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انقالب مشروطه،  نخستين قانون اساسي ايران و نخستين قانون مديريت محلي تحت عنوان »قانون بلديه« را به همراه داشت و گامي اساسي 

در شكل گيري دولت مدرن با الگوي عدم تمركز بود كه با اتخاذ سياست هاي تمركزگرايانه  در دوران پهلوي،  فرصت اين تجربه مهم و تاريخي 

از دست رفت.

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به عنوان ره آورد انقالب اسالمي،   ظرفيت مناسبي را براي اداره امور محلي فراهم كرده است. ولي قوانين 

موضوعه نتوانستند از عهده يك تقسيم  كار شفاف و روشن بين اداره امور عمومي ملي و اداره عمومي محلي برآيند. و پس از گذشت سي و اندي 

سال از استقرار نظام جمهوري  اسالمي ايران،  اداره امور عمومي كه وظيفه حاكميت است به سطح ملي و محلي تفكيك نشده و اداره امور كشور 

توسط يك نظام اداري و اجرايي نسبتاً  متمركز انجام مي شود.

هرچند مي بايد اذعان داشت كه ساختار سياسي جمهوري اسالمي ايران،  ايجاد دولت محلي را بر نمي تابد ولي در مورد »مديريت محلي« اين 

چنين نيست و اصول متعدد قانون اساسي بر اصالت مشاركت مردم در اداره امور خود،  اداره شوراي امور محلي، تعديل بوروكراسي متمركز اداري 

و پاسخگونبودن مقامات كشوري به شوراها تاكيد دارد.

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  با تعيين شوراها به عنوان يكي از اركان اداره كشور،  مديريت محلي را پذيرفته و ساختار آن را در چيدمان 

اداره عمومي كشور به قوانين موضوعه واگذار كرده است. به عبارت ديگر با آنكه نظام جمهوري اسالمي ايران،  جزو نظام هاي بسيط و تك 

ساخت به حساب مي آيد ولي نوعي حركت از سوي تمركز به سوي عدم تراكم و درنهايت عدم تمركز تا مرز عدم تمركز سياسي را اجازه مي دهد 

كه قانون شوراهاي موجود نتوانسته است به خوبي از فرصت و ظرفيت مذكور استفاده نمايد.

در تمامي برنامه هاي پنج ساله  توسعه كشور بر واگذاري امور از دولت به شهرداري ها تأكيد شده و به ويژه در برنامه پنج ساله پنجم نيز اين مهم 

در ماده 173 ذكر شده است و بر اين اساس وزارت كشور- سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور-اليحه مديريت شهري را با رويكرد تمركز 

زدايي و تعريف تفكيك و واگذاري امور محلي از دولت به مديريت محلي را در اواخر سال 93 تقديم هيات دولت كرد و در سال جاري اين اليحه 

در كميسيون خاص كالنشهر تهران و ساير كالنشهرها در حال بررسي است.

اميد است پس از بررسي اليحه در كميسيون و تأييد آن در هيأت دولت، مجلس شوراي اسالمي با بررسي و تصويب آن پس از 60سال،  قانون 

جايگزين »قانون شهرداري« را با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي مديريت شهري كشور به ارمغان آورد.

 علي نوذرپور

اليحه	مديريت	شهری	و	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ايران
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پيش درآمد:
پيش نويس اليحه مديريت شهری با 293 ماده و 11 بخش )شامل کليات، پشتيبانی و نظارت، شهرسازی، معماری و 
اراضی و امالک، حريم، اجتماعی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل و ترافيک، خدمات شهری، محيط زيست  زيرساخت ها، 
شهری، مالی و اقتصادی( حدود 10 ماه است که از طرف وزارت کشور به هيأت دولت ارائه شده است. اين اليحه بر اساس 
ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تدوين گرديده است و می کوشد، قانونی جامع برای انتظام بخشی به عرصه 
مديريت شهری کشور عرضه کند. در اين نشست با حضور متخصصين و کارشناسان حوزه های مختلف تخصصی و اجرايی 

می کوشيم به بازشناسی اين اليحه و شناخت زوايای مختلف آن بپردازيم. در اين نشست از نظر افراد زير بهره گرفتيم:
1- منصور کريمی تبريزی، مشاور حقوقی

2- رضا مهديزاده، معاون مديرکل دفتر برنامه ريزی و توسعه مديريت شهری سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور
3- سيد حسين شريفی، رئيس هيات مديره مر کز تحقيقات قوانين ومقررات ايران

4- عارف اقوامی مقدم، کارشناس شهرسازی و نماينده وزارت راه و شهرسازی در بررسی اليحه مديريت شهری
5- هادی سعيدی رضوانی، عضو هيأت علمی دانشكده شهرسازی دانشگاه تهران

گزارش اصلي

پیش نویس الیحه مدیریت شهری؛ الزامات و رویکردها

 دبیر نشست: هادی سعیدی رضوانی
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منصور کریمی 
تبریزی

شهری  مديريت  اليحه  پيشينه   - شهرداريها 
چيست و کار تهيه آن از چه زمانی شروع شد؟

شهری  پارچه  یک  مدیریت  به  دستیابی  لزوم   - شريفی 
تاکید  اداره بهتر شهرها در دو دهه گذشته مرتبا مورد  برای 
نمایندگان مردم بود و در برنامه های پنج ساله توسعه در ادوار 
مختلف مجلس شورای اسالمی مطرح بوده است. مانند ماده 
136 قانون برنامه سوم، بند ب ماده 137 برنامه چهارم و در 
نهایت ماده 173 برنامه پنجم ضرورت هایی است که ایجاب 
می کرد متناسب با فرهنگ و ساختار سیاسی و اداری کشور 
اساسی   قانون  نشده  استفاده  از ظرفیت های  بهره گیری  با  و 
صورت  شهری  مدیریت  قانون  تدوین  جهت  جامعی  مطالعه 
گیرد. این مطالعه توسط مرکز تحقیقات قوانین ومقررات ایران 
صورت  دوسال  حدود  ظرف  تهران  شهرداری  سفارش  به  و 
گرفت. با استفاده از تجارب چند کشور پیشرفته و یا درحال 
توسعه مبتنی بر مبانی نظری و مطالعات تطبیقی چهار کالن 
شهر توکیو، استانبول، پاریس و سئول و برداشت از مطالعات 
آسیب شناسی   از  پس  و  دیگر  کشور  چهارده  در  شده  انجام 
با  متناسب  مفهومی  الگوی  و وضع موجود یک  فعلی  قانون 
ساختار ایران که از نتایج مطالعات بود ارائه گردید. بر اساس 
آن مطالعات که بیش از سه هزار صفحه در چند مجلد مدون 
در  ماده  از 300  بیش  با  اولیه الیحه ای  نویس  پیش  گردید 
نیمه اول  سال 1392  تهیه و تنظیم گردید و پس از بررسی 
سازمان  در  کشور  محترم  وزارت  توسط  مجدد  کارشناسی  و 
شهرداری ها ودهیاری ها برای طی مراحل تصویب به دولت 

محترم تقدیم شد.

شهرداريها - چه خالئی حس شد که اين اليحه از 
طرف وزارت کشور پيشنهاد گرديد؟

کريمی تبريزی - اولین قانون مربوط به مدیریت شهری، 
 )1334( شهرداری  قانون  سپس  و  بود   )1286( بلدیه  قانون 
شهرداری  قانون  به  الحاقیه ای   1345 سال  در  شد.  تصویب 

وارد شد، و ماده 95 تا 113 به آن اضافه گردید. اما از سال 
1345 تا به حال قوانین مختلفی داریم که برای شهرداری ها 
به غیر از وظایفی که در ماده 55 قانون شهرداری به عهده 
شهرداری ها گذارده شده بود، وظایفی را مقرر کردند. مثال ماده 
ایران می گوید:  7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری 
الزامی است و  برای شهرداری ها  این شورا  رعایت مصوبات 
برای  و کف  بر  تعیین  که  )سال 1386(  پروانه  قانون صدور 
از  به عهده شهرداری ها می گذارد.  را  آموزشی  کاربری های 
تعیین  شهرداری  برای  متفرقه  وظایف  که  قوانین  قبیل  این 
هم  توسعه  برنامه های  قوانین  در  داریم.  زیاد  است،  نموده 
که  قوانینی  در  است.  شده  مقرر  شهرداری ها  برای  احکامی 
مدت زمان مشخصی دارند، وقتی مدت تمام می شود، قانون 
از درجه اعتبار ساقط می شود. به تبع این انقضاء در صورتی 
که در قانون بعدی تمدید نشود، آن حکم هم از درجه اعتبار 
ساقط می شود. پس در برخی موارد با قوانینی که شناور است 

و در حال انقضای مدت است مواجهیم.
بسیاری از مواد قانون شهرداری )1334( توسط قوانین بعدی 
هر  می گوید  قانون  این   1 ماده  تبصره  در  است.  شده  نسخ 
تُأسیس  شهرداری  باشد،  داشته  جمعیت  نفر  هزار   5 که  جا 
قانون  در  داشته است.  تغییراتی  تبصره  همین  می شود. 
 4 ماده  به  تبصره  یک  گفتند  کشوری  تقسیمات  اصالحات 
که  ترتیب  این  به  می شود  الحاق  کشوری  تقسیمات  قانون 
مرکز بخش با هر میزان جمعیت و روستا با 3500 نفر شهر 
شدن  شهر  برای  جمعیتی  نصاب  حد  پس  می شود.  شناخته 
تغییر کرد. این ماده قانونی تغییرات زیادی داشته و تغییر شکل 

یافته است و مالک عمل نیست.
مطابق تبصره 2 ماده 55 قانون شهرداری، اصالح تأسیسات 
شهرداری ها  عهده  بر  برق  نرخ  تعیین  برق،  توزیع  و  تولید 
است. تهیه آب شرب شهرها نیز به عهده شهرداری است و در 
تبصره 3 از نظارت بر مؤسسه خیریه ای که تأمین آب شرب 
شهرها را به عهده داشته اند سخن به میان آمده است. االن 
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دیگر چنین مؤسسه خیریه ای نداریم. این موارد هم دیگر بر 
عهده شهرداری ها نیست.

قانون  در  که  نیز  مالی  و  استخدامی  مقررات  خصوص  در 
حاضر  حال  در  است،  آمده   1334 سال  مصوب  شهرداری 
قوانین و مقررات مالک عمل عبارت است از آیین نامه مالی 
شهرداری ها و ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت. از این 
رو موارد مرتبط که با استخدام ملی قانون شهرداری و پرداخت 
گردیده  منسوخ  بود  آمده  شهرداری  قانون  در  کارکنان  های 

است.
قانون  نبودن  روز  به  و  مناسب  مانند  شريفی - مشکالتي 
شهرداري براي اداره کالنشهرها و شهرهاي کشور، مشخص 
تناقضات و  از محلي و  تعریف و تفکیک وظایف ملي  نبودن 
تکلیف  تعیین  و  آن، عدم شفافیت  در  عدم هماهنگي موجود 
وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت ها بین ارکان اداره ي امور 
نهاد  یک  عنوان  به  شهرداری  از  جامعه  تلقی  محلي،  و  ملي 
صرفا خدماتی و ضرورت تغییر این نگاه به نهادی با رویکرد 
الیحه  پیشنهاد  موجب  که  بود  عواملی  فرهنگی  و  اجتماعی 

قانونی جدید در خصوص مدیریت شهری گردید.
داشت  وجود  که  خالئی  مهم ترین   - رضوانی  سعيدی 
قانون شهرداری  با  بعدی  قوانین  برخی  تناقض  اول  وهله  در 
زمینه  این  در  را  قوانین  سازی  هماهنگ  به  نیاز  که  است 
فعلی  قانون  پاسخگویی  در وهله دوم عدم  و  مطرح می سازد 
عنوان  به  است.  شهری  مدیریت  حوزه  در  جدید  نیازهای  به 
و  هوشمند  شهر  الکترونیک،  شهر  با  مرتبط  بحث های  مثال 
فناوری اطالعات موضوعات جدیدی است که در زمان تدوین 
قانون فعلی شهرداری مطرح نبوده است. در مرتبه بعدی هم 
توجه به مدیریت شهری یکپارچه و هماهنگ مطرح است که 
در اثر نسخ اختیاراتی که در قانون شهرداری )1334( به عهده 
یا  وزارتخانه ها  به  آنها  از  بسیاری  واگذاری  و  بود  شهرداری 

دستگاه های دولتی، از بین رفته است.
قاجار  زمان  در   1286 سال  در  بلدیه  قانون   - مهدی زاده 
شهرداری   16 فقط  کشور  کل  در  زمان  آن  در  تصویب  شد. 
داشتیم و این قانون فقط برای این 16 شهر قابل اجرا بود. در 
1309 قانون بلدیه لغو و در 1328 قانون تعیین شهردار تصویب 
شد. در 1334 قانون فعلی شهرداری تصویب می شود. در این 
تمرکز زدا  قانون گذار  نگاه   )1334 تا   1286 )از  زمانی  بازه 
بوده است. توزیع آب و برق و کتابخانه های عمومی به عهده 

شهرداری ها بود. تا سال 1320 به 136 شهرداری رسیدیم.
بعدها دو قانون متناقض با قانون شهرداری تصویب شد: 

مصوب  شهرسازی  عالی  شورای  تأسیس  قانون   )1
آبادانی  وزارت  تأسیس  قانون   )2 سپس  و  سال1352 
وظایف  از  بخشی  قانون ها  این  در   .1346 مسکن  و 

شهرداری ها به دستگاه های دیگر واگذار می شود.
یکی از دالیلی که نیاز به تغییر قانون داریم این است که 
نقض قوانین و تداخل وظایف وجود دارد. دلیل دیگر آن 
با شهرهای  امروز  است که ماهیت شهرها و شهرنشینی 
صد سال پیش بسیار متفاوت است. تعداد شهرها تا سال 
1375، 650 بود. امروز بیش از 1200 شهر است. از طرف 
دیگر مسائل امروز شهرها مثل آلودگی هوا، خاک، صوتی 
نبوده است. در  ترافیک در شهرهای گذشته خیلی حاد  و 
سال 1334 چیزی به نام معضل ترافیک در شهرهای ما 
نبود. پس با مشکالت جدیدی که در شهرهای امروز وجود 

دارد نیاز به بازنگری قانون حس می شود.
و  بزرگتر شدن حجم  با  بعد  به  از سال 1334  در عمل 
به دولت  از وظایف شهرداری ها  تشکیالت دولت، خیلی 
منتقل شده است. در زبان، شعار تمرکززدایی داده ایم ولی 
در عمل به سوی تمرکزگرایی و متمرکز کردن اختیارات 

در دولت حرکت کرده ایم. 
واگذاری  موضوع  انقالب  از  بعد  توسعه،  اول  برنامه  در 
وظایف دولت به شهرداری ها اعالم شد که بعدا در ماده 
136 برنامه سوم و ماده 137 برنامه چهارم و در ماده 173 

برنامه پنجم آمده است. 
الیحه  شدن  مطرح  دالیل  بندی از  جمع  بخواهیم  اگر 
موضوع  سه  به  می توانیم  باشیم  داشته  شهری  مدیریت 
شهرداری  قانون  متعدد  موارد  نقض   )1 کنیم:  اشاره 
)مصوب سال 1334( توسط قوانین بعدی 2( تغییر ماهیت 
شهرهای امروز نسبت به شهرهای 60-70 سال پیش و 
مطرح شدن مسائل جدیدی که در آن دوره مطرح نبوده 
مانند آلودگی های زیست محیطی و مشکل ترافیک و... 3( 
مدیریت  به  وظایف  واگذاری  برای  قانونی  الزامات  وجود 

محلی از جمله ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

کدام  از  شهرداری  قانون   - شهرداريها 
نظام های حقوقی آن دوره الهام گرفته است؟

کريمی تبريزی - قانون شهرداری سال 1334 از نظام 
الهام گرفته است. کشور دیگری هم که  فرانسه  حقوقی 
نظام حقوقی غنی ای در آن موقع داشته انگلستان بود که 
در این قانون خیلی مورد توجه قرار نگرفت. کشور دیگری 
چندان  قانون نویسی،  الگوی  عنوان  به  دوره  آن  در  هم 

مطرح نبوده است.

شهرداريها - نقاط ضعف قانون شهرداری  کنونی 
)مصوب 1334( چيست که نياز به اصالح احساس 

گرديد؟
که  فعلی  قانون  ضعف  موارد  از   - رضوانی  سعيدی 
در واقع ناشی از گذر زمان و اقتضائات زمانه است، ظهور 
 1332 سال  در  است.  ایران  در  ابرشهرها  و  کالنشهرها 
جمعیت بزرگترین شهر کشور به زحمت از یک میلیون نفر 

رضا مهدیزاده: دالیل مطرح شدن 
الیحه مدیریت شهری: 1( نقض مواد 

متعدد قانون شهرداری توسط قوانین 
بعدی 2( تغییر ماهیت شهرهای امروز 

با شهرهای 60-70 سال پیش و 3( 
وجود الزامات قانونی برای واگذاری 

وظایف به مدیریت محلی

سيد حسين 
شريفی
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فراتر می رفت. لذا برای شهرهای بزرگ، قانون خاصی جدای 
از سایر شهرها، درنظر گرفته نشده بود. اما در حال حاضر با 
وجود 8 شهر باالتر از یک میلیون نفر و داشتن مجموعه های 
قانون  نیازمند  کشور  در  نفری  میلیون   10 از  بیش  شهری 
با  و  یکپارچه  صورت  به  کالنشهرها  اداره  برای  جدیدی 
درنظرگیری نیازهای خاص آن ها هستیم. وقتی به تجربه دنیا 
در این زمینه نگاه می کنیم می بینیم که کالنشهرهایی مانند 
استانبول، لندن، پاریس و سئول قوانین مدیریت شهری خاص 
خود را دارند. علت آن است که وقتی یک شهر از حد خاصی 
که  می گیرد  شکل  آن  در  جدیدی  روابط  می شود،  تر  بزرگ 
برای  و  نداشته  ظهور  و  بروز  امکان  کوچک تر  شهرهای  در 
قانون  اما  هست.  خاصی  قانون  به  نیاز  روابط  این  مدیریت 

شهرداری کنونی به این موضوع توجهی ندارد.

را  نهاد  این  شهرداری،  جاری  قانون   - مقدم  اقوامی 
موسسه ای خدماتی می داند و با مسائل و نیازهای روز سنخیتی 
یا  نهاد حکومت محلی و  نه  قانون، شهرداری  این  ندارد. در 
به عبارت دقیق، قوه ی مجریه ی حکومت محلی بلکه نهادی 
هم ارز با بسیاری از نهادهای دولتی است و عهده دار خدماتی 
است که واگذاری آن به بخش خصوصی فعاًل مقدور نیست. با 
آن که نزدیک دو دهه از خودگردانی شهرداری ها گذشته است 
همچنان  شهرداری  شده اند،  تشکیل  شهر  شوراهای  و 
زیرمجموعه  وزارت کشور محسوب می شود. در قانون جاری 
شهرداری ها، این نهاد خود متصدی اجراست و به نهاد عریض 
و طویلی ــ کمینه در شهرهای بزرگ ــ تبدیل شده است و 

ناکارآمدی دولت  مرکزی در سطح محلی را تقویت می کند. 
دولت  به صورت  نه  را  نهاد  این  شهرداری ها،  جاری  قانون 
محلی که درآمد آن باید به اتکای عوارض و مالیات های محلی 
تامین شود تا عالوه بر آن که زمینه ساز دموکراسی سیاسی شود 
بلکه امکان اداره  اقتصادی شهرها را با تشویق تولید و رقابت 
فضایی و تقسیم کار سرزمینی به وجود آورد با چشم پوشی از 
این واقعیت های تاریخی، شهرداری را به سازمانی با کمترین 
شفافیت تبدیل کرده است که منابع کمیاب اقتصادی را به طور 

غیراقتصادی و غیرمولد هزینه می کند. 
تدوین  غیرسیاسی  گفتمان  چارچوب  در  شهرداری  قانون 

بلکه  سیاسی  امری  نه  شهری  امور  اداره   یعنی  شده است 
فعالیت غیراقتصادی خدماتی تلقی می شود و به  تبع شهردار 
حالت  بدترین  در  و  شهر  شورای  کارگزار  حالت  بهترین  در 
عالوه بر شورا منصوب وزارت کشور است. به  مفهوم دقیق، 

ضعف اصلی قانون جاری، غیبت انتخابات شهری است.
در این قانون، شهرداری موسسه  ای خدماتی است، این رویه 
ندارد.  همخوانی  شهرها  امور  اداره   از  مترقی  تجربه  هیچ  با 
سازوکار اقتصادی و مالی بر اداره  امور شهرها و شهرداری ها 
حاکم نیست؛ و رابطه  آن با شورای شهر بسان قوه  مستقل در 
برابر قوه  دیگر)قوه  مقننه( تنظیم نشده و اصل تفکیک قوا در 

سطح محلی رعایت نشده است. 
موضوع  تداخل ها،  دست  این  از  دیگر  مورد   - مهديزاده 
میراث فرهنگی در شهر است. در بندهای ذیل ماده 55 قانون 
اختیارات شهرداری بود که  این موضوع در حوزه  شهرداری، 
موضوع  متولی  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  بعدها 
و  مرمت  خصوص  در  اقدام  نوع  هر  عمال  که  این  با  و  شد 
بهسازی بافت های تاریخی و ارزشمند شهری، بدون همراهی 
از  شهرداری ها  دست  عمال  نیست،  پذیر  امکان  شهرداری ها 

این موضوع کوتاه شد.
کريمی تبريزی - موضوع دیگر که از نقاط ضعف قانون 
حریم شهرهاست.  در  دستگاه ها  وظایف  تداخل  است،  فعلی 
ماده 10 قانون زمین شهری می گوید زمین های دستگاه های 
اجرایی، موات و ملی در محدوده شهرها متعلق به وزارت راه 
اراضی  و  باغات  به  مربوط  دیگر  تداخل  است.  شهرسازی  و 
کشاورزی  جهاد  وزارت  »حریم«  در  یعنی  است.  کشاورزی 
مدعی است. در حالی که شهرداریها نیز وظیفه نظارت بر ساخت 
و ساز در حریم را دارند و در موارد متعددی تداخل وظایف بین 

شهرداری و سایر دستگاه ها در این زمینه اتفاق می افتد. 

اليحه  مفاد  بر  ناظر  کالن  رويكرد   - شهرداريها 
مديريت شهری چيست؟

قانون،  این  بر  حاکم  کلی  رویکرد   - تبريزی  کريمی 
واگذاری وظایف تصدی گری به شهرداری هاست. امروز حدود 
نیازمند  که  می پردازند  خدمات  ارائه  به  شهر  در  دستگاه   22
تداخل وظایف  ترافیک چون  در مسأله  است. مثال  هماهنگی 
عهده  بر  را  مسئولیت  از  بخشی  دستگاهی  هر  و  دارد  وجود 
دارد، نمی توان از یک دستگاه، پاسخگویی کامل انتظار داشت. 
شهرداری در این خصوص پلیس راهنمایی و رانندگی را مقصر 
می داند. پلیس می گوید که وزارت صنعت مقصر است که این 
تعداد خودرو تولید می کند و به این ترتیب هیچ یک از دستگاه ها 

مسئولیت را بر عهده نمی گیرند. 
شريفی - رویکرد اصلی و کالن الیحه با شفافیت الزم در 
اصول حاکم بر این الیحه که در صدر الیحه در قالب یک ماده  

به شرح زیر بیان شده است:
ماده2- اصول

  به منظور پایداري توسعه، ارتقاي کیفیت زندگي، گسترش 
عدالت، تامین حقوق شهروندي و ایجاد محیط زیست سالم در 

شهرها، اصول حاکم بر نظام مدیریت شهري ایران عبارتند از:
1- اتکا به آراي عمومي در انتخاب اعضاي شوراي اسالمي 

رضا مهدیزاده

اقوامی مقدم: قانون کنونی 
شهرداری ها، این نهاد را نه به صورت 
دولت محلی که درآمد آن باید به اتکای 

عوارض و مالیات های محلی تامین 
شود تا امکان اداره ی اقتصادی شهرها 
را با تشویق تولید و رقابت فضایی 

و تقسیم کار سرزمینی به وجود 
آورد بلکه شهرداری را به سازمانی 
با کمترین شفافیت تبدیل کرده است 
که منابع کمیاب اقتصادی را به طور 

غیراقتصادی و غیرمولد هزینه می کند
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شهر و شهرداران 
سایر  و  نظام  کلي  سیاست هاي  اساسي،  قانون  رعایت   -2

قوانین باالدستي
به  محلي  امور  واگذاري  با  ملي  از  محلي  امور  تفکیک   -3
مدیریت شهري با تاکید بر رعایت اصول وحدت ملي، تمامیت 
ارضي و تبعیت از حکومت مرکزي و تخصیص منابع عمومي 

بر اساس تفکیک مذکور
4- رعایت مقتضیات محلي در مدیریت شهري
5- یکپارچگي و هماهنگي در مدیریت شهري

6- مردم ساالري دیني، شهروند مداري و مشارکت مردم در 
تصمیم سازي اداره امور عمومي

شهري  مدیریت  پاسخ گویي  و  مسئولیت پذیري  شفافیت،   -7
و کاهش حیطه مسئولیت ها و  قانوني  مراجع  و  به شهروندان 

پاسخگویی مستقیم مدیریت ملي
8- ظرفیت سازی، توانمندسازی و نهادسازی مدیریت شهری 

باتوجه به اصول علمی 
9- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس 

ایمان وتقوا
10- فراهم کردن محیط مساعد برای تقویت روح بررسی و  

ابتکار و باال بردن سطح آگاهی های عمومی

برنامه  ابتدای  از  گذشته  سال   15 طول  در    - مهديزاده 
سوم، مفاهیم جدیدی مطرح شده است؛ مثل مدیریت شهری و 
حکمروایی شهری. از این واژه ها برداشت های مختلفی می شود. 
گاهی این طور تلقی می شود که حکومت محلی می خواهد از 
حکومت ملی خودمختار گردد. اما منظور از حکومت محلی، این 
نیست. حتی حکومت محلی در کشورهای فدرال هم هیچگاه 
متعرض به قوانین فرادست کشور نمی شوند. سیاست های ملی 
و کالن از باال تعیین می شود و حکومت های محلی در چارچوب 
اقتضائات محلی به تصمیم گیری و تعیین ضوابط می پردازند. 

وظایف  گونه شناسی  به  باید  وظایف  واگذاری  خصوص  در 
مختلف شهرداری بپردازیم:

مثل  است،  شهرداری  اصالتی  و  ذاتی  وظایف  اول:  دسته 
این  در  دولت  است.  محلی  کامال  وظیفه ای  که  آتش نشانی 
قبیل خدمات وظیفه نظارتی دارد. اصال درست و منطقی هم 
نیست که حکومت مرکزی این وظیفه را به عهده گیرد. در همه 
جای دنیا هم این قبیل وظایف بر عهده حکومت محلی است. 
اگر حکومت محلی در انجام این وظایف کوتاهی کرد، دولت 

می تواند نظارت کند و از حکومت محلی بازخواست نماید.
دسته دوم: وظایف وکالتی یا نیابتی؛ یعنی وظایفی که دولت 
تعیین  به  فقط  و  دهد  انجام  تنهایی  به  نمی تواند  مرکزی 
محلی  حکومت  به  را  اجرا  و  پرداخته  سیاستی  چارچوب های 
نهاد  شهری.  توسعه  طرح های  اجرای  مثل  می کند؛  واگذار 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  زمینه،  این  در  باالدست 
قالب  در  و  عالی  شورای  توسط  اصول  و  سیاست ها  است. 
در  که  شود  می  داده  اختیار  شهرداری  به  و  تعیین  مصوبات، 
ساختمانی  پروانه  حکومت،  از  نیابت  به  اصول،  این  چارچوب 

صادر کند.
دسته سوم: وظایف مشارکتی: وظایفی که بخشی را دولت و 

بخشی را شهرداری انجام می دهد. این موضوع در این الیحه 
دیده شده است. مثال رساندن آب و سوخت تا دروازه شهر به 
عهده دولت است و در محدوده شهر با شهرداری و حکومت 

محلی است.
روح این الیحه بر گرفته از اصل 101 قانون اساسی است. این 
اصل به تأسیس شوراها و دخالت دادن مردم در تصمیم گیری ها 
و تشکیل شوراهای اسالمی می پردازد. تصمیم گیری در سطح 

محل به مردم واگذار شود.
روح کلی این الیحه، شورای قوی و شهردار قوی است. زیرا 
که شهرداران شهرهای  است  بینی شده  پیش  این الیحه  در 
باالی دویست هزار نفر جمعیت با رأی مستقیم مردم انتخاب 

شوند. 

شهرداريها -  اصلی ترين نقاط قوت پيش نويس 
اليحه کنونی چيست؟

شريفی - نخست اینکه شوراهای اسالمی شهر وشهرداری ها 
دورکن اساسی مدیریت شهری اند که از الگوی مفهومی این 
و  استخراج شده  قوی  عنوان شورای قوی-شهردار  با  مطالعه 
با توسعه اختیارات هر دو رکن شورا به عنوان پارلمان شهری 
در جایگاه قانون گذار و ناظر و شهرداری به عنوان قوه مجریه 
شهر که شهردار آن در شهرهای باالی دویست هزار نفر با رای 
مستقیم مردم انتخاب خواهند شد. البته پاسخگویی شفاف این 

دو رکن به شهروندان به نسبت ارتقاء یافته است.
ملی  وظایف  از  محلی  وظایف  روشن  و  صریح  تفکیک  دوم 
قلمرو  که  ماده ای  در  و  است  این الیحه  قوت  نقاط  دیگر  از 
تکلیف شده  تعیین  موضوع   این  می کند  تعیین  را  قانون  این 
با این بیان که به جز امور قضائی، دفاعی و امنیتی، تمام امور 
به مدیریت شهری  آنها  اداره  از دولت و واگذاری  انتزاع  قابل 
از  را  وظیفه   23 الیحه  این  زمانی،  مقطع  این  در  ولی  است 
دستگاها منفک و با منابع مالی و انسانی به شهرداری  ها واگذار 
کرده است  البته این بدان معنا نیست که دولت را کوچک و 
شهرداری ها را فربه کنیم بلکه در ماده ای دیگر شهرداری ها 
مکلف شده اند تصدی این امور را به بخش های خصوصی و 

تعاونی واگذار کنند.
رعایت ضوابط  رویکرد جدید،  با  در موضوع شهرسازی  سوم 
و مقررات ساخت و ساز مطابق طرح های توسعه شهری برای 
از آن  اشخاص حقیقی و حقوقی فرض دانسته شده و عدول 
جز بازگشت به وضعیت مجاز حالت دومی ندارد و با بیان مصادیق 

هادی سعیدی 
رضوانی

سید حسین شریفی: از نقاط قوت الیحه 
مدیریت شهری اتخاذ رویکرد شورای 
قوی- شهردار قوی است که با توسعه 
اختیارات هر دورکن، شورا به عنوان 

پارلمان شهری و شهرداری به عنوان قوه 
مجریه شهر لحاظ گردیده که شهردار آن 
در شهرهای باالی دویست هزار نفر با 
رأی مستقیم مردم انتخاب خواهند شد
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تخلف و تعیین مجازات آنها اختیار اعمال قانون به شهرداری واگذار 
شده است. اینکه مرتکبین تخلفات ساختمانی بتوانند با پرداخت 
جریمه ابنیه دارای تخلف را حفظ کنند در این الیحه متصور نیست 
و در آمدی هم از محل تخلفات سختمانی برای شهرداریها پیش 
متولیان  با کوتاهی  بینی نشده است ومتقابال مسئولیت وبرخورد 
امر اعم از کارکنان شهرداری، شهرداران و ناظرین  بسیار تشدید 

شده است.
چهارم در این الیحه در آمدهای پایدار برای شهرداری ها دیده 
شده و درآمدهای بسترساز تخلفات از ضوابط شهرسازی وطرح های 

توسعه شهری حذف شده است
پنجم رعایت مسائل ایمنی در شهرسازی در جهت رفاه شهروندان، 
توجه خاص به مسائل زیست محیطی، مبلمان و منظر شهری، 

فضای سبز و عنایت و اهتمام به مسایل فرهنگی
ششم تمرکز و انسجام بخشی به مدیریت حمل ونقل وترافیک 

هفتم استفاده از ظرفیت کارشناسی شهرداری ها در ابعاد مختلف 
فنی، علمی، پشتیبانی، صنفی و تدوین پیش نویس آیین نامه ها، 
دستورالعمل ها و دیگر ضوابط مورد نیاز شهرداری ها و ارائه آنها به 
وزارت کشور برای طی مسیر تصویب، با پیش بینی مجمعی به نام 

مجمع نظام امور شهرداری ها با سازوکار خاص خود.
هشتم پیش بینی سازمان تخصصی حسابرسی شهرداری ها زیر 
نظر شورای عالی استان ها با وظایف روشن از دیگر ویژگی های 

این پیش نویس است.
سعيدی رضوانی - از جمله نقاط قوت این الیحه الف( پیش 

بینی سازوکارهای مالی قابل کنترل و نظارت بر شهرداری و شورای 
شهر )مانند خزانه شهر و دیوان محاسبات شهر، ب(تغییر نگاه به 
و  شهرداری  برای  درآمدزایی  منبع  عنوان  به  ساختمانی  تخلفات 
مقابله جدی با متخلفین ساختمانی و متخلفین صادرکننده پروانه 
ساختمانی و پ( تالش برای وارد کردن رسمی مدیریت شهری 

به عرصه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در پهنه شهر است.
مهديزاده - نقطه قوت الیحه این است که دارای مطالعات 
پشتیبان قوی است. از ظرفیت قوانین موجود مثل اصل 7 و 100و 
جامع  همچنین  است.  گرفته  بهره  اساسی  قانون   106 و   101
تقریبا  که  نحوی  به  است  آن  قوت  نقاط  دیگر  از  الیحه،  بودن 
تمام موضوعات مرتبط با مدیریت شهری را در بر می گیرد. در این 
الیحه در مورد آلودگی ها فقط آلودگی هوا دیده نشده است، بلکه 
آلودگی خاک، آب، صوت، نور و حتی آلودگی های مربوط به اشعه ها 
و پرتوهای مضر هم لحاظ گردیده است. بحث تخلفات ساختمانی 

خیلی جامع دیده شده است. این پیش نویس زمانی تهیه شده که 
پیش از آن همه قوانین مرتبط با مدیریت شهری آسیب شناسی 

شده بودند. 

نقاط ضعف پيش نويس  شهرداريها - اصلی ترين 
اليحه مديريت شهری چيست؟

اقوامی مقدم - نقاط ضعف آن را می توان به  اجمال چنین 
برشمرد: 1. شهرداری را نه نهادی سیاسی که خدماتی می داند؛ 2. 
درکی از بخش خصوصی و عمومی و دولتی بر آن حاکم نیست؛ 3. 
تبیین درستی از امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی ندارد؛ 4. تبیینی از 
سلسله مراتب حکومتی ندارد؛ 5. پیگیر سیاست های کوچک سازی 
و چابکسازی نیست؛ 6. درکی از بازار و غیربازار ندارد؛ 7. از تنظیم 
رابطه  شوراها )بازوی تقنین( و شهرداری )مقام اجرا( ناکام مانده 
بازاریابی  فضایی،  رقابت  زمینه ی  در  مدرن  مقوالت  از   .8 است؛ 
مکان، ورود شهرداری ها به رقابت در سطوح منطقه ای و بین المللی 
برای جذب سرمایه و... خبری نیست؛ 9. قوانین جاری کشور در 

اداره ی امور شهرها تنقیح نشده است.
و  واحد  مدیریت  بین  فرقی  الیحه  این  در  باید   - مهديزاده 
و  وظایف  گرفتن  در  اوقات  گاهی  بگذاریم.  یکپارچه  مدیریت 
اختیارات افراط کرده ایم و منابع انجام آن اختیارات را ندیده ایم. 
ریاست  یا  شهرداری  عضویت  با  اوقات  گاهی  یکپارچه  مدیریت 
کل  واگذاری  با  نه  شود  می  محقق  کمیسیون  یک  در  شهردار 

وظایف.

مديريت  اليحه  به  رسيدگی  فرايند   - شهرداريها 
چه  و  است  ای  مرحله  چه  در  حاضر  حال  در  شهری 

مراحلی باقيمانده است؟
کريمی تبريزی - در حال حاضر فرایند رسیدگی در کارگروه 
سایر  و  تهران  کالنشهر  امور  کمیسیون  ذیل  تخصصی  های 
کالنشهرهای هیأت دولت با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی 
دولت در حال بررسی است. سپس مصوبات این کارگروه ها باید به 
تأیید هیأت دولت برسد که به نظر من زودتر از نیمه سال 1395 
نخواهد شد. چون مجلس آتی هم تازه شروع به کار خواهد کرد تا 
نوبت به بررسی این الیحه برسد، کار بررسی این الیحه در مجلس 

شورای اسالمی به سال 1396 موکول خواهد شد.
مهديزاده - شهرداران شهرهای کوچک و میانی ما باید بدانند 
که چند کار همزمان در سازمان شهرداری ها در حال انجام است 
که هر یک به نوعی مکمل دیگری است: اول الیحه نظام درآمدی 
پایدار شهرداریها، برای این که شهرداری وقتی اختیارات جدیدی 
و  اداری  نامه  آیین  دوم  ببینیم.  هم  را  درآمدی  منابع  گیرد،  می 
استخدامی شهرداری هاست. در عین حال که دولت وظایفش را 
به شهرداریها میدهد الزاما این طور نیست که این وظایف را حتما 
باید وظایفشان  انجام دهد و شهرداری ها هم  شهرداری خودش 
که  شوراها  قانون  از  موادی  اصالح  سوم  کنند.  سپاری  برون  را 
شوراها تخصصی شوند و هر کسی نتواند کاندیدای شورای شهر 
شود و مدرک تحصیلی مرتبط داشته باشد. چهارم آیین نامه احراز 

صالحیت شهردار هم در حال بازنگری است. 
شهرداريها - با تشكر از شما برای وقتی که در اختيار 

اين مجله گذاشتيد.

عارف 
اقوامی مقدم

هادی سعیدی رضوانی: مهم ترین 
خالئی که وجود داشت در وهله اول 
تناقض برخی قوانین بعدی با قانون 
شهرداری است که نیاز به هماهنگ 

سازی قوانین را در این زمینه 
مطرح می سازد و در وهله دوم عدم 
پاسخگویی قانون فعلی به نیازهای 
جدید در حوزه مدیریت شهری است
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اندیشه و پژوهش

چالش های طراحی و استقرار نظام مدیریت یکپارچه شهری 
در ایران  )با تأکید بر الیحه مدیریت شهری(

مقدمه
مدیریت شهری در ایران از زمان شکل گیری تاکنون، که بیش از یکصد 
سال می گذرد،  همواره با نوسان هایی هم در مفهوم و هم در ساختار 
از خود مواجه بوده است بگونه  با محیط داخل و خارج  ارتباط  و نحوه 
ای که این نواسانات، که در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را به 
به شدت عملکرد  نمود،  بندی  تقسیم  و محتوایی  رویه ای  نوسان های 
از نارضایتی های امروز  آنرا متاثر نموده و شاید بخش بزرگی  مطلوب 
شهروندان ناشی از عملکرد ناقص و متضاد نظام مدیریت شهری ایران 
ارتباطات درونی  نتوانسته نظام  باشد که طی یک قرن تولد خود هنوز 
و بیرونی خود را به شکلی مطلوب و نسبتا پایدار تنظیم نماید. این در 
حالی است که نظام شهری کشور به ویژه طی 50 سال اخیر به تدریج 
دچار دگرگونی های بزرگی هم در افزایش چشمگیر تعداد شهرها و هم 
در رشد سریع جمعیت شهرنشین شده است. این دو عامل موجب شده 
تا حجم غیر قابل تصوری از مشکالت، چالش ها و مسائل اجتماعی، 
اقتصادی و کالبدی فراروی مدیران شهری بویژه در مناطق کالنشهری 
قرار گرفته و فقدان تنها ابزار سیستماتیک در دست این مدیران یعنی 
نظام یکپارچه مدیریت شهری موجبات تشدید مشکالت و در نهایت افت 
کیفیت محیط و زندگی شهری را فراهم آورده است. در حالی که تجارب 
موفق دنیا در مدیریت شهری نشان می دهد که آنها به خوبی توانسته 
اند تمام کنشگران و ذینفعان بخش عمومی،دولتی،خصوصی و مردمی 
را با تحت پوشش قرار دادن تمام ابعاد زندگی شهری و با تنظیم ارتباط 
با نهادهای حکومتی فرادست و نهادهای محلی و مدنی فرودست خود، 

یک نظام مدیریت شهری یکپارچه را طراحی و مستقر نمایند. 
سازمان  کار  دستور  در   1392 سال  از  که  شهری  مدیریت  الیحه 
طراحی  برای  تالشی  گرفت،  قرار  کشور  دهیاری های  و  ها  شهرداری 

یک نظام مدیریت شهری با هدف یکپارچگی است. با این وجود در کنار 
چالش های مربوط به طراحی چنین نظامی در شرایط ایران، چالش هایی 
نیز در پیاده سازی چنین نظامی در صحنه عمل مدیریت شهر وجود دارد؛ 
که بخشی از آنها دالیل تاریخی و بخشی دیگر ریشه در ابعاد اجتماعی 
و تفکرات مدیریتی در سطوح کالن و میانی دارند.  در این نوشتار تالش 
استقرار نظام مدیریت شهری  تا مهمترین چالش های طراحی و  شده 

یکپارچه در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
چالش مفهومی

به نظر می رسد قبل از هر چیز چالش مفهومی و معنایی بر سر تعریف 
ها  موجب سردرگمی  ایران  در  مدیریت شهری  نظام  جایگاه  و  اهداف 
از این  و حرکات آزمون و خطایی در این زمینه شده است که بخشی 
سردرگمی ها به ماهیت این سطح از مدیریت ارتباط دارد. این چالش 
مفهومی همواره ناشی از نوسان از سه مفهوم در ایران بوده است: مدیریت 

شهری )متفرق(، مدیریت شهری واحد و مدیریت شهری یکپارچه. 
مناسبات  تفرق  و  ناهمسویی  بر  ناظر  متفرق  شهری  مدیریت 
عمودی)روابط مدیریت شهری با سطوح باالتر حکومتی( و افقی)سازمان 
ها و کنشگران محلی و شهری( سازمان ها و کنشگران مدیریت شهری 
است)کاظمیان و دیگران، 1392(.  نمونه کامل این نوع مدیریت شهری 
غیررسمی  و  رسمی  عناصر  مجموعه  است:  مشاهده  قابل  تهران  در 
مسئول و مؤثر در مدیریت و ادارۀ شهر تهران فاقد ویژگی های اساسی 
یک سیستم، یعنی اهداف واحد و هماهنگ، کلیت واحد و روابط هدفمند 
و سیستماتیک با یکدیگر و با عناصر بیرونی می باشند. به عبارت دیگر، 
شهر تهران در وضعیت موجود، فاقد یک سیستم واحد و منسجم مدیریت 
کالن شهری می باشد و عناصر مدیریتی موجود هریک صرفًا براساس 

 موسی پژوهان 
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران 
Mpanahandehkhah@ut.ac.ir
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 منطبق کردن مدیریت شهری با ساختار وظایف اصلی آن مشتمل 
و  شهری،نظارت  ورهبری  شهری،هدایت  سازماندهی  ریزی،  برنامه  بر 

کنترل شهری،تامین و تخصیص منابع شهری
در  شهری)بویژه  زنی  چانه  سطح  ارتقاء  و  نهادی  سازی  ظرفیت   

اجتماعات محلی(
 ارتباط مداوم بین نقش آفرینان)بازیگران(مانند صاحبان مختلف منابع 

و حرفه مندان متعدد،اجتماعات بومی ذینفعان و ذینفوذان محلی
بوده  خوب  شهری  حاکمیت  وجود  نمود  یکپارچه  مدیریت  فرایند   
و  برابری  و  دهی،قانون،مقررات  وپاسخ  مشارکت،شفافیت  بر  مبتنی  و 

کارآیی است.
 تشریک مساعی و همکاری مبتنی بر اعتماد و معامله به مثل بین 
بازیگران مختلف بخش های عمومی،خصوصی و دولتی از طریق تعامل 

مداوم و سازماندهی شده در چارچوب شبکه سازمانهای چند قطبی.
 قانونمندی و احترام به عرصه عمومی، مدنی و قانون از طریق به 

رسمیت شناختن حقوق فردی، مدنی و اجتماعی
 شراکت پایدار بخش های عمومی، دولتی و خصوصی در اداره امور 

)کاظمیان،1383: 120(. 
جايگاه  از  مشترک  درک  فقدان  از  ناشی  های  چالش 

مديريت شهری يكپارچه 
برداشت های متعدد، پراکنده و متفرق از اهداف و عملکردهای مدیریت 
از چالش های مهم  شهری یکپارچه در بین دستگاههای متعدد دولتی 
کشور  در  شهری  یکپارچه  مدیریت  نظام  استقرار  و  طراحی  فراروی 
محسوب می شود. هر دستگاه یا وزارت خانه ای بر اساس وظایف و نگاه 
بخشی خود به موضوع مدیریت یکپارچه شهری، تنها قسمتی از آنرا را 
درک کرده و یا تایید می کند. به عنوان نمونه موضوع یکپارچه سازی 
وظایف مدیریت شهری در یک حوزه اختیار و تصمیم گیری به منظور 
جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف و سازماندهی بهتر امور شهر 
همواره با مخالفت دستگاهها و سازمان های ملی همراه بوده که دلیل 
اصلی آنرا محدود کردن اختیارات عنوان می کنند. در حالی که در شرایط 
فعلی این وظایف به شکلی مطلوب انجام نمی شود و موجب هزینه های 

بسیاری هم برای دولت و هم برای شهروندان شده است.
و  خصوصی  بخش  انگيزگی  بی  از  ناشی  های  چالش 
سازمان های مردم نهاد در مشارکت برای طراحی و اجرای 

نظام مديريت
در  ها  دولت  که  ای  عامرانه  و  متمرکز  ریزی  برنامه  و  مدیریت  نظام 
امور  اداره  الگوی  عنوان  به  ایران  در  سال  یکصد  از  بیش  طی  ایران 
پیش  در  در سطح شهرها  و چه  در سطح کشور  و محلی چه  عمومی 
گرفته اند موجب شده تا بخش خصوصی تنها به فعالیت های اقتصادی 
محدود شود و عمدتا به مسئولیت های اقتصادی خود بیندیشد تا مصالح 
اجتماعی و فرهنگی؛ بخش مهمی از کیفیت های نازل شهرهای امروزی 
به  عمدتًا  خصوصی  بخش  نهادهای  که  است  امر  همین  حاصل  نیز 
فرهنگی  اجتماعی،  عواقب  به  و  بوده  اقتصادی  سودهای  کسب  دنبال 
اینها،  بر  نیندیشند. عالوه  تصمیم سازی های خود  کالبدی- فضایی  و 
نهادهای مدنی در بطن فرایند تمرکزگرایی نظام برنامه ریزی و مدیریت 
کشور فرصت شکل گیری و قوام یافتگی نداشته و معدود نهادهای شکل 

وظایف رسمی و غیررسمی بخشی خود و با حداقل هماهنگی های افقی 
با سایر عناصر به انجام امور محوله مشغولند. این مسئلۀ کالن، ریشۀ 

اصلی تمام مسائل و مشکالت دیگر مدیریت کالن شهر تهران است.
و  زدا  تراکم  حداکثر  و  طلب  تمرکز  حلی  راه  واحد،  شهری  مدیریت 
الگوی قدرت یک جانبه)قدرت سیاسی که مشروعیت خود  از  برگرفته 
نهادهای  نتیجه  در  و  آورد  دست  به  جامعه)مردم(  از  غیر  منابعی  از  را 
به  ندارند.  وجود  سیاسی  گیری های  تصمیم  در  اجتماعی  مشارکت 
برطرف شدن  برای  حلی  راه  تنها  واحد شهری  مدیریت  برخی،  اعتقاد 
ناهماهنگي ها و تداخل در وظایف سازمان هاي خدمات رسان است که 
محور اصلی آن تمرکز وظایف تمامی دستگاه های خدمات رسان شهری 
در یک نهاد واحد )شهرداری( برای تصمیم گیری است و بنابراین هیچ 
گونه مکانیزمی برای هماهنگی های افقی و عمودی وجود ندارد و دو 
دسته چالش اصلی شامل چالش های هماهنگی بین نهاد های مرکزی، 
منطقه ای و شهری و چالش های مربوط به تفرق عملکردی بین فعالیت 
های مرتبط چندین سطح دولتی و اجرایی متولی توسعه شهری، در این 

گونه مدیریت شهری همچنان باقی است. 
نوع  این  مدیریت مطلوب شهری  از  در کشور  ها  برداشت  از  بسیاری 
مدیریت است. در حالی که مدیریت مطلوب که امروزه در دنیا بر اساس 
مبانی حکمروایی خوب شهری با شالوده مشارکت موثر و فعال شهروندان 

و نهادهای مدنی با مدیریت واحد شهری فاصله بعیدی دارد.
اما مدیریت شهری یکپارچه،که امروزه به عنوان پارادایم مدیریت شهری 
مطلوب محسوب می شود، راه حلی تمرکز زدایانه و مبتنی بر قدرت چند 
جانبه و یکپارچه شده عناصر متکثر مدیریت شهری و منطبق بر الگوی 
حکمروایی شهری است. تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات 
و ضرورت  ای  منطقه  و  ملی  محلی،  مختلف  های  مقیاس  در  شهری 
ضرورت  استدالل  مهم ترین  توان  می  را  آنها  همسویی  و  همگرایی 
واحد  شهری  مدیریت  جای  به  یکپارچه  شهری  مدیریت  مدل  استقرار 
دانست )کاظمیان، 1383: 173(. چنین الگویی با وجود تایید بسیاری از 
متخصصان مدیریت شهری، هیچگاه بطور واقعی نتوانسته جایگاه خود را 
در بین سیاستگذران و مدیران کالن دستگاه ها و وزارتخانه های بخشی 
دستگاه های  نگری  بخشی  بتوان  را  آن  دالیل  مهمترین  شاید  بیابد. 
مختلف دولتی و تمرکز سیاسی اداری قدرت در مرکز دانست. ویژگی ها 

و مولفه های مدیریت شهری یکپارچه به شرح زیر می باشند:
عمومی،  بخش  ذینفعان  و  کنشگران  تمام  گرفتن  یاد  و  فراگیری   

دولتی،خصوصی و مردمی
تمام  دادن  قرار  پوشش  مدیریت شهری)تحت  عملکردی  جامعیت   

ابعاد زندگی شهری(
 جامعیت فضای مدیریت شهری)در برگرفتن تمام ابعاد فضایی شهری از 

کوچکترین قطعه یک ساختمان تا بزرگترین آن یعنی حریم شهر(
 فعالیت در چارچوب ساختار،قوانین و سیاستهای حکومت مرکزی

 هم افزا بودن نهادها و ذینفعان و ذینفوذان شهری در فرایند تصمیم 
گیری  و تصمیم سازی

 ابعاد پایداری اقتصادی- اجتماعی مدیریت زیست محیطی
 ایجاد حمایت و عزم سیاسی میان صاحبان منافع مختلف)پژوهشکده 

تربیت مدرس،1385: 82-84(.
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گرفته نیز با مشکالت فراوانی مواجهند. لذا نهادهای بخش خصوصی و 
عمومی و مدنی کشور به عنوان گروه های مرجع جامعه  هیچ گاه فرصت 

مشارکت موثر و فعال در چنین نظام متمرکزی را نیافته اند.  
تمرکز گرايی سياسی- اداری

تجربه بیش از یکصد سال مدیریت شهری در کشور نشان می دهد که 
به علت وجود سیستم  مرکزی و تسلط مدیریت کالن اقتصادی و برنامه 
ریزی بخشی، مدیریت های محلی همواره تحت تاثیر برنامه های کالن 
و بخشی قرار داشته و در جهت منابع و اهداف بخشی هدایت می شده 
است)پژوهان و قدمی، 1391: 12(. گرچه طی این یک صد سال بویژه 
ابتدای تشکیل نظام مدیریت شهری تالش هایی در جهت تمرکز  در 
زدایی از مرکز به انجام رسیده اما به لحاظ برخی از مشکالت ازجمله 
عدم پیوند برنامه های اجرایی با سیاست گذاری های کالن، تشکیالت 
متمرکز و بخشی نگر اداری، منابع مالی متمرکز در کشور)اقتصاد وابسته 
به نفت( تا کنون تحول موثر و چشمگیری در زمینه شکل گیری نظام 
مدیریت شهری یکپارچه بویژه با اختیارات محلی به وقوه نپیوسته است. 
جايگاه  در  ابهام  و  مربوطه  قوانين  کاربست  در  چالش 

قانونی مديريت شهری يكپارچه
کاربست  چالش  یکپارچه،  شهری  مدیریت  مهم  های  چالش  دیگر  از 
اصول  در  کشور  اساسی  قانون  تاکید  وجود  با  است؛  مقررات  و  قوانین 
مربوط  امور  اداره  در  اصالت مشارکت مردم  بر  7، 100، 101 و 103  
اداری  متمرکز  بوروکراسی  تعدیل  محلی،  امور  شورایی  اداره  خود،  به 
تاکید صریح  و همچنین  شوراها  به  مقامات کشوری  بودن  پاسخگو  و 
قوانین باالدستی کشور از جمله ماده 136  قانون برنامه چهارم و ماده 
173 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
کشور بر واگذاری امور محلی به نهادهای محلی در راستای شکل گیری 
مدیریت یکپارچه شهری، هنوز و در آستانه اتمام زمان برنامه پنجم کشور 
و آغاز برنامه ششم، دستگاه ها و ارگان های مختلف دولت از واگذاری 
امور تصدی گری خود به نهادهای محلی که شاید مهمترین  پیش نیاز 

شکل گیری مدیریت شهری یکپارچه است سر باز می زنند.  
لذا باید توجه داشت که مطالعات مختلف نشان داده است که مشکالت 
مدیریت شهری ناشی از فقدان قانون یا تعدد قانون یا تعارض قوانین 
نیز معلول عوامل  آنها  اگرچه چنین مشکالتی وجود دارد، ولی  نیست، 
دیگری از جمله عدم هماهنگی در برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری، 
دخالت و اقتدار دولت در تصمیمات شهری، نداشتن اختیار و آزادی عمل 
مراجع  تعدد  و  تفرق  تصمیم گیری،  برای  شهری  مدیران  استقالل  و 
جمله  از  آنها  بین  هماهنگی  عدم  و  محلی  سطح  در  شهری  مدیریت 

عوامل اصلی ناکارآمدی مدیریت شهری هستند.
کمبود نيروی متخصص در زمينه مديريت شهری

عمل  صحنه  در  شهری  مدیریت  نظام  ساله  یکصد  سابقه  وجود  با 
مدیریت شهرهای کشور، اما در حوزه های نظری و آموزشی مدیریت 
شهری کشور از ضعف های اساسی برخوردار است؛ بگونه ای که پس از 
گذشت این مدت مدید هنوز رشته مدیریت شهری در نظام دانشگاهی 
و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور جایگاه در خور خود را نیافته است. 
در حال حاضر رشته مدیریت شهری در چند دانشگاه محدود و فقط در 
فارغ  تعداد  اندازی شده و  راه  ارشد  شهر تهران و در سطح کارشناسی 

التحصیالن این رشته نیز بسیار محدود هستند.  
مدیران  از  بسیاری  تخصص  عدم  بزرگتر  مشکل  زمینه  همین  در 
رشته  فارغ التحصیالن  از  بسیاری  در  کافی  تجربه  عدم  و  شهرداری 
مدیریت شهری است. در حالی که تجارب موفق در دنیا نشان می دهد 
مراکز  دارای  مانند شهرداری خود  راهبردی  و  بزرگ  که سازمان های 
سازمان  آینده  مدیران  تربیت  منظور  به  معتبری  تحقیقاتی  و  اموزشی 

خود هستند.

جمع بندی
نظام مدیریت شهری در ایران در راستای عملکرد مطلوب و یکپارچه 
خود با طیف متنوعی از چالش ها مواجه است، بخشی از این چالش ها 
به نوسان در مفهوم و دیدگاه به موضوع مدیریت شهری بوده و بخش 
دیگر به فقدان نهادها و کنشگران محلی در قالبی منسجم و هدفمند از 
جمله سازمان های مردم نهاد و سایر تشکل های مدنی، مرتبط است. در 
کنار اینها  مجموعه ای از چالش های مرتبط با تنگناهای اجرایی وجود 
دارد که دهه هاست موجب شده تا نظام مدیریت شهری به بلوغ کافی 
برای عملکرد مطلوب خود دست نیابد. فقدان اراده الزم برای عملیاتی 
در  که  یکپارچه  شهری  مدیریت  تشکیل  با  مرتبط  قانونی  مواد  کردن 
قانون اساسی و قوانین برنامه ای کشور طی دهه های گذشته تاکید شده 
است و همچنین فقدان نیروی آموزش دیده و کافی در این عرصه برای 
در عملکرد  یکپارچگی  فقدان  موثر شهر،در شرایط  و  مدیریت خالقانه 
مدیریت شهری، بخش دیگری از چالش های فراروی شکل گیری نظام 
مطلوب مدیریت شهری را رقم زده اند. در چنین شرایطی به استناد ماده 
173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، الیحه مدیریت شهری با مشارکت 
شهرداری تهران، نمایندگان دستگاه های دولتی، شهرداری ها و نخبگان 
دانشگاهی در وزارت کشور تدوین و اکنون مراحل نهایی بررسی و تایید 
خود را در دولت می گذراند. شاید بتواتن گفت در صورت تصویب و قانون 
شدن این الیحه بخشی از موانع فراروی نظام مدیریت شهری برداشته 
شده و زمینه های »شهر«داری  با مشارکت تمامی کنشگران و نیروهای 

موثر بر حیات شهری فراهم شود.
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شهری: جلد نخست: مبانی و حوزه ها، انتشارات تیسا
5. ملکی، قاسم )1392(: برنامه ریزی با بازار حقوق توسعه: اتحاد برنامه 

ریزی و بازار حقوق توسعه، انتشارت آذرخش 
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 رضا مهدیزاده 
کارشناس ارشد معماری، دانشگاه تهران

جستاري در الیحه مدیریت شهري 
با نگاهي به موضوع شهرسازي و کنترل ساخت وساز 

مقدمه:
از هنگامي كه در تاريخ 1286/03/11 هـ.ش اولين قانون مرتبط با 
مديريت شهري با عنوان »قانون بلديه« به تصويب مجلس شوراي 
سلطنت  دوره  آغاز  با  )مصادف  هـ.ش   1304 سال  تا  رسيد،  ملي 
پهلوي اول( در سراسر قلمرو كشور تنها شانزده شهرداري تأسيس 
شده و مشغول به فعاليت بوده اند. »قانون بلديه« از اولين قانون هاي 
رسمي كشور است كه عالوه بر سنديت تاريخي و مطالعاتي، واجد 
اهميت در خصوص قوانين اين حوزه مي باشد. در اين قانون وظايف 
و اختيارات »بلديه« و »انجمن بلديه« به صراحت قيد شده است. از 
آن زمان تا سال 1334 هـ.ش كه قانون موسوم به »شهرداري« به 
تصويب مجلس شوراي ملي مي رسد، گرايش قانون و قانون گذار به 
سمت الگوي مديريت شهري به صورت محلي و غيرمتمركز بوده 
است و كانون اصلي تهيه و اجراي طرح هاي شهرسازي، انجمن هاي 
شهر و شهرداري ها بوده اند و دولت در اين خصوص حداقل دخالت 

را داشته است. 
پس از سال هاي 1334 با تصويب قانون تأسيس وزارت آباداني و 
مسكن در سال 1342 و نيز قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران در سال 1351 به تدريج ردپاي دخالت دستگاه هاي 
دولتي در حوزه هاي مرتبط با مباحث شهرسازي پررنگ تر و منجر 
به كاهش قدرت نهادهاي محلي شد. اگرچه در طول اين سال ها 

شاهد رشد فزاينده شهرنشيني و افزايش تعداد شهرداري ها بوده ايم، 
به گونه اي كه در سال 1358 تعداد شهرداري ها 167 و اين رقم در 
سال 1375 به 650 شهرداري مي رسد، اّما مديريت هاي چندگانه و به 
شّدت متمركز دولت در حوزه هاي  شهرسازي، وضعيت نابساماني را 
رقم زده است. در حال حاضر شهرداري ها موظف به هماهنگي اجراي 
سياست ها و مصوبات كالبدي- فضايي و برآوردن انتظارات دولت و 
مردم براي اداره امور شهر هستند بدون آنكه از اختيارات و ابزارهاي 
بخشي و بين بخشي الزم براي اين كار برخوردار باشند. مهمترين 
وظيفه مربوط به برنامه ريزي شهري، يعني تهيه و تصويب طرح هاي 
توسعه شهري كاماًل خارج از حيطه اختيارات شهرداري ها قرار داشته 
و شهرداري ها طبق قانون مكلف به اجراي طرح هاي مصوب هستند. 
توسعه  تحقق طرح هاي  و عدم  ناكارآمدي  از داليل  يكي  امر  اين 
برنامه اي  و  طرح  اجراي  به  مكلف  شهري  مديريت  است.  شهري 
است.  نداشته  نقشي  آن  تصويب  و  تهيه  فرايند  در  خود  كه  است 
چنانچه وظايف حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري ها مورد 
بررسي قرار گيرد، قابل تقسيم به دو بخش اساسي امور شهرسازي 
حاضر  درحال  است.  ساختمان  كنترل  به  مربوط  امور  و  معماري  و 
منحصر  است  متمركز  تفصيلي  طرح  حوزه  در  كه  امور شهرسازي 
به اظهار نظر نسبت به كاربري ملك و ضوابط و مقررات ساختماني 
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براساس طرح تفصيلي مصوب مي باشد.  درآن 
درحالي كه مسئوليت تهيه طرح تفصيلي يك 
امر محلي است و بايد بر عهده شهرداري باشد 
تهيه  شهر  جامع  طرح  چهارچوب  در  را  آن  تا 
نمايد. شيوه فعلي برنامه ريزي توسعه فضايي- 
طرح هاي  تهيه  قالب  در  كه  شهرها  كالبدي 
دربرگيرنده  مي گيرد،  صورت  شهري  توسعه 
نارسايي هاي متعددي است. اهم اين مشكالت 

و نارسايي ها عبارتند از: 
1. تمركزگرايي و عدم توجه به ماهيت محلي 

برنامه ريزي شهري 
2. طوالني بودن فرايند تهيه و تصويب 

3. عدم تعامل فعال بين مشاوران تهيه كننده 
طرح با نهادهاي محلي مسئول توسعه شهر

4. عدم مشاركت فعال مديريت شهري )شورا و 
شهرداري( در فرايند تهيه و تصويب 

5. عدم اعتقاد و اعتماد كافي شهرداري به عنوان مجري طرح به 
ضرورت اجراي آن 

با علم به اين موارد در پيش نويس اليحه مديريت شهري، وظيفه 
به  تفصيلي  و  جامع  هادي،  از  اعم  شهري  توسعه  طرح هاي  تهيه 
مشاور  انتخاب  طريق  از  امر  اين  شده است.  واگذار  شهرداري ها 
ذي صالح و درچارچوب سياست هاي كالن كشور  و ضوابط آمايش 
سرزمين صورت خواهد گرفت. در اين ميان وزارت راه و شهرسازي 
وظيفه برنامه ريزي، هدايت و كنترل توسعه شهري كشور را بر  عهده 
دارد و اين بدان معني نيست كه خود رأساً براي هر شهر طرح توسعه 
شهري تهيه كند؛ بلكه به جايگاه اصلي خود كه تدوين سياست ها 
و تعيين چارچوب ها است بازگشته و همچنان به عنوان ناظر اجراي 
طرح، داراي اهميت و نقش ويژه اي است. مرجع تصويب اين طرح ها 
فرابخشي  نهادي  كه  معماري  و  شهرسازي  شوراي عالي  همچنان 
از دستگاه هاي مختلف و تأثيرگذار دولتي است، خواهد  و متشكل 
نهادهاي عمومي، شهرداري ها و  توازن در نقش آفريني مردم،  بود. 
از مهمترين  تهيه طرح هاي توسعه شهري  دستگاه هاي دولتي در 

اهداف واگذاري اين وظيفه به شهرداري هاست. 
ساخت و ساز و نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني

در  توسعه شهري،  اجراي ضوابط طرح هاي  بارز  از مصاديق  يكي 
ساخت وساز نمايان مي شود. صدور پروانه ساختمان مطابق با ضوابط 
انطباق  طرح توسعه شهري مصوب و كنترل عمليات ساختماني و 
آن با پروانه صادره از مسأله سازترين وظايف شهرداري ها در ايران 
است. نداشتن اختيار كافي براي كنترل و برخورد با متخلفان، عدم 
همكاري سازمان هاي ذي ربط و خأل در قوانين موجود از مشكالت 
عنوان شده از سوي شهرداري ها در مورد نقص انجام اين وظايف 
قانونی موجود در کمیسیون ماده 100 )که  احکام و ضوابط  است. 
به  امور رسیدگی  اجرایی شهرداری در  اهرم  نهادی شبه قضایی و 
راه های  ابهامات،  از  مملو  می شود(  محسوب  ساختمانی  تخلفات 
محرک های  و  مشوق ها  متاسفانه  و  متخلفان  استفاده  سوء  و  فرار 
برای  را   100 ماده  کمیسیون  و  شهرداری  دست  که  است  تخلف 
مهار تخلفات ساختمانی می بندد. تمامی تکالیف فوق در جهت انتظام 
شهر و ساخت و ساز باضابطه پیش بینی شده است. از میان تخلفات 

تغییر  و  پارکینگ  اضافه، کسری  طبقات  احداث  متعدد،  ساختمانی 
مشکالت  که  می شود  شامل  را  تخلفات  حجم  بیشترین  کاربری، 
به همراه داشته است. در عین حال ضعف  برای شهرها  را  زیادی 
احکام و حق  از  از جرایم غیربازدارنده، عدم حمایت قضایی  ناشی 
شکایت برای متخلف در مقررات کمیسیون ماده 100 سبب شده تا 

راه برخورد با تخلفات ساختمانی مسدود شود. 
 هم اكنون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 و تبصره هاي 
كنترل  در  شهرداري ها  عمل  مالك  آن  بعدي  اصالحات  و  ذيل 
ساخت وساز و رسيدگي به تخلفات اين بخش مي باشد. متن ماده100 
با  با تخلفات ساختماني را   وظيفه و اختيار شهرداري براي مقابله 

عبارت »مي تواند« محدود  كرده است. آنجا كه تصريح مي نمايد: 
بدون  ساختمان هاي  ساختماني  عمليات  از  مي تواند  »شهرداري 
آنكه  از  اعم  خود  مأمورين  به وسيله  پروانه  مفاد  مخالف  يا  پروانه 
ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.«
هر چند بخشي از تكاليف نظارتي و وظيفه كنترل ساخت وساز بر 
با آن  ارتباط  نهادهای متعدد دیگری در  اما  عهده شهرداری است 
عالی  شورای  نهادها  این  از  یکی  دارند.  مسئولیت هایی  و  نقش ها 
شهرسازی و معماری است. تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری 
در خصوص تصویب طرح های توسعه و عمران در مقیاس های ملی، 
منطقه ای، ناحیه ای و محلی که در مصوبه 1378/8/1 تعیین شده 
است، به شرح زیر است: »شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
عالوه بر وظیفه اظهارنظر درباره لوایح و آیین نامه های شهرسازی، 
ملی،  مقیاس های  در  عمران  و  توسعه  تصویب طرح های  عهده دار 
منطقه ای، ناحیه ای و محلی و بررسی و تصویب ضوابط و مقررات 
شهرسازی است« که به خصوص در بند 4 ماده 2 قانون تأسیس 
شورای عالی مذکور تصریح شده است. اینگونه ضوابط که با هدف 
هماهنگ  و  موزون  توسعه  قانونی  و  اجرایی  موازین  شدن  فراهم 
کالبدی کشور تهیه می شوند با توجه به دامنه شمول و تاثیرگذاری 
وسیع آنها بر توسعه و عمران کشور، یکی از پایه های اصلی نظام 
طرح ریزی و کنترل توسعه کالبدی شهرها و نظام ساخت و ساز در 

كشور می باشند.
تبصره هاي )2( و )3( ماده 100 قانون شهرداري، به كميسيون هاي 
اضافه  از  بنا،   قلع  ضرورت  عدم  صورت  در  داده  اجازه  صد  ماده 
مالي  جريمه  اخذ  با  تجاري،  و  مسكوني  واحدهاي  در  زائد  بناي 
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چشم پوشي كند. در تبصره هاي  )4( و )5( نيز بناي فاقد پروانه )ولي 
مطابق با ضوابط( و كسر يا حذف پاركينگ را با جريمه هاي مالي 
مواجه كرده است. بنابراين قانون فعلي، فاقد ويژگي بازدارندگي از 
تخلفات است و حتي در مواقعي سازندگان را ترغيب مي سازد كه در 
صورت عدول از مفاد پروانه صادره و ضوابط آن، مي توان با پرداخت 
از  يافت.  رهايي  آن  تبعات  و  تخلفات ساخت وساز  از  نقدي  جريمه 
سوي ديگر بخش عمده اي از درآمد شهرداري ها از جرایم ناشي از 
اين تخلفات  دليل  به همين  و  تأمين مي شود  تخلفات ساخت وساز 
از سوي آنان ناديده گرفته مي شود. در پيش نويس اليحه مديريت 
است.  بوده  نواقص  رفع  و  كاستي ها  اين  جبران  بر  سعي  شهري 
بنابراين عالوه بر اعطاي اختيار كافي به شهرداري و مأموران آن 
براي كنترل عمليات ساختماني، نحوه برخورد با تخلفات ساختماني 

به صراحت در آن قيد شده است. 
در این پیش نویس، تخلف ساختماني به معني نقض قوانین، مقررات 
و ضوابط طرح های توسعه شهری مصوب، معماري، شهرسازي و 
هرگونه  و  بهداشتی  و  ایمنی  فنی،  از  اعم  ساختمان  ملي  مقررات 
عمليات ساختماني بدون پروانه و يا مغاير با پروانه صادره مي باشد. 

همچنين تخلفات ساختماني به دو بخش تقسيم بندي شده اند: 
الف( تخلفات ساختماني حياتي و بنيادين ب( ساير تخلفات ساختماني 
الف( تخلفات ساختماني حياتي عبارتست از عمليات ساختماني فاقد 
پروانه و يا آن دسته از تخلفات ساختماني كه موجب به خطرافتادن 
جان شهروندان و يا تضييع حقوق عمومي مي گردد. در اين بخش 
از تخلفات ساختماني، شهرداري مكلف است پس از اخطار رسمي 
به مالك يا ذي نفع و تعيين مهلت مقرر به او براي رفع تخلف، خود 
رأساً نسبت به اعمال مجازات هاي مندرج در اين قانون مطابق جدول 
شماره )1( عمل  نمايد؛ همچين اجازه پلمپ محل عمليات ساختماني 

غيرمجاز به شهرداري داده شده است. 
تخلفات  مي شود،  مشاهده   )1( شماره  جدول  در  كه  همانطور 
يا  و  مردم  جان  خطرافتادن  به  موجب  نوعي  به  كه  ساختماني 
نمي شود؛  مجازات  مالي  جريمه هاي  با  مي گردد،  شهروندان  حقوق 
بلكه اعمال مجازات ها به صورت شفاف و متناسب با تخلف بوده و 
خاصيت بازدارندگي دارد. در صورت قانوني شدن اين اليحه، مالكان 

و سازندگان ساختمان مي دانند كه عدم رعايت سطح اشغال، تجاوز به 
حد معابر، عدم رعايت تراكم و هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ پروانه 
ساختمان موجب قلع مستحدثات و زيان ناشي از آن خواهد شد. لذا 
از ابتداي ساخت وساز بر رعايت ضوابط و مقررات و انطباق عمليات 

ساختماني با مفاد پروانه، اهتمام خواهند داشت. 
كه  ساختماني  تخلفات  درخصوص  ساختماني:  تخلفات  ساير  ب( 
داراي اهميت كمتري است، موضوع براي رسيدگي به »كميسيون 
با  اينكه  رسيدگي به تخلفات ساختماني« ارجاع خواهد شد. ضمن 
توسط  صادره  رأي  ثغور  و  حدود  آن،  مختلف  مصاديق  برشمردن 
منظور  به  است. همچنين  اين اليحه مشخص شده  در  كميسيون 
در  او مي تواند  قانوني  نماينده  يا  رعايت حقوق شهروندي، ذي نفع 

صورت تقاضا براي ارایه توضيحات در كميسيون شركت كند. 
واضح است تخلف ساختماني صرفاً از ناحيه مالك يا ذي نفع رقم 
مهندسان  مراجع صدورپروانه،  شهرداري،  مأموران  بلكه  نمي خورد؛ 
ناظر ساختمان نيز ممكن است مرتكب انواع تخلفات ديگر شوند كه 
براي هريك از آنها در اين اليحه مجازات هاي بازدارنده اي پيش بيني 
نامه های فنی،  آیین  شده است. همچنین اجرای ناقص ضوابط و 
استاندارد نبودن مصالح ساختمانی و مهارت نداشتن کارگران فنی از 
ديگر مشکالت مهم ساخت و سازهای كشور است كه هريك بايد 

در جاي خود و در قوانين موضوعه به آنها پرداخته شود. 
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واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها: مدیریت شهری و شهرداری ها 
در ایران، جلد اول و دوم. تهران: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 

كشور، تهران.
پيش نويس  و دهياري هاي كشور)1393(،  3. سازمان شهرداري ها 

اليحه مديريت شهري، چاپ اول. تهران: تيسا.

مجازاتمصاديقعناوين تخلف ساختماني

قلع و تخریب1.هرگونه عملیات ساختماني فاقد پروانهفاقد پروانه

مغاير با مفاد پروانه

2. عدم رعایت تراکم ساختماني مجاز مغایر با پروانه و 
قلع، تخریب و اعاده به وضعیت مجازضوابط طرح توسعه شهري مصّوب

و  پروانه  با  مغایر  مجاز  اشغال  سطح  رعایت  3.عدم 
قلع، تخریب و اعاده به وضعیت مجازضوابط طرح توسعه شهري مصّوب

قلع، تخریب و اعاده به وضعیت مجاز4. تجاوز به حد معابر و حریم تاسیسات شهري
اعاده به وضعیت مجاز5. عدم رعایت تراز کف مجاز

6.تبدیل کاربردهاي مجاز اعم از پارکینگ، مسکوني و 
اعاده به وضعیت مجاز و قلع مستحدثات زایدانبار به کاربردهاي دیگر

جدول شماره )1( – تخلفات ساختماني حياتي
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مشاور حقوقی

نام  به  آن  مالکیت  سند  و  است  ملکی  دارای  شهرداری  سوال: 
شهرداری صادر شده است ولی از سال 1360 در تصرف سازمان 
ادوار مختلف موضوع  اینکه در  با وجود  زمین شهری می باشد و 
به استاندار منعکس و سازمان یادشده متعهد شده ملک را تخلیه 
آن  انجام  از  بار  هر  متاسفانه  ولی  دهد  قرار  شهرداری  اختیار  و 
الزام  با  اینکه شهرداری  تا  به دالیل واهی خودداری نموده است 
شورای اسالمی شهر موظف به اقدام قانونی شد. اما قبل از اقدام 
قضایی موضوع را به معاونت امور عمرانی استاداری منعکس کرده 
تا شاید از طریق تعامل ملک مذکور تخلیه و در اختیار شهرداری 
اعالم  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  اما  گیرد؛  قرار 
نموده اند که شهرداری حق اقامه دعوا در مراجع قضایی را ندارد 
و باید موضوع جهت تعیین تکلیف به کمیسیون تبصره 8 ماده 69 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منعکس شود و مطابق 
لطفا درخصوص موضوع فوق  نظر کمیسیون مذکور عمل گردد. 
موسسه  یک  عنوان  به  شهرداری  آیا  که  نمایید  اعالم  و  بررسی 
عمومی غیر دولتی، باید اختالفات خود با دستگاه های دولتی را به 
طریق اعالم شده حل و فصل نماید؟ و آیا قانون یا بخشنامه ای 

دراین ضمینه وجود دارد؟
را   69 ماده   8 تبصره  متن  ابتدا  سوال،  به  پاسخ  برای  جواب: 
موجبات  آوردن  فراهم  منظور  به   –  8 »تبصره  می نمایم:  ذکر 
و  تاسیسات  ساختمان ها،  به  مربوط  اختالفات  رفع  در  تسریع 
و  دولتی  شرکت های  دولتی،  موسسات  وزارتخانه ها،  اراضی 
نام است، موسسات  آنها مستلزم ذکر  بر  شرکت هایی که شمول 
که  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  دولتی،  غیر  عمومی  نهادهای  و 
انقالب  اوایل  و ضرورت های مختص  نیازها  براساس  گذشته  در 
برنامه ریزی کشور  اسالمی و جنگ تحمیلی، سازمان مدیریت و 
دستگاه های  اجرایی  مقام  باالترین  یا  وزرا  تام االختیار  نماینده  و 
مستقل طرف اختالف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس 
فوق الذکر  کمیسون  صادره  آراء  گردد... .  تشکیل  رییس جمهور 
برای دستگاه اجرایی ذی ربط الزم االجراست. در صورت عدم اجرا، 

آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های 
مکلف  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  ذی ربط،  اجرایی 
به  بنا  را  تصرف  مورد  مایملک  روز،  قیمیت  ارزش  معادل  است 
رعایت  به  الزام  بدون  مورد  حسب  بر  مذکور  کمیسیون  پیشنهاد 
بودجه  از  و عمرانی،  بودجه جاری  در  جابه جایی  محدودیت های 
سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع 

اضافه نماید.« 
به  ناظر  اواًل  شده  یاد  حکم  می گردد  مالحظه  که  همانگونه 
به  مربوط  اختالفات  به  ناظر  بلکه صرفًا  نمیباشد  اختالفات  همه 
ساختمان ها، تأسیسات و اراضی داللت دارد. ثانیًا همه اختالفات 
در  طرح  قابل  هم  اراضی  و  تأسیسات  ساختمان ها،  با  مربوط 
به  مربوط  اختالفات  به  ناظر  صرفًا  و  نیست  مذبور  کمیسیون 
یا  انقالب  اوایل  در  که  است  اراضی  و  تأسیسات  ساختمان ها، 
مجوز  بدون  زمان  آن  ضرورت های  و  نیازها  واسطه  به  جنگ 
قانونی تصرف شده باشد. علی هذا با لحاظ مطالب پیش گفته در 
دولتی  غیر  نهاد  عنوان  به  نیز  شهرداری  اواًل  سوال  مورد  فرض 
در  آمده  پیش  اختالف  ثانیًا  می باشد،   8 تبصره  حکم  مشمول 
صورتی در صالحیت کمیسیون می باشد که تصرف ملک ناشی از 
نیاز و ضرورت های اوایل جنگ تحمیلی باشد. در غیر اینصورت 
کمیسیون تبصره 8 صالحیتی برای رسیدگی ندارد. ثالثًا اگر تصرف 
ملک با کسب موافقت شهرداری صورت گرفته باشد و بعدا سازمان 
زمین شهری از تخلیه و تحویل ملک امتنا نموده باشد، رسیدگی به 

آن در صالحیت مراجع قضایی است. 
الزم به ذکر است موضوع قباًل توسط ریاست جمهوری به کلیه 
هزینه  هرگونه  پرداخت  و  شده  بخشنامه  اجرایی  دستگاه های 
دادرسی برای حل اختالفات یاد شده در دستگاه قضایی را ممنوع 
تخلفات  به  متخلف  افراد  که  شده است  تصریح  و  نموده  قلمداد 
در سال 86 موضوع  نیز  قضاییه  قوه  رئیس  معرفی شوند.  اداری 
کشور  سراسر  قضایی  واحدهای  کلیه  به  را   69 ماده   8 تبصره 
بخشنامه نموده است. حتی مشاهده شده برخی محاکم مستند به 

 جمشید رضایی
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تبصره 8 با صدور عدم صالحیت، کمیسیون موضوع تبصره 8 را 
صالح به رسیدگی اعالم نموده اند.

سوال: یکی از شهروندان دارای ملکی بودند که در مسیر طرح 
مقررات  مطابق  نیز  شهرداری  است.  داشته  قرار  خیابان  تعریض 
ملک وی را تقدیم و قراردادی با وی منعقد نموده است. متعاقب 
آن مالک که خود را متضرر فرض می نماید اقدام به طرح شکایت 
در دادگاه نموده و دادگاه بدون توجه به مدافعات نمایندگان حقوقی 
شهرداری وارد رسیدگی شده و در نهایت شهرداری را به پرداخت 
خسارت محکوم می نماید و از طرفی شورا نیز با این استدالل که 
مجوز شورا برای توافق با مالک اخذ نشده، معترض به شهرداری 

است. ابهاماتی که در اینجا برای شهرداری مطرح است: 
شده  گفته  دعوای  به  رسیدگی  به  صالح  عمومی  دادگاه  آیا   -1
در  از شهرداری  که شکایت  است  این  نه  مگر  خیر؟  یا  می باشد 

حیطه صالحیت دیوان عدالت اداری می باشد؟
2- آیا اعتراض شورای شهر به عدم اخذ مصوبه شورا قانونی است 

یا خیر؟ 
جواب: 1- مطابق مواد 10 و 11 قانون تشکیالت آئین دادرسی 
دیوان عدالت اداری و آراء صادره در هیئت عمومی دیوان عدالت 
در  شهرداری ها  از  اشخاص  شکایات  به  رسیدگی  مرجع  اداری، 
زمینه تملک اراضی و امالک واقع در طرح های عمومی شهرداری، 
دیوان عدالت اداری است. تبصره یک ماده 10 قانون مذکور تعیین 
میزان خسارت وارده از ناحیه شهرداری را پس از صدور رای در 
بر وقوع تخلف در صالحیت دادگاه عمومی دانسته است.  دیوان 
اساس  بایستی  ابتدا  که  است  این  مبین  شده  یاد  احکام  بنابراین 
استحقاق یا عدم آن و همچنین تخلف شهرداری در دیوان احراز 
شود و سپس در دادگاه عمومی برای مطالبه خسارات اقامه دعوا 
نمود. اما نکته مهم و اساسی در اینجا این است که حکم تبصره 
و  تصمیمات  نتیجه  در  که  است  خساراتی  به  نظر   10 ماده  یک 
مابین  قراردادی  اینکه  بدون  می شود  ایجاد  شهرداری  اقدامات 
شهرداری و مالک منعقد شده باشد. به عبارت دیگر اگر همانطور 
که در سوال مطرح شده برای تملک ملک واقع در طرح توافقی 
شده،  منعقد  قراردادی  و  گرفته  صورت  شهرداری  و  مالک  بین 
به مالک  به مفاد قرارداد عمل نکرده باشد و خساراتی  شهرداری 
وارد شده باشد، رسیدگی به آن به عنوان یک خسارت قراردادی در 
صالحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است و دیوان صالحیتی 
در این خصوص ندارد. زیرا در اینجا مالک به تملک ملک اعتراضی 

ندارد بلکه در کیفیت اجرای قرارداد معترض است.
2-از سوال دوم اینگونه برمی آید که قرارداد منعقده براساس توافق 
این صورت طبق  در  گرفته است  مالک صورت  و  بین شهرداری 
و  اراضی  قانونی نحوه خرید و تملک  ماده 3 الیحه  تبصره یک 
امالک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 
به عبارت  برسد.  به تصویب شورای اسالمی شهر  بایستی   1358
توافق حاصله در صورتی اجرایی می شود که به تصویب شورای 

شهر رسیده باشد.
سوال: شرکت گاز به علت امتناع از پرداخت عوارض شهرداری، 
در کمیسیون ماده 77 محکوم به پرداخت شده است و به منظور 

صدور اجراییه به اداره اجرایی ثبت مراجعه نموده ولی اعالم شده 
که طبق قانون به مدت 18 ماه فرصت دارند تا بدهی شهرداری را 
پرداخت نمایند و بدین جهت مانع اجرای رای کمیسیون شده اند. 
آیا نظر اداره اجرایی ثبت صحیح است؟ در صورت صحیح بودن آیا 

راه دیگری برای وصول طلب شهرداری وجود دارد یا خیر؟
می باشد  ثبت  اجرای  واحد  استناد  مورد  که  قانونی   -1 جواب: 
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف دولتی 

مصوب سال 1365 می باشد. 
2-اسناد ثبت به قانون مذکور صحیح نمی باشد زیرا قانون فوق 
منحصرا شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و 
مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد. به شرکت های 
دولتی تسری ندارد. هرچند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل 
کشور منظور شده باشد. بنابراین شرکت گاز از شمول قانون فوق 

خارج است. 
3-نکته مهم آخر اینکه قانون یاد شده صرفًا ناظر به احکام صادره 
نیز   77 ماده  کمیسیون  آرای  شامل  و  نیست  قضایی  مراجع  از 
می شود. در زمینه مورد سوال نیز نظریه مشورتی از اداره حقوقی 

قوه قضائیه وجود دارد که نظریه فوق را تأیید می نماید.
اجاره می نماید و  را  با کاربری مسکونی  شخصی ملکی  سوال: 
سپس در آن دفتر ازدواج و طالق دایر می کند. شهرداری طبق بند 
24 ماده 55 قانون شهرداری آن را در کمیسیون ماده 100مطرح 
و  است  ملک  منافع  مالک  که  ادعا می نماید  متخلف  ولی  کرده، 
ازدواج و طالق توسط وی  طبق تبصره بند 24 دایر کردن دفتر 

مجاز است. لطفًا در این خصوص توضیح دهید؟
جواب: در پاسخ به سوال باید عرض نمایم که چند رأی هیئت 
عمومی دیوان عدالت و نظریه از اداره حقوقی قوه قضائیه وجود 
دارد که همگی مؤید این نظر است که منظور از مالک در تبصره 
به مالک عین است  ناظر  قانون شهرداری  بند 24 ماده 55  ذیل 
باشد  داشته  آپارتمانی  اگر کسی  دیگر  به عبارت  منافع.  مالک  نه 
که سند مالیکت آن به نامش باشد، می تواند از حکم قسمت اخیر 
تبصره استفاده نماید ولی مستاجر آپارتمان یاد شده دارای چنین 
مورخ   7/4472 شماره  نظریه  مثال  عنوان  به  نمی باشد.  حقی 
قوه  مترجمین  امور  و  اسناد  و  حقوقی  کل  اداره   1388/03/25

قضائیه به شرح ذیل درج می گردد:
»طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، استفاده تجاری از 
ملک با کاربری مسکونی ممنوع بوده و تخلف محسوب شده و با 
متخلف طبق مقررات این تبصره رفتار می شود و این اصل است. 
آنچه در قسمت اخیر این تبصره آمده استثنایی است بر این اصل 
که مقنن دایر کردن دفتر وکالت و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و 
مالک  وسیله  به  مهندسی  دفتر  و  مجله  و  روزنامه  دفتر  و  طالق 
را استفاده تجاری محسوب ننموده است و در اجرای این استثناء 
مالک  تبصره  این  در  مالک  از  منظور  و  نمود  اکتفا  اصل  به  باید 
اصل ملک )عین ملک( است نه مالکیت منفعت، لذا تأسیس دفتر 
اسناد رسمی در مکان اجاره ای با کاربری مسکونی توسط مستأجر 
ممنوع و مشمول قسمت اول مقررات تبصره بند 24 ماده 55 قانون 

شهرداریست.«
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مشـاور مـالـی

سوال: قانون اصالح ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران 
ساختمانی باید با درنظر گرفتن کدام عناوین عوارض محاسبه شود 
الزامی  پایان کار  برای صدور  بیمه  اداره  از  اخذ مفاصا حساب  آیا  و 

می باشد یا خیر؟
کارگران  اجتماعی  تامین  بیمه  شده  اصالح  قانون  در  جواب: 
پروانه  عوارض صدور  مجموع  است  موظف  شهرداری  ساختمانی، 
ساختمانی را به اداره تامین اجتماعی اعالم نماید تا اینکه اداره بیمه 
مقدار پانزده درصد مبلغ اعالم شده را محاسبه و از موّدی اخذ نماید. 
با توجه به اینکه شهروندان معمواًل در زمان صدور پروانه ساختمانی 
درخواست های دیگری نیز مانند تغییرکاربری ملک و یا تفکیک از 
شهرداری دارند و همچنین به دلیل عدم مراجعه شهروندان برای 
خدمات  بهاء  و  نوسازی  عوارض  همچون  دیگر  عوارض  پرداخت 
به غیر  ساختمانی  پروانه  صدور  زمان  در  شهرداری  و...  شهرداری 
اخذ  نیز  را  مذکور  عوارض  پروانه ساختمانی  به  مربوط  عوارض  از 
می نماید که باید در زمان محاسبه سهم بیمه تامین اجتماعی مبلغ 
و سپس حق  شده  کسر  مأخوذه  عوارض  مجموع  از  عوارض  این 
بیمه محاسبه گردد. بنابراین عوارض صدور پروانه ساختمانی شامل 
عوارض زیربنای ساختمان در حد تراکم و مازاد بر تراکم، عوارض 
دیگر  عناوین  بنابراین  می باشد.  بنا  ارتفاع  اضافه  و  پیش آمدگی 
عوارض، از جمله تغییر کاربری، تفکیک و بهاء خدمات  ارائه شده 
توسط شهرداری نباید جزء عوارض صدور پروانه ساختمانی لحاظ 
در  باید  توسط شهرداری  مأخوذه  عناوین عوارض  گردد. همچنین 
دفترچه تعرفه عوارض شهرداری تدوین شده و به  تصویب شورای 
اسالمی شهر رسیده و مراحل قانونی خود را برای الزم االجراشدن 
متفرقه  مانند عوارض  نامشخص  عناوین  لذا درج  باشد.  طی نموده 
در لیست تعرفه های عوارض خالف قوانین و مقررات بوده و قابل 
وصول نمی باشد. در تبصره ذیل قانون اصالح ماده 5 قانون بیمه 
تامین اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط تقسیط سهم بیمه تامین 

اجتماعی تعیین شده است. در این تبصره موّدیانی را که از شرایط 
صدور  برای  که  است  نموده  مکلّف  می نمایند،  استفاده  تقسیط 
به  با توجه  نمایند.  اخذ  بیمه مفاصا حساب  اداره  از  باید  پایان کار 
این که موضوع این تبصره شرایط تقسیط پرداخت سهم بیمه تامین 
اجتماعی می باشد، بنابراین شرایط و تکالیف مندرج در آن فقط برای 
شرایط تقسیط بوده و قابل تسری برای همه مودیان نمی باشد. لذا 
موّدیانی که حق بیمه خود را بصورت نقدی پرداخت نموده یا تا زمان 
صدور پایان کار بدهی خود را به اداره بیمه تسویه نمایند، برای صدور 

پایان کار نیازی به اخذ مفاصا حساب از اداره بیمه ندارند.
سوال: چه تفاوتی بین تعرفه عوارض و بهاء خدمات وجود دارد و 
شهرداری ها چه عناوینی را می توانند تحت عنوان بهاء خدمات از 

شهروندان اخذ نمایند؟
جواب: شوراهای اسالمی شهر به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 
77 قانون شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 
برای تامین بخشی از هزینه های شهر، ساالنه عناوین تعرفه های 
عوارض را با پیشنهاد شهرداری مصوب می نمایند. بنابراین تعرفه های 
عوارض برای تامین هزینه های شهر بوده و الزاماً در ازای ایجاد یک 
عارضه توسط شهروندان برای شهر وضع و وصول نمی گردد. بهاء 
ارائه خدمت  خدمات نیز با تصویب شورای اسالمی شهر در ازای 
تفاوت  بنابراین  می گردد.  وصول  مردم  از  شهرداری  توسط  معین 
اساسی بین تعرفه عوارض و بهاء خدمات وجود دارد و شهرداری ها 
نباید عناوین تعرفه های عوارض را در قالب بهاء خدمات تدوین و 
وضع و وصول نمایند. برخی شهرداری ها عناوینی از عوارض را تحت 
عنوان بهاء خدمات تدوین می کنند مانند بهاء خدمات تغییر کاربری یا 
بهاء خدمات تراکم ساختمان که این عناوین ماهیت عوارضی داشته 
و شهرداری خدمت مشخصی ارائه می نماید لذا اخذ این عناوین در 

قالب بهاء خدمات برخالف قوانین می باشد. 

 محمد جوانمردی
کارشناس ارشد دفتر برنامه ریزی و بودجه 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
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اد ن شهرداري به روایت اس

پيش زمينه ي سند
اگر گزافه نباشد، چيزي به نام “اقتصاد شهر” تا پيش از سده ي 
ذهن  به  را  معنايي   )1300 )سالهاي  خورشيدي  چهاردهم 
نمي رساند، مگر آنكه مفهوم اقتصاد شهر را در بازارها و دادوستد 
كه  نيست  بي دليل  باشيم.  جسته  بازرگانان  و  شهروندان  ميان 
پژوهشگران تاريخ اقتصادي در ايراِن روزگار قاجاري يكسره به 
سوي بازارگاههاي شهري مي روند، زيرا نبض اقتصاد هر شهر در 
اقتصاد بسيار مهم و حساس  اين  آنچه در  اّما  بازار آن مي تپيد، 
اين  از  بخشي  داشته اند،  بيم  آن  از  همواره  فرمانروايان  و  بوده 
اقتصاد سنتي بوده كه با ارزاق و بويژه نان روزانه ي شهريان سر 
و كار داشته است. فرمانفرمايي مي توانسته افسار اقتصادي و در 
پي آن، اجتماعي شهر را در دستان خود داشته باشد كه بر نان 
و ارزاق و افت و خيزهاي بازار آن اشراف و سلطه داشته باشد. 
گسست اين توازن بي هيچ سخني به قحطي و در پي آن شورش 
شهريان مي انجاميده است. )قحطي هاي ايران، از احمد كتابي(. 

آشفتگي هاي  از  يكي  رخنمون  مي پردازيم  آن  به  كه  در سندي 
اقتصاد شهري در آغازه هاي سده ي چهاردهم خورشيدي است، 
در بازه اي بسيار سرنوشت ساز كه در رخدادهاي سياسي آن سالها 
رضا  يكم  پهلوي  گامهاي  بزرگترين  از  يكي  است.  باخته  رنگ 
شاه )1300 – 1320 خ( در راستاي از ميان برداشتن مشكل  نان 
شهري[  گندم  ]=انبار  سيلو  ساختن  آن،  احتمالي  قحطي هاي  و 
بود كه تاريخ ساخت اين سيلوها به سال 1311 خ. مي رسد كه 
بعدها از زيرساختهاي ضروري هر شهر يا منطقه ي شهري بزرگ 
شمرده شد.)“شهر در چنبره ي بحرانزاي نان” جاللي، شهرداريها، 

ش 101(. 
گاهشناسي سند

پايان  رسمي  سال  را   1304 سال  مي توان  سند  گاهشناسي  در 
دودمان  برآمدن  و  )1164-1304خ(  قاجار  دودمان  فرمانفرمايي 
پهلوي دانست. در اين دست به دست شدن قدرت سياستگران 
پير سال قاجاري كه خود را مرد ميدان سياستهاي نوين خارجي 
سياست  صحنه ي  از  آرام  آرام  نمي ديدند،  داخلي  درگيريهاي  و 

 عباس جاللی

بيرون مي شوند و نظاميان تازه نفس و همدوشان قزاق رضاخان 
ميرپنچ، گام به گام جاي آنها را مي گيرند. در همين سال نظاميان 
مالي   – اقتصادي  بنيادين  گام  چند  مالي  نيازهاي  به  توجه  با 
برمي دارند كه در جاي خود بي همتاست، مانند گشايش نخستين 
بازنشستگي  كسور  از  كه  ماه  ارديبهشت  يكم  در  ايراني  بانك 
پهلوي”  “بانك  نام  و  بود  شده  سرمايه گذاري  صاحب منصبان 
شد  برداشته  به هنگامي  معنادار  گام  اين  و  گرفت.  خود  به  را 
بي اثر  فرمان هاي  پاريس  در  قاجاري-احمدشاه-  شاه  هنوز  كه 
جوان  اين  با  قزاق  سركردگان  و  مي فرستاد  تلگرافي  را  دور  از 
هم  را  بانك  رياست  حتي  آنكه  جالب  مي كردند.  بازي  فرمانروا 
يك افسر به دست داشت – سرهنگ رضاقلي خان، خزانه دار كل 
درجات  و  القاب  نَسخ  قانون  تصويب  ديگر  گامهاي  از  قشون! 
نظامي سابق در مجلس شوراي ملي است. زيرا از يك سو قزاقان 
تازه  مرتبه هاي  و  درجات  نوين،  نياز  و  مي كنند  اندازي  پوست 
است، رخساره ي دوم اين قانون فرو ريختن پايگان اشرافي هزار 
آنان،  اجدادي  جايگاههاي  از  كاستن  فرو  و  است  قاجار  فاميل 
پر  بسيار  جامعه  حال  ميانه  و  نوخاسته  رده هاي  براي  كار  اين 
در  آنچه  كارساز مي نمود.  نوپديد  ديوانساالري  در  و  بود  كشش 
بازتاب  اصفهان  در  خورشيدي   1304 رسانه اي  مدارك  و  اسناد 
داشته، مقاله اي است با نام “تنگي نان” در روزنامه ي اختر مسعود 
)سند يكم( كه در آن به وضع هولناك نان پرداخته و گراني و 
قحطي سالهاي 1290 خورشيدي را يادآور شده است )“بلديه نان 
آنچه شگفت مي نمايد،  آور شهر”، جاللي، شهرداريها، ش 72( 
در  همسان  رخدادهايي  با  اصفهان  در  نان  تنگي  هنگامي  هم 
پايتخت است. نگاهي به رخدادهاي سياسي - اجتماعي پايتخت 
در مهرماه، گرته اي از بازيهاي نهاني و ظريفي را هويدا مي سازد 

كه مي بايست در روند جابه جايي قدرت انجام مي شد.
درست در روز يكم مهرماه ناگهان نان و ارزاق در تهران ناياب 
مي شود. بازار تهران بسته شده و پيشه وران و دكانداران دست از 
كار مي كشند. شمار بسياري از زنان به ميدان بهارستان، جلوي 
مجلس شوراي ملي و سرچشمه روي مي آورند و دست به تظاهرات 

      نان،  بن مایه اي آغازین  
                             از اقتصاد شهر
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مي زنند و از مجلسيان مي خواهند كه نان و ارزاق همگاني را در 
اين  در  مجلس  نمايندگان  از  چند  تني  بگذارند.  مردم  دسترس 
اجتماع سخنراني مي كنند و همه گونه وعده ي مساعد مي دهند، 
اما زنان قانع نشده، نمايندگان را به باد كتك و ناسزا مي گيرند 
كه ميرزا حسن خان مشيرالدوله )1252 - 1314 خ( نخست وزير 
رخداد،  اين  از  پس  روز  سه  آنهاست.  از  يكي  )1302خ(  پيشين 
مجلس  وارد  مي خواهند  و  مي آيند  بهارستان  به  ديگر  بار  مردم 
شورا شوند. موتمن الملك رئيس مجلس از سردار سپه، فرمانده ي 
كل قوا كمك فوري مي خواهد. شمار فراواني از نظاميان با تيربار 
عده اي  و  مي شود  آغاز  تيراندازي  و  مي كنند  احاطه  را  مجلس 
كشته و زخمي بر جاي مي گذارد. به دستور سردار سپه، امير لشكر 
عبداهلل خان امير طهماسبي حاكم نظامي تهران، عده ي بسياري 

را به علت اخالل در نظم همگاني بازداشت مي كند.
در واپسين روزهاي همين ماه )28 مهر( افزايش حقوق وليعهد 
محمد حسن ميرزا به تظاهراِت عليه قاجار مي انجامد و دامنه ي 
نظاميان  ايران كشيده مي شود.  بزرگ  به شهرهاي  تبريز  از  آن 
سيمهاي  و  مي كنند  محاصره  را  قصرها  ماه  آبان   9 در  مترصد 
را  قاجار  دودمان  فرمانروايي  پايان  مجلس  مي شود.  بريده  تلفن 
اعالم مي كند. گروهي از سركردگان بلند پايه ي نظامي قصرها 
بوذرجمهري  سرهنگ  مي شود.  اخراج  وليعهد  گرفته  تحويل  را 
و  مهر  را  سلطنتي  كاخهاي  تمام  بلديه(  )رئيس  تهران  شهردار 
موم مي كند. 24 آذرماه رضاخان از سوي مجلس رسمًا شاه ايران 
نام مي گيرد و 5 روز بعد فروغي ذكاءالملك از سوي شاه جديد 
به نخست وزيري گمارده مي شود. در واپسين روزهاي اين سال 
بر اثر كوششهاي علي اكبر خان داور؛ وزير فوائد عامه ]= راه و 

ترابري[ و تجارت، مدرسه تجارت تأسيس مي شود و آغاز به كار 
مي كند. 

بررسي سند
اين سند درخواستنامه اي از اتحاديه ي اصناف اصفهان براي رضا 
شاه فرمانفرماي تازه بر سر كار برآمده ي ايران )15 بهمن 1304( 
را  نامه  اين  ارزاق است.  براي  نرخ محدود و معين  تعيين  براي 
نماينده ي مجلس به نام شيرواني از اصفهان به وزارت ماليه داده 
است. وزارت ماليه در پيوستي، چنين نگاشته كه ارزاق اصفهان 
وزارت  به  را  نامه  و  است  آن شهر  بلديه ي  و  نظر حكومت  زير 
به  مقتضي  پاسخ  تا  خواسته  وزارتخانه  اين  از  و  فرستاده  داخله 
نامه داده شود. رونوشتي را به مصباح السلطنه، حكومت اصفهان 
فرستاده و از وي خواسته تا راپرت ]= گزارش[ را براي وزارت 

داخله ]= كشور[ بفرستد. )سند شماره دوم/ 14(. 
اين نامه پراكني با رخدادهاي مهرماه فاصله ي زيادي دارد. اصل 
نامه كه در سند 14/2 آمده، )سند سوم( با خاكساري تمام مردم 
را مشتي بيچارگان نام داده و خواسته ي خود را تنها در يك خط 
مطرح كرده است. “... مشتي بيچارگان... بواسطه ي گراني ارزاق 
قسمتي اهالي در مضيقه و بينوايي افتاده و اگر توجهات ملوكانه 
خود را دريغ فرماييد، عن قريبًا عموم كسبه و رعيت بيچاره از 
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گراني و ظلم و بي انصافي مالكين از دست خواهد رفت...”.
 و باز مهمتر از نامه، پاسخي است كه حكومت اصفهان در پاسخ 
تهران فراهم آورده است كه در آن مي توان به وضعيت و روابط 
اقتصادي شهر پي برد. حكومت با “محترمين و مالكين” شهر بر 
سر ميز نشسته اند تا سر و ساماني به وضع هولناك نان بدهند. 
بلديه كمك كنند.  به  )؟!(  به فراخور حال  تا  آنان مي خواهند  از 
اينكار همه ي فشار را بر ُگرده ي بلديه مي اندازد، زيرا از مالكان 
مي خواهند هر چقدر گندم كه مقدورشان باشد به بلديه بدهند)!( 
قيمت گذاري  و  مقدار گندم  در  ابهامي چند سويه  اينجا  در  كه 
آن رخ مي نمايد و همه چيز بر سر پيشه وران آوار مي شود “... تا 
خبازان ]=نانوايان[ نتوانند به نام تنگي و كمي جنس بر بهاي نان 

بيفزايند...” )سند شماره چهارم/ 14/3(. 

در پي اين كار حكومت اصفهان براي تهران مي نويسد كه، “در 
داير  بلديه  اداره ي  زيرنظر  مركزي”  “انبار  تصميم  اين  نتيجه ي 
است.  گرديده  انبار  وارد  ديده  تهيه  كه  جنسي  مقدار  تاكنون  و 
حكومت اصفهان اين اقدام و كوشش را جلوگير ترقي جنس و 
كمي نان دانسته است، اما همچنان نان را در دو شكل بي كيفيت 
با ترازو وزن مي شد[(  ناني كه  )نان خرجي ]=  براي فرودستان 
و نان با كيفيت براي توانگران )خاصه ]=نان دانه اي و دو آتشه[ 
پذيرفته است. اما درباره ي بهاي اين دو نان كه اولي چاركي1 سه 
عباسي و دومي دانه اي پانزده شاهي2 - يعني بهاي هر قرص نان 

خاصه 10 برابر نان خرجي بوده، هيچ تصميمي نمي گيرد!

پانوشت: 
1-  واحدي قديمي براي وزن برابر 750 گرم

بنابراين 15 شاهي برابر 30  2- هر عباسي برابر 2 شاهي بود. 
عباسي مي شد.

منابع:
1- اسنادي از انجمنهاي بلدي، تجار و اصناف)1380(، ج يكم، 

معاونت خدمات مديريت و اطالع رساني دفتر رئيس جمهور.
2- بهنود، مسعود. از سيد ضيا تا بختيار )1381(، تهران: سازمان 

انتشارات جاويدان.
شهري  مديريت  و  عمران  تحوالت  عبدالمهدي.  رجايي،   -3
انتشارات  اصفهان:  اول)1387(،  پهلوي  دوره ي  در  اصفهان 

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.
4- عاقلي، باقر، روزشمار تاريخ ايران)1384(، نشر نامك.  

پژوهش هاي  دفتر  ايران)1384(،  قحطي هاي  احمد،  كتابي،   -5
فرهنگي.
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قـانـون شــهـر

مقدمه
درآمدي  منبع  مهم ترين  افزوده  ارزش  بر  مالیات  كشورها  اغلب  در 
شهرداري هاست. در ايران از سال 1387، عوارض ارزش افزوده كه از 
كاال و خدمات اخذ مي شود جايگزين يك درصد قانون تجميع عوارض 
و محصول نهايي كارخانجات و موسسات توليدي شده است. عوارض 
ارزش افزوده به دليل داشتن مشخصاتي از قبيل قابل اتكاء بودن، دارای 
زمان بندی بودن، سهولت اخذ و استمرار مي تواند به عنوان درآمد پايدار 
براي شهرداري ها محسوب شود و جايگزين مناسبي براي درآمدهاي 
ناپايدار از جمله فروش تراكم و كاربري ها باشد. در اكثر كشورها، ماليات، 
مهم ترين منبع درآمدي دولت اعم از مركزي، استاني و محلي است. 
ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتاً ساده اي است بلكه رايج ترين 
ماليات در دنياي امروز نيز محسوب مي شود. اين ماليات در واقع نوعي 
ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كاال و خدمات واسطه اي 
را از پرداخت ماليات معاف مي كند. قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 
1387 به مدت پنج سال به صورت آزمايشي به تصويب مجلس شوراي 
افزوده،  ارزش  بر  ماليات  قانون  اصالح  از سال 1393  رسيد.  اسالمي 
با توجه به اتمام دوره آزمايشي، در دستور كار وزارت امور اقتصادي و 
دارايي قرار گرفته است كه با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط متن 

اصالحيه تهيه و براي بررسي تقديم هيأت محترم دولت شده است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده در حوزه مديريت شهري

1- عوارض کاال و خدمات؛ عمده ترين عوارض شهرداری ها:
بر اساس بند الف ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 
نرخ عوارض كاال و خدمات يك ونيم درصد بوده است كه به استناد 
ماده 39 همان قانون توسط سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداري 
محل واریز می گرديد. از ابتداي سال 1390 با تصويب ماده 123 قانون 
برنامه پنجم توسعه کشور عوارض بند الف ماده 38 و عوارض آاليندگي 
بين  جمعيت  نسبت  به  شهرستان  هر  در   38 ماده   1 تبصره  موضوع 
شهرداري ها و دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي شود. البته در 
خصوص عوارض آاليندگي در صورتی که گسترش آن بيش از يك 

شهرستان باشد بر اساس ميزان و تاثير آاليندگي توزيع مي شود.
اين اعتبارات با توجه به تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه تا 
پايان برنامه، به سه درصد )ساالنه 0.3% درصد نرخ عوارض و %0.7 
درصد نرخ ماليات( افزايش مي يابد و تا پايان برنامه به 8% خواهد رسيد. 
از سال 1393 در قانون بودجه سنواتي 1% به عنوان سهم سالمت به 
ارزش افزوده اضافه گرديد. در سال 1394 سهم عوارض شهرداري و 
دهیاری 3% و سهم مالیات دولت 5% مي باشد كه با احتساب %1 
امور  سازمان  توسط  مذكور  عوارض  است.  آن %9  مجموع  سالمت 
مالياتي دريافت مي شود و توزيع آن بر اساس قانون ماليات بر ارزش 
افزوده به صورت واریز مستقیم سهم هر شهرداری به حساب شهرداری 

مذکور است. 
2-عوارض خاص؛ مهمترين عوارض شهرداری ها:

عالوه بر عوارض کاال و خدمات، عوارض دیگری به طور خاص برای 

شهرداری ها و دهیاری ها در این قانون دیده شده که در قالب بندهای 
مجزا ذکر شده است:

الف- عوارض موضوع بند ب و ج و د ماده 38 قانون ماليات 
بر ارزش افزوده )واريز به حساب تمركز وجوه وزارت كشور، سازمان 

شهرداري ها و دهياري هاي كشور(:
عوارض انواع سیگار و محصوالت دخانی به ميزان سه درصد ، عوارض 
نفت  عوارض  و  درصد،  ده  ميزان  به  هواپیما  سوخت  و  بنزین  انواع 
سفید و نفت گاز به ميزان ده درصد و نفت کوره به ميزان پنج درصد، 
سهم  كه  است  شده  منظور  كشور  دهياري هاي  و  شهرداري ها  براي 
شهرداري ها براساس تبصره 2 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده 
میلیون  باالی یک  )شهرهای  بیست درصد، کالن شهرها  نسبت  به 
نفر جمعیت( براساس شاخص جمعیت، شصت درصد، سایر شهرها بر 
اساس شاخص کمترتوسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد دهياري ها 
پس از واريز به حساب تمركز وجوه وزارت كشور، سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور، توزيع می شود. الزم به ذكر است كه شاخص 
توزيع عوارض در ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اصالح 

شده است.
بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، قيمت فرآورده هاي نفتي تغيير 
يافت و خزانه داري كل مكلف شد عوارض شهرداري ها و دهياري ها را بر 
اساس قيمت هاي نهايي واريز نمايد. اين موضوع در قوانين بودجه سال 
1392 و 1393 و همچنين قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات 

مالی دولت 2 مصوب 1393 به صراحت ذكر شده است:
تبصره 1 بند 3-3 قانون بودجه سال 1392- خزانه داری کل کشور و 
سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد 38 
از محل فروش  افزوده عوارض دریافتی  برارزش  قانون مالیات  و 39 

فرآورده های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند. 
بودجه سال 1392- خزانه داری کل کشور  قانون  بند 3-3  تبصره 2 
مکلف است عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور را براساس 
تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صددرصد، تخصیص یافته 

نگاهی به قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مدیریت شهري
 مریم عباسوند
معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
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و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی 
در اموال عمومی است.

بند »ز« قانون بودجه سال 1393- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، 
برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورت حساب )قبوض( 
مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط 
یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن ها توسط شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی )شرکت های پاالیش نفت( و شرکت های 
دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت  های گاز استانی و شرکت های 
تابعه ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای 
قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور به حساب 
درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده )39( 
قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز 
می گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آالیندگی 
قیمت  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون   )38( ماده   )1( تبصره  موضوع 

فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.
 بند و ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت

2 مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات 
و عوارض مندرج  در صورتحساب )قبوض(  مصرف کنندگان و همچنین 
نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید 
نفتی  فرآورده  های  پاالیش و پخش  آنها توسط شرکت ملی  توزیع  و 
ایران )شرکت های پاالیش نفت(، شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت 
و  نیرو  وزارت  تابع ذی ربط  استانی،شرکت های  گاز  نفت، شرکت های 
شرکت های توزیع برق، آب و فاضالب شهری و روستایی استانی بر 
مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور به 
حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق 
با اصالحات  افزوده مصوب 1387  ارزش  بر  مالیات  قانون  ماده )39( 
بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد. مبنای قیمت 
فروش برای محاسبه عوارض آالیندگی، موضوع تبصره )1( ماده )38( 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده 
نهایی در داخل کشور است. پاالیشگاه ها و واحد های پتروشیمی آالینده 

نیز مشمول پرداخت عوارض آالیندگی هستند. 
تبصره 1ـ وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها، 
درآمد دولت نبوده و صددرصد آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش 

افزوده به صورت ماهانه به حساب های ذی ربط واریز می شود.
تبصره 2ـ سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور و وزارت کشور 
مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی ها و عملکرد موضوع 
این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استان ها و کمیسیون  های 
اقتصادی، برنامه و بودجه، محاسبات، شورا ها و امور داخلی کشور مجلس 

شورای اسالمی ارائه کنند.
ب- تبصره 3 ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده:

عوارضي  مي باشند  ذي نفع  آن  در  شهرداري ها  كه  ديگري  عوارض 
كه  است  وارداتی  کاال های  گمرکی  ارزش  هزار  در  دوازده  عنوان  با 
به  كمك  عنوان  تحت  سنواتي  بودجه  قانون  در  مرتبط  رديف هاي 
دارايي  تملك  موافقتنامه  قالب  در  و  ثبت  دهياري ها  و  شهرداري ها 

سرمايه اي و هزينه اي به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت می شود.
ج- بند الف ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده:

عوارض ديگري كه شهرداري ها از آن بهره مند می شوند، پنج درصد 

بهای بلیط حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل 
زمینی )به استثناء ریلی( دریایی و هوایی است.

بند ب ماده 47  بند ب ماده 46 و  الف و ب ماده 43،  بند  بر اساس 
عوارض حمل و نقل برون شهري مسافر و عوارض ساليانه خودرو توسط 

شهرداري ها وصول و دريافت مي شود.
د- بند ج ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده )واريز به حساب 

تمركز وجوه وزارت كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور(:
عوارض شماره گذاري خودرو معادل یک درصد عوارض از سه درصد 
3% قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی 
آنهاست كه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز و به  استناد بند ج 
ماده 46 اين قانون و براساس مقررات تبصره 2 ماده 39 این قانون يعني 
شاخص جمعیت و کمترتوسعه یافتگی بين شهرداري هاي كالنشهرها و 

ساير شهرها توزيع مي گردد.
ذ- تبصره 2 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده:

و  نوسازی  قانون   2 ماده  موضوع  شهری  عمران  و  نوسازي  عوارض 
عمران شهری مصوب 1347/9/7به موجب اين حکم از »پنج در هزار« 
به »یک درصد« تغيير يافته است. الزم به ذكر است كه در طي چند 
بودجه  قوانين  در  شهری  عمران  و  نوسازي  عوارض  نرخ  اخير  سال 
آن  ميزان  سال 1394  بودجه  قانون  اساس  بر  و  كرده  تغيير  سنواتي 

1.5% درصد تعيين شده است.

3- ساير احكام مرتبط قانون ماليات بر ارزش افزوده با 
حوزه مديريت شهري:

- تبصره 7 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده
موقع خرید  در  که  مالیات هایی  استرداد  و  تهاتر  موضوع  به  ماده  این 
کاالها و خدمات توسط شهرداری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی 
پرداخت می شود، می پردازد. ماليات هايي كه شهرداري ها ودهياري ها 
قانوني  خدمات  و  وظايف  انجام  براي  خدمات  و  كاالها  خريد  هنگام 
موضوع ماده 55 قانون شهرداري ها و ماده 71 قانون تشكیالت، وظایف 
قانون  جمله  از  قوانين  ساير  و  كشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و 
مديريت پسماندها، حمل و نقل و سوخت، نوسازي و عمران شهري و... 

مي پردازند، مشمول تبصره 7 ماده 17 این قانون خواهند بود.
- ماده 31 قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون گذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده کاالها و خدمات متعددی 
را مشمول عوارض و مالیات نموده است که سازمان امور مالیاتی باید 
از آنها عوارض اخذ نماید که بر این اساس شهرداری ها باید اطالعات 
کافی در خصوص میزان عوارض وصولی و منابع اخذ شده داشته باشد و 
سازمان امور مالیاتی باید به نحوی اطالعات کافی در خصوص عوارض 
وصولی به شهرداری ها ارائه دهد. به اين موضوع در ماده 175 قانون 

برنامه پنجم توسعه نيز اشاره گردیده است.
- تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده

تعيين صالحیت شوراهای  اسالمی شهر، روستا و بخش، براي وضع 
و  دهياري  و  شهرداری ها  درآمدی  منابع  تأمین  در  محلی  عوارض 

بخشداري الزامي مي باشد.
- تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده 

ضمانت اجرايي براي هرگونه تخفیف، معافيت و بخشودگی حقوق و 
عوارض شهرداری ها و دهياري ها الزامي مي باشد.
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از نگاه شهردار

ضرورتهای الیحه مدیریت شهری

چه  اساس  بر  مديريت شهری  اليحه  ديد شما  از   
الزامات و ضرورت هايی شكل گرفته است؟

عدم وجود مدیریت واحد و حتی یکپارچه شهری در کشور سبب 
موازی کاری های فراوان گردید. که این امر از حوزه زیرساخت ها 
فرهنگی،  مباحث  به  و  گردد  می  شروع  بنایی  زیر  امور  شبکه  و 
مقیاس  در  امرتوسعه ای  و  شهرسازی  شهری،  خدمات  ورزشی، 
شهری، مناطق شهری، ناحیه ای و محالت نیز تعمیم می یابد. این 
امر ضمن افزایش هزینه ها منجر به اتالف نیروی انسانی، اقدامات 
بی کیفیت و بالتکلیفی بسیاری از حوزه های بین بخشی در حال 
حاضر می گردد؛ فلذا بواسطه الزامات عمومی قید شده فوق الذکر 
نظر  به  از ضرورت ها  امر  این  اجرایی شدن  زمان  به کاهش  نیاز 

می رسد.

  آيا متن نهايی اليحه در صورت تصويب می تواند 
ضرورت ها و چالش های پيش گفته را مرتفع نمايد. به 

بيان ديگر ارزيابی شما از اين اليحه چيست؟
 تا حد بسیار زیادی آری. البته دولت در الیه های ملی و استانی 
باید نسبت به واگذاری امور و وظایف و اختیارات و اموال و امالک 
از وظایف  با مجموعه ای  نماید که شهرداری ها  اقدام  به گونه ای 
بدون داشتن اختیارات و امکانات مواجه نگردد. از طرفی در نحوه 
بر مبنای بهای  به واقعی سازی  باید نسبت  قیمت گذاری خدمات 
اجتماعی  مشارکت  مردم ضمن  تا  گردد  اقدام  خدمات  شده  تمام 
به یک مشارکت واقعی اقتصادی در یک پروسه زمانی قابل اجرا 
را  مردم  عملی  مشارکت  تواند  می  اینکه  امر ضمن  این  بپردازند. 
سبب گردد نسبت به اقتضای شهر در قیاس منطقه ای، ناحیه ای 

و محله ای به این امر منجر می گردد که هزینه های واقعی بهای 
خدمات تدریجًا اخذ و نسبت به اجرایی شدن امور در برنامه های 

زمان بندی مختلف اقدام گردد.

 فارغ از اين چهارچوب چه اقداماتی را برای ارتقاء 
نظام مديريت الزم می دانيد؟

دولت در جهت ارتقاء نظام مدیریت شهری و به ویژه پس از انتخابات 
شورا که نقش پارلمان محلی را دارد از سال 1377 توزیع قدرت خود 
را از الیه ملی به محلی منتقل کرد این در حالیست که وظایف و 
اختیارات متوازن پیش نرفته است و عماًل شوراها در زمان تشکیل 
با مجموعه ای از اختیارات و وظایف مواجه شده اند که آموزش الزم 
نسبت به انجام آن صورت نگرفته و رابطه میان شورا و شهرداری 
نیز بدرستی تعریف نشده است. ضمن اینکه دولت نیز در مقیاس 
منطقه ای رابطه بین برنامه های ملی باالدست و برنامه های محلی 
را برقرار نکرده و کاًل این ناهماهنگی سبب بالتکلیفی  و همپوشانی 
در بسیاری از موارد گردیده است؛ از طرفی با توجه به نبود مدیریت 
یکپارچه شهری، وظایف بخشی سبب چند پاره شدن شهرها گردیده 
است: نکته دیگر آنکه در مقیاس منطقه ای و در استانهای مختلف با 
توجه به اقلیم، مساحت، جمعیت، تراکم جمعیتی و.....، فرمول های 
توزیع قدرت سیاسی، اجتماعی و.... متفاوت است فلذا نمی توانیم با 
یک نسخه مدیریتی و به صورت عمومی کلی و متمرکز نسبت به 
موضوع  اقدام کنیم، لذا داشتن یک نگاه غیر متمرکز در یک فرآیند 
زمانی میان مدت الزامی است. موضوع دیگر بسیاری از قوانین و 
در همان سطح  بایست  باالدستی هستند که می  و  ملی  مقررات 
ملی مورد تجدید نظر قرار گیرند و بسیاری از اختیارات در مقیاس 

 رامانا روانخواه مقدم

متن زیر حاصل گفتگو با آقای دکتر محمدعلی ثابت قدم، شهردار محترم رشت می باشد. با توجه به 
سوابق، تجارب و اقدامات اخیر شهرداری رشت پیرامون بازآفرینی و ارتقاء کیفیت در شهر، برآن شدیم 
تا نظرات ایشان را به عنوان یکی از شهرداران موفق، در خصوص الیحه مدیریت شهری جویا شویم.
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منطقه ای و شهری جهت تصمیم سازی و 
تصمیم گیری منتقل گردد.

 آيا شمــــــا بافت و ساختار 
دارای  را  شوراها  و  شهرداری ها 
پذيرش  برای  مناسب  ظرفيت 
در  شـــده  تعـــريف  اختيارات 
پيشنويس اليحه مديرت شهری 

می دانيد يا خير؟ 
وجود  اطمینان  این  چنانچه  معتقدم  من 
شرایط  می تواند  مرکزی  دولت  ندارد، 
با  و  کند  سخت تر  را  شهردار  انتخاب 
طرح موضوعاتی چون تحصیالت باالتر، 
صافی  چند  یا  و  گرایانه  عمل  تجربیات 
قابل لمس، در انتخاب شهردار اعمال نظر 
نماید و نیز شورا را مکلف به پیاده کردن 

نیاورند  بدست  را  آن ها  از  یکی  افراد  چنانچه  بداند.  معیارها  این 
جایگزین دیگری اختیار شود. 

موضوع دیگر این است که در یک نظام سه سطحی ) استانداری، 
فرمانداری، شهرداری( شما شاهد توزیع قدرت در سه الیه هستید 
توزیع جمعیتی که  بندی جغرافیایی و  بدون در نظر گرفتن پهنه 
کوچکتر  مراتب  به  گیالن  استان  مثال  بطور  هستند.  دارا  استانها 
از استان اصفهان است در حالی که در گیالن ما با تراکم جمعیتی 
بسیار باال مواجه هستیم که طبعاً شرایط هضم الیه های درهم تنیده 
نظام  می بینیم  که  اینجاست  می کند.  متفاوت  و  بسیار سخت  را 
توزیع قدرت با موضوعات واقع بینانه تنظیم نشده است. شوراها رها 
شده اند و بر اعمال و کارکردشان نظارتی نیست پس طبیعی است 
شاهد فرایندی با عنوان بی کفایتی و احتماال فساد در آنها باشیم. 

از سال 1377 که شوراها تاسیس شدند شهر رشت 24 شهردار به 
خود دیده است و این در حالی است که دو دوره قبل از شوراها، این 
شهر تنها دو شهردار داشت با سابقه فعالیت 5 و 6 سال. این تعدد 
شهرداران در طی این 17 سال، توسعه فعالیت شهری را عماًل به 

صفر رسانده است. 
در ایران 10 تا 12 شهر بزرگ داریم که جمعیتی نصف جمعیت کل 
کشور را دارا هستند و این در حالی است که نیمه دیگر جمعیت 
ایران ناظر بر این شهرهای بزرگ می باشند، پس اگر آنها را با یک 
نظام مدیریتی صحیح ساماندهی و جهت بخشی کنیم می توانیم 
امید به پیشرفت در کل کشور داشته باشیم و این امر حتماً در دست 
شهرداران این شهرهاست، واقف هستیم که شهرداری ها از خیلی 
از ارکان دولت پرقدرت  تر می توانند ظاهر شوند چرا که خدمتشان به 
مردم متصل است و انعکاس فعالیت هایی که انجام می دهند توسط 
مردم دیده شده و مورد قضاوت قرار می گیرد و چنانچه از مطلوبیت 

مناسب برخوردار نباشد، قطعا باید پاسخ گوی انتقادات باشد.
بزرگ  شهر  چند  این  شهرداران  با  با همصحبتی  مرکزی  دولت   
یک  به  نهایت  در  تواند  می  آنها  برای  وظایف صحیح  تعریف  و 
خوش بینی عمومی برسد که انتظار می رود از این رویداد در مقاطع 
سیاسی نیز بهره مند گردد. به نظر من این که شهردار توسط مردم 
یا حتی دولت مرکزی موضوع اصلی بحث  یا شورا  انتخاب شود 
نیست، هرچند که بی تاثیر در ایجاد محبوبیت مردمی نخواهد بود، 
واگذاری مسئولیت ها به شهرداری و شوراست که نگرانی 
این  کسی  چنانچه  و  شود  می  باعث  را  شدن  شهردار  از 
مردم  توسط  اول  وهله  در  استیضاح  از  رعب  پذیرفت  را 
به  وظایفش  انجام  به  ملزم  را  او  دولت،  کنترل  سپس  و 
بهترین شکل خواهد کرد و این ترس در پارلمان شهری به 
وجود می آید که چون مسئولیت ها تعریف شده است، عدم 

کفایت، جوابگویی به همراه دارد. 

نمايی از ساختمان شهرداری واقع در ميدان شهرداری

 ساختمان اداره پست
واقع در ميدان شهرداری

نمايی از ميدان شهرداری
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مقدمه
منابع درآمدی، نقش و جایگاه بسیار مهمي در موفقیت یا عدم موفقیت 
مدیریت شهری و انجام درست و بهینه وظایف آنان دارد. به طوری که 
مهمترین  عنوان  به  شهر  امور  اداره  براي  نياز  مورد  نقدينگي  تامين 
دغدغه مدیران شهري شناخته شده و به منظور دستیابی به وضعیتی 
مطلوب، هر روز راهکارهای جدیدی ارائه و مورد آزمایش قرار مي گيرد.

از طرفي نیازهاي مالی، بسیاري از شهرداري ها را به سمت استفاده از 
منابع مالی ناپایدار ولی پربازده سوق داده است. منابع درآمدي ناپایدار، 
منابعی هستند که به دلیل عدم اطمینان از تحقق شان نمی توان به آن ها 
اتکا داشت؛ به عبارت دیگر میزان درآمد حاصل از اين گونه منابع قابل 

پیش بینی نيست.
مسأله ناپایداري درآمدي به دلیل مخارج باالي شهرداري ها در ارائه 
خدمات عمومی، نه تنها در ایران بلکه در تمام شهرهاي دنیا مسأله اي 
است که دولت هاي مرکزي را به اتخاذ تدابير مختلف براي تخفیف این 

مشکل واداشته است.
عدم  پايداري  يا  پايداري   پيرامون  كه  تحقيقاتي  و  مطالعات  اكثر  در 
منابع درآمدي شهرداري ها صورت گرفته است، جامعه هدف، شهرهاي 
پرجمعيت يا به عبارتي كالن شهرها بوده اند. این به آن دليل است که 
بازرگانی و فرهنگی  اقتصادی،  از اهميت باالي سیاسی،  این شهرها 

آنها  امكانات رفاهي وخدماتي در درون   انواع  برخوردارند و همچنين 
متمرکز است. در نتیجه شهرهاي كوچك و كم جمعيت، كمتر تحليل 

شده اند.
حال آن كه در بعد فضايي، رشد شهرهاي كوچك و متوسط كه داراي 
آستانه جمعيتي الزم براي سرمايه گذاري هستند، مي تواند در آينده به 
عنوان مكان هايي براي پذيرش جمعيت مهاجر ساماندهي شود و ضمن 
جلوگيري از هجوم جمعيت به شهرهاي بزرگ، توسعه پايدار را در اين 

جوامع محقق نمايد.
نحوه حمايت دولت هاي مرکزي از شهرداري ها در مقابله با 

ناپايداري منابع درآمدي 
واگذاري  با  همراه  مرکزي  دولت هاي  از  بسیاري  جهان  سراسر  در 
اختیارات به دولت هاي محلی، منابع مورد نیازشان را یا از طریق دادن 

قدرت مالیاتی و یا کمک هاي مالی، تأمین می کنند.1
دولت ها از دو شیوه می توانند شهرداري ها را در مقابله با ناپایداري منابع 
درآمدي حمایت کنند: یکی از این شیوه ها، اعطاي کمک هاي نقدي به 
شهرداري ها و دیگري، دادن مجوزها و تکالیف قانونی به آنها می باشد.
این کمک ها معمواًل به شش طریق اشاره شده در شكل زير صورت 

می گیرند.
 

بررسي  نظام درآمدي شهرداري هاي  
شهرهاي زیر 200 هزار نفر جمعیت

»بر مبناي عملکرد بودجه سال 1392«
 وحیده رخشاني فرد
کارشناس  ارشد دفتر برنامه ریزي و بودجه

 ��ع�ت ��� �ار ٢٠٠ ز� �ی ���داری  �ر�ی �ظام �آ�ی ٢ : ���ه
 

 مقدمه
آنـان   فيوظا نهيبه و درست انجام و يشهر تيريمد تيموفق عدم اي تيموفق در مهمي اريبس گاهيجا و نقش ،يدرآمد منابع
 به و شده شناخته شهري رانيمد دغدغه نيمهمتر عنوان بهمورد نياز براي اداره امور شهر،  نقدينگيتامين  كه يطور بهدارد 

 گيرد. مي قرار شيآزما مورد و ارائه يديجد يراهكارها روز هر ،مطلوب يتيوضع به يابيدست منظور
 منـابع . اسـت  داده سوق پربازده يول داريناپا يمال منابع از استفاده سمت به راها  شهرداري از ارييبس ،يمال ازهاييناز طرفي 

 زانيـ م گريد عبارت به داشت؛ اتكا ها آن به توان ينم شان تحقق از نانياطم عدم ليدل به كه هستند يمنابع دار،يناپا درآمدي
 نيست. ينيب شيپگونه منابع قابل  اين از حاصل درآمد
 شـهرهاي  تمام در بلكه رانيا در تنها نه ،يعموم خدمات ارائه در ها شهرداري باالي مخارج ليدل به درآمدي دارييناپا مسأله

 است. واداشته مشكل نيا فيتخف براي تدابير مختلفاتخاذ را به  مركزي هاي دولت كه است اي مسأله ايدن
، جامعـه هـدف   گرفتـه ها صـورت   پايداري منابع درآمدي شهرداري  يا عدم  تحقيقاتي كه پيرامون پايداريدر اكثر مطالعات و 

و  يفرهنگـ  و يبازرگان ،ياقتصاد ،ياسيس باالي تميهشهرها به دليل برخورداري از ا شهرهاي پرجمعيت يا به عبارتي كالن
 اند. شدهو شهرهاي كوچك و كم جمعيت كمتر تحليل   آنها بوده انواع امكانات رفاهي وخدماتي در درون تمركزهمچنين 
 هسـتند،  گـذاري  سـرمايه  بـراي  الزم جمعيتـي  آسـتانه  داراي كه متوسط و كوچك شهرهاي رشد ،فضايي بعد دركه  حال آن

 بـه  ضمن جلوگيري از هجـوم جمعيـت   و شود ساماندهي پذيرش جمعيت مهاجر براي هايي مكان عنوان به آينده در تواند مي
 .نمايد محقق جوامع اين در را پايدار توسعه، بزرگ شهرهاي

 ها در مقابله با ناپايداري منابع درآمدي   هاي مركزي از شهرداري نحوه حمايت دولت
ـ  را ازشـان ين مـورد  منابع ،يمحل هاي دولت به اراتياخت واگذاري با همراه مركزي هاي دولت از ارييبسدر سراسر جهان   از اي

0Fكنند يم نيتأم ،يمال هاي كمك ايو  ياتيمال قدرت دادن قيطر

1. 
 اعطـاي  هـا،  وهيشـ  نيا از يكي: كنند تيحمامنابع درآمدي  دارييناپا با مقابله در را ها شهرداري توانند يم وهيش دو از ها دولت
 د.باش يم ها آنه ب يقانون فيتكال و مجوزها دادن گري،يد و ها شهرداري به نقدي هاي كمك

 . رنديگ يم صورتاشاره شده در شكل زير  قيطر شش به معموالً ها كمك نيا

 
                                                            

 اوتـاوا،  س،يپـار (جهـان  قـاره  پنج در تختيپا پنج در خصوص  ا1391 در سال تهران شهر زيير برنامه و مطالعات مركز براساس بررسي انجام شده توسط  1
 .نمايند يم نيتأم را شهرها كالن نيا هاي نهيهز از درصد 52 از شيب متوسط طور به ها دولت ،است شده مشاهده) ويتوك و كانبرا دارالسالم،

 كمك هاي دولت مركزي 

 به دولت محلي

 كمك غيرمشروط 

 )عمومي(

 قانوني

 )بسته(مقيد به نتيجه  غير مقيد

 احتياطي -صالحديدي 

 كمك مشروط

 )براي هدفي خاص( 

 قانوني

 كمك هاي نسبي كمك هاي مقطوع

 احتياطي -صالحديدي 

مقالــه اصــلـی



سال شانزدهم/ شماره 123 26

کمک هاي مشروط تحت شرایط خاص و براي هدفی ویژه از طرف 
دولت مرکزي به دولت محلی)شهرداري( ارائه می  شوند. اما کمک هاي 
غیرمشروط )عمومی( مانند عوارض شهرداري )مالیات دولت محلی( 
بخشی از منابع شهرداري را تشکیل داده و اختیار مصرف آنها بر عهده 

شهرداري است. 
کمک هاي مشروط می توانند بر اساس قانون یا به طور صالحدیدي 
باشند. کمک هایی که در قانون ذکر می شوند نیز می توانند آزاد یا تحت 

نتیجه خاصی انجام شوند.
می باشند.  صالحدیدي  و  قانونی  شکل  دو  به  مشروط،  کمک هاي 
کمک هاي مشروط قانونی می توانند به صورت مقطوع باشند یا به اندازه 
نسبتی از مخارج خود شهرداري ها تعیین شوند که به آنها نسبی گفته 

می شود.
معمواًل هر یک از شیوه هاي شش گانه باال براي هدف خاصی صورت 
پایداري  افزایش  موجب  قانونی  بین کمک هاي  این  در  اما  می گیرند 

درآمدي شهرداري ها می گردند.2
اختيارات  اعطاي  جنبه  از  ايران  حقوقی  نظام  بررسي 

مالياتی و پرداخت هاي نقدي به شهرداري ها
در ایران یکی از کمک هاي عمده مالیاتی که توسط دولت به شهرداري ها 
شده، عوارض مصوب در قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در قانون 
مالیات بر ارزش افزوده )مالیات بر تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات 
با ارزش کاالها و خدمات خریداري یا تحصیل شده در  عرضه شده 
یک دوره معین(3، عالوه بر نرخ هاي مالیات تعیین شده براي کاالها 
تعیین  نیز  عوارض  نرخ  دارند،  دولت  به  تعلق  که  مختلف  خدمات  و 
شده است که متعلق به شهرداري ها بوده و وصول بخشی از آن بر عهده 
شهرداري ها و بخشی نیز به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. از 

جمله مهمترین مواد این قانون در ارتباط با شهرداري ها عبارت است از:
- ماده 38 که در آن نرخ عوارض شهرداري ها و دهیاري ها در رابطه 
با کاالها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص 

شده است.
گمرکی  ارزش  هزار  در  دوازده  معادل  نموده،  تعیین  که   41 ماده   -
اختیار  در  می شود  وصول  آن ها  ورودي  حقوق  که  وارداتی  کاالهاي 
وزارت کشور قرار گیرد تا براساس مقررات )تبصره )2( ماده 39 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده( به شهرداري ها و دهیاري هاي سراسر کشور به 

عنوان کمک، پرداخت و هزینه قطعی منظور گردد.
- ماده 43 که در آن مالیات و عوارض خدمات خاص از جمله حمل و 

نقل برون شهري تعیین شده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه )مصوب 1387( نیز مواد و بندهایی مربوط 
به شهرداري ها تصویب شد که تعدادي از آنها ماهیت کمک و تأمین 

مالی براي برخی فعالیت شهرداري ها را دارد.
براي مثال، مطابق بند »د« ماده 171 قانون برنامه پنجم، وزارت مسکن 
و شهرسازي و شهرداري ها موظف شدند هر سال طی برنامه اي، حداقل 

ده درصد از بافت هاي فرسوده شهري را احیا و بازسازي کنند.
همچنین در بند »د« ماده 172 قانون برنامه پنجم، ایجاد کمربند سبز 
شهرداري ها  توسط  دولتی  منابع  طریق  از  جمعیتی  مراکز  اطراف  در 

پيش بيني شده است.
در قانون هدفمند کردن یارانه ها )مصوب 1388(، بندهاي »ج« و »د« 
ماده 8 به جبران زیان هاي شهرداري ها - ناشی از اجراي هدفمندسازي 
این  از  یارانه ها- اشاره داشته و دولت را موظف به پرداخت بخشی 

زیان ها نموده است.
عالوه بر پرداخت هاي نقدي براي تأمین مالی برخی پروژه ها و اقدامات 
شهرداري ها، دولت می تواند با دادن اختیارات و مجوزهاي قانونی، آنان 

را در بهبود پایداري درآمدها حمایت کند.
ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، شوراهاي اسالمی و شهرداري ها 
پایدار  درآمدهاي  نظام  تدوین  به  موظف  را  ذي ربط  مراجع  سایر  و 

شهرداري ها کرده است.
همچنين در بند 35 قانون بودجه 1391، بند40 قانون بودجه 1392 و 
بند »د« تبصره 6 قوانين بودجه سال 1393 و 1394، به شهرداري هاي 
يا  مشاركت  اوراق  انتشار  اجازه  آنها  به  وابسته  سازمان هاي  و  کشور 

صكوك اسالمي داده شده است.
این مجوز، شهرداري ها را قادر می سازد از شیوه استقراض با استفاده از 
اوراق مشارکت، پروژه هاي خود را تأمین مالی کنند. همچنین در شرایط 

رکود، شهرداري ها را در اجراي پروژه هاي نیمه تمام یاري می دهد. 
براي  امتيازات ويژه اي  البته قوانين بودجه سال هاي 1392 و 1394، 
انتشار اوراق مشاركت اجراي طرح هاي قطار شهري قائل شده است.

)تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت وپنجاه 
درصد شهرداري ها با نرخ مالياتي صفر (

مبلغ  حداقل  اختصاص  به   ،1392 بودجه  قانون   3-5 بند  همچنين 
دوميليارد دالر به صورت تسهيالت ارزي از منابع صندوق توسعه ملي 
براي قطارهاي شهري كالنشهرها و حمل و نقل عمومي شهري اشاره 

دارد.
در ماده 181 قانون برنامه پنجم و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده 
نيز، دولت موظف به جبران هزينه هاي ناشي از اعمال نرخ هاي مخفف 

جدول )1(: دسته بندي شهرهاي کشور از حيث جمعيت

تعداد شهرجمعیت شهري در سال 1390)نفر(عنوان

8.154.0511تهران
11.278.7307ساير کالنشهرها

12.479.31535شهرهاي بیش از 200 هزار تا 1 ميليون نفر
11.835.202126شهرهاي بین 50 تا 200 هزار نفر

10.530.2571043شهرهاي کمتر از 50 هزار نفر
54.277.5551212مجموع
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عوارض شهرداري ها در قوانين بودجه سنواتي شده است.
بررسي فراواني شهرهاي  زير 200 هزار نفرجمعيت ايران
در سال 1392، از مجموع 1212 شهر كشور، 43 شهر معادل 4درصد 
شهرهاي كشور، بيش از 200 هزار نفر جمعيت و 1169 شهر كه معادل 
نفر جمعيت  از 200 هزار  96 درصد شهرهاي كشور مي باشند كمتر 
داشته اند. اين در حالي است كه 41 درصد جمعيت شهري كشور در 43 

شهر و 59 درصد آن در 1169 شهر ساكن بوده اند.
نظام درآمدي شهرهاي زير 200 هزار نفرجمعيت ايران

یکی از موارد مهم قابل بررسی در نظام درآمدی شهرداری ها، تحلیل 
جایگاه مالیات محلی است که در ایران تحت عنوان عوارض شهرداری 

شناخته می شود.
عوارض شهرداري عبارت است از »مبلغي كه شهرداري از اشخاص 
حقيقي يا حقوقي مطابق اختيارات قانوني براي تامين مخارج عام يا 

اعمال سياست هاي تشويقي يا بازدارنده اخذ مي نمايد.«
مالي شهرداري ها مصوب 1346، درآمد  نامه  آيين  ماده 29  براساس 

شهرداري ها به شش طبقه زير تقسيم مي شود:
1. درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر(؛ 

2. درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي؛
3. بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري؛

4. درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري؛ 
5. كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي؛ 

6. اعانات و كمك هاي اهدایي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و 
اموال و دارایي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري 

تعلق مي گيرد. 
بعدها يك سر فصل درآمدي ديگر با عنوان »ساير منابع تامين اعتبار« 
و  سایرمنابع  شهرداری،  اموال  فروش  دریافتی،  وام های  شامل  كه 
عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی 80 درصد شهرها 

مي باشد به كدهاي اصلي درآمدي شهرداري ها اضافه شد.
جزء   133 و  فرعي  عنوان   18 از  متشكل  اصلي  عنوان  هفت  اين 
مي باشند. اجزاي درآمدي شهرداري ها كه شامل انواع عوارض و منابع 

ميزان درآمد شهرهاعنوان جزء درآمدرديف
)ميليون ريال(

سهم از کل 
درآمد

عوارض برفروش كاال و ارائه خدمات)بند الف و تبصره يك  ماده 38 1
17.2%10.991.665قانون ماليات برارزش افزوده(

13.0%8.283.886عوارض بر پروانه هاي ساختماني2

سهم شهرداری ها از عوارض وصولی متمرکز )موضوع تبصره 2 ماده 39 3
10.6%6.753.004قانون ماليات برارزش افزوده(

7.4%4.719.448جریمه کمیسیون ماده صد4
6.4%4.071.175فروش اموال غیر منقول5
5.9%3.737.722مازاد درآمد بر هزینه دوره های ما قبل6

تبصره 7 گمركي)موضوع  ارزش  هزار  در  دوازده  محل  از  كمك 
5.3%33.363.725ماده41قانون ماليات برارزش افزوده(

3.9%2.459.297عوارض بر مازاد تراكم8
3.3%2.081.804عوارض بر تفكيك اراضي ساختماني9
2.3%1.454.638درآمد حاصل از تغییر کاربری ها10
1.5%947.249عوارض نوسازي11
1.4%902.294حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری12
1.3%837.614درآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری13
1.2%791.679عوارض حذف پارکینگ14
1.2%753.301کمک بالعوض عمرانی دولت)كليه اعتبارات عمراني ملي و استاني(15
1.1%704.299درآمد حاصل از خدمات آماده سازی16
1.1%690.473درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت وسائل نقلیه17
1.1%684.942عوارض سطح شهر)بر ساختمان ها و اراضي(18

85%54.228.215مجموع

جدول )2(: 18 جزء درآمدي داراي بيشترين سهم از سرجمع درآمد شهرداري هاي مورد بررسي در سال 1392
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تامين مالي آنان است، موضوع مورد بررسي در گزارش پيش رو مي باشد. 
بر اساس گزارش عملكرد )تفريغ( بودجه سال 1392 شهرداري هاي 
جمعيت  نفر  زير200هزار  شهرداري هاي  درآمدهاي  سرجمع  كشور7، 

كشور كمتر از 64 هزار ميليارد ريال بوده است.
جزء   18 تعداد  مذكور،  شهرداري هاي  درآمدي  جزء   133 مجموع  از 
درآمدي حدود  85 درصد كل درآمدهاي اين شهرداري ها )بيش از 54 

هزار ميليارد ريال( را تشكيل مي دهند.
بين  درآمدي،  اجزاي  اين  از  يك  هر  )1( سهم  شماره  نمودار   طبق 
برفروش كاال  اين ميان »عوارض  تا يك درصد مي باشد كه در   17
و ارائه خدمات )بند الف و تبصره يك ماده 38 قانون ماليات برارزش 
ساختماني«، »سهم شهرداری ها  هاي  پروانه  بر  »عوارض  افزوده(«، 
ماليات  قانون  ماده 39  تبصره 2  از عوارض وصولی متمرکز)موضوع 
در  در  ترتيب  به  ماده صد«  کمیسیون  »جریمه  و  افزوده(«  برارزش 

رده هاي اول تا چهارم قرار دارند.

بعد از 18 جزء درآمدي ياد شده، 44 جزء درآمدي با سهمي بين يك تا 
0.1 درصد، در مجموع 14 درصد درآمد شهرداري هاي مورد بررسي را 
شامل مي شوند كه سرجمع درآمد حاصله از محل اجزاي مذكور درسال 

1392، حدود 9000 ميليارد ريال بوده است. 
به اين ترتيب 71 جزء درآمدي باقيمانده، كمتر از يك درصد مجموع 
درآمدهاي شهرداري هاي مورد بحث را تشكيل مي دهد كه رقمي حدود 

1/037  ميليارد ريال مي باشد.
تحليل يافته ها

در جدول شماره)3(، ميزان کمک هاي نقدي و مالیاتی دولت )عوايد 
به  افزوده(  ارزش  بر  مالیات  قانون  در  مصوب  عوارض  از  حاصل 
شهرداري هاي شهرهاي كمتر از 200 هزار نفر جمعيت در سال 1392، 
آورده شده است. درآمد حاصل از محل مذكور، حدود 22 هزار ميليارد 
ريال بوده  كه 36درصد كل درآمد شهرداري هاي مورد بررسي را شامل 

مي شود.   ��ع�ت ��� �ار ٢٠٠ ز� �ی ���داری  �ر�ی �ظام �آ�ی ٨ : ���ه
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از آن جايي كه اين منبع درآمدي از استمرار نسبى برخوردار بوده و حصول 
آن شرايط كيفى شهر را در معرض تهديد و تخريب قرار نمي دهد جزو 

درآمدهاي پايدار شهرداري ها به شمار مي رود.
با توجه به داده هاي جدول شماره )4(، درآمد شهرداري هاي كمتر از 
200 هزار نفر جمعيت كشور از محل عوارض ساختماني حدود 20 هزار 
ميليارد ريال يعني 31 درصد درآمد سال 1392 آنان بوده است. از آنجايي 
چرخه  هاي  و  دوره اي  نوسانات  داراي  مسکن  در  سرمایه گذاري  كه 
تجاري ذاتی است، هرگونه نوسان در این درآمدها می تواند کل درآمد 

شهرداري هاي مذكور را با مشکل ناپایداري مواجه کند.
در سال 1392،درآمد شهرداري هاي واقع در اين دسته بندي جمعيتي، 
از محل عوارض نوسازي مبلغ 947.249 ميليون ريال )معادل %1.5 

كل درآمد( بوده است.

به موجب ماده )2( قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7، 
كليه  بر  ساليانه  خاص  عوارض  به عبارتي  يا  نوسازي«  نرخ»عوارض 
به  قانوني شهر،  واقع در محدوده  اراضي و ساختمان ها ومستحدثات 
مأخذ پنج در هزار بهاي آن ها تعيين شده بود كه براساس تبصره »2« 
ماده )5( قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381/10/22، به 
يك درصد اصالح شد. در چند سال اخير نرخ  اين عوارض در قوانين 
بودجه سنواتي تغيير نمود به طوري كه قانون بودجه سال 1394 ميزان 

آن، 1.5% درصد تعيين كرده است. 
عوارض مرتبط به حوزه حمل و نقل، علي رغم گستردگي و تعدد عناوين، 
سهم اندكي )حدود 1.3 درصد( از سرجمع درآمدهاي شهرداري هاي 

مورد بررسي را به خود اختصاص داده است.
بر اساس تجارب كشورهاى مختلف، بعد از ماليات و عوارض،كمك هاى 

مجموع درآمد شهرها عنوان جزء درآمدرديف
سهم از كل درآمد)ميليون ريال(

عوارض برفروش كاال و ارائه خدمات)بند الف و تبصره يك  ماده 38 قانون 1
17.2%10.991.665ماليات برارزش افزوده(

سهم شهرداری ها از عوارض وصولی متمرکز )موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون 2
10.6%6.753.004ماليات برارزش افزوده(

تبصره 3ماده41قانون 3 ارزش گمركي)موضوع  از محل دوازده در هزار  كمك 
5.3%3.363.725ماليات برارزش افزوده(

1.2%753.301کمک بالعوض عمرانی دولت)كليه اعتبارات عمراني ملي و استاني(4
1.0%633.699کمک بالعوض جاری دولت5
0.7%470.969سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سامانهای دولتی6

36%21.861.695مجموع

جدول )3(: کمک هاي نقدي و مالياتي دولت به شهرداري هاي مورد بررسي در سال 1392

مجموع درآمد شهرهاعنوان جزء درآمدرديف
سهم از كل درآمد)ميليون ريال(

13.0%8.283.886عوارض بر پروانه هاي ساختماني 1
7.4%4.719.448جریمه کمیسیون ماده صد2 
3.9%2.459.297عوارض بر مازاد تراكم3 
3.3%2.081.804عوارض بر تفكيك اراضي ساختماني4 
1.24%791.679عوارض حذف پارکینگ5
0.79%507.250جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها6
0.13%83.953عوارض بر بالکن و پیش آمدگی7
0.11%71.932جريمه حذف پاركينگ8

31%19.790.752مجموع

جدول )4(: درآمد شهرداري هاي کمتر از 200 هزار نفر جمعيت کشور از محل عوارض ساختماني در سال 
1392
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دولتى، تاسيسات و تجهيزات محلى، استقراض به عنوان مهمترين منبع 
مالى شهردارى ها به شمار مي رود.

در مورد شهرداري هاي شهرهاي كمتر از 200 هزار نفر جمعيت، اين 
منبع درآمدي حدود يك درصد از كل درآمدهاي سال 1392 را تشكيل 

مي دهد.
جمع بندي

نفر  هزار   200 زير  شهرهاي  شهرداري هاي  درآمدي  اجزاي  بررسي 
جمعيت، راهكارهايي را براي بهبود نظام درآمدي آنان ارائه مي نمايد:

1.سهم 36 درصدي کمک هاي نقدي و مالیاتی دولت از كل درآمد ساالنه 
شهرداري هاي  وابستگي  شدت  بيان گر  مذكور،  شهرداري هاي  به 

شهرهاي كم جمعيت كشور به كمك هاي دولتي است.
لذا در خصوص توزيع عوائد حاصل از قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ 
اوال مي بايست سهم بيشتري را براي شهرداري ها قائل شد. چنان كه 
در سه سال اول اجراي قانون مذكور، سهم شهرداري ها كل ماليات بر 
ارزش افزوده )كاال و خدمات( 50 درصد بوده ولي به تدريج سهم دولت 
افزايش يافت به طوري كه در سال 1394 تنها 38% از عوايد مذكور در 

مجموع درآمد شهرها عنوان جزء درآمدرديف
سهم از كل درآمد)ميليون ريال(

0.67%427.502عوارض ساليانه خودروهاي سواري و ساير وسائط نقليه1
0.30%191.876عوارض بليط مسافرت و باربري2
0.10%62.152درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها3
0.05%32.089سایر موارد)عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل(4
0.04%25.386عوارض ناشي از اجراي ماده 23 رسيدگي به تخلفات رانندگي5
17.1900.03vدرآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی6
0.02%13.876درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی7
0.02%11.599عوارض معاینه اتوموبیل8
0.02%9.935عوارض ناشي از اجراي ماده 15 رسيدگي به تخلفات رانندگي9
0.02%9.897درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی10
0.03%18.108عوارض شماره گذاری خودرو11
0.02%9.880حق امتیاز تاکسی12
0.01%8.718عوارض بر معامالت وسائط نقليه13
0.01%7.582عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی14
0.01%3.853حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر15

1.3%849.960مجموع

جدول )5(: درآمد شهرداري هاي کمتر از 200 هزار نفر جمعيت کشور از محل عوارض حمل و نقل در سال 1392

مجموع درآمد شهرها عنوان جزء درآمدرديف
سهم از كل درآمد)ميليون ريال(

0.38%242.832فروش اوراق مشاركت 1
0.21%135.934وام دریافتی از بانکها2 
0.17%108.792وام دریافتی از وزارت کشور3 
0.02%12.044وام دریافتی از سایر موسسات4 
0.01%3.852سایر موارد)وام های دریافتی(5

1%503.454مجموع

جدول )6(: درآمد شهرداري هاي کمتر از 200 هزار نفر جمعيت کشور از محل استقراض در سال 1392
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اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد. 
مي توان  شهرداري ها  ميان  در  عوارض  اين  توزيع  نحوه  با  رابطه  در 
با شاخصمند و به روز نمودن معيارهاي توزيع از يك سو و جهت دهي 
و  زيربنايي  اولويت دار  پروژه هاي  سمت  به  دولت  نقدي  كمك هاي 
محرك توسعه شهري )به شرط رعايت اصول حاكم بر انتخاب طرح ها 
قابليت هاي  و  نيازها،  استعدادها  با  متناسب  اولويت دار  پروژه هاي  و 
و  عمومي  منابع  عادال نه تر  توزيع  ضمن  ديگر،  سوي  از  مناطق( 
توانمندسازي  موجب  مناطق مختلف كشور  در  توازن  و  تعادل  ايجاد 
شهرداري هاي تازه تاسيس و كم درآمد و فراهم آوردن زمينه  تحول و 
تحرك ساختارهاي اقتصادي شهرهاي مذكور از طريق اجراي طرح ها 

و پروژه هاي درآمدزا گرديد.
شهرداري هاي   1392 سال  درآمد  درصد   31 ساختماني  عوارض   .2
مورد بررسي را تشكيل داده است. درآمدهاي ناشي از اين نوع عوارض، 
هرچند که از نظر کمیت اولیه قابل توجه هستند ولی نوعا فقط یک بار 
قابل وصول بوده و به شدت شکننده اند. چراكه بنا به اوضاع و احوال 
اقتصادي جامعه، داراي نوسانات زیاد و غیرقابل پیش بینی است و در 
مجموع یک درآمد ناپایدار وغيرقابل اتکا در برنامه ریزي درآمد - هزینه 

شهرداري محسوب مي شود.
3. وضع عوارض بر امالك و دارایي هاى غير منقول- اعم از واحدهاى 
صنعتى، مسكونى، تجارى، تفريحى، زمين و... منبع درآمدى مناسبى 
رويكرد  ايران مى توانند  براى شهردارى ها مي باشند و شهردارى هاى 
عوارض  و  شهروندي  عوارض  افزايش  و  ساختماني  عوارض  كاهش 
بر دارايي را در در پيش گرفته و با الگوگيري از ساير كشورها در جهت 
چگونگى وصول اين منبع درآمدى در جهت تامين منابع جديد درآمدى 

استفاده كنند. 
4. همان طور كه اشاره شد عوارض نوسازی یکی از درآمدهای پایدار و 
مستمر شهرداری ها به شمار می رود که می تواند سهم مهمی در تأمین 
منابع درآمدی شهرداری ها داشته باشد. چرا كه عوارض نوسازي، نوعی 
مالیات بر دارایی است که شهروندان همه ساله بر اساس ارزش دارایی 
)زمین و ساختمان( آن را پرداخت می کنند. سهم پايين عوارض نوسازي 
در سبد درآمدهاي شهرداري ها ناشي از نحوه محاسبه آن است. بهترين 

روش براي برون رفت از اين مشكل، واگذاري تعيين نرخ و اختيار وضع 
و وصول عوارض نوسازي به شوراي اسالمي شهرها مي باشد.

مالى  تامين  مهم  منابع  از  يكي  عنوان  به  استقراض  با  رابطه  در   .5
شهردارى ها، بايد توجه داشت كه اين شيوه كسب درآمد در عين حال كه 
يك فرصت به حساب مي آيد، در صورت عدم توانايي در انجام به موقع 
تعهدات، ممكن است شهرداري  را با انبوهي بدهي هاي معوقه مواجه 

نمايد. 
6. استفاده از ابزار اقتصادی یکی از روش های رایج در مدیریت حمل 
و نقل است که دارای سابقه ای طوالنی می باشد. ساالنه هزينه زيادي 
تحميل  شهرداري ها  بر  موتوري  نقل  و  حمل  نيازهاي  تامين  براي 
مي گردد. از سوي ديگر نقش بارز تردد خودروها در افزايش عوارض 
زيست محيطي از قبيل مصرف انرژي، ايجاد آالينده هاي هوا، آلودگي 
نرخ  در  نظر  تجديد  لزوم  كاربري ها،  ناكارآمدي  و  ترافيك  صوتي، 
عوارض حمل و نقل با هدف جبران بخشي از هزينه هاي ياد شده را 
به اثبات مي رساند. البته اعطاي يارانه براي كمك به توسعه حمل و 
نقل عمومی يكي از اقدامات مؤثري است كه توسط دولت در حمايت از 

شهرداري ها به عمل مي آيد.
7. عدم تمایل شهروندان به پرداخت عوارض از ديگر چالش هاي نظام 
مالي شهرداري هاست. شاید بخشی از دالیل عمده این پدیده، وجود 
بی اعتمادی تاریخی، نبود شفافیت و ارتباطی مناسب میان درآمدهای 
شهرداری و هزینه های انجام شده در شهر و یا تصور عمومی بر دولتی 
بودن بودجه شهرداری باشد، ولی به هر حال واقعیتی است که در بخش 

درآمدزایی پایدار به عنوان مانع جدی مطرح است.
پانوشت: 

1. براساس بررسي انجام شده توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر 
تهران در سال 1391 در خصوص  پنج پایتخت در پنج قاره جهان)پاریس، 
اوتاوا، دارالسالم، کانبرا و توکیو( مشاهده شده است، دولت ها به طور متوسط 

بیش از 52 درصد از هزینه هاي این کالن شهرها را تأمین می نمايند.
2. اكبري، يارمحمديان، 1391  

3. قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387
4. مبناي بررسي هاي صورت گرفته در گزارش، تفريغ بودجه سال 1392 

بوده است.
5. سرشماري سال 1390     

6. طرح جامع درآمدهاي پايدار و ساير منابع مالي شهرداري تهران
7. سامانه بودجه شهرداري ها و دهياري هاي كشور

http://budget.imo.org.ir 
منابع:

- سامانه بودجه شهرداري ها و دهياري هاي كشور
http://budget.imo.org.ir 

- اكبري.نعمت اهلل، يارمحمديان.ناصر، محاسبه ميزان پايداري درآمد 
شهرداري در صورت تقسيط عوارض ساختماني )مورد مطالعه:شهرداري 

اصفهان(/1391
- قدمي.مصطفي، سيدرضايي.ميريعقوب،آزادي قطار.سعيد/تحليلي بر 

مباني حقوقي منابع درآمدي شهرداري ها با تاكيد بر عوارض/1393
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  مرضیه حصاري
کارشناس دفتر حمل و نقل عمومي و ترافیک شهري

تجربیات جهانی

پایانه اتوبوسراني OASIS21  شهر »ناگویا« 
)TOD( نمایي موفق از توسعه شهري مبتني برحمل و نقل

در   ،OASIS21 ایستگاه  به  معروف   Sakae اتوبوسراني  پایانه 
شهر ناگویا قرار دارد. این پایانه داراي سقف بزرگ شیشه اي پرشده 
از آب، همچون سفینه اي از آب و شناور در آسمان مي باشد. سقف 
شیشه اي پر شده از آب به منظور ایجاد منظري زیبا و همچنین 
تعبیه  زیرین  طبقات  در  موجود  عمومي  کاربریهاي  کردن  خنک 
گردیده است. فضاي سبز در همکف، پایانه اتوبوسراني در نیم طبقه 
هماهنگ  طور  به  زیرین  طبقه  در  تفریحي  و  تجاري  فضاهاي  و 
به ارائه خدمات مي پردازند. این مجموعه نماي موفقي از توسعه 
با  زیرا  مي دهد.  ارائه  را   )TOD( ونقل  حمل  بر  مبتني  شهري 
موفقیت توانسته است ضمن ایجاد اتصال مناسب سامانه هاي حمل 
و نقل همگاني، بخش قابل توجهي از فضاي شهر را رونق بخشد. 
مراکز  و  نقل  و  به سایر شیوه هاي حمل  پایانه مسافربري  اتصال 
ایستگاه هاي مترو،  انجام شده که شامل  از طبقه زیرین  تفریحي 

پارک مرکزي و محوطه درختان بلوط مي باشد.
این مجموعه جزو شاخص ترین بناهاي کشور ژاپن است. به منظور 
بهبود فضاي شهري در این منطقه، متشکل از ترمینال اتوبوسراني 
ناگویا و ایستگاه و پارک قدیمي Sakae با معبري میاني و همچنین 
تبدیل  و  از فضا  بهینه  استفاده  منظور  به  پارک  با  ترمینال  اتصال 
دسترسي  و  فرهنگي  تفریحي-  مکاني  به  پارک  امن  نا  فضاي 
و  فرهنگي  وکاربري هاي  ترمینال  به  مسافرین  همزمان  و  آسان 
ژاپن  تلویزیون ملي  و  آیچي  استانداري  ناگویا،  تجاري، شهرداري 
در سال 1986 با امضا تفاهم نامه اي ساخت این مجموعه را آغاز 
نمودند که پس از 16 سال و در سال 2002 این مرکز افتتاح گردید. 
قسمت همکف، مرکز فرهنگي آیچي و طبقه دوم ساختمان مرکز 

پخش شبکه ملي ناگویا را که با شیبي 6 متري به آن متصل شده، 
شامل مي شود. قسمت زیرین مجموعه به پنج بخش اصلي شامل: 
sakae machi، خطوط  مترو   ایستگاه   ،Sakae مترو  ایستگاه 
مترو Meitetsu seto، پارک مرکزي و نیز محوطه درختان بلوط 

متصل مي گردد. 
در گذشته فاصله میان پایانه اتوبوسراني پارک Sakae و ترمینال 
نامنظم  تردد  و  توقف  از  ناشي  بي نظمي  ایجاد  به  منجر  ناگویا، 
اتوبوس ها در معابر اطراف و همچنین ایمني پایین تردد مسافران 
منظور  به  فضا  دو  اتصال  ضمن  جدید،  طرح  در  لذا  بود.  گردیده 
زیبایي فضاي شهري، پایانه اتوبوسراني به نیم طبقه انتقال پیدا کرد 
تا تردد اتوبوس ها به زیبایي و ایمني سایر کاربري هاي مجموعه 

لطمه وارد نکند. این کار در مراحل زیر انجام شد:
 Sakae توسعه مجدد پارک قدیمی •

ملي  تلویزیون  پخش   مرکز  و  آیچي  فرهنگی  تاالر  بازسازی   •
ناگویا و برج مخابراتي آن

متمرکزسازی  نیز  و   Sakae پارک  اتوبوسرانی  پایانه  انتقال   •
توقفگاه های اتوبوس هایی که در منطقه Sakae پراکنده می شوند.

تاريخچه شكل گيري مجموعه
 sakae آپریل 1986: امضا توافقنامه سه جانبه برای ایجاد پارک -

بین شهرداری ناگویا، استانداری آیچي و تلویزیون ملي ژاپن.
پارک  برای  شهری  برنامه ریزی  و  بندی  تقسیم   :1986 می   -

)5/16 هکتار(.
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ملي  تلویزیون  پخش  مرکز  ساختمان  تکمیل  آگوست1991:   -
ناگویا و برج مخابراتي.

- اکتبر 1992: تکمیل مرکز فرهنگی هنری آیچي.
- سپتامبر 1994: تأسیس شرکت توسعه پارک sakae )سهامی 

خاص( )فاز سوم(.
برمبناي  توسعه  طرح  بازنگری  آغاز  بر  مروری   :1996 فوریه   -
اندازه  کاهش  نگهداری،  و  ساخت  هزینه های  چشمگیر  کاهش 
در  اتوبوس  برای  تقاضا  کاهش  با  متناسب  اتوبوسرانی  پایانه های 
بزرگ  رویدادهای  برگزاری  برای  نیاز  مورد  فضای  تأمین  و  آینده 

فرهنگي در فضای زیرزمینی.  
- آگوست 1997: تدوین طرح اصلي بازسازي. 

از نقاط برجسته عبور و مرور در  منطقه Sakae به عنوان یکي 
ناگویا مطرح است و بنابراین حفظ و نگهداری از پایانه اتوبوسرانی 
با توجه به  این منطقه  منطقه Sakae بسیار ضروري بوده است. 
اتصال چند مسیر راه آهن از مهمترین مراکز حمل و نقل شهر ناگویا 
با تردد روزانه 1400 دستگاه اتوبوس مي باشد. این منطقه داراي  
300 هزار نفر در روز مسافر خطوط راه آهن و حدود 40 الی 50 
هزار نفر در روز مسافر اتوبوس است. بنابراین توسعه پایانه بر مبناي 

اهداف زیر انجام شده است:
 Sakae لزوم نگهداری از پایانه اتوبوسرانی -

ترافیک  مشکل  کاهش  راستاي  در  اتوبوسرانی  سامانه  ارتقاء   -
خودروها در مناطق درون شهری

از  برخورداری  در جهت  عمومی  نقل  و  تقویت حمل  - ضرورت 
ترافیک روان و نیز برای رفع معضالت زیست محیطی نظیر آلودگی 

هوا
مرکز  با  ارتباط مستقیم  برای  اتوبوس  - محل تالقي مسیرهای 

شهر 
- تقویت مسیرهای اتوبوس به منظور دسترسی مستقیم به مرکز 

شهر و تقویت ارتباط با خطوط راه آهن )مترو( 

ايستگاهمحدوده پارک

Sakae شكل )1(: محل قرارگيري ترمينال ناگويا و  پايانه و پارک

شكل)2(: نمايي از OASIS21 و مخزن آب باالي آن

شكل)3(: نمايي از OASIS21 و برج مخابراتي تلويزيون ملي 
ناگويا
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- محل تالقي مسیرهای تردد اتوبوس های تندرو 
- استمرار تقاضا برای اتوبوس های تندرو بین استان مي و شهر 

ناگویا
شرایط  تغییرات  به  توجه  با  اتوبوسرانی  خدمات  ارائه  در  تغییر   -

جامعه و تغییر تقاضا در آینده.
ناوگان  در  تغییرات  ایجاد  و  آخر شب  اتوبوس های  راه اندازی   -

اتوبوس در پاسخ به نیاز افراد مسن و غیره.
شهر  نمادهاي  ترین  ازمهم  یکي  عنوان  به  ایستگاه  این  امروزه 
متر  با 180  ناگویا  ملي شهر  تلویزیون  برج  کنار  در  و  بوده  ناگویا 
از  یکي  دارد(  فرانسه  ایفل  برج  به  بسیاري  شباهت  )که  ارتفاع 
به حساب مي آید.  این شهر  فرهنگي  و  تفریحي  مراکز  مهمترین 
شکل گیري آن منجر به شکل گیري یک منطقه شاخص در شهر 
از طریق ایجاد جاذبه های جدید و نیز ارتقاء و بهبود سهولت در عبور 
و مرور شده است. از مهم ترین ویژگي هاي این پایانه، تلفیق بسیار 
دقیق و مناسب دسترسي به سامانه هاي حمل و نقل عمومي )به 
آسانترین و سریعترین حالت ممکن( با فضاهاي تفریحي و فرهنگي 
مي باشد، به طوري که بیشترین حس امنیت و راحتي را به کاربران 

القا مي کند. 

شكل)4(: محل برگزاري کنسرتها و همايشهاي فرهنگي در
oasis21

oasis21 شكل)5(: فضاي تجاري

oasis21 شكل)6(: فضاي رفاهي

شكل)7(: محل سوار و پياده شدن مسافران اتوبوس در 
oasis21

شكل)8(: محل سوار و پياده شدن مسافران اتوبوس در 
oasis21

شكل)9(: اتصال از بام oasis21 به پياده رو
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تکمیل چرخه مواد در طرح تفکیك از مبدأ و ایجاد صنایع 
بازیافت در بخش پسماند عادي شهر مشهد

مقدمه
راهبری یک سیستم مدیریت پسماند نیازمند داشتن یک برنامه مدون 
دراز مدت براساس راهبردهای مشخص و اهداف معین می باشد که 
نماید.  پایش  را به صورت یکپارچه راهبری و  این سیستم  باشد  قادر 
برای این منظور الزم است تا براساس اهداف و راهبردهای اصلی، برای 
عملیاتی  برنامه های  و  اهداف  پسماند  مدیریت  سیستم  از  بخش  هر 
تعریف شود و اقدامات براساس رسیدن به آن اهداف در چارچوب برنامه 
عملیاتی اداره گردد. به این ترتیب یک برنامه جامع مدیریت پسماند 
الزم است که در آن چشم انداز، راهبردها، اهداف اصلی، اهداف جزئی 

و برنامه عملیاتی مشخص باشد.
در این راستا در سال 1387طرح جامع مدیریت پسماند شهر مشهد 
که توسط کارشناسان سازمان بازیافت و تبدیل مواد وقت تهیه گردیده 
بود به تصویب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها رسید. در حال حاضر 
راهبردهای  براساس  )مپ(  مشهد  پسماند  مدیریت  سازمان  عملکرد 
پسماند  دفن  کاهش  راستای  در  مشهد  پسماند  مدیریت  جامع  طرح 
در قالب استراتژی های 3R و فعالیت های انجام شده در بخش های 
تفکیک از مبداء، جمع آوری جزء ویژه پسماند عادی، مجتمع صنعتی 
تخریب  و  ساخت  از  حاصل  پسماندهای  کاهش  و  مدیریت  بازیافت، 
 )LFG( عملیات دفن بهداشتی، مدیریت گاز مرکز دفن ،)خاک و نخاله(
و توسعه فضای سبز مرکز دفن، تاثیرات بسیار مثبتی در بهبود محیط 

زندگی مردم داشته است. 
با  خدماتی  سازمان های  بین المللی  ارزیابی  شاخص های  از  یکی 

بهترین  قالب  در  آنها  سنجش  مردم،  زندگی  محیط  بهبود  محوریت 
عملکرد می باشد که در قالب برگزاري جایزه جهاني بهترین تجارب و 
راهبردهاي محلي )Best Practice( برنامه اسکان بشر ملل متحد 
می پذیرد.  صورت  کاري  مختلف  حوزه هاي  در   )UN-HABITAT(
هاي  کمک  که  مي شود  گفته  پروژه هایي  به  عملکردها،  بهترین 
برجسته اي به بهبود محیط زندگي مردم کرده اند و باید دارای موارد 

زیر باشد: 
• اثري آشکار و ملموس در بهبود کیفیت زندگي مردم.
• نتیجۀ مشارکت مؤثر بخش دولتي، خصوصي و مردم.

• از نظر اجتماعي، اقتصادي و محیط زیستي پایدار. 
اهداف اصلي تعیین برترین عملکرد عبارتند از:

• دستیابي به تجارب ملموس در راستاي ارتقاي توسعه کیفیت زندگي 
شهري.

• مشارکت مؤثر و کارآمد بین بخش هاي دولتي، عمومي، خصوصي و 
جامعه شهري در توسعه شهري.

محیط  و  اقتصادي  اجتماعي،  منظر  از  پایدار  توسعه  به  دستیابي   •
زیستي.

مدیریت  بر  تاثیرگذار  و  دولتي، عمومي  بهبود سیاست هاي بخش   •
شهري.

در  علوم شهري  حوزه  در  گیران  تصمیم  آگاهي  و  دانش  افزایش   •
تمام سطوح و ارائه راه حل ها و قابلیت ها براي حل مشکالت عمومي، 

اجتماعي، اقتصادي و محیط زیستي.

 علي نجفي 
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری مشهد

طرح و شهر



سال شانزدهم/ شماره 123 36

ارزشمند  تجارب  و  تخصص  دانش،  گذاشتن  اشتراک  به  و  تبادل   •
تبادل  مشترک  شبکه  ایجاد  طریق  از  شهري  مدیران  و  شهرداري ها 

تجارب برتر.
کسب  هدف  با  مشهد  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  اینرو  از 
عنوان برترین عملکرد در سه حوزه: الف( بهبود فرآیند تفکیک از مبداء 
پسماند، ب( ساماندهي خاک و ضایعات ساختمانی و ج( دفن بهداشتی 
اقدام نموده و موفق گردید برای اولین بار در جشنواره برترین عملکرد 
سازمان  شهرداری هاي  امور  معاونت  که   1394 سال  در  شهرداري ها 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور با همکاری برنامه اسکان بشر ملل 
متحد برگزار کرد، این افتخار را در قالب طرح "تکمیل چرخه مواد در 
طرح تفکیک از مبداء و ایجاد صنایع بازیافت در بخش پسماند عادي 
مشهد"، کسب نماید. در مقاله حاضر فرآیندها و مکانیسم های مورد 
استفاده در راستای تحقق این امر بررسی شده است. بطوریکه مجموعه 
و همچنین  مرتبط  در حوزه هاي  انجام شده  فعالیت های  و  اقدامات 

دستاوردهای حاصله در ادامه تشریح شده است.
1- بهبود فرآيند تفكيک از مبداء پسماند

1-1- تجارب ملموس در راستاي ارتقا و توسعه کيفيت 
زندگي شهري در تفكيک از مبداء پسماند

و  شهري  امنیت  و  آرامش  اشتغال زایي،  بخش  سه  در  تجارب  این 
به  زایي  اشتغال  بخش  در  که  است  آمده  بدست  مشهد  در  بهداشت 
صورت مستقیم در روش هاي مختلف تفکیک از مبداء بالغ بر 900 نفر 
نیرو مشغول به کار شده اند و در حوزه صنایع وابسته )صنایع بازیافت( 
منجر به به کارگیري بالغ بر500 نفر به صورت مستقیم و 2000 نفر به 

صورت غیر مستقیم گردیده است. 
به  توجه  با  شهري  امنیت  و  آرامش  به  مربوط  تجارب  با  رابطه  در 
از  جلوگیري  به  منجر  سازمان،  توسط  پذیرفته  صورت  فعالیت هاي 
اتباع  و  دوره گردها  غیررسمي،  کنندگان  بازیافت  مجاز  غیر  فعالیت 
بیگانه و شناسنامه دار نمودن مشاغل پایین دستي و مربوط به پسماند 

خشک گردیده است.
در بخش تجارب مربوط به بهداشت، از اقدامات اساسي صورت گرفته 
بازیافت و  فعالیت صنایع  از  به مواردي همچون؛ جلوگیري  توان  مي 
بهداشت  حفظ  و  شهر  در  بهداشتي  غیر  و  مجاز  غیر  محصول  تولید 
فردي و اجتماعي شاغلین حوزه تفکیک پسماند خشک از طریق کنترل 
مستمر تجهیزات فردي اشاره نمود، به نحوي که ساالنه 1800 سري 
لباس کار و تجهیزات ایمني و بهداشتي بین کارگران شاغل در این 
بهداشت  و  ایمني  آموزش  ساالنه  همچنین  گردد.  مي  توزیع  بخش 
کارگران شاغل در حوزه تفکیک از مبدا به میزان 10000 نفر ساعت 

صورت مي پذیرد.
دولتي،  هاي  بخش  بين  کارآمد  و  موثر  1-2-مشارکت 
عمومي، خصوصي و جامعه شهري در توسعه شهري در 

طرح تفكيک از مبداء
شهروندان  عمومي  مشارکت  جلب  محورهاي  براساس  بخش  این 
به طرح  مربوط  فرایندهاي  سپاري  برون  پسماند خشک،  تفکیک  در 
تفکیک از مبداء، مشارکت و سرمایه گذاري بخش خصوصي در صنایع 
تبدیلي و مشارکت و سرمایه گذاري بخش عمومي در صنایع تبدیلي 

استوار گشته است که به شرح زیر مي باشد.
1-2-1- جلب مشارکت عمومي شهروندان در تفكيک از 

مبداء
شهروندان  عمومي  مشارکت  گرو  در  شهري  طرح  یک  موفقیت 

مي باشد در این راستا و به منظور توسعه مشارکت مردمي طرح تفکیک 
شش  شامل  موجود  گوناگون  روش هاي  به  توجه  با  مشهد  مبداء  از 
روش به شرح زیر مي باشد تا موجبات مشارکت حداکثري شهروندان 
آورد. در حال حاضر 803 هزار خانوار شهر مشهد در طرح  را فراهم 

مذکور مشارکت مي نمایند.
خودروهای  توسط  روزانه  طور  به  پسماندهاي خشک  جمع آوري   .1

بخش پیماني و اماني.
2. اهداء جوایز و برگزاري مراسم هاي متعدد در طول سال 

3. ایجاد و توسعه ایستگاه ثابت به منظور دریافت پسماندهاي خشک 
تفکیک شده توسط شهروندان 

4. جمع آوري جزء ویژه پسماندهاي عادي در محل ایستگاه ها جهت 
کنترل آلودگي در محل لندفیل شهر مشهد

از سطح شهر  آوري پسماندهاي خشک  5. تجهیز خودروهاي جمع 
مشهد به عنوان ایستگاه سیار

6. جمع آوري پسماند خشک )کاغذ و مقوا( از مراکز اداري شهر
7. اجراي طرح ذخیره موقت پسماند خشک در اتاقک پسماند برج ها 

و مجتمع هاي مسکوني
8. اجراي طرح پاکیاران مدارس با هدف آموزش و ارتقاء سطح آگاهي 

کودکان و نوجوانان 
اجراي طرح تفکیک از مبداء با روش هاي متنوع موجب گردیده است 
تا پوشش 100 درصدي در تمام شهر مشهد صورت پذیرد و مشارکت 
همچنین  باشد.  داشته  همراه  به  را  شهروندان  درصدي   66 عمومي 
مشارکت  میزان  از  ساالنه  نظرسنجی  طرح  شناسي  آسیب  جهت  به 

تصوير 1- ايستگاه سيار جمع آوري پسماند خشک

تصوير 2- ايستگاه ثابت جمع آوري پسماند خشک
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و آسیب شناسی اجرای طرح به عمل آمده است که نمودار 1 بیانگر 
نتایج آن مي باشد.

 در بخش ایستگاه هاي ثابت مبادله پسماند شاهد اشتراک و همکاري 
172 هزار خانواده مي باشیم که از این تعداد 40 هزار نفر بانوان مشهدي 
مي باشند. همچنین با توسعه طرح در مراکز آموزشي و مدارس تحت 
عنوان طرح پاکیاران مدارس در 300 مدرسه )500 شیفت آموزشي( با 
مشارکت 150 هزار نفر دانش آموز کودک و نوجوان مواجه شده است.

1-2-2- مشارکت بخش خصوصي
با بخش خصوصي و عمومي،  با توجه به رویکرد مشارکتي سازمان 
با  آوري و حمل پسماندهاي خشک  فعالیت هاي جمع  از  80 درصد 
به  ریال  میلیارد   44 حدود  در  آالت  ماشین  بخش  در  سرمایه گذاري 

بخش خصوصي واگذار گردیده است. 
از سویي بخش خصوصي با سرمایه گذاري مبلغ حدودي 120 میلیارد 
ریال در صنایع تبدیلي کاغذ و کارتن، پالستیک، الستیک، پت، پلی 
استایرن و ضایعات الکترونیک مشارکت داشته است. همچنین بخش 
عمومي با مبلغ 73 میلیارد ریال بخشي از این مشارکت را در تاسیسات 

زیر بنایي بر عهده داشته است.
- مجتمع صنعتي و صنايع بازيافت

زباله  کاهش  راستاي  در  مشهد  شهرداري  پسماند  مدیریت  سازمان 
راه اندازي  به  اقدام  به محل هاي دفن و حفظ محیط زیست  ورودي 
بازیافت در قالب یک خوشه صنعتي نموده است که  مجتمع صنعتي 

شامل صنایع زیر مي باشد:
1-کارخانه تولید کود کمپوست: این کارخانه در سال 1375 با اعتباري 
معادل 25 میلیارد ریال با ظرفیت تولید 650 تن روزانه، افتتاح گردید 

که منجر به اشتغال 60 نفر گردیده است.
2- کارخانه تولید کود گوگرد دار گرانوله: این خط تولید در سال 1388 
با اعتباري معادل 30 میلیارد ریال به ظرفیت 70 تن در روز با مشارکت 
60 درصدي بخش خصوصي به بهره برداري رسید که اشتغال ایجاد 

شده از طریق این واحد تولیدي 30 نفر مي باشد.
3- کارگاه تولید ورمی کمپوست: این کارگاه در تاریخ 1384 با ظرفیت 

تولید 70 تن کود و اشتغال 6 نفر به بهره برداري رسید.
4- کارخانه بازیافت الستیک: این کارخانه در سال 1389 با ظرفیت 
پذیرش ساالنه 3000 تن الستیک مستعمل و تولید کفپوش الستیکی، 
گرانول و پودر الستیک با هزینه اي معادل 14میلیارد ریال و اشتغال 

20 نفر به بهره برداري رسید.
ظرفیت  با   1388 سال  در  کارخانه  این  کاغذ:  بازیافت  کارخانه   -5

بازیافت  منظور  به  سال  در  تن   40,000
با  کارتن  تولید  مقوا  تولید  و  مقوا  و  کاغذ 
خصوصي  بخش  درصد   100 مشارکت 
به  ریال  میلیارد   30 معادل  اي  هزینه  با 
 46 حاضر  حال  در  که  رسید  بهره برداري 

نفر در آن مشغول بکار مي باشند.
کارخانه  پالستیک:  بازیافت  کارخانه   -6
با   1386 سال  در  پالستیک  بازیافت 
ظرفیت 6 تن در روز جهت تولید گرانول 
پالستیک با مشارکت 66 درصدي بخش 
خصوصي به بهره برداري رسید که در آن 

40 نفر مشغول بکار گردیده اند.
کارخانه  آسفالت:  بازیافت  کارخانه   -7
بازیافت آسفالت در سال 1389 با ظرفیت 10 تن در ساعت با اعتباري 

معادل 1,5 میلیارد ریال و اشتغال 10 نفر افتتاح گردید.
با  روز  در  تن   20 ظرفیت  با  کارخانه  این  پت:  بازیافت  کارخانه   -8
مشارکت 70 درصدي بخش خصوصي و با اعتبار 10 میلیارد ریال در 
سال 1387 مشغول بکار گردید که در آن 12 نفر مشغول بکار شده اند.
با   1389 سال  در  کارخانه  این  استایرن:  پلی  بازیافت  کارخانه   -9
ظرفیت تولید 150 کیلوگرم گرانول پلی استایرن در ساعت و هزینه اي 
خصوصي  بخش  درصدي   100 مشارکت  با  ریال  میلیارد   10 معادل 

افتتاح گردید.
با   1388 سال  در  نیروگاه  این  برق(:  بیوگازسوز)مولد  نیروگاه   -10
هزینه اي معادل 15 میلیارد ریال به بهره برداري رسید. ظرفیت تولید 
برق این نیروگاه 600 کیلووات برق در ساعت مي باشد و قادر است 
با توجه به 1500 متر لوله گذاري انجام شده در مرکز دفن 4000 متر 

مکعب گاز در ساعت را براي نیروگاه فراهم نماید. 
11- مجتمع صنعتي بازیافت شماره 2: با توجه به انتقال محل دفن 
زباله از حاشیه جاده قدیم نیشابور )جنوب مشهد( به سایت جدید دفن 
زباله مشهد واقع در حاشیه محور مشهد میامی )شرق مشهد(، مجتمع 
صنعتی شماره دو سازمان با مساحت حدودی 30 هکتار و با پیش بینی 
و جانمایی واحد های صنعتی زیر آماده گردیده است. در سایت مذکور 
مکان یابی و عملیات اجرایی آن با اولویت احداث سالن های پذیرش و 

پردازش کارخانه کمپوست 1000 تنی آغاز گردید.
اجتماعي،  منظر  از  پايدار  توسعه  به  دستيابي   -3-1

اقتصادي و محيط زيستي در طرح تفكيک از مبداء
طرح تفکیک از مبداء در شهر مشهد قدمتي قریب به 17 سال داشته و 
شروع آن از سال 1377 مي باشد که تا کنون نیز به فعالیت خود ادامه داده 
است. این طرح تاکنون منافع اقتصادي شامل؛ 38 میلیارد ریال کاهش 
ارزش  ریال  میلیارد  هاي شهري، 250  زباله  دفن  و  هاي حمل  هزینه 
اقتصادي مواد خام ورودي به صنایع بازیافت و 1000 میلیارد ریال ایجاد 

ارزش چرخه اقتصادي در صنایع بازیافت در پي داشته است.
همچنین منافع اجتماعي آن ایجاد مطالبه گري شهروندان در راستاي 
اجراي طرح هاي تفکیک با توجه به فعالیت هاي آموزشي، فرهنگي و 
عملیاتي صورت گرفته و تعیین، اصالح و ارتقاي قوانین و مقررات در سطح 
محلي و ملي با توجه به ایجاد مطالبه گري در جامعه بوده است. همچنین 
زیست محیطي  اثرات سوء  کاهش  آن  از  ناشي  زیست محیطي  منافع 
ناشي از دفن 63 هزار تن پسماند خشک در سال و کاهش انگیزه توسعه 

سکونت گاه هاي غیر رسمي )ناشي از اشتغال کاذب( مي باشد.

4

 

 ايستگاه ثابت جمع آوري پسماند خشك -2تصوير 

 

 

 آسيب شناسي طرح تفكيك از مبداء -1نمودار 

هزار نفر  40كه از اين تعداد  مي باشيمهزار خانواده  172اشتراك و همكاري شاهد  ايستگاه هاي ثابت مبادله پسمانددر بخش 
 300طرح پاكياران مدارس در همچنين با توسعه طرح در مراكز آموزشي و مدارس تحت عنوان  بانوان مشهدي مي باشند.

 مواجه شده است. دانش آموز كودك و نوجوانهزار نفر  150شيفت آموزشي) با مشاركت  500مدرسه (

 مشاركت بخش خصوصي -1-2-2

از فعاليت هاي جمع آوري، حمل پسماند هاي  درصد 80ش خصوصي و عمومي، با توجه به رويكرد مشاركتي سازمان با بخ
 ت. واگذار گرديده اس ميليارد ريال به بخش خصوصي 44در حدود خشك با سرمايه گذاري در بخش ماشين آالت 

، يكالست، پكارتن كاغذ وميليارد ريال در صنايع تبديلي  120 حدودي مبلغسرمايه گذاري ي با بخش خصوصاز سويي 
بخشي ميليارد ريال  73مشاركت داشته است. همچنين بخش عمومي با مبلغ  يكالكترون ضايعات، يرناستا پلي، پت، الستيك

 .داشته است از اين مشاركت را در تاسيسات زير بنايي به عهده
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نمودار 1- آسيب شناسي طرح تفكيک از مبداء
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بازيافت  و  آوري  جمع  سازي،  ذخيره  2-ساماندهي 
نخاله هاي ساختماني

ارتقا و توسعه کيفيت  2-1-تجارب ملموس در راستاي 
زندگي شهري ساماندهي نخاله ساختماني

طرح  قالب  در  کارآفریني  و  جدید  کار  و  کسب  ایجاد  طرح  این  در 
نفر   440 بر  بالغ  اشتغال  و  ساختماني  ضایعات  آوري  جمع  مکانیزه 
این  در طرح مکانیزه جمع آوري خاک و نخاله شده است. همچنین 
طرح موجب افزایش ایمني معابر از طریق جلوگیري از تخلیه ضایعات 
از جلوگیري  ایمني شهري ناشي  افزایش  ساختماني در حاشیه معابر، 
و  بصري  آرامش  ایجاد  شهر،  سطح  جوي هاي  و  کانال ها  انسداد  از 
بهبود منظر شهري ناشي از عدم تخلیه ضایعات در معابر، شناسنامه دار 
نمودن فعاالن شاغل در حوزه جمع آوري خاک و ضایعات ساختماني 
در  متروکه  هاي  مسیل  و  شده  رها  گودهاي  کردن  پر  همچنین  و 
سطح شهر و کم شدن مخاطرات ایمني و امنیتي در بخش آرامش و 
امنیت شهري و کاهش بیماري هاي ناشي از تخلیه خاک و ضایعات 
ساختماني )بیماري سالک( و کاهش آالینده هاي هوا به دلیل پراکنش 
بهداشت  بحث  در  ضایعات  حمل  و  بارگیري  فرایند  در  غبار  و  گرد 

شهري گردیده است.
دولتي،  بخش هاي  بين  کارآمد  و  موثر  2-2-مشارکت 
شهري  توسعه  در  شهري  جامعه  و  خصوصي  عمومي، 

ساماندهي نخاله ساختماني
میلیارد   380 میزان  به  خصوصي  بخش  گذاري  سرمایه  به  توجه  با 
ایجاد  همچنین  و  نخاله  و  خاک  آوري  جمع  مکانیزه  طرح  در  ریال 
بازیافت  در صنعت  ریال  میلیارد  میزان 300  به  گذاري  بستر سرمایه 
نخاله هاي ساختماني)در حال انعقاد قرارداد( جهت بخش خصوصي و 
همچنین اعطاي تسهیالت و یارانه از بخش عمومي جهت راه اندازي 
طرح مکانیزه به میزان تقریبي 6 میلیارد ریال و احداث خط بازیافت 
آسفالت با سرمایه گذاري یک میلیارد ریال براي بخش عمومي امکان 

مشارکت بخش هاي خصوصي و عمومي فراهم گردیده است.
2-3-دستيابي به توسعه پايدار از منظر اجتماعي، اقتصادي 

و محيط زيستي ساماندهي نخاله ساختماني
 17( 1377تاکنون  سال  از  ضایعات  ساماندهي  طرح  تداوم  پایداري 
سال( و اجراي طرح مکانیزه از سال 1380 تا کنون )14 سال( موجب 
شده است تا منافع اجتماعي آن شامل ایجاد مطالبه گري شهروندان 
افزایش  هزینه،  کاهش  به  توجه  با  مکانیزه  طرح  اجراي  راستاي  در 
شده،  اعمال  نظارت هاي  از  ناشي  فعاالن  پاسخگویي  الزام  کیفیت، 
تعیین، اصالح و ارتقاي قوانین و مقررات در سطح محلي با توجه به 
محدودیت هاي اعمال شده در فعالیت هاي سنتي در طرح مکانیزه، 
ایجاد یکپارچگي و نظارت بر فعاالن حوزه جمع آوري و حمل ضایعات 
ساختماني به استعداد 12550 خودرو و الگوسازي فرایند مکانیزاسیون 
در سراسر کشور ایجاد گردد. از سویي موجب کاهش هزینه شهروندان 
به میزان تقریبي 160 میلیارد ریال در سال )ناشي از صرفه جویي روش 
مکانیزه نسبت به سنتي(، ایجاد فعالیت صنعتي جدید، تامین خاک مورد 
نیاز پروژه هاي شهري )تامین خاک مرغوب جهت توسعه فضاي سبز 
شهري و...( با قیمت مناسب، جلوگیري از صرف هزینه هاي پاکسازي 
ناشي از تخلیه هاي غیر مجاز، بسترسازي ایجاد صنایع بازیافت زایدات 
نخاله هاي  از  استفاده  و   )TTS شرکت  با  قرارداد  )انعقاد  ساختماني 
منظور الیه  به  در محل دفن  روز  در  تن  میزان 9000  به  ساختماني 
عنوان  به  شهري  پسماند  دفن  هزینه هاي  کاهش  هدف  با  پوششي 
منافع اقتصادي بوجود آمده است. همچنین اثرات زیست محیطي طرح 

نیز شامل جلوگیري از تخلیه نخاله هاي ساختماني در مکان هاي غیر 
مجاز )با توجه به تولید بیش از 20 هزار تن در روز(

3-ساماندهي مرکز دفن پسماندهاي شهر مشهد
ارتقا و توسعه کيفيت  3-1-تجارب ملموس در راستاي 

زندگي شهري ساماندهي مرکز دفن
بخش دفن پسماند این سازمان منجر به اشتغال 73 نفر در زمینه دفن 
بهداشتي پسماند در بخش هاي عملیات دفن پسماند، نظارت بر دفن 

زباله، توزین و پذیرش زباله گردیده است. 
کاهش  موجب  شهري  امنیت  و  آرامش  ایجاد  جهت  در  فرایند  این 
غیر  مراکز دفن  در  رانش  و  تولیدي  گازهاي  از  ناشي  ایمني  خطرات 
اصولي با روش دفن ترانشه اي )حجم ترانشه ایجاد شده 480 هزار متر 
مکعب در سال( شده است. همچنین از نظر بهداشتي اقدامات انجام 
غیر  دفن  از  ناشي  بیماري زا  عوامل  انتشار  از  جلوگیري  موجب  شده 
اصولي، دفن جداگانه و کنترل شده پسماندهاي پزشکي و جزء ویژه 
پسماند عادي )به میزان 8000 تن پسماند پزشکي و 18 تن جزء ویژه 
در سال( و حفظ بهداشت فردي شاغلین حوزه دفن پسماند از طریق 

کنترل و به روز رساني مستمر تجهیزات فردي شده است. 
دولتي،  بخش هاي  بين  کارآمد  و  موثر  3-2-مشارکت 
شهري  توسعه  در  شهري  جامعه  و  خصوصي  عمومي، 

ساماندهي مرکز دفن
در بخش دفن عمده، مشارکت ها شامل سرمایه گذاري در احداث و 
توسعه نیروگاه شماره 1 بیوگاز به میزان 40 میلیارد ریال و مشارکت فني 
حوزه بین الملل و دریافت خدمات مشاوره اي از آژانس همکاري هاي 
بین المللي ژاپن )جایکا( در بهبود و اصالح لندفیل ها و اجراي طرح 

بازچرخش شیرابه شده است. 
3-3-دستيابي به توسعه پايدار از منظر اجتماعي، اقتصادي 

و محيط زيستي ساماندهي مرکز دفن
پایداري و استمرار فعالیت دفن بهداشتي پسماند مشهد از سال 1386 
تا کنون )8 سال( مي باشد که منجر به منافع اقتصادي نظیر بسترسازي 
از  ناشي  درآمد  و کسب  دفن  محل هاي  از  گاز  استحصال  منظور  به 
فروش برق تولیدي و ثبت پروژه نیروگاه شماره یک در قالب مکانیزم 
توسعه پاک CDM )پیمان کیوتو( گردیده و در بخش زیست محیطي 
با توجه به مطالعات مکان یابي و ارزیابي صورت گرفته با لحاظ جنس 
خاک کمترین نیاز به افزودني به جهت ایجاد ژئوممبرین، عمق منابع 
آب هاي زیرزمیني، جهت بادهاي غالب و... کمترین آثار سوء زیست 
پایش آب هاي منطقه  به منظور  دارد. همچنین  دنبال  به  را  محیطي 
تحت اثر 10 حلقه چاه به منظور پایش نفوذ شیرابه به منابع آب هاي 

زیرزمیني حفر گردیده است.

نتيجه گيری 
بهبود محیط  بهترین عملکرد،  با  مرتبط  پروژه های  در  آنجاییکه  از 
زندگی مردم در راس امور می باشد و اهدافی از قبیل مشارکت موثر 
بخش خصوصی و مردم و همچنین توسعه پایدار اجتماعي، اقتصادي 
و محیط زیستي مدنظر می باشد، بهبود چرخه مواد در سیستم های 
پسماند و صنایع  مبدا  از  تفکیک  پسماند شامل بخش های  مدیریت 
بازیافتی و ساماندهی مدیریت خاک و نخاله های ساختمانی و همچنین 
مقوله های  مهمترین  از  یکی  به عنوان  بهداشتی  و  مهندسی  دفن 
بهترین عملکرد در حوزه مدیریت شهری بشمار می رود. از طرفی برای 
تحقق این برنامه هاروش ها و مکانیسم های اجرایی مختلفی مطرح 

می باشد.
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آموزش

مفهوم نظریه»بازساخت فضایی« در تحوالت شهری ومنطقه ای

مقدمه
بخش اعظمی از تحوالت و دگرگونی های فضایی کشور در دو سه 
دهه اخیر نه برخاسته از نظام برنامه ریزی بلکه نشأت گرفته از تجدید 
ساخت های متنوع در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وکالبدی 
است. گاهی ارتباط سیستماتیک و مشخصی نیز با برنامه ها نداشته 
وگاه بی اغراق مسیری متفاوت و متضاد را با برنامه ها در کلیه سطوح 
)ملی، میانی و محلی( طی نموده اند. چنین روندی همواره برنامه ریزان 
را در ارزیابی برنامه ها شگفت زده می نماید )تعابیری همچون ناتوانی 
فقدان  چون  تفکراتی  همچنین  و  برنامه ریزی  نظام  ناکارآمدی  و 
نظریه مندی پایه ای در برنامه ریزی کشور از چالش های اصلی پیش 
رو در سال های اخیر به شمار می رود(. یکی از پاسخ ها به چرایی مسئله 
فوق معطوف به نگرشی است که از آن در ادبیات تحوالت ساختاری 
و برنامه ریزی در سال های اخیر به عنوان کشمکش و یا به تعبیری 

پارادوکس میان»برنامه ریزی« و»بازساخت« یاد می شود.
و  پیچیده  ساختارهای  متقابل  اثر  و  فضایی  مسائل  پیچیدگی 
غیرقابل پیش بینی در مناطق کشور از ابعاد چندگانه، در هم تنیده و 
مبهمی برخوردار است. مسئله اصلی این است که چرا با وجود انواع 
برنامه ها و طرح ها در مقیاس ها و سطوح گوناگون، که برای کشور تهیه 
و گاهی اجرا نیز می شوند، تحوالت فضایی هنوز از نیروها و عوامل غیر 
برنامه ای تأثیر می پذیرند و وقایع، به دور از انتظار برنامه ریزان اتفاق 
می افتد؟ در نهایت چرا برنامه ها قادر به وارد نمودن و لحاظ داشتن 

تاثیر این عوامل در خود نیستند؟
به نظر می رسد آنچه که دهه ها تحوالت ساختاری را تحت تاثیر 
قرار داده و دگرگون ساخته است، مسیری متفاوت از آنچه برنامه ریزی 
در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ترسیم و تدوین نموده، 
ترسیم می نماید. آشکار است که دگرگونی جوامع از درون مایه و ذات 
پیچیده  برهم کنش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به ویژه در چند 
دهه اخیر نشأت می گیرد و کالبد و فضای شهری نیز به تبع آن تحول 
می یابد. لذا توجه صرف به کالبد و تالش برای سازمان دهی به آن 
»بدون توجه به عوامل و نیروهای تأثیرگذار مستتر در عمل اجتماعی و 
بی توجهی به عوامل بیرونی تاثیرگذار حاصل از تحوالت جهانی دهه 
های اخیر« سرنوشت برنامه ها را در تمامی سطوح ملی، منطقه ای 
اثربخشی  ناکارآمدی و ضعف نموده است.  وشهری در کشور دچار 
برنامه ها زمانی قابل مشاهده است که میان اجزای آنها از یک سو 
و برنامه ها در سطوح مختلف از سوی دیگر رابطه سیستمی روشن 
و بازخوردی عمیق وجود داشته باشد. عالوه بر آن و با فرض اینکه 
برنامه ها باید در جهت ارتقاء زندگی شهروندان تهیه گردند، باید ارتباط 
متقابل میان فرآیند برنامه ریزی و شهروندان )ذی نفعان( نیز برقرار 
گردد. امری که در دهه هاي اخیر تحت عنوان برنامه ریزی ارتباطی 
از آن یاد شده است و تشریک مساعی ذی نفعان را در کلیه مراحل 

برنامه ها در پارادایمی با عنوان مشارکت مطرح ساخته است.

 مهرناز بیگدلی
دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی
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اصلی  زمينه  عنوان  به  پيچيدگی  تئوری 
توجه به بازساخت فضايی 

و  ساده انگارانه  تبین های  و  تصورات  از  بسیاری 
تجویزهای کاماًل کالبدی، با توجه به ناکارآمدی آنها 
و عدم توجه به نیروهای بیرونی تأثیرگذار و همچنین 
ماهیت پیچیده و چند بعدی فضای شهری »در قالب 
پارادایم های سایبرنتیک، تحلیل سیستمی و مدیریت 
استراتژیک« از دهه 60 -70 میالدی مورد انتقادات 
برنامه ریزی،  آن  چارچوب  در  و  گرفت  قرار  شدید 
و  شهری  فضای  کالبدی  اصالح  از  فراتر  امری 

جبرگرایی ناشی از آن شناخته شده است.
سیستم های  تعریف  بنابر  جوامع  فضایی  مسائل 
یافته  سازمان  پیچیدگی های  با  مسائلی  پیچیده، 
محسوب می گردند و پیچیدگی های آنها در ساختار 
اجتماعی جوامع نهفته است. حتی با فرض شناخت 
دقیق این پیچیدگی ها نیز نمی توان در بازه  زمانی 
مشخصی راه حل قطعی برای آن حاصل نمود. بلکه 

شاید بتوان تا حدی به بخشی از واقعیت های موجود، دست یافت. چرا 
که روشن شدن واقعیات نیاز به بازه زمانی طوالنی تری داشته و خود 
 را در طول زمان و در تأثیر و تأثر با دیگر حوزه ها آشکار می سازد.

)2012. Portugali. Juval et al.(
از سوی دیگر نیز هر یک از مسائل برنامه ریزی امری منحصر به فرد 
است و برخاسته از ساختارهای مختص به آن جامعه به شمار می آید، 
لذا کپی برداری صرف از نظام های برنامه ریزی دیگر کشورها، طبعًا 
نمی تواند برای جوامع دیگر کارآمد باشد. امری که به زعم بسیاری از 
پژوهشگران کشور از ضعف های اساسی برنامه های جامع توسعه و 

عمران ازجمله برنامه های پنج ساله کشور است.

مفهوم نظريه  بازساخت وکاربست آن در برنامه ريزی 
سرزمين

 )Restructuring( رویکرد نظری فوق که از آن به عنوان پارادایم بازساخت
در  هم  و  سرزمین  تحلیلی  عرصه های  در  هم  می شود،  برده  نام 
زمینه های هنجاری و راهبردی برای ساماندهی فضایی کاربرد دارد. در 
حال حاضر  عرصه تحلیلی مجال مناسبی برای بررسی وضعیت کشور 
را فراهم آورده است که مهمترین بعد آن، بازساختی است که منبعث از 
نیروهای بیرونی تاثیرگذار در تحول و دگرشدگی جوامع شهری  بر اثر 
پدیده جهانی شدن در دو دهه اخیر بوده و  به شکل چشمگیری سبب 
تغییر جهت مکان گزینی های فعالیت های اقتصادی- اجتماعی شده 
وبه دنبال خود فضای کالبدی مناطق را تحت تاثیر قرار داده ودگرگون 
ساخته است. به نظر می رسد دسته بندی عوامل موثر بر این بازساخت 
و شناخت عوامل غیر برنامه ای ومتأثر از بازساخت فضایی از مهمترین 
دغدغه های برون رفت از ناتوانی موجود نظام فکری کشور در حل 

بحران های توسعه است.
وارائه  سرمایه داری  نظام  الزامات  به  پاسخ  در  فضایی  بازساخت 
این اصطالح  ادبیات جهانی مطرح گردید.  در  راه حل های فضایی 
دلیل  به  اما  گردید  وارد  اقتصادی   حوزه  در  میالدی   80 دهه  از 
بازتاب هایی که در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز به جای گذاشت 

سبب دگرگونی های کالبدی نیز گردید.
نظریه بازساخت فضایی بیشتر از هر موضوعی یک دستگاه اندیشه 
است که به وسیله آن در هرگونه مطالعاتی، ضمن آنکه تمامی پدیده ها 
)عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،محیطی،سیاسی و... ( به شکل 
فضایی بازنمود می یابد، می توان به سبب آن بازخوردهای کلیه امور 
مرتبط با شهر که پیش از این انتزاعی دیده می شد به شکل یک کلیت 
منسجم مشاهده نمود. به این ترتیب که با کشف چرایی، چیستی 
وچگونگی  تغییر در کوچکترین جزء عناصر سازنده آن که می تواند 
کل ماهیت آن را نیز تغییر داده و دگرگون سازد، به درک بهتری از 
نظام پیچیده شهری نائل آمد وبا تغییر آگاهانه برنامه ای مطلوب تر و 

تحقق پذیرتر را در عرصه شهر فراهم آورد.

جمع بندی ونتيجه گيری
ویژگی جوامع شهری قرن بیست و یکم با پویایی، پیچیدگی و اهمیت 
روز افزون عمل شبکه های اجتماعی عجین شده است. این امور مسئله 
برنامه ریزی را هم در نظریه و هم در عمل دستخوش چالش های 
فراوانی نموده است. در این زمینه ادبیات نظری تئوری پیچیدگی سعی 
نموده تا حدودی مباحث اصلی چالشی را که برنامه ریزان در تغییر 
جهت ها باید به آن دقت کنند را فراهم آورد. مهمترین جنبه های 
این دقت در برنامه ریزی جنبه تحوالت شتابان ساختارهای اقتصادی 
و اجتماعی متاثر از نیروهای بیرونی )بازساخت اقتصادی( است. این 
نیروهای بیرونی اتفاقاتی است که کم و بیش کل جهان با آن روبرو 
هستند و نشأت گرفته از مباحت جهانی شدن، فناوری ارتباطات و 
اطالعات و تغییر جهت های اقتصادی از تولید انبوه صنعتی به خدمات 
و خدمات پیشرفته پشتیبان تولید و اقتصاد دانش پایه است. تحوالت 
اخیر ناشی از عوامل فوق امری است که خواه یا ناخواه همه جوامع با 
آن درگیرند و برنامه ریزی شهری نیز نمی تواند و نباید از آنها غفلت 
ورزد. مهمترین ضعف های برنامه ریزی در چند دهه ی اخیر که باعث 
شده تا برنامه نتواند همسو با تحوالت شهری گام بردارد به شرح زیر 

دسته بندی شده است:
 نبود بازخوردهای سیستمی وتعامل الزم میان تصمیمات اقتصادی 
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و سیاسی با برنامه های شهری از یکسو و عدم توجه به اثرات متقابل 
اجزا بر هم  در درون برنامه 

 بخشی بودن نظام برنامه ریزی شهری وعدم تعامل قانونی با سایر 
برنامه ها و بخش های مدیریت اجرایی کشور 

 چالش ها و تعارض های محتوایی  برنامه ها توسعه ملی ومنطقه ای
 عدم ثبات اقتصادی کشور ووابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی 
وبه تبع آن اتخاذ انواع تصمیمات خارج از پیش بینی برنامه های شهری 

برای مقابله با بحران های اقتصادی 
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كنش هاي برهم ها و ،تعاملپيامدها ،اثرات
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 ارتباطات

  نظام برنامه ريزي و
 مديريت شهري
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 وتعارضات محتواييها  چالش

تغيير جهت از توليد صنعتي به 
خدمات مالي  ،بخش خدمات

 ،بيمه وتجاريپولي

 رشد بخش زمين ومستغالت

 تعارض هاي مالكيت

 چالش هاي قانوني

 يمه ابرناتعارضات استانداردهاي  خصوصي سازي
 ماخذ : نگارنده

نمودار شماره 1: برهم کنش عوامل بیرونی ودرونی اثر گذار در بازساخت فضایی کشور، مأخذ: نگارنده
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رهاورد سفر

سفر	به	پايتخت	ژاپن)توکیو(

سفر	از	پاکسازی	محیط	تا	جامعه	بازيافت	گرا

نگاه  با  نامید.  تفکر  کشور  را  آن  توان  مي  که  است  ژاپن کشوري 
کردن به هر بخش و سیستمي مي توان ساعت ها تفکر و تالش 
براي کمترین اشتباه را در آن بخش دید، شاید هر نقصي در عملکرد 
در  و... شود.  استعفا  منظر عموم،  در  به عذر خواهي  منجر  مي تواند 
مجموع سفر به ژاپن براي تیم اعزامي حاوي آموخته هاي تخصصي 
ارائه موضوعات تخصصي و فني  از  این رهاورد  بود که در  بسیاري 
و  مواد  به صورت هدفمند سیستم مدیریت چرخه  و  خودداري شده 
مراحل مدیریت پسماند در این کشور ارائه شده است و در انتها یک 
مورد از محل هاي دفن واقع در دریا به صورت خالصه تشریح شده 

است.
معرفی:

ژاپن کشوري است که در قسمت شرقي قاره آسیا قرار دارد و داراي 
لقب  است.  شیکوکو  و  کیشو  هوکیادو،  هانشو،  اصلي  جزیره  چهار 
کشور  ژاپنی  رسمي  نام  است.  تابان«  آفتاب  »سرزمین  کشور  این 
بین  نام  تابان و  )نیهون Nihon( به معني سرزمین خورشید  ژاپن 
به   )Nippon( نیپون  آن  محلي  نام  و   )Japan( جپن  آن  المللي 
معني سرزمین خورشید است. ژاپن شامل پهنه ارضي به مساحت حدود 
به طول 3500  اي  در گستره  باشد که  کیلومترمربع مي  378 هزار 
کیلومتر قرار گرفته است. این کشور از نظر وسعت در بین کشورهاي 
جهان مقام پنجاه و پنجم و در بین کشورهاي آسیایي مقام سیزدهم 

اداره  انجام شده توسط  برآورد  براساس  ژاپن  دارد. جمعیت کشور  را 
آمار این کشور در سال2011 درحدود 127.433.000 نفر برآورد شده 
نسبت  نظر  از  را شامل می شود.  ازجمعیت جهان   %  است،که1/83 
جمعیتی از این رقم حدود 62 میلیون نفر آنان را مردان و حدود 65/5 
میلیون نفر از آنان را زنان تشکیل داده اند. نرخ رشد جمعیت درکشور 
ژاپن در حدود منفی 0,3 درصد در سال 2011 بوده  است. 44 درصد 
جمعیت ژاپن در سه منطقه شهري توکیو، اوزاکا و ناگویا که 6 درصد 

خاک ژاپن را در بر مي گیرد، ساکن هستند.
ژاپن داراي مساحت 377،835 کیلومترمربع است. دین اکثریت مردم 
ژاپن شینتو و شاخه هاي مختلفي از آیین بودایي بوده و زبان مردم این 
کشور، ژاپني است. در ژاپن 47 استان و 1800 شهرکوچک و بزرگ 
و روستا وجود دارد که مسئوالن شهری و منطقه ای طی انتخابات و 

توسط رای مستقیم مردم انتخاب می گردند. 
ژاپن متشکل است از 3900 جزیره است که از این تعداد هوکایدو 
در شمال 22% از کل مساحت این سرزمین را تشکیل مي دهد و 
شیکوکو و کیوشو در جنوب به ترتیب 5% و 11% از این مساحت را 
دربر دارد. جزیره ي مرکزي ُهنشو 61% از کل مساحت این سرزمین 
را تشکیل مي دهد و 80% جمعیت در آن زندگي مي کنند. نزدیک به 
سه چهارم ژاپن کوهستاني است. در ژاپن 60 آتش فشان فعال نیز 
وجود دارد. این کشور زلزله خیز است. بلندترین نقطه در این کشور کوه 



43سال شانزدهم/ شماره 123

 فوجي یاما )کوه فوجي( با ارتفاع 3776 متر است.
ژاپن آب و هواي بسیار متنوعي دارد. با وجود این که تمامي کشور 
معتدل است، شمال آن زمستان هاي سرد طوالني و پر برفي دارد، در 
حالي که جنوب آن تابستان هاي بسیار گرم و زمستان هاي معتدلي 
دارد. میزان بارندگي باالست و باران سنگین و توفان هاي سخت در 

ماه هاي تابستان متداول است.
فعلی  امپراتور  ندارد.  اجرایي  قدرت  ولي  است  کشور  رهبر  امپراتور 
ژاپن امپراتور آکیهیتو است، که پس از مرگ پدر در 7 ژانویه ي 1988 
جانشین وي شد.252 عضو مجلس مشاوران براي شش سال با رأي 
گیری توسط مردم انتخاب مي گردند. نیمي از مشاوران هر سه سال 
بازنشسته مي شوند. نظام تعیین تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر 
منطقه براي انتخاب 100 تن از مشاوران استفاده مي گردد. 512 عضو 
مجلس نمایندگان )دایت( براي چهار سال با رأي گیری توسط مردم 
انتخاب مي شوند. دایت، شخصي را به نخست وزیري بر مي گزیند که 

از پشتیباني اکثریت در مجلس نمایندگان برخوردار است.
میزان با سوادي تقریباً 100%، سن تحصیل اجباري 6 تا 15سال و 
دارای 79 دانشگاه دولتي )شامل دانشگاه غیر انتفاعی( به عالوه ي 29 

دانشگاه خصوصي است.
ژاپن یکي از مراکز گردشگري آسیا به شمار مي آید. در سال 2010 
تعداد 10 میلیون گردشگر خارجي از ژاپن دیدن کردند. ژاپن در نظر 
دارد که میزان گردشگران خود را در سال 2020 به 16 میلیون نفر در 
سال افزایش دهد. شهر توکیو به عنوان پایتخت این کشور میزبان 

بازی های المپیک 2020 خواهد بود
کشور ژاپن به لحاظ منابع طبیعی، مواد معدنی و ثروت های زمینی 
و زیرزمینی از فقیرترین کشورهای جهان به شمارمی آید. ژاپني ها، به 
باالیي بهره مند  از سطح زندگي  ازدحام در شهرها،  پر  رغم زندگي 
هستند. این کشور با وجود کمبود منابع طبیعي سومین اقتصاد بزرگ 
صنعتي جهان را دارد.  صنایع ژاپن به مواد خام وارداتي شدیداً وابسته 
است. حدود 90% انرژي الزم کشور از خارج تأمین مي شود و نفت 
به تنهایي بیشترین کاالي وارداتي است. موفقیت اقتصادي ژاپن بر 
را  کار  نیروي  به یک سوم  نزدیک  که  است  تولیدي  اساس صنایع 
در بر مي گیرد. ژاپن بزرگ ترین سازنده  وسایل نقلیه ي موتوري در 
جهان است و یکي از تولیدکننده هاي عمده ي کشتي، فوالد، الیاف 
مصنوعي، مواد شیمیایي، سیمان، کاالهاي الکتریکي و لوازم الکتریکي 
و الکترونیکي است. پیشرفت هاي سریع در پژوهش و فناوري ژاپني 
به اقتصاد متکي بر صادرات و رو به رشد کمک کرده است. بخش هاي 
بانکداري و مالي همگام با بخش تولیدي رونق یافته و توکیو یکي از 
مراکز اصلي بورس و بازرگاني جهان است. هر چند ژاپن در تولید برنج 
نیاز غذایي  از  اولویت قرار ندارد و %30   خودکفاست، کشاورزي در 
)به ویژه غالت و علوفه( مي باید وارد گردد. خوراک سنتي ژاپن عمدتًا 
دریایي است و ماهیگیري هم براي صادرات و هم براي مصرف داخلي 

صنعت بزرگي است.
بيان مسئله:

همانطور که در بخش معرفی گفته شد ژاپن کشوری جزیره ای و 
کوچک با زمین محدود مي باشد که در زمینه تامین زمین مورد نیاز 

دفن بهداشتي پسماندها با محدودیت هاي باالیي روبروست و اساسًا 
به دلیل وجود فصول گرم و مرطوب و فساد سریع مواد آلی، تهیه و 
آماده سازي مراکز دفع بهداشتي پسماند و از آن مهمتر ایجاد واحدهاي 
پردازش و تفکیک میاني که ایجاد واحدهاي بازیافت و زباله سوزي 

یکي از این موارد است از اهمیت بسزایي برخوردار است.
از  به ویژه در مناطق شهری، مقدار تولید پسماند بسیار باال بوده و 
بنابراین دفع  زباله بسیار دشوار است.  تأمین سایت دفع  سوی دیگر 
بهداشتی از طریق توسعه )کاهش تولید، استفاده مجدد و بازیافت( و 

سوزاندن از مهمترین راه هاي حل این مشکل مي باشد.
تاريخچۀ نظام حقوقی در رابطه با جامعۀ بازيافت گرا: 

از  ساختار کلي نظام حقوقي مدیریت پسماند در کشور ژاپن تقریبا 
است و پس  آغاز گردیده  پاکسازي  قانون  سال 1954 تحت عنوان 
از آن ساختار کلي قوانین مورد تصویب در کشور ژاپن را مي توان در 
 قالب سه ساختار کلي 1- حفظ اصول اولیه بهداشت و سالمتي جامعه 
2- قوانین کنترل آلودگي و حفاظت محیط زیست و 3- قوانین حفظ 
منابع و ابجاد جوامع پایدار و بازیافت گرا تقسیم نمود که شکل زیر 
عنوان قوانین مربوط به هر گروه و سال تصویب این قوانین تحت 
عنوان تاریخچه نظام حقوقي مدیریت پسماند کشور ژاپن ارائه شده 

است. 
نرخ توليد پسماند و تغييرات آن در زمان هاي مختلف

در مجموع تاریخ مدیریت پسماند در ژاپن از نیمه دوم قرن هجدهم 
آغاز مي شود که در وضعیت بعد از دوران مدرنیته )از نیمۀ دوم سدۀ 
1800 تا نیمۀ دوم سدۀ 1900( جمع آوری و دفع زباله توسط خود تولید 

کنندۀ زباله و یا شرکت های خصوصی دفع زباله انجام می شد. 
در این وضعیت زباله در وضعیتی غیر بهداشتی در زمین های خالی و 
یا کنار جاده ها تلنبار مي شدند و شیوع بیماری های واگیردار به علت 
زیاد شدن ارتباط انسان و اشیاء و پسماندهاي دورریز رو به گسترش 
به محل پرورش حشرات  تبدیل  زباله  بود و محل های دور ریختن 

نقشه کشور ژاپن



سال شانزدهم/ شماره 123 44

انتقال دهندۀ بیماری های عفونی از قبیل مگس، پشه و موش شده بود 
که بعد از جنگ جهاني دوم اولین قوانین مدیریت پسماند بر اساس 

حفظ سالمتي و بهداشت تدوین شد. 
در دوران توسعۀ اقتصادی و دوران حباب اقتصادی، میزان پسماند به 
شدت افزایش یافت. به طوري که طي سال هاي 1954 لغایت 1970 
که دوران تصویب قوانین مرتبط با حفظ بهداشت و سالمتي بود نرخ 
تولید پسماندها با سرعت قابل توجهي افزایش یافت و از سال 1970 تا 
2000 با تصویب قوانین حفظ محیط زیست این رشد تولید پسماند به 
نرخ منطقي رسید به طوري که در سال 2000 سرانه تولید پسماند در 
کشور ژاپن به حدود 1,5 کیلو به ازاي هر نفر در روز رسید ولی از سال 
2000 به بعد با تصویب و اجرایي نمودن قوانین ایجاد جامعه بازیافت 
گرا نرخ تولید پسماند روند رو به کاهشی داشته است و در حال حاضر 
نرخ تولید پسماند در حدود 700 گرم به ازاي هر نفر در روز مي باشد. 
شکل )2( روند تولید پسماند در بخش صنعت و جوامع شهري را  طي 

سال هاي 1954 لغایت 2014 نشان مي دهد. 
تدابيری در جهت حل مشكالت موجود

با  مرتبط  و  بهداشتي  موجود  مشکالت  اساس  بر   1900 سال  در 
سالمت جامعه قانون پاکسازي زباله ها به تصویب رسید که بر اساس 
این قانون جمع آوری و دفع زباله وظیفۀ شهرداری ها شد و مکانیزم و 
سیاست هاي پاکسازی شهرها و جوامع محلي شکل گرفت، روش هاي 
مختلف دفع زباله حتی االمکان استفاده از روش سوزاندن قوت گرفت. 

چون تأسیسات سوزاندن زباله هنوز توسعه نیافته بود، از روش هاي 
سوزاندن )در محل( به صورت روباز استفاده می  شد.

دوره ارتقاء بهداشت عمومی
  بعد از جنگ جهاني دوم  ) از سال 1945 تا دهۀ 1950( با افزایش 
سریع میزان تخلیه زباله همزمان با تمرکزجمعیت در شهرهای بزرگ، 
افزایش شدید مگس و  و  بیماریهای عفونی  از جنگ، گسترش  بعد 
پشه به علت دور ریختن زباله در رودخانه و اقیانوس ها، محدودیت 
بوسیلۀ چرخ دستي،  زباله  انسانی و دشواري هاي جمع آوری  نیروی 
زباله  پراکنده شدن  به دلیل  برای بهداشت عمومی،  بروز مشکالتی 
در جریان حمل آن به کوره ها و محل های دفن و به دنبال به بن 
ایجاب  زباله های شهری،  و گسترش  رسیدن حل مشکالت  بست 
مي کرد انقالبی درنظام پاکسازی صورت گیرد که بر این اساس قانون 
پاکسازي در سال 1954 تصویب شد. در این قانون تدابیر زیر جهت 

رفع مشکالت بوجود آمده اندیشیده شده بود.
تقسیم وظایف نهادها )کشوری، دولت های محلی، مردمی( و توسعۀ 

مکانیزم همکاری و هماهنگي بین دستگاه هاي اجرایي مختلف. 
با توجه به مشکالتي که سیستم هاي دفن و سوزاندن پسماندها ایجاد 
نگهداری  و  تعمیر  فوری  "اقدامات  1963قانون  درسال  بودند  کرده 
تأسیسات محیط زیستی" تصویب شد که در این قانون موارد زیر مورد 

توجه قرار گرفت:
- تصویب طرح توسعۀ 5 ساله تسهیالت و تجهیزات محیط زیستي با 
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رویکرد ترویج استفاده ازتأسیسات سوزاندن زباله درشهرها 
- باال بردن راندمان جمع آوری و حمل زباله وانجام تدابیری درجهت 

ارتقای سطح سالمتي و بهداشت 
- ایجاد نظام همکاری دولت های محلی و شرکت های خصوصی در 
زمینه هاي مکانیزه کردن سیستم جمع آوری پسماند و توسعه شبکه 

جمع آوري موجود. 
دوره کنترل آلودگی و حفاظت از محيط زيست
دوران توسعۀ اقتصادی )از سال 1960 تا دهۀ 1970(

سریع  رشد  با  همزمان  شهري  پسماندهاي  تنوع  و  کمي  افزایش 
اقتصادي و افزایش درآمد و عادات زندگي و به همراه آن گسترش 
لوزام الکترونیک و تغییر در روش هاي فروش و رفتار مصرف کنندگان 
موجب ایجاد دوران جدیدي مبتني بر تولید انبوه و مصرف باال گردید 
که این مسئله مشکالت مربوط به افزایش پسماندهاي صنعتي همراه 
با توسعه شهري و روستایي را به دنبال داشت بنابراین سیستم دفع 
دیگر  بود  شده  تعیین  پاکسازي  قانون  در  که  شهري  پسماندهاي 
پاسخگو نبود و این مسئله نیازمند پي ریزي تدابیر جدید رفع معضالت 
موجود بود. در شکل )3( نمودار تغییرات مربوط به میزان افزایش درآمد 

مردم و نرخ افزایش تولید پسماند را طي سال هاي 1955 تا 1980 
نشان مي دهد.

تدابير حل مشكالت
تدابیر اندیشیده شده عمدتا شامل توسعه سیستم هاي دفع و بازیافت 
پسماندها بود که منجر به تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال 
1970 شد که بر اساس این قانون پسماندهاي تولیدي به دو دسته 
پسماندهاي صنعتي و عمومي تقسیم شد و متولي مدیریت هر یک از 
پسماندها و روش هاي دفع و مدیریت آنها مشخص گردید و حفاظت 
محیط زیست به عنوان یکي از اهداف این قانون مورد توجه ویژه قرار 
گرفت. با مقایسه قانون به سازي سال 1954 و قانون دفع پسماند سال 
1970 به شرح شکل 4 مي توان به تغییراتي که در بخش اهداف و 

دسته بندي مسئولیت ها اتفاق افتاده اشاره نمود.
ايجاد جامعه ای بازيافت گرا

 دوران توسعۀ اقتصادی تا دوران تورم اقتصادی )ازدهۀ 1980 تا نیمۀ 
اول دهۀ 1990(

و  اقتصادی  توسعه  به علت  اول دهه 1990  نیمه  تا  از دهه 1980 
 رشد بیشتر تولید و مصرف مواد و از طرفی عدم تکمیل چرخه بازیافت 

شكل )2( : روند تغييرات نرخ توليد پسماند در کشور ژاپن در دوره هاي مختلف نظام حقوقي

شكل )3( 
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و استفاده مجدد از مواد مشکل پسماند، هم از نظر کمی هم از نظر 
کیفی حادتر شد. عالوه بر مشکالت موجود بزرگتر شدن سایر لوازم 
در  جدیدتری  مشکالت  لوازم  این  زیاد  بسیار  تنوع  و  خانگی  برقی، 
خصوص شناسایی فرایندهای مختلف پردازش این مواد را مطرح نمود. 
که بر اساس آن هر محصول تولیدی نیازمند پیش بینی راه حل های 
به طوری که طی  بود.  بازیافت مواد تشکیل دهنده آن  ویژه جهت 
سال های 1978 تا 2000 میزان کلی پسماندهای تولیدی به تفکیک 

اجسام حجیم و پسماندهای عمومی مطابق شکل 5 می باشد. 
بحران کمبود سايت های دفع نهايی 

با افزایش نرخ پسماند تولیدی در شهرها، میزان پسماند انتقالی به 
و  مقدارظرفیت  آن  به طبع  و  یافته  افزایش  نهایی  دفع  سایت های 
تعداد سال های قابل استفاده از سایت های دفع، کاهش یافت. همراه 
پسماند،  دفن  محل های  ظرفیت  کاهش  به  مربوط  های  نگرانی  با 
دشواری ساخت و ساز تأسیسات جدید به علت مخالفت ساکنان محلی 
نیز افزایش می یافت که این مسئله موجب کمبود تعداد تأسیسات و 
امکانات دفع به یکباره در کشور شد. شکل )6( آمار مربوط به کاهش 
تعداد سایت های دفع پسماند در کشور ژاپن را طی سال های 1978 

تا 1995 را نشان می دهد.
از زباله سوزها توسعه یافت،  باید پرسید چرا در ژاپن استفاده  شاید 
به  است؟  ژاپن  در  سوزها  زباله  توسعه  عامل  تنها  زمین  کمبود  آیا 
 1200 حدود  در  دنیا  در  فعال  زباله سوز   4500 حدود  از  که  طوري 
زباله سوز در ژاپن فعال است. جواب پرسش در فعالیت هاي صنعتي و 
اقتصادي این کشور در ساخت انواع کشتي هاي ماهي گیري و صنعتي 
است، کشتي هایي که با سوخت جامد براي تولید بخار و چرخاندن 
توربین هاي بخار استفاده مي شد به طوري که کشتي سازهاي کوچک 
و بزرگ در ساخت کوره و بویلرهاي کشتي ها و قایق هاي ماهیگیري 
و ماهیگیران در فرایند کنترل احتراق داخل کوره هاي و کنترل بخار 
مهارت داشتند، بنابراین مي توان گفت این صنعت به صورت ناخواسته 
دنیا  در  زباله سوزها  کنندگان  تولید  اولین  عنوان  به  ژاپن  در صنایع 

توسعه یافته است.
مشكل ساز شدن انتشار ديوکسين ها از تأسيسات زباله سوز

در اواخر سال 1983 وجود دیوکسین در خاکستر خروجی از تأسیسات 
زباله سوز داخل کشور تشخیص داده شد و به مرور توجه عموم مردم 

به این مسئله جلب شد و با تحقیقات بیشتر مراکز علمی در خصوص 
موضوعاتی مانند تاثیر دی اکسین ها بر شیر مادر و نتایج تحقیقاتی 
مانند غلظت باال دی اکسین ها در اطراف تاسیسات زباله سوز در شهر 
ُتُکُرزاوا در استان سایتاما، حساسیت های عمومی نسبت به ساخت زباله 
سوزها بیشتر شد با افزایش نگرانی ها مبارزه با ساخت تاسیسات زباله 

سوز افزایش یافت.
تدابير انديشيده شده در رابطه با ديوکسين 

اولین اقدام، توسعه فناوری و تحقیقات در ارتباط با حذف و کاهش 
اثرات دی اکسین ها از طریق همکاری صنعتگران، دولت و دانشگاه ها 

بود که عمداتاً شامل: 
ارزیابی  و  در محیط  دیوکسین  نقش  با  رابطه  در  تحقیق  و  مطالعه 
تأثیر آن بر سالمتی و ارتقاء فنون مربوط به سوزاندن، خالص سازی 

خاک های آلوده، تجزیه و سم زدایی و غیره بود.
انتشار  از  جلوگیری  دستورالعمل های   1997 سال  از  راستا  این  در 
دیوکسین در هنگام دفع زباله و قانون جلوگیری از آلودگی هوا تدوین 
و قانون دفع پسماندها بر اساس کنترل انتشار دی اکسین ها اصالح 
گردید و در سال 1999 دستورالعمل های اصولی در رابطه با پیشبرد 
تدابیر ویژه در  قانون  به دیوکسین ها  تدوین شد و  اقدامات مربوط 

مقابله با دیوکسین ها تصویب شد. 
ايجاد جامعه ای بازيافت گرا  )از دهۀ 1990 تا دهۀ 2000(

مشارکت  هدف  با  مردم  به  عمومی  اطالع رسانی  و  فرهنگ سازی 
مردمی و ارتقاء درک مردم از موضوع از اقدامات مربوط به ایجاد جامعه 
بازیافت گرا بود که برخی از تالش های کشوری و محلی در ژاپن به 

قرار زیر است.
اقدامات کشوری

برگزاری گردهمایی های کشوری جهت ترویج کاهش تولید زباله به 
منظور پیشبرد حرکت کاهش تولید زباله با مشارکت مردم و کارکنان 
در  دولتی و خصوصی گردهمایی های مختلف  بخش های مختلف 
سطح کشور برگزار گردید. استراتژی جامع کاهش تولید زباله شامل 
تدوین برنامه های جامع در بخش های جمع آوری و تفکیک و کمک 

به ایجاد رفتارهای مبتنی بر بازیافت بیشتر بود. 
اقدامات دولتهای محلی

هدف  با  اقداماتی  شامل  محلی  دولت های  آموزشی  فعالیت های 

شكل )4( 
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کاهش زباله تولیدی از قبیل: برگزاری مراسمی در مقیاس بزرگ و 
پوشش وسیع رسانه ای،کمپین های منطبق بر سبک زندگی. تالش 

برای ترویج بازیافت با همراهی مردم و کارگزاران می باشد.
جمع آوری و تفكيک زباله های قابل بازيافت: 

اقداماتی برای تسریع و ارتقاء جمع آوری و تفکیک زباله: همکاری 
آگاهی  ارتقاء  با هدف  ساکنان  بین  کتابچه  و  آگهی  توزیع  ساکنان، 
درمورد جمع آوری و تفکیک. اجرای نشست های ویژه ارائه توضیحات 

به ساکنان توسط مقامات محلی می باشد. 
اقدامات ترویج تفکیک از مبدا و جمع آوری تفکیک شده پسماندها: 

گروههای  تشکیل  با  منابع  در  پسماندها  مجدد  استفادۀ  سیستم 
قبل  های  زباله  آوری  جمع  و  منطقه  تشکل های  بین  از  داوطلبانه 
بازیافت و تحویل آن به کارگزاران بازیابی منابع و فروشگاه های فروش 

پسماندهای قابل استفاده مجدد.
سيستم تشويقی شهرداری ها:

در این سیستم به منظور تقویت کلیه اقدامات فوق الذکر، کمک های مالی 

در قبال جمع آوری پسماندها به صورت تفکیک شده اهدا می شود. 
جامعۀ بازيافت گرا  به چه معناست؟ 

جامعه ای که در آن از مصرف منابع طبیعی جلوگیری شده و از طریق 
بازیافت  به کارگیری سیستم  پردازش و  نیز  زباله و  تولید  ممنوعیت 
مناسب، تا حد امکان از بار آلودگی وارده به محیط زیست کاسته شود. 
که مادۀ دوم  قانون مدیریت پسماند کشور ژاپن برای ایجاد جامعه ای 
مبتنی بر بازیافت )تاریخ انتشار: ماه جون 2000 و اجرای کامل ژانویه 

2001( تدوین و تصویب شد. 
برخی اقدامات مربوط به ایجاد جامعه بازیافت گرا شامل: کمک های 
مالی درجهت توسعۀ )طرح( ایجاد جامعه ای بازیافت گرا، حمایت از 
توسعۀ تجهیزات دفع زباله به عنوان زیرساخت اجرای طرح، پشتیبانی 
تحت  که  شهرداری  مناطق  ساکنین  از  مالی  حمایت  و  معیشت  از 

پوشش طرح هستند.
پشتیبانی متمرکز از تالش هایی که در جهت طوالنی کردن متوسط 

عمر تأسیسات از طریق اصالح و بهبود امکانات صورت می گیرد.
و  دفع  تجهیزات  ساخت  جهت  شهرداری ها  هزینه  کمک  میزان 

شكل )5( 

شكل )6( 
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 شكل 7

پردازش پسماند برابر یک سوم میزان کل هزینه ساخت تجهیزات مانند 
زباله سوز است. برای برخی از تجهیزات پیشرفته، این میزان تا یک دوم 
قابل افزایش است. بسیاری از تأسیسات از جمله زباله سوزها به علت 
فرسودگی و یا سخت گیرانه شدن استانداردهای تخلیه دیوکسین ها، 
دچار فرسودگی شده )از بین 1172 مورد، تأسیسات با عمر باالی 20 
سال 353، تأسیسات با عمر باالی 30 سال 137 و تاسیسات باالی 40 
سال 6 مورد( و یا ظرفیت دفع زباله در آنها ناکافی بوده و خطر بروز 
حوادث در آنها افزایش یافته است. که در این تاسیسات عالوه بر به 
روزرسانی مناسب تأسیسات فرسودۀ طوالنی کردن عمر تأسیسات با 
بهبود و اصالح آنها و در نهایت تأمین امنیت و اطمینان از عملکرد آن 

در مناطق در اولویت اقدامات دولت و شهرداری ها قرار دارد.
طرح توسعۀ تأسيسات دفع پسماند 

برنامۀ جدید 5 سالۀ " طرح توسعۀ تأسیسات دفع پسماند کشور ژاپن" 
برای سال های 2013 تا 2017، بر اساس مفاد 3 مادۀ 5 قانون مدیریت 
پسماندهاي کشور ژاپن مربوط به پاکسازی و دفع پسماند، تنظیم شده 

است. 
 براساس تغییرات زیست محیطی و اجتماعی از قبیل وضعیت کنونی 
توسعۀ تجهیزات دفع زباله های عمومی و نیز ارتقاء آگاهی عموم تدابیر 
الزم نسبت به تأمین سیستم های دفع پسماند )زباله سوز( با طول 
عمر باال و به صورت منطقه ای، اجرای 3R در شرایط بالیای طبیعی 
به همراه توسعۀ تجهیزات و برنامه ها با هدف تقویت آمادگی در برابر 

گرمایش زمین و بالیای طبیعی در حال توسعه و پیشرفت می باشد. 
ضمناً در رابطه با توسعه تاسیسات دفع پسماندها اهداف زیر تا سال 

2017 تعیین شده اند:
- کاهش تولید گازهای گلخانه ای و کاهش حجم پسماندهای دفعی 

- افزایش میزان بازیافت زباله : از 22% به %26 
حفظ  نهایی:  دفع  سایت های  عمر  از  باقیمانده  سالهای  افزایش   -

استاندارد سال 2012 )20 سال( 
- تولید برق با راندمان باال در زمان سوزاندن پسماند و بازیافت انرژی 
- افزایش متوسط راندمان تولید برق از تأسیسات زباله سوز در طول 

دوره )سوزاندن زباله( :از 16% به %21

- ترویج پردازش فاضالب خانگی و زباله های انسانی و حفاظت از 
آب محیط زیست 

- گسترش میزان استفاده از سپتیک تانک : از 9% یه %12 
-همچنین تدوین شاخص های معین از نقطه نظر بهره برداری مؤثر 

از منابع طبیعی و تدابیر مربوط به گرمایش زمین.
موارد فوق از جمله تدابیر و اقداماتی هستند که در سال های گذشته 
بویژه جهت بهبود وضعیت تجهیزات زباله سوزها در کشور ژاپن انجام 

شده است.
جهت و برنامه آتی سيستم های دفع زباله 

برخی برنامه ها و جهت دهی حرکت و اقدامات مدیریت پسماند و 
ساخت زباله سوزها در کشور ژاپن مطابق موارد زیر می باشد:

- ترویج 3R از طریق ایجاد سیستم دفع زباله های عادی شهرها
- اطمینان از مشارکت و همکاری ساکنان محلی 

- بهبود سیستم پردازش پسماند مبتنی بر دیدگاههای منطقه ای 
اساس  )بر  مناطق  در  پسماندهای عادی  تخلیه  روند  بینی  پیش   -
منطقه بندی های جدید( و پیشبرد طرح های توسعۀ تأسیسات مشمول 
منطقه بندی بر اساس دیدگاه تقویت سیستم دفع پسماندها و زباله 

سوزها. 
- و تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود دفع پسماند و زباله سوزها به 
بکارگیری  نوسازی و مدیریت  برنامه ریزی شده و همچنین  صورت 

زباله سوزهای کارکرده و از رده خارج.  
این  عمر  طول  بردن  باال  و  موجود  سوزهای  زباله  سانی  بروزر   -

تجهیزات. 
- تدوین شاخص های معین از نقطه نظر بهره برداری مؤثر از منابع 
طبیعی و تدابیرمربوط به گرمایش زمین و ایجاد و ترویج روش های 

بهتر و برتر. 
- توسعۀ سیستم های دفع پسماند و زباله سوزی به گونه ای که در 
آنها تالش ها و تعهدات مربوط به جلوگیری از گرمایش زمین و نیز 

تولید انرژی و کاهش مصرف آن نیزمد نظر قرار گرفته باشد. 
- ارتقاء تأسیسات پردازش ودفع پسماند به گونه ای که عالوه بر 
مصرف کم انرژی، تولیدکنندۀ انرژی نیز باشند و همچنین طرح ریزی 
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به این منظور که در کل سیستم دفع زباله های منطقه ای از انتشار 
گازهای گلخانه ای جلوگیری شده و مصرف انرژی نیز کاهش یابد. 

دفع  تجهیزات  توسعۀ  با  رابطه  در  تالش ها  ترویج  مثال  عنوان  به 
پسماند و زباله سوز در مقیاس بزرگ و توسعه استفاده از آب گرم آن 

تاسیسات بر اساس ویژگی های آن مناطق در همان مناطق. 
- توسعۀ کاربرد زیست توده و ترکیب تجهیزات بازیافت گاز متان با 
تجهیزات بازیابی حرارت تأسیسات پسماند و توسعۀ بازیابی انرژی به 

صورتی کارآمد.
- تقویت تدابیر مقابله با بالیای طبیعی، سیستم های دفع پسماند، باید 
به گونه ای در نظر گرفته شوند که عالوه بر دفع پسماند های عادی، 

قادر باشند پسماند حاصل از بالیای طبیعی را نیز پردازش کنند.
- در تمامی مناطق، ظرفیت و توانایی تأسیسات دفع و زباله سوز باید 
مقداری بیشتر از حد معمول در نظر گرفته شود؛ به گونه ای امکان 

جایگزینی و ظرفیت باال را نیز داشته باشند. 
-ارتقاء و توسعۀ تدابیر مربوط به مقاوم سازی در برابر زلزله، تثبیت 
از  اطمینان  و  دربرابر سیل  مقاوم سازی  به  مربوط  اقدامات  و  زمین 
قدرت و استحکام سیستم در شرایط اضطرار )با توجه به اینکه سیستم 
های زباله سوز در کشور ژاپن به عنوان سوله های اضطرار در شرایط 
اضطراری استفاده می شوند چون دارای تاسیسات تولید انرژی، تصفیه 
پیشرفته آب و گرمایش و سرمایش و کنترل الودکی در شرایط اضطرار 

دارد(
ساز  و  ساخت  به  مربوط  قراردادهای  و  ها  مناقصه  -بهینه سازی 

تأسیسات دفع پسماند 
نتايج اقدامات و تدابيرانجام گرفته تا کنون

توسعه وترویج کاهش مقدار پسماندهای دفنی از طریق بازیافت و 
سوزاندن.کاهش چشمگیر مقدار دفع نهایی که میزان کاهش پسماند 
دفعی بر اساس اقدامات گفته شده در باال مطابق آمار ارائه شده در 

شکل 4 می باشد.
از دیگر نتایج اقدامات و تدابیرانجام گرفته می توان به افزایش حفاظت 
از منابع و نرخ بازیافت پسماندهای عادی و پیشرفت مداوم بازیافت، از 

طریق اجرای قوانین مربوطه اشاره نمود که در شکل 5 تغییرات میزان 
بازیافت و حفظ منابع طی سال های 1990 تا 2012 نشان داده شده 

است.
از دیگر اثرات تدابیر اندیشیده شده کاهش میزان تخلیه دیوکسین ها 
به محیط از طریق تنظیم سیستم های قانونی، تحقیق و پژوهش و نیز 
توسعۀ تکنولوژی می باشد که در شکل 6 میزان کاهش انتشار دی 
اکسین ها طی سال های 1997 تا 2010 از حدود 0,6 تا 0کمتر از 0,1 

نانو گرم بر متر مکعب نشان داده شده است.
تشابه وضعيت موجود ايران 

با توجه به مراحل سه گانه گفته شده در باال، مي توان پرسید کشور 
ایران با توجه به قوانین موجود و اقدامات مرتبط با مدیریت پسماندها و 
کنترل آلودگي ها در کدام مرحله قرار دارد  و براي گام هاي بعدي چه 
اقداماتي مي تواند انجام دهد. شرایط موجود و شواهد نشان مي دهد 
که ایران در مرحله کنترل آلودگی و حفاظت از محیط زیست و دوران 
توسعۀ اقتصادی قراردارد ولي طي سال هاي اخیر سیاست هاي کلي در 
خصوص اقتصاد مقاومتي مطرح شده که نشان دهنده جهش به سمت 
ایجاد جامعۀ بازیافت گرا مي باشد و راهبردهایي در خصوص اقتصاد 
کم کربن در حال توسعه مي باشد که نوید بخش ایجاد جوامع پایدار و 
یا به عبارتي مبتني بر اقتصاد مقاومتي است و شاید در صورت اجراي 
این سیاست هاي کلي بتوان نرخ تولید پسماند را کاهش و یا تثبیت 
انتشار گازهاي گلخانه اي و...(  کرده و آالینده هاي مرتبط )کاهش 

همزمان با افزایش رشد اقتصادي را تجربه و مشاهده کرد.
لندفيل جديد روی آب)خشک کردن دريا( 

 میزان پسماند 23 شهرداری توکیو بدلیل تولید انبوه و مصرف انبوه 
در جوامع شهری و تغییر در سبک زندگی از سال 1985 بطور ناگهانی 
افزایش رشد داشته و در سال 1988 به 4 میلیون و 900 هزار تن در 
سال رسید که در زمان خود بی سابقه بود. از آن به بعد با تصویب 
قوانین مبتنی بر کاهش تولید، استفاده مجدد و بازیافت روند کاهشی 
داشته که تا امروز این روند ادامه داشته و در سال 2008 به 3 میلیون 
60 هزار تن در سال تقلیل یافت. در سیستم مدیریت جدید پسماندها 
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جمع آوری، حمل و انتقال پسماندها توسط هر شهرداری جداگانه انجام 
از سایر پسماندها  انتقال پسماندهای حجیم جدا  می شود و سیستم 
تشکیل  پسماندهای حجیم  را  پسماندها  درصد  حدود 2  در  و  است 
می دهد که مرکز استفاده مجدد و بازیافت پسماندهای حجیم منتقل 
می شود و 93 درصد پسماندها پسماندهای قابل احتراق و 5 درصد 
پسماندهای غیر قابل احتراق است که از طریق انتقال زمینی و دریایی 
به مراکز پردازش میانه که تحت مدیریت انجمن نظافت شهری 23 
شهرداری توکیو اداره می شود منتقل می شود پسماندهای حجیم پس 
از خرد شدن در خردکن های بزرگ به مواد قابل احتراق و غیر قابل 
به مرکز  احتراق  قابل  تبدیل می شوند که پسماندهای غیر  احتراق 
منتقل  و چوبو  احتراق جزیره کیوهاما  قابل  زباله های غیر  پردازش 
شده و مواد قابل احتراق به زباله سوزهای 21گانه فعال انتقال می یابند 
و خاکستر این زباله سوزها پس از سوزاندن پسماندهای قابل احتراق 
به تاسیسات ذوب خاکستر ارسال شده و »اسلگ« تولید شده برای 
واحدهای بازیافت ارسال شده و یا محل دفن مرکزی توکیو در منطقه 

آریاکه ارسال می گردد. محل دفن مرکزی توکیو و یا لندفیل جدید 
بیرونی موج  با خشک کردن دریا در قسمت  توکیو در روی آب  و 
شکن مرکزی ساخته شده و در حال توسعه می باشد و بر اساس پیش 
بینی صورت گرفته در حدود 15 تا 25 سال ظرفیت دفن خاکستر شهر 
توکیو را دارد که مسئولین شهرداری از هم اکنون در جستجوی یافتن 
محل دفن جایگزین و یا روش های افزایش طول عمر این محل دفن 
هستند. در شکل باال نمای ماهواره ای محل دفن مرکزی شهر توکیو 

که در سطح آب بنا شده است را می توانید ببینید.
دفن  محل  در  دفنی  پسماندهای  کل  مقدار  باال  دیاگرام  اساس  بر 
مرکزی توکیو حدود 677 هزار تن در سال می باشد که از این میزان 
444 هزار تن پسماند شهری است که شامل خاکستر زباله سوزها، 
باقیمانده پردازش پسماندهای غیر قابل احتراق، مراکز خرد کردن و 
پردازش حجیم می باشد و 163 هزار تن در سال پسماندهای صنعتی 
بوده که از صنایع بزرگ و کوچک استان توکیو تولید می شود و 70 
هزار تن پسماند حاصل از تاسیسات شهری مانند تصفیه خانه های آب 
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و فاضالب و... می باشد. 
روش  به  توکیو  دفن  مرکز  در  پسماندها  بهداشتی  دفن  فرایند 
ساندویچی سطحی و با پوشش روزانه با خاک می باشد. شکل صفحه 
بعد نمایی از مراحل تخلیه پسماند به ارتفاع 3 متر، پوشش روزانه با 

خاک و مراقبت های پس از دفن را نشان می دهد.
پسماندهای دفنی در محل دفن توسط بولدوزر همواره با 50 سانتی 
متر خاک پوششی پرس و کوبیده می شود. عملیات با رعایت ایمنی 

پیش برده می شود.
به  می توان  دفن  از  پس  های  مراقبت  به  مربوط  های  فعالیت  از 
که  لندفیل  قدیمی  های  محل  به ویژه  دفن  محل  در  لوله  گذاری 
دارای پسماند آلی دفنی باال می باشد جهت تخلیه گاز متان حاصل از 
تخمیر بی هوازی پسماندها اشاره کرد که موجب کاهش خطر انفجار و 
آتش سوزی درونی محل دفن می شود. از دیگر اقدامات پس از دفن 
مقابله با حشرات از طریق سم پاشی و فنس کشی اطراف محل دفن 
می باشد. از مهمترین اقداماتی که به طور روزانه در محل دفن انجام 
می شود پایش کلیه فعالیت ها و کنترل آالینده های خروجی محل 
دفن می باشد که در زیر نمایی از اقدامات در دست اقدام در محل دفن 

توکیو قابل مشاهده می باشد. 
روند تغيير در لندفيل

 در سال 1994 پسماند تر و غیر قابل احتراق و غیره بدون انجام 
بیشتر  تخریب  موجب  مسئله  این  که  شد  می  دفن  اولیه  پردازش 
زمین های محل دفن و انتشار بیشتر آلودگی های محل دفن از جمله 
انتشار گازهای محل دفن و شیرابه می شد که هزینه های مدیریت 
 3R پسماند در محل دفن را افزایش می داد و پس از تصویب قوانین
عالوه بر کاهش تولید پسماند ورود کلیه پسماندها به محل دفن بدون 
انجام پردازش اولیه ممنوع گردید و کلیه پسماندها پس از پردازش 
اولیه شامل تفکیک پسماندهای غیر قابل احتراق و قابل بازیافت و 
سوزاندن پسماندهای قابل احتراق وارد محل دفن شدند و پیش بینی 
می شود که با توجه به احداث واحدهای ذوب خاکستر به اندازه ظرفیت 

خاکستر تولیدی در زباله سوزهای توکیو در آینده عالوه بر کاهش نرخ 
»اسالگ« دفنی ناشی از ذوب خاکستر وضعیت محل دفن حاصل از 
خشک کردن دریا تا حد زیادی ساماندهی گردد. در حال حاضر )سال 
2015( تا حدود زیادی این مراحل طی شده است. و در شکل صفحه 
بعد  مراحل ساماندهی محل دفن توکیو طی سالیان گذشته نمایش 

داده شده است.
نقشه چيدمان و جانمايی محل دفن مرکزی توکيو

محل دفن مرکزی توکیو به سه قسمت لندفیل قسمت داخلی موج 
شکن، لندفیل قسمت خارجی موج شکن و لندفیل روی سطح آب 
است  مشاهده  قابل  شکل  آخرین  در  که  همانطور  شود  می  تقسیم 
لندفیل قسمت داخلی موج شکن محل دفن قدیمی پسماندها بوده و 
عمده تاسیسات تصفیه شیرابه و زباله سوز و بازیافت پسماندهای غیر 
قابل احتراق در این قسمت واقع شده است. محل قرار گیری واحدهای 

نمايی از 1  دفن   2  خاک پوشش    3  عمليات دفن   4  عمليات خاک پوشش
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روی این محل دفن را می توانید در همین شکل ببینید. مساحت این 
محدوده 106 هکتار و محدوده پسماند دفن شده 78 هکتار می باشد 
که 12میلیون و 300 هزار تن پسماند دراین محدوده طی سالیان قبل 

دفن شده است.
لندفیل قسمت بیرونی موج شکن قسمت اول با مساحت 114 هکتار 
و قسمت دوم با مساحت 199 هکتار دارای تاسیسات حوضچه تنظیمی 

شیرابه در مجموع دارای مساحت 313 هکتار می باشد که در حال 
حاضر مراحل ساماندهی آن با خاکستر حاصل از زباله سوزهای شهری 
در دست انجام می باشد. محل دفن جدید توکیو که در روی آب در 
دست احداث است و برای دفن اسالگ و خاکستر زباله سوزها در نظر 
گرفته شده است در هفت فاز و برای حجم حدود 170 میلیون متر 

مکعب خاکستر در نظر گرفته شده است.

 )2( ُکُر  دو  شماره  دریا  زیر  تونل   )1(
 )3( چوب  دولتی  ساختمانی  مجتمع 
یک  شماره  شیرآبه  تصفیه  تاسیسات 
  )5( گاز  از  موثر  استفاده  تاسیسات   )4(
تاسیسات تصفیه شیرآبه شماره سه   )6(  
لجن  گرفتن  تاسیسات   )7( ناکاکو  پل 
موج شکن    )9( تنظیمی  )8(  حوضچه 
مرکزی )10( اسکله کم عمق)تاسیسات 
بار زدن دریایی( )11( پل چوبو  و  حمل 
توکیو  بادی  برق  تولید  تاسیسات   )12(
  )13( توکیو(  های  )فرفره  رینکای 
پردازش و خرد کردن پسماند  تاسیسات 
پردازش و خرد کردن  تاسیسات     )14(
پردازش  مرکز   )15( حجیم  پسماندهای 
 )16( چوبو  احتراق  قابل  غیر  های  زباله 
تاسیسات ذوب خاکستر چوبو شده است. 
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دیدگــاه

حمل ونقل بار درون شهري: چالش ها و راهکارها

اهميت حمل ونقل بار درون شهری
شهرها  حمل ونقل  اصلي  اجزاء  از  درون شهري  بار  حمل ونقل 
حمل ونقل  مي آيد.  بحساب  شهري  روزمره  زندگي  از  بخشي  و 
خرده فروشي،  مراكز  به  بار  تحويل  فرآيند  واقع  در  شهري  بار 
و  شهرها  در  خريد  مراكز  و  فروشگاه ها  ساير  و  عمده فروشي 
محدوده شهرها مي باشد. بيشتر فعاليت هاي حمل ونقل بار همواره 
منجر  خود  كه  مي گيرد،  انجام  باال  جمعيتي  تراكم  با  مناطق  در 
نامطلوب محيطي  اثرات  به وقوع مشكالتي چون عدم كارايي و 
مي شود. بسياري از معابر شهري داراي عرض ناكافي براي عبور 
با  را  بارها  مقاصد  به  دسترسي  لذا  و  هستند  باري  وسايل نقليه 
معابر  از  وسايل نقليه  عبور  حال  عين  در  مي كنند.  روبرو  اختالل 
شهري موجب ايجاد تراكم ترافيكي و در نهايت موجب ايجاد وقفه 

در عبور و مرور ساير وسايل  نقليه و جريان ترافيكي مي گردد.
ايمني  محيط زيست،  بر  نامطلوب  اثرات  داراي  بار  حمل ونقل 
از  ناشي  محيطي  اثرات  جمله  از  مي باشد.  انرژي  مصرف  و 
وسايل نقليه باري مي توان به انتشار مواد آالينده و آلودگي صوتي 
اين،  بر  عالوه  نمود.  اشاره  سنگين  وسايل نقليه  تردد  از  ناشي 
وسايل نقليه سنگين نظير كاميون به نسبت تعداد ناوگان آنها يكي 
مي آيند. صرف نظر  بحساب  وسايل نقليه  تصادفات  اصلي  علل  از 

از تعداد تصادفات، شدت تصادفات اين وسايل در مقايسه با ساير 
وسايل نقليه بيشتر است. عالوه بر موارد ذكر شده، بخش اعظمي 
انرژي مربوط به وسايل نقليه باري  مي باشد.  از مصرف سوخت و 
همه موارد و مشكالت ذكر شده، به خصوص سهم اين وسايل نقليه 
در ايجاد تراكم ترافيكي، منجر به افزايش توجه به حمل ونقل بار 

گرديده است. 
مهم  نيز  نكته  اين  بیان  شده،  ذكر  مشكالت  و  موارد  بر  عالوه 
از منظر رشد و توسعه اقتصادي  بار  است كه فعاليت و جابجايي 
و اجتماعي در شهرها نيز حائز اهميت مي باشد. امروزه تحرك در 
جابجايي بار به دليل ايجاد شهري پويا و پايدار يك نياز و ضرورت 

به شمار مي آيد.
از جهات مختلف داراي جايگاه ويژه اي در شبكه  بار  حمل ونقل 
حمل ونقل و ترافيك درون شهري و همچنين در سيستم اقتصادي 
كشور مي باشد. اگر از ديد كالن به حمل ونقل بار نگريسته شود، 
به عنوان يكي از ملزومات فعاليت هاي تجاري و اقتصادي مطرح 
مي گردد. تبادالت تجاري با حركت و جابجايي بار مفهوم مي يابد 
و از اينرو، بازدهي صحيح سيستم اقتصادي به طور جدي وابسته به 

عملكرد مفيد شبكه حمل ونقل مي باشد.
امروزه در شهرهاي ما، براي حمل ونقل بار از يك روش بسيار قديمي 

   سیدابراهیم عبدالمنافي
دكتري مهندسي عمران در گرايش مهندسي و برنامه ريزي حمل ونقل و مدرس دانشگاه
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و كاماًل سنتي استفاده مي شود. در اين روش منسوخ شده، الگوي 
توزيع كاال، حجم مصرف و جابجايي كالن سرمايه كه  جذب و 
شهروندان بابت اين خدمات پرداخت مي نمايند، آثار نامطلوبي بر 
اقتصادي جامعه به ويژه جوامع شهري دارد. مراكز توزيع  ساختار 
معامالت كاال در  ويژه  و كاربري هاي  مراكز تجاري  برحسب  بار 
مراكز  اين  از  برخي  كه  دارند  قرار  شهر  از  مختلفي  قسمت هاي 
به وضوح شناخته شده مي باشند و اعالم نياز و سفارش حمل بار 
با  امروزه  اين محل ها صورت مي گيرد. در حالي كه  از  نيز عمدتًا 
بهره گيري از سيستم هاي نوين، سعي شده است تا كارايي سيستم 

جابجايي بار بهبود داده شود.
همه موارد ذكر شده، خود نشان دهنده اهميت اين مسئله بوده و 
توجه به اين بخش از حمل ونقل را الزم و ضروري مي سازد. لذا 
مي بايست در برنامه ريزي هاي شهري دقت و توجه بيشتري به اين 

مسئله صورت گيرد.
چالش ها در حمل ونقل بار درون شهری

فراواني  با مسائل و مشكالت  بار درون شهری  امروزه جابجايي 
از اساسي ترين مشكالت، نبود ساختار مناسب  مواجه است. يكي 
براي جابجايي بار است به طوری که نهادي مسئول جابجايي بار 
درون شهری نیست. فقدان ساختار مناسب عالوه بر اينكه موجب 
آشفتگي جريان ترافيك شهري مي گردد، موجب گرديده است كه 
هيچگونه اطالعات و آماري در مورد جابجايي بار وجود نداشته و 

در نهايت اعمال سياست را با مشكالت روبرو كند.
عالوه بر مشكل ساختاري فوق، مي توان به مسائل و مشكالت 

ديگري اشاره نمود، كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از:
 وجود ناوگان فرسوده

امروزه به دليل اجراي قانون جلوگيري از تردد ناوگان فرسوده در 
معابر بين شهري، ناوگان فرسوده بين شهري به شهرها انتقال يافته 
است. وجود ناوگان فرسوده، عالوه بر تاثيرگذاري منفي بر جريان 
آاليندگي  و  كمتر  ايمني  سوخت،  بيشتر  مصرف  داراي  ترافيك، 
بيشتر مي باشد. در عين حال، بكارگيري سيستم هاي نوين نيز در 

اين وسايل نقليه دشوار مي باشد.
ايمني کم

درون شهري،  بار  حمل ونقل  در  موجود  مسائل  از  ديگر  يكي 
مسئله تصادفات وسايل نقليه باري مي باشد. اهميت تصادفات اين 

وسايل از آن جهت است كه شدت تصادفات ناشي از اين وسايل 
ايمني  بحث  در  مي باشد.  بيشتر  وسايل نقليه،  ديگر  با  مقايسه  در 
مسائل مختلفي چون ايمني معابر، ايمني وسيله نقليه باري، نحوه 
حمل ونقل بار و وضعيت سني و حرفه اي رانندگان مطرح مي باشد.

حمل ونقل کاالهاي خطرناک
يكي از مسائل مورد توجه در حمل ونقل بار، جابجايي كاالهاي 
استراتژي هاي  و  برنامه ها  وجود  مستلزم  كه  مي باشد  خطرناك 
جابجايي  در  اگرچه  مي باشد.  مواد  اين  جابجايي  براي  مناسب 
بين شهري به اين مسئله توجه گرديده است، اما در مسائل شهري 
با اينكه داراي اهميت بيشتري مي باشد، به آن توجهي نشده است.

عدم بكارگيري سيستم هاي نوين
يكي ديگر از مسائل موجود در جابجايي بار، بكارگيري روش هاي 
امروزه در كشورهاي مختلف جهان  بار مي باشد.  سنتي جابجايي 
سعي مي شود با بكارگيري روش هاي نوين و سيستم هاي هوشمند 
سيستم  كارايي  بار،  حمل ونقل  در  ساختاري  تغييرات  بر  عالوه 
آتي  برنامه هاي  در  مي بايست  كه  دهند،  بهبود  را  بار  حمل  ونقل 

سازمان هاي مربوطه قرار داده شود.
آشفتگي در محدوده بازار شهرها

همواره ساماندهي، مديريت و ايجاد تسهيالت مناسب در مراكز 
مناطق  اين  به  مناسب  دسترسي  بر  عالوه  بار،  جابجايي  اصلي 
كارايي  افزايش  نهايت  در  و  بار  جابجايي  وضعيت  بهبود  موجب 
سيستم مي گردد. يكي از اين مراكز، محدوده بازار شهرها مي باشد 

كه مي  بايست در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار گيرد.
تمرکز نقاط جذب سفرهاي باري

يكي ديگر از مسائل در زمينه حمل ونقل بار، تمركز نقاط ارائه كننده 
خدمات در نقاط خاصي از شهر مي باشد كه موجب افزايش مسافت 
و  ترافيكي  تراكم  افزايش  موجب  نهايت  در  و  مربوطه  سفرهاي 
افزايش آلودگي مي گردد. لذا مي توان با تمركززدايي از اين مراكز 
و توزيع مناسب آنها در نقاط مختلف شهر موجبات دسترسي همه 

كاربران را در كل سطح شهر فراهم نمود.
راهكارهاي بهبود حمل ونقل بار شهری

توجه به حمل ونقل بارهاي خطرناک
يكي از مسائل مهم در زمينه جابجايي بار، جابجايي مواد شيميايي 
و خطرناك مي باشد. با توجه به اهميت اين مسئله به خصوص در 
شهرها توسط مسئولين توجه چنداني به اين مسئله صورت نگرفته 
است. اگرچه در كشور ما در مورد حمل ونقل اين كاالها در معابر 
بين شهري مطالعاتي صورت گرفته و قوانيني تدوين گرديده است، 
اما براي حمل اين كاالها در شهرها آيين نامه و مقرراتي تدوين 
نگرديده است، كه ضرورت دارد تالش هايي در اين زمينه صورت 

گيرد.
جابجايي بارهاي خطرناك به دليل تهديد افراد درگير با وسايل نقليه 
و جابجايي، مردم عادي و محيط زيست، مستلزم اقدامات مناسب 
ايمن سازي مي باشد. براي كاهش اثرات نامطلوب مواد و بارهاي 

خطرناك، اقدامات ذيل پيشنهاد مي گردد:
شركت هاي  ايمني  ضوابط  و  آيين نامه  تدوين  و  تهيه  لزوم   -1

پيمانكاري و خصوصي.
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اجراي  جهت  در  كافي  اختيارات  با  سازماني  ساختار  ايجاد   -2
برنامه ايمني.

3- تهيه و تدوين برنامه منسجم در خصوص ايمني و اختصاص 
اعتبار الزم جهت تحقق اهداف موردنظر برنامه.

4- شناسايي نقاط بحراني و مخاطره آميز.
5- برنامه ريزي جهت اجرايي نمودن طرح تشكيل ستاد بحران به 

هنگام وقوع سوانح جهت هدايت و مديريت در امور امدادرساني.
6- بررسي و مطالعه بر روي شيوه هاي نوين رفع سوانح با آموزش 

آن با توجه به تجربيات و مستندات داخل و خارج كشور.
7- از آنجايي كه نيروي انساني بيشترين تأثير را در ايجاد سوانح 
دارد، لزوم توجه بيشتر به اين عامل از اهميت به سزايي برخوردار 
است. لذا برنامه ريزي در خصوص نيروي انساني براي جذب پرسنل 
جديد جهت جايگزيني با كاركنان منقضي خدمت و بازنگري در 

سيستم هاي آموزشي پرسنل تاثيرگذار هستند.
ايمن سازي حمل ونقل بار

به طور كلي بخش حمل ونقل بار به عنوان يك فعاليت زيربنايي، 
اين  صحيح  كاركرد  و  دارد  بخش ها  ساير  بر  قابل توجهي  تأثير 
بخش مي تواند در رشد و تسهيل ارتباط بين فعاليت هاي اقتصادي 
بخش هاي ديگر نقش بسزايي داشته باشد. در اين راستا همواره 
از وسايل نقليه  به ويژه هنگامي كه صحبت  بار،  ايمني حمل ونقل 
بزرگ حمل بار به ميان مي آيد، از اهميت خاصي برخوردار است. 
و  تصادفات  كاهش  و  ايمني  افزايش  جهت  در  مناسب  اقدامات 

تلفات ناشي از حمل ونقل وسايل نقليه باري عبارتند از:
اعمال سرسختانه  و  قوانين   با  تطابق وسايل نقليه  و  بازرسي   -1

قوانين توسط پليس.
وسايل نقليه  براي  نگهداري  و  تعمير  استانداردهاي  بازبيني   -2

شركت هاي تجاري.
و  تخلفات  مقابل  در  برخورد سرسختانه  براي  جرايم  اعمال   -3

توسعه مكانيسم اعمال قانون توسط پليس.
4-  اجباري كردن داشتن تحصيالت براي رانندگان جديد.

قانون  تحت  كه  قديمي  رانندگان  براي  آموزشي  برنامه هاي   -5
داشتن تحصيالت قرار نگرفته اند.

مراتب  سلسه  براساس  معابر  شبكه  نگهداري  و  تعمير   -6
توسعه  و  سنگين  وسايل نقليه  به  توجه  با  مناسب  سرويس دهي 

شبكه معابر مخصوص وسايل نقليه سنگين.
تصويب  چون  اقداماتي  با  وسايل نقليه  فني  وضعيت  بهبود   -7
فني  معاينه  به  مربوط  دستورالعمل هاي  و  آئين نامه  قانون، 
وسايل نقليه، جلوگيري از تغييرات غيرفني در وسايل نقليه سنگين 

و افزايش قابليت بررسي فني در مركز معاينه فني.
8- تقويت و تجهيز پليس به وسايل مدرن كنترل ترافيك جهت 

نظارت در معابر.
طرح  به ويژه  مختلف  كاربران  به  آموزشي  برنامه هاي  ارائه   -9

ايمن سازي و آموزش مدارس حاشيه معابر.
و  آيين نامه ها  تدوين  و  مقررات  و  قوانين  در  بازنگري   -10
محصوالت  حمل ونقل  نظير  ايمني  با  مرتبط  دستورالعمل هاي 
خطرناك، مقررات مربوط به مسائل فني وسايل نقليه، دستورالعمل 

مهار در انواع وسايل نقليه و....
11- نظارت بر عملكرد شركت هاي حمل ونقل بار براي رعايت 

مسائل ايمني.
رانندگان  براي  تخصصي  آموزشي  دوره هاي  برگزاري   -12
حرفه اي و انجام تبليغات در زمينه ارتقاي رفتار ترافيكي و ايمني،

13- بكارگيري سامانه هاي هوشمند در حمل ونقل بار.
نوسازي ناوگان حمل ونقل باري

وجود مشكالت  علت  به  فرسوده  ناوگان  بكارگيري  كلي  به طور 
باال،  زيست محيطي، مصرف سوخت  آلودگي هاي  جمله  از  متعدد 
آسيب به روسازي معابر به علت وزن سنگين، عدم توانايي تطابق 
و...  ماهواره اي  كنترل  و  مسير  هدايت  رايانه اي  سيستم هاي  با 
توجيه اقتصادي ندارند. در راستاي نوسازي ناوگان و اسقاط كردن 
خودروهاي فرسوده مشكالت فراواني وجود دارد، كه مهمترين آنها 

به شرح ذيل مي باشند:
1- اقتصادي نبودن بخش حمل ونقل.

ناوگان  تردد  براي  بازدارنده  مقررات  و  قوانين  وجود  عدم   -2
فرسوده در شهرها.

3- نبود منابع الزم براي اسقاط خودروهاي فرسوده.
4- نبود توليد خودروهايي با استانداردهاي بين المللي.

5- نبود تخفيف هاي مناسب واردات كاميون و وانت بارها در قبال 
اقساط.

با توجه به مسائل و مشكالت فوق، مي بايست تمهيداتي ايجاد 
گردد تا ناوگان فرسوده، نوسازي گردد تا مشكالت موجود مرتفع 

گردد.
توجه به بيمه اجتماعي و تامين معيشت رانندگان

با توجه به فعاليت بخشي از رانندگان در جابجايي و حمل ونقل 
بار رسيدگي به مسائل و مشكالت اين قشر مهم مي باشد. در اين 
راستا توجه به مهارت و تخصصي نمودن حرفه رانندگي و بهبود 
وضعيت رفاهي و تامين اجتماعي رانندگان مهم به نظر مي رسد. 
در راستاي بيمه اجتماعي و تأمين معيشت رانندگان اقدامات ذيل 

قابل انجام مي باشد:
1- بازنگري دستورالعمل صدور، تمديد، تعويض و لغو دفترچه كار 
با رويكردهايي از قبيل آموزش، تخصصي نمودن حرفه رانندگي، 

اعمال محدوديت سني و....
2- تقويت تشكل هاي صنفي رانندگان،

3- اجراي برنامه هاي آموزشي در بخش حمل ونقل بار،
4- صدور كارت  هوشمند به دليل مزاياي ذيل:

- قابليت ذخيره سازي اطالعات متنوع،  
- به روز رساني پايگاه اطالعاتي رانندگان،  

- تسريع در استفاده از سامانه هاي هوشمند،  
- امكان ايجاد اعتبار مالي در كارت،  

سيستم هاي  ساير  با  سريع  ارتباط  ايجاد  قابليت   -  
عملياتي نظير ترانزيت و...،

- سهولت جابجايي و نگهداري كارت،  
- دارا بودن ضريب ايمني باال.  
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داليل راه اندازي سيستم مديريت پايانه هاي بار
- تسهيل امور رانندگان به دليل مكانيزه شدن و آناليز بارگيري 

ورود راننده به پايانه تا انتخاب بار و خروج از پايانه.
- اتصال به سيستم كارت هوشمند )رانندگان و ناوگان(.

- ايجاد قابليت مديريت پاركينگ، نوبت دهي و اعالم بار.
كاهش  دليل  به  رانندگان  براي  نسبي  رواني  آرامش  ايجاد   -
خطاي عمدي و غيرعمدي و در نتيجه جلوگيري از تضييع حقوق 

آنها در امر نوبت دهي.
 بكارگيري سيستم هاي هوشمند در جابجايي بار

حمل ونقل و جابجایي بار و مسافر به عنوان يكي از اساسي ترين 
در  مهم  بسيار  شاخصي  عنوان  به  همواره  بشر،  نيازهاي 
گرفته  قرار  ويژه  توجه  جامعه  مورد  هر  كالن  برنامه ريزي هاي 
به عنوان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  فعلي،  عصر  در  است. 
موجبات  گوناگون،  رشته هاي  متخصصين  براي  كارآمد  ابزاري 
همين  در  است.  نموده  فراهم  را  خدمات  ارائه  تسريع  و  تسهيل 
راستا، مهندسين حمل ونقل نيز به دنبال آن هستند تا از فناوري 
برداشتن  ميان  از  جهت  در  مناسب  راهكاري  به عنوان  اطالعات 
معضالت اساسي مديريت ترافيك بهره  جسته  و مشكالت آن را 
به حداقل ممكن كاهش دهند. در نهايت اين تالش ها منجر به 
ايجاد "سيستم هاي هوشمند حمل ونقل يا ITS " گشته است كه 
اهداف  به  دستيابي  و  تحقق  مناسب جهت  و  مطلوب  زيرساختي 

تعيين شده زير را فراهم آورده است:
- مديريت و برنامه ريزي دقيق و كارآمد در حمل ونقل و ترافيك،

- استفاده بهينه از منابع موجود،
- كاهش صدمات و افزايش ايمني و آرامش،

- كاهش مصرف انرژي و هزينه ها و اثرات نامطلوب زيست محيطي،
جلب  نهايت  در  و  ناخواسته  تأخيرهاي  و  سفر  زمان  -  كاهش 

رضايت كاربران و روان سازي جريان ترافيك و حمل ونقل و....
و  برنامه ريزان  مطلوب هاي  و  مقاصد  از  اهداف  همواره  اين 
از  استفاده  در  ترافيك  مهندسين  و  حمل ونقل  متخصصين 

سامانه هاي هوشمند حمل ونقل برشمرده مي شوند.
 تأثيرات فناوري اطالعات در حمل ونقل بار

تغييرات ساختاري در حمل ونقل بار
ساختار  يك  از  بار  حمل ونقل  براي  تقاضا  به  پاسخگويي  براي 
سنتي استفاده مي گردد. در اين ساختار رانندگان وسايل نقليه باري 
با  تا  بار جابجا شده  دنبال  به  بدون هدف  به جستجوي  در شهر 
افزايش  اين رويكرد سنتي موجب  بار مواجه گردند.  يك صاحب 
مصرف  افزايش  زيست محيطي،  آلودگي  افزايش  ترافيك،  تراكم 
سوخت، افزايش تصادفات و در نهايت افزايش هزينه هاي اجتماعي 
مي گردد. اما بكارگيري فناوري اطالعات و سامانه هاي هوشمند، 
بار  رانندگان  و  بار(  )صاحبان  بار  جابجايي  تقاضاي  اتصال  ضمن 

موجب كاهش هزينه هاي اجتماعي سامانه حمل ونقل مي شود.
 بهبود کارايي سيستم حمل ونقل بار

وسايل نقليه باري نيز مي توانند از پيشرفت هاي حاصله در سيستم هاي 
هوشمند نظير موقعيت يابي و اطالع رساني به كاربران بهره  گيرند. 
ناوگان  موقعيت  خصوص  در  اطالعات  ارايه  شامل  خدمات  اين 

و ساير  پايانه ها  در  بار  تخليه  و  بارگيري  و  توقف  باري، وضعيت 
به  توجه  با  سيستم ها  اين  از  استفاده  بود.  خواهد  مرتبط  مسائل 
بار،  بيشتر  جابجايي  به  نياز  و  الكترونيكي  تجارت  حجم  افزايش 

كارايي سيستم حمل ونقل بار را افزايش خواهد داد.
سيستم هاي هوشمند مناسب در جابجايي بار وکاال

سيستم موقعيت ياب در جابجايي بار
بخش هاي  در  وسيعي  كاربردهاي  جهاني  موقعيت ياب  سيستم 
سيستم  خاصيت  به  توجه  با  دارد.  حمل ونقل  جمله  از  مختلف 
بهره  نيز  بار  براي حمل ونقل  از آن  موقعيت ياب جهاني، مي توان 
برد. بكارگيري سيستم موقعيت ياب جهاني در وسايل نقليه باري از 

جهات مختلف مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
بانك اطالعاتي  ايجاد يك  بكارگيري آن، موجب  از يك جهت 
مي تواند  كه  مي گردد  باري  وسايل نقليه  مسيرهاي  مورد  در  قوي 
در  برنامه ريزي  مديريت،  نظير  مسائل  از  بسياري  براي  ادامه  در 
عمده  مشكالت  از  يكي  امروزه  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  آينده 
آمار  و  داده ها  وجود  عدم  بار،  حمل ونقل  برنامه ريزي  زمينه  در 
مسئله  اين  لذا  مي باشد.  تهران  شهر  در  باري  وسايل نقليه  تردد 
برنامه ريزي و مديريت در اين زمينه را با مشكل روبرو كرده است.
در عين حال، بكارگيري اين سيستم در وسايل نقليه باري به خصوص 
براي شركت هاي باري كه مسئول جابجايي بار در شهرها بحساب 
تسهيل  نهايت  در  و  خدمات رساني  افزايش  موجب  مي آيند، 
جابجايي بار در شهرها خواهد شد. از طرفي در وسايل نقليه باري 
سنگين، بكارگيري اين سيستم موجب بهبود كارايي ترانزيت بار در 
پايانه هاي بزرگ موجود در شهر و در نهايت در كل كشور خواهد 
به  را  قادر است كشور  بالقوه  به طور  اساسًا شبكه حمل ونقل  شد. 
اين  از  حاصل  توانمندي  و  كارايي  افزايش  برساند.  پايدار  توسعه 

توسعه نصيب بيشتر سازمان ها و نهادهاي كشور مي شود.
در  باري،  وسايل نقليه  در  اين سيستم  ديگر  كاربردهاي  از جمله 
جابجايي مواد خطرناك و امدادرساني فوري مي باشد. با بكارگيري 
وسيله  موقعيت  غيرمنتظره،  حوادث  وقوع  هنگام  در  سيستم  اين 
بخوبي مشخص گرديده و فرآيند امدادرساني در كوتاهترين زمان 
ممكن صورت خواهد گرفت. لذا بكارگيري آن مي تواند از شدت 

صدمات احتمالي بكاهد.
 سيستم پيشرفته اطالع رساني به رانندگان

كاربران براي انتخاب مسير خود همواره با شک و ترديد مواجه 
برخوردار  کافي  اطالعات  از  صورتيکه  در  كاربران  اغلب  هستند. 
باشند، معمواًل بهترين مسير ممکن را انتخاب مي کنند. در حقيقت 
داده هاي  مي کنند  تالش  مسافران  به  اطالع رساني  سيستم هاي 
جمع آوري شده توسط سيستم هاي موجود را بصورتي مفيد و قابل 
 استفاده در اختيار کاربران قرار دهند. در حقيقت كاربران وسايل نقليه 
که  اطالعاتي  اساس  بر  مي توانند  كاربران  كليه  همانند  باري، 
مورد  در  انتخاب درستي  قرار مي دهد  آنها  اختيار  در  اين سيستم 
در  راديو  از  که  پيام هايي  باشند.  داشته  خود  سفر  مسير  و  زمان 
از  ساده اي  نمونه  مي شوند،  پخش  راهبندان ها  و  تصادفات  مورد 

اطالع رساني محسوب مي شود.
اين سيستم مي تواند اطالعات بسيار متنوعي چون اعالم وضعيت 
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اختيار  در  را  جوي  شرايط  اعالم  سفر،  زمان  پيش بيني  ترافيک، 
کاربران خود قرار دهد. اين اطالعات را به روش هاي مختلفي نظير 
بزرگي  تلويزيوني  نمايشگر  صفحه هاي  خبري،  متغير  تابلوهاي 
اطالعاتي، سيستم  کيوسک هاي  و  مي گيرند  قرار  پايانه ها  در  که 

راديويي و پيام ترافيکي در اختيار کاربران قرار داد.
سيستم هاي پيشرفته کنترل خودرو

هر سيستمي که ايمني خودرو را چه از طريق کنترل راننده و چه 
از طريق هشدار به راننده در مورد خطراتي که پيش رو دارد، افزايش 
دهد در گروه سيستم هاي پيشرفته کنترل خودرو  قرار مي گيرد. اين 

سيستم ها در کاميون ها و وسايل نقليه باري قابل اجرا مي باشند.
عمليات ناوگان باري 

و  محموله  کنترل  وزن،  بر  نظارت  شامل،  باري  ناوگان  عمليات 
بررسي مجوزها و بارنامه هاي کاميون ها مي باشد. خدماتي که در 
کاهش  هدف  با  مي شوند  ارائه  تجاري  ناوگان  عمليات  مجموعه 
زمانيکه براي نظارت صرف مي شود، طراحي شده اند. اين سيستم ها 
به مسئولين امکان مي دهند در حاليکه کاميون در بزرگراه به حرکت 
خود ادامه مي دهد از راه دور مدارک الکترونيکي آن را بررسي کنند 
و در صورتيکه نياز به بازرسي فيزيکي را تشخيص دهند پس از 
رسيدن کاميون به پاسگاه آن را به کنار معبر فراخوانده و به صورت 
حضوري بازرسي هاي بيشتري انجام مي دهند. اين سيستم امکان 

نظارت بر ميزان هوشياري راننده را نيز فراهم مي کند.
سيستم مديريت فوريت ها

وضعيت هاي  خودکار  صورت  به  فوريت ها  مديريت  سيستم 
مسير  بهترين  امداد  خودروهاي  به  و  کرده  اعالم  را  اضطراري 
تغيير زمان بندي چراغ هايي که در مسير  با  را پيشنهاد مي دهد و 
خودروهاي  سريع تر  رسيدن  امکان  دارند،  قرار  امداد  خودروهاي 
جابجايي  هنگام  در  مي کند.  فراهم  حادثه  صحنه  به  را  امداد 
وسايل نقليه باري خطرناك در شهرها و به هنگام ايجاد حوادث و 
تصادفات مي توان با بكارگيري اين سيستم، اثرات نامطلوب ناشي 

از تصادف اين ناووگان را كاهش داد.
سيستم پرداخت الكترونيكي

سيستم پرداخت الكترونيكي به دليل حذف نياز به پرداخت پول 
نقد، امنيت، سبکي و راحتي داراي اهميت زيادي مي باشد. نکته اي 
که بايد مدنظر قرار داده شود اينست که در صورت تعدد کارت ها 
و عدم همخواني آنها با يکديگر از مطلوبيت کارت ها نزد کاربران 
کاسته مي شود. در صورتيکه از يک کارت در کل شبکه حمل ونقل 
استفاده شود، حداقل مزيت آن اينست که مي توان اطالعات دقيقي 

از نحوه رفتار کاربران کسب نمود.
سيستم هاي ايمني

جابجايي  به خصوص  حمل ونقل  مهم   مسائل  از  يکي  ايمني 
مديران  نزد  هم  و  شبکه  کاربران  نزد  هم  که  مي آيد  بشمار  بار 
حقيقت  در  است.  برخوردار  مهمي  جايگاه  از  شبکه  مسئوالن  و 
کاهش  و  آنها  شدت  کاهش  تصادفات،  تعداد  کاهش  به   ITS
زمان رسيدن گروه هاي امداد کمک مي کند. البته تکنولوژي مورد 
استفاده در اين سيستم ها نيز بسيار پيچيده بوده و در بسياري موارد 

هنوز از حالت آزمايشي خارج نشده است.

اعمال محدوديت زماني و مكاني در حمل ونقل بار
يكي از راهكارهايي كه در بسياري از كشورهاي جهان براي كاهش 
تراكم ترافيك ناشي از وسايل نقليه باري صورت مي گيرد، جداسازي 
جريان ترافيك وسايل نقليه باري از ساير وسايل نقليه مي باشد كه براي 

تحقق آن از محدوديت زماني و مكاني استفاده مي گردد.
تمرکززدايي نقاط جذب سفرهاي باري

بار در شهرها بحث  بهبود جابجايي  از نگرش ها در جهت  يكي 
با  از مناطق توليد و جذب سفرهاي باري مي باشد.  تمركز زدايي 
تقسيم  چندهسته اي  شهر  يك  به  شهر  نگرش،  اين  بكارگيري 
خواهد شد. شهر چندهسته اي داراي مزاياي فراواني مي باشد كه از 
جمله آن مي توان به كاهش فاصله بين مراكز توليد و جذب سفرها 
اشاره نمود. قطعًا كاهش فاصله بين مراكز توليد و جذب موجب 
كاهش سفرها شده و دسترسي همه افراد را به اين مراكز تسهيل 
در  ترافيكي  تراكم  از  راهكار  اين  بكارگيري  نهايت  در  مي نمايد. 

برخي از نقاط جلوگيري مي نمايد.
ساماندهي و ايجاد تسهيالت در محدوده بازار

بار،  حمل ونقل  كارايي  بهبود  براي  مناسب  راهكارهاي  از  يكي 
از  يكي  مي باشد.  شهر  بازار  یا  شهر  مرکزی  محدوده  ساماندهي 
ايجاد تسهيالت  بازار شهر،  نظر در جهت ساماندهي  مورد  موارد 
بارگيري و باراندازي و ايجاد دسترسي مناسب به مغازه هاي موجود 
بودن  دارا  دليل  به  معمواًل  محدوده ها  این  مي باشد.  محدوده  در 
بافت فرسوده و قديمي قابليت عبور وسايل نقليه وجود ندارد و لذا 
دسترسي را با مشكل روبرو مي سازد. لذا بدليل تمركز و معماري 
اين  معماري  تغيير  با  مي شود  پيشنهاد  بازار  محدوده  نامناسب 
محدوده از طريق تخريب مغازه هاي قديمي و نامناسب و تجميع 
محل  و  پاركينگ  امكانات  با  پيشرفته  پاساژهاي  بصورت  آنها 
بارگيري و باراندازي مي توان دسترسي مناسب را از طريق معابر 
عريض فراهم نمود. درواقع به جاي گسترش در سطح با بكارگيري 
سياست گسترش در ارتفاع مي توان بسياري از امكانات و تسهيالت 
را كه در شرايط فعلي به دليل محدوديت فضا امكان پذير نيست، را 

در محدوده مورد مطالعه فراهم نمود.
جمع بندي و نتيجه گيري

توسعه يافتگي  شاخص هاي  از  يكي  درون شهري  بار  حمل ونقل 
شهرها به حساب مي آيد. عليرغم اهميت جابجايي بار در حمل ونقل 
شهري، توجه چنداني به آن صورت نگرفته است و مورد غفلت واقع 
شده است. با مروري كوتاه بر وضعيت حمل ونقل بار درون شهري 
بسياري از مشكالت بيان شده قابل رويت است. بنابراين براي رفع 

بسياري از مشكالت، اقدامات ذيل پيشنهاد مي گردد:
- توجه به حمل ونقل بارهاي خطرناك.

- ايمن سازي حمل ونقل بار.
- نوسازي ناوگان حمل ونقل باري.

- توجه به بيمه اجتماعي و تامين معيشت رانندگان.
- بکارگيري سيستم هاي هوشمند در جابجايي بار.

- اعمال محدوديت زماني و مكاني در حمل ونقل بار.
- تمركززدايي نقاط جذب سفرهاي باري.

- ساماندهي و ايجاد تسهيالت در محدوده بازار.
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گزیده پژوهش

ساخت و ساز و کاربری های غیر مجاز در ایران: 

نقص قانون یا اجرای بد؟

طرح موضوع
قوانین ناظر بر ساخت و ساز در ایران در یک نگاه کلی در سه 
قلمرو مدیریتی، تدوین و تنظیم شده است. بررسی روند تصویب 
قوانین نشان می دهد که تصویب این قوانین و تعیین قلمروهای 
مدیریت های فضا در ارتباط با هم و در یک نگاه اندیشیده از پیش 
طراحی نشده اند بلکه به تناسب مساله ساز شدن ساخت و سازهای 
غیر مجاز و تغییرات کاربری زمین به ویژه از نیمه دوم دهه 1340 
به تدریج برای چاره جویی، قوانین، آیین نامه ها و مصوبه ها در 
در  اجرا  به  و  کاربری تصویب  تغییرات  و  با ساخت و ساز  ارتباط 
آمده اند. به طوری که در شرایط کنونی سه قلمرو مدیریتی برای 
فضای کشور سامان داده شده که قوانین ناظر بر ساخت و ساز نیز 
در چارچوب این قلمرو ها در دسترس مجریان قرار گرفته است. 
قلمروهای سه گانه  که  است  این  بررسی  این  در  اساسی  پرسش 
فضا دقیقًا کدامند؟ قوانین ناظر در هرکدام در ارتباط با ساخت و 
آیا نقص قوانین موجود  ساز و تغییر کاربری چیست؟ و سرانجام 
است که نقطه عزیمت تخلفات ساخت و ساز و تغییرات کاربری 
محسوب می شوند یا اجرای بد این قوانین؟ کوشش شده با توجه 
به محدودیت صفحات مجله پاسخ فشرده ای به این پرسش ها 

داده شود.
قلمروهای مديريت فضا در ايران 

بسیار  اهمیت  از  مدرن  دوران  در  جغرافیایی  فضای  مدیریت 
ویژه  به  و  فعالیت  و  جمعیت  افزایش  با  ویژه  به  است.  برخوردار 
توسعه  از سرزمین،  هایی خاص  کانون  در  آن  افزون  روز  تمرکز 
شهرها، استقرار صنایع در پرتو صرفه جویی های تجمع و در نتیجه 
گسترش تقاضا برای کاربری زمین در اقتصادهای پولی و کاالیی 
شناخت  اهمیت  به  ساختمان  و  زمین  جمله  از  چیز  همه  شدن 
قلمروهای مدیریت فضا و قوانین ناظر بر این قلمروها می افزاید. 
پیداست طراحی این قلمروها اهمیت مهمی در مدیریت خردمندانه 

سرزمین دارند. 
1. قلمرو اول1 ) محدوده روستا(؛

قلمرویی که در این بررسی قلمرو نخست نامیده شده محدوده ای 
را در بر می گیرد که در طرح هادی روستایی » محدوده روستا« 
تعریف  قانون   «  3 ماده  در  و  نامیده می شود  روستا«  بافت   « یا 
محدوده و حریم شهر، شهرک، روستا و نحوه تعیین آن« که در 
سال 1384 به تصویب رسید، چنین تعریف شده است: » محدودۀ 
روستا  موجود  بافت  شامل  محدوده اي  از  است  عبارت  روستا 
رعايت  با  كه  روستایي  هادي  طرح  دوره  در  آن  آتي  گسترش  و 
قانوني  مرجع  تصويب  به  و  تهيه  باالدست  طرح هاي  مصوبات 
گونه  هر  احداث  بر  نظارت  و  كنترل  دهياري ها  مي رسد.  مربوط 

ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.
شوند  مي  واقع  شهرها  حريم  در  كه  »روستاهايي   :1 تبصره 
مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده 
و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور 

روستا را ندارد«. 
است  پهنه ای  ایران  در  فضا  مدیریت  نخست  قلمرو  بنابراین 
انقالب  مسکن  بنیاد  نظر  زیر  و  روستایی  هادی  طرح  توسط  که 
اسالمی تعریف و تعیین می شود و دهیاری روستا، مدیریت کنترل 
و نظارت بر ساخت و ساز و تغییرات کاربری زمین را طبق نقشه 
های مصوب طرح هادی در آن محدوده به عهده دارد. الزم است 
به تاکید گفته شود که این محدوده شامل تمام محدوده حقوقی و 
ثبتی پهنه روستا که شامل بافت کالبدی و زمین های کشاورزی 
متعلق به روستاست نمی شود؛ بلکه تقریبًا بخش کالبدی و بافت 
ساخته شده روستا و آن بخشی که در طرح هادی برای توسعه آتی 
روستا در نظر گرفته شده را به خود اختصاص می دهد. به عبارت 
افق طرح می تواند  تا  ای که  پهنه  است که  این  بر  دیگر فرض 
پاسخگوی توسعه کالبدی روستا اعم از بخش مسکونی و تجاری، 
صنعتی و خدماتی باشد به عنوان »محدوده یا بافت روستا « تعیین 

می شود.
2. قلمرو دوم) محدوده و حريم شهر(؛

»محدوده و حریم شهر« در »طرح جامع شهر« و یا در »طرح 
یا  و  شهرسازی  شورای عالی  تصویب  به  و  تعیین  شهر«  هادی 
محدوده  تعریِف  قانوِن  در  رسد.  می  استان  برنامه ریزی  شورای 
و    1 ماده  در  مدیریتی  دوِم  قلمرو  )مصوب1384(،  شهر  حریم  و 
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محدودۀ شهر   :1 ماده   « است:  تعریف شده  چنین  قانون  این   2
دوره  در  آتي  توسعه  و  شهر  موجود  كالبدي  حِد  از  است  عبارت 
طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و 
مقررات شهرسازي در آن الزم االجرا مي باشد. شهرداري ها عالوه 
بر اجراي طرح هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين 
خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني 
خود، كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و 
ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدودۀ شهر را 

نيز به عهده دارند.
بالفصل  اراضي  از  قسمتي  از  است  عبارت  شهر  حريم  ماده2: 
آن  در  شهرداري  كنترل  و  نظارت  كه  شهر  محدودۀ  پيرامون 
ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط 
تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه 
باغات  كشاورزي،  اراضي  حفظ  اولويت  رعايت  با  شهرها  موزون 
تأسيسات  و  ساختمان  احداث  براي  استفاده  هرگونه  جنگل ها.  و 
در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب 
طرح هاي جامع و هادي امكان پذير خواهد بود. نظارت بر احداث 
و ضوابط  موجب طرح ها  به  كه  تأسيسات  و  ساختمان  گونه  هر 
مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم 
به استثناي شهرك هاي صنعتي )كه در هر حال از محدوده قانوني 
و حريم شهرها و قانون شهرداري ها مستثني مي باشند( به عهدة 
در  مجاز  غير  ساز  و  ساخت  هرگونه  مي باشد.  مربوط  شهرداري 
اين حريم تخلف محسوب شده و با متخلفين طبق مقررات رفتار 

خواهد شد.
محدوده  و  شهر  حريم  بين  پهنه  سوم)  قلمرو   .3

روستا(
را بر خالف دو قلمرو دیگر هیچ  از قلمرو فضایی  این محدوده 
قانونی به طور مشخص تحدید و یا تعیین نکرده است. اما با تدوین 
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن 
به وزارت مسکن و شهر سازی در سال 1355 تحت عنوان»آیين 
نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج 
از محدودۀ قانوني و حريم شهرها«، این قلمرو مدیریتی به طور 
ضمنی و غیر مستقیم تعیین شد. در آیین نامه فوق به طور ضمنی 
فرض بر این بود که یک قلمرو فضایی به نام محدودۀ قانونی و 

حریم شهر موجود است )که امروزه محدوده 
و حریم شهر نامیده می شود( و بقیه کشور 
نیز خارج از آن به قلمرو مدیریتی دیگری از 
نظر ساخت و ساز و تغییر کاربری تعلق دارد. 
از این رو این قلمرو، محدوده بزرگ تری از 
قلمرو امروزی آن محسوب می شد؛ چرا که 
شامل تمام پهنه کشور به جز محدوده شهر 
و حریم آن بود. در واقع بر اساس این آیین 
نامه در ایران دو قلمرو مدیریت فضا یعنی 

محدوده و حریم شهر و همچنین قلمرو خارج از آن وجود داشت. 
اما تهیه طرح هادی روستایی و به ویژه با تصویب قانون محدوده و 
حریم شهر و روستا در سال 1384، محدوده روستا در طرح هادی 
به صورت یک قلمرو مدیریتی مستقل درآمد. برای همین بود که 
نام  با  نامه  آیین  این  نامه فوق در سال 1391  آیین  بازنگری  در 
جدید »آیین نامۀ استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج 
از حریم شهرها و محدودۀ روستا« نامیده شد. چرا که یک قلمرو 
مدیریتی مستقل دیگر که ما آن را قلمرو اول مدیریتی نامیده ایم 

در این زمان وجود داشت.       
 قوانين ناظر بر ساخت و ساز در قلمروهای مديريتِی 

سه گانه
اکنون با معرفی قلمروهای سه گانه مدیریت فضا در ایران، وقت 
آن است پرسیده شود که در هر کدام از این قلمروها قوانین ناظر 

بر ساخت و ساز و تغییر کاربری کدامند؟
مديريتی  قلمرو  در  وتغييرکاربری  و ساز  يكم: ساخت 

اول) محدوده روستا( 
ایران،  در  فضا  مدیریت  قلمروهای  از  یکی  شد  گفته  که  چنان 
محدوده ای است که طبق تعریف طرح هادی روستایی، »محدودۀ 
این محدوده، دهیار همانند شهردار  نامیده می شود2. در  روستا« 
به  را  زمین  کاربری  تغییرات  و  و سازها  کنترل ساخت  و  نظارت 
این  با طرح هادی در  ارتباط  عهده دارد. بررسی تمام قوانین در 
نوشته میسر نیست از این رو تنها به یک نمونه از قوانینی که در 
یک دهه اخیر در ارتباط با ساخت و ساز و تغییر کاربری در همین 
حفظ  قانون  ماده1   5 تبصره  به  یعنی  رسیده  تصویب  به  رابطه 
کاربری اراضی و باغ مصوب 1385 اشاره می شود که به ویژه در 
منطقه ساحلی شمال کشور تاثیر زیادی در ساخت و ساز و تغییرات 
قانوني  محدودۀ  داخل  »اراضي  است:  داشته  مجاز  غیر  کاربری 
روستاهاِي داراي طرح هادِي مصوب، مشموِل ضوابط طرح هادي 
کاربری  ]قانون حفظ  قانون  اين  در  مقرر  كليۀ ضوابِط  از  و  بوده 

اراضی[ مستثني مي باشد« )تاکید از ماست(. 
یعنی  کشاورزی  جهاد  دخالت  هرگونه  تبصره،  این  که  پیداست 
متولی اصلی کشاورزی در کشور را به طور قاطع و صریح از نظارت 
بر زمین های کشاورزی در داخل محدوده طرح هادی در روستا 
قانون  ماده194  در  تبصره،  این  تصویب  ادامه  در  کند.  می  منع 

شكل 1. نمايش ساده شده قلمروهای سه گانه مديريت فضا در ايران
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برنامه پنجم، قدرت اجرایی دهیار افزایش یافته و به عنوان»مدیر 
بدین  است.  شده  برخوردار  وسیع تری  اختیارات  از  روستا«  ارشد 
با لغو نظارت جهاد کشاورزی بر ساخت و ساز و تغییرات  ترتیب 
مسکن  بنیاد  و  دهیار  روستا،  محدوده  درون  در  زمین  کاربری 
انقالب اسالمی اصلی ترین نقش آفرینان این پهنه برای ساخت و ساز 
وتغییرات کاربری خواهند بود. با پیدا شدن دشواری های بسیار در 
زمینه تخلفات ساخت و ساز وتغییرات کاربری زمین کشاورزی در 
درون محدوده طرح هادی روستایی سرانجام تفاهم نامه ای بین 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان امور اراضی در 28 /11/ 
بر  نظارت  تاریخ  این  از  بعد  آن  طبق  که  رسید  امضاء  به   1393
اراضی کشاورزی داخل محدوده روستا توسط جهاد کشاورزی نیز 
اعمال خواهد شد؛ این قانون همچنان برجاست و لغو نشده است. 
دوم: ساخت و ساز و تغييرکاربری در قلمرو مديريتی 

دوم)محدوده و حريم شهر( 
چنانکه می دانیم یکی از قوانین اصلی که در قلمرو مدیریتی دوم 
مبنای اقدامات مدیریت اجرایی است، قانون شهرداری هاست که 
در تاریخ 1334/4/11 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید 
اما به صورت مستمر در سال های بعد با مفاد اصالحی و الحاقی 
در  شهرداری ها  قانون  که  شود  یادآوری  است  شد. الزم  تکمیل 
با  مستقیم  ارتباط  در  شهری  زمین های  و  ساز  و  ساخت  زمینه 
اواسط  از  قرار می گیرند که  تفصیلی شهری  و  طرح های جامع 
اما ببینیم در قانون  ایران تهیه و اجرا شده است.  دهه 1340 در 
مقررات  و  ضوابط  و  سازها  و  ساخت  با  ارتباط  در  شهرداری ها 
تعیین شده در طرح های جامع شهری و تفصیلی چه تمهیداتی در 
محدوده و حریم شهرها در نظر گرفته شده و چگونه با وجود این 
قانون باز هم ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری صورت 
می گیرد. پیداست در اینجا نیز به دلیل محدودیت به نمونه ها اکتفا 

شده است.
قانون شهرداری ها ماده100 آن است که در  از مفاد مهم  یکی 
بهمن ماه سال 1345 یعنی دقیقًا یک سال بعد از تصویب اولین 
طرح جامع شهری که در ایران به تصویب رسید به صورت یک 
ماده الحاقی به قانون شهرداری ها اضافه شد. این ماده تأکید دارد 
که مالکین اراضی در داخل محدوده و حریم شهرها یعنی قلمرو 
دوم مدیریتی بدون مجوز از شهرداری حق هیچگونه اقدامی در 
ماده  »طبق  ندارند:  ساختمانی  عملیات  یا  اراضی  تفکیک  جهت 
100 مالکین اراضی و امالک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن 
باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان 
عملیات  از  می تواند  نمایند.  شهرداری  اخذ  شهرداری  پروانه  از 
به  پروانه  مفاد  مخالف  یا  پروانه  بدون  ساختمان های  ساختمانی 
یا  محصور  زمین   در  ساختمان  آنکه  از  اعم  خود  مأمورین  وسیله 
غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید)الحاقی 1345/11/27 

تاکید از ماست(. 
  تبصره1 این قانون در سال 1352 به شرح زیر اصالح شد که تا 

امروز به قوت خود باقی مانده است:
بعد از انقالب در ماده100 قانون شهرداری ها تغییراتی ایجاد شد 
و طی مصوبه ای در 1358/6/27، شورای انقالب، تبصره های 2 
تا 8 را که تا کنون مورد اجراست به آن اضافه کرد. در این مصوبه 
برخی از تبصره های قبلی این قانون اصالح و برخی دیگر به آن 

اضافه شد. 
 101  - ماده  اصالح  قانون  اساس  بر  رابطه  همین  در  همچنین 
امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  به   1390 سال  در  شهرداری  قانون 
توصیه شده است که به قوانین و ضوابط و مقررات طرح جامع و 

تفصیلی توجه نماید.
سال  در  که  جدیدی  الحاقی  تبصره های  قانون  در  حال  این  با 
1358 گنجانده شده، راه تخلفات شبه قانونی را باز گذاشته است. 
تا حدودی  تخلفات ساختمانی  مسیر  ها،  تبصره  این  از  برخی  در 
می توانست  جریمه  تبصره ها  این  در  زیرا  است.  شده  گشوده 
جایگزین قلع و قمع بنا شود. از جمله و به ویژه در تبصره 2 این 
الحاقیه در مورد کاربری های مسکونی آمده است که: »در مورد 
اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع 
در حوزه استفاده از اراضي مسكوني، كميسيون]مندرج در تبصره1[ 
مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت 
ملك از نظر مكاني )در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي 
و يا كوچه بن باز يا بن بست(، راي باخذ جريمه اي كه متناسب با 
نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح 
مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت 
بوصول جريمه اقدام نمايد)جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر 
و از سه برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع بناي 
جريمه  پرداخت  از  ذي نفع  صورتي كه  در  باشد(.  بيشتر  اضافي 
را  پرونده  مجددا  است  مكلف  شهرداري  نموده]باشد[،  خودداري 
به همان كميسيون، ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد 
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد 
نمود«. عینًا همین حکم در مورد اراضی با کاربری تجاری، صنعتی 
و اداری نیز در تبصره  3 و 4 صادر شده است. پیداست در زمانی 
که شهرداری ها در عمل از نظر تامین منابع مالی، نهادی خودکفا 
مرجع  هیچ  و  بایستند  خود  پای  روی  باید  و  شوند  می  محسوب 
به شهرداری  منابع جاری و عمرانی کمکی  دیگری در خصوص 
نمی کند) یا دست کم منابع تامین مالی را تضمین نمی کند(، اخذ 
و  می شود  بنا  قمع  و  قلع  جایگزین  موارد  اکثر  در  تقریبًا  جریمه 
تخریب بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز، تنها به زمانی محول 
که  چنان  باشد.  شده  روبرو  مشکل  با  جریمه  اخذ  که  شود  می 
امروزه گفته می شود بین 50 تا 75 درصد کل منابع شهرداری ها 
از عوارض و تخلفات ساختمانی تامین می شود. در چارچوب همین 
منافع نهادی است که ماشین کمیسیون ماده 5 بکار می افتد تا به 
طور مستمر در ابعاد وسیع مصوبه هایی برای تغییر کاربری تصویب 

نماید و»حِق بر شهر« شهروندان را زیر پا بگذارد.
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سوم: ساخت و ساز و تغييرکاربری در قلمرو مديريتِی 
سوم

محدوده  و  شهر  حریم  بین  ایران  در  فضا  سوم  مدیریتی  قلمرو 
روستا یعنی بین قلمرو مدیریتی اول و دوم واقع شده است. این 
محدوده با وجود تمرکز اندک جمعیت، از نظر وسعت، بزرگترین 
منابع  محدوده مدیریتِی فضایِی کشور است که در آن مهمترین 
و ثروت طبیعی کشور توزیع شده است. مساحت این محدوده را 
مساحت  کل  درصد   96 از  بیش  توان  می  کلی  برآورد  یک  در 
مدیریتی  پهنه  این  که  شود  یادآوری  است  الزم  دانست.  کشور 
جهاد  وزارت  نظیر  گوناگونی  بخشی  سازمان های  مدیریت  تحت 
نیرو  وزارت  مراتع(،  و  جنگل  کشاورزی،  زمین  )برای  کشاورزی 
سازمان  زمینی(،  زیر  و  سطحی  آب  منابع  و  ها  رودخانه  )برای 
حفاظت محیط زیست )برای زیست بوم های حساس اکولوژیکی(، 
میراث ارزشمند تاریخی - فرهنگی تحت مدیریت سازمان میراث 
فرهنگی و... قرار دارد. همه این سازمان های بخشی برای حفاظت 
به  نیز  ناظری  قوانین  از منابع طبیعی و تمدنی کشور،  و مراقبت 
تصویب رسانده و بر اساس آن برنامه های اجرایی و نظارت خود 
را عملی می کنند. از نظر نگارنده که این قوانین را بررسی کرده، 
قوانین موجود در حفظ و حراست از منابع طبیعی و تمدنی ارزشمند 
کشور در قلمرو مدیریتی سوم مگر در مواردی معدود، مناسب و 
حساب شده تدوین شده است و اگر اراده ای مصمم و مدبرانه برای 
این  به  اندازی  تواند در دست  باشد، می  آنها وجود داشته  اجرای 
از این  از دشواری های موجود را بر طرف نماید.  منابع، بسیاری 
رو می توان به تاکید گفت که »نقص« هم اگر وجود دارد، این » 
نقض« قانون است که به بحران کنونی مدیریت فضا در ایران و 
هرج و مرجی که در آن حاکم شده، دامن زده است. در محدوده 
نیز  ناظر  قانونی که در آن دو کمیسیون  ماده  سوِم مدیریتی، دو 
تعبیه شده و نظارت و کنترل بر مجوزها و اجرای ساخت و سازها و 

تغییر کاربری را به عهده دارند از اهمیت ویژه برخوردارند. 
1. کميسيون تبصره1 ماده1

و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  تبصره1ماده1»قانون  کمیسیون 
باغ ها«، مهمترین نهادی است که مجوز تغییر کاربری در خارج 
از محدوده و حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها را در قلمرو 
ماده10  تبصره2  در  که  طوری  به  دارد.  عهده  به  مدیریتی  سوِم 
که:  است  شده  تاکید   1391/2/20 مصوب  بنا  احداث  نامه  آیین 
زیر  و  استانداری ها  یعنی  ساز  و  پروانه]ساخت  صدور  »مرجع 
مجموعه آن یعنی بخشداری ها و فرماندرای ها در خارج از حریم 
شهرها و محدوده روستا[ مکلف است قبـل از هرگونه اقدام، نظريۀ 
کميسـيون تبصره )1( ماده )1( قانون حفظ کاربري اراضي زراعي 

و باغ ها مصوب1374ـ را اخذ نمايد«.3
اما در تبصره 1 )اصالحي1385(: تشخيص موارد ضروري تغيير 
كاربري اراضي زراعي و باغ ها در هر استان به عهده كميسيوني 

)موقت( مرکب از:

- رئيس سازمان جهاد كشاورزي، 
- مدير امور اراضي، 

- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، 
- مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان،

-  و يك نفر نماينده استاندار 
مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد. 
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات 
است  موظف  كشاورزي  جهاد  سازمان  نمايد.  شركت  كميسيون 
استعالم،  يا  تقاضا  دريافت  تاريخ  از  ماه  دو  مدت  ظرف  حداكثر 
تاکید  نمايد)  اقدام  پاسخ  به صدور  نسبت  كميسيون  نظر  مطابق 

از ماست(. 
در مورد تغییر کاربری دیگر زمین ها در قلمرو سوم مثل جنگل، 
مراتع و غیره و ضرورت تغییر آنها برای کاربری های دیگر و ساخت 
و سازهای عمرانی عام المنفعه و یا غیره، باز هم کمیسیون تبصره1 
ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاست که تصمیم 
تمام  مسئولیت  قانون،  این  تبصره1  که طبق  پیداست  می گیرد.4 
تصمیمات در خصوص مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری زمین 
تبصره1  کمیسیون  عهده  به  سوم  مدیریتی  قلمرو  سراسر  در  ها 

است و باید پاسخگو باشد.
2. کميسيون تبصره2 ماده 99 شهرداری ها

کمیسیون تعریف شده در این ماده قانونی اگر چه در زمینه صدور 
مجوزهای ساخت و ساز، وظایفی به عهده ندارد لیکن در جلوگیری 
از حریم  آنها در خارج  از ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب 
است. کمیسیون  گذاشته شده  آن  به عهده  نقش مهمی  شهرها، 
مربوط به این ماده قانونی موظف است تا هرگونه تخلف ساختمانی 
در خارج از حریم شهرها و روستاها را رصد کرده و اعمال قانون 

نماید.
ساخت  از  جلوگیری  منظور  به  شهرداری:  ماده99  » تبصره2 
نحوه  و  از حریم مصوب شهر ها5  خارج  در  مجاز  غیر  و سازهای 

رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان:
-  وزارت کشور،
-  قوه قضاییه 

- و وزارت مسکن و شهرسازی]امروزه راه وشهرسازی[، 
و  مورد  حسب  کمیسیون،  شد.  خواهد  تشکیل  استانداری ها  در 
نرسیده  تصویب  به  جامع  طرح  ) چنانچه  جامع  طرح  به  توجه  با 
محدودۀ  از  خارج  در  بنا  احداث  آیین نامه   4 ماده  رعایت  با  باشد 
رأی  صدور  به   نسبت   )1355 مصوب   ( شهر ها  حریم  و  قانونی 
روز  قیمت  درصد  هفتاد  تا  درصد  پنجاه  معادل  جریمه  یا  بنا  قلع 
موظفند  ذی ربط  نمود.  مراجع  خواهد  اقدام  شده  تکمیل  اعیانی 
برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون 
برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده، در صورت درخواست 
 صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. )الحاقی به قانون 

شهرداری ها مورخ 1372/12/1( )تاکید از ماست(. 
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چنان که پیداست در این تبصره قانونی، چند نکته برای مدیریت 
فضا و ساخت و ساز در قلمرو سوم مدیریتی تعیین تکلیف شده 

است:
یکم این که برای نظارت بر ساخت و سازهای این پهنه وسیع 
)در  استان  هر  در  دولتی  سازمان  سه  از  متشکل  کمیسیون  یک 
کشور،  وزارت  نماینده  آن  در  که  است  شده  تشکیل  استانداری( 
نماینده قوه قضاییه و نماینده وزارت راه و شهرسازی حضور داشته 

و تصمیم گیری می کنند. 
دوم این که در این تبصره مشخص شده است که مبنای عمل 
از  خارج  در  سازها  و  بر ساخت  نظارت  در  کمیسیون  این  قانونی 
از  خارج  در  بنا  احداث  نامه  آیین  ماده4  اصل  در  شهرها،  حریم 
محدوده قانونی و حریم شهر ها )مصوب 1355( خواهد بود )که در 
شرایط کنونی با توجه به نسخه جدید این آیین نامه که در سال 
1391 به تصویب رسیده، باید »طرح جامع ناحیه ای« و »مجموعه 

شهری« )اگر وجود داشته باشد( را نیز مبنا قرار دهد.6
و سوم این که بازهم موضوع جریمه متخلفان در خارج از حریم 
و حریم شهرها،  داخل محدوده  روستا همانند  و محدوده  شهرها 
گزینه دیگری است که می تواند جایگزین قلع و تخریب بنا شود.

شهرداری  ماده99  تبصره2  کمیسیون  شده،  گفته  که  چنان  اما 
می باید بر اساس ماده4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده 
قانونی و حریم شهر ها ) که اکنون نسخه جدید آن مصوب سال 
1391 در دست اجراست( نسبت به  صدور رأی قلع بنا یا جریمه 

اقدام نماید. 
از مرور این ماده آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانون و 
حریم شهرها پیداست تمام تمهیدات الزم برای حفظ منابع طبیعی 
و سازه های عمرانی کشور و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر 
مجاز که به منابع طبیعی و زیربنایی و فرهنگی کشور آسیب وارد 
می کند، در این بند از آیین نامه احداث بنا در خارج از حریم شهرها 
قانون حفظ  باز هم در  اما  آمده است.  به عمل  و محدوده روستا 
کاربری اراضی زراعی و باغ ها یعنی همان قانونی که کمیسیون 
تبصره1 ماده1 آن مصدر مجوزهای ساختمانی در پهنه سوم است، 
نقطه عزیمتی برای بروز تخلفات فراهم شده است. در ماده2 همین 
قانون که در سال 1385 با اندکی تغییر اصالح شده، دولت در منافع 
حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی، سهیم شده و همین سهیم 
شدن سبب تمایل بیشتر به اخذ جریمه به جای قلع بنا شده است: 
به  كه  مواردي  در  سال1374:  قانون   )1385 )اصالحي  »ماده2 
اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري 
داده مي شود، هشتاد درصد )80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي 
مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض 
از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. تبصره 
3 )الحاقی(: تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين 
قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان 
جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر 

يك از شهرستان ها انجام مي پذيرد« )تاکید از ماست(.7

پانوشت:
به منظور ساده کردن مفهوم تقسیمات فضای  تنها  نامگذاری  این   .1
به معنی  نتیجه  نوشته است و در  مدیریتی در کشور و مختص همین 
از  تنها  نیز   این قلمروها  قانونی آن نیست. ترتیب  نامگذاری رسمی و 

روی اندازه این قلمروها و از کوچک به بزرگ انجام گرفته است.
نامه، نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه  2. طبق تعریف آیین 
و عمرانی محلی و ناحیه ای و... طرح هادی روستایی »عبارت است از 
طرحی که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود روستا، میزان و مکان 
گسترش آتی و نحوۀ استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل 
مسکونی، تجاری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی های 
قالب مصوبات طرح های ساماندهی  بر حسب مورد در  عمومی روستا 

فضا و سکونتگاه های روستایی با طرح جامع ناحیه ای تعیین می شود«
3. حیرت انگیز است که  تصویب کنندگان نمی دانستند که قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغ در سال 1385 اصالح و تصویب شده است.

4. البته در مورد جنگل ها که تغییر کاربری آن مجاز نیست، سازمان 
به همین  تشخیص  نیز ضرورت  آنجا  در  لیکن  می دهد  نظر  جنگل ها 
کمیسیون پنج نفره معطوف شده است. در واقع در همه موارد ضرورت 

به این کمیسیون واگذار شده است.
5. الزم است یادآوری شود که در آن زمان هنوز »محدوده  روستا« به 
معنی امروزی آن که توسط طرح هادی روستایی تعیین و تحدید می 
شود وجود نداشت. بنابراین وقتی در این تبصره از »محدوده ی خارج از 
حریم شهرها« سخن به میان آمده، امروزه به معنی همان پهنه ای است 
که ما در این بررسی قلمرو سوم مدیریتی نامیده ایم و آن بین حریم شهر 

و محدوده روستایی تعیین شده در طرح هادی روستایی است.
6. یادآوری این نکته ضرورت دارد که این آیین نامه که با استناد به ماده 
8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی 
)مصوب 1353( در سال 1355 به تصویب هیات وزیران رسیده بود، در 
تاریخ 1391/2/20 تغییر یافت و برای آن آیین نامه ای جدید نوشته و 
به تصویب رسید. بنابراین اکنون کمیسیون بر مبنای آیین نامه احداث 
بنا در خارج از محدوده و حریم شهرها مصوب 1391 عمل می کند. با 
این حال ماده4 آیین نامه جدید نیز با همان مضمون ماده4 قبلی ولی با 
تغییراتی تدوین شده است. بنابراین ارجاع به ماده4 آیین نامه قبلی همان 

مضمون ماده را در آیین نامه جدید نیز در بر می گیرد.
»در  است:  آمده  این صورت  به  قانون سال 1374  در  ماده  همین   .7
مواردي كه به اراضي زارعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير 
كاربري داده مي شود هشتاد درصد )80%( قيمت روز اراضي و باغ هاي 
از  عوارض  بابت  كاربري  تغيير  از  پس  زمين  ارزش  احتساب  با  مذكور 
مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. نحوه تقویم 
]نحوه قیمت گذاری[ ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور 

اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید«
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برگزاری اولین همایش تخصصي شهرسازي ریل پایه

اولین همایش تخصصي شهرسازي ریل پایه با هدف استفاده حداکثري 
از حمل و نقل عمومي درون شهري، منطقه اي و برون شهري، یازدهم 
بهمن ماه سال جاري از سوي وزارت راه و شهرسازي در هتل المپیک 

تهران برگزار گردید.
محور اصلي این همایش یک روزه توسعه حمل و نقل ریلي منطقه اي 
است که شامل زیر بخش هایي مانند یکپارچگي حمل و نقل مجموعه 
شهري و توسعه شهري و منطقه اي بر مبناي خطوط ریلي مي باشد. 
در شرایط فعلي ناهماهنگی بین حمل و نقل برون و درون شهری به 
نارضایتی مردم منجر شده؛ در حالی که اکنون در بسیاری از کشورهای 
جهان یکپارچگی سامانه هاي حمل و نقل ریلی مانند مترو و قطار بسیار 
رایج است. همچنین در بحث خطوط حومه اي و ارتباط آنها با خطوط 
مترویي نیاز به ایجاد یک سیستم یکپارچه مي باشد. بطوریکه مسافر 
کمترین زمان و مسافت را براي رسیدن به مقصد صرف نماید و الزمه 
این موضوع ورود خطوط حومه اي به داخل شهر و اتصال با خطوط 

مترویي و اکسپرس از طریق ایستگاه هاي چند وجهي است. 
تقي زاده، دبیر نخستین همایش تخصصي شهرسازي ریل پایه، با تاکید 
بر اهمیت نگرش یکپارچه سازی به جای ساختار یکپارچه سازی،  به 
ده مشکل اصلي در حوزه حمل و نقل و شهرسازي و راهکارهاي آن 

پرداخت که عبارتند از: 
1- عدم هماهنگي بین حمل و نقل و شهرسازي

2- عدم هماهنگي بین حمل و نقل درون و برون شهري
3- متولي یکپارچه سازي و ابعاد آن

4- ابهام در مورد متولي قطارهاي حومه اي
5- عبور خطوط راه آهن برون شهري مسافري از داخل شهر

6- مکان یابي پایانه هاي برون شهري )راه آهن و اتوبوس هاي برون 
شهري و فرودگاه ها(

7- شهرهای متوسط و کوچک چه کنند تا 30 سال بعد مشکل کالن 
شهرها را نداشته باشند؟

8- ارتباط TOD با یکپارچه سازی و سطح خدمات و...
9- ضرورت پرداختن به اتاف

10- نگرش های متفاوت نسبت به مجموعه شهری
با درنظر گرفتن اینکه ارتباط بین حمل و نقل برون شهري و درون 
شهري بدرستي برقرار نشده و ایستگاه هاي راه آهن عموماً در حاشیه 
شهرها طراحي شده اند و یکپارچگي مناسبي بین آنها و سیستم هاي 
حمل و نقل عمومي درون شهري وجود ندارد،  تقي زاده به ذکر این 
موضوع پرداخت که در بسیاري از کشورهاي جهان براي پیشگیري از 
شکاف ایجاد شده بین وزارت حمل و نقل که متولي حمل و نقل برون 
شهري مي باشد و دولت هاي محلي )شهرداري ها( که متولي حمل 
و نقل درون شهري مي باشند،  نهادي به عنوان متولي یکپارچه سازي 
در جهت رضایت  را  یکپارچه سازي  ابعاد مختلف  تا  تبیین مي گردد 

 فروغ غضنفري راد
رئيس گروه برنامه ريزي و استانداردسازي دفتر حمل و نقل ريلي درون شهري و حومه
 

گزارش خبری
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حداکثري شهروندان تعیین نماید. در یک تعریف کلي یکپارچه سازي 
حمل و نقل هدف ذیل را دنبال مي کند:

آوردن شرایط جابجایي هر فردی و هر چیزی به هر جایي در هر زماني 
با بهترین شیوه ممکن از لحاظ راحتي و سهولت، صرف زمان و هزینه 
کمتر، ایمني و امنیت باال و سازگارترین شیوه با محیط زیست، با هدف 
حداکثر استفاده از حمل و نقل عمومي درون شهری و برون شهری از 
طریق ایجاد هماهنگي و ارتباط نزدیک و بهینه میان مدهای مختلف 
حمل و نقل درون و برون شهری و شهرسازی با یکدیگر از ابعاد سخت 

افزاری و نرم افزاری.
در شرایط فعلي متولي مشخصي براي خطوط حومه اي وجود ندارد.
درون شهري  ریلي  نقل  و  سامانه هاي حمل  از  قانون حمایت  طبق 
و حومه اجراء و بهره برداري از خطوط حومه اي بر عهده شهرداري 
شهرهاي مادر مي باشد و درعین حال متولي قطارهاي حومه اي براي 
شهرهاي جدید،  شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جدید وابسته 
به وزارت راه و شهرسازي مي باشد. به عالوه برخي از قطارهاي بین 
شهري سریع السیر توسط راه آهن دردست ساخت و بهره برداري مي 
باشند که شهرهاي اطراف را به شهرهاي مادر متصل مي کنند . لذا این 
مسئله باعث ایجاد شکاف میان یکپارچگي ارتباط بین شهرهاي حومه 

اي و شهرهاي مادر شده است. 
در ادامه همایش، حناچي، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بر 
 )TOD( اهمیت توجه به توسعه شهري بر مبنای حمل و نقل عمومی
باید از تجربیات کالن شهرهای  تاکید نمود. وي گفت: در این زمینه 
موفق استفاده کرد و نباید با برخورد جزیره ای، موانعی برای ایجاد یک 
حمل و نقل یکپارچه به وجود آورد. وی ادامه داد: متاسفانه راه آهن خود 
به دو بخش بیرون شهر و درون شهر تقسیم شده و در همین رابطه 
جانمایی ایستگاه ها در بسیاری از شهرها اشتباه است که با نگرش جدید 
در وزارت راه و شهرسازی و جابه جایی بسیاری از ایستگاه ها این نگرش 

غلط تا حدی اصالح شده است.
حناچی، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازی، طرح های 
عمومی و طرح های محله ای، منطقه بندی قوانین زیربخش ها، بازنگری 
دستورالعمل های طراحی و ذخیره اراضی را از جمله ابزارهای پیاده سازی 
برنامه ریزی شهری برشمرد و با اشاره به سیاست های ترافیکی اعمالی 
این  اجرای  با  گفت:  تا 2008  در سال های 2001  لندن  در کالنشهر 
طرح ها عمده تردد ماشین از مرکز شهر به حومه منتقل شد و بررسی ها 
نشان داد که استفاده از دوچرخه و حمل و نقل در شهر افزایش پیدا کرده 

است.
وی کاربری زمین شهری را نیز بسیار مهم دانست و افزود: توجه به 
این موضوع باعث می شود تا با توسعه حمل و نقل حومه مراکز تجاری و 
اقتصادی از مرکز شهر به حومه توسعه یابند و رونق حمل و نقل حومه 

در بیرون شهر به ارتقای ارزش زمین نیز کمک می کند.
در ادامه همایش، وزیر راه و شهرسازي،  به اهمیت حرکت، توجه به 
انسان و ضرورت تحول ذهنی به جای تغییرات فیزیکی اشاره نمود. 
آخوندي افزود: یکی از مهمترین اهداف ما در این حوزه تغییر رویکرد 
در  است که  این  واقعیت  است.  و شهرسازی  نقل  و  در حمل  بنیادی 
بسیاری از شهرهای بزرگ با مشکل جدی حرکت و جابه جایی مواجه 

هستیم. 
وی با بیان اینکه عصر جهانی شدن دارای ویژگی بسیار مهمی مبنی بر 
فشردگی زمان و مکان است گفت: اگر در چهار دهه گذشته مکان قابل 

جابه جایی در فضای شهری برای ما 20 کیلومتر بود این مکان در حال 
حاضر تبدیل به 33 کیلومتر شده که متعاقبا زمان کافی برای پیمودن 
زمان  فشردگی  از  بارزی  نمونه  که  است  یافته  کاهش  نیز  مسیر  این 
و مکان است. آخوندی در ادامه سخنانش مفهوم حرکت را خمیرمایه 
اصلی جهانی شدن اعالم کرد و گفت: در دنیای گذشته حرکت همواره 
مسئله بشر بوده است، کاروان ها و کاروانسراها که همچنان از بخش های 
عمده میراث فرهنگی ما به شمار می روند میراثی بر پایه مسیر حرکت 
در آن زمان به شمار می روند و اجزایی که در این بخش خدمت رسانی 

می کردند نیز در سابقه ایران شهری ما حضور دارند.
 وی بر حمل و نقل حومه ای در قالب توسعه راه آهن حومه تاکید 
کرد و گفت: در قانون توسعه برنامه ششم به این مهم توجه شده است. 
همچنین اهمیت توجه به حمل و نقل Door to Door را بیان نمود که 
راحتی و زمان سفر در این موضوع بسیار مهم است. سپس تاکید نمود 
که الزم است برنامه ریزی نظام حمل و نقل بر مبنای رفاه شهروندان 
بسیار  راستا  این  در  مختلف  مودهای  بین  یکپارچگی  و  بگیرد  شکل 

اهمیت دارد. 
آخوندی اظهار داشت: به همین منظور از معاونت شهرسازی و راه آهن 
خواسته ایم نظام شهرسازی ایران با تجدیدنظر بر مبنای ریل طراحی 
تردد  و  مبنای خیابان ها  بر  نظام شهرسازی کشور  تاکنون  زیرا  شود 
در کالن شهرها  آلودگی های جدی  خودروها طراحی شده که سبب 
قطارهای  و  آهن  راه  مترو،  گفت:  است. وی  بزرگ شده  و شهرهای 
حومه ای باید به یکدیگر کمک کنند تا با ایجاد هماهنگی الزم بتوانیم 
اشاره به ضرورت  با  ایشان  به یکدیگر مرتبط سازیم.  را  آنها  ایستگاه 
برخي  در  که  نمودند  عنوان  آهن  راه  ایستگاه هاي  صحیح  مکانیابي 
و  کیلومتري شهر  در شعاع 12  آهن  راه  ایستگاه  مانند شیراز  شهرها 
بیرون از شهر قرار دارد که دسترسي به سیستم هاي حمل و نقل عمومي 

درون شهري را دشوار نموده است. 
وی بر توسعه حمل و نقل ریلی تاکید کرد و افزود: با اتصال خطوط 
یک  شاهد  امیدواریم  حومه ای  قطارهای  و  مترو  برون شهری،  ریلی 
تحول بزرگ در نظام شهرسازی و کشور باشیم تا شهرهای خود را بر 
مبنای ریل پایه طراحی کنیم. وی گفت: وزارت راه و شهرسازی آمادگی 
کامل دارد برای یکپارچه سازی شبکه حمل و نقل ریلی و مترو اقدامات 
مناسبی را انجام دهد تا با تغییر نظام بنیادی در حوزه شهرسازی در 

هشت سال آینده شاهد شهرهای ریل پایه باشیم.
ها  فرصت  به  نگاهي  درخصوص  موسوي  سیادت  همایش،   این  در 
ارائه نمود و به مطالعه موردي  پایه گزارشي  و منافع شهرسازي ریل 
شهر تهران پرداخت. ایشان علت مشکالت موجود را نبود سیاست هاي 
موثر و برنامه آمایش سرزمین در ایران و عدم برنامه ریزي منطقه اي 
به عنوان حلقه واسط برنامه ریزي شهري و محلي با برنامه ریزي ملي 
مطرح نمود. وي با تاکید بر توسعه شهري بر مبناي حمل و نقل عمومي 
این موضوع را این چنین تعریف نمود: TOD عبارت است از یک توسعه 
مختلط مسکونی- تجاری که در جوار ایستگاه های حمل و تقل انبوه 
مسافری ساخته می شود. هدف از چنین توسعه ای بیشینه و بهینه کردن 
دسترسی به سامانه حمل و نقل عمومی است. ایستگاه در مرکز چنین 
مجموعه ای قرار دارد و در پیرامون آن توسعه پرتراکم که به تدریج با 

دور شدن از مرکز ایستگاه از تراکم آن کاسته می شود.
در  محتوا  تبیین  مالحضات  درخصوص  باقري  همایش  ادامه  در 
مقیاسي  چند  پیامدهاي  به  نگاهي  بر  تاکید  با  پایه  ریل  شهرسازي 
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توسعه حمل و نقل ریلي بر ساختار فضایي شهرها و مناطق، مطالبي را 
ایراد نمود. ایشان مطالعه دقیق مصادیق رابطه توسعه ریلی با تحوالت 
و  تولید  پردازی،  نظریه  و  سازی  مفهوم  و  مفاهیم  استخراج  شهری، 
تقویت محتوای دانش شهرسازی ریل پایه ایران، شناخت فرصت های 
دوسویه توسعه ریلی و آمایش فضا، جبران انفعال دو سویه در توسعه 
های ریلی و شهری انتزاعی با برنامه های فعال شهرسازی ریل مبنا، 
الزام و شرایط زمینه، اراده مدیریتی و امیدواری به توفیق سیاست ها را 

مهمترین راهکارهاي ممکن برشمرد.
همچنین در این همایش، آقای علیقارداشي، مدیرکل دفتر تاسیسات 
زیربنایی راه آهن، به ارائه گزارشي درخصوص ایستگاه راه آهن و شهرها 
درمورد  توضیحاتي  ارائه  با  ایشان  پرداخت.  جهاني  تجارب  بررسي  و 
پانکراس،   سنت  لندن،   شهرهاي  در  ریلي  نقل  و  حمل  هاي  سیستم 
پاریس،  مونت پارناس،  سنت الزا،  آستارلیز،  توکیو، برلین،  وین،  مونیخ، 
و  ایستگاه ها  در  فراهم شده  تسهیالت  به  مادرید  و  میالن،  بروکسل 
سیستم هاي حمل و نقل ریلي این شهرها مانند تعامل حمل و نقل 
راه،   پیاده  به  توجه  معلولین،   به  توجه  شهري،  برون  و  شهري  درون 
استفاده از فرصت طبقات و فضاهای زیرسطحی،  سرویس هاي متعدد 
در ایستگاه و توسعه فضاي شهري  اشاره نمود. وي با بررسي موردي 
شهر همدان نتایج حاصله از جانمایي صحیح ایستگاه را مواردي چون 
دسترسی بهتر، ارتباط بهتر با حمل و نقل همگانی، فرصت پیاده سازی 
TOD، پیاده سازی ایستگاه چند وجهی multimodal station و 
افزایش رضایتمندی مردم، تقاضای حمل و نقل و افزایش عملکرد و 

اقتصاد ایستگاه برشمرد.
ایزدي، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری،  
نیز با ارائه گزارشي با موضوع نقش ایستگاه ها در بازآفریني شهري و 
توسعه حمل و نقل محور به تطابق تاریخي توسعه شهري و حمل و 
نقل اشاره کرد. وی عنوان نمود که ارائه اصالح TOD در سال 1993 
همگام با اهداف توسعه پایدار و رشد هوشمند شکل گرفت که نتیجه 
آن مرکزیت ایستگاه هاي حمل و نقل به خصوص قطار شهري و ایجاد 
محدوده اي از خانه هاي مسکوني با تراکم باال، خرده فروشي ها، مجتمع 
هاي اداري و تجاري و کاربري هاي گوناگون در فضایي با قابلیت پیاده 
روي بوده است. منافع TOD مبتنی بر اصول توسعه پایدار شهری در 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست عبارتند از: ایجاد محیط 
پیاده روی در اطراف ایستگاه، ایجاد محیط جذاب و امن شهری مورد 
استفاده عموم، تشویق استفاده از قطارشهری، بهبود و ساماندهی کاربری 
اراضی در اطراف ایستگاه و سایر نقاط شهری،کسب درآمد قابل توجه 

جهت کمک به تأمین هزینه های اجرای پروژه قطارشهری.
ایزدي، با طرح مثال هایي از شهرهاي کاشان،  اردبیل،  مشهد، اراک و 
تهران،  توسعه بي رویه و گسترش شتابان شهرها را یکي از مهمترین 
فقرشهری،  گسترش  همچنین  دانست.  شهري  چالش هاي  و  مسائل 
جایگزین،  قابل  غیر  طبیعی  منابع  محدودیت  جهانی،  اقتصاد  رکود 
تغییرات آب وهوایی و بحران های زیست محیطی، تاب آوری پایین 
شهرها در مواجهه با بالیا و مخاطرات طبیعی، افزایش نابرابری های 
نامتعادل،  توسعه  اجتماعی،  های  محرومیت  و  فضائی- کارکردی 
ناهماهنگ و توزیع نابرابر خدمات، بحران هویت، تنزل ارزش ها، افت 
منزلت اجتماعی – مکانی، افول شدید کیفیت زندگی، عدم پاسخگویی 
زیرساخت ها و خدمات شهری، افزایش جرائم شهری و بحران امنیت، 
عدم دسترسی به مسکن قابل استطاعت، گسست روابط و شبکه های 

اجتماعی، ناکارآمدی نظام جابجایی، تحرک، جنبش و پویائی شهری در 
یک نظام ساختاری و یکپارچه شهری از دیگر مشکالت ناشي از توسعه 

بي رویه شهرها مي باشد.
پایدار را به عنوان یک ضرورت دستور کار  بازآفریني شهري  ایزدي 
جدید شهري مطرح نمود و نقش ایستگاه هاي راه آهن در بازآفریني 
و  پرداخته  جهاني  تجارب  بررسي  به  همچنین  شد.  متذکر  را  شهري 
بطور مثال درخصوص ایستگاه راه آهن در پارماي ایتالیا اقداماتي مانند 
ساماندهی مجدد ایستگاه راه آهن، تجدید یک میدان شهری، طراحی 
ایستگاه های حمل و نقلی )تاکسی، اتوبوس و...(، ایجاد فضای شهری 
ایجاد دو  ارتفاع 10، عرض 70 و طول 110 متر،  با  جدید زیر زمین 
ایجاد هتل چهار  فروشی،  و خرده  اداری  کاربردی  با  ساختمان جدید 
ستاره، ایجاد آپارتمان های مسکونی و ایجاد پارکینگ طبقاتی را با هدف 
گشودن ایستگاه راه آهن در مرکز شهر )چه برای سواره و چه برای پیاده( 
و حذف حصار فیزیکی ایستگاه با ایجاد فضاهای شهری جدید برشمرد.
بازآفرینی  در  موثر  آهن  راه  های  ایستگاه  معرفی  به  وي  ادامه  در 
مشهد  و  تبریز  تهران،  آهن  راه  ایستگاه  شامل  که  ایران  در  شهری 
مي باشد پرداخت و مطالعه ایستگاه های راه آهن ارزشمند و شناسایی 
ایستگاه های واجد ارزش میراثی صنعتی، ظرفیت سنجی ایستگاه های 
راه آهن در کالنشهرها، تعریف و تدقیق پروژه پایلوت ایستگاه راه آهن 
تهران برای بازآفرینی شهری را به عنوان پیشنهادات موثر در بازآفریني 

شهري مطرح نمود.
در ادامه همایش متخصصین شرکت فرانسوي آرپ AREP مقاله اي را 
در خصوص توسعه شهري برمبناي حمل و نقل ریلي ارائه و تاکید نمودند 
که نقطه شروع TOD ایستگاه هاي راه آهن مي باشد و یکپارچگي بین 
مدهاي مختلف حمل و نقل از اهمیت ویژه اي برخوردار است. بنابراین 
که  اند  شده  وجهي  چند  ایستگاه هاي  به  تبدیل  جدید  ایستگاه هاي 
امکان تبادل بین تمام مدهاي حمل و نقلي را فراهم مي سازند. وی به 
پروژه هاي جهاني که در خصوص ایستگاه ها انجام شده اشاره نموده و 
اقدامات صورت گرفته را تشریح نمودند. لذا با توجه به توسعه و گسترش 
شهرها در جهان، ایجاد تغییرات درجهت نیل به یکپارچکي و انسجام در 

سیستم هاي حمل و نقل شهري ضروري مي باشد.
در این همایش پنل تخصصي شهرسازي ریل پایه با حضور متخصصین 
شهرسازي و مدیران وزارت راه و شهرسازي برگزار گردید که به بحث 
و تبادل نظر پیرامون موضوع توسعه شهري برپایه حمل و نقل ریلي 

پرداختند.
در مراسم اختتامیه همایش، محسن پورسیدآقایي، مدیرعامل شرکت 
راه آهن با اعالم اینکه این همایش یک نقطه عطف در تاریخ حمل و 
نقل و شهرسازی کشور بوده و مطمئن هستم آثار این همایش در آینده 
مشخص خواهد شد، گفت: نگاه ها تا به امروز به شهر نگاه خودرو محور 
بوده و این همایش یک اعالم عمومی برای تغییر این نگرش است، 
وی اظهار کرد: این نگاهی است که در تمام شهرهای مدرن دنیا پیاده 
و اجرایی می شود. و البته فقط این جمع و حاضرین در همایش نیستند 
که بتوانند این نگاه را پیاده کنند و از جمله مراکزی که حتما باید بر روی 
اصول شهرسازی ریل پایه کار کنند، دانشگاه ها هستند. پورسیدآقایی با 
یادآوری اینکه این مهندسان و دانشگاهیان هستند که طرح های جامع 
را طراحی و اجرا می  کنند، افزود: نگاه قبلی، ناشی از آثار آموزش نادرست 
و عدم آموزش های کافی بود بنابراین این نگاه جدید باید در سطح مراکز 

علمی و دانشگاهی نهادینه شود.
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مراکز  کردن  کار  جزیر ه ای  از  انتقاد  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تصمیم گیری، گفت: در حال حاضر شورای عالی ترافیک زیر نظر وزارت 
کشور کار تصویب طرح های جامع حمل و نقل شهری و حومه ای و 
شورای عالی معماری شهرسازی کار تصویب طر ح های شهرسازی را 
انجام می دهند و این دو نهاد تصمیم گیر دو روند مجزا از هم را طی 
باید یکی  این دو نهاد تصمیم گیر  تأکید کرد:  آقایی  می کنند. پورسید 
شوند و حمل و نقل چیزی نیست جز شهرسازی و این دو در نهایت 
یک مفهوم هستند. یکی از نتایج شهرسازی یکپارچه باید ادغام شورای 
عالی ترافیک و شورای عالی معماری و شهرسازی باشد تا آنچه که برای 
رفاه مردم است، از آن خارج شود. مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران یادآور شد: با ادغام این دو نهاد تصمیم گیر، طرح ها از دو 
جنبه ترافیکی و شهری بررسی می شود و این موجب پختگی طرح ها 
در آینده می شود. در ادامه مراسم اختتامیه، بیانیه ای نیز به وسیله دبیر 

اجرایی این همایش قرائت شد که متن آن بدین شرح مي باشد:
رویکرد شهرسازی ریل پایه تلفیقی است از دو عرصه مهم حمل و نقل و 
شهرسازی که در این راستا همکاری و همراهی هر دو بخش را در کنار 
هم می طلبد. تحقق این بیانیه می تواند آغازی بر دستیابی آرمان های 

ارزشمند و دیرینه از شعار تا واقعیت باشد.
از آنجایی که طبق روند جهانی، در آینده نزدیک، مسافر و بار ریلی 
ستون فقرات سیستم حمل و نقل کشورها و شهرها را تشکیل خواهد 
داد و قطب های بزرگ شهری را به هم متصل کرده و شبکه های محلی 
حمل و نقل چند وجهی را تغذیه خواهند کرد، کشور ما باید این مهم را 
مد نظر داشته و عقب ماندگی خود را در توجه به حمل و نقل ریلی جبران 

کند. بدین منظور توافق می گردد:
1( با توجه به اهمیت یکپارچگی حمل و نقل و از آنجاییکه راه آهن 
می تواند نقش تعیین کننده ای در آن داشته باشد، ضرورت دارد در تمامی 
طرح های جامع شهری به اتصال سیستم راه آهن مسافری برون شهری 
اتوبوس،  به سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری )مترو، تراموا، 
مینی بوس( توجه کافی شود. ضرورت دارد تا در شرح خدمات طرح های 
توسعه و عمران شهری، باز آفرینی شهرها و طرح های جامع حمل و نقل 

تغییرات الزم جهت تحقق این امر لحاظ گردد.
2( الزام اتصال حومه شهرها به شهر مادر از طریق خطوط متعدد و 
پرظرفیت و منظم ریلی و اولویت جدی حمل ونقل ریلی حومه ای نسبت 
به سایر شقوق از مواردی است که باید به آن تأکید نمود. این موضوع 
نقش موثری در افزایش ایمنی در جوار شهرها، جلوگیری از ترافیک 
شهر مادر و شهرهای اقماری و پیشگیری از توسعه حاشیه نشینی در 
شهرهای مادر خواهد داشت. ضرورت دارد تا در شرح خدمات طرح های 
توسعه و عمران شهری، باز آفرینی شهرها و طرح های جامع حمل و نقل 

تغییرات الزم جهت تحقق این امر لحاظ گردد.
3( تأکید بر افزایش ایستگاه های راه آهن درون شهرهای مادر به منظور 
سهولت دسترسی به حمل و نقل حومه ای و پیش بینی امکان توقف 
قطار در یک یا چند ایستگاه مشترک درون شهری که در آنجا برخی یا 
همه مدهای مختلف حمل و نقل درون شهری )ریلی، اتوبوس، تاکسی، 
غیرموتوری و پارکینگ خودرو و...( نیز فعال می باشند، خود عاملی است 
در جهت باززنده سازی شهری، استفاده از پتانسیل های اقتصادی شهر 
و پیش بینی فضاهای ایستگاهی متناسب با توسعه شهری برای حمل و 
نقل بین شهری و حومه ای ریلی به نحوی که به توسعه پایدار بیانجامد 

و گامی است در جهت توسعه شهر و مجموعه شهری بر مبنای حمل و 
نقل. ضروری است تا در شرح خدمات طرح های توسعه و عمران شهری 
)TOD(، بازآفرینی شهرها و طرح های جامع حمل و نقل تغییرات الزم 

جهت تحقق این امر لحاظ گردد.
4( برای جلوگیری از گسست شهری با احداث خطوط ریلی، شرکت 
راه آهن ج.ا.ا. باید شرایط عبور سهل و ایمن خودروها و عابرین را بین 
دو طرف ریل در مقاطع مختلف شهری فراهم نماید. این امر می تواند 
با روش های مختلف از جمله ایجاد تقاطع های همسطح عابر یا خودرو، 
ارتقاء سیستم عالیمی و هوشمند در برخی تقاطع های ریلی همسطح و 

یا ایجاد تقاطع های غیر همسطح صورت پذیرد.
5( راه آهن موظف است برای کاهش ورود آلودگی بصری و صوتی در 
شهر، سیستم ریلی را به نحوی اصالح نماید تا این مشکالت به حداقل 
برسند، ضمنا قطارهای باری خود را منطبق با نوع خدمات، مسافت مورد 
نظر و نوع کاال طبقه بندی نموده و عبور آن را بر اساس حفظ حقوق 

شهروندی مدیریت نماید.
6( باید بین حریم راه آهن درون شهری و برون شهری تفاوت قائل شد 
به نحوی که حریم 33 و 30 متری راه آهن در درون شهرها کاهش یافته 

و از فضای باقیمانده برای توسعه شهر استفاده گردد.
7( در شهرهایی که تقاضای کافی برای حمل و نقل ریلی وجود داشته 
باشد با استقرار سیستم ریلی درون شهری می توان آن منطقه را از نظر 
مصرف انرژی، نشر آالینده ها، ایمنی و نظم سفر در موقعیت ممتازی 
هنوز  که  مناطق شهری  و  از شهرها  دسته  آن  مورد  در  اما  داد؛  قرار 
تقاضای تردد روزانه آنها با آستانه اقتصادی حمل و نقل ریلی فاصله 
دارد، شبکه حمل و نقل منطقه ای می تواند با محوریت "کریدورهای 
انحصاری ارتقاء پذیر حمل و نقل عمومی" طراحی گردد، بطوری که 
اتوبوس  )مانند  تر  نقلیه عمومی کم ظرفیت  وسائط  با  کریدورها  این 
عادی یا برقی( محوریت اتصال کانون های توسعه را عهده دار شده و به 
مرور زمان و با افزایش تقاضا در آینده، قابلیت تبدیل شدن به تراموا و 
ریل سبک را داشته باشند. ضرورت دارد تا در شرح خدمات طرح های 
توسعه و عمران شهری، باز آفرینی شهرها و طرح های جامع حمل و نقل 

تغییرات الزم جهت تحقق این امر لحاظ گردد.
8( ضرورت تغییر نگرش رایج نسبت به "شهر مرکزی در مقابل حومه" 
به "منطقه شهری یکپارچه" و همچنین نسبت به حرکت از "توسعه 
شهری و منطقه ای خودرو مبنا" به "شهرسازی ریل پایه" باید مد نظر 

قرار گیرد.
9( سیاست شهرسازی ریل پایه بیش از آنکه جنبه درمانی داشته باشد، 
با اعمال این سیاست می توان از  جنبه پیشگیری و برنامه ریزی دارد. 
اینرو  از  نمود.  خودداری  بزرگتر  به شهرهای  ناخواسته جمعیت  جذب 
این سیاست می تواند در تمامی مجموعه های شهری کشور مورد توجه 

قرار گیرد.
10( شکل گیری یک کمیته کاری در وزارت راه و شهرسازی در جهت 

پیگیری پیاده سازی مفاد این بیانیه اجتناب ناپذیر می باشد.
بخش  از  متشکل  و شهرسازی  نقل  و  فکر حمل  اتاق  تشکیل   )11
دولتی و خصوصی، صاحب نظران شهرسازی، مسکن، حمل و نقل درون 
شهری و برون شهری، محیط زیست، پژوهشگران علوم اجتماعی و.... 
در جهت پیشبرد اهداف عالیه فوق و طراحی و پیگیری سایر مواردی که 

در آینده مطرح خواهند شد امری ضروری است.
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دومین جشنواره ی طراحی مبلمان شهری )دایره خالق(

دومین جشنواره ی طراحی مبلمان شهری )دایره ی خالق( توسط 
سازمان زیباسازی شهر تهران، 28 و 29 بهمن 1394، در مجموعه 
ی سینما گالری پردیس ملت برگزار شد. این جشنواره شامل مسابقه 
ی طراحی مبلمان شهری با محوریت »بافت تاریخی منطقه ی 12 
شهر تهران« و سمینار علمی با موضوع »تجربه ی تهران: فضاهای 
عمومی و کیفیت زندگی شهری« برگزار گردید. در بخش مسابقه ی 
این جشنواره بیش از 600 ثبت نام و بیش از 300 پروژه ی ارسالی به 
ثبت رسیده است که از میان این آثار 60 اثر در مرحله ی اول توسط 
هیئت انتخاب آثار منتخب شدند، 21 اثر از این بین تحت نام گروه 
»نگاه نو« در نمایشگاه شرکت کردند و 39 اثر توسط هیئت پاالیش 
آثار به مرحله ی بعد راه یافتند. در نهایت 15 اثر از این تعداد به مرحله 
با  ی ساخت رسیدند که در روز اختتامیه ی جشنواره سه فرد برنده 
عناوین خالقانه ترین ایده، اجرایی ترین طرح و  بهترین طراحی برای 

رفتار اعالم گردیدند.
در روز اول جشنواره پس از برگزاری آیین افتتاحیه با حضور مسئولین، 
و  شهری  مبلمان  طراحی  ی  جشنواره  اندرکاران  دست  و  مجریان 
سازمان زیباسازی تهران و همچنین مدعوین، شرکت کنندگان، اساتید 
و دانشجویان حوزه های طراحی صنعتی، طراحی شهری و معماری، 

سمینار علمی جشنواره آغاز به کار کرد. 
مدیریت  با  شهری«  مبلمان  و  »هویت  عنوان  با  اول  نشست  در 
حائری،  محمدرضا  مهندس  سخنرانی  و  الهیجی  سیدرضا  مهندس 
دکتر یداله احمدی و دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی به مباحث مربوط 
با مبلمان  به هویت به صورت کالن، در فضای شهری و در رابطه 
شهری پرداخته شد و دالیل اهمیت توجه به این مبحث در طراحی 
مبلمان شهری هویت محور عنوان شد. پس از آن دکتر مهدی حجت 

ارتقاء بافت تاریخی تهران«  در رابطه با »هویت و نقش مبلمان در 
با  تهران«  »ریتم  موضوع  اول،  روز  آخر  نشست  در  کرد.  سخنرانی 
شادمهر  مهندس  سخنرانی  و  حائری  محمدرضا  مهندس  مدیریت 
راستین و دکتر هومان اسعدی به مسئله ی ریتم و هماهنگی در شهر 
مورد بحث قرار گرفت. آخرین سخنرانی نیز در این روز با حضور دکتر 
گیدوبایار پیرامون موضوع »شهر هوشمند و نیازهای پایه ای انسان« 

انجام شد.
مهدی حجت،  دکتر  توسط  داوری  مرحله ی  آخرین  روز،  پایان  در 
دکتر  پروفسور  احمدی،  فرهاد  مهندس  بهشتی،  محمد  مهندس 
میشائیل ارلهوف و پروفسور دکتر یوتا برندس به انجام رسید که طی 
برنامه ی  در  گردید  مقرر  و  نهایی مشخص شدند  برنده ی  آن سه 

اختتامیه این افراد رسمن اعالم شوند.
روز دوم نیز در برنامه ی سمینار علمی، حاضران شاهد برگزاری دو 
نشست و سه سخنرانی بودند؛ نشست »کودک، کم توانی و زندگی در 
تهران« با مدیریت دکتر آزاده بیات و سخنرانی دکتر بهزاد سلیمانی، 
در  شد.  برگزار  اهرپور  آرش  مهندس  و  حسینی  شاه  رضا  مهندس 
این نشست آسیب شناسی معضالت شهر در رابطه با کودکان و کم 
توانان جسمی، بهینه سازی فضای شهر و مبلمان شهری در راستای 
پس  گرفت.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  جسمی  توانان  کم  نیازهای 
از آن سخنرانی پروفسور دکتر میشائیل ارلهوف با موضوع »طراحی 
عنوان  با  برندس  یوتا  دکتر  سخنرانی  اجتماعی«،  فعالیت  عنوان  به 
شد.  روبرو  حاضرین  استقبال  با  شیء«  قدرت  و  عمومی  »طراحی 
با  امروز«  تهران  دیروز،  »تهران  علمی؛  سمینار  این  چهارم  نشست 
حضور اساتید پیشکسوت دکتر محسن حبیبی به عنوان مدیر بحث و 
دکتر ناصر تکمیل همایون و دکتر اسکندر مختاری به عنوان سخنران 

 سحر نیکزاد  
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به مقایسه ی تهران دیروز، تهران امروز از منظر نحوه ی تعامل افراد 
میترا  نیز دکتر  این سمینار  آخر  پرداختند. سخنران  با فضای شهری 
و  مبلمان شهری  به مبحث »تجربه ی شهروند:  تفصیل  به  خزاعی 

نگرش طراحی تجربه« پرداخت.
مبلمان  فعاالن حوزه  پرشور  با حضور  این جشنواره که  اختتامیه  در 
سازمان  مدیرعامل  علیزاده  عیسی  دکتر  ابتدا  در  بود،  مواجه  شهری 
شورای  عضو  جامعی  مسجد  احمد  سپس  و  تهران  شهر  زیباسازی 
عالی  مشاور  شوشتری  سیدمحمدجواد  دکتر  و  تهران  شهر  اسالمی 
سازمان  در  گرایی  جوان  جشنواره،  مسئله  درباره  تهران  شهردار 

زیباسازی و سابقه فرهنگ و هنر ایران صحبت کرد. 

در ادامه پس از صحبت کوتاه مازیار رضایی، دبیر جشنواره پیرامون 
نحوه ی داوری و انتخاب آثار، سه برنده ی نهایی در حضور اساتید و 
فرهیختگان حاضر در سمینار معرفی شدند و به هر کدام از این افراد، 
بیست  مبلغ  و  خالق  دایره  طالیی  تندیس  تقدیر،  لوح  اهداء  ضمن 

میلیون تومان جایزه نقدی پرداخت شد.
جایزه   برنده  عباسی،  سمیه  خانم  ایده  ترین  خالقانه  جایزه  برنده 
بهترین طراحی برای تغییر رفتار با نگاه واقع گرایانه به زندگی، خانم آنا 
باطبی، برنده جایزه اجرایی ترین طرح ضمن رعایت خالقیت، راحتی 
ساخت، قابلیت تغییر و دوام آقای مصطفا آروند ) به نمایندگی از گروه(  

شناخته شدند. 

بهترين طراحی برای تغيير رفتار با نگاه واقع گرايانه به زندگی
طراح: خانم آنا باطبی

خالقانه ترين ايده. 
طراح: سميه عباسی

اجرايی ترين طرح ضمن رعايت خالقيت، راحتی ساخت، قابليت 
تغيير و دوام

طراح: مصطفا آروند ) به نمايندگی از گروه(
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سازمان هاي همیاري شهرداري ها، در سال هاي پایاني دهه 60  با هدف 
پشتیباني از شهرداري هاي هر استان،  تشکیل شدند. ریاست شوراي این 
سازمان با استاندار و در غیاب وي با معاون امور عمراني است و شهرداري ها 
به عنوان سهامدار با سرمایه و سهم مشخص در سازمان مربوط به خود 
عضویت دارند. در حال حاضر 31 سازمان همیاري شهرداري ها در کشور 
فعال است. با توجه به نقش این سازمان ها در تامین نیازهاي شهرداري ها 
و تببین رابطه آن با دولت، اولین همایش مدیران عامل سازمان هاي 
همیاري شهرداري هاي کشور،  در حاشیه نمایشگاه تخصصي خدمات، 
مبلمان شهري و حمل و نقل عمومي هشتم بهمن ماه، به میزباني اراک 

در سالن غدیر استانداري مرکزي برگزار شد. 
و  شهرداري ها  سازمان  شهرداري هاي  امور  معاون  همایش  این  در 
فعالیت  دوره  چهارمین  درآستانه  اینکه  بیان  با  کشور،   دهیاري هاي 
چشم انداز  ترسیم  داریم، الزمه  قرار  شهرداري ها  همیاري  سازمان هاي 
آینده و تعیین خط مشی ها و راهبردهای اساسی این سازمان  را بازخواني 
گذشته آن دانست و در ادامه به شرح تاریخچه و نحوه فعالیت سه دوره 

پیشین سازمان هاي همیاري  شهرداري ها پرداخت.
نوذرپور در این تقسیم بندي، دوره اول را مقارن با نیمه دوم دهه 60 
شمسي دانست که با توجه به پایان جنگ تحمیلي و نیاز به بازسازي 
ماشین آالت  به  دستیابي  براي  شهرداري ها  تقاضاي  شهرها،  سریع  

عمراني و مصالح ساختماني به طور چشمگیري افزایش یافت. وي افزود 
با توجه به ضرورت سهمیه بندي این کاالها و واگذاري تخصیص سهمیه 
محدودیت هاي  و  ساختاري  مشکالت  استانداري ها،   به  شهرداري ها 
این  انساني خودنمایي کرد. در  نیروي  استانداري ها خصوصا در زمینه 
شرایط »سازمان همیاري  شهرداري ها« به عنوان یک سازمان پشتیبان و 
خدمات رسان مشترک و تسهیل گر در تأمین تدارکات و اجراي پروژه هاي 
عمران و خدمات شهري شکل گرفت تا عالوه بر دریافت و توزیع کاالها،  
نیاز شهرداري ها به ناظران و پیمانکاران مطمئن براي اجراي پروژه هاي 

شهري را برآورده سازد.
نوذرپور ادامه داد دومین دوره فعالیت سازمان همیاري شهرداري ها در 
نیمه اول دهه هفتاد رخ داد. زماني که به دلیل درامدهاي نفتي و سهمیه 
ارزي تخصیص داده شده به خرید ماشین آالت و تجهیزات شهرداري 
ها، امکان واردات ماشین آالت عمراني و زمینه حمایت از تولیدکنندگان 
داخلي براي انتقال تکنولوژي و ساخت داخلي آن ها میسر شد. معاون 
امور شهرداري هاي سازمان شهرداري هاي و دهیاري هاي کشور پس 
از برشمردن این وقایع و ایجاد بازار رقابتي به عنوان اصلي ترین نتیجه 
با  دانست که  فعالیت سازمان  ادامه  براي  پتانسیلي  را  آن  دوران،    آن 
از دولت«  برجسته شدن تفکر »شهرداري؛ شخصیت حقوقي مستقل 
توسل شهرداري ها به سازمان هاي همیاري براي تامین ماشین آالت 

 زینب بیات

همایش مدیران عامل سازمان هاي همیاري شهرداري هاي کشور
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و تجهیزات مورد نیاز آنها را کمرنگ کرد و موجب انفصال سازمان هاي 
همیاري از شهرداري ها و ارتباط و اتکا بیشتر آن ها به استانداري ها شد.

 نوذرپور دوره سوم را مصادف با اصالح اساسنامه سازمان هاي همیاري 
و تدوین اساسنامه تیپ جدید و ابالغ آن در اسفند ماه 1378 دانست 
که تفویض اختیارات اجرایي وسیع به استانداران را موجب شد و فعالیت 
هاي غیر پشتیباني و خدمات رساني به شهرداري ها همراه با ورود به 
به  توجه  با  گذاري  سرمایه  و  تولیدي  بازرگاني،  تجاري،  هاي  عرصه 
پتانسیل هاي اقتصادي متنوع در هر یک از استانهاي کشور و استفاده 
سازمان هاي  براي  را  ها  شهرداري  توان  از  خارج  استاني  امکانات  از 
همیاري ممکن ساخت. معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور، با اشاره به شکل گیري این سازمان در دوره سوم 
فعالیت سازمان هاي همیاري شهرداري ها، ثبت این سازمان ها به عنوان 
دفاتر استاني سازمان شهرداري ها را نشانه حمایت اولیه وزارت کشور از 
سازمان هاي همیاري دانست و بنابراین از ایجاد سازمان شهرداري ها به 
عنوان نقطه عطف در فعالیت سازمان هاي همیاري نام برد. البته اپس از 
شکل گیري سازمان مزبور،  نمایندگي یک سازمان وابسته به وزارت کشور 
توسط یک موسسه غیر دولتي،  مورد تردید قرار مي گیرد و با تصویب 
قانون تجمیع عوارض، اعطاي وام به سازمان هاي همیاري موضوعیت 
از کانون توجه  خود را از دست مي دهد و درنهایت سازمان همیاري 
سازمان شهرداري ها خارج و عمال نظارت بر آنها به مدیریت هاي استاني 

پیش بیني شده در اساسنامه سپرده مي شود.
نوذرپور  دوره هاي مختلف حیات سازمان هاي همیاري،  از شرح  پس 

وضعیت امروز این سازمان  را عقبگردي به قبل از سال 1378 دانست 
که در حال حاضر با هدف توسعه دامنه فعالیت هاي اقتصادي و کسب 
درآمدهاي روزافزون، به سازمان هایي تنومند و پرهزینه تبدیل و حتي در 
مواردي براي تحقق اهداف خود از چارچوب فعالیت هاي پیش بیني شده 

در اساسنامه خارج شده اند. 
با این توضیحات که بیانگر لزوم اصالح اساسنامه سازمان هاي همیاري 
بود،  در ادامه همایش، شهرام سعادت به نمایندگي از سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور به ارائه و شرح اساسنامه اصالحي پیشنهاد شده 
توسط دفتر نوسازي و تحول اداري سازمان پرداخت که در آن تغییراتي 
اساسي همچون اصالح موضوع فعالیت سازمان هاي همیاري، تغییر در 
نحوه تامین و توزیع سرمایه و سهام آنها و تغییر در ارکان سازمان با 
هدف فراهم آوردن امکان نظارت و مدیریت توسط شهرداري ها به عنوان 

صاحبان سرمایه و سهام سازمان،  پیشنهاد شده بود.
اساسنامه  اصالح  چگونگي  و  چرایي  تبیین  و  بسط  و  شرح  از  پس 
سازمان هاي همیاري  شهرداري ها،  ادامه جلسه به بحث و تبادل نظر در 
خصوص کلیات و جزئیات اساسنامه پیش نهادي، پرداخته شد و موافقان 
و مخالفان دالیل و پیشنهادات خود را بیان نمودند و در پایان مقرر شد 
کارگروهي متشکل از سازمان هاي همیاري شهرداري ها و دفتر نوسازي 
و تحول اداري سازمان مفاد اساسنامه پیشنهادي را بررسي و نتیجه را به 
همراه پیشنهادات به معاونت امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و 

دهیاري هاي کشور،  اعالم نمایند.
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اداری  نظامات  )آیین نامه  ساخت وساز  فرایند  در  تحول  ملی  همایش 
کنترل مقررات ملی ساختمان، )26 بهمن( با حضور عباس آخوندی، وزیر 

راه و شهرسازی کشور افتتاح شد.
به گزارش »صما«،در این همایش که در کتابخانه ملی برگزاری شد، 
عالوه بر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، سایر مسئوالن عالی رتبه 
وزارت راه و شهرسازی همچون منوچهر شیبانی اصل، مدیر کل نظامات 
روسای  شهرسازی،  و  راه  وزارت  حرفه ای  تشکل های  و  مهندسی 
سازمان های نظام مهندسی کشور همچون حبیب اهلل بیطرف، رئیس نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران،مسئوالن سازمان های شهرداری ها و 
دهیاری های کشور و جمعی از انبوه سازان و فعاالن ساختمانی حضور 
فعاالن  میان  هم افزایی  ایجاد  همایش،  این  برگزاری  از  داشتند.هدف 

صنعت ساختمان است.
شيبانی اصل در همايش ملی تحول در فرايند ساخت و ساز:

بازنگری مبحث دوم درفضای نظرخواهی ازعموم صورت 
گرفت 

و تشکل های حرفه ای  نظام های مهندسی  دفتر  مدیر کل 
دوم  مبحث  بازنگری  اینکه  بیان  و شهرسازی،با  راه  وزارت 
مقررات ملی به تأخیر افتاده است، گفت: »اکنون با گذشت 
چند سال از اجرای مبحث دوم و شرایط ساخت وساز، موضوع 

بازنگری این آیین نامه ضرورت است.«
به گزارش »صما«، منوچهر شیبانی اصل، در همایش ملی 
تصریح  فوق  مطلب  بیان  با  ساخت وساز،  فرایند  در  تحول 
مقررات  دوم  مبحث  بازنگری  حاضر،موضوع  حال  کرد:»در 
و  کارشناسان  شهرسازی،  و  راه  وزیر  رهنمودهای  با  ملی 
صاحب نظران برجسته نظام مهندسی در حال پیگیری و به 

نتیجه رسیدن است.«
شیبانی در ادامه افزود:»آنچه به عنوان پیش نویس مبحث 
دوم به عنوان آیین نامه نظامات اداری منتشر شده است، برای 
اولین بار به نظرخواهی عمومی گذاشته شد و از صاحب نظران، 
مهندسان، کاردانان و عموم مردم خواسته شد تا نظرات خود 

را ارائه دهند.«
و تشکل های حرفه ای  نظام های مهندسی  دفتر  مدیر کل 
تهیه شده  پیش نویس  اینکه  بیان  و شهرسازی،با  راه  وزارت 
براساس چندین آسیب شناسی مختلف در سال های گذشته 
بر  متداول  آسیب شناسی های  »با  گفت:  است،  شده  انجام 
موضوع اجرا و عدم اجرای آیین نامه ماده 33 و بررسی فرایند 
کنترل ساختمان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و 
بررسی وضعیت قوانین موازی حاکم بر موضوع ساخت وساز 
متن  تجربیات  تبادل  و  فشرده  کارگروه های  در  کشور 
پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان استخراج شد.«
با  دوم  مبحث  پیش نویس  اینکه  بر  تأکید  با  اصل  شیبانی 

نظرخواهی عمومی و تخصصی در حال بازنگری است، افزود:»کمیته 
تدوین و تهیه این آیین نامه کماکان در حال بررسی این موضوع است 

وامیدوارم هرچه زودتر به پیش نویس نهایی دست یابیم.«
وی با ابراز قدردانی از جامعه نظام مهندسی کاردان ها، در زمینه ارائه 
در  افزود: »متأسفانه  دوم،  بازنگری مبحث  فرایند  در  منطقی  نظریات 
خالل ارائه نظرات، عده ای با بی انصافی و بی اخالقی و خارج از جایگاه 
شئون مهندسی، مطالب نامناسبی در بعضی شبکه های اجتماعی مطرح 

کرده اند.«
مدیر کل دفتر نظام های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و 
شهرسازی در پایان یادآور شد: »همکاران و جامعه مهندسی باید نظر 
خود را در چارچوب حرفه ای و مطلوب ارائه دهند؛زیرا زمانی که فضای 
اظهارنظر باز است و جامعه مهندسی به مشارکت طلبیده می شود، باید 
این دیدگاه برگرفته از خط مشی حاکم بر وزارت راه و شهرسازی باشد.«

 امیر احسان درویشی

با حضور وزیر راه و شهرسازی:

همایش تحول در فرایند ساخت وساز
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در تاریخ 14 و 15 بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی 
دانشگاه شهید بهشتی همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری با 
حضور دکتر محمد قالیباف شهردار تهران، دکتر مجتبی عبدالهی 
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مهندس 
شریف زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی، و جمعی از مسئولین 
و اساتید فعال در حوزه شهرداری و آتش نشانی»شهر ایمن، زندگی 

آرام«  و با اهدافی به شرح زیر برگزار گردید.
1- کاربست دستاوردهای علمی و تجربی

2- بسترسازی برای هم اندیشی و تبادل دانش و تجارب
 3- ارتقاء نظام مدیریت ایمنی و آتش نشانی در شهر

فرعی  محورهای  تعدادی  و  اصلی  محور  چهار  در  همایش  این 
برگزار گردید که اهم آنها عبارتند از:

1- شهر سازی ایمن
 استانداردها، قوانین و مقررات ایمنی شهری و آتش نشانی
 کارکردها و الزامات طرح جامع ایمنی شهری و آتش نشانی

 ایمنی در طرح تفصیلی و ساخت و سازهای  شهری
2- مسئولیت و مشارکت اجتماعی

 توسعه و ترویج دانش و فرهنگ ایمنی و آتش نشانی شهری
اتش  و  ایمنی  فرهنگ  ارتقاء  در  آموزش  و روش های  نقش   

نشانی شهریو مسئولیت اجتماعی شهروندان در حریق و حوادث
 مشارکت رسانه ها در توسعه آموزه های ایمنی

3- آسیب شناسی و ارتقاء بهره وری در مدیریت ایمنی و آتش 

نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

نشانی شهری
 مدیریت عملیات در ایمنی شهری و آتش نشانی

 نقش و جایگاه ایمنی و آتش نشانی در اقتصاد مقاومتی
 توسعه سرمایه انسانی در ایمنی شهری و آتش نشانی 

4- مواد، روش ها، سامانه ها و فناوری های نوین توسعه ایمنی 
و آتش نشانی شهری

 چالش ها و راهکارهای بکار گیری فناوری های نوین
 شناسایی، ارزیابی و بومی سازی فناوری های نوین در حوزه ی 

ایمنی شهری و آتش نشانی
 سامانه های  پایش و  کنترل حریق و حوادث شهری

شهرداریهای  امور  معاون  پور  نوذر  دکتر  آقای  همایش  این  در 
سازمان شهرداریها و دهیار یهای کشور طی سخنرانی با عنوان :

سازمان ها و واحدهاي آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداریها 
)وضع موجود، چالش ها و راهبردهاي پیش رو(

 به نکات مهمی در ارتباط با موضوع اشاره نمود که خالصه ای 
از آن بدین شرح است:

روند فزاینده رشد و توسعه شهري در کشور به گونه اي بوده که 
تعداد شهرداري ها و جمعیت شهري به میزان قابل توجهي افزایش 
یافته است.این آهنگ رشد شتابان شهرنشیني باعث شده تا حجم 
سرمایه گذاري ها و تراکم فعالیت هاي متنوع و متعدد اقتصادي 
نیز در شهرها بیش از پیش افزایش یابد. این حجم فعالیت ها لزوم 
اتخاذ تمهیدات و تدابیر الزم را براي محافظت از سرمایه ضروري 

 فرناز بختیاری
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مي نماید. مطابق قوانین ومقررات موجود پس از تصویب و تاسیس 
یک سازمان محلي عمومي غیر دولتي به نام شهرداري این وظیفه 

مهم به عهده شهرداري ها گذارده شده است. 
و  موجود  وضع  به  مربوط  آمارهای  ارائه  ضمن  ادامه  در  ایشان 
همچنین مواد قانونی مرتبط از جمله بند چهارده ماده پنجاه و پنج 
قانون شهرداریها اهم آسیب های موجود دراین حوزه را بدین شرح 

بر شمردند: 
 منابع انساني تشکیالتي 

 نبود ساختار مناسب کشوري جهت هدایت پشتیباني و نظارت  
و هماهنگي در امور ایمني و آتش نشاني در سطح  شهرداري ها 

و دهیاري هاي کشور
 کمبود نیروي انساني در بخش آتش نشاني و خدمات ایمني 

خصوصًا در شهرهاي کوچک
 فقدان متولي واحد ویکپارچه ایمني شهري در شهرها و روستاها 
بوده  فعال  ایمني  در حوزه  اکنون حدود 30دستگاه  بطوریکه هم 
و  ومقررات  قوانین  در  مذکور  بدلیل عدم هماهنگي دستگاههاي 

لوازم تجهیزات فاقد اثربخشي موثر مي باشند.
نبود سلسله مراتب فرماندهي عملیات بین کلیه دستگاههاي   
بروز  صورت  در  قانوني   شده  تعریف  ساختار  فقدان  و   مسوول 

حوادث و بحران ها و امکان فرماندهي استاني و کشوري 
 حوزه تاسیسات و ماشین آالت 

 وجود ایستگاههاي آتش نشاني غیر استاندارد و غیر مقاوم در 
بر خي از شهر ها ي کشور موجب شده عماًل نیرو هاي و ماشین 
یافته ودرصورت  آالت آتش نشاني در فضاي غیر مقاوم استقرار 

بروز حوادث خود ایستگاهها بامشکل مواجهه گردند.
 کمبود خودرو وتجهیزات استاندارد در بخش آتش نشاني بدلیل 
گران بودن ماشین آالت در این بخش و همچنبن نحوه کاربري  
تحت فشار از این ماشین االت منجر به استهالک سریع آنها مي 
گردد و تامین و جایگزین کردن ماشین جدید و استاندارد  مشکل 

مي باشد.
که  وباریک  تنگ  هاي  کوچه  و  شهري  فرسوده  بافت  وجود   
عماًل امکان دسترسي خودروهاي آتش نشاني را با مشکل مواجهه 

مي نماید.
 منابع مالي: 

 با توجه به اینکه حداقل مساحت زیر بناي یک ایستگاه کوچک 

استاندارد متشکل از سه فضاي اداري ،آموزشي 
- اقامتي و جایگاه خودرویي 500 مترمربع مي 
به  مرکزي شهرها  نقاط  در  است  و الزم  باشد 
ایستگاهها صورن  بهترجانمایي  دسترسي  دلیل 
شهرهاي  در  مخصوصًا  شهرداریها   ، پذیرد 
کوچک بدون حمایت وکمک مالي دولتي قادر 
آتش  کوچک  ایستگاه  احداث  اعتبار  تامین  به 
نشاني، ماشین االت، تجهیزات ولوازم حفاظت 
نمي  نشان  آتش  انساني  نیروي  وتامین  فردي 

باشند.
با نوجه به این آسیب ها ایشان افداماتی را در 
حوزه های ساختاری،حقوقی و فرآیندی الزامی 
در  نمودندکه  بیان  اساس  همین  بر  و  دانسته 
اولین اقدام پس از استقرار دولت تدبیر و امید در حوزه آتش نشاني 
با رویکرد هماهنگي  این حوزه  ایمني سند آسیب شناسي  امور  و 
و  پیشگرانه  نگرش  توسعه   ، مرتبط  دستگاههاي  بخشي  بین 
آموزش ایمني ،تهیه و به کمیسیون خاص کالنشهر تهران و سایر 
کالنشهرها ارائه گردیدکه در نهایت در11بند بتصویت هیات دولت 
درآمد. وباتوجه به تکلیف مقرر در بند 1 مصوبه شماره  123272/
تدوین  بر  مبني  وزیران  ت51024/ه  مورخ 1393/10/28 هیات 
الیحه مدیریت یکپارچه ایمني شهر و روستاهاي کشور و با رویکرد 
هماهنگي دستگاههاي دخیل در امر مدیریت ایمني ، اولین پیش 
خدمات  و  عمراني  هماهنگي  دفتر  توسط  یاد شده  نویس الیحه 

شهري سازمان شهرداري ودهیاري هاي کشور تهیه شده است.
در این همایش همچنین تفاهم نامه ای نیز بین ایران و روسیه 
دانشگاه  رسید.  امضا  به  نشانی  آتش  متخصصان  آموزش  برای 
سن  پترزبورگ وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه با موسسه علمی 
نشانان  آتش  برای  آموزشی  های  دوره  برپایی  منظور  به  روسانا 
مقام  قائم   Evgenii Alekseik کرد.  امضا  نامه  تفاهم  ایرانی 
دانشگاه آموزش سن  پترزبورگ وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه 
همایش  این  به  ما  دعوت  برای  ایران  کشور  مسئوالن  از  گفت: 
تشکر می کنم و خوشحالم که همکاری جدیدی با ایران در زمینه 
آموزش آغاز شده است.وی تصریح کرد: این دانشگاه آمادگی دارد 
برای  را   HSE و  نشانی  آتش  زمینه  در  تخصصی  های  دوره  تا 

ایرانیان برگزار کند.
بیانیه پایانی این همایش در مراسم اختتامیه قرائت گردید.که در 

زیر به خالصه ای از آن اشاره میشود.
یقین داریم این رویداد مبارک سرآغاز فصل نوینی برای توسعه 

کاربرد مؤثر علوم و فنون آتش نشانی و ایمنی خواهد بود.
لذا بدین وسیله نتایج محوری حاصل از این همایش به شرح ذیل 

تقدیم می گردد.
1- با توجه به استقبال کارکنان خدوم آتش نشانی از کارگاه های 
نقش آفرین  مهارتی  و  حرفه ای  آموزش های  ارتقای  آموزشی، 
آتش نشانی  و  ایمنی  سازمان های  پایدار  توسعه  زیربنای  به عنوان 

شهری فراهم گردد.
رسانه ها  ظرفیت  از  استفاده  با  عمومی  آموزش های  توسعه   -2
به ویژه رسانه های اجتماعی و ظرفیت های آموزشی کشور به ویژه 
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و  نوجوانی  کودکی،  سنین  در 
جوانی موردتوجه قرار گیرد.

ارزیابی  و  مدیریت  نظام   -3
سازمانی  و  فردی  عملکرد 
جهت تعیین جایگاه و نظام مند 
و  ایمنی  کارکرد  نمودن 
برای  شهری  آتش نشانی 
قضاوت های  از  جلوگیری 
و  فنی  غیر  و  غیرعلمی 
توسعه  قابل  نقاط  به  پرداختن 
ایمنی  و  آتش نشانی  سازمان 

شهری استقرار یابد.
برای  سالیانه  برنامه ریزی   -4
کشورهای  تجارب  از  استفاده 
موفق )پیشرو( در عرصه ایمنی 
بازدیدهای  و  آتش نشانان 
سازمان های  از  کارشناسان 

ایمنی و آتش نشانی برتر و کسب دانش تجربی خبرگان سازمانی 
صورت پذیرد.

5- پایش، ارزیابی و به کارگیری فناوری های نوین و سامانه های 
الکترونیکی در حوزه ایمنی و اتش نشانی به منظور افزایش توان 

عملیاتی و هوشمند سازی در دستور کار سازمان قرار گیرد.
مطلوب  هم افزایی  و  همفکری  تعامل،  همکاری،  توسعه   -6
نجات  و  امداد  پلیس، سازمان  از  اعم  اجرایی کشور  دستگاه های 
ملی  سازمان  اورژانس،  ایران،  اسالمی  جمهوری  هالل احمر 
استاندارد ایران و مراکز علمی کشور – که در این همایش تجلی 

یافت – تداوم و تقویت یابد.
شهری  آتش نشانی  و  ایمنی  سازمان  صنعتی  نیازمندی های   -7
از  حمایت  به منظور  داخلی  صنایع  و  دانش بنیان  شرکت های  به 

تولیدات داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی منتقل شود.
امور  بر واگذاری  8- در راستای سیاست های کلی دولت مبتنی 
مشارکت  که  داریم  اعتقاد  غیردولتی،  بخش  به  گرایانه  تصدی 
مؤثری  نقش  حوادث  کاهش  ایمنی،  توسعه  در  بخش خصوصی 
دارد. لذا برنامه ریزی دقیقی برای استفاده حداکثری از این بخش 

در دستور کار قرار  گیرد.
9- فعالیت های خدمات ایمنی و آتش نشانی از جمله آموزش  ها و 
از فعالیت  نیاز به منظور واگذاری و بهره مندی  پژوهش های مورد 
سازمان های مردم نهاد)سمن ها( و آتش نشان های داوطلب بررسی 

و اولویت بندی  گردد.
تحقق  در  انسانی  سرمایه های  اساسی  نقش  به  توجه  با   -10
اهداف و ماموریت های سازمانی، انتظار می رود بیش از پیش به امر 
توسعه و تعالی مدیران، فرماندهان و کارکنان سازمان از منظرهای 

دانشی، مهارتی و به خصوص نگرشی پرداخته شود.
عمل  صحت  از  قضایی  معاضدت  و  سازمانی  حمایت  به   -11
مدیران، فرماندهان و کارکنان سازمان های آتش نشانی و خدمات 

ایمنی کشور به نحو سازمان یافته اقدام گردد.
خدوم  کارکنان  و  آتش نشان ها  نگهداشت  و  معیشت  به   -12

آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور توجه ویژه گردد.
از  )اعم  شهری  فضاهای  ریسک های  تفاوت  به  توجه  با   -13
ساختمان های بلندمرتبه، مراکز تجاری، تونل های شهری و متروها 
و…( و نیاز به دانش تخصصی، تجهیزات و ماشین آالت ویژه و 
آئین نامه های  و  قوانین  قالب  در  امر  این  برای  میدانی  اطالعات 
به  جدی  پیگیری  اختصاصی  آتش نشانان  طرح  کشوری  مصوب 

عمل آید.
بهره مندی  با  شهری  ایمنی  در  آینده نگری  و  آینده پژوهی   -14
الزم از تحقیقات کاربردی و شبیه سازی حوادث و مانورهای واقعی 

به عمل آید.
15- الیحه مدیریت یکپارچه ایمنی و آتش نشانی باهدف وحدت 
مأموریت های  و  وظایف  تفکیک  و  کار  و  درصحنه  فرماندهی 
دستگاه های مسئول در امر ایمنی و تعیین تکلیف فضاهای ایمن 

شهری و روستایی تدوین و برای طی مراحل تصویب ارائه شود.
رویکرد  با  باید  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان های   -16
خود  اقناع سازی  و  تعاملی  ظرفیت های  ارتقای  به  نسبت  تعاملی، 
سازی  مسئول  و  جامعه  آحاد  سازی  همراه  با  تا  نموده  اقدام 
به  را  اجتماعی  مشارکت  مردمی،  و  عمومی  دولتی،  دستگاه های 

نحو شایسته ای تحقق بخشند.
فرآیند  در  شده  شناسایی  علمی  ظرفیت های  به  توجه  با   -17
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان های  همایش،  این  برگزاری 
شهری باید ضمن سازمان دهی این سرمایه های علمی، نسبت به 
بهره برداری مناسب از آن ها از طریق برپایی اتاق های فکر و انجام 
مطالعات سازمانی و پژوهش های علمی، بیش ازپیش رویکرد علمی 

و نوین را مد نظر قرار دهد.
توجهات “ولی عصر  و  متعال  به درگاه خداوند  اتکال  با  درنهایت 
)عج(” عهد و پیمان می بندیم که تمام عزم خود را جزم نموده و 
با دقت تمام، صحت، شفافیت و همت باال، اقدامات الزم را برای 
تحقق نیاز فراگیر، سیال و دائمی “ایمنی برای همه کس در همه جا 

و همه وقت” کلیه مفاد این بیانیه را به کار ببندیم. 
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طرح نوسازي ناوگان تاکسیراني شهري از 12 بهمن ماه 94 با ثبت نام 
از تاکسي هاي فرسوده اي که عمر آنها بیش از 10 سال بود، در سراسر 
کشور آغاز شد و طي هفته نخست اسفندماه تاکسي هاي فرسوده تولید 

سال 84 هم فرصت شرکت در این طرح را پیدا نمودند.
مراسم  در  ماه  بهمن  نظر، سوم  تبادل  و  بحث  هفته  چندین  از  پس 
رونمایی از طرح نوسازی ناوگان و جایگزینی 90 هزار دستگاه تاکسی 
فرسوده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد و محمدباقر 
نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس این سازمان از تخصیص 1650 
میلیارد ریال اعتبار برای جایگزینی 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده خبر 

داد.
وي افزود: این طرح با مشارکت سه بانک پارسیان، ملت و تجارت انجام 
می شود و از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم مشارکت خوبی 
در اجرای این طرح داشته باشد؛ البته گمرک نیز در بحث واردات قطعات 

می تواند نقش موثری را ایفا کند.
نوبخت همچنین از دستور رئیس جمهوری برای بهبود وضعیت حمل و 
نقل کشور خبر داد و گفت: آقای روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت 
دستور داد معاونت امور اجرایی رئیس جمهوری بهبود کیفیت سایر رشته 
های حمل و نقل را پیگیری کند و برهمین اساس بهبود وضعیت حمل 
و نقل بین شهری، اتوبوس ها، مینی بوس های بین شهری، کامیون ها 

و موتورسیکلت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
هوشنگ خندان دل معاون توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور 
در خصوص طرح تعویض و جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده سراسر 
کشور توضیح داد : این طرح از 12 بهمن با ثبت نام همه تاکسی های 
مدل 83 و قبل از آن آغاز می شود و این تاکسی داران باید به دفاتر 

پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند.
خندان دل افزود: مدارک الزم برای ثبت نام عبارتند از: اصل پروانه بهره 
برداری، اصل پروانه فعالیت، اصل کارت خودرو، اصل کارت ملی و اصل 
سند خودرو )برگه سبز( است. وی گفت: مراجعه کنندگان هنگام ثبت نام 
و ارائه مدارک اولویت خود را برای دریافت خودروی سمند یا پژو 405 
اعالم و همچنین از سه بانک تجارت، ملت و یا پارسیان به عنوان بانک 
عامل خود یکی را انتخاب کنند. خندان دل افزود: براساس برنامه ریزی، 
وام 20 میلیون تومانی با نرخ 16 درصد و برای دوره بازپرداخت چهارساله 
که ماهانه حدودا 570 هزار تومان قسط بازپرداخت تعیین شده است به 

رانندگان تاکسی تعلق می گیرد.
وی همچنین گفت:  مبلغ 5 میلیون تومان هم از طرف دولت برای ارزش 
گواهي اسقاط خودروی فرسوده و مبلغ 5 میلیون ریال بابت ارزش الشه 

خودروي اسقاط شده تعلق می گیرد و مانده مبلغ خودرو را تاکسیران 
پرداخت خواهد کرد.

وي افزود: پس از اتمام مهلت ثبت نام، مراحل کنترل و تائید اطالعات 
متقاضیان توسط سازمان ها و واحدهاي تاکسیراني و سازمان هاي نظارت 
بر حمل ونقل همگاني انجام شده و سپس مراجعه داوطلب به بانک جهت 
اخذ وام صورت خواهد گرفت. در ادامه نیز،  فرآیند اسقاط خودروي قدیمي 

و نهایتا تحویل خودرو جدید به انجام خواهد رسید. 
خندان دل با بیان اینکه تحویل خودروهای نو از اسفند ماه سال جاری 
با تحویل 8 هزار دستگاه آغاز می شود، گفت:. در فروردین سال آینده، 
7 هزار دستگاه و بعد از آن از اردیبهشت تا شهریور ماه ماهانه 15 هزار 
دستگاه خودروی نو تحویل متقاضیان می شود به طوری که در پایان 

شهریور ماه، 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده جایگزین خواهد شد.
ناوگان  نوسازي  طرح  مناسب   اجراي  براي  هماهنگي  منظور  به 
تاکسیراني و ثبت نام براي جایگزیني 90 هزار تاکسي فرسوده، نشستي 
10 بهمن  در تهران با حضور مدیران عامل سازمان هاي تاکسیراني 
شهرداري ها و مدیران عامل سازمان هاي حمل و نقل همگاني کشور به 
میزباني اتحادیه هاي تاکسیراني شهري و حمل و نقل همگاني و سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور تشکیل شد.
در این نشست علي نوذرپور معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري 
ها و دهیاري هاي کشور و طبیبي مدیرعامل اتحادیه تاکسیراني هاي 
شهري کشور، آخرین برنامه ها و اقدامات حوزه حمل و نقل عمومي 
براي  نام   ثبت  و  تاکسیراني  ناوگان  نوسازي  و جزییات طرح  شهري 
جایگزیني 90 هزار تاکسي فرسوده را براي حاضران بیان نمودند و به 

پرسشهاي حاضران پاسخ گفتند.
ثبت نام جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده از روز 12 بهمن ماه در 
سراسر کشور با توجه به شماره پالک  از طریق دفاتر پیشخوان دولت 
 GLX 405 پژو و   EF7 آغاز شد. خودروهای جایگزین شامل سمند
مجهز به مخزن CNG با امکان پیمایش حداقل 300 کیلومتر در هر بار 
سوخت گیری، GPS برای اندازه گیری پیمایش تاکسی و تاکسیمتر برای 
اعالم کرایه جا به جایی مسافران است. در ادامه ثبت نام متقاضیان، امکان 
ثبت نام خودروهاي مدل 84،  خودروهاي ون، تاکسي هاي سانحه دیده و 

تاکسي هاي با پالک مجازي مهیا گردید.
براساس آخرین اطالعات، مجموعاً حدود 55500 نفر در این طرح ثبت 
نام نمودند که از این تعداد 41 هزار و 437 تاکسی فرسوده مربوط به 
شهرهای باالی یکصدهزار نفر و 14 هزار و 11 تاکسی فرسوده مربوط 

به شهرهای زیر یکصدهزار نفر بود.

نوسازي  تاکسی هاي فرسوده با حمایت دولت
 کوروش میرسعیدی



سال شانزدهم/ شماره 123 76

روابط عمومی شهرداری اسفراین اعالم این اقدام فرهنگی که با همکاری انجمن ویرا زیست انجام شد برای آشنایی شهروندان 
عزیز، اقدام به درج مطالبی از زبان درختان در تابلویی از جنس چوب شد و به درختان سطح شهر به طوری که صدمه ای به آنها 

وارد نگردد نصب شد که گزارش تصویری آن تقدیم می گردد.

اسفراين:
اقدام فرهنگی شهرداری در هفته منابع طبيعی

طرح  شهر،  مسئوالن  حضور  با 
عملياتي  بهار،  از  استقبال  مانور 

شد.
است  در صدد  شهرداري همدان 
تا بيست و پنجم اسفندماه به طور 
انجام  را  شهر  پاكسازي  كامل 
داده و شهر را تحويل همشهريان 
عمليات  امسال  همچنین  دهد. 
ساير  و  سبز  فضاي  زيباسازي 
پاكسازي  و  بهسازي  برنامه هاي 
نسبت  مطلوبتري  نحو  به  شهر 
خواهد  انجام  به  گذشته  سال  به 
رسيد و تمام تالش اين است كه 
برتر  به عنوان شهر  همدان  شهر 

در كشور معرفي شود.

همدان:
153 برنامه ويژه استقبال از بهار در شهر 

خبر کوتاه

 فرناز بختیاری
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تبريز:
بسته های تشويقی شهر 
تبريز برای سرمايه گذاران 

حوزه گردشگری
شهردار تبریز از بسته های تشویقی برای 
سرمایه گذاران حوزه گردشگری و خدمات 
گردشگری  رونق  جهت  در  آن  با  مرتبط 
پایتخت  تبریز  به عنوان  برای سال 2018 

جهان اسالم خبر داد.
نمایشگاه  نهمین  افتتاح  مراسم  در  وی 
با  کیش،  سفر  و  گردشگری  المللی  بین 
تالشها  کرد:  نشان  خاطر  خبر  این  اعالم 
توسط  گرفته  صورت  ارزشمند  اقدامات  و 
تمامی متولیان امور گردشگری، باعث شده 
است تا  تبریز عناوین بزرگی را کسب کند 
و از همین روی شهرداری تبریز با در نظر 
سرمایه  برای  تشویقی  های  بسته  گرفتن 
گذاران این صنعت پر سود در صدد تسهیل 
و فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری 
و رونق ساز و کاری است تا از طریق آن 
بتواند زیرساخت های گردشگری این شهر 

را تکمیل نماید.

اروميه:
تكميل نرم افزار 

رصد آنالين عملكرد 
شهرداری اروميه در 

حوزه های مختلف
اسالمی  شورای  نظارت  کمیسیون  رئیس 
نرم افزار  مختلف  مزایای  تشریح  با  شهر 
رصد آنالین، همچون شفاف سازی و یکپارچه 
جلوگیری  با  شهرداری  اطالعات  نمودن 
سلیقه ای  تغییرات  اعمال  و  دسترسی  از 
پروسه  روند  طی   در  کاربران  توسط 
پرونده های اداری که مسائل و مشکالت 
سیستم سنتی را ندارد، بر لزوم استفاده از 
این سیستم در جهت پیاده نمودن سیاست 
اسالمی  شورای  نظارت  کمیسیون  اصلی 
شهر در خصوص بازدارندگی و حفظ منافع 
سودجو  افراد  قبال  در  شهروندان  و  شهر 
اشاره کرد و خواستار توجه ویژه مسئوالن 
به حوزه آموزش کاربران این نرم افزار شد. 

کاوش باستانی شهر قدیم آمل با هدف احداث نخستین پارک باستان شناسی ایران، 
با حضور مسئوالن شهرستان آمل شروع شد. در قدم اول مرمت راسته بازار تاریخی 
آمل و احداث سقف چوبی که به قبل از دوران صفویه برمی گردد، با هزینه 3 میلیارد 
با  تاریخی  اینکه در بحث خرید خانه های  بیان  با  اجرا گردید. شهردار آمل  تومان 
هزینه 500 میلیون تومان از جمله دو خانه معنوی ها را در راسته شاهاندشتی خریداری 
نمودیم ادامه داد: بازگشایی خیابان مهم در بافت فرسوده شهری به نام شهید امین 
طبرسی از اقدامات دیگر شورای اسالمی شهر و شهرداری آمل بوده که دسترسی به 

بافت قدیم را آسان کرد.

آمل: آغاز کاوش باستانی شهر قديم 
آمل با هدف احداث نخستين پارک 

باستان شناسی ايران

شهرکرد:
3 بازارچه موقت نوروزی در شهرکرد راه اندازی می شود

شهردار شهرکرد از راه اندازی 3 بازارچه موقت نوروزی به مناسبت فرا رسیدن سال 
نو در نقاط مختلف مرکز استان خبر داد. هدف از این اقدام ساماندهی خرید و فروش، 
تأمین اقالم و مایحتاج ضروری شهروندان و توجه به حفظ نظم و انضباط عبور و مرور 
در روزهای پایانی سال بوده است. در این بازارچه ها کاالها و اقالم اساسی مردم از 

جمله مواد غذایی، آجیل، پوشاک و میوه و تره بار عرضه می شود. 
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خرمشهر
   کارگاه ساخت مبلمان و المان شهری در سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری خرمشهر برای ساخت المان های شهری 
با حداقل هزینه و قطعات موجود و رها شده ای که تا کنون در 
انبار شهرداری بال استفاده مانده به مرحله ساخت رسیده است. 
فضا  به ویژه  شهر  مختلف سطح  نقاط  در  المانها  این  از  برخی 
نیز  شهری  های  المان  ساخت  کارگاه  شدند.  نصب  سبز  های 
خدماتی  نیروهای  توسط  که  باشد  می  سبز  فضای  سازمان  در 

سازمان مربوطه اداره خواهد شد.

قم
1-سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري 
براي  قم  شهرداري  در  راهنما  كتابچه  هزار   100 تهيه  به  قم 
شهرنامه  گفت:  و  كرد  اشاره  زائران  نياز  مورد  اماكن  معرفي 
شهرداري قم در سال هاي گذشته در مناسبت هاي ملي و مذهبي 

به منظور اطالع رساني هاي الزم ميان زائران توزيع شده است.
به  شدن  نزديك  با  ترافيك  هوشمند  مديريت  مركز  2-رئيس 
ايام نوروز سال 95 از اقدامات اين مركز در روزهاي پاياني سال 
جاري و همچنين تعطيالت سال جديد خبر داد. نرم افزار نقشه 
هوشمند به این صورت است که نقشه هوشمند شهر قم با ارائه 
اطالعات در بيش از 30 اليه گرافيكي اين امكان را براي كاربر 
 GPS اطالعات  و  كنوني  موقعيت  اساس  بر  تا  مي آورد  فراهم 

دستگاه خود بتواند به نزديك ترين نقطه هدف راهنمايي شود.

یک شهر یک نگاه

کیش
آزاد  منطقه  سازمان  پورتال  ایران،  وب  جشنواره  هشتمین  در 
کیش به عنوان برترین وب سایت سازمانی کشور از نگاه مردم 

معرفی شد. 

میانه
شهرداری میانه آثار نوروزی را خریدار است.

های  سین  از  یک  هر  ساخت  با  می توانند  محترم،  شهروندان 
هفتگانه سفره عید یا هر طرح و ابتکار نوآورانه که گویای حال 
و هوای نوروز و پیام آور بهار باشد عالوه بر فروش آن به قیمت 
تمام شده به شهرداری در مسابقه بهترین اثر نوروزی شرکت و 

از جایزه یک سکه تمام بهار آزادی بهره مند شوند.

وایقان
شهرداری وایقان در عرصه مشارکتهای مردمی و حوزه فرهنگی 
قابل  شهرداری  به عنوان  شرقی  آذربایجان  استان  اجتماعی  و 

تجلیل معرفی شد.

میانهدریای خزر

قم

خرمشهر

کیش

وایقان
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آمار شهر

بودجه مصوب سال 1393 شهرداري هاي کشور

بودجه ریزی همواره یکی از چالش های نظام های اقتصادی بوده و هست. 
خدمات  و  وظایف  که  شهری  نهاد  موثرترین  به عنوان  نیز  شهرداری ها 
گسترده ای را به عهده دارند و در عرف جهانی، مظهری از دولت های محلی 
شناخته می شوند به جهت رفع نیازهای نامحدود ناگزیر به مدیریت منابع 
از منابع  مالی بوده و این مسئله تنظيم بودجه يعني »حداکثر استفاده« 

محدود در دسترس را اجتناب ناپذیرنموده است. 
از اين رو در میان بخش های مختلف مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و 
درآمدی شهرداری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار مي باشد، به عبارت ديگر 
سرمايه يا منابع مالي يكي از مهم ترين اركان گردش امور همه سازمان ها 
و از جمله شهرداري هاست كه مديريت و ابداع راهكارهاي جديد افزايش 
آن، بخش حياتي وظايف و توانمندي مديريت شهري را تشكل مي دهد. 
چراكه از یک سو کسب درآمد شهرداری ها، تأثیر عمده ای در ارائه خدمات 
به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم 
ایجاد خدمات ضروری در شهر می شود، بلکه اساساٌ اجرای تمامی طرح ها 
و برنامه های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت. از طرفي شهروندان 
به عنوان بهره مندان از خدمات شهری بـر اسـاس دو اصـل مـساوات و 
از هزینه هایی که بر شهر  را  عـدالت اجتمـاعی، مـی بایست سهم خود 

تحمیل می کنند، بپردازند.
منطقی کردن و پایدار ساختن منابع درآمدی شهرداری ها يكي از اهداف 
اسـتراتژیک وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهياري هاي كشور و 
البته شهرداری ها مي باشد كه در اين راستاحذف و کـاهش وابـستگی به 

آن دسته از درآمدها که ناقض اصول شهرسازی است و به ساختارهای 
زمره  در  می کند  وارد  ضربه  شهر  زیرسـاختی  و  اجتمـاعی  اقتصادی، 

اولویت ها قرار دارد.
در راستای اجرای ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر بسط دولت 
الكترونيكي سامانه جامع بودجه شهرداري ها  ارائه خدمات  الكترونيك و 
و دهياري هاي كشور )به آدرس http://budget.imo.org.ir( در حوزه 
مالي  شهرداري ها و دهياري ها طراحي و راه اندازي گردید. با توجه به عدم 
وجود مجموعه اي مدون در اين زمينه، با استفاده از اطالعات ثبت شده 
در سامانه مذكور، كتاب بودجه مصوب سال 1393 شهرداري هاي كشور 

تدوين گرديد. 
در كتاب مذكور كه با هدف شفاف سازي و اطالع رساني ميزان درآمد، 
منابع اعتبار و هزينه هاي جاری و عمرانـی شهرداري ها، بر مبناي اطالعات 
اخذ شده از سامانه يكپارچه بودجه شهرداري ها و دهياري ها، تهيه شده ، 
منابع  وضعيت  استان،  هر  شهرداري هاي  مصوب  بودجه  بررسي  ضمن 
درآمدي و بودجه مصوب شهرداري هاي كالن شهرهاي كشور نيز تبيين 

گرديده است.
براساس آمار ارائه شده در اين كتاب، مجموع بودجه مصوب شهرداري هاي 
كشور در سال گذشته، مبلغ 445،869،610 ميليون ريال، سرانه بودجه هر 
شهروند در كل كشور 8،226،378 ريال بر نفر، سهم هزينه هاي جاري از 
كل بودجه شهرداري هاي كشور 28 درصد و سهم هزينه هاي عمراني از 

كل بودجه شهرداري هاي كشور معادل 72 درصد بودجه آنان بوده است.

 دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
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ماهیت چندرشته ای  و میان رشته ای  طراحی شهری موجب ظهور 
این حرفه ـ دانش شده  الگوواره  های متعددی در طول عمر کوتاه 
است. اگرچه رهیافت ها و مولفه های مطرح شده توسط نظریه پردازان 
مختلف در هریک از این الگوواره ها، به نوعی در راستای تحقق هدف 
تمامی ساکنان  زندگی  ارتقای کیفیت  یعنی  بنیادین طراحی شهری 
شهر در محیطی مطلوب، بوده است، ولی بایستی اذعان داشت که نبود 
جامع نگری در دوره های اولیه طراحی شهری، حیات شهر و عرصه های 
همگانی آن را با مخاطرات قابل توجهی روبه رو ساخت. چالش های به 
وجود آمده موجبات چرخش گفتمانی را فراهم آورد که گذار از مفاهیم 
بصریـ  کالبدی به اجتماعیـ  ادراکی، تغییر نگرش از توجه تک بعدی 
به فرآورده به توجه توامان به فرآیند و فرآورده و پذیرش صفت ناتمام و 
مستمر بودن مقوله چندوجهی مکان سازی را به عنوان پیش شرط های 

دستیابی به یک مکان باکیفیت مطرح می ساخت.
در این شرایط، زمینه برای شکل گیری یک رهیافت جدید با عنوان 
Place-Making که دغدغه های پیش گفته را پیگیری نماید، فراهم 

شد. نکته شایان توجه آن است که شکل این واژه در سیر تکامل به 
Placemaking تبدیل شده است که حکایت از یکپارچگی مفهومی 
و پذیرفته شدن آن به عنوان یک پایگاه نظری مستقل دارد. اگرچه 
این الگوواره نوپا به سرعت توانسته است در عرصه نظر و عمل به 
الگویی فراگیر بدل شود، ولی باید اذعان داشت مکان سازی فی الذات 
موضوعی غیرقابل پیش بینی ، مشروط )یا تصادفی(، پیچیده، چندالیه  
و بحث برانگیز  است. پیش بینی ناپذیر و مشروط )یا تصادفی( است؛ چرا 
که ظرافت خاص آن، تا حد زیادی منعکس کننده وضعیت مردمانی 
است که آن مکان را خلق کرده اند، پیچیده است؛ بدان دلیل که طبق 
و  ادراک شدن  لوفور، مکان ها تجلی چگونه فهمیده شدن،  سه گانه 
زیسته شدن هستند و از آن جهت ماهیتی چندالیه دارد که شامل ابعاد 

کالبدی، اجتماعی و سیاسی است.
مکان سازی، محصولی تمام شده نیست؛ بلکه پروژه ای ناتمام و کاری 
مستمر با ابعاد سیاسی، کالبدی و اجتماعی است. برخی،آفرینش مکان 
را به چشم یک راهبرد کالبدی صرف، می بینند. عده ای دیگر، آن را 

 الهه پژوتن
دانشجوی دکتری طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینای همدان

مکان سازی
واژگان شهری

placemaking
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به مثابه تالشی جهت بهبود تصویر ذهنی محلی از مکان می انگارند و 
آن را به عنوان موتور محرک رشد اقتصاد محلی به حساب می آورند. 
برخی هم مکان سازی، را به منزله یک برنامه اجتماعی قلمداد می کنند 
که می تواند مردم را در حمایت از اهدافی مشخص بسیج نماید. عده ای 

نیز به مکان نه تنها به چشم یک واقعیت کالبدی و اجتماعی، بلکه به 
چشم مجرایی برای دستیابی به اهداف سیاسی نگاه می کنند. مکان ها 
عموماً مرزهای سیاسی مشخص و تجلیات سیاسی گونا گونی دارند 
در  می کنند.  استفاده  وجود،  ابراز  برای  آن ها  از  مختلف  احزاب  که 

مكان سازی نيست:مكان سازی هست:
با رویکرد باال به پایینجامعه محور

واکنشیـ  استبدادیخیالیـ  آرمانگرایانه
طراحی محورعملکرد قبل از فرم

یک راه حل سریع برای پنهان کردن یا تعمیر کردنتطبیق پذیر
انحصاریدربرگیرنده

تمرکز بر روی خودروتمرکز بر روی خلق مقصدها
اندازه ای برای همهتاکید بر زمینه ای خاص

ایستاپویا
تخصص محورمیان رشته ای
تک بعدیدگرگون شونده

وابسته به کنترل های قانونمندمنعطف
تحلیل هزینهـ  فایدهمبتنی بر همکاری

متمرکز بر پروژهاجتماعی و خوش مشرب
جدول: آنچه مکان سازی هست و نیست

http://www.pps.org/reference/what_is_placemaking :ماخذ
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هاي بيشماري اين موضوعات را  قابليت دارد كه مقوالت متعددي را دربر گيرد و به شيوه غني و چندوجهيسازي به عنوان پديده اي  مكان
شود  سازي ارائه مي در اين يادداشت كوتاه، دو نمونه از رويكردهاي موجود در تشريح ابعاد مكان بندي كرده و به ارائه پيشنهاد بپردازد. طبقه

 اين مفهوم فراهم آورد. درباببيشتر  تواند زمينه را براي مطالعه كه مي

ها و  ، آنها را به سه دسته نيازها، فرصت)2014(سازي است كه دكتر مهيار عارفي گر مكان هاي هدايت ها، بحث بر سر قدرت يكي از روش
8Fدانش (كارشناسياي كه بر روي دو شهر استانبول و بوستون داشته است، سه گونه  كند. وي در مطالعه بندي مي ها تقسيم دارايي

9F، محلي9

10 ،
10Fتعاملي

سازي را در جهات مختلفي هدايت كرده و به  توانند فرآيند مكان كه مي كند را معرفي ميها)  ها و دارايي (نيازها، فرصت اهرم) و 11
 بنياد عبارتند از: راييبنياد و دا سازي در سه مكتب فكري نيازبنياد، فرصت به زعم ايشان مراحل مكان هاي گوناگوني رهنمون سازند. فرآورده

11Fساخت مكان

12 

12Fبسيج اجتماعي براي مكان

13 

13Fبندي مكان چارچوب

14 

 

 

سازي  توان آنها را به سه دسته مكان سازي، رويكردهاي است كه بر اساس مقياس مداخله و نوع اقدامات مي روش ديگر در تبيين ابعاد مكان
هاي كليدي و پيشنهاد  ها در گره ي استراتژيك با تاكيد بر تعريف پروژهساز بندي كرد. مكان استراتژيك، تاكتيكال و خالقانه طبقه

توانند متناسب  سازي تاكتيكال به دنبال شناسايي تغييرات كوچك، ارزان و سريع است كه مي هاي مختلف در اين نقاط است. مكان فعاليت
ريزي  هاي خاص هر زمينه استخراج شده و با برنامه يهر مكان تعريف شوند. اين تغييرات با هدف اثرگذاري بلند مدت از درون ويژگ

هاي محيطي از طريق تكيه بر  سازي خالقانه نيز به دنبال خلق كيفيت گردند. مكان خردمقياس موجب توسعه و ارتقاي كيفي محيط مي
 لف و ... است.ها، حضورپذيري افراد مخت هاي همگاني از طريق فعاليت رويدادهاي فرهنگي و هنري و سرزنده كردن عرصه

                                                            
۹Expert knowledge 
۱۰Local knowledge 
۱۱Situated knowledge 
۱۲Place-Building 
۱۳Place-Mobilizing 
۱٤Place-Framing 

رويكرد 
 نيازبنياد

متكي بر دانش 
 كارشناسي

داراي روابط سلسله 
مراتبي از باال به  

 پايين

مروج وابستگي به  
 منابع دولتي

رويكرد 
 فرصت بنياد

متكي بر دانش 
 محلي

داراي روابط 
خودجوش از پايين 

 به باال

مروج فرهنگ  
حمايتي و 

 رابطه مداري سياسي

رويكرد 
 دارايي بنياد

متكي بر دانش 
تعاملي ميان  

كارشناس و مردم 
 محل

داراي روابط 
اي مبتني بر    شبكه

 مشاركت
 مروج ظرفيت سازي

مجموع می توان گفت، ابعاد مختلف ایجاد یک مکان به پیچیدگی، 
چندالیه بودن، نقاط برجسته اجتماعی و نمادین و ذات بحث برانگیز 
آن اشاره دارند. در ادامه مروری مختصر بر بنیان های فکری مفهوم 
مکان سازی صورت می گیرد، رویکردهای جدید نسبت به این موضوع 
تبیین می گردد و ابعاد و مولفه های مکان سازی بر اساس دو منطق 

طبقه بندی ارائه می شود.
ریشه های رهیافت مکان سازی را باید در دهه 1960 تا اواسط دهه 
1970 میالدی و افکار متفکرانی چون لینچ)1960(، جیکوبز)1961(، 
کرد.  جستجو  یانگل)1971(،  تی هال)1966(،  بیکن)1967،1963(، 
طراحی  بصری  ـ  کالبدی  رویکرد  نقد  با  دهه  این  نظریه پردازان 
خویش  نارضایتی های  کردن  مطرح  و  پیشین  دوره های  در  شهری 
ادراکی شهر و فضاهای آن،  اجتماعی ـ  از بی توجهی به مالحظات 

تصورات  و  اجتماعی  تعامالت  مردم،  نقش  کردن  پررنگ  در  سعی 
و  رونق  با  همزمان  داشتند.  عمومی  عرصه  و  شهر  از  آنها  ذهنی 
نظریه پردازانی  توسط  میالدی  دهه 1970  در  رویکرد  این  گسترش 
وایت)1980(،  اپلیارد)1979(،  الکساندر)1987،1979،1977(،  چون 
اندیشمندانی از حوزه های دانشی دیگر نیز دغدغه مکان را در نظریات 
خویش ابراز کرده و با هدف چاره جویی برای برون رفت از مشکالت 
محیط  کیفی  ارتقای  برای  مناسب  راه حل  یافتن  و  مکان  مبتالبه 
شهری، از دریچه ای دیگر به این مقوله چندوجهی نگریستند. افرادی 
چون شولتز)1976( و رلف)1976( که با نگرش پدیدارشناسانه، مکان 
را مورد بررسی قرار داده و با بیان مفاهیمی چون روح مکان، بی مکانی 
و عناوینی دیگر به تشریح مولفه های مکان پرداخته اند. کانتر)1977( 
نیز می کوشد از منظر روانشناسی مکان، پیوندهای میان انسان و محیط 

(http://www.pps.org/reference/what_is_placemaking :مکان سازی از کوچکترین مقیاس آغاز می شود. )ماخذ
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مكان سازي  
 استراتژيك

مكان سازي  
 تاكتيكال

مكان سازي  
 خالقانه

 سازي استانداردمكان

 مكان باكيفيت

 فرصت
 اجتماعي

را بررسی کرده و از این مسیر مدلی برای مولفه های مکان ارائه نماید. 
)پاکزاد،1390(

پس از مرور گذرا بر پایه های شکل گیری مکان سازی و بررسی اجمالی 
این مفهوم در حال حاضر می توان گفت، »نظریه مکان سازی معاصر 
اثباتی و تجویزی به جای  به واسطه تاکید بیشتر بر روی مطالعات 
در دهه  نظریه های مکان سازی  از  تحریمی،  و  مطالعات هنجاری 
 )2014:97 ,Arefi( ».1970، 1980 و حتی 1990 متمایز شده است
این تمایز به ویژه در فرآیند مدل سازی برای مفهوم مکان سازی نمایان 
می شود. »اگر پژوهشگران دیروز، به دنبال ایجاد تمایز میان مجموعه 
کنونی  محققان  بودند،  بی مکانی  و  نامکان  مکان،  چون  مفاهیمی 
با مورد پژوهی بر روی تجربه های موفق در  از سال 2000 به بعد، 
زمینه ای خاص، بر روی جمع آوری راهبردها و سیاست های عمومی و 

)Ibid( ».درس آموزی از پیامدهای این اقدامات تمرکز کرده اند
مکان سازی به عنوان پدیده ای غنی و چندوجهی قابلیت دارد که مقوالت 
متعددی را دربر گیرد و به شیوه های بیشماری این موضوعات را طبقه بندی 
از  نمونه  دو  کوتاه،  یادداشت  این  در  بپردازد.  پیشنهاد  ارائه  به  و  کرده 
رویکردهای موجود در تشریح ابعاد مکان سازی ارائه می شود که می تواند 

زمینه را برای مطالعه بیشتر درباب این مفهوم فراهم آورد.
یکی از روش ها، بحث بر سر قدرت های هدایت گر مکان سازی است که 
دکتر مهیار عارفی)2014(، آنها را به سه دسته نیازها، فرصت ها و دارایی ها 
تقسیم بندی می کند. وی در مطالعه ای که بر روی دو شهر استانبول و 
( و  تعاملی  )کارشناسی، محلی،  بوستون داشته است، سه گونه دانش 
اهرم )نیازها، فرصت ها و دارایی ها( را معرفی می کند که می توانند فرآیند 
مکان سازی را در جهات مختلفی هدایت کرده و به فرآورده های گوناگونی 
رهنمون سازند. به زعم ایشان مراحل مکان سازی در سه مکتب فکری 
نیازبنیاد، فرصت بنیاد و دارایی بنیاد عبارتند از: ساخت مکان، بسیج اجتماعی 

برای مکان، چارچوب بندی مکان. 

روش دیگر در تبیین ابعاد مکان سازی، رویکردهای است که بر اساس 
مقیاس مداخله و نوع اقدامات می توان آنها را به سه دسته مکان سازی 
مکان سازی  کرد.  طبقه بندی  خالقانه  و  تاکتیکال  استراتژیک، 
استراتژیک با تاکید بر تعریف پروژه ها در گره های کلیدی و پیشنهاد 
فعالیت های مختلف در این نقاط است. مکان سازی تاکتیکال به دنبال 
شناسایی تغییرات کوچک، ارزان و سریع است که می توانند متناسب هر 
مکان تعریف شوند. این تغییرات با هدف اثرگذاری بلند مدت از درون 
ویژگی های خاص هر زمینه استخراج شده و با برنامه ریزی خردمقیاس 
موجب توسعه و ارتقای کیفی محیط می گردند. مکان سازی خالقانه 
نیز به دنبال خلق کیفیت های محیطی از طریق تکیه بر رویدادهای 
طریق  از  همگانی  عرصه های  کردن  سرزنده  و  هنری  و  فرهنگی 

فعالیت ها، حضورپذیری افراد مختلف و... است. 
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معرفی پایگاه شبکه

مونترال بزرگترین شهرســتان اســتان کبک)Kebek( در کانادا 
و دومین شــهر بزرگ این کشــور پس از تورنتو اســت. شهري 
مهاجرپذیر و زیبا که دسترسي آن به آبهاي آزاد باعث گردیده این 
شهر به بزرگترین مرکز تجاري – صنعتي و فرهنگي استان کبک 

تبدیل شود.
پایگاه شبکه آن یکي از کاملترین پایگاه هاي شبکه شهري است 
که اطالعات جامع و کاربردي با دسترسي وسیع و سریع در اختیار 
کاربران قرار داده است که پرداختن به تمامي آنها امکان پذیر نیست 
و تنها به معرفي عناوین و بخش هاي مهم آن اکتفا مي کنیم. آدرس 
این پایــگاه ville.montreal.qc.ca بوده و داراي بخش هاي 
"مناطق"،"زندگــي دموکراتیــک"، "کســب و کار و اقتصاد"، 
"تفریح"، " خدمات به مردم" و قسمت هاي بسیار دیگر است. در 
بخش مناطق؛ محله هاي مختلف معرفي شده اند و با اشاره بروي 
هر یک از محالت به سایت آن محله که زیرمجموعه اي از همین 

پایگاه است، متصل شده و با محله و امکانات آن آشنا مي شوید. 
یکي از زیربخش هــاي زندگي دموکراتیک قســمت "نهادهاي 
تصمیم گیري" است که شامل "کمیته اجرایي"، "شوراي شهر"، 
"شــوراي محله" و "شــوراي ترافیک یا انباشتگي" است که در 
هریک از آنها امکان پخش زنده ي جلســه و فیلم آخرین جلسات 

این شوراها نیز وجود دارد!

مهمترین قسمت شهري این ســایت، بخش "خدمات شهري" 
بوده کــه زیربخش هاي فراواني دارد از جمله: "مجموعه ي تعمیر 
و نگهداري و برف روبي"، "ســالمت و ایمني عمومي"، "حمل و 
نقل"، "مدیریت شهري"، "قوانین و مقررات"، "خدمات برخط" 
و... است که قسمت خدمات برخط از شاخص ترین بخش هاي این 
پایگاه است)که اغلب شهرداري هاي کشور ما از کمبود این بخش 
رنج مي برند!( و شــامل "ارزیابي ملک"،"بودجه"، "محاســبه و 
پرداخت مالیات"، "پیشنهاد یا درخواست شغل"، " واریز تخلفات"، 
"دسترسي به مشخصات کاملي از ارایه دهندگان خدمات و مشاغل 
شهر"، "گزارش حادثه"، "کتابخانه مجازي" و... است که مي توان 
بدون مراجعه به شهرداري و یا زیرمجموعه هاي آن و تنها با چند 
کلیک کار خود را ســریع و دقیق و به موقع انجام داد. ســرویس 
دهي شهرداري ها بر بستر وب عالوه بر کاهش مشکالت ترافیکي 
مي تواند باعث کاهش بروکراسي هاي)کاغذ بازي( اداري، افزایش 
دقت و سرعت در کارها شــود که این امر باید در شهرداري هاي 

کشورمان نیز نهادینه گردد.
در پایان، نامه اي از شــهردار مونترال که براي پناهجویان سوري 
نوشته جلب توجه مي نماید که در آن به پناهندگان خوش آمد گفته 
و براي آنان زندگي جدید و سرشار از آرامش و صلح آرزو مي کند.

ville.montreal.qc.ca
 محمد طوالبی

پایگاه شبکه ي شهر مونترال
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نام كتاب: فرهنگ شهري؛ واژگان شهر و منطقه/ پديدآوران: ايرج اسدي، 
ميثم بصيرت، عباس  ناصر برك پور،  براتي،  ناصر  ايراندوست،  كيومرث 
راضيه  حساميان،  فرخ  حاتمي نژاد،  حسين  جواهري پور،  مهرداد  جاللي، 
فرانك سيف الديني، محمدحسن شهيدي، مظفر  رفيعي،  مينو  رضازاده، 
صرافي، غالمرضا كاظميان، مصطفي عباس زادگان، شهرزاد فرزين پاك، 
بهرام معلمي، فرشاد نوريان/ ناشر: راه دان، انتشات سازمان  شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور/ چاپ: يكم 1394/ شمارگان: 1000 نسخه در 582 

صفحه/ بها: 40000 تومان.
در ميان كتابهاي چاپ شده به دست سازمان شهرداري ها، پس از واژگان 
حمل و نقل، كار عيسي فرهنگ باقري، چاپ 1378 و دانشنامه مديريت 
شهري و روستايي كار گروهي از استادان و پژوهشگران شهري و روستايي 
با مشاركت بنياد دانشنامه بزرگ فارسي و سازمان شهرداري ها در سال 
1378، اين اثر سومين كتاب مرجع و فرهنگنامه اي است كه انتشارات 
فرستاده  زير چاپ  به  را  آن  ايراندوست  به كوشش كيومرث  و  سازمان 
است. روند چاپ اين اثر خود سرگذشتي دراز دامن دارد. در سالهاي آغازين 
استادان،  دانشجويان،  نياز  و  خواست  پايه ي  بر  خورشيدي،   80 دهه ي 
تا  شد  آن  بر  انتشارات  كشور،  شهرداري هاي  كاربدستان  و  شهردارارن 
فرهنگي از واژگان شهري را گرد آورد. در نشست هايي چند كه كميته ي 
علمي تدوين؛ دكتر ايراندوست، دكتر براتي، دكتر برك پور، عباس جاللي، 
دكتر رضازاده، دكتر صرافي، تشكيل داد، بر آن شدند تا گلچيني از استادان 
شهرسازي ايران را به همكاري فراخوانند تا دست به تدوين فرهنگي بزنند 
كه نيازها برآورده گردد، اّما... كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها! 
انجام كار آن شد كه اين گلچين فراهم آمد. در نشست هاي گروهي پديد 
آوران از جمله استاد مظفر صرافي مخالفت خود را با نگارش فرهنگي 
تأليفي اعالم نمودند و توان پديدآورندگان را براي يك چنين كار دقيق و 
بنيادين نابسنده خواندند. تصميم پديدآوران چنين شد كه كار به صورت 
ترجمه ي گزيده اي از فرهنگهاي مرجع باشد، زيرا اين گام مي توانست 
خطاهاي كمتري داشته باشد و هم اينكه، نويسندگان آينده ي فرهنگي در 
اين زمينه، براي نگارش واژگان و تعاريف با دست پرتر و اشراف بيشتر، 
كار را سامان دهند. واژگان پيشنهادي با غربالگري گزيده شده و برابر 
نهاده هاي فارسي آنان را كميته علمي با مشورت پديدآورندگان انتخاب 
كردند. كار برگردان به فارسي آغاز شد و در زماني نزديك، به دو سال 
كتاب براي ويرايش آماده گرديد، اّما به يكباره دگرگونيهايي در مديريت، 
نگاههاي كاماًل متفاوتي را در سالهاي 1384 در پي آورد و كتاب بدست 
فراموشي سپرده شد. پيگيري چندان سودي نداشت، عزمي براي چاپ 
كتابي پايه و مرجع در گردانندگان ديده نمي شد. در درازاي سالهاي خواب 
فرهنگ واژگان، بسياري از مترجمان رخت سفر به دياران دور بستند... با 
اين همه يگان انتشارات كه توانسته بود جان سالم از اين توفانها بدر برد، 
همواره در پي چاپ اين اثر بود. پس از افت و خيزهاي فراوان، سرانجام 
در واپسين ماههاي سال 1393، كار چاپ فرهنگ به انجام رسيد و كتاب 
واژگان شهري، با جلدي سخت و ساختاري در خور براي يكي از نخستين 
 9 زماني  دامن  دراز  بازه ي  اين  در  آنچه  شد.  زاده  شهري،  فرهنگهاي 
ساله رخ داد تولد فرهنگهايي ديگر در اين زمينه بود، از جمله فرهنگي 
واژگان  از گروه مترجمان فرهنگ  ايشان  از خانم سيف الديني كه خود 
شهري است. با اين همه بي گمان فرهنگ واژگان شهري جايگاه ويژه ي 
خود را خواهد يافت، زيرا شالوده ي آن فرهنگهاي شناخته ي اين زمينه 

هستند و مترجمان بيشتر از استادان و دست اندركاران مسايل شهريند و 
در امانتداري و وفاداري آنان به متن ترديدي نيست. كتاب در نخستين 
صفحه ي خود كه شناسنامه ي علمي كتاب نيز شمرده مي شود. كوشنده، 
ويراستار و كميته ي علمي تدوين را معرفي نموده است. در صفحه ي سوم، 
يكبار ديگر و در كمال انصاف علمي نام نوزده تن از مترجمان را به ترتيب 
الفباي نام خانوادگي با شناسه هاي آنان آورده است كه سيزده تن از آنان 
وابسته هيأت علمي دانشگاههاي بزرگ ايران چون دانشگاه تهران، شهيد 
بهشتي، علم و صنعت، عالمه طباطبايي، دانشگاه هنر، دانشگاه بين المللي 

قزوين، كردستان، مازندران و دانشگاه آزاد هستند.
در سخن ناشر براي كتاب چنين آمده؛ »از هدفهاي تعريف شده براي 
انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، گذشته از نشريات 
كه.... يكي هم پذيرش يا سفارش كتابهايي است كه در زمينه هاي شهري 
و شهروندي ضرورت آنها به تصويب شوراي نشر سازمان رسيده باشد...«.

اين اثر از فرهنگهاي نيم گسترده اي است كه سر واژه هاي آن به شيوه ي 
الفباي فارسي چيده شده و برابر نهاده هاي فارسي پايه ي اين چيدمان 
است.  آمده  آن  فارسي  سرواژه ي  برابر  در  واژه   هر  انگليسي  هستند. 
الفباي  را -به ترتيب  انگليسي  از سرواژه هاي  نمايه اي  كميته ي تدوين 
براي  را  كار  تا  آورده  در 10 صفحه  فارسي  نهاده هاي  برابر  با  التين- 

جويندگان انگليسي واژگان آسان نمايد.
آنچه در اين فرهنگ نوآورانه شمرده مي شود پانوشت كردن منابع وابسته 
كار  گسترده تر  دايره اي  در  بتواند،  پژوهشگري  هر  تا  است  واژه  هر  به 
جستجو و بازخواني، درباره ي واژگان را دنبال نمايد. اين منابع عيناً از پايه 
نگاشته هاي انگليسي برگرفته شده است. كميته ي تدوين در پاي هر واژه 
نام مترجم آن را نيز بدست داده تا مسووليت و كم وكاست برگردان هر 
واژه را بر عهده مترجم نهاده باشد. اين فرهنگ نيز همانند بسياري از آثار 
از كم وكاست خالي نيست، مانند نبود بازگشت/ ارجاع از واژه اي به واژگان 
وابسته، البته در درون متن. گفتني است كه فرهنگ واژگان پس از زاد 
نشر خود در آييني فرهنگي رونمايي گرديد. )بهمن ماه 1394(. انتشارات 
سازمان اميد بر آن دارد تا اين فرهنگ در اندك زماني جاي خود را در 
ميان فرهيختگان و دانشجويان شهرسازي و همه ي اعضاي خانواده ي 

بزرگ شهرداري هاي ايران باز كند.     

تازه های نشر

 عباس جاللی

زادنشر یك فرهنگ پایه
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