متصل شده است؟
ــت كه  ــه اصفهان 95 آن اس ــكل ما در برنام فردانـی: مش
ــت. من هر چند مسؤول برنامه  اتصالش به نظام بودجه، مبهم اس
ــتم نه بودجه، اما به شدت از اجرايی  ــهرداری اصفهان هس در ش
ــم، چون بودجه عملياتی  ــدن بودجه عملياتی طرفداری می كن ش
ــود. در حال حاضر ما در  ــود برنامه هم اجرا ش خوب باعث می ش
ــطح برنامه را داريم اما چون سطح بودجه را متناسب  اصفهان س
ــود يا آن قدر كه  ــا اين برنامه نداريم، برنامه هم محقق نمی ش ب
ما می خواهيم تحقق نمی يابد. در صورتی كه اگر در بودجه ريزی 
عملياتی، شاخص ها و پيامدها و جهتگيری های اساسی شهرداری 
ــخص شود و ما بتوانيم بودجه را به آن ها اختصاص  به خوبی مش
ــود. آقای دكتر راسل  ــأله تحقق پذيری هم حل می ش دهيم، مس
ــاور ارشد دولت مالزی در بودجه ريزی عملياتی، در يك  هان مش

كارگاه آموزشی كه در ايران برگزار شده بود، می گفتند: 

بودج��ه عملیات��ی مفه��وم خیل��ی 
پیچیده ای نیست، کافیست شما پول را 

به پیامد بدهید نه به فعالیت.

ــت با چه هدفی صورت  ــود، اين فعالي مثاًل فالن خيابان زده بش
ــاخصی از برنامه  را می خواهيد پايين و باال بكند؟  می گيرد، چه ش
اگر بودجه ريزی عملياتی به صورت صحيح انجام بشود آن وقت 
ــود كه در  ــی نمی ش ــزی هم چيز خيلی پيچيده و لوكس برنامه ري
قفسه  كتاب بماند. اگر قرار باشد كه واحد بودجه از زوايه خودش 
ــابداری از زوايه  ــگاه بكند، واحد حس ــه بودجه ريزی عملياتی ن ب
ــد و واحد برنامه ريزی از زوايه خودش نگاه كند،  خودش نگاه كن
ــه و نظامند  ــزی عملياتی يكپارچ ــك بودجه ري ــچ وقت به ي هي

نمی رسيم. 

 امسـال به عنوان سال اول برنامه اصفهان 
95، چقـدر از انعکاس پروژه هـا و اقدامات برنامه در 

بودجه سال 91 راضی بوديد.
ــات بودجه می آيند تخصيص  فردانی: راضی نبودم. در جلس
ــه موضوع كليدی داريم:  ــتگذاری می كنند. ما اين جا س را سياس
ــه، دو موضوع اول  ــروژه« و »اعتبار«. در برنام ــاخص«، »پ »ش
تعيين تكليف می شود و در خصوص موضوع آخر در فصل بودجه 
تصميم گيری می شود. در برنامه مشخص شده است كه شاخص 

ــهر بايد به چه ميزانی برسد، در فرايند  های كليدی برای كل ش
ــت كه در جلسات بودجه با توافق  بودجه ريزی به اين صورت اس
شهردار منطقه، معاونانش و ساير عوامل درگير در سطح منطقه، 
ــاخص های منطقه رشد شاخص های منطقه معلوم می شود. در  ش
ــاخص هايی  ــود كه هر منطقه بايد به چه ش اين جا معلوم می ش
ــد، سرانه های خدمات  ــد )مثاًل سرانه فضای سبز چقدر باش برس
ــد و مانند آن ها(،  فرهنگی و تفريحی و مانند آن ها چقدر بايد باش
بعد در خصوص اولويت پروژه ها نظرخواهی می شود و در نهايت 
درباره اعتبار اختصاص يافته به هر يك از پروژه ها تصميم گيری 

می شود.
ــمش بودجه ريزی  اسـدی: با اين توضيحات، اين فرايند اس
ــت. بودجه، برنامه ای يك ساله است. آن كه شما می فرماييد  نيس
ــرق می كند. در  ــا بودجه ريزی ف ــت و ب »تخصيص اعتبار« اس
ــی از كارهايی كه  ــم. يك ــی همين را داري ــزی عمليات بودجه ري
ــت كه شاخص های ارزيابی  بودجه ريزی عملياتی می كند آن اس
ــبز ما از ده قرار  را تعيين می كند. مثاًل ما می گوييم كه فضای س
است برسد به پانزده مترمربع. در برنامه ديده شده از ده بايد برسد 
ــد كه من به اين امر چقدر  ــه پانزده، در بودجه عملياتی می گوي ب
ــی از بودجه  ــار اختصاص دهم. تخصيص اعتبار، بخش بايد اعتب

است، نه همه آن. 
ــته در جلسات بودجه، درباره پروژه تصميم  فردانی: در گذش
ــد. اين را ما قبول نداريم و با آن مقابله كرديم. تصميم  می گرفتن
ــتی قبل از جلسه تخصيص اعتبار گرفته بشود.  روی پروژه بايس

حميدرضا هنرکار
نماينده گروه مالی و 
سرمايه گذاری 
مركز مطالعات تكنولوژی
دانشگاه صنعتی شريف
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ــات بودجه، فرصت كافی برای صحبت درباره اولويت يا  در جلس
اجرا و عدم اجرای پروژه وجود ندارد.

اسـدی: منظور شما اين است كه پروژه های اولويت دار بايد 
در برنامه ديده شود، نه بودجه. اين فرايند درستی است. چون در 
ــود خيلی در مورد  فصل بودجه فرصت كمی وجود دارد و نمی ش

ضرورت يا عدم ضرورت خود پروژه فكر كرد.
ــخصات پروژه احصاء  فردانـی: قبل از فصل بودجه بايد مش
ــت. چقدر اعتبار  ــود كه دقيقا حجم كار چقدر اس ــود. معلوم ش ش
ــرای پروژه الزم  ــه الزامات و مقدماتی برای اج ــم و چ می خواهي
ــت. طراحی فاز صفر روی آن اجرا می شود معلوم می شود كه  اس
پروژه چند فاز خواهد داشت، فرم پيوست پروژه مشخص می شود. 
مثاًل اگر احداث خيابان است چند پالك و با چه مساحتی تملك 
ــاخت و  ــك آن چقدر هزينه دارد؟ چقدر هزينه های س دارد؟ تمل
ــد گونه گياهی  ــت، چن ــاز دارد؟ يا اگر پروژه احداث پارك اس س
ــطح سبز دارد؟ چقدر سطح سخت دارد؟ همه اينها  دارد؟ چقدر س
ــات بودجه روی تخصيص  ــپس در جلس ــخص می شود و س مش

اعتبار تصميم گيری می شود.
ــال 87،  ــت اهميت دارد كه مثاًل ما در س ــن كار از آن جه اي
ــتيم كه در آغاز كار، اعتباری كه در بودجه برای  پروژه هايی داش
آن در نظر گرفته شده بود، 100 ميليون بود ولی تا پروژه تكميل 
می شد می ديديم 400 ميليون هزينه شده بود. بسياری از مديران 
ــتيم يك فرهنگسرا، 400 ميليون تومان  می گفتند اگر ما می دانس

هزينه دارد هيچ وقت آن را شروع نمی كرديم. 
ــيده ايد كه مثال می گوييد كه  ــما واقعًا به اين رس اسدی: ش
شاخص فضای سبز من قرار است در شهر اصفهان در 5 سال از 
ده متر مربع برسد به پانزده متر مربع. برای اين كه اين پانزده متر 
مربع اتفاق بيفتد، هركدام از مناطق بايد مثاًل دو متر سرانه فضای 
سبز خود را افزايش دهد. بعد بر اساس اين شاخص، پروژه هايتان 

را مشخص می كنيد. االن اين كار واقعًا انجام می شود؟ 
ــبد پروژه های  ــود، هم س فردانـی: هم اين كار انجام می ش
ــاير  ــت برنامه ريزی منطقه و س ــی بين معاون ــه طی تعامل منطق
ــهری و ...( معلوم  ــی، خدمات ش ــك، اجتماع ــا )ترافي معاونت ه
ــرم افزار  ــاری كه در ن ــان 4 معي ــاس هم ــد بر اس ــود. بع می ش
ــت،  ــزی عملياتی برای اولويت بندی پروژه ها وجود داش بودجه ري

اولويت پروژه ها مشخص می شود. 
هنرکار: نكته ای كه هست اين است كه شما پروژه هايي كه 
ــار مورد نيازش را نمی آوريد.  ــه تعيين مي كنيد، رقم اعتب در برنام
اگر عدد و رقمي در برنامه نداشته باشيد يقينًا هر سال بودجه تان 
چيز كاماًل منفكي از برنامه تان خواهد بود. شما مطابق مأموريت، 
چشم انداز و راهبردهايتان مثاًل به 200 پروژه می رسيد، اما وقتي 
ــيد، چون از قبل عدد و رقمي ديده نشده است،  به بودجه می رس
وقتي اعتبار مورد نياز اين 200 پروژه مي آيد روي كاغذ، مي بينند 
ــود، چون مثاًل  كه اصاًل امكان ندارد كه چنين برنامه اي اجرا بش
ــت، اعتبار نياز دارد.  ــر بودجه ای كه در اختيار شماس چندين براب
ــه در برنامه عملياتی  ــت ك ــنهادمان اين اس برای همين ما پيش
ــوند حتی فعاليت های  ــًا بايد پروژه ها با عدد و رقم احصاء ش حتم
ــود با درصدی افزايش در سال های بعد تا  هزينه ای هم ديده بش

بتواند مالك عمل بودجه قرار گيرد. 
ــورد نياز را برآورد  ــا در برنامه نمی توانيم اعتبار م فردانی: م

ــب آن به دقت معلوم  ــت و جوان ــم. چون هنوز يك ايده اس بكني
نشده است. در برنامه ما فقط به اين می رسيم كه چه پروژه هايی 

و چه كاری بايد انجام بشود. 
ــاخص هايی تعريف كرديد و به  اسـدی: وقتی در برنامه، ش
ــيديد كه قرار است آن شاخص ها را محقق كنند،  پروژه هايی رس
ــت.  ــده اس ــخصات و جوانب آن پروژه ها معلوم ش يعنی كه مش
ــيم به B. من می گويم كه  ــاخص من گفته كه از A برس مثاًل ش
ــرا كنم. بعد چون  ــيدن از A به B بايد ده تا پروژه اج ــرای رس ب
ــت، می بينيد كه همين 01 پروژه،  ــده اس برآورد هزينه انجام نش
ــت كه  دو برابر كل بودجه ما اعتبار نياز دارد. اين به معنی آن اس
ــاخصی كه تعيين شده است، آرمانگرايانه بوده و من پول جيبم  ش
ــد يك برآورد اوليه از اعتبار مورد نياز با يك  را نديده ام. قطعًا باي

درصدی خطا وجود داشته باشد.  

 اينجـا بحث آمـوزش پيش می آيـد. فقط 
با يک سـندی که سـخنگو نيسـت شـايد نتوان اميد 
داشـت که بودجه ريـزی عملياتی اجرايی شـود. چه 

برنامه هايی برای آموزش دستورالعمل ها وجود دارد؟
ــزی عملياتی در بيايد  ــوب بودجه ري اسـدی: بايد اول چارچ
ــود. بعد  ــال 91 اين آماده بش كه تقريبًا ما فكر می كنيم برای س

براساس آن برويم به سراغ آموزش دادن. 
فردانی: به نظر من به جای آموزش خود بودجه ريزی عملياتی 
ــتورالعملی كه تمام جزئيات را مشخص كند و دست  و تدوين دس
ــهرداری ها را برای ابتكار عمل ببندد، سازمان شهرداری ها بايد  ش
نقشه راه را تدوين كند و سپس آن مدل نقشه راه را آموزش دهد. 

آن موقع، چنين آموزشی باعث همگرايی می شود.
 

  شما شـهرداری يک کالنشـهر هستيد و 
توان کارشناسـی در مجموعه شـما باالسـت. منتها 
دسـتورالعمل بايـد طوری تهيه شـود که شـهرداری 
کوچکی که کارشـناس آن ممکن است اشراف کافی 
به موضوع نداشـته باشـد هـم بتواند از آن اسـتفاده 
کند. اگر دسـتورالعمل، خيلی موجز و مختصر باشـد، 
شـايد برای آن ها اصاًل قابل استفاده نباشد. از اين رو 
دسـتورالعمل بايد به گونه ای باشد که همه مفاهيم را 

تشريح کند و در عين حال انعطاف پذير هم باشد.
ــتاندارد مطرح است، پس بايد  اسـدی: جايی كه قانون و اس
ــود. ما می گوييم در جاهايی كه قانون  ــتورالعمل هم تهيه ش دس
ــد. مثاًل راجع به  ــكل عمل كنن ــت دارد، همه بايد يك ش صراح
ــی نداريم، فقط در  ــتورالعمل برنامه راهبردی، صراحت قانون دس
ــال 1347( اشاره  ــهری )مصوب س ــازی و عمران ش قانون نوس
ــده ولی وزارت كشور را ملزم به تهيه آيين نامه  كوتاهی به آن ش
ــاده 43 آيين نامه مالی  ــابداری، م ــت. اما راجع به حس نكرده اس
شهرداری ها، گفته دستورالعمل بايد تهيه شود و همه بايد مطابق 
ــكل گيری انضباط مالی در همه  ــل كنند، علت آن هم ش آن عم

شهرداری هاست. 

 در مـورد بودجه ريـزی عملياتـی چطـور 
اسـت؟ آيا صراحـت قانونی برای تهيه دسـتورالعمل 

واحد هست؟
ــون دارد و در  ــن بودجه هم قان ــتورالعمل تدوي اسـدی: دس
ــت. در  ــده اس ــهرداری ها به تهيه آن تأكيد ش آيين نامه مالی ش
ــه و تنظيم برنامه  ــم نحوه تهي ــهرداری ها ه ــن نامه مالی ش آيي
ــاس  ــح كرده كه بايد بر اس ــهرداری را تصري ــای ش و فعاليت ه
ــد. در ماده 219 قانون  ــور باش ــتورالعمل ابالغی وزارت كش دس
ــعه هم به صورت كلی برای تمام دستگاه های  برنامه پنجم توس

اجرايی پياده سازی بودجه عملياتی را الزام كرده است. 
 

 عملکرد شـهرداری های کشـور )در سـه 
مقيـاس شـهرداری هاي کوچـک، ميانه و بـزرگ( را 
در خصـوص بودجه ريـزی عملياتـی چگونـه ارزيابی 

می کنيد؟ 
کوشـش تبار: اكنون تقريبًا فرهنگ اعتماد به بودجه ريزی 
ــكل گرفته است. دوستان دفتر  ــهرداری ها ش عملياتی در تمام ش
برنامه و بودجه از دسته های مختلف شهرداری ها )كوچك، ميانه 
ــاب كردند و اين نرم افزار را به صورت  ــزرگ(، تعدادی را انتخ و ب
ــهر در حال اجرا هستند. با گزارشاتی كه  پايلوت در حدود 160 ش
ما از استان ها و از شهرداری هايمان داريم سال 91 را آستانه ورود 
ــی كردن پايلوت بودجه  ــری كردن يا به نوعی فرابخش به سراس
ــهرداری ها می دانيم. به اين معنی كه  ريزی عملياتی در حوزه ش
ــهرداری هايمان  ــه آزمون و خطای اين نرم افزار را در ش ما نتيج
ــاء ا... با همايش ها و  ــت كه انش ــت. برنامه  اين اس خواهيم داش
ــال 91 داريم بحث بودجه ريزی عملياتی  ــت هايی كه در س نشس
ــال 91 سالی است كه  ــهرداری ها نهادينه كنيم. قطعًا س را در ش
دستورالعمل ها و نشست های پی در پی در راستای بهبود مديريت 

هزينه در شهرداری ها شكل خواهد گرفت. 
ــخ به اين كه بودجه ريزی عملياتی بايد انجام شود  اعتقاد راس
در تهيه و تدوين نرم افزار بودجه عملياتی، كاماًل بارز است و اين 
نشان دهنده آن است كه ما به اين امر اعتقاد داشتيم كه اين نرم 
افزار را تهيه كرديم. در كالنشهرها هم به خاطر قوت كارشناسی 
ــه با شهرهای كوچك  موضوع بهتر جلو رفته و يقينًا قابل مقايس
ــت. به نظر می رسد در 50 يا 60درصد شهرداری ها، در سال  نيس
1393 بتوانيم فرهنگ سازی توجه به اين موضوع را ايجاد بكنيم. 
ــال 1391 می تواند  ــه س ــت ك ــی كالن ما اين اس ــش بين پي
ــهرداری های كشور، از لحاظ  ــال قابل تأملی برای مديريت ش س
ــد. البته كالن شهرها از  تحقق رويكرد بودجه ريزی عملياتی باش
ــهرهای كوچك تر جلوتر هستند و آن ها شايد  ــهرداری های ش ش

حتی زودتر به نتيجه برسند. 

 جناب آقای اسدی، به عنوان کالم آخر لطفا 
در مورد افق پيش روی برنامه و بودجه شـهرداری ها 

در سال 1391 توضيح دهيد.
اسـدی: برنامه ما برای سال 91 پيگيری جدی سه موضوع 
است: اول( برنامه راهبردی، دوم( حسابداری شهرداری  ها و سوم( 
بودجه عملياتی. قصدمان اين است كه شيوه نامه ها، چارچوب ها و 
ضوابط اين موضوعات را مشخص كنيم. در اين فاصله تا تدوين 
ــيوه نامه و آيين نامه ها، هر يك از كارشناسان و  ــخه نهايِی ش نس
مديران شهرداری ها يا متخصصين علمی و دانشگاهی اگر نظری 

داشته باشند، می توانند از طريق سايت به ما اعالم كنند و ما حتمًا 
از نظرات سازنده استقبال خواهيم كرد. بعد از اين كه شيوه نامه ها 
ــورت كتبی و چه به صورت  ــد، بحث آموزش چه به ص نهايی ش

حضوری و شفاهی به طور جدی پيگيری می شود. 

جمع بندی نشست 
ــت، گام  دوم  ــازی اس ــفاف س ــه عملياتی، ش ــدم اول بودج ق
ــاخص های سنجش، قدم سوم محاسبه  عبارتست از استخراج ش
ــت.  ــده و گام نهايی، تخصيص بهينه اعتبارات اس قيمت تمام ش
ــه عامل اصلی در  ــر اين اعتقاد بودند كه س ــی از مدعوين ب برخ
ــد از: 1( اعتقاد  ــش دارد كه عبارتن ــت بودجه عملياتی نق موفقي
ــابداری تعهدی و 3( وجود  ــخ مديران، 2( استقرار نظام حس راس

زيرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و انسانی مناسب.

بودجه  پای��ه  برنام��ه عملیات��ی 
عملیاتی اس��ت و به عنوان حلقه اتصال 
برنامه ه��ای بلندم��دت توس��عه ش��هر 

ایفای نقش می کند.

ــا برنامه كوتاه مدت  ــهر و برنامه راهبردی( ب ــرح جامع ش  )ط
شهر )بودجه( در برنامه عملياتی در خصوص پروژه ها اولويت دار 
و منابع تأمين اعتبار آن ها پيشنهادهايی ارائه می شود و در بودجه 
ساالنه تخصيص اعتبار مورد نياز در حد مقدورات مالی شهرداری 

صورت می پذيرد.
از جمله مشكالتی كه در خصوص پياده سازی رويكرد بودجه 
ــت  ــركت كننده در نشس ــهرداری های ش از طرف نمايندگان ش

ــد می توان به  مطرح ش
ــترك بين شهرداری ها،  ــكل گيری مفاهيم و زبان مش 1( عدم ش
ــوع بودجه ريزی عملياتی و  ــی و مكانيكی به موض 2( نگاه بخش
ــروی متخصص برای اجرای اين رويكرد در  3( نبود يا كمبود ني

شهرداری ها اشاره كرد.

سعيد فردانی
 رئيس گروه
 برنامه ريزی و ارزيابی
عملكرد شهرداری اصفهان
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 حبيب اله طاهرخانی
کارشناس ارشد برنامه ريزی شهری و منطقه ای و مدير کل برنامه و بودجه شهرداری تهران
 هادی سعيدی رضوانی
پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران
 ميثم بصيرت
پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران

انديشه و پژوهش

 1. مقدمـــه 
تهيه و اجرای برنامه های ميان مدت توسعه شهری در کشور ما هنوز جايگاه مستحکمی نيافته است. در حالی که برنامه های 
بلنـد مـدت )طرح جامع شـهر( و برنامه های کوتاه مدت )بودجه سـاالنه( تقريباً در همه شـهرداری ها جايـگاه خاص خود را 
داراسـت. وجود برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت توسـعه شـهری بدون آن که حلقه اتصالی بين اين دو سطح وجود داشته 
باشد، موجب می گردد تا راهبردها و اصول مطرح شده در طرح جامع در نظام بودجه ريزی يا به کلی بازتابی نداشته باشد، يا 
انعکاسـی کم فروغ يابد. از اين رو وجود برنامه های ميان مدت توسـعه شهری به منظور برقراری ارتباط بين دو سطح برنامه 

ريزی بلندمدت و کوتاه مدت در شهرداری ها ضروری به نظر می رسد. 
پس از تصويب طرح جامع جديد شهر تهران در سال 1386 در شورای عالی شهرسازی و معماری ايران، تهيه برنامه ميان 
مدت بر اسـاس اين طرح در دسـتور کار شهرداری قرار گرفت و نخستين برنامه عملياتی ميان مدت شهرداری تهران برای 
سال های 1390 تا 1392 تهيه گرديد.1 اين برنامه بر اساس مطالعات پردامنه تجارب جهانی مرتبط با برنامه ريزی عملياتی 
ميان مدت در شـهرداری های جهان و مسـتندات روش شناسـی مفصلی تدوين گرديد که در مقاالتی ديگر به آن ها پرداخته 
شده است.2 در مقاله حاضر تالش می گردد، با نگاهی کاربردی به برنامه ريزی ميان مدت شهرداری، ساختار، روش، ويژگی ها 

و برخی از مهم ترين نتايج برنامه عملياتی شهرداری تهران )1392-1390( تشريح شود.
مهم ترين پرسش هايی که اين مقاله در پی پاسخگويی به آن هاست عبارتند از:

1.ساختار و ويژگی های اصلی برنامه عملياتی شهرداری تهران )1392-1390( چيست؟
2.مهم ترين نتايج برنامه عملياتی فوق چه بوده است؟

3.اين نتايج با چه سازوکارها و روش هايی حاصل گرديده است؟

 2. اصول حاکم بر برنامه
ــهرداری تهران )1392-1390( بر اساس اصول زير  برنامه  عملياتی ش

تهيه شده است:
جامعيت: اين برنامه در بر گيرنده كليه فعاليت ها و برنامه های شهرداری 

تهران و سازمان ها و شركت های تابعه در طول مدت برنامه است.
ــت،  ــت و پايين دس ــه عملياتی با برنامه های فرادس ــدی: برنام هم پيون
ــته و مبتنی بر چشم انداز، راهبردها و سياست های  ارتباطی هم پيوند داش

مصوب مراجع قانونی است.
ــم انداز و  ــور اجرايی كردن چش ــه به منظ ــرا: اين برنام ــز بر اج تمرك
ــت. از اين رو در  ــده اس ــهری تهران تهيه ش راهبردهای كالن توسعه ش
ــت كه بتواند راهبردهای  ــتفاده شده اس تهيه آن از مبانی و مفاهيمی اس

فوق را عملياتی كند.
ــجام درونی: بخش های مختلف برنامه با يكديگر هماهنگ بوده و  انس

فاقد تضاد، تناقض و ناسازگاری هستند.
ــی و ارتباط منظم بين عوامل درونی و  ــم: برنامه دارای توالی منطق نظ

بيرونی است.
واقع گرايی: متكی بر داده ها و اطالعات واقعی كه از بررسی منابع معتبر 
ــد.  ــت آمده، می باش و پيمايش های ميدانی و ديدگاه های خبرگان به دس
ــده برای برنامه نبايد آن قدر از از وضع موجود  ــيم ش وضع مطلوب ترس

فاصله داشته باشد كه قابل دست يابی نباشد.
ــی، حقوقی و فنی برنامه و همچنين مبانی  ــتند بودن: الزامات قانون مس
نظری و كميت و كيفيت منابعی كه اطالعات برنامه از آن ها اخذ شده و 

به آن ها متكی است، روشن است.
ــت و تعيين  ــخص اس ــه زمانی تحقق اهداف آن مش ــدی: دامن زمان من

می شود كه اهداف و مراحل آن در چه زمان هايی بايد تحقق يابند.
هدف مندی: دستاوردهای مورد انتظار، صريح، روشن و معطوف به هدف 

مشخصی هستند. از ارائه تحليل های مبهم و كلی خودداری شده است. 
برآورد منابع مالی: در اين برنامه، برای تأمين منابع مالی مورد نياز، اعم 
ــازمان های تابعه، كمك های  ــهرداری و شركت ها و س از منابع داخلی ش
ــرمايه گذاری بخش خصوصی و مانند آن ها، برآورد شده است  دولت، س
ــالش گرديده تا روش های مختلف تأمين مالی با واقع نگری ارزيابی  و ت

شده تا بتواند هزينه های ريالی و ارزی پروژه ها را تأمين كند.
الزامات ساختاری: برای تحقق هر برنامه به ساختار و تشكيالت ويژه ای 
ــت، بنابراين در برنامه مشخص خواهد شد كه الزامات ساختاری  نياز اس
اجرای آن چيست و ساختار فعلی دارای چه قوت ها و ضعف هايی است.

ــا و كنترل ها در  ــه با وجود انواع پيش بينی ه ــری: هر برنام انعطاف پذي
مسير اجرا، دچار انواع موانع و انحراف ها می شود، لذا بايد از انعطاف الزم 

برای اصالحات برخوردار باشد.

 3. ويژگی های برنامه
ويژگی های اصلی برنامه عملياتی حاضر به قرار زير است:

1( امكان اتصال به بودجه ساالنه شهرداری تهران را داراست. 
ــع و تفصيلی و  ــه طرح جام ــت از جمل ــای فرادس ــد طرح ه 2( می توان
طرح های بخشی معاونت ها/سازمان ها را به زبان قابل فهم بودجه تبيين 

نمايد. 
ــهرداری،  ــه فعاليت ها و برنامه های معاونت های ش 3( دربرگيرنده كلي

مناطق، شركت ها و سازمان های تابعه است. 

ــرمايه ای و هزينه ای شهرداری  ــش دهنده كليه فعاليت های س 4( پوش
است.

5( تصوير دقيق و شفافی از وضعيت شهر در سال های آينده در اختيار 
مديريت شهری و شهروندان قرار می دهد. 

ــی موجود در زمينه تدوين برنامه ها از  6( مبتنی بر چارچوب های قانون
ــتورالعمل های ابالغی وزارت كشور و  ــور، دس جمله قوانين موضوعه كش

مصوبات شورای اسالمی شهر تهران می باشد. 
ــناد و برنامه های موجود حداكثر استفاده را به عمل آورده و از  7( از اس

دوباره كاری پرهيز نموده است. 
ــای ميان مدت  ــی نظری تدوين برنامه ه ــارب جهانی و مبان 8( از تج

شهرداری ها استفاده كرده است.
ــاركتی و با حضور و فعاليت مديران ارشد، مديران  9( در چارچوبی مش
ــتادی، مناطق، واحدها و سازمان های شهرداری  ــان س ميانی و كارشناس

تهران شكل گرفته است.

 4. مفاهيم و تعاريف پايه 
ــرده ای است از سيمايی كه شهر در  ــم انداز:3 توصيف روشن و فش چش
آينده و پس از به فعليت درآمدن كليه ظرفيت های بالقوه اش پيدا می كند. 
سه ويژگی عمده چشم انداز عبارتند از: روشن و فشرده بودن، معطوف به 
ــهر /منطقه/ آينده بودن و به فعليت در آوردن تمامی توان های بالقوه ش

ــم انداز تالش دارد تا به اين سؤال پاسخ دهد كه  ــازمان.4 چش محله/ س
ــازمان تا سال .... توان بالقوه چه چيزی شدن  »اين شهر/منطقه/محله/س
ــرزنده با  ــاداب و س ــبز و زيبا، ش ــهري سرس را دارد؟« مانند: »تهران؛ ش

فضاهاي عمومي متنوع و گسترده« 
راهبرد:5 به مجموعه خط مشی های كلی كه راه رسيدن به چشم انداز 
ــازد، راهبرد می گويند. به عبارت ديگر راهبرد عبارت  ــخص می س را مش
ــير از بين كليه مسيرهايي كه فراروي مديريت  ــت از انتخاب يك مس اس
نظام براي حصول به اهداف اصلي قرار دارد. بدين ترتيب راهبرد عبارت 
است از الگو يا طرحي كه اهداف، سياست ها و زنجيره هاي عملياتي يك 

سازمان را در قالب يك كل به هم پيوسته با يكديگر تركيب مي كند.
سياست:6 سياست ها عبارتند از مجموعه تصميماتي كه از سوي نظام 
مديريت براي هموارسازي اجراي راهبرد و در راه حصول به اهداف كمي 
ــت مجموعه ای از تدابير قانونی، فنی،  اتخاذ مي شود. بدين ترتيب سياس
اجرايی و مالی است كه اتخاذ آنها تسهيالت الزم جهت تحقق راهبردها 

را فراهم می سازد )مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران، 1384(.
برنامه )به معنای خاص(: عبارتست از سطحی از اجزای برنامه عملياتی 
ــت و طرح قرار گرفته و حلقه واسط اين  ــهرداری تهران كه بين سياس ش
ــای عملكردی  ــا دربردارنده حوزه ه ــت. برنامه به اين معن ــطح اس دو س
ــش  ــهرداری تهران بوده و حوزه های كاركردی ش بخش های مختلف ش
ــهرداری تهران )شامل 1. اجتماعی و فرهنگی 2. حمل و نقل 3.  گانه ش
ــهری 4. ايمنی و مديريت بحران 5. شهرسازی و معماری  و   خدمات ش
ــازی( را به حوزه های اجرايی دقيق تری تقسيم  6. مديريت و هوشمندس
ــگيری و  ــانی و خدمات ايمنی، پيش ــد. مانند برنامه های آتش نش می كن
مديريت بحران، طراحی مسيل و سيل برگردان و تملك اراضی و امالك 

برای حوزه كاركردی ايمنی و مديريت بحران.
طرح: نتيجه يا نتايج مورد انتظار از فعاليت های مستقيم و غيرمستقيم 
)عملياتی و پشتيبانی( شهرداری است كه با استانداردهای مشخصی ارائه 
می شود. در برنامه عملياتی شهرداری تهران برای تحقق يك برنامه )به 
ــم انداز مربوط به آن  ــت ، راهبرد و چش معنای خاص( و به تبع آن سياس

سـاختار و دسـتاوردهـای برنامه عملیاتی 

میــان مدت شــهرداری تهـران
 )1390-1392( 
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ــی روباز و توسعه تجهيزات ورزشی و تندرستی برای برنامه توسعه ورزش  ــعه زمين های ورزش ــود؛ مانند طرح توس برنامه، يك يا چند طرح تعريف می ش
همگانی.

نمودار شماره 1: ارتباط هم پيوند اجزای برنامه

                                     

ــه فعاليت های خود را به  ــهرداری تهران كلي ــای كاركردی: ش  حوزه ه
ــش حوزه اصلی تقسيم بندی نموده است كه عبارتند از: 1- اجتماعی  ش
ــهری، 4- ايمنی و  و فرهنگی، 2- حمل و نقل و ترافيك، 3- خدمات ش
مديريت بحران، 5- شهرسازی و معماری، 6- مديريت و هوشمندسازی. 

برنامه عملياتی نيز در اين شش بخش تهيه شده است. 
ــت از فعاليت هايی زمان مند برای تحقق يك  پروژه:7پروژه عبارت اس
ــخص.8 پروژه دارای شش  تعهد، ايجاد يك محصول يا ارائه خدمات مش

ويژگی اصلی است: 
1. يك كار منحصر به فرد، جديد و غيرتكراری است؛

ــود. بعد از تكميل پروژه،  2. برای تحقق يك نتيجه عينی انجام می ش
ــن نتيجه در قالب يك محصول، ارائه يك خدمت يا تعهد بايد به طور  اي

ملموس قابل تحويل8باشد؛
ــروع و پايان مشخص داشته و مدت  ــت. يك نقطه ش 3. زمان مند اس

زمان انجام آن محدود است؛
ــخصی  ــته های كاری« مش 4. بايد بتوان آن را به »فعاليت ها« يا »بس
ــتگی  ــك از آن ها دارای زمانی محدود بوده و وابس ــيم نمود و هر ي تقس

خاصی بين آن ها برقرار است؛
ــته های كاری نيازمند منابع مالی،  ــن فعاليت ها يا بس ــر يك از اي 5. ه

انسانی و مصرفی مختلفی هستند؛
6. بودجه آن محدود و قابل پيش بينی است.9

ــت كه  ــك محصول )كاال يا خدمت( اس ــرای هر پروژه ي ــی اج 7. خروج
زيرمجموعه يك طرح تلقی شده و بخشی از سياست های برنامه عملياتی پنج 
ساله را محقق می كند. مثاًل پروژه »نصب 200 چراغ LED در بوستان رازی« 

برای طرح »استفاده از چراغ های LED برای روشنايی بوستان ها«.
فعاليت هزينه ای: عبارتست از كليه عمليات مستمری كه مرتبط با بهره برداری 

از امكانات فعلی و »حفظ وضع موجود« است. معمواًل اين فعاليت ها مستلزم 
هزينه های جاری سازمان مانند فعاليت های نگهداری، هزينه خريد كاال و مواد 
مصرفی، حقوق و دستمزد كاركنان، هزينه های آب، برق، تلفن، سوخت و ساير 

خدمات می باشد. 

  5. ساختار تدوين برنامه
بر اساس ساختار تشكيالتی و اداری شهرداری تهران و زيربرنامه های تعريف 
ــهرداری ساختار تدوين برنامه به اين ترتيب  ــده برای برنامه ميان مدت ش ش

خواهد بود.
5.1. ارکان برنامه 

الف. ستاد عالی برنامه 
ب. کميته راهبری برنامه 

پ. دبيرخانه 
كميته علمی برنامه

واحد آمار و اطالعات
كميته منابع مالی

واحد اطالع رسانی و آموزش
ت. کارگروه های تخصصی

كارگروه اجتماعی و فرهنگی 
كارگروه حمل و نقل و ترافيك شهری

كارگروه خدمات شهری
كارگروه ايمنی و مديريت بحران 

كارگروه شهرسازی و معماری
كارگروه مديريت و هوشمندسازی

 نمودار شماره 2: ساختار تشكيالتی تدوين برنامه

ستاد عالی برنامه، باالترين ركن برنامه است. اين ستاد تبيين جهات اصلی و چارچوب های كلی تدوين برنامه را به عهده دارد و پس از انجام مراحل 
تدوين برنامه، آخرين مرجعی است كه نظرات نهايی را درباره برنامه، قبل از ارائه به شورای اسالمی شهر تهران ارائه می كند. مرجع تصويب نظام نامه تدوين برنامهو 

اصالحيه های بعدی آن، ستاد عالی است. شهردار و معاونان وی عضو اين ستاد هستند. 
كميته راهبری برنامه، نقش »مديريت فعاليت های مرتبط با تهيه برنامه« را بر عهده دارد و بر روند تدوين برنامه نظارت می كند. كميته راهبری با دبيرخانه برنامه 
ارتباط مستقيم و با كارگروه ها ارتباط غيرمستقيم )از طريق دبيرخانه( داشته و عملكرد آن ها را رصد می كند. هر گونه ارتباط اركان برنامه با ستاد عالی، از طريق 
كميته راهبری انجام می پذيرد. معاون برنامه ريزی و توسعه شهری شهرداری تهران رئيس اين كميته و مديران كل برنامه ريزی معاونت ها عضو اين كميته هستند.
دبيرخانه برنامه در دفتر مديريت سياستگذاری و برنامه ريزی راهبردی معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری مستقر است. دبيرخانه به عنوان بازوی اجرايی كميته 
ــاوره های فنی، اداری، مالی، اطالعاتی و علمی به كميته راهبری و نيز كليه كارگروه ها و زيركارگروه ها ارائه می دهد. دبيرخانه نقش  راهبری عمل می كند و مش
هماهنگ كننده كليه فعاليت های برنامه را بر عهده داشته و تسهيل كننده رابطه بين اركان برنامه و مشاورين همكار است. دبيرخانه به منظور ايفای نقش مؤثرتر 
دارای زيرمجموعه هايی تحت اين عناوين می باشد: الف( كميته علمی برنامه، ب( واحد آمار و اطالعات، پ( واحد مالی و اداری ت( واحد اطالع رسانی و آموزش. 

كارگروه های تخصصی شش گانه، وظيفه تهيه پيش نويس برنامه عملياتی در حوزه های مختلف عملكردی شهرداری تهران را بر عهده دارند. اين كارگروه ها به 
رياست معاون مرتبط شهردار و دبيری مدير كل برنامه ريزی معاونت مربوطه تشكيل می شوند. كارگروه خدمات مديريت به رياست معاون برنامه ريزی و توسعه 

شهری و كارگروه ايمنی و مديريت بحران به رياست رئيس سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران تشكيل می شود.

نمودار شماره 3: برنامه عملياتی در حوزه های شش گانه كاركردی شهرداری تهران

          

چشم انداز

راهبرد

سیاست

برنامه

طرح

پروژه/ فعالیت هزینه ای

هدف کّمی
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 6. فرايند برنامه
اجزای فرايند برنامه در سه سطح مراحل10، گام ها11 و اقدامات12 به شرح زير می باشد:

جدول شماره 1: اجزای فرايند برنامه

                      

               

 7. نتايج برنامه
1. 7. سطوح چشم انداز تا سياست

ــانی و اصالح سطوح باالدست برنامه بود كه وظيفه برقراری اتصال برنامه عملياتی  ــتاوردهای برنامه عملياتی تدقيق، به روز رس يكی از مهم ترين دس
ــاس چشم انداز، راهبردها و سياست های طرح جامع پيش  ــت. روش اين امر به اين صورت بود كه ابتدا بر اس ــهر تهران را به عهده داش به طرح جامع ش
ــطوح به كارگروه های تخصصی جهت بحث و بررسی بيشتر ارائه گرديد و از آن ها خواسته شد تا بر اساس طرح ها، پروژه ها و وظايفی  ــی از اين س نويس
ــی های دبيرخانه  ــت ها را تدقيق نمايند. اين فعاليت در طی دو ماه در كارگروه ها انجام پذيرفت و نهايتا پس از بررس كه بر عهده دارند، راهبردها و سياس
برنامه، سطوح سه گانه فوقانی برنامه به تصويب كميته راهبری برنامه رسيد. برنامه عملياتی شهرداری تهران در كل دارای 7 بند چشم انداز، 20 راهبرد 
ــگانه به فراخور حوزه وظايف و اختيارات خود، برای يكی از سياست های مصوب، طرح  ــت كه هر يك از كارگروه های تخصصی شش ــت اس و 85 سياس

پيشنهاد نموده اند. جدول بعد، بخشی از اين سطوح را به ارائه داده است. 
جدول شماره 2: نمونه ای از درختواره چشم انداز تا سياست در برنامه عملياتی

                    
2. 7. برنامه و طرح ها

ــبك قبلی در كارگروه ها پيرامون آن ها بحث و بررسی صورت پذيرفت و در  ــتند كه به همان س ــطوح بعدی برنامه عملياتی برنامه ها و طرح ها هس س
ــت متصل می گردد و برای هر  ــد و در كميته راهبری مورد تصويب قرار گرفت. هر يك از طرح ها در نظام كدگذاری برنامه به يك سياس ــه تأيي دبيرخان
ــهرداری تهران در مجموع 373 طرح، 1904 پروژه و 2746 فعاليت  ــك يا چند پروژه و فعاليت هزينه ای تعريف می گردد. در برنامه عملياتی ش ــرح، ي ط

هزينه ای تعريف شد. جدول آتی بخشی از برنامه ها و طرح های برنامه عملياتی را در حوزه كاركردی اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد.
جدول شماره 3: نمونه ای از جدول های برنامه و طرح
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3. 7. اهداف کمی
در برنامه عملياتی شهرداری تهران اهداف كمی در سه نوع خروجی، كارايی و نتيجه و برای دو سطح از برنامه تنظيم گرديد، در سطح اول برای همه 
طرح ها، هدف كمی تعريف گرديد. در اين سطح در مجموع 1978 هدف كمی تعريف شد. در سطح كالن تر برای حوزه های كاركردی ششگانه  اهداف 
كمی كليدی تعريف شد. در سطح حوزه های كاركردی، در مجموع 58 هدف كمی تعريف شد. جدول های بعدی نمونه ای از اهداف كمی را ارائه می دهد. 

جدول شماره 4: نمونه ای از اهداف كمی حوزه كاركردی ايمنی و مديريت بحران

 8. پايش و ارزيابی
از آن جا كه يكی از كاستی های كليه برنامه ها در كشور، بی توجهی يا كم توجهی به فرايندهای پس از تصويب برنامه و سازوكارهای اجرايی آن است، 
ــفاف سازی روندهای اجرايی و تدقيق مراحل پس از تصويب، امكان تحقق برنامه به حداكثر  ــهرداری تهران تالش گرديد تا با ش در برنامه عملياتی ش
ــتا با مطالعه مبانی نظری موجود در زمينه پايش و ارزيابی طرح ها و نيز مختصات ويژه برنامه عملياتی الگويی برای پايش، ارزيابی و  ــد. در اين راس برس

نظارت بر برنامه عملياتی پيشنهاد می گردد. 

1. 8. مراحل اجرا، ارزيابی و بازنگری برنامه
مراحل13 و گام هايي14 كه بايد بعد از تصويب برنامه عملياتی پيموده شود در اين بخش تشريح می گردد. اين موارد به ترتيب به شرح زير خواهد بود:

 9. نتيجه گيری
در پاسخ به پرسش اول اين نوشتار به طور خالصه بايد گفت ويژگی اصلی اين برنامه، ايجاد پيوند بين برنامه بلندمدت توسعه شهر تهران )طرح جامع( 
و برنامه كوتاه مدت شهرداری )بودجه ساالنه( است. ساير ويژگی های اين برنامه، توجه به منابع تأمين اعتبار پروژه ها، تفكيك برنامه به حوزه های ششگانه 
عملكردی شهرداری، پوشش كليه فعاليت های سرمايه ای و هزينه ای شهرداری و استفاده از اسناد و برنامه های موجود و پرهيز از دوباره كاری بوده است. 
در خصوص پرسش دوم مقاله بايد گفت مهم ترين نتيجه های حاصل از تهيه برنامه، تدقيق راهبردها، سياست ها و طرح های ميان مدت شهرداری تهران 
و تعريف اهداف كمی برای اين طرح ها است. در مجموع در برنامه عملياتی هماهنگ با جهت گيری های اساسی طرح جامع شهر تهران، 7 چشم انداز، 20 
ــش حوزه كاركردی اجتماعی و فرهنگی،  ــت و 373 طرح تعريف گرديد و برای اين طرح ها 1904 پروژه و 2746 فعاليت هزينه ای در ش راهبرد، 85 سياس

حمل و نقل و ترافيك، خدمات شهری، ايمنی و مديريت بحران، شهرسازی و معماری و مديريت و هوشمندسازی مشخص شد.
درباره پرسش سوم اين نوشتار می توان گفت ساختار تدوين برنامه مبتنی بر فعاليت دبيرخانه برنامه كه در معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری مستقر 
است و نيز كارگروه های تخصصی ششگانه به رياست معاون مرتبط شهردار و فعاليت بدنه كارشناسی برنامه ريزی شهرداری بوده است. اصول و روش های 

برنامه ريزی در قالب يك نظام نامه توسط دبيرخانه برنامه تهيه گرديد و پس از بررسی و تأييد توسط كميته راهبری توسط شهردار ابالغ گرديد.
به طور خالصه برخی از مهم ترين نوآوری های برنامه در قالب جدول زير قابل طرح است:
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جدول 5: نوآوری های برنامه عملياتی

پانوشت:
ــالمی شهر تهران رسيد و طی نامه شماره  ــال 1388 به تصويب شورای اس ــهرداری تهران با رويكرد راهبردی برای دوره زمانی 1388 تا 1392 در س ــاله ش ــتبن برنامه پنج س ]1[ نخس
ــالمی شهر تهران به شهردار تهران ابالغ گرديد. برنامه عملياتی شهرداری تهران )1392-1390( با رويكرد عملياتی  ــورای اس 160/1333/13281 مورخ 1388/9/11 از طرف رئيس ش

بر اساس طرح جامع و برنامه پنج ساله مصوب در سال 1390 تهيه شد و هدف اين مقاله تشريح اين برنامه است.
ــيد مناف، حبيب اله طاهرخانی، هادی سعيدی رضوانی و ميثم بصيرت )1390(، »الگوی تدوين برنامه ميان مدت شهرداری ها در ايران؛ نمونه تهران«، مجله  ــمی، س ]2[ بنگريد به: هاش

شهرنگار، شماره 55، مرداد و شهريور 1390، صفحات 13-29.
ــهرنگار، شماره 55، مرداد و شهريور  ــهر های ايران«، مجله ش ــهرداری ها، آموزه هايی برای كالنش بصيرت، ميثم )1390(، »مروری بر تجارب جهانی تدوين برنامه عملياتی ميان مدت ش

1390، صفحات 30-47.
 Vision]3[

]4[ بنگريد به: گل كار، كورش )1384(، »چشم انداز شهر/محله؛ پيشنهاد يك چارچوب مفهومی برای صورت بندی بيانيه چشم انداز«، فصلنامه هنرهای زيبا، شماره 24.
Strategy ]5[

Policy ]6[
Project ]7[

)Project Management Institute )PMI 8[ تعريف مؤسسه مديريت پروژه[
Deliverable ]9[
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چکيــــده
پيچيدگی ساختار شهری از نظر دانش برنامه ريزی و مديريت در درجه اول اهميت قرار دارد ، از اين رو الزم است كه توجه دقيق تری به خصوصيات 
ــتمی ميان تمام پديده های جهان ارتباط هدفمند و قانونمند وجود دارد و ايجاد هر نوع تغيير يا  ــتم های اجتماعی مبذول گردد. در رويكرد سيس سيس
ــتمی بيانگر اين حقيقت است كه حفظ تعادل  ــتم های ديگر عملی نخواهد بود.تفكر سيس ــتم بدون در نظر گرفتن روابط آن با سيس اصالح در هر سيس
درازمدت در سيستمهای پيچيده مانند سيستم های اجتماعی تنها از طريق همكاری متقابل زيرسيستم ها ممكن است و بنابراين دخالت آمرانه و تصميم 

گيری متمركز و از باال، با طبيعت سيستم های اجتماعی در تضاد است.
ــت وبطور كلی مبانی نظری     ــده اس ــتراتژيك«  معروف ش ــهری، به عنوان » برنامه ريزی اس ــتمی در برنامه ريزی ش يكی از مظاهر رويكرد سيس
برنامه ريزی استراتژيك در واقع از نظريه سيستم ها و نظريه تصميم سازی در مديريت اخذ شده است. برنامه های استراتژيك ابزاری هستند كه باتحليل 
شرايط محيطی و ايجادهماهنگی ،همسويی وهم افزايی، سازمان را در ساختن آينده ای مطلوب مطابق نيازهای مخاطبين وذی نفعان ياری می نمايد. 
برنامه ريزی شهری با رويكرد استراتژيك فراتر از اهداف كالبدی به خواسته های اجتماعی و فرهنگی  مردم نيز توجه می نمايد و سازمان را به موسسه 
ــاس نتايج مطالعات انجام شده هيچ يك از مدلهای برنامه  ــان نمی دهد. بر اس ــرو تبديل می كند كه تنها به وقايع واكنش نش ای فعال،تاثير گذار وپيش
ــهرداری ها نپرداخته اند  ــتراتژيك در ش ــتراتژيك موجود، در ادبيات به صورت خاص و جامع به تمامی مؤلفه های الزم برای تدوين برنامه اس ريزی اس
ــب وچگونگی پياده سازی واجرای اين مدل در شهرداری  ــتراتژيك،نحوه انتخاب مدل مناس لذا هدف از ارائه اين تجربه تبيين قدم های برنامه ريزی اس

اصفهان می باشد. اين تجربه بر متدولوژی فرايند وبه روش جمع آوری داده وتحليل محتوی می باشد.

کلمات کليدي
برنامه ريزی استراتژيک، فرآيند، شهرداری، اصفهان، چشم انداز، مأموريت

فـرآیند بـرنامه ریـزی اسـتراتژیک 
در شـهـرداری اصفهان

فردانی1،  علی روفيگری حقيقت2،  مجتبی حشمت نژاد3  
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1. مقدمــــه
ــهرهاي  ــهرها و كالن ش ــياري از ش ــتة نه چندان دور در بس در گذش
ــورهاي جهان اول شاهد استفاده از ابزارها و تكنيك هاي مديريتي و  كش
برنامه ريزي بوده ايم. همان گونه كه دستيابي به نتايج مطلوب در هر كاري 
ــتلزم برنامه ريزي و مديريت مناسب است، در سيستم هاي پيچيده اي  مس
ــهرها كه شهرداري ها و سازمان هاي مرتبط به عنوان يكي  مانند كالن ش
از بازوهای قدرتمند نظارت و ساماندهي بر شهر در آنها فعاليت مي كنند، 

لزوم بكار گيري تكنيك هاي برنامه ريزي بيشتر محسوس مي باشد.
ــي و برنامه ريزي،  ــب ترين ابزارها و تكنيك هاي مديريت ــي از مناس يك
ــتراتژيك« يا »برنامه ريزي راهبردي« مي باشد  رويكرد »برنامه ريزي اس
ــرد آن در ايجاد  ــا و ويژگي هاي منحصر به ف ــه دليل توانمندي ه ــه ب ك
ــتفاده در ارگان ها و  ــزي، براي اس ــدون برنامه ري ــاده و م يك فرآيند س
ــاماندهي و كنترل كالن شهرها، به عنوان ابزار  ــازمان هاي درگير با س س

مناسبي ارزيابي مي شوند.
ــتفاده از جديدترين تحقيقات، تجربيات  ــتراتژيك با اس برنامه ريزي اس
ــت زمينه را براي  ــته اس ــه و تحليل هاي موردي ومحيطی توانس و تجزي
تقويت بينش، دانش و مهارت هاي مناسب براي رويارويي با دنياي امروز 
ــتابي متفاوت از گذشته در حال تغيير است، فراهم  كالن شهرها كه با ش

آورد.
از آنجا كه هر سازماني نمي تواند منابع نامحدودي داشته باشد، مديران 
ــازمان ها بايد در اين مورد كه كدام يك از راهبردهاي مختلف  ــد س ارش
ــانند، تصميم گيري نمايند.  ــترين منفعت را به سازمان برس مي توانند بيش
ــخيص فرصت هاي اصلي براي  ــه ماهيت راهبردها تش ــا توجه به اينك ب
پيشرفت سازمان و تمركز منابع موجود در سازمان در جهت تحقق منافع 
ــت، اهميت برنامه ريزي استراتژيك در سازمان ها  نهفته در فرصت ها اس
مشخص مي شود. به طور خالصه در اين رويكرد مديريتي، ابتدا ماموريت 
ــده، پس از آن محيط هاي داخلي و خارجي اثرگذار بر  ــازمان تعيين ش س
ــوند، سپس راهبردهاي  ــايي و اهداف كالن تعيين مي ش ــازمان شناس س
ــي و نهايتًا اجرا و ارزيابي خواهند  ــف با توجه به اهداف ارائه، بررس مختل

شد.
2.معرفی شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان نهادی است عمومی، مستقل وغيردولتی باعملكردی 
ــازمانی دارای ساختاری ماتريسی می باشد و شامل  محلی كه از لحاظ س
هفت معاونت، شش مديريت، چهارده منطقه و چهارده سازمان وشركت 
می باشد و حدود ده هزار نفر در اين سازمان بزرگ مشغول بكار هستند. 
ــطح سواد كم در  ــنی باال و س از اين تعداد حدود 60 درصد با ميانگين س
ــنی متوسط و سطح سواد  ــازمان و حدود 40 درصد با ميانگين س صف س
مناسب در ستاد سازمان فعاليت می نمايند.به ازای هر 1000 نفر شهروند 
2/7 نفر كاركنان شهرداری و 3 نفر كاركنان سازمان مشغول بكار هستند 
ــهرداری اصفهان برای انجام بيش از سيصد  ــرانه كاركنان ش كه جمعًا س

وظيفه در شهر به ازای هر 1000 نفر شهروند،5/7 نفر می باشد.
ــهرداری اصفهان كليه معاونت ها،مناطق و سازمانها دارای برنامه  در ش
می باشند ولی برنامه ها عمدتًا بصورت بخشی و با بينش جزيره ای تدوين 
ــديد به هماهنگی و همسويی برنامه  ــده اند. در چنين شرايطی نياز ش ش
ــيار ضروری به  های موجود در حوزه های مختلف بصورت فرآيندی بس
ــيد. منظور از فرآيند اين است كه مديران شهرداری اصفهان  نظر می رس
ــازمانی تحت  ــه ريزی را به تنهايی وآن هم درمحدوده س موضوع برنام
مديريت خود نبينند بلكه به پيشنيازها وپس نيازهای برنامه ريزی)بعنوان 
ــی عملكرد( وعوامل محيطی كه بر مديريت  مثال آمارواطالعات وارزياب
آنها اثرگذارند نيز توجهی كامل و عميق داشته باشند تا بتوان يك برنامه 

ــا چنين رويكردی  ــی ها تدوين نمود. ب ــر نيازها و تواناي ــی ب واقعی،مبتن
ــاله با عنوان های  ــه برنامه پنج س ــهرداری اصفهان پس از تدوين س ش
ــال از تجربه  ــه س ــت س اصفهان+22، اصفهان 85 و اصفهان 90 وگذش
ــركتهای وابسته ، وارد مبحث  ــتراتژيك در سازمانها وش برنامه ريزی اس

پيچيده، حساس و دقيق برنامه ريزی استراتژيك گرديد. 
3.تبييـن مـدل ها و انتخـاب مدل مناسـب برنامه ريزی 

استراتژيک در شهرداری اصفهان
روند تكامل مدل های برنامه ريزی استراتژيك در بستر »رويكرد«هاي 
ــازه اي از مفاهيم  ــر رويكرد جديد، ابعاد ت ــت. ه مختلف تحقق يافته اس
عميق استراتژي را روشن مي سازد و پاره اي از ناشناخته هاي آن را آشكار 

می نمايد.
دو رويكرد غالب در زمينه ی مديريت استراتژيك، رويكردهای تجويزی 
ــك فرآيند تحليلی  ــند. رويكرد تجويزی مبتنی بر ي ــی می باش و توصيف
ــتراتژيك و  ــت و رويكرد توصيفی مبتنی بر تفكر اس ــتورالعملی اس و دس
ــتراتژي فرآيندي گام  ــد. در رويكرد تجويزی، تدوين اس خالقانه می باش
ــخصي تجويز  ــتورالعمل هاي مش ــراي هر گام آن دس ــت و ب به گام اس
 ،)BCG( ماتريس ،)SWOT( ــت. تكنيك هايي نظير تحليل شده  اس
ماتريس ارزيابي جايگاه استراتژيك )SPACE( ماتريس عوامل داخلي 
ــی از اين رويكرد  ــتراتژي كالن، جزئ ــي )IEM( و ماتريس اس و خارج

شمرده مي شوند. 
ــتراتژي خالقانه و  ــول فرآيند هاي اين رويكرد به ندرت يك اس محص
ــتر بر انتخاب مناسب ترين  ــت و روش هاي مربوطه بيش تحول آفرين  اس
الگوي استراتژي از ميان الگو هاي شناخته شده متكي هستند، الگو هايي 
ــي آن پيوند     ــا عوامل محيط ــازمان را به خوبي ب ــل داخلي س ــه عوام ك
ــن رويكرد، عواملی  ــده به اي ــد. علي رغم همه ي انتقادات وارد ش می زنن
ــني، سهولت فهم و اجراي اين دستورالعمل ها جاذبه ي زيادي  چون روش
ــوز هم زيربناي  ــت به نحوي كه هن ــن رويكرد ايجاد كرده اس ــراي اي ب
ــتراتژيك را رويكرد  ــث آكادميك برنامه ريزي و مديريت اس اصلي مباح
ــيوه تحليلی  ــكيل مي دهد. با اين حال رويكرد توصيفی، ش تجويزي تش
ــتراتژی را مردود دانسته و بر اين باور است كه استراتژی از  در تدوين اس
مباحث علت و معلولی است و فرآيندهای گام به گام از پيش تعيين شده  
نمی توانند مارا به تصميمات درست استراتژيك در محيط های با تغييرات 

سريع، غير خطی و غيرقابل پيش بينی هدايت نمايند.
ــای زيادی در  ــی ه ــان مطالعه، مصاحبه و بررس ــهرداری اصفه در ش
ــت كه منجر  ــده اس ــوه برخورد با اين دو رويكرد انجام ش ــوص نح خص
ــده ، به اين صورت كه فرآيند  ــتفاده تركيبی از اين دو روش گردي به اس
ــاس رويكرد  ــهرداری اصفهان بر اس ــتراتژيك در ش ــزی اس ــه ري برنام
ــطوح كالن، برنامه ريزی با رويكرد توصيفی بر  تجويزی بوده ولی در س
ــازی، نه   مقاصد و روش های جديد تمركز كرده و با پيش فرض آينده س

آينده پذيری و بر مبنای آينده پژوهی، استراتژی ها شكل گرفته است.
ــی كلی بر روی انواع مدل های  با توجه به ويژگی های فوق يك بررس
ــتراتژيك انجام گرديد تا بتوان مدل كارآمد و مناسب را  برنامه ريزی اس
ــهرداری اصفهان انتخاب نمود. مدل انتخابی بايستی با وضعيت  برای ش
ــازمانی، تعدد و تنوع  ــهرداری اصفهان، چارت س فعلی برنامه ريزی در ش
وظايف و به خصوص بلوغ سازمانی نيز مطابقت داشته باشد. در اين فرآيند 
ــون، گلوئك، پيرس و  ــدل هايی چون تيلور، رايت، هيل، ديويد، برايس م
ــون و استينر مورد برسی قرار گرفت و در نتيجه اين بررسی مدل  رابينس
ــتراتژيك دارای مراحل  ــد انتخاب گرديد. در اين مدل، مديريت اس ديوي

اصلی تدوين استراتژي، اجراي استراتژي  و ارزيابي استراتژي می باشد.

شكل )1(- الگوی جامع مديريت استراتژيك بر اساس مدل ديويد

     
ــتراتژيك هيچ يك از فرآيندهای برنامه ريزی استراتژيك موجود، به صورت  ــده و ادبيات برنامه ريزی اس ــاس نتايج حاصل از مطالعات انجام ش بر اس

خاص و جامع به تمامی مؤلفه های الزم برای تدوين برنامه استراتژيك شهرداری ها نپرداخته اند. 
ــوده و كاربرد موفق برنامه ريزی  ــتراتژيك در بخش عمومی و بخش خصوصی موضوعی قابل انتظار ب ــوع رويكردها به برنامه ريزی اس ــی تن از طرف
ــازمان های عمومی بسته به ايجاد سازگاری دقيق با ويژگی های خاص آنها دارد. بدين ترتيب الگويی متناسب با نياز های شهرداری  ــتراتژيك در س اس
ــتراتژيك در شهرداری اصفهان شكل  ــاس اين الگو فرآيند برنامه ريزی اس ــتراتژيك ديويد، طراحی گرديد كه بر اس ــتفاده از مدل برنامه ريزی اس با اس

گرفته است.
شكل)2(- مدل برنامه ريزی استراتژيك شهرداری اصفهان

 

4. گام های تدوين برنامه استراتژيک شهرداری اصفهان ونتايج آن
ــت و از طرف ديگر نياز به شناخت ويژگی های  ــتراتژيك اس ــتراتژيك نيازمند تأمل  و تدبر در ادبيات حوزه مديريت اس انتخاب روش انجام برنامه اس
سازمان مورد نظر دارد. با اين حال ، با توجه به خصوصيات و ويژگی های سازمانی در شهرداری اصفهان مدل برنامه ريزی استراتژيك )شكل2(،طراحی 

گرديد كه گام ها ی اجرائی مدل به شرح ذيل بيان می گردد.
  4.1. تدوين نظامنامه برنامه ريزی استراتژيک 

ــازمان را شهرداری اصفهان در نظر  ــازمان نياز به يك ديدگاه فرآيندی و نظام مند دارد حال اگر اين س ــطح يك س ــتراتژيك در س اجرای مديريت اس
بگيريم و قرار بر اين باشد كه فرآيند برنامه ريزی استراتژيك در چنين سازمانی اجرايی شود وجود اركانی متفاوت ولی همگرا، هماهنگ و دارای اهداف 

يكسان بسيار ضروری است. 
به طور كلی گروه های برنامه ريزی استراتژيك در شهرداری اصفهان كه با ديدگاه فرآيندی مطابق ساختار سازمانی و فرآيند برنامه ريزی استراتژيك 

مشخص شده اند بدين شرح می باشند:
أ ـ شورای عالی برنامه ريزی استراتژيك

ب ـ شورای راهبری برنامه ريزی استراتژيك
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ب ـ1ـ كارگروه راهبری برنامه ريزی استراتژيك 
ت ـ كميته های برنامه ريزی استراتژيك

ت ـ 1ـ كميته های برنامه ريزی استراتژيك حوزه شهردار
ت ـ2ـ كميته های برنامه ريزی استراتژيك معاونت ها

ت ـ2ـ1ـ كارگروه های برنامه ريزی استراتژيك معاونت ها
ت ـ 3ـ كميته های برنامه ريزی استراتژيك شهرداری های مناطق

ــهرداری های   ــتراتژيك   ش ــای برنامه ريزی اس ت ـ3ـ1ـ كارگروه ه
مناطق

 4.2. آموزش و ايجاد بلوغ سازمانی
ــپس اجرای  ــتقرار و س ــك ابزار مهم در تدوين ،اس ــوزش بعنوان ي آم
ــه جهت ايجاد  ــهرداری اصفهان مطرح گرديد ك ــتراتژيك ش برنامه اس
ــيار مؤثر می باشد. در شهرداری  ــترك بين كاركنان بس يك ادبيات مش
اصفهان كاركنان به سه سطح مديران ارشد، مديران ميانی و كارشناسان 
ــرفصل هايی از موضوع  ــب با هر كدام، س ــدند و متناس ــيم بندی ش تقس

مديريت استراتژيك ارائه گرديد. 
ــی كليه  ــوان به همراه ــی می ت ــای آموزش ــن دوره ه ــرات اي از ثم
ــاره نمود كه در تدوين  ــمت های شهرداری پس از انجام آموزش اش قس
برنامه وبخصوص استقرارآن مشاركت بسيار خوبی داشتند زيرا يك هدف 

مشخص قابل درك برای كليه كاركنان ترسيم شده بود. 
 4.3. تدوين مأموريت1 شهرداری اصفهان

ــازمان را از ساير سازمان هاي  ــندي است كه يك س بيانيه مأموريت س
ــش، پيش روي  ــه مأموريت اين پرس ــز مي نمايد. در بياني ــابه متماي مش
ــود، كه »ما به چه كاري مشغول هستيم؟«  استراتژيست ها مطرح مي ش
ــت؟« اين بيانيه، بيانگر  ــفه وجودی سازمان چيس و در بيان ديگر »فلس
ــد. رسالت يا بيانيه مأموريت  ــازمان نيز می باش ارزش ها و اولويت هاي س
نموداری است كه مسير آينده سازمان را مشخص مي كند )ديويد،1388(. 
ــًا  ــاره گرديد، به دليل اينكه اساس ــه در مدل اجرايی اش ــان طور ك هم
ــی از  ــی و غيرانتفاع ــازمان های عموم ــتراتژيك در س ــزی اس برنامه ري
استقالل و آزادی عمل كمتری برخوردار است، معمواًل اينگونه سازمان ها     
ــد و يا به فعاليت های غير  ــد بر تنوع فعاليت های خود بيفزاين نمی توانن
ــوند بدين دليل اولين  ــركت های ديگر ادغام ش مرتبط بپردازند يا در ش
ــتراتژيك آنها تدوين مأموريت می باشد  مرحله در فرآيند برنامه ريزی اس
ــپس با توجه به اين مأموريت، چشم انداز خود را ترسيم می-نمايند.  و س
ــهرداری اصفهان نيز به عنوان يك نهاد عمومی مردم نهاد،  همچنين ش
ــود اقدام به تدوين  ــتراتژيك خ ــن گام از فرآيند برنامه ريزی اس در اولي

مأموريت خود نمود . 
ــی ـ مديريتی و با صرف  ــه كارشناس در نهايت طی برگزاری 16 جلس
ــطح مديريت ارشد سازمان، با نگاه  ــاعت در س زمانی حدود 400 نفر- س
ــالمی ايران در افق  ــم انداز جمهوری اس ــتی نظير چش ــناد فرادس به اس
ــي، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی  1404 هجري شمس
ــالمی ايران، قوانين و مقررات مربوط به شهر و  و فرهنگی جمهوری اس
ــهرداری اصفهان در 12 ويرايش و با حدود  ــهرداری و ...، مأموريت ش ش
ــورای عالی برنامه ريزی  ــی،   به تصويب ش 140 كلمه و كليد واژه اساس

استراتژيك رسيد. 
 4.4. تدوين چشم انداز2 شهر اصفهان در افق 1404 از 

دريچه مأموريت شهرداری
چشم انداز بيانگر مقصد و نهايتي است كه سازمان می خواهد در آينده 
ــم انداز بيانگر آن نقطه ايده آلي  ــت يابد. به بيان ساده تر  چش به آن دس

ــت كه سازمان در آرزوي رسيدن به آن مي باشد )ديويد، 1388(.چشم  اس
ــهر و جامعه می خواهند در آينده  ــهر انگاره موضعی است كه ش انداز ش
ــند )گلكار و جالل آذری، 1384(. به بيانی ديگر، چشم انداز  در آنجا باش
ــن و فشرده ای است از سيمايی كه شهر در آينده و پس از  توصيف روش
به فعليت درآمدن كليه توان های بالقوه اش پيدا     می كند )برايسون(.

ــازی در تعيين سرنوشت اقتصادی،  ــم انداز و چشم انداز س اهميت چش
ــهرها به گونه ای است كه آن را می توان به مثابه  اجتماعی و كالبدی ش
ــتراتژيك برای شهرها محسوب نمود. از اين  قلب فرآيند برنامه ريزی اس
ــم انداز، آينده مطلوب خود را خواهند آفريد،  ــهرهای دارای چش جهت ش
ــم انداز توسط روندهای موجود به سمت آينده  ليكن شهرهای فاقد چش
ــوق داده خواهند شد. بدين سبب امر تدوين و اجرای چشم انداز برای  س

شهرها ديگر نه يك انتخاب بلكه به يك ضرورت تبديل شده است.
ــازی های روز  به عبارت ديگر تنها راه برون رفت از محيط تصميم س
ــك آينده شهرها را مورد  ــت های سليقه ای كه بدون ش به روز و سياس
تهديد قرار می دهند، هدايت و مديريت راهبردی شهر است كه بر مبنای 
ــم اندازی است كه براساس ارزش های مشترك و برداشت از آينده،  چش
ــم  ــد. در واقع چش ــكل گرفته باش در ذهن جامعه و طرف های ذينفع ش
انداز، بيان صريح سرنوشتی است كه بايد به سوی آن حركت كرد. جهت 
ــهر اصفهان الگوی علمی و رايج  CDS در چشم  ــم انداز ش تدوين چش

انداز سازی شهری بررسی گرديد.
 4.5. فرآيند شناسايی عوامل محيطی

عوامل محيطی شامل عواملی است كه بر سازمان تأثيرگذار می باشد، 
اين عوامل به دو دسته داخلی و خارجی تقسيم می گردد. عوامل داخلی، 
عواملی هستند كه تحت كنترل سازمان بوده و به دو عامل قوت و ضعف 
ــتند كه  ــود و در نقطه مقابل، عوامل خارجی عواملی هس ــيم می ش تقس
ــيم  ــازمان نبوده و خود به دو عامل فرصت و تهديد تقس تحت كنترل س

می گردد.
ــطح معاونت ها و مناطق   ــهرداری اصفهان در دو س عوامل محيطی ش
ــی كالن مجموعه  ــا عوامل محيط ــطح معاونت ه ــد. در س ــه گردي تهي
شهرداری كه بر كل سيستم تاثير گذار بود كه به اختصار عوامل محيطی 
ــطح مناطق هر منطقه با  ــود  و در س ــهردرای اصفهان ناميده می ش ش
ــايی و  ــه به ظرفيت ها و ويژگی های خاص خود اين عوامل را شناس توج

تحليل نمود.
 4.5.1. شناسايی عوامل محيطی شهرداری اصفهان

ــدا مأموريت  ــهرداری اصفهان ابت ــايی عوامل محيطی ش جهت شناس
ــای برنامه ريزی  ــهر اصفهان در كميته ه ــم انداز ش ــهرداری و چش ش
ــرح و تبيين گرديد.  ــهرداری مط ــتراتژيك معاونت های هفت گانه ش اس
ــتاد شهرداری محسوب می شوند،  ــپس اين كميته ها كه به عنوان س س
ــورای  ــايی و به ش ــهرداری اصفهان را شناس عوامل داخلی و خارجی ش

راهبری برنامه ريزی استراتژيك ارسال نمودند.
ــی نظير مدل تعالی  ــری در قالب الگوهای علم ــورای راهب در ادامه ش
ــند  ــی س ــن الگوی PESTEL و بررس ــازمانیEFQM و همچني س
ــعه اصفهان 1414، نزديك به 800 مورد عوامل داخلی و  استراتژی توس
خارجی را شناسايی و جمع آوری نمود كه در نهايت طی برگزاری حدود 
ــی  مديريتی و با صرف بيش از   900 نفر  ساعت،  ــه كارشناس 100 جلس

تعداد 51 عامل داخلی و 96 عامل خارجی به تصويب رسيد.
 4.6. فرآيند شناسايی عوامل محيطی مناطق

ــهرداری اصفهان  ــايی عوامل محيطی برای ش با توجه به اينكه شناس
ــايی  ــوال پيش آيد كه ديگر لزومی به شناس ــايد اين س انجام گرديد، ش
ــتی گفت كه  ــخ بايس ــت، ولی در پاس عوامل محيطی برای منطقه نيس

ــهرداری كه در سطح شهر عوامل را بررسی می  عوامل محيطی برای ش
نمايد با منطقه كه قسمتی از شهر را در بر می گيرد متفاوت است. شايد 
ــد ولی همان موضوع در  ــهر بصورت كالن فرصت باش موضوعی در ش

يكی از مناطق بعنوان تهديد مطرح گردد.
ــه چهارده منطقه تبديل  ــهر اصفهان از لحاظ جغرافيايی ب از طرفی ش
ــت كه هر كدام دارای ظرفيت های متفاوتی است و بايستی با  ــده اس ش
ــتراتژی هايش  توجه به اين ظرفيت ها و اولويت ها، منطقه تحليل و اس

اتخاذ گردد.
 4.6.1. فرآينـد وزن دهـی و تحليـل عوامـل محيطـی 

شهرداری اصفهان)معاونت ها(
ــهرداري اصفهان وزن دهي  ــل عوامل محيطي ش ــدي در تحلي گام بع
ــيار زياد عوامل  ــد كه البته اين امر به دليل تعداد بس اين عوامل مي باش
ــن خصوص روش تحليل  ــت. در اي ــوار اس محيطی، كاری پيچيده و دش
سلسله مراتبی)AHP( ، برای اين كار مورد تاييد و توجه قرار گرفت. در 
ــائل كالن در قالب يك درخت  اين تكنيك برای كاهش پيچيدگی، مس
ــايل ساده تر( خرد می شود.  ــله مراتبی( به اجزای ريزتر )مس )نمودار سلس
ــطه  ــن برای مقابله با رخداد خطای زياد در تصميم گيری به واس هم چني
نسبيت مفاهيم و معانی، از روش مقايسات زوجی برای وزن   دهی استفاده 
ــبت به هم و با  ــات زوجی، اهميت دو مورد رقيب نس می كند. در مقايس
عبارتی بيانی »مثل A نسبت به B ارجح تر است«، اندازه گيری می شود. 
ــت اين روش بيش از هر چيز به مزايای آن باز می گردد كه به  مطلوبي

شرح زير می باشد:
ـ در نظر گرفتن هم زمان معيارهای كمی و كيفی

ـ شكستن مسئله تصميم گيری به مسائل كوچكتر با استفاده از ساختار 
سلسله مراتبی

ـ استفاده از مقايسات زوجی جهت ساده تر نمودن تصميم گيری
ـ امكان كشف خطا در وزن دهی 

ـ كاهش تصميم گيری های سليقه ای
ــاس  ــمت های حس ــيت تصميم و رديابی قس ــز حساس ــكان آنالي ـ ام

تصميم گيری
ــراد صاحب نظر متعدد و مختلف با  ــكان دخيل كردن تصميمات اف ـ ام

اهميت آرای متفاوت
ــی های به عمل آمده در اين روش، و شناخت كافی از  با توجه به برس
ــهرداری اصفهان  آن، قرار بر اين گرديد كه وزن دهی عوامل محيطی ش
ــاس فرآيند زير جهت  ــله مراتبی صورت پذيرد. بر اين اس به روش سلس

اين امر تهيه گرديد:
ـ مراحل فرآيند تحليل سلسله مراتبی عبارتند از:
ـ  برپايی يك ساختار سلسله مراتبی برای مسئله

ـ  تعيين ترجيحات از طريق مقايسات زوجی
ــت عنوان  ــده تح ــب ش ــازگاری منطقی اطالعات كس ــی س ـ  بررس

ماتريس های مقايسات زوجی
 4.6.2. برپايی يک ساختار سلسله مراتبی برای مسئله

اولين قدم در فرآيند تحليل سلسله مراتبي، ايجاد يك نمايش گرافيكي 
ــد كه در رأس آن هدف كلي مسئله و در سطوح بعدي  ــئله مي باش از مس

معيارها و گزينه ها قرار دارند.
 4.6.3.تعيين ترجيحات از طريق مقايسات زوجی

ــبت به عنصر  ــطح نس ــله مراتبي عناصر هر س در فرآيند تحليل سلس

ــه شده و وزن آنها  ــطح باالتر به صورت زوجي مقايس مربوطه خود در س
ــبي ناميده می شوند. سپس با  ــبه مي گردد؛ كه اين وزنها، وزن نس محاس
تلفيق وزن هاي نسبي ، وزن نهايي هر گزينه مشخص مي گردد كه وزن 

مطلق ناميده می شود. 
ــه زوجی تشكيل گرديد، می توانيم وزن هر  هنگامی كه ماتريس مقايس
ــژه ی متناظر با بزرگترين  ــبه نماييم. در حقيقت بردار وي گزينه را محاس

مقدار ويژه ی ماتريس مقايسات زوجی، همان وزن گزينه ها هستند.
 4.6.4. چگونگی وزن دهی

ــهرداری اصفهان، از بين مديران   در امر وزن دهی عوامل محيطی ش
ــورای راهبری  ــت 75  نفري در ش ــان تاثيرگذار ، ليس ــد و كارشناس ارش
ــب كليه افراد، عوامل  ــتراتژيك تهيه گرديد. بدين ترتي ــه ريزی اس برنام
داخلی و خارجی شهرداری اصفهان را طی استفاده از سامانه نرم افزاری 
»انتخاب« در دو سطح معيار و گزينه مقايسه و وزن دهی نمودند كه در 

نهايت ماتريسIE  شهرداری اصفهان ترسيم گرديد.
ــط 75 نفر از مديران  در ادامه با توجه به وزن دهی به عمل آمده توس
ــان تأثيرگذار، جايگاه شهرداری اصفهان در  ــد شهرداری و كارشناس ارش

ماتريسIE مشخص گرديد.
 شكل )3( – ماتريس IE شهرداری اصفهان

 4.7. فرآيند تدوين اهداف کالن3
ــد پس  ــازمان مي كوش هدف هاي كالن يعنی نتيجه هاي خاصي كه س
ــن اهداف براي  ــت آورد. اي ــم انداز خود به دس ــن مأموريت و چش از تعي
ــير آن  ــتند چون تعيين كننده مس ــازمان الزم و ضروري هس موفقيت س
ــند )ديويد، 1388(. پس از تدوين علت  ــم انداز می باش ــتای چش در راس
ــازمان در بيانيه مأموريت، رسيدن به آرمان های مطلوب شهر  وجودی س
ــير حركت در دستيابی به  ــفاف نمودن مس ــيار حائز اهميت است. ش بس
ــم انداز و همچنين تحقق مأموريت  وضع مطلوب مشخص شده در چش
سازمانی شهرداری، نيازمند ترجمه ای از اين اسناد باالدستی در شكست 
ــاله برنامه می باشد. بدين منظور بر اساس  های كوتاه تری از افق 15 س
ــه محور اصلی  ــم انداز و با توجه به س ــای مأموريت و چش ــد واژه ه كلي
ــهروند و   مديريت شهری ديدگاه هايي برای  ــهر، ش برنامه ريزی يعنی ش
ــاله اول، تهيه  ــم انداز برای دوره 5 س ــداف جهت ترجمه چش تدوين اه

گرديد .
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 4.8. فرآيند اولويت بندی اهداف کالن
ــتراتژيك، اولويت بندی  ــه ريزی اس ــی از خصوصيات اصلی برنام يك
موضوعات جهت مديريت بهينه و توزيع منابع به طور عادالنه می باشد. 
ــهرداری اصفهان  ــتا موضوع اولويت بندی اهداف كالن ش در همين راس
در دستور كار قرار گرفت تا اولويت های پنج سال برنامه مشخص گردد. 
ــيت و ارزش بااليی بود  با توجه به اينكه اين اولويت بندی دارای حساس
ــه زوجی و با مشاركت كليه  مقرر بر اولويت بندی اهداف به روش مقايس
ــد، ميانی و كارشناسان مؤثر در اين فرآيند گرديد. لذا اولويت  مديران ارش

بندی اهداف با مشاركت 75 نفر انجام گرديد.
 4.9. انواع استراتژی ها4 در شهرداری اصفهان

ــهرداری اصفهان،  ــتراتژيك در ش ــه به فرآيند برنامه ريزی اس با توج
ــا و مناطق، تحت  ــازمانی معاونت ه ــطح س ــتراتژی در دو س دو نوع اس
عنوان استراتژی های بخشی )حوزه ای يا كسب و كار( و استراتژی های 
ــتراتژی های  ــوری كه جايگاه تعريف اس ــی تعريف گرديد، به ط عمليات
بخشی در حوزه های ستادی )معاونت ها و مديريت های حوزه شهردار( و 
جايگاه تعريف استراتژی های عملياتی در مناطق چهارده گانه شهرداری 

اصفهان تعيين گرديد.
 4.9.1. فرآيند تدوين استراتژی های بخشی5 

استراتژی های بخشی )حوزه ای يا كسب و كار( يك برنامه مديريتی، 
ــب و كار منفرد است. در اين سطح، مديران ستادی برای  برای يك كس

تعيين استراتژی ها نقش تعيين كننده و محوری دارند.
ــم انداز،  ــتادی پس از تعيين مأموريت، چش ــن مرحله مديران س در اي
ــازماني   ــتراتژي هاي س ــل محيطی و اهداف كالن آماده تعيين اس عوام
ــخص برای تدوين  ــا و رويه های كاری مش ــه روش ه ــند. گرچ مي باش
ــتراتژيك در  ــازمان با توجه به بلوغ برنامه ريزی اس ــتراتژی های س اس
ــت ولی نبايد اين حقيقت را فراموش كرد  ــازمان مشخص گرديده اس س
ــری و خالقانه دارد و افراد  ــتراتژی اكثراً جنبه هن كه امر مهم تدوين اس
ــرايط عادی قادر به تحليل صدها عامل تأثيرگذار و متعامل در يك  در ش

فرآيند نمی باشند. 
ــان جهت تعيين استراتژی ها در اين سطح و با توجه به اهداف  بدين س
ــهرداری، هر كدام از معاونت های هفت گانه و   مديريت های  كالن ش
ــت يا مديريت  ــت گيری های معاون ــتراتژی ها و جه ــهردار، اس حوزه ش
ــكيل كميته های برنامه ريزی استراتژيك، ذيل  مربوطه خود را طی تش

هر هدف مشخص نمودند. 
 4.9.2. فرآيند اولويت بندی استراتژی های بخشی

جهت  اولويت بندی استراتژی های بخشی ذيل هر هدف ،  از ماتريس     
ــن ماتريس يكی از  ــتفاده گرديد.  اي ــزی كمی )QSPM( اس برنامه ري
ابزارهايی است كه به استراتژيست ها اين امكان را می دهد كه با توجه 
ــايی  و  ــه عوامل موفقيت آميز داخلی و خارجی، كه پيش از اين شناس ب
ــر را مورد ارزيابی  ــتراتژی های امكان پذي ــده اند، انواع اس وزن دهی ش
ــس برنامه ريزی كمی  ــتفاده از ماتري ــد. از ديدگاه نظری، با اس قرار دهن
ــتراتژی های مختلف را مشخص نمود يعنی  ــبی اس می توان جذابيت نس
ــاز داخلی و خارجی  ــت س ــن ميزانی كه می توان از عوامل سرنوش تعيي
ــا تعيين اثرات تجمعی هر يك  ــتفاده نمود. ب به صورت موفقيت آميز اس
ــاز داخلی و خارجی می توان جذابيت  نسبی هر  ــت س از عوامل سرنوش
ــپس آنها را اولويت بندی نمود. برای  ــتراتژی ها را تعيين و س يك از اس
ــهرداری اصفهان مراحل زير به ترتيب  ــكيل ماتريس)QSPM( ش تش

انجام پذيرفت:
ــتراتژی های بخشی در دوستون عرضی  1( ثبت عوامل محيطی و اس

و طولی متقاطع
2( ثبت وزن های مشخص شده هر يك از عوامل داخلی و خارجی )در 

ماتريسEFE  و IFE( به عنوان ضرايب عوامل محيطی
ــه با هر عامل محيطی  ــتراتژی در رابط 3( تخصيص نمره جذابيت اس

به ترتيب زير
1= بدون جذابيت

2=  تا حدی جذاب
3= جذاب

4= بساير جذاب
ــتراتژی های  ــتراتژی و اولويت بندی اس ــع جبری امتياز هر اس 4(جم

بخشی
 4.9.3. فرآيند تدوين استراتژی های عملياتی6 

ــا توجه به ابتكار   ــتند كه ب ــتراتژی های عملياتی، راهبردهايی هس اس
ــد های عملياتی  ــردی محدودتر برای واح ــا و رويكردهای راهب عمل ه

تدوين می گردد.
مناطق چهارده گانه به عنوان بازوهای اجرايی و عملياتی در شهرداری 
ــتراتژيك در هر منطقه،  ــزی اس ــكيل كميته برنامه ري ــان، با تش اصفه
ــا و   ظرفيت ها  ــا توجه به ويژگی ه ــای ابتكاری خود را ب ــتراتژی ه اس
ــی تهيه  ــتراتژی های بخش ــن تحليل عوامل محيطی، ذيل اس و همچني
ــتراتژی های عملياتی جلسات مشتركی هم بين  نمودند. برای تعريف اس
ــهرداری بصورت مجزا برقرار گرديد و نتايج  هر منطقه با معاونت های ش
ــزی معاونت ها و  ــب مديران برنامه ري ــه ای با تركي ــر منطقه در جلس ه
ــان برنامه و بودجه و همچنين منطقه مربوطه مورد بررسی قرار  كارشناس

گرفت.
 4.10. فرآيند تدوين اقدامات و پروژه ها

ــه از برنامه كه به اعتقاد برنامه ريزان به عنوان مهمترين  آخرين مرحل
قسمت برنامه تلقی می گردد، مرحله تدوين اقدامات و پروژه ها       می 
ــهرداری نيز مورد بررسی قرار گرفت و  ــد. در  اين برنامه اقدامات ش باش
در برنامه ذكر گرديد. اقدامات عمدتًا مواردی هستند كه تخصيص منابع 
ــد و بهبود فرآيندهای كاری سازمان بسيار  ريالی نمی خواهند ولی در رش

اثرگذارند.
از ديگر مواردی كه در اين برنامه مدنظر قرار گرفت نحوه تعريف پروژه 
ــت. پروژه تالشی است موقتی كه به منظور ايجاد محصول يا خدمتی  اس
ــود. موقتی بدان معناست كه هر پروژه ای آغاز و پايانی  يكتا تعهد می ش
ــت كه محصول يا خدمت از جهاتی  معين دارد و يكتايی نيز بدان معناس

از ساير محصول ها يا خدمت ها متمايز  می باشد.
ــد كه  ــازمانی باعث ش ــالهای قبل و بلوغ س تجارب برنامه ريزی در س
ــه عمدتًا در     ــت های يك پروژه، ك ــمت بجای تعريف فعالي ــن قس در اي
ــه اعتبار می گرفت، در برنامه خود پروژه بصورت جامع  رديف های بودج
ــال نبود و با  ــود و نكته ديگر اينكه تعريف پروژه برای پنج س تعريف ش
ــهر و تغيير در اولويت ها و شرايط اجتماعی، پروژه ها  توجه به پويايی ش
ــال برنامه يعنی سال 1390  ــروع در اولين س ــاليانه و برای ش بصورت س

تعريف گرديد. 
اقدامات و پروژه ها در اين برنامه بر دو نوع تعريف گرديده است:

الف(  اقدامات و پروژه های ستادی
ب( اقدامات و پروژه های منطقه ای

 4.10.1. اقدامات7 و پروژه های8 ستادی
اين اقدامات و پروژه ها ذيل استراتژی های بخشی )حوزه ای( به صورت 

ــط ستاد شهرداری شامل مديريت حوزه شهردار و معاونت های شهرداری تعريف می گردد. اقدامات و پروژه های ستادی معمواًل به صورت  ــتقيم و توس مس
متمركز در ستاد و بعضاً در گستره مناطق، عملياتی می شوند.

 4.10.2. اقدامات و پروژه های منطقه ای
اين اقدامات و پروژه ها ذيل استراتژی های عملياتی هر منطقه بطور جداگانه و توسط مناطق شهرداری تعريف گرديد. بعد از آن، اقدامات و پروژه های 

تعريف شده ، در شورای راهبری برنامه ريزی استراتژيك و با حضور نمايندگان معاونت ها مورد بررسی و تائيد قرار گرفت.
ــهردار، مديران ستادی و كارشناسان برنامه ريزی معاونت ها و حضور  ــهرداری كه با حضور معاونين ش تدوين پروژه ها و اقدامات مناطق چهارده گانه ش
ــخص نمودن تقدم و تاخر فرآيند اجرايی مدل برنامه ريزی استراتژيك شهردرای اصفهان كه در باال  ــی گرديد، جهت مش مناطق بصورت جداگانه بررس
بدان اشاره گرديد،شكل) 8 ( تهيه گرديده است. در اين نگاشت سعی گرديده است كه چگونگی انطباق قدم های اجرائی مدل برنامه ريزی استراتژيك 

شهردرای اصفهان با مدل برنامه ريزی استراتژيك ديويد مشخص گردد.
 شكل) 4(-نگاشت مدل برنامه ريزی استراتژيك شهرداری اصفهان با مدل برنامه ريزی استراتژيك ديويد

  

5.نتيجه گيــــری
ــازمانها اجرايی می گردد و اين تغيير، از تغيير نگرش افراد سازمان به سازمان و محيط پيرامونی شروع  ــتراتژيك با رويكرد تغيير در س برنامه ريزی اس
ــتمی پويا و باز به نام شهر فعاليت می كنند ، جهت  ــهرداری كه يك نهاد عمومی بوده و جهت ارائه خدمات در سيس ــازمانهايی مانند ش می گردد. در س
ــهر و شهروند و دسترسی به يك مديريت بهره ور بايستی كليه حوزه های كاری در قبال نيازهای شهری بطور هماهنگ و نظام  ــخگويی به نياز ش پاس
مند ايفای نقش نمايند، لذا می توان اين گونه بيان نمود كه برنامه ريزی از جنس استراتژيك ابزاری مناسب جهت تحليل وضعيت موجود در كالنشهرها 

)نيازهای امروز( و حركت سازمان به سمت آينده ای مطلوب )نيازهای فردا( می باشد.
ــتراتژيك هماهنگ، همگرا و  ــهرداری اصفهان برای تدوين يك برنامه اس ــده در طی اين تجربه جهت گيری ش از مهمترين نوآوری های انجام ش
ــازمان مردم، نخبگان و كارشناسان نسبت به آن اظهارنظر  ــطوح مختلف سازمان و در خارج از س ــد كه س ــهرداری اصفهان می باش يكپارچه در كل ش

نموده اند.
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عمدتًا پس از هدف گذاری، راه رسيدن به هدف بررسی می شود، در شهرداری اصفهان نيز پس از انتخاب هدف كه همان استقرار برنامه استراتژيك 
ــی گرديد. به جرأت می توان گفت الگوهای تجويزی موجود هيچكدام به طورقطعی مناسب و  ــير بررس ــيدن به اين هدف و قدمهای اين مس بود راه رس
ــازمانی، تعدد وظايف و سادگی اجرای آن با توجه به كاركنان موجود  ــهرداری نمی باشد، لذا انتخاب الگويی متناسب با ساختار س ــب با ماهيت ش متناس
ــهرداری اصفهان از تلفيق دو رويكرد توصيفی و تجويزی استفاده  نمود و بر اساس الگوی ديويد  ــد. ش ــيار مهم و اثرگذار در موفقيت نهايی   می باش بس

البته با اعمال تغييراتی متناسب با ماهيت شهرداری قدمهای اجرايی را طی نمود.
ــدن زمان تدوين شد ولی باعث ايجاد  ــهرداری با اينكه باعث طوالنی ش ــط عوامل داخلی و با كمك عوامل خارج از ش انجام مرحله تدوين برنامه توس
يك بلوغ سازمانی و ادبيات مشترك در سطح شهرداری نسبت به موضوع مديريت استراتژيك گرديد كه در قدمهای استقرار و اجرا كه عمدتًا با تغييراتی 

در روندهای چندين و چند ساله مواجه است بسيار مؤثر بود.
ــنجی از مردم در شكل گيری برنامه و  ــنجی و نياز س ــتفاده از آمار و اطالعات برنامه ای و نظرس در مراحل تدوين برنامه ارزيابی برنامه های قبلی، اس
ــتراتژيك بسيار مؤثر بود. يكی از نتايج اين موضوع، تغيير نگرش ها و بررسی موضوعات  ــده به كاركنان در تدوين نهايی برنامه اس آموزش های ارائه ش
شهری با رويكرد فراحوزه ای توسط مديران ميانی و ارشد بود كه باعث ايجاد ارتباط منطقی برنامه و بودجه شهرداری و اعمال اولويت بندی تخصيص 
ــهری نمی تواند راهگشا باشد و  ــتی اذعان نمود كه حركت های جزيره ای و پراكنده در مديريت ش ــت. در نهايت بايس منابع در بودجه ريزی گرديده اس
تنها با يك نگاه سيستمی و توجه همزمان به عناصر مؤثر بر شهر می توان به يك مديريت هماهنگ شهری دست يافت. از طرفی فرآيند برنامه ريزی 
استراتژيك يك مفهوم كالن و كلی بوده و در جهت تحقق آن، نيازمند فراهم بودن بسترهای الزم از جمله برنامه های باالدستی،آمار و اطالعات برنامه 

ای، توجه به مقوله مديريت تغيير در حين اجرا، رشد و بلوغ سازمانی نسبت به موضوع و وجود نظام ارزيابی و شاخص های مؤثر می باشد.

پانوشت:
[1] Mission
[2] چشم انداز از برابر نهادن  Vision است، با اين وجود در زبان انگليسی از واژه های ديگری نظير out look" " و"Perspective"  نيز  برای اشاره به اين مفهوم استفاده می شود.
[3] Goals
[4] Strategy
[5] Business Strategy
[6] Operation strategy
[7] Actions
[8] Projects
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چکيده
رشد فضايی هر شهر به دو صورت پراکنده)Urban Sprawl( و فشرده)Compact City( گسترش می باشد. هر کدام از 
اين دو روش کالبد متفاوت و جداگانه ای از ديگری ايجاد می نمايد. رشد افقی يا پراکنده به شکل افزايش محدوده شهر يا 
به اصطالح اسپرال ظاهر می گردد و رشد عمودی  به صورت درون ريزی جمعيت شهری و الگوی رشد شهر فشرده نمايان 
می شـود. اين الگوهای متفاوت به نسـبت نوع گسترشـی که در شهر به وجود می آورند پيامدها و نتايج متفاوتی را نيز در پی 
دارند. در اين مقاله فشـردگی شـهری به عنوان يکی از راهبردهای اصلی رشد هوشمند شهری می باشد. هدف اين تحقيق، 
مقايسه و ارزيابی معايب و محاسن دو الگوی رشد شهری )رشد هوشمند و اسپرال يا پراکندگی شهری(، به منظور دستيابی 
به الگوی بهينه رشـد شـهری به طوری که با اصول توسعه پايدار همخوانی داشـته باشد و نيازهای ساکنين شهر را برآورده 
سـازد، اسـت. رويکرد اين تحقيق " توصيفی – تحليلی " اسـت که  در قسـمتی از تحقيق نيز از روش تحليل محتوا استفاده 
شده است، جمع آوری اطالعات به صورت مطالعه کتابخانه ای  و اسنادی انجام شده است. نتايج بيانگر آن است که الگوي 

رشد هوشمند که در نهايت به فشردگي شکل شهري مي انجامد بيشتر با توسعه پايدار هماهنگي دارد .

کلمات کليدی: 
رويکردهای رشد شهر- رشد هوشمند - اسپرال شهری- الگوی بهينه- توسعه پايدار شهری

1- مقدمه
ــهر و  مسائل شهري را  به يكي از  ــاحت  برنامه ريزي براي ش ــهرها هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم جمعيتي و مس  امروزه افزايش بيش از حد ش
اساسي ترين دغدغه هاي مسوولين در سطح ملي و بين المللي تبديل كرده است. زندگي بيش از 50 درصد جمعيت كره زمين در شهرها و روند رو به 
افزايش شهرنشيني اهميت توجه به شهرها را بهتر نشان مي دهد. شهرهاي امروز خصوصا در كشورهاي در حال توسعه منشاء مشكالت زيادي هستند 
كه غالبا بدليل بي برنامگي و يا برنامه ريزي نادرست در اين كشورها براي شهرها است)تقوايی و ديگران:2،1385(. در گذشته اكثر شهرها فاقد برنامه 
ــكل گرفته اند و توسعه يافته اند و اما پس از انقالب صنعتی  ــهرها به صورت تصادفی و بدون برنامه ريزی ش ــده بودند و ش ــيده ش ريزی از پيش انديش
ــهرها توجه به برنامه ريزی و روند توسعه شهرها ضرورت  ــت محيطی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ش ــكالت فراوان زيس ــائل و مش با ظهور مس
ــروع به پی ريزی نظرياتی در مورد تغييرات مناطق مادر  ــت ها و جغرافيدانان ش ــروع دهه 1960، برنامه ريزان، ژورناليس يافت)زياری:101،1388(. با ش
ــهری كه مردم را بيگانه نكرده باشد، مفيد خواهد بود تا  ــتيابی به راه حل های توسعه ش ــهری بعد از جنگ جهانی دوم كردند)همان:100(. جهت دس ش
ــارهای فناوری و تغييرات اجتماعی را بدون ايجاد از خود بيگانگی فراهم ساخته اند، مورد آزمايش قرار  ــته از راه حل هايی كه در طول زمان فش آن دس
گيرند)مرادی مسيحی:181،1383(. نظريه هايی كه به موضوع جايگاه زمين در توسعه شهری پرداخته اند، زير مجموعه دو طيف از رويكردها می باشند. 
ــترش را جزء طبيعت شهر می دانند در اين نظريه تاكيد بر آن است كه شهرها  ــترش شهر ضروری دانسته، گس ــی به زمين را برای گس گروهی دسترس
همواره آستانه ای از اندازه و رشد دارند كه در صورت رسيدن به اين مرحله متوقف خواهند شد)سعيدنيا:6،1380(. در مقابل، برخی سياست های محدود 
ــرده را تجويز می كنند. و آن را از جمله راه حل هايی می دانند  ــهری را در برنامه ريزی كاربری اراضی پيشنهاد كرده و نظريه شهر فش ــد ش ــازی رش س
ــود)Dawkins & Nelson, 2002:1(. چنين نظرياتی منجر به شكل گيری دو رويكرد عمده در  ــعه پايدار شهری منجر ش ــت به توس كه ممكن اس

برنامه ريزی توسعه پايدار شهری شد.

بررسی تطبیقی 
رویکرد های رشد شهر 
نمونه های مورد بررسی؛

 رشد هوشمند و رشد افقی یا 

 )Urban Sprawl(پراکنده
 کرامت اله زياریـ استاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران

  وحيد نيک پی ـ دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شهری دانشگاه تهران 
  حسين حاتمی نژاد ـ عضو هيئت علمی دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران
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2- بيان مساله
ــائل زيست  ــهری و همچنين بروز مس به دنبال بروز پيچيدگی های ش
محيطی مبحث توسعه پايدار در سال 1987 از طريق انتشار گزارش برانت 
لند تحت عنوان»آينده مشترك« توسط كميسيون جهانی محيط و توسعه 
ــمی در دستور كار قرار گرفت و متعاقبا سند دستور كار 21 در  به طور رس
ــال 1992 در اجالس سازمان ملل در ريودوژانيرو به امضا رسيد كه بر  س
ــتور كار 21 در چارچوب مبحث توسعه پايدار نظريه  مبنای توضيحات دس
ــتور  ــهر پايدار را در دس ــهری مقوله ش پردازان برنامه ريزی و طراحی ش
ــهر پايدار  كار قرار داده اند)عزيزی:58،1382(. به عقيده صاحب نظران ش
ــرايط اقتصادی آن مطلوب باشد،فرصت های شغلی  ــهری است كه ش ش
مناسب، واحدهای مسكونی كافی، سيستم حمل و نقل خوب، بيمارستان 
های مجهز و كافی، سهولت دسترسی به مراكز خريد و در نهايت عدالت 
ــد. بديهی است كه مدبران و برنامه ريزان بايد  اجتماعی در آن حاكم باش
ــهری مناسبی برای  ــت ش ابعاد و قلمروهای تازه ای بيابند تا محيط زيس
ساكنان شهرها فراهم آورند. بنابراين در بررسی جغرافيايی شهرها بايد از 
ــهرها، عدالت اجتماعی، كيفيت دسترسی مردم  ايدئولوژيهای حاكم بر ش
شهرها به نيازهای اساسی، مكان گزينی همه سازمانها و تاسيسات شهری 
مانند كارخانه ها، پارك ها و بيمارستانها، مناطق مسكونی و تجاری و...واز 
ــهری با توجه به فضاهای شهری سخن به ميان آورد و  دهها موضوع ش
جهت گيريهای مشخص جغرافيای شهری و برنامه ريزی های شهری را 
به منظور تحقق عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گيرد)شكويی:6،1377(. 
ــتيابی به شهر پايدار، الگوهای شهری متفاوتی مورد بررسی  به منظور دس
قرار گرفتند كه از بين تمام الگوها، دو الگوی رشد هوشمند و پراكنده )كه 
ــيون جامعه اروپا نيز حمايت می شود( مناسب شناخته شده  توسط كميس
اند)عزيزی:59،1382(. رويكرد اسپرال يا پراكندگی شهری؛ زمانی كه در 
اثر استفاده بی رويه از اتومبيل شخصی و توسعه سيستم بزرگراهها، بسط 
فضاهای آمريكايی رونق گرفت. » اسپرال يا پراكندگی« اصطالحی است 
كه به معنای رشد سريع و پراكنده نواحی متروپل و حتی شهرهای كوچك 
ــتايی يا مرز ده شهر كشيده شده  ــت كه در برخی موارد تا نواحی روس اس
است. رويكرد رشد هوشمند به اصول توسعه و عمليات برنامه ريزی اشاره 
دارد كه الگوی كاربری زمين و حمل و نقل موثر را ايجاد كرده است. طبق 
تعريف انجمن برنامه ريزی آمريكا، رشد هوشمند عبارت است از: » برنامه 
ــازی جوامع برای ترقی دادن حس مكانی،  ــعه و نوس ريزی، طراحی، توس
حفظ منابع طبيعی و فرهنگی و توزيع عادالنه هزينه ها و مزايای توسعه. 
ــمن يكپارچگی اكولوژيكی را در دوره های كوتاه مدت و بلند  ــد هوش رش
ــعه دامنه گزينه های  مدت افزايش داده و كيفيت زندگی را از طريق توس
حمل و نقل، اشتغال و مسكن منطقه به روش معتبر مالی افزايش می دهد 
« )رهنما و همكاران:30،1387(. با توجه به مباحث مذكور و نقش كليدی 
ــكل شهر در پايداری و توسعه پايدار شهری دارد، ضرورت دارد كه  كه ش
ــی الگوهای رشد شهری پرداخته شود. و به اين مهم بپردازد كه  به بررس
بهترين الگو برای پايدار ساختن مراكز شهری كدام است؟ با چه رويكردی 
می توان اصول پايداری را در رشد و توسعه شهرها به كار برد كه نيازهای 

همه ساكنين را برآورده سازد و شهر را به پايداری برساند؟

3-اهداف تحقيق
هدف اصلی اين تحقيق، شناسايی و معرفی الگويی از رشد كالبدی شهر 
است كه بيشتر با توسعه پايدار هماهنگ بوده و بتواند هر چه بيشتر شهر 
را به پايداری و ثبات رهنمون سازد. در راستای اين هدف اصلی و عمده، 

اهداف فرعی تر به صورت زير در نظر گرفته شده است: 
ــناخت كامل الگوهای عمده رشد شهری و مزايا و معايب هر كدام  •ش

از اين الگوها.
•شناخت نوعی از الگوی شهر كه در راستای توسعه پايدار بوده و بهتر 

بتواند نياز ساكنان شهر را برآورده سازد.

4-روش تحقيق
ــمتی  ــت كه  در قس ــی – تحليلی " اس ــق " توصيف ــن تحقي روش اي
ــت، جمع آوری  ــده اس ــتفاده ش از تحقيق نيز از روش تحليل محتوا اس
ــت.  ــده اس ــنادی انجام ش اطالعات به صورت مطالعه كتابخانه ای و اس
ــمندان و ديدگاههای  ــی آراء و نظرات انديش ــورت كه با بررس بدين ص
مرتبط با رويكردها و نظريه های رشد شهری، الگوی بهينه رشد شهری 
ــاكنين شهر را  ــد و نيازهای س ــعه پايدار هماهنگ باش كه با اصول توس

برآورده سازد ارائه می شود
.

5-مفاهيم و مبانی نظری تحقيق
5-1-  شهر پايدار و پايداری شهری 

  شهر پايدار به شهری اطالق می گردد كه به دليل استفاده اقتصادی 
ــاب از توليد بيش از حد ضايعات، و بازيافت آن ضايعات تا  از منابع، اجتن
حد امكان و پذيرش سياست های مفيد در دراز مدت قادر به ادامه حيات 
ــد. به نظر بحرينی شهر پايدار شهری است كه دارای آن چنان  خود باش
ــد كه نه تنها كمترين اثر نامطلوبی را بر محيط زيست  پايه اقتصادی باش
نداشته باشد، بلكه در احياء و ارتقای كيفيت آن نيز موثر باشد. شهر پايدار، 
شهری است كه تنوع در آن وجود داشته مورد حمايت قرار گيرد و تفكيك 
ــته  ــی فضای بارزی در گروههای درآمدی و اجتماعی وجود نداش و جداي
ــی دسترسی  ــهيالت اساس ــد و كليه افراد و گروهها به خدمات و تس باش
ــاكنان آن دارای موقعيت های برابر باشند)بحرينی:33،1376(.  داشته س
ــد و توسعه اقتصادی،  ــهری است كه از نظر رش ــهر پايدار ش بنابراين ش
درآمدزايی و اشتغال بتواند نيازهای شهروندان را برآورده سازد و از لحاظ 
ــت محيطی به وضعيت بهداشتی و سالمت شهرنشينان توجه كرده  زيس
و مسائل و مشكالتی از نظر آلودگی هوا، آب و فضاهای سبز و تفريحی 
ــهری است كه به جنبه  ــته باشد. ش و گذران اوقات فراغت و غيره نداش
ــهر به ويژه  ــعه بهينه آينده ش ــهر يعنی توس های كالبدی و فيزيكی ش
ــته و از نظر كاربريهای شهری هماهنگ و  ــكن توجه داش در بخش مس
ــهروندان را در حل تمامی مشكالت  ــجم عمل نموده و مشاركت ش منس
ــالم دارای ويژگی هايی است كه اهم  ــهری دارا باشد.شهر پايدار و س ش
ــهر، فراهم  ــب زندگی برای اهل ش ــرايط مناس آنها عبارتند از: تامين ش
ــی به نور و هوای الزم برای كليه شهروندان، ايجاد  بودن امكان دسترس
ــی به خدمات مورد نياز در زمان مناسب و  امكانات حمل و نقل و دسترس
با قيمت مناسب، حفظ منابع طبيعی، حفظ هويت ملی، حفظ رابطه انسان 
ــد و كمال معنوی  ــر فراهم آوردن امكان رش ــت و از همه مهمت و طبيع
ــان باشد. عزيزی می گويد شهر پايدار شهری است كه در آن بهبود  انس
در عدالت اجتماعی شروع و امكان زندگی با كيفيت مطلوب تحقق يابد. 
ــت كه در آن منابع كمتری از جمله  ــهر پايدار فرمی اس همچنين فرم ش
ــهری كارا و رقابتی بوده و قابليت  ــبكه های ش ــود. ش انرژی مصرف ش
ــان را دارا باشد)عزيزی:22،1380(. به نظر صرافی  باال برای زندگی انس
ــن راهكارهای مورد توافق اكثريت صاحب نظران برنامه ريزی و  مهمتري
ــهری جهت دستيابی به شهر پايدار عبارتند از: كاهش اتكا به  مديريت ش
ــخصی( در جابجايی، افزايش و احيای كالبدی  ــه ويژه خودرو ش خودرو)ب
ــعه شهری، حفاظت فشردگی نظام های طبيعی در شهر و منطقه  در توس
ــت پذيری اجتماعات شهری، پايندگی و تقويت  پيرامون آن، بهبود زيس
ــهری، اصالح نظام اداری و حكمرانی شهری، كاهش مصرف  اقتصاد ش
ــهر و منطقه پيرامون آن)صرافی:11،1379(.  منابع و توليد آلودگی در ش
ــت)WCED( و توسعه اصول  ــيون جهانی محيط زيس همچنين كميس

و راهبردهای ضروری ذيل را در جهت يك شهر پايدار ارائه می كند:
ــاكنين  ــای اقتصادی و اجتماعی به گونه ای كه س ــش فرصت ه -افزاي

شهری را پوشش دهد
ــاير منابعی كه مورد نياز چنين  -كاهش كمی در مصرف آب، زمين و س

رشد شهری است.
-به حداقل رسانيدن مقدار زباله و فاضالب و به حداكثر رساندن بازيافت 

از زباله های توليد شده.
-سوق دادن فن آوری شهری به سمت اهداف توسعه پايدار.

ــهری در جهت جلوگيری يا پاسخگويی  -تقويت توان مناطق مختلف ش
ــت محيطی كه در  ــداف اقتصادی – اجتماعی و زيس ــه تهديدات و اه ب

نتيجه عوامل انسانی يا طبيعی حادث می شوند)همان:12(.
به طور كلی در طراحی يك شهر پايدار توجه به 6C ضروری است، اين 

اصول عبارتند از)جی:15،1388(:
         )Completeness(2 – جامعيت)Compactness(ــردگی 1-فش

)Comfort(آسايش-Conservation4(3-حفاظت
 )Collaboration(6- همكاری)Coordination(5- هماهنگی

5-2- توسعه پايدار شهری
ــهری، حاصل بحثهای طرفداران محيط زيست  نظريه توسعه پايدار ش
ــائل زيست محيطی بخصوص محيط زيست شهری است كه  درباره مس
به دنبال نظريه » توسعه پايدار « برای حمايت از منابع محيطی ارائه شد. 
در اين نظريه موضوع نگهداری منابع برای حال و آينده از طريق استفاده 
ــع تجديد ناپذير  ــردن كمترين ضايعات به مناب ــه از زمين و وارد ك بهين
ــكل پايدار در شهر و نيز  ــت)زياری:17،1378(. دستيابی به ش مطرح اس
توسعه پايدار شهری مستلزم تعامل چند سويه ميان تمامی شاخص های 
كاربردی است كه بايد با ديدگاهی فراتر از مساله زيست محيطی و حفظ 
محيط زيست و به صورت برنامه ای جامع در تمامی وجوه قلمداد گردد. 
در جدول شماره)1( كه محقق به طراحی آن پرداخته است)روش تحليل 
محتوا( اصول، ابعاد و شاخص های توسعه پايدار شهری ذكر شده است.
جدول)1(: اصول، ابعاد و شاخص های توسعه پايدار شهری           

5-3- پراکندگی يا اسپرال شهری
ــهر واژه اي است كه در نيم قرن اخير در قالب اصطالح  توسعه افقي ش
)اسپرال( در ادبيات پژوهشهاي شهري وارد شده  و امروزه موضوع محوري 
اكثر سمينارهاي شهري در كشورهاي توسعه يافته است. سابقه كاربرد اين 
ــط قرن بيستم باز مي گردد؛ زماني كه در اثر استفاده بي  اصطالح به اواس
رويه از اتومبيل شخصي و توسعه سيستم بزرگراهها، بسط فضاهاي شهري 
ــهری  در آمريكا رونق گرفت)رهنما و عباس زاده:30،1387(. پراكندگی ش
يكی از عمده ترين چالش های برنامه ريزی فضايی در قرن بيست و يكم 
می باشد. ويژگی عمده رشد جديد مادرشهری در سراسر جهان، به ويژه در 
كشورهای توسعه يافته، پراكندگی كم تراكم می باشد. پراكندگی به تراكم 
ــين با كاربريهای تركيبی پايين و پيوستگی  ــعه وابسته به ماش پايين، توس
نسبتا پايين اطالق می گردد)زياری:81،1388(. توسعه كم تراكم و پراكنده 
 Urban ــوان ــعه يافته كه از آن با عن ــورهای توس ــهری كش مناطق ش
sprawl  نام برده می شود به لحاظ آثار متعدد و مخرب بر محيط زيست 
و نواحی شهری، توجه و تعمق انديشمندان و سياستگذران مسائل شهری 
ــته است؛ رويكرد رشد هوشمند  را برانگيخته و آنها را به چاره جويی واداش
ــهر فشرده در مقابله با پراكنش فزاينده مناطق شهری، بخش  و تئوری ش
ــه اخير به خود اختصاص داده  ــعه پايدار را در ده عمده ای از مباحث توس
ــمند در مفابل اسپرال نمايش داده  ــت. در تصوير شماره)1( رشد هوش اس
ــده است. از جمله پيامدها و آثاری كه برای پديده پراكنش)رشد افقی و  ش

پراكنده( ذكر می شود می توان به موارد زير اشاره كرد:
1-كاهش فضای باز منطقه ای؛

2-آلودگی زياد هوا؛
3-مصرف بيش از اندازه انرژی؛

4-كاهش جنبه های زيبايی شناسانه چشم انداز؛
5-تخريب زمين های كشاورزی؛

6-كاهش تنوع گونه های زيستی و افزايش احتمال سيالبها؛
7-تخريب مناطق آسيب پذير از لحاظ محيط زيست؛

8-گسستگی بخش های شهری و جدايی گزينی اجتماعی؛
9-تردد وسايل نقليه شخصی و افزايش تصادفات و آلودگی؛

.)2001:271 ,Johnson(10-افزايش هزينه های حمل و نقل

منبع: )طراحی نگارنده1389 – جی :1388(    
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 5-4- رشد هوشمند شهری
ــد كه در نتيجه توسعه فاقد برنامه ريزی صحيح اتفاق  ــازی امروز می باش پراكندگی از جمله مباحث عمده در شهرس
ــهری داشته است و در نتيجه خود  ــياری را در كيفيت شهرها و زندگی ش ــت. اين پديده اثرات نامطلوب  بس افتاده اس
مشكالت اجتماعی و اقتصادی بسياری را در بر دارد. شهرسازان آمريكايی برای حل اين مشكل و معضالت ناشی از آن 
تدابيری انديشيده اند كه در قالب تئوری تحت عنوان » رشد هوشمند « بيان می شود)زياری:84،1388(. دايره المعارف 
ويكی پديا اين تئوری را اين گونه تعريف می كند: »تئوری رشد هوشمند يك تئوری حمل و نقل و برنامه ريزی شهری 
ــد در داخل شهر تمركز می كند و در مقابل پراكندگی، روی فشرده سازی شهر تاكيد دارد و طرفدار  ــت كه روی رش اس
ــتدار پياده روی و دوچرخه سواری است، شامل توسعه كاربری مختلط به  ــرده، حمل و نقل محور و دوس كاربريهای فش
همراه دامنه ای از گزيده های مسكن«)www.wikipedia.org(. رشد هوشمند با تمركز بر تجديد حيات شهری 
ــت به گونه ای كه مردم به زندگی در آنها  ــاخت مكان های جوامع اس ــترش گزينه های حمل و نقل به دنبال س و گس
ــهردار ماری لند از سال 1994-2002 باب شد. اين  ــط پاريس انگلندرنينگ، ش ــان دهند. اين اصطالح توس رغبت نش
ــهر تمركز دارد تا بر  ــهری را نقد می كند و در واقع بر بهره برداری بهينه از اراضی داخل ش تئوری پديده پراكندگی ش
ــيه ای شهر؛ در جهت نيل به اين مقصود اصول ده گانه ای توسط نظريه پردازان اين  ــنفاده بی رويه از مناطق حاش اس

تئوری ارائه شده است كه در ذيل به آنها اشاره می شود؛
5-4-1- اصول ده گانه رشد هوشمند

1- ايجاد دامنه ای از گزينه ها و فرصت های انتخاب مسكن؛
2- ايجاد واحدهای همسايگی قابل پياده روی؛

3- تشويق همكاری محلی و گروههای ذينفع در تصميمات مرتبط با توسعه؛
4- كاربری زمين مختلط؛

5- بهره گيری از طراحی ساختمان فشرده؛
6- پرورش جوامع جذاب و خاص همراه با يك حس مكان قوی؛

7- نگهداری از فضاهای باز، زمين های كشاورزی، زيبايی های طبيعی و نواحی طبيعی حساس و حياتی؛
8- اتخاذ تصميمات قابل پيش بينی، منصفانه و از لحاظ اقتصادی به صرفه؛

9- تقويت و هدايت توسعه به سمت جوامع كنونی؛
10- فراهم آوردن گزينه های متنوع حمل و نقل؛

رشد هوشمند دارای دامنه وسيعی از موضوعات برای بررسی می باشد. در مورد زمينه های مورد بحث رشد هوشمند می تواند به اقتصاد، محيط زيست، 
سالمت، ساخت و ساز، حمل و نقل، طراحی و كيفيت زندگی جامعه اشاره كرد. رشد هوشمند مزايای زيادی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و كالبدی دارد 

كه در جدول شماره)2( به برخی از اين مزيت ها اشاره می شود؛

جدول )2( مزايای اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی رشد هوشمند

5-4-2- مزايای کالبدی و فضايی رشد هوشمند
ــعه پراكنده ميزان اين نوع سفرها را به ازای هر نفر كاهش می دهد. در اين  ــمند به دنبال حذف اتومبيل نيست، اما در مقايسه با الگوی توس ــد هوش رش
راهبرد ميزان سفر با اتومبيل را از طريق مكانيزم های مشخصی كه ذيال اشاره می شود، كاهش می يابد. جدول شماره)3( تاثيرات كاربری زمين را بر 

تصميمات مردم برای سفر نشان می دهد.
1- قرار دادن مردم در متن توسعه

2- اختالط كاربری زمين
ــتفاده از روش های جايگزين و كاهش ميزان  ــويق به اس ــفرهای با اتومبيل، تش 3- مديريت پاركينگ و اعمال عوارض برای پاركينگ كه به كاهش س

زمين های كفسازی شده جهت تسهيالت پاركينگ منجر می شود.
4- شبكه خيابانهای مرتبط كه منجر به سهولت دسترسی می شود.

5- خيابانهايی با جذابيت و ايمنی باالتر و كاربری زمين مبتنی بر پياده روی و تشويق سفر بدون استفاده از اتومبيل.

جدول)3(: تاثيرات كاربری زمين)منطبق بر اصول رشد هوشمند( بر تصميمات مردم برای سفر

)2005:8 ,Victoria Transport Policy Institute( :ماخذ

تصوير )2(: مثالی از رشد هوشمند شهری در حومه شهر6-يافته های تحقيق

با توجه به هدف اصلی تحقيق كه دستيابی به الگوی بهينه رشد شهری است در اين قسمت با استفاده از روش تحليل محتوا و تجزيه و تحليل مبانی 
نظری تحقيق و بررسی رويكردها و مزايا و معايب آنها به مقايسه راهبردهای دو نوع رويكرد پرداختيم كه در جدول شماره)3( به آن پرداخته شده است. 

در اين جدول از ده شاخص برای نمايش تفاوت های دو نوع رويكرد استفاده شده است.

تصوير)1(: رشد هوشمند در مقابل پراكندگی
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جدول شماره)3(:  مقايسه راهبردهای رشد هوشمند و پراكندگی در توسعه شهری

)2005:1 ,Victoria Transport Policy Institute( :مآخذ
در مقابل نظريه شهر فشرده )كه يكی از راهبردهای رشد هوشمند می باشد(، اين نظريه وجود دارد كه با اعمال تراكم كم و توسعه گسترده می توان 
به فرم شهری پايدار دست يافت. مفاهيمی چون توسعه شهری يا مسكونی با تراكم پايين، طبقات كم يا شهر گسترده برای تشريح اين نظريه ساخته 
ــت كه اگر اين روند، سريع و بي برنامه باشد، عالوه بر اينكه تركيب فيزيكي مناسبي از فضاهاي  ــعه فيزيكي شهر فرايندي پويا و مداوم اس ــدند. توس ش
ــهروندان خواهد نمود. همچنين استفاده  ــكالت عديده اي را در زمينه دسترسي به خدمات مختلف شهري، دامنگير ش ــهري بوجود نخواهد آمد، مش ش
غير اصولي از اراضي شهري  اثرات مخربي را در محيط  زيست پديد خواهد آورد. در جدول شماره )4( تفاوت های اصولی شاخص های توسعه پايدار 

شهری و اسپرال شهری كه منتج از يافته های تحقيق می باشد آورده شده است؛
جدول )4(: تفاوت شاخص های توسعه پايدار شهری و پراكندگی

7- بحث و نتيجه گيری
ــده است، ليكن در اين مباحث به زمينه  ــور پديدار ش ــت محيطی زيادی در حوزه های آكادميك و اجرايی كش ــال های اخير مباحث زيس اگر چه در س
ــده است. يكی از مباحث مهم در خصوص ارتباط بين برنامه ريزی شهری و محيط زيست، الگوی يك  ــهری توجه الزم كمتر مبذول ش برنامه ريزی ش
ــكال متفاوتی اند، كه همه آنها را می توان در دو تئوری) كه از اواخر قرن بيستم به عنوان الترناتيوهای رقيب عمل  ــهرها عمدتا دارای اش ــهر است.ش ش
كرده اند( بررسی كرد؛ يكی تئوری اسپرال شهری) به معنای تراكم كم و توسعه در حاشيه شهر( و ديگری تئوری شهر فشرده، كه يكی از راهبردهای 
ــيدن يك شهر به پايداری نقش  ــت كه انتخاب هر يك از اين الگوها هم در مديريت و برنامه ريزی و هم در رس ــد. بديهی اس ــمند می باش ــد هوش رش

بسزايی دارد. اكنون اين حقيقت پذيرفته شده است كه ميزان پايداری يك شهر با شكل، اندازه، تراكم و كاربريهای آن مرتبط است. و چنانچه خواستار 
ــهری باشيم الزم است ميان شكل شهر و برخی عناصر آن در تمام مقياس های جغرافيايی ارتباط برقرار گردد)مرادی  ــرفتی در پايداری ش هر گونه پيش
ــد هوشمند و اسپرال شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از مقايسه شاخص های رشد هوشمند و  ــيحی:1،1383(. در اين تحقيق دو تئوری رش مس
اسپرال شهری با توسعه پايدار مشخص شد كه اصول رشد هوشمند در مقايسه با پراكندگی شهری در جهت دستيابی به شهر پايدار منطقی تر می باشد. 
ــرده و مبتنی بر پياده روی و دوچرخه سواری را مطرح می كند. رشد هوشمند برخورد اجتماعی برای توسعه روابط  ــمند الگوهای كاربری فش ــد هوش رش
محله ای را ضروری و مهم می داند و برای دستيابی به اين هدف، تاكيد خود را بيشتر روی پياده روی و ايجاد محيط های قابل پياده روی اعمال می 
 .)2004:1,Frenke(ــط شهری به عنوان ابزاری اطمينان بخش استفاده می كند ــازد و برنامه ريزی فضايی در تقابل با » پراكندگی « از تراكم متوس س
در شهر فشرده به عنوان يكی از راهبردهای رشد هوشمند با كاهش فاصله های فيزيكی نياز به ترددهای شهری كاهش يافته و از آلودگی هوا ناشی از 
حمل و نقل و اتومبيل ها كاسته می شود. استفاده بهينه از زمين های درون شهری، اراضی كشاورزی پيرامون شهرها را از دست اندازهای و توسعه های 
شهری محفوظ می دارد. به طور كلی علی رغم انتخاب رشد هوشمند در برخی از كشورها و موفقيت آن، استفاده از آن به عنوان راهبردی درازمدت در 
ــهری كشورمان در شرايطی نتايج مطلوب خواهد داشت. با اين وجود، توجه به اصول رشد هوشمند در برنامه ريزی شهری كشور  ــاماندهی مناطق ش س

و بهره برداری از آن در شرايط كنونی می تواند به ارتقای توسعه شهری كمك شايانی بنمايد.
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مقدمه: 
ــت های ملی دولت در جنبه های  بيانيه هاي برنامه ريزی )PPS( سياس
مختلف برنامه ريزی كاربری زمين در انگلستان را تبيين مي كند. بيانيه 1 
، سياست های فراگير برنامه ريزی در تحقق توسعه پايدار از طريق سيستم 
ــن و يا لغو كننده  ــتها ، جايگزي ــرح مي دهد. اين سياس برنامه ريزی را ش
ــت های ديگر برنامه ريزی ملی نيست، بلكه سياست مكمل است و  سياس
بايد در پيوستگي وتقارن با ديگربيانيه هاي مربوط به سياست برنامه ريزی 
ــت برنامه ريزی  ــرد. اين بيانيه جايگزين راهنماي سياس ملی صورت پذي
ــده در فوريه 1971  ــتهای كلی واصول منتشرش )PPG( تبصره 1، سياس
ــت هاي اين بيانيه مي تواند توسط بخش هاي  مي باشد. مجموعه سياس
اصلي برنامه ريزی منطقه ای براي تهيه استراتژی های منطقه ای فضايی، 
همچنين توسط شهرداري لندن در رابطه با استراتژی توسعه فضايی لندن و 
نيز توسط مقامات برنامه ريزی محلی در آماده سازی اسناد توسعه محلی؛ 
ــود. همچنين ممكن است مواردي نيز براي تصميم گيری  به كار گرفته ش

در برنامه های كاربردی خصوصي وجود داشته باشد.

اهداف دولت در سيستم برنامه ريزي:
ــوري  1. برنامه ريزی مكان هايی كه مردم زندگی و كار می كنند و كش
كه ما در آن زندگی می كنيم شكل مي دهد، برنامه ريزی خوب و مناسب 
تضمين می كند كه ما توسعه درستي را در جای مناسب و در زمان مناسب 
در پيش گرفته ايم. اين كار يك تفاوت مثبت را در زندگی مردم ايجاد مي 
ــغل ، و فرصت های بهتر برای همه  كند و كمك می كند تا به خانه ، ش
دست يابيم. ضمن اين كه حفظ و افزايش طبيعی و تاريخی محيط زيست 
ــاز كه منابع حياتی برای همه مردم  ــهر و فضاهای ب و حفاظت از حومه ش
ــد بتواند در ته مانده  ــق يابد. اما برنامه ريزی ضعيف هرچن ــت نيز تحق اس

ــد؛ ولي  ــهري نتيجه بخش باش ــل فعلی و آينده مراكز ش ميراثي برای نس
ــت دادن بهترين حومه  ــكن ناامن و مخروبه ، جرم و اختالل ، و از دس مس

هاي شهري در توسعه را به دنبال دارد.
ــت ، فعال در منافع  ــوب يك فرايند مثبت و فعال اس ــه ريزی خ 2. برنام

عمومی از طريق
ــتمي از آمادگی برای برنامه ريزی و كنترل خود بر توسعه و استفاده  سيس

از زمين.
3. توسعه پايدار شالوده اصلي برنامه ريزی است. در قلب توسعه پايدار ايده 
ساده برای اطمينان از كيفيت بهتر زندگی برای همه در حال حاضر و برای 
ــت ،. تعريفي كه به طور گسترده استفاده شده است؛  ــل های آينده اس نس
توسط كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه در سال 1987 ارائه گرديد: 
"توسعه با نيازهای نسل فعلي بدون به خطر انداختن توانايی نسلهای آينده 

برای مواجهه و پاسخگويي به نيازهای خود، برخورد مي كند. "
4. دولت چهار هدف را برای توسعه پايدار در استراتژي سال 1999 تعيين 

كرده است كه عبارتند از: 
• پيشرفت اجتماعی كه نيازهای همه را به رسميت می شناسد ؛

• حفاظت موثر از محيط زيست ؛
• استفاده عاقالنه از منابع طبيعی ؛

• نگهداری از سطوح باال و پايدار رشد اقتصادی و اشتغال. 
اين اهداف بايد به طور يكپارچه از طريق اقتصاد پايدار نوآورانه و توليدی 
، اتخاذ شود كه سطح بااليی از اشتغال را ارائه نمايد، و جامعه عادالنه اي 
كه ارتقاء حقوق اجتماعی ، پايداري جوامع و رفاه فردی را دنبال كند ، اين 
راهي است كه محيط فيزيكی را حفاظت كرده و بهبود مي بخشد و استفاده 

بهينه از منابع انرژی را تحقق مي دهد.
5. برنامه ريزی بايد الگوهای پايدار و فراگير توسعه شهری و روستايی را 

تسهيل و ترويج نمايد توسط :
ــب در دسترس برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و هم  تامين زمين مناس

جهت با
اهداف زيست محيطی براي بهبود كيفيت زندگی مردم ؛

كمك به توسعه اقتصادی پايدار ؛
ــی ، كيفيت و وجه مميزه  ــت طبيعی و تاريخ حفظ و ارتقای محيط زيس

روستاها و جوامع موجود ؛
ــعه كيفيت باال از طريق طراحی خوب و فراگير و  حصول اطمينان از توس

استفاده كارآمد از منابع، و
ــعه  ، جوامع موجود را حمايت مي كند و به  حصول اطمينان از اينكه توس
ــاغل و  ــی خوب به مش ايجاد جوامع امن ، پايدار و قابل زندگی با دسترس

خدمات اساسي برای همه اعضای جامعه، كمك مي كند.
6. اصول توسعه پايدار در چشم انداز دولت برای جوامع پايدار- ساختمان 
هاي آينده ، گنجانيده شده است. برنامه ريزی نقش مهمی در ايجاد جوامع 
ــدار دارد: جوامعي كه در آزمون زمان مقاومت كرده اند ، جايي كه مردم  پاي
می خواهند در آن زندگی كنند و توانمند سازي مردم برای ديدار با آرمان ها 

و توانايی های بالقوه خود نمونه هايي از اين نقش ها هستند.
ــترده ، كشور نيازمند به سيستم  ــخگويی به اين اهداف گس 7. برای پاس
برنامه ريزی كارآمد و موثر ، شفاف ، قابل انعطاف ، و قابل پيش بينی است 
ــعه كيفی متضمن توسعه پايدار و جوامع امن پايدار را ايجاد نمايد.  كه توس
سياست های ملی و برنامه های توسعه منطقه ای و محلی )چارچوب هاي 
استراتژی فضايی منطقه ای و توسعه محلی( چارچوبی برای برنامه ريزی 
ــعه پايدار و برای آن كه توسعه به طور موثر اداره شود، ارائه مي كنند.  توس
ــائل جامعه تنظيم شوند و يك چشم انداز مشترك و  برنامه ها بايد با  مس
ــعه منطقه براي دستيابی به الگوهای پايدار توسعه را  استراتژی نحوه توس

ارائه دهند.
ــتم برنامه محور ، و ارائه اهداف مطمئن و پيش بينی پذيري  8. اين سيس
آن ، براي برنامه ريزی اساسي است و نقش كليدی در اهداف توسعه پايدار 

يكپارچه ايفا مي كند.
وقتي كه برنامه توسعه سياستهای مناسب مربوط را شامل گردد ،كاربردها 
ــود ، مگر  ــتای اين برنامه تعيين ش و مجوزهاي برنامه ريزی بايد هم راس

اينكه مالحظاتي مواردي غير از اين را باعث گردد.
ــراد حق دارند به  ــب و كار ، بخش داوطلبانه و اف ــع محلی ، كس 9. جوام
ــريع ، عادالنه ، باز ،  ــته باشندكه س ــي داش خدمات با كيفيت باال دسترس
شفاف و پايدار باشد و به  هزينه ، تالش و تعهدي كه براي تعامل در تهيه 
ــود، احترام می  ــه و تجهيز و ارائه برنامه های كاربردی صرف مي ش برنام
گذارد. مقامات برنامه ريزی بايد اطمينان حاصل نمايندكه داده هاي برنامه 
ها خوب جمع آوري شده اند و پرسشنامه هاي برنامه ريزي در اسرع وقت 
رسيدگی مي شوند ، وهمچنين مسائل مربوطه  به خوبي مطمح نظر قرار 
ــه اند. مقامات برنامه ريزی همچنين بايد اطمينان يابندكه آنها محل  گرفت

مناسبي را برای ترتيبات اجرايي برنامه در اختيار دارند.
10. با اين حال ، مقامات برنامه ريزی نياز به آينده نگري دارند. بر اساس 
ــال 2004 ، در حال حاضر هر مقام  قانون برنامه ريزی و خريد اجباری س
ــاليانه را دارد كه تا چه حد  ــئوليت ارائه گزارش س برنامه ريزی محلی مس
سياست هاي تنظيم شده در برنامه های توسعه محلی اتخاذ گرديده است. 
بنابراين ، نقش آنها برای برنامه ريزی و كنترل توسعه محدود شده است، 
ــهيل و ترويج اجرای توسعه با كيفيت خوب هستند. آنها بايد  اما درگير تس

خدمات با كيفيت خوب برای مديريت توسعه در منطقه خود فراهم آورند.
ــعه و  ــتن با موافقتنامه هاي توس ــر وكار داش  هدف: تدوين برنامه ها ، س
ــائلي نظير باز  ــتمر در ارتباط با مس كمك به اجرا ، تالش برای بهبود مس

بودن ، خدمات به مشتريان و رضايت ذينفعان.
ــت كه در ايجاد و  ــت برای مقامات محلی اس 11. برنامه ريزی ابزاري اس
ــم و تدوين راهبردهای اجتماعی در  ــم انداز پيش رو برای تنظي اتخاذ چش
ــتفاده قرار گيرد. در حال حاضر فرايند برنامه ريزی فرصت  مناطق مورد اس

ها و امكانات واقعی جوامع محلی را برای تاثيرگذاري در آنچه آنها به منظور 
ــعه مناطق خود می خواهند، ارائه می دهد. دخالت موثرتر جامعه يك  توس
ــت. اين مقصود وقتي  ــر كليدی در برنامه ريزی اصالحات دولتي اس عنص
ــاركت كنندگان در فرايند  ــود كه تعامل اوليه تمام مش بهتر حاصل مي ش
تدوين برنامه و ارائه طرحهای توسعه پيشنهادي بوجود آيد. اين موضوع به 
ــكالت در مراحل اوليه كمك می كند و اجازه می  ــايی مسائل و مش شناس
ــث در مورد گزينه ها قبل از اين كه طرح بيش از حد  ــد تا گفتگو و بح ده

پيش رود، صورت پذيرد.
ــتند و به نفع هر دو  ــيار مهم و حياتی هس 12. مباحثات قبل از برنامه، بس
ــته توسعه دهندگان و مقامات برنامه ريزی محلی در اطمينان از درك  دس
متقابل بهتر اهداف و محدوديت های موجود، مي باشند. اين دوره از چنين 
ــود تا اطمينان حاصل شود  ــنهادي می تواند جرح و تعديل ش مباحث پيش
كه بهتر منعكس كننده آرمان های جامعه  هستند و تمام مسائل مرتبط و 
تقاضاها و برنامه های كاربردی كامل و پرداخته شده است. مقامات برنامه 
ــبت به تعامالت اوليه در  ــزی محلی و متقاضيان بايد نگرش مثبتي نس ري
بحث های قبل از برنامه داشته باشند؛ به طوری كه برنامه هاي كاربردي 
ــريع تر و با تصميم گيری های  ــيوه ای خاص تر، س ــمی بتوانند با ش رس

مطمئن تر سروكار داشته باشند.

سياستهاي برنامه ريزي ملي:
اصول کليدي:

13. اصول كليدی زير استفاده می شود تا اطمينان حاصل شود كه برنامه 
ها و طرحهای توسعه و

ــده در برنامه ريزی برنامه های كاربردی برای تحقق  تصميمات گرفته ش
توسعه پايدار كمك مي كند:

ــعه پايدار به   ــعه بايد اطمينان حاصل كندكه توس )الف( برنامه های توس
دنبال رويه اي يكپارچه و هم راستا با اصول توسعه پايدار دراستراتژی ملي 
ــور تنظيم شده است . مراجع برنامه ريزی منطقه ای و مقامات برنامه  كش
ريزی محلی بايد اطمينان يابند كه برنامه های توسعه  پيامدها ونتايجي را 
ــت محيطی  ترويج مي كند كه در آن، اهداف اقتصادی و اجتماعی و زيس

هماهنگ با هم در طول زمان به دست مي آيد.
ــه ريزان منطقه ای و مقامات برنامه ريزی محلی بايد اطمينان  )ب( برنام
يابند كه برنامه های توسعه از طريق پرداختن به علل و اثرات بالقوه تغييرات 
آب و هوايي، توسط سياست هايی كه مصرف انرژی را كاهش می دهد ، 
ــويق الگوهای توسعه  كاهش توليد گازهای گلخانه ای )برای مثال ، با تش
ــخصی ، و يا كاهش اثر هزينه حمل  ــفر با ماشين ش كه كاهش نياز به س
ــد پذير ، وتبيين مكاني اثرات  ــعه منابع انرژی تجدي و نقل( ، ترويج وتوس
تغييرات آب و هوايي و طراحی توسعه، به پايداری جهانی كمك مي كنند.
ــعه پايدار  )ج( رويكرد برنامه ريزی فضايی بايد در قلب برنامه ريزی توس

باشد.)نگاه كنيد به : پاراگراف 30 - 32(.
ــی فراگير در  ــد كيفيت باالي طراح ــای برنامه ريزی باي ــت ه )د( سياس
جانمايي توسعه جديد و ساختمان های منفرد را از لحاظ عملكرد و تاثير نه 
ــعه ارتقاء دهد. طراحی كه  تنها برای كوتاه مدت، بلكه در طول زمان توس
در اخذ فرصت های موجود برای بهبود شخصيت و كيفيت منطقه شكست 

بخورد، نبايد پذيرفته شود )پاراگراف 33 - 39(.
)ه( همچنين برنامه های توسعه بايد شامل سياست هاي دسترسی روشن 
، جامع و فراگير هم بر حسب مكان و هم  دسترسي فيزيكی بيروني باشند. 
ــت هايي بايد نيازهای متنوع مردم را در نظر گيرد و شكستن  چنين سياس
ــيوه ای كه به سود  موانع غير ضروری وممانعت ها ومحروميت ها را به ش

كل جامعه است، هدف خود قرار دهد.
ــعه پايدار و ايجاد  ــی در تحقق توس )و( مداخله جامعه ، يك عنصر اساس
ــت. در چشم انداز در حال توسعه برای مناطق خود  جوامع پايدار و امن اس
ــان حاصل كنند كه جوامع براي  ــات برنامه ريزی دولتی بايد اطمين ، مقام
ــم انداز را می توان به دست آورد  كمك به اين ايده كه چگونگی اين چش

برنامـه ريـزي، مناطقی را که مردم آن جا زندگی و کار می کنند؛ شـکل مي دهد و نيز کشـوري 
کـه مـا در آن زندگـی می کنيـم. برنامه ريزي نقـش کليدی را در پوشـش گسـترده تر دولت 
اجتماعـی، و تحقـق اهـداف اقتصـادی و زيسـت محيطـی و پايـداري جوامع، بـازی می کند.

به ســوي 
توســعه 
پــایدار

سیاست برنامه ریزي 

)بیـانیه شـماره 1(

ترجمه: زهرا عربشاهي
کارشناس ارشد برنامه ريزي شهري ومنطقه اي
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،داشتن فرصت شركت در فرايند ترسيم چشم انداز، راهبرد و سياست های 
طرح خاص ،  و درگير شدن در طرحهای توسعه، توانايي دارند. 

 برنامه ريزي توسعه پايدار انسجام و فراگيري اجتماعي:
ــوش و پايدار و  ــعه جوامع قوی ، پر جنب و ج ــت متعهد به توس 14. دول
ــتايی است. اين به معنی  ــجام جامعه در مناطق شهری و روس تقويت انس
ــای متنوع از همه مردم در جوامع موجود و آينده ، تقويت  مواجهه با نيازه
بهزيستي شخصی ، انسجام اجتماعی و گنجاندن و ايجاد فرصت های برابر 

برای همه شهروندان است.
15. بازسازی محيط زيست به تنهايی نمی تواند در مقابله با فقر ، نابرابری 
ــائل فقط می تواند از  ــود. اين مس ومحروميت هاي اجتماعی وارد عمل ش

طريق ادغام بهتر تمام استراتژی ها
و برنامه ها ، كار مشاركتي و مداخله موثر جامعه سازماندهي گردد.

ــعه بايد توسعه ای را ارتقاء دهند كه به ايجاد جوامع  16. برنامه های توس
ــكن، كمك كند.  ــبي از مس ــر اجتماعی، از جمله تركيب های مناس فراگي

سياست های برنامه بايد : 
ــت اجتماعی جوامع در نظر  ــعه در باف  اطمينان حاصل كند كه تاثير توس

گرفته شده است . 
 به دنبال كاهش نابرابری های اجتماعی است ؛

  دسترسی به امكانات )هم از لحاظ محل و هم دسترسی فيزيكی( برای 
ــكن ، آموزش و پرورش ،  ــت ، مس ــغل ، بهداش همه اعضای جامعه به ش

فروشگاهها ، اوقات فراغت و تسهيالت اجتماعي 
 در نظر گرفتن نيازهای تمام جامعه ، از جمله الزامات خاص مربوط به سن ، 

جنس ، زمينه قومی ، مذهب ، معلوليت و يا درآمدي
 ارائه مكان های امن ، سالم و جذاب برای زندگی ، و

 پشتيبانی از ارتقاء سالمت و رفاه با پيش بينی برای فعاليت بدنی.

 حفاظت و بهبود محيط زيست:
17. دولت متعهد به حفظ و ارتقای كيفيت طبيعی و تاريخی محيط زيست 
ــتايی است. سياست برنامه ريزی بايد به دنبال  ــهری و روس ، در مناطق ش
ــخصيت و سازگاري ولطافت ارزشمند مناطق  حفظ و افزايش كيفيت ، ش
روستايی و شهری به عنوان يك كل باشد. سطح بااليی از حفاظت را بايد 
ــمند ترين مناظر  ومراياي شهري و زيستگاه حيات وحش و منابع  به ارزش
ــتند بايد  ــود. اموري كه معرف هاي ملی و بين المللی  هس طبيعی داده ش

باالترين سطح حفاظت را دريافت نمايند.
ــر روی كيفيت زندگی و  ــتقيم ب ــط اطراف ما تاثير مس ــرايط محي 18. ش
ــت طبيعی وساخته شده دارد ومنافع اقتصادی  حفاظت و بهبود محيط زيس
اجتماعی بسياري برای جوامع محلی به ارمغان می آورد. برنامه ريزی بايد 
به دنبال حفظ و بهبود محيط زيست محلی و كمك به كاهش اثرات افت 
كيفيت زيست محيطی از طريق اخذ سياست های مثبت در مسائلی از قبيل 

طراحی ، حفاظت و فراهم كردن فضای عمومي ، باشد.
19. سياست های برنامه و تصميمات برنامه ريزی بايد بر اساس :
• اطالعات بهنگام در مورد ويژگی های زيست محيطی منطقه ؛

• اثرات بالقوه مثبت و همچنين منفی در مورد پيشنهادات توسعه محيط 
زيست )چه مستقيم چه غير مستقيم ، تجمعی ، دراز مدت يا كوتاه مدت( و
• شناخت محدوديت های محيط زيست براي توسعه بيشتر بدون آسيب 

غير قابل جبران.
مقامات برنامه ريزی بايد به دنبال ارتقاء محيط زيست به عنوان بخشی از 
پيشنهادات توسعه باشند. از اثرات نامطلوب قابل توجه بر محيط زيست بايد 
اجتناب شود و گزينه هايی كه مي تواند اثرات جانبی منفي را كاهش دهد 
ــتند،   يا از بين ببرد، جايگزين گردد. جايي كه اثرات غير قابل اجتناب هس
مقامات  برنامه ريزی و توسعه دهندگان بايد تا حد ممكن كاهش را اندازه 
گيري كنند. جايي كه اقدامات كاهشي مناسب امكان پذير نيست ، ممكن 
است اقدامات جبرانی مناسب باشد. در راستای استراتژی ملي توسعه پايدار 

، هزينه های زيست محيطی بايد در مورد كسانی كه آنها را تحميل كرده 
اند تحت اصل " جريمه آلوده سازي" اجراشود.

20. سياست های برنامه ريزی توسعه بايد مسائل زيست محيطی از قبيل 
موارد زير را در نظر بگيرد: 

ــار   تعديل اثرات ، و انطباق با تغييرات آب و هوايی از طريق كاهش انتش
ــرژی هاي تجديد پذير ، كيفيت هوا و  ــتفاده از ان گازهای گلخانه ای و اس
ــی و آلودگی صوتي  ــی زمين و حفاظت از آبهای زيرزمين ــی ؛ آلودگ آلودگ

وآلودگی نوری؛
ــعه در چشم انداز كيفيت ، حفاظت  ــتره حومه و تاثير توس  حفاظت از گس
ــتی ، نياز  ــتگاه و ترويج تنوع زيس و بهبود گونه های حيات وحش و زيس
ــت ساخته شده و طبيعی در اطراف مناطق شهری و  به بهبود محيط زيس
شهرك های روستايی ، از جمله فراهم آوردن فضای باز با كيفيت خوب ، 

حفاظت از كيفيت خاك و حفظ و ارتقاء
ميراث فرهنگی ساخته شده وباستاني ؛

ــت در توسعه هاي پيشنهادي از طريق   مالحظه اثرات بالقوه محيط زيس
ــعه هاي جديد در مناطق در معرض خطر سيل و باال رفتن  اجتناب از توس
ــطح دريا ، و تا حد ممكن ، انطباق مخاطرات طبيعی و تاثيرات تغييرات  س
ــت  آب و هوايي ، و  مديريت ضايعات به نحوي كه حفاظت از محيط زيس

و سالمت انسان ، تامين گردد؛
از جمله توليد زباله كمتر و استفاده مجدد از آن به عنوان يك منبع به هر 

شكل ممكن.

استفاده منطقي از منابع طبيعي:
ــتفاده منطقي از منابع به معنای حصول اطمينان است كه استفاده  21. اس
ــت كه احترام به نيازهای  ــا از اين منابع تا اندازه اي عاقالنه وكارآمد اس م
نسل های آينده را نشان دهد. اين به معنی پايداري بيشتر مصرف و توليد و 
استفاده از منابع غير قابل تجديد به نحوي است كه منابع طبيعي را به خطر 
نمی اندازد و يا باعث آسيب و يا آلودگی جدی نگردد. هدف گسترده بايد 

ــازي  خروجی ها با حداقل منابع مورد استفاده باشد  اطمينان از حداكثر س
)برای مثال ،

ساخت مسكن در تراكم باالتر در روی زمين هاي توسعه يافته قبلي ، به 
جای  ساخت مسكن كم

تراكم بر روی فضاي سبز( .
ــعه بايد به دنبال به حداقل رساندن نياز به  ــت های برنامه توس 22. سياس
ــعه با استفاده كارآمد تر و يا استفاده  مصرف منابع جديد در طول دوره توس
ــع موجود، به جای ايجاد تقاضاهای جديد براي منابع محيط  مجدد از مناب
زيست باشد ، ونيز بايد به دنبال ترويج و تشويق ، استفاده از منابع تجديد 
ــعه انرژی هاي تجديد پذير( به جای محدود كردن  پذير )برای مثال ، توس
آن باشد. مقامات برنامه ريزی منطقه ای و مقامات دولتی محلی بايد بهينه 
ــازي منابع و انرژی در ساختمان ها ، طرح هاي گرم كردن اجتماعات ،  س
استفاده تركيبی از حرارت و برق ، طرح های توسعه كوچك مقياس انرژی 
هاي تجديد پذير و كم كربن ؛ و استفاده پايدار از منابع آب و استفاده پايدار 

سيستم های زهكشی در مديريت اجرا را ارتقاء دهند.

توسعه اقتصادی پايدار:
23. دولت متعهد به ارتقاء اقتصادي قوی ، با ثبات و مولد است كه اهداف 

آن تامين شغل و رفاه برای همه باشد. برنامه ريزی مقامات دولتی بايد :
)الف( شناخت توسعه اقتصادی كه بتواند مزايای زيست محيطی و منافع 

اجتماعی را محقق سازد ؛
ــترده ملی ، منطقه ای يا زير  ــعه اقتصادی گس ــناخت منافع توس )ب( ش

منطقه ای 
و در نظر گرفتن اين در كنار هر گونه آثار سوء محلی ؛

 )ج( اطمينان از اين كه مكان های مناسب برای توسعه صنعتی ، تجاری 

ــت و آموزش و  ــي )به عنوان مثال بهداش ــی ، خدمات اساس ، خرده فروش
ــترس هستند ، به  ــگری و فراغت و تفريح در دس ــعه گردش پرورش( توس

طوری كه اقتصاد می تواند رونق داشته باشد؛ 
ــره وری ، انتخاب و رقابت ، به خصوص  ــم كردن  امكان بهبود به )د( فراه

زمانی كه
ــب و كار مدرن به سرعت در حال  ــاير لوازم كس الزامات تكنولوژيك و س

تغيير هستند ؛
ــی در معرض تغيير ؛ مقامات برنامه  ــناخت تمامي اقتصادهای محل )ه( ش

ريزی بايد
نسبت به اين تغييرات و پيامدهای توسعه و رشد حساس باشند؛

ــاختها با كيفيت خوب ، پايدار و مطابق با  ــعه زير س )و( ارتقاء فعال و توس
طرح های خود ؛ 

ــای جديد با كيفيت خوب ، )از جمله  ــان از تدارك كافی خانه ه )ز( اطمين
ــكن های مقرون به  ــكن و نيز سطوح كافی از مس ــب از مس تركيبی مناس
ــازي  ــعه های جديد و يا بازس ــب ، چه از طريق توس صرفه( در محل مناس
ساختمان های موجود. هدف اطمينان از اين است كه هر فرصت داشتن يك 

خانه مناسب و معقول را در مكان های كه نياز كمتري به سفراست، دارد.
)ح( اطمينان از اينكه زيرساخت ها و خدمات ، حمايت ازتوسعه اقتصادی 

موجود و جديد و مسكن را محقق مي كند ؛
ــتراتژی های اقتصادی  ــعه ، اس )ط( اطمينان از اين كه برنامه های توس

منطقه ای 
ــكن ،  ــتراتژی های منطقه ای مس ــعه منطقه ای ، اس آژانس های توس
استراتژی های جامعه محلی مقامات و استراتژی های اقتصادی محلی در 

نظر گرفته شده است ؛ و 
)ي( شناسايی فرصت ها برای سرمايه گذاری در آينده برای تحقق اهداف 

اقتصادی ؛

ادغام توسعه پايدار در برنامه های توسعه:
24. مقامات برنامه ريزی بايد اطمينان يابند كه توسعه پايدار بطور يكپارچه 
در برنامه های توسعه آنها هدايت می شود. به ويژه، آنها بايد روابط متقابل 
ــتفاده عاقالنه از  ــت، اس بين مضامين اجتماعی ، حفظ و ارتقاء محيط زيس
ــعه اقتصادی را با دقت در نظر بگيرند. به عنوان مثال  منابع طبيعی و توس
ــتی برای برنامه ريزی شده باشد ، می  ــعه اقتصادی آن، اگر به درس ، توس
تواند  منافع زيست محيطي و  اثرات مثبت اجتماعی ، بيش از اثرات منفی 
داشته  باشد و حفاظت وارتقاء محيط زيست آن منافع اقتصادی و اجتماعی 

را تامين كند.
ــتراتژی منطقه ای  ــزی و خريد اجباری 2004 اس ــون برنامه ري  25. قان
ــناد توسعه محلی را به مطالعه ارزيابي پايداری محيطي ملزم  فضايی و اس
ــتراتژيك ارزيابی محيط  ــتورالعمل الزامات اس ــي كند ، كه در قالب دس م

زيستی گردآوري شده است. 
ــعه ، مقامات برنامه ريزی دولتی بايد اقدامات  26. در تهيه طرحهای توس

زير را انجام دهند : 
 شناخت نيازها و منافع گسترده تر جامعه براي تامين بهتركيفيت زندگی 

برای جامعه به عنوان يك كل.
اطمينان از اين كه برنامه ها نسبت به مقياس های زمان مناسب طراحي 
ــم پوشی از اثرات دراز  ــود ، و در تمركزكوتاه مدت و يا چش وتدوين می ش

مدت و نيازهای جوامع در
ــتند. مقامات برنامه ريزی بايد ، هم مزايای سياست های كوتاه  آينده نيس
ــند،و هم  ــته باش ــت هزينه های طوالنی مدت داش مدت را كه ممكن اس
ــع واقع بينانه دراز مدت  ــت با مناف ــات كوتاه مدت را كه ممكن اس انصراف

دست يافتنی جبران گردند، در نظر بگيرند.
ــت محيطی و  ــب ، به لحاظ اثرات زيس عدم تحميل هزينه های نامتناس

اجتماعی ، و يا
محدوديت هاي غير الزم براي منافع توسعه اقتصادی ، اجتماعی.

توجه به در دسترس  بودن بيشتر منابع برای اجرا و صرف هزينه هاي احتمالي
ــورد آنچه كه می تواند بيش از مدت پيش بيني اجراي  ــع بيني در م و واق

برنامه به طول بيانجامد. 
ــيعی از اثرات )منفی و مثبت( بر محيط زيست ، و  ــبه از طيف وس محاس
ــاظ منافع اقتصادی و اجتماعی رفاه ؛  ــعه به لح همچنين اثرات مثبت توس
ــتی از طريق شناسايی و ارزيابی فرايند ارزيابی پايداری  اثرات بايد به درس
ــت در منطقه و هر گونه مسائل موجود  محيطي، كيفيت فعلی محيط زيس

زيست محيطی مربوط به اين طرح در نظر گرفته شود.
ــتی بر اساس  ــت ها به درس ــود كه برنامه ها و سياس اطمينان حاصل ش
تجزيه و تحليل ومدارك ومستندات تدوين شده اند. وقتي كه نتيجه تجزيه 
ــتندات مبهم ونامطمئن باقی می ماند ، سياست گذاران  و تحليل ها و مس
ــال" مبتنی بر در نظر گرفتن  ــان دهند قضاوت كام بايد تمرين كنند و نش
ــده در اين متن است . وقتي كه توجيهات بر  اساس  ديگراصول تنظيم ش
ــت ، يك رويكرد احتياطی به پيشنهادات توسعه ممكن  شواهد موجود اس

است الزم باشد. 
نياز به شفافيت ، اطالعات و مشاركت كامال" مد نظر باشد.

ــانی كه به طور  ــنهادات توسعه بر كس ــت پيش ــود كه ممكن اس توجه ش
ــتقيم از منافع آن منتفع نمي شوند؛ تاثير منفی بگذارد. مقامات محلی  مس
ــرايط يا تعهدات برنامه  برنامه ريزی می توانند براي بهبود اين اثرات از ش

ريزی استفاده نمايند.

تحقق توسعه پايدار:
رويكرد كلی:

27. در تهيه طرحهای توسعه ، برنامه ريزی مقامات دولتی بايد موارد زير 
را دنبال نمايند :

ــر  ــی ، منطقه ای ، زير منطقه ای و محلی با ميس ــاء اقتصادهای مل ارتق
ساختن ، پشتيبانی از استراتژی منطقه ای اقتصادی ، يك چارچوب برنامه 
ريزی واقعي برای رشد پايدار اقتصادی  درحمايت كارآمد ، رقابتی و كسب 

و كار نوآورانه در بخش های تجاری و صنعتی.
ارتقاء بازسازی شهری و روستايی به منظور بهبود رفاه سكونتگاهها، بهبود 
ــعه ايمن و ايجاد فرصت هاي  ــهيالت، ارتقاء كيفيت و توس امكانات و تس
جديد برای زندگی مردم در آن جوامع. سياست ها بايد توسعه  هاي مركب 
و چند وجهي را برای مكان های كه ايجاد ارتباط بين كاربرد های مختلف 
را اجازه می دهد ودر نتيجه می تواند مكان های پر جنب و جوش بيشتری 

ايجاد كند؛ ارتقاء بخشد.
ترويج جوامع فراگير ، سالم ، امن و دور از جرم و جنايت ، همراه با احترام 

به نيازهای متنوع جوامع و نيازهای خاصی از بخش های ويژه جامعه.
ــب برای  ــه ميزان كافی با كيفيت خوب در مكانهای مناس ــه زمين ب  ارائ

پاسخگويي به
ــكن ، توسعه صنعتی ، بهره برداری از مواد  نيازهای مورد انتظار برای مس
ــعه خرده فروشی و تجاری  و اوقات فراغت و  خام مانند مواد معدنی ، توس
تفريح و سرگرمی با توجه به موضوعات ومقتضياتي مانند الزامات حمل و 
ــاخت های ضروری، از جمله برای  ــترس ، تامين زيرس نقل پايدار و در دس
مديريت پايدار مواد زائد، و جلوگيری از خطر سيل و ديگر باليای طبيعی.

فراهم كردن دسترسی بهبوديافته به شغل ، بهداشت ، آموزش و پرورش 
ــهيالت اجتماعی ، فضای باز ، ورزش و  ، مراكزخريد ، اوقات فراغت و تس
ــعه هاي جديد در جايي قرار مي  تفريح ، برای همه با تضمين اين كه توس
گيرند كه در آن هر كس می تواند با پای پياده ، دوچرخه و يا حمل و نقل 
ــی داشته باشد. به جای آنكه نياز به  عمومی به خدمات و امكانات دسترس
ــخصي پيدا كند ، با توجه به آن كه اين مشكل بيشتر در مناطق  خودرو ش

روستايی امكان بروز دارد.
ــعه هايي كه تعداد زيادی از جمعيت را جذب  نمايد ، و به  تمركز بر توس
ويژه توسعه خرده فروشی ، اوقات فراغت و اداری ، در مراكز موجود براي 
ارتقای شور و نشاط و زندگي ، فراگيري اجتماعی و الگوهای پايدار توسعه؛ 
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كاهش نياز به سفر و افزايش دسترسي به حمل و نقل عمومی با
الگوهای امن سازگار با محيط زيست در توسعه حمل و نقل؛ برنامه ريزی 
ــهری را براي استفاده كامل از وسايل حمل  ــد ش بايد فعاالنه الگوهای رش
ــعه تمركز در مراكز موجود و نزديك به سيستم هاي  و نقل عمومی و توس

بزرگ حمل و نقل عمومی، مديريت نمايد.
ــعه  ــتفاده كارآمد تر كاربري زمين از طريق تراكم باالتر ، توس ترويج اس
ــتفاده مناسب از زمين ها و ساختمان هاي قبال" توسعه يافته.  مركب و اس
ــاخته  ــاختمان هاي قبال" س برنامه ريزی بايد فعاالنه به دنبال زمينها و س

شده خالی و بدون استفاده 
براي استفاده سودمند جهت دستيابی به اهداف دولت برای توسعه زمين باشد. 
افزايش و همچنين حفاظت از تنوع زيستی ، زيستگاه های طبيعی ، محيط 

زيست تاريخی و چشم انداز و مميزات مناظر ومراياي شهري. 
جهت گيري دقيق علمي ، علل و اثرات تغيير آب و هوا ، مديريت آلودگی 
ــاندن  هوا و مخاطرات طبيعی ، حفاظت از منابع طبيعی ، و به حداقل رس

تأثيرات منفي ناشی از استفاده از منابع. 
28. مقامات برنامه ريزی بايد نشان دهند كه چگونه برنامه آنها با عناصر 
مختلف توسعه پايدار يكپارچه شده است و بايد به دنبال دستيابی به نتايج 
باشند كه دستيابي به اهداف اقتصادی اجتماعی و زيست محيطی را بطور 
ــازد. در نظر گرفتن توسعه پايدار به شيوه يكپارچه  توامان امكانپذير می س
ــت  ــعه ، و حصول اطمينان از اين كه سياس به هنگام تهيه طرحهای توس
هاي برنامه منعكس كننده اين رويكرد يكپارچه هستند، عوامل كليدی در 
تحقق توسعه پايدار از طريق سيستم برنامه ريزی است. تصميمات برنامه 
ريزی بايد در مطابق با برنامه توسعه انجام شود مگر اينكه ساير مالحظات 
ــاذ تصميمات در مطابق با  ــري غير آن را ايجاب نمايد. بنابراين  اتخ ديگ

برنامه توسعه برای تحقق توسعه پايدار كليدی است. 
ــت بخواهند در  ــرايط ، مقامات برنامه ريزی ممكن اس ــی ش 29. در برخ
رسيدن به يك تصميم به مالحظات اقتصادی اجتماعی ، زيست محيطی 

، و يا منابع؛ وزن های مختلف بدهند.  براي اين
ــن در نظر  ــن كار و عواقب آن صريح وروش ــورد ، بايد داليل انجام اي م

گرفته شود.
ــت محيطی ، اجتماعی و اقتصادی بايد اجتناب  عوارض جانبی اثرات زيس

شود ، كاهش  يابد و ياجبران گردد.

طرح های فضايی: 
ــناد توسعه محلی  ــتراتژی فضايی منطقه ای و اس ــتم جديد اس 30. سيس
ــته باشند. برنامه ريزی فضايی فراتر  بايد رويكرد برنامه ريزی فضايی داش
ــنتي كاربري زمين، يكپارچه سازی وگرد آوري سياستها  از برنامه ريزی س
برای توسعه و استفاده از اراضي با ديگر سياست ها و برنامه ها كه ماهيت 
ــد، كه  مكان و چگونگي عملكرد آن را تحت تاثير قرار می دهند، مي باش
ــت كه می تواند در كاربري زمين )برای مثال در  ــامل سياست هايی اس ش
تقاضا و يا نياز به توسعه( تأثير بگذارد ، اما  عمدتا" به تنهايي قادر به تحقق 
يا ممانعت از مجوز برنامه ريزی كه ممكن است توسط ديگر ابزارها ايجاد 
شود، نيست. وقتي ديگر از وسايل و راههاي اجرا مورد نيازند بايد به وضوح 
در برنامه مورد شناسايي قرار گيرد. سياست های برنامه ريزی نبايد اثرات 
تكراري ، انقطاعي ، و يا زيان بخشي در موضوعات كاري ساير حوزه ها ي 
قانون گذاري ، داشته باشد ، مانند كار كسانی كه مقررات ساختمان را برای 

صرفه جويی در انرژی تنظيم مي كنند. 
31. استراتژی های فضايی منطقه ای و اسناد توسعه محلی كه مستندات 
برنامه توسعه هستند، چارچوب الزم  برای تصميم گيري در مورد كاربردها  
ودر خواست ها را برای  مجوز برنامه ريزی شكل مي دهند. تصميمات بايد 

مطابق با برنامه توسعه  گرفته شود، مگر اينكه 
ــاير مالحظات غير اين را نشان دهند. فقط سياست هايي در برنامه ها  س

می تواند اجرا شوند كه 
از طريق اعطای مجوز برنامه ريزی- چارچوبی برای تصميمات بر اساس 

بند 38 از قانون برنامه ريزی و خريد اجباری 2004- شكل گرفته باشد. 
ــه چارچوبی برای تحقق  ــت ك 32.  اين رويكرد برنامه ريزی فضايی اس
ــای فضايی ، برنامه ريزی  ــعه پايدار فراهم می كند. در تهيه طرح ه توس

مقامات دولتی بايد اقدامات زير را انجام دهند : 
)الف( تعيين چشم انداز روشنی برای الگوی توسعه آينده با اهداف روشنی 
ــتيابی به چشم انداز و استراتژی تحقق و اجرای آن. برنامه ريزی  برای دس
ــای برنامه بايد با وضوح  ــت ه بايد بر نتايج رهبری و تمركز نمايد. سياس
ــرفت را اندازه گيری كند.  ــاخص هايی كه بتواند پيش ــوند ، با ش تنظيم ش
ــعه را هدايت كند و به دنبال مديريت تغييرات در  برنامه بايد الگوهای توس

مناطق تحت پوشش باشد. 
ــكالت جوامع در مناطق خود و چگونگي  )ب( در نظر گرفتن نيازها و مش
برخورد با آنها و ارتباط آنها با توسعه و كاربري زمين. آنها نبايد فقط با آنچه 
ــود و در چگونگي آن سروكار ذاشته باشند، بلكه  ــاخته می ش كه در آن س
ــت محيطی  كه از طريق  بايد همچنين اهداف اقتصادی، اجتماعی و زيس

سياست هاي برنامه به دست مي آيد، تنظيم گردد. 
)ج( جستجو براي يكپارچگي طيف گسترده ای از فعاليت های مربوط به 

توسعه و بازسازی.
برنامه بايد استراتژی های ديگر و برنامه های اجرايي مربوطه را كامال"در 
ــانی كه  ــورت امكان ، طراحي برنامه با همكاری كس ــر بگيرد و در ص نظ
ــود. هدف بايد هماهنگي استراتژی بازسازی  ــئول آنها بودند، انجام ش مس
ــتايی ، استراتژی های اقتصاد منطقه ای و مسكن ، توسعه  شهری و روس
جامعه و برنامه های حمل و نقل محلی با برنامه های توسعه باشد. مقامات 
برنامه ريزی برای اطمينان از يك رويكرد منسجم و سازگار، بايد از نزديك 
با كسانی كه مسئول آن استراتژی ها بودند مشورت كنند. استراتژی های 
ــاس مباني مستند،  اقتصادی و فضايی منطقه ای به طور خاص بايد بر اس
مشترك و قوي طراحي شوند. اسناد توسعه محلی بايد آن دسته از عناصر 
ــتراتژي جامعه محلی را كه به رشد فيزيكی و كاربري زمين در منطقه  اس

قدرت مربوط مي شود. پيش ببرد.

طرح: 
ــتفاده ، با  ــی خوب تضمين كننده مكان های جذاب و قابل اس 33. طراح
دوام و سازگار است و يك عنصر كليدی در دستيابی به توسعه پايدار است. 

طراحی خوب از برنامه ريزی خوب تفكيك ناپذير است. 
34. مقامات برنامه ريزی بايد به نحو مثبتي برای دستيابی به كيفيت باال و 
طرح فراگير برای تمام ابعاد توسعه ، از جمله ساختمان های منفرد ، عمومی 
ــترده تر توسعه نواحي برنامه ريزي  و فضاهاي خصوصی و طرح های گس
ــاخت مكان های بهتر برای  نمايند. طراحی خوب بايد به نحو مثبتي به س
مردم كمك كند. طراحی كه زمينه نامناسب دارد ، و يا نتواند فرصت های 
ــي و عملكرد آن به كار گيرد،  ــاخت وكيفيت نواح موجود را برای بهبود س

پذيرفته نمی شود. 
ــانی كه درگير  35. طراحی فراگير و با كيفيت باال بايد هدف از تمام كس
ــعه هستند، باشد. طراحی فراگير و با كيفيت باال بايد توسعه  در فرايند توس
يكپارچه و تواماني را برای جلوگيری از جدايي وافتراق شهري ايجاد نمايد 
ــاند و  ــده اي كه مردم با يكديگر برس و فضاهای عمومی برنامه ريزی ش
ــرگرمی ارائه دهد. اين به  ــرای فعاليت بدنی و تفريح و س ــت هايی ب فرص
معنای حصول اطمينان از يك مكان با عملكرد خوب و افزايش هويت كلی 
و كيفيت اين منطقه ، فقط نه برای كوتاه مدت بلكه براي تمام طول عمر 
ــتلزم دقت برنامه ريزی شده ، ساختمان های با  ــعه است. اين امر مس توس
كيفيت باال و فضاهای است كه استفاده موثر از منابع را حمايت كند. اگر چه 
ظاهر بصری و معماری ساختمان های منفرد به روشنی عوامل مهمي در 
دستيابی به اين اهداف است ،ولي اطمينان از كيفيت باال و طراحی فراگير 

فراتر از مالحظات زيبايی شناختی است. طراحی خوب بايد : 
ــه نيازهای مردم برای  ــه ارتباط ميان مردم و اماكن با توجه ب پرداختن ب

دسترسی به مشاغل و خدمات كليدی ؛ 

يكپارچگي فرم های موجود شهری و محيط های طبيعی و ساخته شده  ؛
ــالمت و  ــول اطمينان از موفقيت ، س ــري فرايندهای حص ــی ناپذي جداي

فراگيري  روستاها و شهرهاي كوچك وبزرگ ؛
ايجاد محيطي كه در آن هر كس می تواند دسترسی و بهره مندی از طيف 
گسترده ای از فرصت های در دسترس اعضای جامعه را داشته باشد و، در 

نظر گرفتن اثرات مستقيم و غير مستقيم بر روی محيط طبيعی.
ــت های قوی در طراحی و دسترسی  36. مقامات برنامه ريزی بايد سياس
آماده كنند. چنين سياستهايي بايد بر اساس اهداف اعالم شده برای آينده 
منطقه و درك و ارزيابی ويژگی های فعلي آن تعريف شود. اهداف كليدی 

بايد شامل تضمين اين باشد كه توسعه ها ويژگي هاي زير را دارند : 
پايدار ، با دوام و سازگارند )از جمله در نظر گرفتن مخاطرات طبيعی( و با 

استفاده كارآمد و محتاطانه از منابع صورت مي گيرد؛ 
بهينه سازی پتانسيل سايت براي توسعه مناسب ، ايجاد و پايداري كاربري 
هاي مركب مناسب )از جمله اختالط فضای سبز و سايرفضاهاي عمومی 
ــتيبانی از امكانات محلی و شبكه های  ــی از توسعه( و پش به عنوان بخش

حمل و نقل لحاظ شده است؛
به بافت محلی خود و ايجاد يا تقويت تفاوتهای محلی پاسخگو ست ؛ 

ــترس كه در آن جرم و اختالل و يا ترس از جرم و  حيط امن و قابل دس
ــجام جامعه را تضعيف نمی كند ؛ ايجاد مي  جنايت كيفيت زندگی و يا انس

كند؛
به نيازهای همه در جامعه رسيدگی مي كند و در دسترس همه بوده  ، و 

توسط آنها به آساني قابل استفاده و درك است؛
ــه خوب معماری و  ــذاب بوده و به عنوان يك نتيج ــه لحاظ بصری ج  ب

محوطه سازی مناسب قلمداد شود؛
37. در برنامه ريزی برای دستيابی به كيفيت باال و طراحی فراگير ، برنامه 
ريزی مقامات بايد به عملكرد خوب در طراحی شهری در نظام برنامه ريزی 

توجه داشته باشند: 
ــالمتر،  ــمت عملكرد بهتر طراحی، مكان بهتر به زندگي ، اماكن س به س

سيستم های برنامه ريزی
و پيشگيري از جنايت، برنامه ريزی و دسترسی برای افراد معلول وناتوان 

: هدايت عملكرد خوب 
ــخه های غير ضروری و  ــت های طراحی بايد ازجزئيات يا نس 38. سياس
ــاس كلی ، چگالی ، توده وحجم ، ارتفاع ،  ــز بيش از حد بر روی مقي تمرك
ــم انداز ، طرح بندی و دسترسی به توسعه جديد در رابطه با ساختمان  چش

همسايه و حوزه هاي كلي محلی اجتناب نمايد. 
ــبكهای معماری و يا  ــات برنامه ريزی محلی نبايد برای تحميل س مقام

سليقه های خاص تالش كنند
ــل را از طريق نيازمندی های  ــا نبايد نوآوری ، اصالت يا ابتكار عم و آنه

بی اساس 
در تبعيت با اشكال يا سبك هاي توسعه خاص خفه كنند. با اين حال ، 

ــت ؛ در  ــب اس تالش براي ترويج و يا تقويت تفاوتهای محلی ويژه مناس
جايي  كه با 

ــناد مكمل برنامه ريزی برای طراحی  ــت های روشن برنامه يا اس سياس
پشتيبانی مي شود. 

ــن و جامع  ــت های روش ــامل سياس ــعه نيز بايد ش 39. برنامه های توس
دسترسی فراگير باشد.

ــردم را در نظر بگيرد و هدف   ــت هايی بايد نيازهای متنوع م چنين سياس
آن بايد شكستن

موانع غير ضروری و استثناها  باشد به شيوه ای كه به سود كل جامعه است.
اگر چه جامعه و افراد به طور قوي در توانمند سازي مردم براي مديريت 

اقتضائات شخصی سرمايه گذاری مي كنند ، بسياری از مردم  بيش از حد 
لزوم توسط طراحي هاي غلط تحت تاثير قرار می گيرند ،برای مثال ، با نياز 
هاي تحركي افراد معلول ، افراد مسن و گروههاي ديگري كه بايد جداي 
از سايرين در نظر گرفته شوند ، و طرح ها تنها يك بار تكميل مي شوند.

مشارکت اجتماعی:
ــردم در آن كار و زندگی می كنند  ــه ريزی مكان هايی را كه م 40. برنام
شكل مي دهد. سيستم برنامه ريزی، منافع عمومی را برای توسعه اطمينان 
بخش و نتايج كاربري زمين در مكان های بهتر برای زندگی مردم ،تحقق 
ــعه اي كه جوامع به آن نياز دارند، و همچنين حفاظت و بهبود محيط  توس
ــت طبيعی و تاريخی و حومه، اداره مي كند. نتايج برنامه ريزی همه  زيس
مردم را تحت تاثير قرار ميدهد، بنابراين همه بايد فرصتی برای ايفای نقش 
ــته باشند. دخالت اجتماع در برنامه  در ارائه برنامه ريزی موثر و فراگير داش

ريزی و دستيابی به توسعه پايدار مهم و حياتی است.
41. يكی از اصول توسعه پايدار، حضور جامعه در چشم انداز توسعه منطقه 
ــم انداز بايد  ــت. جوامع بايد برای ارائه ايده در مورد آنچه كه چش خود اس
داشته باشد وآن گونه بايد دست يافته شود، مورد پرسش قرار گيرد. وقتي 
محدوديت های خارجی وجود دارد كه ممكن است بر چشم انداز و توسعه 
ــت از  ــه عنوان مثال ، مواردي كه ممكن اس ــده منطقه تاثير گذارد )ب آين
ــت های برنامه ريزی تنظيمي در سطح منطقه ای يا ملی زاده شود(  سياس
بايد از همان ابتدا روشن گردد. جوامع محلی بايد فرصت مشاركت كامل در 
اين فرايندرا برای طراحی برنامه های خاص و يا سياست ها و پيشنهاداتی 
ــاوره توسعه داشته باشند. مقامات محلی بايد از طريق استراتژی  برای مش
های جامعه خود و اسناد توسعه محلی و شوراهای شهر و روستا، در برنامه 
ــعه كامل و مشاركت فعال جامعه در  های محلي ، نقش كليدی را در توس

مناطق خود بازی كنند. 
ــئول برنامه ريزی بايد به درك روشنی از منافع، تركيب  42. مقامات مس
ــع از گروه های  ــند. جوام ــاخت  و نيازهای جوامع در مناطق خود برس س
ــت؛ ، به عنوان مثال ، گروههاي وابسته به  ــاخته شده اس مختلف ذينفع س
يك مكان و موضوع خاص )نظير دسترسی ناتوانان، كيفيت محيط زيست 
ــي يا  ــب و كارهای جزء( ،يا گروههاي ارزش ــی ، و يا حمايت  از كس محل
ــده و نشان داده شده اند.  مذهبي. برخی از اين گروهها به خوبی تثبيت ش
ــت كمتر مجهز به تعامل با سيستم برنامه ريزی  اما برخی ديگر ممكن اس
ــان يابد كه گروه های مختلف اين  ــند. يك رويكرد فراگير بايد اطمين باش
ــت و در اين فرآيند محروم نيستند.  ــاركت خواهند داش فرصت را براي مش
ــكلي در همكاری با سيستم  ــناخت و درك نيازهای گروه های كه مش ش
ــتيابی به اهداف توسعه پايدار پيدا  مي كنند، حياتی  برنامه ريزی برای دس

است.
ــی ، كليشه اي و پردازشي  43. دخالت جامعه در برنامه ريزی نبايد واكنش

باشد. بلكه بايد
ــه محلی را فعال كند در بيان اين كه آنها چه محلي را براي زندگی  جامع

می خواهند .مداخله موثر جامعه نيازمند رويكردي است كه : 
ــنهادی در  ــت های در حال ظهور و طرح های پيش جوامع در مورد سياس

زمان مناسب ميگويد ؛ 
 جوامع ضعيف را در پيشبرد ايده ها و پيشنهادات ها و مشاركت در توسعه 
پيشنهادات و گزينه ها ياري می كند. دعوت آنها براي يك بار اظهار نظر 

ساده كافی نيست ؛
مشاوره در مورد پيشنهادها رسمی ؛

اطمينان از اين كه مشورت ها پهنه گسترده ای را در برمی گيرد ؛
بازخورد را جستجو و فراهم می كند. 

44. قانون برنامه ريزی و خريد اجباری 2004 ، برنامه ريزان منطقه ای و
مقامات برنامه ريزی محلی را  برای تهيه بيانيه ای از مشاركت اجتماعی 

ملزم مي كند، به طوري كه
ــازی راهبردهاي  ــاركت جامعه در آماده س ــت خود را براي مش آنها سياس
ــاوره در برنامه های اجرايي  ــناد توسعه محلی و مش منطقه ای فضايی، اس
ــاركت اجتماعی ، همراه با  ــزی تنظيم نمايند.راهبري بيانيه مش برنامه ري
ــت ، جزئيات بيشتر در  جزئيات رويكرد كلی دولت برای مداخله جامعه اس
ــند ))ODPM " اهداف دولت: مشاركت اجتماعی در برنامه ريزی  "  س

تنظيم شده است.
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گفتگو

 جنابعالـی و برخی ديگر از محققين حوزه مديريت 
شهری، در سال های اخير بارها از ضرورت پيگيری رويکرد و 
مفهوم “حکمروايی شهری” سخن به ميان آورده ايد. اساساً 
چـه تمايـزی ميـان مفهـوم “حکمروايی شـهری”  و مفهوم 

“مديريت شهری” می توان شناسايی نمود؟ 
ــام و خاص در نظر گرفت.  ــهری می توان دو مفهوم ع برای مديريت ش
ــهر دارد كه  ــه نظام مديريت ش ــاره ب ــهری در مفهوم عام اش مديريت ش
ــود، اما در مفهوم خاص به معنای  می تواند با رويكردهای مختلف انجام ش
اتخاذ رويكرد خاصی در مديريت شهرهاست. در نتيجه ما يك مفهوم عام 
ــخص می كند نظام مديريت  ــهری مد نظرمان است كه مش از مديريت ش
شهری چگونه است، فرآيندها و سازمان ها چه شكلی دارند و مفهوم خاص 
ــخص كننده ی نوع رويكرد خاص به مديريت شهری است كه در اين  مش
ــهری و رويكرد حكمروايی شهری  مفهوم می توان بين رويكرد مديريت ش
ــهر1،  ــه نوع رويكرد اداره ش ــد. در واقع در مفهوم خاص س تفاوت قائل ش
ــهری3 را می توان نام  ــهری2 و رويكرد حكمروايی ش ــرد مديريت ش رويك
ــر نيز دارند و  ــبت به يكديگ ــرد. اين رويكردها تقدم و تأخر تاريخی نس ب

غالمرضا کاظميان، در سـال 1344 متولد شـد. چهل سال بعد، وی تحصيالت خود را در مقطع دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري 
از دانشـگاه تربيت مدرس به پايان رسـاند. کاظميان اکنون درگروه مديريت دولتي، شـهري و کارآفريني در دانشـکده مديريت و 

حسابداری دانشگاه عالمه طباطبايی به فعاليت می پردازد. 
زمينه های تخصصی فعاليت وی را می توان در مديريت شهري ، حکمروايی کالنشهري، ساختار قدرت و سياست شهري، برنامه ريزي 

شهري و منطقه اي خالصه نمود. از کاظميان  کتاب و مقاالت متعددی به چاپ رسيده است که مهمترين آنها بدين شرحند: 
*امکان سنجي واگذاري وظايف جديد به شهرداري ها، پنج جلد، انتشارات سازمان شهرداري هاي کشور، 1380 تا  1383  

*استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري، جلد اول: تهيه طرح و انواع طرحها، )ترجمه(، 1386.
*اداره شهرهای پايدار) ترجمه مشترک کتابی از باب ايوانس و همکاران(، 1389

چشـم انـداز 
مدیریت شهری 
در ایـــران 
گفتگو با دکتر غالمرضا کاظمیان

قديمی ترين آن اداره ی شهر و بعد از آن رويكرد مديريت شهری از دهه ی 
0791 و 0891 ميالدی مطرح و پی گيری می شود و جديدترين آن رويكرد 
حكمروايی شهری می باشد. می توان گفت هر كدام تكميل كننده ی رويكرد 
ــامل می شود و  ــته را ش ــين بوده اند، بدين معنا كه مبانی رويكرد گذش پيش
مواردی به آن اضافه كرده اند. مديريت شهری در واقع يك رويكرد علمی 
ــهر است، نگاه علمی تر به اداره شهرها و واردن كردن برخی از  به اداره ش
ــهرها و واگذاری  اصول، مفاهيم و روش های علم مديريت در اداره امور ش
ــهر به مديران متخصص و حرفه ای در زمينه ی مسائل شهری. در  اداره ش
ــهر است  ــهری عكس العملی به رويكرد اداره ش واقع رويكرد مديريت ش
ــی و در حوزه حكومت های محلی بوده است. اما در اين  ــتر سياس كه بيش
ــهر را اداره می كنند؟! كسانی كه اگرچه منتخب مردم  ــانی ش نگاه چه كس
ــتند، اما متخصص هستند در اين زمينه، بنابراين چه در تصميم سازی  هس
ــود و چه در تصميم گيری و اجرا  ــامل می ش ــهری را ش كه برنامه ريزان ش
ــهری را دربر می گيرد، اشخاصی  ــت گذاران شهری و مديران ش كه سياس
هستند كه تخصص مديريتی و رشته های مختلف شهرسازی )برنامه ريزی 
ــت را انجام دهند. اما رفته رفته اين  ــهری( دارند و بايد مديري و طراحی ش

تهيه و تنظيم: مصطفی جليلی

سوال مطرح شد كه مشروعيت اين تصميم ها از كجاست؟! در واقع از كجا 
ــت اند و مورد نظر ذی نفعان شهری  ــخص می شود اين تصميم ها درس مش
ــال يك بار  شورای شهر و انتخاب  ــتند؟! آيا صرفًا با انتخابات چند س هس
ــهردار، مشروعيت تصميم ها و اقدامات آنان تضمين می شود يا خير؟ آيا  ش
ــهری را در مدت 4 سال به  ــتيبانی همه ی ذی نفعان ش اين تصميم ها پش
ــت كه 4 سال منتظر  ــت اس ــت؟! اصاًل اين مطلب درس دنبال خواهد داش
ــم قبلی رأی بدهيم يا خير؟!  ــم و بعد از آن تصميم بگيريم كه به تي بماني
ــواالت مقدمه ی ديدگاه حكمروايی شهری است و بنابراين ديدگاه  اين س
ــم يكپارچگی افقی  ــی عمودی و ه ــهری هم به يكپارچگ ــی ش حكمرواي
ــهری می بايستی  ــهری تأكيد دارد بدين معنی كه مديريت ش ذی نفعان ش
ــی، حكومت مركزی  ــود يعنی مديريت منطقه ای و مل ــطوح باالتر خ با س
ــطح شهر نيز با همه  ذی نفعانی كه  ــته باشد، در س يكپارچگی عمودی داش
ــته و پشتيبانی اين  ــوند، يكپارچگی افقی داش ــطح تعريف می ش در اين س
ذی نفعان را در تمام اقدامات خود دنبال كند و اين يكپارچگی به بهروه وری 
ــهری تأكيد بر  ــد. در نتيجه در حكمروايی ش ــتم كمك می كن باالتر سيس
حضور و مشاركت موثر همه ذی نفعان شهری در مديريت شهر است پس 
همچنان به علمی بودن مديريت شهری و استفاده از مفاهيم و روش های 
ــود حضور و  ــاد دارد، آن چه اضافه می ش ــم مديريت در اين حوزه اعتق عل
مشاركت همه ذی نفعان )دولتی، خصوصی، عمومی و مردمی( در مديريت 

شهر است.
      

 در وضعيـت کنونـی کشـور و بـرای رسـيدن بـه 
مديريـت شـهری يکپارچه متکی بر نظارت شـهروندان، چه 
گام هـا و مراحلی بايد طی گـردد؟ در اين زمينه حدود وظايف 

شهرداری ها را در وضعيت کنونی چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
ــيار گفته شده است  ــهری سخن بس در ارتباط با يكپارچگی مديريت ش
ــرای ايجاد يكپارچگی  ــاختارهای الزم را ب ــا بايد ديد آيا ما نهادها و س ام
ــتند كه به عنوان يك مفهوم  ــازمانی داريم يا خير؟! زيرا اين نهادها هس س
ــد كه ما نَه در  ــتيبانی می كنند. به نظر می آي ــی، يكپارچگی را پش مديريت
داخل شهرهايمان سيستم يكپارچه داريم و نَه شهرها با سطوح باالتر خود 
يكپارچه هستند در نتيجه مديريت شهری ما با يك چالش اساسی نهادی 
ــتم مديريت شهری، ذی نفعان  ــاختاری رو به رو است. در داخل سيس و س
ــترك و يكپارچه كمی با  ــع و جهت گيری های مش ــهری مفاهيم، مناف ش
ــهری يكپارچه نمی بينند  يكديگر دارند در نتيجه نفع خود را در مديريت ش
ــت و جو  ــواردی نفع خود را در تفرق و بی نظمی موجود جس ــی در م و حت
می كنند. در اين شرايط طبيعی است كه نهادها، پشتيبانی و انرژی خاصی 
برای تحقق مفهوم مديريت شهری يكپارچه صرف نمی كنند، اگر احساس 
ــع در تفرق و پراكندگی  ــت و بالعكس نف ــود كه نفع در يكپارچگی نيس ش
ــازمان های شهری با شهرداری و شورای  ــهرداری با ساير سازمان ها، س ش
ــت كه در جهت يكپارچگی گام برداشته نمی شود،  ــهر باشد، طبيعی اس ش
ــهری يكپارچه در كشورمان  به نظر بنده اين مهم ترين معضل مديريت ش
ــت. اگرچه اعتقاد دارم كه منفعت در عدم يكپارچگی، منفعت در كوتاه  اس
ــال دارد، به يقين منفعت دراز مدت همه  ــت در ميان مدت را به دنب و نهاي
ذی نفعان در يكپارچگی است. اما چون اين آگاهی، اطمينان و اجماع ايجاد 
ــت و نگاه ها كمتر نگاه های بلند مدت است، بنابراين ما بيشتر بر  نشده اس
ــت كه  مبنای نگاه و تاكتيك های كوتاه مدت حركت می كنيم. طبيعی اس
برنامه بلند مدت نيازمند تحمل، صبر و طاقت بسيار است كه ما كمتر اين 
صفات را دارا هستيم. بنابراين در ارزيابی اين بخش می توان گفت وضعيت 
ــت اما در عين حال  فعلی خيلی وضعيت مطلوبی به لحاظ يكپارچگی نيس

ــت كه با  ــد كم كم اين خودآگاهی در حال بوجود آمدن اس به نظر می رس
ــب حتی منافع كوتاه مدت  ــی نمی توان ادامه داد و به اين ترتي روال كنون
ــهروند احساس كند آلودگی هوای شهر او،  ــد. اگر ش نيز رعايت نخواهد ش
ــختی زندگی در شهر ناشی از يكپارچه نبودن نهادها و سازمان هاست و  س
به اين ترتيب حيات فيزيكی، اجتماعی و اقتصادی در حال به خطر افتادن 
است، طبعًا حاضر نيست منفعت روزمره را به زندگی دراز مدت خود اولويت 
ــتی به  ــتر بايد كار كرد و می بايس بدهد. به نظر بنده روی اين موضوع بيش
ــان داد كه بدين ترتيب و برمبنای روال فعلی نمی توان ادامه  ذی نفعان نش
ــهری پايدار است كه آن نيز در  ــعه ش داد و نفع آن ها در دراز مدت در توس

گرو مديريت شهری يكپارچه است. 
وضعيت شهرداری ها را می توان به دو شكل مورد بررسی قرار داد، يكی 
ــی كه انجام می دهند و در بخش بعد، وظايفی كه بايد انجام بدهند.  وظايف
متأسفانه ما در هر دو بخش دچار ابهام هستيم. در واقع بسياری از وظايفی 
ــد، در حال حاضر به عهده  ــهرداری ها بودن ــال پيش به عهده ش كه 05 س
ــياری از وظايفی كه  ــت، چه در حيطه قانونی و چه در اجرا و بس آن ها نيس
می بايستی انجام بدهند به صورت كامل همه شهرداری ها، همه وظايف را 
انجام نمی دهند.  در نتيجه شهرداری ها ما در يك زمينه تاريخی در فرآيند 
اضمحالل و كنارگذاشته شدگی قرار گرفته اند بدين معنا كه از قانون 4331 
به اين طرف، بسياری از وظايفی كه آن زمان بر عهده شهرداری ها بود، در 
ــهرداری ها نيست و به خاطر همان عدم يكپارچگی  حال حاضر بر عهده ش
ــهرداری ها گرفته و به سازمان های  ــتگاه ها، وظايف از ش و تفرق ميان دس

ديگر واگذار شده است. 
بحث ديگر آن است كه آيا شهرداری ها توان انجام وظايف جديد را دارا 
هستند؟! به نظر بنده اگر سه مفهوم توان، انگيزه و تمايل را جدا كنيم بهتر 
ــوان دارند؟! آيا انگيزه دارند؟! و  ــهرداری ها ت می توان تحليل كرد كه آيا ش
آيا  تمايل دارند؟! بدين ترتيب اگر راجع به هر وظيفه برخورد كنيم، تحليل 
درست تری می توان ارائه كرد. شهرداری ها در برخورد با بسياری از وظايف 
توان دارند و در برابر برخی ندارند، اما به نظر بنده انگيزه و تمايل كمتری 
ــكالت، محدوديت های  ــائل و مش دارند و آن داليل متعددی را مانند مس
ــود. بنابراين در  ــامل می ش ــان و بحث های ديگر  ش حاكم بر فعاليت هايش
ــازی آن ها بايد كوشش كرد، ظرفيت سازی و نهادسازی كرد كه  توانمندس
ــازی، تمايل و انگيزه را بوجود خواهد آورد. بُعد ديگر  اين ظرفيت  و نهادس
ــهرداری ها آن است كه جهت مطالبات مردم  واگذاری وظايف جديد به ش
ــتی به سوی شهرداری ها برگردد و طرف حساب خود را شهرداری  می بايس
و شورای شهر تلقی كنند و از اين دو جواب بخواهند. اگر اين پاسخگويی 
ــود و شهرداری ها ملزم به پاسخگويی گردند، خواه ناخواه به سمت  پياده ش

ظرفيت سازی برای انجام وظايف جديد هم حركت خواهند كرد.       
                                                 

 سياسـت واگذاری وظايـف جديد به شـهرداريها 
که در برنامه های پنج سـاله سـوم و چهـارم و نيز مطالعات 
عميـق و موثـر جنابعالی و دکتر نويدسـعيد رضوانی منعکس 
شـده اسـت تا کنون به نتيجه مطلوب دست نيافته است، چه 
عللی را در اين زمينه موثر می دانيد؟ الزامات تحقق واگذاری 

وظايف و اختيارات جديد به شهرداری ها کدام هستند؟
ــت واگذاری وظايف جديد  ــوان در ارتباط با اين كه چرا ما در سياس می ت
ــاختاری انجام داد،  ــم، تحليل نهادی و  س ــهرداری ها موفق نبوده اي به ش
ــه آيا اصواًل زمينه انتقال اين وظايف به صورت واقعی، كامل  بدين معنا ك
ــت يا خير؟! آيا نهادهای حاكم بر  ــهرداری ها فراهم بوده اس و دقيق به ش
ــت گذاران، برنامه ريزان و مجريان و ساير افرادی كه در اين  ذهنيت سياس
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ــو بوده اند يا خير؟!  ــتند، با اين واگذاری همراه و هم س موضوع ذی ربط هس
ــوال های عنوان  ــت؟ س ــع قصد آن ها از اين واگذاری چه بوده اس و در واق
ــده بدون جواب روشن و دقيق باعث شرايطی گرديد كه نَه شهرداری ها  ش
ــته باشند كه اين وظايف چرا به آن ها منتقل می شود و نَه خود  اعتماد داش
ــازمان های دولتی. در واقع در بحث ماده 631 و 731 مشكلی كه وجود  س
داشت اين بود كه نَه سازمان های دولتی به تنهايی مايل به واگذاری بودند 
ــازمان های دولتی و نَه   ــهرداری ها اعتماد الزم به س ــرف نَه ش و در آن ط
اعتماد به نفس الزم به خود را داشتند كه وظايف جديد را بگيرند. همچنين 
اين نكته را نيز می بايستی اضافه كرد كه مردم در اين زمينه نسبت به اين 
موضوع بی تفاوت بودند كه اين وظايف را دولت و يا شهرداری انجام دهد، 
ــته اند. در اين شرايط طبيعی است كه  در نتيجه مطالبه ای از اين بابت نداش
ــترها فراهم نبوده است و درعين حال انگيزه  وظايفی واگذار نگردد زيرا بس
ــت و در نهايت نَه از سازمان های دولتی، نَه از  و مطالبه ای هم در كار نيس
ــهر  پاسخ خواسته نمی شود كه چرا اين وظايف  ــوراهای ش مردم و نَه از ش
ــرايطی كه  ــود بايد تعجب كرد. در ش ــر انتقال انجام ش ــد و اگ واگذار نش
ــتند، طبيعی  ــهرداری ها در انجام وظايف فعلی خود با معضل مواجه هس ش
ــت خيلی مايل به گرفتن وظايف جديد نباشند، مگر وظايفی كه به نفع  اس
ــازمان های دولتی  ــت نيست زيرا از آن طرف س ــد كه اين درس آن ها باش
ــد مگر آن وظايفی كه واگذاری آن  ــد اين وظايف را واگذار كنن نمی خواهن
ــوند و  ــد و اين دو موضع هيچ وقت نظير يكديگر نمی ش ــه نفع آن ها باش ب
ــازمان های دولتی  ــرايط وظايفی كه س ــند. در اين ش به همديگر نمی رس
ــهرداری ها عالقه ای ندارند و  ــت كه ش می خواهند واگذار كنند وظايفی اس
وظايفی كه شهرداری ها می خواهند بگيرند، وظايفی است كه سازمان های 
ــذاری ندارند . در اين زمينه مدعی العمومی )مردم  دولتی عالقه ای به واگ
ــوال كند كه چرا نمی شود؟!  اين  ــهر( هم وجود ندارد كه س ــورای ش يا ش
ــت كه به صورت جدی و عملياتی  كه می گويم وجود ندارد بدين معنی اس
وجود ندارد و در پايان سال يا برنامه ی پنج ساله ارزيابی نمی شود كه كدام 
وظايف واگذار شد؟، كدام ها نشد؟، آن ها كه واگذار گرديد به چه سرنوشتی 
دچار گرديد؟ و آن ها كه واگذار نشدند، چرا نشدند؟ وقتی موارد عنوان شده 

وجود ندارد، طبيعی است كه اتفاقی هم نمی افتد.  

  با توجه به تأسـيس و گسـترش رشـته “مديريت 
شـهری” در چندساله اخير در دانشـگاههای مختلف کشور و 
نوپا بودن مفهوم آکادميک “مديريت شهری” در دانشگاه های 
ايران، وضعيت کنونی آموزش و پژوهش را در حوزه مديريت 

شهری چگونه می بينيد؟  
جای خوشبختی دارد كه بحث مديريت شهری در ايران زياد مطرح است 
و با سرعت اين موضوع هم در حوزه های مختلف تخصصی و دانشگاهی و 
هم  حوزه های حرفه ای و سازمان های درگير و هم به حوزه های عمومی و 
ــيده شده است كه نقطه قوت محسوب می شود، اما اين فرآيند  مردمی كش
ــده است آن هم اين نكته است كه عمق  به نظر بنده دچار نقطه ضعفی ش
پيدا نكرده است. در واقع عمق علمی و تخصصی الزم را پيدا نكرده است. 
ــهری مطرح  ــت كه از اوايل دهه 0731 بحث های مديريت ش ــت اس درس
شده است و واقعيت آن است كه ابتدا در محافل حرفه ای، سازمانی و غير 
ــگاه ها آمد و در آن مطرح شد و از  ــده و بعد به دانش ــگاهی مطرح ش دانش
ــائل شهرداری ها، مسائل ادراه ی شهرها پس از جنگ  جمله داليل آن مس
ــت های كالن دولت در اين حوزه بود كه اين موضوع به  تحميلی و سياس
خوبی مطرح شد. اما وظيفه دانشگاه ها و مراكز علمی ـ پژوهشی آن است 
ــی ارتباط دهند  ــهرهای ايران ــائل ش كه اين موضوع را عمق دهند، با مس

ــهری هم مانند خيلی  ــث را بومی كنند زيرا مديريت ش ــد اين بح و بتوانن
ــت و مبانی فكری و نظری  ــور آمده اس ــته های ديگر از خارج از كش از رش
ــگاه ها  ــود و وظيفه  دانش ــور و از آن تغذيه می ش آن محصول خارج از كش
ــت زيرا در غير اين  ــهری اس عمق دادن و ايرانی كردن بحث مديريت ش
ــت كه كارآمد باشد. ما يك بار اين تجربه را در سال  صورت غيرممكن اس
ــور آورده ايم، مستقر كرديم  ــته ايم، يك سيستم از خارج از كش 6821 داش
ــد آن تكرار گردد و اين وظيفه، وظيفه  ــت خورده ايم و اين بار نباي و شكس
ــده دارد، اولين نقش،  ــگاه دو نقش بر عه ــت. در نتيجه دانش دانشگاه هاس
ــت نيروهای مديريت  ــهری و ديگری تربي ــش در زمينه مديريت ش پژوه
ــهری ارتباط مستحكم تری  ــهری كه بتوانند بين حوزه های مختلف ش ش
ــت گذاری، برنامه ريزی و اجرا در حوزه های  ــطح سياس ايجاد كنند و در س
شهری اين رابطه بهتر و كامل تر برقرار شود. مشكلی هم كه در اين زمينه 
ــگاه های ما  ــی در دانش ــد، تمايل حاكميت و نگرش مهندس به نظر می رس
ــی به موضوع می شود  ــت كه تا حدودی مانع اين حركت و عمق بخش اس
ــوزه به اين نتيجه  ــه عنوان تحصيل كرده در اين ح ــی كه بنده ب در صورت
ــهری عماًل در حوزه های فنی مهندسی و  ــيده ام كه بدون مديريت ش رس
ــدر هم كه به لحاظ نظری،  ــازی ما هرق ديگر حوزه های تخصصی شهرس
ــود، اجرا نخواهد شد و همان اشكال هميشگی  كاربردی و حرفه ای كار ش
ــه ها، طرح ها و برنامه هايی كه با ايده ها  ــری نقش بوجود می آيد كه يك س
ــد و در  ــردد اما به مرحله ی اجرا نمی رس ــی خيلی خوب تهيه می گ و مبان
ــود اشكال كار كجا است، در برنامه ريزی است و يا در  نتيجه معلوم نمی ش
ــم. بنابراين گرچه در اين  ــای ديگری كه ما به آن كمتر پرداخته اي حوزه ه
ــی گسترده انجام و در حال انجام شدن است، اما  زمينه بحث های پژوهش
اين عمق بخشی و ربط دادن مسائل حوزه مديريت شهری به مسائل خاص 
ــهرهای ايران وظيفه ای است كه دانشگاه های ما هم بايد پژوهش كنند  ش
ــی انجام دهند، نيروهايی تربيت كنند كه به شهرداری ها  و هم كار آموزش

بروند و اين ارتباط را بهتر برقرار كنند.
         

  شـماره حاضـر از ماهنامه شـهرداريها، به مبحث 
برنامه  و بودجه شـهرداری ها اختصـاص دارد. با توجه به اين 
موضوع ضرورت ها و موانع تحقق اجرای برنامه و بودجه ريزی 
عملياتـی شـهرداری ها )برنامـه ی ميان مدت شـهرداری ها( 

کدامند؟
ببينيد قبل از وارد شدن به بحث برنامه و بودجه ريزی عملياتی می بايستی 
ــاره كنم و آن برنامه پذيری می باشد يعنی بايد ديد  به موضوعی مرتبط اش
ــتند، چقدر توانايی و  ــهرداری چقدر برنامه پذير هس ــازمان هايی مانند ش س
تمايل به اجرای برنامه ها دارند، اگر ضريب برنامه پذيری پايين باشد، طبعًا 
هر برنامه ای كه در نظر گرفته شود تحقق پذير و  موفق نخواهد بود. يكی 
ــت برنامه ريزی در ايران، كامل  از داليل پايين بودن برنامه پذيری و شكس
ــت يعنی از برنامه ريزی راهبردی تا  ــله مراتب برنامه ريزی اس نبودن سلس
ــت راهبردی تا مديريت اجرايی.  ــزی عملياتی و اجرايی، از مديري برنامه ري
ــت كه كسانی برنامه ريزی  ــله مراتب كامل نيست، مثل آن اس وقتی سلس
ــردی كنند، اما آن را تبديل به راهبردها، راهكارها و روش های عملی  راهب
ــود. در  و قابل اقدام نمی كنند در نتيجه با حوزه اجرا رابطه ای برقرار نمی ش
ــهرداری ها، اقدامات عملی و اجرايی انجام می شود  حوزه اجرا و عملياتی ش
ــی پيوند اتفاق نمی افتد،  ــوزه راهبردی نمی توانند پيوند بزنند. وقت كه با ح
اين دو گروه به جای آن كه رابطه سينرژيك با هم داشته باشند و يكديگر 
ــرار می گيرند، در واقع هر كدام ديگری را  ــت كنند، در مقابل هم ق را تقوي
ــايد هم  ــائل يكديگر را نمی فهمند و ش ــه گونه ای متهم می كند كه مس ب

ــت باشد برای اينكه رابطه ای برقرار نيست. اگر رابطه برقرار باشد اين  درس
ــد.  ــائل حل خواهد ش ــت و مس دو  درك متقابل خوبی از هم خواهند داش
ــردی پيوند بخورد كه اين  ــتی حوزه نظری به حوزه كارب در واقع می بايس
ــد دو طرف موضوع را به  ــانی كه بتوانن ــت، كس كار وظيفه حرفه مندان اس
ــود  خوبی بفهمند. برنامه ريزی عملياتی هم در اين چارچوب تعريف می ش
ــد و انتزاعی از مفهوم  ــك مفهوم جدا، جدي ــی برنامه ريزی عملياتی ي يعن
ــت كه می تواند  ــطح از برنامه ريزی اس ــت، يك اليه و س برنامه ريزی نيس
ــل كند پس در  ــات برنامه ريزان را تكمي ــب برنامه ها و اقدام ــله مرات سلس
ــردی بدون برنامه  ــردی قرار می گيرد و برنامه راهب ــوب برنامه راهب چارچ
ــی ابتر خواهد بود و برنامه ريزی عملياتی هم بدون برنامه راهبردی  عمليات
ــا نبايد افراط و  ــت خواهد بود.  پس م ــد جهت گيری درس ــت و فاق بی جه
ــدا از هم ببينيم. برنامه ريزی عملياتی كاماًل  ــط كنيم و يا اين دو را ج تفري
در چارچوب برنامه ريزی راهبردی قرار می گيرد و به تكميل سلسله مراتب 
برنامه ريزی كمك می كند. وقتی اين سلسله مراتب كامل گردد، می توانيم 
ــم ضريب برنامه پذيريمان افزايش پيدا خواهد كرد يعنی وقتی كه در  بگويي
سازمان ها، مديران  اجرايی بدانند كه برنامه هايی كه آمده است، به آنان راه 
ــائل كمك خواهد كرد، طبيعی است كه  حل می دهد و آن ها را در حل مس
آن را بپذيرند، موقعی آن را نمی پذيرند كه نتوانند با آن ارتباط برقرار كنند، 
ــئله آنان را حل نمی كند يا آن را پس می زنند و يا  وقتی حس كنند كه مس
ــت،  آن را می گيرند ولی عمل نمی كنند. بنابراين بحث خيلی تكنيكی نيس
ــت، اما در  ــت. در نتيجه برنامه ريزی عملياتی كاماًل  الزم اس جايگاهی اس

چارچوب و سلسله مراتب نظام برنامه ريزی. 
     

  چشـم انداز مطلوب مديريت شـهری در ايران را 
چگونه ترسـيم می نماييـد؟ چقدر با تحقق اين چشـم انداز 

فاصله داريم؟
ــم انداز ملی ببينيم،  ــهری را در قالب چش ــم انداز مديريت ش ــر ما چش اگ
ــن كرد. اگر  ــهری را روش ــه نظر بنده بهتر می توان مأموريت مديريت ش ب
ــم انداز ملی تعريف شده و ما به آن اعتقاد داريم و طبق آن می بايستی  چش
ــور اول منطقه باشد، آن موقع اين سوال مطرح می شود كه پس  ايران كش
ــهرهای ايران در سال 4041 در منطقه چه موقعيتی بايد داشته باشند؟!  ش
ــهری ما چه خواهد بود و چشم انداز  ــاس مأموريت مديريت ش و بر اين اس
ــهری در ايران چيست؟. اگر كشور ما قرار است كشور  مطلوب مديريت ش
ــود حتمًا در واقع بخش عمده ای از اين اول شدن بر عهده  اول منطقه بش
ــت زيرا بيش از 07 درصد  ــعه در شهرهاس ــت، لنگرگاه اين توس شهرهاس
ــبت باالتری از اقتصاد ما در  ــهرها زندگی می كنند، نس جمعيت ايران در ش
شهرها اتفاق می افتد و موارد ديگر، بنابراين ما بدون شهرها كه نمی توانيم 
ــويم، پس در نتيجه كالن شهرها، شهرهای ميانی و  كشور اول منطقه بش
ــت پيدا كنند  ــتی در يك تالش مضاعف به اين جايگاه دس همه می بايس
ــهری تحقق  ــور را ارتقاء دهند پس وظيفه مديريت ش كه بتوانند كل كش
ــهرهای برتر افق چشم انداز است كه مديريت شهری مطلوب به حساب  ش
ــه داريم؟ بايد بگويم  ــم انداز فاصل ــد آمد. اينكه چه مقدار با اين چش خواه
ــهری اين نگاه كمتر وجود  ــفانه زياد. در عموم حوزه های مديريت ش متأس
ــهری عالوه بر وظايف و مأموريت های  ــت كه مديريت ش دارد و غالب اس

محلی كه دارد، مأموريت های منطقه  ای، ملی و فرا ملی را بايد برای خود 
ــد. اين نقش را برای يك شهر كوچك می توان تعريف كرد و آن  قائل باش
ــور، يعنی مديريت شهری  ــهرهای موجود در كش را متوجه نمود تا كالن ش
ــته باشند، بايد نگاه  ــهر خود نگاه كند و نگاه درون نگر داش نبايد تنها به ش
برون نگر هم داشته باشند و جايگاه خود را پيدا كنند، در غير اين صورت، نَه 
چشم انداز ملی محقق خواهد شد و نَه شهرهای ما، شهرهای توسعه يافته و 
ــرفته ای خواهند شد. در حال حاضر به نظر می رسد اغلب شهرداری ها  پيش
ــائل روزانه و ايجاد شده خود هستند،  ــتر درگير مس ــوراهای شهر بيش و ش
پس بنده فكر می كنم كه حتمًا آن نگاه برون نگر در تحقق چشم انداز الزم 
است كه اتفاق بيافتد و اين اتفاقًا از جمله مواردی است كه مديران شهری 
متخصص و جوان می توانند آن را جا بياندازند و حتی راه حل مسائل جدی 
ــهرهای ما مانند درآمد، كمبود بودجه در داخل شهرها به تنهايی نيست،  ش
ــت كه می بايستی  ــت و در مناسبات فرامحلی اس ــازی نيس در ساختمان س
ــهری ما ضمن آن كه می بايستی  ــته باشد، درنتيجه مديريت ش وجود داش
ــد، اما آن نگاه فرامحلی را  ــی بودن خود را حفظ كنند و تقويت نماين محل

هم حتمًا بايد داشته باشند.  
   

   در پايـان چـه راهکارهايـی را بـه منظـور برون 
رفـت از چالش های حاکم  بر حوزه مديريت شـهری کشـور 
و نيز اسـتفاده حداکثری از فرصت های موجود در اين عرصه 

پيشنهاد می نماييد؟
راهكارهايی كه در اين زمينه می توان تعريف نمود، طيفی از راهكارهای 
نهادی، سازمانی تا راهكارهای خرد و اجرايی را شامل می شود بدين معنی 
كه به نظر می رسد ما نيازمند آن هستيم كه برنامه توسعه مديريت شهری 
ــخص گردد كه چه  ــتی مش ــيدن به آن می بايس ــن گردد و برای رس تدوي
تغييراتی در نگرش ها بايد ايجاد شود؟، نهادهای مديريت شهری به مفهوم 
ــد؟. در واقع اين تغييرات از  ــهری چه تغييراتی بايد بكنن قواعد مديريت ش
ــود و تا افراد ادامه دارد و مديريت شهری  ــازمان ها شروع می ش نهادها، س
ــامل افراد،  ــهرداری بايد ظرفيت اين نگاه را پيدا كنند، اين ظرفيت ش و ش
ــه ی موارد  تغيير  ــود ولی مهم تر از هم ــن، منابع و موارد ديگر می ش قواني
ــهری نسبت به شهر و  ــت؛ تغيير نگرش های ذهنی مديران ش نگرش اس
ــهر واقعًا جايگاه و سرمنشأ مسئله و  ــهری، نسبت به اين كه ش مديريت ش
ــت و بيشتر سرچشمه راه حل و منبع ثروت و  ــكل در دنيای امروز نيس مش
ــتفاده كنيم، مشكل  ــت و اگر ما نتوانيم از اين ثروت و قدرت اس قدرت اس
ــت كه نمی توانيم به درستی از آن استفاده  ــهر نيست، مشكل از ماس از ش
كنيم مانند اين كه سرمايه ای در اختيار ما قرار دهند و ما نتوانيم از آن بهره 
ببريم و اين سرمايه روز به روز دچار اضمحالل شود؛ در واقع اين اشكال از 
سرمايه نيست، اشكال از مديريت سرمايه است. اگر به شهر به عنوان يك 
ــعه نگاه كنيم، از شهر جايی آماده تر  ــرمايه و مكانی برای زندگی و توس س
برای توسعه نداريم. در كل راهكار دادن كار ساده ای نيست، اما به نظر بنده 
ــت و در غالب تغيير نگرش، می بايستی  اين تغيير نگرش امری بنيادين اس
ــاخت ها،  ــی در بحث های مختلف مالی، زيرس ــرات تكنيكی، تاكتيك تغيي
سرمايه گذاری ها و ساير مواردی كه می توان به آن پرداخت، اتفاق بيافتد. 

پانوشت:
]1[ City Administration 
]2[ Urban Management 
]3[ Urban Governance  
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ـهـر ـون ش ان ـ ق

الزامات تدوین  برنامه جامع مدیریت شهری 
در  بـــرنامه پنجـم  تـوســعه 

ميثم بصيرت، پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی

ــاده صرفا مجوز اين  ــه اگرچه  اين م ــه بايد توجه نمود ك ــن زمين  در اي
ــهرداری ها تعيين  ــوده و وظيفه ای برای ش ــه دولت اعطا نم ــدام را ب اق
ــور) و به ويژه  ــت كه شهرداری های كش ــت، اما ضروری اس ننموده اس
ــهرها( جهت انعكاس مطالبات مديريت شهری در اين  شهرداری كالنش

برنامه تالش نمايند. 
ــر قابل انكار برای  ــهری ايران، ضرورتی غي ــول در نظام مديريت ش تح
ــت.  ــور اس ــتگذاران و فعاالن عرصه تصميم گيری كالن در كش سياس
مطابق با رويكردهای مورد وفاق به طور كلی آنچه در اين حوزه ضروری 
ــت، پيگيری سياستهای كالن نظام، در زمينه تمركز زدايی، واگذاری  اس
ــرزمين و  نيز ايجاد  ــطوح محلی نظام مديريت س ــترش س وظايف ، گس
ــت. در ادامه به به برخی  ــور اس پايداری مالی در اداره امور محلی در كش
سياستهای پيشنهادی به منظور تحول در نظام مديريت شهری ايران كه 
می بايد در چارچوب تدوين برنامه جامع مديريت شهری بدانها توجه شود 
ــتهايی كه می تواند در ميان سياستهای كالن  ــود. سياس پرداخته می ش
نظام در حوزه مديريت محلی)شهری و روستايی( و برنامه جامع مديريت 

شهری گنجانده شده و مورد پيگيری قرار گيرد:

پذيرش سياسـت تمرکـز زدايی از سـوی دولـت مرکزی: 
ــران، تراكم زدايي،  ــارت دقيق تر آن در اي ــرورت تمركززدايي و به عب ض
موضوعي است كه در متون كارشناسي و حتي در سياست ها و برنامه هاي 
ــه دهه دارد. شايد قديمي ترين سند  ــمي كشور سابقه اي به قدمت س رس
ــد كه  ــي در اين زمينه،“ قانون برنامه و بودجه ”مصوب 1351 باش قانون
ــتاني كردن بخشی از بودجه  دولت را مكلف كرد تا به تدريج مقدمات اس
ــي يكي از مضامين و محورهاي اصلي  ــازد. تمركززداي دولت را فراهم س
ــعه پنج ساله كشور بوده است.  ــوم و چهارم توس برنامه هاي اول، دوم، س
برخی منابع در اين زمينه  سياست های تمركززدايی  سه دهه اخير كشور 
ــته كلی زير جای داده اند: 1. تمركززدايي سياسي: تشكيل  را در سه دس
شوراهاي شهر و روستا؛2. تمركززدايي اداري- اجرايي: تشكيل و تقويت 

نهادهاي استاني و 3.تمركززدايي مالي: تشكيل خزانه معين استان.
ايران چه قبل و چه بعد از انقالب كشوری بسيار متمركز بوده و كمترين 
ــاختار به شدت متمركز در جهت تمركرززدايی صورت  تغييرات در اين س
ــت كه عمده خدمات  ــاختار متمركز به اين معنا اس ــت. اين س گرفته اس
ــهری، كالن شهری و حتی  ــعه ش ــاخت های پايه توس عمومی و زيرس
ــهرداری ها بلكه توسط  ــط حكومت های محلی يا ش ــتايی نه توس روس
ــود. همين جاست كه  ــعب منطقه ای آن  ارائه می ش دولت مركزی و ش
ــود. فعاليت های  در راستای  تقابل نهادهای عمومی و دولتی اغاز می ش
ــتر به تقويت اليه ميانی يعنی استان  تراكم زدايی صورت گرفته نيز بيش
ــا از آن نفعی نبرده اند.  ــهرداری ه ــده و نهادهای محلی مانند ش انجامي
ــت هاي تمركز زدايي و  ــد پذيرش سياس به همين منظور به نظر مي رس
ــوی دولت مركزی جزء  ــذاري اختيارات به نظام مديريت محلي از س واگ

موضوعاتی است كه بايد توسط نظام پيگيري شود.

تشـکيل سلسله مراتب کاملی از شـوراها )شوراهای محله، 
نواحی، مناطق شـهرداری، شـورای شهر و شـورای منطقه 
ــهروندان اعضا شورای شهر را  ــهرهای ايران ، ش کالنشـهری(: در ش
ــهر انتخاب می كنند . به  ــطح ش ــده در س از ميان كانديداهای معرفی ش
ــت كه توسط  ــكل از 15 نفر اس ــهر تهران متش ــورای ش عنوان مثال ش
ــه بندی خاص  ــوزه بندی و منطق ــران فارغ از هرنوع ح ــهروندان ته ش
ــورای شهر چون شورای  ــوراهای پايين دستی ش ــوند . ش انتخاب می ش
ــد . نظام كنونی اداره  ــهری موجوديت قانونی ندارن ــالت و نواحی ش مح
ــاركت های مردمی در  ــعه مش ــهر در ايران امكان تعميق و توس امور ش
ــهرها و همچنين امكان انتقال خواست ها، نيازها و اولويت های شهر  ش

به منتخبان را فراهم نمی كند و امكان دسترسی شهروندان به منتخبان 
ــهر ميسر نيست و عموما افراد پر سر و صدا و مشهور  ــورای ش خود در ش
ــوند . به نظر می رسد برای دستيابی  به عنوان نمايندگان انتخاب می ش
ــهر ،تغيير در نظام انتخاب  ــفه شكل گيری شوراهای ش به اهداف و فلس
ــورای شهر و تكميل سلسله مراتبی كامل از شوراها ضرورتی  اعضای ش
ــت . رسميت دادن و تشكيل شوراهای محله و نواحی و مناطق  جدی اس
ــورای شهر می تواند كارآيی و  ــهر به عنوان زير مجموعه و مكمل ش ش
ــطح مناطق  ــی اين نهاد مردمی را افزايش دهد. همچنين در س اثر بخش
ــوراهايی با ماهيت  ــور)مجموعه های شهری( ايجاد ش ــهری كش كالنش
فراشهری، متشكل از نمايندگان شهرها، روستاها و سكونتگاههای واقع 
ــن محدوده ) به ويژه  ــه همراه ديگر عناصر فعال در اي ــن مناطق ب در اي
ــريك  ــب و كار( به منظور ايجاد هماهنگی، همكاری و تش صاحبان كس
مساعی در پيشبرد توسعه پايدار منطقه كالنشهری ضروری می نمايد. 

طراحی الگوها و مدل های متنوع مديريت شـهری متناسب 
بـا حجم وظايف شـهرداريها  و اندازه شـهرها: مدل مديريت 
ــت.  ــهري، يكي از موضوعات كليدي در ارتباط با نحوه اداره شهرهاس ش
ــا برخوردار از  ــدل هاي گوناگون ام ــانگر كاربرد م ــات جهاني نش تجربي
تعريف، ويژگي ها و چارچوب نهادي و قانوني مشخص است. در ايران با 
وجود سابقه يك صد ساله تشكيل نهاد شهرداري، تاكنون در هيچ يك از 
متون قانوني، نامي از مدل مديريت شهري برده نشده است. با اين حال 
ــهري در ايران نشان مي دهد  ــي سير تطور مدل هاي مديريت ش بررس
ــهر، رايج ترين مدل مديريت شهري بوده  ــورا – مدير ش تاكنون مدل ش
ــهری  ــت.  بدين ترتيب يكی از ويژگی هايی كه در نظام مديريت ش اس
ايران مشاهده می شود ، فقدان تفاوت و تمايز ميان نظام اداره امور شهر 
ــی و نيز مكانيزم های مرتبط با آن  ــطوح مختلف جمعيتی ، سياس در س
است . به عنوان مثال ، هيچ گونه تفاوتی در ساز و كار اداره شهر تهر ان 
ــاير شهرها ديده نمی  به عنوان پرجمعيت ترين و نيز پايتخت ايران با س
ــورای  ــود .تنها تمهيد صورت گرفته در اين باره ، در تعد اد اعضای ش ش
ــده است. به عبارت ديگر، در وضعيت كنونی اداره تمامی  شهر منظور ش
ــهر انجام می پذيرد . حال  ــهرهای ايران توسط مدل شورا – مدير ش ش
ــان می دهد تفاوت در مدل مديريت شهری در  آنكه تجربيات جهانی نش
ــور امری معمول است. اين امر جدا  ــهرهای يك كش سطوح مختلف ش
ــهردار نيز تسری يافته  ــهری، گاه به نحوه انتخاب ش از مدل مديريت ش
ــت. در مجموع بررسي ها نشان مي دهد مهم ترين نقاط ضعف مدل  اس
رايج در مديريت شهرهاي ايران عبارتند از: عدم تفكيك رهبري سياسي 
ــهري،  ــت تخصصي، محدود بودن وظايف نهادهاي مديريت ش از مديري
ــور، ضعف  ــهرهاي كش ــهر در تمام ش ــان بودن مدل اداره امور ش يكس
ــي در تنظيم رابطه شورا و شهردار،  ــم هاي نظارت و تعادل بخش مكانيس
عدم شكل گيري شوراهاي محله اي و منطقه اي زير مجموعه شوراهاي 
ــهر و نحوه انتخاب اعضاي شوراي شهر.برهمين اساس ضروری است  ش
ــی و اجرايی الزم به منظور »طراحی الگوها و  ــا ايجاد زمينه های قانون ت
ــب با حجم وظايف شهرداريها   ــهری متناس مدل های متنوع مديريت ش
ــور در حوزه  ــتهای كالن كش ــهرها » به عنوان يكی از سياس و اندازه ش

مديريت شهری مورد پيگيری قرار گيرد.

تفکيک رهبری سياسـی از مديريت تخصصی شـهرداريها: 
انتخاب نوع مدل مديريت شهری منعكس كننده نگرش حاكم بر تنظيم 
روابط شورا و شهرداری است . از بررسی مدل ها ی مديريت شهری در 
كشورهای اروپائی و آمريكائی و مطا لعه متون قانونی مربوط به مديريت 
شهری در ايران چنين استنباط می شود كه نوع مدل مديريت شهری در 
ــورا - مدير شهر است .در متون قانونی ايران از شخصيتی  ايران مدل ش

بر اساس ماده 173 برنامه پنجم 

»دولت مجاز اسـت در طول برنامه نسـبت به تهيه برنامه جامع مديريت شـهری 

به منظور دسـتيابی به سـاختار مناسـب و مديريت هماهنگ و يکپارچه شهری در 

محدوده و حريم شـهرها، با رويکرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمرکز مديريت 

از طريق واگذاری وظايف و تصديهای دسـتگاههای دولتی به بخشهای خصوصی 

و تعاونی و شـهرداريها، بازنگری و به روزرسـانی قوانين و مقررات شـهرداريها و 

ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانونی به عمل آورد«.
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ــف و اختيارات به او  ــود و وظائ ــهردار مرتبًا نام برده می ش ــه نام ش ب
ــب می شود، بدون توجه به جايگاهی انتخابی ا ست. به عبارت  منتس
ــورا و )mayor( اين كه  ــته از افراد كه از بيرون از ش ــر آن دس ديگ
سمت شهر دار را كسب )City Manager( بدون اخذ آرای مردم 
ــهرداری قرار می گيرند عنوان مدير شهر می  ــمت مسؤوليت ش در س
ــؤوليت رهبری شهر به شخصی كه به  كنند . در حالی كه اعطای مس
ــتقيم يا غير مستقيم)عضويت شورا (آراء و اعتماد شهروندان  طور مس
را جلب نكرده است ، منطقی نيست . اين موضوع خود سرآغاز برخی 
مشكالت در انتخاب شهردار) مدير شهر )توسط شورا است . زيرا طبق 
ــؤوليت تخصصی و حرفه ای از مسؤوليت رهبری و اقتدار  قانون ، مس
ــی منفك نشده است . شوراهای شهر در فقدان حضور شهردار  سياس
ــبت به انتخاب مدير شهر منتخبی اقدام كنند  به معنای واقعی بايد نس
كه همزمان دو ويژگی فوق را دارا باشد . در مدل ها ی شورا – مدير 
ــهر شخصيتی جداگانه به نام شهردار حضور دارد اما حدود قدرت او  ش
متفاوت است . حتی در تحوالت اخير نظام مديريت شهری در اياالت 
ــتم اقدام به انتخاب مستقيم شهردار  متحد ه امريكا در قالب اين سيس
ــهر با انتخا ب مستقيم  ــهرهای با مدل شورا ـ مدير ش ــود . ش می ش
ــال فقدان رهبری  ــازی آن ، در پی پر كردن خ ــدر س ــهردار و مقت ش
ــتند . بنابراين انتظار  ــی در اين گونه ساختارهای مديريتی هس سياس
ــابه آنچه كه در  ــهر از مدير شهری منتصب ، مش ــی ش رهبری سياس
مدل مديريت شهری ايران مشاهده می شود اصواًل قابل طرح نيست. 
از اين رو امكان سنجی و تالش به منظور تفكيك رهبری سياسی از 
مديريت تخصصی در حوزه فعاليت شهرداريها در ايران به عنوان يكی 
از سياستهای كالن ملی در حوزه مديريت شهری پيشنهاد می شود. 

طراحی نظام ويژه به منظور اداره و مديريت مناطق کالن 
شـهری به عنوان سـطحی فراتر از اداره شهرها: خواسته 
ــهري در ايران در حال شكل گيري اند.  ــته ، مناطق كالنش يا ناخواس
ــامح ، مجموعه هاي شهري به رسميت شناخته شده  اگر با اندكي تس
ــهري فرض نماييم ، در حال حاضر  در ايران را معادل مناطق كالنش
ــيراز  ــهري تهران ، اصفهان ، تبريز ، ش در ايران  با پنج منطقه كالنش
ــتيم. علي رغم توجه به اهميت برنامه ريزي در  ــهد مواجه هس و مش
سطح مجموعه هاي شهري )مناطق كالنشهري ( در ايران ، موضوع 
ــمي سياستگذاري و برنامه ريزي  ــطوح رس مديريت اين مناطق در س
ــت. همين مساله سبب شده است  ــور چندان مورد توجه نبوده اس كش
ــه اي و محتوايي موجود در  ــهاي روي ــديد چالش تا جدا از تداوم و تش
ــمي و غير رسمي موجود در  ــت ها و اقدامات رس اين مناطق ، سياس
ــكل گيرد. به نظر  اين مناطق عمدتا بر خالف منطق منطقه گرايي ش
ــناختن نياز به سطح جديدی از اداره سرزمين،  ــد به رسميت ش مي رس
ــهری)به عنوان سطحی فراتر از اداره  يعنی مديريت مناطق كالن ش
ــور است. در  ــهرها( موضوعی ضروری در نظام تصميم گيری كش ش
ــد منطقه گرايي در  ــيدن به حركت هاي ض ــن صورت پايان بخش اي
ــه اول اهميت خواهد بود و پس از آن مي توان با  ــن مناطق در درج اي
استفاده از مفاهيم نظري و تجارب جهاني ، در جهت تحقق رويكردها 
ــق و طراحی نظام  ــه گرايي در اين مناط ــف منطق ــاي مختل و گام ه
ــتوانه  ــد. در اين زمينه  ايجاد پش ويژه ای در اين زمينه وارد عمل ش

ــطوح  ــن و انجام اصالحات قانوني ونهادي در س ــي قابل مطمئ قانون
ــور ، ضروري است. ضمن  ــي كش كالن قانونگذاري ، اداري و  سياس
ــارات در زمينه مديريت مناطق  آنكه انجام مطالعات ، پژوهش و انتش
ــهري و ابعاد مختلف آن الزم می نمايد. اين امر بايد توسط با  كالنش
ــازي ،  ــكن و شهرس حمايت مالي و معنوي بخش دولتي )وزارت مس
ــور و ...( و بخش عمومي )شهرداري ها ( انجام شود. تنها  وزارت كش
ــناخت الزم در ميان متخصصان و مديران از  از اين طريق مي توان ش

ضرورت ايجاد سطح جديدی از اداره سرزمين را فراهم آورد.  
ــی از  پرهيز از ايجاد واحدهای مديريتی كوچك فاقد توجيه صرفه ناش
مقياس در حوزه مديريت محلی و بازنگری در سياست ايجاد واحدهای 
ــرزمينی به ويژه دهياريها : بررسی ها نشان می دهد  جديد مديريت س
كه بحث بر سر اندازه مطلوب حكومت های موضوع جدی در محافل 
آكادميك و تصميم گيری كالن است گرايش جهانی به سمت افزايش 
ــورهای آسيايی  اندازه و يكپارچگی حكومت های محلی در اروپا وكش
ــتفاده از صرفه های  نظير ژاپن به منظور ارائه مطلوب تر خدمات و اس
ــدازه حكومت های  ــت. مطاالت در زمينه در ان ــل از مقياس اس حاص
محلی و مقايسه آن با ديگر كشورها نشان دهنده افزايش شديد ميزان 
ــی در ايران با ايجاد دهياری ها است، به طوری كه ايران  تفرق سياس
اكنون با ميزان تفرق  فرانسه به عنوان  متفرق ترين كشور در زمينه 
ساختار حكومت محلی تقريبا برابر شده است.تعمق و تأمل در سياست 
ــتاهای كشور و اعطای مسئوليت هايی  ايجاد دهياری ها در كليه روس
بی تناسب به اندازة آنها با توجه به روندهای جهانی موضوعی ضروری 
ــرزمين  ــن حركت نتيجه ای جز ناكارآمدی در اداره س ــت. تداوم اي اس
ــت  و هر چه تعداد شهرداري ها و دهياري ها در منطقه  نخواهد داش
ــهري بيشتر باشد اثرات سوء عدم هماهنگي در توسعه بيشتر  كالن ش

خواهد شد.1  

ــط اندازة حكومت های محلی در كشورهای اروپايی برگزيده در  متوس
مقايسه با ايران

متوسط 
مساحت

متوسط 
جمعيت

درصد 
شهرداری های 
زير 1000 نفر

كشور

انگلستان و ولز533123,0000
هلند6020,5000,2

دانمارك15018,0000
ايتاليا386,50024
اسپانيا605,00061
فرانسه151,30077

NA279570ايران
ــاد واحدهای مديريتی كوچك  ــر توضيحات فوق، پرهيز از ايج با ذك
فاقد توجيه صرفه ناشی از مقياس در حوزه مديريت محلی و بازنگری 
در سياست ايجاد واحدهای جديد مديريت سرزمينی به ويژه دهياريها  
به عنوان يكی از سياستهای ضروری در زمينه فائق آمدن بر گرايش 
ــطوح محلي و در  ــيمات اداري  در س به افزايش تعداد پهنه هاي تقس

ــرزمين  نتيجه افزايش تعداد نهاد هاي تاثير گذار بر پهنه واحدي از س
جهت پيگيری توسط نظام پيشنهاد می گردد.

طراحـی سـاز و کار ويژه مديريت حريم )بـه ويژه حريم 
ــهرها و به ويژه  ــع موجود، مديريت حريم ش کالنشـهرها(: در وض
ــهای عديده ای مواجه است. كه از آن  ــهرها با مسايل و چالش كالنش
ــدام در مورد محدوده  ــود اراده »ملی« برای اق ــه می توان به نب جمل
ــف مفاهيم محدوده و  ــهری، وجود ابهام در تعري های حفاظت پيراش
ــور، نبود تمايز در تعريف و كاركرد حريم  ــناد قانونی كش حريم در اس
ــط و بزرگ و پايتخت، فقدان نگرش  ــهر هاي كوچك، متوس براي ش
ويژه به نظام مديريت كالن شهري و منطقه كالن شهري در كشور، 
ضعف نظام برنامه ريزي شهري )وزارت مسكن وشهرسازي( به ويژه 
در كنترل و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي شهرسازي،ضعف فني 
ــاخت وساز، تفويض اختيار  ــاني دهياري ها در كنترل س و نيروي انس
ــعه به دهياري هاي واقع در حريم كالن شهر ها براساس  كنترل توس
ــون تعاريف محدوده و حريم مصوب 1384،تبديل حريم به عنوان  قان
ــهرداري ها ، محدود شدن اختيار  ــب درآمد ش يكي از زمينه هاي كس
ــهرداری بر حريم توسط  كنترل و نظارت و برنامه ريزی و مديريت ش
ــاره نمود. در چنين شرايطی كه به  قوانين موضوعی متعدد و غيره اش
ــان و محققين، شرايط حريم شهرها و به  ــياری از كارشناس اذعان بس
ــهرها در حال تبديل به يكی از چالشهای سياسی و  ويژه حريم كالنش
امنيتی كشور است، ضروری است به منظور فايق آمدن بر اين شرايط 
ــژه ای به منظور مديريت حريم و به ويژه  ــاز و كارهای وي بحرانی، س

حريم كالنشهرها انديشيده شود.  

بازنگری در  فرآيندکنونی کنترل و نظارت سـاخت و ساز 
روسـتايی: موضوع نظام كنترل و نظارت ساخت و ساز روستايی از 
ــتايی  ــور در مناطق روس اين جهت كه نزديك 30 درصد جمعيت كش
ــت كه در هنگام وقوع زلزله  ــان داده اس زندگی می كنند و تجربه نش
ــاير مخاطرات طبيعی، بيشترين خسارات و تلفات مالی و انسانی  و س
ــت، حائز اهميت است. نظام   ــكونتگاههای روستايی اس مربوط به س
ــاخت وساز در روستاها هم اكنون داراي  مديريت وكنترل و نظارت س
ــكالتي است از جمله :دوگانگی بين بنياد مسكن انقالب اسالمی  مش
ــام كنترل و نظارت  ــداريها و دهياريها( در نظ ــور ) بخش و وزارت كش
ــانی در دهياريهای  ــتايی ،فقدان توان فنی و انس ــاخت و ساز روس س
كشور   ، فقدان نيروی متخصص مهندسی برای پوشش ساخت و ساز 
ــتايی،كپی برداری از فرآيند نظارت و كنترل ساخت و ساز شهری  روس
در روستاها، تداخل مفهوم بازرسی، نظارت در نظام های طراحی شده 
ــه با تخلفات  ــتايی و ناكارآيی نظام مواجه ــاز روس ــاخت و س برای س
ساخت و ساز روستايی. اين شرايط، سبب شده است تا از يكسو كنترل 
ــاخت و ساز در سطح روستاها به شيوه مطلوبی صورت  و نظارت بر س
نگيرد و  از سويی ديگر، توسعه پايدار مناطق كالنشهری كشور را نيز 
ــرايطی بازنگری در فرآيند كنونی  ــكل مواجه سازد. در چنين ش با مش
ــتايی امری ضروری است. به  ــاخت و ساز روس كنترل و نظارت بر س
ــور، دوگانگی  ــتاهای كش ــخ به نياز كليه روس گونه ای كه ضمن پاس
سيستمی روستاهاي واقع در حريم شهرهاي بزرگ نيز برطرف گردد. 

ــكن در  ــه می توان با درس گرفتن از تجربيات بنياد مس ــن زمين در اي
ــتايي، يافته ها و نقايص نظام كنترل و  ــكن روس ــازي مس طرح بهس
نظارت ساخت و ساز شهری وتجربه ساير كشورها و نه كپی برداری و 

تقليد از آنها، نظامی كارآمد در اين زمينه بنيان نهاد.
ــانی شهرداريها و نيز  حمايت  برنامه ريزی به منظور ارتقاء نيروی انس
ــهرداريها از تاسيس و گسترش دوره های آموزش عالی و  دولت و ش
ــهری توسط دانشگاهها و بخش  آموزش كاربردی مديريت و ماليه ش
ــاني در شهرداري هاي  خصوصی:  نگاهي كلي به وضعيت نيروي انس
ــازد كه در سال 1380 بيش از يكصد و13 هزار  ــور، روشن مي س كش
نفر در شهرداري ها شاغل بوده اند كه از اين ميان17 درصد بي سواد 
و از ميان باسوادان 81 درصد سيكل و كمتر و تنها 3 درصد ليسانس 
و باالتر از ليسانس داشته اند. اين آمار بيانگر وضعيت بسيار نامطلوب 
ــت و ضرورت بازنگري و دگرگوني در  ــاني شهرداري ها اس منابع انس
ــته می نمايد. ضعف شهرداري ها در  ــاختار نيروي انساني را برجس س
ــتخدامي، سازماني، مديريتي و نقص قوانين در  جنبه هاي مختلف اس
ــهرداري ها،  ــن موارد،، عدم امكان جذب نيروهاي متخصص در ش اي
ــهرداري ها در مورد  ــور و ش ــتخدامي كش محدوديت هاي قوانين اس
پرداخت حقوق و مزاياي كافي به كادر متخصص ، سهم باالي هزينه 
ــد،) ، فقدان  ــهرداري ها )حدود 30 درص ــنلي در بودجه ش هاي پرس
نظام جامع آموزشی برای كاركنان و غيره از جمله مسايل پيش روی 
ــت. از اين رو برنامه ريزی به  ــهرداريها اس ــطح كاركنان ش ارتقاء س
منظور ارتقاء نيروی انسانی شهرداريها يكی از موضوعات ضروری در 
ــد. در اين زمينه  ــور به نظر می رس بهبود نظام مديريت محلی در كش
ــراي تعيين نيازهاي  ــت تا  ضمن انجام پژوهش هايي ب ضروری اس
آموزشي شهرداري ها و تدوين طرح جامع آموزش كاركنان شهرداري 
ــتور كار سازمان شهرداري  ها، اقدامات عملي به صورت جدي در دس
ــه منظور فايق آمدن بر خالء  ــا و دهياري ها قرار گيرد. همچنين ب ه
نيروهای متخصص متناسب با نيازهای مديريت شهری، الزم است تا 
ــهرداريها حمايت و سرمايه گذاری مناسبی را در تاسيس و  دولت و ش
گسترش دوره های آموزش عالی و آموزش كاربردی مديريت و ماليه 

شهری توسط دانشگاهها و بخش خصوصی به عمل آورند. 

پانوشت:
ــتری دارد. به ويژه آنكه در  ــهری اهميت بيش   اين موضوع در محدوده مناطق كالن ش
ــه قانون "تعاريف محدوده و حريم شهر،  ــاس تبصره يك ماده س ــرايط كنونی و بر اس ش
ــهرداري هاي مجاور دهياري  ــهرك و نحوه تعيين آنها" )مصوب 1384(، ش ــتا و ش روس
ــتا را ندارند. بدين ترتيب شايد يكی از  ــاير امور روس ــاز و س ــاخت و س حق دخالت در س
مهمترين چالشهای حكمروايی در مناطق كالنشهری كشور) به ويژه منطقه كالنشهری 
ــعه در  ــار فزاينده توس ــازوكار نهادی)دهياری( در مقابل فش تهران( را بتوان ناكارايی س
ــون تعاريف محدوده و حريم  ــته از قان ــهری تهران و ضعف قانونی برخاس منطقه كالنش

1384 دانست.
ــور مسئوليت مديريت ساخت  ــتورالعمل ابالغی وزارت كش   در حالی مطابق قانون و دس
ــكيل پرونده، صدور پروانه، نظارت بر ساخت و ساز و صدور پايان  ــاز روستايی از تش و س
كار به دهياريها واگذار شده است كه اين نهادفاقد توان فني وانساني الزم براي به عهده 

گرفتن اين مسئوليت خطير است .
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از نگاه شهردار

جنــدق 

کویرنشینی پر تالش

از دور دستهای تاریخ

گفتگو با رضا طباطبايی شهردار جندق

[عبـــاس جاللــــي]

ــه كاماًل مرا  ــت و هم ــهر كوچك اس ــه. با توجه به اين موضوع كه ش � بل
ــند، اين مشكالت هم هست، اما بزرگترين حسنش ارتباط نزديك  می شناس
ــكالت خود را بدون خجالت با ما در ميان می گذارند  است. اينكه مردم مش
ــهردار هم خيلی راحت برای  آنها عنوان می كند كه فعاًل در همين حد،  و ش
ــردم خونگرم و فهيمي داريم كه  ــكر خدا م توان كمك كردن را داريم و ش

هميشه وضعيت شهرداری را درك می كنند.
  بسيارعالی. با توجه به کويری بودن اين شهر شما با 
محيط زيسـت شهری و پيرامون شهر چگونه ارتباطی داريد؟ 

و تا چه اندازه به اين موضوع توجه می کنيد؟
ــيم. چون شهرهای  ــبز غنی باش ــعی می كنيم از نظر فضای س  � اواًل ما س
ــت تا از درختان كم آبخواه مثل:  ــعی بر اين اس كويری كمبود آب دارند س
ــا كه خودش ميوه دار هم  ــوس. تاق. گز. انار. ارتيپلكس و خرم قيچ. اُكاليپت
ــود، زيرا اين درختان هم آب كمتری می خواهند و هم  ــتفاده ش ــت، اس اس
ماندگاری آنها در كوير باالست و مردم كوير هم تشنه ی فضای سبز هستند، 
ــمال كه تشنه ی كويرند و ما مي كوشيم كه فضای سبز خوبی  مانند مردم ش
داشته باشيم. درست است كه از داشتن چمن محروم هستيم ولی می توانيم 
برای مردم سايه بسازيم و همين كه می بينيم آنها راضی هستند، خوشحال 

می شويم.
 ُخب. حاال يک پرسـش ديگر که دوسـت دارم به آن 
راحت پاسـخ بدهيد. پرسش اينست که چرخش اقتصاد شهر 

جندق از چه راهی است و بر چه پايه ای استوار است؟
ــود، قالی های جندق،  ــته بر پايه ي بافت قالي ب ــالهای گذش � اقتصاد در س
قالی های بسيار مرغوبی است. بيشتر زنان جندق قاليباف بودند و واقعًا منبع 

درآمد خوبی به حساب می آمد، اما متأسفانه االن از رونق افتاده.
 علت به وجود آمدن اين مشکل چيست؟ 

ــايد سياستگذاری های غلط. شايد مسائلی مثل ورود قالی های  � نمی دانم ش
دستبافت از چين كه خود اين باعث زمين زدن مردم جندق شده. قالی های 
ــًا افتخار  ــه به آن واقع ــه بود. صنعتی ك ــور نمون ــی و جندقی در كش نايين
ــهرداری و شخص خودم  می كرديم. در حال حاضر يكی از اهداف بزرگ ش
ــت كه قاليبافی را دوباره رونق بدهم و يا  ــته قاليباف بودم، اينس كه در گذش

 جنـاب شـهردار لطفـاً خودتـان را معرفـی نماييد و 
دانشپايه و گرايش علمی خودتان را بفرماييد.

 ـ رضا طباطبايی هستم فوق ديپلم شهرسازی و در حال حاضرشهردار شهر 
جندق در استان اصفهان.

 فارغ التحصيل ازکدام دانشگاه هستيد؟
� دانشگاه علمی كاربردی شهرداری های استان.

پيشـينه ی  طباطبايـی  آقـای  جنـاب  بسـيارعالی.    
شـهرداری جندق را برای ما بگوييد چند سـال اسـت و از چه 

زمانی به عنوان يک شهر معرفی شده؟
 � جندق از دی ماه سال 1374 از روستا به شهر تبديل شد و االن 16سال 
است كه به عنوان شهر شناخته شده و بنده هم از اولين كارمندان شهرداری 

شهر جندق هستم.
 آفرين! پس شـما به اين صورت مراحل را طی نموده 

و پيشرفت کرده ايد تا شهردار بشويد.
� بله.

 آقای طباطبايی شما چندمين شهردار جندق هستيد؟
� بنده چهارمين شهردار جندق هستم.

 اين عاليسـت. چون شـهردارانی هسـتند که دوره ی 
مديريت آنها بيش از يک سـال طول نمی کشد و پس از مدت 
کوتاهـي به نوعی از کارشـان برکنار می شـوند، اّما ماندگاری 
شـهرداران جندق مدت بيشـتری طول کشـيده اسـت! آقای 

طباطبايی شما بومی شهر جندق هستيد؟
� بله بنده بومی شهر جندق هستم.

 بـا علم بر اينکه بومی شـهر خودتان هسـتيد به نظر 
شـما بومی بودن شـهردار در رونـد انجام امور مانع اسـت يا 

مؤثر؟
� با توجه به تجربه ی بنده، بومی بودن صددرصد مؤثر است. چون شهرداری 
ــهرش آشناست و با شهروندانش  ــت كاماًل با فرهنگ مردم ش كه بومی اس
راحت تر ارتباط مي گيرد، به خصوص در شهرهای كوچك كه سطح توقعات 
باالتر است. زيرا مردم نسبت به هم آشنايی بيشتری دارند و به همين دليل 
شهردار مشكالت مردم را راحت تر درك می كند، خودش كمبودها را می بيند 

و احساس می كند و مي كوشد اين كمبودها را رفع كند.
 آيـا همين توقعات گاهی دسـت و پاگير نمي شـوند؟ 
يعنی اينکه خواسـته ای از شـما داشـته باشـند که شما توان 
انجام  آن را نداشته باشيد و چون خويش و وابسته هستيد، وا 

مي مانيد که چکار کنيد؟

جندق شـهري کهن در جنوب دشت کوير با فرازاي 975 متر در شمال خاوري استان اصفهان، بر 
سـر راه نايين به ترود و شـاهرود نهاده اسـت، با آب و هواي گرم و خشک. جندق از مرکز استان 
اصفهان 360 کيلومتر فاصله دارد. نزديکترين شـهر مهم اسـتان، نايين در 180 کيلومتري جنوب 

باختري جندق نشسته است. اين شهر زادگاه ميرزا ابوالحسن جندقي مشهور به يغماست.

********

رضـا طباطبايـي در 1352 در خانواده اي بومي آبادي جندق زاده شـد و پس از گذراندن دوره هاي 
تحصيلي با شـهر شدن جندق و تشکيل شـهرداري در 1374 به خدمت شهرداري درآمد. پس از 
16 سـال کار و تجربه در امور شهري در 1389 در دانشگاه علمي کاربردي شهرداري هاي استان 
اصفهان، گرايش شهرسـازي خواند و در 1390 دانشـپايه ي فوق ديپلم گرفت. در همين سـال به 

عنوان شهردار جندق برگزيده  شد. طباطبايي چهارمين شهردار اين شهر است.
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ــتقيم صادر كنم. در حال حاضر شهرداری با مشاركت  خودم به صورت مس
مردم كارگاهی تأسيس كرده تا بتواند به هدفش برسد. 

ــميه ی جندق  ــب درآمد "آجر" است. وجه تس يكی ديگر از راههای كس
ــاختن  ــت كه ماده ي اوليه س ]=دق Daq[ به معنی يك نوع خاك ُرس اس
ــر 13 كوره ی آجرپزی  ــا داريم. در حال حاض ــت كه اين ماده را م ــر اس آج
ــاری داريم و 3 كوره ی صنعتی كه در هر كدام حدود100 يا 150 كارگر  فش
ــدق از راه قاليبافی و  ــتند و عمده ي اقتصاد جن ــغول به كار هس جندقی مش

آجرپزي به دست می آيد.
 آقای طباطبايی جمعيت شهر چند نفر است؟

� 5 هزار نفر.
 کل جمعيت بومی هستند يا مهاجر هم داريد؟

� خير. كل جمعيت شهر، بومی جندق هستند.
شهرداريها: آيا مهاجر فرستی از جوانان داريد؟

ــتيم، ميزان مهاجر فرستي ما آن  ــتی داش ــال 86 مهاجر فرس � تا قبل از س
اندازه باال بود كه در زلزله ی بم 12 نفر كشته از خود شهر جندق داشتيم و 
اين نشان دهنده ی همان بيكاری جوانان از طريق كساد شدن بازار قالی و 
خارج شدن  آنها از شهرشان است. اما بعد از راه اندازی كارخانه های آجرپزي 
ــال 85 كه جمعيت شهر جندق سرشماری شد  ــهر برگشتند. در س آنها به ش
ــيده است و اين  ــال جمعيت به باالی 6 هزار نفر رس 3900 نفر بود، اما امس

بدين معنی است كه ما مهاجرپذير هم بوده ايم.
 آقای طباطبايی شما بازار آجر را در کجاها يافتيد؟

� اكثراً بازار آجر به شمال كشور تعلق دارد.
 کارخانه ها متعلق به شهرداری است؟

ــتر متعلق به بخش خصوصی است، اما خب  ــاركتی است و بيش � خير. مش

ــودی دارد كه  ــهرداری هم س ــود برای ش زمانيكه كارخانه ها راه اندازی بش
ــهروندان هزينه می كند و بيشترين بازار  ــهرداری هم اين سود را برای ش ش

فروش آجر ما در استانهای گيالن و مازندران است.
  پس شما مشتريان خود را پيدا کرده ايد.

� بله.
 بسـيار خوب. اين اطالعات بـرای ماهنامه، اطالعات 

دست اول است.
� خواهش می كنم.

 يکـی از دغدغه هـای بزرگـی که شـهرداری ها دارند 
مسـأله ی درآمـد پايـدار اسـت و همـه بـه دنبالش هسـتند. 
می خواهم بدانم شـما چقدر در طـرح و برنامه هايتان به دنبال 

اين هستيد و چقدر در اين راه گام برداشته ايد؟
ــاد درآمد پايدار بود. اولين راه همان احداث  ــداف اصلی خود من ايج � از اه
كارگاههای قاليبافی به عنوان "شركت قاليبافی جندق وابسته به شهرداری" 
ــهم برای مردمی كه در آن  ــهم مال شهرداری است و 49 س بود كه 51 س
ــد و صنعت قاليبافی  ــتند. خود اين نوعي منبع درآمد ش ــغول به كار هس مش
ــير اصفهان� مشهد قرار دارد،  ــت. چون شهر جندق در مس را زنده نگهداش
ــهرداری در حاشيه ي كمربندی يك مجموعه ی فرهنگی رفاهی تفريحی  ش
ــب داده كه اين زمينها را به صورت  ــافران و زايران امام رضا ترتي برای مس
ــتيجاری در اختيار مردم قرار داده و درآمد آن ماهانه در اختيار شهرداری  اس
قرار می گيرد يعنی ما زمينهای ساخته شده و آماده را به مردم اجاره می دهيم 
و ماهانه مبلغی را از آنها می گيريم و مردم هم از اين كار استقبال كرده اند.

 گستردگی اين مجموعه چقدر است؟
� در حال حاضر 15هكتار، اما تا50 هكتار پيش بينی كرده ايم.

ــهر  ــيه ش ــاخت محوطه ی كارگاهي در حاش � يكی ديگر از اين اقدامات س
ــهرداری از  ــت كه خود ش ــهری اس ــورم كارگاههای مزاحم ش ــت. منظ اس
ــار مردم می گذارد  ــازی تحويل می گيرد و در اختي ــكن و شهرس وزارت مس
ــهر انتقال می دهند  ــهري را به خارج از ش يعنی كارگاههای مزاحم درون ش
ــكاری،  ــود. براي نمونه كارگاههای جوش ــهرداری می ش و درآمدش وارد ش
مكانيكی های بزرگ، انبار ماشين های سنگين، انبار آهن و مصالح ساختمانی 

و جز آن. اين ساختگاه يك كيلومتر از شهر فاصله دارد. 
 اين فاصله ی يک کيلومتری برای بيسـت سـال آينده 
پاسخگو هسـت؟ يعنی چشم انداز شهر از بين نمی رود؟ يعنی 

امکان دارد که باز هم شهر آنها را ببلعد؟
ــعه ی شهری نيست و به بحث توسعه ی  ــير توس � اواًل كه اين محل در مس
ــهر ارتباطی ندارد يعنی نقطه ای را انتخاب كرده ايم كه شهر به  مسكونی ش

آن سمت گسترش نمي يابد.
 بسيار خوب. آقای شهردار من شيفته ی بخش اقامتی 
تفريحی که فرموديد شدم. چون مسير طوالنيست، اتوبوس ها 
را نمي گويم، ماشـين های شـخصی شايد ترجيح بدهند يک يا 
چند شـب در اين مکان تفريحی بمانند. آيا شهرداری هتلی را 

در اين محل ساخته است؟
ــه ی طرح مجموعه ي فرهنگی هتل هم هست. هتل های سنتی،  � در نقش
ــتند. بايد اين را بگويم كه ما  ــت هس ــنتی كه از آجر و خش اقامتگاههای س
ــانيان داريم كه معروف است به  ــهر جندق يك قلعه )دژ( از عهد ساس در ش
ــيروان" در اين قلعه خانه هايی هست كه به شكل سنتی مرمت  "زندان انوش
ــافرانی كه می آيند دلشان می خواهد كه شبی را در  ــده و گاهی اوقات مس ش
ــيروان بگذرانند. گفتني است كه بخش خصوصی آنجا را توسعه  قلعه ی انوش

داده است و ما هم حامی آنها هستيم.
 عاليسـت. شما بسـيار راحت پاسـخ می دهيد. بنايی 
مثل دژ انوشـيروان خيلی کمياب است. من قلعه ی گبری را در 
قم ديده ام و فکرنمی کنم اين دژ با اين وضوح مانندی داشـته 
باشـد. آيا شما توانسـته ايد با کارشناسان وارد گفتگو بشويد؟ 
من نمی دانم که اين قلعه گسترشـش چقدر است، اما با وجود 
زندگی روزانه يعنی اينکه مردم در آنجا زندگی می کنند و باعث 
خسارت می شوند شـما به فکر خالی کردن آنجا و تبديلش به 

يک موزه ی باستانی بوده ايد؟ 
� همانطور كه در جريان هستيد قلعه ی جندق دو هزار سال قدمت دارد و از 

معدود قلعه های ساكن است و دليل سالمتش همين سكونت است.
 اين قلعه چگونه محافظت می شود؟

ــه داخل قلعه ببرند  ــی نيامده اند كه آجر را ب ــبك قديمی يعن � به همان س
ــن قلعه چهارده هكتار  ــاخته اند. اي ــر هم برده اند همان نمای قديمی را س اگ
مساحت دارد در قديم دوازده برج داشته است اما اكنون سه برج باقی مانده 
ــد از ميراث فرهنگی كه چرا به اين  ــت شايد اين گله ی مِن شهردار باش اس
ــده  ــور هنوز ثبت ملی نش قلعه بی توجه بوده، اين قلعه با اين عظمت در كش
ــی كرده ام در كشور بيش از سه يا چهار  ــت. همانطور كه من خودم بررس اس
قلعه نيست كه در آن سكونت می كنند، اما اين قلعه هنوز ثبت نشده است.

 چه کسی بايد اين کار را انجام بدهد؟
� خود ميراث بايد انجام بدهد.

 شما چه اقدامی کرده ايد، خود مردم را عرض می کنم؟
ــت و اين درست نيست.  � ميراث آمده قطعه قطعه اين آثار را ثبت كرده اس
ــجد جامع داخل اين قلعه را ثبت كرده خانه يغمای جندقی و حمام  مثاًل مس

ــت نكرده چون اين  ــت. مجموع را ثب ــت كرده اما خود قلعه ثبت نيس را ثب
ــود، برای مثال  ــد. هر وقت اينجا ثبت بش ــدگاری را ايجاد كن ــد مان می توان
عرض می كنم من شهردار اگر ببينم شخصی دارد قسمتی از اين قلعه را كه 
ــت، خراب ميكند، ميراث هم پشت من هست تا جلوی اين كار  منزلش هس

را بگيرم، اما االن نيست.
 شما می توانيد ادعای حقوقی کنيد. می توانيد با دفاتر 
حقوقی با باستان شناس و خود سازمان تماس بگيريد و ادعای 

حقوقی کنيد که چرا اين آثار ثبت نشده است.
� همين كار را هم انجام می دهيم. 

 آيا شورای شهر در جريان است؟
ــفانه خيلی به اين قلعه بی توجهی شده؛ مثاًل  ــت. متاس  � بله در جريان اس
ــهرداری جندق خودش حمام اين قلعه را مرمت كرده است. در صورتيكه  ش
ــهردار نيست چون اين يك ميراث است و حيف است.  اين وظيفه ی من ش
بحث پسآب / فاضالب قلعه دارد قلعه را از بين می برد چون در اين قلعه آبی 
نبوده است و مردم در گذشته سطل سطل آب می بردند اما االن سازمان آب 
ــيده داخل، لوله ها را هم برده اما محل فاضالب  و فاضالب آمده آب را كش
ــت كه دو متر ارتفاع دارد كه اگر بخواهيم  ــت. اين قلعه روی دژی اس نيس
آن را حفاری بكنيم بايد از كمپرسور ]= مته بادي[ استفاده كنيم. جندق كه 
ــتان است، اين قلعه طوری ساخته شده كه بعد  يكی از مناطق زلزله خيز اس
از 2 هزار سال هنوز پابرجاست و دليلش هم همين دژ داخل قلعه است، اما 
ــاور گرفته  ــهرداری االن مش اين فاضالب دارد برج را از بين می برد. خود ش
تا مشكل فاضالب اين منطقه را حل كند سازمان آب منطقه ای سه ميليارد 
ــردم نيم ميليارد  ــت كه بنده به آنها اعالم ك ــان برآورد هزينه كرده اس توم

تومان به بنده بدهند تا من پسابروي )فاضالب( اينجا را احداث كنم.
 خب جناب شـهردار چيزی که من خيلی هم اميدوارم 
که باشـد جلب مشـارکت مردمی است. با سـنتی بودن مردم، 
می خواهـم بدانم شـما تا چه اندازه تـالش می کنيد و روي آن 
حسـاب باز می کنيد. می خواهم بدانم اين مشارکت وجود دارد 

يا نه؟
ــت كه  ــا كنم كه هدفم همين بوده اس ــايد ادع ــت! ش � فوق العاده زياداس
ــبكه گردشگری كه  ــهر هم حمايت كرده است. بحث پايگاه ش ــورای ش ش
ــزی كه تمام نقاط  ــيه ی كوير مرك ــت می كنيم. ما در حاش االن داريم درس
ــت. ما شش كيلومتر  ــار داريم اصاًل باوركردنی نيس ــك است، آبش آن خش
ــاركت شهرداری و اين آبشار را  قنات )كاريز( آورديم بخش خصوصی با مش
درست كرده ايم. يعنی هركس كه وارد كوير می شود تابلوی آبشار را می بيند، 
ــود كه آن را ببيند. ما شب عيد بيش از هزار نفر بازديدكننده  ــاس می ش حس
ــتيم. درآمدش برای شهرداری است و مردم شهر جندق و اين  ــار داش از آبش
ــت. در قاليبافی هم مشاركت مردمی  ــاركت مردمی اس نتيجه ی همان مش
ــت. ما حتی در ساخت و سازها به جز پنج نفر شورای شهر، چهل وپنج  هس
نفر شورای محلی داريم كه هر دو سه ماه با اينها مشورت می كنيم. به نوعی 
به گفته ی آقای طباطبايی و آقای عامری اعضاي شوراي شهرمان، يك نوع 
شورا ساز شده ايم. برای آينده چهل و پنج نفر از جوانان هم سن خودمان، از  
ــن ها هم دعوت نمی كنيم. می گوييم؛ می خواهيم در شهر اين كار  خيلی مس

را انجام دهيم و خيلی هم همكاری وجود دارد. 
اينهـا را کـه مي گوييـد خوشـحال کننـده اسـت.    
بسـيارعالی. آقـای شـهردار، جنـدق از چه زيرسـاخت هايی 

برخوردار است.
� از چه لحاظ مي گوييد؟
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  برق و آب و ...
ــی نكرده، فقط آب  ــهر جندق را فاضالب كش ــركت آب و فاضالب ش � ش

شهری است.
  آب شهر جندق از کجا تأمين می شود.

ــث مخابرات خيلی  ــود. بح ــت تأمين می ش ــه حلقه چاه باال دس � آب از س
خوبست پست عاليست. از ديگر زيرساخت ها، اتوبوسرانی نداريم، تاكسيرانی 

داريم؛ خود شهرداری راه انداخته است.
  خودتان نخواسـته ايد اتوبوس داشته باشيد يا بافت 

شهر باعث شده است.
� بافت شهری باعث شده و استقبال كننده هم زياد نيست.

  حتی برای ون.
� حتی برای ون. ما االن چهار ون داخل شهر داريم كه كار آنچنانی ندارند 

از تاكسی بيشتر استفاده می شود.
  آيا قباًل در جندق طرح هادی اجرا شده بود؟

ــده و االن طرح جامع  ــتايی بود كه زمانش تمام ش ــه طرح هادی روس � بل
داريم.

  بسـيار خوب من تصـور می کنم که جنـدق توانهای 
نهانی دارد و بيخود نيسـت که به "بهشـت کويـری" معروف 
شـده اسـت در واقع ايـن توانايی هايی را که مـن می خواهم 
بگويم، خودتان پيشـتر گفته ايد. مسأله ی گردشگری است که 
شـما وارد ماجراهايی هم شـديد از جمله دژ و مسائل ديگر که 
مطرح کرديد. می خواهم بگويم تا چه اندازه می توانيد خودتان 
را به پای شهرهای کوچکي در دنيا برسانيد که امورات آنها از 
طريق گردشگری تأمين می شود و چقدر روی اين طرح فکر يا 
اقدامی شده است؟ فرض کنيد کوره های آجرپزی کار نکرد. يا 
قاليبافی هم نداشت. ُخب توان )پتانسيل( گردشگری در شهر 
که قابل انکار نيسـت. آيا برايش يـک برنامه دراز مدت چيده 
شـده که اگر امسـال هزار نفر برای بازديد از شـهر آمده سال 

آينده دو برابر بشود تا شهر جندق گردش پذير باشد.
ــگری باز كرده ايم. همين  ــاب را روی بحث گردش ــترين حس � بله ما بيش
ــهر اين قالی به فروش  ــگر نيايد داخل ش ــما  گفتيد تا گردش قالی را كه ش
ــی رود. براي همين ما روی اين بحث خيلی برنامه ريزی كرده ايم. مرمت  نم
ــايد وظيفه ی من شهردار نباشد، اما آثار ملی است و جذب توريست  قلعه ش
می كند. گردشگری كه سال پيش آمده اگر امسال هم بياد و همين وضعيت 
امسال را ببيند، ديگر به اينجا نمی آيد. به همين دليل ما داريم تحول ايجاد 
ــت كه خيلی هم  ــتای "مصر" اس ــگری روس می كنيم. موضوع ديگر گردش

ــت.  ــت. يك منطقه ي  كويری در ايران كه "ُدبی" ايران اس ــده اس زبانزد ش
ــت ما همه را در اينجا اجرا می كنيم. حتی با شتر  برنامه هايی كه در دبی اس
ــود به آنجا رفت. بخش خصوصی هم وارد كار شده كه سی وپنج  هم می ش
ــهر جندق و بخش خود جندق است. روستای مصر  ــرق ش كيلومتری در ش
ــان را در شهر جندق دفن می كنند  ــتان )آرامستان( ندارد و مرده هايش قبرس
ــتند  ــگرانی هس ــتند. در آنجا )مصر( هر هفته گردش يعنی خيلی جندقی هس
ــد و ما داريم آنجا را تقويت می كنيم چون يك منبع  ــه برای بازديد می آين ك

درآمدی است با كمترين هزينه.
  چه امکاناتی دارد؟

ــود، روستای مصر از نظر سكونت  ــنتی دارد. شايد باورتان نش � اقامتگاه س
ــد، اما حاال شب عيد در  آنجا  ــت تخريب می ش ــده بود و داش كاماًل نابود ش
ــتفاده كرد. االن شايد  ــود. پس بايد از اين فرصت اس اتاق خالی پيدا نمی ش
ــود به خصوص سوخت آجرپزی كه االن كوره هاي  خاك برای آجر تمام ش
فشاري ما از ميان رفته، ولی اكنون همان آجرپز كه خانه اي در مصر داشته، 
ــگری كار می كند و اين را  ــه اين خانه را مرمت كرده و در بحث گردش رفت

هم بگويم كه هدف ما از شركت در اين نمايشگاه نشان دادن جندق بود.
  آقاي شهردار پرسش ديگري دارم يکی از ثروتهای 
طبيعی و ديدني جندق، گنبد بسيار بسيار زيبا و درخشان شب 
جنـدق اسـت، اگر که آلودگی نوری کم باشـد. بـراي اين هم 
مي بايد از تير برق های کوتاه اسـتفاده شـود و اين هشـداری 
اسـت که تير برق ها روز به روز بلندتر نشـود و بايد مانند يک 
کمربند سـبز اسـتفاده بشـود تا همه رعايت کنند و منظور من 

برای آدمهای اختر دوست است.
ــا رصدخانه ای را در  ــت ت ــگاه اصفهان در تالش اس � در بحث نجوم، دانش
ــيه ي پنج  ــتيم تا رصدخانه ای را در حاش ــاد كند و ما هم خواس ــدق ايج جن
ــيار زيبا و  ــتا برق هم ندارد و بس ــتايي ايجاد كنيم. اين روس كيلومتری روس
تاريك است  و سه كيلومتر از شهر فاصله دارد. در شهر جندق ما تير برقهای 
ــيزده متری نداريم و حتی تير برق های داخل پارك هم شش و  دوازده و س

دوازده متری هستند.
   آيا اسـتفاده از تير برق های کوتاه برنامه ريزی شده 

بود يا بدون منظور انجام داده ايد؟
� خير بدون اطالع انجام داده ايم.

  به خاطـر داشـته باشـيد که اگـر به تهـران آمديد 
به ديدن ما در سـازمان بياييد ما  شـماره اي ويـژه از ماهنامه 
داريم به نام شـهر در شـب کـه متخصص نورپـرداز ما چقدر 
ايـراد می گيرد که شـب تهـران را از مردم گرفته اند شـما که 

می خواهيـد از اين جاذبه اسـتفاده کنيد. بايد خيلـی کار کنيد! 
چـون اين بـرای آينـدگان هم هسـت و بايد برايـش بدعت 
گذاشـته بشود. مثاًل شهر واشنگتن بدعتش اينست با اين که 
پايتخت کشـوري است هيچکس حق ساختن ساختمان بيش 
از دو طبقه را ندارد. باغشـهر است و اگر کسی می خواهد برج 
بسـازد بايد خارج از شـهر اين کار را انجـام بدهد، چون اين 
قانون شـهر است. فرض کنيد که شورای شـهر بگويد، نبايد 
ارتفاع تير برق باال باشـد و اين يادگاری اسـت از طرف شـما 

که باقی می ماند.
� بله اين پيشنهاد شما خيلی عالی بود.

  حاال می خواهم برای چشـم انداز بيسـت ساله ای که 
در پيش است و انشااهلل تا آن زمان هم شما از دست اندرکاران 
هسـتيد. خـواه ناخـواه افزايش جمعيـت خواهيد داشـت! اگر 
بتوانيـد جمعيـت را نگاه داريـد و نگذاريد که مهاجر فرسـت 
باشـد، مثل شهرهای ديگر، آيا دچار کمبود آب نمی شويد؟ من 
نگران اين مشـکل هسـتم. زيرا رفتن به باالی مادر چاه و چاه 
زدن در باال دست بسيار خطرناک است. چون خودم پيشتر در 
اين باره کار کرده ام و می دانم مادر چاه مي خشـکد، زيرا همين 
بال سر تهران و مشهد آمده است و من به فکر آينده ي کودکان 
هستم. زيرا تا آن روز جمعيت افزايش مي يابد. مصرف آب هم 
بـاال می رود. جداي از مصـرف خانوارها، کارخانه ها و کارگاه ها 
هم از آب اسـتفاده می کنند و اين شيوه ي اداره ي آب شايد به 
زندگـی کاريز خاتمـه بدهد. آيا اصاًل برای اين مشـکل فکری 

کرده ايد؟
� اولين اقدام از طرف خود شهرداری بوده، همانطور كه شما گفتيد جمعيت 
در حال تغيير است، اما بدتر از آن تبخير آب است. به همين خاطر شهرداری 
ــت و حتی به  ــيوه ي آبياري را قطره ای كرده اس ــهر ش با توجه به فضای ش
ــنهاد شده است، برای جلوگيری از تبخير آب از شيوه ي  كشاورزان هم پيش
ــت  ــتفاده كنند. درباره ي چاه قنات اصلی، جندق در موقعيتی اس قطره ای اس
ــاه زد چون برای اين كار بايد  ــه به هيچ عنوان نمی توان در اطراف آن چ ك
ــه ی كافی را ندارد و  ــويم و اداره ی آب و فاضالب بودج ــتان ش وارد كوهس
ــتند. از طرف  چاههای ما در حال حاضر در فاصله ی 35 و40 كيلومتری هس
ــهر خورده و سعی كرده ايم از سفره های  ديگر در فاصله ی 10 كيلومتری ش
ــد. چونكه در كوير قناتها باعث به وجود آمدن  ــته باش زيرزمينی فاصله داش
شهرها می شوند. ما 4 رشته قنات داريم كه طوالنی ترين قنات مادر چاهش 
ــعی كرده ايم توسعه ی شهر به آن سمت  ــهر 8 كيلومتر فاصله دارد و س تا ش
ــت و  ــمت جنوب اس نرود و در كنار مادر چاه قرار دارد، يعنی مادر چاه در س
ــرق قرار دارد و اجازه نداده ايم كه وارد كوهستان شود  ــعه در راستاي ش توس
ــی درآورده اند كه  ــكل كانال صندوق ــه آبده نبوده اند را به ش ــی ك و قناتهاي
ــند و آب مستقيم وارد شهر  ــفره های زير زمينی آب مادرچاه را نكش خود س
ــود. اين رشته قنات زير سد واضع جندق قرار گرفته است. جالب است  می ش
ــال( كمبود آب نداشته ايم و  ــال( و كم آبی )خشكس بدانيد ما در پر آبی )آبس
از سفره های آهكی نيز استفاده می كنيم و به خاطر همين خشكسالی خيلی 

هم اثرگذار نبوده است.
  قديمی ترين کاريز از چه زمانی است؟

ــنيده ام از 500 يا 600 سال پيش  � همانطور كه من از پدربزرگهای خود ش
است و اين متاسفانه جايی هم ثبت نشده است.

  آيا سـند حقابه هم داريد؟ زيـرا همين قديمی ترين 
اسـناد هسـتند که نشـان دهنده ی قدمت کاريزها می باشـد. 

منظـورم همـان دو فنجـان يا شـايد دو تاس در قديم باشـد 
کـه پدر داماد به عنوان هديه به عـروس می داد آيا برای اينها 

سندی وجود دارد.
ــناد معمولی است، ثبت  ــكل اس � بله داريم حقاب قديمی ها دارند كه به ش
نشده است در ضمن در قديم ما از اصطالح "بلجون" استفاده می كرديم كه 

به گويش جندق 18 دقيقه است.
  جناب طباطبايی ساختار جمعيتی جندق چگونه است. 

پير است، جوان است؟ 
� ميانگين سنی ما جوان است.

  آيا اين جمعيت مهاجرفرست شده اند يا در همين جا 
مشغول کاری هستند؟

� االن به خاطر بحث آجر و كوره های آجرپزی ما مهاجرپذير شده ايم.
  شهرداری چه قولی به جوانان داده تا توانسته است 
آنها را در شهر نگه دارد؟ مثل مسکن و چيزهايی از اين قبيل.
ــان داده ايم.  ــه جوان ــكن مهر" را ب ــذاری 100 واحد "مس ــول واگ ــا ق � م
ساختمان های وياليی. ما آپارتمان نداريم و نهايتًا ساختمان های ما 2 طبقه 
هستند. از آنجا كه ما بافت تاريخی داريم و نهايتًا جواز  4 متر بيشتر نداريم 
ــت و در بافت جديد شهری در طرح جامع هم  ــااهلل هم نخواهيم داش و انش
پيشنهاد داديم از 6 يا 7 متر بيشتر جواز ندهيم انشااهلل. بحث ديگر مكانهای 
تفريحی مثل: پارك، شهربازی و ... است. ما خودمان هم كه جوان بوديم از 
اين مسأله رنج می برديم و بچه های خود بنده هم االن اين مشكل را دارند. 
ــتيم، اما در حال حاضر داريم اقداماتی را  ــهربازی نداش ما از اول در اينجا ش
انجام می دهيم. مكانهايی كه در گذشته جای ريختن زباله بوده را بازسازی 
می كنيم و خانواده ها هم دارند بر ما فشار می آورند. چون آنها مجبورند برای 
ــی خودش آمده و گفته  ــان و نايين بروند و بخش خصوص ــح به اصفه تفري
ــت برای ساخت شهربازی با ما همكاری كند و ما زمين در اختيار  حاضر اس
آنها قرار می دهيم و آنها آن را می سازند. از آنجا كه اين كار هزينه ای حدود 
ــهرداری توان انجامش را  ــرمايه احتياج دارد كه ش ــا 300 ميليون س 200 ي

ندارد. ما می توانيم در دادن مجوز به آنها كمك كنيم.
  آيا شما سالن اجتماعات يا ورزشگاه هم داريد؟

ــی داريم كه برای خود شهرداری است قباًل  ــالن فرهنگی - ورزش � يك س
ــالن ديگر داريم كه در سفر دوم رئيس جمهور  ــاخته شده است و يك س س

به اينجا مصّوب شد.
  اين سـالن ها چند منظوره اسـت؛ يعنـی در آنجا هم 
مسـابقات دو برگزار مي شود و هم فوتبال يا نه فقط برای يک 

ورزش است؟
� خير فقط برای واليبال، فوتسال و بسكتبال است.

  آيا ورزشگاه روباز داريد؟
� روباز معمولی داريم كه زمينش خاكی است.

  یکـی از جاذبه هـا بـرای جوانـان ايـن اسـت کـه 
می خواهند با جاهای دوردسـت ارتباط داشـته باشند و ممکن 
است برای يک چيز مدتی را در جايی پابند شوند و باز نگردند 
در اينجـا ارتبـاط رايانه ای چگونه اسـت؟ مثاًل دانشـجو يا هر 
شـخصی که احتياج به آن داشته باشد، آيا کافی نت متعلِق به 

شهرداری داريد؟
� كافی نت متعلق به خوِد شهرداری نداريم، اما داخل شهر داريم كه مربوط 
به بخش خصوصی است، اما سرعتش پايين است، ولی مخابرات در تالش 
است و من از آنها تشكر می كنم، اما هنوز به آن حد توقع نرسيده است ولی 

بحث ايرانسل خوب است و از آن استقبال شده.
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  حاال می خواهم چيزی را بگويم که به تمام شهردارها 
بـه عنوان يـک پيشـنهاد گفته ام نه يـک پرسـش. می دانيم 
جندقی هـای زيـادی هسـتند کـه در جاهـای مختلـف زندگی 
می کنند و دستشان به دهانشان می رسد و زندگی کاملی دارند. 
االن شـما 16 سـال اسـت که شـهرداری داريد 4 سال ديگر 
شـهرداريتان 20 سـاله می شود. اين کسـاني که گفتم وامدار 
شهرشـان، زادگاهشـان هسـتند. در اينجا زاده شده اند پدر و 
مادرشان در اينجا خاکسپاري شده اند. آيا به اين فکر کرده ايد 
که همايشـی را برپا کنيد و از طريـق فراخوان از آنها بخواهيد 
کـه بـرای کمک فکـری يا حتی مالـی به جنـدق بيايند؟ چون 
برخي از آنان ممکن اسـت در اينجا سالهاي سال نبوده باشند 
و در اين سـالها جندق تغييرات بسياری کرده است شايد آنها 

بتوانند کمکی کنند؟ آيا از اين کار واهمه داريد؟
� بحث واهمه نيست! ما االن در حال آمارگيری هستيم. مثاًل من می دانستم 
در مشهد و در اصفهان چند نفر جندقی هستند. به همين خاطر به آنجا رفتم 
ــا آنها را از نزديك ببينم به خصوص در ماه محرم و ماه صفر، زيرا آنها در  ت
ــم خود را برگزار می كنند. ما به آنها نمی گوييم كه آنها  ــند مراس هر جا باش
بيايند بلكه خودمان می رويم و خيلی نتيجه دار است و روی خيلی مباحث با 
ــؤولی آشنا هستيم ما  ما همكاری دارند. مثاًل می گويند ما در فالن جا با مس
ــورای  ــهد اين كار را مي كنيم. و ش را به آنها معرفی می كنند. در تهران، مش
ــورت رابطه ی تنگاتنگی نداريم، اما  ــا هم با ما همكاری می كند به آن ص م
ــايد بحث همايش را االن كه شما عنوان  ــتند. ش ــتيبانان نيرومندي هس پش

كرديد برايش كاری انجام دهيم.
  اين دعوت آنها از طرف شـما می تواند بازتاب خوبی 
داشـته باشد برای جوانان هم خوب است. مثاًل شايد بعضی از 
آنها در استراليا باشند؟ درست است که دعوت آنها برای شما 
پـر هزينه اسـت، اما اگـر از هر 10 نفر 3 نفر هـم بيايند برای 
شـما کافيسـت و در آن صورت جوانان متوجه می شوند که هر 
کس در هر جايی مسؤوليتی در مقابل زادگاه خود دارد و از نظر 
روحـی برای جوانان نيز خوب اسـت. زمانـی که آنها را دعوت 
کرديـد يک تور بگذاريد و تمام نقـاط جندق را به آنها معرفی 
کنيـد تـا آن روز بيگمان شـهر مصر و رصدخانه تکميل شـده 

است. با يک برنامه ريزی مناسب خيلی اثرگذار خواهد شد.
ــده از طريق  � جرقه ی خوبی بود حتمًا برای اين كار اقدام می كنيم حتی ش

اينترنت و پايگاه شبكه فراخوان را انجام می دهيم.
  اگر برای 20 سـالگی بود حتماً مشـارکت سـازمان 
را بخواهيـد، چونکه براي سـازمان افتخاري اسـت که يکی از 
شـهرداری های جديدش 20 ساله می شود. همانطور که برای 
سده ي شـهرداري ها اين کمک را کرد حتی حاضر است برای 
شهرداری های 50 ساله ياري برساند. برای شهر و شهروندی 
بايد هزينه کرد تا شهرنشين به يک شهروند تبديل شود بايد 
آموزش داد. از آنجا که در شـهر کماکان کارگاه ها و کارخانه ها 
پسماند صنعتی دارند و پسماندهای خانگی هم هميشه هست 
و خريد بی رويه و ... که نياز به آموزش شـهروندی دارد. شما 
در ايـن زمينه آيا اقدامی کرده ايد يا مثاًل از طريق مدارس وارد 

کار شده باشيد؟
ــماری يعنی اوليای  ــروع به كار كرده ايم و از طريق سرش � ما از مدارس ش
دانش آموزان سطح شهر را جمع كرده ايم. شهر ما 1300 دانشجو و دانش آموز 
دارد از آنها خواستيم كه با ما همكاری كنند و دوم اينكه خود سازمان برای 
ــی  ــهرداری را عنوان می كند و اين كار را از طريق پيام به گوش ما قوانين ش
ما می فرستد و ما هم آن را به گوشی خود جندقی ها می فرستيم و آنها را از 
طريق اين كار، آگاه می كنيم. آنها را با مديريت پسماند، نحوه ی صرفه جويی 
ــنا می كنيم، از آنجا كه شايد نتوانيم از جنبه های ديگر اقدامي بكنيم، به  آش
اين روش كار مي كنيم. چونكه بودجه شهرداری ما 300 ميليون تومان است 

و با اين بودجه كار ديگری نمی شود انجام داد.
  ممنـون کـه اينقـدر راحـت پاسـخ پرسـش هاي ما 
را داديـد. بـه عنوان پايـان سـخن می خواهم بگويـم که اگر 
خواسـته ای يا دشـواری وجود دارد يا فکـری داريد، خواهش 

می کنم برای ما بگوييد.
ــازمان شهرداری ها اين است كه به شهرداری های  � تنها خواهش من از س

كوچك نگاه ويژه ای داشته باشند.
  شهرداری شما درجه چند است؟

ــازمان به  ــتباه می كنم، اما به نظر بنده س ــايد من اش ــتيم. ش ــه هس � درجه س
ــهرداری های درجه 5 به پايين كم توجه است چون شهرداری های درجه باال  ش
درآمدشان كالن است و شايد احتياجی به بودجه های سازمان نداشته باشند، اما 
من كه بايد راه درازي را طی كنم بيايم اينجا به توجه بيشتری احتياج دارم. ممنون 

  خيلی تشکر که وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد. 
موفق باشيد. 

                                                                              

شورا و مشاركت

دولت شـهــر پـایدار در 
گـرو مدیریت پـایدار محله

با تـاکید بر شـهر تـهران

زهره فنی ، دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری دانشگاه شهيد بهشتی

 چکيــــده
مديريت برنامه ريزی شـده و قانونمند شـهری بطوری که تمامی نيازمندی های اساسـی شـهروندان تامين شـود، مديريت 
شهری پايداری است که در دهه های اخير، با اصطالحات گوناگونی از جمله مديريت »دولت شهری« و يا »مديريت محلی« 
خوانده می شـود. دولت شـهر پايدار بر نظام مديريت محلی بصورت واحدهای اجتماعی-کالبدی محله ای تاکيد می کند و از 
طريق توسعه اجتماعات محلی، تمرکز زدايی و مشارکت جمعی، بستر و زمينه مناسبی برای توسعه پايدار شهری فراهم می 
آورد. در اين مقاله با تاکيد بر دولت شـهر پايدار که نيازمند فراهم آمدن بسـترها و زيرساخت های سياسی، اداری، اقتصادی 
و کالبدی در عرصه و مقياس محله های شـهری اسـت، به مطالعه سـاختار مديريتی  شـهر تهران ) با ظرفيت های سياسی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی- زيرساختی باال در ميان شهرهای ايران( و اينکه تحقق مديريت پايدار در اين کالن 
شـهر مسـتلزم بکارگيـری ديدگاهی متفاوت در مديريت ادارۀ شـهر اسـت، پرداخته ايم. اين ضـرورت و اهميت را در قالب 
رويکرد محله محوری، به عنوان هسـته اولية پايداری  شـهری، مورد توجه قرار داده  و نتيجه اين بررسـی نشـان می دهد تا 
زمانی که نگرش ها و عملکردها در مديريت شهری، نگرش انجمن شهری و دستوری از باال باشد، تنظيم منابع و هماهنگی 
های بين بخشـی مشـکل خواهد بود. اين ساختار می بايست به سمت شـهروند مداری، محله محوری و توسعه پايدار محله 

ای تغيير اساسی پيدا کند.

کليد واژه ها: 
توسعه پايدار شهری، برنامه ريزی محلی، توسعه پايدار محلی، مديريت نوين شهری، شهر تهران

1. مقدمه
ــهری، بويژه در قالب دولت شهری پايدار، از اولويت های  ــتای دستيابی به شيوه های اداره شايسته اجتماعات ش ــهر در راس امروزه مطالعه جغرافيايی ش
كاری برنامه ريزان شهری به شمار می رود. يكی از نيازهای اساسی و مشترك انسانها، شكل گيری نظام مديريت محلی به صورت واحدهای اجتماعی- 
ــوی ديگر نيازهای اقتصادی، اجتماعی و امنيتی ايجاب مي كند كه خانوارها در قالب  ــو، نيازهای روحی و روانی و از س ــد. زيرا از يك س كالبدی می باش
ــند.  در يك اجتماع محلی، تضاد منافع فردی، جمعی و ميان  ــته باش ــالم  تر، دقيق  تر و كم  هزينه  تری با يكديگر داش نظام محلی، روابط اجتماعی س
انسان و طبيعت برچيده  و توسعه ای پايدار و فراگير پديدار می شود )Klanten, R. 2010، صارمی، 1376،(.  مفاهيمی چون برنامه ريزی از پايين، 
ــاكنين محلی، عدالت اجتماعی، ايجاد فرصت های برابر همراه با كارآيی بيشتر، توزيع عادالنه  ــاركت جمعی و فراگير، حق انتخاب فزون تر برای س مش
ــايه مفهوم »توسعه محلی« و برنامه ريزی محالت شهری عينيت می يابند. اجتماع محلی مناسب  ــعه و نيز رفاه مردم، تنها درس امكانات و مواهب توس
ترين بستر برای دستيابی به توسعه پايدار شهری است، چرا كه روابط بوم شناسانه با تجارب جمع و تحت ميثاق اجتماعی و تعهدات اخالقی اعضاء ارج 
ــيوه معيشت و بهبود سطح زندگی، هماهنگ با ظرفيت های محيط و با دلسوزی نسبت به يكديگر و نسل های آينده برگزيده  ــد و ش ــته خواهد ش گذاش

 ..)Kent, Ethan, 2010: 2 (خواهد شد
ــمار می رود، مردم و تأمين نيازهای اوليه و اساسی آنان با توجه به محيط زندگی آنهاست. اين هدف جز  ــعه محلی هدف غائی بش بنابراين آنچه در توس
ــر نيست )صرافی، 1379 : 137(. اجتماعات محلی در شهرها، بهترين كانون و  ــاركت جمعی در قالبی نظام يافته ميس از طريق ارج نهادن به جايگاه مش
ــجام اجتماعی و مكانی را در بين ساير رده های سازمان فضايی شهر دارا هستند. با رشد  ــترين انس ــاركت بوده و بيش كارگاه مديريت و برنامه ريزی مش
ــرمايه گذاری و مديريت شهرها را پيچيده و دشوار ساخته است. پيچيدگی مسائل  ــهرها و نقش چندگانه ای كه ايفاء می كنند، برنامه ريزی، س عظيم ش
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ــه تنها برنامه ريزان را با واقعيت وجودی اين پديده روبه  و اهميت آن، ن
ــازد، بلكه آنها را وامی دارد روشهای پيشين مديريت شهری را  رو می س
رها كنند و با افكار و روش های متفاوتی به مقابله با اين مسائل بپردازند. 
ــهری پايدار، عبارت  ــهری و تحقق دولت ش امروزه تحول در مديريت ش
ــت از ادارة امور شهری به منظور رشد پايدار مناطق شهری در سطح  اس
ــت های ملی اقتصادی  ــتن و تابعيت از اهداف سياس محلی با درنظر داش
ــی. )Morgan, D.R. and others, 1999( . اين روش  و اجتماع
مديريت شهری با تاكيد بر توسعه اجتماعات محلی، بخش ناگسستنی از 

فرايند تمركززدايی  در جوامع گوناگون بوده است.
شهر تهران به دليل دارا بودن ظرفيت های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و كالبدی � زيرساختی باال در ميان شهرها و در سطح مديريتی 
ــت. در  ــور، از جايگاه ويژه ای برخوردار اس ــهرداری های كش در ميان ش
ــددی در خصوص  ــران با تنگناهای متع ــهر ته ــرايط حاضر، كالن ش ش
ــت. مهم ترين اين موانع  ــهر روبروس ــازمان فضايی ش مديريت بهينة س
ــهروندان  ــاركت فراگير ش عبارتند از مديريت متمركز و از باال، عدم مش
ــی و پايه و نيز تهية  ــايی و اولويت بندی نيازهای اساس در تعيين، شناس
ــخگويی  ــارت بر اجرای آنها و عدم پاس ــهری و نظ ــعة ش طرحهای توس
ــه همين جهت، رويكرد  ــهری. ب ــدة مديران ش نهادينه و برنامه ريزی ش
ــران، به دليل عدم اتكاء به  ــهر ته كنونی در مديريت كالن و متمركز ش
ــاز وكارهای محلی و ناديده گرفتن ديدگاههای مردم محور و ناسازگار  س
ــازی  ــويی و عدم برآورده س ــدار اكولوژيك محلی از س ــا نظامهای پاي ب
نيازهای واقعی ساكنين از ديگر سو به توسعة پايدار و همه جانبه شهری 
ــت. تحقق رويكرد شهروند مداری در مديريت شهـری  منتهی نشده اس
ـــتلزم» اصـالح ساختار مديريت شهری« و  ايـران و از جمله تهران مس
ــی به مشاركت شهروندان در ابعاد گوناگون است. به عبارت  عينيت بخش
ــوط به بكارگيری  ــهر تهران من ــعة پايدار در كالن ش ديگر، تحقق توس
ــهر است. مديريت نوين شهری در  ديدگاههای نوين در مديريت ادارة ش
ــهری، قصد دارد تا با درك  ــوراياری ها و با محوريت محالت ش قالب ش
ــهروندان محلی و آگاه ساختن سطوح باالتر از خواسته های  نيازهای ش
ــهر را در  ــو نمودن آنها با يكديگر، هم مديران ش آنان و به عبارتی همس
ــاكنين شهر ياری دهد و هم شهروندان به نحوی مؤثر  تأمين نيازهای س
در سرنوشت خود دخالت كنند و زمينة مساعدی جهت رضايتمندی بيشتر 
ــا توجه به ضرورت و  ــود )رضويان، 1381: 139-148(. ب آنان فراهم ش
ــهری در قالب رويكرد محله محوری و مطالعة  ــعة پايدار ش اهميت توس
ــهری به عنوان هسته های اولية پايداری شهری، اهداف زير  محالت ش

در مقاله حاضر مد نظر بوده است: 
ــعة  ــعه محله ای بعنوان نقطة آغازين توس ــرورت پرداختن به توس � ض

مديريت پايدار شهری و رمز انسجام درونی شهرها.
ــب جهت دستيابی به مديريت نوين  � تعيين راهكارهای عملی و متناس
ــاكنين در سطح  ــی و اولية س ــهری با محوريت تأمين نيازهای اساس ش

محله.
ــهرهای  ــكالت پيش روی تحقق مديريت پايدار ش � تعيين موانع و مش

ايران. 
ــتيابی به اهداف فوق، الزم بود تا به طرح و بررسی سؤاالتی به  برای دس

شرح زير می پرداختيم كه:
ــهری در ايران، می تواند به پايداری  ــاختار حاكم بر مديريت ش � آيا س

اكولوژيك، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رهنمون شود؟
ــوری« در نظام برنامه ريزی و  ــا امكان تحقق رويكرد »محله محـ � آي

مديريت شهری از جمله در شهر تهران وجود دارد؟

 2. مديريت پايدار  شهری
ــان و تأمين نيازهای اوليه  ــهری با محور قرار دادن انس مديريت پايدار ش
ــی او در سطح اجتماعات محلی، درصدد تفوق نسبی كاركردهای  و اساس
ــت  ــاركت های همگانی و دخالت در تعيين سرنوش اجتماعی   مانند مش
ــی،... به كاركردهای فيزيكی و ظاهری  و تصميم گيری، عدالت اجتماع
ــازهای فيزيكی و كالبدی در سطح شهر،  ــاخت و س ، مانند بكارگيری س
ــاختار تشكيالتی  ــاختار مديريتی، ايجاد س ــت. اين س ــازی،... اس زيباس
ــای محلی را امری ضروری  ــازمان ها و حكومت ه غيرمتمركز برای س
می داند. اين مسأله، توسعة منابع جديد، آموزش و تعليم و يگانگی تفكر 
ــن دولت های محلی و حكومت مركزی را می طلبد. به عبارت ديگر،  بي
ــهری تنها به معنای تهية فهرستی از وظايف و فعاليت  مديريت جديد ش

ها برای مديـران نيست. شالوده مديريت پايدار شهری عبارتست از:
ــينی؛ به عنوان پديده ای مطلوب، وسيله ای است كه  ــهر و شهرنش � ش
می تواند مردم را به تواناترين بخش های توليدی جامعه جذب كند و آنها 
را در رشد اقتصادی و اجتماعی مشاركت دهد )مطوف،1383 : 28-30(. 
ــته به هم  ــده ای در ارتباط و وابس ــتاها به عنوان پدي ــهرها و روس � ش

انگاشته می شـوند )جزئی از يك كل پيچيده(.
� برخورد تك بخشی با مسائل شهری موفق نبوده و نياز به يك برخورد 
همه جانبه، ميان بخشی و هماهنگ برای مديريت مناطق شهری دارد.

� از آنجا كه مديريت و ادارة شهرها در كشورهای در حال توسعه توسط 
ــده است، مقامات مركزی،  ــی ش دولت های مركزی پی ريزی و مهندس
ــه اداره می كنند و  ــه های مربوط ــهری را از طريق وزارتخان ــعة ش توس
ــد، كه نتيجة آن  ــتقل حكومت های محلی ندارن ــی به عمل مس اطمينان
ــازمان های محلی ضعيف، با ساختار تشكيالتی نامنسجم،  چيزی جز س
ــر و ناراضی  ــی، كارمندان غيرماه ــدود، منابع مالی ناكاف ــارات مح اختي

نخواهد بود.
ــيع تری در  ــؤوليت ها و اختيارات وس ــای محلی بايد مس ــت ه � حكوم

چارچوب يك ساختار دولتی غيرمتمركز داشته باشند.
ــائل شهری هم در  ــهری با درك اين مطلب كه بايد با مس � مديران ش
سطح كالن و هم در سطح خرد برخورد شود، موظفند در سطوح مختلف 
ــهرها، هماهنگی  ــازمان های مرتبط و درگير با مديريت و ادارة ش بين س
الزم را ايجاد نمايند. به عبارت بهتر، اين موضـوع، نياز به درك روشن و 

جديدی از مفهوم » دولت شهر پايدار« و اصول آن دارد.

:)LSDP(3.برنامه ريزی توسعة پايدار محلی 
ــدار تأكيد دارد و برنامه ريزی  ــهری بر برنامه ريزی پاي مديريت نوين ش
توسعة پايدار محلی، تقاضا نامه ای منطقی، مناسب و قابل دسترس برای 
مسؤولين محلی است كه آنها را قادر می سازد تا به توسعة پايدار محلی 
ــوان گفت، LSDP، رويكردی  ــت يابند. در قالب يك تعريف می ت دس
ــی و چند نظامی به برنامه ريزی است كه دولت،  ــی و بين بخش فرابخش
ــب و كار و جوامع مدنی را قادر می سازد تا نيازهای اساسی  صاحبان كس
ــوده و در عين حال  ــتغال ايجاد نم ــرف و فرصت های اش ــردم را برط م
ــود . اين نوع برنامه ريزی، تعالی  ــالم ايجاد ش حياتی مطمئن، ايمن و س
بخش و پشتيبانی كننده از ارزش های اجرايی، اصول، اهدف فرآيندی و 
ــتانداردهايی كه مردم فراهـم می كنند، بوده و با روشها، مهارت ها و  اس
ــير توسـعة منطقه  انگيزه های الزم، برنامه ريزی اجتـماع محـلی و مس
ــی فراهم می نمايد.  ــتايی را در طول برنامة مل ــهری و روس ــز ش ای و ني
ــفافيت  ــعة پايدار محلی عبارتند از :ش ــن اصول برنامه ريزی توس مهمتري
ــب، تعلقات و  ــاركت، مشتركات مناس ــخگويی، رهبری محلی،مش و پاس
دلبستگی های متنوع: عدالت اجتماعی ، آينده نگری، كشش ظرفيت )بار 

تحمل(، تصميم گيری ها ، دولت متعهد و پاسخگو، اصول كمكهای مالی. 

 4. چارچوب توسعة پايدار محلی
ــجم برای يكپارچه كردن و هماهنگ  ــت منس  اين چارچوب، طرحی اس
ــی، منطقه ای و  ــطح مل ــردن اهداف، نقش ذينفع های مختلف در س ك
ــده در چارچوب سطح محلی عبارتست از:الف.  محلی. اهداف شناخته ش
ــترك فرهنگی كه شكل  ــازی ب. داشتن يك چشم انداز مش توانمند س
ــدار را در همة  ــعة پاي ــد فرآيندهای توس ــگ ارزيابی و نق ــری فرهن گي
ــردن فرصت ها برای حكومت محلی،  ــطوح تقويت كند. ج. نهادينه ك س
ــب و كار و همة اعضای جامعه برای مشاركت  ــهروندان، صاحبان كس ش
ــا و اجتماعات  ــاخت بخش ه ــعة پايدار محلی و س در برنامه ريزی توس
ــعة پايدار محلی با  ــودن برنامه ريزی توس ــی پايدار. د. يكپارچه نم محل
ــطح اجتماع محلی و بخش ها.هـ  ــمی در س فرآيندهای برنامه ريزی رس
ــعة پايدار مبتنی بر بخش ها به منظور راهنمايی و  . ايجاد چارچوب توس
ــعه ای در بخشها. دستيابی به توسعة پايدار،  هدفمندسازی اقدامات توس
ــعة پايدار  ــت تا توس ــان كردن چارچوب چند عمل ملی اس نيازمند يكس

محلی جايگاه و موقعيت خويش را بازيابد. 

 LSDP 5. نقش ها در
ــت  5.1. نقش دولت مرکزی: چارچوب« LSDP«  نيازمند آن اس
ــكاری و برنامه ريزی  ــت هم ــه كارگزاران ملی در جهت گيری سياس ك
ــهيل نمايند. اين كارگزاران بايستی با  خود، فرايندهای غيرمتمركز را تس
ــتيبانی را ايفا  ــهيل گری، راهنمايی و پش ايجاد ظرفيت نهادی، نقش تس
ــد.LSDP  نيازمند هماهنگی و همكاری ميان كارگزاران و بنگاهها  كنن
ــعة اقتصادی، اجتماعی  ــای برنامه ريزی كاربری اراضی، توس در قلمروه
ــاختارهای مديريتی( و  و مديريت محيطی، اصالح حكومت های ملی )س

توسعة اجتماع محلی است.
 LSDP 5.2. نقش حکومت های محلی: شوراهای شهری كانون
ــؤولين محلی،  ــمار می روند. برنامه ريزی و مقررات تعهدآور در مس به ش
ــعة پايدار محلی،  ــازند تا توس ــا را تجهيز می كند چارچوبی فراهم س آنه
ــعة پايدار شهر و منطقه و نهايتا توسعة پايدار ملی تحقق يابد. اغلب  توس
ــه در فعاليتهای محلی دارد.  ــعة پايدار و راه حلهای آن ريش مسايل توس
مشاركت و همكای مسؤولين محلی، عاملی تعيين كننده از واقعی كردن 
ــؤولين محلی، نزديك ترين  ــت. مس ــكان پذير كردن پايدار آتی اس و ام
ــتند و نقش حياتی را در آموزش و تحرك  ــطح حكمرانی به مردم هس س
ــبت به پيشرفت عمومی  ــيت نس ــخگو و دارای حساس مردم دارند و پاس

توسعة پايدار هستند. 
ــان می دهد در كشورهايی  5.3. نقش اجتماع محلی: مطالعات نش
ــر آن كشور در برنامه  ــهروندان محله ای در سراس كه مردم و به ويژه ش
ــهری مورد حمايت قرار گيرند، در آن  های ملی، منطقه ای و مديريت ش
ــازند. يك اجتماع پايدار  صورت اجتماعات محلی پايدار را نهادينه می س
ــاركت اعضای آن در برنامه ريزی برای  ــت كه مش محلی، اجتماعی اس
ترسيم و تدوين چشم انداز جامعة خود، به فراهم سازی انتخاب ها برای 
ــايی ارتباطات ميان عوامل اقتصادی، اجتماعی، كشش ظرفيتی و  شناس
ــا منجر می گردد. هدف نهايی،  ــار ظرفيتی محيطی و اندازه گيری آنه ب
ــت كه بتواند زندگی را در آينده استمرار بخشد.  ــلی اس بهبود كيفيت نس
ــهرهای كشورهای  البته تحقق مطلوب نظام محله محوری در كالن ش
ــهری مبتنی بر توسعة محله ای، دارای اشتراكاتی  ــرو در مديريت ش پيش

است كه مهمترين آنها عبارتند از : 
� وجود مديريت هماهنگ شهری) مديريت واحد( در اجتماعات شهری.

� وجود منابع مالی كافی، مستمر و پويا و بدون اتكاء به دولت مركزی.
� وجود نيروی انسانی متخصص و كارآزموده و به تعداد كافی.

ــعه، نوسازی و  ــده جهت توس � وجود قوانين و مقررات از پيش تعيين ش
بهسازی محالت شهری. 

ــهرهای ايران و بويژه كالن شهر تهران،  از اين حيث، اداره و مديريت ش
با موانعی روبروست كه در ادامه به شرح آن خواهيم پرداخت:

 6. موانع فرا روی دولت شهر پايدار در ايران:
6.1 .عـدم هماهنگـی مابيـن دسـتگاههای اجرايـی )فقدان 
مديريت واحد شهری( مديريت هماهنگ شهری و چالشهای 
ــود و اكنون نه تنها به  ــده ب موجود: آنچه در قانون بلديه پيش بينی ش
ــتفاده در ادارة شهرهاست،  ــند، كه گاه به عنوان رويه مورد اس عنوان س
نشانگر اولين تالش قانونگذاران در حيطة مسائل شهری و تبلور انديشه 
ــر برآورده بود و مديريت يك  ــت كه در آن زمان در ايران تازه س ای اس
ــد و يكپارچه می ديد. اكنون بيش  ــهر را مديريت بر مجموعه ای واح ش
ــه می گذرد و مديريت واحد  ــال از تدوين و تصويب قانون بلدي از نود س
ــهری گرچه در آن سالها ترجمه ای از انديشة ديگران بود، اما با پشت  ش
ــم اكنون به صورت يك  ــتن تجارب ناقص در برنامه ريزی، ه سرگذاش

ضرورت درآمده است. 
ــران به مانع بزرگی در اين  ــطحی در اي در واقع نظام برنامه ريزی دو س
ــه سطحی)ملی،  ــت و تبديل آن به يك نظام س ــده اس خصوص بدل ش
ــت در اولويت قرار گيرد. به عبارتی، اگر در  منطقه ای و محلی( می بايس
ــاختاری به تهية برنامه های  ــطح ملی، سازمان مديريت راهبردی-س س
ــازی به طرح های  ــطح منطقه ای، وزارت راه و شهرس ــی و در س آمايش
ــهرداری ها  ــت ش ــطح محلی نيز می بايس منطقه ای می پردازند، در س
ــند. شهرداری و شورای  ــهری و محلی باش عهده دار تهية برنامه های ش
ــمار ميروند و هر مسئله ای در ارتباط با توسعة  ــهر حكومت محلی بش ش
ــهر بايد از طريق اين عناصر صورت پذيرد. مسائلی در مقياس شهری  ش
مشترك است بايد از طريق يك نهاد عمومی كه شهرداری است، انجام 
شود و آنها كه مشترك نيست، مربوط به تك تك شهروندان و مسؤوليت 
ــهری، منظور از  ــن، در مفهوم مديريت واحد ش ــت. بنابراي خود آنان اس
ــت بلكه، هماهنگی بر حول  تمركز امور، تمركز قطعی تصميم گيری نيس

يك محور است. 
ــهری، خالء های  ــايد، مهم ترين معضل پيش روی مديريت واحد ش ش
ــازمانی باشد. اكنون در شرايطی كه حدود 26 سازمان  عميق در روابط س
ــهری دخالت دارند، تقريبًا هيچ نوع رابطة قانونی تعريف شده  در امور ش
ــطح قابل بررسی  ــكل در دو س ــازمان ها وجود ندارد. اين مش ای بين س
ــازمان های دولتی است كه در حال  ــت: يكی روابط مابين شعبات س اس
حاضر تنظيم روابط در اين سطح، به عهدة شورای اداری شهرستانهاست 
ــتان مواجه هستيم نه شهر. ديگری،  ــطح شهرس و با تصميم گيری در س

نحوة رابطة شهرداری با سازمان های دولتی است. 
ــود نه دولتی و در نتيجه،  ــازمانی عمومی محسوب می ش ــهرداری س ش
ــند  ــر بخواهند تحت نظارت ديگری باش ــازمان ها اگ ــر يك از اين س ه
ــت اين رابطة  ــود. در حالی كه می توانس ــكالتی روبرو خواهند ب ــا مش ب
ــتی به صورت قانونی تعريف شود. بنابراين، می بايست در رابطة  همزيس
ــازمان های دولتی با يكديگر و نيز سازمان های دولتی با مؤسسه ای  س
عمومی بنام شهرداری اصالحاتی صورت پذيرد. شورای اداری شهرستان 
ــی با يكديگر را  ــازمان های دولت ــه را دارد كه بتواند روابط س ــن زمين اي
ــهر را قرار داد  ــورای ش ــورا، ش هماهنگ كند و می توان هم وزن اين ش
كه نمايندة شهروندان است و بايد بتواند هماهنگی بين بخش خصوصی 
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ــهر اكنون تنها به شهرداری  ــورای ش و دولتی را برقرار نمايد. وظايف ش
ــده است و در قبال سازمان های ديگر هيچ وظيفه ای ندارد و  محدود ش
ــازمانهای ديگر طبق قانون فقط بر اساس درخواست آن  هماهنگی با س
ــورای شهر، مسؤول و يا نهاد نظارتی  ــازمان ها تعريف شده است و ش س
و تصميم گيری نيست. می توان برای حركت به سمت مديريت شهری 
واحد و در واقع ايجاد تعادل و توازن بين بخش دولتی و عمومی، شورای 
ــورای اداری پيوند زد. به گونه ای كه ادارات ديگر از طريق  ــهر را با ش ش
شورای اداری شهرستان موظف باشند طبق مصوبات شورای شهر عمل 
كنند. هدف از تشكيل كميتة برنامه ريزی عمران شهر كه در برنامة دوم 
ــعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شده بود، ايجاد هماهنگی  توس

در سطح محلی بود كه هيچگاه محقق نشد. 
ــه بخش دولتی و خصوصی، مكمل و تقويت كنندة  با اين پيش فرض ك
ــاركت اين دو بخش در مديريت نوين شهری مورد تأكيد  يكديگرند و مش
قرار دارد، شش محور عمده را می توان به عنوان گامهای نخستين حركت 

در جهت شكل گيری مديريت يكپارچه و پايدار شهری مطرح نمود :
الف( محور اول: اقتصاد شهری؛ يعنی رسيدن به مجموعه ای از سياست 
های روشن در جهت تقويت پايه های اقتصاد شهر. در اين خصوص می 
ــت از برتريهای نسبی هر شهر در جهت رشد اقتصادی همان شهر  بايس
ـــطة عدم شنـاخت  ــتر مشكالت در اين امر، به واس ــتفاده نمود. بيش اس
ــهر و به فراموشـی سپردن اقتـصاد  ــتفاده در ش پايـه ها و منابع قابل اس
ــطح  ــهر بـروز می كند چرا كه برنامه ريزيهای اقتصادی اصوال در س ش

ملی انجام می گيرد.
ب( محور دوم: فقر شهری؛ حاشيه نشينی و فقر شهری مشكالتی را در 
ــهرها به وجود آورده و دسترسی اقشار كم درآمد و متوسط را به منابع  ش
ــهری بشدت كاهش می دهد. برای برخورد با معضل فقر شهری بايد  ش

سياست های مشخصی وجود داشته باشد.
ــعة  ــن مانع اقتصادی در توس ــهری؛ بزرگتري ــوم: زمين ش ــور س ج( مح
ــی از ابزارهای  ــت. زمين می تواند يك ــهرهای ايران، بحث زمين اس ش
ــت كه  ــكی كه وجود دارد اين اس ــد. در واقع مش ــهر باش مديريتی در ش
ــه آن را در بازار  ــدود كنيم و يا اينك ــت بايد زمين را مح ــخص نيس مش
ــزی و مديريت كه به  ــازمان برنامه ري ــتهای س قابل عرضه كنيم. سياس
ــت و شورای عالی معماری و  ــرمايه گذاری بخش خصوصی اس دنبال س
ــازی كه محدوديت عرضة زمين را در شهرها مطرح می نمايد، با  شهرس
ــدن اقتصاد  ــكل، تقويت نش يكديگر مغايرت دارند. مهمترين اثر اين مش

شهری است.
د( محور چهارم: خدمات زيربنايی؛ در اين مورد بايد از خدمات زير بنايی 
به عنوان يك ابزار مديريت شهری استفاده كنيم. طبيعی است در صورت 
ــاخت و تجهيز خدمات  ــزار، مردم در زمينة س ــتفاده نكردن از اين اب اس
ــازمان ها  ــاير س ــهرداری و س زيربنايی جلوتر خواهند بود و در نتيجه ش

مجبورند با هزينة بيشتر و كيفيت پايين تر خدمات ارائه دهند.
ــت از آن؛ با نگاهی به  ــت و ضوابط حفاظ ـــ( محور پنجم: محيط زيس ه
ــهرهای ايران به خالء بزرگی در  ــهری در ش اصول و ضوابط مديريت ش
قالب »پايداری اكولوژيك و راههای دستيابی به آن« بر می خوريـم كه 
در طول ساليان گذشته علی رغم ضرورت آن، همچنان مورد غفلت قرار 

گرفته است. 
ــن خصوص، ابتدا می  ــهرداريها؛ در اي ــم: منابع درآمدی ش و( محور شش
ــناخت پيدا كنيم و سپس می توان  ــبت به منابع درآمدی ش ــت نس بايس
ــاركت در مردم از طريق تقويت محالت،  ــاس تعلق و مش با ايجاد احس
ــياری از اموری را كه در حال حاضر شهرداريها هزينة آن را پرداخت  بس
می كنند، به مردم محول نمود. كوتاه سخن آنكه اگر بتوان برنامه ريزی 

را محور اصالح قرار داد و اصوال بتوان مديريت شهری را با برنامه ريزی 
شهری پيوند زد، می توان به سمت مديريت شهری واحد حركت كرد.

6.2. تعدد و ناهماهنگی ميان سـازمان ها و بخش های اداره 
کنندۀ شـهر فصل ششم قانون شهرداری مصوب 11 تيرماه 1334، به 
ــت و به موجب مصوبات بعدی به  ــهرداری اختصاص يافته اس وظايف ش
ــت. بنابراين، عمدة وظايف شهرداری  ــده اس آن الحاق يا از آن حذف ش
ــده است كه 52 سال پيش به تصويب رسيده  ــاس قانونی تعيين ش بر اس
است. در طول اين مدت، بسياری از وظايف به سـازمانهـا، دواير دولتـی 
و يا بخش خصوصـی واگذار شـده است. در تقسـيم بنـدی انجـام شده، 
ــر از 40 درصد اين  ــه بوده كه اكنون كمـت ــهرداری دارای 53 وظـيف ش

وظايـف توسط خود شـهرداری انجام می پذيرد.
ــهرداری و ديگر ادارات  ــط ش ــترك توس در مورد وظايفی كه به طور مش
ــاره كرد. اين وظيفه  ــيس كتابخانه اش انجام می پذيرد، می توان به تأس
ــالمی و كانون  ــاد اس را اكنون دو نهاد ديگر، يعنی وزارت فرهنگ و ارش
پرورش فكری كودكان و نوجوانان انجام می دهند. در مواردی كه برخی 
ــه تأمين آب و  ــت، می توان ب ــده اس ــف به ادارات ديگر محول ش وظاي
ــگاه  ــيس پرورش فاضالب و برق كه به وزارت نيرو واگذار گرديده و تأس

و نوانخانه كه به سازمان بهزيستی انتقال داده شده است، اشاره نمود.
در طول زمان وظايف عمرانی و خدماتی شهرداری ابعاد وسيع تری يافته 
ــاخت پل عابر پياده در وظايف شهرداری پيش  ــت. به عنوان مثال، س اس
ــت، اما به مقتضای زمان انجام چنين كاری به شهرداری  ــده اس بينی نش
ــهرداری در زمينة نظارت و رفاه  ــده است. برعكس، وظايف ش محول ش
ــت. نظارت بر حسن ادارة فروش گوشت و نان  اجتماعی كاهش يافته اس
ــت كه  ــت در گرمابه ها،.... از جمله وظايف نظارتی اس و مراعات بهداش
ــاير ادارات انتقال يافته است. برخی از وظايف تعيين شده نيز عماًل  به س
ــت و بخش خصوصی خود به خود در  ــهرداری انجام نشده اس توسط ش
اين زمينه فّعال شده است؛ نظير ايجاد حّمام عمومی. وظايف شهرداريها 

امروزه در قالب اقدامات زير مطرح است:
1(ايجاد خيابانها و كوچه ها،2( ايجاد ميدانها و باغ های عمومی،3( ايجاد 
ــهر،4( تنظيف و نگهداری مجاری آب، 5(  ــعة معابر ش مجاری آب و توس
ــد معبر،7( ايجاد  ــن محل های مخصوص دفع زباله، 6( مقابله با س تعيي
ــالخانه و گورستان، 8( اتخاذ تدابير برای حفظ شهر از سيل و حريق،  غس
ــاز خدمات، 11( تعيين  ــر از بناها،10( تأمين اراضی مورد ني ــع خط 9( رف
ميدانهای عمومی برای خريد و فروش و پاركينگ)ميادين تره بار و ميوه، 
ــويخانه و  مراكز خريد و فروش اتومبيل،...(،12( ايجاد و راه اندازی رختش
ــتارگاه، 15( ايجاد باغ  ــزگاه، 13( ايجاد حمام عمومی،14( ايجاد كش آبري
ــفالت معابر، 18( پيشنهاد  ــاختمان، 17( آس كودكان، 16( صدور پروانة س
ــات،20( صدور پروانة  ــوارض، 19( نصب تابلوی اعالن ــع و الغای ع وض

كسب، 21( شماره گذاری اماكن.
ــهرداری را به بخشهای  ــيم بندی كلی، می توان وظايف ش در يك تقس
ــهای ديگری را  ــيم نمود كه هر يك بخش اجرايی، علمی- تئوريك تقس

نيز شامل خواهند بود:
ــبز و باغ ها، برخورد  ــه های اجرايی: احياء و نگهداری فضای س 1- زمين
ــورد با تخلفات  ــدی گری، برخ ــد معبر و تك ــی و س با پديدة دستفروش
ــهرداری در مقابله با  ــاركت ش ــاختمانی، برخورد با صنايع مزاحم، مش س
ــهرهای بزرگ و متوسط،  حوادث و باليای طبيعی، تأمين پاركينگ در ش
بهسازی معابر، بكارگيری ماشين آالت جديد خدمات شهری، فقرزدايی، 
ــت، ادارة مراكز  ــكن ارزان قيم ــاخت مس ــن اجتماعی، ترافيك، س تأمي

فرهنگی و درمانی، حفظ و احيای بافت های تاريخی،.....
ــی )مبلمان  ــامل الف: زيبايی شناس ــه های علمی� تئوريك: ش �2 زمين

شهری، نشان ها و يادمانها، آب نماها، منظر سازی...(
ــهر و كودكان، شهر و جوانان، شهر و  ــهر: )ش ب: گروههای اجتماعی ش

بانوان، شهر و سالمندان،...(
ج: ساير وظايف:)كنترل رشد شهر، ارائة شيوه های مشاركت شهروندان، 
ــؤوالن، شهر سالم، بهبود بهره  ــاركت در ادارة امور شهر با ساير مس مش
ــائل حومه ها،  ــهری، خيابان قابل زندگی، توجه به مس ــات ش وری خدم
ــتاندارد كيفيت زندگی شهری، تأمين امنيت در شهر از طريق  تدوين اس

راه حلهای كالبدی،...(
ــازمانها و دواير دولتی و برخی  ــت كه تعدد س ــت، اين اس آنچه واضح اس
ــا، در اداره و  ــدم هماهنگی مابين آنه ــی و نتيجتًا ع ــهای خصوص بخش
ــهر تهران است. اين مسأله،  ــهری ايران و خصوصا كالن ش مديريت ش
ــتيابی به مديريت نوين در قالب  ــهری تهران را در جهت دس مديريت ش
ــاخته است. آنچه  ــهای اساسی روبرو س ــهری با چالش مديريت واحد ش
ــتماتيك)نظام مند(  ــرد محله محوری را در ارتباط تنگاتنگ و سيس رويك
ــت، لزوم هماهنگی و يكپارچگی  ــهری قرار داده اس با مديريت واحد ش
ــت. به عبارتی، در اجرای نظام محلّه  ــهر اس ــتم مديريت و ادارة ش سيس
ــوری، ارتباط، هماهنگی و عدم تداخل مديريت محلی و برنامه های  مح
ــتم شهر و فراتر از آن( مد  اجرايی آن با مجموعه های باالتر از آن)سيس
نظر است و اين امر جز با مديريت يكپارچة شهری حاصل نمی گردد.  

6.3. فقدان منابع مالی مستمر، پويا و قابل اتکاء
ــرد محله محوری در  ــی موفق مبتنی بر رويك ــة نظامهای مديريت مطالع
ــع مالی به لحاظ  ــه در كنار اهميت حياتی مناب ــان می دهد ك جهان نش
كمی و سازماندهی آن در تحقق مطلوب برنامه ريزی اجتماعات محلی، 
ــود كه مديريت شهری ايران و خصوصا  ــتراكاتی در آنها يافت می ش اش
كالن شهر تهران فاقد آنست و برنامه ريزی آتی نگری را در جهت بهبود 

شرايط می طلبد. در ذيل به اهم موارد اشاره می كنيم:  
ــدت� به عنوان ابزار  ــای مالی ميان مدت و بلند م ــف( وجود برنامه ه ال
ــش بازدهی، با در نظر  ــرای كاهش هزينه ها و افزاي ــهری� ب مديران ش
ــای بالقوة اجتماعات  ــيل ه ــه عامل: الف( ظرفيت ها و پتانس گرفتن س

محلی، ب( جمعيت در حال افزايش، ج( پايداری و استمرار منابع.
ب( حركت از مديريت درآمد به سوی مديريت هزينه ها در ادارة شهرها. 
ــهری- به  ــته های كوچك ش ــهری- به عنوان هس در واقع، محالت ش
ــی توليدی و جذب نيروی  ــند، به نواح جای آنكه تنها محل مصرف باش

كار تبديل شوند.    
ــع مالی از طريق كاهش ناهماهنگی ها. در اين  ــه جويی در مناب ج( صرف
ــهری، مهمترين تدبير برای كاهش  خصوص بكارگيری مديريت واحد ش

اين قبيل هزينه هاست.
ــی)NGOs(  به عنوان يك  ــازمانهای غيردولت ــكيل و تقويت س د( تش
ــاركت مردم. نگاه به اين نوع سازمانها،  مكانيزم مؤثر و اجرايی جلب مش
ــی و افزايش درآمد  ــاركت مال ــه عنوان نهادهايی برای جلب مش تنها ب
ــازمانها می بايست به  ــهرداريها، ادامة راه اشتباه گذشته است. اين س ش
ــند؛ چرا  ــرل و بهره وری هزينه ها مطرح باش ــوان محملی برای كنت عن
ــو می توانند تعيين كنندة نيازهای واقعی شهر و شهروندان  كه از يك س
باشند و از سويی ديگر، به صرفه جويی مصارف شهروندان از منابع شهر 
كمك كنند و از اين طريق از سرمايه گذاريها و هزينه های غير ضروری 

جلوگيری كنند.
ــيل ها و منابع درآمدی شهر. در اين  ــفاف سازی پتانس هـ( بازنگری و ش
ــتورالعملهای نحوة سهم بری دولت مركزی و سازمان محلّی  زمينه، دس
ــب مسؤوليتها و وظايف تنظيم می شود، به گونه ای  از اين منابع به تناس
كه سازمانهای محلی و مشخصا شهرداريها بتوانند از امكانات مالی الزم 

برای انجام وظايف و مسؤوليت های فزايندة خود برخوردار شوند. 
ــع مالی بايد از قدرت و  ــوع منابع درآمدی.گزينه های مختلف مناب و( تن
قابليت اعتماد بااليی برخوردار باشند و در مواقع بحرانی، بتوان به راحتی 

يكی را جايگزين ديگری نمود.
ــت نوين كالن  ــــتراكات مديريـ ــه از اش ــدة باال ك ــش محور عمـ ش
ــهری( در بخش سازماندهی  ــهـرهای جـهان )با تأكيـد بر محالت ش ش
ــاختار مديريتی در ايران و بويژه  ــياری با س ــت، فاصلة بس منابع مالی اس
شهر تهران دارد. در تمامی موارد ذكر شدة باال، تأكيدی بر پتانسيل های 
ــازماندهی آنها با محوريت ساكنين محلی به چشم می خورد،  محلی و س
در حاليكه شهرداريها در ايران از نظر منابع به شكل درآمد- هزينه اداره 
می شوند، يعنی مثل مديريت بخش خصوصی، اما مانند بخش خصوصی 
ــهرداری دستگاهی خدماتی است با منابع و  اداره نمی شوند. در واقع، ش
ــا و اختياراتی را كه در مديريت بخش خصوصی  ــات پايين و ابزاره امكان

وجود دارد، در اختيار ندارد.
ــال گذشته، شهرداری تهران بدون اتكاء به بودجة  اگرچه در طی چند س
ــهر پرداخته است، ليكن با توجه به  ــور به ادارة ش عمومی و عمرانی كش
سير صعودی هزينه های شهرداری، تأمين بودجة الزم يكی از مشكالت 

جدی اين نهاد مديريتی است.
6.4.کمبود نيروی انسانی متخصص و ماهر

ــان رفت، نيازمند يك ضرورت اجتناب  ــخن به مي آنچه تا كنون از آن س
ــانی كارآمـد در امور ادارة شـهر- چه در  ناپذير يعنی وجود نيروهای انس
ــهای مختلف اداره و مديريت شهر و چه در توسعه  زمينة هماهنگی بخش
ــت كه بی شك ركن اساسی يك  و برنامه ريزی مطلوب منابع مالی، اس

نظام مديريتی موفق به شمار می رود )ر.ك به: صارمی، 1386( 

 كادرنوشت شماره 1، منابع درآمدی شهرداری تهران 
ــته، منابع درآمدی شهرداری  ــاس آمارهای منتشرة شهرداری در پنج سال گذش براس

تهران به قرار زير بوده است :
ــن منبع  ــران از اي ــهرداری ته ــد ش درآم �1 عوارض توأم با ماليات وصولی:  در محل 
درآمدی بسيار ناچيز بوده و تنها %1 از درآمد كل شهرداری را به خود اختصاص می دهد. 
با توجه به مستمر بودن درآمد در اين گروه، بايد توجه و تأكيد بيشتری روی آن داشت.

ــهرداری از اين منبع  ــی: بيش از %30 درآمد ش ــاختمان ها و اراض ــوارض بر س �2 ع
ــت كه در اين بين عوارض بر پروانه های ساختمانی)با %16(جايگاه  درآمدی بوده اس
ــری در بين منابع درآمدی اين گروه دارد. ميتوان گفت، عوارض تراكم و تفكيك  باالت
ــاختمانی، بيشترين درآمد شهرداری را شامل می شود كه  و عوارض بر پروانه های س
ــاز، مشكل جدی برای شهرداری در  ــاخت و س كاهش اين درآمدها در دوران ركود س
پی خواهد داشت. در همين بخش، عوارض نوسازی به طور متوسط %1 از درآمد كل 
ــته به خود اختصاص داده است كه با توجه به مستمر  ــهرداری را طی سالهای گذش ش

بودن اين نوع عوارض بايد توجه و تأكيد بيشتری روی آن داشت.
ــط اين بخش،%2/1 از درآمد كل  �3 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل: به طور متوس
ــهرداری را شامل شده است. از بين منابع درآمدی اين گروه، عوارض تلفن به عنوان  ش

يك منبع درآمدی مستمر قابل بازنگری است.
�4 عوارض بر پروانه ها، كسب فروش و تفريحات: درآمد اين گروه، %6/9 از درآمد كل 
ــده است. در اين بخش مناطقی كه دارای  ــهرداری را طی پنج سال گذشته شامل ش ش

كوره پزخانه و كارخانه هستند، درآمد قابل توجهی از عوارض مربوط كسب می كنند.
ــهرداری: %4/25 از درآمد كل  �5 درآمدهای حاصل از فروش خدمات و محصوالت ش
ــود كه بعد از عوارض بر ساختمانها و اراضی،  ــهرداری از اين منبع مالی تأمين می ش ش
ــفالت و  ــت. در اين گروه باالترين درآمد از حق آس رتبة دوم را به خود اختصاص داده اس
لكه گيری و فروش اموال شهرداری)منقول و غيرمنقول( بوده است. در ارتباط با فروش 
ــهرداری بايد گفت كه اين مورد نمی تواند به عنوان يك منبع درآمد محسوب  اموال ش

گردد زيرا با فروش اموال، در واقع اموال شهرداری تبديل می شوند. 
6 � درآمد تأسيسات شهرداری و جرايم و تخلفات: %6/20 درصد از درآمد كل شهرداری 
ــت. در بين منابع درآمدی اين گروه، درآمد حاصل از اجرای مادة  مربوط به اين گروه اس
ــگاه را دارد. اين منبع درآمدی تا  ــهرداری باالترين جاي ــا %5/18 از درآمد كل ش 100 ب
ــاختمانی وجود دارد، درآمد مطلوب و قابل توجهی را عايد شهرداری  زمانيكه تخلفات س

می كند.
ــهرداری بوسيلة  ــهرداری: %6/0 از كل درآمد ش �7 درآمد حاصل از وجوه و اموال ش
ــود. در اين گروه می توان با فعال كردن درآمد حاصل  اين منبع درآمدی تأمين می ش
ــتمر عايد  ــات، درآمد قابل توّجهی را به طور مس ــاير مؤسس ــرمايه گذاری در س از س

شهرداری كرد.
ــودی های دورة قبل:  6/11%  ــتفاده از موج 8 � كمكهای بالعوض، هدايا، وام و اس
ــده است كه از اين بين %9 آن  ــهرداری با اين منبع درآمدی تأمين ش از درآمد كل ش
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از آنجايی كه مؤلفه نيروی انسانی در مديريت پايدار شهری بر بكارگيری 
متخصصين مجرب و كارآزموده در امور شهری جهت: الف( سازماندهی 
ــطوح مختلف شهری)بويژه از پايين به باال(؛ ب( صرفه  و نظام مندی س
جويی در منابع مالی به واسطة بهره وری بهينه و مطلوب تر؛ ج( عملياتی 
ــازی مناسب برنامه ها و خط مشی های توسعة محالت شهری تأكيد  س
دارد، می توان گفت مديريت شهری ايران و علی الخصوص كالن شهر 
تهران، فاصلة زيادی با نظام های مديريتی پيشروی جهانی در اين زمينه 

دارد و برای جبران آن، تالش مضاعفی را می طلبد.
6.5. عدم وجود قوانين و مقررات مدون برای توسعة اجتماعات محلی 

ــتوانة محكمی  ــطح محلی، نيازمند پش ــعه در س تحقق برنامه های توس
ــه جايگاه، وظايف و تكاليف  ــت، به طوريك به لحاظ حقوقی و قانونی اس
ــطوح مختلف( در يك فرآيند دوسويه و  ــؤولين)در س ــهروندان و مس ش
ــهروند و وجود آن در اسناد قانونی و  ــد. واژة ش ــخص باش هماهنگ مش
ــعه، زمينة مساعدی را برای دستيابی به پايداری مطلوب در  حقوقی توس
ــازد. اين امر، توأمان فرآيند شهروندمداری و  ــطح محلی فراهم می س س

شهروندسازی را بيش از پيش محقق می سازد. 
ــهری) نجاتی  ــران زيادی در حوزه مطالعات ش ــمندان و صاحبنظ انديش
 L. Marc and C. Rubin,ــار، 1377؛ ــوی تب ــينی، 1380؛ عل حس
ــد می كنند  2001 وKlanten, R. & Hubner, M., 2010( تأكي
ــازوكارهای شهری- ارتباط صحيح و متقابل ميان  كه اجرای مطلوب س
ــهری زنده و پويا-  ــهرداری ها و پيدايش محالت ش ــهر و ش ــكنه ش س
ــت، يعنی تثبيت قواعد، رويه ها،  ــی شهری اس در گروی وجود دموكراس
ــهری و شهروندی حاكم بر زندگی شهری و فعاليت  مقررات و قوانين ش
ــی شهری  ــهری برخوردار از دموكراس ــهرداری ها. در جوامع ش های ش
ــائل حقوقی وابسته  ــهروندی و مس ــعة محلی(، ش )به عنوان مقدمة توس

ــود و  ــهرداری   پيش بينی می ش به آن، به صورت قانونی در قوانين ش
ــهری) اعم از حكومت های محلی، حكومتهای شهری،  مديريت های ش
دولتهای شهری، شوراهای شهری، مقامات محلی و شهری و در نهايـت 
ــهرداريها( و شهرونـدان محلی ، موظف به تبعيت و تمكين مدنی   از  ش

قانون شهرداری  هستند .
ــعه  ــتيابی به اهداف توس يكی از مهمترين اين ابزارهای حقوقی كه دس
ــازد و ضمن مشخص ساختن حقوق و وظايف  محله ای را محقق می س
ــازمان های اداره كنندة  ــهر، ارتباطی دو سويه بين آنان و س ــاكنان ش س
ــهروندی، حضور مؤثر آن در  ــهر فراهم می آورد، درك مفهوم واژة ش ش
متون حقوقی و نيز وجود قوانين پشتيبان جهت ضمانت اجرايی آن است. 
ــهرداران ايران)مردادماه 1379( و خصوصا نقـطه  اين امر، در همايش ش
ـــهرداران و مديـران شهری در كميسيون قوانـين و مقـررات  نظرات ش
ــاره شده است. در جمع بندی اين همايش آمـده است،  اين همايـش اش
عدم تـوفيق برنـامه ها و الگـوهای مطـرح شده در سـطح محلی، فقدان 
ــراری رابطة مطلوب  ــی و قانونی آنها و عدم برق ــت اجرايی حقوق ضمان
ــهروندان با سازمانهای شهری است. چالش های عمدة مطرح شده در  ش

اين همايش پيرامون ضعف قوانين شهرداريها، عبارتند از :
� عدم تدقيق حقوق متقابل شهروندی و شهرداری.

ــهروندان در فرآيند تهيه، بررسی و تصويب برنامه های  � عدم حضور ش
توسعة شهری.

� فقدان راهكارهای حقوقی برای جلب مشاركتهای شهروندی.
ـــهروندی در  ــی تاريخی، جايـگاه حقوقی ش در اينجا، ضمن يك بررس
قوانين شهری ايران)بويژه قانون شهرداريها( مورد كنكاش قرار می گيرد. 
ــون بلديه)در 1286 ه.ش/1907  ــور كلی، از زمان تدوين اولين قان به ط
ــون در زمينه های مختلف  ــون، مجموعا 340 عنوان قان ميالدی( تا كن
ــهرداری از تصويب قانونی گذشته است. كه می توان مروری  ــهر و ش ش

گذرا به غيبت شهروندی در متون قانونی به شرح ذيل داشت:
 7.جمع بندی

ــهری تهران دارای  ــاختار مديريت ش ــت، می توان گفت س با آنچه گذش
ــاختاری شبه مدرنيستی نظام كالن  همان ويژگيها و محدوديت های س
ــور؛ يعنی غير مشاركتی، متمركز، بخشی، از باال به  مديريت شهری كش
ــه و فرآيند توسعة شهری،  ــت زده، فاقد انديش پايين، بوروكراتيك، سياس
ــهری، فاقد برنامه  ــعة ش ــد التزام عملی به اصول و برنامه های توس فاق

كادرنوشت شماره 2، غيبت شهروندی در متون قانونی 
غيبت   شهروندی  در گفتمان حقوقی قانون بلديه

ــل محتوايی قانون مزبور كه اولين قانون موضوعة ايران در دوران مدرن)پس از  تحلي
ــروطه 1906 م.( و اولين قانون مدنی جديد در مجلس جديدالتاسيس شورای ملی  مش

است، چند نكته را نشان می دهد:
�1 گرچه روح عبارات حقوقی قانون بلديه به نحوی ناظر به تعيين رابطة حقوقی ميان 
ــت) ايفای حوايج اهالی شهرنشين،  ــويه اس ــهرداری)بلديه( به صورت دو س افراد و ش
ــوارع، انتخابات انجمن و حق رأی  ــبكه های ارتباطی يا ش ــتفادة عموم مردم از ش اس
ــهروندی در قانون بلديه بكار نرفته و در  افراد،...(؛ با وجود اين، اصطـالح حـقوقی ش
عوض از مفاهيم و واژه هايی استفاده شده كه در فرهنگ زندگی اجتماعی و فرهنگ 
ــينی، 1380: 71 و علوی تبار،  ــلط بوده است) ر.ك به: نجاتی حس ــی ايران مس سياس

.)117 :1377
ــوم و پديدة  ــروطة 1906 ميالدی به بعد( مفه ــامدرن  ايرانی)مش ــر پيش �2 در عص
ــده و نه شكل گرفته است، لذا چگونه می توان توقع داشت  ــهروندی نه احساس ش ش
ــود. چرا كه حقوق و نظام  ــوم و پديده ای غايب، در يك متن حقوقی منعكس ش مفه
ــت و در  حقوقی، بازتاب و آيينة واقعيت اجتماعی يك جامعه، تاريخ و يك فرهنگ اس
ــام حقوقی يكی از مؤلفه های كليدی  ــت اجتماعی ايران معاصر كه حقوق و نظ واقعي
ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی آن است؛ حقوق و نظام حقوقی می بايست پيوستگی 
ــت و فرهنگ داشته  منطقی و ذاتی با ديگر مؤلفه های نظام اجتماعی، اقتصاد، سياس

باشد.
خالصة كالم و تحليل آنكه، هم مفهوم و هم پديدة شهروندی از حيث جامعه شناسی 
ــی و نظام اجتماعی ايران  ــاختار اجتماع ــی عامل غايب در واقعيت اجتماعی، س تاريخ
ــت و لذا به اين  ــی، اجتماعی و حقوقی ايران بـوده اس معاصر و همچنين ادبيات سياس

ــاير موارد به  ــت و روی س ــهروندان و هدايای دريافتی بوده اس مربوط به خودياری ش
عنوان يك منبع درآمد مطمئن و مستمر نمی توان تكيه كرد.

ــهرداری تهران و شرايط موجود حاكم بر آن، چند   با نگاهی به انواع منابع درآمدی ش
نكتة مهم قابل ذكر است:

ــل اتكاء نبوده و جايگزين  ــياری از اين منابع قاب ــف( علی رغم تنوع منابع مالی، بس ال
مناسبی برای يكديگر در مواقع الزم و ضـروری نيستند. در واقع مطابق با نمودار باال، 
عمدة منابع مالی شهـرداری، بر عهدة سـه منبع درآمدی »عوارض ساختمانی، جرايم 
و تخلفات و درآمد حاصل از فروش خدمات و محصوالت شهرداری« قرار گرفته است 
ــتند. ضمن آنكه، خوِد اين منابِع عمده نيز  ــاير منابع از قدرت كافی برخوردار نيس و س
ــرايط حاكم قدرت خود را از دست بدهند. از جمله  در مواقعی می توانند تحت تأثير ش
ــّدت بر عوارض بناها، ساختمانها و اراضی تأثير  ــاخت و ساز مسكن به ش ركود بازار س

منفی می گذارد. 
ــت و برنامه ای در  ــتمر بودن درآمدها توجهی نشده اس ــياری موارد به مس ب( در بس
ــت. نظير  ــن منابع درآمدی بعمل نيامده اس ــت و بازنگری در خصوص اي ــت تقوي جه
عوارض توأم با ماليات وصولی در محل يا عوارض نوسازی كه جزء منابع مالی مستمر 

به شمار می روند.
ــهرداری تهران به دليل فقدان مديريت واحد و هماهنگ شهری، بخش بزرگی  ج( ش
از منابع درآمدی خود را از دست داده است. چرا كه اداره و مديريت برخی از بخشهای 
ــازمانها و ارگانهای ديگر واگذار شده است. ضمن آنكه، فقدان  ــهر، به س درآمدزای ش
ــهری شده و در نتيجه نياز  ــهری موجب افزايش هزينه های ش مديريت هماهنگ ش
ــده و اين امر، مرتبا با سير صعودی پيش  ــاس ش به منابع جديد درآمدی همواره احس

می رود.
ــهرداری تهران برای تحقق مديريت نويـن  بنابراين در مجموع می توان گفت كه ش
ــازماندهی و برنامه ريزی منابع مالی، گذشته از مواردی كه ذكر  ــهری در بخش س ش
ــد، با موانع متعددی روبروست كه عامل كاهش درآمد بوده يا موجب وصول نشدن  ش
ــاره شده است) رضويان،  ــتند. در ذيل به بخشی از آنها اش ــهرداری هس درآمدهای ش

همان:95(.
�1 ضمانت اجرايی ضعيف

ــهروندان و فقدان آگاهی مردم نسبت به  ــخص نبودن جايگاه شهرداری و ش �2 مش
وظايف شهرداری

�3 حذف بخشی از درآمدهای شهرداری و واريز آن به حساب وزارت كشور
�4 حذف درآمدهای شهرداری به وسيلة قانون بودجه

�5 بخشودگی ها و معافيت ها
�6 وابستگی حقوق قانونی شهرداری به قيمت های منطقه ای دارايی

�7 عدم شناسايی منابع كسب درآمد
�8 فقدان تخصص و مهارت الزم نيروهای شاغل در شهرداری

�9 فقدان منابع اطالعاتی و تحقيقاتی در شهرداری

ريزی سيستماتيك و ظرفيتهای الزم تحقق توسعة شهری، فاقد انطباق 
ــهر، عدم انتظام  ــاختار مديريتی با سازمان فضايی ش ــله مراتب س سلس
ــاختاری از  ــاخت با كاركرد، عدم انتظام س ــازمانی از حيث مغايرت س س
ــطوح ساختار سازمانی، خالء برخی عناصر ساختاری  حيث ارتباط الزم س
مصوب در ساختار موجود، وجود عناصر ساختاری خارج از ضرورت و ارادة 
سازمان در ساختار موجود، عدم انعطاف الگوی ساختار سازمانی در انجام 
مشاركت فعاليتهای گروهی درون سازمانی و نهايتا پايداری ساختاری در 
ــت. و از اين رو، تحقق اين فرض كه اصوال می توان در  برابر تحول اس
ــهرهايی مانند تهران، نظام دولت شهری بر پايه و محوريت مديريت  ش
محله ای را تجربه كرد تا اينكه در نهايت تغيير بنيادی ساختارهای حاكم 
ــهری با تأكيد بر نظام محله محوری بتواند به پايداری  بر برنامه ريزی ش
اكولوژيك، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محله های شهری منجر شود، 
ــط  »رويكرد محله محوری« در برنامه  ــرورت و اهميت تحقـق و بس ض

ريزی مديريت شهری تهران، را بيش از پيش برجسته می سازد. 
ــا بين ارگانهای  ــدم وجود هماهنگی م ــطة ع ــه اين مهم نيز به واس البت
ــانی، حقوقی و  ــوئی و تنگناهای مالی، مديريتی، نيروی انس اجرايی از س
ــت. به عبارت ديگر، ساختار  ــواری های بسياری مواجه اس قانونی با دش

قانـون موضـوعه )قانـون بـلديه( تـسری پيدا نكرده است . 
ــوب1320،1328،  ــهرداريها )مص ــون ش ــان حقوقی قان ــهروندی در گفتم ــت ش غيب

)1331،1347
در اصالحيه های بعدی قانون شهرداری ها و مصوبات بعدی اين متون حقوق شهری، 

همچنان غيبت شهروندی در گفتمان حقوقی شهرداری ها مشهود است.
ــت و  ــای حقوقی همان ترمهای قبلی مندرج در قانون بلديه )1907 م( اس ــرم ه �1 ت
تحول خاصی در آن به چشم نمی خورد: مردم، اهالی شهر، ساكنان شهر، اهالی محل 
ــت، چرا  ــتند. لذا از اين حيـث معـلوم نيـس ــنای اين قانون هس و عمـوم، ترمهای آش
تحـّوالت و دگرگونيـهای اجتماعی، اقتصـادی، سياسـی و فرهنـگی دو دورة پهلـوی 

اول و دوم نتوانسـته اسـت تغيـيری در ترم های حقوقی شهرداری ها صورت دهد.
ــتخوان بندی حقوقی قانون شهرداريها طی اين چند دورة قانونگذاری صرفا  �2 در اس
ــنتی شهرداری اشاره شده است)نظارت فنی به ساخت و  به صورت كلی به وظايف س

سازها، جلوگيری از فعاليت كارخانه های مزاحم،...(
ــای قانونگذاری پيش  ــهرداريها طی دوره ه ــتخوان بندی حقوقی قانون ش �3 در اس
گفته، روح حقوق شهروندی چندان پررنگ نيست- اگر نگوييم غايب است- حتی در 
ــهر نيز از طبقات هفت گانه)علماء،  بخش مربوط به حق نظارت بر انتخابات انجمن ش
رسته های علمی، مالكان، بازرگانان، كشاورزان، پيشه وران و كارگران( نام برده شده 
است كه بازتاب روح طبقاتی است تا روح شهروندی كه فارغ از اين تعلقات اجتماعی، 

سياسی و فرهنگی است)نجاتی حسينی، همان منبع، 75( .
 شهروندی در قانون شهرداريهای كنونی؛ )1334 و اصالحيه های بعدی آن تا كنون(. 
ــرح زير  ــهرداری  به ش ــش های اصلی متن حقوقی مجموعه قوانين و مقررات ش بخ

است:
ــرات حكومـتی در  ــن نامة تعزيـ ــوری، 2( آييـ ــيمات كش ــف و ضوابط تقس 1(تعاري
ــور، 3(  قانون تعزيرات حكومتی و آيين نامة تجديدنظر و گزيدة  ــهرداريـهای كش ش
ــهرداريها، 5( قوانين و مقررات  ــورتی ادارة حقوقی، 4( آيين نامة مالی ش نظريات مش
ــهرداريها، 6( مقررات و قوانين مربوط به عمران و نوسازی، 7(  ــتخدامی راجع به ش اس
ــهرها، 8( مقررات مربوط به  ــازی، معماری و امور ايمنی ش مقررات مربوط به شهرس
اماكن عمومی و صنوف، 9( مقررات راجع به خدمات عمومی و امور ترافيك و مقررات 
ــررات مربوط به اراضی  ــت، 11( مق ــوط، 10( مقررات مربوط به حفظ محيط زيس مرب

مسكن و طرحهای عمرانی و مقررات مرتبط با آنها.
برای تحليل محتوای قانون شهـرداريها در اين زمينه، با توجه به گسـتردگی متن هر 

كـدام از بخشهای يازده گانه، مجموعة حقوقی مزبور به تفكيك واكاوی شده است.
شهروندی و قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوری)1362(

قانون مزبور، زيربنای حقوقی نظام تقسيمات كشوری و از جمله سلسله مراتب شهری 
است. در ارتباط با موضوع شهروندی دو نكته قابل ذكر است:

� مفهوم شهروندی در قانون مزبور نيامده است.
� جايگاه افراد در نظام تقسيمات كشوری نيز با استفاده از واژه هايی مانند: جمعيت و 

ساكنان شهر توصيف شده است . 
 شهروندی و قانون شوراهای اسالمی كشور)1361، 1365 و 1369(

ــتقرار شوراهای اسالمی كشوری به ويژه شوراهای اسالمی شهر كه يكی از اركان  اس
ــكل گيری جامعة مدنی محلی  است و می تواند به تحقق شهروندی محلی   اصلی ش
ــاركتی كمك كند، حائز اهميت فراوانی است. از اين رو، انتظار  و مديريت شهری مش
ــالمی كشوری اين است  ــوراهای اس منطقی از مبنای حقوقی قانون مربوط به امور ش
ــته باشد. از حيث تحليل محتوايی،  ــهروندی جايگاه ويژه ای داش كه در اين قانون، ش

نكات زير در قانون مذكور قابل ذكرند:
�1 در اين قانون، واژة شهروندی و شهروند به كار نرفته است.

ــهری در نظام شوراهای  ــان دادن جايگاه افراد و اعضای جامعة محلی ش �2 برای نش
ــالمی شهر از واژه های عمومی استفاده شده است: مردم، عموم، انتخاب كنندگان  اس
ــخص واجد شرايط، ساكنان محل، معتمدان  ــوندگان، تابعيت كشوری، ش و انتخاب ش

محل، داوطلبان عضويت، اهالی حوزة انتخابيه، فرد و... .
ــهر صرفا محدود به شركت در  ــوراهای اسالمی ش ــاركت مردمی در نظام ش �3 مش
ــده از سوی شوراهای اسالمی شهری  ــاركت برنامه ريزی ش انتخابات و حضور در مش
ــوراهای اسالمی شهرها( است و اشاره  ــهری)مادة 71/ وظايف ش در امور گوناگون ش
ــهر در امر تصويب و طراحی برنامه های توسعة  ــاركت و دخالت ساكنان ش ای به مش

شهری نشده است.
ــت كه  ــدی حقـوقی به صورتـی اس ــتـخوان بن ــون مزبور اس ــوع، در قان �4 در مجم
ــهروندی در امور شوراهای اسالمی  مـكانيزم مطـلوبی برای تعيين وظايف و حقوق ش

شهر ديده نشده است.
ــهروندی  �5 گفتـمان حقـوقی حاكـم بر اين قانـون نيز نـاظر به وظايف و حقـوق ش
ــاركت پذير  ــهری در حد رأی دادن و مش ـــت و وظيـفة اعضای جامعة محلی ش نيس

بودن ديده شده است .  
شهروندی و قانون شهرداری)مصوب 1334 با اصالحات و الحاقات كنونی(

ــوان و هم از حيث محتوايی،  ــهرداريها، هم در عن اين بخش از متن حقوقی قانون ش
ــهرداريها، رابطة افراد با شهرداريها  ــتقيمی با سازوكار تشكيالتی ش ــيار مس ارتباط بس
ــهروندی  ــهرداريها دارد، لذا از اهميت خاصی در ارتباط با موضوع ش و نيز وظايف ش

برخوردار است.
ـــهرداريها( در اين خـصوص مورد بحث  ــم اين قانون) مادة 55/ وظايف ش فصل شش
ــهرداری مصوب 1334 و اصالحات و الحاقات بعدی آن  ــت. متأسـفانه درقانون ش اس
ــت و دارای اعتبار حقوقی و قانونی  كه تا كنون نيز) با حذف اضافات( مالك عمل اس

می باشد، نه تصريحا و نه تلويحا هيچ گونه ذكری از شهروندی و مفاهيم آن به ميان 
نيامده و صرفا به وظايف شهرداريها- و نه شهروندی- اشاره شده است.

ــد، در مجموعه قوانين شهرداريهای كشورهای پيشرفته هنگام  همانگونه كه اشاره ش
ــهروندان  ــهرداری و ش ــوية ش بحث از اين گونه مباحث و موضوعات، به رابطة دوس
ــود و همزمان وظايف و حقوق شهرداری و شهروندان تواما مطرح می  پرداخته می ش
ــهرداريهای ايران، اين نكته مسكوت گذاشته شده و اين  ــود؛ حال آنكه در قانون ش ش

يكی از كاستی های عمدة چنين قانونی است. 
ــهری )1347 با اصالحات بعدی در: 1351،  ــهروندی و قانون نوسازی و عمران ش ش

)1373 ،1370 ،1358
قانون مزبور و محتوای كلی آن راجع به فرآيند توسعة شهری و نحوة كنترل و نظارت 
ــهری و تمهيدات قانونی پيش بينی شده برای  ــازهای ش ــاخت و س ــهرداريها بر س ش
ــهری، نحوة پرداخت عوارض نوسازی و  ــازهای ش ــيدگی به تخلفات ساخت و س رس

عمران شهری به شهرداريها و مانند آن است.
ــكل منطقی می بايد به حقوق و وظايف شهروندان تصريحا اشاره  در اين قانون به ش
ــی محتوايی قانون مزبور چنين چيزی را نشان نمی دهد. آنچه قانون  ــود، اما بررس ش

مزبور منعكس می سازد، به طور كلی شامل موارد زير است:
� تنظيم حقوقی رابطة افراد و شهرداريها به صورت رابطة اقتصادی صرف است كه با 

استفاده از واژة مؤدی مالياتی- عوارضی بيان شده است.
ــه ترتيب پرداخت  ــهرداريها در قانون مذكور ب ــهری و ش ــة مؤدی عواض ش - وظيف

عوارض، تقسيط و دريافت عوارض شمرده شده است.
- روح گفتمان حقوقی قانون مزبور در ارتباط با موضوع شهروندی، بصورت شهرداری 
ــت كنندة عوارض )وظايف  ــهرداری( و مؤدی پرداخ دريافت كنندة عوارض)حقوق ش

افراد در قبال شهرداری( صورت بندی شده است. 
در واقع اين قانون مهم نيز هماهنگی و همنوايی الزم با روح شهروندی    
را ندارد .ذكر اين نكته از اهميت خاصی برخوردار است كه آيين نامة تعزيرات حكومتی 
در شهرداريهای كشور، تنها بخش حقوقی در قانون شهرداريهاست كه واژة شهروندان 
ــت كه چرا تخلفات  ــؤال اينجاس ــت. اما س در عنوان و محتوای آن به دفعات آمده اس
ــه از ابتدا تا انتها  ــهروندان؟ قانونی ك ــرات حكومتی دربارة ش ــهروندان و چرا تعزي ش
شهروندی را در لفظ و محتوا ناديده گرفته است، چگونه يكباره واژه شهروندی را بكار 
ــهروندان. بلكه بر  ــهروندان می پردازد و نه به وظايف ش می گيرد ولی نه به حقوق ش

عكس، مبادرت به ذكر تخلفات شهروندان و مجازات های تعزيری آنان می كند .
ــی جايگاه مفهوم شهروندی)به عنوان پشتوانة مهم حقوقی در دولت  در مجموع، بررس
شهر پايدار و توسعة محلی( در مجموعه قوانين و مقررات شهرداری ها )از قانون بلديه 
تا قوانين شهرداريهای كنونی( و مقايسه آن با نمونه های بيان شده، به خوبی نشانگر 
غيبت شهروندی در نظام حقوقی شهری ايران و بويژه قانون شهرداريهاست. می توان 
ــهری ايران، پيش از آنكه در فضای مفهومی  گفت، واژه های بكار رفته در قوانين ش
شهروندی قرار داشته باشند، متعلق به گفتمان حقوقی هستند كه اعضای جامعة محلی 
را يا به عنوان جمعيت فاقد حقوق و وظايف قانونی در نظر می گيرند و يا اينكه صرفا 

از منظر شهرنشين بودن به آنان نگاه می كنند. 
ــهرداريها و گفتمان حقوقی  ــهروند و شهرنشين در قانون ش ــان فرض نمودن ش يكس
ــهرداريها نتوانسته است  ــد كه قانون ش ــانگر اين باش حاكم بر اين قانون می تواند نش
ــهروندی و معنا و مفهوم آنرا )كه در قوانين شهرداريهای جوامع پيشرفته تبلور  روح ش
يافته( درك كرده و بپذيرد. بديهی است، با توجه به اهميتی كه حكومت های محلی، 
ــهرداری ها در  ــورای اسالمی شهرها و ش ــهری، مقامات محلی، ش مديريت های ش
ــكل دادن به جامعة مدنی محلی دارند؛ نظام حقوق شهری ايران  ــازی و ش شهروندس
بايد ظرفيت های حقوقی و قانونی الزم را برای آماده سازی مطلوب بسترهای قانونی 

جهت شهروندسازی محلی داشته باشد.



سال دوازدهم/ شماره 107 65سال دوازدهم/ شماره 64107

ــوراياری های محله ای)البته در برخی از خرده نواحی(، فاقد ويژگی های  ــهر و ش ــوراهای اسالمی ش ــكل گيری ش ــهری تهران، به رغم ش مديريت ش
ــت. در اين نظام، ارتباط ارگانيك مابين شورا، شهرداری  ــهرهای موجود جهان( اس ــاركتی مدرن و دموكراتيك )نظير دولت ش يك مديريت محلی- مش
ــتقيم و بالفصل مديريت شهری تهران، دارای ارتباط و نقش مديريتی رسمی با كلية  ــورا و شهرداری به عنوان عوامل مس ــهروندان وجود ندارد. ش و ش
ــند. اين موضوع، پرداختن به مباحث نوين مديريت شهری و تغييرات بنيادی  ــازمان فضايی مورد نظر طرح جامع جديد شهر تهران نمی باش ــطوح س س
ــهر تهران را در كانون توجه مديران و صاحبنظران مطالعات  ــهرهای ايران و علی الخصوص كالن ش ــاز وكارهای حاكم بر وضع موجود مديريت ش س
شهری قرار می دهد. نتيجه می گيريم، مادامی كه نگرش به مديريت و ادارة شهرها، نگرش انجمن شهری است و مديريت شهری را دستوری از باال 
ــمت شهروند مداری تغيير يابد؛ عرصه  ــت به س ــكل خواهند بود. اين نگرش می بايس ــی دچار مش تلقی كنيم، هم منابع و هم هماهنگی های بين بخش
ــهروندان، بزرگترين منبع درآمد و مهمترين تصميم گير و ناظر  ــی، ش ــهروند حضور دارد و هم حق و تكليف دارد. در چنين نگرش ای عمومی كه هم ش
هستند. عصر كنونی، زمان مديـريت دولت شهری همراه با برخوردی جديد با مسـاله مديريت شهـری است. شيوه ای نـوين از عمـلكرد يك سازمان، 
ــتر و خودكـفايی مؤثـرتر و فعال تری را با جهـت گيری به سوی  ــت. قطعا اين اعمال مديريت، پويايی بيـش در برخـورد با دولـت مركـزی و مـردم اس

اكثريت جامعة محلی به همراه دارد.
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مقدمه
ــي ايران در  ــزي، توليد ناخالص داخل ــي بانك مرك ــاس پيش بين بر اس
ــيد كه نسبت به سال  ــال1390 به 535800 ميليارد تومان خواهد رس س
1389 با روند رو به رشدي مواجه خواهد بود . درآمد سرانه هر ايراني نيز 
8حدود  ميليون تومان  و براساس برابري  قدرت خريد14 ميليون تومان 
ــخگوي نيازها و انتظارات روزافزون مردم  خواهد بود . لذا اين ثروت پاس
ــاييم و طرحي نو در اندازيم  ــقف بگش نخواهد بود . پس بايد فلك را س

تا ميزان توليد و خدمات  افزايش يافته و سطح رفاه جامعه ارتقاء يابد .
ــنواتي ، قانون ماليات  ــهرداري ها كمكهاي دولت در بودجه س درآمد ش
ــد  ــي از مردم و فروش تراكم مي باش ــزوده ، عوارض وصول ــرارزش اف ب
ــكالت فراواني  ــيون ماده 5 داراي مش ــروش تراكم و كارهای كميس . ف
ــند . لذا  بوده و نقض غرض مي نمايد .  همه اين منابع محدود مي باش
ــهروند ناراضي ، كاركنان شهرداری كم انگيزه و  ــهرداری منفعل و ش ش
ــهردار نيز نمی توانند به اهداف برنامه ريزی  ــورای اسالمی شهر و ش ش
ــهرداری ها در سرمايه گذاری  ــت يابند . آمار عملكرد ش ــده خود دس ش
ــتم بوجه بندی سنتی  تفاوت زيادي دارد به  ــاركتی در قياس با سيس مش
گونه اي كه بودجه 7 كالنشهر به غير از تهران  در سال 1387 ، 2500 
ميليارد تومان بوده در حاليكه ارزش قراردادهای سرمايه گذاری مشاركتی  
4000 ميليارد تومان  مي باشد  و پيش بيني بودجه سال  1391 در يكي 
ــاركتي )سرمايه گذاري  ــهرها 900 ميليارد تومان  و  بودجه مش از كالنش
ــانه عدم  ــد . اتكا به بودجه به تنهايی نش (  15000ميليارد تومان مي باش
ــد ، چرا كه نتوانسته است سازمان خود را با منابع  قوت مديريت مي باش
بيرون مرتبط نموده و بهره وري مجموعه را ارتقاء دهد . لذا شهيد حسن 
تهراني مقدم دانشمند و مدير برجسته مي فرمايند "برادران من! ما نبايد 
در حد بودجه اي كه به ما مي دهند كار كنيم. در واقع به اعتقاد من، اين 
كار آدم هاي كوچك است. در واقع ظرف عمل شان در يك حد كوچكي 

است و نمي توانند كار بزرگي را انجام دهند."  

چاره كار چيست؟  مطالعه تجربيات شهرداری های موفق در سطح كشور 
ــام حرفه ای مديريتی می  ــت كه با برقرای نظ ــان حاكي از آن اس و جه
ــود باعث ارتقاء كارائی شهرداری شد و  با استقرار سيستم های علمی  ش
ــادی و مالی  مي توان  از انزوای مالی  ــی در زمينه های اقتص و تخصص
ــد و به اقيانوس منابع مالی خارج از  ــهرداری )ساختار سنتی( خارج ش ش
شهرداری وارد شد . مدت زمان انتظاري دوره رونق بخش ساخت و ساز 
در ايران بيش از 5 برابر مدت زمان ركود است پس يكي از پرجاذبه ترين 

بخش ها براي سرمايه گذاري بخش ساخت و ساز مي باشد . 
الگوي توسعه

ــور ما بايد متكي بر مباني اسالمي  ــعه در كش توجه داريم كه الگوي توس
ــَری آَمُنواْ َواتََّقواْ لََفَتْحَنا  ــد . در قرآن كريم مي فرمايد :َلَْو أَنَّ أَْهَل الُْق باش
ــم بَِما َكانُواْ  بُواْ َفَأَخْذنَاُه ــَماء َواأَلْرِض َولَـِكن َكذَّ َن السَّ ــَرَكاٍت مِّ َعلَْيِهم بَ
ــهرها و روستاها ايمان  ــوره : االعراف آيه : 96 اگر مردم ش ــُبوَن س َيْكِس
ــمان و زمين به روي  ــزكاري كرده بودند بركت هايي از آس آورده و پرهي
ــوديم ، ولي تكذيب كردند ، و ما نيز ايشان را به اعمالي  ــان مي گش ايش
كه مي كردند مؤاخذه كرديم .  بركات  به معنای هر چيز كثيری از قبيل 
ــالمتی، مال و اوالد است كه غالبا انسان به فقد آنها  ــايش، س امنيت، آس
ــعه ماندگار ايمان به توحيد و  مورد آزمايش قرار می گيرد. . پس راه توس
ــعه بحرانی خواهد  ــت و گرنه نتيجه هر مدل ديگر توس رعايت تقوی اس
ــد كه نظام سرمايه داری در آن غرق شده است و از آن خارج نخواهد  ش
َ َيْأُمُر  ــت .  إِنَّ اهللَّ ــد .  يكي از ابعاد ايمان و تقوي  رعايت عدالت اس ش
ــاِء َو الُْمْنَكِر َو  ــاِن َو إيتاِء ِذی الُْقْربی  َو َيْنهی  َعِن الَْفْحش بِالَْعْدِل َو اْلِْحس
ــير آيه  ُروَن )90(نحل عالمه طباطبائی در تفس ــِی َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ الَْبْغ
در تعريف عدالت می فرمايند: عدل اجتماعی آن است كه با هر فردی از 
اعضای جامعه آن چنان كه شايستگی و استحقاقش را دارد برخورد شود 
ــته او است  ــبی كه شايس و هر عضوی از اعضای جامعه در جايگاه متناس
ــور  ــهرداری ها  به عنوان يك نهاد فوق العاده موثر در كش قرار گيرد . ش

توسعه سرمایه گذاري در شهرداریها
ـ  مشاور رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور دكتر عبدالعزيز درويش 
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ــع عوارض ، اولويت بندی كارها ، حداكثر نمودن منافع اجتماعی حاصل از منابع و .... رعايت عدالت را بنمايند . لذا مقام معظم رهبري مي  ــد در وض باي
فرمايند : "هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي كه دو هدف را تامين كند، مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت 
ــالهاي قبل به اصالح الگوي مصرف ، همت مضاعف – كار مضاعف و سال  ــور و مردم نمي خورد  ."  نام گذاري س ــد، به درد كش اجتماعي بي توجه باش
جاري به جهاد اقتصادي همه در يك جهت مي باشد كه جهاد اقتصادي كاملترين آنها مي باشد با توجه به اين هدف گذاری انجام شده است . با توجه 
ــاله پنجم ، طرح تحول اقتصادي ، تحريمهاي اقتصادي ، سال جهاد اقتصادي و ... شايد  ــرفت و عدالت ، برنامه پنج س به برنامه ايران 1404 ، دهه پيش
سال آينده نيز همين نام را داشته باشد يا سال بهره وري نامگذاري شود . نامگذاري شود . اما چگونه مي توان آن را تحقق بخشيد و همه برنامه ها را 

اجرايي نموده و به اهداف طراحي شده  رسيد ؟  آيا راهي جز توسعه سرمايه گذاري و ارتقاء بهره وري بر مبناي عدالت وجود دارد ؟
توسعه سرمايه گذاري

در توسعه سرمايه در شهرداری ساختار فرهنگی امور سرمايه گذاری شهرداری ها مبنا می باشد . لذا بر اين اساس بايد الف( وجود مشكل را قبول كرد .  
ب( مسولين استان و شهر بر لزوم حمايت از سرمايه گذاری توافق  نمايند . پ( اعضاء شورای اسالمی شهر و شهردار بر لزوم حمايت از سرمايه گذاری 
ــد . د( تبليغات را  ــان مبتنی بر نظريه برد برد باش ــولين و مديران و كارشناس ــهای مس و اعطاء اختيارات و امتيازات توافق  نمايند . ت( ديدگاه ها و نگرش
مد نظر قرار داد . لذا انتظار سرمايه گذار تكريم  است سرمايه گذار، سرمايه دارد ولی آنچه بيش از سرمايه برايش مهم است حمايت و  تكريم است.  

ــاير بخش های اقتصادی دارای سود بيشتری باشد تا سرمايه خود به  پروژه تعريف شـده براي سـرمايه گذاري بايد در قياس با پروژه های س
ــعه شهری حركت كند .  تمام فرم ها و مراحل پروژه كاری به صورت استاندارد تعريف شوند و در اولين جلسه به سرمايه گذار ارائه شوند تا  ــمت توس س
ــرمايه بايد  ــرمايه گذار انجام داد . لذا حتما برای جذب س ــاس اصول و فنون مذاكره با س ــريع  گردد . ضمنا مذاكرات باز و رودرو و قوی بر اس در كار تس
ــتفاده نمود . نكته بسيار اساسی كه اينجانب با تجربه در طرحهای  ــرمايه و انعقاد قرارداد اس ــاورين و مذاكره كننده های قوی در خصوص جلب س از مش
سرمايه گذاری كسب نموده ام يا از ديگران آموخته ام آن است كه هر مدعی سرمايه گذاری سرمايه گذار نيست ممكن است جهت اخذ وام يا تسهيالت 
ــاركت شهرداری را باال يشنهاد دهد و پس از امضای  ــما تفاهم نامه يا قرارداد امضاء نمايد ، يا درصد مش ــور خارجی با ش ــور يا در يك كش ديگر در كش

قرارداد سهم الشركه را تغيير دهد و يا كلك جديدي ابداع نمايد .    
ــرمايه گذاری در شهر می تواند  سازمان سرمايه  سـاختار سـازمانی و تشکيالتی امور سرمايه گذاری در شهرداری ها متناسب با پتانسيل س
ــنامه و آيين نامه های خاص خود می باشد كه به تصويب وزارت كشور می رسد يا معاونت سرمايه گذاری يا مديريت  ــاس اساس ــد كه بر اس گذاری باش
ــور با يكديگر بالمانع می باشد . به طور مثال سرمايه گذاری در مورد پسماند – اگر  ــد . سرمايه گذاری مشاركتی شهرداريهای كش ــرمايه گذاری باش س
ــماند مورد نياز بخش خصوصی را تامين نمايند و از  ــاركت نموده و پس ــهر مجاور می توانند با يكديگر مش ــد – چند ش كمتر از 400 تن اقتصادی نباش

منافع مشترك بهره مند شوند . مثال ديگر می تواند ساخت مجتمع های تجاری ، تفريحی و يا رفاهی در محدوده  مابين دو يا چند شهر می باشد .
ــامل تعريف پروژه ها : مكان يابی  ، مالكيت ، مطالعات و طراحی  اوليه فنی و توجيه اقتصادی ، تهيه طرح  فرآيند يک پروژه سـرمايه گذاری ش
مالی ،  بازاريابی : فراخوان انتشار سبد پروژه ها ، نمايشگاه ، همايش ، بازديد  ، مذاكرات تكميلی : تكميل طرح ، تفاهم نامه ، توافق برآوردها و سهم  
الشركه ،   اخذ مجوزهای قانونی : قيمت گذاری آورده ها ، هيت عالی سرمايه گذاری يا هيت مديره سازمان ، كميسيون ماده پنج ، استعالمات اداری 
و عقد قرارداد :  تدوين، تنظيم و امضاء  قرارداد با رعايت نظرات حقوقی می باشد . نكته آنكه طرح توجيه اقتصادی و مالی را می توان از سرمايه گذار 
ــده بهتر است واحد سرمايه گذاری اين طرح را -  هر چند مختصر را با  ــور ما به دليل نبود اطالعات كافی و پردازش ش ــفانه در كش اخذ نمود ولی متاس
همكاری مشاور  - تهيه نموده و اطالعات كلی آن را در پورتال شهرداری قرار داده و برای استانداری و سازمان شهرداريها و دهياريها ارسال نموده تا 

آنها نيز در پورتال و نشريات مخصوص سرمايه گذاری قرار دهند . 
ــرمايه های بومی ، سرمايه های سرمايه گذاران  ــهرداری ، س طبقه بندی سـرمايه ها از حيث دسـت يابی به ترتيب عبارتند از منابع محدود ش

ايرانيان مقيم خارج و سرمايه های خارجی .
ــهرداری چه اتفاقی می افتد؟ در خط توليد پروژه های سرمايه  ــرمايه گذاری مشاركتی در ش ــت كه در سيستم س ــوالی كه پيش می آيد اين اس حال س

گذاری اتفاقات زير رخ خواهد نمود .
ــهر بر اساس استانداردهای اسالمی ، جهانی و نيازهای بومی  انجام خواهد شد . نكته مهمتر  آنكه ساخت  ــازی : مطالعات و طراحی ش در بخش شهرس
ــهل الوصل و امكانات ديگر نظير مكان بازی بچه  ــای تجاری فقط در يك طبقه توجيه بااليی دارد . ضمنا بايد پاركينگ به مقدار كافی وس ــع ه مجتم
ــمت اداری و مالی: تأمين نيروی  ــهرهاي ديگر  بازديد نمود .  در قس ــود . در اين خصوص مي توان از پروژه هاي  موفق در تهران و يا ش ها تامين ش
انسانی و امكانات و بودجه ريزی بر اساس نيازهای واقعی شهرداري صورت خواهد گرفت . در واحد خدمات شهری: ارايه خدمات مطلوب باالتر از انتظار 
شهروندان انجام خواهد شد. در امور فرهنگی و اجتماعی: اجرای برنامه های متعدد و تأثيرگذاربرای شهروندان را شاهد خواهيم بود . در خصوص فنی 
ــمند و حمل و نقل تركيبی  ــمت حمل و نقل: ترافيك روان و هوش ــب  رخ خواهد داد . در قس و عمرانی: اجرای پروژه ها در زمان بهينه و كيفيت مناس

سريع  اجرا خواهد شد . 
انواع روشهاي تأمين مالی در شيوه نوين سرمايه گذاری عبارتند از :  الف( فاينانس )تأمين مالی بين المللی( ب( سرمايه گذاری مشاركتی  
ــعه ملی( ج( اوراق مشاركت د( وام  ــهرداري ث( وام های داخلی )صندوق توس ــرمايه گذاري ش ــازمان يا واحد س ــهام در پروژه ت( درآمدهای  س پ( س

سازمان شهرداريها و دهياريها 
انواع روش های سرمايه گذاری مشاركتی  در شكل زير نمايش داده شده است .

                                  
عوامل تشكيل دهنده روش های سرمايه گذاری مشاركتی  طرف اول: ميزبان )شهرداری ( و طرف دوم: سرمايه گذار می باشد . و عناصر پروژه تعريف 

شده  ، زمين  ، مجوزها ، كارآفريني تكنولوژی و تخصص ، منابع مالی )سرمايه( است .
اقدامات اساسـی جهت تسـريع در توسـعه سـرمايه گذاري  عبارتنداز :  اجراي برنامه های آموزشی ، تهيه شيوه نامه سرمايه گذاری و 
ــالمی شهر ، تشكيل هيات عالی سرمايه گذاری ، استقرار كامل ساختار سيستم سرمايه گذاری ، مطالعات و طراحی مجموعه  ــورای اس تصويب آن در ش
ای از پروژه ها  و ارائه امكان سنجی مربوطه  ) وارائه قابليتهاي موجود ( ، برقراری نظام تعرفه عوارض و نرخ خدمات قوی  ، برون سپاری )خصوصی 
ــگاه فرصتهای سرمايه گذاری استان و برگزاری همايش سرمايه گذران نخبه  ــازی ( ، برقراری نظام ارزيابي و نظام پاداش كاركنان ، برگزاری نمايش س
گان و مديران شهرستان  می باشد .  مهمترين اقدام تهيه شيوه نامه سرمايه گذاری مي باشد ، كه در اين خصوص توسط سازمان شهرداريها و دهياريها 

با همكاري وزارت كشور اقدام شده است . 
سبد عرضه پروژه هاي سرمايه گذاري مشاركتي به طور مثال در زير آورده شده است .

سهم الشركه طرف  مشاركت   سهم الشركه
 شهرداري

 رديف نام پروژه آورده شهرداري آورده طرف مشاركت

زمان 90%  زمان در اختيار10%
 شهرداری

 كليه هزينه هاي طراحي
 و ساخت

 زمين + مجوز+عوارض
 ساخت

 زمين بازی فوتبال 
 كوچك

 )چمن مصنوعي(

1 

در دوران مشاركت 80% B.O.T روش  كليه هزينه هاي طراحي
و ساخت

 زمين + مجوز +عوارض
ساخت

شهربازي سرپوشيده 2

دردوران مشاركت  % 80 B.O.T روش  كليه هزينه هاي طراحي
و  ساخت

 زمين + مجوز+عوارض
ساخت

 ميادين ورزشي
سرپوشيده

3

تجاري  كليه هزينه هاي طراحي، پاركينگ
 ساخت

 زمين + عوارض ساخت
 + مجوز تجاری

پاركينگهاي طبقاتي
 )نوع1(

4 

توافقي توافقي  كليه هزينه هاي طراحي
 تملك زمين و ساخت

 عوارض ساخت + مجوز
 تجاري

پاركينگهاي طبقاتي
 )نوع2(

5 

نسبت به آورده  كليه هزينه هاي نسبت به آورده
 طراحي،تملك و احداث و

 ساخت

 بافت هاي عوارض + فاينانس
 فرسوده شهر و
 سكونتگاههاي

 غيررسمي

6 

در دوران مشاركت 80 % B.O.T روش  كليه هزينه هاي طراحي
و ساخت

 زمين + مجوز+عوارض
ساخت

ميادين ميوه و تره بار 7

 بستگی به خشك و
 تر دارد

 8 مديريت پسماند ... + زمين + پسماند فن آوری ساخت

B.O.T روش  كليه هزينه هاي طراحي
و ساخت

 زمين + مجوز+عوارض
ساخت

احداث باغ گلها 9
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زمينه هاي تقويت سرمايه گذاري 
ــهرداري به طور خاص به صورت كلي و با رعايت اختصار  ــرمايه گذاري را در دو بخش عمومي )جامعه ( و ش براي تكميل مقاله زمينه هاي تقويت س
ــي از اقتصاد بايد فعال بوده و مشاركت نموده و فضاي عمومي توسعه سرمايه گذاري  ــهرداري به عنوان بخش ــود . البته در بخش اول نيز ش بيان مي ش

را بهبود دهد . 
الف (عمومي

ــد . هم سرمايه گذاري به امنيت  نياز دارد و همچنين  امنيت نيازمند توسعه سرمايه گذاری است .   ــرمايه گذاري مي باش امنيت مهمترين مولفه براي س
مهمترين زمينه هاي تقويت سرمايه ، امنيت ملي و سياسي و پس از آن  امنيت قضايي ) مالكيت معنوي و مادي ( مي باشد .

1.امنيت ملي و سياسي و  كاهش تنش های سياسی داخلی و خارجی
2. امنيت قضايي و تشكيل شعبات ويژه مسائل اقتصادي و سرمايه گذاری در قوه قضائيه با قوانين و مقررات ويژه

3. تدوين و تصويب قوانين و مقررات الزم جهت حمايت از سرمايه ها در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، قضائی و اداری
4. ثبات قوانين و مقررات اقتصادی

5. داشتن اقتصاد بدون انحصار و رانت و ايجاد فرصت های برابر اقتصادی
6. افزايش حاشيه سود پروژه های سرمايه گذاری و مزيت دادن به سرمايه گذاري در مكان جغرافيايي خاص

7. بهبود نگرش های اجتماعی و فرهنگی به مسئله سرمايه گذاری 
8. تسهيل و روان سازی بوروكراسی اداری يا ديوانساالري

9. تشكيل بخش ويژه در نيروی انتظامی جهت  پيگيری و اجرائيات پرونده های مربوط يه امور سرمايه گذاری
10. بهبود فضاي كسب و كار ، با توجه به اهميت موضوع در زير عناوين مربوطه درج شده اند . البته هر شش ماه يكبار اين شاخصها در سطح ملي و 

استاني و به تفكيك وزارت خانه ها ، سازمانها و ادارت مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در پورتال مركز پژوهشهاي مجلس قرار مي گيرد .

         

ب(  شهرداري
شهرداري جهت ثبات رشد سرمايه گذاري و حفظ آن در درازمدت ،  بايد اقدامات زير را انجام دهد .

 هماهنگي فرمانداري )استانداري ( ،  شوراي اسالمي شهر و شهردار 
 خصوصي سازي فعاليتهاي شهرداري ) تا حدي كه نيروي انساني مطابق نمودار سازماني مصوب شود ( 

 توسعه سرمايه گذاري با محوريت بخش خصوصي 
 ارتقاء بهره وري و كاهش هزينه ها 

 راه اندازي و به روز نمودن پورتال شهرداري )بر مبناي درج كليه اطالعات مورد نياز مردم و ادارات ( 
 پي گيري تهيه و تصويب طرح جامع و تفصيلي شهر 

 تهيه جدول عملكرد ، مشكالت و راه حل ها به همراه بودجه و زمانبندي مربوطه ) به صورت خالصه و در چند صفحه (  
 ارائه گزارش كامل )از پروژه هاي عمراني و كارهاي خدماتي ( به مردم 

 تهيه برنامه توسعه 3 يا 5  ساله 
 تجزيه و تحليل مشكالت شهرداري و پي گيري حل آنها  )مانند عدم پرداخت كامل ماليات بر ارزش افزوده ، اعتبارات دولتي و ... ( 

 تهيه طرح جمع آوري آبهاي سطحي و پي گيري تصويب آن 
ــهري و روستايي سازمان شهرداريها  ــكده مديريت ش ــبز ) از طريق آب خام ( و پي گيري تصويب آن در پژدهش  تهيه طرح جامع آبياري فضاي س

و دهياريهاي كشور و سپس اجراي آن 
 پي گيري تهيه طرح پسماند منطقه اي و پي گيري تصويب  آن در پژدهشكده مديريت شهري و روستايي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور 

و سپس اجراي آن 
 پي گيري استخدام پيماني نيروي انساني مطابق آخرين نمودار سازماني ابالغي 

 استقرار نرم افزارهاي مورد نياز شهرداري 
 مميزي امالك شهرداري 

 مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر 
 استقرار سيستم بودجه ريزي عملياتي 

 برقراري تعرفه عوارض و نرخ خدمات مناسب شهر 
 توسعه فرهنگي و اجتماعي 

 برقراري سيستم مديريت پروژه ) طرحهاي عمراني و پروژه ها ( 
 تاسيس سازمانهاي وابسته به شهرداري كه قانون اجازه تاسيس آنها را داده است.

نتيجه گيري
با توجه به انبوه مطالبات مردم از شهرداريها و توان سرمايه هاي خرد و كالن در پاشخگويي به آنها ، شهرداريها راهي جز ورود به حيطه سرمايه گذاري 
ــناس كوچك و ساير خبرگان سرمايه گذاری تهيه شده و كامال كاربردی و تجربه شده بوده  ــاس مطالعات و تجربيات اين كارش ندارند . اين مقاله بر اس

در شهرداريهای كالنشهرها و شهرهای با جمعيت زياد ، متوسط و يا حتی كم می باشد. 
 

منابع 
• تفسير قرآن كريم – عالمه طباطبائي ) رحمه اهلل عليه (

• مجوعه مقاالت چهارمين همايش )) ماليه شهرداري ؛ مشكالت و راهكارها (( با رويكرد تامين مالي شهرداري ها
• پايش محيط كسب و كار ايران در بهار 1390 مركز پژوهشهاي مجلس

• عوامل مؤثر بر بهبود فضاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي در شهر تبريز ؛ حسين ميرزائي ، سودابه ميرزائي
• امنيت سرمايه 
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   قراردادهای باز و چالشهای پیش رو
مصطفی قويدل. دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت صنعتی

چکيده:
با توجه به واگذاری بسياری از فعاليتهای شهرداری ها به پيمانکاران و از طريق برگزاری مناقصه، در بررسی قراردادهای منعقد 
شـده يکی از مناطق شـهرداری تهران طی 4 سـال )در دی ماه سال ششم( مشاهده شد که بسياری از قراردادها، باز هستند؛ 
يعنی آن قرارداد تصفيه مالی نشـده اسـت و پيمانکار در آن قرارداد، بدهکار و يا بسـتانکار می باشـد که در اين مقاله 5 نوع 
قرارداد باز تعريف شـده اسـت.از آنجا که باز بودن قرارداد، باعث بروز مشکالت متعددی برای شهرداری )کارفرما( می شود ، 
نمونه ای تصادفی از بين قراردادهای منطقه اشاره شده مورد بررسی قرار گرفت . با اين نمونه آماری کل قراردادهای باز منطقه 
برآورد شـده و آزمونهای آماری تسـت گرديد و در فروردين ماه سـال هفتم جامعه آماری مورد بررسـی دقيق قرار گرفت که با 
برآورد انجام شـده، مطابقت داشـت.نتايج پژوهش انجام شـده عالوه بر اينکه در تصفيه يک قرارداد موثر است ، از بازماندن 

يک قرارداد و بروز مشکالت بعدی جلوگيری می کند.

واژگان کليدی:

قرارداد باز، مناقصه، کارگزار، حسابداری تعهدی ، حساب پرداختنی ، مفاصاحساب بيمه

1. مقدمه:
ــالهای اخير با رويكرد اجتماعی، برای تبديل شدن به يك نهاد خدماتی – اجتماعی  ــازمان خدماتی هستند و شهرداری تهران در س ــهرداری ها يك س ش
گام برداشته است. شهرداری تهران -كه بيش از يكصد سال از تاسيس آن ميگذرد- در حال حاضر بيش از 300 نوع خدمت را انجام می دهد. گستردگی 
خدمات و تنوع آنها از يك سو و سياستهای كالن كشوری و شهرداری در جهت كوچك سازی از سوی ديگر، باعث واگذاری بسياری از امور به پيمانكاران 

و مشاوران شده است.
با توجه به ماده 1 آئين نامه معامالت شهرداری تهران، معامالت به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تقسيم می شوند وطبق قانون اصالح ماده 20 مكرر 
آيين نامه مالی شهرداری ها مصوب 3/3/1388، متناسب با شرايط اقتصادی كشور و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شورای عالی استانها و يا هر 
يك از آنها، با تصويب هيأت وزيران سقف معامالت قابل تجديد نظر خواهد بود كه در حال حاضر در شهرداری تهران سقف معامالت جزئی 000/000/70 
ريال است، معامالت متوسط بين 000/000/70 ريال تا 000/000/700 ريال و معامالت عمده بيش از 000/000/700 ريال می باشد. در معامالت عمده 

الزمست از طريق مناقصه )جز در موارد خاص و محدود( انجام خدمت به برنده مناقصه واگذار شود .
با اجرای طرح ناحيه محوری و واگذاری بخش زيادی از وظايف مديريت شهری و شهرداران مناطق به شهرداران نواحی، بخشی از معامالت متوسط نيز از 
طريق مناقصه توسط شهردار ناحيه واگذار ميشود. البته در معامالت متوسط بايد از خرد كردن معامالت عمده اجتناب شود.هر چند طبق آئين نامه معامالت 
شهرداری تهران، مناقصات به طرق مختلف، قابل برگزاری است ولی وجه مشترك همه آنها حضور فرد يا شركت ثالثی تحت عنوان پيمانكاراست.البته در 
مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه و يا مؤسسه يا شركت دولتي يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها باشند معامالت بدون تشريفات مناقصه 

يا مزايده و حراج انجام خواهد شد .
ــهرداری تهران در سالهای اخير مخصوصًا بودجه عمرانی باعث افزايش چشمگير فعاليتهای عمرانی شده  ــد فزاينده و صعودی بودجه ش از طرف ديگر رش
ــت، وجود بودجه غيرنقد ، پرداخت غيرنقد و سيستم حسابداری تعهدی در شهرداری تهران است كه اين نوع  ــت.نكته ديگری كه بايد به آن توجه داش اس
ــبرد برنامه ها و پروژه ها، گردش مالی و مراحل حسابداری را افزايش داده است.تمام  ــهری در پيش ــابداری عالوه بر افزايش قدرت و توان مديريت ش حس

نكات اشاره شده در باال باعث افزايش تعداد و مبلغ قراردادها و افزايش تعداد پيمانكاران شده است.
ــتانكار معنی  ــابداری بدهكار و بس با توجه به قوانين موجود، بالفاصله بعد از ابالغ قرارداد به پيمانكار، مباحث مالی و حقوقی به وجود می آيد و از نگاه حس
پيدا می كند. روابط دو طرفه از بين می رود و عالوه بر پيمانكار و كارفرما، سازمان تامين اجتماعی راس سوم را تشكيل می دهد و بعد از اولين پرداخت، 

سازمان امور مالياتی نيز در چرخه وارد شده و اگر در قرارداد، كارگزار نيز وجود داشته باشد، حقوق و وظايف كارگزار نيز تعريف می شود.
 هر پرداخت در يك قرارداد شامل كسورات قانونی شده، در حسابهای مختلف نگهداری می شود و با خريد به صورت فاكتوری يا از طريق تداركات بسيار 
متفاوت است؛ هر چند اين مبلغ اندك و حتی در حد 000/000/1 ريال باشد.در هر سازمان اطالعات پولی و مالی مهمترين اطالعات است .در شهرداريها 
هر چند توجه به كسب درآمد الزم و ضروري است ولي توجه به هزينه نيز اهميت كمتري ندارد. در واقع مي توان مديريت هزينه را نوعي مديريت درآمد 

در نظر گرفت، البته جلوگيری از هزينه هدفی واقعی تر از كاهش هزينه است.
ــی قرار دهد و تا تصفيه قرارداد، فرآيند را تجزيه و تحليل نمايد. هر چند  ــده را مورد بررس ــت كه قراردادهای منعقد ش در اين مقاله محقق به دنبال آن اس
قراردادهای منعقد شده در شهرداری تهران مورد برررسی قرار گرفته است ولی از آنجا كه بسياری از قوانين در مورد قراردادها در كليه شهرداريهای كشور 
و عموم وزارتخانه ها و ادارات دولتی جاری و ساری است، نتايج تحقيق با اندك تغييراتی قابل تعميم می باشد. البته ذكر اين نكته الزمست كه شهرداری 
تهران با توجه به جمعيت زياد پايتخت و تنوع گسترده و وجود 22 منطقه و 123 ناحيه و سلسله مراتب سازمانی، دارای پيچيدگيهای خاص خود ميباشد.
ــال ششم مورد بررسی قرار  ــال متوالی در س ــده در چهار س ــهرداری تهران، كليه قراردادهای منعقد ش ــده در يكی از مناطق ش در تحقيق عملی انجام ش
گرفت. نتيجه بررسی، به اتمام نرسيدن تعداد قابل توجهی از قراردادها بود كه برای آن اصطالح "قرارداد باز" را به كار می بريم. قرارداد باز به معنی لغوی 
ــت كه در آن  ــت. منظور از قرارداد باز، قراردادی اس ــد، نيس ــرايط باز و بدون محدوديت  خاصی می باش open-end contract  كه قرارداد دارای ش

قرارداد، پيمانكار، بدهكار يا بستانكار باشد.
در واقع هدف از اين مقاله پيش بينی قراردادهای باز و كنترل آنها است.

قبل از آنكه به علل بازماندن قراردادها بيان شود، به برخی از معايب و مضرات بسته نشدن يك قرارداد اشاره می شود:
1 - عدم شفافيت مالی: با وجود چندين قرارداد باز، ميزان دقيق بدهی به پيمانكاران و كارگزاران مشخص نيست.

2 - تاثيرات منفی در صورتهای مالی: قراردادهای باز منجر به ايجاد حسابهای كاذب در دارايی ها،حسابهای پرداختنی و ساير بدهی ها شده و صورتهای 
مالی را به شدت تحت تاثير قرار می دهند، هرچند ترازنامه نيز تهيه شده باشد.

3 - ايجاد مشكل در بودجه بندی : انتقال حساب از يك سال مالی به سال مالی ديگر و عدم پيش بينی از اينكه چه مقدار از مطالبات سنواتی پيمانكاران 
در سال مالی جاری بايد پرداخت شود و چه مقدار به آينده موكول ميشود، باعث كمبود يا افزايش بودجه خواهد شد. در اينجا سوال اين است كه پس از 

انعقاد قرارداد تا چه زماني بايد بودجه تخصيص يافته، هزينه شود.
ــاب سپرده واريز ميشود و آزادسازی اين مبالغ منوط به اتمام قرارداد است،  ــپرده: از آنجا كه بخشی از كسورات يا پرداختها، به حس ــاب س 4 -افزايش حس
بازماندن قرارداد، باعث باقی ماندن اين مبلغ در حساب سپرده می شود كه از نظر حسابرسی ، حساب سپرده متورم بوده و از ايرادات حسابرسی محسوب 

می شود.
5 - برداشت از حساب بانكی: در ماده 38 قانون تامين اجتماعی تصريح شده است كه پرداخت حق بيمه به عهده كارفرماست. بدين منظور كارفرما بايد 
%5 حسن انجام كار و صورت وضعيت قطعی را تا ارائه مفاصاحساب بيمه نزد خود نگه دارد. در قراردادهای باز، چون عموماً حق بيمه پرداخت نشده است، 

از طريق بازداشت نامه سازمان تأمين اجتماعی اين كار صورت می گيرد و مبلغ آن از حساب بانكی كارفرما برداشت می شود.
6 - جريمه ديركرد عدم پرداخت بيمه: طبق آيين نامه های اجرايی قانون بيمه، در صورت عدم پرداخت حق بيمه در سررسيد ، جرائم مشمول بدهی می 
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شود كه اين جرائم كليه قراردادهای باز را نيز شامل می شود.
ــغله بيشتر در ادارات  ــابداری:نتيجه طبيعی يك قرارداد باز، افزايش معضالت حقوقی و مش ــغله ادارات حقوقی و حس 7 - معضالت حقوقی و افزايش مش

حقوقی و حسابداری خواهد بود.
8 - عدم مشخص بودن مطالبات دقيق شركتهای وابسته و كارگزاران:زمانی كه يك قرارداد باز باشد، بر فرض بستانكار بودن پيمانكار ، مشخص نيست 

چقدر از اين مبلغ، خالص طلب پيمانكار است؟ چه ميزان به شركت كارگزاری تعلق دارد؟ و سهم سازمان تامين اجتماعی چقدر است؟
ــاب و حساب های كل:از آنجا كه در هر قرارداد باز، ممكن است حسابها اشتباه باشد، اين اشتباهات به  ــرفصل های حس ــخص بودن مبلغ س 9 - عدم مش
سرفصل های حساب و حسابهای كل نيز منتقل می شود و آنها نيز اشتباه خواهد بود؛ حال هرچه تعداد قراردادهای باز بيشتر باشد، اشتباهات در سرفصل 

های حساب و حساب های كل نيز بيشتر خواهد بود.
10 - افزايش هزينه های حسابرسی و اصالح حسابها:با وجود قراردادهای باز، حسابرسی و اصالح حسابها ضرورت پيدا می كند و هزينه ايجاد خواهد شد.

11 - پرداخت اضافی به پيمانكار: در بعضی از قراردادهای باز ممكن است مبلغ اضافه به پيمانكار پرداخت شده باشد. 

2.مفاهيم کاربردی

از آنجا كه در اين مقاله برخی از مفاهيم از كاربرد گسترده تری برخوردارند ضروری است ، ابتدا به تعريف آنها بپردازيم :
ــابق  بيمه هاي  اجتماعي  و قانون   ــي  از اجراي  قانون  تأمين  اجتماعي  يا قوانين  س ــارات  تأخير و جريمه هاي  نقدي  ناش ــازمان  تأمين  اجتماعي  بابت  حق  بيمه ، خس اجرائيه: مطالبات  س
ــتائيان  و قانون  تأمين  آموزش  فرزندان  كارگران  و مطالبات  مندرج  در موارد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون  تأمين  اجتماعي  از طريق   بيمه هاي  اجتماعي  روس

صدور اجرائيه  بوسيله  مسئولين  و مأمورين  اجراي  سازمان  قابل  مطالبه  و وصول  مي باشد.
برنامه زماني اجراي كار:

الف( برنامه زماني كلي : برنامه اي است كه در آن، زمانبندي كلي كار هاي مورد پيمان بر حسب ماه ، منعكس گشته و  در اسناد و مدارك پيمان درج شده است .
ب( برنامه زماني تفصيلي : برنامه اي است كه زمان بندي فعاليت هاي مختلف كار هاي موضوع پيمان ، به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي ، در آن آمده است  .

بيمه : عبارت  از وجوهی  است  كه  به  حكم    قانون  تامين اجتماعی و برای  استفاده  از مزايای  موضوع  آن  به  سازمان  پرداخت  می گردد .
پيش پرداخت: عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد  .

پيمان: مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است  .
ــت و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است . نمايندگان و  ــوي ديگر امضاء كننده پيمان اس ــت كه س ــخص حقيقي يا حقوقي اس پيمانكار: ش

جانشين هاي قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشند  .
تأمين اعتبار: عبارت است اختصاص دادن تمام يا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزينه معين .

ــت  ــاور به درخواس ــاور تقاضای تحويل موقت می كند و نماينده خود را معرفی می كند. مهندس مش ــد، پيمانكار از مهندس مش تحويل موقت: هنگامی كه كار آماده بهره برداری ش
پيمانكار رسيدگی می كند و در صورت تأييد، ضمن تعيين تاريخ آمادگی برای تحويل موقت تقاضای تشكيل هيأت موقت را از كارفرما می نمايد. كارفرما به گونه ای ترتيب كار را 

فراهم می كند كه هيأت تحويل حداكثر در مدت 20 روز در محل حاضر و برای تحويل موقت اقدام نمايد . 
تسويه حساب: عمليات حسابداری است كه بر اساس مدارك معتبر موجود در شهرداری يا موسسه تابعه و وابسته و يا ارائه شده توسط مؤدی، مانده حساب اعم از طلب يا بدهی با 
شهرداری يا موسسه تابعه و وابسته را به صورت تراز مالی در تاريخ معين نشان داده و در پرونده مؤدی نگهداری و نتيجه را به صورت درخواست مؤدی در اختيار وی قرار می دهد .
 تصفيه حساب: برگ شناسايی است كه پس از تسويه حساب منجر به پرداخت كامل بدهی مؤدی به شهرداری در تاريخ معين برای مقطع زمانی مشخص صادر می شود و در آن 

بايد مشخصات كامل پرداخت كننده عوارض و منبع عوارض)ملك، اموال، كاال، خدمات، حقوق و ....( و حسب مورد، مبلغ و شماره و تاريخ فيش بانكی محل پرداخت درج شود .
ــبت به دوره های انجام كاراست. تعديل دركشورهايی كه تورم زا است و در قراردادهائی كه بيش از  ــت بها نس ــد يا كاهش قيمت آيتم های فهرس تعديل:  به معنی متعادل نمودن رش

يكسال بطول انجامد به شرطی كه درقرارداد قيد شده باشد، قابل پرداخت است.
ــود كه به محض تحقق درآمد و يا تحقق هزينه ها ، فرايند معامله در دفاتر حسابداری ثبت گردد، صرف نظر از اينكه وجهی دريافت و  ــی اطالق می ش ــابداری تعهدی: به روش حس

يا پرداخت شده باشد.
ــت كه ذيحساب برای دريافت وجه به منظور پرداخت هايی كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط  ــندی اس ــت وجه: س درخواس

عهده خزانه يا نمايندگی آن در وجه حساب بانكی پرداخت، صادر می كند .
سپرده: از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از :

ــرايط مقرر در قوانين و مقررات و  ــترداد و يا ضبط آن تابع ش الف – وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و اس
قراردادهاي مربوط است .

ــخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميگردد و به موجب قرارها و احكام مراجع مذكور كال يا بعضًا  ب – وجوهي كه به منظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اش
قابل استرداد ميباشد .

ج – وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود  .
شرايط خصوصی پيمان: به هنگام تهيه و تدوين اسناد مناقصه طرحها در مواردی با توجه به ويژگيهای طرح الزم است نكاتی مطرح گردد كه در شرايط عمومی پيمان يا بخش نامه 
های صادره بعد از آن پيش بينی نشده يا نياز به تأكيد داشته باشد. در اين صورت ضروری است شرايط خاص، جنبه های مالی و حقوقی سخت عنوان، شرايط خصوصی پيمان در 

اسناد و مدارك مناقصه مورد توجه قرار گيرد كه اين موارد عبارت اند از بخش عرضی مبلغ پيمان، شرايط خاص خريد تجهيزات، تأمين مصالح و نحوه پرداخت .
شرايط عمومي: مفاد شرايط عمومی پيمان است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي كند .

ــت كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح، ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت  ــخصي اس ــازماني مش ــركت دولتي: واحد س ش
ــد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد  ــده باش ــناخته ش دولتي ش

سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي ميشود .
ــخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند  ــپرده هاي اش ــركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور بكار انداختن س تبصره: ش

از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند . 
صورت وضعيت قطعی: صورت مصالح مقادير و خدمات بعد از اتمام كار كه ضابطه پرداخت برای كارهای انجام شده می باشد . 

صورت وضعيت ماهيانه: صورت وضعيت هايی كه هرماه تنظيم و به كارفرما تسليم می گردد .
صورت وضعيت موقت: صورت وضعيتی است به صورت موقت هرماهه بايد تنظيم گردد .

ضمانت نامه شركت در مناقصه: ضمانت نامه ای كه به منظور ثضمين حسن نيت پيشنهاد دهنده و امضای پيمان )در صورت قول شدن پيشنهاد(ضميمه پيشنهاد می گردد. همچنين 

ضمانت نامه به منزله تضمين برای تسليم وجه الضمان قرارداد و ضمانت نامه های حسن اجرای كار و يا ساير ضمانت نامه ها خواهد بود .
ضريب تعديل: برابر است با حاصل نسبت شاخص دوره انجام كار به شاخص مبنای پيمان .

علي الحساب: عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد. 
قرارداد يا عقد: به توافق دو اراده ضروری در جهت ايجاد يك اثر حقوقی گويند. در ماده 183 قانون مدنی عقد را چنين تعريف نموده است:" عقد عبارت از اينست كه دو يا چند نفر 

در مقابل دو يا چند نفر ديگر تعهد بر امری نمايند و مورد قبول آنها باشد".
كارفرما )از نظر شرايط عمومی پيمان(: شخص حقوقي است كه يك سوي امضاء كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان، به پيمانكار واگذار 

كرده است . نمايندگان و جانشين هاي قانوني كارفرما ، در حكم كارفرما مي باشند  .
كارفرما )از نظر قانون بيمه(: شخص  حقيقی  يا حقوقی  است  كه  بيمه  شده  به  دستور يا به  حساب  او كار می كند. كليه  كسانی  كه  به  عنوان  مدير يا مسئول  عهده دار اداره  كارگاه  هستند 

نماينده  كارفرما محسوب  می شوند و كارفرما مسئول  انجام  كليه  تعهداتی  است  كه  نمايندگان  مزبور در قبال  بيمه  شده  به  عهده  می گيرند .
در اين مقاله منظور از كارفرما، شهرداری می باشد.

ــنده را  ــنده ارتباط الزم را بوجود می آورد. يك كارگزار بطور عام مجموعه ای از فعاليتهای الزم بين خريدار و فروش ــود كه بين خريدار و فروش ــازمانی گفته می ش كارگزار: به فرد يا س
با توجه به مسئوليت قبلی كه خريدار و فروشنده به او واگذار كرده اند انجام می دهد تا در شرايط مشخص و امن موضوع مورد معامله و هزينه های اصلی و جانبی آن تبادل گردد.  
ماليات: قسمتی از دارايی و درآمد و ثروت در يك جامعه معّين سياسی )كشور( است كه اشخاص مذكور به موجب قوانين مالياتی آن جامعه مكلف به پرداخت می شوند و درصورت 

استنكاف، اجبار خواهند شد. مالياتها، حقوق عمومی هستند. عدم پرداخت آن جريمه خواهد داشت و به همين دليل اجباراً قابل پرداخت می باشند.
ماليات بر ارزش افزوده: نوعی ماليات برمصرف است كه در زنجيره واردات ، توليد و توزيع برحسب درصدی از ارزش كاالها و خدمات مشمول دريافت می شود. به عبارتی ماليات 
بر ارزش افزوده مالياتی است كه كليه عرضه كنندگان كاالها و خدمات اين نظام مالياتی عالوه بر بهای كاال يا خدمات عرضه شده ، بايد درصدی از بهای فروش كاالها يا خدمات 

را در هنگام فروش از خريداران اخذ و به صورت فصلی به حساب سازمان امور مالياتی كشور واريز نمايند.
ــت . مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3  ــي از تغيير مقادير كار قيمت جديد اس ــاب مبلغ ناش ــده در ماده 3 موافقت نامه يا احتس مبلغ پيمان: مبلغ درج ش

موافقت نامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي شود  .
مبلغ نهايي پيمان : مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، در آن ايجاد مي شود .

مفاصا: مفاصا كه به غلط با فتح ميم اصطالح گرديد با ضم ميم و آخر آن حرف ه عالمت مصدر از باب مفاصله )مفاصاه( بوده از كثرت استعمال افتاده و مجرد آن فصی يفصی در 
لغت به معنی جدا كردن دو چيز از يكديگر است)المنجد(. مفاصاه. ] م ُ [ )ع مص ( جدا كردن چيزی را از چيز ديگر)اقرب الموارد(. 

مفاصاحساب: سندی كه پس از رسيدگی به حساب شخصی يا ماليات مؤدی مبنی بر تصفيه حساب او به وی دهند)فرهنگ معين(. در اصطالح نوشته ای است كه برای آن حساب 
ــود؛ چنين نوشته ای مفاصا حساب نام  ــته می ش ــتانكاری دو نفر پس از جمع و تفريق از هم جدا و نتيجه و حاصل آن با قيد اينكه از هم طلبی ندارند روی كاغذ نوش بدهكاری و بس

گرفته است.
ــنهاد كرده  ــب را پيش ــناد مناقصه( كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترين قيمت مناس ــت رقابتی برای تأمين كيفيت مورد نظر )طبق اس مناقصه: فرآيندی اس

باشد، واگذار می شود .
مناقصه عمومی: مناقصه ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهی عمومی به اطالع مناقصه گران می رسد .

ــخيص و مسووليت باالترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادلّه تأييد شود. فراخوان مناقصه  ــت در آن به تش مناقصه محدود: مناقصه ای اس
از طريق ارسال دعوت نامه برای مناقصه گران صالحيت دار به اطالع مناقصه گران می رسد .

موافقت نامه : سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است  .
ــده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي  ــت كه براي نظارت بر اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين ش ــخص حقيقي يا حقوقي اس ــاور : ش مهندس مش

مي شود  .
مهندس ناظر : نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي ميشود  .

موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد  .
موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي: از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ، تشكيل 

شده و يا ميشود  .
هزينه: عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد  .

ــود. بعضًا صورت وضعيت ماقبل قطعی نيز تعريف  ــود. قبل از صورت وضعيت نهايی ، صورت وضعيت موقت ارائه ميش پرداخت در هر قرارداد با ارائه صورت وضعيت انجام می ش
ميشود كه مفهوم آن اينست كه صورت وضعيت قطعی به زودی ارائه ميشود.

3.مستندات و مراجع قانونی:
بي شك مهمترين دليل و علت العلل بازماندن قراردادها، عدم اجراي دقيق قوانين و مقررات و دستورالعملها و يا سليقه اي عمل كردن است. از مهمترين 

اسناد باال دستي كه دقت و توجه به آن مي تواند راهگشا باشد، آئين نامه معامالت شهرداري تهران و شرايط عمومي پيمان مي باشد.
ــورای ملی و در تاريخ 25/1/1355 به تصويب مجلس سنا  ــهرداري تهران با 40 ماده در تاريخ 24/10/1354 به تصويب مجلس ش آئين نامه معامالت ش
رسيد و به صورت قانون درآمد. اين قانون در تاريخ 4/2/1390 با تصويب مجلس شورای اسالمی به كليه كالنشرها و شهرهاي با جمعيت بيش از يك 

ميليون نفر تسري پيدا كرد و در تاريخ 14/2/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 10/3/1390 توسط رئيس جمهور ابالغ شد.
ــهرداري تهران به ساير كالنشهرها و شهرهاي با جمعيت باالي يك ميليون نفر بعد از 35 سال نشان از بنيه قوي  ــري آئين نامه معامالت ش هر چند تس
اين آئين نامه دارد ولي با توجه به تغييرات جدي در وظايف شهرداريها و تغيير ساير قوانين و مقررات، مي توان با اصالح اين آئين نامه، بر غناي آن افزود 
ــهرداريهای مختلف جاري كرد. از مهمترين آنها دستورالعمل وزارت كشور  ــازي را در بين ش و با تدوين آئين نامه هاي تكميلي، وحدت رويه و استانداردس
درباره امور مالي و حسابداري شهرداري ها است كه بايد طبق آيين نامه مالی شهرداريها مصوب 12/4/1346 ابالغ مي شد كه از زمان تصويب آن حدود 

45 سال گذشته و هنوز ابالغ نشده است.
شهرداريها و شهرداری تهران از جمله دستگاههايی هستند كه مقررات خاص مناقصه و مزايده برای آنها وضع شده است، لذا ضوابط حاكم بر مناقصه و 
مزايده در شهرداری تهران تابع آيين نامه معامالت شهرداری تهران و در موارد مسكوت تابع آيين نامه مالی شهرداری ها می باشد وتابع قانون مناقصات 

عمومی مصوب 25/1/1383 نمي باشد.
 

4.بررسی نمونه آماری و برآورد جامعه آماری :
نتايج بررسی انجام شده در مورد قراردادهای يكی از مناطق شهرداری تهران در جدول زير آمده است:
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تعداد كل قراردادها 1404 قرارداد و تعداد نمونه تصادفی انتخاب شده، 272 قرارداد )بعد از حذف داده های پرت( است. الزم به ذكر است كه نمونه انتخاب 
ــت كه صورت وضعيت ارائه نموده اند ، در نتيجه قرارداد باز نوع اول در بين نمونه انتخاب شده وجود ندارد. اين نمونه گيری  ــده از بين قراردادهايی اس ش

در پايان آذر ماه سال ششم انجام شده است.
ارائه مفاصا تعداد نمونهتعداد كل قراردادسال

حساب
داده های پرتباز نوع پنجمباز نوع چهارمباز نوع سومباز نوع دومدرصد تصفيهتصفيه قرارداد

1041142%2084020922.50اول
302525164%237119641915.90دوم
20423185%582764967.90سوم

1810792%377501948.00چهارم
7842664713%14042851523813.30جمع

الف( قرارداد باز نوع اول: به معنی قراردادهايی است كه منعقد شده ولی هيچ صورت وضعيتی ارائه نشده است.
ب ( قرارداد باز نوع دوم : منظور قراردادهايی است كه صورت وضعيت قطعی آنها ارائه نشده است.

ج( قرارداد باز نوع سوم : به معنی قراردادهايی است كه صورت وضعيت قطعی آنها ارائه شده ولی مفاصاحساب بيمه هنوز ارائه نشده است.
د( قرارداد باز نوع چهارم : منظور قراردادهايی است كه صورت وضعيت قطعی و مفاصاحساب بيمه آنها ارائه شده ولی پيمانكار هنوز بدهكار يا بستانكار است.
ــاب بيمه ارائه شده و پيمانكار كليه مطالبات خود را دريافت كرده و هيچ بدهي نيز به  ــود كه مفاصاحس هـ( قرارداد باز نوع پنجم: به قراردادي اطالق مي ش

كارفرما ندارد ولی در دفاتر حسابداري هنوز بدهكار يا بستانكار است.
در صورتيكه پيمانكار در يك قرارداد، بدهكار يا بستانكار نباشد ، قرارداد تصفيه شده است، هرچند صفر بودن ميزان بدهكاری و بستانكاری دليل قطعی 

بر تصفيه بودن يك قرارداد نيست.

الف ( انجام برآورد آماری:
1 - اگر بسته شدن قرارداد )تصفيه قرارداد( را موفقيت در نظر بگيريم ، نسبت موفقيت در نمونه %14 و با احتمال %95 ،نسبت موفقيت در جامعه 18%< 
p>10%  می باشد. يعنی می توان برآورد كرد )با احتمال 95 % ( بين ) %10 تا %18( 136 تا 257 قرارداد از قراردادهای بين سال اول تا چهارم ، تصفيه 

شده باشد.
2-  اگر قرارداد باز نوع دوم را موفقيت در نظر بگيريم ، نسبت موفقيت در نمونه %28.6 و با احتمال %95 ،نسبت موفقيت در جامعه p>10% >18% می 
باشد.يعنی می توان برآورد كرد )با احتمال 95 % ( بين) %23 تا %34 ( 324 تا 480 قرارداد از قراردادهای بين سال اول تا چهارم ، قرارداد باز نوع دوم است.
3 - اگر قرارداد باز نوع سوم را موفقيت در نظر بگيريم ، نسبت موفقيت در نمونه %15.4 و با احتمال %95 ،نسبت موفقيت در جامعه p>11% >20%  می 
باشد.يعنی می توان برآورد كرد )با احتمال 95 % ( بين )%11 تا %20( 153 تا 279 قرارداد از قراردادهای بين سال اول تا چهارم ، قرارداد باز نوع سوم است.
  p>19% >30% 4 - اگر قرارداد باز نوع چهارم را موفقيت در نظر بگيريم ، نسبت موفقيت در نمونه 24.3 % و با احتمال %95 ، نسبت موفقيت در جامعه
ــال اول تا چهارم ، قرارداد باز نوع  ــد. يعنی می توان برآورد كرد )با احتمال 95 % ( بين )%19 تا %30( 267 تا 415 قرارداد از قراردادهای بين س می باش

چهارم است.
  p> 13% >22% 5-  اگر قرارداد باز نوع پنجم را موفقيت در نظر بگيريم ، نسبت موفقيت در نمونه 17.3 % و با احتمال %95 نسبت موفقيت در جامعه
ــال اول تا چهارم ، قرارداد باز نوع  ــد. يعنی می توان برآورد كرد )با احتمال 95 % ( بين )%13 تا %22( 178 تا 309 قرارداد از قراردادهای بين س می باش

پنجم است.

ب ( انجام آزمون آماری:
با توجه به برآورد انجام شده و نمونه آماری ، برای انجام آزمون نسبت، از آزمون Z استفاده می كنيم:

1 -الف ( اگر بسته شدن قرارداد )تصفيه قرارداد( را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را P  >10%در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می شود ؛ يعنی با 
احتمال %95 ، بيشتر از %10 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، تصفيه شده است.

ــود ؛ يعنی با  ــدن قرارداد )تصفيه قرارداد( را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را P  > 19% در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می ش ــته ش ب( اگر بس
احتمال %95 ، كمتر از %19 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، تصفيه شده است.

2 - الف ( اگر قرارداد باز نوع دوم را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را P  >23% در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می شود ؛ يعنی با احتمال 95% 
،بيشتر از %23 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، قرارداد باز نوع دوم است.

ب ( اگر قرارداد باز نوع دوم را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را  P  > 35% در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می شود ؛ يعنی با احتمال %95 ،كمتر 
از %35 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، قرارداد باز نوع دوم است.

3- الف ( اگر قرارداد باز نوع سوم را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را P  >11% در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می شود ؛ يعنی با احتمال 95% 
، بيشتر از %11 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، قرارداد باز نوع سوم است.

ب ( اگر قرارداد باز نوع سوم را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را P  > 20% در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می شود ؛ يعنی با احتمال %95 ،كمتر 
از %20 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، قرارداد باز نوع سوم است.

4- الف ( اگر قرارداد باز نوع چهارم را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را P  >20% در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می شود ؛ يعنی با احتمال 95% ، 
بيشتر از %20 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، قرارداد باز نوع چهارم است.

ب ( اگر قرارداد باز نوع چهارم را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را  P  > 30% در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می شود ؛ يعنی با احتمال %95 ،كمتر 
از %30 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، قرارداد باز نوع چهارم است.

5- الف ( اگر قرارداد باز نوع پنجم را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را P  >11% در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می شود ؛ يعنی با احتمال 95% ، 
بيشتر از %11 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، قرارداد باز نوع پنجم است.

ب ( اگر قرارداد باز نوع پنجم را موفقيت در نظر بگيريم و فرض صفر را  P  > 26% در نظر بگيريم ، فرض صفر رد می شود ؛ يعنی با احتمال %95 ،كمتر 
از %26 قراردادهای بين سال اول تا چهارم، قرارداد باز نوع پنجم است.

ج ( انجام برآورد آماری :
در مرحله الف برآورد آماری برای كل سالهای اول تا چهارم انجام شد . در جدول زير برآورد آماری به تفكيك هر سال و با احتمال %90 نشان داده شده 

است . با توجه به اينكه برآورد فاصله ای است، حداقل و حداكثر در جدول آمده است و از نمايش محاسبات خودداری شده است. 

د( بررسی کل جامعه:
ــال مشخص شد كه نتايج در  ــی قرار گرفت و تعداد و انواع قراردادهای باز در هرس ــال هفتم كل جامعه به صورت دقيق مورد بررس در تاريخ 15 فروردين س

جدول زير آمده است. 

مشاهده می شود كه پارامترهای جامعه با آماره های نمونه مطابقت داشته است.
با توجه به نتايج اين تحقيق می توان نتيجه گرفت كه هر اندازه درصد قراردادهای باز در يك منطقه يا شهرداری بيشتر باشد بيانگر توجه كمتر به مراحل 
و عدم رعايت قوانين در آنجا می باشد. از آنجا كه در شهرداری تهران بخشهای مختلفی در يك قرارداد از آغاز تا انجام آن ايفای نقش می كنند و بعضًا 
به صورت جزيره ای عمل می شود، الزمست متولی بسته شدن قرارداد مشخص شود تا ضمن برنامه ريزی و كنترل، از اتالف هزينه ها و منابع جلوگيری 

شده و به صورت بهينه عمل شود. البته در اين مسير بهره گيری از نرم افزار جامع و هوشمند ضروری است.
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)HABITAT INTERNATIONAL :اديه.سی.ام.هوی و منفريد سی.ام.الم ) نشريه
مترجم: حسين عزيزی، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شهری دانشگاه تربيت مدرس 

تجربیات جهاني

چکيده 
توسعه شهرهای جديد توجهات زيادی را در تحقيقات سراسر جهان به خود جلب کرده است. شهرهای جديد در هنگ کنگ اساساً بخاطر 
سبک کردن بار جمعيتی مناطق شهری بوده است. در طول چند سال، اندازه و تعداد آن ها بطور قابل توجهی گسترش يافت. با اين وجود، 
تحقيقات کمی بر روی اينکه چگونه عوامل نهادی بر حرکت جمعيت تأثير می گذارند صورت گرفته است. اين تحقيق تالشی برای پر کردن 
اين شکاف بوسيله مطالعه الگوهای سفرهای روزانه ساکنين شهرهای جديد از طريق داده های سرشماری، می باشد. يافته ها حاکی از آن 
اسـت که برغم روياهای ايده آل گنجانيده شـده در برنامه ريزی شـهرهای جديد، واقعيت، شکست خوردن انتظارات می باشد. فرضيه های 
ما که تأييد شـدند اين هسـتند که تدارک ناکافی شغل و مدرسه در شهرهای جديد باعث گسترش سفرهای روزانه بين شهرهای جديد و 
مناطق شـهری قديمی شـده است. دليل اصلی اين امر ممکن است بخاطر عدم تناسب عملکردی مکانی که شهرهای جديد برای مستقل 
بودن برنامه ريزی شـده بودند، باشـد اما در واقع آنها مجبور بودند تا بعنوان شهرهای اقماری يا وابسته عمل کنند. با اين وجود، شهرهای 
جديد در پخش کردن جمعيت از مناطق شهری به حومه ها موفق بودند. بطور آشکار سفرهای روزانه گسترده بين شهرهای جديد و مناطق 
شهری به آلودگی شديد هوا و اتالف زياد انرژی منجر نشده است، زيرا استفاده از خودروهای شخصی نسبتاً محدود شده است. سياست 

شهرهای جديد بعنوان يک انتخاب غير قابل اجتناب برای توسعه بيشتر هنگ کنگ بخاطر فشار مداوم جمعيت ظاهر شد.

کلمات کليدی: 

توانايی دسترسی؛ سرشماری؛ سفرهای روزانه؛ تحرک، شهرهای جديد

مطالـعه ی الگوهــای روزانــه ی 

ســاکنان شـهر جـدید در هنگ کنگ

پـــانوشت:
[1] ماده 31  آئين نامه معامالت شهرداری تهران

[2] ماده 5 شرايط عمومي پيمان
[3] ماده 2 قانون تامين اجتماعی

[4] ماده 28  قانون محاسبات عمومی
[5] ماده 1 شرايط عمومی پيمان 
[7] ماده 7 شرايط عمومی پيمان 

[8] عيدی زاده، محمدحسين، شرحی بر قانون برگزاری مناقصات، 1387
[9] ميالنی زاده، عليرضا، واژه نامه حقوقی ساخت و ساز، 1385

[10] عباس زاده، عبدالرضا، كميسيون ماده 77 قانون شهرداری، 1389
[11] عباس زاده، عبدالرضا، كميسيون ماده 77 قانون شهرداری، 1389

[12] عيدی زاده، محمد حسين، شرحی بر قانون برگزاری مناقصات،1387
[13] ماده 30 قانون محاسبات عمومی

[14] ميالنی زاده، عليرضا، واژه نامه حقوقی ساخت و ساز، 1385
[15] ماده 3 شرايط عمومی پيمان 

[16] ماده 4 قانون محاسبات عمومی
[17] ميالنی زاده، عليرضا، واژه نامه حقوقی ساخت و ساز، 1385
[18] ميالنی زاده، عليرضا، واژه نامه حقوقی ساخت و ساز، 1385
[19] ميالنی زاده، عليرضا، واژه نامه حقوقی ساخت و ساز، 1385
[20] ميالنی زاده، عليرضا، واژه نامه حقوقی ساخت و ساز، 1385
[21] ميالنی زاده، عليرضا، واژه نامه حقوقی ساخت و ساز، 1385

[22] ماده 29  قانون محاسبات عمومی
[23] ماده 6 شرايط عمومی پيمان 
[24] ماده 2 قانون تامين اجتماعی

[25] دانشنامه آزاد ويكی پديا
[26] بند ب ماده 14 شرايط عمومی پيمان
[27] بند ج ماده 14 شرايط عمومی پيمان

[28] بند الف ماده 2 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383
[29] فرشادفر، محمدعلی، متن كامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غير دولتی، 1387
[30] فرشادفر، محمدعلی، متن كامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غير دولتی، 1387

[31] ماده 2 شرايط عمومی پيمان 
[32] بند الف ماده 9 شرايط عمومی پيمان
[33] بند ب ماده 9 شرايط عمومی پيمان

[34] ماده 3 قانون محاسبات عمومی 
[35] ماده 5 قانون محاسبات عمومی

[36] ماده 23 قانون محاسبات عمومی

منــــابع:
1- قاسمی، عبدالحسين،1388، " كاوش )قوانين و معيارهای محاسبات اسناد مالی در شهرداری تهران("، نشر شهر

2- باباجانی، جعفر و ديگران، 1389،" مبانی نظری حسابداری و گزارشهای مالی شهرداری ها"،مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران
3- شكری، نادر،1390،" آشنايی با تشريفات مناقصه و مزايده در شهرداری های ايران "، سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور

4- عباس زاده، عبدالرضا و عباس زاده، شهاب و رضايی، جواد،1390،"معامالت در شهرداری"، سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور
5- عباس زاده، عبدالرضا و عباس زاده، شهاب و فانی، ابوالفضل،1390،"شيوه نامه های امور مالی و معامالت شهرداری ها"، سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور

6- بهرامی، پورهنگ و بهرامی، بهناز، 1388،" اصول حسابداری و حسابرسی شهرداری و كاربرد حساب های مستقل در شهرداری های ايران"، سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور
7- حاتمی، بهرام،"دستورالعمل جامع مالی و معامالتی شهرداری تهران"، جزوه حوزه معاونت مالی و اداری شهرداری تهران"

8- پاشا شريفی، حسن و نجفی زند، جعفر،1388،"روشهای آماری در علوم رفتاری"، انتشارات سخن، چاپ پانزدهم
9- آيين نامه معامالت شهرداری تهران مصوب 1355 با اصالحات بعدی

10- آيين نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 با اصالحات بعدی
11- قانون شهرداريها  مصوب 1328 با اصالحات بعدی 

12- قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصالحات بعدی
13- قانون تأمين اجتماعی مصوب 1339 با اصالحات بعدی

14- قانون مالياتهای مستقيم مصوب 1366 با اصالحات بعدی
15- شرايط عمومی پيمان
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�1 مقدمه
ــفرهای روزانه يك موضوع مهمی در هنگ كنگ است. روزانه ميليون ها نفر از  س
 )New Territories( مردم عمدتًا بمنظور كار و مدرسه بين قلمروهای جديد
ــفرهای روزانه در هنگ كنگ  ــفر می كنند. مقياس بزرگ س و مناطق شهری س

عمدتًا از برنامه ريزی شهرهای جديد در قلمروهای جديد نشأت می گيرد.
ــط دولت برای كاهش  ــال 1960 توس ــهر های جديد هنگ كنگ در س برنامه ش
ــيار باال و در حال افزايش جمعيت به سطح قابل قبول آغاز شد. منطقه  تراكم بس
ــژه اداری هنگ كنگ )HKSAR( محدوده 1098 كيلومتر مربع را از جنوب  وي
ــت. با جمعيت كنونی 6708389 نفر، هنگ كنگ نسبت به  چين اشغال كرده اس
ــيايی كه در تراكم زياد جمعيتشان معروفند، پرتراكم تر است.  ديگر شهرهای آس
تراكم جمعيتی هنگ كنگ بطور استثنايی زياد است كه با سئول، سنگاپور، تايپه 

و توكيو مقايسه شده است.
جدول 1 مقايسه تراكم جمعيت در مناطق مادرشهرهای در آسيا 

تراكم جمعيت منطقه مادر شهر
)كل سرزمين(

تراكم جمعيت 
)محدوده شهرنشين(

6095/937358/66هنگ كنگ
17046/2431866/30سئول

6063/6912389/74سنگاپور
9717/8524611/55تايپه

5627/978962/12توكيو
منبع: سايت های مختلف دولت

ــاختن خانه برای 8/1 ميليون نفر در  ــازی 10 ساله برای فراهم س برنامه خانه س
ــد. تعداد شهرهای جديد از 3 شهر به 9 شهر افزايش  ــهرهای جديد طراحی ش ش
ــت بربيايد، بطور مداوم در  ــازی برای اينكه از عهده افزايش جمعي يافت. خانه س
حال گسترش است. تقريبًا 1/3 ميليون نفر، بيشتر از %45 جمعيت هنگ كنگ، در 
9 شهر استقرار يافتند. كه گنجايش آن ها تا 1/4 ميليون نفر افزايش يافته است.

ــود. جمعيت هنگ كنگ از  ــت يافته ب ــت تا يك درجه ای به اهداف خود دس دول
ــيد. با اين  ــال 2001 رس ــال 1991 به 6708389 نفر در س 5674114 نفر در س
وجود، در طول اين دوره نسبت افرادی كه در مناطق شهری زندگی می كردند از 
 HKSAR، 1/58 درصد به 2/50 درصد كاهش يافت. )بخش آمار و سرشماری

.)2001
ــی  ــته متحمل تغييرات اساس ــت هنگ كنگ در دهه گذش ــوی توزيع جمعي الگ
ــهرهای جديد، بر تحرك قابل توجه در جمعيت  ــد. افزايش زياد جمعيت در ش ش
ــاخص تحرك همه بخش های  ــاره دارد. اين تصوير زمانی كه ش هنگ كنگ اش
ــوان درصد  ــاخص تحرك بعن ــود. ش ــود، واضح تر می ش ــی ش هنگ كنگ بررس
ــرت كردند در طول  ــش از بخش های ديگر مهاج ــی كه در يك بخ خانواده هاي
ــدول 2، 11 بخش با باالترين و  ــود. ج ــال از 1996 تا 2001 تعريف می ش 5 س
ــاخص تحرك را مشخص كرده است. طبقه بندی بخش ها، مشابه  پايين ترين ش

با طبقه بندی سرشماری است.
جدول 2 - 11 بخش با باالترين و پايين ترين شاخص تحرك

پايين ترينباالترين
ايسلندز

)النتاو شمالی(
6ايسترن97

تای پو 
)مناطق ديگر(

كوای سينگ 57
)كوای چونگ(

10

يوئن النگ 
)تين شويی وای(

14شام شای پو49

توئن مون 
)مناطق ديگر(

14كوان تونگ45

سای كونگ 
)سئونگ كوان اُ(

توئن مون 44
)شهر جديد(

14

تای پو 
)شهر جديد(

14

می توان مشاهده كرد كه 5 بخش اول با باالترين شاخص تحرك، همه شهرهای 
ــتند. سه شهر جديدی كه در طول دهه  ــهرهای جديد هس جديد يا حومه های ش
گذشته بسرعت گسترش يافتند، سئونگ كوان اُ، تين شويی وای و النتاو شمالی، 
بين 5 بخش اول قرار دارند كه جای تعجبی ندارد. تحرك در بخش النتاو شمالی 
بطور ويژه ای زياد است. به دليل ساخت فرودگاه جديد، تقريبًا %97 خانواده ها در 
النتو شمالی در طول سرشماری 5 سال قبل تا سال 2001 به مسكن فعلی   خود 
ــاخص تحرك عمدتًا  مهاجرت كردند. از طرف ديگر، بخش های با پايين ترين ش
ــهرهای جديدی كه چند دهه قبل احداث شده اند، می باشد.  مناطق شهری يا ش
ــاخص های تحرك باالی شهرهای جديد نشان می دهد كه انفجارشان بمقدار  ش
ــد جمعيت در اين شهرها است.  زيادی نتيجه مهاجرت از ديگر مناطق بجای رش
ــال 2001 به  ــال قبل تا س ــماری 5 س در واقع كاًل 1091686 نفر در طول سرش
هنگ كنگ مهاجرت كرده اند. كه 16 درصد جمعيت آن سال ها را نشان می دهد.

ــعه شهرهای جديد در هنگ كنگ بطور خالصه مرور  در اين مقدمه تاريخ و توس
ــود، همچنين تأثير شهرهای جديد روی تراكم و توزيع جمعيت بحث شده  می ش
است. با توجه به روش مثبت دولت كه در اسناد برنامه ريزی راهبردی بلند مدت 
ــت، انتظار می رود كه مهاجرت گسترده  ــده اس »هنگ كنگ 2030« گنجانده ش
جمعيت از مناطق شهری به شهرهای جديد ادامه يابد و قلمروهای جديد بسمت 
ــغلی از  ــتر حركت كند. با اين وجود، مكانيابی مجدد فرصت های ش ــعه بيش توس
ــهری به شهرهای جديد صورت نگرفته است. در نتيجه انتظار می رود  مناطق ش
ــفرهای روزانه زيادی برای كار )و احتمااًل برای مدرسه( بين شهرهای جديد و  س
ــته باشد. اين امر با هدف اصلی شهرهای  ــهری بطور مداوم وجود داش مناطق ش
ــت )برای مثال نگاه  جديد كه تأكيد ويژه ای بر خود اكفايی می كنند، متناقض اس
ــفرهای  ــت كه الگوهای س ــد به دياموند، 1972(. هدف اين تحقيق اين اس كني
ــی كند. چون خانه سازی عمومی يكی از  ــمت كار و مدرسه را بررس روزانه به س
ــت، بنابراين تأثير مداخله دولت روی  ــعه شهرهای جديد اس اجزای مهم در توس
الگوی كاربری زمين از طريق فراهم ساختن خانه سازی عمومی می تواند مطالعه 
ــهرهای جديد و  ــته روی عملكرد ش ــر ادبيات زير، تحقيقات گذش ــود. مرور ب ش
ــه  ــی خواهد كرد. بخش 3، س ــی و الگوی كاربری زمين را بررس توانايی دسترس
ــتغال را  ــفرهای روزانه و متدلوژی اش فرضيه بر روی برنامه ريزی و الگوهای س
ترسيم می كند. نتايج در بخش »بحث« ارائه خواهد شد. بخش 5، خالصه ای از 

تحقيق خواهد بود و پيشنهاداتی را برای تحقيقات آينده ارائه می كند.

�2 اطالع از تحقيقات گذشته
اين بخش بر عملكردهای گوناگون شهرهای جديد كه توسط محققان ارائه شده، 
مرور و بحث خواهد شد. همانطور كه ما مختصراً خواهيم ديد، يكی از مؤكدترين 
ــت. با اين وجود، در بسياری موارد  ــهرهای جديد خودكفايی اس اصول طراحی ش
ــتند، شهرهای جديد خودكفا نيستند. مسافرت  همانطور كه برنامه ريزان قصد داش
ــهری ضروری شده است. همچنين اين  ــهرهای جديد و مناطق ش روزانه بين ش
ــته برای بررسی تأثيرات طراحی كاربری زمين شهر جديد بر روی الگوهای  نوش

سفرهای روزانه ساكنين شهرهای جديد تالش می كند.
ــلف، 1972(.  ــه هدف اصلی را انجام دهند )س ــهرهای جديد س انتظار می رود ش
ــخی به مگاالپليس هستند، يا پاسخی به تمركز بيش  ــهرهای جديد پاس اواًل، ش
ــتند. تراكم زدايی  ــهرهای بزرگ هس از حد جمعيت و فعاليت های اقتصادی در ش
از شهر مركزی هدف اوليه شهرهای جديد است. شهرهای جديد اطراف پاريس 
ــنگاپور دو مثال متنوع از اين اصل بريتانيايی  ــهرهای جديد اوليه مالزی و س و ش

می باشد. هنگ كنگ از اين اصل مستثنی نيست )بريستو، 1989(.
دومًا، شهرهای جديد يكی از راه های ساماندهی حجم وسيعی از توسعه جديدی 
كه به هر نحوی رخ می دهند، می باشد. توسعه شهرهای جديد در هنگ كنگ نيز 
اين اصول را دنبال می كنند. برای مثال، يكی از فوايد اوليه برنامه شهرهای جديد 
ــبی  ــاخت تا راه های خيلی مناس در هنگ كنگ اين بود كه برنامه ريزان را قادر س
ــغل كاهش يابد  ــعه اقتصادی در پيش بگيرند تا ازدحام جمعيت و ش را برای توس

)بريستو، 1989(.
سومًا، شهرهای جديد برای اينكه »جوامع متعادل« باشند، ساخته شده اند. تعادل 
ــفرهای روزانه برای جستجوی فرصت های بيشتر  ــغل بايد نياز به س جمعيت� ش
به حداقل برساند. خودكفايی در توسعه شهرهای جديد بعد از جنگ بريتانيا تأكيد 

می شد )دياموند،1972(.
ــلط يافته  ــهرهای جديد در هنگ كنگ تس اين اصل همچنين در برنامه ريزی ش
ــهرهای جديد برای جذب صنعت و  ــت. با اين وجود، به داليل مختلف اين ش اس

خانه سازی قابل توجه خصوصی شكست خورده اند )استالی، 1994(.
ــدان حمل و نقل  ــود دارد. برای مثال، فق ــابهی در بريتانيا نيز وج ــكالت مش مش
ــهرهای جديد وجود دارد )هال و وارد،1998(.  عمومی كافی برای ارتباطات در ش
ــاختن جمعيت از  ــهرهای جديد در پراكنده س ــن امر با يكی از اهداف اصلی ش اي
ــت، در حالی كه راحتی و شادابی زندگی شهری  ــهرها به حومه ها متناقض اس ش
ــبتاً مستقل باشند  ــهرهای جديد بايد نس را حفظ می كنند. برای تحقق اين امر ش
ــهرهای جديد و شهرها را كاهش دهند. اثرات  ــفرهای روزانه بين ش و ضرورت س
ــترده ای مطالعه شده  متقابل بين حمل و نقل و الگوهای كاربری زمين بطور گس
ــت. اما، تأثير كاربری زمين بر روی مسافرت های روزانه ناپايدار است. اسميت  اس
ــه شش مادر شهر اياالت متحده آمريكا به اين نتيجه رسيد  )1984( بعد از مقايس
ــتفاده از ترانزيت بطور قابل توجهی بوسيله تراكم مسكونی تحت تأثير قرار  كه اس
می گيرد. تعادل اشتغال-مسكن برای اينكه تأثير زيادی بر روی الگوهای سفرهای 
ــط تعدادی محقق )برای مثال، سورو، 1989؛  ــته باشد، توس ــاغالن داش روزانه ش
ــتوارت )1991( گزارش دادند  ــتوارت، 1991(، مطرح شد. نوالن و اس نوالن و اس
ــی، هيچ گونه افزايشی در سفرهای به مناطق  كه برغم احداث ادارات جديد اساس
مركزی تورنتو بين سال های 1975 و 1988 وجود نداشت. اين امر بوسيله احداث 
ــد. تأثير آن اين است كه مردمی كه در  ــاكن كه در اين مناطق  افتاد، خنثی  ش مس
مساكن جديد سكونت می كنند، در مناطق مركزی كار می كنند، بنابراين تأثير قابل 

توجه برنامه ريزی كاربری زمين بر روی سفرهای روزانه ارائه می شود.
از طرف ديگر، مطالعاتی وجود دارد كه بيان می كند، برنامه ريزی ها تأثير حداقلی 
ــك و ميچل )1975( و بری )1974(،  ــفرهای روزانه دارند. پيت ماروي بر روی س
ــيدند  ــتفاده كردند، به اين نتيجه رس ــر كدام از يك پايگاه داده ای متفاوت اس ه
ــاهده شده در كاربرد  ــهری درباره دگرگونی های زياد مش كه تراكم و طراحی ش
ــمال )1993( برای جستجوی اهميت عامل  ترانزيت توضيح ندادند. گيوليانو و اس
عدم تعادل اشتغال-مسكن بر روی فواصل يا زمان مسافرت های روزانه به مادر 
ــتفاده از داده های جمع آوری شده از منطقه لوس- ــهر را بررسی كردند. با اس ش
ــال 1980، محققين به اين نتيجه رسيدند كه سياست های هدفمند  آنجلس در س

بر تغيير تعادل شغل-مسكن تأثير حداقلی بر مسافرت های روزانه داشته است.
ــكالت ازدحام و آلودگی هوا توسط  تأثير راه حل های طراحی محور برای حل مش
ــد. داده های كاربری زمين و  ــی )1997( مورد ترديد واقع ش ــی و كالكارن مك نال

ــفر اُرنج كاونتی )Orange county( در سال 1991 منجر شد كه آن ها به  س
اين نتيجه برسند كه درآمد تنها عامل بسيار مهم تأثيرگذار در رفتار سفر است و 
ــفر و كاربری زمين نسبتًا ضعيف هستند. همچنين ميلر  اينكه روابط بين رفتار س
ــكن در كاهش  ــف كردند كه افزايش تعادل اشتغال-مس و ايبراهيم )1998( كش
مسافت طی شده هر كارگر در منطقه تورنتو بزرگ در سال 1986 آشكار نشد. 

ــط برخی برنامه ريزان مورد  ــهر زندگی كنند توس ايده ای كه مردم بايد دور از ش
ــتر مردم را در مناطق  ــت. تفكرات منطقی جديدی كه بيش چالش قرار گرفته اس
شهری موجود قرار می دهند می تواند نياز به سفر را كاهش دهد، در نتيجه باعث 
ــارت حومه های باز را برای توسعه به  ــود، و خس ــوخت می ش كاهش مصرف س
ــن اين مطالعات تحقيقی  ــاند )بربهنی و هال، 1996(. اختالف بي حداقل می رس
ــت به تفاوت های روش شناسی نسبت داده شود. به اين نتيجه رسيده  ممكن اس
ــفر بعد از محاسبات نسبت های  ــده است كه تعادل اشتغال-مسكن با رفتار س ش

اقتصادی- اجتماعی، رابطه ضعيفی دارد )اِوينگ، 1995(.
ــتفاده از خودرو و الگوی كاربری زمين فراوان است.  تحقيقات بر روی الگوی اس
ــفر خانواده ها در حومه های  ــوردون و پيرس )1994( ويژگی های س فريدمن، گ
استاندارد بعد از جنگ با افرادی كه قبل از آن در اين حومه-ها زندگی می كردند، 
جوامع طراحی شده بصورت خيلی سنتی در مناطق سان فرانسيسكو بای، مقايسه 
ــفرهای با خودروی  ــفرهای روزانه و ميزان س كردند. آن ها دريافتند كه ميزان س
ــخصی، برای خانواده های ساكن در »حومه های استاندارد« بطور قابل توجهی  ش

بيشتر از خانواده های ساكن در حومه های سنتی اند.
ــفرهای غيركاری بمقدار زيادی بررسی شده  الگوهای استفاده از خودرو برای س
است. َهندی )1993( در تحليل الگوهای سفر برای خريد، مفهوم دسترسی محلی 
ــی محلی تقريبًا با مراكز فعاليت  ــن می سازد. توانايی دسترس و منطقه ای را روش
متمايل به محله اندازه گيری شده است. از طرف ديگر، توانايی دسترسی منطقه ای 
ــده  با ارتباطات حمل و نقل خوب با تمركز فعاليت های منطقه ای اندازه گيری ش
است. َهندی )1995( بيان می كند كه سفر بمنظور خريد به احتمال خيلی زيادی 
ــتر زمان و فضای همراه با سفر،  ــهر بخاطر انعطاف پذيری بيش ــيله شكل ش بوس
ــيدند  ــورو و كوكلمان )1997( به اين نتيجه رس بمقدار زيادی تأثير می پذيرد. س
ــاكنين حومه ها با وجود خط آهن و محدوديت پاركينگ های تجاری به اين  كه س
ــيده اند تا ميانگين مسافت طی شده با وسايل نقليه بمنظور سفر را بطور  نكته رس
 )SOVs( ــين ــايل نقليه تك سرنش قابل مالحظه ای كاهش دهند و بر روی وس
ــان می دهد كه فراوانی سفر  ــفرهای تفريحی كمتر تكيه كنند. نتايج نش برای س
ــبتًا ثابت  ــاكنين بايد طی كنند، نس بمنظور خريد بدون توجه به فاصله ای كه س
است. سفرهای غيركاری كه بصورت شخص-كيلومتر اندازه گيری شده است به 
اين نكته دست يافته شده است كه در مناطقی كه سطح بااليی از دسترسی هم 
ــطح منطقه ای را دارا می باشند، اين ميزان بمقدار قابل  ــطح محلی و هم س در س

توجهی كم است.
شيمك )1995( ترانزيت عمومی مورد استفاده در تورنتو را با بستن مقايسه كرد. 
ــكونی بيشتر، ازدحام بيشتر شغل در  ــيد كه تراكم مس مطالعات به اين نتيجه رس
ــهر )CBD( و حومه های داخلی و سرويس ترانزيت بهتر، همه  بخش تجاری ش
ــريكند. معيارهای ليست شده در اين  ــتر از ترانزيت در تورنتو ش ــتفاده بيش در اس
تحقيق شباهت قابل توجهی با وضعيت هنگ كنگ دارد. ممكن است حدس زده 
شود كه با توجه به سهم نسبتًا كم تملك خودرو و دسترسی زياد به حمل و نقل 
عمومی در هنگ كنگ، آلودگی در اثر استفاده از خودرو به حداقل رسيده  باشد. با 

اين وجود، چنين مطالعاتی در هنگ كنگ وجود ندارد.
ــت. رابطه بين  ــد تمركز كرده اس ــهرهای جدي ــر روی اهداف ش ــن تحقيق ب اي
ــتفاده از خودرو و الگوهای كاربری زمين بحث شده است. با توجه به ناتمامی  اس
ــهرهای جديد  ــعه ش نتايج برگرفته از تحقيقات قبلی، اين تحقيق رابطه بين توس
ــهرهای جديد در هنگ كنگ را بررسی  ــفرهای روزانه ساكنين ش و الگوهای س
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خواهد كرد. تمركز بر روی سفرهای مربوط به شغل و مدرسه خواهد بود. به اين 
دليل آن ها انتخاب شده اند كه چون آن ها سفرهای ضروری را ارائه می دهند كه 
ــته شوند. اين سفرها يك معيار هدفمندی را ارائه می دهند،  نمی توانند كنار گذاش
ــهرهای جديد را ارزيابی می كند.  ــرا موضوعات برنامه ريزی متنوع مرتبط با ش زي
ــت موضوعات بزرگتر  ــه می روند ممكن اس راهی را كه مردم برای كار يا مدرس
ــازی در شهرهای جديد را روشن كند. بخش روش شناسی  برنامه ريزی و خانه س
ــت خواهيم داشت تا آن ها را  ــؤاالت ويژه تحقيقی كه دوس و فرضيه های زير، س

بررسی كنيم، به تفصيل شرح داده خواهد شد.

3- روش شناسی و فرضيه ها
ــال در حال توسعه است.  ــهرهای جديد در هنگ كنگ بيش از چهل س برنامه ش
ــوئن وان، اولين گروه شهرهای جديد طراحی شده در سال 1960 در  شا تين، س
ــد. از اين زمان به بعد  ــمال غرب قلمروهای جديد بودن ــرق، غرب و بخش ش ش
ــترش يافت تا از عهده افزايش جمعيت  ــهرهای جديد بطور مداوم گس برنامه ش
ــرفت های مختلف توسعه يافته اند.  ــهر جديد با پيش بربيايند. در حال حاضر، 9 ش
ــت. عمليات در سه شهر  ــهرهای جديد تقريبًا كامل شده اس ــعه يك سوم ش توس
ــگ، كه در اواخر دهه  ــويی و يوئن الن ــد بعدی، تای پو، فانلينگ/شئونگ ش جدي
ــرفته، پيشرفت داشته است. سه شهر جديد  ــروع شده بود تا مرحله پيش 1970 ش
ــوز در مرحله احداث  ــويی وای و تانگ چانگ، هن ــئونگ كوان اُ، تين ش آخر، س
ــهرهای جديد و مكان 9 شهر جديد در جدول 3 و  ــتند. سال های طراحی ش هس

شكل 1 خالصه شده است.
جدول 3 - سال طراحی شهرهای جديد در هنگ كنگ

سال طراحیشهرهای جديد
1960سوئن وان
1967شا تين

1967توئن مون
1979تای پو

1979فانلينگ/شئونگ شويی
1979يوئن النگ

1982سئونگ كوان اُ
1982تين شويی وای
1994تانگ چانگ

ــهرهای جديد. نكته:شهرهای جديد تانگ چانگ، كه در روی  شكل 1. مكان ش
جزيره النتاو قرار گرفته، در اين نقشه نشان داده نشده است.

ــهرهای جديد، از قبيل  ــدادی از اولين ش ــت تا فرض كنيم كه تع ــه اس  معقوالن
ــتر يا كمتر شهری شده است و تفاوتشان  ــا تين، سوئن وان و توئن مون، بيش ش
ــاختن بهتر تفاوت هايشان،  ــت. برای برجسته س ــده اس ــهری كم ش با مناطق ش
شهرهای جديد در دو گروه تقسيم خواهند شد: شهرهای جديد كامل و شهرهای 
ــهرهای جديد كه  ــهرهای جديد كامل به دو گروه اول ش جديد در حال ظهور. ش
از دهه 1960 شروع به توسعه كرده بودند، برمی گردد: شا تين، سوئن وان، توئن 
ــهرهای جديد در حال  ــوئی و يوئن النگ. ش ــئونگ ش مون، تای پو، فانلينگ/ش
ــعه  ــد برمی گردد كه هنوز در مرحله توس ــهرهای جدي ــور به آخرين گروه ش ظه
ــويی وای، تانگ چانگ و الحاقی ما اُن شان  ــئونگ كوان اُ، تين ش قرار دارند: س
شهر جديد شا تين. در تحليل هايمان هنگ كنگ به سه واحد تقسيم خواهد شد: 

مناطق شهری، شهرهای جديد كامل و شهرهای جديد در حال ظهور.

ــهرهای جديد كه بر  ــت كه برغم برنامه ريزی ايده آل ش اولين فرضيه ما اين اس
ــده است، انتظار می رود كه بسياری از ساكنين شهرهای  خودكفايی آنها تأكيد ش
ــد. طبق تجربه  ــهری رنج می برن ــفر روزانه به مناطق ش ــكالت س جديد از مش
ــعه، آن ها اغلب از  ــف در مرحله اول توس ــورهای مختل ــهرهای جديد در كش ش
ــهيالت تفريحی محرومند. اين امر تنها زمانی بهبود می يابد  ــغل، مدرسه، تس ش
ــعه ادامه دهند. بنابراين، اين فرضيه در مورد هنگ كنگ درست  كه آن ها به توس
ــكونی با سطح توسعه  خواهد بود. نفوذ كار كردن يا درس خواندن در مناطق مس
ــكونی تناسب خواهد داشت. از نظر رياضی، اين بدين معنی است كه  مناطق مس
ــد كه افراد  ــال كار يا در حال درس خواندن جايی می باش ــبت در ح باالترين نس
ــهری زندگی می كنند. شهرهای جديد كامل سهم كمتری خواهند  در مناطق ش
ــت و شهرهای جديد در حال ظهور پايين ترين سهم و از نظر تعداد مسافران  داش
روزانه باالترين سهم در سراسر بخش ها را خواهند داشت. حدس زده شده است 
كه بسياری از ساكنين شهرهای جديد بايد برای كار و مدرسه سفر روزانه داشته 
ــند، زيرا مدرسه و فرصت شغلی كافی در شهرهای جديدی كه آن ها زندگی  باش
می كنند وجود ندارد. بيشتر اين مسافرت های روزانه به مناطق شهری و بالعكس 

از مناطق شهری هدايت خواهد شد.
آزمون های كای مربع و جدول  بندی تقاطعی بر روی داده های سرشماری انجام 
ــد. تا الگوهای سفرهای روزانه و محيط ساكنين شهرهای جديد بررسی شود.  ش

جداول و گراف ها برای توضيح هر يافته مهم به تصوير كشيده شده است.
ــهرهای جديد مدت زمانی را برای توسعه به  ــت كه ش دومين فرضيه مان اين اس
ــعه، فرصت های شغلی  خود اختصاص می دهند. بنابراين، در مرحله ابتدايی توس
ــهرهای جديد ناكافی خواهد بود. در نتيجه سفرهای روزانه برای كار بطور  در ش
ــت زمان اين جوامع بتدريج بالغ شدند و  ــد. با گذش ــترده مشاهده خواهد ش گس
شغل های متنوعی شروع به انتقال به اين شهرها كردند و بطور محلی شغل های 
ــهرهای جديد ممكن است شغلی را در  ــاكنين ش ــدند. برخی س جديدی ظاهر ش
ــت بياورند و سفرهای روزانه رواج  نزديكی محلی كه در آن زندگی می كنند بدس
ــنتی فرصت های  ــتند كه بطور س ــهری مكان هايی هس كمتری بيابد. مناطق ش
ــاكنين آن از  ــفرهای روزانه برای س ــت و در نتيجه س ــغلی در آن متمركز اس ش
ــی اين فرضيه، رگرسيون لجستيك  ــت. بمنظور بررس اهميت كمی برخوردار اس
ــه متغير بكار برده خواهد شد.فرضيه هايمان به شكل پيش بينی  تأثيرات  روی س
اين متغيرها بر روی تحرك خواهد بود. اين سه عامل، داشتن خانه منتقل شده در 
سرشماری 5 ساله سابق، سن و درآمد شخصی است. سه مدل جداگانه به ترتيب 
برای مناطق شهری، شهرهای جديدكامل و شهرهای جديد در حال ظهور وجود 
ــت. ما پيش بينی می كنيم كه داشتن خانه منتقل شده در سرشماری  خواهد داش
ــهرهای جديد همبستگی زيادی دارد كه  ــال سابق با سفرهای روزانه در ش 5 س
ــتگی در مناطق  ــت. و اين همبس ــهرهای جديد كامل كمتر اس ــن مورد در ش اي
ــهری كمترين خواهد بود. تأثير درآمد شخصی بر روی سفرهای روزانه حداقل  ش
ــت كه سفرهای روزانه به مكانی كه  ــده است. اين امر به اين خاطر اس فرض ش
ساكنين زندگی می كنند مربوط می شود نه به درآمدشان. با اين وجود، زمانی كه 

داده های سه منطقه وسيع از هم جدا می شوند، تفاوت بين آن ها مخفی می شود 
ــان داده نمی شود. اثر سن نامشخص است اما فرض  و اين تفاوت در مدل ها نش
ــده است تا از داشتن خانه منتقل شده كم اهميت تر باشد. خالصه فرضيه را در  ش

جدول 4 مشاهده كنيد.
جدول 4  - روابط فرضيه ای متغيرهای مستقل و وابسته

مناطق
عوامل

داشتن خانه 
انتقالی

درآمد شخصیسن

كمترين نقش مناطق شهری
مثبت

حداقلنامشخص

شهرهای جديد 
كامل

نقش مثبت 
متوسط

حداقلنامشخص

شهرهای جديد 
در حال ظهور

بيشترين نقش 
مثبت

حداقلنامشخص

فرض شده است كه در شهرهای جديد در حال ظهور مدرسه ناكافی باشد و اين 
ــكل می تواند به مرور زمان حل شود. با اين وجود، انتظار می رود خيلی كمتر  مش
ــغلی دارای اهميت باشد. زيرا دولت در مكانيابی مدارس نسبت  از فرصت های ش
ــدارس جديد می توانند  ــتری دارد. بنابراين، م ــغلی كنترل بيش به فرصت های ش
ــعه ها در شهرهای جديد ساخته شوند و اختالف در سفرهای  همراه با ديگر توس
روزانه برای مدرسه بين ساكنين در مناطق شهری و شهرهای جديد كاهش يابد. 
ــتيك الگوهای سفرهای روزانه  ــت كه مدل های رگرسيون لجس بخاطر اين اس
ــه برای  ــفرهای روزانه به مدرس ــوند. س دانش آموزان غير ضروری فرض می ش
ــود. زيرا يك مكانيسم بی نظير مكانيابی مدرسه در  ــی با ارزش تلقی می ش بررس
ــتر دانش آموزان ابتدايی و راهنمايی در هنگ كنگ با  هنگ كنگ وجود دارد. بيش
ــبه اولويتشان، به مدارسی توجه دارند كه توسط دولت برای آن ها  توجه به محاس
ــه با مكانی كه دانش آموزان  ــت. در اين مورد، دولت در رابط اختصاص يافته اس
ــد. عالوه بر اين، مكان  ــه آن جا خواهند رفت حرف آخر را می زن ــه ب برای مدرس
ــود و مكانيسم مكانيابی  ــيله برنامه ريزی دولت تعيين می ش ــه عمدتًا بوس مدرس

بمقدار زيادی بر پايه نزديكی جغرافيايی به خانه دانش آموزان استوار است.
در نتيجه، بسياری از پدر و مادرانی كه دوست دارند فرزندانشان به مدارس خوب 
بروند به جايی می روند كه مدارس معروف در آن جمع شده باشند. اين امر باعث 
ــده است كه برخی خانواده ها خانه خود را منتقل كنند. لذا دخالت دولت عامل  ش

اصلی مسافرت های روزانه مربوط به مدرسه است.
ــفرهای روزانه  ــزی را بر روی الگوهای س ــت تا تأثير برنامه ري ــان اين اس هدفم
ــفرهای ضروری برای  خانواده ها را ارزيابی كنيم. بنابراين ما تصميم گرفتيم تا س
مدرسه و كار را بررسی كنيم تا اينكه سفرهای تفريحی را بررسی كنيم. سفرهای 
مربوط به مدرسه و شغل سفرهای ضروری می باشند كه نمی توانند ناديده گرفته 
ــوند. بنابراين، اين سفرها يك معيار معقولی را برای ارزيابی موضوعات متنوع  ش
برنامه ريزی مربوط به شهرهای جديد ارائه می دهند. با اين وجود، ما اين موضوع 
ــفرهای مربوط  ــی نمی كنيم. زيرا ما تصور می كنيم كه س را در اين تحقيق بررس
به تفريح، موضوع خيلی شخصی می باشد. برخی مردم ممكن است ترجيح دهند 
ــت  ــات فراغت خود را تمامًا در خانه بگذرانند در حالی كه ديگران ممكن اس اوق
ــفرهای تفريحی  ــح خانه خود را ترك كنند. عالوه بر اين، فراوانی س ــرای تفري ب
بين اشخاص خيلی متغير است و عوامل نهادی مربوط به برنامه ريزی شهرهای 
ــده در مورد سفرهای  جديد را منعكس نمی كند. در كنار اين، داده های فراهم ش
تفريحی در پايگاه داده های سرشماری وجود ندارد كه ما را در اين تحقيق ياری 
ــح می توانند به تحقيقات  ــفرهای مربوط به تفري دهد. خوانندگان عالقمند به س

َهندی )1995( و سورو و كوكلمان )1997( مراجعه كنند.
ما معتقديم كه با مطالعه سفرهای ضروری می توانيم پلی از دانسته ها را بر روی 
ــت را ايجاد كنيم. نظريه مكان،  ــكافی كه در نظريه مكان قديمی رخ داده اس ش
ــكونت بر آزادی بنا  وجود بازار كامل را جايی فرض می كند كه انتخاب مكان س
ــدارد. اين امر بطور  ــد. با اين وجود، اين موضوع اغلب موارد واقعيت ن ــده باش ش
ــبت زيادی از جمعيت در  ــد، جايی كه نس ويژه ای در هنگ كنگ صحيح می باش
ــكونی  خانه های عمومی زندگی می كنند. دولت می تواند جايی كه واحدهای مس
بايد ايجاد شود را تصميم بگيرد. اجاره نشين ها در انتخاب مكانی كه بايد زندگی 
ــد. اين وضعيت  ــكن را ناقص می كن ــت دارند و اين امر بازار مس ــد محدودي كنن
ــه تحليل می برد، زيرا آن  ــنگری نظريه مكان را بمقدار زيادی رو ب ــروی روش ني
ــكونی ويژه ای  ــنگين كردن« تأكيد می كند كه يك مكان مس ــبك و س بر »س
ــتم بی نظير مكانيابی مدارس محدوديت های  را انتخاب می كنند. همچنين سيس
ــبت  ــر روی خانواده های دارای فرزند تحميل می كند. برای يك نس ــادی را ب زي
ــت زيرا  ــنگين كردن بی ربط اس ــبك و س بزرگی از خانواده ها در هنگ كنگ، س
ــای خيلی محدودی وجود دارد. اين  ــری مكانيابی مجدد، انتخاب ه در تصميم گي
ــوی سبك و سنگين كردن از منظر تحرك برود  ــت تا به آن س تحقيق بر آن اس
و نفوذ عوامل نهادی را بر روی تحرك مردم و در نتيجه الگوهای مسافرت های 

روزانه ساكنين شهرهای جديد را بررسی كند.

4- منابع و نتايج داده ها
ــد.  ــماری 2001 هنگ كنگ می باش منبع داده های تحقيقمان، %5 نمونه از سرش
ــال انتخاب هر واحد  ــی 2001، دقيقًا، احتم ــماری جمعيت ــه اصلی سرش در نمون
ــان حوزه های  ــن نمونه گيری در مي ــكاف بي ــت. ش نمونه گيری با هم برابر نيس
ــی برای تخمين با هم فرق  ــت و در نتيجه عوامل وزن ده انتخاباتی متفاوت اس
ــده اند كه همه محله های  می كند. ولی اين مجموعه داده ها طوری بكار برده ش
ــی شده احتمال انتخاب برابر با هم دارند. مجموعه داده ها شامل 440772  بررس

مشاهده بر روی 73 آيتم داده می باشد.
كار اجرايی نمونه ما عالی می باشد زيرا آن يك مجموعه داده از سرشماری است. 
بنابراين آن بزرگترين نمونه قابل حصول است. اين مجموعه داده قوی، نمونه ای 
قابل اتكا برای بررسی عوامل نهادی بر روی تحرك جمعيت را  فراهم می كند.

ــفرهای روزانه به مدرسه و محل كار هر دو فرضيه های  تحليل های الگوهای س
ــهم كار كردن يا درس خواندن در مناطق مسكونی مشابه  ما را تأييد می كند. س
ــهرهای جديد باشد. عامل داشتن خانه انتقالی بايد رابطه  ــب با سن ش بايد متناس
مثبتی با سفرهای روزانه برای كار داشته باشد. اين همبستگی در شهرهای جديد 
ــهرهای جديد كامل، ضعيفتر و در مناطق شهری  در حال ظهور قوی ترين، در ش
ــت. الگوهای سفرهای روزانه ساكنين شهرهای جديد به مدرسه و  ضعيفترين اس

محل كار به ترتيب در دو بخش زير تحليل شده است.
4-1. سفرهای روزانه به مدرسه

الگوهای سفرهای روزانه به مدرسه فرضيه 1 ما را تأييد می كند. سهم دانش آموزانی 
كه به مدرسه منطقه مسكونی خود می روند از 6/63 درصد در شهرهای جديد در 
ــل و نزديك به %3/96 در مناطق  ــهرهای جديد كام حال ظهور، تا %8/88 در ش
 df=4,pearsom chi-square value=72770/679  ,( شهری می باشد
ــهرهای جديد كامل در  ــاكنين در ش sig=0/000(. عالوه بر اين، 9/15 درصد س
ــتر از آن %4/21 ساكنين شهرهای  ــه می-روند و بيش ــهری به مدرس مناطق ش
ــهری به مدرسه می-روند )به جدول  ــت كه در مناطق ش جديد در حال ظهور اس

5 نگاه كنيد(.
ــهری به مدارس درون گستره مناطق  ــتر ساكنين ش ــان می دهد كه بيش آمار نش
شهری تمايل دارند. با توجه به محدوده های نسبتاً كوچك بخش شهری و سيستم 
ــهری  ــفرهای روزانه برای دانش آموزان مناطق ش ــعه يافته، س حمل و نقل توس
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ــت برای  ــفرهای روزانه ممكن اس ــد. ولی، س ــكل خيلی جدی باش نبايد يك مش
دانش آموزانی كه در شهرهای جديد با توجه به زمان و هزينه مشكل بزرگی باشد.
ــفرهای روزانه بين دانش آموزان در شهرهای جديد ممكن است به  ميزان زياد س
ــهرهای جديد مربوط باشد.  ــت برنامه ريزی ش ناكافی بودن زمين دولتی و سياس
ــهرهای جديد بندرگاهی دارای نسبت بزرگی از افراد جوان می باشند. آمارهای  ش
ساختار سنی شهرهای جديد و مناطق شهری نشان می دهد كه جمعيت شهرهای 
جديد بندرگاهی از جمعيت مناطق شهری جوان تر است )به جدول 6 نگاه كنيد(.

جدول5 - لگوهای سفرهای روزانه به مدارس

مكان مسكونی
مكان مدارس

شهرهای جديد مناطق شهری
كامل

شهرهای جديد 
در حال ظهور

333591130168مناطق شهری 
%درون مناطق 

شهری
96 /33/30 /5

شهر  شهرهای 
جديد كامل

326516762461

%درون 
شهرهای جديد 

كامل

15 /981 /82 /3

شهرهای جديد 
در حال ظهور

164511534885

% درون 
شهرهای جديد 
در حال ظهور

21 /4156/63

جدول 6 - ساختار سنی سه طبقه بندی گسترده بخش های هنگ كنگ

مناطق سن
شهری 

)%(

شهرهای 
جديد كامل 

)%(

شهرهای 
جديد درحال 

ظهور

سرتاسر 
هنگ كنگ

14-014 /81820 /516 /3
64-1571 /473 /372 /672 /1

6/ 811/ 66/ 98/ 6513 و باالتر
ــهری  ــبت به مناطق ش ــهرهای جديد نس ــال در ش ــبت بچه های زير 15 س نس
 df=4, chi-square value=3006/315,( ــتر است بطور قابل توجهی بيش
ــور ويژه ای جوان  ــهرهای جديد در حال ظهور بط ــت در ش sig=0/000( جمعي
ــتری را به  ــد اين موضوع را در نظر بگيرد و منابع بيش ــت. بنابراين دولت باي اس
مدارس و ديگر امكانات برای بچه ها اختصاص دهد. ادعا شده است كه بسياری 
ــهرهای جديد از ناتوانی برنامه ريزان برای پيش بينی صحيح  ــت های ش از شكس
جهات اقتصادی و دموگرافيك می باشد )استالی، 1994(. اگرچه ممكن است كه 
بسياری از دانش آموزان بعد از جابجايی به شهرهای جديد بدليل عالقه اجتماعی 
ــه اوليه خود باقی بمانند، حقيقت اين است كه  ــه در مدرس و وضعيت بهتر مدرس
ــهر خود توجه داشته  ــهرهای جديد بايد به مدارس ش ــتر دانش آموزان در ش بيش

باشند چون ممكن است شكاف های جدی در سيستم جاری ايجاد شود.
4-2. سفرهای روزانه به محل كار

ــبت  ــل كار نيز فرضيه ما را تأييد می كند. نس ــفرهای روزانه به مح الگوهای س

ــغول به كارند از %6/13 در شهرهای  ــاغالنی كه در منطقه مسكونی خود مش ش
ــد كامل و %9/90 در مناطق  ــهرهای جدي ــد در حال ظهور، تا %5/42 در ش جدي
 df=4, pearson chi-square value=25054/471,( ــد شهری می باش
ــاهده نمود كه بيشتر مردم بدون توجه  sig=0/000(. از طريق آمار می توان مش

به جايی كه آن ها زندگی می كنند در مناطق شهری كار می كنند )جدول 7(.
جدول 7  - الگوهای سفرهای روزانه برای كار

مكان مسكونی
مكان مدارس

شهرهای جديد مناطق شهری
كامل

شهرهای جديد 
در حال ظهور

6918156751287مناطق شهری 
%درون مناطق 

شهری
90 /97 /57/1

شهر  شهرهای 
جديد كامل

19 /39915 /1231074

%درون 
شهرهای جديد 

كامل

54 /542 /53

شهرهای جديد 
در حال ظهور

882325981794

% درون 
شهرهای جديد 
در حال ظهور

66 /819 /713 /6

جدول 8 - درصدهای نيروی كاری كه در منطقه خود به محل كار می روند و نيروی كاری كه در مناطق ديگر به محل كار می روند.  

شهرهای جديد در حال ظهورمناطق شهریمناطق
النتاو  شمالیما اون شانتين شويی وایسئونگ كوان اُشهر كولونشرقیوانچایمركزی و غربیبخش ها

1/ 310/ 98/ 39/ 911/ 917/ 92726/ 40همان بخش )%(
9/ 789/ 191/ 790/ 188/ 182/ 17373/ 59ساير بخش ها)%(

ــيم شوند، وضعيت خيلی واضح می شود )جدول 8(. تقريبًا %10 نيروی كار در شهرهای جديد در حال  ــطوح بخش ها تقس ــفرهای روزانه بمنظور كار در س اگر الگوهای س
ظهور در همان بخشی كه در آن زندگی می-كنند كار می كنند. بر عكس، بيش از %40 ساكنين بخش های مركزی و غربی جايی كار می كنند كه در آن زندگی می كنند. 
ــغل با اين حقيقت بيشتر توضيح داده می شود  ــهر )CBD( هنگ كنگ است. عدم تعادل بين جمعيت و ش ــت زيرا مركز همان بخش تجاری ش ــگفت آور نيس اين امر ش
ــده اند )%69/66 افراد بدون توجه به جايی كه آن ها زندگی می كنند، در مناطق شهری كار می-كنند(. می تواند  ــغلی در مناطق شهری ارائه ش ــتر فرصت های ش كه بيش
مشاهده شود كه به استثنای النتاو شمالی، سه شهر جديد بندرگاهی ديگر دارای جمعيت عظيمی از مسافران روزانه است. احتمااًل وضعيت النتاو شمالی بهتر باشد، زيرا 
اين بخش برای سرويس دهی به فرودگاه جديد ساخته شده است. لذا، بخش قابل مالحظه ای از جمعيت اين بخش می توانند حوالی خانه خود شغل پيدا كنند. اين شهر 
ــت  ــمالی اس ــعه ای جديد در النتاو ش جديد برای فرودگاه جديد بين المللی هنگ كنگ در چك الپ كوك بعنوان جامعه حامی عمل می كند و فراهم كننده مناطق توس

)%7/34 ساكنين در النتاو شمالی بر جزيره النتاو كار می كنند(.
جدول 9 - ارزش ها و سطوح معناداری ضرايب در مدل های رگرسيون لجستيك

عواملمناطق
سندرآمد شخصیخانه منتقل شده

*)000/0( -004/0*)000/0( 035003/0/ 0 )284/0(مناطق شهری
*)000/0( -019/0*)000/0(023/0 *)000/0( 361/0شهرهای جديد كامل

*)000/0( -021/0 *)000/0( 055/0 *)000/.( 418/0شهرهای جديد در حال ظهور
*در سطح معناداری 1 0/0

ــفرهای روزانه برای كار می شود. متغير مستقل يك  ــان می دهد كه حركت به سمت شهرهای جديد عامل مهمی است كه منجر به س ــتيك نش ــيون لجس تحليل رگرس
عملكرد احتمالی را نشان می دهد كه اشخاص بايد برای كار مسافرت روزانه داشته باشند. ضريب متغيرهای وابسته توان عوامل مربوط به پيش بينی سفرهای روزانه را 
نشان می دهند. فرضيه دوم مان تأييد شده است. يافته ها نشان از آن دارد كه در شهرهای جديد در حال ظهور، داشتن خانه منتقل شده در سرشماری 5 سال سابق يك 
عامل بسيار مهم شريك در سفرهای روزانه برای كار در شهرهای جديد در حال ظهور می باشد و بر عكس آن مناطق شهری می باشد )به جدول 9 نگاه كنيد(. می-تواند 
ــود كه عامل درآمد شخصی به نظر می رسد تأثير حداقلی بر روی سفرهای روزانه برای كار در همه مدل ها داشته باشد كه با پيش بينی هايمان سازگار است.  ــاهده ش مش
همچنين عامل سن در روشن ساختن سفرهای روزانه قابليت عدم توجه را دارا می باشد. داشتن خانه انتقالی آشكار می سازد كه مهمترين عامل در سفرهای روزانه برای 
ــاس هدف اصلی اش كه ايجاد نقاط رشد  ــت كه برنامه ريزی شهرهای جديد در هنگ كنگ تمامًا بر اس ــد. دليل اين يافته ها اين اس ــتيك می باش كار در مدل های لجس
ــواهد بيان می كنند زمانی كه مردم به شهرهای جديد در حال ظهور حركت می-كنند، برای  ــت. ش ــت، صورت نگرفته اس جديد برای مردم برای كار و زندگی در آن اس
ــهرهای جديد در حال ظهور بايد برای شغل به مناطق شهری برگردند. اين امر به  ــتغال انتقال نمی يابد. در نتيجه، اولين گروه مهاجران به ش آن جمعيت فرصت های اش
ــتن خانه انتقالی عاملی است كه همبستگی زيادی با سفرهای روزانه برای كار در شهرهای جديد در حال ظهور دارد. همبستگی بين اين  ــد كه چرا داش اين دليل می باش
ــت كه زمانی كه شهرهای جديد توسعه پيدا می كنند، فرصت های شغلی در  ــهرهای جديد كامل كمتر است. اين موضوع به اين دليل اس ــفرهای روزانه در ش عامل و س
اين گونه شهرها شروع به ظهور می كنند و بتدريج ساكنين می توانند حوالی خانه خود شغل پيدا كنند. خانه انتقالی در مناطق شهری با سفرهای روزانه برای كار ارتباط 

زيادی ندارد. اين امر نيز بخشی از مدرك غير مستقيم است كه بيشتر فرصت های شغلی در مناطق شهری پخش شده اند. 
ــهرهای جديد هنگ كنگ ممكن است بوسيله طراحی هايشان توضيح داده شود. گاالنتای )1975( بين شهرهای جديد مستقل و شهرهای اقماری  ــكالت ش برخی از مش
ــتقل بطور سنجيده شده ای بسيار دور از مادر شهر مكانيابی شده  ــهرهای جديد مس ــهر از اين نظر با هم متفاوتند كه ش ــود. او بيان می كند كه اين دو ش فرق قائل می ش
ــهرهای جديد بايد يك رده-بندی كاملی از فعاليت ها و خدمات شهری را ارائه دهند.  ــود. پس اين گونه ش ــهر مركزی تشويق نش ــفر روزانه به ش ــت، بخاطر اينكه س اس
ــغل بايد با تعداد جستجوگران شغل تطبيق كند. در اين شهر بايد برای جذب مهاجران از مادرشهر امكانات كافی اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد.  ــازی ش فراهم س
ــند كه پيوند های قوی عملكردی خود را با شهر مركزی حفظ  ــهر می باش ــده ای درون محدوده مادر ش ــهرهای اقماری اجتماعات جديد برنامه ريزی ش از طرف ديگر، ش
می كنند. ارتباطات، حياتی می باشد و زمان سفر روزانه به مركز نبايد از 30-45 دقيقه تجاوز كند. فراهم ساختن شغل نياز به متعادل سازی نيست زيرا شهرهای اقماری 
از بازار شغل مادرشهر سود می برند. همچنين آن برای خدمات با سطوح باالتر و ديگر تسهيالت به شهر مركز وابسته است. مشكل هنگ كنگ اين بود كه برنامه ريزانش 
ــدند تا شبيه  شهرهای اقماری عمل كنند كه هنوز به شهر مركز قديم وابسته هستند،  ــتقل بسازند اما در واقع بيشتر آن ها مجبور ش ــهرهای جديد مس تالش كردند تا ش

جايی كه شغل در دسترس می باشد.
ــهر جديد عملكرد مورد انتظار در رابطه با شهر مادر را  ــاهده كرد كه مكان يك ش ــط گاالنتای )1975( می توان مش ــهرهای اقماری توس ــهرهای جديد و ش از تعريف ش
ــتقل داشته باشيم در حالی كه آن از نظر جغرافيايی  ــهر جديد انتظار عملكرد بعنوان يك مركز خودكفای مس ــت كه از يك ش بطور قاطع تعيين می كند. آن نابخردانه اس
نزديك به هسته اصلی شهر قرار گرفته باشد. با اين وجود، بيشتر شهرهای جديد در هنگ كنگ نزديك به مناطق شهری قرار گرفته اند. برای ساكنين آنجا طبيعی است 
ــند، جايی كه اين گونه فرصت ها خيلی زياد در دسترس است. بطور ايده آل، شهرهای جديد بايد صنايع و ديگر  ــهری باش ــغل و ديگر فرصت ها در مناطق ش كه بدنبال ش
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ــغل منتقل نشوند.  ــغلی را جذب كنند تا اينكه مردم بدون ش فرصت های ش
اين امر بخشی از دليل دولت برای استقرار صنايع در شهرهای جديد از قبيل 
ــد. اما با توجه به كاهش صنعت  ــئونگ كوان اُ می باش تای پو، توئن مون و س
ــغل  ــاختن ش در هنگ كنگ در دو دهه اخير اهميت اين صنايع در فراهم س
ــاكنين مساكن عمومی  ــت. عالوه بر اين، تعداد عظيمی از س از بين رفته اس
ــی نداشته اند. در نتيجه، بسياری از ساكنين،  در انتخاب مكان خانه خود نقش
ــهرهای جديد را انتخاب نكردند تا در جستجوی شغل بگردند  مهاجرت به ش
ــهرها ارائه می دهد. در  ــدودی را برای اين گونه ش ــن عوامل جاذبه مح و اي

هنگ كنگ شهرهای جديد با تعدادی محدوديت روبرو می باشند.
تعادل شغل و نيروی كار يك اصل اساسی برای برنامه ريزی و توسعه شهرهای 
ــت. دولت پيشنهاد كرد كه فرصت های محلی  جديد در هنگ كنگ شده اس
ــهر جديد بايد با تعداد كارگران آنجا تطبيق كند. اين-گونه  ــغلی در هر ش ش
اهداف از نظر اجتماعی-اقتصادی برای كمك به حداقل رساندن تقاضاهای 
ــفر بين منطقه ای مفيد ديده شده است )بريستو، 1989(. می تواند مشاهده  س
ــتردگی سفرهای روزانه  ــود كه دولت از پتانسيل مشكالت مربوط به گس ش
ــت و بنابراين شهرهای جديد طوری طراحی شده اند تا  بنحوی آگاه بوده اس
ــفرهای روزانه را كاهش دهند. اما، در يك گزارشی كه دولت ارائه  جريان س
ــاغلين برای انتقال به آن سوی مناطق مادرشهری ناراضی  داد اين بود كه ش
ــتند زيرا آنها شهرهای جديد را در فراهم ساختن شغل از نوع واقعی و با  هس
ــغل ها در طول سال های  كيفيت ناتوان می بينند. بنابراين، تعداد زيادی از ش

زيادی در شهرهای جديد انتقال يافتند )كميته ويژه عرضه زمين، 1983(.
ــتردگی الگوهای سفرهای روزانه  ــت تا ارزيابی كنيم كه آيا گس ــكل اس مش
ــهرهای جديد ادامه خواهد يافت يا خير. اگر خانه سازی عمومی  ــاكنين ش س
ــهرهای جديد باقی بماند، بخاطر  ــعه ش به عنوان يك نيروی اصلی در توس
استقرار آپارتمان های استيجاری عمومی، تركيب جمعيتی شهرهای جديد به 
ــد. در آنجا با توجه به كاهش صنايع  ــمت طبقه پايين تر منحرف خواهد ش س
ــای كاهش يافته برای كارگران  ــه ای در هنگ كنگ همراه با تقاضاه كارخان
ــع برای آن ها وجود دارد.  ــغلی كمی در صناي با مهارت كمتر فرصت های ش
ــاكنين در شهرهای جديد ممكن است مجبور شوند تا در مناطق  بنابراين، س
ــفرهای روزانه غير قابل اجتناب شود. از طرف  ــغل پيدا كنند و س ــهری ش ش
ديگر، پيشرفت در فن آوری ارتباطی ايجاد ادارات خانه محور را ممكن ساخته 
ــازد. همچنين دولت تمايل  ــفرهای روزانه را غير ضروری می س است كه س
H -  اارد تا اين روش را در هنگ كنگ توسعه دهد )دپارتمان برنامه ريزی

ــت تا الگوهای  ــكل اس SAR،2002(. با توجه به اين دو گرايش متضاد مش
سفرهای روزانه ساكنين شهرهای جديد را پيش بينی كنيم.

ــهرهای جديد برای  ــاكنين ش ــبت زيادی از س با توجه به اين حقيقت كه نس
ــافرت می-كنند، تحليل بر روی وسايل نقليه اين  ــه هر روز مس كار يا مدرس
ــط تحقيقات قبلی  ــفرهای روزانه توس ــافران روزانه صورت می گيرد. س مس
ــت كه كاربری زمين، سفر، فقر و  ــده اس ــكل ديده ش عمومًا بعنوان يك مش
ــتفاده از انرژی و آلودگی هوا را بررسی كردند  بيكاری، برابری فرصت ها، اس
ــعه يافته  ــورهای توس ــگاه كنيند به هلينگ، 1998(. در كش ــرای مثال ن ) ب
ــط دولت وجود دارد تا  ــده آمريكا و بريتانيا ابتكاراتی توس ــر اياالت متح نظي
ــدت زمان كاهش دهد،  ــفرهای موتوری را هم در تعداد و هم در م ــد س رش
ــايل جايگزين حمل و نقل كه تأثير منفی كمتری بر روی  ــتفاده از وس تا اس
ــود و اينكه اتكا به خودرو شخصی كاهش  ــويق ش ــته باشند تش محيط داش

ــخيص  ــن برنامه ريزی و حمل و نقل بطور واضحی تش ــد. ارتباط های بي ياب
ــتر، 1994(. همچنين به اين نكته پی برده شده است  ــده است )بانيس داده ش
ــازی  كه عوامل اجتماعی-دموگرافيك مهمترين عوامل فضايی در روشن س
ــفرها در همه جا و سفر برای اهداف ويژه در سطوح درون شهری  فراوانی س
ــتر مقاصد اين سفرها مكان های تفريحی،  می باشند )هانسون، 1982(. بيش
ــبت به ديگر مكان ها می باشد.  ــا، نس ادارات دولتی، بنگاه ها، مدارس و كليس
ــان داد كه كمتر از %9 سفرها با  ــی انجام شده در سال 1990 نش يك بررس
ــايل نقليه برای مالقات دوستان و خويشاوندان بود. اين درصد، از اولين  وس
ــال 19969 بطور نسبتًا پايداری باقی مانده است  ــی در اين زمينه در س بررس

)هيو و يانگ، 1994(.
ــبت های وسايل حمل و نقل انتخاب شده مورد استفاده توسط  جدول 10 نس

ساكنين برای مدارس
شهرهای جديد مناطق شهری

كامل
شهرهای جديد 
در حال ظهور

كارمدرسهكارمدرسهكارمدرسه
خودروی 
شخصی

7724153412288393926تعداد

درصد درون 
منطقه

4/02/24/01/33/08/2

دوچرخه

1471504733894تعداد

درصد درون 
منطقه

0/00/02/05/01/03/0

پياده 

1165410599951242653659973تعداد

درصد درون 
منطقه

1/66/54/107/41/110/3

اتوبوس 

82632969134571453819778860تعداد

درصد درون 
منطقه

3/46/158/39/150/60/27

 در اين تحقيق، چهار وسيله حمل و نقل استفاده شده توسط ساكنين مناطق 
ــه مقايسه شده است )به جدول 10 نگاه كنيد(.  گوناگون بمنظور كار يا مدرس
ــن يا تراموا، آن ها هر جايی  ــدند، زيرا متفاوت از راه آه اتوبوس ها انتخاب ش
می روند. آن ها همچنين، عامه پسندترين وسيله حمل و نقل عمومی هستند. 
ــت محيط در ميان  ــافرت روزانه بصورت پياده يا با دوچرخه بهترين دوس مس
ــخصی بعنوان آلوده   ــت، در حالی كه خودروهای ش ــايل حمل و نقل اس وس
كننده ترين وسيله مورد توجه اند. خودرو های شخصی هم در مصرف سوخت 

و هم در ضرر به محيط هزينه برند.
ــخصی در مقام مصرف كننده انرژی، تحليلمان نشان  ــتفاده از خودرو ش با اس
ــهرهای جديد خيلی  ــاكنين ش ــفرهای روزانه بين س ــد كه اگرچه س می ده
ــوخت و آلودگی  ــد كه در هدررفت س ــت، ولی آن به نظر نمی رس ــايع اس ش

ــريك باشد. درصد سفرهای روزانه بوسيله خودروی شخصی بين ساكنين  ش
ــتر نيست )به جدول 10 نگاه  ــهرهای جديد نسبت به مناطق شهری بيش ش
ــد شهرهای جديد سفر بصورت پياده را  كنيد(. از طرف ديگر، به نظر می رس
ــتفاده از دوچرخه يك ويژگی  در بين دانش آموزان افزايش دهد. همچنين اس
ــهرهای جديد می باشد كه در مناطق شهری غايب است. استفاده  بی نظير ش
ــاكنين شهرهای جديد بطور ويژه ای رواج دارد. به هر حال  از اتوبوس بين س
ــهرهای جديد است. با اين  ــفرهای روزانه يك ويژگی شايع زندگی در ش س
ــری خوش بينانه ای می تواند گرفته  ــود، بطور محتاطانه ای يك نتيجه گي وج
ــهرهای  ــالف انرژی هنوز يكی از ويژگی های ش ــود كه آلودگی هوا و ات ش
ــد. چون انتظار می رود جمعيت هنگ كنگ طی 30  جديد هنگ كنگ می باش
 HKSAR،  ــد )دپارتمان آمار و سرشماری ــال به 72/8 ميليون نفر برس س
ــدر ويكتوريا،  ــای بزرگ مقياس اطراف بن ــا پيش بينی های احي 2001(. و ب
ــهرهای جديد برای جا دادن جمعيت در حال گسترش به نظر  ادامه برنامه ش
ــد ضروری باشد. با شواهد حاضر می توان به يك نتيجه محتاطانه ای  می رس
رسيد اينكه برنامه شهرهای جديد در رسيدن به اهداف اصلی خود كه همانا 
ــهری هنگ كنگ بوده  ــترش از مناطق ش تمركززدايی جمعيت در حال گس
ــت، فاصله زيادی تا موفقيت دارد. همچنين از مشكل رايج وسايل حمل  اس
ــين در سفرهای روزانه در شهرهای جديد در ديگر كشورها  و نقل تك سرنش
اجتناب شده است )برای مثال نگاه كنيد به سورو و كوكلمان، 1997(. توسعه 
ــر حمل و نقل عمومی  ــهرهای جديد در هنگ كنگ بايد با تأكيد ب ــده ش آين

بعنوان وسيله مسافرت روزانه ادامه يابد.

نتيجه گيری
ــتم مكانيابی  ــادی از قبيل برنامه ريزی و سيس ــن تحقيق تأثير عوامل نه اي
مدرسه را بر حركت جمعيت بوسيله مطالعه الگوهای سفرهای روزانه ساكنين 
ــت. كمك اين تحقيق اين است كه آن  ــی كرده اس ــهرهای جديد بررس ش
الگوهای سفرهای روزانه ساكنين شهرهای جديد به موضوع بزرگتر تحرك 
ــم انداز جديد از كاربری زمين  ــت. اين تحقيق يك چش جمعيت ربط داده اس
ــفرهای روزانه درون شهری را فراهم  و برنامه ريزی برای بحث الگوهای س
ــه تحقيقات ديگر  ــبت ب ــازد. همچنين اين تحقيق يك برتری كه نس می س
ــت كه آن يك مجموعه داده نمونه ای سرشماری را بكار گرفته  دارد اين اس
ــترس برای محققين  ــت كه بزرگترين و جامع   ترين مجموعه داده در دس اس

به شمار می رود.
ــت شهر جديد در تمركززدايی جمعيت از مناطق شهری در هنگ كنگ  سياس
ــغلی و مطالعه در اين  ــود فرصت های ش ــت. اما كمب ــز بوده اس موفقيت آمي
ــفرهای روزانه گسترده بين شهر جديد و مناطق  شهرهای جديد منجر به س

شهری شود.
ــن  ــاكنين با س ــبت كاركردن و درس خوندن در منطقه س فرضيه  ما كه نس
ــان می دهد كه بيشتر  ــب است، تأييد شد. آمارها نش ــهرهای جديد متناس ش
ساكنين مناطق شهری به مدارس درون گستره منطقه شهری گرايش دارند. 
ــهرهای جديد كامل  ــبتًا كمی از دانش آموزان ش اما از طرف ديگر، تعداد نس
ــد و وضعيت بدتر برای  ــان تمايل دارن ــه مدارس درون منطقه مسكونی ش ب
ــهرهای جديد در حال ظهور است. در نتيجه سفرهای روزانه  دانش آموزان ش
ــتند شده  ــه بوجود می آيد. بخوبی مس بزرگ مقياس بمنظور رفتن به مدرس
ــهری جوان ترند.  ــهرهای جديد بندرگاهی از مناطق ش ــت كه جمعيت ش اس

اين گونه پديده ها به مشكالت برنامه ريزی ناكافی برمی-گردد. بنابراين، نياز 
به مدارس بيشتر در شهرهای جديد بايد توسط دولت تشخيص داده شود تا 

مشكل سفرهای روزانه كمتر شود.
ــاكنين شهرهای جديد نسبت به سفرهای  ــفرهای روزانه برای كار بين س س
ــت. همچنين مدل های رگرسيون لجستيك  ــه رايج تر اس روزانه برای مدرس
ــان می دهد كه داشتن خانه انتقالی، مهمترين عامل در پيش بينی كردن  نش
سفرهای روزانه برای كار است. مفهوم اين يافته ها اين است كه برنامه ريزی 
ــدف اصلی خود كه ايجاد نقاط  ــهرهای جديد در هنگ-كنگ تمامًا به ه ش
رشد جديد برای مردم كه در آن كار و زندگی می كنند، نرسيده است. شواهد 
بيان می كنند كه نزديك به دوسوم شغل ها هنوز در مناطق شهری قرار دارد، 
ــواهد  ــه تنها كمتر از نيمی از جمعيت در آن زندگی می كنند. ش ــی ك در حال
ــوند، تحرك  ــهرهای جديد منتقل می ش بيان می كنند كه وقتی مردم به ش

فرصت های شغلی برای آن جمعيت صورت نمی گيرد.
ــيله راهبردهای  ــهرهای جديد و كاهش ترافيك جاده ای بوس خودكفايی ش
برنامه ريزی سنتی تأكيد شده است. سفرهای با وسايل نقليه موتوری بعنوان 
ــايند توجه می شود. در حقيقت، استفاده از خودروهای شخصی  پديده ناخوش
بين ساكنين شهرهای جديد بطور ويژه ای رايج نمی باشد. سفر بصورت پياده 
ــت. سفر با دوچرخه يك  ــهرهای جديد خيلی رايج اس بين نيروی كار در ش
خصيصه بی نظير شهرهای جديد بنظر می رسد. استفاده از خودروی شخصی 
بعنوان نماينده استفاده از انرژی، نتيجه ای كه می توان از آن ترسيم كرد اين 
است كه برغم گستردگی سفرهای روزانه، آلودگی هوا و اتالف سوخت بنظر 

نمی رسد كه مشكل زيادی را بوجود آورد.
ــرانجام، اگرچه خودكفايی بطور واضحی در اصول برنامه ريزی شهرهای  س
جديد از زمان اولين احداثشان، گنجانده شده بود، موفقيت شهرهای جديد در 
ــيدن به اين هدف كاماًل محدود بوده است. برغم آن، شهرهای جديد در  رس
پراكنده ساختن جمعيت از مناطق شهری به حومه ها موفق بوده اند. با توجه 
به فشار جمعيت هنگ كنگ، به نظر می رسد شهرهای جديد گزينه غيرقابل 
ــاری به اهميت  ــد. يافته های ج ــتر در منطقه باش ــعه بيش اجتناب برای توس
مفاهيم اجتماعی برای سياست شهرهای جديد هنگ كنگ نشانه رفته است. 
برای مثال، با توجه به تمركز فرصت های شغلی در مناطق شهری، آيا زمان 
و هزينه سفرهای روزانه به مناطق شهری گروه های خيلی محروم شهرهای 
جديد از كار كردن منع می كند؟ اين فقط يك مثالی از سؤاالت جذاب و مهم 

است كه نياز به بررسی بيشتر برای شهرهای جديد دارد.
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ــال 2012 رتبه 12 را از  ــهرها براي س ــيدني در رده بندي جهانش س
ــت كه براي تقويت اعتبار  ــهر گفته اس ــهردار اين ش آن خود كرده و ش
ــيدني به عنوان يك جهانشهر پروژه هايي تقريبا به ارزش يك ميليارد  س
ــال آينده دارد. مسئوالن شهري سيدني  ــت اجرا طي 10 س دالر در دس
ــبك زندگي، اقتصاد، گردشگري،  ــان به خاطر س اعتقاد دارند كه شهرش
توسعه پايدار، فضاي باز و زندگي فرهنگي شناخته شده است. محور اين 
پروژه هاي اصلي شهر كه براي آينده برنامه ريزي شده اند، تقريبا در همين 
ــت. اين پروژه ها به ارزش 864 ميليارد دالر در  ــده اس زمينه هاي گفته ش
ــتي و تفريحي(، توسعه ساخت و  ــاخت و ساز )مراكز بهداش زمينه هاي س
ساز سبز )مديريت زباله در مركز شهر(، بهبود يكي از خيابان هاي معروف 
ــلوغ سيدني به طول 3 كيلومتر، نوسازي و ارتقاي كتابخانه ها، مراكز  و ش
ــده اند. بنابر گفته شهردار  كودك و ديگر امكانات اجتماعي طرح ريزي ش
ــان مي دهد كه داليل مردم براي كار، راه اندازي  ــيدني، تحقيقات نش س
ــا داليل آنها براي انتخاب  ــيدني و همچنين بازديد از آن ب تجارت در س
سيدني به عنوان محل زندگي مشابه است. بنابراين آنها به فكر راه اندازي 
ــتند كه تمام اين موارد در آن لحاظ شده باشد. در همين  پروژه هايي هس

پروژه هاي میلیون دالري سیدني

اسكاتلند از آن دست كشورهايي است كه براي حفظ بيشتر محيط زيست 
و كاهش تغييرات اقليمي، استفاده از منابع تجديدپذير براي توليد انرژي را جدي 
گرفته است. اين كشور با جمعيتي حدود 5 ميليون و 200 هزار نفر، تصميم دارد 
ــال 2020 تمام انرژي الكتريسيته مورد نياز مردمش و تا پايان سال 2011  تا س
ــاس آمار  حدود 30 درصد از آن را از طريق منابع تجديدپذير تامين كند. بر اس
ارائه شده از سوي سازمان انرژي و تغييرات اقليمي اسكاتلند، مشخص مي شود 

كه اين كشور به هدف ميان دوره خود رسيده است.
اين آمار نشان مي دهد كه در 3 فصل اول سال 2011، اسكاتلند به اندازه 
ــال گذشته و 83 درصد بيشترين ميزان تا امسال، از طريق  94 درصد ميزان س
ــور مي گويد؛ » اگر اين  ــت. دولت اين كش منابع تجديدپذير برق توليد كرده اس
روند در 3 ماه آخر 2011 هم طي شده باشد، امسال در زمينه توليد برق از اين 

طريق ركورددار مي شود.«
ارائه آمار و ارقام مربوط به سال 2011 و 2010 در كنار هم نشان مي دهد 
كه ظرفيت نيروگاه هاي تجديدپذير به ركورد توليد 3/4 گيگاوات در سال جاري 
ــكاتلند مي گويد كه؛ »  ــيدن به اين هدف، وزير انرژي اس ــيده است. در رس رس
ــال 2011 شروع  پروژه هاي انرژي تجديدپذير به ارزش 750 ميليون پوند در س
ــا ارزش 46 ميليارد پوند در  ــت. در همين زمينه پروژه هايي ب ــه كار كرده اس ب
ــده از سوي سازمان انرژي  ــتور كار قرار دارند.« از سوي ديگر آمار ارائه ش دس
ــده از منابع  ــت آم ــان مي دهد كه انرژي به دس ــرات اقليمي بريتانيا نش و تغيي
تجديدپذير در جزيره در سال گذشته تا 12 درصد، )45/7 تراوات ساعت( رسيده 
ــهم زغالسنگ و گاز در حدود 4 و 6 درصد-كه به ترتيب  ــت. از اين ميان س اس

معادل 19 و 38 تراوات ساعت مي شود-كاهش پيدا كرده است.

ــتا، سيدني قرار است مبلغ 894 ميليون دالر اضافي روي پروژه هايي  راس
كه در حال اجرا هستند، سرمايه گذاري كند. اين پروژه ها شامل بازسازي 
ــازي  ــرعت زياد راننده ها، بازس پياده رو، راهكاهايي براي جلوگيري از س
ــان و بهبود  ــت درخت ــطحي، كاش خيابان ها و مديريت فاضالب هاي س

پارك ها مي شود. 

شهرها و شهرداري هاي جهان

اسکاتلند و استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر

هلندي ها، پیشرو در کاهش آلودگي صوتي 

ــع اصلي آلودگي صوتي در اتحاديه اروپا  ــان، راه آهن و ترافيك هواي مناب خياب
شناخته شده اند. حدود 80 ميليون نفر در سراسر اروپا در معرض سطح غيرقابل 
ــي از صدا قرار دارند. آلودگي صوتي در زندگي روزانه بيش از 170 ميليون  قبول
نفر اختالل جدي وارد مي كند. آلودگي صوتي همچنين تأثيرات گسترده اي بر 
ــهروندان، به ويژه جوانان، مي گذارد. اين آلودگي، خواب و تمركز  ــالمتي ش س
ــترس رواني مي شود.  كودكان و جوانان را تحت تأثير قرار مي دهد و باعث اس
ــگرانه ديده مي شود؛  ردپاي آلودگي صوتي حتي در رفتارهاي ناهنجار و پرخاش
از اين رو در برنامه هاي توسعه حمل و نقل بايد به صورت جدي به اين پديده 
ــالمت  نگاه كرد. به جز مزايايي كه پروژه هاي كاهش آلودگي صوتي براي س

ــان از مزاياي مالي اين نوع  ــهروندان به همراه دارد. بعضي از مطالعات نش ش
ــده است، هر يك  ــاس تحقيقي كه اخيراً در هلند انجام ش پروژه ها دارد. بر اس
ــد بين 2 تا 3 يورو  ــود، مي توان ــي كه خرج كاهش آلودگي صوتي مي ش يوروي
سود به همراه داشته باشد. در كل، شهرهاي هلند كارنامه خوبي از نظر كاهش 
ــتين دوره  ــهرداري ويخن )Wijchen( برنده نخس آلودگي صوتي دارند. ش
ــت اروپا و انجمن جلوگيري از  ــط آژانس محيط زيس ــده كه توس جايزه اي ش
سروصدا بنا نهاده شده است. شهردراي ويخن از بين 16 كانديدا از 12 كشور به 
دليل كاهش آلودگي صوتي يكپارچه و پايدار در يكي از مناطق اين شهر برنده 

اين جايزه شده است.

کلید شهر مقروض در دستان یک زن
ــد. آنابوتال، همسر  ــهردار مادريد اسپانيا ش ــتين بار، يك زن ش براي نخس
ــهر مادريد حضور  ــال 2003 در شوراي ش ــابق اسپانيا كه از س ــت وزير س نخس
ــهري با بدهي 6/3 ميليارد يورويي را بر عهده گرفته است.  ــته، مديريت ش داش
ــين پايتخت اسپانيا، از جمله  ــهردار پيش اين بدهي، ميراث پروژه هاي ناموفق ش
شكست مادريد براي كسب ميزباني المپيك 2012 است. بوتال متعهد شده است 

كه اين بدهي را كاهش دهد.
ــاره به محدود كردن بودجه و كاهش بدهي گفت: »از طريق اين  او با اش
ــال آينده بين درآمدها و مخارج تعادل ايجاد خواهد  ــير بودجه منظم، در س مس

شد. تا سال 2016، بدهي موجود را تا 1/3 ميليارد يورو كاهش خواهيم داد.«
ــب ميزباني  ــهرداري مادريد مصمم به كس ــش در ش ــال و همكاران آنابوت
المپيك در سال 2020 هستند. او گفته كه پيشنهاد مادريد براي ميزباني المپيك 
ــت و سرمايه گذاريهايي هم در اين زمينه انجام شده است.  2020 هنوز پابرجاس
ــهردار جديد با گفتن اينكه كسب ميزباني المپيك از جمله اهداف مهم او در  ش
ــه بين المللي المپيك هيچ  ــت، افزود: »تا زمان تصميم كميت ــوت جديد اس كس
هزينه ديگري نخواهيم كرد؛ چون 80 درصد زيرساخت هاي موردنياز را قبال بنا 
ــتانبول، رم و توكيو به  كرده ايم.« براي ميزباني المپيك 2020، باكو، دوحه، اس
همراه مادريد كانديدا شده اند. نتيجه اين رقابت در 13 سپتامبر 2013 مشخص 

ــريفات اداري  ــب و كار جديد بدون نياز به تش ــد. او گفت: ايجاد كس خواهد ش
انجام خواهد شد.« بوتال قول داد كه؛ »شهرداري براي تمام مادريدي  ها« باشد. 
بوتال كه عضو حزب مردم اسپانياست همچنين بايد به فكر راهي براي رساندن 
ــال 2011،  ــد. در اوايل س ــتاندارد اتحاديه اروپا باش كيفيت هواي مادريد به اس
هواي مادريد با بحران مواجه شد و ميزان دي اكسيد نيتروژن در هواي اين شهر 

حداقل 5 برابر ميانگين هواي سالم اتحاديه اروپا گزارش شد.

ــط  ــار گازهاي گلخانه اي توس ــختي به منظور كاهش انتش كانادا قواني سرس
ــال آينده به بازار مي آيند، اجرا مي كند.  كاميون ها و اتوبوس هايي كه در چند س
هدف اين طرح تا سال 2018، ساخت خودروهايي است كه به ميزان 23 درصد 
ــاس گزارش خبرگزاري رويترز، اين قوانين بر  كمتر آلودگي توليد كنند. بر اس
ــاس مقياس هايي كه پيش از اين در آمريكا رعايت شده، طراحي شده اند و  اس
براي نخستين بار روي خودروهاي مدل سال 2014 ترتيب اثر داده خواهند شد. 
ــازي  ــد: »كانادا و آمريكا صنعت خودروس ــت كانادا مي گوي ــر محيط زيس وزي
ــتانداردهاي انتشار گازهاي گلخانه اي براي  يكپارچه اي دارند و يكي كردن اس

سختگیري کانادا در ساخت وسایل نقلیه

ــايل نقليه سنگين جديد، فوايد زيست محيطي و اقتصادي به همراه خواهد  وس
داشت«.

ــتر ادامه مي دهد: »تا سال 2020، گازهاي گلخانه اي منتشر  او در توضيح بيش
شده از وسايل نقليه سنگين تا 3 ميليون تن در هر سال كاهش پيدا خواهد كرد. 

اين برابر است با حذف 650 هزار خودروي شخصي از خيابان ها«.
گفته مي شود كاهش انتشار گازهاي حاصل از بخش حمل و نقل قسمت مهمي 
از راهكار دولت كانادا براي مبارزه با تغييرات اقليمي است. هدف آنها كاهش 17 

درصدي گازهاي گلخانه اي از سال 2005 تا سال 2020 است.
ــان محيط  ــن ميان تعدادي از كارشناس در اي
ــه با توجه  ــور اعتقاد دارند ك ــت اين كش زيس
ــريع صنعت نفت و گاز كانادا،  به گسترش س
ــه اي  ــاي گلخان ــدار گازه ــن مق ــش اي كاه
غيرممكن خواهد بود. يكي از آنها در اين مورد 
ــل پيش بيني گازهاي  مي گويد: »افزايش قاب
گلخانه اي حاصل از محصوالت گازي و نفتي، 
سرمايه گذاري در صنعت خودروهاي سنگين را 
بي معني مي كند«. به غير از قوانين مربوط به 
ــايل نقليه سنگين، كانادا و آمريكا  ساخت وس
همكاري نزديكي براي بنا نهادن استانداردهاي 
مشترك آمريكاي شمالي براي قوانين مربوط 
به گازهاي منتشر شده از وسايل نقليه سبك 
)مدل 2011 تا 2016( داشته اند. در حال حاضر 
هم روي قوانين مربوط به خودروهايي كه در 
سال 2017 و سالهاي بعد از آن توليد مي شوند، 

كار مي كنند. 
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دكتر محمد رضا شجاعی1، علی روفيگری حقيقت2* ، رضا رضايی3، 1عضو هئيت علمی دانشگاه شهيد بهشتی، 2دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت صنعتی� گرايش مالی 
3مدير عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهين شهر و حومه

چکيــــده
در حال حاضر شهرها با افزايش تراکم جمعيت و فعاليت ها مواجه هستند. اين افزايش دارای آثار و تبعات نامطلوب مختلفی 
از جمله آلودگی هوا، آلودگی صوتی و آلودگی محيط زيست است. بنابراين با افزايش نسبت جمعيت شهری در ايران  لزوم 
توجه به سالمتی جامعه و کيفيت زندگی باعث شده تا اين عوامل به طور صحيح مديريت شوند . ترافيک شهری به عنوان 
مهمترين عامل تاثير گذار در افزايش اين تبعات نقش به سزايی را دنبال می نمايد که الزم است مديران شهری  از راهکارها، 

استراتژی ها و زيرساخت های ويژه و مناسب در جهت مديريت مطلوب آن استفاده نمايند.
، کليدی ترين و پرکاربردترين استراتژی ها  و راهبرد ها در   اتوبوسرانی به عنوان مناسب ترين  ناوگان های  در اين بين 
سيستم حمل و نقل عمومی در شهرهای ايران پاسخی مناسب در مديريت ابعاد ترافيک شهری ارائه می دهد. بدين سبب 
بهينه سازی و افزايش راندمان عملکرد اين سيستم حمل و نقل پرکاربرد از چالش های هميشگی مديران شهری می باشد. 
ضرورت  برنامه ريزی در اين سيستم ها زمانی مورد توجه قرار می گيرد که ما بدانيم بهينه سازی ناوگان های اتوبوسرانی و 
حل مسائل و مشکالت پيچيده آن با نگرش های سنتی و غير علمی امکان پذير نمی باشد و الزم است تغيرات نگرشی در 
سطوح مختلف سازمان ها در مورد چگونگی مديريت آن صورت پذيرد.برنامه ريزی استراتژيک به عنوان يکی از رويکرد های 

پر کاربرد در برنامه ريزی های سازمان ها، از مهمترين زير ساخت ها و ابزار های  تغيير در سازمان ها می باشد.

کلمات کليدي

برنامه ريزی استراتژيک، حمل و نقل عمومی، اتوبوسرانی، شهرداری، شاهين شهر، 

1. مقدمـــــه
امروزه حمل و نقل عمومی ، يكی از راه حل های عملی و كاربردی در 
جهت مديريت حمل و نقل درون شهری و حل مشكالت و معضالت 
نقل عمومی  تنوع در حمل و  باشد.  از آن می  ترافيك حاصل  از  ناشی 
با  نياز های رفت و آمدی جامعه شهری  از  سبب می گردد كه هر يك 
كارآمدی  با  و  يكپارچه  به صورت  نقل شهری  و  حمل  شبكه  به  توجه 

باالتر مديريت گردد. 
اين حوزه  نقل شهری و مديران  آنچه كه متخصصين حمل و  امروزه   
در  پايدار  نقل  و  حمل  الگوی  به  دستيابی  دارند  نظر  اتفاق  آن  بر روی 
حمل  دارای  آرام،  ايمن،  سالم،  شهر،  انداز  چشم  بتوانند  تا  شهرهاست 
در  كند.  تامين  را  عموم شهروندان  برای  كارآمد  و  روان  و  و نقل سريع 
زبان ساده، حمل و نقل پايدار بدين معنی است كه بايستی مشكل را به 
گونه ای حل نمائيم تا بيماری ها و مشكالت حمل و نقل در سال های 
الگويی كه بر اساس گسترش جمعيت و شهر و توسعه  آتی عود نكند. 
زا هستند(  تردد  از عوامل  اجتماعی،...)كه طبيعتًا  اقتصادی،  فعاليت های 
شهر ما همچنان بدون بروز مشكل ترافيك ، به نحو مطلوبی پاسخگوی 
جابه جايی های مسافر و بار باشد و با گسترش اين فعاليت ها سيستم 

حمل و نقل به مشكل برخورد نكند و پايدار باشد. )تقی زاده, 1387(
بر اين اساس برخی از راهبرد هايی كه جهت ايجاد الگوی حمل و نقل 
از، توسعه كيفی و  پايدار در شهر ها در دنيا پيشنهاد می گردد عبارتند 
كمی حمل و نقل عمومی، توسعه كيفی و كمی سيستم های حمل و نقل 
ترافيك و ساير  افزايش فرهنگ   ، تقاضای سفر  غير موتوری، مديريت 
راهبرد هايی كه با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل های هر شهر توسط 
گردد.  می  اتخاذ  شهری  نقل  و  حمل  متوليان  و  مديران  متخصصين، 
در اين بين توسعه كيفی و كمی حمل و نقل عمومی از قديمی ترين، 
راهبردها  اين  ساده ترين  حال  عين  در  و  گذار ترين  تاثير  پركاربرد ترين، 
محسوب می گردد كه در اين بخش سامانه های اتوبوسرانی به عنوان 
يكی از اضالع حمل و نقل عمومی  از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار 

می باشد.

1.2. برنامه ريزی استراتژيک در سازمان های غير انتفاعی
برنامه ريزی استراتژيك در سازمان های عمومی و غيرانتفاعی از استقالل 
و آزادی عمل كمتری برخوردار است. معمواًل اينگونه سازمان-ها نمی 
توانند بر تنوع فعاليت های خود بيفزايند و يا به فعاليت های غير مرتبط 
بپردازند يا در شركت های ديگر ادغام شوند. شايد به صورت ظاهر چنين 
دولتی،  يا  عمومی  سازمان های  در  استراتژيك  برنامه  كه  برسد  نظر  به 
به  سازمان ها  اين  زيرا  است  داستان صادق  ولی عكس  ندارد  كاربردی 
اين نتيجه رسيده اند كه تدوين  برنامه های استراتژيك در قدم اول با 
ايجاد هماهنگی و همسويی در سطح فعاليت های سازمان باعث باال بردن 
كارايی و اثربخشی و در نتيجه بهبود مديريت می گردد و قدم های بعدی 
تعيين كننده رفتار آن سازمان ها در قبال محيط پيرامونی می باشد. جهت 
استراتژيك شدن اين سازمانها الزم است پيش نيازهای زير قبل از هر 

اقدامی صورت پذيرد.
ـ استراتژيك شدن تفكر، عمل و يادگيری سازمان ها

ـ سازمان ها بايستی بر ارائه اثربخش استراتژی ها تمركز نمايند
شئون  كليه  در  را  خود  های  استراتژی  توسعه  توان  بايستی  سازمانها  ـ 

سازمان بدست آورند )برايسون, 1388(.

2.3. ارزيابی متوازن 
ايده ارزيابی متوازن ابتدا در دهه 1980 توسط كاپالن و نورتون مطرح 
گرديده  زيادی  تحوالت  و  رشد  دچار  دهه  چند  اين  طول  در  و  گرديد 
است .در آخرين نسل از كارت امتيازی متوازن، اين ابزار ديگر يك ابزار 

تدوين،  برای  است  ابزاری  بلكه  باشد  نمی  سازمانی  عملكرد  سنجش 
متوازن  ارزيابی  بهتر  عبارت  سازمان.به  ها ی  استراتژی  ارزيابی  و  اجرا 
به سازمان ها كمك می كند  راهبردی است كه  يك سيستم مديريت 
استراتژی هايشان را به اهدافی كه محرك رفتار و عملكرد شان می باشد 

ترجمه كنند. )عاطفی, 1388(
كه  عبارتی  به  را  سازمان  استراتژی  خوبی  به  بايستی  سازمان  رهبران 
همه آن را درك كنند ترجمه كنند تا استراتژی به كار هر روز همه نيرو 
استراتژی در سازمان ها  نقشه  ايجاد  به وسيله  امر  اين  تبديل گردد  ها 
پديد می آيد.كاپالن و نورتون)1388( بدين نكته اشاره دارند كه زمانی 
كه كارت امتيازی متوازن را طراحی می كنيم، همواره با اين سوال آغاز 
می كنيم كه استراتژی شما چيست؟ زمانی كه متوجه استراتژی شديم، 
می توانيم چارچوبی جهت تشريح استراتژی به كار بگيريم.اين چارچوب 
نقشه استراتژی می باشد در واقع نقشه استراتژی با ترجمه استراتژی های 
برای مديريت و  به اهداف و شاخص های عملكردی چارچوبی  سازمان 
ارزيابی راهبرد های سازمان ها به طوری كه برای همه كاركنان قابل 
فهم باشد پديد می آورد. در آخر می توان گفت كه  امروزه نقشه استراتژی 
به عنوان ابزاری فراتر از ارزيابی عملكرد سازمان ها بلكه به عنوان ابزاری 
برای تدوين،اجرا)تبديل استراتژی ها به اصطالحات عملياتی( و ارزيابی 

عملكرد سازمان ها مبدل شده است.

3.4. نقشه استراتژی 
نقشه استراتژی در سازمان ها در واقع نمايش بصری از اهداف راهبردی 
سازمان و پيوند بين آن ها با استفاده از روابط علت و معلولی می باشد كه 
از آن معموال برای بيان )داستان استراتژی( سازمان تحت قالب سندی يك 
صفحه ای استفاده می نمايند.. )عاطفی, 1388( .  نقشه استراتژی، شيوه 
مطلوبی برای انتقال استراتژی سازمان به همه افراد می باشد چون به همه 
افراد كمك می كند تا بر موضوعات با اهميت متمركز شده و به آن ها نشان 
می دهد چگونه كارشان با اهداف كلی سازمان گره خورده است.از طرفی 
ابزار مناسبی است كه مديران نسبت به اهداف سازمان به صورت شفاف با 
يكديگر به گفتگو بپردازند، ايده پردازی كنند، فرضيه های پيشرفت عملكرد 
و خلق ارزش را برای سازمان توليد نمايند و بستر های اجرای آن را به 
صورت فرآيندی بررسی و تنظيم نمايند.نقشه استراتژی هنگامی كاربردی 
است كه بتواند كليه اهداف عينی و واقعی سازمان را جدای از فضای ايده 
آل نگری و آرمان گرايی باز گو نمايد.بدين سبب نقشه استراتژی هر سازمان 
به فرد و مخصوص آن سازمان است وليكن سازمان هايی كه  منحصر 
مسائل مشترك دارند، معموال می توانند از پاسخ های ساير سازمان های 

مشابه در جلو رفت مسائل خود استفاده نمايند.
معموال هر نقشه استراتژی از  اجزای مشابهی تشكيل می گردد كه عبارتند 
از بيانه ماموريت/ يا مقصد راهبردی سازمان و يا چشم انداز، مناظر، حوزه 
های راهبردی،اهداف راهبردی، و روابط علت و معلولی مابين اهداف كه 

سعی می گردد در ادامه به اختصار بدان پرداخته گردد.
معموال برای ترسيم يك نقشه استراتژی برای سازمان 4 گام ذيل دنبال 

می گردد
ـ طراحی مناظر

ـ تعيين حوزه های راهبردی
ـ تعريف اهداف راهبردی

ـ تعريف سنجه های اهداف

4.5. مدل تدوين
با توجه به مدل ارزيابی متوازن ، گام های اجرايی برنامه ريزی استراتژيك 
اساس  اين  بر  كه  گرديد  تدوين  شاهين شهر  رانی  اتوبوس  سازمان  در 

مطابق شكل 2 قابل مالحظه خواهد بود.

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های اتوبوسرانی 
با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن

)مطالعه موردی : سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه(

طرح و شهر
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شكل1: گام های برنامه ريزی استراتژيك سازمان اتوبوسرانی شاهين شهر

 5.6. تدوين بيانيه ماموريت سازمان
بيانيه مأموريت سندي است كه يك سازمان را از ساير سازمان هاي مشابه 
متمايز مي نمايد. در بيانيه مأموريت اين پرسش، پيش روي استراتژيست ها 
مطرح مي شود، كه »ما به چه كاري مشغول هستيم؟« و در بيان ديگر »فلسفه 
وجودی سازمان چيست؟« اين بيانيه، بيانگر ارزش ها و اولويت هاي سازمان نيز 
می باشد. رسالت يا بيانيه مأموريت نموداری است كه مسير آينده سازمان را 
مشخص مي كند )ديويد, فرد آر;, 1388( بيانيه ماموريت بايستی الهام بخش 
و تهييج كننده احساسات باشد.و به تعريف معيارهايی برای سنجش ميزان 

دستيابی به اين اهداف منجر گردد )برايسون, 1388(
اساساً برنامه ريزی استراتژيك در سازمان های عمومی و غيرانتفاعی از استقالل 
و آزادی عمل كمتری برخوردار است، معمواًل اينگونه سازمان ها نمی توانند بر 
تنوع  فعاليت های خود بيفزايند و يا به فعاليت های غير مرتبط بپردازند يا در 
شركت های ديگر ادغام شوند بدين دليل اولين مرحله در فرآيند برنامه ريزی 
استراتژيك آنها تدوين مأموريت می باشد و سپس با توجه به اين مأموريت، 

چشم انداز خود را ترسيم می نمايند.

6.7. شرح تفصيلی بيانيه مأموريت سازمان :
سازمان ما در راستای گسترش فرهنگ استفاده صحيح از وسايل حمل 

و نقل عمومی به ويژه اتوبوس به منظور بر آوردن انتظارات شهروندان 
فعاليت می كند. سازمان با حمايت همه جانبه دولت و همدلی ، همفكری 
و همكاری روز افزون مسئولين شهر و كاركنان خود می كوشد با نگرش 
مردم ساالری ، خدمات خود را با بهترين كيفيت در كوتاه ترين زمان و 
با كمترين هزينه ممكن ارائه نمايد. در اين راستا، سازمان همواره با بكار 
گيری فاوا)ICT( وارتقاء سطح دانش و بينش كاركنان نسبت به مسائل 
حمل و نقل شهری در صدد بهبود برنامه ريزی ناوگان و اعمال مديريت 
هزينه ها در جهت رشد و تكامل خويش بر خواهد آمد.بی ترديد، كاهش 
بار ترافيكی و كاهش آلودگی های زيست محيطی حاصل از رفت و آمد 
ناوگان در اولويت های ما قرار می گيرد. ما با اعتقاد به حفظ ارزشهای 
اسالمی سعی می كنيم محيط كاريمان با رشد كمی و كيفی امور آموزشی 
، جوی پرانگيزه ، سازمانی پويا  با روحيه مشاركت و كارگروهی ، همراه با 
ايجاد فرصت های مناسب برای رشد حرفه ای و شخصيتی كاركنان باشد

جدول 1 : ماتريس ارزيابی بيانيه ماموريت

7.8. تدوين چشم انداز 
چشم انداز هر سازمان پاسخی است برای آنچه كه سازمان ها می خواهند در 
آينده بدان دست پيدا نمايند.به عبارت ساده تر چشم انداز هر سازمان بايستی آيينه 
تمام نمای سازمان در سال های آتی باشد. چشم انداز بيان خالصه اين مطلب 
است كه سازمان می خواهد در نظر ديگران چگونه به نظر برسدبه بيان ساده 
تر در تدوين چشم انداز به اين سوال بايستی پاسخ دهيم كه » چه ميخواهيم 
بشويم؟«در واقع با تدوين چشم انداز جهت گيری و خطوط فكری برای هدف 
گذاری در سازمان فراهم می گردد.معموال چشم انداز ها در سازمانها به صورت 
كيفی بيان می گردد و به وسيله اهداف كالن  . در سازمان ترجمه و كمی می 

گردد.
ضرورت داشتن چشم انداز برای سازمان ها زمانی مطرح می گردد كه بدانيم تنها 
راه برون رفت از محيط تصميم سازی های روز به روز و سياست های سليقه 
ای كه  بدون شك آينده سازمان ها مخصوصا سازمان ها و نهاد های دولتی، 
عمومی و غيرانتفاعی را مورد تهديد قرار می دهد داشتن چشم اندازی شفاف 
، الهام بخش و روشن می باشد به عبارت بهتر زمانی تصميمات سليقه ای از 
سازمان ها رخت بر می يندد كه كانون توجه تصميم سازان، تصميم گيران و 
مديران و رهبران سازمان ها معطوف به اثربخشی سازمانی گردد.لذا مورد تاييد 
همگان است  كه  اثربخشی در سازمان ها بدون داشتن چشم انداز واقع نمی 
گردد.از طرفی اين نكته نيز قابل پذيرش است كه وجود چشم انداز تنها عامل 
افزايش اثر بخشی سازمان نيست وليكن سازمانی كه برای خود چشم اندازی 
متصور نگردد و آنرا در كليه سطوح سازمان خود تسری ندهد درمديريت عملكرد 
خود دچار مشكل خواهد شد و تصور آنكه سازمان بتواند برای مدت طوالنی به 
حيات خود به صورت اثربخش ادامه دهد دشوار است..به عبارت ساده تر هنگامی 
كه سازمانی بدون توجه به چشم انداز شفاف و روشن و قابل استناد، عملكرد خود 

را ارتقاء می دهد به هدر رفت منابع سازمان كمك نمايد تا اثر بخشی سازمانی.

بيانيه چشم انداز سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهين شهر
))پيشتاز در ارائه بهترين خدمات به موقع و ايمن با هدف رضايتمندی شهروندان((

شرح تفضيلی سند چشم انداز سازمان اتوبوسرانی شاهين شهر به شرح زير است: 
تعيين شده درراه رسيدن به هدف خود درعرصه  ازدستگاههای وابسته به شهرداری شاهين شهربراساس رسالت  به عنوان يكی  اتوبوسرانی  سازمان 
جابجائی مسافرين وهمچنين بابرخورداری ازمجموعه ناوگان موجود بابرنامه ريزی صحيح ومناسب درصدداست بهترين خدمات رسانی رابه موقع وايمن 

درحدانتظارات معقول ومعمول شهروندان ومسافرين انجام دهد و در اين عرصه می كوشدموفق ترين سازمان دربين سازمانهای همترازخود باشد.
جدول 2 : ماتريس اهداف كالن چشم انداز

مناظرنقشه استراتژی :
كار تهيه نقشه استراتژی با انخاب ديدگاهها آغاز می گردد .ديدگاهها چشم انداز راهبردی سازمان را به چيزی بيش از پيامد های مخصوص ذينفعان بسط 
و تعميم می دهند. روی هم رفته ديدگاه ها ابعاد گوناگونی از استراتژی را مد نظر قرار می دهند و داستان استراتژی را در چارچوبی متوازن و مختصر 
بازگو می كنند. ديدگاه ها در نقشه استراتژی از اهميت ويژه ای برخوردار است. ديدگاهها در نقشه استراتژی نگهدارنده و ستون های اصلی هر كسب 
و كار می باشد. بنابراين بايستی اطمينان حاصل شود كه سازمان از هر جهاتی مورد بررسی و  بازبينی قرار می گيرد. بسياری از سازمانهای انتفاعی و 
شركت های بازرگانی و صنعتی از مدل 4 ديدگاهی استفاده می كنند. در مدل های 4 ديدگاهی، ديدگاه های سازمان به ترتيب رشد ويادگيری، فرآيند 
های داخلی، مشتريان و مالی طبقه بندی می گردد. وليكن در بسياری از سازمان های غير انتفاعی جدای از منظر مشتريان، منظر ذينفعان نيز اضافه می 
گردد كه بنا به نظر ، تحليل و فرضيه پردازی طراح سيستم و همچنين واقعيات درونی و بيرونی سازمان ها قابل ايجاد می باشد اين امر در تصوير ذيل 

قابل مشاهده می باشد)كاپالن و نورتون, 1388( .
شكل 2 :مدل پنج ديدگاهی برای بخش عمومی و دولتی

                         

8.9. نگاشت عوامل داخلی و خارجی)SWOT(  در 4 منظر
شناسايی و تهيه اطالعات الزم از نقاط قوت و ضعف ،فرصت و تهديد ها )چالش ها ( پيشروی سازمان ها به عنوان مهمترين جزء فرايند برنامه ريزی 
استراتژيك شناخته می شود.بدين سبب كه ايده های مناسبی را برای طراحی خالقانه استراتژی ها فراهم می سازد و به سازمان در راه اخذ تصميمات 
صحيح در راه خلق ارزش عمومی ياری می رساند. نقاط قوت و ضعف معطوف به محيط داخلی سازمان بوده و به شرايط فعلی آن اشاره دارد در حالی 
كه فرصت ها و تهديد ها  ) چالش ها ( معموال خارجی هستند و رويكردی آينده نگر دارند.آينده ای كه مهمترين ويژگی بارز آن غير قابل پيش بينی 
بودنش می باشد.با تمام اين توضيحات مرز ميان عوامل داخلی و خارجی سازمان و شرايط حال و آينده سازمان چندان شفاف نيست از اين رو  شناسايی 

اين نقاط مهمتر از دسته بندی آن در بين عوامل داخلی و خارجی و مرزبندی ما بين آنها می باشد.
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SWOT جدول 3 : ماتريس آناليز

بعد از تشكيل اين ماتريس می توان كليه نقاط ضعف و قوت ، فرصت و تهديد سازمان را تجميع نمود تا بر اساس آن بتوان تحليل مناسبی از سازمان 
صورت پذيرد.جهت اين امر می توان از ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی استفاده نمود.

9.10. شفاف سازی استراتژی ها با اهداف راهبردی  
اهداف راهبردی در هر منظر عبارتند از اصطالحات عملی كوتاهی كه مشخص می كنند سازمان برای تحقق موفقيت آميز ماموريت و رسيدن به آرمان ها 
و مقصد راهبرديش به چه چيزهايی دست يابد.اهداف معموال در قالب )فعل-اسم-صفت( نوشته می شوند تا به ترتيب بيانگر يك اقدام،نتيجه و توصيف آن 
باشد.اهداف راهبردی مناسب است كه بتواند به سادگی داستان استراتژی سازمان را بازگو كند، قابل پيگيری باشد، الهام بخش باشد و متناسب با وسعت 
سازمان، طراحی و ليكن الزم نيست همه آرمان های عملياتی سازمان را مد نظر قرار دهد. اهداف راهبردی معموال در بازه زمانی 3 تا 5 ساله برای سازمان 

ها در نظر گرفته می شود. )كاپالن و نورتون, 1388(
بر اين اساس الزم است كليه اهداف راهبردی در جلسات برنامه ريزی استراتژيك از اذهان بازخوانی گردد و تحت قالب فوق ارائه شود.جهت اين امر، در 
سازمان اتوبوسرانی شاهين شهر با استفاده از تكنيك طوفان ذهنی و با توجه به مناظر نقشه استراتژی اهداف راهبردی سازمان شكل گرفت و با توجه به 
روابط علت و معلولی سعی بر ايجاد زنجيره ارتباطی اهداف راهبردی گرديد.به عنوان مثال اگر هدفی نظير افزايش رضايتمندی مسافرين كه به عنوان هدف 
كالن سازمان اتخاذ گرديده بود، در منظر مسافرين مورد نظر واقع شد، كليه راهكار ها و استراتژی های جهت تحقق اين هدف در جلسات متعدد مطرح 

گرديد و پس از پااليش آن در قالب هدف راهبردی در منظر مورد نظر نگاشته شد.
پس از پايان هدف گذاری در مناظر مختلف، سعی بر اين گرديد كه ويرايش اوليه نقشه استراتژی سازمان پديد آيد تا در  جلسات بعدی مورد بازبينی، اصالح 
و كنكاشت بيشتر قرار گيرد.تا هنگامی كه ويرايش ابتدايی نقشه استراتژی با هر كيفيتی پديد نيايد، امكان ارتقاء و تكميل آن موجود نمی باشد.در شكل 

ذيل نقشه استراتژی سازمان مورد مالحظه خواهد بود.
شكل 3:نقشه استراتژی سازمان اتوبوسرانی شاهين شهر و حومه

 10.11. سنجه های  راهبردی
سنجه را به عنوان ابزاری كه به وسيله آن ميزان موفقيت در نيل به اهداف پايش و پيگيری خواهد شد تعريف نموده اند. سنجه های راهبردی نقشه 
استراتژی را به اعدادی مشهود و محسوس ترجمه كرده و اين امكان را برای سازمان فراهم می كنند كه به درستی اهدافش را مديريت كند.سنجه های 
راهبردی استراتژی را به برای كل سازمان ملموس و محسوس خواهد كرد.چون كاركنان متوجه خواهند شد كه كجا بايد باشند و برای رسيدن به آنجا 
بايد چه كار كنند. )كاپالن و نورتون, 1388( سنجه راهبردی خوب به استراتژی عينيت می بخشند و اهداف راهبردی را به روشنی برای همگان شفاف 
می سازند.در سازمان اتوبوسرانی شاهين شهر ابتدا مطالعاتی در مورد انواع شاخص های مخصوص اتوبوسرانی ها صورت پذيرفت .پس از بررسی های 
به عمل آمده و با توجه به اهداف راهبردی هر منظر الزم ديده شد كه بر اساس ماهيت و ويژگی های سازمان اتوبوسرانی شاهين شهر، يك سری از 

شاخص های ديگر مخصوص سازمان توليد گردد كه در ادامه به پيوست اهداف سازمان در جدول 4قابل مالحظه خواهد بود
جدول 4 : اهداف راهبردی سازمان و شاخص های اندازه گيری
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چکيده
 شـهرها جهت رشـد و بالندگي و رسـيدن به توسـعه پايدار شـهری نيازمند منابع درآمد پايدار و متنوع شـهري هستند که اين عامل 
نقش تعيين کننده اي در رسـيدن به يک شـرايط متعادل و عدالت شـهری ايفا مي کند و شـايد بتوان درآمد پايدار را مهم  تر از ديگر 
عوامل در توسـعه شـهر ها ارزيابي کرد. همچنين هرگونه فعاليتي در شـهرها مستلزم کسـب درآمد و صرف هزينه ها است که بالطبع 
پيش نياز آن داشتن منابع درآمد پايدار و متنوع و تعادل بخشي به هزينه هاي مصرفي و منابع درآمدي است.هم اکنون حدود 80  درصد 
درآمد شـهرداری مربوط به سـاخت و سـاز اسـت که اين منبع درآمد هم اکنون با مشکل مواجه شـده در اين شرايط بايد، سبد درآمد 
شـهرداری ها را از راههـای متنـوع، از تـک محصولی خارج و به درآمد پايدار رسـاند، تا دغدغه ای در اداره شـهر به وجود نياد. روش 
تحقيق  توصيفی- کاربردی و هدف آن اشاره به منابع درآمد فعلی شهرداری  و کد بندی های منابع درآمد و همچنين ذکر موانعی که در 
شهرداری-ها باعث کاهش درآمد و يا عامل وصول نشدن درآمدهای شهرداری می باشند و در پايان به بيان راهکارهای مناسب جهت 

افزايش درآمد پايدار شهرداری ها و همچنين راههای اصالح الگوی مصرف و کاهش هزينه های شهرداری می پردازد.

واژگان کليدی:
افزايش درآمد، کاهش هزينه، راهکارها، شهرداريها

راهکارهای افزایش درآمد و کاهش هزینه شهرداری ها
سيد علی حسينی، استاديار ـ دانشگاه پيام نور
رضـــا ويســی، كارشـــناس ارشــد ـ برنامـــه ريـــزی شـــهری  
سجاد احمدی، دنشجوی كارشناسی ارشد و برنامه ريزی شهری ـ دانشگاه تهران

آموزش
11.12. نتيجه گيری:

با توجه به اهميت موضوع حمل و نقل عمومی در شهر ها،  سازمان های اتوبوسرانی نقش قابل توجهی را در اين امر دنبال می نمايند كه برنامه ريزی 
در نوسازی، توسعه و مديريت ناوگان آنها از اهميت فراوانی برخوردار می باشد. يكی از كاربردی ترين اين برنامه ريزی ها در جهت داشتن حمل و نقل 
پايدار برنامه ريزی استراتژيك می باشد.در حوزه برنامه ريزی استراتژيك، انواع مدل های كاربردی در دنيا مورد استفاده قرار می گيرد كه مدل كارت 
امتيازی متوازن به عنوان يكی از پركاربردی ترين اين مدل ها مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به بررسی های به عمل آمده در سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری شاهين شهر و حومه،اين مدل مورد بررسی و نقشه استراتژی سازمان به همراه شاخص های عملكردی،ابزاری راهگشا برای دستيابی به 

مديريت عملكرد بهينه در سازمان های اتوبوسرانی شهرهای كم جمعيت به نظر می رسد.

منابع:
1. استيسی, رالف;. )1381(. مديريت استراتژيك و پويايی های سازمانی. )محمدرضا شجاعی, مترجم( تهران: دانشكده امور اقتصادی.

2. برايسون, جان. ام. )1388(. برنامه ريزی استراتژيك در سازمان های غير انتفاعی.  )مهدی. خادمی گراشی, و قربان. برارنيا, مترجم( تهران: گروه پژوهش صنعتی آريانا.
3. بررسی و تدوين راه حل های افزايش كارايی سامانه اتوبوسرانی شهری كشور. )1379(. تهران: مركز مطالعات برنامه ريزی شهری.

.TTIC4. تقی زاده, مهرداد. )1387(. ضرورت تغيير نگرش های ترافيكی. تهران: انتشارات گروه
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1. مقـــدمه
ــهرها، موضوع هزينه ها و درآمدها طی چند دهه ي  در سيستم بودجه ريزي ش
اخير به عنوان موضوعی مهم و چالشی مطرح گرديده است كه سهم عمده اي 
ــال مديريت هدفمند و  ــيب پذيري هاي اعم ــكالت و آس از محدوديت ها، مش
ــت و انجام  ــهري را به خود اختصاص داده اس تأمين خدمات متنوع و كيفی ش
ــرمايه گذاري هاي عمرانی و هم چنين هزينه هاي مربوط به خدمات شهري  س
ــد و بالندگي نيازمند توسعه پايدار و  ــيب پذير نموده است. شهر براي رش را آس
رسيدن به يك شرايط متعادل از نظر پيشرفت است. بي شك براي رسيدن به 
ــهري نقش تعيين كننده اي ايفا مي كنند و  اين مقصود، منابع پايدار و متنوع ش
ــعه شهر ها ارزيابي  ــايد بتوان درآمد پايدار را مهم  تر از ديگر عوامل در توس ش
ــهري در تبيين  ــه اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه موفقيت ش ــرد. البت ك
حس مسئوليت شهروندي و انگيزش شهروندان براي مشاركت در امور، منوط 
ــاركت است. در  ــازي وتحليل هزينه و مش به تحقق مواردي ازجمله اعتمادس
ــب و ضرورت خدمات رساني،  ــال هاي اخيربه دليل فقدان منابع مالي مناس س
بخش عمده درآمد شهرداري از طريق فروش »تراكم« بوده است كه از زمره 
درآمدهاي ناپايدار به شمار مي آيد، درحالي كه اگر مديريت شهري بخواهد در 
چارچوب اصول توسعه پايدار حركت كند، بايد متكي به درآمدهاي پايدار باشد 
كه ازجمله مهم ترين آن عوارض نوسازي و عمران شهري است. بايد راه هاي 
ــد تا تمام  ــهري باش درآمدي درجهت كاهش هزينه ها، مورد توجه مديريت ش
ابعاد درآمدي چه از منظر جايگاه قانوني، چه مكانيزم هاي دولتي و هم سهمي 
كه از دولت و وزارت كشور به شهرداري پرداخت مي شود و در نهايت مشاركت 

مردمي در قالب عوارض، آينده روشني را براي شهرها رقم بزند.

2. روش تحقيق:
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نوع توصيف- كاربردي مي باشد. 
ــي  ــهرداري ها در زمينه منابع درآمدي بررس ــكالت فعلي ش ابتدا موانع و مش
ــهرداري ها،  ــت افزايش درآمدها و كاهش هزينه هاي ش ــده و در ادامه جه ش

راهكارهاي عملي، در سرفصل هاي مختلف پيشنهاد خواهد شد. 
3. مشكالت فعلی درآمدی شهرداری ها

عمده مشكالت درآمدی شهرداری از سال 1362 و به دنبال تأكيد بر استقالل 
مالی و درآمدی شهرداری ها شروع شد در قانون بودجه اين سال تأمين منابع 
ــد. البته در  ــا از محل اعتبارات عمومی قطع ش ــهرداری ه مالی و درآمدی ش
ــد كه ظرف مدت شش ماه اليحه مربوط  ــور مكلف ش همان زمان وزارت كش
ــهرداری ها را تهيه و از طريق دولت برای تصويب  به منابع درآمدی پايدار ش
ــالمی ارائه كند كه اين مهم انجام نشد. عالوه بر اين  ــورای اس به مجلس ش
ــهای ديگری روبروست كه شامل  ــهرداريها در ايران با چالش نظام درآمدی ش

موارد زير می شود:
• عدم انطباق فصول درآمدی شهرداری ها با نظام كدبندی بين المللی درآمد 

شهرداری ها.
• ناكارآمدی نظام وصول درآمد شهرداری .

• ناكارآمدی نظام تشخيص درآمد شهرداری.
• ناپايداری منابع درآمدی شهرداری.

• نامشخص بودن روابط مالی دولت با شهرداری.
• عدم دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بين المللی برای مواجهه با مسائل 

حاد و كالن شهری.
ــا و عدم تعيين و  ــهرداری ه ــرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی ش • نگ

تكليف آن در قالب نظام كالن اقتصادی كشور.
• عدم شفافيت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها در رابطه با انعكاس درآمد و 

هزينه سازمان ها و شركت های تابعه.
• هدفمند نبودن شكل گيری و تأسيس سازمان های تابعه شهرداری ها.

• نبود ساختار و تشكيالت مناسب .   
    

4. موانع اصلی ايجاد پايداری درآمد در شهرداری ها
• عدم تمايل شهروندان به پرداخت عوارض و وجوه قانونی شهرداری ها.

ــوب نظام كالن  ــهرداری در چارچ ــخص نظام مالی ش ــدان جايگاه مش • فق
اقتصادی كشور و بخش عمومی.

• عدم آمادگی الزم بدنه شهرداری برای حركت به سمت پايداری درآمد.
• عدم توان پرداخت برخی از شهروندان.

ــهرداری ها  ــای دولتی برای اصالح منابع درآمدی ش ــدم همراهی نهاده • ع
)مقاومت در برابر لوايح و مصوبات پيشنهادی(.

5. درآمد و راه کارهای درآمدزايی
ــمت  ــهرداری های ايران را می توان به دو قس   درآمدهای قابل وصول در ش

مستمر و غير مستمر تقسيم كرد:
ــهرداری اطالق ميشود  ــته از درآمدهای ش ــتمر: به آن دس 1( درآمدهای مس
ــان نمی شوند  ــته و با تغيير و تحوالت ناگهانی دچار نوس كه جنبه دائمی داش
ــرای برنامه های بلند مدت  ــی توانند مهم ترين تكيه گاه قابل اطمينان ب و م

شهرداری ها باشند.
2( درآمدهای غير مستمر: اين نوع درآمد شهرداری ها شامل درآمدهايی است 
ــهرداری، فروش مازاد تراكم ، تفكيك اراضی ،  كه از فروش دارايی و اموال ش
جريمه كميسيون ماده صد، خودياری دريافتی از شهروندان بابت اراية خدمات 

اضافی حاصل می شود.)رضويان، 1381:ص 130(
ــاس قانون شهرداری ها و طبق ماده 29 ،  ــده بر اس با توجه به مطالب ذكر ش
ــيم می شوند كه در زير به آنها اشاره  ــهرداری ها به شش دسته تقس درآمد ش

می شود )كماالن،1386:ص80(.
- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی)درآمدهای مستمر(.

- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی.
- بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.

- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری.
- كمك هاياعطايی دولت و سازمانهای دولتی.

ــخاص و سازمان های خصوصی و اموال و  - اعانات و كمك های اهدائی اش
دارائی هائی كه به طور اتفاقی يا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گيرد .
ــت كه يكي از اقدامات بنيادي در پايدار نمودن فعاليت هاي     اين در حالي اس
ــدي آن به منظور  ــي به منابع درآم ــازمان، تنوع بخش ــام گرفته در يك س انج
ــد. نهاد مديريت شهري و در  ــازمان ميباش افزايش فعاليت ها و اقدامات آن س
ــتفاده از اصل تنوع  بخشي درآمدها، در  ــهرداري ها مي توانند با اس راس آن ش
ــكوفايي بيشتر گام بردارند. اصواًل راهكارهاي متعددي را مي توان به  جهت ش
ــهرداري ها ارائه نمود كه اين راهكارها را می  منظور افزايش منابع درآمدي ش

توان بر حسب موضوع در چند سرفصل دسته بندی كرد:
1-5 راهکارهای مديريتی

ــهری بر اساس  ــت ش •دموكراتيزه كردن حكومت های محلی و ايجاد سياس
درك صحيح نيازهای رأی دهندگان  و شناخت دقيق  منابع موجود تشكيالت 
ــاركتی  ــهری ) كاركنان ،درآمدها، دارايی ها( و ارزيابی و جلب حمايت مش ش
ــرمايه گذاری را به حركت اندازد و بر  ــاير عوامل س مردم كه خود می تواند س

توانايی مديريت شهری بيفزايد.
ــهرداريها جهت خريد اراضی شهری با بافت  ــتفاده از ماده 111 قانون ش • اس
فرسوده، آماده سازی، واگذاری اراضی و يا فروش واحدهای تجاری و مسكونی 

با استفاده از مشاركت بانكها و از طريق تاسيس شركت عمران شهری.
ــازی و عمرانی شهری، شهرداری قادر خواهد  • در اجرای ماده 19 قانون نوس
ــر اثر طرح احداث معابر يا تعريض قابل  ــمت هايی از اراضی را كه ب بود و قس
ــاس طراحی به واحدهای تجاری  ــد خريداری و بر اس بهره برداری مالك نباش
ــاره آنها اقدام  ــبت به فروش و اج ــل بهره برداری تبديل و نس ــی قاب و خدمات

نمايد)اراضی كمتر از حد نصاب(.)حسينی ، 1389 : ص 106 (.
• شفاف سازی مالی جهت اطمينان دادن به سرمايه گذار .

ــاير  ــهری و واگذاري وظايف س ــمت ايجاد مديريت واحد ش ــت به س • حرك
سازمانها به شهرداريها.

• آينده نگری و داشتن برنامه های كاربردی برای شهر. 
• فرهنگ سازی در غالب اصالح رفتارهای شهروندی.

• بازآرايی وظايف دولت و شهرداری ها.
• تبيين نظام درآمدی شهرداری در قالب نظام كالن اقتصادی كشور.

• تعيين نيازهای مالی شهرداری ها در دوره پنج ساله.
• ايجاد انسجام و وحدت در سياست گذاری و ارائه لوايح درآمدی شهرداری ها.
• سياست گذاری درآمدی با هدف تسهيل پيشبرد سياست های توسعه شهر.

• ايجاد توازن بين تأمين منابع درآمد در سه بخش اصلی منابع درآمدی شامل 
أخذ بهای خدمات شهری ،أخذ عوارض و ماليات محلی و ترانسفرهای دولتی.
• تدوين اليحه استنكاف از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری ها و تعيين 

محدوديت زماني 
) حداقل شش ماه( براي مالكان براي پرداخت جرايم كميسيون ماده 100.

)http://www.farsnews.com (
ــاذ تدابير موثر  ــيون ماده صد و اتخ ــه اجراي آراي كميس ــرورت توجه ب • ض
براي حل مشكالت مربوط به عدم اجراي آراي اين كميسيون .متاسفانه آراي 
كميسيون ماده صد در كميسيون توافقات باطل مي شود و مصوبات كميسيون 

.)http://www.farsnews.com( مذكور بي اعتبار مي شود
ــابداري نقدي، نميتواند اطالعات مورد نياز براي  • با توجه به اينكه روش حس
ــد، بنابراين ورود به اين  ــري وصول مطالبات معوقه را در اختيار قرار ده پيگي
بحث )از منظر امور مالی( مستلزم بازنگري در روش حسابداري شهرداريهاست.  
لذا پيشنهاد می شود استفاده از روش حسابداري غيرنقدي در شهرداريها  مورد 

تجزيه و تحليل دقيق كارشناسی قرار گيرد.
• جلب مشاركتهای مردمی در جهت افزايش درامد پايدار شهرداری: 

 برای نيل به اين هدف بايستی راههای اعتمادسازی را هموارتر نمود تا مردم 
ــه پرداخت نموده  ــرافيت بر نوع هزينه كرد عوارضی ك ــطه اش بتوانند به واس
ــازی  ــهای اين اعتماد س ــند.يكی از روش اند، در پرداختهای بعدی راغبتر باش
ــوارض و يا پرداخت  ــردم در هزينه كرد ع ــاركت دادن خود م ــی تواند مش ، م
http://www.kazeroonnema.ir/fa/ (.ــد غير مستقيم عوارض باش

)197=pages/?cid
• لزوم خالقيت شهرداري ها در تامين هزينه های شهر.

• بازيابی وضعيت شهرداری ها در بودجه كل كشور  توسط دولت :
ــال 1363 و با توجه  ــهرداريها  تا س با توجه به كمك 53 درصدي دولت به ش
ــهرداريها، بافت جمعيتی شهرها و تغيير و افزايش انتظارات  به تنوع خدمات ش
ــت دولت و مجلس در بازنگري و ايجاد  ــات عمومی، حماي مردم از اين مؤسس
منابع درآمدي  براي مديريت شهرها و ايجاد مديريت واحد شهري، و استفاده 
ــعه يافته در اعمال سياست عدم  ــورهاي توس ــده كش از راهكارهاي تجربه ش

تمركز، ضروري و اجتناب ناپذيراست. )نظرپور و خدادادی،1387:ص10(.
ــا . )نظرپور و  ــهرداری ه ــش درآمد ش ــوراها در افزاي ــش ش ــه نق ــه ب • توج

خدادادی،1387:ص11(
2-5 راهکارهای در رابطه با نظام تشخيص و وصول درآمد

• تسهيل در راههای وصول درآمدهای مستمر و توجه و تكيه بيشتر به آن به جای 
درآمدهای غير مستمر.

ــهرداريها مطابق با  ــدی و هزينه ای ش ــام كدبندی درآم ــاق و اصالح نظ • انطب
استانداردهای بين المللی.

• طراحی، استقرار و به هنگام سازی بانك های اطالعاتی امالك، دارايی ها، فعاليت 
های اقتصادی در شهرها.

• ايجاد مكانيزم ها و سازوكارهای تعامل فعال با مراجع تصميم ساز و تصميم گير 
كالن كشور.

• فرهنگ سازی در بين شهروندان برای پرداخت عوارض و وجوه قانونی شهرداری.
3-5 درآمد مستمر شهری با بوجود آمدن شهرداری الکترونيک:
ــوض به صورت بر خط  ــای پرداخت عوارض، جرائم و قب ــتم ه • ايجاد سيس
ــود كه تأخيرات ايجاد شده در پرداخت ها)كه عمدتًا به دليل عدم  باعث می ش
فرصت زمانی كافی برای مردم صورت می گيرد( كاهش يابد و در نتيجه زمينه 
ــود.اين امر امكان بودجه ريزی  ــهر فراهم ش ايجاد يك درآمد با ثبات برای ش
ــاليانه و اعمال مديريت استراتژيك را برای مديران شهری با توجه به  دقيق س

نقدينگی قابل تحقق فراهم می سازد.
• برون سپاری تشخيص و وصول درآمدهای شهرداری ها.

 4-5 راه کارهای در رابطه با تنظيم روابط مالی دولت و شهرداری ها
ــاماندهی و تجديد پی ريزی مناسبات مالی دولت و شهرداری ها با توجه  • س
ــهرداری در قالب كمك، تسهيالت، تضمين ها، ماليات  به نوع فعاليت های ش

)وجوه(مشترك .
• سهيم نمودن شهرداری ها در منابع درآمدی زير:

1. ماليات بر كاال و خدمات.
2. ماليات بر درآمد مشاغل و شركتها.

ــازی و پذيرش مسئوليت تأمين اعتبار پروژه های با عملكرد ملی  • نهادينه س
ــعه شهری از  ــعه كليه پروژه های زيربنايی توس ــاخت و توس و منطقه ای و س

محل منابع عمومی.
ــت در قالب بودجه های  ــازو كار جبران معافيت های تكليفی دول ــم س • تنظي

سنواتی و ساير قوانين كشور.
ــتگاه های اجرايی توسط  ــازوكار قانونی كسر مطالبات معوقه دس • تدوين س

سازمان مديريت و واريز آن به حساب شهرداری.
5-5 راهکارهای در رابطه با أخذ بهای خدمات شهری

• تعريف و طبقه بندی خدمات شهری شهرداری ها :
• خدمات خالص عمومی:تأمين هزينه ها از طرف شهرداری و دولت

• خدمات خالص خصوصی: أخذ كامل هزينه ها از استفاده كنندگان خدمات
ــهرداری،  ــات مختلط خصوصی و عمومی: تأمين هزينه ها از طرف ش • خدم

دولت و شهروندان
• استقرار نظام ارزيابی و سنجش بهره وری خدمات شهری در شهرداری ها.
• اصالح نظام مالی شهرداری ها برای دستيابی به قيمت تمام شده خدمات شهری.

ــت گذاری أخذ بهای خدمات شهری مبتنی بر اهداف چندگانه شامل  • سياس
ــتفاده بی رويه از خدمات ، تعقيب  ــش هزينه های شهرداری ، كنترل اس پوش

هدف عدالت اجتماعی.
ــهری خالص خصوصی و مختلط خصوصی و  ــپاری ارائه خدمات ش • برون س

عمومی توسط شهرداری ها.
• فراهم كردن ارائه خدمات ويژه )vip( به متقاضيان.

6-5 راهکارهای در رابطه با دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی 
• تاسيس بانك شهرداريها.

• استفاده از ظرفيت عرضه سهام شركت ها و موسسات تابعه شهرداری ها و 
طرح های دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی.

ــتفاده از مشاركت و سرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در  • اس
تأمين مالی پروژه های شهری از طريق روش های شناخته شده بين المللی.

 7-5 راهکارهـای در رابطه با نظام کسـب درآمد از دارايی های 
شهری )عوارض(

ــاس  ــاري و مغازه داران براس ــوارض از صاحبان واحدهاي تج ــت ع • درياف
http://www.( .ــاري ــته تج ــن در راس ــرار گرفت ــه اي و ق ــت منطق قيم

)mardomsalari.com
• روزآمدی به هنگام سازی بانك اطالعات امالك برای پوشش كامل امالك 

مشمول قانون نوسازی و عمران شهری.
ــاختمان و زمين( از واحدهای ساختمانی كه  • اخذ عوارض)بصورت نقد و يا س
ــورای عالی شهرسازی و يا ساير مراجع ذيربط از اضافه  ــاس مصوبات ش بر اس

بنای ساختمانی برخوردار می شود. )حسينی ، 1389 : ص 102 (.
ــاختمان های نوساز از پرداخت عوارض شهرداری به مدت  • حذف معافيت س
ــوده شهری تخريب و  ــاختمان های كه در بافت های فرس ــال به جز س 3 س

بازسازی می شوند.
• تسری وصول عوارض نوسازی از محدوده قانونی شهر به حريم شهر به جز 

اراضی كشاورزی داير.
ــاطی و ...( عوارض  ــم كردن زمينه انتخاب نحوه پرداخت )يكجا ، اقس • فراه

نوسازی توسط مؤديان.
• طراحی و استقرار سامانه رايانه ای تعيين و پرداخت عوارض نوسازی.

• بازنگری در دفترچه معامالت امالك شهرها در راستای انطباق تدريجی آن 
با قيمت های واقعی.

ــيما و  ــی هاي تجاري و تبليغاتی صدا و س ــت عوارض از پخش آگه • درياف
عوارض توليد از نيروگاه های حرارتی.

• دريافت بهاي خدمات شهري از بانكها.
ــهری در  ــهر در قالب نرخ خدمات ش ــاد نظام تعرفه ای برای مناطق ش • ايح

صورتيكه دستگاه های اداری ذيربط در اختيار شهرداری قرار بگيرند.
• استقرار نظام اخذ ارزش افزوده از فعاليت های ساخت و ساز شهری به جای 

فروش تراكم مازاد.
• استقرار نظام أخذ عوارض بر عمران شهر )هاشمی, 1387 :ص 35-33(.
8-5 نظام کسب درآمدها از فعاليت های حمل و نقل و ترافيک شهری

ــهر به سازمان هاي  • اختصاص مبلغ جريمه هاي حمل و نقل و ترافيك هر ش
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ذيربط همان شهر به جاي واريز به خزانه دولت.
• قيمت گذاری منطقی استفاده از خودروهای شخصی، با لحاظ اصولی، چون 
سياست گذاری تدريجی مبتنی بر ميزان درآمد، انتقال منافع به سمت حمل و 

نقل كمتر توسعه يافته )حمل و نقل عمومی( و بهبود دسترسی پايه.
• قيمت گذاری حمل و نقل و ترافيك شهری بر اساس ميزان آاليندگی.

• لحاظ زمان و مكان سفر در قيمت گذاری حمل و نقل و ترافيك شهری.
• قيمت گذاری متغير هزينه های پاركينگ بر اساس متغير های زمان و مكان.

• أخذ عوارض مضاعف از مالكان بيشتر از يك خودرو.
• أخذ عوارض از خودروها بر اساس ميزان استفاده )كيلومتراژ(.

ــتفاده از سيستم های هوشمند جهت أخذ عوارض و درآمدهای مربوط به  • اس
حمل و نقل و ترافيك.

 9-5 کسـب درآمد از فعاليت های اقتصادی شـهر و سياسـت 
گذاری بهينه عوارض کسب  و پيش:

ــات از جمله مجموعه های تجاری،  ــرمايه گذاری در ايجاد برخی تأسيس • س
پاركينگ ها، پايانه ها، ميدان های ميوه و تره بار،شهربازی، ايجاد كارگاه ها و 
ــه ها و مواردی از اين قبيل، چنانچه با مطالعه كافی و توجيه اقتصادی  كارخان

الزم انجام شود، می تواند قسمتی از درآمدهای شهرداری را تشكيل دهد.
• ارائه خدمات توسط آتش نشانی،پارك و فضای سبز به شهروندان. در زمينه 
ــاوره فنی به ساكنين واحدهای  طراحی داخلی باغچه های منازل به همراه مش

مسكونی يكی از منابع درآمد بالقوه شهرداريها محسوب می گردد.
ــذران اوقات فراغت در طرح های  ــك اراضی با كاربری تفرجگاهی و گ • تمل
ــتوران، هتل، متل و مجتمع های گذران اوقات  ــهری و احداث رس ــعه ش توس
ــينی ، 1389 :  ــرمايه گذاری خصوصی. )حس ــاركت بانكها و س فراغت با مش

ص 104 (.
• بستر سازی، ظرفيت سازی و ايجاد تنوع در فعاليت های اقتصاد شهر برای 

تقويت پايه های درآمدی شهرداری ها.
ــهرداری از  ــرای بهره مندی ش ــات ملی ب ــات محلی از مالي ــك مالي • تفكي
ــاغل، ماليات  ــأ محلی دارند، مانند : ماليات بر مش ــی كه ماهيتًا منش درآمدهاي

بر امالك.
• بازنگری در نظام عوارض كسب و پيشه بر اساس سياست های زير :

1. انطباق طبقه بندی فعاليت های مشمول عوارض كسب و پيشه بر اساس طبقه 
بندی جهانی فعاليت )ISIC( برای پوشش كليه فعاليت های اقتصادی شهر.

ــاس متغير های مكانی، درآمد مكتسب، بهره مندی از  2. تعيين عوارض بر اس
خدمات زير ساختی شهر، ميزان عوارض تحميلی بر كيفيت زندگی شهری.

ــب و پيشه بر اساس انتخاب مؤدی و  3. بازنگری در نظام وصول عوارض كس
به كارگيری ابزارهای انگيزشی در اين زمينه.

ــعه و ساماندهی شهری در قيمت گذاری عوارض  4. لحاظ سياست های توس
كسب و پيشه.

• افزايش درآمد شهرداری ها از طريق جذب توريست ) اكوتوريسم ( از طريق 
ــهرها، تفرجگاهها، پاركهای شهری و ملی و  ــعه و بهبود فضاهای سبز)ش توس

جنگلها و ..(. )خلج و اميری،1387.ص: 37 (
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وصول درآمد

2

 درآمد مستمر شهری با به وجود آمدن
شهرداری الكترونيك

3

تنظيم روابط مالی دولت و شهرداری 4

 راهكارهای در رابطه با أخذ بهای خدمات
شهری

5

 راهكارهای در رابطه با دسترسی به
بازارهای مالی داخلی و خارجی

6

 راهكارهای در رابطه با نظام كسب درآمد
)از دارايی های شهری)عوارض

7

 نظام كسب درآمد از فعاليت های حمل و
نقل و ترافيك شهری

8

 كسب درآمد از فعاليت های اقتصادی
 شهر و سياست گذاری بهينه عوارض

كسب و پيش

9

6. راهکارهای کاهش هزينه
1-6 راهکارهای مديريتی در کاهش هزينه ها:

ــيونهای تحول اداری و اصالح الگوی مصرف در مناطق و  ــكيل كميس • تش
سازمانها به منظور جلوگيری از موازی كاری و ايجاد كارگروه های متعدد.

• تجميع ساختمانهای اداری به منظور كاهش مصرف سوخت، نيروی انسانی، 
ــانی،كاهش  ــان، مكانيزه نمودن مكاتبات ادرای، كنترل نيروی انس تلفات زم

ترددهای شهری و ...
ــودن تقويم اجرايی  ــروری با معين نم ــات غير ض ــش در برپايی جلس • كاه

منسجم .
ــای مختلف و  ــتگاه ه ــورت پذيرفتن اقدامات موازی با دس ــت از ص • ممانع

مشخص نمودن متوليات اصلی فعاليتها.
ــاد هماهنگی  بين  ــهری از طريق ايج ــت واحد فضای ش ــراری مديري • برق

سازمانهای مختلف ارائه دهنده خدمات شهری.
ــتای كاهش  ــهرداری الكترونيك در راس ــتم ش • تعجيل در راه اندازی سيس

مكاتبات اداری و اتالف منابع .
• جلوگيری از تشدد تصميم گيری، شفاف تر نمودن وظايف پرسنلی در جهت 

كاهش اتالف زمان و تخصيص بهينه منابع .
ــتراتژيك با در نظر گرفتن زمينه فعاليت ها  • تعريف و تدوين برنامه ريزی اس

در راستای جلوگيری از هدر رفت زمان  و منابع مالی و انسانی .
ــاندن  ــاز خوردگيری از فعاليت های صورت گرفته در جهت به حداقل رس • ب

انحراف از مسيرهای تعيين شده.
• همكاری تعريف شده با نهادهای غير دولتی و مردمی ) NGO ( به دليل 
كاهش هدررفت منابع مالی و   استفاده از نيروهای متخصص با هزينه كمتر.

• توجه به صرفه جويی در منابع انرژی و آب .
• كنترل ويژه مقوله انتشار، چاپ و نشر.

• صرفه جويی در هزينه های اداری، ماموريت، نمايشگاه و ...
• كاهش هزينه اجرای عمليات پخش آسفالت امانی.

• اتخاذ تدابير و تصميمات الزم به منظور كاهش سفرهای غيرضروری درون 
شهری از طريق توزيع عادالنه جغرافيايی خدمات ، اماكن و فضاهای خدماتی 

و رفاهی.
ــرق مختلف به منظور  ــعه حمل و نقل عمومی از ط ــدام جدی برای توس • اق
ــوخت و انرژی و پيش بيني راهكارهاي كاهش ترافيك )به  كاهش مصرف س

خصوص توسعه حمل و نقل ريلي(.
ــاماندهی شهری به  ــتفاده از راهبرد س • جهت كاهش هزينه های ترافيك اس
ــهرداری با طرح خريد و تملك پالك های كوچك و تبديل  اين صورت كه ش
آن به عرصه های شهری بتواند سرانه های شهری را اصالح نمايد. و نيز بافت 
)http://www.shahrdari-tonekabon.ir ( .های ناهماهنگ شهری اصالح گردد

ــازی فرايند اداري مراجعات مردم در  • اقدام در زمينه كوتاه كردن و بهينه س
ــريفات زائد  ــدور پايان كار ، صدور پروانه و ... و حذف يا كاهش تش ــه ص زمين

اداری و كاغذبازی در اين حوزه ها.
ــتر شهرداری در اجرای مبحث 19 ساختمان به خصوص  • نظارت هرچه بيش
ــب انرژی سرمايشی ، گرمايشی و سوخت  ــاخص های مصرف مناس رعايت ش

در ساخت و سازها.
ــكيل سازمان ها، شركت ها  ــدن بدنه اجرايی و يا تش • جلوگيری از حجيم ش

و تشكيالت جديد كه ايجاد آن ها مستلزم استخدام نيروهای جديد باشد.
• انجام بسياری از فعاليت ها توسط بخش خصوصی ) شركتها و مؤسسه های 
خصوصی و افراد حقيقی( به دليل انتفاعی بودن اين شركت ها ، نظارت دقيق 
ــيوه های مختلف جهت اداره  ــتفاده از ش ــتمر بر نحوه كار كاركنان و اس و مس
ــهرداری ها ميسر می  ــبت به ش اقتصادی امور، به مراتب با هزينه كمترن نس

باشد. )جمالی نژاد,1380(
ــغلی سرايداری و نگهبانی مربوط به ساختمانهای وابسته به  •حذف عناوين ش
ــورت تمام وقت، در اختيار  ــهرداريها و اعاده كليه نيروهای انتظامی كه بص ش
ــتند به نيروی انتظامی و اقدام در جهت جايگزينی از طريق  شهرداری ها هس
عقد قرارداد با نيروی انتظامی بمنظور حفاظت فيزيكی ساختمانها بصورت پاره 

وقت در طول ساعات غير اداری. )سياالنجق,1380. ص 129 و 130(
ــويقی و تنبيهی در حوزه های مختلف  ــاز و كارهاي تش • تدوين و اجرای س
شهرداری برای باال بردن ضمانت اجرای راهكارهای اتخاذ شده اصالح الگوی 

)www.shora-tehran.ir/ (.مصرف
2-6 کاهش هزينه ها با تأکيد بر مقوله »مهندسی ارزش«:

  »مديريت ارزش« تصميم گيران مديريت شهری را ياری می رصاند تا بدانند 
ــا حداقل هزينه  ــدی و با چه روش می توانند ب ــه ای با چه فراين ــه گزين در چ
ــترين ارزش « اساس اين  ــب كنند.»حداقل هزينه و بيش ارزش بيشتری كس

تئوری می باشد.
 3-6 کاهش هزينه ها در پارکها، فضاهای سـبز و مصرف آب از 

طريق اقدامات زير:
ــيوه های  ــب و اجرای طرح ها و ش ــين آالت و ابزار مناس • به كارگيری ماش
ــب توسعه و نگهداری فضای سبز به منظور كاهش نيروی انسانی شاغل  مناس

در اين بخش و به تبع آن كاهش هزينه های پرسنلی.
• حتی المقدور از آبياری فضای سبز با آب آشاميدنی شهری پرهيز شود.

• از شستن خودروهای اداری و پرسنل با شيلنگ آب شهری و غيره پرهيز شود.
• خاموش كردن 30 تا 50 درصد روشنايی پاركها در ساعات نيمه شب به بعد 

كه پارك كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد.
• آبياری شبانه جهت جلوگيری از تبخير .

• اجرای سيستم آبياری قطره ای در جنگلكاريها ، طعات گلكاری و آرامستانها.

• نصب شيرهای سنسوری جهت ساختمانها و سرويس های بهداشتی سطح شهر .
• ترميم خطوط آب شهری و لوله كشی فضای سبز .

• نصب سيستم VCD بر روی چاههای آب به منظور كنترل فشار .
4-6 کاهش هزينه ها از طريق بهبود وضعيت نيروی انسانی :

ــای موقت غير  ــتخدام ه ــتخدامها و جلوگيری از اس ــه مند كردن اس • ضابط
ضروری و غير رسمی و نظارت و حسابرسی منظم دوره ای در شهرداری ها. 
ــتای نحوه استفاده بهينه از  ــازی نيروی انسانی در راس • آموزش و توانمند س

ابزار و امكانات جهت تحول اداری و ارتقاء كارايی و اثربخشی دستگاه ها .
• حذف پرسنلی كه توان تخصصی الزم برای انجام الكترونيكی امور را ندارند 

وجايگزين نمودن نها با افراد واجد شرايط.
ــازاد بر نياز و كم كار از طريق  ــايی نيروهای م • انجام مطالعات الزم و شناس
تهيه شرح شغل، برای هر يك از پرسنل ها و ادغام وظايف و نيروهای مشابه 

و هم عرض بمنظور ايجاد انسجام پرسنلی و سازمانی.

ــيوه های سنتی جمع آوری و دفع زباله و استفاده از ماشين آالت و  • تغيير ش
ــرايط هر شهر به منظور كاهش بخش  ــب و طرح های منطبق با ش ابزار مناس

قابل توجهی از هزينه های كارگری مرتبط با اين خدمات.
5-6 کاهش هزينه ها درمصرف برق: 

ــبت به تنظيم خودكار زمان روشنايی و  ــل نس ــتم فتوس ــتفاده از سيس • با اس
خاموشی در فضاهای اداری عمومی ومحوطه های باز اقدام الزم به عمل آيد.

• تعويض المپهای رشته ای با المپ كم مصرف بدون هارمونيك.
.w 2  به w 20 تعويض المپهای آذين بندی سطح شهر از •

• كاهش زمان فعاليت آبنماها در زمانهای كم تردد.
• استفاده از چراغ های LED  در نورپردازيهای جديد .

• تغيير زمان فعاليت چاههای آب از زمان پيك بار به زمان كم باری )حتی المقدور( .
• جايگزينی پمپ های با راندمان باال جهت آب نماها .

• استفاده از نور متمركز و كاهش نور عمومی ساختمانهای اداری .
• مكانيزه نمودن پرداخت قبوض جهت كنترل مصرف .

6-6 کاهش هزينه ها از طريق نگهداری از ساختمان، تاسيسات 
و لوازم اداری.

7-6 کاهش هزينه های سازمان از طريق هزينه يابي هدف 
به طور كلي سامانه هزينه يابي هدف، دو هدف زير را دنبال مي كند:

ــب  1-كاهش هزينه هاي خدمات جديد، به طوري كه اين خدمات اهداف كس
ــود را در كنار رسيدن به اهداف كيفيت ارائه خدمات و قيمت موردنظر بازار،  س

تضمين كنند.
2-ايجاد انگيزه در تمام كاركنان سازمان براي رسيدن به سود پيش بيني شده 
ــتم هزينه يابي هدف به هزينه  ــعه خدمات جديد، با تبديل سيس در فرايند توس
يابي فعاليتي در كل سازمان.)ماهنامه داخلي بانك تجارت شهريور ماه 1388(

 8-6 کاهش هزينه ها از طريق ارزيابی عملکرد :
ــت    ارزيابی عملكرد »performance measurement« : عبارت اس
ــتگاههای اجرايی در قالب عباراتی نظير  ــنجش جامع عملكرد دس از فرايند س
ــی، توانمند سازی و قابليت پاسخگويی در چارچوب اصول و  كارآيی، اثر بخش
مفاهيم علمی مديريت برای تحقق اهداف و وظايف سازمانی و در قالب برنامه 

های اجرائی.)حسينی,1384. ص: 141(
  در صورت اجرای صحيح نظام ارزيابی عملكرد، نتايج و دستاوردهای متعددی 
ــد كه بصورت مستقيم و غير  ــهرداری حاصل خواهد ش ــرح زير برای ش به ش
مستقيم در افزايش درآمد و كاهش هزينه ها و همچنين ارتقاء سطح عملكرد 

و اثر بخشی فعاليت های شهرداری مؤثر خواهد بود :
• بهبود مديريت امور و توسعه و مديريت علمی در سازمان  .

• استفاده بهينه از منابع بخصوص منابع انسانی سازمان .
• رتقاء توان دستيابی سازمان به اهداف و در نتيجه اثر بخشی آن .

• تصميم گيری دقيق و عقاليی مسؤلين به واسطه مشخص شدن نقاط قوت 
و ضعف عملكردها .

ــطه آگاهی آنها از  ــهرداری بواس ــاركت و اعتماد جامعه به ش ــش مش • افزاي
وضعيت عملكرد سازمان و به تبع پرداخت به موقع عوارض از سوی مردم .

• ارتقاء پاسخگويی و شفافيت دستگاه اجرايی .
ــهرداری از طريق بازخوردهای  ــا و اقدامات ش ــام مند نمودن فعاليت ه • نظ

نتايج ارزيابی .
• آگاهی از ميزان موفقيت سازمان در اجرای طرحهای عمرانی از نظر كيفيت، 

سرعت و هزينه.
9-6 کاهـش هزينـه هـا از طريـق اسـتفاده از نـرم افزارهای 

اتوماسيون اداری و تحقق شهر  و شهرداری الکترونيک:
  نرم افزارهای اتوماسيون اداری، نرم افزارهای هستند كه توسط آنها، مكاتبات 
ــرعت و بدون داشتن نياز به كاغذ، انجام  ــازمان به س داخلی و خارجی يك س
گرفته و لذا نيازی به نامه نگاريهای مرسوم اداری نيست.) جليلوند,1383. ص 
ــهروندان منجر به  ــهری ش 162 – 165 (. كاربرد اينترنت در فعاليت های ش
ــود و از آنجا كه در شيوه سنتی، بخش بزرگی از  ــهر می ش كاهش ترافيك ش
بوجه شهرها صرف ترافيك شهری می شود با استفاده از اين شيوه رقم هزينه 
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بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ؛ 
راهکارها و راهبردها
نسترن نژداغی، كارشناس ارشد برنامه ريزی شهری و منطقه ای

های مذكور كاهش خواهد يافت. تقليل آلودگی هوا با توجه به كاهش ترافيك شهری يكی ديگر از محاسن شهر الكترونيك است. صرفه جويی در وقت و انرژی 
ــرمايه گذاری روی روش های قديمی اداره شهر.زير ساختارهای ايجاد شده  ــتفاده از اينترنت درانجام الكترونيكی كارها. كاهش هزينه ها در بخش س با افزايش اس
ــاختارهای نوين صورت بگيرد و از سرمايه گذاری بيشتر بر روی روش  ــود كه سرمايه گذاری های آتی شهر بر مبنای زير س ــهر الكترونيك باعث می ش ــط ش توس

های قديمی خودداری شود.
10-6 کاهش هزينه ها از طريق جلب مشارکت های مردمی و افزايش همکاری آنان با شهرداری 

11-6 کاهش هزينه ها در انجام پروژه های عمرانی :
• مكانيابی درست خدمات و پروژه های عمرانی به جهت جلوگيری از اجرای پروژه مشابه.

• كاهش زمان اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی از طريق اعمال مديريت صحيح زمان و مهندسي ارزش.
• استفاده از مصالح استاندارد در كارهای عمرانی بدليل ارتقاء كيفيت و افزايش عمر مفيد پروژه ها.

• رعايت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و اجباری شدن رعايت آن كه موجب جلوگيری از اتالف انرژی با ضريب باال خواهد شد.
• اجرای هر پروژه در صورت دارا بودن توجيه فنی اقتصادی و پيوست فرهنگی اجتماعی و پرهيز از اجرايی كردن پروژه ها بدليل مسائل سياسی.

• دقت در اجرای پروژه های مهم زير بنايی و هدايت اعتبارات به اين سمت بدليل جلوگيری از به هدر رفتن منابع.
ــتفاده بهينه و زمانبندی شده از منابع و استفاده از  ــايی محدوديتهای در حين اجرای پروژه ها و اس ــهرداری ها به منظور شناس ــتم كنترل پروژه در ش • اجرای سيس

نرم افزار مديريت پروژه )MSP( )جمالی نژاد,1380(.

نتيجه گيری 
واقعيت اين است كه منابع  درآمدی، بودجه و اعتبارات نقش بسيار اساسی و تعيين كننده ای در موفقيت مديريت شهری و انجام بهينه و درست وظايف شهرداری 
ها دارد. مسئله ای كه همواره دغدغه اصلی مديران شهری بوده و همگی در يافتن بهترين راه حل های رسيدن به وضعيت مطلوب تالش كرده اند. چالش اساسی 
ــتقالل درآمدی و قطع اعتبارات دولتی، شهرداری ها كشور همواره با آن مواجه بوده اند. نبود روابط  ــال 1362 يعنی همزمان با اعالم خودكفايی مالی و اس كه از س
مالی دقيق دولت و شهرداری و عدم وجود منابع درآمدی پايدار و متنوع و در كنار اين محدوديت های مالی افزايش هزينه های جاری شهرداری ها را با مشكالت 
جدی مواجه كرده است كه برای خارج شدن از اين تنگنا بايد دنبال ايجاد منابع درآمدی جديد و پايدار برای شهرداری ها بود. از جمله منابع پايدار و قابل اطمينان 
ــرمايه گذاری شهرداری ها در  ــهرها و نيز س ــرمايه گذاری های خارجی و داخلی در ش ــور و جلب س در اين زمينه پيش بينی رديف های اعتباری در بودجه كل كش

ايجاد برخی تأسيسات و فعاليت های اقتصادی در شهر می تواند راه كار برون رفت از مشكالت فعلی مالی و درآمدی باشد.
پيشنهادات 

با توجه به مشكالت مالی و درآمدی شهرداری ها و افزايش سهم هزينه های جاری نسبت به هزينه های عمرانی در اين سازمان و استناد به  مطالبی كه در رابطه 
با درآمدها و هزينه در اين تحقيق بيان شد، اهم راهكارهای مد نظر در اين رابطه بصورت پيشنهاداتی به شكل زير مطرح می شود:

• برقراری مديريت واحد فضای شهری با بهره گيری از تجربيات كشورهای موفق در اين زمينه.
• ايجاد روابط مالی دقيق دولت و شهرداری و پيش بينی رديف های اعتباری در بودجه كل كشور.

• بهره گيری از افراد خالق در شهرداريها جهت يافتن راهای افزايش درآمد از منابع موجود.
• انطباق فصول درآمدی شهرداری ها با نظام كدبندی بين المللی درآمد شهرداری ها.

• تاسيس بانك شهرداريها واستفاده از مشاركت و سرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی. 
• جلب مشاركتهای مردمی در جهت افزايش درآمد پايدار شهرداری.

• تسهيل در راههای وصول درآمدهای مستمر و توجه و تكيه بيشتر به آن به جای درآمدهای غير مستمر.
• كاهش هزينه ها از طريق بهبود وضعيت نيروی انسانی.

• به كارگيری ماشين آالت و ابزار مناسب و اجرای طرح ها و شيوه های مناسب توسعه.
• واگذاری و انجام بسياری از فعاليت ها توسط بخش خصوصی.
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1( مقدمه
واژه بافت فرسوده در هر مقياس و اندازه ای كه مطرح شود، تداعی كننده يك مسئله و عامل بروز يك مشكل و احيانا" ويرانی است. مجموعه ای از عوامل هستند 
كه دست در دست يكديگر اين فرسودگی را در گذر زمان بوجود می آورند. عواملی نظير عوامل اقتصادی به معنای عدم توانايی مالی برای نوسازی ساختمان، عدم 
ــتر مورد اخير می توان چنين گفت كه در  ــاختمانی، عدم وجود طرح هايی با قابليت اجرايی و همچنين عامل مهم فرهنگی . برای توضيح بيش ــتحكام مصالح س اس
ــتقيمی با وضع اقتصادی و تا حدودی جايگاه اجتماعی ساكنين محالت دارد. بنابراين افراد با تالش و كوشش  ــهر تهران محله بندی ها رابطه مس حال حاضر در ش
بسيار سعی بر اين دارند در اثر بهبود وضع اقتصادی، مسكنی بهتر در محله ای باالتر برای خود و خانواده شان تامين كنند . اما در اين ميان تعلق به مكان ) حس 
ــتان ها به تهران آمده اند نمود  ــتر در ميان مهاجرانی كه از شهرس ــت . بنابراين  می توان گفت اين نقل و انتقال بيش مكان ( نيز عاملی بازدارنده برای اين انتقال اس
پيدا می كند. اين بافت فرسوده كه در اثر گذر زمان و فرسايش حاصل می شود، تبعاتی را به دنبال دارد. عالوه بر آنكه از منظر سيمای شهری، شكلی بد منظر را 
به شهر می دهد و مطلوبيت بصری را كاهش می دهد، از لحاظ ايم نی نيز خطراتی را به همراه دارد. از آنجايی كه كشور ايران يكی از كشورهای زلزله خيز جهان 
ــتری پيدا می كنند. در طی فرآيند تهيه طرح ساماندهی اين دسته از بافت های شهری  ــود، بحث نوسازی بافت های فرسوده شهری اهميت بيش ــوب می ش محس

امكانات شهرداری ها جهت اجرای طرح پيشنهادی، می بايستی بيش از هر معياری در نظر گرفته شود.

2. فرسودگی بافت ؛ ره آورد گسترش شهر
ــودگي كالبدي، عدم برخورداري مناسب از دسترسي سواره،  ــود كه به دليل فرس ــهرها اطالق مي ش ــهري به عرصه هايي از محدوده قانوني ش ــوده ش »بافت فرس
ــيب پذير بوده و از ارزش مكاني، محيطي واقتصادي نازلي برخوردارند. اين بافتها به دليل فقر ساكنان و مالكان  ــاخت هاي شهري آس ــات، خدمات و زير س تأسيس
ــرمايه گذاران نيز انگيزه اي جهت سرمايه گذاري در آن را ندارند« )شورای عالی شهرسازی و معماری ايران، 1385(  ــته و س ــازي خود به خودي را نداش آن ها نوس

. ويژگي هاي عمومي اين بافتها عبارتند از:
الف – عمر ابنيه: ساختمان هاي موجود در اين گونه بافتها عمدتًا قديمي يا فاقد رعايت استاندارهاي فني هستند به گونه اي كه غير استاندارد بودن آن ها از ظاهر 

ساختمان قابل تشخيص است. ابنيه اين بافتها عمدتًا طاقت مقاومت در مقابل زلزله با شدت باال و متوسط را ندارند. 
ب – دانه بندي و تعداد طبقات: ابنيه مسكوني واقع در اين گونه بافتها عمدتًا دانه ريز بوده واكثر آنها يك يا دو طبقه هستند. 

پ – نوع مصالح: مصالح به كاررفته دراين گونه بافتها عمدتًا از خشت، آجر و آهن اتصاالت افقي و عمودي هستند. 
ت – وضعيت دسترسي ها: بافتهاي فرسوده كه عمدتًا بدون طرح قبلي ايجاد شده اند عمدتًا از ساختارهاي نامنظم برخوردارند ودسترسي به آن ها عمدتًا به صورت 
پياده ممكن است به گونه اي كه اكثر معابر آن بن بست يا با عرض كمتر از 6 متر بوده و ضريب نفوذ پذيري در آنها كمتر از 30 % است. متوسط مساحت عرصه 

ابنيه واقع شده در اين بافتها عمدتًا كمتر از 200 متر مربع مي باشد. 
ث – وضعيت خدمات و زير ساخت هاي شهري: بافتهاي فرسوده از لحاظ خدمات، زير ساخت ها و فضاهاي باز، سبز و عمومي دچار كمبود جدي اند. 
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نمودار شماره 1، معرفی شناسه های فرسودگی بافت 

ماخذ: حبيبی، 1381، تاجبخش، 1379، فالمكی، 1374
3. تدوين چشم انداز توسعه درونی بافت های فرسوده شهری

به منظور نوسازی و بهسازی بافت فرسوده می بايستی چشم انداز طرح های پيشنهادی را به صورتی مشخص كرد كه در برگيرنده اهداف زير باشد:
- توسعه پايدار اقتصاد محلی  
- ارتقای كيفيت كالبدی بافت 

- مديريت كارا و حافظ محيط زيست  
- مديريت شهری پايدار بر پايه مشاركت مردمی 

- بهبودكاركرد درونی و برونی بافت فرسوده 
در راستای نيل به اهداف مذكور راهبردها و راهكارهای اجرايی تدوين شده است كه در ادامه ارائه می گردد.

4 . طراحی راهبردها و راهکارهای  محورهای توسعه واجد اولويت  
1.4. راهبردها و راهکارهای توسعه پايدار اقتصاد محلی :

راهبرد ) 1 ( : ايجاد انگيزش جهت سرمايه گذاری در بخشهای مختلف توسعه زير ساختها و كالبد بافت .
ــازی واحدهای فرسوده، امكان سنجی  تغيير كاربری مسكونی به تجاری جهت تشويق ساكنين به نوسازی، تغيير  ــهيالت جهت مشاركت مردم در نوس اعطای تس
ــاز، ايجاد زمينه های مشاركت سرمايه  ــاخت و س ــكونی بافت، تعديل قوانين و ضوابط محدود كننده س ــازگار و مزاحم  در مجاورت با كاربری مس كاربری های ناس

گذاران بخش خصوصی باالخص ساكنين بافت جهت اجرای طرح های محرك توسعه.
راهبرد )2( : تقويت نقش اقتصادی محالت فرسوده از طريق احيای نقش گردشگری و اماكن تفريحی بافت .

محوطه سازی و مناسب سازی امان واجد پتانسيل جذب گردشگر در اماكن با جاذبه، صرف بخشی از درآمدهای حاصل از اقدامات نوسازی به تبليغ اماكن تفريحی 
موجود در محدوده بافت فرسوده.

راهبرد )3( : ايجاد منبع درآمدی پايدار برای شهرداری در بافت فرسوده.
ايجاد مراكز محالت بعنوان مراكز ارائه خدمات در سطح محله كه شامل فضاهای تجاری، مذهبی، ورزشی، فرهنگی  و ... می باشد، جلب نظر سرمايه گذاران بخش 
ــيل، احيای فعاليت های اقتصادی  ــوده، ايجاد مراكز فعاليتی و ارائه خدمات در نقاط دارای پتانس ــاركتی احيای بافت فرس خصوصی به منظور اجرای طرح های مش

خانگی و ساماندهی اين فعاليت ها از طريق برپايی نمايشگاه های فصلی در مراكز محالت.
راهبرد )4(: تامين خدمات شهری مورد نياز به منظور ترغيب  سرمايه گذاری بخش خصوصی.

بهسازی كيفيت پوشش و عرض  شبكه معابر، تامين دسترسی های سواره و پياده، بهبود وضعيت تاسيسات زيربنايی نظير تلفن، اينترنت، آب، گاز، برق و ...، تامين 
خدمات شهری و تجهيزات روبنايی نظير پست، مخابرات، ايستگاه آتش نشانی و ....

راهبرد ) 5 ( : توزيع متناسب فرصت های اقتصادی در تمامی عرصه ها در راستای نيل به عدالت اجتماعی.
ايجاد منابع درآمدی جديد در بافت فرسوده به منظور تشويق ساكنين به  دوام سكونت در بافت، تامين خدمات در راستای احيای فضاهای عمومی درون محالت، 
ــازی و بهسازی بافت، ايجاد فرصت های شغلی و در مقابل  امكان درآمدزايی پايدار  ــاكنين جهت نوس اعطای وام های كم بهره و كمك های مالی بالعوض به س
ــورای محالت جهت دخالت دادن مردم در فرآيند تصميم سازی  ــيس ش ــهرداری از طريق پديد آوردن محوطه های تفريحی با قابليت موجود در بافت، تاس برای ش

برای آتيه محله.
2.4. راهبردها و راهکارهای ارتقای کيفيت کالبدی بافت

راهبرد )1( : خروج كاربری های ناسازگار.
ــويقی و تنبيهی برای خروج كاربری های ناسازگار،  ــت های تش اعمال سياس

تدوين ضوابط و مقررات مورد نياز در مكان يابی كاربری های خاص
راهبرد )2( : تغيير كاربری های متناسب با نيازهای ساكنين.

ــهيالت و زمين معوض به مالكان جهت تغيير كاربری به فضاهای  اعطای تس
ــالت از طريق ايجاد  ــاكنين مح ــی، تامين خدمات و مايحتاج روزانه س عموم
ــده  ــبز عمومی تجهيز ش ــز خدماتی در مقياس محله، تامين فضاهای س مراك
ــيه ای، تامين كاربری های ورزشی، تفريحی، فرهنگی،  ــبز حاش و فضاهای س

آموزشی و مدهبی در مقياس محله.
ــای تعامالت  ــی به منظور ارتق ــطح فضاهای عموم ــرد )3( : افزايش س راهب

اجتماعی و افزايش سرزندگی در بافت.
ايجاد فضاهای باز عمومی نظير اماكن ورزشی روباز يا پارك های محله ای در 
محدوده مركز هندسی محالت با دسترسی يكسان برای همه ساكنين، تعريف 
فضاهای باز عمومی به صورت مشخص برای برپايی جلسات دوره ای شورای 
ــن غيرقابل دفاع در محالت به منظور  ــه، ايجاد فضاهای عمومی در اماك محل

نظارت همگانی بر فضاها.
راهبرد )4( : تدوين مقررات تعيين تراكم ساختمانی.

تعيين تراكم ساختمانی متناسب با پتانسيل شبكه معابر، تعيين تراكم ساختمانی 
متناسب با پتانسيل تاسيسات زيربنايی موجود در بافت.

راهبرد )5( : ترغيب ساكنين به بهسازی و نوسازی ابنيه فرسوده موجود.
ــاخت  ــازی ابنيه، تجميع قطعات و س ــويقی در صورت نوس اعطای تراكم تش
ــهيالت بانكی به منظور بازسازی و نوسازی  ــكونی، ارائه تس مجتمع های مس
ــازی و بهسازی بافت فرسوده از طريق برگزاری  مسكن، ترويج فرهنگ بازس
ــانی و تبليغ در مدارس و اماكن  ــی، كارگاه های اطالع رس دوره های آموزش

گردهمايی های مذهبی درون محالت.
ــوانح طبيعی  ــت كالبدی بافت جهت مواجهه با س ــرد )6( : افزايش كيفي راهب

نظير زلزله.
مقاوم سازی ابنيه موجود با اصالح سيستم سازه ای و استفاده از مصالح بادوام، 
ــازی ابنيه،  ــودگی های مالياتی در صورت مقاوم س ــهيالت و بخش اعمال تس

اعمال نظارت بر ساخت و ساز ها.
راهبرد )7( : ارتقای كيفيت بصری و ساختار فضايی-كالبدی بافت

ــنايی معابر در شب، اصالح  ــازی ساختمان ها، ارتقای كيفيت روش الزام نماس
شبكه دفع فاضالب در سطح محالت، تعبيه  پوشش گياهی در پياده روها.

3.4. راهبردها و راهکارهای مديريت کارا و حافظ محيط زيست
ــان مدت ) 5 – 10  ــهر در يك دوره مي ــت ش راهبرد) 1(:  بهبود محيط زيس

ساله ( :
ــت افزايش كيفيت  ــب جه ــبز با تجهيزات مناس ايجاد فضاهای تفريحی و س
زندگی، احداث شبكه هدايت آبهای سطحی در بافت و نگهداری از آن به طور 
ــاخت های تامين كنندة بهداشت و سالمت شهر ) شبكه  مستمر، تامين زيرس
آب و فاضالب مناسب ... (، لزوم ارزيابی آثار زيست محيطی توسط پروژه های 
ــی در پروژه های موجود كه بر محيط زيست  ــعه يا تغييرات اساس بزرگ توس
تاثير گذار است و برآورد تاثيرات با تعريف شاخص هايی مناسب برای ارزيابی 
ــا در ارتباط با ميزان آلودگی های مجاز ) صدا، آب و هوا (  و  ــرد فعاليته عملك
ــت محيطی غيرقابل قبولند، حساس  متوقف كردن طرح هايی كه از نظر زيس
كردن مديريت شهری به مسائل زيست محيطی در برنامه های اجرايی شهر، 

افزايش مشاركت در بهبود محيط زيست از طريق آگاه سازی عمومی.
ــت محيطی ناشی از نبود زيرساخت های  راهبرد 2(:  بهبود آلودگی های زيس

استاندارد و الزم برای شهر ) آلودگی های آب و فاضالب و . . . ( .
ــازی  ــتم جمع آوری و دفع فاضالب، فرهنگ س ــه ريزی و اجرای سيس برنام
جهت كاهش سرانه توليد پسماندهای شهری، بهبود كاركرد سيستم های دفع 

زباله و پسماند و تاسيس كارخانه بازيافت زباله .
4.4. راهبردهـا و راهکارهـای مديريت شـهری پايـدار بر پايه 

مشارکت مردمی
ــتای تحقق  ــهرداری در راس راهبرد ) 1 ( : تامين منابع درآمدی پايدار برای ش

برنامه ها تا حد امكان .

ــی   ــراكت با بخش خصوصی در راه اندازی مراكز تفريحی، فرهنگی، ورزش ش
ــی در زمينة راه اندازی صنايع  ــراكت با بخش خصوص و خدماتی مورد نياز، ش
سازگار با محيط زيست ، گشودن حساب سرمايه گذاری در كنار حساب جاری 
ــرمايه گذاری در زمينة ايجاد كارگاه های توليد مصالح  ــهرداری، س ــط ش توس
ــتفاده برای انجام عمليات عمرانی شهرداری  بويژه مصالح بومی كه قابليت اس
ــندگان ميوه و تره بار در  ــد، ساماندهی فروش ــته باش و همچنين فروش را داش
ــت و كسب عوارض،  ــهرداری اس محل هايی ويژه كه زمين آنها متعلق به ش
سرمايه گذاری در زمينة خريد ماشين آالت مورد نياز برای عمليات عمرانی و 
كسب درآمد از طريق دريافت مبلغ مربوط به اجارة آنها، بهبود وضعيت مراكز 
ــش درآمد از طريق  ــدوده بافت  و افزاي ــات فراغت موجود در مح ــذران اوق گ
ــی در اين محدوده ها و  ــاخت مراكز فرهنگی ـ تفريح ــت عوارض يا س درياف

بهره برداری از آن ها .
راهبرد ) 2 ( : كاهش هزينه های شهرداری بدون كاهش كيفيت خدمات رسانی .

ــی از وظايف خدمات رسانی شهرداری به بخش خصوصی، كه  واگذاری بخش
ــد، با در اختيار  ــه ويژه به تدريج منجر به ايجاد هزينه های اضافی خواهد ش ب
ــتن حق نظارت، كاستن از هزينه های جاری با اُتوماسيون ) خودكارگری  داش
ــرعت بخشيدن به امور، سرمايه گذاری در زمينة آموزش فرهنگ  ( اداری و س
ــرورش، كانون پرورش  ــون آموزش و پ ــا همكاری نهادهايی چ ــهروندی ب ش
فكری و NGO های خواهان فعاليت در اين زمينه ها با هدف كاهش هزينه 
های شهرداری در زمينه هايی چون جمع آوری پسماندهای شهری از خيابان 
ــارت های ناشی از  ــماندها از مبدأ و كاهش خس ــازی پس ها و جوی ها، جداس
ــهری، كاهش هزينه های مربوط به حفاری های بدون  تخريبگری محيط ش

برنامه بخش های مختلف در سطح محالت .
راهبرد ) 3 ( : جلب مشاركت در حوزه های تصميم سازی و سرمايه گذاری مردمی

ــوده ) متشكل از گروه های  ــوراهای محلی در حوزه های بافت فرس ايجاد ش
ــاكن در  ــاختمان س ــهری و س ــان امور ش ــه امنای محالت، كارشناس جداگان
ــاير گروه های   ــان، بزرگان مذهبی و س ــای مربوط به زن ــكل ه محالت، تش
ــار اوراق مشاركت و تشكيل شركت های تعاونی، تدوين ضوابط  ذينفع (، انتش

و مقررات تشويقی و معافيت های مالی در راستای جلب مشاركت مردمی.
5.4. راهبردهـا و راهکارهای بهبود کارکرد درونی و برونی بافت 

فرسوده
ــبكه حمل ونقل بويژه حمل و نقل عمومی درون بافت   راهبرد) 1( :  بهبود ش

در عين توجه به مسائل اقتصادی و زيست محيطی 
ــامان دهی  ــعه و عمران در س ــنهادات طرح توس اعمال نظارت در اجرای پيش
ــی، اعمال نظارت  ــی های محل ــبكه معابر، افزايش عرض معابر در دسترس ش
ــاختی معابر و  ــبكه زيرس ــتانداردها در تجهيز معابر، بهبود ش جهت رعايت اس
ــش معابر، تامين روشنايی معابر جهت نفوذپذيری در شب،  تقويت كيفيت پوش
ــعه محورهای پياده و دوچرخه درون بافت، تامين دسترسی  ــترش و توس گس

ساكنين بافت فرسوده  به شبكه حمل و نقل عمومی شهر .
راهبرد) 2( : ايجاد مراكز فعاليت و ارائه خدمات محله  

ــدن به مراكز محالت  ــت گره هايی كه به صورت بالقوه امكان تبديل ش تقوي
درون بافت فرسوده  را دارند، اصالح سلسله مراتب  شبكه معابر با هدف ايجاد 
ــاكنين،  مراكز خدماتی-تجاری محالت، تامين نيازهای خدماتی و فراغتی س
ــعه پارك و فضای سبز در پهنه بافت به منظور ايجاد سرزندگی در بافت،  توس

همچنين تلطيف هوا و ارتقای كيفيت بصری بافت فرسوده.
راهبرد) 3( : استفاده از پتانسيل های درونی توسعه  در بافت فرسوده

ــطح كيفی  محالت موجود در بافت  از طريق افزايش كاربری های  ارتقای س
ــات زيربنايی آنها، جلوگيری از رها شدن اراضی درون بافت   خدماتی و تاسيس

و تعريف عوارض برای زمين های باير.

5 . نتيجه گيری 
ــوده شهری به منظور ارتقای  ــازی و توانمند سازی بافت های فرس باززنده س
ــت كه  ــامل مجموعه اقداماتی اس ــت زندگی )Quality of Life( ش كيفي
ــرمايه گذاری  ــاكنين را می طلبد و در مرتبه دوم س ــاركت س در وهله اول مش
ــت گذاری و  ــتی در جايگاه سياس ــتقيم دولتی. بدين ترتيب كه می بايس مس
ــود كه موجب  ــی هايی تعيين ش تدوين راهكارهای اجرايی، مجموعه خط مش
ترغيب ساكنين به مشاركت در نوسازی بافت شود. اين امر می تواند با فرآيند 
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دیپلماســــی شـــــهری؛ 
مفهوم و ضرورتهای آن برای کالنشهرهای ایـران  

پريسا فرهادی،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشگاه عالمه طباطبائی
زهرا ادهم، کارشناس ارشد شهرسازي)طراحی شهری(، دانشگاه تهران

ــطح محالت و برگزاری جلساتی با حضور معتمدين و  ــی در س ــود و با برگزاری كارگاه های آموزش ــازی در اين زمينه همراه ش ــازی و فرهنگ س آموزش، آگاه س
نمايندگان اقشار مختلف ساكن در محله در مكانی مثل مسجد محله، ساكنان را نسبت به مقاوم سازی بناها و  تبعات ان آگاه ساخت و به صورت همزمان می توان 
توانايی ساكنان و راهكارهای پيشنهادی آنها را نيز دريافت. بدين ترتيب می توان فرآيند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری را فرآيندی چند بعدی ناميد، چرا 
ــاركت آنها در روند توسعه بافت است تا بتوان به نوعی از  ــكونت افراد، افزايش حس تعلق به به مكان وجلب مش كه هدف در اين فرآيند نيل به مطلوبيت محيط س
توسعه دست يافت كه منجر به پايداری منابع موجود و همچنين يافتن منبعی برای كسب درامد پايدار برای ارگان مديريت شهری محدوده مورد نظر بشود. درعرض 

تمام فعاليت های مذكور، نوسازی كالبدی بافت و مقاوم سازی بافت نيز از جمله اهداف اوليه هر طرح مربوط به بافت فرسوده می باشد. 

فهرست منابع 
1. حبيبي، سيد محسن )1381( " مرمت شهري " ، دانشگاه تهران، تهران .

2. فالمكي، منصور)1374("باززنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي"انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
3. شورای عالی شهرسازی و معماری ايران)1385( "تعريف شاخص های فرسودگی كالبدی"، وزارت مسكن و شهرسازی، تهران.

1.مقدمه
پديده جهاني شدن باعث به  وجود آمدن فرصت ها و چالش هاي فرامرزي و به  
تبع آن پيدايش مفهوم حكمراني جهاني شده كه اين امر خود ظهور بازيگران 
ــترده و فراگير در قالب سازمان ها، نهادها و  جديد بين المللي با موضوعات گس
ــت. در اين  ــته اس انجمن هاي بين المللي مدني در عرصه جهاني را در پی داش
ــهرهاي جهاني هم به موازات ديگر بازيگران، سعي  ــهرها و ش راستا كالن ش
مي كنند با فرض ديپلماسي شهري به عنوان ابزار و سازمان هاي بين المللي به 
ــاركت و همكاري هاي بين المللي  عنوان محيط تعامالت بين المللي، ميزان مش
خود را در موضوعات جهاني باال ببرند تا از اين طريق بتوانند موقعيت برتري را 
در سياست گذاري جهاني كسب كنند. بنابراين ديپلماسي شهري و حضور فعال 
در سازمان هاي بين المللي به خصوص مجمع شهرداران آسيايي به عنوان يك 
ــهرها و شهرهاي جهاني  مؤلفه تأثيرگذار، مي تواند در ارتقاي موقعيت كالن ش
ــد و باعث مشاركت و همكاري  ــزايي داشته باش در حكمراني جهاني تاثير بس

همه جانبه و رضايتمندي شهروندان شود.  
ــال 1948ميالدي، از دولت- شهرهاي  ــتفاليا در س تا پيش از انعقاد پيمان وس
ــهرهاي دوران قرون وسطي و دوران اسالمي، اين شهرها  يونان باستان تا ش
بودند كه ارتباطات تجاري، فرهنگي و اجتماعي جوامع را به صورت مستقيم و 
ــتقيم بين خود برقرار مي كردند. اما با انعقاد پيمان مذكور و شكل گيري  غيرمس
ــع ملي دولت هاي  ــاس مناف ــورها براس دولت ـ ملت ها، مبناي روابط بين كش
مركزي پايه گذاري گرديد و مناسبات شهرها با يكديگر، تابع ارتباطات سياسي 

و اقتصادي دولت ها قرار گرفت.
ــي در قرن 18  ــا در قرن 17 و انقالب صنعت ــكل گيري دولت ـ ملت ه ــا ش  ب
ميالدي، زمينه شكل گيري سازمان هاي بين المللي فراهم گرديد و اين سازمان  
ــتاي افزايش همكاري هاي چندجانبه بين  ــي به عنوان اقدامي در راس بين الملل
ــازمان هاي نوظهور،  ــدند؛ ولي توجه ابزارگونه به اين گونه س دولت ها تلقي ش
ــد. به  عبارتي  ــريت ش ــبرد صلح و منافع بش ــدم توفيق آنها در پيش ــث ع باع
ــق منافع ملي در  ــزاري جهت تحق ــي به عنوان اب ــازمان هاي بين الملل ــه  س ب
ــته شد و  ــلط دولت هاي بازيگر در نظام بين الملل نگريس چارچوب  قدرت مس
ــد. ناكامي جامعه ملل در ايجاد صلح و ثبات  ــت ش همين نگرش باعث شكس

بين المللي نمونه بارز اين ادعاست.
ــدن  ــكل گيري فرآيند جهاني ش ــد از جنگ جهاني دوم و به خصوص با ش بع
ــام بين الملل و مفهوم حاكميت  ــول بنيادي در ماهيت نظ ــر، تغيير و تح معاص
ــازمان هاي بين المللي به طور  ــد ديگر بازيگران بين المللي در قالب س باعث ش
فزاينده اي به فراخور موضوعات پيچيده جهاني شدن پا به عرصه فعاليت هاي 
ــد تصميمات  ــة تأثيرگذار در رون ــوان يك مؤلف ــد و به عن ــي بگذارن بين الملل
ــت هاي جهاني در نظام بين الملل محسوب شوند. در نتيجه اين تغيير و  سياس
ــهرها و به خصوص  ــول و ظهور بازيگران جديد بين المللي مدني، كالن ش تح
شهرهاي جهاني به عنوان مراكز توليد و مديريت منابع مالي و تكنولوژيكي و 
ــذار در جريانات بين المللي دركانون توجه نمايندگان  به مثابه مؤلفه ای تأثيرگ

ــازمان هاي  ــرا كه وجود س ــرار گرفتند. چ ــتمداران ق ــهري و سياس جوامع ش
بين المللي غير دولتي و تبلور آرمان هاي جوامع انساني و شهري در راه رسيدن 
ــالمت آميز، مي تواند به مثابه گامي موثر در راستاي ثبات و  ــتي مس به همزيس

امنيت جامعة انساني قلمداد شود.   
ــهري هم پا با  ــازمان هاي تخصصي بين المللي در زمينه مديريت ش امروزه س
ــب  ــازمان هاي بين المللي به مثابه مولفه های تأثيرگذار، در حال كس ــر س ديگ
ــتند. عضويت و  ــت هاي جهاني هس جايگاه موثري براي تأثيرگذاري در سياس
ــازمان ها، نمايانگر سهيم شدن شهرها در روند  ــهرها در اين گونه س فعاليت ش
ــور كه مي دانيم  ــد. همانط ــت گذاري جهاني و حكمراني جهاني مي باش سياس
ــدن عالوه بر ايجاد فرصت هاي فراوان، چالش ها و مشكالت زيادي  جهاني ش
ــاني قرار داده است كه براي بهره مند شدن از اين  را نيز پيش روي جوامع انس
ــوي  ــودن درها به س فرصت ها و مديريت چالش هاي موجود، چاره اي جز گش

همكاري هاي بين المللي در قالب سازمان هاي بين المللي نيست. 
ــهرها براي بهره مندي از اين فرصت ها و مديريت  همكاري هاي بين المللي ش
ــه قرار گيرد. يكي  ــدن مي تواند به دو صورت مورد توج ــاي جهاني ش چالش ه
ــب خواهرخواندگي و ديگري  ــهر در قال ــهر با ش ــاي بين المللي ش همكاري ه
همكاري هاي چندجانبه در قالب عضويت و فعاليت در سازمان هاي تخصصي 
ــهري  ــي ش ــت كه اين امر مهم جز با در پيش گرفتن ديپلماس بين المللي اس

ميسر نيست. 
ــهرداري ها مي توانند از طريق ابزار ديپلماسي شهري فعال  ــتا ش  در اين راس
ــاركت حداكثري ديگر شهرهاي  ــهري، ، از مش ــازمان هاي بين المللي ش در س
تأثيرگذار در مديريت شهري، بهره مند شده و نيز از اين رهگذر، سهم و ميزان 
ــتار حاضر  ــاركت خود را در حكمراني جهاني و محلي افزايش دهند. نوش مش
ــهری، به  ــی ش ــالش می كند ضمن تبيين اهميت پيگيری رويكرد ديپلماس ت

ارائه تجاربی از ايران بپردازد. 

2 .ضرورت و داليل توجه به ديپلماسـي شـهري و سازمان هاي 
بين المللي

ــهري و نهادهاي تخصصي بين المللي، را بايد  ضرورت  توجه به ديپلماسي ش
ــر و تحول در  ــه اين امر مهم باعث تغيي ــت چرا ك ــدن دانس معلول جهاني ش
ــت. اين تحوالت باعث  ــت نظام بين الملل و مفهوم حاكميت گرديده اس ماهي
ــد تا كاركرد مرزها دچار تحول شود و دولت ها به مثابه بازيگر اصلي روابط  ش
ــتگي متقابل پيچيده  ــت بدهند و وابس بين الملل، حاكميت مطلق خود را از دس
ــد كه  ــود؛ اين امر هم چنين باعث ش ــام بين الملل حاكم ش ــل نظ ــر اص ای ب
بازيگران غيردولتي به شكل شبكه اي ظهور و گسترش پيدا كنند، تاثير گذاري 
ــود و تعامالت  ــه ي نظام بين الملل بيشترش ــكل گيري روي افكارعمومي در ش

كشورها فارغ از فاصلة جغرافيائي شان افزايش يابد.  
با توجه به رشد و گسترش ابزارهاي ارتباطي و اطالعاتي، بازيگران غيردولتي 
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ــرده و در قالب  ــدي قارچ گونه پيدا ك ــهروندان خود، رش به مثابه نمايندگان ش
ــازمان هاي بين المللي غير دولتي در سراسر جهان به عنوان البي هاي قوي در  س

حال پيگيري اهداف ملي و شهروندي خود هستند. 
  همانطور كه مي دانيم فضاي سياسي نظام كنوني بين الملل، متأثر از سياست هاي 
ــت هر دولتي كه بتواند از اين  ــي افكار عمومي است. بديهي اس اقناع  و مهندس
ــت گذاري كالن راهبرديـ  امنيتي خود بهره گيرد، در فضاي  مقوله براي سياس
روابط بين المللي مؤثرتر است و تعامل سازنده با سازمان هاي بين المللي، از جمله 
ــازمان هاي بين المللي غير دولتي مي تواند تصوير مناسبتري از يك دولت ارائه  س
ــطح نظام  ــتري را براي واحد ملي در س ــئله فضاي تحرك بيش كند و اين مس
ــل فراهم آورد. چرا كه يكي از مهم ترين دغدغه هاي امنيتيـ  راهبردي  بين المل
دولت ها، پيشبرد اهداف كالن سياسيـ  امنيتي خود از طريق شكل دهی ائتالف 
ــازمان هاي بين المللي مؤثر در فضاي  ــترده با س ــت. تعامالت گس بين المللي اس
جهاني، مي تواند سازوكارهاي بيشتري را براي ارتباطات سازنده با ديگر دولت ها 
و ايجاد همگرايي فراهم نمايد كه اين همگرايي مي تواند به منزله پيش زمينه اي 
ــراي ائتالف بين المللي و در نهايت ارتقاي امنيت و منافع ملي هر دولت تلقي  ب

شود )طباطبايي، 1386: 26 ـ 27(.
ــاي جريان ها به اين موضوع نگاه كنيم  ــر بخواهيم از چارچوب تحليلي فض اگ
ــي از كشمكش و همزيستي  ــياري از روندهاي متعارض جهان كنوني ناش بس
ــدن است. شناخت اين  توأمان ميان دو نوع فضاي متفاوت در عصر جهاني ش
ــايي و  دو فضا، مي تواند چارچوبي تحليلي براي درك تحوالت جهاني و شناس
ــرايطي را  ــب كنش و واكنش بازيگران در چنين ش بكارگيري ابزارهاي مناس
ــا« و »فضاي جريان ها«.  ــن دو فضا عبارتند از »فضاي مكانه ــم كند. اي فراه
ــت كه اگرچه با مقاومت هايي از  فضاي جريان ها يك فضاي جديد جهاني اس
ــوي رقيب خود ـ فضاي مكانها ـ روبر وست، ولي با قدرتي فزاينده در حال  س
ــلطه  بر سراسر جهان و شكل دادن به الگوهاي جديد توزيع ثروت و قدرت  س
در نظام بين الملل است. كشمكش فضاي جريان ها و فضاي مكانها، مبارزه اي 
ــلطة فضاي جريان ها و  ــتي از پيش معلوم كه به پيروزي و س ــت با سرنوش اس
ــدن درونمايه و روندهاي قدرتمند آن )نئوليبراليسم و جهاني شدن(  عالمگير ش

خواهد انجاميد )واعظي ،1388 : 81(.
 اصطالح فضاي جريان ها براي اولين بار توسط مانوئل كاستلز در سال 1997 
ــاي جريان ها در مقابل فضاي مكان ها  ــد. فض وارد ادبيات جامعة اطالعاتي ش
ــكل گيري مرزها در  ــازي و ش مطرح گرديد.فضاي مكان ها با تفكيك، جداس
قالب نظام دولت ـ ملت سرزميني وستفاليايي قابل شناسايي است. به طور كلي 
فضاي مكان ها مبتني بر تصور و چارچوب موزائيكي از جهاني متشكل از دولت 
– ملت هاي سرزميني با مرزهاي متصلب است. در حاليكه فضاي جريان ها با 
ــتگي هاي متقابل پيچيدة فرامرزي تعريف  كنش هاي متعامل و پيوند ها و وابس
ــود. تصور اين فضا، محصول ادراك جهان در قالب جريان هاي قدرتمند  مي ش
ــي بين الملل است كه محتواي  فراملي و يا همان روندهاي جديد اقتصاد سياس
ــكل داده اند. در واقع، در سطح كالن، فضاي  ــدن نئوليبراليسم را ش جهاني ش
مكان ها عمدتًا عرصة »سياست سخت « مبتني بر مولفه هاي سياسي، نظامي 
و امنيتي و فضاي جريان ها اساسًا عرصة »سياست نرم « مبتني بر مولفه هاي 
ــدن در كنار فضاي مكانها،  ــت. در عصر جهاني ش ــعه اس اقتصاد، رفاه و توس
فضاي جريان ها با سرعت و قدرت فزاينده در حال گسترش و تقويت است. در 
ــياري از روندهاي دنياي جهاني شوندة كنوني در چارچوب  چنين شرايطي بس
فضاي مكان ها قابل درك نيستند؛ بلكه براي فهم و تعريف آنها بايد از تصوير 

و تصور جهان براساس فضاي جريان ها استفاده كرد )واعظي ، 1388: 82 (.
ــتای جرياني كه ما به عنوان جهاني شدن مي شناسيم، جهانشهرها به    در راس
عنوان پديده هايي نگريسته مي شوند كه مراكز توليد و مصرف و خدمات محلي 
ــبكه جهاني منسجم را به هم مرتبط ساخته اند و اين شهرها به  تابع در يك ش
سبب جريان هايي كه از ميان آنها مي گذرد، ثروت، كنترل و قدرت را در خود 

متمركز كرده و حفظ مي كنند )شورت و كيم، 1384: 10(.
 اين تحوالت و جريانات فراگير جهاني همچون تحوالت ارتباطي و اطالعاتي 
ــترده تر از گذشته احساس شود و  ــده اند وابستگي متقابل بشري گس موجب ش
شهروندان را نسبت به پيگيري منافعشان از طريق سازمان هاي جهاني بيشتر 
ــهرها به عنوان بازيگري جديد در كنار  ــته ترغيب كند. در اين فضا، ش از گذش
ــازمان هاي بين المللي در عرصه هاي  ــه اي نظير دولت ها و س ــران ديرين بازيگ
ــعي دارند بدين واسطه، جايگاه تاثيرگذاري  ــده اند  و س تعامل فراملی ظاهر ش

در مديريت امور بين الملل و حكمراني جهاني كسب كنند. در عصر اطالعات، 
افزايش آگاهي فردي و اجتماعي نسبت به اهميت زندگي مدني و ملزومات آن 
موجب شده است كه شهروندان بيش از پيش، خواهان اهتمام نظري و عملي 
ــبت به اولويتهاي »زندگي شهري« و »حكمراني  مديران شهري و دولتي نس

خوب« باشند. 

3 .مفهوم ديپلماسی شهری
در حال حاضر، ديپلماسي با اشكال متفاوت در حوزه هاي مختلف مورد توجه و 
ــتفاده واقع شده كه عمده ترين آنها عبارتند از: ديپلماسي شهري، ديپلماسي  اس
ــهري   ــي ش ــانه اي و ديجيتالي .  ديپلماس ــي رس ــكار، ديپلماس عمومي  و آش
ــته به آنها كه به  ــت در اختيار حكومت هاي محلي و انجمن هاي وابس ابزاريس
ــترك و فرصت هاي  ــمكش يا تعامل در مورد چالش هاي مش هنگام بروز كش
ــره، راه همكاري هاي  ــق گفتگو و مذاك ــود تا از طري ــود بكار برده می ش موج
ــده و زمينة ايجاد محيطي آرام و صلح آميز  ــهر با شهر  فراهم ش بين المللي ش
ــردد )citydiplomacy,2008(.به عبارت ديگر،  ــهروندان مهيا گ براي ش
ــهري داللت مي كند بر تمركز زدايي از مديريت روابط بين الملل  ــي ش ديپلماس
ــهرها و مقامات محلي به عنوان بازيگران كليدي  و نقش آفريني نمايندگان ش

عرصه بين المللي و در موضوعاتي كه ارتباط مستقيم با شهروندان دارد.
ــي از روند  ــر و تحوالت ناش ــهري را بايد معلول تغيي ــي ش ــور ديپلماس   ظه
ــدن و گسترش فزايندة سازمان ها و نهادهاي بين المللي به خصوص  جهاني ش
سازمان هاي بين المللي مرتبط با مديريت شهري دانست. علت وجودي اينگونه 
ــت به افزايش وابستگي متقابل و همچنين فرصت ها و  سازمان ها پاسخی  اس
ــري كه جهاني شدن فراروی جوامع و شهرها  ــترك جوامع بش چالش هاي مش
ــند به موضوعات و نيازمندي هاي  ــته است. شهرها براي اينكه قادر باش گذاش
شهروندان خود پاسخگو باشند اينگونه سازمان هاي بين المللي را براي همكاري 
ــتا به  ــتگي متقابل ايجاد كرده اند و در اين راس ــته جمعي و مديريت وابس دس
ــته مي شود  ــهري به عنوان  يك ابزار و مهارت ارتباطي نگريس ــي ش ديپلماس
ــاط و مذاكره با طرفين  ــودن زمينه هاي ارتب ــت با فراهم نم كه در تالش اس
ــازمان هاي بين المللي و  گفتگو در محيط هاي چند جانبة بين المللي همچون س
روابط دوجانبه در قالب خواهرخواندگي، بيشترين منافع شهروندان خود را مهيا 
ــازمان بين المللي بستگي  ــهرها در يك س كند. ميزان و كيفيت بهره مندي ش
ــهري است. به  ــي ش به مؤلفه هايي دارد كه يكي از آنها، ابزار كارآمد ديپلماس
ــتند كه از يك طرف،  ــهرهايي در محيط هاي بين المللي موفق هس عبارتي، ش
ــن و مشخص داشته باشند و نيز دارای ديپلمات هاي  اهداف و روش هاي روش
ــتند كه در عرصه هاي بين المللي  ــاني هس ــهري موفق، عمدتًا از ميان كس ش
ــته باشند.شهرداران و مسئولين شهری،نمايندگان  توانايي و مهارت كافي داش
حكومتهای محلی و شهروندان و نمايندگان سازمانهای بين المللی غير دولتی 

از جمله بازيگران اصلی ديپلماسی شهری می باشند.
ــهري بدون حكومت محلي كارآمد،  ــي ش ــان كرد كه ديپلماس  بايد خاطر نش
ــهروندان محلي است را  ــالت اصلي خود كه خدمت رساني به ش نمي تواند رس
ــد نه حكومت  ــهروندان باش ــاند. به عبارتي بايد نمايندة اصلي ش به انجام برس
ــي شهري، تقابل در برابر ديپلماسي ملي و رسمي  مركزي.   منظور از ديپلماس
ــتيبان در كنار ديپلماسي رسمي و تحت  ــت ، بلكه به عنوان مكمل و پش نيس
ــدن نيازهاي جوامع،  ــت. امروزه با پيچيده و چند اليه ش هدايت آن مطرح اس
ديپلماسي رسمي به تنهايي قادر به شناسايي، مديريت و تامين تمامي نيازهاي 
ــت  ديپلماسي رسمي در خدمت  ــهروندان خود در معادالت بين المللي نيس ش
ــي است كه بنوعي بازوي سياست خارجي دولت هاي ملي  اهداف كلي و سياس
ــهري، ابزاري در خدمت نمايندگان  ــود ولي ديپلماسي ش در نظر گرفته مي ش

نهادها و سازمان هاي مدني براي مديريت نيازهاي شهروندان مي باشد.
  امروزه مفهوم ديپلماسي، مبتني بر حضور چندجانبه در سازمان ملل متحد و 
ــم يافته است. ديپلماسي چندجانبة شهري  كارگزاري هاي تخصصي آن تجس
ــتگي متقابل  ــهري، در واقع معلول وابس ــط با موضوعات ش ــاي مرتب و نهاده
كالن شهرها به هم است كه اين امر در قالب سازمان هاي بين المللي غيردولتي 

و انجمن هاي مدني نمود پيدا كرده است.

4 . شناسـايی سـازمانها و مجامـع بيـن المللی فعـال در حوزه 
مديريت شهری

 )OICC(4. 1 . سازمان بين المللي شهرها و پايتخت هاي اسالمي
           

ــازماني غيردولتي، غيرانتفاعي  ــهرهاي اسالمي ، س ــازمان پايتخت ها و ش س
ــت كه در سال 1980ميالدي به عنوان يك عضو همكار سازمان كنفرانس  اس
ــت. فعاليت هاي اين سازمان متمركز است بر دست  اسالمي تاسيس شده اس
ــتاي چارچوب توسعه پايدار اسكان بشر تعيين شده  يابي به اهدافي كه در راس

است.محور فعاليت هاي اين سازمان عمدتًا در زمينه هاي ذيل است:
ــام مجموعه اي از  ــن المللي، انج ــمينارهاي بي ــس ها و س ــزاري كنفران  برگ
مطالعات تحليلي درخصوص معماري و شهرنشيني در شهرها و پايتخت هاي 
ــهري كسب  ــالمي كه موفقيت هايي را در حوزه هاي معماري و ميراث ش اس
ــداري و حفاظت از محيط  ــروژه هاي اجرايي، نگه ــرده اند، حمايت مالي پ ك
زيست وميراث، تحقيقات و آموزش در شهرها و پايتخت هاي اسالمي كه در 
زمينه توسعه صندوق همكاري شهرها و پايتخت هاي اسالمي انجام مي شود 
و اهدا جوايز به منظور تقدير از دستاوردهاي برجسته درحوزه نويسندگي، اجرا، 
ــهري، محيط زيست،  ترجمه، و پروژه هايي در حوزه معماري، برنامه ريزي ش

خدمات،وضع قوانين شهري.
ــهرها و پايتخت هاي  ــهر هاي اسالمي ش ــازمان پايتخت ها و ش  اعضاي س
ــورهاي اسالمي سراسر جهان هستند. دفتر مركزي اين سازمان به ترتيب  كش
ــعودي واقع شده است. اين  ــهر مقدس مكه و شهر جده در عربستان س در ش
ــازمان هيچ فعاليت و يا وابستگي سياسي را به هيچ حكومتي ندارد. فعاليت  س
ــتاي  ــت كه در راس ــت يابي به اهدافي اس ــازمان متمركز بر دس هاي اين س

چارچوب توسعه پايدار اسكان بشر تعيين شده است.
ــيا، آفريقا، اروپا و آمريكاي التين از  ــهر و پايتخت از 4 قاره آس اعضاء؛ 141 ش
جمله اعضاي فعال اين سازمان هستند. همچنين 8 شهر عضو به عنوان ناظر 
ــالمي و 14 عضو افتخاري از وزارتخانه ها، كميسيون ها،  ــور غيراس از 6 كش
ــگاه ها، موسسات، مراكز تحقيقاتي و فرهنگي از كشورهاي  سازمان ها، دانش
اسالمي و غيراسالمي در ارتباط با فعاليت ها و اهداف سازمان حضور دارند. 

اهداف اين سازمان عبارتند از :
� تحكيم مودت، برادري و دوستي بين اعضاء

� حفظ هويت و ميراث شهر ها و پايتخت هاي اسالمي
� حمايت، هماهنگي و گسترش همكاري بين اعضاء

ــتمها و برنامه  ــترش فراگير هنجارها، سيس ــش در جهت ايجاد و گس � كوش
ــهري كه موجب رشد و سعادت اعضاء براي ارتقاي شرايط اقتصادي،  هاي ش

اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و شهري مي شود.
ــتانداردهاي توسعه، خدمات و امكانات در شهر  ــش در جهت ارتقاي اس �كوش

ها و پايتخت هاي عضو 
� ارتقا و گسترش برنامه هاي ظرفيت سازي در شهر ها و پايتخت هاي عضو

� محصوالت و خدمات
� كنفرانس ها و سمينار هاي بين المللي

سازمان با مشاركت آژانس هاي سازمان ملل متحد و سازمان هاي منطقه اي 
و بين المللي اقدام به برگزاري كنفرانس ها و سمينارهاي بين المللي مي كند 
كه هدف از آن بررسي مشكالتي است كه شهر هاي عضو سازمان از آن رنج  
مي برند. اين گردهمايي ها اصولي را براي دست يابي به توسعه اسكان بشر در 
شهر هاي اسالمي تعيين مي كند. سازمان تاكنون كنفرانس ها و سمينارهاي 

متنوعی را برگزار كرده است.
سازمان مجموعه اي از مطالعات تحليلي در خصوص معماري و شهرنشيني در 
ــهر ها و پايتخت هاي اسالمي كه موفقيت هايي را در حوزه هاي معماري  ش
ــت اجرا دارد.هدف از اين مطالعات  ــهري كسب كرده اند را در دس و ميراث ش
ــاري در دوران  ــهري و معم ــنايي با اصول و روش هاي موفق طراحي ش آش
اسالمي و همچنين تاسيس مرجع علمي مشخص است كه با نگاهي بر احياي 
ــالمي در اختيار دانشگاه ها، موسسات تخصصي، وزارتخانه  ميراث معماري اس

ها، اتحاديه ها و شهرداريها در جهان اسالم است.

 )UN-HABITAT ( 4 .2. برنامه اسکان بشر سازمان ملل
اين برنامه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي توسعه پايدار شهرها 
به لحاظ اجتماعي و زيست محيطي و همچنين با هدف تامين خانه و مسكن 

كافي براي همه مردم تشكيل شده است.
ــازمان عبارتند از: انتقال تجارب موفق و  برخي از مهمترين برنامه هاي اين س
برنامه حكمراني محلي، بهترين فعاليت ها براي همكاري شهر با شهر، برنامه 
ــات آموزشي، برنامه مديريت شهر، اتحاد  حقوق تامين مسكن، تقويت موسس
ــهرها، برنامه شهرهاي امن تر، برنامه سيستم تخليه فاضالب و آب، برنامه  ش

شهرهاي پايدار. 
زمينه هاي كاري اين سازمان عبارتند از؛ توسعه و مديريت شهري، زيرساخت 
ــكن، اقتصاد  ــه آب،تضمين اجتماعي، زمين و تهيه مس ــازي و تصفي ها، بهس

شهري و سرمايه گذاري در زمينه مسكن، محيط زيست و ... .
ــازمان تعداد زيادي از برنامه هاي جهاني كشورهاي سراسر دنيا را اداره  اين س
ــترده اي از شركت كنندگان مي باشند  مي كند. اين برنامه ها داراي طيف گس

از دولتهاي مركزي و دولت هاي محلي تا جوامع مدني و جوامع ذينفع.
      

ــي و منطقه اي؛ اين بخش بر كارها و فعاليتهاي 35  ــش همكاري هاي فن بخ
ــازمان در كشورهاي در حال توسعه سراسر دنيا نظارت مي  مدير برنامه اين س
نمايد. كارمندان آنها از كارمندان همان شهر هايي هستند كه در آنجا كار مي 
ــكان انسانها در  ــكالت اس كنند و نقش آنها ايجاد اطمينان از قرار گرفتن مش
ــعه سازمان ملل متحد  ــتور كار ملي و محلي و در چارچوب كمكهاي توس دس
ــت. اين بخش داراي دفاتر مختلفي در سرتاسر دنيا مي باشد و دفتر آن در  اس

منطقه آسيا و اقيانوسيه)ROAP( در ژاپن مستقر است. 
ــور  ــي تحت اجرا در 60 كش ــروژه فن ــه و پ UN-HABITAT، 95 برنام
ــورهاي كمتر توسعه يافته )LDC( در  ــر دنيا دارد، كه اكثر آنها در كش سراس
ــد.اقدامات و فعاليت هاي آنها با تكيه بر حمايت از دولت ها  حال اجرا مي باش
ــت گذاري ها و تهيه استراتژي هايي براي خلق و تقويت يك ظرفيت  و سياس



سال دوازدهم/ شماره 107 109سال دوازدهم/ شماره 108107

ــت. بودجه اين برنامه ها  ــطح ملي و محلي اس مديريتي- ، خودمحور در دو س
از طريق منابع مالي مختلف UNDP شامل دولت هاي ميزبان و شهرداري 
UN- ها، عالوه بر آژانس هاي سرمايه گذاري دو جانبه تامين ميگردد. دفتر
ــده است و فعاليت هايي  HABITAT در ايران، در ماه مي 2009 افتتاح ش

را در برنامه دارد.
ــازماندهی و  ــول كنفرانس هايي را س ــه طور معم UN-HABITAT، ب
برگزار می نمايد. همچنين اين سازمان جوايز ارزنده اي را به بهترين پروژه ها 
ــائل شهري، مديريت، ساخت و ساز، توسعه منابع  و اقداماتي كه در زمينه مس

انساني، كاهش فقر شهري و ... انجام شده اند، اهدا مي نمايد.
ــهرها شامل  ــهرها)Cities Alliance(؛ برنامه ائتالف ش برنامه ائتالف ش
انجمني از شهر ها و شركاء توسعه اي آنها با هدف كاهش فقر شهر ها است.
ــهر در دو زمينه  ــي و تأثير همكاري هاي ش ــعه كاراي ــدف اين انجمن توس ه

كليدي مي باشد:
1- سنجش يا اندازه گيري مقياس تغيير و نوسان فقر

ــهر، با انتشار دانش در  ــتراتژ يهاي فراگير و مشاركتي توسعه ش 2-توسعه اس
مورد تجربيات و پروژه هاي موفقيت آميز.

برنامه بهترين عملكردها يا اقدامات و رهبري محلي )BLP(؛ اين برنامه يك 
ــبكه جهاني متشكل از  آژانس هاي دولتي، مسئولين و انجمن هاي محلي،  ش
ــت، با هدف شناسايي و  ــركت هاي دانشگاهي و حرفه اي اس ــات و ش موسس

تبادل راه حل هاي موفقيت آميز جهت توسعه پايدار.
ــرمايه گذاري براي  ــتجوي يافتن س ــازمان UN-HABITAT در جس س
ــتراتژيك دولت ها در سطح  ــكن و جلب مشاركتهاي اس ــكان يا تهيه مس اس

محلي است.  اقدامات و فعاليت ها؛ زمينه هاي كاري اين سازمان عبارتند از
ــاركت مردمي،  همكاري هاي فني، آموزش  1-توسعه و مديريت شهري)مش
ــازي،حكمراني شهري، سياست و برنامه ريزي شهري، همكاري  و ظرفيت س

هاي شهر با شهر(
ــهر، آب و سيستم تخليه  ــازي و تصفيه آب) انرژي ش ــاخت ها، بهس 2- زيرس

فاضالب، مديريت زباله ها، حمل و نقل شهري(
ــيت، سالمت و بيماري ايدز،  3- تضمين اجتماعي) كودكان و نوجوانان، جنس

جوانان(
ــاختماني، خانه سازي براي  ــكن) تكنولوژي و مصالح س 4- زمين و تهيه مس
ــت هاي خانه سازي، حقوق خانه سازي، زمين و اجار ه  افراد كم درآمد، سياس

داري، كاهش فقر(
ــكن) تهيه بودجه و هزينه  ــهري و سرمايه گذاري در زمينه مس 5- اقتصاد ش

مسكن، بودجه شهري، ارتباطات شهر � روستا، اقتصاد شهر
ــعه هزاره،  ــات و پايش)بهترين عملكردها،  اهداف توس ــردآوري اطالع 6- گ

شاخص ها و آمارهاي شهري، تحقيق(
ــت محيطي و   ــع طبيعي، برنامه ريزي زيس ــت) مديريت مناب 7- محيط زيس

پايداري زيست محيطي(

   )UNDP( 4 .3. برنامه توسعه سازمان ملل
 پيوند دادن كشورها با دانش روز، تجارب و منابع جهت كمك به ايجاد ، هدف 
ــت. اين سازمان در166كشور  ــازمان UNDP زندگي بهتر براي مردم اس س
ــت مي نمايد.  ــعه فعالي ــكالت فراروي توس ــر دارد، كه در جهت حل مش دفت
ــورها و انتقال راه حل هايي  ــازمان در جهت كمك به كش تالش اصلي اين س
ــي مانند: حكمراني دموكراتيك، كاهش فقر، جلوگيري از بحران و  برايمعضالت

احيا، محيط زيست و انرژي،ايدز، توانمندسازي و حمايت از زنان است.
ــازمان UNDP، پيوند دادن كشورها با دانش روز، تجارب و منابع   هدف س
ــازمان در 166  ــت. اين س جهت كمك به ايجاد زندگي ، بهتر براي مردم اس
كشور دفتر دارد، كه در جهت حل مشكالت فراروي توسعه فعاليت مي نمايد. 
ــده براي دست يابي به  ــبكه UNDP تالش هاي جهاني و ملي انجام ش ش
ــال 2015 را پيوند داده و هماهنگ مي  هدف كاهش پنجاه درصدي فقر تا س

سازد.
ــازمان بر مبحث جهاني مسائل اصلي  ــعه انساني اين س ــاليانه توس گزارش س
ــعه، فراهم نمودن ابزارهاي جديد اندازه گيري و ارزيابي، تجزيه و تحليل  توس
ــي بحث برانگيز تمركز دارد.  ــنهادات سياس هاي مبتكرانه و نوين و اغلب پيش

چارچوب تحليلي اين گزارش و روش جامع انجام آن در سطوح منطقه اي، ملي 
و محلي گزارشات توسعه بشر، نيز همگي توسط UNDP حمايت مي گردد. 

                        

معموال نمايندگان UNDP در هر يك از دفاترشان در كشورهاي مختلف به 
عنوان هماهنگ كننده فعاليت ها و اقدامات توسعه عمل مي نمايند، و تالش 
ــازمان ملل را  ــتفاده از منابع كمك هاي بين المللي و س دارند تا موثرترين اس

تضمين كنند.
ــعه در جذب و استفاده بهينه و موثر از  ــورهاي در حال توس UNDP به كش
ــازمان در تمامي فعاليت هاي  كمك هاي بين المللي كمك مي نمايد. اين س

خود، حمايت از حقوق بشر و توانمندسازي زنان را تشويق مي نمايد.
 )UCLG(   4. 4. سازمان شهرها و حكومت هاي محلي متحد

ــت و عمال  ــاي محلی در جهان اس ــت ه ــازمان دول ــن س UCLG بزرگتري
ــان و دفاع از منافع دولت هاي محلی  ــی بيش از نيمی از جمعيت جه نمايندگ
در صحنه جهان، صرف نظر از اندازه جوامع آنها را بر عهده دارد. اعضاي اين 
سازمان بيش از136 عضو سازمان ملل را شامل می شوند كه در سراسر جهان 
 UCLG(آفريقا ، )UCLG - ASPAC( گسترده اند: آسيا و اقيانوس آرام
ــيا )UCLG EuroAsia(، خاورميانه  Africa(، اروپا )CEMR(، اوراس
ــكا و امريكاي  ــمال امري ــيا )UCLG- MEWA( ،ش ــه و غرب آس ميان

. )FLACMA(التين
UCLG، را بايد بزرگترين سازمان فعال در حوزه مديريت شهری و حكومت 
ــهرها، اتحاديه ها و  ــو از ميان ش ــش از يك هزار عض ــت كه بي ــی دانس محل
ــازمان  در سال  2002 از طريق ادغام  ــهری دارد. اين س مجامع تخصصی ش
ــن المللي مقامات  ــد)UTO(  و اتحاديه بي ــهرهاي متح ــازمان جهاني ش س
محلي)IULA(  در پاريس بنيان گذاري شد و هم اكنون به عنوان بزرگترين 
ــهري و حكومت  ــازمان تخصصي بين المللي حوزه مديريت ش و مهمترين س
ــازمان را  ــترك اين س ــت دوره اي مش ــت مي كند. رياس ــاي محلي فعالي ه
ــهرداران پاريس، استانبول ، ژوهانسبورگ، گوانگجو و كويتو بر عهده دارند. ش
ــهرها ، دولت هاي محلی و انجمن هاي  ــازمانی براي ش ــورا، چتري س اين ش

شهري در سراسر جهان است. 
ــازمان شهرها و حكومت هاي محلي متحد ، ماموريت خود را ايجاد صدايی  س
ــرای بهبود ارزش ها،  ــت های محلی دموكراتيك ب ــد و حمايت از حكوم واح
ــطح  اهداف و منافع خود از طريق همكاری بين حكومت های محلی و در س
جامعه گسترده بين المللی معرفی كرده است. اين سازمان عمال در می 2004 
ــيس شد و مقر اصلی آن در بارسلونای اسپانيا است كه بزرگترين سازمان  تاس
ــت و بيش از نيمی از شهرها و جمعيت دنيا در  حكومت های محلی جهان اس
ــيا، خاورميانه و غرب آسيا،  ــيا و اقيانوسيه، اروپا، اوراس هفت منطقه افريقا، آس
امريكای التين و امريكای شمالی را نمايندگی می كنند. بيش از 1000 شهراز 
95 كشور جهان، اعضای مستقيم اين سازمان هستند  و نيز 112 انجمن ملی 
ــورهاي متبوع خود می  ــهرها و دولت هاي محلی در كش ــه نماينده تمام ش ك
ــند. اين سازمان تمركز خود را بر فعاليت در حوزه هايی چون ماليه محلی،  باش

تغييرات اقليمی، فرهنگ و اهداف هزاره قرار داده است. 
ــد هدف تقويت شرايط و موقعيت حكومتهای  همچنين اين سازمان می كوش

ــته بدان را پيگيری نمايد.  ــازمان ملل و آژانس های وابس ــطح س محلی در س
ــون حمايت از  ــی را در حوزه های چ ــول، UCLG برنامه هاي ــه طور معم ب
 )CDS(ــورهای در حال توسعه، تهيه راهبرد توسعه شهر تمركز زدايی در كش
ــق اهداف و برنامه های  ــر باليا به اجرا در می آورد. برای تحق ــش خط و كاه
ــكل گرفته  مزبور، كميته های موضوعی و موضعی متعددی ذيل UCLG ش

و به فعاليت می پردازند. 

  )GFCD /FMDV(   4. 5 . صندوق جهانی توسعه شهرها
صندوق جهانی توسعه شهرها)FMDV(، به نوعی مولود همكاری كشورهای 
ــت. مطابق با  ــس )Metropolis( اس ــن متروپولي ــف در قالب انجم مختل
ــنامه، اين صندوق، سازمانی غيردولتی است برای مراجع مسئول محلی ،  اساس
ــازمانهای دولتی و غيردولتی و شركای توسعه. بنيان گذاران FMDV آنرا  س
بعنوان چارچوبی عملياتی كه برای كمك به مراجع مسئول محلی در ساخت و 
تخصيص ظرفيت برای رهبری پروژه های شهری  و گردآوری بهترين شرايط 
ممكن به جهت جذب اعتبار مورد نياز اجرای پروژ ه ها، سازماندهی می نمايند.

ــنامه، FMDV سازمان غيردولتی و غيرانتفاعی برای توسعه  مطابق با اساس
ــدوق بنا به  ــام نمی دهد. اين صن ــت بازرگانی انج ــه هيچگونه فعالي ــت ك اس
ــات عضو و يا شركای آنان  ــئول محلی و ساير مؤسس ــت مراجع مس درخواس
ــن صندوق ابزاری  ــود. اي ــينی وارد عمل می ش در پروژه  و برنامه های شهرنش
گره گشا است كه ادغام دانش تجربی و عملی و منابع مراجع مسئول محلی با 
ظرفيتهای مالی پشتيبانان مالی بين المللی، و ارسال اين منابع به سمت مراجع 

مسئول محلی را امكانپذير می  سازد. 
منابع تأمين اعتبار فعاليتهای FMDV از كمكهای داوطلبانه بنيان گذاران آن، 
ــهيل و اجرای فعاليتهای  ــه جهت تضمين تأمين مالی ايجاد ابزاری برای تس ب
ــود سپس اين صندوق از طريق پرداخت های مربوط به  اوليه آن حاصل می ش
خدماتی كه در پروژه ها ارائه می دهد و ديگر فعاليتهای محوله آن كار می كند. 
ــت اين صندوق به درخواست پشتيبانان مالی تأمين كننده  همچنين ممكن اس
اعتبارات شهری سازی، بعنوان واسطه ای برای به گردش در آوردن و نظارت بر 
استفاده از منابع تخصيص يافته توسط آنان به پروژه های شهری يا پروژه های 
همكاری ميان مراجع مسئول محلی، عمل نمايد. طبيعتًا ممكن است اين ابزار 
ــی دريافت نمايند، خصوصًا اعتبارات خصوصی و دولتی به جهت قبول  اعتبارات
ــعه پايدار، هدايت سيستمهايی اكولوژيكی شهری  اقدامات راهبردی برای توس

و آموزش.
ــو متروپوليس METROPOLIS و  ــئول محلی عض عالوه بر مراجع مس
ــت  ــتند، ممكن اس ــه بنيان  گذار صندوق و اعضای فعال آن هس UCLG ك
ــركای متحد  ــس، اعضاء فعال، يا ش اعضاء ديگری نيز به صورت اعضاء مؤس
ــات مالی دولتی، نيمه دولتی، و خصوصی، مؤسسات و سازمانهای  مانند: مؤسس
غيردولتی كه در زمينه توسعه فعاليت می كنند، مؤسسات همكاری و بنيادها و 

مجامع خصوصی، به اين ابزار بپيوندند.

 )Metropolis(4 .6. سازمان متروپليس
  سازمان جهاني كالنشهر متروپليس)Metropolis(، سازماني غيرانتفاعي 
ــهر هاي جهان با  ــادل تجربيات كالنش ــت كه به منظور تب ــي اس و غيرسياس
ــال  ــهري در س ــر و مبادله آخرين فناوري ها و روش هاي مديريت ش يكديگ
ــهر مهم از سراسر جهان  ــهرداري پاريس و با حضور 14 ش 1984 به ابتكار ش
بنيان گذاري شد و در سال 1985 در شهر مونترال كانادا رسمًا آغاز به كار نمود.
ــهر هاي مهم  ــكل غيردولتي بين المللي مابين كالنش ــازمان يك تش  اين س
جهان بوده و حوزه اصلي فعاليتش مديريت در كالنشهر ها است. اين سازمان 
از زمان تشكيل به مجمع بين المللي مسائل شهري تبديل شده است. در حال 
حاضر 104 عضو دارد. نواحي شهري بيش از يك ميليون نفر جمعيت يا شهر 

هاي داراي بيش از 250 هزار نفر سكنه عضو متروپليس هستند.
ماموريت هاي متروپليس عبارتند از : 

ــياس تها ميان اعضاء و شركا ،  تقويت تأثير   افزايش تبادل علم، تجارب و س
ــازمان  ــاير انجمن هاي دولتي محلي، س ــهر ها با همكاري س جهاني كالنش
هاي بين المللي و جوامع مدني( شركت ها، دانشگاه ها و…( ، افزايش تعداد 

ــاء متروپليس، در تالش براي ايجاد تعادل بين ماموريت هاي بين المللي  اعض
ــعه نواحي  ــكارات منطقه اي.  هدف اصلي اين انجمن كنترل بهبود توس و ابت

كالنشهر براي افزايش رفاه شهروندانش است.
زمينه های فعاليت و اقدامات اصلي متروپليس عبارتند از: برگزاري كنگره هر 
ــال يك بار، برگزاري كميسيون هاي دائمي، ارائه كمك هاي تكنيكي  سه س
يا فني، آموزش، برگزاري جلسات براي هيات مديره ها و مديران عامل، تهيه 

نشريه ها، گزارشات و خبرنامه ها.
ــيون هاي دائمي؛ در فاصله كنگره هاي سه ساله، اعضاي متروپليس با  كميس
ــهر هاي عضو درباره پروژه هاي بزرگ تحقيقاتي در قالب كميسيون  ــاير ش س
هاي مختلف كار ميكنند. در اين كميسيون ها پروژه هاي توسعه شهري اجرا 
ــده در كالنشهرها مطرح و معرفي ميگردند و تجارب حاصله به ساير اعضاء  ش
ــيون ها در كارگاه هاي آموزشي كنگر هها  ــود. نتيجه كار كميس منتقل مي ش
ارائه مي گردد و براي استفاده عموم آزاد است. كميسيون هاي دائمي در زمينه 
ــيون شماره 1 : مناطق اكولوژيكي، كميسيون  هاي ذيل فعال مي باشند:كميس
ــرمايه گذاري بر روي زيرساخت ها و خدمات شهري، كميسيون  ــماره 2 :س ش
شماره 3: نوسازي جامع محالت، كميسيون شماره 4: مديريت جابجايي درون 
ــماره 5 : اندازه گيري كارايي يا عملكرد كالنشهر ها،  ــيون ش ــهري، كميس ش

كميسيون شماره 6 : مديريت آب.
متروپليس سه نوع از حمايتهای فنی را براي اعضاء فراهم مي نمايد:- تحقيق 
ــن المللي براي  ــرمايه گذاري بي ــتجوي س و فراهم كردن اطالعات فني،جس

برنامه هاي تحقيقاتي )بانك جهاني( و استفاده از تجارب ساير اعضاء. 
ــهري داده مي شود كه مسئول انجام يك اقدام، پروژه  جايزه متروپليس؛ به ش
ــد.  ــتن زندگي با كيفيت بهتر باش يا تجربه قابل توجه در زمينه كمك به داش
ــه پروژه اي داده مي شود كه در زمينه  ــال يك بار به س ــه س اين جايزه هر س
ــالمت، تهيه مسكن، حمل و نقل  ــند: محيط زيست، آموزش، س هاي زير باش
ــس به برنده اولين  ــاله رايگان متروپلي ــي و كارآفريني. عضويت يك س عموم

جايزه اهدا خواهد شد.
ــال 1996، تهران از 1992، مشهد از 1992 و  ــهرداري  تبريز از س از ايران ش

شيراز از 2007 عضو اين سازمان شده اند.
    

  )World Bank(4 .7. بانک جهانی
ــت كه از  ــترده بين المللي اس ــازمان هاي فعال و گس بانك جهاني يكي از س
نظر تشكيال تي، در زيرمجموعه كميسيون اقتصادي - اجتماعي سازمان ملل 
ــازمان هاي تخصصي اين كميسيون محسوب  ــته و از جمله س متحد قرار داش
ــاي پاياني جنگ جهاني دوم )1944( و به  ــال ه مي گردد. بانك جهاني در س
منظور بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ در اروپا و در قلب سازماني صندوق 
بين المللي ترميم و توسعه )IBRD( متولد گرديد. در حال حاضر گروه بانك 
جهاني داراي 184 كشور عضو است و كه امروزه در بيش از 100 كشور جهان 
فعاليت دارد و بزرگترين سازمان بين المللي تامين كننده وام و خدمات مشاوره 

اي به كشورهاي در حال توسعه مي باشد. 
 

        

ــازمان تجارت جهاني را مي توان  از ديدگاه كالن اقتصادي، بانك جهاني و س
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ــتر اقتصادي و تجارت جهاني، به ويژه فرايند جهاني  نهادهايي مكمل، در بس
شدن تلقي كرد. سازمان تجارت جهاني، نظارت و هدايت جريان هاي تجاري 
ــن المللي پول  ــك جهاني و صندوق بي ــت و بان ــي را عهده دار اس ــن الملل بي
ــي را در اقتصاد جهاني به  ــارت و هدايت جريان هاي مالي و پول )IMF( نظ
ــاس  ــده دارند. البته بانك جهاني در فعاليت هاي جاري خود، كامال  براس عه
ــور آن صريحا، هر نوع  ــاي اقتصادي و بانكي عمل مي كند و در منش معياره

مداخله و شرط گذاري سياسي و غيره ممنوع شده است.
ــه  1960 تا  ــك جهاني از اواخر ده ــترش بان ــد و گس ــال هاي طاليي رش س
ــاد مجددا موجي از مخالفت ها و  ــل دهه 1980 بود. اما از اواخر دهه هفت اواي
ــبت به سياست هاي بانك جهاني آغاز شد كه از آن جمله   انتقادات نظري نس
ــروه  هارلم برانتلند و  ــت آنان را  گ ــگراني بود كه رياس گزارش هاي پژوهش
ــپس ويلي برانت برعهده داشتند. اين انتقادها متوجه جنبه اقتصادي صرف  س
ــت هاي بانك جهاني مي شد و خواستار توجه بانك جهاني به شاخص  سياس
هاي غيراقتصادي مانند آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به حقوق فردي و 
بشر بود و از بانك انتقاد مي كرد كه به اين شاخص ها توجه نمي كند. بانك 
ــتاد، بار ديگر به اين انتقادات واكنش نشان داد و با تجديد  جهاني در دهه هش

نظر در سياست هاي خود نظريه نياز به توسعه انساني را ارائه داد. 
ــتاد، مرحله جديدي از اعتراض به سياست هاي بانك جهاني  از اواخر دهه هش
ــعه مي يافت، تاثيرش  ــد و توس ــبزها كه به تدريج رش ــد. جنبش  س پديدار ش
ــد بودند كه نبايد تنها به  ــبزها معتق ــترش داد. س را در همه اروپا و آمريكا گس
نشانه هاي مرسوم  توجه كرد، يا حتي شاخص هاي توسعه انساني را مد نظر 
داشت، بلكه بايد اثرات مداخله توسعه را در درازمدت و در محيط زيست پيش 
ــبزها موجب شد تا نظريه پردازان بانك جهاني نيز  بيني كرد. اثرات جنبش س
ــاني بود،  ــعه انس ــت هاي قبلي خود كه مبتني بر  توس با تجديد نظر در سياس
نظريه توسعه پايدار را مبناي سياست گذاري هاي خود در دهه 90 قرار دهند. 
ــر بانك جهاني عنوان  ــوان مبناي تفكر حاكم ب ــه امروزه مي توان به عن آنچ
كرد، ريشه در حقوق فردي و به رسميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي ملل جهان سوم دارد كه از جمله دستاوردهاي طول دهه 90و به ويژه 
در سال هاي پس از كنفرانس جهاني سال 1939 در شهر وين و درباره حقوق 
ــتند علي رغم تمايل  ــورهاي جهان سوم توانس ــت، كه گروهي از كش فرد اس
ــميت شناختن حقوق اقتصادي،  ــورهاي اروپايي، به رس آمريكا و برخي از كش
ــت كه يك  ــالوده اين تفكر بر آن اس اجتماعي و فرهنگي را تحميل كنند. ش
ــبت به مسائلي مانند آزادي مطبوعات و... كامال  بي  ــواد اصوال  نس فرد بي س
ــد و پيش از توجه به حقوق مدني وسياسي و به طور كلي حقوق  اعتنا مي باش
دموكراتيك مرسوم، واجب است حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رعايت 
ــود. امروزه به نظر مي رسد اين تفكر مورد پذيرش و  عملكرد بانك جهاني  ش
ــالنامه هاي اصلي بانك  ــعار گوياي زير در س ــته و از همين رو نيز ش قرار داش
ــورد، "بزرگترين چالش براي  ــم مي خ ــال 2001 به بعد به چش جهاني و از س

بشريت، فقر در دنياي غني است." 
ــال هماهنگ با  ــتقل و در عين ح ــه مس ــكل از پنج موسس بانك جهاني متش

سياست هاي كلي بانك مي باشد كه عبارتند از:
1-بانك بين المللي ترميم و توسعه; )IBRD( به كشورهاي در حال  توسعه 

خدمات و آگاهي و كمك هاي فني و تكنيكي خود را ارائه مي دهد. 
2-موسسه مالي بين المللي ; )IFC( در سال 1956 ميال دي با هدف حمايت 
از فعاليت هاي بخش خصوصي، در كشورهاي عضو تاسيس شد. اين موسسه 
ــورهاي عضو را عهده  ــي بانك  در قبال  بخش خصوصي كش ــف حمايت وظاي

دار شده است.
ــال 1960 ميالدي با هدف  ــعه )IDA(  ;در س ــه بين المللي توس 3-موسس
فعاليت در كشورهاي بسيار فقير آغاز به كار كرد. اين موسسه در حال حاضر به 
كشورهاي بادرآمد سرانه كمتر از 860 دال ر وامهاي با بهره كم اعطا مي كند.

 )ICSID( ; ــرمايه گذاري ــي  حل و فصل اختال فات س ــز بين الملل 4-مرك
ــرمايه گذاران خارجي و  ــه داوري و حل و فصل اختال فات في مابين س وظيف

كشورهاي عضو را برعهده دارد.
ــال  ــرمايه گذاري هاي چند جانبه )MIGA(، در س ــه تضمين س 5-موسس
ــرمايه گذاري خارجي  ــويق س ــال دي فعاليت خود را آغاز كرد و تش 1988 مي
ــتوركار خود قرار داده است.بر اساس  ــعه را در دس ــورهاي در حال توس در كش
ــك هاي غيراقتصادي )سياسي( در كشورهاي در  اساسنامه، اين موسسه ريس

ــك ها عبارتند از: ريسك مصادره  ــش مي دهد. اين ريس ــعه را پوش حال توس
ــك جنگ يا  ــك انتقال يا تبديل ارز و ريس ــك نقض قرارداد، ريس اموال، ريس

شورش هاي داخلي. 
ايران در سال 1324 به عضويت بانك جهاني درآمد و از طريق پذيره نويسي 
ــهم(  ــهام )23686 س ــهام بانك، هم اكنون داراي   48/ 1 درصد از كل س س
بانك جهاني به ارزش 2857 ميليون دال ر آمريكا، مي باشد.  بابت اين ميزان 
سهم، مبلغ 175/8 ميليون دال ر از سوي ايران به بانك پرداخت  شده است و 
مابقي نيز تنها در صورت نياز بانك بر تقويت منابع مالي خود و بر اساس روال 
قانوني خاص پرداخت خواهد شد. بر اساس اين ميزان سهام، قدرت راي ايران 

در بانك جهاني برابر با 1/48 درصد از كل  آرا مي باشد.
ــتفاده از منابع مالي آن  ــران از زمان عضويت در بانك جهاني تاكنون با اس  اي
بانك اقدام به اجراي 33 پروژه تا پيش از انقال ب اسال مي،  به ارزش 1210 
ميليون دال ر  و 15 پروژه بعد از انقال ب اسالمي به ارزش 2202 ميليون دال 
ر نموده است. پروژه هاي مذكور عمدتا در بخش هاي آب و فاضالب،  حمل 
ــت، حمايت هاي اجتماعي و بازسازي مناطق زلزله زده  و نقل،  انرژي، بهداش
بوده است. همچنين، ايران توانسته است براي اجراي 4 پروژه ديگر،  از كمك 
ــتفاده نمايد. بانك  ــزان 8/1 ميليون دالر اس ــاي بال عوض آن بانك به مي ه
ــتان 1369 به دنبال زلزله  در استانهاي گيالن  جهاني پس از انقالب، در تابس
ــازي مناطق زلزله زده فوق الذكر و  و زنجان و با تدارك پروژه اضطراري بازس
ــال 1371 به  ــدن گزارش وضعيت اقتصادي ايران، در بهار س پس از نهايي ش

طور رسمي ارتباط با كشورمان را مجددا از سرگرفت.
  )Asian Mayors Forum(4 .8. مجمع شهرداران آسيايی

با پيشنهاد شهردار تهران در نوامبر 2007 و درحاشيه نشست روسای مجالس 
ــيايی ، اولين اجالس شهرداران پايتخت ها و كالنشهرهای آسيايی با ابتكار  آس
ــال 87 به ميزبانی  ــخ 29 و 30 آبان ماه س ــهردار تهران در تاري ــی ش و ميزبان
ــهروندان ، همگرايی برای زندگی  ــهرداری تهران و با شعار " آسيا برای ش ش
ــد و محل دبيرخانه  ــهای برج ميالد تهران برگزار ش ــالن همايش بهتر " درس
ــاس بند 63  ــالس در تهران انتخاب گرديد. اين اجالس بر اس ــی اين اج دائم
بيانيه مجمع پارلمانی آسيا در سال 86 و با هدف تحقق مقاصد مجمع پارلمانی 
ــيا ،  ــازنده ميان دولت ها و مردم آس در جهت ترويج صلح دائم و همكاری س
ــيايی ، فراهم كردن زمينه توسعه  ــتانه ميان كشورهای آس تقويت روابط دوس
پايدار برای اين كشورها در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و فناوری 

برنامه ريزی برپا شد. 
يكسال بعد در نشست نمايندگان شهرهای آسيايی در تهران)11آذرماه1388(
ــهرهای مختلف آسيايی شركت  ــهردار از ش ــهردارونماينده ش كه در آن 46ش
ــار در يكی از  ــال يكب ــب برگزاری اين اجالس هر دو س ــد و با  تصوي نمودن
ــتانبول ميزبان دومين اجالس مجمع  ــيايی عضو ،شهرداری اس شهرهای آس
ــهرداران آسيايی در 11و12 فروردين 1390 )آوريل سال 2011 ( گرديد. در  ش
ــيايی طی چندين سفر كاری  ــهرداران آس اين رابطه رئيس دبيرخانه مجمع ش
ــهرداری استانبول  ــئولين ش ــات متعدد كاری با مس ــتانبول و طی  جلس به اس
موضوعات اجرايی و محتوايی اجالس را از جمله امضاء يادداشت تفاهم ميان 
ــهرداری استانبول،دستور كار  ــيايی و ش ــهرداران آس دبيرخانه دائمی مجمع ش

اجالس و امور محتوايی اجالس را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ــيايي به عنوان يك نهاد غيرانتفاعي و غير سياسي  كه  ــهرداران آس مجمع ش
ــهرداران و نمايندگان پايتخت هاي شهرهاي  اولين اجالس آن با مشاركت ش
ــيايي در تهران برگزار و دبيرخانه آن نيز در همين شهر مستقر شد مي تواند  آس
ــور قرار دهد كه در صورت  ــهرداري های كش ــبي را فراروي ش فرصت مناس
ــاركت ديگر كالن شهرها با يك ديپلماسي قوي شهري،  جذب حداكثري مش
ــازمان  ــورتي س ــره برد كه از منظر حق راي مش ــي به ــاي فراوان از فرصت ه
ــًا اين امر در جهت  ــود و متعاقب ــازمان هاي مرتبط فراهم می ش ملل و ديگر س
ــهرها و سياست گذاريهاي  ــهر تهران در ميان ديگر كالن ش ارتقاي جايگاه ش
ــد. مي دانيم نقش افكار عمومي و مشاركت  ــزايي داشته باش جهاني نقش بس
ــري  در  ــهروندي و بش ــهروندي و همچنين توجه به مولفه هاي حقوق ش ش
چنين سازمان هائی براي ارتقا و تثبيت جايگاه خود در عرصة نظام بين الملل از 
ــت. از ايران ، تهران و شيراز در مجمع و  اهميت و جايگاه برتري برخوردار اس

نيز هيأت مديره شهرداران آسيايی حضور دارند.

دومين اجالس شهرداران آسيايی، 13- 11 فروردين 1390 استانبول
 

 

 
            

                

  )Mayors for Peace( 4 .9.مجمع شهرداران براي صلح
ــهرداران براي صلح است به ابتكار شهرداران شهرهاي هيروشيما و  مجمع ش
ناكاساكي ژاپن كه مورد حمله اتمي قرار گرفته اند، تشكيل شده است.در جون 
ــهرهای عضو اين سازمان به 4732 شهر از 150 كشور  ــال 2001، تعداد ش س
ــهر از اعضای  ــت. نكته مهم آنكه بيش از 1400 ش ــيده اس مختلف جهان رس

مزبور، شهرهای آسيايی و بيش از 2100 شهر ، اروپايی بوده اند.  
 

شهرداران برای صلح، از طريق تشريك مساعی نزديك ميان شهرها، در زمينه 
ــطح آگاهی عمومی به منظور نابودسازی سالحهای اتمی و نيز تحقق  ارتقاء س
ــی از  ــنگی و فقر، كمك به پناهندگان ناش صلح واقعی و ماندگار ، نابودی گرس
ــت، و حل  ــر، حفاظت از محيط زيس درگيری های محلی، حمايت از حقوق بش
مشكالت ديگری كه تهديدی برای همزيستی مسالمت آميز در درون خانواده 
ــت تالش می نمايند.  برای عضويت در اين سازمان، شهردار می بايد  ــر اس بش
ــالحهای اتمی و كشتار  ــت، تعهد خود را در زمينه حذف س ضمن ارائه درخواس
جمعی اعالم نمايد.قابل ذكر است كه تاكنون 21 شهر از ايران به عضويت اين 
نهاد جمعی درآمده اند و  شهرداری تهران از سال 1989 يكی از اعضای جريان 

شهرداران برای صلح است.
 

5 . جمع بندی و نتيجه گيري
ــري به خصوص در  ــته در جامعه بش ــه در طي دو قرن گذش ــداد مهمي ك روي
مديريت شهري به وقوع پيوسته، پديده جهاني شدن و فرامرزي شدن چالش ها و 
فرصت هاست كه به تبع آن باعث ظهور بازيگران جديد ملي و بين المللي در قالب 
سازمان هاي بين المللي و همچنين مفهوم حكمراني جهاني شده است. كشورها 
ــعي مي كنند عالوه بر بهره مندي از فرصت ها و  ــهرها س و به خصوص كالن ش
ــي، جايگاه برتر و تاثير گذاري  ــاركت در مديريت چالش هاي جهان همچنين مش
ــهرها با مشاركت و  ــب كنند چرا كه امروزه كالن ش را در حكمراني جهاني كس
همكاري در موضوعات جهاني سعي مي كنند افكار عمومي جهان را در پيشبرد 
ــت گذاري و  ــيج كنند تا از اين طريق بتوانند در سياس اهداف و مقاصد خود بس
ــراي خود ايجاد  ــهر جهاني را ب ــند و جايگاه ش تصميمات جهاني تأثيرگذار باش
كنند. آنچه كه اين امر مهم را محقق مي سازد استفاده از ابزار و مولفة تأثير گذار 
ديپلماسي شهري در عرصة بين المللي است. چرا كه كارگزاران ديپلماسي شهري 
مي توانند با تكيه بر دانش و مهارت خود، سياست گذاران و همچنين افكار عمومي 

را در جهت منافع شهر متبوع خود بسيج كنند. 
شهرهايي در رسيدن به آرمانهاي خود به عنوان شهر جهاني و كسب جايگاه برتر 
در حكمراني جهاني موفق هستند كه در مرحله اول بتوانند زمينه هاي حكمراني 
محلي و مشاركت حداكثري شهروندان خود را براي مديريت شهري فراهم كرده 
ــازمان هاي بين المللي نقش  ــند و همچنين بتوانند با حضور فعال خود در س باش
مؤثري در سياست گذاريهاي جهاني ايفا كنند. در اين صورت است كه كارگزاران 
ــت گذاري  ــر تأثير گذار، در سياس ــهري مي توانند به عنوان عنص ــي ش ديپلماس

حكمراني جهاني، نقش آفريني كنند. 
مديريت و حل مسايل و مشكالت ناشی از جهانی شدن، عالوه بر سياست تمركز 
زدايی و ايجاد دولت محلی، همكاری و مشاركت همه جانبه بين المللی و همچنين 
سهيم شدن در حكمرانی جهانی را می طلبد چون هيچ كالن شهری به تنهايی قادر 
به مديريت و حل چالشهای مشترك نيست و نيازمند همكاری های بين المللی دو 
جانبه و چند جانبه در بستر نهادها، انجمن ها و سازمان های تخصصی بين المللی 

در قالب ديپلماسی شهری هستند)قورچی و امانی،1388: 8(.
ــهرها می توانند سهم به سزايی در حكمرانی جهانی داشته باشند. كالن  كالن ش
ــهری، می توانند در نهادها، انجمن ها و  ــتفاده از ابزار ديپلماسی ش ــهرها با اس ش
ــازمانهای تخصصی بين المللی نقش كليدی داشته باشند. چراكه امروزه فلسفه  س
و هدف اصلی اين گونه سازمانها و  انجمن های تخصصصی بين المللی برای اين 
است كه كالن شهرها، بتوانند از طريق همكاری و مشاركت در عرصه بين المللی 
ــها و مشكالت  ــدن، در مورد چالش عالوه بر بهره مندی از فرصت های جهانی ش
پيش روی جوامع انسانی هم نقش موثری داشته باشند. به همين ميزان كه كالن 
شهری از طريق ديپلماسی شهری با بهره مندی از فرصت ها و مزايای جهانی شدن 
می تواند جهت ارتقاء موقعيت جهانی استفاده كند، به همين ميزان هم می تواند با 
ايفای نقش در شناسايی و مديريت چالشها و مشكالت جهانی، برای تثبيت و ارتقاء 

موقعيت خود، استفاده كند)قورچی و امانی،1388: 10(.
ــازمانهای بين المللی به  يكی از عناصر اصلی تاثيرگذار در حكمرانی جهانی، س
خصوصی سازمانهای تخصصی بين المللی هستند. به عبارتی كشورها و شهرها 
با عضويت و مشاركت در تصميمات سازمانهای بين المللی هستند كه می توانند 

جايگاهی را برای حكمرانی جهانی داشته باشند )قورچی و امانی،1388: 10(.
بدين ترتيب اساس عضويت در چنين نهادهايی می تواند  متضمن منافع متعددی 
برای شهرداری كالنشهرها داشته  باشد بدان جهت كه كالنشهرها  خواسته يا 
ناخواسته از جريان رقابت پذيری شهرها در عصر جهانی شدن تاثير می پذيرند 
و ضروری است خود را برای جذب سرمايه های سيال بين المللی بخش توسعه 
ــازند. در چنين محيطی همكاری و  ــهری و نيز انتقال تجارب موفق آماده س ش
عضويت در سازمانها و اتحاديه های بين المللی مرتبط و حركت به سمت تقويت 
ــهری  ضروری می نمايد. در مجموع مهمترين ضرورتهای برنامه  ديپلماسی ش
ــهری در مجامع علمی، حرفه ای و  ــاركت فعال مديريت ش ريزی به منظور مش

تخصصی بين المللی را می توان به شرح محورهای زير خالصه نمود: 
� امكان پذير نمودن دريافت كمك های فنی ، تخصصی و مالی  از نهادهای فوق

� بهبود موقعيت شهر ) و حتی كشور( در نظام حكمروايی جهانی، ارتقاء جايگاه 
شهر و كشور در سطوح كالن و باالی تصميم گيری اين نهادها و سهيم شدن 

در هدايت آنها 
� كاهش تاثيرات نامطلوب تصميمات ، سياستها و برنامه های نهادهای فوق بر 
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np/exr/ib/041200/2000to.htm(.
- http://uuhrp.gov.ir/
- http://www.imf.org/external/about.htm
- www.asianmayors.org/fa/
- www.cities-localgovernments.org
- www.citydiplomacy.org
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شهرها ) و به طور عام شهرهای كشورهای در حال توسعه( 
� حركت در يك چارچوب نهادی و سياستی مشخص در سطح شهرها در عرصه همكاری با سازمانها و نهادهای بين المللی مرتبط 

� افزايش سطح البی گری در سازمانهای بين المللی
� استفاده از پتانسيل های موجود همكاری های داوطلبانه و رسمی بين المللی به منظور برون رفت از محدوديتهای حاكم بر نظام برنامه ريزی و مديريت شهری 

� انتقال تجارب موفق جهانی
� توسعه همكاريهای آموزشی

دکتر علي شماعي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم تهران 
حميدرضا تلخابی، دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت معلم

چکيده
طي دهه هاي اخير شهرنشيني شتابان بر توسعة شهري و فرآيند برنامه ريزي شهرها و به ويژه کالنشهر تهران  پيشي گرفته است.

کاستي و نقصان کمي و کيفي در فضاهاي عمومي از جمله فضاهاي سبز شهري، موجد تشديد ناپايداري کالنشهر شده است. مسئله 
اين است که سرانه و توزيع مکانی فضاهای سبز عمومي در کالنشهر تهران از نظر کمي و الگوي دسترسي مکاني پاسخگوي نيازهاي 
شـهروندان نيسـت و توزيع مکاني نامتوازني را در بين مناطق شهرداري دارد. يافته هاي اين پژوهش که با استفاده از روش توصيفی 
ـ تحليلی، تکويني و GIS، پردازش آمارهاي جمعيتي و داده هاي آماري مربوط به فضاهای سبز شهر تهران انجام شده است، نشان 
مي دهد، برخي از مناطق شهرداري به نسبت محدوده و جمعيت خود از سرانه فضاي سبز عمومي کمتر و دسترسي نامناسب و برخي 
ديگر از سـرانة بيشـتر و مناسب تر از ميانگين شـهري برخوردار بوده اند. در نتيجه، شکاف زيادي بين نياز به فضاهاي سبز عمومي و 
دسترسـي به آن در برخي مناطق شـهرداري وجود دارد. از آنجايي که بخشـي از اين مسئله از طريق برنامه ريزي قابل رفع است،  لذا 

در اين پژوهش در راستای ارتقاي کمي وضعيت اين فضاها در برنامه ريزی های مناطق شهرداري، پيشنهاداتي ارائه شده است.

واژگان کليدی:
شهرنشيني شتابان، کالن شهر تهران، فضاهای سبز عمومي، سرانه فضای سبز، برنامه ريزي شهري، پايداری شهری

تحلیلي بر توزیع فضایي و حوزة عملکرد 
فضاهاي سبز شهري
پژوهش موردي: پارک هاي عمومي کالنشهر تهران
)فضاهاي سبز عمومي کالنشهر تهران(
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1( مقدمه 
ــه منزلة يك چالش  ــهرها ب ــتردة كالنش امروزه موضوع برخورد با تغييرات گس
اساسی در مباحث برنامه ريزي شهري و جغرافياي انسانی مطرح است و بسياري 
از كشورهاي در حال توسعه بطور مستقيم و غير مستقيم با آن مواجه اند)پاكشير 
ــی –  ــهرها در جنوب، تنش های سياس ــد كالنش و صرافي، 1386 :13(. با رش
ــت كه فقر و بيكاری،  اجتماعی و اكولوژيكی حاّدی در اغلب آنها بروز كرده اس
ــائی در خدمات رسانی، ناهنجاری اجتماعی، كمبود مسكن و تهديد محيط  نارس

زيست از شاخص ترين معضالت كالنشهرها بوده است)صرافي، 1377: 35(. 
ــد شتابان شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه،  مسائل حاد شهري را  رش
به همراه داشته است كه از آن جمله مي توان به نارسايي در خدمات فضاهاي 

عمومي و سبز شهري اشاره نمود )پوراحمد، 1388: 1(.
ــيني شتابان اغلب با كاهش سرانه كاربري هاي شهري و افت كيفيت  شهرنش
ــتقيمی دارد. به گونه ای كه با افزايش روزافزون  ــهري رابطه مس محيطی ش
شهرنشينی و رشد كالبدی شهرها، پديده بيگانگی از محيط طبيعی و فضاهای 
سبز هرچه بيشترخودنمايی می كند. اين در حالی است كه در شهرهای گذشته 
ــت. فضاهای  ــبز بوده اس هماهنگی و انطباق كامل بين فضاهای طبيعی و س
ــهر قلمداد می شوند و  ــهری از عناصر تشكيل دهنده كالبد فيزيكی ش سبزش
ــهری  را به اين  در برنامه ريزی های كاربری زمين 10 تا 15درصد اراضی ش
ــوی مقابل با تداوم روند شهرنشينی سريع كه  اصل اختصاص می دهند. در س
ــت، باعث تقاضای  ــف برنامه ريزی ها در ابعاد كالن فضايی اس ماحصل ضع
ــتر برای كاربريهای مسكونی شده، كه اين خود در تغيير كاربری فضاهای  بيش
ــهرها نقش عمده ای ايفا می كند. از ديدگاه  ــبز و طبيعی درون و برون ش س
برنامه ريزي شهري، گسترش فضاي سبز مفهومي وسيع تر از توسعه پوشش 

گياهي و بهبود شرايط محيط طبيعي شهر دارد.
ــعه  بدنبال دگرگونی های اقتصادی – اجتماعی پس از انقالب صنعتی  و توس
و بسط شهر و شهرنشينی در تمام گستره جهانی، الگوی شهرنشينی كشور نيز 
ــهر نشين كشور  تحت تاثير اين جريان قرار گرفت، به گونه ای كه جمعيت ش
ــال 1335 به 48259964 نفر در سال85 رسيد. تداوم اين  از 5953563 در س
ــهرها و كالن شهرهای مسلط ملی از جمله تهران در ايجاد مسائل  روند در ش
ــتاندارد شهری، تداخل  ــاكنان از سرانه های اس و معضالتی در برخورداری س
ــهری و تضييع حجم زيادی از منابع مالی  در رفت وآمدهای درون و برون ش
ــت. كالن شهر تهران با داشتن بيش از8,2  ــانی سهم بسزايی داشته اس و انس
ــور به عنوان پايتخت و بزرگترين  ميليون نفر جمعيت و 12 درصد جمعيت كش
شهر كشور، به دليل توسعه ناموزون و شتابزده از عدم سلسله مراتب كاركردی 
ــتاندارد الزم برای فضای سبز مواجه است و اين  ــهری به ويژه اس خدمات ش

مساله بين مناطق 22 گانه با شدت و ضعف بسياری همراه است. 
2( پيشينه پژوهش

ــابقة پرديس هاي ايراني به قرن چهارم ميالدي بر مي گردد. اين عنوان به  س
ــريفي،  ــد كه براي تفريح عموم احداث مي گرديدند)ش باغ هايي اطالق مي ش
1371 :81(. سابقه پرديس هاي ايراني را مي بايست در دوران باستان جستجو 
ــايد باغ شهرهايی كه در مكه و در دوره صفويه در ايران  كرد. در عين حال ش
ــد را الهام بخش )ابنزر هاوارد( واضع تئوري باغ  و بخصوص اصفهان ايجاد ش
ــت)ابراهيم زاده و ديگران، 1387: 41-42(. آغاز توجه به فضاي  شهرها دانس
ــبز درون شهري در غرب را در معنا و مفهوم جديد صنعتي بايستي در عصر  س
ــي، اقتصادي،  ــي از آن در ابعاد سياس ــي و دگرگوني هاي ناش ــالب صنعت انق
ــال 1720م.  ــتجو كرد)بحريني، 1376: 237(. در س اجتماعي و فرهنگي جس
ــتان هاي سبك انگليسي احداث شدند؛ آنها نه تنها باغ هاي جديد  اولين بوس
ــمي بسيار زيادي را  ــاختند، بلكه باغ هاي رس االحداث را به فرم طبيعي مي س

خراب كردند تا به فرم جديد در آوردند.

 Hamphery(ــون ــري ريپت ــط همف ــاي طبيعي توس ــتان ه طراحي بوس
ــيد. وي  ــبك ناميد، به اوج خود رس Repton( كه خود را اولين طراح اين س
ــت متعادل  ــيع و كش ــي را) چمن كاري وس ــوم امروزي پاركهاي انگليس مفه
درختان( كه تاثير بسزايي در پارك سازي امروزي جهان گذاشته است معرفي 

نمود)طباطبائي نژاد، 1377: 23(. 
ــد.  ــاه كلمه پارك براي اولين بار وارد فرهنگ ايراني ش در دوره ناصر الدين ش
ورود و ظهور سبك هاي معماري اروپايي تنها امارات و بناهاي اواسط و اواخر 
دوره قاجار را در بر نمي گرفت بلكه شيوه هاي باغ سازي اين دوره را نيز تحت 
تاثير قرار داد. با پايان دوره ناصري و قاجار و شروع دوره پهلوي و اجراي اقدامات 
مدرنيزاسيون در كشور، احداث فضاهاي سبز و باغ هاي عمومي كه ترجمه واژه 

اي "public garden" در شهرهاي اروپا و امريكاست رونق مي يابد .

3( روش و داده هاي پژوهش 
ــد.  پژوهش حاضر تركيبي از روش هاي  توصيفي- تحليلي و تكويني مي باش
ــينه پژوهش و جمع آوري آمار و اطالعات بر اساس  مطالعة مباني نظري، پيش
روش اسنادي و كتابخانه اي صورت گرفت. آمارهاي  مربط به فضاي سبز  و 
جمعيت تهران با مراجعه به سازمانهاي مربوطه گرد آوري شده و در نرم افزار 
ــل و قرار گرفت. در پايان  ــاي Spss، Excel و Gis مورد تجزيه و تحلي ه
ــرانه فضاي سبز، جمعيت، مازاد و كمبود هاي مناطق و  نقشه نحوه  جدول س
ــيم و  پيشنهادتي براي بهبود  ــبز  ترس توزيع جمعيت و كاربري هاي فضاي س

آتي آن عنوان شد. 

4(  ابعاد نظری پژوهش 
ــتان بر مي  ــاخت پرديس هاي زيبا به دوران باس ــه به مناظر طبيعي و س توج
گردد. اما  شكل نوين توجه به ايجاد اين فضاها، در پي مسائل حاد شهرنشيني 
ــهرها بوده است. در دهه 1850 ساختن  ــي از صنعت در ش و الودگي هاي ناش
ــالمت عمومی  ــتماتيك با هدف ارتقای س ــارك  های بزرگ مقياس و سيس پ
ــد. مثال های معروف اين  ــهروندان آغاز گردي و ايجاد محيطی جهت تفرج ش
ــورك)Central Park( و پارك فيرمونت  نوع پارك ها، پارك مركزی نيوي
ــت) )Yamamoto ، 2008. ابنزر هاوارد،  )Fairmont( در فيالدلفيا اس
جامعه شناس انگليسي در سال 1898 كتاب ايده باغ شهر را كه زندگی شهری 
و روستايی را با يكديگر ادغام می نمود ارائه داد. يكي از پديده هايی كه همزمان 
ــت،  ــهر هاوارد نزديك اس و حقيقتًا به قوانين و مقررات پارك  ها و ايده باغ ش
جنبش فضای باز، نخستين جنبش حمايتی طبيعت می باشد. اين جنبش منجر 
ــكار عمل فعالی اجتماعی  ــتان تحت ابت به قانون اعتماد ملی 1895 در انگلس
ــعه فضاي سبز  اوكتاويا هيل )Octavia Hill( گرديد)همان(. منظور از توس
در واقع نوعي ساماندهي و نظم بخشي به فضاهاي پراكنده و متنوع سبز است. 
ــامل مجموعه اي از فضاهاي سبز و باز  ــبز يا گذرگاه سبز ش ــبكه فضاي س ش
ــهري )پارك ها، ميدان ها، بلوارها، مراكز فرهنگي و تفريحي و مانند  درون ش
اينها( و برون شهري )روستاها، باغ ها، مزارع، پار كهاي جنگلي، كوهپاي هها، 
رودخانه ها و جز اينها( است كه به صورتي نظام يافته به هم متصل مي شوند. 
در نتيجه پيكر  فشرده و سنگين شهر در بستر وسيعي از فضاهاي طبيعي زنده 
ــت و تحرك دلخواه پيدا مي كند و از  ــاي پرجاذبه مجال تنفس، فراغ و فضاه
ــبز يكي از محورهاي اصلي الگوي كاربري زمين را  ــبكة فضاي س اين نظر ش
ــكيل مي دهد كه عالوه بر كاركرد زيست محيطي داراي  در مقياس شهر تش
ــت و در واقع نقش چند  ــناختي نيز هس كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي، زيباش

منظوره ايفا مي كند )مهديزاده، 1379؛78(. 
ــبز شهري  نه تنها به دليل اهميت تفريحي شان مورد توجه  فضاهاي باز و س
ــي كه در حفظ و تعادل محيط زيست شهري و تعديل  اند، بلكه  به دليل نقش
ــاكنان شهر ايفا مي كنند، ارزشمند  ــمي س آلودگي هوا و پرورش روحي و جس

  .)4 :2002,Dunnet(هستند
ــهر و پايداري آن و تأثيرات فيزيكي و طبيعي واجتماعي آن در سيستم شهري انكارناپذير است، به همين علت  ــهري در حيات ش ــبز ش از آنجا كه اهميت فضاي س
ــرانه آن يكي از مباحث اساسي در برنامه ريزي و مديريت شهري تلقي مي شود. از موارد ديگري كه بر اهميت كاربري فضاي  ــهرها وس ــبز در ش كاربري فضاي س
سبز در شهرها مي افزايد، موضوع چند كاركردي )طبيعي، زيباشناختي، اجتماعي و ...( بودن اين كاربري است كه پرداختن به اين مساله را در حوزة شهري تبديل 
ــت و سالمتي شهروندان و طراوت و زيبايي محيط  ــهري در بهداش ــبز ش به موضوعي مهم مي كند)حاتمی نژاد و ديگران، 1388؛ 68(. گياهان، درختان و فضاي س
ــت و تأثير مستقيم آن بر هواي شهرها به درجه اي از حساسيت رسيده است كه به طور كاماًل جدي مورد توجه طراحان و برنامه ريزان  ــيار مؤثر اس زندگي آنان بس
ــيدي، همچنين توليد اكسيژن و جذب گازكربنيك هوا اشاره كرد. گياهان  ــت. ازجمله مي توان به اهميت آنها در جذب پرتوهاي خورش ــهري قرار گرفته اس امور ش
ــوند )صالحي،  ــيژن در هوا، موجب افزايش اين گاز حياتي در محيط مي ش و درختان با جذب گاز كربنيك هوا باعث كاهش اين گاز خطرناك و با آزاد كردن اكس
1380 ؛20(  بخصوص اينكه مردم يك اولويت ذاتي براي چشم اندازهاي طبيعي فراتر از چشم اندازهاي كالبدي شهر قائل هستند به ويژه اگر شهر داراي كمبود آب و رستني 
ها باشد)Salazar and Koster ،2007 ،1( و همچنين دارای چندين عملكرد مهم همچون كاركردهای اجتماعی نظير ايجاد مسيرهای هدايتی، نقش مركز محله، تكميل 

بهبود كاركرد تاسيسات آموزشی، فرهنگی، مسكونی، ذخيره زمين برای آينده شهر و كنترل و تعدل تراكم ساختمانی را دارا می باشند..
در گزارش مطالعات گروه برنامه ريزي وزارت كشور اين نقل قول آمده است كه زندگي سالم در جايي امكان پذير است كه سهم سرانه هر فرد از فضاي سبز در منطقه مسكوني 
از 30 تا 50 مترمربع كمتر نباشد و براي رسيدن به پارك بيش از يك ربع ساعت وقت الزم نباشد )مجنونيان، 1374، 58 (. چنانچه، آژانس محيط زيست اروپا زمان 15 دقيقه 

.)Orgabarbosa and etal ، 2 :2007( پياده روي فوق را توصيه كرده است و اين شرايط در شهرهايي چون بروكسل، ، مادريد، گالسكو، ميالن و پاريس حاكم است

5(روند رشد جمعيت و گسترش فضاهاي سبز عمومي شهر تهران طي يک سدۀ اخير 
ــته كه حدود 3000 نفر ازآنان را نيز سربازان  ــال1212 نشان می دهد كه شهر در حدود15000 نفر جمعيت داش ــعت  تهران در س ــی تحوالت جمعيتی  و وس بررس
ــاحت آن در حدود 7,5 كيلومتر مربع بوده است كه يك چهارم را باغات تشكيل می  داده اند . جمعيت اين شهر در سال1279 معادل 400  ــدند و مس ــامل می ش ش
ــد كمی داشته واز اين سالهاست كه افزايش جمعيت شهر شدت گرفت بطوری كه  ــت. تا اين زمان جمعيت رش ــال1302 برابر210 هزار نفر بوده اس هزار نفر، در س
در سال 1338 به 2,626,000 نفر رسيد و وسعت شهر نيز كه در سال 1330 رشد آرامی داشت و در حدود 60,6 هكتار بود اين رقم در سال 1335 به 100 هكتار 
رسيد )مشهديزاده دهاقانی، 1378: 206(. جمعيت تهران طی دوره 20 ساله 35 تا55 سه برابر شد و از حدود 1,5 ميليون نفر به 4,5 ميليون نفر ر سيد و در  آستانه 
انقالب به 5 ميليون نفر رسيد در همين دوره وسعت تهران از 100 كيلومتر مربع به 283 كيلومترمربع )نزديك به سه برابر( افزايش پيدا كرد )مهديزاده، 1382: 39(. 
جمعيت تهران در سالهای65، 75، 85 و 88 به ترتيب برابر با 6042584 ، 6758845، 7803883، 8217236  نفر بوده است  و مساحت آن به حدود 733 كيلومتر 
ــت كه 14,7 درصد مساحت شهر را فضاهای سبز تشكيل می دهند. محاسبه تغييرات جمعيتی و مساحت شهر و فضاهای سبز تهران گويای اين مطلب  ــيده اس رس

است كه طی دهه های اخير، جمعيت 546 برابر، مساحت شهر 97,7 برابر  و فضای سبز 343,3 برابر شده است. 
جدول شماره)1( : روند توسعه فضای سبز، سرانه و جمعيت تهران از سال )1335 تا 1388(

منبع )پارك ايجاد شده)دهه )سرانه)متر تعدادكل پارك  مساحت )كيلومتر
) مربع

جمعيت سال

سازمان پاركها و فضای سبز تهران 19 0.16 1 0.25 1560934 1335

سازمان پاركها و فضای سبز تهران 58 3.71 19 10.11 2719730 1345

سازمان پاركها و فضای سبز تهران 76 7.44 77 33.7 4530223 1355

سازمان پاركها و فضای سبز تهران 543 6.23 153 37.6 60425 84 1365

شركت پردازش و برنامه ريزی شهری 1380 * 6.9 569 49.1 6789351 1373

سازمان پاركها و فضای سبز تهران 704 9.51 696 64.31 6758845 1375

شركت پردازش و برنامه ريزی شهری 1380 172 8.25 715 61.5 7089557 1380

كارنامه شهرداری تهران 1384 * * * 68.8 * 11384

طرح جامع تهران1385 532 9.8 1400 77 7803883 1385

آمارنامه شهرداری تهران1388 * 13.8 1672 108.34 8217236 1388
ماخذ: )محاسبات نگارندگان( 

6("تحليل فضايي ويژگي فضاهاي سبز عمومي شهر" 
آمارهای موجود از سال 1328 تا 1388 از وضعيت فضاهای سبز تهران، نشان از افزايش سرانة فضای سبز طی شش دهه اخير است بطوری كه سرانة اين فضاها 
در سالهای 35، 45، 55 ، 65 ، 75 ، 85 و 88 به ترتيب معادل 0,16، 3,7، 7,4، 6,2، 9,5، 9,6، 13,8 متر رسيده است. همچنين مطالعه تعداد پارك ها و فضاهای 
سبز ايجاد شده طی اين شش دهه نشان از افزايش تعداد و مساحت آنهاست، بطوری كه از 1672 پارك و فضای سبز موجود در سال 1389، 19 مورد در دهه 35 
تا 45، 58 مورد در دهه 45 تا 55، 76 مورد در بين دهه 55 تا 65، 543 مورد در بين سالهای 65 تا 75، 704 مورد بين سالهای 75 تا 85 و 280 مورد از سال 85 
ــالهای 1366 – 67 با شروع آرامش نسبی در كشور به لحاظ پايان جنگ تحميلی  ــده است.روند رشد ايجاد  و گسترش فضاهای سبز از س ــال 1389 ايجاد ش تا س
شدت می گيرد. امارهای موجود بيانگر آن هستند كه از مجموع كل 1680 مورد پارك و فضای سبز، حدود 1527 مورد با مساحت 61 كيلومتر مربع مربوط به اين 
دوره 25 ساله است. در اين ميان آنچه به عنوان مساله اساسی مطرح می باشد، مساله گسترش و افزايش سرانه فضاهای سبز نيست، بلكه عدم تعادل در روند اين 
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گسترش بين مناطق مختلف تهران است
جدول شماره )2( : سرانه موجود و استاندارد تعيين شده                

ــرانه نام شهر ــبز س ــاي س فض
موجود )مترمربع(

شده  تعيين  ــتاندارد  اس
)مترمربع(

11750بوستون
60-7550استكهلم

5450لوس آنجلس
4750سانفرانسيسكو

4050برلن غربي

جدول شماره )3( : سرانه پيشنهای)متر( ارگانها و منابع علمی                                           
سرانه )متر(ارگانها و منابع علمي

20-25سازمان ملل متحد
7-12وزارت مسكن و شهرسازي

15-20 شهرداري تهران
20-30برنامه ريزان روسي پوالد شهر

30-40بهرام سلكاني

   ماخذ : )حاتمی نژاد و همكار به نقل از مجنونيان، 1388، 78(           مأخذ: )اسماعيلی، 1380(

  جدول شماره)4( جمعيت، سرانه، تعداد پارك و كمبود و مازاد فضاي سبز مناطق 22گانه تهران
سرانه )متر جمعيت منطقهمساحت فضای سبز منطقه

مربع(
كمبود يا مازاد سرانه تعداد پارك

مناطق با معيار )12متر(
كمبود يا مازاد فضای 

سبز )هكتار(
1573090939094614.661062.6101.646
21136986262810618.101486.1383.1447
33171275032149698.648386.62784.155
478776088740069.011732.99--261.3278
5749474070297810.661591.34--94.19905
6250447524764410.11501.89--46.80472
711552213189923.62428.38--267.3153
815150323906583.88748.12--317.2143
98086951641654.93227.07--116.0647
104870253295071.483810.52--346.6414
1115696982847785.51266.49--184.8209
1212896632572845.01536.99--179.8415
1315827222651145.97666.03--159.8637
1423228455674834.09517.91--448.8791
15878978267346913.05971.5101.0204
16733 ،347 ،332511210.30491.7--55.26904
178871682684853.30608.7--233.582

18346148633228310.42811.58--52.50071
19499922525743419.42557.42191.016
20487435833475214.561322.6689.04403
21258990616928415.30363.355.86372
22197181711326217.41565.4161.27474

Average 1672ماخذ: )محاسبات نگارندگان(
13.18

مجموع8217238108342720

اطالعات جدول بر اساس آمارهای جمعيتی و فضای سبز سال 1388 شهرداری تهران می باشد.

تصوير شماره)1( : پراكندگي جمعيتی در مناطق 22 گانه تهران
                                               

 تصوير شماره)2(: نقشه تراكم جمعيت مناطق 22 گانه تهران
                                             

تصوير شماره )3( : سرانه فضاهای سبزشهری  مناطق 22 گانه تهران
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7(يافته هاي پژوهش
ــاله عدم تعادل در روند گسترش اين فضاها در بين مناطق مختلف تهران  ــي فضاهاي سبز شهري تهران مطرح است، مس ــی در بررس ــاله اساس آنچه به عنوان مس
است. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه بر اساس آمار شهرداری تهران در سال 1388، بسياری از مناطق از جمله مناطق 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 
17 كه غالبَا در مركز و شرق شهر شكل گرفته اند با سرانه 1,4 متر )منطقه 10(، 3,3 تا 4 متر)مناطق7، 8، 14 و 17( و 4,9 تا 5,9 متر )مناطق 9، 11، 12، 13( از 
ساير مناطق تهران از كمبود سرانه فضای سبز رنج می برند. اين در حالی است كه ساير مناطق از سرانه فضای سبزی معادل 9 تا 98 متر فضای سبز برخورداند. 
بنابراين مي توان گفت مناطق با تراكم باالي جمعيتي از سرانه فضاي سبز كمتر و مناطق كم تراكم از سرانه بااليي برخوردار هستند و يك همبستگي منفي بين 

اين دو متغير وجود دارد.
 محاسبه همبستگی)پيرسون( سالهای 1335 تا 1388 بر اساس آمارهاي موجود در جدول شماره )1(  نشان می دهد كه رابطه قوی و معنا دار)948 .0( بين افزايش 

جمعيت شهر و توسعه فضای سبز وجود داشته است. 

البته دو مساله عدم برخورداری از سرانه فضای سبز و عدم توزيع يكنواخت و عادالنه به لحاظ دسترسی، در برخي مناطق )منطقه 11( ديده می شود  كه خود بحث 
جداگانه ای را می طلبد و خارج از مجال اين نوشته می باشد.

                                                                             جدول شماره)5( - همبستگي بين توسعه فضاي سبز و جمعيت 

    

البته در اين بين نبايد از نظر دور داشت كه وضعيت و سرانه فضاهای سبز تهران)13,1 متر مربع( رو به تعادل دارد  و  با سرانه پيشنهادی وزارت مسكن و شهرسازی 
كه بين 7 تا 12 متر تعيين شده است، تفاوت و مغايرتي ندارد. اّما در عين حال با سرانه های جهانی)سازمان ملل متحد 20-25 متر( فاصله زيادی دارد..

8(نتيجه گيري و پيشنهادات
ــده كه امروزه از از مولفه های توسعه پايدار شهری به شمار می روند بگونه  ــهری از عناصر مهم و انكارناپذير هر شهر و اجتماع انسانی قلمداد ش ــبز ش فضاهای س

ای كه با دارا بودن كاركردهای گوناگون زيست محيطی، اقتصادی، اجتماعی، كالبدی و فرهنگی همواره مورد توجه برنامه ريزان و شهرسازان واقع شده اند.
ــهرك ها، كمبود اين فضاها )به لحاظ سرانه( به شدت احساس می شود. مسالة  ــاخت و سازها در درون و پيرامون شهرها و ش ــد جمعيت و افزايش س امروزه با رش
ــهرها و كالن شهرهای كشور، كالن شهر تهران به رغم  ــت. در بين ش ــی ديگر توزيع نامتوازن اين فضاها در بين مناطق، نواحی و محالت مختلف شهرهاس اساس
تالش های زيادی كه در اين زمينه صورت گرفته است، اما همواره با اين مساله جدی روبروست، بطوری كه مناطق7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 17 از فضای 
ــهر سرانه بين 6 تا 13  ــبز بيش از 13 متر برخوردار بوده  و مناطق ديگر ش ــبزی معادل1,4 متر تا 5,9 متر و در مقابل مناطق2، 3، 19، 22، 15 و 20 از فضای س س

متر را دارا می باشند كه نمودی از يك عدم تعادل كاربری ها در شهر می باشد. 
بررسی روند تحوالت جمعيتی تهران طی دو سده گذشته نشان از گسترش 546 برابری جمعيت و 97,7 برابری مساحت و 432 برابری مساحت فضاهای سبز)نسبت 
به سال 1328( می باشد البته توسعه فضاهای سبز همواره با رشد جمعيت همگام بوده و از سالهای 1365 – 66 با سرعت بااليی افزايش می يابد و از سرانه 6,2 

متردر سال 65 به 13 متر در سال  1388 افزايش می يابد كه امروزه اين فضاها 14,7 درصد از مساحت شهر را پوشش می دهند.
ــال های 1335 تا 1388 نشان می دهد كه رابطه قوی و معنا دار)948 .0( بين افزايش جمعيت شهر و توسعه فضای سبز وجود  ــون(  س ــبه همبستگی)پيرس  محاس
داشته است ولی همواره مساله توزيع متوازن و عادالنه آن در ميان مناطق و در درون مناطق كامال مشهود است. نكته مورد توجه ديگر هم اين كه محاسبه سرانه 
ــراف بر اين موضوع كه تهران كاركردهای فراملی و  ــت و با اش ــالهای مختلف صورت گرفته اس ــب جمعيت محدوده 22 گانه آن در طول س در تهران صرفَا برحس

منطقه ای دارد و جمعيت آن تنها جمعيت ساكن در آن نيست، نيازمند توجه جدی همه جانبه می باشد. 
پيشنهاداتی كه در زمينه بهيود فضاهای سبز شهرها و بخصوص تهران می توان عنوان نمود به شرح زير می باشند :

ـ توزيع متعادل پاركها و فضاهای سبز در ميان مناطق و همچنين در درون مناطق شهری.
ـ رعايت اصول شهرسازی به لحاظ دسترسی،  شعاع عملكرد، سلسله مراتب در مكان يابی فضاهای سبز شهری.
ـ استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی )GIS ( جهت مكان يابی مناسب احداث فضاهای سبز در سطح منطقه.

ـ اختصاص زمين های باير و كاربری های ناسازگار درون شهر به فضاهای سبز و تفريحی.
ـ ايجاد و بسط فضاهای سبز عمودی  در حاشيه خيابانها، بزرگراهها و ساختمانهای بلند مجاور.

ـ تملك برخی از واحدهای دولتی و نظامی منطقه ار جمله پادگان نظامی ارتش و اختصاص بخشی از اراضی آنها به فضای سبز شهري.
ـ توسعه فضاهای سبز در دامنه كوه ها به دليل ايجاد فضاهای بصری زيبا و جلوگيری از ايجاد سيالب شهری و صرفه جويی در استفاده از زمين های شهر.

ــا )اولويت در انتخاب گونه های كم  ــی با مد نظر قرار دادن آب مصرفی برای اين فضاه ــرايط آب و هوايی و اقليم ــب گياهی در تطابق با ش ــاب گونة مناس ـ انتخ
مصرف با رعايت گونه های بومی(.

ـ آموزش و ارتقاء فرهنگ طبيعت مداری و چگونگی استفاده از آنها در بين شهروندان با ايجاد فضاهای فرهنگی )كتابخانه، سينما و ...( در درون پاركها و فضاهای 
سبز و ايجاد حس مشاركت بين مديران و شهروندان.

ـ ايجاد امنيت اجتماعی در ميان شهروندان و ايمن نمودن تجهيزات و تاسيسات پاركها و فضاهای سبز.
ـ استفاده از مشاركت عمومي مردم در ايجاد و حفظ و نگهداري فضاهاي سبز منطقه

ـ تاكيد بر سياستهای تشويقی و ترغيب ساكنين در تجميع قطعات ريز دانه و دادن امتياز تغيير كاربری در قبال واگذاری بخشی از اراضی جهت احداث پارك و فضای سبز.
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گزارش خبری

ــياري ندانند كه چرا به خاطر طراحي و تصويب يك طرح و سند  ــايد بس صامروز ش
ــند بود كه برنامه مفصل رونمايي از طرح برگزار كرد و با  ــهري، بايد چنان خرس ش
حضور وكيل و وزير از عوامل اين كار تقدير به عمل آورد. شايد بسياري گمان كنند 
ــت ديگر؛ چرا بايد رسانه ها و كارشناسان  ــهر اس كه اين يك تحقيق علمي براي ش
ــت كه كار، بسيار  ــازي تا اين حد به اين موضوع بپردازند اما واقعيت اين اس شهرس
ــهر طراحي و تصويب  بزرگ  تر از يك پژوهش علمي يا تصويب يك طرح جامع ش
شده قرار است ابعاد مختلف زندگي شهري در پايتخت را تحت تأثير خود قرار دهد.
به طور خالصه مي توان گفت اهميت موضوع در اين است كه تهران هيچگاه به طور 
كامل و دقيق بر اساس يك الگوي علمي و يك سند مورد توافق، توسعه پيدا نكرده 
است. البد همه اين ناهنجاري هاي ساخت و ساز و تغييرات ناخوشايند، برخاسته از 
همين موضوع بوده است. در واقع تا پيش از تصويب طرح جامع تهران در سال 86، 
تصميمات مهم شهري درباره كاربري هاي مختلف زمين هاي شهري و نحوه ساخت 
ــيون ماده 5 كه از نمايندگان شوراي  ــازها، بر اساس تصميمات موردي كميس و س
شهر، شهرداري و دولت تشكيل مي شود، گرفته مي شد. سال 1386، سرانجام طرح 
ــند آينده نگر توسعه شهري،  ــيد تا تهران يك س ــهر تهران به تصويب رس جامع ش
ــت كه  ــد. اما اين طرح جامع نياز به طرحي ديگر داش ــته باش ــطح كالن داش در س
ــده بود را به صورت جزيي و مفصل  نكات و بخش هايي كه به صورت كلي ذكر ش
ــروع شده بود و كار همچنان  ــد. طراحي اين طرح، از سال 85 ش ــريح كرده باش تش
ــاوران برجسته شهرسازي بسيج  شده بودند تا كار طراحي طرح  پيش مي رفت. مش
ــهر با سرعت و دقت پيش برود و شهر از توسعه بدون برنامه و نامتوازن  تفصيلي ش
ــود. همين بي برنامگي در دهه هاي گذشته، باعث شده بود تا انتظار براي  خالص ش
ــتر شود. سرانجام اين طرح  ــيدن روزي كه طرح تفصيلي به اجرا درمي آيد، بيش رس
ــال 1389 كامل شد و به تصويب شوراي شهر تهران رسيد. پس از آن تنها يك  س
ــيون ماده 5 بود. در اين  مرحله ديگر تا اجرا مانده بود و آن، تصويب طرح در كميس
ــان منتظر نهايي شدن طرح و اجراي  ــهر و كارشناس ــوراي ش فاصله كه اعضاي ش
ــوراي شهر  آن بودند، اهميت آن را نيز يادآوري مي كردند. مهدي چمران، رئيس ش
تهران جايي گفت كه طرح تفصيلي شهر تهران يك طرح يكپارچه و سند راهبردي 
مديريت شهري است. به گفته او اين طرح، طرحي كاربردي و نقشه اي كامل است 
ــي و تعيين زمان در آن  ــهري با تمام توان علم ــتگذاري هاي ش كه مجموعه سياس

ــت. مهمترين ويژگي هاي طرح تفصيلي، آنچنان كه رئيس  ــده اس ــريح ش تش
ــهر تهران گفت اصالح پذير بودن آن است. چمران گفت كه طرح  ــوراي ش ش
تفصيلي هر 5 سال يكبار به منظور انجام اصالحات، مورد بازنگري قرار خواهد 
ــت و  ــازي دانس گرفت. او يكي ديگر از ويژگي هاي طرح تفصيلي را شفاف س
ــازي اطالعات از رانت هاي اطالعاتي و سوء استفاده در  گفت: طرح با شفاف س
ــرح تفصيلي يعني  ــري مي كند. به گفته چمران، ط ــهري جلوگي موضوعات ش
ــود.  ــرح جامع، منتهي ريزتر و جزيي تر كه وارد مراحل اجرايي مي ش همان ط
ــهر و شهرداري تهران اجراي  ــوراي شهر گفت كه وظيفه شوراي ش رئيس ش
طرح جامع و تفصيلي شهر است و اگر انجام نشود، تخلف صورت گرفته است. 
ــده است  چنان كه او گفته در طرح جامع و تفصيلي بر اين موضوع نيز نگاه ش
ــامان يابد. بر اساس آن، تهران به عنوان شهري  ــهري چگونه س كه اقتصاد ش
ــته باشد، پيش بيني شده است. حال بايد  كه در اطراف آن كارخانه وجود نداش
براي اقتصاد شهر چه كرد؟ بايد به سمت برنامه هاي ديگر رفت؛ مثال به دنبال 
شهر دانش بنيان با سامانه فناوري هاي پيشرفته، مراكز علمي پاك و عميق در 

ارتباط با دانشگاه ها و كارهاي توليدي ارزشمند رفت. 
ــهر هم درباره طرح  ــوراي ش ــت ش معصومه ابتكار، رئيس كميته محيط زيس
ــور انطباق با  ــتمر به منظ ــرح قابليت بازنگري مس ــي گفت كه اين ط تفصيل
ــه الزاماتي همچون  ــهر را دارد. به گفته ابتكار، در صورتي ك ــاي روز ش نيازه
ــهري مورد  ــبز و خدمات ش بحث تراكم و محدوديت ارتفاع و ايجاد فضاي س
توجه و پافشاري قرار بگيرد مي توان طرح تفصيلي را در سطح محالت با دقت 
ــتر به مسائل اجتماعي، محيط زيست و مسائل مردم محالت اجرا  و توجه بيش
كرد. او گفت كه طرح تفصيلي شهر تهران، نظم و چارچوبي براي شهر تعريف 
ــكالت در رابطه با بورس ساختمان و زمين و رانت  ــياري از مش مي كند كه بس

فروش تراكم و ... را از حالت سليقه اي خارج و ضابطه مند مي كند.
همه اين سخنان حكايت از اهميت طرح تفصيلي داشت و نشان مي داد كه اين 
ــهر خواهد گذاشت. اگر قرار باشد به طور خيلي  طرح چه تأثير عميقي روي ش
ــح داد، بايد گفت كه اين طرح،  ــرده و مختصر درباره طرح تفصيلي توضي فش
ــهر تهران را به 4 پهنه تقسيم كرده و بر اساس اين 4 پهنه، شرايط استقرار  ش
ــهري تعريف شده است. پهنه اول، پهنه سكوت است  فضاها و كاربري هاي ش

نقطه پایاني برســال ها بي برنامگي
طرح تفصیلي شهر تهران، سرانجام الگویي براي توسعه شهر شد.
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آگاه و كارا و دستگاه هاي ذي ربط صورت گرفت اقدام شگرفي بود كه به رغم مشكالت و ناهمواري ها، در سايه اراده و عزت راسخ مديريت شهرداري تهران ميسر شد و 
به ثمر رسيدن اين مهم يقينا مرهون تشخيص عالمانه، جهت گيري مبتني بر بصيرت، تالش مدبرانه، اعتقاد بر مديريت برنامه محور، به منظور تالش ها و فعاليت هايي 
است كه كارشناسان خبره طي سال هاي اخير دنبال كرده اند. روحيه جهادي- علمي و ثبات رأي جنابعالي كه در ابالغ و اجراي طرح تفصيلي جديد، نه تنها بر تشويش ها 
و جوسازي هاي موجود فائق آمد بلكه زمينه را جهت پيشبرد اهداف عالي اسناد فرادست فراهم آورد. شايسته است ضمن حمايت از تدابير متخذه جنابعالي در انطباق، با 
آنچه به تعبير رهبر فرزانه انقالب اسالمي، نياز لحظه شناسي است از خدمات شايان توجه شما و همكاران پرتالشتان تقدير شود. اميد است اين اقدام جسورانه با مراعات 
كامل جنبه هاي فني و ضوابط و مقررات طرح و مشاركت فعال شهروندان در جهت تحقق اهداف آن موجبات شكوفايي و توسعه هدايت شده و موزون كالنشهر تهران 
ــب با شأن و منزلت آنان تمهيد نمايد. از خداوند منان توفيق هر چه بيشتر جنابعالي و ديگر  ــهروندان محترم را متناس و ارتقاي وضعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ش
ــريف و تحت زعامت رهبر  ــالمي در پرتو عنايت و مراحم خاصه حضرت ولي عصر امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه الش ــه خدمات به نظام مقدس اس ــكاران را در ارائ هم
ــئلت مي نمايم. در واقع نايب رئيس شوراي شهر تهران، با اين تقدير تالش چند ساله مديران شهري،  ــالمي حضرت آيت اهلل خامنه اي مدظله العالي مس معظم انقالب اس

كارشناسان شهرسازي و اعضاي شوراي شهر را پاس داشت كه با نهايي كردن طرح تفصيلي پايتخت، بر چند دهه بي برنامگي مهر پايان زدند.«  
ــهر تهران نيز درباره طرح تفصيلي سخنراني كرد. مهدي چمران در مراسم رونمايي از طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران كه در مركز  ــالمي ش ــوراي اس آن روز رئيس ش
همايش هاي برج ميالد برگزار شد، اظهار داشت: طرح جامع در سال 1349 تصويب شد كه در سال 70 ساماندهي آن صورت گرفت ولي اجرايي نشد. وي افزود: در واقع 

مي توان گفت از آن سال تهران بدون طرح و برنامه وضعيت خود را ادامه داده و نابساماني هاي فعلي به دليل بي برنامگي هاي آن سال هاست.
ــد ارائه برنامه براي شهر تهران بود البته سال هاي قبل از 82  ــال 82 جزو دغدغه هاي اعضاي شورا محسوب مي ش ــتين موضوعي كه در س ــان كرد: نخس چمران خاطرنش
براي هر منطقه مهندس مشاوري انتخاب كرده بودند كه نقشه ساماندهي آن منطقه را ارائه كند اما ادامه آن به فراموشي سپرده شد. وي افزود: عالوه بر تهيه طرح جامع، 
ــت سندي براي شهر تهران باشد. به هر ترتيب به صورت همزمان مطالعه طرح جامع و تفصيلي  ــاله اي براي تهران تهيه كرديم كه اين امر نيز مي توانس ــم انداز 20 س چش
انجام شد و براي اينكه بررسي آنها به صورت دائم صورت گيرد هيأت سه نفره اي با حضور شهردار تهران، وزير سابق مسكن و بنده به عنوان رئيس شوراي شهر تهران 

تشكيل شد.
ــالمي شهر تهران افزود: قرار شد بودجه هاي تهيه طرح ها توسط شهرداري پرداخت شود و وزارت مسكن در آينده آن را بپردازد كه اين امر نيز محقق  ــوراي اس رئيس ش
ــان كرد: با اجراي طرح تفصيلي و ايجاد زيرساخت هاي الكترونيكي  ــات كشنده و پشت سر هم بررسي طرح تفصيلي به پايان رسيد. وي خاطرنش ــد و باالخره با جلس ش
ــاخت و ساز به صورت الكترونيكي صادر شود.  ــود، عوارض به صورت اينترنتي پرداخت و پروانه س ــيد كه از حضور فيزيكي افراد جلوگيري ش آن به نقطه اي خواهيم رس
ــت و برنامه نه تنها دردسري ايجاد  ــخ به آنها مي گويم طرح تفصيلي يك برنامه اس ــبت به اجراي طرح تفصيلي دارند كه بنده در پاس وي ادامه داد: مردم نگراني هايي نس
نمي كند بلكه موضوعات را شفاف مي كند و در صورت نبودن آن است كه نابساماني ايجاد مي شود؛ در چنين شرايطي هر فردي نمي تواند تصميمات خاصي اخذ كند كه 

به ضرر شهر يا شهروندان تمام شود و اگر زرنگتر است بيشتر از شهر استفاده كند.
ــت و بدون  ــان بر اجراي بي كم و كاس ــياري از ناظران و كارشناس ــد؛ طرحي كه بس اين جمله چمران به خوبي مي تواند گوياي اهميت اجراي طرح تفصيلي پايتخت باش

فروكاست آن تأكيد دارند.  

ــامل شبكه معابر و خدمات پشتيبان  ــكوني بوده و ش كه كاربري غالب آن مس
ــكونت است. با توجه به ويژگي هاي متفاوت بافت  هاي مسكوني ويژه تعيين  س
ــكونت در مراحل صدور پروانه و  ــت. اجراي ضوابط زير پهنه هاي س ــده اس ش
ساخت و ساز، زمينه تحقق الگوي سكونتي پايدار و جمعيت پذيري مناطق طبق 
ــاختي پيش بيني شده را فراهم خواهد كرد. پهنه  ظرفيت هاي خدماتي و زيرس
ديگر، پهنه فعاليت است كه وجه غالب آن كار و فعاليت بوده و سهم سكونت 
ــيار محدود است. ويژگي اين پهنه جداسازي پهنه هاي كار و فعاليت  در آن بس
ــاماندهي آن به منظور ارتقاي كيفيت محيط شهري توام  ــاير پهنه ها و س از س
ــت. پس از آن، پهنه مختلط تعريف شده است پهنه مختلط  با رونق فعاليت اس
ــاي كار و فعاليت در بافتهاي  ــت كه از ايجاد فضاه ــهر اس محدوده هايي از ش
ــامل مي شود كه استعداد  ــته پديد آمده و يا پهنه هايي را ش ــكوني در گذش مس
ــكونت و ... را دارند. با توجه  ــتقرار فعاليت هاي چند منظوره كار، فعاليت، س اس
ــايي ويژگي انواع مختلف اين نوع پهنه در سطح شهر، زير پهنه هاي  به شناس
فعاليت با مسكوني و فرهنگي و گردشگري با حداقل مسكوني در طرح جامع 
جديد تعيين شده است. پهنه آخر هم پهنه حفاظت است. پهنه حفاظت )سبز و 
باز( محدوده هايي از شهر متشكل از عرصه هاي سبز و باز عمومي و خصوصي، 
پارك هاي جنگلي، باغات و اراضي مزروعي و حرايم و پهنه هاي حفاظت ويژه 
در شهر است كه با توجه به نقش و اهميت اين پهنه در ارتقاي كيفيت محيط 
و سيماي شهر تهران، ايجاد سرزندگي و توسعه گردشگري، مورد حفاظت قرار 
ــاخت و ساز در آنها طبق ضوابط مربوطه بسيار محدود يا در برخي  گرفته و س

از زيرپهنه ها ممنوع است.
رونمايي از طرح تفصيلي و تقدير از شهردار

ــال 90 و تصويب كامل طرح  ــدن به روزهاي پاياني س همزمان با نزديك ش
تفصيلي در كميسيون ماده 5، شايعاتي درباره تأثيرات اين طرح در شهر پخش 
ــد كه اين طرح موجب محدود شدن  ــنيده مي ش ــد. هر از چند گاهي ش مي ش
ــكن در تهران مي شود. اين  ــهر و باال رفتن قيمت مس ــاز در ش ــاخت و س س
ــايعه در زمانهاي مختلف به صورت موج هاي كوچك ظاهر مي شد و هربار  ش
با تكذيب اعضاي شوراي شهر، مديران شهري و حتي كارشناسان شهرسازي 
ــات اين بود كه  ــايعه وجود دش ــت. اما نكته اي كه درباره اين ش فرو مي نشس

ــد كه احتماال از حذف رانت هاي اطالعاتي خود با  ــاني پخش مي ش ــط كس توس
ــدن طرح تفصيلي نگران بودند. اين نگراني چنان بود كه حتي پس از  اجرايي ش
ــايعات  ــال، باز هم هر از چند گاهي به ش آغاز اجراي طرح تفصيلي از ابتداي امس
ــم رونمايي  ــهردار تهران در مراس ــد. اما ش درباره طرح تفصيلي دامن زده مي ش
ــه برخي مي گويند اجراي  ــال همه را راحت كرد. او گفت ك ــرح تفصيلي خي از ط
ــت و طرح در  ــي محدوديت هايي ايجاد مي كند البته اين طبيعي اس ــرح تفصيل ط
ــي افراد و براي برخي ديگر  ــت فرصت هايي را براي بعض بعضي جاها ممكن اس
ــيب هايي به دنبال داشته باشد و اين ما مديران هستيم كه بايد تناسب درست  آس
ــيب ها ايجاد كرده و آن را به فرصت تبديل كنيم. آن روز  را ميان تهديدها و آس
شهردار تهران گفت كه از مهم ترين موضوعات طرح تفصيلي اين است كه منافع 
شهر، منابع و مصالح عمومي جامعه با وجود طرح تفصيلي از سليقه اي اداره شدن 
ــازي و تصميم گيري به دست يك خرد جمعي سپرده  ــتر تصميم س خارج و در بس
شد كه اين بزرگترين اتفاق طرح تفصيلي بود. قاليباف ادامه داد: اگر واقعا به دنبال 
شفافيت باشيم و مبارزه با فساد اداري و همچنين اجراي عدالت واقعي و دوري از 
شعار و كرامت انساني براي ما موضوعيت داشته باشد و خدمت بي منت و صادقانه 
به مردم هدف ما باشد و همچنين بخواهيم شهر را از دو قطبي بودن نجات دهيم، 

تنها راه ان رصد مرتب طرح جامع و تفصيلي و اجراي آن است.
ــراي طرح تفصيلي بر پا  ــه پاس پايان انتظار براي اج ــمي كه ب آن روز، در مراس
ــهردار تهران نيز تقدير شد.  ــخنراني ها و اظهارنظرها، از ش ــده بود، در ميان س ش
ــهر تهران، هنگامي كه شهردار و تعدادي  ــوراي ش ــن بيادي، نايب رئيس ش حس
ــت اندركاران طراحي طرح تفصيلي بودند، روي  از مسئوالن مشغول تقدير از دس
ــاف اعطا كرد. در اين لوح خطاب  ــن رفت و لوح تقديري را به محمدباقر قاليب س
به شهردار تهران آمده بود: »تقارن ابالغ و اجراي سند طرح تفصيلي جديد شهر 
ــت، بيانگر آغاز  ــال نو و بهار كه فصل تجديد حيات طبيعت اس تهران با آغاز س
ــت مدل هاي علمي  ــهري مبتني بر كاربس ــعه ش عصر جديدي در مديريت توس
ــطحي نگر و بهره گيري از نظام مديريت  ــليقه اي و س معتبر، پرهيز از اقدامات س
ــمند، امن و برخوردار از فرهنگ  ــت و تحقق شهري دانش بنيان، هوش علمي اس
غني اسالمي با عملكرد ملي و جهاني به عنوان مركز ام القراي جهان اسالمي را 
ــعه شهري تهران در طرح تفصيلي جديد  ــناد توس نويد مي دهد. فرايند تدوين اس
ــاركت طيف گسترده اي از كارشناسان متعهد،  از مرحله تهيه تا تصويب كه با مش
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ــت كه بايستی متوقف شود. رودخانه ها  ــازی  از مهم ترين پروژه هايی اس 1 - سد س
ــريان منجر به سكته  ــتند. قطع اين ش ــت كره هس ــريان طبيعی حيات در زيس ش
طبيعت شده و اگر مسئولين وزارت نيرو و شركت های تابعه همچنان بر ادامه روند 
ــازی- كه آخرين آن پروژه ساخت بزرگ ترين سد قوسی جهان در بختياری  سد س
است- اصرار ورزند، فرزندان ايران و به خصوص مردم بومی نخستين قربانيان اين 
سدها هستند. قربانيان بعدی تا هزاران كيلومتر كسانی هستند كه مجبور به تنفس 
ريزگردهايی می شوند كه آب ذخيره شده در پشت سد می توانست جلوی برخاستن 
ــت مندی كه با احداث  ــا و مراتع و زندگی ميليون ها زيس ــا را بگيرد و جنگل ه آنه
ــوند. می توان با يك برنامه چند ساله راه های اصالح الگوی  اين سدها نابود می ش
مصرف آب و افزايش ميزان بهره وری آن در كشاورزی را به اجرا گذاشت تا جلوی 
ــدن جيب  ــد تنها به فربه ش ــود. احداث هر س هرگونه نياز جديدی به آب گرفته ش
شركت های سد سازی  كمك می كند و مشكل ريزگردها را هر روز تشديد می كند.

ــور  ــش گياهی كش ــود تا پوش 2 - چرای مفرط دام در مراتع و جنگل ها متوقف ش
احيا شود.

ــور و اصالح الگوی مصرف آب،  ــازی  در كش ــدن سد س 3 - همزمان با متوقف ش
ــهرها گرفته شود. روند فعلی كه شهرداری ها با فروش  بايستی جلوی گسترش ش
ــيار  ــترش می دهند و نياز آبی جديدی به وجود می آورند بس ــهرها را گس تراكم ش
ــت. اگر به فعاليت های ساختمان سازی  و عمليات عمرانی در  ــتباه و ويرانگر اس اش
ــيار زيادی از گردوغبار و ذرات معلق در شهر  ــهرهای بزرگ نگاه شود حجم بس ش
ــود كه به دليل آلوده بودن و درشت تر بودن برای سالمت بسيار بيشتر  توليد می ش

از ريزگردها مضر است.
4 - كليه كشورهای منطقه متعهد شوند كه به حقوق محيط زيستی احترام بگذارند 
ــتم ها و چرخه های طبيعی كه  ــتوانه علمی اكوسيس و با اجرای طرح های بدون پش
ــی اينگونه عمليات  ــكل گرفته را مختل نكنند. نمونه عمل ــال ش طی ميليون ها س
مخرب خشك شدن درياچه آرال در نيمه قرن بيستم در آسيای ميانه است. آخرين 
ــت كه اگر خدايی نكرده اجرايی  ــم طرح انتقال آب خزر به كوير مركزی اس آن ه
شود نه تنها كمكی به بهبود اقتصاد، كشاورزی و آب و هوا نمی كند بلكه با تأثيرات 

سوء خود كويرزايی بسيار گسترده در ايران و آسيای ميانه را تشديد می كند.

 گروه شهرستان ها- محمد خادمی: سرسبزی و زيبايی مناظر طبيعی رشت باعث شده تا ساالنه ميليون ها مسافر از مناطق گوناگون كشور به اين شهر سفر كنند.
اين سفرها بيشتر در فصل بهار و تابستان است و مسافران اين روزها مشكالتی را در رشت مشاهده می كنند كه گاهی حسابی خاطر آنها را تلخ می كند. اكنون ترافيك 

و زباله به مهم ترين مشكل اين شهر تبديل شده و نارضايتی شهروندان رشتی و مسافران و گردشگران از اين وضعيت را ايجاد كرده است.
زباله مهم ترين دغدغه شهرداری 

سخنگوی شورای شهر رشت بزرگ ترين مشكل شهر رشت را ترافيك و زباله می داند و می افزايد: نداشتن رينگ مناسب و ساماندهی زباله ها به ويژه در منطقه سراوان 
ــب اين دو رودخانه و سرريز شدن فاضالب، شرايط  ــت چراكه وضعيت نامناس ــت اس ــهرداری رش و رودخانه های »زرجوب« و »گوهررود« از مهم ترين دغدغه های ش
ــن عاقل منش ياد آور می شود: در بسياری از مناطق فاضالب های سنتی به بهانه  ايجاد فاضالب صنعتی تخريب شده  ــت. محمدحس نامطبوعی را برای مردم رقم زده اس
ــت. وی می افزايد: روزانه حدود 600 تن زباله در شهر رشت توليد  ــاعدی حاكم اس ــت فاضالب وضعيت نامس و در برخی ديگر از محالت نيز به دليل قدمت زياد و انباش
ــتفاده می شود. وی در پاسخ به سؤال  ــمت ديگر نيز برای كمپوست اس ــمتی به محله دفن زباله انتقال پيدا می كند و قس ــود؛ قس ــيم می ش و اين زباله ها به 2بخش تقس
ــيرابه زباله ها به آب های زيرزمينی و رودخانه ها انتقال پيدا می كند و موجب  ــكالتی برای دفن زباله ها وجود دارد، می گويد: ش ــهری درباره اينكه چه مش خبرنگار همش

آلودگی محيط می شود.
ــت نبود كمربندی شهری برای رسيدن مسافران به شهرهای ديگر است. وی در اين خصوص می گويد: به دليل سفر  ــهر رش ــتر ترافيك ش به گفته عاقل منش علت بيش
ــهر های شمالی كشور و همچنين به خاطر نبود كمربندی، خودروها مجبور هستند وارد معابر مركزی شهر رشت شوند. عضو شورای  ــهر های ديگر به ش هموطنان از ش
شهر رشت تصريح می كند: در روزهای پنجشنبه و غروب جمعه، بار ترافيكی در ورودی و خروجی شهر بسيار زياد است. وی در ادامه می افزايد: كمك های دولت برای 

برطرف شدن اين مشكالت بسيار ناچيز بوده و تجربه در اين چند سال نشان داده كه نبايد اميد زيادی به كمك از سوی دولت داشته باشيم.
ــاز ترافيك در معابر شهر رشت ايجاد شود. سيدولی اهلل  ــهری نيز می گويد: طبيعی است با اين حجم ساخت وس ــت در گفت وگو با خبرنگار همش ــتان رش فرماندار شهرس
عظمتی يكی ديگر از داليل ترافيك در اين شهر را قرار گرفتن شهر رشت به عنوان مركز استان گيالن می داند و می افزايد: انبوهی از مسافران از سراسر كشور با خودرو 

به اين شهر سفر می كنند و موجب بار ترافيك در معابر شهری رشت می شوند.
ــاخت نيروگاه زباله سوز، احداث قطار شهری، اجرای تقاطع های غيرهمسطح و 5پاركينگ طبقاتی در  ــتانداری گيالن می گويد: س محمد اكبرزاده معاون امور عمرانی اس

حال احداث از جمله حركت های شورا و شهرداری رشت برای تحقق يك كالنشهر واقعی است كه جای قدردانی دارد.

ــت. زمين های قابل كشاورزی محدود است. به دليل  ــور ما خشك اس 5 - كش
ــور ما روند سالمی ندارد. با وجود  ــتگی به درآمدهای نفتی، توليد در كش وابس
وسعت زياد، ظرفيت جمعيتی ما قابل مقايسه با كشورهای مرطوب دنيا نيست. 
ــازی  و تامين آب در  ــينی در ايران هم يكی سد س علت عمده افزايش شهرنش
ــرايط طبيعی زندگی در مناطق روستايی  ــخت بودن ش ــهرها و ديگری س ش
ــد و با كنترل  ــن محدوديت ها را درك كرده ان ــبختانه مردم ما اي ــت. خوش اس
ــتند. به نظر من بهتر  ــده بچه های خود هس ــتر به فكر تامين آين ــت بيش جمعي
ــتفاده مطلوب كنند و به جای  ــت برنامه ريزان كشور از اين آگاهی مردم اس اس
ــت با  ــويق به افزايش جمعيت، روند فعلی را حفظ و با اعمال مديريت درس تش
ــك كنند. در ادبيات دنيای  ــعه پايدار به افزايش كيفيت زندگی مردم كم توس
ــخصی و آپارتمان نيست بلكه داشتن  ــيله ش جديد كيفيت زندگی اتوبان، وس

محيط زيست سالم و آرامش است.
6 - همه ما براساس قانون اساسی و دستورات دينی حق تخريب طبيعتی كه 
بايستی فرزندان امروز و فردايمان در آن رشد سالمی داشته باشند را نداريم. اين 
حقوق نبايد توسط عده ای سود جو به بهانه توسعه پايمال شود. لذا وظيفه كليه 
ــت كه آموزش حفظ محيط زيست  ــتگاه های فرهنگی و آموزشی كشور اس دس
ــی اجباری كرده تا كارشناسان آينده ما  ــته ها و سطوح آموزش را برای همه رش

افرادی وظيفه شناس و حساس و آشنا به حقوق محيط زيستی باشند.
ــت كه تقابل ناموزون بشر با  نتيجه آنكه ريزگردها حاصل فرايند پيچيده ای اس
طبيعت نقش مهمی در گسترش آنها دارد. اين مهمان ها، ناخوانده نيستند بلكه 
ــی داريم. از من معلم گرفته كه نتوانسته ام وظيفه  ما در دعوت آنها نقش اساس
ــائل محيط زيستی به درستی انجام  ــانی آگاه به مس خود را در تربيت كارشناس
ــردن جيب خود طرح های  ــكار متخصص نمايی كه برای پر ك ــم تا آن هم ده
مخرب زيست محيطی را توجيه می كند تا آن مهندس و پيمانكاری كه جز پول 
هيچ چيز را نمی شناسد و دنبال هر چه بزرگ تر تعريف كردن پروژه هاست، آن 
مسئول محترمی كه به سادگی هزينه طرح های مخرب را از بودجه بيت المال 
اختصاص می دهد و باالخره همه پدران و مادرانی كه لوكس گرايی و مصرف 

گرايی را به جای سالم زندگی كردن انتخاب كرده اند.

ترافیک و زباله؛ بزرگ ترین مشکل رشت 
محمد خادمی

hamshahrionline.ir:گزارش ها

ریــزگرد؛ مخلوق توســعه ناپایدار 
حسين آخانی

پديده ريزگرد اكنون به يكی از معضالت زيست محيطی تبديل شده كه نه تنها گريبانگير استان های غربی كه دامنگير مردم پايتخت هم شده است؛ معضلی كه ريشه 
در دخالت های غيرمسئوالنه در طبيعت دارد. 

ــوند عربی از مسئوليت برخورد با آن شانه خالی می كنند.  ــانه ها با ناميدن پس ــت اندركاران دولتی و اغلب رس در مورد اينكه اين ريزگردها از كجا می آيند تقريبا همه دس
ــت در همين زمينه به قلم دكتر حسين آخانی، استاد دانشگاه تهران. اين مقاله  ــان )ازجمله نگارنده( ضمن آنكه آنچه در پی می آيد مقاله ای اس گروه اندكی از كارشناس

از آن رو، قابل تأمل است كه آخانی شخصا تحقيقات گسترده ميدانی درخصوص منشأ ريزگردها انجام داده است.
ــی از ريزگردها نيستند با مستندات علمی اعتقاد دارند كه از بين بردن تاالب ها، درياچه ها و رودخانه ها در حوضه های آبريز بين النهرين )ميان  ــأ خارجی بخش منكر منش
رودان(، كرخه و كارون و همچنين تمامی حوضه های آبريز داخلی از اروميه گرفته تا بختگان و هامون يكی از مهم ترين عوامل گسترش ريزگردها در خاورميانه است. 
ــتان با مشاهده بقايای انواع موجودات آبزی به اين نتيجه رسيد كه منشأ اين ريزگردها تاالبی است. اتفاقا  ــكوپ الكترونی ريزگردهای خوزس نگارنده با مطالعه ميكروس
در مقاله علمی كه در آخرين شماره Arabian Journal of Geoscience توسط 3محقق عراقی منتشر شده است با ارائه شواهد و داليل كامال علمی به منشأ 

تاالبی بودن اين ريزگردها با استفاده از شواهد فيزيكی و بيولوژيكی اشاره كرده اند.
مقصر كيست؟

ــادگان همه خشك شده اند؟ بازهم پاسخ به  ــمال غربی ايران گرفته تا هامون و هورالعظيم و ش ــت كه چرا تاالب ها و درياچه های منطقه از اروميه در ش ــؤال اين اس س
2دسته طبقه بندی می شود. تقريبا همه ارگان های مسئول با گذاشتن تقصير به گردن خشكسالی و گاهی هم احداث چاه های غيرمجاز سعی می كنند خود را از هر گناه 
ــته اند اتفاق نظر دارند كه موج  ــور دور نگه داش ــازی  در كش ــتباهی مبرا كنند. از طرف ديگر تقريبا همه متخصصانی كه خود را از عوايد بودجه های ميلياردی سد س و اش
سد سازی  در ايران، تركيه، عراق و افغانستان باعث تشديد اثرات خشكسالی و بيابان زايی شده است. به همين دليل تمامی محيط های رسوبی خشك شده و خاك رسی 

و دانه ريز با هر باد و توفانی به هوا برخاسته و ريزگردها را ايجاد می كند.
در بهار سال گذشته در دو ماهی كه در بسياری از مناطق بيابانی ايران سفر علمی كرده بودم بارها به اين پديده برخورد كردم و آخرين آن هم كاروانسرای دير گچين 
ــت منشأ داخلی دارد. آن بخشی از ريزگردها  ــخير كرده اس ــمان ما را تس بين قم و دامغان بود. من هيچ ترديدی ندارم كه درصد بااليی از آنچه امروز به نام ريزگرد آس
ــئوالن دولتی درخصوص پروژه های سد سازی   ــال های بعد از جنگ،مس ــتيم. به خاطر می آورم كه در س ــأ آنها بی تقصير نيس هم كه از عراق به ايران می آيند ما در منش
ــدهای متعدد در غرب ايران، منبع تغذيه آب تاالب های جنوب  ــازيم كه ديگر قطره ای از آب ايران به عراق نرود. در نتيجه احداث س ــد می س می گفتند كه ما اين قدر س
ــط ترك ها و عراقی ها و سوری ها و خشك كردن عمدی تاالب ها  ــدهای ساخته شده روی دجله و فرات توس ــت. البته س ــده اس عراق و به خصوص هورالعظيم قطع ش
ــهم دقيق هر كدام نياز به كار كارشناسی مستقل دارد. كسی شك ندارد كه آنچه  ــيار مهمی در اين فاجعه دارد ولی تعيين س ــط صدام در جنگ تحميلی نقش بس توس

امروز خود را به صورت ريزگرد در خاورميانه نشان داده است نتيجه بيابان زايی شديد است.
چاره چيست؟

ــی و بيابان زدايی و جنگل كاری در عراق است كه ظاهرا بودجه هنگفتی هم به آن  ــنهاد مطرح می شود كه مهم ترين آن انجام مالچ پاش ــانه ها چند پيش با نگاهی به رس
ــاندن بيابان های عراق با سنگريزه و قلوه سنگ كه توسط يك  ــازی هوا با آبپاشی يا پوش ــت. اين راه حل و راه حل های جانبی ديگر مانند پاكس ــده اس اختصاص داده ش

همكار دانشگاهی پيشنهاد شده بيشتر به طنز شبيه بوده و البته در هوای آلوده برای ايجاد لبخند هم بد نيست.
ــت. توسعه پايدار با وجود  ــط كارگزاران دولتی و خصوصی و تك تك مردم اس ــعه پايدار توس ــت و آن پذيرش و عمل به فرايند توس به اعتقادحقير چاره تنها يك راه اس
آنكه پيچيده به نظر می آيد بسيار ساده است. تنها راه آن در ايران جلوگيری از زياده خواهی پيمانكارانی است كه برای پول هر عمل مخربی را به بهانه عمران توجيه 
ــكی درياچه اروميه گرفته تا نابودی جنگل ها و مراتع و ريزگردها را به  ــور را محل آزمون و خطای پروژه های مخرب خود كرده و همه تقصيرها از خش می كنند و كش
ــت كه با پذيرش ساختار خدادادی طبيعت، دخالت های ناروای خود را در طبيعت كشور به حداقل  ــترس می اندازند. زمان آن اس ــالی و عوامل ماورای دس گردن خشكس

برسانيم و به صورت اورژانسی كليه پروژه های مخرب محيط زيست را متوقف كنيم. برای نمونه:
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اه ار كوت اخب
                                                                                                                                                

   پيام وزير کشور به مناسبت روز ملي شوراها

ــبت نهم ارديبهشت روز ملي شوراها ضمن تقدير و تشكر ازخدمات  ــور در پيامي به مناس مصطفي محمد نجار وزير كش
ــوراهاي اسالمي شهرها و روستاها، عملكرد شوراها را بيانگر مردمي بودن تظام جمهوري اسالمي ايران ذكر  اعضاي ش
كرد و از اعضاي شوراها خواست تا زمينه شناسائي درآمدهاي مالي پايدار و بهره گيري از سرمايه هاي بخش خصوصي 

در پروژه هاي شهرداري ها و دهياري ها را فراهم نمايند.

   معاون عمراني وزير کشور :اجراي طرح تفصيلي شهر تهران تحول مناسبي در 
   ساخت مسکن ، توسعه فضاي سبز و تامين خدمات در محالت ايجاد مي کند.

مهندس ارشادمنش معاون هماهنگي امورعمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور گفت : با 
اجراي طرح تفصيلي شهر تهران،مردم پايتخت شاهد تحوالت خوبي در زمينه رونق ساخت وساز در بافت هاي فرسوده 
و تعديل قيمت مسكن،تامين خدمات در محالت از جمله تامين كسري پاركينگ و افزايش فضاي سبز خواهند بود. به 
ــهرداري ها و دهياري هاي كشور،مهندس حميدرضا ارشاد منش همزمان با رونمائي  ــازمان ش گزارش روابط عمومي س
ــاخت و ساز و افزايش  ــهر تهران تمهيدات ويژه اي براي رونق س اين طرح با بيان مطلب فوق گفت:در طرح تفصيلي ش
ــود،در نظر گرفته شده تا ضمن  ــبي ميان عرضه و تقاضا در اين عرصه ايجاد ش ــكن به نحوي كه تعادل مناس توليد مس

رونق بازار مسكن ، قيمتها نيز تعديل و كاهش يابد.

  نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در شهرداري ها
    شهريور ماه در تهران برگزار مي شود

ــتين نمايشگاه و همايش  ــور از برگزاري نخس ــهرداري ها و دهياري هاي كش ــازمان ش مهندس تابش فر قائم مقام س
فرصتهاي سرمايه گذاري در شهرداري ها با هدف ايجاد تحول در نگاه مديران شهري در زمينه بهره گيري از قابليتهاي 

سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي شهرداري ها از سوي اين سازمان در شهريورماه امسال خبر داد.

 

  تشکيل سازمان مديريت پسماند در مازندران
ــه بازيافت مازندران گفت:  ــامانه اطالع رسانی شهرداريهای كشور : مدير موسس س
ــماند به زودی در مازندران  ــتان ، سازمان مديريت پس ــد اس با پيگيری مديران ارش
ــكيل خواهد شد.شيداهلل مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعدادی  تش
از استانهای كشور با تشكيل سازمان مديريت پسماند به يكی از اصلی ترين اهداف 
خود كه حفظ محيط زيست بوده نزديك شدند.وی افزود: با تشكيل سازمان مديريت 
پسماند، متولی جهت سياست گذاری و پاسخگويی در زمينه زباله مازندران مشخص 
ــد.مهدوی از مهمترين اولويت كاری سازمان مديريت پسماند در مازندران  خواهد ش
را كاهش توليد زباله و طرح تفكيك از مبدا عنوان كرد و افزود: برای موفق شدن در 
كاهش توليد زباله آموزش و فرهنگ سازی و مشاركت شهروندان احساس می شود.

  روند صدور پروانه ساخت در اردبيل تسهيل می شود

سامانه اطالع رسانی شهرداريهای كشور : شهرداری اردبيل با اشاره به وجود مراحل 
ــريع روند صدور پروانه ساخت برای  ــاختمان از تس ــه صدور پروانه س زائد در پروس
ــند تحول راهبردی  ــهروندان اردبيلی در آينده ای نزديك خبر داد.وی تدوين س ش
ــهرداری را در اين راستا برشمرد و يادآور شد: طبق سند تحول اداری، شهرداری  ش
ــه های زمانی برای صدور پروانه و ديگر خدمات ارائه شده  برای كوتاه كردن پروس
به مردم برنامه ريزی می كند تا با حذف مراحل زائد كارهای ارباب رجوع به سرعت 

پيش رود و دچار بروكراسی نشود.

عنوان اثر: قاب عكس
ارتفاع : 3 متر، 

محل نصب:
عنوان اثر: پنجره و پروانه ها، ارتفاع:  ميدان جهاد تايباد

4 متر،  محل نصب: بلوار شريعتی تايباد

    اجرای آثار حجمی در شهر تايباد 

شهرداری تايباد از شهرهای خراسان رضوی، به مناسبت بهار 1391، پنج اثر حجمی ارزشمند را در اين شهر اجرا نمود كه مورد توجه شهروندان و مسافران نوروزی 
قرار گرفت. طراحی و اجرای اين آثار بر عهده زهره سمندوك )مجسمه ساز( و صادق دهقانپور)طراح صنعتی( بوده است.

  روابط عمومي شهرداري الهيجان، برترين روابط عمومي استان گيالن شد

روابط عمومي شهرداري الهيجان موفق شد عنوان برترين روابط عمومي دستگاههاي اجرايي استان گيالن را كسب نمايد. 
ــوراي هماهنگي روابط عمومي استان گيالن و اداره كل روابط عمومي  ــنواره روابط عمومي دستگاههاي اجرايي استان گيالن كه با مشاركت ش ــتين جش در نخس
ــهرداري الهيجان برگزار شد، روابط عمومي شهرداري الهيجان با كسب شش عنوان نخست در رشته هاي بولتن،بيلبورد، اقالم  ــتانداري گيالن به ميزباني ش اس
ــته هاي ارتباطات مردمي درون سازماني، ارتباط با رسانه ها و  ــب سه عنوان دومي در رش ــگاه و كس ــازماني، ايده برتر و نمايش تبليغاتي، ارتباطات مردمي برون س
فرهنگي ارزشي و كسب دو عنوان سومي در رشته هاي بروشور و سمعي بصري و با بدست آوردن 26 امتياز به عنوان روابط عمومي برتر استان گيالن معرفي شد.
ــتان با 15 امتياز، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با 14 امتياز، فرودگاه  گيالن و دانشگاه  ــنواره روابط عمومي حمل و نقل و پايانه هاي اس در اين جش

گيالن با كسب 13 و 10 امتياز به عناوين دوم تا پنجم دست  يافتند.
ــعادتي، استاندار گيالن، ايرج نديمي  ــت معاونت ارتباطات و اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، مهدي س ــيخان، سرپرس ــنواره كه با حضور محمد ش در اين جش
نماينده مردم الهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسالمي، معاونان استاندار، جمعي از مديران دستگاههاي اجرايي، فرمانداران و شهرداران استان برگزار شد از 

رضا كهالي شهردار الهيجان به جهت زحمات صادقانه براي ميزباني و حمايت از برگزاري جشنواره روابط عمومي هاي استان گيالن تقدير  شد.
ــهرداري الهيجان نيز بدليل كسب عنوان برترين روابط عمومي دستگاههاي اجرايي  ــاهين جهانگير بلورچيان مدير روابط عمومي ش ــنواره همچنين ش در اين جش
استان گيالن و همچنين كسب عنوان برتر در نمايشگاه دستاوردهاي شهرداري كشور و بدليل عنوان برترين روابط عمومي شهرداري هاي استان از سوي مهدي 

سعادتي، استاندار گيالن مورد تقدير قرار گرفت.
ــوي استاندار گيالن مورد تقدير قرار  ــهرداري الهيجان نيز از س ــناس و متصدي  روابط عمومي ش ــنواره مهديه رجب پور نيكو و بهروز حيدرپور، كارش در اين جش

گرفتند.  
روابط عمومي شهرداري الهيجان      
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آمـار شـهـر 

 دانن جـاللـی

بررسی مقایسه ای چگونگی تخصیص اعتبارات مصوب 

شهرداری های کشور بین وظایف و برنامه های مختلف در 

سال  1388

مقدمه
ــت كه در آن، ميزان درآمد ها و اعتبارات پيش بينی شدة مصوب به  ــهرداری  در واقع برنامة جامع مالی اين نهاد عمومِی غير دولتی اس بودجه مصوب ش
ــخص شده است.  ــهرداری قرار دارد، مش ــان و چگونگی هزينه كرد اين اعتبارات در قالب برنامه هايی كه در چارچوب وظايف ش تفكيك محل تأمين ش
بودجة شهرداری ها حاوی اطالعاتی ضمنی در خصوص نظام مالی شهرداری هاست. اين اطالعات می تواند از دو وجه درآمدی و هزينه ای مورد بررسی 
ــهرداری ها مورد بررسی قرار می گيرد. توزيع  ــد. در اين شماره نظام هزينه ای ش ــين به نظام درآمد و تأمين اعتبار پرداخته ش ــمارة پيش قرار گيرد. در ش
ــی بر پاية ارقام كلی را به دور از واقعيت می سازد. در نتيجه برای پرهيز از اين مسئله، شهرداری ها بر  ــهرداری ها انجام بررس نامتعادل اعتبارات ميان ش
مبنای جمعيت شهرهايشان به طبقات مختلف تقسيم و بررسی نيز به شكل مقايسه ای ميان شهرداری های اين طبقات انجام شده است. بخش نخست 
ــی وضعيت اعتبارات برنامه های وظيفة عمران شهری اختصاص  ــی به وضعيت اعتبارات جاری و عمرانی می پردازد و بخش دوم آن به بررس اين بررس

دارد. 
 

اعتبارات جاری و عمرانی
ــهرداری ها محسوب می شوند. وظيفة خدمات اداری  ــهری اولين سطح از طبقه بندی عمليات در ش ــهری و عمران ش وظايف خدمات اداری، خدمات ش
ــتقيمًا منجر به اراية خدمات به شهروندان  ــت كه مس ــهری دربرگيرندة فعاليت-هايی اس ــهرداری و وظيفة خدمات ش دربرگيرندة فعاليت های اداری ش
ــود.  ــتند و هزينة انجام اين دو وظيفه از محل اعتبارات جاری تأمين می ش ــهرداری هس ــوند. اين دو وظيفه در واقع در برگيرندة امور جاری هر ش می ش
ــته از فعاليت های شهرداری است كه موجب عمران يا به بيان ديگر سبب اصالح و يا تغيير در  ــهری در بر گيرندة آن دس ــو وظيفة عمران ش از ديگر س
ــاس هزينة آنها از محل اعتبارات عمرانی تأمين می-شود )بهرامی، 1387: 66(. سهم  ــهری گردد و بر اين اس ــات ش وضعيت فيزيكی محيط و تأسيس
وظايف جاری از مجموع اعتبارات يك شهرداری بيانگر آن است كه نهاد مذكور تا چه اندازه درگير انجام امور جاری و به عبارتی حفظ وضع موجود است 
و بر عكس سهم وظيفة عمران شهری از اعتبارات نشان از آن دارد كه شهرداری تا چه اندازه مشغول دغدغة امور بلندمدت تر، حتی در زمينة بهبود اراية 
خدمات اداری و يا خدمات شهری می باشد. ستون های 2 و 5 جدول 1 نشان می دهد كه با گذر از شهرهای كم جمعيت به شهرهای پرجمعيت از سهم 
اعتبارات جاری شهرداری ها كاسته شده و بر سهم اعتبارات عمرانی افزوده می شود. به گونه ای كه سهم اعتبارات جاری از كل اعتبارات شهرداری های 

ــال 1388 ، از 40/3 درصد برای شهرهای با جمعيت كمتر از 100  در س
ــك ميليون نفر و  ــهرهای بيش از ي ــه 19/1 درصد برای ش ــزار نفر ب ه
18/5 درصد برای شهر تهران می رسد. در اين خصوص مشاهده می شود 
ــه  ــهم اعتبارات جاری و يا عمرانی در گذر از س ــه روند تغييرات در س ك
ــت بسيار اندك است. به عبارت ديگر شهرداری های  طبقة جمعيتی نخس
ــهم اعتبارات  ــهرهای كمتر از 500 هزار نفر تفاوت ناچيزی از نظر س ش
ــد و عمدة تغييرات با گذر به  ــان دارن جاری يا عمرانی از كل اعتبارات ش
شهرهای باالی 500 هزار نفر ديده می شود. به طور كلی می توان چنين 
نتيجه گرفت كه با افزايش جمعيت شهرها شهرداری ها بيش از توجه به 
امور جاری خويش به برنامه های بلندمدت تر می انديشند يا به بيان ديگر 

امكان تمركز بر امور درازمدت خويش را می يابند. 
ــتون های 3 و 6  ــن نگاهی به نمودار 2 كه بر مبنای داده های س همچني
ــيم شده نشانگر آن است كه با وجود آن كه سهم اعتبارات  جدول 1 ترس
ــات اداری و خدمات  ــهرداری ها )خدم ــه وظايف جاری ش ــی ب تخصيص
ــهم اعتبارات  ــش جمعيت كاهش يافته و س ــه تدريج با افزاي ــهری( ب ش
ــهری نيز افزايش می يابد، اما هم سرانة اعتبارات جاری  وظيفة عمران ش
ــوازات افزايش  ــارات عمرانی آنها  به م ــرانة اعتب ــهرداری ها و هم س ش
ــته در اين  ــت. نكتة برجس ــور افزايش يافته اس ــهرهای كش جمعيت ش
ــرانةاعتبارات جاری از سرانة اعتبارات  ــد متفاوت س خصوص الگوی رش
ــهرداری ها به موازات افزايش جمعيت شهرهايشان است. اين  عمرانی ش
ــا هزينه های عمرانی  ــه ب ــئله به ماهيت هزينه های جاری در مقايس مس
ــامل مجموعه هزينه هايی  باز می-گردد. هزينه های جاری در حقيقت ش
ــتند كه به منظور ادارة امور نهاد شهرداری و اراية سطحی از خدمات  هس
ــهروندان نياز است. به عبارت ديگر اعتبارات جاری صرف عملياتی  به ش
می شود كه هدف از آن حفظ سطح قابل قبول برای كاركرد شهرداری و 
وضع موجود شهر است. از سوی ديگر هزينه های عمرانی به منظور بهبود 
ــطح سرمايه های كالبدی شهر صرف  وضعيت كالبدی شهر و ارتقای س
ــهرداری  ــش قابل توجهی از اعتبارات جاری ش ــردد. از اين رو بخ می گ
صرف هزينه های ثابت شده و بخشی نيز كه به تدريج با افزايش ناگزير 
ــزوده می گردد هزينه های متغير  ــهر به ميزان اين هزينه ها اف جمعيت ش
ــهرداری در پی بهبود بخشيدن به نحوة  ــت. هر چند انتظار می رود ش اس
ــانی خود باشد اما به طور معمول سعی بر آن است تا همواره  خدمات رس
ــطح قابل قبولی از خدمات به ازای هر نفر ارايه شود. در نتيجه انتظار  س
می رود سرانة اعتبار جاری يك شهرداری با افزايش جمعيت شهر افزايش 
ناچيزی داشته باشد. از سوی ديگر هزينه های عمرانی ماهيت متغير دارد 
و با افزايش جمعيت شهر نه تنها بر ميزان كلی آنها اضافه می شود بلكه 
ــه همانگونه كه در خصوص  ــت، چرا ك اين افزايش به صورت نمايی اس
پاره ای از مشكالت و مسائل شهری در بخش بعدی توضيح داده خواهد 
شد مشكالت و مسائل با افزايش جمعيت شهرها پيچيده تر شده و هزينة 
ــش می دهند. بنابراين انتظار می رود  ــده به ازای هر نفر را افزاي صرف ش
سرانة اعتبارات عمرانی با افزايش جمعيت شهر نسبت به سرانة اعتبارات 
ــد سرانة اعتبارات  ــتری افزايش يابد. اين الگوی رش ــيب بيش جاری با ش
ــهرهای واقع در رده های پايين به رده های  جاری و عمرانی در گذر از ش

باالی جمعيتی نيز قابل مشاهده است. 

اعتبارات برنامه های وظيفة عمران شهری
ــهری در بين شهرهای  ــهم اعتبارات نه گانة وظيفة عمران ش تغييرات س
ــان نمی دهد. با اين وجود  ــای مختلف جمعيتی روندی منظم را نش رده ه
ــود اختصاص می دهد بيانگر ميزان  ــهمی كه هر نوع از برنامه ها به خ س
اهميت مشكالت موجود در آن حوزه و تمركز مالی بودجة شهرداری های 
ــهرهای واقع در رده های متفاوت جمعيتی  مورد نظر برای حل آنها در ش

می باشد. در همين راستا مشاهده می شود كه به جز شهر تهران در باقی 
ــارات وظيفة عمران  ــهم از اعتب ــهرهای رده های جمعيتی باالترين س ش
ــهری اختصاص  ــة حمل و نقل و بهبود عبور و مرور ش ــهری به برنام ش
ــهرها در تمامی رده های  ــع معضالت ترافيكی ش ــن ترتيب رف دارد. بدي
ــئلة  ــران مهم ترين دغدغه و پرهزينه ترين مس ــهر ته جمعيتی به جز ش
ــهرداری های كشور است. پس از آن مشاهده می شود كه در شهرهای  ش
موجود در سه طبقة نخست جمعيتی ) شهرهای با كمتر از نيم ميليون نفر 
ــعة شهری و بهبود محيط شهری دو برنامه ای  جمعيت( برنامه ريزی توس
هستند كه باالترين سهم از اعتبارات عمران شهری را به خود اختصاص 
ــهرهای بيش از 500 هزار نفر به غير از تهران  می دهند. اين روند در ش
ــزار نفر تا 1 ميليون نفر جمعيت  ــهرهای بين 500 ه تغيير می كند. در ش
ــات درآمدزا برنامه ای است كه بيش از دو مورد پيش گفته  ايجاد تأسيس
اهميت دارد و بيشترين سهم از اعتبارات عمران شهری را پس از برنامة 
ــود اختصاص می دهد.  ــهری به خ ــل و نقل و بهبود عبور و مرور ش حم
ــهر تهران نيز  ــاب ش ــهرهای بيش از يك ميليون نفر بدون احتس در ش
ايجاد تأسيسات درآمدزا، اين بار پس از برنامه ريزی توسعة شهری دارای 
ــت. برنامة ايجاد تأسيسات درآمدزا از طرح های چون  باالترين اهميت اس
احداث هتل، متل، رستوران، احداث سينما و تئاتر، احداث كارخانة آسفالت 
ــداث كارگاه های توليد تيرچه بلوك و تجهيزات  و تجهيزات مربوطه، اح
ــاير كارگاه ها و كارخانه  های توليد مصالح ساختمانی  مربوطه و احداث س
ــود. اجرای اين گونه از طرح ها با هدف درآمدزايی برای  ــكيل می ش تش
شهرداری در بسياری از موارد نيازمند دستيابی شهرها به آستانة جمعيتی 
مناسب است. طرح هايی چون هتل ، رستوران ، سينما و تئاتر كه مستقيمًا 
ــد حداقلی از جمعيت به منظور  ــانی اختصاص دارند نيازمن به خدمات رس
ــتند و طرح های ديگر نيز به طور مشخص  تضمين صرفة اقتصادی هس
ــب وابسته است كه  ــتردگی مناس ــاز با گس به وجود يك بازار ساخت و س
ــب را الزامی می سازد. بر اين  ــتانة جمعيتی مناس ــيدن به آس اين نيز رس
ــات درآمدزا از اعتبارات عمران  ــهم برنامة ايجاد تأسيس پايه جهش در س
شهری شهرداری های شهرهای بيش از 500 هزار نفر منطقی می نمايد. 
ــن نتيجه گرفت كه برنامه های حمل و نقل و  ــه طور كلی می توان چني ب
ــعة شهری و ايجاد ساير  ــهری، برنامه ريزی توس بهبود عبور و مروری ش
تأسيسات و تسهيالت شهری در تمامی طبقات جمعيتی شهرهای كشور 
ــهرداری ها را به خود اختصاص  ــهم از اعتبارات عمرانی ش عمده ترين س
ــتای  ــكالتی كه اين برنامه ها در راس ــائل و مش داده و از اين رو رفع مس
ــهرداری های واقع در  ــن دغدغة ش ــود عمومی تري ــا پيگيری می ش آنه
ــوب می گردد، هر چند ميان شهرداری های  تمامی طبقات جمعيتی محس
ــهرهای رده-های مختلف جمعيتی از نظر ميزاِن اهميِت اين سه گونه  ش

از برنامه ها نزد آنها تفاوت وجود دارد. 
ــهم اعتبارات برنامه های زيرمجموعة وظيفة عمران شهری با  تطبيق س
سرانة اعتبارات هر عنوان برنامه در شهرهای رده-های مختلف جمعيتی 
ــورد از برنامة حمل و  ــد كه در زير به دو م ــای نكات تازه ای می باش گوي
ــهری  ــعة ش ــهری و برنامة برنامه ريزی توس نقل و بهبود عبور و مرور ش
پرداخته می شود كه هر دو از برنامه هايی هستند كه بيشترين تمركز مالی 
ــهرداری ها را در تمامی رده های جمعيتی متوجة خود ساخته اند. برنامة  ش
ــهری طرح هايی چون پياده روسازی،  حمل و نقل و بهبود عبور و مرور ش
احداث و تكميل پاركينگ های عمومی، احداث سيستم های حمل و نقل 
عمومی و احداث كمربندی داخل شهری و ميادين را در بر می گيرد. هر 
ــهم آن از اعتبارات عمرانی شهرداری ها  چند روند منظمی در تغييرات س
ــت، اما مقايسة  ــخيص نيس ــهرها قابل تش به موازات افزايش جمعيت ش
ــرانة اعتبارات اين برنامه در طبقات مختلف شهرها حاكی از آن است  س
ــهرداری ها اعتبار بيشتری را  ــهرها ش كه به تدريج با افزايش جمعيت ش
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ــكالت ترافيكی است كه با افزايش اندازة  ــان  دهندة تصاعدی بودن حجم مش برای بهبود وضع ترافيكی به ازای هر نفر اختصاص می دهند. اين امر نش
ــهر نه تنها حجم مالی برخی از طرح ها را كه همواره و در هر سطحی از جمعيت نياز به اجرای آن وجود  ــهرها ايجاد می گردد افزايش جمعيت يك ش ش
ــت تا پيش از آن رسيدن شهر به حد مشخصی از جمعيت اساسًا  ــازد كه ممكن اس دارد افزايش می دهد بلكه اجرای طرح های جديدی را ضروری می س
مطرح نباشد. نمونة اين دسته از طرح ها طرح احداث سيستم های حمل و نقل عمومی مانند مترو است كه در شهرهای كوچك و حتی متوسط ساخت 
ــد و تسهيل در رفت و آمد هر نفر  ــكالت آمد و ش ــهرهای بزرگ به منظور رفع مش ــهرداری های ش آنها از نظر اقتصادی توجيهی ندارد. بدين ترتيب ش
ساكن شهر می بايست هزينه ای بيش از آن ميزانی كه شهرداری های شهرهای كوچك هزينه می كنند صرف نمايند، هر چند ممكن است سهمی كمتر 

از اعتبارات عمرانی خود را بدين منظور اختصاص داده باشند.
ــهری نيز بايد گفت كه اين برنامه سه نوع طرح را در برمی گيرد كه عبارتند از طرح تهيه و تصويب طرح های جامع  ــعة ش دربارة برنامة برنامه ريزی توس
ــهری و طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری. در اينجا نيز مشاهده  ــعه و عمران ش و هادی و تفصيلی، طرح تملك اراضی و امالك موردنياز اجرای توس
می گردد كه روند منظمی در سهم اين برنامه از اعتبارات عمرانی شهرداری ها با افزايش جمعيت شهرها قابل تشخيص نيست اما سرانة اعتبار تخصيصی 
به اين برنامه با افزايش جمعيت شهرها به تدريج افزايش می يابد. علت عمدة اين مسئله به باالتر بودن قيمت زمين ها در شهرهای بزرگ تر و افزايش 
وزن مالی طرح تملك اراضی و امالك مورد نياز برای اجرای طرح های توسعة شهری در ميان سه دو طرح ديگر تشكيل دهندة اين برنامه باز می گردد. 
به عنوان نمونه می توان از شهر تهران نام برد كه شهرداری اين شهر در فاصلة سال های 1383 تا 1386 ، 86 تا 91 درصد از اعتبار تخصيصی به برنامة 
ــهری را به طرح تملك اراضی و امالك مورد نياز برای اجرای طرح هايش اختصاص داده است. به بيان ديگر به طور متوسط در  ــعة ش برنامه ريزی توس
هر سال به ازای هر 4 ميليون ريال كه جهت تهيه و تصويب طرح های جامع و هادی در نظر گرفته شده بالغ بر 100 ميليون ريال برای خريد امالك 
ــت  ــت )جاللی، 1389: 125(. اين در حالی اس جهت كاربری های مختلف و پرداخت به متصرفان امالك معارض طرح های عمرانی اختصاص يافته اس
ــت. به طور كلی از آنجا كه تقاضای زمين در شهرهای بزرگتر  ــهرها برخوردار اس ــهری در بين ديگر ش ــهر از باالترين ميزان قيمت زمين ش كه اين ش
بيشتر و عرضة آن بالنسبه محدودتر بوده و در نتيجه قيمت زمين شهری در اين شهرها به طور متوسط باالتر است و از سوی ديگر سطح تملك ها به 
منظور اجرای طرح های توسعة شهری با توجه به گسترة وسيع تر شهرهای پرجمعيت تر باالتر است، هزينه ای كه شهرداری شهر بزرگ تر برای تملك 
ــهری به ازای هر نفر ساكن می پردازد بيشتر از شهرداری شهر كوچك تر خواهد بود كه اين مسئله سرانة اعتبار  ــعة ش اراضی به منظور اجرای طرح توس
ــت سهم كمتری از اعتبارات عمرانی نسبت به شهرداری شهر  ــهری را افزايش می دهد، هر چند ممكن اس ــعة ش مورد نياز برای برنامة برنامه ريزی توس

كوچك تر به اين مسئله اختصاص يافته باشد.
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جدول 1: توزيع اعتبارات جاری و عمرانی در ميان شهرداری های شهرهای طبقات مختلف جمعيتی در سال 1388 

جدول 2: توزيع اعتبارات وظيفة عمران شـهری ميان برنامه های مختلف در شهرداری های شهرهای طبقات مختلف جمعيتی 
در سال 1388
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 جدول 3: ميزان اعتبار برنامه های مختلف وظيفة عمران شهری در شهرداری های شهرهای طبقات مختلف جمعيتی در سال 
1388 )هزار ريال(

واژگان شهري

سيستم اطالعات جغرافيايی)GIS(  مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار رايانه ای است كه 
به منظور نمايش، ذخيره و پردازش اطالعات در زمينه توزيع فضايی پديده ها به كار می رود. 
از دهه 1980 ميالدی بدين سو، سيستم های اطالعات جغرافيايی، ابزارهای ارزشمندی برای 
پشتيبانی از كاركردهای برنامه ريزی شهری و منطقه ای بوده اند. اين سيستم ها به برنامه 
ريزان اين امكان را می دهند كه انجام انواع مختلفی از تحليلها را كه پيشتر در قالب استفاده 

از قلمهای رنگی و نقشه های كاغذی ممكن نبوده اند، هدايت نمايند. 
دو روش اصلی كه در آنها سيستم اطالعات جغرافيايی می توانند ارائه كننده داده های تبديل 
شده به نقشه باشند وجود دارد : برداری)وكتوری(  و رستری)سلولی( . ساج برداری)وكتوری(، 
ــت، اغلب نقطه ها، خط ها و چندضلعی ها  ــته و جدا از هم اس مجموعه ای از عناصر گسس
)نواحی بسته(. هر عنصر تبديل شده به نقشه به يك پرونده اطالعاتی در قالب يك جدول 
ــده است. پايگاه داده، اطالعات متنی و عددی ای را در برمی گيرد كه  پايگاه داده متصل ش
عنصر موجود بر روی نقشه را شرح می دهد) مانند ارزش يك قطعه زمين يا حجم ترافيك 
بخشی از راه(. نمايش برداری زمانی مناسب تر است كه نقشه از عناصر جدا از هم تشكيل 
می شود، مانند يك ساختمان يا يك قطعه زمين منفرد. سيستم سلولی)رستری( يك ناحيه 
را به مجموعه ای از سلولهای شطرنجی كه اغلب به شكل مربع  هستند، تقسيم می كند. 
ــلول قرار می گيرد، در قالب ارزش عددی كه به آن سلول  اطالعات راجع به آنچه در هر س
داده می شود بيان می شود. نمايش رستری)سلولی(، معموال برای متغيرهای پيوسته  مناسب 
است، مانند گونه های خاك يا پوشش گياهی. تصاوير عكاسی ديجيتال ، نمونه ديگری از 
ساختار رستری هستند. در يك تصوير، رنگها يا سايه های خاكستری، با ارزش سلولها بيان 
می شوند. عكسهای هوايی يا تصاوير ماهواره ای، با سلولهای شطرنجی كوچكی به اندازه 
يك متر يا كوچكتر، اكنون به طور گسترده ای در يك سيستم اطالعات جغرافيايی موجود 
ــتند. چنين تصاويری، ارائه دهنده بيان دقيقی از نواحی شهری هستند. بسياری از بسته  هس
های مدرن ساج، برای استفاده كنندگان، تلفيق اطالعات برداری)وكتوری( و رستری)سلولی( 

را ممكن می نمايد تا از اين طريق كاملترين نمايش از اطالعات فضايی ممكن شود.
عالوه بر فراخوان و پرس و جوی متعارف از پايگاه داده ، ساج می تواند تعدادی از تحليلهای 
فضايی را نيز صورت دهد. مهمترين استفاده ساج، نمايش اطالعاتی است كه در يك پايگاه 
داده ذخيره شده است. اين امر مشاهده و درك الگوهای فضايی را كه ممكن است در يك 
ــكل  پايگاه داده آشكار نباشد برای كاربران سيستم ممكن می نمايد. به  گزارش جدولی ش
عنوان مثال، يك برنامه ريز ممكن است داده های آماری پيرامون درآمد خانوار را  برای آنكه 
دريابد آيا فقر در يك بخش از شهر متمركز شده است يا خير نمايش دهد. با اين وجود ساج 
ــه كشی به كمك كامپيوتر است چراكه به كاربران امكان تحليل روابط  چيزی فراتر از نقش
فضايی ميان عناصر نقشه ای را می دهد. رايج ترين گونه ارتباط فضايی،  مجاورت  است. 
ساج می تواند اينكه چگونه يك مجموعه از عناصر به مجموعه ای ديگر از عناصر نزديك 
ــاج، يك برنامه ريز می تواند به سادگی تشخيص  ــخيص دهد. با استفاده از س ــت را تش اس
ــايگی در فاصله نيم مايلی يك ايستگاه حمل و نقل  دهد كه چه تعدادی از واحدهای همس
قرار گرفته اند. گونه ی ديگر از ارتباط فضايی، محدوديت  است، يا اينكه آيا يك عنصر در 
مرزهای يك محدوده قرار گرفته است يا خير؟ به عنوان نمونه، يك تحليل گر جرايم ممكن 
است بخواهد بداند كه چه تعداد از جرايم در يك حوزه انتظامی خاص روی داده است يا يك 
برنامه ريز منابع آب، ممكن است نياز به اطالع از ميزان توليد در يك حوزه آبريز مشخص 
داشته باشد. ساج می تواند شمارش يا جمع نمودن ارزشهای مرتبط با عنصرهای واقع در يك 

محدوده مشخص را انجام دهد. 
ــتم های اطالعات جغرافيايی، گونه های مشابه اطالعات را در قالب اليه های[ اغلب سيس
اطالعاتی]طبقه بندی می كنند. يكی از قوی ترين كاركردهای ساج آن است كه به كاربران 
ــخيص دهندكدام  ــكان رويهم گذاری اليه هايی متعددی را می دهد تا از اين طريق تش ام
ويژگيها با هم متالقی)همزمان( هستند. اين روش، به طور گسترده ای برای هدايت تحليل 
مطلوبيت اراضی به كار می رود. مقصود اين گونه از تحليلها، پيدا كردن محدوده هايی است 
كه برای يك استفاده خاص مناسبتر هستند. اگر تالش می شود تا يك فضای جديد برای 
ــهری به دنبال يافتن ناحيه ای است كه در يك  ــود، برنامه ريز ش دفن زباله ها مكانيابی ش
ــيالبی قرار ندارد، خاك نفوذناپذيری دارد و در نزديكی واحدهای مسكونی نيست  ــت س دش
اگرچه نزديك به يك راه اصلی است. از طريق اجرای تحليلهای فضايی در يك اليه مجزای 
ــذاری، برنامه ريز می تواند يك يا  ــپس تركيب آنها در يك فرآيند رويهم گ ــی و س اطالعات

چند موقعيت را كه با همه اين معيارها مطابقت دارد، شناسايی نمايد. اگر معيارها به درستی 
ــند، اين تحليل می تواند مناسب ترين موقعيت های جديد را برای دفن  مشخص شده باش

زباله شناسايی نمايد. 
ــتری، به طور خاص برای انجام چنين تحليل های رويهم گذاری توانمند  سيستم های رس
ــود. در شرايطی كه شبكه  ــتند. هر يك از انواع داده ها، در يك اليه جداگانه ارائه می ش هس
ــتند، جمع، تفريق و يا ضرب ارزشهای هر  ــطرنجی هريك از اليه ها متجانس هس های ش
سلول در اليه های مختلف به سادگی ممكن خواهد بود. برای تخمين ميزات رسوب، يك 
برنامه ريز زيست محيطی، ممكن است به شناسايی مناطقی كه دارای دامنه های پرشيب، 
دارای پوشش گياهی كم و خاك مستعد فرسايش است دست بزند. تركيب اين اليه ها در 

سيستم ساِج سلولی)رستری(بسيار ساده است. 
ــتم اطالعات جغرافيايی، اغلب بر روشهای فتوگرامتری  برای توليد داده ها تكيه می  سيس
ــخيص گونه و  ــبرداری هوايی، می توانند برای تش كند. تصويربرداری ماهواره ای يا عكس
سالمت پوشش گياهی به كار روند. در مقابل، اين تكنيكها می تواند برای تشخيص سطوح 
غيرقابل نفوذ كه می تواند در مدلسازی وضعيت آب های سطحی  بكار روند، مورد استفاده 
قرار گيرد. در مقياس منطقه ای، تشخيص تغييرات از مقايسه عكسهای هوايی يك ناحيه در 
دو موقعيت زمانی مختلف ممكن می گردد و از اين طريق، موقعيت های جديد شهرنشينی 

شناسايی می گردد. 
همانطور كه در اين مثالها ديده می شود، فناوری ساج، طيف متنوعی از رشته های علمی را 
ــاج می تواند در هر كاربردی كه در آن موقعيت مهم است، مفيد  در بر می گيرد. در واقع، س
باشد. در يك دولت محلی، سيستم های اطالعات جغرافيايی، تنها به پشتيبانی از بخش برنامه 
ــهای امور عمومی، ارزيابی مالياتی، پليس و آتش  ــهری نمی پردازند، بلكه در بخش ريزی ش
ــانی به نوعی به كار می روند. با تشخيص اين حقيقت، بسياری از شهرها به سوی مدل  نش
ساج بين بخشی [ كه برای رفع نياز چندين كاربر با چندين عملكرد در يك سازمان طراحی 
می شود]در حال حركت هستند. در يك ساج بين بخشی، هر بخش، مالكيت و نگهداری اليه 
های اطالعاتی را كه برای عملكردش ضروری هستند بر عهده دارند، اما آنرا با ساير بخشها در 
يك سيستم عمومی به اشتراك می گذارد. در چنين سيستمی، بخش ارزيابی ماليات، ممكن 
ــت مالك مرزهای قطعات زمين و ارزشهای ارزيابی شده آنها، بخش امور عمومی مالك  اس
اليه های خيابانها، آب و فاضالب و بخش برنامه ريزی، مالك اليه منطقه بندی)زونينگ( 
و كاربری های آينده باشد. با به اشتراك گذاری اين داده ها از طريق يك سيستم عمومی، 
هر بخشی می تواند به اطالعات بيشتر و بهتری دسترسی داشته باشد. در مدل ساج بخشی، 
سيستم اطالعات جغرافيای قادر است اساسی برای يكپارچه سازی دپارتمانهايی كه ممكن 
است به هر دليلی به طور جداگانه عمل می كنند شود و اين اطمينان را ايجاد نمايد كه همه 

اين بخشها بر پايه اطالعاتی سازگار و يكپارچه ای ايفای نقش می نمايند.
منابع برای مطالعه بيشتر : 
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.Systems، New York:Oxford University Press

 )2001(  .Longley، P.A.، Goodchild، M.F.، Mcguire، D. and Rhind، D.W
 Geographic Information Systems and Science، New York: John Wiley &
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 Geographic Information Analysis، New )2003( .O’Sullivan، D. and Unwin، D.J

.York: John Wiley & Sons
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
پانوشت
vector  
raster  
polygons  
continuous variables  
Digital photographic images  
database queries  
tabular database report  
proximity  
containment  
layers  
photogrammetric techniques  
storm water modeling  
enterprise GIS model  

مترجم : میثم بصیرت

سامانه اطالعات جغرافیایی)ســاج( 
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نظام مدیـریت شــهــري در 
بـــرنامه پنجم توســعه کشور

تازه هاي نشر

شــناخت اقتــصاد محلـــی
 راهنمای مرجع برای شهرها

ــالمی ايران)1394-1390( بی شك، بر  ــاله توسعه جمهوری اس قانون برنامه پنجس
حوزه مديريت شهری تاثيرگذار بوده و شناسايی تكاليف و فرصتهای اين برنامه برای 
مجموعه شهرداری های كشور و همچنين عمل به آنها اهميت ويژه ای دارد. برپايه 
چنين ضرورتی، سيدمناف هاشمي، حبيب اهلل طاهرخاني و ميثم بصيرت تاليف كتاب 
ــعه« را صورت داده اند. اين كتاب در  ــهری در برنامه پنجم توس »نظام مديريت ش
فصل نخست به بررسی، مواد تاثيرگذار فصول نه گانه قانون برنامه پنجم بر مديريت 
ــهری می پردازد و ضمن تشريح اين مواد، به تبيين و تحليل ابعاد نظری و عملی  ش
مترتب بر تحقق مواد فوق می پردازد. در فصل دوم اين كتاب مقايسه احكام برنامه 

پنجم  با برنامه های اول تا چهارم در حوزه مديريت شهری در دستور كار قرار دارد و در فصل سوم، جمع بندی و نتيجه گيری كتاب  
در قالب» تحليل راهبردی احكام برنامه پنجم توسعه در حوزه مديريت شهری و پيشنهادات سياستی« مورد توجه قرار گرفته است.

مولفان ضمن تحليل مواد برنامه پنج سه توصيه سياستی جهت پيگيری توسط مديران شهری ارائه می نمايند: 
- پيگيری و رايزنی به منظور تدوين فصل مديريت شهری در برنامه ششم توسعه   از طريق مكانيزمهای قانونی و سياستی پيش از 

تدوين برنامه 
- پيش بينی تدوين بخش خاص كالنشهرها برنامه جامع مديريت شهری

- تدوين الگوی توسعه ايرانی – اسالمی در حوزه مديريت شهری توسط شهرداريها و تالش به منظور تثبيت آن به عنوان مبنايی در 
تدوين برنامه ششم

اين كتاب  كه دارای 55 منبع اصلی است را نشر شهر، در 248 صفحه و با بهای 3000 تومان، روانه بازار نشر كرده است. 
ــم می خورد كه  با توجه به آنكه به عنوان سندی راهبردی برای  ــتی هايی نيز به چش ــتابزدگی ها و كاس در تدوين اين كتاب،  گاه ش
ــهردار تهران در پيشگفتار كتاب می گويد در زمانی كوتاه تدوين شده است، قابل  ــط شهرداريهای كشور و آنگونه كه ش پيگيری توس
چشم پوشی است. شهرداريها، مطالعه اين كتاب را به عنوان سندی مفيد برای مديران شهری و ديگر دست اندركاران مديريت شهری 
ــنهاد می نمايد و تالش معاونت برنامه ريزی شهرداری تهران را در به اشتراك گذاردن نتايج مطالعات و فعاليت های  ــور  پيش در كش

خود با بدنه مديريت شهری كشور، ارج می نهد.  

معاونت برنامه ريزی و توسعه شهرداری مشهد 
هدف كلي شناخت و ارائه راهبرد توسعه اقتصاد شهر بهبود قابليت زندگي و كيفيت 
ــت باال، ثروت و  ــاغل با كيفي ــد اقتصادي ای كه مش ــهر از طريق رش زندگي در ش
سرمايه گذاري و سالمت مالي بلند مدت شهر را ايجاد كند، مي باشد. مسير و جهت 
ــعه رقابت بين افراد، بنگاه ها، نيروي كار، توسعه صادرات،  راهبرد به افزايش و توس
ــكالت و تحرك و تخصيص بهينه  ــاط قوت و رفع موانع و مش ــه با تكيه بر نق البت
ــعه اقتصادی شهر، خلق  ــود. در مجموع اهداف راهبردهاي توس منابع منجر مي ش
ــجم اقتصادی در شهر و برنامه عملي طراحي شده براي مديريت  يك ديدگاه منس
ــتغال و خدمات و  ــترش اش ــرمايه   گذاري براي گس ــهري، افزايش س و نظارت ش
ــند. اين اهداف كلي  ــهري مي باش ــه راه كارهای كاهش اصولي و پايدار فقر ش ارائ
ــهري از طريق روش هاي مختلف با استفاده از برنامه هاي  ــهرها و مناطق ش در ش

عملي راهبردي مبتني بر شرايط ملي و محلي به دست می  آيند 
. توسعه اقتصاد شهر يك راهبرد براي حكومت شهر نيست بلكه 
ــتراتژي براي هر فردي در شهر )شهروندي( است كه در  يك اس
ــعه شهر خود مشاركت فعاالنه داشته باشد و به كسب مزايا  توس
ــت. در اين رويكرد با توجه به  ــودهاي بيشتر عالقه مند اس و س
ــی، آسيب شناسی  ظرفيت ها و توانمندی های منطقه مورد بررس
ــائل و سياست های اقتصادی مناسب برای توسعه  منطقه ای مس

آن منطقه ارائه می شود.
در اين راستا الزم است ابتدا ساختار اقتصادی شهر مورد بررسی 
ــايی  ــرار گيرد و ابعاد مختلف آن از از جنبه های مختلف شناس ق
ــت كه انجام اين مهم، مستلزم بهره گيری از  ــكار اس گردند. آش
شيوه های علمی و كاربردی می باشد. بنابراين الزم است شرايط 
ــناخت اقتصاد  ــيوه های نظام مند ش به گونه ای فراهم گردد تا ش
شهری برای متخصصان و كاربران اين حوزه تبيين گردد. بدين 
منظور گروه تحقيقات اقتصاد شهری مديريت توسعه و پژوهش 
ــی های مختلف، كتابی را  ــهرداری مشهد پس از انجام بررس ش
ــط اتحاديه شهرها با مشاركت پانزده شهر از كشورهای  كه توس
مختلف دنيا از دو گروه كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه 
به همين منظور تهيه شده است، شناسايی و ترجمه نموده است. 
اين راهنماي مرجع از پانزده مطالعه موردي و روش ها و تجربيات 
ــاركت كنندگان طراحي و ايجاد شده است  اعضاي اتحاديه و مش
ــبی در ارزيابي اقتصاد محلي در اختيار شهرها  تا نمونه هاي مناس
ــهرهاي كشورهاي در حال توسعه در اختيار قرار دهد.  به ويژه ش
ــن براي  ــاي مرجع، فراهم نمودن كلياتي روش هدف اين راهنم
ــعه اقتصادي است تا آنچه را كه  ــت اندركاران توس رهبران و دس
ــناخت اقتصاد محلي و ارزيابي رقابت-پذيري آن مورد  براي ش
نياز است در اختيار قرار داده و به دست اندركاران توسعه اقتصادي 
ــب با شهرهاي شان  در انتخاب بهترين ابزار و روش هاي متناس

كمك نمايد.
بر اين اساس اين كتاب در دو بخش و نُه فصل تأليف گرديده است. 
ــأله مي پردازد  فصول مقدمه و تنظيم مراحل، به توضيح اين مس
ــن مرحله از فرايند  ــرا ارزيابي اقتصاد محلي به عنوان اولي كه چ
راهبرد توسعه شهر )CDS( الزامي است. در بخش اول، فصول 
ــي مباحث كليدي پرداخته و رهنمودهاي  اول تا پنجم، به معرف
ــريعي براي ارجاعات علمي موضوعات و ساير منابع در جهت  س
 LED كمك به رهبران دولت محلي، مديران و دست اندر كاران
ــت.  ــوص هدايت ارزيابي اقتصاد محلي، فراهم نموده اس در خص
اين فصول بر اساس پنج موضوع اصلي در فرايند ارزيابي اقتصاد 

محلي ساختار يافته اند:
- سازماندهي اين تالش- شهرها چگونه مي توانند فرايند ارزيابي 

اقتصاد محلي را سازماندهي و مديريت نمايند؟ 
فصل اول مباحث كليدي در مورد سازماندهي و مديريت ارزيابي 

اقتصاد محلي را شناسايي مي نمايد.
ــهرها به منظور شناخت و  ــايي داده هاي مورد نياز- ش -  شناس
ــاخص هاي اقتصادي نياز  درك اقتصاد محلي به چه داده ها و ش

دارند؟ 
ــاخص هاي اصلي اقتصادي مورد استفاده  فصل دوم كلياتي از ش
در ارزيابي اقتصاد محلي و رقابت پذيري آن ارائه  نموده و فهرستي 
ــاخص هاي اقتصادي بر حسب وضعيت شهر )قابليت  بالقوه از ش

دسترسي به منابع( فراهم مي كند.   
ــور تحليل اقتصاد محلي از  ــهرها به منظ -جمع آوري داده ها- ش
ــب داده هاي مورد نياز مي توانند استفاده  چه ابزارهايي جهت كس

نمايند؟ 
ــوم به معرفي ابزارهاي جمع آوري داده ها )تكنيك هاي  فصل س
پيمايشي و مشاركتي( در ارزيابي اقتصاد محلي اختصاص داشته 
و راهنماي ساده اي براي كمك در زمينه انتخاب ابزار جمع آوري 

داده ها فراهم می نمايد.
- تحليل داده ها- چه ابزارهايي مي توانند در تحليل مؤثر و كاراي 

داده هاي اقتصاد محلي كمك نمايند؟ 
ــل داده ها و راهنمايي در  ــل چهارم كلياتي از ابزارهاي تحلي فص

زمينه انتخاب ابزار تحليل ارائه مي نمايد.
ــد در ارزيابي  ــه ابزارهايي مي توانن ــي رقابت پذيري- چ - ارزياب

رقابت پذيري و ارائه پيشنهادات راهبردي كارگشا باشند؟ 
ــل داده ها و راهنمايي در  ــم كلياتي از ابزارهاي تحلي فصل پنج

زمينه انتخاب ابزار تحليل ارائه مي نمايند.
ــتر،  ــع تفصيلی و با جزئيات بيش ــتي از مناب ــش دوم، فهرس بخ
ــراي  ــي ب ــزار تحليل ــش از 30 اب ــورد بي ــي در م رهنمودهاي
ــاركت كنندگان ارائه  نموده كه در راهبردهاي توسعه شهري  مش
به كار رفته و مورد آزمون قرار گرفته اند. براي هر ابزار و چارچوب 
تحليل مورد بحث، عالوه بر توضيحاتي در زمينه مباحث تحليلي 
ــی آن ها می پردازد، اطالعات كاربردي،  كه ابزار مذكور به بررس
ــای كليدی مورد نياز، نكاتي در مورد بهترين تجارب و  ورودي ه
ــودمند براي اطالعات بيشتر، ارائه  فهرستي از منابع آن الين س

 شده است. 
ساختار كلي بخش دوم پيرامون چهار موضوع كاربردي به شرح 

ذيل می باشد:
ــتي از  ــم فهرس ــاي مورد نياز- فصل شش ــايي داده ه -  شناس
ــاخص هاي اقتصادي را ارائه  نموده و راهنمايي براي انتخاب  ش

شاخص توسعه اقتصادي فراهم نموده است.
ــاره ابزارهاي  ــا- فصل هفتم راهنمايي درب ــع آوري داده ه - جم
ــتر فراهم   ــي در زمينه منابع بيش ــع آوري داده ها و اطالعات جم

ساخته است.
ــي از ابزارهاي تحليل  ــتم راهنماي -  تحليل داده ها- فصل هش
ــتر ارائه  نموده و همچنين  داده ها و اطالعاتي در زمينه منابع بيش
ــتفاده  به معرفي برخي از ابزارهاي تحليل داده كه كمتر مورد اس

مي باشند، پرداخته است.
- ارزيابي رقابت پذيري- فصل نهم راهنمايي در مورد ابزارهاي 
ــتر ارائه  ــرد تحليل داده ها و اطالعاتي در مورد منابع بيش پر كارب
 نموده و همچنين چارچوب هاي تحليلي راهبردي كه كمتر مورد 

استفاده مي باشند، را نيز توصيف كرده است.
بخش دوم با پيوستي كه كتب، پايگاه های اينترنتي و ساير منابع 
ــامل نهادهای توسعه ای چندجانبه، خيرين  اطالعاتي مرتبط، ش
ــهری در مناطق مختلف، را فهرست مي نمايد،  ــبكه های ش و ش

به پايان مي رسد.
ــت بهره گيری از اين كتاب بتواند گام مثبتی در راستای  اميد اس
نيل به شهرهای با اقتصاد پيشرفته و توسعه يافته در كشور باشد.
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