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پس از درج احكام واگذاري وظائف تصدي گري وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي 
و  انتظار  اين  علل  پذيرد.  بهتري صورت  اتفاق  توسعه  برنامه ششم  در  انتظار مي رفت  پنجم(،  و  )دوم،  سوم، چهارم  ايران  اسالمي  جمهوري 

درخواست فعاالن حوزه مديريت شهري از مسئولين طراز اول كشور در حوزه برنامه ريزي و اقدام را مي توان به شرح ذيل اعالم كرد:
1- در طي بيست سال گذشته، دولت و مجلس بر اين مهم اتفاق نظر داشته اند كه دولت متمركز و حجيم، قادر به پيشبرد امور توسعه نيست و 
براي اينكه دولت بتواند از عهده وظائف اصلي خود برآيد، مي بايست سبك و چابك شود و بنابراين بخشي از اموري كه به صورت متمركز اداره 

مي شود به بخش خصوصي،  تعاوني و شهرداري ها واگذار شود.
2- روند رو به پيشرفت و تكامل در مديريت شهري طي دو دهه اخير و كسب قابليت ها در عرصه هاي جديد به ويژه در حوزه هاي فرهنگي و 

اجتماعي،  اعتماد جامعه و دولت را به مديران شهري بيشتر كرده  است.
3- عملكرد عمراني شهرداري ها در مقايسه با عملكرد عمراني دو دولت قبلي، از نظر مردم و متخصصين حوزه هاي اقتصادي،  كالبدي،  اجتماعي 
و فرهنگي به مراتب قابل قبول تر و داراي نتايج عملكردي بهتري بوده  است. در حال حاضر بودجه شهرداري هاي كشور معادل 70 درصد بودجه 
عمراني دولت است در حاليكه اين نسبت در سال 1390 حدود 40 درصد بوده و در مقايسه با بودجه استاني دولت در همين سال ها،  از نسبت 
چهار برابري به هفت برابر افزايش يافته است. اين امر، يعني توسعه در مديريت عمران و خدمات شهري شهرداري ها نسبت به دولت از رشد و 

شتاب بيشتري برخوردار بوده است.
4- در تهيه و ابالغ برنامه جامع اصالحات اداري، مصوب 1393، دولت از وزارت كشور خواسته است اليحه مديريت شهري را براي پاسخگويي 
به نيازهاي جديد مديريت شهري و به هنگام سازي قانون شهرداري، ارائه كند. در همين برنامه از وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي خواسته شده، 

در سال هاي پيش رو درصدي از وظايف و اختيارات خود را به بخش هاي تعاوني ،  خصوصي و شهرداري ها واگذار نمايند.
5- سياست هاي كلي نظام در حوزه امور اداري و توسعه منابع انساني بر جهت گيري دولت در تمركززدايي، چابكي و واگذاري امور به مديريت هاي 

محلي تأكيد داشته و دارد.
از دولت به  با توجه به مراتبي كه عنوان شد،  در اليحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دولت، بر واگذاري يازده وظيفه 

شهرداري ها حكايت داشت. وظايفي چون:
 مراقبت شهر در مقابل آلودگي هاي زيست محيطي،  مديريت، مرمت،  حفاظت و بهره برداري از اماكن تاريخي )به استثناء نفايس ملي(،  ساخت،  
توسعه، تجهيز و اداره اماكن ورزشي، واحدها و مجتمع هاي خدماتي بهزيستي، مراكز فرهنگي و هنري، مدارس، پارك هاي جنگلي در حريم 

شهرها،  اماكن گردشگري،  مراكز درماني،  اورژانس و فعاليت هاي مربوط به كاهش آسيب هاي اجتماعي.
ليكن پس از عودت اليحه از سوي دولت به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در اليحه نهايي پيشنهادي،  اين تبصره از متن اليحه 
حذف و تنها به اين نكته بسنده شد كه »حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه هاي اجرايي در طول برنامه ششم توسعه،  حداقل به ميزان 15 
درصد نسبت به وضع موجود كاهش يابد« و براي تحقق اين موضوع، عالوه بر ذكر اقداماتي چون كاهش پست هاي سازماني،  انحالل و ادغام 
سازمان ها و مؤسسات، حذف واحدهای غیرضرور و کاهش سطوح مدیریت، بر واگذاري برخي از وظايف دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها با 

تصويب شوراي عالي اداري نيز تأكيد شده است.
مهم تر اينكه در اليحه پيشنهادي نهايي، دولت در برخي از وظايف كنوني شهرداري ها نيز ورود پيدا كرده است. مطابق بند ب ماده 13 اين اليحه:

وزارت راه و شهرسازي موظف است شركت حمل ونقل ريلي مسافري حومه اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل ونقل ريلي 
حومه اي و ساخت خطوط مستقل حومه اي در زير مجموعه شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران تشكيل دهد. 

به اين ترتيب بخشي از وظايف شهردا ري ها در حوزه حمل ونقل ريلي و حومه به دولت واگذار شده است.
البته ناگفته نماند تنها وظيفه اي كه دولت امكان واگذاري آن را به شهرداري ها در كنار بخش خصوصي و تعاوني ها،  پذيرفته است؛ مديريت، 

مرمت،  حفاظت و بهره برداري از بناهاي تاريخي و فرهنگي مي باشد.
بنابراين انتظار مديريت شهري از مجلس شوراي اسالمي در تصويب اليحه برنامه پنج ساله ششم توسعه آن است كه به  تمركز زدايي از دولت، 

واگذاري امور محلي به مديران محلي و شكل گيري مديريت يكپارچه شهري توجه و عنايت ويژه اي نمايد.

 علي نوذرپور

																																										مديريت	شهری	در	برنامه	ششم
گامی	به	پيش	يا	به	پس؟



3سال شانزدهم/ شماره 122

پيش درآمد:
مدیریت شهر در کشور با وجود سابقه بيش از یک سده به لحاظ بسترهای نهادی و  قانونی همچنان دچار چالش ها و موانع 
متعددی از نظر جایگاه مطلوب است. یكی از این چالش های اساسی و عمده، تفكيک وظایف ملی از محلی و سپردن وظایف 
محلی به شهرداری ها به عنوان متوليان و بازیگران اصلی مدیریت شهری هستند و یكی از عمده ترین محمل های رسمی 
و قانونی برای تعيين تكليف نمودن این موضوع برنامه های پنج ساله توسعه کشور است که انتظار می رود طی آن دولت 
حد و رمز مدیریت ملی با مدیریت محلی را روشن نموده و بدین سان مقدمات رفع یكی از مهمترین موانع نظام مدیریت 
مطلوب شهری در ایران را فراهم سازد. همين موضوع بهانه ای شد تا مبحث مدیریت شهری در برنامه ششم و انتظاراتی 

که از این برنامه در خصوص مدیریت شهری می رود را با کارشناسان این حوزه در ميان بگذاریم. 

گزارش اصلي

مدیریت شهری در برنامه ششم
 موسی پژوهان
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کارشناسانی که  به  ابتدا سالم عرض می کنم  موسی پژوهان - 
مجله  تحریریه  هیئت  از  تشکر  و  فرمودند  شرکت  میزگرد  این  در 
شهرداری ها که این میزگرد را ترتیب دادند. با توجه به محوریت بحث، 
یعنی مدیریت شهری در برنامه ششم اجازه بدهید بحث را با این سوال 
آغاز کنم که مدیریت شهری در ایران در حال حاضر با چه چالش ها و 
موانعی روبروست؟ مستحضر هستید که در کنار مشکالت اساسی چون 
منابع درآمدی ناپایدار برای مدیریت مطلوب شهرها، مدیریت شهری به 
معنای اصلی اش در کشور وجود ندارد و این مفهوم متفرق بین چندین 
و چند نهاد و دستگاه متولی اداره امور شهری است که به موازات هم 
کارشان را انجام می دهند و الزاماً هم با یکدیگر هماهنگی کاملی ندارند. 
و  به شهر  رسانی مطلوب  امر خدمات  در  باعث شده  همین موضوع 
شهروندان اختالل هایی ایجاد شود و در نهایت نتوان به محیط شهری 

با کیفیت دست یافت.

حميده امكچی- شهرها با اینکه به سادگی بعنوان بستر سکونت و 
اسکان شهرنشینان بشمار می آیند اما به سبب پیچیدگی های بسیار زیاد 
این بستر، مدیریت آن نیز متنا سباً از پیچدگی هایی برخوردار می گردد 

که آن را شایسته بررسی و مطالعه زیاد و درخور می نماید .
با اینکه زمینه های اصلی مدیریت در همه سکونتگاه ها یکسان و مشابه 
به نظر می رسد، اما معمواًل با بزرگتر شدن شان مسائل مدیریتی آنها به 
سبب تعدد و تنوع مشکالت پیچیده تر می شوند. به این سبب شناخت 
دقیق ساختار، عناصر مدیریتی، نقش و جایگاه هر یک از این عناصر 
بعنوان شکل دهنده ساختار مدیریتی شهرها اهمیت می یابد. این ساختار 

بطور معمول شامل:
- شهرداری 

- شورای شهر
- مجموعه شهروندان 

- نهادهای جامعه مدنی در این شهرهاست.
واقعیت این است که در خصوص ایران برغم عمر دراز شهرنشینی و 
تمدن شهری، سابقه شکل گیری شهرداری به گونه ای که امروز در 

خصوص آن صحبت می کنیم به حوالی آغاز قرنی باز می گردد که در آن 
زندگی می کنیم. بنابراین طبیعی است که هنوز به ترکیب و ساختاری که 
از آن انتظار می رود نرسیده باشیم،  بخصوص وقتی که فرصت ایجاد هر 

چهار مولفه ای که در باال از آن نام بردیم، از ابتدا مهیا نبود. 
در همین رابطه، نخستین مولفه مغفول مانده یعنی حضور مجموعه 
»شهروندان«، به  مفهومی است که از آن انتظار می رود. زیرا به دالیلی 
که در این بحث به آن نمی پردازیم، ما درکشورمان هنوز فاقد »شهروند 
مدنی مدرن« با حقوقی هستیم که اصواًل به آنها تعلق می گیرد. فرآیندی 
که به موجب عدم شکل گیری موضوع »حق در حوزه عمومی« فراهم 
نیامده است. به همین مناسبت اواًل به حق خود در حوزه عمومی واقف 
نیستیم ثانیاً، به ابزارها و مکانیزم های دستیابی بدان هم آشنا نیستیم تا 

خواهان استیفای آن باشیم.
به دنبال این کاستی بزرگ، از نهادهای متناسب با این حق و تضمین 
آن که بدان »نهادهای جامعه مدنی« می گویند هم برخوردار نیستیم تا از 
امکان آشنایی به حقوق مان در حوزه عمومی و چگونگی تحقق آن آگاه 
گردیم و خواهان دستیابی بدانها باشیم. در قدم سوم، نبود نهادی در نظام 
مدیریت شهری به نام »شورای شهر« بود که بدرستی به نمایندگی از 
سوی شهروندان در این فرآیند مدیریتی همکاری نماید. البته در چند 
دهه پیش تجربه محدودی از انجمن های شهر در کشور وجود داشت 
گیری شوراهای جدید  در شکل  تجربیات  آن  از  نمی دانیم چقدر  که 
بهره برده ایم. بنابراین شوراهای شهر را باید نهاد نوپایی بدانیم که در 
حدود دو دهه اخیر با آزمون و خطای زیاد تجربه می نماییم. در چنین 
شرایطی در حدود یک قرن اخیر)پس از تاسیس نخستین شهرداری ها 
به مفهوم جدید( تنها نهاد مدیریت شهری را شهرداری ها تشکیل می 
دادند. بنابراین شهرداری ها که در نبود سه عنصردیگر به عنوان ترکیب 
کاملی که مدیریت شهری را می توانند معنا بخشند، بصورت انحصاری 
و بدون همراهی اجزای دیگر بعنوان نهادهای هدایت یا کنترل کننده، 
بر  می توان  که  اند،  برده  پیش  و  گرفته  عهده  به  را  مدیریت شهرها 

معضالتی که از چنین کاستی بروز کند، اذعان کرد.
کرد  تاکید  بدان  باید  اشاره  مورد  کاستی  کنار  در  که  دیگری  نکته 
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وابستگی انحصاری شهرداریها به منابع و بودجه های دولتی در 
گذشته بود. که با تغییر در این ساختار بدون تدارک و زمینه سازی 
الزم ، واگذار کردن نحوه تامین آن به شهرداری ها از راههای 
بینی بود که  ، قابل پیش  ببینند  مختلفی که خودشان تدارک 
عواقب و پیامدهای  دامنه داری را بدنبال داشته باشد که شاید 
به عمق مشکالت آن هنوز واقف نباشیم . اما در خصوص این 
وابستگی به اعتبارات دولتی در گذشته و قطع آن در دهه های 

اخیر باید به چند نکته اشاره کرد:
ابتدا اینکه، در کشوری که اقتصاد آن عمدتاً دولتی است و دولت 
سهم اصلی را در تشکیل سرمایه و نهادهای مالی، پولی، صنعتی 
بزرگ و اصلی کشور دارد، چگونه می توان شهرداری ها را بدون 
پیش بینی و تدارک زمینه الزم از منابع بخش عمومی و دولتی 
منفک کرد. به خصوص که این نهادها )دولتی ها و شبه دولتی ها( 
را به تمکین در جهت پرداخت تعهدات مالیاتی شان به شهرداری ها 
هم نمی توانیم  وادار سازیم و سازوکار الزم را از این حیث برای 
شهرداری ها فراهم نساخته ایم. دیگر اینکه دولت در این شهرها 
به خدماتی احتیاج دارد که شهرداری ها باید آنها را برایش فراهم 
سازند، بخصوص در شهرهای بزرگ که محل استقرار نهادهای 
مهم دولتی است تحمیل هزینه های راهبری و مدیریت امور 
مربوط به این نهادها  به دوش شهرداری هایی منتقل می شود 
که وظیفه تامین مالی شان را بعنوان وظیفه داخلی شان تعریف 
کرده ایم، دولت ها را از پذیرش مسئولیتی متناسب با باری که بر 

دوش شهر و شهرداری می گذارند معاف نموده ام.

نوید سعيدی رضوانی- به نظر من از سال 68 تا کنون 
همه ام االمراض شهرداری ها را به مسئله خصوصی شدن و قطع 
باور داریم که جهت گیری  آنها می دانیم و  به  کمکهای دولتی 
شهرداری ها به سمت تراکم فروشی و........ به این دلیل است. 
لذا باید این بحث دقیق تر مطرح شود. درست است که شرایط 
کشورما به شکلی دیگر است اما آیا در کشورهای دیگر کمکی به 
شهرداری ها نیست؟ دقیقا هست. در کشورهای دیگر حتی خود 

آمریکا به شهرداری ها کمک می شود.
االن بحث ارزش افزوده ای که متولی اش وزارت دارایی است 
و  است  کم  که  این  شهرداری هاست.  منابع  از  عمده ای  رقم 
باید زیاد شود درست است اما این که شهرداری ها رها شدند و 
علت العلل مسائل و چالش ها این است، درست نیست. ما بحث 
کمک های حوزه حمل نقل را داریم. اگرچه متناسب با بودجه 
دولت سهم این کمک هم کم شده است یا در بحث ارزش افزوده 
)بسته به گردش و رونق اقتصادی(، رقم آن متفاوت است. هرچه 
مردم بیشتر خرج کنند ارزش افزوده بیشترمی شود. بحث دیگر 
این است که در کشورهای دیگر شهرداری ها پیمانکار دولت اند. 
اگر استادیومی برای مقصد ملی قرار است ساخته شود، شهرداری 
دیگر  را می برد. بحث  پیمانش  و سود  دولت می شود  پیمانکار 
درایران کاالیی است که  ارزانترین کاال  است.  عوارض محلی 
شهرداری به عموم می فروشد. اما عموم مردم مثال برای عوارض 
نوسازی  یا عوارض پسماند خیلی هزینه ناچیزی می پردازند. در 
کدام کشور شما با 25 صدم دالر یک ساعت، پارکینگ مسقف 

افزایش  به  دارید. همیشه نسبت  اختیار  را در  یا حاشیه ای 
عوارض شهری نگرانی وجود دارد. در دور اول شورا، بحث 
قیمت گذاری آب با شوراها بود اما آن قدر در افزایش قیمت 
استفاده  بحث  در  گرفته شد.  آنها  از  که  احتیاط می کردند 
از منابع چالش داریم که بخشی از آن فرهنگی است ولی 
بحث  در  مثالی  یک  است.  برنامه ریزی  آن  اصلی  بخش 
پسماند می زنم. شما در کشورهای دیگر اگر بررسی کنید 
می بنید که وقتی سطل مکانیزه گذاشته می شود، سیستم 
دستی را جمع می کنند و کسی که دستی می گذارد جریمه 
باالیی  هزینه  هم  زمینه  این  در  شهرداری ها  اما  می شود 
باالست.  پسماند  آوری  جمع  و  سبز  فضای  هزینه  دارند. 
شهرچندین بار نظافت می شود. چالش دیگر شهرداری ها را 
من حرکت روی مد می دانم. این مثال را من همیشه درباره 
بی آر تی می زنم. مبحث بی آر تی را  در بحث حمل و نقل 
سر کالس ها درس می دهم. از معاونان حمل ونقل کالن 
شهرها تا دیگران شاگرد من بودند ولی هیچ کدام توضیح 
اضافه یا اطالعات بیشتری از من نخواستند. اما به محض 
ایجاد بی ار تی در تهران همگی به سراغش رفتند. یا بحث 
بودجه  خواست  می  که  بزرگواری  شهردار  ترافیک،  پارک 
بنویسد می گفت که چون پارک ترافیک همگانی شده چرا 
ما ایجاد نکنیم؟ در شهری دیگر کیلومترها مسیر دوچرخه 
درست کرده اند. سوال می کنیم که آیا ارزیابی شده که چه 
قدر استفاده می شود؟ طبعا پاسخی نمی شنویم . و یا مثال در 
محدوده تحت مدیریت یکی از دوستانی که مسئوولیتی در 
شهرداری داشت، معبری را تعریض کرده بودند اما پیاده رو 
یادشان رفته بود درست کنند. بعد که سوال می کنی چرا؟ 
می گویند مهم نیست، موفقیت درتجمیع و نوسازی است. در 
این زمینه مدیران ما آموزش های عمیقی دریافت نکرده اند. 
عمقی  آموزش ها  که  معتقدم  زحمتشان  به  احترام  ضمن 
نیست و آن طور که باید موانع را نمی شناسند.  آن چند جانبه 

نگری ازآکادمی به اجرا منتقل نشده است.

خانم حميده امكچی-  از صحبت خودتان برای توضیح 
نکته ای که گفته می شود مشکل اساسی مدیریت شهری 
امروزه از آنجا شروع می شود، استفاده می کنم. من منطق این 
تصمیم را متوجه نمی شوم که چرا در کشوری که اقتصاد آن 
عمدتاً دولتی است، یک باره  به یک نهاد بخشی عمومی 
بگوییم تو باید از درآمد و منابع دولتی منفک شوی؟ اتفاقا 
مثالی که زدید به نوعی تایید صحبت من است. شما وقتی 
منابع  پروژه،  یا مگا  برای ساختن یک ورزشگاه  می گویید 

دکتر نوید 
سعیدی رضوانی

تحمیل هزینه های راهبری و مدیریت 
امور مربوط به این نهادها  به دوش 
شهرداری هایی منتقل می شود که 
وظیفه تامین مالی شان را بعنوان 
وظیفه داخلی شان تعریف کرده ایم
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مالی را دولت می دهد، از آن سو هم سهم شهرداری ومشکالت 
گرفتن عوارض و مالیات ها را مطرح می شود. این نگرانی من 
همچنان باقی می ماند. در کشوری که عمده فعالیت ها بر مبنای 
سرمایه داری دولتی و شبهه دولتی شکل می گیرد چگونه ناگهان 
به یک نهاد بخشی عمومی )شهرداری( بگوییم از بودجه دولتی 

منفک شو و خودت به فکر دخل و خرجت باش.!!!
آیا اصواًل درست است که به بخش خصوصی با قد و قواره و 
نقش و سهمی که در کشورمان دارد بگوییم از محل عوارض 
تآمین  را  شهری  مدیریت  هزینه  پرداختی شان  مالیات های  و 
کنند که عمدتاً عرصه فعالیت های بخش دولتی است. بخش 
خصوصی با سهم کمی که از تشکیل سرمایه ملی دارد نه قادر 
است هزینه های مدیریت و هدایت چنین شهری را بپردازد و نه 
منطقی است که بار هزینه هایی را که آنها )دولتی ها( به شهر 

تحمیل می کنند، بردوش بگیرد.

ميثم بصيرت- من در اضافه بحث هایی که دوستان طرح 
کردند با نیم نگاهی به آنچه االن به اسم الیحه برنامه ششم 
دیده می شود می توانم پاسخ دهم. جستاری در متن الیحه ششم 
به  است.  ضعیفی  برنامه  متاسفانه  که  شدم  متوجه  می کردم، 
خصوص در بحث مدیریت شهری ضعیفترین برنامه است. من 
فکر کنم اولین و اصلی ترین چالش در نظام مدیریت شهری، 
یکی موضوع سندرم تهران است. با اشاره به آنچه دکتر سعیدی 
رضوانی گفتند، به این معنی که داستان شهر تقلیدی، گسترش 
پیدا کرده است. اتفاقی که پشت سر این تقلید می افتد چالش 
دیگر  شهرهای  به  می دهد  رخ  درتهران  هرچه  است.  برانگیز 
تسری پیدا می کند. هم در حوزه مدیریت شهر و هم حوزه های 
فضایی و کالبدی. من فکر می کنم این وضعیت بسیار خطرناک 
این  حقیقت  در  می کند.  چالش  دچار  را  شهرها  همه  و  است 
وضعیت معادل با مفهومی است که اخیرا با آن برخوردم به معنی 
حکمروایی بد) Bad Governance ( که ما این را به خوبی 
عملیاتی کرده ایم. سیستمی که شکل می گیرد سیستمی فساد 
پذیر است و قانونمند وشفاف نیست. من فکر می کنم این وضعی 
که در حقیقت در کالن شهرهای ما وجود دارد و در حال تسری 
به همه شهرهاست: شهرهای فاقد مدیریت. به عبارتی شهرهای 
ما بدون برنامه و تصمیم پشتوانه ای به جلومی روند. بحث دوم 
روزمرگی و بی برنامگی در شهرها در سایه قانون گریزی مجریان 
برنامه ها است. معتقدم اساساً مفهومی به نام برنامه ریزی شهری 
اصال در کشور ما وجود ندارد. طرحها تهیه می شود تا مشاوران 
اما واقعیت  ما امرار معاش کنند یا متخصصان بی کار نباشند. 

به سمت  ها  سیستم  در  تغییری  هیچ  می بینیم  کنیم  نگاه  را 
راحت  آموخته اند که  ما  نمی شود. چون شهرداران  تعالی دیده 
می توانند طرحها و برنامه هایی که نامانوس با شهر است را کنار 
بگذارند. ظاهراً در پیش نویس برنامه ششم گفته شده اگر طرح 
تفصیلی 5 درصد تغییر پیدا کند دچار تغییر اساسی می شود و 
باید از شورای عالی مجوز بگیرد. حاال شما فکر کنید که در 
تغییر  بیشتر دچار  یا  این 5 درصد کمتر  شهرهای ما چه قدر 
می شود. من فکر می کنم  این انحراف جدی در شهرهای ما 
اتفاق می افتد و وضعیت ما خیلی فجیع تر از این حرف هاست. 
چالش سوم این است که نظام مدیریت شهری ما متناسب با 
روند شهرنشینی تحول نیافته است. یک سیستم یکپارچه برای 
کل شهرها طراحی کردیم اما تحول وتکمیل در آن رخ نداده و 
خیلی از کارهایی که شهرداری ها به آن وارد شده اند غیر قانونی 
است. مثل ورود به حوزه اجتماعی فرهنگی یا اقتصادی. من 
فکر می کنم نگاه به تحول سیستم مدیریت شهری، متناسب 
با واقعیات موجود و زمانه امروز باید انجام بشود. باید داستان 
نگران  امروز  شهرداری ها  گرفت.  شهرداری ها  از  را  روزمرگی 
اینها  برای  می کنم  فکر  و  هستند  کارکنانشان  امور  پرداخت 
مدیریت  سیستم  که  است  این  چهارم  نکته  کرد.  فکری  باید 
شهری ما در عوض این که به سمت یک نهاد عمومی برود 
فقط از دولت فاصله گرفته است. یعنی آن سه تا C معروف: 
 Cooperation ,( مساعی  تشریک  و  همیاری  همکاری، 
Coordination , Collaboration ( رخ نداده است و هر 
کدام از سیستم ها به تنهایی عمل می کنند. دولت برای خودش 
یک مسیری می رود و شهرداری ها، مسیر دیگر وهیچ سازکار 
همکاری رسمی و غیر رسمی بینشان وجود ندارد. دراین شرایط 
بعید نیست که شاهد فسادپذیری شهرداری ها باشیم واین که به 
علت ضعف منابع انسانی، مالی وقانونی، شهرداری ها دست به 
هر اقدام انتحاری بزنند. آن هم در شرایطی که پشتوانه نظارت 
و کنترل در کشور نداریم. هیچ شاخص توسعه شهری نداریم 
که به ما بگوید در شهرها ارتقا کیفیت زندگی رخ می دهد یا 
تنزل کیفیت زندگی؟ اگر ما این سیستم را داشته باشیم  به این 
نتیجه خواهیم رسید که سطح زیست پذیری شهرهایمان خیلی 
پایین آمده است. از سویی وقتی در متونی مانند برنامه 5 ساله، 
ما از اهداف و جهت گیری کلی صحبت نکرده ایم جریان را به 
سمت سلیقه گرایی می بریم. من فکر می کنم در یک سیستم 
در حد  دنیا  باسایر شهرهای  و  تصمیم گیری می کنیم  منزوی 
این  واز  داریم  ارتباط  دارند  تبلیغاتی  جنس  که  همایش هایی 
جهت است که من صحبت از این می کنم که باید یک بخشی 
برای مدیریت شهری در برنامه 5 ساله دیده می شد که هیچ 
وقت این طور نبوده است. در ساختار جدید هم به سمت ضعف 
شدیدتری در برنامه 5 ساله می رویم درحالی که جای دیگری 
درآمدهای  یا  خودگردانی  قانون  به  رسیدن  برای  نداریم.  هم 
نیاز به فعالیت وظرفیت سازی داریم ولی  پایدار شهرداری ها، 

شهرداری ها آن قدر آماده نیستند که این وظایف را بپذیرند.

فریبرز دولت آبادی -از دید من می شود بحث را از موضعی 
هنوز باالتر نگاه کرد یعنی قبل از آنکه وارد چالش های امروز 

 دکتر فریبرز 
دولت آبادی

در کشوری که عمده فعالیتها بر مبنای 
سرمایه داری دولتی و شبهه دولتی 

شکل می گیرد چگونه ناگهان به یک نهاد 
بخشی عمومی )شهرداری( بگوییم از 

بودجه دولتی منفک شو!
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شکل گیری  تاریخ  و  تحول  سیر  به  بشویم،  شهری  مدیریت 
مدیریت شهری به شکل نوین نگاه کنیم. در هیچکدام از قوانین 
شده اند  نظام  این  شکل گیری  به  منجر  که  نامه هایی  آئین  و 
تعریف درست و روشنی از شهر نیست و تنها تعاریف موجود هم 
به آستانه های جمعیتی اکتفا می کنند. اگر الیحه اخیر مدیریت 
شهری را که در آن به اختصار به تعریف کالنشهر پرداخته کنار 
بگذاریم عماًلمشخص نیست که نظام مدیریت شهری ما برای 
به عبارت دیگر  پدیده ای شکل گرفته است.  مدیریت چگونه 
می توان اینگونه تصور کرد که اغتشاش و عدم هماهنگی  و 
انسجام موجود در نظام مدیریت شهری ما حاصل عدم وفاق و 
تفاهم بر سر مفهوم شهر است. ما در طول زمان متوجه مفهوم 
واقعی شهر و نقش جایگاه آن در فرایند توسعه ملی نبوده ایم 
الاقل در عرصه عمل و قانونگذاری به صورت کامال انفعالی و 
در مواجه با هر مشکل اجزایی را به صورت پراکنده و نامنظم به 
ساختار مدیریت شهری افزوده ایم. از اینرو نظام مدیریت شهری 
ما محدود به حوزه کوچکی است از آنچه که باید باشد، آنهم به 

صورت ناقص و غیر کارآمد.
از سوی دیگر بحث میزان توانمندی،کارآمدی و اشراف علمی 
چند  هر  است.  شهری  مدیریت  اندرکاران  دست  تخصصی  و 
شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهرها امروز به لحاظ آماری 
نسبت به سال های قبل ازمنظر تجربه و تحصیالت مرتبط با 
موضوع شهر و مدیریت شهری از وضعیت بهتری برخوردارند 
ازچالش های  یکی  بعنوان  را  نکته  این  کماکان  میتوان  ولی 
مدیریت شهری دانست در اینجا اشاره به این موضوع نیز الزم 
است که هر چند مصادیق متعددی را سراغ دارم که با تغییر 
اعضای شورای شهر، شهردار و یا حتی یکی از ارکان شهرداری 
شرایط بهتری در فضای شهر حاصل آمده است. ولی با توجه به 
مشکالت ساختاری موجود عماًل تاثیر نقش آفرینی افراد کفایت 

الزم برای تحول در کیفیت شهر و زندگی شهروندان را ندارد.
از مشکالت ساختاری تا نقص موجود در اختیارات و وظایف که 
بگذریم، مهمترین وظیفه هر نظام مدیریتی برنامه ریزی است 
تنها برنامه های موجود در شهر برنامه های توسعه کالبدی هستند 
)طرح های جامع وتفصیلی یا ساختاری و راهبردی یا ...( یعنی 
اصوال سایر حوزه ها و ساحت های موثر در سر نوشت پدیده ای 
اقتصادی، محیط  فرهنگی،  اجتماعی،  )حوزه های  نام شهر  به 
طرحهای  وضعیت  نمی گیرند،  قرار  برنامه ریزی  مورد  زیست( 
توسعه شهری را هم که شما بهتر ازمن می دانید و اینجا مجالی 
باید  تازه  و  نیست  شهری  برنامه ریزی  نظام  مکرر  نقد  برای 
جستجو کرد که حوزه اختیار و عمل و نقش مدیریت شهری در 

همین برنامه ریزی ناقص کجاست؟
با نگاهی به وضعیت برنامه های اجرایی و عملیاتی شهرداری ها 
مثال برنامه های پنج ساله بیشتر متوجه بحران برنامه ریزی در 

ساختار مدیریت شهری خواهیم بود .
از ارکان فراموش  عالوه بر این موضوع نظارت و پایش نیز 
در  نظارتی  ساختارهای  هرچند  است  شهری  مدیریت  شده 
شهرداری ها وجود دارند ولی جدایی آنها از گردونه تصمیم سازی 
و تقلیل نقش آنها نشانگر عدم توجه به این اصل مدیریتی است. 
با عذرخواهی از طوالنی شدن صحبت بصورت خالصه اینکه، 

مدیریت شهری در ایران با چالش های بسیار جدی روبروست 
ولی از سوی دیگر مشاهده تحوالت و مقایسه امروز با گذشته 
به  اتفاقات مثبت است.  از حرکت روبه جلو و بسیاری  حاکی 
عنوان مثال الیحه اخیر تدوین شده مدیریت شهری که به آن 

اشاره کردم نوید اتفاقات مثبت آینده را می دهد.

موسی پژوهان- متشکر. من اگر بخواهم یک جمع بندی 
در مورد سوال اول داشته باشم و بعد برویم سراغ سوال دوم، 
می شود این طور جمع بندی کرد که خانم دکترامکچی، آقای 
دکتر سعیدی و آقای دکتر بصیرت راجع به چالش های مدیریت 
شهری صحبت کردند. تنگناهای مالی و عدم وجود ساختارهای 
تامین مالی اداره شهر و نبود استانداردهای الزم و نبود رابطه 
درست بین نهاد محلی ودولت مرکزی را مطرح نمودند و دکتر 
دولت آبادی راجع به مفهوم شهر صحبت کردند که از برآیند این 
مباحث ما می رسیم به همان مفهوم حکمروایی خوب شهری. 
از این منظر و در جمع بندی این موضوع که مدیریت شهری ما 
دارای چه چالش هایی است، می توان این طور گفت که مدیریت 
شهری امروز تقریبا هیچ یک از شاخصهای حکمروایی خوب را 
نتوانسته بگونه ای مطلوب تامین کند. در راستای مدیریت خوب 
شهری به نظر من هم می رسد که یکی از بزرگترین چالش هایی 
که دوستان نمودهایش را گفتند، فقدان مدیریت شهری یکپارچه 
است. همیشه از شهرداری بحث می شود درحالی که شهرداری 
نهاد دخیل درمدیریت شهر است. مسلما بخشی  از 25  یکی 
مدیریت  از  که  زمانی  دارد.  برعهد  شهرداری  را  شهر  اداره  از 
شهری در وجه خوب صحبت می کنیم یعنی وقتیکه همه این 
توافق  مورد  و تحت یک چشم انداز ومسیر  یکپارچه  نهاد   25
حرکت کنند. این طور جمع بندی کنیم که چند پاره شدن مفهوم 
مدیریت شهری، بین دستگاه های مختلفی که  در سطح شهر 
فعال هستند، مهمترین چالش است و در شرایطی که اینها بدون 
الزام به یک هماهنگی وعمل کردن زیر یک چتر یکپارچه و 
برنامه راهبردی، و باقوانین و آیین نامه های بخشی و منابع مالی 
مستقل که از نهاد مرکزی می گیرند عمل می کنند هیچگاه این 
یکپارچگی شکل نمی گیرد. اگر نکته ای ندارید که اضافه شود 
ارزیابی داشته باشیم که  برویم سراغ سوال دوم که اوال یک 
سابقه این چالش ها  به چه زمانی باز می گردد و جایگاه مدیریت 
شهری را در برنامه های5 ساله قبل یعنی تا قبل از برنامه ششم، 
بررسی کنیم و ببینیم که سیاست گذاران در سطح کالن در 
پاسخ به این چالش ها چه نگاهی به مدیریت شهری در قالب  
دوستان،  نگاه  از  داشته اند.  کشور  توسعه  ساله    5 برنامه های 
جایگاه مدیریت شهری  دربرنامه ها 5 ساله اول تا پنجم کشور 

چه بوده است؟

خانم دکتر 
حمیده امکچی

مدیریت شهری در ایران با چالشهای 
بسیار جدی روبروست ولی از سوی 

دیگر مشاهده تحوالت و مقایسه امروز 
با گذشته حاکی از حرکت روبه جلو و 

بسیاری اتفاقات مثبت است
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فریبرز دولت آبادی - من »اخیرا« به برنامه سوم و چهارم 
و پنجم و همین طور به اولین خروجی های برنامه ششم نگاه 
کردم، یکی از نکات جالب، تفاوت برنامه ها بود. برنامه سوم در 
دو بخش، بخش اول حوزه های فرابخشی و دوم امور بخشی و 
ذیل هر بخش فصولی را تعریف کرده بود و آن چه ما انتظار 
 18 فصل  ذیل  ببینیم،  شهر  مدیریت  و  شهر  حوزه  در  داریم 
بخش دوم آمده، که توسعه شهری و توسعه عمران روستایی 
است. برنامه چهارم نوع نگاهش به فصل بندی و قانون نویسی 
تغییر اساسی کرده بود. این برنامه در 15 فصل و بدون فصل 
مشخصی درباره امور شهری و روستایی تدوین شده است. برنامه 
پنجم دوباره رویکرد متفاوتی دارد به 6 فصل تقسیم می شود 
و نوع نگاهش به فصل بندی و تقسیمات متفاوت است. و در 

برنامه پنجم هم موضوعی راجع به شهر و
میشود و نوع نگاهش به فصل بندی و تقسیمات متفاوت است. 
و در برنامه پنجم هم موضوعی راجع به شهر و عمران شهری 
به عنوان یک فصل اساسی نداشتیم. برنامه ششم هم که اصوال 
با یک رویکرد متفاوت که من خیلی متوجه آن نیستم، تدوین 
شده و یک ماده واحده دارد و ذیل آن یکسری تبصره بدون این 

که این تبصره ها سرفصلی داشته باشند آورده است.
این تنوع و تغییر در تدوین برنامه از دید من نمی تواند ناشی از 
یک سیر تحول منطقی در نظام برنامه ریزی باشد، یعنی فارغ 
از تحلیل محتوای هر کدام از برنامه ها و یافتن ارتباط منطقی 
و معنی دار میان آنها که مستلزم وقتی مبسوط تر است ،  و من 
نمی خواهم راجع به نتایج آن دچار پیش داوری باشم ، تفاوتهای 
فاحش شکل برنامه و فصل بندی آن الاقل در ارتباط با موضوع 
و  شهر  موضوع  نشدن  گرفته  جدی  از  نشان  ما  بحث  مورد 

مدیریت شهری در این برنامه هاست .
از دیگر سو اگر بپذیریم حدود 73 درصد جمعیت ما شهرنشین اند 
توسعه  زندگی مردم و  ارتقا کیفیت  را  برنامه  اهداف  ما  اگر  و 
پایدار مکان استقرار آنها یعنی شهر بدانیم باید روی این جمعیت 
شهرنشین و نوع مدیریت آن متمرکز باشیم و احکام عمده و 
راهبردی داشته باشیم. در جهان امروز توسعه ملی مرهون توسعه 
شهرهاست و کشورها از طریق توسعه یافتگی شهرها به سمت 
توسعه یافتگی ملی می روند. همه مفاهیم توسعه ملی و پایدار 
در حوزه شهر تعریف می شود. یعنی اهمیت و تمرکز موضوع 
شهر در جهان امروز امری بدیهی است با این توضیحات جالب 
اساسا سرفصل مشخص درباره موضوع شهر در  ما  است که 
برنامه های توسعه ای خود نداریم و اگر هم داریم ذیل بحثهای 
به  که  سوم  برنامه  قانون  در  کرده ایم.  مطرح  را  آن  متفاوتی، 
عقیده من پیشروترین برنامه از حیث توجه به موضوع شهر و 
مدیریت شهری است. موضوع مدیریت شهری در ماده 136 
مطرح می شود که در برنامه چهارم و پنجم نیز به نوعی تکرار 
شده است. جالب است که در قانون برنامه سوم آمده است که 
اگر دولت تشخیص داد که در جهت ارتقاء وضع شهرداری ها 
کند.  واگذار  می تواند  شود  واگذار  آنها  به  وظایفی  است  الزم 
دارد  وجود  آن  در  شهری  مدیریت  نظام  اصالح  منطق  یعنی 
به سمت کوچک سازی  این منطق  آمده ایم  اما هر چه جلوتر 
دولت رفته است یعنی انگیزه واگذاری از اصالح نظام مدیریت 

شهری به کم کردن بار دولت و کوچک کردن آن که به نوبه 
خود هدف درستی است تغییر کرده است ما نقش شهرها را در 
نظام توسعه ملی جدی نمی گیریم تبعاتش اینجا پیدا می شود 
که نظام برنامه ریزی ما برای شهر به عنوان یک الیه مستقل 
برنامه ریزی، هویتی قائل نیست. یعنی پدیده ای به اسم شهر 
داریم که هویت مستقل تعریف شده ای دارد اما هیچ وقت در 
نظام برنامه ریزی ما جدی گرفته نشده است. از برنامه سوم تا 
ششم و البالی برخی فصول احکامی به صورت پراکنده داریم 
که تحقق چندانی نیافته اند بنابراین اگر خالصه بگویم این است 
که در برنامه های 5 ساله اصوال مفهوم شهر و مدیریت شهری 
جدی گرفته نشده و نگاه جدی به آن نشده و باور نکرده ایم که 
با توسعه موزون و پایدار شهرها از طریق مدیریت خوب شهری، 

می توانیم زمینه توسعه ملی را فراهم کنیم.

بحث  اصال  که  اول  برنامه  در  رضوانی-  سعيدی  نوید 
مدیریت شهری مطرح نبود، فصل عمران شهری در برنامه دوم 
دیده شد و برای اولین بار شاخص ها گذاشته شد. هدف گذاری 
روی بحثهای مختلف مثل فضای سبز اولین بار در برنامه دوم 
مطرح بود که در عین حال به دالیلی در برخی جلسات با آن 
مخالفت می شد. گام مثبت این بود که یکسری بحث هایی که 
سوم  برنامه  در  شد.  انجام  نمی شد،  شاخص گذاری  آن  روی 
جایگاه مدیریت شهری و ماده 136 مطرح شد. در برنامه چهارم 
به بحث دانایی بعنوان یکی از محورهای اصلی اشاره شد ولی 
در زمینه مدیریت شهری ما صاحب تحول نبودیم. پیشنهاد شد 
که فصل مدیریت شهری داشته باشیم و شهر جایگاهی پیدا 
کند، اما تاجایی که خاطرم هست همان عمران شهری باقی 
ماند و مدیریت شهری وارد نشد. در برنامه پنجم ارزیابی من این 
است که شهرداری ها از دولت جلوتر بودند. اقدامات، پیشرفت 
بین کالن شهرها و شهرداری ها رخ  ها و همکاری هایی که 
وجود  به  این شهرها  از  برخی  در  که  برنامه ای  نگاه های  داد؛ 
آمد؛ توجهات کاربردی به یکسری بحث ها، مثل پسماند )هرچند 
یا  و  شهری  دیگر  چالشهای  و  عقبیم(  کمی  که  داریم  قبول 
در کل عمران شهری، مثل بحث فاضالب و.......که با کمک 
شهرداری ها اجرا شد؛ باعث جهش شهرداری ها و پیشی گرفتن 
آنها از دولت شد. اما خود برنامه پنجم حرف مهمی برای گفتن 
نداشت و تکرار یکسری بندهای برنامه چهارم بود و شاید کمی 
ضعیف تر. توجهی هم به بحث بافت فرسوده دربرنامه پنجم شده 
بود اما آن تحولی که ما میخواستیم در برنامه سوم شاهد بودیم؛ 
در برنامه چهارم به صورت بنیادی به یکسری مقوالت توجه 
شد مثل هدف گذاری 75 درصدی در برنامه حمل و نقل اما در 

برنامه پنجم ایستایی را شاهد بودیم.

موسی پژوهان- البته ماده 173 که مبنایی شد برای تدوین 
الیحه مدیریت واحد شهری  را می شود نقطه قوت برنامه پنجم 
دید. یکی از چیزهایی که شما اشاره فرمودید که مسکوت ماند، 

قانون جامع شهرسازی بود. یعنی در اجرا مسکوت ماند.

ميثم بصيرت- به نظرم برنامه 5 ساله را باید در سطح راهبرد 

دکتر
موسی پژوهان
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وجهت گیری کالن بررسی کرد اما چون برنامه های 5 ساله ما 
از جنس برنامه راهبردی نیست یک ایراد ساختاری جدی به آن 
می بینم. درنتیجه هر دوره یک سری نکات فرعی که باید در 
سطح سیاست ها دیده شود، پیدا می کنیم. به نظرم یک چالش 
جدی ما این است که دنبال یک تحول جدی نیستیم. دربرنامه 
چهارم و پنجم اتفاقا سیاست های خوبی برای شهرها دیده شده 
اگرچه ممکن است همه اش به اسم شهرداری ها نباشد ولی اگر 
که  متوجه می شویم  کنیم،  ایجاد  را  تسبیح  نخ  آن  بتوانیم  ما 
تکالیف روشن بسیاری وجود داشت. من فکر می کنم اگر برای 
برنامه ششم تکالیف معطل مانده  برنامه های چهارم و پنجم را 
تکرار می کردیم میتوانست سیستم را به نوعی دچار تحول کند. 
)مثال عضویت شهردار درشورای گفت وگوی بخش خصوصی 
و..این ها تالشهایی بوده که با البی گری در برنامه گنجانده شده 
و خیلی ها تصورشان این است که با همین روش می توانند در 
برنامه ششم هم اصالح ایجاد کنند. من فکر می کنم نخ تسبیح 
است  قانونی  تکلیف  یک  می کند  فکر  دولت  است.  گم  االن 
که برنامه بدهد. در جلساتی که سازمان مدیریت از ما دعوت 
می کرد می گفت این یک تکلیف است که با بودجه باید تحویل 
مجلس بدهیم. شما صحبت نکنید و حرفهایتان را نگه دارید 
بعدا اگر می توانید با البی گری با مجلس آن را حل کنید که این 
وضعیت خوبی نبوده است.(  چالش اصلی این است که تعریفی 
از برنامه 5 ساله نداریم. نکته دیگر این است که اساسا دربرنامه 
چه باید گنجانده شود. شاید به قول دکتر سعیدی نمی شود اسم 
شهرداری ها را ورشکسته گذاشت. به لحاظ مالی من می توانم 
اسم ورشکسته رویش بگذارم اما به لحاظ توان فنی تخصصی 
واتفاقات مثبتی که افتاده است نمی توانم این اسم را بگذارم. اما 
باید دید که االن شهرداری ها در چه حوزه ای دچار چالش اند. در 
بحث مالیه رقابت پذیری و محیط کسب کار یا نقش فعال در 
حوزه دیپلماسی شهری دچار چالش اند؟ ما حرفی که می زنیم و 
می گوییم که نیاز به تحول دارد واقعا منظور این نیست که منکر 
تالشها باشیم. االن شهرداری تهران در حال عملیاتی کردن 
از تالشهایی  این منبعث  پنچ ساله اش است و  برنامه  سومین 
است که رخ داده است. یادم هست که برخی در شهرداری بعد 
از تهیه برنامه، زیر بار اجرا نمی رفتند . فشار هایی آورده شد و 
شورای شهر متولی آن شد و شورای شهر هم به شهرداری فشار 
آورد. اما ما می گوییم با چیزی که االن باید باشد چه قدر فاصله 
دارد. من فکر می کنم برای این احکامی که مدام در برنامه تکرار 
می شود و جنس تجویزی دارد و تکلیف آور نیست، باید فکری 
کرد. اما تا قانون بخواهد اصالح شود زمان می برد. برنامه 5 

ساله  باید بگوید که سیستم مدیریت شهری به کدام سمت برود 
ولی وقتی این نخ تسبیح را نداریم این وضعیت باز هم تداوم پیدا 
نمی کند.من منکر تالشها نیستم اما فکر می کنم با نبود این نخ 

تسبیح وضعیت شهرها بدتر می شود. 

این  در  دیگری  موضوع  به  من  امكچی-  حميده  خانم 
قمری  به سال 1275  داخله  وزارت  تشکیل  می پردازم.  زمینه 
)معادل 1227 شمسی( باز می گردد. بعد از این که میرزا آقاخان 
نوری برکنار می شود، ناصرالدین شاه وقتی می بیند نمی تواند به 
جای صدراعظم وارد حوزه هایی شود که نه شأن او این اجازه 
الگو  با یک  است،  وارد  آن  به جزئیات  اینکه  نه  و  را می دهد 
برداری از سفرهای خارجی اش، شش وزارت خانه را با عناوین 
وزارت داخله، خارجه، مالیه، فوائد عامه، جنگ و عدلیه تشکیل 
به  تهران  تا 1297 که  شهرداری  از 1227 شمسی  می دهد. 
عنوان اولین شهرداری تشکیل می شود ، ما وزارت داخله داریم 
اما هنوز شهرداری نداریم. به تعبیر بهتر تشکیالت و نهاد الزم 
برای مداخله در جهت هدایت امور سکونتگاهها که باید با یک 
نهاد تخصصی اداره و تعریف شود، نداریم. یعنی با گذشت زمان 
زیادی بعد از 70 سال از تشکیل وزارت داخله، شهرداری ها شکل 
می گیرند. از سال 1300 به بعد که شهرها دارای شهرداری می 
شوند،که نهادی وابسته به وزارت داخله یا کشور )کنونی( هستند. 
از  انتظار  ببینیم  داخله  وزارت  جایگاه  از  تعریف  براساس  حاال 
امور  تنسیق  بعد  امنیت،  اول،  بوده؟  چه  شهرداری ها  وظایف 
جاریه و سپس اعمال امور حاکمیتی و ... همینطور ادامه پیدا 
می کند و به جایی می رسد که تدریجاً مداخالت عمرانی مطرح 
هم می شود که به آبادانی و مسکن و راه و شهرسازی کنونی 
سپرده میشود بعدها هرچه جلوتر می آییم بر شمار وزارتخانه ها 
افزوده شده این شش وزارت خانه به 20 وزارتخانه تخصصی 
پیوندی  و  وزارتخانه ها  این  مداخالت  نحوه  اما  می شود.  بدل 
دارند  شهر  و  یکدیگر  با  تخصصی شان  وظایف  حیث  از  که 
پیچیده تر شده و ارتباط شان با شهر که باید از طریق بلدیه یا 
شهرداری ها صورت می پذیرفت، با تعریف روشن و مشخصی 
صورت نمی پذیرد. امری که باعث می شود در بسیاری از مواقع 
و  در شهر  وزارتخانه  وظایف یک  که  ببینیم  برنامه ها هم  در 
مسئولیت شهرداری در همراستا کردن مسئولیت آنها با وظایف 
خودش به مشکل بروز کند. امری که بعدا خود را در الیحه 
مدیریت شهری جدید هم نشان میدهد که شهرداری به جای 
بر عهده گرفتن وظیفه هماهنگی، راساً وظایف وزارت خانه های 

مختلف را بر عهده می گیرد.

در برنامه های 5 ساله اصوال مفهوم 
شهر ومدیریت شهری جدی گرفته نشده 
و نگاه جدی به آن نشده و باورنکردیم 

که با مدیریت خوب فضای شهری، 
می توانیم توسعه ملی را فراهم کنیم

در برنامه چهارم به صورت بنیادی 
به یکسری مقوالت توجه شد مثل 

هدف گذاری 75 درصدی در برنامه حمل 
و نقل اما در برنامه پنجم ایستایی را 

شاهد بودیم

دکتر میثم 
بصیرت
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موسی پژوهان- اگر اجازه دهید من سوال بعدی را مطرح 
کنم. در برنامه ششم، دولت گفته است بسیاری از احکام که 
در برنامه های قبلی آورده شده، اختیارات من است. بسیاری از 
احکام که در واقع تحت عنوان احکام تجویزی ما می بینیم، 
تدوین  در  که  استراتژی  در  لذا  است؛  دولت  اختیارات  همان 
برنامه در پیش گرفته، گفته است که این احکام تجویزی را 
بسیار  برنامه  دلیل حجم  به همین  نمی آورم  برنامه  در  اصال 
کوچک و موجز شده و اسمش را برنامه راهبردی می گذارند، 
درحالی که محتوای راهبردی در آن نمی بینیم.از جمله احکام 
تجویزی که در برنامه پنجم و ششم روشن شده است ، ماده 
173 قانون برنامه پنجم با تاکید بر مدیریت واحد شهری است؛ 
با توجه به این سیاست دولت و چالش هایی که به آن پرداختیم 
و مرور کردیم در برنامه ششم، پیشنهاد چه است؟ و اگر چگونه 

تدوین می شد بهتر بود؟

نوید سعيدی رضوانی- در مورد بحث برنامه ششم ما 
باید مکانیزم تغییر و تحول را ببینیم. به طور سنتی می گویند در 
ایران راه بینداز و جا بینداز است. درحالی که آثار و تبعاتی دارد. 
مثل ایجاد پیاده راهها که به صورت اتفاقی، در جاهایی خوب 
و در جاهایی بد بوده است. اگر ما می خواهیم تغییر ایجاد کنیم، 
باید بسترهایش فراهم شود. من فکر می کنم، برنامه ششم و 
الیحه مدیریت شهری قرین هم هستند و با هم پیش می روند 
و سازکار خوبی است. یعنی خوب است که ما دوباره در برنامه 
ششم تکرار کنیم که وظایف شهرداری ها ابقا شود. این که ما 
بی مهابا هم نباید به آب بزنیم درست است. ما باید به سمت 
این موضوع برویم و رفت و برگشت ها و جلسات نشان از یک 
نگاه اصولی دارد. بخشی از شهرداری ها شایستگی خود را در 
زمینه تصدی وظایف جدید و گسترش وظایف شهرداری ها 
نشان داده اند. حاال چرا دنبال گسترده شدن وظایف هستیم؟ 
یک علت شاید فشار مالی به دولت هاست. اما آنچه ما دنبالش 

بودیم تقویت بخش عمومی است. 
 

ميثم بصيرت- آن چیزی که باید جان این الیحه باشد، 
لزوما  است.  آمایش سرزمین  نظام  تجدید ساختار  و  بازآرایی 
بحث کوچک سازی و تمرکز زدایی دولت جهت گیری خوبی 
نیست. میتوان اشاره داشت به یکی بحث جامع انگاری تخلف 
در  و  و ساز  تخلفات ساخت   و  توسعه شهری  در طرح های 
پدیده کاری  این  با  مواجهه  در  نمی توانند  شهرداری ها  عمل 
رقابت شهرداری و  این است که درباره  کنند. موضوع دیگر 

دولت تعیین تکلیف کنیم،که قطعا باید به سمت تقویت حوزه 
شهرها  برای  شهرداری ها  االن  طرف  آن  از  باشد.  عمومی 
نکردند.  فراهم  پذیری،  رقابت  و  رونق  خالقیت،  ظرفیت 
بحث شهرهای خالق قصه نیست و رقابت بین شهرها جدی 
است، که باید مورد توجه قرارگیرد. و چهارمین بحث اینکه 
شهرداریها در خود و پشت درهای بسته تصمیم نگیرند که 
نتیجه آن محروم شدن شهرداریها از تجارب موفق شهری در 
سطح دنیا میباشد؛ و نیز به دلیل اینکه مشارکت شهروندان را 
به طور واقعی فعال نمی بینند به این نتیجه می رسیم که اعضاء 
شورا شهر را کم کنیم که فساد پذیری کاهش یابد. رویکرد من 
حمایت از شوراهاست که با کم کردن اعضاء شوراها مشکل 
حل نمی شود و این را درگفتگویی با دنیای اقتصاد بیان داشتم. 
البته قابل انکار نخواهد بود که وجود ارتباطات غیر رسمی در 
شوراها و شهرداری ها یکی از عوامل عدم موفقیت آنهاست 
من فکر می کنم چون این سیستم در فضای شیشه ای نیست، 
شفافیت الزم را ندارد؛ اگر این چهار مبحث به نتیجه برسد 
شاید بتوان به یک نخ تسبیح برای آینده رسید. در عین حال 
اکنون زمان این رسیده که برای الیحه تکلیف روشنی معلوم 
شود. با یک یا دو قانون چالشی حل نمی شود. برای همین 
مخالف الیحه مدیریت شهری و به نتیجه رساندنش در این 
مقطع هستم. و معتقدم که برنامه باید به صورت آزمایشی در 
یکی دو شهر اجرا شود و دورانش را بگذراند، بعد به شکل 
کردیم  تصویب  را  قانون  اگر  نگاه شود. چون  آن  به  قانون 
تغییرش دیگر کار راحتی نیست. بخصوص با چالش هایی که 
اکنون وجود دارد و اساسا این قانون را قانون مدیریت یکپارچه 
به  منجر  قانون چقدر  این  که  دارم  باور  و  نمی دانم  شهری 
ترویج تخلف از طرح های توسعه شهری می شود. وقتی شما 
دارید اختیار مدیریت اراضی شهری را به شهرداریها می دهید.  

فریبرز دولت آبادی - همانطور که قبال نیز گفتم موافق 
این همه تغییر در صورت یا شکل تدوین برنامه نیستم هر 
چند که معتقدم این تغییرات صرفا شکلی نیست و به لحاظ 
برنامه ها  بین  متحول  و  منطقی  ارتباط  یک  نیز  محتوایی 
احساس نمی کنم. ولی گذشته از این از دید من توجه صریح و 
روشن و تصریح احکام مشخص درخصوص مدیریت شهری 
پنجم  برنامه   173 ماده  یا  سوم  برنامه   136 ماده  همچون 
دلیل  به  برنامه  تدوین  مسئولین  است  ممکن  است.  الزامی 
اینکه این مسائل ازاختیارات دولت است نیازی به تاکید بر آنها 
در قانون برنامه احساس نکنند ولی به نظر می رسد با توجه 
به تصویب قانون برنامه در مجلس عمال این اختیار به تکلیف 
تبدیل می شود و این اتفاق مثبتی است که از قوانین برنامه 
مورد انتظار است. بعنوان مبحث آخر می خواهم توجه عزیزان 
به  برنامه  قانون  در  که  این  کنم،  دیگری جلب  نکته  به  را 
دنبال احکام مرتبط با موضوع شهر، توسعه شهری و مدیریت 
شهری باشیم و قوانین برنامه را از این منظر نقد بکنیم البته 
خوب است. اما از سوی دیگر به نظر می رسد اغلب احکام 
با غیر مستقیم فضای شهری را  برنامه به صورت مستقیم 

برنامه ششم و الیحه مدیریت شهری 
قرین هم هستند و با هم پیش می روند 

و سازوکار خوبی است
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مدیریت شهری ایفا نمایند. با مروری بر سابقه موضوع مدیریت 
شهری در این برنامه ها شاهد این هستیم تا برنامه پنجم نگکاه 
قانون گذاران و برنامه ریزان در سطح ملی به الزام چنین تحولی 
ماده 173  در  توجه  این  اوج  که  بگونه ای  بوده   مثبت  بسیار 
قانون برنامه پنجم قابل مالحظه است. تدوین الیحه مدیریت 
شهری در سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور که 
اکنون مراحل پایانی بررسی و تأیید خود را در مجموعه دولت 
سایر کالنشهرها  و  تهران  امور کالنشهر  کمیسیون خاص  و 
می گذراند، نتیجه چنین توجه و تمرکز ویژه ای برای اصالح نظام 
مدیریت شهری است. اما در نسخه نهایی برنامه ششم اساسا 
موضوع مدیریت شهری و لزوم اصالح ساختار و محتوای آن در 
سایه راهبرد جدید دولت مبنی بر حذف مواد تجویزی و اختیاری 
خود و عدم نیاز به گنجاندن آنها در متن برنامه )از جمله ماده 
173 که حکمی تجویزی است(، عمال مطرح نشده است. در 
است:  قابل طرح  دو سناریو  نظر می رسد که  به  این شرایط 
نخست اینکه در مجلس شورای اسالمی و هنگام بررسی متن 
برنامه احکام مربتط با مدیریت شهری با توجه به حساسیت و 
اهمیت آن تثبیت شود که در این صورت  بایستی برای تکمیل 
شدن مواردی از جمله تسهیل شکل گیری و تقویت نهادهای 
جامعه مدنی به منظور نقش آفرینی موثر آنها در مدیریت شهرها، 
پیش بینی مکانیزم تغییر و تحول در مدیریت شهری، بازآرایی 
و تجدید ساختار نظام آمایش سرزمین، استفاده از تجارب موفق 
شهری در سطح دنیا و همچنین تمرکز بر هر سه حوزه شهر، 
توسعه شهری و مدیریت شهری بطور همزمان باید دیده شوند. 
سناریوی دوم حالتی است که در قالب آن بایستی به ادامه مسیر 
بررسی و تصویب الیحه مدیریت شهری در دولت و سپس در 
مجلس شورای اسالمی امیدوار بود. در این صورت، نیاز هست 
تا الیحه به دیدگاه آمایش سرزمینی با هدف استفاده خردمندانه 
از منابعی که در اختیار آن قرار می گیرد و در راستای دستیابی 
به توسعه پیادار شهری و منطقه ای حرکت نماید. همچنین این 
الیحه باید تعریف روشنی از ارتباطات خود با دولت مرکزی از 
باال و جامعه مدنی و شهروندان از پایین داشته باشد تا بتواند 
در صحنِه عمِل مدیریت شهر،  یکپارچگی در عملکرد، توانایی 
تعامل با نهادهای ملی و منطقه ای و تامین منابع الزم برای 
توسعه و هم افزایی تمامی کنشگران و تاثیرگذاران محلی را جامه 

تحقق ببخشد.

متاثر می کنند به عبارت دیگر با توجه به گستردگی شهرها و 
نقش آنها در کشور عمال این تاثیرات اجتناب ناپذیرند.

حاال سوال اینجاست که آیا این تاثیرات بر فضای شهر قابل 
ارزیابی و سنجش اند؟ آیا مکانیزمی برای تحلیل این تاثیرات 
بیان دیگر اگر چند حکم مشخص  بر فضای شهر داریم؟ به 
از برنامه سعی در ارائه تکالیفی در ارتباط با مسائل مورد بحث 
در شهر دارند، بسیاری از احکام دیگر با تاثیراتی نا هماهنگ، 
نسنجیده و بعضاً متناقض فضای شهر و نظام مدیریت شهری 
را دستخوش تاثیر و تغییر مینمایند لذا در ارزیابی قانون برنامه 
همزمان با توجه به احکام مستقیماً مرتبط با موضوع مدیریت 
شهری الزم است که تاثیرات سایر احکام به شهر و مدیریت 
شهری نیز مورد سنجش و ارزیابی قرارگیرد. و این نگاه رسالتی 
فراهم می آورد که  امر  این  متولی  برای دستگاه های  را  جدید 
عبارت است از عبور دادن تمام احکام برنامه از صافی اقتضائات 
فضای شهری مطلوب و مدیریت خوب شهری و اصالح آن از 

این منظر.

موسی پژوهان- من مجددا تشکر کنم از قبول زحمت و 
این  ادامه  برای  بابی شود  فتح  بعدی  برای جلسات  امیدوارم  

مبحث به صورتی تخصصی تر.

جمع بندی:
نظام مدیریت شهری در ایران با وجود پیشینه بیش از یک 
صد ساله آن، به نظر می رسد هنوز به بلوغ ساختاری و محتوایی 
و  وظایف  شدن  متفرق  ساختاری،  لحاظ  به  است؛  نرسیده 
مأموریت های مدیریت مطلوب شهر در میان بیش از 20 دستگاه 
مقررات  و  بخشنامه ها  قوانین،  با  شهری  مدیریت  امر  متولی 
بخش نگر از یکسو و فقدان مکانیزم هماهنگ کننده و پیش ران 
برای  شهر  توسعه  توافق  مورد  چشم اندازهای  لوای  تحت 
دستیابی به حیات مدنی و کیفیت زندگی مطلوب از سوی دیگر 
مهمترین چالش ها محسوب می شوند. از نگاه محتوایی، فقدان 
وابستگی منابع درآمدی به منبع پایدار محلی و نظام برنامه ریزی 
و مدیریت شهری عامرانه، غیر مشارکتی، غیر شفاف، مغفول 
ماندن حضور مجموعه شهروندان در عرصه مدیریت شهری و 
فقدان نهادهای جامعه مدنی، فقدان ساز و کار سازکار همکاری 
دولت و شهرداری ها به عنوان دولت ملی و دولت های محلی، 
روند شهرنشینی  با  نظام مدیریت شهری  تناسب تحول  عدم 
کشور، سیستم مدیریتی شهری فساد پذیر و نهایتا ضعف منابع 
انسانی، مالی و قانونی در شهرداری ها از عمده ترین چالش های 

موجود هستند. 
لذا به نظر می رسد نظام فعلی مدیریت شهری دچار چالش های 
شهری  مطلوب  یکپارچه  مدیریت  پارادایم  منظر  از  اساسی 
نهادی،  حوزه های  در  متناسب  بسترسازی  نیازمند  که  است 
از  قانونی، یکی  از منظر بسترسازی  قانونی است.  اجتماعی و 
فرصت های ویژه برای اصالح و بهبود ساختار نظام مدیریت 
شهری، برنامه های میان مدت 5 ساله توسعه کشور است؛  این 
برنامه ها به به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ای کشور 
می توانند نقشی اساسی در بسترسازی قانونی در تحول نظام 

در ارزیابی قانون برنامه همزمان 
با توجه به احکام مستقیما مرتبط با 
موضوع مدیریت شهری الزم است که 

تاثیرات سایر احکام به شهر و مدیریت 
شهری نیز مورد سنجش و ارزیابی 

قرارگیرد
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  سهراب مشهودی
کارشناس ارشد شهرسازی ومدرس دانشگاه

اندیشه و پژوهش

آسیب شناسی »نظام هدایت و کنترل توسعه شهری کشور«
)ارایه پیشنهاداتی برای رفع آنها در برنامه ششم(

طرح های  تهیه  و  برنامه ریزی  معاصر  دوره   از  قرن  نیم  حدود 
در  شده  انجام  مطالعات  براساس  که  می گذرد  کشور  در  شهری 
کمتر  موارد  از  بسیاری  در  برنامه(  سازمان  وسیله  )به  سال 1370 
موفقیت  این  عوامل  تمام  مجموع  در  بوده اند.  موفق  50درصد  از 
در تحقق طرح تنها حدود 15درصد است. هرچند  مشکل اساسی 
آن  رفع  تا  و  است  نهفته  کشور«  برنامه ریزی  »نظام  ساختار   در 
ششم  برنامه  اما  کاست،  مشکالت  از  وسیعی  سطح  در  نمی توان 
)در همین  آنها  از مهمترین  تعدادی  برای اصالح  فرصت مناسبی 

چارچوب( را فراهم می آورد، که ذیاًل به آنها پرداخته می گردد.
نظام مدیریت  بر  اصلی حاکم  1- سطح بندی عناصر 

شهرها
تهیه، هدایت و کنترل )مدیریت( توسعه های شهری در سه سطح 
از نهادها، ارگان ها و سازمان های حقوقی، اداری و اجرایی کشور 

محقق می شود:
تعیین  به  ملی:  سطح  در  شهری  توسعه  کنترل  و  هدایت  یک- 
نقش و جایگاه شهر و مأموریت شهر در نظام کلی نظام توسعه و 
استقرار خدماتی  از طریق  واقع  عمران کشور، منجر می گردد؛ در 
که بخش ها مسئول آنها هستند )مثل آموزش و پرورش، درمان، 

ورزش، ارشاد و غیره( در طرح ها منعکس شده و تحقق شان  نیز به 
وسیله آنها صورت می پذیرد و در واقع تنها زمینه سازی کالبدی آنها 

به وسیله طرح های شهرسازی انجام می-شود.
دو- هدایت و کنترل توسعه شهری در سطح بخشی )بخش های 
پرورش،  و  آموزش  نیرو،  مثل  کشور  برنامه ریزی  نظام  بر  حاکم 

درمان و غیره(.
شامل:  محلی)میان بخشی(  سطح   در  کنترل  و  هدایت  سه- 
شهرداری ها به عنوان اصلی ترین مسئول تحقق طرح ها، بخش ها 
که به طور عامل وظیفه تأمین خدمات را دارند) ولی قانونًا مجبور به 
تبعیت طرح های مصوب شهری نیستند( و شهروندان که مجبور به 

تبعیت از طرح و ضوابط احداث هستند.
2- مباحث عام در نظام نوین »هدایت و کنترل توسعه 

شهری«
نظام هدایت و کنترل توسعه شهری به عنوان »نظامی میان بخشی« 
در نظام »بخشی« کشور جایگاهی در خور اهمیت )و نقشش در 
زندگی شهروندان(  ندارد. به عالوه تحقق طرح ها و برنامه های آن 
نیز به علت نقش مهمی که بخش هایی خارج از حیطه نفوذ وزارت 
راه و شهرسازی )مسئول تهیه طرح ها و برنامه ها( و شهرداری ها 
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وظایف طرح های شهری، تهیه تعیین محل استقرار خدمات غیرانتفاعی 
شهریست. برخالف قانون، عرف و شرع که مالکیت خصوصی بر زمین 
در  قرار می دهد،  و حفاظت  احترام  مورد  و  به رسمیت می شناسد  را 
زمین  هر  انتخاب  در  نه تنها  طراح  شهری،  طرح های  خدمات  شرح 
برای این خدمات آزادست، بلکه براساس استانداردهای ابالغی ناچار 
به انجام آنست. این موضوع از مهمترین چالش های تحقق طرح های 

شهریست و به علل زیر:
یک- احترام به مالکیت خصوصی زمین.

دو- قوانین مرتبط از جمله قانون تعیین وضعیت اراضی که فقط 18 
ماه وقت برای تملک این اراضی می دهد.

سه- عدم وجود قانونی که بخش های متولی این خدمات را مجبور 
به تملک این اراضی در زمان مقرر نماید و عدم انطباق برنامه ها و 

بودجه های آنها با طراح های شهری.
وسیله  به  خدمات  برای  شده  تعیین  اراضی  خرید  ضرورت  چهار- 
دستگاه متولی مربوطه )بنابراین به علل فوق( پیش 50 تا 85 درصد 
محل های تعیین شده برای خدمات در طول دوره طرح تغییر کاربری 

می دهند.
از آن گذشته اخیراً باب شده که با مراجعه مالک زمین، دستگاه های 
متولی تأمین خدمات شهری با اخذ مبلغی به او یک برگ عدم نیاز 
می دهند؛ کاربری فروشی به بخش ها هم سرایت کرده است. فقط این 
تغییر کاربری نیست که به شهر آسیب می رساند، بلکه به این تغییر 
کاربری هنگامی که بخش یاد شده )براساس برنامه ها و بودجه های 
خود( می خواهد نسبت به احداث کاربری یاد شده اقدام نماید، چون 
تصمیم  که خود  زمینی  هر  در  نشده  این مشخص  بر  دیگری  محل 
می گیرد، اقدام به استقرار کاربری می نماید که ممکن است تا حدودی 

یا کاماًل مغایر اهداف طرح باشد.
زمین  تعدادی  تعیین  جای  به  شهری  طرح های   :2 پيشنهاد 
تمام  از خدمات  برای هر یک  نیاز خدمات،  تعداد مورد  به  درست 
در  جداگانه  نقشه ای  در  و  کرده  انتخاب  را  شرایط  واجد  اراضی 
شهرداری نگهداری کرده )و نسخه ای هم در اختیار دستگاه مربوطه 
به احداث  اقدام  بگذارند(. درنتیجه هر گاه هر بخشی بخواهد که 
کاربری مربوطه نماید، بتواند از میان اراضی متعدد مشخص شده 
یکی را خریداری نماید. به این وسیله حتی می تواند به »مناقصه 

متوسل شده« و ارزان ترین زمین را تصاحب کند.
در این صورت نقشه های پیشنهادی به جای نقشه های معمول یا 
باید به نقشه های چند الیه تبدیل شده و یا از طریق پهنه بندی 
گروهی  برای  تعیین  محورهای  اطراف  اراضی  تعیین  یا  و  اراضی 
از  را  اشکال جدیدی  دیگر،  مناسب  روش های  یا  و  کاربری ها  از 
نقشه تولید نمایند. بنابراین شرح خدمات طرح های تفصیلی باید در 

قرارداد تیپ 12 تغییر نماید.
4-معضل تطویل مراحل بررسی و تصویب طرح های 

شهری
سال  پنج  و  دو  و  طرح ها  تهیه  سال  دو  تا  یک  متوسط  طور  به 
تصویب آنها )در هفت مرحله( مختلف به درازا می-کشد و عماًل از 
آنجا که از نخستین ارائه طرح و نقشه تا تصویب طرح، طرح های 
تهیه شده در اختیار شهرداری و دیگر افراد بررسی کننده قرار دارد، 
درنتیجه  بسیاری از اهداف طرح با تغییرات حاصله از حیز انتفاع 

)به عنوان مسئول اجرای آنها( باید در تحقق آن ایفا نمایند، قابل 
هدایت و کنترل الزم و کافی نیست.

بنابراین تا تغییر نظام برنامه ریزی کشور از » نظامی بخشی« به 
نظامی که نقش طرح ها و برنامه های فرابخشی )طرح های آمایش 
سرزمین( و میان بخشی و منطقه ای، در آن پر رنگ شوند، به طور 

کامل ممکن نیست. 
و  »هدایت  نوین  نظام  پیشنهاد  می آید،  دنبال  به  آنچه  اجباراً 
کنترل توسعه شهری« در چارچوب همین »نظام بخشی« کشور 

و ظرفیت های آنست.
آنچه توسعه شهرها را ممکن می سازد، اغلب بیرون از آنها و در 
اثر برنامه ها و طرح های )باقی  بخش های( توسعه و عمران کشور، 

رقم می خورد، مثاًل:
- اغلب خود شهرها نقشی در میزان مهاجرت به شهرها ندارند.

- این که »بخش ها« تا چه حد وظایف خود را در مورد شهرها، به 
عمل آورند نیز خارج از اختیار شهرهاست.

- تأمین آب، گاز و برق و مواردی مشابه شهرها و مقدار آنها در 
آن  با  انطباق خود  به  تعیین می شود و شهرها مجبور  سطح ملی 

هستند.
- نقش و جایگاه هر شهر در کشور نیز تا حد زیادی به شرایط و 

برنامه های بیرونی مرتبط است.
آن  از  مهمتر  و  توسعه شهری  و طرح های  برنامه   تهیه  حتی   -
تصویب آنها )که به وسیله 11 معاون وزیر از یازده بخش کشور رقم 

می خورد( تا حد زیادی خارج از حیطه عمل شهرهاست.
بنابراین منطقًا »نظام مدیریت و کنترل شهرها« باید به این مباحث 

توجه نموده و در راستای موانع و امکانات آن تدوین گردد.
شهری  طرح های  مدارک  و  اسناد  دسته بندی   -3

زمينه ها و جایگاه آنها در نظام برنامه ریزی کشور
3-1- اسناد و مطالعات پایه خارج از حيطه اختيارات

گروهی از اسناد و مدارک حاصله مثل جایگاه شهر در نظام توسعه 
ملی اواًل باید از طرح ها و برنامه های فرادست اخذ گردد و ثانیًا حتی 
آنها به وسیله دستگاه تهیه کننده طرح  اگر در صورت عدم وجود 
و برنامه انجام شود، تنها به عنوان راهنمای تهیه طرح است. این 
مطالعات نه می تواند مأخذ اقداماتی واقع شود و نه اقدام در مورد 
آن در حیطه اختیارات وزارت راه  و شهرسازی )راه و شهرسازی( 

و یا شهرداریست.
به عالوه به علت عدم قطعیت آنها به خصوص در تدوین به وسیله 
)دستگاه تهیه کننده طرح(، برنامه ها و طرح ها نیز باید از انعطاف 
کافی برخوردار باشند. ولی احکام قطعی آنها در مورد شهر باید بدون 

تغییری مالک عمل و تبعیت قرار گیرد.
شهر  توسعه  راهبردی  برنامه های  تهیه  صورت  در  پيشنهاد1: 
)C.D.S( به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جایگاه شهر در 
به خوبی  اجتماعی آن  اقتصادی و  کشور و چشم اندازهای توسعه 

روشن بوده و راهنمای تهیه طرح های شهری خواهد بود.
مهمترین  از  بخشی:   خدمات  استقرار  3-2-مكان یابی 
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ساقط می-شوند.
پيشنهاد 3: از آنجا که آنچه در سطح ملی )و یا گاهی منطقه ای( 
در طرح های شهری واقع می شود، در سطح ملی مهم است، تنها 
مباحث در این سطح در حیطه خدمات طرح های جامع قرار گرفته 
و به تصویب مراجع ملی )شورای عالی شهرسازی و معماری( برسد. 
بنابراین طرح های جامع تنها به مباحث مرتبط به منافع، برنامه ها 
و طرح های ملی پرداخته و باقی مطالب یا به طرح های تفصیلی 
سپرده شود و یا به طرح های جامع بخش غیرملی که در استان ها 

بررسی و تصویب گردد.
5- پایش و تحقق پذیری طرح ها

آسیب های طرح های  عمده ترین  از  مناسب طرح ها  پایش  عدم 
پایش  برای  موجود  پتانسیل های  از  می شود  پیشنهاد  شهریست. 

استفاده شود، به شرح زیر:
پيشنهاد 4: مهندسین مشاور به عضویت دوباره و با حق رأی 

کمیسیون های ماده 5 درآیند.
پيشنهاد 5: پیوست شماره 6 قرارداد تیپ 12 شهرسازی جاری 
شده و برای شهرها انعقاد آن اجباری شود. با نظارت سازمان امور 

شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی به قراردادها.
پيشنهاد 6: به اعضای کمیسیون ماده صد دو تا سه عضو فنی 

اضافه شود.
»صندوق  عالی  شورای   66/2/7 مصوبه  براساس   :7 پيشنهاد 
کاربری  پایه،  از  بیش  تراکم  وعوارض  تشکیل  شهر  عمران 
غیرمسکونی و تخلفات ماده صد در آن واریز با تصویب کمیسیون 
ماده 5 صرفًا صرف عمران شهر گردد. از محل این عواید صندوق 
می توان اراضی خدمات غیرانتفاعی را نیز خریداری و صرفًا احداث 

بنا )تملک اعیان( آنها را به دستگاه های مربوطه واگذار نماید.
پيشنهاد 8: برای انطباق دوره برنامه های اجرایی شهرداری با 
دوره شوراهای شهر، به جای برنامه های پنج ساله شهرداری، هر 
و  برنامه ها  براساس  خود  استقرار  اول  ماه  در شش  شهر  شورای 
طرح های مصوب موظف به تدوین یک برنامه اجرایی چهار ساله 

گردد )برای باقی دوره خود و شش ماه اول دوره بعدی(.
6- مباحث حریم شهر

با  ارگان ها  اغلب  نظر  و در  اغلب طرح ها  دیدگاه حریم شهر در 
حریم حفاظتی شهر اشتباه گرفته می شود. در حالی که، حریم شهر 

بخشی از شهر و تأمین کننده زمین برای توسعه آنست.
خدمات غیرانتفاعی زیادی مثل بیمارستان های بزرگ )به خصوص 
عفونی(، ورزشگاهی، کاربری ها، تأسیساتی، تجهیزاتی، گردشگری، 
و  سالم  هوای  در  سالمندان  نگهداری  وسیع  محل های  ورزشی، 
در  وجهی  بهترین  به  دیگر  خدمات  از  بسیاری  و  بزرگ  محیطی 
حریم می تواند تأمین شود. به عالوه با توجه به قانون ساماندهی 

که می گوید:
در حالی که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- 

مصوب 87/3/2 )قانون ساماندهی( مفاد زیر قابل استنادست:
فاقدین  دسترسی  سهولت  و  مسکن  تأمین  منظور  به   :1 ماده  از 

مسکن به  ویژه گروه های کم درآمد، به خانه مناسب، بهسازی و 
و سکونتگاه های غیررسمی،  فرسوده شهری  بافت-های  نوسازی 
دولت موظف است از طریق حمایت های الزم از جمله تأمین زمین 
مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن 

اقدام نماید.
از ماده 2: به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین 
تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به 
صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام  نماید.

1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای.
2- حمایت از تولید وعرضه مسکن گروه های کم درآمد.

کم  اقشار  خاص  مسکونی  مجموعه های  احداث  از  حمایت   -3
درآمد.

4- حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن در بافت های فرسوده و 
سکونتگاه های غیررسمی.

از ماده 6: وزارت راه و شهرسازی موظف است، نسبت به مطالعه 
و مکان یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح های 

توسعه شهری به صورت متصل یا منفصل اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، مکلفند نسبت 
نمایند  اقدام  فوریت  به  خود  اختیار  در  اراضی  رایگان  واگذاری  به 

)بجز مناطق چهارگانه در اختیار محیط زیست(.
از ماده 9: وزارت راه و شهرسازی موظف است زمین های موردنیاز 
برای امر مسکن و خدمات عمومی را از کلیه اراضی موات و دولتی 

تأمین و در صورت عدم تکافو از بخش خصوصی حاصل نماید.
در دستورالعملی که  در جهاد کشاورزی تهیه شده، اراضی داخل 
حریم دسته بندی شده اند و جالب است با وجودی که بخش اعظم 
خاک های کشور بایر و یا اراضی بسیار کم توان است )گذشته از این 
که مشکل اصلی کشت کشور، کمبود آب حتی برای  زمین های 
شده  یاد  دسته بندی  در  است(  متوسط  توان  و  پرتوان  کشاورزی 

»عنوانی به عنوان اراضی بایر وجود ندارد«.
بدین ترتیب تمام اراضی که برای کاربری های ضروری، باید مورد 
بهره وری واقع شوند، مشمول تبصره -1 ماده -1 و ماده 2 می شود 
)یعنی قیمت  تغییر  از  را پس  اراضی  باید 80درصد قیمت روز  که 
زمین شهری را( پرداخت نمایند. یعنی عماًل تأمین زمین ارزان برای 
بسیاری از کاربری های ضروری شهری ناممکن می شود. به عالوه 

اصواًل استقرار کاربری مسکونی در حریم، کاًل ممنوع است.
بدین ترتیب مشاهده می شود، عماًل وزارت کشاورزی جلوی تأمین 
فقر سکونت  زیر خط  توسعه شهر و شهروندان  برای  ارزان  زمین 
شهری را سد می کند. حتی در مواردی که با مصوبات دیگر تناقض 

دارد.
پيشنهاد -9: براساس ماده 99 قانون شهرداری ها طرح جامع 
حریم شهرها در راستای تأمین خدمات زیرپهنه شود، عملکردهایی 
ورزشی،  بیمارستان ها،  گردشگری،  غیرانتفاعی،  خدمات  مثل 
تأسیساتی، تجهیزاتی، کاربری های بزرگ مقیاس غیرقابل استقرار 
در شهر و مسکن گروه های کم درآمد، تهیه شود. البته با حفاظت 
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طبیعی،  ارزشمند  عناصر  دیگر  و  تاالب ها  طبیعی،  عناصر  باغات، 
تپه های تاریخی و موارد مشابه.

7- حفاظت از باغات، مزارع و محيط زیست
حفاظت مثبت، موثر و فعال از این عناصر بر عهده تمام ارگان ها و 
مهمترین آنها مسئولیت شان یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و 
وزارت کشاورزیست. که به علت حفاظت خشک و فقط نهی کننده 

اصواًل مفید واقع نمی شود.
پيشنهاد -10: چگونگی حفاظت محیط زیست باغات و مزارع 
که باید به حفاظت مثبت و یاریگر بدل شود. یعنی موجبات حفاظت 
را فراهم آورد، نه اینکه فقط مقررات حفاظتی بنویسد و ابالغ نماید.
یک- اصلی ترین راه حل اجتناب از حفاظت خشک و بی انعطاف 

است.
و  باغات  حفاظت  آیین نامه های  و  استانداردها  تدوین  در  دو- 
محیط زیست به تفاوت های بین انواع باغ و انواع محیط زیست و 

همین طور مناطق اقلیمی مختلف کشور دقت کرد.
)قانونی،  مختلف  زوایای  از  آیین نامه  و  استانداردها  حتمًا  سه- 

حقوقی، عرفی و عوامل مؤثر دیگر( بررسی شود.
چهار- این آیین نامه در شرایط اولیه کاماًل کلی نگر و با نقشه های 
با  مقیاس باال تولید می شوند، برای بهره وری در مناطق مختلف 

طرح های تدقیقی بهینه شوند.
از  فراتر  شورای  یا  نهاد  یک  در  حتمًا  حفاظتی  طرح های  پنج- 
و  بررسی  شهرسازی(  عالی  شورای  )مثل  مربوطه  سازمان های 

تصویب گردند.
طرح های  و  موضوعات  حفاظتی  مقررات  اعمال  در  شش- 
قرارست  چه  مقابل  در  چه  که  شود  سنگین  و  سبک  پیشنهادی 
حفاظت  برای  صلب  و  خشک  رویه  اعمال  از  و  گیرد؟  صورت 

خودداری گردد )که اثر عکس دارد(.
شش- توجه گردد که عالئق بخش عمومی و عامه را نمی توان 
بدون روندهای منطقی از جیب افراد و بخش خصوصی خرج کرد و 
بدین ترتیب از دشمنی پنهان با محیط زیست و باغات به دوستداری 

منطقی و عقالنی بدل گردد.
دیگر  و  طبیعی  منابع  زیست،  محیط  کشاورزی،  جهاد  هفت- 
حفاظت  برای  می باید  زیست،  محیط  کننده   حفاظت  ارگان های 
کمک و اقدام نمایند  وگرنه فقط محافظت خشک و دستوری را که 
می توان به نیروی انتظامی و یا قوه قضاییه سپرد و نیاز به حضور 

کارشناسان این سازمان ها وجود نخواهد داشت.
اراضی  حفظ  قانون   2 ماده  در  شده  یاد  80درصد  مثال  برای 
باغ،  باید  برای مثال  امر شود.  این  باید صرف  باغات  کشاورزی و 
تمام باغداران دیگری که نمی توانند و یا نمی خواهند باغ خود را 

حفظ کنند، از محل خریداری شود.
این  اغلب  شده  ذکر  روش های  ادامه  با  و  صورت  این  غیر  در 
ارگان ها در حالی که دوستان بالقوه محیط زیست و باغات هستند 
را باید در زمره دشمنان بالفعل حفاظت اراضی کشاورزی، باغات، 

منابع طبیعی و محیط زیست قرار داد.

نهادهای مرتبط موضوعشماره
برنامه، طرح یا اقدام موردنیازاثرگذار

دستگاه 
مجری یا 

تصویب کننده

دستگاه 
ناظر عالیهمکار

تهیه طرح 1
C.D.S شهری

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی

پیشنهاد 1(
تدوین قرارداد تیپ برای این امر و تهیه 

طرح C.D.S برای شهرهای ایران

سازمان 
مدیریت و 
برنامه ریزی

وزارت راه و 
شهرسازی

وزارت 
کشور

جامعیت یافتن 2
طرح های جامع

وزارت راه و 
شهرسازی

پیشنهاد 2(
تغییر شرح خدمات طرح جامع و تبدیل 
آن به طرحی که شهر را  فقط در سطح 
ملی  بررسی نموده و اتخاذ تصمیم نماید.

راه و 
شهرسازی

سازمان 
مدیریت

وزارت 
کشور

3

اصالح خدمات 
طرح تفصیلی و 
چند الیه شدن 
محل استقرار 

خدمات در طرح 
تفصیلی

راه وشهرسازی

پیشنهاد 3(
چند  و  تفصیلی  طرح  اسناد  شرح  تغییر 
الیه شدن و یا شکل مناسب دیگر برای 
آنرا  تحقق  که  دولتی  خدمات  استقرار 

ممکن نماید.

راه و 
شهرسازی

سازمان 
مدیریت

وزارت 
کشور

4
پایش و تحقق-

پذیر نمودن 
طرحها

4-1- عضویت 
دوباره با حق 
رای مشاور در 
کمیسیون ماده 5

پیشنهاد 4(
عضویت  لغو  در  قبل  دولت  مصوبه  لغو 

مهندس مشاور
راه هیئت دولت

وشهرسازی
وزارت 
کشور

جدول1. پيشنهادهای اصالح مشكالت شهرسازی کشور در برنامه ششم
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4-2- جاری 
شدن پیوست 6 
قرارداد تیپ 12

پیشنهاد 5(
ابالغ پیوست شماره 6 نظارت بر اجرای 

طرحهای شهری

شهرداری ها 
یا سازمان 
شهرداری ها

شوراهای 
شهر

راه و 
شهرسازی

4-3- مجلس
پیشنهاد 6(

افزودن اعضای فنی به ماده صد
وزارت مجلس

کشور
راه و 

شهرسازی

4-4- تشکیل 
صندوق عمران 

شهر

پیشنهاد 7(
جاری شدن مصوبه 66/2/7 شورایعالی

راه و وزارت کشور
شهرسازی

سازمان 
مدیریت

4-5- تغییر 
دوره برنامه 5 
ساله به برنامه 
4 ساله اجرای 

شهرداری 
همزمان با طول 
خدمات شوراها

پیشنهاد 8(
تغییر قانون

راه  و وزارت کشور
شهرسازی

سازمان 
مدیریت

مباحث حریم 5
شهر

شورایعالی 
شهرسازی، جهاد 
کشاورزی، محیط 

زیست، راه و 
شهرسازی

پیشنهاد 9(
تصویب مصوبات ضرورت در شورایعالی 

و لغو مقررات مزاحم
راه و وزارت کشور

شهرسازی

محیط 
زیست 
جهاد 

کشاورزی

وزارت کشور

پیشنهاد 10(
 99 ماده  براساس  حریم  طرح  تهیه 
مقررات  و  ضوابط  اخذ  و  شهرداری ها 

مانع این امر

راه و وزارت کشور
شهرسازی

محیط 
زیست 
جهاد 

کشاورزی

6
حفاظت  مثبت 
محیط زیست 
باغات و مزارع

وزارت جهاد 
کشاورزی

پیشنهاد 11(
و  باغات  از  حفاظت  آیین نامه  اصالح 
یاری-دهنده  و  مثبت  حفاظت  به  مزارع 

و تصویب آنها در شورایعالی

شورایعالی 
شهرسازی و 

معماری

وزارت 
کشور

راه 
وشهرسازی

سازمان محیط 
زیست

پیشنهاد 12(
زیست  محیط  حفاظتی  مقررات  اصالح 
و  یاری-دهنده  و  مثبت  حفاظت  به 

تصویب آنها در شورایعالی

شورایعالی 
شهرسازی و 

معماری

وزارت 
کشور

راه 
وشهرسازی

7
حریم 

کاربریهای 
ارگانهای مختلف

ارگان های 
مربوطه

پیشنهاد )13(
بررسی و تصویب حرایم سازمان-ها در 

شورایعالی
راه و ارگانها

شهرسازی
وزارت 
کشور

ادامه جدول1. پيشنهادهای اصالح مشكالت شهرسازی کشور در برنامه ششم
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 اسداله نقدی 
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بو علی سینا همدان 
 محسن کیانی 
کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه بو علی سینا همدان

چكيده:
استقرار انسان در شهر را باید سرآغاز شکوفایی تمدن بشری دانست زیرا شهر به عنوان دستاورد حیات جمعی انسان سهم زیادی در روند تکاملی 
تمدن او داشته است. به دلیل اهمیت شهر برای نظام های سیاسی همواره برای اداره امور آن به شکل یک امر حیاتی و مهم نگریسته شده و از زمان 
فالسفه یونان باستان تا به امروز پرداختن به مدیریت شهرها از جمله دغدغه های متفکران و مدیران همه جوامع بوده است. شهرنشینی در ایران هم 
سابقه نسبتاً طوالنی دارد و باوجود همه اختالف نظرها بین باستان پژوهان پس از ميان دو رود)بین النهرین( و آناتولی و ... ایران نیز جزو مناطق با 
سابقه شهرنشینی قابل توجه می باشد. در طول این تاریخ طوالنی اداره امور شهرها تحول بسیاری به خود دیده است. در این مقاله به روش مقایسه ای 
و تطبیقی مروری بر نظام اداره  امور شهرها در ایران از ازمنه پیش از ورود اسالم تا وقوع انقالب مشروطه و استقرار نهاد جدید بلدیه صورت گرفته است. 
دانش شهری برخی دوره ها و نهادسازی شهری مانند صفویه، شاخص تر از سایر ادوار است. اگرچه میزان توجه به امر اداره  شهرها در ادوار گوناگون 
متفاوت بوده اما عنصر سیاست همواره تعیین کننده اصلی باقی مانده است. همزیستی این مؤلفه با دو رکن مهم دیگر حیات شهری در ایران)یعنی 
مذهب و نهادهای مرتبط با آن مانند مساجد جامع و مدارس علوم دینی و اداره بقاع و اماکن متبرکه و ...( و نیز نهاد بازار و اقتصاد از عوامل اصلی و 
تعیین کننده  مدیریت شهری در گذشته تاریخی بوده است. مدیریت شهری امروز می تواند ضمن نگاه به این داشته تاریخی و اخذ تجارب روز دنیا به 

حمکرانی خوب شهری در ایران دست یابد.

شهر در گذر زمان
نگاهی به تحوالت مدیریت شهري در ایران

مقدمه:
  شهر به عنوان يك واحد اجتماعي از زمان های قديم توجه ويژه اي را 
به خود مبذول كرده است. به دليل رابطه نزديك بين اداره شهر و اداره 
واحد بزرگتر اجتماعي يعني جامعه از يك سو و نيز ارتباط بين تمدن و 

ترقي)مدنيت( با مدينه و شهر از سوي ديگر، همواره بخش مهمي از 
توسعه نظام هاي اجتماعي و سياسي معطوف به مسائل شهري بوده 
است. حتي به اعتقاد صاحب نظران زيادي بين پيدايش شهرنشيني و 
شكل گيري دولت ارتباط قوي وجود دارد. همچنين همواره در طول 
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تاريخ شهر محل استقرار حكومت ها بوده، در دوره هايي هم كه ايالت 
و عشاير قدرت را در دست مي گرفتند- كه در تاريخ ايران كم نيستند- 
بالفاصله شهرنشيني را پيشه خود مي كردند؛ دست کم هسته گرداننده 
تصاحب قدرت در شهرها مستقر مي شدند و مابقي به شيوه قبلي ادامه 
مي دادند. حتي در دولت شهرهاي يوناني افالطون و ارسطو از موضوع 
حد متناسب جمعيت شهري)5040 نفر و 11000 ( به دليل سهولت 
اداره امور شهر و غلبه بر بحران ها صحبت كرده اند و معتقد بودند اضافه 

جمعيت بايد با نظر قاضي از شهر رانده شوند. 
نگاهی به تحول شهر در بستر تاریخی

قدمت و اهميت شهر و شهرنشيني و توجه صاحبان قدرت، انديشمندان 
تا برجنبه هاي مختلف جسم و  همه قرون و اعصار را واداشته است 
روح شهر درنگ كنند و بكوشند تا قانونمندي هاي زندگي شهري را 
شهري  برنامه-ريزي  و  طراحي  به  خود  يافته هاي  پايه  بر  و  دريابند 
دست يازند و براي مسائل و مشكالت شهر و شهرنشيني چاره جـویي 
كنند)پيران،1369 :64(. شاهد اين مثال را مي توان در دروه هاي مختلف 
سراغ گرفت: در دنياي كهن مطالعه شهر در آثار ارسطو، افالطون و 
آثار  در  همچنين  و  ماكياولي  نظريات  در  ميانه  قرون  در  آگوستين، 
نيز مانند بودون مطرح شده است. در طول قرن  فيلسوفان قرن 17 
18 نيز شهر در تئوري اجتماعي روسو بازتاب مي يابد، اما پس از انقالب 
صنعتي هويت جامعه و شهر تغيير پيدا مي كند) sennett 5 :1970( كه 
با آغاز استقرار پايا و از نظر كمي فراوان ابناء بشر در نقاط مسكوني)در اثر 
امكان انباشت اضافه توليد و نيز رهايي عده اي از دغدغه هاي روزمره 
مربوط به تأمين معاش( سبب گرديد تا بشر اوليه فرصت پيدا كند با 
ايجاد يا تكميل اكتشافات و تأسيس نهادهاي مختلف گام هاي مؤثري 
را براي تعالي بردارد. اگر پيدايش شهر را معلول هر پديده اي، مانند 
دستيابي بشر به امكان كشت و زرع، تأسيس نهاد دولت يا گسترده 
بدانيم،  شهر(  و  دهستان  كوچكتر)ده،  سكونتگاهي  واحدهاي  شدن 
آغاز سرفصل جديدي در مدنيت است. بشر از نخستين روزهاي آغاز 
شهرنشيني همواره به فكر مديريت، برنامه ريزي و طراحي و سازماندهي 
و دولتمردان مسائل و  از مشغله-هاي متفكران  بوده و يكي  شهرها 
توزيع  و  زيبا  و  تميز  است. شهرهاي سالم،  بوده  زندگي شهري  امور 
عادالنه تر امكانات، تنظيم اصولي روابط محالت و همسايگان از آروزها 
و دغدغه هاي فكري بشر بوده و ترسيم خيالي و گاهي متأثر از واقعيت، 
شهرهاي دور دست و سرزمين هاي ديگر همگي بهانه و زمينه اي براي 
ترسيم شهر ايده ال نزد متفكران بوده است. گر چه شهر و شهرنشيني 
از حدود پنج تا هفت هزار سال قبل از ميالد وجود داشته ولي معناي 
جديد و توسعه فزاينده آن متعلق به قرون معاصر و جديد است. تعداد 
شهرهاي بيش از 100 هزار نفري كه بشر تا قرن پنجم بعد از ميالد)از 
زمان پيدايش شهرنشيني( ساخته،67 شهر بوده است. اين تعداد در طول 

چهار قرن بعدي)تا قرن دهم ميالدي( به 69  شهر افزايش يافته و 
تا قرن 15 ميالدي تنها به 75 شهر رسيده است؛ يعني در فاصله 20 
قرن)5 قبل از ميالد تا 15 ب م( تنها هشت شهر به شهرهاي با بيش از 
يكصد هزار نفر جمعيت جهان اضافه شده است. در حالي كه در فاصله 
400 سال اخير از قرن 16 تا قرن بيستم 75 شهر ياد شده به 144 شهر 
افزايش يافته است)يعني 69 شهر اضافه شده است(. اما در آغاز قرن 
بيست و يكم شمار آنها از چند صد شهر هم گذشته كه نشانگر انقالبي 
در زمينه  توسعه  شهر و شهرنشيني در جهان  است، زيرا اين تحول تنها 
يك تغيير كمي نيست بلكه همراه با آن، تحوالت عظيم ديگري در 

نظام اجتماعي و اقتصادي رخ داده است.
 اما اكنون بايد از شهرهاي بسيار بيش از يك ميليون نفر در جهان 
صحبت كرد و نه فقط شهرهاي صد هزار نفري و طبيعي است مديريت 
از  پيچيده تر  بسيار  مجموعه هاي شهري  و  كالنشهر  ميليوني،  شهر 
شهرهاي گذشته شده است. عوامل و نيروهاي متعددي سبب رشد و 
گسترش شهر و شهرنشيني در دوره هاي مختلف در جوامع گوناگون 
گرديده، هرچند ممكن است سهم عوامل ياد شده در اين فرايند، در 
جوامع و يا دوره هاي مختلف تاريخي متفاوت باشد. البته پر واضح است 
تأثير برخي عوامل مانند تجارت، امنيت، ثبات سياسي و اجتماعي همواره 
از مهمترين عوامل بوده اند)نقدی،1389:صص 48-47(. بنابراين عامل 
نظامي و تجاري تقريباً در كليه دوره هاي تاريخي از علل اصلي پيدايش، 
توسعه و بقا يا زوال شهرها بوده است؛ به اين معنا كه ثبات سياسي 
كه در دوره هاي متقدم تاريخي متكي بر قدرت نظامي بوده و ثبات 
اقتصادي و رونق تجاري به تبع آن ميسر مي شده، مي توانست زمينه و  
موجبات گسترش شهرنشيني و يا بر عكس افول و زوال آن در جوامع 
گوناگون را فراهم نمايد)همان،48(. بشر امروزي براي نخستين بار در 
تاريخ خود شاهد غلبه ساكنان شهر بر ساير اشكال شده است. قرن 
بیست و يكم عصر شهرنشيني خواهد بود. باوجود سابقه نسبتاً طوالني 
است:  نبوده  قرن 19 چشمگير  تا  آن  تحوالت  زمينه شهرنشيني  در 
تا سال 1900 از هر هشت نفر، فقط يكي در مناطق شهري زندگي 
مي كرد اما اكنون نيمي از جمعيت جهان شهرنشين شده اند، دو سوم از 
اين جمعيت سه ميلياردي )شهرنشين( در كشورهاي جهان سوم زندگي 
مي كنند)گيلبرت وگاگلر،1375: 7(. گسترش شهرنشيني به خصوص 
نسبت  گوناگون  تمركز صاحب نظران  و  توجه  معاصر سبب  دوره  در 
به مسائل و پيامدهاي ناشي از توسعه شهر و شهرنشيني شده است: 
گسترش شهرنشيني به عنوان يك پديده معمول در جوامع، موجب شده 
كه مسئله شهر يكي از مسائل مهم جامعه شناسي شود) ممتاز،1379: 
3(. انسان شهرنشین به موازات دور شدن تدریجی از طبیعت و به همراه 
تنوع بخشیدن به فعالیت های خود، کارکردهایش را عقالنی کرده و با 
محاسبه و دقت آنها را تنظیم می کند. نظم و ترتیب فرصت اندیشیدن 

زمانتعداد شهردرصد از كلتعداد افزايش يافته

پيدايش تا 5 بعد از ميالد 18,767ـــ
6  بعد از ميالد   تا 219,46910
11-15 ميالد ي621,375
16 تا 20 ميالد ي6940,3144

جدول)1(روند تاریخي افزایش شهر هاي با بيش از صد هزارنفر جمعيت
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بیشتری به او می دهد و این خود رفتارهای او را عقالنی می کند)ترنر، 
.)169 :1379

تكوین حيات شهر و مدیریت شهری   در ایران
پیدایش شهر و شهرنشینی در ایران تابع تحوالت تاریخی و چگونگی 
ساختار اجتماعی آن بوده است. شهر مرکز ثقل زندگی اجتماعی ایرانیان 
محسوب می شده و ساختار آن متأثر از موقعیت طبیعی و اقلیمی و نظام 
سیاسی حاکم بر مملکت و البته نظام اقتصادی متأثر از ویژگی دولت 
در ایران بوده که سبب ایجاد شهر-دولت ها یا شهرهای دولتی در ایران 
گردیده است. به نظر می رسد که آغاز و پیشرفت شهرنشینی، به علت 
مشکالت طبیعی و اقلیمی و چگونگی توزیع جمعیتی در آن، تا حدودی 
با تأخیر آغاز شده و تا دوره اشکانی و به ویژه عصر ساسانی، روند آرامی 
و مکان نخستین  تاریخ  در مورد  نژاد،1366: 15(.  است)تقوی  داشته 
شهرها)سابقه شهرنشینی( در ایران هنوز اتفاق نظر قطعی وجود ندارد. 
فعالیت اصلی مبتنی بر زمین)کشاورزی و دامپروری( بوده و فاصله  شهر 
و روستا چندان محسوس نبوده است. ورود ایران به جرگه  تجارت آن 
زمان و کارکرد تولیدی و مبادله ای شهرها که از زمان اشکانی ها آغاز 
شد، در دوره  ساسانی به اوج خود رسید و در پرتو آن، شهرنشینی از رشد 
فزاینده ای برخوردار شد)یعقوبی،1362: 218(. از زمان ساسانیان به بعد، 
شهر و روستا فاصله  محسوسی پیدا کرد و شهرها کارکرد مشخص تری 
به خود گرفتند. ساختار زندگی شهری نیز در همین دوره و تحت تأثیر 
شرایط تاریخی آن، صورت مشخص یافته است. از این زمان فرم و 
ساختار زندگی شهری صورت منسجمی به خود گرفته و تحت تأثیر 
چهار عامل اصلی کاخ، معبد، استحکامات و بازار که می توان آنها را 
علمی  نمود  کرد،  معرفی  ربض  و  شارستان  دژ،  کهن  بخش  سه  در 
پیدا کرده است)رضوی،1388: 2(. شهرنشيني در ایران باستان از سه 
مرحله پيوسته گذر كرده است: نخست دوره  پيدايش شهرها و رشد 
آرام شهرنشيني در امپراطوري ماد و هخامنشي، دوم دوره  تجربه  بزرگ 
تاريخي و بنيان گذاري شهرهاي خود فرمان به سبك شهرهاي يوناني، 
به دست فرمانروايان سلوكي و رشد شتابان شهرنشيني در عهد سلوكيان 
و پارتيان و سوم دوره  درآوردن شهرهاي يوناني وار به زير فرمان دولت 

مركزي در دوره  ساساني(اشرف، 1357: 5(.
الف ـ پيدایش و رشد آرام شهر نشيني در دوره ي ماد و 

هخامنشيان 
شاهنشاهي ماد از تكامل نظام اجتماعي قبايل و طوايف آزاد دامدار و 
كشاورز و تبديل آنها به يك اتحاديه بزرگ زير، فرمانروايان مستبد پديد 
آمد. هگمتانه در اين دوره پايه گذاري مي شود كه نخستين شهر مادها 
و به عنوان محل تجمع مظهر يگانگي آنها بوده است؛ البته بايد به 
وجود ده-دژهايي قبل از احداث هگمتانه اشاره كرد كه به عنوان نقاط 
تمركز ثروت و مراكز سياسي و اجتماعي مادها، هسته هايي براي ايجاد 
شهرهايي چون هگمتانه مي شوند)دیاکونف،1345: 35(. شهرهايي كه 
در دوره مادها احداث شدند، بيشتر جنبه اداري-سياسي داشتند. در آن 
هنگام توانايي و بنيان اقتصادي كشور در حدي نبود كه بازرگاني و توليد 
صنايع دستي را تا آن حد رونق بخشد كه منجر به احداث شهرهايي 
را  وسيعي  پهنه  كه  بود  گونه اي  به  مادها  نظامي  قدرت  شود.  نوين 
بين شهرهاي كهن و  اقتصادي  امكان مبادالت  بر مي-گرفت و  در 
بازرگاني سرزمين هاي مجاور را با مراكز تجمع و سكونتگاه هاي ايران، 
در راه-هايي امن ممكن مي ساخت)سلطان زاده، 1365: 11(. پيدايش 
سازمان  دو  متمركز،  شهپدري  نظام  ايجاد  و  هخامنشي  امپراتوري 

شهري ناهمسان را در قلمروي واحد گرد آورد. سازمان شهري رشد 
يافته در سرزمين هاي فتح شده، متكي بودن امپراتوري هخامنشي به 
ماليات هاي گرفته شده از شهرها و بازرگانان شهري باعث گسترش 
شبكه هاي ارتباطي و بازرگاني بين المللي در قلمرو امپراتوري بود كه 
براي دوام سازمان سياسي آن زمان ضروري مي نمود. روابط بازرگاني 
و رفت وآمد ميان شهرهاي امپراتوري تا اندازه اي به رشد شهرنشيني 
در سرزمين هاي ايراني نشين مدد كرد، ولي دگرگوني هاي زيادي پديد 

نياورد(اشرف، 1357: 6(.
سيماي شهرهاي هخامنشي از وجود جامعه اي حكايت مي كند كه 
شهرها و روستاها و ديگر مراكز سكونتي، ُعمال و گوش به فرمان شاه 
داشته اند. از اين رو شهر به عنوان مقر پادشاه و وابستگان او، مظهر 
عظمت و قدرت امپراتوري و مكان صدور فرمان و ابالغ آن به ديگر 
آثار بجا مانده استنباط  از  نقاط بوده است. در مورد شهرنشيني آنچه 
مي شود اين است كه در شهرها و كاخ هاي هخامنشي، شاه و يا مانده 
به همراه موبدان  به عنوان قشر ممتاز جامعه  وابستگان قدرت،  او و 
زرتشتي و مقامات ديني سكني مي گزيده اند. امنيت شاه و وابستگان 
او و آرامش ساكنان مرفه شهرها در گرو وجود ارتشي بود كه با توجه 
به كشور گشایي هاي آن زمان طبعاً نيروي انساني عظيمي را به خود 
اختصاص مي داده است. همان طور كه آثار سربازخانه ها در شهرهايي 
چون پرسپوليس نشان مي-دهند، بخش عظيمي از اين نيرو در شهرها 
متمركز بوده و سربازان قشر وسيعي از جامعه  شهري مركب از افراد 
ديگري نيز بوده است كه عمدتاً از سوي مقامات عاليتر اداري و مذهبي 
آنان رونق  با وجود  فرا خوانده مي شدند و زندگي شهري  به شهرها 

مي-يافت)تقوی نژاد،37:1366(.
ميان  كار  تقسيم  كه  بعدي  دوره هاي  همانند  دوره هخامنشيان،  در 
پديد  روستايي  و  شهري  اجتماعات  در  تجارت  و  صنعت  كشاورزي، 
نمي آمد، اين امر صورت نگرفت و در نتيجه تمايز و كشاكش نيز ميان 

شهر و ده به وجود نيامد.
هایي  شهر  پيدایش  و  نشيني  شهر  سریع  رشد  ـ  ب 

خودگردان در عهد سلوکيه و پارتيان 
با تصرف امپراتوري هخامنشي به دست اسكندر، مرحله  تغيير در نظام 
و شكل شهرنشيني در ايران آغاز مي شود. چرا كه وي سعي در اشاعه 
فرهنگ يوناني در مناطق وسيع زير نفوذش داشت و مي دانست كه 
انجام اين كار از طريق تمركز جمعيت هاي پراكنده در تجمعات بزرگ، 
آسانتر امكان پذير است. پس دست به ايجاد شهرهاي متعدد و توسعه 
شهرنشيني كه بخشي از اقدامات او را شامل مي شوند، مي زند. بنابراين 
در اين دوره شاهد احداث يوناني هستيم كه همزمان است با آميختگي 
سلوكي ها  يوناني.  شهر  دولت -  سازمان  با  شاهنشاهي  اداري  نظام 
سرزمين هاي بارور و در عين حال داراي اهميت نظامي و سوق الجيشي 
را براي ايجاد شهرهاي جديد انتخاب مي كردند تا كشاورزي را رونق 
داده و با ايجاد امنيت در راه هاي تجاري، به گسترش تجارت و بازرگاني 
بپردازند و عالوه بر آن از اين طريق امنيت كشور را در مقابل دفاع 
از شورشيان احتمالي تضمين كرده باشند. جمعيت بسياري از شهرها 
ايراني ها  و  شرقي  جنوب  اروپايي  مهاجر  ملل  از  مختلط  صورت  به 
تأمين شده و شورشيان را نيز در بعضي از اين شهرها جاي مي دادند. 
اقتصادي چشمگيري به وقوع پيوست. كاربرد  اين دوره تحوالت  در 
روش هاي جديد در كشاورزي و باغداري، توزيع زمين هاي آماده براي 
كشت بين عده اي از شهروندان و روستائيان و انتظام ها و مقرراتي كه 
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هگمتانهحدود720تا 550 پيش ازميالدمادها
شوش،هگمتانه، سارد،تخت جمشيد675تا330پيش ازميالدهخامنشيان
سلوکيه34تا126قبل ازميالدسلوکيان
نيسا،صد دروازه248قبل ازميالدتا226اشکانيان
تيسفون226تا642 ميالدیساسانيان

دمشق،بغدادقرن اول و دوم هجریقمریامويانوعباسيان
نيشابورنيمهاولقرن سومهجریطاهريان
آملاواسط قرن سوم هجریعلويان
زرنگنيمه دوم قرن سوم هجریصفاريان
بخاراقرن چهارم هجريسامانيان

اصفهانقرن چهارم هجریآلزيار
-قرن چهارم هجریآلبويه

غزنيناواسط قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم هجریغزنويان
نيشابور، اصفهان،بغداداواسط قرن پنجم تا اواخر قرن ششم هجریسلجوقيان

سمرقند،گرگانجقرن ششم و اوايل قرن هفتمخوارزمشاهيان
تبريز،سلطانيهنيمه اول قرن هفتم تا نيمه اول قرن هشتمايلخانان

جدول )2(پایتخت های ایران در دوره های مختلف

كمابيش به نفع بخشي از روستائيان بود، موجب پيشرفت كشاورزي 
شد)اشرف،1353: 6(.

اگرچه اين تغييرات بهبودي در وضع مردم ايجاد نمي كند و با سقوط 
هخامنشيان، بهره كشي ماهرانه تري جايگزين نوع پيشين مي-شود 
اما بر اثر سياست يونانيان مبني بر تغيير فرهنگ ملت هاي زيرسلطه 
توسعه   و  شهرسازي  زمينه  در  تغييراتي  شهري  زندگي  طريق  از 
دنبال  را  آن  پارتيان  بعدها  كه  مي شود  ايجاد  ايران  در  شهرنشيني 
دوره   را  سلوكي  دوره   اشرف  احمد   .)11 مي كنند)سطانزاده،1365: 
تجربه بزرگ و تاريخي و بنيانگذاري شهرهاي خود فرمان به سبك 
شهرهاي يوناني و رشد شتابان شهرنشيني در ايران مي-داند)دیاکونف، 
1345: 72(. اين شهرهاي خود فرمان به چند شكل ديده مي شوند: 
و  توسعه  به  يوناني ها  و  داشته  وجود  قباًل  كه  بودند  يكي شهرهايي 
ترقي دادن آنها پرداختند و به آنها زندگي دوباره  شهري بخشيدند و 
دیگری اين كه سلوكي ها به پيروي از اسكندر شهرهاي جديدي كه 
مراكز اقامت مهاجران بود بنا كردند. اين شهرها نمونه به دست بوميان 
مي داد تا ساختمان هاي به سبك يوناني بنا كنند. از اين رو در تاريخ 
در  بود،  اسكندر ساخته شده  به دست  اسكندريه هايي كه  موازات  به 
سراسر امپراتوري به شهرهايي با نام سلوكيه، الئورسيه و انطاكيه بر 
مي خوريم. عالوه بر آن، سلوكي ها روستاهايي را كه مستعد براي شهر 
شدن تشخيص مي دادند و يا شهرهاي كوچك را نيز توسعه می دادند 
حقوق  شهر  اهالي  و  مركز  به  و  مي كشيدند  حصاري  آن  اطراف  و 
پوليس]دولت شهر[ داده مي شد. نوع چهارم برخي كلني هاي نظامي 
از حقوق و مزاياي پوليس برخوردار شده و منزلت شهري  بودند كه 

مي يابند. بدين ترتيب سكونتگاههاي شهري در اين دوره، را به چهار 
گروه مي توان تقسيم كرد:

1. شالوده ريزي شهرهاي نوساز به دست يوناني ها، 
2. شهرهاي ايراني تغيير يافته، 

3. روستاها و شهرك هاي تبديل به شهر شده و 
4. كلني هاي نظامي كه با ترقي عنوان پوليس مي گرفتند.  

بنابراين شهرسازي و شهرنشيني در اين دوره زير تأثير دو عامل عمده، 
نخست ضرورت حفظ سرزمين هاي پهناور زير سلطه و نحوه  انتظام 
و اراده  امور كشوري و لشكري و دوم، توسعه   بازرگاني و صنعت، از 
توسعه و رشد زيادي برخوردار شدند. رونق شهرنشيني و تجارت و بهبود 
وضع اقتصادي كشور در زندگي همه  مردم كشور به طور يكسان تأثير 
نگذاشت و بيش از همه، يونانيان و اليه هاي مرفه نشين از پيامدهاي 
تحوالت یاد شده برخوردار شدند؛ زيرا همزمان با گسترش تشكيالت 
اداري و افزايش هزينه ها، بر مقدار مالياتي كه از شهروندان عادي و 
روستائياني كه در سرزمين هاي زراعي)به ويژه در حومه شهرها( كار 
مي كردند، افزوده مي شد. به اين ترتيب، عالوه بر درآمد ساالنه ارضي، 
ماليات هايي زير عنوان “ ماليات هاي شاهي ” كه از جمله  آنها ماليات 
سرانه، ماليات بر درآمد، عوارض گمركي و ساير ماليات ها و عوارض 
معمول از توده هاي مردم گرفته مي شد)تقوی نژاد، 57:136(. بنابراين 
روز به روز فاصله ميان طبقات كم درآمد ساكن در روستاها و شهر 
كه فشار سنگيني ماليات ها را تحمل مي كردند و طبقه  مرفه نشين 
كه بیشتر يوناني بودند، شدت گرفت و كشمكش هايي بين دو جامعه  
شهري و روستايي و طبقات اجتماعي شهري به وجود آمد. آثار اين 
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نا معلومحکام محلیاواسطقرن هشتمدولتهای محلی

اواخر قرن هشتم و قرن نهم تيموريان
هراتهجری

تبريز،قزوين، 907تا1135 هجریقمریصفويان
اصفهان

در این دوره در امر 
شهرسازی و مدیریت 

شهری تحوالت شگرفی رخ 
داده است

اصفهان1135تا 1142هجریافغانها
مشهد1148تا 1161هجری قمریافشاريان

شيراز1171تا 1209هجری قمریزنديه

تهران1176تا 1213قاجاريه
تهران1357-1299پهلوي

زمزمه هاي تغيير وجود تهران1357جمهوري اسالمي
دارد

ادامه جدول )2(پایتخت های ایران در دوره های مختلف

تغيير و تحوالت ايجاد شده به دست سلوكي ها به ويژه آنچه كه در 
شهرسازي و شهرنشيني صورت گرفته، همچنان باقي ماند و تا مدت ها 
اثر خود را حفظ كرد. پس از به قدرت رسيدن پارتيان، تحوالت اقتصادي 
و اجتماعي كشور نسبت به عهد سلوكيان، از آهنگي آهسته و تدريجي 
برخوردار شد. بنيان اقتصادي كشور نخست بر كشاورزي و سپس بر 
در  بازرگانان  و  پيشه وران   .)73 بود)دیاکونف،1345:  استوار  بازرگاني 
اثر رونق تجارت و اهميت شهرها از اعتبار اجتماعي قابل مالحظه اي 
نسبت به دوره هاي پيشين برخوردار شدند و به طور كلي شهرهاي 
پارتي نيز همانند شهرهاي سلوكي توانستند در كارهاي داخلي خود به 
يك استقالل نسبي برسند. عالوه بر آن تأسيسات اجتماعي مربوطه 
را نيز داشتند. پارت ها نمي توانستند و نمي خواستند شهرهاي سلوكي 
را از بين ببرند. زيرا همان منافعي را كه شهرها براي سلوكيان تأمين 
مي كردند، پارت ها نيز از آن سود مي جستند. بنابراين شهرها با شدت 
گرفتن روابط تجاري بيشتر و گسترده تر با همسايگان از حالت نمايشي 
قدرت و عظمت فرمانروايان خارج شدند و طبقاتي را در خود جاي دادند 
كه جداي از روستائيان و كشاورزان اطراف شهرها تنها به امور تجاري 
و بازرگاني كه به عنوان وظيفه اي به شهرها محول شده بود، اشتغال 
داشتند. از طرفي شهرها شديداً به مازاد كشاورزي روستا وابسته شدند. چرا 
كه تغيير شكل و نقش آنان لزوم استفاده از توليدات زراعي و دامپروري 
را ايجاد مي كرد. پس گسترش شهرها و توسعه  شهرنشيني ادامه يافت 
و به دنبال عدم توانايي شهرهاي قديم در مقابل رشد روزافزون جمعيت 
كه در پي رونق تجارت، صنعت و كشاورزي حاصل آمده بود، شهرهاي 
جديدي نيز به وجود آمد؛ ولي برده داري از بين نرفت. از بردگان در 
شهرها و امور صنعتي و خانگي و در روستاهاي اطراف شهرها در امور 
كشاورزي استفاده مي شد. با تمام اين ُمحسنات، شهرها خصوصياتي را 
در خود داشتند كه رفته رفته به سقوط دولت پارت ها انجاميد و آن »خود 
فرماني« شهرها و عدم تمركز ناشي از حكومت هاي ملوك الطوايفي 
بود. در زمينه نحوه اداره شهرها، خود فرماني آنها به عنوان ميراثي از 

گذشته يكي از وجوه تشابه دو دوره  پارتي و سلوكي را نشان مي دهد؛ 
اگر چه خود مختاري شهرهاي اشكاني با دولت شهرهاي يوناني تفاوت 
داشته اما با توجه به اوضاع كشور در زمان پارت ها و عدم توانايي آنان در 
ايجاد يكپارچگي ميان حكومت هاي پراكنده، وجود اين نوع تشكيالت 
شهري، در نهايت موجب ضعف قدرت گرديد و در اين ميان شهرهاي 
يوناني نشين كه از نيازهاي بيشتري برخوردار بودند، به عدم يكپارچگي 

موجود افزودند)سلطانزاده، 1365: 12(.
برخی ساختار شهری دوران اسالمی را تداوم شهرنشینی دوران قبل 
از اسالم می دانند و حتی میان شهرهای نوظهوری که اغلب در جهت 
نیازهای نظامی و سیاسی به وجود آمده و بیشتر ساختار عشیره ای و 
کالبد مخصوص به خود داشتند، با شهرهای به جا مانده از قبل فرق 
می گذارند)Stern,1970:32(. يكي از تقسيم بندي هاي رايج انواع شهر 

عبارتست از:
الف- شهرهاي حكومتي)شاهي(، 

ب-شهرهاي مذهبي،
ج- شهرهاي تجاري ، مواصالتي و بندري و 

د-شهرهاي نظامي.
 اگر دقت كنيم طبق نظريه ابن خلدون سلسله هاي حكومتي در ايران 
گردش و چرخش كرده و يكي پس از ديگري بر اريكه قدرت تكيه 
زده اند. یکی از نخستین کارهای هر سلسله جدید تغییر پایتخت بوده 
است. این شهرنشینان کم سابقه پس از استقرار و غرق شدن در نعمات 
و دوري از خوي باديه نشيني و به طور خالصه شهري شدن، مستعد 
حمله قوم باديه نشيني ديگري می شد و در نهايت با هجوم ايلي به 
سركردگي نخبه اي که بر اريكه قدرت دست يافته، طومار سلسله در 
هم پیچیده می شد. هويت جديد ايل مستقر شده بالفاصله با تأسيس 
شهري يا آبادتر كردن شهرهای موجود به عنوان پايتخت به صحنه 
حكمراني وارد شده است. ولي اين برآمدن و به زير كشيده شدن تمامًا 
با قوه قهريه داخلي يا خارجي بوده و سلسله جديد براي اثبات هويت 
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متفاوت و مستقل خود يكي از نخستين كارهايي كه انجام داده، انتخاب 
شهر جديدي به عنوان پايتخت و يا حتي تأسيس يك شهر جديد بوده 
است. اين انتخاب قبل از هر چيز تالش دولت هاي نوپا براي احراز 
هويت جديد و اثبات تحول عملي در گروه هيأت حاكمه در كشور بوده 
است. پايتخت به عنوان نماد قدرت و حاكميت جابه جا مي شد تا خاطره 
جمعي از سلسله قبلي از اذهان پاك شود و سپس احتمااًل موضوعات 
امنيتي و نيز بلند پروازي هاي شخصي براي به يادگار گذاشتن بناهاي 
عظيم مورد اشاره ابن خلدون)بناهاي عظيم به وسيله پادشاهان بزرگ 
بر پا شده اند( در زمره داليل تغيير مداوم پايتخت از هگمتانه تا تهران 
بوده است. اين روند به عنوان يك قانون عام تحول جامعه ايراني از 
ايران  در  دليل  همين  به  است.  داشته  ادامه  نیز  قاجاريه  تا  ماد  دوره 
هم بايد از شهر-دولتي  صحبت كرد؛ اما در معناي كاماًل متفاوت از 
دولت-شهر  معناي  يونان  در  كه  چرا  باستان.  يونان  دولت-شهرهاي 
به مفهوم جمهوري هاي فدرال امروزي نزديك و يا به عبارت بهتر 
سرآغاز اين شيوه مدرن در جهان بايد به حساب آيند، در صورتي كه 
به دولت و دولتي  وابستگي شهر  به معناي  ايران  »شهر-دولتی« در 
بودن تأسيس و رونق شهرهاست كه شهر دولتي ترجمه بهتري براي 
آن خواهد بود و هماهنگ با تقسيم بندي شهر شرقي و شهر غربي 
ماكس وبر نيز مي باشد. نخستين شهر از اين نوع ) شهر دولتي( در 
دارد  وجود   كاوان   باستان  بين  كه  نظرهايي  اختالف  با همه  ايران 
)که از توان و تخصص این مقاله بیرون است( شهر هگمتانه)اكباتان( 
پايتخت منسوب به سلسله ماد مي باشد. اگر اين خط سير را در تمام 
سلسله ها ادامه دهيم، به تهران امروز خواهيم رسيد كه در حدود 200 
سال پيش به عنوان پايتخت دولت قاجار  انتخاب گرديد و تا امروز به 
عنوان مركز سياسي و اداري كشور باقي مانده است و يك استثنای 
بزرگ در تئوري)هر سلسله یک پایتخت( ياد شده، محسوب مي گردد. 
هر چند بالفاصله بايد اضافه كرد كه اين تحول ناشي از تغيير مناسبات 
بين المللي و ديپلماتيك بيروني و مركزيت نسبي جغرافيايي تهران و 
نيز تغيير ماهيت دولت هاي معاصر به سوي »غير دودماني شدن« در 

معناي كالسيك آن مي باشد. 
ادوار تحول شهرنشينی و مدیریت شهری

فرایند شهرگرایی، شهرنشینی و شهرسازی ایران را با توجه به منابع و 
مدارک موجود و حرکت از تحلیلی ریخت شناسانه می توان در سه دوره 

عمده و کلی مورد بررسی قرار داد، این سه دوره عبارتند از:
اول: سیر تحول شهرنشینی، شهرگرایی و شهرسازی قبل از اسالم، 
این دوره حدوداً از قرن نهم ق.م آغاز شده و تا قرن هفتم میالدی ادامه 
می یابد. این دوره منطبق بر شروع تمدن شهری ایرانی بوده و با حمله 

مسلمانان به ایران و فتح ایران به دست آنان پایان می پذیرد.
دوم: سیر تحول شهرنشینی، شهرگرایی و شهرسازی بعد از اسالم، 
این دوره با استقرار نخستین حکومت های داخلی در ایران شروع شده 
و تا سال 1200 قمری، 1165 شمسی و 1876 میالدی، عصر صنعت 

و شروع سلسله قاجار ادامه می یابد.
سوم: سیر تحول شهرنشینی، شهرگرایی و شهرسازی در دوران معاصر 
تا سال 1357  و  ایران شروع  در  قاجار  استقرار حکومت  با  دوره  این 

شمسی و 1979 میالدی ادامه می یابد)حبیبی، 1378: 6(.
الف- مدیریت شهری در ایران باستان:

شهرهايي كه در دوره مادها احداث شدند، بیشتر جنبه اداري-سیاسی 
داشتند. در آن دوران ساختار اقتصادی-اجتماعی کشور چندان تکامل 

را که هر دو  تولید صنایع دستی  و  بازرگانی  تا رونق  بود  نکرده  پیدا 
زاده،1365:  گردد)سلطان  سبب  می دهند،  شکل  شهری  زندگی  به 
11(. پس از شکست هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی و ایجاد 
حکومت سلوکیان، سیاست پادشاه جدید بر ایجاد شهرهایی نو و توسعه 
ایران  در  که شهرنشینی  است  زمان  این  در  گرفت.  قرار  شهرنشینی 
شتاب می گیرد. در روزگار سلوکیان، شهرها از نظر حقوقی تابع مستقیم 
فرمان های شاه بودند و در هنگام بروز اختالف میان آنها و مقام های 
اداری ساتراپی، نمایندگان شهر به پادشاه مراجعه می کردند؛ اما بیشتر 
اجتناب  شهرها  داخلی  امور  در  مستقیم  دخالت  از  سلوکی  پادشاهان 
اداره می شد.  امور داخلی شهرها توسط شورای شهر  می کردند. زیرا 
شهروندان از آزادی عقیده برخوردار بودند و در شهرهایی که جمعیت 
آن ترکیبی از اقوام گوناگون بود، هر گروه سنت ها وآداب خود را به جا 
می آورد. از اندک آگاهی های موجود در این زمینه می توان به اطالعات 
موجود درباره شهر سلوکیه اشاره کرد. این شهر را مجلس سنای شهر 
اداره می کرد که در آن صد نفر بر پایه ثروت وخرد انتخاب می شدند. 

در روزگار پارتیان، سیاست اداره شهرها بر تابعیت پادشاه  قرار داشت. 
شهرهایی که به شیوه پولیسی اداره می شدند، گرفتار تضادهای درونی 
شاه،  به  مراجعه  و  متوسل  بیشتر  که  بودند  طبقاتی  شدید  مبارزه  و 
برای  را  نیز هیچ گاه فرصت  را حل وفصل می کرد. شاه  اختالفشان 
مداخله واعمال قدرت در شهرها از کف نمی داد. بنابراین می توان گفت 
که خود فرمایی، یکی از وجوه تشابه پارتیان و سلوکیان در اداره امور 

شهرهاست.
در روزگار ساسانیان همه شهرها زیر فرمان وقدرت شاهان قرار داشتند. 
این نکته که شهرها رفته رفته به تابعیت شاهان درآمدند و زمینه برای 
مداخله شاهان در امور شهرها فراهم آمد، خود واقعیتی است. در این 
دوران شهرهای بزرگ و مهم که روستاهای پهناور داشتند از جنبه اداری 
در ردیف شهرستان ها قرار می گرفتند و رأس آنها حاکمی موسوم به 
شهراب )شهردار( اداره امور را برعهده داشت. درآغاز پادشاهی ساسانیان 
آمد. شهرهای کهن  پدید  بسیاری  قرن ششم، شهرهای  در  ویژه  به 
نیز گسترش و رونق فراوان یافتند. در واقع رونق بازرگانی و صنعت، 
گسترش شاه راه های دادوستد و بازرگانی و رشد شهرهای وابسته به 
دستگاه اداری پادشاهی، از میان رفتن نهادهای یونانی شهر، افزایش 
دخالت دستگاه اداری در زندگی شهری و امور اصناف و بازرگانان و 
ساسانیان  دوره  ویژگی های  مهمترین  از  آنان  اقتصادی  فعالیت های 
است)اشرف، 1354: 10(. بسیاری از این شهرها به شهرهای شاهی 
بدل شدند. شهر شاهی از سوی شاهنشاه بنیان می یافت و وابسته به 
او بود. در بیشتر شهرهای شاهی، کاخ ها و اقامتگاه های شاه و اعضای 

خانواده وی قرار داشتند)پیگو لوسکایا،1367: 218(. 
با توجه به آنچه گذشت، اگر شهرنشینی در دوره باستان مرحله بندی 

شود، مراحل زیر به دست خواهد آمد: 
نخست: دوره پیدایش شهر ورشد آرام شهرنشینی در زمان امپراتوری 

ماد و هخامنشی،
دوم: دوره تجربه بزرگ تاریخی و بنیان گذاری شهرهای خود فرمان به 
سبک شهرهای یونانی به دست فرمانروایان سلوکی ورشد شتابان شهر 

نشینی در عهد سلوکی و پارتیان و
سوم: دوره به زیر فرمان درآوردن شهرهای یونانی وار توسط دولت 

مرکزی در دوره سامانی )اشرف، 1385: 5(. 
روشن است که ویژگی های بنیادی ساختار اقتصادی-اجتماعی جامعه 
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در هریک از این مراحل بر مدیریت شهرهای آن دوران تأثیر بسیاری 
داشته است. نحوه شکل گیری و مکانیابی عناصر و بخش های مهم شهر 
و رابطه آنها با یکدیگر تحت تأثیر عوامل متعددی مانند عوامل طبیعی، 
و  خصوصیات  همچنین  و  اداری-نظامی  اقتصادی-اجتماعی،  عوامل 
نیازهای فضایی و رابطه آن با سایر فعالیت ها قرار داشته است. ساخت 
هر شهر از یک سو نمایانگر هماهنگی فضای کالبدی شهر و عوامل یاد 
شده و از سوی دیگر گویای چگونگی جریان فعالیت های اصلی شهر 
می باشد. اغلب شهرهای بزرگ ایران از سه بخش موسوم به کهندژ، 
شارستان و ربض تشکیل شده بودند. کهندژ در نقطه ای از شهر که از 
موقعیت دفاعی مناسبی برخوردار بود، قرار داشت، سپس شارستان در 
پیرامون آن شکل می گرفت و ربض نیز گرد آن جای می گرفت. توسعه 
و رونق ربض در برخی از شهرها موجب ادغام و یکپارچگی شارستان و 
ربض در یکدیگر می شد. همچنین توسعه ربض در معدودی از شهرها 
منجر به اتصال آن به دیه های حومه شهر می-گردید)سلطان زاده، 

1365: صص290-292(.
ب- شهر و مدیریت شهری در عصر سلجوقی

فتح ايران در سال 664 ميالدي به دست مسلمانان كه جهان بيني 
جديد مبني بر برابري و برادري ارائه داد باعث سقوط شهرهاي ايران 
شد. اقتصاد شهري در قرن اول و دوم هجري دچار فترت و انحطاط شد 
تا اين كه پيدايش خصومت هاي محلي در قرن سوم و چهارم هجري 
به بهبود اقتصادي كشور منجر شده و دوران شكوفايي شهرگرايي و 
شهرنشيني بعد از اسالم از قرن سوم هجري آغاز شد. در اواخر قرن 
سوم هجري سازمان شهري مراحل خود را طي مي كند كه عالوه بر 
نيز مي كشاند.  بیستم  قرن  تا  را  ميراث خود  و  آثار  تحوالت جهاني، 
قرن چهارم هجري مترادف با استقرار سياسي مذهبي مستقلي در ايران 
است. انقالب فرهنگي سياسي ايران كه اوج آن در قرن چهارم بود، با 
آمدن تركان به ايران و تشكيل دولت سلجوقي در فرارود ]ماورالنهر[ و 
خراسان به تدريج دوران افول خود را آغاز مي كند و همزيستي فرهنگي 
بين بقاياي فرهنگ گذشته ايران و فرهنگ مهاجمان ترك مغول ضمن 
اين كه با اشاعه فرهنگ ترك در نواحي وسيعي از فالت ايران و فالت 
اناتولي آشكار مي شود، در طول تاريخ در جريان استمرار خود با هم 

نزديكي پيدا مي كند.
در آغاز تشكيل حكومت سلجوقي در اوايل قرن پنجم شهرها به رشد 
عمده اي  سياسي  و  اجتماعي  دگرگوني هاي  تدريج  به  ولي  رسيدند، 
با  شهر  كالبد  آمد.  وجود  به  شهرها  اجتماعي  و  فيزيكي  ساختار  در 
مجموعه اي از محالت كه هر يك اطرف خود بارويي دارند و هر محله 
با دروازه هايي از روستاهايي كه از لحاظ فرقه اي، مذهبي و قومي با 
آغاز  در  مغول  يورش  ايلخانيان:  مي گردد.  مربوط  دارند،  نزديكي  آن 
قرن هفتم هجري بنيان هاي شهرنشيني و زندگي شهري را از هم 
گسست و شهر گرايي را از ميان برداشت. طوايف مغول كه در سطح 
پايين تر از ايرانيان قرار داشتند و هنوز بر مبناي روابط عشيره اي قومي 
و ايليايي زندگي مي كردند، نهاد اصلي تمدن برتر يعني شهرها را هدف 
عمده حمالت خود قرار دادند. در نتيجه حمله مغول ها ميليون ها نفر در 
سراسر كشور كشته و صدها شهر ويران شدند. نظام توليد عشيره اي 
حاكم بر آنها مانع از درك اهميت شهر و شهرنشيني در بين آنها شد. 
از هم پاشيده شدن نظام هاي آبياري و نسق هاي زراعي، دگرگوني در 
روش هاي تيولداري زمان سلجوقيان، كشاورزي را از رونق انداخت و 
نهادهاي روستايي را به زوال كشاند. از سوي ديگر گرفتن ماليات هاي 

سنگين از كسبه و پيشه وران شهري اقتصاد شهري را دچار حضيص و 
ركود كرد.كاهش شديد و ناگهاني جمعيت شهري در اثر قتل و عام و 
كشتار مغول ها و ويراني شهرها و روستاها از نخستين آثار مخرب حمله 
مغول به حساب مي آيد. در این دوره نخستين فعاليت مؤثر شهرسازي از 
دوران غازان خان آغاز شد. از زمان غازان خان به علت يكجانشين شدن 
مغوالن در سرزمين هاي فتح شده و روي آوردن آنها به جهان بيني 
محدودي  رونق  شهرنشيني  و  يافت  مجدد  رونق  بازرگاني  اسالمي، 
گرفت. در واقع در دوره ايلخانيان اصول شهرسازي بر تقسيمات فوري 
امر  بر حسب  بود، چنانكه سلطانيه  متكي  مغول  اعرابي  و خودسرانه 
سلطان محمد خدابنده به شكل شطرنجي ساخته شد و تمام مساكن آن 

را از تبريز، مراغه، اردبيل و نقاط ديگر به اين شهر كوچ دادند.
در  شهری  مدیریت  ارکان  و  شهرسازی  پ-شكوفایی 

عصر صفوی
و  بازرگاني  امكانات گسترش  دوره  صفويه  در  ايجاد وحدت سياسي 
پيشرفت صنايع و در نتيجه توسعه شهرنشيني و رونق و آبادي شهرها 
را فراهم آورد. سيماي در هم ريخته و متروك شهرها نظمي تازه يافته 
و بار ديگر حيات اقتصادي و اجتماعي شهرها از سرگرفته شد و رونق 
اقتصادي و امنيت ملي موجب احياي اعتبار نيروهاي اجتماعي-اقتصادي 
شهر شده و شهرنشيني رونق و شكوه ديرينه خود را باز يافت. ميراث 
فرهنگي شهري امروزه شهرهاي ايران در اكثر موارد يادگاري از دوران 
صفويه در كالبد و چهره خود دارند. با انقراض دولت صفوي حكومت 
ايران، قرن  ايران پا گرفت. قرن دوازده در  ملوك الطوايفي مجدد در 
هرج و مرج حكومت قبايل زوال شهرنشيني و تقليل جايگاه و ارزش آن 
در نظام سياسي-اجتماعي و اقتصادي كشور شد. از انقراض صفوي تا 
انقالب مشروطيت فقط عهد كريم خان زند بود كه اقدامات سودمند در 
زمينه هاي اقتصادي-اجتماعي انجام گرفت. دوران حكومت قاجاريه در 
آغاز روابط سياسي-اقتصادي ايران با كشورهاي خارجي جريان وابستگي 
سياسي-اقتصادي را به وجود آورد. دخالت هاي دولت هاي خارجي در 
امور داخلي مشكالت و موانع اقتصادي آشنايي با فرهنگ غربي تغييرات 
ايران و نظام شهري به وجود آورد. چنين  بنيادي در فرهنگ جامعه 
تحوالتي در دوره سلطنت ناصرالدين شاه شدت پيدا كرد)نظريان ،1383 

:صص 8-10(.
ت-عناصر اصلي شهر در دوره اسالمي: 

شهر در هر کجای دنیا حامل يك رشته پايه هاي کالبدی مشترک 
است مانند بازار و نهادهای اقتصادی و یا گذرگاه ها و خیابان ها، اما در 
فرهنگ های مختلف ارکان متمایزی نیز وجود دارد، نهادهای شهری 
عام در دوره اسالمی مسجد جامع، بازار و مدرسه  است. با توجه به 
اینکه دولت اسالمی در شهر تولد یافت و برای نخستین بار در مسجد 
مستقر شد، وجود مسجد جامع به یکی از مشخصات اصلی شهر دوره 
اسالمی تبدیل گرديد. مسجد جامع مركز اجتماعات سياسي و خواندن 
خطبه و مركز علمي و فكري و آموزشي عالي بود. مسجد عالوه بر نقش 
مذهبي، نقش هاي سياسي و اجتماعي هم داشت. در واقع در مسجد 
مسئوليت هاي دولت و بحران-هاي آن  با مردم در ميان گذاشته مي شد 
و در اين مساجد حكم خلع خليفه صادر و خطبه به نام امراي محلي 
يا خلفاي ديگر خوانده مي شد. مسجد جامع در مركز شهر قرار داشت 
و در دو يا چند سوي آن بازار امتداد داشت و در پيرامون آن مؤسسات 

اجتماعي قرار داشت.
دومين عامل اصلي در شكل گيري شهرهاي اسالمي بازار است كه 
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اطراف مسجد به طور خطي شكل مي گرفت و هر شهر دست كم  يك 
بازار داشت كه از دروازه آغاز مي شد و به ميان شهر مي رسيد. بعضي 
و  داشت  امتداد  پيوسته  به طور  ديگر  دروازه  تا  دروازه  از يك  بازارها 
كيلومترها طول داشتند و در بعضي از شهرها به دليل شرايط اقليمي 
بازار سرپوشيده بود و در بعضي از شهرهاي كوچك سقف بازارها از 
چوب يا حصير بود و هر صنفي راسته خاص خود را داشت كه مشاغل 
و صنعت هاي ديگر در آن راه نداشتند و در آن بازار به نام آن صنف 
مشهور مي شد. همزیستی نهاد بازار و سیاست و قدرت در تاریخ ایران 

قابل توجه است که میدان نقش جهان بهترین نمونه آن است.
اجزای  از  دوره  این  در  شهرها  اغلب  در  نیز  مدرسه  و  آموزش  نهاد 
شهر به حساب می آید. در قرن دوم و سوم هجري شمار مكتب ها 
و معلمان افزايش پيدا كرد، طوري كه حتي به روستاها هم گسترش 
به ساخت مدارس  زيادي  توجه  تاريخي  يافت. در دوره هاي مختلف 
شد مثل مدارس نظاميه كه در دوره سلجوقي ساخته شدند و در دوره 
صفوي توجه خاصي به ساختن مدارس در اصفهان، مشهد و... انجام 
شد. خصوصيت مهم مدرسه ها يعني جنبه مذهبي آنها يكي از عوامل 
مهم تعيين كننده موقعيت آنها در شهر شد)نظريان ،1383: صص5-7(.
ح- نهاد های اجرایی مدیریت شهری در دوران اسالمی 

امور اجتماعی، اقتصادی و انتظامی هر شهر توسط عده ای از مأموران 
محلی و دولتی اداره می شد که هر کدام وظایف و تکالیف مخصوص به 
خود داشتند. البته نه تنها تشکیالت اداری شهرها و تعداد مسئولیت های 
هر یک از مأموران در همه دوره ها یکسان نبود، بلکه گاهی اوقات در 
یک دوره و در یک زمان، اختیارات و مسئولیت های هر کدام از آنان 
در نواحی گوناگون نیز با یکدیگر مطابقت نمی کرد. در این دوران مقام 
وموقعیت حاکم شهر را حکومت مرکزی معین می کرد. در مرکز ایاالت، 
والی و حکام حکومت می کردند و در شهرهای کوچکتر که مرکز اداری 
ایالتی  بودند، حکومت های  کوچکتر  بخش های  و  نواحی  و  والیات 
حاکمانی بر آنها می گماردند. در مجموع، تشکیالت مدیریت شهری در 

این دوران را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:
الف( امور اداری، سیاسی و امنیتی شهر و منطقه تحت نفوذ آن که بر 

عهده حاکم یا امیر شهر بود. 
ب( امور اجتماعی، اقتصادی وخدماتی که برعهده رئیس شهر، کالنتر 

وکدخدایان محله ها بود.
ج( امور انتظامی شهر که به عهده عسس و داروغه بود.

زاده، 1365:  بود)سلطان  قضات  با  آن  مسؤولیت  که  قضایی  د(امور 
.)208

مقام های عهده دار هریک از این امور در آن روزگاران عبارت بودند از:
حاکم: در رأس تمام تمام مسئوالن و مدیران شهر، حاکم یا امیر هر 
والیت قرار داشت. او اختیارات گسترده ای داشت و بر تمام سازمان ها 
و نهادهای اداری و قضایی قلمرواش نظارت می کرد. بیشتر حاکمان از 
میان شاهزادگان، امیرزادگان و بزرگان انتخاب می شدند. او گذشته از 
شهر، به مناطق تابع نیز حکومت داشت. انتخاب، نصب و عزل مسئوالن 
دیوان مظالم، کارکنان دفتر ثبت اسناد و رسیدگی به قباله های امالک 
و نظارت بر کار عسس، محتسب و نرخ بازار با او بود. کارهای عمرانی 
تحت نظارت او انجام می گرفت و مراقبت از وضع باروی شهر، پل ها و 
بناهای عمومی نیز با او بود. همچنین به رئیس شهر در انجام خدماتش 
که گویا در آن عهد، تعیین نرخ اجناس و رسیدگی به امور اصناف بود، 
یاری می کرد. خارج از شهر، نگهداری و حفاظت از جاده های بازرگانی 

و نیز مراقبت از کاروان ها در برابر خطر راهزنان نیز از وظایف او به شمار 
می رفت)سلطان زاده، 1365: 208(.

کالنتر یا رئيس شهر: پس از حاکم یا امیر، منصب رئیس شهر 
و  بود  داخلی  امور  و  بیشتر مسائل  رئیس شهر  اختیارات  داشت.  قرار 
اجتماعی و  امور  به  بنابراین رسیدگی  زير نظارت حاکم کار می کرد. 
اقتصادی و امور خدماتی که امروزه در حیطه اختیار شهرداری هاست، بر 
عهده رئیس شهر بود. از دوره حکومت ترکمانان در قرن نهم هجری 
آمد. کالنتر،  به وجود  با عنوان کالنتر شهر  تا دوره  صفویه، منصبی 
مسئول رسیدگی به امور اصناف و انجمن های صنفی، محله های شهر، 
تقسیم کارهای اجتماعی و شهری بین زیردستانش، تعیین سهم مالیات 
هر صنف و گروه و نحوه پرداخت آن وکارهایی از این قبیل بود. وی 
مالیات اصناف و بنیچه هر کدام از پیشه وران را با کمک شخص سومی 
موسوم به »نقیب« که مهتر اصناف بود، انجام می داد. گاهی اوقات 
تنبیه پیشه وران خطاکار و جلوگیری از اجحاف و گرانفروشی آنان نیز 

برعهده کالنتر گذاشته می شد.
کدخدا: در سطح محالت شهر کدخدا  وجود داشت که بیشتر از میان 
آنجا که  از  برگزیده می شد.  افراد محل  ثروتمندترین  و  محترم ترین 
کدخدا با وضعیت اقتصادی و اجتماعی اهالی محله آشنا بود، در زمینه  
مسائل اقتصادی و اداری از طرف کالنتر و حاکم با او مشورت می شد و 
از او خواسته می شد تا مالیات ها یا هزینه های دیگر را بین اهالی تقسیم 

و از آنها وصول نماید.
او  فعالیت  زمینه  داشت.  گسترده ای  اختیارات  محتسب  محتسب: 
از منکر  به معروف و نهی  امر  را می توان مذهبی-اقتصادی دانست. 
می کرد و هرجا ُخم های شراب می یافت، آنها را می شکست و خرابات 
را تعطیل می کرد. در زمینه  اقتصادی نیز به تعیین نرخ اجناس می-

شود.  گرانفروشی  از  مانع  تا  داشت  نظارت  آنها  قیمت  بر  و  پرداخت 
رسیدگی به کیفیت غذاها نیز از وظایف محتسب بود و او می-توانست 
ناگهانی وارد مغازه ای شود و اجناس آن را بررسی کند. سرکشی به 
گرمابه ها و فضاهای عمومی شهر نیز از دیگر وظایف او بود. بیشتر 
محتسبان در محل نزدیک بازار و یا داخل آن به ویژه در چهار سوق ها 
مستقر بودند. در سده های نخستین هجری، محتسبان از میان عالمان و 
فقیهان برگزیده می شدند تا با امور و احکام شرعی آشنا باشند و بتوانند 
از عهده وظایف برآیند. پس از حمله مغول به ایران رفته رفته از قدرت 
و اختیارات محتسبان کاسته شد ولی در دوره قاجاریه، اداره ای به نام 
احتسابیه که دو شعبه احتساب و تنظیف داشت، تشکیل شد. این اداره را 
می توان نخستین گام برای ایجاد شهرداری به شکل امروزی در ایران 
دانست. این اداره متشکل بود از عده معدودی میراب که وظیفه آنان 
از یک سو تقسیم آب به محالت شهر و از سوی دیگر، نصب تعدادی 
فانوس بر سرگذرها به منظور تأمین روشنایی شهر ضمناً آب پاشی معابر 
عمومی که همگی خاکی و ناهموار و سنگالخی بودند از جمله وظایف 

آن محسوب می شد)فریودی، 1362: 56(.
عسس: امور انتظامی شهرها در نگاه نخست یک وظیفه  نظامی 
امور  امنیت در  ایجاد  برقراری نظم و  محسوب می شد و کارکرد آن 
اقتصادی و اجتماعی است. انجام این وظیفه بر عهده عسس بود. او 
زنی  به گشت  محله های شهر  و  بازار  در  هنگام شب  داشت  وظیفه 
پرداخته، افراد مظنون را دستگیر و از آنها بازجویی کند. عسس ها در 
مقابل سرقت اموال شهرنشینان مسئول بودند و در صورت وقوع سرقت 
باید اموال دزدی را پیدا کرده یا خسارت آن را به صاحبش می پرداختند. 
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نام داشت)اشرف،1353:  یا میر عسس  سرپرست عسس ها میر شب 
.)24

داروغه: اگرچه وظایف داروغه تا پیش از دوره صفویه بیشتر لقب 
حاکم شهر بود، اما از آن دوره به بعد امور انتظامی و مراقبت از رعایت 
قوانین، به طور خاص بر عهده داروغه گذاشته شد. این سمت در دوره 
به کمک  تهران  نظمیه  آن  به جای  و  رفت  میان  از  شاه  ناصرالدین 

کارشناسان خارجی تأسیس شد.
قاضی: منصب قضاوت از مهمترین منصب ها به شمار می رفت و 
دارنده آن احترام و منزلت بسیار داشت. در ابتدا که تشکیالت اداری 
استحکام و گسترش زیادی پیدا نکرده بودند، حکام شرع به همه  امور 
قضایی رسیدگی می کردند اما در پی گسترش شهرها و افزایش مسائل 
مورد اختالف، برخی از دعاوی و مشکالت ساده یا جزایی به مقامات 
دیگر واگذار شد و به این ترتیب به تدریج سه نوع محکمه به وجود آمد:

نخست: محاکم شرع که تحت نظر حکام شرع اداره می شد و در آنها 
به دعاوی قضایی، عقود، خرید و فروش، ازدواج، طالق و مسائل مهم 

دیگر رسیدگی می کردند.
از قبیل جرح و قتل،  امور جزایی  به  آنها  دوم: محاکم عرف که در 
سرقت و غارت رسیدگی می شد و قضات جزایی و داروغه ها تحت نظر 
دیوان بیگی که ناظر کل عدلیه بود، مسئولیت رسیدگی به امور مزبور 

را بر عهده داشتند. 
از  برخی  و  نرخ ها  و  اوزان  امور  به  آن  در  سوم: محاکم حسبت که 
مسائل صنفی و شهرداری رسیدگی می شد و مسئولیت آن با محتسب 

بود)سلطان زاده، 1365: صص 217-219(.

جمع بندی و نتيجه گيری:
پیدایش و تداوم شهرنشینی در ایران از ابتدا زير تأثیر ساخت سیاسی 
کارکرد طبقه حاکمه جدا  نوع  از  آن  و چگونگی ساختار  بوده  جامعه 
ناشدنی است که در این مقاله با عنوان شهرهای دولتی یا شهر-دولت ها 
طبقه بندی شده است. از این رو و بر اساس نظريه  ابن خلدون از ظهور 
و سقوط دودمان ها و تولد و مرگ شهرها در تاریخ ایران، شهرها مقر 
طبقه حاکمه و محل فعالیت آنها و به عبارتی نماد هویتی سلسله ها و 
پادشاهان بوده است. هر چند شهرها کارکردهای مختلفی داشتند؛ اما 
کارکرد سیاسی آنها همواره یکی از مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر اهمیت 
و رونق محسوب می شده است. ارگ ها یا قالع، دژها و سپس در دوره 
اسالمی دارلخالفه ها و دارالحکومه ها مؤید الگوی مدیریت شهری در 
ایران است و همه امور شهر از قانونگذاری و اجرای قانون گرفته تا 
برقراری نظم و اخالق، ایجاد امنیت و انتظام، دفاع از مرزهای قلمرو، 
انجام اعمال و مناسک و ... در پناه رابطه سیاست و شهر مفهوم پیدا 
می کرد. اصول سه گانه اقتصاد، سیاست و مذهب در تعاملی دائمی به 
سامان دادن شهر ایرانی منجر شده است. مدیریت شهر ایرانی در گذر 
زمان و زمانه از تأثیرگذاری مراکز مذهبی - فرهنگی)مساجد جامع و 
جمعه،احرام و بارگاه ها و..( مراکز اقتصادی )بازار( و نهادهای سیاسی-

اجتماعی)ارگ و نهادهای شهری( متأثر بوده و بافت و ساخت شهری 
را شکل می دادند، اما در این بین تأثیر مراکز دیوانی - نظامی در این 
خصوص بیشتر بوده و حیات شهری تأثیر پذیری بیشتری از آن داشته 
است. با توجه به بررسی سیر مدیریت شهری در ادوار گذشته ایران 
مشاهده می شود الگوی اداره امور شهرها در دوره های مختلف فراز و 
فرود بسیاری داشته اما عنصر نسبتاً ثابت تأثیر پذیری مدیریت شهری از 

عنصر سیاست بوده است. در مواقعی این تحوالت به نفع شهر بوده و در 
مواقعی نیز  شهر دچار یک نوع سردرگمی و بحران گردیده است.رونق و 
شکوفایی شهرها زمانی که حاکم نشین بود ه اند و سپس افول جایگاه و 
منزلت آن شهر در پی فروپاشی سلسله ها رویه نسبتاً مرسوم بوده است.

در برخی دوره ها مانند زمامداری غازان خان و دوره صفویه تحوالت 
چشم گیری در نهادسازی شهری و دانش شهرسازی رخ نموده است که 
این تجربه تاریخی می تواند حتی امروزه نیز ضمن سازگاری با نیاز های 
عصر همچنان که سایمون بل شهرساز معروف اروپايی در بازدید از 

ایران یادآور شده، مورد استفاده مدیریت شهری کشور قرار گیرد.
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 هادی سعیدی رضوانی
عضو هیأت علمی دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران

سیر تحول مدیریت شهری 
در برنامه های پنج ساله توسعه

سیر تحول مدیریت شهری 
در برنامه های پنج ساله توسعه

1- مقدمه 
برنامه های پنج ساله توسعه که بعد از اتمام جنگ ایران و عراق 
حکم  در  و  رسیده  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به  کشور  در 
قانون تلقی می شود، سند میان مدت توسعه کشور است. اهمیت این 
برنامه ها از آنجا ناشی می گردد که تکالیفی را برای کلیه دستگاه های 
حکومتی و عمومی تعیین نموده که اجرای آن در مدت اعتبار برنامه 
برای دستگاه های فوق الزامی است. از آنجا که شهرداری ها به عنوان 
متولی مدیریت شهری، دستگاه عمومی غیردولتی محسوب شده و 
خدمات عمومی قابل توجهی به شهروندان عرضه می دارند، وظایف 
و اختیاراتی برای آ نها در برنامه های پنج ساله لحاظ گردیده است. در 
این نوشتار می کوشیم به طور مختصر سیری که مدیریت شهری در 
طی برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور از سال 1368 تاکنون از 
سر گذرانده، مرور گردیده و روندی که پیموده شده، مورد بازشناسی 

و تحلیل قرار گیرد.
2- بازخوانی مهم ترین تأکيدات برنامه های توسعه در 

زمينه مدیریت شهری
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 

)1368-1372(
توجه به توسعه بخش های محروم کشور و ایجاد تعادل منطقه ای  

)تبصره 6(
معرفی زمین های با کاربری خدماتی به دستگاه های مجری و صدور 
پروانه رایگان یا تخفیف برای این قبیل زمین ها )بند ب تبصره 10(

تمرکز زدایی از تهران و انتقال واحدهای اداری دولتی به خارج از 
تهران )تبصره 22(

وصول عوارض به میزان سه درصد درآمد مشمول مالیات قطعی 
به نفع شهرداری ها )تبصره 50(

فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  دوم  برنامه 
کشور )1374-1378(

که  پادگان هایی  اعیان  و  عرصه  فروش  به  دفاع  وزارت  الزام 
الزام کمیسیون ماده 5 به تغییر  در محدوده شهرها قرار دارند و 
کاربری این نوع اراضی به کاربری های متناسب با خدمات مورد 

نیاز شهروندان )تبصره 49(.
از  با کاربری های آموزشی، خدماتی و فرهنگی  واگذاری اراضی 
مرتبط جهت  دستگاه های  به  و شهرسازی  وزارت مسکن  طرف 
احداث مراکز خدماتی و زیربنایی مورد نیاز شهر. در بند ب تبصره 
84 آمده است: »شهرداري ها موظفند زمين هاي با كاربري مذكور 
در بند الف اين تبصره را بر اساس طرح هاي جامع هادي و تفصيلي 
مصوب، سريعاً به  دستگاه هاي ذي ربط معرفي نمايند و به هنگام 
اجراي طرح هاي مزبور توسط دستگاه هاي مربوطه مجوز  شروع 
احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط 

با اعالم بر و كف صادر نمايند« )تبصره 84(.

فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم  برنامه 
کشور )1379-1383(

امور و فعاليت هاي قابل واگذاري  شناسايي و واگذاري وظايف، 
دستگاه هاي اجرایي به شهرداري ها و بخش غيردولتي  با هدف 
رهاسازي دولت از تصدي هاي غيرضروری و همچنين تعيين نحوه 
ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمي روستا، 

بخش و شهر )بند 5 بخش ب ماده 1(
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تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان )ماده 70(
واگذاری بخشی  از تصدی های دستگاه های اجرایی و خدمات رسان 

به شهرداری ها )ماده 136(
اجرای ضوابط و مقررات مربوط به هویت بخشی به سیما و کالبد 
شهرها و انطباق ساختمان ها با ویژگی های معماری و شهرسازی 

ایرانی _ اسالمی توسط شهرداری ها )بند ب ماده 137(
توجه به مرمت و احیای بافت ها و بناهای تاریخی )ماده 166(

تغییر  و  شهرها  از  انتظامی  و  نظامی  اراضی  و  پادگان ها  انتقال 
کاربری آنها به کاربری های شهری )ماده 173( 

برنامه چهارم توسعه کشور )1384-1388(
مناسب سازي   کشور،  معماری  و  شهرسازی  جامع  قانون  تدوین 
جسمي  معلوالن   و  جانبازان   براي   روستايي   و  شهري   فضاهاي  
و  هفتاد  ميزان   عمومي  تا  حمل  ونقل   سهم   افزايش   حركتي ،   _ 
احياي   درون  شهري،  سفرهاي   كل   نسبت به    )%75( درصد  پنج  
نامناسب  شهري ، ايمن  سازي  و مقاوم سازي   بافت هاي  فرسوده  و 

ساختمان ها و شهرها )ماده 30(
واگذاری برخی تصدي هاي   دستگاه هاي  دولتي  در امور توسعه  و 
عمران  شهر و روستا، باتصويب  هيأت وزيران  همراه  با منابع  مالي  

ذي ربط به  شهرداري ها و دهياري ها )ماده 137(

برنامه پنجم  توسعه جمهوری اسالمی ایران )1394-
)1390

صدور  هزینه های  پرداخت  از  حمایتی  نهادهای  مالیاتی  معافیت 
پروانه ساختمانی )بند د ماده 39(

امکان انتشار اوراق مشارکت به شهرداری ها با تأیید بانک مرکزی 
)بند ب ماده 83(

هشت  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  شهرداری ها  سهم  افزایش 
درصد )تبصره 2 ماده 117(

مقاوم سازی ساختمان ها و اصالح الگوی مصرف انرژی در بخش 
مسکن )ماده 168(

تدوین الگوی شهرسازی و معماری ایرانی _ اسالمی )ماده169(
تهیه طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری )ماده 

)171
ارتقای شرایط زندگی ساکنان محدوده های اسکان غیررسمی )ماده 

)172
تهیه برنامه جامع مدیریت شهری )ماده 173(

تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها )ماده 174(
تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان )ماده 178(

انتقال پادگان ها و کارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای 
بزرگ )ماده 202(

در  شهری  مدیریت  ویژگی های  مهم ترین  3-تحليل 
آینه برنامه های پنج ساله کشور

به تصویب  ایران و عراق  از جنگ  برنامه اول در شرایط پس 
رسید. طبیعی است که در چنین شرایطی مهم ترین اولویت کشور 
و  بازسازی شهرها  ویژه  به  »بازسازی کشور«  در همه عرصه ها، 
در  که  گونه  همان  بود.  ساله  هشت  جنگ  درگیر  استان های 

بر  تأکید  برنامه مالحظه می گردد،  این  تبصره 6 و خط مشی 10 
محرومیت زدایی و برقراری تعادل منطقه ای در واقع به این نکته 
اشاره دارد که مدیریت کالن کشور خواستار تعادل بخشی به اقتصاد 
با  بود. در عین حال  از جنگ تحمیلی  ناشی  بازسازی صدمات  و 
توجه به رشد شدید جمعیت تهران و شهرهای بزرگی که از جبهه 
جنگ دور بودند، از جمله مشهد، سیاست تمرکززدایی از شهرهای 
بزرگ و تقویت شهرهای کوچک و متوسط نیز قابل مالحظه است 
)تبصره 22(. از این رو می توان نگاه به مدیریت شهری در این دوره 
را »مدیریت شهری عمران محور و قدرتمند« تلقی کرد. هر چند 
که تحقق این نگاه در سال های برنامه، خود نیازمند تحقیقی مستقل 

است؛ اما این نگاهی است که از اسناد برنامه استنتاج می گردد.
)شهرداران(  شهری  مدیران  دوره،  این  در  که  داشت  توجه  باید 
منصوب وزارت کشور بودند و به عنوان نمایندگان دولت در سطح 
محلی عمل می نمودند، بنابراین از امکان ایجاد هماهنگی ها و بسیج 
برخوردار  دولتی  دستگاه های  سطح  در  دست کم  قوی تری  منابع 

بودند.
برنامه دوم در حالی آغاز شد که کشور در حال بازسازی توان 
بود و در سطح ملی،  اتمام جنگ تحمیلی  از  اقتصادی خود پس 
پروژه های زیرساختی کالن از جمله سدهای متعدد و عظیم یکی 
این  احکام  از مهم ترین  بود. یکی  افتتاح  از دیگری در حال  پس 
برنامه که در برنامه های بعدی نیز تکرار شد، الزام وزارت دفاع و 
از شهرهای  پادگان ها  انتقال  برای  نیروهای مسلح  ستاد مشترک 
بزرگ بود. این انتقال در صورت اجرا در تمام شهرهای بزرگ کشور 
می تواند اراضی بالقوه ارزشمندی را در اختیار مدیریت شهری برای 

تقویت فضاهای عمومی شهری قرار دهد.
انتظام  اتفاقات مهمی که در دوره برنامه دوم روی داد،  از جمله 
»نظام  قانون  تصویب  با  کشور  مهندسی  تشکیالت  به  بخشی 
مهندسی و کنترل ساختمان« در سال 1374 بود. با تشکیل سازمان 
نظام مهندسی ساختمان به صورت رسمی و تعریف حق امضای 
مهندسی و تهیه مباحث مختلف نظام مهندسی ساختمان، پیکره 
تا  امر  این  البته  در کشور سروسامان گرفت.  اجرایی ساخت وساز 
سال  در  منجیل  و  رودبار  زلزله  زیاد  بسیار  تلفات  از  ناشی  حدی 
1369 بود که نیاز به اقدامی عاجل در خصوص تعریف استانداردها 
و ضوابط ساختمان سازی در کشور را مطابق با نیازهای کشوری که 

در بستری لرزه خیز قرار دارد، یادآوری نمود.
اتفاق مهم دیگری که در طی این دوره روی داد، تصویب قانون 
نحوه  و  کشور  اسالمی  شورای  انتخابات  و  وظایف  »تشکیالت، 
انتخاب شهرداران« مصوب سال 1375 است که زمینه برگزاری 
نخستین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر را در سال 1377 
سال  در  اسالمی  شوراهای  دوره  نخستین  تشکیل  کرد.  فراهم 
1378 موجب تغییر ساختار مدیریت شهری و افزایش سهم مردم 
اینکه بازسازی بعد  با توجه به  انتخاب مدیران شهری گردید.  در 
دوره  انتهای  در  و  داشت  ادامه  هنوز  دوره  این  طی  در  جنگ  از 
برنامه دوم شوراهای اسالمی شهرها تشکیل گردیده بودند، نگاه به 
مدیریت شهری در این دوره را »مدیریت شهری عمران محور اما 

غیرمتمرکز« تلقی کرد.
که  گردید  آغاز  حالی  در  و  اصالحات  دولت  در  سوم  برنامه 
نخستین دوره شوراهای اسالمی در شهرهای کشور مستقر شده و 
شهرداران منتخب شوراها بر مسند مدیریت شهری تکیه زده بودند. 
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از این رو به طور منطقی انتظار می رفت که مدیریت شهری در این 
دوره نسبت به دوره های قبل، مشارکتی تر و بازتر عمل کند. 

مهم ترین حکم برنامه سوم در خصوص مدیریت شهری، ماده 136 
این برنامه است که به تشکیل مدیریت یکپارچه شهری با تفویض 
اختیار دستگاه های خدمات رسان به شهرداری اشاره دارد. از آنجا 
که در متن قانون، طبق این ماده دولت »مجاز« است که نسبت به 
واگذاری تصدی ها به شهرداری ها اقدام کند نه »مکلف«، بنابراین 
الزام اجرایی چندان مستحکمی پشتیبان این ماده قانونی نبود و در 
واگذار  به شهرداری ها  این تصدی ها  عماًل  برنامه سوم  سال های 

نگردید. 
یکی از رویدادهای مهم در طی برنامه سوم توسعه، سند چشم انداز 
قوای  کلیه  به   1382 سال  در  که  بود   1404 سال  افق  در  نظام 
سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی ابالغ گردید. این سند مسیر 
توسعه بلندمدت کشور در بازه زمانی 20 ساله را مشخص نمود. از 
رویدادهای تلخ دوره برنامه سوم، رخ دادن زلزله بم و بروات در 5 
دی 1382 بود که ده ها هزار کشته بر جای گذاشت. از تأثیرات 
این زلزله بر نظام مدیریت شهری، تغییر استانداردهای ساخت وساز 
و بازنگری در مباحث مقررات ملی ساختمان و نیز تکمیل تدوین 

مباحث باقیمانده فوق بود.
شهری  مدیریت  به  دوره  این  رویکردهای  مجموعه  به  توجه  با 
به مدیریت  نگاه  برنامه چهارم توسعه،  می توان گفت که در طی 
شهری، »مدیریت شهری مشارکت طلب« بود. البته اینکه چقدر 
از این مشارکت در حد شعار باقی ماند و چقدر مجال تحقق یافت، 
موضوعی دیگر است، اما نقطه قابل تأمل تشکیل شوراها و انتخاب 
غیرمستقیم شهردار توسط شهروندان بود که پس از سال ها محقق 

شد. 
برنامه های  از دقیق ترین و ملموس ترین  برنامه چهارم یکی 
توسعه بعد از انقالب است. برای نخستین بار در این برنامه، اهداف 
کّمی و قابل اندازه گیری در متن قانون قید شده است که ویژگی 
قابل سنجش بودن را برای برنامه به ارمغان می آورد. در این برنامه 
عالوه بر تمدید رویکرد واگذاری وظایف دستگاه های خدمات رسان 
به شهرداری ها )ماده 137(، تالش می گردد به نوسازی تشکیالت و 
کوچک سازی دولت و افزایش بهره وری در همه دستگاه ها )از جمله 

شهرداری ها( بپردازد )ماده 139(. 
در طی برنامه چهارم، قانون »تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا 
نقش  قانون  این  به تصویب می رسد.  و شهرک« در سال 1384 
ارائه ضوابطی  و  شهر  محدوده  و  حریم  مفهوم  تدقیق  در  مهمی 
برای تعیین مرز حریم شهرها ایفا می کند. همچنین در این دوره 
بافت های فرسوده و  احیا، بهسازی و نوسازی  از  قانون »حمایت 
نشانگر  به تصویب می رسد که  ناکارآمد شهری« در سال 1389 
موضوع  فوریت  و  اهمیت  به  کشور  کالن  سیاست گذاران  توجه 

بهسازی بافت های فرسوده شهری است.
می توان  مدیریت شهری  به  چهارم  برنامه  اصلی  رویکردهای  از 
به تمرکززدایی و تقویت نقش شهرهای کوچک و متوسط )ماده 
73(، توجه به موضوع آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای)ماده 77(، 
تمدید الزام نیروهای نظامی به خروج پادگان ها از شهرها )ماده 129( 
و توجه به مدیریت مجموعه های شهری )ماده 75( اشاره کرد. با 
توجه به مجموعه این مباحث می توان گفت نگاه به مدیریت شهری 
است.  بوده  مأموریت محور«  برنامه چهارم، »مدیریت شهری  در 

فرسوده،  بافت های  نوسازی  جمله  از  موضوعاتی  که  معنا  این  به 
افزایش سهم حمل ونقل عمومی از سفرهای درون شهری و خروج 
پادگان ها از محدوده شهر، در محوریت توجه شهرداری قرار گرفته و 

به عنوان مأموریت مدیریت شهری تعریف می گردد.
برنامه پنجم توسعه با شعار »پیشرفت و عدالت« تهیه گردید و 
تفاوتی اصولی در نگرش به برنامه ریزی با برنامه های قبلی داشت. 
)ماده  زیارتی  به قطب های  توجه  برنامه موضوعاتی چون  این  در 
12(، پایدارسازی درآمد شهرداری ها )ماده 117 و 174(، توجه به 
سکونتگاه های حاشیه نشین )ماده 172(، ترویج الگوی شهرسازی و 
معماری ایرانی _ اسالمی )ماده 169( و انتقال پادگان ها به خارج 
از شهرهای بزرگ )ماده 202( به عنوان اصلی ترین مسائل مدیریت 
شهری مورد توجه قرار گرفت. اما مهم ترین ماده مرتبط با ساختار 
مدیریت شهری در این برنامه، ماده 173 است که به تدوین برنامه 
همانند  قانونگذار  حال  این  با  دارد.  اشاره  شهری  مدیریت  جامع 
برنامه های قبلی از عبارت »دولت مجاز است...« استفاده می کند 
و تکلیفی برای دولت در این خصوص تعیین نمی کند. همین امر 

موجب گردیده است که تا کنون چنین برنامه ای تدوین نگردد. 
برنامه  از ظرفیت ماده 173  استفاده  با  این حال وزارت کشور  با 
پنجم نسبت به تدوین »الیحه قانون مدیریت شهری« در سال 
1393 اقدام نموده است. این قانون با رویکرد تحقق مدیریت شهری 
قوی و یکپارچه شکل گرفته و کلیه امور محلی به جز امور قضایی، 
دفاعی و امنیتی را به مدیریت شهری واگذار می نماید. این الیحه 

در کمیسیون های تخصصی هیأت دولت در دست بررسی است. 
مدیریت شهری در طی برنامه پنجم فاقد رویکردی راهبردی به 
نیازهای  تأمین  و  روزمره  مسائل  درگیر  بیشتر  و  بوده  موضوعات 
تأمین  در خصوص  اینکه  با  است.  بوده  و شهروندان  جاری شهر 
 _ ایرانی  الگوی شهرسازی و معماری  ترویج  پایدار و  درآمدهای 
اسالمی احکام مشخصی ارائه داده، اما تاکنون جامه عمل نپوشیده 
است. از این رو می توان نظام مدیریت شهری در طی دوره برنامه 
پنجم را »مدیریت شهری مسئله نگر« تعریف کرد؛ مدیریتی که 
بیشتر از فکر به آینده و گشودن افق های جدید، در پی رتق و فتق 

امور جاری است.
4-جمع بندی رویكردهای پنج برنامه گذشته به مدیریت 

شهری
به طور کلی می توان گفت مدیریت شهری در طی برنامه های اول 
تا پنجم فرازوفرودهای زیادی را از سرگذرانده است. در برنامه سوم 
توسعه، همزمان با آغاز به کار دوره اول شوراهای اسالمی شهرها، 
خواستار واگذاری وظایف دستگاه های دولتی به شهرداری ها )ماده 
136( است ولی در برنامه چهارم )ماده 137( و برنامه پنجم )ماده 
173( این خواست ها دوباره تکرار می شود. در حال حاضر پیش نویس 
الیحه مدیریت شهری با رویکرد واگذاری کلیه وظایف محلی به 
جز امور قضایی، دفاعی و امنیتی توسط وزارت کشور تهیه گردیده 
و در دولت در حال بررسی است. در صورت تصویب این الیحه در 
مجلس شورای اسالمی، می توان گفت که بسیاری از محتوای ماده 

136 برنامه سوم و ماده 137 برنامه چهارم محقق خواهد گردید.
با این حال باید به این نکته اشاره داشت که شهرداری های کشور 
در طی این پنج برنامه در حالی که به تدریج حمایت های مالی دولت 
را از دست داده اند، در فقدان منابع درآمدی پایدار و کافی دست به 
زمین،  کاربری  تغییر  و  تراکم فروشی  مانند  از روش هایی  استفاده 
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برای تأمین هزینه های خود زده اند که ناپایداری درآمدی و ناپایداری 
توسعه شهری را در پی داشته است. این روندی خطرناک است که 
ارزشمند طبیعی  از عرصه های  تدوام، بخش عمده ای  در صورت 
)جنگل ها، مراتع و مزارع( را مضمحل خواهد کرد که صدمات جبران 
ناپذیری برای توسعه کل کشور خواهد داشت. از این رو در هر نوع 
اصالح فرآیندهای مدیریت شهری باید تأمین منابع درآمدی پایدار 
برای کلیه شهرها به عنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد، زیرا بسیاری 
از خدمات و محصوالت ارائه شده توسط شهرداری ها، »کاالهای 
عمومی« هستند که شهرداری بابت آن به طور مستقیم از کسی 
پول دریافت نمی کند؛ بنابراین کلیه شهروندان باید به طور عادالنه 
در تأمین هزینه های آن سهیم باشند. بهترین راه برای تأمین این 

نوع هزینه ها، مالیات های متمرکز و عوارض محلی است.
در نهایت، با توجه به کلیه توضیحاتی که در خصوص برنامه های 
تا  از سال 1368  ایران  تا پنجم جمهوری اسالمی  پنج ساله اول 
1394 ارائه گردید، جمع بندی مباحث در قالب جدول 1 قابل ارائه 

است.
همان گونه که از جدول نیز دریافت می شود، پس زمینه سیاسی 
و اقتصادی برخی برنامه ها مانند برنامه چهارم و پنجم با رویکردی 
که آن برنامه اتخاذ نموده، کاماًل متفاوت است. دلیل این امر آن 
است که برنامه یک دولت تهیه شده ولی اجرای آن از نظر زمانی در 
دوره یک دولت دیگر بوده است. در این میان اگر میان نگرش های 
توسعه ای این دو دولت تفاوت یا تضادی وجود داشته باشد، دولت 
جدید که در تهیه برنامه نقشی نداشته اما اجرای آن طبق قانون بر 

عهده اش گذارده شده است، برنامه را اجرا نکرده یا گزینشی اجرا 
خواهد کرد. این اتفاق به طور فاحش و علنی در طی برنامه چهارم 
افتاد و دولت وقت اعالم کرد که برنامه چهارم را قبول ندارد و آن 
را اجرا نخواهد کرد. از این رو می توان گفت، یکی از آسیب های 
عدم تحقق اهداف برنامه های پیشین، عدم تقارن زمانی دولت تهیه 
کننده و دولت اجرا کننده برنامه های پنج ساله توسعه بوده است. امید 

می رود این ایراد در برنامه ششم تا حدی مرتفع گردد.

منابع: 
برمکی، افشین )1393(، »آسیب شناسی برنامه های توسعه بعد از 

انقالب«، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
قانون برنامه اول توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

کشور )1368-1372(.
قانون برنامه پنجم توسعه پنج ساله کشور )1390-1394(.

قانون برنامه چهارم توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور )1384-1388(.

قانون برنامه دوم توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور )1374-1378(.

قانون برنامه سوم توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور )1379-1383(.

هاشمی، سیدمناف و طاهرخانی، حبیب اله و بصیرت، میثم )1390(، 
»نظام مدیریت شهری در برنامه پنجم توسعه کشور«، نشر شهر، 

تهران

برنامه
پس زمينه 

سياسی- اقتصادی 
برنامه

رویكرد بنيادین 
خط مشی های جهت دهنده به مدیریت شهریبرنامه

بازسازی پس از دولت سازندگیاول )1368-1372(
جنگ

- بازسازی مناطق محروم و آسیب دیده از جنگ
- تمرکززدایی از شهرهای بزرگ

نوسازی ساختار دولت اصالحاتدوم )1374-1378(
دولت

- انتقال پادگان ها به خارج از شهرها
- تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )1374(

- تصویب قانون شوراها )1375(

- واگذاری تصدی های دولتی به شهرداری ها )ماده 136(توسعه سیاسیتشکیل شوراهای شهرسوم )1379-1383(
- توجه به احیا و مرمت بافت ها و بناهای تاریخی

چهارم
رشد دانایی محوردولت عدالت طلب)1384-1388(

- ابالغ سند چشم انداز نظام در افق 1404 )1382(
- واگذاری تصدی های محلی به شهرداری ها )ماده 137(

- توجه به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده
بافت های  از بهسازی و نوسازی  قانون حمایت  - تصویب 

فرسوده )1389(
- توجه به توسعه منطقه ای و تمرکززدایی از شهرهای بزرگ 

)ماده 77(

پنجم
پیشرفت و عدالتدولت اعتدال)1390-1394(

- توجه به قطب های زیارتی )ماده 12(
- تدوین الگوی شهرسازی و معماری ایرانی – اسالمی )ماده 

)169
-تدوین برنامه جامع مدیریت شهری )ماده 173(

-تدوین نظام درآمد پایدار شهرداری ها )ماده 174(
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گفت و گو

شماره  این  موضوع  ادب،  عرض  و  سالم  با   :
برنامه ششم توسعه و مدیریت  ماهنامه شهرداریها، 
شهری است. به عنوان نخستين پرسش لطفاً بفرمایيد 
رویكرد برنامه های توسعه گذشته نسبت به مدیریت 
شهری چگونه بوده وآیا به نظر جنابعالي موفق بوده اند 

یا خير؟
مدیریت  به  توجه  سابقه  متشکرم.  دعوت شما  از  خیلی  من هم 
برنامه  به  ساله  پنج  برنامه های  در  آن  خاص  مفهوم  به  شهری 
اشاره ها  نخستین  که  می گردد  باز  ازانقالب  بعد  دوم  ساله  پنج  
و مفاهیم در حوزه مدیریت شهری را در بر می گیرد. برنامه دوم 
چند سالی بعد از پایان جنگ تحمیلي شروع می-شود و موضوع 
مدیریت شهري دربرنامه سوم درماده 136، در برنامه چهارم در 
بتوان  ادامه مي یابد. شاید  پنجم هم  برنامه  در  والبته  ماده 137 
گفت اوج توجه به موضوع مدیریت شهري در برنامه هاي سوم 
ترسیم  را  مسیري  رابطه  این  در  بخواهیم  اگر  است.  چهارم  و 
کنیم، از بحث های مقدماتی برنامه دوم که عمدتاً بر خودگردانی 
براساس  که  شد  شروع  داشت،  تأکید  شهرداری ها  وخودکفایی 
برنامه دوم در حوزه تعدیل  مبانی نظری واصول کالنی بود که 
ادامه  بحث هایي که  در  و  داشت  ساختاری و خصوصی سازی 
از نیمه دوم دهه 60 در خصوص خودگرداني شهرداري ها مطرح 
شد، بود. این موضوع بعدها با مطالعاتی که انجام شد، به واگذاری 
شد  تبدیل  شهرداری ها  به  دولت  واگذاری  قابل  مسئولیت های 
تقریبًا  و  داشت  تأکید  آن  به  توسعه  سوم  برنامه   136 ماده  که 
با  پنجم  برنامه  ودر  شد  تکرار  چهارم  برنامه  در  مضمون  همین 
کمی عقب نشینی فقط بحث های کالن مدیریت شهری مطرح 
شد. به اعتقاد من اصل توجه به موضوع مدیریت شهري نقطه 
قوت برنامه هاي گذشته بوده است. ولی مشکل اصلی برنامه ها در 
کالن این بود که روی نوعی وظیفه گرایی بیش از حد )به ویژه در 
دوبرنامه سوم و چهارم( تأکید شده بود و این فرض مطرح بود که 
با انتقال وظایف از دولت به شهرداری ها ما می توانیم به سمت 
مدیریت یکپارچه شهری برویم. بنده به همراه دوستان در همان 
زمان، مطالعاتي داشتیم که در آنها وظایف 23 گانه براي واگذاري  
مشخص شده بود؛ که به تصویب شورای عالی اداری هم رسید. 
اماعماًل هیچ  کدام از این وظایف به صورت کامل به شهرداری ها 
همین  کرد،  طرح  می شود  که  بحث هایی  از  یکی  نشد.  منتقل 
دیدگاه کالن حاکم بر چگونگی مدیریت شهری یکپارچه است 
واین که آیا نقطه شروع و عزیمت ما در مدیریت یکپارچه می تواند 

واگذاري وظایف باشد یا باید از نقطه دیگري شروع کرد.
: گویا آن زمان مفهوم مدیریت واحد مطرح بود و 
عنوان مدیریت یكپارچه مطرح نبود، هدف هم واگذاري 

وظایف بود. آیا این موضوع درست است یا خير؟
دقت  این  شاید  اما  بود  مطرح  واحد  مدیریت  که  این  با  دقیقًا.  نه 
به  روز  آن  بگوییم  که  نداشت  وجود  امروز  مثل  کافي  مفهومی 
اگر  این که  بودیم ونه مدیریت یکپارچه. کما  دنبال مدیریت واحد 
شهرداري ها«  به  وظایف  واگذاري  »امکان سنجي  مطالعات  به 
نگاه مدیریت یکپارچه است و  نگاه،  بکنیم، مي بینیم که  نگاه  هم 
فرض بر این نیست که ما همه اداره امور شهر واختیارات شهر را به 
شورا وشهرداری بسپاریم وسازمان های دولتی محلی دیگر نباشند؛ 
هم  گروهی  گرچه  نداشت.  وجود  کافي  مفهومي  دقت  حقیقت  در 
که  می خواستند  و  بودند  واحد  مدیریت  دنبال  به صورت مشخص 
شهرداری ها به صورت مشخص همه امور شهری را به تنهایی در 
دست بگیرند که به اعتقاد من این موضوع در ایران شدنی نیست. 

برنامه، پیش نیاز توسعه

 آرش سرایی

کارشناس ارشد شهرسازي از دانشگاه تهران

گفتگو با دکتر کاظميان

غالمرضا کاظمیان- متولد 1344 شیروان
دکتراي جغرافیا و برنامه ریزي شهري از دانشگاه 

تربیت مدرس
عضو هیات علمي گروه مدیریت شهري دانشگاه 
سابقه  سال   25 داراي    - طباطبایي  عالمه 

حرفه اي و علمي
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اساس دسته بندي ها،  راهبردها و تاکتیک ها برنامه هاي تحقق را 
تدوین کرد.

:  آیا الیحه جامع مدیریت شهری شرایط الزم را 
برای اصالح مدیریت شهری دارد؟

الیحه جامع مدیریت شهري بحث مفصلی دارد. اما در نگاه کالن 
حتی اگر تصویب هم بشود فقط یک ابزار قانونی است.  این ابزار 
حتی اگر ابزار خوبی هم باشد، بدون ظرفیت سازمانی، اجتماعی و 
ابتر می ماند و نتیجه واثربخشی الزم را ندارد. این  نهادی باز هم 
نکته مهم است و تجربیات دو دهه گذشته  نیز نشان داده است که 
خیلی تک عاملی نباید فکر کرد؛ چه درواگذاری وظایف به عنوان 
عامل اصلی و چه در تدوین قانون مدیریت شهری به عنوان یک 
عامل دیگر. هر کدام از اینها ممکن است وزن های متفاوتی نسبت 
به هم داشته باشند اما چه در سطح راهبرد و چه در سطح تاکتیک 
می تواند جاهایشان عوض شود. همچنین در موضوعات وظیفه ای 
و دررده هاي مختلف شهرهای کشور. بنابراین یک بحث کالن که 
در خصوص این الیحه مي توان کرد این که یکی از ابزارهای الزم 
ماست و بعد می شود وارد خود الیحه شد و تحلیل محتوا کرد که 

چه نقاط قوت و ضعف نظری، حقوقی و قانوني دارد.
تغيير  نيازمند  است  مشخص  که  طور  همان   :
مانند  باید  آیا  هستيم.  ششم  برنامه  درتدوین  نگرش 
برنامه هاي گذشته بحث مدیریت شهري را در یک ماده 
که  برویم  سمت  این  به  باید  یا  و  کنيم  تكرار 
ظرفيت سازي هاي مورد اشاره جنابعالي را از طریق این 
برنامه برای رسيدن به مدیریت یكپارچه شهري دنبال 

کنيم؟
مطرح شدن عبارت مدیریت شهری در برنامه های پنج ساله یک 
برنامه هاي دوم  بودن در  این مطرح  تداوم  و  پیشرفت است  نقطه 
تا پنجم توسعه هم  نقطه قوت به شمار مي آید. پس به نظربنده 
تداوم این مفهوم دربرنامه ششم واصرار بر آن الزم است که انجام 
شود. دست کم تا این مرحله که جلو آمدیم را باید حفظ کنیم و دقت 
وعمق بیشتری به برنامه ششم  بدهیم. فکر می کنم شرایط آن هم 
فراهم است. در شرایطی که باالی 70 درصد جمعیت ما در شهرها 
زندگی می کنند، بسیاری از مسائلی که برعهده دولت است  نه فقط 
از نظر منابع بلکه از نظر فرآیندها و اولویت هاي دولت مرکزي، بدون 
همراهي مدیریت شهری قابل حل کردن نیست. بخش عمده اي از 
تولید ثروت، منزلت های اجتماعی وقدرت سیاسی در شهرها اتفاق 
را  یکپارچه شهري  ایجاب مي کند که مدیریت  اینها  می افتد.همه 
ادامه داده وعمق ببخشیم ودرعین حال، ساده انگاری های ناشی از 

کم تجربگی های گذشته را آسیب شناسی کرده و رفع کنیم.
چند نکته مهم در تدوین برنامه ششم را باید مد نظر قرار داد. نخست 
این که به نظر من باید انتخاب کرد که دیدگاه و مدل نظری که پایه 
مدیریت شهری در سال های آینده قرار می گیرد، چه باید باشد. در 
سال های گذشته به اندازه کافی مجادالت نظری را انجام داده ایم 
کنیم.  انتخاب  را  کشور  شهري  مدیریت  پایه  دیدگاه  باید  امروز  و 
توسعه  مغفول  حلقه  که  است  شهری  سیاست گذاری  دوم  بحث 

بنابراین وقتی به برنامه های قبلی باز می گردیم، این سئوال جدی 
بود  خوبی  شروع  نقطه  وظایف،  واگذاری  آیا  که  می شود  مطرح 
ظرفیت های  ایجاد  مثل  دیگري  بحث های  که  این  یا  خیر؟  یا 
نهادی درشهرداری ها برای شکل دهی مدیریت یکپارچه و همین 
طوراصالح جایگاه و کارکرد شوراهای شهر در این فرایند باید مد 

نظر قرار گیرد. 
نهادی در سازمان های  باید ظرفیت هاي سازمانی و  همین طور 
به شهرداری ها  وظایف مشخص  واگذاری  برای  مرکزی،  دولتي 
به شکل مصداقی و نه کالن بحث شود. دولت در بحث کالن 
مصداقی  شد  قرار  وقتی  اما  نداشت  مشکل  واگذاری  با  هیچ گاه 
سازمان مشخص  کدام  از  وظیفه  کدام  که  این  و  کند  پیدا  ورود 
جدا شود )به خصوص وقتی بحث بودجه هم به آن اضافه شد( 
نقطه  که  است  این  نکته  یک  بنابراین  شد.  شروع  مقاومت ها 
و  باشد  باید  کجا  شهري  یکپارچه  مدیریت  شکل گیري  عزیمت 
برنامه پنج  ساله چه نقشي مي تواند ایفا کند و این که ما برنامه 
پنج ساله را در چه سلسله مراتبی از نظام برنامه ریزی می خواهیم 

ببینیم.
: آیا اصالح نظام  مدیریت شهري که مد نظر 
شماست فقط از طریق برنامه های توسعه امكان پذیر 
تصویب  و  ارائه  مثل  دیگري  روش هاي  از  یا  است 
الیحه جامع مدیریت شهری هم می توان به این امر 

دست یافت؟
به نظر من فقط با ابزار برنامه این اتفاق نخواهد افتاد. چون برنامه، 
ابزاری در خدمت نظام برنامه ریزي و مدریت شهری و همچنین 
مدیریت توسعه کالن کشور است و به تنهایی مؤثر نیست. طبیعي 
نیز  را  قانونی الزم  ابزارهاي دیگري مثل ظرفیت های  است که 
باشیم. در حقیقت ظرفیت سازمانی الزم را  باید در اختیار داشته 
در هر دو طرف یعني هم در دولت وهم در سطح محلی )یعنی 
شورا وشهرداری( باید داشته باشیم. ظرفیت اجتماعی این تغییرات 
گونه اي  به  کنیم،  ایجاد  باید  خصوصی  و  مردمی  بخش  در  را 
سرمایه الزم  و  اعتماد  و  اجتماعی  بسترهای  از  شهرداری ها  که 
برتر  نقش  به  آن  به  اتکا  با  بتوانند  و  باشند  برخوردار  اجتماعی 
درمدیریت یکپارچه شهری دست پیدا کنند. تمامي اینها باید باهم 
پرداخته شوند. درعین حال تجربیات دو دهه گذشته نشان می دهد 
که نمی توانیم به سمت مدیریت شهری یکپارچه به یکباره در کل 
کشورحرکت کنیم. شهرهاي ما شرایط متفاوتي دارند و ظرفیت هاي 
نهادی، اجتماعی وسازمانی در شهرهای ما با یکدیگر فرق مي کند 
و باید متناسب با این  تفاوت ها، نوعی دسته بندی ایجاد کرد وبر 

برنامه، ابزاری در خدمت نظام 
برنامه ریزي و مدریت شهری و 

همچنین مدیریت توسعه کالن کشور 
است و به تنهایی مؤثر نیست
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برنامه ریزی ومدیریت  ما در  ایران محسوب مي شود.  شهري در 
شهری نیازمند سیاست گذاری شهری هستیم که بتواند به عنوان 
الیه هدایت کننده و سازمان دهنده اقدامات عمران و برنامه ریزي 
شهري باشد. وقتی این الیه را نداریم گویی در یک فضای خأل، 
در حال برنامه ریزی و مدیریت هستیم و طبیعي است که سازگاری 
درونی و همسویی و سینرژي الزم در برنامه ریزی شهری و امور 
اجرایي ما فراهم نشده است. وقتي در مقیاس ملی، منطقه اي و 
محلي سیاست کالن شهری نداریم، بسیار احتمال این مي رود که 
شهرهاي ما معارض هم عمل کنند و یا همین طورسازمان هاي 
با بقیه  مدیریت شهري ما )یعني شهرداري ها و شوراها( معارض 
سازمان هاي دولتي عمل کنند؛ برای این که سطح سیاست گذاری 
که هماهنگی وانسجام الزم بین سازمانی و بین  کنشگران شهری 
را ایجاد کند، وجود ندارد. هم اکنون مشخص نیست که نقش بخش 
عمومی، دولتی، خصوصی و مردم در مدیریت شهري چیست؟ و 
مدل همکاری اینها چه طور باید باشد؟ باالخره باید انتخاب کنیم 
که آیا با سطح حکمروایی شهری می خواهیم شهر را اداره کنیم؟ 
و اگر سطح حکمروایي شهري را مي گوییم چه نسخه اي از آن را 
مد نظر داریم؟ با چه سطحی وچه عناصری از حکمروایي شهري 
خود  کنیم؟  کار  مي خواهیم  ماست،  امروز  شهرهای  مناسب  که 
است  نکته ای  این  و  است  طبقه بندی  قابل  هم  کشور  شهرهاي 
اینها می توانم  باید به آن پرداخت. بر اساس  برنامه ششم  که در 
به نکته سوم اشاره کنم که آن تحلیل ظرفیت یا ظرفیت سنجی 
تحقق مدیریت یکپارچه شهری است. طراحی یک برنامه کالن و 
بلندمدت هم به لحاظ زمان بندي تحقق مدیریت یکپارچه شهري 
و هم به لحاظ سطح بندی جغرافیایی و شبکه شهری و این که چه 
شهرهایی باید پیشتاز باشند و چه شهرهایی در ادامه می توانند وارد 
این فرایند شوند، مهم است. یک نکته در اینجا مطرح است که الزامًا 
شهرهای پیشتاز، کالنشهرها نیستند. یعنی اگر شهرها را سطح-
بندی کنیم، شهرهایی که توان بیشتری دارند و می توانند پیشتاز 
شهرهای  بگویم  بتوانم  شاید  و  نیستند؛  کالنشهرها  الزاماً  شوند، 
نفر  تا 500 هزار  یعنی شهرهایی که حدود 300  ما  بزرگ  میاني 
جمعیت دارند، پتانسیل بیشتری برای اجرای این طرح دارند. چون 
از یک طرف پیچیدگی شدید کالنشهرها را ندارند واز طرف دیگر 
بودن  پایین  و  اندک  مردمی  و مشارکت  دچار کم ظرفیتی جدی 
توان فنی و مالی شهرهای کوچک هم نیستند. بخش خصوصي در 
شهري سرمایه گذاري مي کند که فرایند هزینه و درآمد و سودش با 
ریسک باالیي روبه رو نباشد. شهرهای متوسط بزرگ این شرایط را 
دارند ومي توانند آستانه اقتصادی مناسبی را براي بخش خصوصي 
فراهم کنند واز طرف دیگر حجم و تنوع کیفی جمعیتی شان  باعث 
می-شود که از پشتبیانی اجتماعی خوبی  برخوردار شوند.از سوی 
دیگر درک ملموس تری از شرایط شهر برای مردم در این شهرها 
وجود دارد وهمه اینها مي تواند کمک کننده این باشد که دست کم 
کالنشهرها اگر در زمینه هایي پیشتاز هستند، در زمینه هاي دیگر، 
شهرهاي متوسط  پیشتاز هستند و به گونه ای می توانند به عنوان 
یک کارگاه واقعي عمل کنند و هم به شهرهاي کوچک و هم به 

شهرهاي بزرگتر نشان بدهند که اگر مدیریت شهري یکپارچه شکل 
بگیرد و درست عمل کند، چگونه عمل خواهد کرد.البته منظورم از 
کارگاه، ایجاد یک شرایط آزمون و خطا نیست، بلکه کارگاه واقعی 
است. خالصه این که ظرفیت هاي اجتماعی، سازمانی و نهادی در 

شهرهای متوسط قابل توجه است.
: اشاره ای کردید به این که در برنامه ششم به 
موضوع سياست گذاری شهری باید بيشتر توجه شود. 
این توجه از سوی چه نهاد یا ارگان و در چه طرح هایی 
باید دیده شود؟ آیا در طرح آمایش یا طرح هاي کالبدي 
و  توجه  از  سطح  این  می توان  منطقه ای  و  ملي 
سياست گذاری را دید ؟ و آیا یک نهاد دولتی باید متولی 
این  باید  محلی  نهادهای  همان  یا  باشد  آن 

سياست گذاری را انجام دهند؟
عمومی  سیاست  و  خط  مشی  هر  مانند  هم  سیاست های شهری 
تا  شهرنشیني  کالن  سیاست هاي  از  دارند.  بندی  سطح  دیگری 
از  بنابراین  هستند؛  طبقه بندي  قابل  خرد  و  میاني  سیاست هاي 
مجمع  )یعني  ملی  درسطح  سیاست گذاری  سطوح  عالی ترین 
تا سطوح  این زمینه وارد شوند  باید در  تشخیص مصحلت نظام( 
محلی )مثل شوراهای شهر( که در واقع نهاد سیاست گذاري محلي 
تا  باشد  کاملی  نظام  باید  نظام  این  کنم  می  فکر  من  اما  ماست. 
باشد وارتباط عمودی وافقی  بتواند کار کند، یعني به هم پیوسته 
در  شهري  سیاست هاي  سئواالت  بگیرد.  شکل  باید  یکپارچه ای 
در  ما  اولویت  مانند  سئواالتی  باشد.  مشخص  باید  کالن  سطح 
توسعه شهری کدام نوع شهرها و با چه نوع عملکردهایی هستند ؟ 
چه در مقیاس درون شهري و یا بین شهری و فراملی. براي سطوح 
مختلف شهری مان چه نقشي قائل هستیم؟ براي کالنشهرهامان 
براي شهرهاي  قائل هستیم و  یا درون نگر  برون نگر  نگاه  بیشتر 
کوچکتر هم به همین ترتیب. یا در سیاست های شهرنشینی اصواًل 
شهرهاي  من  )منظور  جدید  شهرهای  برای  وسیاست مان  نگاه 
نوبنیاد و روستاهایی که به شهر بدل می شوند( چیست؟ آیا همچنان 
به  )که  را  کوچک  شهرهاي  به  بزرگ  روستاهای  تبدیل  سیاست 
نظر من تبعات منفی بیشتری نسبت به تبعات مثبت داشته است 
که  است  سال  ده  حداقل  که  درحالی  دهیم؟  ادامه  می خواهیم   )
اشتباه بودن آن اثبات شده ولي هنوز ادامه مي دهیم. چون سیاست 
شهري کالن در این زمینه نداریم. همین طور در سطح منطقه ای 
از سطح کالن  را  سیاست ها  بتوانداین  باید  شورای شهر  ومحلی 
بگیرد و در سطح محلي عملیاتي کند و تبدیل شود به سیاست هاي 
وجود  که  دیگر  محلي  سازمان هاي  و  شهرداري ها  براي  شهري 
دارد. پس در سیاست گذاری شهری هم باید َرویه سیاست گذاری 

اگر شهرها را سطح-بندی کنیم، 
شهرهایی که توان بیشتری دارند 
و می توانند پیشتاز شوند، الزاماً 

کالنشهرها نیستند
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تعریف شود که چه سطوحي و چه سازمان ها و نهادهایي وظیفه 
سیاست گذاري را بر عهده دارند و هم  باید محتوا مشخص شود که 
مي شوند برنامه ها. چه برنامه آمایش سرزمین و چه آمایش استانی 
اتفاق  باهم  باید  اینها  برنامه هاي محلی مثل طرح هاي جامع.  تا 
بیفتد. به نظر من مشکل برنامه ای کمتر داریم چون سال هاست 
انواع برنامه ها راتهیه می کنیم اما چون این برنامه ها در قالب یک 
نظام و بسته سیاستی تهیه نمي-شوند، احتمال تفرق برنامه ای زیاد 

شده است وعلت این تفرق برنامه اي، تفرق سیاستی است.
: در موضوع سياست گذاري شهري فرمودید که 
از همه ابعاد باید به موضوع شهر پرداخت. از اقتصاد 
ما  برنامه-هاي  اما  و...  مردمی  مشارکت  تا  شهری 
درحال حاضر بخشی است، به ویژه در سطوح پایين تر 
نگاه فرابخشي کمتر دیده می شود. بحث هایی مثل فقر 
شهری  گردشگری  و  شهری  مشارکت  یا  شهری 
دیده  مثل طرح هاي جامع شهري  درطرح هاي محلي 
نشده است. سئوال این است که آیا باید طرح جدیدی 
دیده شود یا محتوا و شرح خدمات طرح ها و برنامه هاي 

موجود  تغيير کند؟
بنده مطلقًا به طرح جدید اعتقاد ندارم. ممکن است بتوان برنامه ای 
راجایگزین کرد اما به اضافه کردن طرح جدید اعتقادي ندارم؛ حتی 
تهیه برنامه-های جدید از نوع گذشته اش. یعني وقتی طرح جامع 
شهری ما کار نمی کند و موفق نیست و زمینه هاي الزم برای اجرا 
را  بعدی  وقتي طرح جامع  نمی-کنیم،  فراهم  را  و موفق شدنش 
تهیه کنیم، باز همان اتفاقات تکرارمي شوند. درشرایطی که ما در 
سطح سیاست گذاري تکلیف مان با فقر شهری و رابطه فقر شهری 
ومدیریت شهری روشن نیست، در نتیجه با محصول فقر شهري 
وقتي  کنیم.  چکار  نمي دانیم  طبیعتاً  است،  غیررسمي  اسکان  که 
در  ما  تکلیف  وقت  آن  نباشد  مشخص  تکلیف مان  پدیده  این  با 
مورد سیاست هاي کالبدی برای کنترل، بهسازی یا بازآفرینی این 
بافت ها هم مشخص نخواهد بود. شهرداری هاي ما هم نمی دانند 
ابزارهای  تهیه شود،  برنامه  اگر  بکنند؟ حتی  باید  کار  اینها چه  با 
اجراي  و  مسئله  حل  برای  الزم  سازماني  ظرفیت هاي  و  قانونی 
برنامه را در اختیار ندارند. پس اگر سه الیه درنظر بگیریم، یک الیه 
سیاست گذاری است که تکلیف طیف های مختلف تصمیم گیری  
باید در آن مشخص شده باشد.در یک طیف اجتماعی تا اقتصادی 
کدام  بیشتر  ما  تأکید  و  قرار می گیریم  آن  بدانیم که کجای  باید 
نقطه  خصوصی،  تا  عمومی  طیف  دریک  همچنین  است.  سمت 
توقف ما کجا خواهد بود؟ چه کارهایي را باید بخش خصوصي  و 
چه کارهایي را باید بخش عمومي انجام دهد و همین طور در طیف 
سمت  به  بیشترباید  شهری  توسعه  برنامه هاي  آیا  ومکان،  مردم 
بهبود کالبد و مکان شهری بروند یا به سمت بهبود کیفیت زندگی 
حقیقت  در  نیستند.  متناقض  اما  هستند  پارداوکس  اینها  مردم؟ 
متناقض نما هستند ولی الزم است که تکلیف مان را روشن کرده 
باشیم وبپذیریم که ممکن است این تکالیف در شهرهای مختلف، 
متفاوت باشند.اگر اینها مشخص شوند سفارش ما برای نظام و تیم 

برنامه ای مي خواهیم که  بود. یعنی  برنامه ریزی مشخص خواهد 
بتواند این سیاست های معین را برنامه ریزی کند و فرایند تحقق 
این سیاست ها را به ما بدهد و بعد نظام اجرایی هم  نظام اجرایي  
باید باشد که بتواند برنامه مبتنی بر سیاست را اجرا کند. این بحث 
کالنی است  که می شود به آن پرداخت و اگر بخواهیم که مفهوم 
جدیدی در برنامه ششم در زمینه مدیریت شهري اضافه شود، همان 

سیاست گذاری شهری است.
: آیا دستگاه های اجرایی ما که عمدتاً بخشی نگر 
هستند، به تفكيک امور محلي از ملي رسيده اند؟ چون 
وظایفی باید محول شوند که امور محلی هستند وتنها 
سياست گذاری و نظارت در اختيار دولت مرکزی باقی 
گرفته  صورت  خوبی  به  امور  تفكيک  این  آیا  بماند. 

است؟
تفکیک امور محلی ازملی بحث کاماًل درستی است اما نباید دچار 
داریم. گاهی  را  ما هر دو  آن  شد. درحالی که  وتفریط در  افراط 
نمی دهد  به سطح محلی  اوقات دولت می-گوید هیچ وظیفه ای 
)مثل شرکت گاز، آب و یا تربیت بدنی(؛ عکس آن هم وجود دارد 
. گویی وقتی وظیفه ای را واگذار کردیم، کاًل  ارتباط قطع می شود 
خالی می کند.  شانه  در سطح محلي  وظایفش  از  مرکزی  ودولت 
مانند بحث خودکفایی مالي شهرداری ها که دولت حتی حاضر نشد 
سهم خودش را از هزینه های شهر بپردازد. این درواقع آن افراطی 
به  تفکیک  این  دنیا  کجای  هیچ  که  درحالی  داده،  رخ  که  است 
معنای قطع ارتباط نیست. اگر من می گویم سیاست گذاري شهري 
باید ازسطح کالن ملي در سطح شهر صورت گیرد؛ در نتیجه اگر 
سیاستی در راستای منافع ملی اتخاذ شود وبراي شهر هزینه هایي 
داشته باشد طبیعتًا باید سطح ملی هزینه آن را بپردازد و در مقابل 
اگر امتیازی هم به آن شهر می دهد که ناشی از فرصت های ملی 
است و درآمدی براي شهر ایجاد می شود باید بخشی از این درآمد 
برای تأمین منافع ملی به سطح ملی باز گردد. من ضمن این که 
به اصل موضوع اعتقاد دارم، معتقدم این افراط و تفریط است که 
مشکل ایجاد کرده است. دولت به مفهوم کالن و کلیت خود به 
نوعی به این واگذاری خیلی زیاد معتقد است اما در حوزه سازماني 
و  نیست  معتقد  وظایف  تفکیک  به  دولت  بخش هاي  تک  وتک 
هردو مشکل ایجاد می کند. دربرنامه سوم هم شورای عالی اداری 
پذیرفت که 23 وظیفه را از دولت به شهرداري ها واگذار کند واتفاقًا 
کاهش  باعث  که  بود  براین  فرض  شد؛ چون  آن  از  هم  استقبال 
بار دولت می شود اما وقتی به مصداق ها برخوردند وسازمان های 
واگذار شود ومتعاقبًا  باید چه بخش هایی  دولتی متوجه شدند که 
انجام  باید واگذار شود، مقاومت کردند و واگذاری  بودجه اش هم 
نشد؛ نکته جالب این که شهرداری های ما هم خیلی مصر به گرفتن 
این وظایف نبودند. یا به علت عدم اعتماد به گرفتن بودجه مربوطه 
از دولت و یا نبود اعتماد به نفس که آیا می توانیم این وظایف را 

انجام دهیم یا خیر؟
تا  باال  سطوح  از  ما  اداري  نظام  ساختار  آیا   :
پایين تناقضی با ساختار مدیریت یكپارچه شهري پيدا 
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نمی کند؟ آیا نياز به تغيير ساختار اداری کشور نداریم؟
به نظر من تغییر اساسی نیاز نیست. آنچه نیاز داریم تعیین سبک 
رابطه دولت مرکزی با سطح محلی است. این سبک باید مشخص 
این  کما  کرد؛  پیاده  را  آن  درهمین ساختار هم می شود  که  شود 
آیا دولت  این که  پیاده شده است.  که در کشورهای مختلف هم 
تراکم زدایی  یا  تمرکز-گرایی  مبنای  بر  رابطه اش  سبک  مرکزي 
عبور  تمرکزگرایی  از  مدت هاست  ما  بود.  خواهد  تمرکز زدایی  یا 
کرده ایم وبه لحاظ عملی و نظری دیگر امکان بازگشت نداریم اما 
باید بین تراکم زدایي محدود و پیشرفته یا تمرکز زدایی، سبک خود 
را انتخاب کنیم و بعد بر اساس آن باید رابطه دولت مرکزی با سطح 
محلی وبه طور مشخص شهرداري ها و شوراها تعریف شود. این 
که رابطه از باال به پایین است، چاره ای نیست، اما این رابطه هم 
انواع مختلف دارد و سطوح مختلفی از تقسیم کار و تقسیم مسئولیت 
و اختیارات برای آن قابل طراحی است که چه طور اتفاق بیفتد که 
برنامه ریزی و  از سطح ملی کم شود واختیارات  به تدریج تمرکز 
همچنین اختیارات تصمیم گیری و سیاست گذاري شهري در سطح 
محلی ارتقا یابد. اگر هدف را کاهش تمرکزگرایی وافزایش اختیارات 
سطح محلی دربرنامه ریزی، سیاست گذاری، تصمیم گیری ونظارت 
در نظر بگیریم، با همین ساختارها می شود این سبک ها را پیاده 
نهادهاي  و  مرکزي  دولت  ورابطه  که سهم  این  دیگر  نکته  کرد. 
محلي برچه مبنایی است؟ آیا رابطه وابستگی مطلق است یا در واقع 
رابطه قیمومیت است یا رابطه همبستگی و ازموضع برابر صحبت 
کردن است؟ می پذیریم که دولت مرکزی باید سیاست گذاري کند 
و باید منافع ملی را هماهنگ و برنامه ریزی نماید اما باید پذیرفت 
که سطح محلی هم مي تواند در منافع ملی سهم مشخصی داشته 
باشد و به اندازه سهمش پاسخگوهم باشد؛ طبیعی است اگر به او 

اختیار داده ایم باید پاسخگو هم باشد.
اخير  سال  چند  در  که  رسد  می  نظر  به   :
بيشتری  و  بهتر  مالی  و  فنی  توان  شهرداری هاي کشور 
پيدا کرده اند و دولت در برخی زمينه ها وظایفی را واگذار 
آنها  است؛  شده  شهرداری ها  توانمندی  متوجه  و  کرده 
انجام  را  وظایف  مربوطه  دولتي  سازمان  از  بهتر  خيلی 
داده اند.  سئوال من این است که به نظر شما اگر دولت با 
این رویكرد در برنامه ششم جلو برود وآن سطح بندی که 
شما گفتيد را انجام دهد، آیا ما می توانيم اميد به تحقق 

مدیریت یكپارچه داشته باشيم؟
این سئوال مطرح می شود که شهرداری ها با این همه توان و منابع 
در سه سطح  فکر می کنم  نبوده اند؟ من  موفق  کافی  اندازه  به  چرا 
می شود به این موضوع پرداخت. به لحاظ ورودی منابع مالی، وضعیت 
شهرداری ها خیلی خوب شده است. نمي گوییم کافي ولي خیلي بهتر 
شده است. منابع تکنولوژیک و انسانی شان هم خیلی بهتر شده است. 
حتی این بهبود وضعیت را در شهرداری های کوچک هم می توان دید. 
اشکال کار به نظر من درسرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی به 
معنای نگرش و رابطه ای است که کنشگران شهری باید با مدیریت 
رابطه ای  کنند؛  برقرار  شهر  شورای  و  شهرداری  مشخصًا  و  شهري 

شهرداری  همراهان  و  کنندگان  مشارکت  به  را  کنشگران  بتواند  که 
هم  منابع  بقیه  کارآمدی  ندارد،  وجود  موضوع  این  چون  کند.  بدل 
کاهش یافته است. گاهی اوقات به خاطر کم بودن سرمایه اجتماعی 
مجبور  شهرداری  خصوصي،  بخش  و  مردم  همکاری  میل  میزان  و 
است با منابع مالی، خسارت های ناشی از کم بودن میل به همکاری 
را جبران کند. درصورتی که اگر میل به همکاری بود، اثربخشي منابع 
مالي شهرداري ها خیلي بهتر بود و کارهای بهتری می توانست انجام 
دهد. بحث سرمایه اجتماعی در بخش شوراهای شهر هم وجود دارد 
کنند؛  نزدیک  شهری  مدیریت  بحث  به  را  مردم  نتوانسته اند  آنها  و 
به غلط  یا  به درست  اند.  ازماجرا دور شده  شاید خودشان هم کمی 
ممکن  هم  شاید  یا  نتوانسته اند  شوراها  یا  است.  افتاده  اتفاقات  این 
است بگوییم ما نتوانسته ایم سرمایه اجتماعي آنها را بشناسیم. سطح 
دوم، فرایندهای درون سازماني شهرداری های ماست. در این سطح 
هم شهرداری های ما  مشکل دارند. یعنی نمی توانند منابع را به خوبی 
در  ما  کنند.  تبدیل  کافي  و  مثبت  خروجي هاي  به  و  کرده  پردازش 
طراحی فرایندها برای شهرداری ها درست عمل نکردیم وبیشتر روی 
بحث های کالن مدیریت شهري صحبت کردیم. فرایندهاي آموزش، 
خدمات شهری، شهرسازی، فرهنگی واجتماعی در شهرداری هاي ما 
فرآیندهاي کارآمد واثربخشی نیست وبهره وري خیلي پایین است. در 
سطح خروجی هم اشکالی که وجود دارد این است که شهرداری های 
پذیری  تا زیست  توجه کرده اند  کالبدی شهرها  به کیفیت  بیشتر  ما 
شهرها و کیفیت زندگی مردم و فرض ناگفته و شاید غلط این بوده که 
بابهبود کیفیت کالبدی، کیفیت زیست مردم هم بهبود پیدا می کند. 
ولی وضعیت شهرهای امروز ما نشان می دهد که این فرض غلط بوده 
و اگر روی زیست پذیري شهرها و کیفیت زندگی مردم کار کرده بودیم 
شاید بحث اول مان هم بهتر حل می شد؛ یعنی رضایت اجتماعی و 
سرمایه اجتماعی بیشتری ایجاد می شد. این گسست به نظرم باعث 
نزول سرمایه اجتماعی شده وچرخه باطلی شکل گرفته که همدیگر را 

در جهت منفي تقویت می کنند.
:به عنوان جمع بندی بفرمایيد که پيشنهاد ویژه و 
مشخص شما برای برنامه ششم توسعه در حوزه مدیریت 

شهری چيست؟
برای  را  باید نقطه عزیمتمان  برای جمع بندي می توان گفت که ما 
تحقق مدیریت یکپارچه شهری در طول پنج سال این برنامه وهمین 
طور نقطه مطلوب را در پایان پنج سال مشخص کنیم. پدیده مدیریت 
یکپارچه شهری یک پدیده فازی است و صفر و یکي نیست. این که 
تفرق ها  و  کند  پیدا  بهبود  ما  یکپارچگی  است سطح  قرار  مقدار  چه 
کاهش، باید مشخص شود. بحث دوم موضوع سیاست گذاری شهری 
است که باید تأکید بیشتری روی آن شود و نکته سوم ظرفیت سازی 
بر  یکپارچه  مدیریت  تحقق  برای  واجتماعی  سازمانی  نهادی، 
دربرنامه  درستی  به  موضوعات  این  اگر  است.  قبلي  مورد  دو  مبناي 
)مثل  برنامه ششم  باال دستی  با سطوح  وهم  پیش بیني شده  ششم 
سیاست های کالن نظام در حوزه شهرسازي و عمران شهری( وهم 
با سطوح پایین ترهماهنگ شوند، به نظر من مطلوب خواهد بود؛ نکته 
آخر این که منابع مالی کمترین اولویت را در تحقق این موضوع دارند.

: سپاس از شما براي شرکت در این گفتگو.
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مشاور حقوقی

سوال: همانگونه که می دانید طبق تبصره یک ماده 82 مکرر 3 
و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت،  قانون 
یاد  شوراهای  اعضای   ،1386/08/28 اصالحی  شهرداران  انتخاب 
معامله  انجام  حق  هیچ وجه  به  آنها  یک  درجه  وابستگان  و  شده 
را  آن  به  وابسته  و شرکت های  سازمان ها  شهرداری،  دهیاری،  با 
نخواهند داشت و انعقاد و هرنوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در 
غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شوراها، 
پرونده به مراجع صالحیت دار ارسال می گردد. آیا این حکم، برادر 
یکی از اعضای شورا که کارمند قراردادی شهرداری می باشد را نیز 

شامل می شود ؟
قانون   3 مکرر   82 ماده  یک  تبصره  در  مندرج  حکم  جواب: 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران )اصالحی 86 ( ناظر به معامالت است و شامل قراردادهای 
استخدامی نمی گردد. حکم یاد شده در واقع تکرار مقررات مندرج در 
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان 
مجلسین در معامالت دولتی و کشوری مصوب 37/10/02 می باشد.
سوال: شخصی به شهرداری مراجعه و تقاضای صدور پروانه می کند. 
شهرداری نیز پس از بررسی درخواست وی و با رعایت ضوابط، اقدام 
پروانه  در  مندرج  ساخت  بر  زائد  مالک  می نماید.  پروانه  به صدور 

احداث بنا می کند. پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و رأی بر 
اخذ جریمه صادر می شود. متخلف از پرداخت جریمه امتناع کرده و 
مجدداً به درخواست شهرداری، پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع 
و رأی بر تخریب به علت عدم پرداخت جریمه صادر می شود. مالک 
پس از ابالغ رأی آخر کمیسیون و به منظور جلوگیری از تخریب 
ساختمان به شهرداری مراجعه و تقاضای کتبی خود را دائر بر اینکه 
حاضر است جریمه صادره را بپردازد، تقدیم شهرداری می نماید. آیا 
شهرداری می تواند از اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده صد امتناع 

و مبادرت به اخذ جریمه نماید ؟
جواب: در اینجا دو نظریه وجود دارد: یکی قائل به این است که تا 
زمانی که رأی کمیسیون ماده صد دائر بر تخریب به قوت خود باقی 
است، شهرداری نمی تواند اقدام به اخذ جریمه نماید؛ به عبارت دیگر 
ابتدا بایستی رأی تخریب توسط مرجع صالحیت دار که همان ایوان 
عدالت اداری است، نقض شود تا بتوان جریمه را وصول نمود. نظریه 
دوم معتقد است به اینکه در اینجا بایستی به فلسفه صدور حکم 
تخریب توجه شود، یعنی از آنجا که صدور حکم تخریب به واسطه 
عدم پرداخت جریمه بوده است، چنانچه جریمه پرداخت شود، دیگر 
موجبی برای اجرای رأی تخریب وجود ندارد. به نظر بنده نظریه دوم 
صحیح است؛ زیرا تخریب ضمانت اجرای حکم به پرداخت جریمه 

 جمشید رضایی
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از تخریب ذی نفع حاضر به پرداخت جریمه شود،  است. اگر قبل 
دیگر موجبی برای رأی تخریب نخواهد بود.

از پروژه های  سوال: به تازگی این شهرداری برای اجرای پاره ای 
تصویب  و  شهر  اسالمی  شورای  مصوبه  از  پس  خود  عمرانی 
واجد شرایط  پیمانکاران  به  پروژه ها  واگذاری  به  اقدام  آن،  بودجه 
می نماید. در همین راستا آگهی مناقصه در یکی از نشریات چاپ 
و پیشنهادهایی برای بررسی به شهرداری ارائه شد. قبل از اینکه 
پیشنهادها بازگشایی و پیمانکار واجد شرایط انتخاب شود، موضوعی 
و  با شک  پروژه  اجرای  نحوه  در  را  این شهرداری  که  مطرح شد 
است که سازمان همیاری  این  است. موضوع  نموده  مواجه  شبهه 
شهرداری های استان با ارسال نامه ای، متقاضی اجرای پروژه شده 
و اظهار داشتند که می توان با آنها بدون تشریفات مناقصه، قرارداد 
منعقد نمود. حال از مشاور ماهنامه تقاضا دارد با ارائه مستند قانونی، 

این شهرداری را در نحوه انعقاد قرارداد راهنمایی نمایند؟
همان طور که می دانید سازمان همیاری شهرداری های  جواب: 
استان مستند به ماده 84 قانون شهرداری به عنوان مؤسسه وابسته 
مالی  آیین نامه   19 ماده  مطابق  و  شده  تشکیل  شهرداری ها  به 
شهرداری ها، در معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های 
دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری 
فقط توافق طرفین که به تأیید انجمن... )شورای اسالمی شهر ( 
برسد، کافی است. با این وجود در فرض مورد سئوال، چنانچه اعتبار 
اجرای پروژه در بودجه مصوب از محل درآمد محلی ) غیر از بودجه 
عمومی کشور ( تأمین شده باشد، شهرداری می تواند با تأیید شورای 
اسالمی شهر، اجرای پروژه را بدون تشریفات مناقصه به سازمان 

همیاری محول نماید.
سوال: این شهرداری در راستای ساماندهی معابر نسبت 
به برگزاری فراخوان عمومی ) مزایده ( برای واگذاری 
مدیریت پارک حاشيه ای تعدادی از معابر اصلی شهر 
به پيمانكار واجد شرایط اقدام نموده که درهمين راستا 
چنانچه  است.  گردیده  منعقد  قرارداد  مزایده  برنده  با 
پس از شروع به کار مشخص شود که پيمانكار توانایی 
لطفاً  ندارد،  را  قرارداد  موضوع  مفادهای  تمام  اجرای 
بررسی و اعالم نمایيد آیا شهرداری می تواند با استناد 
به ماده 18 آیين نامه مالی شهرداری ها در قالب کاهش 
حد  تا  معابر  از  تعدادی  به حذف  نسبت  درصدی،   25
25درصد اقدام نماید؟ آیا حجم کاهش یافته را می توان 

به پيمانكار واجد صالحيت دیگری داد ؟
جواب: در ابتدا بیان تفکیکی را برای پاسخگویی به سئوال الزم 

می داند؛ اینکه در کاهش 25 درصدی قرارداد نخست بایستی این 
امر در قرارداد قید شده باشد، دوم موضوع قرارداد به گونه ای باشد که 
امکان کاهش 25 درصدی داشته باشد و سوم قبل از انقضای مدت 
قرارداد صورت گیرد. چنانچه موضوع افزایش یا کاهش 25 درصدی 
در قرارداد قید شده باشد، از آنجا که واگذاری مدیریت پارک-های 
حاشیه ای در تعدادی از معابر به دلیل ماهیت جداگانه موضوع معامله 
در واقع تجمیع معامالت متعدد است، خارج کردن بعضی از معابر 
از معامله اولیه در قالب کاهش 25 درصدی و واگذاری مجدد آنها 
امکان پذیر است. نکته با اهمیت دیگر اینکه واگذاری مجدد معابر 

خارج شده بایستی با طی تشریفات قانونی صورت گیرد.
در خصوص چگونگی واگذاری پارک های جنگلی به  سوال: لطفاً 
چه  نمایید.  راهنمایی  آنها  به  وابسته  سازمان های  و  شهرداری ها 
ضوابط و مقرراتی در این زمینه وجود دارد که شهرداری می تواند با 

استفاده از آنها ورود نماید ؟
جواب: برحسب اینکه پارک جنگلی یا زمینی که قرار است در آن 
پارک جنگلی احداث شود یا مراتع قابل درختکاری در کجا قرار گرفته 
باشد، باید قائل به تفکیک شد. اگر مرتع یا زمین یا پارک جنگلی در 
حریم شهر واقع باشد، قراردادی مستند به بند )60( ماده 147 قانون 
برنامه پنجم توسعه آن را با حفظ مالکیت دولت تحویل می گیرد و 
حقوق مالکانه نیز پرداخت نخواهد کرد )بند ج ماده 147 : سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است ظرف مدت یک 
سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، 
قابل  مراتع  و  پارک های جنگلی  بهره برداری  و  توسعه  نگهداری، 
واقع در کاربری های  اراضی  و  نهالستان های متروکه  درختکاری، 
سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ 
مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان 
مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور 

توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید (.
سوال: احتراماً به اطالع می رساند که جمعيت هالل احمر 
اعالم نموده که مطابق ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت 
می نماید.  خودداری  عوارض  پرداخت  از  احمر  هالل 
گفتنی است که در پرونده اختالفی نيز در کميسيون ماده 
77 نيز مطرح و رأی بر محكوميتش صادر شده است. 

لطفاً ارائه طریق نمایيد.
افزوده که  ارزش  بر  مالیات  قانون  ماده  تبصره 3  مطابق  جواب: 
از پرداخت  به اعطای تخفیف و معافیت  قوانین و مقررات مربوط 
عوارض را ملغی نموده، لذا ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هالل 

احمر نیز مشمول حکم تبصره 3 و منسوخ شده است.
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اد ن شهرداري به روایت اس

پيشزمينه ي سند
فرمانفرمايي  آغازين  دهه  
پهلوي يكم، رضا شاه )1300-

فراوان  تكاپوي  با  خ(   1320
حكومتي  برپايي  براي  نظاميان 
بود  همراه  يكپارچه  و  مركزي 
را  ميدان  گرايش،  همين  و 
زخم خورده  پهنه هاي  براي 
ايران زمين باز مي گذاشت تا به 
حكومت  كه  نهادي  هر  سوي 
كشيده  مي ريخت،  پي  پهلوي 
پهنه ها  اين  ميان  در  شوند. 
پايتخت  از  دور  به  كه  آنهايي 
اين  بر  بيشتري  اشتياق  بودند، 

و  گرگان  دشت  بالزده   و  نابسامان  پهنه   داشتند.  مركز  با  پيوند 
تركمن در مرز شمالي كه چندين سده ميدان ستيز  و آويز تركمانان 
كوچرو و باشندگان كوهپايه هاي شمالي و دشت استرآباد بود، در 
روزگار ناصري پس از سال 1299 ق/ 1881م. كه پيمان-نامه اي 
ميان روسيان و ايرانيان بسته شد، رفته رفته به دست كوچندگان 
در  تركمانان  دست  پس  آن  از  افتاد.  جعفرباي  تيره   از  تركمان 
تاراج و غارت شهرها و آبادي هاي استرآباد گشاده تر شد. بودباش 
اصلي اين كوچروان در سده  دهم و يازدهم قمري پهنه  فرو بومي 
بود بر دهانه  گرگان رود به نام گميش تپه ]= تپه  نقره[ كه در 
42 كيلومتري شمال باختري گرگان جاي دارد و امروزه گميشان 
به  پشت  كه  گميش تپه  بودباش  روزگار  آن  در  مي شود.  خوانده 
دريا داده بود، لنگرگاهي نا رسمي و پناهگاهي براي قاچاق بران 
بازرگانان  و  بران  قاچاق  داشت.  خانوار   5500 كه  بود  دريايي 
كراسنوودسك،  بندر  بندرگز،  ميان  خود  سبك  باركش هاي  با 
اين  بودند.  آمدوشد  در  باكو  و  كنوني[  آستاراخان   =[ هشترخان 
نيز در خود مي گرفت.  را  دادوستد اسيران جنگي و برده شدگان 
آرمينيوس وامبري   چندان كه در سال هاي 1010 ق/ 1850م. 

 عباس جاللی

را  ايراني  بردگان  اسارت  گزارش 
در سفرنامه  خود آورده و به تصوير 

كشيده است.
كه  تزاري  روسيه  هنگام  آن  در 
همواره در پي دستيابي به آب هاي 
نيروهاي  بود،  جنوب  آزاد  و  گرم 
به  رزم ناو  چند  با  را  خود  دريايي 
كرانه هاي جنوبي مازندران گسيل 
را  خزر  دريايي  بازرگاني  تا  كرد 
سركش  نيروهاي  هم  و  بپايد 
تركمانان بموت را در چنگ خود 
 _ سال  ساليان  اينان  دارد.  نگه  
روسيه_  بولشويكي  انقالب  تا 
و  شورش  براي  بودند  اهرمي 
آشفتگي يا آرامش استرآباد. چندان كه با آغاز خيزش مشروطه 
از شاهزاده   پيوسته  تزاري كه  و رخداد »استبداِد صغير« روسيه  
پشتيباني  ق(   1327-1325( ميرزا  محمدعلي  قاجار،  خودكامه  
تجهيزات  و  سپاه  با  خورشيدي   1290 تيرماه   26 در  مي نمود، 
و جنگ افزار وي را به گميش تپه آورد و تركمانان را برانگيخت 
تا به هواداري از محمدعلي شاه سالح بردارند. مشروطه خواهان 
با  نبرد  راهي  داوطلبانه  خودكامگي  اژدهاي  با  رويارويي  براي 
آنان كساني چون  ميان  رفتند كه در  تپه  به گميش  يورشگران 
ميرزا كوچك خان نيز به كارزار آمده بودند. ميرزا در اين جنگ 
زخم برداشت. او را براي درمان به باكو بردند. رخنه  دراز دامن 
گميش  آباداني  براي  را  نو  سازوكارهايي  پهنه،  اين  بر  روسيان 
مدرسه.  و  گمركخانه  تلگراف،  خط  مانند:  آورد،  ارمغان  به  تپه 
شكوفايي گميشان در سده  سيزدهم با درهم شكستن بند امير بر 
روي گرگان رود در سال 1307 ق كه نصرالسلطنه ]= سپهدار 
اعظم[ فرمان به ساخت آن داده بود، رفته رفته راه زوال پيمود. 
كه  مي گويد   .... دروغين  درويشي  سياحت  در  رابينو  كه  چندان 
»... اگر خسارت انتقال دكان ها و انبارها مانع نمي بود، باشندگان 

مشارکت در دور دست
براي بلدیه اي نوپا
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را ترك مي گفتند«. دگرگوني هاي شديد  آنجا  تاكنون يك سره 
كاسته  گميشان  شكوفايي  از  همواره  بوم شناختي  و  آب وهوايي 
است. به گفته موراويوي  جهانگرد كه در 1814-15م. گميشان 
را ديده، چندي پيش از ديدار وي گميش تپه جزيره اي بوده)!( كه 
بعد فاصله  پَسروي آب دريا و خشكيدن تاالب ها در سال هاي 
از دريا تا در 1345 خورشيدي به سه كيلومتر و امروزه به بيش 
از شش كيلومتر رسانيده است. رخدادهايي اجتماعي _ اقتصادي 
در افول هر چه بيشتر اين شهر دست داشته اند؛ همچون انقالب 
جنوب  به  شمال  سراسري  راه آهن  شدن  كشيده  روسيه،   1917
ژاندارمري در 20 كيلومتري جنوب  پاسگاه هاي  تبديل  و  ايران 
گميش تپه به شهري نوساز به نام بندرشاه. رخدادهاي سال سند 
)1307 خ.( مي تواند واپسين تالش ها را براي زنده ماندن شهر 

در برابر رويدادهاي روشن آن سال نشان دهد.
گاهشناسي سند)1307 خورشيدي(

18 ارديبهشت( جلد يكم قانون مدني ايران مشتمل بر 955 ماده 
في المجلس از سوي نمايندگان به تصويب رسيد.

20 ارديبهشت( وزراي مختار انگلستان و فرانسه امروز در وزارت 
الغاي  اساس  بر  را  جديد  عهدنامه هاي  يافته،  حضور  خارجه 

كاپيتوالسيون امضا كردند.
23 ارديبهشت( نخستين آيين نامه  راهنمايي و رانندگي تهيه و از 
طرف سرتيپ محمدخان درگاهي رئيس نظميه به اطالع عموم 

رسيد.
پادشاه  خان  امان اهلل  ورود  مناسبت  به  تهران  بلديه   خرداد(   21

افغانستان ضيافتي ترتيب داد.
18 تيرماه( نمايندگان ايران در »جامعه  اتفاق ملل« تعيين شدند؛ 
محمدعلي فروغي نماينده  اول، حسين عال نماينده  دوم و مسيو 

كتابچي خان به نمايندگي سوم انتخاب شدند.
شوراي  مجلس  تصويب  به  ترياك  انحصار  قانون  تيرماه(   28
ملي رسيد. به موجب اين قانون امور مربوطه به ترياك اعم از 
معامالت و نگهداري، تيار و حمل ونقل و صدور ترياك و شيره 

و چونه از هر حيث در داخل و خارج منحصر به دولت گرديد.
تعداد   1307 مهرماه  از  كرد  اعالم  معارف  وزارت  شهريور(   4
باب  هشت  عالي،  دارالمعلمين  از  غير  تهران  متوسطه   مدارس 
مي باشد و تعداد مدارس ابتدايي به سي باب افزايش يافته است.

17 شهريور( قانون سجل احوال كه تحت 16 ماده تصويب شده 
بود، براي اجرا به وزارت داخله ابالغ شد.

سفارت  سوي  از  كه  فرانسوي  معلمين  نفر  پانزده  مهرماه(   19
ايران در پاريس استخدام شده بودند، وارد تهران شدند.

31 مهرماه( رضا شاه براي بازديد و افتتاح راه خوزستان از طريق 
قم و عراق و بروجرد عزيمت نمودند.

15 آذرماه( غائله  بلوچستان خاتمه يافت. عشاير و ايالت سر از 
طغيان برداشتند.

18 بهمن( اليحه  منع فروش برده به مجلس داده شد و به قيد 
دو فوريت به تصويب رسيد.

3 اسفند( ساختمان يك مريضخانه  هزار تختخوابي در تهران آغاز 
شد. محل مريضخانه در خارج شهر تهران بين دروازه  يوسف آباد 

و باغشاه تعيين گرديد]= بيمارستان امام خميني كنوني در آغاز 
بولوار كشاورز[.

قواي  فرماندهي  به  شاه بختي  محمدخان  سرتيپ  اسفند(   26
فارس براي سركوبي عشاير تعيين شد.

بررسي سند
از  گروهي  كه  است  سرگشاده  اي  نامه   واقع  در  رو  پيش  سند 
 1307 مهرماه  هشت  تاريخ  به  گميشان  تپه/  گميش  بازرگانان 
رضا  پهلوي،  برآمده   تخت  بر  تازه  فرمانفرماي  براي  خورشيدي 
بر  نيز  آن  از  رنگي  پريده  فام  حتي  كه  چيزي  نگاشته اند.  شاه 
بي نام  نمي افكند؛ شهري  سايه  كنوني  نفري  هزار  سر شهر 15 
چهاردهم  سده   آغاز  تاريخ  پراكنده   برگه هاي  در  كه  نشان  و 
خورشيدي غنوده، شهري كه تاكنون همواره در سايه فراموشي 
بيشتري فرو مي رود. در اين نامه بازرگانان كوشيده اند تا پيشينه  
نه چندان خوشايند باشندگان شهر را از ذهن فرمانروايان بزدايند 
و آباديخواهي، خيز به سوي شهرنشيني و فرهنگ شهري آنان 

را جلوه گر سازند.
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نامه دو رخساره دارد، رخساره  نخست در خواست براي راه اندازي 
»پستخانه« است، نهادي بسيار روزآمد براي شهرهاي ايران در 
آغازه هاي سده  چهاردهم خورشيدي و شهرهاي جهان آن روزگار 
گوناگون  آبادي هاي  در  شهروندان  پيوند  در  بسزايي  نقش  كه 
گونه اي  به  رسانه  اين  داشت.  پايتخت نشينان  با  ويژه  به  كشور 
مي توانست در كنار تلگراف و تلفن بنشيند و گاه جاي آنها را به 
آساني پر كند و براي بازرگانان نيز مي توانست نهايت اهميت را 
داشته باشد. از ديگر سو شايد اعتبار اقتصادي _ اجتماعي آنان 
در شهر، ايشان را بر جايگاه كار بدستان معتبر نشانيده بود. پاسخ 
مثبت و فرمان به راه اندازي از سوي دولتمردان نشان مي دهد كه 
اين شهر  با  بيشتر  ارتباط هر چه  حكومت مركزي هم خواستار 
براي  حتي  نيز  آن  نظامي  جايگاه  كه  است  مرزي   _ بازرگاني 

فرمانروايي پهلوي انكارناپذير بوده است. )سند شماره 1/80(
دارد و حتي دستگاه  بيشتر رنگي »مشاركتي«  رخساره  دوم كه 
برپايي  مي داند،  نهاد«  »مردم  سازماني  را  آن  نيز  فرمانروايي 

بلديه ]= شهرداري[ است و شگفت آنكه حكومت پهلوي براي 
مديريت شهر به ياري چنين نهادي، مشاركت مردم را خواستار 
شده است؛ »... اما بلديه را بايد حالي كرد كه وظيفه  خود اهالي 
است كه به مساعدت دولت مرتب كنند و به مناسبت موقعيت، 
محل هايي براي مخارج جمع آوري نمايند.« )سند شماره 2/80( و 
باز جالب تر آنكه اين كوشندگان با مشاركت شهروندان توانستند 

بلديه گميشان را سه سال بعد در 1310خ. سازمان دهند. 
منبع:

1( اسنادي از انجمنهاي بلدي، تجار و اصناف، معاونت خدمات 
مديريت و اطالع رساني دفتر رئيس جمهور، ج 1، چاپ اول 1380.
فاني و ديگران، ج  نظر كامران  زير  دانشنامه ي دانش گستر،   )2

14، مؤسسه علمي – فرهنگي دانش گستر، چاپ يكم 1389.
3( دايره المعارف فارسي، به سرپرستي غالمحسين مصاحب، ج 2، 

شركت سهامي كتابهاي جيبي، چاپ سوم 1381.
مازندراني،  وحيد  غالمعلي  مترجم؛  لويي،  ياسنت  رابينو،   )4
چاپ  فرهنگي،  و  علمي  انتشارات  شركت  استرآباد،  و  مازندران 

چهارم 1383.
جامع  راهنماي  مجموعه ي  دستياران،  و  حسن  زنده دل،   )5

ايرانگردي، استان گلستان، نشر ايرانگردان، 1379.
هفتم  چاپ  نامك،  نشر  ايران،  تاريخ  روزشمار  باقر،  عاقلي،   )6

.1384
7( وامبري، آرمينيوس، مترجم: فتحعلي خواجه نوريان، سياحت 
درويشي دروغين در خانات آسياي ميانه، شركت انتشارات علمي 

و فرهنگي، چاپ چهارم 1374. 
پانوشت

1.Vambery, A
2. Muraview 
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از نگاه شهردار

چالش های مدیریت شهری در ایران

شهرنشينی شتابان و چالش های شهری
در  تعداد شهرها  افزايش  و  جمعيت شهری  رشد  اندازه  و  سرعت 
کشورهای درحال توسعه به  صورتی بوده که عموم شهرها به  ويژه 
شهرهای بزرگ را گرفتار مسائل و مشکالت متعددی کرده است. 
نيازهای  با  نداشتن  به  سبب تطابق   به  طور عمده،  اين مشکالت 
گسترده و روزافزون شهری با توانايی شهرداری ها در پاسخگويی 
به آ نها و رفعشان پديد آمده اند. بخشی از اين مشکالت عبارتند از 
مشکالت زیست محیطی، کمبود مسکن و گسترش آلونک نشينی 
و اسکان غيررسمی، گسترش بخش غيررسمی در اقتصاد شهر و 
پايين خدمات  نابرابری های اجتماعی، کيفيت  افزايش  به  تبع آن، 
تأسيسات  به  شهری  فقير  قشرهای  محدود  دسترسی  شهری، 
زيربنايی شهر، مسائل مرتبط با ايمنی و امنيت شهرها و افزايش 
برخی  نظر  از  ايران،  کشور  شهرهای  اگرچه  اجتماعی.  انحرافات 
مصالح  کيفيت  و  شهری  خدمات  به  دسترسی  مانند  شاخص ها، 
ساخت، وضعيت بهتری نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه 
دارند، اما شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و مشهد، مشکالت 
مالی و  منابع  آبی، کمبود  منابع  آلودگی هوا، کمبود  مانند  شهری 
درآمدهای پایدار، اسکان غيررسمی و کيفيت پايين خدمات شهری 

مزمن  و  حل  ناشده  همچنان  را  توسعه  یافته  کمتر  مناطق  در 
ماهيتی  در کالنشهرها،  ويژه  به   البته مشکالت شهری  می يابند؛ 
جهانی يافته اند و مديران شهری به  طور روزمره با اين مشکالت 

مواجه هستند )سعیدنیا و جاجرمی، 1393: 274(.
افزایش  شهرها،  در  مشکالت  و  مسائل  بروز  اصلی  عوامل  از   
روزافزون جمعیت شهری بدون توانایی شهرها برای پاسخ به نیازهای 
روزافزون ناشی از این شرایط است. در ایران روند شهرنشینی در 
دهه های اخیر رشد فزاینده ای داشته است، به  گونه ای که طی یک 
در سال 1335  درصد  از 31,7  ساله، درصد شهرنشینی  دوره 60 
برآوردهای  و  است  رسیده   1390 سال  در  درصد   71 از  بيش  به 
کارشناسی نیز حکايت از ادامه مهاجرت های روستايی و ادامه فزونی 

جمعيت شهری برای دوره های آتی دارد )جدول شماره 1(. 
بخش عمده ای از جمعيت شهری نيز در چند شهر بزرگ کشور، 
به  ويژه تهران، اصفهان و مشهد سکونت يافته اند. تجمع جمعيت 
در شهرها يکی از نشانه های مثبت يا منفی مدرنيزاسيون به  شمار 
می رود که می تواند شهرها را به موتورهای رشد اقتصادی تبديل یا 
کانون های تجمع فقر و نابرابری کند. در اين  ميان مديريت شهری، 
به  عنوان نهاد سياست گذار و برنامه ريز و مجری، نقش مهمی در 

مهدی 
جمالی نژاد

شهردار اصفهان

مقدمه
شهرها مرکز فرصت و محیطی برای ارائه توانایی های بالقوه انسانی هستند. در این میان، رشد شهرنشینی در 
دهه های اخیر چالش هایی را برای مدیریت شهرها و به ویژه کالنشهرها به وجود آورده است. افزایش جمعیت 
شهری و گسترش شهرنشینی با آثار اجتماعی _ اقتصادی مثبت و منفی همراه است. از آنجا که از جمله 
اهداف اصلی نظام های مدیریت، فراهم ساختن محیط مطلوب برای زندگی شهروندان است، ضروری است 
به شناخت چالش های عمده شهری و تبیین آنها پرداخته تا بر اساس آن بتوان به تدوین اهداف در راستای 
رفع این چالش ها و در نهایت تحقق حکمروایی خوب شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پرداخت. در 
این مطالعه سعی بر آن است تا به تبیین چالش های عمده فراروی مدیریت شهری، نقش مسائل و مشکالت 
شهری در ایجاد چالش های مدیریت شهری و نقش برنامه ششم در اصالح نظام مديريت شهري پرداخته 

شود.

    جمعيت
1335134513551365137513851390

 دوره سرشماری

18,925,833,749,46070,575,1جمعیت کل کشور )میلیون نفر(
69,815,826,836,848,253,6جمعیت شهری )میلیون نفر(
31,737,946,8854,2561,3368,3671,37درصد جمعیت شهری کشور

19927237349649610321148تعداد شهرها

جدول شماره 1: تحوالت جمعيت شهری ایران طی سال های 1390- 1335؛ مأخذ: مرکز آمار ایران
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هدايت سرنوشت شهرها دارد.
 موانع و چالش های مدیریت شهری

افزایش سریع جمعیت توأم با گسترش شهرنشینی و شهری شدن 
جهان، مشکالت فراوانی به ویژه در کالنشهرها ایجاد کرده است. 
در  مهاجران  مقصد  شهرهای  ناتوانی  در  عمدتاً  مشکالت  این 
پاسخگویی به نیازهای فزاینده جمعیت شهری  )وارثی و همکاران، 
1391: 143( و ضعف در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
آنها می باشد. از نظر پرلمان، بر سر راه نظم نوین شهری، نه تنها 
موانع عمده سیاسی، اقتصادی و ساختاری وجود دارد، بلکه موانع 
فکری درونی نیز وجود دارد که جلوی هرگونه حرکت خالقانه به 
سوی دگرگون کردن شهرها را می گیرد. این موانع موجود بر سر 
راه جهش کیفی عبارتند از الف( حس یأس و نومیدی پایدار که 
سیاست مداران و مردم را از کار بازمی دارد، ب( دیدگاهی مبتنی بر 
فرضیات قدیمی که از اتخاذ دید گاهی روشن در قبال فرصت های 
ناشی از واقعیات جدید جلوگیری می کند )جدول شماره 2(، ج( جدا 
افتادگی بخش ها، رشته ها و شهرها از یکدیگر یا به عبارتی گرایش 
به عملکرد جداگانه بخش های دولتی، عمومی، خصوصی، داوطلب، 
از یکدیگر به جای همکاری  محافل علمی و رسانه های گروهی 
لحاظ  از  بهره وری؛ چراکه  فاقد  انگیزه های  د(  در حل مشکالت، 
سرمایه گذاری، انگیزه های کمی برای تشویق بخش خصوصی به 
پژوهش یا سرمایه گذاری در خدمات عمومی شهری وجود دارد و 
در نهایت ه ( مقاومت در برابر نوآوری است؛ به ویژه زمانی که پای 

تغییرات عمده ای در میان باشد )برک پور و اسدی: 1388: 43- 37(.
چالش های جدید مدیریت شهری

  در یک دسته بندی، فان دیک، چالش های عمده فراروی مدیران 
شهری )که البته هر یک از این چالش ها خود مولود فرصت های 
جدیدی برای مدیریت شهری است( را به شرح زیر بیان می کند 

)همان،1388: 58-60(:
الف( نقش در حال تغییر حکومت و سطوح مختلف آن: در بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه بعد از تغییرات ساختاری دهه 1990 
بین المللی  نهادهای  دیگر  و  جهانی  بانک  تأثیر  تحت  و  میالدی 
است.  تغییر  در حال  آن  نقش حکومت و سطوح مختلف  مرتبط، 
این نقش از یک تأمین کننده اصلی خدمات در حال تبدیل شدن 
به نقش تسهیل گری بوده و به عنوان یک توانمندساز یا شریک در 

شراکت های مختلف عمل می کند.
در  جدیدی  قانونی  چارچوب های  تمرکزگرایی،  نتیجه  در  ب( 
برای  را  تمرکززدایی فرصت های جدیدی  است.  حال شکل گیری 
مداخله سهامداران مختلف فراهم می سازد. نهادهای تازه تأسیس 
یا سازمان های خدماتی ویژه برای برخورد با مسائل شهری ایجاد 

و تجهیز می شوند.
قرار  دسترس  در  جدیدی  اطالعاتی  و  ارتباطی  فناوری های  ج( 
گرفته اند. در نتیجه این فناوری های جدید ارتباطی )مانند اینترنت 
یا مراکز آموزش از راه دور( روش ارتباط مردم با مقامات شهری و 
نحوه تربیت و سازمانیابی مقامات و مردم بسیار متفاوت شده است.

جدول شماره 2: فرضيات کهنه و دیدگاه های نو در مورد شهرها؛ مأخذ: برک پور و اسدی به نقل از پرلمان، 1388: 39

دیدگاه های نوفرضيات کهنه

مشکل خود شهرها هستند.
روستا به شهر یارانه می دهد.
شهرها بسیار بزرگ شده اند.

هدف سیاست گذاری باید محدود کردن اندازه شهرها باشد.
مهاجران از روستا به شهر افراد بی خاصیتی هستند.

ساکنان غیررسمی سربار اقتصاد و خدمات شهری هستند.
محله های غیررسمی بستر ناآرامی های سیاسی، بزهکاری و داد و ستد 

مواد مخدر هستند.
شهرها باعث انفجار جمعیت هستند.

شهرها و فقرای شهری دشمنان مبارزه با نابودی محیط زیست هستند.

پسماندها چیزهای بی ارزشی هستند که باید در جای دیگری دفع شوند.

راه حل مسائل شهری در دست دولت، برنامه ریزان و کارشناسان است.
بیشتر مسکن فقرا از طریق برنامه های دولتی مهیا می شود.

برای رفع مشکالت مدیریت شهری اقتدار بیشتر حکومت شهری الزم 
است.

شهرها منشأ نوآوری و رشد اقتصادی هستند.
شهر به روستا یارانه می دهد.

هرچه شهرها بزرگتر شوند فرصت ها بیشتر می شود.
هدف سیاست گذاری ها باید بهبود کارکرد شهرها باشد.

که  هستند  آنانی  از  باانگیزه تر  و  ماهرتر  شایسته تر،  افراد  مهاجران، 
مانده اند.

ساکنان غیررسمی بیشتر از آنکه دریافت می کنند به اقتصاد شهر کمک 
می کنند.

اکثریت ساکنان محله های غیررسمی میهن دوست و پیشگام هستند.
افزایش جمعیت، خود زمینه ساز فرصت های بیشتر است.

عملیات تبدیلی در شهر برای پایداری اکولوژیک جهانی اهمیت اساسی 
دارد.

باارزش  منابعی  به  بکارگیری سیستم چرخه ای، ضایعات  در صورت 
تبدیل می شوند.

نوآورانه ترین راه حل ها از پائین منشأ می گیرند نه از باال.
بخش غیررسمی در صورت ساماندهی می تواند زمینه ساز رشد مسکن، 

اشتغال و درآمد باشد.
را  نیازها  و  منابع  میان  کارآمدتری  انطباق  مدیریت،  از  تمرکززدایی 

ممکن می سازد. برداشتن موانع تمرکززدایی بسیار اهمیت دارد.
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د( ظهور سازمان ها و نهادهای جدید: سازمان ها و نهادهای جدیدی 
سازمان های  آنها  نمونه  شده اند.  نقش آفرین  شهری  توسعه  در 
غیردولتی، سازمان های مبتنی بر اجتماعات محلی و جامعه مدنی 

است.
اهمیت  مثال  برای  شده اند،  مطرح  جدیدی  اولویت های  ه ( 
بر  شهری  توسعه  اثر  و  شهر  سطح  در  اقتصادی  سیاست گذاری 
محیط زیست. موضوعاتی مانند این که چگونه به توسعه اقتصادی 
محلی دست یافته یا حکمروایی شهری را بهبود بخشیده و موفق 

به توسعه شهری شویم.
و( اهمیت تنوع فرهنگی: اکنوه نحوه برخورد موفق با موضوع تنوع 
فرهنگی برای مدیران شهری به عنوان یک چالش مطرح است. 
تنوع فرهنگی باید به عنوان دارایی دیده شود نه یک تعهد و بار 
یک  عنوان  به  تنوع  این  از  استفاده  چگونگی  اضافی.  مسئولیتی 

دارایی برای توسعه شهری، چالش مدیریت شهری است.
ز( اهمیت ظرفیت سازی برای مدیریت شهری: چالش ظرفیت سازی 
برای مدیریت شهری در سطوح مختلف چهره می نماید؛ از مسکن 
خودیار گرفته تا ایجاد بنگاه های تنظیم مقررات در کشورهای در 
حال توسعه برای شرکت های تأمین آب و برق. برخورد با این چالش 
مستلزم تربیت مدیران شهری است که برای فعالیت در چارچوب 
یک رویکرد یکپارچه جدید در برابر موضوعات شهری در سطوح 

مختلف جغرافیایی، از کالنشهرها تا روستاها آماده شوند.
ح( رابطه بین شهر و پسکرانه آن: شهر و پسکرانه آن از هم مجزا 
نیستند، بلکه با هم بسیار مرتبطند. این رابطه باید دارای سودبخشی 

دوطرفه  باشد.
برنامه ریزی  حوزه  در  آنچه  از  تبعیت  به  دیگری  تقسیم بندی  در 
به بعد مرسوم بوده است )یعنی تفکیک  از دهه 1960 م  شهری 
تأکید  نقطه  انتقال  و  برنامه ریزی  در  تئوری  و  برنامه ریزی  تئوری 

روی  پیش  چالش های  رویه(  و  فرآیند  به  به محصول  فرآورده  از 
موضوع  و  محتوا  با  آنها  ارتباط  و  تأکید  نظر  از  شهری  مدیریت 
مدیریت شهری و نیز از حیث فرآیند  و رویه تصمیم گیری و اجرا به 

دو دسته چالش های رویه و محتوایی به شرح زیر قابل تقسیم اند:
اسکان  مانند  مشکالتی  و  مسائل  محتوایی:  چالش های  الف( 
شهری  خدمات  شهر،  غیررسمی  بخش  گسترش  غیررسمی، 
نامناسب و کمبود بهداشت و نظایر آن را می توان در زمره مسائل 

موضوعی و محتوایی شهر قرار داد. 
ب( چالش های رویه ای: این دسته از مسائل که به نظام برنامه ریزی و 
اداره شهر مربوط می شوند، اگرچه مسائلی ناملموس و پنهان هستند 
به شمار  از مسائل محتوایی و آشکار شهر  بنیادی تر  اما مهمتر و 
می آیند؛ زیرا آنها به وجود آورنده و یا تشدیدکننده مسائل محتوایی 
هستند. ضعف توان نهادی شهرها، جداافتادگی و تفرق بخش های 
مختلف اداره شهر، کمبود انگیزه و ابتکار در ایجاد تحوالت اساسی 
در شهر، مقاومت در برابر دگرگونی و روابط نامناسب میان حکومت 
این چالش ها  از جمله مهمترین  و مدیریت های محلی و شهری، 
هستند و هرگونه تحول اساسی در شهر و کاهش مسائل موضوعی 
آن منوط به اصالحات اساسی در رویکردها و نظام های برنامه ریزی 

و مدیریت شهری است )همان: 46(.
عالوه بر چالش های فوق که سال های زیادی از ظهور آنها می گذرد، 
بروز پدیده جهانی شدن و شکل گیری روابط جدید میان کشورها و 
همچنین نقش تازه شهرها در عرصه مناسبات جهانی، چالش هایی 
میان  شکاف  افزایش  محلی،  فرهنگ های  تهدید  همچون 
توانمندی های شهرها در عرصه رقابتی و ظرفیت سازی، گسترش 
آسیب پذیری شهرها را موجب شده که این شرایط ضرورت تحول 
در رویکردهای برنامه ریزی و مدیریت شهری را ایجاد کرده است.

تصویر1؛ مأخذ: کاظميان و سعيدی رضوانی: 1381
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چالش های مدیریت شهری در ایران
بررسي چالش هاي مديريت شهري و ارتباط آنها با عدم وجود و یا 
اجرای دقیق قوانین مرتبط، نقش مهم قوانين را در دستيابي به نظام 
مديريتي مطلوب آشكار مي سازد. مديريت شهري در پرتوي قوانين 
مرتبط، ضمن تعريف نقش خود مي تواند در راستاي حل مشكالت 
بیان  موراد  بر  عالوه  نمايد.  اقدام  شهري  مديريت  نظام  موجود 
شده در بخش های قبل که می توان از آنها به عنوان چالش های 
عام مدیریت شهری نام برد، در ادامه، چالش های اداری و قانونی 

مدیریت شهری در ایران تبیین می گردد.
الف( نبود تعریف و جایگاه مشخص و دقیق و تعدد کنشگران حوزه 

مدیریت شهری
شهرداري،  نهاد  تشكيل  ساله  صد  يك  سابقه  وجود  با  ايران  در 
تاكنون در هيچ يك از متون قانوني، نامي از مدل مديريت شهري 
برده نشده است. در کشور ايران مديريت شهري که به اداره امور 
يافته، شامل شهرداري، شوراي شهر، شهروندان و  تقليل  شهري 
نهادهاي جامعه مدني است. اما حقيقت اين مفهوم نشان از گستره 
نشان  اداره شهرهاست. تصویر 1  در  نهادهاي دخيل  از  بزرگتري 
دهنده کنشگران حیطه های مختلف در شهر می باشد که بر فرایند 

مدیریت شهری اثرگذار می باشند.
 همانگونه که در تصویر فوق نیز مشخص است، در ایران گستره 
وسیعی از نهادهاي شهری در اداره امور شهرها دخیل-اند و این 
در  تضاد  و  تعارض  گاه  و  ناهماهنگی  ایجاد  زمینه های  موضوع 
ناشي  آنجا  از  مشكل  اين  است.  شده  موجب  را  شهرها  مدیریت 
مي شود كه مبناي حقوقي مشخصي براي تعيين وظايف شهرداري ها 
وجود ندارد و تقسيم وظايف بين شهرداري ها و سازمان هاي دولتي 
به گونه اي منسجم در قوانين كشور وجود ندارد. اين امر منجر به 
عدم دستيابي به مديريت يكپارچه شهري و وجود تعدد سازمان هاي 
درگير در اداره امور شهر شده  است. بنابراین شرایط فوق ضرورت 
مدیریت  سپس  و  ذی نفعان  دقیق  تحلیل  و  شناخت  به  پرداختن 
ذی نفعان حوزه مدیریت شهری را آشکار می کند تا بر آن اساس 
صورت  شهری  یکپارچه  مدیریت  ایجاد  منظور  به  الزم  اقدامات 

پذیرد.
افزون بر خألهای قانونی در ارتباط با نظام مدیریتی کشور، قوانین 
تفاسیر  چون  چالش هایی  با  شهری  مدیریت  موجود  مقررات  و 
افزایش مشکالت  موجب  که  می باشند  مواجه  اجرا  عدم  و  متعدد 
شهری  مدیریت  به  اشاره  وجود  با  شده اند.  کشور  مدیریتی  نظام 
یکپارچه در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، هنوز اقدام عملی 

برای استقرار مدیریت یکپارچه شهری صورت نگرفته  است.
ب( نبود تقسيم كار شفاف بين اداره امور عمومي ملي و محلي 

قانون شوراها در سال 1361 تصويب و در سال 1377 اجرا شده 
 است. اين قانون در تقسيم كار شفاف بين اداره امور عمومي ملي 
و اداره امور عمومي محلي نتوانسته به گونه اي موفق عمل كند. 
بنابراين امور كشور توسط يك نظام اداري و اجرايي نسبتاً متمركز 
عدم  مشكالتي چون  با  را  مديريت شهري  نظام  و  مي شود  اداره 
بخش  مشاركت  عدم  تصميم گيري،  در  شهري  مديران  استقالل 

خصوصي و مشاركت مردمي مواجه کرده  است.
ج( عدم تطابق قوانین با نیازها و شرایط جدید

رشد سريع شهرنشيني و تغيير در الگوهاي زندگي، مفاهيم جديدي 
را در عرصه مديريت شهري مطرح كرده  است. از طرفي مناسب 
و به روز نبودن قانون شهرداري1 براي اداره شهرها، نظام مديريت 
شهري كشور را با چالش هايي مواجه ساخته  است. اين امر ايجاب 
مي كند تا قوانين متناسب با نياز جامعه تصويب و به  روز رساني شوند. 
همچنین همسويي برنامه ها و اهداف شهرداري ها با خواست ها و 
مي باشد.  موفقيت آميز  شهري  مديريت  الزامات  از  جامعه  نيازهاي 
نهادينه شدن مفهوم شهروندي  موفقيت مديريت شهري در گرو 
نیازمند لحاظ شدن  این مفهوم  به  و حقوق مدني است. دستیابی 
آن در قانون شهرداری می باشد. در حالی که خأل قانونی در این 
زمینه منجر به عدم رعایت حقوق شهروندی و عدم توجه به مفهوم 
شهروندی شده  است. بنابراین ضرورت دارد این مفاهیم در قوانین 
و مقررات مورد توجه قرار گرفته و در صورت لزوم، قوانین جدید 

مرتبط با این مفاهیم تدوین گردد.
د( نقص در مدل مدیریت شهری ایران

بررسي سير تطور مدل هاي مديريت شهري در ايران نشان مي دهد، 
تاكنون مدل شورا _ مدير شهر، رايج ترين مدل مديريت شهري 
بوده است. انتخاب نوع مدل مدیریت شهری منعکس کننده نگرش 
حاکم بر تنظیم روابط شورا و شهرداری است. در متون قانونی ایران 
از شخصیتی به نام شهردار مرتباً نام برده می شود و مرتباً وظایف و 
اختیارات به او منتسب می شود، بدون توجه به این که سمت شهردار 
جایگاهی انتخابی است. به عبارت دیگر اعطای مسئولیت اداره شهر 
به شخصی صورت می گیرد که مستقیماً توسط مردم انتخاب نشده 
نيروي  كمبود  با  ايران  در  شهري  مديريت  نظام  همچنین  است. 
متخصص مواجه مي باشد. گاهی انتخاب مدير امري سياسي است 
و مديران از افراد متخصص انتخاب نمي شوند. تغيير افراد در سطح 
سياسي و مديريتي كشور منجر به تغيير تصميمات شهري مي شود 
و ديدگاهي سليقه اي و موقتي بر تصميمات شهري سايه مي اندازد.

ه ( محدودیت در وظایف شهرداری به عنوان مهمترین نهاد مدیریت 
شهری

ارائه  چون  وظایفی  تنها  محلی،  سنخ  دارای  وظایف  مجموعه  از 
خدمات شهری، فرهنگی و تفریحی، نظارت و کنترل ساختمانی و 
بخشی از زیرساخت های شهری توسط شهرداری ها در ایران عرضه 
می شود. در واقع دوایر محلی و استانی دولت مرکزی، اغلب وظایف 
دارای سنخ محلی را بر عهده  دارند؛ در نتیجه حضور ده ها سازمان 
دولتی در کنار شهرداری، وضعیت آشفته ای را از نظر هماهنگی در 
انجام وظایف و ارائه خدمات به وجود آورده است. از طرفی شوراهای 
در  شهروندان  مطالبات  به  پاسخگویی  نظر  از  را  شهری  منتخب 
وضعیت نامطلوبی قرار داده است که اين امر منجر به دوباره كاري، 
تداخل و همپوشاني وظايف مي گردد. افزون بر آن اگر شيوه  عمل 
هر يك از سازمان هاي مربوطه متفاوت باشد، اختالف نظر ميان آنها 
مانع از تصميم گيري مطلوب مي گردد. همچنين مديران شهري در 
تصميم گيري هاي خود به منظور اداره  امور شهر از استقالل كافي 

برخوردار نمي باشند.
و( یکسان بودن مدل اداره امور در تمام شهرها

فقدان تمایز و تفاوت میان نظام اداره امور شهر در سطوح مختلف 
جمعیتی، سیاسی و نیز سازوکارهای مرتبط با آن از جمله مشکالت 
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پیِش روی مدیریت شهری در ایران است. البته تنها تمهید صورت 
گرفته در این زمینه، تعداد اعضای شورای شهر است. حال آن که 
بررسی تجارب جهانی موفق نشان می دهد، تفاوت در مدل مدیریت 

شهری در سطوح مختلف شهرها امری معمول است.  
ز( نقص سازوکار های نظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا 

و شهردار
برقرار ساختن رابطه متوازن میان شورا و شهرداری امری ضروری 
است. فقدان هماهنگی و ضعف نظارت در این خصوص می تواند 
سبب انحراف هریک از این دو از اهداف و وظایف خود شود. به 
همین منظور همواره سازوکارهای نظارت و تعادل بخشی برای رفع 
مشکالت احتمالی می بایست مد نظر قرار گیرد، تا بر این اساس 
ضمن فراهم آوردن ثبات در نظام شهرداری، زمینه افزایش نظارت 

و کنترل از سوی شورا نیز فراهم گردد.
ح( عدم شكل گيري شوراهاي محله اي و منطقه اي زير مجموعه 

شوراهاي شهر
ميان  از  را  شهر  شوراي  اعضاي  شهروندان  ايران،  شهرهاي  در 
كانديداهاي معرفي شده در سطح شهر، فارغ از هر نوع حوزه بندي 
پايين دستي  شوراهاي  مي كنند.  انتخاب  خاص،  منطقه بندي  و 
موجوديت  شهري  نواحي  و  محالت  شوراي  چون  شهر  شوراي 
قانوني ندارند. نظام كنوني اداراه امور شهر در ايران امكان تعميق 
و توسعه مشاركت هاي مردمي در شهرها و همچنين امكان انتقال 
امكان  و  نمي كند  فراهم  را  اولويت هاي شهر  و  نيازها  خواست ها، 
نيست.  ميسر  شهر  شوراي  در  منتخبان  به  شهروندان  دسترسي 
بنابراين به منظور دستيابي به اهداف و فلسفه شكل گيري شوراهاي 
شهر،  تغيير در نظام انتخاب اعضاي شوراي شهر ضرورتي جدي 
است. رسميت دادن و تشكيل شوراهاي محله و نواحي و مناطق 
شهر به عنوان زيرمجموعه و مكمل شوراي شهر مي تواند كارآيي و 

اثربخشي اين نهاد مردمي را افزايش دهد.
ط( نحوه انتخاب اعضاي شوراي شهر

در كشورهاي مختلف جهان براي انتخاب اعضاي شوراي شهر، دو 
روش مورد استفاده قرار مي گيرد. در روش نخست اعضاي شوراي 
دوم  روش  و  مي شوند  انتخاب  شهروندان  يك جاي  رأي  با  شهر 
انتخاب اعضاي شورا بر پايه حوزه هاي انتخابيه شهري است. در اين 
روش ممكن است يك يا چند نماينده از هر بخش يا ناحيه شهر 
به شورا راه يابند. در ايران روش نخست، يعني انتخاب كل اعضاي 
شوراي شهر با رأي يكپارچه شهروندان جاري است. در حالي كه 
در ارتباط با انتخاب اين سيستم هيچگونه مطالعه يا ارزيابي انجام 
نشده  است. به نظر مي رسد در نبود شوراهاي پايين-دستي شوراي 
شهري در ايران،  تشكيل شوراهاي شهر بر پايه منطقه هاي مختلف 
يك شهر مي تواند از طريق ارتباط بيشتر شهروندان با شوراي شهر، 
)آخوندي و همكاران،  باشد  داشته   دنبال  به  را  بيشتري  اثربخشي 

.)156-155 :1386
ی( عدم تأمین درآمدهای پایدار کافی برای اداره شهر

   از جمله مهمترین دغدغه هاي مدیران شهري در ایران تأمین 
ابتداي  از  وضعیت  این  و  بوده  شهرداری ها  براي  درآمدي  منابع 
و  تعدیل  سیاست  اجراي  با  و   1368 سال  در  توسعه  اول  برنامه 
کم رنگ شدن نقش دولت در دادن تخصیص اعتبار به شهرداری ها 

پررنگ می گردد. در سه دهه گذشته و با اجراي سیاست خودکفایی 
درآمدي  منابع  پیش بینی  بدون  و  شهرداری ها  خوداتکایی  و 
ناپایداري  وضعیت  در  شهرداری ها  درآمدي  بخش هاي  جایگزین، 
قرار دارند )كليچ، 1391:3-4( و در سال های اخیر نیز از آنجا که 
بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها مبتنی بر درآمدهای حاصله 
از ساخت وساز است، به دنبال رکود نسبی اقتصادی و به تبع آن 
درآمد  کاهش  بر  زیادی  اندازه  تا  امر  این  ساخت وساز،  کاهش 
مستلزم  مطلوب  شهري  مديريت  است.  بوده  مؤثر  شهرداری ها 
آگاهي از منابع مالي و امكانات شهر يا عواملي كه به صورت بالقوه 
و بالفعل در تأمين آنها مؤثرند، مي باشد. متأسفانه در ايران شناخت 

كافي در مورد منابع درآمدی پایدار شهرهاي مختلف وجود ندارد. 
ک( ضعف در بهره گیری از مشارکت حداکثری شهروندان و بخش 

خصوصی برای اداره امور شهر
نبود مشاركت كافي بخش خصوصي و شهروندان از ديگر مشكالت 
مديريت شهري در كشور مي باشد. گفتنی است در تهيه   طرح هاي 
از  بهره گیری  برای  قانونی  الزامات  و  سازوکارها  شهري،  توسعه 
مشارکت شهروندان وجود ندارد و اين امر مانع از تحقق كارايي و 

اثربخشي طرح ها مي گردد.
ل( ضعف در سازوکار اداری مدیریت شهری

اقتباس شده  است.  فرانسه  كشور  از  ايران  اداري  و  مالي  سيستم 
سيستم كشور فرانسه از كارايي الزم برخوردار نبوده و منجر به رواج 
بوروكراسي گرديده  است. سيستم مالي و اداري كشور همچنان )با 
وجود تغيير اين سيستم در كشور فرانسه( از آن پيروي مي كند و 

منجر به عدم كارايي الزم آن در ایران شده  است.
الگوبرداري از كشورهاي توسعه يافته و آگاهي يافتن از تجارب آنها 
به منظور دست يافتن به مديريت شهري مطلوب امري مفيد است 
اما اين به كارگيري بايد منطبق با شرايط ايران باشد. استفاده از 
الگوهاي غربي بدون انطباق پذيري با شرايط ايران و بررسي كارايي 

آنها از ديگر مشكالت نظام مديريت شهري مي باشد.
مدیریت  چالش های  ایجاد  در  شهری  مشکالت  و  مسائل  نقش 

شهری 
شهري  مديريت  نظام  چالش های  از  عمده ای  بخش  که  آنجا  از 
ناشی از مشکالت موجود در شهر است و به عبارت دیگر مسائل 
و مشکالت پیچیده شهر در زمینه های مختلف خود بخشی مهم 
خوب  حکمروایی  تحقق  جهت  شهری  مدیریت  فراروی  موانع  از 
شهری می باشند در ادامه بر اساس مطالعات انجام شده به منظور 
با بهره گیری از  بیانیه مشکالت شهر اصفهان و همچنین  تدوین 
گزارش توجیهی پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری به معرفی 
بخش عمده ای از مسائل و مشکالت شهر در حوزه های مختلف )بر 

اساس الگوی ساختار فضایی شهر( پرداخته شده است )جدول3(.
  نقش مسائل و مشكالت شهری در ایجاد چالش های 

مدیریت شهری 
شهري  مديريت  نظام  چالش های  از  عمده ای  بخش  که  آنجا  از 
ناشی از مشکالت موجود در شهر است و به عبارت دیگر مسائل و 
مشکالت پیچیده شهر در زمینه های مختلف خود بخش مهمی از 
موانع فراروی مدیریت شهری برای تحقق حکمروایی خوب شهری 
می باشند، در ادامه بر اساس مطالعات انجام شده به منظور تدوین 
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زیرسيستم 
مشكالتشهري

كالبدي و زيرساختي

وجود طرح ها و برنامه ها محدود و بعضا متضاد جهت برخورد با وضعیت عمومي شهرها و رشد و توسعه آن
-عدم كارايي برنامه هاي توسعه ي شهري موجود

- عدم تناسب بافت و كاربري هاي عمده شهري با شبكه معابر وعدم رعايت اصول همجواري
- تعدد سفرهاي شهري به علت پراكندگي نامناسب مراكز اداري و خدماتي و عدم توزيع مناسب فعالیت ها در سطح شهر

- نواقص شبكه هاي دفع آب هاي سطحي و عدم وجود شبكه دفع فاضالب و آلودگي هاي ناشي از آن
- كمبود تاسیسات و تجهیزات زيربنايي و روبنايي شهري 

- عدم توسعه امكانات وتاسیسات شهري متناسب با رشد جمعیت شهر 
- عدم بهره وري مناسب از امكانات و تاسیسات موجود

- تراكم خارج از حد قابل قبول در برخي از مناطق شهر
- كمبود فضاي سبز عمومي در برخي مناطق شهرها

- نبود و ضعف زير ساخت ها و تجهیزات الزم جهت توسعه مناسب شهري
- امنيت ناكافي عابرين و عدم امکان تردد شهروندان با شرايط خاص)معلولين، سالمندان و بچه ها( در شهر

- تمرکز کاربری ها و فعاليت هاي نامناسب در محدوده ها و محورهاي تاریخی
- توسعه ناکافی زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح محالت منطقه

- وجود کاربری های ناسازگار در سطح شهر
- ضعف زیرساخت های اطالعات و ارتباطات بین المللی

- نبود بانک اطالعاتي جامع، به روز و یکپارچه در حوزه های مختلف شهرداری

آمايش شهري

- استفاده غير مجاز از حريم شهرها
- کاهش مساحت حريم از مقدار نياز واقعي

- تداخل عملكردي كالنشهرها با شهرداري همجوار
- استقرار بدون برنامه و ناكارآمد برخي فعاليت ها

- رشد روز افزون جمیعت شهري و تبديل نقاط سكونتي روستايي به شهر با توان فني اجرايي مالي اندک 
- ضعف مديريت در هدايت طرحهاي مختلف توسعه ملي – منطقه اي و محلي

- انفکاك و عدم هماهنگي مناسب بين دو نظام کاربري زمين و حمل و نقل شهري
- عدم کفايت برنامه هاي عملياتي براي جذب و هدايت جريان هاي ورودي جمعيت در سطح شهر و محدوده هاي 

حاشيه اي
- توزيع نسبتا نامناسب جمعيت و تراکم هاي جمعيتي در سطح شهر به ويژه افت جمعيت و تراکم در مرکز شهر

ساخت و ساز شهري

- تخلفات ساختماني
- ضعف در نحوه نظارت بر اجراي مقررات ملي ساختمان

- مشکالت مرتبط با ماده صد قانون شهرداري
-  پایین بودن ذخيره ملکي در سطح محالت منطقه

- گستردگی ساخت و سازهاي غيرقانوني در سطح محالت منطقه
-کندی در مجوزهای ساخت و ساز

بافت فرسوده

- جلب مشاركت مردم در نوسازي بافت فرسوده
- عدم امكان تامين منابع مالي كافي با توجه به ضعيف بودن وضعيت اقتصادي ساكنين نواحي فرسوده شهري

- وجود متوليان مختلف در نوسازي بافت فرسوده
- عدم هماهنگي بين سازمان هاي مختلف در نوسازي نواحي فرسوده شهري

- عدم تمايل سرمايه گذاري بخش خصوصي در نواحي فرسوده شهري
- وجود پهنه هاي تاريخي و بافت های حاشیه ای و اسکان غير رسمي

- فرسودگي بخش عمده اي از بافت مركزي و تاريخي شهرها

جدول3: مشكالت شهری فراوری مدیریت شهری؛ مأخذ: 1- معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان، 1394. 
2- مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، 1391.
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مبلمان و زيباسازي 
شهري

- فقدان آموزش در چگونگي استفاده از مبلمان شهري
-هزينه باالي طراحي، نصب و نگهداري هر يك از اجزاي مبلمان شهري

حمل و نقل و 
ترافيك

- پراكندگي مراكز تصمیم گیري در مراحل سیاست گذاري حمل ونقل همانند شوراي عالي ترافیك،شورای شهر،شهرداري  و ..(
- تمركز مديريت واحدهاي خدمات رساني (سازمان اتوبوسراني، سازمان تاكسیراني )

- تفكيك واحدهاي برنامه ريزي حمل و نقل و واحدهاي خدمات رساني در اين زمينه
- عدم تدوين نظام بهره برداري در برنامه خدمات رساني حمل و نقل عمومي
- كمبود و عدم پوشش سطح شهر توسط سیستم هاي حمل و نقل عمومي

- كمبود پاركینگ در محل هاي مناسب و توقف هاي غیرمجاز
- فرسودگي وسايل نقلیه شخصي و عمومي

- افزايش روز افزون تعداد وسايط نقليه موتوري
- حجم باال و بيش از ظرفيت موجود جذب و انتقال بار و مسافر در محدوده شهر

- نبود فرايند بازگشت اضافه ارزش ناشي از عمران شهرها به مديريت شهريعمران شهري
- طوالنی شدن زمان اجرا و عمليات عمران در شهر

فرهنگي و اجتماعي

- مهاجرت هاي بي رويه به كالنشهرها
- بحران مشارکت جامعه مدني

- پايین بودن سطح فرهنگ شهرنشیني 
- نبود دستورکارهای مناسب برای ارتقاء فرهنگ شهروندی

- وجود مهاجران غیرقانونی
- ناکارآمدی سرمایه های فرهنگی جهت به کارگیری در مسیر توسعه

خدمات شهري و 
محيط زيست

- کمبود منابع آبی 
- آلودگی  هوا

- عدم توانايي در اجراي دقیق قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها
- مشكل در  اجراي وظايف قانوني و اعمال مديريت شهري در زمینه فضاي سبز )شهرداري ها تقريباً هیچگونه كنترل و 
نظارت بر تغییر كاربري و يا قطع درختان و تخريب باغ ها در فضاي سبز نیمه عمومي مانند پادگان ها و امثال آن ندارند(.

- مشکالت مرتبط با مديريت و ساماندهي پسماندها
- فرونشست زمین ناشی از برداشت بیش از حد آبهای زیرزمینی در برخی مناطق و همچنین آلوده شدن سطح آب هاي 

زيرزمیني در برخی مناطق به دلیل دفع و تزريق فاضالب به سفره آب زيرزمیني
- دفع مستقیم فاضالب هاي برخي از مراكز صنعتي و مجتمع ها به جوي ها و انهار

- كمبود تاسیسات تصفیه فاضالب 
- كیفیت نامطلوب سوخت مصرفي (بنزين و گازوئیل) 

- استقرار صنايع و كارگاه هاي صنعتي مزاحم در داخل حوزه شهر 
- عدم تناسب نوسازي ناوگان جمع آوري و حمل زباله با زباله هاي تولیدي

- مشكالت دفع نخاله حاصله
- تراكم واحدهاي صنعتي در حوزه شهرها و دشواري دفع ضايعات حاصل از آن

- دسترسی نامناسب به خدمات عمومي )بهداشتي، درماني، ورزشي، مذهبی، تفريحي و فرهنگي( در سطح برخی محالت
- تداخل فعالیت های عمومی و خصوصی در فضاهای عمومی

-کاستی در کنترل و نظارت بر فعالیت های خدمات عمومی

حكمروايي

- نواقص موجود در قوانین مربوط به مديريت شهري و عدم اجراي قوانین موجود 
- تعدد مراجع تصمیم گیري در مورد شهر 

- عدم هماهنگي بخشي و فرابخشي بین دستگاه هاي اجرايي دست اندركار ارائه خدمات و ايجاد تاسیسات 
- عدم شفافيت فرآيندهاي شهرداري

- ضعف در بهره گیری از مشارکت همه جانبه شهروندان در اداره امور شهر
- طوالني بودن زمان و عدم کارایی و اثر بخشي اجراي پروژه ها

- توزیع نامتعادل برخی خدمات عمومی شهری
- قانون گریزی و ضعف برخی قوانین جهت نظارت و کنترل بر فرآیندهای توسعه شهری
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بیانیه مشکالت شهر اصفهان و همچنین با بهره گیری از گزارش 
توجیهی پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری، به معرفی بخش 
عمده ای از مسائل و مشکالت شهر در حوزه های مختلف )بر اساس 

الگوی ساختار فضایی شهر( پرداخته شده است )جدول شماره3(.
 نقش برنامه ششم  در اصالح نظام مدیریت شهري 

  از جمله الزامات برنامه ششم توسعه، توجه به نظام بخشی مدیریت 
برنامه  شهری است )خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، 1394(. 
ششم توسعه کشور فرصت مناسب را به منظور تدوین پیشنهادهایی 
در راستای کاهش مشکالت نظام مدیریت شهری فراهم می کند. 
در  تا  می کند  ایجاب  کشور  تحوالت  در  شهرها  اهمیت  و  نقش 
توجه  مورد  مديريت شهري  موضوع  كشور،  توسعه ای  برنامه های 
مدیریت  برای  شده  بیان  چالش های  به  توجه  با  گیرد.  قرار  ويژه 
شهری کشور، با اتخاذ رویکرد مسئله محور می توان به پیش بینی 
ششم  برنامه  در  شهری  مدیریت  برای  مناسبی  جایگاه  تدوین  و 

توسعه پرداخت.  
توسعه  ششم  برنامه  تدوین  فرصت  از  استفاده  با  شهری  مدیران 
برنامه،  اين  در  شهري  مديريت  موضوع  به  پرداختن  و  کشور 
نظام  مشکالت  کاهش  منظور  به  را  خود  پیشنهادهای  می توانند 
مدیریتی کشور بیان نمایند تا پس از لحاظ در برنامه و اجرای آن، 
زمینه های تحقق حکمروایی خوب شهری فراهم گردد. بدین ترتیب 
مبنایی قانونی برای مشکالت نظام شهری ایجاد می گردد و خأل 
قانونی که بسترساز بسیاری از چالش های فراروی مدیریت شهری 
کشور می باشد، حل خواهد شد. در ادامه به برخی از پیشنهادها که 
لحاظ شدن  در صورت  و  استخراج شده   مختلف  اسناد  بررسی  از 
در برنامه ششم توسعه، می توانند زمینه ساز بهبود وضعیت مدیریت 
اشاره  گردند،  خوب  حکمرانی  تحقق  سمت  به  حرکت  و  شهری 

می شود:
• گنجاندن قانون مدیریت یکپارچه شهری در برنامه ششم توسعه 

کشور،
•توجه به تفکیک امور ملی و محلی، 

• توانمندسازی مدیریت محلی،
• ارتقای نقش و جایگاه بخش خصوصی و نهادهای مردمی در اداره 

امور شهر از طریق ایجاد مدیریت یکپارچه شهری،
• تفکیک قانون مدیریت شهری برای اداره  کالنشهرها از قوانین 

مربوط به شهرهای کوچک،
• تفویض اختیارات به شهرداری ها،

• تبدیل شهرداری ها از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی،
دستگاه های  اقدامات  همپوشانی  و  دوباره کاری  از  جلوگیری   •

اجرایی در اداره  شهر،
• شفافيت در اداره  امور شهر و پاسخگويي به شهروندان،

• تأكيد بر مفهوم شهروندمداري در اداره  امور شهر،
سوي  به  شهرداري  مأموريت هاي  و  نقش ها  شدن  بازتعریف   •

نقش هاي هدايت گر و تصميم گير،
• تشكيل و تقويت شوراهاي اسالمي از سطح استان تا پايين ترين 
نظام  تكميل  منظور  به  شهري  محالت  در  تصميم گيري  سطوح 

سللسه مراتبي شورايي،
• توجه و اجراي اصل شايسته ساالري در مديريت شهري در تمامي 

سطوح،
• بازنگري و اصالح ساختار درآمد شهرداري بر پايه منابع پايدار و 

سالم،
• انتخاب مستقيم شهردار توسط شهروندان و

• بازتعریف ساختار شهرداري به منظور توانمندسازي شهرداري در 
مديريت توسعه شهري.

جمع بندی و ارائه راهكارها
مدیریت شهری برای اداره مطلوب شهرها با مسائل و چالش های 
فراوانی روبروست. بخشی از این مسائل که آشکارتر و ملموس تر 
شهری  مطالعات  در  متعارف  تکنیک های  و  روش ها  با  و  است 
آلودگی های  همچون  مواردی  شامل  است،  اندازه گیری  قابل 
گسترش  غیررسمی،  سکونتگاه های  گسترش  زیست محیطی، 
و  کمیت  غیررسمی(،  )اقتصاد  نابرابری  بر  مبتنی  و  سیاه  اقتصاد 
کیفیت نامطلوب خدمات شهری، فرسودگی و کمبود تأسیسات و 
می شود.  اینها  مانند  و  مالی  منابع  کمبود  شهری،  زیرساخت های 
و  سازمان ها  توجه  مورد  مشکالت  رأس  در  مسائل  از  دسته  این 
یا  و  برطرف کردن  است  بدیهی  دارند.  قرار  حکومت های شهری 
کاهش این مشکالت، شرط الزم برای ایجاد محیط زیست مناسب 
و کیفیت مطلوب زندگی در شهرهاست. اما سازمان ها و نهادهای 
مسئول شهری، خود درگیر مسائل و چالش هایی هستند که توانایی 
با مشکالت فوق به شدت کاهش می دهد. این  آنها را در مقابله 
مسائل که شناسایی و حل آنها نسبت به مشکالت دسته نخست 
مدیریت شهری  بنیادین  زمره چالش های  در  است،  دشوار  اندکی 
مدیریت  قوانین  در  نقص  همچون  مواردی  می شوند.  محسوب 

اقتصادي و 
سرمايه گذاري

- نبود سازوكار الزم جهت پیش بیني و تامین منابع مالي جهت اجراي طرحهاي توسعه شهري
- محدوديت منابع مالي دستگاه هاي اجرايي ذيربط( دولتي)، بخش عمومي و غیر دولتي جهت سرمايه گذاري در امور 

تاسیسات شهري و خدمات رساني شهري
- عدم توازن بین تعرفه ها و قیمت تمام شده خدمات شهري

- ضعف بنیه مالي و اجرايي شهرداريها خصوصاً در شهرهاي كوچك و متوسط
- مشكالت شهرداري ها در زمینه منابع مالي و بودجه الزم براي اداره شهر  و تامين  بخشي از آن از طريق منابع ناپایدار 

مانند صدور مجوزها و پروانه هاي ساخت و ساز و تغییر كاربري ها ازجمله تغییر كاربري فضاي سبز
- فقدان برنامه و اراده اجرایـی الزم بـراي هـدایت و  کنترل استقرار فعالیت هاي اقتصادي در شهر و پیرامون 

- کمبود منابع مالي و درآمدهاي پايدار 



سال شانزدهم/ شماره 122 48

شهری، اصرار بر رویکردهای سنتی در مواجهه با تحوالت جدید، 
و  خالقیت  و  نوآوری  و  ابتکار  کمبود  تحول،  برابر  در  مقاومت 
ناهماهنگی و تعارض میان سازمان ها و نهادهای مختلف بخشی 
از این چالش ها هستند و تا زمانی که این مشکالت برطرف نشوند، 
مدیریت شهری قادر به برخورد موفقیت آمیز با مشکالت عینی تر 

نخواهد بود. 
به منظور برخورد با مسائل ناشی از رشد سریع شهری و گسترش 
شهرنشینی، دو رویکرد یا راه حل کلی وجود دارد. رویکرد نخست 
کاهش جمعیت شهری از راه کنترل رشد طبیعی جمعیت و کنترل 
مهاجرت از روستا به شهر است که بر اساس تجارب جهانی و داخلی 
با ناکامی همراه بوده و حتی در شرایط حاضر و با توجه به روند پیر 
شدن جمعیت کشور، بخش نخست این رویکرد )یعنی کنترل رشد 
طبیعی( خود زمینه ساز مشکالت فراوانی خواهد شد. رویکرد دوم در 
این خصوص، پذیرش واقعیت شهری شدن جهان و بهبود و بهکرد 
مدیریت شهری است. این هدف از طریق سیاست گذاری شهری 
زمین،  مدیریت  برای  ابزارهایی  ایجاد  و  قوانین  اصالح  مناسب، 
تأمین زیرساخت های شهری، ارتقای بخش غیررسمی و نظایر آن 
در کل تحقق مدیریت شهری کارآمد قابل دستیابی است )برک پور 

و اسدی: 1388: 37- 35(.2
در ادامه برخی راهکارها برای حل مشكالت، موانع و تنگناهاي یاد 

شده پيشنهاد می گردد:
1. راهكارهايي برای ايجاد مديريت يكپارچه شهری

 كاهش تعداد سازمان هاي دولتي مسئول مديريت شهري،
 ايجاد هماهنگي بيشتر بين سازمان هاي مجري مديريت شهري،

 ايجاد دستور العمل هاي يكسان براي برخورد با مسائل مشابه،
 مشخص كردن حوزه وظايف هركدام از سازمان ها به طور دقيق 

و واضح و
 قرار دادن شهرداري در رأس مديريت يكپارچه و هماهنگ شهري.

2. به روزرسانی قوانین وافزايش اختيارات شهرداري
 تطابق قوانین با نیازها و شرایط جدید،

 اصالح سازوکارهای اداری مدیریت شهری،
متفاوت  گونه بندی های  با  متناسب  امور  اداره  مدل های  تعیین   

شهرها،
 برقراري و ايجاد تناسب بين وظايف و اختيارات شهرداري،
 محول شدن وظايف بنيادي مديريت شهري به شهرداري،

 ايجاد ضمانت اجرايي براي وظايف محوله به شهرداري،
 افزايش اختيارات شهرداري به منظور ايجاد هماهنگي و همگامي 

سازمان هاي مسئول مديريت شهري و
 واگذاری وظایف حکومتی سطح محلی به شهرداری ها.
3. به وجود آوردن ساختارهاي حکمروایی خوب شهری 

 حمایت از شكل گيري شوراهاي محله اي و منطقه اي زيرمجموعه 
شوراهاي شهر،

 ايجاد سازوكارهايي برای نظارت مستمر مردمي بر عملكرد تمام 
سازمان هاي مسئول مديريت شهري،

 ايجاد سايت هاي اينترنتي مرتبط برای آگاهي بيشتر شهروندان 
از امور شهر و پاسخگویی و شفافیت در فرآیند مدیریت شهری،

 تقویت ارتباط مستقيم مسئوالن شهرداري با مردم،

 ايجاد سازوكارهاي بيشتر برای مشاركت شهروندان،
 اعمال نظرات شهروندان در طرح هاي شهري از مرحله تهيه تا 

اجرا،
 استفاده از فناوری هاي نوين مانند مكانيزاسيون سازماني،

 عدالت در توزیع امکانات و
 تمرکز بر قانون گرایی در برنامه ریزی و مدیریت شهری.

مقررات  و  مالكيت  حقوق  و  قانوني  ابهامات  و  مشكالت  حل   .4
مربوط به كاربري زمين

 شناسايي و هماهنگ سازی سازمان هايي كه به تصويب قوانين در 
حيطه شهر و شهرداري مي پردازند،

 وضع قوانين جديد با توجه به نيازهاي جامعه،
 حذف قوانين منسوخ و از رده خارج شده،

 توجه به نظرات شهروندان در زمينه بازنگري قوانين و در صورت 
نياز توجيه آنان،

 توجيه علت ناكارآمد بودن قوانين به مسئوالن باالدست و لزوم 
انجام بازنگري،

 بازنگري دوره اي قوانين )حداقل هر سه سال يك  بار(،
 تعددزدايي مراجع اجراي قانون،

 متناسب نمودن اختيارات با وظايف در تعريف قوانين و
شهرداري  قوانين  همپوشاني  در صورت  قوانين  مرزهاي  تعيين   

با هم.
5. ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و محیطی پايدار

 متوازن نمودن رشد جمعيت شهري،
 شناسایی منابع درآمدی پایدار و تقویت آنها،

 حفاظت از منابع محیطی و کاهش آلودگی های زیست محیطی،
 بهسازی بافت ها فرسوده،

 حفاظت از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی،
 حمایت از شرکت های دانش بنیان و استفاده از محصوالت آنها در 

پژوهش، برنامه ریزی و خدمات دهی به شهروندان،
و  نخبگان  نظرات  از  بهره گیری  و  نوآوری  و  خالقیت  ترویج   

گروه های خالق در فرآیندهای مدیریت شهری،
 بهبود وضعیت زیرساخت ها و تجهیزات شهری،

 توجه به منطقه شهری کالنشهرها در فرآیندهای برنامه ریزی و 
مدیریت شهری،

اقتصادي )كشاورزي،  پتانسيل يابي مناطق و اجراي طرح هاي   
صنعت، خدمات( و تحول آفرین در مناطق مستعد و
 تهیه و اجراي طرح هاي آمايش منطقه شهری.

پانوشت:
1. قوانین فعلی شهرداری ها متعلق به دهه 30 شمسی است.

2. چیما در کتاب مدیریت شهری در بحث از چالش های مدیریت 
شهری اظهار می کند: »از آنجا که مهار مهاجرت از روستا به شهر 
و تمرکززدایی جمعیت شهری موفق نبوده است، روز به روز بیشتر 
و  است  اجتناب ناپذیر  شهرها  رشد  که  می شود  حاصل  درک  این 
رهیافت ها و راهکارهای مناسب در برابر مشکالت شهری تا حد 

زیادی به مدیریت شهری کارآمد بستگی دارد«.
فهرست منابع

منابع در دفتر نشریه موجود است.
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شهرها و شهرداری های جهان

اشاره
این روزها، اغلب شــهرهای اروپایی _ به ویژه شهرهایی که 
معماری آنها بیش از دویســت ســال قدمت دارد _ باوجود 
توسعه تکنولوژیک، دارای ساختار و بافت روستایی هستند. در 
واقع آگاهی فزاینده  شهروندان به حفظ محیط زیست و تالش 
برای حذف زندگی ماشینی و تغییر سبک زندگی موجب شده 
که زندگی در شــهرهای مدرن و توســعه  یافته  اروپا هر روز 
بیشــتر به روستا شبیه شود. این اتفاق به ویژه در شمال اروپا 
و به خصوص در شــهرهای کوچک تر بیش از سایر نقاط به 
چشم می خورد؛ اما در شهرهای بزرگ هم کم وبیش مشاهده 
می شــود. مثاًل در پاریس که ساالنه میلیون ها گردشگر دارد، 
ده هــا هزار دوچرخــه عمومی و خصوصی ســهم مهمی در 
حمل ونقل ایفا می کنند. در تمام این شهر ها، هر روز مساحت 
بیشــتری به عابران پیاده و دوچرخــه اختصاص می یابد و به 
همین نسبت بخش های بیشــتری از شهرها خالی از ماشین 
می شود. در این میان شــهرهای آلمانی مانند یک جزیره در 
میان اروپا واقع شــده اند. این شــهرها با اتوبان های متعدد و 
اغلب بدون محدودیت ســرعت و بــدون هیچگونه عوارِض 
تردد، به یکدیگر متصل هســتند. در داخل شــهرها _ البته 
نه تمام شــهرها _ بافت تاریخی تمایز چندانی از بخش های 
جدیــد ندارد. این اتفاق که نظیر آن در کمتر کشــور دیگری 
در اروپا دیده می شــود، تاحدودی ناشی از جبر تاریخی است؛ 
آلمان در نیمه  قرن گذشــته و در ســایه  جنگ، بخش مهمی 
از میراث تاریخی خود را از دســت داده و در بازسازی مجدد 
شــهرها، جنبه های کاربردی بیش از هر وجه دیگری مّدنظر 
قرار گرفته اســت. آنچه در ادامه می آید یک نوشته  پژوهشی 
نیســت بلکه حاصل مشاهدات نویسنده در سفر به تعدادی از 
شهرهای اروپای غربی و شرقی است. در این نوشته وضعیت 
عمومی سه شهر بزرگ آلمان )کلن، فرانکفورت و نورنبرگ( 
و یک دهکده کوچک به نام لیمبورگ بررســی و به صورت 
اجمالی با سایر شــهرهای اروپایی مقایسه می شود. به گمان 
نویسنده، ســبک زندگی، ســاماندهی و مدیریت شهری در 

آلمان، تمایز محسوسی با سایر شهرهای بزرگ اروپا دارد. 
***

اگــر یک خــط فرضی از شــمال غــرب آلمان بــه جنوب 
 شــرق این کشــور کشیده شــود، به ترتیب ســه شهر کلن 
و   )Frankfurt( فرانکفــورت   ،)Cologne/ Köln(
نورنبــرگ )Nuremberg( _ کــه موضوع این نوشــته 

هســتند_ روی این خط قــرار می گیرنــد. دهکده کوچک 
لیمبــورگ )limburg( نیــز که به عنوان نمونــه در ادامه 
بررســی می شــود، حد فاصل کلن و فرانکفورت جای گرفته 
اســت. هرچند که این سه شــهر تنها شهرهای بزرگ آلمان 
نیســتند اما می توان با توصیف آنها تصویری نســبتًا کلی از 
فضــای حاکم بــر طراحی و مدیریت شــهری _ به ویژه در 
شــهرهای صنعتــی آلمان _ به دســت داد، به  خصوص که 
هرکدام از این سه شــهر واجد اهمیت خاصی است. به زعم 
نویسنده، سه عامل بنیادین در شکل گیری شهر آلمانی تأثیر 
داشته که عبارتند از: تفکر و ایدئولوژی آلمانی، جبر تاریخی: 
خسارت های ناشی از جنگ جهانی دوم و سبک زندگی. این 
سه عامل به "شهر آلمانی" رنگ و بوی خاصی داده است که 
آن را از همتایان اروپایی اش متمایز می ســازد. "کار" خصلت 
مهمی در زندگی آلمانی اســت و شهر یکی از بسترهای این 
موضوع اســت. اگر در پاریس یا آمستردام، هنر حرف اول را 
می زند یا در اسپانیا و ایتالیا، وقت گذرانی در کافه ها و موسیقی 
بــه نحو بارزی به شــهر هویت می دهــد، در اینجا "کار" و 
تجلیــات "کارکردگرایانه " آن بیش از هر چیز دیگری تعیین 

کننده  ساختار و هویت شهر است. 
کلن، پایتخت فرهنگی آلمان اســت؛ زیــرا عالوه بر کتدرال 
کلن )Cologne Cathedral( اغلب موزه های مهم آلمان 
به  ویژه موزه های هنر و معماری در این شهر واقع شده است. 
حرکت رود راین از میان شهر و کلیساهای قدیمی در حاشیه  
آن، روح ویژه ای به شهر داده و چه  بسا اگر برخی عوامل دیگر 
در هویت این شــهر دخیل نبود، کلن می توانست نقشی شبیه 
به پاریس برای آلمان ایفا کند. مخاطب در این شــهر قدیمی 
و فرهنگی، ناخــودآگاه نوعی دوگانگی را احســاس می کند 
که از ســه عامل پیش گفته متأثر اســت. در نگاه نخست به 
نظر می رسد که مدیریت شــهری تالش کرده تا از ظرفیت 
فرهنگی شهر بهترین استفاده را ببرد. راه اندازی اتوبوس های 
روباز گردشگری، انتشار بروشور واحدی برای همه موزه های 
شــهر، توجه و تمرکز بر چند اثــر مهم از جمله کتدرال کلن، 
محوطه سازی در حاشیه راین برای بازی کودکان و استراحت 
بزرگساالن با اســتفاده از آب رودخانه، از جمله فعالیت هایی 
است که در برخورد نخست توجه گردشگر را جلب می کند اما 
در مقابل کمبود تابلوهای راهنما و بروشورها به زبان انگلیسی، 
بی توجهی به حریم بناهای تاریخی و احاطه بسیاری از آنها با 
ســاختمان های جدید و از همه مهم تر نبوِد فضای اختصاصی 

شهر آلمانی، جزیره ای در دهکده اروپایی
 صادق حیدری نیا
دکترای تاریخ
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پیاده و دوچرخه، وجه تمایز این شــهر با همتایان اروپایی اش 
است. این موارد یادآور همان سه عاملی است که پیش از این 
یاد شد. در واقع نگاه کارکردگرایانه در تمام نقاط این شهر به 

چشم می خورد. 
کلن با رود راین زنده است و راین برای همه ما ایرانی ها یادآور 
فیلم از کرخه تا راین با بازی درخشــان روان شاد هما روستا 
و علی دهکردی اســت؛ فیلمی که بخشــی از سکانس های 

تأثیرگذارش در همین شــهر و در کنار رود راین برداشته شده 
اســت. فضاسازی های شهری از یک ســو و حضور مردم در 
حاشــیه رود از سوی دیگر بیانگر اهمیت این رود برای اهالی 
 )Hohenzollern Bridge( شهر است. پل فلزی راه آهن
روی رودخانه با فضای نســبتًا وسیعی برای عبور پیاده، یکی 
از مهم ترین جاذبه های کلن اســت که تالش شده تا هویتی 
فرهنگی بیابــد. این پل قدیمی با بیــش از 400 متر طول، 
ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن را به رودخانه راین متصل 
می کند و روزانه 1200 قطار از روی آن عبور می کند. این پل 
به دلیل موقعیت راهبردی و کارایی فراوان، نقش مهمی برای 
شهر کلن ایفا می کند؛ هرچند که پل های عظیم دیگری هم 
روی راین و در محدوده کلن به چشــم می خورند اما تبدیل 

پل راه آهن به »گذر عاشــقان« نشان از اهمیت مضاعف آن 
دارد. این پل در رقابتی تنگاتنگ با دو پل مهم در پاریس )پل 
کلیسای نوتردام و پل چوبی موزه لوور( نقشی شبیه به آنها را 
برای شهر کلن ایفا می کند. صدها هزار قفل جور و واجور که 
جوانان عاشق برای تحقق آروزهای خود به دیواره فلزی پل 

زده اند، رســم نسبتًا جدیدی است که از سال 2008 به بعد در 
این شــهر مرسوم شده است. اما در اینجا هم تفکر آلمانی بر 
جنبه های دیگر پیشی گرفته است؛ در حالی که پل های مشابه 
در پاریس یا نقاط دیگر، عمدتًا در بخش »پیاده راه« شهر واقع 
شــده و هویتی کاماًل فرهنگی و متناسب با نقش خود دارند 
اما در کلن، یک پل تمام فلزی که محل تردد صدها قطار در 
روز اســت، این نقش را ایفا می کند! شاید این اتفاق هرگز در 
پاریس، پراگ یا بارســلون رخ ندهد اما در آلمان، آن هم در 
فرهنگی ترین شــهر این کشور، یکی از صنعتی ترین پل های 

شهر به پل آرزوهای جوانان بدل شده است!
حاشــیه رود رایــن هــم جای جالبــی برای مردم شــهر و 
توریست هاســت. محوطه سازی سبز و جوی های سنگی آب، 
فضای متنوعی برای بازی کودکان و وقت گذرانی بزرگ ترها 
ایجاد کرده اســت. این محوطه با معماری ســنگی و زیبای 
خودش یکی از شــلوغ ترین نقاط شــهر اســت. شکل گیری 
تاریخِی شــهر در امتداد رود، ســبب شــده تا بسیاری از آثار 
قدیمی شــهر _ که عمدتــًا به کلیســاهای قدیمی محدود 
می شــوند _ از حاشیه رود دیده شــوند. همین امر، در کنار 
جاذبه های راین، پای کشــتی های تفریحی را به این رود باز 

کرده است. گردشگری که تجربه قایق سواری در کانال های 
آمستردام یا رود سن را داشــته باشد تصور می کند که اینجا 
هم تجربه مشــابهی را کســب خواهد کرد. هرچند که هدف 
همین بوده اما نتیجه کاماًل برابر نیســت زیرا گردشــگر تنها 
فرصت پیدا می کند تا  برج های چند کلیســای مهم را از پس 

ساختمان ها و پل های جدید مشاهده کند.
تقریبًا همه شــهرهای آلمان و حتی شهرهای اقماری آن که 
در کشورهای همسایه واقع شــده )مثل استراسبورگ( وارث 
عظیم ترین کتدرال های )کلیساهای جامع( کاتولیک  در جهان 
است. هرچند که برخالف ایتالیا و حتی فرانسه، در این کشور 
از تعصب مذهبی و رونق کلیســاها خبری نیســت و افراد با 
هر پوششی )شلوارک، لباس های کوتاه، آستین حلقه ای و...( 
وارد کلیسا می شــوند و روزهای یکشنبه هم نمی توان زائران 

پرشماری را در کلیساهای بزرگ مشاهده کرد!
در این شهر سه کلیســای مهم و نسبتًا مرتفع وجود دارد که 
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حداقل دو تای آنها به خوبی از حاشــیه راین دیده می شوند؛ 
 Basilica of the Holy( کلیســای حواریــون مقــدس
Apostles( یکی از کلیســاهای رومن در شهر کلن است. 
اتفاع 67 متری کلیســا و معماری آن، کلیسای سن اوستاش 
)Saint-Eustache( در میدان شــتله پاریس را در ذهن 
تداعی می کند. مجســمه های متعدد و تزئینات زیبای کلیسا، 
به هر گوشه اش جلوه  خاصی داده است. روی یکی از دیوارها، 
با تعدادی عکس، سرگذشت کلیسا در خالل سال های جنگ 
جهانی دوم، آسیب های جدی آن و بازسازی طوالنی کلیسا تا 
ســال1993به تصویر کشیده شده است، این نکته را می توان 
در اغلب کلیســاهای آلمان مشاهده کرد زیرا جنگ به بیشتر 

بناهای شهر صدمه زده است.
 Great St. Martin( کلیســای بــزرگ ســن مارتیــن
Church( دومین کلیسای مشــهور کلن است که شهرت 
آن به دلیل نمای زیبایی اســت که از حاشــیه رودخانه راین 
جلب توجه می کند. این کلیســای 75 متری با برج های نسبتًا 
باریک و مرتفع و نمای ســنگی روشن، در اغلب پوسترها و 
عکس های کلن دیده می شود. گفتنی است که این کلیسا هم 
در جریان جنگ جهانی دوم آســیب شــدیدی دیده و پس از 

جنگ بازسازی کلی شده است.
اما مهمترین بنای شهر که شهرت جهانی دارد، کتدرال کلن 
)Cologne Cathedral( اســت با 157 متر ارتفاع؛ این 
کلیسا که دومین کلیسای بلند آلمان )بعد از مونیخ( و سومین 
کلیســای بلند جهان اســت، چند ســال پیش در رده میراث 
جهانی یونســکو به ثبت رسید. یک نکته را هم باید یادآوری 
کرد که بازدید از آثار ثبت جهانی شــده در اروپا کار دشواری 
نیســت چون برخالف ایران که بســیاری از میراث کهن  اش 
هنوز پرونده ای برای ثبت جهانی ندارد، اروپایی ها بسیاری از 
آثارشان را در زمره میراث جهانی یونسکو به ثبت رسانده اند. 
ســاخت این کلیســای عظیم و عجیب از 1248 تا 1880 به 
طول انجامیده و خوشبختانه در جنگ جهانی دوم هم آسیب 
زیادی ندیده اســت. این موضوع را می توان از سیاهِی نمای 
کلیسا که یادگار گذر ایام اســت به روشنی دریافت. تزئینات 
فراوان، شیشه های رنگی و یادمان های متعدد موجود در تاالر 
هفت هزار متری کلیسا، از جاذبه های این بنای عظیم است. 
تقریبًا همه کلیســاهای جامع در شهرهای جنگ زده آلمانی 
ســالم باقی مانده و ظاهراً این موضوع به دلیل اســتفاده از 
کلیساهای مرتفع به عنوان شاخص و معیار برای بمباران سایر 
نقاط شهر بوده، زیرا ســایر کلیساها به شدت آسیب دیده اما 

کتدرال هر شهر نسبتًا سالم باقی مانده است. 
هویت فرهنگی شهر کلن صرفًا وابسته به کلیساهای تاریخی 
یا موزه های آن نیســت. یکی از مهم ترین ویژگی های شهر، 
برگزاری کارناوال های متعدد به مناسبت های گوناگون در طی 
سال است. هرچند که همه شهرهای اروپایی چنین برنامه هایی 
را در تقویم اختصاصی خود دارنــد اما کلن، کارناوال ها را به 

عنوان بخش مهمی از هویت شهر عرضه کرده است.
اگر خط فرضِی پیش گفته را از شــمال غرب به جنوب شرق، 
همچنــان ادامه دهیم، در بین راه کلن به فرانکفورت، تابلوی 
 )limburg( راهنمای یک شهرک تاریخی به نام لیمبورگ
جلب توجه می کند. لیمبورگ به دلیل قرار گرفتن کلیســای 
قدیمی) Limburg Cathedral( در این دهکده شــهرت 
دارد. روســتا با معمــاری ویژه اش، مملــو از خانه های رنگی 

پوشیده از گل ها و گیاهان تزئینی است. رنگ آمیزی خانه ها و 
کوچه ها یادآور معماری ســنتی آلمان است؛ نمونه  های مشابه 
این ســاختمان ها و بازسازی دقیق و ساماندهی بسیار مناسب 
فضای شهری را می توان در چند شهر تاریخی آلمان _ که از 
گزنــد حمله های هوایی در جنگ جهانی دوم مصون مانده اند 
_ مشــاهده کرد. اما لیمبورگ صرفًا بــه دلیل این خانه ها و 
بافت ویژه اش اهمیت نــدارد بلکه موقعیت و کارکرد خاصی 
دارد. به نظر می رســد در گذشته های دور این نقطه به عنوان 
صومعه یا ِدیر انتخاب شــده زیرا در مکانی نسبتًا مرتفع قرار 
دارد و قدیمی ترین بناهای شهر در بلندترین نقطه و با کارکرد 

مذهبی احداث شده اند. 
 Katholisches( آن  بــا  مرتبــط  بنــای  دو  و  کلیســا 
Dompfarramt( در مرتفع تریــن نقطه دهکده قرار دارد 
که برای رســیدن به آن بخشــی از مســیر را باید پیاده طی 
کرد. کلیســا با وجود ارتفاع نسبتًا بلند و ساختمان وسیع اش، 
تزئینات ویژه ای ندارد و درواقع با سایر بناهای سبک گوتیک 
که در سراســر آلمان به چشــم می خورد، متفاوت است زیرا 
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کلیســا از آخرین نمونه های سبک رومن به شمار می رود. به 
شکل  خارق العاده ای بین معماری و تزئینات کلیسا و محوطه و 
خانه های روستا تناسب خوبی برقرار است. شاید ذکر این نکته 
جالب باشــد که »لیمبورگ« نامی مشترک برای مکان های 
مشــابهی در هلند و بلژیک نیز می باشد؛ درست مانند برخی 
شــهرهای ایرانی که در دو ســوی مرزهای شمالی و در دو 
کشور به چشم می خورد. چه  بسا این همنامی به ریشه مذهبی 
و مشترک این شهرها یا کارکردهای گذشته  آنها مرتبط باشد. 
آنچه مسلم است، تفاوت محسوســی میان مدیریت شهری 
و مواجهه با میراث شــهر در لیمبورگ با دو شــهر بزرگ و 
پرجمعیت کلن و فرانکفورت وجود دارد که نشــانگر مدیریت 

کارکردگرا در آلمان است.
تقریبًا در وســط این خط فرضی، شهر فرانکفورت قرار گرفته 
اســت؛ مرکز تجارت و اقتصاد آلمــان. در فرانکفورت اوضاع 
پیچیده تر از کلن اســت زیرا برخــالف هویت فرهنگی کلن، 
این شــهر هویتی یکسره اقتصادی دارد و در جای جاِی شهر، 
نشــانه های متعددی از ســیطره اقتصاد و تجارت بر شهر به 
چشــم می خورد. بافت تاریخی و نسبتًا کوچک شهر میان دو 
نقطه مهم جای گرفته: ایســتگاه مرکــزی راه آهن و کتدرال 
فرانکفورت. حدفاصل این دو، میدان قدیمی با ساختمان های 
بازسازی شده  شهرداری قرار دارد که تمام هویت تاریخی شهر 
به آن وابسته اســت. این چند خانه _ که شباهت فراوانی به 
تمــام خانه ها یا عمارت های تاریخی آلمان دارد _ با تزئیناتی 
نسبتًا ساده و استفاده از رنگ های سنتی، در کنار میدان نسبتًا 
کوچکی واقع شــده و میزبان بسیاری از برنامه های فرهنگی 

شهر است. 
عبور تراموا از مرکز شــهر و اتصال ایــن نقاط به یکدیگر و 
عــدم وجود محــدوده پیاده یا دوچرخــه در بافت تاریخی از 
اســتثنائی ترین ویژگی های فرانکفورت در مقایســه با سایر 
شهرهای اروپایی است. هرچند که رود راین در ادامه مسیرش 
از این شــهر نیز می گذرد اما ظاهراً تخریب گسترده شهر در 
خالل جنگ جهانی دوم موجب شده که شهر جدید به شکلی 
کاماًل مدرن و بــا تمرکز بر کارکردهای اقتصادی اش احداث 
شود. بنابراین در حاشــیه رود عمدتًا ساختمان های بلندمرتبه 
و مدرن مشــاهده می شود. از این نظر فرانکفورت را می توان 
تا حدودی شــبیه روتردام دانســت؛ زیرا روتــردام هم تمام 
گذشــته اش را در جنگ از دســت داده اما تفاوت این دو در 
بازسازی شهر است. در روتردام تمام تمرکز بر احداث شهری 
کاماًل مدرن بوده به نحوی که هر بخشــی از این شــهر به 
یک کارگاه معماری شبیه است که معماران متعدد تجربه های 
جدید خود را در آن پیاده کرده اند و به همین دلیل یک تناسب 
موزون و چشــم نواز در سراسر شهر به چشم می خورد. اما در 
فرانکفــورت، به  رغم آنکه هنوز یکــی دو خیابان تاریخی و 
چند اثر قدیمی، گذشته تاریخی شهر را یادآوری می کنند، در 
البه الی آنها یک باره برجــی بلند جای گرفته که حضورش 

بر همه شــهر سایه افکنده است. عالوه بر اینها، همانطور که 
قباًل اشاره شد، سبک زندگی آلمانی در شکل گیری شهرهای 
مدرن به  شــدت تأثیر داشته اســت. برخالف روتردام در این 
شــهر تعداد بســیار کمی دوچرخه دیده می شود و به همین 
نسبت در طراحی شــهری به جایگاه دوچرخه به عنوان یک 
وســیله حمل ونقل عمومی توجه چندانی نشده، در حالی که 
در شهر مدرن روتردام، سبک زندگی روستایِی هلندی کاماًل 
مســلط اســت و دوچرخه ها عنصر مهمی در شــهر به  شمار 

می روند. 
آخرین نقطه روی خط فرضِی این نوشــته، شــهر نورنبرگ 
)Nuremberg( است که در تمام سال های پس از جنگ، 
تــا پیــش از فروریختن دیوار برلین یکی از شــهرهای مهم 
در آلمان شــرقی بوده است. این شــهر که به دلیل برگزاری 
دادگاه های جنایتکاران جنگی شهرت فراوانی دارد، از معدود 
نقاطی است که در ســال های جنگ جهانی دوم نسبتًا سالم 
باقی مانده و بخش مهمی از بافت تاریخی خود را حفظ کرده 
است. هسته مرکزی شهر مانند بسیاری از شهرهای اروپایی، 
پیرامون ایستگاه مرکزی راه آهن شکل گرفته است. سالن اپرا 
و بخشــی از برج و بارو و خندق قدیمی شــهر _ که در قرن 
نوزدهم شــهر را در بر می گرفته _ فاصله کمی با ایســتگاه 
 Wolffscher( راه آهن دارد. ساختمان شهرداری نورنبرگ
Bau of the old city hall( نیــز از بناهــای اصلــی و 
قدیمی شهر است. قلعه سلطنتی که در نقطه ای مرتفع نسبت 
به شــهر قدیمی قرار گرفته با عمارت های زیبا و باشــکوه، 
چشــم اندازی منحصر به فرد از شهر قدیم به دست می دهد. 
امــا نورنبرگ با همه این زیبایی هــا و میراث قدیمی، از یک 
نظر شباهت زیادی به شهرهای صنعتی و غیرفرهنگی آلمان 
دارد. نقطه قوت میراث فرهنگی و تاریخی در تمام شهرهای 
اروپایــی، پیوند عمیــق آن با زندگی روزمره اســت؛ به این 
معنا که مرز مشــخصی میان بافت تاریخی و حیات روزمره 
شهری وجود ندارد بلکه زندگی روزانه در درون بافت قدیمی 
همانند بافت جدید در جریان اســت و میراث فرهنگی جنبه  
موزه ای ندارد. هرچند که در بخشی از شهر قدیمی نورنبرگ 
و پیرامون کلیسای شهر این فضا حاکم است اما قلعه سلطنتی 
با شــمار زیادی از بناهای تاریخی بــه نحوی از فضای کلی 
شــهر جداســت که همان تلقی موزه ای بودن را در مخاطب 
ایجاد می کند. چه  بسا چنین اتفاقی در تداوم همان سه عاملی 
باشد که موجب شده بسیاری از شهرهای آلمانی حال و هوای 
متفاوتی پیدا کنند. البته فضای سنتی و میراث فرهنگی شهر 
موقعیت های جدیدی برای نورنبرگ ایجاد کرده به نحوی که 
یکی از مهم ترین بازارهای کریسمس در آلمان و کارناوال ها 
و جشــن های سال نو هر ســاله در این شهر برگزار می شود. 
با این وجود، نورنبرگ نیز همچون ســایر شــهرهای صنعتی 
آلمان، بیــش از آنکه تجلی هنر، معماری و فرهنگ باشــد، 

یادآور فن ساالری آلمانی است. 
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آموزش

مقدمه ای بر مفهوم تاب آوری شهری

چكيده
تاب آوری  از  پایه ای  معرفی  یک  ارائه  مقاله  این  هدف 
شهری است. تاب آوری مفهومی است که در رقابت با توسعه 
پایدار، در رأس برنامه های بین المللی، کشوری و شهری در 
تمام جهان  قرار گرفته است. این مقاله نخستین از سلسله 
مقاالت درباره تعاریف، کاربردها و ظرفیت های تاب آوری در 
شهرهاست. تاب آوری  نه تنها تعاریف مختلفی در انضباط ها 
زمینه شهرسازی و  در  بلکه   دارد،  و تخصص های مختلف 
بر  مختلف،  شهرهای  و  نواحی  درکشورها،  توسعه  مدیریت 
ابعاد و جنبه های مختلفی تأکید می کند؛ از مدیریت بحران 
به صورت خاص گرفته تا خودکفایی شهرها و مزارع شهری 

که هریک به صورت جداگانه معرفی خواهد شد.
بر  تأکید  با  آن  تعاریف  و  تاب آوری  انواع  مقاله،  این  در 
تعاریفی که در ادبیات جاری و نوین شهرسازی کاربرد دارند و 
سپس فهرستی از انواع کاربردهای رایج آن در شهرسازی به 
طور خالصه معرفی می-شوند. باید توجه داشت که بخشی 
از ادبیات به کاربردهای مستقیم  آن در شهرها مرتبط است، 
در حالی که بخشی به خود شهرسازی به عنوان عنصر تغییر 
در مقاالت  آن می پردازد که  ماهوی  تاب آوری  و  درشهرها 
بعدی به آن پرداخته خواهد شد. توجه به مدیریت بحران و 
کاربردهای آن در ایران تنها بعدی از تاب آوری شهری است 

که مورد بحث و آموزش قرار گرفته است.

 )resilience( :تعریف تاب آوری
تاب آوری برآیند پیچیدگی نظامات طبیعی و اجتماعی است 
که می تواند برای ساماندهی  تغییرات و نیازهای پیش بینی 
نشده در شهرها به کار آید. مفهوم تاب آوری راه زیادی را از 
مهندسی تا روانشناسی و جامعه شناسی تا نظریه سیستم ها 
وارد  امروزه  و  پیموده  اجتماعی  ـ  شناختی  بوم  نظام های  و 
بحران  مدیریت  تا  کالن  مدیریت  از  زیادی  عرصه های 
شهرسازی  عرصه  در  هنوز  هرچند  شده است.  شهرها  در 
که  است  جدید  کاماًل  مفهومی  شهری  طراحی  ویژه  به  و 
برخورد  در  که  این  به  توجه  دارد.  تعریف  و  تدقیق  به  نیاز 
موضوع  به  وسیع  دیدی  با  می بایست  تاب آوری  مفهوم  با 
نظرداشت، از اهمیتی حیاتی برخوردار است. »بنزی هاروی« 
می کنند:  تأکید  موضوع  براین  نیز  همکاران)2011:200(  و 
»هیچ برخورد و نگرش یکسانی برای تمام موارد وجود ندارد 
بلکه برخوردهای  متعددی برای دستیابی به هدف مشترک 
تعریف  شهرها  در  برنامه ها  به  بسته  شهرها  در  تاب آوری 

می شود.«
بخشی  را  تاب آوری  شهرها  و  نواحی  کشور،  از  بسیاری 
از  یکی  یا   )2011 )استرالیا  کشوری  چشم انداز  بیانیه  از 
شهری  طرح های  در  اولویت ها  زمره  در  و  کالن  اهداف 
دوربان،  کرایسچرچ،  بانکوک،  )نیویورک،  داده اند  قرار  خود 
مدیریت  فرآیند  مطالعه   .)... و  شانگهای  مکزیکوسیتی، 

 سولماز حسینیون
دکترای  طراحی شهری از دانشگاه ملبورن استرالیا



سال شانزدهم/ شماره 122 54

آنها  انعطاف پذیری  ظرفیت های  با  رابطه  در  شهری  فرم 
سازمان ها،  گروه ها،  دارد.  جهانی  صحنه  در  مهم  اولویت 
زیادی هستند که خود  نهاد  و سازمان های مردم  جنبش ها 
گروه ها  برخی  کرده اند.  آن  ویژگی های  تاب آوری  وقف  را 
ملل     سازمان  در   2012 تاب آور«  شهرهای  »گروه  مانند 
و  نظام   ساختارها،  کارکردها  تداوم  و  برحفظ   UNISDR

هویت« تأکید می کنند.
رابطه تاب آوری با توسعه پایدار 

توسعه پایدار در تضاد با  تاب آوری نیست بلکه یک رابطه 
منطقی میان آنها وجود دارد. یکی از ویژگی های نظام های 
تاب آور، ساختارهای پویا با ویژگی های غیرخطی هستند که 
به دلیل نوع ارتباط میان سطوح بحران می توانند به ثبات یا 
عدم ثبات برسند. به گفته برخی متخصصان از جمله نیومن 
منابع  تجربیات  اساس  بر  آینده  به  پایدار  توسعه   ،)2012(
آینده ای  تاب آوری  در حالی که  و گذشته می نگرد،  موجود 
پیش بینی نشده را در نظر می گیرد و خود را برای جهانی در 

حال تحول مدام و حوادث احتمالی آماده می کند.
کاربردهای تاب آوری

نیستند.  یکسان  تاب آور  شهرهای  برای  نسخه ها  تمامی 
به  دستیابی  برای  خاص  راه حل های  به  نیاز  هرشهر 
بسترهای  به  بسته  خود  خاص  انعطاف پذیری  ویژگی های 
اجتماعی - سیاسی ویژه خود دارد. این تعبیر با تأکید کارپنتر 
و همکارانش )2006( مبنی بر این که در هر مورد باید سئوال 
اساسی تاب آوری چه چیز و در برابر چه، مورد توجه قرار گیرد؛ 
زیرا این امر مورد به مورد پاسخ های متفاوتی را می طلبد، هم 
مختلفی  روش های  مختلف،  شهرهای  که  است  رو  این  از 
برمی گزینند. هرکشور،  منطقه خود  ویژه  بحران  به  بسته  را 
منطقه، شهر و حتی هر نوع بافت شهری در درون آن )بافت 
فرسوده، بافت تاریخی، حومه نشینی یا مراکز شهری متمرکز( 
به تاب آوری  به راه حل های خاص خود برای دستیابی  نیاز 

قابلیت  مختلف  مقیاس  در  تاب آوری  براین،  عالوه  دارند. 
بررسی، تحقق و برنامه ریزی دارد: 

 دولت های محلی، 
 جوامع محلی،
 شهرداری ها، 

 سیاست گذاری های کالن، 
 برنامه های ملی و 

 همکاری های بین المللی.
دیدگاه های متداول موجود درباره تاب آوری شهری:

هدف این مقاله، معرفی اولیه از ظرفیت های تاب آوری شهری 
انظباط های  در  زیادی  کاربردهای  نظریه  این  هرچند  است. 
مختلف از اقتصاد گرفته تا زیست شناسی و بوم شناختی دارد، 
اخیراً جایگاه تثبیت شده خود را مطالعات شهری یافته است. 
ماهیت اصلی دیدگاه تاب آوری بر مبنای یافتن راهکارهایی 
برای تطبیق با تغییرات روزافزون جهانی است، ولی تاکنون 
بحران های  مدیریت  درباره  بیشتر  آن  عملی  کاربردهای 
منابع  و  انرژی  بحران  و  اقلیمی  تغییرت  مصنوع،  و  طبیعی 
دیدگاه  است.  شده  دیده  شهرها  مدیریت  و  اداره  در  فسیلی 
و  ریخت شناسی  و  مورفولوژی  دیگاه  از  طراحی شهری چه 
چه از دیدگاه کیفیت محیط شهری و عرصه عمومی در زمینه 

تاب آوری چندان مورد مطالعه قرارنگرفته است. 
که  تاب آوری  شهرهای   در  تعاریف  عمده ترین  از  یکی 
ارتقای  یا  حفظ  آمده،  سازمان ها  این  تمام  کاری  برنامه  در 
حالت  به  می کند  قادر  را  سیستم ها  که  است  ظرفیت هایی 
جذب  توانایی  آنها  به  که  ویژگی هایی  یا  و  بازگشته  قبلی 
قبل  حالت  به  بازگشت  و  ناگهانی  فشارهای  و  شوک 
درهرجزئی از سیستم را به حالت قبل می دهند و حتی به آنها 
کمک می کنند، به سطح باالتری از انعطاف پذیری برسند. 
کاربردهای  تجلی  که  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  هرچند 
نیست.  یکسان  شهرسازان  تمامی  برای  شهری  تاب آوری 
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شاخص  برابعاد  تنها  خاص شان  نیازهای  دالیل  به  بسیاری 
ویژگی های  بنابراین  می کنند.  تأکید  آن  از  مجزایی  و 
آنها  و مختص  تغییریافته  نیازها  این  به  پاسخ  در  تاب آوری 
تعریف می شوند که از مدیریت بحران و پیشگیری )گودچاک 
و  بهبود   )2006( جانسون  و  پاتون   )2003 پلینگ   ،2003
و  اقلیمی  تغییرات  تا  گرفته  کامپانال 2005(  و  )ویل  بازیابی 
و  )نیومن  آنها  به  پاسخ  برای  انعطاف پذیری  و  نفت  بحران 
همکاران 2009الف و ب، اوتوزیمرمن 2001( مزارع شهری 
بر  در  را  شهری  تروریسم  با  مقابله  شهری  کشاورزی  و 
می گیرد. عالوه بر این مسائل، مشکل محورتوجه جدیدی به 
خود شهرسازی به عنوان فرایندی که موجب تغییر و تحول 
می شود و حکمروایی شهری و عدالت و حق به شهر مطرح 
شده است)هیلیر2011، ویلکینسون  2010،2012، فاینشتاین  
2013، هرزوگ 2005، هرزوگ، دودمن و همکاران 2001(. 
و  قطعیت  عدم  سلطه  دلیل  به  بخشی  توجه ها  این  تمامی 
تغییر در محیط مصنوع است که مفاهیم اصلی را از مقاومت 

به انعطاف پذیری و دگرگونی معطوف کرده است.
آن  از  ناشی  بحران های  و  اقلیمی  تغییرات  درباره  1-بحث 
در شهرها: از جمله کاربردهای آن  می توان به چالش های 
اروپا در زمینه آب شدن یخچال ها و یخ های قطبی، افزایش 
سیل و طوفان های سهمگین از آمریکای شمالی تا  سیل در 

استرالیا و افزایش خشکسالی در افریقا اشاره کرد.
2-بحث درباره بحران انرژی در شهرها و راهکارهای کاهش 
بر  تأکید  با  توسعه  الگوی  در  ویژه  به  فسیلی:  انرژی های 
پخشایش و حومه نشینی مانند باغ شهرها در آمریکای شمالی 
و استرالیا؛ هرچند ایران هم جدیداً درگیر این پخشایش توسعه 

بدون توجه به محدودیت منابع شده است.
اقلیمی،  تغییرات  ریسک:  کاهش  و  بحران  3-مدیریت 
نشت  مانند  مصنوع  بحران های  خشکسالی،  زلزله،  سیل، 
مباحث  اجباری  مهاجرت های  و  جنگ  اتمی،  نیروگاه های 
تاب آوری از پیشگیری  وکاهش آسیب پذیری تا بازسازی و 

بهبود پس از سانحه را در بر می گیرد. 
مانند  فزاینده  سرعت  با  روزافزون  تغییرات  با  4-همگامی 

بحران های اقتصادی تا بحران های منطقه ای. 
به نظر می رسد در زمان های تغییرات سریع و تحوالتی که 
به سرعت در حال رخ نمودن  پارادایم های جدید مشکالت 
است، ما بیش از پیش به دیدگاه های منعطف در زمینه طرح ها 
و تصمیم گیری های شهری نیاز داریم. به همین دلیل است 
که تاب آوری و انعطاف پذیری به بخش مهمی از ابزارهای 
تفکردر زمینه های توسعه در تمامی ابعاد، از راهبردی و ملی 
همانگونه  شده اند.  تبدیل  محالت  و  محلی  سطح  تا  گرفته 
برنامه ریزی فضایی  اشاره می کند،  که هیلیر )2011:504(  
با   مقابله  برای  فعالیت منعطف است که  راهبردی خود یک 

مسائل پیش بینی نشده ،کاربرد دارد.

برای  چهارسناریو   )2009:35( همکارانشان  و  بیتلی  نیومن، 
درهم  شهرهای  می کنند:  تعریف  جهان   در  شهرها  آینده 
تجزیه  شهرهای  روستایی،  زیربناهای  با  شهرهای  شکسته، 
میزان  آنها  در  )که  اجتماعی  مختلف  طبقات  برای  شده 
است(  متفاوت  مختلف  اقشار  برای  خدمات  به  دسترسی 
می افتد  اتفاق  زمانی  چهارم  سناریوی  تاب آور.  شهرهای  و 
شهرها  در  دسترسی  تأمین  برای  متفاوت   روش های  که 
ساختمان ها  و  باشد  داشته  وجود  جایگزین  سوخت های  و 
یکسان  دسترسی  و  شوند  ساخته  اکولوژیک   بسترهای  در 
صورت  به  تردد  امکان  و  همه  برای  خدمات  و  مشاغل  به 
پیاده در تمام سطح شهر وجود داشته و ساختمان ها دارای 
طراحی و زیرساخت های سبز باشند. تصویری که آنها از این 
شهرها ارائه می دهند، مراکز شهری با محوریت حمل ونقل 
عمومی،کریدورهای سبز و دهکده های شهری است که کمک 
می کنند شهرها با عنوان نظام های اکولوژیک )بوم شناختی( 
و به عنوان سیستم های زنده و با مدیریت محلی اداره شوند.

نیومن و همکارانشان مفهوم شهرهای تاب آور را یک مرحله  
از »شهرهای پایدار« فراتر برده و ویژگی های دگرگون کننده 
ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش روزافزون منابع و سرمایه ها 
را بیان می کنند. آنها هفت ویژگی را برای شهرهای تاب آور 
تجدید  نو شدن) شهرهای  قابل  می کنند: شهرهای  معرفی 
پذیر(، شهرهای بی نیاز از مصرف کربن )سوخت های فسیلی 
با توزیع عادالنه دسترسی و خدمات، شهرهای  (، شهرهای 
دوستدار زیست بوم، شهرهای کارآمد از نظر زیست محیطی، 
شهرهای مکان محور و شهرهای با نظام حمل ونقل پایدار. به 
نظر می رسد که ویژگی مکان محوری شهرها نزدیک ترین 
این گروه  توسط  است که  اصول طراحی شهری  به  ویژگی 

تعریف شده است. 
فارسی  به  کلمه  این  ترجمه  درباره  توضیحی  ارائه  درپایان 
ضروری به نظر می رسد، هرچند در واژه نامه های انگلیسی به 
فارسی، ترجمه این کلمه شامل :حالت کشسانی، برجهندگى، 

قابلیت ارتجاع، جهندگى و حالت ارتجاعى
از  یکی  به  بیشتر  ترجمه ها  این  اما  می شود،  فنریت 
بر می-گردد  برآمده  آن  از  اصطالح  این  که  تخصص هایی 
واژه  این  کاربردهای  می گیرد.  بر  در  را  مهندسی  علوم  که 
ابعاد گسترده تر و  یافته و  اخیر، رشدو گسترش  طی سالیان 
بر گرفته که برگردانی در خور  را در  باال  از مفاهیم  فراتری 
وسعت کاربردهای چند انضباطی آن طلب می کند، بر همین 
مفاهیمی  تمامی  برگفتن  در  برای  »تاب آوری«  واژه  اساس 
که به تدریج در این سلسله مقاالت معرفی خواهند شد، به 

کار برده می شود.

منابع:
منابع در دفتر نشریه موجود است. 
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 فروغ غضنفری راد

رهاورد سفر

گزارشی	كوتاه	از	سفر	ژاپن	با	موضوع	متروی	توكيو

نقل عمومي،  داراي يك شبكه كارا در حمل و  ژاپن  كشور 
بويژه در نواحي كالن شهري و خطوط اتصالي بين شهرهاي 
بزرگ مي باشد. سيستم حمل و نقلي در شهر توكيو كه يكي 
گسترده ترین سیستم های حمل و نقل در جهان است شامل 
راه آهن های دولتی و خصوصی، شبکه بزرگراه ها، فرودگاه های 
به  خدمات  ارائه  اتوبوسرانی،  شبکه  داخلی،  و  بین المللی 
می شود.  پیاده  عابران  و  سواران  دوچرخه  موتورسیکلت ها، 
اصلي ترين نوع حمل و نقل در شهر توكيو از طريق سيستم 
ريلي است. شبكه ريلي توکیو گسترده ترین شبكه در جهان بوده 

و اکنون نیز در حال گسترش است. 
مدهای حمل و نقلی در شهر توکیو به 5 دسته اصلی تقسیم 
می شوند: 1- مترو )subway( 2-خط آهن ژاپن )JR( 3-راه 
 )Tram( ترم   -4  )Private Railway( خصوصی  آهن 
خودروی  تاکسی،  اتوبوس،  شامل  ریلی  غیر  سیستمهای   -5
شخصی. در بین مدهای حمل و نقلی مترو با سهم %25,3 
جابجایی 8،542،000 مسافر در روز و 3،117،926،000 مسافر 

در سال را برعهده دارد.
 304 بطول  )زیرزمینی(  مترویی  خط   13 شامل  توکیو  شهر 
و  ساخت  مدیریت  که  می باشد  ایستگاه   285 و  کیلومتر 

بهره برداری 9 خط آن بطول 195 کیلومتر شامل 179 ایستگاه 
برعهده شرکت متروی توکیو )Tokyo Metro( و مدیریت 
ساخت و بهره برداری 4 خط آن بطول 109 کیلومتر شامل 106 
)Toei Subway( می باشد.  توئی  برعهده شرکت  ایستگاه 
شرکت متروی توکیو کامال خصوصی و شرکت توئی زیر نظر 

استانداری توکیو است.

سهم انواع مدهاي حمل و نقل در جابجایي مسافر 
در منطقه توکيو – سال 2009
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حداقل قيمت بليت متروي توكيو از 120 ين معادل 1/2 دالر 
براي يك مسير شروع مي شود. قيمت بليت براي يك دوره يك 
ماهه و براي همه مسيرها مابين 160 تا 180 دالر مي باشد. 

فروش بليت بصورت كاماًل اتوماتيك و از طريق دستگاههاي 
مخصوص صورت مي پذيرد.

 

) Through Service خطوط مترو توکيو )شامل

کاربردهاي مختلف کارت هاي اعتباري
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سال  در  بار  اولین  برای  توکیو  زیرزمینی  آهن  خط  شرکت 
1927 نخستین متروی زیرزمینی آسیا، بین آساکوسا و اونوو 
را راه اندازی کرد و با گسترش خطوط در سال 2004 شرکت 
مترو توکیو تاسیس گردید. در سال 1960 بدلیل پیشرفت سریع 

تکنولوژی در توکیو و عدم امکان سرویس دهی کامل شرکت 
دیگری بنام توئی تاسیس شد که ساخت و بهره برداری 4 خط 
را برعهده گرفت. سرمایه شرکت متروی توکیو به سه بخش 

دولتی، استانداری و خصوصی تعلق دارد. 

شبكه خطوط متروي شهر توکيو

کل جمعیت 23 منطقه توکیو 9 میلیون نفر می باشد و مردم 
از شعاع 40 کیلومتری به مرکز توکیو انتقال می یابند. جمع کل 
خطوط مترویی )زیرزمینی( و خطوطی که در امتداد این خطوط 
برداری  بر سطح حرکت می کنند و مدیریت ساخت و بهره 
کیلومتر  به 897  باشد  می  برعهده شرکتهای خصوصی  آنها 

می رسد.
این  روی  بر  واگن  نوع   70 که  است  این  توجه  قابل  نکته 
خطوط قابل تردد هستند و بدلیل ایجاد یکپارچگی بین خطوط 
حومه ای )سطحی( و مترویی )زیرزمینی( سیستم برق آنها بجز 

دو خط که کامال زیرزمین و ریل سوم هستند، بقیه بصورت 
یکسره و با برق باالسری می باشد. روزانه 5600 قطار در این 

سیستم جابجا می شوند.
بین  رویه  به ذکر است که مدیریت منسجم و وحدت  الزم 
شرکتهای مختلف بهره برداری و شرکت متروی توکیو جهت 
پوشش حداکثری و ارائه باالترین سطح خدمات به مسافرین 

قابل نامل و تحسین می باشد.
 

کمترین هدوی قابل حصول مربوط به خط مارونوچی با مقدار 
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Through Service نقشه مترو توکيو و خطوط

تنوع قطارهاي درحال بهره برداري در خطوط متروي توکيو

سامانه Through Service و بهره برداري یكپارچه
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1:50 )یک دقیقه و 50 ثانیه( و در ساعت اوج صبح است.  
از دیگر ویژگیهای خطوط مترویی توکیو پشتیبانی و ارتقای 
ایمنی، ایجاد سیستمهای نوین جهت پیشگیری از گرم شدن 
کره زمین، خدمات مسافران، فعالیتهای مثبت در جهت ارتقای 
همکاری های موثر در تجارت راه آهن، ارتقای کیفیت سرویس 

و واگنهای جدید می باشد.

تمام اطالعات مورد نیاز جهت حفظ ایمنی و سرعت بخشی از 
طریق مرکز فرمان کل انجام می گردد. در صورت بروز خرابی 
یا حادثه پیام ها از این مرکز کنترل می گردد تا حداقل ازدحام 
ایجاد شود. در شرایط اضطراری امکان فعال نمودن سیستم 
Emergency از طریق مسافرین فراهم می باشد.از طریق 
36 دستگاه زلزله سنج در شهر توکیو وضعیت زلزله تعیین و 

سرفاصله زماني حرکت قطارها در خطوط مترو توکيو

نمایي کلي از اطالعات خطوط مترو توکيو
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نحوه پشتيباني و ارتقاء ایمني

افزایش ایمني با تعبيه درب هاي لبه سكو

مناسب سازي ایستگاهها جهت افزایش رضایت کارکنان
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پيشگيري از پدیده گرم شدن زمين

برای این مرکز ارسال می گردد تا در صورت رخ دادن زلزله 
سیستمهای حرکتی متوقف گردند. برای جلوگیری از ورود سیل 
تخته های مخصوصی در ایستگاهها تعبیه شده است. در شرایط 
و  اظطراری  برق  تمام قطارها سیستم  برق  اضطراری قطعی 
ذخیره دارند تا خود را به اولین ایستگاه برسانند. بازرسی های 
منظم برای تعمیر و نگهداری و تستهای صدا و لرزش انجام 

می گیرد. 
مرکز فرماندهی از 9 مانیتور اصلی برای هر یک از خطوط )9 
خط شرکت متروی توکیو( تشکیل شده که حرکت قطارها ، 

دپوها و تراک بندی های مسیر را نمایش می دهد. در صورت 
این مرکز مخابره می  از طریق  این موضوع  اتفاقی  بروز هر 
گردد. همچنین حرکت قطارها طبق برنامه زمانبندی در این 
مرکز کنترل می گردد. همچنین هریک از خطوط توسط یک 
اپراتور کنترل و مخابره می گردد. برنامه زمانبدی حرکت قطارها 
و عدم تاخیر در حرکت قطارها و تالش برای جلب رضایت 
مسافرین جهت استفاده از سیستمهای مترویی از مشخصه های 

بارز این مرکز می باشد.

مرکز فرماندهي کل متروي توکيو

دیاگرام یک مرکز کنترل یكپارچه ترکيبي
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گزیده پژوهش

نقش شهرداری ها در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و بررسی چالش های پیش رو
)نمونه موردي: شهرداری زاهدان(

چكيده
از 70 درصد جمعیت کشورها  امروزه شهرداری ها به بیش 
می دهند.  خدمات  توسعه،  حال  در  کشورهای  خصوص  به 
نهادهای  این  جایگاه  و  اهمیت  نقش،  که  حالیست  در  این 
اقتصاد  سیاست های  تحقق  در  چندان  مردمی  و  غیردولتی 
مقاومتی روشن نشده است. شهر زاهدان از جمله بزرگترین 
شهرهای ايران است كه به دلیل موقعیت جغرافیایی، قابلیت 
این  از  دارد.  را  اقتصادی شرق کشور  به قطب  تبدیل شدن 
رو، شهرداری زاهدان می تواند نقشی ارزشمند در تحقق این 
مهم ایفا نماید. ما در مقاله حاضر به بحث پیرامون مهم ترین 
چالش هایی که  شهرداری ها از جمله شهرداری زاهدان در 
مواجه  آنها  با  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تحقق  راستای 

در  را  چالش ها  این  داده ایم.  قرار  بررسی  مورد  را  می باشد 
چهارحوزه دسته بندی کرده ایم که عبارتند از: حوزه قوانین و 
مقررات، مسائل مدیریتی، منابع انسانی و مشارکت شهروندان. 
روش تحقیق این مقاله توصیفی_تحلیلی است واطالعات و 
نرم افزار  محیط  در  آماری  روش های  با  پژوهش  داده های 
SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان 
نقش  کمرنگ شدن  به  مربوط  چالش  بیشترین  که  می دهد 
حوزه  به  مربوط  ترتیب  به  شهرها  اقتصاد  در  شهرداری ها 
قوانین و مقررات، مسائل مدیریتی، منابع انسانی و مشارکت 

شهروندان می باشد.
واژگان کليدی

شهری،  پایدار  توسعه  شهري،  مديريت  مقاومتی،  اقتصاد 
مشارکت شهروندی

 زهره واعظی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

 محمود دشتی خویدکی
کارشناس ارشد مدیریت شهری

 محمد سلحشوري
نويسنده مسئول: كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري

 سیدمسلم سیدالحسینی
دکتری معماری و شهرسازی
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1. مقدمه 
امروزه در شرایط کنونی که بحث اقتصاد مقاومتی به میان 
خود  اهداف  تحقق  در  فراوان  مشکالت  با  دولت  و  می آید 
نقش شهرداری ها  اصالح  نظر می رسد  به  مواجه می باشد، 
حوزه  در  ویژه  به  اهداف،  تحقق  در  اساسی  گامی  پیش 
تشخیص  معنی  به  مقاومتی  اقتصاد  بود.  خواهد  اقتصادی 
حوزه های فشار و متعاقبًا تالش برای کنترل و بی اثر کردن و 
در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است که 
قطعًا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی 

و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. 
طور  به  ايران  در  شهري  مديريت  اخير  دهه هاي  در 
فزاينده  اي با چالش هاي فراواني روبه رو بوده است كه اين 
سياسي،  فرهنگي،  اجتماعي،  گوناگون  عوامل  از  ناشي  امر 
و  رشد  عبارتی  به  است.  متعددي  حقوقي  و  مالي  اجرايي، 
متغیرهاي  سایر  رشد  و  توسعه  میزان  از  تابعی  توسعه شهر، 
اقتصادي و فرهنگ عمومی است. توسعه شهرها را می توان 
نتیجه اي از توسعه بدون برنامه ریزي یا از تصمیمات گرفته 
شده به وسیله مسئوالن در سطوح مختلف براساس موقعیت 
خواهد  دنبال  به  آنچه  از  آنها  انتظارات  و  موجود  وضعیت  و 
داشت، دانست. رشد سريع و شتابزده و غالبا ًبي رويه شهرها 
يكي از مسائلي است كه بر ابعاد مشكالت و معضالت شهری 
افزوده است ]4[ و مدیریت شهری در شهرهای بزرگ دیگر 
قادر نخواهد بود با روش-های سنتی و معمول گذشته این 
رویکرد  پويا،  مديريت شهري  در   ]2[ کند  را حل  مشکالت 
افکار  از  مي توان  حد  چه  تا  که  است  قرار  اين  از  عمومی 
از اين  تا  اداره شهر بهره جست  عمومي و توان مردم براي 
ارتقاي معنوي )دخيل بودن مردم در  رهگذر به واسطه اين 
هنگامي  پذيرد.  صورت  نيز  مادي  ارتقاي  يک  شهر(  اداره 
معنوي  ارتقاي  که  بود  خواهد  برجاتر  پا  شهر  مادي  ارتقاي 
در  اساسی  مسائل  از  یکی  بنابراین  بماند.  باقي  استوار  شهر 
در  شهری  مدیریت  موفقیت  میزان  شهرها  اقتصادی  رشد 

جلب مشارکت بیشتر شهروندان است.
پژوهش حاضر با شناخت چالش های شهرداری های کشور 
در ارتباط با مسائل اقتصاد مقاومتی در پی آن است، با تبیین 
و تحلیل چالش های یاد شده در حوزه های مختلف و مرتبط، 
بندی  اولویت  و  نموده  مشخص  را  آنها  تأثیرگذاری  میزان 
این  تقلیل  یا  رفع  برای  را  راهبردهایی  و  راهکارها  و  نماید 

چالش ها پیشنهاد نماید.
2. بيان مسأله و ضرورت تحقيق

سابقه  با  بلوچستان  و  سيستان  استان  مركز  زاهدان  شهر 
سكونت 90 سال، ابتدا با كاركرد سياسي و اداري به وجود آمد 
و سپس با جذب ديگر بخش هاي خدمات شهري همچون 
پيشه وري،  نظامي،  آموزشي،  تجاري،  و  بازرگاني  خدمات 
ايران  شهرهاي  بزرگترین  از  يكي  به  غيره  و  مهاجرپذيري 

چندانی  تاریخی  سابقه  شهر  این  که  حالی  در  شد.  تبدیل 
اما به دلیل دارا بودن موقعیت سیاسی و جغرافیایی،  نداشته 
و  فیزیکی  و  برای رشد وگسترش جمعیتی  را  مناسبی  بستر 
قابلیت تبدیل شدن  ازاین رو زاهدان  اقتصادی داشته است. 
دارا  به  توجه  با  را  کشور  شرق  در  اقتصادی  قطب  یک  به 
مجاورت  در  قرارگیری  و  طویل  آبی  و  خاکی  مرز  بودن 
خط  به  اتصال  پاکستان(،  و  )افغانستان  همسایه  کشورهای 
راه آهن بین المللی توانایی آن را دارد که به عنوان یک قطب 
اقتصادی  سیاست های  تحقق  موجبات  کشور  در  اقتصادی 

کشور را فراهم نماید.
زاهدان،  شهر  يافتن  مركزيت  و  رشد  دالیل  عمده  از  یکی 
مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و 
پاکستان بوده و از این رو این ظرفیت وجود دارد که با توجه 
وضعیت  همچنین  و  کشور  دو  این  باالی  بسیار  جمعیت  به 
فعلی آنها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مقصدی 
رشد  موجبات  و  شده  تبدیل  ایرانی  کاالهای  برای  مطمئن 
اقتصادی کشور و تأثیرات مثبت آن در شهر زاهدان و استان 
کمتر برخوردار سیستان و بلوچستان را فراهم نماید. از طرفی 
با توجه به  افغانستان و پاکستان  ایران وکشور  مرز مشترک 
را  کشور  مشکالت  از  بسیاری  می تواند  طرف  دو  گرایشات 
در زمینه واردات کاالهای اساسی به خصوص برنج، حبوبات 
تمایل  و  مرز  این  بالقوه  توانایی  بر  تکیه  نماید.  مرتفع   .... و 
ایرانی،  از کاالهای  استفاده  در  این دوکشور  فراوان ساکنان 
خود پتانسیل بسیار باالیی است که  می تواند موجبات رشد 
اقتصادی شرق کشور و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

را فراهم سازد. 
1-2. نقش شهرداری ها در تحقق سياست های 

اقتصاد مقاومتی
شهرداری ها به عنوان حکومت های محلی نقش مهمی را 
در امورات روزمره جامعه شهری ایفا می نمایند و این در حالی 
است که همه روزه بر گستردگی و کیفیت این خدمات افزوده 
می شود تا جایی که عماًل هیچ اقدام و فرایندی وجود نخواهد 
داشت که بدون دخالت شهرداری ها به نتیجه برسد. بنابراین 
این  با وجود  نماییم چرا شهرداری ها  تأمل  دارد مقداری  جا 
اقتصاد  تحقق  در  چندان  شهرها   در  اهمیت  و  نقش  همه 
زمان  در  شک  بدون  نگرفته  اند.  قرار  توجه  مورد  مقاومتی 
بحران و فشارهای اقتصادی با توجه به تمرکز جمعیت باال 
شهرداری ها  هستیم.  خانوار  سبد  هزینه های  افزایش  شاهد 
می توانند با ایجاد بازارچه های محله ای گوناگون و شناسایی 
به  مربوط  مباحث  بررسی  و  شهر  اقتصادی  تنگناهای  سایر 
تبعات  اولیه و  را در رفع بحران های  تقاضا، دولت  عرضه و 
آن و همچنین ارائه خدمات گوناگون به مردم یاری رسانند و 
اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی را به بهترین نحو به 

سرانجام برسانند.
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1-1-2. چالش های مربوط به قوانين و مقررات 
فعلی  قوانین  این موضوع که  بر سر  تمامی شهرداری ها   
آنان کارآمدی خود را با توجه به نیازهای امروزه شهروندان 
از دست داده، اتفاق نظر دارند. پس به نظر می رسد باید این 

موضوع در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
 متأسفانه در بسیاری از موارد قوانین شهری مانند کمیسیون 
ماده پنج مانع دست شهرداری هاست و البته  ابتکار عمل را 
برای  تحقق برخی تصمیمات شهرداری برای رفع مشکالت 

شهروندان می بندد.
چرخه  در  را  مختلفی  دستگاه های  مقررات،  و  قوانین   
الزم  زمان  مدت  گاهی  که  می نماید  معرفی  شهر  اقتصاد 
برای هماهنگی بین آنها بر نحوه شروع و تکمیل پروژه های 

اقتصادی لطمات جبران ناپذیری را وارد می نماید.
 بخش خصوصی و سرمایه داران در مواجهه با قوانین دست 
وپاگیر و اخذ موافقت و نظر سازمان ها و ارگان ها رغبت و 

انگیزه اول خود را از دست می دهند.
 متأسفانه در قوانین، تفاوت بین شهرداری ها تنها بر برخی 
حیث  این  از  و  شده  تأکید  جمعیت،  مانند  موارد  و  عوامل 
شرایط ویژه و خاصی برای شهرداری های کمتر برخوردار و 
به خصوص شهرداری های شهرهای مرزی دیده نشده تا از 
طریق آن بتوان در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی گام 

برداشت.
2-1-2. چالش هاي مدیریتی 

  درگیر شدن مدیران ارشد با مشکالت روزمره شهرداری ها 
که از تمرکز آنان بر چگونگی تحقق و اجرای سیاست های 

کالن از جمله اقتصاد مقاومتی می کاهد.
  عدم شناخت کافی برخی مسئوالن از شهر زاهدان و عدم 
اختصاص اعتبارات الزم به دلیل ایجاد زیرساخت های الزم 
به منظور تحقق اقتصاد پایدار شهری با وجود پتانسیل های 

بسیار باالی این شهر.
تکمیل  در  دولتی  شرکت های  برخی  هماهنگی  عدم   
اقتصاد  تحقق  موجبات  می توانند  که  اساسی  پروژه های 
شهری و کاهش هزینه ها را فراهم نمایند )واگذاری انشعاب 
گاز شهری، راه آهن، بزرگراه و...( با توجه به جمعیت فعلی و 

آینده شهر زاهدان و اتصال آن به مشهد و گرگان.

و  دولتی  ارگان های  و  ادارات  برخی  هماهنگی  عدم   
غیردولتی دخیل در مدیریت شهری برای تحقق سیاست های  

اقتصاد مقاومتی. 
 با وجود این که شهر زهدان به عنوان مرکز استان سیستان 
و بلوچستان از موقعیت مناسبی برخوردار است و قابلیت های 
و  ارزان  کار  نیروی  آزاد_  آبهای  به  دسترسی  مانند  فراوانی 
عدم  اما  دارد   ... و  بین المللی  راه آهن  به  اتصال   _ فراوان 
جابجایی  و  مسئوالن  برخی  مناسب  ممارست  و  پیگیری 
این  را در  اقتصادی  امروز رشد کند  به  تا  زودهنگام مدیران 

خطه از کشور فراهم نموده است.
  متأسفانه الگوی تمرکز و پراکندگی صنایع کوچک و بزرگ 
و کارخانجات در کشور دارای اشکاالت فراوانی است؛ به طور 
... در  و  مانند خودروسازی، فوالد  اکثر صنایع سنگین  مثال 
یافته که هم موجبات آلودگی زیست محیطی  نقاطی تمرکز 
را فراهم نموده و هم بر قابلیت های این دسته از اراضی که 
عمدتًا قابلیت کشاورزی و یا توریستی دارند، لطمات جبران 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  با  این  و  نموده  وارد  ناپذیری 

منافات دارد.
3-1-2. چالش هاي مربوط به حوزه منابع انساني 
 كمبود نيروي متخصص و كارشناس به خصوص در حوزه 

اقتصاد شهری. 
از  برخی  سازمانی  چارت  در  تخصصی  حوزه های  نبود   
ادارات، ارگان ها و شرکت ها برای انجام مطالعات اقتصادی 

و سرمایه گذاری.
برخي  انساني  نيروي  نظام مند  و  صحيح  آموزش  عدم   
منظور  به  برنامه ریزی  برای  شهرداري  جمله  از  ادارات  از 
امکانات  و  ظرفیت ها  از  استفاده  و  شهر  اقتصاد  شکوفایی 

بالقوه و موجود.
 عدم وجود رشته و گرايش هاي تخصصي مرتبط با اقتصاد 
شهری و رونق اقتصادی شهرها در دانشگاه هاي شهر زاهدان 

با وجود ماهيت دانشگاهي شهر زاهدان.
 كمبود كارهاي پژوهشي و مطالعاتي متناسب با نياز اقتصاد 

شهری و اقتصاد مقاومتی .
واقعي  نيازهاي  با  اعتبارات  اختصاص  بين  سنخيت  عدم   

برای رونق اقتصادی شهرها.
4-1-2. چالش هاي مربوط به مشارکت شهروندان 

 نبود تعریف مناسبی از مشارکت و سطوح آن.
 عدم اعتماد مردم به بحث مشارکت.

مردم  به  دادن  آگاهی  به  مسئوالن  نیاز  احساس  عدم   
طرح های  و  پروژه ها  اجرای  از  حاصل  منافع  خصوص  در 

اقتصادی.
 نبود تحلیل مناسبی از فرهنگ حاکم در راستای انتخاب 

شیوه مشارکت.
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3. فرضيه هاي تحقيق
رونق  و  رشد  بین  مي رسد  نظر  به   -
اقتصاد  تحقق  و  شهرها  اقتصادی 

مقاومتی کشور رابطه وجود دارد. 
تأثیرگذاری  میزان  می رسد  نظر  به   -
از حوزه های قوانین و مقررات،  هر یک 
و  انسانی  منابع  مدیریتی،  مسائل 
افزایش چالش هاي  در  مردمی  مشارکت 
شهرداری ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

متفاوت  باشد. 
- به نظر می رسد در نقش شهرداری ها 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی حوزه قوانین 
و مقررات بیشتر از سایر حوزه ها با چالش 

مواجه است.

4. اهداف تحقيق
- بررسي نقش شهرداری ها در تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی کشور.
و  معضالت  رفع  منظور  به  مطلوب  راهكارهاي  ارائه   -
چالش هاي فعلي شهرداری ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی.  
- ارائه پيشنهادهای الزم برای برنامه ريزي آينده و استفاده 

از راهبردهاي مناسب.

5. روش تحقيق
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت از 
نوع توصیفی_تحلیلی است که در روش توصیفی، داده ها و 
اطالعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و عملیات میدانی 
)تجزیه وتحلیل  تحلیلی  روش  در  است.  شده  جمع آوری 
آماری(، با توجه به فرضیه های تحقیق و متغیرهای عملیاتی، 
شاخص هایی در نظر گرفته شده و داده های مربوط به این 
از  استفاده  با  و  گردآوری  پرسشنامه  وسیله  به  شاخص ها 
آزمون های آماری تبیین و تحلیل شده است. جامعه آماری 
شهرداری  کارشناسان  و  مدیران  از  نفر   129 تحقیق  این 

زاهدان می باشد.
6. نتيجه گيری

مدیران  و  کارشناسان  دیدگاه  بر  مبتنی  حاضر  پژوهش 
شهرداری و سازمان های تابعه آن، به نقش شهرداری ها در 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شهر زاهدان پرداخته  
چالش های  شناخت  بر  عالوه  بتواند  طریق  این  از  تا  است 
پیش ِرو و میزان تأثیرگذاری آنها در افزایش نقش شهرداری ها 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی و در نهایت اولویت بندی آنها، 
اقدام  برای  زاهدان  شهر  سیاست گذاران  و  برنامه ریزان  به 
از  حاصل  نتایج  نماید.  اساسی  کمک  هدف دار  و  نظام مند 

پژوهش به شرح ذیل بیان می گردد :

بیشتر جامعه نمونه )82/2 درصد( معتقدند که شهرداری ها 
اقتصاد  سیاست های  تحقق  در  بسزایی  نقش  می توانند 
فعلی  مشکالت  به  توجه  عدم  و  نمایند  ایفا  کشور  مقاومتی 
اهداف  تحقق  عدم  سبب  می تواند  شهرداری ها  و  شهرها 
آمار  طبق  شود.  کشور  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
استنباطی شهرداری ها برای ایفای نقش خود در جهت تحقق 
مختلف  درحوزه های  فراوانی  مشکالت  با  مقاومتی  اقتصاد 

باالتر از حد متوسط و زیاد مواجه هستند.
بررسی نقش شهرداری ها در جهت تحقق سیاست های  با 
مقررات  و  قوانین  بخش  شدکه  مشخص  مقاومتی  اقتصاد 
را نسبت به سایر حوزه ها دارد. بدین مفهوم  تأثیر  بیشترین 
راستای سیاست های  در  نقش شهرداری ها  ایفای  برای  که 
اقتصاد مقاومتی در بیشتر شهرها  ابتدا باید برخی قوانین و 
منابع  نماید. حوزه مسائل مدیریتی،  تغییر  مقررات در کشور 
انسانی و مشارکت شهروندان  با فاصله اندکی در مرتبه دوم، 

سوم و چهارم قرار گرفته اند. 
همبستگی شدید  و  معنادار  ارتباط  وجود  بیانگر  دیگر  نتایج 
در  مختلف  حوزه های  در  محيط زيست  چالش های  بین 
محدوده مورد مطالعه و رشد جمعيت وجود دارد. با این تفسیر 
از  با شدت زیادی  که تمامی حوزه های منابع محيط زيست 
افزايش رشد جمعيت شهر زاهدان تأثیرمي پذيرند. میزان این 

تأثیرگذاری بین حوزه های مختلف متفاوت است.
7. پيشنهادات

آن،  از  حاصل  نتایج  و  حاضر  پژوهش  فرآیند  به  توجه  با 
راهکارها و پیشنهادهایی ارائه می گردد. این پیشنهادها ابتدا 
به طور کلی در حیطه برنامه-ریزی و توسعه شهری و سپس 
رفع  منظور  به  بحث،  مورد  مختلف  حوزه های  تفکیک  به 

مشکالت براي آينده بیان می شود. 
1-7. پيشنهادات کلی

در  پژوهش گرايانه  مديريت  رويكرد  کارگیری  به    
در  مقاومتی  اقتصاد  و  شهری  اقتصاد  مختلف  حوزه هاي 
از  استفاده  با  مختلف  امور  انجام  كه  کالنشهرها  و  شهرها 
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متخصصـــان  ديدگاه  هاي 
متخصــــصان  شهرداري، 
بر  و  شهرداري  از  بيرون 
يافــــته  هاي  اســـــاس 
پژوهشــــــي و مطالعاتي 
انجام گيرد، به گونه اي كه 
و  سيـــاست گذاري  در 
اقتصاد  اجرايي  برنامه ريزي 
گرايي  سليقه   از  مقاومتی 

اجتناب شود. 
و  مطالعات  انجام   
ارائه  منظور  به  تحقیقات 
راه حل های علمی و عملی 

و  پویا  اقتصاد شهری  تحقق  برای  رو  پیِش  برای معضالت 
پایدار در شهرها و کالنشهرهای کشور.

انجام  اولویت بندی  اساس  بر  عمرانی  پروژه های  اجرای   
شده بر پایه توسعه پایدار شهر و اقتصاد شهری.

 توسعه و استفاده از کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات 
به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی.

 تقسيم شهر به مناطق کوچکتر و افزايش مديريت مناطق 
برای افزايش نظارت در راستای اهداف سیاست های اقتصاد 

مقاومتی.
 بازنگري طرح تفصيلي با هدف رشد و رونق اقتصاد شهری 
در کالنشهرها و بزرگ شهرها و ترتيب اثر دادن نقطه نظرات 

و پيشنهادها به كليه ارگان هاي دخيل در مدیریت شهری.
اقتصاد  پروژه هاي  نياز  با  متناسب  اعتبارات  اختصاص   

شهری.
 استفاده از تخصص مشاوران برای تعریف و تبیین اهداف 
اقتصاد  سیاست های  تحقق  برای  آن  به  نیل  راهبردهای  و 

شهری و اقتصاد مقاومتی.
2-7. پيشنهادات به تفكيک هر حوزه

1-2-7. حوزه قوانين و مقررات 
و  دست  ضوابط  وحذف  مقررات  و  قوانین  در  بازنگری   
پاگير برای تحقق هرچه بیشتر اهداف و سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در شهرها وکالنشهرها.
 شفاف سازی قوانین و مقررات و رفع ابهامات.

2-2-7. حوزه مسائل مدیریتی
 به كار گماردن مديران مسلط بر اصول و قوانين مالی و 
اقتصادی در حوزه هایی كه مستقيمًا با اين موضوع در ارتباط 

هستند.
 تعریف اهداف مشخص و دست یافتنی و متناسب با شرایط 

هر شهر.
 تبیین دستورالعمل ها و رویه های مشخص و معین برای 

نیل به اهداف.

صورت  به  وظایف  تعیین   
قابل  و  مشخص  کاماًل 

اندازه گیری و سنجش.
صورت  اقدامات  بازخورد   

گرفته.
در  وظایف  اهداف  اصالح   

صورت نیاز.
3-2-7. حـــوزه منابع 

انسانی
 آموزش کارکنان شهرداري ها، 
سایر دستگاه ها و نهادهای دخیل 

در مدیریت شهری.
 به کارگیری نیروهای متخصص 

در جایگاه های مناسب سازمانی
4-2-7. حوزه مشارکت شهروندان

ایجاد مشارکت مؤثر امری تدریجی و تکاملی است، بنابراین 
برای جذب مشارکت شهروندان می بایست  برنامه ریزی  در 
دامنه ای از تکنیک های مناسب با شرایط و سالیق مشارکت 
مشارکت  جلب  برای  زیر  روش های  آزمود.  را  کنندگان 

حداکثری به نظر مفید و ثمربخش می رسد :
 نظرخواهی از شهروندان در طرح ها و برنامه های اقتصادی 

و ایجاد انگیزه برای ایده پردازی با راهکارهای تشویقی.
تأثیرات  مشاهده  برای  برنامه ریزی  و  اطالع رسانی   
مشارکت شهروندان در پیشبرد و موفقیت طرح و برنامه ها از 

طریق افزایش حس تعلق پذیری افراد. 
 شناسایی افراد مورد حمایت و محبوب بین شهروندان و 

برگزاری جلساتی برای ترغیب افراد به مشارکت.
 آموزش شهروندی و فرهنگ سازی. 

منابع و مؤاخذ
در  تحقيق  روش  بر  مقدمه اي  رضا،  محمد  حافظ نيا،   ]1[

علوم انساني، تهران، انتشارات سازمان سمت، 1388.
ابزار  یا  هدف  اجتماعی،  مشارکت  عبدالعلی،  رضایی،   ]2[
توسعه، ماهنامه اطالعات سیاسی و اقتصادی، شماره 109-

110، تهران، موسسه اطالعات، 1375. 
]3[سیف الدینی، فرانک. )1376(. مشارکت مردمی و برنامه 
ریزی توسعه. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 

شماره دوم، 
]4[ معاونت عمراني دفتر برنامه ريزي وزارت كشور، 1381.

طرح  بازنگری  آخرین  خانه،  و  شهر  مشاور  مهندسین   ]5[
تفصيلي شهر زاهدان، اداره کل مسکن و شهرسازی استان 

سیستان و بلوچستان، 1389.
استان  مسکن،  و  نفوس  سرشماری  ایران،  آمار  مرکز   ]6[

سیستان و بلوچستان، 1390.
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گزارش خبری

معرفي مجمع جهانی شهرهای اسالمی

شهري شدن فرايندي است كه امروز در فضاي معاصر جهان، يكي از 
مهمترين چالش هاي منطقه اي توسعه به شمار مي رود. چگونگي پرداختن 
به اين فرايند و نحوه تأثير و تأثر و تعامل بر آن بر اساس شرايط فرهنگي 
و جغرافيايي، نيازمند بررسي است. نگرش اسالم به علم و توجه و تمركز 
آن نسبت به اين جايگاه و تأثير آن بر سرنوشت و تحقق»انسان كامل« 
و »مدينه فاضله« انكار ناپذير است. اسالم با تأكيد بر نگرشي حقيقت 
جويانه سعي دارد تا حيات مادي و معنوي انسان در زمين را شكوفا سازد. 
از سوي ديگر ظرفيت تمدني شهرهاي اسالمي و موقعيت استقرار آنها 
در جغرافياي جهان، موضوعي است كه بايد آن را مورد توجه قرار داد و 
به صورت متمركز از فرصت هاي مربوط به آن استفاده كرد. رويكردهاي 
متنوعي از نگرش هاي علمي و كاربردي در جهان، توسط دانشگاه ها و 
مراكز تحقيقاتي و توسعه وجود دارند كه با توجه به فاصله معنادار تحقيقات 
از اجرا عمدتاً مورد توجه قرار نمي گيرند. از سوي ديگر سازمان ملل با 
مجموعه اي از برنامه هاي تخصصي و كمپين ها كه توسط آژانس هاي 
تخصصي آن ايجاد مي شود، سعي دارد تا در فرايند توسعه تأثير بگذارد و 

آن را تسريع كرده و جهت آن را به سوي پايداري معطوف گرداند. 
دین اسالم، به عنوان آخرين اديان توحيدي در قلمروهاي متكثري از 
زندگي  در  آنچه  عبارتي  به  است.  كرده  پيدا  ورود  بشري  زندگي  شئون 
دنيوي وحيات اخروي بشر مورد توجه است، در دستورالعمل هايي مادي و 
معنوي به آن پرداخته و به آيين شايست  اي نظام بخشيده است. سكونت 

با  نيست، در مقياس هاي متعدد و متفاوت و  اين مقوله مستثني  از  نيز 
موضوعات مختلف كيفيت سكونت و شرايط پايداري مبتني بر محتواي 
اين دين توحيدي به تفسير آمده است. مفهوم اجتهاد به استناد آيات و 
و  گذشته  موضوعات  تحليل  و  تجزيه  براي  متناسب  زمينه اي  روايات، 
به  نگرش  اين  رويكرد  اسالمي  ديدگاه  استناد  به  و  است  حاضر   عصر 
آينده نظر دارد و به باور اسالم آينده متعلق به حقيقت خواهد بود. زمين 
تأويلي از حيات مادي و سكونتگاه موقتي است كه براساس عدل و برپايه 
تفكر و عشق نگهداري می شود. تعرض در مقياس يك خانه، يك واحد 
همسايگي، يك محله يا يك شهر به هر صورت ممكن ناپسند است و 
تعادل در هر مقياس شايسته بوده وترويج شده است. اين تعادل در حوزه 

فردي و اجتماعي و در كليه عرصه هاي زيستي قابل توسعه است.
در حوزه سكونت، شهرهاي معاصر بيش از هميشه به آرمان گرايي مصرح 
در اسالم نيازمندند.  امروزه اغتشاش و شرايط ناپايدار انساني ومحيطي به 
حداكثر رسيده اند و آثار و نتايج آن از شکل گیری نامتناسب زندگي فردي تا 
ازهم گسيختگي اجتماعي و گستردگي، سطح آلودگي هاي محيطي، همه 
و همه به تهديدات عمده جهاني چون تغييرات اقليمي و گرم شدن كره 
زمين منجر شده است. معيارها و حقوق سكونت از ديدگاه اسالم اگرچه 
بسيار دقيق، ريز پرداخته و عميق است اما درصد بسيار كمي از آن مورد 
توجه قرارگرفته و درصد بسيار كمتري به كار بسته شده است. شهرهاي 
معاصر در سرزمين هاي اسالمي به استناد اصول بنيادين دين اسالم ساخته 

 دکتر مسعود نصرتی 
شهردار قزوین و رئیس مجمع جهانی شهرهای اسالمی
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نشده وتوسعه پيدا نكرده اند. شايد در گذشته نسبت بيشتري از اين معنا 
مورد توجه قرار گرفته بود. شايسته است تا براساس اين توجه، مديران 
شهري، شهرداران و شهروندان به جزئيات و كليات اين دستورالعمل ها 
توجه كنند و آنها را به كار بندند. بسياري از اصول و معيارهاي جهاني 
سكونت در محتواي دين اسالم مورد توجه قرار گرفته اند و چه بسا بسيار 
بيش از فضاي دانش محورجهان معاصر به آنها تأكيد شده است. الزم 
است كه اين معنا به دلیل ترويج ارزش ها و قابليت هاي دين اسالم در 
جهان معاصر در مقياس هاي جهاني مطرح و معرفي گردد. با توجه به 
این که حدود یک چهارم جمعیت جهان مسلمان هستند و  مسلمانان 
یکی از بزرگترین گروه های اجتماعی جهان را تشکیل می دهند، شهرهای 

هویتی  و  غنی  فرهنگی  میراث  دارای  اسالمی 
ساختار  و  مصنوع  محیِط  در  که  هستند  متمایز 
غنی شهری تجلی پیدا کرده اند. تمدن اسالمی به 
عنوان آخرین مکتب یکتاپرستی شهرهایی را به 
وجود آورده است که سبک زندگی جامع و کاملی 

را در طراحی و ویژگی های خود نهفته دارند.
براین اساس مجمع جهانی شهرهای  اسالمی 
که  جهانی  سازمان  یک  عنوان  به   )WAIC(
اسالمي«  تمدني  »قلمرو  مفهومي  چارچوب  بر 
اجالس  نخستین  بیانیه  استناد  به  است،  استوار 
 1392 شهریورماه  در  اسالمی  شهرهای  جهانی 
متحد  ملل  بشر  اسکان  برنامه  مؤثر  مشارکت  با 
به میزبانی شهر تاریخی_ فرهنگی قزوین ایجاد 
با  را  توسعه  نسبت  تا  است  در تالش  و  گردیده 
هويت شهرهای اسالمی مشخص كند و به راهکارهای عملي و كاربردي 
در این خصوص دست یابد و در این راستا اهداف کالن ذیل را نیز دنبال 

می کند:
 شناخت و ارتقای کاربرد ارزش های اسالمی در محیط،

 ایجاد یک رویکرد حقوق مدارانه نسبت به سکونتگاه های انسان در 
جهان اسالم،

  ایجاد نهضت شهرهای اسالمی پایدار بر اساس چشم انداز هویت، 
ارزش ها و تمدن مشترک و

با  پایدار  شهری  توسعه  و  نوآورانه  رویکردهای  میان  ارتباط  ایجاد   
معیارهای هماهنگ سکونتگاه های اسالمی.
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به بهانه هشتمین جشنواره پژوهش و نوآوری 

در حوزه مدیریت شهری و دومین جایزه جهانی تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان مغز متفکر شهرداری 
توسعه  ترویج،  راستای  در  سال 1386  از  تهران 
و حمایت از دانش تولید شده در حوزه مدیریت 
به  اقدام  پژوهش  هفته  با  همزمان  شهری، 
»برترین های  عنوان  با  جشنواره ای  برگزاری 
شهری«  مدیریت  حوزه  در  نوآوری  و  پژوهش 
جشنواره  این  دوره  نخستین  شعار  است.  نموده 
»توسعه شهری، دستاورد مدیریت دانش محور« 
این  با  بار  نخستین  برای  که  این جشنواره  بود. 
مضمون در حوزه مدیریت شهری برگزار شد، با 
حوزه  محققان  و  پژوهشگران  گسترده  استقبال 
عالوه  جشنواره  این  در  گردید.  روبه رو  شهری 
زمینه،  این  در  برتر  پژوهش های  انتخاب  بر 
بر  نیز  متعددی  علمی-تخصصی  نشست های 

اساس محورهای آن برگزار گردید. 
از آن سال تاکنون که در سال 1394، هشتمین 
شده  تالش  گردید،  برگزار  جشنواره  این  دوره 
برترین های  انتخاب  بر  عالوه  بتوان  که  است 
یافته های  کاربست  از  شهری،  پژوهش های 
روز  چالش های  حل  منظور  به  نیز  پژوهشی 
اهداف  مهمترین  از  برد.  بهره  تهران  شهرداری 
زیر  موارد  به  می توان  جشنواره  برگزاری  اولیه 

اشاره نمود:
نوآوری  و  پژوهش  فرهنگ  تعالی  و  توسعه   -
ایده پردازان، نخبگان و دانشجویان در  در میان 

عرصه مدیریت شهری،
- ترغیب و تشویق نوآوری های علمی در حوزه 

مدیریت شهری،
هدایت  برای  مناسب  بستری  آوردن  فراهم   -
نیازهای  به منظور رفع  استعدادها و خالقیت ها 

مدیریت شهری و
بانک  راه اندازی  و  مدیریت شهری  متخصصان  و  نخبگان  -شناسایی 

اطالعات پژوهشگران این حوزه.
تدریج شهرداری های سایر شهرها  به  دانش،  ترویج  رویکرد  بر  عالوه 
نیز عالوه بر مشارکت در ارسال آثار پژوهشی، از یافته های این طرح ها 
و مطالعات در حل چالش های شهری خود بهره برده و تا حدود زیادی از 
انجام دوباره طرح ها و صرف زمان و منابع گسترده در این زمینه جلوگیری 

به عمل آمده است. 
از سال 1391، مرکز مطالعات در راستای توسعه ابعاد جشنواره و همچنین 
مشارکت با مراکز تخصصی دانشگاهی و پژوهشی بین المللی حوزه شهری 

و توسعه تعامالت این حوزه، اقدام به دریافت آثار بین-المللی، با عنوان 
جایزه جهانی تهران نمود. از مهمترین اهداف این بخش می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
- دستیابی به روش ها و تجارب نوین مدیریت شهری، 

- گسترش دامنه مشارکت در حوزه پژوهشی در ابعاد بین المللی،
- افزایش دامنه تعامالت با کالنشهرهای جهانی و تبادل اطالعات و 

تجارب و
و  دانشگاهی  محیط های  ظرفیت های  از  حداکثری  بهره گیری   -

آموزشی- پژوهشی داخلی و بین المللی
در این دوره در پی همکاری با UN Habitat و همچنین دیگر مراکز 

 هانیه هودسنی 
مدیر مطالعات معماری و شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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بین المللی و همچنین دانشگاه های کشورهای مختلف، آثار پژوهشی و 
مطالعاتی به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید که برخی از آنها که دارای 
جنبه های حل مسئله و نوآوری بودند، به منظور اقدامات اجرایی با همکاری 

مرکز مطالعات در دستور کار، بخش های مختلف شهرداری قرار گرفت. 
به  اقدام  گذشته  سال های  همانند  مطالعات  مرکز  نیز   1394 سال  در 
برگزاری جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری در هفته 
در  نمود.  امیرکبیر  دانشگاه  در  آذرماه   23 و   22 روزهای  در  و  پژوهش 
بین المللی  و  ملی  ابعاد  در  پژوهشی  اثر  هزار  شش  از  بیش  سال  این 
کم  گذشته،  سال های  میان  در  که  شد  ارسال  جشنواره  دبیرخانه  برای 
نظیر بوده است. عالوه بر این یکی از بخش هایی که از سال گذشته به 
جشنواره افزوده شد، بخش پیشنهادهای پژوهشی بود که امسال یکی از 
پیشنهادهای پژوهشی ارائه شده، توانست به عنوان یکی از برگزیده های 

جایزه تهران، به بخش نهایی جشنواره راه یابد.
عالوه بر این نُه نشست تخصصی با همکاری دانشگاه های معتبر تهران 
در این روزها با عناوین زیر برگزار گردید که شامل بیش از 1500 نفر 
و  سایر شهرها  و  تهران  مختلف شهرداری  حوزه های  از  کننده  شرکت 

همچنین متخصصین و حرفه مندان بود. 
1- نشست »مديريت شهري و زندگي روزمره در عرصه هاي عمومي 

و  فرهنگ  جامعه،  محور  در  تهران  دانشگاه  همکاری  با  تهران«  شهر 
ارتباطات شهری،

2- نشست »کانون های ارزیابی و توسعه« با همکاری دانشگاه تربیت 
مدرس در محور دولت، حاکمیت و اقتصاد شهری،

با  تهران«  شهر  عمرانی  زیرساخت های  سالمت  »پایش  3-نشست 
همکاری دانشگاه امیرکبیر در محور زیرساخت ها و خدمات شهری،

4- نشست »سبک زندگی و الگوی مصرف« با همکاری دانشگاه عال مه 
طباطبایی در محور شهر و سبک زندگی،

شهر  در  درون زا  توسعه  برای  فرصتی  شهری:  »بازآفرینی  5-نشست 
تهران« با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در محور شهرسازی و آمایش 

فضایی،
با  مقاومتی«  اقتصاد  رویکرد  با  یکپارچه شهری  6- نشست »مدیریت 
اقتصاد  همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی در محور دولت، حاکمیت و 

شهری،
7- نشست »نگاهی بر دستاوردهای کمپین آسمان آبی و زمین پاک«، 
با همکاری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در محور محیط زیست و 

توسعه شهری پایدار،
8- نشست چگونگي »بازنمايي هويت اسالمي- ايراني در منظر شهر 
تهران« با همکاری دانشگاه علم و صنعت در محور شهر اسالمی-ایرانی و

در  )کاهش(  شهر  هوای  آلودگی  کنترل  طرح  »واکاوی  نشست   -9
مدیریت ترافیک« با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در محور زیرساخت 

و خدمات شهری.
در پایان به نظر می رسد این اقدام مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تشویق  جمله  از  گسترده ای  دستاوردهای  تاکنون  است  توانسته  تهران، 
به نوآوری و پژوهش در حوزه مدیریت شهری، فراهم آوردن زمینه های 
و  ملی  سطح  در  مطالعاتی  و  اجرایی  مختلف  بخش های  میان  تعامل 
بین المللی در این حوزه و دستیابی به یافته های مطالعاتی و پژوهش های 
شهری را هم برای شهرداری تهران و هم سایر کالنشهرهای ایران به 

همراه داشته باشد.
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برگزاری جشنواره برترین عملکرد شهرداری ها

خدمات  محورهاي  در  شهرداري ها  عملكرد  برترين  جشنواره  نخستين 
شهري و حمل و نقل و ترافيك و چهارمين جشنواره ملي طرح هاي برگزيده 
دهياري ها، 12 و 13 دي ماه سال جاري در قالب ششمين همايش شهر 
ايده آل از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با همكاري دفتر 

اسكان بشر ملل متحد )UN-HABITAT( در جزيره كيش برگزار شد.
هدف از برگزاری این جشنواره فراهم سازی زمینه های حضور شهرداری ها 
در مجامع بین المللی و شناسایی بهترین عملکردها با تأثیر مثبت بر بهبود 
محیط زندگی مردم بود؛ یعنی شهرداران با اجرای پروژه های شهری پایدار 
از منظر اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست پایدار در زمینه خدمات شهری، 

باید نقش مثبتی در بهبود زندگی مردم ایفا کنند.
سازمان  وظایف  به  توجه  با  شهرداری ها  عملکرد  برترین  جشنواره 
شهرداری ها و دهیاری ها در حوزه های مختلف مدیریت شهری در قالب 
جایزه جهانی بهترین تجارب و راهبردهای محلی برنامه اسکان بشر ملل 

متحد برگزار شد. 
جشنواره برترین عملکرد شهرداری ها همچنین به دنبال ارتقای توسعه 
بین بخش های دولتی،  کیفیت زندگی شهری، مشارکت مؤثر و کارآمد 
عمومی و خصوصی و جامعه شهری در توسعه شهری و دستیابی به توسعه 

پایدار از منظر اجتماعی بود.
عالوه بر اینها رویکرد اقتصادی و محیط زیستی، بهبود سیاست های بخش 
دولتی، عمومی و تأثیرگذار بر مدیریت شهری و  افزایش دانش و آگاهی 
در حوزه علوم شهری در تمام سطوح و ارائه راه حل ها و قابلیت ها برای 
حل مشکالت عمومی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی از دیگر اهداف 

این جشنواره بود.
و  شهرداران  شهرداری ها،  عملکرد  برترین  درجشنواره  که  نماند  ناگفته 
مدیران شهری با فرایند ایجاد شبکه تبادل در زمینه تخصص و تجارب 
خود آشنا شدند. این جشنواره در قالب برگزاری جایزه جهانی ضمن ایجاد 
رقابت و برقراری ارتباط بین شهرداری های کشور با شهرداری های سایر 
کشورهای جهان، فرصتی را فراهم آورد تا برترین پروژه های جشنواره به 
دوساالنه جایزه جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد معرفی شوند؛ بانک 

اطالعاتی نیز از پروژه های موفق مدیریت شهری تهیه خواهد شد.
اما ششمين همايش شهر ايده آل با حضور حدود يك  هزار نفر از شهرداران، 

برگزاري نشست ها و سخنراني هاي  با  مديران و فعاالن حوزه شهري  
علمي و تخصصي در حوزه هاي فضاي سبز، پسماند، مديريت روستايي، 
شهرسازي، آتش نشاني و امور ايمني، حمل ونقل و ترافيك، دوازدهم دی 

ماه آغاز شد.  
و  شهرداري ها  امور  معاون  كه  جشنواره  اين  برگزاري  نخست  روز  در 
از  اصلي  هدف  اينكه   اعالم  ضمن  داشت،  حضور  كشور  دهياري هاي 
برگزاري نخستين جشنواره برترين عملكرد شهرداري ها، انتقال تجربيات 
موفق آنها و پياده سازي الگوهاي جديد موفق است، گفت:  در جشنواره 
برترين عملكرد شهرداري ها درپي آن هستيم كه براي دستيابي به تجارب 
ملموس شهرداري ها در زمينه ارتقاي زندگي كيفي شهري و همچنين ايجاد 
رقابت سازنده بين شهرداري ها و به اشتراك گذاشتن تجربيات آنها، بهترين 

عملكرد شهرداري هاي ايران را معرفي كنيم.
وي افزود : به اين منظور نظام نامه برگزاري جشنواره تابستان امسال به 
استانداري ها ابالغ شد كه در آن شاخص هاي پروژه هاي برتر مشخص و 

مقرر شد، ستادهاي استاني در استانداري ها تشكيل شوند.
ملموس  و  آشكار  اثري  داراي  برترين عملكرد   : ادامه گفت  در  نوذرپور 
در بهبود كيفيت زندگي شهروندان است و عملكردي برتر مي باشد كه 
با منابع شهرداري نباشد و در آن شاهد مشاركت  مشاركت در آن صرفاً 

بخش خصوصي، دولت، مردم و سازمان هاي مردم نهاد باشيم.
به گفته نوذرپور، پروژه برتر از نظر اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي بايد 

پايدار باشد و انجام آن منجربه از بين رفتن سرمايه هاي آتي شهر نشود.
وي افزود: اميدواريم در پي برگزاري اين جشنواره شاهد ايجاد بانك هاي 
در  شهرداري ها  موفق  الگوهاي  پياده سازي  برتر،  پروژه هاي  اطالعاتي 
كشور و معرفي اين پروژه ها در مجامع بين-المللي با همكاري برنامه اسكان 
بشر ملل متحد و اطالع رساني مستندات پروژه هاي برتر از طريق نشريات و 

كتب سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور باشيم.
برای برگزاری این جشنواره، ستاد برگزاری که مسئولیت نظارت بر حسن 
اجرای آن  را بر عهده داشت با حضور مسئوالنی از سازمان شهرداری ها 

و دهیاری های کشور با کمیته های اجرایی و ارزیابی استانی تشکیل  شد.
برترین  جشنواره  در  شهری  خدمات  محورهای  مهمترین  است  گفتنی 
عملکرد شهرداری ها، مدیریت پسماند شامل ساماندهي محل هاي دفن/ 

 مریم شهبازی
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بازيافت نخاله هاي ساختماني، فضای سبز با رویکرد به كارگيري روش هاي 
آبياري فضاي سبز  و موضوع آتش نشانی و  نوين درتأمين منابع آب و 

خدمات ایمنی )ارتقای ايمني شهر با مشاركت شهروندان( بود.
معیار محور مدیریت پسماند

مديريت  زمینه  در  باید  شهرداران  که  مهمی  معيارهاي  بین  این  در 
يكپارچه پسماندها رعایت می-کردند، معيارهاي محيط زيستي، اجتماعي و 
فرهنگي، فضايي و كالبدي و  معيار اقتصادي  مانند اجراي تفكيك از مبدأ 
و مكانيزاسيون جمع آوري، فرهنگ سازي، ايجاد تأسيسات شهري، ايجاد 
منابع درآمدي پايدار، جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي و اخذ تسهيالت 

بود. 
معيارمحور فضای سبز

در جشنواره  کننده   در محور فضای سبز، شهرداران شرکت  همچنین 
برترین عملکرد شهرداری ها باید به معیارهایی از قبیل معیار تأمين منابع 
آب پايدار و اصالح روش هاي آبياري مانند بازچرخاني و تصفيه فاضالب، 
جمع آوري روان آب هاي سطحي، معيارهاي محيط زيستي )مديريت منابع 
آب فضاي سبز (، معيار اجتماعي و فرهنگي )آموزش شهروندي (، معيار 
فضايي و كالبدي )توسعه فضاي سبز ( و معيار اقتصادي )كاهش هزينه هاي 

نگهداري ( توجه می کردند .
معيارمحور آتش نشانی و خدمات ایمنی

در جشنواره برترین عملکرد شهرداری ها، معیارهای آتش نشانی و خدمات 
سالمت  با  محور  این  چون  بود؛  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  نیز  ایمنی 
شهروندان در ارتباط است، ارتقای ايمني شهر با مشاركت شهروندان، ارتقای 
سطح ايمني شهر ناشي از مشاركت شهروندان، افزايش توان تجهيزاتي 
و تأسيساتي آتش نشاني هاي كشور، آموزش عمومي و مشاركت مردمي 

محورهای مورد توجه شهرداران بود. 
معيارمحور حمل ونقل و ترافيک شهری  

ترافیک  و  محورحمل ونقل  شهرداری ها  عملکرد  برترین  جشنواره  در 
شهری  و عملکرد شهرداران شرکت کننده بررسی شد.  در این بخش 
از جشنواره  معیارهایی از قبیل حمل ونقل همگاني، بهبود پوشش شبكه 
حمل ونقل همگاني، بهبود وضعيت عملكردي سامانه حمل ونقل همگاني، 
بهبود كيفيت خدمت رساني سامانه حمل ونقل همگاني و هوشمندسازي 
زمان  بهبود  البته  گرفت؛  قرار  ارزیابی  مورد  حمل ونقل  سامانه  ناوگان 
و سرعت سفر، بهبود مصرف سوخت هاي فسيلي، بهبود آاليندگي هوا، 
بهبود وضعيت تردد توان يابان ) بهبود وضعيت كالبدي و فضايي ( نقش 
و مشاركت سرمايه گذاردرتأمين منابع مالي نیز از معیارهای دیگری بود که 

داوران جشنواره آنها را رصد کردند.
بررسی  و  دریافت  به  استانی  شهرداران،کمیته  توسط  فرم ها  تکمیل  با 
پروژه های معرفی شده توسط شهرداری های استان، بازدید میدانی و نهایتًا 

معرفی حداکثر پنج پروژه منتخب در هر محور اقدام کرد.
 کمیته استانی همچنین براساس فرم های ارزیابی در هر محور تخصصی 
)پس از دریافت فرم های ارزیابی تکمیل شده توسط شهرداران( امتیازی بین 
60 تا 100 در نظر گرفت که در نهایت از  50 شهرداری در هر محور، یک 

پروژه منتخب معرفی شد. 
اما در بخش چهارمين جشنواره ملي، طرح هاي برگزيده دهياري ها نیز  

اعالم شد: 
• روستاي كمكوئيه در استان يزد با  طرح توانمندسازي جامعه محلي از 

طريق تشكيل صندوق روستايي،
• روستاي اراضي در استان اصفهان با  طرح تشكيل كارگروه هاي فرهنگي 

براي اداره روستا،

• روستاي دهشيخ در استان فارس با  طرح ساخت ورزشگاه و توسعه 
فرهنگي روستا،

• روستاي َخِمس در استان اردبيل با طرح تبديل مدرسه متروك به هتل،
• روستاي اسالم آباد در استان قم  با  طرح كارگاه آموزشي _ توليدي 

ساخت زيورآالت سنتي و
• روستاي تنگي سر در استان كردستان با  طرح فرهنگي و گردشگري 

روستايي.
 معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه مديريت شهري طي يك سال اخير از 
سوي دولت و اين سازمان را در جمع شهرداران تشريح كرده و گفت: تالش 
كرديم تا با تدوين لوايح، مصوبات و دستورالعمل هاي تخصصي، شرايط 

بهتري را براي خدمت رساني شهرداري ها فراهم نماييم.
علي نوذرپور در ادامه اظهار كرد: در مديريت شهري، از بين 18 وظيفه اي 
كه در كشورهاي پيشرفته توسط شهرداري ها انجام مي شود، فقط در هفت 
حوزه انجام وظيفه مي كنيم. مديريت شهري تا رسيدن به ايده آل و مديريت 

يكپارچه شهري فاصله زیادی دارد.
تا  که  است  متر  كشور 12  سبز شهرهاي  فضاي  سرانه  داد:  ادامه  وي 
استاندارد بين المللي )يعني حدود 25 متر( فاصله دارد. همچنين 52 درصد 
از شبكه آبياري فضاي سبز كشور از آب خام استفاده مي كند؛ اين مورد نیز 
تا استاندارد فاصله دارد. معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور با بيان اين كه براي توسعه فضاي سبزشهري با چند 
مشكل اساسي مواجه هستيم، گفت: كمبود عرصه، منابع مالي و توزيع 
نامتوازن فضاي سبز از جمله اين مشكالت است. نوذرپور فقدان استاندارد در 
حوزه حمل ونقل شهري را يكي ديگر از مشكالت حوزه شهري عنوان كرده 
و افزود: رسانه ها نيز در توجه و ارتقای فرهنگ عمومي براي انجام فعاليت 
مديريت شهري غافل هستند. به گفته نوذرپور، قرار بود در طول برنامه پنج 
ساله پنجم، 75 درصد جابجايي درون شهري توسط ناوگان حمل ونقل 
عمومي صورت گيرد، در حالي كه آمارها نشان مي دهد تا پايان سال جاري 
بيش از 45 درصد از اين ميزان محقق نمي شود و 30 درصد از اهداف برنامه 
عقب هستيم. نوذرپور در بخش ديگري از سخنان خود در مورد مديريت 
پسماند گفت: ميانگين بازيافت مواد انرژي از پسماند 20 درصد است و 
80 درصد پسماندهاي عادي شهري دفع مي شوند و فقط هفت درصد از 
پسماندها به صورت بهداشتي دفع مي شوند؛ یعنی در حوزه مديريت پسماند، 

هفت درصد با تفكيك پسماند از مبدأ مواجه هستيم.
وي ادامه داد: بازار مناسب و هدايت شده اي براي پسماندهاي بازيافتي 
نيست و تضميني براي خريد محصوالت كمپوست و بازيافت محصوالت 

پالستيكي، كاغذ و فلزات غيرآهني به فعاالن اين صنعت ارائه نكرده ايم.
معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در 
ادامه گفت: اگر بخواهيم عملكرد شهرداري را در دهه گذشته با عملكرد 
که  مي شويم  متوجه  كنيم،  مقايسه  دولتي  دستگاه هاي  و  وزارتخانه ها 

شهرداري ها با وجود كمبودها، نسبت به دولت، عملكرد بهتري داشته اند.
نوذرپور ادامه داد: در سال 90 بودجه عمراني شهرداري ها 40 درصد از 
سرجمع اعتبار تمليك دارايي های سرمايه كشور بوده كه اين نسبت در 
سال 94 به 70 درصد ارتقا يافته كه 70 درصد بودجه عمراني كشور است؛ 
این رقم باال بيانگر نقش پررنگ و حضور مؤثر مديريت شهري در عمران 

و آباداني كشور است.
نوذرپور گفت: سرانه بودجه شهرداري در طول دو برنامه از رقم 94 هزار 
تومان به ازاي هر نفر در سال 85 به يك ميليون تومان در سال 94 رسيده 
كه بيانگر افزايش عمران و خدمات شهري در شهرهاي كشور بوده و نشان 

از عملكرد مديريت رو به رشد شهري دارد.
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وي افزود : تدوين اليحه مديريت شهري و ارائه آن به دولت از اقدامات 
عمده بود كه در صورت تصويب اين اليحه در مجلس بعد از 60 سال 
شهرداري ها امكان استفاده از قانوني مطابق ظرفيت-هاي قانون اساسي و 
تمركززدايي را خواهند داشت. وي افزود اين اليحه در كميته هاي تخصصي 
دولت در حال بررسي است و به زودي به كميسيون فرعي دولت براي 

ارزيابي هاي تخصصي ارائه مي شود.
وي ادامه داد: از جمله لوايحي كه در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت، 
اليحه منابع درآمدي پايدار بود كه بر اساس بند »ب« تبصره 52 قانون 
اليحه  ماه  شش  مدت  در  كشور  وزارت  كه  بود  مقرر   62 سال  بودجه 
خودكفايي ها را تعيين كند و در شرايط كنوني پس از گذشت 32 سال 
از مصوبه مجلس، اين اليحه تقديم دولت شده كه مراحل تصويب را در 
كميته هاي تخصصي و فرعي گذرانده است كه بزودي در كميسيون اصلي 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نوذرپور گفت : رويكرد حاكم بر اليحه منابع 
درآمدي پايدار، جايگزين عوارض بر مصرف فضاي شهري به جاي عوارض 
بر توليد فضاي شهري است؛ به گونه اي كه منابع درآمدي شهرداري را 
به سمت منابع درآمدي پايدار هدايت كرده و سهم عوارض ساختماني را 
از 50 درصد رقم كنوني به كمتر از 30 درصد می رساند. همچنين سهم 
عوارض نوسازي را به باالتر از 10 درصد رسانده و در آن پيشنهاد شده سهم 

شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده 30 درصد افزايش يابد.
وي تدوين اليحه اداري و استخدامي شهرداري ها را اقدام ديگري برشمرده 

و گفت: منتظر مجوز مجلسيم تا دولت اين اليحه را رأساً تصويب نمايد.
نوذرپور ضمن اشاره به تدوين موضوعات مرتبط با برنامه ششم توسعه 
وزارت  و  برنامه ريزي  و  مديريت  سازمان  سوي  از  پيشنهاد  چند  گفت: 
احصای 11 وظيفه مي-باشد كه در صورت  ارائه شده كه شامل  كشور 
تصويب به مديريت شهري واگذار مي شود؛ از جمله واگذاري وظايفي در 
حوزه گردشگري شهري و آلودگي هاي زيست محيطي و مديريت حفظ و 
نگهداري از بافت هاي تاريخي، مديريت مدارس تا مقطع متوسطه و مراكز 

بهداشتی، درماني و بيمارستان ها و ورزشگاه ها.
نوذرپور گفت: در گام دوم نياز به مصوبات دولت براي سروسامان دادن به 
رابطه دولت و شهرداري ها بوديم كه به اين منظور كميسيون هشتم دولت 
با عنوان كميسيون كالنشهر تهران و ساير كالنشهرها تشكيل شده است.

مديريت  حوزه هاي  در  كالنشهرها  آسيب شناسي  اسناد   : افزود  وي 
امور  و  آتش نشاني  شهري،  پسماندهاي  مديريت  شهري،  سبز  فضاي 
ايمني و حمل ونقل و ترافيك شهري كه از سوي سازمان شهرداري ها 
در  و  اين كميسيون رسيد  به تصويب  تهيه شده،  و دهياري هاي كشور 
قالب مصوبه هيأت دولت به دستگاه ها ابالغ شد كه تكاليف مندرج در اين 

مصوبات گره گشاي برخي مسائل شهرداري هاست.
ميوه  ميادين  در حوزه هاي  آسيب شناسي شهرداري ها  اسناد  افزود  وي 
اجتماعي  فرهنگي  موضوعات  شهري،  مشاغل  ساماندهي  تره بار،  و 
و  پيگيري  حال  در  كميسيون  اين  سوي  از  شهرسازي  و  شهرداري ها 
نهايي شدن است. نوذرپور افزود: در گام سوم دستورالعمل هاي تخصصي 
براي موضوعات تخصصي شهرداري ها از سوي سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور تدوين و ابالغ شد كه مي توان به دستورالعمل دفن 
بهداشتي پسماندهاي شهري، تشكيل ستاد مديريت بحران در شهرداري ها، 
 GIS دستورالعمل ايجاد اتاق مادر و كودك در پايانه هاي شهري، اجراي
در شهرهاي كمتر از 50 هزار نفر و دستورالعمل حمل بار شهري اشاره كرد.

وي در خاتمه گفت: يكي از مهمترين دستورالعمل ها، دستورالعمل تدوين 
برنامه راهبردي _ عملياتي توسعه شهر و شهرداري ها بود كه به موجب 
آن حيطه وظايف شوراها در قبال شهرداري ها شامل تمامي مباحث مربوط 

به شهر مي شود.

معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور افزود: 
ظرفيت هاي ويژه و قابليت هاي دهياري ها در حوزه هاي مختلف از طريق 
برگزاري جشنواره برترين عملكرد دهياري-ها در افكار عمومي انعكاس 

خواهد يافت و مردم از اقدامات اين نهاد نوپا مطلع خواهند شد.
محسن كوشش تبار در مراسم افتتاحيه نخستين جشنواره برترين عملكرد 
شهرداري ها و چهارمين جشنواره طرح هاي برگزيده دهياري ها اعالم كرد: 
همزمان با برگزاري چهارمين جشنواره طرح هاي برگزيده دهياري ها در 
حوزه فرهنگ و اقتصاد در دوازدهمين سال عمر دهياري ها شاهد مهندسي 
مجدد وظايف و اقدامات دهياري ها با هدف خدمت رساني بهتر به مناطق 

روستايي  هستيم.
وي افزود سال 93 نخستين همايش علمي مديريت روستايي از سوي 
سازمان شهرداري ها و دهياري ها برگزار شد و وزير كشور از ما درخواست 
كرد كه زمينه برگزاري جشنواره عملكردهاي برتر دهياري را فراهم نماييم 

و امروز شاهد تحقق اين امر هستيم.
كوشش تبار افزود : طرح هاي برگزيده دهياري ها كه از سوي استانداري ها 
به سازمان شهرداري ها ارسال شد، از سوي هيأت داوران شامل استادان 
ملل  سازمان  شاخص هاي  مطابق  حوزه  اين  اجرايي  مديران  و  دانشگاه 

ارزيابي و طرح هاي برگزيده انتخاب شد.
معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري ها با بيان اينكه 
ايران دهمين كشور در داشتن جاذبه هاي گردشگري دنياست، افزود: داراي 
مزيت هاي زيادي در حوزه گردشگري هستيم، اما براي رسيدن به نوآوري 
و خالقيت الزم نيست اتفاقي در درون ما رخ دهد، همان تعهد و تعلق 

سازماني و مديريت مشاركتي و رهبري تحول زا كافي است.
وي درخصوص دهياري ها گفت: هم اكنون بيش از 32 هزار دهياري در 
كشور در حال خدمت-رساني به مناطق روستايي هستند و دهيار به عنوان 
مدير ارشد روستا، مسئول امور مختلفي چون مديريت پسماند ، فضاي سبز 
و ... مي باشد و فعاليت شوراهاي اسالمي روستا و دهياري ها مصداق كامل 

مردم ساالري ديني است.
وي با بيان اينكه هر چه از عمر تأسيس دهياري ها مي گذرد، اعتماد دولت 
و مجلس به اين نهاد افزايش يافته، گفت: مدل مديريت روستايي ما در دنيا 
بي نظير است، اكنون 32 هزار دهياري در سراسر كشور حضور دارند و به 
عنوان آخرين حلقه مديريت بين حاكميت و مردم، محل اتكا براي نظام و 
دولت هستند و اين امر در نوع خود بي بديل است؛ اما اين ظرفيت هنوز به 

خوبي شناخته نشده است.
وي همچنين گفت: اليحه جامع دهياري ها كه از سوي وزارت كشور تهيه 
شده، هم اكنون در حال بررسي در كميسيون هاي تخصصي دولت است و 
تصويب آن از سوي مجلس شوراي اسالمي گام مهمي در زمينه ارتقاي 

شاخص هاي توسعه روستايي و ارتقاي جايگاه دهياران محسوب مي شود.
وي افزود: در تدوين اين اليحه تالش شده خألهاي قانوني، پشتيباني 
حقوقي، موازي كاري ها و تداخل وظايفي كه دهياران با آن مواجه هستند، 
تا حد امكان رفع شود. وي ادامه داد: در دو سال اخير در حوزه شهري و 
روستايي به رغم محدوديت هاي مالي دولت، شاهد تجهيز شهرها و روستاها 
به امكانات و خدمات عمراني هستيم و از همه مهمتر در نظام برنامه ريزي 
سازمان شاهديم كه چشم انداز اين مجموعه، رسيدن به مديريت يكپارچه 

در حوزه روستايي است.
اينكه دهياري ها و شهرداري ها در استان ها ضمن رعايت  با بيان  وي 
حقوق يكديگر، در كنار هم قرار گيرند، افزود: در هر جا كه مي رويد بايد با 
نگاهي مشاهده گرانه به اطراف، فضاي شهري، مبلمان و طراحي شهري 
نگاه كنيد تا بتوانيد از ظرفيت ها و قابليت های هر منطقه براي توسعه و 

بهبود فضاي شهري خود بهره مند شويد.
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دكتر حسن روحاني، رئيس جمهوري، » قانون اصالح بند )ي( 
تبصره )2( قانون بودجه سال 1394 كل كشور« در خصوص 
هاي  دستگاه  به  رايگان  قير  ارائه  براي  نفت  وزارت  تكليف 
اجرايي را براي اجرا به وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه 

ريزي كشور ابالغ كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، متن اين قانون به شرح 

زير است:
قانون اصالح بند )ي( تبصره )2( قانون بودجه سال 1394 كل 

كشور )مصوب 1394/9/15 مجلس شوراي اسالمي(
ماده واحده- بند )ي( تبصره )2( قانون بودجه سال 1394 كل 

كشور مصوب 1393/12/24 به شرح زير اصالح مي شود:
دولتي  از طريق شركت هاي  است  نفت موظف  وزارت  ي- 
تابعه ذي ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان 
تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد )24,000,000,000,000( 
وزارت  اختيار  در  و دو درصد )%62(  نسبت شصت  به  ريال 
هاي  راه  آسفالت  و  آسفالت  روكش  جهت  شهرسازي  و  راه 

روستايي و بيست درصد )20%( در اختيار بنياد مسكن انقالب 
اسالمي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه 
هاي مشاركتي با دهياري ها و پانزده درصد )15%( در اختيار 
هاي كشور(  دهياري  و  ها  )سازمان شهرداري  وزارت كشور 
جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر 
وزارت  اختيار  در  مدارس  نوسازي  )3%( جهت  درصد  و سه 
آموزش و پرورش )سازمان تجهيز و نوسازي مدارس كشور( 
قرار دهد و در حسابهاي في ما بين خود و خزانه داري كل 
كشور اعمال و با آن تسويه نمايد. اعتبار مذكور صد در صد 
پايان  تا  نفت  وزارت  و  شده  تلقي  يافته  تخصيص   )%100(
قير  كامل  تحويل  و  تخصيص  به  نسبت   1394 مالي  سال 

اقدام مي كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه 
مورخ پانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس 
تأييد  به   1394/9/25 تاريخ  در  و  تصويب  اسالمي  شوراي 

شوراي نگهبان رسيده است.

قانون واگذاري قير براي آسفالت معابر شهرهاي 
با جمعيت زیر پنجاه هزار نفر جمعيت ابالغ شد

سازمان  هاي  شهرداري  امور  معاون 
كشور  هاي  دهياري  و  ها  شهرداري 
تقاضا   353 تاكنون   93 سال  از  گفت: 
درجه  ارتقاء  براي  ها  شهرداري  از 
ضمن  كه  شده  دريافت  شهرداري 
تشكيل 20 جلسه كارگروه درجه بندي 
بررسي  سازمان  اين  در  ها  شهرداري 

شده است.
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
كشور  هاي  دهياري  و  ها  شهرداري 
علي نوذر پور با بيان خبر فوق گفت : 
79پرونده پس از بررسي، داراي شرايط 
الزم جهت ارتقاء درجه شناخته شده كه 
كشور  محترم  وزير  ابالغيه  در  مراتب 

اعالم شد.

از  پس  نيز  پرونده   171  : افزود  وي 
ارتقاء  جهت  الزم  شرايط  فاقد  بررسي 
به  كه  شد  شناخته  شهرداري  درجه 

استانداريهاي ذيربط اعالم شد. 
نوذرپور در ادامه از ناقص بودن مدارك 
به  موضوع  اين  اعالم  و  پرونده   90
 13   : گفت  و  داد  خبر  ها  استانداري 
نيز در حال بررسي است  پرونده ديگر 

كه نتيجه آن بزودي اعالم ميشود.
جديد  دستورالعمل  است  ذكر  شايان 
با  كشور  شهرداري هاي  درجه بندي 
درآمد،  هاي  شاخص  گرفتن  نظر  در 
از سوي  تقسيمات كشوري  و  جمعيت 
هاي  دهياري  و  ها  شهرداري  سازمان 
كشور تدوين و به استانداري ها ابالغ 

شده است.
در اين دستورالعمل جداول كسب امتياز 
)كمترين(  كمينه  اختصاص  با  درآمد، 
و  كم درآمد  شهرداري هاي  به  امتياز 
شهرداري  به  امتياز  بيشينه)بيشترين( 
نظر  در  با  و  كشور  درآمد  پر  هاي 
گرفتن برقراري رابطه منطقي بين بازه 
كشور  هاي  شهرداري  درآمد  تغييرات 

طراحي شده است. 
شاخص  امتيازدهي  نحوه  همچنين   
بر  دستورالعمل  اين  در  نيز  جمعيت 
ايران،  شهرهاي  جمعيتي  بازه  اساس 
مصوب  و  روز  به  آمار  آخرين  مطابق 

كشوري، طبقه بندي شده است. 

آخرین وضعيت ارتقا درجه شهرداري ها اعالم شد

خبر کوتاه

 زینب بیات
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طرح ساماندهي و افزايش كارايي سيستم گرمايشي موتورخانه ساختمانهاي موجود 
استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و شهرداريهاي سراسر كشور به معاونين محترم 

امور عمراني استانداريهاي سراسر كشور ابالغ گرديد.
در راستاي بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش اتالف انرژي در بخش تاسيسات 
به شماره  اقتصاد  رعايت مصوبه شوراي  منظور  به  و  تجاري  و  اداري  ساختمانهاي 
100740 مورخ 1393/8/25 و با توجه به اعالم آمادگي شركت بهينه سازي مصرف 
از  استفاده  با  صرفًا  طرح،   اجراي  راستاي  در  نفت  وزارت  از  نمايندگي  به  سوخت 
انرژي و مستند به ماده 12 قانون  توان مالي سرمايه گذاران در بخش تاسيسات و 
رفع موانع توليد و ارتقاء نظام مالي كشور در سال 1394، ساختمان هاي متبوع كه 
  www.behsama.ir داراي سيستم گرمايشي موتورخانه مي باشند، از طريق سامانه

توسط استانداري ها ثبت نام مي شوند.

چهارشنبه  صبح  جلسه  در  دولت  هيات 
به رياست حجت  آبان ماه حود كه   13
حسن  دكتر  المسلمين  و  االسالم 
شد،  تشكيل  جمهوري  رييس  روحاني 
سند آسيب شناسي كالنشهرها در بخش 
بخش حمل و نقل و ترافيك را تصويب 

كرد.
دفتر  رساني  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
به  شده  ياد  سند  جمهوري،  رئيس 
درحوزه هاي  بايد  كه  اقداماتي  مجموعه 
و  شهري  تصادفات  قبيل  از  مختلف 
ايمني، سامانه هاي حمل و نقل عمومي 
تقاضاي  مديريت  شهري،  سفرهاي  در 
سفر، مديريت يكپارچه حمل و نقل بار و 
مسافر در شهرها و حمل و نقل شهري 
و  پرداخته  گيرد،  هوا صورت  آلودگي  و 
دستگاه هاي مرتبط با اجراي پيشنهادها 

را نيز مشخص نموده است.
نقل  و  حمل  سند  است  ذكر  شايان 
كالنشهرهاي كشور كه از سوي سازمان 
كشور  هاي  دهياري  و  ها  شهرداري 
تهيه شده، پس از بررسي در كميته هاي 
كالنشهر  خاص  كميسيون  تخصصي 
تهران و ساير كالنشهرها به كميسيون 
در  نهايت  در  و  شده  داده  ارجاع  اصلي 

هيات دولت مطرح شد.
سندهاي آسيب شناسي موضوعات آتش 
ايمني، فضاي سبز و مديريت  نشاني و 
مطرح  دولت  هيات  در  تاكنون  پسماند 
مصوبات  جمهور  رئيس  اول  معاون  و 
نموده  ابالغ  را  موضوع  هر  به  مربوط 

است.

ساماندهي و افزایش کارایي سيستم 
گرمایشي موتورخانه ساختمان هاي موجود 
استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها و 

شهرداري هاي سراسر کشور

هيات دولت، سند 
آسيب شناسي کالنشهرها 

در بخش حمل و نقل و 
ترافيک را تصویب کرد

به منظور ايجاد برنامه جامع ، همگن و يكپارچه جهت استقرار سيستم هاي اطالعات 
نمايندگان  مشاركت  با   GIS تخصصي  ،كارگروه  كشور  هاي  شهرداري  در  مكاني 
تام االختيار دانشگاهها، وزارتخانه ها، سازمان نقشه برداري كشور، شهرداري ها و دفاتر 

تخصصي اين سازمان تشكيل گرديد.
در اين كارگروه استانداردهاي هندسي اقالم اطالعات مكاني شامل: دقت و صحت، 
بانك  يكپارچه سازي  هدف  با   ... و  اعتبار  مدت   ، به روزرساني  ،روش  تهيه  روش 
اطالعات شهرداري تدوين شده و اطالعات توصيفي هر يك از داده هاي مكاني با 

لحاظ نمودن كاربرد آن در شهرداري احصاء گرديده است.
 الزم به توضيح است در اين دستورالعمل به توابع و زيرسيستم هاي GIS در هريك 
از حوزه هاي تخصصي  فني و عمران، شهرسازي، خدمات شهري و محيط زيست، 
حمل و نقل و ترافيك كه منجر به بهبود خدمت رساني مي شود نيز پرداخته شده 

است.
اين دستورالعمل در مورخ 10/08/94 جهت پياده سازي در شهرداري ها با جمعيت 

كمتر از پنجاه هزار نفر به معاونين امور عمراني استانداري هاي كشور ابالغ گرديد.

دستورالعمل پياده سازي سيستم هاي 
اطالعات مكاني در شهرداري ها با جمعيت 

کمتر از پنجاه هزار نفر ابالغ گردید
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معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به ابالغ دستورالعمل مديريت حمل  ونقل بار 
شهري و حومه به استانداري ها گفت : شهرداري ها براي انجام وظايف و ماموريت هاي محوله در اين زمينه بايد متناسب با 

جمعيت و امكانات شهر؛ تشكيالت و مديريت هاي متناسب را براي مديريت حمل و نقل بار ايجاد نمايند.
با بيان مطلب فوق، افزود : در شهرداري   به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، علي نوذرپور 
كالن شهرها با جمعيت باالي يك ميليون نفر جمعيت سازمان حمل ونقل بار  شهري و حومه، در شهرداري  شهرهاي با جمعيت 
كمتر از يك ميليون و بيشتر از دويست هزار نفر معاونت بار در سازمان حمل ونقل بار و مسافر و در شهرداري  شهرهاي با جمعيت 

كمتر از دويست هزار نفر مديريت بار در سازمان مديريت حمل ونقل ايجاد مي شود.
وي در ادامه اظهار كرد : جابجايي بار در سامانه حمل ونقل درون شهري از اهميت بااليي برخوردار بوده و مي تواند به عنوان يكي از 
شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها مدنظر باشد. جابجايي بار در شهر عالوه بر اينكه نقش مهمي در توسعه اقتصادي و شكوفايي 

ظرفيت هاي بالقوه شهر دارد، تاثيرات مستقيمي بر شبكه حمل ونقل، كيفيت تردد شبكه معابر و ايمني آن دارد.
 نوذرپور با بيان اينكه ساختار حمل ونقل شهر همچنين بطور متقابل تاثيري مستقيمي بر قيمت تمام شده كاالها مي گذارد گفت 
: علي رغم اهميت اين موضوع در حمل ونقل و اقتصاد شهري و تاكيد برخي قوانين و آئين نامه هاي تصويب شده، تالش جدي 

به منظور ساماندهي و ايجاد نظم در جابجايي بار و كاال صورت نگرفته است.
معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اضافه نمود اين سازمان با هدف بهبود وضعيت حمل ونقل بار 
درون شهري، دستورالعمل مديريت حمل ونقل بار شهري و حومه را تهيه نموده، كه دربخش اول با عنوان »شناسايي، ساماندهي و 
نظارت سامانه حمل ونقل بار درون شهري و حومه« به دنبال ساماندهي وضعيت موجود سامانه حمل ونقل بار هستيم. بخش دوم با 
عنوان »هوشمندسازي سامانه حمل ونقل بار درون شهري و حومه« مربوط به بكارگيري سامانه هاي هوشمند در سامانه حمل ونقل 
قالب سامانه اي  را در  بهره وري در سامانه مربوطه  افزايش كارايي و  و  اعمال سياست هاي مديريتي  تا موجبات  بود  بار خواهد 
مديريتي فراهم آورد. دستورالعمل در بخش سوم با عنوان »سامانه مديريت حمل ونقل بار درون شهري و حومه« به جزئيات سامانه 

مديريت بار بويژه باربرگ الكترونيكي و حمل ونقل بار شهري و حومه اي مي پردازد.
و  اساتيد، مديران، صاحب نظران  از  نظرات جمعي  از  آن  تدوين  براي  اين دستورالعمل كه  اساس  بر   : افزود  ادامه  در  نوذرپور   
متخصصان حوزه حمل ونقل بار استفاده شده، شهرداري ها موظفند به منظور مطالعه، مديريت، برنامه ريزي، ساماندهي و نظارت 
بر حمل ونقل بار درون شهري، اقداماتي را انجام دهند كه از آن جمله مي توان به ايجاد بانك اطالعاتي از شركت ها، رانندگان، 
بر  كنترل  و  نظارت   ، ذيربط  قانوني  مجوزهاي  درون شهري، صدور  بار  حمل ونقل  بخش  فعالين  كليه  و  بار  حمل  وسايل نقليه 

وسايل نقليه حمل ونقل باري براي اعمال ضوابط ايمني و كاهش مخاطرات تردد آنها اشاره نمود.
فرهنگ سازي  و  آموزش  بار درون شهري،  و شاغلين و شكايات بخش حمل ونقل  ناوگان  تخلفات شركت ها،  به  وي، رسيدگي 
فعالين حمل ونقل بار شهري،  برنامه ريزي براي ايجاد زيرساخت ها، اماكن و پايانه هاي بار درون شهري و نظارت بر آنها از جمله 
مراكز تجميع و توزيع بار درون شهري را از ديگر وظايف شهرداري ها در اين موضوع ذكر كرد. نوذرپور در ادامه گفت : پيشنهاد 
قيمت گذاري خدمات حوزه لجستيك و حمل ونقل بار، ايجاد و مديريت يكپارچه سامانه هاي هوشمند حمل ونقل بار درون شهري، 
ايجاد نظام ثبت عمليات حمل ونقل بار درون شهري، برنامه ريزي و انجام اقدامات الزم براي كنترل اضافه بار محوري وسايل نقليه 
حمل بار به منظور كاهش خسارت بر ابنيه و رعايت استانداردها و ضوابط ايمني و برنامه ريزي براي نوسازي ناوگان حمل ونقل 
و  سازمان شهرداري ها  هاي  امور شهرداري  معاون  برشمرد.  موضوع  اين  در  ها  وظايف شهرداري  ديگر  از  را  درون شهري  بار 
بار درون شهري و حومه داراي شرايط تخصصي مي  : فعاليت شركت هاي حمل ونقل  دهياري هاي كشور همچنين اعالم كرد 
باشد و به سه روش يا تركيبي از آنها امكان پذير است كه نخستين طبقه بندي عبارت است از شركت هاي باربري حمل ونقل بار 
درون شهري و حومه شامل شركت هاي ارائه دهنده خدمات پيك موتوري، شركت هاي امداد خودرو و يدك كش و شركت هاي توزيع 
و پخش. نوذرپور افزود : دومين طبقه بندي شامل شركت هاي مديريتي حمل ونقل بار درون شهري و حومه مي باشد كه عبارتست 
از يك شخصيت حقوقي كه كارگزاري و عمليات هماهنگي و ترتيب دهي جابجايي بار و كاال را از نقطه اي به نقطه ديگر با قبول 
مسئوليت به موجب باربرگ درون شهري صادر شده، مديريت مي نمايد. اين شركت ها بايد داراي دفتر كار و تجهيزات مورد نياز 
دفتر و نيروي انساني متخصص باشند و قرارداد همكاري با حداقل يك شركت باربري حمل ونقل بار درون شهري و حومه را ارائه 
نمايند.  وي شركت هاي ارائه كننده خدمات ايستگاهي حمل ونقل بار درون شهري و حومه را سومين طبقه بندي ذكر نمود و در 
تشريح آن گفت : اين شركت عبارتست از يك شخصيت حقوقي كه با تامين پايانه، توقفگاه، هاب يا پايانه يا شهرك لجستيكي، 
بارانداز و انبار، عمليات هماهنگي و ترتيب جمع آوري، نگهداري و بسته بندي بار براي جابجايي توسط شركت هاي حمل ونقل بار 

سازمان ها، معاونت ها و مدیریت هاي حمل و نقل بار 
در شهرداري ها ایجاد مي شود
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معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از تهيه دستورالعمل جديد برنامه شهرداري ها با عنوان 
»برنامه راهبردي- عملياتي شهر و شهرداري« پس از دو سال كار فشرده كارشناسي و تشكيل جلسات مشورتي و تخصصي با 
اساتيد و خبرگان حوزه برنامه ريزي راهبردي و عملياتي شهر و شهرداري از سوي اين سازمان و ابالغ آن به استانداران سراسر 

كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، علي نوذرپور با بيان مطلب فوق گفت : طبق ماده 15 قانون 
عمران و نوسازي شهري، ارائه دستورالعمل تدوين برنامه عمليات نوسازي و عمران شهري به عهده وزارت كشور گذارده شده 
است و اين دستورالعمل با رعايت قوانين و آيين نامه هاي مورد عمل شهرداري ها و شوراها تدوين و كوشش شده كه حداكثر 

هماهنگي را در فرآيند تهيه، تصويب، اجرا و نظارت برنامه با اسناد قانوني فرادست و مرتبط داشته باشد. 
 وي با اشاره به اينكه دستورالعمل قبلي در اين زمينه در سال 1379 ابالغ شده بود، اظهار كرد : دستورالعمل فعلي با بهره گيري 
از تجارب شهرداريهاي شهرهاي پيشرو جهان و تجارب داخلي و با هدف رفع نواقص دستورالعمل پيشين تدوين شده است و 
مي تواند حلقه اتصال نظام برنامه ريزي بلندمدت فضايي-كالبدي شهر )طرح جامع و طرح تفصيلي( با برنامه كوتاه مدت شهرداري 

)بودجه شهرداري( باشد. 
نوذرپور در تشريح جايگاه اين برنامه ها گفت : برنامه هاي راهبردي توسعه شهري پاسخي به نياز مديريت شهري در كشور در 
مورد تدوين برنامه اي فراگير است به گونه اي كه بتواند در كنار برنامه هاي توسعه شهري  متداول در ايران، مانند برنامه جامع-
تفصيلي كه اغلب ناظر بر ساماندهي كالبدي-فضايي شهر است و ساير برنامه هايي كه با هدف رفع بخشي از مسايل روزمره 
شهر مورد استفاده قرار مي گيرند، در چارچوبي علمي به آينده محتمل توسعه شهر به شكلي هدفمند و با اتكا به مشاركت همه 

بهره وران بپردازد.
وي در ادامه اظهار كرد : اين دستورالعمل به دنبال اينست كه ضمن تعيين سلسله مراتب تهيه و تصويب تا اجرا و پايش برنامه در 
دوسطح راهبردي و عملياتي به فرايندي از برنامه ريزي دست يابد كه تمامي رهنمودهاي راهبري و جهت گيري هاي بلندمدت 
و ميان مدت توسعه شهر از اسناد فرادست استخراج و در آن لحاظ شود يا درصورت نياز توليد و به روزرساني شود و چارچوبي 
براي تدوين برنامه راهبردي و عملياتي شهرداري ارائه دهد به نحوي كه به پيشنهادهاي روشني براي انجام تمامي فعاليتهاي 

شهرداري منجر شود.
نوذرپور همچنين در زمينه ويژگي هاي اين برنامه گفت : از ويژگي هاي ممتاز اين برنامه مي توان به تهيه سند راهبردي توسعه 
شهر به صورت فرابخشي و ترسيم آينده شهر و اتصال رهنمودها و پيشنهادهاي راهبردي اسناد توسعه شهري به نظام بودجه ريزي 
ساالنه شهرداري از طريق تعريف پروژه هاي سرمايه اي و فعاليت هاي مستمر به تفكيك سال هاي برنامه، در برنامه عملياتي ميان 

مدت و تعيين محل تأمين اعتبار آن ها اشاره كرد.
وي، پيش بيني منابع مالي و درآمدهاي شهرداري در سناريوهاي مختلف، ارائه پيشنهادهاي قابل اجرا در چارچوب  محدوديت هاي 
مالي، اداري و فني و پرهيز از آرمان گرايي و داشتن قابليت سنجش خروجي محصول و خدمت با استفاده از تعريف اهداف كّمي 

در سطح كالن و ُخرد را ديگر ويژگي هاي اين برنامه ذكر نمود.
نوذرپور قابليت انعطاف پذيري عمليات با استفاده از امكان پايش و نظارت بر اجرا و بازنگري در برنامه ها با توجه به تغييرات شرايط 
محيط دروني و بيروني و نظم بخشي به فعاليت هاي شهرداري و ايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف درون سازماني شهرداري 

را ساير ويژگي هاي عمده اين برنامه برشمرد.

دستورالعمل جدید برنامه شهرداري با رویكرد 
راهبردي- عملياتي ابالغ شد

مورد قرارداد را بر عهده دارد. اين شركت ها بايد داراي دفتر كار و تجهيزات دفتري مناسب و باراندازي مسقف و يا روباز بنام 
شركت يا مديران )مديرعامل و اعضاي هيات مديره( يا سهامداران شركت و در صورت مالكيت اجاره اي مدت زمان قرارداد 
نبايد كمتر از سه سال باشد و داراي تجهيزات مورد نياز بسته بندي تجهيزات ايمني و حفاظت از كاال باشند. وي در ادامه گفت : 
مطابق اين دستورالعمل، هيأت انضباطي و كميته رسيدگي به تخلفات در شهرداري ها تشكيل خواهد شد و سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور در اجراي ماده 7 آئين نامه مديريت حمل ونقل بار و مسافر درون شهري و حومه ضوابط ايمني حمل ونقل 
بار درون شهري را  تهيه و تدوين مي نمايد و اجراي برنامه هاي  آموزشي از شرايط الزم براي دست اندركاران اين عرصه ذكر 
شده است. نوذرپور درجه بندي شركت هاي حمل ونقل بار را ازديگر مندرجات اين دستورالعمل ذكر كرد و مبناي آن را مواردي 
نظير ظرفيت و نوع ناوگان تحت پوشش شامل ملكي يا اجاره اي، ميزان فضاي دفتر، تجهيزات دفتري، توقفگاه، بارانداز، انبار و 

دفاتر پذيرش بار، سيستم هاي مكانيزه و هوشمند و تعداد واحدهاي نظارتي و كنترلي ذكر نمود.
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شوراهاي  و  شهري  امور  دفتر  كل  مديران  جمع  در  كشور  هاي  دهياري  و  ها  شهرداري  سازمان  شهرداري هاي  امور  معاون 
به  رييس جمهوري  محترم  اول  معاون  از سوي  ترافيك  و  نقل  و  زمينه حمل  در  وزيران  هيات  مصوبه  ابالغ  از  استانداري ها 

دستگاه ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، علي نوذرپوركه روز 25 آذرماه در سومين  نشست تخصصي 
مديران كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي سراسر كشور در سال 94 در هتل طرقبه سخن مي گفت، ضمن مرور 
اهم مباحث مطرح شده در نشست قبل، اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات جلسه پيشين را توسط كارگروه هاي تعيين شده 

و دفاتر تخصصي سازمان بيان نمود.
تهيه شيوه نامه ارزيابي عملكرد دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري ها، برگزاري كارگروه هاي تخصصي بصورت منطقه اي 
در قالب 5 منطقه و بررسي موضوعات سرمايه گذاري در شهرداري ها، تهيه دستورالعمل نظارت بر اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده 

و بررسي تشكيالت دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري ها از جمله موارد فوق الذكر بود.
نوذرپور در ادامه با توجه به اهميت تشكيل تاالرهاي گفت و گو در شهر و با اشاره به دستورالعمل نحوه ايجاد و مديريت تاالرهاي 
گفت و گوي شهر گفت : به استناد بندهاي 2، 4، 5 و 7 ماده 71 قانون تشكيالت، وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي كشور كه 
آنهارا مكلف به بررسي و شناخت نيازهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه، همكاري با نهادها در زمينه هاي 
مختلف، برنامه ريزي براي مشاركت مردم در امر اجتماعي، فرهنگي، عمراني و آموزشي و همچنين اقدام در خصوص تشكيل 
انجمنها و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي نموده است، شوراهاي اسالمي شهر موظف به تاسيس تاالرهاي گفت و گوي شهر مي 
باشند.  وي همچنين درخصوص اهداف دستورالعمل و حدوِد وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي در هنگام تاسيس تاالرهاي 

گفت و گوي شهر توضيحاتي را ارائه نمود.
 نوذرپور همچنين به موضوعات مرتبط با حمل و نقل عمومي شهري پرداخت و  به چالشهاي جدي در اين حوزه اشاره نمود كه 
عبارت بودند از : اجراي نامناسب سياستهاي مديريت تقاضاي سفر و به تبع آن افزايش سفرهاي غيرضروري، مصرف بي رويه 
سوختهاي فسيلي و توليد آالينده هاي ناشي از آن و سهم پايين سامانه هاي اتوبوسراني و ريلي و همچنين تعداد باالي تصادفات 

شهري و كشته هاي ناشي از آن كه در حدود يك سوم كشته هاي كل حوادث رانندگي در كشور را شامل مي شود.
 معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور سپس گفت : اين معاونت در سال 1393 نسبت به تهيه 
سند آسيب شناسي در 5 محور:« آمار باالي تصادفات شهري و نقصان در آموزشهاي اجتماعي و فرهنگي بخصوص در ايمني«، 
نامناسب  برنامه پنجم توسعه«، » مديريت  از سفرهاي شهري مطابق  نيافتن سهم سامانه هاي حمل و نقل عمومي  »تحقق 
تقاضاي سفر در كالن شهرها »، » تحقق نيافتن مديريت يكپارچه حمل و نقل بار و مسافر در شهرها« و » آلودگي هوا و وجود 
كاستي در روند معاينه فني خودروها در كشور« اقدام كرده و مصوباتي را جهت برون رفت از آسيبهاي شناسايي شده به كميسيون 

خاص اموركالن شهر تهران و ساير كالن شهرها پيشنهاد داد.
وي افزود : پس از جلسات متعدد بررسي در كميسيون، اين اسناد منجر به تصويب مصوبه هيات محترم وزيران در 29 بند در 

آذرماه سال جاري گرديد كه از سوي معاون اول محترم رييس جمهوري به دستگاهها ابالغ شد.
نوذرپور سپس سايراقدامات انجام شده در معاونت امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور  را تشريخ نمود 
كه برخي از آنها عبارت بود از : تهيه گزارش مديريت شهري برنامه ششم توسعه كشور و تاييد در شوراي برنامه ريزي امور عمومي،  
سياست داخلي و ارتقا سرمايه اجتماعي، ابالغ دستورالعمل اجراي سيستم هاي اطالعات مكاني )GIS( شهرداري ها باجمعيت 

كمتر از پنجاه هزارنفر، ابالغ دستورالعمل برنامه راهبردي – عملياتي شهر و شهرداري.
ابالغ دستورالعمل تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي راه ها و بزرگ راه هاي شهري، ابالغ دستورالعمل مديريت حمل  ونقل بار 
شهري و حومه به استانداري ها، تهيه سندهاي آسيب شناسي شهرسازي، ساماندهي صنوف و مشاغل و فرهنگي – اجتماعي، 
نظارت بر اجراي توسعه و عمران شهر و برنامه ي پنج  ساله ي عمراني شهر، تهيه طرح ساماندهي و ارتقا خدمات سفر ويژه نوروز، 
همكاري با يونيسف در تهيه سند ايمني كودكان – كاهش مرگ و مير كودكان در سوانح ترافيكي ، ساير اقدامات انجام شده در 

معاونت امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بود كه نوذرپور جزئيات آنها را تشريح نمود.
 وي در ادامه افزود: امسال برترين پروژه ها را در حوزه مختلف شهرداري ها در قالب جشنواره برترين عملكرد شهرداري ها معرفي 
و تقدير خواهند شد. نوذرپور همچنين با عنايت به اهميت جايگاه دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري ها در ارتباط با نظارت 
بر عملكرد و فعاليت هاي شهرداري ها، خواستار تعامل بيشتر اين دفاتر با سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و حضور 

مستمر در جلسات و  پاسخ به موقع به مباحث كارشناسي ارائه شده از سوي معاونت ها و دفاتر تخصصي سازمان شد.

مصوبه دولت در زمينه حمل و نقل و ترافيک ابالغ شد
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   یازدهمین اجالس شهرداران جاده ابریشم با حضور 200 شهر از 67 کشور جهان در سپتامبر 2016 )شهریور 1395( به میزبانی 
شهر تاریخی و فرهنگی قزوین برگزار می شود.

جاده ابریشم یکی از غنی ترین و گسترده ترین میراث تاریخ بشری بوده و با نگاهی عمیق به این مسیر می توان دریافت که این 
جاده در اصل راه عبور فرهنگ ها،و ملیت های متفاوت بوده و قدمت بافت تاریخی کاروانسراها و آثار قدیمی و تاریخی مسیر 

جاده ابریشم،نشانگر هویت اصیل و دیرین الگوهای ارتباطی و تجاری است.
از سال 2005 که اجالس شهرداران جاده ابریشم با هدف افزایش همکاری و همگرایی بین چین و کشورهای آسیای میانه و با 
شعار )ساختن آینده مشترک براساس سنت( تاسیس شد، هر ساله این اجالس در یکی از شهرهای عضو این مجمع برگزار می شود 

و به پیگیری اهداف و مأموریت های خود می پردازد.
برگزاری اجالس جهانی جاده ابریشم ابتکاری برای آغاز دور جدیدی از مناسبات بین المللی و رویکردی تازه برای ترویج آزاد 
سازی تجارت جهانی است.یکی از اهداف این اجالس که از آن با عنوان دیپلماسی اقتصادی یاد می شود رسیدن به جامعه ای 

براساس منافع مشترک است.
 تاکنون ده دورۀ این اجالس در شهرهای آلماتی )قزاقستان(، تاشکند )ازبکستان(، النژو )چین(، ارومچی )چین(، 

بورسا )ترکیه(، غازیان تپ )ترکیه(، گروزنی )چچن(، شیراز )ایران(، یئوسو )کرۀ جنوبی(،  پیونگ تائک )کرۀ جنوبی( برگزار شده و 
با توجه به طرح پیشنهاد میزبانی شهر قزوین در اجالس سال 2013 غازیان  تب ترکیه، این پیشنهاد در اجالس سال 2014 شهر 
ارومچی چین به تصویب رسید و مقرر شد اجالس شهرداران جاده ابریشم به میزبانی شهر تاریخی و فرهنگی قزوین برگزار شود.
برگزاری اجالس جهانی جادۀ ابریشم در قزوین، عالوه بر معرفی شهرهای ایرانی واقع در مسیر، در سطح بین المللی، فرصت 
مناسبی است تا با انعقاد تفاهم نامه های همکاری در زمینه های گردشگری و اقتصادی و جذب سرمایه گذار و گردشگر، شهر با 

شتاب بیشتری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی گام بردارد.
یاد آور می شود که جاده ابریشم تا قرن پانزدهم میالدی، به مدت 1700 سال بین 200 شهر از شرق چین تا غرب اروپا در 
مسیرهای خاکی و مسیر آبی تبادل فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و گردشگری عمیقی را برقرار کرده است.این راه تاریخی عالوه 
بر ایفای نقش ارزنده در مبادالت تجاری و بازرگانی بین چین، اروپا و کشورهای مختلف، یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده 

در تمدن بشری محسوب می شود. 

برگزاری یازدهمين اجالس شهرداران راه ابریشم 
در قزوین
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آمار شهر

خالصۀ تحوالت بازار مسکن در شهر تهران )1393-1387( 

و چشم انداز آینده آن 

مقدمه
با توجه به آنکه از یک سو کالنشهر تهران بخش عمده ای از جمعیت 
محسوب  کشور  مسکن  بازار  بزرگترین  و  داده  جای  خود  در  را  کشور 
دیگر  بر  ماهه  چند  وقفه ای  با  آن  تحوالت  دیگر  سوی  از  و  می گردد 
تا  بر آن است  این شماره قصد  تأثیرگذار است، در  نیز  شهرهای بزرگ 
تحوالت بازار مسکن شهر تهران به عنوان نمونه بررسی شده و در ادامه 
چشم اندازهای محتمل از این بررسی استخراج گردد. از دیگر دالیل تمرکز 
بر شهر تهران وجود نبود سری زمانی قیمت مسکن برای تمامی شهرها و 
دشواری رسیدن به یک قیمت معنادار به عنوان نماینده برای کل مناطق 
شهری کشور است، چرا که سطح قیمت ها در تهران با تمامی شهرهای 

کشور و از جمله کالنشهرها تفاوت معناداری دارد. 

توليد مسكن
تولید مسکن به طور مستقیم بر عرضه مسکن اثرگذار است. به منظور 
بررسی تولید مسکن، متداول ترین متغیر در دسترس در مقیاس شهر تهران 

پروانه های ساختمانی  در  گرفته شده  نظر  در  واحدهای مسکونی  شمار 
صادره توسط شهرداری تهران است. 

همانگونه که از نمودار شماره )1( بر می آید، پس از ترکیدن حباب قیمتی 
بازار مسکن در سال 1387، جز در دو سال 1389 و 1390 در باقی سال ها 
ساختمانی  پروانه های  در  گرفته شده  نظر  در  واحدهای مسکونی  تعداد 
صادره در شهر تهران همواره کاهش یافته؛ به طوری که از 136 هزار واحد 
در سال 1387 به 83 هزار واحد در سال 1393 رسیده است. نقطه اوج 
تولید مسکن به روایت این متغیر، سال 1390 با 211 هزار واحد مسکونی 
است. به عبارت دیگر تولید مسکن جز در دو سال، همواره سیر نزولی 
داشته است. بررسی علت این روند تغییرات نیازمند بررسی تغییرات قیمت و 
سایر شاخص های مربوطه است که به تدریج در ادامه شرح داده می شود.

قيمت مسكن
به دنبال کاهش قیمت مسکن پس از سال 1387، میانگین قیمت زیربنای 
واحد مسکونی در شهر تهران در سال 1388 به کمترین میزان خود، اندکی 

 دانن جاللی

2 
 

 

 )1393-1387هاي ساختماني صادره در شهر تهران (: شمار واحدهاي مسكوني در نظر گرفته شده در پروانه1 شماره نمودار

، جز در دو 1387پس از تركيدن حباب قيمتي بازار مسكن در سال  آيد،بر مي )1( شماره همانگونه كه از نمودار
هاي ساختماني صادره در نظر گرفته شده در پروانهها تعداد واحدهاي مسكوني در در باقي سال 1390و  1389سال 

 1393هزار واحد در سال  83به  1387هزار واحد در سال  136به طوري كه از  ؛شهر تهران همواره كاهش يافته
به عبارت هزار واحد مسكوني است.  211با  1390سال  ،اوج توليد مسكن به روايت اين متغير هنقطرسيده است. 

بررسي علت اين روند تغييرات نيازمند بررسي  همواره سير نزولي داشته است. ،جز در دو سال ديگر توليد مسكن
 شود.هاي مربوطه است كه به تدريج در ادامه شرح داده ميتغييرات قيمت و ساير شاخص

 مسكنقيمت 
تهران در سال ، ميانگين قيمت زيربناي واحد مسكوني در شهر 1387به دنبال كاهش قيمت مسكن پس از سال 

 قيمت مسكن  . پس از آنبررسي رسيد هميليون ريال، در طول دور 16اندكي بيش از  خود، به كمترين ميزان 1388
 ميليون ريال متوقف شده است.  40در مرز  1393به طور مداوم افزايش يافته و تا سال  1392تا سال 
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نمودار شماره 1: شمار واحدهای مسكونی در نظر گرفته شده در 
پروانه های ساختمانی صادره در شهر تهران )1393-1387(

نمودار شماره 2: ميانگين قيمت یک مترمربع زیربنای مسكونی در شهر 
تهران )1393-1387(

2 
 

 

 )1393-1387هاي ساختماني صادره در شهر تهران (: شمار واحدهاي مسكوني در نظر گرفته شده در پروانه1 شماره نمودار

، جز در دو 1387پس از تركيدن حباب قيمتي بازار مسكن در سال  آيد،بر مي )1( شماره همانگونه كه از نمودار
هاي ساختماني صادره در نظر گرفته شده در پروانهها تعداد واحدهاي مسكوني در در باقي سال 1390و  1389سال 

 1393هزار واحد در سال  83به  1387هزار واحد در سال  136به طوري كه از  ؛شهر تهران همواره كاهش يافته
به عبارت هزار واحد مسكوني است.  211با  1390سال  ،اوج توليد مسكن به روايت اين متغير هنقطرسيده است. 

بررسي علت اين روند تغييرات نيازمند بررسي  همواره سير نزولي داشته است. ،جز در دو سال ديگر توليد مسكن
 شود.هاي مربوطه است كه به تدريج در ادامه شرح داده ميتغييرات قيمت و ساير شاخص

 مسكنقيمت 
تهران در سال ، ميانگين قيمت زيربناي واحد مسكوني در شهر 1387به دنبال كاهش قيمت مسكن پس از سال 

 قيمت مسكن  . پس از آنبررسي رسيد هميليون ريال، در طول دور 16اندكي بيش از  خود، به كمترين ميزان 1388
 ميليون ريال متوقف شده است.  40در مرز  1393به طور مداوم افزايش يافته و تا سال  1392تا سال 
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بیش از 16 میلیون ریال، در طول دوره بررسی رسید. پس از آن قیمت 
مسکن  تا سال 1392 به طور مداوم افزایش یافته و تا سال 1393 در مرز 

40 میلیون ریال متوقف شده است. 
افزایش قیمت  به  تولید  با رسیدن به یک کف قیمتی در سال 1388، 
مسکن در سال های 1389 و 1390 واکنش نشان داده و شمار واحدهای 
این دو سال  پروانه های ساختمانی در  مسکونی در نظر گرفته شده در 
افزایش می یابد. به طور کلی با توجه به آنکه عرضه مسکن در کوتاه مدت 
کم کشش است، پس از کاهش قیمت در سال 1388 تولید واحدها در 
سال 1388 کاهش یافته و این تعداد واحد نیز که دست کم تکمیل شان 
دو سال به درازا انجامیده تا سال 1390 آماده عرضه نبوده است. حتی در 
صورت آماده بودن، تمامی آن به انتظار افزایش قیمت ها عرضه نخواهد 
افزایش  به  این کاهش عرضه در سال های 1389 و 1390 منجر  شد. 
قیمت با یک شیب مالیم شده و همین سیگنال افزایش قیمت منجر به 
افزایش تعداد واحد مسکونی در نظر گرفته شده در پروانه های ساختمانی 
در سال های 1389 و 1390 شده است. با وجود افزایش در تولید واحدهای 
مسکونی، نبود خریدار به سبب بی اطمینانی موجود در بازارهای کشور به 
واسطه تحوالت سیاسی و اقتصادی احتمالی در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری، افزایش قیمت  مسکن به ویژه در سال های 91 و 92 منجر به 
افزایش تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی صادره در شهر 
تهران نشد. هموار شدن تغییرات قیمت در دو سال 1392 و 1393 منجر 
به کاهش هر چه بیشتر تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های صادر شده 
در شهر تهران در سال 1393 نسبت به سال پیش از آن شده است. کاهش 
تعداد پروانه های ساختمانی و واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده در آن 
در سال 93 به طور حتم در عرضه مسکن در دو سال آینده تأثیر خواهد 
گذشت و این خود را در بازگشت نسبی قیمت مسکن به روند افزایشی  

نشان خواهد داد.
 

نرخ تورم
رابطه میان نرخ تورم )یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمت کاالها 
و خدمات( و نرخ رشد قیمت مسکن می تواند در پیش بینی وضعیت آینده 
بازار مسکن تا اندازه زیادی یاری رسان باشد. به طور کلی نمودار نرخ رشد 
قیمت مسکن با نوسانات شدیدتری در فواصل دو تا سه سال، نرخ رشد 
قیمت  افزایش جهشی  دوره های  در  قطع می کند.  را  قیمت ها  عمومی 
مسکن به نسبت دیگر کاالها شاهد افزایش میزان تولید و در نهایت عرضه 
مسکن هستیم که خود با تثبیت و در مواردی کاهش قیمت ها در چند سال 
بعد همراه می باشد. نمودار شماره )3( رابطه میان نرخ تورم و نرخ رشد 

قیمت مسکن را از سال 1387 تا سال 1393 نشان می دهد. 

 

در شرایط کنونی نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران به نسبت نرخ 
تورم در شهر تهران پایین تر است و انتظار آغاز حرکت آن به سوی نقاط 

باالتر از خط سیر تورم عمومی قیمت ها منطقی به نظر می رسد. 

رشد نقدینگی
مسکن عمده ترین بخش جذب کننده افزایش نقدینگی ناشی از شوک های 
نفتی در اقتصاد ایران بوده است. در اینجا نیز می توان رابطه ای کلی را 
میان افزایش نقدینگی و افزایش قیمت مسکن و در نتیجه تحوالت مربوط 
به تولید و عرضه آن شناسایی کرد. نمودار شماره )4( نحوه تغییرات نرخ 
رشد قیمت مسکن در شهر تهران و نرخ رشد نقدینگی در کل کشور را به 
نمایش می گذارد. به طور کلی مشاهده می شود که بخش مسکن در شهر 
تهران با وقفه ای حدوداً یک ساله به فرازوفرودهای رشد نقدینگی در کشور 
در قالب افزایش و کاهش رشد قیمت مسکن واکنش نشان می دهد. به 
طوری که افزایش رشد نقدینگی در سال های 88 و 89 به فاصله یک سال 
با افزایش نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران همراه بوده است. با این 
وجود به دلیل ارائه نشدن آمار به روز در خصوص نقدینگی توسط بانک 
مرکزی نمی توان تصویر درستی از تحوالت احتمالی بازار مسکن در شهر 
تهران با توجه به این شاخص در اختیار داشت. می-بایست این نکته را در 
نظر داشت که رشد نقدینگی در کشور به طور عمده به درآمدهای حاصل 
از فروش نفت و همچنین آمادگی بازارهای رقیب همچون طال و ارز در 

جذب افزایش نقدینگی حاصل از آن بستگی خواهد داشت.  
 

تقاضای مؤثر
به غیر از شاخص های فوق، نیاز است تا وضعیت تقاضا و به ویژه تقاضای 
مؤثر بررسی گردد. این مهم را می توان از طریق چند شاخص بررسی نمود 
که در اینجا از سهم هزینه مسکن از درآمد ناخالص خانوار شهری استفاده 

نمودار شماره 3: روند تغييرات نرخ تورم و نرخ رشد قيمت مسكن در 
شهر تهران )1393-1387(

نمودار شماره 5: تغييرات سهم هزینه های مسكن از بودجه کل خانوار 
شهری در استان تهران )1393-1387(

نمودار شماره 4: روند تغييرات نرخ رشد قيمت مسكن در شهر تهران و 
نرخ رشد نقدینگی در کل کشور )1393-1387(

4 
 

 

 )1393-1387تغييرات نرخ تورم و نرخ رشد قيمت مسكن در شهر تهران ( : روند3 شماره نمودار

تر است و انتظار آغاز در شرايط كنوني نرخ رشد قيمت مسكن در شهر تهران به نسبت نرخ تورم در شهر تهران پايين
 رسد. ها منطقي به نظر ميحركت آن به سوي نقاط باالتر از خط سير تورم عمومي قيمت

 رشد نقدينگي
در اينجا هاي نفتي در اقتصاد ايران بوده است. افزايش نقدينگي ناشي از شوك هكنندترين بخش جذبمسكن عمده

ميان افزايش نقدينگي و افزايش قيمت مسكن و در نتيجه تحوالت مربوط به توليد و  را اي كليتوان رابطهنيز مي
تغييرات نرخ رشد قيمت مسكن در شهر تهران و نرخ رشد نقدينگي  هنحو )4( شماره نمودارآن شناسايي كرد.  هعرض

اي حدوداً شود كه بخش مسكن در شهر تهران با وقفهگذارد. به طور كلي مشاهده ميدر كل كشور را به نمايش مي
-در قالب افزايش و كاهش رشد قيمت مسكن واكنش نشان ميساله به فرازوفرودهاي رشد نقدينگي در كشور يك

سال با افزايش نرخ رشد قيمت مسكن يك هبه فاصل 89و  88هاي به طوري كه افزايش رشد نقدينگي در سال. دهد
ه نشدن آمار به روز در خصوص نقدينگي توسط بانك ئاست. با اين وجود به دليل ارادر شهر تهران همراه بوده 

تهران با توجه به اين شاخص در اختيار توان تصوير درستي از تحوالت احتمالي بازار مسكن در شهر مركزي نمي
مدهاي حاصل از فروش رآبايست اين نكته را در نظر داشت كه رشد نقدينگي در كشور به طور عمده به دميداشت. 

نفت و همچنين آمادگي بازارهاي رقيب همچون طال و ارز در جذب افزايش نقدينگي حاصل از آن بستگي خواهد 
   داشت.
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 تقاضاي مؤثر
توان از هاي فوق، نياز است تا وضعيت تقاضا و به ويژه تقاضاي مؤثر بررسي گردد. اين مهم را ميبه غير از شاخص

مسكن از درآمد ناخالص خانوار شهري استفاده شده  هدر اينجا از سهم هزينطريق چند شاخص بررسي نمود كه 
تغييرات اين نسبت را براي نقاط شهري استان تهران كه به طور مشخص از شهر تهران  )5( شماره است. نمودار

 دهد. نشان مي ،پذيردتأثير مي

 

 )1393-1387كل خانوار شهري در استان تهران ( ههاي مسكن از بودج: تغييرات سهم هزينه5 شماره نمودار

هاي در شهر تهران در بهترين وضعيت خود در سال 90و  89هاي ، تقاضاي مؤثر در سالياد شدهبا توجه به شاخص 
 1388قيمت مسكن را پس از سقوط سال  هافزايش اوليهايي كه قرار داشته است. يعني همان سال 1393تا  1387
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شده است. نمودار شماره )5( تغییرات 
شهری  نقاط  برای  را  نسبت  این 
مشخص  طور  به  که  تهران  استان 
از شهر تهران تأثیر می پذیرد، نشان 

می دهد. 
شده،  یاد  شاخص  به  توجه  با 
 89 سال های  در  مؤثر  تقاضای 
بهترین  در  تهران  شهر  در   90 و 
وضعیت خود در سال های 1387 تا 
1393 قرار داشته است. یعنی همان 
قیمت  اولیه  افزایش  که  سال هایی 

مسکن را پس از سقوط سال 1388 شاهد هستیم. همانگونه که در بحث 
از نوسان قیمت شرح داده شد، افزایش قیمت سال های 1391 و 1392 به 
ویژه در سال 1392 و 1393 منجر به ادامه افزایش در تولید ساالنه مسکن 

در قالب افزایش پروانه های صادره توسط شهرداری تهران نشد؛ با توجه به 
شاخص باال، این مسئله به دلیل کاهش سطح تقاضای مؤثر بوده چرا که 
درآمد خانوار به نسبتی معقول همراه با افزایش قیمت مسکن رشد نداشته 
است. به دنبال کاهش قیمت در سال 1393 سهم مسکن از درآمد ناخالص 

خانوار تهرانی بار دیگر کاهش یافته، اما این نسبت همچنان باالست. 
نگاهی به میزان این شاخص در دهه گذشته نشان از تفاوت فاحش قدرت 
آغازین دهه 1390 و دهه  خرید خانوار در بخش مسکن در سال های 
1380 دارد. در حالی که تا نیمه دهه 1380 میزان این شاخص هرگز به 
بیش از 39 درصد نرسید و باالترین رقمی که تجربه کرد، مربوط به حباب 
قیمتی سال 1387 بود )48/6 درصد(، در سه سال نخست دهه 1390 
)پس از سال 1390( رقم این شاخص برای نقاط شهری استان تهران 
بیش از 50 درصد بوده است. این نشان از کاهش شدید سطح تقاضای 
مؤثر دارد و آشکار است که تا رسیدن به وضعیت مطلوب به منظور افزایش 

میزان تقاضای مؤثر زمان بسیاری در پیش است. 

جمع بندی
از بررسی مجموع شاخص های ارائه شده در خصوص عوامل مؤثر بر 
عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران انتظار می-رود بازار در جهت 
افزایش قیمت ها حرکت خواهد کرد. چرا که وضعیت رشد قیمت مسکن 
در شهر تهران نسبت به نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم گویای آن است 
که در طی دو سال آینده شاهد رونق دوباره بازار مسکن در بخش تولید 
آن خواهیم بود که به طور مشخص در صدور پروانه های ساختمانی و 

تعداد واحدهای مسکونی در نظر گرفته 
بر  و  داده  نشان  را  خود  آنها  در  شده 
با  مرتبط  کدهای  از  شهرداری  درآمد 
وجود  این  با  می باشد.  مؤثر  نیز  آن 
بر  همچنان  کالن  اقتصاد  مسائل 
درستی گمانه زنی ها در این خصوص 
انداخته است. در صورت قطعی  سایه 
شدن توافق هسته ای انجام شده و رفع 
تحریم ها و ورود پول های بلوکه شده 
نقدینگی در طی سال  افزایش  انتظار 
آینده وجود دارد. در مقابل قیمت نفت 
در طی ماه های گذشته روندی کاهشی را به واسطه جنگ قیمتی تجربه 
کرده و این در عدم تحقق درآمدهای نفتی و پیرو آن افزایش نقدینگی 
مورد انتظار پس از تحریم ها مؤثر است. به هر روی در صورت اتخاذ یک 
افزایش نسبی درآمدهای  رویکرد خوشبینانه نسبت به رفع تحریم ها و 
نفتی انتظار بهبود تولید مسکن در طی دو سال آینده دور از انتظار نیست. 
که  می دهد  نشان  مسکن  بازار  تقاضای  سوی  به  نگاهی  وجود  این  با 
مشکل اصلی ضعف در تقاضای مؤثر است. حتی در صورت افزایش تولید 
تا زمانی که تقاضای مؤثر که منجر به مالکیت مسکن شود بهبود نیابد، 
افزایش قیمت ها به واسطه رکود در معامالت موقتی خواهد بود. با توجه 
به وضعیت کنونی شاخص مربوط به سوی تقاضا، ترمیم تقاضای مؤثر در 
حدی که بتواند تقاضای مؤثر را افزایش داده و رونق را به بازار معامالت 
مسکن برگرداند اندکی زمان بر به نظر می رسد. در نهایت به نظر می رسد 
همه چیز به موفقیت دولت در کنترل حجم نقدینگی و نظارت بر افزایش 
احتمالی آن در آینده بستگی دارد. در صورت موفقیت دولت در جلوگیری 
از جهش های یکباره قیمت، قدرت خرید خانوارها به تدریج افزایش یافته 
این صورت  غیر  در  داد.  خواهد  افزایش  را  معامالت  رونق  کندی  به  و 
بار دیگر به واسطه افزایش قدرت خرید خانوار و واکنش با وقفه عرضه 
افزایش ناگهانی قیمت  مسکن در شهر تهران رقم خواهد خورد. با توجه به 
عدم امکان ایجاد ظرفیت های تولیدی در عمر باقیمانده از دولت کنونی و 

تجارب گذشته، سناریوی دوم محتمل تر به نظر می رسد. 
منابع:

در  خانوار  بودجه  بررسی  نتایج   ،)1393-1380( اقتصادی  آمار  اداره   -
مرکزی  بانک  تهران:   ،1393-1380 سال] های[  ایران  شهری  مناطق 

جمهوری اسالمی ایران.
- اداره آمار اقتصادی )1380-1393(، شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شهری ایران سال] های[ 1380-1393، تهران: بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
- فصلنامه ]های[ اقتصاد مسکن ) 1381-1387(، قیمت بازار مسکن 
در تهران و در مناطق شهری استان های کشور، تهران: وزارت مسکن و 

شهرسازی، شماره های 33 – 46.
-1388( جمهوری  ریاست  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت   -
1393(، اطالعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های 

کشور سال ]های[ 1388-1393، تهران: مرکز آمار ایران.
-1388( جمهوری  ریاست  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت   -

1393(، اطالعات قیمت مسکن و اجاره در شهر تهران در فصول مختلف 
سال ]های[ 1388-1393، تهران: مرکز آمار ایران.

http://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx-

6 
 

به ويژه  1392و  1391هاي افزايش قيمت سال ،شاهد هستيم. همانگونه كه در بحث از نوسان قيمت شرح داده شد
هاي صادره توسط مسكن در قالب افزايش پروانه هافزايش در توليد ساالن همنجر به ادام 1393و  1392در سال 

كاهش سطح تقاضاي مؤثر بوده چرا كه درآمد اين مسئله به دليل  ،شهرداري تهران نشد؛ با توجه به شاخص باال
 1393به دنبال كاهش قيمت در سال خانوار به نسبتي معقول همراه با افزايش قيمت مسكن رشد نداشته است. 

 مد ناخالص خانوار تهراني بار ديگر كاهش يافته، اما اين نسبت همچنان باالست. آسهم مسكن از در

 

 )1393-1380كل خانوار شهري در استان تهران ( ههاي مسكن از بودج: تغييرات سهم هزينه6 شماره نمودار

هاي گذشته نشان از تفاوت فاحش قدرت خريد خانوار در بخش مسكن در سال هنگاهي به ميزان اين شاخص در ده
 39ن شاخص هرگز به بيش از ميزان اي 1380 هده هدارد. در حالي كه تا نيم 1380 هو ده 1390 هآغازين ده

درصد)، در سه سال  6/48بود ( 1387مربوط به حباب قيمتي سال  ،درصد نرسيد و باالترين رقمي كه تجربه كرد
درصد بوده  50تهران بيش از  رقم اين شاخص براي نقاط شهري استان) 1390(پس از سال  1390 هنخست ده

دارد و آشكار است كه تا رسيدن به وضعيت مطلوب به منظور اين نشان از كاهش شديد سطح تقاضاي مؤثر است. 
 افزايش ميزان تقاضاي مؤثر زمان بسياري در پيش است. 

 بنديجمع
انتظار امل مؤثر بر عرضه و تقاضاي مسكن در شهر تهران ه شده در خصوص عوئهاي ارااز بررسي مجموع شاخص

كرد. چرا كه وضعيت رشد قيمت مسكن در شهر تهران نسبت ها حركت خواهد رود بازار در جهت افزايش قيمتمي
بازار مسكن در بخش  هبه نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم گوياي آن است كه در طي دو سال آينده شاهد رونق دوبار

هاي ساختماني و تعداد واحدهاي مسكوني در نظر گرفته توليد آن خواهيم بود كه به طور مشخص در صدور پروانه
ل ئبا اين وجود مساباشد. مؤثر مينيز درآمد شهرداري از كدهاي مرتبط با آن  آنها خود را نشان داده و بردر شده 
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 سهم مسكن از بودجه خانوار شهري استان

نمودار شماره 6: تغييرات سهم هزینه های مسكن از بودجه کل خانوار 
شهری در استان تهران )1393-1380(
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آبادان
آبادان خود را برای نوروز آماده میکند. ستاد نوروزی شهرداری 
آبادان به منظور شاداب سازی سیمای شهر و ارایه خدمات بهینه 
به شهروندان و مسافران نوروزی و نیز برنامه ریزی هر چه بهتر  
 95 سال  نوروزی  تعطیالت  ایام  در  نیروها  بیشتر  هماهنگی   و 

برگزار شد.

اراک
منظور  به  فجر  دهه  در  اراک  ترافیک  هوشمند  کنترل  مرکز 
نظارت بهتر و کنترل ترافیک و تسهیل در رفت و آمد به بهره 

برداری می رسد.

اروميه
بلیت  کارت  شارژ  باجه های  رنگ آمیزی  و  جدید  طراحی 

الکترونیکی شهر ارومیه
سازمان اتوبوسرانی در راستای زیباسازی مبلمان شهری و ایجاد 
باجه های  کلیه  ميان شهروندان،   در  شادابی  و  روحیه طراوت 
ارومیه  الکترونیکی را در نواحی ده گانه شهر  بلیت  شارژ کارت 

رنگ آمیزی و زیباسازی کرد.

اشنويه
سنگ فرش محالت قدیمی شهر

بافت  حفظ  با  عبورومرور  بهبود  راستای  در  اشنویه  شهرداری 
سنتی محالت قدیمی اقدام به سنگفرش نمودن محله کاظمیان 

و حنفیان نمود.

بيرجند
اولین اتوبوس گردشگری استان خراسان جنوبی راه اندازی شد

با توجه به پتانسیل های گردشگری استان و کم بود زیرساخت 
ها, شهرداری بیرجند با همکاری سازمان اتوبوسرانی این طرح و 

ایده را داد تا قدمی برای جذب گردشگر بردارد.

یک شهر یک نگاه

رشت
از مبدا در اين استان آغاز شد  از سال 93 طرح تفكيك زباله 
و حال  امروز 52 شهر گيالن تا 75 درصد اين طرح را اجرايي 
دفن  مركز  بهسازي  و  ساماندهي  عمليات  همچنین  كرده  اند 
بهداشتي زباله سراوان عصر  روز يك شنبه 4 بهمن ماه آغاز 

شد.

زنجان
شهرداری الکترونیک و ارائه خدمات به صورت اینترنتی یکی 
این  که  است  مراجعان  به  خدمت رسانی  در  تسریع  راه های  از 
با  است.  بوده  روبه رو  نیز  شهروندان  خوب  استقبال  با  مسئله 
اجرای شهرداری الکترونیک شاهد تسریع در امور و صرفه جویی 
روال  کاهش  طریق  از  و  بوده  رجوع  ارباب  هزینه  و  وقت  در 

کاغذبازی ادرای، شفافیت امور نیز اتفاق خواهد افتاد.

خرمشهر
برنامه صبح ونشاط در پارک کارون خرمشهر وبا اجرای برنامه 
های متنوع با استقبال پرشور دانش آموزان مدارس به میزبانی 
شهرداری خرمشهر وبا هدف ایجاد روحیه ونشاط وامید در بین 

مردم واهمیت به ترویج فرهنگ سالمت برگزار شد.

ساوه
فعالیت سازمان پارک و فضاهای سبز شهرداری ساوه با حضور 
های  گل  و  نهال  کاشت  جهت  محترم  شهردار  جوادی  دکتر 
سبز  فضاهای  ساماندهی  و  ها  بوستان  و  میادین  در  فصلی 

شهری بویژه ورودی و خروجی شهر آغاز شد. 
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معرفی پایگاه شبکه

رامسر يكي از زيباترين شهرهاي ايران است كه در استان مازندران 
و در مرز با اســتان گيالن قرار دارد. اين شهر از محدود شهرهاي 
كشور است كه ويژگي هاي كوه، جنگل، دشت و دريا را باهم دارد 
و جاذبه هاي گردشــگري آن از ديربــاز زبانزد خاص و عام بوده و 
هست. نام قبلي اين شهر سرسخت بوده و در سال 1314 به رامسر 
تغيير نام داده و در سال 1331 بلديه اين شهر تاسيس گرديده كه 
در اين شــماره از ماهنامه به معرفي پايگاه شــبكه اين شهرداري 

مي پردازيم:
پايگاه شهرداري رامســر به نشانيsh-ramsar.ir  در دسترس 
كاربران اســت كه به نسبت بســياري از پايگاههاي شبكه ساير 

شهرداري ها بسيار پرمحتواتر است.
در صفحه اصلي آن اخبار شــبكه آورده شــده كه به روز و قابل 
دسته بندي اســت. در ستون ســمت چپ پايگاه تصوير شهردار 
و راههاي ارتباطي با ايشــان )ايميل، پيامــك، تلفن و دورنما( و 
اطالعيه مناقصه و مزايده و تور مجازي آورده شده كه تور مجازي 
كار بســيار زيباييست و به راحتي مي توان با تصاوير 360 درجه از 
چند نقطه شــهر )مانند: دريا، بلوار معلم، ميدان رمك، ســيمرغ و 
...( سفري مجازي داشت. پايينتر از بخش اخبار، سيستم يكپارچه 
شــهرداري و فرم ها و مدارك الزم جهت مراجعان به شــهرداري 
براي صدور پايان كار و پروانه ساختماني و مراحل كار آورده شده. 
فهرســت اصلي پايگاه به ســي و يك بخش دسته بندي شده كه 
بعضي از بخش ها خود به زيربخش هايي دســته بندي مي شوند؛ 
مانند: "درباره شــهرداري" كه به صورت درباره "شــهرداري"، 
"تاريخچه شــهرداري"، "پيام شــهردار"، "ارتباط با شهردار" و 

"شهرداران رامسر" تقسيم بندي مي شــود. از بخش هايي كه در 
پايگاه ساير شهرداري ها كمتر به ديده مي شود قسمت هاي "خواهر 
خواندگي"، "فرصت هاي سرمايه گذاري"، "عرضه گل به سراسر 
كشور"، "كنوانســيون رامسر" و "بانك اطالعات شهري" است 
كه در بخش خواهرخواندگي، شــهرهاي پورتمنت شيلي، الوكره 
قطر و شيراز با شــهر رامسر پيوند خواهرخواندگي دارند. در بانك 
اطالعات شــهري، اطالعات مراكز بهداشتي، آموزشي، مذهبي، 
تفريحي و ســازمانهاي مردم نهاد گردآوري شــده كه اين بخش 
را مي توان با اســتفاده از نقشه ها و نشــان دادن مراكز گفته شده 
بسيار توانمندتر كرد زيرا امروزه بازديد از پايگاه شهرداري هاي هر 
شــهر از اولويت هاي گردشگران بوده چون اطالعات و آماري كه 
شــهرداري از شهرش مي تواند ارايه دهد بسيار دقيقتر و كاملتر از 

ساير نهادهاست.
در بخش پاياني اين پايگاه لينك ها و پيوندهاي ساير پايگاه هاي 
مرتبط با شــهرداري آورده شده كه با اشــاره به هريك به پايگاه 
مربوطه وصل مي شــويد. الزم به ذكر است تصاوير بسيار زيبا كه 
از شهر و طبيعت رامسر آورده شده بسيار ديدني و چشم نواز است.

بســياري از خدماتي كه شهرداري ها انجام مي دهند قابليت انجام 
شــدن با بســتر اينترنت را دارد، همانند پرداخت انواع عوارض و 
پيگيري پرونده هاي ســاختماني و ...كه مزاياي بي شماري دارد و 
توصيه مي شود در راستاي توسعه دولت الكترونيك، شهرداري ها 

نيز از بستر وب استفاده كرده و از مزاياي آن بهره مند شوند.
در نهايت از شهرداري رامسر بابت پپايگاه زيبا و مفيدشان قدرداني 

نموده و بازديد از آن را به مخاطبان گرامي توصيه مي نماييم.

 sh-ramsar.ir
 محمد طوالبی

پایگاه شهرداري رامسر

شھرداری رامسر
جستجو :   جستجوGooglemap تماس با ما   صفحه اصلی 

فھرست اصلی سایت

درباره شھرداری

شورای شھر

درباره شھر

چشم انداز رامسر

خواھرخواندگی

شورای اداری شھرداری

عملکرد واحدھای شھرداری

پروژه ریز پھنه بندی

گردشگری

تصاویر

قوانين شھرسازی

امور سرمایه گذاری و طرح ھای اقتصادی

فرصت ھای سرمایه گذاری شھرداری رامسر

شھر به روایتی دیگر

GIS

ICZMطرح یکپارچه سازی سواحل 

آیين نامه بھسازی بافت فرسوده

کنوانسيون رامسر

عرضه گل به سراسر کشور

آیين نامه ھا

بخش نامه ھا و قوانين

اساسنامه

تفاھم نامه ھا

استقبال از بھار

ادارات ، دانشگاه ھا و ھتل ھا

مقاالت

لينک شھرداری ھا و استانداری ھا

مناقصات و مزایدات

اطالعيه ھا و فراخوان ھا

انتقادات و پيشنھادات

پرسش و پاسخ

بانک اطالعات شھری

مراکز آموزشی

مراکز بھداشتی

مراکز مذھبی

مراکز تفریحی

 ھا )NGOسازمان ھای مردم نھاد ( 

پيوند ھا

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رھبری

پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمھوری

سایت دولت

دبيرخانه شورای عالی انقالب فرھنگی

سایت ھای مرتبط

سازمان شھرداریھا و دھياریھای کشور

استانداریھا و پورتال ھای استانی

پورتال فرمانداری رامسر

شورای اسالمی شھر رامسر

شھرداری کتالم و سادات شھر

شھرداری تنکابن

شورای اسالمی شھر تنکابن

دھکده صنایع دستی و سوغات رامسر

شھرھای بزرگ دنيا

پایگاه خبری روابط عمومی شھرداریھا

استانداری مازندران

پژواک رامسر

امتداد

ورود به سایت

 شھروند گرامی : ساخت و ساز غير مجاز = استقبال از خطر
جانی و مالی

گزیده اخبار

دسته بندي اخبار

مانور برگزاری  رامسر/  شھرداری  عمومی  روابط 
سازمان تاكسيرانی به مناسبت گراميداشت روز حمل

و نقل
١١:۵۶:۶ ١٣٩۴/٠٩/٢۶  : تاریخ ارسال

عمومی شھرداری رامسر/ پيام تبریك شھردار روابط 
 آذر روز حمل و نقل26رامسر به مناسبت 

٩:٣۵:٢٠ ١٣٩۴/٠٩/٢۵  : تاریخ ارسال

مراسم برپایی  رامسر/  شھرداری  عمومی  روابط 
زیارت حضرت رسول اكرم (ص)

١٠:٢٢:۵٣ ١٣٩۴/٠٩/١٨  : تاریخ ارسال

نمایشگاه برپایی  رامسر/  شھرداری  عمومی  روابط 
بازیافت در مدرسه شھيد مطھری

١٣:١:۴۶ ١٣٩۴/٠٩/١۶  : تاریخ ارسال

روابط عمومی شھرداری رامسر/تجليل از ھمكاران
١٣:۵٠:٣١ ١٣٩۴/٠٩/١۴  : تاریخ ارسال

معاونت تقدیر  رامسر/  شھرداری  عمومی  روابط 
از مازندران  استانداری  عمرانی  امور  ھماھنگی 
شھردار و مجموعه شھرداری رامسر به جھت مدیریت

بحران در رفع آبگرفتگی معابر شھری
١٠:٢٧:٢٧ ١٣٩۴/٠٩/١۴  : تاریخ ارسال

عظيم اجتماع  رامسر/  شھرداری  عمومی  روابط 
اربعين

١٠:۵٢:٢٢ ١٣٩۴/٠٩/١٢  : تاریخ ارسال

خوش ویژه  جوایز  رامسر/  شھرداری  عمومی  روابط 
حسابی

١١:۵٩:٢٩ ١٣٩۴/٠٩/٠٩  : تاریخ ارسال

خيابان آسفالت  رامسر/  شھرداری  عمومی  روابط 
لپاسر

١٠:۵٠:۴۶ ١٣٩۴/٠٩/٠٨  : تاریخ ارسال

روابط عمومی شھرداری رامسر/ نمایشگاه نقاشی و
كاردستی با استفاده از وسایل بازیافت

١٣:٢١:٣۶ ١٣٩۴/٠٩/٠٧  : تاریخ ارسال

مسابقات رامسر/  شھرداری  عمومی  روابط 
اتومبيلرانی آفرود

٩:۵١:۵٩ ١٣٩۴/٠٩/٠٧  : تاریخ ارسال

گلزار غبارروبی  رامسر/  شھرداری  عمومی  روابط 
شھدا به مناسبت ھفته بسيج

١١:۴٠:١٢ ١٣٩۴/٠٩/٠۵  : تاریخ ارسال

)smsپنل جدید پيام کوتاه (

شھرداررامسر

نصرت اله کوزه گر

1ارتباط با شھردار 

2ارتباط با شھردار 

رویدادھا

************************************************
*************************************************
**************************************************

شھرداری رامسر http://sh-ramsar.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
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نويسندگان:  در مطالعات شهري/  مفاهيم كليدي  نام كتاب: 
و  حاتمي نژاد  مترجمان:  حسين  لسلي/  باد،  و  ام  دينر،  گات 
عبدالمطلب برات نيا/ ناشر: کتابدار توس / چاپ يكم: 1393/ 

شمارگان: 1000 نسخه در 250 صفحه/ بها: 90000 ريال
كتاب هايي با اين ريختار در زبان فارسي چندان زياد نيستند. 
را  آثار  اين گونه  فارسي، مي توان  به  برگردانيده  نام  به رغم 
كه  ناميد  نيم گسترده«   _ اصطالحات  و  واژگان  »فرهنگ 
با رشته هاي گوناگون دانش همپوشاني هم دارند. شايد  گاه 
يكي از قديمي ترين فرهنگ ها از اين دست، فرهنگ سياسي 
از  است.   40 دهه   نگاشته هاي  از  كه  باشد  آشوري  داريوش 
فرهنگ هاي وابسته به زمينه  شهر و شهرسازي، مي توان از 
نام  نادرست  به  و روستايي« كه  »دانشنامه  مديريت شهري 
نام برد. در حالي كه به درستي  »دانشنامه« به خود گرفته، 

فرهنگ اصطالحات و واژگان است نه دايره المعارف!
هم  از  دور  كشور  دو  از  كليدي  مفاهيم  كتاب  نويسندگان 
آنان  يافته،  انجام  با هدفي سنجيده  اين همكاري  و  هستند 
نگاشته  كتاب  تطبيق،  و  همسنجي  گونه اي  با  تا  خواسته اند 
از  را  اين اصطالحات  از  نمونه هايي  تا  آنها كوشيده اند  شود. 
سراسر جهان نيز گرد آورند. اين دو، كتاب را با هدف آفرينش 
يك فرهنگ ارجاعي/ مرجع فراهم كرده اند. ايشان مرزهاي 

همپوشاني اين فرهنگ را در مقدمه كتاب در سه زمينه : 
1- جامعه شناسي شهري و مطالعات شهري،

2- برنامه ريزي شهري و 
3- جغرافياي شهري.

از  كه  كتاب  در  آمده  سرواژه    40 كل  از  كه  داده اند  نشان 
»مكتب شيكاگو« آغاز شده و به »شهرنشيني و شهرسازي« 
پايان مي يابد، نزديك به نيمي از واژگان و اصطالحات در اين 
سه زمينه همپوشان هستند. مانند: منطقه  مادر شهري چند 
مركزي، شهرنشيني و شهرسازي، مهاجرت )درون كوچي( و 

مهاجرت )برون كوچي(، فضاي زنانه، توسعه  نامتوازن و ... .
كه  آن  زمان بَري  و  واژگان  گزينش  از دشواري  نويسندگان 
كرده اند.  ِشكوه  نبوده،  مترتب  آن  بر  قانوني  و  قاعده  هيچ 
)پايه  مأخذ  و  منابع  از  كتاب  نگارش  براي  پديدآوران 
مقاله  هر  پايان  در  كه  جسته اند  سود  بسياري  نگاشته هاي( 
كه درباره  سرواژه نگاشته شده، آمده است. حجم اين مقاله ها 
همسان نيست. برخي از آنان مانند مقاله  »شهر« در هشت 
صفحه و يا مقاله  »مسكن« در يازده صفحه با نُه پايه نگاشته 
آمده و برخي كوتاهتر هستند مانند »فضاي مردانه« كه در دو 

صفحه و نيم آمده است با تنها يك پايه نگاشته.
برگردان چنين كتابي به فارسي نيازي مبرم براي دانشجويان 
ويژه  به  گوناگون  زمينه هاي  در  كه  داشت  پژوهندگان  و 
پژوهش  و  درس  به  شهرسازي  و  شهر  شهر،  جغرافياي 
سرگرمند. اين كار به پايمردي حاتمي نژاد، مترجم خوش قلم 
و چاالك متون شهري و جغرافيايي و همكارش برات نيا به 
انجام رسيد و جاي خالي كتابي مرجع در فارسي آذين يافت.

از سر فروتني شان پيشگفتار خود  اي كاش مترجمان كتاب 
كه  مي داشت  ناشر  سخن  نيز  جايي  و  نمي كردند  حذف  را 
باز شايسته تر  در شناسنامه  كتاب جايش تهي مانده است و 
آن مي بود كه مترجمان چيدمان كتاب نويسندگان را در هم 
الفباي  )برپايه   الفبايي  شيوه هاي  از  يكي  به  و  مي ريختند 
فارسي يا برپايه  الفباي التين( بازچينشي به اثر مي دادند تا به 

راحتي بتوان به سرواژه ها رسيد.
از جاهاي خالي مانده در كتاب، برابر نهاده هاي انگليسي هر يك 
از سرواژه هاست كه در پاره اي جاها از دست مانده اند. مانند سرواژه  
بي عدالتي و فقر، جهاني شدن، شهرهاي جهاني، اصالت بخشي، 

بحران مالي، آموزش و باز توليد نيروي كار و ... .
شايد بهتر مي بود كه كتاب با جلدي سخت شيرازه  مي بست، 
بازار كتاب، همين برگ هاي ساده و  ناشكوفايي  اين  اّما در 

گرانبها نيز براي كتابخوانان غنيمتي است. 
انتشارات سازمان نه تنها خواندن كه )برخالف عرف( داشتن 
اين كتاب را به همه  پژوهندگان شهري توصيه مي نمايد. به 
اميد چاپ بعدي با شمارگان باال كه در خور شمار پژوهندگان 

و دانشگاهيان اين سرزمين نيز باشد.

تازه های نشر

 عباس جاللی

مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری
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