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يادداشتيادداشت

شهر جديد شهرى است كه براى هدف هاى خاص با برنامه ريزى معين ساخته مى شود. از نظر تاريخى، سابقه ايجاد شهرهاى جديد در جهان به بناى اردوگاههاى نظامى و كارگرى 
بازمى گردد. شهرهاى جديد به مفهوم مكانى براى رفع مشكالت ناشى از سرريز جمعيت كالنشهرها، ريشه در توسعه هاى شهرى بعد از جنگ جهانى دوم در انگلستان دارد، كه طى 
حدود سه دهه، 28 شهر جديد به عنوان راهبردى دولتى و به منظور كاهش و رفع مشكالت اجتماعى، اقتصادى و كالبدى نواحى شهرى ساخته شد. بر اين اساس شهر جديد يك 
كانون شهرى متعادل و متوازن اجتماعى خودكفا و قائم به ذات است كه در اصل براى جذب سرريز جمعيت و اشتغال از مجموعه شهرى يا كالنشهر مجاور برنامه ريزى و ساخته 
مى شود. دليل ايجاد شهرهاى جديد از ديد بنيانگزاران اوليه، كاهش تمركز جمعيت و مراكز فعاليتى در شهرهاى بزرگ بود. به ويژه آنكه مشكالت شهرصنعتى قرن 19  از جمله 
مسائلى همچون دورى ساكنان از طبيعت و فضاهاى باز، حيات اجتماعى شهرها را در معرض تهديد قرار داده بود. به اين ترتيب، رفتن به جايى كه از انبوهى تراكم و تمركز و بى نظمى 
و آشفتگى مصون باشد، و در كنار دستيابى هرچه بيشتر به طبيعت و فضاى باز، بار مسائل اجتماعى راكاهش دهد و رضايت ساكنان را نيز در پى داشته باشد، مورد توجه قرار گرفت.
راه حل اين معضل، ايجاد شهرهاى جديد بود. در گذشته شهرهاى جديد به داليل زير ايجاد مى شدند: كاهش تراكم شهرى، باز توزيع جمعيت، بهره بردارى از منابع طبيعى، 
رونق اقتصادى در مناطق مورد نظر، تأمين مسكن و... در مجموع عناصر سازمان دهنده نوشهرها را مى توان به دو بخش عناصر فيزيكى (عينى) و عوامل غيرفيزيكى (ذهنى) 

تقسيم كرد. شهرهاى جديد در واقع، پاسخگوى نيازهاى كنترل كننده نظامها در ايجاد فضاهايى براى تعادل بخشى به امور اجتماعى، اقتصادى و سياسى هستند.
كارشناسان، حد متناسب جمعيت شهر را بين 200 الى 250 هزار نفر مى دانند، حال آنكه برخى ديگر سرنوشت آينده شهرهاى جوان را با جمعيتى از 300 الى 500 هزار نفر 
به عنوان برنامه ريزى كامياب شهرى پيشنهاد مى كنند. در اروپاى غربى شهرهاى جديد و شهرهاى كوچك را تا 30هزار نفر، شهرهاى ميانى را تا 100هزار نفر و شهرهاى 

بزرگ را تا 250هزار نفر جمعيت در نظر مى گيرند.
در ايجاد شهرهاى جديد 3 مفهوم بنيادين مى بايستى لحاظ شود: خودكفايى، تعادل و كنترل . براى اينكه چنين شهرهايى جنبه خوابگاهى به خود نگيرد وجه خودبسندگى 
اقتصادى براى آن ها در نظر گرفته مى شود. اين خودبسندگى به معناى كفايت و تنوع شغلى تعريف شده است. به سخن ديگر يك شهر جديد مى بايست دست كم به همان اندازه 

كه ساكنان آن براى كار به شهر ديگر ميروند، فرصت شغلى ايجاد كند و عالوه بر اين، تنوع شغلى در شهر جديد وجود داشته باشد و به يك نوع اشتغال خاص متكى نباشد.
موفقيت شهرهاى جديد شديداً بستگى به مديريت آن در طى دوران ساخت و مراحل بهره بردارى از آن دارد. دولت ملى و شركت هاى توسعه بايد اين موضوع را بطور جدى 
و موثر در نظر بگيرند. شهرهاى جديد در صورت فقدان مديريتى قوى و هماهنگ در طى ساخت و ساز، با تاخيرهاى طوالنى در تكميل پروژه هاى مختلف مواجه خواهد شد و 
عمال دوران ساخت و بهر ه بردارى قابل تمايز و اعمال مديريت خاص هر دوره نخواهد بود. زندگى دز شهرهاى جديد، روش جديد زندگى است و به فرهنگى جديد براى زندگى 
نياز دارد. روش هاى قديمى طراحى توسعه و مديريت شهر براى نيل به اهداف اجتماعات جديد شهرى پاسخگو نخواهد بود. با تغيير در ديدگاه برنامه ريزى و مديريت شهرى، به 
شهرهاى جديد به عنوان محل اسكان مهاجران نگاه نخواهد شد و تعلق خاطر ساكنان آن و كالنشهر نزديك به آن نيز فراهم خواهد آمد. مديريت جديد شهرى عبارت است 

از اداره امور شهر، در چارچوب اهداف و سياست هاى ملى به منظور تأمين و تضمين رشد پايدار مناطق شهرى.
مديريت شهرى جديد چهار وظيفه مشخص به عهده دارد: - مديريت و بهبود سرمايه گذاريهاى زيربنايى، - ارائه و توزيع خدمات اجتماعى، رفاهى و فرهنگى، - تأمين رشد اقتصادى 
و بهبود شرايط زندگى مردم و - برنامه ريزى استراتژيك. براى ايفاى چنين وظايفى، ساختار تشكيالتى غيرمتمركز براى سازمان ها و حكومت هاى محلى امرى ضرورى است. به عالوه 
اين نقش نو، توسعه منابع جديد، آموزش نيروى انسانى و بازنگرى رابطه بين دولت هاى محلى و حكومت مركزى را مى طلبد كه بدون در نظر گرفتن آنها انجام موفق وظايف پيش گفته 
عملى نخواهد بود. اين مديريت به معناى مديريت پويا، خودكفا، مؤثر و فعال است. روندى كه به جاى وابستگى به دولت مركزى به مهارت هاى فنى و تا حد امكان به منابع مالى خود 

متكى است. از اين رو بر اساس اصول تمركززدايى، شهردارى ها با عهده دار بودن اجراى برنامه ريزى استراتژيك و مديريت آن آخرين تصميم گيران در امور شهرى خواهند بود.
ــتى در مراحل طراحى و ساخت (در ابعاد كالبدى و غير كالبدى) مد نظر قرار گيرد و  ــهرهاى جديد مى بايس ــازى براى اين نحوه نگاه و اعمال مديريت در ش ظرفيت س
برنامه راهبردى در جهت واسپارى اداره امور شهر جديد به شهردارى با نگاهى نو، از وظايف حاكميتى و مديريت كالن نظام است كه در اين بين جايگاه شوراهاى اسالمى شهر 

(و آموزش آنها) در تصميم سازى هاى شهرى قابل مداّقه است.

حميدرضا ارشادمنش �
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گزارش اصليگزارش اصلي

ـ بـا بحث سياسـت شـهرهاى جديد همگى آشـنا 
هستيم كه از اواخر دهه ى 60 سياست هاى سه گانه  اى 
در پيـش گرفته شـد، زيـرا بخاطر افزايـش جمعيت 
در كشـور بـه آماده سـازى زمين در اطراف شـهرها و 
نوسـازى و بهسازى بافت هاى فرسـوده نياز داشتيم. 
در اين سياستهاى سـه گانه ايجاد شهرهاى جديد به 
ويژه در پيرامون كالنشـهرها و شهرهاي بزرگ كشور 
مدنظر قرار گرفت، كه 18 شـهر جديد در اطراف اين 
شهرها پيشنهاد شـد. در سالهاى پايانى دهه ى 60 و 
اوايل دهه ى 70 سـاخت اين شـهرها شروع شد. اين 
كار در نـوع خود بـا توجه به تجربياتى كه شـهرهاى 
ديگـر داشـتند در سـطح بين المللـي نيـز كار بزرگى 
بـود. امـروزه برخـى از اين شـهرها به مـرز 10 هزار 
نفر رسـيده اند و تازه آغاز كار آنهاسـت و در اين بين 
مشـكلى كه پيش آمده اين اسـت كه در واقع كدخدا 
دو تا شـده است. طبق قانون (قانون تعاريف و ضوابط 
تقسـيمات كشـورى) اگـر از مرز ده  هزار نفـر بگذرد، 
شـهردارى بايـد در آن نقطه جمعيتي ايجاد شـود كه 
قانون ايجاد شهردارى، مصوب سال 1380 نيز بر اين 
مسـأله تأكيد كرده است. اين كار يك رشته چالش ها 
و مشـكالتى را به وجود آورده و با افزايش جمعيت در 
آينده نيز به وجود خواهد آورد كه مسأله اى بسيار مهم 
اسـت. ايـن دو نهاد حوزه ى  قـدرت را به نوعي با هم 
تقسيم  مي كنند. و بايد طبق قانون يك رشته اختيارات 

دانن جاللى
آرش سرايى

�
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شـهرهاى جديـد در بـرزخ
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را به تدريج و با تكميل شهرها يكي به ديگري تحويل 
دهد. از سوى ديگر اين شهرها تفاوت عمده اي هم با 
شهرهاي موجود دارند زيرا اينها به دنبال يك سياست 
شـكل گرفته اند و يك شـهر عادي نيستند و واگذاري 
اين شهرها از شـركت عمران به شهرداري ها بايد با 
اين قضيه همراه باشـد كه شـهرداري ها هم در مورد 
آن سياسـت توجيه باشـند كه اينها شهرهاي عاديي 

نيستند كه تحويل شان مى شود.
برايـن اسـاس مـا پرسشـها را بـر سـه پايـه 
1ـ مشـكالت كـه عمدتاً   تقسـيم بندى كرده ايـم: 
جديـد،  شـهرهاى  در  شـهردارى  مشـكالت  بـه 
شـهردارى  بيـن  كـه  چالش هـا  2ـ  برمى گـردد، 
و شـركت هاى عمرانـى پديـد آمـده اسـت و 3ـ 
راه حل هـا اسـت، كـه چـه راه حلى مى تـوان براى 

چالش ها و مشـكالت يافت.

 پرسش اول اينست كه وضعيت شهرهاى 
جديد پيش از ايجاد شـهردارى چگونه بوده و پس 
از آن چه تغييرى كرده؟ آيا اين تغييرات معنادار بوده 
است؟ چه زمينه هاى مشتركى در ميان اين تغييرات، 

تغييرات كالبدي، اجتماعي و اقتصادي، وجود دارد؟
ــت كه كار  ــال اس ــك به 20 تا 30 س هاشـم پور: نزدي
ــت. برخي از شهرها بيش از  ــهرهاى جديد آغاز شده اس ش
ــان دور هستند.  ــال قدمت دارند ولي كامًال از اهدافش 17 س
براى شهرهاى جديد برنامه ريزى كرده ايم. بيش از 50 هزار 
ــهرهاى جديد اختصاص  ــور را به ش هكتار از زمين هاى كش
ــد با هزينه ها و  ــهرها دارن ــم. ولى جمعيتى كه اين ش داده اي
ــده است هيچ تناسبى ندارد.  زمين هاى كه اختصاص داده ش

ــي و  ــاور بررس ــد به مقدار جمعيتى كه مش ــهرهاى جدي ش
ــيده اند. نمونه بارز شهر جديد هشتگرد  پيش بينى كرده نرس
است. چيزي در حدود 10 درصد از جمعيتى كه ما پيش بينى 
ــم جمعيت دارد. اين عدم مديريت صحيح در اداره ى  كرده اي
ــهرهاي جديد را نشان مى دهد. اين مدير؛ شركت عمران  ش
ــال  ــت. در حال حاضر هم اين مديريت وجود دارد. از س اس
ــيس شهرداري يك وضعيت دو مديريتي  1383 پس از تأس
ــت. يكي مي گويد من متولي شهر هستم و  به وجود آمده اس
هر كاري دلم بخواهد انجام مي دهم و دومي جايي است كه 
ــه آن پناه مي برند. يعني االن  ــردم براي گرفتن امكانات ب م
ــهرداري پناه  ــطح شهر دارند به ش ــكلي در س مردم هر مش

مي برند نه به شركت عمران.
ــهر جديد  ــهرداري را به ش ما بايد ببينم اصًال براي چه ش
ــركت عمران مي خواهد در اين حد مديريت  آورده ايم اگر ش
ــهردارى بي فايده است و شهرداري اصًال  كند پس وجود ش
ــران اين بوده كه  ــركت عم ــود. وظيفه ى ش بايد برچيده ش
ــازد و تحويل ارگان مربوطه  ــهر را با زيرساخت هايش بس ش
ــركت  ــد و بعد نظارت عاليه بكند. ولى ش ــهردارى بده و ش
عمران به جاى اينكه نظارت كند، مديريت مى كند مديريتي 
ــت (مثالً  تغيير كاربرى مى دهند يعني  كه واقعًا تأثيرگذار اس
ــد از تهيه ى  طرح جامع و تفصيلي تغيير كاربري مي دهد.  بع
ــهرداري صورت  ــهرها تغيير كاربري توسط ش ــتر ش در بيش
ــركت عمران اين كار  ــهرها خود ش مي گيرد ولي در اين ش
ــكونى  ــهرى را تبديل به مس را مى كند. زمين هاى ذخيره ش
ــه براى اداره   ــرمايه هاى بودند ك ــارى مى كند اينها س و تج
ــد. ولى متأسفانه  ــهر مى توانست در دست شهردارى باش ش
ــت.  ــچ امكاناتى ناگزير به مديريت اس ــهردارى بدون هي ش
ــه تمام زمين ها  ــهر را تحويل گرفته ك ــهردارى زمانى ش ش
ــهردارى  ــده. و از ش ــده و تمام جوازها صادر ش ــه ش فروخت
ــفالت و... را بسازد. در صورتى  مى خواهند كه پارك، راه، آس
كه شهردارى هيچ درآمد و سرمايه اى ندارد. پس سرمايه ى 
اوليه را شهردارى بايد از كجا داشته باشد، با كدام درآمد بايد 
ــهر را اداره كند. در شهرى كه طرح تفصيلى دارد و شهر  ش
ــده است و تغيير كاربرى در آن شهر  همه چيزش طراحي ش

قدغن است پس شهردارى از كجا درآمد كسب كند؟ 

بيش از 50 هزار هكتار از زمين هاى كشور 
را به شهرهاى جديد اختصاص داده ايم. ولى 
جمعيتى كه اين شهرها دارند با هزينه ها و 
زمين هاى كه اختصاص داده شده است هيچ 

تناسبى ندارد. شهرهاى جديد به مقدار 
جمعيتى كه مشاور بررسي و پيش بينى كرده 

نرسيده اند. 
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حسين حاتمى  نژاد
دكتر در جغرافيا عضو هيأت 

علمى دانشگاه تهران 
مشاور اجتماعى شهر جديد 

بينالود

امروزه شهردارى ها خيلى بهتر توانسته اند با مردم برهمكنش 
ــركت عمران. در آن زمان كه در شركت  ــند تا ش ــته باش داش
عمران بودم، شركت بيشتر زمين مى فروخت ولى بعد از تأسيس 
شهردارى در هشتگرد انصافاً شهردارى به مردم خدمات مى دهد؛ 
ــهر با  خدماتي كه مردم واقعاً الزم دارند. امروزه مردم در اين ش

اتكا به شهردارى و شوراى شهر زندگى مى كنند.
ــورد نياز را از  ــهردارى ها لوازم م يـاوري: قبول دارم ش
ــهرهاى جديد نداشته اند  ــيس مى شوند در ش زمانى كه تأس
ــركت هاى  ــت كه دولت يا ش و امكانات آنها همانى بوده اس

عمرانى در اختيار شهردارى ها قرار داده است.
ــت  ــت در تبصره ى قانونى آمده اس ــلم اس آنچه كه مس
ــركت هاى عمرانى شهرهاى جديد همانند گذشته اراضى  ش
مربوط به خودش را آماده سازى كند و بفروشد و بخش هاى 

كه آماده مى شود را در اختيار شهردارى قرار دهد.
 در ارتبـاط با جوازهايي كه صادر شـده 

چه توضيحي وجود دارد؟
ــيس شود، شركت  ــهردارى تاس ياوري: قبل از اينكه ش
ــازى دارد كه مربوط به  ــهرى بخشى را در شهرس عمران ش
صدور پروانه ى ساختمانى است. در زمانى كه ما صورتجلسه 
مى كنيم و يك بخشى از شهر را تحويل شهردارى مى دهيم 
ــك حتى با  ــورت اتوماتي ــه به ص ــدور پروان ــش ص آن بخ
ــود. (طبق صورتجلسه  ــنل اش تحويل شهردارى مى ش پرس
ــود) در اين  ــانى و.... تحويل داده مى ش ــا، آتش نش پارك ه
ــه كار مي كنند و  ــرادي كه در بخش صدور پروان صورت اف
ــتند، در اختيار  مربوط به طرح هاي جامع و تفصيلي هم هس

ــن آن بخش براي اينكه  ــهرداري قرار مي گيرند. بنابراي ش
ــده و پروانه ها در آن صادر بشود؛ همان واحد  دچار وقفه نش
در اختيار شهرداري قرار مي گيرد. ببينيد اينكه شهرداري ها 
به شهرهاي جديد مي آيند و هيچگونه ابزار اعتباري ندارند و 

ــد وظايف خود را به مرحله ى  اجرا بگذارند من هم بحث  باي
دارم، اما من قبول ندارم و ثابت مى  كنم شركت هاى عمرانى 
ــرايطى تغيير كاربرى را نمى پذيرند و به  جديد تحت هيچ ش
ــه طرح هاى جامع در  ــم نمى روند. چرا كه تهي ــال آن ه دنب
اختيار خودشان است. و هر كاري كه مى خواسته انجام دهد 
براساس آن سياست ها و راهبردها انجام داده اند. براى اينكه 
طرح هاى شهرهاى جديد تهيه بشود ما در بدو شروع آن سه 
مشاور را انتخاب مى كنيم كه در زمينه هاى مختلف توسعه ى 
ــهرى بتوانند مطالعاتى را انجام دهند. 1ـ بخش ترافيك،  ش
ــهرى و 3ـ بخش توسعه ى كالبدى.  2ـ  بخش تاسيسات ش
مديريت هماهنگ كننده بخش شهرسازي بوده و مشاوران 
ــاور مادر هماهنگ مي كردند و طرح هاي  ديگر خود را با مش
ــه مي كردند كه بتواند در طرح جامع  ــود را به گونه اي تهي خ
ــركت عمران قبل از اينكه، اين  ــود. در نتيجه ش ملحوظ ش
ــاور را انتخاب كند طرح هاى راهبردى داشته است.  سه مش
ــهر آيا  ــره اين طرح بايد مى گفت اين ش ــي اينكه باالخ يعن
ــت تحت چه  ــاد را دارد يا خير. و اگر الزم اس ــرورت ايج ض
ــرايطي و چه وظايفي در زنجيره ى ايجاد شهرهاي جديد  ش
ــئوليت هاي  ــر عهده دارد و چه وظايفي را مي تواند از مس ب
شهر مادر كم كند؟ يعني در واقع بخش آمايشي اين موضوع 
در شهرهاي جديد هم مطرح است. اصًال ما شهرهاي جديد 
ــهر جديد  را نقطه اي و يا مكاني، نمي بينيم بلكه عملكرد ش
ــور مي بينيم تا اين  ــهرهاي موجود كش ــره ى  ش را در زنجي
ــه ى مهاجرپذيرى مثًال  ــل، وظيف ــد بتواند حداق ــهر جدي ش
ــده گيرد. يعني اگر  ــهرهايي چون تهران و كرج را بر عه ش
ــا كرج مهاجرت  ــرب تهران بخواهد به تهران ي ــي از غ كس
ــدازه مي تواند او را  ــتگرد تا چه ان ــد، به عنوان نمونه هش كن
ــور  ــر از جنوب و يا بخش مركزي كش ــذب خود كند. اگ ج
ــى مي خواهد به تهران بيايد، شهر پرند تا چه اندازه مي  كس
ــد ممانعت به عمل آورد كه او به تهران نيايد. در بخش  توان
ــرقي تهران هم همينطور، اما شهرداري ها بر اساس يك  ش
ــه در تهران به وجود  ــى ك ــت تراكم فروش روال بد و نادرس
ــترش پيدا كرد، به تغيير كاربرى  ــطح كشور گس آمد و در س
ــهردار در  ــهرداري و حضور خود ش روى آوردند. با ايجاد ش
ــمت قانوني به خود گرفت، اين  ــيون ماده ى  5 كه س كميس

وظيفه ى شركت عمران اين بوده 
كه شهر را با زيرساخت هايش بسازد و 

تحويل ارگان مربوطه و شهردارى بدهد و بعد 
نظارت عاليه بكند.
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رحيم هاشم پور 
عضو هيأت علمى دانشگاه 
بين المللى امام خمينى (ره) و 
عضو شوراى شهر هشتگرد

تغيير كاربري ها از زمان ايجاد شهرداري در شهرهاي جديد 
ــيس شهردارى  به وجود آمد. ضمن اين كه قانونًا بعد از تاس
ــهر جديد هيچ گونه نقشى در كميسيون ماده  مديرعامل ش
ــتيم كه قانون را  ــت. البته ما االن به دنبال اين هس 5 نداش
اصالح كنيم و كساني كه عضو كميسيون ماده ى 5 هستند 
ــهر جديد را نيز به عنوان يكي از اعضاى آن  مدير عامل ش
ــهرهاي جديد مطرح  ــاد مديريتي كه در ش ــرار دهيم. تض ق
ــهرها وجود دارد. مثالي عرض مي كنم.  مي شود در تمام ش
سازمان مسكن و شهرسازي استان ها به عنوان ناظر عالي و 
ــيون ماده ى 5 در استان ها مستقر اند و طرح هاي  دبير كميس
ــود، طرح هاي جامع به  ــع و تفصيلي در آنجا تهيه مي ش جام
شورايعالي مي آيد و طرح هاي تفصيلي در كميسيون ماده ى  
ــكن و شهرسازي بر  ــود. سازمان هاي مس 5 تصويب مي ش
ــارت مي كنند. بنده معتقدم كه  ــهرداري نظ نحو ى اجراي ش
ــازمان مسكن و شهرسازي بر شهرهاي جديد هيچ  امروز س
احاطه اي ندارد. البته اين تضاد در اصالح قانون آورده شده و 
در دستور كار هست. و ما پيشنهاد كرديم كه شركت عمران 
ــازمان مسكن و شهرسازي، آن  ــهرهاي جديد به جاي س ش
نظارت عالي و مديريت را انجام دهد و ناظر بر نحو ى اجراي 
كار در شهرداري ها اين شهرها باشد. امروزه شركت عمران 
شهرهاي جديد به لحاظ رسالت قانوني خود و به دليل اينكه 
ــته باشد اين  ــهرهاي جديد وجود داش حاكميت دولت بر ش
ــرض مي كنم كه اين  ــارت را انجام مي دهد ولي بنده ع نظ
نظارت ، نظارتي نيست كه به او تفويض شده باشد. مگر آن 

كه قانون در اين زمينه صراحت داشته باشد.
ساده ترين و نازلترين راهى كه براى شهردارى وجود دارد 
ــط كميسيون ماده ى 5  ــي و تغيير كاربرى توس تراكم فروش
ــركت عمران شهرهاي جديد  ــهرهاى جديد است و ش در ش
ــدارد و اگر هم در  ــرل و نظارتي بر اين كار ن ــم هيچ كنت ه
ــق رأي به عنوان يك ناظر  ــيون حضور دارد بدون ح كميس
ــهرهاي جديد كه  ــت، كما اينكه در بخش عمده اي از ش اس
كميسيون ماد ه ى 5 آنها تشكيل مي شود ما نظارت مي كنيم 
ــيم، به  و حرف هاي خود را مي زنيم اما به نتيجه اي نمي رس
ــر آنچه كه طرح  ــق رأي نداريم. بنابراين ه ــل اينكه ح دلي
ــوراى عالى شهرسازى تصويب مى شود، متعاقب  جامع در ش

ــاده ى 5 به تصويب  ــيون م آن طرح هاى تفصيلى در كميس
ــد. امروز اگر ما برداشتى از وضع موجود انجام دهيم  مى رس
مي بينيم كه تغييرات اساسي نسبت به طرح جامع و تفصيلي 
در آنها ايجاد شده است. عمد  ه ى اين تغييرات را اگر بخواهيم 
ــهرهايي است كه شهرداري در  مقايسه بكنيم مربوط به ش

آنها ايجاد شده است.

 دكتـر هاشـم پور بـه بُعـد خدمات دهي 
اشـاره كردند و گفتند كه پس از ايجاد شهرداري 
در شـهرهاي جديد خدمات دهي در اين شهرها 
بهبود يافته است و شما هم مي فرماييد كه بعد از 
ايجاد شـهرداري به دليل سـاختار نظام مديريت 
درآمـد و هزينه ى شـهرداري ها يك رشـته تغيير 

كاربري ها و فروش تراكم انجام شده است؟
ــازمان هاى  ــق ماده ى 5 قانون س يـاوري: ببينيد طب
ــهرهاى جديد  ــانى در ش ــل در مورد خدمات رس ذى مدخ
ــاالنه و برنامه اي خودشان را  ــتند اعتبارات س موظف هس
ــهرهاى جديد  ــد كه بتوانند در ش ــه گونه اى تنظيم كنن ب
خدمات الزم را ارائه دهند. مانند تأمين آب، برق، مدرسه، 
ــركت عمران  ــت و درمان، ورزش. ما به عنوان ش بهداش
ــهرهاي جديد اين وظيفه ى خود را انجام داده ايم يعني  ش
ــازمان هاي خدمات رسان اعالم كرده ايم كه ما زمين  به س
ــما مي دهيم و شما نيز اعتبارات  را به صورت مجاني به ش
ــروز تحت عنوان  ــر آنچه كه ام ــم كنيد، ه ــود را تنظي خ
ــد وجود دارد خدماتى  ــهرهاى جدي خدمات عمومى در ش
است كه شركت عمران شهرهاى جديد ايجاد كرده است 
ــى را در اختيار سازمان هاي خدمات رسان گذاشته  و بخش
ــازمان ها  ــت. يعني االن اين س ــت. اما اين كافى نيس اس

ــد . ــام دهن ــن كار  را  انج ــد اي ــف  ان موظ

ما شهرهاي جديد را نقطه اي و يا مكاني، 
نمي بينيم بلكه عملكرد شهر جديد را در زنجيره ى  

شهرهاي موجود كشور مي بينيم تا اين شهر 
جديد بتواند حداقل، وظيفه ى مهاجرپذيرى مثًال 

شهرهايي چون تهران و كرج را بر عهده گيرد.
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 بعد از تأسـيس شـهردارى ها وضعيت 
شـهرهاى جديد چـه تغييرى كرده اسـت؟ و چه 
فرصت هـا و نـكات مثبت و منفـى را در بر گرفته 

است؟
ــاور  حاتمي نـژاد: با تجربه اندكى كه من به عنوان مش
ــهر شرايط  ــتم، آن ش ــهر جديد بينالود داش اجتماعى در ش
ــا توجه به  ــهر جديدى ب ــت همچنانكه هر ش ــي داش خاص
ــكالت مربوط به خودش را هم  ــى مكانى كه دارد مش ويژگ
ــخه ى  از پيش انديشيده  دارد و براي همه نمي توان يك نس
ــته ى روستايي  ــهر جديد بينالود از دو هس را پيچيد. مثًال ش
ــد به عالوه ى  اراضي مابين آنها. اينها داراي  تشكيل مي ش
ــط اجتماعي  ــده بودند و رواب ــاخته ش ــاي كالبدي س فضاه
ــت. با هويت مكاني و در  ــتند كه ريشه اى تاريخى داش داش
ــهرهاي جديد تطابقي  ــا برنامه ريزي ش ــرايطي كه ب كل ش
نداشت. به همين دليل در آن مقطع پيش بيني كردم كه اين 
دو كانون، سكونتگاه هاى غير رسمي آينده ى بينالود خواهند 
شد. با وجودي كه شهرهاي جديد بر مبناي اصول مهندسي 
از پيش تنيده ساخته مي شود، اما مدير عامل شركت عمران 
ــان به عهده  ــهردار را نيز در آن زم ــهر كه نقش ش ــن ش اي
ــت با دو كانون از پيش تشكيل شده اي مواجه بود كه  داش
ــى كه عمري در آنجا  ــد. مثًال كس مدام به او مراجعه مي ش
ــد بايد مي آمد از  ــت مغازه اي باز كن ــرده بود مي خواس كار ك
ــته مى شد  ــركت اجازه مي گرفت. از او خواس مدير عامل ش
ــردازد. به او  ــركت بپ ــه در مقابل، پولي براي كمك به ش ك
مى گفتند ما زباله هاي شما را جمع آوري مي كنيم و خدمات 
ــركت دامن  مي دهيم و اين به تضادهايي بين مردم و اين ش
ــهرها  ــرريز جمعيت كالنش ــهرهاي جديد براى س مى زد. ش
(مادرشهرها) طراحى و در يك زمين صفر آنها را بنا كرده اند 
ــاد و پارادوكس را با خود به همراه دارد.  ــه از اول يك تض ك
بسياري از نقاط شهرى به مرور زمان، متناسب با توانش هاي 
ــكرانه ى  زراعي تقريبًا  ــي منطقه مانند وجود آب و پس طبيع
ــب در اطراف آن كانون سكونتگاهي، شكل گرفته اند.  مناس
ــازمان اجتماعي مبتني بر تقسيم كار كه در آن هر  با يك س
كسي جايگاه خود را مي دانست و پايگان اجتماعي هم نظم 
ــق خود را داشت كه در گذر زمان اينها را بدست آورده  و نس

ــاركت يا مديريت جمعي نسبت به عمران  بود از طريق مش
ــبي منطقه ى  خود عمل مي كردند. خب اكنون  و آمايش نس
شركت عمران در يك فضاي انتزاعي و صفر، فضايي ساخته 
شده را بر مبناي اصول مهندسي شكل مي دهد. روشن است 
ــكل خواهد شد. از سال  كه منابع تأمين مادي اش دچار مش
1327 كه سازمان برنامه شروع به كار كرد. تمام برنامه هاي 
ــالب و اينهايي كه بعد از  ــه ى  پيش از انق ــي پنجگان عمران
ــهرها بود. همه در  ــتاى تقويت ش ــالب بود. همه در راس انق
صدد بودند كه شهرها را بزرگ كنند به عنوان يك ويتريني 
از نظام قبلي و نظام فعلي. بنابراين حاال ما بايد هزينه اش را 
پرداخت بكنيم، براى پرداخت هزينه هم بايد منابع درآمدي 
ــيم. آنهم براى تقويت شهردارى نوپايى كه هنوز  داشته باش
ــت پيدا نكرده است. بنابراين اول  به منابع مالي پايدارى دس
ــي خالف  ــود چون كس ــد پول از باال به اينها تزريق ش باي
نكرده طبق مقررات ساخته اند هنوز بافت فرسوده اي نيست 
ــهرداري  ــيني بكند و بيايد و حقي به ش كه بخواهد عقب نش
ــت كه براى تأمين  ــنهاد من اين اس بدهد. بدين ترتيب پيش
ــاال يا فضاهاى ديگر پول را  ــهرى حتمًا ما بايد از ب منابع ش

ترزيق كنيم. 
ــنهاد كردم صندوق عمران منطقه را  در شهر بينالود پيش
ــي كه اطراف آنجا بود  ــاد كنيم؛ يعنى كانون هاى صنعت ايج
(ايران خودرو...) همه ى  اينها بايد از فروششان يك درصدى 
را براى حل مشكالت اين دو كانون قديمي كه ناخواسته در 
اين شهر جديد قرار گرفته بودند به صندوق بريزند. بنابراين 

ــد  ــد صندوقي براى حمايت نيروهاي محلي ايجاد مي ش باي
ــراي تقويت بنيه ى   ــهرداري به وجود مي آمد ب ــد كه ش و بع
ــاد. بنابراين يكي از  ــهرداري به كار مى افت ــادي آن ش اقتص
ــت. شهرداري هاي شهرهاي  منابع، ايجاد اين صندوق هاس

ببينيد طبق ماده ى 5 قانون سازمان هاى 
ذى مدخل در مورد خدمات رسانى در شهرهاى 

جديد موظف هستند اعتبارات ساالنه و برنامه اي 
خودشان را به گونه اى تنظيم كنند كه بتوانند در 

شهرهاى جديد خدمات الزم را ارائه دهند.
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ــم تعريف كنند. اين  ــوزه ى نفوذ خود را ه ــتي ح جديد بايس
ــيب به  ــت براي اينكه آس در حقيقت يك نوع خاكريزي اس
مادرشهرها نرسد. و در اينجا دولت هم بايد خود اعتباراتي را 
ــص دهد و در حوز ى نفوذ او هر گونه فعاليت صنعتي  تخصي
ــي از درآمد خود را به  ــت بايد بخش ــگري كه هس يا گردش

شهرداري بدهد.  
هاشم پور: شركت عمران وظيفه اش ايجاد زيرساخت ها 
ــهر جديد هشتگرد بعد از  ــت. براي مثال در همين ش بوده اس
ــهر تالش شد و گاز را به شهر  ــهرداري و شوراي ش آمدن ش
آوردند. شركت عمران ساخت فاضالب را شروع كرد و نصفه 
ــت آب اين فاضالب  كار آن را رها كرد و االن هم معلوم نيس
ــال اين فاضالب ها در جنوب  ــود. 17 س به كجا ريخته مى ش
شهر رها شده به درون زمين مى رود و تازه كلنگ آن را زده اند 
ــهرهاي  ــالب را ايجاد كنند. قرار بود در ش ــبكه ى  فاض تا ش
جديد بر مبناي قانون تونل مشترك پيشرفته ترين تأسيسات 
زيرساختي را بياوريم. امروز آسفالت مي كنيم دو روز بعد كنده 
ــود. درست  ــود و چيز ديگري از زير آن عبور داده مي ش مي ش
ــهر لكه لكه شده است.  ــفالت ش ــهرهاي قديمي آس مانند ش
ــتاني ندارد. در مورد تغيير  ــاخته شده اما گورس شهر جديد س
كاربري مي توان طرح جامع هشتگرد را با طرح قبلي مقايسه 
كرد. تمام واحدهاي مسكوني وياليي به واحدهاي مسكوني 
ــده اند. ذخيره هاي شهري  آپارتماني و تحت تجميع تبديل ش
چند ده هكتاري شهر جديد هشتگرد در اين ميان از بين رفته 
ــاوري كه اين تغييرات را اعمال كرده اساساً حرف  است. مش
ــهرداري را تحويل نمي گيرد و مستقيماً با شركت عمران  ش
در ارتباط است. يك رشته از خانه- باغها به آپارتماني تبديل 
ــته از آپارتماني ها به واحدهاي اداري تبديل  شدند و يك رش
ــكوني به تجاري تبديل  ــتند. يك رشته از واحدهاي مس گش
ــدند. در حالي كه تغييراتي كه شهرداري مي خواهد اعمال  ش
ــيار محدود است، به عنوان مثال، مي خواهد دو واحد  كند بس
ــخصي بدهد نزديك به ششماه وقت مي گيرد.  تجاري به ش
اين مسأله بايد نخست به تأييد شورا برسد اگر شورا تأييد كرد 
ــد و اگر فرمانداري تأييد كرد به  بايد به تأييد فرمانداري برس
استانداري مي رود و در صورتي كه استانداري نيز تأييد كرد به 
كميسيون ماد ه ى 5 مي رود. بنابراين به اين راحتي هم نيست، 

ــركت عمران به راحتي با عوض كردن يك رنگ تغيير  اما ش
كاربري را اعمال مي كند.    

ــهر در تمام جلسات  ــم پور و شوراى ش ياوري: دكتر هاش
بررسى طرح تجديدنظر هشتگرد در استاندارى حضور داشتند. 
ــازي  ــي رود ابتدا وارد كار گروه شهرس ــتان م طرحى كه به اس
ــت،  ــهردار هس ــود در آن كارگروه ش ــتان مى ش و معمارى اس
نمايندگان شوراي شهر هستند، تمام نماينده  هاي سازمان هاي 
ــاورزي، وزارت كشور، محيط زيست و  مختلف مانند جهاد كش
ــوراى  حتي وزارت كار هم در آنجا نماينده دارد. بعد از آن به ش
ــعه ى استان مي رود، در اين شورا سياست ها،  برنامه ريزى توس
راهبردها اعمال شده و تازه بعد از آن وارد شوراي عالي مي شود 
ــوراى عالى مى رود. شركت  و در آنجا نيز تازه به كميته فنى ش
ــهرهاي جديد در اين وادي در كجا عضويت دارد كه  عمران ش
ــم. ديگر آن كه طرح  ــن تغيير كاربري را مي ده بگويد من اي
ــتگرد با 500 هزار نفر جمعيت نهايى و  ــهر جديد هش جامع ش
130 هزار نفر جمعيت اوليه به تصويب شورايعالي رسيد. امروز 
ــهرى تهران،  ــاي مختلفي برنامه ريزي مجموعه ش در حوزه ه
هشتگرد در حوزه ى هشتگردـ  ساوجبالغ قرار گرفته است كه 
در آن برنامه ريزان 500 هزار نفر جمعيِت مصوب شورايعالي را 
ديده اند. و مجموعاً در اين حوزه بايد براي جمعيتي در حدود 800 
ــاس مصوبات مجموعه ى  شهري  هزار نفر برنامه ريزي بر اس

تهران انجام مي شد. در آن زمان شورايعالى به اين نتيجه رسيد 
ــد  ــال 1385 به 18 ميليون نفر مى رس كه جمعيت تهران تا س
ــرو اعالم كرد كه ما آب نداريم، روي 14 ميليون نفر  وزارت ني
ببنديد. 14 ميليون را كه بستند آمارگيري سال 1385 نشان داد 
كه همان 18 ميليون نفر درست است. در نتيجه مركز تحقيقات 
و معماري مأمور شد كه مجدداً در جمعيت اين حوزه ها تجديد 
ــتگرد را به 600 هزار نفر، پرند را به  نظر كند بدين ترتيب هش

ساده ترين و نازلترين راهى كه براى 
شهردارى وجود دارد تراكم فروشي و تغيير 

كاربرى توسط كميسيون ماده ى 5 در 
شهرهاى جديد است
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على ياورى
معاون مدير كل شهرسازى 

و معمارى شركت عمران 
شهرهاى جديد

ــاند تا بتواند آن  700 هزار نفر، پرديس را به 400 هزار نفر رس
18 ميليون را پوشش دهد. در واقع اين موضوع نيز به تصويب 
ــيد. براي همين هم يكي از عمده وظايفي كه  ــورايعالي رس ش
دولت بر عهده ى شهر جديد هشتگرد گذاشت مسكن مهر بود 

كه بايد در اراضي فاز 7 ساخته شوند. 
من در اين مورد هم توضيح مي دهم كه مسكن مهر يكى 
از سياست هاى عمده ى دولت است. اين وظيفه را در مراكز 
ــتان ها بر عهده ى  شهرهاي جديد گذاشته اند. در نتيجه  اس
ــهر تهران بخشى عمده ى از مسكن مهر در هشتگرد،  در ش
و بخش هاي ديگري در پرديس و پرند اجرا مى شود در اين 
ــت در آنجا هيچ  ــه پر شده اس ــهر جديد انديش بين چون ش

مسكن مهري را در نظر نگرفته اند. 
ــش بخواهد تا  ــر طرحي مطالعات ــتم بگويم اگ مي خواس
ــب را طي كند از  ــي و تصوي ــد و مراحل بررس به انتها برس
ــار و  ــت. اما با همه ى پيش بيني ها، و فش اختيار ما خارج اس
دقت هايي كه مي شود تا مطالعات به نحو احسن انجام شود 
ــود . چه كسي بايد در  ــپرده مي ش ــهرداري س در اجرا به ش
ــكوت! ما به عنوان بانى  ــهرداري نظارت كند، س اينجا بر ش
ــهر جديد اعتقاد داريم كه شركت عمران شهرهاى جديد  ش
ــهرى  ــعه ى ش مى تواند ناظر عالى بر اجراى طرح هاى توس

توسط شهردارى باشد.
ــت،  ــن گفته ها پذيرفته نيس ــياري از اي هاشـم پور: بس
ــام تغيير كاربرى ها را  ــركت عمران در بازنگري طرح تم ش
ــيون ماده ى 5 برود.  انجام داده و نيازى هم نبوده به كميس
چون ما طرح تفصيلى نداريم به همين خاطر هم تمام تغيير 

كاربرى ها در شركت عمران انجام مي شود. 
ياوري: شما طرح تفصيلي نداريد؟

ــوب نداريم . براي  هاشـم پور: خير طرح تفصيلي مص
ــما  ــيون ماده ى  5 مي گويد كه طرح ش همين االن كميس
ــان انجام مي دهند و تنها شورايعالي  مصوب نيست. خودش
شهرسازي تصويب كرده و هيچ كار ديگري انجام نشده. بر 
اساس طرح جامع قبلي آمدند يك طرح بازنگري تهيه كردند 
در آن بازنگري دارند طرح تفصيلي ارايه مي دهند يعني االن 
ــت. در اين طرح بازنگري دارند  ــده اس در هيچ كجا ثبت نش

تغيير كاربري مي دهند. 

 شـهردارى پس بر چه اساسى پروانه و 
مجوز ساخت مى دهد؟

هاشـم پور: مجوز ساخت براساس همان تغيير كاربرى 
ــت و ما بر اساس  ــركت عمران در طرح جامع داده اس كه ش
ــركت عمران  ــده كار مي كنيم. ش ــرح جامعي كه داده ش ط
ــد  االن هر كاري كه بخواهد انجام مي دهد، بعد كه تمام ش

مي دهد تا مصوب بشود.  
 آيا اين كار منفعتى براى شركت عمران 

دارد؟
هاشم پور: بله. اهدافش را پياده مى كند. شهرداري اگر 
ــردي بدهد در مقياس محدود اين كار را  بخواهد تغيير كارب

انجام مي دهد نه تغيير در حد 40 هكتار. 
ياوري: ايشان معتقدند كه شركت عمران شهرهاى جديد 
سرانه جمعيت اراضى فاز 3 و 4 را سرانه جمعيتشان را باال برده  
ــركت عمران باال برده است پروانه اش  است. همين را كه ش
را شهردارى مى دهد. طرح تفصيلى شهر جديد هشتگرد تهيه 
شده و با يك بخشي به عنوان مغايرت به شورايعالى رفت ولى 
شورايعالى طرح جامع تجديد نظرش را تصويب و ابالغ كرده 
ــت. شركت عمران شهرهاى جديد چه منافعى دارد كه در  اس
ــهردارى بخواهد دخالت كند. من اعتقاد دارم  كار مديريت ش
ــوراي شهر بايد در رابطه با طرح هاي توسعه ى   كه اعضاي ش
ــان اظهار نظر بكنند. تا پارسال فاز 3 و4 اين  ــهري شهرش ش
ــود و بَعد براى دو  اراضى به عنوان رزرو بود تا فاز 1 و 2 ُپر ش
فاز ديگر طرح ها را اجرا كنند. در شهر جديد هشتگرد موضوع 
ــازهاى كه در فاز 3 و بخشى از فاز 4 مورد بررسى  ساخت وس

است و طرح تجديدنظر اجرا شده است. 
 حال براي اينكه بحث مختص هشتگرد 
نشـود. در انديشـه و پرديس شـهردارى ايجاد 
شـده است. به غير از اين دو چه جاهاى در شهر 

تهران شهردارى ايجاد شده است؟
مجذوب: انديشه، پرديس و هشتگرد

  انديشـه و پرديس به عنوان دو شهرى 
كـه در شـهر تهران شـهردارى دارنـد، وضعيت 
طرح هاى تفصيلى مصوب آنها چگونه اسـت؟ آيا 

شهرداري مجري اين طرح هاست؟ 
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محسن مجذوب
كارشناس ارشد شركت مادر 
تخصصى عمران 
شهرهاى جديد

ــود يكى  ــا مطرح مى ش ــأله ى كه اينج مجـذوب: مس
ــت. اين بحثى در مقياس ملي  ــهرهاى جديد اس ضرورت ش
است كه نشسته اند و ضرورتهايي را توانسته اند كشف كنند. 
ــت كه ما  ــا در تعابير تخصصي هس ــده ام ــي نيام در تعريف
ــه در طرح جامع مي آيد اگر امكاناتش  مي گوييم جمعيتى ك
ــود و  ــهر جديد، آن رقم بايد محقق بش ــود در ش فراهم بش
ــوان چنين ايرادي را بر فرض گرفت كه جمعيت پرند  نمي ت
ــال ديگر بايد به 700 هزار نفر برسد، چرا نمي رسد؟  تا دو س
ــايد وزارتي كه بايد خدمات رساني كند،  امكاناتش نيست! ش
ــي از  نخواهد آب و برق آنجا را تأمين بكند. مگر يك گزارش
ــازمان مديريت وقت تهيه نشد كه  طرح هاي جامع ما در س
ــاي جامع را دو درصد اعالم كرد. مگر  درصد تحقق طرح ه
آن موقع شهرهاي جديد اصًال وجود داشت. يا اينكه حداقل 
تازه مي خواستند متولد شوند. بحث ديگر در شهرهاى جديد 
ــأله عوارض و صدور پروانه است. در ابالغيه ى سال 81  مس
ــهرهاى جديد را كه كميسيون تخصصى  صدور پروانه در ش
شركت عمران ابالغ كرد كه به چه نحوى مى توان عوارض 
گرفت. شايد كًال 6 يا 7 سرفصل براي كسب عوارض باشد. 
ــهرداري انديشه را ببينيد نزديك به 50 سرفصل دارد.  اما ش
ــايد بالغ بر 70 تا 80  ــران را نگاه كنيد كه ش ــهرداري ته ش
ــم  ــي براى صدور پروانه، بندى به اس ــود. ما حت صفحه بش
ــر كاربرى نديديم. براي چه؟ يعني فكرمان به  عوارض تغيي
ــود دارد كه يك تغيير  ــد نمى داده كه امكان آن وج اينجا ق
ــا خود را مجاب  ــرد. اما نمي گذاريم، ت ــري صورت بگي كارب
ــت اجرا كنند.  ــم كه مديران ما آنچه را كه در طرح هس كني
ــجار نداريم. ما عوارضي  ما بندي با عنوان عوارض قطع اش
ــهردارى ها از  با عنوان عوارض تابلوهاي تبليغاتي نداريم. ش
نفس كشيدن مردم هم عوارض مى گيرند به اعتقاد من اين 
ــهردارى خدمات مى دهد.  ــت است. به هر حال ش كار درس
تغيير كاربري در حد يكي دو پالك صدق مي كند اما در حد 
ــمش تغيير كاربري نيست بلكه رفع نيازهايي  40 هكتار اس
ــت اما در طرح هاي قبل ديده نشده  ــت كه االن نياز اس اس
ــت. وگرنه اگر 40 هكتار تغيير كاربري در جايي صورت  اس
ــور مي پيچد. 5 هزار متر را در يكي  ــد در كل كش گرفته باش
از شهرهاي كشور عوض كردند تمام اهل فن خبردار شدند. 

ــت كه در  ــود 8 طبقه بحثي اس اما اين 40 هكتار اگر مي ش
شورايعالي هم مصوب شده است. اين بحث تغيير كاربري ها، 
من اصًال به نفس غلط يا درست بودن آن نمي خواهم اشاره 
كنم، اما مثًال هشتگرد كه االن حرفش را مى زديم، راسته ى 
ــال 85 يا 86  ــر مي كنم س ــتگرد را فك ــهري هش مركز ش
مشاوري كه من نمي خواهم نام نامش را ببرم، طراحي كرده 
ــهري چيده  ــود و كاربري هاي آن را با نام طرح طراحي ش ب
بود. يعني ما مي خواستم شهرهاي جديد خود را كاري بكنيم 
كه خدمتي به نظام شهرسازي ما هم بكنند. در طرح مذكور 
تمام كاربري ها تعيين شده است ولي االن عوض شده است. 
ــت بلكه ما  ــهر نيس ــث نمونه ى  موردى بر روى يك ش بح
ــم تا از اين معضالت  ــث مى كنيم تا ببينيم كه چه بكني بح

خالص شويم.

  راه حل نهايى چيسـت؟ چون همانگونه 
كه گفته شـد اين شـهرها همين كه بـه مرز 10 
هزار نفر مي رسـند و در آغاز رشـد هسـتند نهاد 
ديگـري نيـز با نـام شـهرداري اضافه مي شـود 
و ممكن اسـت اين شـهرها به دليـل تضادي كه 
ايجاد مي شـود از اهدافي كه در نظر گرفته شـده 
دور شـوند. به هر حال سياسـت ايجاد شهرهاي 
جديد صرفاً با اينكه ساخته شوند و جمعيتي آن را 
پركنند، تمام نمي شـود و اين سياست مدام بايد 
پايش شـود و اين سياسـت هم متولي اجرايش 
وزارت مسـكن بوده اسـت. حال كه شـهرداري 
وارد مي شـود وزارت كشور هم وارد كار مي شود 
و از يـك جايي بايد كار را در دسـت بگيرد منتها 
چيزي كه بايد ثابت بماند اين سياسـت است كه 
بايد ادامه داشـته باشـد و پيگيري شـود. در يك 

شهرهاي جديد براى سرريز جمعيت 
كالنشهرها (مادرشهرها) طراحى و در يك 
زمين صفر آنها را بنا كرده اند كه از اول 

يك تضاد و پارادوكس را با خود
 به همراه دارد. 
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زماني شـركت عمران بوده بعد شهرداري مي آيد 
كه بايد در برهمكنش با شـركت عمران اين كار 
را ادامـه دهد و از يك جايي بـه بعد بايد اين كار 
را بـه تنهايـي ادامه دهـد. يعني بعـد ديگر نبايد 
شهرداري اين شـهرها مانند شهرهاي موجود ما 
با مشـكالتي كه االن دارند، درگير شـوند. بحث 
اين اسـت كه راه حـل چه مي تواند باشـد. چون 
داراي وضعيتي ويژه هسـتند. چه الگويى از لحاظ 
مديريتى مى توان پيشنهاد كرد، تا كه اين دو نهاد 
با هم تعاملي داشـته باشـند و شهرهاي جديد را 
از اهدافشـان دور نكند. و بايـد كيفيتي را از نظر 
زندگـي ارائه دهنـد كه مردم جذب اين شـهرها 

شوند نه اينكه فراري شوند يا ساكن نشوند؟ 
حاتمي نژاد: باز بر مي گرديم به همان ريشه ى  تاريخي 
جريان. همان طور كه مى دانيد شهرهاى جديد در كشورهاى 
ــتان شهرهاي  ــكل گرفت و اولين بار هم در انگلس غربى ش
ــدند. قرار بود كه اين شهرها فضاهايي براي  جديد ايجاد ش
توليد فرصت هاي اشتغال و محل  هايي براى زندگى باشند 
ــند براي زندگي. نظام پخشايش جمعيت  و كانون هايي باش
را در فضاي سرزميني آمايش كند يا آرايش درست دهد. ما 
ــتباه گرفتيم، شهرهاي جديد ما فقط  از همان ابتدا اين را اش
ــرريز جمعيت در نظر گرفته شده اند. و بيشتر  براي جذب س
ــتگرد دانشجوياني  هم نقش خوابگاهي دارند. در همين هش
ــه براي بازديد رفته بودند و با مردم گفتگو مى كردند، اكثر  ك
ــي گفتند كه ما در اينجا  ــتر آنها م مردم ناراضي بودند. بيش
تبعيدي هستيم. در اين جا حيات فرهنگي و تعامل نداريم و 
ــز مجموعه ى تهران نمي دانند. بزرگراه هم  اصًال خود را ج
تمام روابط و مناسبات فرهنگي و عاطفي اين مردم، به نظر 
من محروم، را كه توانايي پرداخت اجاره هاي سنگين تهران 
ــت. بنابراين ما  ــهر بريده اس را ندارند با فضاي كلي اين ش
مدلي را به طور غير طبيعي از يك جامعه ى غربى گرفته ايم 
ــا مديريت ايراني اداره اش  ــم اينجا و مي خواهيم ب و آورده اي
ــت. روز به روز چالش هاي  كنيم. به نظر من امكان پذير نيس
ــد. چرا چون در اينجا ما اصًال مردم را  ــتر خواهد ش آن بيش
ــاركت نمي دانيم چيست. هم شركت  نمي بينيم ما اصًال مش

ــهرداري استقالل  ــهرداري ها. ما اصًال به ش عمران و هم ش
ــهري تمام شهرهاي  ــما اقتصاد ش مالي نمي دهيم. وقتي ش
ــي مي كنيد، مي بينيد شهرداري  آمريكايي و اروپايي را بررس
خود ماليات وضع مي كند و عوارض وضع كرده و مي گيرد. 
ــه بچه به دنيا مي آيد تا مي ميرد همه كاره  يعني از زماني ك

شهرداري است. 
  البتـه نكتـه اي را كـه در اينجا يادآوري 
مي كنم اينسـت كه طبق بررسي هاي انجام شده 
نزديك به 40 درصد منابع درآمد شـهرداري ها از 
كمك هاي دولت مركزي اسـت. سياسـتي كه در 
دهه ى 60 در كشور در قبال شهرداري ها با عنوان 
استقالل مالي پيش گرفته شد شهرداري ها را فلج 
كرد. در حالي كه در سـال 1358 سـهم عمده اي 
از درآمدهـاي شـهرداري ها را كمك هـاي دولتي 

تشكيل مي دادند. 
ــما مي گوييد بر مي گردد  حاتمي نژاد: آن چيزي كه ش
ــرمايه داري در دهه ى   به بحران هاي اقتصادي كه دنياي س
1930، 1970 و همين سال هاي اخير در همه ى اين بحرانها 
ــهرداري نيويورك كه با  ــدند. مانند ش ــهرداري ها فلج ش ش
سقوط مواجه شد. در فضاي سرزميني خود كه نگاه مي كنيم 
ــيني در  ــه مازاد افزايش پيدا كرده موج شهرنش هر زمان ك
ــي يك نظام مديريتي يكپارچه براي  ايران فزونى گرفته ول
ــاماندهي آن وجود نداشته است. يعني ما وقتى سازوكارها  س
را از يك كشور غربى مي گيريم بايد فرايندها و نقش نهادى 

ــرايط  ــردم را نيز لحاظ كنيم. همان 60 درصدى كه در ش م
ــهرهاى جديد غربى تأمين مى كردند ما  بحران حتى خود ش
فقط بايد سعى كنيم اين را بر عهده ى شهردارى ها بگذاريم 
ــد و آن را در  ــد پولى دربياورن ــر جور كه مى توانن ــا آنها ه ت

بايد صندوقي براى حمايت 
نيروهاي محلي ايجاد مي شد و بعد كه 
شهرداري به وجود مي آمد براي تقويت 

بنيه ى  اقتصادي آن شهرداري 
به كار مى افتاد.
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راستاى آمايش، در جهت بهبود شرايط زندگى مردم خرج كنند 
ولى شهردارى ها فعًال تبديل شدند به يك مجرى، تصميمات 
ــت مى گيرند، اصًال فضاى شهر جديد چيست؟ براى  را باالدس
ــى و افزايش تراكم  ــكالت و دود و آلودگ فرار از اين همه مش
ــرايطى ما  ــهرى و پناه بردن به دل طبيعت. در ش و ازدحام ش
مى توانيم به حاشيه بريم كه بتوانيم از فضاى زيستى باالترى 
ــازى  ــن افزايش تراكم و بلندمرتبه س ــيم. بنابراي برخوردار باش
ــركت عمران  ــهرهاى جديد به نظر من حتى اگر خود ش در ش
ــهرهاى جديد تصويب كرده باشد چيز زياد معقولى به نظر  ش
ــكالت بعديش به دوش  نمى آيد براى اينكه آن عوارض و مش
آن مجريى مى افتد كه فقط اجرا كننده ى كار است، يعنى كسى 
ــكل به نام تهران مردم  ديگر تصميم گرفته براى حل يك مش
را حذف كرده آنهم در فاصله ى N كيلومترى، دارد اين فضا را 
ــهردارى چه انتظارى داريد وقتى  قربانى مى كند. حاال از اين ش
ــدار در اختيار ندارد وقتى كه خودش نمى تواند از  منابع مالى پاي
چيزهاى مختلف ماليات و عوارض بگيرد، وقتى كه هر تغييرى 
ــيون ماده ى 5  بازگردد، طبيعتاً در تنگنا قرار  باز بايد به كميس
مى گيرد و شهرهاى جديد نياز به حمايتهاى دولتى دارند، همه 
تمركز، همه فرصتهاى اشتغال، همه امكانات، همه تخصيص 
اعتبارات در شهرهاست، بزرگترين ماكروسفالى را دولتها براى 
ــهرها پديد آورده اند. بنابراين هزينه اش را هم بايد خودشان  ش

ــهرهاى جديد را اينجا تحت فشار  بپردازند. دليلى ندارد فقط ش
ــرار بدهيم اگر ما نياز داريم بايد در جاى ديگر مكانيابى كنيم  ق

اين همه فضاى سرزمينى داريم. 
ــكر مى كنم از آقاى دكتر مطالب  هاشـم پور: من تش
ــتگرد را هنوزم  ــهردارى هش ــى خوبى را گفتند. من ش خيل

ــر را مى دانم كه  ــهردارى هاى ديگ ــرا مى دانم! ولى ش مب
ــيون ماده ى  ــان از روى كمس ــا 60 درصد از درآمدش 50 ت
ــت  بايد تعريف  ــات و تغيير كاربرى اس ــى تخلف 100 يعن
ــهر جديد  ــهر جديد صورت بگيرد. ش درآمد پايدار براى ش
ــود ولى درآمدى را در اين زمينه نمى گذارد  تأسيس مى ش
ــه مدير بعدى بتواند كار را ادامه دهد. يكى از درآمدهاى  ك
پايدارى كه مى تواند همه ى مشكالت را حل كند، طراحى 
ــده، خيلى هم خوب،  ــت. برنامه ريزى خوب ش شهرى اس
ــه ميدانها را بببينيد، نه  ــهرى صورت نگرفت ولى طراحى ش
ــهرهاى جديد بلكه همه ى شهرها را نگاه كنيد خود  تنها ش
ــدان هويت ندارد اين  ــد مى گويند كه اين مي مردم مى آين
ــال دريكى از شهرهاى  ــود ديد. من 4 س را كه ديگر مى ش
جديد فرانسه زندگى كردم. براى ديدن زمين با مترو رفتم 
ــاختها آماده  ديدم و زمين را خريدم، همه چيز آماده، زيرس
بود. االن مردم در شهر جديد توى خاك و خل راه مى روند 
ــت. شهرهاى  تا زمين را ببينند و تازه هم نمى دانند كجاس
جديد اگر در اروپا، آمريكا و انگليس موفق مى شوند بخاطر 
ــت، مردم دليلى براى  ــده اس ــت كه امكانات وارد ش اينس
زندگى در شهرهاى شلوغ نمى بينند، ماهها نياز به رفتن به 
شهرهاى بزرگ ندارند. ما در اينجا مى بينيم هر روز حداقل 
ــهر جديد به شهر بزرگ مى آيند و  60، 70 درصد مردم ش

ــت . ــده  اس ــهر خوابگاهى ش ــب برمى گردند،  عمًال ش ش
ــم كه 20 درصد از فضاهاى  ــهردارى داري ما يك قانون ش
طراحى شده در شهرهاى جديد را به شهردارى مى دهند يعنى 
ــد 20 درصدش را  ــهر باش ــطح ش اگر فضاهاى تجارى در س
ــهردارى اختصاص مى دهند كه درآمد ايجاد شود، اگر  به ش
ــكونى بود 20 درصد را به شهردارى اختصاص  فضاهاى مس
ــركت عمران خواستيم،3 شركت  مى دهند. ما اين را هم از ش
عمران گفت كه اين قانون ديگر حذف شده و وجود ندارد. در 
ــهردارى بدهند ديگر  ــه اگر اين 20 درصدها را به ش صورتيك
نيازى به تغيير كاربرى ندارد. متأسفانه خود شركت عمران اين 
ــهرهاى جديد حذف كرده. در شهر جديد حتى براى  را در ش
ساختمان شهردارى هم پول از شهردارى پول مى گيرند. شورا 
ــركت عمران مى گويد پول بدهيد تا زمين  االن زمين ندارد ش
ــتند است. ما هزاران  بار تالش كرديم  بدهيم  اين حرف مس

صدور پروانه در شهرهاى جديد را كه 
كميسيون تخصصى شركت عمران ابالغ 

كرد كه به چه نحوى مى توان عوارض گرفت. 
شايد كالً 6 يا 7 سرفصل براي كسب عوارض 

باشد. اما شهرداري انديشه را ببينيد 
نزديك به 50 سرفصل دارد. شهرداري تهران 

را نگاه كنيد كه شايد بالغ بر 70 تا 80 
صفحه بشود. 
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ــائل  ــهر جديد بيايند آنها آمدند بخاطر مس ــازمانها به ش تا س
مالى زمين از شهر جديد هشتگرد برگشتند و گفتند ما نداريم 
ــم. كجا زمين را مجانى  ــون پول زمين بدهي 300، 400 ميلي
ــتند كه حاال مى گويند ما زمين مجانى  در اختيار ارگانها گذاش
ــتيم. برخى از ساختمانها مثل اداره گاز را  اختيار ارگانها گذاش
ــورا و شهردارى  ــون زمين داديم. در واقع ش ما خودمون بهش
ــكن و  ــاختمان دادند كه بيايند. االن نماينده مس ــون س بهش
شهرسازى آمده ما برايش آپارتمان خريديم كه آمده در شهر 

جديد هشتگرد مستقر شده است. 
ــگاه مى گويند اصًال نيازى به شهر  ــاتيد دانش برخى از اس
جديد نبوده، نظرشان اين است كه مى توان شهرهاى كوچك 
را توسعه داد كه اينقدر هزينه نكنيم. شما در نظر بگيريد يك 
محاسبه كنيد ببينيد يك شهر جديد چقدر هزينه دارد و براى 
چند نفر آدم؟ ببينيد براى هر نفر چندين ميليون هزينه شده كه 
ــهرهاى كوچك هزينه مى كرديم ممكن  اگر اين پول را در ش
بود خيلى راحتتر پيش ببريم. ما االن شهر جديد ساختيم با 10 
ــرانه موفقيت يعنى 80 درصد عقبيم. يك  درصد 20 درصد س
فكرى براى اينها بكنيم، نمى خواهيم ُپز بدهيم كه شهر جديد 

داريم كه مثًال دست آخرش 15 هزار نفر جمعيت دارد.
 شهردارى و شركت عمران چگونه بايد 

در آينده هماهنگ عمل كنند؟ 
هاشـم پور: شركت عمران بايد با شهردارى هماهنگى 
ــته هايش غيرمعقول نيست. شركت  ــهردارى خواس كند. ش
ــهردارى  ــهردارى جدا كند، ش ــران نبايد خودش را از ش عم
ــركت عمران است، شهردارى  مديرى انتصابى از طريق ش
ــهرهايى كه تغيير  ــه كار بايد بكند؟ در ش ــه پول ندارد چ ك
كاربرى صورت مى گيرد مطمئنًا يك فشار مالى بوجود آمده. 
ــتر به  ــى كه مردم دارند به كجا رجوع مى كنند؟ بيش نيازهاي
شهردارى. پس بايد شهردارى را بيشتر پشتيبانى كرد. حاال 
ــهردارى زير نظر  از نظر دادن زمين، بودجه، امكانات بايد ش
ــاى مالى يك بودجه هايى  ــت قرار گيرد. از نظر بودجه ه دول
ــاالنه مشكالت حل شود. اگر بودجه  را در نظر بگيرند تا س
ــتر  ــى كنيم مى بينيم درآمدهايش بيش ــهردارى را بررس ش
ــت و اگر مردم هم براى شهردارى بودجه ايجاد  مردمى اس
ــهر  با مشكالتش مى  ماند. شركت عمران در شهر  نكنند ش

جديد مى تواند اين گام مؤثر را بردارد.
 مى توانيـد دربـاره ى بودجه شـهردارى 

شهر جديد هشتگرد توضيح بدهيد؟
ــتگرد امسال بودجه اش را  هاشـم پور: شهر جديد هش
ــته 4 ميليارد و  ــت. سال گذش ــته اس با 5 ميليارد تومان بس
ــال به 5 ميليارد رسانيد. يكى  ــت ميليون بوده كه امس دويس
ــمتى از پروانه هاى، 99 ساله ها بود كه براى  از محركها قس
ــهردارى  ــر اينها هم نبود ش ــد كه اگ ــهردارى درآمدزا ش ش

درآمدى نداشت.

 كـدام حـوزه  درآمـدى بيشـتر از همـه 
دارد؟

هاشم پور: همين عوارض بيشتر است.
 چند درصد؟

ــاده 100  ــيون م ــت كه، كميس هاشـم پور: جالب آنس
ــت. چندى پيش كه جلسه داشتند،  ــتگرد عمًال صفر اس هش
ــيدم چرا؟گفتند: يك پرونده بيشتر  ــكيل نشد پرس جلسه تش
ــهرهاى جديد تخلفى صورت نمى گيرد چون  نداشتيم. در ش
ــد. قبول كرده اند كه به  ــردم از فرهنگ  باالترى برخوردارن م
ــهردارى درآمد نداشته باشد خودش  شهر جديد بيايند. اگر ش
ــود ولى نبايد اجازه داد كه شهردارى وارد  وارد تخلفات مى ش
ــود. كمكهاى دولتى اصًال نداريم فقط استاندارى  اين فضا ش
ــاالنه كمك مى كند. ما اصًال روى  40 تا 50 ميليون تومان س
كمكهاى دولتى حساب نمى كنيم كمكهايى كه مى شود مثًال 
ــازمان همياريها مى گيريم وگرنه پولى به  اتوبوِس ارزانتر از س

شهردارى داده نمى شود مثل پول كاركنان و... .
 ماليات بر ارزش افزوده ى سهم عوارض 

شهردارى ها را مى گيريد؟
ــًا 200 ميليون تومان  هاشـم پور: مى گيريم ولى جمع
هم نمى شود، در برابر 5 ميليارد تومان چيزى نيست. انصافًا 

مسكن مهر يكى از سياست هاى عمده ى
 دولت است. اين وظيفه را در مراكز استان ها بر 

عهده ى  شهرهاي جديد گذاشته اند. بخشى 
عمده ى از مسكن مهر در هشتگرد، و بخش هاي 

ديگري در پرديس و پرند اجرا مى شود
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ــهردارى نياز به پشتيبانى دارد. به نظر من شركت عمران  ش
ــهر جديدى را  بايد رايزنى ها را با دولت انجام دهد تا اين ش
كه احداث مى كند كمك ماليش را هم بدهد. شهردارى هايى 
ــد. چرا بايد  ــن چاره اى ندارن ــف مى كنند به نظر م كه تخل
شهردارى تخلف كند پول اين تخلف كه توى جيب خودش 

نمى رود، در سطح شهر خرج مى شود.
ــه حداقل جمعيت  ــون در واقع ب ــد در قان يـاورى: ببيني
ــكن و شهرسازى، بايد  ــنهاد وزارت مس 10 هزار نفر با پيش
ــود. ما اين موضوع را بررسى كرديم  ــهردارى تأسيس ش ش
كه، خوب درست است كه گفته شد جمعيت به 10 هزار نفر 
ــده ديگر چقدر. بنابراين به اين نتيجه  ــد، ولى گفته نش برس
ــهرهاى ما اگر به 10 هزار نفر برسند معلوم  ــيديم كه ش رس
ــهردارى در آن شهر  ــت كه اعالم كنند ما نيازى به ش نيس
ــاختهاى ايجاد شهردارى  داريم. براى اينكه بايد قبلش زيرس
ــور انجام  را فراهم كنيم و رايزنى هاى الزم را با وزارت كش
ــتر، باشد  دهيم حاال جمعيت 20 هزار، 25 هزار، كمتر يا بيش
ــهرهاى جديد اگر جمعيت به 10 هزار  فرقى نمى كند. در ش
ــد باالخره خيلى ها مى گويند كه جمعيت  نفر هم رسيده باش
ــهردارى ايجاد  ــيده، اعالم بكنيد تا ش ــه 10 هزار نفر رس ب
ــته باشد،  ــركت عمران مى بايد اين آمادگى را داش ــود. ش ش
ــد. در واقع تا  ــاختها فراهم باش براى  اين آمادگى بايد زيرس
ــهردارى، زحمت شهردارى را خودمان مى كشيم  تأسيس ش
ــهردارى با درآمد  ــهردارى پويا يك ش ــا زمانى كه يك ش ت
ــه از طرف وزارت  ــوى دولت چ ــارات الزم چه از س و اعتب
مسكن و شهرسازى و چه از سوى شركت عمران شهرهاى 
ــهيالت الزم در اختيار شهر جديد قرار  جديد با تمام آن تس
بگيرد، تا شهردارى؛ همانطور دكتر هاشم پور فرمودند، بتواند 
ــد و ديگر مبادرت به  ــى خودش را انجام بده وظايف قانون
ــى نكند. معموًال شهردارى ها  ــى و شهر فروش تراكم فروش
ــور اينگونه هستند ربطى هم به شهرهاى جديد  در كل كش
ــدت بيشتر، به  ــهرهاى جديد يك مقدار با ش ندارد، حاال ش
دليل اينكه باالخره آن زيرساختهاى الزم را ندارند دوم اينكه 
ــد كه در  ــته باش ــره دولت هم بايد اين آمادگى را داش باالخ
ــود. من شهردارى را از بُعد  ــهرى شهردارى ايجاد ش يك ش
كالبديش نگاه نمى كنم بُعد اجتماعى- اقتصادى اش هم فكر 

ــد، به دليل اينكه باالخره شهرهاى  مى كنم بسيار مهم باش
جديد بايد در گردونه شهرهاى موجود كشور هويت خودش 

را پيدا كند. 
مجذوب: من فقط يكى دو مسأله را مى خواستم بگويم 
ــت در تاريكى و فيل و آدمها  كار ما همان حكايت موالناس
ــت مى زنند وهمان  ــى از بدن فيل دس كه هر كدام به بخش
ــا بايد همه را با هم  ــأله ى اندام فيل دارند. م تلقى را از مس
نگاه كنيم تا زمانيكه اين انسجام در تفكرمديران وارد نشود، 
ــأله همين خواهد بود كه هست. من مثًال مى گويم االن  مس
ــهرها تالش مى كنيم، از  ــأله  ى هويت ش ما داريم براى مس
ــكل  ــتند كه براى حل مش آن طرف گروههاى عمرانى هس
ــكن راهكارهاى بسيار آسانترى را در مثًال برجها را ارائه  مس
ــود، زمانيكه اين  ــازى دارد وارد مى ش ــد. صنعتى س مى كنن
ــود تمام اين مسائل حل مى شود  انسجام وارد انديشه ها بش
ــرمايه گذارانى هستند كه دارند مى آيند تا  همانجورى كه س
ــث ديگرى اينكه حرفهايى  ــازى كنند. يك بح بلند مرتبه س
ــت كه ما داريم  ــال هس كه غير اجرايى نبايد زد، 25، 30 س
ــاركتهاى مردمى مى زنيم مى گوييم. اين مسأله  حرف از مش
بخواهد حل شود بايد، مثًال NGO تشكيل بدهيم مسأله را 
حل كنيم يك نفر نيامده بگويد مثًال سازمانى كه مى خواهد 
ــت بشود، شرح وظايفش چه بايد باشد يعنى توى عمل  درس
ــاس مى كنم  ــث ديگرى هم بود كه من احس نرفته ايم. بح
ــكل وسط بكشيم به  زمانيكه كمك دولت را براى حل مش
ــكل را حل كنيم.  ــت كه اصًال نمى خواهيم مش معناى اينس
ــور وجود دارد؟ دولت باالخره  ــهردارى در كل كش چند تا ش
ــت آن را مى فروشد و يك جاى ديگر هزينه  يك نفتى هس
ــت را ماهى به طور  ــمى دول ــد. حقوق كارمندان رس مى كن
ــن 800 هزارتومان درنظر بگيريم، ما نفت را هم كم  ميانگي
ــرمايه گذارى  ــت ما فقط و فقط س مى آوريم. بحث من اينس
خصوصى را توى شهرهايمان با تفكرات شهرسازى خودمان 
كه ايرانى باشد، اسالمى باشد مسأله هاى هويتى را درونش 
ــأله حل  ــم در اين صورت مس ــاس مى كن ببينيم، من احس

مى شود.
  با تشـكر از همگى كه شكيبايى كرديد 

و حوصله به خرج داديد.
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انديشه و پژوهشگزارش اصلي

تحليلى بر روند استقرار شهردارى ها در 
شهرهاى جديد

محسن مجذوب
كارشناس ارشد شركت مادر تخصصى عمران شهرهاى 

جديد

�

چكيده:
ــكونتگاه هاى برنامه ريزى شده اى  ــهرهاى جديد س ش
ــالت جمعيتى و اقتصادى  ــتند كه به منظور حل معض هس
ــورها، عمومًا از آغاز  ــق مختلف كش ــهرها و مناط كالنش
ــت  ــتند. با گذش ــتم پا به عرصه وجود گذاش ــده ى بيس س
ــهر هاى  نزديك به يك قرن تجربه در زمينه ى احداث ش
ــه نتايج  ــهرها ب ــف جهان، اين ش ــاط مختل ــد در نق جدي
ــز ناموفق  ــواردى ني ــه و البته در م ــت يافت ــوب دس مطل
ــز زدايى  ــد براى تمرك ــهرهاى جدي ــد. معموًال ش بوده ان
ــهرى شهرهاى  كالبدى، اقتصادى و اجتماعى در ناحيه ش
ــه نزديكى به  ــا وجود جاذب ــوند تا ب ــزرگ طراحى مى ش ب
ــويق به خروج از مادرشهر  ــهرهاى بزرگ، جمعيت تش ش
ــعه  ــراى برنامه هاى توس ــكان به همراه اج ــوند تا اس ش
ــن ترتيب، جذب  ــم آيد. بدي ــادى– اجتماعى فراه اقتص
ــهر و  ــاماندهى فضايى مادر ش ــى، س ــرريزهاى جمعيت س

ــهرى، بهبود وضعيت محيط كار، زندگى سالم و  ناحيه ش
ــر مى شود. شهر جديد در مدت زمانى  اجتماعى كامل ميس
ــده و يا در  ــاخته ش ــبتًا كوتاه در فضايى كم و بيش س نس
ــب به  ــرايطى مناس فضايى كامًال بكر و با هدف ايجاد ش
ــتغال ساخته مى شوند. ــكان جمعيت و ايجاد اش منظور اس

(1) مسلمًا شهرهاى جديد مى توانند بار زيادى از معضالت 

ــل نمايند. به  ــيده و آنرا ح ــه دوش كش ــينى را ب شهرنش
ــهرهاى جديد هر چه كاملتر  ــع آن قوانين موجود در ش تب
ــه اهداف را فراهم  ــيدن ب ــند، موجبات رس و بهينه تر باش
ــتقل  ــهرهاى جديد با قانونى مس ــد. از آنجا كه ش مى كنن
ــكن اداره  ــته به وزارت مس ــركتهاى وابس ــق ش و از طري
ــوند و در زمانى خاص شهردارى ها در آنجا استقرار  مى ش
ــتار بر آن است، با بررسى نحوه استقرار  مى يابند، اين نوش
ــهرهاى جديد و قوانين مربوطه، اثرات  شهردارى ها در ش

ــى نمايد. ــتقرار را بررس اين اس
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واژگان كليدى: 
شهر هاى جديد - تقسيمات كشورى - آيين نامه اجرايى - 

شركت عمران شهرهاى جديد - آماده سازى -  شهردارى   

پيشينه قوانين ايجاد شهرهاى جديد: 
ــهرهاى جديد از وقتى آغاز شد كه در نتيجه  تفكر ايجاد ش
ــاختار اقتصادى جامعه از كشاورزى به نيمه صنعتى و  تغيير س
ــب براى نيروهاى آماده و جوياى  صنعتى و كاهش زمين مناس
ــال 57 ،  ــاختار حكومتى در س ــتاها و نيز تغيير س كار در روس
مهاجرت از روستا به شهرها و از شهرهاى كوچك به شهرهاى 
ــهرها و  ــزرگ، روندى روز افزون يافت و افزايش جمعيت ش ب
توسعه نامتناسب و ناموزون آنها معضالت متعددى را دامنگير 

شهرها و مديران آن كرد.
ــهرهاى جديد بصورت شركت سهامى  ــركت عمران ش ش
ــتند به قوانين تأسيس  ــرمايه آن كًال متعلق به دولت و مس  (س
ــه در قانون و  ــه موضوعاتى ك ــبت ب ــود و نس ــنامه خ و اساس
ــت تابع قانون تجارت است) با مجمع  اساسنامه ذكر نشده اس
ــكل از وزراى مسكن و شهرسازى، امور اقتصادى  عمومى متش
ــازمان مديريت و برنامه ريزى در اداره كل  و دارايى و رييس س
ثبت شركتهاى استان تهران به ثبت رسيد و عمًال آغاز به كار 
ــنامه خود، در نقاط  ــركت مذكور مستند به مفاد اساس كرد. ش
ــور اقدام به تاسيس شركتهايى بصورت وابسته به  مختلف كش
خود يا با مشاركت اشخاص براى احداث شهرهاى جديد كرده 
ــان مشاور و آيين نامه  ــتاى آن شرح خدمات مهندس و در راس
ــركتهاى وابسته را تهيه و  اجرايى و مالى و معامالتى خود و ش
ــد،  به فعاليت خود ادامه داد. باالخره با پيگيريهايى كه انجام ش
ــهرهاى جديد در 15 ماده و 5 تبصره در مورخ  قانون ايجاد ش
ــوراى اسالمى به تصويب رسيد و  1380/10/16 در مجلس ش
ــور براى اجرا ابالغ  ــط رييس جمه در تاريخ 1380/11/8 توس
ــن نامه اجرايى قانون ايجاد  گرديد. بدنبال تصويب قانون، آيي
شهرهاى جديد به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى در مورخ 
1382/5/15 در 33 ماده و 9 تبصره و 13 بند به تصويب هيأت 

وزيران رسيده و در تاريخ 1382/6/24 براى اجرا ابالغ گرديد.
اساسنامه شركت عمران شهرهاى جديد نيز از زمان تاسيس 
دچار اصالحاتى شده است و اساسنامه قبلى شركت مذكور كه 
تا بهمن ماه 1388 مالك عمل بود، با اصالحاتى در اساسنامه 
مصوب سال 1376 به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران و بموجب مصّوبه 
مورخ 1381/1/21 هيأت وزيران كه ضمن آن شركت عمران 

شهر هاى جديد در زمره شركت هاى مادر تخصصى كه داراى 
ــده، در تاريخ 1382/7/6 به  ــركتهاى وابسته است قلمداد ش ش
تصويب هيأت وزيران و در مورخ 1382/10/9 به تأييد شوراى 

نگهبان رسيد . ( 2 )

شهرهاى جديد از ديد قانون: 
ــهرهاى جديد سواى جنبه ى نظرى آن در  موضوع ايجاد ش
ــابقه چندانى در كشور ما  منابع علمى، در عرصه قانونگذارى س
ــالمى  در  ــازى قبل و بعد از انقالب اس ــهرك س ندارد. البته ش
اطراف شهرهاى بزرگ و مناطق گردشگرى وجود داشته است 
ــت ليكن  ــه آن وضع و به اجراء درآمده اس ــى راجع ب و ظوابط
ــه ابتداً با مطالعات مكانيابى  ــهر جديد به اين معنى ك ايجاد ش
ــب بر اساس طرحهاى باالدست  ــازى نقطه اى مناس و شهرس
ــرايط اقليمى و امكانات و خدمات الزم  انتخاب و با توجه به ش
ــى در قالب طرح جامع  ــع مالكيت اراض ــز با توجه به وض و ني
ــازى و واگذارى اراضى براى ايجاد  ــروع به آماده س مصوب، ش
ــاختمانها و تأسيسات عمومى و واحدهاى مسكونى  و احداث س

گردد مشاهده نمى شود. (3)
ــهر جديد در سطحى از جغرافياى كشور، در مكانى خارج  ش
از محدوده و حريم شهرها كه بر اساس پيشنهاد وزارت مسكن 
ــدى ملى و منطقه اى و  ــازى در قالب طرحهاى كالب و شهرس
ناحيه اى و رعايت سياستهاى دولت تهيه مى گردد و به تصويب 
شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران مى رسد، براى اسكان 
جمعيتى حداقل سى هزار نفر به اضافه ساختمان ها و تأسيسات 
ــاكنان آن  مورد نياز عمومى، خدماتى، اجتماعى و اقتصادى س
ــازى و معمارى ايران در چارچوب  توسط شوراى عالى شهرس
طرحى كه به تصويب مى رساند پيش بينى مى شود. اراضى اى 
كه براى احداث شهر جديد پيش بينى مى شود، مى تواند توسط 
ــكن و شهرسازى) و چنانچه تحت اختيار و  دولت (وزارت مس
تملك دولت نباشد، با استفاده از قوانين و مقررات جارى تملك 
گردد و پس از آن توسط سازنده ى شهر جديد كه شركت عمران 
شهرهاى جديد يا متقاضى بخش غير دولتى است، در چارچوب 
سقف جمعيتى تعيين شده، طرح جامع شهر جديد تهيه مى شود 
و به تصويب شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران مى رسد و 

محدوده نهايى شهر جديد، حد نهايى طرح جامع مذكور است.
شهر جديد قبل از اسكان جمعيت و تبديل آن به يك نقطه 
جمعيتى، يك نقطه جغرافيايى در سطح كشور است. از ديدگاه 
قانون تقسيمات كشورى كه رعايت آن الزامى است، شهر جديد 
ــهر است و نه روستا، الجرم يك مكان تلقى شده و  چون نه ش
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ــت، يك مكان  ــتقل اس چون داراى محدوده معين و ثبتى مس
ــور، از اجزا ى  ــد و بلحاظ نظام تقسيمات كش ــتقل مى باش مس
ــوب و از لحاظ نظامات ادارى زير  ــورى محس ــيمات كش تقس
پوشش واحد تقسيماتى مربوط مى باشد.شهر جديد يك نقطه ى 
ــت (اصطالح نقطه ى جمعيتى در قانون تقسيمات  جمعيتى اس
ــت). شهر جديد  ــاير قوانين تعريف نشده اس ــورى و در س كش
يك سطح از جغرافياى كشور است كه پس از مكانيابى توسط 
شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران و تصويب طرح جامع 
ــود و در زمان ايجاد، داخل  ــدوده اى معين مى ش آن داراى مح
محدوده شهر جديد يعنى در اين نقطه، ساكن دائمى وجود ندارد 
تا منتسب به جمعيت شود. البته منظور از نقطه ى جمعيتى بيان 
ــهر جديد از جنبه هدف ايجاد و نوع سكونت با نقاط  تفاوت ش

صنعتى و امثالهم است .

تفاوت شهر جديد با شهر:
شهر محلى است با ساكنان دائمى كه داراى تعريف قانونى 
ــت  ــخص بوده و در محدوده جغرافيايى بخش واقع اس و مش
ــهرهاييكه در محدوده ى  ــيماتى است و ش و يك عنصر تقس
ــع بخش مربوطه  ــد از لحاظ نظام ادارى تاب ــتان واقع ان دهس
ــتان كه تابع نظام ادارى  ــهر مركز شهرس خواهند بود بجز ش
ــتان مى باشد. شهر محلى است كه به پيشنهاد وزارت  شهرس
كشور و تصويب هيأت وزيران به عنوان شهر شناخته شود و 
ــت. هر نقطه اى كه شهر  ــهردارى ها اس مديريت آن نيز با ش
شناخته مى شود شهردارى تأسيس مى گردد و نحوه ى تأسيس 
ــهر را قانون  ــهردارى در محدوده و حريم ش و اداره ى امور ش
ــهردارى ها مصوب سال 1334 و  معين مى كند، كه قانون ش
ــات آن تا كنون و قوانين متعدد ديگر از آن جمله اند.  اصالح
محدوده ى شهر در طرحهاى جامع شهرى و تا تهيه طرح هاى 
مذكور در طرح هاى هادى شهر و تغييرات بعدى آنها تعيين و 
به تصويب مراجع تصويب كننده طرحهاى مذكور كه در قبل 
گفته شد، مى رسد.اين محدوده پس از ابالغ طرح هاى مذكور 
ــايى و پياده كردن  ــه كليه نقاط آن قابل شناس به صورتى ك
روى زمين باشد توسط شهردارى تدقيق شده و پس از كنترل 
ــدن به مهر  ــر مرجع تصويب كننده و تاييد ش ــاى دبي و امض
دبيرخانه مربوطه به امضاى استاندار براى اجرا به شهردارى و 

دستگاه هاى ذيربط ابالغ مى گردد .
شهر جديد مكانى است در خارج از محدوده شهر ها. مكان و 
ضرورت ايجاد شهر جديد در اين مكان با رعايت سياست هاى 
ــه اى و ناحيه  ــدى ملى و منطق ــب طرح كالب ــت و در قال دول

ــنهاد وزارت مسكن و  ــاس طرح شهر جديد، به پيش اى بر اس
شهرسازى و تصويب شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران، 
پيش بينى مى شود. اراضى و امالك اين مكان راوزارت مسكن 
ــازى مى تواند در صورت نياز و برابر قوانين و مقررات  و شهرس
ــهر جديد براى اسكان جمعيتى  ــور مالك گردد. ش جارى كش
حداقل سى هزار نفر است كه مشتمل بر ساختمانهاى مسكونى 
به اضافه ى ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومى، خدماتى، 
اجتماعى و اقتصادى ساكنان آن مى باشد. متعاقب تصويب طرح 
ــهر جديد كه از جمله مشتمل بر ضرورت ايجاد شهر جديد  ش
ــقف جمعيتى و نوع فعاليت معين  ــش بينى مكان آن و س و پي
ــت. براى شهر جديد بايستى مانند ساير شهر ها طرح جامع  اس
و تفصيلى تهيه شود. به استناد ماده ى 3 قانون ايجاد شهر هاى 
ــد، پس از اخذ موافقت  ــهر هاى جدي جديد، تهيه طرح جامع ش
ــكن و شهرسازى و به استناد سياستهاى  اصولى از وزارت مس
مصوب دولت به عهده متقاضى است كه سازنده ى شهر جديد 
ــوراى  ــد و تصويب آن از وظايف و اختيارا ت قانونى ش مى باش
عالى شهرسازى و معمارى ايران است و مرجع تهيه كننده طرح 
ــهر جديد، شركت مادر تخصصى عمران شهر هاى  تفصيلى ش

جديد است. 
ــيون ماده ى 5 تا استقرار شهردارى، مدير  در تركيب كميس
عامل شركت عمران شهر جديد، بجاى شهردار حضور خواهد 
ــت  ــده اس ــت و در ماده ى 8 آيين نامه اجرايى تصريح ش داش
ــازنده شهر باشد، در  كه متقاضى بخش غير دولتى چنانچه س
ــيون مذكور بدون حق راى حضور مى يابد و در تركيب  كميس
ــرح تفصيلى  ــى ط ــيون ماده ى 5 براى بررس ــاى كميس اعض
ــركت مادر يا  ــنهادى متقاضى غير دولتى، مدير عامل ش پيش

نماينده ولى بجاى شهردار حضور خواهد يافت.( 4)
با توجه به مطالب پيشگفته مشخص است كه "شهر جديد" 
ــيمات كشورى با  ــهر" كه عنصرى از تقس به هيچ عنوان "ش
قوانين ويژه نيست، بلكه "شهر جديد" تا هنگامى كه تبديل به 
ــت كه قوانين و مقررات  ــهر" شود، يك مكان مستقل اس "ش
ــباهت هاى زيادى به شهر  مخصوص به خود را دارد اگر چه ش

داشته باشد و در آينده حتماً شهر خواهد شد.

مقايسـه ى وظايـف شـهردارى ها و شـركتهاى 
عمران شهرهاى جديد :

اراضى خدمات عمومى و تاسيسات زير بنايى ، تأمين و تجهيز 
ــهردارى است  ــهر ها فقط وظيفه ش و احداث آنها در داخل ش
ــهر جديد و بالفاصله پس  ــاخت ش و چون در خالل دوره ى س
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ــاكنان، خدمات مذكور مورد نياز بوده و بر  ــكان اولين س از اس
خالف ساير خدمات عمومى مثل مدرسه، درمانگاه، پاسگاه و... 
ــازنده ى  كه متولى معين و وظيفمند دارند، متولى معينى جز س
ــته، ندارند. به همين لحاظ آماده  شهر جديد و شركتهاى وابس
سازى اراضى مذكور به عنوان يك بخش تخصصى و اساسى 
از وظايف سازنده شهر جديد است. با توجه به اساسنامه شركت 
ــارت بر بهره بردارى و  ــهر هاى جديد، مديريت و نظ عمران ش
ــات ايجاد شده توسط شركت وابسته و تا زمان  اداره ى تأسيس
ــهردارى ها) از  ــن موارد ش ــازمانهاى ذيربط (در اي ــدى س تص
ــركت عمران شهر هاى جديد است. در اين مورد  موضوعات ش
مجمع عمومى شركت عمران شهر هاى جديد مى تواند با تأسيس 
ــهرداريهاى شهرهاى جديد" اقدام به واحدى كه كليه امور  "ش
ــهر جديد انجام دهد، بنمايد.  ــهرى را در ش خدمات عمومى ش
گفتنى است كه تأسيس اين واحد همانند تأسيس واحد خدمات 
شهرى در شهر هاى جديد بوده و به معناى استقرار شهردارى در 
شهر جديد نيست. بطور خالصه شركت عمران شهر هاى جديد 
وظيفه اجراى صحيح طرح شهر جديد وظيفه ى، رعايت ضوابط 
ــوز، گواهى پايان كار، عدم خالف  ــررات طرح، صدور مج و مق
وصول عوارض مقرر و حفظ و حراست اراضى را بر عهده دارد.

نحوه ى بنياد شـهردارى ها در شهر هاى جديد و 
پيامدهاى آن:

ــد تصريح مى كند،  ــهر هاى جدي ماده ى 12 قانون ايجاد ش
ــت پس از اطمينان از  ــكن و شهرسازى مكلف اس وزارت مس
ــكان حداقل ده هزار نفر جمعيت مراتب را به وزارت كشور  اس
اعالم كند. وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراى 
ــهر و ايجاد شهردارى در شهر جديد ياد شده، حتى اگر طرح  ش
ــد اقدام نمايد. پس از ايجاد  ــيده باش ــهر جديد به پايان نرس ش

ــته يا سازنده شهر جديد موظف است  شهردارى، شركت وابس
فضاهاى عمومى (پاركها، فضاى سبز، معابر، ميدانها، گذرگاه ها، 
گورستانها، و غسالخانه) پيش بينى شده در طرح و تأسيسات زير 
بنايى را پس از تكميل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارك 
مربوط به مجوز ها و گواهى هاى صادر شده و نقشه هاى مرحله 
ــاخت به صورت بالعوض به شهردارى تحويل دهد. بندى س

ــهر جديد در زمره ى شهرهاى كشور محسوب  از اين تاريخ ش
ــهردارى، شركت يا شركتهاى وابسته يا  مى شود. با استقرار ش
ــهر جديد همچنان موظف به اجراى آماده سازى،  ــازنده ش س
ــهر  ــران و واگذارى زمينهاى خود مطابق طرح مصّوب ش عم
جديد و با رعايت مقررات شهردارى مى باشند.( 5 ) بر اساس ماده 

قانونى ذكر شده موارد ذيل قابل تأمل است :
ــتند است به  ــازى مس ــكن و شهرس اطمينان وزارت مس
گزارش شركت مادر عمران شهرهاى جديد كه مقدمه تأسيس 
شهردارى در شهر جديد است. با تأسيس شهردارى، استقالل 
شهر جديد به عنوان مكان مستقل تقسيمات كشورى و كليه 
اختيارات قانونى سازنده شهر جديد كه به مثابه شهردارى در 
ــهر، عمليات و وظايف محوله را انجام داده و مى توانست از  ش
ــده را با  ــرمايه ى دولت محافظت نمايد و اهداف تعيين ش س
ــترى دنبال كند، از بين رفته و تبديل به يك  ــهيالت بيش تس
زميندار بزرگ در شهر مى شود و از اين به بعد بايد از شهردارى 
ــازى دريافت  پروانه براى اقدامات عمرانى خود حتى آماده س
ــت هيچ سرمايه گذارى  دارد و عوارض نيز بپردازد. بديهى اس
ــركتهاى مادر اجبارى  ــت و ش با كاهش اختيارات موافق نيس
ــقف جمعيت به ده هزار نفر را  ــيدن س براى تهيه گزارش رس

ندارند. (6 )
ــى در زمره  ــهر جديد وقت ــد قانونى فوق، ش ــاس بن بر اس
ــود كه شهردارى طى  ــاير شهر هاى كشور محسوب مى ش س
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صورتجلسه اى فضاهاى عمومى و تأسيسات زير بنايى فضاهاى 
ــوط به مجوز ها و گواهى هاى  ــناد و مدارك مرب مذكور، و اس
ــده را از شركت وابسته يا سازنده شهر جديد تحويل  صادر ش
بگيرد، تاريخ اين صورتجلسه، تاريخ شناخته شدن شهر جديد 
بعنوان شهر است. با استقرار شهردارى در شهر جديد، شركت 
ــازنده بخش غير دولتى همچنان موظف  عمران وابسته يا س
ــت. در اينجا بايد به اين  ــازى و عمران اس به اجراى آماده س
ــازى در اين مرحله،  ــه توجه نمود كه هزينه هاى آماده س نكت
ــهر جديد تأمين  ــازنده ى ش بايد از درآمدها و منابع داخلى س
ــركت عمران شهر هاى جديد  ــود و سازنده يا به عبارتى ش ش
ــهم خدماتى از  از درآمدهايى مانند عوارض، بهاى خدمات، س
ــت و  ــك اراضى مالكان و جريمه ى مالكان محروم اس تفكي
عالوه بر آن بايد عوارض تفكيك و غيره را نيز به شهردارى 
بپردازد. الزم بذكر است كه شهردارى ها، تعدد بندهاى قانونى 
ــبت به شركت عمران شهر هاى جديد در خصوص  زيادى نس
ــاختمانى دارند و از جنبه هاى  عوارض و صدور پروانه هاى س
ــوارض و جريمه هاى مختلف  ــه دريافت ع ــى اقدام ب متفاوت
ــجار، تابلو هاى تبليغاتى،  مى نمايند. دريافت عوارض قطع اش
ــام و ... از جمله دريافت  ــاختمانهاى نيمه تم ــبز س فضاى س
ــبت به دريافت آن اقدام  ــت كه شهردارى ها نس عوارضى اس
مى نمايند اما شركت عمران شهر هاى جديد در زمان مديريت 
خود چنين عوارضى را دريافت نمى كنند. بديهى است در اين 
ــازنده ى شهر جديد، بهاى فروش  مرحله  تنها منبع درآمد س
ــازى، قيمت تمام  ــت و هزينه هاى آماده س زمينهاى خود اس
ــأله گاهى باعث  ــده اراضى را افزايش خواهد داد و اين مس ش

ركود عمليات و عدم استقبال از طرف خريداران خواهد شد.
نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد در خصوص كاربريهاى 
ــت. شركت عمران  ــهرى در طرح هاى جامع و مصوب اس ش
شهرهاى جديد دقيقاً كاربريها را بر اساس طرح هاى مصوب 
ــتانده در شهر هاى  ــده اجرا مى كنند تا سرانه هاى اس تهيه ش
ــهردارى ها نياز به  ــد . از آنجايى كه ش ــد را تأمين نماين جدي
تأمين منابع مالى براى اداره شهر دارند و هزينه هاى عمرانى 
ــنگين است، اقدام به تغيير كاربرى در  مذكور گاهى بسيار س
برخى از اراضى شهرى مى نمايند و به تبع آن عوارض مربوطه 
ــد. اگرچه تغيير كاربرى نياز به طى مراجع  را دريافت مى دارن
ــهردارى ها اين  ــود را دارد اما در هر حال ش قانونى خاص خ
تغيير كاربرى را پيشنهاد مى دهند و همواره مدافع آن هستند. 
افزايش تراكم در شهر هاى جديد و در برخى از اراضى نيز يكى 
ديگر از مواردى است كه اغلب بعد از استقرار شهردارى ها در 

شهر هاى جديد انجام مى پذيرد. مسلماً تغيير و افزايش تراكم 
ــك منطقه در برخى  ــع آن افزايش تعداد خانوار در ي ــه تب و ب
ــات زير بنايى وارد  اراضى، صدمات جبران ناپذيرى به تأسيس
ــات زير بنايى  مى نمايد و گاهى منجر به اجراى دوباره تأسيس
مى گردد. با نگاهى اجمالى به نحوه محاسبه و وصول عوارض 
در شهرداريهاى كل كشور و مقايسه ى آن با نحوه ى محاسبه 
ــهر هاى جديد كشور اين مسأله كامًال  و وصول عوارض در ش
ــهردارى ها  ــود كه اگرچه قوانين مربوطه در ش ــن مى ش روش
بشدت تالش كرده است تا از تخلفات مالكان جلوگيرى بعمل 
ــراى تغيير كاربرى،  ــا در برخى مناطق جريمه هايى ب آورد ام
قطع اشجار، عوارض بيلبوردهاى تبليغاتى، جريمه ى كسرى 
ــطح شهر و ... در نظر گرفته شده است  پاركينگ، عوارض س
ــتورالعمل نحوه ى  كه موارد مذكور به هيچ وجه در آخرين دس
ــبه و وصول عوارض شهرهاى جديد كشور ديده نشده  محاس
است و اين بدان معنى است كه مديران شهرهاى جديد براى 
نمونه به هيچ وجه حتى تصور كسرى پاركينگ در شهر هاى 
ــراى طرحهاى جامع و  ــرده و خود را ملزم به اج ــد را نك جدي

تفصيلى مصوب مى دانند.

نتيجه گيرى:
ــى نحوه عملكرد شهرداريها بعد از استقرار شان در  بررس
شهرهاى جديد و ذكر اين مطلب كه مديران هر دو دستگاه 
ــهردارى ها) همواره  ــركت عمران شهرهاى جديد و ش (ش
ــهرى و تأمين رفاه ساكنان در شهر  براى بهبود مديريت ش
ــاى از دايره قوانين  ــه تالش كرده اند و پ ــواره خالصان هم
مربوطه فراتر ننهاده اند، ما را به سمت تأملى بيشتر، براى 
ــازد. يقينًا مديران  رفع معضالت پيش روى، رهنمون مى س
ــراى كامل طرحهاى مصوب  ــهرى از پيروى قوانين، اج ش
ــهر براى خلق  ــرانه هاى مناسب در ش ــهرى و تأمين س ش
ــتقبال مى كنند. نكته ى داراى  ــهرى با كيفيت اس محيط ش
ــب و پايدار  ــورد تأمين منابع مالى مناس ــت در اين م اهمي
ــفانه در چند سال اخير  ــت كه متأس براى اداره ى شهرهاس
چندان مورد توجه واقع نشده و راهكارهاى پايدارى كه در 
ــابقه طوالنى مديريت شهرى استفاده  كشورهاى داراى س
ــب و  ــت. ارائه راهكارى مناس ــود، ارائه نگرديده اس مى ش
ــن قوانين مربوطه در خصوص درآمد نهادهاى متولى  تدوي
ــت و كامل  ــهرى مى تواند كمك بزرگى در اجراى درس ش
طرحهاى مصّوب شهرى باشد بدون آنكه انگشت اتهام به 

ــانه رود. ــوى نهادى خاص نش س

منابع:

بنــدى  طبقــه  بهرامــى؛  صديقــه 
شــهرهاى جديــد ايــران از لحاظ 
عملكرد و ساختار شــهرى؛ مجله 
آبادى؛ شماره 65 ؛ ويژه شهرهاى 

جديد
قانــون و آيين نامــه اجرايى ايجاد 
شــهر هاى جديد؛ وزارت مســكن 
و شهرســازى ؛ شــركت عمــران 

شهرهاى جديد ؛ سال 1380 
احمد رضا عقيقى؛ نگاهى به ســير 
تطور قانونى شهرهاى جديد؛ مجله 
آبادى؛ شماره 65 ؛ ويژه شهرهاى 

جديد
منصور غنى زاده؛ تحليلى بر قانون 
ايجــاد شــهرهاى جديــد؛ همايش 
مديــران عامل شــهرهاى جديددر 
ارديبهشــت ماه  مشــهد مقــدس؛ 

 1389
قانــون و آيين نامــه اجرايى ايجاد 
شــهر هاى جديد؛ وزارت مســكن 
و شهرســازى ؛ شــركت عمــران 

شهرهاى جديد ؛ سال 1380 
منصور غنى زاده؛ تحليلى بر قانون 
ايجــاد شــهرهاى جديــد؛ همايش 
مديــران عامل شــهرهاى جديددر 
ارديبهشــت ماه  مشــهد مقــدس؛ 

1389



سال يازدهم / شماره 99 22

آرش صادقيان
كارشناس ارشد شهرسازى – برنامه ريزى 

شهرى دانشگاه تهران
ايمان افصحى

كارشناس ارشد شهرسازى – برنامه ريزى 
شهرى دانشگاه تهران

�

�

بررسى و تحليل وضعيت قوانين 
و مقررات اشتغالزايى در 
شهرهاى جديد ايران1

مقدمه
ــره ى مهمترين عوامل  ــررات را بايد در زم ــن و مق قواني
ــهرهاى جديد دانست. طيف متنوعى از  در پيشبرد ايجاد ش
ــهرهاى جديد  قوانين، مقررات و ضوابط درتحقق اهداف ش
ــى و يا ناكارايى آنها بوده  ــوند كه موجبات كاراي ديده مى ش
ــد در قالب عوامل  ــررات مى توانن ــن قوانين و مق ــت. اي اس
ــويقى باشند. در ايران نيز  ــهيل كننده و يا تش بازدارنده، تس
ــهرهاى جديد، قوانين و مقررات متعددى را شاهد  برنامه ش
ــهرهاى جديد در سال  ــت. هر چند قانون اصلى ش بوده اس
1380 به تصويب و اجرا رسيده است، اما مقررات و ضوابطى 
را مى توان به صورت موردى و از ميان مقررات و سياست ها 
ــامل ابعاد مختلف  ــن و مقررات ش ــتجو كرد. اين قواني جس
ــر، قوانين و  ــه به اهداف تحقيق حاض ــوند، اما با توج مى ش
مقررات خاصى كه در ارتباط با اشتغال زايى و ابعاد شهرهاى 

جديد هستند؛ در اين مقاله بررسى مى شوند.
ــو  ــون، از يك س ــه ى 60 تاكن ــالهاى ده ــن س از آغازي
ــن در ارتباط با ايجاد، مكانيابى، احداث  مجموعه اى از قواني
ــهرهاى جديد وضع گرديده اند كه به طور  و نحوه ى اداره ش
ــاره  ــهرهاى جديد اش ــتقيم به مراحل مختلف ايجاد ش مس
ــن در قالب طرح هاى  ــوى ديگر، برخى از قواني دارند. از س
ــى از مواد آنها با شهرهاى جديد  ديگر وجود دارند كه بخش

ــى احداث  ــى از اهداف مهم و اساس ــتند. يك در ارتباط هس
ــتغال و تبديل آنها به  ــران، ايجاد اش ــهرهاى جديد در اي ش
ــهرهاى نسبتًا مستقل از مادر شهرها بوده است. اما اينكه  ش
ــهرهاى جديد  اين هدف تا چه اندازه در قوانين مرتبط با ش
(چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم) لحاظ گرديده اند، 
ــت كه در اين بخش به آن پرداخته خواهد شد. آن  امرى اس
ــهرهاى جديد  ــتغال در ش ــمت از قوانين كه با بحث اش قس
ــتند مورد بررسى قرار گرفته و شناخت بسترهاى  مرتبط هس
ــادى در قوانين  ــتغال و فعاليت هاى اقتص ــى ايجاد اش قانون

فرادست شهرهاى جديد صورت مى گيرد.

1- سياست ها و قوانين كالن اقتصادى دولت و 
اثرات آن بر اشتغال در شهرهاى جديد

ــهرهاى  ــتغال در ش ــائل مرتبط با مقوله اش ــى از مس يك
ــاى كالن اقتصادى  ــا و برنامه ه ــت ه جديد، بحث سياس
ــور است كه تاثير به سزايى بر اين موضوع مورد مطالعه  كش
ــور در سودهى و  ــت هاى كالن كش دارد. برنامه ها و سياس
هدايت ساير اهداف و برنامه هاى كشور نقش بسيار مهمى 
ــى اقتصادى  ــى اصل ــا كرده، و ضمن تعيين خط مش را ايف
ــراى تقويت كدام بخش ها بايد  ــور، مقرر مى دارد كه ب كش
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ــرمايه گذارى نمود. از اين رو بررسى ميزان  برنامه ريزى و س
ارتباط سياست هاى كالن اقتصادى با اهداف و برنامه هاى 
ــهرهاى جديد، به ويژه در بخش اشتغال، نقش مهمى را  ش

در برنامه ريزى براى اين كار بازى مى كند. 
ــه برنامه كالن كشور، اصول و اهداف آنها، و  در اينجا س
همچنين ارتباط آنها با شهرهاى جديد بررسى مى شود. اين 
ــرزمين، طرح كالبدى  ــا عبارتند از طرح آمايش س برنامه ه
ــادى، اجتماعى و  ــعه اقتص ــاله توس ملى و برنامه هاى 5 س
ــت كه آن  ــور. البته ذكر اين نكته ضرورى اس فرهنگى كش
بخش از برنامه هاى نامبرده مورد بررسى قرار مى گيرد كه 

با بحث اشتغال در شهرهاى جديد ارتباط داشته باشند.

1-1- مصوبه ى آمايش سـرزمين هيأت وزيران در 
سال 1381

يكى از مهمترين قوانينى كه سياستهاى كالن اقتصادى 
ــور را در بعد ملى تعيين مى كند، آمايش سرزمين است.  كش
ــرزمين،  ــتر قانونى طرح آمايش س اين مصوبه به عنوان بس
ــت هاى اين طرح را نشان مى دهد.  رئوس اهداف و سياس
مهمترين مواردى كه اين مصوبه به آن اشاره دارد و با مقوله 
ــهرها  ــتغال در اين ش ــهرهاى جديد و به ويژه مبحث اش ش

ارتباط دارند، عبارتند از:
ــت در مناطق  ــم جمعيت و فعالي ــز و تراك ــش تمرك كاه
ــان و مهار روند  ــور، به ويژه تهران و اصفه پرتراكم كش
ــن مناطق، از طريق  ــد جمعيت و فعاليتها در اي رو به رش
ــي و خدماتي آنها در  ــاختار فعاليتهاي صنعت دگرگوني س
راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي 
ــرمايه گذاري هاي متمايل به اين مناطق،  براي هدايت س
به ديگر استانهاي كشور و ايجاد شبكه هاي سازمان يافته 
از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي 
كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از 
ــهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در  وظايف ش
ــتاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقه اي،  راس

مشاركت نمايند. همچنين اين مصوبه مواردى مانند :
ــتفاده ى حداكثر از  ــراي اس ــازي الزم ب ــه س زمين
ظرفيتها و توانهاي مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده 
ــهرهاي كوچك) در  ــتاها، روستا- شهرها، ش (روس
ــراري تعادل در  ــت جمعيت و برق ــظ و نگهداش حف
ــازي فعاليتها،  ــتقرار جمعيت با متنوع س الگوي اس
ــتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و  ايجاد اش

خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.
ــش جمعيت و پراكنش آن در  ايجاد تعادل در افزاي
پهنه ى سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق 
ــد طبيعي جمعيت  ــه طوري كه نرخ رش مختلف، ب
ــور ساالنه به طور ميانگين از يك درصد و نرخ  كش
رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور 

ساالنه به طور متوسط از 1/5 درصد، فراتر نرود.
ــان مهاجرتها  ــت هدفمند جري ــاماندهي و هداي س
ــتغال، فعاليت و  ــاي اش ــاد زمينه ه ــق ايج از طري
ــاي  ــت نيروه ــذب و نگهداش ــرمايه گذاري و ج س
ــت داراي قابليت و  كارآفرين در مناطق مهاجر فرس
ــاماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجران  س
ــب با  در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناس
ــاره  ــرمايه گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي اش س

دارد.
مالحظه مى گردد كه يكى از مهمترين موارد مطرح شده 
ــث توزيع متعادل  ــرزمين، بح در ماده يك قانون آمايش س
ــور و جلوگيرى از تمركز  ــطح كش جمعيت و امكانات در س
ــهرى از جمله تهران  ــش از اندازه آن در مراكز متراكم ش بي
ــهرهاى متوسط نيز به  ــعه شبكه ش ــت. توس و اصفهان اس
ــه اين هدف معرفى  ــتيابى ب عنوان يكى از راهكارهاى دس
ــت. در اينجا مى توان به سياست توسعه شهرهاى  ــده اس ش
ــطح  جديد را نيز در قالب بحث توزيع متعادل جمعيت در س

كشور نگريست.
اما نكته قابل تامل در اينجاست كه قانون آمايش سرزمين 
ــب موارد دو مقوله توزيع جمعيت و فعاليت را در كنار  در اغل
ــر و به صورت توامان مد نظر قرار داده و به برقرارى  يكديگ
فعاليتهاى اقتصادى (صنعتى، كشاورزى، خدماتى، آموزشى 
ــم عاملى براى جذب جمعيت در نقاط مورد نظر  و...) به چش
مى نگرد. براى نمونه، يكى از بندهاى اين ماده عامل حفظ 
ــتقرار  ــت جمعيت و برقرارى تعادل در الگوى اس و نگهداش
ــتغال و افزايش  ــازى فعاليتها، ايجاد اش جمعيت را متنوع س

نقش فعاليتهاى صنعتى و خدماتى مى داند.
ــرزمين  آنچه به طور كلى در مورد ارتباط قانون آمايش س
و بحث اشتغال در شهرهاى جديد مى توان گفت اين است 
كه، اين قانون اولويت اصلى خود را بر توزيع متعادل جمعيت 
و در سطح كشور بنا نهاده و استقرار فعاليت وايجاد اشتغال را 
نيز به عنوان مهمترين عامل دستيابى به اين هدف برگزيده 
است. اين در حالى است كه اهداف عمده شهرهاى جديد نيز 
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ــتاى همين قانون قرار داشته و مى توان نقش ايجاد  در راس
اشتغال و استقرار فعاليتهاى اقتصادى در جذب جمعيت را در 

مورد اين شهرها نيز صادق دانست.

1-2- طرح كالبدى ملى (مصّوب 1375)2
طرح ديگر مورد مطالعه در اين بخش، طرح كالبدى ملى 
ــازى و  ــال 1370 در واحد شهرس ــد. اين طرح از س مى باش
ــكن و شهرسازى آغاز گرديد. بر اساس  معمارى وزارت مس
ــراى كارهاى  ــت جلوگيرى از اج ــيم كارى كه به جه تقس
ــرزمين صورت  ــرح و طرح آمايش س ــان اين ط موازى مي
ــت پيش  گرفت. و با توجه به اهداف طرح، مهمترين سياس
ــوان تمركز زدايى در همه  ــرح كالبدى ملى را مى ت روى ط
ابعاد سياسى، اقتصادى، جمعيتى و ... در كشور دانست. اين 
ــرزمين تأكيد ويژه اى بر  ــز همانند طرح آمايش س طرح ني
ــهرهاى كشور و  جلوگيرى از تمركز بيش از حد در كالن ش
ــكالت ناشى از آن دارد. از همين رو تمركززدايى و  بروز مش
ــهرهاى كوچك و متوسط و ايجاد  به دنبال آن توسعه ى ش
ــهرك هاى جديد را در زمره اهداف اصلى خود  شهرها و ش
قرار داده است. همانگونه در مطالعه قوانين شهرهاى جديد 
ــهرهاى جديد و آيين نامه  (ضوابط مكانيابى، قانون ايجاد ش
ــاهده شد، مكانيابى شهرهاى جديد نيز بايد  اجرايى آن) مش
بر پايه ى مطالعات طرح كالبدى ملى صورت پذيرد و از اين 
ــت شهرهاى جديد به  نظر، اين طرح به عنوان طرح فرادس
ــى و توزيع متعادل  ــد. از آنجاكه تمركز زداي ــاب مى آي حس
ــطح مناطق مختلف كشور به عنوان  جمعيت و فعاليت در س
ــت اصلى اين طرح محسوب مى گردد، ايجاد اشتغال  سياس
ــهرهاى جديد به جهت استقالل آنها و كاهش تمركز  در ش
ــت طرح  ــتاى اين سياس ــهر نيز در راس اقتصادى در مادرش

كالبدى ملى قرار دارد. 

1-3- برنامـه هاى پنج سـاله ى توسـعه اقتصادى 
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران3

ــاله اقتصادى اجتماعى و فرهنگى كشور  برنامه هاى 5 س
ــور در همه ابعاد و  ــعه كش به عنوان برنامه هاى كالن توس

سند ملى توسعه همگى نگاه و توجه خاصى به ايجاد تعادل 
منطقه اى و آمايش سرزمين دارند. بررسى برنامه هاى اول، 
ــوم و چهارم توسعه نشان مى دهد كه همه برنامه ها  دوم، س
ــتغال  ــعه اش ــته و توس به امر ايجاد تعادل منطقه توجه داش
ــه اى را از جمله راهكارهاى  ــتعدادهاى منطق با توجه به اس
دستيابى به اهداف آمايش سرزمين مى دانند. از سوى ديگر، 
اهداف شهرهاى جديد كه عمدتًا در قالب طرح كالبدى ملى 
ــتغال در كشور  و با هدف ايجاد توزيع متعادل جمعيت و اش
ــتهاى برنامه هاى 5 ساله همخوانى و  ــند، با سياس مى باش
ــته و در يك راستا قرار دارند و لزوم توجه به  ــويى داش همس
ايجاد اشتغال در شهرهاي جديد را به عنوان راهكاري براى 
ــور  ــتقرار دايم جمعيت و ايجاد عدالت منطقه اي در كش اس

نمايان مي سازد.

2- مجموعـه ى قوانيـن مربـوط به شـهرهاى 
جديد و وابسـته بـا ابعاد اقتصادى و اشـتغال در 

شهرهاى جديد
ــى سياست ها و برنامه هاى كالن كشور  با توجه به بررس
و نوع نگرش آنها به شهرهاى جديد و مقوله ى فعاليت هاى 
اقتصادى، به ويژه اشتغال،  قوانين شهرهاى جديد و نحوه ى 
ــتغال در اين شهرها مورد مطالعه قرار  ارتباط آنها با بحث اش
ــاكنان شهرهاى جديد،  ــتغال س گرفته، و ميزان اهميت اش
ــن كار در اين قوانين  ــوط به اي ــات و راهكارهاى مرب الزام

تحليل مى شود. 
 

2-1- اساسنامه شركت عمران شهرهاى جديد 4
شركت عمران شهرهاى جديد در سال 1368 و بر مبناى 
اساسنامه مصوب سال 1367 هيأت وزيران تشكيل گرديد. 
ــهرهاى جديد بر طبق  به طور كلى اهداف عمده از ايجاد ش

اساسنامه به شرح زير بيان گرديده اند:
ــب جمعيت  اجراى طرح كالبدى ملى و توزيع متناس
ــور در ارتباط با هدفهاى  ــطح كش ــتغال در س و اش
راهبردى و محدوديت منابع آب و خاك و انرژى. 

ــكونى براى كاركنان يك يا چند  ايجاد مناطق مس

تصوير 1- نمايى از فاز اول شهر جديد گلبهار
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فعاليت نوبنياد اقتصادى و جمعيتى.
ــعه  كمك به اجراى كمى و كيفى برنامه هاى توس

مسكن و ايجاد تعادل در بازار مسكن.
ــهرهاى  مالحظه مى گردد كه دو هدف عمده و اصلى ش
ــد. هدف اول  ــتقيم دارن ــتغال ارتباط مس جديد با مقوله اش
ــركت عمران نيز به  ــهرهاى جديد كه از وظايف مهم ش ش
ــب  ــمار مى رود، اجراى طرح كالبدى ملى و توزيع متناس ش
ــه ى تأمين  ــدف دوم به مقول ــت. ه ــتغال اس جمعيت و اش
ــادى ارتباط  ــاغالن فعاليتهاى اقتص ــكونتگاهها براى ش س
ــود هر دو هدف  ــاهده مى ش ــدا مى كند. آنچنان كه مش پي
عمده شهرهاى جديد، دو مبحث استقرار جمعيت (اسكان) و 
اشتغال را به صورت همزمان مدنظر داشته و يكى از شروط 
ــب جمعيت در سطح كشور را  اساسى موفقيت توزيع متناس

تأمين اشتغال ساكنان مى دانند.
ماده 10- (بند ز) از اساسنامه شركت عمران شهرهاى جديد 
نيز به تشكيل شركتهاى عمران هر يك از شهرهاى جديد، 
ــركت عمران شهرهاى جديد به عنوان "شركت  زير نظر ش
ــاس آن شركت هاى  ــاره دارد كه بر اس مادر تخصصى" اش
عمران تشكيل گرديده اند. از مهمترين و اصلى ترين وظايف 
ــركت هاى عمران مى توان به مكانيابى شهرهاى جديد  ش
ــتقرار جمعيت و اشتغال در قالب طرحهاى كالبدى  براى اس
ــت. در اين بخش نيز به اسكان جمعيت و  ــاره داش ملى اش
ــتغال به عنوان دو امر همراه و مالزم يكديگر نگاه شده  اش
ــه عنوان مرجع قانونى  ــت. طرح هاى كالبدى ملى نيز ب اس
اين مسأله مورد توجه قرار گرفته اند. به طور كلى اساسنامه 
شركت عمران شهرهاى جديد، هرچند به طور غير مستقيم، 
اما در قالب وظايف و ماموريتهاى منتج از مواد اساسنامه، به 
استقرار اشتغال در كنار جمعيت در شهرهاى جديد نگاه ويژه 
داشته و يكى از مهمترين ملزومات اسكان جمعيت را تأمين 

اشتغال آنان دانسته است.

2-2- ضوابـط مكانيابى شـهرهاى جديد- مصوب 
 1368/10/25

به دنبال پيدايش مباحث مربوط به شهرهاى جديد و پس 
از تصويب اساسنامه شركت عمران شهرهاى جديد، ضوابط 
ــط  ــر در دى ماه 1368 توس ــهرهاى مورد نظ ــى ش مكانياب
ــوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران به تصويب رسيد.  ش
ــهر  ــتور كار براى مكانيابى 18 ش اين ضوابط به عنوان دس
ــاخته خواهند  ــهرهايى كه در آينده س جديد مصوب و نيز ش

ــد، مطرح گرديد. برخى از بندهاى آورده شده در ضوابط  ش
مورد نظر، مرتبط با مباحث اقتصادى، به ويژه اشتغال بوده و 

دستورالعمل هايى را در اين زمينه ارائه مى نمايند.
در اين ضوابط هدف مكانيابى شهرهاى جديد، جلوگيرى 
از رشد شهرهاى بزرگ و همچنين رفع نياز اسكان در مراكز 
جديد توسعه اشتغال، بر پايه ى امكانات و قابليت هاى موجود 
ــاورزى، صنعت و معدن، فرهنگ و  ــور در زمينه ى كش كش
ــش، از اهداف  ــت. در اين بخ ــوان گرديده اس ــوزش عن آم
ــهرهاى جديد، نزديكى به مراكز جديد  مؤثر در مكانيابى ش
توسعه ى اشتغال در بخش هاى مختلف كشاورزى، صنعتى 
ــى به منظور رفع نياز سكونت شاغالن آنها عنوان  و آموزش
گرديده است. از اين طريق، از يك سو نياز سكونت شاغالن 
ــتغال خارج از كالنشهرها رفع گرديده و از رفت  در مراكز اش
ــكونت و كار جلوگيرى گردد  و آمد روزانه آنها ميان محل س
ــته از افرادى كه در  ــتغال آن دس ــوى ديگر، نياز اش و از س
ــكونت مى يابند تا حدودى تأمين شده  ــهرهاى جديد س ش
ــبى از مادر شهر دست يابند.  ــهرها به استقالل نس و اين ش
ــوم ضوابط مكانيابى شهرهاى جديد، به طور مستقيم  بند س
ــتغال براى ساكنان آنها اشاره دارد (بند  به مبحث تأمين اش
3- بررسى امكانات دسترسى به اشتغال در شهر يا شهرهاى 
ــى مكانيابى  ــول مهم و اصل ــد يكى از اص ــد). اين بن جدي
ــهرهاى جديد در كشور مى باشد كه بر دسترسى ساكنان  ش
ــتغال تأكيد دارد. و بر اساس آن كسانى كه  ــهر به اش اين ش
پس از احداث شهرهاى جديد در آنها ساكن مى شوند، بايد 

بتوانند به راحتى به محل كار خود دسترسى داشته باشند.
ــاره به وجود صرفه هاى اقتصادى و اجرايى  بند 5 نيز اش
تاسيس شهرهاى جديد بر مبناى اصول برنامه هاى 5 ساله 
ــور دارد. از  ــعه ى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى كش توس
ــى تواند در تأمين صرفه هاى  جمله مهمترين عواملى كه م
ــهرهاى جديد مؤثر واقع گردد، جمعيت پذيرى  اقتصادى ش
ــكان جمعيت به صورت پايدار و مداوم در  ــهرها و اس اين ش
ــتغال براى ساكنان  ــت كه در سايه دسترسى به اش آنها اس
امكان پذير مى باشد. از سوى ديگر، ايجاد عدالت منطقه اى 
ــتغال و فعاليت هاى اقتصادى بر پايه ى استعداد  و توزيع اش
مناطق از جمله اصول برنامه هاى 5 ساله بوده، و اشتغالزايى 
ــهرهاى جديد مى تواند يكى از مهمترين راهكارهاى  در ش

دستيابى به اصول باشد.
ــط مكانيابى  ــورد ضواب ــى در م ــه به طور كل ــه ك آنچ
ــهرهاى جديد مى توان گفت، اين است كه اين ضوابط  ش
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ــى از معيارهاى  ــاكنان را به عنوان يك ــتغال س تأمين اش
ــى از اصول مهم و  ــود قرار داده، و در قالب يك ــى خ اصل
ــى مكانيابى شهرهاى جديد بيان مى نمايد. از سوى  اساس
ــود صرفه هاى اقتصادى و اجرايى  ديگر، اين ضوابط وج
ــت.  ــته اس ــهرها دانس را از ملزومات پايه اى مكانيابى ش
ــه دنبال آن  ــتغال و ب ــد، تأمين اش همانگونه كه گفته ش
ــتقرار جمعيت پايدار و دائم از جمله راه هاى دستيابى  اس

ــت. به اين صرفه ها اس

2-3- آيين نامه ايجاد و احداث شـهرهاى جديد – 
مصوب 1371/5/25

ــتر به  ــهرهاى جديد، بيش ــه ايجاد و احداث ش ــن نام آيي
ــع و تفصيلى،  ــهرها، طرحهاى جام ــاخت اين ش موضوع س
حدود وظايف شركت عمران شهرهاى جديد، نحوه ى انتقال 
ــهردارى ها و به طور كلى مباحث فنى، اجرايى  ــهر به ش ش
ــول برنامه ريزى  ــى پردازد و كمتر به اص ــهر م و اداره ى ش
ــائلى همچون اشتغال ساكنان  ــهر و در پى آن مس براى ش

توجه دارد.
ــورت غير  ــدودى به ص ــا ح ــه ت ــاده اى ك ــا م تنه
ــتغال را مورد توجه  ــادى و اش ــث اقتص ــتقيم مباح مس
ــت كه به  2 اين آيين نامه اس ــى دهد، ماده ى  قرار م
ــاص دارد. در مطالعه  ــهرهاى جديد اختص مكانيابى ش
ــز مالحظه گرديد  ــهرهاى جديد ني ضوابط مكانيابى ش
ــتغال، از جمله  ــهرها به اش ــاكنان ش ــى س كه دسترس
ــمار مى رود و به جهت  ــول مهم در مكانيابى به ش اص
ــب از بازگويى آن خوددارى  ــرار مطل ــرى از تك جلوگي

ــردد. ــى گ م

2-4- قانـون ايجـاد شـهرهاى جديـد- مصـوب        
1380/10 /16

ــد، همانند آيين نامه ايجاد  ــهرهاى جدي قانون ايجاد ش
ــهرهاى جديد (مصوب مرداد 1371) بيشتر به  و احداث ش
ــهر جديد و ضوابط فنى احداث  ــاخت و اجراى ش جذبه س
ــته و كمتر به مسائلى همچون برنامه ريزى  آن توجه داش
براى اشتغال در اينگونه شهرها مى پردازد. در اين قانون 
ــا تكيه بر  ــهرها جديد ب ــه كار مكانيابى ش ــز ماده 2 ب ني
ــى و منطقه اى پرداخته،  ــت هاى طرح كالبدى مل سياس
ــال  ــواردى را همانند ماده ى 2 آيين نامه احداث س كه م

ــد . ــى نماي ــرح م 1371 مط

2-5- آييـن نامـه اجرايى قانون ايجاد شـهرهاى 
جديد – مصوب 1382/5/15 

ــهرهاى جديد به عنوان  آيين نامه اجرايى قانون ايجاد ش
دستور كار اجرايى اين قانون از اصول كلى آن پيروى نموده 
ــهرهاى جديد  ــاخت و احداث ش ــائل س و همانند آن به مس
ــه نيز مواد 2، 3، 4 به طور غير  ــى پردازد. در اين آيين نام م
ــتقيم و در حد ضرورت مكانيابى بر اساس طرح كالبدى  مس
ــتغال مى پردازند. در بخشهاى  ملى، به مباحثى درباره ى اش
ــهرهاى جديد در قالب  ــين به ارتباط مكانيابى هاى ش پيش
ــرار آن خوددارى  ــاره نموديم و از تك طرح كالبدى ملى اش

مى شود.

2-6- دستورالعمل ترويج شهرك سازى در كشور 
و نحوه ى صدور پروانه ى تأسـيس شـهرك و پروانه 

بهره بردارى از آن – مصوب 1386/12/27
ــازى در كشور از ديگر  ــتوركار ترويج شهرك س دس
ــوراى عالى شهرسازى و معمارى است كه  مصوبات ش
ــتغال در شهرهاى جديد ارتباط دارد. اين  با مبحث اش
ــهرهاى جديد را متولى  ــتور كار، شركت عمران ش دس
ــكونى، تفريحى،  ــهرك اعم از مس ــيس هر نوع ش تأس
فنآورى،  ــات و  ــگرى، تحقيق ــى، تجارى، گردش زيارت
ــهرك هاى تخصصى (به استثناى  ــمند و ساير ش هوش
ــتاد  ــته، مجاز به ايجاد س ــهرك هاى صنعتى) دانس ش
ــى و همكارى  ــور با هماهنگ ــازى در كش ــهرك س ش

ــد. ــى كن ــالم م ــط اع ــاى ذيرب ــاير نهاده س
ــتور كار ترويج  ــى دس ز بررس ــور كلى آنچه ا به ط
نه ى  ــدور پروا ــور و نحوه ى ص ــازى در كش شهرك س
ــهرك بر مى آيد، به اين امر اشاره دارد  ــيس ش تأس
ــهرهاى جديد  ــركت عمران ش كه از لحاظ قانونى، ش
ــاخت شهرهاى جديد،  ــو به عنوان متولى س از يك س
ــى ايجاد  ــاد متول ــوان نه ــه عن ــر، ب ــوى ديگ و از س
ــبى  رتباط مناس ا ــد  ن توا ــون مى  ــهرك هاى گوناگ ش
ــد  ــهرهاى جدي ــى ش يعن ــوق،  ف ــوع  ــان دو موض مي
ــگرى،  ــادى (گردش اقتص ــف  ــاى مختل ــهرك ه و ش
ــا مكانيابى  ب ر نمايد.  ــرا برق  ( . . ــى و. ــارى، تفريح تج
ــهرهاى جديد، و  ــهرك ها در جوار ش ــب اين ش مناس
ــرمايه گذاران،  ــوق هاى گوناگون به س ئه مش را ا نيز 
ــتغال  ــن نياز اش ــد در تأمي ن ــى توا ــادى م ــا حد زي ت

ــود. ــهرهاى جديد موفق ش ــاكنين ش س
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3- بررسـى مجموعه مصوبات هيأت دولت در 
رابطه با اشتغال در شهرها جديد5

پس از بررسى نقش و اهميت اشتغال در شهرهاى جديد 
ــور و  ــطح ديدگاه برنامه هاى كالن اقتصادى كش در دو  س
قوانين و مقررات پايه ى مرتبط با اين شهرها، نوبت مطالعه 
نحوه ى نگرش به اين موضوع در مقياسى خردتر رسيده، كه 
مصوبات هيأت دولت در ارتباط با اشتغال زايى در شهرهاى 
ــات از اين رو   ــرد. مطالعه اين مصوب ــد را در بر مى گي جدي
ــى و اجرايى با مقوله  ــت دارد، كه آنها به صورت عمل اهمي
ــهرهاى جديد ارتباط داشته، موارد مطرح شده  اشتغال در ش
ــا در قالب برنامه و پروژه هاى اجرايى، رنگ عمل به  در آنه
ــن مرحله برخى از مصّوبات  ــود مى گيرد. از اين رو در اي خ

ــتغال در شهرهاى جديد  هيأت دولت كه به نحوى با امر اش
ــى مى شوند. حال اين ارتباط مى تواند در  ارتباط دارند بررس
ــتغالزاى صنعتى، آموزشى،  قالب تخصيص فعاليت هاى اش
تجارى و غيره باشد و يا به صورت اعطاى امتيازات تشويقى 
از جمله معافيت هاى مالياتى، گمركى و ... انجام پذيرد.   

با بررسى و مطالعه مجموعه ى مصوباتى كه توسط هيأت 
ــتغال در  ــته و در رابطه با اش ــه دهه گذش دولت در طول س
ــاهده مى گردد كه،  ــادر گرديده اند، مش ــهرهاى جديد ص ش
ــتغال در  ــون مصوبه اى كه به طور خاص به مقوله اش تاكن
ــمول  ــهرهاى جديد بپردازد و به صورت جامع و كلى مش ش
همه اين شهرها باشد، به تصويب هيأت دولت نرسيده است. 
از سال 1368 تاكنون، برخى از مصوبه ها به صورت موردى 

كارخانه زيبا رنگ 
(توليد رنگ)

كارخانه گالوانيزه 
(توليد ورق هاي گالوانيزه)

كارخانه پگازترون 
(توليد يونيت دندانپزشكي)

كارخانه كميسان 
(توليد مواد اوليه منسوجات)

كارخانه ايستا 
(توليد سازه هاي فلزي و فوالدي)

كارخانه برادران يوسفي 
(توليد مبل و صندلي)

كارخانه كيك لقا 
(توليد انواع كيك خوراكي)

كارخانه روغن هاي صنعني 
(توليد انواع روغن صنعتي)

كارخانه پارسيران 
(توليد كننده كپسول هاي گاز يكبار مصرف)

كارخانه سايت 
(توليد لوازم يدكي اتوميبل)

دوين الكتريك 
(توليد دستگاههاي ups ، سيستم هاي صوتي و آمپي فاير و بلندگو و دستگاههاي نورپردازي)

تصوير 2. صنايع موجود در ناحيه صنعتي شهر جديد پرند
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ــم از صنعتى،  ــى فعاليت ها اع ــاص برخ ــب اختص و در قال
ــهرهاى  ــتغال در ش ــى، تحقيقاتى و ... ، به مقوله اش آموزش
ــته اند. اين مصوبه ها هيچ يك به صورت  جديد ارتباط داش
تخصصى به بحث اشتغال در اين شهرها نپرداخته اند. براى 
ــويق ها و ابزارهايى را  ــتها، تش نمونه، اين مصوبات، سياس
ــهرها در نظر  ــاى گوناگون در اين ش ــعه فعاليته براى توس
ــاص، برخى از فعاليت هاى  ــه اند. بلكه در مواردى خ نگرفت
صنعتى، مانند كارخانه ها و شهرك هاى صنعتى، فعاليتهاى 
ــگاه ها را در  ــهركهاى فنآورى و يا دانش تحقيقاتى مانند ش
ــد. در اين بخش از  ــتقر نموده ان ــهرهاى جديد مس جوار ش
ــعى گرديده تا با وجود اينكه مصوبه هاى مربوط به  مقاله س
ــهرهاى جديد به صورت موردى بوده و جنبه  ــتغال در ش اش
ــود. قابل  ــى و مطالعه آنها پرداخته ش ــام ندارند، به بررس ع
توجه است كه بررسى مصوبات مهم، مورد توجه بوده است 
و موارد اشاره شده تمامى مصوبات هيأت دولت را در رابطه 

با شهرهاى جديد شامل نمى گردد.

3-1- ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي در شهرهاي 
جديد و انتقال مركزيت چند شركت به شهرستانهاي 

مذكور 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1370/3/29 بنا به پيشنهاد 
ــازي و معماري ايران در اجراي مفاد  ــوراي عالي شهرس ش
ــورخ 1370/3/8 و  ــماره .14345ت67ه م ــه ش تصويب نام
ــعه  ــتناد بند (1) تبصره (22) قانون برنامه ى اول توس به اس
ــالمي ايران  ــي جمهوري اس ــي و فرهنگ اقتصادي، اجتماع

مصوب 1368 تصويب نمود:
1 - ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي در شهرهاي جديد 

به شرح زير با اولويت انجام شود:
ــهرهاي  ــكي در ش ــف - مراكز تحقيقاتي علوم پزش  ال
جديد صدرا ( شيراز)، گلبهار ( مشهد) و پرديس ( منطقه 

آب انجيرك تهران).
ــز تحقيقاتي برق، مخابرات و الكترونيك در  ب - مراك

ــيراز) و پرديس ( منطقه آب  ــهرهاي جديد صدرا ( ش ش
انجيرك تهران). 

شايد بتوان اين مصوبه را جامع ترين مصوبه هيأت دولت 
ــهرهاى جديد دانست كه در آن  ــتغال در ش در ارتباط با اش
اختصاص برخى فعاليتها تحقيقاتى در قالب مراكز تحقيقاتى 
ــهرهاى جديد صدرا،  ــك به ش ــرق و الكتروني ــكى و ب پزش
گلبهار و پرديس صورت گرفته است. بر اساس اين مصوبه، 
ــهرهاى جديد مذكور به ويژه پرديس، ماهيتى تحقيقاتى  ش
ــرد فعاليتهاى فنآورى و  ــهرى با رويك گرفته و به عنوانى ش

تحقيقاتى مطرح شده است.

3-2- اجـازه ايجـاد 43 شـهرك صنعتـي در 18 
استان- 71/12/19

 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/12/19 بنا به پيشنهاد 
مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران، و به استناد 
ــيس شركت شهرك هاي صنعتي  بند (8) قانون راجع به تأس

ايران مصوب 1362، تصويب نمودند:
ــهركهاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به  ــركت ش  ش
ــرح زير  ــتان به ش ــهرك صنعتي در (18) اس ايجاد (43) ش

اقدام نمايد:
ــهد ( بينالود)، 2 -  ــان سه شهرك: 1 - مش استان خراس

مشهد ( سنگ بست)، 3 - مشهد ( ده نو يا گلبهار).
طبق اين مصوبه شركت شهرك هاى صنعتى ايران مجاز 
ــهرك هاى صنعتى بينالود و گلبهار در نزديكى  به احداث ش

دو شهر جديد مذكور مى گردد.

اعطـاي مجوز به شـركت شـهركهاي صنعتي 
جهت ايجاد هفت شهرك صنعتي جديد در چهار 

استان  - 1381/8/29
 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/8/29 بنا به پيشنهاد شماره 
ــتناد  1015480 مورخ 1381/9/7 وزارت صنايع و معادن، و به اس
ــيس شركت  بند (8) اصالحي ماده ى واحده قانون راجع به تأس

شهركهاي صنعتي ايران - مصوب 1376- تصويب نمود:

تصوير 3- مجموعه كارخانجات ايران خودرو در شهر جديد بينالود
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 الف - شركت شهركهاي صنعتي ايران مجاز است نسبت 
به ايجاد هفت شهرك صنعتي جديد در چهار استان كشور 

به شرح زير اقدام نمايد:
تيران و كرون نجف آباد اصفهان، نظر آباد و پرند تهران، 

خرم بيد فارس ماسال و الهيجان گيالن.
ــهركهاي صنعتي در استان تهران ( پرند و  ب - احداث ش

نظرآباد) با رعايت شرايط زير انجام مي شود: 
ــراي انتقال صنايع  ــي جديد فقط ب ــهركهاي صنعت 1- ش
ــهر تهران  ــت از داخل ش ــم و آلوده كننده محيط زيس مزاح
ــد در آنها جلوگيري  ــد و از احداث صنايع جدي اختصاص ياب

به عمل آيد.
ــده از  ــهرك هاي صنعتي ياد ش ــع انتقالي به ش 2- صناي

"صنايع آب  بر" نباشد.
مساحت شهرك هاي صنعتي ياد شده از مساحت مصوب 

شوراي عالي شهرسازي و معماري افزايش نيابد.
ــهرك صنعتى نظر آباد، در  ــن مصوبه، مجوز اعطاى دو ش اي

ــهر جديد هشتگرد و پرند، در جوار شهر پرند را اعطا  نزديكى ش
مى نمايد. البته اين شهركها نيز بايد پذيراى صنايع آلوده كننده 
محيط زيست و مزاحم و آلوده كننده محيط زيست از داخل شهر 
تهران اختصاص  يابد و از احداث صنايع جديد در آنها جلوگيري 

به عمل آيد. 

ــتغال در شهرهاى  مصوبات ديگر هيأت دولت در رابطه با اش
جديد به صورت خالصه نيز در زير آورده شده است :

ــازي گلخانه هاي  ــت آماده س ــار جه ــص اعتب تخصي
هشتگرد- 1382/12/17

ــه اقدامات وزارت  ــبت ب موافقت نامه هيأت وزيران نس
بازرگانى در استان تهران 1385/8/3

ــارس درخصوص  ــتان ف موافقت هيأت وزيران در اس
ــات و فنآوري طرح ايجاد  وظايف وزارت علوم، تحقيق
ــهر صدرا  ــتان فارس در ش ــگاه جامع پيام نور اس دانش

86/1/31

تصوير 2 – نمايش گرافيكى مجموعه مصوبات دولت براى اشتغالزايى در شهرهاى جديد ايران
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ــارس در خصوص  ــتان ف موافقت هيأت وزيران در اس
ــي در احداث مركز  ــف وزارت كار و امور اجتماع وظاي
ــهر  ــتان  و مركز صنعتى صدرا در ش صنايع تبديلي اس

جديد صدرا (بين شيراز و مرودشت). 86/1/31
ــارس درخصوص  ــتان ف موافقت هيأت وزيران در اس
وظايف وزارت صنايع و معادن انجام مطالعه امكان سنجي 

شهرك صنعتي صدرا 86/1/31
ــه مورخ 1386/3/6 در  موافقت هيأت وزيران در جلس
ــبت به اقدامات وزارت علوم،  مركز استان اصفهان نس
ــاي پيام نور در  ــاوري راه اندازي واحده تحقيقات و فن

شهرهاى جديد بهارستان و فوالدشهر - 1386/3/6
تصويب نامه درخصوص تأسيس مناطق نمونه گردشگري  

محدوده شهر جديد پرند در استان تهران 1387/4/9
ــه مصوبات موجود هيأت دولت  به طور كلى آنچه از مطالع
ــهرهاى جديد بر مى آيد حاكى از آن  ــتغال در ش در زمينه اش
ــه به صورت تخصصى به اين  ــت كه تاكنون مصوبه اى ك اس
ــت. هيچ يك از مصوبه هاى  ــته اس موضع بپردازد، وجود نداش
مورد مطالعه به صورت عام و جامع به مبحث اشتغال شهرهاى 
ــا و راهكارهايى را در زمينه ى  ــت ه جديد نپرداخته و يا سياس
توسعه اشتغال در اين شهرها ارائه نداده اند. مصوبه هاى هيأت 
دولت عمدتا به تخصيص فعاليتهاى صنعتى، در قالب اختصاص 
شهرك هاى صنعتى و كارخانه هاى دولتى، فعاليتهاى آموزشى 
در قالب اختصاص دانشگاه ها در اطراف برخى شهر هاى جديد 
و فعاليتهاى تحقيقاتى در قالب استقرار شهرك هاى تحقيقاتى 
ــماره 1،  ــوند. جدول ش ــد محدوده مى ش ــهرهاى جدي در ش
فعاليت هايى كه بر اساس مصوبه هاى هيأت دولت به شهرهاى 

جديد اختصاص داده شده است را نمايش مى دهد.

جمع بندى
ــتها و قوانين كالن اقتصادى  ــور كلى در قالب سياس به ط
ــتغال مى توان به قوانين و طرحهايى  دولت و اثرات آن بر اش
اشاره كرد كه هدف آنها دستيابى به توسعه ى اقتصادى است 
ــت هاى  و مى تواند از طريق برنامه ريزى قالب و اتخاذ سياس
منطقى توسعه اى تحقق يابد. در اين جهت برهمكنش دولت با 
نهادهاى بازيگر جامعه و اقتصاد، يعنى بازار و بخش خصوصى، 
خواهد بود. برنامه ريزى اقتصادى، تالش آگاهانه دولت براى 
هماهنگى تصميم گيرى هاى اقتصادى در كوتاه مدت، ميان 
مدت و در بلند مدت است. برنامه هاى توسعه از نظر جغرافيايى 

مى تواند ملى، منطقه اى و يا محلى باشد.
در قانون آمايش سرزمين، مى توان به مواردى مانند توزيع 
ــش از اندازه ى آن  ــت و جلوگيرى از تمركز بي متعادل جمعي
ــاره كرد كه به نوعى در ارتباط  ــهرى اش در مراكز متراكم ش
ــدى ملى (مصوب  ــتند. در طرح كالب ــهرهاى جديد هس با ش
ــرى در رابطه با  ــخص ت ــى توان موارد مش ــال 1375)، م س
ــهرهاى جديد يافت كه از آن جمله، هدف اول از مجموعه  ش
ــت كه در آن مكانيابى  ــه هدف كلى طرح كالبدى ملى اس س
براى گسترش آينده شهرها شامل گسترش پيوسته و ناپيوسته 
ــهرهاى موجود و ايجاد شهرها و شهرك هاى جديد قابل  ش
ذكر است. ايجاد اشتغال در شهرهاى جديد نيز مد نظر بوده و 
ــت شهرهاى جديد  آن را مى توان در زمره طرح هاى باال دس

دانست.
از ديدگاه اقتصادى، برنامه ريزى شهرهاى جديد وابسته به 
ــطح كالن كشور  نحوه ى نگرش برنامه ريزى اقتصادى در س
ــعه منطقه اى كه بر نظام  ــتا، اهداف توس ــت. در اين راس اس
برنامه ريزى شهرهاى جديد اثر گذار هستند، الزم است مورد 

پا نوشت:
1- ايــن مقالــه برگرفتــه از طرح 
پژوهشــى « امكان ســنجى ايجاد 
در  زا  اشــتغال  هــاى  فعاليــت 
شــهرهاى جديد» اســت كه براى 
تحقيقاتــى  و  مطالعاتــى  مركــز 
وزارت مسكن و شهرسازى انجام 
مى شــود. گروه پژوهشى دانشگاه 
آقاى  به سرپرســتى جناب  تهران 
دكتر عزيزى ايــن مهم را بر عهده 

دارند.
2- وزارت مســكن و شهرسازى، 
1375، طــرح كالبدى ملــى ايران، 

دفتر تدوين طرح كالبدى
3- ســازمان برنامــه و بودجــه 
جمهورى اسالمى ايران، برنامههاى 
پنج ساله اول، دوم، سوم، چهارم و 

پنچم جمهورى اسالمى ايران.
4- شركت مادر تخصصى عمران 
شــهرهاى جديد، 1368، اساسنامه 

شركت عمران شهرهاى جديد.
5- . كليــه مصوبــات هيأت دولت 
كــه در ايــن مقاله مورد بررســى 
قــرار گرفتــه برگرفتــه از پايگاه 
اينترنتــى حافظه قوانين (ســامانه 
قوانيــن و مقررات) متعلق به مركز 
پژوهشــهاى مجلــس بــه آدرس 
 http://tarh.majlis.ir اينترنتــى 

ميباشد.

منابع:

عمــران  شــركت  اساســنامه  1 .
هيأت  مصوب  جديد،  شهرهاى 

دولت. 1367/4/19
شــهرهاى  مكانيابى  ضوابــط  2 .
  -1368/10/25 مصوب  جديد- 

هيأت دولت.
اقتصادي  اول توســعه  برنامه  3 .
، اجتماعــي، فرهنگي جمهوري 
مصــوب  ايــران.  اســالمي 
شوراى  مجلس   1368/11/11

اسالمى.
ايجاد و  مصوبه هيأت دولــت: . 4
توســعه مراكــز تحقيقاتي در 
شهرهايجديد و انتقال مركزيت 
چند شــركت به شهرستانهاي 

مذكور -   1370/3/29
احداث  ايجــاد و  نامــه  آييــن  5 .
شــهرهاى جديــد – مصــوب 

1371/5/25
اجازه  مصوبــه هيأت دولــت: . 6
ايجاد 43 شــهرك صنعتي در 

18استان- 71/12/19
برنامه دوم توســعه اقتصادي  7 .
، اجتماعــي، فرهنگي جمهوري 
مصــوب  ايــران.  اســالمي 
1373/9/20 مجلــس شــوراى 

اسالمى.
طــرح كالبــدى ملــى. 8 (مصوب 

(1375
اقتصادي  توسعه  سوم  برنامه  9 .
، اجتماعــي، فرهنگي جمهوري 
مصــوب  ايــران.  اســالمي 
1379/1/17 مجلــس شــوراى 

اسالمى.
قانون ايجاد شــهرهاى جديد-. 10 

مصوب 16/ 1380/10
اعطاي  11 . : مصوبه هيأت دولــت 
مجوز به شــركت شــهركهاي 
صنعتي جهتايجاد هفت شهرك 
صنعتي جديد در چهار اســتان  

1381/8/29 -
مصوبه آمايش سرزمين هيأت  12 .

وزيران در سال 1381
جهــت  اعتبــار  تخصيــص  13 .
گلخانه هــاي  آماده ســازي 

هشتگرد-1382/12/17

 جدول شماره 1  فعاليت هاي اشتغال زايي كه بر اساس مصوبات هيات دولت به شهرهاي جديد اختصاص داده شده

فعاليت هاي اشتغالزاشهر جديد
صنعتى- گردشگرىپرند

صنعتى - گردشگرىهشتگرد
فناورى و تحقيقاتى – آموزشى – صنعتى- آموزش عالىصدرا

فناورى و تحقيقاتى –صنعتىپرديس
صنعتى - تحقيقاتىگلبهار
صنعتىبينالود

آموزش عالىبهارستان
آموزش عالىفوالد شهر
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ــائى قرار گيرند. توسعه ى منطقه اى سه هدف توليدى،  شناس
اجتماعى و زيست محيطى را دنبال مى كند.

الزمه توليد و افزايش اشتغال در شهرهاى جديد، ديدن آنها 
بصورت متوازن است. فعاليت هاى اقتصادى شهرهاى جديد 
مى بايد به صنايع شكل گرفته در آنها و منطقه مربوط وابسته 
ــد. از جمله شرايط اين  ــته باش بوده تا پايدارى را به دنبال داش
ــبكه حمل و نقل كارآمد، سازگارى فضايى و  فرايند، وجود ش
مكانى بين محل اشتغال و محل سكونت شاغالن است. بطور 
ــهرهاى جديد بايد  ــد گفت كه نظام برنامه ريزى ش كلى، باي

ارتباط تنگاتنگ با ساختار برنامه ريزى اقتصادى داشته باشد.
ــركت عمران شهرهاى جديد،  در اساسنامه سال 1367 ش
على رغم آنكه موضوع اشتغال بطور مستقيم در زمره ى اهداف 
اوليه شهرهاى جديد نبوده است، اما بطور غير مستقيم مى توان 
مواردى از آن را يافت. براى نمونه، مى توان مواردى مانند 1) 
توزيع متناسب جمعيت و اشتغال، 2) تأمين سكونتگاهها براى 
شاغالن در فعاليت هاى اقتصادى، 3) مكانيابى شهرهاى جديد 
براى استقرار جمعيت و اشتغال در قالب طرحهاى كالبدى ملى، 
ــكان جمعيت را  ــتغال از مهمترين ملزومات اس و 4) تأمين اش

نام برد.
ــهرهاى جديد مصوب 1368، تأمين  در ضوابط مكانيابى ش
ــه از آن جمله  ــت ك ــاكنان مد نظر عمده بوده اس ــتغال س اش

هستند:
1) نزديكى شهرهاى جديد به مراكز جديد توسعه ى اشتغال 
در بخشهاى مختلف كشاورزى، صنعتى و آموزشى، 2) بررسى 
ــى به اشتغال در شهر يا شهرهاى جديد، و 3)  امكانات دسترس
ــى صرفه جويى هاى اقتصادى – اجرايى تأسيس شهر  بررس

جديد.
ــال  ــهرهاى جديد (س ــا در آيين نامه ايجاد و احداث ش ام
ــتغال كمتر ديده شده و عمدتاً به مباحث  1371) ، موضوع اش
طرحهاى جامع و تفصيلى و نيز ارتباط آن با شهردارى پرداخته 
ــهرهاى جديد (مصوب 1380)  ــده است. در قانون ايجاد ش ش
ــاز، ضوابط فنى و تأمين خدمات براى  نيز شرايط ساخت و س
ساكنان مد نظر عمده بوده است. اما در آيين نامه اجرايى قانون 
ــوادى از آن (از جمله مواد 2،3،4 )،  مذكور (مصوب 1382)، م
ــتغال پرداخته كه عمدتأ در  ــتقيم به موضوع اش بطور غير مس
ــدن بحث اشتغال در ضوابط مكانيابى شهرهاى  قالب ديده ش

جديد بوده است.
در دستوركار ترويج شهرك سازى در كشور و نحوه ى صدور 
ــهرك و پروانه بهره بردارى از آن مصوب  ــيس ش پروانه تأس

ــركت  ــازى و معمارى ايران، ش ــوراى عالى شهرس 1386 ش
ــيس هر نوع شهرك اعم  ــهرهاى جديد متولى تأس عمران ش
از مسكونى، تفريحى، زيارتى، تجارى، گردشگرى، تحقيقات 
و فناورى، هوشمند و ساير شهرك هاى تخصصى (به استثناء 
ــهرك هاى صنعتى) گرديده است. جذب سرمايه گذاران و  ش
متقاضيان جهت احداث شهرك ها، مد نظر ماده 17 اين دستور 

كار است. 
درقالب مصوبات هيأت دولت، مى توان گفت كه مصوبه ى 
خاص و تخصصى اشتغال ديده نمى شود (طى سه دهه ى قبل). 
ــتقرار برخى فعاليت هاى صنعتى، كارخانه ها، شهرك هاى  اس
ــهرهاى جديد  ــاى تحقيقاتى در جوار ش ــى، فعاليت ه صنعت
مطرح بوده است. شايد جامع ترين آنها، ايجاد و توسعه مراكز 
تحقيقاتى در شهرهاى جديد (نظير مراكز تحقيقاتى پزشكى، 
ــهرهاى جديد صدرا، گلبهار و پرديس )  برق و مخابرات در ش
باشد. انتقال كارخانه هاى شركت دخانيات به منطقه هشتگرد 
و ساير مناطق (نزديكى شهر جديد هشتگرد)، اعطاء چند مجوز 
براى ايجاد شهرك هاى صنعتى جديد، تخصيص اعتبار براى 
آماده سازى گلخانه هاى شهر جديد هشتگرد، ايجاد دانشگاه 
پيام نور در شهر جديد صدرا، راه اندازى واحدهاى دانشگاه پيام 
نور در شهرهاى جديد فوالد شهر و بهارستان، تأسيس منطقه 
ــهر جديد پرند، پارك علم و  ــگرى در محدوده ش نمونه گردش
ــد صنعتى ايران خودرو  ــهر جديد پرديس و واح فناورى در ش
ــهر جديد بينالود را مى توان از ديگر اقدامات مرتبط نام  در ش
برد. درنهايت بايد گفت هرچند كه تأمين اشتغال براى ساكنين 
شهرهاى جديد و پرهيز از تبديل اين شهرها به خوابگاه شاغالن 
كالنشهرها، هم در راستاى اهداف كالن برنامه هاى اقتصادى 
ــور قرار دارد، و هم در زمره ى اهداف اصلى قوانين مرتبط  كش
ــهرهاى جديد است، ليكن تاكنون كمتر  ضمانت اجرايى  با ش
و راهكارهاى عملى براى رسيدن به اين اهداف تعيين گرديده 
ــت. و اين موضوع تنها در قالب اهداف و مقاصدى انتزاعى  اس
باقى مانده است. مصوبات هيأت دولت در اين زمينه نيز در حد 
تخصيص برخى فعاليت هاى صنعتى، آموزشى و گردشگرى 
ــده و كمتر راهكار اجرايى و پايدار در زمينه ى ايجاد  محدود ش
فعاليت هاى اشتغالزا در اين شهرها ارايه گرديده است. اين امر 
ــه و قانونى جامع در جهت  ــاز به برنامه ريزى و ارائه مصوب ني
حمايت از اشتغالزايى در اين شهرها با توجه به نقش هايى كه 
براى هر يك از آنها، مورد توجه قرار داده تا از طريق به هويت 
بخشى و ايجاد هويت مستقل شهرى منجر گشته و عملكرد 

شهرها را به اهداف ايجاد آنها نزديك نمايد.

آيين نامــه اجرايى قانون ايجاد  14 .
شــهرهاى جديــد – مصــوب 

 1382/5/15
برنامه چهارم توسعه اقتصادي  15 .
، اجتماعــي، فرهنگي جمهوري 
مصــوب  ايــران.  اســالمي 
1383/11/6 مجلــس شــوراى 

اسالمى.
وزيران  هيــأت  نامه. 16  موافقــت 
وزارت  اقدامــات  بــه  نســبت 
بازرگانــى در اســتان تهــران 

1385/8/3
در  وزيــران  هيــات  موافقــت  17 .
اســتان فــارس درخصــوص 
وظايف وزارت علوم، تحقيقات 
دانشگاه  ايجاد  فنآوري طرح  و 
جامع پيام نور استان فارس در 

شهر صدرا 86/1/31
موافقت هيات وزيران در استان  18 .
فــارس در خصــوص وظايف 
اجتماعي  امــور  و  كار  وزارت 
در احداث مركز صنايع تبديلي 
استان  و مركز صنعتى صدرا 
در شــهر جديــد صــدرا (بين 

شيراز و مرودشت).86/1/31
موافقت هيأت وزيران در استان  19 .
وظايف  درخصــوص  فــارس 
وزارت صنايــع و معادن انجام 
مطالعه امكان ســنجي شــهرك 

صنعتي صدرا 86/1/31
موافقــت هيــأت وزيــران در  20 .
در  مــورخ1386/3/6  جلســه 
مركز استان اصفهان نسبت به 
اقدامات وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري راه اندازي واحدهاي 
پيــام نور در شــهر هاى جديد 
فوالدشــهر  و  بهارســتان 

1386/3/6-
دســتورالعمل ترويج شــهرك  21 .
ســازى در كشــور و نحــوه 
تاسيس شهرك  پروانه  صدور 
و پروانه بهره بــردارى از آن 

–  مصوب 1386/12/27
درخصــوص  تصويب نامــه  22 .
نمونــه  مناطــق  تأســيس 
گردشــگري  محــدوده شــهر 
جديــد پرند در اســتان تهران  

1387/4/9
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چكيده
ــعه ى فزآينده كنوني شهرها، اداره و ساماندهي  در توس
ــي از تبلور  ــائل و پيچيدگي هاي بوجود آمده، ناش تمام مس
ــت. يكي از  ــهري اس ــوزه ى مديريت ش ــا در ح ناكامي ه
ــهري اضافه  ــكالت مديريت ش ــائلي كه به انبوه مش مس
ــده و با توجه به روند كنوني شهري شدن دنيا، وخيمتر  ش
ــاني حك شده مي بيند و  ــده و عنوان بحران را بر پيش ش
ــأله محالت  ــيت هاي خاص خود را برانگيخته، مس حساس
ــت در حوزه ى مديريت  ــد كه مي بايس ــمي مي باش غيررس
ــه ي مورد تجزيه تحليل قرار گرفته  شهري به صورت ريش
ــري بنياديني در اين  ــخص و تصميم گي و يك راهكار مش
ــازي براي  ــرد. هدف كلي مقاله بستر س ــه صورت گي زمين
ــدار و فرآيند در  ــي به نحوي پاي ــرايطي محيط ارتقاي ش
ــالمت، امنيت، اميد، ايمان و كرامت انساني  جهت رشد س
ــد. روش  ــود مي باش ــمي موج ــكونتگاه هاي غيررس در س
ــت، با  ــي-  تحليلي اس ــن تحقيق توصيف ــش در اي پژوه
ــش و ماهيت اين پژوهش، اطالعات  توجه به عنوان پژوه
ــه صورت  ــع مكتوب ب ــناد و مناب ــده از اس ــع آوري ش جم
ــان مي دهد  ــد. نتايج تحقيق نش ــازماندهي ش توصيفي س

ــعه  ــراي راه اندازي فرآيند نوين توس ــيله ب كه بهترين وس
ــت كه در  ــاماندهي كالبدي آنها اس ــن اجتماعات، س در اي
جريان آن راهبرد توانمندسازي قابليت پياده سازي را دارد. 
ــده با  ــازي نهادينه ش ــاركت فراگير، فعال و ظرفيت س مش
ــتاوردهاي ملموس و مقطعي بهسازي كالبدي  توجه به دس
ــت. فرآيند يادگيري اجتماعي1،  قابل تداوم و گسترش اس
ــتگي جمعي و تعلق خاطر مكاني، مي تواند  همراه با همبس
ــميت  ــكوت و اميد به آينده را بپروراند. به رس امنيت در س
ــناختن اولويت هاي اقشار كم درآمد در نظام برنامه ريزي  ش
ــأله است كه در  ــتين راهكارهاي مقابله با اين مس از نخس
اين راستا مي توان با شناخت رفتارهاي اقتصادي و پويايي 
ــكان  ــا به منظور اس ــي كم درآمده ــتم زندگ دروني سيس
ــا مطالعه و  ــت. ب ــي در اين جهت اس ــن راهكارهاي و يافت
شناخت در چارچوب ماهيت اجتماعي، اقتصادي و كالبدي 
ــكونتگاه ها و ظرفيت دروني آنها مي توان به ساماندهي  س

ــازي آنها اقدام كرد.  و توانمندس
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مقدمه 
گسترش ناهمگون شهري در ايران طي دهه هاي اخير 
ــم، ناكارآمدي نظام مديريت، برنامه ريزي و  و از طرفي ه
ــرزمين باعث  ــعه ملّي و آمايش س ضعف برنامه هاي توس
ــا معضالت  ــور ما ب ــيني در كش ــت كه شهرنش ــده اس ش
ــيني در كشور  ــد. روند افزايش شهرنش فراواني همراه باش
ــوده مديريت شهري و  ــده است كه ساختار فرس باعث ش
ــايه  ــا و منابع موجود بالقوه كه در س ــن ظرفيت ه همچني
ــير بالفعل شدن را طي  يك مديريت توانمند مي تواند مس
ــخ گويي به اين حجم عظيم مشكالت و  كند، توانايي پاس

ــد (صفوي، 1383: 12). ــته باش نيازهاي عديده را نداش
ــيني معاصر، پيدايش  ــن نتايج شهرنش يكي از مهم تري
ــيب پذير در متن يا حاشيه شهرها  و گسترش محالت آس
ــكنه غيررسمي  ــاكنان اين واحدها را س ــت. معموًال س اس
ــي به دليل  ــي مي كنند ول ــهرها زندگ ــد كه در ش مي دانن
ــام اقتصادي-  ــته اند جذب نظ ــي نتوانس ــه عوامل مجموع
ــوند و به عنوان يك شهروند از امكانات  اجتماعي شهر ش
ــهري بهره ببرند. پيشي گرفتن جريان توسعه  و خدمات ش
ــته از ظرفيت و توانايي دولت  ــهري طي 20 سال گذش ش
ــاخت ها و ارائه خدمات  ــهرداري ها در گسترش زيرس و ش
ــكل گيري اين پديده گرديده  ــتغال منجر به ش و ايجاد اش
ــرعت و به صورتي بي قاعده گسترش يافته است  كه به س

ــل، 1381: 2). ــي اص (وحدت
ــن  ــي از بارزتري ــع يك ــه واق ــمي ب ــكان غيررس  اس
ــهرهاي مهاجرپذير  ــتر ش ــهري در بيش چهره هاي فقر ش
ــد كه با عناويني همچون حاشيه نشيني،  ــور ما مي باش كش
ــار و اجتماعات  ــكن نابهنج ــودرو، مس ــكونتگاه هاي خ س
ــناخته مي شود. سكونتگاه هايي  آلونكي و مانند اينها نيز ش
ــد، از لحاظ  ــتقرار يافته ان ــهر اس ــه در اين نواحي از ش ك
ــده  ــتانداردهاي تعريف ش كالبدي در حدي پايين تر از اس
ــاكن در اين نواحي  ــند. مردم س ــراي هر منطقه مي باش ب
ــهري  ــاختي و خدمات ش ــت ضعف هاي زيرس ــز به عل ني
ــذران مي كنند.  ــي گ ــت، زندگ ــي از كيفي ــطح نازل ــا س ب
ــكونتگاه ها از لحاظ فرهنگي؛ انزواطلب،  ــاكنان اين س س
ــاس غريبگي و بيگانگي، از لحاظ رواني؛ پريشاني و  احس
ــتغال در بخش  ــي، از لحاظ اقتصادي؛ فقر، اش تقديرگراي
ــغلي، از لحاظ بهداشتي؛ فقدان يا  ــمي، بي ثباتي ش غيررس
ــتي و درماني، آب شرب  ــائي سيستم خدمات بهداش نارس
ــنت ها و  و از لحاظ اجتماعي؛ هويت قومي، پايبندي به س

ــترده، فقدان تخصص، بي سوادي و  ارزش ها، خانواده گس
ــتقل  ــوادي، درآمد پايين و به خصوص فرهنگ مس كم س
حاشيه نشيني داراي چنين ويژگي هايي مي باشند (رياحي، 

.(4 :1384
ــي و خدماتي در مناطق  ــدان و كمبود امكانات رفاه فق
ــهرهاي كوچك، فرآيند مهاجرت را تشديد  روستايي و ش
مي كند. آيا دليلي غير از رشد اقتصاد ناهمگون و بيمار آن 
جامعه را مي توان ذكر كرد كه مسبب شكاف عميق سطح 
ــود(معصومي،  ــار جامعه را موجب مي ش ــي بين اقش زندگ

.(4 :1387
 

چارچوب نظري
ــور و مشكالت و  ــازي در كش ــي الگوهاي شهرس بررس
ــعه  ــاي آن، ديرينه اي معادل تهيه طرح هاي توس كمبوده
ــهري  ــان امور ش ــان و متخصص ــهري دارد. كارشناس ش
ــش عمومي و خصوصي  ــگاهي، بخ ــور در مراكز دانش كش
ــرات متفاوتي را در مورد چارچوب و محتواي طرح ها و  نظ
ــور مي توانند ارائه  ــب آنها با  نيازهاي شهرسازي كش تناس
ــت، اما با اطمينان  ــد. بنابراين اين موضوعي تازه نيس دهن
ــاي جامع و كاملي  ــرد كه هنوز راه حل ه ــوان بيان ك مي ت
ــهري و پاسخ گوي  ــعه ش ــتي هاي توس ــاز كاس كه چاره س
ــكل  ــد، ش ــهروندان امروز باش ــاي رو به افزايش ش نيازه
ــال هاي اخير مشكالت شهري كشور  ــت. در س نگرفته اس
بسيار پيچيده تر از گذشته شده است. مسائلي چون مسكن، 
ــودگي بافت، تأمين خدمات، اقتصاد شهري،  ترافيك، فرس
ــت، سيما و كالبدي شهري به مرحله اي بحراني  محيط زيس
ــيده و ضرروت يافتن چاره بحران شهري از هر زماني  رس

ــت (كلهرنيا، 1387: 32). ــتر اس بيش
ــتي هاي طرح هاي شهري در  يكي از بزرگ ترين كاس
ــدون براي لبه هاي  ــتن برنامه اي منظم و م ــران نداش اي
ــد. در اين لبه ها طبعيت زنده و  ــهرها مي باش پيرامون ش
جاندار در برابر هجوم توسعه كالبدي شهرها عقب نشيني 
ــتاها، باغ ها، زمين هاي كشاورزي، قنات ها  مي كند. روس
ــًا از بين  ــاله تدريج ــي چند هزار س ــا حيات ــا ب و كاريز ه
ــاختمان ها،  ــه خيابان ها، س ــود را ب ــاي خ ــد و ج مي رون
ــتاز شهرها  ــيمان مي دهند. موج حيات پيش ــنگ و س س
ــين  ــتر محالت مهاجرنش به اين لبه ها حمله مي كند، بيش
ــين  ــكل مي گيرند(مهندس ــمي در همين لبه ها ش غيررس

ــهر، 1385: 46). ــاور تدبيرش مش
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ــد فزآينده شهرنشيني، فقر و محروميت  با توجه به رش
ــي و محوري به شمار مي رود كه شهرها  ــائل اساس از مس
ــد پديده فقر شهري و عميق تر  ــتند. رش با آن مواجه هس
شدن شكاف طبقاتي در شهرهاي بزرگ باعث شده است 
ــات محلي در  ــد در غالب اجتماع ــه گروه هاي كم درآم ك
فضاهاي جغرافيايي خاص شكل گيرند كه از روند توسعه 
ــيه رانده شده2 هستند.  بر كنار مانده و به اصطالح به حاش
ــابقه هستند  ــينان با س اين گروه ها از مهاجران و  شهرنش
ــي، گام در راهي دراز  ــود زندگ ــد ارتقاء و بهب ــه به امي ك
ــب مسكن  ــرايط نامناس نهاده اند و با پذيرش خطرها و ش
ــالش فراوان در پي جبران  ــمي با ت و كار در بازار غيررس
ــتند تا از  ــمي نيازهاي خود هس ناتواني خود در تأمين رس

ــهر تضمين كنند. اين راه بقاي خود را در ش
ــمي و مساكن  ــكان غيررس ــد پديده اس پيدايش و رش
ــيه آنها داراي داليل مختلفي  ــهرها و حاش نابهنجار در ش
ــطوح مختلفي است  ــته از س ــد. اين داليل برخاس مي باش
ــاير  ــبت به س ــت آن تبلور بارزتري نس ــوء مديري ــه س ك
ــائل دارد. عدم توزيع مناسب و متعادل ثروت و قدرت  مس
ــور منجر به عدم  ــار مختلف در كش ــان مناطق و اقش مي
ــود و به  ــطوح منطقه اي و محلي مي ش تعادل هايي در س
ــده پذيراي  ــق برخوردارتر و بها داده ش ــال آن مناط دنب
ــيه قرار گرفته شده، مي شوند. اين  جمعيت مناطق در حاش
ــاخص هاي پايداري يك  ــب ش جمعيت كه در توزيع مناس
ــمت شهرها  ــكاف عميقي را متوجه خود مي بينند به س ش

ــي، 1387: 23). ــد. (معصوم ــوم مي آورن هج
ــيب پذير موجود محصول جستجوي سرپناه  محالت آس
ــت و  ــن اس ــز و ارزان زمي ــمي و نامجه ــازار غيررس در ب
ــمي، خانوار هاي كم درآمد را از تله  ــكن غيررس تملك مس
ــيني در مناطق شهري مي رهاند اما خانوار  هزينه اجاره نش
ــر پناه ملكي  ــد با تبديل اتاق اجاره اي به يك س كم درآم
ــديدتري مواجه  ــيه، با محروميت هاي خدماتي ش در حاش
ــيه اي عمومًا  ــكونتگاه حاش ــرا جغرافياي س ــردد، زي مي گ
ــكل گرفته  ــهر ش ــاس فاصله از مراكز خدماتي ش ــر اس ب
ــر پايه ناديده  ــص زمين در آن ب ــازوكار هاي تخصي و س
ــته  گرفتن فضاي ضروري براي خدمات و معابر قرار داش
ــل ارزاني زمين در اين  ــت كه اين عامل يكي از دالي اس

ــت. مناطق اس
ــمي بيشتر حريم  ــخصه محله هاي غيررس نواحي با مش
ــاظ برنامه ريزي و  ــه لح ــوند، ب ــامل مي ش ــهرها را ش ش

ــازي فاقد استانداردها و خدمات شهري هستند. در  شهرس
ــاكنين قرار  ــختي در اختيار س اين نواحي آب و برق به س
مي گيرد، زيرساخت هاي شهري در اين مناطق وجود ندارد 
ــكالت وسيعي  ــيرهاي ارتباطي به اين نواحي با مش و مس
ــوان يك ركن اصلي  ــد، نظارت پليس به عن روبرو مي باش
در مديريت شهري به منظور سر و سامان دادن به نواحي 
شهري و به منظور جلوگيري از جرم و جنايات در مناطق 
ــهري داراي يك ضعف اساسي مي باشد. از لحاظ يك  ش
ــراي تعليم و تربيت چه  ــي ب برنامه مدون و منظم آموزش
ــاالن به منظور  براي كودكان و چه براي آموزش بزرگس
ــهري و آموزش  ــائل ش ــوه و چگونگي برخورد با مس نح
ــهروندي يك نقصان بزرگي مشاهده مي شود(شعباني،  ش
ــراي مقابله با اين  ــدري، 1385: 35). ب 1384: 24 و حي
ــت  ــمي در گام نخس ــد محله هاي غيررس روند رو به رش
ــي در سياست هاي ملي و سپس ساختار  بايد بازبيني اساس
ــازماندهي و  ــهري صورت گيرد. (نكته مهم س مديريت ش
ــتگاه هاي دولتي  ــكان در كشور و پايبندي دس الگوي اس

ــت).  به آن اس
ــراي نابهنجاري ها  ــا پذي ــن محله ه ــط زندگي اي محي
ــه گاه در  ــت ك ــيب هاي اجتماعي اس ــده آس و برانگيزانن
ــتداللي وارونه، علت پيدايش اين سكونتگاه ها قلمداد  اس
ــرايط كالبدي محالت غيررسمي در  مي شوند. هر چند ش
ــرانه مسكوني  ــده، س ايران از نظر مصالح به كار برده ش
ــات اجتماعي و زيربنائي به وخامت  و برخورداري از خدم
ــرايط در بسياري از كشورهاي جنوب نيست، ليكن  اين ش
ــهري و  ــت و تبعيض در قياس با ديگر نواحي ش محرومي
ــا را كانوني بحراني  ــاد روزافزون اجتماعي، آنه فقر و فس
ــت. مجاورت  ــوده اس ــاني نم ــعه پايدار انس ــد توس و ض
ــته و امروزه،  ــهرها در گذش ــمي با ش ــاي غيررس محله ه
ــهرها، از موانع ايفاي نقش  ــري در بطن كالن ش قرارگي
ــهرها در توسعه ملي و پيشتازي آنها در استفاده  كليدي ش
از فرصت هاي برآمده از جهاني شدن اقتصاد است و جاي 
ــياري از  ــازي، بس ــت كه در فرآيند جهاني س ترديد نيس
ــهروندان به حاشيه رانده شده و بسياري از حمايت هاي  ش
ــي،1381: 6 و  ــوند (صّراف ــروم مي ش ــي نيز مح اجتماع

 .(Douglass.M,2001:236-262
ــهري طي دو دهه گذشته  ــاخت هاي ش ــعه زيرس توس
ــاكن  ــورداري اكثريت جمعيت س ــران، موجب برخ در اي
ــي گاز شده  ــاميدني، برق و لوله كش اين محله ها از آب آش
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ــت. اما به رغم تأمين اين زيرساخت ها، سكونتگاه هاي  اس
ــاي خدماتي،  ــز و فضاه ــل مراك ــد حداق ــمي فاق غيررس
ــي، درماني، انتظامي، فضاي سبز و فرهنگي است.  آموزش
ــكونت و زندگي  اراضي پيرامون اين محله ها نيز كه با س
ــط، افزايش  ــدن محي ــهري ش خانوار هاي كم درآمد و ش
ــوداگري زمين، دچار  ــد س ــد در نتيجه رش ــت مي ياب قيم
تفكيك و دادوستد هاي بي برنامه شده و چشم انداز توسعه 
ــب در آنها  ــكوني فاقد فضاهاي خدماتي و معابر مناس مس
ديده مي شود. تجربه نشان داده است كه روندهاي جاري 
ــهري در زمينه توسعه  مانع تحقق پيش بيني طرح هاي ش
ــيه شهر به ويژه  معابر و فضاهاي خدماتي در اراضي حاش
ــت. از  ــمي اس ــته هاي اوليه محالت غيررس پيرامون هس
ــن رو بدون ذخيره حداقل اراضي براي خدمات و معابر  اي
ــمي نمي توان به  ــكان غيررس در قالب بانك زمين در اس
ــاكن در اين  تأمين خدمات مورد نياز جمعيت كم درآمد س

ــت (خاتم، 1387: 4). مناطق اميدي داش
ــهرها، بروز مفاسد  از تبعات ويرانگر اين محله ها در ش
اجتماعي است به طوري كه افزايش دزدي، سرقت، فساد 
ــدر، قتل، غارت و تكدي گري  ــا، مواد مخ اخالقي و فحش
نمونه هاي بارز و آشكاري از پيامدهاي مهاجرت مي باشد 
ــطح نازل زندگي در حومه  ــمي با س كه به صورت غيررس
ــهر تبلور يافته است. مسأله امنيت و جرائم هم در اين  ش
ــاره شد اين  موضوع جاي مي گيرد. همان طور كه قبًال اش
ــرايط موجود، دور افتادن از بطن شهر،  مناطق به خاطر ش
تفاوت و شكاف سطح زندگي با ديگر اقشار جامعه، ديدن 
ــط همين حاشيه نشينان و نحوه برخورد  اين تفاوت ها توس
ــده  ــار رواني حاصل از عوامل ذكر ش ــردم با آنها و فش م
ــخصيت جرم پذيري را در فرد پرورش  خود به خود اين ش

ــران، 1383: 27). ــد. ( پي مي ده
ــده و يا  ــده، ناقص ش اما تاكنون برنامه هاي تدوين ش
ــوان چنين تبيين  ــيده را مي ت ــه مرحله اجراء نرس اصًال ب
ــا ديدگاهي  ــهري ب ــته غالب مديران ش كرد كه در گذش
ــورد اين  ــي جامعه در م ــف اجتماع ــته از ضع كه برخاس
ــاي تالش در  ــل جامعه بود و به ج ــوان معض ــر به عن قش
ــروه به منظور  ــازي اين گ ــاماندهي و توانمندس جهت س
ــاخت شهري و دورافتاده از  برخورداري از خدمات و زيرس
ــعي در از بين بردن و پاك سازي محدوده  ــهر، س بطن ش
ــت. اين ديدگاه  آنها بدون توجه به پيامدهاي آن بوده اس
ــوء مديريت، تعدد دستگاه هاي  بيشتر ناشي از ناتواني، س

ــي بين آنها  ــهري و ناهماهنگ ــل در امور مديريت ش دخي
ــكونتگاه ها و عدم تمكن  ــيدگي به اين س در كنترل و رس
ــاكنين آنها بوده است. هدف پاكسازي محالت از  مالي س
ــدوزر بدون هيچ تفكر  ــتفاده از قانون بول اين پديده و اس
ــاي جامعه در مورد  ــي هنجارها و رفتاره پايه اي و بررس
ــبب شود  ــكالت عظيمي را س پيامدهاي آن مي تواند مش
ــفيد تهران  كه نمونه بارز آن را مي توان در محله خاك س
ــازي و سروسامان  ــاهد بود. اين تخريب به قصد آبادس ش
دادن به اوضاع با يك ديد فيزيكي و بدون توجه به مردم 
ــد  ــد. به نظر مي رس ــهر انجام ش ــوان ركن اصلي ش به عن
ــد نمي تواند به  برنامه ريزي كه با مردم و براي مردم نباش
ــود. بر هم خوردن نظام محله اي  نتايج مطلوبي منتهي ش
ــمي و كاهش فعاليت هاي مددكاري در  و عدم كنترل رس
ــت كه به راحتي از  ــاده اي نيس ــهري مورد س محالت ش
ــده از نابهنجاري  كنار آن بگذريم. تمامي داليل مطرح ش
ــدم امنيت، نفوذ و پاگيري  ــت محله اي، ع فضا، چهره زش
ــت  ــزي محله، نتيجه سياس ــي و جرم خي ــاي مافياي بانده
ــتوانه مطالعاتي مي باشد و دو الويت  انجام شده بدون پش
ــده است، آن دو اولويت  ــته ش اصلي از نظر دور نگه داش

ــد از: عبارتن
ــكن در بعد اجتماعي و سازگار با  ــأله مس حل مس

ــكنه آن منطقه؛ فرهنگ س
مسأله اشتغال و زيرساختهاي شهري.

ــده، مديريت شهري   در مورد اين دو اولويت مطرح ش
ــت طوري عمل كند كه سكنه اين نواحي همه از  بهتر اس
ــهرونداني كه در حال حاضر  ــوند، ش نتايج آن بهره مند ش
ــهري بيرون هستند ولي اين ها در آينده اي نه  از دايره ش
ــهري  ــوند. مديريت ش ــهر مي ش چندان دور جزء بطن ش
مي تواند براساس يك زمينه منسجم فكري، شاخص هاي 
ــاخص  ــالت پايه گذاري كند. ش ــن مح ــداري را در اي پاي
ــأله اشتغال مطرح مي شود و  اقتصادي كه در گام اول مس
تأمين يك سطح متوسط زندگي براي شهروندان، شاخص 
ــتر  ــازي و ايجاد بس اجتماعي در مرحله بعدي، فرهنگ س
ــأله  ــبت به اين مس ــب براي نگرش نو نس فرهنگي مناس
ــاخص ديگر كه اهميت به سزايي دارد شاخص  ــت. ش اس
ــد،  ــار مي باش ــي و مكان زندگي اين اقش ــت محيط زيس
ــي، امكانات  ــتي و درمان ــهيالت بهداش فراهم نمودن تس
ــي و اوقات فراغت نمونه بارز آن است(همان: 21). ورزش

ــور و  معيارهاي پايداري با توجه به ويژگي هاي هر كش
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منطقه يك تفاوت اساسي با ساير نقاط دارد اما يك نكته 
ــد گزينه يك عموميت  ــي اين كه اين معيارها در چن اساس
ــطح متعادل بين اين شاخص ها  كلي دارند. فقدان يك س
ــان ساخت  و عدم اطالع افراد از قابليت هاي طبيعي و انس
ــهر مقصد و صرفًا در پي اهداف و آرمان هاي خود، براي  ش
ــمت  ــن يك زندگي بهتر، موج اين مهاجرت ها را به س تأمي
نواحي شهري گسيل مي دهد (ارجمندنيا،1382: 27). با ورود 
ــهرها كه در حقيقت تعداد معدودي از آنها  ــار به ش اين اقش
ــهر پذيرفته شده و توانستند جذب محيط شهري  در بطن ش
ــوند. اما يك نكته بارز اين كه چه بر سر آن گروه اكثريت  ش
ــته اند جذب  ــت؟ اينها حال به هر دليلي كه نتوانس آمده اس
ــهر پناه مي برند و اين امر تقاضاي  ــهر شوند به حاشيه ش ش
ناگهاني براي اسكان آنها در نواحي محدود شهري را سبب 
ــود و چون از تمكن مالي براي تهيه زمين و مسكن از  مي ش
ــتند به صورت غيرقانوني در زمين هاي  بازار رسمي را نداش
ــيه شهر (خصوصي يا دولتي) سكني گزيدند و به  خالي حاش
ــهري بر  اين دليل كه هيچ گونه نظارتي از طرف مديريت ش
ــاس  ــود، بنا به دلخواه و براس فعاليت هاي آنها اعمال نمي ش
ــاخت و ساز كرده و  فرهنگي كه از آنجا آمده اند، اقدام به س
ــمي شكل گرفت  به اين ترتيب محله ها و بافت هاي غيررس
ــهر  ــهر مادر جذب كالن ش ــعه ش كه به مرور زمان و با توس
ــهر نقش مي بندد. پاگيري  ــده و لكه اي زشت بر نماي ش ش
ــترش اين پديده در كشور كه از جنبه هاي مختلف به  و گس
ــاخص هاي پايداري در  ــد و بنابراين نقص ش آن پرداخته ش
ــتي  جنبه هاي مختلف كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و بهداش
ريشه در سيستم مديريت و برنامه ريزي خرد و كالن كشور 

دارد. 
ناكار آمدي سياست رخنه به پايين3 منافع رشد اقتصادي، 
ــعه  ــتيابي به توس توجه بر اجتماعات محلي را به منظور دس
ــش  ــتا اين پرس ــت و در اين راس ــي ضروري كرده اس واقع
مطرح است كه چگونه مي توان منابع محلي را براي توسعه 
ــه در مورد  ــر مهيا نمود. اگرچ ــدار جوامع فقي ــادي پاي اقتص
ــطوح برنامه ريزي در اين حوزه  ــا و رهيافت ها و س رويكرده
ــود دارد اما اين اتفاق نظر  ــاوت و گاه مغايري وج آراي متف
ــدي فراواني در  ــمي4 از توانمن وجود دارد كه بخش غيررس
برنامه ريزي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي برخوردار 
ــادي را براي  ــع زي ــد مناف ــاماندهي آن مي توان ــت و س اس
ــهري، به ويژه كم درآمدان و نيز مديريت  بازيگران عرصه ش
ــد. در واقع اين نظر وجود دارد كه  ــهري در برداشته باش ش

ــاماندهي و توانمندسازي   هر برنامه اي براي كاهش فقر، س
ــاز و كارهاي اقتصاد  ــمي بدون توجه به س محالت غيررس
ــت مي كنند نمي تواند موفق باشد  محلي كه فقرا از آن معيش

(ايراندوست، 1387: 42).
مرور تجارب برخي كشورها مؤيد اين نظر است كه ارتباط 
مستقيمي ميان بهبود محيط شهري و ايجاد اشتغال در شهر 
ــل اهميتش در ايجاد  ــمي به دلي وجود دارد و بخش غيررس
اشتغال به ويژه در سطح محله هاي كم درآمد بايد بيشتر مورد 
ــهر قرار گيرد.  ــزان اقتصادي و اجتماعي ش توجه برنامه ري
ــزايي در حل مشكل  ــمي نقش بس در حقيقت بخش غيررس
اشتغال در شهرهاي در حال توسعه داشته و عنصري تعيين 

كننده در توسعه شهري است. 
فرصت هاي اشتغال در درون محالت غيررسمي به دليل 
كمبود مراكز خدماتي و ضعف بخش تجاري، محدود است. 
ــاورت برخي از محالت  ــمي كه در مج كارگاه هاي غيررس
ــعه يافته اند، نقش عمده اي در  اشتغال آفريني محالت  توس
ــاماندهي  ــوند، در حالي كه س ــوب مي ش ــمي محس غيررس
ــات در محالت  ــعه بخش خدم ــاي كارگاهي و توس پهنه ه
ــتغال مراكز  ــد ضريب اش ــمي) مي توان ــيب پذير (غيررس آس
ــاكنان را  ــتغال مورد نياز س ــبت به اش ــت محالت نس فعالي
ــهري نمايد، با ورود اين محالت  مشابه محالت متعارف ش
ــال و جابجايي اين كارگاه ها  ــهر حكم به انتق به محدوده ش

داده مي شود.
ــد حمايت قانوني و  ــاماندهي اين بخش اگرچه نيازمن س
ــت، در عين حال مسأله اي محلي  اجرايي در سطح ملي اس
ــازماني، نبود حمايت هاي مالي و آموزشي  ــت، ضعف س اس
ــت و عدم توجه  ــش داوري هاي نادرس ــان پي ــن مي و در اي
ــمار  ــه توانمندي هاي اين بخش از موانع ارتقاي آن به ش ب
ــازي تهيدستان،  ــتغال در توانمندس مي رود. اهميت نقش اش
ــكنه در قالب بهره گيري از سرمايه  ــاركت س آموزش و مش
ــرايط  ــكونتگاه ها مي تواند موجب بهبود ش اجتماعي اين س
اقتصادي محالت فقيرنشين در غالب اجتماعات محلي شده 

و تأثيري به سزا بر ساماندهي آنها داشته باشد.
ــاركت  ــازي براي مش ــردم به منظور زمينه س ــوزش م آم
ــترده تر در امور شهري اهميت به  سزايي دارد، در تحقق  گس
اهداف موردنظر هر چه مردم نسبت به مسائل آگاه تر شوند، 
ــب باال مي رود. در  ــئوليت پذيري آنها نيز به تناس قدرت مس
ــوند محله هاي آنها به ارائه خدمات  صورتي كه مردم آگاه ش
ــاز دارد، زماني كه اين  ــب تري ني ــهري مناس و تجهيزات ش
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ــود كه زمين هاي  ــهروندان داده ش ــي و آموزش به ش آگاه
ــهري براي ايجاد مراكز خدماتي  خالي باقيمانده در بافت ش
ــت و فرهنگ سازي در مورد اين كه  و تفريحي مورد نياز اس
نبايد اجازه دهند مهاجر جديدي به صورت غيرقانوني در اين 
ــاز نمايند چون اين اقدامات به تناسب،  ــاخت و س فضاها س
عالوه بر حذف آرامش منجر به خدشه دار شدن ديد بصري 
ــود. بنابراين خود  ــه آنها مي ش ــوردن كالبد محل ــم خ و بره
شهروندان در نقش پليس محله مي توانند اين گونه اقدامات 

را كنترل كنند. (شعباني، 1384: 11).
ــدان و  ــكاري معتم ــي و هم ــترده مردم ــاركت گس مش
ــود كه مردم  گروه هاي اجتماعي زماني به نتيجه منتج مي ش
ــوند. در  ــدگاه و اهداف مورد نظر توجيه ش ــورد اين دي در م
ــأله براي مردم حل شود كه تمامي اين  صورتي كه اين مس
ــد بود، خيلي از اين  ــات در درازمدت به نفع آنها خواه اقدام
ــوند چون  ــا خودجوش براي اين كار داوطلب مي ش محله ه
ــترش بعد ارائه  ــعه معابر و گس ارزش افزوده حاصل از توس
ــي و امنيتي در درازمدت  خدمات بهداشتي، درماني، آموزش
ــان در  ــطح محله آنان بوده و منافع خودش ــراي ارتقاي س ب
ــاركت مردمي با هدف كمك  اولويت قرار خواهد گرفت. مش
ــهرداري در اجراي استراتژي توانمند نمودن  و همياري به ش
ــاماندهي مناطقي با ويژگي سكنه غيررسمي به منظور  و س
ــيب پذير  ــترش مجدد محالت آس ــد و گس جلوگيري از رش

مي باشد (معصومي، 1387: 11).
ــهري در جهان به  ــزي ش ــد برنامه ري ــاي جدي تئوري ه
ــاي فراواني پيدا كرده و  ــاء نيازها و ضرورت  قابليت ه اقتض
براي موضوعات مختلف امكان تدوين چارچوب هاي خاص 
ــاس اين الگوها مشترك و مبتني بر  ــده است. اس فراهم ش
ــتفاده از نظريات جديدي است كه تدوين شده يا خواهد  اس
ــين  ــازي محالت فقيرنش ــد. طرح هاي ارتقاء و توانمندس ش
ــت كه منتج از نظريات جديد و  ــهري نيز از الگوهايي اس ش
به ويژه برنامه ريزي مشاركتي و هوادارانه و نظريه ارتباطي و 

هماهنگي است (كلهرنيا، 1387: 36). 
ــيوه اي براي ارتقاء شرايط اجتماع محلي  توانمندسازي ش
ــت. در  ــت موجود اس ــري ظرفي ــترش و به كارگي از راه گس
ــازي برنامه حل مسأله اي از درون بر پايه  حقيقت توانمندس
ــت، به نحوي كه الگوهايي از  ــعه اجتماعات محلي اس توس
ــكل گرفته كه مي تواند به ساير  ــعه درون زاي محلي ش توس
ــود. در اين الگو ظرفيت هاي محلي  اجتماعات تعميم داده ش
ــخ گويي به نيازهاي اجتماع شكوفا مي شود كه در  براي پاس

ــدي در جهت بهره گيري از  ــاركت به مثابه نكته كلي آن مش
توان جمعي نگريسته مي شود.

ــعه  ــي در برنامه ريزي توس ــائل مهم و اساس يكي از مس
اجتماع محلي درك نياز و توانمندي هايي است كه در سطح 
ــرورت اقدام را توجيه مي كند يا به عبارتي ظرفيت  محل ض
ــت كه زمان و مكان اجراي راهبرد توسعه  جامعه محلي اس
اقتصاد محلي را تعيين مي كند. ظرفيت اجتماع محلي عبارت 
ــناخت،  ــت از قابليت و توانمندي اجتماع محلي براي ش اس
گسترش توانمندي انساني، فرصت هاي اقتصادي، مناسبات 
اجتماعي و منابع اكولوژيك در راستاي بهبود پايداري اجتماع 

(Macall, 2000:101 و ايراندوست، 1387: 48). 
ــي،  ــازي سياس ــازي فقرا، اگرچه توانمندس در توانمندس
ــت ويژه اي  ــاركتي از اهمي ــازي مش ــي و ظرفيت س مديريت
ــادي پايه اصلي را  ــازي اقتص ــت اما توانمندس برخوردار اس
تشكيل مي دهد كه بر  بهبود شرايط كاري و درآمدي مردمي 
كه غالبًا در بخش غيررسمي شاغلند استوار است در حقيقت 
ــرمايه  ــتن زنجيره فقر، به كارگيري س ــن زمينه گسس در اي
اجتماعي، انساني و ظرفيت سازي در تشكيل و گسترش آن 
ــرايط اقتصادي است. در توانمندسازي  در ارتباط با بهبود ش
ــد اقتصادي يك ضرورت است، اما  اجتماعات كم درآمد، رش
ــدي كه از درون و در برگيرنده و بهره مندكننده عادالنه  رش
ــدف تحويل فرآيند  ــد. در واقع در اين رهيافت ه جمع باش
توسعه نيست بلكه هدف تحول فرآيند منجر به توسعه است 

(صرافي، 1381: 10). 
برنامه ريزي و مطالعات توانمندسازي در ايران بسيار جديد 
ــابقه هستند و از سال 1380 وارد مراحل ساماندهي  و كم س
ــد. ابتدا مطالعاتي به  ــهري ايران ش ــين ش محالت فقيرنش
ــهرهاي زاهدان، بندرعباس و كرمانشاه  صورت راهنما در ش
ــا تغييراتي در  ــپس الگوهاي اين مطالعات ب ــد و س انجام ش
ــهرهاي بزرگ به كار گرفته  ــاير مراكز استان ها و ش مورد س

شد.
ــن مطالعات برگرفته از تجارب  چارچوب اصلي و اوليه اي
ــياري از كشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي، آفريقا  بس
ــي و رويارويي با فقر و  ــرايط بحران و آمريكاي التين در ش
ــتفاده از نظريات جديد  ــت كه با اس ــهري اس ــاماني ش نابس
ــط آژانس هاي بين المللي و بانك  ــهري توس برنامه ريزي ش

جهاني از سال هاي 1980م سازمان داده شده  است. 
ــوه اجتماعي (ارتقاء  ــازي داراي وج ــاي توانمندس طرح ه
ــادي)، كالبدي  ــازي اقتص ــي)، اقتصادي (توانمندس اجتماع
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ــد. راهبرد  ــاء محيط كالبدي)، مي باش ــاركت براي ارتق (مش
تحقق اين اهداف؛ سازماندهي اجتماعي و مشاركت عمومي 
ــاب راه حل هاي  ــت گذاري، تصميم گيري، انتخ براي سياس
ــرايط اجراء  مختلف، ايجاد مديريت دروني، فراهم نمودن ش
ــته ها به پروژه هاي اجتماعي،  سياست ها و تبديل اين خواس
عمومي و اقتصادي، مديريتي، نهادسازي كالبدي، زيربنائي 
و محيطي است (مهندسين مشاور تدبير شهر، 1385: 37).

ــاف قابل توجهي در  ــن اين طرح ها قابليت و انعط بنابراي
ــكالت شهري دارند. اين الگوها اكنون وارد مراحل  حل مش
ــهرهاي بزرگ در محالت  ــده  و غالب ش ــور ش اجرايي كش
ــيه اي داراي دو گونه طرح توسعه شهري توانمندسازي  حاش
و تفضيلي شده كه يكي از روش ها سنتي و ديگري از قواعد 
ــت. بي تفاوتي اين  ــمه گرفته اس ــازي سرچش نوين شهرس
ــت يا موفقيت  ــه يكديگر منجر به شكس ــبت ب دو طرح نس
ــازي مي شود. زيرا طرح هاي شهرسازي  طرح هاي توانمندس
ــتوانه هاي قانوني محكم تري برخوردار هستند  كنوني از پش
ــاير دستگاه هاي  ــازد. س كه زمينه اجراء آنها را فراهم مي س
ــهري نيز به وظايف آنها از گذشته تا به  مؤثر در مديريت ش

حال با طرح هاي شهرسازي رايج انطباق يافته است. 
ولي توافق و هماهنگي صحيح اين دو چارچوب مي تواند 
ــترده طرح هاي  ــخ گويي گس ــت و قابليت پاس ــرژي مثب ان
ــازي را به الگوهاي رايج شهرسازي انتقال دهد و  توانمندس
ــرايط اصالح و انطباق آنها را با شرايط و نيازهاي  تدريجًا ش

روز شهرسازي كشور فراهم سازد.  

يافته هاي پژوهش
ــد سكونتگاه هاي غيررسمي و نامنظم در قالب  اصوًال رش
ــهري و به تبع آن شكل گيري جزيره هاي فقر  محله هاي ش
ــيه و درون شهرها به دليل حذف اقشار كم درآمد از  در حاش
نظام برنامه ريزي و يا لحاظ نكردن آنها به صورت فعال و با 

عنوان گروه هاي هدف در سياست گذاري ها است.
ــات مالي مانند تأمين اعتبار، پس انداز و جريان  ارائه خدم
ــيار مؤثر  ــه ابزارهاي بس ــي پس اندازها، از جمل ــاز چرخان ب
ــكونت اجتماعات فقير  ــت و س ــرايط معيش ــراي بهبود ش ب
ــود. همانند فقدان دارايي به عنوان وثيقه با  ــوب مي ش محس
ــار – كه غالبًا  ــاي تضمين الزم براي اخذ اعتب ــاير ابزاره س
ــوب نمي شوند. به  ــات مالي بانك پذير5 محس از نظر مؤسس
ــت كه فقرا از انجام سرمايه گذاري در كسب  همين دليل اس

و كارهاي سودآور محروم و ناتوانند.

ــكونتگاه هاي انساني سازمان ملل6  يافته هاي مركز س
ــان مي دهد كه تأمين يك نيروي كار قابل دسترسي  نش
ــت كه  ــتلزم آن اس ــهرها، مس ــداري در ش ــل نگه و قاب
ــهري  ــين در درون اقتصاد ش كاركرد محله هاي فقيرنش
ــروي كار در جايگاه صحيح خود  ــد كه ني به گونه اي باش
ــد، يعني در محل هاي كسب و كار  ــته باش ــتقرار داش اس
ــيدن  ــند و نه براي رس قادر به تأمين زندگي خويش باش
ــه تحميل هزينه هاي گزاف   ــه محل كار خود، مجبور ب ب

ــند.  رفت و آمد باش
ــاماندهي  ــازي و س چون فعاليت هاي مربوط به توانمندس
ــكان غيررسمي به صورت بخشي و پراكنده انجام شده و  اس
عدم هماهنگي ها باعث شده كه اين تالش ها و فعاليت ها به 
نتايج مطلوبي منتهي نشود. وجود يك مديريت واحد شهري 
كه تمامي نهادها، سازمان ها و ادارات دخيل در امور شهري 
به وسيله آن اداره و هماهنگ شود منجر به همكاري مناسب 
ــتگاه هاي اجرايي به جاي ناهماهنگي  و همپوشاني بين دس
در اجراي وظايف مي شود. چون عدم هماهنگي بين نهادها 
ــده  ــراي برنامه هاي زمان بندي ش ــك طرف و عدم اج از ي
ــروز نارضايتي در بين مردم  ــده موجب ب در فاصله تعيين ش

مي شود.
رويكرد توانمندسازي و ساماندهي بافت هاي شهري مسير 
ــت. سياست هاي مورد عمل عالوه بر  تكاملي را پيموده اس
ــائل را  ــه ظرفيت هاي موجود ابعاد جامع تري از مس توجه ب
ــت مركزي ضمن تفويض و  ــورد توجه قرار مي دهند. دول م
ــذاري امور خود به كارگزارن محلي از درگيري و دخالت  واگ
ــز مي كند. تأمين منابع  ــتقيم در پروژه هاي اجرايي پرهي مس
مالي برنامه هاي بهسازي و نوسازي شهري به جاي تكيه بر 
ــاركت با بخش خصوصي  بودجه عمومي دولت بر محور مش
ــود. سياست هاي كنوني  ــاكنان و مالكان استوار ش و خود س
ــش گروه هاي اجتماعي،  ــده توجه خود را بر تأكيد بر نق عم
ــاكنان و توجه به نيازمندي هاي  تقويت جايگاه مالكان و س

آنان قرار داده اند. 
ــوم  ــامان دادن به اين چالش هزاره س ــرو س در جهت س
ــر تجربياتي  ــورهاي ديگ ــوه مديريت كش ــوان از نح مي ت
ــده در تطبيق با وضعيت  ــب كرد و از اقدامات انجام ش كس
ــوع اين كه بايد  ــور بهره گرفت. مهم ترين موض كنوني كش
ــيوه  ــازي را مدنظر قرار داد، با اين ش يك رهيافت توانمندس
ــرل كرد، به  ــه كنت ــأله و بحران را از ريش مي توان اين مس
بيان واضح تر روستائيان و شهروندان شهرهاي كوچك را در 
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تصميم گيري ها ببينيم . از تمركز گرايي ثروت، انرژي، منابع 
انساني و خدمات در چند شهر عمده پرهيز نماييم.

ــميت شناختن اولويت هاي اقشار كم درآمد در نظام  به رس
برنامه ريزي از نخستين راهكارهاي مقابله با اين مسأله است 
ــناخت رفتارهاي اقتصادي و  ــتا مي توان با ش كه در اين راس
پويايي دروني سيستم زندگي كم درآمدها به منظور اسكان و 
يافتن راهكارهايي در اين جهت است. با مطالعه و شناخت در 
چارچوب ماهيت اجتماعي، اقتصادي و كالبدي سكونتگاه ها 
و ظرفيت دروني آنها مي توان به ساماندهي و توانمندسازي 

آنها اقدام كرد. 
شناسايي محدوده هايي كه اين پتانسيل بالقوه را دارند كه 
ــكونتگاه هاي غيررسمي شوند در پرتو تشريك  تبديل به س
ــخص و مدون براي  ــا برنامه ريزي مش ــاعي اهالي و ب مس
ــهرها متناسب با ويژگي هاي آنها،  اسكان كم درآمدها در ش
ــكل گيري اين سكونتگاه ها  يك اقدام هدفمند به منظور ش

مي باشد. 
ــعه محلي و  ــتراتژي هاي اولويت دار در بحث توس  از اس
ــهري با ديد پايداري در شاخص هاي زندگي، كاهش فقر  ش
در سطح شهر مي باشد كه در يك روند سلسله مراتبي منجر 
ــد  ــازي مناطق و به دنبال آن مهار كردن رش ــه توانمندس ب

ناپايدار زيستگاه هاي غيررسمي مي شود. 
ــعه در  ــراي راه اندازي فرآيند نوين توس ــيله ب بهترين وس
ــد كه  ــاماندهي كالبدي آنها مي باش ــن اجتماعات، س دل اي
ــازي قابل پياده كردن است.  در جريان آن راهبرد توانمندس
مشاركت فراگير و فعال و ظرفيت سازي نهادينه شده با توجه 
ــازي كالبدي قابل  ــتاوردهاي ملموس و مقطعي بهس به دس
ــترش است. فرآيند يادگيري اجتماعي7 همراه با  تداوم و گس
ــتگي جمعي و تعلق خاطر مكاني به راه افتاده، امنيت  همبس

در سكوت و اميد به آينده را مي پروراند.   
ــه ارتقا و  ــًا از دو جنب ــمي عمدت ــن بخش غيررس بنابراي
ــي فقرا مي تواند  ــهري و ارتقاي زندگ ــاماندهي محيط ش س
ــرار گيرد. اين  ــهري ق مورد توجه مديران و برنامه ريزان ش
ــهري در برخي  ــت كه نگرش غالب مديريت ش در حالي اس
ــمي از  ــورها و از جمله در ايران، حذف بخش غيررس از كش
ــاماندهي (به مفهوم حذف) بخش  عرصه عمومي شهر و س

غيررسمي به خاطر مشكالتي چون سد معبر است.
به نظر مي رسد در بيشتر كشورهاي جهان در حال توسعه 
اين بخش از سوي برنامه ريزان ناديده گرفته مي شود. يكي 
ــمي در برنامه ريزي  ــه بخش غيررس ــل كم توجهي ب از عل

ــت كه  ــعه اين اس ــورهاي در حال توس ــهري كش بخش ش
ــاس الگوهاي برنامه ريزي  ــورها بر اس برنامه ريزي اين كش
ــهري رايج غرب شكل گرفته كه در آن بخش غيررسمي  ش
ــمي در اين بخش  ــي متفاوت دارد و برنامه ريزي رس ماهيت
ــورهاي  ــدارد، در صورتي كه اين بخش در كش جايگاهي ن
ــت و بايد در برنامه هاي  ــعه بسيار چشمگير اس در حال توس

رسمي توسعه شهري گنجانده شود.
ــيدن به فعاليت سكونتگاه هاي  ــميت بخش به منظور رس

غيررسمي در سطح اجتماعات محلي بهتر است:
فقراي شهري را در شكل هاي مختلف تقويت نموده 

و اين جوامع را به سمت توسعه پيش خواهد برد.
به پاكسازي اجزاي نامطلوب و ضد اجتماعي كمك 

مي كند و امنيت عمومي را ارتقاء مي بخشد.
ــر براي  ــي محيطي امن ت ــاع محل ــي آن اجتم ــه در پ ك
سرمايه گذاري مي شود، عالوه بر اين قانوني كردن حقوق و 
ــت، امكان ظهور رهبري درونزا از ميان فقرا را افزايش  فعالي

مي دهد.
ــمي شدن بخش غيررسمي عالوه بر موارد ذكر شده،  رس
ــمي را  ــي به منابع مالي، آموزش رس برخورداري و دسترس
ــهري  ــد و نيز مي تواند براي مديريت ش ــر مي كن امكان پذي
ــره وري را افزايش دهد.  ــوع به ــد و در مجم ــدزا باش درآم
ــدن به مثابه برخورداري از حمايت هاي  همچنين رسمي ش
ــت كه كيفيت كاال و خدمات  ــمي (مالي و آموزشي) اس رس
ــرايط  ــن بخش را افزايش داده و در نتيجه به بهبود ش در اي

اقتصادي شاغالن و جامعه محلي منجر مي شود.    
ــاماندهي محالت غيررسمي  ــتراتژي شهرداري در س اس

بايد حول دو محور باشد كه عبارتند از:
ــاماندهي، توانمند  ــع موجود از طريق س بهبود وض
ــح درآمدي در  ــكنه و توزيع منابع صحي ــودن س نم
ــهر در جهت بهبود وضعيت  ــيه ش بين مركز و حاش

عمومي آنها.
بازدارندگي و كاهش سكونت غيررسمي و غيرمجاز 
در قالب آلونك سازي هاي مجدد در سطح شهر، در 
ــن زمينه همكاري نيروي انتظامي و مردم محلي  اي

مي تواند بسيار مفيد باشد.
ــيب پذير ايران در  ــكونتگاه هاي آس در نتيجه وضعيت س
ــت. نسبت  ــورهاي جهان متفاوت اس ــه با ديگر كش مقايس
ــيب پذير در كشورهاي در حال توسعه به  سكونتگاه هاي آس
ــد، در حالي كه در كشور  ــهرها مي رس 50 درصد جمعيت ش

پا نوشت:

1- Social Learning
2- Marginalized 
3- Trickle down
4- Informal sector
5- Bankable
6- UNHABITAT
7- Social Learning

منابع
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 ،( 2 .1387) كيومرث،  ايراندوست، 
جايــگاه بخش غيررســمي در 
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ــبت تنها 0/9 درصد مساكن شهري را تشكيل  ايران اين نس
ــكن غيررسمي در ايران به ندرت به  مي دهد. سازندگان مس
ــدام مي كنند و غالبًا  ــت بهاي زمين اق ــرف بدون پرداخ تص
ــرايط مذبور،  ــمي تهيه مي كنند. با ش زمين را از بازار غيررس
ــكن در ايران با توجه به  ــعه فضايي و مس برنامه ريزي توس
ــبي رفاه ناشي از انباشت درآمد نفت،  باال بودن شاخص نس
بسيار راحت تر از ساير كشورهاي در حال توسعه مي تواند به 
ساماندهي و توانمندسازي ساكنان اين بافت ها اقدام نمود. 

نتيجه گيري  
ــرعت در حال گسترش زندگي شهري است.  جهان به س
سرعت رشد شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه بيشتر 
ــت. در ايران نيز شهرنشيني  ــورهاي توسعه يافته اس از كش
ــتابان  ــتابان همراه بوده و اين روند ش ــريع و ش با روندي س
ــائل و معضالت بسياري را براي شهرها به دنبال داشته  مس
ــت. چون رشد شهرنشيني بدون هيچ گونه اساس فكري،  اس
ــده است و توسعه زيرساخت ها در  كنترل و نظارتي انجام ش
ــعه فيزيكي آن نبوده تورم زمين، مسكن و  آن به اندازه توس
قيمت هاي غيرمتعارف به مسأله توسعه بافت هاي غيررسمي 

بيشتر دامن زده است. 
ــعه بر اين باورند كه  ــائل توس ــت اندركاران مس تمام دس
ــي و فرهنگي موجب بر  ــادي، اجتماع ــد نامتعادل اقتص رش
ــت. از طرفي هم  ــهر و روستا شده اس هم خوردن رابطه ش
ــالي هاي گسترده،  ــكالت جديد اقليمي از قبيل خشكس مش
ــتاها گرديده و  ــرايط زندگي در روس ــخت شدن ش باعث س
ــهرها مهاجرت  ــتائيان به ش در پي آن گروه هاي متعدد روس
كرده اند. از سوي ديگر اقداماتي همچون توسعه روستايي و 
ــده است. مهاجرت و  نظاير آن به كنترل مهاجرت منجر نش
ــيب پذير و پديده هاي از اين دست، حكم معلول  محالت آس
ــطح ملي و  ــي از عوامل كالن تري در س ــد و خود ناش دارن

منطقه اي هستند.
ــائل و  ــمي به عنوان آيينه تمام نماي مس ــكان غيررس اس
مشكالت شهري، جايگاه و اهميت خاصي را در پژوهش هاي 
ــكلي كه نمي توان معضل  ــغال كرده است. مش ــهري اش ش
ــد ناشي از سياست نادرست اتخاذ  خواندش و به نظر مي رس
شده ساليان متمادي شهر ها مي باشد كه اكنون به وجود آمده 
ــتيابي  ــت. دس ــه گرفته اس و در تمامي ابعاد و پديده ها ريش
ــهري مستلزم ساماندهي و توانمندسازي  به توسعه پايدار ش
ــت. به عقيده  ــامان موجود اس ــن بافت هاي نابس ــكنه اي س

ــعه در دل  صاحب نظران، بهترين راه براي ايجاد فرآيند توس
ــازي كالبدي، به همراه  ــازماندهي و بهس اين اجتماعات، س
ــت. نكته  ــازي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اس توانمندس
ــاماندهي و  ــي و بنيادين براي س ــه عامل اصل ــم اين ك مه
توانمندسازي بافت هاي آسيب پذير، ايجاد مديريت يكپارچه 
در سطوح منطقه اي و محلي است. اين امر نه تنها مي تواند 
ــران و كنترل عوامل  ــوه حركت مهاج ــث پيش بيني نح باع
ــود، بلكه با ايجاد ديدي گسترده و همه   تأثيرگذار بر آنها ش
سو نگر كمك زيادي به ساماندهي و توانمندسازي بافت هاي 
نابهنجار موجود در شهرها خواهد كرد. توانمندسازي بيش از 
ــت شامل توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي  هر چيز مي بايس
ــاكنان اين محله ها باشد. اين گونه اقدامات در  و فرهنگي س
ــاركت اقتصادي در روند  عين حال كه كم درآمدها را به مش
ــازد، آنان را به شهرونداني مسئوليت پذير  ارتقا توانمند مي س
ــان نقش  ــرد. در اين مي ــد ك ــل خواه ــاركت جو تبدي و مش
ــازمان هاي غيردولتي به مفهوم واقعي آن نيز نبايد دست  س

كم گرفته شود. 
ــري كه از آن به عنوان سكنه غيررسمي ياد مي شود،  قش
و تفاوت ديد جامعه با نوعي دلسوزي و گاهي با تنفر همراه 
ــتيابي به نيازهاي اوليه  ــد، كساني هستند كه در دس مي باش
ــكنه غيررسمي از  ــان با مشكل مواجه هستند. س زندگي ش
ــهر و محله خود رضايت بااليي ندارند و از احساس تعلق  ش
ــهروندي پاييني برخوردارند، مشاركت در ميان آنها بسيار  ش

كم يا معنايي ندارد.
ــتن درآمدهاي پايدار و متكي  ــهرداري ها به علت نداش ش
ــاز و يا  ــاخت و س ــودن به درآمدهاي حاصل از عوارض س ب
ــهري از ديدگاه  ــروش امالك و محصوالت، به مناطق ش ف
ــهرداري ها از لحاظ  ــوي ديگر، ش اقتصادي مي نگرند. از س
ــه بافت ها و  ــازماندهي اين گون ــود را ملزم به س ــي خ حقوق
ــًا جنبه هاي  ــمي نمي بينند و عموم ــكونتگاه هاي غيررس س
اخالقي و پيوندهاي قومي است كه مي توانند شهرداري ها را 

به توجه به اين بافت ها بر انگيزد. 
با اين همه و با استناد به تجارب ناموفق گذشته در زمينه 
ــاكنان اين بافت ها، مي توان  ساماندهي و توانمند نمودن س
ــهرهاي ما از توان  ــت كه برخورد با اين معضل در ش درياف
ــع براي حل اين  ــت. در واق ــهرداري به تنهايي خارج اس ش
ــجم و واحد  معضل؛ به عزم ملي در پرتو يك مديريت منس
شهري و صد البته توجه به قواي محلي و مشاركت مردمي 

نياز است.

در ايــران از ديدگاه مديريت و 
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تهران.
 ،( معصومــي، ســلمان، (1387. 15
تحليــل نقش مديريت شــهري 
بر پديده اســكان غيررســمي 
شهري،  پايداري  راســتاي  در 
دانشــگاه  سراســري  همايش 

تهران، تهران.
 ،( معصومــي، ســلمان، (1386. 16
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مهندسين مشــاور تدبير شهر،  17 .
شــهرنگر  مطالعــات   ،(1385)
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گفتگو

  به عنوان پرسـش آغازين بحث، عملكرد 
شـهرهاي جديد ايران را از حيث تحقق اهداِف 
اين سياسـت توسعه ى شـهري چگونه ارزيابي 

مي كنيـد ؟
  قبل از اينكه به اين سئوال پاسخ دهم الزم است كه 
براي خوانندگان ماهنامه ى شهرداريها مفهوم «شهرجديد» 
ــيس كه با تأسيس شهرداري در  ــهر جديدالتأس از مفهوم ش

نقاط روستايي و مركز بخش ايجاد مي شود، متمايز گردد.
ــهرهاي جديد،  ــاد ش ــون ايج ــاده ى (1) قان ــق م مطاب
ــهرجديد به مكاني اطالق مي گردد كه در چارچوب طرح  ش

مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خارج از 
ــتحفاظي شهرها (هر كدام كه  محدوده ى قانوني و حريم اس
ــكان حداقل سي هزار نفر به اضافه ى  بزرگ تر بود) براي اس
ساختمان ها و تأسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي 

و اقتصادي ساكنان آن پيش بيني مي شود.
ــه طور كلي  ــئوال بايد گفت كه؛ ب ــا در خصوص س ام
ــهر جديد مسلمًا نسبي و چند جانبه  ميزان موفقيت يك ش
ــت. اگر معيار موفقيت يك شهر جديد را در دسترسي  اس
ــم، در آن صورت قدر  ــداف و برنامه هاي آن بداني ــه اه ب
مسلم اهداف جمعيتي، اشتغال و برنامه ى زماني پيشرفت 

گفتگو با اسماعيل صالحي

درباره ى اسماعيل صالحى
متولد 1345 شـهر تهران، دانش آموخته ى دانشگاه تهران در كارشناسى ارشد با گرايش برنامه ريزى شهرى 

و منطقه اى (1372) و درجه ى دكترى از همان دانشگاه با گرايش شهرسازى (1382).
او از 1372 تا 1382 نماينده ى وزارت كشور در كميته هاى توسعه ى پايدار بود و در كميته ى اجرايى اتحاديه ى 
جهانى شـهردارى ها "آيوال" در منطقه ى مديترانه شـرقى عضويت داشـت و در نشسـتهاى سال 2001 و 2002 
شهر استانبول شركت نمود. وى پژوهشگر نمونه سال 1381 (رتبه ى يكم) برگزيده ى وزارت علوم و فناورى و 
تحقيقات بود. و اينك عضو هيأت علمى دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران است. از او نزديك به چهل مقاله 
در نشريات شهرى چاپ شده كه 4 مقاله ى آن انگليسى است. از كتابهايش: اداره ى امور شهرهاى جديد (2 جلد) 
يكـم، مديريت سـاخت، دوم، مديريت بهره بـردارى (1378)، اصول راهنمايى مديريت بحران در مجتمع زيسـتى 

(1379) و ويژگيهاى فضاهاى شهر امن (1387).

شهرداري ها و مديريت بهره برداري
در شهرهاي جديد
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ــت. كالبدي مهمترين آنهاس
ــزان موفقيت  ــراي ارزيابي مي ــاخص ب اما مهمترين ش
ــت كه  ــت پذيري آنهاس ــد، ميزان جمعي ــهرهاي جدي ش
ــفانه  ــهرهاي جديد درايران از اين حيث متأس عملكرد ش
ــه تقريبًا  ــود. به گونه اي ك ــي نمي ش ــز ارزياب موفقيت آمي
هيچكدام از اين شهرها موفق به جذب جمعيت پيش بيني 
ــتگرد كه پيش بيني  ــته اند. مثًال شهر جديد هش شده نگش
ــد 500 هزار نفر از جمعيت سرريز تهران و كرج را  مي ش
ــي بيش از  5 درصد در اين زمينه  ــذب كند تاكنون كم ج

ــت . ــته   اس ــرفت  داش پيش

ــت  ــئله مي توان فهرس ــل متعددي براي اين مس دالي
ــهرها به خوبي  ــرد. مثال برخي معتقدند كه اغلب اين ش ك
ــت هاي  ــد كه سياس ــي معتقدن ــده اند، برخ ــي نش مكانياب
ــي از آنها از كارايي الزم  ــازي و هزينه هاي ناش آماده س
ــت هاي  ــود و عده زيادي نيز معتقدند سياس برخوردار نب
ــتغال با  ــتهاي ايجاد مراكز اش ــت و سياس ــكان جمعي اس
ــت. همچنين اغلب  ــر هماهنگ صورت نگرفته اس يكديگ
ــا مراكز  ــكونتي ب ــان مراكز س ــي مي ــردم از ناهماهنگ م
ــكايت دارند. به  ــهرها ش ــاختهاي اين ش خدماتي و زيرس
ــاكن در اين شهرها براي دسترسي به  طوري كه  مردم س
ــوند.        ــكالت زيادي مواجه مي ش مراكز خدماتي با مش

  سـاختار مديريتـي شـركت هاي عمـران 
بـه عنـوان متولـي اصلـي مديريـت سـاخت و 
بهره بـرداري از شـهرهاي جديـد، بـه ويژه در 
مراحـل آغازين آن، چه تأثيري در ميزان تحقق 

اين اهداف داشـته اسـت؟
ــي ترين عنصر تشكيالتي در ساخت شهرهاي    اساس
ــهرهاي جديد" است.  ــركت عمران ش جديد در ايران "ش
ــكيالت در تجربه ساير كشورها هم وجود  ــابه اين تش مش

ــركت عمران" براي  ــراى نمونه در ايرلند نيز"ش دارد. ب
ــد. ــيس ش ــهرهاي جديد،  تأس ــاخت ش س

ــهرهاي جديد  طبق ماده 3 آيين نامه ايجاد و احداث ش
ــهرهاي جديد  ــركت عمران ش ــط از طريق ش ــت فق دول
مي تواند اقدام به احداث شهر جديد نمايد. براي ايجاد هر 
ــازي اقدام به تأسيس  ــهر جديد وزارت مسكن وشهرس ش
ــركت عمران مي نمايد و اين شركتها با تهيه و تصويب  ش
ــاي مختلف، اقدام به تملك يا خريد زمين، اجراي  طرح ه
ــاخت  ــات روبنايي و زيربنايي، نظارت و كنترل برس عملي
ــراي صحيح طرح تا قبل از  ــاز و واگذاري زمين و اج وس

ــهرداري مي نمايد. ــيس ش تأس
بدين ترتيب مشخص است كه مأموريت اين شركت ها 
ــود آنكه  ــوده و با وج ــهر ب ــعه ى كالبدي ش ــتر توس بيش
ــده در شهرهاي  ــات ايجاد ش ــؤوليت مديريت تأسيس مس
ــاير دستگاه هاي دولتي دارند،  جديد را تا زمان تصدي س
ــان توسعه ى كالبدي  اما به دليل آنكه اصل مأموريت ايش
ــهر هاي  ــي تنها نماينده ى يك بخش در ش ــت به نوع اس
ــتاوردهايي را  ــتند. گرچه در اين حوزه نيز دس مذكور هس
ــهري را نمي توانيم محدود  ــته اند ولي مسلمًا هيچ ش داش
ــهر را  ــد كالبدي آن بدانيم، به عبارت ديگر بايد ش ــه بُع ب
ــر گرفت. اين  ــامانه در نظ ــه و به صورت يك س يكپارچ
ــأله مانند رابطه ى ظرف و مظروف است، اگر ظرف را  مس
ــهر بدانيم مظروف هم بايد متناسب  ــعه ى كالبدي ش توس
ــاد اجتماعي و  ــن مظروف همان ابع ــود. اي با آن آماده ش
ــن زمينه از  ــد در اي ــهرهاي جدي ــت كه ش اقتصادي اس
ــرفت هاي اندكي  ــتوانه هاي ضعيفي برخوردارند و پيش پش
ــاختار  ــايد اگر اين س ــت. ش در اين خصوص رخ داده اس
ــت  ــبت به شهرداش [مديريتي] ديدي نظام مند و جامع نس
ــي و به عبارتي به عنوان  ــركت ها به شكل بخش و اين ش
ــد، در آن حال توسعه ى  نماينده ى يك بخش اداره نمي ش
ــعه ى  ــادي و حتي فرهنگي همپاي توس ــي، اقتص اجتماع
ــتيم شاهد  كالبدي صورت مي گرفت و امروزه ما مي توانس

ــيم.  ــتاوردهاي بهتري باش دس
تـوان  شـهرداري ها  آيـا  شـما  ديـد  از    
برطـرف سـاختن ضعف هاي احتمالـي مديريت 

طبق ماده 3 آيين نامه ايجاد و احداث 
شهرهاي جديد دولت فقط از طريق شركت 
عمران شهرهاي جديد مي تواند اقدام به 

احداث شهر جديد نمايد.
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بهره برداري پيشـين، يعني شركت هاي عمران، 
در راسـتاي رسـيدن بـه اهـداف مختلـف اين 

شـهرها را دارند؟
ــهرداري  ــي خير. به هر صورت ش ــلمًا به تنهاي  مس
ــي از ضعف هايي را كه مربوط به ابعاد ديگر  مي تواند برخ
ــوان در زمينه ى  ــش دهد اما نمي ت ــت به نحوي پوش اس
دستيابي به اهداف چندان روي آنها حساب كرد و بدان ها 
ــهرداري ها به عنوان مهم ترين  ــي بود. زيرا گر چه ش متك
ــطح محلي مطرح  ــهري و مديريت در س نهاد مديريت ش
ــت  ــتند اما به داليل متعدد كه از اين بحث خارج اس هس
ــهري نيستند.  قادر به ايفاي نقش مديريت يكپارچه ى ش
ــور نيز  ــهرهاي كش ــهرهاي بزرگ و مادرش ما حتي در ش
ــتيم و شهرداران يا  ــاهد مديريت شهري يكپارچه نيس ش
ــهرداري ها واقعًا مدير شهر نيستند و بسياري از وظايف  ش
ــتگاه ها بر عهده دارند. از اين  ــاير دس ــهرداري ها را س ش
ــد هماهنگي  ــهرهاي جدي ــن فكر مي كنم كه در ش رو م
ــوراهاي  ــر هيأت ها و يا ش ــت و اگ ــي الزم اس ميان بخش
ــتگاه ها  ــود مي آمد و دس ــتگاه ها به وج ــعه اي از دس توس
ــهرها ايفا مي كردند شاهد  نقش بالقوه ى خود را در اين ش

ــتري مي بوديم. موفقيت بيش
ماننـد  پيشـرويي  كشـورهاي  تجربـه ى   
انگلسـتان در زمينـه ى مديريت بهـره برداري 
چيسـت؟ بـه عبـارت ديگـر زمـان و چگونگي 
انتقـال قدرت از نهـاد متولي مديريت سـاخت 
بـه نهـاد متولي مديريـت بهره بـرداري در اين 

كشـورها چه هنگام و به چه شـكلي اسـت؟
ــن زمينه داراي تجربيات  ــورهاي مختلف در اي  كش
ــهرهاي  ــتان احداث ش ــتند. مثًال در انگلس متفاوتي هس
جديد برعهده ى هيأت هايي موسوم به هيأت هاي توسعه 
مي باشد. در اين كشور بر اساس قانون، كميسيوني براي 
ــهرها ايجاد شد. در شهرهايي كه ساخت  اداره امور نوش
ــا پايان مي يافت و يا در مراحل پاياني قرار مي گرفت  آنه
ــيون ها جايگزين هيأت هاي توسعه مي شدند.  اين كميس
ــهرداري ها ، اخذ  ــف به ش ــذاري امور مختل ــا واگ اين ه
ــن نظارت بر ارائه خدمات را بر عهده  عوارض و همچني

ــيون ها  ــد. مهم ترين وجه اين هيأت ها و كميس مي گرفتن
ــي  بودن آنها بود. در برازيليا شركت سازنده پس  فرابخش
ــيس شهرداري به تدريج  ــايش رسمي شهر و تأس از گش
ــئوليت هاي خود را به شهرداري و ساير دستگاه هاي  مس
ــركت در تأمين و  ــؤوليت ش ــي واگذار كرد ولي مس دولت
ــهر همچنان باقي ماند. در كشورهايي  حفاظت فضاي ش
ــهرداري ها در  ــه از همان ابتدا ش ــوئد ك ــد هلند و س مانن
ــكالت كمتري در  ــت اندركار اصلي اند مش اين زمينه دس
ــاخت به مديريت بهره برداري  زمينه ى انتقال مديريت س
ــكا انجمني از  ــهرهاي آمري ــود دارد. در برخي از نوش وج
ــود و اين انجمن مسؤوليت هايي  ــاكنان تشكيل مي ش س
ــود.  ــيس مي ش ــهرداري تأس را مى پذيرند و در نهايت ش
ــاالت متحده با هر  ــهرها در اي ــاخت نوش به طور كلي س
ــرا در آنجا بخش خصوصي  ــاي ديگري تفاوت دارد زي ج
ــكونتگا ه هاي جديد را مي پذيرد.  مسؤوليت ساخت اين س

 حـال اگـر بخواهيـم مديريـت سـاخت و 
بهره برداري در ايـران را با تجربه ى هيأت هاي 
توسعه و كميسـيون هاي اداره ى امور نوشهرها 
در انگلستان مقايسه كنيم، چه كم و كاستي هايي 

در ايـن بيـن وجـود دارد؟
ــيار است. به عنوان نمونه   به طور كلي تفاوت ها بس
ــيار جامع هستند، كميته هايي  ــيون ها، كه بس در آن كميس
ــاكنان جديد  ــتقبال از س ــتغال و حتي براي اس ــراي اش ب
ــر و همين طور  ــي و اجتماعي ديگ ــاي فرهنگ و كميته ه

ــهر  كميته هايي براي راه اندازي بخش هاي خدماتي در ش
ــت.  ــكالت وجود داش ــياري از مش ــر طرف كردن بس و ب
ــي  بودن اين  ــاوت در فرابخش ــاكان مهم ترين تف اما كم
ــي  ــت كه هماهنگي بين بخش ــا و كميسيون هاس هيأت ه

ــازد.   را امكان پذير مي س

در شهرهاي جديد هماهنگي ميان بخشي 
الزم است و اگر هيأت ها و يا شوراهاي 

توسعه اي از دستگاه ها به وجود مي آمد و دستگاه ها 
نقش بالقوه ى خود را در اين شهرها ايفا مي كردند 

شاهد موفقيت بيشتري مي بوديم.
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  نگاهـي بـه نوشـتگانى كـه از آغـاز بـه 
سـاخت شهرهاي جديد در كشـور منتشر شده 
اسـت، نشان از توجه بسـيار اندك به مديريت 
بهره برداري در اين شهرها و نقش شهرداري ها 
از يـك سـو و توجـه و تأكيد بيـش از اندازه بر 
مديريت سـاخت و از آن ميان جنبه هاي كالبدي 
ايـن شـهرها از سـوي ديگر دارد. از ديد شـما 
اين مسـأله و اين نگاه در كشـور از كجا ناشي 
مي شـود و آيـا در كشـورهاي پيشـرو و موفـق 
در ايـن زمينه چنيـن نگاهي را مي توان سـراغ 

گرفـت  ؟
ــود دارد. يك  ــأله دو دليل عمده وج ــراي اين مس  ب
ــتگاه  ــي نگري حاكم بر دس ــاب بخش ــمت از آن بازت قس
ــفانه  ــت. متاس ــور اس ــام اجرايي كش ــزي و نظ برنامه ري
ــتگاهها و وزارتخانه هاي ديگر، بحث ساخت شهرهاي  دس
ــازي  ــكن و شهرس ــد را صرفًا مربوط به وزارت مس جدي
ــت ملي.  ــد نه يك پروژه يا بهتر از آن يك سياس مي دانن
ــأله غير طبيعي نيست زيرا به هر حال متولي  البته اين مس
ــهري در كشور به طور  ــبرد سياست هاي توسعه ى ش پيش
ــت و از آنجا كه  ــازي اس ــكن و شهرس عمده وزارت مس
ــأله  ى توسعه ى كالبدي  ــتر به مس اين وزارتخانه هم بيش
ــعه ى  ــاير ابعاد توس ــه دارد، نمي تواند به س ــهرها توج ش
ــردازد. در نتيجه  ــت بپ ــته اس ــهري آن گونه كه شايس ش
ــت اندركاراني كه از اين وزارتخانه  به طور كلي توجه دس
مسؤوليت راه اندازي سمينار هاي مربوط به بررسي مسائل 
ــائل كالبدي و به  ــهرهاي جديد را دارند متمايل به مس ش

ــهرهاي جديد بوده اند. ــاخت ش ويژه مرحله ى س
ــي اي باز  ــه برهه ى زمان ــأله ب ــر اين مس ــه ديگ وج
ــدند. از آنجا كه  ــهرهاي جديد مطرح ش مي گردد كه ش
ــيده  ــه ى تكاملي خود نرس ــوز به مرحل ــهرها هن اين ش
ــتين مسائلي كه توجه را جلب مي كرد و حاد  بودند نخس
ــعه ى كالبدي، مكانيابي  تلقي مي شد مواردي چون توس
ــهرها بود، چون اين موارد  ــه ى طرح براي اين ش و تهي
وزن بيشتري داشتند توجه بيشتري را هم به خود جلب 
ــعه ى كالبدي اين شهرها  مي كردند. حال كه روند توس

ــكان جمعيت  ــت و مرحله ى اس ــًا رو به اتمام اس تقريب
ــت، اينك به تدريج  ــت كه آغاز شده اس ــالي اس چند س
ــود  ــهرها مطرح مي ش ابعاد ديگري از زندگي در اين ش
ــاخت  كه به مديريت بهره برداري و مرحله ى پس از س
ــائل اجتماعي و فرهنگي ساكنان  ــود و مس مربوط مي ش
ــتر نمود پيدا مي كند. البته اگر از پيش، هوشمندانه  بيش
ــت  ــد، اين امكان وجود داش به اين موضوع توجه مي ش
ــود.  ــراي انتقال مديريت پيش بيني ش ــازو كاري ب كه س
ــه بايد از نظر  ــر وزن كارهايي ك ــت تأثي ــفانه تح متأس
ــت اين بخش  ــهرها صورت مي گرف ــدي در اين ش كالب
ــب و مقاالت تا حد  ــي، كت ــي در مباحثات كارشناس حت

ــد. ــول مان ــادي مغف زي
  با اين حسـاب آيا مي توان گفت كه ايجاد 
شـهرهاي جديـد بيشـتر بـه عنـوان پـروژه ى 

سـاختماني ديده شـده اسـت؟
ــه در ابتداي  ــت. همان طور ك ــه اس ــًا اين گون  دقيق
ــتر به بحث كالبد آن  ــكوني بيش ــاخت يك مجتمع مس س
ــت  ــاختماني، زمين و مواردي از اين دس مانند مصالح س
ــاختمان چند نفر  ــا اينكه مثًال در اين س ــود ت توجه مي ش
ــا از نظر اجتماعي به  ــي خواهد كرد، روابط خانواره زندگ
ــه خواهد بود؛ در  ــاختمان چگون ــكل و مديريت س چه ش
ــائل  ــت. اين مس ــهرهاي جديد نيز بدين گونه بوده اس ش
ــود  ــأله ى اصلي مي ش هنگامي بروز كرده و تبديل به مس
ــاختمان تكميل گردد. اتفاقي كه در تجربه ى ايجاد  كه س
ــت تا حد زيادي بدين  ــهرهاي جديد ايران رخ داده اس ش

ــت.  صورت بوده اس

       از نظر شـما آيا شـهرداري هاي ايران 
با سـاختار مديريت درآمد و هزينه اي كه دارند، 
مى تواننـد بـه حيات خـود در شـهرهاي جديد 

وزارت مسكن و شهرسازي بيشتر
 به مسأله  ى توسعه ى كالبدي شهرها 

توجه دارد، نمي تواند به ساير ابعاد توسعه ى 
شهري آن گونه كه شايسته است 

بپردازد.
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ادامـه دهنـد؟ ايـن سـاختار مديريـت هزينه و 
درآمد چه مسـايلي را براي شـهرهاي جديد در 
پي خواهد داشـت؟ و از آنجا كه اين شهرها در 
پي يك سياست ايجاد شـده اند چه انتظاري از 

دولت مي توان داشـت؟
ــهرداري ها در اين زمينه با مشكالت   خوب همه ى ش
ــهرهاي  ــهرداري هاي ش ــاختاري مواجه اند. طبيعتًا از ش س
جديد هم نمي توان انتظار داشت كه در اين زمينه تافته اي 
ــزان موفقيت اين  ــند. در همين حال نيز مي ــدا بافته باش ج
ــاخت و بهره برداري مي تواند تا حد  ــهرها در مرحله ى س ش
ــهرداري ها تأثير  زيادي بر وضعيت درآمد و هزينه ى اين ش
ــاخت شهرهاي  بگذارد. به عنوان نمونه اگر در مرحله ى س
جديد كليه پروژه ها به اتمام برسد، در چنين شرايطي قاعدتًا 
شهرداري شهر جديد نمي بايست با مشكالت زيادي روبرو 
ــهرها، شهرداري ها  ــد چرا كه انتظار نمي رود در اين ش باش
ــند. همچنين در  ــي زيادي روبرو باش ــا هزينه هاي عمران ب
ــعه ى اقتصادي  مرحله ى بهره برداري، اگر برنامه هاي توس
شهر به خوبي پيش رفته باشد، بدين معنا كه مراكز اشتغال 
ــده باشد، اين موضوع  ــعه ى كالبدى ايجاد ش در كنار توس
مي تواند هم به اسكان جمعيت و رشد كّمي جمعيت كمك 
ــكان و ماندگاري جمعيت  ــد و هم جاذبه هايي براي اس كن
ايجاد كند و به ويژه شهرداري با كمك عوارضي كه از اين 
ــود را با تكيه بر منابع  ــز مى گيرد اين روند تكاملي خ مراك

ــد  . ــاز  كن ــي  آغ محل
ــخصي به  ــد توجه مش ــت باي ــر حال، دول ــا در ه ام
ــد. مي توان  ــته باش ــهرها داش ــن ش ــهرداري هاي اي ش
شهرداري هاي شهرهاي جديد را به فرزندي از خانواده 
ــده و تا مدت ها نياز  ــبيه كرد كه به تازگي متولد ش تش
ــت اين  به حمايت خانواده دارد و نمي توان از روز نخس
ــود و بتواند  ــتقل ش ــت كه اين فرزند مس انتظار را داش
ــازد  ــت بر طرف س نيازهاي خود را بي هيچ كم و كاس
ــت  ــا اينكه از اين فرزند نوپا همان انتظاري را داش و ي
ــت  ــد خانواده مي رود كه ممكن اس كه از فرزندان ارش
ــر حقوقي  ــند يا از نظ ــته باش ــتقالل مالي داش بعضًا اس
ــند. در اينجا با شرايط  ــرايط خاصي برخوردار باش از ش

ــت از  ــتيم، الزم اس كامًال منحصر به فردي مواجه هس
ــه تازگي  ــد و تكامل خود را ب ــه مراحل رش ــهري ك ش
ــته حمايت هايي صورت گيرد و در اين  ــت سر گذاش پش
ــترين انتظار از دولت مي رود. من فكر مي كنم  بين بيش
ــر گرفتن  ــه دولت با در نظ ــق محرومي ك ــد مناط مانن
ــد دارد كه آنها روند  ــودگي ها يا حمايت هايي قص بخش
ــد چنين  ــا نيز باي ــي كنند در اينج ــود را ط ــي خ تكامل
ــد در چند  ــايد الزم باش ــي صورت بگيرد، ش حمايت هاي
ــهرداري تا صد در صد بودجه،  ــال نخست تأسيس ش س
ــت به ميزان الزم  ــت تأمين كند تا جمعي ــط دول را توس
ــع حمايت ويژه ى  ــكان يابد. در واق ــهرها اس در اين ش
ــهرهاي جديد  ــاد در ش ــهرداري هاي نوبني ــت از ش دول

ــت.  گريز نا پذير اس
 در اينجا يك پرسش مطرح مي شود. متولي 
اين سياسـت وزارت مسكن و شهرسازي بوده 
اسـت، حـال وقتـي از حمايت از شـهرداري ها 
صحبت مي شود اين به معناي مداخله ى وزارت 
كشـور در ايـن كار اسـت، در ايـن حالـت چه 
سازوكار قانوني بايد پيش بيني گردد كه وزارت 
كشـور نيـز خـود را ملـزم بـه پيگيـري اهداف 

سياسـت شـهرهاي جديد ببيند؟
ــت و دولت براحتي    اين موضوع قابل پيش بيني اس
ــوع را در صحن دولت  ــد با يك مصوبه اين موض مي توان
ــتند با  ــاني كه در هيأت دولت هس مطرح كند و كارشناس
ــه را تهيه كنند.  ــي هاي الزم اين مصوب ــام كارشناس انج
ــد كه در  ــه فرضًا مي تواند چنين باش ــواي اين مصوب محت
ــهرداري در شهرهاي جديد  ــال نخست تأسيس ش پنج س
ــل آيد كه مي تواند  ــهرداري ها به عم اين حمايت ها از ش

ــد.  صرفًا مالي هم نباش
  از ديـد جنابعالـي ِصـرف معيـار جمعيتـي 
كـه در قانـون ايجـاد شـهرهاي جديـد مبناي 
تأسـيس شهرداري قرار گرفته براي ايجاد اين 
نهـاد كفايت مي كند؟ به طور كلي در شـهرهاي 
جديد چـه مالحظاتـي مي تواند براي تأسـيس 

شـهرداري مطرح باشـد؟
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ــت تنها مالك تأسيس   حدنصاب جمعيت نمي بايس
ــمرده شود چون ممكن  شهرداري در شهرهاي جديد ش
ــالت نيمه  ــت در فازها و مح ــزان جمعي ــن مي ــت اي اس
ــا از توان  ــهرداري نوپ ــد و ش ــام متعدد پراكنده باش تم
ــد.  ــيع برخوردار نباش ــه اي وس ــاني در عرص خدمات رس
ــرون به صرفه  ــازها مق ــاخت و س ــدن س و با پراكنده ش
ــات بپردازد  ــه ارايه ى خدم ــهرداري  هم ب ــت كه ش نيس
ــه دهد ممكن  ــه مي خواهد خدمات اراي ــون نقاطي ك چ
ــيار فاصله داشته باشند و اصًال امكانپذير  است از هم بس
ــيار  ــه دهد. يعني براي تعداد بس ــد كه خدمات اراي نباش
ــش دهند. اگر  ــيار زيادي را پوش ــاحت بس محدودي مس
ــازي و شركت عمران عالقه مند  وزارت مسكن و شهرس
ــايد بهتر  ــتند ش ــهرداري در كنار خود هس ــه حضور ش ب
ــز كنند و فازها و يا  ــد كه برنامه هاي خود را متمرك باش
محله هايي از شهر را به نقطه اي برسانند كه در آن نقطه 
ــد و شهرداري  ــكان جمعيت به حد نصاب معقولي برس اس
ــات نمايد. بنابراين  ــان نقطه آغاز به ارايه ى خدم از هم
ــي شود  ــت به جاي صرف مالك جمعيتي بررس بهتر اس
ــهر جديد  ــت به چه صورت در ش ــن ميزان جمعي ــه اي ك
ــب بهترين زمان براي  ــه نظر اينجان ــده اند. ب پراكنده ش
ــهرهاي جديد هنگامي است  ــهرداري در ش ــيس ش تأس
ــهر از نظر كالبدي به صورت  كه حداقل يك محله از ش
ــعه يافته و جمعيت به طور كامل در آن ساكن  كامل توس
ــده باشد. از طرف ديگر پايه درآمدي نيز مالك جالبي  ش

ــد، انتظار مي رود كه  ــت، زيرا همانگونه كه گفته ش نيس
ــيدن به  ــهرداري هاي نوپا، مانند نوجواني كه تا رس از ش
ــت خانواده قرار مي گيرد،  ــتقالل مالي مورد حماي مرز اس

ــود.  از طرف دولت حمايت ش

  تأسـيس شهرداري در شـهرهاي جديد 
جـدا از الزام قانونـي، چه مزايايـي مي تواند 
بـراي مـردم ايـن شـهرها و تحقـق اهداف 
بـر  در  كشـور  شـهري  توسـعه ى  سياسـت 

داشـته باشـد؟
ــهرداري هاي  ــهري كه ش  جدا از ارايه ى خدمات ش
ــف به انجام آن  ــهرداري موظ ــق ماده ى 55 قانون ش طب
ــهر نيز از ميان  ــهرداري شوراي ش ــتند با تأسيس ش هس
ــكيل مي گردد و بدين ترتيب مردم كه  ــاكنان شهر تش س
ــهر تلقي مي شدند  ــاكن ش تا پيش از اين تنها به عنوان س
ــهر و  ــاركت در اداره ى امور ش ــر قانوني امكان مش از نظ
ــي خويش را مي يابند. در  ــت محيط زندگ تأثير بر سرنوش
ــائل تأسيس شهرداري و شوراي شهر از نظر  كنار اين مس
ذهني نيز براي ساكنان داراي اين مزيت است كه حداقل 
ــهرها، به لحاظ نقش قانوني و  ــاكن اين ش براي مردم س
ــمي شهرداري و شوراي شهر در رسميت بخشيدن به  رس
ــكلگيري نوعي هويت جمعي مي گردد،  شهر، منجر به ش
ــاكنان را از اين كه فكر كنند  به نحوي كه اين موضوع س
ــزرگ زندگي مي كنند  ــاختماني ب ــدام در يك كارگاه س م

ــد.  رهايي مي بخش
  آيـا بهتر نبود شـهرهاي جديـد به عنوان 
نمونه هـاي راهنما (پايلوت) بـراي عملي كردن 
مـاده ى 136برنامـه ى سـوم و 137 برنامـه ى 
چهـارم انتخاب مي شـدند؟ و در صورت مطرح 
شـدن مـوادي از ايـن دسـت در آينـده تا چه 
حـد مي تـوان آنهـا را در شـهرهاي جديـد به 

كاربسـت؟
ــه آن كه  ــا توجه ب ــت، ب ــنهاد جالبي اس ــن پيش   اي
ــاير  ــا زمان ايجاد س ــن وظايف حداقل ت ــياري از اي بس
ــركت هاي  ــي در اختيار ش ــازمان هاي دولت ــا و س نهاده
ــه صورتي كنترل  ــا تنش كمتر و ب ــت بتوان ب عمران اس
شده تر و در زمان كمتري واگذاري پاره اي از اين وظايف 
ــهرها مورد آزمون قرار داد.  ــهرداري هاي اين ش را به ش
ــوي  ــراي حركت به س ــد اراده اي ب ــن كاري نيازمن چني
ــارت در وهله ى  ــت. به عب ــهري اس مديريت يكپارچه ش

مي توان شهرداري هاي شهرهاي جديد را 
به فرزندي از خانواده تشبيه كرد كه به 

تازگي متولد شده و تا مدت ها نياز به حمايت 
خانواده دارد و نمي توان از روز نخست اين 

انتظار را داشت كه اين فرزند مستقل شود و 
بتواند نيازهاي خود را بي هيچ كم و كاست 

بر طرف سازد
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ــت، در آن صورت  ــت نياز به وجود چنين اراده ايس نخس
ــتين و  ــهرها به عنوان نمونه هاي نخس مي توان از اين ش
ــب براي آزمون مديريت واحد شهري بهره  جست.  مناس
ــت بخواهد اين مواد قانوني  ــي كه بار ديگر دول در صورت
ــنهادهاي اين چنيني را كه از سوي كارشناسان  و يا پيش
ــده پيگيري كند مي توان دست به امكان سنجي  مطرح ش

ــنهاد زد . اين پيش

  با توجه به مجموع صحبت هاي انجام شده، 
در پايان شما درباره ى بهبود عملكرد شهرداري ها 
در شـهرهاي جديد براي دستيابي اين شهرها به 

اهدافشان چه پيشنهاداتي داريد؟
 پيشنهادات اصلي من در چند زمينه خالصه مي شود:  
ــتر برهماهنگي ميان بخشي و مساعدت  تاكيد بيش
ساير نهادها و دستگاه ها در تأمين سريع تر و مطلوب تر 

زيرساخت ها
ــهرهاي  ــهرداري هاي ش حمايت ويژه ى دولت از ش

جديد
ــاركت مردم ساكن در شهرهاي جديد براي  جلب مش
اداره امور، الزام به انتخاب شهردار از ميان سكنه شهر و 

در الويت قراردادن استخدام پرسنل از ميان ساكنان. 
تأكيد بيشتر شهرداري به اجراي فعاليتها و برنامه هاي 
اجتماعي و فرهنگي (براى ايجاد و تقويت همبستگى 
اجتماعي شهر) از آنجا كه اين شهرها سابقه ى سكونت 
ــتند و  ــردم از نظر اجتماعي متجانس نيس ندارند و م
انسجام اجتماعي وجود ندارد هر نهاد مديريتي در اين 
شهر بايد مسائل اجتماعي و فرهنگي را در اولويت قرار 
ــل اجتماعي متعدد به بهانه هاي  دهد. برگزاري محاف
مختلف كه به اين ترتيب همبستگي انداموار (ارگانيك) 

ــكل بگيرد. توجه بيشتر به اين  ــهرها نيز ش در اين ش
موارد اميد به مشاركت و ماندگاري جمعيت را افزايش 

خواهد داد.  
ــوراي  ــهرداري و اعضاي ش  الزام به اينكه مديران ش
شهر، در شهر سكونت داشته باشند يك اصل اساسي 
ــأله حتي در ماده ى شركت عمران نيز  است. اين مس
ــأله  ــود. اين مس مي تواند به عنوان يك اصل تلقي ش
منجر به لمس مشكالت شهر از نزديك و به صورت 

بي واسطه خواهد شد.
عضويت شهردار در هيأت مديره شركت عمران.

ــهر در گرو حيات  ــدگاري و موفقيت ش ــز مان رم
اقتصادي شهر است. شهرداري ها بايد زمينه هاي 
ــهر  ــذب فعاليت هاي اقتصادي مختلف را در ش ج
ــت خيلي در چارچوب  فراهم كنند البته ممكن اس
ــرايط انجام  ــد. اما بايد ش ــان نگنج وظايف ايش
ــا هر مرجع ديگري  ــن كار را از طريق دولت ي اي
ــدازه كه امكان  ــم كنند و در واقع به هر ان فراه
ــش آفريني دارند آنرا ايفاكنند نه آن كه حالت  نق

ــند.  ــته باش بازدارنده داش
 از سوي ديگر بايد توجه اين شهرداري ها را به موضوع 
ــهرداري ها بايد  ــن ش ــود. يعني اي ــب نم ــزي جل برنامه ري
ــهرهاي جديد نبايد  برنامه ريزي را در خود نهادينه كنند. ش
ــياري از شهرهاي موجود به صورت روزمره اداره  مانند بس
ــت نظام مدرن و جديدي از مديريت  ــوند بلكه مي بايس ش
ــياري از نظامات مانند  ــراه كنند. بس ــهري را با خود هم ش
ــهرداري الكترونيك كه در شهرهاي ديگر ايجاد نشده و  ش
ايجاد آن سخت بوده و با موانع و مقاومت هايي همراه است 
ــر قابل راه اندازي  ــهرداري ها به گونه اي راحت ت در اين ش
است زيرا آمادگي بيشتري براي اين كار وجود دارد. مسلمًا 
ــاله براي شهرداري در اين  بحث تهيه ى برنامه هاي پنجس
ــهرها بحث مهمي است كه بايد بر تهيه ى آن پافشاري  ش
ــهرداري ها بايد در انديشه ى تهيه، تصويب و  نمود و اين ش

ــند. مهم تر از آن اجراي اين برنامه ها باش

  با سـپاس از شـما

با تأسيس شهرداري شوراي شهر نيز 
از ميان ساكنان شهر تشكيل مي گردد و مردم 
كه تا پيش از اين تنها به عنوان ساكن شهر 
تلقي مي شدند از نظر قانوني امكان مشاركت 

در اداره ى امور شهر و تأثير بر سرنوشت 
محيط زندگي خويش را مي يابند.
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دفتر حقوقى 

سازمان شهردارى ها و دهيارى ها

        همانگونـه كـه مى دانيـد چندين سـال 
اسـت كه در خصوص توليت آژانسـهاى تاكسى 
تلفنى در سطح وزارتين كشور و بازرگانى اختالف 
نظـر وجود دارد و اين اختالف نظر مديريت بخش 
حمل ونقل عمومى مسـافر در داخل شهر را تحت 
تأثير قرار داده و موجب شـده تا مديريت واحدى 
در اين بخش به وجود نيايـد. مطابق آيين نامه ى 
مديريت حمل ونقل بار و مسـافر در شهر و حومه 
 88/3/2 مـورخ  (شـماره 61585/ ت 42282 
هيأت وزيران) هر گونه وظايف و اختيارات مشابه 
اشخاص حقوقى، دستگاهها، سازمان ها، نهادها، 
تعاونى هـا، اتحاديه ها و تشـكل هاى صنفى فعال 
از جملـه آژانسـها و مؤسسـات خـودروى كرايه 
و ماننـد آنهـا در امـور حمل ونقل بار و مسـافر در 
محدوده شـهرها و حومه را به شـهردارى واگذار 
نمـوده و مراجـع ياد شـده موظفنـد مطابق ماده 
15 آيين نامـه ياد شـده كليه سـوابق و اسـناد و 
مـدارك و اطالعـات مربـوط را وفق درخواسـت 
شهردارى طى صورتجلسـه در اختيار شهردارى 
يـا سـازمان ها و شـركت ها و واحدهايـى كـه به 
نمايندگـى از شـهردارى معرفـى مى گردند، قرار 
دهند. متأسـفانه سـازمان ها و ادارات بازرگانى از 
عمل به وظيفه قانونى حمل امتناع نموده و كمافى 
السابق نظارت بر اين بخش از حمل ونقل مسافر 

را در زمـره ى وظايـف خـود مى دانند. لطفـاً اين 
سازمان تاكسـيرانى را از نظرات راهگشاى خود 

بهره مند نماييد.
 در پاسخ به موضوع مورد نظر سازمان تاكسيرانى بايد 
ــالمى  ــكوهمند انقالب اس عرض نمايم. پس از پيروزى ش
عليرغم اينكه قوه قانونگذارى همواره در صدد ايجاد تمركز 
در بخش حمل ونقل درون شهرى مسافر زير نظر شهردارى 
ــددى از جمله اليحه قانونى راجع  بوده و احكام قانونى متع
ــهر تهران زير نظر  ــيرانى ش به تمركز امور مربوط به تاكس
ــعه  ــوب 1359 و ماده 9 قانون توس ــهردارى تهران مص ش
حمل ونقل عمومى و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 
وضع شده، ولى متأسفانه تاكنون اين امر محقق نشده است. 
ــاس آخرين اراده ى قانونگذار در  واقعيت اين است كه براس
ــعه حمل ونقل و مديريت مصرف سوخت،  ماده 9 قانون توس
كليه امور مرتبط با حمل ونقل بار و مسافر در داخل محدوده 
شهر و حومه آن مى بايد زير نظر شهردارى متمركز شود اما 
متأسفانه عليرغم حكم قانونى مذكور در ماده 4 تصويب نامه 
ــماره 42672/51559 مورخ 88/3/9 هيأت محترم دولت  ش
ــرار گرفتن مجدد  ــور در خصوص ق ــده: وزارت كش مقرر ش
ــاف اقدام  ــوراى اصن ــيرانى تحت نظارت ش ــه تاكس اتحادي
ــا در روند واگذارى  ــت ت ــده اس كند. همين حكم موجب ش
ــهرداريها مجدداً  ــى به ش ــى تلفن ــت آژانس هاى تاكس تولي
ــود آيد. هر چند ماده 4 تصويب نامه اخير  اختالف نظر به وج
ــكار با حكم ماده 9 قانون توسعه حمل ونقل و  در تعارض آش
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مديريت مصرف سوخت است ولى نبايد فراموش نماييم كه 
تشخيص اين مغايرت و تعارض در صالحيت مراجع ذيربط 
ــيون  ــأت عمومى ديوان عدالت ادارى و كميس ــه هي از جمل
تطبيق مصوبات دولت با قوانين مى باشد بنابراين لزوم عمل 
ــاب مى نمايد تا زمان ابطال يا  ــور ايج به مقررات جاريه كش
اصالح ماده ياد شده از اقدام غير قانونى پرهيز شود. الزم به 
ــت وزير محترم كشور طى نامه اى به عنوان معاون  ذكر اس
اول محترم رئيس جمهور خواستار ابطال يا اصالح ماده 4 از 

تصويب نامه اخير شده است.
 همانطور كه مسـتحضر هسـتيد مالك عمل 
صدور مجوز سـاخت شـهردارى فضاهايى است 
كه در نقشـه هاى جامع، تفصيلـى و هادى بوده و 
نوع كاربرى آن در پروانه سـاختمانى مشخص و 
قيد مى گردد. در طرح  هادى اين شهر 235 هكتار 
به عنوان خدمات ويژه تعيين شده است و از اين 
ميزان 150 هكتار آن در كميسـيون مغايرت هاى 
غير اساسـى استاندارى مطرح و با تغيير كاربرى 
آن به مسـكونى موافقت شـد. متأسفانه سازمان 
مسـكن و شهرسازى اسـتان بدون پرداخت حق 
و حقوق قانونى شـهردارى اراضى ياد شده را به 
تعاونى هاى مسكن و ادارات واگذار نمود و هر بار 
ادعـا مى نمايند كه در اينجا تعيين كاربرى شـده 
نـه تغيير كاربرى. آيا ادعاى سـازمان مسـكن و 
شهرسازى صحيح است و چگونه مى توان حقوق 
قانونـى شـهردارى ناشـى از عـوارض را وصول 
نمود؟ الزم به ذكر است كه عوارض تغيير كاربرى 

براساس تعرفه مصوب مبلغ هنگفتى مى باشد.
  با توجه به توضيحات ارائه شده به نظر اين جانب تغيير 
ــتحق  ــهردارى مس كاربرى در اراضى مورد نظر محرز و ش
ــررات قانونى  ــق ضوابط و مق ــوق مربوطه وف ــت حق درياف
ــد. اما به منظور رعايت حقوق قانونى شهردارى الزم  مى باش
ــت كه شهردارى هاى كشور قبل از اقدام و ارائه پيشنهاد  اس
ــى با مالك اراضى (اعم از  ــيون مغايرت هاى اساس به كميس
ــده و حق و حقوق قانونى  حقيقى يا حقوقى) وارد مذاكره ش
ــرارداد لحاظ نمايد تا چنانچه  ــهردارى را در قالب انعقاد ق ش
ــرباز زند در قالب قرارداد  ــك از عمل به تعهدات خود س مال
ــود. ظاهراً در موضوع مورد سئوال  به ايفاى تعهدات اجبار ش
ــت در اين صورت  ــهردارى چنين اقدامى انجام نداده اس ش
پيشنهاد مى نمايد عوارض قانونى شهردارى از جمله عوارض 

ــبه و به سازمان مسكن و شهرسازى  تغيير كاربرى را محاس
اعالم نمايد و در صورت امتناع از پرداخت عوارض، موضوع 
ــيون ماده 77 قانون شهردارى  جهت تصميم گيرى به كميس

ارجاع شود.
 همانطـور كـه مى دانيـد آيين نامـه مقررات 
بهداشتى آرامسـتان هاى كشور به امضاى وزارى 
محتـرم كشـور و بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـكى رسـيده اسـت و آرامسـتان هاى كشور 
مؤظف شـده اند تا مقررات ياد شده را در حوزه ى 
كارى خود رعايت نمايند. سوال مهمى كه در اينجا 
مطرح شـده اسـت اين اسـت كه آيا الزم االجرا 
شـدن اين آيين نامه براى سـازمان آرامستان ها 
و شهردارى مسـتلزم تصويب آن توسط شوراى 
اسالمى شهر مربوطه اسـت يا خير؟ زيرا مطابق 
بنـد 21 مـاده 71 قانـون تشـكيالت، وظايـف و 
انتخابـات شـوراهاى اسـالمى كشـور و انتخاب 
شهرداران، نظارت بر گورستان، غسالخانه و تهيه 
وسايل حمل اموات با اصول بهداشت و توسعه ى 
شـهر بر عهده شـوراى اسـالمى شـهر اسـت.

ــت عمومى جنبه ى محلى ندارد    امور مربوط به بهداش
ــتى كه از سوى وزارت بهداشت،  و ضوابط و مقررات بهداش
ــود، الزم  ــكى تعيين و اعالم مى ش ــان و آموزش پزش درم
ــؤوليت تأمين بهداشت عمومى كشور و  االجراست زيرا مس
ــت عمومى با وزير  ــور مربوط به بهداش ــارت در تمام ام نظ
ــت، درمان و آموزش پزشكى است. به عالوه در بند  بهداش
21 ماده 71 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى 
ــور و انتخاب شهرداران مقرر شده: «نظارت بر  اسالمى كش
ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه حمل اموات مطابق اصول 
ــعه شهر». از اين بند چنين استفاده مى شود  بهداشت و توس
ــالخانه و حمل اموات مى بايست  ــتان و غس كه ايجاد گورس
مطابق اصول بهداشتى صورت گيرد و شوراى اسالمى شهر 
مى بايد مراقبت هاى الزم را در خصوص انجام اين امور وفق 
ــتى بنمايد. به ديگر سخن اصول بهداشتى كه  اصول بهداش
توسط مراجع ذيصالح تعيين مى شود مبناى نظارت شوراى 
ــهر اصول بهداشتى  ــهر قرار مى گيرد نه اينكه شوراى ش ش
ــذا اجراى ضوابط و مقررات  ــتان را تعيين نمايد. عليه گورس
بهداشتى آرامستان ها كه مورد تأييد وزير بهداشت، درمان و 
ــكى قرار گرفته در كليه آرامستان ها بدون نياز  آموزش پزش

به مصوبه شوراى اسالمى شهر الزامى است.
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 مطابـق مـاده 19 قانون نوسـازى و عمران 
شـهرى، هـر گاه در نتيجـه اجـراى طرح هـاى 
شـهردارى يا قسـمتى از معابر به صورت متروك 
درآيدآن قسمت متعلق به شهردارى بوده و هرگاه 
شـهردارى قصد فروش آنرا داشـته باشد مالك 
مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت. لطفاً 
چنانچـه امالك مجاور بيشـتر از يك ملك باشـد 
اين حق تقـدم چگونه بايد رعايت شـود و كدام 

يك از مالكين حق تقدم خواهند داشت؟
ــازى به موجب قانون اصالح   ماده 19 قانون نوس
ــهرى مصوب  ــازى و عمران ش ــون نوس ــاده 19 قان م
ــق اصالحيه  ــت و مطاب ــده اس 1388/10/8 اصالح ش
ــهرى  ــه ى اجراى طرح هاى ش ــرگاه در نتيج ــد ه جدي

ــر عمومى  ــمتى از معاب ــام يا قس ــى) تم ــع  تفصيل (جام
ــت اوقاف و  ــد و در مالكي ــروك درآي ــورت مت ــه ص ب
ــخاص حقيقى و حقوقى نباشد، آن قسمت متعلق به  اش
ــهردارى خواهد بود و چنانچه شهردارى قصد فروش  ش
ــدار زمين  ــروط به اينكه آن مق ــد مش ــته باش آنرا داش
ــتقل را نداشته باشد،  ــتفاده مس قابليت صدور جواز و اس
ــى  ــاور در خريد آن با قيمت كارشناس ــك ملك مج مال
ــت  ــريفات مزايده حق تقدم خواهد داش روز با ترك تش
ــده در مجاورت امالك  ــه ملك ياد ش ــى ك و در صورت
ــريفات مزايده  ــد، تش ــن متعدد باش ــا مالكي ــدد و ب متع
ــوه ى اجراى اين ماده به  ــود. نح بين آنها برگزار مى ش
ــت كه توسط وزارت كشور تهيه  موجب آيين نامه اى اس

ــد. و به تصويب هيأت وزيران مى رس

رأي شـماره 8 هيـأت عمومـي ديـوان عدالـت اداري درخصوص دادخواسـت تقاضـاي ابطال مجوز 
شهرداري مبني بر تغيير كاربري ملك، طرف شكايت قرار دادن مالك صحيح نمى باشد.

تاريخ: 1389/1/30
شماره دادنامه: 8

كالسه پرونده: 11/89
مرجع رسيدگى: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى

شاكى: آقاى مهران اعتمادى
موضوع شكايت و خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب 28 ديوان عدالت ادارى

گردشكار: الف  شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه 1273/86 و 457 موضوع شكايت آقاي حسين 
ــاختماني و عدم برخورد با تخلف  ــته ابطال پروانه س ــيراز منطقه 4 و به خواس ــهرداري ش احمدي  قصرعاصمي، به طرفيت ش
پيشروي غير طي به شرح دادنامه شماره 3364ـ3363 مورخ 1387/12/21 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: 
نظر به اينكه اساساً ابطال پروانه ساختماني ميبايست به طرفيت مالك ساختمان و همچنين مرجع صادركننده آن مطرح گردد و تا زماني 
كه پروانه ساختماني مورد نظر شاكي توسط مراجع ذيصالح ابطال نگردد، تخريب پيش آمدگي ساختمان احداث  شده فاقد وجاهت قانوني 
است كه نظريه شماره 7/420 مورخ 1361/1/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز بر اين امر تصريح نموده است، بنابراين در وضعيت فعلي 
شكايت معنونه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعالم ميگردد. ب  شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه 
1788/85موضوع شكايت آقاي سيدجواد واقفي كيا به  طرفيت 1ـ شهرداري  شيراز 2ـ فرح ميرزاهاشمي و به خواسته ابطال مجوز شماره 
7361/23 مورخ 1382/12/6 صادره از شهرداري دال بر تغيير كاربري ملك طي دادنامه شماره 1181 مورخ 1387/5/20 به شرح آتي 
مبادرت به صدور رأي نموده است: اوًال، ذينفع  بودن شاكي به عنوان مالك احد از واحد آپارتمان هايي كه شهرداري براي مالك طبقه 
تحتاني مجوز تبديل واحد مسكوني به تجاري صادر نموده در فرض ورود يا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالي محرز بوده و طبق قانون 
شهرداريها  ذينفع، حق اعتراض به تصميمات اتخاذ  شده در حالي كه موجب اضرار به وي باشد را داشته و شكايت وي قابليت استماع 
را دارد. ثانياً، شهرداري در اليحه دفاعيه اشاره نموده كه در طرح ساختاري راهبردي شهر شيراز صدور مجوز تجاري در محور مورد نظر 
تجويز گرديده است و به همين علت شهرداري با تبديل واحد مسكوني طبقه تحتاني به تجاري موافقت نموده است از آن جائي كه كاربري 
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امالك در طرح تفصيلي مشخص  گرديده و شهرداري مكلف به اجراي مفاد طرح تفصيلي مصوب بوده كه هرگونه تغيير در آن ميبايست 
به تصويب مراجع ذيصالح برسد و استناد به طرح ساختاري راهبردي براي تغيير كاربري امالك عليالخصوص در ساختمان هايي كه 
داراي واحدهاي متعدد با مالكين مختلف ميباشد، صحيح نبوده، هرگونه تغيير در كاربري ملك منوط به موافقت تمامي مالكين واحدهاي 
آپارتماني ميباشد نظر به مراتب معنونه شكايت مطروحه را وارد تشخيص داده و حكم به ابطال مجوز تغيير كاربري شماره 7361/23 مورخ 
1382/12/6 صادر و اعالم ميگردد. ضمناً شكايت شاكي عليه خانم فرح ميرزاهاشمي به لحاظ اينكه طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت 
اداري صالحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مردم عليه واحدهاي دولتي احصاء گرديده قابل استماع نبود، قرار رد شكايت صادر و اعالم 
مي گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از 

بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي
ــب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، شعب ديوان صرفًا به شكايات و تظلمات و  ــت. ثانيًا، حس اوًال، تعارض آراء محرز اس
ــازمان ها و موسسات و  ــخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و س اعتراضات اش
ــهرداريها و تشكيالت و نهادهاي انقالبي و موسسات وابسته به آنها رسيدگي مينمايد. همچنين طبق  ــركت هاي دولتي و ش ش
ــخص ثالث نيز  ــت تقديمي به ديوان حاوي مطلبي عليه ش ــكايت و دادخواس ماده 30 قانون مذكور در صورتي كه محتواي ش
ــماره1181 مورخ1387/5/20 شعبه بيست وهشتم ديوان كه  ــعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه ش ــد، مانع رسيدگي ش باش
رسيدگي به شكايت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداري مبني بر تغييركاربري ملك را به صرف تقديم دادخواسـت به 
طرفيت شهـرداري كافي دانـسته و به استنـاد ماده 13 قـانون فـوقالذكـر رسيدگي به شكايت عليه مالك ملك را به عنوان 
ــت، صحيح و  ــتماع نموده اس ــخص حقيقي، خارج از صالحيت ديوان عدالت اداري اعالم و مبادرت به صدور قرار عدم اس ش
موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 

براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى

                                                                                                                  محمدجعفر منتظرى 

رأي شـماره 648 هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه شـوراي شـهر شـانديز 
درخصـوص اخذ بهاء خدمات از كسـاني كه قبـل از تاريخ تصويب نرخ جديد اقـدام به دريافت پروانه 

گرديده اند.

تاريخ: 1388/9/2
شماره دادنامه: 648
كالسه پرونده: 5/88

مرجع رسيدگى: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
شاكى: آقاى على اكبر شاملى

ــماره 804 مورخ 1386/5/17 شوراى اسالمى شهر  ــمتى از بند 4 مصوبه ش موضوع شـكايت و خواسـته: ابطال قس
شانديز

مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعالم داشته است، مصوبه اي توسط شوراي اسالمي شهر شانديز در مورخ 
ــده كه خالف نص صريح قانون، دال بر عطف به ماسبق نشدن قوانين  ــماره 804 تصويب ش ــه ش 1386/5/17 در صورتجلس
است. در بند 4 اين مصوبه آمده است، بهاي خدمت جهت بهسازي بلوار ورودي شهر شانديز از چهل بازه تا ميدان شهداء به 
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ماخذ 20 برابر قيمت منطقه اي اعالم مي شود. تا اين قسمت ايرادي بر آن مترتب نيست. معذلك در انتهاي اين مصوبه آمده «خدمات 
در مورد كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد بهاي خدمات، اقدام به دريافت پروانه كرده اند نيز اعمال مي شود». اين قسمت 
عمًال مخالف نص صريح عطف بماسبق نشدن قوانين است، چرا كه موكل وفق مدارك پيوستي، مالك زمين در همان محدوده به 
شماره پالك ثبتي 13 فرعي از 189 اصلي بخش 6 مشهد «شانديز» مي باشد كه براي زمين خود قبل از تصويب اين مصوبه، پروانه 
ــاختماني توريستي دريافت نموده و در مورخ 1385/4/3 تمام آنچه كه شهرداري به عنوان عوارض ساختماني، عوارض نوسازي،  س
بهاي خدمات و آماده سازي دريافت مي نمايد را پرداخت نموده است، ولي اكنون با قيمت سرسام آور 20 برابري مواجه شده است، در 
صورتي كه نص صريح قانون است كه قوانين را عطف بماسبق نمي نمايد مگر در مواردي كه به نفع متهم باشد و يا آنكه قانون الحق 
اخف از قانون سابق باشد. لهذا موكل به اين مصوبه اعتراض و اعتراضيه خود را به معاونت عمراني فرمانداري مشهد تقديم نموده لهذا 
با توجه به اينكه استانداري در نامه شماره 145745/12 مورخ 1386/12/12 خود به موكل اعالم نموده كه با توجه به عدم وصول 
اعتراض از جانب فرمانداري مشهد به مصوبه مذكور ايرادي وارد نيست، لذا مصوبه ذكر شده قانوني و هرگونه اعتراض مي بايست از 
طريق ديوان عدالت اداري انجام پذيرد. لذا متقاضي ابطال مصوبه فوق الذكر مي باشد. رئيس شوراي اسالمي شهر شانديز، در پاسخ به 
شكايت مذكور مبني بر ابطال مصوبه فوق الذكر، طي نامه شماره 1851 مورخ 1387/10/25 اعالم داشته اند، 1ـ در متن مصوبه مذكور 
به وضوح قيد گرديده است كه «دريافت بهاي خدمات در مورد كساني كه پايان كار دريافت نكرده اند، اعمال شود» و اين موارد به 
استناد ماده 12 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسالمي شهر، شهرك و بخش مصوب 1375 مجلس 
شوراي اسالمي، تصويب شده و قطعيت يافته است. لذا خواسته ابطال مصوبه فوق از سوي شاكي فاقد مبنا و وجاهت قانوني است. 
ضمن اينكه شاكي در متن دادخواست كليات مصوبه شوراي اسالمي شهر شانديز را پذيرفته است. 2ـ آنچه منظور قانونگذار از ماده 4 
قانون مدني است، مصوبه اي است كه انصراف به زمان قبل از تصويب دارد در حالي كه مصوبه شوراي اسالمي شهر شانديز مربوط به 
تاريخ 1386/5/17 است و زمان اخذ پايان كار در حال حاضر كه زمان موخر است، مي باشد كه هنوز فرا نرسيده است. مسلماً وصول 
حقوق شهرداري مقيد به زمان نمي تواند باشد و اكنون كه شاكي درخواست پايان كار نموده است نيز زمان تسويه حساب عوارض 
مي باشد و ايشان در قبال اخذ پايان كار بايد عوارض مورد نظر را تاديه نمايند. 3ـ احداث بلوار ورودي شهر شانديز با هزينه اي بالغ بر 
60 ميليارد ريال در دست اقدام مي باشد. شوراي اسالمي شهر شانديز با بهره گيري از اختيارات قانوني خود به منظور تأمين بخش بسيار 
ناچيزي از هزينه هاي تحصيل حريم و احداث بلوار مذكور كه تأثير قابل توجهي به افزايش قيمت اراضي و امالك واقع در حاشيه بلوار 
ورودي دارد، اقدام به تصويب بهاي خدمات مذكور نمود. قطعاً تأمين تمام هزينه اين پروژه بزرگ عمراني نه از محل اعتبارات دولتي 
ميسر مي شود و نه امكان تأمين هزينه هاي آن از محل دريافت ناچيز عوارض ساختماني وجود دارد. از سوي ديگر ارزش افزوده اي كه 
احداث بلوار براي امالك و اراضي واقع در حاشيه بلوار ورود ايجاد مي كند در مقابل دريافت بهاي خدمات بسيار ناچيز است و تأمين آن 
از محل عوارضي كه ساير شهروندان پرداخت مي كنند هم ميسر نيست و هم از عدالت به دور است. لذا با عنايت به مراتب فوق الذكر 
رد شكايت نامبرده مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان 

تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي
ــالمي شهرها مقرر  ــوراي اس هر چند وضع مقررات براي وصول عوارض و تعيين ميزان آن از وظايف و اختيارات قانوني ش
ــبت به  ــت، ليكن چون طبق وحدت مالك ماده 4 قانون مدني و اصول كلي حقوقي، اثر قانون به معني اعم آن نس گرديده اس
ــبت به ما قبل آن اثر ندارد، بنابراين قسمت اخير مصوبه شماره 817 مورخ 1376/5/21 شوراي اسالمي شهر  ــت و نس آتيه اس
ــاني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد بهاي خدمات، اقدام به دريافت پروانه كرده اند  ــانديز مبني بر اينكه «در مورد كس ش
ــبت به دريافت خدمات اقدام نمايند.» آثار مصوبه مرقوم را به موارد ماقبل از تاريخ تصويب معطوف مي نمايد، فاقد وصف  نس
قانوني و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و 

ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى

                                                                                                                  محمدجعفر منتظرى 
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زحمـات  از  تشـكر  عـرض  ضمـن    
دسـت اندركاران ماهنامه شـهرداريها، احتراماً به 
اطالع مى رسـاند پس از تصويب قانون برگزارى 
مناقصات، شهردارى هاى اين استان در خصوص 
حـد نصاب معامالت (جزئى، متوسـط و عمده) با 
مشـكل جدى مواجه شـده اند و بـه همين جهت 
سئواالتى را براى رفع مشكل از معاونت عمرانى 
اسـتاندارى مطرح مى نمايند اين اسـتاندارى نيز 
در ارائـه پاسـخ قطعـى مردد مى باشـد بـا توجه 
بـه جايگاه مهم نشـريه ماهنامه شـهرداريها در 
اطالع رسانى به شهردارى ها و استانداريها و رفع 
معضـالت مالى آنها لطفاً اعالم فرماييد آيا نصاب 
معامالتـى دولتـى كـه در اجـراى مـاده 3 قانون 
برگـزارى مناقصات هر سـاله بـه تصويب هيأت 
محترم دولت مى رسد قابل تسرى به شهردارى ها 
مى باشد يا خير؟ در صورت قابل تسرى بودن آن، 
شـرايط و تشـريفات آن چگونـه خواهـد بود آيا 
نيازمند تصويب هيأت دولت مى باشـد يا اينكه در 
اجراى قانون تطبيق سقف معامالت شهردارى ها 
بـا معامالت دولتـى مصوب سـال 1376 خود به 
خود به محض تصويب به شـهردارى ها سـرايت 
مى نمايـد؟ در هر صـورت در حـال حاضر نصاب 
معامالت جزئى، متوسـط و عمده ى شهردارى ها 

با توجه به آخرين مقرره چه ميزان است؟
ــون برگزارى مناقصات  ــارغ از اينكه با تصويب قان   ف

ــط و عمده  ى  ــت تعيين نصاب معامالت جزئى، متوس وضعي
ــهردارى ها موضوع ماده يك آيين نامه مالى شهردارى ها  ش
چه تغييراتى نموده است و آيا نصاب معامالت دولتى موضوع 
ماده 3 قانون ياد شده قابل تسرى به معامالت شهردارى ها 
ــد يا خير، به اطالع مى رساند در سال 1388 قانونى  مى باش
ــرر آيين نامه مالى  ــوان قانون اصالح ماده 20 مك تحت عن
ــوراى اسالمى رسيد و  ــهردارى ها به تصويب مجلس ش ش
ــهردارى ها با پيشنهاد  در آن مقرر گرديد نصاب معامالت ش
ــك از آنها و  ــتان ها يا هر ي ــورايعالى اس ــور و ش وزارت كش
ــاس هيأت  تصويب هيأت وزيران تعيين مى گردد. بر همين اس
ــماره 44535/50688 مورخ  محترم دولت طى تصويب نامه ش
ــاب معامالت  ــور نص ــنهاد وزارت كش ــا به پيش 1389/3/5 بن
شهردارى ها موضوع ماده يك آيين نامه ى مالى شهردارى ها بر 

حسب درجه شهردارى ها را به شرح زير تعيين نموده است:
1ـ نصاب معامالت شهردارى هاى درجه (1) تا (6):

ــزان آن از پنج  الـف ـ معامـالت جزئى: معامالتى كه مي
ميليون (5/000/000) ريال تجاوز ننمايد.

ــزان آن بيش  ب ـ معامـالت متوسـط: معامالتى كه مي
ــاه ميليون  ــوده و از مبلغ پنج ــالت جزئى ب ــقف معام از س

(50/000/000) ريال بيشتر نباشد.
ــقف آن از معامالت  ج ـ معامالت عمده: معامالتى كه س

متوسط بيشتر باشد.
2ـ نصاب معامالت شهردارى هاى درجه (7) تا (10):

ــزان آن از ده  الـف ـ معامـالت جزئـى: معامالتى كه مي
ميليون (10/000/000) ريال تجاوز ننمايد.

جمشيد رضايى �

مشاوره ادارى- مالى
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ــزان آن بيش  ب ـ معامـالت متوسـط: معامالتى كه مي
ــد ميليون  ــوده و از مبلغ يكص ــالت جزئى ب ــقف معام از س

(100/000/000) ريال بيشتر نباشد.
ــقف آن از معامالت  ج ـ معامالت عمده: معامالتى كه س

متوسط بيشتر باشد.
ــه (11) و (12)  ــهردارى هاى درج 3ـ نصاب معامالت ش

شهرهاى با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر:
ــى  الـف ـ معامـالت جزئى: معامالتى كه ميزان آن از س

ميليون (30/000/000) ريال تجاوز ننمايد.
ــزان آن بيش  ب ـ معامـالت متوسـط: معامالتى كه مي
ــيصد ميليون  ــوده و از مبلغ س ــالت جزئى ب ــقف معام از س

(300/000/000) ريال بيشتر نباشد.
ــقف آن از معامالت  ج ـ معامالت عمده: معامالتى كه س

متوسط بيشتر باشد.
ــا جمعيت باالتر از  ــهردارى هاى ب 4ـ نصاب معامالت ش

يك ميليون نفر:
الـف ـ معامالت جزئـى: معامالتى كه ميزان آن از پنجاه 

ميليون (50/000/000) ريال تجاوز ننمايد.
ــت كه ميزان بيش  ب ـ معامالت متوسـط: معامالتى اس
ــد ميليون  ــوده و از مبلغ پانص ــالت جزئى ب ــقف معام از س

(500/000/000) ريال بيشتر نباشد.
ــقف آن از  ــت كه س جـ  معامـالت عمـده: معامالتى اس

معامالت متوسط بيشتر باشد.
  اگر شهردارى بخواهد در برخى از پروژه هاى 
عمرانـى از خدمات كار اتبـاع بيگانه اتباع افاغنه 
اسـتفاده نمايد چگونـه بايد اقدام نمايـد؟ ضمناً 
برخى از پيمانكاران شـهردارى در انجام موضوع 
مورد پيمان چنانچه بدون رعايت مقررات از اتباع 

بيگانه استفاده نمايند تكليف چيست؟
ــرى اتباع بيگانه تابع ضوابط و مقررات مندرج    بكارگي
ــى تحت عنوان  ــون كار و امور اجتماع ــوم قان در مبحث س
ــتغال اتباع بيگانه در  ــد. اش ــتغال اتباع بيگانه» مى باش «اش
ــور جمهورى اسالمى ايران مستلزم داشتن رواديد ورود  كش
با حق كار مشخص و پروانه كار (موضوع مواد 120، 121 و 
129 قانون كار و امور اجتماعى) مى باشد و كارفرمايان اعم 
ــى (حقوقى حقوق خصوصى و  ــخاص حقيقى يا حقوق از اش
حقوقى حقوق عمومى) حق بكارگيرى اتباع بيگانه را بدون 
رعايت شرايط مذكور ندارند. در صورتى كه كارفرمايى بدون 
ــى اقدام به كارگيرى اتباع بيگانه نمايد  رعايت ضوابط قانون

ــاده ى 181 قانون كار و بند  ــمول مجازات مندرج در م مش
ــررات مالى دولت  ــى از مق (ج) ماده 11 قانون تنظيم بخش
مى شود. الزم به ذكر است چون مسؤوليت نظارت بر حسن 
ــف وزارت كار و امور اجتماعى  ــراى قانون كار جزو وظاي اج
ــت و به منظور نظارت و اعمال مقررات در بخش اشتغال  اس
ــاع بيگانه، در وزارت كار اداره اى تحت عنوان «اداره كل  اتب
ــتغال اتباع بيگانه» تشكيل شده است لذا وظيفه برخورد  اش
با كارفرمايان خاطى و پيگيرى پرونده آنها در مرجع قضايى 

نيز جزو وظايف وزارتخانه ياد شده مى باشد.
  احترامـاً همانگونـه كـه مسـتحضرند وضع 
عوارض محلى به اسـتناد بنـد 16 ماده 71 قانون 
تشـكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى 
كشـور و انتخـاب شـهرداران و تبصـره يك ماده 
50 قانـون ماليـات بـر ارزش افزوده بـر عهده ى 
شـوراى اسـالمى شـهر مى باشـد يكـى از اقالم 
عـوارض مذكور عـوارض نيم درصـد قراردادهاى 
پيمانكارى مى باشد و به موجب تعرفه، دستگاهها 
موظفنـد نيم درصد از مبلغ قرارداد را از هر صورت 
وضعيت پيمانكاران كسـر و به حساب شهردارى 
محل اجراى قرارداد واريز نمايند. بر همين اساس 
اين شهردارى به استناد تعرفه عوارض و نيز رأى 
شـماره 1476 مـورخ 86/12/12 هيأت عمومى 
ديـوان عدالت ادارى عوارض پيمانكارى را مطالبه 
نمود اما سـازمان امور اقتصادى و دارايى اسـتان 
اعـالم نموده اسـت: «بـه موجب مـاده 52 قانون 
ماليـات بر ارزش افزوده مصـوب 1387 از تاريخ 
الزم االجرا شدن آن قانون اصالح موادى از قانون 
برنامه سـوم توسعه... (موسـوم به قانون تجميع 
عـوارض) و اصالحات بعـدى آن و سـاير قوانين 
و مقـررات خاص و عام مغاير مربـوط به دريافت 
هر گونه ماليات غير مسـتقيم و عوراض بر واردات 
و توليـد كاالها و ارائه خدمات لغو گرديده اسـت. 
برقرارى و دريافت هرگونه ماليات غير مسـتقيم و 
عوارض ديگـر از توليدكننـدگان و ارائه دهندگان 
خدمات به جز موارد مستثنى شده به شرح قسمت 
اخير اين ماده ممنوع مى باشـد بنابراين كسـر نيم 
درصـد عـوارض پيمانـكارى كه جزء مسـتثنيات 
مـاده ى مذكـور احصاء نگرديـده اسـت از تاريخ 
الزم االجرا شـدن قانون ماليـات بر ارزش افزوده 
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مجوزى نـدارد. ضمناً بـه موجب مـاده 34 قانون 
ديوان عدالت ادارى كليه اشخاص و مراجع مذكور 
در مـاده 13 اين قانون مكلفند آراى ديوان را پس 
از ابالغ فوراً اجرا نمايند. رأى شماره 1476 مورخ 
1386/12/12 ديـوان عدالـت در خصـوص اخذ 
عوارض فوق الذكر قبل از الزم االجرا شدن قانون 
ماليات بر ارزش افزوده الزم االجرا مى باشد» لطفاً 
اعالم نمائيد آيا عوارض پيمانكارى در زمان اجراى 
قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول مى باشد 
يا خير؟ آيا رأى ديوان در حال حاضر مغاير با قانون 

اخير است؟
  در رأى شماره 1476 مورخ 86/12/12 هيأت عمومى 
ديوان عدالت ادارى چنين است: «با توجه به تبصره يك ماده 
5 قانون اصالح موادى از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، 
ــران و چگونگى  ــالمى اي اجتماعى و فرهنگى جمهورى اس

برقرارى و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال، 
ــى مصوب 1381،  ــات و كاالهاى واردات ارائه دهندگان خدم
ــط  ــع عوارض محلى جديد و افزايش عوارض قبلى توس وض
ــهر با رعايت مقررات مربوط مجاز است.  ــوراى اسالمى ش ش
نظر به مراتب فوق الذكر رديف 67 مصوبه مورخ 1382/11/6 
ــهر اردكان يزد مبنى بر برقرارى عوارض  شوراى اسالمى ش
به ميزان نيم درصد از قراردادهاى پيمانكارى اعم از عمرانى، 
ــى، تجارى، صنعتى،  ــاوره اى، مطالعاتى، بازرگان اجرايى، مش
ــاختمانى در قلمرو شهر مزبور مغايرتى با قانون  خدماتى و س
ــاس رأى ياد شده  ندارد». همانگونه كه مالحظه مى گردد اس
ــتوار  بر پايه ى تبصره ى يك ماده 5 قانون تجميع عوراض اس
ــت و حكم مذكور در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر  اس
ــال 1387 نيز تكرار شده است لذا از  ارزش افزوده مصوب س
ــر رأى هيأت عمومى ديوان  ــن حيث قانون اخير تأثيرى ب اي

عدالت ادارى نگذاشته و كماكان به قوت خود باقيست.

رأي شماره هاي 836ـ  835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر برقراري توأمان حق همترازي 
و فوق العاده ويژه كارشناسان موجه نمي باشد

تاريخ: 1388/11/19
شماره دادنامه: 835، 836

كالسه پرونده: 531/88 و 532
مرجع رسيدگى: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى

شاكى: آقاى محمد شرافتى و مدير كل امور ادارى وزارت جهاد كشاورزى
موضوع شكايت و خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سى و دوم ديوان عدالت ادارى

گردشكار: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه: 3072/85 موضوع شكايت خانم ميترا پاشاپور به طرفيت، سازمان جنگل ها 
و مراتع و آبخيزداري كشور به خواسته: اصالح حكم كارگزيني و استفاده توأم از مزاياي حق همترازي و فوق العاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي به شرح 
دادنامه شماره 293 مورخ 1386/3/29 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينكه مبناي برقراري مزاياي حق همترازي براساس 
مدرك تحصيلي فوق ليسانس و مبناي پرداخت فوق العاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي شغل شاكي مي باشد و با عنايت به اينكه اين دو مقوله نيز 
منفك از يكديگر مي باشند، لذا بر اين اساس پرداخت توام اين دو به مستخدم منع قانوني ندارد. بنابه مراتب فوق با رد دفاعيات غيرموجه مشتكي عنه 
ـ شعبه هشتم  حكم به الزام طرف شكايت نسبت به اصالح حكم كارگزيني و پرداخت توام اين دو فوق العاده به شاكي صادر و اعالم مي نمايد. ب 
ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه: 211/86 موضوع شكايت: آقاي محمد شرافتي به طرفيت: وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع 
و آبخيزداري كشور به خواسته اصالح احكام كارگزيني شماره 15523 مورخ 1379/12/1 و احكام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: 1305 مورخ 
1386/6/26 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينكه مطابق صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولتي 
مصوب 1370/6/13 مجلس شوراي اسالمي بايستي حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدرك همترازي 
از 80 درصد مجموع حقـوق و فوق العاده شغل اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها كمتر نباشد و در اين قانون هيچ گونه اشاره اي بـه مابه التفاوت همترازي 
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نشده و ابالغ اين عنوان بدون حكم قانوني فاقد وجه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد و با التفات به اينكه عدم اعمال افزايش حقوق و فوق العاده شغل 
در ميزان حق جذب شاكي تاثير منفي داشته و باعث تقليل آن گرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنين با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 
163 الي 165 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواسته شاكي موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده و اصالح حكم كارگزيني مشاراليه 
ضمن تعيين ميزان صحيح حقوق و فوق العاده شغل با اعمال ماده 6 و8 قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب ميزان فوق العاده جذب براساس 
ـ شعبه سي ودوم ديوان در رسيـدگي به پرونده كالسه: 1629/86 موضوع شكايت  حقوق و فوق العاده شغل افزايش يافته صادر و اعالم مي گردد. ج 
آقاي محمد شرافتي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق العاده ويژه و 
طرح مسير ارتقاي شغلي، همزمان با طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 1617 مورخ 1386/8/28 
به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينكه نامبرده داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده و از آنجايي كه به موجب مصوبه 
شماره 4169 ت 25703  مورخ 1381/5/23هيأت وزيران كه در ماده 3 مقرر داشته، پرداخت فوق العاده مذكور شامل افرادي كه مشمول ماده 8 
ـ 778 مورخ  قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازي اعضاء هيأت علمي شده اند، نمي باشد و مستفاد از آراء وحدت رويه شماره 779
1385/11/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون هماهنگ كاركنان دولت براي مشمولين آن الزامي 
بوده و استفاده همزمان از مزاياي مذكور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان فاقد محمل قانوني دانسته و شكايت شاكي 
مستند به دليل قانوني نبوده و بنابراين شكايت وي غير وارد و حكم به رد شكايت نامبرده و به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر 
ـ شعبه سي ودوم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه هاي: 18564/85 و 18567/85 و 18565/85 و 18563/86 موضوع شكايت آقايان  مي گردد. د 
ـ آقاي مرتضي اديب به طرفيت سازمان مديريت  ـ آقاي حسين مهدي دوست 4 ـ آقاي مهدي خليلي مرندي 3 ـ آقاي شهاب نوبخت حقيقي 2 1
و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به خواسته: الزام خواندگان به برقراري پرداخت فوق العاده ويژه موضوع مصوبه 531941/54102 مورخ 
1383/10/15هيأت وزيران به شرح دادنامه هاي 311 و 313 مورخ 1386/3/21 و 312 و 310 مورخ 1386/3/19 به شرح آتي مبادرت به صدور 
رأي نموده اند: نظر به اينكه نامبرده جزء اعضاي هيأت علمي نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوق العاده 
شغل دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز يا واحدهاي آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي 
اشتغال داشته را كمتر از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها ندانسته است با 
توجه به اينكه مصوبه فوق الذكر به عنوان فوق العاده ويژه هيأت علمي كه خاص هيأت علمي دانشگاه بوده و فوق العاده مذكور شامل فوق العاده شغل 
نبوده كه موجب تسري آن به غير هيأت علمي گردد هر يك از فوق العاده هاي خاص و فوق العاده شغل تحت عناوين جداگانه اي بوده كه قانونگذار در 
موارد مختلف قانوني به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق العاده ويژه و خاص به افراد غير از موضوع مصوبه نياز به تصريح مصوبه و يا قانون 
داشته بنابراين فوق العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده كه قابل اعمال و اجراء براي شاكي بوده باشد. 
با توجه به مراتب فوق  شكايت نامبرده منطبق با موازين قانوني نبوده حكم به رد شكايت وي صادر مي گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با 
حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء تعارض بين آراي مذكور 

را محرز دانسته سپس به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي
از مجموع آراء ارائه شده توسط شكات دادنامه شماره 293 مورخ 1386/3/29 شعبه 15 با دادنامه شماره 1617 مورخ 1386/8/28 شعبه 32 ديوان 
عدالت اداري متعارض است با توجه به اينكه هيأت وزيران در بند 3 تصويب نامه شماره 4169/ ت25703/ ه  مورخ 1381/5/23 موضوع برقراري 
فوق العاده ويژه كارشناسان، مشاوران و مديران پرداخت توامان حق همترازي و فوق العاده مذكور را منع نموده است و هيأت عمومي ديوان عدالت 
ـ 219 مورخ 1384/6/20 بنابر اختيارات قوه مجريه در  ـ220 اداري هم در مقام رسيدگي به خواسته ابطال بند فوق الذكر مطابق دادنامه شماره 221
تعيين مزاياي فوق العاده خاص مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ بند 3 تصويب نامه را خالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع 
مقررات دولتي تشخيص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هيأت وزيران مي باشد، بنابراين تقاضاي برقراري توامان حق همترازي و فوق العاده ويژه 
كارشناسان موجه نيست، لذا در نتيجه حكم به رد صادره از شعبه 32 ديوان به شماره 1617 مورخ 1386/8/28 صحيح مي باشد. اين رأي به استناد 

بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان صادر شده و براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوطه در موارد مشابه الزم االتباع است.
هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى معاون قضايى

                                                                                                      ديوان عدالت ادارى  مبشرى
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رأي شماره 17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افرادي كه قبل از تصويب آئين نامه جذب و نگهداري 
نيروي انساني نخبه به عنوان نخبه شناخته شده اند از تاريخ تصويب آئين نامه از مزاياي مندرج در آن بهره مند مي گردند

تاريخ: 1389/2/6
شماره دادنامه: 17

كالسه پرونده: 13/89
مرجع رسيدگى: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى

شاكى: آقاى حسن دوالبى
موضوع شكايت و خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت ادارى

ــه 1896/86 موضوع شكايت آقاي حسن دوالبي به طرفيت  ــعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كالس گردشـكار: الفـ  ش
ــگاه علوم پزشكي تهران به خواسته برخورداري از فوق العاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 1023 مورخ 1387/4/29 به  دانش
شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است، نظر به اينكه فوق العاده ويژه نخبگان ناشي از آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني 
ــتخدام و اخذ مدرك ليسانس توسط شاكي و  ــد و با عنايت به اينكه تاريخ اس ــت كه تاريخ اجراي آن 1384/2/24 مي باش نخبه اس
احراز رتبه اول توسط وي در كنكور مربوطه پيش از تاريخ اجراي آيين نامه مزبور بوده و توجهاً به مفادنامه شماره 2/143604 مورخ 
ــراي آيين نامه مارالذكر تخلفي از حيث نقض قوانين و مقررات از ناحيه  ــازمان مديريت مبني بر نكات مربوط به اج 1384/8/17 س
مشتكي عنه ملحوظ نبوده لذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعالم مي دارد. بـ  شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه 
256/86 موضوع شكايت آقاي محمدرضا دهقاني به طرفيت مركز نوسازي و تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
تهران به خواسته استفاده از فوق العاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 2201 مورخ 1386/10/23 به شرح آتي مبادرت به صدور 
رأي نموده است: نظر به اينكه آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه مصوب 1383/6/29 هيأت وزيران منطوقاً و مفهومًا 
به كاركنان شاغل در دستگاه هاي دولتي كه قبل از تاريخ تصويب آن استخدام شده باشند، شمول دارد و هيچ يك از مواد آن داللت 
ــتكي عنه هم دفاع موجهي كه مبين منع قانوني  ــتخدمين قبل از تصويب آن ندارد و از طرفي مش بر انصراف آيين نامه مذكور از مس
شمول آيين نامه موصوف نسبت به شاكي باشد، ارائه و ابراز ننموده است و مكاتبات سازمان مديريت و برنامه ريزي هم مؤثر در مقام 
به نظر نمي رسد، لذا با وارد دانستن شكايت شاكي حكم به الزام خوانده به اجراي آيين نامه مذكور و برقراري فوق العاده ويژه نخبگان 
در حـق شاكي از تاريخ اجتمـاع شرايط قانوني صـادر و اعالم مي گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور 
رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي 

مبادرت بـه صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي
 الفـ  تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر محرز به نظر مي رسد. بـ  نظر به اينكه ماده 2 آيين نامه جذب و نگهدارى نيروى 
ــد و مآًال بنا به  ــانى نخبه در مقام بيان ويژگى هاى افراد نخبه و تعيين مصاديق آن صرف نظر از زمان احراز ويژگى مزبور مى باش انس
مقتضاى تاثير فورى مقررات، كليه افرادى كه داراى يكى از خصوصيات ذكر شده در آيين نامه فوق االشعار باشند از جمله افراد نخبه 
مشمول آيين نامه مذكور تشخيص مى گردند. بنا به مراتب، افرادى كه قبل از تصويب آيين نامه ياد شده در تاريخ 1383/7/12 از شرايط 
و ويژگى  مذكور برخوردار بوده اند، به عنوان نخبه شناخته شده و از تاريخ تصويب آيين نامه از مزاياى مندرج در آن بهره مند مى گردند. 
لذا دادنامه شماره2201 مورخ1386/10/23 شعبه سوم ديوان  عدالت  اداري داير بر ورود شكايت شاكي در حدي كه متضمن اين معني 
است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 

1385 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى

                                                                                                                  محمدجعفر منتظرى 
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شهرداري ها به روايت اسناد

عباس جاللى �

نخستين شهر جديد
ققنوسى از ميان ويرانه  ها

ــتجو براى يافتن نخستين شهر جديد در ايران كه  در جس
ــالوده اى از پيش انديشيده ساخته شده باشد، نمى توان  بر ش
ــتر رفت، اما اگر  از بر روى كار آمدن "دودمان پهلوى" واپس
بخواهيم در اين جستجو به فراسوهاى تاريخ نوين ايران باز 
گرديم. نياز به پژوهشى دراز دامن داريم كه از توان يك تن 
ــپيده دمان  ــايد كه اين رخداد را در س بيرون خواهد بود و ش

تاريخ بيشتر به توان يافت تا در ميانه  هاى آن.
ــازه را در روزگاران تاريخى  ــهرى ت ــاختن ش آنچه كه س
ــيل  ــاخته، رخدادهايى بوده چون زمينلرزه، س محتوم مى س
ــراى اينكه  ــرى در تاريخ ما از ب ــه اين آخ ــوزى ك و آتشس
ــنگى و گلين داشته ايم و خاك بيشترين حجم  سازه هاى س
ــاخت و ساز را داشته، چندان صدق نمى كند، اما آن دوى  س

ديگر پيشينه  اى دراز در تاريخ ما دارند.
ــاه پهلوى  ــه آغاز روزگار پهلويان باز مى گرديم. رضا ش ب
ــرا را با قدرت  ــيوه ى حكومت مركزگ (1300-1320 خ) ش
ــه، آنهم با  ــهرگرايى رواج يافت ــته و ش ــام به اجرا گذاش تم
ــهر و خيابان   هاى گشاده  اى كه  مركزى ادارى در ميانه ى ش
ــيده مى شوند. تهران  ــوى لبه  هاى آن كش از اين مركز به س
پايتخت پهلويان از آغاز سده ى چهاردهم خورشيدى پاى در 

اين راه مى نهد.
ــاختن شهرى  ــيدى رخدادى طبيعى، س در 1309 خورش
ــت مركزى را محتوم  ــيوه  اى نوين و دلخواِه حكوم نو به ش

مى كند و ميدان را براى آزمونى نو در برابر دولتمردان پهلوى 
مى گشايد. براى اين آغاز مهم، مهندس اسداهللا خاور زمينى 
ــود تا نقشه ى شهرى شطرنجى را گرته  بركار گمارده مى ش
ــت حتى براى روستاها نيز بكار رود.  ــه بناس ريزد و اين نقش
ــازى در ايران از نخستين گام   هايى  اين رخداد بزرگ شهرس
ــته و همه ى  ــت كه تاريخ آن را در دل، نيمه نهان نگاش اس
ــت نيست، اميد آنكه بتوان همه را  ريزه كارى   هاى آن به دس
ــده گرد آورد و فراروى آيندگان نهاد  از دفترهاى فراموش ش

تا بدانند "نخستين شهر جديد" چگونه پاى گرفته است.

رخداد
ــال  ــتين س ــه در تاريخ لرزه نگارى جهان و در نخس آنچ
دهه ى 1930 ميالدى به نام "زمينلرزه ى سلماس" نگاشته 
ــده، رخداد بى مانندى بود كه گذشته از رويدادهاى زمين  ش
ــناختى شگفت، پيامدهاى شهرى و شهروندى نيز داشت.  ش
ــتره ى بزرگى در پهنه ى شمال باخترى درياچه  زمين در گس
ــه ماه ونيم)  ــلماس، پيش از يكصد روز (س اروميه، به نام س
ــد لرزيد. اين  ــده باش ــون بيمارى كه به تب نوبه دچار ش چ
لرزش   ها 23 روستا را از صفحه ى گيتى زدود؛ روستاهايى كه 

ديگر به جز نامى از آنان در جهان به جاى نمانده است.
برخى از اين روستاها شهرهاى كوچكى بودند چون؛

كهنه شهر با 2290 خانوار كه 370 كشته داشت،
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مغانجوق با 1800 خانوار با 75 كشته،
صدقيان با 1050 خانوار با 60 تن كشته و 

سراى ملك با 960 خانوار و 82 كشته.
هيچ يك از اين روستاهاى بزرگ بر جاى نماندند، اما در 
كمال شگفتنى شمار كشتگان با برآورد جمعيت آنان اگر تنها 
كهنه شهر را در نظر بگيريم كه شمار افراد هر خانوار آن 4 
نفر بوده باشد كه يقينًا بيش از اينها بوده، � (نفر 11960= 
ــن جمعيتى در يك چنان زمينلرزه اى مى بايد  4×2990) چني

كشتگانى بسيار پرشمارتر از 370 نفر مى داشت.
ــار آورى در جنوب باخترى  ــت ب پهنه ى زلزله زده، دش
خوى بود كه رود زوال آن را آبيارى مى كند. در نوشتگان 
ــده  هاى آغازين اسالمى شهرى به سلماس  جغرافيايى س
ــان رفته. در روزگار  ــته كه احتماال بعدها از مي وجود داش
ــهر  ــى مانده بود كه مركز ش ــام بر واليت ــارى اين ن قاج
ــهرى كه اكنون  ــت. ش ديلمقان Dilmagân نام داش
ــانى با نام خانوادگى ديلمقانى  ديگر وجود ندارد. تنها كس
ــر در پهنه  هاى  ــرك زبانان مهاج ــه در ميان ت ــتند ك هس
ــمالى و گسترده ى آذربايجان مى زيند و بازماندگان اين  ش

ــهر مدفون تاريخى اند. ش

در روز سه شنبه 16 ارديبهشت ماه 1309 خورشيدى، ساعت 
ــتر، پهنه ى واليت  ــداد، زمينلرزه  اى با بزرگاى 5/5 ريش 10 بام
سلماس را لرزاند كه پيامد آن پانزده كشته و خرابى چند دكان و 
خانه بود و روستاهاى پيرامونى ويرانى  هاى بسيار و كشته  هايى 
ــيده از زمينلرزه خانه  هاى شكسته را رها  نيز داشتند. مردم ترس
كردند. فرماندهى پادگان سلماس هشيارانه، سربازخانه  ها را خالى 
ــدن در خانه  ها بپرهيزند و  ــدار داد تا از مان ــرد و به مردم هش ك
ــى  پادگان در فضايى باز اردو زد و به حال آماده باش ماند. پاس
ــته، پانزده ساعت پس از پيشلرزه ى روز  از نيمه  هاى شب گذش
سه شنبه، زمينلرزه   اى مهيب و ويرانگر به بزرگاى 7/2 ريشتر همه 
چيز را فرو كوبيد و شهر ديلمقان را از روى زمين برداشت. آنچه 
ــتاها به جا مانده بود با خاك يكسان شد. نزديك به 60  از روس
روستا ويران گرديد. شمار كشتگان پهنه ى زلزله زده ى سلماس 
را ميان 2500 تا 4000 نفر نگاشته  اند. در اين ميان هشدارهاى 
سربازان و پيشلرزه ى روز سه شنبه و آمادگى پادگان براى كمك 
ــزار نفرى را نجات داد.  ــورى به زير آوار ماندگان جان چند ه ف
سربازان در همان روزهاى نخست توانستند 300 نفر را از زير آوار 
زنده و نيمه جان بيرون بكشند. دام  هاى تلف شده بسيار زياد بود 
ــديد آبادى   هاى زلزله زده را در پى  كه در روزهاى بعد، عفونت ش
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داشت. زمينلرزه چهارشنبه 17 ارديبهشت چندان شديد بود كه 
شعاع ويرانگرى آن به 23 كيلومتر مى رسيد و تا 350 كيلومترى 
ــد؛ يعنى باشندگان بغداد در عراق و تفليس  اين لرزش حس ش
ــد � (عكس زمينلرزه)  ــتان قفقاز آن را حس كردن در گرجس
ــى نيز به همراه داشت كه درازى آن به 16  اين زمينلرزه گسلش

كيلومتر، از شور گول [= بركه ى شور] تا كهنه شهر مى رسيد.

خبر زمينلرزه را روزنامه ى اطالعات در روز 20 ارديبهشت 
ــت  ــده بود دكتر اميراعلم رياس چاپ كرد كه در آن گفته ش
ــرخ ايران در گزارشى كشتگان را 2 هزار  شير و خورشيد س
ــيب ديدگان را 600 نفر گفته و نابودى  ــر و زخمى   ها و آس نف
ــتا را اعالم كرده است؛ " آب پيدا نيست. رودخانه  ها  45 روس
ــو، در  ــه نيمروز 20 به اين س ــده  اند و در فاصل ــر و رو ش زي
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ــاعت، ده زمينلرزه سخت رخداده است". پس  كمتر از 24 س
ــتر روستاها،  ــتايى باال آمده، در بيش ــطح ايس از زمينلرزه، س
ــمه  ها سرباز كرده و به راه افتاده  اند. مانند؛ زلزله بوالغى  چش
ــا دماى 18°  ــت ب ــمه ى زلزله] كه آب گازدارى اس [= چش
ــمال گسِل سلماس. آب درياچه اروميه  در 10 كيلومترى ش
ــود، اما منابع  ــه اطالعات باال آمده ب ــا به گزارش روزنام بن
ــته  اند كه به طور موقت پايين رفته، سپس باال  امروزين نوش
ــرتيپ حسن خان فرمانده قشون، رئيس شير  آمده است. "س
ــك و دارو و جراح  ــرخ آذربايجان همراه پزش ــيد س و خورش
ــده  اند. در ميان كشتگان 100 نفر  وارد منطقه ى زلزله زده ش
ارمنى و 60 نفر آشورى ديده مى شوند". شمار گمشدگان در 
روز 23 ارديبهشت با اعالم روزنامه اطالعات 250 نفر بوده 
ــت. دامنه ى زمينلرزه؛ تبريز، عجب شير، خوى، قراعينى،  اس
ــرفخانه، ساوجبالغ، مرند، جلفا، اهر، گوكان، ماكو، مراغه  ش

را در برمى گرفته است � (نقشه ى زمينلرزه).
ــه، ”مقام منبع  ــى آمده ك ــت در گزارش روز 24 ارديبهش
ــيد  ــير و خورش ــار دامت عظمه، كپيه ش ــه درب وزارت جليل
ــب االمر  ــرخ. تلگراف مبارك ديروز غروب زيارت... حس س
ــدام... به معاون  ــروع به اق ــراى برآورد مخارج تعميرات ش ب
ــه دارد تا در  ــه يكنفر مهندس روان ــت تذكر داده بود ك ايال
ــارت وارده تحقيقات و مطالعات الزمه از  تخمين ميزان خس
روى بصريت به عمل آيد. در ضمن براى سـاختمان شهر، 
محلى تهيه شـود. محل فعلى قابل تعمير نيسـت و محتاج 
مخـارج فوق العاده خواهـد بود. در نزديكى شـهر مخروبه 

محل مناسبى است".
ــرزه هم مداومت  ــده كه، "... زمينل ــرى ديگر آم و در خب
ــديدى رخ داد كه از  ــحر زلزله ى ش ــب قريب س دارد. پريش
ــى بود كه باعث اين  ــديدتر از لرزش قرار اظهارات اهالى ش
همه ويرانى شده است". در گزارش فرمانده ى لشكر شمال 
غرب نيز آمده كه، "شهر ديلمقان به اضافه ى يكصد پارچه 
آبادى يكسـره ويران شـده اسـت و محتاج آن هستند كه 

دوبار ساخته شوند".
ــه رفته مردِم گريخته كه به لرزش   هاى همه روزه خو  رفت
ــر  گرفته بودند، باز مى گردند تا با آنچه مانده، زندگى را از س
ــت باشندگان در  گيرند چندانكه در روزهاى پايانى ارديبهش
ــهر آسياب به راه مى اندازند تا آرد بسازند  ميان ويرانه  هاى ش
ــت 8 خروار نان  ــد. چندانكه در روز 28 ارديبهش و نان بپزن
ــهر قهوه خانه برپا  ــود. مردم در وسط خيابان ش پخت مى ش
مى كنند و بازارى راه مى افتد كه جنس   هاى بيرون كشيده از 

ميان آوار را خريد و فروش مى كنند.
ــده است كه  ــى در روزنامه چاپ ش در همين روز گزارش
ــاعت 8/5 بعدازظهر زلزله ى نسبتًا شديدى احساس و  "... س
ــختى هم وزيدن گرفت... . مهندسين براى مطالعات  باد س
ــارات و مخارجات الزمه  ــات ارضى و تعيين ميزان خس طبق

وارد ديلمقان شده و شروع به كار كرده  اند..."

ــى به پايتخت به تاريخ 7 خرداد مى خوانيم كه  و در تلگراف
"... مهندسى كه احضار شده بود، مشغول نقشه كشى و تعيين 
برآورد مخارج است... كه اقدامات ثانوى يعنى مسئله تعميرات 
حسب االمر جهانمطاع ملوكانه اروحنا فدا، به محض آرامش 
ــروع خواهد شد. نقشه ى شهر تنظيم و نقشه ى قراء  زمين ش
در دسـت اقـدام اسـت. مهندس نامبـرده در ايـن تلگراف 

مى بايد همان مهندس اسداهللا خاور زمينى باشد.
سه روز بعد در شماره 1076 روزنامه ى اطالعات – 10 
تيرماه 1309 برابر با يكم ژوئيه 1930 به نخستين خبر 
درباره ى ساختن شهرى جديد در ايران برمى خوريم كه 
نقطه ى عطفى در تاريخ شهرى ايران شمرده مى شود. 

"ساختمان شهر جديد سلماس"
"اليحه ذيل را آقاى بهرامى معاون وزارت ماليه در جلسه 

امروز تقديم مجلس شوراى ملى نمودند.
ساحت محترم مجلس شوراى ملى

ــهر سلماس از اثر زلزله  اى كه هنوز هم دوام دارد به  چون ش
كلى خراب شده و از تجديد بنا در محل شهر خرابه احتراز الزم 
است، در نظر گرفته شده است. يك ميليون گز مربع [= يك متر 
مربع] از اراضى قريه ى اهرنجان خالصه كه محل آن براى شهر 
جديد از هر جهت مناسب است، به بلديه سلماس [!] واگذار شود 
كه هر چه زودتر براى بناى شهر طراحى شده، شروع به عمل 
نمايند، لهذا ماده واحده ذيل را با قيد فوريت تقديم مى دارد. به 
مالحظه ى اينكه تا فصل مقتضى است بايد ساختمان   ها شروع 
ــكنه دچار زحمت نباشند  ــود كه در زمستان بازماندگان س بش

تقاضاى تصويب آن را به قيد دو فوريت مى نمايد.
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ماده ى واحده – به وزارت ماليه اجازه داده مى شود يك ميليون 
گز مربع از اراضى قريه اهرنجان خالصه را براى ساختمان شهر 

جديد به بلديه سلماس واگذار نمايند.
ــرزه در روزنامه  ها و با تلگراف به صليب  با پخش خبر زمينل
سرخ فرانسه و ديگر كشورها سيلى از كمك   هاى پولى سرازير 
ــد كه روزنامه اطالعات چند بار  ــير و خورشيد سرخ ايران ش ش
ــان و نهادها به زير چاپ  ــياهه ى اين كمك   ها را با نام كس س
برد و هر بار جمع مبلغ سياهه به مبلغ پيشين افزوده شده چاپ 
ــين گزارش روزنامه ى اطالعات در روز  مى شد بر پايه ى واپس
10 شهريور ماه � (سند شماره 2). رويهم اعانه  هاى گرد آمده 
ــر جهان و ايران 114'51 تومان و 885 دينار بوده كه  از سراس
مبلغ 094'44تومان آن به تبريز فرستاده شده است تا به دست 
ــتاندار] و كميسيون اسعار [=ارز]  ــورايى مركب از والى [=اُس ش
ميان زلزله زدگان و نهادهاى همگانى دولتى چون بيمارستان و 
بلديه تقسيم گردد و بر طبق نقشه  اى از پيش انديشيده و آماده 
براى ساخت وساز شهر جديد شاهپور – با ساختار شطرنجى – 

ــود. اگر اين مبلغ را در برابرى با سكه طالى پهلوى  هزينه ش
كه در آن هنگام 13 ريال قيمت رسمى داشته و يك سكه بهار 
ــى ارزد، تبديل كنيم، مبلغ  ــه اينك 315000 تومان م آزادى ك
قابل توجه و تا اندازه  اى شگفت آور 000'041'635'124 تومان 
به دست مى آيد كه مبلغ دريافتى تبريز از اين پول و در همين 
تاريخ 170'684'10هزار تومان بوده است. اين به روز كردن بر 
ــبى ارزش سكه ى طالى رسمى كشور  پايه ى اصل پايايى نس
در هر دوره ى تاريخى، شالوده ريزى شده است. در اين گزارش 

گفته شده كه مانده ى پول در بانك ملى موجود است.
ــاهپور آغاز مى شود،  ــاختمان شهر جديد ش همچنان كه س
پسلرزه  هاى كوچك و بزرگ پهنه واليت سلماس را مى لرزاند 
كه همگى در روزنامه  هاى آن روزگار ثبت شده است. بيشتر اين 
پسلرزه  ها ميانه يا ضعيف بوده  اند و برخى نيز بسيار شديد بوده 
است مانند پسلرزه  هاى 6 مرداد و 29 شهريور كه اين يكى يك 

دقيقه به درازا كشيده است.
ــنهادى در مجلس  روزنامه ى 17 تيرماه گزارش اليحه پيش
ــت كه با اكثريت آرا تصويب مى گردد و در خبر روز  را آورده اس
ــلرزه، گفته شده كه اعانات گرد آمده  24 تيرماه پس از خبر پس
ــت از روستاها شروع به تقسيم كرده  اند سپس به شهر  را نخس

خواهد رسيد. [؟!]
ــد در پهنه ى  ــر روزه برمى آي ــاى ه ــه از گزارش   ه چندانك
زلزله ديده شگفتى   هاى زمين  شناختى و آب و هوايى رخ مى داده 
ــديد هواى اين پهنه، چيزى كه در  ــت، مانند: گرم بودن ش اس
آنجا سابقه نداشته، آذرخش و توفان   هاى مهيب در اين دوره ى 
ــى، وزش بادهاى گرم كه براى نمونه در گزارش روز 24  بحران

تيرماه آمده است.
در روز 26 تيرماه 1309 براى نخستين بار از يك شهر با دو 
نام ياد رفته است؛ شهر جديد شاهپور (سلماس)؛ ”به طورى كه 
از شهر جديد شاهپور (سلماس) اطالع مى دهند، ساختمان شهر 
شاهپور شروع گرديده و عالوه از سى هزار تومانى كه قبًال ارسال 
گرديده در اين چند روزه بر حسب دستور والى آذربايجان [على] 
ــال  ــيون اعانه ارس منصور، 2 هزار تومان ديگر از طرف كميس
ــغول ساختمان شهر مى باشند. از  گرديده و با كمال جديت مش
ــده و  ــاكن و منازل اهالى تهيه ش قرار معلوم تا يكماه ديگر س
ــكنى خواهند نمود." و در همين روزها خبر  ــهر جديد س در ش
ــاخت بيمارستان در شهر شاهپور داده مى شود. شهر جديد  از س
شاهپور رفته رفته جمعيت بيشترى يافته و شمار آن در 1345 
ــهر بار  ــال 1357 نام اين ش ــد. در س به 703'21 نفر مى رس

ديگر به نام كهن سلماس تبديل مى شود.
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قانون  شهرگزارش اصلي

مقدمه:
سياست ايجاد شهرهاي جديد با توجه به ازدياد جمعيت و 
مهاجرت هاي روزافزون به شهرهاي بزرگ كشور به عنوان 
يك راه حل در نيمه ى دوم دهه ى 60 خورشيدي مطرح شد 
ــهرهاي كشور، كار  ــرريز جمعيت كالنش و با هدف جذب س
ــهرها از اواخر  ــپس احداث اين ش مكانيابي، ارائه طرح و س

دهه ى 60 و اوايل دهه ى 70 در كشور شروع شد. 
ــال 1371 نخستين تصويب  در آغاز دهه ى 70 و در س
ــن نامه ايجاد و احداث  ــه در اين زمينه با عنوان "آيي نام
ــهرهاي جديد" به تصويب هيأت وزيران رسيد و درآن  ش
ــهرهاي جديد  ــف ابتدايي مربوطه و روند احداث ش تعاري

ــال 1367 نيز  ــل از آن در س ــد. البته قب ــخص گردي مش
ــهرهاي جديد به تصويب  ــنامه ى شركت عمران ش اساس
ــنامه نيز در  ــن اساس ــود كه اي ــيده ب ــأت وزيران رس هي
ــهرهاي جديد  ــد. اما موضوع ش ــال هاي بعد اصالح ش س
ــتقل با  ــال 1380 بود كه به صورت قانوني مس تنها در س
ــه تصويب مجلس  ــهرهاي جديد ب عنوان قانون ايجاد ش
ــيد و پس از آن نيز در سال 1382  ــالمي رس شوراي اس
آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد به تصويب 
ــه در ادامه هر دوي اين موارد كه  ــيد ك هيأت وزيران رس
ــهرهاي جديد در  ــر پايه ى قانوني بحث ش ــال حاض در ح

ــت. ــده اس ــمار مي آيند، درج ش ــور به ش كش

آرش سرايى �

قانون ايجاد شهرهاى جديد
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قانون ايجاد شهرهاي جديد
شـوراي  مجلـس   1380/10/16 مصـوب 

اسالمي
ــاط جمعيتي اطالق مي گردد كه  ــهر جديد به نق ماده 1- ش
در چهارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود در 
ــتحفاظي شهرها (هركدام  خارج از محدوده قانوني و حريم اس
ــكان حداقل سي هزار نفر به اضافه  كه بزرگتر باشد) براي اس
ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و 

اقتصادي ساكنان آن پيش بيني مي شود.
ــهرهاي  ــره - موضوع ماده (1) صرفا“ براي احداث ش تبص
جديدبوده و نافي قوانين ومقررات مربوط به تقسيمات كشوري 

نمي باشد.
ــهرهاي جديد با رعايت سياستهاي  ماده 2- مكان يابي ش
ــت ودر قالب طرح كالبدي ملي و منطقه اي و ناحيه اي بر  دول
ــنهادوزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي  اساس پيش

عالي تعيين مي شود.
ــهر جديد، وزارت  تبصره - پس از تصويب مكان احداث ش
مسكن وشهر سازي مي تواند حسب مورد برابر قوانين ومقررات 
جاري نسبت به تملك اراضي و امالك مورد نياز اقدام نمايد و 
متقاضي غير دولتي نيز نمي تواند نسبت به خريداري اراضي و 

امالك مورد نياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد.
ماده 3- تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذ موافقت 
ــكن و شهرسازي و بر اساس سياستهاي  اصولي از وزارت مس
مصوب دولت به عهده متقاضي است. تصويب طرح مذكور از 

وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مي باشد.
تبصره - كليه دستگاه هاي اجرائي ذيربط در خصوص ارائه 
اطالعات به متقاضي ومرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديد 

مكلف به همكاري هستند.
ــد و تغييرات  ــهر جدي ــي ش ــاي تفصيل ــاده 4- طرحه م
ــي زمينهاي جديد با  ــه هاي تفكيك بعدي آن همچنين نقش
ــهرهاي جديد كه از اين پس  ــركت عمران ش ــنهاد ش پيش
ــيون  ــود با متقاضي به تصويب كميس ــركت ناميده مي ش ش
ــازي و  ــي شهرس ــوراي عال ــيس ش ــون تاس ــاده (5) قان م
ــد.  ــوب 1351/12/22 - مي رس ــران - مص اي ــاري   معم
در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مديرعامل 
ــركت عمران شهر جديد تشكيل شده است و از اين پس  ش
شركت وابسته ناميده مي شود به جاي شهردار حضور خواهد 
داشت و در صورتي كه هنوزشوراي شهر تشكيل نشده باشد 

ــتان مربوط در كميسيون  ــوراي شهر مركز شهرس رئيس ش
شركت خواهد نمود.

ــروي انتظامي جمهوري  ــه وزارتخانه ها، ني ــاده 5- كلي م
اسالمي ايران، موسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها 
ــاتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است  و موسس
ــد به گونه اي  ــهر جدي ــد ضمن همكاري در ايجاد ش مكلفن
ــب با  ــزي و اقدام به تامين اعتبار كنند كه متناس ــه ري برنام
ــرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات مورد  پيش
ــاس تعرفه هاي شهرهاي مشابه به شهر جديد نيز  نياز براس

ارائه گردد.
ــهر  ــا متقاضي ايجاد ش ــته ي ــركتهاي وابس تبصره - ش
ــي برابر  ــد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزش جدي
ــوراهاي آموزش و پرورش در  ــكيل ش ماده (18) قانون تش
ــتانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب  استانها، شهرس
ــتثناي  ــاير كاربري هاي خدماتي (به اس 1372/10/26 و س
ــب مورد  ــي با كاربري تجاري ) را به طور رايگان حس اراض
ــهرداري  ــتگاههاي دولتي خدمات دهنده، ش ــار دس در اختي
ــر كاربري يا  ــالب قرار دهند. تغيي ــركتهاي آب و فاض و ش
واگذاري اراضي ياد شده به غيرممنوع است. سرمايه گذاري 
ــي،  ــراي ايجاد فضاهاي آموزش ــركت ب ــع داخلي ش از مناب
خدماتي، فرهنگي ومذهبي به حساب مالياتهاي قطعي شده 

شركت منظور خواهد شد.
ــارات جاري و  ــي اعتب ــته دولت ــركتهاي وابس ــاده 6- ش م
ــداث و اجراي  ــراي اح ــد را ب ــهر جدي ــورد نياز ش ــي م عمران
ــال از  ــهر جديد هر س ــات عمومي همان ش ــاي خدم طرحه
ــي پيش بيني مي نمايد.  ــاير منابع مال  محل فروش زمين و س
ماده 7- شركت مجاز است نسبت به جابجائي اعتبار و درآمدبين 
شركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته 
دولتي زيانده و تامين هزينه هاي خود با تصويب مجمع عمومي 

شركت اقدام نمايد.
ــته تا قبل از استقرار  ــركتهاي وابس ــركت يا ش ماده 8- ش
ــتند براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار  ــهرداري مجاز هس ش
ــاحت كه در محدوده شهر جديد قرار مي گيرند و  مترمربع مس
براساس كاربري وضوابط طرح جامع و تفصيلي، اجازه تفكيك، 
افراز و عمران صادر نمايند مشروط بر اينكه مالك سهم خدماتي 
خود را بابت تامين فضاهاي الزم براي معابر، خدمات، تاسيسات 
ــرانه هاي طرح جامع مصوب  ــهري به ميزان س و تجهيزات ش

شوراي عالي به طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد.
ماده 9- شركت يا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي 
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جديد مي توانند اراضي مورد خريداري و تملك خود را تفكيك 
ــازي و مطابق كاربري هاي طرحهاي جامع و تفصيلي  آماده س
به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايند. شرايط متقاضيان، 
ــرايط واگذاري، نحوه انتقال قطعي و نحوه  نحوه تعيين بها، ش
ــهرداري بموجب آيين نامه  ــهر جديدتا استقرار ش نگهداري ش

اجرائي اين قانون تعيين مي شود.
ماده 10- اجراي صحيح طرح شهر جديد با رعايت ضوابط 
ومقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم 
خالف، حفظ و حراست اراضي ونگهداري شهر و وصول عوارض 
ــون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف  مقرر ( برابر قان
آن در موارد معين ) در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر 
جديد تا قبل از استقرار شهرداري به عهده شركتهاي وابسته و 

يا سازندگان شهرهاي جديد خواهد بود.
ــيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در  ماده 11- رس
ــتحفاظي و ساير قوانين مربوط به  محدوده قانوني و حريم اس
شهرداريهاي شهرهاي جديد تا قبل از استقرار شهرداري بااعالم 
شركت وابسته يا سازنده شهر جديد به عهده كميسيون موضوع 
تبصره (2) بند(3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداري هاست 
ــيدگي و صد  ــهرجديد رس كه با توجه به ضوابط طرح جامع ش
درصد عوايد حاصل به حساب سازنده شهر جديد و يااز طريق 
خزانه به حساب شركت وابسته واريز مي شودتا در جهت توسعه 

خدمات عمومي شهر جديد به مصرف برسد.
ــازي مكلف است پس از  ــكن وشهرس ماده 12- وزارت مس
ــكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد  اطمينان از اس
مراتب را به وزارت كشور اعالم كند. وزارت كشور موظف است 
نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهر جديد 
ياد شده حتي اگر طرح شهر جديد به پايان نرسيده باشد اقدام 
ــهرداري، شركت وابسته يا سازنده شهر  نمايد. پس از ايجاد ش
ــبز پاركها،  ــت فضاهاي عمومي (فضاهاي س جديد موظف اس
معابر، ميادين، گذرگاه ها، گورستان و غسالخانه )پيش بيني شده 
ــات زير بنائي را پس از تكميل و آماده شدن  در طرح و تاسيس
نقشه ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهي هاي صادر 
شده و نقشه هاي مرحله بندي ساخت به صورت بالعوض، به 
ــهرداري تحويل دهد. از اين تاريخ شهر جديد در زمره ساير  ش

شهرهاي كشور محسوب مي شود.
ــتقرار شهرداري، شركت يا شركتهاي وابسته  تبصره - با اس
ــازنده شهر جديد همچنان موظف به اجراي آماده سازي،  يا س
ــهر  ــران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرح مصوب ش عم

جديد و با رعايت مقررات شهرداري مي باشند.

ماده 13- احداث شهر حديد توسط بخش غير دولتي، پس 
ــتلزم اخذ پروانه احداث از وزارت  ــوراي عالي مس از تصويب ش
مسكن و شهرسازي مي باشد و نظارت الزم بر چگونگي اخداث 
حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي گيرد. تعيين تعرفه 
حق نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي و 

تصويب هيأت وزيران اجرا مي شود.
ــاس مجوزهاي  ــهرهاي حديد كه بر اس ماده 14- كليه ش
ــده اند  ــدن اين قانون ايجاد ش ــي تا زمان الزم االجرا ش قانون

مشمول مفاد اين قانون هستند.
ماده 15- آئين نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر چگونگي 
حمايت از ايجاد شهر جديد، ارائه تخفيف هاي الزم و ساير موارد 
ــده در بودجه ساالنه بنا به پيشنهاد  با توجه به منابع منظور ش

وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ــج تبصره در  ــزده ماده و پن ــتمل بر پان ــون فوق مش قان
ــانزدهم ديماه يكهزار و  ــه علني روز يكشنبه مورخ ش جلس
سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

1380/10/27 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. 

آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد
مصوب 1382/5/15 هيات وزيران

فصل اول - تعاريف، كليات، ضوابط و مقررات مربوط 
به ايجاد شهر جديد

بخش اول – تعاريف
ــاده 1 - اصطالحات بكار رفته در اين آئين نامه در معاني  م

مشروح زير به كار مي روند :
1 - قانون : قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب1380.

ــازي و معماري  ــوراي عالي شهرس ــوراي عالي : ش 2 - ش
ايران. 

ــهرهاي جديد ( مادر  ــركت مادر : شركت عمران ش 3 - ش
تخصصي ).

4 - شركت وابسته : شركت عمران شهر جديد، وابسته و زير 
مجموعه شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ).

ــي غيردولتي مجوز ايجاد  5 - متقاضي غيردولتي : متقاض
شهر جديد.

ــاز يا سازنده شهر جديد : سازنده بخش  6 - مجري، شهرس
دولتي يا متقاضي غيردولتي مجاز.

7 - آماده سازي اراضي : تعيين بر وكف، تسطيح و آسفالت 
معابر، جمع آوري و دفع آبهاي سطحي مي باشد. 

ــش از اراضي مكانيابي  ــهر جديد : آن بخ ــدوده ش 8 - مح
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شده براي ايجاد شهر جديد است كه براي سكونت و ايجاد 
ساختمانها و تاسيسات موردنياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و 
ــهر  اقتصادي آن در يك دوره زماني معين در طرح جامع ش

جديد مشخص و به تصويب شوراي عالي برسد.
ــش از اراضي  ــهر جديد : آن بخ ــتحفاظي ش 9 - حوزه اس
پيرامون و متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و كنترل 
ــاز در آن براي حفظ  ــاخت و س هرگونه فعاليت عمراني و س
شهر، توسعه بلندمدت و برنامه ريزي شده آن ضرورت دارد. 
ــده منطبق بر حريم استحفاظي شهرهاي جديد  حوزه يادش
ــتاهاي موجود براساس  بوده و مي بايد در آن، محدوده روس

طرحهاي توسعه و عمران روستايي مورد توجه قرارگيرد. 

بخش دوم - كليات، شـرايط، ضوابط و مقررات مشـترك 
براي بخش دولتي و متقاضي غيردولتي به منظور ايجاد شهر 

جديد.
ــهرجديد با تعيين سقف  ماده 2 - ضرورت و مكان ايجاد ش
جمعيتي ( حداقل سي هزار نفر ) با رعايت سياستهاي دولت در 
ــنهاد  قالب طرح كالبدي ملي، منطقه اي و يا ناحيه اي به پيش

وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد.
ــهر جديد در  ــرورت ايجاد ش ــواردي كه ض ــاده 3 - در م م
ــيده باشد،  طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي به تصويب نرس
ــه اي و يا  ــي درقالب مطالعات طرح ناحي ــات مكان ياب مطالع
طرحهاي ويژه، موضوع تصويبنامه شماره 55837/ت21414ه- 

مورخ 1378/10/20 هيأت وزيران به انجام مي رسد. 
نتيجه اين مطالعات بايد متضمن يافتن مناسبترين مكان با 
ــقف جمعيتي موردنظر و سطح الزم براي ايجاد شهر  لحاظ س
جديد و حوزه آن به عنوان بخشي از اراضي متصل به محدوده 
ــهر جديد كه نظارت و كنترل هرگونه فعاليت عمراني در آن  ش
براي حفظ شهر جديد ضرورت دارد باشد. همچنين حدود حوزه 
استحفاظي شهر جديد بايد روي نقشه معين و مشخص گردد. 
اين نقشه نيز به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب 

شوراي عالي مي رسد.
ــرح ناحيه اي قبال تهيه و تنها  ــاده 4 - در مواردي كه ط م
ــهر جديد در اين طرح يا  ــقف جمعيتي ش ضرورت ايجاد و س
ــيده باشد، مطالعات مكان  طرح هاي باالدست به تصويب رس
يابي به شرح ماده فوق بصورت موردي در سطح ناحيه و با توجه 
به طرح ناحيه اي مصوب تهيه و توسط دبيرخانه شوراي عالي 

جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي پيشنهاد مي شود. 
ماده 5 - در مواردي كه بنا به وضعيت خاص، اراضي مكانيابي 

ــده براي ايجاد شهر جديد در محدوده بيش از يك بخش يا  ش
ــيماتي بزرگتر قرارگرفته باشد، شوراي عالي با  واحدهاي تقس
ــب نظر از وزارت كشور در هنگام تصويب طرح مكانيابي،  كس
ــدوده كدام بخش يا  ــهر جديد جزء مح تعيين مي نمايد كه ش
ــود و متعاقب آن، وزارت كشور نيز به  ــتان محسوب ش شهرس
منظور اصالح حدود بخش يا شهرستان مربوط با طي مراحل 

قانوني آن اقدام مي نمايد.
ــهر جديد، پس از ابالغ مصوبه  ماده 6 - تهيه طرح جامع ش
ــقف  ــوراي عالي درخصوص ضرورت، محدوده مكان و س ش

جمعيتي آن به عهده سازنده شهر جديد مي باشد.
ــهر جديد در زمره  ماده 7 - از تاريخ تصويب طرح جامع، ش
ــي و كنترل  ــهرهاي موضوع ماده ( 4 ) قانون نظام مهندس ش
ساختمان - مصوب1374 - قرارگرفته و هرگونه ساخت و ساز 

در آن موكول به رعايت ماده ( 30 ) قانون يادشده مي باشد. 
ماده 8 - بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و نقشه هاي 
ــا در صورتي كه با طرح  ــي اراضي و تغييرات بعدي آنه تفكيك
جامع مغايرت اساسي نداشته باشد به عهده كميسيون موضوع 
ــازي و معماري  ــورايعالي شهرس ــيس ش ماده ( 5 ) قانون تاس
ــت كه در تركيب كميسيون مزبور  ايران - مصوب1351- اس
تا استقرار شهرداري، مدير عامل شركت وابسته و براي بررسي 
پيشنهاد متقاضي غيردولتي، مديرعامل شركت مادر يا نماينده 
ــت و در صورتي كه  ــهردار حضور خواهد داش ــه جاي ش وي ب
هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز 
ــركت خواهد نمود. حضور  شهرستان مربوط، در كميسيون ش
متقاضي غيردولتي در كميسيون بدون حق راي بالمانع است. 

ماده 9 - سازندگان شهر جديد مكلفند اراضي ملكي خود با 
ــي را وفق ماده ( 18 ) قانون تشكيل شوراهاي  كاربري آموزش
ــتانها و مناطق كشور -  ــتانها، شهرس آموزش و پرورش در اس
مصوب1372 - و اصالحات بعدي آن و ساير كاربريهاي خدماتي 
از قبيل فضاهاي سبز، فضاهاي فرهنگي، پاركها، معابر، ميادين، 
ــتان، محلهاي ورزشي،  گذرگاهها، محل بازي كودكان، گورس
مذهبي، درماني، ايستگاه آتش نشاني، ايستگاه جمع آوري زباله 
و محل دفن آنها، محل احداث تصفيه خانه هاي آب و فاضالب، 
ــا كاربري تجاري ) را  ــكان نيروي انتظامي ( غير از اراضي ب م
ــده و تامين اعتبار الزم براي  ــس از ارائه طرح زمان بندي ش پ
ساخت ساختمانها و تاسيسات ذيربط و تخصيص آن و متناسب 
با پيشرفت كار به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاه هاي 
ــهرداري و شركتهاي آب و فاضالب  دولتي خدمات دهنده، ش
قراردهند تا نسبت به احداث بناهاي مورد نياز اقدام كنند. تغيير 
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كاربري يا واگذاري اراضي يادشده به غير، ممنوع است. 
ــروي انتظامي جمهوري  ــه وزارتخانه ها، ني ماده 10 - كلي
اسالمي ايران، موسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و 
موسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند 
پس از تصويب طرح جامع شهر جديد و حوزه استحفاظي آن به 
منظور ايجاد شهر جديد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام به تامين 
اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان در 
ــاير  ــهر جديد، خدمات مورد نياز را همانند خدماتي كه به س ش
ــابهي كه در همان محدوده جغرافيايي قراردارند  شهرهاي مش

ارائه نمايند. 
ماده 11 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است 
در اجراي ماده ( 5 ) قانون و ماده ( 10 ) اين آئين نامه و با توجه 
ــده اجراي شهر جديد و  به برنامه مرحله بندي و زمان بندي ش
متناسب با پيشرفت كار، اعتبارات موردنياز دستگاههاي خدمات 

دهنده را در بودجه ساالنه آنها منظور و تامين نمايد.
ماده 12- اجراي صحيح طرح شهر جديد، با رعايت ضوابط 
و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم 
خالف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر، وصول عوارض 
مقرر برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن 
در موارد معين - مصوب 1369- در محدوده شهر جديد و حوزه 
استحفاظي آن، تا قبل از استقرار و شروع كار شهرداري حسب 
ــازندگان شهر جديد است. سازنده مجاز است  مورد به عهده س
ــرف احداث و ارايه  ــوه دريافتي را طبق مقررات مربوط، ص وج

خدمات در شهر جديد نمايد. 
ماده 13 - سازنده شهر جديد به منظور حفظ و حراست اراضي 
ــتحدثات  ــري از تعرضات و تجاوزات به اراضي و مس و جلوگي
شهر جديد و تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده شهر 
ــت با درخواست از نيروي  ــتحفاظي آن، موظف اس و حوزه اس
انتظامي از تعرضات و تجاوزات يا ادامه تخلفات جلوگيري و پس 
از تشكيل پرونده در ارتباط با تخلفات ساختماني و شهرسازي، 
مراتب را به كميسيون موضوع تبصره ( 2 ) بند ( 3 ) الحاقي به 
ــهرداري ها - مصوب1372- اعالم كنند.  ماده ( 99 ) قانون ش
ــرح جامع و تفصيلي  ــه به ضوابط ط ــيون مزبور با توج كميس
شهر جديد و نظرات كارشناسي سازنده شهر جديد به موضوع 
ــيدگي و وفق قانون مربوط، نسبت به صدور راي قلع بنا يا  رس
ــاد درصد قيمت روز اعياني احداث  جريمه معادل پنجاه تا هفت
شده اقدام مي نمايد. درصورت جريمه، عوايد حاصل شده حسب 
ــاب سازنده و يا از طريق خزانه به حساب شركت  مورد به حس
وابسته واريز مي شود تا در جهت خدمات عمومي شهر جديد به 

مصرف برسد. به هرحال تا زمان رسيدگي به تخلفات ساختماني 
ــازي در كميسيون يادشده و صدور راي، سازنده شهر  و شهرس
ــت از ادامه تخلفات جلوگيري نمايد و نيروي  جديد موظف اس
ــالح نيز مكلف به همكاري با  ــاير مراجع ذي ص انتظامي و س

سازنده شهر جديد مي باشند.
ــازنده شهر جديد تا قبل از استقرار و شروع به  ماده 14 - س
ــهرداري مجاز است براي مالكان اراضي كه در محدوده  كار ش
شهر جديد قرارمي گيرند براساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي 
و كاربري زمين اجازه تفكيك، افراز و عمران اعم از آماده سازي 
ــاخت و سازها صادر نمايد. صدور مجوزهاي يادشده براي  و س
مالكان اراضي مازاد بر يكهزار مترمربع مشروط براينكه مالك 
ــود را بابت تامين فضاهاي  ــهم اراضي خدماتي خ يا مالكان س
الزم براي معابر، خدمات تاسيسات و تجهيزات شهري به ميزان 
سرانه هاي طرح جامع مصوب شورايعالي به رايگان به شركت 
ــته و از طريق توافق به متقاضي غيردولتي واگذارنمايند،  وابس

امكان پذير خواهد بود.
تبصره 1 - چنانچه ميزان سهم اراضي خدماتي تعلق يافته، 
قابل تفكيك و يا بهره برداري مناسب نباشد، متقاضي مي تواند 
ــورد توافق و يا  ــهم خود را به صورت معوض، يا خدمات م س

معادل قيمت كارشناسي روز، پرداخت يا دريافت نمايد. 
تبصره 2 - در تفكيك و افراز باغات موجود در محدوده شهر 
ــد بايد قوانين، ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك و افراز  جدي

باغات رعايت شود. 
تبصره 3 - انجام هرگونه معامله و نقل و انتقال توسط مالكاني 
ــهر جديد و حوزه استحفاظي آن  كه اراضي آنها در محدوده ش
ــده، در صورت رعايت ضوابط طرح جامع و تفصيلي و  واقع ش
كاربري زمين و ساير مقررات مربوط، پس از استعالم از سازنده 

شهر جديد بالمانع است. 
ــت  ــازمان اوقاف و امور خيريه نيز موظف اس تبصره 4 - س
در قراردادهاي واگذاري اراضي وقفي در محدوده شهر جديد و 
حوزه آن، الزام به رعايت طرح تفصيلي و نوع كاربري زمين را 

قيد و خود نيز ملحوظ نظر قرار دهد.
ــكن انقالب اسالمي موظف است براي  ماده 15 - بنياد مس
ــتاهاي واقع در حوزه استحفاظي شهر جديد با هماهنگي  روس
سازنده آن و در چارچوب طرح جامع، نسبت به تهيه يا بازنگري 
طرحهاي هادي روستايي و تصويب آنها در مراجع ذيربط اقدام 

نمايد.
ماده 16 - سازنده شهر جديد موظف است برنامه زمان بندي 
ــن مالي، اجرائي و  ــل اجرائي طرح را از جنبه هاي تامي و مراح
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ــكن و  ــط وزارت مس كالبدي، تهيه و پس از تصويب آن توس
شهرسازي، طبق برنامه ياد شده اقدام نمايد.

ــت اراضي مورد  ــازنده شهر جديد موظف اس ماده 17 - س
ــه مرحله بندي،  ــود را با توجه به برنام ــداري و تملك خ خري
تفكيك و آماده سازي نموده و مطابق كاربري هاي طرح هاي 
ــي واگذارنمايد.  ــخاص حقيقي و حقوق جامع و تفصيلي به اش
ــندقطعي به نام خريدار موكول به ارائه گواهي پايان  تنظيم س
كار مي باشد. متقاضي غيردولتي، در واگذاري اراضي شهر جديد 
ــدرج در ماده ( 30 ) اين  ــرايط فوق بايد ضوابط من عالوه بر ش

آيين نامه را نيز رعايت نمايد. 
ــرايط متقاضيان، نحوه تعيين بها، شرايط  تبصره - تعيين ش
واگذاري و اعمال تخفيف در مورد شركتهاي سازنده دولتي به 
ــركتهاي وابسته و در مورد شركتهاي  عهده مجمع عمومي ش

سازنده غيردولتي با خود سازنده خواهدبود.
ــازنده شهر جديد مي تواند هزينه هاي مشترك  ماده 18 - س
نگهداري شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري را با هماهنگي 
وزارت مسكن و شهرسازي، در قالب قرارداد واگذاري يا در سند 

انتقال پيش بيني نمايد. 
ماده 19 - اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديد، 
در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيالت بانكي و تسهيالتي كه 
سازمان تامين اجتماعي به مشموالن قانون تامين اجتماعي 
مي دهد و يا ساير سازمانها يا موسسات اعتباري به مشتريان 
ــمي بوده و شركت  ــند رس خود اعطاء مي كنند، در حكم س
وابسته مجاز است اسناد تنظيمي را منحصرا از جهت تجويز 
رهن امضاء نمايد و در هرحال درصورت عدم انجام تعهدات 
ــازنده شهر جديد با جانشيني بانك يا  از ناحيه وام گيرنده، س
سازمان يا موسسه اعتباري وام دهنده يا هر شخص ديگري 
ــي يا خريدار  ــود بجاي متقاض ــه آنها معرفي ش ــه از ناحي ك

موافقت خواهد نمود. 
ــكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در  ماده 20 - پس از اس
ــركت مادر براساس گزارش شركت وابسته يا  شهر جديد ش
متقاضي غيردولتي مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي 
ــده پس از حصول اطمينان از  اطالع مي دهد و وزارت يادش
ــور اعالم  ــور، مراتب را به وزارت كش ــكان جمعيت مذك اس
ــور موظف است حداكثر ظرف شش ماه  مي كند. وزارت كش
از تاريخ اعالم وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تشكيل 
شوراي شهر و ايجاد شهرداري حتي اگر طرح شهر جديد به 

پايان نرسيده باشد، اقدام كند.
ــتقرار شهرداري، سازنده شهر  ماده 21 - پس از ايجاد و اس

ــه  ــت حداكثر ظرف يك ماه، طي صورتجلس جديد موظف اس
تحويل و تحول، فضاهاي عمومي ( فضاي سبز، پاركها، معابر، 
ميادين، گذرگاهها، گورستان و غسالخانه ) پيش بيني شده در 
ــس از تكميل و آماده  ــات زيربنايي مربوط را پ طرح و تاسيس
شدن نقشه ها واسناد و مدارك مربوط به پروانه ها، پايان كارها و 
گواهي عدم خالف صادرشده و نقشه هاي مرحله بندي ساخت، 
ــهرداري  ــهرداري تحويل دهد. ش ــه صورت بالعوض به ش ب
ــا و گواهي عدم خالف  ــت پروانه ها، پايان كاره نيز مكلف اس

صادرشده را مورد قبول و رعايت قراردهد.
ــه تحويل و تحول،  ــاده 22 - از تاريخ تنظيم صورتجلس م
ــهر جديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب مي شود و  ش
شهرداري وفق مقررات مربوط، موظف به ارائه كليه خدمات و 
ــاختماني و شهرسازي طبق  همچنين جلوگيري از تخلفات س
ــاير  ــهرداري ها و تبصره هاي آن و س ــاده ( 100 ) قانون ش م

قوانين مربوط مي باشد. 
ــكايات مربوط به تخلفات ساختماني و  تبصره - پيگيري ش
شهرسازي كه قبل از استقرار شهرداري به مراجع ذيربط اقامه 
ــده تا صدور راي نهايي كماكان به عهده سازنده شهر جديد  ش
ــت و جرايم وصولي نيز به حساب سازنده شهر جديد واريز  اس

خواهدشد. 

فصل دوم - ضوابط و مقررات مربوط به شـركت 
مادر و شركتهاي تابعه

ــارات جاري و  ــته اعتب ــركتهاي وابس ــه ش ــاده 23- كلي م
ــداث و اجراي  ــراي اح ــد را ب ــهر جدي ــورد نياز ش ــي م عمران
ــده  ــي ش ــش بين ــع پي ــق مناب ــوط، از طري ــاي مرب طرحه
ــد.  ــن مي نماين ــركت تامي ــال ش ــوب هرس ــه مص  در بودج
ــرمايه گذاري هايي كه از منابع داخلي شركتهاي  ماده 24 - س
وابسته براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي، هنري 
ــه عنوان پيش پرداخت  ــي صورت گرفته يا مي گيرد ب و مذهب
ــده شركتهاي وابسته  ــاب مالياتهاي قطعي ش مالياتي به حس

منظور مي شود. 
ــط شركت وابسته جهت  تبصره - كليه هزينه هايي كه توس
ــاد فضاهاي مذكور در اين ماده و يا به منظور ارائه خدمات  ايج
ــداري، تعميرات و  ــازي اعم از احداث، نگه عمومي و آماده س
بهره برداري صورت گرفته يا مي گيرد جزء اعتبارات طرحهاي 
عمراني منظور و تعرفه بيمه آن براساس تعرفه طرحهاي عمراني 

محاسبه مي شود. 
ماده 25 - به منظور امكان اجراي ماده ( 7 ) قانون، اعتبارات 
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و درآمدهاي شركتهاي وابسته در يك حساب كه توسط شركت 
ــركت مادر  ــود، تمركز مي يابد و ش مادر نزد خزانه معين مي ش
موظف است شركتهاي وابسته زيانده را تعيين و در قالب بودجه 
ــبت به جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي  مصوب آنها نس
ــد. اين جابجايي  ــاي خود اقدام نماي ــته و تامين هزينه ه وابس

اعتبارات درآمد محسوب نمي گردد. 

فصل سـوم - ضوابط و مقـررات خاص متقاضي 
غيردولتي

ماده 26 - متقاضي غيردولتي موظف است تقاضاي خود 
ــهر جديد مشخص شده در طرح  را مبني بر آمادگي ايجاد ش
ناحيه اي مصوب، به انضمام مدارك زير به وزارت مسكن و 

شهرسازي ارائه نمايد :
1 - اعالم مساحت درنظرگرفته شده ( حداقل سيصد هكتار) 
و ارائه مدارك كافي مبني براينكه در صورت تصويب نهايي 
ــرح، متقاضي غيردولتي امكان تهيه و تامين اراضي مورد  ط

نياز را خواهد داشت.
2 - تاييد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط 

زيست مبني بر بي مانع بودن استفاده از اراضي موردنظر.
3 - تعيين و معرفي مهندسين مشاور شهرسازي و معماري 

ذي صالح مسئول تهيه طرح و نظارت. 
4 - تعهدنامه مبني بر منظور داشتن زمين مورد نياز براساس 
سرانه هاي طرح جامع مصوب براي معابر عمومي، فضاهاي 
ــي و تجهيزات  ــات عمومي و اجتماع ــبز، ميادين، تاسيس س
غيرقابل تملك خصوصي و واگذاري رايگان اراضي ملكي خود 
با كاربريهاي مذكور در ماده ( 9 ) اين آئين نامه و رعايت كليه 
ضوابط و مقررات مندرج در قانون و اين آئين نامه، مصوبه هاي 

شوراي عالي و ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي.
ماده 27 - وزارت مسكن و شهرسازي پس از اخذ مدارك و 
تشكيل پرونده، موضوع تقاضا و توانمنديهاي متقاضي، نوع و 
موقعيت اراضي و مكان ارائه شده را بررسي و در صورت تاييد 
و صدور موافقت اصولي به متقاضي غيردولتي اعالم مي نمايد 
ــي در قالب طرح ناحيه اي  ــبت به تهيه طرح مكان ياب تا نس

اقدام و براي تصويب به شوراي عالي ارائه نمايد.
تبصره - چنانچه در طرحهاي ناحيه اي مصوب، مكان 
ــده باشد، ضروري است متقاضي  شهر جديد مشخص نش
ــطح  ــهر جديد در س غيردولتي قبل از مكان يابي دقيق ش
ــي و  ــدام به اخذ موافقت مقدماتي بنمايد. بررس ناحيه، اق
ــهر  ــنهاد احداث ش ــي در مورد پيش اتخاذ تصميم مقدمات

ــه طرحهاي كالبدي  ــد و مكان تقريبي آن با توجه ب جدي
ــي،  ــايل امنيتي، سياس ملي، منطقه اي و ناحيه اي و مس
ــر منطقه در  ــات و نيازهاي ه ــاير مقتضي ــي و س اجتماع
ــوراي برنامه ريزي و توسعه  ــتان به عهده ش مركز هر اس
استان مي باشد. تصويب نهايي مكان شهر جديد بر عهده 

ــوراي عالي خواهد بود. ش
ماده 28 - پس از تصويب طرح جامع شهر جديد، وزارت 
ــهر  ــازي براي متقاضي، پروانه احداث ش ــكن و شهرس مس
ــدون موافقت  ــد. متقاضي غير دولتي ب ــادر مي كن جديد ص
ــازي اجازه واگذاري يا انتقال  كتبي وزارت مسكن و شهرس

پروانه مذكور را به ديگري ندارد.
ــت  ــازي موظف اس ــكن و شهرس ماده 29 - وزارت مس
ــازي استان  ــكن و شهرس ــازمان مس ــا و يا از طريق س راس
ــازهاي متقاضي غيردولتي  ــاخت و س بر كليه اقدامات و س
ــارت نمايد و در  ــرح جامع و تفصيلي نظ ــراي دقيق ط و اج
ــاهده تخلف از طرحهاي مذكور و يا عدم رعايت  صورت مش
ــازي موارد تخلف  ــاختمان و ضوابط شهرس مقررات ملي س
را به طوركتبي به متقاضي غيردولتي و مهندس مشاور طرح 
ــت در صورت  ــده مجاز اس ابالغ كند. همچنين وزارت يادش
ــي غيردولتي و عدم توجه به تذكرات  عدم همكاري متقاض
كتبي پس از دو اخطار كتبي ( 45 ) روزه نسبت به لغو پروانه 

احداث شهر جديد اقدام نمايد.
ــنهاد وزارت مسكن و  تبصره - تعرفه حق نظارت به پيش

شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ــهرهاي جديد  ــاده 30 - هرنوع واگذاري اراضي در ش م
توسط سازنده غيردولتي قبل از تفكيك، آماده سازي و اتمام 
عمليات زيربنايي هرمرحله و سپردن تعهد مناسب به وزارت 
ــازي مبني بر انجام خدمات عمومي مورد  ــكن و شهرس مس
نياز ساكنين آن فاز و ادامه عمليات زيربنايي فازهاي بعدي، 

ممنوع است.
ماده 31 - در مواقعي كه براي ايجاد يك شهر جديد هم 
ــركت مادر و هم بخش غيردولتي متقاضي باشند، اولويت  ش

با متقاضي غيردولتي است.
ــهر جديد از كليه  ماده 32 - متقاضي غيردولتي ايجاد ش
مزايا و تسهيالتي كه وزارت مسكن و شهرسازي براي انبوه 
سازان مسكن منظور نموده يا مي نمايد، بهره مند مي باشد.

ــهرهاي  ــمول ش ماده 33 - كليه مفاد اين آئين نامه مش
ــده اند نيز  ــون مصوب، ايجاد و احداث ش ــدي كه تاكن جدي

مي باشد.
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از نگاه شهردار

درباره آموس ماسوندو شهردار ژوهانسبورگ
آموس در سووتو2 محله ى فقير نشن شهر ژوهانسبورگ 
ــود (1953 م). در زادگاهش درس  ــان گش ديده به جه
ــجويان آفريقاى  ــش دانش ــگاه به جنب ــد. در دانش خوان
ــت (1972). در سووتو هسته هاى زيرزمينى  جنوبى پيوس
ــراى مجلس  ــر فعاليت ب ــكيل داد (1974). بخاط را تش
ــره رابين3 زندانى گرديد ( 1975  ــى آفريقايى در جزي مل
ــو انجمن مدنى  ــا 1981). پس از آزادى از زندان عض ت

ــال بعد عضو كميته 10 شد. ماسوندو از  ــووتو و يكس س
ــذاران ”جبهه ى متحد دموكراتيك“ بود. در 1981  پايه گ
ــت.  ــزارى متفق“ پيوس ــى كارگ ــه ى عموم ــه ”اتحادي ب
ــازماندهى اتحاديه  ــه س ــت ب ــام وق ــا 85 تم از 1983 ت

ــد. مى پرداخت. در 1985 دبير كل اتحاديه ش
در 1994 به وكالت مجلس ملى آفريقايى انتخاب گرديد. 
او در 1997 به عضويت كميته ى اجرايى مجلس ملى درآمد. 

وى بتازگى مشاور استاندار استان گاوتنگ نيز بوده است.

ژوهانسبورگ 
در آستانه ى ميزبانى بزرگ

پيشدرآمد
در گذشـته شـماره هايى از ماهنامـه  ى شـهرداريها (73- 74- 75- 77) به ”آشـنايى با شـهرداران 

موفق“ جهان پرداختيم كه خوانندگان را مقبول افتاد و همين اسـتقبال، گوشـه از ذهن تحريريه را 

باز گذاشـت كه در پى يافتن شـهردارانى باشـند كه به گونه اى خواسـته يا ناخواسته در جهان به 

زير ذره بين كشـيده شـده اند و تجربه ى رويارويى آنان با شـرايط ويژه ى شـهرى مى تواند براى 

شهرداران ايران زمين سودمند باشد. 

جـام جهانـى فوتبال رويدادى ورزشـى اسـت كـه مى تواند شـهرهاى ميزبان را سـخت زير تأثير 

خود داشـته باشـد. در جام جهانى 2010 نام بسيارى از شـهرهاى جمهورى آفريقاى جنوبى، چون 

كيپ تـاون، بنـدر اليزابت، ژوهانسـبورگ و... بر سـر زبانها افتاد كـه از رسـانه هاى درونبومى و 

برونمرزى سرچشـمه مى گرفت. تحريريه بر آن شـد تا شـهرداران اين شـهرها را نيز بيابد و به 

مخاطبان خود بشناسـاند. در يك جستجوى در شـبكه ى جهانى، شهردار بزرگترين شهر آفريقاى 

جنوبـى؛ آموس ماسـوندو1 يافته شـد با گفتگوى پرچالـش او با خبرنگارى ناشـناخته كه آن را به 

فارسى گردانيديم كه در زير مى خوانيد:

فرشيد روز ُرخ �
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ماسوندو 6 راهبرد ضرورى براى شهر شناخته است:
رشد اقتصادى و ايجاد شغل؛

تندرستى و توسعه ى محله اى؛
خانه سازى و خدمات؛

شهر امن، پاكيزه و سبز؛
شهر با حكمروايى خوب و مديريت شده؛

اچ.آى.وى و ايدز.

* اين گفتگو در پرسـش و پاسـخهايى كوتاه 
مشكالت اضطرارى شهرى را به نمايش گذاشته 
كه بـه هر روى توانسـت رخداد شـهرى بزرگى 

چون جام جهانى 2010 را از سر بگذراند.

  آيا ژوهانسبورگ براى جام جهانى آمادگى دارد؟
ماسوندو) فكر مى كنم كه آماده باشيم.

  با اين چاله چوله ى جاده ها؟
ماسوندو) ما به اين مشكل هم مى پردازيم.

ــت روباز  ــده كه ماههاس ــاره ى كانالهاى كنده ش   درب
مانده تا  مردم توى آنها بيفتند چه مى گوييد؟

ماسوندو) باز، اين هم يكى ديگر از مشكالت بزرگ ماست.

  درباره ى چراغهاى راهنمايى از كار افتاده چى؟
ماسوندو) در اين باره دست به اقدام زده ايم.

ــه كار نمى كنند چه داريد  ــاره ى چراغ خيابانها ك   در ب
بگوييد؟

ــى اينها را پيش  ــما داريد همين طور يكى يك ماسـوندو) ش

ــه، ضعف و  ــت بدهم؟ بل ــخى روراس ــن پاس ــيد! م مى كش
ــم كار مى كنيم تا بتوانيم  ــود دارد و ما داري كمبودهايى وج

مشكالت را برطرف نماييم.
ــده خيابانها چه  ــى گمش ــاى راهنماي ــاره تابلوه   درب

مى گوييد؟
ماسـوندو) اين موضوع را مدير اجرايى در "كميته ى 2010 

ــت. وانگهى اين قول را هم داده  ــهردار" مطرح كرده اس ش
است كه تا دو سه ماه بعد اين وضعيت بهبود خواهد يافت.

  راجع به زباله چى؟
ماسوندو) شهر خيلى پاكيزه تر از آنى است كه قبال" بوده.

  با اين همه، هنوز هم مقدارزيادى آشغال و زباله اينور 
و آنوور ريخته، اينطورى نيست؟

ماسوندو) آشغال زيادى دور و بر ريخته  پيكت يتاپ4 دارد 

روى برنامه اى كار مى كند كه در پى بسيج محله هاست.
ــاى توفان چه  ــته ى ماندابه ــاره ى راه آبهاى بس   درب

مى گوييد؟
ــده برخى از  ــنگينى باري ــه باران س ــه چونك ماسـوندو) بل

ــتر به آنها  ــر راه قرار گرفته كه ما داريم بيش ــكالت س مش
مى پردازيم.

ــهرى است، اين    اين يك كار حفاظت و نگهدارى ش
طور نيست؟

ماسـوندو) بله، اين يك كار حفاظت شهرى است، اما شما 

مى دانيد كه....
  از آنها به خوبى نگهدارى نشده است؟

ماسوندو) بله از آنها به خوبى نگهدارى نمى شود. اين از آن 

چيزهايى است كه مى بايستى در زمستان انجام شود.
  چرا در زمستان نشده؟

ماسوندو) مشكالتى در آن بخش وجود دارد.

ــرى همگانى مطمئن چه  ــاره ى كمبودهاى تراب   درب
مى گوييد؟

ماسـوندو) خب مى خواهم بگويم كه ”سات5" [= سامانه ى 

اتوبوسهاى تندرو] را راه انداخته ايم.
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  در همه ى جاده ها؟
ماسوندو) نه در همه ى جاده ها.

  آيا شما خودتان از ناوگان همگانى استفاده مى كنيد؟
ماسوندو) هرازگاهى، بله. من هرازگاهى از تاكسى استفاده 

مى كنم.
ــر  ــيدن به س ــما از ناوگان همگانى براى رس   اگر ش
ــتفاده مى كرديد، آيا اين خودش يك پيام تشويق آميز  كار اس

نمى شد؟
ــما از اين موضوع خبر داريد  ماسـوندو) من نمى دانم كه ش

ــال ما از  ــاله در ماه اكتبر يا در همين موقع ها از س كه هر س
ناوگان همگانى استفاده مى كنيم.

  همه ساله در ماه اكتبر از ناوگان همگانى استفاده مى كنيد؟ 
ماسوندو) تنها براى اينكه امتحان بكنم و مردم را به استفاده 

از ناوگان همگانى تشويق نمايم.
ــما سالى يكبار از ناوگان همگانى استفاده    بنابراين ش

مى كنيد؟
ــتفاده  ــن روزانه از ناوگان همگانى اس ماسـوندو) بله آقا م

نمى كنم.
ــويق كنيد تا از  ــا دلتان نمى خواهد كه مردم را تش   آي

ناوگان همگانى استفاده كنند؟ 
ماسـوندو) ما تالش مى كنيم كه به سهم خودمان اين كار 

را بكنيم.
ــر كار همه روزه از  ــورك براى رفتن س ــهردار نيوي   ش

ناوگان همگانى استفاده مى كند.
ماسوندو) شهردار نيويورك؟

  شهردار فعلى لندن با دوچرخه به سر كار مى رود.
ــت، اما كارى كه  ماسـوندو) اين ديگر خيلى زياده روى اس

مى كند يك چيز مثبت دارد.
ــت دوچرخه  ــر مى كنيد كه يك روزى ممكن اس   فك

سوار شويد؟
ــمت و  ماسـوندو) من به هر كارى كه بتواند مردم را به س

ــت خواهم زد، اما براى اين كار  ــت بكشاند، دس سوى درس
دست به نمايش تبليغاتى نخواهم زد.

ــامانى مى داشت، شما  ــر و س   اگر ترابرى همگانى س
دلتان مى خواست كه از آن استفاده كنيد؟

ماسوندو) صد در صد.

  پس شما مى پذيريد كه خوب نيست؟

ــت، اما چيزى كه هست، داريم  ماسـوندو) خيلى خوب نيس

كارى مى كنيم كه ترابرى همگانى درست بشود.
ــبورگ به عنوان شهرى جهانى    شما از شهر ژوهانس

ياد مى كنيد، آيا اين تبليغ دروغ نيست؟
ــت. اين هدفى است كه ما  ماسـوندو) نه، اصال“ دروغ نيس

داريم برايش كار مى كنيم. اين يك تصور است.
ــما چه چيزى ژوهانسبورگ را به يك شهر    از ديد ش

جهانى تبديل خواهد كرد؟
ــته كه به شهرهاى  ماسـوندو) هر كس اين فرصت را داش

ــز چنين فرصتى  ــد، بنابراين من ني ــفر كن مختلف جهان س
داشته ام تا شهرها را با هم بسنجم و درباره ى آنها بينديشم، 
بى گمان ژوهانسبورگ يكى از بهترين شهرهاى آفريقاست.

  اما شما آن را شهرى جهانى خوانديد.
ــتا گام برمى داريم.  ــا" داريم در اين راس ماسـوندو) ما قطع

ــان در دنيا حرف بزنيد  ــهرهاى جه اگر بخواهيد درباره ى ش
بى گمان ژوهانسبورگ يكى از آنهاست.

 مالك شما براى يك شهر جهانى چيست؟
ــارت ”روياى  ــما با عب ــن نمى دانم كه آيا ش ماسـوندو) م

ژوهانسبورگ ما“ آشنا هستيد.
ــهر جهانى است كه از آن يك شهر    آيا اين روياى ش

جهانى مى سازد يا واقعيتها؟
ماسوندو) شما درباره ى كدام واقعيات حرف مى زنيد؟

  آيا شما شهر جهانى ديگرى مى شناسيد كه شهردارش 
بدون انتخابات، مدت 10 سال بر اين سمت مانده باشد؟

ماسوندو) انتخاب نشده؟ منظورتان از اين حرف چيست؟ 

ــده بر سر كار  ــما انتخاب نش ــت كه ش   منظورم اينس
آمده ايد.

ــتگاه  ــما مى دانيد كه دس ــم كه ش ــن مطمئن ماسـوندو) م

ــه گونه ى ديگرى كار مى كند  ــى در آفريقاى جنوبى ب سياس
من با انتخاب اعضاى انجمن شهر ژوهانسبورگ بر سر كار 

آمده ام.
ــى [=مجلس ملى  ــما را اى.ان.س   به عبارت ديگر ش
ــردم انتخاب  ــما را م ــت. ش ــته اس آفريقايى] به كار گماش

نكرده اند.
ماسـوندو) اگر شما مى خواهيد از شوراى ملى انتقاد كنيد و 

آن را بكوبيد، اين كار را بكنيد، اما سعى نكنيد، كه شيطنت 
و مسخرگى كنيد كه ما را به هيچ جاى  نمى رساند!

پا نوشت:

Amos Masondo1. 
Soweto2. 
Robben3. 
Pikitap4. 
BRT [= Bus Rapid Transit]5. 
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گزارش اصلي

اجتماعات محلى: 
ريشه  ها و سياست  هاى 

طراحى

شورا   و  مشاركت

چكيده
ــتور كار  ــى در دس ــات محل ــترش اجتماع ــروزه گس ام
ــد  ــهرى قرار دارد. به نظر مى رس برنامه  ريزان و طراحان ش
ــى بايد اين نكته مد نظر  ــد طراحى اجتماعات محل در فرآين
ــوب و كارا نبايد داراى  ــرار گيرد كه يك اجتماع محلى خ ق
ــتى داراى  ــد، اجتماع بايس ــه برخورد و تضادى باش هيچ  گون
ــاى موجود را به  گونه ى  ــد تا بتواند تضاده ظرفيت  هايى باش
ــت تا در  ــتار بر آن اس مؤثرى رهبرى كند. از اينرو اين نوش
ــم مرتبط با اجتماعات  ــردى توصيفى-تحليلى، مفاهي رويك
ــت  ها و  ــى و نحوه ى مداخله در آنها و همچنين سياس محل
راهنماهاى طراحى اينگونه عرصه  هاى جمعى را مورد مداقه 

قرار دهد.

كليد واژه
ــات محلى، الگوهاى مداخله در اجتماعات محلى،  اجتماع

سياست  هاى طراحى اجتماعات محلى

مقدمه
ــعه ى پايدار به  ــوم توس ــه ى 1980 مفه در طول ده
ــكالت فراروى  ــر جهت حل مش ــى فراگي ــه راه حل مثاب
ــرعت روبه  رشد و به حداقل  تأمين نيازهاى جمعيِت به س
ــد.  ــت مطرح ش ــاندن صدمات وارده به محيط زيس رس
ــف همه بر  ــا و نهادهاى مختل ــروزه دولت  ها، گروه  ه ام

ــكالت زيست  محيطى بسيار  اين باورند كه مسائل و مش
ــه آن نگاه  ــته ب ــت كه در گذش ــر از آنچيزى اس جدى  ت
ــكالتى كه گريبان  گير جوامع  ــد و راهكارهاى مش مى  ش
ــتند،  ــى و فناورانه نيس ــت نه  تنها صرفًا فن ــن اس امروزي
ــادى و اجتماعى اين  ــگرف اقتص بلكه بدون تحوالت ش
ــانى  ــان و جامعه ى انس ــد. انس مهم برآورده نخواهد ش
ــت، در اين ارتباط  ــدف نهايى هرگونه برنامه ريزى اس ه
ــتى  ــزى نه  تنها بايد در جهت بهبود كيفيت زيس برنامه  ري
ــه بايد با كمك و  ــانى صورت پذيرد بلك ــات انس اجتماع
ــود. رسيدن به پايدارى در  ــاركت آنها تهيه و اجرا ش مش
ــت كه به  صورتى بهينه از تمامى  ــعه زمانى ميسر اس توس
ــتفاده  ــرمايه  هاى موجود در آن اجتماع اس دارايى  ها و س
ــرمايه  هاى طبيعى و  ــر س ــود. عالوه ب ــرى ش و بهره  گي
ــعه ى  ــانى و اجتماعى در توس ــرمايه  هاى انس فيزيكى س
ــى برخوردارند و در  ــگاه واالي ــات از جاي ــدار اجتماع پاي
ــعه ى پايدار براى اجتماعات بسيار  برنامه  ريزى  هاى توس

ــند. مورد توجه و تأكيد مى  باش

اجتماعـات محلـى و ضرورت  هـا
ــال 1970 در مقاله  اى زير عنوان   رولند واريـن1 در س
ــى از اجتماع2 "  ــارى غيرآرمان ــوى مـدلى هنجـ "به س
ــتگان علوم اجتماعى در  ــاره  اى روشن به نوش پس از اش
ــاع بحث مى  كند، و  ــت هنجارى براى اجتم مورد رهياف

محمدرضا پور  جعفر
دانشيار و مدير گروه شهر  سازى دانشكده هنر و معمارى دانشگاه 

تربيت مدرس
على  رضا صادقى

دانشجوى كارشناسى ارشد طراحى شهرى دانشگاه تربيت مدرس 
مسعود خادمى

دانشجوى كارشناسى ارشد طراحى شهرى دانشگاه تربيت مدرس
زاهد يوسفى

كارشناس ارشد برنامه  ريزى شهرى دانشگاه تربيت مدرس 

�

�

�

�
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ــه بعد كليدى و اساسى قائل مى شود (1)  براى اجتماع س
ــت پذيرى اجتماع (3) توزيع  خودگردانى اجتماع (2) زيس
ــيع تصميم  گيرى يا توزيع پهناور قدرت اجتماعى. او  وس
ــاع خوب- مى  خواهد  ــه  اى ديگر با عنوان "اجتم در مقال
ــر شد موارد  ــال منتش ــد؟3 " كه در همان س چگونه باش
ــه در اجتماع خوب نام  ــه عنوان ابعاد مورد توج زير را ب

ــرد  : مى  ب
ــك اجتماع گروهى  وجـود ارتباطات اوليه در گروه؛ ي
ــرى را به خوبى  ــر كدام ديگ ــتند كه ه ــان  ها هس از انس
ــناختن غير از آن  ــود از ش ــه البته مقص ــند4. ك مى  شناس
ــاوندى يا رابطه ى  ــت كه بواسطه ى خويش ــناختى اس ش
ــناختى است كه هر يك از  ــود بلكه ش كارى ايجاد مى  ش

ــد . ــرد  دارن ــك  ف ــوان ي ــه عن ــران ب ــراد از ديگ اف
خـود گردانى؛ تصميمات براى آنچه كه در اجتماع رخ 
ــيله ى خود مردم  ــه امكان دارد بوس ــد تا جايى ك مى  ده
ــيله ى افرادى كه در خارج  ــوند، نه بوس اجتماع ساخته  ش

ــطوح دولت. ــيله ى ديگر س ــتند و يا بوس از اجتماع هس
ــى براى رويارويى  زيسـت  پذيرى؛ ظرفيت مردم محل
ــهاى  ــان ازطريق بعضى از انواع كنش مؤثر با مشكالتش

ــترك  . مش
ــزان  مي و  ــدرت  ق ــع  توزي ــوه ى  نح توزيـع قـدرت؛ 

ــاالرى موجود در اجتماع. مردمس
ــود را در اجتماع مورد  مشـاركت؛ اغلب مردمى كه خ
ــتى اجتماع  ــر اين باورند كه بايس ــه قرار مى  دهند ب توج
ــد. هرچند تعيين  ــاركت باش داراى درجه ى بااليى از مش
ــت ليكن به يقين  ــاركت الزم كار آسانى نيس ميزان مش
ــاركت داراى نقشى كليدى در هرگونه  طبيعت و نرخ مش

ــت. اجتماع خوبى اس
ــت كه در هرصورت بايستى  درجه ى تعهد؛ روشن اس
ــرانجام عده  اى از مردم با سطوحى از تعهد به اجتماع  س
ــند تا آن جامعه جامعه  اى خوب  ــته باش محلى وجود داش

ــود. قلمداد ش
ــه عنوان يك ارزش  ــادگى ب درجـه ى ناهمگنى؛ به س
ــت تا در  ــردم بهتر اس ــت كه براى م ــل پذيرش اس قاب
ــش مقطعى عرضى از  ــى كنند كه كمابي ــى زندگ اجتماع
ــه در اجتماعاتى زندگى كنند كه  ــتند تا اينك جمعيت هس

ــتند. صرفَا اقتصادى، نژادى يا قوميتى هس
ــه اجتماعات  ميـزان كنتـرل همسـايگى؛ نظر به اينك
ــايگى در  ــند، وجود اجتماعات همس ــتى تودرتو باش بايس

ــت كه كنترل  ــر بدين معنى اس ــل اجتماعات بزرگت داخ
ــت. ــطوح امكان  پذير اس اجتماع در پايين  ترين س

الگوهـاى مداخلـه در توسـعه ى اجتماعـات 
محلـى

ــراى مداخله در  ــرح زير ب ــه مدل را به ش روتمن5 س
ــعه ى اجتماعات محلى بيان مى  دارد: توس

رهيافـت  بـا  محلـى  توسـعه ى   :A راهبـرد 
خوديارى

ــت خوديارى7 متضمن  ــعه ى محلى6 با رهياف مدل توس
ــت به صورت  ــر در اجتماع ممكن اس ــت كه تغيي اين اس
ــيع از  ــيع يك طيف وس ــاركت وس ــطه ى مش بهينه بواس
ــطح اجتماع محلى در تعيين اهداف و اقدامات  مردم در س
صورت گيرد. توسعه ى اجتماع محلى را مى  توان به عنوان 
فرآيندى تعريف كرد كه جهت پيشرفت شرايط اقتصادى 
ــاركت فعال آن  ــى اجتماع و مش ــى براى تمام و اجتماع
طراحى شده. از مهمترين مقوالتى كه در توسعه ى محلى 
ــاى دمكراتيك،  ــتند عبارتند از: روحيه  ه ــورد تأكيد هس م
ــعه ى رهبرى محلى و  ــاون داوطلبانه، خودياورى، توس تع

ــى(روتمن 1979). اهداف آموزش
در اين راهبرد، اجتماع به عنوان پديده  اى با قابليت زيست 
يا با توان زيست پذيرى مورد توجه است كه هيچ  گونه تضاد 
ــدارد. اجتماع  ــاليق در آن وجود ن ــازگار از س ــى ناس خارج
ــت  ــازد و خود نيز به اهدافش دس خود تصميماتش را مى س
ــاندن به اجتماع  ــد. كار عوامل برنامه  ريزى يارى رس مى  ياب
ــن راهبرد نيز  ــازى براى آن. اهداف اي ــت نه تصميم س اس
ــه انجام تمام و  ــت ن ــتر بهبود قابليت  هاى اجتماعى اس بيش
ــديداً به  ــخص. اين مدل ش كمال يك طرح يا برنامه ى مش
همكارى  هاى داوطلبانه در هيأت  هاى بررسى و عمل(اجرا)، 
نشست  هاى وسيع و فراگير و احتماَال تأسيس انجمن محلى 

يا سازمان  هاى كوچكى از اين قبيل وابسته است.

راهبرد B: مدل برنامه  ريزى اجتماعى با رهيافت 
مساعدت فنى(تكنيكى)

ــكل با نظر  ــى حل مش ــك فرآيند تكنيك ــد بر ي تأكي
ــذات(داراى ماهيت واقعى)  ــكالت اجتماعى قائم  ب به مش
ــره. در اين  ــالمت روان و غي ــكن، س ــد تخلف، مس مانن
ــده و  ــى، آگاهانه  برنامه  ريزى ش ــرد تغييرات عقالن راهب
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ــتند. رهيافت چنين  ــت هس ــت كنترل داراى محوري تح
ــى پيچيده ى  ــت كه تغيير در اقتصاد محيط ــته اس پنداش
ــطه ى  بواس ــت كه  ــزان كارآمدى اس برنامه  ري ــد  نيازمن
ــى فرآيند پيچيده ى  ــد مى  توانند به خوب تبحرى كه دارن

ــد. ــرى كنن ــت و  رهب ــول را هداي ــر و تح تغيي
در اين راهبرد اجتماع داراى اهميت كمترى است و به 
ــه مصرف كنندگانى  ــد اعضاى اجتماع به مثاب نظر مى  رس
قلمداد مى  شوند كه توسط تصميم سازان محلى و متوليان 
ــوند. كار عامالن برنامه  ريزى اين است  رفع حاجت مى  ش
ــازان يارى  ــه در زمينه  هاى فنى به متوليان و تصميم  س ك
ــان بهبود يابد. در اين مدل  ــانند تا كيفيت تصميماتش رس
ــى داراى درجات  ــاركت عموم ــزان مش ــت مي ممكن اس
ــرايط مختلف  ــته به ش ــه عبارتى بس ــد، ب ــى باش متفاوت
ــاركت ممكن است كم يا زياد باشد. امروزه به  ميزان مش
ــراروى اجتماعات  ــائل ف دليل افزايش پيچيدگى  هاى مس

ــيار عموميت دارد. ــتفاده از اين مدل بس امروزى، اس

راهبـرد C: مـدل كنـش اجتماعى بـا رهيافت 
برخورد(مواجهه)

فرض اين مدل بر اين است كه بخشى از افراد اجتماع 
داراى شرايط نامساعدى بوده و نيازمند سازماندهى مجدد 
ــى در  ــاد تغييرات اساس ــن راهبرد ايج ــتند. اهداف اي هس
ــت. كنش  ــت هاى اجتماع اس ــزرگ يا ممارس ــاى ب نهاده
ــال توزيع دوباره ى قدرت، منابع و فرصت  اجتماعى به دنب
ــت  هاى  ــازى در داخل اجتماع و نيز تغيير سياس تصميم س
ــمى موجود در آن اجتماع است.  ــازمان  هاى رس اساسى س
تمركز اين راهبرد بر قدرت، نحوه ى استفاده از آن و توزيع 
دوباره ى آن است. روش اقدام در اين راهبرد عبارت است 
ــتقيم، كنش مستقيم و  از برخورد و مواجهه، رويارويى مس

ــأله.  ــر مس مذاكره بر س

عناصر اصلى اجتماع محلى
ــن چيزهايى كه ما درباره ى اجتماعات مى  آموزيم  از اولي
ــت كه هركس و هرچيزى به عنوان يكى از اجزا ى  اين اس
ــان ميوير8  ــت. ج ــزاى ديگر در ارتباط اس ــتگاه با اج دس
ــزى را دور بيندازيم،  ــد:" زمانى كه مى  خواهيم چي مى  گوي
ــمان نامرئى  ــيله ى هزارن ريس ــويم كه بوس متوجه مى  ش
ــت."  ــود در كائنات متصل اس ــاى موج ــه همه ى چيزه ب
ــيله ى تارهايى از ارتباطات به هم نگه  داشته  اجتماعات بوس

ــده  اند كه بعضى از آنها ماوراء اجتماع گسترش يافته  اند.  ش
ــرو نيروها يا عناصر پوياى زيادى در اجتماعات وجود  از اين
ــاد پايدارى و برپايى  ــد كه در ايج دارند، اما به نظر مى  رس
اجتماعات محلى پايدار سه عنصر پوياى زير داراى اهميت 

ــتند: ويژه  اى هس

اقتصاد
ـــت.  ــاع محـلى اقتصاد اس ــر پويـاى اجتم اولين عنص
ــتفاده از منابع جهت  ــت از مديريت اس اقتصاد عـبارت اس
ــالح اقتصاد در  ــوار و اجتماع. اصط ــرآوردن نيازهاى خان ب
ــاره دارد.  ــه ى تاريخى خود به مديريت يك خانوار اش ريش
ــك خانوار  ــه مانند اقتصاد ي ــاع محلى نيز ب ــاد اجتم اقتص
ــامل مى  شود و در مقياس  ــت كه البته كل اجتماع را ش اس
ــامل، تعيين  ــت خانوار ش ــت. مديري ــيعترى مطرح اس وس
ــب،  ــكن مناس بودجه و برنامه  ريزى منابع براى تأمين مس
ــت.  ــهيالت ضرورى اس ــاك كافى و ديگر تس غذا و پوش
ــامل آماده  سازى جوانترها  مديريت يك خانوار همچنين ش
ــه نمى  توانند از خود  ــتقالل و مراقبت از آنهايى ك براى اس

ــد. نگهدارى كنند مى  باش
ــى  ــتى به نيازهاى اساس ــان كه يك خانوار بايس همچن
ــدار محلى نيز  ــالم و پاي ــد، يك اقتصاد س ــت ياب خود دس
ــتى بتواند به نيازهاى ضرورى عمومى اجتماع محلى  بايس
ــه نياز به  ــامل نيازهايى از جمل ــد. اين نيازها ش ــت ياب دس
ــب وجهه،  ــكن و زمين در حد توان، كس كار و درآمد، مس
مراقبت از كودكان، حمل و نقل عمومى، هوا و آب پاكيزه، 
ــگاه، خدمات اضطرارى،  ــه، پارك و تفرج جمع آورى زبال
ــتى و مدارس و آموزشگاه  هاى مناسب  مراقبت  هاى بهداش
ــيارى از فعاليت  هايى نيز در درون اجتماع محلى  است. بس
ــته از سرمايه ى اجتماعى هستند و  وجود دارند كه برخواس
براى به خدمت گرفتن اين فعاليت  ها به  طور مرسوم وجهى 
ــرورش كودكان،  ــود، فعاليت  هايى مانند پ ــت نمى  ش پرداخ
ــى، كار منزل، نگهدارى نوزاد و كارهاى داوطلبانه از  باغبان
ــند. اين فعاليت  ها به اجتماع محلى كمك  اين قبيل مى  باش
ــيدن به نيازهايش بهبود يابد  مى  كنند تا توانايى  اش در رس
و بنابراين به عنوان بخشى از اقتصاد اجتماع محلى قلمداد 
ــوند. در اغلب اجتماعات، يك اقتصاد غير رسمى نيز  مى  ش
ــارى  ها،  وجود دارد كه فعاليتهاى ريز اقتصادى نظير سمس
ــى، مبادله ى پاياپاى، صنايع دستى  دكه  هاى سبزى فروش

ــود. ــامل مى  ش ــيقى را ش خانگى و اجراى موس

پا نوشت:

Roland Warren1. 
Toward a Non-utopian 2. 
Normative Model of the 
Community
The good Community-3. 
What would it Be?
(Baker Brownell) 4. نقــل 
 قول از باكر براونل
Rothman5. 
Locality Development6. 
Self-Help7. 
John Muir8. 
Ecology9. 
Equity10. 
World Health Organization 11. 
1998 
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اكولوژى (بومشناسى)
ــاى اجتماع محلى، عبارت  اكولوژى9، ديگر عنصر پوي
ــده و محيط  ــات ميان عناصر زن ــت از الگوى ارتباط اس
ــماره ى كفش  هايمان را  ــت پيرامونشان. همه ما ش زيس
ــناختى  مى  دانيم اما چند نفر از ما اندازه ى جاى  پاى بومش
خود، مقدار هوا، زمين و آبى را كه حيات ما را پشتيبانى 
ــر اجتماعى با مصرف منابع طبيعى  مى  كنند مى  دانيم؟ ه
ــناختى از خود  ــاى بومش ــك جاى  پ ــد ضايعات ي و تولي
ــى كه يك اجتماع  ــذارد. تقريبَا هر تصميم برجاى مى  گ
ــز تأثير  ــت ني ــى بر محيط زيس ــد به  طريق ــاذ مى  كن اتخ
ــى ديرپاى را در آرزو  ــى كه كامياب ــذارد. اجتماعات مى  گ
ــند فعاليت  هايى را پيش  ــدارى مى  انديش ــد و به پاي دارن
ــل  هاى آينده  ــى را براى نس ــه منابع طبيع ــد ك مى  گيرن

ــند. حفظ كرده و بهبود بخش

تساوى حقوق
ــوق10 يا  ــاوى حق ــر پوياى اجتماع تس ــومين عنص س
ــت  ــت. كمال مطلوب در يك اجتماع اين اس انصاف اس
ــى در رفاه آن اجتماع سهيم باشد. اگر اجتماع  كه هركس
ــد افراد نيز بهره مى برند و اگر اجتماع ضعيف  موفق باش
ــاوى حقوق عبارت  عمل كند آنها نيز زيان مى بينند. تس
ــردم، گروه  هاى  ــات ميان م ــاف در ارتباط ــت از انص اس
ــى كه انصاف  ــردم اجتماع. زمان ــل  هاى م مردمى و نس
ــاف اتخاذ  ــه ى انص ــا نيز برپاي ــد، تصميم  ه ــم باش حاك
ــوند و هركسى (بدون توجه به نژاد، درآمد، جنس،  مى  ش
ــأن  ــب با ش ــن يا توانايى) داراى فرصت  هايى متناس س
ــت. يك اجتماع مبتنى بر تساوى حقوق فرصت  خود اس
ــازى  ها و مزايا  ــاركت در تمامى فعاليت  ها، تصميم س مش

ــى  آورد. ــم م ــراد فراه ــه اف ــراى هم را ب
ــراى اجتماعات محلى  ــر چارچوبى را ب ــه عنص اين س
ــفه و پيش  بينى نمايند  ــا بتوانند مكاش ــم مى  آورند ت فراه
ــر مى  گذارند.  ــان بر آينده تأثي ــه انتخاب  هايش كه چگون
ــوب را جهت  ــن چارچ ــد اي ــى مى  توانن ــات محل اجتماع
ــت  هاى اقتصادى بر محيط  تشريح چگونگى تأثير سياس
ــتفاده  ــوق در زندگى اس ــاوى حق ــى و تس ــت طبيع زيس

ــد.  نماين
ــب فرآيند  ــد قل ــاره ش ــه به آنها اش ــه عنصرى ك س
توسعه ى پايدار اجتماعات محلى هستند. توسعه ى پايدار 
ــت براى  ــات محلى درواقع فرآيند و ظرفيتى اس اجتماع

تصميم  سازى  هايى كه يك دوره ى طوالنى  مدت اقتصاد، 
ــوق در اجتماعات محلى را مورد  ــاوى حق اكولوژى و تس
ــد تأكيد ويژه  اى بر بهره    ــه قرار مى  دهند. اين فرآين توج
ــرمايه  هاى موجود در درون اجتماع و  گيرى از همه ى س
ــانى و اجتماعى دارد. سرمايه ى  ــرمايه  هاى انس بويژه س
ــت  ــتگي اجتماعي اس ــي بيانگر درجاتي از همبس اجتماع
ــه فرآيندهاي  ــن مفهوم ب ــع وجود دارد. اي ــه در جوام ك
ــبكه ها، هنجارها و اعتماد  ــاره دارد كه ش ميان مردم اش
ــد و هماهنگي و همكاري را  ــي را بنيان مي نهن اجتماع
ــهيل مي نمايند."  ــويه تس ــيدن به منافع دوس براي رس

ــت جهاني 1998)11  ــازمان بهداش (س

سياست  هاى طراحى اجتماعات محلى 
ــه، راهنما  ها و  ــور خالص ــد به ط ــه بع ــدول صفح در ج
ــى  ــهرى اجتماعات محلى بررس ــى ش ــت  هاى طراح سياس

شده  است. 

نتيجه گيرى
ــاس  احس ــن  چني ــش  پي ــه ى  ده ــه  س ــا  ت ــَا  تقريب
ــت كه فناورى و پيشرفت  هاى  خوش  بينانه  اى وجود داش
ــمگير آن همه ى مشكالت و مسائل بوجود آمده در  چش
ــر  ــت زمان بش كره ى خاكى را حل خواهد كرد. با گذش
ــرفت  هاى فناورانه  ــد كه پيش ــن حقيقت مواجه ش با اي
ــرى  ــكالت جامعه ى بش نه  تنها قادر به حل همه ى مش
ــيارى موارد عامل اصلى بروز  ــتند بلكه خود در بس نيس
ــن رفتن  ــن، از بي ــدن زمي ــتند. گرم ش ــكالت هس مش
ــاك، آلودگى  ــزان حاصلخيزى خ ــا، كاهش مي جنگل  ه
ــيميايى، از بين  ــاى ش ــوا، آاليندگى  ه ــى ه آب، آلودگ
ــتى، افزايش روز  افزون جمعيت، تخريب  رفتن تنوع زيس
ــه تأثيرات نامطلوب خود را  ــه ى ازن و... همه و هم الي
ــد. هم  اكنون اجتماعات  ــت زمين مى  گذارن بر روى زيس
ــتند، از  ــيار جدى مواجه هس ــانى با چالش  هايى بس انس
ــمار  ــعه امرى گريزناپذير به ش ــرف فرآيند توس يك ط
ــت تا جهت  ــان ناگزير اس ــد و از طرف ديگر انس مى  آي
ــود را نيز محافظت  ــت خ حفظ زندگى خود محيط زيس
ــر  ــت كه اين دو مطلوب بش ــد، و اين در حالى اس نماي
ــعه ى  ــه ى مقابل هم قرار گرفته  اند زيرا توس در دو نقط
ــعه ى صنايع همواره  شتاب  زده ى اقتصادى و روند توس

ــت. ــت بوده اس تهديدى جدى براى محيط زيس
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جدول 1:  اهداف خرد، سياست  ها و راهنما  هاى طراحى شهرى اجتماعات محلى
(www.aia.org ) و (Barton,2003:4 ) ماخذ: نگارند  گان؛ با استفاده از

راهنما  ها و سياست  هاى طراحى اجتماعات محلىاهداف اجتماعات محلى

طراحى در مقياس انسانى
ايجاد زمينه و فرصتهاي الزم براي تشكيل و فعاليت گروه  ها و شبكه  هاي اجتماعي محليNGO  ها 

زمينه  سازى اعتماد محلي جهت مشاركت و نظارت در امور محله
رعايت حريم قلمروهاي خصوصي و تفكيك آن از فضاى عمومى

فراهم كردن فرصت  هاى 
مختلف انتخاب(تنوع و 

اختالط اجتماعى)

ايجاد تسهيالت براي اجرايي نمودن نظرات گروه ها و اجتماعات محلي
ايجــاد تنوع در خانه  ها، در راســتاي افزايش حــق انتخاب و قابل اســتطاعت بودن آنها براي 

ساكنين از لحاظ اقتصادي
افزايش تنوع دسترسى به كاال و خدمات مورد نياز كليه ساكنين

ارتقاء امكانات آموزشى، بهداشتى و فرهنگى و توزيع مكانى مناسب آنها

تشويق گوناگونى 
فعاليت  ها

استفاده از كاربرى  هاى مختلط و چندمنظوره
بروز نمودن خدمات محلى با رشد روزافزون فن  آورى

ايجاد تنوع در خانه  ها 
انعطاف پذيرى ساختمان  ها
نزديكى محل كار و زندگى

تضمين فرصت  هاى اشتغال متنوع محلى

حفاظت و احيا مراكز 
شهرى موجود

تقويت مسيرهاي حركتي پياده و مختص دوچرخه
شناخت پتانسيل  هاى استفاده از زمين  هاى باير

افزايش كارايى انرژى در ساختمان  ها
ايجاد فضاهاي شهري، فضاهاي باز و سبز مناسب  جهت  گردآمدن اهالي و اجتماعات  محلي

امكان استفاده از 
گزينه  هاى مختلف حمل 

و نقل

اولويت دهي به پياده، دوچرخه و حمل و نقل عمومي و ايجاد محدوديت حركتى ســواره داخل 
بافت مسكونى

قطع  ارتباط  مستقيم  مجموعه هاي  مسكوني  به معابر سواره  اصلي
تقويت مسيرهاي حركتي پياده و مختص دوچرخه

كاهش اتكاء به اتومبيل و كاهش ميزان سفرهاي شهري
تشويق شيوه زندگى فعال و پر تحرك

ايجاد دسترسى بيشتر و تحرك پذيرى راحت  تر

ايجاد فضاهاى شهرى 
سرزنده و پويا

تشويق شيوه زندگي فعال و پرتحرك (به عنوان مثال پياده روي، ورزش و ...)
تشويق مشاركت اجتماعى از طريق ايجاد نمايشگاه  هاى محلى

ارتقاء سالمت رواني افراد جامعه از طريق ايجاد فضاهاى اجتماعي سالم

خلق هويت خاص محله  اى 
(حس مكان)

ايجاد زمينه  ادراك براي مراجعين جديد با محله  از طريق  باالبردن  خوانايي  سيماي  آن
تقويت عوامل هويت  بخش و ويژگى هاى منحصر به فرد و خاص محدوده محلى
استفاده  از عوامل  وحدت  بخش  براي  تثبت  محله  به  عنوان  يك  مجموعه يكپارچه

حفاظت از منابع 
زيست محيطى شهرى

رعايت شيب و توپوگرافي  طبيعي زمين در طراحي  فضاهاي  شهري ، خيابان ها و قطعات  مسكوني 
حذف عناصر آالينده محيط (آلودگى هاى آب و هوا، آلودگى  صوتى و آالينده هاى بصرى

حفاظت و احيا عناصر طبيعى چون رودخانه ها، تپه ها و 000
جلوگيرى از ونداليسم

حفاظت از مناظر طبيعى 
برون شهرى

تجديد استفاده از منابع طبيعي محلي (تقويت سيستم هاي بازيافت محلي)
مديريت پايدار منابع طبيعي مانند آب، انرژي و ... و در نتيجه كاهش تقاضا براي منابع تجديدناپذير

افزايش استفاده از انرژى هاى تجديد پذير براى انرژى و حرارت
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تجربيات جهاني

بام دنيا لرزيدبام دنيا لرزيد بام دنيا لرزيد
بـام دنيا لرزيد

سورى قليزاده �

ــن1 در جنوب چين ميانى يكبار ديگر  ــل النگمن ش گس
ــد، جابجا نمود و زمين  ــار كوههايى را كه بر دوش مى كش ب
ــل  ــتاى زخم نه چندان كهنه ى خود لرزيد. اين گس در راس
پيشتر در سال 2008 همين كار را تكرار نمود و زمينلرزه اى 
ــته و  ــتر به راه انداخت كه 90هزار كش با بزرگاى 7/9 ريش
زخمى بر جاى نهاد. گسل النگمن از زيركوههايى مى گذرد 
كه ايالت جنوب باخترى چينگ هاى2 را از منطقه خودگردان 
تبت جدا مى سازد � (نقشه 1). در اين گستره ى 730 هزار 
كيلومتر مربعى 4 ميليون و 300هزار چينى مى زنيد. زمينلرزه 
ــه زبان تبتى جايگو4 را بر  ــهر كوچك ژايگو3 – ب اين بار ش

فرازاى 3900 مترى هدف گرفته بود.

پيشينه شهر جايگو
ــت بر روى 96 درجه و 7 دقيقه ى طول  ــهر جديدى اس ش
خاورى و 33 درجه و 1 دقيقه عرض شمالى � (نقشه ى 2) با 
23 هزار نفر جمعيت كه 79 درصد آنها تبتى هستند. جايگو 
از رشد و گسترش بازارگاه كهن تبتى به نام جيكوندو5 پديد 

ــتر با نام ناحيه اى به نام يوشو6  ــهر بيش ــت. اين ش آمده اس
ــت. جايگو مركز استان  ــناخته مى شود كه خود مركز آنس ش
خودگردان تبتى يوشو نيز هست. اين شهر در برخوردگاه دو 
شاخه از رود ژايگو به نام هاى ردزاچو و دپال چو نشسته است 

و از رودخانه زرد (يانگ تسه) 25 كيلومتر فاصله دارد.
ــتان  ــنينگ7 مركز اس ــهر ش جايگو در 860 كيلومترى ش
ــاعته با خودرو  ــفرى 48 س چينگ هاى قرار دارد و پس از س
ــهر مى توان به "بزرگراه ملى چين" رسيد. در سال  از اين ش
ــد  ــاخته ش ــو باتانگ در آن س 2007 فرودگاهى به نام يوش
ــاى دارد و بلندترين  ــهر ج ــه در 18 كيلومترى جنوب ش ك
ــرازاى 3890  ــت كه برف ــتان چينگ هاى اس ــرودگاه اس ف
ــهر در قلمرو گله چرانان بيابانگرد  ــت. اين ش مترى درياهاس
ــر برآورده و يكى از انگشت شمار جاها در بامواره ى تبت  س
ــت كه داراى ماندگاههاى دائمى است و گذران زندگى و  اس
ــاورزان و بازرگانان را فراهم مى آورد. برزيگران  نيازهاى كش
ــهر و بر كرانه ى رودخانه ها در فرازاى 3700  در پيرامون ش

مترى جو مى كارند.
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ــهر  ــت. اين ش ــتر براى جايگاه آنس ــت جايگو بيش اهمي
ــازارگاه تجارتى تبت  ــك با جمعيت اندك، بزرگترين ب كوچ
خاورى است كه در برخوردگاه جاده ى بازرگانى يئان (راژوو 
سابق) در استان سچوان و شيننگ در زمينالد آمدوس است 

و راه ديگرى كه لهاسا را به شنينگ مى پيوندد.
ــكوفايى نهاد  ــتم كه شهر رو به ش ــده ى بيس در آغاز س
ــداد راهب در  ــر) و به همين تع ــى (400 نف ــوار تبت 100خان
ــت! كه پيايى دو برابر مى شد كه  ــگاه دوندوراب داش پرستش
چينى هاى هان، مسلمانان هويى و گروهى از مغوالن چينى 
ــمال باخترى، گانسو و شمارى از چينينان سچوان  استان ش

جزو آن بودند.
ــد و ميدانى در  ــى چن ــروزى داراى خيابان هاي ــهر ام ش
ــك هتل بزرگ  ــاختمان هاى دولتى و ي ــهر و س ميانه ى ش
ــتانى نه چندان مجهز دارد. چندين مدرسه  ــت و بيمارس اس
ــان در آن درس مى خوانند و  ــتانى دارد كه هنرجوي و هنرس

زندگى مى كنند.

جايگو فرو پاشيد
ــنبه 14 آوريل 2010/ 25 فروردين 1389  بامداد چهارش
ساعت 49 و 7 دقيقه به وقت پكن هنگامى كه دانش آموزان 
ــه آماده مى شدند، زمين به شدت تكان  براى رفتن به مدرس
ــم برهم زدنى همه چيز با صداى وحشتناكى  خورد و در چش
ــت و تاريكى  درهم ريخت و غبار و گرد و خاك به هوا خاس
ــزرگاى 7/1 درجه  ــرا گرفت. زمين لرزه اى با ب ــه جا را ف هم
ــهر جايگو را درهم كوبيد. ساعتى بعد خيابان هاى  ريشتر ش
ــتزده اى بود كه در پى يافتن عزيزان  ــهر پر از مردم وحش ش
ــرگردان بودند و مى گريستند. در عرض  خود در ويرانه ها س
ــت، 5 پسلرزه هر يك با  ــاعت پس از زمينلرزه ى نخس 3 س

ــكان داد و هر چه را كه  ــتر ويرانه ها را ت بزرگاى 5 ريش
ــهر تنها 30 كيلومتر  ــرپا مانده بود درهم ريخت. ش س

ــت. خانه هاى چوبى  از كانون زمينلرزه فاصله داش
ــت آوار شده  و تير و تخته اى با همان لرزش نخس
ــاى برق و نيز  ــد. تلمبه خانه هاى گاز، تيره بودن
ــگاه بودايى ويران گرديد.  ــر در يك پرستش س
ــره بى دفاع ماند. با  ــهر ناتوان جايگو يكس ش

ــيدن شب، سرما و تاريكى كمك رسانى و جستجو را  فرا رس
ــرما به زير صفر مى رسيد. دور دست بودن  ناممكن نمود. س
ــوارى ها مى افزود. پنج  ــهرها نيز بر اين دش جايگو از كالنش
ــرباز، آتش نشان و امدادگر صبح روز بعد (15 آوريل)  هزار س
با كاميون هاى پر از دارو و وسايل و خواروبار پس از سفرى 
12 ساعته و توانفرسا از ميان توفان شن و سرما، پس از طى 

860 كيلومتر از شهر شنينگ خود را به جايگو رسانيدند.
ــدن جاده ها در پى رانش زمين پس از زمينلرزه،  بسته ش
ــيار دشوارتر نموده بود. واپسين گزارش ها نشان  كارها را بس
ــر  ــت. در سراس ــى داد كه 2 هزار زخمى بر جاى مانده اس م
ــده اند. در شهر  ــو 100 هزار نفر بى خانمان ش منطقه ى يوش
ــته، چندين مدرسه  جايگو بيش از 85 درصد خانه ويران گش
ــتان فنى  فرو ريخته و بيش از 50 دانش آموز در يك هنرس

شبانه روزى جان خود را از كف داده اند.
ــتان هاى صحرايى تبديل  ــگاه هاى شهر به بيمارس ورزش
شده اند. بسيارى از بى خانمانان بناگزير به ميان صحرانشينان 

و بيابانگردان باز گشته اند.
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ــام1  ترازبندى بودجه ى 6/48 بيليون دالرى  گوين نيوس
ــتقيم  ــاركت مس ــالم كرد. اين مبلغ با مش ــهردارى را اع ش
ــت و اصالح  ــان، بازدهى دول ــاى عمومى كاركن اتحاديه ه
ــود و افزايش جديدى  ــاى تازه ى دولت تأمين مى ش درآمده

در ماليات ها صورت نخواهد گرفت.
ــرى  ــاد جهانى و كس ــدت اقتص ــود بلندم ــه رغم رك ب
ــام  ــهردار گوين نيوس ــى، ش ــه ى تخمين ــمگير بودج چش
ــال  ــكو را طى س ــهر سان فرانسيس ــه ى ترازمند ش بودج
ــًا اولويت هاى  ــنهاد كرد. ضمن ــى 2010-2011 پيش مال
ــامل  ــارد دالرى را اعالم نمود، كه ش ــه 6/48 ميلي بودج
ــعه اقتصادى  ــرمايه گذارى در زيربناى اقتصادى، توس س
ــهر از  ــبكه ى حمايت از امنيت اجتماعى ش ــتغال، ش و اش
ــهر است، وى افزود اين  ــيب پذير ش بى پناهان و گروه آس
ــى در ماليات هاى عمومى تأمين  ــغ بدون هيچ افزايش مبل
ــد. در بودجه ى پيشنهادى، 482/7 ميليون دالر  خواهد ش
ــده است. كه عمدتًا از طريق  ــرى بودجه پيش بينى ش كس
ــهرى و موافقتهاى  ــت ش ــات مديري ــا، اصالح بازدهى ه
ــتمزد  ــادار اتحاديه ى عمومى كاركنان در زمينه ى دس معن
ــتن  ــغلى و نيز بس و كاهش اضافه كارى و فرصت هاى ش
ــى در زمينه ى ارائه برخى از  ــان با اتحاديه هاى خارج پيم

ــود. خدمات تأمين مى ش
ــكو اعالم كرد به رغم چالش هاى  شهردار سان فرانسيس

ــرد و از ارزش ها و  ــخت كار خواهيم ك ــزرگ اقتصادى س ب
ــه  ــان در بودج ــاس اولويت هايم ــر اس ــرمايه  گذارى ها ب س
ــبكه ى امنيت اجتماعى  ــنهادى در زمينه ى اشتغال، ش پيش
ــيب پذير جامعه  ــراى اكثريت بخش آس ــت عمومى ب و امني
ــاى عمومى كاركنان  ــم كرد. ما با اتحاديه ه حمايت خواهي
براى بهبود مديريت شهرى و نيز براى هرچه كارآمد كردن 
آن مشاركت خواهيم نمود. وى افزود در شرايطى كه دولت 
ــديد  ــت كاليفرنيا با كمبودهاى ش ــهرهاى ايال ــى و ش ايالت
ــتند، از  افزايش مالياتى جديد و افزايش بيكارى روبه رو هس
مشاغل و خدمات ضرورى پشتيبانى خواهيم كرد. در بودجه 
ــتمزد اضافه كارى  ــهردارى ضمن كاهش 16٪ دس جديد ش
ــه 17/7 ميليون دالر  ــال قبل اين حقوق را ب ــبت به س نس
ــغلى نيز حذف  ــاب، 855 ُپست ش ــاند كه با اين حس مى رس
مى شود. با اين وجود در رويارويى با موجى از هزاران بيكار، 
ــتمزدها و ديگر امتيازها  بيش از 250 ميليون دالر براى دس
ــت و با موافقت رسمى اتحاديه هاى عمومى  توافق شده اس
ــتان پيش بينى شد كه شمار بيكاران تا  كاركنان در اين تابس
ــال آينده به كمتر از 350 نفر برسد كه به مراتب كمتر  دو س
ــت كه در مذاكرات كارگرى در بهار امسال  از 425 نفرى اس
ــهردار نيوسام براى  ــنهادى ش ــده بود. بودجه پيش توافق ش
ــبكه جهانى و پايگاه ــال 2010- 2011 را مى توان در ش س

 www.sfmayor.pdf ديد. 

مريم شهبازى �

شهردار سانفرانسيسكو
و ترازبندى بودجه ى شهر

پا نوشت:

1- Gavin Newsam
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شهرها وشهرداري هاي جهان

رخ نمايى شهرهايى از 
نيمكره ى جنوبى به 

بهانه ى فوتبال
مرضيه آخوندى

عمار داودى
�

�

ــمالى و نيمكره ى جنوبى با  ــورهاى نيمكره ى ش پيوند كش
همه ارتباطهاى رسانه اى امروزين و تالش كنونى براى جهانى 
شدن هميشه در پس پرده اى از ابهام، دست كم براى ما ايران 
ــت. گويى كه دورى راه براى ما هنوز هم  زمينيان، نشسته اس

ناشناختگى را تداعى مى كند.
ــى جهان «جام جهانى  ــى از بزرگترين رخدادهاى ورزش يك
ــاعاتى چند از روز به  ــور ما همگان را س فوتبال 2010» در كش
مدت يكماه در پاى تلويزيون نشاند. در اين ميان تماشاگران با 
نام شهرهايى تازه آشنا مى شدند كه برخى از آنها براى همگان، 
حتى آنهايى كه تحصيالت دانشگاهى دارند هم چندان شناخته 

نبود.
ــت چون  ــناخته تر اس جمهورى آفريقاى جنوبى براى ما ش
قهرمانى مانند نلسون ماندال دارد اما شهرهايش مانند پروتوريا 
و بندر اليزابت شناخته نيستند (نقشه ى آفريقاى جنوبى). وهمين 
ــد كه به سراغ اين شهرها برويم و برخى را معرفى  بهانه اى ش

كنيم كه يقينا» بسنده نخواهد بود، به ويژه كه ماهنامه شهرداريها 
به نهادهايى چون شهردارى و شوراى شهر بيشتر توجه مى كند 
و چنين شد كه به چند شهر و تاالرهاى شهرى آن پرداختيم كه 

در زير مى خوانيد و مى بينيد. 

* ژوهانسبورگ/ يوهانسبورگ1
شهري در جنوب ترانسوال و شمال خاوري جمهوري آفريقاي 
جنوبي، بر دامنه ى جنوبى ويتواترزرند2 كه در فرازاى 1830 مترى 
ــت با 1645 كيلومتر مربع گستره و 180′888′ 3 نفر  نهاده اس
جمعيت در سال 2007 ميالدى. ژوهانسبورگ بزرگترين شهر 
ــت كه هيچ رودخانه، درياچه يا ساحلى در كنارش  در جهان اس
ندارد و يكى از 40 ناحيه ى مادرشهرى جهان شمرده مى شود. 
ــهر آفريقاى جنوبى و مركز منابع استخراج طال،  عمده ترين ش
كانون فعاليتهاى صنعتى و دادوستد الماس و طالست. گرهگاه 
شبكه ى ترابرى اين پهنه است و فرودگاه بين المللى او.آر.تامبو3 
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ــبورگ  ــت. ژوهانس بزرگترين و پرپروازترين فرودگاه آفريقاس
ــار طالى  ــه ى اينها را مديون ويتواترزرند، بزرگترين كانس هم
ــت كه شهر بر روى آن  جهان (با 33 درصد ميزان جهانى) اس
روييده، با كشف طال  در اين نقطه بسال 1886 ژوهانسبورگ، 
ــترده و جمعيت آن طى  ــد و چون قارچى بر زمين گس زاده ش
ــال به 100 هزار نفر رسيد. در سال 1900 بهنگام جنگ  11 س
ــت انگليسيان افتاد و در 1928 جايگاهى شهرى  بوئرها به دس
ــندگان آن غير اروپايى و بيشتر از  ــمار بسيارى از باش يافت. ش
بانتوها هستند كه در كانسارها كار مى كنند و در سووتو4 مى زيند. 
سياست رسمى آپارتايد از 1949 تا 1994 ميالدى دشواريهاى 
فراوانى را براى بوميان فراهم آورد كه درگيريهاى اجتماعى را 

در پى داشت. 
ــن دادگاه آفريقاى  ــهرى مى توان به بزرگتري از نهادهاى ش
جنوبى، دانشگاه ويتواترزرند اشاره كردكه در 1922 ساخته شد. 
دانشگاه رند آفريكانس5 در 1966 پاگرفت كه داراى رصدخانه ى 
بزرگى است. اين رصدخانه وابسته به رصدخانه معروف دانشگاه 
ــبورگ با  ــهر بزرگ ژوهانس ــت. مادرش ــدن6 هلند نيز هس لي
شهركهاى گوشواره اش 447′151′7 نفر جمعيت دارد.رضاشاه، 
پهلوى اول در سال 1320/1941 واپسين روزهاى عمر خود را 

در اين شهر به تبعيد گذرانيد.

تاالر شهر ژوهانسبورگ
ــبورگ با معمارى دوره ى مستعمراتى  ــهر ژوهانس تاالر ش
ــاختمان به داشتن اُرگ  ــت. اين س ــهر اس جواهرى در قلب ش
ــى كه تا چندى پيش بزرگترين اُرگ در نيمكره ى جنوبى  زيباي
ــتانه ى  بود به خود مى باليد. اين بناى تاريخى در 1997 در آس
ــتاده بود. مجمع قانونگذارى ايالتى گاوتنگ7 تاالر  ويرانى ايس
شهر را در بدست خود داشت. در نوامبر سال 2001 شوراى شهر 
ــبورگ با فروش تاالر به مبلغ 20 ميليون راند/ رند8به  ژوهانس
همين مجمع موافقت نمود، مجمع بر آن بود كه با 60 ميليون 

ــد، اما پاره اى از اعضاى شورا  راند وضعيت تاالر را بهبود بخش
به مخالفت برخاستند و آن را سوء مديريت شهر از سوى شورا 

دانستند.
ــور ميراث فرهنگى در شهر  ــرانجام پس از تحقيق منش س
ميانى (شارستان)9 ژوهانسبورگ، شورا تاالر شهر را مرمت نمود تا 
براى همايشها و اجراهاى موسيقى كالسيك همساز گردد. تاالر 
ــگفت انگيزى از ژوهانسبورگ است كه دوباره  شهر اينك نماد ش
جان گرفته. اينك تاالر اصلى شهر با گنجايش 1400 صندلى براى 
اجراى موسيقى كالسيك، 500 صندلى براى باله و 700 صندلى 
براى مهمانى هاى خصوصى تر و 1000 صندلى براى رستوران آماده 

شده كه درآمد قابل توجهى را بهمراه خواهد داشت.
تاالر شهر خود داراى تاالر ديگرى به نام دانكن10 است كه 
گنجايش 370 صندلى براى اجراى موسيقى و ميهمانى هاى 
ــهر «سرسراى همسر شهردار»  ــوراى ش بزرگ ديگر دارد. ش
ــا گنجايش 60 تا  ــزرگ پذيرايى؛ هر يك ب ــراى ب با 3 سرس
80 صندلى را براى جلسات گوناگون اجاره مى دهد كه بهاى 
همه ى اين امكانات با تسهيالت رفاهى مورد نياز و زمانهايى 

كه تاالرها اجاره مى شوند، نوسان دارد.

پا نوشت:

1- Johannesburg
2- Witwatersrand
3- O.R.Tambo
4- Soweto
5- Rand Afrikaans
6- Leiden
7- Gauteng

Rand -8 واحــد پــول جمهورى 
آفريقاى جنوبى اســت كه برابرى 

آن نزديك به 1000 ريال است.
9- Inner City
10- Duncan
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ــاالر عمومى در آفريقاى  ــهر پروتوريا بزرگترين ت تاالر ش
ــت كه براى بزرگداشت جايگاه و منزلت پرتوريا،  جنوبى اس

در سال 1931 ساخته شد.

نماى خارجى تاالر شهر پرتوريا
ــال 1826ف جى مكينتاش2كه  در يك رقابت معمارى به س
ــهر  ــده بودطرحش انتخاب گرديد تا آن را براى تاالر ش برنده ش
پرتوريا به كار بندد. با توجه به مشكالت اقتصادى، ساخت تاالر 
ــال 1931 شروع شد و در 1935 گشايش يافت. اين  شهر در س
تاالر به شيوه ى كالسيك نيمه ايتاليايى طراحى شد و 32 ناقوس 
فاخر برج توسط جورج هيز3 مالك سابق خانه ى ملرز4 هديه شد.

سالن انتظار تاالر شهر با سنگ هاى زيبايى فرش شده و 
ديوارها با تابلوى نقاشى هاى بزرگ آذين يافته است.

ــن بزرگ دارد. اين  ــيع يك س تاالر اجتماعات اصلى وس
ــهر  ــاالر مى تواند صدها نفر را در خود جاى دهد. تاالر ش ت
ميعادگاهى همگانى براى رخدادهاى اجتماعى بزرگ است و 
براى مجالسى مثل جشن هاى عروسى نيز اجاره داده مى شود.

ــهر پروتوريا وجود  ــته در تاالر ش تعدادى اتاق زيباى آراس

دارد، كه شامل: دفاتر ادارى و يك آشپزخانه ى دو طبقه است.
ــهر بخاطر باغچه هاو فواره هاى ميدان  روبه روى تاالر ش
پرتوريوس5 زيبايى تحسين برانگيزى دارد. درون اين باغ ها 
ــركرده  ــمه برنزى س ــت. مجس ــتاده اس 3 تنديس بر پا ايس
ــر بلندا كه در  ــمى تازه پرتوريا) با 6/2 مت ــيوان (نام رس تش
ــال 2006 پرده بردارى شده بود،همنامى با شهر تشيوان  س
ــران وورتريكر6  ــان مى دهد. دو تنديس ديگر از رهب را نش
ــوس پرتوريوس8  ــرش مارتين ــوس7 و پس ــس پرتوري اندري
هستند. مارتينوس پروتوريا را در سال 1855 پى نهاد و اين 

نام را بعد از پدرش بر روى آن گذاشت.
پا نوشت:

1- Pretoria
2- FG McIntosh
3- George Heys

ســال  در   Melrose House  -4
1886 توســط جــورج هيــز تاجر 
ساخته شد و در سال 1902 پيمان 
صلح نيروهاى بريتانيا و پروتوريا 
در ســالن غذاخورى اين كاخ بسته 
شــد و در حال حاضر اين خانه به 

صورت موزه درآمده است.
5- Pretorius
6- Voortrekker
7- Andries Pretorius
8- Marthinus Pretorius

* تاالر شهر پرتوريا1
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كيپ تاون [= شهر دماغه] به زبان آفريكانس «كاپ استات »
ــكى آفريقا.  ــدرى در جنوبى ترين نقطه ى خش ــهر بن ش
ــورى آفريقاى جنوبى  ــت ادارى (قانونگذارى) جمه پايتخ
ــاى گرفته اند.  ــى و ادارات دولتى در آن ج ــه مجلس مل ك
ــال  ــت. در س ــرى خليج تختال2 نهاده اس ــوب باخت در جن
ــته و دومين  ــه 3/5 ميليون جمعيت داش ــك ب 2007 نزدي
ــت كه  ــهر پرجمعيت آفريقاى جنوبى و بزرگترين آنهاس ش
بخشى از شهردارى (حكومت محلى) مادرشهر كيپ تاون 
ــهر بخاطر بندرگاه آن  را تشـكيل مى دهـد. آوازه ى اين ش
ــار گياهان  ــش سرش ــكنهاى مصنوعى و پوش ــوج  ش با م
ــاند و آن را به  ــه را مى پوش ــه اين دماغ ــت ك گلدارى اس
ــكرى در آفريقا بدل كرده است. بندر عمده ي  قطب گردش

ــت. آفريقاى جنوبى اس
ــان وان ريبك3  ــدى به نام ي ــوردى هلن در 1652 دريان
ــگى را براى اروپاييان در اينجا پى  ــتين ماندگاه هميش نخس

ــتگاه  ــاد. كه دژى به نام اميدنيك4 بود. اين ماندگاه، ايس نه
ــوى آفريقاى خاورى، هند و خاور  كشتى هايى بود كه به س
دور بادبان مى افراشتند. آنان در اين ماندگاه توشه و خواربار 
ــا 1795 بر آن فرمان مى  راندندكه  بر مى گرفتند. هلنديان ت
ــيان آن را گرفتند و در 1803 با پيمان  ــال انگليس در اين س
ــت هلنديان افتاد و سه سال بعد انگليسيان آن  آمينز5 به دس

را دوباره به چنگ آوردند.
ــادى و فرهنگى زودهنگامى از  ــكوفايى اقتص كيپ تاون ش
مستعمره كاپ را به نمايش مى گذاشت اين شكوفيدن تا هنگام 
«تب طالى» ويتواترز رند6 در 1889 و پيشرفت ژوهانسبورگ 
ــيارى دارد  ــهر جاذبه هاى گردشگرى بس ــت اين ش ادامه داش
همچون موزه ى آفريقاى جنوبى (1835) باغهاى گياهشناسى، 
ــاى جنوبى، موزه ي تاريخ فرهنگى  كتابخانه ى عمومى آفريق
ــت.  ــده هفدهم ميالدى اس ــاى جنوبى و دژى كه از س آفريق

دانشگاه كيپ تاون در 1918 در آن ساخته شد. 

* كيپ تاون1 جنوبى ترين شهر آفريقا
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تاالر شهر كيپ تاون 
تاالر شهر كيپ تاون يكى از بزرگترين ساختمان هاى 
ــت كه درسال 1905 در  ــبك ادواردى7 اس معمارى س
ــن تاالر در  ــد. اي ــاون پى نهاده ش ــهر كيپ ت ــز ش مرك
ــنگ  ميدان بزرگ رژه8 در غرب قصر قرار دارد و از س
ــاخته شده كه از شهر  ــلى رنگى س آهك اُاليتيك9 عس

ــتان مى آورده اند.  بات10 انگلس
ــابقه همگانى  ــاختمان پيامد يك مس ــى اين س طراح
ــرح: هنرى  ــاران برنده اين ط ــت، كه معم ــى اس طراح
ــا پيمانكارانى چون:  ــد11 و فردريك گرين12 بودند، ب ري
ــش عمده اى از  ــكات14. بخ ــى هاوارد13 و جى.اف.اس ت
ــاختمانى، از جمله وسايل و لوازم و اتصاالت  مصالح س

ــده.  از اروپا وارد مى ش
ــى لندن و  ــرد16 از اهال ــن15 و بي ــاالر را نورم اُرگ ت
ــورج  ــر ج ــش را س ــاختند، و ريزه كاريهاي ــچ17 س نوروي
ــاى  ــه نوازنده ى اُرگ كليس ــم نمود ك ــن18 تنظي مارتي
ــواد كيفيت  ــاخت و م ــنت پل در لندن بود. س جامع س
ــاج و  ــد. اُرگ از چوب درختان ماهون، س ــى دارن باالي
ــر جورج مارتين از آن به عنوان  ــاخته شده ِس صنوبر س

ــت.  ــكوه نام برده اس ــازى باش س
ــاعت دارد كه  ــرج كوچك س ــهر يك ب برج تاالر ش
ــاعت يكبار  ــاى آن هر ربع س ــا و ناقوس ه ــاعت ه س
ــاعت  4 س ــاعت از  ــد. صفحه هاى اين س ــگ مى زن زن
ــنگ قيمتى اُپال پر شده است. اين  ــكلت آهنى با س اس
ساعت 24 چرخ ساعت و يك اهرم دارد. اين ساعت ها 
ــرا20 قالب گيرى  ــركت الفب ــيله ى جان تيلور19 و ش بوس
ــركت ويتچرچ22  ــس21 و ش ــط جى بى جوي ــد وتوس ش

ــت. عرضه گرديده اس
ــگ جهانى اول  ــوان يادمان جن ــوس تاالر به عن ناق
ــال 1925 با ديدار  ــهر نصب شده، كه در س درتاالر ش

ــد. ــاهزاده ويلز، 22 زنگ ديگر به آن افزوده ش ش
ــاعتى  ــدال در تاريخ 11 فوريه 1990، س ــون مان نلس

ــخنرانى عمومي خود  ــس از آزادى از زندان، اولين س پ
ــود.  ــراد نم ــاون اي ــهركيپ ت ــاالر ش ــن ت را در بالك

ــهر  ــت هيچ دفتر ادارى در كيپ تاون از تاالرش قدم
ــده،  ــون فرهنگى مدنى كيپ تاون واقع ش ــه در كتن ك
ــه طور منظم  ــاالر اجتماعات ب ــت. از ت طوالنى تر نيس
ــن حال  ــود، در همي ــتفاده مى ش ــرت ها اس ــراى كنس ب
ــه تاالر قديمى  ــتن ب ــهر بتازگى براى پيوس كتابخانه ش
ــازى  ــت. كاربرى آينده و بازس دريل23 انتقال يافته اس

ــى گرديد.  ــال 2009 بررس تاالر كيپ تاون درس

پا نوشت:

1- Cape Town
2- Table Bay 
3- Jan Van Riebeeck
4- Good Hope
5- Amiens
6- Witwaters rand
7- ادوارد هفتم (پاد 1901- 1910)

8- ميــدان بــزرگ رژه محلــى از 
ميدان هاى عمومى اصلى كيپ تاون، 
و آفريقاى جنوبى است. اين ميدان در 
كيپ تاون توسط تاالر شهركيپ تاون،  
قلعه اميد نيك، وايستگاه راه آهن كيپ 
تاون احاطه شده است. اين ميدان به 
طــور كلى به عنوان بازار و پاركينگ 
منطقــه و همچنين محــل برگزارى 
تظاهرات بزرگ سياسى استفاده شده 
است. در اين محل نلسون ماندال براى 
اولين بار پــس از آزادى از زندان در 
سال 1990 ســخنرانى داشته است. 
همچنيــن اين محل بــراى برگزارى 
جشنواره جام جهانى 2010 فيفا در 

شهر كيپ تاون انتخاب شده است.
9- oolitic
10- Bath
11- Henry Austin Reid
12- Frederick George Green
13- T Howard
14- G Scott
15- Norman 
16- Beard
17- Norwich
18- Sir George Martin
19- John Taylor
20- Loughborough
21- JB Joyce
22- Whitchurch
23- Old Drill Hall

منابع:

فارســى،  المعــارف  دايــره   - 1 .
شركت  مصاحب،  غالمحســين 
ســهامى كتابهاى جيبــى، چاپ 

دوم، 1381.
- .2 Merria  -Webster  ′s 
Geographical Dictionary, 
Third Edition, 2007.
- en.wikipedia.org/wiki/3. 
Cape Town _City Hall, 
2010.
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ــبك دوره ى مستعمراتى است در ميدان  ــهر بندر اليزابت كه به س تاالر ش
ــالهاى 1858 تا 1862  ــده است، كه ميان س ــهر واقع ش بازار و در مركز ش
ــده و يك برج ساعت نيز در سال 1883 به آن افزوده گرديد. اين  ــاخته ش س
تاالر در سال 1973 بناى يادمان ملى اعالم گرديد. بخشهاى اين تاالر: تاالر 

شورا، و تاالر كنسرت و سخنرانى را در بر مى گيرد.   
ــيدن  ــهر ماكتى از صليب دياش1 به ياد رس توى ميدان، نزديك تاالر ش
بارتالوميو دياش2 به خليج الگوئا3 در سال 1488، كار گذاشته شده كه دولت 
پرتغال آن را اهدا كرده است، مجاور تاالر شهر بناى يادبود پرستر جان4 قرار 
گرفته كه به پادشاه مسيحى افسانه اى5 و پويندگان پرتغالى آفريقاى جنوبى 
ــت. اعتقاد بر اين است كه اين يادبود كه در سال 1986  اختصاص يافته اس
ــفير پرتغال پرده بردارى شده، تنها بناى يادبود در جهان است كه  ــيله س بوس
ــت. اين قلب تاريخى شهر بازارگاه (كهنه  ــتر جان را توصيف كرده اس پريس

فروشى) صبح شنبه است.

پا نوشـت:

1- Diaz
2- Bartholomew Diaz
3- Algoa

John Prester -4 پادشاه مسيحى 
افســانه اى كه بــر قلمــرو پهناور 
و ثروتمنــدى در آســيا و آفريقــا 
ســلطنت داشت، افســانه ى وى در 

قرن 12 پيدايش يافت.
5- King -Priest

* تاالر شهر بندر اليزابت



89سال يازدهم / شماره 99

اوشن بريز پارك[=پارك نسيم اقيانوس1] ايالت فلوريدا- 
ــال دارند،  ــتر جمعيت آن باالى 55 س در جامعه اى كه بيش
ــهردار به خاطر سنش  ــت كه داروتى گيبن2 ش ــته اس شايس

شهرتى جداگانه داشته باشد. 
ــالگى عنوان مسن ترين  ــود به گيبن در سن 96 س شايد بش
ــتنى بود كه در سراسر  ــت داش ــهردار را داد. او به قدرى دوس ش
ــتگان كه نزديك 1000 نفر هستند هيچ كس  جامعه ى بازنشس
مخالف انتخاب دوباره او در آن هفته رأى گيرى نبود كه براى دو 
سال آينده انجام مى شد. اين انتخاب تا پايان سال 2006 اعتبار 

داشت كه 9 ماه از 98 سالگى اش هم مى گذشت.
نمايندگان مجلس اياالت متحده گيبن را به عنوان پيرترين 
شهردار ملى در آوريل، 2008 به رسميت شناختند. در كنفرانس 
شهرداران آمريكا و انجمن ملى شهرها نيز گزارشى مبنى بر اين 

كه كسى مسن تر از او باشد، ديده نشده است. 
به گفته شرى اپل3 نزديكترين فرد به سن گيبن يك شهردار 
92 ساله در پيتزبورگ4 تگزاس است. سخنگوى انجمن ملى 
شهرها (ان ال سى)5مى گويد كه 26 نفر از بلندپايگان كشور 

هستند كه 85 ساله يا مسن ترند. 

جشن تولد تلويزيونى
ــى6 در برگزارى  ــروز  ان بى س ــارس 2010- ام ــاه م م
ــالگى گيبن همكارى داشت. جى لنو7 او  ــن تولد 96 س جش
ــتن اسرار سياسى اش با بينندگان دعوت  را به درميان گذاش
ــت به گذشته برگردد، اما آن شب با  كردگرچه او نمى خواس

اين مسأله رو در رو شد.
ــيم  ــردبير خبرنامه «پارك نس ــز كمدن گريفين8 س جوك
اقيانوس» مى گفت: ما نمى توانيم او را انتخاب كنيم زيرا او 

آنقدرشهرت دارد كه اين كار بى معناست.
گيبن مى گفت: راز عمر طوالنى و محبوبيتش يك برنامه 
كامل است كه او را در حال تحرك و پويايى نگه مى دارد.

او مى گفت: من زمان كافى دارم. زياد راه مى روم. گمان 
مى كنم كه اين نيمى از پيروزى است.

گيبن بيش از نيم قرن پيش، بعد از اينكه اخبارى درباره ى 
ــنيد به همراه اولين  ــهر از يك شبكه ى تلويزيونى ش اين ش
همسرش به شهرك «پارك نسيم اقيانوسى» آمد. همسر او 
در سال 1958 فوت كرد، داروتى بعدها دوباره ازدواج كرد. 

ــا خواهر و برادرش  ــد او در اين اواخر ب ــاره بيوه ش او دوب

مترجم:
مرضيه آخوندى

�

زنى96 سـاله، پيرترين شهردار 
كشورهاى متحده آمريكا
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زندگى مى كرد.
گيبن در اين اواخر از يك واكر (عصاى چهار پايه)براى راه 
ــرد، اما مى گفت كه به همان  ــتفاده مى ك رفتن و گردش اس
سرعتى حركت مى كند كه در 80 سالگى بوده يعنى هنگامى 
كه خودآن را با عنوان« سالهاى جوانتريم» توصيف مى كرد.

ــنبه ارگ مى نوازند شركت  ــايى كه هر يكش او در كليس
ــها و تفريحات هيجان انگيز و  مى كرد و هر هفته به گردش
ــالن آرايش مى رفت. گيبن دارايى خود  قرارهاى منظم در س
ــت كه بدانيم او  را در همين راهها صرف مى كرد. جالب اس
ــتفاده از ماشين تحرير و ماشين حساب را  در دهه 1920 اس

ياد گرفت. 

نداشتن زمانى براى آشپزى و پخت و پز:
ــغول بود كه فرصتى براى كار در  داروتى روزها آنقدر مش
آشپزخانه نداشت، به جز بعداز ظهرهاى شب تعطيل در شهر 
كه او موظف به تهيه غذاى مختصر دسر برنج براى مراسم 

شام مشترك بود.
ــى كنم اما همواره  ــپزى نم گيبن مى گفت: من زياد آش
ــه بحث خانواده  ــت ب ــتر از سياس با خوردن موافقم. او بيش
ــره  اش بود يا در  ــوص اگر همراه با نبي ــت به خص مى پرداخ

مراسم ديدار خانواده شركت مى كرد.
ــد بود. او  ــهر معتق ــات ش داروتى به آرام ماندن در جلس

مى گفت «اين بهترين راه براى حفظ صلح است»
پيرترين شهردار فعال آمريكا دوروتى گيبن دوشنبه شب 
ــوت كرد. گيبن به هنگام مرگ  ــرماخوردگى ف بعد از يك س
ــال سن داشت و اگر زنده مى ماندا، چند ماه ديگر در  102 س
ــد. مايرز رئيس شوراى شهر در  ماه مارس 103 ساله مى ش
ــم يادبود گيبن گفت: او بيشتر از هر چيز زندگى اش را  مراس
ــن بريز پارك» و ساكنانش كرده بود، به گفته ى  وقف «اش
ــهرفروخته  ــق طرحهايى بايد زمين هاى ش ــرز وقتى طب ماي

مى شد. گيبن براى حفظ شهر خيلى تالش كرد و به سختى 
براى حفظ خانه هايمان جنگيد. 

درباره شهرك «اوشن بريز پارك» و شهرداران آن:
شهر اوشن بريز پارك در حدود 5 كيلومتر مربع وسعت دارد 
كه 4 كيلومتر آن به صورت زمين مى باشد (خشكى) و حدود 1 
كيلومتر به صورت ساحل آبگير است. جمعيت آن در حدود 2000 
ــت. شهر به صورت مجموعه اى از خانه هاى متحرك،  نفر اس
عجيب و جالب كه در مكانى نزديك به35000مترمربع از امالك 
ــيم اقيانوسى، ساخته شده است كه در  واقعى اوليه در پارك نس
160 كيلومترى شمال ميامى واقع شده است. هرى هوك9 اين 
ــال 1938 خريده و توسعه داده و سرانجام به  زمين ها را در س

اين شهر پيوسته است. 
هوك به عنوان اولين شهردار و پايه گذار شهر انتخاب شده 
بود، و اين عنوان در نهايت به دخترش، روت هوك10رسيدكه 
ــمت را براى 12 سال حفظ كرد. وقتى كه او در سال  اين س
ــت شوراى  ــال رياس 2001 فوت كرد، گيبن به مدت 31 س

شهررا داشت، شهردار شهر شد.
ــل بدترين  ــر مجبور به تحم ــاكنان در دهه هاى اخي س
ــى جمعيت  ــاى (توفند) پياپ ــدند. هاريكن ه ــا ش بحران ه
ــود. و حداقل يك دو  ــرك را هدف گرفته ب ــاى متح خانه ه
ــد تعدادى هم از خسارت هاى  ــهر نابود ش جين خانه در ش

شديد دور ماندند و آسيب ديدند.
گيبن گفت: برخى داشتند مى رفتند و برخى خانه هايشان 
ــود دارد كه  ــا يك قانون وج ــتند. ام ــراى فروش گذاش را ب

هركسى فلوريدا را دوست دارد، اينجا را هم دوست دارد.

پا نوشت:

Park Breeze ocean--1شــهرى 
كوچك واقع در فلوريدا  

2- Dorothy Geeben
3- Sherry Appel
4- Pittsburg
5- NLC اNational League of 
Cities انجمن ملى شهرها

NBC -6شــركت پخــش ملــى (ان 
بى ســى) آمريكايى اســت شــبكه 
تلويزيونى و راديويى سابق كه مقر 
آن در ساختمان جنرال الكتريك در 
شــهر نيويورك با دفاتــر بزرگ در 
كاليفرنيامى باشد. به علت تلطيف اين 
شبكه «آرم طاووس « به عنوان آرم 

اين شبكه انتخاب شده است.  

7- Jay leno
8- Jokes Camden Griffin
9- Harry Hoke
10- Ruth Hoke
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آموزش

بررسي نياز آموزشي مردم در منطقه ى 19 
شهر تهران

در حوزه هاى: معاونت فني و عمران،  معاونت مالي و 

اداري،  معاونت شهرسازي و معماري 

ليال زماني كوخالو
كارشناس ارشد علوم تربيتى 
گرايش:  تكنولوژى آموزشى

�

چكيده 
ــوزش و يادگيري بوده؛ و  ــنه آم ــر از ديرباز تش       بش
ــه اين مطلب  ــر مي توان ب ــته  بش با نگاهي گذرا به گذش
ــتجوي يافته هاي جديد  ــرد چرا كه او همواره در جس پي ب
ــان موجودي اجتماعي است،  ــت. از آنجا كه انس بوده اس
ــود دارد و از  ــا همنوعان خ ــه زندگى جمعى ب ــذا نياز ب ل
ــيده  ــوم و فرهنگ را تكامل بخش ــن طريق آداب و رس اي
ــتاها و  ــان ها قبيله ها، روس ــت زمان انس ــت.  با گذش اس
ــكيل دادند و در همان آغازين شكل گيري  ــهرها را تش ش
ــته و ناخواسته در  اين اجتماعات قوانيني به صورت خواس
ــد، به گونه اى كه در بدوي ترين قبايل  بين افراد وضع ش
ــت، وجود  دور افتاده آفريقا كه دور از هرگونه فناورى اس
ــاقه ى گياهان كه حريمي را براي افراد بوجود  منازل از س
ــاندن آن  ــود از قانون دروني حفظ حريم و شناس آورده خ

ــخن دارد. به همنوع س
ــهرى پويا و  ــود كالنش ــه خ ــران ك ــهري چون ته در ش
پرجمعيت است؛ فعاليت مردم از طلوع خورشيد آغاز مى گردد 
ــته ادامه مي يابد. در اين شهرسازمانها  و تا طلوع ديگر پيوس
ــامان مى دهند. يكى از  ــتند كه كارها را س و نهادهايى هس
ــترده و فعالى دارد  ــهر نقش گس آنها كه در مديريت اين ش

"شهردارى تهران است" كه بيشترين كارهاى خدمات رسانى 
به ساكنان اين كالنشهر را بر دوش خود مي كشد.

 اين شهردارى داراى معاونت هاي مختلفى از جمله معاونت 
فني و عمران، معاونت مالي و اداري و معاونت شهرسازي و 
معماري است. يكي از مهم ترين و حساس ترين بخش هاى 
شهردارى تهران حوزه ى معاونت شهرسازى و معمارى است.  
ــك از معاونت ها  ــرح وظايف هر ي ــتردگي ش با توجه  به گس
ــد  تا به  بررسي اين مطلب بپردازد كه كدام  نگارنده  بر آن ش
يك از موضوعات آموزشى معاونت هاى فوق از ديدگاه مردم 
ــت؛ احيانًا كمي امكانات و  ــيت بااليي بوده اس داراي حساس
ــرمايه گذاري در اين قسمت، باعث كمرنگ شدن  كمبود س
نيازهاى آموزشى شهروندان در برنامه ريزى آموزش شهروند 

گرديده است. 
ــتفاده از نتايج  ــه حاضر تالش بر آن بوده كه  با اس در مقال
نظرسنجى، نيازهاى آموزشى مردم را شناسايى و اولويت بندى 
ــبت به بازده و  ــؤوالن محترم نس ــيله مس ــا بدينوس نمايد، ت

بهره وري اداره ى متبوعه خويش آگاهي داشته باشند. 

ــى، معاونت فنى و عمران،  واژه هاى كليدى: نيازآموزش
معاونت مالى و ادارى، معاونت شهر سازى و معمارى.
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مقدمه 
ــت. برنامه ريزى به  ــزى اس ــر برنامه ري ــر ما عص عص
ــكالت و مؤثرترين دارو  ــع مش ــد طاليى رف ــوان كلي عن
ــا و بى نظمى هاى  ــم ريختگى ه ــراى جلوگيرى از دره ب
ــى بر اين دوران  اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و آموزش
ــرعت تغييرات گوناگون  ــه س ــرا ك ــت مى كند. چ حكوم
ــيارى را در جريان اين  ــراد بس ــى و فرهنگى اف اجتماع
ــاى متفاوت،  ــت،  تخصص ه ــرار داده اس ــا ق دگرگونى ه
ــات زمانى كوتاه هيچ كدام  ــاى مختصر و امكان فرصت ه
ــيده  ديگر اجازه نمى دهند كه  تجربه هاى از پيش نينديش

ــد.  ــردم  بازى كنن ــى م ــا  زندگ ــه،  باز هم  ب و ناآگاهان
ــى  ــه خصوص در مورد نيازهاى آموزش ــزى ب برنامه ري
ــت؛ زيرا نيازهاى  ــت خاصى برخوردار اس ــردم از اهمّيـ م
ــل  ــروكار دارد، با نس ــال و آينده س ــل ح ــى بانس آموزش
انعطاف پذيرى كه  با هر تدبير، به گونه اى رشد كرده و تأثير 
خود را در ميان مدت يا حتى در دراز مدت نمايان خواهد 

ــاخت. ( ملكى،1384) س
ــورى، سازمان هاى متعددى  ــاختار ادارى هر كش    در س
ــى و ارائه خدمات به  ــرويس ده ــغول س وجود دارند كه مش
ــده  ــروع ش ــتند. گاهى اين خدمات قبل از تولد ش مردم هس
ــهردارى تهران نيز  ــرد ادامه مى يابد. ش ــا بعد از حيات ف و ت
ــد، كه  ــهر مى باش به عنوان يكى از اركان مهم اين كالنش
ــغول خدمت رسانى است و مى بايد براى ارائه خدمات با   مش

توجه  به مسائل:
توسعه شهرى در نتيجه رشد جمعيت؛ 1 .

وجود گسترده ى عظيمى از مسائل و مشكالت؛ 2 .
رشد فرهنگى انسان ها و باال رفتن توقعات آن ها؛ 3 .

مسائل مربوط به محيط زيست و جز آن. 4 .
ــرفته علمى و عملى در  ــا بهره گيرى از امكانات پيش ب
ــورهاى موفق در زمينه توسعه  ــاير كش دنيا و تجربيات س
ــد خوب و مناسبى  ــهروندان، رش ــهروند و آموزش ش ش
ــاختارهاى  ــد و در صدد اصالح س ــره جوي ــته اند به داش
ــوان با  ــند تا بت ــود باش ــى خ ــى  و آموزش ادارى، فرهنگ
ــى  اصولى علمى به هدايت و اولويت بندى اهداف آموزش
ــهروندان  ــب با نيازهاى ش ــت فعاليت هاى متناس و هداي
ــت. اگر چه موضوع اين پژوهش، قابل تعميم  گام برداش
ــدان مطالعه و  ــت ولى مي ــهرها و جوامع اس ــه كليه ش ب
ــهردارى  ــون در تهران بزرگ (ش ــا هم اكن ــار نظره اظه

ــت. منطقه 19 تهران) اس

بيان مسأله 
ــت، نهادها  ــوع در دول ــه مهم ترين موض ــت ك سال هاس
ــهردارى ها و... چگونگى  ــازمانهاى عمومى از جمله ش و س
عرضه ى خدمات است چندانكه  بتوان رضايت مردم را جلب 
ــيد.  ــينان را بهبود بخش ــطح كيفى زندگى شهرنش كرد و س
امروزه شهرنشينان با پرداخت عوارض اندك، خدمات مورد 
ــهرى را دريافت مى كنند. بررسى حجم خدمات ارائه  نياز ش
ــهر تهران، نشان دهنده بهبود چشمگيرى در ارائه  شده در ش
خدمات است، اين بهبود بيشتر به دليل افزايش سرمايه گذارى 
در بخش نيازسنجى است. آموزش شهروند در اصل حركتى 
ــوى ”كمال“ است كه  با رعايت اصل تطابق  از ”نقص“ به س
ــازمان ها قطعًا به  تكامل خواهد رسيد. برنامه ريزى  درون س
جهت آموزش مسائل شهرى به شهروندان به  منظور حركت 
ــهر و شهروندان به سوى وضعيت مطلوب  از وضع موجود ش
ــت كه اين مهم مستلزم تدوين برنامه هاى تدريجى و اجرا  اس
و ارزيابى بهينه اى است. اما نبايد از نظر دور داشت كه رشد 
نيازهاى سرمايه گذارى شهرى به هيچ وجه متناسب با منابع 
مالى موجود نيست. اين نبايد عامل عمده ى كاهش خدمات، 
ــد ارزش خدمات عمومى باشد.  افزايش هزينه ها و روند رش
اين مسائل و مشكالت، ذهن مسؤوالن و تصميم گيران امور 

شهرى را بخود مشغول كرده است.
ــينان با رشد سرسام آور جمعيت و  تأمين نيازهاى شهرنش
مهاجرت، لزوم بازنگرى در نظام ادارى، مديريتى، بنياد مالى، 
بازنگرى در طرح ها و برنامه هاى پيشين، به كار گرفتن علوم 
پيشرفته روز و بهره گيرى در استفاده از  تجهيزات و امكانات 
ــاركت همه  ــترش آموزش و مش ــانى، گس مدون اطالع رس
ــم گيرى هاى مربوط بـه  ـــهروندان را در  تصمـي جانبه ى ش

خـود، را مطـرح مى سازد.
ــهر تهران  ــى مردم در مناطق مختلف ش نيازهاى آموزش
ــى  ــات آموزش ــالم موضوع ــه اع ــت. با توجه ب ــاوت اس متف
ــركت هاى مرتبط با  ــازمان ها و ش معاونت ها، ادارات كل، س
شهردارى تهران معاونت امور اجتماعى- فرهنگى و اداره كل 
آموزش و مشاركت هاى اجتماعى تهران به فكر اولويت بندى 
ــى شهروندان تهرانى بر اساس سرفصل هاى  نيازهاى آموزش
آموزشى  3 حوزه از معاونت هاى شهردارى تهران در مقياس 
ــن كار اقدامى علمى و  ــه افتاد؛ كه اي ــه، ناحيه و محل منطق

عملى است.
از اينرو مسأله اي كه مطرح مي گردد اينست كه:

  .119 ــه ى  منطق ــهروندان  ش ــى  آموزش ــاى  نيازه  
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ــهر تهران در حوزه ى معاونت فني و عمران كدام  ش
است؟

نيازهاى آموزشى شهروندان منطقه ى 19. 2 شهر تهران 
در حوزه ى  معاونت مالي و اداري كدام است؟

 3 .19 ــه ى  منطق ــهروندان  ش ــى  آموزش ــاى  نيازه
شهر تهران در حوزه ى معاونت شهرسازي و معماري 

كدام است؟

اهميت و ضرورت تحقيق 
ــى دهد كه با  ــان م ــده، نش پژوهش و مطالعات انجام ش
نيازسنجى آموزشى مردم در رابطه با اولويت بندى موضوعات 
ــهردارى  ــى ش ــورد بررس ــه م ــهروندان (نمون ــى ش آموزش
منطقه ى19( باعث بهبود كمى و كيفى فعاليت ها و برنامه هاى 
ــويى سازمان شهردارى تهران  آموزش شهروند باشيم. از س
مسائل و مشكالت جديدى از جمله عدم آشنايى مسؤوالن 
ــت كه اين  ــده اس ــى افراد جامعه ديده ش با نيازهاى آموزش
ــده اند و  ــترى در هم تنيده ش ــوارد با نيازهاى جديد و بيش م
ــائل و مشكالت عملى را براى سازمان شهردارى تهران  مس

در معاونت هاى ذيربط خود به وجود آورده اند.
ــى از بودجه  ــه، مبالغ هنگفت ــت ك ــن امر در حالى اس اي
ــدت و بلند مدت  ــات كوتاه م ــه خدم ــازمان، صرف ارائ س
ــائل  ـــود و به همـين جهـت نيازها و مس براى مردم مى ش
ــى سازمان ها، ادارات كل، معاونت ها و مراكز وابسته به  اساس
ــز بهره ورى و  ــر طرف مى نمايد و ني ــهردارى تهران را ب ش
ــازمان  ــاى مختلف س ــن حوزه ه ــردم و همچني ــى م كارآي

شهردارى تهران را بهبود مى بخشد. 
ــوان يكى از  ــنـجى به عنـ ــوزش، نيازس ــرو آمـ در قلـم
مؤلفه هاى الزم و ضرورى فرآيند برنامه ريزى است. در هر جا 
كه مسأله تدوين طرح ها و اتخاذ مجموعه اى از تدابير آموزش 
مطرح باشد، از نيازسنجى به طور مكرر ياد مى شـود. به نـظر 
ـــد كه به مؤلـفه فرآيند برنامه ريزى آن طور كه بايد  مى رس
پرداخته نشده است. اين در حالى است كه مبناى منطقى هر 
برنامه، وجود نياز يا مجـموعه اى از نيازهاست. برنامه ريزان 
ــازمان هايى كه با  ــر جهان و در نماى س ــى در سراس آموزش
ــن برنامه ها و طرح هاى  ــر و كار دارند، براى تدوي آموزش س
آموزشى خويش ناگزيرند، داليل قانع كننده اى داشته باشند. 
ــنجى هنگامى فزونى  ــيت  فرآيند نيازس ــت و حساس اهمّيـ
مى يابد كه به بودجه هاى محدود اختصاص داده شـود. اگر به 
فرآيند آموزشى در بيشتر كشورها توجه كنيم، مسأله اولويت ها 

و ضرورت ها مطرح مى شود و سياسـتگزاران و برنامه ريزان 
آموزشى ناگزيرند از ميان خواسته هاى گوناگون و نامحدود، 
دست به انتخـاب زنند زيرا امكانات موجود جوابگوى تمامى 
ــت. در اين شرايط كارشناسان و برنامه ريزان  خواسته ها نيس
ـــت يابند تا بر اساس آن ها  ــى بايد به معيارهايى دس آموزش
ــخيص داده و براى رفع آن ها  ــائل ضرورى را تش بتوانند مس

اقدام نمايند (شارون، 1384: ص 1).

چارچوب نظري تحقيق 
مفهوم نياز

ــى زنده و تقابلى، همواره در  نياز به عنوان يك مفهوم حس
ــلبى نسبت به جنبه ى وجودى و  برگيرنده جنبه عدمى و س
ــت و مطابق نظريه مزلو1 به  اثباتى مفهوم مقابل خويش اس

دو دسته كلى تقسيم مى شود.
ــتى و ايمنى) كه انسان و هر موجود  نيازهاى اوليه (زيس
ــاس مى كند مانند نياز به غذا،  زنده اى براى بقا آن را احس
ــت، درمان و  تأمين؛ و نيازهاى  ــكن، بهداش ــاك، مس پوش
ــان اختصاص  ــه ( تعلق، احترام و خود يابى) كه  به انس ثانوي
ــود يادگيرنده اجتماعى از آن  ــه عنوان يك موج دارد و او ب
برخودار است مانند احساس نياز پذيرش اجتماعى، دانايى،  
ــتعدادها،  ــكوفايى اس ــد و ش ــى، عزت و احترام، رش تواناي
ــيدن به باالترين مراتب  ــا و رس ــتگى ها و خالقيت ه شايس
ــه كه يكى از  ــوزه مورد عالق ــانى در ح ــد و كمال انس رش
ــاير موجودات  ــان نسبت به س ــته ترين امتيازات انس برجس

ــت ( رضوى، 1382، ص: 25). اس
   براين اساس، مفهوم نياز از كاربردى وسيع در علـوم و 
فنون مختـلف برخوردار اسـت و از ابعاد گونـاگون مى تـوان 
آن را مـورد بررسى و تفصيـل قرار داد. دقت در مورد كاربرد 

مفهوم نياز، معانى گوناگونى را ارائه مى دهد. 

طبقه بندي تعريف نياز از نظر آموزشي 
1- نيـاز بـه عنـوان فاصله بيـن وضع موجـود و وضع 

مطلوب.
متداولترين تعريف از نيازها، پيشنهاد «كافمـن» است.

به نظر كافمن (1972) « نياز به موقعيتى داللت مى كند 
كه در آن وضعيت موجود يا حاضر با وضعيت مطلوب فاصله 
دارد. بزعم وى وضعيت مطلوب يا مورد نظر در بر گيرنده ى 
ايده ال ها، هنجارها، ترجيحات، انتظارات و ادراكات مختلف 

درباره ى آنچه كه بايد باشد، است».
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2-نياز به عنوان درخواست يا ترجيح.
اين برداشت از نيازها عمومًا داراى كاربرد گسترده اى در 
ــنجى است. آنچه هسته اصلى اين نظريه  خصوص نيازس
ــكيل مى دهد، كانون اصلى نيازسنجى در نظرات و  را تش
ــت ( فتحى و  ــراد و گـروه ها در جهت نيازهاس ــد اف عقاي

اجارگاه،1384،ص:9).

3-نياز به عنوان يك عيب يا نقصان
ــت از نيازها، تعريف نياز به عنوان يك  ــومين برداش س

نقصان يا نوعى كمبود است.
ــن مفهوم  ــى از نيازها، اي ــالف دو تعريف قبل برخ
ــنجى مورد  ــه نيازس ــوط ب ــتگان مرب ــر در نوش كمت
ــده است. از اين ديدگاه، هنگامى كه  حمايت واقع ش
ــد  ــى، مهارت يا نگرش وجود نداشته باش ناي نوعى توا
ــرر و زيان در  ــاد ض ــه ايج ــر ب ــت منج ــن غيب و اي
ــانگر وجود  ــازمانى بيانجامد، نش عملكرد فردى يا س

ــت. نياز اس

4-برداشت تركيبى
ــى رويكرد تركيبى  ــت از نيازها، نوع چهارمين برداش
ــف جامعه  ــاى مختل ــدگاه موقعيت ه ــن دي ــت. از اي اس
ــمار ديگر،  ــا و پارامترهاى پرش ــوع نيازه ــورد نظر، ن م
ــه عبارت  ــكل مى دهند. ب ــا را از نيازها ش ــت م برداش
ــارات افراد را  ــه كه ترجيحات، عاليق و انتظ ــر آنچ ديگ
ــرانجام آنچه كه بر عملكرد مطلوب  شكل مى دهد و س
ــتند (فتحى  ــانگر نياز هس ــى دارد، همگى نش ــر منف اث

ــارگاه،1384،ص:10). واج

طبقه بندى نيازها از ديدگاه هاى مختلف
1-طبقه بندى «برادشاو2»

ــاس شده، نيازهاى بيان  نيازهاى هنجارى، نيازهاى احس
ــده يا مورد تقاضا، نيازهاى مقايسه اى يا تطبيقى، نيازهاى  ش

پيش بينى شده يا مورد انتظار.
2- طبقه بندى نيازها از لحاظ توانايى تشخيص

نيازهاى آشكار، نيازهاى پنهان .
3-طبقه بندى نيازها از لحاظ ضرورت و اهميّـت

 نيازهاى فورى، نيازهاى عادى.
4- طبقه بندى نيازها از لحاظ شيوه ى برآوردن و رفع آنها

درون مؤسسه اى، برون مؤسسه اى.

5- طبقه بندى نيازها از لحاظ فردى و گروهى بودن
نيازهاى فردى، نيازهاى گروهى

پايگان نيازهاى مزلو
آبراهام مزلو نيازهاى انسانى را به ترتيب شدت انگيزه اى كه 
ــى به نام هرم پايگان  ــاد مى كنند تنظيم كرده و در هرم ايج
ــت، اين هرم به شرح زير  ــاخته اس نيازهاى مزلو منعكس س

مجسم مى شود (نقيبى،1384، ص:44) .

شكل 1- پايگان نيازهاى مزلو

تجزيه و تحليل نيازها
ــان وضعيت  ــه در آن مي ــت ك ــازى اس ــوزش، نيـ آم
ــود. تفاوت ميان دو  موجـود و مطلوب تفاوتى ديده مى ش
ــود در زمينه هاى دانش، نگرش  ــت مطلوب و موج وضعي
ــردد. يادگيرندگان با يادگيرى  ــى مالحظه مى گ و مهارت
ــارت و نگرش، توانايى گذر از وضع موجود به  دانش، مه
ــكافانه  ــى يابند. تجزيه و تحليل موش وضع مطلوب راه م
ــده، به برنامه ريزى اثر  ــاد ش ــواع نيازهاى ي ــق ان و دقي
ــد. از طريق تجزيه و تحليل  ــد كمك مى كن گذار و كارآم
ــى روند و  ــانه م ــداف خاصى نش ــه اه ــت كه ب نيازهاس
ــردد. در تجزيه و تحليل  درونمايه ى ويژه اى تدارك مى گ
ــت ( آقازاده،  ــه عناصر ويژه اى توجه داش ــا، بايد ب نيازه

ــان، 1386، ص:30). احدي

برنامه ريزى آموزشـى
ــى يكى از ابعاد برنامه ريزى است  برنامه ريزى آموزش
ــتقرار، آينده  ــزى همچون اس ــم برنامه ري ــم مه و مفاهي
ــش بينى و عقالنيت، در تعاريفى كه از آن ارائه  نگرى، پي

ــود. ــت ديده مى ش ــده اس ش

نيازهاى 
خودشكوفايى ـ 

خوديابى

نياز به امنيت

نياز هاى محترم بودن

نياز هاى اجتماعى ـ تعلق ـ عشق وابستگى
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نيازسـنجي3
ــناخت كافي از  ــادت كرده ايم كه بدون ش ــتر ع ما بيش
نيازها و مشكالت مردم برنامه هايي را براي آنان تدارك 
ــتوري،  ــكل دس ــراي برنامه ها نيز به ش ــم و در اج ببيني
ــا،  ــم، در نتيجه برنامه ه ــل كني ــه عم ــه و پدرمآبان آمران
ــنجي،  ــت. نيازس ــورد انتظار را نخواهند داش ــت م موفقي
ــت كه با آن، نيازها يا به عبارت ديگر مسايل  ــي اس روش
ــى مردم را به طور واقعي از نزديك  ــكالت آموزش و مش
ــايي نيازها  ــم. براي شناس ــايي مي كني ــي و شناس بررس
ــنامه كه از  ــردم روش پرسش ــكالت م ــائل و مش يا مس
ــود (فتحى  ــا را اولويت بندى نم ــق آن بتوان نيازه طري

ــت. ــده اس واجارگاه،1385،ص4) انجام ش
به طور كلى نيازسنجى فرآيند گردآورى اطالعات درباره 
نيازهاى افراد، گروه ها، سازمان ها، مؤسسات و اولويت بندى 
آنهاست؛  تا از اين رهگذر، زمينه ى الزم براى برطرف كردن 
ــايل،  ــد. معموًال نظر خواهى درباره ى وس ــا فراهم آي نيازه
فرآيندها و منابع؛ سهل تر از  تعيين فاصله هاى ميان «آنچه 
ــت» و « آنچه بايد باشد » است.  تحليل نيازها، مرحله  هس
ــت. براى تحليل هر پديده  بايد اجزاى   بعد از نيازسنجى اس
متشكله آن را شناسايى كرد و ارتباط ميان آنها را مشخص 

ــارگاه،1385،ص:150). ــى واج ــود ( فتح نم

نياز آموزشـى4
به نيازهايى اطالق مى شود كه از طريق آموزش قابل 
ــت. اين گونه نيازها تنها در حوزه دانش، مهارت  رفع اس
ــى در  ــوند. رفع نيازهاى آموزش ــرش مطرح مى ش و نگ
ــده به گونه ا ى صعودى  ــن حوزه ها به ترتيبى كه گفته ش اي
ــارت ديگر تفاوت  ــود. به عب ــكل تر و پيچيده تر مى ش مش
ــت  ــى اس ــا، نياز آموزش ــتانده ها5 و عملكرده ــان اس مي

ــش،1379،ص:57 ). (فردان

منابع نيازهاى آموزشـى
ــه در تعيين  ــع اطالعاتى را ك ــه منب تايلـر (1976) س
ــتند شناسايى كرده  ــى مفيد هس نياز و تهيه اهداف آموزش

ــت. اين منابع عبارتند از: اس
ــران 1- فراگي

ــى ــه  محل 2- جامع
ــى  ــته  تحصيل رش ــا  ي ــوع  موض ــص  3-متخص

ــل،1374،ص:198). (بوي

ــهروندان نيز  ــى از برنامه هاى آموزش ش ــش مهم بخ
ــوند.  ــاى محلى طراحى و اجرا مى ش ـــاس نيازه بر اس
ــى محلى، از وظايف آموزش  پس تعيـين نيازهاى آموزش
ــطح محالت و به  ــالمت در س ــهروندى، خانه هاى س ش
ـــوب  ــاركت هـاى اجتماعى محس ــؤوالن مش ويـژه مس
ــهروندان مى تواند فردى  ـــود. نيازهـاى محلى ش مى ش

ــد. يا گروهى باش
ــرد،  ــوزش ف ــاى آم ــن نيازه ــايى و تعيي ــراى شناس ب
ــرد با عملكرد  ــا عملكرد موجود ف ــن كرد كه آي بايد تعيي

ــر؟ ــا خي ــت دارد ي ــار، مطابق ــورد انتظ م
ــنجى،  ــه در نيازس ــوان گفت ك ــى، مى ت ــه طور كل ب
ــازمان،  ــرد موجود، عملكرد مطلوب، هدف هاى س عملك
ــى خواهند بود. كمبود دانش و مهارت چهار عضو اساس

ـــت كه به طـور  ــيله اى اس ــى وس ــنجى آموزش نيازس
ــتاوردها يا محصـوالت كنونى  رسمى، فاصـله ميان دس
ــا را بر  ـــى و آنه ــوب را بررس ــواه و مطل ــج دلخ و نتاي
ــد و مهمترين  ــته بندى مى كننـ ـــاس اولويـت ها، دس اس
ــى  ــراء در يـك برنامه جـديد آموزش ــا را بـراى اجـ آنه
ــنـجى معتـبر و  ــد. نيازس ــى انتخاب مى نماي ــا مديريت ي
ــم از فراگيران،  ــى، اعـ ــد مى بايد تمام اجراى آموزش مفي
ــه در فرآيند نيازها  ــه ى افرادى را ك ــگران و هم آموزش

ــش قرار دهد. ــركت دارند، زير پوش ش

روش تحقيق
ــاس هدف تحقيق كاربردى  ــورد نظر، براس پژوهش م
ــى اولويت بندى  ــرد عمل ــمت كارب ــه س ــرا ب ــت؛ زي اس
ــهرداري منطقه ى 19 سودهي  سرفصل هاي آموزشي ش
ــق، كليه  ــارى در اين تحقي ــه آم ــت. جامع ــده اس گردي
ــران (خانوارها) در  ــاكن در منطقه 19 ته ــهروندان س ش
ــال 1387مى باشند كه تعداد آن ها 248,315  نيمه اول س
ــاغل و غير  ــوار) اعم از زن، مرد، ش ــر ( 64285 خان نف

ــد.. ــاغل مى باش ش

روش نمونه گيرى
ــى  تصادف ــرى   نمونه گي روش  از  ــق  ــن  تحقي اي در 
ــردآوررى اطالعات  ــد. براى گ ــتفاده ش ــه اى اس خوش
ــم نمونه  ــد؛ حج ــتفاده ش ــزار، نامه و مصاحبه اس از اب
ــهر تهران با توجه به  ــالت منطقه ى 19 ش ــطح مح در س

ــد. جدول زير گوياى اين موضوع مى باش
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ابزار اندازه گيرى
با تـوجه به اينكه پژوهشـگر براى اولويت بندى نيازهـاى 
آموزشى مردم منطقه ى19  تهران در سه حوزه ى باال اقدام 
ــت كه البته  ــنامه چند منظوره نموده  اس به طراحي پرسش
ــون با 32 نفر  ــتفاده از پيش آزم ــنامه  با اس ــي پرسش پاياي
ــده  ــاي جامعه آماري انجام گرديد. كه نمره ى اخذ ش اعض
ــت؛  ــنامه اس ــد، گوياى پايايي باالي پرسش 0/98 مي باش
ــامل سه قسمت بوده: كه قسمت اول  پرسشنامه مذكور ش
ــخگو و قسمت دوم مربوط به سه  مربوط به اطالعات پاس
ــهردار، 2-معاونت اجتماعي و فرهنگي  حوزه، 1- حوزه ش
و3- معاونت خدمات شهري مي باشد؛ كه به صورت طيفي 
ــاز 1 و حداكثر 10  ــه حداقل امتي ــت ك ــه اي اس و ده گزين
مي باشد و در بخش سوم پرسشنامه يك سؤال باز گنجانده 
ــخ دهنده نام برده  ــت موضوعات از نظر پاس ــده  تا اولوي ش
ــنامه كه در اختيار ساكنان  شود. پس از  تنظيم، اين پرسش
منطقه19 شهر  تهران قرار گرفت و از آنان خواسته شد كه 
 با مطالعه دقيق سؤال ها، نظر خود را با  توجه  به گزينه هاى 
ــده اعالم نمايند. گفتنى است كه از اطالعات  مشخص ش
ــؤال هاى اين  ــده در ارتبـاط با هـر يك از س گردآورى ش
ـــؤال اصـلى پـژوهـش،  ــنامه، براى پـاسـخ به س پرسـش

ــود  . بهره بردارى  مى ش

جدول شماره2 سؤال هاى پرسشنامه به تفكيك حوزه معاونت هاى 
شهردارى6

تعداد سؤاالتحوزه معاونت هاى شهردارى
3معاونت فنى و عمران
2معاونت مالى و ادارى

4معاونت شهرسازى و معمارى
9 سؤالجمع تعداد سؤاالت

نتايج بررسي پرسشنامه ها 
ــنامه به  ــده تا داده هاي پرسش ــش ش ــي كه كوش از آنجاي
ــتفاده  ــي و تجزيه و تحليل قرار گيرد با اس ــت مورد بررس دق
ــزار منتقل گرديد كه  ــزار SPSS داده ها به نرم اف از نرم اف

يافته هاي تحقيق به شرح ذيل استخراج شد: 
جنسيت شهروندان مورد مطالعه:

ــهروندان مورد مطالعه در منطقه ى  از ميان 384 نفر از ش
19 تهران 52/1 درصد(199 نفر) مرد و 47/9 درصد(183 
ــهروندان مورد  ــر) زن بوده اند. عالوه بر آن 2 نفر از ش نف
ــيت خود را مشخص ننموده   مطالعه در اين پژوهش جنس

بودند.   
وضعيت تأهل شهروندان مورد مطالعه:

ــد كه 55/8 درصد(213  يافته هاى حاصله بيانگر آن بودن
ــه ى 19 تهران  ــه در منطق ــهروندان مورد مطالع ــر) ش نف
ــرد بوده اند. در اين  ــل و 44/2 درصد(169 نفر) مّج متأه
ميان 2 نفر از شهروندان مورد  بررسى وضعيت تأهل خود 

را مشخص ننموده بودند.
مدرك تحصيلى شهروندان مورد مطالعه:

با توجه به نتايج حاضر در مى يابيم كه از ميان 384 شهروند 
مورد مطالعه در منطقه ى 19 تهران 46/1 درصد(177 نفر) 
ــم و 30/5 درصد(117 نفر) تحصيالت  داراى مدرك ديپل
زير ديپلم داشته اند. همچنين19/3 درصد(74 نفر) داراى 
ــى و 3/1 درصد(12) نفر كارشناس ارشد  مدرك كارشناس
ــر) داراى مدرك  ــن0/8 درصد (3نف ــن بي ــد. در اي بوده ان
ــد (1 نفر) داراى مدرك دكترى  كاردانى و تنها 0/3 درص

بوده است. 
مدت اقامت شهروندان مورد مطالعه:

ــد(83 نفر) از  ــه 21/6 درص ــود ك ــى از آن ب ــج حاك نتاي
ــال در  ــا 30 س ــن 26 ت ــه مابي ــورد مطالع ــهروندان م ش
ــن در حالى بوده  ــته اند. اي منطقه ى19 تهران اقامت داش
ــت كه 21/1 درصد(81 نفر) نيز گزارش داده بودند كه  اس

جدول شماره1- حجم نمونه محالت منطقه 19 تهران

تعداد خانوارمحلهرديف

32اسفنديارى1
32دولت خواه2
32بهمنيار3
32خانى آباد شمالى4
32خانى آباد جنوبى5
32صالح آباد6
32نعمت آباد7
32شريعتى شمالى8
32شريعتى جنوبى9
32اسماعيل آباد10
32عبدل آباد شمالى11
32عبدل آباد جنوبى12

384جمع
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مابين 16 تا 20 سال در اين منطقه اقامت داشته اند. ساير 
ــهروندان  نتايج دال بر آن بود كه 14/1 درصد(54 نفر) ش
ــال تا پنج  مورد مطالعه در منطقه ى 19 تهران زير يك س
سال در منطقه ى مذكور اقامت داشته اند. همچنين در هر 
از سالهاى 46 تا 50 ، 51 تا 55 و 56 سال و باالتر تنها  يك
ــال ها در  ــى در اين س ــهروندان مورد بررس يك نفر از ش

منطقه 19 تهران اقامت داشته اند. 
تعداد افراد خانوار شهروندان مورد مطالعه:

با دقت در نتايج حاصله 42/4 درصد(161 نفر) شهروندان 
ــه داراى خانواده ى  ــزارش داده بودند ك ــه گ مورد مطالع
ــند. اين در حالى بوده است كه  ــه تا چهار نفره مى باش س
ــوان نموده بودند  ــد 34/2 درصد(130 نفر) عن درجه ى بع
ــش نفره مى باشد. هم چنين  كه خانواده ى آنان پنج تا ش
ــورد مطالعه اظهار  ــهروندان م 11/6 درصد(44 نفر) از ش
ــت نفره  ــواده اى هفت تا هش ــته بودند كه داراى خان داش
هستند. در اين ميان 0/8 درصد(3 نفر) شهروندان داراى 
ــهروندان  خانواده ى يازده نفره و باالتر بوده و 4 نفر از ش
مورد مطالعه در منطقه 19 تهران نيز  تعداد اعضاى خانوار 
خود را مشخص ننموده  بودند. همانگونه كه از نتايج حاضر 
مشخص مى گردد 53/9 درصد(206 نفر) شهروندان مورد 

بررسى در منطقه ى 19 داراى مشاغل مختلف بوده اند. 

شغل شهروندان مورد مطالعه:
ــوده و 16 درصد  ــل ب ــال  تحصي ــر آن 3/7 در ح عالوه ب
ــد(33 نفر) از  ــه دار بوده اند. 8/6 درص ــر)20 نيز خان (61 نف
شهروندان مورد مطالعه عنوان نموده  بودند كه  بيكار هستند 
ــته  بوده اند. در اين بين دو نفر  و 0/8 درصد (3 نفر) بازنشس

ــه ى 19 تهران از ذكر  ــورد مطالعه در منطق ــهروندان م از ش
وضعيت اشتغال خود خوددارى نموده  بودند.

ــى در 3 حوزه از  با توجه به اينكه فراوانى موضوعات آموزش
معاونت هاى شهردارى تهران در قالب با يكديگر متفاوت بوده 
است؛ از اين رو در هر سرفصل فراوانى موضوعـات آموزشى 
بر تعداد آن تقسيم شده است. ميانگين رتبه ى پاسخ شهروندان 
مورد مطالعه در منطقه  19 شهر تهران در خصوص سر فصل 

موضوعات آموزشى مطرح شده در سه حوزه: 
معاونت فني و عمران (4/32)؛
معاونت مالي و اداري(5/53)،

ــازي و معماري(5/59) كه به ترتيب  معاونت شهرس
كه از يكديگر متفاوت بوده است.

نتايج حاصله از آزمون فريدمن نيز در اين زمينه بيانگر آن 
 x=9/21ــده ــبه ش بود كه چون مقدار آزمون فريدمن محاس
ــراى x= 7/53 با درجه ى آزادى 2  ــدار مجذور كاى ب از مق
ــت، از اين  ــر از 0/01 بزرگتر بوده اس ــال خطاى كمت و احتم
مى توان چنين نتيجه گرفت كه مابين پاسخ شهروندان مورد 
ــده  ــى مطرح ش ــر فصل هاى آموزش مطالعه در خصوص س
ــا  توجه  به ميانگين  ــاوت معنى دارى وجود دارد. ب در كل، تف
رتبه هاى حاصل از آزمون باال در بين سه حوزه  در مى يابيم 
كه ميانگين رتبه ى پاسخ شهروندان مورد مطالعه در منطقه 
ــازي و معماري  ــى معاونت شهرس ــرفصل آموزش 19 به س
ــرفصل هاى  ــاير س ــه صورت معنادارى از س (x=5/59)  ب
آموزشى مطرح شده  باالتر بوده است. اين بدان معنا است كه 
سرفصل معاونت شهرسازي و معماري از نظر شهروندان مورد 
ــه  با ساير سر فصل هاى  مطالعه در منطقه 19 تهران در مقايس

آموزشى مطرح شده از اولويت بيشترى برخوردار بوده است.
نمودار 2- نتايج آزمون فريدمن براى سنجش پاسخ شهروندان مورد مطالعه در منطقه19 در خصوص سرفصل هاى آموزشى مطرح شده در  

3 معاونت شهردارى تهران

شهرسازي و معماري                   مالي و اداري                        فني و عمران
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يافته ها و نتايج پژوهش

بررسى سؤال اول  تحقيق
حوزه معاونت فنى و عمران

ــهروندان منطقه 19 شهر تهران در  ــي ش نيازهاى آموزش
حوزه معاونت فني و عمران كدام است؟

ــود كه  ــت مى ش ــج جدول حاضر چنين برداش از نتاي
ــورد مطالعه به  ــهروندان م ــخ ش ــه ى پاس ــن رتب ميانگي
آن        از  ــى  ناش ــرات  خط و  ــوده  فرس ــت  باف ــوزش  آم
) در مقايسه با دو موضوع آموزشى ديگر  =Χ j 2/15)
ــتر  ــت فنى و عمرانى بيش ــده در حوزه معاون ــرح ش مط
ــت كه نتايج آزمون  ــت. اين در حالى بوده اس بوده اس
ــبه  ــان داد كه مقدار محاس ــن در اين زمينه نش فريدم
ــدار مجذور كاى جدول  = از مق

r
X
2 ــده مورد26/27  ش

ــا درجه ى آزادى 2 و احتمال خطاى كمتر  = ب
2
X 9/21

ــه گرفته  ــرو نتيج ــت ، از اين ــوده اس ــتر ب از0/01 بيش
ــهروندان مورد مطالعه در  ــخ ش ــود كه مابين پاس مى ش
ــده در حوزه ى  ــى مطرح ش خصوص موضوعات آموزش
ــته  ــى و عمرانى تفاوت معنادارى وجود داش ــت فن معاون
ــورت معنا دارى معتقد  ــهروندان مورد مطالعه به ص و ش
ــى  ــوده و خطرات ناش ــوده اند كه آموزش بافت فرس ب
ــوزه ى معاونت فنى و  ــترى در ح ــت بيش از آن از اهمي

ــت. عمران برخوردار بوده اس

حوزه معاونت مالى و ادارى
ــي شهروندان منطقه ى 19 شهر تهران در  نيازهاى آموزش

حوزه ى معاونت مالي و اداري كدام است؟
ــهروندان مورد  ــاس نتايج حاصله ميانگين رتبه ى ش براس
ــماره  ــوزش اطالعات ضرورى و ش ــه در زمينه ى آم مطالع
ــوع  )موض =Χ j ــتر از (13/92 ــرورى بيش ــاى ض  تلفن ه
آموزشى ديگر در حوزه ى معاونت مالى و ادارى بوده است و 
ــان مى دهد  تعداد  همچنان كه نتايج آزمون فريدمن نيز نش
= از مقدار مجذور 

r
X
2 ــده ى اين آزمون 13/92 محاسبه ش

ــال  ــه ى آزادى 1 و احتم ــا درج = ب
2
X ــدول6/64 كاى ج

ــت ، از اينرو اين گونه  ــتر بوده اس خطاى كمتر از0/01 بيش
ــتنتاج مى گردد كه ميان پاسخ شهروندان مورد مطالعه در  اس
خصوص موضوعات آموزشى مطرح شده در حوزه ى معاونت 
مالى و ادارى تفاوت معنادارى وجود داشته و شهروندان مورد 
ــته اند كه آموزش  ــه در منطقه ى 19 تهران اعتقاد داش مطالع

اطالعات ضرورى برايشان با اهميت تر مى باشد.

حوزه معاونت شهرسازى و معمارى 
ــهروندان منطقه 19 شهر تهران در  ــي ش نيازهاى آموزش

حوزه معاونت معاونت شهرسازي و معماري كدام است؟
ــود ميانگين رتبه ى پاسخ  همان طور كه مالحظه مى ش
ــى ضوابط  ــه در دو موضوع آموزش ــهروندان مورد مطالع ش
ــهر و نو سازى بافت هاى  ــازى( استاندارد) در ش ساختمان س

جدول3: نتايج آزمون فريدمن براى سنجش پاسخ شهروندان مورد مطالعه 
در منطقه 19 در خصوص موضوعات مطرح شده در حوزه ى معاونت فنى و عمران

مشخصات آمارى
موضوعات آموزشى

ميانگين
رتبه ها

تعداد
2
Xاحتمال خطادرجه ى آزادى

2/15آموزش بافت فرسوده و خطرات ناشى از آن
37326/2720/000 2/01بافت تاريخى تهران قديم و احياى آن

1/84معمارى و بومى، فرم فضا و نظم

جدول 4: نتايج آزمون فريدمن براى مقايسه ى پاسخ شهروندان مورد مطالعه 
در منطقه 19 در خصوص موضوعات مطرح شده در حوزه ى معاونت مالى و ادارى

مشخصات آمارى
موضوعات آموزشى

ميانگين
رتبه ها

تعداد
2
X

درجه ى 
آزادى

احتمال 
خطا

1/58اطالعات ضرورى و شماره تلفن هاى ضرورى شهرى
37713/9310/000 عوارض و مبالغ دريافتى از ســوى شــهردارى مانند عوارض 

1/42نوسازى، مشاغل و...
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ــوى شهردارى مانند  ــوده و صدور گواهى مختلف از س فرس
ــت  ــاختمان و... به يك ميزان بوده اس ــان كار، پروانه س پاي
ــن رتبه ى  ــال نيز ميانگي ــن ح ــه در عي ) ك =Χ j 2/62)
ــده  ــى مطرح ش ــن دو موضوع از ديگر موضوعات آموزش اي
ــون فريدمن  ــت. نتايج آزم ــتر بوده اس ــن حوزه بيش در اي
ــدار آزمون  ــه چون مق ــود ك ــر آن ب ــن زمينه بيانگ در اي
ــدار مجذور  = از مق

r
X
2 ــده 34/53 ــبه ش فريدمن محاس

= با درجه ى آزادى 3 و احتمال 
2
X ــدول11/34 كاى ج

ــت، از اينرو مى توان  خطاى كمتر از0/01 بزرگتر بوده اس
ــورد مطالعه در  ــهروندان م ــخ ش ــه ما بين پاس ــت ك گف
ــده در حوزه ى  ــى مطرح ش ــات آموزش ــوص موضوع خص
ــازى و معمارى تفاوت معنادارى وجود داشته  معاونت شهرس
ــاره گرديد در حوزه  ــت. همان گونه كه قبًال نيز بدان اش اس
ــازى و معمارى دو موضوع آموزشى ضوابط  معاونت شهرس
ــهر و نوسازى بافت هاى  ــازى( استاندارد) در ش ساختمان س
ــوى  ــى مختلف از س ــدور گواه ــم چنين ص ــوده و ه فرس
شهردارى مانند پايان كار، پروانه ساختمان و... به يك ميزان 
در مقايسه با ساير موضوعات آموزشى براى شهروندان مورد 

مطالعه است.

نتيجه گيري 
ــا نيـاز به  ــم ميهنان م ــى از ه ــروه عظيم ــروزه گ ام
ــى از نيازهاى  ــرفت علمى را يك ــد و پيش ــوزش دارن آم
ــان ها  ــوده ى عظيمى از انس ــود مى دانند و ت ــى خ اسـاس
ــند، اين  ــد از حداقل دانش امروزى برخوردار باش مى باي
ــر دانش ها در چند  ــل، چندين برابر مجموع حداكث حداق

سده ى اخير است و داراى كيفيتى كامًال متفاوت مى باشد 
ــدگان دانش افزوده مى گردد، خواه  ــر قدر به جوين و هـ

ــود. ــته مى ش ناخواه از كيفيت آموزش كاس
ــاحتى معادل733/7 كيلومتر مربع  با مس ــهر تهران  ش
ــه در 22 منطقه   ــتحفاظى و جمعيتى ك ــاى اس با حوزه ه
ــدف عمده ى اين  ــده اند. ه تهران و 370 محله واقع ش
ــهروندان  ــا نگرش ش ــنايى ب ــت، يعنى آش ــش اس پژوه
ــهردارى منطقه ى  ــى ش ــهر تهران (مطالعه مورد بررس ش
ــى آنها با توجه به شرايط  ــى نيازهاى آموزش 19) و بررس
ــى 22 گانه  ــى و نيازهاى نواح ــى و كيف ــات كم و امكان
از آن جايى كه بررسى وضعيت  شهردارى تهران مى باشد. 
ــى  ــكالت اساس ــق به رفع مش ــناخت دقي ــود و ش موج
ــد؛ مى توان كليه امكانات  ــرعت مى بخش مناطق تهران س
ــز فرهنگى-  ــبز، معابر، مراك ــهرى (فضاى س خدمات ش
ــتان ها، مساجد، واحد هاى كسبى و...) را  ورزشى، بيمارس
ــايى نمود و با شناخت اين  در محدوده نواحى مذكور شناس
ــاب شده اى در اداره ى امور شهر  امكانات، برنامه ريزى حس
براى رفع نيازهاى آموزشى اولويت دار نواحى طراحى نمود 
ــى هم در اجرا و  ــن حركت بزرگ گامهاي ــا اي و در نتيجه ب
ارزشيابى اين طرح در مناطق تهران بزرگ برداشت. از نظر 
پژوهشگر اين مطالعه مى تواند اطالعات پايه اى مناسب را 
ــؤوالن در حوزه ها و ادارات، معاونت ها و  در اختيار تمام مس

ــهردارى قرار مى دهد. ــته به ش مراكز وابس
ــى  آموزش ــاى  نيازه ــدى  اولويت بن ــرورت  ض در 
ــات اثربخش  ــه و الزام ــان، بودجـ ــاى زم محدوديـت ه
ـــى پـس از شناسايى،  اقتضـا مى كند كه نيازهاى آموزش

جدول5: نتايج آزمون فريدمن براى مقايسه ى پاسخ شهروندان مورد مطالعه در منطقه 19 
در خصوص موضوعات مطرح شده در حوزه ى معاونت شهرسازى و معمارى

مشخصات آمارى
موضوعات آموزشى

ميانگين
رتبه ها

تعداد
2
X

درجه ى 
آزادى

احتمال 
خطا

ســاختار و بخش ها و فعاليت هاى مختلف مرتبط با شــهردارى 
2/22مانند تراكم، نوسازى، طرح هاى تفصيلى، جامع، كاربرى ها

37134/5330/000
ضوابط ساختمان سازى( استانده) در شهر و نو سازى بافت هاى 

2/62فرسوده

2/54پيشگيرى از تخلفات ساختمانى در شهر تهران
صدور گواهى مختلف از سوى شهردارى مانند پايان كار، پروانه 

2/62ساختمان و...
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ـــوند. اولويت بندى ش
چنين برداشت شده است كه در اولويت بندى نيازهاى 
ــران در معاونت ها تفاوت  ــى مردم منطقه ى 19 ته آموزش
ــش به  ــاى پژوه ــه در يافته ه ــود دارد ك ــادارى وج معن

ــد: ــتردگى توضيح داده ش گس
ــازى و معمارى؛ 1-  اولويت اول : معاونت شهرس

ــى و ادارى؛  ــت مال ــت دوم: معاون 2- اولوي
ــوم : معاونت فني و عمران.  3- اولويت س

ــراى  كه ب ــن  فريدم ــون  آزم ــه ى  نتيج ــه  با توجه ب و 
ــهردارى   ــوزه از معاونت هاى ش ــدى اين 3 ح اولويت بن
ــهروندان مورد  ــى ش ــاى نياز آموزش ــود گوي تهران؛ خ
ــا  ــرش در رابطه ب ــوع نگ ــر ن ــا ه ــاط ب ــه در ارتب مطالع
ــرو در تحقيق حاضر  ــت. از اين ــى اس ــات آموزش موضوع
ــران با توجه به  ــردم منطقه ى 19 ته ــى م نيازهاى آموزش
ــهردارى تهران كه  ــازمان ش ــى س ــرفصل هاى آموزش س
ــهروندان منطقه  ــى از ش ــنجى آموزش ــق يك نيازس طب
ـــت و با توجه به اهـداف و  ـــده اس مذكور جمع آورى ش
راهبردهاى سازمان شهردارى تهران كه نگاهى شهروند 

ــت. ــده اس ــت اولويت بندى ش مدارى اس
 9 ــه حاوى  ــنامه ك ــك پرسش ــور ي ــن منظ ي ــه ا ب
ــى را كه  ــرفصل هاى آموزش ز س ا ــى  موضوع آموزش
ــاركت هاى اجتماعى تدوين  ــوزش و مش ره كل آم دا ا
ــه  ن گا  22 ــق  مناط ــام  ر تم ختيا ا در  و  ــت  اس ــوده  نم
براى رسيدن  و  ر خواهد گرفت  قرا ــهردارى تهران  ش
ولويت بندى  ا ــاره ى  ب ين طرح در ا ز  ا ــه اجماع كلى  ب
ــه  ــك منطقه ب ــهروندان در ي ــى ش ــاى آموزش نيازه
و  ــران)  19 ته ــه ى  (منطق ــاب  نتخ ا ــى  طور تصادف
ز نوع  ا ــه اى و  ــورت خوش ــه ص ب ــا  ــام محله ه در تم

ــد. ــع ش نمونه گيرى تصادفى توزي

حوزه معاونت شهرسـازى و معمارى
ــؤال هم  ــهروندان به 2 س ــخ ش ــمت پاس در اين قس

ــت :  اندازه بوده اس
1- آمـوزش ضوابط ساختمان سـازى( اسـتانده). در 

شـهر و نوسـازى بافت هاى فرسـوده ؛
2- صـدور گواهى مختلف از سـوى شـهردارى مانند 
پايـان كار، پروانـه سـاختمان و... از اهميت باالى اين 
موضوعات در ميان شهروندان مورد مطالعه در منطقه ى 

ــد. ــر مى ده ــران خب 19 ته

حـوزه معاونـت فنـى و عمـران
از ميان 3 موضوع آموزشى عنوان شده در اين تحقيق 
ــوده و خطرات ناشى  ميانگين رتبه ى آموزش بافت فرس
ــرى برخوردار  ــش از ميانگين باالت ــن پژوه از آن در اي

ــت. بوده اس

حـوزه ى معاونـت مالـى و ادارى
ــط با اين معاونت آموزش  ــى مرتب از 2 موضوع آموزش
ــهرى  ــماره تلفن هاى ضرورى ش اطالعات ضرورى و ش

ــت. مورد اهميت آنان بوده اس
ـــهردارى تهـران مى تواند  ــزى ش ــت برنامه ري مديريـ
ــار اقدامات  ــدى و در كن ــن طبـقه بن ــى از ايـ ــا آگاه ب
ــتاى  ــى خـود، طـرح هاى كوتاه مدتى را در راس زيـربناي
ــهروندان تهرانى به  ــازى نيازهاى ضرورى ش برطرف س
ــوزه ى عمرانى  ــرا در آورد. براى نمونه در ح ــه اج مرحل
ــام طرح هاى عمرانى نيمه تمام، اصالح  ضمن توجه به اتم
ــه از آنان از  ــدارى بهين ــر و نگه ــه ى معاب ــش هم روك
ــهردارى تهران تلقى  ــرفصل هاى عملياتى ش مهم ترين س

ــد. خواهد ش
ــش به اين  ــگر در اين پژوه ــى پژوهش ــور كل به ط
ــد كه ارائه ديدگاه ها و انديشه هاى نوين  نتيجه مى رس
ــهر، آموزش  ــور ش ــهروندان در اداره ى ام ــوى ش از س
ــود كيفيت در نظام  ــن نياز به بهب ــهروندى و هم چني ش
ــطح مناطق،  ــهرى و سالمت شهروند در س آموزش ش
ــرورت؛ و همچنين  نواحى تهران بزرگ، ض ــالت و  مح
ــى، تغييرات و  ــام آموزش ــت در نظ ــود كيفي ــاز به بهب ني
ــى  ــنجى آموزش نگرش هاى نوين برنامه ريزى در نيازس
ــا  ــرات و نگرش ه ــى از اين تغيي ــت. آگاه ــهود اس مش
ــهرى و به  ــاى برنامه ريزى مديريت ش مى تواند راهگش
ــهردارى تهران باشد كه در  ــهروند در ش طبع آموزش ش
ــد.  ــاره ش ــى به اين مطلب اش ــه معاونت مورد بررس س
ــهروندان مورد  ــده ش ــه موضوعات مطرح ش كه با توجه ب
ــى در اين پژوهش، نيز نقص و كمال آموزش ها،  برررس
ــد،  ــت كه مديران ارش ــنى بيانگر اين امر اس ــه روش ب
ــاى مختلف  ــان حوزه ه ــؤوالن و كارشناس ميانى و مس
ــى درزمينه ى  ــى علمى و عمل ــهردارى تهران با بينش ش
ــهروندان گام برخواهند داشت، تا  نيازسنجى آموزشى ش
ــورهاى موفق و  ــن راه بتوان خود را در زمره ى كش از اي

ــرفته دنيا قرار داد. پيش

پا نوشت:

Maslow -1 ابراهام مزلو (1980-
1970) روانشناس آمريكايى 

2- BradshowS
3- needs assessment
4- Education Need
5- Standard

6- طبق ســرفصل هاى آموزشــى 
اداره كل آموزش و مشــاركت هاى 

اجتماعى شهردارى تهران است.

منابع:

واحديــان،  محــرم.  زاده،  آقــا  1 .
محمــد. (1386). راهنماى عملى 
برنامه ريزى درســى، چاپ دوم، 

 تهران: انتشارات : نورپردازان.
تجزيه  2 ..(1384) شارون.  بارترام، 
نيازهــاى آموزشــى  و تحليــل 
( ترجمــه احمــد رضا حــراف).  
تهران: انتشــارات شــركت ملى 

صنايع پتروشيمى.
 3 ..(1981) ج.  پاتريــك،  بويــل 
فرآيند توســعه  در  برنامه ريزى 
(روش هاى نوين در برنامه ريزى 
آموزشى بزرگســاالن). ترجمه: 
غالمرضا احمدى سعيده، شهابى 
(1374). تهران: انتشارات: ققنوس.
.( يوســف.(1382. 4 سيد  رضوى، 

رويكرد  با  آموزشى  نيازسنجى 
پودمانــى.  تهــران: نشــر پرتو 
واقعه. روزنامه همشهرى: سال 
چهاردهم، شماره4060 الى4099.
. زمانــى  كوخالو، ليــال. (1387). 5

اولويت بندى نيازهاى آموزشــى 
مــردم منطقــه19 شــهر تهران 
طبق ســرفصل هاى آموزشــى 
شــهردارى و ارائه يــك الگوى 
مناســب آموزشــى ، پايان نامه 
كارشناسى ارشد.دانشكده تربيت 
معلــم، دانشــگاه آزاد اســالمى 

واحد تهران جنوب.
.( فتحى واجارگاه، كوروش.(1385. 6

ضمن  آمــوزش  برنامه ريــزى 
خدمت كاركنان. تهران: انتشارات 
ســازمان مطالعــه و تدوين كتب 

علوم انسانى دانشگاه. (سمت).
مبانى  فر دانش، هاشــم. (1383). . 7
آموزشــى. نظرى تكنولــوژى 

تهران: انتشارات سازمان مطالعه 
و تدويــن كتــب علوم  انســانى 

دانشگاه. (سمت).
شناخت نواحى شهردارى تهران،  8 .
منطقه19 (1381)..مركز مطالعات 

و برنامه ريزى شهر تهران.
گزارش تحول در مديريت شهرى  9 .
 تهران (1380)، مركز مطالعات و 

برنامه ريزى شهر  تهران.
نقيبى محمود آبــادى، هدايت اهللا  10 .
(1384).  اصول و مبانى آموزش 

و پرورش.
تعليــم  ملكــى، حســن. (1384).  . 11
و تربيت اسالمى ( با رويكرد كالن 

نگر ).  تهران: انتشارات عابد. 
مرويان حســينى، سيد محمود. 12 .

(1383). نيازهاى انسان (از منظر 
آموزه هاى دينى و روانشناسى). 
 تهــران: نشــر: آســتان قــدس 

رضوى.
Need assessment in 13. 
organization; goldschtain; 
ASTD- PRESS.



101سال يازدهم / شماره 99

ديدگاه

ــگران فرهيخته دريافته اند كه «امروز شهرنشينى» به  آموزش
«فرداى شهروندى» از گذر آموزش مى گذرد، آموزشى پيوسته كه 
مى تواند بازه ى عمر يك يا چند نسل را در خود بگيرد و از اينرو 

اين آموختن را هرچه زودتر مى بايد آغازيد.
دانش آموز از هنگامى كه راه دبستان را پيش مى گيرد، مى بايد 
بداند كه به خانه اى تازه گام نهاده كه با همه ى بزرگى و بيگانه 
ــت كه او تا پايان زندگى در آن، با مردمانش  نمايى اش، جايى اس
ــت. او بناگزير بايد هر  ــت، خواهد زيس و هر آنچه كه در آن هس
گوشه و كنار اين خانه ى ناشناخته را بشناسد و آن را خانه ى بزرگ 
خود و همگان بداند. خانه اى كه به آن «شهر» نام داده اند؛ خانه اى 
كه مانند مدرسه اش مدير، ناظم و آموزگار دارد و «بابايى» براى 
ــد بداند كه خوب و بد،  ــه». باي ُرفت و روب، مثل «باباى مدرس

زيبايى و زشتى، آلودگى و پاكيزگى اين خانه به تك تك آدمهايش 
ــوزيهايش در نگاهداشت اين خانه برمى گردد.  و به دقتها و دلس
دانش آموز بايد از هم اكنون زيستن در اين خانه ى بزرگ را تمرين 
كند. آموزشگران مى توانند «شهر آرمانى» يك شهر خوب و سالم 
را در ذهن اين كودكان نقاشى كنند تا در آينده  اى نه چندان دور، 
نسل پس از ما بداند كه «شهر خانه ى بزرگ ماست» و بكوشد 
كه در هركجاى اين خانه كه ايستاده باشد و زندگى كند آن را به 

مكانى براى يك زندگى شايسته بدل سازد.
ــگران فرهيخته اى كه به شهروند شدن  ــپاس از آموزش با س
شهرنشينان مى انديشند و مسائلى اين چنين را در ذهن كودكان 
ــى ويژه از آموزشگران «دبستان رهيار» كه  مى رويانند و با سپاس

نگاشته ى اين نوآموز را در اختيار انتشارات گذاشته اند.

نوباوگان به سوى شهروند شدن گام برمى دارند
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ــهرهاى اقمارى است  ــهر جديد بهارستان يكى از ش ش
ــهر اصفهان، در  ــرقى ش ــه در 20 كيلومترى جنوب ش ك
مسير جاده ى اصفهان ـ شيراز و در دامنه ى شمالى رشته 

ــت. ــتر قرار گرفته اس كوه كم ارتفاعى به نام الش
ــهر جزو شهرهايى است كه در برنامه ريزى هاى  اين ش
مربوط به اسكان و شهرسازى استان اصفهان براى جذب 
ــهر اصفهان در نظر گرفته شده است.  ــرريز جمعيت ش س
ــال 1395 خورشيدى  ــهر در س طبق پيش بينى ها، اين ش
ــعت 3000 هكتار، در حدود 320 هزار نفر جمعيت  با وس

ــت. ــطح دريا اس ــت. فرازاى 1537 متر از س خواهد داش
ــتان كه ساخت آن در 1376 آغاز  ــهر جديد بهارس ش
ــاكنان  ــد و س ــهردارى ش ــد در 1384 صاحب ش گردي
ــهر  ــتان به ش ــد به الحاق بهارس ــان عالقمن آن همچن

ــتند. اصفهان هس
گفته مى شود با توجه به دورى از آلودگى هاى صنعتى، 
ــاى پيرامون اصفهان  ــتان يكى از بهترين مكان ه بهارس
ــتا  ــمار مى آيد. در همين راس ــه ش ــالم ب براى زندگى س

ــهردارى و شوراى اسالمى شهر بهارستان با هدف نيل  ش
ــاك و تجديدپذير،  ــرى از انرژى هاى پ ــمت بهره گي به س
ــت پايه چراغ  ــه چهار جف ــهر را ب ــدان وليعصر اين ش مي
ــز كرده اند كه مورد  ــيدى مجه با منبع انرژى پاك خورش

ــت. ــتان هم قرار گرفته اس ــهروندان بهارس ــتقبال ش اس
ــهر  ــالمى ش ــوراى اس ــاه رئيس ش ــدس يزدان پن مهن
ــه برنامه اجرايى  ــاره گفت: با توجه ب ــتان در اين ب بهارس
ــط دولت، راهكارهاى  طرح هدفمند  نمودن يارانه ها توس
ــهردارى در  ــى به ش ــرژى الكتريك ــرف ان ــش مص كاه
ــتفاده از  ــنهاد اس ــتور كار قرار گرفت كه با ارائه پيش دس
ــط يكى از شهروندان، موضوع در  انرژى خورشيدى توس
ــوراى اسالمى به  ــيون ها و كميته هاى تخصصى ش كميس
ــد و نهايتًا مقرر شد به صورت  ــى گذاشته ش بحث و بررس

ــهر اين طرح اجرا گردد. نمونه در يكى از نقاط ش
ــتان نيز  ــهردار بهارس ــيروانى ش مهندس حميدرضا ش
ــتفاده  ــدف از اجراى اين طرح را كاهش انرژى ها و اس ه
ــتاى  ــت و افزود: در راس ــه از انرژى هاى پاك دانس بهين

گزارش خبري

�بهارستان حركت به سوى شهر پاك
فاطمه شهبازى �
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ــى  ــرف و تأكيد بر بررس ــوى مص ــالح الگ ــتمرار اص اس
ــتفاده از  ــاى صرفه جويى در مصرف انرژى، اس راهكاره
ــنهادى  ــتاى فرايندهاى پيش ــيدى در راس ــرژى خورش ان
ــت تا در صورت رضايت از  ــن طرح به اجرا در آمده اس اي
ــا و معابر نيز به  ــوه ى عملكرد آن، براى ديگر ميدانه نح

ــود. كار گرفته ش
ــيون  ــورا و رئيس كميس على بهرامى نايب رئيس ش
ــتان  ــهر بهارس ــالمى ش ــوراى اس فرهنگى اجتماعى ش
ــهر بهارستان را اينگونه  هدف از اجراى اين طرح در ش

ــرد: ــان ك بي
اين  ــراوان در  ــى ف آفتاب ــاى  از روزه ــردارى  بهره ب
ــهر  ــنايى در يك نقطه از ش ــع كمبود روش ــه، رف منطق
ــى بر تكميل  ــت هاى مردم مبن ــه با توجه به درخواس ك
ــه عنوان نمونه  ــدان وليعصر، اين مكان ب ــنايى مي روش
ــد كه در صورت  ــرح در نظر گرفته ش ــراى اجراى ط ب
ــده مى توان از آن در  ــه اقتصادى در آين ــتن توجي داش
ــتان ها و حتى خانه هاى  ــر نقاط از جمله معابر، بوس ديگ

ــكونى هم بهره بردارى نمود. مس
ــالر آذر مهر  ــركت س مهندس زاهدى مدير عامل ش
ــاى اصفهان  ــهر زيب ــن طرح نيز گفت: ش ــرى اي و مج
ــيدى قرار دارد اما  ــه اى مملو از انرژى خورش در منطق
ــپرده  ــى س ــن منبع خدادادى به فراموش ــتفاده از اي اس
ــده است. وى افزود: استفاده از انرژى خورشيد براى  ش
ــم اينك در  ــى و نيروگاهى ه ــى، صنعت ــارف خانگ مص

ــت. ــده اس جهان رايج ش
ــور آلمان و ديگر كشورهاى اروپايى  هم اينك در كش
ــيد تالش  ــت طبيعى و تابش كم خورش ــه جهت موقعي ب

ــتفاده به عمل آيد. ــده از اين انرژى پاك حداكثر اس ش
ــيدى نصب  ــه مهندس زاهدى: صفحات خورش به گفت
ــتان از شركتى آلمانى با 5  ــده در ميدان وليعصر بهارس ش
سال گارانتى كامل است كه با يك ساعت تابش بر روى 

ــت.  ــاعت اس صفحات، قادر به توليد 180 وات برق در س
ــانتى متر و وزن آن  ــن صفحات 1/62 در 85 س ــاد اي ابع
ــت، كه در مجموع بر هر پايه دو صفحه  15/6كيلوگرم اس

ــت . ــده  اس نصب ش
مجرى طرح نصب 4 پايه روشنايى خورشيدى با اشاره 
ــبات به  ــراى اين پروژه افزود: طبق محاس به مزاياى اج
ــت سرمايه اوليه به كار  عمل آمده زمان الزم براى برگش
ــده است.  ــال ارزيابى ش رفته در اين فناورى، حدود 4 س
ــت دولت براى هدفمند  ــرو اجراى آن با توجه سياس از اين
كردن يارانه ها در صرفه جويى انرژى نقش مؤثرى داشته 

ــت. و داراى توجيه اقتصادى اس
ــع عالى  ــات مجم ــى اختراع ــگاه مل ــن نمايش همچني
ــتر نخبگان،  ــران، با هدف معرفى هر چه بيش نخبگان اي
ــازى  برهمكنش ميان صنعت و نخبگان ايران، تجارى س
ــگان و برقرارى ارتباط  ــاى علمى نخب طرح ها و پروژه ه
ــتانى و كشورى، در شهر  ــؤوالن اس ميان نخبگان و مس

ــد. ــتان برگزار ش دانايى محور بهارس
شهردار بهارستان هدف از برگزارى نخستين نمايشگاه 
ــران را معرفى  ــى نخبگان اي ــات مجمع عال ــى اختراع مل
ــرارى ارتباط و برهمكنش ميان نخبگان و  نخبگان و برق

ــورى ذكر كرد. ــتانى و كش ــووالن اس مس
ــيروانى درباره برگزارى نخستين  مهندس حميدرضا ش
ــگان ايران  ــات مجمع عالى نخب ــگاه ملى اختراع نمايش
ــتان با انتخاب شعار شهر دانايى  ــهردارى بهارس گفت: ش
ــى و اجرايى مجمع  ــاده بهره گيرى از توان علم محور آم

ــت. عالى نخبگان اس
ــه راهنماى (پايلوت)  ــرد: برگزارى نمون وى تصريح ك
ــب برهمكنش  ــتان موج ــهر بهارس ــگاه در ش اين نمايش
ــود  ــا نخبگان و مخترعان مى ش ــت و صنعت گران ب صنع
ــگان در عرصه ى صنعت و  ــراى حضور نخب ــه را ب و زمين

ــازى ايده هاى آنها فراهم مى كند. تجارى س
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زندگى شهرى در گذشته هاى نه چندان دور بسيار ساده و 
بى تكلف بود؛ و گرچه سازمان هايى عهده دار امور شهر بودند، 
ــود و وظايف محدودى را هم برعهده  اما تعداد آنها اندك ب
ــد زندگى اجتماعى به همراه گستردگى  ــتند. امروزه رش داش
ــيارى را پيش روى سازمان هاى دولتى  شهرها، وظايف بس
ــبه دولتى نهاده است، به گونه اى كه مى توان گفت اداره  و ش
شهر در زمان حاضر بدون دخالت اين سازمان ها ناممكن به 

نظر مى رسد. 
در عين حال پيچيده شدن مسائل شهرى دگرگونى هاى 
بيشترى را در وظايف سازمان هاى متولى امور شهرى پديد 
آورده و وظايف جديدى را برعهده آنها گذاشته است. از اين 
ــهرها،  ــده اند كه براى اداره ى امور ش ــا ناگزير ش رو دولت ه

سازمان هايى با وظايف مشخص ايجاد كنند.
ــكيالت بلديه تعريف  ــى براى تش ــال 1309 وظايف در س
ــال 1344 به تصويب رسيد.  ــهردارى در س گرديد. قانون ش
ــترده تر كرد.  ــهردارى را گس اين قانون حيطه ى وظايف ش
ــش از 53 وظيفه در  ــن قانون بي ــاده ى 55 اي ــه موجب م ب
ــهروندان  ــيدگى به امور رفاهى ش زمينه هاى مختلف، از رس
گرفته تا فعاليت هاى زيربنايى و عمرانى، بر عهده شهردارى 
ــال1345، 1355، 1365 و 1369 وظايف  ــد. در س نهاده ش

بيشترى به عهده شهردارى ها گذاشته شد؛ كه سرفصل هاى 
آن به شرح زير مى باشد:

حقوق و ضوابط شهرى؛
نظارت وكنترل بر اساس بندهايى از ماده ى 55؛

ــهرى،  بر اساس بندهايى از ماده ى  برنامه ريزى ش
55؛

عمران شهرى،  بر اساس بندهايى از ماده ى 55؛
ــاخت هاى شهرى،  بر اساس  تجهيز و ايجاد زيرس

بندهايى از ماده ى 55؛
خدمات شهرى،  بر اساس بندهايى از ماده ى 55؛

ــاس بندهايى  ــات فرهنگى و اجتماعى،  بر اس خدم
از ماده ى 55؛

همان گونه كه پيداست، وظايف بيشمار و متنوعى بر عهده 
ــت و مى توان گفت در واقع هر  ــهردارى ها نهاده شده اس ش
وظيفه اى كه در شهر بر زمين مانده، انجام آن به شهردارى 

محول شده است.
ــده تنى چند از اعضاى شوراى  در راستاى وظايف ياد ش
ــت اجرا و در حال  ــهر تبريز از طرح هاى در دس اسالمى ش

اتمام شهردارى منطقه سه تبريز بازديد نمودند. 
ــه تبريز،  ــهردارى منطقه س به گزارش روابط عمومى ش

شهردارى منطقه 3 تبريز 
گامهايى تازه براى خدمات اجتماعى

�

مرضيه آخوندى �
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جواد ششكالنى و دكتر شيرى آذر، دو تن از اعضاى شوراى 
ــهردار  ــهر تبريز به همراه مهندس انصارى، ش ــالمى ش اس
ــرفت  ــه، طى بازديدى روند اجرايى و ميزان پيش منطقه س
ــازى  ــرا و در حال آماده س ــت اج ــى طرح هاى در دس عمران
ــهردارى منطقه سه را مورد بازديد قرار  براى بهره بردارى ش
ــرى ضلع غربى الله كه اكنون مراحل  دادند. خيابان 24 مت
ــاخت اين خيابان در حال انجام مى باشد، فاز دوم  عمرانى س
پارك و بازارچه ى خوداشتغالى «بانوى مهر» در اول خيابان 
ــر مى برد، ساخت  ــالت كه در مرحله پايان عمليات به س رس
ــروطه و  ــى چند منظوره در پارك مش ــالن ورزش دو باب س
ــى مجهز به زورخانه با  ــهرك طالقانى و يك سالن ورزش ش
ــاعه ى ورزش باستانى پهلوانى در خيابان خطيب با  هدف اش
ــرفت و يك مجموعه ورزشى با مشاركت  پنجاه درصد پيش
ــد از  بخش خصوصى در آخر فجر كه در حال انجام مى باش

طرح هايى كه مورد بازديد واقع شدند.
انصارى با اشاره به روند رو به رشد تملك و مسيرگشايى 
براى تحقق طرح هاى مصوب طرح تفضيلى در سطح منطقه 

سه، از انجام مراحل تملك چندين مسير ديگر خبر داد.
ــوراى  ــون تحقيق و نظارت ش ــيرى آذر، رئيس كميس ش
ــهر تبريز، با ابراز رضايت از ميزان تحقق بودجه  اسالمى ش
ــه گفت:  مصوب در رابطه با حجم كارى و عمرانى منطقه س
بازديد ما نشانگر اين نكته است كه اين منطقه همچنان در 
ــتاز است ودر وضعيت  ــورا پيش اجراى پروژه هاى مصوب ش

خوبى به سر مى برد.
ــكالنى، رئيس كميسيون فرهنگى و  همچنين جواد شش
اجتماعى شوراى اسالمى شهر، نيز ضمن مطلوب برشمردن 
وضعيت اجرايى طرح هاى مورد بازديد، پيشتازى منطقه سه 
ــى را  در پرداختن به طرح ها و فعاليت هاى اجتماعى و ورزش
ــت و تقويت و گسترش اين  ــاخصه مهم اين منطقه دانس ش

روند را خواستار شد.
ــاز روزافزون  ــه ني ــاره ب ــا اش ــه ب ــهردار منطقه س ش
ــى و اجتماعى، آغاز به  ــهروندان به فعاليت هاى فرهنگ ش
ــى از محالت با  ــى ابوذر را در يك ــه  ى محل كار قرائتخان
ــته ى اهالى محل  ــخى به خواس ــم جمعيتى باال، پاس تراك
ــاحت  ــن قرائتخانه در فضايى به مس ــت و گفت :اي دانس

ــاى حدود 252 متر مربع با صرف  ــر مربع و زيربن 452 مت
ــون ريال هزينه ى  ــت و پنجاه ميلي ــك ميليارد و دويس ي
ــاخته  ــغ بر دو ميليارد ريال س ــداث و ارزش ملكى بال اح
ــاركت  ــهر بازى پارك منظريه نيز با مش ــت. ش ــده اس ش
ــاحت 200 متر مربع و  بخش خصوصى در فضايى به مس

ــت.  ــده اس ــه ميليارد ريال ايجاد ش هزينه اى برابر س
ــت اجرا و  ــپس، به معرفى طرح هاى در دس انصارى، س
ــه داد : با توكل به خداوند،  ــه پرداخت و ادام اتمام منطقه س
ــرى ضلع غربى الله  ــاهد افتتاح خيابان 24 مت ماه آينده ش
ــاخت اين خيابان  ــم بود كه اكنون مراحل عمرانى س خواهي
ــان با افتتاح اين  ــد. همچنين همزم در حال انجام  مى باش
ــى فاز دوم پارك و بازارچه ى  خيابان، پايان عمليات عمران
ــتغالى « بانوى مهر» در اول خيابان رسالت را جشن  خود اش

خواهيم گرفت.
شيرى آذر، عضو شوراى اسالمى تبريز ديگر سخنران اين 
مراسم بود. وى با اشاره به اينكه، مردم غيور و افتخارآفرين 
ــزاوار باالترين درجات قدردانى و خدمات  و عزتمند تبريز س
رسانى بهينه در همه ى جوانب هستند افزود:هرچند زحمات 
ــژه كاركنان و  ــهردارى تبريز به وي ــنل ش ــش پرس و كوش
ــت اما آنچه بيش از  ــه، شايسته تقدير اس ــهردارمنطقه س ش
همه اهميت دارد، مردم جانفشان و بى ادعاى ما هستند كه 
با اعتماد به ما اعضاى شوراى اسالمى شهر و ديگر مديران 
ــؤوالن شهرى، مديريت دشوار اين كهن شهر پرآوازه  و مس

را به دستان ما سپرده اند. 
ــهردارى منطقه  ــخنان خود افزود : ش انصارى در ادامه س
ــهرى متوازن و يكدست  ــعه ش ــتيابى به توس 3 با هدف دس
ــل اجرايى طرحهاى در  ــت نظر در انجام مراح مطلوب، دق
ــاب و اجراى  ــات الزم در انتخ ــرا و انجام مطالع ــت اج دس
ــخگوئى به اهداف  ــد و متنوع بر مبناى پاس ــاى جدي طرحه
تعيين شده در طرح تفصيلى موجود و نيازهاى مختلف و در 
ــد شهروندان، در نظر دارد ماهانه حداقل يك طرح  حال رش
ــه بهره بردارى  ــى را ب ــى، فرهنگى، خدماتى و ورزش عمران

برساند.

روابط عمومى شهردارى منطقه سه تبريز
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اخبار كوتاهگزارش اصلي

 سـامانه ثبت شـكايت مردمى سازمان تاكسـيرانى شهردارى 
بوشهر كار خود را شروع كرد

اجراى نوين طرح سـاماندهى نخاله هاى ساختمانى گامى بلند در ارايه خدمات 
شهرى توسط سازمان خدمات موتورى شهردارى اهواز

حديثه گرشاسبى �

ــت: در  ــازمان گف ــور، مديرعامل س ــى پ تق
ــازمان خدمات موتورى و بعد از  ــته كه س گذش
آن شهردارى هاى مناطق كه متولى ساماندهى 
ــيوه  ــاختمانى بودند اين كار به ش نخاله هاى س
ــد كه هدر رفت زمان  ــنتى انجام داده مى ش س
ــاى پرداختى يكى  ــخص بودن دقيق به و نامش
ــهروندان را به  از معضالتى بود كه نارضايتى ش

دنبال داشت.
ــتفاده از تجربه قبلى و  ــا اس ــه داد: ب وى ادام
بهره گيرى از دانش كارشناسان سازمان خصوصا 
مهندس موسوى "معاونت فنى و بهره  بردارى" 
ــزار ويژه  ــكارى نرم اف ــازمان، در طرحى ابت س
ــاماندهى نخاله هاى ساختمانى طراحى شد و  س
ــدارى 10 رايانه و پرينتر و  هم اينك نيز با خري
ــر روى رايانه ها و همچنين  نصب نرم افزارها ب

ــان سازمان با  ــبكه ، كارشناس اتصال آنها به ش
استقرار در همه مناطق شهردارى به شهروندان 
ــن كار در حداقل زمان  ــات مى دهند كه اي خدم
ــود و به نحو قابل مالحظه  ممكن انجام مى ش
اى از اتالف زمان جلوگيرى مى كند. مدير عامل 
ــازمان خدمات موتورى افزود: نكته ويژه اى  س
ــد، محاسبه  ــمگير مى باش كه در اين طرح، چش
بهاى پرداختى خدمات يراى اولين بار بر اساس 
"فهرست بهاى سازمان برنامه و بودجه" مى باشد 

ــخص بودن نرخ خدمات،  كه با اين روش و مش
هيچ حقى ضايع نخواهد شد.

ــوه اجراى طرح گفت: با  وى در خصوص نح
ــريات به چاپ رسيد از همه  فراخوانى كه در نش
ــن زمينه دعوت  ــرايط در اي پيمانكاران واجد ش
ــازمان نيز بعد از دريافت  ــد و س به همكارى ش
ــن  ــناد، با امتياز بندى پيمانكاران داراى حس اس
ــكار براى 8  ــه و انتخاب 8 پيمان ــابقه و تجرب س
ــى  ميكنيم و در اين  ــن كار را عمليات منطقه اي
ــازمان در مناطق نيز  ميان استقرار  اكيپهاى س
كار براى شهروندان تسهيل مى كند و همچنين 
 GPS پيمانكاران موظفند ماشين آالت خود را به
مجهز نمايند كه در اين صورت مسيرهاى تردد 
ــايى است و از هرگونه  ماشين آالت قابل شناس

تخلف احتمالى جلوگيرى به عمل مى آيد

ــازمان تاكسيرانى  ــت س رضا آماره، سرپرس
گفت: مردم شهر بوشهر مى توانند با مراجعه به 
سايت سازمان و در قسمت سامانه ثبت شكايت 

مردمى شكايات خود را مطرح كنند . 
ــازمان تاكسيرانى  وى با اشاره به تالش س
در جلب رضايت شهروندان جهت خدمات دهى 

ــان كرد : كارشناسان  ــازمان خاطرنش اين س
ــكايات شهروندان  ــازمان بعد از بررسى ش س
ــهروند  ــدت 15 دقيقه با ش ــر ظرف م حداكث
ــكل را رفع و در  ــه، مش ــاكى تماس گرفت ش
ــف برخورد  ــا متخل ــات تخلف ب ــورت اثب ص

ــد.  قانونى خواهد ش

ــكايات  ــن تصريح كرد : موضوع ش وى همچني
شهروندان محدوديتى ندارد و مى توانند درباره وضعيت 
تاكسى ها ،  رفتار رانندگان، خدمات دهى خطوط و يا 
نرخ هاى حمل و نقل شكايت خودشان را به اين سامانه 
 http://taxibushehr.ir/shekayat به نشانى

وارد كنند .
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پايان كار مرمت ساباط سوبيون در بافت تاريخى دزفول 

جمع آورى 2000 تن پسماند شهرى در سه ماهه اول 89 در بندر كنگان

عمليات مرمت ساباط سوبيون در بافت تاريخى 
 دزفول بعد از پنج ماه عمليات بهسازى پايان رسيد.

پورركنى، مدير عامل سازمان نوسازى و بهسازى 
ــهردارى گفت: ساباط سوبيون جزء مجموعه  ش
ــاباطهاى محله لوريان بشمار مى رود كه در  س
ــول و در گذرى قديمى  ــهر دزف بافت قديم ش
ــت. درهمجوارى  ــده اس ــرآب) واقع ش بنام (س
ــى متعلق به دوران  ــاباط وجود خانه هاي اين س
ــم  ــيوه معمارى تك ايوانى چش قاجاريه و با ش
ــود آورده اند.  ــى را در اين گذر بوج ــداز زيباي ان
ــاباط كه جزء بناهاى به ثبت  كار مرمت اين س
رسيده ملى مى باشد توسط سازمان نوسازى و 

بهسازى شهردارى دزفول و با نظارت سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى از 
ــال گذشته (1388) آغاز و تا اوايل  بهمن ماه س

خرداد ماه سالجارى ادامه داشته است.

پور ركنى اضافه كرد: از اقدامات مهم سازمان 
ــن اثر، جلوگيرى  ــورد حفاظت و مرمت اي در م
ــر اجزاء حياتى بنا،  ــترش رطوبت به ديگ از گس
حذف الحاقات ناهمگن (سيمانى، گچى و…) 
ــده در اثر  ــرك هاى بوجود آم ــت و دوز ت دوخ
تحمل بار سنگين و فرسوده سقف و جلوگيرى 
ــى بدنه هاى اين  ــب و تورم زداي از روند تخري

ــهردارى  ــئول روابط عمومى ش جنگلى، مس
ــاى فصلى و  ــرى جديد گله ــت س ايالم  كاش
همچنين نصب 88 گلدان فايبرگالس در ايالم 

خبر داد.
ــرى جديد اين گلدانها  و ى افزود: نصب س

ــدن چهره شهرى انجام و  در راستاى زيبا ش
ــهر و شهروندان شده  ايجاد تنوع در روحيه ش

ــت  . اس
جنگلى گفت : عالوه بر اين تعداد تاكنون 20 
عدد گلدان فلزى پلكانى با پوشش چوبى در دو 

طرف خيابان فردوسى نصب گرديده است. 
ــاى فصلى و  ــواع گله ــا , ان ــن گلدانه دراي
ــى - ميمونى  ــى از قبيل جعفرى - اطلس زينت
ــالنتوس - تاج خروس و ...  - امارانتوس - اش

كاشته شده است.

شهردارى ايالم
چهره زيباتر شهر، با كاشت گلهاى فصلى و نصب گلدانهاى فايبرگالس 

بندر  ــهردار  ــينى كنگانى، ش ــداهللا حس عب
ــماند  ــگان گفت:روزانه بيش از 20 تن پس كن
ــهر جمع آورى و دفن  ــطح ش ــهرى در س ش
ــماندها  ــود. البته ميزان جمع آورى پس مى ش
ــه بيش از 40 تن در روز  ــنبه ب در روزهاى ش

ــد .  مى رس
 89 اول  ــه  ماه ــه  س در  ــت:در  گف  وى 
ــهرى توسط  ــماند ش ــهردارى بيش از 2000 تن پس ــگر ش كارگران زحمتكش و تالش

ــهرى جمع آورى و دفن  در واحد خدمات ش
ــت .  ــده  اس ش

 حسينى اظهار داشت:هم اكنون 1 دستگاه 
ــتگاه خاور  خودرو حمل و پرس زباله و 3 دس
حمل زباله در جمع آورى پسماندهاى شهرى 
ــت كه مطابق با برنامه  ــده اس بكار گرفته ش
ــماندها (بر اساس تقسيم بندى  زمانبندى پس

ــود.  محالت ) جمع آورى و دفن مى ش
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خواهرخواندگى شهرهاى رامسر و الوكره قطر

ــهرداري  موافقتنامه خواهر خواندگي بين ش
شهر الوكره قطر و شهرداري شهرستان رامسر 
در مراسمي به امضاء رسيد نكات قابل توجهى 

وجود داشت كه عبارتند از : 
ــال  فع ــور  حض و  ــدى   ج ــرى  پيگي  -1
ــالمى ايران  ــورى اس ــرم جمه ــفير محت س
ــش اقتصادى  ــهرابى و رئيس بخ ــاى س اق
ــفارتخانه آقاى توتونچى در شكل گيرى  س
برنامه هاى انعقاد قرارداد و نيز حضور مؤثر 
ــه برنامه هاى  ــان در كلي ــه جانبه ايش و هم
ــالمى ايران و ارايه  ــط با جمهورى اس مرتب
ــى خصوصًا در زمينه جلب  نظرات كارشناس
ــكات مهم به  ــرمايه گذارى به ايران از ن س

ــمار مى رود .  ش

ــدران در  ــتاندار محترم مازن ــور اس 2- حض
ــم نيز از نكات ويژه مى باشد كه نشان از  مراس
اهميت ايشان به توسعه رامسر و جلب سرمايه 
ــت كه مورد توجه ويژه كليه  گذارى خارجى اس

مسئولين قطرى قرار گرفت .
ــئولين قطرى به  ــژه كليه مس ــه وي 3- توج
ــعه شهرى و مداخله آنها براى  برنامه هاى توس

سرعت عمليات عمرانى 
ــانه ها و  4- حضور همه جانبه و پررنگ رس

خبرنگاران و بازتاب بسيار وسيع آن 
ــئولين قطرى به  ــر مس ــدى اكث 5- عالقمن

طبيعت رامسر و مازندران 
6- رتبه كشور قطر در سرمايه گذارى هاى 
ــرايط كنونى پانزدهم دنيا  خارجى جهانى در ش

است .
7- حجم سرمايه گذارى خارجى در اين كشور 

از سال 2005 با يك ميليارد دالر شروع شده 
ــر بيش از 65 ميليارد دالر  8- در حال حاض

سرمايه گذارى در 35 كشور جهان
ــركت سرمايه گذارى دولتى  9- مهمترين ش
ــد كه عالوه بر سفر  ــركت الديار مى باش قطر ش
ــر در حال حاضر در شهر وكره بيشترين  به رامس
فعاليت هاى عمرانى خدماتى را انجام مى دهد.

ــازى، مرمت و  ــاباط مى باشد. وى سبك س س
ــى تزئينات آجرى نماى جنوبى  استحكام بخش
ــى  ــنتى، بند كش اثر، احداث ديوار جان پناه س

ــات صورت گرفته در  ــه ها را از ديگر اقدام بدن
ــتاى مرمت اين ساباط ارزشمند عنوان كرد  راس
ــاير عمليات صورت گرفته را  مرمت جرز  و س

هاى باربر، ساماندهى كف گذر، هدايت آبهاى 
ــازى محيط درونى اثر بوسيله  سطحى و زيباس

مصالح و اندودهاى سنتى برشمرد.
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فاطمه شهبازى �

جشنواره تئاتر خيابانى در الهيجان

بدهى 8 ميليارد ريالى ادارات شهرستان رودان به شهردارى

شهر رودان (دهبارز پيشين) مركز شهرستان 
ــوب ايران  ــزگان در جن ــتان هرم رودان از اس

است.
ــرى خود با  ــت خب ــهردار رودان در نشس ش
ــتان گفت: در  ــانه هاى گروهى اين شهرس رس
سال 88 شهردارى رودان با اعتبارى بالغ بر 14 
ــارد ريال اقدام به انجام پروژه هاى عمرانى  ميلي
ــهر نمود كه از جمله مهمترين آنها مى توان  ش
به حذف تقاطع هاى خطرناك در شهر، ساخت 
ــاى هفت رنگ و  ــردان، نصب چراغ ه دور برگ
ــهر رودان،  اينترالك1 (همبند) بلوار ورودى ش
ــامل  درختكارى بلوارها، احداث 17 خيابان، ش
ــذارى در محله معزآباد و  ــازى و جدول گ زيرس
ــه و اتمام بلوار  ــفالت 6 خيابان در اين محل آس

آيت اهللا خامنه اى نام برد.
ــى از كارهاى  ــحاق فوالدزاده افزود: يك اس
ــهر رودان انجام شده خط كشى  خوبى كه در ش
ــون 90 درصد كار  ــد كه تاكن خيابان ها مى باش
ــامل خط كشى چند  ــده و 10 درصد ش انجام ش
خيابان باقى مانده و نصب چراغ هاى چشمكزن 

سرعتگيرها و خط كشى گذرگاه پياده بزودى به 
اتمام مى رسد.

شهردار رودان همچنين از ساماندهى و انتقال 
ــتان هاى  ــافربرى به شهرس ــتگاه هاى مس ايس
ــوج خبر داد و گفت:  ــاس، ميناب و كهن بندرعب
ــتگاه ها قراردادى به مبلغ  براى انتقال اين ايس
ــال با بخش  ــارد و 670 ميليون ري ــك ميلي ي
ــون 40 درصد  ــده كه تاكن خصوصى منعقد ش
عمليات اجرايى اين پروژه مهم انجام شده و در 

سال جارى به بهره بردارى خواهد رسيد.
ــته عالوه بر  ــال گذش فوالدزاده گفت: در س
ــفالت خيابان ها و  ــهردارى در آس تعهدى كه ش
معابر داشت 25 كيلومتر نيز از محل درآمدهاى 

شهردارى به آسفالت شهر افزوده شد.
شهردارى رودان درباره ى احداث بوستان هاى 
ــهرى نيز افزود: 2 پارك قطب الدين حيدر و  ش
ــده  زيارت مولى كه عمليات اجراى آن انجام ش
ــتان پارك  و پارك مولى به عنوان يك كوهس

مورد استفاده شهروندان قرار خواهد گرفت.
وى همچنين از ساخت 2 پاركينگ عمومى 

در شهر رودان براى كاهش ترافيك خبر داد و 
ــهروندان گفت:  درباره اقدامات رفاهى براى ش
يك دستگاه نمايشگر شهرى لِد2 نيز با اعتبارى 
ــانى  ــادل 500 ميليون ريال براى اطالع رس مع
ــهرى و پخش فيلم خريدارى و در نيمه اول  ش
ــد و همچنين بيش از  ــال نصب خواهد ش امس
ــهرى نيز  ــايل مبلمان ش 300 ميليون ريال وس

خريدارى و آماده نصب مى باشد.
ــتى  پس ــماره گذارى  ش از  رودان  ــهردار  ش
ــكارى اداره ى ثبت  ــكونى با هم واحدهاى مس
ــهر نيز خبر داد و بودجه  ــناد و امالك در ش اس
ــل درآمدها را  ــهردارى از مح ــال جارى ش س
ــهردارى از ادارات  ــارد ريال و طلب ش 34 ميلي
ــوان كرد و از  ــتان را 8 ميليارد ريال عن شهرس
ــت ادارات شهرستانى را  مديران استانى خواس
ــهردارى  تقويت كنند تا امكان وصول طلب ش

فراهم شود.

بـه گـزارش روابـط عمومى شـهردارى 
الهيجـان، جـواد تميـزكار دبير نخسـتين 

جشنواره تئاتر خيابانى شهروندى گفت:
هنرمندان الهيجانى با همكارى شوراى شهر 
و مديران اجرايى شهردارى و انجمن نمايش اداره 
ــاد اسالمى به مدت 4 روز در ايام  فرهنگ و ارش
والدت موالى متقيان حضرت على (ع) جشنواره 
ــنواره مذكور با  تئاتر خيابانى برگزار نمودند. جش
پنج نمايش و 25 اجرا در 25 نقطه شهر الهيجان 
به اجرا درآمد و استقبال بسيار خوب تماشاگران از 
نمايش هاى فوق نشان از پذيرش و نياز اين نوع 

اقدامات در شهر داشته 
ــاى  ــوژه ه ــت. س اس
ــده  ــر گرفته ش در نظ
ــنواره  ــراى اين جش ب
ــهروندى و  آموزش ش
ــات اجتماعى  موضوع
ــردم با توجه  بوده و م
ــا  ــوژه ه ــوع س ــه ن ب
توانستند ارتباط خوبى 
ــدان برقرار  ــا هنرمن ب

نمايند.

پا نوشت:

1- Inter lock
2- LED Display
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شـهرداري اهواز موفق به كسـب مقام نخسـت ارتقاي وضعيت زيست محيطي 
اين كالن شهر در استان خوزستان شد.

آموزش رانندگان تاكسي در اروميه

افزايش ميزان صدور پروانه هاي ساخت و ساز مسكن مهر 
در منطقه ى2 شهرداري اروميه

ــازمان  س ــل  عام ــر  مدي ــيني  حس اژدر 
ــر  ــن خب ــالم اي ــا اع ــه ب ــيراني ارومي تاكس
ــدف باال بردن  ــي با ه ــدگان تاكس گفت:رانن
ــهروندان  ــات دهي عالي به ش فرهنگ خدم
ــافر"  ــي برخورد با مس ــوارد "روانشناس در م
ــر هفته  ــي و رانندگي ه ــررات راهنماي و مق
روزهاي يكشنبه از ساعت 8 الي 10صبح در 

ــازمان برگزار مي كنند. ــالن س محل س
وي با اعالم اينكه در هر نوبت آموزش100نفر 
ــازمان در اين  ــيرانان به در خواست س از تاكس
كالسها حضور مي يابند افزود: بعد ازآموزشهاي 
ــازمان اقدام به برگزاري امتحان كتبي  فوق س
ــيرانان  ــه در صورت موفقيت تاكس مي كند ك

پروانه تاكسيراني براى آنان صادر مي شود.

گفتنى است كه سازمان تاكسيراني براي حل 
مشكالت تاكسيرانان از مسووالن راهنمايي و 
ــتان براي پاسخ گويي به سئواالت  رانندگي اس

رانندگان دعوت بعمل مي آورد.

ــيرازى، معاون خدمات شهري  محمدرضا ش
شهرداري اهواز گفت: تبديل سيستم جمع آوري 
زباله از سنتي به مكانيزه، بازيافت زباله از مبدا، 
ــعه، حفظ و نگهداري فضاي سبز، احداث  توس
كارخانه كمپوست، توسعه آب خام شهري، اتالف 
سگ هاي ولگرد و مبارزه با جوندگان موذي از 
ــب اين مقام بوده اند.  جمله عوامل مؤثر در كس

وي با بيان اينكه روزانه يك هزار و 200 تن زباله 
در اهواز توليد مي شود بيان داشت: سرانه توليد 
زباله روزانه هر شهروند اهوازي يك كيلو است 
 كه نسبت به سرانه كشوري 300 گرم بيشتراست.

ــع آوري زباله ها  ــيرازي افزود: به منظور جم ش
ــور  ــه ازداخل و خارج كش ــزن زبال 14 هزارمخ
ــار  ــداد چه ــن تع ــه از اي ــده ك ــواز ش وارد اه

ــت. ــده اس ــواز نصب ش ــزن در اه ــزار مخ  ه
ــهرداري اهواز گفت:  معاون خدمات شهري ش
ــرح بازيافت زباله از مبدا  ــر خردادماه، ط از اواخ

ــت اهواز  ــش و هش ــه، ش ــق يك، س در مناط
ــق اهواز  ــن در مناط ــود و همچني ــاز مي ش آغ
ــك هايي نصب كه شهروندان زباله هاي  كيوس

ــهردار منطقه ى 2  ــي ش ــم حضرت عبدالكري
ــت: ميزان صدور  ــه با اعالم اين خبر گف ارومي
ــكن مهر در  ــاز مس ــاخت و س ــاي س پروانه ه
ــه ى 2 اروميه با 94 فقره پروانه ى صادره  منطق
ــاحت 251807 متر مربع  در 2104 واحد با مس

افزايش چشم گير داشته است
وي با اعالم اينكه مسكن مهر فرصتي خوب 
ــيب پذير جامعه  ــدن قشر آس براي خانه دار ش
مي باشد افزود: تمامي مجوزهاي صدور پروانه 
ــكن مهر در شهرك گلمان  ــاخت و ساز مس س

واقع در جاده ى دريا صورت گرفته است گفتنى 
ــال جاري شهرداري  ــت در سه ماهه اول س اس
ــدور 40 فقره  ــدام به ص ــه ى2 اروميه اق منطق
ــاز در 744 واحد ساختماني  ــاخت و س پروانه س

با زير بناي 81340 كرده است.
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ــك  گفت:  بن ــاحلي  ــهردار س صفايي، ش
ــتاندار، معاون امور  ــبختانه با تالش اس خوش
ــتانداري، فرماندار فعال و سخت  عمراني اس
ــهرداري  ــتمر، ش كوش كنگان و پي گير مس
ــم كه رقم  ــته اي ــالمي توانس ــوراي اس و ش
ــهري و  ــال 89 در فصل عمران ش اعتبار س
ــال 88 شصت  ــگري در مقايسه با س گردش
ــا تخصيص  ــد افزايش دهيم. ب ــج درص و پن
ــهر  ــره ش ــده اي از چه ــش عم ــار بخ اعتب

ــد.  دگرگون خواهد ش
ــاحل  ــت: براي اولين بار جهت س وي گف
ــت و هشتاد  ــازي اعتباري به مبلغ دويس س

ــت.  ــده اس ميليون تومان اختصاص داده ش
ــغ 280 ميليون تومان از فصل  همچنين مبل
عمران شهري مختص زير سازي و آسفالت 
ــزار مترمربع  ــه ميزان 35 ه ــهري ب معابر ش

ــت  .  اس
ــراي  اج و  ــل  نق و  ــل  حم ــل  فص در 
 170 ــغ  مبل ــهري  ش درون  ــبز  س ــاي  فض
ــه  ك ــه  يافت ــاص  اختص ــان  توم ــون  ميلي
ــاز مي گردد.  آغ ــي  اجراي ــات  عملي ــزودي   ب
ــاحلي  ــن با تخصيص فاز اول بلوار س همچني
ــه آخرين مرز  ــاحلي ب ــه آن از پارك س ادام
جغرافيايي بنك به سمت جنوب، ابتداي گوده 

حدود دو كيلومتر كه عمليات قلوه سنگ ريزي، 
مخلوط ريزي و تسطيح است كه از نيمه دوم 

ــد .  ــروع خواهد ش تير ماه ش
ــهرداري در  ــر ش ــاي ديگ ــي از كاره يك
 40 ــغ  مبل ــاص  اختص ــي  فرهنگ ــه  حوض
ــازي،  ــه س ــت محوط ــان جه ــون توم ميلي
ــه  محوط ــرش  ف ــنگ  س ــبز،  س ــاي  فض
ــد.  ــام بنك مي باش ــهداي گمن ــي ش  بيرون
ــان بابت  ــد و ده ميليون توم ــغ چهارص مبل
ــكاران (احداث  ــال 88 به پيمان ــات س مطالب
ــاحلي)  ــادري و خيابان س ــهيد ن ــان ش خياب

ــد. اختصاص داده خواهد ش

خود را شامل مواد كاغذي، پالستيكي، فلزي و 
شيشه اي را به منظور بازيافت به اين كيوسك ها 
ــزي را دريافت مي كنند. ــل داده و جواي  تحوي
ــخنان خود به طرح  وي در بخش ديگري از س
جمع آوري سگ هاي ولگرد و جانوران موذي 
ــت  ــرد و گفت: به اين منظور قرار اس ــاره ك اش

ــده  ــش خصوصي واگذار ش ــرح به بخ اين ط
ــد. ــه آن اين هفته برگزار خواهد ش  كه مناقص

ــبز در  ــعه فضاي س ــيرازي همچنين به توس ش
ــهر اهواز اشاره و گفت: طي يك سال  كالن ش
ــازي كارون  ــاحل س ــر 5/5 كيلومتر بر س اخي
ــت و هم اكنون توسعه فضاي سبز و  افزوده اس

 سواحل كارون را در دستور كار قرار داده است.
معاون خدمات شهري شهرداري اهواز با اشاره 
به جمع آوري آبهاي سطحي در فصل بارندگي 
ــت: براي اجراي اين  ــاره كرد و گف در اهواز اش
طرح كه حداقل پنج سال زمان مي برد دو هزار 

ميليارد ريال اعتبار نياز است.

شهردارى َبنك (استان بوشهر)
افزايش شصت و پنج درصدى اعتبار عمران شهرى نسبت به سال 88

زيباسازي و رنگ آميزي مبلمان شهري در نير شروع شد
ــهري  رنگ آميزي و ايجاد تنوع در مبلمان ش
از الويت هاي كاري شهرداري هاي كشور مي باشد 

كه همه ساله شاهد اجراي آن مي باشيم و به تبع 
آن شهرداري نير طبق سالهاي گذشته و به جهت 

ــتان و ورود مسافرين گرامي  نزديكي فصل تابس
اقدام به رنگ آميزي مبلمان شهري نموده است.
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ــهرهاى جديد به  ــه ى 1360 ش. احداث ش ــر ده از اواخ
ــهرى مورد توجه  ــى از سياستهاى توسعه ى ش عنوان بخش
ــازى قرار گرفت. طى سالهاى اخير  وزارت مسكن و شهرس
ــهرك جديد صورت  ــهر و ش اقداماتى كه در مورد احداث ش
گرفته است، دنباله ى اقدامات قبل از 1357 ش. و اكثر آنها 
ــط قبلى به اضافه مقررات مربوط به قانون  تابع همان ضواب
ــهرى مصوب 1367ش و آيين نامه ايجاد و احداث  زمين ش
شهرهاى جديد مصوب 1371 ش. هيأت وزيران و اساسنامه 

شركت عمران شهرهاى جديد است.
ــركت عمران شهرهاى جديد بر اساس  در 1368 ش. ش
اساسنامه مصوب 1367/10/14 ش. هيأت وزيران تشكيل 
ــده در  ــرح وظايف تعيين ش ــد و كار خود را با توجه به ش ش

ماده ى 2 اين اساسنامه به شرح زير آغاز كرد:
ــازى، معمارى،  ــاى شهرس ــه طرحه ــت تهي مديري
ــاير اقدامات  ــه هاى تفكيكى، آماده سازى و س نقش
ــاختمانهاى الزم براى ايجاد شهرهاى  اجرايى و س

جديد؛
حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضى 

متعلق به دولت در محدوده شهرهاى جديد؛
مديريت عمليات آماده سازى و احداث بنا و تأسيسات 
و تسهيالت شهرى، خدماتى، توليدى و تجارى در 

شهرهاى جديد؛
مديريت بهره بردارى و اداره ى تأسيسات ايجاد شده 

تا زمان تصدى سازمانهاى ذيربط؛ 

ــى و تحصيل وام  ــخاص حقيق ــاركت اش انواع مش
ازمؤسسات اعتبارى و پولى و نظام بانكى؛

ــات و  ــتفاده از خدمات مؤسس عقد قرارداد براى اس
ــت ضوابط و  ــورتى خارجى با رعاي ــركتهاى مش ش

مقررات؛
ــتانده هاى  ــال ضوابط و اس ــدور مجوزها و اعم ص
احداث و ايجاد تأسيسات وابسته به شهرهاى جديد 

بر اساس مقررات وزارت مسكن و شهرسازى؛ 
مديريت فروش و نقل و انتقال امالك و واحدهاى 
مسكونى صنعتى، كارگاهى، تجارى، خدماتى و غيره 
طبق دستورالعملهاى وزارت مسكن و شهرسازى و

ــوى  ــاير موارد ارجاعى و يا تفويض از س اجراى س
ــاس ضوابط و  ــازى بر اس ــكن و شهرس وزارت مس

مقررات موضوع اين شركت.
ــهرهاى جديد  ــران ش ــركت عم ــن ترتيب، ش ــه اي ب
ــى و  ــتگذارى و طراح ــزى، سياس ــؤوليت برنامه ري مس
ــد. اين  ــهرهاى جديد را عهده دار ش اجراى عمليات ش
ــان بهره بردارى  ــهردارى تا زم ــركت متولى امور ش ش
ــهر جديد است. وزارت مسكن و شهرسازى  كامل از ش
ــوه ى احداث  ــررات مربوط به نح ــور تبيين مق ــه منظ ب
ــا بهره بردارى و  ــه مطالعه ت ــد از مرحل ــهرهاى جدي ش
ــهر جديد آيين نامه احداث  ــهردارى در ش ــيس ش تأس
ــه  ــرداد 1371 ش. ب ــخ م ــد را در تاري ــهرهاى جدي ش
ــته  ــاند. يكى از نكات برجس تصويب هيأت وزيران رس

واژگان  شهرى

شركت عمران شهرهاى جديد

حسين حاتمى نژاد �

Development Corporation of New Town
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ــهرهاى جديد  ــداث ش ــه، پيش بينى اح ــن نام ــن آيي اي
ــت. ــط بخش خصوصى اس توس

ــركت عمران آن  ــهر جديد، بايد ش ــش از احداث ش پي
ــركت تهيه و تملك زمين،  ــود. وظيفه اين ش ــكيل ش تش
ــعه، تهيه  ــراى برنامه توس ــراى زمين، اج ــزى ب برنامه ري
ــى و تجهيزات مورد نياز، مديريت  خدمات اصلى، اجتماع
منابع مالى، آماده سازى زمين و مسؤوليت انجام مطالعات 
ــى و  ــدى، طراح ــى، كالب ــادى، اجتماع ــى، اقتص مكانياب
ــت. بر اساس قانون شهرهاى  برنامه ريزى شهر جديد اس
ــتان كه در قانون شهرهاى  جديد مصوب 1946 م انگلس
ــتفاده شده است، تأسيس شركت  جديد ايران نيز از آن اس
ــه اعتبارات آن  ــهر جديدى ك عمران براى احداث هر ش
ــد الزامى  ــن مى كن ــازى تأمي ــكن و شهرس را وزارت مس
ــركت عمران  ــت. در ايران، اعتبارات ش ــته شده اس دانس
ــهر جديد  ــى قيمت گذارى زمين در ش ــق چگونگ از طري
ــى ترين منبع بازگشت سرمايه و  ــود كه اساس تأمين مى ش
ــرمايه گذارى است. در واقع شركتهاى عمران شهرهاى  س
ــه توليد اصلى آنها  ــتند ك جديد، بنگاههاى اقتصادى هس
ــت و مى توانند محصول خود را با در نظر گرفتن  زمين اس
ــت محيطى به  ــه اى، اجتماعى و زيس ــداف ملى، ناحي اه
ــذارى كنند كه نيازى به كمك بالعوض  گونه اى قيمت گ
ــى، خصوصى يا  ــند و مى توانند دولت ــته باش ــت نداش دول

ــند. مختلط باش
ــطح جهانى و به ويژه كشورهاى پيشگام در تجربه  در س
طراحى و ساخت شهرهاى جديد، ايجاد شهر جديد از همان 
ــتلزم وجود سازمانى مستقل با اختيارات وسيع بوده  آغاز مس
ــركت عمران در انگلستان و مؤسسه عمومى  است، مانند ش
ــهرهاى جديد در اياالت  ــهر جديد در فرانسه. ش آمايش ش
ــش خصوصى به وجود مى آيند و با اين  متحده با ابتكار بخ
وجود، كار آنها منحصر به فرد است. سازمان كارفرما، مالك 
ــه شهرسازى را تهيه مى كند، تجهيزات  زمين مى شود، نقش
ــات  ــتجوى جذب مؤسس ــه وجود مى آورد، به جس الزم را ب
ــخصى را به ساختمان سازان  ــاخت بناهاى ش مى پردازد و س
ــهرهاى جديد  ــل ش ــاخت اولين نس ــراى س ــپارند. ب مى س
ــاى 15٪ از واحدهاى  ــركت عمران كارفرم ــتان، ش انگلس
ــيدن بخشى از شهر، به  ــكونى بود. پس از به اتمام رس مس
ــبرد امور و آگاهى  ــركت نخستين ساكنان در پيش منظور ش
يافتن از نظريات حقيقى آنها، حداقل بخشى از شهروندان در 

قالب شوراى ساكنان در اداره امور شهر سهيم شدند.

ــامل 4 بخش  ــكيالتى هر شركت عمران ش ــاختار تش س
است:

ــركت عمران از  تيم برنامـه ريز: اين تيم در ش
ــكيل مى شود: برنامه ريز شهرى  متخصصان زير تش
ــناس،  ــهرى، معمار، جامعه ش و منطقه اى، طراح ش
ــدان، برنامه ريز  ــناس، جغرافي ــاددان، زمين ش اقتص
بهداشت و رايانه و كارشناس محيط زيست، مسكن، 

علوم سياسى و حمل و نقل؛
كميسـيون مشـورتى: اعضاى اين كميسيون 
ــان عالقه مند به  ــوال“ مردم ناحيه يا داوطلب را معم
ــكيل مى دهند. در مراحل  ــهر جديد تش پروژه ى ش
ــكل گيرى شهر جديد ساكنان نيز مى توانند عضو  ش
كميسيون بشوند. شركت عمران در مواردى اعضاى 
ــيون  ــيون را انتصاب مى كند. اين كميس اين كميس
ــش نظارتى يا  ــر تيم برنامه ريز نق ــد در براب مى توان

واكنشى داشته باشد؛
ــامل صاحبان زمين،  هيأت مديره: اين هيأت ش
ــرمايه گذاران، نمايندگان ناحيه و نمايندگان تيم  س
برنامه ريزى است و هرگونه تصميمى را براى پروژه 
ــور وقتى  ــد كند. هيأت مذك ــد بايد تأيي ــهر جدي ش

شهردارى تأسيس شود منحل مى گردد.
دايره سـاخت و سـاز: هيأت مديره اين دايره 
ــق تصميمهاى اين هيأت  را منصوب مى كند و طب
ــاز شهر جديد  ــاخت و س تجهيزات الزم را براى س
ــهرهاى جديد) دارد. دايره ساخت و ساز (ساخت  (ش
ــيس شهردارى مى تواند  و ساز شهرى) پس از تأس
براى ادامه اجراى برنامه و يا اداره كردن مستغالتى 

كه متعلق به شركت است، باقى بماند.
ــس از  ــران، پ ــد در اي ــهرهاى جدي ــران ش ــركت عم ش
ــركتهاى محلى بود؛ اين شركتهاى  ــكل گيرى، نيازمند ش ش
ــاس بند (ز)  ــالهاى 1368 و 1369 ش بر اس محلى طى س
ماده 10 اساسنامه شركت عمران شهرهاى جديد، به عنوان 
ــركت مادر با وظايف و مأموريتهاى زير  زيرمجموعه هاى ش

تشكيل شدند:
ــاط جمعيتى و  ــات مكانيابى براى نق ــام مطالع انج 1 .

اشتغال در چارچوب طرح كالبدى ملى؛
ــهرهاى جديد  تهيه طرحهاى جامع و تفصيلى در ش 2 .
ــازى و  و نظارت بر اجراى ضوابط و مقررات شهرس

معمارى؛ 
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ــازى زمين، شامل ايجاد تأسيسات زيربنايى  آماده س 3 .
و روبنايى؛

ــرهاى  ــكن به قش واگذارى زمين براى احداث مس 4 .
متقاضى و نيازمند؛

ــهيالت مالى و اجرايى براى توليد مسكن  ايجاد تس 5 .
در شهرهاى جديد؛

ــور احداث طرحهاى  ــزى و هدايت به منظ برنامه ري 6 .
بزرگ ملى در شهرهاى جديد؛

ــاعه شيوه هاى اصولى و مناسب  تعيين، تلفيق و اش 7 .
ــب  ــه نمودن فناوريهاى مناس ــاختمانى و نهادين س
ــى و بومى  ــرايط اقليم ــه به ش ــاختمانى با توج س

شهرهاى جديد؛ 
ــاى  ــراى طرحه ــاركت در اج ــى و مش ــن مال تأمي 8 .

تحقيقاتى ساختمان و مسكن؛ 
ــتفاده از دانش فنى و فناورى مناسب به منظور  اس 9 .

هدايت توسعه و شكل گيرى شهرهاى جديد؛ 
به كارگيرى اصول و فنون معمارى اصيل ايرانى با  10 .

حفظ هويت اسالمى؛
ــت از اراضى دولتى و تملك شده  نگهدارى و حراس 11 .

در محدوده شهرهاى جديد؛
ــى زمين و  ــازمان مل ــاركت با س ــكارى و مش هم 12 .
مسكن در احداث واحدهاى مسكونى استيجارى در 

شهرهاى جديد؛
ــازمان مجرى ساختمانهاى دولتى و  همكارى با س 13 .
ــات عمومى در احداث ساختمانهاى عمومى  تأسيس

و خانه هاى سازمانى در شهرهاى جديد؛
ــازى و معمارى در تحقيق  همكارى با واحد شهرس 14 .
ــطح  مطالعات و طرحهاى كالبدى و منطقه اى در س
ــازى و  ــط و مقررات شهرس ــور و اجراى ضواب كش

معمارى و
ــاختمان در  ــن نامه ها و مقررات ملى س ــراى آيي اج 15 .

محدوده شهرهاى جديد.
ــهر جديد كه طى سالهاى 1368 و  ــركتهاى عمران ش ش

1369 ش. تأسيس شده اند به قرار زير هستند:
ــركت عمران شهرهاى جديد عاليشهر  در 1368 ش. ش
ــهر (اصفهان)،  ــان)، پوالدش ــى (اصفه ــهر)، مجلس (بوش
ــران)، و در 1369 ش.  ــان)، لتيان (ته ــتان (اصفه بهارس
ــتگرد (تهران)،  ــهرهاى جديد هش ــركتهاى عمران ش ش
ــران (اراك)،  ــهد)، مهاج ــار (مش ــران)، و گلبه ــد (ته پرن

ــهند (تبريز)، بينالود (مشهد)، پرديس  انديشه (تهران)، س
ــار (زابل)، رامين (اهواز)،  (تهران)، طيس (چابهار)، رامش

ــيراز). علوى (بندرعباس) و صدرا (ش
ــتيابى به  ــه دس ــازى در ادام ــكن و شهرس وزارت مس
ــداف خود در چارچوب وظايف قانونى، در نظر دارد 12  اه

ــرح زير احداث نمايد: ــهر جديد ديگر به ش ش
ــهرى  ش ــه  منطق (در  ــتهارد  اش ــد  جدي ــهرهاى  ش
ــهرى اهواز)،  ــهر (در منطقه ش ــيرين ش ــتهارد)، ش اش
ــليمان)،  ــجد س ــهرى مس ــه ش ــوماش (در منطق پارس
ــلفچگان  ــهرى تبريز)، س ــه ش ــان (در منطق ــك كي مل
ــلفچگان)، كالردشت (در منطقه  ــهرى س (در منطقه ش
ــرون (در منطقه  ــهر)، اينچه ب ــوس- نوش ــهرى چال ش
ــهرى  ــوراده (در منطقه ش ــهرى گنبد كاووس)، آش ش
ــهرى  ــن)، ايوانكى در جزن ( در منطقه ش ــدر تركم بن
ــگان)، و  ــهرى كن ــه ش ــلويه (در منطق ــار)، عس گرمس

ــران). ــهرى ته ــه ش ــاب (در منطق آفت
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ــهرهاى جديد  ــاد. ”تطابق اهداف ش ــان، فرش نوري
ــه آبادى.  ــر با GIS“، مجل ــا واقعيات: روش تفك ب
ــهرهاى جديد،  ــه ش ــماره هاى 29-31، ويژه نام ش

.1378
ــمى، فضل اهللا. ”روند احداث شركتهاى جديد  هاش
ــران“، مجله آبادى.  ــال اخير در اي در طى چهل س
ــهرهاى جديد،  ــه ش ــماره هاى 29-31، ويژه نام ش

.1378
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با عرض سالم و احترام حضور مسؤولين محترم 
سازمان دهيارى ها و شهردارى هاى كشور

ــد مهندسى بهداشت  ــتم كارشناس ارش بنده ضرابى هس
محيط. برخودم الزم دانستم تا مطالبى را پيرامون ترجمه ى 
ــروران  ــماند حضور س كتاب راهنماى كاربردى مديريت پس
ــد فقط  ارجمند ارايه كنم. البته مطالبى كه اينجا ارايه مى ش

نكته و نظرات شخصى اينجانب است.
ــات عزيزانى  ــودم الزم مى دانم كه از زحم ــدا برخ در ابت
ــكر  ــده اند تش كه در ترجمه ى اين كتاب متحمل زحمت ش

و قدردانى نمايم.
ــوگالس  ــور چوبان ــط پروفس ــه توس ــر ك ــاب حاض كت
ــده است بيشتر پيرامون  (چوبانگالس) و همكاران تدوين ش
ــد. تمام اعداد و  ــور آمريكا مى باش مديريت مواد زايد در كش
ــاالت متحده در هيچ  ــده در اين كتاب بجز اي ارقام ارايه ش
ــت. ترجمه اين قبيل متون به  جاى دنيا كاربرد نخواهد داش
ــابه اى مى تواند  ــور پيش راهنما براى تدوين كتاب مش منظ
ــيار مثمر ثمر واقع شود ولى متأسفانه اين قبيل متون در  بس
ايران به اشتباه به عنوان مرجعى براى آزمون هاى دوره هاى 
تحصيالت تكميلى قرار مى گيرد كه به نظر بنده اشتباه است. 
ــب آن در هيچ جاى  ــزان توليد زباله و تركي ــراى نمونه مي ب
ــابه جاهاى ديگر نيست ولى معموًال در آزمون هاى  دنيا مش
تحصيالت تكميلى ذكر مى شود كه ميزان توليد سرانه زباله 
چقدر است؟ كه دانشجويان مجبورند اعداد و ارقام اين قبيل 
كتابها را حفظ كنند در حالى كه اين اعداد و ارقام براى ايران 
ــد از اين قبيل كتاب هاى  ــت. به نظر بنده باي كاربردى نيس
ــتفاده كنيم تا كتابى جامع مشابه همين كتاب براى  مرجع اس
ــور خودمان تدوين كنيم تا هم بتوانيم به صورت كامل  كش

ــور را در اين زمينه حل كنيم و هم مطالبى كه  ــكل كش مش
ــجو مجبور به يادگيرى آن مى باشد بتواند در آينده در  دانش
ــالت مربوط به اين  ــى و يا حتى حل معض كارهاى پژوهش
بخش از آن استفاده كند. پيشنهاد بنده براى سروران گرامى 
ــازمان دهيارى ها و شهردارى هاى كشور اين است كه  در س
ــاتيد مرتبط در اين زمينه استفاده گردد تا كتابى مشابه  از اس
همين كتاب تدوين گردد. ترجمه ِصرف كتابهاى مرجع فقط 
ــد. بنده كه اين كتاب را  ــأله مى باش پاك كردن صورت مس
ــوع مطلب به درد بخورى كه  ــه كرده ام متوجه هيچ ن مطالع
ــدم. اين كتاب مى تواند فقط به  ــد در آن ندي براى ايران باش
ــگاه ها باشد كه در اين  عنوان مرجعى براى آزمون هاى دانش
صورت نيز ارزش آزمون را كاهش خواهد داد چرا كه زمانى 
كه فردى به مقاطع تكميلى وارد مى شود ديگر نبايد مسايل 
ــه كند كه در اين صورت  ــورها را مطالع مربوط به ديگر كش
ــت. اميدوارم انتقادات  فقط اتالف هزينه و كار بيهوده اى اس
بنده بر كسى سنگين نيايد چراكه بنده به عنوان يك ايرانى 
احساس كرده ام كه ديگر زمان مشابه كارى تمام شده است 
ــا چيزى كمتر از جناب چوبانوگالس و همكارانش نداريم.  م
ــته تحرير  ــت زباله را به رش ــا وضعيت مديري ــت م بهتر اس
ــه كنند. براى مثال  ــا كتابهاى ما را مطالع ــم تا آنه دربياوري
كتابى كه در زمينه شيمى براى دانشجويان كارشناسى ارشد 
ــود زير نظر پروفسور دكتر  و دكترا در انگليس تدوين مى ش
ــود و بيشتر منبع آن كتاب  محمدعلى زلفى  گل انجام مى ش
مربوط به مقاالت منتشر شده جناب زلفى گل است. پس ما 
مى توانيم. فاصله بين خواستن و توانستن يك قدم است اگر 
شما اراده كنيد هستند كسانى كه مى توانند حتى بهتر از اين 

كتاب را تدوين كنند.
با تشكر فراوان منصور ضرابى

نقدى بر چاپ يك كتاب
پيشدرآمد

از آنجا كه چاپ و نشــر كتاب از وظايف انتشــارات سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور 
اســت. بى گمان مى بايد گفته ها و نوشــتگان موافق و مخالف با محصوالت انتشارات نيز در ماهنامه 
چاپ گردد. داورى درباره ى اين كار با خود خوانندگان است. انتشارات بسان ناظرى بى طرف پاسخ 
اين نوشته را بر عهده ى خوانندگانى مى گذارد كه كتاب را خوانده ودر آن ژرف نگريسته اند و بر آن 

اشراف كامل دارند. اينك اين گوى و اين ميدان نقد و نقدنويسى.
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سهند يكى از نو شهرهاى استان آذربايجان شرقى  وجايگاه 
ــا ′59 :°37 و عرض  ــرروى طول ′53:°37 ت جغرافيايى آن ب
′15:°46 تا ′30:°46، در 20 كيلومترى جنوب غربى تبريز، بر 
محور جاده تبريز- آذرشهرقرار گرفته است. فرازاى آن از روى 
ــيمات كشورى تابع شهرستان  دريا 1600 متر و و از نظر تقس

اسكو مى باشد1 (شمال غربى شهرستان اسكو).
ــهند قرار دارد و  ــهند در دامنه ى كوههاى س شهر جديد س
ــتانى و مناظر  ــا داراى آب و هواى كوهس ــطه اين كوهه بواس
ــيار زيبايى مى باشد. بر اساس سرشمارى  طبيعى و ديدنى بس
ــال 1385 جمعيت اين شهر نزديك به  نفوس و مسكن در س
ــمى  ــر بوده كه در حال حاضر بنابر آمارهاى غيررس 13610 نف

جمعيت اين شهر نزديك به دو برابر افزايش يافته است.
مطالعات مكانيابى اين شهر در بهمن ماه سال 1366 شروع و 
در آذر ماه 1369 به تصويب شوراى عالى معمارى و شهرسازى 
ــيد2 و هدف از ايجاد اين شهر اسكان دادن سرريز جمعيت  رس
كالنشهر تبريز و جلوگيرى از حاشيه  نشينى در پيرامون اين شهر 
و محل اسكانى براى جمعيت مهاجر از روستا به شهر و .... بوده 

است.
شهر جديد سهند نسبت به ديگر نو شهرهامزيت خاصى دارد 
كه از جمله آنها كالبد مناسب براى اقتصادى بودن شهرسازى و 

فاصله مناسب آن با شهر مادر است.
ــاختمان شهردارى سهند  ــال 1387 س در تاريخ 5 تيرماه س
گشايش يافت  و با انتخاب شهردار به عنوان پنجاه و هشتمين 
ــهر استان آذربايجان شرقى و سومين شهر شهرستان اسكو  ش
ــكو و ايلخچى) شناخته شد و استاندار به  ــهرهاى اس (بعد از ش

عنوان شهروند افتخارى اين شهر درآمد.
ــهردارى سهند داراى بخش هاى مختلفى  درگاه[پورتال] ش

ــت الكترونيك، آب و  ــت از جمله: ثبت نام، ورود اعضا، پس اس
ــن در صفحه ى اصلى خالصه اى  ــوا، ارتباط با ما و همچني ه
ــهردارى شهر سهند (همراه با عكس)  از خبرهاى مربوط به ش
گذارده شده كه با كليك روى هر كدام توضيحات كامل آن خبر 
را مى توان مشاهده و يا دريافت كرد و در ادامه همين صفحه 
ــمت راست بخش هايى از جمله سخن شهردار،  و درستون س
دفتر شهردار، تاريخچه ى شهر، قوانين و مقررات، فرم گزارشات 
ــوراى اسالمى شهر، واحدهاى  ناظرين، پروژه هاى عمرانى، ش
ــهرى، معاونت  ــهردارى (روابط عمومى، معاونت خدمات ش ش
ــازى، خدمات مالى و....) مى باشد. پايين تر از اين ستون  شهرس
بخش نظرسنجى است. كه اين سؤال را از كاربر مى پرسد: «به 
نظر شما شهردارى در خدمات رسانى به شما چگونه عمل كرده 
است؟» كه شهروندان سهندى با عالمت زدن يكى از گزينه ها 

رأى خود را اعالم مى كنند.
ــيارى وجود دارد اما با  ــر چند در اين درگاه ناگفته هاى بس ه
اين وجود شهردارى سهند قدم بزرگى در راستاى شفاف سازى 
ــازى ارتباط بين مردم و شهردارى برداشته است و  ــان س و آس
اميدواريم اين شهردارى بتواند با پر كردن سرفصل هاى موجود 
ــات الكترونيك  ــاى ديگر مانند خدم ــه كردن بخش ه و اضاف
(محاسبه عوارض نوسازى، خودرو و..) و مقاالت در زمينه هاى 
گوناگون و معرفى بيشتر شهر سهند و حتى پيوندهاى(لينك) 
ــهر جديد سهند را به  ــى شهروندان ش مفيد ديگر، راه دسترس
شهردارى آسان نموده و همچنين باعث آشنايى ساير هموطنان 
ــهرهاى جديدى كه در  ــهر جديد باشد. اميدواريم ش با اين ش
كشورمان با زيربناهاى صحيح و مدرن ساخته مى شوند بتوانند 
نويد شهرهايى با برخوردارى بيشتر از خدمات الكترونيك را به 

ساكنان اين شهرها بدهند.

معرفي پايگاه هاي شبكه

شهردارى سهند
www.sahand-city.ir

منابع: 

1-ويكى پديا، دانشنامه آزاد
    www.fa.Wikipedia.org 

2-وزارت مســكن و شهرســازى، 
شــركت مــادر تخصصــى عمران 

شهرهاى جديد

محمد طوالبى �
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اين سه جلد كتاب مجموعه ى مقاالت همايش بين المللى 
شهرهاى جديد است كه از 12ـ14 ارديبهشت ماه 1384 در 
تهران برگزار گرديد و گروهى از سرآمدان معمارى، طراحى، 
شهرسازان و برنامه ريزان شهرى ايران و از آنسوى مرزها در 
آن شركت كرده و سخنرانى داشتند. اين سه كتاب مى تواند 
ــتر از آن نيز اگر مانندهايى  ــى باشد كه بيش يادمان همايش
داشته، در جايى ثبت و مستند نشده و چيزى از آنها به دست 
ــت. اين دوره ى سه جلدى مى تواند كتاب هايى باشد كه  نيس

ــت در ترجمه، چاپ و ويرايش، درونمايه هاى  در عين فخام
گوناگون و پرشمارش آن را به يكى از مجموعه هاى ماندگار 
ــد. كه تا كنون هم چنين  ــهرهاى جديد بدل كن درباره ى ش
ــده است. اين دوره كتاب در يكى از بازه هاى شكوفندگى  ش
ــهرهاى جديد چاپ شده است كه اميد به  شركت عمران ش
ــر آرزويى دور از  ــكوفايى دوباره در زمينه هاى چاپ و نش ش
ــت. خالى بودن زمينه در كتاب هاى شهرى و  دسترس نيس

شهرسازى اين ضرورت را محتوم نشان مى دهد.

تازه هاى  نشر

نام كتاب: مجموعه اى سه جلدى از مقاالت 

1) تجارب ايجاد شهرهاى جديد در ايران و جهان

2) هويت شهرهاى جديد

3) طرحهاى توسعه ى شهرى، اقتصاد، مديريت حمل ونقل و ترافيك در شهرهاى جديد

به كوشش: رضا كرباليى نورى، فرانه رياحى دهكردى، انتشارات شركت عمران شهرهاى جديد، چاپ اول 1385، شمارگان 2000 نسخه از 

هر جلد، جلد اول 353 صفحه؛ جلد دوم 457 صفحه؛ جلد سوم 471 صفحه بهاى دوره سه جلدى 150/000ريال

سه گانه اى جهانى براى 
شهرهاى جديد
عباس جاللى �
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كتـاب يكم: تجارب ايجاد شـهرهاى جديد در 
ايران و جهان

ــى عبدالعلى زاده وزير  ــام افتتاحيه ى عل ــن جلد با پي اي
وقت مسكن و شهرسازى آغاز شده است و با اين عبارت 
ــمگير روند تغييرات شهرنشينى در كشور  ــد چش كه، "رش
ــته، افزايش جمعيت شهرنشين در  طى چهار دهه ى گذش
ــيدن از 5  ــالهاى 1335 تا 1375 و رس فاصله ى زمانى س
ــه 9/36ميليون نفر، باال بودن  ــون و 900 هزار نفر ب ميلي
ــرعت شهرنشينى را تأكيد مى كند..." . سپس مقدمه اى  س
ــگام رئيس  ــده كه در آن هن ــود ميريان چاپ ش از محم
هيأت مديره و مدير عامل شركت عمران شهرهاى جديد 
ــه از 150 خالصه  ــده ك ــوده. در اين مقدمه گزارش ش ب
ــه دريافت  ــده، 140 اصل مقال ــتاده ش ــه اى كه فرس مقال
ــاى همايش به صورت  ــده كه 74 مقاله ى آن در روزه ش
ــه جلد از  ــت كه اين س ــده اس ــخنرانى و بحث مطرح ش س
گردآورى همين سخنرانى ها و بحث ها پديدار شده است. در 
پى اين مقدمه ى كوتاه، پيشگفتارى از دبير همايش و رئيس 
هيأت علمى آن، از پيشگامان دانش شهرسازى ايران، دكتر 
ــت كه با نگاهى گذرا گذشته ى  ــده اس ايرج اعتصام چاپ ش
ــينه ى آن را بررسى كرده است: "...  ــهرهاى جديد و پيش ش
شهرهاى جديد در واقع مكانى بودند كه شهرسازان، معماران 
و مهندسان مى توانستند در آنها به ارائه ساختارهاى شهرى 
متوازنتر و دقيق ترى بپردازند و تسهيالت ديگرى را هم كه 
ــرعت در حال رشد، چندان دست  ــهرهاى بزرِگ به س در ش

يافتنى نمى نمود، ارائه كنند."
ــگفتار، رضا كرباليى نورى عضو هيأت  پس از اين پيش
مديره و دبير اجرايى همايش بخشى كوتاه به نام مرورى 
ــده مجموعه ى حاضر  ــته كه در آن آم ــر كتاب را نگاش ب
شامل 3 جلد با تعداد 104 مقاله است كه 75 مقاله ى آن 
ــندگان ايرانى و 29 مقاله از مقاالتى است كه به  را نويس
زبان انگليسى و فرانسه در همايش ارائه شده و به فارسى 
ــه را در بر مى گيرد.  ــت؛ كتاب يكم 27 مقال گرداينده اس
ــاس محور اول همايش است. كتاب دوم  موضوع آن براس

ــت 40 مقاله را در  ــوم همايش اس ــرد محور س ــه بر گ ك
ــعه ى  ــوم با موضوع طرح هاى توس برمى گيرد و كتاب س
ــهرهاى جديد  ــهرى، اقتصاد، مديريت و حمل ونقل ش ش
ــم همايش)  (موضوع محورهاى دوم، چهارم، پنجم و شش
ــت. مقاله ها بر پايه ى نام نويسنده و  ــامل 37 مقاله اس ش
ــده اند و كليه ى نظرات از  به ترتيب حروف الفبا تنظيم ش

ــت. موافق و مخالف در آن آمده اس
ــاه بياينه ى همايش بين المللى  به دنبال اين بخش كوت
ــهرهاى جديد آمده. چندانكه از آن برمى آيد 12 كشور  ش
ــى از  ــته اند. در بخش ــركت جس جهان در اين همايش ش
ــوان رقيب يا  ــهرها نه به عن ــت كه، "اين ش آن آمده اس
ــهرهاى  ــه به عنوان ش ــود بلك ــهرهاى موج ــين ش جانش
ــد فعاليت  ــهرها و قطب جدي ــِل مادرش ــتيبان و مكم پش
ــه ى تبلور اصول  ــى، فرهنگى و عرص ــادى، اجتماع اقتص
ــوب مى شوند. اين  ــعه ى پايدار زيست محيطى محس توس
ــگران اصلى عرصه  ــهرها مى توانند با گرد آوردن كنش ش
ــهرى، يعنى بخش دولتى، بخش خصوصى و نهادهاى  ش
مدنى و مردمى، ميدان تبلور اداره ى خردمندانه و مردمى 

ــهرها را فراهم آورند." ش
ــتار  ــان 14 مورد را كه در زير آمده خواس ــه در پاي   بياني

شده است.
ــل اعمال نقش منطقى  ــارب موفق جهانى حاص 1ـ تج
ــت. از  ــهرهاى جديد اس ــدى دولت ها در ايجاد ش و ج
اين رو نقش دولت در برنامه ريزى سياست هاى كالن، 
ــت و مديريت ايجاد  ــى جمعيت و فعالي ــش فضاي پراكن
ــبكه  ــاد توازن و تعديل ش ــد براى ايج ــهرهاى جدي ش

ــت. ــور حائز اهميت اس ــهرى كش ش
ــترهاى مناسب براى  ــهرهاى جديد مى تواند بس 2ـ ش

ــند. ــعه پايدار باش تبلور اصول توس
ــيج  ــب براى بس ــد مكانى مناس ــهرهاى جدي 3ـ ش
ــاى  عرصه ه در  ــود،  موج ــاى  نيروه ــكارى  هم و 
فضاهاى  ــد  تولي در  و خصوصى  ــى  عموم ــى،  دولت

ــد. ــهرى مى باش ش



119سال يازدهم / شماره 99

ــب براى خلق و  ــهر جديد مى تواند محملى مناس 4ـ ش
ــهرهاى امروز باشد و به عنوان  تكوين هويتى نو در ش
ــتانه اى براى تكوين خاطرات و تعريف جديد محله  آس

ــود. ــازى مطرح ش ــايگى در شهرس و همس
ــى در احداث  ــاركت مردم ــاد زمينه هاى مش 5 ـ ايج
ــعه  ــت. و به توس ــهرهاى جديد امرى ضرورى اس ش
ــهرها  ــى اين ش ــى ـ اجتماع ــاختار فرهنگ ــى س كيف

ــر د . ــد ك ــك  خواه كم
ــال مديريت  ــراى اعم ــترى ب ــهرهاى جديد بس 6ـ ش
ــد گانگى  ــت از چن ــت و الزم اس ــهرى اس يكپارچه ش

ــود. ــهرهاى جديد اجتناب ش «مديريت توسعه» در ش
ــه عنوان  ــهرهاى جديد ب ــدد نقش ش ــف مج 7ـ تعري
ــهر  ــتگى ش ــتقل مى تواند از وابس قطب اقتصادى مس
ــهر ـ  ــهر مادر بكاهد و آن را از حالت ش ــد به ش جدي

ــد    . ــارج نماي ــگاه خ خواب
ــيوه هاى نوين و  ز ش ده ا ستفا ــت ا س 8ـ ضرورى ا
ــهرهاى  ش كيفى  رتقاى  ا براى  جديد  فنآورى هاى 

ــرد. ــرار گي ــه ق ــورد توج ــد م جدي
ــهر مادر فقط فاصله  9ـ فاصله شهرهاى جديد از ش
ــه فاصله زمانى آن نيز مورد نظر  ــت، بلك مكانى نيس
ــاى حمل ونقل  ــن رو در برنامه ريزى ه ــت، از اي اس
ــد به نحوى عمل گردد  ــهرى باي منطقه اى و بين ش

ــد. ــش ياب ــل ممكن كاه ــه فاصله زمانى تا حداق ك
ــد مخصوصًا  ــهرهاى جدي ــات داخلى در ش 10ـ ارتباط
ــاده، دوچرخه و  ــد پي ــد و ش ــبكه آم ــه ش ــه ب توج
ــژه اى برخوردار  ــت وي ــى از اهمي ــل عموم حمل ونق
ــبز پياده و  ــبكه هاى س ــام در ايجاد ش ــت. اهتم اس
ــتفاده از تمامى  ــه و تأكيد بر اس ــيرهاى دوچرخ مس

ــردد. ــى توصيه مى گ ــتم هاى حمل ونقل عموم سيس
ــراى فضاها و  ــاخت و اج ــى، س ــت طراح 11ـ كيفي
ــاء  ــاختمان ها در ارتق ــك س ــهرى و ت ــاى ش بدنه ه
ــده دارد و بايد از  ــش تعيين كنن ــهرى نق ــيماى ش س

ــد. توجه ويژه برخوردار باش

ــى، منطقه اى و محلى و  ــتگذارى هاى مل 12ـ در سياس
ــهرهاى  ــات مراجع عالى تصميم گيرى نقش ش تصميم

ــتر مورد توجه قرار گيرد. جديد با تأكيد بيش
از طريق تنظيم  ــى  افزايش همكارى بين بخش 13ـ 
ــاز و تأكيد بر اجراى قوانين موجود  قوانين  مورد ني
بايد  ــت و  ــهرهاى جديد اس ــى ش نيازهاى اساس از 

ــرد . ــرار گي ــه ق ــورد توج ــواره م هم
ــهرهاى جديد  ــاى مرتبط با ش ــام پژوهش ه 14ـ انج
ــت. لذا اختصاص بودجه هاى  ضرورتى بدون ترديد اس
ــورد تأكيد قرار  ــن امر مهم م ــب براى تحقق اي مناس

دارد.
ــمند همايش  ــتآوردهاى ارزش در خاتمه با توجه به دس
ــال  ــكل تخصصى و دوره اى هر دو س ــكيل آن به ش تش

ــنهاد مى گردد. يكبار (بى ينال) پيش
ــش گانه ى  در پى بياينه نيز پديد آورندگان محورهاى ش

ــرح زير آورده اند؛ همايش را به ش
ــهرهاى جديد در ايران و جهان، 1- تجارب ايجاد ش

ــهرى، ــعه ش ــهرهاى جديد و طرح هاى توس 2- ش
ــهرهاى جديد، 3- هويت ش
ــهرهاى جديد، 4- اقتصاد ش

ــعه و ــهرهاى جديد در مديريت توس 5- ش
ــهرهاى جديد. 6- حمل ونقل و ترافيك ش

ــد يكم پنج  ــان 27 مقاله ى جل ــت كه از مي گفتنى اس
ــته اند كه در  ــندگان غير ايرانى نگاش مقاله ى آن را نويس

ــت: زير آمده اس
ــدآور جليله  ــد در مصر“، پدي ــهرهاى جدي 1- ”ش

ــكادى ال
ــهر جديد واقع در زمينى نو“، پديدآور  2- ”المر ـ ش

ــل ــم بيي ا. ريل
ــكونتگاهى در  ــد در نظام هاى س ــهرهاى جدي 3- ”ش
ــدآور: دانيال  ــرق اروپا“، پدي ــورهاى مركزى ـ ش كش

ــكا زيمانس
نسه  4- ”شهرهاى جديد انگليس و شهرهاى جديد فرا
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ــن ــر مرل ــدآور: پى ي ــق“، پدي ــا تحق ــه ت از انديش
ــهرهاى جديد در سراسر جهان ـ ُجستارى  5- ”ش
ــد آور:  ــد“، پدي ــهرهاى جدي ــى ش ــه شناس در گون

ــن ــر مرل پى ي
هر چند مقاله هايى را نيز برخى از استادان و دانشجويان 

ــته بودند. ايرانى در برون مرزها نگاش
مانند:

ــه ى پاريس بزرگ“،  ــهرهاى جديد منطق 1- ”بيالن ش
پديدآور: جمال اطهارى

ــدآور: على  ــد، مرزهاى جديد“، پدي ــهرهاى جدي 2- ”ش
مدرس

ــا مى كنيم؟ تجربه ى  ــهرهاى جديد را برپ ــرا ش 3- ”چ
ــتان و ايران“، پديدآور: على مدنى پور انگلس

ــهر جديد  ــتين ش ــينگتن، نخس 4- ”درس گرفتن از واش
آمريكا“، مينا معرفت

5- ”شهرهاى جديد آلمان و درس هايى براى شهرهاى 
ــار ــا معم ــران“، پري ــد    اي جدي

ــته، حال و  ــتان – گذش ــد قزاقس ــهرهاى جدي 6- ”ش
ــد مهراد آينده"، پديدآور: اس

7- ”شهر جديد شوشتر“، پديدآوران: كامران ديبا – فريار 
جواهريان 

ــتى  ــر معانى به سرپرس اين مقاله ها را واحد ترجمه نش
ــته  ــى شس ــى گردانيده كه فارس ــد خادمى به فارس حمي

ــت. ــين اس روفته اى هم دارد و دلنش

كتاب دوم: هويت شـهرهاى جديد
ــوم همايش – هويت در  ــر پايه ى محور س ــن جلد ب اي
ــهرهاى جديد فراهم شده و 40 مقاله را در خود گرفته  ش
است كه در آن مقاالتى از استادان سرشناس دانشگاه هاى 
ــد: پرويز پيران با مقاله ى  ــود مانن ايران در آن ديده مى ش
ــئله ى  ــخ، بدون فرهنگ: مس ــد، بى تاري ــهرهاى جدي "ش
ــهر جديد –  ــن حبيبى با مقاله ى "ش ــى"؛ محس هويت ياب
آستانه اى براى تكوين خاطره و حافظه ى شهرى"؛ راضيه 

ــانه و جامعه  ــردى روانشناس ــا مقاله ى "رويك ــازاده ب رض
ــهرهاى جديد"؛ مصطفى  شناسانه به هويت مكانى در ش
ــهروندى با  ــه ى "آفرينش حس ش ــاس زادگان با مقال عب
ــهرهاى  ــناختى اجتماعى در ش ــه نيازهاى روانش توجه ب
جديد"؛ حميد ماجدى با مقاله ى "بررسى شهرهاى جديد 

ــهرى". ــى و هويت ش از ديدگاه زيبايى شناس
آنچه در ميان نام پديدآورندگان خارجى اين كتاب بيش 
ــام راب كرير (1938) معمار و  ــم مى زند ن از همه به چش
ــاز اتريشى، استاد پرآوازه ى معمارى و شهرسازى  پيكره س
ــه ى «تركيب بندى فضاى  ــت كه مقال ــگاه برلين اس دانش
ــت و حميد خادمى  ــهرى» را براى همايش نگاشته اس ش
ــى  ــازى آن را به فارس ــتگان شهرس ــم خوب نوش مترج

ــت. گردانيده اس
ــندگان  ــد يكم، نويس ــز همانند جل ــن كتاب ني در اي
ــه  دليل ــد:  مانن ــته اند  نگاش را  ــى  مقاله هاي ــرزى  برونم
الكردانى استاد دانشگاه قاهره با مقاله ى "هنر همگانى 
ــهرهاى جديد – رهنمودهايى براى بهبود بخشى  در ش
ــگاه قاهره  ــتاد دانش ــى"؛ وفا آمر اس ــاى همگان فضاه
ــل اجتماعى  ــاى تعام ــه ى "معضالت و توان ه ــا مقال ب
ــا مقاله ى  ــى ب ــو پتروچول ــد"؛ آتيلي ــهرهاى جدي در ش
ــاى فرهنگى در  ــخ – الگوه ــهرهاى جديد در تاري "ش
ــگاه بارى ايتاليا؛ يوران كارس و  ــازى" از دانش شهرس
ــه مثابه قوه محركى  ــش با مقاله ى "فرهنگ ب همكاران
براى ارتقاى رقابت گرى و جذابيت شهرى" از دانشگاه 
ــت چالش عمده براى  ــوئد و مقاله ى "هش ــتكهلم س اس
ــهرهاى اروپا"، نگاشته ى يوكا  ــهرى در ش بازسازى ش
ــهر جديد وافتا  ــهرى، ش كولبرگ، مدير برنامه ريزى ش

ــور فنالند. از كش

شـهرى،  توسـعه  طر ح هـاى  سـوم:  كتـاب 
در  ترافيـك  و  حمل ونقـل  مديريـت،  اقتصـاد، 

شـهرهاى جديد
ــا مانده ى همايش را آورده  ــن جلد كه محورهاى بج اي



121سال يازدهم / شماره 99

ــت؛ مقاله ها را بر پايه ى هر يك از اين محورها چيده اس
ــتادان  ــن محور چند مقاله از اس ــور دوم – در اي مح
ــد،  ــهرى آورده ش ــه ى ش ــران در زمين ــناس اي سرش
ــد طرح هاى  ــيوه ى تولي ــزوم تغيير در ش ــون "ل همچ
ــتاد احمد سعيدنيا و  ــهرى در شهرهاى جديد" از اس ش
ــكونتگاه ها  ــه ى "ضرورت برنامه ريزى و ارتقاى س مقال
ــران" از  ــى ته ــه عموم ــى در منطق ــات عموم و خدم
ــهرهاى جديد  ــه ى "موقعيت ش ــى؛ مقال ــروز حناچ پي
ــائل  ــى مس ــهرهاى اصلى و بررس ــبت ش ايران به نس
ــه "طراحى  ــيعه و مقال ــماعيل ش پايدارى آنها" از اس
ــه امنيت و  ــهرى با توجه ب ــزى پايدار- ش و برنامه ري
ــژاد. در اين  ــن قره ن ــادى" از حس ــاى اقتص فعاليت ه
ــمارتر هستند. كسانى  ــندگان خارجى پرش محور نويس
ــن بارادا با مقاله ى "برنامه ى شهرهاى  چون عبدالحس
ــگاه قاهره؛  ــى نقادانه" از دانش ــد در مصر، بررس جدي
ــكيس با مقاله ى "چرخه ى زيست  ــودار س ــل س ميش
ــهرهاى جديد" از شهر هاگ [= الهه]  ــهرى در ش ش
ــهرهاى جديد، به  ــا مقاله ى "ش ــفر ب هلند؛ رودلف ش
ــعه ى پايدار مناطق بزرگ"  ــه فرايافتى براى توس مثاب
ــكالين گابوريت با مقاله ى  از دانشگاه فنى برلين. پاس
ــين"  ــهرهاى جديد و مناطق پيرا شهرنش ــران ش "عم
ــا (ENTP) و كيمو  ــهرهاى جديد اروپ ــر بنياد ش مدي
ــد، حومه ها و  ــهرهاى جدي ــه ى ”ش ــا مقال ــى ب الپنت

ــينكى فنالند. ــهرى“ از هلس ــترش بى رويه ى ش گس
ــاى  ــش از چهره ه ــن بخ ــارم – در اي ــور چه مح
ــم خاتم برمى خوريم  ــناس تنها به يك نام اعظ سرش
ــهرهاى  ــكان در ش با مقاله اى به نام "متقاضيان اس

ــران"  . ــه ته ــد منطق جدي
ــد در مديريت  ــهرهاى جدي محور پنجم – با نام ش
ــان، اصغر  ــن از سرشناس ــن بخش دو ت ــعه. در اي توس
ــم  ــا مقاله هاى "مكانيس ــى اعتماد ب ــا و گيت ارجمندني
ــاركت مردم در نهادهاى غير دولتى  سازماندهى و مش
در ساخت، بهره بردارى و اسكان در شهرهاى جديد" و 

"ارزيابى روند برنامه ريزى، اجرا و مديريت شهر جديد 
برونمرزى در  ــدآور  پدي تنها  برمى خوريم.  ــتگرد"  هش
ــت با مقاله ى "مديريت  اين محور آنه ورنه مودون اس
ــهرى و عمران با بهره گيرى از سامانه هاى  اراضى ش
از  ــى"  ــى و رويكرد ريخت شناس ــات جغرافياي اطالع

ــياتل  . ــينگتن س ــگاه واش دانش
ــمارترين مقاله ها را دارد كه  ــم ش ــم – ك محور شش

ــت. درباره حمل ونقل و ترافيك در شهرهاى جديد اس
ــمار، اما به  ــاره اى لغزش هاى هر چند كم ش مى ماند پ
ــم مى زند كه براى كارى چنين پرحجم و  هر روى به چش
سنگين چندان دور از انتظار هم نيست. براى مجموعه اى 
ــدگان غير ايرانى به  ــر مى بود كه نام پديدآورن چنين بهت

ــد. التين داده مى ش
 (Galila Elkadi) ــه در كتاب يكم براى جليله  الكادى چندانك
داده شد، اما براى ديگران به فراموشى سپرده شده است 
ــف بار  ــوان مى كند. آنچه كه تأس ــن، نام ها را بدخ و همي
ــدن نقشه اى است كه تنها جاينامهاى  مى نمايد. ناپديد ش
ــد ï (كتاب اول، صفحه 46). دو گانه نويسى  آن چاپ ش
نيز در كتاب رخنه كرده است كه علت آن نبود نمونه خوان 
ــتى" و  ــد. براى نمونه؛ "آرگونس براى كتاب مى تواند باش
ــت" و "هيأت"  ــه 79 و يا "هيئ ــانتى" در صفح "آرگوس
ــد. چند خطا  ــتارى بايد باش ــن يكى لغزش ويراس كه اي
ــهر "هاگ"  نيز در مورد نام هاى خاص رخ داده مانند ش
ــت كه  ــناخته نيس ــتر خوانندگان ش ــد كه براى بيش هلن
ــهر "الهه" پرآوازه در تاريخ ايران دهه ى 30 و  همان ش
ــوند نام "سكينه ى ُكرد" كه  ــت و يا پس ماجراى نفت اس
ــادى در مازندران پيرامون  ــت – نام آب "درونكاليى" اس
ــت و در  ــده اس ــهر و به خطا دورنكاليى چاپ ش قائمش
ــه و رنگى جدول ها  ــته روفت پايان مى بايد كه چاپ شس
ــتود و خواندن  ــى تصاوير همراه با كاغذ اعال را س و برخ
ــجويان و پژوهشگران مسائل شهرى  آن را به همه دانش
ــان در رديف كتاب هاى  ــود. كتابى كه بى گم ــه نم توصي

ــت  . ــد گرف ــاى خواه ــع ج مرج
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