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يادداشت

در جهان مدرن امروز، شهر فضایي زنده، پویا و متحرك است که 
تأمین  را هم  اشتغال و تفریح، روح زندگي  آرامش، آسایش،  در کنار 
مي کند. امروزه شهرها در کنار شاخص هایي همانند: شهرپاك، سبز، 
روان، پویا و ... مي بایستي شاخص هاي انساني، تاریخي، اجتماعي و 
اقتصادي را در خود جاي داده باشند و آنچه در این میان چندان اهمیت 
ندارد، بزرگي، کوچکي و جمعیت شهرهاست. تحول و تغییر در چهره 
شهرها جزئي از وجود آنهاست و اجراي طرح هاي مختلف شهري در 
عرصه هاي مختلف به ویژه فني و عمراني نمادي از شهر پویا و درحال 

توسعه شمرده مي شود. 
اما شهري که در کنار امور عمراني و توسعه شهري به هویت تاریخي 
و گذشته خویش نگاهي نداشته باشد به مرور از صحنه حذف خواهد شد 
و عمده ی این دلیل حذف، بي هویتي و نداشتن یادمان هاي تاریخي 
مي تواند باشد. شاید بتوان گفت یادمان هاي تاریخي در اشکال مختلف 
مادي و غیرمادي از شاخصه هاي شهر توسعه یافته است. مدیران و 
تاریخي و هویتي شهر  به  دو ویژگي تقویت جنبه هاي  مردمان شهر 
)مثاًل حفظ و صیافت از بافت هاي قدیمي تاریخي( و تجدد و پیشرفت 
شهرها توجه خاص دارند. شاید در نگاه اول این دو ویژگي قابل تلفیق 
به نظر نیاید، اما استواري نگاه شهرسازي نوین بر این دو اصل، گواهي بر 
مکمل بودن آنهاست. تجربه شهرهاي بزرگ )دیدني( از کنار هم نهادن این 
دو اصل، زیبایي همه جانبه ي شهر را به رخ مي کشد. حضور شهرداري ها 
درهویت بخشي شهرها به لحاظ کالبدي غیرقابل انکار است. تجربه یکصد 
سال شهرداري قانونمند و مدون در ایران نشانگر آن است که شهرداري ها 
با توجه به فعالیت خود )به ویژه در امور عمران شهري( تأثیري بسیار در 
هویت شهري داشته اند. در بسیاري از شهرهاي ما ساختمان )عمارت( 
شهرداري به عنوان نقطه مرکزي و محله محوري شناخته شده است. 
هویت شهرها در قالب کالبدهاي شهري و مهمتر از آن فرهنگ مردم 
شهر متجلي مي شود که با نگاهي عمیق شهرداري ها در هردوي این 

شاخص ها نقشي پررنگ و غیرقابل چشم پوشي و در قدمي فراتر نقشي 
انحصاري و رقابت ناپذیري دارد. دستورالعمل ساخت شهرها در نهایت 
توسط شهرداري رنگ اجرا به خود خواهد گرفت و نگاه شهرسازان در 

قالب دستورالعمل ها در شهر پیاده خواهد شد. 
است،  مردم  تاریخ  و  خاطرات  از  بخشي  ملي  و  تاریخي  فضاهاي 
توسعه  و  رشد  به  میل  آزادي خواهي،  آزادگي،  تقّید،   نماد  فضاها  این 
زورخانه ها،  تکایا،  مساجد،  مي شوند.  محسوب  مردم  اعتقادي  نماد  و 
از هویت  ... بخشي  و  و حمام ها  کاخ ها  برج ها،  خانه ها،  قهوه خانه ها، 
تاریخي ما است و نقش بلدیه و شهرداري در هویت ساخت این بناها 
و  این فضاها  در  آنچه  آنکه  مهمتر  و  است  و چشمگیر  به سزا  نقشي 
که  مرکزي  توسط  مي بایستي  نیز  مي گذرد  شهر  عمومي  فضاهاي 
شهرداري شایسته ترین است، راهبري گردد. حضور شهرداري به عنوان 
نهاد اجتماعي عالوه بر تعیین و تأمین فضاهاي کالبدي، تأثیر در فرهنگ 
غیرمکتوب و هویت تاریخي شهرها را به دنبال دارد. نگاه شهرداري به این 

فضاها و نحوه بهره برداري از آنها الگویي در شهر ارائه مي نماید. 
هرچند در طول تاریخ یکصد ساله، این حضور چندان مدنظر قرار نگرفته، 
اما ساخت فضاهاي ظاهراً خدماتي شهر )توسط شهرداري ها( فرهنگ و 
روش خاص استفاده خود را در بر داشته و اهدافي را "شاید نانوشته" محقق 
ساخته است. امروزه این اهداف در قالب منشور شهر و شهروندي و نحوه ي 
زندگي در شهرها باتوجه به سابقه شهرنشیني و هویت تاریخي شهرها در 
ایران مورد توجه جدي است و براي هر موضوع شهري مي بایستي پروژه 
فرهنگي اجتماعي و "پدیده هاي غیرمادي اما تأثیرگذار" تشکیل و مورد 
بررسي و مالك شهر قرار گیرد و فضاها و کالبدهاي شهر با پشتوانه هاي 
فرهنگي و اجتماعي به مرحله اجرا برسند. هویت ساخت و توسعه شهرها 
بدون توجه به فرهنگ، رفتارها، داشته ها و هویت شهروندان قابل قبول 
نیست و امروز شهرداري ها براي این هردو مي باید برنامه داشته و براي 

روشن شدن مسیر، اهداف پیاده شده را مستند نمایند. 
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در فرهنگ هاي لغت فارسي »تمدن« را شهرنشیني 
معنا کرده اند. به بیان دیگر شهرنشیني تبلور و مظهر 
مدنیت اس�ت، شکل تکامل  یافته ي زندگي اجتماعي. 
ش�اید وقتي مي گویند ایران، تمدن کهني دارد یعني 
ای�ران از دیرب�از ش�کل هاي تکامل یافت�ه ي زندگي 
جمعي را تجربه کرده است؛ تا به امروز که موجودیتي 
به نام ش�هر رکن اصلي زندگي اجتماعي در آن شده 
اس�ت. این شهرها هریک به مش�خصه اي و به مدد 
ویژگي خاصي قابل شناس�ایي و تداعي اند. اصفهان 
را ب�ه تاری�خ کهن�ش و آث�ار دیرینش مي شناس�ند، 
ش�یراز را شهر شعر و فرهنگ و ادب، آبادان را خاک 
نفت خیز، بندرها را به آب هایش�ان و خالصه هر شهر 
را با تعریفي از بطن و متن آن مي شناس�ند؛ تعریفي 
ک�ه به آن هویت مي دهد. هویتي براي یک ش�هر که 
حکایت از چیس�تي و چگونگي آن دارد. چیزي ش�بیه 
یک شناس�نامه ک�ه حکایت مي کند. به عن�وان نمونه 
ش�هر شعر و ادب ش�یراز چه تاریخي دارد، مردمش 
چ�ه فرهنگي دارند و بناهایش ب�ا چگونه معماري اي 
س�اخته ش�ده اند. معرف ها و مش�خصه هاي شهرها 
همچنان باق�ي ماندند تا اینکه پدیده ي نوظهور قرن 
اخیر به عرصه آمد تا هویت جدیدي به ش�هر بخشد؛ 

پدیده اي به نام شهرداري.
 ش�هرداري ها براي اداره ي ش�هرها پدید آمدند و 
س�ایه ي گاه کوچک و گاه بزرگ خود را روي شهرها 
گس�تردند ت�ا ش�هر معناي جدی�د بیابد. اما س�ئوال 

گزارش اصلي

شهرداري ها 
در جست و جوي هویت گمشده

 محبوبه ولي
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اینجاس�ت که آی�ا پیکر این ش�هرداري آنقدر بزرگ 
بود که س�ایه اش بر چهره ي ش�هر نمایان ش�ود. آیا 
آنقدر محس�وس و قابل لمس هس�ت که بتوان گفت 
بخشي از هویت ش�هرها را در اختیار دارد. اگر رفتار 
مردم شهري و همان شهروندان را بخشي از هویت 
ش�هر به حس�اب آوریم آیا ش�هرداري ها توانسته اند 
رفتارهاي ش�هري را جهت دهي کنند و هویت قانوني 
شهر را تحقق بخشند و  اینکه این پدیده ي صدساله 
در تاریخ پرفراز و نش�یبش چه هویت هایي را از سر 

گذرانده است و امروز از او چگونه یاد  مي شود. 
براي پاس�خگویي به این سئواالت جمعي متشکل 
از دکتر حس�ین سلطان زاده، اس�تادیار دانشگاه آزاد 
اس�المي واحد تهران مرکز، خس�رو کیان فر، مصحح 
مت�ون تاریخي و دکتر فاروق خارابي، دانش�یار علوم 
اجتماعي دانشگاه گیالن در میزگردي شرکت کردند 

تا از هویت شهرداري ها در تاریخ بگویند. 
***

 اداره ي ش�هرها در دوره ي باستان و 
دوره اسالمي چگونه بوده است و چه اطالعات 
و اس�نادي از اداره ي شهر ها در آن زمان وجود 

داد؟
سلطان زاده:  از چگونگي اداره ي شهرها در دوره ي 
باس��تان و دوره ي اس��المي اطالعات موجود حکایت از 
پیش��ینه ي بس��یار کهن شهرنش��یني در ای��ران دارد که 

قدمت آنها گاه به ده هزار س��ال نیز مي رس��د. 
شهرهاي کهن مانند امروز براساس عده ي جمعیتشان، 
شهر ش��ناخته نمي ش��دند بلکه مراکز ش��هري براساس 
فعالیت ش��ان از مراک��ز غیرش��هري متمایز مي ش��دند تا 
جایي که ممکن بود ش��هري پنجاه ه��زار نفر جمعیت و 
یك روس��تا 66 هزار نفر جمعیت داشته باشد. از دوره ي 
هخامنشي ش��هرهاي اداري ساخته ش��د که در دوره ي 

اش��کاني و ساس��اني نیز وجود داش��ت. 
بعده��ا ش��هرها گس��ترش یافت��ه ش��هرهاي مذهبي 
و نظام��ي نیز ب��ه آن ها افزوده ش��دند. به عن��وان نمونه 
»دزفول« در گذشته »دژپل« بوده است؛ دژي که براي 
محافظت از پل کنارش س��اخته مي ش��ود و کم کم چون 
مرک��ز امني بوده اس��ت مردم اطرافش اس��کان کرده و 

تبدیل به ش��هر مي ش��ود. 
در دوره ي که��ن معیار اطالق ش��هر به ی��ك منطقه 
بیش��تر به نوع فعالیت آن بس��تگي داش��ت تا جمعیتش. 
تعدادي از ش��هرها با یك برنامه  ریزي از سوي حکومت 
س��اخته و شهر اعالم مي ش��دند و مرکز ایالتي حکومتي 
به حس��اب مي آمدند. برخي از س��کونت گاه ها نیز به دلیل 

بازده��ي اقتص��ادي و افزایش جمعیت، ش��هر ش��ناخته 
مي ش��دند.  دس��ته ي دیگر، ش��هرهاي خودرو بودند.

 بنابراین دو دس��ته شهر وجود داشت؛ یکي شهرهاي 
اداري، نظامي و مذهبي و دیگري ش��هرهاي خودرو. در 
مورد شهرهاي اداري اطالعات دقیقي از نحوه ي تمرکز 
جمعیت، تقسیم جمعیت و یا اداره ي درون شهر در دست 
نیس��ت اما براساس اس��طوره ها »ورجمکرد« شهري که 
جمش��ید به دس��تور اهورا مزدا س��اخته داراي سه بخش 
مع��ادل »کهن دژ«، »شارس��تان« و »رب��ض« بود که 
نظ��ام طبقات��ي نیز در آن حاکم بوده اس��ت. براس��اس 

 دو دسته شهر وجود داشت؛ 
يك�ي ش�هرهاي اداري، نظام�ي 
و مذهب�ي و ديگ�ري ش�هرهاي 

خودرو

حسین سلطان زاده
استادیار دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران مرکز
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این  ریشه ي  وندیداد  متن 
کهن  بس��یار  تقسیم بندي 
و اس��طوره اي اس��ت زیرا 
در آنجا نیز اش��اره ش��ده 
که هر بخش ش��هر از سه 
کوي تش��کیل شده است 
از س��ویي در شهرهاي  و 
ت��ا  باس��تاني  و  قدیم��ي 

دوره ي قاجار محله و زی��ر مجموعه ي آن یعني برزن یا 
کوي وجود داش��ته اس��ت. 

در مورد ش��هرهاي خودرو نی��ز باید گفت که آنها مثل 
تهران، اصفهان، مش��هد و تبریز گس��ترش یافته ي یك 
روستا بودند البته بسیاري از شهرهاي امروزي نیز خودرو 
محس��وب مي ش��وند زیرا روس��تاهایي بودند که توس��عه 
یافته اند. نظام محله بندي در این ش��هرها براساس روابط 
قومي و مذهبي ش��کل مي گرفت شهرهاي شیعه نشین و 
اقلیت نش��ین جدا بودند و روابط خویشاوندي و اجتماعي 
در ش��هر منعکس مي ش��د. اف��راد بر اس��اس گونه اي از 
تجانس ه��اي اجتماعي کنار هم جمع مي ش��دند و ش��هر 

تش��کیل مي ش��د.
 در ای��ن نوع نظام ش��هري ک��ه تقریبًا تا 200 س��ال 
پیش در ایران حاکم بود گاه اصناف جدا مي ش��دند؛ مثاًل 

محل��ه ي روحانی��ون، بازاره��ا و... .
انطب��اق  قدیم��ي  ش��هرهاي  در  مه��م  نکت��ه ي   
تقس��یم بندي ها با نظام اجتماعي اس��ت. پدیده ي معاصر 
امروز که به عنوان ش��هر مي شناس��یم، چنین انطباقي را 
ندارد. س��ازمان هاي مختل��ف هریك از زاویه ي دید خود 
به ش��هر نگاه مي کنن��د تا جایي که از لح��اظ جغرافیاي 
ش��هري با بیش از سي-چهل هویت داریم شامل مناطق 
چندگانه ي کالنتري ب��ا آب و برق، مخابرات، آموزش و 
پ��رورش و ... ای��ن فاجعه ي عظیمي اس��ت که در ایران 

رخ داده اس��ت.
کیان ف�ر : ش��هرهاي قدیم��ي و اداره ي آنها به ش��هر 
س��لطانیه متعل��ق ب��ه دوران ایلخان��ان مغول اس��ت که 
س��اختاري اداري داشت و با مهندس��ي و طراحي منظم 
براي پایتخت انتخاب ش��ده بود. بخش��ي از این شهر را 
حکومت اداره مي کرد و بقیه اش از طرف سلطان به وزرا 
و امرا واگذار مي ش��د تا محله اي به نام خود بسازند و به 
دنبال همان واگذاري یك محله به نام »خواجه رشیدالدین 
فضل ا...« یکي به نام »تاج الدین« وزیر علیش��اه گیالني 
و یکي هم به نام یکي از امرا س��اخته ش��د. اسکان مردم 

نی��ز  محله ه��ا  ای��ن  در 
باتوج��ه ب��ه قومیت ها و 
مناس��بات خویش��اوندي 
ص��ورت  گرف��ت. مث��اًل 
خواج��ه  محل��ه ي  در 
اداري  محل��ه اي  ک��ه 
وزارتي اس��ت؛ پسرانش، 
و  خواج��ه  وابس��تگان 
افرادي که مس��تقیم یا غیرمستقیم با او سر و کار داشتند 
و جزء تش��کیالت اداري او بودند اسکان پیدا مي کردند. 
بافت اداري ش��هرها نیز جنبه ي شیخوخیتي داشت و در 
نظام باالتر ش��خصیت هاي حکومتي در اداره ي شه���ر 

نظ��ارت و دخال��ت مي کردن��د.
 در مورد تهران نیز وقتي در زمان آقامحمدخان قاجار 
فتح مي ش��ود یك حاکم نظامي برایش انتخاب مي ش��ود 
ک��ه اختیار ش��هر را در دس��ت مي گیرد و ام��ور نظامي، 
اجتماع��ي، اقتص��ادي، رفاهي و خدمات ش��هري با نظر 
او انجام مي ش��ود. کمي بعد دو منس��ب در تهران داریم، 
یکي حاکم ش��هر و دیگري بیگلربیگي که انتظامات شهر 
با بیگلربیگي و خدمات ش��هري برعهده ي حاکم اس��ت. 
زیردست حاکم ش��خصي اس��ت به نام وزیر که کارهاي 
اقتص��ادي و مس��ائل خدمات��ي و رفاهي ش��هر را انجام 
مي ده��د؛ هم مالی��ات بگیر و هم خرج کننده اس��ت؛ از 
قش��ر و گروه خاصي که اهل قلم و اهل حساب و کتاب 
هس��تند و از طرف ش��اه انتخاب مي ش��وند و امین ش��اه 
هس��تند. زیردس��ت وزیر فرد دیگري است که هم معتمد 
مردم و هم امین دولت اس��ت. این فرد ش��حنه و کالنتر 
است که اداره ي ش��هر زیرنظر اوست. اما زیردستان این 
ش��حنه یا کالنتر حکومتي نیس��تند، از نظر مالي وجاهت 
دارند و معتمد مردم هس��تند که ارتباط با مردم با مراتب 

باالت��ر را نی��ز تأمی��ن مي کن��د. 

 ام�ا ف�ارغ از ای�ن گذش�ته و س�ابقه ي 
دیرین�ه، س�ئوال اصل�ي این اس�ت که تش�کیالتي 
ش�بیه ش�هرداري چق�در در هوی�ت ش�هرها دخیل 
بوده اند و امروز ش�هرداري ها چق�در در این هویت 

دخیل ان�د؟ 
س�لطان زاده: هوی��ت ش��هرها متعل��ق ب��ه کارکرد 
ویژگي هاي محیطي آنها اس��ت. مانند شهرهاي مذهبي، 
بندري، ساحلي، کوهستاني، جنگلي. شهرداري ها با ورود 
به ش��هرها هویت خاص��ي به هویت قدیم��ي نیافزودند. 

دکتر فاروق خارابی
دانشیار علوم اجتماعی 

دانشگاه گیالن

تنهاي�ي  ب�ه  ش�هرداري هاي 
مگ�ر  نيس�تند،  هويت بخ�ش 
آنك�ه آنق�در قوي عم�ل كنند 
ت�ا بتوانند جنب�ه ي هويت دهي 

داشته باشند
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ش��هرداري ها به تنهایي هویت بخش نیس��تند، مگر آنکه 
آنق��در ق��وي عمل کنند ت��ا بتوانند جنب��ه ي هویت دهي 
داش��ته باش��ند. از آن جای��ي که ش��هرداري در س��ده ي 
اخی��ر به عنوان یك نهاد خدماتي ش��ناخته ش��ده اس��ت 
و نتوانس��ته به عنوان ی��ك نهاد مردمي خ��ود را معرفي 
کن��د. درواقع وقت��ي مي گویی��م هویت یعن��ي پدیده اي 
ک��ه از نظ��ر مردم به طور ب��ارز پذیرفته باش��د اما از دید 
مردم این پدیده )ش��هرداري( خیلي پذیرفته شده نیست 
بنابراین هویت بخش نیس��ت و بیش��تر یك ویژگي است 

ت��ا هوی��ت. 
خاراب�ي: ش��هرهاي ما ب��دون ش��هرداري ها هویت 
کنوني را نداش��تند. شهرداري پدیده اي است که از غرب 
آمده است. از اواخر قرون وسطي به تدریج شهرنشین ها، 
ش��هروند و صاحب حقوق مي شوند. ش��هرداري انتخاب 
مي کنند و در اداره ي ش��هر دخیل مي شوند. در ایران نیز 
ش��هروند نداشتیم، کسي حقوقي نداشت و مردم، رعایاي 
حکمران��ان بودن��د. البته بای��د گفت که ش��هرداري در 
ایران صرفًا تقلید نب��ود بلکه یك ضرورت بود. بعضي ها 
مي گوین��د ش��هرداري حاصل س��فر ناصرالدین ش��اه به 
اروپاس��ت ولي »حس��ین محبوبي اردکان��ي« در کتابش 
مي نویس��د: »وقتي اروپایي ها به ایران آمدند، سفارتخانه  
ب��از کردند، کالس��که آوردند، مجبور ش��دند به خیابان ها 
ش��کل دهند.« بعد از اعالم مشروطیت و تشکیل مجلس 
ش��وراي ملي، انجمن هایي که تش��کیل شده  بودند سعي 
کردن��د خ��أ ق��درت را در اوضاع نابه س��امان آن روز و 
فروپاش��ي نظام اس��تبدادي پر کنند. مث��اًل در تبریز پول 
جمع آوري  و پلیس و رفتگر استخدام کردند. وقتي براي 
اولین بار درس��ال 1325  قمري قان��ون بلدیه تصویب و 
متولي قانوني براي ش��هر تعیین شد در شهرهاي بزرگ 
ایران مثل تهران، رشت، تبریز و مشهد انتخابات انجمن 
بلدی��ه برگزار و م��ردم براي اولین بار دس��ت به انتخاب 
قانون��ي زدند. هر محله ی��ك ناظر انتخاب کرد و ناظرها 
اعض��اي انجمن بلدیه را انتخاب کردند و آنها نیز ش��هر 
را اداره مي کردند. هرچند به دلیل مش��کالت مش��روطه 

اول، بلدی��ه پ��ا نگرفت 
مقدماتي  تأثی��رات  ام��ا 
خود را در تغییر رفتارها 
به ج��اي  نگرش ه��ا  و 
گذاشت. درواقع تأسیس 
ناشي  از ضرورتي  بلدیه 
از  مي ش��د که ش��هرها 

ش��کل س��ابق در آمده بودند. ش��هرهاي جدید ضرورتي 
به ن��ام بلدی��ه را مي طلبیدن��د بر همین اس��اس ضرورت 
بافت هاي قدیمي تهران، اصفهان، کرمانش��اه، رشت که 
خطوط��ي کج و معوج ش��بیه بافت هاي قرون وس��طایي 
بود در زمان رضاش��اه تغییر کرد و خیابان هاي مس��تقیم 
ب��ه بافت قدیم تحمیل ش��د زیرا مث��اًل ورود اتومبیل به 
ای��ران چنی��ن ضرورتي را ایجاب مي کرد. ش��هرداري ها 
نق��ش  مهمي در تغیی��ر هویت ش��هرها ایف��ا کردند اما 
خودجوش و از میان مردم نبودند که دولتي و با سیس��تم 
از ب��اال به پایین کار مي کردند. ام��ا به هرحال نمي توان 
تصور کرد که ش��هرهاي ایران بدون ش��هرداري بتوانند 
به حیات خود ادامه دهند. درواقع ش��هرهاي ایران بدون 

ش��هرداري ها هویت کنوني را نداش��تند. 
کیان ف�ر: م��ن ه��م در ای��ن م��ورد ب��ه بي هویتي 
ش��هرداري ها معتقدم . وقتي به عنوان یك مقام رس��مي 
وارد لن��دن، نیویورك یا پاریس مي ش��وید به همراه کلید 
طالیي ش��هر، کتابي به شما داده مي شود که حاوي تمام 
اطالعات در مورد پیش��ینه و اکنون شهر و شهرداري آن 
اس��ت. اما برخي از شهرداري ها همانند شهرداري تهران 
بي هویت است، سندي از خود ارائه نمي دهد، مثل آدمي 
که راه م��ي رود و هی��چ مدرکي براي شناس��ایي ندارد. 
بنابراین الزم اس��ت ش��هرداري ها را هویت دار کنند زیرا 

هویت ش��هرداري از هویت ش��هر متفاوت اس��ت. 
در پاس��خ ب��ه این گفته که س��اختمان ش��هرداري در 
ش��هرهاي جدید فریمان و قائم ش��هر زیباترین و بهترین 
س��اختمان ای��ن شهرهاس��ت و هویت خاصي را نش��ان 
مي دهد، نیز باید اش��اره کنم که ش��هردار و شهربان تنها 
واژه ه��اي جدیدي هس��تند وگرنه قب��ل از ظهور چنین 
واژه هایي همیش��ه تش��کیالتي براي اداره ي شهر وجود 
داش��ته اس��ت. بنابراین نمي توان هویت را به شهرداري 
متعلق دانس��ت. درگذش��ته نیروي انتظامي شهر زیر نظر 
کالنتر بود، نرخ ارزاق و آب رساني تشکیالت خاص خود 
را داش��ت، میراب هاي ش��هري جزء دیگر اداره ي ش��هر 
بودند. نظافت و روش��نایي ش��هر تأمین مي ش��د و دولت 
اما  مي س��اخت.  رختشویي 
ام��روز به جاي تش��کیالت 
واژه ي  زمان  آن  منس��جم 
جدید شهرداري را با صرف 
و  عریض  شهري،  خدمات 
و  گس��ترده تر  طویل ت��ر، 
بزرگ ت��ر ام��ا ب��ا خدمات 

خسرو کیان فر
مصحح متون تاریخی

ك�ه  ك�رد  تص�ور  نمي ت�وان 
شهرهاي ايران بدون شهرداري 
بتوانن�د ب�ه حيات خ�ود ادامه 
دهند. درواقع ش�هرهاي ايران 
هوي�ت  ش�هرداري ها  ب�دون 

كنوني را نداشتند
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محدودت��ر س��اخته ایم و 
بگوئی��م  داری��م  اص��رار 
هویت��ي مس��تقل دارد و 

هویت بخش اس��ت!

شهروندي    
شهرنش�یني،  به ج�اي 
بحث دیگري بود که در 

این میزگرد مطرح ش�د. اگر شهرنش�ینان را جزئي 
از چهره و هویت ش�هر به رس�میت بشناسیم، نگاه 
به رفتار آنها در کالبد ش�کافي شهر اجتناب ناپذیر 
اس�ت و ش�هرداري درص�ورت هویت بخش بودن، 
تأثیرگذارترین عامل تغییر رفتار از شهرنش�یني به 
س�مت ش�هروندي اس�ت، اما کارکرد شهرداري ها 

در این راس�تا چگونه بوده اس�ت؟ 
سلطان زاده: هرچه گام به گام با تاریخ شهرداري ها 
پیش مي آئی��م وضعیت در این زمینه بهتر و کارکردهاي 
اجتماعي ش��هرداري بیش��تر مي ش��ود. در زمان پهلوي 
به دلی��ل اس��تبداد حاکم، انتظ��ار فعالیت ه��اي اجتماعي 
وجود نداش��ت اما از حدود چهار – پنج سال پیش  مرکز 
توس��عه ش��هروندي و تدوین ضوابط ش��هروندي شکل 
گرف��ت. ولي نکته ي مهم تر این اس��ت که این فعالیت ها 
آنقدر گس��ترش یابد تا مردم ش��کل خدماتي شهرداري 
را از ی��اد ببرن��د و جنبه ي اجتماعي آن ب��ه وجه هویتي 
ش��هرداري تبدیل شود. انجمن هاي ش��هرداري در این 
دوره ق��دم بزرگي در این زمینه ب��ود اما به نظرم هنوز 
هم وجه خدماتي ش��هرداري پررنگ تر است زیرا وجوه 
دیگر رش��د نکرده اند و نتوانسته اند در زندگي شهري، 

نم��ود پی��دا کنن��د. 
تبدیل  م��ورد  خارابي:در 

شهرنشینان به شهروندان 
جمعی��ت  مقایس��ه ي  ب��ا 
اصالحات  از  قبل  شهري 
ارضي، 10 سال بعد از آن 
و به ترتیب 20 و 40 سال 
بعد از آن مي توان نتیجه 
گرفت که شهرها مملو از 

روس��تایي ها ش��ده اند.
ی��ك  ف��راز  از  اگ��ر 

بلندی، ش��هر را نگاه کنی��د می بینید که بیش��تر رفتارها 
روس��تایی است. بسیاری از شهرنش��ین ها یا  خود یا پدر 

از روستاها  و مادرانش��ان 
ب��ه ش��هر آمده ان��د. ام��ا 
ش��هرداری  چ��را  این که 
شهرنشین  است  نتوانسته 
را به شهروند تبدیل کند، 
رون��دی اس��ت ک��ه باید 
طی ش��ود. ش��اید بخشی 
ش��هرداری  ها  عملکرد  به 
برمی گ��ردد؛ تجربه نش��ان داده که در ایران وقتی حرف 
از س��خت گیری زده می ش��ود، منظور در حوزه ی فردی 
اس��ت نه جمع��ی، قوانین ش��امل حال همه نمي ش��ود. 
بخش��ی نیز به گذشته ی شهرداری بر می گردد. دو سال 
بعد از مش��روطیت، وقتی محمد علی ش��اه مجلس را به 
توپ بس��ت، رضاش��اه روی کار آمد. قزاق های رضاشاه 
برخی با س��واد بودن��د و برخی بی س��واد.  در تاریخ آمده 
اس��ت که رضا شاه به )کریم آقای بوذرجمهر( دستور داد 
که بلدیه را تحوی��ل بگیرد. بوذرجمهر که بّنا بود و مثل 
خیلی قزاق های دیگر بی س��واد و قلدر، اظهار داشت که 
چیزی از بلدیه و اداره ی ش��هر نمی داند و رضا ش��اه در 
جوابش گفت مگر من قباًل وزیر بوده ام. بعدها رضا ش��اه 
دستور داد کریم خان شهرداری قزوین را هم اداره کند. 
بنابراین بخش��ی از اش��کاالت رفتاری در شهرنشینان به 

س��ابقه ی اس��تبداد در کش��ور بر می گردد.
خارابی: در مورد میزان اعتماد به ش��هرداری و تأثیر 
آن در آموزش های ش��هروندی باید گفت ش��هرداري از 
دیرب��از، نهادي وابس��ته ب��ه دولت و دس��تگاه حکومتي 
ب��وده اس��ت. همان اوایل مش��روطه در رش��ت »حاجی 
می��رزا خلیل« از خانواده ای روحانی و ثروتمند ش��هردار 
می ش��ود. مالیاتی که می��رزا خلیل، به ش��هر می گذارد، 
بدعت تلقی می شود و میرزا 
حس��ین خان کس��مایي، 
از آزادی خواه��ان تندرو 
ش��عری  آن   م��ورد  در 

می گوی��د ک��ه: 
نهض��ت  آن  یاف��ت 
مش��روطه در آن مل��ك 

ظف��ر 
ش��د هویدا به ادارات 
یکی س��اده پس��ر

دس��ت برده به بغل پاکتی آورده به در
گفت فرمان رئیس اس��ت، نمایید نظر

هرچ�ه گام ب�ه گام ب�ا تاريخ 
مي آئي�م  پي�ش  ش�هرداري ها 
وضعي�ت در اين زمين�ه بهتر و 
كاركردهاي اجتماعي شهرداري 

بيشتر مي شود

هميش�ه تش�كيالت با نيازها 
رش�د مي كن�د؛ يعني اگ�ر نياز 
نبود، اداره ي تش�كيالت تبديل 
ب�ه كالنت�ري و س�پس اداره ي 

نظميه و شهرداري نمي شد
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گف��ت مقص��ود بدانی��د از ای��ن او عج��اب 
 هم��ه ی م��ال تج��ارت ز ای��اب و ز ذه��اب

نفت و باروت و گچ و تخته و س��یمان و کتاب
 جمع باید ش��ود این لحظه حضورم به حس��اب

بنابرای��ن رابطه ی دولت و مردم از دیر باز چنین بوده 
اس��ت. ش��هرداری هم چون از مردم عوارض می گرفت 
و مردم هم به این اعتقاد نرس��یده بودند که این پول ها 
صرف ش��هر می شود، بنابراین ش��هرداری ها کمی بدنام 

ش��دند. 
ام��ا ای��ن روند روب��ه بهبود اس��ت اما تا رس��یدن به 

موقعی��ت مطل��وب زم��ان می طلب��د.
کیان فر: مقایسه ی دوران پهلوی، قاجار و جمهوری 

اس��المی در آموزش های ش��هروندی را قبول ندارم.
 ب��ه ق��ول مول��وی 

پیش چش��مت داش��تی شیش��ه ای  کبود 
 زان س��بب عالم کبودت می نمود

و ی��ا به قول امروزی ه��ا نباید با ایس��م هاي دیروز، 
امروز را مورد بررس��ی قرار داد. به دو دلیل؛ اول آن که، 
آگاهی ما نس��بت به اداره ی تشکیالت شهری در ادوار 
مختل��ف تاریخي صفر اس��ت، بنابرای��ن به دلیل فقدان 
مدارك دوره ي اول نمي توان دوره ي دوم و س��وم را با 
آن مقایس��ه کرد و دوم آنکه همیشه تشکیالت با نیازها 
رش��د مي کند؛ یعني اگ��ر نیاز نبود، اداره ي تش��کیالت 
تبدیل به کالنتري و س��پس اداره ي نظمیه و شهرداري 
نمي شد. در دوره ي قاجار براساس جمعیت شهر و میزان 
ارتباطات، نیازي به این تش��کیالت نبود و این بدان معنا 

نیس��ت که امروز بهتر از آن روز اس��ت یا برعکس.
اما مي پذیرم ک��ه از 1309 این نهاد مردمي را تبدیل 
ب��ه یك نهاد حکومتي کردن��د و این خطاي بزرگي بود. 
اگ��ر این نهاد مردمي بود، امروز با قوانین کالنش��هري، 
انتخاباتش نیز مردمي انجام مي ش��د و شهرداري از دید 
مردم نهادي خدماتي و گاه مخل و دس��ت و پاگیر دیده 

نمي ش��د. مردم در زمان قاجار مشارکت زیادي در امور 
دارند. خندق هاي دور ش��هر را مردم پ��ر مي کنند و برج 
و باروي احصاي ش��هر در زمان بوذرجمهر گرچه اشتباه 

بود اما توس��ط مردم تخریب ش��د. 
گرچه س��یدضیاء را به عنوان آدم ش��ومي مي شناسیم 
ام��ا او در م��ورد بلدیه خدم��ات زیادي ارائ��ه کرد. اگر 
دوره ي او را حکومت صد روزه ي س��یدضیاء لقب دهیم، 
ای��ن صد روز ب��راي بلدیه ي تهران طالی��ي بود. براي 
اولین بار خیابان هاي تهران جدول کش��ي شد، لوله کشي 
آب انجام ش��د و در میدان توپخانه ساختمان شهرداري 

پي ریزي ش��د.
 اف��کار س��یدضیاء در باب توس��عه و خدم��ات و رفاه 
ش��هري بس��یار پیش��رفته تر از رجال هم عمرش بود تا 

جای��ي که مي توانم بگویم کاش س��یدضیاء رئیس بلدیه 
مي شد. بنابراین به طور سطحي مي توان گفت از بین سه 
دوره ي یاد شده طالیي ترین دوران، دوره ي صدروزه ي 

س��ت.  ء ا س��یدضیا
خاراب�ي: براي آموزش ش��هروندي باید از مدرس��ه 
ش��روع کرد. نقش مدارس و رس��انه ها را در این زمینه 
بس��یار مهم اس��ت. قوانیني که تصویب مي ش��ود نباید 
دور از واقعی��ت باش��د، زیرا م��ردم در این صورت قانون 

را »دور« مي زنن��د. 
مث��اًل در دوران قب��ل از زلزل��ه ي منجیل قرار ش��د، 
محدوده هاي ش��هر رش��ت را کوچك کنند. ش��هرداري 
دس��تور داد ب��راي آنک��ه اراضي سرس��بز زیر پوش��ش 

 قوانيني كه تصويب مي ش�ود 
نبايد دور از واقعيت باشد، زيرا 
م�ردم در اين ص�ورت قانون را 

»دور« مي زنند
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خانه س��ازي نرود، رش��ت در ارتفاع رش��د کند اما مردم 
رفتند و س��اختند و وقتي حجم ساخت و سازها زیاد شد، 
ش��هرداري مجبور ش��د آب و برق و امکانات الزم را به 
آنها بدهد و یا در زمان ش��وروي کمربند سبزي دور شهر 
مس��کو کشیده شد تا شهر رشد نکند ولي آنقدر از گوشه 
و کنار کش��ور به مسکو آمدند و اسکان یافتند که مجبور 
ش��دند کمربند را عقب تر ببرند. بنابرای��ن براي قانونمند 

کردن ش��هروندان باید قوانین واقع بینانه وضع کرد. 

 در پایان میزگرد این س�ئوال مهم مطرح 
ش�د که ش�هرداري در هوی�ت کنوني ش�هرها چه 

نقش�ي دارد؟ 
ب��ه  نس��بت  ش��هرداري ها  نق��ش  س�لطان زاده: 
س��ازمان هاي دیگ��ر مهم تر اس��ت، ب��ه ای��ن دلیل که 
ش��هرداري با شهر س��ر و کار دارد و هریك از ما در هر 
لحظ��ه در مکاني از ش��هریم. وقتي در خان��ه، بزرگراه، 
میدان و هرجاي دیگر هس��تیم در ش��هر به سر مي بریم 
و طبیعي اس��ت ک��ه در ذهن مردم، ش��هرداري همواره 
حاضر اس��ت و فعالیت هایش کل عرصه ي ش��هر را دربر 
مي گیرد. اما نقش اجتماعي آن به حد کافي توس��عه پیدا 
نکرده اس��ت. واقعیتي که موجب بروز این مسئله شده و 
باعث شد ش��هرداري با تمام تالش ها وجه کاماًل مثبتي 
نداش��ته باش��د، جنبه هاي سیاسي اس��ت. درواقع قدرت 
سیاس��ي، آنقدر قوي اس��ت که به هی��چ نهادي فرصت 
اس��تقالل نمي دهد. ش��هرداري در زمان پهلوي بس��یار 
مس��تبدانه  اداره مي ش��د و امروز هم ب��دون اغراق نهاد 
مس��تقیمي نیست. چهره هاي سیاس��ي و حکومتي نقش 
قدرتمن��دي در آن ایف��ا مي کنند و ش��هرداري با قدرت 
سیاس��ي عمل مي کند. مردم در خاطره ي تاریخي ش��ان 
دید منفي نس��بت به قدرت دارند و وقتي براي انتخابات 
ش��وراها مي روند مي دانند که 70 درصد گزینه ها مستقل 
و آزاد نیس��تند. مردم نکاتي را نمي گویند اما خوب درك 
مي کنند. انجمن هاي ش��هري نیز خ��وب عمل نمي کنند 

و گاه��ي به یك نه��اد منفي اجتماعي تبدیل مي ش��وند 
و مردم آنه��ا را به عنوان نهاد ش��هري -  اجتماعي کاماًل 
مستقل نمي شناس��ند. مجموع این عوامل نقش و کارکرد 
ش��هرداري ها در هوی��ت ش��هرها را کمرن��گ و گاه منفي 

مي کند. 
کیان فر: در این مورد به ش��عار ش��هري  شهردار سابق 
تهران مبني بر ش��هر ما خانه  ما اش��اره مي کنم. این شعار 
بعدها شد ش��هر ما، خانه ي ما، شهردار ما، صاحبخانه ي 
ما و ... مردم در فرهنگ س��نتي ایران، دید خوبي نسبت 

به صاحب خانه و به دنبال آن ش��هردار ندارند. 
بنابراین شهرداري قبل از آموزش، باید اعتماد مردمي 
را جل��ب کند. زیرا هم ش��ورا و هم ش��هرداري از نظر 
مردم سیاس��ي هس��تند و مردم از قدیم االیام نس��بت 
ب��ه سیاس��ت نگاه خوبي نداش��ته اند. اعضاي ش��ورا یا 
سیاس��ي اند یا غیر متخص��ص و ما اداره ي بزرگ ترین 
نهاد مردمي را به یك مجموعه ي 100درصد سیاس��ي 

س��پرده ایم.
خاراب�ي: سیاس��ت در انتخاب��ات ش��وراها س��ایه 
افکن��ده  اس��ت، م��ردم در انتخاب��ات ش��وراها به طور 
علم��ي و واقع بینانه به کاندیداها فک��ر نمي کنند، اما 
به ه��ر حال نمي ت��وان حق انتخاب را از آنها س��لب 
به  را  کرد. سیاس��ي ش��دن ش��هرداري و ش��وراها 
اش��تباهات  تمام  ب��ا  نیس��ت.  زندگي ش��هري  نفع 
و سیاس��ي ش��دن ها بازه��م ش��هرداري و ش��ورا 

س��ت.  ضرورت زندگي ش��هري ا

سياس�ي ش�دن ش�هرداري و 
ش�ورا ها به نفع زندگي ش�هري 
نيس�ت و ب�ا تم�ام اش�تباهات 
بازه�م  ش�دن ها  سياس�ي  و 
ض�رورت  ش�ورا  و  ش�هرداري 

زندگي شهري است
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انديشه و پژوهش

مقدمه: 
می تواند  محلی  سطح  در  کالبدی  تغییرات  اکثر 
اجتماعی  و  روزانه  زندگی  بر  گسترده  اثر  یک 
ارائه خدمت  که  دمکراتیک  جامعه  در یک  بگذارد. 
به اکثریت شهروندان را مورد توجه قرار داده، در 
تعداد  برای  اقتصادی  جذابیت های  موارد  بسیاری 
معدودی از شهروندان زندگی اکثریت مردم را به 
خطر مي اندازد. یکی از این موارد که دارای اهمیت 
برانگیز است، تغییرات کالبدی در محالت  و بحث 
مسکونی است که به عنوان اصالت بخشی1 شناخته 
مي شود)UNIT2:2002:1(. ادبیات اصالت بخشی 
دوره  این  از  کرد،   ظهور   1990 دهة  اول  نیمة  از 
مسکونی  محالت  بخشی  اصالت  که  بود  بعد  به 

شد  مسلط  شهری  جغرافیای  بحث های  دیگر  بر 
بخشی،  اصالت  واقع  در   )1995:70,Badcock(
درمان  برای  آمریکا  و  انگلیس  سیاست کشورهای 
تمام بیماري ها و فرسودگی های داخلی شهرها بود  
)Lees,2000:389(. این پدیده به قدری مهم بود 
عنوان  به  و  گسترده  طور  به  حاضر   حال  در  که 
یک پدیدة جهانی و آشکار در سرتاسر جهان مورد 
 Atkinson, Bridge3(.است گرفته  قرار  توجه 
این نظریه در سرتاسر جهان  با گسترش   )2005
پدیده  این  نقد  و  بررسی  به  مختلف  اندیشمندان 
پرداختند مانند  اتکینسون4 و بریج که مجموعه ای 
استعمار  در سابقة جهانی:  بخشی  »اصالت  نام  به 
یک  مجموعه  این  کردند  منتشر   » جهانی5  جدید 

بررسی و تحلیل تئوری اصالت بخشی
تغییر کالبدی محالت مرکزی شهرها

دکتر مسعود تقوایي 
 دانشیار دانشگاه اصفهان

یونس غالمی 
 دانشجوي جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان
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به  نسبت  نظریه ها   روی  بر  گسترد های  انعکاس 
برای  پاسخی  پدیده  این  که  داشت  پدیده  این 
سرتاسر  در  شهرنشینی  دیگر  نوع  یک  ظهور 
دربارة  واقع  در   .)2005:2,Butler( است  جهان 
نظرات  تاکنون،  آمدن  بوجود  زمان  از  پدیده   این 
را  پدیده  این  تعدادی  است  شده  داده  مختلفی 
مسکونی   محالت  در  سرمایه گذاری  مثبت  نشانه 
در  تغییرات  از  دیگر  بعضی  که  حالی  در  می دانند 
بعضی  هستند؛  متنفر  آنها  ویژگی های  و  جمعیت 
حاشیه  در  شیک  ساختمان های  دیدن  از  مردم 
خیابان خوشحالند درحالی که عده ای از دیدن یک 
کافی شاپ خالی از مشتری ناراحت هستند. بعضی 
انحصاری6  بازی  یک  را  بخشی  اصالت  مردم  از 
کردن  ضعیف  هدف  بازی  این  در  که  می دانند 
و فروش  اجاره کردن  از طریق خریدن،  بازیگران 
پژوهش  این  در    )2002:3,CURLاست مالکیت 
سعی شده به بررسی مزیت ها و معایب این پدیده 

پرداخته شود. 
اهداف تحقیق : 

مراکز  حومه گرایي،  سیاست هاي  خوردن  شکست  با 
در  اهمیت شان  به دلیل  قدیمی  بافت های  و  شهرها 
در  که  طوری  به  گرفتند  قرار  توجه  مورد  مختلف  ابعاد 
دهه های اخیر نوسازی و بهسازی شهری در این بافت ها 
در  کالبدی  تغییرات  و  توجه  این  است.  اجرا  حال  در 
اقتصادی  اجتماعی،  تغییرات  شهرها  مرکزی  بافت های 
است.  کرده  ایجاد  مشکالتی  و  مزایا  و  داشته  پی  در 
متفاوتی  تئوري ها  مختلف  رشته های  محققان  بنابراین 
از این تغییرات ارائه کرده اند. یکی از مهمترین تئوري ها 
مورد توجه جغرافیدانان تئوری اصالت بخشی است. این 
از  جغرافیدانان  بین  در  غربی  کشورهای  در  تئوری 
جنوب  کشورهای  در  اما  است.  برخودار  باالیي  اهمیت 
در  بنابراین  است.  شده  توجه  به آن  کمتر  ایران  مانند 
این تحقیق بیشتر از منابع خارجی که دربارة کشورهای 

غربی است، استفاده شده است.
تئوری  تحلیل  و  بررسی  تحقیق  موضوع  به   توجه  با 

اصالت بخشی، می توان اهداف زیر را بر شمرد : 
: - مطالعه مفهوم اصالت بخشی 

بر  مسکونی   محالت  کالبدی  تغییرات  بررسی   -
زندگی روزانه ي مردم :

ارزیابی اصالت بخشی  -
1- معرفی اصالت بخشی: 

که  است  اصطالحي  یا  لغت  بخشي یك  اصالت  لغت 
چندین سال است که مطرح شده ولي هنوز هم آن چنان 
است.  نگرفته  صورت  آن  از  پایداری  و  درست  شناخت 
این لغت اغلب مترادف با جابه جایي است. یك مفهوم 
متداول این لغت همان جایگزیني افراد اصیل و ثروتمند 

شهري به جاي افراد فقیر است ؛ در حالي که ردفرن 7 
این لغت را از ریشه  “gentry” به معناي اصالت و به 
 Vandergrift( مي  کند  معنا  روستایي  مالکان  معني 
,2006;1((. در فرآیند اصالت بخشی تغییر تدریجی یك 
فقیر ساکن هستند  مردم  بد که  با شرایط  ناحیه شهری 
صورت  ثروتمندتر  ساکنین  با  مناسب  ناحیه  یك  به 

 .)603; Dictionary Longman(  )می گیرد
محیط  کیفیت  بهبود  مفهوم  به  بخشي  اصالت  نظریه 
شهر  قدیمي  محالت  در  سکونت  ارتقاء  و  مسکوني 
وضع  در  امالك  قیمت  بین  تفاوت  به  نظریه  این  است 
کرده  تاکید  مطلوب  شرایط  در  امالك  قیمت  و  موجود 
نقطه عزیمت هرگونه مداخله نوسازي مي  داند.  را  و آن 
این  و  شده  قیمت  تنّزل  به  منجر  واحدها  فرسودگي 
محالت را در بدترین شرایط اقتصادي – اجتماعي قرار 
داده و همگني اجتماعي – اقتصادي را به هم مي  ریزد. 
ورود سوداگران زمین و ساختمان نتیجه غایي این فرایند 
است. در واقع، اصالت بخشی تغییر در محالت مسکونی 
است که در اصطالح اقتصادی به معنی ارزش و هزینه 
خانه سازی محالت باالتر است. این تغییر مردم را برای 
)مشاع(،  مشترك  مالکیت  خانه ها،  در  سرمایه گذاری 
درحالی که  می کند  تشویق  تجارت ها  و  آپارتمان سازی 
واقع  در  می کند،  منطقه  ترك  به  وادار  را  دیگر  گروه 
به منظور  که  است  فّعالیت هایي  مجموعه  اصالت بخشي 
در  تغییر  و  مسکوني  محیط  و  مسکن  بهبود  و  اصالح 
گروه هاي کم  جایگزیني  و  واحدهاي همسایگي  ترکیب 
درآمد به وسیله ساکنان با درآمد متوسط و باال در بخش 

انجام مي  گیرد.  مرکزي شهرها 
معنی »برون  به  اصالت بخشی  یا  فیکشن«  »جنتری 
دلیل  به  که  است  کسی  »بومی«  است.  بومیان«  رانی 
حاصل  نسل ها  طول  در  که  خاصی  مکان  به  تعلق اش 
شده و بخشی از ثروت فرهنگی جامعه به شمار می آید ؛ 
راندن عملی که بر خالف میل واقعی و حقیقی شخصی 
پی  در  چه  می گیرد  صورت  می شود  واقع  موضوع  که 
تدبیری  به  چه  باشد  کاذب  انگیختگی ای  بر  و  ارعاب 
جابه  روند  طول  در  برون  ؛  تطمیع  پی  در  چه  و  ناروا 
به  اقدامات  تمامی  که  می گیرد  صورت  بومیان  جایي 
شکلی حساب شده بررسی شده اند و »برون« به معنای 
ارزشی  و هم  تشابه  و  معنای مجاورت  که  نیست  جایي 
داشته باشد و به معنای انتقال دادن مردمان به خارج از 

اولیه آنها است)فالمکی ،1384؛ 78(.  محفل 
 : 2-زمینه پیدایش اصالت بخشی 

دید  از  بخشی  اصالت  مورد  در  دیدگاه  اولین   -1-2
به  جغرافیدانی  کار  به  که  تئوری  این  است.  اقتصادی 
اقتصاد  علم  طریق  از  می شود  مربوط  اسمیت8  نیل  نام 
فضای  تولید  و  سرمایه  جریان های  بین  روابط اش  و 
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شده  تشریح  شهری 
استدالل  اسمیت  است. 
در  کم  اجاره  که  می کند 
دهه  دو  در  شهر  حاشیه 
بعد از جنگ جهانی دوم 
حرکت  یك  به  منجر 
سمت  به  سرمایه  مداوم 
شد،  شهر  حاشیة  توسعه 
کاهش  باعث  امر  این 
داخل  در  سرمایه  ارزش 
امالك  نتیجه  در  و  شهر 
نفع  به  شهر  داخل 
رها  شهر  حاشیة  امالك 
سقوط  باعث  و  می شود 
داخل  زمین های  قیمت  
قیمت  افزایش  و  شهر 
شهر  حاشیه  در  زمین 
تغییرات  این  از  می شود. 

 ,Smith( اسمیت تئوری »شکاف اجاره « را مطرح کرد
.)462 .,1987

همان طور   :9 امالك  اجاره  شکاف  فرض    -1-1-2
به سمت حومه ی شهرها  اشتغال  و  که سرمایه جمعیت 
صورت  شهر  مرکز  در  سرمایه گذاری  می شود  هدایت 
افزایش  را  امالك  اجاره  شکاف  امر  این  و  می گیرد 
می دهد. طبق نظر اسمیت زمانی سرمایه گذاران در بازار 
شده،  رها  شهری  مرکزی  امالك  به  زمین  و  مسکن 
کافی  مقدار  به  امالك  اجاره   شکاف  که  می گردند  باز 

باشد. گسترده 
از  دیگر  قیمت:بعضی  شکاف  فرض   -2-1-2
وقتی  معتقدند،  بخشی  اصالت  شدن  عملی  مفسران 
نشده  اصالح  مسکن  و  امالك  بین  قیمت  شکاف 
به  شده  بهسازی  ملکی  تصرف  مسکن  و  استیجاری 
خواهد  اتفاق  بخشی  اصالت  فرآیند  برسد  حداکثر 
افتاد)پاپلی و سناجردی  ،1382؛101(. بنابراین با توجه 
به دو فرض فوق الذکر )شکاف اجاره و شکاف قیمت ( 
حومه   : عبارتنداز  بخشی  اصالت  الگوی  تکاملی  مراحل 
ورود  امالك،  ترك  نهادی،  سرمایه گذاری  عدم  نشینی، 
گروه های غیر بومی و جایگزینی، نقطه چرخش از عدم 
سرمایه گذاران  مجدد،  سرمایه گذاری  به  سرمایه گذاری 
حکومت ها  و  )دولت  نهادی  و  مالی  ،کمك های  ثانوی 
و  بخشی  اصالت  با  همگام  انداز  چشم  و...(،  محلی  و 

الگوی مصرف فضا)رهنما ،1375 ؛ 79(. 

2-2- گروهی بر این عقیده اند که دالیل این پدیده، 
که  است  آن  از  پیچیده تر  بلکه  نیست  مشخصی  عامل 

محلی  حکومت های  اما  برد.  نام  را  خاصی  عامل  بتوان 
به طور معمول برای توسعه اصالت بخشی تبلیغ می کنند. 
با  مساوی  محالت  در  سرمایه گذاری  اینکه  به دلیل 
گرفتن مالیات است. همان طوري که ارزش یك ملك 
این  می رود.  باال  هم  مالیات  نرخ  می کند،  پیدا  افزایش 
اساسی  خدمات  کردن  فراهم  و  تهیه  برای  مالیات ها 
و  پلیس  اداره  جاده ها،  نگهداری  و  تعمیر  مانند  شهری 

ایستگاه آتش نشانی به کار می روند.  

به  که  جدید  حرفه های  متخصصان  اکثر   -3-2
دارند  تمایل  اکنون  بودند  کرده  مکان  نقل  حومه ها، 
 .(  )2002:3,CURLشوند مستقر  شهر  مرکز  به  که 
فضای  دنبال  به  حاضر  حال  در  هنرمندان  متخصصان، 
 .)1988,Zukin(وسیع و ارزان برای شغل شان هستند
فرصت های  به  بهتر  دسترسی  دلیل  به  زنان  همچنین 
عمومی  نقل  و  حمل  سیستم های  به  نزدیکی  و  شغلی 
 Fincher( می دهند  قرار  توجه  مورد  را  شهر  مرکز 
حومه  بازنشستگان  از  بسیاری  به عالوه   .)1992:107
در  واقع  بزرگ  خانه های  به  آنها  اینکه  علت  به  نشین 
فرهنگی  مکان های  به  بیشتر  و  ندارند  احتیاج  حومه ها 
ادامه  برای  را  محالت  این  دارند،  عالقه  شهر  داخل 

انتخاب  می کنند. زندگی 
2-4- تأثیراتی که بنگاه های اقتصادی در ویژگی های 
بر  می گذارند:  کشور  یك  مردم  اجتماعی   - فرهنگی 
روابط  آمریکا  جامعه  در  فرهنگ ها  از  بسیاری  خالف 
خویشاوندی در سکونت یکجا در یك محله یا یك واحد 
مسکونی اثری ندارد و نسل های مختلف یك خانواده در 

نمودار شماره1 : دلیل موافقت حکومت های محلی با اجرای اصالت بخشی 

پانوشت:
1- The Center for Urban Research and 
Learning
 2-  Atkinson
 3-Gentrification in a Global Context: 
the new urban colonialism
4- Monopoly 
5- Redfen 
 6- Neil Smith
 7- Rent Gap
 8- Mobility 
 9- (Badcock,1991  ,1989; Berry, 1985; 
Bourassa, 1993; Bourne, 1993  ,1989; 
Bridge, 1994; Hamnett, ,1991  ,1984 
1992; Ley, 1993  ,1986; Smith, ,1979 
1992 ,1987).
  10-  Downtown
  11-  Reverse Commute
 12-  Rest
  Condominiums
  13-  Reinvestment
  14-  Upgrading
  15-  Urban Core
  16-  Sprawl
  17-  Racial and Economic Conflict
  18-  Transition Period
  19-  Community Land Trusts: (CLT)
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خانواده های  که  به طوري  نمی شوند.  مستقر  مکان  یك 
دور  و  بار  چهار  الی  سه  زندگی شان  طول  در  آمریکایي 
پذیری10  تغییر  این  می شوند.  جا  جابه  شان  اقوم  از 
امالك،  و  مستغالت  بنگاه های  توسط  جابجایي ها  و 
اصالت بخشی  این  از  که  مصالح  کارگاه های  بانکداران، 

 . )2002:4,CURL (تقویت می شود سود می برند 

3- قلمرو اصالت بخشی:
ادبیات  در  اغلب  مسکونی  محالت  بخشی  اصالت 
وارد  می شود،  مربوط  شهر  مرکزی  بافت  به  واژه  این 
شدن و سکونت خانواده های طبقات متوسط در محالت 
طبقه اجتماعی پایین مرکز شهر در کشورهای آمریکای 
 80 70و  اروپای غربی در دهه های  استرالیا و  شمالی و 
بحث  این  نتیجه ي  است.  داشته  فراوانی  شباهت های 
پیدا کرده است مطرح  بین جامعه شناسان گسترش  که 
شهری،  مسکونی  ساختار  در  پایدار  چالش  یك  شدن 

 .)2004:437,Gonen شهرهای غربی است)11. 
در  بخشی  اصالت  که  دارند  اعتقاد  افراد  از  تعدادي   
عدم  اثر  بر  قبل  در  که  کم  درآمد  با  مسکونی  محالت 
می گیرد.  صورت  شده،  فرسوده  آن  در  سرمایه گذاری 
این محالت مسکونی توسط طبقات متوسط  از  بسیاری 
کرده  مهاجرت  حومه ها  به   70 و   60 دهه های  در  که 
بودند، دگرگون شدند، سوالی که در اینجا مطرح می شود 
این است که به چه علت مردم در این دهه ها مهاجرت 
کردند ؟ علت اصلی آن راحتی و آسایش حومه ها نسبت 
به مرکز شهر بود؟ به طوري که اکثر افراد معتقد بودند 
حیاط های  و  خانه ها  بهتر،  و  ایمن  مدارس  حومه،  که 

می کند؟ فراهم  بچه هایشان  برای  بزرگتری 
شبکه  ساخت  حمایت  برای  حکومتی  سیاست های   
از  دورتر  و  دورتر  زندگی  برای  را  مردم  که  بزرگراهی 

می کند،  تشویق   شهر  مرکز 
دلیل  به  بنگاه ها  اکثر  همچنین 
نرخ  و  امالك  باالی  هزینه های 
مالیات در داخل شهر، در    حومه ها 
حاضر  حال  در  شده اند.  مکان یابی 
که  شرکت ها  و  مردم  از  بسیاری 
در  بودند  کرده  ترك  را  شهر  که 
نسل  یك  و  هستند  برگشت  حال 
جوان  متخصصان  از  جدیدی 
نزدیکی  در  زندگی  به  مصمم 
اینکه  لو  و  هستند.  شهر12  مرکز 
حومه شهر  به  کار  برای  آنها  اکثر 
اجتماعی  تغییر  این  می کنند،  سفر 
روزانه13   سفرهای  پدیدة  بازتاب 
است که به موجب آن رفت و آمد 

و عصر صورت  در صبح  خارج شهر  و  داخل  به  شهری 
 )2002:4,CURL(می گیرد

4- علل کمک کننده و تشویق کنندة اصالت 
بخشی محالت مسکونی :

4-1- دسترسی مناسب تر  به مراکز تجاری شهر از 
طریق همجواری یا نزدیکی به شبکه های حمل و نقل: 
به دلیل اینکه مرکز شهر از نظر دسترسی به سیستم های 
حمل ونقل و مراکز تجاری مناسب تر از حومه شهر است 

قرار می گیرند.  توجه مجدد  بنابراین مورد 
سکون14  برابر  در  وساز  ساخت  پایین  هزینة   -2-4
بازار امالك و مستغالت: مرکز شهر عالوه بر دسترسی 
دارای  بافت  بودن  قدیمی  و  فرسودگی  به دلیل  مناسب، 
دیگر هزینه  از طرف  است  به حومه  نسبت  قیمت کمتر 

کمتر برای ساخت خدمات زیر بنایي الزم است.
4-3- معماری جالب و اجزاء ساختمان : اکثر واحد ها 
واقع  شهر  مرکزی  منطقه  در  شهر  قدیمی  سازه های  و 

است که دارای معماری جالب و جذابی است.
ناحیه ای  در  اجاره ای  واحدهای  فراوان  تعداد   -4-4
به  ساختمان ها  یا  یافته  افزایش  می تواند  اجاره ها  که 
منطقه  شوند:  تبدیل  مشاع15  مالکیت  با  واحدهای 
واحدهای  اکثر  مهاجر  جذب  دلیل  به  شهر  مرکزی 
مسکونی آن اجاره ای است. بنابراین با خرید این واحدها 
و تبدیل آنها به واحدهای مسکونی مشاع می توان سود 

 .)4 :2002,CURL(  اقتصادی باالیي کسب کرد

بخشی  اصالت  ارزیابی  و  نحوة سنجش   -5
در بافت های قدیم :

ایده  این  تغییرات  بررسی  برای  مختلفی  شاخص های 
نگاه  یك  با  هرچند  دارد.  وجود  مسکونی  محالت  در 

منابع و مآخذ : 
سناجردی،  و  حسین  محمد  پاپلی،   .1
حسین )1382( نظریه های شهر وپیرامون، 

انتشارارت سمت 
2. رهنما، محمد رحیم )1395 ( معرفی و 
فرآیند  در  بخشی  اصالت  تئوری  ارزیابی 
؛شماره 3  قدیم شهری  بافت های  احیای 

ص 99
پایانامه   )  1398( رحیم  محمد  رهنما،   .3
و  قدیم  بافت  احیای  روش های  دکتری، 

توسعة شهر ، دانشگاه تربیت مدرس 
جغرافیای   )1365( حسین  شکوئی   .4
: اکولوژی اجتماعی شهر،  اجتماعی شهر 

جهاد دانشگاهی 
5. شماعی ،علی و پوراحمد، احمد )1385( 
بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم 

جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران 
6. فالمکی، محمد منصور )1380( بازنده 
چاپ  تاریخی،  شهرهای  و  بناها  سازی 

چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
 .(2005) .Atkinson, R. and G. Bridge, Eds .7

Gentrification in a Global Context: the

 Building upon the  :1995  Babcock, B  .8

 foundations of gentrification: inner city

 housing development in Australia in the

.90–90 ,16 1990s. Urban Geography

 An Australian  :1989  ,.Babcock, B.A  .9

 View of the Rent Gap Hypothesis,

 Annals of the American Association of

.145-125 ,(1) 99 ,Geographers

 Islands of Renewal :1985 ,.Berry, B.J.L .10

 in Seas of Decay, in Peterson, P. (ed.),

 The New Urban Reality, The Brookings

.96-69 ,Institution, Washington

 The Rent Gap :1993 ,.Bourassa, S.C .11

-1931 ,(10) 30 ,Debunked, Urban Studies

.1944

 Are New Urban :1989 ,.Bourne, L.S .12

 Forms Emerging? Empirical Test for

 Canadian Urban Areas. The Canadian

.328-312 ,33 ,Geographer

 Gentrification and (2005) Butler, Tim .13

 Globalization: the emergence of a middle

.range theory, King’s College London

Non Inner-  (2004)Gonen, Amiram  .14

 City Gentrification in Israel , Department

 of Geography, the Hebrew University of

Jerusalem, Israel

 The Blind Man  :1991  ,.Hamnett, C  .15

 and the Elephant: The Explanation of

,Gentrification

 Gentrifiers or  :1992  ,.Hamnett, C  .16
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این  از  بعضی  دید.  می توان  را  تغییرات  نشانه ها  این  به 
اطالعات و آمار مربوط به تغییرات را می توان از طریق 
به  اطالعات  این  متأسفانه  کنیم.  کسب  سرشماری ها 
سنجش  راحتی  به  چه  اگر  می آیند  دست  به  سختی 

می شوند. 
بعضی از شاخص های مورد بررسی در محاسبه اصالت 

بخشی عبارت اند : 
به میزان مالکیت و نرخ مالیات و  5-1- نگاه کردن 

تغییرات بین آنها در هر سرشماری ؛
بررسی میزان و قیمت معامالت در واحد های   -2-5

اجاره ای ؛
طوالنی  در  و  )جدید  ساکنان  آمد  در  سطح   -3-5

مدت( ؛
و  )جدید  ساکنان  قومیتی  و  نژادی  ترکیب   -4-5

طوالنی مدت. پایداری یا عدم پایداری این ترکیب (؛
بیرون و  5-5- نوع واحدهای تجاری جابجا شده به 

داخل محالت مسکونی ؛
مسکونی  محالت  در  موجود  شغل های  انواع   -6-5
شغل های  مقابل  در  صنعتی  شغل های  مثال  )برای 

.) خدماتی 
5-7- نوع ماشین های پارك شده در خیابان ؛

در محالت مسکونی  موجود  سازمان های  نوع   -8-5
؛

یا   مذهبی  انجمن های  وجود  عدم  یا  وجود   -9-5

 .)2002:5,CURL(ناحیه در  قومی  انجمن های 
محالت  در  بخشی  اصالت  مزایای   -6

شهری 
و  احیاء  و  شهر  مرکزی  بافت های  به  بخشی  اصالت 
اجتماعي  و  اقتصادی  احیاء  باعث  آن  کالبدی  نوسازی 
دارد  هایي  مزیت  تغییرات  این  می شود،   مراکز    این 

که در شامل: 
6-1- افزایش ارزش مسکن برای صاحبان و مالکان 
در  کالبدی  تغییرات  نتیجة  در  که  افزایش  این   : آنها 
بافت های  مجدد  احیای  باعث  می گیرد،  صورت  بافت 

می شود. مرکزی شهر ها 
برای  مالیات  از  ناشی  درآمدهای  افزایش   -2-6
می توان  می شود  کسب  که  مالیاتی  با   : شهری  خدمات 

خدمات  زیر بنایي برای شهر فراهم کرد.
6-3- سرمایه گذاری مجدد16 در ساخت زیرساخت ها، 

جاده ها، شبکه های اصلی آب و مدارس محلی ؛
6-4- افزایش واحد های تجاری برای خدمات رسانی 

ساکنان جدید ؛
واحد های  امکانات17  بهبود  و  نوسازی   -5-6

مسکونی و خانه های موجود ؛
طوالنی  و  موقت  شغلی  فرصت های  گسترش   -6-6

مدت ؛
6-7- توسعه مجدد هسته18 و مرکز شهر ؛

برای  ،که  شهری  روزانة19  سفرهای  کاهش   -8-6
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کارکردن در قسمت مرکز شهر20  صورت می گیرد ؛
با  موجود  نواحی  در  خدمات  و  جمعیت  تمرکز   -9-6
 (  )2002:6,CURLشهر افقی21حومة  توسعه  کاهش 

است. 
7- معایب اصالت بخشی 

تغییرات  شد  ذکر  باال  در  که  مزایاي  تمام  رغم  علی 
مرکزی  بافت های  در  اقتصادی  و  اجتماعی  کالبدی، 

شهر  معایبی هم دارد:
به  باال  درآمد  با  گذاران  سرمایه  جایگزینی   -1-7

جای ساکنان با درآمد کم ؛
به  جابجایي  اقتصادی  هزینه های  تحمیل   -2-7

ساکنان که تعداد کمی قادرند از عهدة آن برآیند ؛
محالت  در  اجتماعی  سازمان های  گسیختگی   -3-7

؛ مسکونی 
از  دور  جابجایي،  به  مردم  کردن  وادار   -4-7
رفع  برای  خودشان  توسط  که  اجتماعی  سازمان های 

CURL,2002:6( )  ؛ نیازهایشان ساخته شده بود 
طول  در  اقتصادی22  و  نژادی  تضاد  افزایش   -5-7
بافت های  در  بخشی  :اصالت  جایگزینی  یا  دورة گذر23 
مرکزی شهر باعث یك هجوم اکولوژیکی به این منطقه 
شرایط  در  اکولوژیکی  هجوم  واقع  در  می شود،  شهر  از 
خاص و تحت عواملی صورت می گیرد که یك عامل آن 

سرمایه گذاری است )شکوئی، 1365 :30(.
و  ترافیك  مشکالت  و  شهری  تراکم  افزایش   -6-7

در محالت مسکونی. پارکینگ 

اصالت  منفی  تأثیرات  کاهش  8- روش های 
بخشی :

مالکان  برای  مالیاتی  تخفیف  کردن  فراهم   -1-8
مزیت های  از  یکی  شد  ذکر  که  همانطور   : قدیمی 
است.  مسکن  و  زمین  قیمت  رفتن  باال  بخشی  اصالت 
مالیات  رفتن  باال  دلیل  به  قیمت  رفتن  باال  این  اما 
ترك  به  مالك مجبور  و  ندارد  آن سودی  مالك  برای 
در  را  مالکان  می توان  مالیات  کاهش  با  بافت می شود 

داشت.  نگه  محل 
سود  بدون  توسعه  و  مرکب  درآمد  گسترش   -2-8

: عمومی  فضای  و  مسکن  برای 
تشکل های  و  سازمان های  از   حمایت   -3-8
و  محل  تاریخ  در  ریشه  که  مسکونی  محالت 

؛ دارند  نژادی  سنت های 
زمین24:   عمومی  اتحادیه های  تأسیس   -4-8
اقتصادی  اتحادیه ای که هدفش سود و منفعت  ایجاد  
منفعت  و  سود   کردن  فراهم  هدفش  بلکه  نباشد، 
این  باشد.  خصوصی  مالکیت  مقابل  در  اجتماع   برای 
عمومی  فضاهای   توسعة   برای  می تواند  زمین ها 
محالت  درآمد  کم  اقشار  سازی  خانه  استفادة  یا 

؛   (  )2002:9 ,CURL شود  استفاده  مسکونی 
می توان  اجاره  کنترل  با   : اجاره  کنترل   -5-8
این  که  چند  هر  داشت  نگه  محل  در  را  مستاجران 
اساسی  و  کلی  قیمت  افزایش  بر  تواند  نمی  سیاست 

بگذارد. چندانی  اثر 
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مقدمه:
شهر مجموعه اي از عوامل زنده و پویاست که ژن هویت 
بخشي آن در طول زمان انتقال مي یابد و عناصر و عوامل 
تشکیل دهنده محیط هاي آن اعم از ساختمان ها، گذرها و 
میادین و... مخلوق روح خالق ساکنان آن است. شهر در 
با شهروندان  طول زمان رشد مي کند و در کنش متقابل 

قرار مي گیرد و چهره شهر آیینه چهره شهروندان مي شود. 
با آغاز دوره سرمایه داري، شکل تولید و سبك زندگي این 
شهرنشینان تغییر کرده و تغییرات بافتي و تراکم به معناي 
تغییرات محیطي، هویت  این  اثر  آمد.بر  پدید  آن  امروزي 
تغییر  ناخواسته  نیز  آنها  رواني  و  روحي  و شرایط  ساکنان 

مي کند و هویت جدیدي پدید مي آید.

شهر، هویت شهری و شهرداري ها

از محله گرايي  تا جهاني شدن
 محمد کارکنان نصرآبادي

کارشناس پژوهشی دانشگاه کاشان 
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هویت یك معیار رشد است. به عبارتي دیگر وقتي یك 
شهر یا جامعه رشد مي کند، بخشي از صفات هویتش در 
جریان رشد تغییر مي کند و ساماندهي جدیدي مي یابد. در 
این ساختار باید هویت شهري به عنوان یك معیار براي 
توسعه و عاملي براي ارتقاي کیفیت محیط مطرح شود تا 

بتواند زمینه هاي مشارکت و امینت افراد را فراهم کند.
وجود  تداعي گر  همیشه  محله،  مفهوم  و  معنا  این  در 
زنجیره اي از خانواده ها با بسیاري از ویژگي ها و بازخوردها 
و ارزش هاي فرهنگي نسبتًا مشابه در حیطه جغرافیایي با 

بافت و محدوده مشخص است.
برای  مناسبی  مکان های  شهرها،  اجتماعی  ازنظر 
ارزش های  اعتالی  اجتماعی،  نهادهای  شکل گیری 
اجتماعی  مناسبات  و  روابط  تحکیم  و  فرهنگی،گسترش 
و محلی  ملی  انسانی وهویت های  ارزش های  پاسداری  و 
یکی  به  شهری  محیط های  در  هویت  بنابراین  هستند. 
شده  تبدیل  حاضر  عصر  موضوعات  بحث انگیزترین  از 
خودآگاهانه  طریقی  به  هرکس  امروز  که  جائی  ،تا  است 
است.  اسیر  بی هویتی  نگرانی  چنگال  در  ناخودآگاهانه  یا 
فضای  بر  امروزه  که  یکنواختی  و  ناهماهنگی  بی هویتی، 
گسترش  حال  در  روزافزونی  صورت  به  و  است  شهرها 
است، نه تنها سیمای نامطلوب و محیطی نامأنوس را برای 
اجتماعی  زندگی  ابعاد  تمامی  بلکه  کرده،  ایجاد  ساکنین 
خود  تحت الشعاع  شهری  جوامع  در  را  محیطی  زیست 
قرارداده است. زیرا فرم فیزیکی شهرها در حقیقت هسته 
جهان اجتماعی است که در تمامی ابعاد جامعه از اقتصاد 
بحران  که  وقتی  تا  است.  موثر  زیبایی شناختی  تا  گرفته 
بسیار  حداقل  یا  ناشدنی  حل  موضوعی  عنوان  به  هویت 
پیچیده فرض شود، رهایی ازشرایط کنونی چندان محتمل 
آن است که  این فرض  از دالیل  نمی رسد. یکی  نظر  به 
امر  همین  و  نیست؛  دردست  هویت  از  مشخصی  تعریف 

هویت بخشی را دشوار و حتی ناممکن جلوه می دهد.
و  پیچیده ترین  از  یکی  شهری  هویت  مسأله  واقع  در 
بحث انگیزترین مباحث نظری در شهرسازی است. چگونه 
ایجاد و  یا در عناصر معماری  می توان آن را در شهرها و 
از  بسیاری  که  است  اساسی  سوالی  این  کرد؟  ارزیابی  یا 
محققان به دنبال یافتن  پاسخی مناسب برای آن هستند.

 در کشور ما که شاید یکی از غنی ترین سرزمین ها از 
است  فرهنگی  دستاوردهای  و  میراث  از  بهره مندی  نظر 
شناخته  و  ویژه  معماری  و  شهرسازی  آن  نمودهای  از  و 
شده اش در سطح جهانی است؛ با توجه به این مطلب که 
چگونه  فردا  به  می خواهیم؟  چگونه  را  خود  امروز  زندگی 
برمی داریم؟  بهره  چگونه  خود  گذشته  از  و  می اندیشیم؟ 
خاصی  حساسیت  از  معماری  تولید  و  شهرها  ساحتن 
و  گذشته  هویت  که  نیازمندیم  بنابراین  است،  برخوردار 
در  کنیم.  تعریف  را  آن  و  باز شناسیم  را  دو  این  امروزین 

این راستا این سوال به ذهن می آید که آیا اگر بخواهیم به 
تقویت عوامل هویتی و مظاهر و تشخیص در شهرسازی 
ارزش های  به  اتکا صرف  بپردازیم،  کشورمان  معماری  و 
گذشته کافی است؟ یا اینکه باید عوامل دیگری را عالوه بر 

ارزش های تاریخی و فرهنگی مد نظر قرار دهیم؟
 امروزه هویت شهری، هم چون حلقه ای گم شده است و 
شهرها نه بر پایة هویت اصیل خود، بلکه بر پایة تقلیدهای 
بدون اندیشه از مظاهر غربی و الگوهای مدرن بدون توجه 
است.  در حال شکل گیری و گسترش   بومی  الگوهای  به 
در واقع دوران مدرنیزاسیون را می توان به عنوان سرآغاز 
و  ابعاد هویتی شهرها  به  توجه  و کمرنگ شدن  گسست 
زندگی اجتماعی شهری درنظر گرفت. شیفتگی به مظاهر 
بومی شده است.  باعث فراموشی مظاهر اصیل  غیربومی 
در واقع فقدان آشنایی الزم و نیز فقدان اهمیت به ضرورت 
از این دوره به بعد باعث شده تا در  الگوهای بومی  وجود 
فراموشی  به  بسیاری  واقعیات  شهری  توسعة  طرح های 
غربی  فرهنگ  روزافزون  رواج  دیگرسو،  از  شود.  سپرده 
که  تکنولوژیك  ابزار های  از سوي  جامعه  احاطة  دلیل  به 
باعث هجوم گستردة الگوها و فرهنگ ناآشنای غربی شده، 
سبب شده تا امروزه هویت و ابعاد هویتی از بیرون جسته 
شود ) بازیابی هویت از بیرون(. مجموعه این عوامل باعث 
شده تا در عصر پیش رو، خویشتن را گم کنیم؛ به سخن 
انفصال  را در دیگری جستجو کنیم. پس یك  دیگر،خود 
آشکار را بین معماری، فرهنگ، اندیشه و تاریخ به وجود 
تاریخی  گسست  همان  از  ناشی  نیز  این  که  است  آورده 

دوران مدرن است.
تعریف  معنا  تبع  به  فرم  اسالمی  ایرانی-   در شهرهای 
می شود و کالبد، هویت خود را  از محتوی مي گیرد و این 
ایرانی-اسالمی  معماری  هنر  نظری  بنیان های  از  متأثر 
است که نسبت قالب و محتوی هم چون نسبت روح و 

نیز آشکار است. بنیادهای جهان بینی آن  کالبد در 
معناست  تجسم  صورت،  اسالمی  ایرانی-  هنر  در 
به  توجه  با  که  است  این  سؤال  آن.  با  مغایر  نه  و 
در  ایران،  در  نقاط شهری  روزافزون  و گسترش  توسعه 
ساختار  حاکم،  رویکردهای  و  شهری  توسعة  و  ساخت 
پایة کدامین محتوای فلسفی شکل  بر  فضاهای شهری 
می گیرند؟ و اصواًل در توسعة شهری به کدامین بنیان ها 
و  موجود  ابزارهای  است؟  شده  توجه  هویت  ابعاد  و 
چگونه  کدامند؟  شهرها  در  هویت  شناخت  برای  الزم 
شهرهای  جایگاه  کرد؟  جستجو  را  شهری  هویت  باید 
آنها  جایگاه  اکنون  است؟  بوده  چگونه  گذشته  در  ما 
به  و  رسیده ایم؟  کجا  به  کجا  از  عبارتی،  به  کجاست؟ 
کجا باید برسیم؟ و چه چشم اندازی را برای خود ترسیم 
این  به  پاسخ گویی  راستای  در  مجموعه  این  کرده ایم؟ 

سؤاالت  تدوین شده است.
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شهرداری ها: 
شهری،  مدیریت  عنصر  مهم ترین  به عنوان  شهرداری 
کشور  اداری  سازمان های  نظام  در  خاصی  جایگاه  از 
برخوردار است. شهرداری به لحاظ حقوقی و اداری، جزء 
سازمان ها   می شود.  این  محسوب  عمومی  مؤسسه های 
براي  به حساب مي آید که  از ضروریت هاي شهري  یکي 
نیل و تحقق اهداف شهري و توسعه آن بسیار مهم است. 
قانون  در  که  است  مدني  نهادهاي  از  یکي  بنابراین 
اساسي در چارچوب حاکمیت در عرصه اي مختلف محلي، 
صالحي،  مي شود)رجب  محسوب  جهاني  حتي  و  شهري 

 .)112 :1381
اما  عمومی  نهاد  یك  شهرداری  مفهوم  این  با 
رأی  از  ناشی  آن  رسمیت  و  اقتدار  که  است  غیردولتی 
مردم یا  نمایندگان مردم است و در قلمرو وظایف خود 

باشد. استقالل عمل  دارای  بایستی 
طور  به  هیچ گاه شهرداری ها  ایران  در  این حال  با  اما 
کامل از این استقالل قانونی برخوردار نبوده و عالوه بر 
تشکیالت  قانون   53 ماده  جمله  )از  موجود  قوانین  آن 
شدت  به  شهرداری ها  شده  موجب  اسالمی(  شورای 
و  سازمان ها  و  کشور  وزارت  نظارت  و  کنترل  تحت 
باشند  فرماندار  و  استاندار  مانند  آن  تابع  محلی  مقامات 
شهرداری،  به  نسبت  دیدگاهی  و  روابط  چنین  وجود  و 
آن  و مسوولیت های  اختیارات  نقض  در  عامل  اصلی ترین 

است.
شهرها بر اثر عوامل مختلف مذهبي، امنیتي، اقتصادي، 
سیاسي و اداري به وجود آمده یا توسعه و گسترش یافته اند. 
و  اقتصادي  اقلیمي،   انساني،  پدیده  یك  عنوان  به  شهر 
شرایط  در  تاریخ  بستر  در  که  مي شود  مطرح  اجتماعي 
ادامه  خود  زندگي  به  خاصي  شرایط  در  و  متولد  معیني 
پیدایش شهر  در  تغییر مي پذیرد.  و  مي دهد، رشد مي کند 
مقدس مشهد، مذهب نقش اساسي داشته است و به دلیل 
آن  تبع  به  و  مهاجرت ها  گسترده  حجم  جمعیت،  افزایش 
افزایش میزان نیازمندي ها، تشکیل اداره و یا مجموعه هاي 
مشخص و منسجم که توان اداره شهر و ارائه خدمات شهري 
و  ضرورت  این  اساس  بر  مي یابد.  ضرورت  باشد،  داشته  را 
براي ساماندهي و بهبود شرایط شهر مشهد، اداره اي تحت 
عنوان اداره تنظیف و روشنایي که مسوولیت تأمین روشنایي 
و رفت وروب شهر را برعهده داشت، تأسیس شد. گرچه تاریخ 
تشکیل این اداره به سال هاي قبل از 1300 شمسي بر مي گردد 
اما وجود نداشتن سندي مکتوب و متقن از آن زمان موجب 
شده است تا آن برهه از دوران فعالیت بلدیه مشهد در هاله اي 
از ابهام فرو رود. اما با وجود این مسئله و باتوجه به اهمیت 
و ضرورت موضوع، روابط عمومي شهرداري مشهد اقدام به 
گردآوري و تدوین مجموعه اي در خصوص تاریخچه تشکیل 

شهرداري، ساختار سازماني آن و اهم فعالیت شهرداران از ابتدا 
تاکنون کرده است. 

جهاني شدن:
روند تحوالت در قرن بیستم در دهه 1970 میالدي وارد 
مرحله جدیدي شد و در اواسط دهه 1980 تقریباً در تمامي 
زمینه ها نشان خود را برجاي گذاشت. در دهه 1980 براي 
و  صنعتي  جامعه  چون  مفاهیمي  دگرگوني ها  این  به  اشاره 
دهه 1990  در  اما  مي رفت،  به کار   ) مدرن  )پست  فرامدرن 
میالدي مفهوم جهاني شدن رایج گردید و به مفهوم مسلط 
در دوران معاصر تبدیل شد. به گونه اي که امروزه همه چیز 
با رجوع به این مفهوم مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار 
مي گیرد. در ظاهر امر، جهاني شدن یعني ره سپردن تمامي 
جوامع به سوي جهاني وحدت یافته که در آن همه چیز در 
سطح جهاني مطرح و نگریسته مي شود. اما در واقع، جهاني 
شدن به معناي آزادي مطلق کسب وکار، برداشته شدن تمامي 
موانع برای جریان یافتن سهل و آسان سرمایه و نفوذ آن در 
تمامي عرصه ها و حرکت روان اطالعات، امور مالیه، خدمات 
به سوي یکسان شدگي  باالخره تداخل فرهنگ ها آن هم  و 
و یکدستي است که تمامي این امور در مقیاسي جهاني رخ 

مي دهد)ایران زاده، 1380: 16 (. 
رونالد رابرتسون  جهاني شدن را هم فشرده شدن جهان 
و تبدیل آن به مکان واحد جهاني مي داند. او جهاني شدن را 
یك فرایند کم وبیش مستقل معرفي مي کند که منطق، جهت 
و نیروي محرك خود را دارد)رابرتسون،1385: 12(. بنابراین 
او در تعریف جهاني شدن بر عنصرآگاهي تأکید دارد و مطرح 
مي کند که جهاني شدن معطوف به فشردگي جهان و تشدید و 
افزایش آگاهي از آن است و جهاني شدن را شامل پنج مرحله 
ابتدایي، آغازین، فیزیکي، مبارزه براي کسب هژموني و نبود 

قطعیت مي داند.
جهاني شدن عبارت است از فرآیند فشردگي زمان و فضا که 
به واسطه آن مردم دنیا کم وبیش و به صورتي نسبتاً آگاهانه در 
جامعه جهاني واحد ادغام مي شوند) گل محمدي، 1381: 24(.

مالکوم واترز(1در تعریف جهاني شدن مي گوید: جهاني 
جغرافیایي  قیدوبندهاي  آن  در  که  است  فرآیندي  شدن 
اقتصادي جوامع سایه  و  اجتماعي  فرهنگي،  روابط  بر  که 
افکنده اند، از بین مي رود و مردم به طور آگاهانه از کاهش 

این قید و بندها مطلع مي شوند)واترز، 1379: 12(.
 امروزه حتی ساختارهای ذهنی جامعه متأثر از این روند 
تحت  درنهایت  نیز  فضا  به  نگرش  نوع  می گیرند.  شکل 
تأثیر این ساختارهای ذهنی قرار خواهند گرفت و در نهایت 
ساختارهای فضایی در داخل شهرها  تحت تأثیر این فرایند 
شکل می گیرد. به عبارتی، برپایی ساختارهای نو تحت تأثیر 
هویت جهانی و بدون توجه به گذشته و واقعیات موجود است. 
در شهرسازی جدید انگاره ها و الگوهایش به گونه ای ماتقدم 
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شکل گرفته است، الگوهایی که برآنند تا با اجبار خود را به 
واقعیت تحمیل کنند.

محله گرایي2:
رعایت نگاه محله گرایانه، این مهم را ثابت می کند که هر 
مرکز فرهنگی به نوعی مدیر وضعیت فرهنگی اطراف محله 
شهری خود است. پذیرفته نیست که در زندگی با همسایگی 
یك مرکز فرهنگی، ناهنجاری های بارز فرهنگی و اجتماعی، 
نمود یابد. محله گرایی دارای دو مؤلفه انس با محله و تعامل 
با نهادهای محلی است. انس با محله به معنای اعتمادسازی 
ورود به زندگی و روابط اجتماعی یك محله است. تعامل با 
به دوش  یا  مالی  معنای مشارکت های  به   نهادهای محلی 
کشیدن وظایف سایر نهادها نیست. هر نهاد، کارکرد اجتماعی 
و فرهنگی و هنری خود را دارد و تعامل نهادهای محلی به 
معنی بهره گیری از ظرفیت ها و منابع مشترك برای مدیریت 
فرهنگی یك محله است. امروزه مرز تفکیك بین محالت را 
خیابان ها تشکیل می دهند، در صورتی که این نوع مرزبندی نه 

فقط در ریشه، بلکه در سنت محله بندی نیز وجود ندارد. 
استعداد  و  زندگی می کنیم که موجودیت  زمانه ای  ما در 
بازنمایی)هویت اصیل( آن  به شدت به مخاطره افتاده است و 

این تبیین و توصیفی از معنای بحران هویت است.
هنگامی که صحبت از هویت بخشی  به سیما و کالبد یك 

شهر مي کنیم و یا در پی شناخت ابعاد ساختاری هویت شهری 
هستیم، ابتدا باید عناصر سازنده و شکل دهندة آن را بشناسیم. 
برخی از محققان بر این باورند که پنج عامل سیمای بصری 
شهر را می سازند و وجوه هویتی شهر را نیز بر این اساس مورد 

مطالعه قرار می دهند:
اندازه، تراکم و پراکندگی  1- نقشه )نقشة نظام آرایش، 

فضایی پدیده های شهری(
2-  مظاهر معماری و ساختمانی شهر) شیوه های ساخت و 

ساز، مصالح، سبك معماری، مقیاس و ...(
3-  خصوصیات تحرکی شهر) تأثیر عامل زمان در مظاهر 

بصری شهر(
4-  فعالیت های شهری)انواع فعالیت هایی که در شهر رواج 

دارد(
5-  صدا و بو

به طور کلی در پاسخ به این سوال که رویکرد حاکم بر این 
پژوهش چگونه باید باشد، باید گفت، نخستین گام برای ورود 
به عرصة تجربه ای موفق در شهرسازی باهویت، کنکاشی در 
مفهوم هویت شهری و گام دوم، تبیین ابعاد مکانی-زمانی 

هویت یك شهر است.
منظور از بعد مکانی، ویژگی های محیطی – اکولوژیك ) شامل 
و خاك  آب  منابع  و  توپوگرافیکی  وضعیت  آب وهوا،  اقلیم، 
وغیره( و منظور از بعد زمان ویژگی های تاریخی از ابتدا تا زمان 
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حال در مقیاس اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،سیاسی و کالبدی 
است. گام های بعدی شاید شناخت نیازهای کنونی هویتی شهر 
و تلفیق ارزش های هویتی گذشته با نیازهای هویتی کنونی 
است،تا آنچه را که می توانیم از گذشته اقتباس کنیم و آنچه را 

که در گذشته نمی یابیم در آیندةخود آن را تولید کنیم.
اصواًل با توجه به چندوجهی بودن ابعاد هویتی شهر، اخذ 
یك رویکرد سیستمی و همه جانبه نگر که در آن تمام ابعاد باهم 
مورد توجه قرار داده شود، الزم و ضروریست؛ تا از این رهگذر 
عناصر سازندة شهری )محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی( 
مشخص و جایگاه آن در شهر و جامعه و نحوة ارتباط آن با 

مردم در پدیده های شهر شناسایی شوند.
 مجموعة در جستجوی هویت شهری با اخذ این رویکرد 
سعی براین دارد تا مسئلة هویت شهری را از زوایای مختلف 
مورد کاوش قرار داده و ضمن شناسایی کامل عناصر هویتی 
سازندة فضاهای شهری به طور کامل، ابعاد هویتی شهر را 
از زوایای محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 

کالبدی در بستر مکان-زمان بررسی کند.
 در ادامه این رویکرد و نحوة نگرش و بازشناسی هویت 
شهری در این مجموعه  بیشتر مورد کنکاش های کارشناسانه 

قرار داده می شود.
ابعاد  بررسی و شناخت  آنچه که گفته شد،  به  توجه  با   
هویتی شهر میسر نیست مگر با مطالعات گسترده )در ابعاد 
گذشته نگری، اکنون نگری و آینده نگری(. از طرفی برخالف 
تصور برخی از محققان و کارشناسان که صرفًا توجه خود 
را بر ابعاد کالبدی شهرها متمرکز می کنند، هویت را باید 
در تمامی اجزای شهری جستجو کرد. به عبارتی، هر جز از 
عناصر سازندة فضای شهری و هر ساختار فضایی موجود 
در شهر دارای یك هویت منحصربه فرد است که در تعامل 
اجزای  سایر  و  شهر  با  مستقیم  غیر  و  مستقیم  ارتباط  و 
شهری است. عناصر سازندة فضای شهری که خود مولد 
نگرش خاص در مقاطع زمانی و برخاسته از اندیشه و سطح 
فرهنگ جامعه بوده، مستلزم یك کاوش و بررسی جزءبه جزء 

است.
به طور کلی چهار بعد اساسی نمایانگر نماي کلی شهر و نیز 

نمایانگر هویت شهری است:
بعد اول: هویت محیطی- اکولوژیك
بعد دوم: هویت اجتماعی- فرهنگی

بعد سوم: هویت اقتصادی 
بعد چهارم: هویت کالبدی- فضایی

 نتیجه گیري:
گمشده  هویت  بازگشت  برای  دیدگاه ها  در  تغییر 
متأسفانه  است.  الزم االجرا  و  اساسی  امروزی،  شهرهای 
رشته های  در  نیز  علم  صاحبان  و  فارغ التحصیالن 
شهرسازی با وجود جنبه های فرهنگی- اجتماعی، به شهر 

در  جز  به  تکنیك  آیا  نکرده اند.  توجهی  و شهروندمداری 
محیط فرهنگی با جمعی از گروه های مردمی و اجتماعی 
به کار دیگری می آید؟ چرا در بالد اروپایی، محالتی خاص 
پدید آمده که هر ملیتی در محله خاص خود سکنی می گیرد 
و با تعامالت سرزمین خود فرهنگ و هنر خود را دنبال می کند. 
اگر محورها و مؤلفه های اساسی، برنامه های آموزشی، بهداشتی، 
فرهنگی و اجتماعی را با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان اصلی 
محله همخوان کند، تکوین بازخوردها و نگرش های مثبت و 
حداکثر حمایت در اهداف مشارکتی، از اولی ترین نتایج آن به 
دست می آید. تعامل با نهادهای محلی یا نهادهایی که برای 
محله فعالیت می کنند از مواردی است که حفظ و جهت دهی 
آن برای توسعه محله، ارتقاء تعامالت فرهنگی - هنری و 

ایجاد وحدت، بایستی مورد توجه متولیان باشد. 
بنابراین مي توان راهکارهاي زیر را براي شهرداري ها به منظور 

تحقق اهداف توسعه شهري و حفظ هویت شهر متصور شد:
-  برنامه ریزی جامع و مهندسی فرهنگی، اجتماعی براي 
تقویت حوزه های فرهنگی و اجتماعی شهرها و نیز در سطح 

کشور به ویژه با تاکیدات مقام معظم رهبری.
- توجه به ساماندهی و سازماندهی مشارکت اجتماعی 

مردم به ویژه شورایاری ها و سازمان های مردم نهاد.
اجتماعی  فرهنگی،  حوزه  تعامل  و  ارتباط  تقویت   -
و  فرهنگی  کالن  مدیریت  با  شوراها  و  شهرداری ها 

اجتماعی و دستگاه های مسوول.
نگهداری  نوسازی،  بهسازی،  ساماندهی،  به  کمك   -
از فضاها، بناها و آثار تاریخی و فرهنگی و  و بهره برداری 

مذهبی شهرها.
- تقویت و احیاء هویت شهرها.

- توجه به امر پژوهش، بهسازی، آموزش و نظارت ارزیابانه 
در حوزه فرهنگی، اجتماعی.

و  اعتماد  و  امید  نشاط،  افزایش  براي  ریزی  برنامه   -
همبستگی و تالش اجتماعی برای تلطیف فضای شهرها.

- افزایش و توسعه مراکز و فضاهای فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی.

- توجه به سالمت و بهداشت و مسائل زیست شهری.
- کمك به ارتقاء سطح فرهنگ عمومی.

- تأکید بر تحقق مطلوب حقوق و وظایف و گسترش 
فرهنگ شهروندی.

- اهمیت رویکرد محله محوری در سیاستگذاری های 
فرهنگی و اجتماعی.

_ توجه به معماری و شهرسازی ایرانی و مسائل زیبایی 
شناختی شهر.

_ توجه به  مسئله کارآفرینی از طریق ایجاد پایگاه ها و 
کارگاه های کارآفرینی.

- در نهایت داشتن فکر جهاني و عمل کردن در سطح 
محله اي مهم ترین راهکار مدیریت شهري است.

 
منابع:

و  »معماری  افالکی؛اسداهلل؛   -
شهری«؛  فضاهای  در  شهرسازی 

سایت همشهری آنالین
- ایران زاده، سلیمان) 1380(، جهاني 
در  استراتژیك  تحوالت  و  شدن 
آموزش  مرکز  سازمان،  و  مدیریت 

مدیریت دولتي. 
- برزگر، محمدرضا؛ بازشناسی هویت 
همایش  مقاالت  شهری،مجموعه 
مسایل شهرسازی، جلد اول، ساخت 

کالبدی شهر،1383
حسین)1381(،  صالحي،  رجب   -
مدیریت  محلي،  حکومت  ساختار 
و  برنامه ریزي  شهرداري،  و  شهري 
و  نظري  مسائل  شهري،  مدیریت 
چالش هاي تجربي، تهران، انتشارات 

سازمان شهرداري ها.
- رونالد، رابرتسون)1382( � جهاني 
و  اجتماعي  )تئوري هاي  شدن 
کمال  ترجمه   � جهاني(  فرهنگي 

پوالدي � تهران � نشر ثالث
شهری،  »هویت  احسان؛  زمانی،   -
حلقه ای گمشده«؛  سایت همشهری 

آنالین
هویت  ابعاد  محمدرضا؛  فرجامی،   -
همایش  مقاالت  مجموعه  شهری، 
مسایل شهرسازی، جلد اول، ساخت 

کالبدی شهر،1383
جهانی  احمد؛  محمدی،  گل   -
نشر  تهران،  فرهنگ،هویت؛  شدن، 

نی،1383
- مهاجر، آذر؛ فضای معنوی زندگی 

انسان ها؛ سایت همشهری آنالین
جهاني  مالکوم)1379(،  واترز،   -
شدن، ترجمه اسماعیل مرداني گیوي 
و سیاوش مریدي، تهران، انتشارات 

سازمان مدیریت صنعتي.
پذیری  نقش  ارسطو؛  یاری،   -
تحوالت  بر  تأکید  با  روستا-شهری 
ساختاری-عملکردی، دانشگاه  شهید 

بهشتی، دانشکدة علوم زمین،1385

پانوشت:
1-M.Vatrez
2- Localization
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مقدمه 
من از این خانه پرنور به در می نروم

من از این شهر مبارك به سفر می نروم
منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر

من از او گر بکشی جای دگر می نروم
مولوی

محیط از جنبه های کالبدی و اجتماعی به صورت توامان 
ساخته شده است. انسان ها مکان های اطراف خود را خلق 
بین  رابطه  ندارد.  معنا  انسان  از  مستقل  ومکان  می کنند 
افراد چیز های   . رابطه ای سوداگرانه است  انسان و مکان 
مثبت و منفی را از محیط گرفته و یا به آن پس می دهند. 

این بده و بستان بر محیط و انسان تاثیرگذار است.

 فرن�از ض�رابیان- شهرساز 
 محمدرضا ُمن�عام- شهرساز 

بررسي ميزان
 و عوامل تاثير گذار

 بر حس مكان
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تعریف حس مکان
اصطالح حس مکان از ترکیب دو واژه حس و مکان 
تشکیل شده است. واژه حس  در فرهنگ لغت آکسفورد 
پنج گانه،  از حواس  دارد: نخست یکی  سه معنای اصلی 
به  روانشناسی  در  که  محبت  و  عاطفه  احساس،  دوم 
که  قضاوتی  یعنی  می شود.  گفته  ذهنی  تصویر  درك 
فرد  در  خود شیء  به  نسبت  معنای شیء  ادراك  از  بعد 
باشد،  بد  یا  جذاب  خوب،  می تواند  که  می آید  وجود  به 
انتزاعی،  موضوع  یك  درباره  قضاوت  در  توانایی  سوم 
به  که  جهت یابی  حس  اصطالح  در  حس  معنای  مثل 
توانایی  یا  مسیر  پیداکردن  در  فرد  یك  توانایی  مفهوم 
مسیر در نشان دادن خود به انسان است. درنهایت حس 
انسان  توسط  شیء  یك  کلی  یا  تام  شناخت  معنای  به 
به  بیشتر  مکان  اصطالح حس  در  واژه حس  اما  است. 
یا  مکان  کلی  تجربه  و  قضاوت  محبت،  عاطفه،  مفهوم 
توانایی آن در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است.  
تجربه  به  انسان ها  محیطی   روانشناسی  دیدگاه   از  
زندگی  به محیط  حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت 
نوعی  و  تعامل صمیمی  از طریق  نیازها  این  دارند.  نیاز 
قابل  دارد  آن سکونت  در  با مکانی که  پنداری  هم ذات 
تحقق است. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که 
معانی  پیام ها،  شامل  کالبدی،  عناصر  بر  عالوه  محیط 
توقعات،  نقش ها،  اساس  بر  مردم  که  است  رمزهایی  و 
درك  و  رمزگشایی  را  آن  عوامل  دیگر  و  انگیزه ها 
می کنند و در مورد آن به قضاوت می پردازند. این حس 
کلی که پس از ادراك و قضاوت نسبت به محیط خاص 
که  می شود  نامیده  مکان  می آید حس  وجود  به  فرد  در 
باعث  به عنوان عاملی مهم در هماهنگی فرد و محیط 
و  استفاده کنندگان  از محیط، رضایت  بهتر  بهره برداری 
حضور  تداوم  و  محیط  به  آنها  تعلق  احساس  نهایت  در 

در آن می شود. 
این گونه  را  مکان  حس  خود  رساله  در  فالحت  دکتر 
ذهنی  ادراك  به معنای  مکان،  حس  می کند:  تعریف 
آنها  آگاهانه  بیش  و  کم  احساسات  و  محیط  از  مردم 
درونی  ارتباطی  در  را  شخص  که  است  خود  محیط  از 
احساسات  و  فهم  که  به طوری  می دهد  قرار  محیط  با 
یکپارچه  و  خورده  پیوند  محیط  معنایی  زمینه  با  فرد 
یك  تبدیل  موجب  که  است  عاملی  حس  این  می شود. 
ویژه  رفتاری  و  حسی  خصوصیات  با  مکانی  به  فضا 
اینکه  عالوه بر  مکان  حس  می شود.  خاص  افراد  برای 
باعث احساس راحتی از یك محیط می شود، از مفاهیم 
فرهنگی  و  اجتماعی  روابط  مردم،  نظر  مورد  فرهنگی 
باعث  و  کرده  حمایت  مشخص  مکان  یك  در  جامعه 
برای  هویت  به  دست یابی  و  گذشته  تجارب  یادآوری 

افراد می شود. )فالحت، 1385، 57( 

انسان شناس:  ستالو، 
تعلق به مکان ورای تجربیات احساسی و قابل درك 
که  است  فعالیت هایی  و  فرهنگی  اعتقادات  شامل  و 

)2001،Cross( .انسان را به محیط پیوند می دهد
روانشناس:  استیل،  فریتز 

موقعیت  یك  به  که  ویژگی هایی  ترکیب  مکان،  روح 
به   )1981  ،Steele( مکانی، شخصیت خاص می دهد. 

)2001 ،Cross( نقل از
جغرافیدان: توان، 

مکان  و  فرد  بین  محکمی  زنجیر  مکان،  به  احترام 
است. تعهد به محیط حسی زیبایی شناسانه، لمس کردنی 

)2001،Cross( .و احساسانه است
جان جکسن، معمار منظر:

حس مکان،  حسی است که فرد در نتیجه یك اتفاق 
و  بازیابی  حس  با  و  می سازد  خود  درون  در  سنت  یا 
 ،Jackson(.می شود نگهداری  وقایع،   دوباره  خواندن 

)1994
حس مکان و امکان ایجاد این همانی با فضا در   فرد 

و گروه
در  ولی  متضاد  ظاهر  به  بخش  دو  شامل  بحث  این 

است: یکدیگر  مکمل  حقیقت 
از انسان استقالل و تشخیص فضا 

آشنا بودن فضا برای شخص

و  برانگیزد  را  خود  مخاطب  خاطرات  فضایی،  اگر 
ذهنیتی را برای او ایجاد کند، بر او تأثیر مهم و گیرایی 
است  ممکن  فضا  ادراك  یا  مشاهده  با  داشت.  خواهد 
شباهت  بیفتد.  منفی  یا  مثبت  خاطره ای  یاد  با  شخص 
فضا و یا عناصری آشکار و پنهان در ذهنیت های قبلی 
راجع  را  قضاوت های خود  پیش  و  مربوط می سازد  خود 

به فضای جدید صادر می کند.
عینیتی  بین  قیاسی  است  فرایندی  این هماني  فرآیند 
ذهن)ذهنیت  در  آن  از  داده هایی  و  اطالعات  با  موجود 
خارجی  مستقل  موجود  یك  آنکه  با  فضا،  هر  قبلی(. 
است، ولی در فرآیند ادراك تبدیل به یك پدیده ذهنی 
ادراکی  از این تصویر  می شود. ما در فرآیند این همانی 
و ذهنیت خود بهره گرفته و عینیت را با آن می سنجیم. 
ارزش گذاری  نوعی  واقع  در  هویت  تشخیص  بنابراین 
اندوخته های  با  کامل  ارتباط  که  است  کیفیت  تعیین  یا 
و  فرهنگ  تا  گرفته  مستقیم  تجربیات  از  فرد،  ذهنی 

سنت او دارد.
دهنده  شکل  عامل  چند  یا  یك  با  برخورد  در  فرد 
را  عینیت  آن  و  کرده  همانی  این  احساس  خود،  هویت 
مجدد،  برخورد  هنگام  به  و  پنداشته  خود  عینیت  ادامه 
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آن را جزئی از وجود خود می داند.
از این فرایند  همچنین اطمینان و تسلط ذهنی ناشی 

باعث آسودگی خاطر و احساس تعلق می شود.
از  استفاده  در  استمرار  و  عمل  تکرار  از  منتج  عادت 
یك فضا می تواند سبب این همانی شود.به عنوان نمونه 
توریست ها  و  رهگذران  برای  فضا  یك  ادراك  آنکه  با 
مدت  کوتاه  ادراك  این  با  ولی  است.  انکارناپذیر  امری 
دارای احساس این همانی نمی شود. بالعکس در صورتی 
زندگی  وارد  ملموس  و  محسوس  طور  به  فضا  این  که 
فرد شده و به طور مداوم با زندگی روزمره آنان ممزوج 
شده باشد، آن را جزئی از زندگی خود دانسته، موجبات 
محیط  نمونه  عنوان  به  می آورد.  فراهم  را  همانی  این 
و  کارمند  برای  اداره  استاد،  و  دانشجو  برای  دانشگاه 
فضای  تماشاچیان  و  ورزشکار  برای  استادیوم  حتی 
و  مستقیم  رابطه  به دلیل  آشنا  یا  روزمره  استفاده  مورد 
اغلب  در  حتی  و  است  تأثیرگذار  فرد  بر  مستمرشان، 

اوقات به تعصب راجع به آن فضا نیز می انجامد.
و  اجتماعی  رفتار های  و  عادات  با  که  فضاهائی 
و  تعلق  احساس  باشند،  داشته  همخوانی  فرهنگی 
را  فضاها  زیرا  می کنند.  ایجاد  را  بیشتری  همانی  این 
می شناسیم  باز  آن  فرهنگی   / اجتماعی  فرم  از  بیشتر 

تا معماری آن.
ذهن انسان به دنبال انطباق و بازشناسی است و با آنکه 
می خواهد فضاهای ادراك شده به وسیله او با رفتار های 
فردی و گروهی اش همخوان باشد، ولی مخالف تنش و 

دنبال  به  که  همان گونه  انسان  به عبارتی،  نیست.  تضاد 
نیز  کنجکاوی  خصلت  دارای  است،  انس  و  هماهنگی 
تازه ها هست و موفقیت  به دنبال  انسان همیشه  هست. 
طرفی  از  است  خوشایند  برای  آن  ادراك  و  دریافت  در 
بوده  مستقل  موجود  یك  به عنوان  پدیده  هر  می خواهد 
تا مخاطب، خود را در تقابل نسبی با آن احساس کرده 
برای شناخت فرم و محتوای آن تالش کند، و گرنه  و 

فضا به صورتی بی ارزش و تکراری جلوه خواهد کرد.
ذهنی  تصویر  داشتن  برای  لینچ  کوین  قول  به 
دیگر  از  را  شی  آن  بتوان  اول  وهله  در  باید  مطلوب، 
دیگران  مقابل  در  را  آن  استقالل  و  بازشناخت  اشیاء 
را تشخیص هویت می گذاریم،  نام آن  ما  احساس کرد. 
بلکه  دیگری،  چیز  با  انطباق  معنای  به  فقط  نه  ولی 
تشخیص  آن.  بودن  کامل  و  تشخص  معنای  به  بیشتر 
باشد؛  امکان پذیر  باید  مراتبی  هویت فضا در هر سلسله 

در خانه، خیابان، محله یا شهر.)پاکزاد،1385، 148(

سطوح مختلف حس مکان 
اس��ت.  مختلف��ی  س��طوح  دارای  م��کان  ح��س 
هیوم��ن پنج گون��ه حس م��کان را معرفی کرده اس��ت 
ریش��ه داری  از  عب��ارت  ک��ه   )1992Hummon(
عقیدتی، ریش��ه داری ناخوداگاه، مکان نس��بی، بیگانگی 

با مکان و بی مکانی اس��ت. 
مکان  حس  هیومن  از  تبعیت  به  نیز  کراس  جنیفر 
اجتماع  در  حضور  و حس  مکان  با  رابطه  از  ترکیبی  را 
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زندگی  صورت  به  را  مکان  با  رابطه  او  می کند.  تعریف 
وابستگی  و  مادی  روایتی،  اعتقادی،  معنوی،  نامه ای، 
دسته بندی می کند. که با عواملی مانند هویت، درونیت 
یعنی  مکان  از حس  مختلف  پنج سطح  رضایت مندی  و 
بیگانگی  نامنسجم،  ریشه داری  منسجم،  ریشه داری 
ایجاد  را  مطلق  بی مکانی  و  نسبی  بی مکانی  مکان،  با 
مرحله  سه  مکان  حس  برای   )2001Cross( می کند. 
به  تعهد  و  مکان  به  دلبستگی  مکان،  به  تعلق  اصلی 
از  سطوح  این  می کنند.  تعیین  سطح  هفت  با  را  مکان 
حس مکان، کاربرد فرآیند حس مکان را نشان می دهند 
را   مکان  به  نسبت  فداکاری  حس  تا  تفاوتی  بی  از  که 

زیر شامل می شود.

عوامل شکل دهنده حس مکان
با توجه به مفهوم حس مکان در دیدگاه های مختلف 
و سطوح مختلف آن، عوامل شکل دهنده حس مکان را 

می توان به دو گروه)نمودار شماره  1( تقسیم کرد : 

شناختی ادراکی  عوامل 

نمادها  معانی،  از  پیچیده  است  ترکیبی  مکان  حس 
یا  به صورت خودآگاه  گروه  یا  کیفیت های که شخص  و 
ناخودآگاه از فضا یا منطقه ای خاص ادراك کند. معانی و 
مفاهیمی که پس از ادراك مکان توسط فرد رمزگشایی 

می شود از عوامل ایجاد حس مکان هستند.

کالبدی  عوامل 
از نظر فریتز استیل مهم ترین عوامل کالبدی موثر در 

ادراك حس مکان :
• اندازه مکان

درجه محصوریت  •
• تضاد

انسانی مقیاس   •
فاصله  •
• بافت
• رنگ

• بو
• صدا

)Steele،1981 (.تنوع بصری است •
تخیل  تاریخ،  هویت،  نظیر  خصوصیاتی  همچنین  او 
سرزندگی،  امنیت،  شگفتی،  لذت،  رمز،  و  راز  توهم،  و 
شور و خاطره را موجب برقراری رابطه متمرکز با مکان 
تعامل سه عنصر  از  نظر سالوان حس مکان  از  می داند. 
موقعیت، منظر و درهم تنیدگی فردی به وجود می آید که 
هر کدام از آنها به تنهایی برای خلق حس مکان کافی 
یکنواختی  بی حوصلگی،  چون  مختلفی  عواملی  نیست. 
برای  تهدیدی  دیجیتالی  عصر  ظهور  و  ساختمان ها 

 جدول شماره  یك  - سطوح مختلف حس مکان
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.)Salvesen ،2002 به حساب می آیند.)  حس مکان 
اصالت،  مالکیت،  کالبدی،  شخصیت  او  نظر  از 
گیاهان،  آب،  مانند  طبیعت  رفاهی،  وسایل  ساکنین، 
؛  جمعی  و  خصوصی  فضاهای  و  خورشید  آسمان، 
خلق  در  که  هستند،  مکان  تشکیل دهنده حس  اجزای 

موثرند. آن 
محله  شده  بررسی  نقشه های  در  که  همان طور 
میان  مقایسه  با  می کنید  مشاهده  همدان  جوالن 
منفی ای  کالبدی  تاثیرات   1377 تا   1335 سال های 
مشهود  کاماًل  که  است  شده  وارد  محله  پیکره  بر 
جوالن  محله  دیگر  امروزه  که  دلیلي  مهم ترین  است. 
و  مدرنیسم  ورود  ندارد  وجود  گذشته  حاالت  آن  با 
محالت  ساختار  که  است  اتومبیل  یعنی  آن  پیامد های 
مرکزی  بافت  در  امر  این  که  است  پاشیده  هم  از  را 
شهر  مرکز  به  متصل  خیابان  شش  صورت  به  همدان 
است.  کرده  جدا  هم  از  را  بازار  بافت  که  می شود  دیده 
با نگاهی دقیق در جدول شماره 2 می توانید به سادگی 
مانند  ایجاد حس مکان  یاد شده در  تأثیر گذاری عوامل 
درك  را  بافت  و  فاصله  انسانی،  مقیاس  مکان،  اندازه 

کنید.

نتیجه گیري
برداشت کلی حاصل از تعاریف حس مکان نشان می دهد 
که حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان، تصورات ذهنی 
او و ویژگی های محیطی است. این مفهوم از یك سو ریشه 
تاریخ،  سنت،  خاطره،  همچون  ذهنی  تجربه های  در 
از  متأثر  دیگر  سوی  از  و  دارد  غیره  و  اجتماع  فرهنگ، 
زمینه های عینی و بیرونی در محیط مانند طرح، منظره، بو 
و صدا است که نشان می دهد حس مکان مفهومی پیچیده 
از احساسات انسان نسبت به محیط است و در اثر انطباق 
و استفاده انسان از مکان به وجود می آید، به این معنا که 
حس مکان امری از پیش تعیین شده نبوده بلکه از تعامل 

انسان با مکان زندگی روزمره ایجاد می شود.
فضاهای  و  محالت  در  مکان  حس  به  دستیابي  براي 

شهری باید خصوصیات زیر را مد نظر داشته باشیم :
1- محالت جدید شهرباید با گذشته و حال شهر پیوند 
برقرار کرده و خصوصیات آن را در خود مجسم سازد "راب 
کریر" در این زمینه معتقد است که فضاهاي قدیمي را باید از 
نو کشف کرد. زماني این هدف دست یافتني مي شود که ابتدا 
کارکردهاي آن را ارزش گذاری مي کنیم و بعد درمکان مناسب 
آن را درطرح کلي شهر برنامه ریزي کنیم. شهرسازان همواره 
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وظیفه اخالقي مي دانند که خصوصیات زمان را درکارهاي 
خود متجلي کنند.

2- محالت به عنوان عناصري نمادین براي ایجاد نقاط 
تاکید در شهر: "ازنظر کوین لینچ" مکان باید هویت قابل 
ادراك داشته باشد. این نوع هویت یا حس مکان مي تواند 
مکان ها  و  مردم  میان  باشد،  داشته  به همراه  تعلق  احساس 
ارتباط برقرارکند و وحدت بوجود آورد. ایجاد مکان هاي متنوع 
امکان انتخاب افراد را از مکان هاي خلوت تا شلوغ، محصور تا 

آزاد و ساده تا پیچیده افزایش مي دهد.
3- شناخت فعالیت هاي مردم با توجه به فضا و کنش انسان 
و کالبد ساخته شده: وضوح شکل بصري و عملکرد فضا باعث 
ادراك صحیح از آن و در نتیجه ارتباط مناسب مردم با فضا 
مي شود که درنهایت به اهمیت اجتماعي فضا مي انجامد. 
هرگاه عملکردي با اهداف فضایي منطبق باشد فضا داراي 
و  ارزش ها  با  و  ازفضاست  جزئي  انسان  مي شود.  مفهوم 
هنجارها به این فضا معنا مي بخشد. الگوي روابط اجتماعي 

ثابت نیست و هر فضا با جایگزین شدن روابط اجتماعي 
خاص چهره متفاوتي به خود مي گیرد. به همین دلیل باید 
به دنبال فضایي بود که به تغییرات سریع جامعه، تکنولوژي 
و اقتصاد پاسخگو باشد. به این ترتیب شهر نیازمند فضاهایي 
است که به طور ساختاري با زندگي قرین شود. یعني قابل 

انعطاف و قابل احیاء باشد.
بتواند  اینکه  با زمان: فضا براي  4- تناسب شهرسازي 
باید روح زمان را درخود مجسم  ارزشمند و ماندگار باشد 
کند. ما در عصر عدم قطعیت زندگي مي کنیم و بسیاري 
از اموري که تردید نشدني بودند امروزه مورد تردید جدي 
قرار گرفته اند. ما در دنیایي قرار داریم که با سرعت شتابان 
درحرکت است. در واقع باید چارچوب  ساختاري را براي 
تغییر  قابل  این ساختمان ها درنظرگرفت که فضاها درآن 
با  را  خود  نتواند  که  فضایي  صورت  غیراین  در  باشند 
مدت  از  پس  سازد  منطبق  جامعه  و  علم  سریع  تغییرات 
کوتاهي کهنه مي شود و بدون استفاده باقي مي ماند.      
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 خدر فرج کرده
دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري 
دانشگاه تربیت مدرس

جايگاه مرکز شهر در نظريه هاي 
ساخت شهر  و برنامه ريزي شهري

 مقدمه 

در روند تکامل فرهنگ انسان، شهر پیچیده ترین 
تاریخي  معناي  در  شهر  است.  بشر  ساخته  فضاي 
خود، نقطه اي است که در آن حداکثر تمرکز قدرت 
جایي  شهر  مي شود.  متبلور  اجتماع  یک  فرهنگ  و 
است که پرتوهاي مجزاي حیات با دست مایه هایي 
از اعتبار و کارآمدي اجتماعي در آن متمرکز می شود. 
و  اجتماعي  منسجم  روابط  نشانه  و  شکل  شهر 

جایگاه معبد، بازار، کاخ دادگستري و آکادمي است 
) مامفورد، 1385: 21(.  مامفورد اندیشمند بزرگ به 
درستي اشاره مي کند که شهر محل تمرکز قدرت و 
فرهنگ و جایگاه روابط منسجم اجتماعي و در واقع 
نمود تمدن بشري است. آنچه را که مامفورد به آن 
اشاره مي کند به راستي که در شهر وجود دارد و بویژه 
نمایان  واقعي  به صورت  را  آن  از شهر  بخش هایي 
مي سازد؛ آن بخش از شهر که مرکز شهر نام دارد و 



سال نهم/ شماره 89 30

تجلي گاه قدرت، روابط اجتماعي، سیاست، اقتصاد، 
تکنولوژي، پتانسیل ها و مشکالت شهر است.

فضاي  در  عیني  واقعیتي  شهر  مرکزي  بخش 
شهري است که  فرآیندهاي پنهان شهري را نمایان 
مي سازد. مرکز شهر داراي اهمیتي آن چنان در فضاي 
شهر است که اگر نه در همه، اما در بیشتر مباحث 
شهري به نوعي به آن اشاره مي شود و جایگاه آن 
در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، 
مشهود  کاماًل  شهر  فضایي  کالبدي-  و  جغرافیایي 

است.
ضمن  شهر  مرکز  اهمیت  به  بنا  مقاله  این  در 
ساخت  نظریه هاي  در  مرکزي  بخش  جایگاه  مرور 
شهر، به بررسي اهمیت آن در برنامه ریزي شهري 

پرداخته مي شود.
***

 مرکز شهرها در نظريه هاي ساخت شهر
 و انديشه شهرسازان

ساختار شهرها در نظریه هاي ساخت شهر از شهرهایي 
با ساختار داراي بخش مرکزي که داراي تراکم و تمرکز 
بدون  ساختار  با  شهرهایي  تا  است  فعالیت ها  از  باالیي 
کانون تمرکز که در آن فعالیت ها در سطح شهر به صورتي 

یکسان  پراکنده شده اند، متغیر است. 
و  شهرسازي  طرح هاي  در  شهر  مرکز  واقع  در 
بیشتر  در  و  دارد  مهمي  جایگاه  شهر  ساخت  نظریه هاي 
در  را  شهري  طرح  یك  کلي  ساختار  شهرسازان  موارد 
ارتباط بین مرکز و سایر بخش هاي شهر جستجو کرده اند. 
و  شهر  ارگانیك  رشد  و  شکل گیري  در  چه  شهر  مرکز 
چه در رشد برنامه ریزي شده و از پیش تعیین شده شهر 
نقش بارزي را در ساختار فضایي شهر و شکل دهي به فرم 
شهر ایفا کرده است. در ساخت ارگانیك شهر، شکل گیري 
شهر از یك هسته و مرکز اولیه شروع مي شود و در طول 
زمان در جهاتي که امکان گسترش آن را فراهم مي آورند، 
مقتضیات  به  بنا  شهر  اولیه  مرکز  و  هسته  مي کند.  رشد 
زمان مهم ترین کارکردها و فعالیت هاي شهري را در خود 
جاي مي دهد و در صورت داشتن شرایط مناسب به مرکز 
رشد  در  مي شود.  تبدیل  آن  فعالیت  کانون  و  اصلي شهر 
داد  دفاعي،  از  اعم  دلیلي  هر  به  بنا  شهر  شهر،  ارگانیك 
باشد،  شده  ساخته   ... و  مذهبي  طبیعي،  موقعیت  وستد، 

مرکز شهر جایگاه خود را داشته است.
در س��اختار شهر برنامه ریزي شده وضع به گونه اي دیگر 
اس��ت. در ش��هرهایي با س��اختار برنامه ریزي شده، مرکز 
ش��هر در آن با هدفي از پیش تعیین  ش��ده و با طراحي آن 
براي کارکردهاي مش��خصي ش��کل مي گیرد. براي مثال 
»ابنزر ها وارد« در طرح ش��هرهاي باغ مانند خود، شهرها 

را ب��ه صورت چند دایره متحدالمرک��ز تصویر کرد. بناهاي 
عمومي ش��هر در مرکز این دوایر دور میداني قرار گرفتند 
)ش��یعه،35:1381(. در طرح باغشهر هاوارد بخش مرکزي 
با در بر گرفتن آموزش��گاه ها و مراکز خرید و مجاورت آن 

ب��ا پارك ه��ا جای��گاه وی��ژه اي دارد.
را  اندیشه خود که آن  »هوسمان« )1809-1891( در 
مهم  مراکز  به  را  توجه خود  کرد،  پاریس عملي  در شهر 
برای  پاریس  شهر  نوسازي  در  و  کرد  مبذول  قدیمي  و 
ایجاد  و  گذرها  تعریض  به  مناسب  دسترسي هاي  ایجاد 
مهم  مراکز  و  کرد  اقدام  شهر  این  در  جدید  فضاهاي 
و  پاپلي یزدي   ( کرد  تبدیل  کانون هایي  به  را  قدیمي  و 
رجبي سناجردي،72:1382(. در طرح وي با ایجاد شبکه ها 
و خیابان هایي از هسته قرون وسطي پاریس، مراکز شهري 

را به ایستگاه راه آهن متصل کرد. 
سه عنصر اصلي  "توني گارنیه"  در طرح شهر صنعتي 
در مرکز شهر قرار مي گیرند که عبارتند از خدمات اداري و 
تاالرهاي اجتماعات، نمایشگاه ها و مجموعه هاي نمایشي و 
تاسیسات ورزشي و تفریحي ) سعیدي رضواني،80:1380(. 
مرکز  فرهنگي  اجتماعي-  و  اداري  کارکرد  طرح  این  در 

شهر نسبت به سایر کارکردهاي آن بارز تر است.
 )1844-1920( ماتا"  "سوریا  خطي  شهر  طرح  در 
دور  با  خیابان ها  نقش  و  مشاغل  نوع  شهر،  شکل 
بنا  آن  اساس  بر  شهر  که  خطي  طرح  مرکز  از  شدن 
سوریا  واقع  در  )شیعه،73:1381(.  مي یابد  تغییر  شده، 
مي کند  مرکزي  هسته  جایگزین  را  مرکزي  خیابان  ماتا 
با  خطي  شهر  طرح  در  )سعیدي رضواني،81:1380(.  
گسترش شهر در مسیر توسعه خطي شهر، مراکز فرعي 
قسمت هاي  بودن  دور  طریق  این  از  و  مي گیرند  شکل 

جدید شهر از مرکز اصلي جبران مي شود.
در طرح توس��عه عمودي "لوکوربوزیه" بخش مرکزي 
ش��هر پاس��خگوي مناس��بي برای تراکم ترافیك شهر به 
نگرش��ي  لوکوربوزیه  حس��اب مي آید)ش��یعه،54:1381(. 
مدرنیس��تي به شهرها داش��ت. در دیدگاه وي شهر اساسًا 
یك مرکز تجاري محس��وب مي ش��ود که باید نقش ها و 
عملکرده��اي خود را در فضایي متراکم ایفا کند. در طرح 
وي همچنی��ن خطوط راه آهن در نظر گرفته ش��ده براي 
ش��هر به ایس��تگاه مرکزي در قلب ش��هر منتهي مي شود 
)شیعه،54:1381(. قرارگیري س��اختمان هاي اداري  چند 
طبقه، فروش��گاه ها و مغازه ها دراطراف ایستگاه مرکزي، 
نوع��ي مرکزیت به ش��دت متراکم را به وج��ود مي آورد. 
لوکوربوزیه همچنین در طرح خود به آینده مرکز شهر نیز 
توجه داشته است و براي توسعه آتي آن زمین هاي ذخیره 
ش��ده اي را به صورت پ��ارك در اط��راف بخش مرکزي 

پیش��نهاد مي دهد.
حتي  که  است  حد  آن  به  مرکزي  بخش  اهمیت 
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فاقد  که  پهندشتي  شهر  طرح  در  لویدرایت«  »فرانك 
را  شهر  مرکز  است،  متعارف  شهرهاي  انسجام  و  تراکم 
فراموش نکرد. در این طرح مرکز شهر در ناحیه وسیعي 
طبقه،   50 اداري  ساختمان  یك  شامل  و  شده  گسترده 
یك پارك، زمین هاي ورزشي، باغ وحش و آکواریوم است 

)سعیدي  رضواني،81:1380(.
در نظریه ساختار شهري جهان سومي ارنست گریفتن 
و لر فورد که با مطالعه ساختار شهري در آمریکاي التین 
اظهار شده است؛ قلب هر شهر از یكCBD  فعال و در 
حال رشد تشکیل شده است. از مرکز شهر به سوي خارج 
قطاع  وسیله  به  که  تجارتي- صنعتي  هسته  یك  شهر 
مسکوني طبقه نخبگان احاطه شده، قرار دارد. این قطاع 
هسته اي در واقع گسترشي از CBD است که به وسیله 
ادارت، مغازه ها، مسکن گزیني با کیفیت باال، رستوران ها، 
اشغال  میدان هاي گلف  و  باغ وحش ها  پارك ها،  تئاترها، 
ثروتمندنشین ختم  به حومه هاي  نهایت  در  و  است  شده 

مي شود )پاپلي یزدي و سناجردي،105:1382(.
که  برگس«  »ارنست  دوایر متحدالمرکز  نظریه  در 
دوایر  صورت  به  شهر  داشت  اکولوژیکي  اساس  و  پایه 
نظریه  این  اساس  بر  مي یابد.  گسترش  متحدالمرکز 
و  مي شود  واقع  اول  دایره  در  شهر  کانون  فعال ترین 
مرکز  در  مي شود.  مرکزي  بخش  شکل گیري  به  منجر 
مرکزي  تجارت  بخش  مناسب،  دسترسي  علت  به  شهر 
فعالیت هاي  تمرکز  بیشترین  که  مي یابد  استقرار 
یافت  آن  در   ... و  مالي  موسسات  بازرگاني،  بانکداري، 
آن  از  که  مي شود  موجب  زمین  باالي  قیمت  مي شود. 
نتیجه  که  شود  استفاده  ممکن  نحو  اقتصادي ترین  به 
در  بلند  ساختمان هاي  و  آسمانخراش ها  شکل گیري  آن 
این بخش است )شکوئي،1379: 509-512. پاپلي یزدي 
مرکزي،  منطقه  نظریه  این  در  سناجردي،73:1382(  و 

منطقه اي بسیار با ثبات است )فکوهي،187:1383(.
»چانسي  و  اولمن«  »ادوارد  هسته اي  چند  ساختار  در 
یا کوچك بودن شهر بخش  به بزرگ  با توجه  هاریس« 
اصل  این  بر  تئوري  این  اساس  مي شود.  تعیین  مرکزي 
و  مرکز  یك  داراي  تنها  کوچك  که شهرهاي  دارد  قرار 
یا هسته واحد  باشند. اما شهرهاي بزرگ امروزي همگي 
شهرها،  داخل  در  که  هستند  متعدد  هسته هاي  داراي 
را  هسته ها  این  تشکیل  نقل  و  حمل  مسیرهاي  ارتباط 
نظریه  این  در  )شیعه،64:1381(.  مي سازد  پذیر  امکان 
نقل،  و  حمل  وسیع  امکانات  با  شهرها  مرکزي  بخش 
اداره ها،  آن  در  که  مي دهد  تشکیل  را  مرکزي  و  هسته 
خرده فروشي ها، بانك ها، بیمه، تئاتر و نمایش فعال ترین 
نقش را دارند )شکوئي،521:1379(. شکل گیري شهر چند 
هسته بر مبناي این نظریه با رشد و گسترش شهر امکان 
سکونتگاه هاي  شهر،  گسترش  با  همزمان  می شود.  پذیر 

اطراف شهر ) همانند شهرك ها و روستاهاي اطراف( در 
داخل مرزهاي شهر قرار مي گیرند و این سکونتگاه ها به 
عنوان هسته هاي جدید شهر بزرگ ایفاي نقش مي کنند. 
گیري  شکل  در  شهري  درون  ارتباطات  و  نقل  و  حمل 

چنین ساخت شهري نقش مهمي دارد.
در نظریه ساخت عمومي شهرهاي »رابرت دیکنسن«، 
محدوده هاي ساخت شهر از چهار منطقه مرکزي، میاني، 
بیروني و حاشیه شهر یا مرزهاي ده شهر تشکیل مي شود. 
قدیمي شهر  مرکزي شامل بخش  منطقه  نظریه  این  در 

خرده فروشي،  عمده فروشي،  مراکز  از  مجموعه اي  که 
 ( است  واحدهاي مسکوني  از  و بخشي  اداري  و  تجاري 
پاپلي یزدي و سناجردي،94:1382(. بر اساس این نظریه 
منطقه مرکزي حداکثر تراکم از لحاظ جا و فضا مشاهده 
ارتباطي  وسایل  شبکه هاي  اصلي  مرکز  زیرا  مي شود، 
بخش  به  مربوط  فعالیت هاي  از  مختلفي  انواع  و  است 
خدمات، هنگام انتخاب محل در منطقه مرکزي به شدت 
با هم رقابت مي کنند. با اشغال عمودي و افقي و جانبي 
باعث  و  مي یابد  گسترش  مرکزي  منطقه  ساختمان ها 

تراکم ترافیك مي شود )شکوئي،527:1379(.
در نظریه ساخت قطاعي شهر »همرهویت« که متاثر 
شکل  در  شهرها  گسترش  بود  برگس  ارنست  نظریه  از 
راههاي  طول  در  و  مي شود  آغاز  شهر  مرکز  از  شعاعي 
نظریه  این  در  اصلي پیش مي رود )شکوئي،513:1379(. 
گرفته  قرار  آن  در  شهر  اولیه  هسته  که  موقعیتي  بر  بنا 
راه هاي  مي کند.  رشد  و  گسترش  به  شروع  شهر  است، 
شعاعي که از مرکز شهر به اطراف کشیده مي شود، عامل 

مهمي در تعیین قیمت زمین هاي شهري است.
بررسي همین تعداد از اندیشه شهرسازان نشان مي دهد 
محقق  کمتر  و  داشته  خاصي  جایگاه  مرکزي  بخش  که 
مسائل شهري است که نسبت به مسائل بخش مرکزي 
فضایي-  اجتماعي،  اقتصادي،  ساختار  در  آن  جایگاه  و 
کالبدي و در کل در ساختار عملکردي شهر بي توجه بوده 

باشد.



سال نهم/ شماره 89 32

هر چند که اخیراً به واسطه پیشرفت سریع تکنولوژیکي 
در حمل و نقل و ارتباطات از راه دور نیاز به تمرکز بسیار 
باالي ادارات و فعالیت ها را در موارد بسیاري غیرضروري 
مرکزي  بخش  اما   . )2003:34،Wong(است ساخته 
شهرها همچنان موقعیت خود را حفظ کرده است. تالش 
براي احیاء مراکز شهري که امروزه در بسیاري از شهرها 
اینکه  باوجود  که  است  امر  این  بر  گواه  مي شود،  دنبال 
سطح  در  را  تمرکز  به  نیاز  تکنولوژیکي  پیشرفت هاي 
پایین آورده است، مرکز شهر همچنان به عنوان  زیادي 

مکاني جاذب براي بسیاري از کارکردهاي شهري عمل 
مي کند.

تعدادي  نظر  از  آن  ویژگي هاي  و  شهر  مرکز  جایگاه 
در  به طور خالصه  نظریه هاي ساخت شهر  از مهمترین 

جدول 1 نشان داده شده است.

  اهميت و جايگاه مرکز شهر در 
برنامه ريزي شهري

حل  را  شهري  برنامه ریزي  مهم  اهداف  از  یکي  اگر 

جدول 1 - جایگاه مرکز شهر در تعدادي از نظریات مهم ساختار شهري
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قبل  باید  شهري  برنامه ریزي  بدانیم  مشکل  و  مساله 
کند.  معطوف  شهر  مرکز  به  را  خود  توجه  چیز  هر  از 
و  پیچیده  امري  مرکزي شهر  بخش  اداره  و  سامان دهي 
ماهیتي  خود  شهر  مرکزي  بخش  که  چرا  است،  دشوار 
تمرکز  و  قرارگیري  از  ناشي  آن  پیچیدگي  دارد.  پیچیده 
فعالیت هاي گوناگون در کنار هم و در ارتباط بالفصل با 
هم و در فضایي نسبتا محدود است. در صورت نداشتن 
جانبه  همه  و  جامع  نگرشي  نبود  و  منسجم  برنامه ریزي 
با چالش هاي  به بخش مرکزي شهر این بخش از شهر 
می شود.  آن  ناکارآمدي  به  منجر  و  شده  مواجه  اساسي 
عین  در  و  تنگناها  و  مشکالت  شهر  مرکز  شك  بدون 
حال پتانسیل ها و توانائي هاي خاص خود را دارد و همین 
امر مستلزم نگرش هاي خاص برنامه ریزي و مدیریتي به 
آن مي شود. براي حل بسیاري از مشکالت و تنگناهایي 
و  مواجهند  آن  با  شهرها  از  بسیاري  مرکزي  بخش  که 
کاربري هاي  بین  مناسب  تعادل  به  دست یابي  همچنین 
خاص  کارکردهاي  یافتن  غلبه  از  جلوگیري  و  مختلف 
از کارکردها به  و تخصصي  شدن بیش از حد در بعضي 
ناچار باید بخش مرکزي شهردر کانون توجه برنامه ریزان 
چه  هر  کردن  کارآمد  راستاي  در  و  گیرد  قرار  شهري 

بیشتر آن عمل شود.
شهرها  مراکز  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  امروزه 
زندگي مي کنند  آن  در  فقیر  افراد  مکان هایي هستند که 
به این دلیل که راه هاي امرار معاش آنها در مرکز شهر 
بازاري و دسترسي  به مکان هاي  نزدیکي  پایدارتر است. 
جزء  غیررسمي  فعالیت هاي  از  گسترده اي  طیف  به 
ضروري استراتژي هاي بقاي آنها به ویژه کودکان و زنان 
غیر ماهر است )Razzu،2005:400(. این امر منجر به 
بروز مشکالت اجتماعي در بخش مرکزي شهر مي شود، 
در  اجتماعي  آسیب هاي  آن  در  است  ممکن  که  جایي 
و  واقعي  هویت  و  اصالت  بر  و  کند  بروز  باالیي  سطح 

عیني آن لطمه وارد سازد. 
چنین مسائلي باعث شده است که امروزه برنامه ریزي 
و ساماندهي مرکز شهر به مساله اي مهم در برنامه ریزي 
حساس ترین  و  مشکل ترین  به  حال  عین  در  و  شهري 
بخش برنامه ریزي شهري تبدیل شود و نظر برنامه ریزان 
این  از  و  کند  جلب  خود  به  را  شهري  امور  محققان  و 
رهگذر برنامه ریزي هاي مختلفي برای احیاء دوباره مراکز 
شهري صورت گرفته است چرا که تقویت عملکرد بخش 
مرکزي شهر و کارائي هر چه بیشتر آن هدفي است که 
مدیران شهري به دنبال رسیدن به آن هستند و این هدف 
جز از طریق برنامه ریزي یکپارچه و برقراري ارتباط بین 
شهري  مدیریت  مجموعه  و  برنامه ریزي  نظام  مجموعه 
و  طرح  گونه  هر  ارائه  براي  تالش  نیست.  امکان پذیر 

برنامه اي براي مرکز شهر قبل از هر چیز مستلزم تعیین 
جایگاه آن در فضاي شهري است.

حفاظ��ت، انتق��ال یا نوس��ازي و پاالیش س��ه راهبرد 
عمده رایج در برخورد با مرکز ش��هر در جوامع مختلف و 
تجارب موجود به ش��مار مي آیند. هر یك از این راهبردها 
متک��ي بر برخ��ي اولویت ها و چالش هاي فراروي اس��ت 
)کاظمی��ان،15:1380(. متناس��ب با ش��رایط و اوضاع و 
ویژگي ه��اي خاص هر ش��هر هر کدام از ای��ن راهبردها 
مي تواند مؤثر واقع ش��ود. در واق��ع اتخاذ هر کدام از این 
راهبردها باید مبتني بر این امر باش��د که در صورت اتخاذ 
هر کدام از آنها برای برخورد با مس��ائل مرکز شهر، نتایج 

مثبت و منفي آن براي مرکز ش��هر و به تبع آن براي کل 
فضاي شهري و ساکنان آن به چه میزان خواهد بود. براي 
مثال در حالي که در شهرهاي بزرگ بسیاري از فعالیت ها 
و کارکرده��اي بخش مرکزي تحت تأثی��ر عوامل متعدد 
مانن��د تغییر مقیاس فعالیت و تحول در سیس��تم حمل و 
نق��ل و ارتباطات به مکان یابي در بخش هاي دیگر ش��هر 
و یا حتي خارج از ش��هر گرای��ش یافته اند و به تدریج در 
جوار فرودگاه ها و اتوبان ها اس��تقرار مي یابند در شهرهاي 
کوچ��ك و متوس��ط بر خالف ش��هرهاي ب��زرگ انتقال 
موسسات تجاري و خدماتي از مرکز شهر مسائل جدیدي 
در س��طح ش��هر پدید مي آورد و با تقلیل ارزش اقتصادي 
منطقه مرکز ش��هر، زمینه اي مناس��ب براي فرسودگي و 
تباهي بافت فراهم مي آورد )س��عیدنیا،34:1382(. این امر 
حاکي از آن اس��ت که بخش مرکزي در س��طوح مختلف 
ش��هري و با توجه به س��طح توس��عه و مقیاس فعالیت 
متغی��ر اس��ت و نمي توان تنه��ا با یك دی��دگاه به آن 
نگریس��ت و اتخاذ راهبرده��اي مختلف باید با توجه به 
نوع مس��اله اي که بخش مرکزي ش��هر ممکن است با 

آن روبه رو باش��د، صورت بگیرد. 
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در پای��ان ای��ن بح��ث بای��د 
گف��ت ک��ه برنامه ری��زي اع��م 
اقتص��ادي،  برنامه ری��زي  از 
فیزیکي  و  ترافیک��ي  اجتماعي، 
در بخ��ش مرکزي در س��طوح 
مختلف شهري اعم از شهرهاي 
بزرگ، متوس��ط و کوچك باید 
ب��رای کارآم��د س��اختن بخش 
مرکزي، کاس��تن از مش��کالت 
مناس��ب  جای��گاه  تعیی��ن  آن، 
براي آن در فضاي ش��هر، ادامه 
حیات اقتص��ادي و حفظ هویت 
تاریخي  و  فرهنگ��ي  اجتماعي، 
آن ص��ورت بگی��رد و نگ��رش 
برنامه ری��زي ش��هري به بخش 
مرک��زي باید چن��د وجهي و به 
دور از ت��ك بع��دي نگریس��تن 
مس��ائل آن باش��د. این امر چه 
در راس��تای انتقال و یا نوسازي 
مرکز ش��هر، چ��ه در راس��تای 
حفاظت و چ��ه در پاالیش آن، 
قانونمندي ها  ش��ناخت  مستلزم 
و نیروهاي حاک��م و تاثیر گذار 
بر مرکز ش��هر و جهت دهي به 
ای��ن قانونمندي ها و نیروها در 
راس��تاي کارآیي بخش��یدن به 

آن اس��ت. 
و  شهري  مسائل  پیچیدگي  بیشترین  شك  بدون 
تاثیرگذاري عوامل مختلف در بخش مرکزي  بیشترین 
شهر وجود دارد و هر گونه طرح و برنامه اي براي مرکز 
شهر کل فضاي شهري و عملکردهاي آن را تحت تاثیر 
قرار مي دهد و این اهمیت موضوع را به وضوح آشکار 

مي کند.

  نتیجه گیري
) تاریخي،  بخش مرکزي شهر پهنه اي چندکارکردي 
و  سیاسي  اداري-  ترافیکي،  اجتماعي،  اقتصادي، 
و  مهم  عملکردهاي  که عمده  است  فضایي (  کالبدي- 
نظر  این  از  و  است  داده  جاي  خود  در  را  شهري  برتر 
نسبت به سایر قسمت هاي شهر نقش مهم تر و بیشتري 
را در عرصه کارکردي شهر ایفا مي کند. استقرار مجموعه 
فعالیت هاي مهم و برتر هر شهر در بخش مرکزي آن 
دامنه عملکردي این محدوده را گسترش داده و باعث 

جذب جمعیت از فواصل زیاد و فراتر از فضاي شهري 
به آن می شود.

نظریات ساخت شهر به شکل عمده بر ساختار فضایي 
و روابط اجزاء و عناصر سیستم شهري استوار بوده اند. 
در این میان هر کدام از نظریات ساخت شهر به نحوي 
براي  و  کرده  توجه  شهر  در  مرکزي  بخش  جایگاه  به 
آن کارکردهایي قائل شده اند. در بیشتر نظریات ساخت 
شهر، بخش مرکزي داراي کارکردها و فعالیت هاي برتر 
این  بر  و  نفوذ آن است  در سطح شهر و فضاي تحت 

اساس موقعیت آن در فضاي شهري نمایان است.
طیف  گرفتن  بر  در  به واسطه  شهر  مرکزي  بخش 
وسیعي از فعالیت هاي متنوع و نیز تمرکز و تراکم زیاد 
فعالیت ها در آن داراي مسائل و مشکالت خاص خود 
است که همین مساله باعث شده است، بخش زیادي از 
مباحث برنامه ریزي شهري را به خود اختصاص دهد. حل 
مسائل و مشکالت مرکز شهر مستلزم نگرش هاي واقع 
بینانه برنامه ریزي و ارائه طرح هاي مبتني خواست  ها و 
دیدگاه هاي ساکنان و توانائي ها و قابلیت هاي آن است. 

پانوشت ها
مباحث  از  بخشي  از  برگرفته  مقاله  این   
نگارنده  ارشد  کارشناسي  پایان نامه  تئوریك 
غالمرضا  دکتر  راهنمایي  به  که  مي باشد 
متغیرهاي  و  »عوامل  عنوان   با  و  کاظمیان 
موثر در تبیین بخش مرکزي شهرهاي میاني 
)مورد مطالعه: شهر بوکان(« در دانشگاه تربیت 
مدرس در خرداد 1386 از آن دفاع شده است.
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گفتگو با دکتر شهرام یوسفی فر

 مریم فاطمي

دکتر "ش�هرام یوس�فی فر"، دانش آموخته ی رش�ته ی تاریخ ایران و عضو هیئت علمی پژوهش�کده ی تاریخ پژوهش�گاه علوم 
انس�انی و مطالعات فرهنگی اس�ت. وی سال هاست که به صورت تخصصی در زمینه ی تاریخ اقتصادی و اجتماعی سده های میانه 
تاریخ ایران به پژوهش و تدریس اش�تغال دارد. زمینه ی تخصصی مطالعات وی وضعیت اقتصادی، اجتماعی جامعه ش�هری ایران 
است و رساله دکترایش نیز باعنوان »اقتصاد شهری ایران در دوره ی سلجوقیان« در همین راستا تدوین شده است. پژوهش های 
بعدی وی نیز در مورد »تحوالت ریخت شناسی شهرهای ایران، در رابطه شهر و روستا در سده های میانه ایران« و مفهوم شهر در 
س�ده های میانه ایران و نظایر این ها بوده اس�ت. محورهای پژوهشی اخیر دکتر یوسفی فر نیز درمورد ساختار و کارکردهای مناصب 
شهری در ایران، معطوف به ارزیابی الگوهای مدیریت شهری در سده های میانه ایران است. با این سابقه و زمینه های پژوهشی با 

سؤال های متعددی درمورد هویت شهر و شهرداری در بستر تاریخی و فعلی به سراغ او رفتیم تا پاسخ سؤاالتمان را جویا شویم:

گفتگو

دگرديسی شهرداری 
از سنت محوری به مدرن مداری

آیا شهرداری ها در  به نظر شما          
محسوب  شهرها  هویت  از  بخشی  گذشته 

می شدند؟
مدرن  پدیده ی  یك  شهرداری  نهاد  اینکه  به  باتوجه 
برای  است  بهتر  می آید،  شمار  به  شهری  مناسبات  در 
شهرهای  در  شهرداری ها  دیروزین  ی  تجربه  به  اشاره 

ایران از تعبیر »سازمان اداره ی شهری« استفاده کنیم. 
باید  تفصیل  اندکی  با  سؤال  این  به  پاسخ  در  بنابراین 
در  شهر  تاریخی  ی  تجربه  در  کلی  طور  به  که  بگویم 
ایران سازمان اداری شهر از ساختار اجتماعی- فرهنگی 
می  را  شهر  هویت  مجموع  در  که  شهر،  سیاسی  و 
از  هریك  تجربه  آن  در  نبود.  متفاوت  و  مجزا  ساختند، 
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نقش  آن  مربوطه ی  سازمان های  و  شهر  اداری  مناصب 
با روال های زندگی  و کارکردهای مشخصی را در رابطه 
شهر  مردم  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 

به هویت شهر شکل می دادند.  و  متحقق می کردند 

   این مناص�ب که درواقع به هویت 
ش�هر ش�کل می دادن�د چگون�ه وارد حوزه ی 

اداره ی ش�هری می ش�دند؟
های  خاندان  نمایندگان  توسط  شهری  مناصب 
شناخته شده ی شهر که دارای تجربه و سابقه در یك 
اگرچه  می شد،  تکفل  بودند،  خاص  تخصص  یا  شغل 
مستثنی  قاعده  این  از  سیاسی  گاه  و  نظامی  مناصب 
بود. درواقع الیه ای از نخبگان شهری وظیفه ی اداره ی 
امور شهر را برعهده می گرفتند و به ایفای نقش دوگانه 

ی نمایندگی از جانب مردمان شهر و حمایت از حقوق 
حقوق  رعایت  حال  عین  در  و  حکومت  برابر  در  آنها 
کسانی  می پرداختند.  شهر،  مردم  به  نسبت  حکومت 
برعهده  را  شهر  دینی  و  فرهنگی  مناصب  تصدی  که 
داشتند نیز در این نوع روابط دوجانبه قرار  می گرفتند. 
در مورد دیگر دست اندرکاران امر اداره شهر نیز چنین 

از  الیه ای  اساس  این  بر  بود. 
امور  تصدی  شهر،  هر  نخبگان 
که  می گرفتند  برعهده  را  شهر 
حلقه ای  مانند  به  نگاه  یك  در 
جمعیت  بدنه ی  میان  واسط 
نظر  به  حکومت  و  شهری 
تکالیف  و  حقوق  می رسیدند. 
تفاوت هایی  آنکه  با  گروه  این 
را در ادوار مختلف پیدا می کرد، 
به  معطوف  کلی  به طور  اما 

مردم  و  حکومت  یعنی  معادله  دوسوی  منافع  رعایت 
بود. در این وضعیت سازمان اداره شهر به مانند جزئی 
تصدی  زیرا  می رفت؛  شمار  به  شهر  آن  هویت  از 
انتظامی  و  امنیتی  مشاغل  یا  مالیاتی  و  مالی  مشاغل 
تداوم  حکم  در  این ها  نظایر  و  ایرانی  مشاغل  دیگر  و 
بود  از مردمان شهرها  اجتماعی گروه هایی  ایفای نقش 
که در حرفه ی مألوف خود صاحب تجربه بودند. به این 
شده  تنیده  شهر  ساختار  در  شهر  اداره  سازمان  ترتیب 
با  اداره ی شهر  بین سازمان  تفاوتی  و  نظر می رسید  به 

نداشت.  وجود  جامعه شهری 

شهر  در  سکنی گزینی  و  تعامالت  نوع     
بود؟ چگونه 

مورد  وسیع  طور  به  شهر  اداری  سازمان  ابعاد  اگر 
در  نظر  مورد  ویژگی های  دیگر  گیرد  قرار  بررسی 
انطباق یابی  مثال  عنوان  به  شد.  خواهد  آشکارتر  آن 
در  موجود  محله ای  نظام  با  شهر  بلوك بندی  واحدهای 
شهر، شیوه ای کارآمد برای اداره ی شهر به شمار می رفت. 
رؤسای  عنوان  به  کالنتران  و  کدخدایان  شیوه  این  در 
دار  عهده  اجتماعی  گروه  یك  معتمدین  یا  خاندان ها 
محدود  مناطق  در  قضایی  و  انتظامی  اداری،  وظائف 
به سادگی  ترتیب  این  به  از شهر می شدند.  و مشخص 
ساختار  با  شهر  اداری  سازمان  که  می شود  مالحظه 
اجتماعی و حتی فضای موجود در شهر منطبق می شد. 
جنبه های  سایر  به  توجه  نیز  اجرایی  لحاظ  از  بنابراین 
آن  از  حکایت  ایران  شهرهای  در  شهر  اداری  سازمان 
و  اجتماعی  هویت  از  جزئی  مذبور  سازمان  که  دارد 

می رفت.  به شمار  شهر  فرهنگی 

   آیا امروز هم ش�هرداری ها مبین هویت 
شهرش�ان و یا تأثیرگذار در هویت آن هس�تند؟

پس  که  متفاوتی  شرایط  در 
در  مدرن  نهادهای  پیدایش  از 
امور  شد،  ظاهر  ایران  جامعه 
بلدیه ها  قالب  در  که  اداره ی شهر 
بر  یافت  تجلی  شهرداری ها  و 
عهده ی کسانی قرار گرفت که در 
غیر  خصلت  با  ساختاری  و  بدنه 
شده  سازماندهی  دموکراتیك، 
و  حقوق  دامنه ی  گسترش  بودند. 
وظایف حکومت در دوره ی معاصر 
ایران باعث شد سازمان اداره ی شهری ایران به عنوان 
شمار  به  قضایی  و  امنیتی  اجرایی،  دستگاه های  ادامه 
هویت  و  مزبور  سازمان  بین  آشکار  تمایزی  و  رفته 
گروه  درگذشته  مثال  عنوان  به  شود.  پدیدار  شهری 
قضایی  حوزه ی  در  را  مهمی  وظایف  روحانیون  متنفذ 
و  داشته  برعهده  دینی  و  اجتماعی  نهادهای  تصدی  و 
سازمان  در  را  مهم  مناصب  از  شماری  طریق  این  از 
اداری شهر تصدی می کردند، اما در نظام اداری جدید 
شهرها چنین امری نادیده انگاشته شده و به طور عملی 
شهرها  اداره ی  سازمان  با  اجتماعی  گروه  این  ارتباط 

قطع شده است. 

مناصب شهری توسط نمايندگان 
خاندان های ش�ناخته شده ی شهر 
ك�ه دارای تجربه و س�ابقه در يک 
شغل يا تخصص خاص بودند، تكفل 

می شد
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»شهر« در گذشته به عنوان مكانی 

ك�ه »خي�ر و س�عادت اي�ن جهانی« 

انس�ان در آن قاب�ل تحقق اس�ت، 

مورد توجه قرار داشته است

   این قطع ارتباط در نظام اداری جدید 
چیست؟ نتیجه ی 

موارد مش��ابه وقوع انقطاع می��ان گرو ه های اجتماعی 
مختلف با س��ازمان اداری ش��هری را ب��ا دالیل مختلف 
می ت��وان مورد مطالعه قرار داد. ب��دون تردید پیامدهای 
چنی��ن رون��دی را باید در کاهش مش��ارکت عمومی در 
فرآین��د تصمیم گی��ری در جامع��ه و پ��س رفت حوزه ی 
تکالیف و وظایف ش��هروندان در قبال مس��ائل مختلف 
جامعه ش��هری مورد توجه قرار داد. اما به نظر می رس��د 
گرایش ه��ای مختلف��ی که در راس��تای نزدیك س��ازی 
بدنه ی س��ازمان اداری شهر به نظام اجتماعی موجود در 
ش��هر وجود داشته و دارد، پاس��خی اولیه به این معضل 
اس��ت. ض��رورت اجرای نظام ش��وراها و ش��ورایاری ها 
و جهت گی��ری به س��وی طراحی و اجرای ش��ماری از 
برنامه ه��ای اجتماع��ی و فرهنگی مبتنی ب��ر احیاء نظام 
ک��ه  دارد  آن  از  در کالن ش��هرها حکای��ت  »محل��ه« 
ضرورت های ادغ��ام وظایف و تکالیف نهادهای اداره ی 
ش��هر، از جمله ش��هرداری ب��ا س��ازمان های اجتماعی 
موجود در جامعه ی ش��هری کنونی ایران اجتناب ناپذیر 
اس��ت. به طور طبیع��ی پیامد چنی��ن راهبردهایی امکان 
بازس��ازی هویت شهری ایران را بر مبنای اصل وحدت 

ش��هرداری با ش��هر فراهم می آورد. 

   آیا نهاد شهرداری 
حکم  در  می توان  را  امروز 
شهری  اداره ی  نظام  ادامه ی 
تاریخی  ادوار  در  ایران 

آورد؟ به شمار 
دیروز  مورد  در  بحث  هرگونه 
در  شهر  اداره ی  نهاد  امروز  و 
به  دقیق  توجه  مستلزم  ایران 
شباهت ها و تفاوت های این نهاد 
وضعیت  با  تاریخی  چشم انداز  از 
کلی  به طور  است.  آن  کنونی 

اداری ای  سازمان  و  ایران  در  شهرها  اداره ی  شیوه ی 
متن  براساس  بود،  شده  ظاهر  منظور  این  برای  که 
اجتماعی- اندیشه ای شکل گرفته بود که امروزه از آن 
باعنوان »سنت ایرانی و اسالمی« یاد می شود. براساس 
جامعه ای  مانند  به  آن، حوزه شهر  در  آموزه های مسلط 
برسد  جهان  این  سعادت  به  باید  آن  در  انسان  نوع  که 
باید برنامه ریزی های  از این رو  در نظر گرفته می شد و 

جامعه  مدیران  کار  دستور  در  وی  زندگی  برای  دقیق 
راهبردی  نظریات  و  آراء  ترتیب  این  به  می گرفت.  قرار 
به  نظام بخشی  چگونگی  و  شهر  اداره ی  امر  در  که 
روابط مردمان در درون آن مورد توجه قرار می گرفت، 
اجتماعی و  آراء سیاسی،  آموزه های شریعت و  مبانی  بر 
اقتصادی مبتنی بر آن استوار شده بود. در واقع به نظر 
»خیر  که  مکانی  به عنوان  گذشته  در  »شهر«  می رسد 
و سعادت این جهانی« انسان در آن قابل تحقق است، 
در  است.  داشته  قرار  توجه  مورد 
اداره ی  متصدیان  چشم انداز  این 
را  شهر  از  معنایی  شهر  امور 
پود  و  تار  که  داشتند  ذهن  در 
رشته های  با  شهری  مناسبات 
آنچه  و  بود  شده  تنیده  "سنت" 
می کرد  پیدا  اهمیت  آنها  نزد  در 
معیارهای  و  اصل  بستن  کار  به 
که  بود  شده ای  تأیید  و  مقبول 
آن  حقانیت  و  اصالت  به  نسبت 
داشت.  وجود  اجماع  شهر  مردمان  و  مدیران  میان  در 
گرایش های  دخالت  به دلیل  کار  شیوه ی  در  گاه  هرچند 

پیدا می کرد.  بروز  نظرها  اختالف  برخی  شخصی، 

مفاهیم  در  بسیاری  تحوالت  وجود  با    
چه  دچار  ایرانی  معاصر  انسان  »شهر«،  معاصر 

تحولی شده است؟
دوره ی  در  شهر  پدیده ی  از  که  متفاوتی  چشم انداز 
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شهری  جامعه  ماهیت  آمد،  به وجود  ایران  معاصر 
اساسی  دگرگونی  دچار  را  آن  بر  مسلط  آموزه های  و 
کرد. در این دوره شهر به مثابه ی بستر زایش و تجلی 
و  آموزه ها  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  مدرنیته  مناسبات 
گذشته  از  متفاوت  »شهر«  مفهوم  مورد  در  نظریات 

شد. 
معیارها و روال های اداره ی شهر در دوره ی »سنت« 
جای خود را به اصول و ضوابط جدیدی داد که به صورت 

اقتباس شد.  رایگان از فرهنگ اروپا اخذ و 
هنگام��ی که ماهی��ت و معنای ش��هر در ذهن و نظر 
ایرانیان دگرگون ش��د، مفه��وم و موجودیت جدیدی از 
پدی��ده ی »ش��هر« در جامعه ایران ش��کل گرفت. وقتی 
در آن تأم��ل می کنی��م، بی��ش از هر چی��ز نامالیمات و 

آس��یب هایی را که ب��رای زندگی 
آدمی��ان به ب��ار آورده برجس��ته 
می بینی��م. بر این اس��اس در دو 
ن��وع ش��هری ک��ه درماهی��ت و 
اس��اس با یکدیگ��ر تفاوت دارند، 
می توان دوالگ��و و نظام متفاوت 
کرد.  را مالحظ��ه  اداره ی ش��هر 
شهری که در آن »انسان« محور 
برنامه ری��زی و مدیریت ش��هری 
ب��ود و ش��هری که »ش��هروند« 

را در خ��ود ج��ای داده اس��ت و قص��د دارد آنچه را که 
به نام »حقوق ش��هروندی« تعریف ش��ده است، برای او 
ب��ه ارمغان آورد. در نهایت در پاس��خ به این س��ؤال که 
آیا نهاد ش��هرداری امروز ادامه ی نظام اداره ی ش��هری 
گذش��ته اس��ت باید گفت که با وجود تالش ها برای تلفیق 
روال های مرس��وم و شناخته شده با دستاوردهای مدرنیته، 
دخالت حکومت و ارکان تصمیم گیرنده ی آن در این زمینه، 

زوال زودهنگام روال های پیشین را در پی داش��ته اس��ت. 
امور  اداره ی  تجربه  مورد  در  بحث  هنگام  به  بنابراین 
شهر در گذشته ی ایران باید متوجه تفاوت های آن تجربه 
به شمار  شهری  جامعه  اداره ی  نوین  تجربه  که  آنچه  با 
می رود، بود و در ارزیابی و بهره برداری از تجارب گذشته 
نظری  و  شناسانه  روش  مالحظات  جمیع  اکنون،  برای 

مربوطه را در نظر داشت. 

در  و  تجارب چگونه  این  از  بهره مندی     
شهری  تجربه ی  آیا  گیرد؟  صورت  باید  ابعادی  چه 
شهری  مدیریت  برای  می تواند  ایران  گذشته ی 

امروز کارآمد باشد؟

نهادها  ظهور  باالطبع  و  شهرنشینی  مناسبات  پیدایش 
مادها  دوران  به  ایران  در  شهر  اداره ی  ویژه  مؤسسات  و 
از  هریك  ظهور  تردید  بدون  گردد.  برمی  آن  از  پیش  و 
نهادهای شهری مالزم با تالش های فکری ایرانیان بوده 
بهبود  را  شهرها  در  زندگی  شرایط  بهتر  هرچه  تا  است 
مناسبات  با  پیوستگی  در  را  شهریان  هویت  و  بخشیده 
دقیق تر  می بردند،  بسر  آن  در  که  فرهنگی  و  اجتماعی 
مؤسسات  و  مدنی  نهاد  هر  ظهور  بنابراین  کند.  تعریف 
اندیشه ای  مبانی  و  نظریات  با  متالزم  ایران  در  اجتماعی 
است که به عنوان مبنای تأسیس و استمرار بعدی هریك 

از آن نهادها محسوب می شود. 
که  گذشته  ارزشمند  تجربیات  از  بسیاری  میان  از  اما 
در  مطالعه  و  ت�أمل  زمینه های  به عنوان  می تواند  امروزه 
بدیل  نظریات  و  روش ها  مورد 
مطرح  نظر  مورد  موضوعات  در 
خودنمایی  بیشتر  مورد  چند  شود، 
می توان  ابتدا  میان  آن  از  می کند. 
برقراری  شیوه های  و  الگوها  به 
یا حمایت اجتماعی  تأمین اجتماعی 
است،  بوده  معمول  گذشته  در  که 
است  نظر  مورد  آنچه  کرد.  اشاره 
شهری  مردمان  که  است  روالی 
برای دستگیری اقشار و گروه های 
از آن بهره می برند. عنایت به مشکالت  فرودست جامعه 
و معضالتی که تکدی گری و نابسامانی های ناشی از آن 
کنار ضرورت های دیگری  در  آورده است  پدید  در جامعه 
در  که  کسانی  و  واماندگان  از  حمایت  برقراری  برای  که 
تأمین امور معیشت خود وامانده اند و حکایت از آن دارد که 
امروزه تصور عامه چنین است که رسیدگی به این مسائل 
در حیطه ی وظایف دولت است و یا در نهایت ریختن وجوه 
مردمان،  برخی  سوی  از  مربوطه  صندوق های  به  اعانات 
کفایت الزم برای سر و سامان بخشی به امور اشاره شده 
را دارد. در واقع به نظر می رسد مسوولیت های اجتماعی و 
اخالقی مجراهای ساده ای برای بروز دارد و از این طریق 
این  خیال همگی آسوده شده که دیگر وظیفه ای درمورد 
گذشته  مرور  اما  نمی کند.  سنگینی  آنها  دوش  به  مسائل 

حکایت از تفکر و روال دیگری دارد. 

بوده  چگونه  گذشته  در  روال  این     
است؟

در گذشته حضور فرد در جامعه شهری توأم با نوعی 
احساس هشیاری و حساسیت نسبت به کلیه همنوعان و 

هنگام�ی ك�ه ماهي�ت ش�هر در 
ذهن ايرانيان دگرگون شد، مفهوم 
و موجودي�ت جدي�دی از پديده ی 
»شهر« در جامعه ايران شكل گرفت 
كه بي�ش از ه�ر چي�ز ناماليمات و 

آسيب ها را برجسته می بينيم
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ش�يوه های برق�راری حماي�ت و 
تأمي�ن اجتماع�ی در جامعه ش�هری 
آن  از  كارآمدت�ر  بس�يار  گذش�ته 
خدماتی اس�ت كه امروزه به عنوان 
س�وی  از  ش�هری  كاركرده�ای 

سازمان های دولتی انجام می گيرد

همشهریان اطراف خود بود. دایره ی احساس مسوولیت 
کسانی  و  می شد  کشیده  فرد  از همشهریان  فراتر  حتی 
شامل  نیز  را  می افتاد  یك شهر  از  گذرشان  یك بار  که 
در  دوستانه  نوع  احساسات  این  ظهور  مجرای  می شد. 
می یافت  تجلی  کارآمد  بسیار  حمایتی  مؤسسات  شکل 
حدی  از  که  افرادی  می شد.  متجسم  وقف  نهاد  در  و 
معمول  رویه  از  پیروی  با  بودند  برخوردار  مالی  توانایی  
که  می کردند  برپا  مالی  مؤسسه ای  خود،  دارایی  وقف 
زمینه های  در  آن  مصارف  مشخص  و  دقیق  تعریف  با 
افراد  و  گروه ها  برای  را  تکامل  و  رشد  متنوعی شرایط 
مورد  زمینه های  از  برخی  می کرد.  فراهم  نیازمند 
فواصل  در  فرودستان  اطعام  از:  بودند  عبارت  نظر 
آوردن  فراهم  پایدار،  به صورت  و  مشخص  زمانی 

برای  رایگان  تحصیل  امکان 
و  هزینه ها  تدارك  فرودستان، 
به دالیل  که  کسانی  مایحتاج 
رسیدن  و  مسافرت  در  مختلف 
مشکل  دچار  خود  مقصد  به 
هزینه های  تدارك  بودند،  شده 
بچه های  برای  مکفی  و  ثابت 
هزینه های  تدارك  بی سرپرست، 
ازدواج  به  کمك  برای  ثابت 
اولیه  مایحتاج  تهیه  و  جوانان 

تدارك  فقرا،  برای  پوشاك  و  لباس  تهیه  آنها،  زندگی 
ضعیف  و  درآمد  کم  گروه های  برای  مالی  کمك های 
و  خانوادگی  مناسبات  فروپاشی  از  که  به نحوی  جامعه. 
دیگر  مصارف  بسیاری  و  شود  جلوگیری  آنها  سقوط 
بین  در  شادی ها  و  جشن ها  تشویق  و  ترویج  برای  که 
سوگواری  و  مذهبی  ایام  بزرگداشت  یا  و  جامعه  مردم 
که هویت دینی و اجتماعی مردمان را مدنظر قرار داده 
بود. به طور خالصه اگر وقف نامه های بسیاری را که در 
به  دهیم  قرار  بررسی  مورد  است  دست  در  زمینه  این 
برقراری حمایت و  این واقعیت می رسیم که شیوه های 
تأمین اجتماعی در جامعه شهری گذشته بسیار کارآمدتر 
کارکردهای  به عنوان  امروزه  که  است  خدماتی  آن  از 

انجام می گیرد.  دولتی  از سوی سازمان های  شهری 

مسووالن  جدی  دغدغه های  از  یکی     
وضع  شهر،  اداری  سازمان  دست اندرکاران  و 
نیز  و  شهرها  بهتر  اداره ی  برای  مناسب  قوانین 
و  شهر  در  قوانین  آن  مناسب  اجرای  چگونگی 
برقراری ضمانت اجرایی کارآمد برای اجرای این 

گذشته  در  امر  این  است.  مردم  سوی  از  قوانین 
می پذیرفت؟ صورت  چگونه 

خلدون«  »ابن  نظریه ی  از  می توان  مورد  این  در 
وضع  چگونگی  و  مدنی  مؤسسات  ارزیابی  مورد  در 
تشریح  در  وی  کرد.  استفاده  شهرها  برای  قوانین 
که  دارد  اشاره  آن  تکالیف  و  اسالمی  حکمرانی  وجوه 
دنیا  سیاست  و  دین  حفظ  برای  دارد  وظیفه  حکمران 
به  باید  مسلمانان  مصالح  رعایت  برای  وی  بکوشد. 
کند.  اقدام  عمران شهری  به  و  بپردازد  سیاست  اعمال 
از این رو اجرای امور مختلف مربوط به جامعه به عنوان 
اساس  آن  بر  و  به شمار می رفت  وظایف شخص خلیفه 
به عنوان  داشت  وجود  جامعه  در  که  اجرایی  ارکان 
الگو  این  در  می یافت.  موجودیت  وی  اجرایی  بازوهای 
منطبق  یکدیگر  با  امور  سیاسی  و  دینی  ساحت  دو 
و  سیاست ها  نتیجه  در  و  بوده 
بخشی  سامان  برای  که  مقرراتی 
وضع  شهری  مردمان  زندگی  به 
بودند.  سازگار  هم  با  می شد 
چنین  سایه ی  در  واقع  شهرهای 
و  قوانین  می بایست  تنها  نظامی 
بود،  شده  وضع  که  را  مقرراتی 
میان،  این  در  می کردند.  پیاده 
در  مسلمان  علمای  و  فقها  گروه 
سطوح  پایین ترین  در  مزبور  آیین نامه های  گسترانیدن 
به  باتوجه  داشتند.  به سزایی  نقش  جامعه  الیه های  و 
را  کاملی  برنامه ی  موردنظر  مقررات  و  قوانین  اینکه 
دربرداشت،  شهری  جامعه  اجتماعی  مناسبات  برای 
برنامه ای  براساس  انسان ها  روابط  و  معامالت  انواع 
بسیار  انسجام  از  و  می شد  ساماندهی  منظم  و  دقیق 

بود.  برخوردار  نیز 

   ضمانت  اجرایی و یا درواقع انگیزه ای 
مقررات  و  قوانین  آن  رعایت  برای  را  مردم  که 

بود؟ ترغیب می کرد، چه 
در  شهری  مردمان  اخالقی  و  اعتقادی  پشتوانه های 
ضمانت  اساسی ترین  به عنوان  تاریخی  دوره ی  یك 
که  به گونه ای  می کرد؛  عمل  مزبور  قوانین  اجرایی 
برای  مثاًل  شده  وضع  ضوابط  و  مقررات  به سرعت 
یا معماری منازل مسکونی  بناها  شیوه ی ساخت و ساز 
اعمال  از  ناگزیر  فرد  که  الزم االجرا  قوانینی  به عنوان 
نیز  دیگری  اجرایی  ضمانت های  البته  درآمد.  بود،  آنها 
برای مقررات شهری در نظر گرفته شده بود و پیدایش 
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ش�هری-  فضاه�ای  در  آنچ�ه 
اجتماعی در حال ش�كل گيری است، 
اين اس�ت كه رويدادها و الگوهای 
اعم�ال  به س�وی  را  ش�هر  اداره ی 
مديريت غير مستقيم و نامحسوس 

می برد

در  احتساب  مانند  نظارتی  و  اجرایی  مؤسسات  برخی 
این راستا مورد بهره برداری قرار می گرفت. "محتسب" 
قاضی  و  حکمران  شخص  اجرایی  نماینده  به عنوان 
مسئول برقراری نظارت بر اجرای قوانین و مقررات وضع 
احتساب  نهاد  بود.  شده  اعالم  مردم  به  که  بود  شده ای 
از  خود  وظایف  انجام  برای  آنکه  با  محتسب  شخص  و 
پشتوانه ی سلطه ی سیاسی و اجرایی بهره مند بود، اما بنا 
به روال معمول در انتخاب متصدی این شغل اغلب کسی 
در نظر گرفته می شد که از نفوذ اجتماعی و اعتبار شخصی 

بسیاری  موارد  باشد.  برخوردار  نیز 
تاریخ  در  از سرگذشت محتسب ها 
زندگی شهری ایران وجود دارد که 
محتسبان  که  است  آن  از  حاکی 
عملی،  تئوری های  بر  تکیه  با 
اسالمی  علوم  در  تحصیل  به  بنا 
بنا  و  اخالقی  صالحیت های  و 
و  خود  مردم دارانه ی  سلوك  به 
برای  که  مدنی  غنی  تجارب  نیز 
و  اجتماعی  مناسبات  ارزیابی 

داشت،  اهمیت  معامالت شهریان  و  رفتار  فهم چگونگی 
نظارت  برقراری  و  اعمال  در  رکن  مؤثرترین  مانند  به 
اجتماعی نقش ایفا کرده و در به سامان رساندن زندگی 

شهری مؤثر واقع شده اند. 

   تجربه ی تاریخی وضع قوانین و مقررات 
شهری و رعایت آن از جانب شهروندان در مقایسه 

با امروز را چگونه ارزیابی می کنید؟
دو حوزه ی  اجرای مصوبات  و  تقنین  در گذشته حوزه 
کاماًل منفك از هم بود، از این رو شباهت هایی با وضعیت 
اصلی  تفاوت   اما  داشت.  شهرها  اداره ی  شیوه ی  کنونی 
آن تجربه با تجربیات کنونی در چگونگی وضع قوانین و 
مقررات و نیز به کار بستن آن و ساز و کار متفاوت با آن 
دو حوزه ی  از  برای هریك  که  در گذشته کسانی  است. 
وضع قوانین و مقررات و یا اجرای آن برگزیده می شدند 
بودند.  واجد صالحیت های عمومی و اختصاصی ویژه ای 
توانایی ها  از  آن دسته  آنها شامل  صالحیت های عمومی 
آموزش های  دریافت  نتیجه ی  در  که  بود  مهارت هایی  و 

ضروری به دست می آمد. 
از جمله تحصیل علوم معمول زمان که البته همه آنها 
این  به  بودند.  یافته  نظام  اسالمی  شریعت  لوای  تحت 
ترتیب که عالم دینی در مسند حاکم شرع و دیگر مناسب 
برای  تا  می کرد  پیدا  آمادگی  و  می گرفت  قرار  مشابه 

مناسبات روزمره زندگی مردم دستورالعمل هایی صادر کند 
و این صالحیت ها باعث می شد آنچه از ناحیه وی اعالم 

می شد برای شهرنشینان پذیرفتنی و قابل قبول باشد. 
در عین حال بدنه ای کارشناسی در این حوزه فعال بود که 
عمدتاً براساس گزینش مجرب ترین اهل هر حرفه و پیشه 
توانایی های  با  بدنه ی کارشناسی  این  پیوند  بود. در  مبتنی 
در  مقررات  و  قوانین  بسیاری  وضع  که  بود  دینی  عالمان 
حوزه های مختلف شهری و کسب و کار و معاش مردمان، 
بستن  کار  به  و  پذیرش  از سوی دیگر  امکان پذیر می شد. 
آن در نزد مردم مرتبط با موضوع 
با  مقررات  وضع  و  قانونگذاری 
توجه  می گرفت.  صورت  سهولت 
که  درجه ای  در  کار  و  ساز  به 
و  اجتماعی  تجربیات  بین  پیوند 
حرفه ای را با دانش حقوقی و حوزه 
شریعت برقرار می کرد، راز پویایی و 
توانایی های مناسبات شهری ایران 

در ادوار گذشته است. 

   به عنوان سؤال آخر آیا می توانید شهری 
را بدون شهرداری تصور کرد؟

شهر به عنوان یك جامعه نمی تواند عاری از یك نهاد 
در  تنها  شهرداری  بدون  شهر  تصور  باشد.  کننده  اداره 
آن  به  پرداختن  البته  و  است  امکان پذیر  خیال  حوزه ای 
عبارت  به  است.  بشر  کنونی  و  تاریخی  تجربیات  نافی 
دیگر تاریخ زندگی شهری حکایت از آن دارد که پیدایش 
جوامع بشری و استمرار حیات آن متالزم با حضور نهادی 
مؤثر بوده است که امور مربوط به مدیریت و اداره ی امور 
برای  ضروری  نظام  تا  باشد  متکفل  را  شهری  مختلف 

فراهم کند.  را  مناسبات شهری  تداوم 
نکته دیگر اینکه، آنچه در فضاهای شهری- اجتماعی 
در حال ش��کل گیری اس��ت، این است که رویدادها و 
الگوهای اداره ی ش��هر را به س��وی اعم��ال مدیریت 
غیر مس��تقیم و نامحس��وس می برد و ش��بکه  مدیریت 
مجازی را جایگزین برخی وجوه سخت افزاری مدیریت 
کنونی می کند ک��ه این ها را نمی توان به معنای حذف 
نه��ادی چ��ون ش��هرداری از زندگی ش��هری قلمداد 
کرد. بلکه در واقع س��از و کار اداره ی شهر و نهادهای 
مت��الزم آن در آینده با تغییر ش��رایط دگرگون خواهند 
ش��د اما هنوز نمی توان نظر خود را به جامعه ی شهری 
که فاق��د مرکزی��ت برنامه ریزی و اج��رای راهبردها 

باش��د، معطوف کرد. 
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  زمین هایي که در سند مالکیت آنها مزروعي- باغ- باغچه 
درج گردیده است ولي در طرح  هادي و تفصیلي شد داراي 
کاربري مسکوني مي باشند آیا در زمان صدور پروانه ساختماني 
و پاسخ به استعالمات مشمول تغییر کاربري مي باشند یا خیر؟

براساس  هرچند  باغات  و  مزروعي  اراضي  جواب: 
طرح شهرسازي )هادي و تفصیلي( براي آنها کاربري 
موجبي  امر  این  اما  باشد  شده  پیش بیني  مسکوني 
براي تغییر کاربري آنها محسوب نمي گردد. زیرا تغییر 
با  محدوده شهر  در  باغات  و  زراعي  اراضي  کاربري 
رعایت ضوابط و دستورالعمل موضوع ماده 14 قانون 

زمین شهري امکان پذیر مي باشد. 

 شهرداري قصد دارد نسبت به راه اندازي یك باشگاه و تیم 
ورزشي اقدام نماید لطفاً درخصوص اینکه آیا قانوناً شهرداري 
مجاز به چنین اقدامي مي باشد یا خیر؟ و در صورت مجاز بودن 
نسبت به چگونگي عملي شدن این تصمیم نظریه و راهکار 

حقوقي ارائه فرمائید. 

قانون   7 ماده   15 و   7 بندهاي  استناد  به  جواب: 
اسالمي  شوراهاي  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت، 
در  مي تواند  شهرداري  شهرداران،  انتخاب  و  کشور 
با تصویب شوراي اسالمي  یا مؤسسه  انجمن  قالب 
شهر اقدام نماید. البته درصورتي  که در قالب مؤسسه 
باشد مي بایست اساسنامه آن به تأیید وزارت کشور 
و  نبوده  کافي  و  وافي  اقدامات  این  البته  برسد.  نیز 
از  آن مجوزهاي الزم  مي بایست عالوه بر  شهرداري 

اخذ  نیز  را  بدني  تربیت  از جمله  ذیربط  دستگاه هاي 
اهداف،  نماید. در تدوین اساسنامه مي بایست دقیقاً 
چگونگي  اداره،  نحوه  تشکیالت،  وظایف  شرح 
 ... و  مالي  گردش  بر  حاکم  ضوابط  نیرو،  بکارگیري 

مشخص شود. 

 احتراماً به اطالع مي رساند که این شهر در سال 1379 
براساس اعالم وزارت کشور مشمول قانون نوسازي قرار گرفته 
است و به تبع آن شهرداري اقدام به وصول عوارض نوسازي 
از اراضي و ساختمان ها و تأسیسات واقع در محدوده و حریم 
شهر نموده است. اخیراً استانداري با ارسال نامه اي اعالم نموده 
که شهرداري حق وصول عوارض نوسازي در حریم شهر را 

ندارد. لطفاً در این خصوص ارشاد فرمائید. 

عمران  و  نوسازي  قانون   2 ماده  مطابق  جواب: 
شهر  در  آن،  اصالحیه  و   47 سال  مصوب  شهري 
از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر  تهران 
اعالم  و  تعیین  کشور  وزارت  که  تاریخي  از  شهرها 
مستحدثات  و  ساختمان ها  و  اراضي  کلیه  بر  مي کند 
واقع در محدوده قانوني شهر، عوارض خاص ساالنه 
طبق  که  آنها  بهاي  )1درصد(  درصد  یک  مأخذ  به 
مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار مي شود. 
همان طور که در قسمت اخیر ماده پیش گفته تصریح 
شده، اخذ عوارض نوسازي صرفاً در محدوده قانوني 
استانداري  نظریه  بنابراین  است.  امکان پذیر  شهر 
مبني بر غیرقانوني بودن وصول عوارض نوسازي در 

حریم شهر درست و منطبق با موازین قانوني است. 

مشاور حقوقي

مشاور 
حقوقي

 جمشید رضایي
 فرهنگ فقیه الریجاني
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  آیا درج میزان تخفیفات عوارض در دفترچه تعیین بهاي 
عوارض محلي که به تأیید شوراي اسالمي شهر و استانداري 

مي رسد براي تخفیف دادن عوارض قانوني است یا خیر؟ 

جواب: مطابق نظریه مشورتي دفتر حقوقي سازمان 
با تصویب تبصره  شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
3 ماده 5 و 10 قانون اصالح موادي از قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ایران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و 
سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات 
و کاالهاي وارداتي )قانون تجمیع عوارض( و لغو کلیه 
قوانین و مقررات عام و خاص ناظر به اعطاي معافیت 
اعطاي  شهرداري،  عوارض  پرداخت  از  تخفیفات  و 
اسالمي  شوراي  مجلس  صالحیت  در  صرفاً  تخفیف 
مي باشد و شوراي اسالمي شهر فاقد صالحیت الزم 
در این خصوص است. بنابراین درج میزان تخفیفات 
و  محلي  عوارض  بهاي  تعیین  دفترچه  در  عوارض 
اعمال تخفیف در این خصوص مطابق نظریه مذکور 

غیرقانوني است. 

 تعدادي اراضي در این شهر وجود دارد که مطابق طرح 
طرح  در  اما  مي باشند  مزروعي  کاربري  داراي  شهر  هادي 
تفصیلي شهر براي آنها کاربري مسکوني پیش بیني شده است 
لطفاً اعالم نمایید کدامیك مي بایست مبناي عمل قرار گیرد؟ 

آیا این موضوع مشمول تغییر کاربري مي باشد یا خیر؟

جواب: براي پاسخ به این سئوال مي بایست به نوع 
نیز اشاره مي شد زیرا  مالکیت  کاربرد زمین در سند 
اراضي  گردید  مطرح  سئوال  اولین  در  که  همانطور 
براي  شهري  طرح  در  هرچند  هستند  مزروعي  که 
آنها کاربري مسکوني پیش بیني شده باشد مشمول 
غیر کاربري نبوده و تغییر کاربري آنها تابع ضوابط و 
اما  قانون زمین شهري مي باشد.  مقررات مندرج در 
در صورتي که اراضي یاد شده مزروعي یا باغ نباشند 
و در طرح قبلي به عنوان مثال داراي کاربري تجاري 
بوده ولي در طرح جدید براي آنها کاربري مسکوني 
پیش بیني گردیده قطعاً در صدور مجوزهاي عمراني بر 
روي اراضي یاد شده توسط شهرداري آخرین کاربري 
)مسکوني( مبناي عمل قرار خواهد گرفت. نکته دیگري 
که در پاسخ به سئوال فوق باید متذکر شده این است 
که طرح تفصیلي زماني تهیه و تصویب مي گردد که 
باشد  شده  تصویب  و  تهیه  جامع  طرح  شهر  براي 
بنابراین در صورتي که شهر فوق داراي طرح جامع 
باشد و پس از آن طرح تفضیلي تصویب و به موجب 
آن براي اراضي مورد نظر کاربري مسکوني پیش بیني 
شده باشد برحسب نوع اراضي نحوه اقدام شهرداري 

همان است که به شرح فوق ارائه گردید. 

  زمیني است که در زمان طرح هادي با کاربري مسکوني 
از تهیه نقشه  توسط شهرداري تفکیك گردیده است. پس 
تفصیلي شهر براي زمین یاد شده کاربري فرهنگي- ورزشي 
پیش بیني شده است. از آنجاکه مالك هیچ گونه ساخت و سازي 
در قطعات تفکیکي ننموده آیا شهرداري مي تواند مبادرت به 

صدور جواز نماید یا خیر؟

پروانه هاي  صدور  در  شهرداري  قانوناً  جواب: 
شده  تعیین  کاربري  وفق  مي بایست  ساختماني 
در سئوال  مي بایست  همین جهت  به  و  نماید  اقدام 
جواز  صدور  قصد  شهرداري  که  مي گردید  تصریح 
صدور  منظور  اگر  دارد.  مدنظر  را  کاربري  کدام  با 
قطعات  و  باشد  ورزشي  فرهنگي-  کاربري  با  جواز 
تفکیکي واجد شرایط الزم براي این موضوع باشند 
ذیصالح  مراجع  از  مالک  توسط  الزم  مجوزهاي  و 
فرهنگي - ورزشي اخذ شده باشد، صدور جواز منعي 
با کاربري  اما درصورتي که منظور صدور جواز  ندارد. 
مسکوني باشد، باید گفت که چون کاربري فعلي ملک 
محمل  فاقد  اقدام  این  است،  ورزشي«  »فرهنگي- 
قانوني مي باشد. زماني شهرداري مي تواند بر مبناي 
کاربري مسکوني پروانه صادر نماید که طبق برنامه 
زمان بندي دستگاه اجرایي متولي طرح، اجراي طرح 
به باالتر از 18 ماه یا حداقل پنج سال از تاریخ اعالم 

رسمي طرح موکول شده باشد. 

 آیا شهرداري مي تواند در بانك دیگري به غیر از بانك 
ملي حساب افتتاح نماید و انجام امور بانکي خود را در بانك 

دیگري قرار دهد؟ 

ذیل  تبصره  مطابق  مي دانید  که  همانطور  جواب: 
بند 12 ماده 71 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
کلیه  انتخاب شهرداران،  و  اسالمي کشور  شوراهاي 
درآمدهاي شهرداري به حساب هاي که با تأیید شوراي 
اسالمي شهر در بانک ها افتتاح مي شود واریز و طبق 
قوانین مربوطه هزینه خواهد شد. و طبق بند )د( ماده 
10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
ایجاد  در جهت  ایران،  اسالمي  فرهنگي جمهوري  و 
انحصار در سیستم  از  به دور  و  رقابتي سالم  فضاي 
بانکي کشور و ... نهادهاي عمومي و شهرداري ها براي 
رأساً  را  عامل  بانک  مجازند  بانکي  خدمات  دریافت 
از  مي تواند پس  بنابراین شهرداري  نمایند.  انتخاب 
تصویب شوراي اسالمي شهر در بانک دیگري غیر از 
بانک ملي براي دریافت خدمات بانکي، حساب افتتاح 
نماید. بدیهي است در این حساب نمي تواند وجوهاتي 
را واریز نماید که از محل بودجه عمومي دولتي تأمین 
گردیده باشد مگر پس از کسب موافقت وزارت امور 
اقتصادي و دارایي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

ایران بر حسب مورد. 
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 آیا شوراي اسالمي شهر مي تواند با توجه به نیاز شهر به 
برخي کاربري ها اقدام به تغییر کاربري نماید. 

کار  و  ساز  کاربري  تغییر  براي  قانون گذار  جواب: 
از  آن  ذیل  تبصره  و   5 ماده  در  معیني  و  مشخص 
معماري  و  شهرسازي  عالي  شوراي  تأسیس  قانون 

تغییر کاربري در  نموده است. هرگونه  ایران تعریف 
شهر  صورتي که  در  و  شده  یاد  کمیسیون  صالحیت 
فاقد طرح تفصیلي باشد در صالحیت کمیسیون ذیربط 
در استانداري مي باشد. شوراي اسالمي شهر در این 
خصوص هیچ وظیفه و صالحیتي ندارد. علیهذا مصوبه 
شورا دائر بر تغییر کاربري به جهت مغایرت با احکام 

فوق الذکر غیرقانوني است.  

مرجع رسیدگي: هیأت عمومي دیوان عدالت اداري
شاکي: شرکت آب و فاضالب استان یزد

تاریخ: 1385/7/9
شماره دادنامه: 495

کالسه پرونده: 988/82
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2376 مورخ 1372/2/25 ریاست جمهوري

مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقدیمي اعالم داشته است، براساس بند )الف( ماده 43 قانون وصول 
برخي از درآمدهاي دولت، وزارت کشور طي نامه شماره 2616/1/3/34 مورخ 1372/2/15 پیشنهاد برقراري 
نیم درصد عوارض از قراردادهاي پیمانکاري را نموده و طي مصوبه شماره 2376 مورخ 1372/2/25 ریاست 
جمهوري مورد ابالغ قرار گرفته است. براساس قانون شهرداري ها، فعالیت شهرداري ها فقط شامل محدوده 
قانوني و حریم شهر مي گردد و براي خارج از این محدوده هیچ حکمي موجود نمي باشد و در نامه وزارت 
کشور نیز مستنداً به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداري ها اشاره گردیده است. باتوجه به ماده 99 قانون 
مذکور و تبصره هاي ذیل آن و بند 3 الحاقي به ماده 99 )مصوب 1372( که مقرر مي دارد »... هزینه هاي 
حاصل از اجراي این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تأمین خواهد شد...« مبین اجازه وصول 
عوارض از قراردادهایي است که محل اجراي آنها در حریم شهر مي باشد و بدین  ترتیب وصول عوارض 
از حدود وظایف و  قانون است و خارج  استناد مصوبه مورد شکایت برخالف  به  این محدوده  از  در خارج 
اختیارات قوه مجریه مي باشد و ابطال مصوبه شماره 2376 مورخ 1372/2/25 ریاست جمهوري مورد تقاضا 
است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکایت مذکور طي نامه شماره 13542 مورخ 1383/5/19 
درخواست اتخاذ تصمیم باتوجه به نامه شماره 1-9197/61 مورخ 1383/2/8 مدیر کل حقوقي وزارت کشور 

را نموده اند. در این نامه آمده است.
 1- عوارض بر قراردادهاي پیمانکاري جنبه ملي دارد و الزامًا نباید در محدوده قانوني و در حریم شهرها 

اعمال شود.
 2- ماده 106 قانون شهرداري ها وزارت کشور را مکلف کرده است عوارض قراردادهاي پیمانکاري که 
خارج از محدوده شهرها اجرا مي شود را وصول و به تناسب جمعیت، بین شهرداري هایي که پنجاه هزار نفر 
جمعیت کمتر دارند، تقسیم نماید. بدیهي است اجراي این حکم قانون گذار مستلزم اخذ عوارض خارج از 

محدوده قانوني شهر توسط شهرداري ها است.
 3- اخذ عوارض از پیمانکاران داخل محدوده شهري و عدم اخذ آن از پیمانکاران خارج از محدوده شهري 
درحالي که هر دو علي االصول از امکانات شهري برخوردارند تبعیض ناروا و برخالف نص، صریح ماده 106 
قانون شهرداري ها است. بنابراین اگرچه شهر محدوده جغرافیایي با ویژگي هاي خاص است، لیکن اداره این 
محدوده نمي تواند فارغ  از عوامل خارج از این محدوده که در عین حال از وضعیت ثبتي و عرفي واحدي 
تبعیت مي کنند، باشد. به همین دلیل نیز قانونگذار حوزه شهري را به نقاطي اطالق کرده است که در داخل 
و خارج از محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعیت مي کند. اینك باتوجه به 
مراتب فوق مستدعي است نسبت به رد شکایت شاکي تصمیم مقتضي اتخاذ گردد. هیأت عمومي دیوان 
عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و 

پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. 
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رأي هیأت عمومي
به صراحت ماده 106 قانون شهرداري »وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي 
از  به وصول عوارض  قانون مربوط  )به استثناي موضوع  از محدوده شهرها وصول مي شود  که در خارج 
بنزین به منظور کمك به مستنداً مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود باقي است( و همچنین عوارض 
قراردادهاي پیمانکاري که در خارج از محدوده شهرها اجرا مي شود به تناسب جمعیت بین شهردارهایي که 
از پنجاه هزار نفر کمتر دارند تقسیم نماید.« بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به جواز اخذ عوارض در سطح 
ملي به تجویز مقنن مصوبه مورد اعتراض مغایرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در 

وضع مقررات دولتي نمي باشد. 

هیأت عمومي دیوان عدالت اداري
معاون قضایي دیوان عدالت اداري
مقدسي فرد

 
مرجع رسیدگي: هیأت عمومي دیوان عدالت اداري

شاکي: شهرداري اهواز
تاریخ: 1385/7/16

شماره دادنامه: 509
کالسه پرونده: 1037/82

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 110/10/14168 مورخ 1382/10/30 مدیر کل 
امور مالیاتي استان خوزستان

مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقدیمي اعالم داشته است، شهرداري ها به عنوان یك مؤسسه عمومي 
غیردولتي در حوزه خدماتي شهر مربوطه براي انجام امور خدماتي عمراني و عمومي خود، باتوجه به جمعیت 
و وسعت شهر و دیگر فاکتورهاي الزم با رعایت مقررات مربوط سازمان هاي تابعه خود را با اساسنامه هاي 
مصوبه و شرح وظایف معین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداري که مدیریت میان بخشي را در کل 
حوزه  خدماتي شهر به عهده دارند دایر و تشکیل مي دهد، مانند سازمان  پارك ها و میادین، سازمان میوه و 
تره بار، سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني، سازمان اتوبوسراني، سازمان بهشت آباد، سازمان تاکسیراني و 
سازمان تولید و عمران شهري و ... که این سازمان ها باتوجه به اساسنامه مربوطه کاماًل تابعه شهرداري 
بوده و شرکت تجاري و انتفاعي نیستند. بلکه صرفًا خدماتي مي باشند و اعضاء هیئت مدیره آنها اغلب از 
کارکنان شهرداري مي باشند. در این راستا و در پاره اي موارد شهرداري اهواز جهت انجام بعضي پروژه هاي 
خدماتي- عمراني خود در سطح شهر اهواز، مانند خیابان سازي، آسفالت معابر احداث پارك  و فضاي سبز، 
توسعه گورستان را به سازمان هاي موصوف و طي قراردادي با جري تشریفات قانوني محول مي نمایند. 
که این موضوع و قرارداد آن، به هیچ وجه جنبه انتفاعي و درآمدزایي و تجاري نداشته و ندارد و این گونه 
قراردادها نه با مناطق چندگانه شهرداري که با سازمان هاي تابعه و به عنوان بازوها و بدنه اجرایي شهرداري 
منعقد مي شوند. بنابراین فعالیت هاي مزبور حتي مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات هاي مستقیم نیز 
نمي باشد. اخیراً مدیریت امور مالیاتي اداره کل مالیاتي استان خوزستان در پي تعابیر و تفاسیر ناصحیح از 
قوانین مالیاتي طي دستورالعمل شماره 110/10/14168 مورخ 1382/10/30 و در تفسیري که از ماده 
اخیرالذکر  ماده  در  مذکور  مالیاتي  نرخ  اعمال  خواهان  آورده اند  به عمل  مستقیم  مالیات هاي  قانون   104
تابعه  سازمان هاي  و  مناطق  شهرداري هاي  با  مرکزي  شهرداري  فیمابین  منعقده  قراردادهاي  به  نسبت 
این شهرداري که در باال شرح آن گذشت شده اند. غافل از اینکه این دستورالعمل از جهات ذیل مردود و 
از این حیث که تفسیر ناموجه قانون در غیر موضوع له آن بوده و امر تفسیر قوانین و توسعه در دایره و 
حیطه  قوانین از اختیارات قوه مقننه مي باشد، باطل به نظر مي رسد. 1- چنانچه از مفهوم و منطوق ماده 
104 قانون مالیات هاي مستقیم 1380 مستفاد است. دستگاه هاي مذکور در صدر ماده مکلفند 5 درصد 
وجوهي که حسب قرارداد بابت انجام مصادیق مذکور در ماده مي پردازند به نفع سازمان امور مالیاتي کسر 
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نمایند و به هیچ وجه داللت بر این ندارد که مثاًل شهرداي مرکزي از قراردادهاي خود با مناطق چندگانه 
شهرداري که در واقع قراردادي بین مرکز اصلي با نمایندگي هاي خود در سطح شهر است، مالیات کسر 
کند، بلکه این مالیات از قراردادهاي شهرداري به طور اعم از مناطق و مرکزي و سازمان ها با اشخاصي 
غیر از شهرداري و سازمان هاي تابعه کسر مي شود. 2- باتوجه به معافیت شهرداري از پرداخت مالیات 
)مستنداً به ماده 2 قانون مالیات هاي مستقیم( مناطق شهرداري هم که در همان شهر مشغول خدمات 
هستند و نمایندگي هاي مرکز محسوبند نیز مشمول همین معافیت هستند. 3- با التفات به رأي وحدت 
رویه هیأت عمومي دیوان عدالت اداري به شماره 249 مورخ 1382/7/6 در کالسه پرونده 242/81 که 
به صراحت سازمان هاي تابعه شهرداري را که در اقدامات خدماتي و عمراني فعالیت مي کنند مشمول 
تابعه شهرداري که طرف  امر تملك دانسته اند، اصواًل سازمان هاي  براي شهرداري در  همان معافیت 
این منبع هزینه فعالیت هاي  از  ارتزاق نموده و  از درآمد شهرداري  با شهرداري قرار مي گیرند  قرارداد 
کاماًل عام المنفعه و غیرانتفاعي و خدماتي خود در سطح شهر را مي پردازند. علیهذا با التفات به مراتب 
فوق مبرهن است که دستورالعمل و ابالغیه مورد اشاره تفسیر غیرقانوني از ماده 104 قانون مالیات هاي 
تفسیر  و  پذیرش  غیرقابل  امر  این  که  مي باشد  قوانین  شمول  دایره  توسعه  و   1380 مصوب  مستقیم 
قوانین در حوزه اختیارات مقنن و خارج از صالحیت دولت مي باشد، لذا رسیدگي و ابطال دستورالعمل 
موصوف مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداري مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقي سازمان 
امور مالیاتي کشور در پاسخ به شکایت مذکور طي نامه شماره 2850-212 مورخ 1383/5/28 مبادرت 
به ارسال تصویرنامه شماره 1145-211 مورخ 1383/5/12 دفتر فني مالیاتي نموده است. در این نامه 
آمده است، حسب مفاد مقررات بند یك ماده 2 قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1366 شهرداري ها و 
مؤسسات وابسته به شهرداري ها که به صورتي غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند، در شمول 
معافیت مالیاتي قرار داشتند لیکن با اصالح قانون مالیات هاي مستقیم در مورخ 1380/12/27 و حذف 
عبارت مؤسسات وابسته به شهردراي ها از مفاد ماده 2 قانون مذکور از ابتداي عملکرد سال 1381 کلیه 
قوانین موضوعه  از شرکت و طبق  به صورت غیر  به شهرداري ها که  وابسته  مؤسسات و سازمان هاي 
تأسیس شده باشند نیز در شمول پرداخت مالیات قرار گرفته اند. بنابراین وجوهي را که شهرداري هاي 
کشور در اجراي مقررات ماده 104 به مؤسسات و سازمان هاي وابسته به خود که داراي شخصیت حقوقي 
مستقل هستند پرداخت مي نمایند در شمول کسر 5 درصد علي الحساب مالیات قرار داشته و پرداخت 
کننده وجوه مکلف به کسر و ایصال مالیات وفق مقررات خواهد بود. خاطر نشان مي سازد قانونگذار در 
هر یك از مواد قانوني که نیاز به تصریح و ذکر مؤسسات وابسته به شهرداري بوده اقدام نموده است که 
از جمله آن مواد مي توان به ماده 66 قانون فوق الذکر اشاره نمود. هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در 
تاریخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و 

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

رأي هیأت عمومي
حکم مقرر در ماده 2 اصالحي قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1380 مبین معافیت وزارتخانه ها 
و مؤسسات دولتي، دستگاه هایي که بودجه آنها وسیله دولت تأمین مي شود و شهرداري ها از پرداخت 
مالیات و مفید شمول مالیات به فعالیت اقتصادي واحدهاي مزبور و درآمد و سود شرکت هاي مقرر در 
تبصره یك ماده مزبور است. نظر به اینکه اقدامات و فعالیت هاي شهرداري و مؤسسات وابسته و تابعه 
نیازمندي هاي اصولي و ضروري شهر و  تأمین  به  انجام وظایف و مسوولیت هاي مربوط  آن در جهت 
شهروندان از مقوله فعالیت هاي اقتصادي و متضمن جنبه هاي انتفاعي نیست، تمسك به ماده 104 اصالحي 
قانون فوق الذکر که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسري آن حکم به مطلق قراردادهاي منعقده 
بین شهرداري  و سازمان هاي تابعه و مناطق الزام شهرداري به کسر و ایصال 5 درصد مالیات علي الحساب 
قراردادهاي فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن است و اطالق قسمت اخیر بخشنامه شماره 110/10/14168 
مورخ 1382/10/30 مدیر کل امور مالیاتي استان خوزستان در این باب خالف قانون و خارج از حدود 
اختیارات اداره کل مزبور در وضع مقررات دولتي تشخیص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 

قانون دیوان عدالت اداري ابطال مي گردد. 
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 همان گونه که می دانید در پاره ای از قوانین و مقررات 
از عبارت »سابقه  از پست ها و سمت ها  برخی  احراز  برای 
اجرایی« سخن به میان آمده است. اما در هیچ از مقررات 
مذکور این عبارت تعریف نشده است و معلوم نیست سابقه 
کار در شرکت های بزرگي که خصوصی می باشند می تواند 
به عنوان سابقه اجرایی قلمداد شود یا خیر؟ به عنوان مثال 
معلوم نشده که شخصی که دارای سالیان زیادی تجربه در 
پست مدیر عاملی یك شرکت می باشد و بیمه او نیز پرداخت 
شده است آیا جزو سابقه اجرایی وی قابل محاسبه هست  یا 

خیر؟  لطفا نظریه حقوقی ارائه فرمایید.

محترم  کارمند  این  سئوال  به  پاسخ  برای  جواب: 
شهرداری می بایست ابتدا بدانیم که تعریف دستگاه 
قانونگذار  و  چیست  مقررات  و  قوانین  در  اجرایي 
از آن بدست داده است. زیرا استخراج  چه تعریفی 
اجرایی«  بکارگیری عبارت »سابقه  از  قانونگذار  نظر 
و این که کار در چه دستگاه ها و موسساتی می تواند 
به عنوان سابقه اجرایی تلقی شود، موقوف به دانستن 
بند 11  در  است.  اجرایی«  »دستگاه  معنی  و  مفهوم 
ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور، دستگاه اجرایی 
بدین صورت تعریف شده است: »منظور وزارتخانه، 
یا  استانداری  ارتش،  تابع  سازمان های  و  نیروها 
به  وابسته  موسسه  و  شهرداری  کل،  فرمانداری 
شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، 
شرکت دولتی، موسسه عمومی عام النفعه و موسسه 
اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه 
ساالنه بشود«. پس از شناخت تعریف دستگاه اجرایی 
باید عرض نمایم درهریک از مقررات جاریه کشور که 
از عبارت »سابقه اجرایی« استفاده شده منظور سابقه 

این که خالف  مگر  است  اجرایی  در دستگاه های  کار 
این امر تصریح شده باشد.

 داوطلبان استخدام در شهرداری که در امتحان ورودی 
پذیرفته می شوند می بایست یك دوره آزمایشی )حداقل 6 ماه 
و حداکثر 2 سال( طی نمایند و درصورتی که وضعیت خدمت 
آزمایشی رضایت بخش  دوره خدمت  در طول  آن ها  رفتار 
باشد حکم قطعی استخدام آنها پس ازتأیید هسته گزینش 
صادر خواهد شد. سئوالی که بنده به عنوان کارگزین یکی از 
شهرداری ها دارم این است که آیا نظریه مرکز گزینش صرفا 
در هنگام صدور حکم استخدام قطعی مستخدم الزم است یا 
این که در هنگام صدور حکم آزمایشی نیز می بایست نظریه 

گزینش اخذ گردد؟

واحده  ماده  مطابق  می دانید  که  همان گونه  جواب: 
کارکنان  و  معلمان  گزینش  قانون  تسری  قانون 
وزارتخانه ها  سایر  کارکنان  به  پرورش  و  آموزش 
وسازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 
مشمول  شهرداری ها  کارکنان  گزینش   ،1375/2/9
قانون مذکور می باشد. اگربه قانون پیش گفته توجه 
فرمایید مالحظه خواهید نمود که اجرای مقررات آن 
برای داوطلبان ورود  آزمایشی  از هنگام صدور حکم 
به خدمت الزم االجراست. و در این خصوص فرقی 
میان کارکنان شهرداری با کارکنان سایر دستگاه های 
مشمول قانون گزینش نیست. بنابراین هم در زمان 
و  نظر  اخذ  قطعی  و هم حکم  آزمایشی  صدور حکم 

تأییدیه گزینش الزم است.

 شهردار یکی از شهرهاي محروم کشور هستم علیرغم 

مشاور اداری – مالی 

 جمشید رضایي
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با آن مواجه است و  مشکالت فراوان مالی که شهرداری 
در برخی مواقع از پرداخت حقوق کارمندان و کارگران نیز 
عاجزیم، اخیرا شورای اسالمی شهر نیز مصوبه ای با این 
به  زیر  مشروحه  اشخاص  به  که  نموده  تصویب  مضمون 
جهت نداشتن استطاعت مالی ماهانه مبلغی از محل ماده 
17 بودجه شهرداری کمك گردد. خواهشمند است اعالم 
چنین  تصویب  اسالمی شهر حق  شورای  آیا  اواًل  فرمائید 
مصوبه ای دارد یا خیر؟ و در صورتی که دارای چنین حق و 
صالحیتی باشد آیا چنان چه  موضوع ماده 17 کفاف پرداخت 
مقرری مورد نظر را ننماید می توان از سایر ردیف ها پرداخت 
نمود؟ در صورتی که بتوان از سایر ردیف ها پرداخت شود آیا 
نیاز به اصالحیه بودجه می باشد یا این که بدون اصالحیه و با 

مصوبه شورا قابل پرداخت است؟

از ارائه پاسخ به این شهردار محترم  جواب: قبل 
باید عرض نمایم که موضوع اهدا و کمک و مساعدت 
مالی به نیازمندان از جمله موضوعاتی است که کراراً  
قرار  سئوال  مورد  شوراها  و  شهرداری ها  سوی  از 
گرفته و می گیرد و بنده نیز درکرارا به این سئوال در 
ماهنامه پاسخ داده ام اما مشکل ازآنجاست که برخی 
اهدا  مکانیسم  و  وکار  ساز  امربه  دست اندرکاران  از 
امر  همین  و  نمي نمایند  کافی  توجه  اعانات  قبول  و 
موجبات بروز پاره ای مشکالت را فراهم می آورد به هر 
حال مطابق بند 10 ماده 55 قانون شهرداری »اهدا و 
قبول اعانات به نام شهر و با تصویب شورای اسالمی 
شهر« از وظایف شهرداری احصا شده است. بر همین 
مبنا پیشنهاد ارائه کمک مالی نیز می بایست از سوی 
شهرداری و با توجه به اعتبار موجود تنظیم و به شورا 
ارائه گردد. با این مقدمه باید به این شهردار محترم 
عرض نمایم که اوالً چون موضوع کمک و مساعدت 
لذا  نه مستمر  به کمک های موردی است  ناظر  مالی 
آن  پیشنهاد  بدون  چه  و  شهرداری  پیشنهاد  با  چه 
کمک  پرداخت  به  اقدام  ماده 17  محل  از  نمی توان 
شورای  ثانیاً  نمود.  اشخاص  برخی  به  مستمر  مالی 
تصویب  برای  الزم  صالحیت  فاقد  شهر  اسالمی 
مصوبه مبنی بر کمک و مساعدت مالی به اشخاص 
آن هم بدون پیشنهاد شهرداری است. اگر هم قرار 
پیشنهاد  با  الزاماً  می بایست  داده شود  کمکي  است 
شهرداری صورت گیرد. ثانیاً همان گونه که می دانید 
دستورالعمل  رعایت  با  می بایست  شهرداری  بودجه 
ساالنه  و  تهیه  کشور  وزارت  توسط  که  بودجه 

بخشنامه می گردد، تنظیم گردد. در دستورالعمل یاد 
به  مالی  و مساعدت  برای کمک  شده سقف خاصی 
اشخاص حقیقی وحقوقی )خصوصی و عمومی( قرار 
داده شده است. در بودجه ساالنه شهرداری مطابق 
در  کمک  برای  خاصی  اعتبار  موصوف  دستورالعمل 
نظر گرفته می شود. بنابراین پرداخت هرگونه کمک 
مالی مستلزم وجود اعتبار در ردیف ذیربط می باشد و 
درصورت تمام شدن اعتبار کمک، هرگونه پرداختی 
از سایر ردیف ها غیر قانونی است. چنانچه شورا نیز 
اعتبار موضوع مواد 16 و 17  پیشنهاد شهرداری  با 
به  می بایست  فرمانداری ها  قطعاً  بدهد  افزایش  را 
جهت عدم رعایت دستورالعمل بودجه به آن اعتراض 

نمایند.

  ضمن تشکر از مشاور محترم ماهنامه توقیرا به عرض 
می رسانم که شهرداری کوچك ما از داشتن کارشناس حقوقی 
بی نصیب بوده و علت آن نیز این است که در چارت سازمانی 
ما پستی تحت عنوان کارشناس حقوقی نداریم. ازطرفی در 
مسائل حقوقی و قضایی نیز دچار مشکالت حادی شده ایم و 
آن طور که باید و شاید از حقوق شهرداری در دادگاه ها دفاع 
نمی گردد و متأسفانه به همین علت در بسیاری از دعاوی 
محکوم واقع می شویم. موجب مزید امتنان است اگر در این 

خصوص جهت رفع مشکل ارائه طریق فرمائید.

جواب: اگر پستی تحت عنوان کارشناس حقوقی 
درسازمان تفصیلی شهرداری وجود ندارد به این علت 
است که حجم کار متناسب با پست یاد شده به گونه ای 
از  و  باشد  ایجاد یک پست مجزا  نیازمند  نیست که 
آنجا که موافقت با ایجاد پست  های کارمندی موجود 
در سازمان تفصیلی شهرداری ها در صالحیت سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور )معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی فعلی( می باشد الزم است که وزارت 
توجیهات  دهیاری ها(  و  شهرداری ها  کشور)سازمان 
پست های  از  برخی  افزایش  یا  ایجاد  جهت  الزم 
سازمان تفصیلی شهرداری ها را به سازمان مذکور ارائه 
و پس از اخذ موافقت آنها به اصالح سازمان تفصیلی 
شهرداری ها اقدام نماید. یکی از پست های مورد نیاز 
در شهرداری ها همانا پست کارشناس حقوقی است و 
تا آنجایی که بنده اطالع دارم تالش خوبی برای ایجاد 
پست مذکور از سوی دفتر تشکیالت و نیروی انسانی 
سازمان شهرداری ها صورت گرفته و حتی در برخی 
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از شهرداری های کوچک نیز ایجاد گردیده است. به 
همین جهت به این شهردار محترم توصیه می نمایم 
که جهت رفع مشکل با دفتر یاد شده مکاتبه نماید. اما 
تا آن زمان و در صورت عدم موافقت با ایجاد پست 
قرارداد  انعقاد  قالب  در  می تواند  شهرداری  حقوقی، 
خاص از خدمات وکالی دادگستری یا افراد متخصص 

با تصویب شورای اسالمی شهر استفاده نماید.

حتی این موضوع در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه استخدامی 
کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 نیز تصریح 
کمیسیون  ایراد  با  می دانید  که  همان طور  اما  است.  شده 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسالمی، 
اجرای آیین نامه مذکور در هاله ای از ابهام فرورفته هرچند 
همین  مبنای  بر  شهرداری ها  تمام  فعلی  وضعیت  در  که 

آیین نامه اقدام می نمایند.

***

شمارهه/915/84           1387/2/15
تاریخ: 1386/10/2

شماره دادنامه: 1131 
کالسه پرونده: 915/84

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمیدرضا امام جمعه

موضوع شکایت و خواسته: اعالم تعارض آرا صادره از 
شعب 7 و 12 دیوان عدالت اداری.

به  رسیدگی  در  دیوان  دوازدهم  شعبه   – الف  مقدمه: 
پرونده کالسه 1908/81 موضوع شکایت غالمرضاپناهی 
به  تهران  شهرداری  اداری  امور  کل  اداره  طرفیت،  به 
خواسته، صدور حکم کارمند رسمی یا اعاده حکم کارگر 
رسمی سابق بشرح دادنامه شماره 30 مورخ 1383/1/24 
چنین رای صادرنموده است، نظر به این که حسب اعالم 
در  خوانده  توانایی  بر  مبنی  شهرداری  حقوقی  اداره  
ضمنی  اقرار  و  دیپلم  زیر  مدرك  دارای  افراد  استخدام 
اداره  اشتباه  اعالم  و  شاکی  استحقاق  بر  مبنی  شهرداری 
به تبصره  خوانده دعوی مطروحه وارد تشخیص و مستنداً 
الزام  به  استخدامی شهرداری ها حکم  آیین نامه  ماده 6  دو 
شرایط  )بارعایت  کارمندی  رسمی  استخدام  به  شهرداری 
قانونی( شاکی صادر و اعالم می گردد. ب -1- شعبه هفتم 
موضوع   668/83 کالسه  پرونده  به  رسیدگی  در  دیوان 

تهران  به طرفیت شهرداری  امام جمعه  شکایت حمیدرضا 
بخواسته، استخدام کارمند رسمی )تبدیل عنوان از کارگری 
به کارمندی( به شرح داد نامه شماره570 مورخ 1384/3/11 
چنین رای صادر نموده است، با توجه به دفاعیات اداره عنه 
مبنی براین که عامل اصلی عدم تغییر وضعیت استخدامی 
شاکی پایین بودن مدرك تحصیلی وی بوده که مانع شرکت 
دارای  مشارالیه  فی الواقع  و  شده  فوق  آزمون  در  ایشان 
به  نظر  و  است  نبوده  وضعیت  تغییر  برای  الزم  شرایط 
این که شاکی دلیل و مدرکی که حاکی از تخطی و تخلف 
اداره مشتکی عنه از مقررات موضوعه باشد اقامه ننموده 
موقعیت  فاقد  فوق  کیفیت  به  را  مطروحه  شکایت   ...
صادر  آن  رد  به  حکم  و  تشخیص  ثابت  غیر  و  قانونی 
می نماید. ب- 2- شعبه 4 تجدید نظر دیوان در رسیدگی 
تجدیدنظر  تقاضای  موضوع   660/84 کالسه  پرونده  به 
حمیدرضا امام جمعه نسبت به دادنامه شماره 570 مورخ 
1384/3/11 شعبه 7 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 
خواهی  تجدیدنظر  رد  ضمن   1384/6/26 مورخ   1396
هیأت  است.  نموده  تایید  را  خواسته  نظر  تجدید  دادنامه 
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا 
و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل 
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی هیأت عمومی
اوالً: با توجه به محتویات پرونده های فوق الذکر وجود 
پرونده های  در  صادره  دادنامه های  مدلول  در  تعارض 
مذکور محرز است. ثانیًا: طبق بند )چ( ماده 11 آیین نامه 
 1381 کشور مصوب  کارکنان شهرداری های  استخدامی 
یکی از شرایط ورود به خدمت در شهرداری داشتن مدرك 
تحصیلی دیپلم کامل متوسطه قلمداد شده است و حسب 
ماده 12 آن آیین نامه نیز استخدام برای تصدی پست های 
سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه بعمل می آید. نظر به 
مراتب فوق الذکر و این که مفاد تبصره3 ماده 11 آیین نامه 
خدمت  به  ورود  داوطلبان  استخدام  جواز  باب  در  مزبور 
در شهرداری با گواهینامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی 
پست های  از  برخی  به  محدود  و  ناظر  این که  بر  عالوه 
و  اداری  شورای  تصویب  به  منوط  و  سازمانی  ثابت 
استخدامی شهرداری می باشد، اساساً مفاد تبصره مزبور مفید 
الزام شهرداری به استخدامی داوطلبان ورود به خدمت در 
شهرداری با مدرك تحصیلی دوره راهنمایی نیست. بنابراین 
دادنامه شماره 570 مورخ 1384/3/11 شعبه هفتم بدوی که 
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مبین این معنی می باشد صحیح و موافق قانون است. این 
رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت 
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد 

مشابه الزم االتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد

مورخ   1800/53676 شماره  بخشنامه   2 بند  ابطال 
1383/4/1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

شماره ه/424/83       1386/3/2
تاریخ: 1386/1/26  
شماره دادنامه: 21 

کالسه پرونده: 424/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان 1- التفات وظیفه 2- سیاوش سکاکی 
روهام    -5 حبیبی  اسداهلل   -4 حمزه  پور  میرنجیب   -3
حیدرنژاد 6- فاضل احمدنژاد 7- بهروز محرمی 8- فرزاد 

مجیدی 9- جعفر وطن دوست 10- صفرالوان.
بخشنامه   2 بند  ابطال  خواسته:  و  موضوع شکایت 
شماره 1800/53676 مورخ 1383/4/1 سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته 
است، به موجب مصوبه شماره 4169/ت 5703 ه مورخ 
1381/5/23 هیأت وزیران، کارشناساني که نمره تعییني 
مربوط  فوق العاده   1381/5/23 تاریخ  از  نمایند  احراز  را 
کارشناسان  احکام  لیکن  مي باشد.  پرداخت  قابل  آنان  به 
اداره کل پست استان اردبیل به علت عدم اعالم نظر به 
موقع هیأت ممیزه سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 
در تاریخ 1383/4/9 صادر و ابالغ شده است. باتوجه به 
20و  اصول  )موضوع  قانون  برابر  در  عموم  تساوي  اصل 
19و 3 قانون اساسي( و اجراي عادالنه قوانین و مستنداً 
رسیدگي  تقاضاي  مربوطه  مقررات  و  قوانین  کلیه  به 
 1800/53676 شماره  بخشنامه   2 بند  ابطال  قانوني، 
آن  و  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان   1383/4/1 مورخ 
تصمیم  اتخاذ  براي  دقیق  زمان  فاقد  که  آن  از  قسمت 
سازمان  مجلس  امور  و  حقوقي  دفتر  سرپرست  مي باشد. 
مدیریت و برنامه ریزي کشور در پاسخ به شکایت مذکور 
طي نامه شماره 1602/112445 مورخ 1383/7/7 اعالم 
ه   25703 4169/ت  شماره  تصویب نامه  در  داشته اند، 

مورخ 1381/5/23 هیأت وزیران تاریخ اجرا معین نشده 
موکول  آن  پرداخت  مزبور،  تصویب نامه  بند یك  و طبق 
به ضوابطي شده است که به تصویب شوراي امور اداري 
و استخدامي کشور خواهد رسید. در مصوبه شوراي امور 
اداري و استخدامي کشور پرداخت این فوق العاده موکول 
به ارزیابي عوامل مختلف و تعیین امتیاز براي آن و کسب 
است.  شده  مستخدمین  توسط  مذکور  امتیازات  حداقل 
در مصوبه  مذکور  عوامل  از  مستخدم  که  مادامي  بنابراین 
شوراي امور اداري و استخدامي کشور، حد انصاب امتیازات 
الزم را کسب ننماید، مستحق دریافت فوق العاده ویژه نخواهد 
بود و این استنباط که همه مستخدمین باید فوق العاده ویژه 
را از تاریخ 1381/5/23 دریافت نمایند استنباط غلطي است. 
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور 
رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب دیوان تشکیل 
و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء به 

شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. 

رأي هیأت عمومي
قانون گذار به شرح ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت 
نگهداري  و  جذب  به منظور  مصوب 1370  دولت  کارکنان 
دستگاه هاي  مدیریت  و  کارشناسي  متخصص  نیروهاي 
اجرایي مشمول قانون مزبور پرداخت فوق العاده ویژه اي را به 
آنان تجویز کرده است و هیأت وزیران به شرح تصویب نامه 
پرداخت   1381/5/23 مورخ  ه  4169/ت5703  شماره 
امتیازات الزم  و  احراز شرایط  به  را منوط  فوق العاده مزبور 
و  خبره  کارشناس  ارشد،  کارشناس  به سطوح  ارتقاء  براي 
مقررات  اینکه حسب  به  نظر  است.  کرده  عالي  کارشناس 
فوق الذکر تاریخ استحقاق مستخدمین واجد شرایط به دریافت 
فوق العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانوني مذکور 
احراز شرایط مذکور  تأخیر هیأت ممیزه مربوط در  است و 
آنان  قانوني  استحقاق  تاریخ  از  افراد  مکتسب  حق  نافي 
 1800/53676 شماره  بخشنامه   2 بند  بنابراین  نیست، 
کشور  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان   1383/4/1 مورخ 
تصویب  تاریخ  از  را  ویژه  فوق العاده  از  برخورداري  که 
حدود  از  خارج  است  کرده  اعالم  و  تعیین  ممیزه  هیأت 
انساني  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون  قانوني  اختیارات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در وضع مقررات دولتي 
دیوان  قانون  ماده 42  استناد  به  و  مي شود  داده  تشخیص 

عدالت اداري ابطال مي شود. 
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري
معاون قضایي دیوان عدالت اداري- مقدسي فرد



سال نهم/ شماره 89 50

در بازجست اسنادي که از یکصد سال پیش درباره هویت 
شهرداري ها به دست مانده، این بار دو سند را بررسي خواهیم 
کرد، گذرا و سنجشي، در سنجش با قانوني که پیشتر متن کامل 
آن را به چاپ سپردیم.      )"لوحي گرانقدر از پساپشت تاریخ" 
، شهرداري ها، ش 77( نخستین قانون بلدیه که اینك یکصد 

سال از تصویب آن مي گذرد. 
روزگار پیدایي قانون هاي شهر

در پي گشادن فضاهاي بسته و هزارتوي کوچه هاي تنگ و 
باریك، تهران پایتخت روزگار ناصري بر عرصه هاي گشوده اي 
که "خیابان" نام گرفتند، رخ نمود. شمار این خیابان ها در پایاني 
سده ي سیزدهم خورشیدي چندان نبود. چهار خیابان در چهار 
بر ارگ دولتي بر کالبد کوچه هایي قدیمي کشیده شده بود؛ 
خیابان ناصریه در خاور، خیابان خیام خانه/ جبه خانه در جنوب، 
جلیل آباد »باب همایون« در باختر و سپه در شمال و خیابان 
الماسیه با راستاي شمالي- جنوبي که به قلب ارگ مي رسید. 
از فضاهاي گشاده و بسیار پراهمیت، سبزه میدان در جنوب و 
توپخانه در شمال ارگ بود که از خود این میدان خیابان هایي 
چند به سوي خاور و شمال کشیده شد. خیابان هایي که از میان 
باغ ها و خانه هاي اعیان و اشراف  راه مي گشودند. مانند؛ خیابان 

الله زار که از باغي به همین نام پدیدار شد. 
سه سفر پي درپي ناصرالدین شاه به فرنگ، دیدن فضاهاي 
باز، پرآمد و شد و پاکیزه، شاه، درباریان و دیگر دولتمردان فرنگ 
رفته را بر سر شوق آورده بود تا بتوانند روزگاري در پایتخت 
ناصري فضاهایي این گونه پدید آورند. آنها از بن مایه ي این 
فضاها چیزي نمي دانستند و از پیامد گرانیگاه شدن این فضاها 

زیباي  و  همگاني  فضاهاي  آنها  نبودند.  آگاه  جمعیت  براي 
پاریس را سال ها پس از انقالب 1789 میالدي مي دیدند و از 
پیشینه ي خونین آن بي خبر بودند. شاِه شیفته، هرکاري را براي 
الگوبرداري از شهرهاي بزرگ اروپا انجام مي داد تا مگر پایتخت 
دارالخالفه ي خود را از آن وضعیت رّقت بار و آلوده بدر آورد و 
مردمانش را بتواند سرخوش، پاکیزه و نوپوشیده در میدان ها و 

خیابان هایي با نماهاي زیبا و باشکوه در آمد و شد ببیند. 
در همین روزگار نسیم آزادي اروپاي خاوري را درنوردیده و از 
دیواره هاي بلند کوهستان قفقاز گذشته بود. اینك از شبه جزیره 
آناتولي و دربند قفقاز به شمال باختري ایران زمین مي وزید. مردم 
را از خانه ها و کوچه هاي تنگ و باریك به خیابان هاي پهن و 
نوساخته و میدان هاي تازه گشاده مي کشانید. دیري نپایید که 
به دنبال توور سلطان صاحب قران، شعله هاي انقالب زبانه کشید. 
توده هاي گرد آمده در فضاهاي شهري- خیابان ها، میدان ها و 
... - نیرو برهم نهادند، انجمن کردند. انجمن هاي شهري زاده 
شد. هرم قدرت باژگونه گشت و این بار انجمن ها، آینده ي خود و 
مردماني را که از میان آنها برخاسته بودند، رقم مي زدند. شهریان 

خود حاکم بر سرنوشت خویش شده بودند. 
اداره ي کشور به دست دولتمردان و نه خودکامگان،  براي 
پیر شاهزاده ي  و مظفرالدین شاه،  نوشته شد  اساسي  قانون 
قاجاري بر آن دستینه نهاد )1285 خورشیدي/ 1324 قمري(. 
سالي دیگر انجمن نشینان براي شهرها و اداره ي آنها قانون 
نوشتند؛ قانوني که هر شهر بتواند با آدم هایي که خود برمي گزیند 

آن را اداره کند. 
نخستین قانون بلدیه در 108 ماده نگاشته شد که بن مایه اي 

سده ي شهرداري ها

فرود قانون
 از فراز بلدیه اي مردمي به دولتی

 عباس جاللي
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از قانون شهرداري در بلژیك و فرانسه داشت، با درونمایه اي 
بسیار پیشرفته و مترقي. چنین قانوني براي شهریاني که نامي 
به جز نام کوچك براي خود و خانواده شان نمي شناختند و حتي 
شناسنامه اي که بودن آنها را در جامعه ي شهریشان احراز کند، 
نداشتند، هویت شهروندي چه مفهومي مي توانست داشته باشد. 
از ماده ي نخست این قانون، تازه اگر مي توانستند آن را بخوانند، 
چه دریافتي مي داشتند که مي گوید، »مقصود اصلي از تأسیس 
بلدیه حفظ منافع و ایفاي حوائج اهالي شهرنشین است.« هزاران 
تن از این شهریان بي هیچ هویتي در شهر زاده مي شدند و پس 
از عمري گاه دراز و زاد و رودي فراوان در مي گذشتند بي آنکه 
کوچك ترین اثري در هیچ کجاي شهر از آنها به جاي مانده 
باشد. گویي که هرگز چنین انسان هایي پا بر جهان ننهاده اند. 
یك چنین کساني اینك قانوني را باید مي شناختند و بر اجراي 

آن گردن مي نهادند که به   دلیل بي سوادي در پس ساده ترین 
مفاهیم آن درمي ماندند. گویي تدوینگران این را دانسته بودند 
که در فصل اول بخش 9 آمده است، »تاسعاً، معاونت در تکثیر 
معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه ها و قرائتخانه ها و 

حوزه ها و حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنیه ي عتیقه«.
به هر روي قانون بلدیه دستینه نهاده شد، اما به راستي چه 
کسي مي دانست که بستر الزم براي اجراي چنین قانوني هنوز 
فراهم نیامده. چه کسي مي دانست که چگونه باید شهریان 
را براي درك و اجراي این قانون آماده ساخت که در فصل 
سوم »ترتیب وظایف انجمن بلدیه« بخش سادس عشراً )15( 
رسیدگي به حساب اداره ي بلدیه و نظارت و تفتیش اعمال آن 
اداره و رسیدگي به مواد شکایات که در آن اداره طرح مي شود«. 
ببخشد،  جان  قانون  این  زیباي  کالبد  به  مي توانست  آنچه 

قانون بلديه
ماده اول- از اول امرداد 309 )ا( سهم بلدیه ها که ازمحل مالیات 
راه تأدیه می شد به استثنای مبلغی که در ماده 2 مذکور است بر اعتبار 

راه سازی اضافه می شود.
تبصره 1- صرفه جویی های سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول 

امرداد 1309 اختصاص) به( بلدیه همان محل خواهد داشت.
بلدیه ها که برای  تبصره 2- صدی دو بودجه 308 )1( کلیه 
همچنین  و  است  شده  داده  تخصیص  بلدی  مهندسین  اجرت 
وزارت  اختیار  به  امرداد 1309  اول  تا  دو  صرفه جویی های صدی 
داخله گذاشته خواهد شد که کماکان اجرت مهندسین را از این محل 

پرداخت نمایند.
تبصره 3- عواید مالیات مستغالت هر محل و سهمی بلدیه ها 
از مالیات ذبایح و همچنین عواید سینما و نمایش ها مطابق قوانین 

مربوطه کماکان اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت.
ماده دوم – مبلغ پانصد هزار تومان در هرسال از عواید مالیات راه 
برای تعمیرات و اصالحات اساسی تهران و منبع سیصد هزار تومان 
برای اصالحات و تعمیرات اساسی سایر شهرها و قصبات تخصیص 

داده می شود.
ماده سوم – اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایف 
که در نظامنامه مذکوره در ماده 5 مقرر خواهد شد برعهده انجمن و 

اداره بلدی همان محل است.
ماده چهارم – ردیس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین 
می شود، مسوول اجرای دستور اصالحات بلدی است که از طرف 

دولت و انجمن های بلدی تصویب شده باشد.

ماده پنجم – انجمن بلدی هر محل از نمایندگان طبقات تجار و 
اصناف و مالکین اعم از مالکین مستغالت و مالکین امالك مزروعی 
آن شهر و یا قصبه تشکیل خواهدشد. عده ی اعضای انجمن بلدی در 
پایتخت و سایر شهرها و قصبات بر حسب مقتضیات محل از شش 
تا دوازده نفر خواهد بود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 
و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضای انجمن و سایر وظایف آنها 
مطابق نظامنامه ای که به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای 

ملی خواهد رسید معین خواهد گردید.
ماده ششم – مجلس شورای ملی به انجمن های بلدی اجازه 
می دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محلی راجع به تنظیفات 
و روشنایی و تعمیرات و احتیاجات صحی و معرفی بلدی و امثال آن 
عوارض محلی وضع نمایند. طرز وضع عوارض مزبور به این نحو 
خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل عوارضی را که برای تأمین 
مقاصد مذکوره در فوق الزم می داند توسط رئیس بلدیه محل به 
وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود، پس از موافقت هیأت دولت به 

موقع اجرا گذارده خواهد شد. 
ماده هفتم – قانون بلدیه مصوب 1325 و قوانینی که با این 

قانون مباینت دارد ملغی است. 
ماده هشتم – این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده 

می شود و وزارت داخله مأمور اجرای آن خواهد بود.
سی ام  جلسه  در  است  ماده  هشت  بر  مشتمل  که  قانون  این 
اردیبهشت ماه 1309 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده 

است.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر
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پشتوانه اي مالي- پولي بود که شوربختانه در هیچ یك از مواد 
آن پیش بیني نشده بود. ناتواني مالي- پولي نقطه ضعفي بود که 

بیش از پیش کالبد نیرومند را رنجورتر مي نمود. 
مظفرالدین شاه چند ماه پس از دستینه نهادن بر قانون اساسي 
مشروطیت درگذشت. دارالسلطنه ي تبریز این بار خودکامه اي را 
پرورانیده بود تا بساط مشروطیت را برچیند. محمدعلي شاه 
)پاد 1285- 1288 خ( همه ي قوانین را برچیده مي خواست. 
انجمنیان در برابر خودکامه در ایستادند و خیابان، خانه به خانه 

با استبدادیان درآویختند تا مگر پرچم آزادگي را برافراشته نگاه 
دارند. این ستیز و آویز کارهاي شهري و بلدي را به فراموشي 

سپرد. 
پس از آنکه بازگشت دوباره ي خودکامگان بر سریر قدرت 
درهم شکست، سیاستگران برآمده از جنبش مشروطه که بر 
راهوار قدرت نشسته بودند، بر آن شدند تا دست کوشندگان 
چنین شد  و  سازند  کوتاه  قدرت  اریکه ي  از  را  مشروطه  راه 
که صمصام السلطنه بختیاري )1267- 1349 ق( فرمان به 

سند شماره 267/2
نظامنامه بلدیه 

قسمت اول در تشکیالت بلدیه 

ماده 1 – به موجب ماده 3 قانون بلدیه مورخه 30 اردیبهشت ماه 

1309 بلدیه تشکیل می شود از انجمن بلدی و اداره بلدیه.
فصل اول – در تشکیل انجمن بلدی

 ماده 2 – انجمن بلدیه مرکب است از 6 الی 12 نفر موافق تفصیل ذیل: 

در پایتخت                                           12 نفر 

در مرکز ایاالت و والیات درجه اول             9 نفر

در سایر نقاط                                       6 نفر

ماده 3 – انجمن بلدیه به ترتیب ذیل انتخاب و تشکیل می شود:

والی یا حاکم برای تشکیل انجمن نظارت از طبقات ثالثه مالکین، 

تجار واصناف 6 نفر )از هر طبقه دو نفر( را که طرف اعتماد عمومی و 

معروف به امانیت و دارای سود باشند، دعوت خواهد کرد انجمن نظارت 

پس از قبول دعوت والی یا حاکم در محلی که معین شده است، حاضر 

شده، و درتحت ریاست حاکم یا نماینده او تشکیل یافته و به وظایف 
خود مشغول خواهد شد. 

برای تحریرات انجمن به قدر کفایت از اداره ایالتی یا حکومتی 
منشی خواهد شد.

ماده 4 – انجمن نظارت اعالنی مرتب نموده،  از 2 الی 5 روز قبل 

از شروع به انتخاب منتشر خواهد ساخت. اعالن مزبور مطالب ذیل را 
حاوی خواهد بود:

محل انعقاد انجمن و اوقاتی که برای اخذ رأی معین می شود.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به موجب ماده 10.

است.  مخفی  رأی  دادن  که  این  توضیح  با  رأی  دادن  ترتیب 

رأی دهندگان باید رأی خود را روی کاغذ سفید بی نشان و قبال نوشته 
و با ورقه سجل احوال خود همراه  داشته باشند.

عده وکالی بلدی که باید انتخاب شوند:

تبصره – عده انتخاب شوندگان باید 5 برابر عده)ای( باشد که در 
ماده 2 معین شده است.

ماده 5- اخذ رأی باید درظرف یك روز  به عمل آید که حداقل آن 
ده ساعت باشد.

تبصره – انتخاب کنندگان بعد از ارائه ورقه سجل احوال خودکه 

نمره و اسم انتخاب کنندگان را انجمن نظارت در دفتر مخصوص ثبت 

خواهد کرد، فورا ورقه رأی خود را در حضور نظار در صندوق رأی 
انداخته خارج می شوند. 

ماده 6 – استخراج آراء پس از ختم اخذ رأی باید به فاصله یك روز 
شروع شده و اکثرا در ظرف پنج روز خاتمه یابد.

طرز اخذ رأی و استخراج آراء و تشخیص حائزین اکثریت مطابق 
قانون انتخابات مجلس شورای ملی خواهد بود.

ماده 7 – والی یا حاکم نتیجه استخراج آراء را بالفاصله به وزارت 

داخله اطالع خواهد داد و وزارت داخله مراتب را به هیأت دولت پیشنهاد 

می نماید تا عده الزم از میان منتخبین تعیین شود و انتصاب آنها بر 
حسب حکم دولت به عمل خواهد آمد.

تبصره – تعیین اشخاصی که بیش از سه عشر از عده آراء حداکثر را 

حائز باشند بر دارندگان کمتر از سه عشر مقدم خواهند بود.

به فاصله  آراء  از خاتمه استخراج  انجمن نطارت پس   – ماده 8 

24 ساعت صورت مجلس انتخابات را تنظیم و امضا کرده به ایالت یا 
حکومت تسلیم می نماید. 

ماده 9 – در صورتی که یکی از متخبین که به سمت عضویت 

اصلی انجمن بلدی انتخاب شده اند، استعفا یا فوت کند ایالت یا حکومت 

مراتب را به وزارت داخله اطالع خواهد داد تا وزارت داخله از میان بقیه 

منتخبین یك نفر را به جای مستعفی یا متوفی معین نماید. 

ماده 10 – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان که به موجب 

ماده 5 قانون بلدیه باید منحصرا از طبقات سه گانه )تجار و اصناف و 
مالکین( باشند به قرار ذیل است:
الف( شرایط انتخاب کنندگان:
اوال: تبعه دولت ایران باشند.

ثانیا: سن آنها کمتر از بیست سال نباشد.
ثالثا: محکوم به جنحه و جنایت نباشند.

ب( شرایط انتخاب شوندگان:
اوال: تبعه دولت ایران باشند.

ثانیا: سواد فارسی داشته باشند.

ثالثا: سن آن ها کمتر از30 و بیشتر از 60 سال نباشند.
رابعا: درادارت دولتی استخدام نداشته باشند.

خامسا: محکوم به جنحه و جنایت نباشند.
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انحالل انجمن هاي بلدي داد و پیشگامان شکسته پا و دل 
تنها با اعطاي لقبي چون "سردار" و "ساالر" به گوشه نشسته 
شدند. بلدیه ي بي انجمن، شیر بي یال و دمي بود که در روزگار 
فرمانروایي احمد شاه )پاد 1288- 1304خ( تنها در پایتخت 
توانست خود را از انزوا رهانیده و به بزرگ ترین فضاي همگاني 
آن روزگار-  میدان توپخانه- برساند و ساختار اداري خود را با 
سه بخش؛ ارزاق،  میاهي ]=آبرساني[ و ساختمان سازماندهي 

نماید. اینك توان انجام هرکاري از بلدیه ها گرفته شده بود. 
در کودتاي اسفند 1299 سیدضیاءالدین طباطبایي )  1348خ( 
چرخ هاي  ساختن  دگرگون  براي  را  شهر  اهرم  بزرگ ترین 
فرسوده ي نظام اجتماعي به دست گرفت. وي بي توجه به قانون 
فراموش شده که ناکار آمد نیز مانده بود، فرمان هاي 93گانه را 
صادر نمود. همه ي تصمیمات در هیأت دولت کودتا به تاریخ 

سوم فروردین 1300 خورشیدي گرفته شد و به اجرا درآمد. 
فرمان ها و تالش هاي تب آلود سید ضیاء براي به راه اندازي 
»بلدیه ي  نظامي،  نیروي  یاري  به  اجتماعي  نهاد  این 
دولتي«     )"بلدیه ي دولتي، تولدي بناگزیر"، شهرداري ها، 

ش 81( را از شکم کودتا به دنیا آورد. 
این فرآیند پس از رها شدگي و ویراني روزافزون شهرها 
و به دلیل انحالل خودبه خودي برخي از بلدیه ها که هیچ گونه 
تا 1306،  سال هاي 1304  در  به ویژه  نداشتند،  مالي  تأمین 
سرانجام دولت نوپاي پهلوي را بر آن داشت تا قانون ناکار برده 
1286 خورشیدي را نادیده بگیرد و قانوني برابر با خواسته هاي 
حکومت تمرکزگرا و نیمه نظامي را باتوجه به شرایط اجتماعي 
و دید دولتمردان آن سال ها به تصویب مجلس شوراي ملي 
برساند که قانون 30 اردیبهشت ماه 1309 دستاورد یك چنین 

شرایطي بود. 
شگفت ترین رخداد درباره ي این قانون کاهش ناگهاني مواد 
قانوني نسبت به قانون 1و 5 )1286( بود که 108 ماده آن به 8 
ماده تقلیل یافته بود. متن کامل این قانون را در زیر مي آوریم تا 

به بررسي آن بپردازیم. 

بررسي سند
نگاهي به مواد هشتگانه نشان مي دهد که سه ماده ي اول، 
دوم و ششم این قانون درباره ي مسائل مالي است که شاید 
برآمده از همان کمبود و نقص بزرگ در قانون اول باشد. این 
قانون در ماده ي هفتم، »قانون بلدیه ي مصّوب 1325 و قوانیني 
به زندگي  که با این قانون مبانیت دارد ملغي است.« رسماً 

نخستین قانون بلدیه پایان داده است. 
در ماده ي پنجم و سوم این قانون که احتمااًل با شتابزدگي تمام 
تهیه شده، آمده است؛ »ماده ي پنجم ... شرایط انتخاب کنندگان 
اعضاي  قصدي  مدت  و  انتخاب  طرز  و  انتخاب شوندگان  و 
انجمن و سایر وظایف آنها مطابق "نظام  نامه اي" است که 
به تصویب کمیسیون داخل مجلس شوراي ملي خواهد رسید، 

معین خواهد گردید«.
این قانون چندان مجمل و فشرده بود که بدون آیین نامه 
نظام نامه هیچ کاربردي نمي توانست داشته باشد. چندان که در 6 
خردادماه همان سال »نظام نامه ي بلدیه« با 36 ماده از تصویب 
مجلس گذشت که در ماده ي 1 آن آمده: »به موجب ماده ي 3 
قانون بلدیه مورخه ي 30 اردیبهشت ماه 1309 بلدیه از انجمن 

بلدیه و اداره ي بلدیه تشکیل مي شود«.
فصل اول- در تشکیل انجمن بلدي

ماده 2- انجمن بلدیه مرکب از 6 الي 12 نفر موافق تفصیل 
ذیل:

در پایتخت 12 نفر.
در مرکز ایاالت و والیات در جداول 9 نفر.

در سایر نقاط 6 نفر ...
در یك هم سنجي مي توان دید که شمار اعضاي انجمن 

بلدي در قانون اول )1286 خ(
در شهرهاي کوچك 16 نفر

شهرهاي متوسط 20 نفر
و شهرهاي بزرگ )مثاًل تهران( 30 نفر

معین شده است که در قانون جدید )1309 خ( این شمار به 
کمتر از نصف کاهش یافته و همین نمایشي از کاهش قدرت 
انجمن در اداره ي مستقل شهر شمرده مي شود. گفتني است 
پیوند  گسست  جمله  از  چند  پیامدهایي  کاهش  این  که 
داشت؛ عدم شناخت  آنها خواهد  نمایندگان  و  مردم  میان 
برگزیدگان از گستره ي محله هایي که از سوي ساکنان آن 
با این نگاه که بي گمان درگذر 23 سال  برگزیده شده اند، 
از 1286 تا 1309 دگرگوني هاي فراواني در شمار جمعیت 

تهران و دیگر شهرها مي بایست پدید آمده باشد. 
نخست  انجمن،  تشکیل  و  انتخاب  در  و  سوم  ماده  در 
از 6  تّجار و اصناف که  از مالکین،  به »انجمن نظارتي« 
آنها  نفر( درست شده، اشاره دارد که  )از هر طبقه دو  نفر 
اینان نیز زیر نظر  را نیز والي حاکم برخواهد گزید و تازه 
از  اتحادیه اي  یعني  این  و  پرداخت  خواهند  به کار  حاکم 
نیروهاي حکومت گر شامل بازاریان و کار بدستان حکومتي. 
و جالب تر اینکه در تبصره اي شمار انتخاب شوندگان را 5 
برابر ]مثاًل شهر تهران 12× 6= 36 نفر[ اعالم کرده اند تا 
بازهم برابر ماده ي 7 والي نتایج آرا را بي درنگ به وزارت 
داخله ]= کشور[ اطالع دهد و  »وزارت داخله مراتب را به 
هیأت دولت پیشنهاد نماید تا عده ي الزم از میان منتخبین 
تعیین گردند«. و انتصاب آنها بر حسب حکم دولت انجام 
شود. این روند به روشنی دگردیسی در  شیوه ی حکمرانی 
نشان می دهد که چه  را  زمین  ایران  روز  آن  در جامعه ی 
سان هرم قدرت به روش از باال به پایین چهره می بندد و 
انتصاب از سوی دولت جای انتخاب از سوی مردم را برای 

همیشه می گیرد.

منبع: 
اسنادی از انجمن های بلدی، تجار 
و اصناف، معاونت خدمات مدیریت و 
ج  رئیس جمهور،  دفتر  رسانی  اطالع 

1380 ،2
و   1309 سال  روزنامه،  اطالعات، 

ش 1045 و ش 1052 
عاقلی، باقر، روز شمار تاریخ ایران، 

ج 1، نشر نامك، چاپ هفتم 1384
میرزا صالح، غالمحسین، مذکرات 

مجلس اول، مازیار، 1383
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شوراها و مشارکت

مقدمه 
مدیری�ت  ش�هري  عبارت  اس�ت  از یک  س�ازمان  
و  رس�مي   اج�زاء  و  عناص�ر  از  متش�کل   گس�ترده، 
غیررس�مي  موثر و ذیرب�ط  در ابعاد مختلف  اجتماعي، 
اقتصادي  و کالبدي  حیات  ش�هري  که اداره، کنترل  و 
هدایت  توس�عه  همه  جانبه  و پایدار شهر  را عهده دار 
است .اما اکثر صاحبنظران امور شهري به این نتیجه 
رس�یده اند ک�ه چنی�ن مدیریتي ب�دون  هم�کاري و 
مشارکت ذي نفعان اصلي امور شهر )مردم(، موفقیت 
چندان�ي در ادارة ش�هرها ندارند. در ط�ول نیم قرن 
گذش�ته بح�ث مش�ارکت از موارد بس�یار مهمي بود 
که براي تمام�ي حوزه هاي مطالعاتي علوم اجتماعي  
جذابی�ت ویژه اي داش�ته اس�ت. در ای�ن بین دانش 
مدیریت ش�هری با هدف دس�تیابی به توس�عه همه 
جانب�ه و پایدار در ش�هر نیازمند باالبردن مش�ارکت 
ش�هروندان در ای�ن ام�ر اس�ت، ب�ا در نظ�ر گرفتن 
سیاس�ت محله محوري و نگاه جزئ�ي نگر  مدیریت 
ش�هري ش�هر تهران می بینیم که تجربه جدیدي از 

جلب مشارکت شهروندان در مدیریت شهري در حال 
انجام است. تشکیل انجمن هاي محله در 371 محله 
ش�هر تهران الگوي جدیدي را از مشارکت شهروندان 
در مدیریت شهري پیش روي قرار داده است. با توجه 
ب�ه ض�رورت مدیریت غی�ر متمرکز در ش�هر تهران 
خیل�ي دور از ذهن نیس�ت که ش�ورایاري ها در آینده 
نزدیک، از اجزاي غیر قابل انکار در مدیریت ش�هري 
ش�هر تهران خواهند بود. بنابراین بررسي علمي این 
نهاد اجتماعي و نقشي که در بهبود عملکرد مدیریت 
ش�هري شهر تهران دارد به عنوان یک الگوي عملي 
مش�ارکت در مدیریت شهري و دس�تیابي به توسعه 
پای�دار  از ض�رورت ویژه اي برخوردار اس�ت. هدف 
اصلي این مقاله ؛ توس�عه ش�ناخت موج�ود در زمینه 
انجمن های شورایاری محالت شهر تهران است. در 
این جا سعی شده است با استفاده از پیمایش میدانی 
تصویری کلی از وضعیت ش�ورایاران ش�هر تهران که 
بخش�ی از فعالیت ش�هرداری تهران ب�ه تعامل با آنها 

معطوف شده است، بدست بدهد .

بررسی الگوی مشارکتی شورایاری ها 
در محالت شهر تهران

 دکتر غالمرضا کاظمیان
دکتر در برنامه ریزی شهری
 و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
 رضا شادمان فر
کارشناس ارشد مدیریت شهری
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مروری بر مفاهیم اصلی :
در این قس��مت به طور کل��ی و به اختصار به تعاریفی  از 

مفاهیم اصلی اشاره مي شود .
شهروند

- ش��هروندی مجموع��ه ای از حق��وق و وظایف فارغ از 
ویژگی ه��ای طبقاتی، نژادی، قوم��ی، مذهبی، اقتصادی و 

سیاسی است.
- منزلت و پایگاه ش��هروندی را قوانین اساسی و مدنی 

هر کشور و دولتی تعیین می کند. 
- در اکثر تعاریف ش��هروندی بیش��تر جنبه های حقوقی 
ش��هروندی مورد تاکید قرار گرفته است. با این همه تجربه 
ش��هروندی تنها به پایگاه حقوق فرد بس��تگی ندارد، بلکه 
ش��هروندان دارای مجموع��ه گس��ترده ای از حقوق مدنی، 

سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند.
 

معني و مفهوم مشارکت
واژه ي مش��ارکت1 از حی��ث لغوي به معن��ي با همدیگر 
عم��ل کردن، ب��ه عهده گرفتن، س��همي از چیزي بردن و 
عمل متقابل اجتماعي در یك گروه اس��ت. در مورد معناي 
اصطالح��ي آن نی��ز نظرات مختلف��ي وج��ود دارد که در 
مجم��وع مي توان جوهره ي اصل��ي آن را درگیري، فعالیت 
و تاثیرپذیري دانس��ت. با پذیرش این معني برخي صاحب 

نظران، تعریف زیر را براي مشارکت ارائه کرده اند: 
مش��ارکت درگی��ري ذهن��ي و عاطف��ي اش��خاص در 
موقعیت هاي گروهي اس��ت که آنها را بر مي انگیزد تا براي 
دس��تیابي به هدف هاي گروهي یکدیگر را یاري دهند و در 

مسوولیت کار شریك شوند. )طوسي، 1370: 54(.

پيشينه مفهوم مشارکت 
از اواخر دهه 50 میالدي و به دنبال شکست برنامه هاي 
توسعه مبتني بر دیدگاه نوسازي، مفهوم مشارکت و توسعه 
مشارکتي در ادبیات توسعه مطرح شد. موفقیت نیافتن این 
برنامه ها در رس��یدن به اهداف خود، این باور را تقویت کرد 
که فقدان مشارکت هاي مردمي در طراحي، اجرا و ارزیابي 
برنامه ها، موجب ناکامي آنها شده است. از این رو در واکنش 
به این امر، مفهوم مش��ارکت م��ورد توجه برنامه ریزان قرار 
گرفت و فرآیندهاي تقویت کننده مشارکت مردم، به عنوان 
زمینه اصلي توس��عه مطرح ش��د. در طول نیم قرن گذشته 
بحث مش��ارکت از موارد بسیار مهمي بود که براي تمامي 
حوزه هاي مطالعاتي علوم اجتماعي  جذابیت ویژه اي داشته 
اس��ت  و در دهه هاي ش��صت و هفتاد  میالدي در آمریکا 
و اروپ��ا بیش از هزاران تحقی��ق بنیادي و کاربردي در این 
حوزه انجام گرفته اس��ت. در جامعه ایران نیز مطالعه هایی 
درمورد مشارکت از چند دهه گذشته آغاز شده، ولي به طور 
جدي از دهه هاي ش��صت و هفتاد خورشیدي محققان امر، 

مطالعه در این مقوله را آغاز کرده اند. 
انجمن معتمدین محالت ) شورایاري (

 انجمن شورایاری، انجمنی غیر دولتی، غیر متمرکز، غیر 
سیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از نظر اقتصادی خودگردان 
اس��ت که در اجرای بند 6 و 7 قانون ) تش��کیالت، وظایف 
و انتخابات ش��وراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ( 
توس��ط شورای اسالمی ش��هر تهران تاس��یس شده است. 
تصویب طرح تشکیل انجمن های شورایاری شورای اسالمی 
شهر تهران در سی و پنجمین جلسه شورای اسالمی شهر 
تهران از مستندات قانونی تشکیل  شورایاری ها بوده است. 
بر اس��اس این طرح در هر محله از ش��هر تهران 10 نفر به 
عنوان ش��ورایار از س��وی مردم همان محله انتخاب ش��ده 
و بر اس��اس قوانی��ن و آیین نامه های مصوب کمیس��یون 
شورایاری ها در شورای شهر تهران به تعامل و همکاری با 

مدیریت شهری شهر تهران می پردازد.

روش تحقيق 
تحقیق حاضر از نظر روش از نوع توصیفی و از نظر نوع 
در قلمرو تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و برای جمع آوری 
داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. قبل از جمع آوری 
داده ه��ا باید نمونه گیری صورت می گرفت و قبل از آن باید 
حجم نمونه مش��خص می شد، بنابراین با توجه به اینکه در 
این تحقیق با دو جامعه آماری مواجه هس��تیم ) شهروندان 
و ش��ورایاران ( مي توان یکی از آنها از نوع محدود و دیگری 
را نامح��دود طلق��ی کرد. بنابرای��ن از دو رابطه مجزا برای 
محاسبه حجم نمونه اس��تفاده شد و در نتیجه برای جامعه 
ش��هروندان 385 نفر و ب��رای جامعه ش��ورایاران 300 نفر 
حجم نمونه در س��طح خطا α= 0/05 مشخص شد. برای 
ش��کل دادن به فرآیند نمونه گیری در این تحقیق، به دلیل 
پرهیز از هرگونه گزینش بر اساس داوری شخصی پژوهنده 

از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. 
برای نمونه گیری از ش��هروندان در ش��هر با س��اختاری 
مختلط روبه رو هس��تیم و بر همین اساس برای سهولت در 
امر نمونه گیری از روش نمونه گیری مختلط یا خوش��ه ای 
اس��تفاده ش��د؛ یعنی بر اس��اس موقعیت جغرافیایی ش��هر 
به پنج پهنه ش��مال، جنوب، ش��رق، غرب و مرکز تقس��یم 
شد) مطابق تقسیم بندی کمیسیون شورایاری ها در شورای 
ش��هر تهران ( و س��پس از ای��ن پهنه ها مناطق��ی، مطابق 
تقس��یم بندی مناطق شهرداری تهران به طور تصادفی و به روش 
قرعه کش��ی برگزیده شدند. در س��طح این مناطق به شکل 
کامال تصادفی از س��اکنان خواسته ش��دکه به پاسخگویی 
به پرسشنامه بپردازند. به این ترتیب پرسشنامه شهروندان 
توزیع و جمع آوری ش��د. س��پس با در اختیار داشتن لیست 
ش��ورایاران مناطق منتخب به طور تصادفی به تعداد نمونه 

محاسبه شده، پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد .
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يافته های تحقيق 

پ��س از تحلیل محت��وای داده های جمع آوری ش��ده، 
یافته ها به طوری که در ادامه می آیند، به دست آمد .

بررسی سابقه سکونت در محله در دو جامعه 

آمارها نش��ان می دهند که شورایاران شهر تهران در این 
دوره نس��بتا از سابقه سکونت بیش��تری از سایر شهروندان 
برخوردارند و یا می توان گفت که افراد با س��ابقه بیشتر در 
محله عالقه بیشتری به مشارکت با مدیریت شهری نشان 
داده ان��د و همچنین مورد اقبال ه��م محلی های خود قرار 

گرفته و منتخب آنها شده اند.

مقايسه سن افراد دو جامعه 

 نم��ودار نش��ان می دهد ک��ه میانگین س��نی در جامعه 
شورایاران شهر تهران بیش��تر از میانگین سنی شهروندان 
اس��ت. این نکته موید این است که افراد مسن تر بیشتر از 
افراد جوان به عنوان معتمد محلی از س��وی مردم انتخاب 

شده اند .
اما باید به این نکته اش��اره کرد ک��ه از آنجا که فعالیت 
در ش��ورایاری محله نیازمند داش��تن وقت برای فعالیت در 
امور محوله اس��ت می بینیم که افراد بازنشسته بیشتر برای 

فعالیت در این سمت داوطلب شده اند. 
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مقايسه ميزان تحصيالت در دو جامعه 

تفاوت چندانی بین ش��ورایاران و ش��هروندان هر پهنه از 
ش��هر تهران از نظر سطح تحصیالت وجود ندارد و این 

می تواند  نش��ان دهنده برگزیدن ش��ورایاران از جامعه 
ش��هروندان هم منطقه خود باش��د. اما وج��ود افراد با 
س��طح تحصیالت پایین و عدم برخورداری از تخصص 
و مدرك دانش��گاهی  به عنوان معتمد مردم محله که 
می تواند باعث کاس��تی هایی در تعامالت ش��ورایاری ها 
با ارکان مدیریت ش��هری ش��ود. بنابراین نیاز است که 
آگاهی ه��ای الزم بع��د از انتخاب ش��ورایاران به آنها 
داده ش��ود تا آنها روش و اص��ول مربوطه در تعامالت 

س��ازمانی و مهارت ه��ای اصل��ی در پی گیری امور در 
دس��تگاه ها را بیاموزند. 

بررسی سوابق مشارکتی 
در دو جامعه ش�وراياران و ش�هروندان 

در بخش��ی از ای��ن تحقی��ق از پاس��خگویان در هر 
دو جامع��ه، در مورد س��وابق مش��ارکت اجتماعی که 
ند پرس��یده شده است. نمودار شماره  تاکنون داش��ته ا

1 نتای��ج حاص��ل را بی��ان م��ی دارد. 
ز بررس��ی  سوابق مش��ارکتی پاسخگویان در  پس ا
1 آمده  دو جامع��ه ک��ه نتایج آن در نمودار ش��ماره 

اس��ت می ت��وان ای��ن تحلی��ل را بی��ان ک��رد :
یاران و شهروندان می توان به  • در مقایس��ه شورا
یاران بیشتر از سوابق  این نکته اش��اره کرد که شورا
موید  ند  می توا این  رند.  برخوردا بیش��تری  مش��ارکتی 
این نکته باش��د که داشتن س��ابقه در مشارکت یکی 
از عوام��ل موث��ر در مش��ارکت های بع��دی خواه��د 

ب��ود. 
محله  یار  در س��مت ش��ورا حض��ور ش��هروندان   •
باعث ش��ده تا فرد بیش از س��ایرین به پیگیری امور 

محل��ه بپ��ردازد .
یاران در جلس��ات مشترك  میزان ش��رکت شورا  •
تصمیم گیری ها  در  مش��ارکت  و  مدیریت ش��هری  با 
ر مش��ارکت  زوکا ی��ن نکته اس��ت که ؛ س��ا موی��د ا
ز  ا و محل��ه خ��ود  مدیری��ت ش��هر  در  ن  ش��هروندا
یاری در حال ش��کل گیری و  ا لگوی ش��ور طری��ق ا

نهادینه ش��دن اس��ت. 
بعاد مش��ارکت ؛  ز ا • باتوج��ه ب��ه این که یک��ی ا
مش��ارکت ذهن��ی و عاطفی اس��ت. افزایش ش��رکت 
ئه طرح  را ا گیریه��ای محلی،  تصمیم  در  یاران  ش��ورا
و پیش��نهاد و تعدد تماس ها با 137 و 1888 نش��انه 
لگو در جلب مش��ارکت نمایندگان  موث��ر بودن ای��ن ا

ش��هروندان اس��ت .
یاری ها را در طرح ه��ای جهادی  • ش��رکت ش��ورا
بعاد  ز ا ش��هرداری تهران مؤی��د تقویت یک��ی دیگر ا
و  عمل��ی  مش��ارکت  یعن��ی  ش��هروندان  مش��ارکت 
اجرای��ی اس��ت. این موض��وع را به عن��وان یکی از  
لگو مش��ارکتی می ت��وان نام برد.  موفقیت ه��ای این ا

از طرف��ی نم��ودار ف��وق نش��ان می ده��د ک��ه :
یاران محالت از طیف ش��هروندانی  • اغلب ش��ورا
و مس��اجد  ام��ور مذهب��ی، هی��ات  در  هس��تند ک��ه 
ز تمای��ز فراوانی این  ند و ای��ن موضوع ا فع��ال بوده ا



سال نهم/ شماره 89 58

سابقه مش��ارکتی از سایر سوابق مش��ارکتی در جامعه 
ش��ورایاران مش��هود اس��ت .

• بیش��ترین س��ابقه مش��ارکتی بع��د از فعالیته��ای 
مذهب��ی در جامعه ش��هروندان مربوط ب��ه فعالیت های 
فرهنگ��ی و هن��ری و ش��رکت در برنامه های بس��یج 

اس��ت.

خالص�ه و نتیج�ه گی�ری 
ش��ورایاری ها مدت دوسال است که در شهر تهران 
به طور رس��می ب��ه می��دان تعامل با مدیریت ش��هری 
ش��هر تهران ق��دم نهاده ان��د و ب��ا حمایت هایی که از 
طرف شورای ش��هر تهران و مدیریت ارشد شهرداری 
تهران از شورایاری ها می شود و همچنین به  ضرورت 
رویک��رد تمرکز زدایی و سیاس��ت های برنامه ریزی از 

نمودار شماره 1 - بررسي سوابق مشارکتي در دو جامعه شورایان و شهروندان
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پایین ب��ه باال برای دس��تیابی به توس��عه پایدار 
ش��هری دور از ذه��ن نیس��ت که این نه��اد نوپا 
در آین��ده ب��ه جزئی غیر قابل ان��کار در مدیریت 
ش��هری ش��هر تهران تبدیل ش��ود. در این مقاله 
به توصیفی از ویژگی های ش��ورایاری های ش��هر 
تهران و مقایس��ه آنها با ش��هروندان پرداخته شد 

و نتایج زیر را در بر داش��ته اس��ت :
• ش��ورایاری ها بیش��تر از اف��راد با س��ابقه در 
س��کونت در محل��ه و م��ورد وثوق م��ردم محله 

تش��کیل ش��ده اند .
ش��ورایاران منتخب مردم دارای تحصیالت   •
عالی نیس��تند ولی متناس��ب با مردم محله خود از 

نظر س��طح تحصیالت انتخاب ش��ده اند .
• سوابق مشارکتی شورایاران از سایر شهروندان 

در محله به طور قابل توجهی بیش��تر اس��ت .
• ش��ورایاران غالبا از افراد مس��ن محله انتخاب 
ش��ده اند و جوان��ان کمتر در این مورد مش��ارکت 

دارن��د .
طوالن��ی  س��ابقه  دارای  ش��ورایاران  اغل��ب   •
مش��ارکت در ام��ور مذهب��ی، مس��اجد و هی��ات 

هس��تند.
• حضور ش��هروندان در سمت ش��ورایار محله 
باعث ش��ده تا افراد بیش از س��ایرین به پیگیری 

ام��ور محل��ه بپ��ردازد .
• میزان شرکت شورایاران در جلسات مشترك 
با مدیریت ش��هری و مشارکت در تصمیم گیریها 
موید این نکته اس��ت که ؛ مش��ارکت شهروندان 
در مدیری��ت ش��هر و محله خود در حال ش��کل 

گیری اس��ت. 
• باتوجه به نقش��ی که شورایاران در پیگیری 
و ح��ل مش��کالت محله دارن��د و همچنین نقش 
مهم��ی ک��ه ش��هرداری تهران ب��ر عه��ده آنها 
قرارداده اس��ت؛ پایین بودن س��طح تحصیالت و 
کمب��ود تخص��ص در جامعه ش��ورایاران می تواند 
باعث کاس��تی های��ی در تعامالت ش��ورایاری ها 
با مدیریت ش��هری ش��ود. بنابراین نیاز است که 
آگاهی ه��ای الزم بع��د از انتخاب ش��ورایاران به 
آنها داده ش��ود تا آنها روش و اصول مربوطه در 
تعامالت س��ازمانی و مهارت ه��ای اصلی در پی 

گیری امور در دس��تگاه ها را بیاموزند .

 
پانوشت ها

نامه  پایان  از  بخشي  از  برگرفته  مقاله  این   
کارشناسي ارشد در رشته مدیریت شهري است که 
در سال 1375 در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و 

تحقیقات انجام شده است.
1- Participation

فهرست منابع : 
مشاهده   روش   ،)1369( فرامرز  پور،  رفیع   -1
در علوم اجتماعی، مجله دانشکده  ادبیات و علوم 

انسانی 
2- ساروخانی، باقر)1372(، روشهای تحقیق در 
علوم اجتماعی، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگی  

3- صفری، مهدی، حق شناس کاشانی، فریده، 
نور،  آوای  اقتصاد،  و  مدیریت  در  احتمال  و  آمار 

تهران
4- طوسی، محمدعلی )1373( پدیده مدیریت 

شهری، تدبیر، سال پنجم، شماره 48 آذرماه
5- علوی تبار، علیرضا )1379(، بررسی الگوی 
مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها ) تجارب 
جهانی و ایران ( انتشارات سازمان شهرداری های 

کشور، تهران، چاپ اول
»الگوي   )1380(  ، علیرضا  تبار،  علوي   -6
مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، یافته هاي 
و  مطالعات  مرکز  تهران،  راهبردها«  و  تجربي 

برنامه ریزي شهري،.
7- کاظمیان، غالمرضا )1381(، امکان سنجی 
انتشارات  شهرداری ها،  به  جدید  وظایف  واگذاری 

سازمان شهرداری های کشور 
8- کساالیي، افشین، ) 1379 (، جایگاه و نقش 
شهرهاي  شهري  مدیریت  در  مشارکتي  مدیریت 
نامه)کارشناسي  پایان  پردیس،  جدید  )شهر  جدید 
تحصیالت  دانشکده  شیراز،  ارشد(--دانشگاه 

تکمیلي 
تغذیه  بنیادهای   ،)1377( جیمز  کلمن،   -9
اجتماعی ،ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ 

اول تهران 
شهر،  و  »انسان   ،)1382( اسداهلل  نقدي،   -10
درآمدي بر جامعه شناسي شهر« انتشارات فن آوران 

11- Fagence , Michael (1977) 

Citizen participation in planning 

, pergamon press , First Edition 

London

1 2 -h t t p : / / u r b a n m a n a g e m e n t .

blogfa.com/cat11-.aspx

1 3 -w w w . o d p m . g o v . u k / s t e l l e n t /

j r o u p s / o d p m _ p l a n n i n g / d o c u m e n t s /

pdf 

1 4 -h t t p : / / w w w . t e h r a n s a m a . i r /

default.aspx?t=home

15- www.tehran.iri

h t t p : / / s o c i o l o g y o f i r a n . c o m / i n d e x .

php



سال نهم/ شماره 89 60

از نگاه شهردار

شهرداری شهر نراق واقع در استان مرکزی قدمتی در 
حدود 50 سال دارد. این شهر کوچك در گذشته از موقعیتی 
خاص برخوردار بوده است، زیرا در مسیر جاده ابریشم قرار 
داشته و دارای موقعیت راهبردی اقتصادی و تجاری بوده 

است. 
اماکن  زیبا،  طبیعي  جاذبه هاي  با  نراق  کوچك  شهر 
و  قله ها  دشت ها،  چشمه ها،  غارها،  مذهبي،  و  تاریخي 
گونه هاي متنوع گیاهي و جانوري از جذابیت منحصربه فردي 
برخوردار است. این شهر در 15 کیلومتري مسیر دلیجان 
به کاشان واقع شده است. از نظر تقسیمات کشوري، این 
شهر از سه طرف در محاصره کوه ها قرار گرفته و داراي 
آب وهواي معتدل کوهستاني است. چشمه ها و قنات هاي 
موجود در دامنه کوه هاي این شهر طراوت خاصي  به شهر 
مسافران  تابستان  فصل  در  که  به طوري  است.  بخشیده 
زیادي از شهرهاي همجوار به نراق مي آیند تا از باغ ها و 
مناطق خوش آب و هوا و محیط طبیعي بکر آن بهره مند 

شوند.

 در ابتدا کمي در مورد تاریخچه شهرداري 
شهر نراق توضیح دهید.

شهرداری نراق در سال 1339 به همراه انجمن شهر در 
بسیار  زمان های  در  البته  تاریخی شکل گرفت.  این شهر 
دور این شهر حاکم داشت به طوریکه در زمان امام محمد 
باقر)ع(، فرزند ایشان برای ارشاد مردم به این شهر می آیند 
می رسند.  شهادت  به  عرب،  زبیر  شهر،  حاکم  توسط  و 
معتبرترین سند بر قدمت شهر و سابقه رونق آن که به بیش 
از 1300 سال قبل بر می گردد حادثه به شهادت رساندن 
فرزند بالفصل امام محمد باقر)ع( حضرت سلطانعلی است. 
)قرارگرفتن در  لحاظ موقعیت سوق الجیشی خود  به  نراق 
مسیر جاده ابریشم و قرارگرفتن در سر راه مدینه تا هند( 
همواره مورد توجه حاکمان به ویژه خلفای اموی و عباسی 
برای کنترل سادات علوی بود. در فاصله سال های 100 تا 
116 هجری قمری به دلیل استقرار تعدادی از اشعرین قم 
در نراق، خلیفه برای کنترل و نظارت بر حال آنها فردی به 
اسم زبیرعرب که از اهالی بصره بود را به همراه 400 نفر 
نراق به صورت  نراق منصوب می کند و  نیرو به حکومت 

خيز بلند براي حفاظت 
از بافت هاي تاريخي

حسین منصوری زاده
شهردار نراق

 محبوبه خوانساري

 "حسین منصوری زاده" مدیر جواني است که از سال 1383 با رأي اعضای شورای شهر نراق مسوولیت 
مسوولیت  پذیرش  زمان  از  و  دارد  بازرگانی  مدیریت  لیسانس  او  است.  پذیرفته  را  شهر  این  شهرداری 
شهرداری این شهر 5 هزار نفری، به بافت تاریخی شهر توجه ویژه اي کرده است. منصوری زاده اهل نراق 
نیست و اصلیتی فراهانی دارد اما در این مدت با زیر و بم شهر نراق به خوبی آشنا شده است. گفت و گویی با 

وی ترتیب دادیم که مي خوانید:

گفت و گو با حسین منصوری زاده، شهردار نراق
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اما کمی  ایران درمی آید.  پادگان و ساخلو منطقه مرکزی 
شهر،  این  در  شهرداری  شکل گیری  از  قبل  و  نزدیك تر 
در  را  امور  همه  خان ها  بود،  حاکم  رعیتی   - ارباب  نظام 

دست داشتند.

 خان  ها چگونه شهر را اداره می کردند؟
در گذشته کارکرد شهر تجاری بود. اگر مدیریت خان ها 
بحث  در  آنها  کنیم،  مقایسه  فعلی  مدیریت های  با  را 
که  داشتند  خوبی  مدیریت  قنات ها  حفظ  و  آب  مدیریت 
با اصالحات ارضی، موقعیت 14 قنات موجود در این شهر 

به خطر افتاد. 
 بعد از شکل گیري شهرداری در این شهر 

چه اتفاق هایی رخ داد؟
در 50 سال اخیر و با روی کارآمدن شهرداری در شهر 
از  نراق و تجهیز شهر به سیستم حمل ونقل قسمت هایی 
ارزیابی هایی که شهرداري  با  درگذشته  تخریب شد.  بازار 
انجام داد مشخص شد عرض معابر کافي نیست به همین 
دلیل اقدام به احداث خیابان های جدید کرد، که این اقدام 

باعث تخریب بخشی از بناهای تاریخی و بازار شهر شد.

از  یکی  شهرداری  شما  به نظر  پس   
تخریب کنندگان هویت تاریخی شهر بود؟

بله. چرا که طبق نگرش هایی که وجود داشت به بافت 
تاریخی به عنوان تهدید نگاه می شد. بنابراین شهرداری نیز 
به عنوان یکی از تخریب کنندگان این بافت های ارزشمند 
شناخته می شد. ضمن اینکه در سال های قبل و زمانی که 

امور  مانند  جاری  امور  بیشتر  گرفت،  شکل  شهرداری 
خدماتی و عمرانی به وسیله شهرداری انجام می گرفت.

  در حال حاضر این رویکرد تغییر پیدا کرده 
است؟

که  عمرانی  و  خدماتی  رویکردهای  کنار  در  هم اکنون 
شهرداری به این شهر تاریخی دارد، قسمت قابل توجهی 
از عملکرد شهرداری در احیا و نوسازی بافت های تاریخی 
تاریخی  بافت های  مردم  زمانی  است.  شده  متمرکز  شهر 
را تهدیدی برای خود و خانواده هایشان می دیدند، اما هم 
اکنون در احیا و شناسایی این بافت ارزشمند به دیگران با 

شهرداری مشارکت فعاالنه ای دارند.

میزان  چه  نراق  تاریخی  بافت  وسعت   
است؟

شهر نراق 125 هکتار وسعت دارد که از این میزان 20 
تاریخی،  بناهای  تاریخی است که شامل  بافت  هکتار آن 

خانه های تاریخی و محله های تاریخی می شود.

 با این تفاسیر آیا شهرداري بافت تاریخی 
در شهر شما شکل گرفته است؟

شهرداری نراق در سال 1384 با مشارکتی که با میراث 
میراث  سازمان  پیمانکار  عنوان  به  کرد  تعریف  فرهنگی 
فرهنگی شناخته شد تا کار احیا و نوسازی بناهای تاریخی 
نتیجه رسیدیم که  این  به  اما چندي پیش  انجام دهد.  را 
معاونت حفظ و احیای بافت تاریخی را در شهرداری ایجاد 

آب انباری در شهر نراق
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کنیم. با توجه به توانمندی هایی که بافت شهر نراق دارد 
برای این بافت طرح راهبردی تهیه شده است که معاونت 
حفظ و احیا ضوابط و مداخالت در بافت را با الگوگیری از 
طرح راهبردی انجام می دهد. به نوعی می توان گفت در 

شهر نراق شهرداری بافت تاریخی شکل گرفته است.

و  این شهر  هویت  برای حفظ   شهرداری 
بناهای تاریخی چه اقداماتی صورت داده است؟

سازمان  و  فرهنگی  میراث  اعتبارات  با  شهرداری 
بافت های  بهسازی  و  نوسازی  به  اقدام  شهرداری ها 
مانند  تك بنا هایی  به طوری که  است.  کرده  تاریخی 
امامزاده سلیمان و گلزار شهدا، امامزاده یحیی، مجموعه 
مرمت  کامل  به طور  عبدالباقی  حاج  حسینیه  و  آب انبار 
موزه آب  به  تبدیل  آب انبار  این  است  قرار  و  است  شده 
قدیمی  حمام  است  قرار  همچنین  شود.  مرکزی  استان 
به  تبدیل  فرهنگی  میراث  مسووالن  مساعدت  با  نراق 
نراق  شهر  امامزاده های  شود.قدمت  مردم شناسی  موزه 
به  مربوط  دیگر  بناهای  اما  است  سال   700-600 بین 
دارند. قدمت  سال   300 تا   200 حدود  و  قاجار  عصر 

که  دارد  شمس السلطنه  کاروانسرای  و  بازار  نراق  شهر 
اقدامات مرمتی در آن در حال انجام است و در تاجرسرا 
و کاروانسرای حاج مهدی هم طرح های استحکام سازی 
و مرمت در حال اجرا است. در شهر نراق، خانه تاریخی 
ما  ملی  شخصیت هاي  که  دارد  قرار  نراقی  فاضلین 
پسر  مالاحمد  و  پدر  مالمحمدمهدی  خانه  هستند. 
تاقدیس  شکل  به  که  دارد  ساله   280 قدمت  نراقی 
فرهنگي  میراث  شده  ثبت  بناهای  جزو  بنا  این  است. 
است  شده  انجام  آن  اولیه  مرمت  اکنون  هم  و  است 
خانه   30 دارد.تعداد  اعتبار  به  نیاز  اصلی  مرمت  اما 
این  که  دارد  وجود  شهر  این  در  هم  دیگر  تاریخی 
خانه ها دارای سردر ورودی، سردر هشتی در ورودی، 
از  است.  و....  حیاط  به  دهنده  اتصال  باریك  راهروی 
سیپك  به  بودن  مجهز  خانه ها  این  ویژگی های  جمله 
جریان  نراق،  شهر  دیدني هاي  جمله  از  سیپك؛  است. 

فرد  است.  داد  حاج  اهلل  وقف  که  است  قناتي  آب 
را  قنات  این  پیش  سال   200 از  بیش  که  نیکوکاري 
هم  و  کرد  نراق  مردم  عموم  آشامیدن  وقف  و  احداث 
قدیمي  خانه هاي  وارد  شهر  این  باالي  محله  از  اکنون 
تناسب  به  پك ها  سي   این  مي شود.  شاخه  چند  و  شده 
کمتر  و  طبقه   3 داراي  دارند  خانه  که  ارتفاعي  سطح 
است. پك در زبان محلي به پله گفته مي شود و سي پك 
از دیدني های  این محله ها  پله دارد.   30 یعني جایي که 
 50 ندارد.در  وجود  ایران  در  آن  مشابه  سو  است  شهر 
سال گذشته آب این قنات بند آمده بود اما در چند سال 
اخیر شهرداری آن را احیا کرد به طوریکه اگر در بافت 
خانه های  از  قنات   آب  جریان  بزنیم  قدم  شهر  قدیمی 
این  آب  مسیر  است.در  جریان  در  و  می کند  عبور  مردم 
قنات ها در سه نقطه شهر سه آبنما ساخته شده است.از 
داده است  به آن هویت  این شهر که  دیگر ویژگی های 
قدمتی  که  است  شهر  بادی  آسیاب   4 و  بادگیرها  بحث 

200 ساله دارد. 

چه  شهر  تاریخی  هویت  به  توجه  با   
برای  شهرداری  سوي  از  فرهنگی  اقدامات 

شناساندن این شهر انجام شده است؟
شهر در مسیر گردشگری استان مرکزی تعریف شده 
از جوانان  نفر   50 با تشکیل ستاد سفر و آموزش  است. 
شهر، در تعطیالت نوروز سال 1386 تعداد 20 هزار نفر 
از این شهر بازدید کردند که این تعداد در نوروز 1387 

به 45 هزار نفر رسید.

چه  شهر  این  گردشگر  پذیرش  ظرفیت   
میزان است؟

و هیچ هتلی  است  زیرساخت های شهر خیلی محدود 
بسیاری  نوروزي  تعطیالت  در  ندارد.  این شهر وجود  در 
احیاي  با  شدند.  داده  اسکان  مدارس  در  گردشگران  از 
پویا  و  گردشگر  بیشتر  جذب  برای  تاریخی  بافت های 
وجود  زیرساخت ها  از  برخی  احداث  به  نیاز  شهر  شدن 

دارد.

دهید  توضیح  سؤال  آخرین  به عنوان    
بودجه های احیا و نوسازی بافت های تاریخی شهر 

از چه طریقی تأمین می شود؟
میراث  و  تومان  میلیون   120 شهرداری ها  1- سازمان 
فرهنگی هم بین 100 تا 200 میلیون تومان اعتبار را برای 
شهرداری  که  گرفته اند  نظر  در  شهر  این  نوسازی  و  احیا 
نراق کار اجرای فعالیت های نوسازی را با حضور کارشناسان 
میراث فرهنگی انجام می دهد و خوشبختانه پویایی در این 

زمینه در شهر مشاهده می شود.

می
دی

ی ق
ها 

نه 
خا

بازار شمس السلطنه
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شهرها و شهر داري هاي جهان

ژوهانسبورگ1 بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر آفریقاي 
جنوبي و مرکز استان گاتنگ2 است. این شهر یکي از 40 
کالنشهر دنیا و پیشرفته ترین شهر آفریقاي جنوبي به شمار 
با آنکه ژوهانسبورگ یکي از سه پایتخت آفریقاي  مي رود. 
جنوبي نیست،  اما دادگاه قانون اساسي که عالي ترین دادگاه 

آفریقاي جنوبي است، در این شهر قرار دارد. 
ژوهانسبورگ، به دلیل قرارگرفتن در کمربند تپه هاي غني 
از منابع معدني ویت واترزراند3،  منابع تجاری عظیمی از طال و 
الماس را در خود جاي داده است. بزرگ ترین و پر رفت وآمدترین 
فرودگاه آفریقا،  در این شهر قرار گرفته و به منزله پایگاهی 

براي مسافرت هاي هوایي بین المللي به شمار مي رود.
کالنشهر  جمعیت    ،2007 سال  برآورد  براساس 
ژوهانسبورگ، بیش از هشت میلیون نفر و جمعیت مرکز 
است،  ذکر  به  الزم  است.  نفر  میلیون   4 حدود  آن  شهر 
شهرهاي  ژوهانسبورگ و پرتوریا4،  در حال پیوستن به یکدیگر 
هستند که در آن  صورت ابر شهري با جمعیتي بیش از 10 

میلیون نفر شکل خواهد گرفت.
نواحي  دراین  شهرها  شهرگرایي،  پدیده  رواج  علت   به 
مانند سایر کشورهای درحال توسعه به شدت در حال رشد 
هستند. براساس پیش بیني ها، استان گاتنگ که از شهرهاي 
پرتوریای  همان  یا   – تشوانه6  و  اکارهولني5  ژوهانسبورگ، 
ابر  به عنوان  تشکیل شده است، در سال 2015   – بزرگتر 
شهري با چندین مرکز و جمعیتي بیش از  14/6 میلیون نفر، 

 به یکي از بزرگ ترین شهرهاي جهان تبدیل می شود.

پیشینه تاریخي 
بانتو تشکیل  افراد قبیله  ساکنان منطقه ژوهانسبورگ را 
مي دادند. با ورود انگلیسي ها، آنها با کمك افراد قبیله بوئر به 
کشاورزي پرداختند. تا زماني که طال در این ناحیه کشف نشده 

بود، اروپاییان زیادي در آنجا ساکن نشده بودند.
براي اولین بار، طال در ناحیه شرقي ژوهانسبورگ کنوني 

در باربرتون کشف شد. جویندگان طال خیلی زود دریافتند که 
رگه هاي غني تر طال، در ویت وتراسترند واقع شده است. سال 

1886 در النگ الگت نیز طال کشف شد.
و  مي شد  محسوب  پرتوریا  حومه  ابتدا  در  ژوهانسبورگ 
ارگان  از  باید  اگرکسي قصد ساختن خانه اي در آن داشت،  
دولتي واقع در پرتوریا مجوز کسب مي کرد. با انتشار خبر کشف 
طال،  ژوهانسبورگ مورد هجوم افرادی از قسمت هاي مختلف 
کشور و همچنین از دیگر نقاط جهان مانند آمریکاي جنوبي،  

انگلیس و اروپا قرار گرفت. 
با افزایش ارزش تملك زمین دراین ناحیه،  درگیري های 
زیادي بین دولت بوئرها در پرتوریا و انگلیسي ها به وجود آمد. 
در این جنگ،  انگلیسي ها با شکست دادن بوئرها، کنترل ناحیه 

را دراختیار گرفتند.
براي  را  مسیر  جنوبي،  آفریقاي  اتحادیه   1910 اعالمیه 
حفاري برنامه ریزي شده معادن هموارتر کرد. بعد از آن دولت 

گشتي در ژوهانسبورگ

کالنشهري بر بستر طال
 برگردان: هاجر زینلي

نقشه آفریقای جنوبی
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آفریقاي جنوبي، سیستم نژاد پرستانه شدیدي را تصویب کرد 
که به موجب آن، سیاهان و رنگین پوست ها از هرگونه شغلي 
که نیاز به مهارت داشت، محروم شده و پس از آن مجبور به 

کار در معادن طالی ژوهانسبورگ شدند.
کشورهاي  و  مختلف  شهرهاي  از  زیادي  هزار  ساله  هر 
منطقه  این  به  کار  جستجوي  در  استعمار،   تحت  آفریقایي 
کار  سر  بر  که  سفیدپوستي  دولت هاي  مي کردند.  مهاجرت 
مي آمدند،  تقریبا تمام قرن بیستم با اداره شهرنشیني عظیِم در 
حال شکل گیري، از خالل قوانین متعددي که وضع مي کردند،  
به کنترل این جنبش نژادي جمعیتي پرداختند. تالش براي 
کنترل این جنبش در سال 1984 با به قدرت رسیدن حزب 
ملي به  طور قانوني تدوین شد و این حزب، پایه هاي اصلي 
قانون آپارتاید را بنیان نهاد. این قوانین براي ایجاد سیستم 
افراد  آن  براساس  و  شد  ایجاد  سیاهان  جابه جایي  اجبارِي 
غیراروپایي مجبور به اقامت در یك ناحیه خاص شدند. شهرك 
سووتو7  )شهرك جنوب غربي(، شامل تعداد زیادي کلبه هاي 
پراکنده و نامنظم، یکي از همان محدوده هایي بود که سیاهان 
به اجبار درآن اسکان داده شدند. نلسون ماندال مدت زیادي در 
سووتو به سر برد و اکنون خانه او در آن شهرك )در اورالندوي 

کنوني( به مکاني توریستي تبدیل شده است.
توسط  شده  برنامه ریزي  اعتصاب هاي  با   1976 درسال 
نماینده شوراي دانش آ موزان سووتو،  در اعتراض به انتخاب 
زبان آفریقایي– هلندي8 به عنوان زبان تدریس در مدرسه ها، 
روي  بر  پلیس  گرفت.  شکل  وسیع  ابعاد  در  خشونت هایي 
دانش آموزاني که سنگ پرتاب می کردند، آتش گشود و تعدادي 

را به قتل رساند. 12 ماه اعتصاب، هزاران نفر کشته شدند.
سیاسي  و  قانوني  ساختار  اضمحالل  آغاز   1990 فوریه 

رژیم آپارتاید بود. در انتخابات سال 1994،  ژوهانسبورگ از 
قوانین تبعیض نژادي،  رهایي پیدا کرد. شهرك هاي سیاهان 
به سیستم شهري مجهز شدند و شهرهاي حومه اي به صورت 
جابجایي  سبب  سیستم  این  ادامه  در  و  درآمدند  چندنژادي 
سرمایه و تجارت از ناحیه مرکزي به قسمت هاي جنوبي شد. 
بودن  ناکافي  ترافیك،  جنایت،  و  جرم  افزایش  با  امر  این 
وسایل حمل ونقل عمومي و مالیات بیشتر براي کارفرمایان 
به منظور یکپارچگي شهر،  تشدید شد و اقبال کارفرمایان به 

حومه هاي جنوبي را بیشتر کرد.
محلي  دولت   11 به  ژوهانسبورگ  آپارتاید،  دوران  در 
تقسیم شده بود که هفت منطقه سفیدپوست و چهار منطقه 
محلي  دولت هاي  مي شد.  شامل  را  رنگین پوست  یا  سیاه 
سفیدپوست با استفاده از مالیا ت،  تا 90 درصد قادر به تأمین 
براي هر شهروند  به طور سرانه 93 دالر  و  بود  هزینه ها 
هزینه مي کرد. این درحالي بود که دولت هاي محلي سیاه 
پوست، تنها مي توانست 10 درصد هزینه هاي خود را تأمین 

کند و به طور سرانه 15 دالر هزینه مي کرد.
 1995 درسال  آپارتاید  دوره  از  پس  شوراي شهر  اولین 
شکل گرفت. این شورا با وضع قوانیني، مناطق سفیدپوست 
به  خود  مالیاتي  عایدات  از  قسمتي  پرداخت  به  موظف  را 
شوراي  زمان  آن  در  کرد.  فقیرنشین  پوست  سیاه  مناطق 
محلي  دولت  هر  و  بود  تقسیم شده  بخش  به چهار  شهر 
توسط  به صورت یك حکومت مستقل عمل مي کرد که 
شوراي مرکزي کالنشهر بر آن نظارت داشت. پس از آن 
بود که مرزهاي کالنشهر گسترش پیدا کرد و شهرك هاي 
ثروتمند اطراف مانند سندتون و رندبرگ، شهرهاي فقیري 
مانند سووتو و الکساندرا و سکونتگاه هاي غیررسمي مانند 

به کالنشهر ژوهانسبورگ متصل شدند. فارم  اورانج 
شرایط  به  بخشیدن  بهبود  برای   ،1999 سال  در 
ژوهانسبورگ،  اقتصادي  ریخته ي  به هم  و  نابسامان 
همراه  به  مدیر  این  شد؛  منصوب  شهر  مدیر  یك 
 Igoli“ عنوان  با  کاري  برنامه اي  کالنشهر،   شوراي 
اقدام  باید  دولت  آن  در  که  کردند  طرح ریزي   ”2002
قادر  تا  مي کرد  خود  غیراساسي  سرمایه هاي  فروش  به 
ساله ،  سه  برنامه  این  با  گردد.  حیاتي  بازسازي های  به 
شهر توانست از مرز درماندگي به مازاد درآمدي بالغ بر 

23/6 میلیون دالر برسد.
پس از آن، ژوهانسبورگ به یازده ناحیه اجرایي تقسیم 
شد و درسال 2006 تعداد این نواحي به هفت عدد کاهش 

یافت .
شهرداري کالنشهر ژوهانسبورگ

مردم  همه  به  خدمات رساني  برای  شهرداري  این 
شده  تقسیم  مختلفي  دپارتمان هاي  و  بخش ها  شهر،  به 
است. افراد فقیر بیشتر در حومه هاي جنوبي یا شمال دور و 
افراد طبقه متوسط بیشتر در بخش هاي مرکزي و شمالي 
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ساکن هستند. افراد فقیر و به ویژه سیاهان، کمتر از 2500 
دالر در سال درآمد دارند و ثروتمندان معمواًل سفیدپوست 
در  شدید  فقري  با  شهر  مردم  20درصد  حدود  هستند. 
سکونتگاه هاي غیر رسمي که فاقد امکانات مناسِب جاده، 
الکتریسته و هرگونه خدمات مستقیم شهرداري است، به 
 سر مي برند. 40 درصد مردم نیز در بخش هایي با امکانات 

شهری ناکافي، زندگي مي کنند. 

ساختار شهر
تعیین ساختار دولت محلي هر منطقه، در استان صورت 
مي گیرد. استان گاتنگ که توسط کنگره ملي آفریقا اداره 
مي شود، سیستم اجرایي شهرداري را انتخاب کرده است. 
سیستم جدید ژوهانسبورگ بسیار کارآمدتر از گذشته بوده 
مسوولیت ها  و  شده  اجتناب  کاري ها  دوباره  از  آن  در  و 

روشن تر است. 
اجرایي  شهردار  اولین  به  جدید  یکپارچه  شهر  اداره  
آموس  آن که  از  پیش  تا  شد.  سپرده  ژوهانسبورگ 
ماسوندو9، شهردار کنوني، توسط واحد اجرایي کنگره ملي 
آفریقا انتخاب شود، شهردار تنها یك سمت تشریفاتي بود. 
امام اکنون شهردار داراي مسوولیت هاي نامحدود بوده و 

رهبري شوراي 10 نفره شهر را به  عهده دارد. 
تیم مدیریت شهر، تصمیمات شوراي شهر را اجرا کرده 
نظارت  شهر  حکومت  مختلف  شاخه هاي  عملکرد  به  و 
مي کند. دفتر اصلي گروه مدیریت در مجتمع مرکزي مترو 
در برام فانتن10 قرار دارد. این گروه مسوولیت اداره، امور 
مالي، کنترل و تأمین خدمات و جمع آوري درآمد را به عهده 
دارد. اداره آتش نشاني و اورژانس، پلیس انتظامي کالنشهر، 
سایت هاي  و  هنري  گالري هاي  موزه ها،  ترافیك،  کنترل 
مهاجرت، همه توسط اداره جداگانه اي که از اداره مرکزي 

مشتق شده، کنترل مي شوند. 

تقسیمات
برخي از خدمات کلیدي شهر توسط نهادهاي جداگانه و 
خودکفا با مدیریت خاص خود ارائه مي شود و قراردادهاي 
خدماتي هر کدام نیز به  طور مستقیم با اداره مرکزي منعقد 

می شود. این نهادها عبارتند از:

شرکت هاي خدماتي
 شرکت هاي ثبت شده اي هستند که داراي سرمایه مستقل 
بوده و هیچ امتیاز ساالنه اي از شهرداري دریافت نمي کنند. 
این شرکت ها، خدمات قابل پرداختي مي کنند که مستقیماً به 
مصارف خانگي مربوط مي شود. از جمله این شرکت ها مي توان 
به اداره برق، آب و فاضالب، جمع آوري زباله هاي جامد و ... 

اشاره کرد. 

نمایندگي ها
نمایندگي ها شامل اداره راه ژوهانسبورگ، پارك هاي شهري 

و آژانس توسعه ژوهانسبورگ هستند که هرکدام 
مستقیمًا  که  مي دهند  ارائه  عمومي  مقیاس  در  خدماتي 
هزینه اي براي مصرف کنندگان فردي دربر ندارد. این نهادها 
نیز شرکت هاي مستقلي دارند ولي وابسته به شوراي شهر بوده 

و هزینه هاي آنها به وسیله این شورا تأمین می شود. 

تشکیالت اقتصادي
و  تازه  محصوالت  بازار  اتوبوسراني،  تئاتر،  وحش،  باغ 
کارخانه ها، هرکدام براي فروش محصوالت خود در بازار آزاد- 
که در آن مصرف کنندگان خدمات مورد نظر خود را انتخاب 
مي کنند- به رقابت مي پردازند. این تشکیالت از طریق تشکیل 

اتحادیه ها به بنگاه هاي مجزایي تبدیل شده اند. 

مناطق
برای تمرکززدایي اداره شهرداري کالنشهر ژوهانسبورگ، 
این شهر به 11 ناحیه تقسیم شده است )این تقسیم بندي، 
این  است(.  متفاوت  آپارتاید  یازده گانه دوران  تقسیم بندي  با 
تقسیم بندي، بعدها در سال 2006 به هفت ناحیه کاهش پیدا 
کرد. هر ناحیه، مسوول تأمین و ارائه خدمات بهداشتي، مسکن، 
امکانات رفاهي و ورزشي، کتابخانه ها، توسعه اجتماعي و دیگر 

خدمات اجتماعي محلي مي باشد. 

پانوشت ها:
Johannesburg -1

Gauteng -2
Wit Waterstrand -3

Pretoria-4
Ekurhuleni -5

Tshwane -6
Soweto -7

Afrikaans -8
Amos Masondo -9
BraamFantein -10

منبع:
Wikipedia 
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مرکز  و  فرانسه  بزرگ  شهر  هفتمین  استراسبورگ، 
استان بارن   1 در شمال غربي فرانسه است. این استان 
در مجاورت مرزهاي آلمان و سویس قرار دارد. به دلیل 
نزدیکي به آلمان و همچنین اشغال آن توسط آلمان ها 
این  مردم  زبان  و  فرهنگ  تاریخ،  دوره هاي مختلف  در 

استان، تلفیقي از فرهنگ فرانسوي و آلماني است. 
هستند  فرانسه  بافته  جدا  تافته  آلزاسي ها  واقع  در 
آلزاسي  بلکه  آلماني،  نه  و  فرانسوي  نه  را  خودشان  و 
روي  غذاها  نام  جلوي  رستوران ها،  همه  در  مي دانند. 
شهرهاي  معماري  است.  شده  تأکید  "آلزاسي"  کلمه 
این ناحیه، متأثر از شهرهاي غربي آلمان است. خانه ها، 
چوب هاي  با  که  دارند  شکیل  مثلثي  تیز  شیرواني هاي 

تیره پوشش داده شده اند. 
موقعیت ویژه جغرافیایي شهر استراسبورگ در اروپا و 
قرارگرفتن آن در کنار رودخانه رن2 به این شهر، اهمیت 
قانون گذاري  مرکز  شهر  این  است.  بخشیده  فراواني 
اروپاست. پارلمان اروپا، مرکز مشاورت اروپایي و مرکز 

دفاع از حقوق بشر اروپا در این شهر قرار دارند. 
وجود  استاسبورگ،  توجه  جالب  ویژگي هاي  از 
کانال هایي است که تمام شهر را دربرگرفته است و در 
کنار آن ساختمان هاي قدیمي که متعلق به ماهیگیران و 
آسیابان هاي قرن هفدهم است به چشم مي خورد. براي 
جلوگیري از مسئله آلودگي هوا، استراسبورگ به سیستم 
قطار شهري بسیار پیشرفته اي مجهز شده است. در تمام 
قسمت هاي شهر، مخصوصًا در کنار کانال ها، مسیرهاي 
ویژه اي براي عبور دوچرخه در نظر گرفته شده و ساکنان 
را  دوچرخه  از  استفاده  هوا،  سردي  وجود  با  شهر،  این 

ترجیح مي دهند. 
که  دارد  دانشجو  48هزار  به  نزدیك  استراسبورگ، 
تحصیل  به  مشغول  دولتي  دانشگاه هاي  در  آنها  بیشتر 
هستند. از جمله دانشگاه هایي که در استراسبورگ وجود 
دانشکده هاي  با  پاستور،  لویي  دانشگاه  به  دارد مي توان 
با  بلوك،  مارك  دانشکده  پزشکي،  علوم  و  علوم 

روبرت  دانشگاه  و  زبان شناسي  و  ادبیات  دانشکده هاي 
شرمن، با دانشکده هاي حقوق و حسابرسي و همچنین 
 ،3  ENA فرانسه  مدیریت  ملي  دانشکده  از  شعبه اي 

اشاره کرد. 
و  رادیو  تولیدات  مهم  مرکز  دومین  استراسبورگ، 
تلویزیوني فرانسه است. پس از آغاز به کار شبکه فرانسه- آلماني 
آرِت در سال 1991، تاکنون بیش از 40 مؤسسه مستقل 
تولید کننده محصوالت رادیو و تلویزیوني در این شهر 
پاگرفته است. در این میان، شبکه 3 تلویزیون فرانسه، با 
همکاري تلویزیون سویس و آلمان با تولیدات تلویزیوني 
در  مهمي  نقش  و  کرده  پیدا  اروپایي  جایگاهي  متنوع، 

ارتقاء فرهنگ این ناحیه برعهده دارد. 
و  فرهنگي  مرکز  استراسبورگ  که  آلزاس،  منطقه 
اقتصادي آن به شمار مي رود، در همسایگي دو کشور آلمان 
و سویس قرار گرفته است. آلزاس، یکي از ثروتمندترین 

و فعال ترین مناطق فرانسه به شمار مي رود. 
جنگ  نوعي،  به  اروپا  مردم  تمام  مي شود  گفته  اگر 
جمله  از  آلزاس  کرده اند،  تجربه  را  اشغال  و  تهاجم  و 
مناطقي است که از سال 1870 تا کنون چهار بار ملیت 
به  این دوبار  از  این منطقه پیش  تغییر کرده است،  آن 
تصرف آلمان ها درآمده و دو بار توسط فرانسوي ها پس 

گرفته شده است. 

استراسبورگ 
شهري با مليت هاي مختلف

 گردآوري و برگردان:  هاجر زینلي

1-  Bas Rhin
2-  Alsace
3- Ecole Nationale d`Administration 



67سال نهم/ شماره 89

نیکوزی��ا، پایتخ��ت قب��رس، یک��ي از قدیمي تری��ن 
ش��هرهاي مدیترانه ش��رقي، با داشتن پیش��ینه تاریخي 
و فرهنگي پربار اس��ت که امروزه به شهري بین المللي، 

ثروتمند و پیش��رفته تبدیل ش��ده اس��ت. 
در مرک��ز این ش��هر، نمونه ه��اي بس��یاري از هنر و 
معم��اري قرن ش��انزدهم مانند کلیس��اهاي بیزانس��ي، 
بناهاي قرون وس��طایي به س��بك نئوکالسیك، موزه ها 
و نگارخانه ه��ا ب��ه چش��م مي خ��ورد. زیبایي و افس��ون 
نیکوزی��ا را مي ت��وان در کوچه ه��اي البیرن��ت  ش��هر 
مانن��د و خانه هایي ب��ا حیاط هاي باش��کوه یافت. خارج 
از دیوارهاي ش��هر قدیمي، ش��هري جدید ب��ا امکانات 

پیش��رفته، پایتختي اروپایي و مدرن را نش��ان مي دهد. 
ش�هري که منتظر اس�ت

با آنکه هم اکنون ش��هر به دو بخش تقس��یم ش��ده، 
م��ردم نیکوزی��ا امیدوارن��د ک��ه روزي، ای��ن دو بخش 
ب��ا هم متحد ش��وند. نیکوزیا ش��هري در حال رش��د و 
ترقي، و درگیر فعالیت هاي تجاري و س��ودبخش است. 
ش��هرداري نیکوزی��ا نیز ب��ا انجام پروژه ه��اي زیربنایي 

عظیم، درحال مطرح کردن این ش��هر به عنوان پایتختي 
ثروتمند اس��ت. 

نیکوزی��ا را بای��د از دی��د مس��افري نگریس��ت ک��ه 
نخس��تین بار و پس از عبور از کوهستان پنتاداکتیلوس 1 
-که مانند پرده اي نیلگون ش��مال این شهر را فراگرفته 

اس��ت- وارد ش��هر  مي ش��ود.
پیش��ینه تاریخي ش��هر نیکوزیا، با حاکمیت فرانك ها، 
ترك ها و بریتانیایي ها و همچنین نس��ل جدید س��اکنان 

آن گره خورده اس��ت. 
در تاریخ معاصر، نیکوزیا آخرین پایتخت تقسیم  ش��ده 
اروپایي اس��ت که به وس��یله یك "خط س��بز" امتداد و 

نيکوزيا 
آخرين پايتخت تقسيم  شده ی اروپايي

 برگردان: آمنه اوجي
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یکپارچگي آن به هم خورده اس��ت. 
م��رزي که کش��ور قب��رس را به دو نیم کرده اس��ت 
)نیمه ش��مالي را در تصرف ت��رکان ترکیه و نیمه  جنوبي 
را در اختی��ار بومیان یوناني تبار( از نیکوزیا مي گذرد. این 
م��رز به دنب��ال درگیري هاي قومي و خش��ونت در دهه 
60 میالدي، کش��یده ش��ده اس��ت. اما با گذشت زمان، 
همچنان ک��ه دیوار برلین و بس��یاري دیگ��ر از مرزهاي 
ممنوع سیاس��ي و اجتماعي ف��رو ریختند، انتظار مي رود، 
در فردای��ي دیگ��ر این خط نامیم��ون، از ذهن و خاطره 
مردم ش��هر پاك ش��ود و چهره کامل نیکوزیاي واحد را 

به دنیا نش��ان دهد. 
نیکوزی��ا پایتخ��ت سیاس��ي، اقتص��ادي و فرهنگ��ي 
جمهوري قبرس اس��ت. این ش��هر به هفت ش��هرداري 
کوچك تر تقس��یم شده که تحت نظارت شهرداري مادر 

ش��هر نیکوزیا اداره مي ش��وند.
بر اس��اس قانون اساس��ي کش��ور قبرس، شهرداري 
نیکوزیا به دو بخش یوناني و ترکي تقس��یم مي شود که 
توس��ط دو ش��هردار، یکي نماینده جامع��ه یوناني تبارها 
و دیگ��ري نماینده ترك تبارها، اداره مي ش��ود. پیش از 
این ، هر دو ش��هردار و اعضاي ش��وراي ش��هر، توس��ط 
رئیس جمهور منصوب مي ش��دند. اما از س��ال 1986 به 
بعد، ش��هرداران و اعضاي شوراي شهر، با رأي مستقیم 
ش��هروندان انتخ��اب مي ش��وند. افراد باالي 18 س��ال 
که دس��ت کم در ش��ش ماه پی��ش از انتخابات، س��اکن 
ش��هر نیکوزیا بوده اند، براي انتخاب ش��هردار و اعضاي 
ش��وراي ش��هر، حق رأي دارند. در این انتخابات که هر 

پنج س��ال یك بار برگزار مي ش��ود، تمام افراد باالي 25 
س��ال مي توانند کاندید ش��وند. 

ش��وراي ش��هر نیکوزیا 26 نماین��ده دارد که یکي از 
آن ها، جانش��ین شهردار است. شهردار و اعضاي شوراي 
ش��هر، اختیارات خود را از "قانون ش��وراي شهر" کسب 
مي کنن��د. کمیته های��ي که در اعضاي ش��وراي ش��هر، 
تش��کیل مي شوند، پیش��نهاد خود را به شورا ارائه کرده 
و این پیش��نهادها براي اجرا، باید در این ش��ورا تصویب 
ش��وند. ش��هردار، مرجع اجرایي ش��هرداري و مدیر آن 

به ش��مار مي آید. 
تمام ش��هرداري هاي موجود در قبرس، عضو اتحادیه 
ش��هرداري هاي ای��ن کش��ور هس��تند. کمیت��ه اجرایي 
ای��ن اتحادیه، ب��ازوي اداره کننده آن اس��ت و از میان 
نمایندگان ش��هرداري ها براي یك دوره دو و نیم س��اله 

انتخاب مي ش��ود. 

نیکوزیا سایت شهرداري  منبع: 
pentadaktylos -1
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شهرداری ها  انتخابات  به  فرانسوی ها  دلیل  چه  به     
عالقه زیادی دارند؟ چرا در میان تمام نمایندگان منتخب 

مردم، شهردار از همه محبوب تر است؟ 
در همه شهرهای فرانسه چه بزرگ، چه کوچك، شهردار 
چهره ای آشناست. شهردار مسوول همه چیزهایی  است که 
در شهر وجود دارد، مسوول تمیز بودن خیابان ها، مسوول 
امنیت، مسوول مدارس ابتدایی و پروژه های مرمت بناها و 

شهرسازی.
دارای  کشور  این  فرانسه،  کشور  وزارت  آمار  بنابه 
36هزار و 783 »کمون« یا بخش است که هریك از آنها 
از  کمتر  بخش،  28هزار  تعداد،  این  از  دارد.  شهردار  یك 
کم  زیاد »کمون«های  تعداد  دارند.  جمعیت  نفر  یك هزار 
جمعیت، یکی از ویژگی های کشورفرانسه است. برخی از 
در  شهر  یا  »کمون«  تعداد  این  هستند.  وسیع  بسیار  آنها 
500 هزارکیلومتر مربع مساحت فرانسه، بسیار زیاد به نظر 
می رسد. اما کافی است که کمی در فرانسه سفر کنیم تا 
دلیل این تقسیم بندی اداری را بفهمیم: درهر 10 یا 15 
روبه رو  کلیسا  حتی سه  یا  دو  یك،  با  فرانسه  در  کیلومتر 
می شویم و گاهی هم با یك گورستان در اطراف کلیسا. این 
مجموعه مطابق است با تقسیم بندی های مبتنی بر تسلط 
فرانسه  انقالب  از  پیش  که  روستاها  و  در شهرها  مذهب 
رایج بود و در تقسیم بندی مدرن پس از انقالب 1789 به 
شهر یا »کمون« تبدیل شد که هر یك دارای یك شهردار 

شدند. اما تفاوت میان این بخش ها بسیار است. 
و  مرکزی  کمون  چندین  دارای  بزرگ  شهرهای 

»کمون«های حومه اند. شهرهای بزرگ کم کم گسترده تر 
شدند و حاال مساله اصلی در شهرهایی چون تولوز، لیون، 
فضای  که  است  این  استراسبورگ  و  نانت  لیل،  مارسی، 
حومه ها چگونه سازمان یابند و ارتباطشان با فضای مرکزی 
پیشینه  و  به سنت  اداره شود. چگونه می شود هم  چگونه 
تاریخ  که  حومه  مناطق  و  شهر  مرکزی  مناطق  تاریخی 
این  حال  عین  در  و  گذاشت  احترام  دارند  متفاوتی  بسیار 
مجموعه را با هم به گونه ای هماهنگ و سازگار اداره کرد؟ 
امکانات  همان  آموزشی،  امکانات  همان  می شود  چگونه 
نقلیه و همان امنیت را برای مناطق متفاوت یك مجموعه 

شهری فراهم کرد؟ 
بسیاری از شهردارهای شهرهای حومه با مشکل کمبود 
روبه رو  جمعی  تجهیزات  و  وسایل  ساختن  برای  بودجه 

هستند. 
وظايف و مسووليت های شهردار 

شهردار مسؤولیت های چندگانه ای دارد. او نماینده اصلی 
حکومت است: شهردار که مأمور ثبت احوال نیز هست به 
عقد ازدواج هم می پردازد. آنچه که کمتر شناخته شده است 
آن است که شهردار حق جریمه کردن خودروها را نیز دارد 
نیز هست. شهردار مسوول  پلیس قضایی  افسر  او  چراکه 
پلیس و امنیت شهرش و تمیزبودن پیاده روها و جوی آب 

و بهبود شبکه آبیاری است. 
به  جز لیون که دارای 73 عضو شهرداری است، مارسی 
که 101 عضو دارد و پاریس که شورای شهرش از 163 
نفر متشکل است، شورای شهرهای دیگر فرانسه بین نه 

جايگاه 
شهرداری ها 
در فرانسه
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تا 69 عضو دارد.
پرونده های مهم را شهردار آماده می کند و نقش اصلی را 
در تصمیمات شورای شهر دارد. اما شهردار نمی تواند کاری 
را به تنهایي انجام دهد. او باید با شورای شهر و محالت 
دیگر  مختلف  اداری  بخش های  از  پیچیده ای  شبکه  و 
نهادهای  تا  گرفته  مختلف  استان های  از  کند.  همکاری 
اروپایی. شهردار مسوول یافتن منابع و سرمایه های مختلف 

برای انجام دادن پروژه های جدید نیز هست. 
شهردار  درآمد  باالترین  نیست.  پردرآمد  شهردار  شغل 

شهرهای بزرگ، بین شش تا هفت هزار یورو در ماه است. 
درآمد شهردارهای شهرهای کوچك بسیار کم تر است. در 
زندگی حرفه  گذران  برای  باید  شهرهای کوچك شهردار 
خود  وظایف  به  عین حال  در  و  باشد  داشته  نیز  دیگری 
بپردازد. به همین دلیل است که بسیاری از شهردارهای 
بازنشسته  تازه  که  هستند  کسانی  کوچك  شهرهای 
و  می کنند  دریافت  را  خود  بازنشستگی  حقوق  شده اند، 
را به شهرشان اختصاص دهند.  می توانند تمام وقتشان 

اينترنت  و  انتخابات 
اینترنت  از  استفاده  کنونی  انتخابات  جدید  پدیده 
توسط نامزدهاست. بسیاری از آنها از طریق وبالگ های 
برقرار  تماس  دهندگان  رای  و  شهروندان  با  شخصی 
اینکه  برای  است  جدیدی  راه  اینترنت  می کنند. 

را به شهردارشان برسانند. شهروندان نظرهای خود 
پیش  از  بیش  شهروندان  اخیر  سال  چند  طی  در 
خواستار مشارکت در امور شهری شده اند و نمی پذیرند 
گرفته  نادیده  شهری  پروژه های  درباره  نظرشان  که 

شود. 
در انتخابات شهرداری ها رأی دهندگان به یك لیست 
رای می دهند، نه به یك نفر. نخستین نفر در این لیست 

شهردار می شود و بقیه عضو شورای شهر. 

پس از تصویب قانون »Parit« یا برابری تعداد زن و 
مرد در لیست های شورای شهر در ژوئن سال 2000، تعداد 
یافته است.  افزایش  وارد صحنه سیاسی شدند،  زنانی که 
تشکیل  را  شهر  شورای  از  نیمی  دیگر  حاال  زنان  هرچند 

می دهند، اما تنها 11 درصد شهردارها زن هستند. 

انتخابات پاريس 
مسوولیت شهردار پاریس، که رئیس یك اداره 40هزار 
کوچك،  شهر  یك  شهردار  مسوولیت  و  است  نفری 
قابل  پاریس  بودجه شهر  دارد.  وجود  بسیاري  تفاوت هاي 
فرانسه  دیگر  شهرهای  از  کدام  هیچ  امکانات  با  قیاس 
نیست و شهردار این شهر شخصیت سیاسی بسیار مهمی 
است. ژاك شیراك پیش از اینکه رئیس جمهوری فرانسه 

شود، سال ها شهردار شهر پاریس بود. 
کوچك  شهرداری   20 یعنی  قسمت   20 به  پاریس 
پایتخت است.  تقسیم می شود که زیر نظر شهردار اصلی 
عنوان  به  دوالنوئه«  »برتران  سو،  این  به   2001 سال  از 
شهردار پاریس انتخاب شده است. دالیل محبوبیت برتران 
است،  فرانسه  سوسیالیست  حزب  رهبران  از  که  دوالنوئه 
بهبود کیفیت هوا در شهر پاریس، شفافیت در استفاده از 
بودجه شهر و کارگذاری وسایل حمل ونقل عمومی جدید 
به ویژه تراموا و دوچرخه کرایه ای »ولیب« در سراسر شهر 

است. 
مهاجران و انتخابات 

شهرهای  و  بخش ها  از  برخی  در  مهاجر  جمعیت 
خدمات  شهرها  این  در  دارد.  چشمگیری  تراکم  فرانسه 
کار،  مسکن،  مشکالت  تا  می شوند  ارائه  سیاست هایی  و 
خانواده و تحصیل، که نسبت به شهر های مرفه نشین، به 

طور حاد تری مطرح هستند، به نوعی مرتفع شوند.
در  غیرانتفاعی  انجمن های  قالب  در  که  مدنی  جامعه 
زمینه اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح شهرها 
فعالیت می کنند به طور روزافزون در اداره شهر مشارکت 

می کنند. 
فعاالن انجمن هایی مانند کمك به سوادآموزی، مبارزه 
بیش  یا کودکان  زنان  از حقوق  دفاع  یا  بیگانه ستیزی  با 
شهر  شورا های  در  عضویت  نامزدان  فهرست  در  پیش  از 
اروپا  اتحادیه  کشورهای  تبعه  که  خارجیانی  دارند.  حضور 
کنند.  شرکت  شهرداری ها  انتخابات  در  می توانند  هستند 
کشورهای  اتباع  و  آفریقایی ها  مثال  دیگر  مهاجران  ولی 

مغرب هنوز این حق را به دست نیاورده اند. 
همواره  چپ  احزاب  سوسیالیست ها،  حکومت  زمان  در 
انتخابات  در  شرکت  حق  به  را  خارجیان  دستیابی  شعار 
قالب یك  این حق هرگزدر  محلی مطرح می کردند. ولی 
قانون به رسمیت شناخته نشد. دولت های راست به کلی با 

این امر مخالف هستند.   
منبع: روزنامه مردم ساالری
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رژیم  علیه  مبارزان  از  یکي  ماسوندو1؛  آموس 
شهردار  نخستین  و  جنوبي  آفریقاي  آپارتاید 
منتخب شهر متحد شده ژوهانسبورگ است. پس 
رشد  ماسوندو،   ،2006 سال  در  مجدد  انتخاب  از 
اقتصادي و مبارزه با ایدز را در اولویت کاري خود 
براي  را  ژوهانسبورگ  شهر  همچنین  و  داده  قرار 
سال  در  فوتبال  جهاني  جام  مسابقات  میزباني 
در  ماسوندو، همچنین  آقاي  مي کند.  آماده   2010
 2008 سال  در  منتخب  شهرداران  بهترین  لیست 

قرار گرفته است. 
خود  تحصیالت  و  است   1953 متولد  ماسوندو 
پایان  به   2 سووتو  شهرك  عادي  مدارس  در  را 
علیه  تظاهرات  در  دانشجویي  دوران  در  رساند. 
رژیم آپارتاید شرکت مي کرد و عضو شاخه نظامي 
 1961 سال  از  گروه  این  بود.  آفریقا  ملي  کنگره 
آپارتاید  رژیم  علیه  خیاباني  مبارزات  به   1990 تا 
به دلیل  ماسوندو  مي پرداخت.  جنوبي  آفریقاي 
سال هاي  بین  آپارتاید  ضدرژیم  فعالیت هاي 
نلسون  گروه،  بنیانگذار  کنار  در   1981 تا   1975
او  آزادي،  از  مي برد. پس  به سر  زندان  در  ماندال، 
در  فعالیت   به خاطر  و  پیوست  کارگري  اتحادیه  به 
افتاد.  زندان  به   1985 در  دیگر  بار  اتحادیه  این 
دموکراتیك  جبهه  بنیانگذاران  از  یکي  ماسوندو 
متحد که به عنوان ائتالفي غیرنژادي علیه آپارتاید 
زندان  از  آزادي  از  پس  بود.  مي کرد،  فعالیت 
سازمان  دبیر  به عنوان  ماسوندو   ،1989 سال  در 
کننده  هماهنگ  همچنین  و  کوکاتو3  تجاري 
4انتخاب شد.  آفریقا   ملي  کنگره  انتخابات محلي 
پیش از انتخاب به عنوان شهردار ژوهانسبورگ در 
قانونگذار  نماینده  به عنوان  ماسوندو   ،2000 سال 
بهداشت،  کمیته  اجرایي  عضو  و  گوتنگ  استان 

مي کرد.  فعالیت 
که  ژوهانسبورگ  آپارتاید،  رژیم  دوران  در 
یازده  به  است  جنوبي  آفریقاي  شهر  بزرگ ترین 

تقسیم  افراد،  نژاد  براساس  حکومتي،  ناحیه 
4 ناحیه اي که در آن سیاه پوستان در  شده بود. به 
بودند، کم ترین میزان منابع  آن اسکان داده شده 

اختصاص داده مي شد. 
بهبود  و  شهر  اداره ي  و  ساختار  بازسازي  براي 
 95 سال  در  شهر،  فقیرتر  بخش هاي  وضعیت 
اولین شوراي شهر شکل گرفت و براي هر ناحیه 
اقدامات  اثر  در  اما  شد.  انتخاب  شهر  مدیر  یك 
داراي بخش هاي  این شهر همچنان  رژیم سابق، 
فقیرنشین زیادي است و بین نواحي ثروتمند شهر 
ساکنند،  آن  در  سیاهان  که  جنوبي  بخش هاي  و 
اختالف زیادي در سطح زندگي و رفاه شهروندان 
مشاهده مي شود. سیستم شهرداري و شوراي شهر 
استانداري  از طرف  اولین بار در سال 2000  براي 
گوتنگ معرفي شد و ماسوندو اولین کسي بود که 

بر کرسي شهرداري ژوهانسبورگ تکیه زد. 
در سال 2006، شوراي شهر ژوهانسبورگ، تقسیمات 
اداري این شهر را تغییر داد و از 11 ناحیه به 7 ناحیه 
کاهش یافت و پست مدیر شهر و شهردار درهم ادغام 

شد.
کشور آفریقاي جنوبي میزباني جام جهاني فوتبال 
2010 را عهده دار شده است و ژوهانسبورگ یکي از 
شهرهایي است که میزبان مسابقات خواهدبود. شهردار 
براي  شهر  آماده سازي  بر  نظارت  مسوول  شهر  این 

مسابقات فوتبال است. 
دومین بار  براي   2006 مارس  در  که  ماسوندو 
به عنوان شهردار انتخاب شد و 6 اولویت مهم کاري 
داده است. رشد  قرار  براي شهرداري ژوهانسبورگ 
اجتماع،  و  بهداشت  توسعه  کارآفریني،  و  اقتصادي 
ایمن  و  سبز  شهرپاك،  شهري،  خدمات  و  مسکن 

شهري با مدیریت عالي، مبارزه با ایدز. 
رئیس  نایب  به عنوان   2007 سال  در  ماسوندو 
 5 متحد  محلي  حکومت هاي  و  شهرها  سازمان 

شد. انتخاب 
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 برگردان:جواد پروزن

شهرداران موفق

1-  Amos Masondo
2- Sowto
3- Cocatu
4- ANC
5- UCLG
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مقدمه :
 دفتر آموزش و مطالعات کاربردي براي ساماندهي امر آموزش در بین شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
اقدام به تهیه نظامنامه جامع آموزش مشاغل اختصاصي و عمومي شهرداري ها و دهیاري هاي کشور کرده و 
آن را به تأیید مراجع ذي صالح رسانده است. در این نظامنامه حداقل براي 500 شغل اختصاصي و عمومي 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور دوره هاي آموزشي به همراه سر فصل هاي درسي تعریف شده است.
دوره هاي  برگزاري  براي  استان ها  نیاز  مورد  اعتبارات  اختصاص  به  مي توان  دفتر  این  اقدامات  دیگر  از 
آموزشي غیر متمرکز اشاره کرد. این اعتبارات هر ساله با اخذ برنامه هاي آموزشي استان ها و جمع آوري آمار و 
اطالعات دوره هاي آموزشي استانداري هاي کشور، میزان موفقیت و یا احیانا عدم موفقیت برنامه هاي آموزشي 
استانداري هاي کشور را مشخص مي کند. مقاله حاضر، ماحصل آمار دوره هاي آموزشي و کارگاه هاي کوتاه 
مدت برگزار شده شهرداري ها و دهیاري هاي کشور است که در سال 85 از استانداري ها تهیه شده و جنبه 
کاربردي و میداني دارد. امید است این مقاله بتواند گامي مؤثر براي ارتقاي امر آموزش در بین شهرداري هاي 

کشور باشد .
استفاده شده  کشور  استانداري هاي  گزارش هاي  از  مقاله  این  در  آمار  استخراج  در  که  است  ذکر  شایان 
است. بنابراین مسوولیت صحت اعداد و ارقام برعهده استانداري هاي کشور است و دفتر آموزش و مطالعات 
کاربردي فقط براي رعایت در امانت اقدام به انعکاس عین آمار کرده است. درضمن تا زمان تهیه مقاله فقط 
21 استانداري آمار هاي مربوطه را ارسال کرده بودند که متاسفانه از این میان دو استان ایالم و اردبیل هیچ 

گونه اقدامي در این زمینه انجام نداده اند. بنابراین از فهرست خارج شده اند .
 

تعداد دوره هاي برگزار شده :
به دلیل تنوع و تعدد دوره هاي برگزار شده در شهرداري هاي کشور و در راستاي تجزیه و تحلیل مناسب نتایج 
حاصله از برگزاري دوره ها به ناچار در شش گروه فني و مهندسي، خدمات شهري، اداري و مالي، حقوقي و قوانین، 
حمل و نقل و دوره هاي عمومي دسته بندي شد. با این نگاه بیشترین تعداد دوره هاي برگزار شده براي شهرداري هاي 

بررسي و تجزیه و تحلیل عملکرد آموزشي 
شهرداري هاي کشور در سال 1385

دفتر آموزش و مطالعات کاربردي، مرجع توسعه آموزش هاي کاربردي در سازمان هاي 
مختلف تابعه در زمینه آموزش شهرداري ها و دهیاري هاي کشور است. این دفتر در این 
راستا هر ساله اقدام به اجراي برنامه هاي آموزشي مختلف به صورت متمرکز و غیر متمرکز 
در  مثبتي  تاثیرات  اقدامات مي تواند  این  دهیاري هاي کشور مي کند.  و  براي شهرداري ها 
ارتقاي سطح علمي کارکنان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور داشته باشد. از نوع تعامالت 
مدیران شهري و روستایي با سازمان شهرداري ها که حاکي از ابراز رضایت از برنامه هاي 

آموزشي است این مهم را مي توان به خوبي یافت.

آموزش

ای�ن مطل�ب در دفتر آموزش 
و مطالعات کاربردي سازمان 
ش�هرداري ها و دهی�اری ه�ا 

تهیه شده است
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کشور به ترتیب متعلق به دوره هاي فني و مهندسي با 157 دوره، اداري و مالي با 137 دوره و خدمات شهري با 71 
دوره است و کم ترین دوره هاي برگزار شده متعلق به حمل و نقل با 14 دوره است. 

جدول شماره یک : تعداد دوره هاي برگزار شده براي شهرداري هاي کشور در سال 1385

      

 نمودار شماره یک : دوره هاي آموزشي شهرداري هاي کشور در سال 1385
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از میان استان هاي کشور، استان آذربایجان غربي با برگزاري 29 دوره در زمینه فني و مهندسي در رتبه اول 
کشوري در این گروه قراردارد و استان همدان با 2 دوره در رتبه آخر این گروه قرار گرفته است .

در گروه دوره هاي خدمات شهري، استان آذربایجان شرقي با 16 دوره رتبه اول را به خود اختصاص داده و 
استان ها گلستان و همدان به ترتیب در رتبه آخر قرار دارند .

استان  و  اول  رتبه  برگزاري 30 دوره در  با  استان گیالن  مالي  و  اداري  ترتیب در گروه دوره هاي  به همین 
اصفهان در رتبه آخر قراردارد .

نمودار شماره 2 : تعداد دوره هاي فني و مهندسي، خدمات شهري و اداري و مالي 

در گروه حقوقي و قوانین استان هاي لرستان و آذربایجان غربي هر کدام با 9 دوره در صدر و استان آذربایجان 
شرقي با 8 دوره و خوزستان با 6 دوره در رتبه هاي بعدي قراردارند .

در زمینه برگزاري دوره هاي آموزشي حمل و نقل و ترافیك استان آذربایجان شرقي با 6 دوره رتبه اول را از 
آن خود کرده و استان هاي خوزستان و فارس با 2 دوره در رتبه هاي بعدي قرار دارند .

و درنهایت از نظر دوره هاي عمومي برگزار شده استان گیالن با 13 دوره در صدر و استان هاي فارس با 11 
دوره و آذربایجان غربي با 9 دوره در رتبه هاي بعدي قراردارند .

نمودار شماره 3 : تعداد دوره هاي فني و مهندسي، خدمات شهري و اداري و مالي  
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تعداد شرکت کنندگان در دوره هاي برگزار شده :
از نظر تعداد شرکت کنندگان دوره هاي فني و مهندسي با 7 هزار و 945 نفر، اداري و مالي با 7 هزار و 904 
نفر و عمومي با 7 هزار و810 نفر بیشترین تعداد شرکت کننده را داشته اند و دوره هاي حمل و نقل و ترافیك 

با 408 نفر در آخرین رتبه قرار گرفته است.

جدول شماره 2 : تعداد شرکت کنندگان دوره هاي برگزار شده براي شهرداري هاي کشور در سال 1385
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نمودار شماره 4 : تعداد شرکت کنندگان در دوره هاي برگزار شده براي شهرداري هاي کشور در سال 1385

 

بیشترین شرکت کننده در دوره هاي فني و مهندسي را استان تهران با 1617 نفر و کم ترین آن را 
استان خراسان جنوبي با 29 نفر به خود اختصاص داده اند. در دوره هاي خدمات شهري استان هاي فارس 
با 450 نفر و آذربایجان شرقي با 449 نفر در صدر قرار گرفته اند و استان هاي گلستان و همدان نیز انتهاي 

جدول را به خود اختصاص داده اند.
در زمینه دوره هاي حقوقي و قوانین نیز استان تهران با 750 نفر در رتبه نخست و پس از آن استان هاي 

آذربایجان شرقي با 404 نفر و آذربایجان غربي با 332 نفر قراردارند .
 

نمودار شماره 5 : تعداد شرکت کنندگان در دوره هاي فني و مهندسي، خدمات شهري و اداري و مالي 

 در دوره هاي اداري و مالي استان هاي گیالن با 1217 نفر و آذربایجان شرقي با 1212 نفر بیشترین 
تعداد شرکت کننده را داشته اند و استان اصفهان هیچ شرکت کننده اي نداشته است. شرکت کنندگان در 
دوره هاي حمل و نقل و ترافیك در استان هاي آذربایجان شرقي با 132 نفر، فارس با 110 نفر و خوزستان 
با 55 نفر در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند و در دوره هاي عمومي استان اصفهان با 2856 نفر، فارس با 

2090 نفر و آذربایجان غربي با 1368 نفر در رتبه  اول تا سوم قرار گرفته اند. 
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نمودار شماره 6 : تعداد شرکت کنندگان در دوره هاي حقوقي و قوانین، حمل و نقل و ترافیک و عمومي 

 میزان ساعت دوره ها :
از نظر میزان ساعت برگزاري دوره ها، دوره هاي فني و مهندسي با 3793 ساعت، اداري و مالي با 2799 ساعت 
و خدمات شهري با 1936 ساعت در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند و دوره هاي حمل و نقل و ترافیك با 305 

ساعت رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

جدول شماره سه : میزان ساعت دوره هاي برگزار شده  براي شهرداري هاي کشور در سال 1385
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 نمودار شماره 7 : میزان ساعت دوره هاي آموزشي

 
از لحاظ ساعت آموزشي دوره هاي فني و مهندسي، استان آذربایجان غربي با 575 ساعت در رتبه اول 
و استان خراسان جنوبي با 48 ساعت در رتبه آخر قراردارد. بیشترین ساعت دوره هاي آموزشي خدمات 
شهري را استان آذربایجان شرقي با 449 ساعت به خود اختصاص داده و استان هاي گلستان و همدان 
در رتبه هاي آخر قراردارند. بیشترین ساعت دوره هاي آموزشي اداري و مالي را استان گیالن با 616 

ساعت و کم ترین آن را استان اصفهان به خود اختصاص داده است .

 نمودار شماره 8 : میزان ساعت دوره هاي آموزشي فني و مهندسي، خدمات شهري و اداري و مالي 

در دوره هاي حقوقي و قوانین استان هاي لرستان با 190 ساعت، آذربایجان شرقي با 146 ساعت 
و خوزستان با 128 ساعت در رتبه هاي اول تا سوم قراردارند. در دوره هاي حمل و نقل و ترافیك نیز 
استان هاي آذربایجان شرقي با 138 ساعت، خوزستان با 45 ساعت و فارس با 32 ساعت رتبه هاي اول 
تا سوم را دارند. و باالخره اینکه در زمینه دوره هاي عمومي استان هاي لرستان با 390 ساعت، گیالن 

با 286 ساعت و فارس با 204 ساعت در رتبه هاي اول تا سوم قراردارند .
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نمودار شماره 8 : میزان ساعت دوره هاي آموزشي حقوقي و قوانین، حمل و نقل و ترافیک و عمومي

 جمع بندي و نتیجه گیري :
در  کشور  شهرداري هاي  براي  شده  برگزار  آموزشي  دوره هاي  آماري  تحلیل  و  تجزیه  از 
براي  آموزشي  دوره   487 تعداد  سال  این  در  که  کرد  نتیجه گیري  چنین  مي توان   1385 سال 

است. شده  برگزار  ساعت   11394 میزان  به  کشور  شهرداري هاي  پرسنل  از  نفر   29671
دوره هاي  آموزشي  گواهینامه هاي  )ارائه  نتایج  انعکاس  و  شده  آوري  گرد  آمار  به  توجه  با   
مي توان  تأیید(  براي  کاربردي  مطالعات  و  آموزش  دفتر  به  شهرداري ها  براي  شده  برگزار 
شرقي،  آذربایجان  استان هاي  سال  این  در  ترتیب  به  استان ها  موفق ترین  داشت  اظهار 

بوده اند. گیالن  و  غربي  آذربایجان 
ناموفق ترین  و  نداده اند  انجام  زمینه  این  در  اقدامي  گونه  هیچ  اردبیل  و  ایالم  استان هاي   
قم،  قزوین،  بلوچستان،  و  سیستان  زنجان،  رضوي،  خراسان  استان هاي  و  بوده اند  استان ها 
شهرداري ها  آموزش  زمینه  در  کار  کم  استان هاي  جزو  یزد  کرمانشاه،  کردستان،  مرکزي، 
اعتبارات  اختصاص  در  مهمي  نقش  استان ها  آموزشي  عملکرد  انعکاس  یقین  طور  به  بوده اند. 

داشت. خواهد  آتي  سالیان  طي  آنها  به  آموزشي 
آنها،  اصلي  سرمایه  به عنوان  شهرداري ها  انساني  نیروي  روي  سرمایه گذاري  همچنین   
به  کمك  و  آنها  کاري  بازده  افزایش  نتیجه  در  و  شهرداري ها  پرسنل  علمي  سطح  افزایش 

دارد.  پي  در  را  توسعه کشور 

در سال 1385

نمودار شماره 9 : نفر- ساعت دوره هاي آموزشي برگزار شده براي شهرداري هاي کشور 
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جدول شماره 4 دوره هاي آموزشي برگزار شده براي شهرداري هاي کشور در سال 1385
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و  مردم  تمام  حاضر  حال  در  بگوییم  اگر  نیست  اغراق 
مسووالن محلی کشور چشم به راه نشسته و منتظرند تا استان 
آنها به عنوان مقصد آتی سفرهای استانی قرار گیرد. تجربه 
سه سال گذشته و سخنان مسووالن محلی نشان می دهد، 
سفر هیئت دولت به شهرها و البته دورترین روستاهای ایران 
اسالمی نیز ضمن کاستن از کوله بار مشکالت مناطق محروم 
و آغاز پروژه های عظیم عمرانی ،  موجبات تحوالت اقتصادی 

مهمی دراین مناطق بوده است .
 سفر استانی هیئت دولت در تیرماه سال 85 به آذربایجان 
شرقی نیز دست آوردهای بسیاری برای این خطه از میهن 
اسالمی داشت .هم اکنون با گذشت دو سال از سفر دولت 
نهم به آذربایجان شرقی نتایج عینی مصوبات درحالی نمایان 
می شود که بی سابقه ترین سرمایه گذاری های اقتصادی در 

تاریخ آذربایجان شرقی با این سفر به ثمر می نشیند .
وجود کوهستان هاي زیبا و سر به فلك کشیده رودخانه هاي 
خروشان و آبشارهاي فرح بخش با چشم اندازهاي بدیع و 
جان افزا، این استان را به یکي از زیباترین مناطق ایران تبدیل 
کرده است. در کنار طبیعت بکر آن، مردم با غیرت آذربایجان 
همیشه زبانزد بوده اند و پتانسیل بسیار باالی این استان در 

صنعت ، کشاورزی، دامداری، صنایع دستي و...این استان را 
تبدیل به قطب شمال غرب کشور کرده است.

آذربایجان شرقی داراي 12 شهرستان و 31 شهر است.  
اهر، بستان آباد، بناب، تبریز، سراب، شبستر، کلیبر، مراغه، 
مرند، میانه، هریس و هشترود جز و 12 شهرستان این استان 

هستند که شامل 31 شهر می شود. 
این استان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین استان ناحیه شمال 
غربی ایران با 3 میلیون و 603 هزار نفر معادل 11/5 درصد 
جمعیت کشور است . میزان باسوادی نیز در آذربایجان شرقی 
در سال 1385 ، 81/56 درصد بوده است . این شاخص بر 
اساس تفکیك شهری و روستایی نیز به ترتیب 85/51 درصد 

و 73/54 درصد است . 
جمهوری های  به  شمال  سمت  از  شرقی  آذربایجان 

بی سابقه ترين
 سرمايه گذاری

  اقتصادی 

 مهرداد خوشکار مقدم

دستاورد سفرهاي استاني
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آذربایجان و ارمنستان، از سمت غرب و جنوب غرب به استان 
آذربایجان غربی، از سمت شرق به استان اردبیل و از سمت 
مساحت  است.  محدود شده  زنجان  استان  به  جنوب شرق 
کل استان 45 هزار و 460کیلومتر مربع است که از این نظر 
یازدهمین استان بزرگ ایران محسوب می شود. آذربایجان 
شرقی محل اتصال دو رشته کوه مهم و اصلی کوه های ایران، 

یعنی البرز و زاگرس است .
رئیس جمهور پس از ورود به شهر تبریز، در محل استادیوم 
کرد. محمود  دیدار  مردم  اقشار مختلف  با  این شهر  تختي 
سفر  استان  غربي  جنوب  به  سفر  این  ادامه  در  احمدی نژاد 
کرد و به طور جداگانه با مردم شهرهاي مراغه، ملکان، بناب، 
عجب  شیر و آذرشهر دیدار و گفتگو کرد. وی در دومین روز 
کاری خود پس از دیدار با هنرمندان، ورزشکاران و فرهیختگان 
استان آذربایجان شرقي در محل تاالر معلم تبریز، در جمع 
مردم شهرهاي هادي  شهر، مرند، شبستر، هریس، اهر و کلیبر 

حاضر شد و با آن ها به گفت  وگو نشست. 
سفر رئیس  جمهور به استان آذربایجان شرقي در روز سوم 
به شهرهاي میانه،چاراویماق،هشترود،سراب و بستان  آباد بود 
و پس از دیدار با مردم این مناطق، هیئت دولت در استان 

تشکیل  شرقي  آذربایجان 
جلسه داد. 

د  ا ي  نژ حمد ا کتر د
به  سفر  چهارم  روز  در 
درجمع  آذربایجان شرقی، 
و  ورزقان  شهرهاي  مردم 
اسکو حاضر و با مردم این 
رئیس  کرد.  دیدار  مناطق 
این  در  جمهوري همچنین 
دیدارهاي  بر  عالوه   ، سفر 

استان،  منتخبان  با  مردمي 
خانواده شهدا و علما، فضال و اساتید و دانشجویان دیدارهاي 

جداگانه اي داشت.
* * *

در شانزدهمین سفر استانی هیئت دولت در تیرماه سال 
85 ، بیش از 169 مصوبه براي براي رفع مشکالت، خدمات 
رساني بهتر به مردم و تسریع در پیشرفت و سازندگي استان 

آذربایجان شرقي به تصویب رسید.
و  غیرت  ایمان،  پایتخت  را  آذربایجان  احمدي نژاد،  دکتر 
آذربایجان  مردم  کرد:  تاکید  و  دانست  ایران  ملت  شجاعت 
همواره پیشتازان علم، ادب، هنر و فرهنگ و مدافعان سرافراز 

ایران و اسالم هستند. 
رئیس جمهوري در آغاز سفر استاني خود در جمع پرشور 
مردم تبریز در ورزشگاه تختي این شهر  گفت: هشت سال 
از بهترین لحظات عمرم را در خدمت مردم این خطه بودم، 
بر شمردن فهرست بلند خدمات و همچنین شخصیت هاي 

برجسته آذربایجان نیازمند ساعت ها زمان است .
میراث  براي  برنامه ریزي  ضرورت  احمدي نژاد  دکتر 
شما  از  کرد:  تاکید  و  خاطرنشان  را  آذربایجان  فرهنگي 
با طاغوت و شکستن                   مبارزه  در  دارم همان گونه که  انتظار 
توطئه هاي دشمن پیشگام بودید امروز نیز در دوران سازندگي 
و اصالح سیستم اداري و ساختن ایران، جوانان آذربایجان الگو 

و پیشگام ملت ایران باشند.
از مدتها قبل وظایف خود و  رئیس جمهور گفت: دولت 
کارهایي که باید در آذربایجان شرقي انجام شود را به دقت 
آذربایجان  پیشرفت  براي  باید  است  معتقد  و  کرده  بررسي 

حسابي ویژه باز کرد .
 ، ي ر ئیس جمه��و ر

پش��توانه  را  آذربایج��ان 
بي بدی��ل اس��تقالل ایران 
دانست و گفت: عده اي که 
در اط��راف مرزه��اي ما به 
خیال خودشان خیمه زده اند 
و تصور کرده اند مي توانند 
صفوف ملت ایران را از هم 
جدا کنند باید بدانند که اگر 
آذربایجان  مل��ت  اقیانوس 
طوفاني ش��ود مانند بهمن 56 ریش��ه همه فاسدها را از روي 

زمین برمي کند.
دکتر احمدي نژاد با بیان اینکه ملت ایران براي رسیدن به 
کمال، معرفت، پیشرفت، عزت و شرف پیشتاز است، گفت: 
عده اي در جهان در مسیر شر، بدبختي و رسیدن به ظلمات 
مسابقه گذاشته اند و براي تسلط بر منابع و ذخایر ملت ها و 

سلطه جویي از هم سبقت مي گیرند. 
رییس جمهور با بیان به این که ملت ایران در راه عمل 
خیر و پیشرفت مصمم است، گفت: ملت ایران در این میدان 
پرچم مقاومت، عزت، فداکاري و مهرورزي را برافراشته و در 

مخالفت با زورگویان گوي سبقت را ربوده است.
دکتر احمدي نژاد در بخش دیگري از سخنان خود با تاکید 
بر این که همه باید براي ساختن ایران اسالمي و یك جامعه 
پیشرفته و مقتدر تالش کنیم، خاطرنشان کرد: براي ساختن 
ایران نیازمند مجاهدت، وحدت، عدالت و حفظ هوشمندي و 

هوشیاري هستیم. 

را  دكتر احمدي ن�ژاد، آذربايجان 
پايتخت ايم�ان، غيرت و ش�جاعت 
ملت اي�ران دانس�ت و تاكيد كرد: 
مردم آذربايجان همواره پيشتازان 
علم، ادب، هنر و فرهنگ و مدافعان 

سرافراز ايران و اسالم هستند
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دکتر محمود احمدي نژاد همچنین در جمع مردم هشترود 
با بیان اینکه وظیفه ملت و دولت ایران ساختن جامعه نمونه 
اسالمي به عنوان الگو است، تاکیدکرد: براي ساختن جامعه 
و کشوري شایسته ملت ایران باید با وحدت و عدالت؛ کار، 

تالش و مجاهدت کرد. 
رئیس جمهوري با بیان اینکه عدالت رکن اصلي انقالب 
اسالمي و محور جامعه اسالمي است، تصریح کرد: توزیع 
امکانات کشور، وقت دولت و نگاه مسووالن به مردم نیز باید 

عادالنه باشد. 
با  مبارزه  براي  دولت  تالش  بر  تاکید  با  جمهور  رییس 
بیکاري گفت: جمع آوري و استفاده بهینه آبهاي سطحي، 
افزایش بودجه طرح هاي عمراني و احداث سالنهاي ورزشي 
براي بانوان و آقایان از جمله برنامه هاي دولت براي شهرستان 

هشترود است.
استان ها  عمراني  بودجه  عادالنه  توزیع  جمهور  رئیس 
و شهرستان ها را از مهم ترین رویکردهاي دولت دانست و 
تاکید کرد: مدیران باید بودجه اي را که دولت به سختي تهیه 
مي کند، به سهولت در اختیار جوانان قرار دهند، تا با همت این 

جوانان مصمم،کشور را بسازیم. 
رئیس جمهور در ادامه سفر به آذربایجان شرقي در جمع 
مردم شهرستان "چاراویماق" سخن مي گفت، با تاکید بر این 
که دولت مصمم است با پشتیباني مردم پرچم عدالت را در 
کشور برافراشته کند، گفت: ملت ایران تا اجراي کامل عدالت 
در همه عرصه ها و زمینه ها از پاي نخواهد نشست و دولت 
نیز با بي عدالتي در استفاده از اموال و منابع عمومي به شدت 

مبارزه مي کند. 
دکتر محمود احمدی نژاد فرهنگ ایثار و شهادت را تضمین 
ایران دانست و  امنیت، عزت و عظمت ملت  کننده تداوم، 
تاکید کرد: فرهنگ شهادت همان سالح شکست ناپذیری 
ملت ایران است و همه ما موظفیم این فرهنگ را در باالترین 

درجه حفظ و ترویج کنیم. 
ایثارگران  و  شهدا  خانواده های  جمع  در  جمهور  رییس 
و  شهدا  خانواده های  اینکه  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی 
ایثارگران به پیروی از پیامبر، اسالم ناب را در کشور حاکم 
کرده و به عنوان تنها الگوی نجات بخش بشریت معرفی 
بلند و در زمانی کوتاه  پرواز  کردند، گفت: شهدا در یك 

ره صد ساله را یك شبه طی 
مراتب  باالترین  به  و  کردند 

کمال دست یافتند. 
همه  نژاد  احمدی  دکتر 
دولت  ماموران  و  مسووالن 
فرهنگ  حفظ  به  موظف  را 
و  دانست  وایثارگری  شهادت 
تاکیدکرد : مسوولی که نسبت 
ایثارگران  و  خانواده شهدا  به 
بی توجهی می کند متعلق به 

اداری هیچ جایگاهی  نباید در دستگاه  این دولت نیست و 
داشته باشد. 

باید  مدیران  اتاق  اینکه درب  بر  تاکید  با  رییس جمهور 
به روی مردم به خصوص ایثارگران باز باشد، تصریح کرد: 
از همین جا اعالم می کنم رسیدگی به امور ایثارگران جزو 
وظایف قطعی دولت است و سلسله مراتب دولت موظفند به 

امور آن ها رسیدگی کنند.
دکتر محمود احمدي نژاد که به شهرستان عجب شیر نیز 
سفر کرده بود در جمع مردم این شهر گفت: ملت ایران راهي 
پرافتخار و عزت مند براي دستیابي به عدالت در جامعه انتخاب 

کرده است. 
وي خطاب به کساني که به بهره مندي از امتیازات ویژه 
عادت کرده اند، گفت که ملت ایران دست آنان را از بیت 

المال کوتاه خواهد کرد. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت باید همه توانمندي هاي 
خود را به طور عادالنه توزیع کند، افزود: کساني که دستشان 
از بیت المال کوتاه مي شود به دنبال مانع تراشي و کارشکني 
هستند، اما این مردم هستند که تا برپایي کامل عدالت در 
ایران اسالمي ایستاده اند 
و عقب نشیني نخواهند 

کرد. 
احمدي نژاد گفت: در 
اقدامات  کشور  ساختن 
خواهد  انجام  فراواني 
شد و براي از بین بردن 
بالي بیکاري در جامعه 
و  مجاهدت  تالش  به 

مل�ت اي�ران راه�ي پرافتخ�ار و 
عزت مند براي دستيابي به عدالت 

در جامعه انتخاب كرده است
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و  دولت  ازسوي  همکاري 
مردم نیاز است.

از  سال  دو  گذشت  با 
سفر تاریخی دکتر محمود 
آذربایجان  به  نژاد  احمدی 
معمارزاده،  محمد  شرقی 
استاندار آذربایجان شرقی با 

اشاره به دست آوردهای سفر هیئت دولت به این استان گفت 
: با تصویب 169 پروژه و طرح در نخستین سفر رئیس جمهور 
به آذربایجان شرقی، بزرگ ترین میزان سرمایه گذاری تاریخ 

شمالغرب کشور در آذربایجان شرقی انجام گرفته است. 
تاکنون  تابستان 85  فاصله  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
93 درصد مصوبات ریاست جمهوری در آذربایجان شرقی 
اجرایی شده، می افزاید: 52 درصد از مصوبات یاد شده به 
اتمام رسیده، 34 درصد در حال اجرا بوده و 14 درصد نیز 

درحال پیگیری است.
به گفته استاندار آذربایجان شرقی، با اجرای کامل مصوبات 
یاد شده، گام بلندی در توسعه و پیشرفت این استان برداشته 

می شود.
استاندار آذربایجان شرقی میزان سرمایه گذاریهای دولت 
اظهار  و  خوانده  قابل محاسبه  غیر  را  آذربایجان شرقی  در 
داشت: به دلیل حجم باالی طرح های در حال اجرا، به هیچ 
نهایی  ارزیابی  قابل  اجرا  حال  در  های  ارزش طرح  عنوان 

نیست.
وی خاطرنشان می کند: از میان 169 مصوبه مذکور تنها 
برای 5 طرح بیش از 5 هزار میلیارد تومان اعتبار به این استان 

تزریق خواهد شد.

مقایسه  در  معمارزاده 
اهمیت این رقم با اعتبارات 
دولت  شد:  یادآور  استان 
 5 اجرای  برای  درحالی 
 5 از  بیش  عمرانی  طرح 
برای  تومان  میلیارد  هزار 
مصوب  شرقی  آذربایجان 
گذشته  در سال  استان  این  عمرانی  بودجه  که  است  کرده 

حدود 260 میلیارد تومان بوده است.
"محمد اشرف نیا"، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
اعتبارات ملی در طرح های کالنشهر  از  استفاده  می گوید: 
تبریز نیز به عنوان یکی از استراتژی های مهم توسعه در این 

منطقه مورد توجه مسووالن محلی قرار دارد. 
 وی می افزاید: به طور حتم با صرف اعتبارات دولتی در 
بخش های عمرانی، جایگاه تبریز در سطح منطقه و حتی 

کشورهای همسایه ارتقا می یابد. 
خاطرنشان        شرقی  آذربایجان  استاندار  عمرانی  معاون 
میکند: جذب اعتبارات ملی برای طرح های شهری تنها با 
برنامه ریزی مناسب از سوی نهادهای شهری میسر است و 
نباید انتظار داشت بدون برنامه ریزی بتوان از اعتبارات دولتی 

بهره جست. 
وی در عین حال یادآور می شود : متاسفانه در سفر دو 
سال گذشته ، به دلیل عدم تجربه کافی و برخی مشکالت 
موجود ، پروژه های شهری در مصوبات ریاست جمهوری 

کمرنگ بود .
علیرضا نوین ، شهردار تبریز نیز در این خصوص تصریح 
کرد : در گذشته مدیران محلی نسبت به اهمیت اعتبارات 

استاندار آذربايجان شرقي: 
از مي�ان ۱۶۹ مصوب�ه مذكور تنها 
برای ۵ طرح بيش از ۵ هزار ميليارد 
تومان اعتب�ار به اين اس�تان تزريق 

خواهد شد



85سال نهم/ شماره 89

ملی در اجرای پروژه های بزرگ شهری توجه الزم نداشتند و 
همین عامل باعث شده بود ، شهرداری تبریز از کمترین سهم 

ممکن در مصوبات سفرهای استانی برخوردار باشد .
نوین در عین حال به فعالیت شوراهای سوم و تحول در بدنه 
شهرداری تبریز اشاره کرده وخاطر نشان می کند : مجموعه 
شورای شهر و شهرداری تبریز با هماهنگی استانداری محترم 
نسبت به ارایه 4 طرح بزرگ و مهم شهری برای استفاده از 

اعتبارات ملی در سال گذشته اقدام کردند .
به گفته شهردار تبریز ، بدین ترتیب در مرحله نخست این 
طرح 4 پروژه بزرگ شهری شامل: بهسازی ترمینال مرکزی، 
ساماندهی مهرانه رود، تبادل دروازه تهران و دفع آب های 
سطحی به عنوان طرح های ویژه ارائه و جذب اعتبارات ملی 

انتخاب شده اند. 
علیرضا نوین افزود : در این میان، طرح ساماندهی "مهرانه 
رود" طرح عظیمی است که در صورت تبدیل آن به طرح 
ملی می تواند عالوه بر زیبایی شهر در جذب گردشگر نیز 

ایفای نقش کند. 
اسالمی شهر  رییس شورای  نورمحمدزاده"  "عالء الدین 
تبریز نیز از ارایه طرح 4 ساله توسعه کالنشهر تبریز خبر داده 
و می گوید : به منظور اصالح زیرساخت های شهری در تبریز 

تا سال 1390 بیش از 100 طرح تهیه و تدوین شده است. 
وی خاطرنشان می کند : مهمترین محورهای این طرح 
شامل اصالح ساختار شهرسازی تبریز، ایمن سازی ، نوسازی 
بافت های فرسوده ،  گسترش خدمات شهری و توسعه حمل 

و نقل عمومی است .
رییس شورای شهر تبریز اظهار امیدواری می کند در سفر 
آتی هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی ، اجرای برخی از 
پروژه های مهم شهری به عنوان پروژه های ملی در مصوبات 

سفر گنجانده شود .

*بزرگ ترین سرمایه گذاری شمالغرب کشور
شهری  پروژه های   ، گذشته  مشکالت  دلیل  به  گرچه 
جایگاه کمرنگی در میان مصوبات سفر ریاست جمهوری به 
آذربایجان شرقی داشت اما تصویب بزرگترین سرمایه گذاری 
های اقتصادی در این سفر ، به طور حتم در توسعه همه جانبه 
این استان و رفع محرومیت از نقاط مختلف منطقه موثر و 

مفید خواهد بود . 
تنهایی  به  تبریز  پاالیشگاه  توسعه  ، طرح  میان  این  در 
بزرگ ترین سرمایه گذاری تاریخ شمالغرب کشور به شمار 

می آید. 
محمد معمارزاده، عالی ترین مقام اجرایی آذربایجان شرقی 
در توضیح میزان سرمایه گذاری اختصاص یافته برای توسعه 
و تجهیز پاالیشگاه تبریز می گوید: طرح توسعه پاالیشگاه 
تبریز به ارزش 3 میلیارد یورو، به تنهایی بزرگ ترین طرح 

تاریخ این خطه از ایران اسالمی است.
وی با بیان این که اجرای این طرح در مدت زمان کمتر 

از 3 سال به اجرا در میآید، می افزاید : با ساخت پاالیشگاه 
»شهریار« ظرفیت تولیدات مجتمع پاالیشگاه تبریز از 110 

هزار بشکه در روز به بیش از 260 هزار بشکه خواهد رسید.
افزایش 3 تا 4  معمارزاده ساخت این مجتمع را موجب 
برابری سودآوری پاالیشگاه تبریز اعالم کرده و خاطرنشان 
می کند : اشتغالزایی برای حدود یك هزار 500 نفر، تأثیر در 
رشد اقتصادی منطقه و انتقال تکنولوژی های جدید به استان 
آذربایجان شرقی از اثرات و تبعات مثبت ساخت پاالیشگاه 

شهریار است. 

*کاهش نرخ بیکاری و توقف مهاجرت
کاهش نرخ بیکاری و توقف روند مهاجرت در آذربایجان 
شرقی از مهم ترین دستاوردهای سرمایه گذاری های گسترده 

دولت در بخش های مختلف این استان بوده است. 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نتایج طرح های اجرا 
اجرای  با  موجود،  آمار  اساس  بر  گوید:  استان می  در  شده 
طرح های توسعه در آذربایجان شرقی نرخ بیکاری در این 
استان به 6/5 درصد رسیده است. به گفته معمارزاده، درحال 
حاضر آذربایجان شرقی از کم ترین میزان بیکاری در کشور 

برخوردار است. 
وی همچنین کاهش ارتکاب به جرایم را از دیگر نتایج این 
طرح ها دانسته و خاطرنشان می کند: بر اساس آمار موجود 
در 2 سال گذشته، میزان ارتکاب به انواع جرایم در این استان 

5/9 درصد کاهش یافته است.
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استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توقف نرخ مهاجرت در 
این استان از افتخارات دولت نهم است می گوید: بر اساس آمار 
سال گذشته، میزان مهاجرت از آذربایجان شرقی به دیگر نقاط 

کشور متوقف شده است.
به گفته استاندار آذربایجان شرقی با انتقال امکانات مناسب 
به  روستاها  از  مهاجرت  نرخ  روستاها،  به  بهداشتی  و  رفاهی 
شهرهای استان نیز کم شده و جمعیت روستایی استان تثبیت 

شده است.

در  دولت  هیت  مصوبات  ترین  مهم  از  *برخی 
آذربایجان شرقی

برای  نیز  توافقنامه   38 تعداد   ، مصوبه   169 بر  عالوه   
تصوب  به  شرقي  آذربایجان  آباداني  و  عمران  در  تسریع 

رسید. 
- الزام دستگاه هاي اجرایي به تکمیل 24 پروژه نیمه تمام 
در استان با توافق استانداري به نحوي که تا پایان سال 87 

به بهره برداري برسند .
-  ایجاد 25 دفتر ارتباط روستایي عالوه بر برنامه امسال 
و نصب و راه اندازي تجهیزات مرکز تلفن روستایي ICT در 

110 روستاي استان
- تکمیل و بهره برداري از آزاد راه زنجان – تبریز

- تامین اعتبار مورد نیاز بهسازي فرودگاه تبریز و نیازهاي 
پیش بیني شده فرودگاه هاي استان در سال 85 توسط وزارت 

راه و ترابري
- انجام مطالعات جاده محور خواجه - ورزقان - نودوز و 

همچنین راه آهن استان توسط وزارت راه و ترابري 
-  احداث 100 واحد مسکوني ویژه معلوالن استان توسط 

وزارت رفاه و تامین اجتماعي
صنعتي  شهرك هاي  فاضالب  تصفیه خانه هاي  اجراي   -
مرند،میانه و سراب در سال 85 و بستان آباد در سال 1385 

و 1386 توسط وزارت صنایع و معادن
زیر  تکمیل  براي  ریال  میلیارد   4 مبلغ  اختصاص   -
ملکان،  هریس،  اهر،  صنعتي  شهرك هاي  ساخت هاي 

ورزقان و کاغذ کنان توسط وزارت صنایع و معادن
احداث  براي  ریال  میلیارد   15 مبلغ  اختصاص   -
وزارت  توسط  استان  شهرهاي  در  آتش نشاني  ایستگاه هاي 

کشور و استانداري آذربایجان شرقي
- اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال وام توسط وزارت کشور 
به شهرداري هاي استان براي طرح هاي درآمد زا و ضروري و 
مبلغ 5 میلیارد ریال به عنوان کمك به شهرداري هاي شهرهاي 

زیر 20 هزار نفر استان توسط وزارت کشور
دستگاه   250 و  اتوبوس  دستگاه   250 اختصاص   -
میني بوس براي شهرهاي استان و 30 دستگاه تراکتور، 20 

دستگاه زباله کش، 20 دستگاه نیسان کمپرسي و 30 دستگاه 
دهیاري هاي  تجهیز  جهت  جاري(  روش  )به  موتورسیکلت 
استان و اختصاص 20 دستگاه کامیون و 10 دستگاه خودروي 

زباله کش براي شهرهاي استان توسط وزارت کشور
- توزیع مبلغ 28/6 میلیارد ریال توسط شوراي برنامه ریزي 
استان بین شهرداري هاي استان به منظور اجراي تبصره 13 
قانون بودجه 85 درباره طرح هاي حمل و نقل و بهینه سازي 

مصرف سوخت.
- اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال از محل منابع تبصره 
13 قانون بودجه سال جاري و حداقل مبلغ 200 میلیون دالر 
فاینانس به منظور تکمیل خط یك پروژه قطار شهري تبریز 

توسط وزارت کشور
واحد مسکوني  و 1500  استیجاري  واحد  احداث 250   -
اجاره اي در تبریز و سایر شهرها جهت تامین مسکن اقشار 

کم درآمد توسط وزارت مسکن و شهرسازي 
-  احداث 12000 واحد مسکن روستایي در سال 1385با 
تسهیالت بانکي یارانه اي در استان توسط وزارت مسکن و 

شهرسازي 
در  تسریع  منظور  به  ریال  10میلیارد  مبلغ  اختصاص    -
احداث جاده شهر جدید سهند به تبریز توسط وزارت مسکن 

و شهرسازي
- صدور مجوز فروش 100 میلیارد ریال اوراق مشارکت 
و  مسکن  وزارت  توسط   1385 سال  در  سهمیه  بر  مازاد 
شهرسازي به منظور بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر 

تبریز
صورت  به  دالر  میلیون   50 مبلغ  حداقل  اختصاص   -
توسط  استان  فرسوده شهرهاي  بافت  ترمیم  براي  فاینانس 

وزارت کشور
***

سفرهای استانی راهکاری برای شناخت بیشتر از مسایل 
منطقه ای و حل و فصل مشکالت استان ها است.

این  بیان  با  جمهور  رییس  اجرایی  معاون  سعیدلو  علي 
مطلب اضافه کرد : رئیس جمهوري به دنبال حل و فصل 
مشکالت استان ها است و سفرهاي ریاست جمهوري در این 

راستا صورت مي گیرد. 
به  شرقي  آذربایجان  استان  کرد:مسائل  تصریح  وي 
گونه اي که باعث پیشرفت و توسعه استان به خصوص در 
زیر ساخت هاي صنعت،کشاورزي،آب و نیز اعتبارات بانك ها 
شود در نشست هاي ما با نمایندگان مردم استان در مجلس 
و نیز دیگر مقامات محلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت . 
رئیس  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس  اجرایي  معاون 
به  سفر  انجام  از  پیش  همواره  دولت  هیئت  و  جمهوري 
آشنا  جامع تر  و  بیشتر  بهتر،  مشکالت  با  کشور  استان های 

می شوند .
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نوشاتل مرکز دولت شهر- جمهوری »نوشاتل« است 
ساحل  در  و  فرانسه  با  سویس   مرز  غربی  کرانه  در  که 
دریاچه ای به همین نام جای گرفته و از سال 1815 وارد 
بنابر سرشماری دسامبر  کنفدراسیون سویس شده است. 
سال 2007، جمعیت این شهر با وسعتی برابر با 18005 
آن،  که حاصل  است  نفر   389 و  32هزار  مربع،  کیلومتر 
تراکم جمعیتی یك هزار و 749 نفر در هر کیلومتر مربع 
میالدی   1011 سال  در  آن  پایه  که  شهر  این  است.  
در ارتفاع 430متری از سطح دریا بنانهاده شد، نمونه ای 
دریاچه  پیوند  در  وحشی  طبیعت  زیبایی  از  باورنکردنی 
نمایش  به  را  اروپایی  گوتیك  معماری  هنر  با  جنگل  و 

گذارده است.  
این شهر قسمت بزرگی از زیبایی خود را مدیون دریاچه 
با 220 کیلومتر مربع،  برابر  با وسعتی  نوشاتل است، که 
بزرگترین دریاچه این کشور است که تمام آن در داخل 
جاده  شهر،  جنوبی  قسمت  در  دارد.  قرار  سویس  خاك 
دامنه های  سوی  به  را  مسافران  کوهستانی،  خط آهن  و 
رشته کوه های »ژورا« که نمونه های بکری از فرسایش 
بادی به همراه دره های بسیار زیبای عمیق است، هدایت 
مي کند. »نوشاتل« گذشته از اینکه به همراه »لشودفن« 
قلب  جمهوری-  این  شهرهای  دیگر   - لولکل«   « و 
را  خود  می روند،  به شمار  سویس  ساعت سازی  صنعت 
داده  قرار  های-تکنولوژی2سویس  و  ریزفناوري1  مرکز  در 
طی  در  است  توانسته  شهر  این  دلیل  همین  به  است. 
پیشرو  از شرکت های  بسیاری  توجه  گذشته  سال  بیست 

در زمینه فناوري های میکرو، پزشکی و زیست فناوري3 به 
خود جلب کند. 

زدن  پرسه  است.  بسیار جذاب  نوشاتل  قدیمی  فضاي 
در کوچه های شیب دار آن به همراه مشاهده بیش از 140 
آبخوری آبشاری دست ساز که همگی باقی مانده از سده 
تابلوهای کوچك آبی رنگ زیبا - که  با  شانزدهم است 
زیبای  صورتهای  و  است-  آب  بودن  خوراکی  نشان 
سنگ  از  شده  تراشیده  افسانه ای  موجودات  و  حیوانات 

رهگذر را وادار به تحسین زیبایی شهر می کند.

بخش شهری
مسوول  شهری«  »برنامه ریزی  بخش  نوشاتل،  در 
مدیریت و نگاه داری از میراث معماری، بهینه سازی فضاي 
این سازمان که زیر  شهر و محیط زیست شهری است. 
نظر جامعه مهندسان معمار فعالیت می کند، از بخش های 

»نوشاتل«
 آرامش روستا،آسایش شهر

علیرضا  سربازي

رهاورد سفر
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»خدمات فنی سازه«، »مدیریت سازه«، »پلیس سازه «، 
بخش  با  حال  عین  در  و  شده  تشکیل  سازه«  »توسعه 

»انرژی و  توسعه پایدار« ارتباط نزدیکي دارد.
اداره »خدمات فنی سازه« مدیریت نگاهداری و تعمیر 
و  فنی  مشاوره های  و  دارد  برعهده  را  عمومی  سازه های 
مهندسی را در این زمینه به جمعیت ها و بنیاد های فعال 
مسوول  نهاد  این  واقع  در  می دهد.  ارائه  بخش  این  در 

بنای سازه ها در کمیسیون ساخت وساز شهری است. 
سازه های  موجودی  مدیریت  سازه«  »مدیریت  اداره 
پارکینگ ها  تجاری،  سازه های  آپارتمان ها،  شامل  شهر 
بالغ  نوشاتل  در  که  را  دست  این  از  و...  تعمیرگاه ها  و 
داشته  برعهده  می شوند  سازه  بیست  و  صد  از  بیش  بر 
و مسوول تأمین مسکن برای برخی شهرنشینان  دارای 
شرایط خاص است.  این صد و بیست سازه یاد شده در 
آنها را  اختیار شرکت های خصوصی هستند که می توانند 
راه   از  نوشاتل  دولت  واقع  در  دهند.  اجاره  متقاضی  به 
نظارت بر کار این شرکت ها، مدیریت این بخش را زیر 
نظر دارد و هم از این راه رابطه مالك حقیقی و مستاجر 
بین مالك حقوقی و مستاجر حقیقی  رابطه  به  را  حقیقی 

تغییر داده است.
ساخت و ساز  برای  اجازه  صدور  روند  سازه«  »پلیس 
انجام  چگونگی  و  داشته  کنترل  در  را  شهری  محیط  در 
کار برطبق قوانین ساخت و ساز زیرنظر دارد. عموم مردم 
توسط پلیس سازه از این قوانین مطلع می شوند و در واقع 
هرگونه اطالعیه و ابالغیه در این زمنیه ازسوي این نهاد 

منتشر می شود. 
منظره  و  فضا  درمورد  مطالعه  با  شهری«،  »توسعه 
شهری، اوضاع اقتصادی و اجتماعی، پیگیری خط توسعه 
شهر را برعهده گرفته است. این بخش با کنترل یا انجام 

پروژه های مبلمان شهری بخش های بشر ساخته و میراث 
طبیعی شهر را زیبا سازی می کند.  

وظیفه اصلی بخش »انرژی و توسعه پایدار«، مدیریت 
دولت  برنامه  است.  شهری  خانه های  در  مصرفی  انرژی 
مصرف  درصد   15 کردن  کم  زمینه،  این  در  نوشاتل 
انرژی گرمایی تا سال 2010 است. کنترل اجرای قوانین 
این  برعهده  انرژی  زمینه  در  شهری  و  ایالتی  مصوب 

بخش است.     

آمد و شد
چشم  به  ترافیك  و  آمدوشد  سامانه  به  نوشاتل  در 
حال  عین  در  و  شهری  دارایی های  بزرگترین   از  یکی 
به چشم یکی از سامانه هایی که می تواند در عین مشکل 
می شود.  نگاه  شود،  نیز  منابع  شدن  تلف  باعث  بودن  زا 
بنابراین بسیار تالش شده است که این سامانه در راستای 
آسیب  کمترین  با  شهری  جابجایی  و  بوده  پایدار  توسعه 
ممکن به محیط زیست انجام شود. درهمین راستا تبلیغ 
درمورد استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی و موتور 
سیکلت های الکتریکی همواره مورد توجه قرار مي گیرد. 

این برنامه تا جایی جدی گرفته شده است که شرکت 
ترافیك  برنامه  با  همکاری  باب  از  نوشاتل  کشتیرانی 
دوچرخه  با  که  شهروندانی  به  زیست،  محیط  با  سازگار 
تردد می کنند، امکان استفاده رایگان از خدمات کشتیرانی 
برای حمل و نقل دوچرخه ها را در دو سوی ساحل ارائه 

می دهد. 
گذشته از آن برای شهروندانی که کارت اشتراك برای 
سوار  پارك   9 در  کرده اند،  تهیه  را  اتوبوس  از  استفاده 
موجود در شهر پارکینگ های رایگان در نظر گرفته شده 
است. از آنجاییکه هزینه پارك در کنار خیابان های سطح 
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شهر معموال ارزان نیست و مدت زمان پارك نیز محدود 
است، این امتیاز برای بسیاری از رانندگان جذاب بوده و 
آنها را به متوقف کردن خودرو در پارك سوارهای شهر 

تشویق مي کند. 
سوم  یك  که  مي دهد  نشان  نوشاتل،  در  بررسی ها 
ترددها با خودرو در سرعتی کمتر از 3 کیلومتر در ساعت 
و بیش از نیمی از آنها با سرعتی کمتر از 5 کیلومتر در 
بنابراین دولت همواره شهروندان  انجام می شود.  ساعت 
مسطح  مسیرهای  در  به ویژه  دوچرخه  از  استفاده  به  را 
خود  تبلیغات  در  و  کرده  تشویق  کیلومتر   6 از  تر  کوتاه 
برای  مفید  و  اقتصادی  مالیات،  بدون  را  زدن  رکاب 

سالمت عنوان می کند. 
در همین راستا در تمام خیابان های اصلی شهر مسیر 
حرکت  مسیر  از  دوچرخه  و  تاکسی  اتوبوس،  حرکت 
موتور سیکلت ها و خودرو ها با رنگ زرد و تصاویر نقش 
بسته روی زمین جدا شده و تخطی از آن رانندگان را با 

جریمه های سنگین روبه رو می کند. 
در هر سال دولت نوشاتل روزی را به عنوان روز تست 
زمان  و  تعیین  الکتریکی  موتورسیکلت های  از  بازدید  و 
آن گذشته  از  اطالع عموم می رساند.  به  را  آن  مکان  و 
که هر شهروند  است  کرده  اعالم  دولت  در سال جاری 
دوچرخه  خرید  برای  تخفیف  دریافت  بر  عالوه  می تواند 
و موتور سیکلت برقی، از کمك 300 فرانکی دولت نیز 

استفاده کند. 
در اقدامی جالب شهرداری نوشاتل هر سال در 5 ماه 
روز  هفت  هر  اکتبر(  تا  آوریل  )از  سال  تابستانی  و  گرم 
انواع  شب  ونیم  نه  تا  صبح  ونیم  هفت  ساعت  از  هفته 
مخصوص  سبد  با  را  بزرگسال  نفره  دو  و  یك  دوچرخه 
به  را  کودك  دوچرخه  همین طور  و  خردساالن  حمل 
شهروند  هر  که  می گذارد  شهروندان  اختیار  در  رایگان 
این  از  روز  طول  در  زمانی  محدودیت  بدون  می تواند 
شناسایی  کارت  گذاشتن  گرو  ازای  در  تنها  دوچرخه ها 

استفاده کند. 
مسافرت های  کاهش  برای  جالب  اقدامات  دیگر  از 
آنها  در  که  است  وب سایت هایی  ایجاد  شهری،  درون 
افراد مختلف در قسمت های متفاوت شهر مسیر حرکت 
خود را اعالم می کنند و دیگران می توانند در صورت دارا 
بودن مسیر مشترك برای حضور در سر کار خود)به ویژه 
در مسیرهای خارج شهر(، آمادگی خود را برای استفاده 
از اتوموبیل شخصی به صورت مشترك و جایگزین) مثاًل 

یك روز در میان( اعالم کنند. 
در سویس بیش از 1850 خودرو کامال مدرن در بیش 
از یك هزار سایت )که از این بین 11 سایت در نوشاتل 
کرایه  صورت  به  عموم  برای  استفاده  آماده  دارد(  وجود 
که  خودروهایی  چنین  با  است.  مناسب  قیمت های  با 

مسافرت های  برای  را  شهروندان  مدت  کوتاه  احتیاجات 
چند روزه برطرف می کند نیاز به تملك خودرو و در نتیجه 
نیاز به پارکینگ و همچنین اختصاص دادن فضایی برای 

این امر در ساختمان ها کمتر شده است.
خودروهای  صاحبان  برای  خودرو  مالیات  همچنین 
به  بوده و  یا گاز سوز نصف دیگر خودروها  الکتریکی و 
همین شکل صاحبان خودروهایی با موتورهای حجیم تر 

مالیات بیشتری می پردازند. 
جالب است بدانید اتوبوس درون شهری در نوشاتل از 
گازسوز تشکیل شده  اتوبوس  و  برقی  اتوبوس  دو دسته 
است. برنامه حرکت اتوبوس ها بسیار منظم بوده و زمان 
و  تعطیل  روزهای  برای  ایستگاه  به هر  اتوبوس  رسیدن 
روی  بر  برنامه  این  است.  شده  اعالم  هفته  غیرتعطیل 
به  توجه  با  شهروندان  بیشتر  و  است  تهیه  قابل  کاغذ 
این  از  یا منزل خود یکی  کار  به محل  نزدیك  ایستگاه 
اختیار دارند. همچنین نقشه حرکت تمام  را در  برنامه ها 
با رنگ های متفاوت  اتوبوس رانی در درون شهر  خطوط 
مسیر  هر  برای  را  بلیط  قیمت  که  کدهایی  و  جذاب  و 
هر  است.  شده  نصب  ایستگاه  هر  در  می کنند  مشخص 
مصرف،  یك بار  بلیت  از  خود  نیاز  بر  بنا  می تواند  مسافر 
دفعات  محدودیت  با  بلیت  و  زمانی  محدودیت  با  بلیت 
سوار شدن، استفاده کند. بلیت یك بار مصرف قابل تهیه 
و  دارد  وجود  ایستگاه  هر  در  که  است  دستگاه هایی  از 
براساس مسیر و تعداد نفرات نرخ را محاسبه کرده و در 
ازای ارائه بلیت سکه دریافت می کند. بلیت با محدودیت 
و  است  دار  به شکل یك کارت شناسایی عکس  زمانی 
از  تنها صاحب عکس در مدت زمان درج شده می تواند 
آن استفاده کند. بلیت با محدودیت تعداد دفعات استفاده 
نیز به شکل کارتی است که در هر بار سوار شدن توسط 
کنترل  می شود.  پانچ  ایستگاه  در  موجود  دستگاه  یك 
بلیت توسط پلیس صورت گرفته و در هر زمان از شبانه 
روز و در هر ایستگاه امکان سوارشدن پلیس به صورت 
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تصادفی و کنترل بلیت مسافران وجود دارد. جریمه سوار 
شدن بدون بلیت در اتوبوس بسیار سنگین بوده و حداقل 
به اندازه 50 برابر قیمت هر بلیت جریمه دریافت می شود. 
از  مسافر  مشخصات  ثبت  با  خاطی  مسافر  جریمه  برگ 
روی کارت شناسایی وی در درون اتوبوس به وی تسلیم 
شده و در صورت به همراه نداشتن کارت شناسایی مسافر 

خاطی به اداره پلیس راهنمایی می شود.  
و  جالب تر  همه  از  عمومی  حمل ونقل  وسایل  بین  در 
سازگارتر با محیط زیست، تله کابین است که در نوشاتل 
از یك وسیله تفریحی به یك وسیله حمل و نقل عمومی 
شده  تبدیل  جذاب  و  صوتی  آلودگی  بدون  ارزان،  بسیار 
است. تله کابین نوشاتل با نام فرانسوی »فان امبول« در 
امنیت  از ضریب  و  مترو(  همانند  داشته)  قرار  زمین  زیر 

باالیی برخوردار است. 
چنین  این  نوشاتل  دولت  که  است  آن  جالب  نکته 
برنامه هایی را نخست از خود شروع کرده است و نماد آن 
استفاده از خودروهایی کم مصرف و با آلودگی پایین برای 
پرسنل سازمان های خدمات  و  دولتی  اعضای  جابه جایی 
خودروهای  تمام  صورتیکه  به  است.  پلیس  و  شهری 
بنزین سوز این سازمان ها از مخلوط بنزین و بیواتانول و 
استفاده  ریز  بسیار  فیلترهای  از  گازوئیل سوز  خودروهای 
کرده و به غیر از اینها در سایر موارد که امکان داشته از 
خودروهای الکتریکی و الکتریکی- بنزینی استفاده شده 
پلیس  نوعی  به  نیز  را  نوشاتل  پلیس  همین رو  از  است. 
خودروهای  انتخاب  با  است  توانسته  زیرا  می نامند،  سبز 
را  خود  سوخت  مصرف  50درصد  تا  بنزینی  الکتریکی- 

کاهش دهد. 
از   2005 سال  در  نوشاتل  شهر  اقداماتی،  چنین  با 

سوی دولت فدرال برنده جایزه »تعهد اجتماعی و توسعه 
پایدار« سویس شد. 

گردشگري
نماینده  ترابری«  و  گردشگري  »دپارتمان  نوشاتل  در 
شهر در امور حمل و نقل عمومی شهری و طرف مذاکره 
مرتبط  ارگان های  و  گردشگري  خدماتی  شرکت های  با 
در این دو زمینه است. دپارتمان یاد شده وظایف باال را 
فدرال  دولت  و  ایالتی   دولت  با شهرداری،  در همکاری 
انجام داده و از طرح ها و پروژه های مربوط به گردشگري 
پشتیبانی می کند. اگر در این شهر قدم بزنید، درخواهید 
یافت که روح معماری شهر به شکلی در آن دمیده شده 
است که هیچ کدام از ساختمان های شهر شبیه دیگری 
هم شکل  و  هم سان  طبیعتی  از  حال  عین  در  اما  نبود، 
گردشگری  دیدگاه  از  را  نوشاتل  نکته  این  برخوردارند. 

بسیار دیدنی کرده است. 
از امکانات فانتزی و جالب گردشگري شهر، یکی هم 
است  ترن«  نام »توریست  به  زیبا  و  قطاری سفید رنگ 
که بدون نیاز به ریل و برروی زمین راه می رود و در ماه 
می در روزهای یك شنبه، در ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت 
همه روزه و در ماه سپتامبر در روزهای شنبه و یکشنبه و 
در برخی اعیاد ملی و مذهبی با هزینه ارزان هفت فرانك 
طول  در  کودکان  برای  فرانك  چهار  و  بزرگسال  برای 
مدت یك ساعت گردشگران را در درون شهر گردانده و 

قسمت های مختلف را به آنها نشان می دهد. 

ورزش و تفريحات 
زمین های  استخرها،  اسکیت،  میدان های  نوشاتل  در 
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امکانات   ... و  فوتبال  استادیوم  ورزش،  مدارس  بازی، 
تنها  نه  را  وظیفه خود  دولت  دارد.  وجود  مدرنی  ورزشی 
ارائه این گونه خدمات می داند بلکه همواره درصدد است 
پیشرفت های  از  ورزش،  مدارس  صحیح  مدیریت  با  تا 
حقیقی جوانان در این زمینه مطلع بوده و در واقع تالش 
را  امکانات  این  از  استفاده  نرخ  راه ممکن  از هر  تا  دارد 
باالتر ببرد. در این راه برگزاری نمایشگاه ها، تورنمت ها و 
اقدامات دولت در  از جمله  انیمیشن های ورزشی  نمایش 
این زمینه است. گذشته از آن ورزش در نوشاتل خود به 
شده  تبدیل  جداگانه  گردشگري  آژانس  یك  به  تنهایی 
از  بسیاری  عالقه مندان  هفته  همه  به طوری که  است. 
تیم  فوتبال  تماشای مسابقات  برای  همه مناطق سویس 
لیگ  در سوپر  این شهر  نماینده  زاماکس« که  »نوشاتل 
همین  با  می کنند.  مسافرت  شهر  این  به  است،  سویس 
پتانسیل اندك، نوشاتل در تالش است تا از راه رساندن 
تیم شهر خود به لیگ قهرمانان اروپا شهرتي بین المللی 
کسب کند. هم اکنون نیز از راه شناساندن پرچم این تیم 
تیم های  برخی  نشان  و  بوده  قرمز  و  سیاه  رنگ  به  که 
بزرگ اروپا از جمله »آ - اس میالن« را به یاد می آورد، 
نوشاتل در راه شناساندن این شهر به همه اروپاییان گام 

برمی دارد. 
در  برای  برنامه ریزی  پیش  30 سال  از  نوشاتل  دولت 
اختیار قراردادن امکانات ورزشی برای همگان را در دستور 
کار قرار داده و هم اکنون تمامی مردم می توانند براساس 
کیفیت درخواستی، به شکل مجانی و یا با پرداخت هزینه 
از میان  استفاده کنند.  امکانات مختلف ورزشی  از  اندك 
چمن،  زمین  هشت  به  می توان  مجانی  ورزشی  امکانات 
خاکی و پارکت دار برای فوتبال، زمین مینی گلف و مینی 
تنیس و همین طور چند زمین رو باز بسکتبال اشاره کرد. 
امکانات آموزش شنا برای نوزاد از سه ماهگی محیا بوده 
و برای بچه های مدرسه امکان انتخاب یکی از رشته های 
بسکتبال،  یخ،  روی  اسکیت  هاکی،  قایقرانی،  ورزشی 
بیسبال، بدمینتون، شیرجه، جودو، تنیس و ... وجود دارد. 
کمپ های  نیز  مدارس  تابستانی  تعطیلی  دوران  در  حتی 

ورزشی مدارس باز بوده و ارائه سرویس مي کنند. 
یکی از زیباترین مجموعه های ورزش های آبی سویس 

در نوشاتل و در کنار دریاچه نوشاتل قرار دارد که ساخت 
استخر  دو  دارای  و  رسیده  اتمام  به   1990 سال  در  آن 
مسابقات  برگزاری  امکانات  و  مسابقات  برای  استاندارد 
بهره مندی  برای  جداگانه ای  قسمت  همچنین  و  شیرجه 

خانوادگی از لذت ورزش های آبی است. 
سرد  ماه  سه  در  یخ  روی  اسکیت  سالن  از  استفاده 
ژانویه  اواسط  تا  اکتبر  ابتدای  از  یعنی  سال  زمستانی  و 

مجانی است.     

مردم
رنگ هاي  با  مردمي  مي شوید  نوشاتل  وارد  وقتي 
با  که  مي بینید  مختلف  نژادهاي  و  متفاوت  پوست 
جامعه اي  هم،  با  آنها  دوستانه  رفتار  و  همجواری  حسن 
یك دست را به وجود آورده اند. از میان خارجی های ساکن 
که  هاست  پرتغالی  به  مربوط  تعداد  بیشترین  شهر  این 
اقلیت  دیگر  داده اند.  شکل  را  نوشاتل  کارگری  جامعه 
در  را  همبسته  جامعه ای  که  نوشاتل  در  ساکن  قومی 
آنها  که  هستند  ترك ها  اند،  آورده  بوجود  نوشاتل  درون 
نیز بیشتر به مشاغل خدماتی و خرید و فروش مشغولند. 
از میان نژادهای آسیایی تایلندی ها و چینی ها در نوشاتل 
زندگی می کنند که اقلیتی نسبتا سرمایه دار هستند. سیاه 
سنگال  کامرون،  میان کشورهای  از  نوشاتل  پوست های 
تحصیل  به  بیشتر  که  کرده اند  مهاجرت  عاج  ساحل  و 
اتوبوسرانی  خطوط  در  راننده  به عنوان  یا  و  مشغولند 
مشغول بکارند. ایرانی های ساکن نوشاتل به یك جامعه 
صد تا صدوپنجاه نفری محدود می شوند که بیشتر آنها را 

دانشجویان تشکیل می دهند. 
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بر اساس همین پراکندگی قومی و نژادی فروشگاه های 
و  هندی  تایلندی،  ترك،  فروشگاه های  همانند  متعددی 
به  مربوط  کاالهای  که  دارند  وجود  شهر  مرکز  در   ...
این  اجناس  میان  در  می رسانند،  فروش  به  را  اقلیت  هر 
محصوالت  تا  خوراکی  از  کاال  گونه  همه  فروشگاه ها 

فرهنگی و لباس های محلی به چشم می خورد.  

 زندگی روزمره
همان طور که گفته شد، فضاي شهر بسیار دوستانه و 
امکانات در همه سطح  به شکلی طراحی شده است که 
حداقل  به  برای  باشد.  پراکنده  یکنواخت  به طور  شهر 
فروشگاه های  تمام  نقد  پول  از  استفاده  میزان  رساندن 
شهر مجهز به پایانه خرید با کارت های نقدی و اعتباری 
می توان  را  بانکی  کارت های  این گونه  حتی  هستند. 
داد.  قرار  استفاده  مورد  همگانی  تلفن های  در  مستقیما 
تمام  در  نیز  نقدی  پرداخت  دستگاه های  آن  از  گذشته 
سطح شهر پراکنده اند و در تمام ساعات شبانه روز آماده 
امنیت کار  بدانیم که  سرویس دهی هستند. جالب است 
آنکه  از  و گذشته  است  باال  بسیار  با چنین دستگاه هایی 
کاربر  برای  نامحدود  ارقام  تعداد  به  رمز  انتخاب  امکان 
مجاز می باشد، دستگاه دارای چشم الکترونیکی است که 
به محض دور شدن کاربر از مقابل دستگاه پول و کارت 

به جای مانده از وی را ضبط می کند. 
چهره ظاهری شهر همواره در حال تغییر است، و گل 
آرایی و تزیینات آن بر اساس فصل و حتی چندین بار در 
فصل دگرگون می شود. در برق رسانی برای قسمت های 
بهره  سطح  حداقل  از  تا  است  شده  سعی  شهر  مختلف 

گرفته شود. به همین دلیل از تیر های چراغ برق ایستاده 
بسیار کم استفاده شده است و روشنایی خیابان های شهر 
شده  تامین  خیابان  سطح  روی  بر  معلق  چراغ های  با 

است. 
به علت عدم وجود  نوشاتل  بارندگی بسیار در  باوجود 
جوی های سطحی در خیابان پدیده آب گرفتگی به هیچ 
روی مشاهده نمی شود. به جای جوی، اگو و دریچه های 
را  سطحی  آب های  آوری  جمع  وظیفه  خیابان ها  سطح 

برعهده دارند. 
در  و  خودشان  توسط  عابرین  راهنمایی  چراغ های 
بدین  و  می شود  سبز  دکمه  یك  فشار  با  نیاز،  صورت 
عرض  از  عبور  برای  عابر  وجود  عدم  در صورت  ترتیب 

خیابان رانندگان با توقف بی مورد روبه رو نمی شوند. 
برق رسانی به منازل با استفاده از کابل های زیر زمینی 
به  هوایی  کابل های  عنوان  هیچ  به  و  مي گیرد  صورت 
و  بوده  مرکزی  نیز  شوفاژ  و  آب گرم  نمی خورد.  چشم 

توسط شهرداری برای منازل تامین می شود. 
سطح شهر توسط خودروهای جاروب کن هر روز تمیز 
شده و هزینه تخلیه زباله از سطل های بزرگ و عمومی 
واحد  هر  در  ساکن  نفرات  تعداد  بر حسب  ساختمان  هر 
محاسبه شده و با ارائه فاکتور از طرف شهرداری، دریافت 

می شود. 
ارتباطات  برقراری  در  عمده  نقش  نوشاتل  در  پست 
به  خانوار  فاکتورهای  تمام  و  مي کند  بازی  شهری 
بیمه،  تلفن،  برق،  آب،  قبیل  از  خدماتی  شرکت های 
نیز  آن  مبلغ  و  تحویل شده  پست  توسط   ... و  تلویزیون 

توسط پست جمع آوری مي شود.
اتوبوس ها هر هفته تمیز شده و در داخل آنها چندین 
استفاده  برای  خودرو  مخصوص  و  ثابت  زباله  سطل 
تابلوی  اتوبوس ها  روی  بر  می خورد.  چشم  به  مسافران 
دیجیتال قرار دارد که مسیر و شماره خط اتوبوس روی 
آن مشخص شده و در صورت نیاز به استفاده از اتوبوس 
تغییر  را  تابلو  روی  نوشته  می توان  مختلف  خطوط  در 
مصرف  شدن  کم  و  استهالك،  از  جلوگیری  برای  داد. 
مقابل  را  دکمه ای  شدن  پیاده  از  قبل  مسافر  هر  انرژی 
ترتیب درخواست خود  این  به  و  داده  فشار  صندلی خود 
ایستادن  از  پس  این  بنابر  می کند.  اعالم  راننده  به  را 
متقاضی  به صندلی مسافر  در  نزدیك ترین  تنها  اتوبوس 
پیاده شدن باز مي شود. برای سوار شدن نیز خود مسافر 
دکمه ای را که از بیرون بر روی در قرار دارد فشار داده 
و به این ترتیب تنها دری که مسافر از آن وارد می شود، 

بازوبسته می شود. 
شهروندان  بین  در  روزنامه خوانی  و  مطالعه  فرهنگ 
چنین  عوامل  از  یکی  است.  گسترده  بسیار  نوشاتل 
زیبا در سطح شهر  گستردگی وجود جعبه های شیشه ای 



93سال نهم/ شماره 89

به صورت  روزنامه  نوع  چندین  صبح  روز  هر  که  است 
هر  و  می شود  داده  قرار  آنها  در  غیرمجانی  و  مجانی 
برای  را  موجود  روزنامه های  از  یکی  می تواند  شهروند 
روزنامه های  انتخاب  صورت  در  کند.  انتخاب  مطالعه 
غیرمجانی مبلغ آن توسط خریدار درون همان جعبه قرار 
داده می شود. از همه جالب تر اینکه این روزنامه ها پس 
اتوبوس یا صندلی  از مطالعه توسط فرد بر روی صندلی 
بعدی  فرد  توسط  تا  می شوند  گذاشته  جای  به  پارك ها 

مطالعه شوند. 
شده  خریداری  اجناس  نرخ  اعالم  فروشگاه ها  در 
مسوول  و  بوده  خریدار  شخص  عهده  بر  فروشگاه ها  از 
فروشگاه تنها وظیفه دریافت مبلغ براساس اعالم مشتری 
را برعهده دارد. بدین ترتیب که برای اجناس وزنی نوع 
جنس توسط مشتری به ترازو اعالم شده و ترازو به صورت 
مشتری  اختیار  در  را  کاال  قیمت  حاوی  برچسب  خودکار 
بار کد کاال  نیز،  غیر وزنی  اجناس  مورد  در  قرار می دهد. 
دارد خوانده  قرار  اختیار مشتری  در  توسط دستگاهی که 
شده و مشتری تنها تعداد کاالی خریداری شده از آن نوع 
پایان قیمت کل اجناس  به دستگاه اعالم می کند. در  را 
دستگاه  روی  از  فروشگاه  مسوول  توسط  شده  برداشته 
در  صرفه جویی  چنین  که  است  روشن  می شود.  خوانده 
وقت و جلوگیری از مصرف انرژی، تنها با فرهنگ سازی 
و اعتماد متقابل امکان پذیر بوده و امکان تقلب در معامله 

توسط خود خریداران به صفر رسیده است. 
از رادیو و تلویزیون عالوه بر پرداخت هزینه  استفاده 
نیز  دولت  به  مالیات  پرداخت  مستلزم  امواج،  دریافت 
کابل  راه  از  تلویزیونی  امواج  دریافت  واقع  در  است. 
به  وجه  هیچ  به  هوایی  آنتن  و  است  پذیر  امکان 
تعیین  می تواند  فرد  هر  بنابراین  خورد.  نمی  چشم 
کمیت  و  سیگنال  دریافت  کیفیت  چگونگی  کننده 
پرداختی  مبلغ  اساس  بر  دریافتی(  شبکه های  )تعداد 

باشد.  خود  معامله  طرف  شرکت  و 
بیمه  شرکت های  از  یکی  پوشش  زیر  گرفتن  قرار 
نقاط  از  دیگر  بسیاری  همانند  نوشاتل،  قوانین  طبق 
که  است  آن  در  تفاوت  اما  است.  اجباری  دنیا 
شرکت  هر  و  بوده  رقابتی  بسیار  سویس  در  بیمه 
مختلف،  بخش هاي  دادن  قرار  با  تا  می کند  سعی 
استفاده  برای  کند.  جلب  را  بیشتری  مشتریان 
مجبور  بیمار  هر  نوشاتل،  در  پزشکی  خدمات  از 
شخصا  را  سال  در  درمان  بار  یك  هزینه  تنها  است 
طول  در  میزان  این  از  بیش  هزینه  و  کرده  پرداخت 
خواهد  بیمه  شرکت  برعهده  نامحدود  تعداد  به  سال 
یك  از  بیش  معمول  به طور  فردی  اگر  بنابراین  بود. 
از  می تواند  مي کند،  مراجعه  پزشك  به  سال  در  بار 
اما  زیاد  آن  ماهیانه  هزینه  که  کند  استفاده  بیمه ای 

هر  در  پزشك  به  مراجعه  اولین  برای   ( آن  فرانشیز 
سال ( کم است.    

تعداد  نوشاتل  دولت  سوسالیستی  گرایشات  به علت 
هر  از  خدماتی  دفاتر  و  شرکت ها  برای  کاری  روزهای 
حتی  دوشنبه  روز های  در  و  بوده  هفته  در  روز   5 نوع، 
تهیه  و  هستند  تعطیل  ظهر  تا  نیز  بزرگ  فروشگاه های 
مایحتاج در روزهای شنبه و یك شنبه و دوشنبه )تاظهر( 
امکان  نوشاتل  قطار  ایستگاه  در  واقع  فروشگاه  از  تنها 

پذیر است. 
دریافت سوخت برای خودروها در نوشاتل کامال مکانیزه 
بوده و مبلغ سوخت برداشته شده از روی کارت اعتباری 
هر  مي شود.  داده  راننده  به  رسید  و  شده  کسر  خریدار 
راننده می تواند بر اساس کیفیت سوخت انتخابی به پمپ 
بنزین مورد عالقه خود مراجعه کرده و قیمت سوخت را 

بر اساس اعالم شرکت طرف معامله پرداخت کند. 
منازل اجاره ای در نوشاتل با حداکثر امکانات ممکن به 
مشتری تحویل داده مي شود و در تمام منازل تهیه گاز و 
یخچال و ماشین لباس شویی بر عهده موجر و در بیشتر 
است.  موجر  عهده  بر  نیز  ظرف شویی  ماشین  تهیه  آنها 
در  که  است  این  ساختمان ها  باره  در  توجه  قابل  نکته 
تمام شهر حتی یك ساختمان بدون پنجره های دوجداره 

مشاهده نمی شود. 
یافتن  پی  در  و  شهر  سطح  در  نوشاتل  در  تاکسی ها 
بوده  بلکه در محلی مستقر  نیستند،  تردد  مسافر در حال 
ارائه  به  تلفنی  تماس  راه  از  مشتری  درخواست  بنابر  و 

سرویس می پردازند. 
سرانجام باید ذکر شود که هر چند فراهم کردن تمام 
مالیات های  دریافت  اساس  بر  تنها  شد  ذکر  که  خدماتی 
شهروندان(  توان  از  خارج  نه  شهروندان)  از  سنگین 
از  خدمات  و  کاال  نوع  همه  اما  است،  شده  پذیر  امکان 
برای  آرایشگاه  تا  گرفته  تلویزیونی  سیگنال های  دریافت 
دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی مشمول تخفیف های 

قابل توجه مي شود. 

1-  Microtechnology
2-  Hi-Tech = High- Technology
3- Biotechnology
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آیین اختتامیه یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداری ها 
در ایران در دومین پایتخت فرهنگی هنری جهان اسالم 

برگزار شد.
نماینده  کشور،  وزارت  با حضور سرپرست  مراسم  این 
بخش های  مدیران   اصفهان ،  جمعه  امام  و  فقیه  ولی 
مختلف وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ،  
کشور  سراسر  شهرداران  و  اصفهان   شهردار  و  استاندار 
و تنی چند از شهرداران شهرهای خواهرخوانده اصفهان 

درتاالر "زرین" هتل عباسي اصفهان برگزار شد .
در ابتدای این مراسم  پس از تالوت آیاتی چند از قرآن 
کریم  و  پخش سرود جمهوری اسالمی ایران در نخستین 
بخش، پیام ریاست محترم جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد به 
این مراسم توسط استاندار اصفهان قرائت شد. در بخشی 
از این پیام دکتر احمدی نژاد گفت: تجربه  صد سال اداره  
شهر  تاریخي  تبارشناسي  به  است  آموخته  ما  به  شهرها 
اسالمي توجهي مضاعف بنماییم . وی در ادامه این پیام 
دانشي  با  آنکه  حیث  از  شهري  مدیریت  کرد:  تصریح 
نیازهاي  به  پاسخ  شیرین  ثمره ي  مي کوشد  ارزش مدار 
و  هدفمند  عدالت  و  مهرورزي  براساس  را  شهروندان 
ارزش بخش نماید، واجد مرتبه اي بلند گردیده که مدیریت 
مردم  شایستگي  و  سزاواري  به  معطوف  باید  شهرها  بر 

مومن و موحد ایران اسالمي یعني ناظر به فراهم آوردن 
نیکوترین تسهیالت و مقدورات شهري باشد.

اختتامیه گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس شهرداریها 
با سخنرانی سرپرست وزارت کشور و نماینده ولي فقیه و 

امام جمعه اصفهان همراه بود.
این  برگزاری  علت  مورد  در  کشور  وزارت  سرپرست 
مراسم اظهار داشت : رسیدگي به خودکفایي، نظم، عدالت 
اجتماعي و اقتصادي، حفظ هویت ایراني و کسب حسن 
به  مدیران  نظام، دستیابي  به  نسبت  مردم  اعتماد  و  ظن 
از جمله  دیني  فرهنگ  و  الگو  بر  مبتني  علمي  الگوهاي 

اهداف برگزاري این مراسم بوده است.
مهندس هاشمی اظهار داشت: تقارن یکصدمین سال 
تاسیس شهرداري هاي کشور با سال نوآوري و شکوفایي، 
معرفي  و  بخشي  آگاهي  براي  بي نظیر  است  فرصتي 

دستاوردهاي مدیریت شهري کشور.
بي شك شرط تحقق چشم انداز 20 ساله نظام مقدس 
جمهوري اسالمي و برنامه هاي دولت خدمتگذار و رسیدن 
به خودکفائي، رفاه، نظم، عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ 
هویت ایراني و اسالمي و کسب حسن ظن مردم و اعتماد 
نسبت به نظام، دستیابي مدیران و مدیریت شهري کشور 
به الگوها و روش هاي علمي و مبتني بر فرهنگ اسالمي 

گزارش

مراسم اختتاميه گراميداشت
 يكصدمين سال تأسيس شهرداري ها در اصفهان
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در توسعه پایدار دیني و معنوي شهر، در دیدگاه و منظر 
اسالم ناب محمدي )ص( است. 

 آیت اهلل سیدیوسف طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان 
نیز در این مراسم گفت: تحقق مدیریت واحد شهري از 
بر  تاکید  با  بود. وی  ارزشمند دولت نهم خواهد  خدمات 
لزوم تحقق مدیریت واحد شهري، اظهار داشت: اجراي 
این طرح موجب هماهنگي بیشتر و خدمت رساني بهتر به 

شهروندان مي شود. 
نماینده ولی فقیه در اصفهان افزود: طبق بررسي هاي 
انجام شده تحویل تمام امور شهري به شهرداران موجب 
برنامه ریزي  و  مدیریت  با  بودجه هاي شهري  تا  مي شود 
اولویت برتر  با  درست و به صورت بهینه به پروژه هایي 

تخصیص یابد. 
دولت  در  که  کرد  امیدواري  ابراز  اصفهان  امام جمعه 
نهم، مدیریت واحد شهري تحقق یابد و تمام طرح هاي 
داده  قرار  سازمان  یك  اختیار  در  اجتماعي  و  فرهنگي 

شود. 
معاون  دولتخواه،  مهندس  مراسم  این  ادامه  در   
برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
ستاد  دبیر  پور  ناصری  حسن  االسالم  حجت  کشور، 
گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس شهرداري ها ، دکتر 
همچنین  و  اصفهان  شهردار  سقاییان نژاد  مرتضي  سید 
رییس شورای شهر اصفهان به ایراد سخنرانی پرداختند.

بزرگداشت  ستاد  تمبر  مراسم  این  ادامه  در  همچنین 
شد،   رونمایی  شهرداری ها  تاسیس  سالگرد  یکصدمین 
دراین  آیین 
ای  ویژه  تمبر 
مناسبت  به  که 
سال  یکصدمین 

مهندس  توسط  بود،  یافته  انتشار  شهرداري ها  تاسیس 
هاشمی سرپرست وزارت کشور رونمایی شد. 

در بخش دیگری از این مراسم از مقام شهید باکری 
تجلیل شد. مهندس هاشمی سرپرست وزارت کشور با اهدا 
لوح تقدیری به خانواده این شهید از مقام  شهیدباکری از 
فرماندهان رشید دوران دفاع مقدس که مدتی در سمت 
تقدیرکرد. مهندس  انجام وظیفه می کرد  ارومیه  شهردار 
بازیان شهردار ارومیه به نمایندگی از خانواده باکری این 

لوح تقدیر را دریافت کرد.
اختتامیه یکصدمین سالگرد  آیین  از  دیگر  در قسمتی 
تاسیس شهرداری ها نخستین دایره المعارف جامع مدیریت 
شهري و روستایي کشور رونمایی شد. این دایره المعارف 
به همت سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور تهیه 
برنامه  معاون  دولتخواه  مهندس   . است  شده  تدوین  و 
ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: هدف از تهیه 
المعارف مدیریت شهري و روستایي فراهم کردن   دایره 
مجموعه اي مرجع و تخصصي است  که تمامي اطالعات 
مفاهیم  با  مرتبط  علمي  و  استاندارد  مستند،  داده هاي  و 
و  شهري  اجتماعي  و  اقتصادي  انساني،  منابع  مدیریت 
روستایي را در خود جاي داده و در سطح کالن به تعریف 
نهادهاي  واجتماعي  حقوقي   – اقتصادي  روابط  تبیین  و 
با  و  با یکدیگر  دست اندرکار مدیریت هاي شهر و روستا 

شهروندان مي پردازد.
تقدیر از فعاالن یکصدمین سال تاسیس شهرداری ها 
مهندس  بخش  این  در  بود  مراسم  این  پایانی  بخش 
هاشمی سرپرست وزارت کشور از فعاالن یکصدمین سال 
تاسیس شهرداری ها در کشور با اهدا لوح تقدیر تشکر و 

قدردانی نمود.

در این مراسم شهرداران سراسر 
از  تقدیری  لوح  تقدیم  با  کشور 
خدمات دکتر احمدی نژاد در دوران 
تصدی سمت شهرداری شهر تهران 
پیش از انتخاب وی از سوی مردم 
به عنوان رئیس جمهور تشکرکردند. 
در متن این لوح آمده است: "جناب 
نژاد  احمدی  محمود  دکتر  آقای 

رئیس جمهور محبوب و فرزانه کشور اسالمی ایران 
بی شك خدمات ارزنده و بی بدیل پی افکنان وبزرگ معماران بنای رفیع 
و با شکوه خدمتگزاران به مردم را با اشکواره های شوق توصیف باید کرد،زیرا 
شرح حدیث تلخ وشیرین رنج و سرمستی در اقلیم  قلم میسر نیست. پس به 
رسم و آیین ستوده قدردانی از خادمان راستین و پاك سرشت مردم،بدینوسیله 

از حضرتعالی که در دوران پیش از ریاست جمهوری با تدابیر حکیمانه و به 
پشتوانه درك عمیق و اصولی از ضرورت های تاریخی در سمت شهردار 
تهران، مدیریت عالیه و مقتدرانه ای را بر شهرداری تهران اعمال فرموده و 
با اعتقاد راسخ به ارزش های ماندگار همچون  مهرورزی و عدالت گستری ، 
خدمات ارزنده ای رادر هر کوی وبرزن آن کالنشهر عرضه داشتید تا در پرتو 
معارف و تجارب بسیار ثمین در عرصه مدیریت شهری و خصیصه ذاتی 
درد آشنائی و فقر ستیزی در مقام رئیس جمهور معزز و دلسوز این مرز و 
بوم ، منشاء تحوالت عظیم و مثبت در همه عرصه های ملی و بین المللی 
کشور  شهرهای  شهرداران  عنوان  به  و  نمائیم  می  شدید،سپاسگزاری 
جمهوری اسالمی ایران ، این لوح تقدیر را در آیین اختتامیه بزرگداشت 
یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداری ها به محضر شریف آن عالی مقام 
ژرف اندیش تقدیم می داریم . توفیق و عزت ان واال مقام در پناه خداوند 

حکیم و متعال روز افزون مستدام باد." 

 آیت اهلل سیدیوسف طباطبائی نژاد 
امام جمعه اصفهان
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در این مراسم از عباس جاللی به عنوان نویسنده برتر از 
ماهنامه شهرداری ها تقدیر و تشکر شد همچنین شهرداران 

برتر نیز در این مراسم معرفی شدند.
شهردار  نژاد،  سقائیان  مرتضی  سید  دکتر   -1

اصفهان
نوین، شهردارتبریز علیرضا   –  2

3- علی اکبر میر وکیلی، شهردار یزد
مدیران برتر نیز در این آیین تقدیرشد

1 – مهندس نجفی از شهرداری مشهد
2- مهندس بهزادپور از شهرداری قزوین 

3 –  مهندس قبادی از شهرداری آمل 
بزرگداشت  ستاد  های  برنامه  مراسم  این  برگزاری  با 
اصفهان  در  شهرداری ها   تأسیس  سالگرد  یکصدمین 

یافت. پایان 
اختتامیه  مورد  پوردر  ناصری  حسن  االسالم  حجت 
سالگرد  یکصدمین  بزرگداشت  ستاد  گفت :  آیین  این 
بازخوانی  اصل  با  گذشته  سال  از  ها  شهرداری  تاسیس 
گذشته  سال  یکصد  طول  در  شهری  مدیریت  هویت 

برنامه های خود را آغاز کرد. 
تاسیس  سالگرد  یکصدمین  بزرگداشت  دبیرستاد 
در  شهری  مدیریت  قدمت  به  اشاره  شهرداری ها ضمن 
ایران ادامه داد: ما در طی اجرای این برنامه ها اسنادی 

برای نسل  آینده شهری  یافتیم که در مدیریت های  را 
و  رشد  باعث  امیدواریم  که  می گذاریم  جای  بر  آینده 
دبیرخانه  انتقال  از  مسوول  مقام  این  تعالی شهرها شود 
افزود  و  داد  خبر  اصفهان  به  تهران  از  بزرگداشت  ستاد 
ستاد  ولی  است  ها  برنامه  اختتامیه  مراسم  امروز   :
انتقال  بحث  که  می دهد  ادامه  خود  کار  به  همچنان 
دارد،  قرار  ما  کار  دستور  در  اصفهان  به  تهران  از  ستاد 
را  دقیق تری  ریزی  برنامه  و  زمان  قطعًا  موضوع  این 
صورت  امر  این  تر  دقیق  های  بررسی  با  طلبدکه  می 

می پذیرد.
برنامه ها  این  کرد  امیدواری  اظهار  پایان  در  وی 
گام های بلندی به سمت تحقق شهرهای نمونه اسالمی 

در کشور بردارد.

به  کشور  شهرداران  توسط  نامه ای  میثاق  اختتامیه  مراسم  **در 
امضاء رسید.

متن این میثاق نامه به شرح زیر است : 
بزرگ  خانواده  کارکنان  طرف  از  نمایندگی  به  شهرداران،  "ما 
شهرداری های کشور، با درك ضرورت و اهمیت توجه به قانون مندی و 
شهروند مداری بعنوان کلیدی ترین عامل توسعه شهرداری ها در آغاز 
تمام  ملی،  اراده  و  عزم  ب���ا  می بندیم  پیمان  شهرداری ها  دوم  سده 
تالش، همت و توان خود، همکاران و سازمان مان را در جهت تحقق 
اهداف ارزشمند توسعه و توانمند سازی شهرداری های کشور عزیزمان 

جمهوری اسالمی ایران و حول محورهای زیر بکار بندیم:
1- با ایمان به اراده خداوند متعال براي کسب رضایت حق تعالی و 
حفظ منافع عمومی، به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان که صاحبان 
واقعی شهر هستند پرداخته و جلب رضایت آنها را سرلوحه خود قرار 

دهیم. 
2- با توجه به چشم انداز توسعه بیست ساله کشور براي پیشرفت ))دانای 

محور(( شهرهایمان و در راستای مدیریت شهری خالق گام برداریم. 
و  پذیری  مسوولیت  و  وقت شناسی  آراستگی،  نظم،  رعایت  با   -3
آماده پذیرش شهروندان در  انصاف  نزاکت، عدالت و  با رعایت ادب، 

شهرداری، سازمان ها و شرکت های تابعه باشیم. 
راستای  در  آوری  و فن  اطالعات  و عصر  آغاز هزاره سوم  در   -4

شهر الکترونیکی، شهروند الکترونیکی و شهرداری الکترونیکی حرکت 
کنیم. 

5 - مصمم باشیم تا امکانات و تسهیالت الزم را برای آسایش و 
اداری اختصاص داده  آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب 
و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در 

اختیار آنها قرار دهیم. 
6 - در حوزه فعالیت خود هرگونه اطالعات و توضیحات کافی مورد 
فراهم  آنان  برای  مقررات  به  توجه  با  و  به سرعت  را  نیاز شهروندان 

آوریم. 
7 - مبنای ارزیابی فعالیت ها، جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان 
است، از این رو با ایجاد تعامالت مثبت به کار و متناسب  با نوع فعالیت 

به تالش مجدانه و صادقانه در شهرداری بپردازیم. 
8 -اهتمام الزم را برای ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب براي پرورش 

نیروی انسانی متخصص و مجرب در شهرداری ها به کار بندیم. 
9 -استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق 
امور در شهرداری اعالم و براي ارج نهادان به نظرات مردم، از آن به 
عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده کنیم. در پایان 
همکاری همه جانبه و مستمر شهروندان و مسوولین نهادها، سازمان ها 
و ادارات را در اجرای وظایف و تعامل همه جانبه در دستیابی به آرمان 

شهر اسالمی انتظار داریم.
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بسم  اهلل الرحمن الرحیم

»اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و 
المستشهدین بین یدیه وعداهلل الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم 
في االرض ما کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذي ارتضي لهم 

و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدونني الیشکرون بي شیئا«

حضار گرامي، شهرداران ارجمند، مدیران محترم شهري؛ 
گرچه در نظام اداري شهري جدید، بیش از یکصد سال از 
شکل گیري بلدیه یا شهرداري مي گذرد اما تبارشناسي تاریخي 

شهر اسالمي از دیرینه گي و قدمت طوالني برخوردار است.
با توجه به رابطه تمدن آفریني و گسترش معارف با بهره مندي 
و سالمت ساکنان شهرها، غایت و هدف رسوالن حضرت 
حق، همواره برخورداري و فراواني نعمت ها در بالد بوده است. 
حضرت خلیل الرحمان هنگام بناي بیت اهلل الحرام و مکه مکرمه 
از خداوند منان مسئلت مي نماید تا آن شهر را محل امني براي 
مردمان قرار دهد و رزق و روزي اهلش را به سبب ایمان آنان 
به خدا و روز قیامت فراوان گرداند. از این رو مي توان به روشني 
دریافت که برآمدن سازواره ي شهري و مدنیت هرگاه مبتني بر 
جهت گیري ها و اندیشه هاي معنوي و الهي قرار گیرد، حاصلي 
بس ارزشمند در پي خواهد داشت. اعتالي فرهنگ شهري 
مبتني است به شناخت این اهداف که در نهایت فرصت خدمت 
به بندگان خدا و ایجاد فضاي مطلوب، دلنشین و آرامي جهت 
زندگي آنان فراهم آورد و توسعة فضاها و امکانات شهري از 
حیث آنکه با دانشي ارزش مدار مي کوشد ثمره شیرین پاسخ به 
نیازهاي شهروندان را بر اساس مهرورزي و عدالت، هدفمند 
و اثربخش نماید، واجد مرتبه اي بلند گردیده است. مدیریت 
در شهرها باید معطوف به سزاواري و شایستگي مردم مؤمن 
و موحد ایران اسالمي یعني ناظر به فراهم آوردن نیکوترین 

تسهیالت و مقدورات شهري باشد.
و  اداره مردمي شهرها  کار  و  از ساز  فاصله گرفتن  متأسفانه 
فراموش کردن معیارهاي بومي در طراحي و ساخت فضاها 
بلده  است.  آورده  به وجود  را  مخاطراتي  و  دشواري  بناها،  و 
طاهره بر حسن ظاهر و وفور نعمت براي همه مردم تأکید 
دارد و نمي توان در شهر اسالمي، روش ها و قواعد معماري 
فارغ از مضاهر معنوي و غلبه تبعیض در بهره مندي از امکانات 
را مشاهده کرد. چشم انداز ناموزون و دل آزار معماري وارداتي 
به سبب آنکه برگرفته از روح مصرف زده مادي گراي جهان 

سلطه گراست، از هویت ملي و دیني ملت ما، نشان دارد.

براي تکریم انسان صاحب فضیلت ایراني، تأسیس و استخراج 
خالقانه و مبدعانه مباني طراحي و برنامه ریزي شدن ضروري 
است. کاربست چنین رویکردي به نهضت احیاء و اقامه شهر 
اسالمي منجر خواهد شد و حاصل آن جان بخشیدن به معماري 
مغفول ماندة ایراي � اسالمي و اشاعه ي فرهنگ الهي امنیت 

و آسایش خواهد بود.
خداوند تبارك و تعالي در سورة سبا، بلده ي طیبه را محصور در 
آیات لطیف رحمت که همانا باغ ها و بوستان هاست به وصف 
کشیده و در سورة تین به بلد امین که همانا شهري سرشار از 

امنیت و آسودگي است، سوگند یاد کرده است.
آرمان الهي بشر در شکل گیري شهر اسالمي هنگامي میسر 
و مقدور خواهد شد که نشانه ها و نمادهاي بي عدالتي، تبعیض 
و کفران نعمت از سیماي مدینه اسالمي زدوده شود و از این 
روست که استحکام و ماندگاري شهرها و تمدن ها به اندازه اي 
است که معیارهاي عدالت، خدمت، امنیت و زیبایي در ابتناي 
اولیه آن مدنظر قرار گرفته است. اکنون که شهرداران عزیز در 
جایگاه و منصب رفیع احیاي فضائل ملي و دیني قرار گرفته اند، 
بیش از هر زمان دیگري وظیفة فرهنگ سازي بر دوش شان 
سنگیني مي کند. براي نیل به بلد امین و بلد طیبه راهي جز 
تکریم شخصیت شهروندان مدینة اسالمي نیست و الزم است 
اندیشه مندان  از اندیشه هاي بدیع مردم، عالمان روشن بین و 
خداجو در راستاي پدیدآوردن فضاي کالبدي شهري نشأت 
گرفته از معماري اسالمي بهره گیرند. دانش هدف محور همراه 
با اخالق و منش مؤمنانه، تالش هاي ارزشمند مدیران شهري 
را به عمل صالح، ارتقاء خواهد بخشید و رضایت خداوند غفور 
و مهربان را نصیبشان خواهد ساخت. تجربة صد سال ادارة 
شهرها به ما آموخته است به تبار شناسي تاریخي شهر اسالمي 
توجهي مضاعف بنماییم تا از میراث درخشان و شگرف فرهنگ 
ملي و دیني مان برخوردار شویم. در پایان از شهرداران و مدیران 
شهري و همه کساني که صادقانه فرصت را غنیمت شمرده و کمر 
خدمت به خلق خدا بسته اند و سایر حضار محترم تشکر و قدرداني 

مي کنم و توفیق آن را از خداي بزرگ مسئلت مي نمایم.
 انشاءاهلل 
محمود احمدي نژاد

متن پیام رئیس جمهوری به آیین اختتامیه بزرگداشت یکصدمین
 سال تاسیس شهرداری ها
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شوراي ملي قانون بلدیه را از تصویب گذرانید و با تصویب 
آن شهرداري ها در ایران پا گرفت و فصلي نو  در اداره امور 
شهرها آغاز شد. بند اول این قانون چنین است: "مقصود 
اصلي از تأسیس بلدیه، حفظ منافع شهرها و ایفاي حوائج 

اهالي شهرنشین است". 
کرد:  تصریح  دهیاری ها  و  شهرداری ها  سازمان  رییس 
آن  بر  قانون  این  تصویب  سال  یکصدمین  فراررسیدن  با 
شهرداري ها،  فعالیت  سده  یك  گرامیداشت  با  تا  شدیم 
هویت فراموش شده را بازیابیم و بر مدنّیت کهنسال خود 
همچنین  بپردازیم.  آن  تفصیلي  بررسي  به  و  نظرافکنده 
تقارن یکصدمین سال تاسیس شهرداري هاي کشور با سال 
آگاهي  براي  بي نظیر  است  فرصتي  شکوفایي،  و  نوآوري 

بخشي و معرفي دستاوردهاي مدیریت شهري کشور.
تحقق  شرط  بي شك  گفت:  کشور  وزارت  سرپرست 
و  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  ساله   20 چشم انداز 
برنامه هاي دولت خدمتگذار و رسیدن به خودکفائي، رفاه، 
و  ایراني  اقتصادي،  حفظ هویت  و  اجتماعي  عدالت  نظم، 
اسالمي و کسب حسن ظن مردم و اعتماد نسبت به نظام، 
دستیابي مدیران و مدیریت شهري کشور به الگوها و روش 

هاي علمي و مبتني بر فرهنگ اسالمي در توسعه پایدار 
دیني و معنوي شهر،  در دیدگاه و منظر اسالم ناب محمدي 

)ص( است. 
نمایش  به  پس مي بایستي در معرفي هر دستاوردي و 
گذاشتن قدرت و توان علمي و عملي مدیریت شهري کشور 
همه توان خود را به کار گیریم و از همه روشهاي مؤثر و 
کارآمد بهره مند شویم تا زمینه تجلي و بروز دستاوردهاي 
به  جهان  شهري  مدیریت  موزه  در  را  اسالمي  انقالب 

نمایش گذاریم. 
مهندس هاشمی تاکید کرد: این اقدام ملي کوششي است 
ارزشي، و حرکتي است معنوي براي دلگرمي بهترین مردم 
و خنثي سازي  دلسردي  و  انقالب  و دوستان  زمین  روي 
همه  بایستي  پس  انقالب.  دشمنان  نارواي  کوشش هاي 
ارزشي تالش  و  به عنوان یك رسالت و وظیفه دیني  ما 
و  توسعه  به  رو  کننده،  امیدوار  روشن،  تصویري  تا  کنیم 
تقویت کننده باورهاي اصیل، مردم مسلمان ایران را نسبت 
فرهنگ  در  مدیران شهري  جایگاه  و  مدیریت شهري  به 
غني اسالمي فراهم آوریم. بر این اساس ضرورت دارد تا 
با اتکال به الطاف خداوند سبحان و تأثي از رهنمودهاي 
رهبر فرزانه انقالب و پیگیري خط سبز والیت همه توان و 
قدرت خود را به کار گیریم تا در سال نوآوري و شکوفایي 
بتوانیم سنگ بناي تحقق شهري اسوه، حسنه و اسالمي 
را نهاده باشیم. این مهم تحقق نمي یابد مگر با یاري همه 
دلسوزان انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي و شما 

حضار ارجمند و گرامي.
را  امسال  دهیاری ها   و  شهرداری ها  سازمان  رییس 

در مراسم  اختتامیه  گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس 
شهرداري ها مهندس سید مهدی هاشمی سرپرست محترم 
وزارت کشور طی سخنانی در این مراسم با تاکید بر رسیدن 
به اهداف تعیین شده، گفت: با اتکا به الطاف خداوند سبحان 
و تأثي از رهنمودهاي رهبر فرزانه انقالب و پیگیري خط 
سبز والیت همه توان و قدرت خود را به کار گیریم تا در 
سال نوآوري و شکوفایي بتوانیم سنگ بناي تحقق شهري 

اسوه، حسنه و اسالمي را نهاده باشیم.
هاشمی در ابتدای مراسم با تبریك و تهنیت فرارسیدن 
حضرت  خلقت  عصاره  ابیها،  ام  پربرکت  میالد  سالروز 
فاطمه زهرا )س( و سالله پاکش حضرت امام خمیني )ره( 
در  حاضران  حضور  به  مادر  روز  و  زن  هفته  همچنین  و 
مجلس، گفت: خداوند منان را شاکر هستم که پس از یك 
فراوان همکاران، توفیق حضور  و زحمت هاي  سال تالش 
سالگرد  یکصدمین  بزرگداشت  ستاد  اختتامیه  مراسم  در 

تأسیس شهرداري ها را یافتم.
وی با یاد آوری سي امین سال پیروزي انقالب اسالمي 
افزود: خرداد ماه 1387، یکصد سال است که از تصویب 
الثاني  ربیع   20 گذشت.  خواهد  )شهرداري(  بلدیه  قانون 
خرداد 1286 ه� ش مجلس  با 12  مطابق  ه� ق   1325

سرپرست وزارت کشور :

 امسال فرصتي 
براي هویت بخشي به 
دستاوردهاي مدیریت 
شهري است  
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دستاوردهاي  به  هویت بخشي  براي  مناسب  فرصتی  
مدیریت شهري دانست و گفت: حرکت مدیریت شهري در 
یك سده قبل به صورت اضطراري، مدیریت شهري را در 
حوزه خدمات شهري و حوزه خدمات شهري را در بخش 
بود.  کرده  متوقف  و  محصور  شهري  بهداشت  و  فیزیك 
تقاشا و شفاف  ارزش، انتظار،   اندیشه،  تبلور  با  به تدریج  اما 
حرکت  شهري،   مدیریت  پدیده  شهروندي  حقوق  نمودن 
و  یکپارچه  علمي، تحول  رنسانس  یك  سوي  به  را  خود 
رویش سازماني آغاز کرد؛ تا جایي که سازمان هاي مصوب 
دانستند،   کشور، ضروري  اجتماعي شهري  و  خدماتي  امور 
تا شهرداري از حالت کلیشه اي به سوي نظام علمي تغییر 

مسیر دهد.
اجرایي  حوزه  متقابل  وظایف  تعریف  فقدان  هاشمی   
این  در  شهري  مدیریت  علمي  حوزه  و  شهري  مدیریت 
یکصد سال با عث شکاف دانست و خاطر نشان ساخت: این 
موضوع موجب گردید تا شکاف خدمات شهري و مدیریت 
شهري باعث ایجاد یك فاصله قوي بین خادمین شهري 
و عالمین شهري شده باشد. البته ضعف تولید علم، و عدم 
اشتهاي مدیریت اجرایي شهري در استقبال از علم تولید 
شده موجب گردید تا فاصله اي مضاعف در این دو میدان 

به وجود آید. 
سرپرست وزارت کشور چهار ربع قرن تاریخچه بلدیه را 

به چهار نسل مدیریت شهري در کشور تقسیم کرد؛ 
اقدامات  بر  مبتني  شهري  مدیریت  اول  قرن  ربع   . 1
کلیشه اي، اضطراري و پاسخگوي نیازهاي فیزیك کالبدي 
شهر. به همین دلیل این نوع مدیریت را در تحلیل سازماني 
مي توانیم  شهر  کالبدي  فیزیك  مدیریت  عنوان  تحت 

نامگذاري کنیم.
و  پژوهشي  گروه هاي  تشکیل  با  دوم  قرن  ربع  در   . 2
و  جهان  کشورهاي  از  بسیاري  در  ذیربط.  علمي  مراکز 
به تدریج در کشور ایران میل به انطباق مدیریت شهري با 
استانداردهاي علمي در کشور به وجود آمد. اما نبود نقشه 
علمي پاسخگو و عدم تئوري هاي علمي متناسب با نیازهاي 

واقعي مدیریت شهر این فاصله بیشتر از پیش گردید.
3 . نسل سوم مدیریت شهري پیوسته تالش خود را به 
نگاهي به صورتگرایي، تأکید بر منظر شهر و عدم رجوع به 

هویت معنوي شهر مورد پیگیري قرار داد. 
4 . در ربع قرن آخر به برکت انقالب شکوهمند اسالمي 
گرایي  معنویت  بومي،  فرهنگ  بر  مبتني  مدیریت شهري 
اسالمي و مدیریت اسالمي در شهر تبلور یافت. به همین 
دلیل مي توان ربع قرن آخر را به عنوان حرکت مدیریت 
اصیل  باورهاي  و  اعتقادات  ارزش ها،  راستاي  در  شهري 
اسالمي تعریف کرد. بنابراین در این مدیریت، شهر مطلوب 
همان بلد طیبه قرآن کریم و همان بلد امین معنویت گرایي 

دیني ترسیم شده است.

مهندس هاشمی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
افزود: انتظار مي رود در راستاي رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري در خصوص تولید علم و جنبش نرم افزاري در کشور، 
بتوانیم منشور ملي شهر، شهروند و شهرداري را در راستاي 
چشم انداز 20 ساله نظام و هماهنگ با برنامه هاي توسعه 
در حوزه هاي مربوط با مدیریت شهري در نظام دانشگاهي 
کشور، تولید علم کرده و در بدنه اجرایي مدیریت شهري، 
ظرفیت شناختي الزم این علم تولید شده را با آموزش هاي 
علمي و کاربردي، دقیق و همه جانبه و پاسخگوي نیازهاي 
توسعه پایدار شهري فراهم کنیم.با توجه به این موضوع در 
طول یك سال گذشته سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور به عنوان پرچمدار این حرکت عظیم با بازخواني این 
رویداد دست به اقدامات مهمي زد و با برگزاري همایش ها 
– نشست ها و سمینارهاي علمي مختلف از صاحبان علم و 

اندیشه به خوبي استفاده کرد. 
هاشمی با اشاره به برپایی این مراسم در اصفهان گفت: 
یکصدمین  بزرگداشت  ستاد  دبیرخانه  اینکه  به  توجه  با 
شهر  در  امروز  از  کشور  شهرداري هاي  تأسیس  سالگرد 
بتواند  امیدوارم  داد  خواهد  حیات  ادامه  و  مستقر  اصفهان 
تمامي موضوعات باقیمانده و در دست اقدام را در زمانبندي 

مشخص و با کمك شهرداران محترم ارائه دهد.
سرپرست وزارت کشور اظهار داشت:  امروز اینجانب به 
عنوان خادم مردم در وزارت کشور تأکید مي کنم مي بایست 
در جهت غني بخشي به فرهنگ اصیل اسالمي و ایراني 
حرکتي با تدبیر و تأمل فراوان در دستور کار همه مدیران 
محترم در حوزه شهر قرار گیرد و این جلسه آغاز نهضتي 
در نوآوري و ابتکار و نو اندیشي در برقراري و ایجاد شهر 
مردم  براي  اسوه  شهر  و  فاضله  مدینه   – اسالمي  نمونه 
عزیز و گرانقدر ایران اسالمي باشد. امیداور هستم تمامي 
یك  در  و  مدیران  و  مسوولین  و  اندیشه  و  فکر  اصحاب 
جمله عالمان و عامالن مدیریت شهري ایجاد شهر نمونه 
اسالمي را در دستور کار خود قرار دهند و این نوید را در 
به  اسالمي  انقالب شکوهمند  پیروزي  سالگرد  امین  سي 
همه مردم بدهیم و آرمان هاي اصیل انقالب را که همان 
عدالت، مهرورزي و خدمت رساني است را بهتر و بیشتر در 

جامعه متبلور سازیم.
وی همچنین در پایان از شهرداران خواست تا با ایجاد 
ستادهاي ویژه سي امین سالگرد پیروزي انقالب براي ارائه 
گزارش عملکرد سي ساله شهرداري ها و همچنین برگزاري 

جشن هاي انقالب همت گمارند.
و  تقدیر  پایان ضمن  در  هاشمی  مهدی  سید  مهندس 
تشکر از همه دست اندرکاران ستاد بزرگداشت یکصدمین 
سالگرد تأسیس شهرداري هاي کشور، از زحمات مسووالن 
استان اصفهان قدردانی کرد و از خداوند متعال پیروزي و 

بهروزي همه عزیزان را خواستارشد.
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توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  دولتخواه،  مهندس عزیز 
آیین  در  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
طی  شهرداری ها  تاسیس  سال  یکصدمین  اختتامیه 
جامع  المعارف  دایره  تهیه  نحوه  از  گزارشی  سخنانی، 

مدیریت شهری و روستائی کشور  بیان کرد.
و  شهری  جامع  مدیریت های  به  اشاره  با  دولتخواه   
روستایي  و  شهري  جامع  مدیریت هاي  گفت:  روستایی 
بدون  آنها  کاربرد  که  یافته اند  متنوع  ابعاد  چنان 
پشتوانه هاي  با  بنیادین  آموزش هاي  از  بهره گیري 
اندازه  به  تواند  نمي  یا  مي نماید  ناممکن  پژوهشي ، 
این راستا مقایسه تطبیقي  باشد . در  پایدار  کافي مفید و 
با شهر ها و روستا هاي  بین شهر ها و روستا هاي موفق  
امور  اداره   ، معاصر  دنیاي  در  که  است  حاکي  ناموفق 
سنتي  روش  و  بینش  بر  اتکا  با  نه  روستا ها  و  شهر  ها 
است  مفید  ) تجربي(   علمي  غیر  ذهنیت هاي  بر  مبتني 
و نه با اتکاي صرف بر بکار گیري آموخته هاي نظري و 
غیر مشارکت طلبانه ، به این ترتیب آموزش هدفمند و 
موثر و متناسب براي مدیران و کارشناسان ارشد شهري 
بهبود  شرط  پیش  کاربردي(  )آموزش هاي  روستایي  و 

مدیریت شهري و روستایي به شمار مي آید .
پژوهش هاي  موضوع  در  رو  همین  از  افزود:  وی 

شهري  و روستایي مانند تدوین دایره المعارف مدیریت 
تغذیه  و  پشتیباني  هدف  دو  نیز  روستایي  و  شهري 
فکري تصمیم سازان و تصمیم گیران شهري و روستایي 
است  بوده  نظر  مورد  روز  شرایط  و  روشها  با  انطباق  و 
مي تواند  متقابل  و  تکمیلي  اي  رابطه  در  جهت  بدین   ،
آموزشي  برنامه هاي  بخشي  اثر  و  کیفیت  ارتقاي  باعث 
و  آموزش  مشترك  محصول  حال   عین  در  و  گردیده 
پژوهش مي تواند تغییر و بهبود عملي در نگرش فکري 
و رفتاري مدیران شهري و روستایي در هنگام مواجهه 

ایجاد کند.  با مسائل 
شهرداری ها  سازمان  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
دانشنامه  نقش  زمینه  در  سپس  کشور  دهیاری های  و 
مدیریت شهري و روستایي گفت: امروزه  نقش بنیادین  
سیاسي،  توسعه  در  مختلف  آموزشي  دانشنامه هاي 
پوشیده  کسي  بر  مدیریتي  بویژه  اجتماعي  و  فرهنگي 
هر  یافتگي  توسعه  کلید  که  گفت  مي توان  و  نیست 
معتبرآموزشي  منابع  از  استفاده  پایه  بر  سیستم حکومتي 
آن نظام سیاسي قرار دارد. در واقع مي توان گفت این 
دانشنامه ها در برگیرنده یافته هاي علمي و تجربي هستند 
کمك  به  آموزشي  و  تحقیقي  مختلف  حوزه هاي  در  که 
پژوهشگران شهري و روستایي مي آیند. به همین منظور 

در آیین اختتامیه یکصدمین سال تاسیس شهرداری ها در کشور

رونمایی نخستین دایره المعارف جامع 
مدیریت شهری و روستایی کشور
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به  روستایي  و  شهري  مدیریت  دانشنامه  گفت  مي توان 
از  بسیاري  راهشگاي   ، علمي  و  مستند  ابزاري  عنوان 
ابهامات و سواالت  پژوهشگران شهري وروستایي بوده 
بین  مشترك  گفتاري  ادبیات  از  استفاده  تعمیق  براي  و 
روستایي  و  شهري  مدیریت هاي  کارشناسان  و  مدیران 

موثر واقع خواهد شد  . 
دانشنامه  اینکه خالء وجود چنین  بیان  با  ادامه  وی در 

و  شهري  کارشناسان  و  مدیران  استفاده  براي  اي 
روستایي از سالها پیش احساس مي شد ، گفت : براساس 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  فوق  یافته هاي 
دانشنامه  بنیاد  اساتید  علمي  توان  از  استفاده  با  کشور 
مدیریت  المعارف  دایره  تهیه  به   اقدام  فارسي  بزرگ 

روستایي کرد . و  شهري 
 دولتخواه سپس هدف از تهیه دایره المعارف مدیریت 
را فراهم نمودن  مجموعه اي مرجع  شهري و روستایي 
داده هاي  و  اطالعات  تمامي  که  کرد  ذکر  تخصصي  و 
مدیریت  مفاهیم  با  مرتبط  علمي  و  استاندارد  مستند، 
روستایي  و  شهري  اجتماعي  و  اقتصادي  انساني،  منابع 
و  تعریف  به  کالن  سطح  در  و  داده  جاي  خود  در  را 
نهادهاي  واجتماعي  حقوقي   – اقتصادي  روابط  تبیین 
دست اندرکار مدیریت هاي شهر و روستا با یکدیگر و با 

مي پردازد. شهروندان 
وی سپس به اهداف ملي حاصل از تهیه این  دانشنامه 
پرداخت و با بیان اینکه  تاکنون در کشور ما و کشورهاي 
دانشنامه  این  المعارفي تهیه نشده و  دایره  منطقه چنین 
و  شهري  مدیریت  زمینه  در  نامه اي  دانش  تولید  اولین 
شاخص هاي  دارای  دانشنامه  این  گفت:  است  روستایي 
برجسته ملي است و دانشنامه اي است علمي و کاربردي 
نیازهاي مدیریت  براساس  آن  زیراتمام مقاالت  بومی  و 

بومي شهري و روستایي تهیه شده است.
دانشنامه  این  گفت:  همچنین  دولتخواه  مهندس 
در  را  روستایي  و  شهري  مدیریت  علمي  ترویج  زمینه 
واز  فراهم  کشور  در  شهروندي  فرهنگ  توسعه  کنار 
خاورمیانه  کشورهاي  از  مي شود  پیش بیني  رو  همین 
ترجمه  براي  متعددي  پیشنهادهاي  همسایگان  بویژه 

این دانشنامه به زبان هاي عربي و ... دریافت شود.
و  شهرداری ها  سازمان  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
نیروي  و  زمان  زمینه  در  همچنین  کشور  دهیاری های 
اظهار   ، کرده  تهیه  را  المعارف  دایره  این  که  تخصصي 
بسیار  مقاله   350 از  بیش  حاوي  که  اثر  این  داشت: 
حوزه هاي  علوم  مختلف  زمینه هاي  در  است  ارزشمند 
توسط  و  است  روستایي  و  شهري  مدیریت  تخصصي 
علمي  مراتب  با  دانشگاه  استاد  پنجاه  سیصدو  از  بیش 
کدام  هر  تألیف  براي  و  تهیه  کامل  استاد  تا  استادیاري 

از مقاالت آن حداقل 20 ساعت وقت مفید علمي صرف 
شده و در  مجموع بیش از هفت هزار نفر- ساعت زمان 
برده است، این اثر در نوع خود در کشور اولین بوده و از 

نظر محتواي علمي و کاربردي بي نظیر است. 
زمینه  در  یافته  سازمان  اطالع رساني  درادامه  وی 
اقتصادي،  انساني،  منابع  روستایي  و  شهري  مدیریت 
حقوقي، جغرافیایي، سیاسي و سایر زمینه هاي مرتبط را 

هدف کلی تهیه این دایره المعارف برشمرد .
شهري  مدیریت  معرفي  همچنین  دولتخواه  مهندس 
حال  در  علوم  شاخه هاي  از  یکي  عنوان  به  روستایي  و 
حاضر ، معرفي تاریخچه و سیر تحوالت مدیریت شهري 
مفاهیم  و  مباني  معرفي  جهان ،  و  ایران  در  روستایي  و 
زیربنایي و نظریات در امور مدیریت شهري و روستایي ، ارائه 
مباني حقوقي و قانوني مدیریت شهري و روستایي ، اشاره 
به ابعاد فني و عمراني مدیریت شهر و روستا ، اشاره به ابعاد 
ابعاد  جغرافیاي سیاسي مدیریت شهر و روستا، اشاره به 
منابع  مفاهیم  تعریف  روستایي،  و  شهري  نقل  و  حمل 
توسعه  و  رشد  در  منابع  این  نقش  و  اجتماعي  و  انساني 
شهر و روستا را از اهداف جزئی تهیه این دایره المعارف 

برشمرد.
و  شهرداری ها  سازمان  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
امیدواری  ابراز  سخنانش  خاتمه  در  کشور  دهیاری های 
به  آن  عرضه  و  دانشنامه  این  از  رونمایي  با  که  کرد 
و  شهري  مدیریت  کاربردي  علوم  مندان  عالقه  تمامي 
قدمي  بتوانیم،  شکوفائی  و  نوآوری  سال  در  روستایي 
هرچند کوچك در راستاي شکوفایي  علمي – کاربردي  

باشیم. برداشته  مدیریت شهري و روستایي 
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حجت االسالم والمسلمین حسن ناصری پور، دبیر ستاد 
بزرگداشت صدمین سال تاسیس شهرداری ها در کشور در 
این مراسم به ارائه گزارش عملکرد این ستاد پرداخت وی 
با اشاره به بازخوانی هویت مدیریت شهر ها در یکصد سال 
گذشته گفت: در طول سال گذشته هویت مدیریت شهري 

در 100سال گذشته بازخواني شد. 
وی در ادامه از انتشار نخستین پیش شماره روزنامه شهروند 
از سوی موسسه فرهنگی ، مطبوعاتی ، اطالع رسانی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور همزمان با آیین اختتامیه 
یکصدمین سال تاسیس شهرداری ها در اصفهان خبر داد و 
ابراز امیدواری نمود که انتشار این روزنامه باعث ارتقای سطح 
شهری  مدیریت  و  شهرداری ها  ارتباطات   و  رسانی  اطالع 

کشور شود.
دستاوردهاي  نمایشگاه  برگزاری  به  پور  ناصری 
شهرداري ها در اسفندماه 86 در جزیره کیش اشاره کرد و 
اظهار داشت: این نمایشگاه توانست شهرداري های کشور 
از  بتوانند  تا  کند  جمع  یکدیگر  کنار  در  مکان  یك  در  را 

دستاوردهاي یکدیگر بهره مند شوند. 
دبیر ستاد بزرگداشت صدمین سال تاسیس شهرداری ها 
در  بلدیه  سال  صد  همایش  برگزاری  همچنین  کشور  در 
نهم اردیبهشت ماه 87 در دانشگاه تهران را اقدامی مفید 

ارزیابی کرد  که طی آن  استادان و پژوهشگران و منتقدان 
خصوص  در  خود  دیدگاه های  ارئه  به  شهری  مدیریت 

شهرداری ها و مدیریت شهری پرداختند.
عنوان  با  برنامه ای  طراحی  به  همچنین  پور  ناصری 
ختم یکصد میلیون صلوات هدیه به پیشگاه حضرت امام 
زمان)عج( در ماه مبارك رمضان از سوی  ستاد بزرگداشت 
کرد  اشاره  کشور  در  شهرداری ها  تاسیس  سال  صدمین 
شهروندان  نهایت  در  برنامه  این  رسانی  اطالع  با  وگفت: 
ایران اسالمی پنج میلیارد و 430 میلیون صلوات همزمان 
امام  پیشگاه  به  کشور  در  شهرداری ها  یکصدسالگی  با 

زمان)عج( هدیه نمودند.
وی چاپ کتب و نشریات تخصصی در حوزه شهرداری ها 
و مدیریت شهری، برگزاری نشست های تخصصی،تهیه تمبر 
این ستاد  اقدامات  دیگر  از  را  یادبود صدسالگی شهردای ها 
و  کشور  شهرداری های  جغرافیائی  اطلس  گفت:  و  برشمرد 
روزشمار تاریخ شهرداری ها نیز در دست تهیه است که در 

آینده ارائه خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین حسن ناصری پور  در خاتمه 
گفت: دبیرخانه ستاد یکصد سالگی شهرداری ها به اصفهان 

منتقل می شود .  

دبیر ستاد بزرگداشت  یکصدمین سالگرد شهرداري ها:

هویت مدیریت شهري 
در 100سال گذشته 

بازخواني شد
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حرکت  کند  روند  از  انتقاد  با  اصفهان  شهردار 
حمایت  گفت:  گذشته  سال   100 طي  شهرداري  ها 
مي تواند  شهرداري ها  از  کشور  وزارت  خاص  تدابیر  و 
به فعلیت  نهاد را در مدیریت شهري  این  بالقوه  توانایي 

برساند و آن را تکامل دهد.
اختتامیه  آیین  در  سقاییان نژاد  مرتضي  سید  دکتر 
در  شهرداري ها  تاسیس  سال  یکصدمین  گرامیداشت 
اصفهان  با اشاره به اختیارات منحصر به فرد این ارگان 
مهیا  لحاظ  به  داشت:  اظهار  شهرداري ها  اداره  براي 
شهرداري ها  پیش رو،  چالش هاي  و  الزم  ابزار  نبودن 
فاقد روند تکاملي بوده و هم اکنون نیازمند یاري وزارت 

کشور براي رسیدن به سطح رشد الزم هستند. 
وي حرک��ت ش��هرداري ها ب��ه س��وي ش��هرداري 
الکترونیک��ي را مس��تلزم شفاف س��ازي جای��گاه اصلي 
این نهاد در قانون اساس��ي دانس��ت و اف��زود: تعریف 
جایگاه ش��هرداري در نظ��ام حقوقي کنون��ي مي تواند 
آغ��ازي ب��راي حرکت نه��اد مذک��ور به س��وي ارائه 

خدمات بهتر به ش��هروندان ش��ود. 
شهردار اصفهان تصریح کرد: شهرداري به لحاظ دارا 
در  توانمند  و  مستقل  نهادي  تجربه،  سال   100 بودن 
مدیریت شهري در تمام امور مربوطه است که مي تواند 
ارائه  محور  شهري  واحد  مدیریت  طرح  پیاده سازي  با 

باشد.  به شهروندان  خدمات 
در  نماینده اي  به  شهرداري ها  نیاز  بر  تاکید  با  وي 
حضور  گفت:  اسالمي  شوراي  مجلس  و  دولت  کابینه 
مجلس  و  دولت  کابینه  در  شهرداري  از  نماینده اي 
در  شایسته اي  صورت  به  مي تواند  اسالمي  شوراي 

باشد.  داشته  تاثیر  مردمي  نارضایتي هاي  کاهش 

سازمان  افزود: شهرداري ها شاخص ترین  سقائیان نژاد 
محلي بوده اند که در 100 سال گذشته روند اضمحالل 
و  کرده  تجربه  دولتي  سازمان هاي  نفع  به  را  شدیدي 
را طي بخش هاي  قوانین، وظایف شهرداري ها  واقع  در 
آن  پي  در  که  داده  دولتي  سازمان هاي  به  جداگانه 
توسعه  تاثیرات سو در  کاهش حیطه عمل شهرداري ها، 

پایدار شهرها داشته است. 
شهرداري ها  توسعه  در  که  مسائلي  دیگر  از  وي 
درآمدي  منابع  تامین  را  شود  داده  قرار  نظر  مد  باید 
ابالغ  کرد:  تصریح  و  دانست  شهرداري ها  براي  پایدار 
از  توانسته  حدودي  تا  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 
از  تنها بخشي  این  اما  بکاهد  بار مشکالت شهرداري ها 
مشکالت است و تجربه 100 ساله فعالیت شهرداري ها 
جمله  از  پایدار  درآمد  منابع  تامین  که  مي کند  اثبات 
مباحثي است که مي تواند شهرداري ها را به سوي ایجاد 

شهرهاي موفق آینده سوق دهد. 
شهردار اصفهان ادامه داد: حرکت به سوي شهرهاي 
ساخت  زیر  توسعه  نیازمند  آینده  در  الکترونیکي، 

است.  دنیا  روز  اطالعات  فناوري هاي 
مسائل  در  ارتباطات  فناوري  به  دستیابي  وي 
شهرداري  و  دولت  سوي  به  حرکت  مبناي  را  شهري 
الکترونیك  شهرداري  کرد:  بیان  و  دانست  الکترونیك 
شفافیت  این  که  است  شیشه اي  شهرداري  واقع  در 
باشد.  دولت ها  به  مردم  اعتماد  کننده  تامین  مي تواند 
شهرداري ها  توسعه  کرد:  تاکید  اصفهان  شهردار 
کنیم  همت  اگر  و  است  شهرها  توسعه  مبناي 
این  فعالیت هاي  از  حمایت  براي  قانوني  ظرفیت هاي 

نهاد وجود دارد.

شهردار اصفهان:

حمایت 
وزارت کشور 
از شهرداري ها 
موجب تکامل این 
نهاد است
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اگر شهرداری را به عنوان سازمان و تشکیالتی برای 
آن  عمر  کنیم،  مدنی فرض  و  زندگی شهری  ساماندهی 
که  زمانی  می گویند  بازمی گردد.  دور  بسیار  سال های  به 
قدرت  آریایی  ایرانیان  و  بود  بزرگی  امپراتوری  ایران 
کبیر  داریوش  زمان  در  می شدند؛  شناخته  زمین  برتر 
سیستم  صاحب  ایران  هخامنشی،  مقتدر  پادشاهان  و 
نیاز  مورد  آب  که  بوده  پیچیده ای  و  منظم  آب رسانی 
چاپار  هماهنگ  نظام  است.  می کرده  تامین  را  مردم 
آگاه  را  بی خبران  و  کوتاه  را  مسافت ها  نامه رسان ها،  و 
می کرد، کسانی نیز در همان زمان عهده دار روشنایی در 
شهر بوده اند. اولین بار کشتي ساخته می شود تا پل ارتباط 
و تعامل انسانی باشد و درنهایت تمام شواهد و ملزومات 
جامعه ی  اداره ی  برای  منسجم  و  منظم  یك مجموعه ی 
انسانی در دورترین اوراق و صفحات تاریخ دیده می شود. 
در حقیقت هرگاه عده ای گردهم می آیند تا به نام قومیت، 
ملت، هم وطن، شهروند یا هر عنوان دیگری در کنار هم 
برای  روش هایی  اتخاذ  به  مجبور  زودی  به  کنند  زندگي 
اداره ی این نوع زندگی و دفع آفات احتمالی آن می شوند. 
رفته رفته با بزرگ و بزرگ تر شدن جامعه انسانی، آدم ها 
اداره ی زندگی شان پرداختند.  در مرزهای کوچکتری به 
متصرفات  و  قلمرو  تمام  برای  امپراطوری  یك  زمانی 
اداره  را به یك روش  وسیعش تصمیم می گرفت و همه 
می کرد. تا اینکه دوران کشورگشایی و امپراطوری ها سر 
کشورهای  شدند  و  کردند  استقالل  ادعای  کشورها  آمد؛ 
بشری  جامعه  هم  باز  مدتی  از  بعد  کوچکتر.  و  کوچك 

برای  توانایی اش  کاهش  و  جمعیت  ازدیاد  و  ازدحام  با 
و  افزوده می شد  آن  به  روز  هر  که  کثیری  اداره ی جمع 
نیازهای تازه ای پیدا می کرد روبه رو شد. کم کم ایالت ها 
و والیت ها و استان ها و شهرها هر یك مدیریتی جداگانه 
پیدا کردند. در  اداره و ساماندهی  برای  متفاوت  با روش 
همان  می شناسیم،  شهرداری  نام  به  امروز  آنچه  حقیقت 
احتیاج  آن  به  تاریخ  اجتماعات  تمام  موجودیتی است که 
داشتند و کمابیش آن را تشکیل می دادند؛ اما با کارکرد، 
روش ها و ماهیتی متفاوت. آنچه این تفاوت ها و ماهیت 
را آشکار می کند شناخت سیر و روند  امروزی شهرداری 
اساسًا  اینکه  و  است  مدنی  زندگی  تاریخ  در  شهرداری ها 

شهرداری چه بوده و امروز چیست.
سابقه ی  معاصر،  مورخ  و  محقق  معتضد«  »خسرو 
اسالم  از  پیش  ایام  قدیم ترین  به  مربوط  را  شهرداری ها 
نشان می دهد  دوران  آن  از  او شواهدی  به گفته  می داند. 
پاکیزه کردن شهر و روشن نگه داشتن چراغ در شب با 
وسائل محدود آن زمان صورت می گرفته است. تا اینکه 
نام  به  سازمانی  قالب  در  محتسب  ساسانیان  دوران  در 
شهر، پایه عرصه ی اداره ی شهر را می گذارد. این سازمان 
آن  از  است.  بوده  امروزی  پلیس  و  شهرداری  از  تلفیقی 
جلوگیری  معنی  به  همیشه  ایران  در  احتساب  که  جایی 
شهر  محتسب های  کارهاي  از  یکي  است  بوده  گناه  از 
و  شهر  تنظیف  معاصی،  و  گناه  ارتکاب  از  جلوگیری  نیز 

پیشگیری از همه گیري بیماریها بوده است.
محتسب مراقب بود کسی مشروب نخورد، کار خالف 

 محمود تخت کش ها

سرگذشت شهرداري

عمري به قدمت تاريخ

براي گفتگويي درباره ي 
شهرداري ها،  پيشينه ي 
معتضد  اس��تاد  خدمت 
رفتيم. چندانكه انتظار هم 
مي رفت، حاصل مقاله اي 
شد بسيار دراز دامن كه 
در هيچ ي��ك از فضاهاي 
نمي گنجيد! از  "ماهنامه" 
سويي واپسين شماره ي 
بود  "سده شهرداري ها" 
و چاره اي به جز چاپ آن 
نداشتيم. اگر چاپ نمي شد 
شايد آن نشست هيچ گاه 
سرانجام نمي يافت. برآن 
ش��ديم كه به هر شكلي 
شده مقاله را چاپ كنيم. 
پايان كار نگاش��ته اي از 
آب درآمد كه به چكيده اي 
ايش��ان  از حرف ه��اي 
مي مانند تا گفتگو .... به هر 
روي برگ سبزي بود ... 

هديه به تاريخ شهر.
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قانون انجام ندهد، کسی بد مستی نکند، شوهری زنش 
را کتك نزند و ... آن چنان که در اشعار شعرای بزرگ نیز 

بارها به نام و کار محتسب بر می خوریم.
"آیین  یا  الحسبه"  "آداب  کتاب  به  اشاره  با  معتضد 
اخوه  ابن  اثر  که  کتاب  این  می دهد:  ادامه  شهرداری" 
نوشته شده  قمری  قرن هشتم هجری  در  است  مصری 
یکی  و  شهر  اداره ی  مورد  در  عجیبی  مطالب  حاوی  و 
موضوع  این  مورد  در  اسالم  از  بعد  ارزشمند  اسناد  از 
تمیزی  شهرداری،  آداب  درباره ی  کتاب  این  در  است. 
و  پزی  کباب  مغازه های  پاکیزگی  از  شهر،  پاکیزگی  و 
تمیزي  بر  نظارت  تا  گرفته  بقالی  و  قصابی  و  حلیم پزی 
به  سخن  بامیه پزی  زولبیا  و  فروشی  لبنیات  مغازه های 
و  ایران  دوستانه ی  روابط  به  توجه  با  است.  آمده  میان 
مصر و عالقه ای که شیعیان در مقطعی از تاریخ به دلیل 
قلمرو  تمام  کتاب  این  داشتند،  مصر  به  فاطمی  حکام 
اسالمی را در بر می گیرد. به صراحت می توان گفت که 
تمام روش های شهرداری از کنترل جمعیت تا نظارت بر 
محالت و مغازه ها و غذاها در دنیای اسالم وجود داشته 
مدنیت  از  شدت  به  اروپا  که  است  زمانی  درست  این  و 
"اسکوالستیك  دوران  در  و  بود  دور  به  مدنی  مفاهیم  و 
"یعنی دوران انزوا و عقب ماندگی و تحجر به سرمی برد. 
به عنوان نمونه حمام در شرق بسیار متداول بود و در هر 
کوی و برزن، نزدیك هر مسجد یك حمام وجود داشت، 
در غرب، در زمان لویی چهاردهم کسی حمام نمی رفت. 
آن چنان که "ادوین پا هلو" مورخ آمریکایی در کتابش به 
نام "انسان در تکاپوی تمدن" می نویسد که وقتی خانم ها 
می خواستند به تاتر بروند از شدت آلودگی با پنجه هایی از 
عاج، چوب یا آهن بدن خود را می خاراندند و این درست 
داشتیم  ایران حمام های عمومی  در  ما  است که  زمانی 
و سعدی  مولوی  اشعار  در  نمی گرفتند.  پول  مردم  از  که 
از ضرورت  که حمام  اشاره شده  نکته  این  به  کاماًل  نیز 

های زندگي مردم بوده است.
در  احتسابیه  اداره ی  دیگر  اقدامات  مورد  در  معتضد 
قاجار  سلسه  اوایل  "از  می دهد:  ادامه  مختلف  زمان هاي 
نیز اقداماتي انجام می گرفته، برای مثال تهران نیاز به آب 
پیدا کرد و دولت وقت ناچار شد آب را به تهران بیاورد. 
نخستین  شاه  محمد  وزیر  نخست   " آقاسی  میرزا  "حاج 
کسی بود که اقدامات الزم براي انتقال آب کرج به تهران 
را انجام داد و با جاري ساختن یك نهر آب را به تهران 
آورد. بعدها »میرزا تقی خان امیرکبیر« کار نا تمام او را 
تمام کرد. آب کرج برای همیشه و به شکلی منظم تر به 
تهران آورده شده و قرار شد ماهی ده شبانه روز آب جاری 
این زمان هنوز مجموعه ای  داده شود. در  به کل کشور 

تا  بود.  نشده  تشکیل  پلیس  اداره ی  و  شهرداری  نام  به 
اینکه ناصرالدین شاه به اروپا رفت. ناصر الدین شاه قبل 
از رفتنش به اروپا خندقی را که دور شهر بود پر و شهر 
نیز  فرنگ  به  سفرش  از  بازگشت  از  بعد  کرد.  بزرگ  را 
تصمیم گرفت یك اداره ی نظمیه در ایران تأسیس کند. 
در مجموع دوران ناصرالدین شاه دوران تحوالت اساسی 
در اداره ی شهری است . در دوره ی او یك فرد اتریشی 
به نام "کرشیش" برای اولین بار از تهران نقشه برداری 
اسم نویسی  می شود.  محله  چهار  دارای  تهران  و  می کند 
محالت صورت می گیرد و بعد جمعیت را نیز سرشماری 
بود؛  بزرگ  بالیی  شویی  رخت  زمان  آن  در  مي کنند. 
مردم  تا  مي شود  ساخته  رختشوی خانه  نام  به  مکاني 
سنگ فرش  را  خیابان ها  بشویند.  آنجا  را  رخت هایشان 
می لغزیدند  آن  روی  اسب ها  که  اشکال  این  با  می کنند 
وسر می خوردند. از طرفی هم بسیاری از مشکالت هنوز 
بود. سگهایی که می مردند در خیابان ها می افتادند  باقی 
و کسی یا جایی مسوول برداشتن الشه آنها نبود، قحطی 
و و با نیز تهدید بزرگي بود. گورستان ها همچنان داخل 
شهر بودند و شترها و االغ ها و قاطرها با بارهایشان مردم 

را مجروح می کردند.
خسرو معتضد از داستان سرگذشت شهرداری رسید به 
سال 1275 ه.ق که "محمدخان احتساب آقاسی" مقرب 
هم  او  از  بعد  و  شد  الملك  احتساب  رئیس  و  الخاقان 
"چراغ علی خان سراج الملك" که کوچه ی سراج الملك 
در جنوب تهران به نام اوست به این سمت نائل شد. پس 
از این دو نیز "علی خان امین حضور" به ریاست احتساب 
کنند.  تمیز  را  شهر  داد  دستور  او  شد.  برگزیده  الملك 

آبپاشی کنند و زباله ها را از شهر بیرون ببرند.
به  دفترچه ای  احتساب الملك  حسن  میرزا  اینکه  تا 
نظافت  به  دقیق تر  و  می کند  تنظیم  حسنه  تنظیفات  نام 
یکی  دارد؛  وجود  اداره  دو  زمان  این  در  می پردازد.  شهر 
گران فروشی  به  رسیدگی  کارش  که  احتساب  اداره ی 
برای  سقا  عده ای  که  تنظیف  اداره ی  دیگری  و  است 
آب پاشی دارد و صد االغ و قاطر برای خاکروبه کشی که 

خاکروبه ها را از شهر جمع آوري می کردند. 
معتضد اشاره می کند به ناصرالدین شاه که در صحبت 
هایش مدام می گوید چرا تهران اینقدر تاریك و پاریس 
فانوس  با  چراغ  پایه های  آرزو  همین  با  و  است  روشن 

شیشه ای مي شود.
به  فردی  فرنگ  به  شاه  ناصرالدین  دوم  سفر  از  بعد 
و  می شود  تهران  پلیس  رییس  فور"  دمونت  "کنت  نام 
تهران  اینکه  بر  مبنی  می دهد  درازي  و  دور  وعده های 
را مثل وین می کند، باغچه درست می کند و ... به شرط 
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البته شاه این مبلغ را به  آنکه 50 هزار تومان بگیرد که 
او نمی دهد.

معتضد تاکید می کند که با تمام این اقدامات برای اداره 
ادامه مي دهد:  او   شهر، تهران هیچ وضع خوبی نداشت 
فیلم  یا  می نویسند  یا  که  بسیاری  تصور  خالف  »بر 
می سازند یا می گویند که تهران خیلی زیبا و شکیل بوده 
واقعیت چیز دیگری است. بزرگترین مشکل شهر آب بود؛ 
زمان  در  آمریکا  جمهور  رئیس  معاون  "ویلکی"  چنانچه 
محمدرضا پهلوی می گوید:» آب تهران صبح ها آبی است 
آغشته به کثافات و بعد ازظهرها کثافاتی است آغشته به 
آب«. در تهران 80 نوع بیماری پدیدار مي شود. 95 درصد 
مردم بی سواد بودند، وقتی شاه می خواست از جایی عبور 
کند سوپورها که نامشان از زمان ناصرالدین شاه متداول 
شده بود؛ خاکروبه ها را در جوی آب می ریختند و همین 
همه گیر  وبا  بیماري  می شد.  مردم  خانه های  راهی  آب 
در  چون  اغلب  زن ها  می کشت.  را  نفر  هزار   60 و  شد 
سنین کم ازدواج می کردند بر اثر زایمان می مردند. در هر 
می آمد،  برف  وقتی  زمستان ها  بود.  گورستان  یك  محله 
گرگ ها از خارج شهر می آمدند  و مرده ها را می خوردند. 
خاك  زیر  از  مرده ها  مي آمد  سیل  وقتی  هم  تابستان ها 
به  که  افرادي  از  یکی  این وضعیت  در  می آمدند.  بیرون 
بهبود اداره ی شهر کمك کرد " کریم خان مخبرالسلطنه" 
بود. در زمان ریاست "کنت مونت فور" وقتی بیماري وبا 
همه گیر شد "کریم خان مخبر السلطنه" اقدامات مناسبي 
انجام و آن ها را با ارابه به بیرون شهر منتقل و دفن کرد 

و خودش نیز در اثر وبا در گذشت.
توجه  با  مشروطه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  معتضد 
روند رشد شهرداری ها  در  بلدیه چقدر  قانون  به تصویب 
در  مهمی  نقش  مي گوید:"مشروطه  است،  داشته  نقش 
چندان  که  کرد  تصویب  قانونی  فقط  نداشت،  روند  این 
زمان  به  بلدیه  اداره ی  سابقه ی  واقع  در  نشد.  اجرا  هم 
بازمی گردد.   1299 کودتای  و  "سیدضیاءطباطبایی" 
نیز  سیدضیاء  کردند.  پایه گذاري  فرنگی ها  را  شهرداری 
اداره ی  بود  کرده  زندگی  روسیه  و  فرانسه  در  مدتی  که 
بلدیه را در ایران پایه گذاري کرد. در زمان کار این اداره 
اندکی شهرسازی صورت می گیرد خیابان هاي شهر با نور 
برق روشن می شود و در نهایت شهر سنگفرش می شود. 
آلمانی ها  و  آمریکایی ها  از  تقلید  به   1312 از  البته  که 
آسفالت جای سنگ فرش ها را مي گیرد. از دیگر اقدامات 
به  از کلمات  استفاده  مغازه ها حق  بود که  این  سیدضیاء 
زبان التین یا هر زبان غیرفارسي را روی درب یا شیشه ی 
مغازه نداشتند. در این زمان خیابان هایي که به اسم افراد 

نامگذاري شده بودند مانند خیابان یوسف آباد و حسن آباد 
به نام های شکوفه و ژاله و الله زار و شاه رضا )منظور امام 
رضا)ع(( نام مي دهند. از سال 1316 اسامی گذرهایي که 

نام هاي مناسبي نداشتند نیز تغییر مي کند. 
معتضد تاریخ شهرداری در دوران پهلوی را چنین بازگو 
دوران  به  اینکه  تا  می کند  پیدا  ادامه  روند  این  می کند: 
کرد،  پولدار  را  ایران  نفت  که  دورانی  می رسیم.  پهلوی 
وضعیت مالی دولت مناسب تر شد و اقدامات مناسبي در 
زمینه ی اداره ی شهر انجام گرفت. در دوران 20 ساله ی 
در  و  داشت  نظامی  شکلي  بیشتر  شهرداری  رضاشاه، 
تا 1320  از سال 1314  حقیقت وظیفه اصلي شهرداران 
این بود که تهران را به صورت شهری اروپایی درآوردند. 
و  رومانیایی ها  ایتالیایی ها،  آلمان ها،  کمك  با  کار  این 

چکسلوواکی ها بسیار خوب پیش رفت.
ایستگاه راه آهن احداث شد. میدان توپخانه و بهارستان 
از  بعد  و  شد  برپا  زیادی  برق  کارخانه های  شد.  ساخته 
نهایت  در  و  شد.  لوله کشی  آب  دارای   تهران  سال   34
دیکتاتور در بیست سال حکومتش اقدامات مناسبي برای 
آلمان و پول  نفوذ  البته  و  انجام داد  بهبود وضعیت شهر 
نفتی که در دوران او بود، در زمان قاجار وجود نداشت و 

امروز نیز شهرداری این است که می بینیم.
خسرو  چون  مورخانی  و  محققان  و  تاریخ  که  آنگونه 
و  شهر  نام  به  امروز  آنچه  می کنند،  روایت  معتضد 
شهرداری می شناسیم موهبتی است که در گذر ایام و رنج 
است.  شده  حاصل  گذشتگان  بسیار  زحمت  و  مشقت  و 
تحمل  بسیار  های  کاستی  کردند،  خطا  و  آزمون  نسلی 
تا  و...  دیدند  بسیار  میرهای  و  و مرگ  بیماری ها  کردند، 
آموختند چگونه یك مرکز تمدن را اداره کنند و آموخته 
و  هویت  شهر  تا  آموختند  بعد  های  نسل  به  را  هایشان 
معنای حقیقی خود را پیدا کند. باشد تا نسل های آینده 
شهری به مراتب زیباتر، آرام تر و ایمن تر را از پدرانشان 

به ارث برند.
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ساماندهي حمل و نقل در 15 شهر آذربايجان غربي

جمع آوری مکانيزه زباله در آمل

طرح ساماندهي حمل و نقل در 15 شهر استان آذربایجان 
داریاني معاون امور عمراني  غربي اجرا مي شود. محمدباقر 
استاندار آذربایجان غربي در جلسه شوراي ترافیك آذربایجان 
غربي در شهرستان ماکو افزود: نبود طرح جامع ساماندهي 
حمل و نقل باعث به وجود آمدن بسیاري از مشکالت حمل و 

نقل شهري شده است. 
وي بر اجراي طرح هاي مناسب براي ساماندهي حمل و 
نقل شهري تاکید کرد وی افزود: طرح جامع ساماندهي حمل 
و نقل از مصوبات هیئت دولت در مرکز استان است که براي 

اجراي آن پنج میلیارد ریال تصویب شده است. 

براي  عاملي  را  شهري  مدیریت  و  فرهنگسازي  وي 
جلوگیري از مشکالت در شهرها اعالم کرد و گفت: هم 
معضالت  از  جلوگیري  براي  پارکبان  طرح  اجراي  اکنون 
حمل و نقل در ارومیه شروع شده و به زودي اجراي این 

طرح در شهر خوي هم آغاز مي شود. 
گفت:  جلسه  این  در  نیز  استان  هاي  پایانه  کل  مدیر 
وضعیت حمل و نقل و ناوگان مسافري شهرستان ماکو با 
توجه به اعطاي تسهیالت از محل بنگاه هاي زودبازده به 
متقاضیان و خرید خودروهاي عمومي باالتر از حد مطلوب 

در استان است. 

در شهر آمل به  طور میانگین روزانه حدود 170 تن زباله 
جمع آوري مي شود که در سال گذشته براي رفت و روب، 
حمل و دفن بهداشتي این زباله ها 18 میلیارد ریال هزینه 
شده است. شهردار آمل با اعالم این خبر گفت:  به زودي 
ماشین جمع آوري زباله به صورت تمام اتوماتیك و ماشین 
ماشین آالت  ناوگان  به  و  خریداري  جداول  شستشوي 

خدمات شهري اضافه مي شود.
در این راستا شهرداري آمل با کمك سازمان شهرداري ها 
زباله  حمل  ماشین  دستگاه  یك  کشور  دهیاري هاي  و 

سرپوشیده خریداري کرده است.
حسین علیزاده افزود: باتوجه به گسترش روزافزون شهر 

و ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر به شهروندان جمع آوري 
زباله در شهر آمل به دو پیمانکار واگذار شده است.

جمع آوری مکانيزه ی زباله در اسالمشهر 

طرح مکانیزه جمع آوري زباله با حضور مدیر کل خدمات 
شهري استانداري تهران در اسالمشهر به بهره برداري رسید . 

براي  گفت:  اسالمشهر  شهردار  زاده"  اهلل  غیب  "محمد 
اجراي این طرح دو هزار و 500 مخزن مخصوص نگهداري 
زباله نصب شده ا ست و از 25 دستگاه خودرو براي جمع 

آوري زباله استفاده مي شود . 
وي افزود : براي اجراي این طرح یك میلیارد و 800 
شهر  اسالمي  شوراي  و  است  شده  هزینه  تومان  میلیون 
قصد دارد براي توسعه این طرح تا 3 میلیارد تومان اعتبار 

تصویب کند. 

غیب اله زاده درباره مزایاي اجراي این طرح گفت: در 
جمع آوري مکانیزه زباله کارگران کمتري استفاده خواهند شد 
و سایر کارگران خدماتي فعالیت هایي مانند پاکیزگي معابر و 

کوچه ها را انجام مي دهند . 
زباله  نوبت  سه  روزانه  طرح  این  اجراي  با   : افزود  وي 

جمع آوري مي شود . 
صورت  به  طرح  این  کرد:  تصریح  اسالمشهر  شهردار 
آزمایشي در یکي از مناطق اسالمشهر اجرا شد و با شناسایي 
مشکالت و رفع آنها اجراي طرح در همه مناطق شهرآغاز 

خواهد شد.

اخبار کوتاه
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برنامه  ریزي  چالش هاي  با  ارتباط  در  اندیشي  هم  کارگاه  نخستین 
توسعه  و  اجتماعي  برنامه ریزي  گروه  همت  به  ایراني  در  منطقه اي 
منطقه اي با حضور اساتید و صاحبنظران و از جمله دکتر ارجمندنیا، دکتر 
جمعه پور،  دکتر حاتمي نژاد، دکتر حاج یوسفي، دکتر خاکساري، دکتر 
دکتر عظیمي،   دکتر عالءالدیني،  دکتر شیخي،   دکتر شفیق،   مطوف، 
دکتر لطیفي و جمعي از دانشجویان و کارشناسان ارشد توسعه منطقه اي 
و برنامه ریزي اجتماعي در محل سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعي 

دانشگاه عالمه طباطبایي برگزار شد.  
در این کارگاه یك روزه ابتدا سوابق برنامه ریزي منطقه اي درایران از 
آغاز تا برنامه سوم پیش از انقالب مطرح شد و برنامه چهارم به عنوان 
برنامه اي جامع با توجه به ابعاد اجتماعي ،  تمرکز زدایي و نیز برنامه ششم 
)اجرا نشده( به عنوان برنامه اي کارشناسي شده در مقابل برنامه پنجم 
)پس از تجدید و افزایش بودجه به دو برابر و تورم و بحران ایجاد شده 
ناشي از حرکت غیر کارشناسي،  عدم تعادل هاي منطقه اي، رواج فساد، 

حاشیه نشیني، ...( مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در این کارگاه ارتباط بین برنامه ریزي در ابعاد اقتصادي،  و اجتماعي و 
جغرافیایي )فضایي( و نسبت آن با برنامه ریزي منطقه اي و چالش هاي 
آن مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت و برنامه ریزي به عنوان فرایندي 
فرامهندسي مبتني بر مهندسي اجتماعي یاد شد. همچنین ضرورت توجه 
به ابعاد تکنیکي و آموزش فنون  برنامه ریزي و ضعف نظام آموزشي 
در این رابطه به عنوان چالشي قابل توجه مورد تأکید قرار گرفت . در 
این رابطه نقطه نظرات متفاوتي مبني بر تحول در نگرش تکنوکراتیك 
به برنامه ریزي و کمي و ریاضي به سوواالت بسیار پیچیده برنامه ریزي 
منطقه اي و ضرورت مشارکت مردمي و برنامه ریزي از پایین به باال ارایه 
شد .در همین رابطه فراهم آوردن بستر این شکل از برنامه ریزي به نحوي 
که بتوان پاسخ ها را از سطح محل و منطقه دریافت و با نگرش کالن به 

راهبردهاي برنامه اي تبدیل کرد ، مورد تاکید قرار گرفت.
رفع حاکمیت تمرکزگرا، جلب مشارکت مردم و مسووالن محلي در 
تصمیم گیري و برنامه ریزي منطقه اي و ضرورت توجه به توسعه پایدار 
نیز از مواردي بود که در این کارگاه به آن پرداخته شد. در ادامه ضرورت 
توجه به بنیان هاي نظري و فلسفي در برنامه ریزي و واقع بیني منطبق 
با شرایط ملي و منطقه اي و فراهم کردن بستر تمرکز زدایي در سطوح 
مختلف مورد بحث قرار گرفت.از منظر طرح راهبردي -  ساختاري تهران،  
نگاه راهبردي و سپس ساختاري به عنوان رویه تعریف برنامه ریزي در 
عرصه کالنشهرها و مناطق شهري مورد تأکید قرار گرفت و فقدان 
این نگرش و مدیریت مرتبط با آن مشکالت عمده کالن شهر تهران 
به عنوان »ام القراي جهان اسالم « یاد شد. در فراز دیگري از مباحث 
کارگاه برنامه ریزي بحران با توجه به سانحه خیزي باالي سرزمین ایران 
و آسیب پذیري ناشي از آن در ابعاد کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، روحي 

رواني، فرهنگي، علمي،  مدیریتي و تکنولوژي مورد بحث قرار گرفت و 
ضرورت توجه به مناطق مرزي و امنیت مرزها در برنامه ریزي منطقه اي 

ایران مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه روند منطقه گرایي و بازگشت مجدد به »برنامه ریزي منطقه اي« 
و »منطقه« به دنبال طرح مجدد بحث هویت یابي مجدد محدوده هاي 
جغرافیاي با تأکید بر عناصر فرهنگي چون زبان،  مذهب و امثال آن در 
مقابله با مسخ هویت و تحلیل آن در فرایند جهاني شدن مطرح شد. 
تفاوت در نگرش آمایش سرزمین و طرح ریزي کالبدي به عنوان دو شیوه 
نگرش در برنامه ریزي  منطقه اي ایران که اولي بیشتر به دنبال مدیریت 
و بهره وري سرزمین،  رفع عدم تعادل ها، تعیین قطب هاي رشد و توسعه 
و امثال آن و دومي غالبا در پي توسعه پایدار،  تناسب اراضي جهت توسعه 
شهرها و تدوین شبکه شهري و مانند آن است ، مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت. 
در ادامه، جلسه پرسش پاسخ برگزار و موارد زیر در آن مطرح شد:

• ضرورت تداوم و توجه به حرکت نهاد سازي، ظرفیت سازي  و تمرکز 
زدایي اداري و سازماني بر اساس برنامه سوم و چهارم پس از انقالب.

• توجه به آثار سوء حذف و فقدان نهاد مدیریت و برنامه ریزي در سطح 
ملي و منطقه اي

• ضرورت توجه به چالش ایمني و امنیت در طرح هاي منطقه اي و 
کالنشهرها

سطوح  درکلیه  مردم  موضع  از  و  مردم  با  برنامه ریزي  ضرورت   •
برنامه ریزي

تکنیکي  ابعاد  تقویت  و  نظري  بنیادهاي  به  توجه  ضرورت   •
به  توجه  حال  عین  در  و  منطقه اي  و  ناحیه اي  برنامه ریزي هاي 

اجتماعات محلي 
• ضرورت ارتباط برنامه ریزي بخشي با برنامه ریزي فضایي

• ضرورت تشخیص و تعیین جایگاه واقعي »برنامه«  »برنامه ریز« 
»برنامه ریزي« و نحوه مشارکت آن در اجرا

برنامه ریز، سیاست گذار و  تعامل  به  توجه  برنامه و  اجرا  ضرورت   •
مجري در اجراي و مشخص کردن جایگاه برنامه ریزان

• ضرورت واقع گرایي بیشتر برنامه ریزي و دوري از آرمانگرایي
 – اقتصادي  مباني  با  مهندسي  مباني  جایگزیني  ضرورت   •
کشورها  اخیر  سال هاي  تحوالت  به  توجه  با  برنامه ریزي  اجتماعي 

و دیگر کشورها
• ضرورت بازنگري در آموزش و پژوهش در برنامه ریزي منطقه اي 

و تقویت جایگاه آن در کشور
• ضرورت بومي سازي و بسترسازي تولید اندیشه و علمي در حوزه 
برنامه ریزي توأم با تدارك نرم افزارها، سخت افزارها و امکانات و ابزارهاي 

الزم.

کارگاه تخصصي  هم اندیشي
 چالش هاي برنامه ریزي منطقه اي برگزار شد
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توليد روزانه 250 تن زباله در ساري 

بازسازي اسکله ي شهيد حقاني بندرعباس

طرح های عمران شهری در پيرانشهر

میزان  شهري  خدمات  پرسنل  جمع  در  ساري  شهردار 
سرانه  افزود :  و  کرد  اعالم  تن   250 را  زباله  روزانه  تولید 
تولید زباله هر شهروند 750 گرم است که این آمار خوبی 

نیست و باید میزان تولید زباله کاهش پیدا کند.
و  نفر   300 حدود  روزانه  گفت :  حجازي  سیدعلي 
همچنین 23 دستگاه خودرو ، کار جمع آوري زباله را در 
درخواست  شهروندان  از  و  هستند  عهده دار  شهر  سطح 
نمایند.شهردار  یاری  را  شهرداری  راه  این  در  شود  می 
در  خواست  شهرداري  کارگران  از  همچنین  ساري 
کنند.  رعایت  را  انضباط  و  نظم  شهر،  عمومي  نظافت 
وي در ادامه افزود: کلیه پیمانکاران بخش خصوصي که 

با شهرداري همکاري مي کنند باید به صورت قانوني همه 
حق و حقوق کارگران تحت پوشش را پرداخت کنند.  

بازسازي اسکله شهید حقاني بندرعباس در دستور کار 
گرفت.  قرار  کشتیراني  و  بنادر  حمل  اداره  و  شهرداري 
با اعالم این  معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس 
خبر گفت: این اسکله در مرکز شهر بندرعباس قرار گرفته 
و براي شهروندان و مسافران داراي اهمیت ویژه اي است 
از  با حمایت استاندار، مقرر شد طرح هاي عمراني آن  که 

سوي اداره کل بنادر و کشتیراني به اجرا درآید. 

این  اجراي  براي  الزم  اعتبارات  خادمي"  "یحیي    
طرح ها را 65 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: شهرداري 
بندرعباس، اسکله و فضاي مورد نیاز براي تجهیز کارگاه 
استان هرمزگان  و کشتیراني  بنادر  اداره کل  اختیار  در  را 
قرار داده است. با بازسازي اسکله شهید حقاني بندرعباس 
میزان تردد مسافران و گردشگران به جزیره هاي قشم و 

هرمز افزایش مي یابد. 

 طرح  بزرگ احداث کمر بندي جدید و کمر بند سبز شهري 
به طول 4 کیلومتر در پیرانشهر اجرا مي شود. این پروژه با توجه 
به موقعیت جغرافیایي منطقه و وجود بازارچه مرزي حاج عمران و 
اهمیت پیرانشهر در ترانزیت کاال ، به عنوان پلي براي ارتباط با شهر 
هاي مختلف کشور به عراق ضروري به نظر مي رسد. در فاز اول 
این پروژه یك چهارم از آن اجرا مي شود که تا به حال 20 درصد 

پیشرفت فیزیکي داشته است.
همچنین شهرداري پیرانشهر در چندین پروژه مهم شهري 
مشارکت دارد. مشارکت با اداره میراث فرهنگي براي احداث 
هتل سه ستاره و نیزاحداث موزه میراث فرهنگي و تاریخي  
پیرانشهر از طریق واگذاري زمین ، مشارکت با امور صنفي 
در تهیه و احداث شهرك صنایع و مشاغل آالینده شهري از 

طریق واگذاري 12 هزار متر مربع زمین .
 شهرداري پیرانشهر همچنین در احداث کارخانه بازیافت 
زباله هاي شهري و تهیه کمپوست نیز مشارکت داشته است.

این شهرداري به منظور توسعه فضاي سبز و احداث زمین هاي 
ورزشي، چندین پارك محله اي ایجاد مي کند این شهرداري 
ساماندهي محوطه یادواره شهداي حاج عمران در نزدیکي نقطه 
صفر مرزي  را در دست اجرا دارد و ایجاد 6 واحد زمین بازي 
کودکان در پارك ها و محله هاي این شهر از دیگر اقدامات 

شهرداري پیرانشهر است.
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اجراي طرح جامع شهري در 20 شهر خوزستان 

328 دستگاه اتوبوس برای ناوگان اتوبوسرانی شهری 

از  خوزستان  شهرسازي  و  مسکن  سازمان  رئیس 
استان  شهر   20 در  شهري  جامع  طرح  اجراي  آغاز 

داد.  خبر 
هفتگل،   اللي،  گتوند،  دزفول،  خرمشهر،   ، دهقاني 

و  برشمرد  شهرها  این  جمله  از  را  آزادگان  دشت  و 
20 میلیارد ریال  افزود: این طرح ها با اعتبار بیش از 

مي رسد. تدوین  مرحله  به  امسال  پایان  تا  و  اجرا 
سند  تدوین  را  طرح ها  این  اجراي  از  هدف  وي 
شهر  هر  عمراني  هاي  فعالیت  توسعه  راهبردي، 
محدوده  شهري  جامع  طرح  در  کرد:  تصریح  و  اعالم 
و حوزه استحفاظي شهر، شیوه ساخت، توزیع خدمات 
آموزشي  تجاري،  واحدهاي  ساخت  و  شهر  سطح  در 
گرفته  نظر  در  آینده  سال   20 تا  مسکوني  فضاهاي  و 
خوزستان  شهرسازي  و  مسکن  سازمان  شود.رئیس  مي 
تاکنون طرح جامع شهري براي 14 شهر  اینکه  بیان  با 
استان تدوین شده است، گفت: تا سه سال آینده براي همه 

شهرهاي استان طرح جامع شهري تدوین مي شود

کارخانه های  ساخت  درون شهری  اتوبوس  دستگاه   328  
خودروسازی داخلی در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 
86  و با هدف گسترش حمل و نقل عمومی شهری پس از 
تحویل به وزارت کشور به ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور 
اضافه شد. از این تعداد160 دستگاه ساخت کارخانه ایران 

خودرو و 70 دستگاه ساخت کارخانه شهاب خودرو است.
همچنین 63 دستگاه اتوبوس توسط کارخانه عقاب افشان 
و 35 دستگاه توسط کارخانه پیشرو یدك ساخته و تحویل 
شده است. قرار داد ساخت این اتوبوس ها با هدف تحقق 

اهداف تبصره 13 قانون بودجه سال 86 در زمینه توسعه 
حمل و نقل عمومی شهری منعقد شده بود . این اتوبوس ها 
توسط کارخانه های اتوبوس سازی داخلی تولید شده که از 
سوی وزارت کشور برای اضافه شدن به ناوگان اتوبوسرانی 

شهری تحویل شهرداری ها شد.
از  مزبور  اتوبوس های  از  دستگاه  هر  بهای  درصد   17/5  
از  مابقی  پرداخت  شد و 82/5 درصد  سوی شهردار ی ها 
بودجه  قانون   13 تبصره  اعتبارات  محل  واز  دولت  سوی 

سال 86 کشور پرداخت شده است.
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اصالح بيش از 85درصد از ساختار تشکيالتي شهرداري هاي کشور

بهره برداری از 11طرح عمران شهری در بوشهر

مدیر دفتر تشکیالت و نیروي انساني سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور ضمن تأکید بر اصالح ساختار تشکیالتي 
شهرداري ها اعالم کرد؛ بیش از 85 درصد از ساختار تشکیالتي 

شهرداري ها اصالح شده است. 
استان  شهرداران  همایش  در  که  کوشش تبار"  "محسن 
آذربایجان غربي در مهاباد سخن مي گفت بر افزایش سطح 
علمي کارکنان شهرداري تأکید و خاطرنشان کرد: کارگراني که 
ارتقاء علمي پیدا کنند با شرکت در آزمون استخدامي و قبولي 

در آن در بدنه شهرداري مشغول به فعالیت می شوند.
معاون امور عمراني استانداري آذربایجان غربي نیز در این 
همایش با اشاره به نام گذاري سال جاري به نام سال شکوفایي 
و نوآوري گفت: اصالح ساختار ناکارآمد و رنجور شهرداري ها 
در راستاي تحرك بخشي و افزایش کارآمدي این مجموعه 
ارتقاء شاخص هاي خدماتي  و  در شکوفایي  بزرگ خدماتي 
در جامعه شهري است و در این زمینه دولت نیز برنامه هاي 

کارشناسي را در دست اجرا دارد. 
در  غربي  آذربایجان  اینکه  بیان  با  داریاني"  باقر  "محمد 
شهري  مختلف  حوزه هاي  در  شاغل  نیروهاي  ساماندهي 
پیشگام است، افزود: »در کنار ساماندهي ساختار تشکیالتي، 
توجه به امر ایجاد انگیزه براي بهبود نظام مدیریتي و خدماتي 
ضروري است و مدیران باید در تحقق و این امر کلیدي اهتمام 

ورزند. 
در ادامه این همایش سرپرست دفتر امور شهري استانداري 
نیروي  ساختار  ساماندهي  طرح  اجراي  به  غربي  آذربایجان 
از 36  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  شهرداري هاي  در  انساني 
شهرداري استان آذربایجان غربي، 12 شهرداري تازه تأسیس، 

فاقد بدنه سازماني بودند که در این طرح ساماندهي شدند. 
"علي داداش  زاده" تصریح کرد: با اجرایي شدن طرح اصالح 
ساختار نیروي انساني، 25درصد پرسنل شهرداري هاي استان 

به مدرك کارشناسي ارتقاء مي یابند. 

عم��ران  ط��رح   11  
ش��هری، با حضور استاندار، 
نماینده مردم بوشهر، گناوه، 
دیلم در مجل��س، اعضای 
شورای شهر و خبرنگاران در 
بوشهر به بهره برداری رسید.

ش��هردار این شهر دراین 
آیین، باند دوم گذر   35متری 
ساحلی به طول حدود سه 
کیلومتر و اعتبار  110میلیارد 
مهمتری��ن  از  را  ری��ال 

پروژه های عمران شهری عنوان کرد و گفت: هدف از اجرای 
این طرح تس��ریع و تس��هیل در بهبود عبور و مرور و حمل و 
نقل شهری و مدیریت سالمت، کاهش تصادفات و باال بودن 
ضریب ایمنی شهروندان، استفاده از چشم انداز طبیعی و مناظر 
ساحلی و امکان توسعه زیرساخت های گردشگری و تفرجگاهی 
در س��احل است. "شاهپور رجایی" افزود: پارك محله  ای علی 
آباد، محوطه  سازی مقابل مقبره شیخ حسین، آسفالت خیابان 
 60 دستگاه فرهنگیان، پیاده روسازی خیابان صفوی، خیابان 
درمانگاه خیبر، خیابان امام )ره (، تکمیل خیابان های فرهنگ، 
بهمنی و خیابان غربی عمارت ملك و پارك محله  ای شنبدی 
در مجموع با اعتبار  35میلیارد ریال از دیگر طرح هایی است که 
همزمان با افتتاح باند دوم خیابان ساحلی به بهره برداری رسیده 
اس��ت. شهردار بوشهر یادآور شد: عملیات اجرایی میدان خلیج 

فارس مقاب��ل درب دوم 
نیروی هوایی با اعتبار یك 
میلیارد و  200میلیون ریال 

نیز آغاز شده است. 
وی گفت : این میدان 
ب��ا مس��احت   800 متر 
مربع احداث می شود که 
اطراف  این میدان نیز سه 
باند استاندارد چهار متری 
طراحی شده است که از 
سمت شمال به خیابان   
24متری و از جنوب به خیابان   35متری خلیج فارس منتهی 
خواهد ش��د. رجایی ادامه داد: مدت زمان اجرای این طرح که 
با هدف س��اماندهی ترافیك و بهبود عبور و مرور شهری اجرا 
ش��ده، شش ماه است. شهردار بوشهر در ادامه از آغاز عملیات 
اجرایی پارك س��احلی بوشهر با اعتبار اولیه پنج میلیارد ریال 
یاد ک��رد و گفت: برای اجرای این طرح   81 هزارمتر مربع 
زمین از منطقه س��احلی اس��تحصال می شود که این طرح   
50 میلی��ارد ریال اعتبار نیاز دارد. وی افزود: برای توس��عه 
خیابان ساحلی بوشهر اجرای دیوار حفاظتی گذر ساحلی به 
طول هزار و   700متر، س��اخت پیاده رو به طول هزارو  700 
متر، اجرای فضای سبز و مبلمان شهری و تامین روشنایی 
و نورپردازی س��احل با اعتبار   16میلیارد ریال در سال جاری 

در دست اقدام است.



سال نهم/ شماره 89 112

پرواز به دماوند و پرواز شهري
ساعت  و   6 ساعت  جاري  ماه  شهریور   23 جمعه  روز 
هفت ونیم صبح پروازهایي بدماوند خواهد شد. قیمت بلیط 
دفتر  در  بعدازظهر   6 ساعت  شنبه   5 روز  تا  و  تومان   15

یونکرس واقع در الله زار فروخته میشود.
بعدازظهر روز مذکور از چهار ساعت ونیم الي شش ساعت 
از براي طهران و اطراف خواهد بود. در  و نیم پروازهایي 
تمام این مدت طیاره چي جوان آلماني آقاي کنیك وارت 
هاورن با طیاره 18 اسبة خود که از برلین تا طهران پرواز 

کرده اند نمایشاتي خواهد داد.
20 شهریور 1307 شماره 577

تأسيس قبرستان
نظر  در  از محترمین  میدهند که جمعي  اطالع  از رشت 
احداث  جدیدي  قبرستان هاي  شهر  نقطه  سه  در  گرفته اند 
معتمد  آقاي  طرف  از  نظریه  این  پیشرفت  براي  نمایند. 
و  آمده  بعمل  مختلفه  طبقات  از  دعوتي  مژدهي  همایون 
با  آبرومندي  ترتیب  و  نقشه  گرفته شد که مطابق  تصمیم 
قبرستان  و صحیه محل سه  بادیه  نظریه  و جلب  موافقت 

جدید احداث نمایند.
21 شهریور 1307 شماره 578

بافت
دیروز اداره بلدیه بریاست آقاي شیباني مفتوح و کلیه رؤساي دوائر براي 
بر پا کردن بیرق شیر و خورشید حضور داشتند پس از صرف شیرینی قریب 

غروب بیرق افراشته و مجلس ختم شد.
 21 شهریور 1307 شماره 578

کارخانه چراغ برق عراق )اراك(
این دو گراور یکي قسمت داخلي و دیگري قسمت خارجي کارخانه چراغ 
برق را نشان میدهد. این کارخانه از طرف هیئتي از تجار عراق بنام شرکت 
چراغ برق عراق تأسیس گردیده و بوسیله شرکت تجارتي زرتشتیان که خود 
این تجارتخانه نیز سهیم مي باشد از کارخانه هاي معروف آلمان خریداري و 
افتتاح یافت و  وارد شده است. کارخانه فوق سه هفته قبل در عراق رسما 
تاکنون دوهزار رشته چراغ برق در شهر عراق داده است و استعداد پنج هزار 
از این عده چراغ را بلدیه شهر در خیابان ها و  چراغ را دارد. چهارصد عدد 
کوچه ها دائر نموده است، این اقدامات که باعث آبادي و ترقي شهرها است 
مایه بسي خوشوقتي و امیدواري است انتظار داریم تجار و سرمایه داران هر 
شهر متدرجا در صدد وارد کردن کارخانجات برق برآمده شهرهاي تاریك 
را روشن ساخته منافع خود و عامه واصل تجدد و ترقي خواهي خویش را 

تضمین نمایند.
22 شهریور 1307 شماره 579

اخباري کوتاه از آغازه  هاي سده

واپسین نگاه ها را به صفحات روزنامه اي مي افکنیم که رخدادهاي شهري سرزمین ما را به امانت در دل هزارتوهاي کاغذي اش نگاه 
داشته است. صفحات کهنه ي روزنامه اطالعات را ورق مي زنیم، گنجینه اي ستودني از زمان هاي خیلي دور. به رخدادهایي مي نگریم از 
شهرهاي دور و نزدیك، شهرهاي کوچك و بزرگ. رخدادهایي از سال 1307 خورشیدي، نزدیك به 80 سال پیش. خواندن رخساره هاي 

زندگي پدرانمان در آن روزگار، چه قدر شگفت  انگیز است و عجیب براي ما که در این سوي زمان ایستاده ایم.
... و این شاید آخرین گلچین »اخباري کوتاه از آغازه هاي سده« باشد و شاید هم تا وقتي دیگر و سده اي دیگر که آیندگان با شیوه هاي 

خود به سراغش بروند. 
حدیثه گرشاسبي
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تقاضاي بودجه
چون حواله بودجه مصوبه بلدیه اصفهان تاکنون به مالیه محل صادر نشده است حکومت آنجا از وزارت داخله 

تلگرافًا تقاضا که هر چه زودتر حواله بودجه صادر و ابالغ گردد. مراتب به وزارت مالیه مراجعه گردیده است.
25 شهریور 1307 شماره 581

تعمير پل بندرجز
خراب  جز  بندر  گمرك  جلوی  پل  چون 
آن  تعمیر  برای  است  فوری  تعمیر  محتاج  و 
شوروی  کامپار  کشتی رانی  ادارة  با  قراردادی 
 6000 حدود  در  تعمیر  مخارج  و  شده  بسته 
اعتبار آن  برآورده شده است � تقاضای  تومان 
صادر و قریبًا پس از صدور حواله شروع بتعمیر 

پل مذکور خواهند کرد.
27 شهریور 1307 شماره 583

تبريز؛ بستن سد
را  سهند  کوه  آب  که  شهر  آب  ازدیاد  برای 
گرفته  نظر  در  بیاورند  بشهر  بستن سد  بوسیله 
جلب  هالند  از  متخصص  یکنفر  است.  شده 
از  امسال  که  است  گردیده  مقرر  و  نمایند 
وجوه بلدیه بالغ بر سه هزار تومان برای اینکار 

صرفه جویی شود.
27 شهریور 1307 شماره 583

ساری
ساختمان  دادن  خاتمه  در  کرده  دعوت  را  متمولین  و  معاریف  وجوه  حکمران  دیروز 
مریض خانه پهلوی بیانات مفصلی ایراد که موقع شده است شهر دارای مریضخانه آبرومندی 
باشد الزم است این بنا که برای احیای نفوس است قبل از زمستان خاتمه یابد و کمیسیون 
نماینده  سنك  دکتر  آقای  منزل  در  کمیسیون  شد  قرار  خاتمه  در  شود  تشکیل  نفری   12

مجلس شوری تشکیل شد مصارف ساختمانی قریب 7 هزار تومان برآورد شده است.
27 شهریور 1307 شماره 583

ساختمان سد اهواز
دو نفر متخصصین سدسازی که از فرانسه برای ساختمان سد اهواز وارد و در خدمت 
سندیکا میباشند اخیراً با وسایل میکانیکی امتحانات عمق کف رودخانه را خاتمه داده و فعاًل 
مشغول تهیه وسائل ساختمان اند که هرچه زودتر شروع نمایند � مسیر آن هم از داخل شهر 

اهواز و یك قسمت از اهواز قدیم تعیین شده است.
28 شهریور 1307 شماره 584

خريداری کشتی اطفائيه
در تعقیب تصویب خریداری یك فروند کشتی اطفائیه برای ادارة بندر پهلوی از طرف هئیت دولت و ابالغ 
آن بوزارت فواید عامه نمایندة آن وزارت خانه با چند نفر از کمپانی های کشتی سازی داخل مذاکره شده و در 
نتیجه مطالعات الزمه پیشنهاد کمپانی کشتی سازی شهر هامبورگ آلمان مورد قبول واقع و دستور ساختمان 
کشتی مذکور داده شده است � کشتی مذکور برای اطفاء حریق هائی که در کشتی ها با سواحل بحر خزر اتفاق 

میافتد بکار برده خواهد شد و قیمت آن در حدود 150 هزار تومان خواهد بود.
27 شهریور 1307 شماره 583
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زنجان
2 روز است نان سنگك را از شش عباسی به 26 شاهی ترقی داده اند. گندم خروار 10 تومان آرد 13� 14 

تومان، جو 6 � 7 تومان است.
28 شهریور ماه 1307 شماره 584

سنقر
در این عرصه مشعشع اعلیحضرت پهلوی که تمام شهرها و 
قصبات روبه ترقی و تعالی است سنقر بواسطة اینکه راه ندارد 
و خارج افتاده مورد توجه نیست � اوضاع معارف و بلدیه اینجا 
مخصوصًا اسف آور است. عمارت مدرسه که بهترین عمارات 
بلدیه هم بواسطة نداشتن حقوق  از  اینجا است رو بخرابی و 

فقط اسمی هست.
31 شهریور ماه 1307 شماره 586

مشهد سر ]= بابلسر[
رشدی، طبیب صنفی بلدی وارد مشغول انجام 
را  غیره  و  نظافت حمام ها   � میباشد  مربوطه  امور 
دیفتری  و  آبله  مرض   � است  گرفته  نظر  تحت 
از  نیست  سر  مشهد  در  وسائل  چون  کرده  شیوع 
صحیه مازندران سرم خواسته اند که هر چه زودتر 

شروع بتلقیح نمایند.
31 شهریور 1307 شماره 586

تبريز؛ خريداری کارخانه چراغ برق
جدیداً دو دستگاه ماشین چراغ برق از طرف بلدیه وارد شده و مشغول ساختمان عمارت مخصوصی برای نصب آن میباشند. عمارت 

مزبور قریبًا خانه و ماشینهای مزبور نصب خواهد شد.
یکدستگاه اتومبیل آب پاش برای خیابانها نیز دستور خرید داده شده بود و در این سه روزه وارد خواهد شد.

27 شهریورماه 1307 شماره 583

سبزوار
بلدیه  کمیسیون  حکومتی  اداره  در 
تشکیل نانوانها را احضار اظهار کرده اند 
نمی آید  میزان  پای  است  کم  گندم 
از  نوشته اند  بامنیه  مذاکرات  نتیجه  در 
نظمیه  و  ممانعت  باطراف  گندم  حمل 
از خارج  نماید گندمی که  هم مراقبت 
می آید احتکار نشود قدری وضعیت نان 
 24 از  داده  ترقی  را  قیمت  ولی  بهتر 

شاهی به سی شاهی میفروشند.
5 مهر 1307 شماره 591

ماشين ضدعفونی
اداره بلدیه طهران؛ وزاتعدلیه ]= دادگستری[ مراجعه و تقاضا نموده است 
که چون اشیاء و اموال مرحوم منوچهرخان خواجه که بال وارث فوت نموده 
اداره  امور خیریه اختصاص داده میشود و  برای  حراج و وجوه حاصله آن 
بلدیه هم محتاج به یك دستگاه ماشین ضدعفونی که در حدود 6 الی 7 
هزار تومان قیمت دارد جهت نصب در مریضخانه بلدی است و چون در 
بودجه بلدیه چنین مبلغی منظور نشده مقرر شود وجوه حاصله از حراج اشیاء 
مذکور را تحویل بلدیه نمایند که یکی از حوائج مهم اهالی پایتخت رفع و 

ضمنًا وجوه مذکور به بهترین طرق خیرات صرف شده باشد.
15 مهر 1307 شماره 599

پيدايش نفط ]= نفت[
برطبق راپورت واصله اخیراً در گیجهر 18 خرم آباد چشمه نفطی پیدا شده که نفط آن جاری است 
و همچنین در آب افرینه ده فرسخی شهر خرم آباد در نزدیکی جاده خرم آباد بذرفول نفطی فوران و 

جاری است که بدون تصفیه و زحمت بخوبی در چراغ میسوزد.
1 آبان 1307 شماره 613
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زنجان: برای ساختمان رخت شوی خانه
بلدیه زنجان پیشنهادی تهیه و به وزارت داخله تقدیم نموده است که از محل اعتبار پوشانیدن روی مجاری میاه مبلغ 
یکهزارو سیصد تومان برای ساختمان یك باب رخت شوی خانه عمومی اختصاص داده شود � پیشنهاد مذکور مورد توجه 

و تحت مطالعه است.
16 آبان 1307 شماره 624

انتقال بخارج شهر
کارخانه زهتابی که در داخل شهر و باعث کثافت و عفونت شهر شده بود در خارج شهر انتقال داده شد. و بلدیه 
در نظر گرفته است بعضی دیگر از کارخانجات از قبیل دباغخانه و گچ پزخانه و غیره که باعث زحمت مردم و مخالف 

حفظ الصحه است بخارج شهر انتقال داده شود.
27 شهریور 1307 شماره 583

اقدامات اداره بلديه
چندی است در نظر گرفته شده بود کلیه خیابانهای شهر طهران را 
که فعاًل سطح آنها از خاك است سنگ فرش نمایند برای این منظور 
پس از مطالعات الزمه به کمپانی سوئدی دستور داده شده است چند 
دستگاه ماشین سنگ تراشی برای بلدیه طهران تهیه نموده و ارسال 
دارد � بر طبق اطالع واصله قریبا ماشینهای مذکور وارد و شروع به 

عملیات خواهد شد.
18 شهریور 1307 شماره 575

بندر جز: ]= گز[
خاتمه نقشه برداشتی

طیارات  بوسیله  که  طهران  و  جز  بندر  بین  طیارات  با  برداری  نقشه 
کمپانی یونکرس و توسط نمایندگان سندیکا بعمل میامد روز گذشته خاتمه 
یافته و نقشه های تهیه شده به اداره تفتیش و نظارت راه آهن فرستاده شده 

است.
16 آبان 1307 شماره 624

چون با نماینده کمپانی بلژیکی مسیو کاسیو برای لوله کشی شهر طهران 
موافقت حاصل نشده مذاکرات با نمایندگان اداره سندیکای راه آهن شروع 
و در نتیجه قرار شده است که یکنفر مهندس متخصص لوله کشی از آلمان 
احضار شود و پس از مطالعات در اطراف شهر و تعیین محل انبار آب نقشه 
اداره سندیکا  الزمه و تهیه و بموقع اجرا گذاره شود � برحسب پیشنهاد 
مخارج احضار مهندس در حدود 1500 تومان خواهد بود که پس از صدور 

حواله مشارالیه از آلمان بطرف طهران حرکت خواهد نمود.
16 آبان 1307 شماره 624



سال نهم/ شماره 89 116

حمل و نقل عمومی شهری به نقل از سرپرست وزارت کشور  

 مهندس هاشمی سرپرست وزارت کشور با اشاره به 
مدیریت  و  عمومي  نقل  و  حمل  توسعه  الیحه  تصویب 
این  در  دولت  تکالیف  گذشته  سال  در  سوخت  مصرف 

زمینه را تشریح کرد.
بین المللي  همایش  افتتاحیه  مراسم  در  که  وی 
تهران سخن     در  محور شرق  توسعه  و  ترانزیت   چابهار، 
به  موظف  دولت  قانون  این  اساس  بر  افزود:   گفت، 
از  حداکثر  حمایتي،  سبد  از  گازوئیل  و  بنزین  خروج 
فرسوده،  خودروهاي  جایگزیني  و   1391 سال  ابتداي 
افزایش  نقل عمومي،  و  توسعه  حمل  بهبود عبورومرور، 
و  کاال  و  مسافر  جابه جایي  در  ریلي  نقل  و  حمل  سهم 
کاهش تصادفات و بهبود وضعیت آلودگي هوا و محیط 

زیست شده است. 
مهندس هاشمی،افزود: شاخص هاي تعیین شده براي 
بهبود حمل و نقل برون شهري در این قانون به گونه اي 
1/7درصد  از  که سهم حمل و نقل ریلي در حمل کاال 
در سال 86 باید به 30 درصد در سال 1390 و نیز سهم 
درصد  چهار  از  باید  مسافر  حمل  در  ریلي  نقل  و  حمل 
90 برسد. عالوه بر  18 درصد در سال  86 به  در سال 
در  عمومي  ونقل  حمل  با  مسافر  جابه جایي  سهم  این 
سفرهاي برون شهري باید از 53 درصد در سال 86 به 

57 درصد در سال 90 افزایش یابد. 
افزایش  راستاي  در  گفت:  وزارت کشور  سرپرست 
100هزار  به  کشته  نسبت  تصادفات؛  کاهش  و  ایمني 
نفر جمعیت در تصادفات از 40 نفر در سال 86 باید به 
10 هزار وسیله  به  نسبت کشته  و   90 در سال  نفر   15
 10 به  باید   86 سال  در  نفر   22 از  تصادفات  در  نقلیه 
نفر در سال 90 کاهش یابد. سهم گازوئیل نیز در حمل 
 12 به   86 سال  در  تن  بر  لیتر  درصد   16 از  باید  کاال 

درصد لیتر بر تن در سال 90 برسد. 
نقل  و  حمل  سهم  شاخص ها  این  در  وي  گفته   به 
 86 41 درصد در سال  از  همگاني در سفرهاي شهري 
براي  که  یابد  افزایش   90 سال  در  درصد   75 به  باید 
 40 به   24 از  اتوبوس راني  این هدف سهم  به  دستیابي 
سهم  و  درصد   25 به   16 از  تاکسیراني  سهم  درصد، 
قطار شهري از یك به 10 درصد در دوره  زماني 86 تا 
 1/1 از  بنزین  روزانه  مصرف  آن  کنار  در  برسد.   1390
لیتر در روز در سال 86 باید به 0/7 درصد لیتر در روز 

یابد. بر نفر کاهش 
دسترسي  براي  کرد:  عنوان  کشور  وزارت  سرپرست 
به اهداف تعیین شده براساس قانون اعطاي کمك هاي 
سود  و  ورودي  حقوق  در  تخفیف  یارانه اي  بالعوض 
همگاني،  ونقل  حمل  ناوگان  واردات  بازرگاني، 
نیاز  مورد  تاسیسات  و  قطعات  تجهیزات،  ماشین آالت، 
جایگزین  سوخت هاي  با  و  مصرف  کم  خودروهاي 
امکان پذیر شده است. عالوه بر این اعطاي تسهیالت 
قانون  این  اهداف  با  مرتبط  بخش هاي  براي  بانکي 
مورد  زمین هاي  براي  اراضي  کاربري  تغییر  همچنین 
موارد  دیگر  از  طبیعي  گاز  عرضه  جایگاه هاي   نیاز 

مي شود.  محسوب  پیش بیني شده 
قانون  این  کرد:  عنوان  ادامه  در  هاشمي  مهندس 
مورد  اعتبارات  تا  است  داده  اجازه  دولت  به  همچنین 
نیاز موضوع این قانون به میزان 40 هزار میلیارد ریال 
در  ریال  میلیارد  هزار   60 و  شهري  درون  بخش  در 
بودجه هاي سنواتي منظور کند.  برون شهري در  بخش 
دولت  هیات  قانون،  اجراي  در  تسریع  براي  همچنین 
اختیارات خود را به نماینده ویژه رییس جمهور تفویض 
و ستاد مدیریت حمل و نقل و سود تشکیل شده است. 
وي ادامه داد: مدیریت مصرف بهینه سوخت، توسعه 
فرسوده  خودروهاي  کردن  خارج  عمومي،  نقل  و  حمل 
و  طبیعي  گاز  از  بیشتر  استفاده  نقل،  و  حمل  چرخه  از 
سوز  دوگانه  خودروهاي  افزایش  جایگزین،  سوخت هاي 
سفرهاي  کاهش  و  سفر  تقاضاي  مدیریت  سوز،  گاز  و 
تردد  محدودیت  ایجاد  برون شهري،  و  شهري  زائد 
وسایل نقلیه شخصي، آموزش و فرهنگ سازي، ارتقاي 
ایمني از جمله راهکارهاي اجرایي پیش بیني شده براي 

رفع مشکالت مذکور است. 

اخبار سازمان
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برگزاری  دوره های آموزش مقررات ملی ساختمان

چهارمين نشست معاونان حمل و نقل و ترافيك کالنشهرها و مراکز استان ها برگزار شد

دوره آموزشی مقررات ملی ساختمان در روزهای 26 و 27 
خردادماه از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به 

صورت منطقه ای در همدان برگزار شد.
شهرداری های  کارشناسان  از  نفر   80 دوره  این  در 
همدان)30  استان های  جمعیت  نفر  هزار  زیر 50  شهرهای 
کارشناس(،مرکزی)30 کارشناس( و لرستان )20 کارشناس(

حضور داشتند. این دوره ها با توجه به هماهنگی های صورت 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  سوی  از  گرفته 
برای  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  با 
کارکنان شهرداری های کمتر از50 هزار نفرجمعیت کشور در 
سال 1387 برگزار شد.دوره آموزشی مقررات ملی ساختمان که 

از سوی دفتر آموزش و مطالعات کاربردی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور طی سه روز برگزار شد، مشتمل بر پنج 
سرفصل تخصصی؛ نظارت بر اجرای ساختمان های فوالدی ، 
نظارت بر اجرای ساختمان های بتنی و بتن مسلح ، آشنائی با 
مبانی گودبرداری و سازه نگهبان ، ایمنی و حفاظت کار حین 

اجرا و ماهیت و مفاهیم مقررات ملی ساختمان بود.
همچنین دوره های آموزشی مقررات ملی ساختمان تاکنون 
از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به صورت 
منطقه ای در کرمان برای شهرداری های استان های کرمان و 
یزد و در گرگان برای شهرداری های گلستان و سمنان برگزار 

شده است.

چهارمین نشست معاونان حمل 
کالنشهرها  ترافیك  و  نقل  و 
محوریت  با  استان ها  مراکز  و 
پارکینگ های  مدیریت  موضوع 
و  در سازمان شهرداري ها  شهری 

دهیاري هاي کشور برگزار شد. 
سوی  از  که  نشست  این 
و  نقل  و  حمل  هماهنگی  دفتر 
و  شهرداری ها  سازمان  ترافیك 
با  برگزار شد  دهیاری های کشور 
تصویب 13 بند به کار خود پایان 
تصمیمات  این  اهم  از    . داد 
براي  برنامه ریزي  به   مي توان 
مرتبط  طرح هاي  شدن  عملیاتي 

حمل  توسعه  قانون  اجرایي  نامه  آیین  در  پارکینگ  با 
با  هماهنگي  همچنین  کرد.  اشاره  عمومي  نقل  و 
مدیریت  با  مرتبط  قوانین  اعمال  بحث  در  راهور  پلیس 
پارکینگ  مدیریت  اجرایي،  روش هاي  مقایسه  پارکینگ ، 
شامل طرح های) پارکبان ، موبایل پارك، روش p&D ( و 

پیشنهاد بهترین روش از دیگر مصوبات این نشست بود.
  ارائه طرحی براي هزینه کرد درآمد حاصل از جرائم 
پارکینگ هاي  مدیریت  و  توسعه  در  پارکینگ   حذف 
احداث  جهت  ارزان  وام  پرداخت  بررسي  شهري، 
ضوابط  مجدد  مطالعه  لزوم  و  طبقاتي  پارکینگ هاي 
دیگر  از  شهري  مختلط  کاربري هاي  در  تفصیلي  طرح 
کریمی  دکتر  نشست  این  بود.در  نشست  این  مصوبات 
قائم مقام و دکتر شفیعی مدیر کل دفتر هماهنگی حمل 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  ترافیك  و  نقل  و 

کشور ،مهندس حاج نصرالهی دبیر شورای عالی ترافیك 
امر  متخصصین  و  دانشگاه  اساتید  از  تن  چند  و  کشور 
مراکز  و  کالنشهرها  ترافیك  و  نقل  و  حمل  معاونان  و 

کردند. سخنرانی  استان ها 
در ادامه معاونین حمل و نقل و ترافیك شهرداري هاي 
نقطه  بیان  به  و شیراز  قزوین  و  قم  و  اصفهان   ، تهران 
نظرات خود و مشکالت موجود در زمینه اجراي مدیریت 
ایجاد  نوین  روش هاي  تشریح  و  شهرها  در  پارکینگ 

پرداختند. پارکینگ 
اساتید  از  یکی  سوی  از  علمی  سخنرانی  همچنین   
و  شد  ارائه  خصوص  این  در  کشور  دانشگاهی  برجسته 
از کارشناسان  باحضور یکی  برنامه  از  در بخش دیگری 
با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  موضوع  دادگستری  رسمی 
احداث و مدیریت بهره برداری ازپارکینگ مورد بررسي قرار 

گرفت. 
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سازمان تفصيلي44شهرداري از سوی سازمان شهرداری ها و 
دهياری های کشور تهيه و ابالغ شد

و  انسانی سازمان شهرداری ها  نیروی  و  دفتر تشکیالت   
تفصیلي  سازمان  ابالغ  و  تهیه  ادامه  در  کشور  دهیاری های 
تفصیلی44  سازمان  ابالغ  و  تهیه  از  کشور  شهرداری های 

شهرداري دیگر در 15 استان کشور خبر داد .
فهرست شهرداری هائی که سازمان تفصیلی آنها به تازگی 

تهیه و ابالغ شده،به شرح ذیل است:
استان آذربایجان شرقی : شهرداري میانه

استان آذربایجان غربی : شهرداری های مهاباد و میاندوآب
فوالدشهر،  فریدون شهر،  اصفهان: شهرداری های  استان 

کلیشاد و سودرجان، ونك، هرند
استان تهران: شهرداری های  پیشوا و رودهن

استان خراسان رضوی: شهرداری های  درگز و کاشمر
ایرانشهر،  شهرداری های  وبلوچستان:  سیستان  استان 

پیشین، زابل و سراوان
استان فارس : شهرداری خور

استان کرمان: شهرداری های جیرفت،خانوك،رودبار،زنگی 
آباد،شهداد،نجف شهر

استان کرمانشاه: شهرداری های  پاوه ، سرپل ذهاب 
آزادش��هر،            ش��هرداری های    : گلس��تان   اس��تان 
آق قال ، بندرگز ، بندرترکمن، خان ببین، س��یمین ش��هر، فاضل 

آباد،کردکوی، مینودشت
استان لرستان: شهرداری های  کوهدشت ، نورآباد
استان مازندران:  شهرداری های تنکابن ، نوشهر

استان مرکزی: شهرداری میالجرد
استان هرمزگان:شهرداری رودان

کارکنان سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور با آرمان هاي امام تجديدميثاق کردند

اخذ مجوز اجرای پودمان های آموزشی دهياری ها 

و  شهرداری ها  سازمان  و  کشور  وزارت  کارکنان   
دهیاری های کشور 12 خرداد ماه با حضور در مرقد مطهر 
بنیانگذار جمهوري اسالمي با آرمان های امام راحل تجدید 

میثاق کردند. 

نوزدهمین  رسیدن  فرار  با  همزمان  که  مراسم  این  در 
شد،  برگزار   ) کبیر)ره  خمیني  جانگذار  ارتحال  سالگرد 
کشور،  وزارت  سرپرست  هاشمی  مهدی  سید  مهندس 
سازمان  و  کشور  وزارت  کارکنان  و  کل  مدیران  معاونان، 
شهرداری ها و دهیاری های کشور به مقام واالی بنیانگذار 

نظام جمهوری اسالمی ایران ادای احترم کردند.
با  گل  تاج  نثار  از  پس  مراسم  این  در  حاضران 
امام  حضرت  آرمان هاي  با  فاتحه  و  زیارتنامه   قرائت 
خمینی )ره(  بنیانگذار جمهوري اسالمي، بزرگ پرچم دار 
تداوم نهضت راستین عاشورا و احیاگر ارزش هاي دیني 
میثاق  تجدید  سلطه گر  قدرت هاي  هیمنه  شکننده  و 
امامت و  با  ناگسستني و جاودانه خود  پیوند  بر  کردند و 
و  حکیم  رهبر  از  تبعیت  و  پیروي  در  امروز  که  والیت 
تجلي  خامنه اي  آیت اهلل  اسالمي حضرت  انقالب  فرزانه 

کردند. تاکید  مي یابد، 

هدف  با  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان   
مجوز  کشور  دهیاری های  هدفمند  و  منسجم  آموزش 

اجرای انواع پودمان های آموزشی دهیاری ها را اخذ کرد.
و  آموزش  دفتر  سوی  از  مجوز  خبر،این  این  اساس  بر 
دهیاري های  و  شهرداری ها  سازمان  کاربردی  مطالعات 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست  از معاونت  کشور 

جمهوری اخذ شده است.
دهیاري های  و  فوق سازمان شهرداری ها  اخذ مجوز  با 

آموزشی دهیاری ها شامل  پودمان های  این پس  از  کشور 
مشاغل دهیار ، مسوول امور فنی و اجرائی،مسوول خدمات 

عمومی و مسوول اداری و مالی را برگزار       می کند.
از  پیش  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
و  مدیران  آموزشی  پودمان های  انواع  اجرای  مجوز  این 
آموزشی  نظام جامع  اساس  بر  را  کارشناسان شهرداری ها 
راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  از  شهرداری ها 

ریاست جمهوری اخذ کرده بود.



119سال نهم/ شماره 89

دوره آموزشي بودجه ريزي عمليا تي براي شهرداري ها برگزارشد

 با هدف آشنائی شهرداری ها و دهیاری ها با بودجه ریزي 
از کارکنان شهرداری های سراسر کشور  عملیاتي160 نفر 
در دوره های آموزشی برپاشده توسط سازمان شهرداري ها 

و دهیاري هاي کشور شرکت کردند.
 دوره مزبور با هدف اجرایي کردن بودجه ریزی عملیاتی 
منظور  به  و  دهیاري ها  و  شهرداري ها  در  جاري  سال  در 
و  آموزش  دفتر  سوی  از  مذکور  مبحث  با  آنها  آشنایي 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  کاربردي  مطالعات 
کشور در محل مرکز آموزش مدیریت شهري و روستایي 

این سازمان برگزار شد.
این دوره که از 8 اردیبهشت ماه تا 5 خرداد ماه براي 
مسوولین مالي شهرداري هاي شهرهاي با بیش از 50 هزار 

نفرجمعیت برگزار شد، بیش از 160 نفر شرکت کردند .
 همچنین 40 نفر ازمسووالن اداري و مالي شهرداری های 
مطالعات  و  آموزش  دفتر  توسط  استان  مراکز  شهرهاي 
به  کشور  دهیاری های  و  شهرداریها  سازمان  کاربردي 

دومین سمینار بین المللي بودجه ریزي عملیاتي معرفي و 
در آن شرکت کردند در پایان دومین کنفرانس بین المللي 
بودجه ریزي عملیاتي که طی روزهای 18 و 19 اردیبهشت 
ماه جاری برگزار شد ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور به عنوان سازمان برتر در زمینه بودجه ریزي عملیاتي 
انتخاب و معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان لوح  تقدیر 

این همایش را دریافت کرد.
به  توجه  با  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
مزیت های بودجه ریزی عملیاتی اقدامات مختلفی را در 
داده  انجام  شهرداریها  سطح  در  روش  این  توسعه  زمینه 

است .
 در بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداری ها که از سوی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و ابالغ شد 
از شهرداری ها خواسته شد تا در کنار بودجه ریزی برنامه ای 
، بخشی از بودجه ریزی این سال در قالب 20 برنامه و 123 

فعالیت  به صورت بودجه ریزی عملیاتی صورت گیرد.

ابالغ آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان شهرداري ها 

سازمان  انسانی  نیروی  و  تشکیالت  دفتر  مدیرکل 
شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابالغ آیین نامه اجرائی 
شهرداری ها  کارکنان  موعد  از  پیش  بازنشستگی  قانون 

کشور به استانداری ها خبر داد .
محسن کوشش تبار گفت: مطابق تبصره 3 ماده واحده 
مصوب  دولت  کارکنان  موعد  از  پیش  بازنشستگي  قانون 
1386 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایي قانون مذکور، 
شهردارها مي توانند کارکنان واجد شرایط را صرفا  از محل 
منابع مالي خود و درصورت وجود اعتبار الزم و پس از تایید 

شوراي اداري استخدامي بازنشسته کنند.
 وی افزود : به این منظور دفاتر امور شهری استانداري ها 
موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را به همراه سایر 
موارد مطرح شده در نامه ابالغیه در فواصل 6 ماهه به دفتر 

تشکیالت و نیروي انساني ارسال کنند.
سازمان  انسانی  نیروی  و  تشکیالت  دفتر  مدیرکل 
کرد:آیین  نشان  خاطر  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
فضاي  ایجاد  براي  مناسبي   فرصت  مي تواند  فوق  نامه 
به  متخصص  و  کارشناس  نیروي  ورود  براي  مطلوب 
شهرداري ها باشد، به شرط آنکه این امر قبل از برگزاري 

وجود  زمینه  و  شود  انجام  شهرداري ها  استخدامي  آزمون 
پستهاي بالتصدي براي جذب نیرو را فراهم سازد. 

 کوشش تبار همچنین اظهار داشت: شوراهاي اداري و 
استخدامي استان ها و کالنشهرها در اجراي آیین نامه فوق 
الزم است به این نکته توجه کنند که  بازنشستگي پیش 
از موعد کارمندان در صورتي انجام گیرد که  افراد مناسب 
و متخصص که توانایي پاسخگویي به نیاز شهرداري ها را 

داشته باشند، جایگزین شوند.
باعث وقفه در  نباید  نامه  آیین  این  اجراي  افزود:   وی 
پاسخگویي به ارباب رجوع و رسیدگي به امور شهروندان 

شود.
است،  مناسب  داشت:  اظهار  خاتمه  در  تبار  کوشش   
مسووالن استانداری ها و شهرداری ها به این نکته توجه 
از  پس  نامه  آیین  این  مشمولین  بازنشستگي  که  کنند 
جذب نیروي کارشناس از طریق آزمون قریب الوقوع و 
انتقال تجربیات و مهارت هاي کارکنان مشاغل حساس 
ممارست  و  زحمت  حاصل  که  شهرداري ها،  کلیدي  و 
مستعد  و  توان  پر  نیروهاي  به  است،  آنها  ساله  چندین 

پذیرد. انجام 
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مقدمه :
  تأسیس شهرداري در نقطه اي سکونتگاهي در اصل به 
معناي آن است که آن سکونتگاه داراي ویژگي هایي است که 
اطالق نام شهر را به آن مناسب کرده، و ایجاد نهادي براي 
ادارة امور آن را الزامي ساخته است. آنچه که این ویژگي ها را 
تعریف مي کند؛ شیوه اي از زندگي است که مختص این گونة 
خاص ازسکونتگاه  است که آن را شهر مي نامند. البته پیدایش 
چنین ویژگي هایي با افزایش شمار ساکنان داراي ارتباط است 
اما نمي توان در همه جا با افزایش شمار جمعیت ساکن یك 

سکونتگاه  انتظار ظهور این ویژگي ها را داشت. 
  در دوره هاي مختلف سرشماري جمعیت در ایران تعاریف 
در نخستین سرشماري  است.  ارایه شده  از شهر  متفاوتي 
در سال 1335 تعریف شهر بر پایة شمار ساکنانسکونتگاه  
از 5 هزار نفر ساکن  انجام شد و تمامي نقاطي که بیش 
داشته اند جدا از آن که در آنها شهرداري وجود داشت یا خیر 
و اینکه مرکز شهرستان بود یا نه به عنوان شهر در نظر 
گرفته شد. در سرشماري سال 1345 نیز همان تعریف بر 
مبناي جمعیت با اندکي تفاوت در به حساب آوردن مراکز 

شهرستان ها به عنوان شهر مالك عمل قرار گرفت و همین 
)براي  شد  رعایت  نیز   1355 در سرشماري سال  تعریف 

زنجاني ، 1376 (.  بیشتر      اطالعات 
به مالك جمعیتي  اتکا  که  است  آن  از    شواهد حاکي 
بسیاري  خودبه خود  عنوان شهر  به  نقطه  یك  شناسایي  در 
ازسکونتگاه  هایي که داراي شهرداري بودند اما به حد جمعیتي 
مورد نظر دست نیافتند را از دایرة بررسي خارج کرده است. 
این مسأله سرانجام در سرشماري سال 1365  از  آگاهي  با 
میان شناسایي شهر بر مبناي دو معیار داشتن شهرداري یا 
داشتن حداقلي از جمعیت، مورد دوم مقدم بر مورد نخست 
قرار گرفت و این مشکل به اصطالح از میان برداشته شد، 
نفر  پنج هزار  حداقل  داشتن  شرط   « که  صورت  این  به 
جمعیت از تعریف شهر حذف شد و کلیة نقاطي که در زمان 
شدند.  محسوب  شهر  بوده اند  شهرداري  داراي  سرشماري 
این تغییر با توجه به تعریف شهر در قانون جدید تقسیمات 
کشوري اتخاذ شد که در آن کلیة نقاط داراي شهرداري در 
زمان تصویب قانون را شهر دانسته و ایجاد شهرداري در نقطة 
 دیگر را در آینده موکول به داشتن حداقل ده هزار نفر جمعیت 

بررسي ميزان ماهيت  شهري استان هاي کشور

شهرها از نگاه آمار 

  دانن جاللي

آمار شهر
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هم  ترتیب  بدین   .) و 8   4 : )زنجاني، 1376  است«  کرده 
تأسیس  هم  و  شهر  عنوان  به  یك سکونتگاه   شناسایي 
شهرداري در آن بر پایة داشتن حداقلي از جمعیت قرار گرفت 
و شهر به مفهوم سادة جمعیتي فروکاهیده شد. حال آن که 
داشتن ماهیت شهري که مفهومي پیچیده و چند بعدي است، 
مالکي است واقعي که  باید مبناي شناخت یك سکونتگاه  به 
عنوان شهر و ایجاد شهرداري در آن، به عنوان مهري تأیید بر 

این شناسایي، قرار گیرد. 
  در اینجا برآنیم تا به مفهوم ماهیت شهري بپردازیم که 
شاید به دلیل همان چند وجهي بودن از نگاه و تفسیر کّمي دور 
به نظر آید. سعي بر این است تا استان هاي مختلف کشور از 
نظر میزان ماهیت و شاید بهتر بتوان گفت جو شهري حاکم بر 
آنها رتبه بندي شوند. با توجه به نبود آمارهاي سراسري متنوع 
که بتواند نیاز ساخت شاخص ها و نماینده  هاي الزم براي این 
کار را فراهم کند، بررسي به ساخت نمایه اي با عنوان نمایة 
میزان ماهیت شهري محدود شد که از ترکیب شاخص هاي 
سه  تمامي  آمد.  دست  به  دسترس  در  آمارهاي  از  حاصل 
شاخص مورد استفاده در ساخت نمایه با داده هاي مربوط به 
تعداد شهرداري هاي تأسیس شده در هر استان و تاریخ تأسیس 

آنها مرتبط هستند. این سه شاخص عبارتند از :
1 � تراکم سکونتگاه  هاي داراي شهرداري در سطح استان 
)که عبارت بود از تقسیم تعدادسکونتگاه  هاي داراي شهرداري 

استان مورد نظر به مساحت خاکي آن( ؛
)که  استان  شهري  مدیریت  تجربة  انباشت  میزان   �  2
عبارت بود از مجموع عمر تمامي شهرداري هاي تأسیس شده 
در استان با این تلقي که هر یك از این شهرداري ها داراي 

تجربه اي منفرد و قابل استفاده براي کل آن استان است( 
3 � میانگین عمر مدیریت شهري در استان )که عبارت بود 
از میانگین عمر شهرداري هاي تأسیس شده در آن استان؛ و 
بدان علت محاسبه مي شود که امکان آن وجود دارد استاني با 
داشتن شهرداري هاي تازه تأسیس انباشت تجربة باالیي داشته 
باشد اما در مقابل قدمت مدیریت شهري در آن پایین باشد و 
این تفاوت باید با استان دیگري که شهرداري هاي با تعداد 
اندك و انباشت تجربة کمتر اما در عین حال میانگین عمر 

باالتري دارد، مشخص شود(.
با نرمال کردن مقادیر بدست آمده از شاخص هاي باال براي 
استان هاي مختلف و سپس محاسبة میانگین مقدارهاي نرمال 
شدة شاخص ها براي هر استان نمایة مورد نظر محاسبه شد. 
این میانگین در اصل باید به صورت وزني )میانگین وزني( 
محاسبه شود، اما از آنجایي که فرایند وزن دهي خود فرایندي 
خارج از حجم این صفحه را مي طلبد براي تمامي شاخص ها 

وزن برابر در نظر گرفته شد. 
  با توجه به مواردي که شرح داده شد در انتخاب مقطع 
زماني مورد بررسي، یعني سال 1335، دو نکته داراي اهمیت 
است. نخست آن که داشتن شهرداري به تدریج و به ویژه از 

سرشماري سال 1365 به بعد اهمیت خود را به عنوان مالك 
واقعي ماهیت شهري یك سکونتگاه  از دست داده است ؛ و دوم 
آن که براي مقایسه اي میان ماهیت شهري استان ها و وضعیت 
شهرنشیني آن ها، که منظور از آن همان مفهوم جمعیتي شهر 
است، جدا از آن که سرشماري هاي سال هاي 1365 به بعد 
این دو برداشت از شهر را به نفع مفهوم جمعیتي سازگار کرده 
است در سرشماري هاي سال هاي 1345 و 1355 نیز با به 
حساب آوردن مراکز شهرستان ها به عنوان شهر بدون توجه 
به شرط جمعیتي از استقالل این دو برداشت در قالب آمارها 
کاسته است در نتیجه تنها سرشماري اي که مي توان نقاط 
شناخته شده در آن به عنوان شهر را تا حد زیادي منطبق با 
مفهوم جمعیتي شهر دانست و در همان حال شاخص سکونتگاه 
 هاي داراي شهرداري را مالك مناسبي براي سنجش ماهیت 
شهري استان ها دانست، سرشماري سال 1335 است. بدین 
ترتیب شاید بهتر است بررسي کنوني را بررسي تاریخي اي 
از وضعیت ماهیت شهري استان هاي کشور بدانیم. از سوي 
دیگر براي آن که بتوان تصویر گذشته را با فضاي جغرافیاي 
حال منطبق کردسکونتگاه  هاي داراي شهرداري، در محدودة 
استان هاي کنوني مورد بررسي قرار گرفته اند و جدول مربوط 
به میزان شاخص ها و داده ها براي 30 استان کنوني محاسبه 

شده است.
نتایج : 

� مقایسة ستون هاي اول و دوم نشان مي دهد که در سال 
1335، 199سکونتگاه  با جمعیتي بیش از 5 هزار نفر وجود 
داشته است. حال آن که شمارسکونتگاه  هاي داراي شهرداري 
آشکار  است. هر چند  و 252سکونتگاه   تعداد  این  از  بیش 
است که این دو دسته از آمار ها داراي بر همپوشاني هستند. 
یعني از 199 نقطةسکونتگاه ي اول همگي بدون شهرداري 
و از 252 نقطة داراي شهرداري، تمامي شان جمعیتي کمتر 
از 5 هزار نفر ندارند؛ اما این تفاوت نشان مي دهد درصورت 
شهرنشیني  وضعیت  شهرداري ها،  تعداد  دادن  قرار  مالك 
متفاوت از آن چیزي خواهدبود که عموماً در متوني که به 
به  واقع شاید  اشاره شده است. در  به آن  تاریخ مي پردازند، 
در سطح  نظر  مورد  مقطع  در  ایران  تعدادسکونتگاه   لحاظ 
باالتري از شهرنشیني قرار داشته است. این مسئله مي تواند 
 با بررسي شمار جمعیت ساکن در این نقاط داراي شهرداري 

روشن تر شود.
سه  از  هریك  در  استان ها  رتبه بندي  وضعیت  از  جدا   �
شاخص ارایه شده، حاصل نهایي بررسي ستون پایاني جدول 
است که از آن مي توان به رتبه بندي استان ها بر اساس میزان 
ماهیت شهري آنها پرداخت. این کار در جدولي جداگانه انجام 
شده است. بررسي رتبه بندي بر اساس نمایة میزان ماهیت 
شهري نشان مي دهد که استان هاي گیالن، آذربایجان شرقي، 
خراسان رضوي و مازندران )به ترتیب با مقادیر 0/88، 0/59، 
0/55 و 0/55 براي نمایة ماهیت شهري استان( داراي باالترین 



سال نهم/ شماره 89 122

میزان ماهیت یا جو شهري در فضاي خود بوده اند. از سوي 
دیگر جدا از استان کهکیلویه و بویراحمد که فاقدسکونتگاه 
ي داراي شهرداري تا آن سال بوده و پایین ترین میزان نمایة 
مورد گفتگو را دارد ؛ استان هاي خراسان جنوبي، سیستان و 
بلوچستان، ایالم و لرستان )به ترتیب با مقادیر 0/19، 0/19، 
میزان  کم ترین  ماهیت شهري(  نمایة  براي  و 0/26   0/24

ماهیت یا جو شهري را داشته اند. 
نکتة قابل توجه نزدیکي جغرافیایي تعدادي از استان ها هم در 
رتبه هاي باال و هم در رتبه هاي پایین جدول است به گونه اي 
که استان هاي گیالن و مازندران با یکدیگر همسایه بوده و به 
همراه استان آذربایجان شرقي در شمال و شمال غربي کشور 
گسترده شده اند و از سوي دیگر استان هاي خراسان جنوبي  و 
سیستان و بلوچستان و ایالم  و لرستان به ترتیب در شرق و 
جنوب شرقي و غرب کشور دو به دو با یکدیگر پیوند خاکي 

دارند.
  در پایان باید اشاره کرد که قرارگیري استان هایي چون 
از  دور  دوم  و  اول  رتبه هاي  در  شرقي  آذربایجان  و  گیالن 

انتظار نیست. بررسي تاریخي این محدوده ها حاکي از نقش 
فعالي است که سکونتگاه  هاي این دو استان در بسیاري از 
انقالب  در  ویژه  به  ایران  معاصر  تاریخ  مدني  جنبش هاي 

مشروطیت داشته اند، انقالبي که اساساً شهري بوده است.  
 شیوة نرمال سازي مقدار شاخص ها :

جدول )1( : میزان ماهیت شهري استان هاي کشور در پایان سال 1335
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منابع :
ش��هرداري ها.  ام��ور  کل  ادارة   � 
)1385 (. فهرست شهرداري هاي کشور 
به ترتیب سال تأسیس. وزارت کشور : 

معاونت هماهنگي امور عمراني.
� جعفري،عباس. )1384(. گیتاشناسي 
ایران. جلد سوم دایره المعارف جغرافیایي 
ای��ران. تهران : مؤسس��ة جغرافیایي و 

کارتوگرافي گیتاشناسي.
� زنجان��ي، حبی��ب اهلل و فری��دون 
رحمان��ي. )1368(. راهنم��اي جمعیت 
شهرهاي ایران. تهران : مرکز مطالعات 

و تحقیقات شهرسازي و معماري.
حبی��ب اهلل.)1376(.  زنجان��ي   �
روش ه��اي  و  مباح��ث   مجموع��ة 
شهرسازي : 1. جمعیت. تهران : مرکز 
مطالع��ات و تحقیق��ات شهرس��ازي و 

معماري. 
� مرکز آمار ایران. )1385 (. سالنامة 
آماري کش��ور 1384. تهران : سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي کشور. 

جدول )2( : رتبه بندي استان ها بر اساس نمایة میزان ماهیت شهري در پایان سال 1335
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يك شهر، يك نگاه

ساري
ساختمان  پروژه  بزرگ ترین  از  بازدید  در  ساري  شهردار 
مازندران که عمارت شهرداري است  استان  اداري  هوشمند 
وعده داد که با وجود مشکالت بسیار در اجراي این پروژه، تا 

پایان سال آینده این پروژه بهره برداري مي شود. 
 

شاهين شهر)اصفهان(
 تا دو ماه آینده سازمان بازیافت شهرداري شاهین شهر به 
بهره برداري مي رسد ودر این راستا آموزش هاي الزم پیرامون 
بازیافت با هدف نهادینه کردن فرهنگ تفکیك زباله در این 
شهر برگزار مي شود. روزانه به طور متوسط در شاهین شهر 85 

تا 90 تن زباله از سطح شهر جمع آوري مي شود. 

بابل
براي اولین بار در مازندران پنج دستگاه اتوبوس کولردار 
به ناوگان حمل و نقل درون شهري شهرستان بابل اضافه 
شد.  تا پایان ماه جاري پنج دستگاه میني بوس سیتراي 
کولردار نیز به شبکه حمل و نقل بابل افزوده خواهد شد. 
اتوبوسراني بابل در حال حاضر با 60 دستگاه میني بوس 
و اتوبوس، روزانه حدود 40 هزار مسافر درون شهري را 

جابجا مي کند. 

زهك)سيستان و بلوچستان(
مذهبي  مختلف  وتندیس هاي  سبز  فضاي  ایجاد   
مخصوص  پارکي  ساخت  شهر،  میادین  در  وحماسي 
سد  حاشیه  در  ساحلي  بزرگ  پارك  ساخت  و  خانواده ها 
شهردر  این  شده  سبب  و..  خیابان  بهسازي  و  زهك 
استان سیستان  نقطه مرزي کشورمان در شمال  آخرین 

و بلوچستان به زیبایی بدرخشد.

پوزش
اصلی  گزارش  پیشدرآمد  شهری(  )گردشگری   87 شمارة  اصلی  گزارش  در 
)صفحة 5 و 6( از روزنامه اعتماد ملی شماره 558 به قلم دکتر صالح الدین محالتی، 
 )Rossena( روزنامه  شبکه  نام  تنها  ماهنامه  در  متأسفانه  است.  رسیده  چاپ  به 

آورده شده که در همین جا از نویسنده و خواننده گرامی پوزش می طلبیم.
تحریریه ماهنامه
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معرفي  پايگاه شبکه

پایگاه اطالع رساني میراث آریا  www.chtn.ir به 
افکار عمومي در زمینه  منظور اطالع رساني و آگاه سازي 
میراث فرهنگي ،گردشگري و صنایع دستي کشور در سالروز 
میالد حضرت زهرا )س( به تاریخ پانزدهم مردادماه سال 
1384 به طور آزمایشي فعالیت خود را در عرصه رسانه ای 

کشور آغاز کرد.
میراث  سازمان  نظارت  و  حمایت  با  سایت  این 
فرهنگي،گردشگري و صنایع دستي کشور فعالیت خود را 
به طور گسترده و جدي در حوزه هاي میراث ملي و ارزشمند 
14آبان85   تاریخ   در  آریا  میراث  سایت  داد.  ادامه  کشور 
رسما مجوز فعالیت را از هیات نظارت بر خبرگزاري هاي 
کرد  دریافت  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  دولتي  غیر 
و در تاریخ 1 مهر 86 فاز دوم فعالیت با بارگذاري سایت 

جدید به اجرا رساند.
در حال حاضر خبرگزاري میراث آریا بایك جهش نرم 
و  جهش  و  فعالیت  دوم  فاز  کردن  اجرا  حال  در  افزاري 

تکامل کیفي است.
میراث آریا اکنون به عنوان یك پایگاه رسمي و مستقل 
اطالع  در  حرفه ای  و  صادقانه  شفاف،  »حرکت  شعار  با 
بهره گیری  با  دارد  قصد  که   رود  مي  شمار  به  رساني« 
ایران،  رسانه  حوزه  توانمندي های  و  استعدادها  تمامی  از 
امروز، نقشی  ممتاز را در تنویر افکار عمومی و ارتقاء سطح 
آگاهی مخاطب در هزاره موصوف به »انفجار اطالعات« 

ایفا کند.
در حال حاضر به گفته بسیاري از کارشناسان گردشگري  
پایگاه میراث آریا جزو سایت های خبررسانی قابل توجه در 
زمینه هاي میراث فرهنگي و گردشگری به شمار مي رود و 
اطالعات به روز  و حایز اهمیتي درباره این صنعت نوین 
و  داخلي  بازدیدکنندگان  و  اختیار عالقمندان  در  ایران  در 
خارجي مي گذارد. از عناوین اصلی این پایگاه می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

• میراث فرهنگی 
• صنایع دستی 

• گردشگری 
• بین الملل 

• عکس 
• پیوندها 

ميراث آريا ؛ سايتي دوزبانه
رسانی  اطالع  سایت،  این  ویژگي  مهم ترین  از  یکي 
و  فرهنگي  میراث  تخصصي  مطالب  و  خبرها  همزمان 
اقدام  مي تواند  که  است  انگلیسی  زبان  به  گردشگري 
موثري در معرفي و شناسایي میراث کشورمان در جهان 
این  مفید  دیگر بخش های  از  باشد.  نوین  رساني  اطالع 
ایران محسوب مي شود  مناظر  آلبومهای تصاویر  پایگاه، 
دسته  عکاس،  نام  اساس  بر  و  موضوعی  به صورت  که 
بندی شده است. این سایت به تازگي نیز مجهز به فن 
است  شده  نیز  محلي  و  سنتي  موسیقي  پخش  آوري 
شناسایي  باز  در  است  موثري  گام  هم  اقدام  این  که 
ترتیب  این  به  ایران.  محلي  و  سنتي  ارزش  با  موسیقي 
است  سال  سه  اکنون  آریا  میراث  رساني  اطالع  پایگاه 
تخصصي  حوزه هاي  در  را  خود  حرفه اي  فعالیت  که 
کرده  آغاز  گردشگري  و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث 

و همچنان به تجهیز این سایت پرداخته است. 
این سایت به منظور اطالع رساني صحیح و به موقع 
استقبال  نیز  حوزه  این  در  فعال  خبرنگاران  حضور  از 
مي کند به طوریکه طي یك فراخوان اعالم کرده است 
هم  تمامي  همیاري  به  است  درصدد  آریا  میراث  که 
اخبار  مي خواهند  و  مي توانند  که  عالقمنداني  و  میهنان 
به  کنند،  پیگیري  خود  زندگي  محل  در  را  حوزه ها  این 
حوزه هاي  رویدادهاي  و  حوادث  اتفاقات،  کامل  پوشش 

مربوط در سراسر کشور بپردازد. 

ميراث آريا
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رویداده�ا و یادمان ه�اي تاریخ�ي   ن��ام کت��اب: 
ته�ران / پدید آور: ناصر تکمیل همایون / ناش��ر: دفتر 
پژوهش هاي فرهنگي / چاپ نخست: 1387 / شمارگان: 

3000 نس��خه در 283 صفحه / بهاء: 7500 تومان
هویت تاریخي هر شهري آمیزه اي است از رخدادهاي 
سیاس��ي، اقتصادي و اجتماعي در بستري جغرافیایي که 
از آغازه هاي پیدایي آن ش��هر تاکنون چهره بسته است. 
این هویت هنگامي ش��ناختني اس��ت که ب��ر برگ هاي 
دیرپ��اي تاری��خ نق��ش ببندد ی��ا آث��ار و یادمان هایي از 

گذش��ته آن را به نمایش بگذارد. 
ته��ران پایتخت��ي که از دروازه هاي دویس��ت س��ال 
پیش��ینه ي خ��ود گذش��ته اینك س��ده ي س��وم روزگار 
پایتخت��ي خ��ود را مي گذراند. هوی��ت تاریخي خویش را 
در این دویس��ت سال پیش از گذش��ته بر سینه ي تاریخ 
نه��اده و ه��ر روز بی��ش از پی��ش در ثب��ت رویدادهاي 
خود مي کوش��د تا مگ��ر آیندگان داوري های��ي در خور، 

بي س��وگیرانه و بایس��ته اي را در باش��ندگان پیشین این 
ش��هر بنمایند. 

پدیدآور درآمدي بر کتاب نوش��ته و انگیزه ي نگارش 
کتاب، ش��یوه ي کار خ��ود و دس��تیارانش را بازگو کرده 
است. در این بخش آمده که کتاب به بهانه ي دویستمین 
س��ال پایتخت��ي تهران و در پي کار مان��دگار و ارزنده ي 
فرانس��ویان در این زمینه، نگاش��ته شده است. چندان که 
گروه تهران پژوهي، دفت��ر پژوهش هاي فرهنگي، بر آن 
ش��ده تا 200 گفتار به نش��انه ي دویست س��ال تختگاه  
ب��ودن تهران فراهم آورد، گفتارهایي که 200 رخس��اره 
از هویت این ش��هر را نش��ان دهد. این انبوهه ي بزرگ 
مقاله ه��ا پس از گزینش و پاالیش در 4 جلد گرد خواهد 
آمد که جلد نخست آن )همین کتاب( با دوره ي تاریخي 
"از آغاز پیدایش تهران تا خراب کردن برج و باروي شاه 
تهماسبي در آغاز عصر ناصرالدین شاه قاجار )1284ق(" 

به انجام رس��یده اس��ت. س��ه کتاب به جا مانده:

تازه هاي نشر

تالشي نو  براي 
نمایش هویتي کهن

عباس جاللي
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جل��د دوم، دارالخالف��ه ناص��ري تا پی��روزي نهضت 
مش��روطه

جلد س��وم، از مش��روطه تا جنگ جهاني دوم
جلد چهارم، از اشغال ایران در زمان جنگ تا پیروزي 

انقالب اس��المي )1357( را دربر خواهد گرفت. 
جلد نخس��ت به کوش��ش دکت��ر تکمی��ل همایون و 
 دس��تیاران نویس��نده اش؛ انس��یه )مس��رور( راعي، جواد 
س��خا، اس��ماعیل فراهاني، مینا شهس��واراني، اسماعیل 
فراهان��ي، ناص��ر ن��وروززاده چگین��ي و ص��ادق مل��ك 
ش��همیرزادي، چهره بس��ته اس��ت. کت��اب زنجیره اي از 
رخدادهایي اس��ت که شهر تهران از کهن ترین روزگاران 
تاکنون به خود دیده. پدیدآورندگان این حلقه هاي گسسته 
را ب��ا دوره ه��اي تاریخي به هم پیوس��ته اند. نخس��تین 
گفتار از آن روزگار باس��تان اس��ت با ن��ام "از کهن ترین 
یافته هاي باستان شناس��ي در س��رزمین تهران". در این 
بخ��ش دو مقاله دیگ��ر نیز آمده که "تپ��ه ي قیطریه" و 
"بقعه ي بي بي ش��هربانو نش��اني از مهرگرایي" که عهد 
باس��تان را پایان مي دهند و دوره ي اس��المي با مقاله ي 

"ام البالد یا ُملك ري" آغاز مي ش��ود.
 براي بس��یاري از دودمان هایي که با این پهنه درگیر 
بوده ان��د، مانند غزنویان، س��لجوقیان و مغوالن رخدادي 
را آورده ان��د، همچ��ون "خواج��ه نظام الملك در مدرس 
ش��یعیان طرش��ت". مقاله ه��اي "نخس��تین جهانگردان 
اروپای��ي در تهران"، "آغاز س��رایندگي" و "پیش��ینه ي 
ضرب سکه" در واقع پیش درآمدي بر رخدادهاي روزگار 
صفویان اس��ت که بر این پهنه تأثیري ژرف داش��ته که 
مقاله ي "برج و باروي ش��اه تهماسبي" اهمیت این دوره 

را در تاریخ تهران نش��ان مي دهد.
 ای��ن دوره ب��ا مقال��ه ي "تس��خیر ته��ران به دس��ت 
افغان ها" پایان مي یابد. رخداد دوره ي افش��اریان در یك 
مقال��ه، "کورکردن رضاقلي میرزا" خالصه ش��ده اس��ت. 
چندانک��ه روزگار زندی��ان نیز با دو مقال��ه ي "کریمخان 
زن��د در دیوانخانه ي س��لطنتي" و "کش��تن لطفعلي خان 
زن��د" پایان مي گیرد و این همه، 124 صفحه از کتاب را 

در خود گرفته اس��ت. 
152 صفح��ه باقیمان��ده کت��اب ب��ه روزگار قاجاریان 
ت��ا نیمه ي پادش��اهي ناصرالدین ش��اه اختص��اص یافته 
اس��ت که در واق��ع دوره ي آغاز پایتختي تهران اس��ت 
و با مقاله ي "تاجگ��ذاري آقامحمدخان قاجار و پایتختي 
تهران" ش��روع مي ش��ود. مقاله ي "ش��کل گیري بازار" 

درواقع آغاز دوره اي نوین براي تهران اس��ت.
 رخداد "نهاد بس��ت و بست نش��یني" نش��اني است از 
رویداده��اي آغازین مش��روطیت. ش��وربختانه این دوره 
ک��ه سرش��ار از رخدادهاي سیاس��ي و اجتماعي اس��ت، 
به گون��ه اي رن��گ باخته مانده اس��ت، مانند تك کش��ي 

)ترور(هاي روزگار ناصري، ش��کل گیري مجلس شوراي 
مل��ي در بهارس��تان و ی��ا روی��داد مهمي چ��ون تجمع 
انجمن هاي ش��هر در مدرس��ه سپهساالر، بمب اندازي به 
کالس��که محمدعلي ش��اه و یا موضوع "واگن اسبي" و 

"ماش��ین دودي" و ... .
از برجس��تگي هاي کت��اب ک��ه فام��ي کهن��ه به آن 
بخشیده، نقاش��ي هاي خوب و گویاي آقاي پرویز اقبالي 
است که در این زمینه بي مانند بوده است. پدیدآورندگان 
کت��اب براي نگارش مقاله ه��ا روي هم از 151 کتاب و 
مقاله ي فارس��ي و یك منبع انگلیس��ي سود جسته اند که 
همین انبوه��ي منابع، مي تواند ژرفکاوي براي هریك از 
بخش هاي 50گانه را گواهي دهد. "عروس��ي افسانه اي 
پسر معیرالممالك" در 1288 قمري یکي از خواندني ترین 
و بی��اد ماندني ترین مقاله هاي این جلد از کتاب ش��مرده 
مي ش��ود. مي ماند جاي خالي یافته هاي باستان ش��ناختي 
تازه ت��ر در پهنه ي ته��ران که مي توانس��ت، دیواره هاي 
زماني پا گرفتن نخس��تین س��کونت گاه هاي انس��اني را 
ب��ه واپس براند و رخدادهاي روش��ن تري را عرضه کند. 
ای��ن اث��ر کاري پاکیزه و ماندني اس��ت و جاي آن دارد 
ک��ه بر ش��مار و ُگن��ج رویدادها افزوده ش��ود و کارهاي 
بیش��تري از دکت��ر ش��همیرزادي در چاپ هاي بعدي رخ 
بنمای��د. مي ماند جاي خال��ي "نمایه" که براي هر کتاب 
پژوهش��ي، به ویژه تاریخي، ضرورتي محتوم است. و در 
پایان دس��ت مریزادي براي همه ي پدیدآورندگان کتاب 
به ویژه اس��تاد تکمیل همایون که با ریزبیني خاص خود، 
مقاله ه��ا را گزیده و بررس��ي کرده ان��د. ماهنامه خواندن 
کت��اب را به دلی��ل نمای��ش بخش��ي از هوی��ت تاریخي 
شهروندان، به همه دانشجویان شهرسازي و دوستداران 

زمینه ي تاریخ ش��هرها توصیه مي کند. 
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to vote for city councils with great care. 
He thinks that the election should not be 
based on political tendencies. But however, 
municipalities and councils are necessities of 
modern city life.

From localization to globalization.
M. Karkonan
Cities are appropriate places for formation 

of social institutes, improvement of cultural 
values, development and national human 
values. Identify has become one of the most 
debatable issues in urban environments. Urban 
identify is one of the most complex and in 
architect elements. This is a key question that 
many of researchers seek to find answers.

In Islamic Iranian cities, the forms depend 
on meaning and skeleton take identify from 
context, and they are considered as soul and 
body.

Municipalities are the main element in 
urban management and have special position 
in the administrative system of the country. 
Municipalities are one of necessities of cities 
to achieve urban goals and its development. 
According to constitution, within the 
framework of government they can be 
local, urban and even universal institutes.

Globalization is the process of 
compression of time and space so that the 
people all over the world can be reunioned 
in the global society. M.Vaterz defines the 
globalization as a process in which all the 
geographical limits on cultural, social and 
economical Relation between societies are 
broken and people are aware of the reduction 
of these limits.

Localization dictates that any cultural 
centers manage the environment of cultural 

situation of its city. It is not acceptable to have 
social and cultural abnormalities within the 
neighborhood of a cultural center. Localization 
has two elements of getting used to local area 
and interaction with local entities. They are 
to enter the social life. Interaction with local 
institutes means utilizing the capacities and 
common resources to manage the culture of 
a quarter.

These are some of strategies for achieving the 
urban development goals for municipalities:

- Comprehensive planning and cultural 
engineering to improve cultural and social 
areas in cities.

- Organizing social participation in NGO 
and “Shoara Yari”.

- Improving the communication and 
interaction in cultural and social areas of 
municipalities and councils with macro 
management of culture and related 
organizations.

- Improving and reviving the urban identify 
of cities. 

- Paying attention at research, improvement, 
instruction and supervision.

- Planning to improve the sprit of joy, hope 
and confidence and cooperation.

- Development of cultural, social and sport 
centers.

- Improving the health and hygiene and 
environmental issues.

- Improving public culture.
- Knowing public culture.
- Knowing the importance of localization in 

social and cultural policies.
- Considering Islamic and Iranian 

architecture.
- Finally thinking globally and acting locally 

is the best management solution for cities.
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The old cities where not known as cities 
based on their population, but based on 
the activity done. From the Hakhamanesh 
dynasty, the administrative cities were built. 
After development of cities, we have religious 
and military cities, Dezful is a good example 
of military city.

There were two categories of cities, 
Administrative, religious and military cities 
and auto-raised cities.

In auto-raised cities, like Tehran, Isfahan, 
Mashhad and Tabriz, they were developed 
form of villages. The divisions in these cities 
were based on relations and families and the 
neighborhoods were formed based on a social 
homogeneity.

Modern cities lack this type of homogeneity. 
Any organization has its own view to the 
cities. We may have a city with more than 30 
identities.

Kianfar pointed to Soltaniyeh as on ancient 
city which were an administrative one. This 
city was designed carefully and was selected 
as the capital. Port of the city was governed 
by government and some parts were given to 
ministers and governors. People resided in 
those quarters based on their relation ship and 
family groups.

Kianfar points to Tehran and added 
that when Tehran was conquered in Aqa- 
Mohammad- Khan era, a military governor 
was assigned for her to manage military, 
Social, economical and urban services. Then 
many other staffs were assigned to manage 
the different parts of the city.

Citizenship instead of urbanization was 
another topic in the round table. If we consider 
the citizens as a part of city identify, analyzing 
their behavior in the city is inevitable. 

Municipality as an entity to give identify, can 
be the principal factor to change the behavior 
of urbanization to citizenship. But, what has 
the municipalities done yet?

The performance of municipalities during 
Qajar and Pahlavi dynasties and after Islamic 
revolution was discussed in the round 
table. Dr Soltanzadeh believes that as we 
go on, the performance of municipalities 
improves. During Pahlavi dynasty, there 
were no opportunities for social activities. 
Developments of citizenship and creating 
regulation have just started few years ago. The 
important point is to develop these activities 
in order to forget about the service role of 
municipalities and consider their identify 
roles.

Dr Kharabi, pointing to land reforms, 
stated that cities have become invaded by 
villagers. But, municipalities have to try 
their best in order to evolve urbanization into 
citizenship. Part of these malfunctions goes 
back to municipalities, which were governed 
by dictators and illiterate governor because 
municipalities have ever been dependent on 
the government.

Dr Khrabi believes that citizen have to be 
educated from first years of school. Schools 
and media have important roles. Laws should 
not be unreal. 

At the end, the question was asked about 
the role of municipality in contemporary 
identify of cities. Dr Soltanzade consider 
more important role for municipalities 
comparing the other organizations. Because 
they are in contact with city directly. Kianfar 
believes those municipalities have to attract 
the citizens' confidence.

Dr Kharabi emphasizes that people have 
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Municipalities have inevitable effects on 
giving identity to city. One hundred year of 
background for municipalities in Iran shows 
that considering their activities especially 
in construction areas, have had important 
effect on corresponding cities. In many cities, 
municipality buildings have been the center of 
city and quarter activities. The urban identity 
is understood in the form of urban forms and 
culture.

A deep look municipalities shows that 
culture has an important role. The instruction 
of urban planning will be executed by 
municipalities.

Historical and national spaces are parts of 
public memories and history. These spaces 
are symbols of freedom, liberty, tendency 
to development and public beliefs. The 
mosques, houses, Towers, castles and other 
public monuments are parts of our historical 
identity. Municipality has important role 
in this identify. The events and incidents 
happens in these spaces have to be conducted 
by municipalities. Municipalities as social 
institutes, in addition to provision of skeletal 
spaces, has significant effect in written and 
oral culture and historical identify of cities.

Although, in the past hundred years, this 
presence was not considered as important, 
but even in service space constructed by 
municipalities, the way to use them needs 
a culture and has reached several goals. 
Nowadays, these goals considered. Within 
the frame work of citizen and city Act and life 
style regarding the citizenship back ground 
and urban identity of cities in Iran, are taken 
serious. For each city issue, a cultural project 
must be defined to investigate non–material 
but effective phenomenon and construct 

spaces regarding social and cultural supports. 
Construction and development of cities 
without considering the culture, behaviors 
and assets and identity of citizens, is not 
acceptable. Municipalities have to plan to 
achieve that and to enlighten the path; they 
have to keep the applied goals as documents.

Municipalities Seeking Lost Identity 
M. Vali 
In Persian dictionaries “civilization” has 

equivalent meaning of urbanization. In 
another words, urbanization is the symbol of 
civilization, the evolved from of social life. It 
is said that Iran has experienced the advanced 
level of social life from ancient time. To the 
recent time, city has been the principal basis 
for the social life in Iran. Each of these cities 
has its own specifications that are know for. 

Municipalities have been established to 
govern the cities and gave new meanings and 
definition to cities. But the question is that 
“were the municipalities so big to shadow the 
entire city? Were their influences so significant 
that one can claim that municipalities have 
some part of urban identity?

To answer these questions a roundtable 
was made by Dr. H. Soltanzade, professor 
of Azad University, K. Kianfar, editor of 
historical texts, Dr. F. Kharabi, professor of 
Gilan University to discuss the identity of 
municipalities in the history.

Soltanzade, at the beginning of the meeting, 
replying a question on the methods of 
governing the cities in ancient Iranian era and 
during Islamic era, stated that: the available 
information show a long period of background 
and history of urbanization in Iran, the history 
dates back to 10 thousand tears. 
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Note
In the modern world, city is a living and 

dynamic spaces which provide calmness, 
serenity, job, recreation and sprit of life. 
Modern cities have to provide human 
historical, social and economical indices in 
addition to being a clean, green and dynamic 
city. Changes in the cities are inevitable 
and implementing different urban project 
especially in civil and technical areas are 
indicators of a dynamic and developing city.

But cities that never consider their historical 
identity and background will be ignored by 
the time. We can say that historical relics and 
monuments are the indicators of developed 
cities. Manager and city inhabitants pay 
more attention at improvement of historical 
background and identity of city, maintenance 
of historical textures and development of their 
city.

At the first glance these two, seem to be 
contradictive. But the foundation of modern 
architecture on these two bases, confirm that 
they are complementary. The experiences by 
big cities show that the mixture of these two 
will result in grace and beauty of the city.

Translated by: Javad Porvazn

English Part
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