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مدیریت شهری

ّ

گونه��های�مدیریت�شهری

ــی  ــام سیاس ــا نظ ــه ب ــدی همه جانب ــوری پیون ــر کش ــهری در ه ــت ش مدیری
ــا  ــز ی ــودن و متمرک ــته ب ــا بس ــاز ی ــد ب ــی )مانن ــام سیاس ــای نظ دارد. ویژگی ه
ــودن( بازتــاب خــود را در شــهرها و در مدیریــت شــهری نشــان  غیرمتمرکــز ب
ــه از  ــران سیاســی جامع ــه اگــر در کشــوری انتخــاب مدی ــرای نمون می دهــد. ب
طریــق انتخابــات انجــام پذیــرد، در ســطح مدیریــت شــهری نیــز همیــن شــیوه 
ــارت  ــده و نظ ــده ش ــات ـ برگزی ــق انتخاب ــهردار ـ از طری ــود و ش ــرا می ش اج

ــردد. ــال می گ ــهر اعم ــورای ش ــا ش ــا ی ــق انجمن ه ــردم از طری م
از  اســتفاده  بــا  می تــوان  را  شــهری  مدیریــت  گونه  هــای  رو  ایــن  از 
گونه بندی  هــای رایــج در علــوم سیاســی، مطــرح ســاخت. معمول تریــن و 
ــه  ــا ب ــیم آنه ــی، تقس ــای سیاس ــدی نظام ه ــاده ترین گونه بن ــال س ــن ح در عی

ــم:  ــا می پردازی ــرح آنه ــه ش ــه ب ــت ک ــز اس ــز و نامتمرک متمرک

��مدیریت�شهری��مدیریت�شهری
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نظام�سیاسی�متمرکز
ــی اعــم از ملــی و محلــی در مرکــز  ــه نظامــی کــه در آن، تصمیم  هــای همگان ب
سیاســی واحــد در پایتخــت کشــور یــا اســتان، اتخــاذ می گــردد، نظــام سیاســی 
متمرکــز می گوینــد. در ایــن وضعیــت، ســازمان های مرکــزی قــدرت و اختیــار 

ــد. ــه عهده دارن ــور را ب و اجــرای ام

ویژگی�های�نظام�سیاسی�متمرکز

نظام سیاسی متمرکز، ویژگی هایی دارد که برخی از آنها عبارتند از: 
1ـ حکومــت مرکــزی، قوانیــن و مقــررات را وضــع می کنــد و صالحیــت ایــن 

ــد. ــه خــود می دان کار را تنهــا محــدود ب
ــور اداری  ــازمان ام ــا س ــت، ب ــوران دول ــتن مأم ــری و از کار بازداش 2ـ به کارگی

ــه شــمار مــی رود. اســت کــه تشــکیالت حکومــت مرکــزی ب
3ـ تنظیــم بودجــه کشــور، نگهــداری حســاب امــوال و دارایــی و وجــوه عمومی، 
ــزی  ــی و ممی ــی حسابرس ــتگاه ها )یعن ــه دس ــد و هزین ــاب درآم ــی حس بررس

ــه عهــده دســتگاه حکومــت مرکــزی اســت. اســناد و مــدارك دخل وخــرج( ب
ــد  ــن واح ــب اداری از کوچک تری ــله مرات ــز سلس ــی متمرک ــام سیاس 4ـ در نظ
ــت  ــز، به شــدت رعای ــا مرک ــه معمــوالً ســطح روستاســت ت ــی ک ســازمان محل

می شــود.
5ـ شخصیت حقوقی دولت به صورت متمرکز است.

ــرای  ــه مراحــل ب ــزی در هم ــازمان های مرک ــد س ــات ارش ــتورهای مقام 6ـ دس
ــت. ــا الزم االجراس ــان آنه ــی و کارکن ــازمان های محل س

ــت  ــای حکوم ــا و برنامه ریزی ه ــی در تصمیم گیری ه ــردم مشــارکت چندان 7ـ م
ندارند.

8ـ در انتخاب مقامات و رؤسا، مردم نقشی ندارند.
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در علــل پیدایــش ایــن شــیوه اداره امــور، افــزون بــر گذشــته تاریخــی، بایــد بــه 
ــور  ــز ام ــه تمرک ــردان ب ــل دولت م ــه حقــوق اجتماعــی، تمای ــردم ب ناآشــنایی م
ــی ـ  ــای فرهنگ ــه ویژگی ه ــن ب ــار و همچنی ــض اختی ــا در تفوی ــی آنه و بی میل

اجتماعــی جامــع اشــاره کــرد.

مزایای�نظام�سیاسی�متمرکز

ــی از  ــوران اعزام ــه مأم ــد ک ــتدالل می کنن ــز اس ــی متمرک ــام سیاس ــان نظ مدافع
ــاوندی  ــاط خویش ــع و ارتب ــتراك مناف ــی، اش ــا اهال ــون ب ــل، چ ــه مح ــز ب مرک
ــت  ــی را رعای ــل بی طرف ــع مشــکالت مح ــل و رف ــد، در ح ــتانه ندارن ــا دوس ی
کــرده، بیشــتر اجــرا کننــده دســتورهای مرکــز خواهنــد بــود تــا اینکــه در اندیشــه 
ــز  ــده، مرک ــن ع ــر ای ــند. از نظ ــل باش ــی مح ــته  های اهال ــه خواس ــیدگی ب رس

ــت. ــرف اس ــون بی ط ــد قان مانن

معایب�نظام�سیاسی�متمرکز

مخالفــان ایــن نظــام عقیــده دارنــد کــه تمرکــز امــور ســبب کنــدی جریــان کارها 
ــدم  ــب اداری و ع ــله مرات ــت سلس ــزوم رعای ــود و ل ــا می ش و تصمیم گیری ه
دسترســی ســریع و بــه هنــگام، بــه مقامــات اصلــی تصمیم گیرنــده، تأخیرهــای 

فراوانــی در امــور پدیــد مــی آورد.
از طــرف دیگــر، نظــام سیاســی متمرکــز تمایــل بــه گســترش خــود دارد. ایــن 
ــش  ــررات، بی ــریفات و مق ــاالری و تش ــه دیوان س ــود ک ــبب می ش ــت س وضعی
از انــدازه در ســازمان های نظــام سیاســی متمرکــز حاکمیــت یابــد. انتقــاد دیگــر 
ــؤوالن  ــات مس ــرد و اقدام ــر عملک ــارت ب ــدم نظ ــز، ع ــام متمرک ــان نظ مخالف
امــور اســت. در واقــع از آنجــا کــه مــردم نقشــی در انتخــاب مقامــات ارشــد و 
تصمیم گیری هــا ندارنــد، در نظــارت بــر کار مســؤوالن امــور و پاســخ خواســتن 

از آنهــا نیــز ســهمی ندارنــد.
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نظام�سیاسی�نامتمرکز
ــز، نوعــی تقســیم  ــز برخــالف نظــام سیاســی متمرک در نظــام سیاســی نامتمرک
ــه  ــی ب ــور مل ــام ام ــام، انج ــن نظ ــی در ای ــت. یعن ــه اس ــام گرفت ــور انج ام
ــور  ــه ای و ام ــازمان های منطق ــه س ــه ای ب ــور منطق ــزی، ام ــازمان های مرک س

محلــی بــه ســازمان های محلــی محــول می شــود.

ویژگی�های�نظام�سیاسی�نامتمرکز

ــام  ــی در انج ــه ای و محل ــزی، منطق ــه گانه مرک ــازمان های س ــک از س ــر ی 1ـ ه
امــور خــود از اســتقالل الزم برخوردارنــد و ایــن اســتقالل را قانــون اساســی و 

ــد. ــا بحــث حاکمیــت و اداره امــور، تضمیــن کرده ان قوانیــن مرتبــط ب
2ـ بــا وجــود واگــذاری بخشــی از اختیــارات نظــام سیاســی مرکــزی بــه مقامات 
ــازمان ها در  ــن س ــدرت ای ــت و ق ــی، صالحی ــه ای و محل ــازمان های منطق و س
ــن  ــر اســت و ای ــزی محدودت ــت مرک ــدرت حکوم ــت و ق ــا صالحی مقایســه ب
ــازمانی  ــی و س ــی، جغرافیای ــی، فن ــی، سیاس ــؤون اجتماع ــه ش ــبت در هم نس

ــرار اســت. برق
3ـ در چنیــن نظامــی، انجــام امــور منطقــه ای و محلــی بــر عهــده ســازمان ها یــا 

انجمن هایــی اســت کــه ســاکنان آن منطقــه و محــل انتخــاب می کننــد.
ــر تشــکیالت  ــرده، ه ــن کشــور مشــخص ک ــه قوانی ــا حــدودی ک ــق ب 4ـ مطاب
ــررات خــاص خــود  ــف و مق ــی، ســازماندهی، بودجــه، وظای ــه ای و محل منطق

دارد.
5ـ مرجــع تصویــب مقــررات اداری منطقــه ـ و محــل و تصمیمــات مربــوط بــه 

ســاکنان انجمن  هــای رســمی و قانونــی هســتند.
6ـ در نظــام سیاســی نامتمرکــز، ســازمان های منطقــه ای و محلــی تابــع نظام هــای 

محلــی هســتند، امــا حکومــت مرکــزی بر آنهــا و افرادشــان نظــارت دارد.
7ـ در این نظام، مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها مشارکت دارند.
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ــده  ــی برعه ــه ای و محل ــی، منطق ــطوح مل ــا در س ــات و رؤس ــاب مقام 8ـ انتخ
ــردم اســت.  م

ــا و  ــدی کاره ــه کن ــز در زمین ــه نظــام سیاســی متمرک ــی ک ــه معایب ــا توجــه ب ب
ــدف  ــوان ه ــه ای دارد، می ت ــی و منطق ــاکنین محل ــت س ــه خواس ــی ب بی توجه
نهایــی نظــام سیاســی نامتمرکــز را حــل و رفــع مشــکالت منطقــه ای و محلــی 
ــا ســرعت  و تأمیــن خواســت ها و انتظــارات ســاکنین آنهــا در زمــان کمتــر و ب

بیشــتر دانســت.
ــا مشــکالت منطقــه ای و محلــی  ــرای مقابلــه ب بســیاری از کشــورهای جهــان ب
و همچنیــن تأمیــن بــه موقــع نیازمندی هــا و انتظــارات مــردم، سیاســت ایجــاد 
ــن  ــو چنی ــد. در پرت ــی را برگزیده ان ــه ای و محل ــازمان های منطق ــت س و تقوی
سیاســتی بــه مــردم فرصــت و موقعیــت الزم بــرای ســازندگی و عمــران منطقــه 
و محــل زندگــی خــود داده می شــود. البتــه دادن ایــن فرصــت بایــد همــراه بــا 

واگــذاری اختیــارات و منابــع مالــی باشــد.

مزایای�نظام�سیاسی�نامتمرکز

ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــای آن ب ــماری مزای ــز در برش ــام نامتمرک ــان نظ مدافع
: می کننــد

ــن  ــرد و از ای ــی انجــام می گی ــات محل ــه امکان ــا توجــه ب ــا ب ــم برنامه ه 1ـ تنظی
ــد. ــادی کاهــش می یاب ــزان زی ــه می ــت ب ــای اداری دول نظــر هزینه  ه

ــی ـ  ــد اجتماع ــرورش و رش ــه پ ــی ب ــور محل ــردم در اداره ام ــارکت م 2ـ مش
ــد. ــک می کن ــا کم ــی آنه سیاس

3ـ نظــام سیاســی نامتمرکــز، بــا تمایل  هــای بشــری موافــق اســت. بشــر تمایــل 
طبیعــی دارد کــه در امــور سیاســی و سرنوشــت اداری خــود نقــش مؤثــر داشــته 

. شد با
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معایب�نظام�سیاسی�نامتمرکز

بــا وجــود مزایــای فــراوان در نظــام نامتمرکــز، ایــن شــیوه اداره امــور معایبــی 
نیــز دارد. ازجملــه این کــه، اگرچــه نظــام نامتمرکــز اداره امــور، ســبب اســتقالل 
ــبب  ــت س ــن اس ــردد، ممک ــی می گ ــه ای و محل ــازمان های منطق ــار س و اختی
اســتبداد و خودکامگــی مقامــات محلــی شــود. تســلط منافــع فــردی و گروهــی 
بــر منافــع عمومــی کــه احتمــال آن در ســطوح منطقــه ای و محلــی زیــاد اســت، 
ــی و  ــداف عمران ــرای اه ــرده، اج ــکل ک ــار مش ــور را دچ ــام ام ــد انج می توان

اجتماعــی را نیــز ناممکــن کنــد.
امــروزه در هیچ یــک از نظام هــای سیاســی موجــود، وضعیــت تمرکــز یــا عــدم 
تمرکــز مطلــق وجــود نــدارد. زیــرا پیچیدگــی زندگــی، دخالــت متغیرهای بســیار 
ــچ  ــه هی ــور و تخصصــی شــدن کارهــا، ســبب شــده اند ک ــد اجــرای ام در رون
نظــام سیاســی نتوانــد تمامــی امــور را در قبضــه خــود گیــرد. از طــرف دیگــر 
هیــچ نظــام سیاســی هــم یافــت نمی شــود کــه همــه کارهــا و قســمت  های اداره 

امــور را کامــاًل غیرمتمرکــز )مســتقل( ســازد.
ــت  ــو حرک ــه این س ــالدی ب ــه 1990 می ــی از ده ــش عموم ــال گرای ــن ح ــا ای ب
به ســوی تمرکززدایــی و واگــذاری مســؤولیت ها و وظایــف بیشــتر بــه ســطوح 
ــازی،  ــون خصوصی س ــت هایی چ ــت. سیاس ــوده اس ــی ب ــطوح مل ــن از س پایی
مهم تریــن  مردم نهــاد  ســازمان های  و  محلــی  حکومت هــای  تقویــت 
ــرا  ــه اج ــه ب ــن زمین ــته در ای ــال های گذش ــه در س ــد ک ــت هایی بوده ان سیاس

درآمده انــد )ویلیــس، 1393(.

مدیریت�شهری�مستقل
بــا توجــه بــه گســترش شهرنشــینی، پیچیــده شــدن چگونگــی اداره امور شــهری 
ــت  ــه مدیری ــت ک ــده اس ــرورت پیش آم ــن ض ــور، ای ــدن ام ــی ش و تخصص
شــهری در هــر منطقــه مســتقل باشــد. امــروزه در بســیاری از شــهرهای بــزرگ 
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جهــان، کلیــه امــور مربــوط بــه شــهر، ســوای مســائل نظامــی و دیپلماتیــک بــر 
عهــده مدیریــت شــهری منتخــب مــردم اســت کــه اســتقالل و اختیــارات کامــل 

ــی دارد. و کاف
ــم از  ــا، اع ــزرگ دنی ــهرهای ب ــی در ش ــای مدیریت ــاه از روش ه ــی کوت بررس
ــی از آن  ــتی، حاک ــا سوسیالیس ــرمایه داری و ی ــای س ــورهای دنی ــهرهای کش ش
اســت کــه اکثــراً مدیریتــی مقتــدر، مســتقل و مردمــی بــر ایــن شــهرها حکومــت 
ــهرها  ــت ش ــه مدیری ــد ک ــان می ده ــازمانی نش ــای س ــی چارت  ه می کند.بررس
ــرد  ــا ف ــاد ی ــچ نه ــهر از هی ــرای اداره ش ــز ب ــک نی ــهرهای کوچ ــی در ش حت
ــت  ــهر را در جه ــد ش ــا بای ــی ی ــه عبارت ــرد. ب ــتور نمی پذی ــک دس ــر ارگانی غی
ــا  ــخصی ی ــته  های ش ــه خواس ــا این ک ــاخت و ی ــهروندانش س ــته  های ش خواس

ــود". ــال نم ــادی را اعم نه
تاریــخ ایــران نشــان می دهــد کــه تــا پیــش از انقــالب مشــروطه، عمــوم مــردم 
ــور  ــی کش ــاختار سیاس ــتند و س ــی نداش ــش دخالت ــت خوی ــن سرنوش در تعیی
ــی  ــز جای ــهری نی ــت ش ــه در مدیری ــت ک ــن اس ــود. روش ــز ب ــدت متمرک به ش
بــرای مشــارکت مردمــی وجــود نداشــته اســت. در آن دوران، مدیــران شــهری 
ــل  ــا حداق ــاه ی ــا پادش ــم ب ــوی حاک ــا " از س ــوم آنه ــه عم ــد ک ــا بودن کالنتره
ــی  ــه در پ ــش از آن ک ــب بی ــدند و اغل ــاب می ش ــان انتخ ــاعد آن ــر مس ــا نظ ب
ــه پادشــاه  ــاداری و اخــالص خــود ب ــات وف ــردم باشــند ســعی در اثب ــع م مناف
ــدی  ــور ج ــردم به ط ــده م ــال ش ــوق پایم ــر از حق ــتند و کمت ــان داش و دیوانی

حمایــت می کردنــد”.
نخســتین بــار در دوره اول مجلــس شــورای ملــی، بــه ســال 1286 خورشــیدی، 
از مدیریــت شــهری بــه شــکل نــو ســخن بــه میــان آمــد و قانــون تشــکیل بلدیــه 
ــون، آن  ــن قان ــه قابل توجــه ای ــه تصویــب رســید. نکت ــاده ب ــر 108 م مشــتمل ب
بــود کــه انتخــاب شــهردار بــر عهــده انجمــن بلــدی یــا انجمــن شــهر گذاشــته 

شــد.
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پیــش از انقــالب اســالمی نیــز بــا وجــود آن کــه قانــون شــهرداری بــه تأســیس 
انجمــن شــهر تصریــح داشــت، بــه ســبب تمایــل حکومــت مرکــزی بــه تمرکــز 
ــور  ــچ گاه به ط ــر هی ــن ام ــین، ای ــردم شهرنش ــی م ــد سیاس ــدم رش ــدرت و ع ق
ــای  ــهر در ایف ــای ش ــت و انجمن  ه ــق نیاف ــور تحق ــهرهای کش ــی در ش واقع
وظایــف خــود بــا مشــکالتی چــون تمرکزگرایــی دولتــی و فســاد و بی کفایتــی 

ــد )صبــوری کاشــانی، 1353(. اعضــای انجمــن مواجــه بودن

شوراهای�اسالمی�شهر
زمانــی کــه ویرایــش اول ایــن کتــاب در اوایــل دهــه 1370 تهیــه شــد خبــری 
ــرای اداره امــور  ــا همــان شــورای شــهر ب از حضــور نماینــدگان مــردم شــهر ی
ــوراهای  ــن دوره ش ــات اولی ــال 1377 انتخاب ــبختانه در س ــود. خوش ــهرها نب ش
ــزار  ــور برگ ــر کش ــتایی در سراس ــهری و روس ــوراهای ش ــامل ش ــوری ش کش
ــم هجــری  ــرن چهارده ــال ق ــن س ــی در آخری ــون یعن ــان تاکن شــد و از آن زم
ــت و  ــده اس ــزار ش ــور برگ ــوراها در کش ــات ش ــج دوره انتخاب ــیدی، پن خورش

ــد.  ــته باش ــورا نداش ــه ش ــرد ک ــدا ک ــهری را پی ــوان ش نمی ت
هــدف از تشــکیل شــوراها در مــاده 1" قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابــات 
ــس  ــهرداران" مصــوب 1375/3/1 مجل ــورای اســالمی کشــور و انتخــاب ش ش
ــریع  ــرد س ــش ب ــور پی ــت:" به منظ ــده اس ــان ش ــن بی ــالمی، چنی ــورای اس ش
ــی،  ــی، آموزش ــتی، فرهنگ ــی، بهداش ــادی، عمران ــی، اقتص ــای اجتماع برنامه  ه
پرورشــی و ســایر امــور رفاهــی از طریــق همــکاری مــردم و نظــارت بــر امــور 
روســتا، بخــش، شــهر و شــهرك، شــوراهایی بــه نــام شــورای اســالمی روســتا، 

بخــش، شــهر و شــهرك تأســیس خواهــد شــد".

وظایف�شوراهای�اسالمی�شهر

ــور  ــن مذک ــه قوانی ــد ک ــان می ده ــوری نش ــوراهای کش ــن ش ــه قوانی تاریخچ
ــون  ــن قان ــن حــال آخری ــا ای ــد. ب ــرار گرفته ان ــر و اصــالح ق ــورد تغیی ــا م باره
ــه  ــید ک ــالمی رس ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــال 1375 ب ــوراها در س ش
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مبنــای فعالیــت شــوراها بــر اســاس ایــن قانــون و اصالحــات بعــدی آن اســت.
بــر اســاس مــاده 71 قانــون مذکــور وظایــف بســیاری در زمینــه مدیریت شــهری 
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــر عهــده شــورای اســالمی شــهر گــذارده شــده اســت ک ب

عبارتنــد از:
 1. انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

تبصــره 1ـ شــوراي اســالمي شــهر موظــف اســت بالفاصلــه پــس از رســمیت 
یافتــن نســبت بــه انتخــاب شــهردار واجــد شــرایط اقــدام نمایــد.

تبصــره 2ـ شــهردار نمي توانــد همزمــان عضــو هیچ یــک از شــوراهای اســالمی 
شــهر و روســتای کشــور باشــد.

تبصــره 3ـ نصــب شــهرداران در شــهرها بــا جمعیــت بیشــتر از دویســت هــزار 
نفــر و مراکــز اســتان بنــا بــه پیشــنهاد شــوراي شــهر و حکــم وزیــر کشــور و در 
ســایر شــهرها بــه پیشــنهاد شــوراي شــهر و حکــم اســتاندار صــورت مي گیــرد. 
ــهرداران  ــت ش ــراز صالحی ــرایط اح ــط و ش ــاس ضواب ــر اس ــهر ب ــوراي ش ش
منــدرج در آیین نامــه مصــوب ایــن قانــون شــهردار موردنظــر خــود را انتخــاب 
می کنــد. وزیــر کشــور و اســتانداران موظفنــد حکــم شــهردار معرفــي شــده را 

ظــرف مــدت ده روز صــادر نماینــد.
ــي شــده را واجــد  ــا اســتاندار ، شــهردار معرف ــر کشــور ی ــه وزی ــي ک در صورت
شــرایط تعییــن شــده ندانــد، مراتــب را بــا ذکــر دلیــل و مســتندات بــه شــوراي 
ــي  ــر قبل ــر نظ ــهر ب ــوراي ش ــد، در صــورت اصــرار ش ــهر منعکــس می نمای ش
خــود و عــدم صــدور حکــم شــهردار، موضــوع توســط شــوراي شــهر بــه هیــأت 

حــل اختــالف ذی ربــط ارجــاع خواهــد شــد. 
ــم  ــوده و تصمی ــری ب ــه تصمیم گی ــف ب ــزده روز مکل ــور ظــرف پان ــأت مذک هی
آن هیــأت بــراي طرفیــن )وزارت کشــور و شــوراي اســالمي شــهر( الزم االجــراء 
ــأت حــل اختالف نظــر خــود را اعــالم  می باشــد. چنانچــه در مــدت مقــرر، هی
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ننمایــد، نظــر شــوراي شــهر متبــع خواهــد بــود و شــهردار می توانــد اختیــارات 
قانونــي خــود را اعمــال و اجــراء نمایــد.

تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه مي پذیرد:
الف ـ استعفاي کتبي با تصویب شورا.

ب ـ برکناري توسط شوراي شهر با رعایت مقررات قانوني.
ج ـ تعلیق طبق مقررات قانوني.

د ـ فقــدان هــر یــک از شــرایط احــراز ســمت شــهردار بــه تشــخیص شــوراي 
شــهر.

2. بررســي و شــناخت کمبودهــا، نیازهــا و نارســایی های اجتماعــي، فرهنگــي، 
ــا  ــه طرح ه ــه و تهی ــوزه انتخابی ــي ح ــادي و رفاه ــتي، اقتص ــي، بهداش آموزش
ــت  ــا جه ــن زمینه ه ــردي در ای ــای کارب ــي و راه حل ه ــنهادهاي اصالح و پیش

ــط. ــئول ذي رب ــات مس ــه مقام ــه آن ب ــزي و ارائ برنامه ری
3. نظــارت بــر حســن اجــراي مصوبــات شــورا و طرح هــاي مصــوب در امــور 
شــهرداري و ســایر ســازمان های خدماتــي در صورتــي کــه ایــن نظــارت مخــل 

جریــان عــادي ایــن امــور نگــردد. 
4. همــکاري بــا مســئولین اجرایــي و نهادهــا و ســازمان های مملکتــي در 
ــا  ــي بن ــف اجتماعــي، فرهنگــي، آموزشــي، اقتصــادي و عمران زمینه هــاي مختل

ــان.  ــه درخواســت آن ب
ــات اجتماعــي،  ــردم در انجــام خدم ــزي در خصــوص مشــارکت م  5. برنامه ری
ــت  ــا موافق ــي ب ــور رفاه ــایر ام ــي و س ــي، آموزش ــي، فرهنگ ــادي، عمران اقتص

دســتگاه های ذي ربــط.
ــگری و  ــز گردش ــترش مراک ــوص گس ــردم در خص ــب م ــویق و ترغی 6. تش

تفریحــي، ورزشــي و فرهنگــي بــا هماهنگــي دســتگاه های ذي ربــط.
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ــدادي،  ــي، ام ــاي اجتماع ــا و نهاده ــکیل انجمن ه ــوص تش ــدام در خص 7. اق
ارشــادي و تأســیس تعاونی هــای تولیــد و توزیــع و مصــرف، نیــز انجــام 
ــا توافــق دســتگاه های  آمارگیــري، تحقیقــات محلــي و توزیــع ارزاق عمومــي ب

ــط. ذي رب
ــر حســن اداره و حفــظ ســرمایه و دارایی هــای نقــدي، جنســي و  8. نظــارت ب
امــوال منقــول و غیرمنقــول شــهرداري و همچنیــن نظــارت بــر حســاب درآمــد 
ــور شــهرداري نباشــد.  ــان عــادي ام ــه ای کــه مخــل جری ــا به گون ــه آنه و هزین
9. تصویــب آیین نامه هــاي پیشــنهادي شــهرداري پــس از رســیدگي بــه آنهــا بــا 

رعایــت دســتورالعمل های وزارت کشــور.
. تأییــد صــورت جامــع درآمــد و هزینــه شــهرداري کــه هــر شــش مــاه یک بــار 
ــراي اطــالع عمــوم و ارســال  ــه مي شــود و انتشــار آن ب توســط شــهرداري تهی

نســخه اي از آن بــه وزارت کشــور. 
ــا رعایــت  ــا شــهرداري جهــت تصویــب طــرح حــدود شــهر ب 11. همــکاري ب
ــا  طرح هــاي هــادي و جامــع شهرســازي پــس از تهیــه آن توســط شــهرداري ب

تأییــد وزارت کشــور و وزارت مســکن و شهرســازي.
12. تصویــب بودجــه، اصــالح و متمــم بودجه و تفریغ بودجه ســاالنه شــهرداري 
ــي  ــه مال ــت آیین نام ــا رعای ــهرداري ب ــه ش ــته ب ــرکت های وابس و مؤسســات ش

شــهرداری ها و همچنیــن تصویــب بودجــه شــوراي شــهر.
تبصــره ـ کلیــه درآمدهــاي شــهرداري بــه حســاب هایي کــه بــا تأییــد شــوراي 
ــه  ــه هزین ــن مربوط ــق قوانی ــز و طب ــود واری ــاح مي ش ــا افتت ــهر در بانک ه ش

خواهــد شــد.
13. تصویــب وام هــای پیشــنهادي شــهرداري پــس از بررســي دقیــق نســبت بــه 

مبلــغ، مــدت و میــزان کارمــزد.
ــر آنهــا اعــم از خریــد، فــروش، مقاطعــه،  14. تصویــب معامــالت و نظــارت ب
ــا  ــرد ب ــورت مي پذی ــهرداري ص ــهر و ش ــام ش ــه ن ــه ب ــتیجاره ک ــاره و اس اج
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ــي و  ــه مال ــررات آیین نام ــت مق ــا رعای ــالح و ب ــه و ص ــن صرف ــر گرفت در نظ
ــهرداري. ــالت ش معام

ــد  ــورا مي توان ــهرداري، ش ــور ش ــرفت ام ــریع در پیش ــور تس ــره ـ به منظ تبص
اختیــار تصویــب و انجــام معامــالت را تــا میــزان معینــي بــا رعایــت آیین نامــه 

ــه شــهردار واگــذار نمایــد. معامــالت شــهرداري ب
ــا  ــهرداري ب ــه ش ــته ب ــرکت های وابس ــات و ش ــنامه مؤسس ــب اساس 15. تصوی

ــت وزارت کشــور. ــد و موافق تأیی
16. تصویــب لوایــح برقــراري یــا لغــو عــوارض شــهر و همچنیــن تغییــر نــوع 
و میــزان آن بــا در نظــر گرفتــن سیاســت عمومــي دولــت کــه از ســوي وزارت 

ــود. ــالم مي ش ــور اع کش
17. نظارت بر حسن جریان دعاوي مربوط به شهرداري.

18. نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
ــه  ــي، ک ــن عموم ــور تماشــاخانه ها، ســینماها، و دیگــر اماک ــر ام 19. نظــارت ب
ــع و  ــا وض ــود ب ــي اداره مي ش ــا دولت ــي و ی ــي، تعاون ــش خصوص ــط بخ توس
تدویــن مقــررات خــاص بــراي حســن ترتیــب، نظــارت و بهداشــت ایــن قبیــل 
ــت  ــي جه ــر احتیاط ــاذ تدابی ــهرداري و اتخ ــنهاد ش ــق پیش ــر طب ــات ب مؤسس

ــد آن.  ــوزي و مانن ــر آتش س ــري از خط جلوگی
20. تصویــب مقــررات الزم جهــت اراضــي غیرمحصــور شــهري از نظــر 

بهداشــت و آســایش عمومــي و عمــران و زیبایــي شــهر.
ــوات  ــل ام ــایل حم ــه وس ــتان، غســالخانه و تهی ــر ایجــاد گورس ــارت ب 21. نظ

ــا اصــول بهداشــت و توســعه شــهر.  ــق ب مطاب
22. وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسیرهاي تأسیسات شهري.

23. نظــارت بــر اجــراي طرح هــاي مربــوط بــه ایجــاد و توســعه معابــر، 
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ــق  ــر طب ــهر ب ــي ش ــات عموم ــبز و تأسیس ــاي س ــن و فضاه ــا، میادی خیابان ه
ــه. ــررات موضوع مق

24. تصویــب نام گــذاری معابــر، میادیــن، خیابان هــا، کوچــه و کــوي در حــوزه 
شــهري و همچنیــن تغییــر نــام آنهــا بــا رعایــت مقــررات مربوطــه.

ــوع  ــه پیشــنهاد شــهرداري جهــت نوشــتن هــر ن 25. تصویــب مقــررات الزم ب
مطلــب و یــا الصــاق هــر نــوع نوشــته و آگهــي و تابلــو بــر روي دیوارهاي شــهر 

بــا رعایــت مقــررات موضوعــه و انتشــار آن بــراي اطــالع عمــوم.
ــازمان های  ــهرداري و س ــط ش ــده توس ــه ش ــات ارائ ــرخ خدم ــب ن 26. تصوی
وابســته بــه آن بــا رعایــت آیین نامــه مالــي و معامــالت شــهرداری ها بــا رعایــت 

مقــررات قانونــی مربــوط.
27. تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری.

ــط  ــي توس ــای عموم ــاد و اداره میدان ه ــه ایج ــوط ب ــررات مرب ــع مق 28. وض
شــهرداري بــراي خریدوفــروش مایحتــاج عمومــي بــا رعایــت مقــررات 

ــه. موضوع
ــا ادارات و  ــهرداري ب ــاعي ش ــریک مس ــورد تش ــررات الزم در م ــع مق 29. وض
ــري،  ــاورزي، هن ــگاه های کش ــردن نمایش ــر ک ــراي دای ــط ب ــای ذي رب بنگاه ه

ــوط. ــی مرب ــررات قانون ــت مق ــا رعای ــره ب ــي و غی بازرگان
30. نظــارت بــر حســن اداره امــور مالــي شــهرداري و کلیــه ســازمان ها، 
تابعــه شــهرداري و حفــظ ســرمایه،  مؤسســات، شــرکت های وابســته و 
ــر  ــارت ب ــن نظ ــهرداري، همچنی ــي ش ــي و اختصاص ــوال عموم ــا، ام دارایی ه
حســاب درآمــد و هزینــه آنهــا بــا انتخــاب حســابرس رســمي و اعــالم مــوارد 
نقــض و تخلــف بــه شــهردار و پیگیری هــای الزم بــر اســاس مقــررات قانونــي.
ــا اســناد  تبصــره- کلیــه پرداخت هــای شــهرداري در حــدود بودجــه مصــوب ب
ــد  ــه عمــل می آی ــي شــهرداري ب ــي و معامالت ــا رعایــت مقــررات مال ــه و ب مثبت
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کــه ایــن اســناد بایــد بــه امضــاي شــهردار و ذی حســاب یــا قایــم مقــام آنــان کــه 
مــورد تأییــد شــوراي شــهر باشــند برســد.

ــزارش  ــک نســخه از نتیجــه گ ــه ی تبصــره 2. شــورای شــهر موظــف اســت ک
ــه وزارت  ــی ب ــدام قانون ــه اق ــی و هرگون ــت بررس ــمی را جه ــی رس حسابرس

ــد. ــال نمای کشــور ارس
31- شــورا موظــف اســت در پایــان هــر ســال مالــي صــورت بودجــه و هزینــه 
خــود را جهــت اطــالع عمــوم منتشــر نمایــد و نســخه ای از آن را جهــت بررســي 

بــه شــوراي شهرســتان و اســتان ارســال کنــد.
32- واحدهــاي شهرســتاني کلیــه ســازمان ها و مؤسســات دولتــي و مؤسســات 
ــه  ــي را ب ــهري وظایف ــات ش ــه خدم ــه ارای ــه در زمین ــی ک ــي غیردولت عموم
ــات شــهري را  ــه ســاالنه خــود در خصــوص خدم ــد برنام ــد، موظفن عهده دارن
ــه شــورا  ــم شــده ب ــارات و بودجــه ســاالنه خــود تنظی ــه در چارچــوب اعتب ک

ــد. ــه نماین ارای
33- همکاري با شوراي تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

ــي و  ــازي و تفصیل ــع شهرس ــادي و جام ــاي ه ــد طرح ه ــي و تأیی  34- بررس
حریــم و محــدوده قانونــي شــهرها پــس از ارائــه آن توســط شــهرداري و ارســال 

بــه مراجــع ذیربــط قانونــي جهــت تصویــب نهایــي.
ــهرداری ها و  ــان ش ــزل کارکن ــب و ع ــد در نص ــق ندارن ــهر ح ــوراهاي ش ش
ــا  ــه آنه ــا ب ــد ی ــت نماین ــا دخال ــه آنه ــته ب ــات وابس ــرکت ها و مؤسس ــا ش ی
ــره و  ــات مدی ــت هی ــي، عضوی ــؤولیت اجرای ــذاري مس ــد و واگ ــتور دهن دس
ــه اعضــاي شــوراهاي مذکــور در شــهرداری ها، شــرکت ها و  مدیریــت عامــل ب

ســازمان های تابعــه ممنــوع می باشــد. 
اعضــا شــوراها و بســتگان درجــه یــک آنهــا بــه هیچ وجــه حــق انجــام معاملــه 
ــت  ــد داش ــه آن را نخواهن ــته ب ــرکت های وابس ــازمان ها و ش ــهرداري، س ــا ش ب
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ــا آنهــا ممنــوع می باشــد. در غیــر ایــن صــورت  ــوع قــرار داد ب و انعقــاد هــر ن
ــع  ــه مراج ــده ب ــورا، پرون ــم از ش ــوی دائ ــلب عض ــرارداد و س ــو ق ــن لغ ضم
ــه اســتفاده شــخصي از امــوال، دارایي هــا و  ذی صــالح ارســال می شــود. هرگون
امکانــات شــوراها، شــهرداري، مؤسســات و شــرکت های وابســته توســط اعضــا 

شــورا ممنــوع شــده اســت.
سطوح�مدیریت�شهری�در�ایران

در ایــران، ازآنجــا کــه شــهرداری ها بیشــتر از گونــه ســازمان های محلــی 
هســتند ـ نــه حکومــت محلــی مســتقل ـ مدیریــت شــهری به تنهایــی از ســوی 
ــه  ــی ک ــات و تأثیرهای ــه ارتباط ــه ب ــا توج ــن رو ب ــرد. از ای ــام نمی گی ــا انج آنه
ســازمان های کشــوری و اســتانی بــر مدیریــت شــهری اعمــال می کننــد، 
می تــوان بــرای مدیریــت شــهری در ایــران ســه ســطح قایــل شــد: یکــی ســطح 

ــی. ــه ای و ســومی ســطح محل کالن، دیگــری ســطح منطق

سطح�کالن�مدیریت�شهری
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــتگاه هایی ق ــازمان ها و دس ــا، س ــن ســطح، وزارتخانه ه در ای
ــرای  ــار و عمــل آنهــا کل کشــور اســت و توانایــی تصمیم گیــری ب حیطــه اختی

مدیریــت شــهری را دارنــد. مهم تریــن ایــن نهادهــا عبارتنــد از:

وزارت�کشور
و  شــهری  مدیریــت  بــر  مؤثــر  ســازمان های  و  وزارتخانه هــا  رأس  در 
ــور  ــه کش ــن وزارتخان ــه قدیمی تری ــرار دارد ک ــور ق ــهرداری ها، وزارت کش ش
اســت و پیشــینه آن بــه عهــد ناصرالدین شــاه بــاز می گــردد. انتخــاب شــهرداران 
ــا جمعیــت بیشــتر از دویســت هــزار نفــر کــه شــهرهای مهــم  در شــهرهایی ب
ــه  ــا کلی ــت ب ــت. موافق ــور اس ــر کش ــا وزی ــوند، ب ــوب می ش ــور محس کش
تغییــرات ســازمانی شــهرداری ها، بررســی و تصویــب طرح  هــای عمرانــی آنهــا 
ــت.  ــن وزارت اس ــا ای ــز ب ــهری نی ــع ش ــادی و جام ــای ه ــب طرح  ه و تصوی
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ــیم  ــتخدامی کشــور ترس ــور اداری و اس ــازمان ام ــه س ــی ک ــرح وظایف ــق ش طب
ــت: ــرح اس ــن ش ــهرداری ها بدی ــر ش ــور در براب ــف وزارت کش کرده،وظای

ــن  ــه و تأمی ــف محول ــام وظای ــهرداری ها در انج ــی ش ــارت و راهنمای “1ـ نظ
ــی. ــاج عموم مایحت

2ـ نظــارت در اجــرای کلیــه قوانیــن، آیین نامه هــا و مقــررات مربــوط بــه 
شــهرداری ها.

3ـ نظارت بر ُحسن اجراِی قانون نوسازی و عمران شهری.
ــی  ــن نیازمندی هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه ای و محل 4ـ تعیی

ــزی کشــور. ــا در محــدوده برنامه ری ــت آنه و تشــخیص اولوی
5ـ اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها ازجمله شورای شهر".

بــر اســاس مــواد 84،77،54،2،1 و99 قانــون شــهرداری، مــاده 2 قانون تشــکیالت 
ــهری،  ــران ش ــازی و عم ــون نوس ــواد 58،52 و 162 قان ــالمی، م ــوراهای اس ش

وزارت کشــور نظــارت خــود را بــر مدیریــت شــهری اعمــال می کنــد.
در ایــن وزارتخانــه در دهــه هفتــاد معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی، متشــکل 
ــر  ــی، دفت ــر فن ــور شــوراهای اســالمی شــهر و شــهرداری ها، دفت از اداره کل ام
مطالعــات و هماهنگــی امــور ایمنــی و بازســازی، دفتــر برنامه ریــزی عمرانــی و 
دبیرخانــه شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک شــهرهای کشــور، عهــده دار انجــام 
وظایــف وزارت کشــور در رابطــه بــا شــهرداری ها بودنــد. بــا تأســیس ســازمان 
ــکیالتی وزارت  ــارت تش ــی در چ ــور تغییرات ــای کش ــهرداری ها و دهیاری  ه ش
ــه عمــل آمــد و در حــال حاضــر ایــن ســازمان مهم تریــن تشــیکالت  کشــور ب
دولتــی در خصــوص ســطح کالن و ملــی مدیریــت شــهری محســوب می شــود. 
نــام معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی اکنــون بــه »معاونــت عمــران و توســعه 
ــهرداری ها و  ــازمان ش ــل آن س ــه و ذی ــر یافت ــتایی« تغیی ــهری و روس ــور ش ام
ــر  ــتا، دفت ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــور ش ــر ام ــور، دفت ــای کش دهیاری  ه
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حمل ونقــل و دبیرخانــه شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک شــهرهای کشــور، و 
دفتــر فنــی و برنامه ریــزی عمرانــی بــه فعالیــت مشــغولند. شــکل زیــر آخریــن 

ــد.  نمــودار ســازمانی وزارت کشــور را نشــان می ده

شکل شماره 4.1 نمودار سازمانی وزارت کشور

ــه  ــد ب ــهری بای ــت ش ــوص مدیری ــور در خص ــف وزارت کش ــر وظای از دیگ
ــون  ــا قان ــق ب ــرد. مطاب ــاره ک ــهرداری اش ــهر و تأســیس ش ــناخت ش ــه ش وظیف
ــده  ــر عه ــف تقســیمات کشــوری، موضــوع شــناخت شــهر ب ــط و تعاری ضواب
ــیس  ــت. تأس ــور اس ــی وزارت کش ــت سیاس ــوری معاون ــیمات کش ــر تقس دفت
شــهرداری در یــک منطقــه، هنگامــی امکان پذیــر اســت کــه آن شــهر از طــرف 
دفتــر تقســیمات کشــوری بــه رســمیت شــناخته شــده باشــد. پــس از شــناخت 
رســمی شــهر، )درصورتــی کــه توانایــی آن شــهر بــرای تأســیس شــهرداری از 
طــرف ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا تأییــد شــود( موضــوع بــه کمیســیون 
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سیاســی، دفاعــی هیــأت دولــت ارســال می گــردد و در صــورت موافقــت هفــت 
وزیــر عضــو ایــن کمیســیون بــا ریاســت وزیــر کشــور، تأســیس شــهرداری در 

ــت. ــر اس ــا امکان پذی آنج
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری  هــای کشــور در اجــرای مفــاد مــاده 62 قانــون 
ــی در  ــاد هماهنگ ــور ایج ــران به منظ ــات وزی ــه هی ــهرداری ها و تصویب نام ش
ــت و  ــن هدای ــهرداری ها و همچنی ــان ش ــوزش کارکن ــهرداری ها و آم ــور ش ام
ــن  ــًا در ای ــه قانون ــی ک ــر فعالیت هــای شــهرداری ها و اجــرای وظایف نظــارت ب
ــت. ــده اس ــت تشکیل ش ــده اس ــته ش ــور گذاش ــده وزارت کش ــه عه ــه ب رابط
ــر فعالیت هــای شــهرداری ها در حــدود  اهــداف ســازمان، هدایــت و نظــارت ب
ــی و  ــی، اجرائ ــی، فن ــتیبانی  های مال ــور و پش ــه وزارت کش ــه ب ــف محول وظای
مدیریتــی از شــهرداری ها و ســازمان های وابســته بــه آن هــا در زمینه  هــای 
مختلــف بــا حداکثــر اســتفاده از امکانــات موجــود در چارچــوب سیاســت های 

ــد. ــت می باش دول
ــه  ــم ب ــهری را ه ــت ش ــوص مدیری ــازمان در خص ــن س ــف ای ــن وظای مهم تری

شــرح زیــر اســت:
ــت، . 1 ــق حمای ــور از طری ــتایی کش ــهری و روس ــت ش ــت مدیری تقوی

نظــارت و پشــتیبانی فنــی، مالــی و علمــی از شــهرداری ها و دهیاری هــا 
ــهروندان. ــه ش ــوب ب ــانی مطل ــای خدمات رس ــدف ارتق ــا ه ب

ــای . 2 ــزات و فناوری  ه ــتفاده از تجهی ــج اس ــرای تروی ــازی الزم ب بسترس
نویــن در شــهرداری ها و دهیاری هــا و ایجــاد تأسیســات و زیرســاخت 

ــا مشــارکت و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی. ــاز ب موردنی
بررســی و تنقیــح قوانیــن و مقــررات و تدویــن دســتورالعمل ها و . 3

ضوابــط مرتبــط بــا امــور شــهرداری ها و دهیاری هــا.
ــهرداری ها و . 4 ــاغل در ش ــانی ش ــروی انس ــکیالت و نی ــاماندهی تش س

دهیاری هــا
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تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی شهرداری ها و دهیاری ها.. 5
ــی و . 6 ــای عمران ــا و طرح  ه ــرای پروژه ه ــوه اج ــر نح ــه ب ــارت عالی نظ

ــی. ــی و اجرای ــات شــهری و روســتایی از نظــر فن خدم
ایجاد بانک های اطالعاتی تخصصی شهرداری ها و دهیاری ها. . 7
به منظــور . 8 آموزشــی  دوره  هــای  و  علمــی  همایش  هــای  برگــزاری 

ــران و کارشناســان شــاغل در شــهرداری ها  ارتقــای دانــش شــغلی مدی
دهیاری هــا. و 

انجــام پژوهش  هــای کاربــردی در حوزه  هــای مختلــف مدیریــت . 9
ــتایی. ــهری و روس ش

ــت شــهری . 10 ــب و نشــریات تخصصــی در حوزه  هــای مدیری انتشــار کت
و روســتایی

وزارت�راه�و�شهرسازی
ــت  ــور اس ــای کش ــن وزارت خانه  ه ــی از مهم تری ــازی یک وزارت راه و شهرس
کــه مســؤولیت دو حــوزه مهــم توســعه شــهری و راه و حمل ونقــل را بــر عهــده 
دارد. ایــن وزارتخانــه عظیــم پــس از ادغــام دو وزارت مســکن و شهرســازی و 

راه و ترابــری تأســیس شــد. 

اهداف وزارت راه و شهرسازی عبارتند از:
• ــعت 	 ــت و وس ــن جمعی ــوب بی ــادل مطل ــی و تع ــز جمعیت ــن مراک تعیی

ــه ای  ــران منطق ــزی عم ــور برنامه ری ــور به منظ ــطح کش ــهرها در س ش
و اســتفاده بهتــر از منابــع ســرزمین نظیــر خــاك و آب و جلوگیــری از 
ایجــاد مشــکالت شــهری در اثــر رشــد و توســعه نامــوزون آنهــا و در 

ــع اقتصــادی و انســانی کشــور نتیجــه اتــالف مناب
• مدیریت یکپارچه زمین با همکاری دستگاه های اجرائی	
• تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن	
• مشارکت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسکن 	
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• ــت های 	 ــال سیاس ــق اعم ــادی از طری ــادل اقتص ــظ تع ــه حف ــک ب کم
تشــویقی و اســتفاده از ســرمایه گذاری در امــر ســاختمان و مســکن

• ــاختمان ها در 	 ــازی س ــور ایمن س ــاختمانی به منظ ــات س ــری تحقیق راهب
ــی و  ــح محل ــع و مصال ــر از مناب ــتفاده بهت ــی، اس ــوادث طبیع ــال ح قب

افزایــش کیفیــت مصنوعــات ســاختمانی
• هماهنگــی و تمرکــز در تهیــه و اجــرای طرح هــا و ســاختمان های 	

ــور ــطح کش ــی در س ــی و عموم دولت
• ــای 	 ــن( و راه  ه ــی )راه و راه آه ــم از زمین ــور اع ــای کش ــن راه  ه تأمی

ــی ــی و هوائ دریای
• اداره امــور ترابــری کشــور، پی ریــزی سیاســت جامــع هماهنــگ 	

بــرای آن و ایجــاد توســعه، تجهیــز، گســترش و نگاهــداری تأسیســات 
ــادی،  ــی، اقتص ــعه اجتماع ــات توس ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــی آن ب زیربنای

ــی ــاع مل ــی و دف عمران
ــادی دارد.  ــای زی ــهری پیونده ــت ش ــا مدیری ــازی ب ــکن و شهرس وزارت مس
ــت  ــای آن مدیری ــر مبن ــه ب ــوان گفــت بسترســازی توســعه شــهری ک شــاید بت
ــرد.  ــه انجــام گی ــن وزارتخان ــد از ســوی ای ــل اعمــال می شــود، بای شــهری قاب
ایــن وزارتخانــه وظایــف گســترده ای دارد کــه جــای اشــاره بــه همــه آن هــا در 
ــا مدیریــت شــهری  ــه مهم تریــن وظایــف مرتبــط ب اینجــا نیســت، از ایــن رو ب

ــم: ــاره می کنی اش
• ــگ 	 ــع و هماهن ــای جام ــم برنامه  ه ــت ها و تنظی ــال سیاس ــاذ و اعم اتخ

ــهرها در  ــعت ش ــت و وس ــن جمعی ــوب بی ــادل مطل ــاد تع ــرای ایج ب
ســطح کشــور

• تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده	
• بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور	
• ــط الزم 	 ــی و ضواب ــی  های اجرای ــت ها و خط مش ــم سیاس ــه و تنظی تهی
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ــع  ــرح جام ــق ط ــت تحق ــینی در جه ــرل شهرنش ــت و کنت ــرای هدای ب
ــی ــای آمایش ــاظ اولویت  ه ــا لح ــرزمین ب س

• ــی، 	 ــای صنعت ــر فعالیت ه ــودن شــهرها و شــهرك ها از نظ مشــخص نم
کشــاورزی، جهانگــردی، تاریخــی، خدماتــی و غیــره

• تعییــن حــدود توســعه و ظرفیــت شــهرهای آینــده بــا توجــه بــه شــرایط 	
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی و طــرح و تنظیــم نقشــه توزیــع 
ــه  ــا توجــه ب ــرای هریــک از شــهرها ب ــه طــرح جامــع ب جمعیــت )تهی
ــتانداردها  ــط و اس ــن ضواب ــوب و تعیی ــتانداردهای مص ــط و اس ضواب

ــور( ــه وزارت کش ــالم آن ب ــادی و اع ــه  های ه ــه نقش ــرای تهی ب
• تهیــه معیارهــا، ضوابــط و آئین نامه هــای شهرســازی و ابــالغ مصوبــات 	

شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران بــه وزارتخانه هــا و 
ــوط در  ــتگاه های مرب ــی دس ــاد و راهنمای ــئول و ارش ــازمان های مس س

ــهری ــع ش ــای جام ــرای طرح  ه ــی از اج ــائل ناش ــورد مس م
• اعتــالی هنــر معمــاری ایــران و رعایــت ســبک  های مختلــف معمــاری 	

ســنتی و ملــی و تقویــت و توســعه فرهنــگ و ارزش  هــای اســالمی در 
معمــاری و شهرســازی

• پیشــنهاد ایجــاد شــهر و شــهرك غیــر روســتایی در خــارج از محــدوده 	
قانونــی و حریــم شــهرها جهــت تصویــب بــه شــورای عالــی شهرســازی

• نظــارت بــر فعالیت هــای شهرســازی بخــش خصوصــی از حیــث 	
ــازی ــط شهرس ــا و ضواب ــت معیاره رعای

• نظــارت بــر تهیــه طرح  هــای جامــع و تفصیلــی و جلــب نظــر شــورای 	
شــهر و شــهرداری مربــوط در حیــن تهیــه طرح  هــای تفصیلــی و 

ــور ــای مذک ــف طرح  ه ــل مختل ــرای مراح ــر اج ــارت ب ــن نظ همچنی
• سیاســت گذاری در مــورد طرح ریــزی شــهری و نحــوه مدیریــت 	

شــهری مجموعه  هــای 
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• ــی و 	 ــاختمان  های دولت ــرای مســکن، س ــتانداردها ب ــن اس ــری تعیی راهب
ــی  ــای عمران ــرای طرح  ه ــه و اج ــن تهی ــهری و همچنی ــات ش تأسیس

ــی کشــور ــی و اجرای شــهری در چارچــوب نظــام فن
• نظــارت عالیــه بــر اجــرای ضوابــط و مقــررات شهرســازی و مقــررات 	

ملــی ســاختمان در طراحــی و اجــرای تمامــی ســاختمان ها و طرح  هــای 
ــازی  ــازی و مقاوم س ــدف ایمن س ــا ه ــی شــهری ب ــازی و عمران شهرس
ــی کشــور  ــی و اجرای ســاختمان ها و شــهرها و در چارچــوب نظــام فن

بــا رعایــت اصــول پدافنــد غیرعامــل
• راهبــری و ســاماندهی طرح  هــای بهســازی، نوســازی و بازســازی 	

محــالت قدیمــی، فرســوده و ناکارآمــد شــهری و ســکونتگاه  های 
ــا هــدف توانمندســازی ســاکنین و ارتقــا محیــط زندگــی  غیررســمی ب

ــهری ش
• ــه و 	 ــم از خالص ــهری اع ــی ش ــر اراض ــت ب ــت های دول ــال سیاس اعم

ــن  ــون زمی ــات شــهری و اجــرای قان ــایر رقب ــر و س ــر، دای ــوات، بای م
ــی آن ــه اجرای ــهری و آئین نام ش

• برنامه ریــزی و مدیریــت عمــران زمین  هــای شــهری و نظــارت در 	
ــهری ــای ش ــن در محدوده  ه ــه از زمی ــتفاده بهین ــه اس زمین

• راهبــری تدویــن موازیــن، اســتانداردها و مشــخصات فنــی و مقــررات 	
ــری  ــه و راهب ــوب برنام ــکن در چارچ ــاختمان ها و مس ــرای س ــی ب مل
تحقیــق و بررســی مســائل مربــوط بــه ســاختمان و مصالــح ســاختمانی 
و نیــز راهبــری تهیــه اســتانداردهای الزم بــرای مصالــح ســاختمانی بــا 
همــکاری موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران و حمایــت از 

تولیدکننــدگان آنهــا
• اتخــاذ تصمیــم و تعییــن خط مشــی برنامه  هــای اجرایــی زمیــن، 	

مســکن، شهرســازی، ســاختمان  های دولتــی و عمــران شــهری
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• تهیــه و اجــرای طرح  هــای ســاختمان  های دولتــی و تأمیــن ســاختمان ها 	
و تأسیســات دولتــی و عمومــی موردنیــاز جامعــه از طریــق مهندســین 
ــام  ــوب نظ ــده و در چارچ ــت ش ــد صالحی ــکاران تأیی ــاور و پیمان مش

فنــی و اجرایــی کشــور
• ــکن در 	 ــه مس ــد و عرض ــه تولی ــت در زمین ــت های دول ــن سیاس تعیی

ــکن ــی مس ــی و کیف ــتاندارد  های کم ــود اس ــعه و بهب ــور و توس کش
• ــار 	 ــای اقش ــن نیازه ــی تأمی ــر چگونگ ــارت ب ــی و نظ ــه خط مش ارائ

و  کم درآمــد  گروه هــای  مســکن  به ویــژه  مســکن  بــه  مختلــف 
روســتائیان

• ایجــاد تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا در بــازار مســکن و تأمین و توســعه 	
ــکن مناسب مس

• تأمین مسکن و عرضه آن به صورت اجاره ای	
• سیاست گذاری در مورد خانه  های سازمانی	
• تعییــن سیاســت های مربــوط بــه نحــوه واگــذاری زمیــن موردنیــاز بــه 	

ــی آن ــه اجرائ ــه آئین نام ــت و تهی ــان دول کارکن
• بازنگــری در ضوابــط و مقــررات شهرســازی در جهــت تســهیل عبــور 	

و مــرور معلولیــن
• سیاســت گذاری در خصــوص ارتقــاء دانــش فنــی، فنــاوری ســاختمان 	

ــرای جلــب  و کیفیــت خدمــات مهندســی در کشــور و ایجــاد زمینــه ب
مشــارکت حرفــه ای در صنعــت ســاختمان

• ــدور 	 ــور ص ــون به منظ ــوزش و آزم ــه ای، آم ــت حرف ــی صالحی بررس
ــی  ــته  های اصل ــی در رش ــی و حقوق ــخاص حقیق ــتغال اش ــه اش پروان
ــای  ــه کار کاردان  ه ــتغال ب ــه اش ــن پروان ــاختمان و همچنی ــی س مهندس
ــه امــور  ــی کــه اشــتغال اشــخاص ب ــن محل های ــی و تعیی ــی و تجرب فن
فنــی در بخش  هــای ســاختمان و شهرســازی مســتلزم داشــتن صالحیــت 

حرفــه ای اســت
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• نظــارت بــر تشــکیل و عملکــرد ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و 	
ــه تخلفــات حرفــه ای صاحبــان حــرف مهندســی ارکان آن و رســیدگی ب

• راهبری تدوین اصول و قواعد فنی مقررات ملی ساختمان	
• ــت و 	 ــاختمانی بی سرپرس ــرکت  های س ــرای ش ــی ب ــر دولت ــن مدی تعیی

رهــا شــده
• یــا 	 آئین نامه هــا  قانونــی،  لوایــح  طــی  کــه  وظایفــی  اجــرای 

می شــود یــا  شــده  ارجــاع  وزارتخانــه  بــه  مختلــف  تصویب نامه هــای 
بــا مشــاهده ایــن همــه وظایــف متعــدد شــاید بتــوان گفــت کــه کمتــر موضوعی 
در حــوزه مســائل شــهری و شهرســازی باقی مانــده کــه از حیطــه وظایــف ایــن 
ــف،  ــزان از گســتردگی وظای ــن می ــه ای ــد. البت ــده باش ــه دورمان ــه ب وزارت خان
پراکندگــی و تمرکــز آن هــا خــود یــک مســاله قابــل بحــث اســت. بــرای مثــال 
ــزی و  ــد برنامه ری ــه مانن ــن وزارت خان ــف ای ــی وظای ــد برخ ــر می رس ــه نظ ب
ــه از  ــتفاده بهین ــه اس ــارت در زمین ــهری و نظ ــای ش ــران زمین  ه ــت عم مدیری
زمیــن در محدوده  هــای شــهری و تأمیــن مســکن و عرضــه آن به صــورت 
اجــاره ای، وظایفــی نیســتند کــه الزم باشــد وزارتخانــه دولتــی و ملــی تصــدی 
آن هــا را برعهــده گیــرد. برنامه ریــزی و مدیریــت عمــران زمین  هــای شــهری از 
وظایــف مدیریــت شــهری هــر شــهر اســت و امــری محلــی محســوب می شــود 
ــش  ــوی بخ ــد از س ــه بای ــکن ب ــن مس ــاله تأمی ــت مس ــن اس ــی، همچنی ــه مل ن
خصوصــی و تعاونی هــا انجــام پذیــرد و ورود وزارت خانــه ای کــه قاعدتــًا بایــد 
سیاســت گــزار باشــد بــه عرصــه امــور اجرایــی می توانــد موجــب صدمــه بــه 

قابلیــت سیاســت گــزاری شــود. 

شورای�عالی�شهرسازی�و�معماری
بــر اســاس مــاده 97 و مــاده الحاقــی بــه قانــون شــهرداری کــه در ســال 1347 به 
تصویــب هیــأت وزیــران رســید، بــراي هماهنــگ کــردن برنامه هــاي شهرســازي 
ــراي مــردم، همچنیــن به منظــور اعتــالي  ــر ب به منظــور ایجــاد محیط زیســت بهت
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ــي  ــنتي و مل ــا ري س ــف معم ــت ســبک هاي مختل ــران و رعای ــاري ای ــر معم هن
ــن  ــا در نظــر گرفتــن روش هــای نوی ــل آن ب ــط و جنبه هــای اصی ــه ضواب و ارائ
ــاختماني  ــب س ــي و مناس ــیوه های اصول ــن ش ــه یافت ــي و درنتیج ــي و فن علم
ــي و  ــرز زندگ ــه شــرایط اقلیمــي و ط ــا توجــه ب ــف کشــور ب در مناطــق مختل
مقتضیــات محلــي، شــوراي عالــي شهرســازي و معمــاري ایــران تأســیس شــده 

اســت.

مهم�ترین�وظایف�این�شورا�عبارتند�از:

• ــراي 	 بررســي پیشــنهادهاي الزم در مــورد سیاســت کلــي شهرســازي ب
طــرح در هیــات وزیــران

• ــررات 	 ــازي و مق ــح شهرس ــنهادها و لوای ــه پیش ــبت ب ــر نس اظهارنظ
مربــوط بــه طرح هــاي جامعــه شــهري کــه شــامل منطقــه بنــدي، نحــوه 
اســتفاده از زمیــن، تعییــن مناطــق صنعتــي بازرگانــي اداري، مســکوني، 
ــي  ــای عموم ــایر نیازمندی ه ــبز و س ــاي س ــي، فض ــات عموم تأسیس

ــد ــهر می باش ش
• بررســي و تصویــب نهائــي طرح هــاي جامــع شــهري و تغییــرات آنهــا 	

ــي خــارج از نقشــه های تفصیل
• تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازي	

اعضای�کنونی�این�شورا�عبارتند�از:�

وزیــر راه و شهرســازی )رئیــس شــورا(، معــاون معمــاری و شهرســازی وزیــر 
راه و شهرســازی )دبیــر شــورا(، وزارت کشــور )معــاون عمرانــی و توســعه امــور 
شــهری و روســتایی وزارت مذکــور(، وزارت جهــاد کشــاورزی )معــاون وزیــر 
ــاع و پشــتیبانی نیروهــای  ــور اراضــی کشــور(، وزارت دف و رئیــس ســازمان ام
)معــاون حمل ونقــل(، وزارت صنعــت،  راه و شهرســازی  مســلح، وزارت 
ــک و  ــع کوچ ــازمان صنای ــل س ــر و مدیرعام ــاون وزی ــارت )مع ــدن و تج مع
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ــت،  ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــرو، س ــران(، وزارت نی ــی ای ــهرك  های صنعت ش
ــتی و  ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــالمی، وزارت می ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
گردشــگری، ســازمان برنامــه و بودجــه، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، ســازمان 
ــر از  ــک نف ــل و ی ــد غیرعام ــازمان پدافن ــور س ــاختمان کش ــی س ــام مهندس نظ

ــر. ــوان عضــو ناظ ــورای اســالمی به عن ــس ش ــدگان مجل نماین
ــرای مدیریــت  ــا وجــود اهمیــت تصمیمــات ایــن شــورا ب جالــب اســت کــه ب
ــه نمایندگــی از شــهرداری های کشــور در ایــن شــورا  شــهری هیــچ عضــوی ب

عضــو نیســت. 
ــوان گفــت هــر یــک از وزارتخانه هــا و ســازمان های کشــوری  درمجمــوع می ت
ــهری  ــت ش ــر مدیری ــی ب ــد، به نوع ــام می دهن ــهر انج ــا ش ــط ب ــه کاری مرتب ک
ــف و  ــود وظای ــهم خ ــه س ــا ب ــک از وزارتخانه ه ــر ی ــد و ه ــر می پذیرن تأثی

ــد. ــه عهده دارن ــه ب ــن زمین ــؤولیت هایی در ای مس

سطح�منطقه�ای�مدیریت�شهری
بــا توجــه بــه تقســیم بندی اســتانی کشــور، مدیریــت شــهری در ایــن ســطح نیــز 
قابــل بررســی اســت. در ســطح منطقــه ای یــا اســتانی، ســازمان مســتقل مدیریــت 
شــهری وجــود نــدارد. بلکــه ســازمان های موجــود، شــعبه  های اســتانی 
ــار  وزارتخانه هــا و ســازمان های کشــوری محســوب می شــوند کــه حیطــه اختی
ــد.  ــر می گذارن ــطح، تأثی ــهری در آن س ــت ش ــر مدیری ــتانی اســت و ب ــا اس آنه
ــتان وجــود دارد  ــهرداری های اس ــاری ش ــازمان همی ــتانی س ــه در ســطح اس البت
ــوان مؤسســه ای  ــی اســت و به عن ــائل مال ــه مس ــردش در زمین ــده کارک ــه عم ک
عمومــي غیردولتــی و وابســته بــه شــهرداري محســوب می شــود . امــا مهم تریــن 

ســازمان مؤثــر بــر مدیریــت شــهری در ســطح منطقــه ای، اســتانداری اســت.
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استانداری�
ــت شــهری در ســطح اســتان  ــر مدیری ــر ب ــام اداری مؤث ــن مق اســتاندار، باالتری
اســت. انتخــاب شــهرداران شــهرهایی بــا جمعیــت کمتــر از دویســت هــزار نفــر 
ــده  ــداری ها تشکیل ش ــا و بخش ــتانداری از فرمانداری ه ــت. اس ــتاندار اس ــا اس ب
ــام  ــه ن ــی ب ــق معاونت ــت شــهری را بیشــتر از طری ــه مدیری ــوط ب و مســائل مرب
عمرانــي راهبــری می کنــد. ایــن معاونــت کــه می تــوان آن را تشــکیالت 
اســتانی معاونــت عمرانــي و توســعه امــور شــهري و روســتایي وزارت کشــور 
ــا شــهرداری ها را بــه عهــده دارد.  دانســت، نقــش رابــط میــان وزارت کشــور ب
ــا چهــار دفتــر  معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری ها به طــور معمــول از ســه ی
ــه نام  هــای دفتــر فنــی و حمــل و دفتــر امــور شــهری، دفتــر امــور روســتایی  ب
و اداره کل مدیریــت بحــران تشکیل شــده اســت. ازجملــه وظایــف عمــده دفتــر 
فنــی، می تــوان بــه تهیــه طرح  هــای هــادی و نقشــه  های تفصیلــی شــهری کــه بــا 
همــکاری مهندســان مشــاور حقیقــی و حقوقــی انجــام می گیــرد، راهنمایی  هــای 
ــه شــهرداری های کوچــک کــه بیشــتر آنهــا کادر متخصــص شهرســاز و  فنــی ب
مهنــدس معمــار ندارنــد، اشــاره کــرد. دفاتــر امــور شــهری و روســتایی نیــز بــه 
ــرای اجــرای  ــی، صــدور دســتور کارهــای الزم و ایجــاد هماهنگــی ب ــور مال ام
طرح  هــای عمرانــی در شــهرها و روســتاها می پردازنــد. بررســی نیازهــای 
مالــی شــهرداری ها و نظــارت بــر امــور پرســنلی و اســتخدامی شــهرداری ها، از 

وظایــف دیگــر دفتــر امــور شــهری اســت.
بــرای آشــنایی بــا چــارت تشــکیالتی اســتانداری ها و جایــگاه معاونــت عمرانــی 

بــه تصاویــر زیــر نــگاه کنیــد:
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شکل�1��5چارت�تشکیالتی�استانداری�ها

وزارت راه و شهرســازی و دیگــر وزارت خانه هــا و ســازمان های کشــوری، هــر 
ــد کــه در ســطح منطقــه ای  یــک در ســطح اســتان ها، ادارات و شــعبه هایی دارن

بــر عملکــرد مدیریــت شــهری اثرگــذار هســتند.
در میــان دیگــر عناصــر مؤثــر بــر مدیریــت شــهری در ســطح منطقــه ای، بایــد 
ــتان  های  ــه اس ــه در هم ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ش
کشــور فعالیــت دارد. هــدف از تشــکیل ایــن شــوراها هماهنگــي و تصمیم گیــری 
ــزی، توســعه و عمــران اســتان ها و نظــارت آن هــا و هدایــت  در امــور برنامه ری
و تصویــب طرح هــا در چارچــوب برنامه هــا، سیاســت ها و خط مشــي هاي 

کالن کشــور اســت.
مهم ترین وظایف این شورا را می توان به شرح زیر دانست: 

• ــاي 	 ــامل جهت گیري ه ــتان ش ــعه اس ــاي توس ــد برنامه ه ــي و تأیی بررس
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ــزي کشــور و  توســعه بلندمــدت اســتان، در چارچــوب نظــام برنامه ری
ــش ســرزمین ــري آمای در راســتاي جهت گی

• و 	 اســتان  توســعه  میان مــدت  برنامه هــاي  تصویــب  و  بررســي   
شهرســتان شــامل هدف هــا، سیاســت ها و خط مشــي هاي توســعه 

ــا ــر آن ه ــارت ب ــتان و نظ اس
• ــتان و 	 ــاله اس ــي پنج س ــه عملیات ــر برنام ــارت ب ــن و نظ ــه، تدوی  تهی

ــتان شهرس
• ــات 	 ــب خدم ــله مرات ــران و سلس ــعه و عم ــاي توس ــب طرح ه تصوی

ــا رعایــت  شــهري و روســتایي در قالــب برنامه هــاي توســعه اســتان، ب
ــران ــاري ای ــازي و معم ــي شهرس ــوراي عال ــوب ش ــت هاي مص سیاس

• ــي و 	 ــز و جــذب پس اندازهــاي بخــش غیردولت بررســي راه هــای تجهی
ــور اســتان ــي در ام ــز توســعه مشــارکت های مردم نی

3 ـ5 ـ سطح محلی مدیریت شهری
ــن نقــش  ــا ســطح شــهرها، به جــز شــهرداری کــه عمده تری در ســطح محلــی ی
را در مدیریــت شــهری بــر عهــده دارد، ســازمان ها و گروه هــای دیگــر اعــم از 
ــت  ــری مدیری ــمی تصمیم گی ــر رس ــهیم اند. عناص ــز س ــمی نی ــمی و غیررس رس
شــهری در شــهرها بــه میــزان زیــادی یکســان هســتند. ایــن عناصــر عبارتنــد از:

شهرداری
شــهرداری در ســطح محلــی از عناصــر اصلــی تصمیم گیــری بــه شــمار مــی رود 
و مهم تریــن نقــش را در مدیریــت شــهری )در ســطح شــهر( بــر عهــده دارد. در 
ــاره شــهر  ــه مراجــع مختلــف درب ــی ک ــر، بســیاری از تصمیم های ســال های اخی
ــته  ــهرداری داش ــات ش ــته ها و تصمیم ــا خواس ــتقیم ب ــاط مس ــد، ارتب گرفته ان
ــدرت شــهرداران  ــن تأثیرگــذاری برحســب شــرایط و ق ــزان ای ــه می اســت. البت

متفــاوت اســت.
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شورای�اسالمی�شهر
ــت  ــی در مدیری ــش اصل ــالمی، نق ــورای اس ــون ش ــی و قان ــون اساس ــق قان طب
شــهری بــر عهــده شــوراهای اســالمی شــهر ـ کــه نمایندگانــش از طــرف مــردم 
انتخــاب شــده اند و وظیفــه انتخــاب شــهردار را عهــده دار می باشــند ـ گذاشــته 
ــی  ــا هماهنگ ــد ب ــهرداری بای ــای ش ــا و تصمیم  ه ــه برنامه ه ــت. هم ــده اس ش
ــالمی،  ــوراهای اس ــون ش ــق قان ــرد. طب ــام پذی ــوراها انج ــن ش ــارت ای و نظ
شــورای شــهر به منظــور پیــش بــرد برنامه  هــای اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، 
ــردم و  ــکاری م ــا هم ــی ب ــور رفاه ــر ام ــی و دیگ ــی، آموزش ــتی، فرهنگ بهداش
ــوراها  ــای ش ــت اعض ــدت فعالی ــود. م ــکیل می ش ــهر تش ــور ش ــر ام ــارت ب نظ
چهــار ســال اســت و تعــداد اعضــا برحســب جمعیــت شــهر متغیــر می باشــد.

فرمانداری
ــتان را  ــر شهرس ــه اداره ه ــت ک ــوری اس ــۀ کش ــور بلندپای ــک مأم ــدار ی فرمان
ــده  ــوان نماین ــش به عن ــت خوی ــرو مأموری ــداران در قلم ــدۀ دارد. فرمان به عه
عالــي دولــت، مســؤولیت اجــراي سیاســت های عمومــي کشــور در ارتبــاط بــا 
ــه  ــتگاه هایي ک ــایر دس ــي و س ــرکت های دولت ــات و ش ــا و مؤسس وزارتخانه ه
ــاي انقــالب  ــد، نهاده ــت اســتفاده می نماین ــي دول ــه نحــوي از بودجــه عموم ب
اســالمي، نیروهــاي انتظامــي، شــوراهاي اســالمي شــهر و شــهرداری ها و 
مؤسســات عمومــي غیردولتــی را عهــده دار هســتند. همچنیــن نیروهــاي انتظامــي 
در چارچــوب وظایفــي کــه در ارتبــاط بــا امنیــت منطقــه دارنــد، تحــت نظــارت 

ــدار عمــل خواهنــد کــرد. فرمان
برابــر تبصــره 2 مــاده 1 مصوبــه هشــتادمین جلســه شــوراي عالــي اداري مــورخ 
ــور  ــر رئیس جمه ــت در براب ــي دول ــده عال ــوان نماین ــتاندار به عن 1377/7/28 اس
ــر کشــور مســئولیت  ــده وزی ــوان نماین ــوده و به عن ــران مســئول ب ــات وزی و هی
ــود  ــد ب ــده دار خواه ــتان عه ــارات آن وزارت را در اس ــف و اختی ــراي وظای اج
ــز  ــدار نی ــب فرمان ــن ترتی ــه همی ــت و ب ــور پاسخگوس ــر کش ــل وزی و در مقاب
مســؤولیت های مذکــور را در مقابــل هیئــت محتــرم دولــت عهــده دار می باشــد. 
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ــور شهرســتان دارد، از  ــه ام ــر کلی ــه ب ــه ای ک ــه ســبب نظــارت عالی ــدار ب فرمان
عناصــر مهــم در تصمیم گیــری و هدایــت مدیریــت شــهری بــه شــمار می آیــد. 
ــهری دارد را  ــت ش ــوص مدیری ــداری در خص ــه فرمان ــی ک ــن وظایف مهم تری

ــن شــرح برشــمرد: ــه ای ــوان ب می ت
• تشــکیل منظــم شــوراي عمرانــي شهرســتان بــراي اجــراي وظایــف مقرر 	

ــازمان های  ــتگاه ها و س ــي دس ــای عمران ــردن فعالیت ه ــگ ک و هماهن
اجرایــي در ســطح شهرســتان

• نظــارت در امــور شــهرداری هاي حــوزه فرمانــداري طبــق قانــون 	
شــهرداري و دســتورالعمل های صــادر شــده

• بررســي و اظهارنظــر در مــورد پیشــنهادهاي شــهرداری هاي تابــع 	
آئین نامه هــای مربــوط قانــون شــهرداري و  به منظــور اجــراي صحیــح 

• پیشــنهادي 	 عــوارض  میــزان  مــورد  در  اظهارنظــر  و  رســیدگي 
شــهر شــوراي  فاقــد  شــهرداری هاي 

• بررسي و اظهارنظر در مورد مصوبات شوراي شهر طبق مقررات	
• مراقبــت در حســن اجــراي مقــررات و قوانیــن مربوط به شــهرداری هاي 	

بعه تا
• بررســي و اظهارنظــر در مــورد تغییــر نــام، تأســیس و انحــالل 	

مقــررات اســاس  بــر  تابــع  شــهرداری هاي 
• اقــدام در مــورد رســیدگي بــه شــکایات دریافتــي از اشــخاص و 	

شــهرداری ها مــورد  در  ادارات  و  مؤسســات 
• ــراي شــهرداری هاي تابعــه به منظــور 	 اقــدام در ایجــاد تســهیالت الزم ب

اســتفاده صحیــح از اعتبــارات عمرانــي
• طریــق 	 از  عمومــي  نیازمندی هــای  و  ارزاق  تأمیــن  در  مراقبــت 

ی ها ر ا د شــهر
• مراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني شهرداری ها	
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• بررســي و اظهارنظــر در مــورد طرح هــاي ســازماني و تشــکیالتي 	
شــهرداری هاي تابعــه و ســازمان های وابســته بــه آن هــا

• ــنهاد 	 ــه و پیش ــهرداران تابع ــت ش ــاره صالحی ــر درب ــي و اظهارنظ بررس
ــا اســتاندار ــه وزارت کشــور ی ــان ب ــه انتصــاب آن ــوط ب صــدور احــکام مرب

• ــکیل 	 ــق تش ــوارض از طری ــه ع ــوط ب ــکایات مرب ــه ش ــیدگي ب  رس
کمیســیون موضــوع مــاده 8 قانــون نوســازي و عمــران شــهري و مــاده 

ــهرداري ــون ش 77 قان
•  برســي و اظهارنظــر در مــورد نقشــه های هــادي شــهرهاي تابعــه 	

ــح  ــراي صحی ــر اج ــارت ب ــازي و نظ ــتانداردهاي شهرس ــاس اس براس
ــازمان های  ــب س ــه تصوی ــه ب ــهرها ک ــع ش ــادي و جام ــه های ه نقش

ــد ــیده باش ــوط رس مرب
• نظــارت و مراقبــت کلــي بــر نرخ هــا و اقــدام الزم به منظــور جلوگیــري 	

از افزایــش بی رویــه قیمت هــا طبــق مقــررات
• ــر هزینه هــای شــهرداری ها و 	 ــورد بودجــه و نظــارت ب اظهارنظــر در م

ســازمان های تابعــه و وابســته بــه آن هــا و همچنیــن اظهارنظــر نســبت به 
میــزان بخشــودگي عــوارض نوســازي در حــوزه فرمانــداري براســاس 

ــتورالعمل های صــادره ــط و دس ضواب
همان طــور کــه مشــاهده می شــود، فرمانــدار به عنــوان نماینــده عالــی دولــت در 
ســطح شهرســتان دارای اختیــارات و مســؤولیت های زیــادی نســبت بــه نظــارت 

ــت شــهرداری ها و شــوراهای شــهر می باشــد. و هدای
ــور ایجــاد هماهنگــی و  ــون تقســیمات کشــوری، به منظ ــاده 18 قان براســاس م
تشــریک مســاعی بیــن ادارات و پیشــرفت امــور در هــر شهرســتانی، شــورایی 
بنــام شــورای اداری شهرســتان بــه ریاســت فرمانــدار تشــکیل می شــود. 
عضویــت شــورا انتخابــی نیســت و فرمانــدار و معــاون او و رؤســای عالی مقــام 
ــورا  ــن ش ــت ای ــی و ثاب ــای اصل ــتان، اعض ــکری شهرس ــوری و لش ادارات کش

ــد داشــت. ــار جلســه خواه ــل یک ب ــاه حداق ــر م ــورا ه ــن ش ــتند. ای هس
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وظایف شورای اداری شهرستان به شرح زیر هستند:
یک. ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان؛

ــگ  ــت و فرهن ــت و بهداش ــع فالح ــود وض ــایل بهب ــه وس ــه و تهی دو. مطالع
شهرســتان و تربیت بدنــی و به طــوری کلــی، امــور مربــوط بــه عمــران 

شهرســتان؛
ــه  ــیدگی ب ــن رس ــع و هم چنی ــخاص ذینف ــات اش ــه اعتراض ــیدگی ب ــه. رس س

ــش؛ ــورای بخ ــات ش تصمیم
ــرح  ــن مط ــدود قوانی ــورا در ح ــس ش ــه رئی ــی ک ــر مطلب ــی ه ــار. بررس چه

؛ می کنــد
و  شهرســتان  بخش هــای  شــوراهای  بیــن  عمــل  وحــدت  ایجــاد  پنــج. 

یکدیگــر. بــا  آن هــا  عملیــات  هماهنگ کــردن 
الزم بــه ذکــر اســت کــه تصمیمــات ایــن شــورا در جهــت شــور و مشــورت و 

مســاعدت فرمانــداری بــوده و بــرای فرمانــداری الزم االجــرا نیســتند.

عناصر�غیررسمی�مؤثر�بر�مدیریت�شهری
ــر و  ــرف عناص ــری از ط ــام دیگ ــر نظ ــد ه ــز مانن ــهری نی ــت ش ــام مدیری نظ
ــدام  ــرد و هرک ــرار می گی ــر ق ــت تأثی ــمی تح ــکیالت غیررس ــازمان ها و تش س
ــع و  ــا مناف ــت شــهری و تصمیمــات آن را ب ــا مدیری ــد ت ــا تــالش می کنن از آنه

ــازند.  ــگام س ــود هم ــته  های خ خواس
ایــن عناصــر در ســطوح محلــی تأثیــر زیــادی بــر هدایــت کانون  هــای قــدرت 
محلــی و تصمیمــات آنهــا دارنــد. عناصــر غیررســمی مؤثــر بــر مدیریــت شــهری 
در ســطح محلــی عبارتنــد از: نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، ائمــه جمعــه 
و جماعــات، افــراد و گروه هــای فشــار سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی، مجامــع 

تخصصــی و گــروه متخصصیــن.
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تالشــی پایــدار در جهــت ایجــاد روابــط پویــا بــا شــهروندان صــورت پذیــرد. 
ــت شــهری  ــر مدیری ــال، بخشــی از هــدف بزرگ ت ــی فع ــط عموم داشــتن رواب

ــور شــهر اســت. ــرای مشــارکت شــهروندان در ام ب
اهدافــی کــه بــرای نظــام روابــط عمومــی شــهرداری می تــوان در نظــر گرفــت، 

بــه شــرح زیــر اســت:
1ـ بررســی افــکار و نظــرات شــهروندان به منظــور تعییــن خواســته ها و 

انتظــارات آن هــا از شــهرداری.
ــا و  ــهری، برنامه ه ــات ش ــاره خدم ــردم درب ــش  های م ــه پرس ــخ گویی ب 2ـ پاس

مشــکالت شــهرداری
ــا و  ــد آن ه ــرات و عقای ــه نظ ــرام ب ــهروندان و احت ــکایات ش ــه ش ــه ب 3ـ توج

ــان ــه آن ــورد توج ــتی  های م ــردن کاس ــرف ک ــرای برط ــالش ب ت
4ـ فراهم آوردن تسهیالتی برای تماس مردم با مدیران شهرداری 

5ـ تشــویق و ترغیــب شــهروندان بــرای مشــارکت فعاالنــه آنهــا در اداره امــور 
شــهر.

ــر بســتر  ــی ب ــی و رســانه ای اجتماعــی مبتن ــری از رســانه  های همگان 6ـ بهره گی
ــات  ــا و اقدام ــاره برنامه ه ــه شــهروندان درب ــرای آگاهــی رســاندن ب ــت ب اینترن

شــهرداری.
تابلوی�شماره8

یکی�از�مناسب�ترین�شیوه  های آگاهی�رسانی�به�مردم�،�تشکیل�جلسات�سالیانه�درباز�است��در�چنین�دوره�هایی�
مردم�می�توانند�به�ادارات�شهرداری�بروند�و�از�بخش  های گوناگون�شهرداری�شهر�خود�دیدن�کنند��در�این�دوره�
هر�یک�از�ادارات�مسؤولیت�دارند�که�طرح  های مخصوص�نمایشگاه�ها،�نمونه�هایی�از�ادوات�و�وسایل�کار�خود�و�
پروژه ها و�غیره�را�که�مربوط�به�کار�آن ها است�تهیه�کرده،�در�معرض�نمایش�قرار�دهند�و�افرادی�را�برای�ادای�

توضیح�درباره�خدمات�و مشکالت�بگمارند.

آیین�نامه�های�اداری�شهرداری
آیین نامــه  ـ  شــهرداری ها  اداری  امــور  زمینــه  در  آیین نامــه  مهم تریــن 
اســتخدامی شــهرداری های کشــور ـ مصــوب آبــان 1358 )بــا اصالحــات بعــدی 
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ــن  ــه عناوی ــت ک ــده اس ــل تشکیل ش ــت فص ــه از هش ــن آیین نام ــت. ای آن( اس
ــد از: ــب عبارتن ــه ترتی ــه آن ب فصــول هشــت گان

ــتگی و  ــاه، بازنشس ــوزش، رف ــا، آم ــوق، مزای ــت، حق ــه خدم ــات، ورود ب کلی
ــف. ــررات مختل مق

تابلوی�شماره�9
اگرچه�طبق�ماده��2استخدام�کشوری،�شهرداری�ها از�شمول�این�قانون�خارج�اند�اما�تبصره�ذیل�ماده��112قانون�

مزبور�برای�جلوگیری�از�ناهماهنگی،�چنین�پیش�بینی�کرده�است�:
“ وزارتخانه ها و شهرداری�ها و�کلیه�مؤسسات�دولتی�اعم از�این�که مشمول�مقررات�این�قانون�باشند�یا�نباشند�

مکلف�اند�نسبت�به�کلیه�لوایح�استخدامی�و�هر�نوع�وضع�و اصالح�تغییر�مقررات�استخدامی�قباًل�موافقت�
سازمان�امور�اداری�و�استخدامی�کشور�را�جلب�نمایند��

سیر�مدیریت�شهری�در�ایران

دربــاره چگونگــی مدیریــت شــهری در ایــران گذشــته، به ویــژه در دوران پیــش 
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــترس نیس ــنده ای در دس ــق و بس ــات دقی ــالم، اطالع از اس
آگاهــی مــا از گســتردگی و عظمــت شــهرهای باســتانی ایــران ماننــد هگمتانــه، 
ــازد  ــن می س ــوع را روش ــن موض ــوخته، ای ــهر س ــیلک و ش ــالم، س ــوش، ای ش
ــهر،  ــده ش ــم اداره کنن ــتگاه منظ ــود دس ــدون وج ــهرها ب ــی در آن ش ــه زندگ ک

ــت. ــوده اس ــر ب امکان ناپذی
ــته  ــینی روزگار گذش ــی شهرنش ــای اساس ــن قســمت ویژگی ه ــن رو در ای از ای
ایــران  کــه پیونــدی اساســی بــا مدیریــت شــهری داشــته، بیــان می شــود تــا در 
ــهری آن روزگار را  ــت ش ــی مدیری ــای اصل ــی ویژگی ه ــوان برخ ــو آن بت پرت

ــت. بازیاف

مدیریت�شهری�در�دوران�باستان
ــتند. در آن  ــی داش ــی و سیاس ــردی نظام ــتر کارک ــهرها بیش ــا، ش در دوران ماده
دوران ســاختار اقتصــادی ـ اجتماعــی کشــور چنــدان تکامــل پیــدا نکــرده بــود 
ــه زندگــی شــهری  ــق بازرگانــی و تولیــد صنایع دســتی را کــه هــر دو ب ــا رون ت

ــود.  ــبب ش ــد، س ــکل می دهن ش
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ــت  ــاد حکوم ــی و ایج ــکندر مقدون ــت اس ــیان بدس ــت هخامنش ــس از شکس پ
ــعه  ــو و توس ــهرهای ن ــاد ش ــرای ایج ــد ب ــاه جدی ــت پادش ــلوکیان، سیاس س
ــزرگ تاریخــی در  ــه ب ــن روزگار نمایانگــر تجرب ــرار گرفــت و ای شهرنشــینی ق
بنیان گــذاری شــهرهای اســت کــه حکومــت خــود فرمــان )بــه ســبک شــهرهای 
ــتاب  ــران ش ــینی در ای ــه شهرنش ــت ک ــان اس ــن زم ــد و در ای ــی( دارن یونان

می گیــرد. 
ــای  ــتقیم فرمان ه ــع مس ــی تاب ــر حقوق ــهرها از نظ ــلوکیان، ش “ در روزگار س
شــاه بودنــد و هنــگام بــروز اختــالف میــان آن هــا و مقام  هــای اداری ســاتراپی، 
نماینــدگان شــهر بــه پادشــاه مراجعــه می کردنــد امــا بیشــتر پادشــاهان ســلوکی 
از دخالــت مســتقیم در امــور داخلــی شــهرها اجتنــاب می کردنــد... زیــرا امــور 
داخلــی شــهرها توســط شــورای شــهر اداره می شــد. شــهروندان از آزادی عقیــده 
برخــوردار بودنــد و در شــهرهایی کــه جمعیــت ان ترکیبــی از اقــوام گوناگــون 

ــی آورد". ــا م ــروه ســنت ها و آداب خــود را به ج ــر گ ــود ه ب
ــادی  ــات زی ــلوکیان، اطالع ــهرها در دوران س ــیوه اداره ش ــات ش ــاره جزئی درب
وجــود نــدارد. پیگولوســکایا در ایــن زمینــه می نویســد: "از شــیوه اداره پولیســی 
ــی  ــان آورد. آگاه ــه می ــوان ســخن ب ــیع نمی ت ــاس وس ــران در مقی ــهرهای ای ش
پیرامــون مراکــز هلنیســتی ایــن کشــور به قــدری ناچیــز اســت کــه گاه جــز نــام، 

چیــزی از آن بــر جــا نمانــده اســت". 
ــه اطالعــات موجــود  ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــدك آگاهی  هــای موجــود در ای از ان
ــهر اداره  ــنای ش ــس س ــن شــهر را مجل ــرد. ای ــاره ک ــلوکیه اش ــاره شــهر س درب
می کــرد کــه در آن 300 نفــر برپایــه ثــروت و خــرد انتخــاب می شــدند. 
ــردم و  ــروی م ــر نی ــان مظه ــه این ــت ک ــده داش ــی عقی ــورخ یونان ــیتوس م تاس
ضامــن آن بودنــد. البتــه روشــن اســت کــه ایــن عــده اشــراف و بــزرگان بودنــد 

ــده داشــتند.  ــور شــهر را برعه ــه اداره ام ک
ــرار داشــت.  ــاه ق ــت پادش ــر تابعی ــان، سیاســت اداره شــهرها ب در روزگار پارتی
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ــی  ــای درون ــار تضاده ــه شــیوه پولیســی اداره می شــدند گرفت ــه ب شــهرهایی ک
ــاه،  ــا ش ــه ب ــل و مراجع ــا توس ــتر ب ــه بیش ــد ک ــی بودن ــدید طبقات ــارزه ش و مب
ــرای  ــت را ب ــت فرص ــز هیچ وق ــاه نی ــد. ش ــل می کردن ــان را حل وفص اختالفش
ــه می تــوان  ــرای نمون مداخلــه و اعمــال قــدرت در شــهرها از کــف نمــی داد. ب
ــالدی در  ــال های 21 و 22 می ــارت ، در س ــاه پ ــوم پادش ــه اردوان س ــه مداخل ب
ــی شــوش نوشــته،  ــه اهال شــهر شــوش اشــاره کــرد. در متــن نامــه ای کــه او ب
مســووالن و ســپس اهالــی شــهر مخاطــب قــرار گرفته انــد. “بــه نظــر می رســد 
مقصــود از مســووالن آن دســته از نماینــدگان شــهر بودنــد کــه حــق اداره امــور 
را داشــتند. در شــوش فرمانــده پــادگان یــا ســاتراپ1 و نیــز خزانــه دار مخصــوص 
ــد... مســؤوالن  ــره مســؤوالن بودن ــز از زم ــده نی ــوان Otanaias آم ــا عن ــه ب ک

ــک ســال انتخــاب می شــدند". ــدت ی ــرای م ب
ــده شــهر شــوش را نشــان  ــازمان و مســؤوالن اداره کنن ــی، س ــه به خوب ــن نام ای
داده اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه خــود فرمایــی، یکــی از وجــوه تشــابه 

پارتیــان و ســلوکیان در اداره شهرهاســت.
در روزگار ساســانیان همــه شــهرها زیــر فرمــان و قــدرت شــاهان قــرار داشــتند: 
ــه  ــد و زمین ــاهان درآمدن ــت ش ــه تابعی ــه ب ــهرها رفته رفت ــه ش ــه ک ــن نکت “ای
ــی اســت.  ــد، خــود واقعیت ــم آم ــور شــهرها فراه ــه شــاهان در ام ــرای مداخل ب
ــور،  ــه شــهر مذک ــه منقــوش اردوان ســوم ب ــی، شوشــی و نام نوشــته  های یونان
ــه  ــم ک ــزرگ و مه ــهرهای ب ــن دوران، ش ــت". در ای ــت اس ــن واقعی ــد ای مؤی
ــرار  ــتان ها ق ــف شهرس ــه اداری در ردی ــتند از جنب ــاوری داش ــتاهای پهن روس
می گرفتنــد و رأس آنهــا حاکمــی مرســوم بــه شــهراب )شــهردار( اداره امــور را 

ــده داشــت. برعه
در آغــاز پادشــاهی ساســانیان ـ خاصــه در قــرن ششــم ـــشهرهای بســیاری پدید 
ــق فــراوان یافتنــد. در واقــع رونــق  آمــد. شــهرهای کهــن نیــز گســترش و رون

1- - Stratge
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ــد  ــی و رش ــتد و بازرگان ــاه راه های دادوس ــترش ش ــت، گس ــی و صنع بازرگان
شــهرهای وابســته بــه دســتگاه اداری پادشــاهی، از میــان رفتــن نهادهــای یونانــی 
شــهر، افزایــش دخالــت دســتگاه اداری در زندگــی شــهری و امــور اصنــاف و 
بازرگانــان و فعالیت هــای اقتصــادی آنــان، از مهم تریــن ویژگی هــای دوره 

ــانیان است". ساس
بســیاری از ایــن شــهرها بــه شــهرهای شــاهی بــدل شــدند." شــهرهای شــاهی از 
ســوی شاهنشــاه بنیــان می یافتنــد و وابســته بــه او بودنــد. در بیشــتر شــهرهای 

شــاهی، کاخ هــا و اقامتگاه  هــای شــاه و اعضــای خانــواده وی قــرار داشــتند".
ــا توجــه بــه آن چــه گذشــت، اگــر شهرنشــینی در دوره باســتان مرحله بنــدی  ب

شــود، مراحــل زیــر بــه دســت خواهنــد آمــد: 
“ نخســت، دوره پیدایــش شــهرها و رشــد آرام شهرنشــینی در زمــان امپراتــوری 

مــاد و هخامنشــی.
ــه  ــان ب ــزرگ تاریخــی و بنیان گــذاری شــهرهای خــود فرم ــه ب دوم، دوره تجرب
ــتابان  ــد ش ــلوکی و رش ــان س ــت فرمانروای ــه دس ــی، ب ــهرهای یونان ــبک ش س

ــان. ــلوکیان و پارتی ــد س ــینی در عه شهرنش
ــت  ــط دول ــی وار توس ــهرهای یونان ــان درآوردن ش ــر فرم ــه زی ــوم، دوره ب س

مرکــزی در دوره ساســانی".
روشــن اســت کــه ویژگی هــای بنیــادی ســاختار اقتصــادی ـ اجتماعــی جامعــه 
ــر مدیریــت شــهرهای آن دوران تأثیــر بســیاری  در هــر یــک از ایــن مراحــل ب

داشــته اســت.
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نقش�برنامه�ریزی�و�مدیریت�شهرداری

در�این�فصل�برای�یافتن�زمینه�های�برنامه�ریزی�و�مدیریت�در�شهرداری،�نخست�به�ضرورت ها�
و�الزامات�برنامه�ریزی�در�شهرداری�اشاره�می�شود�و�سپس�سازوکار�و�تجارب�برنامه�ریزی�

و�مدیریت�در�شهرداری�ها�مورد�بررسی�قرار�می�گیرد. در این فصل موضوعات زیر برریس 
شده اند:

ضرورت�های�برنامه�ریزی�و�اعمال�مدیریت�در�شهرداری�ها- 

وظایف�جدید�شهرداری�ها و�برنامه�ریزی�نوین- 

دسته بندی�وظایف�شهرداری�ها،�مبانی�برنامه ریزی- 

توسعه�ي�شهری�و�وظایف�و�برنامه�های�جدید�شهرداری�ها- 

ــه  ــهرداری ها، الزم اســت ک ــزی“ در ش ــش برنامه ری ــه ”نق ــن ب ــش از پرداخت پی
چنــد ســؤال مقدماتــی مطــرح شــود:

ــا در  ــت؟ ی ــهرداری چیس ــت در ش ــزی و مدیری ــرورت برنامه ری ــف ـ ض ال
ــی  ــه و اساس ــه پای ــر چ ــهرداری ب ــت در ش ــزی و مدیری ــع برنامه ری واق

متکــی اســت.
ب ـ ” برنامه ریــزی“ موردنظــر دارای چــه خصوصیــات و ویژگی هایــی 	

ــوند؟ ــم ش ــی تنظی ــه دوره زمان ــرای چ ــی و ب ــه مقیاس های ــت، در چ اس
ب - چگونــه مــردم و نهادهــا و  ســازمان های دولتــی، خصوصــی و عمومــی 	

را بــه مشــارکت در جهــت تدویــن و اجــرای برنامــه جلــب می کنــد؟
ــوان  ــت“، می ت ــزی“ و ”مدیری ــای ”برنامه ری ــا و ضرورت ه ــناخت رونده ــا ش ب
ــذا  ــرد. ل ــدا ک ــهرداری پی ــزی در ش ــار برنامه ری ــش و آث ــه ای از نق در واقع بینان

ــم. ــش ها می پردازی ــی پرس ــه بررس ــت ب نخس

ضرورت�ها�و�زمینه�های�”برنامه�ریزی�و�مدیریت“

”برنامه�ریزی�و�اعمال�مدیریت“�در�شهرداری�ها�چیست؟
ضرورت هــای برنامه ریــزی و اعمــال مدیریــت ویــژه )مدیریــت اجــرای برنامــه(، 
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به طــور کلــی از وظایــف و مســئولیت هایی اســت کــه قانــون بــرای شــهرداری ها 
ــور و  ــرای انجــام ام ــا ب ــن ترتیــب کــه شــهرداری ها نه تنه ــه ای ــن کــرده. ب تعیی
وظایــف روزمــره بــه برنامــه نیــاز دارنــد، بلکــه فراتــر از آن نیــز، یعنــی به منظــور 
ــه  ــانی ب ــت خدمات رس ــال کیفی ــز اعت ــهرها و نی ــعه ي ش ــت توس اداره و هدای
شــهروندان و همچنیــن مســایلی همچــون بهبــود محیط زیســت شــهری، رونــق 
ــتم  ــود سیس ــهری، بهب ــن ش ــاخت های نوی ــعه ي زیرس ــهر، توس ــادی ش اقتص
حمل ونقــل و توســعه و تجهیــز مراکــز فرهنگــی و فراغتــی و... نیازمنــد برنامــه 

هســتند. و در مــورد شــهرداری ها دو نگــرش متفــاوت وجــود دارد:1
ــف -  ــرای وظای ــنتی اج ــور س ــهرداری ها را به ط ــف ش ــرش اول وظای نگ

روزمــره نظیــر پاکیزگــی خیابان هــا و معابــر، جمــع آوری زبالــه، احــداث 
ــد.  ــر آن می دان ــارك و نظای ــداث پ ــًا اح ــا و نهایت ــا و پیاده روه خیابان ه
ــته و در  ــه نداش ــه برنام ــازی ب ــهرداری ها نی ــت ش ــه مدیری ــن پای ــر ای ب

ــد. ــه می گیرن ــی فاصل ــت اجرای ــز از مدیری ــزان نی ــه برنامه ری نتیج
ــی، -  ــارب جهان ــاس تج ــر اس ــا ب ــر دنی ــای اخی ــرش دوم، در دهه ه نگ

به ویــژه تجربــه مدیریــت شــهرهای بــزرگ کشــورهای پیشــرفته، حاصــل 
ــت  ــامحًا مدیری ــهری )تس ــت ش ــف مدیری ــه وظای ــت. دامن ــده اس ش
شــهرداری( بســیار وســیع تعریــف شــده اســت. ایــن نگــرش شــهرهای 
ــی و  ــکالت اساس ــا مش ــوم را ب ــان س ــهرهای جه ــژه ش ــی و به وی کنون
ــرای اداره توســعه ي شــهر و نحــوه رویارویــی  متعــدد تصــور می کنــد. ب
بــا مشــکالت مذکــور الــزام ”برنامه ریــزی“ و ”مدیریــت جامــع“ شــهر را 

می ســازد. نا گزیــر 
عوامــل و زمینه هــای شــکل گیری نگــرش جدیــد کــه برنامه ریــزی و مدیریــت 

جامــع شــهری را ضــروری می دانــد، عبارتنــد از:
الــف - رشــد ســریع جمعیتــی و فراینــد شــهرگرایی کــه در چنــد دهــه گذشــته 

1-.مقاله»مفهوم،مبانیوچالشهایمدیریتشهری«میزگردتخصصی،فصلنامهمدیریتشهریـشماره2
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ــا  ــا و صده ــش ده ه ــهرهای موجــود و پیدای ــت ش ــدید جمعی ــد ش ــث رش باع
شــهر جدیــد در کشــورهای جهــان ســوم شــده اســت، پیش بینــی می شــود کــه 
تــا چنــد دهــه آینــده نیــز تــداوم یابــد. ایــن رونــد موجــب افزایــش جمعیــت 
شــهری کشــورهای جهــان ســوم، در 30 ســال آینــده تــا 3 برابــر جمعیــت فعلــی 

خواهــد شــد.
بدیهــی اســت کــه افزایــش شــدید جمعیتــی در نقــاط شــهری، بــه رشــد فزاینــده 
ــی،  ــی و رفاه ــات عموم ــرای مســکن، زیرســاخت های شــهری، خدم تقاضــا ب
شــبکه حمل ونقــل و... منجــر می شــود. تأمیــن تقاضاهــا بــا توجــه بــه محدودیت 
منابــع و ظرفیت هــا و متناســب بــا نظــام مدیریــت فعلــی شــهرداری ها به آســانی 
ــت شــهرداری ها، به جــای  ــه مدیری ــن ب ــذا رویکــرد نوی ــر نیســت و ل امکان پذی
ــه  ــی هم ــه و واقع ــارکت همه جانب ــب مش ــه جل ــی، ب ــنتی کنون ــیوه های س ش

ــه می اندیشــد. ــای جامع نیروه
ب - عامــل دوم، نقــش شــهرها در فراینــد توســعه ي اقتصــادی ملــی و منطقــه ای. 
ــد، تحقیقــات انجــام  ــد ثروت ان ــع تولی ــر این کــه شــهرها منب ــع عــالوه ب در واق
شــده در کشــورهای جهــان ســوم نشــان می دهــد کــه ســرانه تولیــد ناخالــص 
ــور  ــد در کش ــرانه تولی ــن س ــزرگ، از میانگی ــهرهای ب ــژه در ش ــهری به وی ش
ــدی  ــا فراین ــر تنه ــینی در دوره معاص ــب شهرنش ــن ترتی ــه ای ــت.1 ب ــر اس باالت
ــف  ــن رو وظای ــود. از ای ــوب نمی ش ــدی محس ــی ـ کالب ــا اجتماع ــی ی آمایش
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــهرداری ها ق ــهری و ش ــت ش ــش روی مدیری ــدی پی جدی
عبارتســت از اســتفاده از شــهرها به عنــوان بنیــان توســعه ي اقتصــادی. بــر ایــن 
اســاس وظیفــه مدیریــت شــهری از محــدوده اداره و هدایــت توســعه ي شــهری، 
ــی و  ــد و توســعه ي اقتصــادی مل ــه حیطــه تولی ــر از قلمــرو شــهر و ب ــه فرات ب

ــد. ــترش می یاب ــه ای گس منطق
ج - عامــل ســوم، تغییــر نقــش و عملکــرد دولت هــا و  ســازمان های دولتــی در 

1-1�مقاله“بهبودمدیریتشهری“،مترجم:نویدسعیدیرضوانی،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،1373
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اداره امــور شــهرها اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه دولــت و  ســازمان های وابســته 
ــرایط  ــده ش ــه فراهم کنن ــهری ب ــات ش ــا و خدم ــتقیم نیازه ــده مس از تأمین کنن
ــن  ــوند. در ای ــل می ش ــی، تبدی ــش خصوص ــارکت بخ ــب مش ــای جل و زمینه ه
ــن و اجــرای  ــارت اســت از: تدوی ــهرداری عب ــت ش ــه مدیری ــز وظیف ــه نی زمین
ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  ظرفیت ســازی،  بــرای  مناســب  سیاســت های 
بالاســتفاده بخــش خصوصــی در تأمیــن خدمــات و تأسیســات شــهری به منظــور 
ــری از  ــان اقشــار تهی دســت شــهری و جلوگی ــت اجتماعــی در می ــن عدال تأمی

دو قطبــی شــدن شــهر و جامعــه شــهری.
ــود. در  ــی می ش ــهرها ناش ــی ش ــطح جمعیت ــاوت س ــارم، از تف ــل چه د - عام
حقیقــت هرچنــد کشــورهای جهــان ســوم از رشــد جمعیتــی باالیــی برخــوردار 
ــه قاعــده و مناســب  اســت، امــا در عیــن حــال فاقــد نظــام توزیــع جمعیتــی ب
ــهر  ــدودی کالن ش ــداد مع ــو تع ــه در یک س ــوری ک ــتند. به ط ــهرها هس در ش
)شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــر( اکثریــت جمعیت شهرنشــین 
ــری شــهرهای کوچــک و  ــداد کثی ــر تع را در خــود جــای داده و از ســوی دیگ

ــند. ــزی را دارا می باش ــی ناچی ــهر، ســهم جمعیت ــه ش ــتا ب روس
ــوع  ــی در ن ــای اساس ــروز تفاوت ه ــث ب ــور باع ــی مذک ــطح جمعیت ــاوت س تف
ــن  ــه ای ــد هم ــه هرچن ــوری ک ــده اســت. به ط ــهری ش مشــکالت و مســایل ش
ــا  ــی آن ه ــه همگ ــتند و ب ــی واحــد هس ــف اداری ـ سیاس ــا دارای تعری کانون ه
نــام ”شــهر “ اطــالق می شــود، لیکــن پیچیدگــی، تنــوع و گســتردگی مســایل و 
مشــکالت در کالن شــهرها و شــهرهای بــزرگ، ماهیتــًا بــا مســایل و مشــکالت 

ــاوت می باشــد. ــه شــهرها متف ــتا ب شــهرهای کوچــک و روس
بــر ایــن اســاس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 1 ـ حــل مســایل و مشــکالت همــه 
ــای  ــر نیســت. 2 ـ روش ه ــاال، امکان پذی ــز و از ب ــای متمرک ــا روش ه شــهرها ب
ــی  ــا و پیچیدگ ــا ویژگی ه ــق ب ــد مطاب ــهری می بای ــت ش ــزی و مدیری برنامه ری
ــود. 3  ــه ش ــه کار گرفت ــاب و ب ــزرگ ـ انتخ ــا ب ــک ی ــهری ـ کوچ ــایل ش مس
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ــردم  ــی، م ــش خصوص ــی بخ ــارکت واقع ــه و مش ــور همه جانب ــدون حض ـ ب
ــا و اداره شــهرها ممکــن  ــن نیازه ــی حــل مشــکالت و تأمی ــای عموم و نهاده

نیســت.
• بــه ایــن ترتیــب و بنــا بــر تجــارب جهانــی، اهــداف و وظایــف نوینــی 	

ــرای شــهرداری ها مطــرح شــده اســت. بدیهــی اســت کــه انجــام ایــن  ب
وظایــف و تحقــق اهــداف آن، اساســًا در چارچــوب ســازمانی و حقوقــی، 
ــالق  ــای خ ــن، روش ه ــرد نوی ــه رویک ــت و ب ــر نیس ــود امکان پذی موج
ــی و درآمــدی  ــع مال ــی متناســب و مناب و ســازماندهی مدیریتــی و اجرای

ــد اســت. ــدی نیازمن جدی

انطباق�مدیریت�و�برنامه�ریزی
مدیریــت و برنامه ریــزی توســعه ي شــهری، به عنــوان دو رکــن توســعه ي 
ــی دیگــری خواهــد شــد  ــد. ضعیــف یکــی باعــث ناتوان شــهری عمــل می کنن
ــالل و  ــبب اخت ــا، س ــان آن ه ــش( می ــل )اندرکن ــدان تعام ــر، فق ــن مهم ت و از ای
آشــفتگی در توســعه ي شــهری می گــردد و مشــکالتی از نــوع تناقــض و تضــاد 
ــرار  ــر ق ــان مدنظ ــور هم زم ــتی به ط ــن می بایس ــن دو رک ــی آورد. »ای ــد م پدی
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــه اشــاره دارد و ب ــای برنام ــه اداره ي گام ه ــت ب ــد. مدیری گیرن
ــط  ــده اند، مرتب ــه ش ــه نهادین ــام ک ــری از نظ ــام و عناص ــظ نظ ــه حف ــًاً ب عمدت
ــر  ــش تغیی ــای الهام بخ ــه فراینده ــًا ب ــزی عمدت ــس برنامه ری ــوند؛ برعک می ش
ــترك  ــط مش ــول خ ــای آن در ط ــه مرزه ــود ک ــوط می ش ــاًل( مرب ــام )اص نظ
ــت ها و  ــزی، سیاس ــرا برنامه ری ــت؛ زی ــی اس ــام سیاس ــان دهنده ي نظ ــا، نش آن ه
ــتقر و  ــازد، مس ــر می س ــت آن را امکان پذی ــه فعالی ــه ای را ک ــای زمین نهادینه ه

ــن، 51:1380( ــد« )فریدم ــرض می کن ــی ف بدیه
ــف و  ــوزه ي وظای ــه ح ــرا ب ــت؛ زی ــادی اس ــن دو بنی ــر، ای ــن نظ از ای
فعالیت هــای اجرایــی هــر دو بازمی گــردد در مــوارد اساســی، یعنــی آینده نگــری، 
ســازمان دهی، نظــارت، کنتــرل و بازنگــری در بطــن فراینــد و فعالیــت مدیریــت 



41

مدیریتبرنامهریزی

ــئولیت های  ــف و مس ــدگاه وظای ــد. از دی ــرار دارن ــترکًا ق ــزی، مش و برنامه ری
ــان  ــئولیت های آن ــف و مس ــان وظای ــر می ــه ي متناظ ــک رابط ــز ی ــی نی اجرای
وجــود دارد کــه در جــدول و نــگاره ي زیــر نشــان داده شــده اســت. ارگان هــا 
ــی؛  ــوند: قلمروی ــیم می ش ــروه تقس ــه گ ــه س ــت ب ــی مدیری ــف اصل ــا وظای ی
عملکــردی و ســازمان دهی. ارگان هــا وظایــف اصلــی برنامه ریــزی نیــز در ســه 
ــن  ــامان دهی. ای ــری؛ س ــی؛ کارب ــند: فضای ــدی می باش ــل طبقه بن ــر قاب ــروه زی گ
ــر  ــا یکدیگ ــر ب ــکل زی ــدول و ش ــوان در ج ــئولیت ها را می ت ــف و مس وظای

مقابلــه کــرد.
جدولشماره1.مسؤولیتهایمشترکمدیریتوبرنامهریزیشهری

ارکان�برنامه�ریزی�شهریمسئولیت�مشترکارکان�مدیریت�شهری

فضاییمحله،�منطقه،�شهرقلمرویی

کاربریاجتماعی،�اقتصادی،�کالبدیعملکردی

سامان�دهی�)انتظام�ساختاربندی،�انتظام�کارکردیسازمان�دهی
ساختارها(

منبعسعیدنیا،1395 

شکلشماره1.مقابلهوظایفمشترکمدیریتوبرنامهریزیشهری

منبع سعیدنیا، 1395
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ــر  ــده شــده و ب ــزی(، برگردانی ــن )برنامه ری ــث زیری ــه مثل ــی ک در صورت
مثلــث بــاال )مدیریــت( تطبیــق داده شــود، هم پیونــدی وظایــف مشــترك آن هــا 
آشــکار می شــود. فضایــی بــر قلمرویــی منطبق شــده؛ ســاماندهی و ســازماندهی؛ 
ــز  ــک هــرم نی ــه شــکل ی ــوان ب ــاال را می ت ــگاره ب ــر عملکــردی. ن ــری ب و کارب
ــه  ــزی ب ــه گانه برنامه ری ــاد س ــت و ابع ــه گانه مدیری ــاد س ــه ابع ــان داد ک نش

ــر(. ــط می شــوند )شــکل زی ــه یکدیگــر مرتب شــکل اضــالع هــرم ب
شکلشماره2.هرممقابلهيوظایفمشترکمدیریتوبرنامهریزیشهری،باقاعدهبرنامهریزی

منبعسعیدنیا،1395

ــتم  ــک سیس ــاد ی ــزی، ایج ــت و برنامه ری ــن مدیری ــی بی ــرط هماهنگ ش
ــی  ــای اجرای ــی و ارکان ه ــزای اصل ــد اج ــه بتوان ــت ک ــی( اس ــد )سیاس نظام من
ــد  ــت نظام من ــی مدیری ــام منطق ــازد. نظ ــگ س ــر هماهن ــه یکدیگ ــن دو را ب ای
بــه معنــای ایجــاد رابطــه ي منطقــی بیــن ارکان هــای ســازنده آن دو و فرایندهــا، 

ــورد اســتفاده هــر دو اســت. ــا و ســاختار م روش ه



43

مدیریتبرنامهریزی

وظایــف�جدیــد�شــهرداری�ها�و�ضــرورت�برنامه�ریــزی�و�مدیریــت�
ین نو

�وظیفه�و�یا�وظایف�شهرداری�ها�چیست؟
اگــر ایــن فــرض را بپذیریــم کــه ”وظایــف“ اقداماتــی اســت عملــی یــا فکــری 
ــد پرســید کــه  ــگاه بای کــه به طــور مســتمر انجــام آن هــا را متعهــد شــده ایم، آن
ایــن اقدامــات بــه چــه نحــو، بــا چــه امکانــات و در چــه مدتــی انجــام و هــدف 

از انجــام آن هــا چیســت.
ــه“ و  ــف“، ”برنام ــن ”وظای ــاط بی ــا حــدودی ارتب ــن مفروضــات ت ــا طــرح ای ب

ــود. ــن می ش ــدف“ روش ”ه
ــل  ــال شــهروندان و شــهر متقب ــی را در قب ــع شــهرداری ها انجــام وظایف در واق
ــرد. ”شــهرداری“  ــورت می گی شــده اند کــه در راســتای اهــداف معینــی ص
ــد  ــدام می کن ــن اق ــر و میادی ــی معاب ــه و پاکیزگ ــع آوری زبال ــه جم ــر روزه ب ه
ــش  ــداث و روک ــا را اح ــود. خیابان ه ــن ش ــهروندان“ تأمی ــت ش ــا ”بهداش ت
آن هــا را مرمــت می کنــد تــا ”رفت وآمــد شــهروندان“ تســهیل شــود. بــر 
ــت  ــا و هوی ــتحکام بناه ــا ”اس ــد ت ــارت می کن ــهری نظ ــازهای ش ساخت وس
ــه  ــود ک ــری نم ــوان نتیجه گی ــاس می ت ــن اس ــر ای ــد. ب ــوظ بمان ــهر“ محف ش
اقدامــات شــهرداری در چارچــوب وظایــف و مســئولیت هایی اســت کــه 
ــن  ــظ و تأمی ــور حف ــًا به منظ ــوده و نهایت ــن نم ــف و تعیی ــا را تعری ــون آن ه قان
خواســت ها و نیازهــای شــهروندان، انجــام می شــود. بدیهــی اســت کــه انجــام 
ــرد، مســتلزم  ــه به صــورت مســتمر صــورت می گی ــف( ک ــات )وظای ــن اقدام ای
ــزات  ــایل و تجهی ــرد وس ــا و کارک ــراد و گروه ه ــش اف ــن نق ــف و تعیی تعری
ــه“ و  ــد ”برنام ــن رون ــه ای ــد. ب ــخص می باش ــکان مش ــان و م ــی، در زم معین
ــن اســاس چنانچــه  ــر ای ــوان اطــالق نمــود. ب ــزی می ت ــن آن برنامه ری ــه تدوی ب
”وظایــف“ و ”اهــداف“ تغییــر کنــد، رونــد اقدامــات مــورد لــزوم نیــز می بایــد 
ــر ســازمان، از  ــداف ه ــف و اه ــر وظای ــا تغیی ــه دیگــر ســخن ب ــد. ب ــر یاب تغیی
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جملــه شــهرداری، ”برنامــه“ نیــز تغییــر خواهــد یافــت. و چنانچــه رونــد تغییــر 
ــز  ــزی نی ــیوه برنامه ری ــر ش ــه تغیی ــر ب ــد، نا گزی ــی باش ــق و اساس ــف عمی وظای

می انجامــد.
ــا  ــوان ب ــتند می ت ــت هس ــک و کم جمعی ــهرها کوچ ــه ش ــی ک ــا زمان ــاًل: ت مث
ــذا  ــود. ل ــن نم ــاکن را تأمی ــای س ــامیدنی خانواره ــاده ای آب آش ــای س روش ه
تدویــن برنامــه تأمیــن آب شــهروندان بــا یــک روش ابتدایــی، ممکــن می باشــد. 
لیکــن در یــک شــهر بــزرگ و یــا حتــی متوســط، نه تنهــا تأمیــن آب شــهروندان 
بــا برنامــه ســاده )مثــاًل آبرســانی بــا تانکــر( ممکــن نخواهــد بــود، بلکــه روش 
برنامه ریــزی تأمیــن آب نیــز بــه شــکل و ســیاق گذشــته ممکــن نمی باشــد. در 
نتیجــه بــا گســترش کالبــدی شــهرها و افزایــش تصاعــدی شهرنشــینان راه حل هــا 
ــز  ــزی( نی ــای برنامه ری ــل )روش ه ــه راه ح ــیدن ب ــای رس ــا( و روش ه )برنامه ه
متناســبًا پیچیــده و دشــوار خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن بایــد توجــه داشــت کــه 
ــزرگ  ــا هــزار روســتای ب ــاًل صــد ی ــوان معــادل مث ــزرگ را نمی ت یــک شــهر ب
تلقــی کــرد و روش هــای تأمیــن نیــاز روســتاییان مذکــور را بــا تصاعــد عــددی 
بــرای شــهر متوســط منظــور نمــود. زیــرا رشــد کمــی )کالبــدی و جمعیتــی( بــه 
ــود  ــر می ش ــده ای منج ــوی پیچی ــادی و معن ــای م ــت ها و نیازه ــور خواس ظه
ــه  ــزی و ب ــژه برنامه ری ــای وی ــیوه ها و روش ه ــه ش ــا ب ــل آن ه ــرای ح ــه ب ک

ــد. ــاز می باش ــی نی ــت متفاوت ــاص و ماهی ــای خ برنامه ه
ــای  ــر نیازه ــد تغیی ــه رون ــی ب ــی اجمال ــن بخــش نگاه ــن اســاس، در ای ــر ای ب
ــا از  ــم ت ــداف شــهرداری ها می اندازی ــف و اه ــر وظای شــهری و در نتیجــه تغیی
ــد  ــای جدی ــن و روش ه ــای نوی ــن برنامه ه ــای تدوی ــق ضرورت ه ــن طری ای

ــم. ــر دریابی ــهری را بهت ــت ش ــزی و مدیری برنامه ری

دستهبندیکالنوظایفشهرداری�ها
شــهرداری ها ســازمان هایی محلــی هســتند کــه بــرای تأمیــن نیازهــای عمومــی 
ــی  ــش و کارکردهای ــام نق ــت و انج ــهر، از یک جه ــاکن در آن ش ــهروندان س ش
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ــهر  ــرای ش ــی ب ــی بین الملل ــی و حت ــه ای، مل ــر )منطق ــای فرات ــه در مقیاس ه ک
ــد  ــن بای ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــت یافته ان ــر، موجودی ــت دیگ ــده، از جه ــن ش تعیی
ــه  ــود؛ و آن وظیف ــاره نم ــز اش ــومی نی ــف س ــداف و وظای ــه اه ــه مجموع ب
ــهر«  ــعه ي ش ــت »توس ــی جه ــای جمع ــا و آرزوه ــق آرمان ه ــازی تحق زمینه س
می باشــد. بــا مثال هــای زیــر 3 دســته »اهــداف و وظایــف« شــهرداری ها 

می گــردد: روشــن تر 
ــل ســایر شــهروندان شــهرهای کشــور از  ــف - شــهروندان شــهر شــیراز مث  ال
شــهرداری توقــع دارنــد کــه زباله هــا جمــع آوری، خیابان هــا و میادیــن پاکیــزه، 
مراکــز تفریحــی و پارك هــای بیشــتری ســاخته، کتابخانه هــای متعــددی 
احــداث، خیابان هــای بیشــتری ســاخته شــده، نظــام حمل ونقــل شــهری بهبــود 
ــد و... تأمیــن ایــن دســته از نیازهــای خدماتــی، تحقیقــًا در کلیــه شــهرهای  یاب
کوچــک و بــزرگ کشــور و جهــان جــزو وظایــف اولیــه شــهرداری ها محســوب 

می شــود.
ب- شــهر شــیراز در نظــام آمایشــی کشــور اعــالم شــده یــا نشــده و در طرح های 
توســعه ي ملــی، جــزء مهم تریــن مراکــز توریســتی و تفریحــی کشــور محســوب 
ــه  ــوان ناحی ــه پســکرانه اقتصــاد دامــداری در منطقــه، به عن ــا توجــه ب شــده و ب
صنایــع تبدیلــی و نیــز مرکــز خدمات رســانی اســتانی و مراکــز اداری ـ سیاســی 
منطقــه ای و غیــره محســوب و قلمــداد شــده اســت. در نتیجــه شــهرداری شــیراز 
ــاس  ــه در مقی ــی ک ــف و کارکردهای ــام وظای ــت انج ــه جه ــت ک ــف اس موظ
فراشــهری )منطقــه ای و ملــی( بــرای آن تعریــف و تعییــن شــده تــالش نمایــد. 
ــن  ــف تأمی ــره وظای ــف در زم ــته از وظای ــن دس ــه ای ــود ک ــاهده می ش ــذا مش ل
ــاز شــهروندان نمی باشــد، لیکــن به عنــوان وظایــف شــهرداری  خدمــات موردنی
در چارچــوب برنامــه توســعه ي ملــی و منطقــه ای محســوب می شــود. در نتیجــه 
شــهرداری عــالوه بــر وظایفــی کــه در قبــال شــهروندان شــیرازی دارد، در قبــال 
ــل،  ــرکت های حمل ونق ــع، ش ــان صنای ــی، صاحب ــی و بین الملل ــگران مل گردش
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عشــایر منطقــه و... نیــز وظایفــی دارد.
ــی و  ــی و تاریخ ــای فرهنگ ــع قابلیت ه ــه جمی ــه ب ــا توج ــیراز ب ــهر ش  ج - ش
ــی در عرصــه  ــی جهان ــی واال و معروفیت ــه کیفیت ــی و... ب ــدی و آب و هوای کالب
فرهنــگ و ادب و معمــاری جهانــی می اندیشــد. ایــن اهــداف آرمانــی در ذهــن 
ــتانی  ــهری و اس ــران ش ــه مدی ــت؟ در برنام ــیرازی اس ــهروندان ش ــک ش یکای
گنجانیــده شــده؟، در طرح هــای توســعه ي ملــی آورده شــده؟ و یــا در طرح هــای 
ــور  ــی منظ ــراث فرهنگــی و تاریخــی جهان ــی می ــازمان های متول یونســکو و  س
ــش  ــی نق ــی و بین الملل ــگان مل ــنفکران و فرهیخت ــن روش ــا در ذه ــده و ی ش
ــی در  ــا و اهــداف واالی ــن آرزوه ــًا چنی ــی چــون واقع ــر، بل ــی و خی بســته؟ بل
مــورد شــیراز وجــود دارد و خیــر، چــون تقریبــًا در هیــچ برنامــه مکتوبــی چنیــن 
ــدارد.  ــه آن وجــود ن ــرای رســیدن ب ــه مشــخصی ب اهدافــی درج نشــده و برنام
بــا ایــن حــال شــهرداری شــیراز، خواســته و ناخواســته در هــر اقــدام عملــی و 

فکــری ایــن دســته وظایــف نامحســوس را مرعــی مــی دارد.
ــف  ــود و وظای ــدی نم ــر جمع بن ــرار زی ــوان به ق ــین را می ت ــث پیش ــج بح نتای

ــود: ــن نم ــر تدوی ــه شــرح زی شــهرداری ها را ب
الف - وظایف محلی شهرداری ها

ب - وظایف ملی و منطقه ای شهرداری ها
ج - اهداف و وظایف عالی

ــد  ــف می خواه ــطوح مختل ــی در س ــداف برنامه های ــف و اه ــن وظای ــق ای تحق
ســازمان و مدیریــت هماهنــگ، منابــع مالــی متنــوع )چــون در ســطوح مختلــف 
ــزی واحــد  ــای برنامه ری ــالك و مبن ــد م ــداف بای ــف و اه ــن وظای اســت(. لیک
ــت  ــر( در اداره و هدای ــتگاه مؤث ــد دس ــهری ـ چن ــت ش ــتگاه: مدیری ــک دس )ی
توســعه ي شــهری قــرار بگیرنــد. نــه این کــه هــر ســازمانی از مرکــز و بــر اســاس 
ــازمان و  ــن س ــهرداری محلی تری ــون ش ــرد و چ ــتور بگی ــازمانی دس ــداف س اه

ــازمان ها. ــایر  س ــه س ــبت ب ــت نس ــح اس ــت، ارج ــتقل ترین اس مس
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روند�تغییر�وظایف�شهرداری�ها،�تابعی�از�توسعه�ي�شهر
ــه دو  ــد ب ــهرداری ها، بای ــرد ش ــف و عملک ــر وظای ــد تغیی ــریح رون ــرای تش ب
ــارز  ــی ب ــد ویژگ ــه بای ــود: اول آن ک ــه نم ــذار توج ــته و تأثیرگ ــل هم پیوس عام
شــهرداری را به عنــوان ”ســازمان محلــی“ یــا ســازمان وابســته بــه شــهر شــناخت. 
دوم آن کــه تغییــر ســاختار شــهرها و در نتیجــه تغییــر عملکــرد و نقش شــهرها را 
در دوره هــای مختلــف بررســی نمــود. چــون شــهرها از ســویی انعــکاس ســطح 
تکامــل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و ... کشــورها هســتند و از ســویی دیگــر 
ــعه ي  ــژه توس ــداف وی ــهروندان و اه ــع ش ــطح توق ــکاس س ــهرداری ها انع ش

ــند. ــهر می باش ش
ــد  ــا رون ــه ب ــتند ک ــی هس ــازمان هایی محل ــهرداری ها س ــون ش ــه چ در نتیج
تغییــرات و دگرگونی هــای شــهر و ســطح آگاهــی و توقــع شــهروندان از خدمات 
ــف و  ــر وظای ــد تغیی ــناخت رون ــرای ش ــذا ب ــد، ل ــام دارن ــتگی ت ــاز بس موردنی
عملکــرد شــهرداری ها ضــروری اســت کــه تحــوالت شــهر و شــهروندان مــورد 

بررســی قــرار گیــرد.

الف�-�شهرهای�نخستین�و�وظایف�ساده�شهرداری�ها
در شــهرهای اولیــه دوره پیــش از صنعتی شــدن، شــهرها چــه از لحــاظ کالبدی و 
چــه بــه لحــاظ جمعیتــی، کوچکنــد. بــر ایــن اســاس ســازمان شــهرداری در ایــن 
دوره وظایــف محــدود و مشــخصی داشــته کــه عمدتــًا بــه نظافــت و پاکیزگــی 
شــهر، جمــع آوری زبالــه، کنتــرل واحدهــای فــروش و دست فروشــی ها، 
ــا و  ــوات و نهره ــاری قن ــازی مج ــوی خانه، پاك س ــه و رختش ــداث نوانخان اح

ــود. ــدود می ش ــر آن مح نظای
ــد،  ــاکن بودن ــتاها س ــورها در روس ــت کش ــتر جمعی ــوز بیش ــن دوره هن در ای
روســتاها مراکــز اصلــی تولیــد ثــروت محســوب می شــدند و شــهرها هنــوز از 
نقــش و جایــگاه قابل توجهــی در اســکان جمعیــت، تأمیــن خدمــات موردنیــاز 
ــتند. ــی نداش ــروت مل ــد ث ــی در تولی ــش چندان ــر از آن، نق ــهروندان و مهم ت ش
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ب�-�شهرهای�دوره�میانی�و�وظایف�شهرداری�ها

ــا  ــی ـ و ب ــی ـ در کشــورهای صنعت ــای صنعت ــا پیشــرفت و توســعه ي بنیان ه ب
ــوم ـ و  ــان س ــورهای جه ــارج ـ در کش ــا خ ــادی ب ــبات اقتص ــترش مناس گس
به طــور کلــی بــا تضعیــف نقــش روســتاها در تولیــد و ایجــاد اشــتغال ـ شــهرها 
رو بــه توســعه نهادنــد. ایــن دوره بــا پیدایــش مؤسســات بــزرگ مالــی و صنعتــی 
و تجــاری، اســتقرار مؤسســات نویــن مدنــی، دانشــگاه ها و شــکل گیری 
زیرســاخت های جدیــد صنعتــی ـ تجــاری ـ خدماتــی، مالــی و بانکــی مصــادف 
اســت. بــه ایــن ترتیــب شــهرها جایگزیــن نظام تولیــد فالحتــی شــدند، آن هم در 
ابعــاد و اندازه هــای فــوق تصــور و مبتنــی بــر زیرســاخت های کامــاًل متفــاوت 
و جدیــد. ایــن امــر بــه مهاجــرت گســترده روســتاییان بــه شــهرها و گســترش 
شــتابناك کالبــد شــهری منجــر گردیــد. بــا ایــن اوصــاف دیگــر شــیوه های ســنتی 
ــزار  ــا ه ــاز ده ه ــامیدنی موردنی ــن آب آش ــرای تأمی ــه ب ــانی از جمل خدمات رس
ــه، سیســتم حمل ونقــل، ایمنــی  جمعیــت ســا کــن در شــهرها، جمــع آوری زبال
شــهری در برابــر زلزلــه و آتش ســوزی و...، برق رســانی و سوخت رســانی، 
احــداث شــبکه معابــر، مسکن ســازی و احــداث مراکــز خرده فروشــی و... 
ــای  ــد و سیســتم و روش ه ــوژی جدی ــری تکنول ــذا به کارگی ــد. ل ــو نمی کن تکاپ
نویــن بــرای تأمیــن خدمــات شــهری، در »قالــب تأسیســات و تجهیــزات نویــن 

شــهری« ضــرورت یافــت.
ــرات  ــی( و تغیی ــد صنعت ــد )تولی ــام تولی ــن در نظ ــرات بنیادی ــد تغیی • رون
ــر  ــرار زی ــوان به ق ــن دوره، می ت ــف شــهرداری را در ای گســترده در وظای

ــود: ــدی نم جمع بن
بــا پیدایــش نظــام تولیــد صنعتــی، شــهرها چــه از نظــر صنعتــی و چــه - 

ــه لحــاظ کالبــدی، رشــد و توســعه ای بی ماننــد یافتنــد. ب
ــر -  ــت، دیگ ــدی جمعی ــد تصاع ــهرها و رش ــدی ش ــترش کالب ــا گس ب

خدمات رســانی بــه انبــوه جمعیــت و در قلمــرو گســترده بــه شــیوه های 
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ــوژی در  ــری تکنول ــذا به کارگی ــت. ل ــر نیس ــته امکان پذی ــنتی گذش س
زمینــه خدمات رســانی نا گزیــر می باشــد.

عــالوه بــر تأمیــن نیازهــای خدماتــی و رفاهــی شــهروندان کــه در ایــن - 
ــود، زندگــی جدیــد شــهری نیــز  دوره بســیار متنــوع و متعــدد شــده ب
نیازهایــی جدیــدی را مطــرح ســاخت. از جملــه نیــاز به مراکــز فرهنگی 
و فراغتــی بــرای عمــوم شــهروندان، ســالمت محیط زیســت، زیباســازی 
ــرورت  ــوانح، ض ــر س ــهر در براب ــی ش ــهری، ایمن ــر ش ــیما و منظ س
ــن  ــوری، ایجــاد شــبکه ارتباطــی بی توســعه ي سیســتم حمل ونقــل موت
ــت(،  ــزرگ اس ــع ب ــتقرار صنای ــل اس ــًا مح ــه عمدت ــه )ک ــهر و حوم ش
نیــاز بــه سیســتم های تصفیــه فاضــالب، فــرودگاه، گورســتان، میادیــن، 

انبارهــا و...
ــه -  ــدام ســاده روزان ــد اق ــن ترتیــب وظایــف شــهرداری ها، از چن ــه ای ب

بــه ده هــا اقــدام پیچیــده و متنــوع تبدیــل گردیــد کــه دیگــر بــا ســازمان 
ــدود  ــع مح ــنتی و مناب ــزی س ــای برنامه ری ــابق، روش ه ــت س و مدیری

ــد. ــر نمی باش ــی امکان پذی مال
هرچنــد رونــد پیش گفتــه، بــا ایــن ترتیــب خــاص شــهرهای کشــورهای - 

ــز،  ــان ســوم نی ــی می باشــد، لیکــن در شــهرهای کشــورهای جه صنعت
ــی دقیقــًا  ــا برخــی تفاوت هــا ول ــا یــک تأخیــر زمانــی ب ایــن فراینــد ب
بــا همیــن آثــار و پیامدها، روی داده اســت. مقایســه مســایل و مشــکالت 
ــوی،  ــه و دوره حکومــت پهل ــان در دوره قاجاری شــهری کشــور خودم
به خوبــی نشــان می دهــد کــه علی رغــم تفاوت هــای اساســی در 
نظــام تولیــد صنعتــی بیــن کشــور مــا و کشــورهای صنعتــی، توســعه ي 
ــای  ــن نیازه ــکالت تأمی ــینی و مش ــت شهرنش ــد جمعی ــهری و رش ش
شــهروندان، شــهرداری ها را نا گزیــر بــه دگرگونــی اساســی در تعریــف 

وظایــف و روش هــای انجــام وظایــف نمــوده اســت.
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شهرهای�کنونی�و�وظایف�شهرداری
	 ــف و مســئولیت های شــهرداری ها در حــال حاضــر بســیار عرصــه وظای

وســیع و گســترده شــده اســت. به طــوری کــه کلیــه عرصه هــای زندگــی 
ــه عرصــه  ــی شــهر را شــامل می شــود. البت ــاه عموم ســاکنین شــهر و رف
ــدودی  ــا ح ــف ت ــورهای مختل ــهرداری ها در کش ــف ش ــت و وظای فعالی
متفــاوت اســت ولــی تقریبــًا تمــام شــهرداری ها عهــده دار مســئولیت هایی 

ــر می باشــند: ــه شــرح زی ب

امور�مربوط�به�کالبد�شهر

 توســعه و گســترش شــهر، جهــات توســعه ي شــهر، تراکــم جمعیتــی و 
ســاختمانی، نوســازی و بهســازی بافت هــای فرســوده، توزیــع متناســب 
ــا؛  ــه کاربری ه ــوط ب ــور مرب ــهر. و ام ــف ش ــات شــهری در نواحــی مختل خدم
ــدی  ــخص، حوزه بن ــای مش ــه فعالیت ه ــهر ب ــف ش ــی مختل ــص نواح تخصی
ــه اســتقرار در نواحــی مختلــف شــهری،  ــف کاربری هــای مجــاز ب شــهر، تعری
مقــررات مربــوط بــه تفکیــک زمیــن، موضــوع همجــواری کاربری هــای مقیــاس 

عملکــردی کاربری هــا و...

امور�حمل�ونقل�و�شبکه�معابر

 احــداث شــبکه معابــر بــا توجــه بــه جهــات توســعه ي شــهر و نحــوه تخصیــص 
کاربری هــا بــه نواحــی، بهســازی سیســتم حمل ونقــل عمومــی، تعــادل بخشــی 
و ایجــاد امنیــت عابریــن پیــاده، احــداث پایانه هــا، پارکینگ هــا و خدمــات فنــی 
ــه آب و فاضــالب؛ شــبکه های آبرســانی،  ــوط ب مدیریــت ترافیــک. و امــور مرب
ــرف و  ــب مص ــای مناس ــد آب، رواج الگوه ــع جدی ــن مناب ــایی و تأمی شناس
بهره بــرداری، تأمیــن پاکیزگــی آب، جمــع آوری فاضــالب و آب هــای ســطحی، 
احــداث تصفیه خانه هــا و تأمیــن آب نواحــی حاشــیه ای و حومــه ای و کاًل 
ــور آب و فاضــالب. ــرای ام ــری سیســتم های مناســب ب دوراندیشــی و به کارگی
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امور�ایمنی�شهری

ــی  ــا پیش بین ــه( ب ــی )ســیل و زلزل ــر ســوانح طبیع  ایمن ســازی شــهر در براب
ــم  ــظ حرای ــیل ها، حف ــداث مس ــظ و اح ــدی )حف ــازی کالب ــیوه ایمن س دو ش
رودخانه هــا، حفاظــت منابــع طبیعــی حومــه ای مؤثــر بــر شــهر،...( و مدیریــت 
ــانی  ــب آتش نش ــزات مناس ــین آالت و تجهی ــه ماش ــازی، از جمل ــام ایمن س نظ
ــهروندان در  ــریع ش ــال س ــرای انتق ــن ب ــق ام ــی مناط ــانی، پیش بین و امدادرس
ــی شــهر را  ــه ایمن ــری از ساخت وســازهای غیرمجــاز ک ــع بحــران، جلوگی مواق
بــه مخاطــره می افکنــد و نیــز شــناخت علمــی از روندهــای لرزه خیــزی شــهر، 

ــیل. ــن و س ــش زمی ــوزی، ران ــکان آتش س ام

امور�فرهنگی،�فراغتی

ــات فراغــت  ــه گــذران مناســب اوق ــزرگ و متوســط ک ــژه در شــهرهای ب به وی
ــم در ســالمت جســمی و روحــی شــهروندان دارد، احــداث  نقشــی بســیار مه
باغ هــا و پارك هــا و گردشــگاه های طبیعــی، مراکــز نمایشــی و کتابخانــه 
ــه  ــهری، حوم ــگاه های درون ش ــز گردش ــف و تجهی ــی ـ تعری ــز تفریح و مراک
شــهری و برون شــهری، شناســایی و تجهیــز آثــار و بناهــای تاریخــی و مذهبــی 
ــی و اســتفاده از آن  ــای ســنتی و محل ــری، ســازماندهی مراســم و برنامه ه و هن

ــات فراغــت شــهروندان و جــذب توریســت. ــرای گــذران مناســب اوق ب

امور�زیست�محیطی�و�بهداشت�شهری

ــار  ــردن آث ــدود ک ــا، مح ــا آن ه ــه ب ــهری و مقابل ــده ش ــع آالین ــایی مناب  شناس
ــری از  ــب، جلوگی ــای مناس ــا روش ه ــوری ب ــه موت ــایل نقلی ــازی وس آلوده س

جریــان فاضالب هــا، اکولــوژی رودخانــه ای و...
ــه، پاکیزگــی -  ــا شــیوه های بهین ــه و بازیافــت ب جمــع آوری مناســب زبال

معابــر و فضاهــای عمومــی شــهری...
ــن -  ــافربری، میادی ــای مس ــهری، پایانه ه ــم ش ــای مزاح ــال کارگاه ه انتق
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توزیــع میــوه، مصالح فروشــی ها و ســایر عملکردهایــی کــه جنبــه 
ــا  ــتقرار آن ه ــی مناســب و اس ــد. مکان یاب ــی زیســت محیطی دارن آلودگ
به گونــه ای کــه ضمــن رفــع آثــار آلوده ســاز بــه ســهولت بــرای 
شــهروندان قابــل دســترس باشــند. عــالوه بــر ایــن مکان یابــی مناســب، 
ــه  ــز از جمل ــره نی ــرودگاه و غی ــتان و ف ــیلوها، گورس ــتارگاه ها و س کش

ــردد. ــوب می گ ــهرداری ها محس ــم ش ــف مه وظای

دستهبندی�وظایف�شهرداری�ها
▪ ــه گروه هــای 	 ــوع اقــدام نیــز ب وظایــف شــهرداری ها از نظــر ویژگــی ن

ــل تقســیم بندی اســت: خاصــی قاب
وظایفــی کــه جنبــه خدماتــی دارنــد، مثــل جمــع آوری زبالــه و - 

و... معابــر  رفــت وروب 
ــررات -  ــل مق ــد؛ مث ــم دارن ــظ نظ ــه ای و حف ــه ضابط ــه جنب ــی ک وظایف

ساختمان ســازی، مقــررات حفــظ معابــر و مقــررات راهنمایــی و 
رانندگــی، مقــررات حرایــم و کاربری هــای مجــاز و...

وظایفــی کــه جنبــه عمرانــی دارنــد، نظیــر احــداث خیابان هــا و میادیــن - 
و بزرگراه هــا، باغــات و پارك هــا و گردشــگاه ها، احــداث پایانه هــا 
ــر  ــته اخی ــل و... دس ــتم های حمل ونق ــدازی سیس ــتگاه ها و راه ان و ایس
ــته  ــهرداری داش ــی ش ــای عمران ــب هزینه ه ــهم را در ترکی ــترین س بیش
ــز از  ــی نی ــزی مال ــذا در برنامه ری ــد. ل ــرمایه گذاری دارن ــه س ــاز ب و نی

ــود.1 ــاد می ش ــهری“ ی ــرمایه ش ــود س ــای بهب ــام ”برنامه ه ــه ن ــا ب آن ه
عــالوه بــر وظایــف مذکــور و در جهــت انجــام ایــن وظایف شــهرداری ها 
می بایــد اقدامــات و ســازماندهی خاصــی را معمــول دارنــد تــا وظایــف بیرونــی 
ــر  ــهری( امکان پذی ــعه ي ش ــظ توس ــردم و حف ــاز م ــات موردنی ــن خدم )تأمی

1-�دکترابوالقاسمطاهری،1377»ادارهامورشهرداریها«،نشرقومس،تهران
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گــردد. اقدامــات و یــا وظایــف اداری، مالــی و پرســنلی از جملــه ایــن وظایــف 
ــژه در  ــت، به وی ــت دول ــدن دخال ــر ش ــا کمت ــر ب ــال های اخی ــند. در س می باش
ــذارده  ــهرداری ها گ ــه دوش ش ــدی ب ــف جدی ــادی وظای ــای م ــه کمک ه زمین
شــده اســت. از آن جملــه شناســایی منابــع مالــی جدیــد، ســرمایه گذاری جهــت 
تأمیــن درآمدهــای مســتمر. عــالوه بــر ایــن یکــی از مهم تریــن وظایــف جدیــد 
شــهرداری ها عبارتســت از برنامه ریــزی شــهری کــه اکنــون تهیــه آن بــر عهــده 
وزارت مســکن و شهرســازی می باشــد. لیکــن اخیــراً تهیــه برنامه هــا و اجــرای 

آن نیــز در زمــره وظایــف شــهرداری ها قــرار گرفتــه اســت.

▪ ــای 	 ــهرها، در عرصه ه ــط ش ــه ای توس ــی و منطق ــای مل ــای نقش ه ایف
ــت، مشــارکت در  ــی از جمعی ــرش ســطح معین ــه پذی ــف از جمل مختل
طرح هــای اقتصــادی و زیربنایــی محلــی و ســایر نقش هایــی کــه 
از طریــق برنامه هــای توســعه ي پنج ســاله ملــی و یــا طرح هــای 
آمایــش ســرزمین بــر عهــده شــهرها گــذارده شــده اســت: نظیــر نقــش 
ــی واردات و صــادرات، تولیــد صنعتــی و آموزشــی  توریســتی، بازرگان
عالــی و تحقیقاتــی و... پــس همان طــور کــه قبــاًل مطــرح شــد وظایــف 
ــهرها،  ــش ش ــوع نق ــی و تن ــد پیچیدگ ــا رون ــب ب ــهرداری ها، متناس ش
ــر  ــال حاض ــی در ح ــور کل ــت. به ط ــده اس ــترده تر ش ــده و گس پیچی

ــت از: ــهرداری ها عبارتس ــده ش ــرد عم ــش و عملک نق
تأمین خدمات موردنیاز شهروندان )خدمات شهروندی(- 
ایجــاد تأسیســات و تســهیالت شــهری و ارتقــاء کیفیــت شــهری - 

)خدمــات شــهری(
انجــام نقــش و عملکــرد فراشــهری در عرصه هــای جمعیتــی، اقتصــادی، - 

سیاســی و بازرگانــی )خدمــات ملــی و منطقه ای(
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وظایــف و اقدامــات مســتقیم و غیرمســتقیم در جهــت تحقــق اهــداف - 
آرمانــی )خدمــات ملــی ـ تاریخــی(

نقش�برنامه�ریزی�و�مدیریت�در�اجرای�وظایف�شهرداری�ها
ــا  ــدی( و ب ــعه ي کالب ــت و توس ــش جمعی ــهرها )افزای ــزون ش ــد روزاف ــا رش ب
ــار  ــی از ب ــاًل بخش ــرزمینی، عم ــه س ــهر در پهن ــتقرار ش ــت اس ــه به موقعی توج
ــا توجــه  ــر دوش شــهرها نهــاده می شــود. ب توســعه ي کشــور، به طــور عمــده ب
بــه رشــد ســریع جمعیتــی کشــور و ضرورت هــای توســعه ي اجتماعــی، 
ــوع و  ــا مســایل و مشــکالت متن ــون ب ــم اکن اقتصــادی، شــهرهای کشــور از ه
گســترده ای مواجــه شــده اند کــه مســتقیمًا بــر وظایــف و مشــکالت شــهرداری ها 
ــه همیــن دلیــل حــل مشــکالت شــهرها، به ویــژه شــهرهای  تأثیــر می گــذارد. ب
ــه موضوعــی بین المللــی تبدیــل شــده و  ســازمان ها و نهادهــای  جهــان ســوم ب
ــرای شــناخت و دســته بندی مشــکالت، یافتــن  جهانــی تــالش گســترده ای را ب
ــی  ــز روش هــای اجرای ــی بایســته و نی ــع مال ــن مناب راه حل هــای مناســب و تأمی
ــه  ــت ب ــش نخس ــن بخ ــه ای ــد. در ادام ــاز نموده ان ــارکتی را آغ ــی و مش مردم
ــا  ــش رو و ی ــکالت پی ــایل و مش ــهرها، مس ــرد ش ــش و عملک ــدی نق جمع بن
درحــال ظهــور، پرداختــه و ســپس برنامه هــای الزم بــرای اداره شــهرها و حــل 

ــم. ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــود را م ــکالت موج مش

�پیامدها�و�مشکالت�روند�توسعه�ي�شهری
ــایل و  ــد مس ــن رون ــه و ای ــده یافت ــدی فزاین ــور رون ــینی در کش ــد شهرنش رش
ــات شــهری، بلکــه امنیــت شــهری را  ــدآورده کــه نه تنهــا حی مشــکالتی را پدی
ــن مســایل و مشــکالت و پیامد هــای آن از  ــده اســت. ای ــه مخاطــره افکن ــز ب نی

ــر ناشــی شــده اند: ــده اساســی زی ــه پدی س
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 -)Urban�Development(رشد�فزاینده�توسعه�ي�شهری�نشینی�
 -)Urbanisation(گسترش�روند�شهرگرایی�
 -)Urbansocitey�System(پیچیده�شدن�نظام�جامعه�شهری�

رشد�فزاینده�شهرنشینی�و�شهرگرایی
شهرنشــینی در کشــورهای صنعتــی محصــول صنعتــی شــدن، نوســازی، توســعه 
ــا  ــراه ب ــورها هم ــن کش ــهرگرایی در ای ــت. ش ــوده اس ــرمایه داری ب ــد س و رش
ــادات و  ــی، ع ــه فرهنگ ــی به منزل ــبه طوالن ــک دوره بالنس ــینی و در ی شهرنش
ــده  ــوم پدی ــان س ــورهای جه ــن در کش ــت. لیک ــینی رخ داده اس ــنن شهرنش س
ــی و ناشــی از انتقــال از جامعــه روســتایی  ــدادی نا گهان شهرنشــینی بیشــتر روی
ــه زندگــی  ــا فرهنــگ و ســنن نیمــه روســتایی ـ ب ــا شــهرهای کوچــک ب ـ و ی
جدیــد شــهری بــوده اســت. در نتیجــه شهرنشــینی در چنــد دهــه اخیــر نه تنهــا 
موجــب افزایــش بی ســابقه جمعیــت شــهری، بلکــه باعــث تغییــرات گســترده 
اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، حقوقــی نیــز شــده اســت. در نتیجــه 
شهرنشــینی و شــهرگرایی در کشــورهای جهــان ســوم بــه نابســامانی ها، 
ــده  ــر ش ــترده منج ــفتگی های گس ــی و آش ــای اساس ــکالت و دگرگونی ه مش
ــی  ــهرگرایی دارای 3 ویژگ ــهرگرایی، ش ــه ش ــناختی ب ــرد جامعه ش اســت. رویک

اساســی اســت:

شکل�گیری�روابط�جدید�میان�مردم�و�محیط�زیست�شهری- 
شکل�گیری�جنبه�های�جدیدی�از�سازمان�اجتماعی- 
ــی�-  ــد�زندگ ــای�جدی ــر�و�رویه�ه ــدی�از�تفک ــیوه�های�جدی ــکل�گیری�ش ش

1 ی شهر

در کشــورهای صنعتــی نه تنهــا زمینه هــای عینــی و بنیان هــای اقتصــادی ـ 
مختلــف  شــیوه های  و  جنبه هــا  روابــط،  شــکل گیری  باعــث  اجتماعــی 
ــز  ــط نی ــن رواب ــکل گیری ای ــرای ش ــی ب ــان کاف ــه زم ــد، بلک ــهرگرایی گردی ش

1-�سیدمحمودنجاتی،مقاله1379»پارادایمجدیدمدیریتشهری«،فصلنامهمدیریتشهری،شماره1،بهار
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ــت.  ــوده اس ــاده ب ــز آم ــی نی ــی و سیاس ــای اجتماع ــته و محمل ه ــود داش وج
لیکــن در کشــورهای جهــان ســوم پدیــده شهرنشــینی در دوره هــای کوتــاه اتفاق 
ــا  ــدان ی ــل فق ــه دلی ــژه شــهرگرایی، ب ــط وی ــاده، در نتیجــه مناســبات و رواب افت
ــق  ــترده و عمی ــامانی های گس ــفتگی ها و نابس ــه آش ــی، ب ــای عین ــص بنیان ه نق

ــده ای منجــر شــده اســت. و فزاین
• محیط زیســت شــهری به ســرعت در حــال تخریــب اســت. ایــن 	

ــدان  ــل فق ــه دلی ــتر ب ــه بیش ــدن بلک ــی ش ــر از صنعت ــه کمت ــر البت ام
دفــع و تصفیــه  مثــل سیســتم  مناســب شــهری  زیرســاخت های 
ــدم حفاظــت  ــل مناســب شــهری، ع ــبکه حمل ونق ــود ش فاضــالب، نب

ــت. ــره اس ــهری و غی ــی ش ــع محیط مناب
• ــیوه و 	 ــا ش ــو ب ــز از یک س ــد نی ــی جدی ــازمان اجتماع ــکل گیری س ش

عــادات تفکــر مهاجریــن روســتایی در تضــاد اســت و از ســوی دیگــر 
ـ بــا شــیوه های تمرکزگرایــی حکومتــی در تضــاد قــرار می گیــرد. 
ــکل  ــاس ش ــر اس ــی“ موردنظ ــازمان اجتماع ــه ”س ــن چنانچ بنابرای
ــه از  ــود و چنانچ ــفتگی می ش ــار آش ــهرگرایی دچ ــد ش ــرد، فراین نگی
ــی  ــی ـ سیاس ــام اجتماع ــا نظ ــد، ب ــی یاب ــردم تجل ــان م ــن و از می پایی

ــرد. ــرار می گی ــض ق ــم در تناق حاک
• ــاد 	 ــه ایج ــروط ب ــهری؛ مش ــی ش ــد زندگ ــیوه های جدی ــکل گیری ش ش

ایجــاد بســترهای  نیــز  اقتصــادی و  اجتماعــی،  نویــن  بنیان هــای 
ــه دلیــل عــدم تحقــق  مناســب سیاســی و فرهنگــی اســت. در نتیجــه ب
زندگــی  جدیــد  رویه هــای  شــکل گیری  مذکــور،  پیش شــرط های 
شــهری و تفکــر ناظــر بــر آن با موانــع زیادی مواجه شــده و در بســیاری 
ــن  ــه ای ــد. ب ــهری می انجام ــه ش ــدن جامع ــی ش ــه دو قطب ــوارد ب از م
ترتیــب و در ایــن حالــت جامعــه شــهری دچــار دودســتگی و تناقضــات 
فرهنگــی و اجتماعــی شــده و از ســوی دیگــر چــون رویه هــای جدیــد 
ــد حداقلــی از حقــوق و آزادی هــای سیاســی و  زندگــی شــهری نیازمن
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اجتماعــی و شــهروندی اســت، لــذا احتمــال تضــاد آن بــا سیاســت های 
حاکــم در کشــور وجــود دارد.

ــه ایــن ترتیــب شهرنشــینی و شــهرگرایی، در جهــان ســوم، پیامدهــای  * ب
ــه  ــش از هم ــه بی ــت ک ــته اس ــده ای داش ــی نش ــب و پیش بین نامناس
ــا  ــا شــهروندان ب ــل مناســبات بی واســطه ب ــه دلی مدیریــت شــهری را ب

ــوده اســت. مشــکالت اساســی مواجــه نم

روند�شهرگرایی�و�مدیریت�شهری
همان طــور کــه اشــاره شــد پیامدهــای منفــی شهرنشــینی و شــهرگرایی، 
ــد.  ــا می کن ــکالت و رویداده ــا مش ــر ب ــهری را درگی ــت ش ــطه مدیری بي واس
ــژه در جهــان ســوم ـ به طــور خالصــه  اهــم مســایل و مشــکالت مذکــور به وی

به قــرار زیــر می باشــند:
شــهرهای جهــان ســوم آســیب پذیرترین شــهرهای جهــان هســتند، علــت 
ــهرها  ــش ش ــکل گیری و پیدای ــی ش ــی و بوم ــای مل ــدان بنیان ه ــده آن فق عم
دانســت. در نتیجــه پیامدهــا و آثــار شهرنشــینی و شــهرگرایی در شــهرهای جهان 
ســوم در مقایســه بــا شــهرهای کشــورهای پیشــرفته صنعتــی بســیار حادتــر و گاه 
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ــز  ــت شــهری نی ــن ترتیــب مشــکالت نظــام مدیری ــه همی ــز اســت. ب فاجعه آمی
ــهرهای  ــکالت ش ــر از مش ــر و جدی ت ــتر، عمیق ت ــیار بیش ــوم بس ــان س در جه

توســعه یافته می باشــد.
از مهم تریــن مشــکالت شــهرهای جهــان ســوم کــه می تــوان آن را 
ــت شــهری اســت. در  ــده جمعی ــی مشــکالت دانســت، رشــد فزاین ــت اصل عل
واقــع بــه دلیــل ســهم بــاالی شــهرهای جهــان ســوم از رشــد جمعیتــی و فقــدان 
ــی  ــکالت جهان ــوم از مش ــان س ــهرهای جه ــهم ش ــهری، س ــاخت های ش زیرس
ــه  توســعه ي شــهری به مراتــب بیــش از شــهرهای توســعه یافته اســت. در فاصل
ســال های 1945 تــا 1999 میــالدی، جمعیــت جهــان از 2 میلیــارد نفــر بــه حدود 
6 میلیــارد نفــر رســیده اســت کــه بخــش عمــده افزایــش جمعیــت مربــوط بــه 
جهــان ســوم و شــهرهای جهــان ســوم اســت. به طــوری کــه جمعیــت شــهری 
ــه 7/1 میلیــارد  کشــورهای جهــان ســوم از 300 میلیــون نفــر در ســال 1950، ب

نفــر در ســال 1999 رســیده اســت.
ــی در  ــت جهان ــه جمعی ــی ک ــب مالحظــه می شــود در حال ــن ترتی ــه ای ب
ــان  ــهرهای جه ــت ش ــه، جمعی ــش یافت ــر افزای ــر از 3 براب ــن دوره کمت ــی ای ط
ســوم نزدیــک بــه 9 برابــر شــده اســت. بدیهــی اســت کــه تقریبــًا هیچ یــک از 
ــه  ــت شــهری، ب ــا رشــد جمعی ــان ســوم نتوانســته اند متناســب ب شــهرهای جه
ــده شــهروندان و تأمیــن  ــن نیازهــای فزاین ایجــاد زیرســاخت های شــهری، تأمی

ــل شــوند. ــق اهــداف برنامه هــای خــود نای ــرای تحق ــی ب ــع مال مناب
ــایل و  ــوم، مس ــان س ــهرهای جه ــهری ش ــت ش ــر مدیری ــکل دیگ مش
مشــکالت ناشــی از پدیــده شهرنشــینی و شــهرگرایی اســت. بــزرگ شــدن کالبــد 
ــان  ــوع و گســتردگی مناســبات می ــده شــدن ســاختار شــهری، تن شــهری، پیچی
ــا مدیریــت شــهری ـ از جملــه پیامدهــای  ــا شــهر و شــهروندان ب شــهروندان ب
ــه  ــهری را ب ــت ش ــتقیم مدیری ــه مس ــهرگرایی اســت ک ــینی و ش ــد شهرنش رون
چالــش می طلبنــد. ایــن مشــکالت عــالوه بــر جنبه هــای کالبــدی و زیرســاختی، 
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بــه مشــکالت اجتماعــی و نابرابری هــای شــهری، کمبــود یــا فقــدان منابــع مهــم 
شــهری، فشــار رقابــت بیــن گروه هــای ذی نفــوذ و تــوده شــهروندان برای کســب 
ســهم بیشــتر از خدمــات و زیرســاخت ها، مشــکالت درآمــدی و بــروز مســایل 
و تنش هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و حقوقــی شــهری اســت.1 بــه ایــن 
چالش هــا و مســایل بایــد پیچیــده شــدن نظــام جامعــه شــهری در جهــان ســوم 

ــد دارد. ــا شهرنشــینی و شــهرگرایی پیون ــز افــزود کــه بی نهایــت ب را نی

پیچیده�شدن�جامعه�شهری�و�مشکالت�مدیریت�شهری
�همان طــور کــه اشــاره شــد، رونــد فزاینــده شهرنشــینی و شــهرگرایی بــه 
پیچیــده شــدن نظــام جامعــه شــهری منجــر شــده اســت. یکــی از چالش هــای 
ــالت  ــل معض ــرای ح ــی ب ــای علم ــن راهکاره ــهری یافت ــت ش ــی مدیری اساس
ــن  ــای ای ــن عرصه ه ــد. از مهم تری ــهری می باش ــه ش ــی جامع ــی از پیچیدگ ناش

ــود: ــاره نم ــر اش ــای زی ــوارد و زمینه ه ــه م ــوان ب ــش می ت چال
ــی  ــد. بدیه ــری برخوردارن ــوع کم نظی ــاغل از تن ــهری، مش ــه ش در جامع
ــدد و  ــالیق متع ــا و س ــت ها، نیازه ــاز خواس ــوع زمینه س ــن تن ــه ای ــت ک اس
گســترده در میــان شــهروندان شــده، لــذا مدیریــت شــهری از ســویی بــرای حفظ 
ایــن تنــوع )کــه خــود موجــب اشــتغال شــهروندان می شــود( و از ســوی دیگــر 
ــار  ــهروندان در فش ــوع ش ــات متن ــاختی و خدم ــای زیرس ــن نیازه ــرای تأمی ب
قــرار خواهــد گرفــت. مدیریــت شــهری از ســویی بــرای ادامــه حیــات و رشــد 
ــد و از  ــویق نمای ــا را تش ــاغل و فعالیت ه ــوع مش ــد تن ــهر می بای ــادی ش اقتص
ســوی دیگــر بــا ایــن اقــدام نا گزیــر، می بایــد بــه اثــرات و پیامدهــای خدماتــی 

و زیرســاختی ناشــی از آن پاســخ دهــد.
غلبــه محیط زیســت اجتماعــی بــر محیط زیســت طبیعــی از دیگــر 
چالش هــای مدیریــت شــهری آینــده اســت. در واقــع گســترش کالبــدی شــهرها 

1-�همان،ص6



60

کتابسبز1400-راهنمایعملشهرداریها

و انبوهــی جمعیــت و تنــوع فعالیت هــا، محیط زیســت اجتماعــی را بــر 
ــاری از  ــای زیانب ــع پیامده ــن وض ــازد. ای ــب می س ــی غال ــت طبیع محیط زیس
ــظ  ــهروندان دارد. حف ــالمت ش ــت و س ــظ بهداش ــت محیطی و حف ــر زیس نظ
ــی ـ تناســب  ــن محیط زیســت طبیعــی و محیط زیســت اجتماعــی یعن ــوازن بی ت
بیــن توســعه ي شــهری و ســاختار طبیعــی شــهر و شــهروندان )مناســبات انســان 
ـ شــهر ـ طبیعــت( بــه یکــی از چالش هــای اساســی و حیاتــی مدیریــت شــهری 
بــدل شــده اســت. راهــکار علمــی ایــن چالــش تنهــا در گــرو ایجــاد تعــادل بیــن 
ــاخت های  ــتردگی زیرس ــادل گس ــن تع ــت، ای ــت« اس ــهر ـ طبیع ــان ـ ش »انس
میــزان  منابــع،  از  بهره گیــری  جمعیتــی،  و  ســاختمانی  تراکــم  شــهری، 

ــتگی دارد. ــهر و... بس ــده در ش ــر ش ــای منتش آلودگی ه
تنــوع فرهنگــی، اجتماعــی و درآمــدی در جامعــه شــهری از شــاخص های 
مهــم پیچیدگــی جوامــع شــهری محســوب می شــود. ایــن تنــوع کــه ریشــه در 
ــاوت فرهنگــی دارد، از ســویی  ــی متف فعالیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و مبان
ــطوح  ــر س ــوی دیگ ــی از س ــود ول ــهری می ش ــعه ي ش ــراوت و توس ــث ط باع
متفاوتــی از توقعــات شــهروندی را بــرای خدمــات رفاهــی، فراغتــی، فرهنگــی و 
نیــز فعالیت هــای سیاســی ـ اجرایــی را پدیــد مــی آورد. ایــن تنــوع چنانچــه در 
بســتر واحــد و در جهــت اهــداف مشــترك شــهری هدایــت نشــود چنددســتگی 
ــه  ــهری در مرحل ــت ش ــه مدیری ــود. در نتیج ــر می ش ــهری منج ــه ش در جامع
نخســتین بایــد بــه تأمیــن خواســت ها و نیازهــای متنــوع ایــن گروه هــا مبــادرت 
ــر از آن ایجــاد بســترهای مشــارکت جویی، ایــن تنــوع اجتماعــی،  ورزد و مهم ت
ــه کار  فکــری و فرهنگــی و سیاســی را در جهــت اهــداف توســعه ي شــهری ب

گیــرد و هدایــت کنــد.

برنامه�مدیریت�شهری
• همان طور که پیش تر اشاره شده؛

شــهرها مهم تریــن کانون هــای جمعیتــی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، 
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فرهنگــی کشــورها هســتند، لــذا می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه شــهرهای 
معاصــر انعــکاس ســطح تکامل یافتگــی کشــورها محســوب می شــوند.

از ســویی دیگــر شــهرداری ها، به عنــوان  ســازمان های محلــی اداره 
ــهروندان  ــای ش ــی و آرزوه ــای عموم ــات، نیازه ــطح توقع ــکاس س ــهر، انع ش

به حســاب می آینــد. شــهر 
همبســتگی میــان شــهرداری ها ـ به عنــوان  ســازمان های محلــی اداره 
شــهرها و شــهرها به گونــه ای اســت کــه وظایــف و مســئولیت های شــهرداری ها 

بــه تابعــی از تغییــر وضــع و عملکــرد شــهرها تبدیــل شــده اســت.
ــان  ــبات می ــهری و مناس ــاختار ش ــزون س ــی روزاف ــا پیچیدگ ــن ب بنابرای
ــر و دشــوارتر  شــهروندان وظایــف و مســئولیت های مدیریــت شــهری پیچیده ت
ــهری و  ــعه ي ش ــت توس ــرای اداره و هدای ــاًل ب ــه عم ــوری ک ــود. به ط می ش
ــزی  ــی، برنامه ری ــت علم ــازماندهی، مدیری ــه س ــهروندان ب ــای ش ــن نیازه تأمی
ــد. ــزون می باش ــاز روزاف ــتمر نی ــوع و مس ــی متن ــع مال ــد و مناب ــن و روزآم نوی
بــر اســاس فرایندهای شهرنشــینی و شــهرگرایی که مشــکالت و پیامدهای 
متعــددی را بــه دنبــال دارد وظایــف شــهرداری ها مضاعــف شــده و عــالوه بــر 
ــای  ــدی در عرصه ه ــف جدی ــهرداری ها وظای ــداول، ش ــاری و مت ــف ج وظای
مختلفــی بــر عهــده دارنــد. ایــن وظایــف بــا ابعــاد ملــی و بین المللــی از آن چنــان 
ــوان  ــه ای تحــت عن ــل متحــد برنام ــازمان مل ــه س ــی برخــوردار اســت ک اهمیت
»برنامــه مدیریــت شــهری« )U. M. P( تدویــن نمــوده کــه بــا کمــک کارگــزاران 

ــود. ــرا می ش ــی )WB( اج ــک جهان ــی بان ــای مال ــی و حمایت ه بین الملل
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)UMP(برنامه�مدیریت�شهری�سازمان�ملل�متحد�
در برنامــه مدیریــت شــهری ســازمان ملــل بــه نــکات زیــر توجــه اساســی 
شــده اســت کــه در عیــن حــال بنیــان و چارچــوب وظایــف جدیــد شــهرداری ها 

را تشــکیل می دهــد.
ــت  ــود مدیری ــور بهب ــک به منظ ــزرگ و کوچ ــهرهای ب ــوان ش ــت ت تقوی

رشــد اقتصــادی شــهرها
توسعه [عمومی و همه جانبه] اجتماعی شهرها و کاهش فقر شهری

ــکونتگاه های  ــه س ــد در زمین ــل متح ــازمان مل ــالس س ــن اج در آخری
ــه برگــزار شــد، دو  بشــری )Habitat II( کــه در ســال 1999 در اســتانبول ترکی
طــرح عمــده بــرای بهبــود زندگــی شــهری و ارتقــای مدیریــت شــهری جهانــی 

ــد از: ــارت بودن ــور عب ــای مذک ــد. طرح ه ــه ش ارائ
افزایش کیفیت معیارهای عملکردی مدیریت شهری

ــور  ــای مذک ــهری در برنامه ه ــور ش ــارکت در ام ــه مش ــردم ب ــویق م تش
دســت اندرکاران فعــال برنامه هــا پنــج حــوزه عملیاتــی را بــرای اجــرای 
ــت  ــام مدیری ــف نظ ــه وظای ــه حیط ــد ک ــنهاد نموده ان ــدارك و پیش )UMP( ت
ــد.  ــی آن را شــکل می دهن ــای ارکان اصل ــی و محــدوده فعالیت ه ــهری جهان ش

حوزه هــای عملیاتــی پنج گانــه عبارتنــد از:

 -Urban Land Management  مدیریت زمین شهری
 -Urban in Frastueture Manage-  ــهری ــاخت های ش ــت زیرس مدیری

ment

 -Municipal Finance Manage-  ــهرداری ها ــی ش ــور مال ــت ام مدیری
ment

 -Urban Environment Management  مدیریت محیط زیست شهری
 -Urban Poverty Allivation کاهش فقر شهری
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)UMP(پروژه�های�اصلی�برنامه�مدیریت�شهری�
ــه  ــا از عرص ــویی دولت ه ــه از س ــد ک ــان می دهن ــی نش ــات جهان تجربی
مدیریــت شــهری کنــار می رونــد و از ســوی دیگــر، انجــام برنامه هــا و وظایــف 
جدیــد شــهرداری ها مســتلزم حضــور فعــال و مشــارکت همه جانبــه شــهروندان 

در اجــرای برنامــه UMP اســت.
ــی شــهرداری ها  ــان وظایــف آت ــوان گفــت کــه بنی ــن اســاس می ت ــر ای ب
بــر دو پایــه )پــروژه( گذاشــته شــده اســت کــه در پیونــد و پیوســتگی تعاملــی 

بــا یکدیگــر قــرار دارنــد.

 -Urban Development Project پروژه توسعه ي شهری�-
 -Participation Project Urban پروژه مشارکت شهری -

در حقیقــت توســعه ي شــهری و حــل معضــالت و پیامدهــای آن بدون مشــارکت 
ــر  ــهروندان امکان پذی ــه ش ــد هم ــه و هدفمن ــازمان یافته و همه جانب ــی، س واقع

. نیست

وظایف�برنامه�شهرداری�ها
پــروژه توســعه ي شــهری و حوزه هــای پنج گانــه آن ابــزاری اساســی در دســت 
نظــام مدیریــت شــهری و بــرای یافتــن راهکارهــای مناســب جهــت رویارویــی 
ــوب  ــهری محس ــام ش ــعه ي نظ ــدن و توس ــده ش ــی از پیچی ــکالت ناش ــا مش ب
می شــود. در واقــع توســعه ي شــهری برنامــه و وظایــف هدفمنــد در پاســخ بــه 
صنعتــی شــدن فزاینــده زندگــی شــهری و پیامدهــای منفــی ناشــی از ایــن رشــد 

اســت.
بــر ایــن اســاس و بــر پایــه اهــداف پیــش گفتــه، خطــوط اصلی پــروژه توســعه ي 
ــر  ــالوه ب ــهر را، ع ــوراهای ش ــهرداری ها و ش ــد ش ــف جدی ــه وظای ــهری ک ش

ــر می باشــد: ــه شــرح زی ــد ب وظایــف معمــول و عــادی، مشــخص می کن
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• ــه 	 ــا در زمین ــای اقتصــادی خانواره ــت بنیان ه ــف اقتصــادی: تقوی وظای
اشــتغال و امــکان تأمیــن نیازهــای خدماتــی انتفاعــی.

• وظایــف فرهنگــی ـ اجتماعــی: ایجــاد امکانــات و فضاهــای تفریحــی، 	
فرهنگــی و فراغتــی، ایجــاد فضاهــای عمومــی شــهری، مراکــز هنــری 

و...
• وظایــف سیاســی ـ اجتماعــی: ایجــاد زمینه هــای مشــارکت شــهروندان 	

ــه شــکل گیری نهادهــای مردمــی و صنفــی و  ــور شــهر، کمــک ب در ام
تخصصــی، ترویــج فرهنــگ مشــارکت.

• وظایــف تأمیــن بهداشــت و حفــظ محیــط شــهری: انتقــال منابــع آالینده 	
و صنایــع، ایجــاد سیســتم حمل ونقــل پاکیــزه، ایجــاد پروژه هــای 
شــهر ســالم ـ محلــه ســالم، نظــارت بــر تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی و 
خوراکی هــا، تأمیــن آب آشــامیدنی ســالم، دفــع بهداشــتی فاضــالب و 

بازیافــت زبالــه و...
• وظایــف ایمن ســازی شــهر و شــهروندان: شــناخت کانون هــای بحــران 	

)طبیعــی و زیســت محیطی(، ایمن ســازی شــهری در برابــر ســیل، 
ــه عمومــی  ــه و آتش ســوزی، ایمن ســازی ترافیکــی، اســتحکام ابنی زلزل

)ســاختمان ها، پل هــا، ســدها و ...(
• ــازمان ها 	 ــاد  س ــناخت و ایج ــزی: ش ــازمانی و برنامه ری ــف درون س وظای

و نهادهــای جدیــد مدیریتــی، برنامه ریــزی، اجرایــی، نظارتــی و... 
به کارگیــری روش هــای نویــن و علمــی برنامه ریــزی، آمــوزش و 
ــزی و اجــرا  ــت و برنامه ری ــای متخصــص در مدیری ــری نیروه به کارگی
ـ تشــکیل کمیته هــا و گروه هــای پژوهشــی مردمــی و عمومــی و 

ــود ـ. ــای موج ــکاری گروه ه ــب هم جل
• ــع 	 ــایی مناب ــاری: شناس ــی و اعتب ــع مال ــوع مناب ــت و تن ــف تقوی وظای

ــی  ــی انتفاع ــرمایه گذاری های عموم ــت س ــده، تقوی ــتفاده نش ــی اس مال
ــی  ــور خدمات ــی در ام ــش خصوص ــارکت بخ ــب مش ــی، جل ـ اجتماع
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جلــب  و  اقتصــادی  مزیت هــای  شناســایی  ـ  شــهری  عمرانــی  و 
ســرمایه گذاری های مبتنــی بــر آن، توســعه ي اقتصــاد گردشــگری 
ــهرداری ـ  ــدی ش ــع درآم ــهری و منب ــاد ش ــم اقتص ــان مه ــه بنی به مثاب
اســتفاده از نیــروی کار، تخصــص و کمک هــای مردمــی در اداره امــور 

ــهرداری ـ و... ــه ش ــته ب ــی وابس ــی و اجتماع ــی، فرهنگ خدمات

برنامه ریزی و مدیریت سازمانی

در�این�فصل�شیوه�ها�و�روش�های�مدیریت�شهری�و�تجارب�کشورهای�جهان�سوم�ارائه�شده�و�در�بخش�
تفکیک ناپذیر�”برنامه ریزی“�و�”مدیریت“�مورد�بررسی�و�ارزیابی�قرار�گرفته�است��محورهای�مهم�این�فصل�

عبارتند�از:

روابط�میان�”وظایف“، ”برنامه و ”مدیریت“	 

برنامه�و��سازمان�های�مدیریت�شهری	 

شوراها�و�شهرداری�ها�و�نقش�آن ها�در�پیشبرد�برنامه	 

خصوصیات�سازمانی�شوراها�-�شوراها�و�برنامه�ریزی	 
شوراها�و�برنامه�ریزی	 
مدیریت�شهری�و�مناسبات�با�سایر�سازمان�ها�و�بخش�ها	 
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پیشــرفته صنعتــی در همــه  شــیوه ها و روش هــای مدیریــت در جوامــع 
عرصه هــای مدیریتــی و از جملــه در زمینــه مدیریــت شــهری، پیشــرفت زیــادی 
ــزی،  ــن شــیوه های ســازماندهی و برنامه ری ــری ای داشــته اســت. لیکــن به کارگی
حتــی اگــر بســیار جــذاب هــم باشــند، در کشــورهای جهــان ســوم لزومــًا بــه 

ــند. ــوب نمی رس ــج مطل نتای
ــزی“ و  ــی ”برنامه ری ــم یعن ــا ه ــط و ب ــی مرتب ــه اساس ــش دو مقول ــن بخ در ای

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــازمانی“ م ــت س ”مدیری

روابط�”وظایف“،�”برنامه“�و�”مدیریت�سازمانی“
”وظایــف مدیریــت شــهری“ تابعــی از وضــع و عملکــرد شــهر و روند توســعه ي 
آن و نیــز ســطح توقعــات شــهروندان از ”خدمــات شــهری“ می باشــد. در نتیجــه 
بیــن ”وظایــف“ و رونــد تبدیــل آن به”برنامــه“ و ”روش تهیــه برنامــه“ رابطــه ای 

مســتقیم وجــود دارد.
ــیار  ــهرداری ها بس ــئولیت های ش ــف و مس ــه وظای ــر، عرص ــهرهای معاص در ش
گســترده و متنــوع شــده و تقریبــًا کلیــه عرصه هــای زندگــی و رفــاه شــهری را 
ــر  ــه کشــور دیگ ــهرداری ها از کشــوری ب ــت ش ــرد. عرصــه فعالی ــر می گی در ب
متفــاوت اســت، لیکــن تقریبــًا تمامــی شــهرداری ها مســئولیت هایی را در 

ــد: ــده دارن ــر عه ــر ب ــای زی عرصه ه
امــور مربــوط بــه کالبــد شــهری، توســعه و گســترش شــهر، نوســازی و • 

بهســازی حوزه هــای فرســوده و...
ــه •  ــا ب ــص فعالیت ه ــا تخصی ــهری ب ــای ش ــه کاربری ه ــوط ب ــور مرب ام

ــن. ــک زمی ــدی، تفکی ــهر، حوزه بن ــف ش ــای مختل بخش ه
امــور مربــوط بــه شــبکه معابــر، نظــام حمل ونقــل، سیســتم های • 

مســافری درون شــهری و...
امــور مربــوط بــه آب، فاضــالب، نظافت و بهداشــت شــهر و جمع آوری • 

ــا زباله ه
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امور ایمنی شهرها در برابر سیل، زلزله، آتش سوزی و...• 
امــور گردشــگری و گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، احــداث مراکز • 

و... گردشگری 
امــور مربــوط بــه حفاظــت محیط زیســت شــهری، انتقــال منابــع • 

آلودگی هــا...1 کاهــش  آالینــده، 
بــه -  کــه  می کنــد  ایجــاب  وظایــف شــهرداری ها  تنــوع  امــروزه 

برنامه ریــزی اهمیتــی بیــش از گذشــته داده شــود. در تشــکیالت جدیــد 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــر و در ارتب ــر نظ ــزی زی ــر برنامه ری ــهری، مدی ــت ش مدیری
ــای  ــر اســاس برنامه ریزی ه ــزی ب ــر برنامه ری ــع مدی ــرار دارد. در واق شــهردار ق
ــرده و  ــن ک ــده را تعیی ــه از آن، خط مشــی های آین ــج حاصل ــده و نتای ــام ش انج
بــه اطــالع شــهردار یــا مدیــر شــهر می رســاند و مدیــر نیــز بــا در نظــر گرفتــن 
سیاســت ها و امکانــات شــهرداری و تصویــب شــورای شــهر، آن هــا را بــه اجــرا 

ــی آورد. در م
ــند. -  ــهرداری ها می باش ــاختار ش ــد س ــات جدی ــر از الحاق ــف اخی وظای

ــئولیت های  ــف و مس ــعت وظای ــی وس ــزی را پیچیدگ ــزوم برنامه ری ل
ــد. ــد آورده ان ــر پدی ــرایط حاض ــهرداری ها در ش ش

�”�برنامه“�و�”روش�های�برنامه�ریزی“
ــرای دســت -  ــع ب ــه مفهــوم ”ســازماندهی مناب ــر اســاس ب برنامه ریــزی ب

یافتــن بــه اهــداف مشــخص اســت“. در واقــع طبــق ایــن تعریــف انجام 
ــود.  ــدل می ش ــداف“ ب ــق ”اه ــه تحق ــه ب ــب برنام ــف“ در قال ”وظای
ــم  ــه ای تنظی ــه، برنام ــف محول ــام وظای ــرای انج ــهرداری ب ــن ش بنابرای
ــه( تحقــق  ــه )وظایــف محول ــا اجــرای آن اهــداف برنام ــه ب ــد ک می کن

یابــد.

1--مقاله»مفهوممبانیوچالشهایمدیریتشــهری«میزگردتخصصی،فصلنامهمدیریتشــهری،شماره2،
سال1379
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برنامــه در ســازمان شــهرداری ها، متناســب بــا وظایــف محوطــه، بــه دو - 
دســته تقســیم می شــوند:

الــف - برنامه هــای جــاری و تکــراری کــه هــدف آن انجــام وظایــف روزمــره 
شــهرداری اســت.

ــن  ــری، یافت ــدف تصمیم گی ــا ه ــردی ب ــی و راهب ــای اساس ب - برنامه ریزی ه
راهکارهــای جدیــد توســعه ي همه جانبــه شــهر و توســعه ي فعالیت هــای 
ــی و  ــوق سیاس ــی و حق ــگ عموم ــای فرهن ــز ارتق ــی و نی ــادی، اجتماع اقتص

ــهروندان. ــی ش مدن
ــهری، -  ــت ش ــام مدیری ــای نظ ــن درگیری ه ــر از مهم تری ــال حاض در ح

ــر  ــی از پیچیده ت ــای ناش ــا پیامده ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــن راهکارهای یافت
ــام  ــی نظ ــار پیچیدگ ــه آث ــت. از جمل ــهری اس ــه ش ــام جامع ــدن نظ ش

ــرد:1 ــاره ک ــر اش ــل زی ــه عوام ــوان ب ــهری می ت ش
ــت 	  ــت و جمعی ــد جمعی ــا رش ــب ب ــغلی متناس ــای ش ــود فرصت ه نب

ــر مهاج
ــر 	  ــی ب ــت اجتماع ــه محیط زیس ــت محیطی و غلب ــاد زیس ــکالت ح مش

ــی ــت طبیع محیط زیس
تراکــم جمعیتــی، توســعه ي بی رویــه بافــت شــهری و گرانــی احــداث 	 

ــهری ــاخت های ش زیرس
 ناهمگونی جمعیت، قشربندی جدید اجتماعی، فرهنگی و درآمدی	 
 تحرك پذیــری شــدید اجتماعــی )ســقوط و ارتقــای قشــرهای شــهری 	 

و جغرافیایــی )مهاجــرت(
آشفتگی نظام سیاسی و اجتماعی شهری و...	 
ــه -  ــه ب ــری و چ ــث نظ ــه از حی ــهری چ ــعه ي ش ــب توس ــن ترتی ــه ای ب

ــا نظــام  ــزی شــهری، سیاســت شــهری و ب ــا برنامه ری ــی ب لحــاظ تجرب
1-�»بررسیموردیوظایفواختیاراتشهرداریها«،مرکزمطالعاتبرنامهریزیوزارتکشورو���فصلنامهمدیریتشهری،شماره2،سال1379
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ــروکار دارد. ــهری س ــت ش مدیری
 -Ur�  ( ــل سیاســت شــهری ــت شــهری، تبدی ــز و مدیری ــه برنامه ری وظیف

ban Policy( کــه بیانگــر کالن تریــن و عام تریــن مقاصــد عمومــی بــوده 

و خصلتــی سیاســی دارد، بــه برنامه هــای راهبــردی روشــن اســت کــه 
تعریــف شــده و بودجه هــا و زمان بندی هــای  به خوبــی  هدف هــا 

مشــخصی دارنــد.
ــی -  ــزی قطع ــن برنامه ری ــدی جایگزی ــزی فراین ــر روش، برنامه ری از نظ

ــی  ــه متک ــای آن ک ــدی به ج ــزی فراین ــع برنامه ری ــت. در واق ــده اس ش
ــی  ــای فن ــط گروه ه ــده توس ــیم ش ــده آل ترس ــر ای ــداف )تصوی ــر اه ب
ــت های  ــورت ها، برداش ــی مش ــد )یعن ــه فراین ــد، ب ــص( باش و متخص
متنــوع گروه هــای شــهروندی و اقداماتــی کــه ســبک روشــنی از شــهر و 

ــاد دارد. ــد( اعتق ــت می دهن ــه دس ــکالت آن ب مش
نگــرش جدیــد مدیریــت شــهری در نظــر گرفتــن اکثریت و تــالش برای - 

فرا گیــری از تــوان خالقــه، دموکراســی و تــداوم عملکــردی شــهروندان 
ــم از  ــن اع ــه متخصصی ــه توج ــت ک ــر اس ــکار نا گزی ــن راه ــت. ای اس
ــران و مهندســین و... را از ســبک قدیــم برنامه ریــزی  ــزان، مدی برنامه ری
بــه شــیوه و روش جدیــد معطــوف کنــد. در نتیجــه شــیوه برنامه ریــزی 
ــده  ــیک ش ــیوه کالس ــن ش ــر جایگزی ــه نا گزی ــارکتی ب ــدی و مش فراین

اســت.1
در برنامه ریــزی مشــارکتی، مهم تریــن ویژگــی عبــارت اســت از ایجــاد - 

یــک ارتبــاط پیوســته بیــن اهــداف، ابــزار )یعنــی انســان، منابــع کالبــدی 
و مالــی و نیــز ابزارهــا( و راه هــای تشــخیص، تلفیــق و اســتفاده از ابــزار 

بــرای رســیدن بــه اهــداف و راهبردهــا.
ــع و  ــطح توق ــر س ــا ه ــهری و ب ــه ش ــر جامع ــارکتی، در ه ــزی مش برنامه ری

1-�حمیدهمحمدزاده،»منشورآتنومنشور2000«،فصلنامهمدیریتشهری،شماره2،سال1379
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امکانــات قابــل تحقــق اســت. زیــرا در ایــن روش اهــداف متناســب بــا ســطح 
توقعــات شــهروندان، مبتنــی بــر میــزان منابــع موجــود و بالقــوه و متناســب بــا 
ســطح مشــارکت فکــری و عملــی شــهروندان تنظیــم می شــود. بــه ایــن ترتیــب 

ــد. ــی می یاب ــی و واقع ــک، بوم ــی دموکراتی ــزی خصلت برنامه ری

برنامه�و��سازمان�های�مدیریت�شهری
ــه ســه گــروه  ــر می شــمارند، ب ــرای مدیریــت شــهری ب وظایفــی کــه امــروزه ب

ــود: ــیم می ش ــر تقس زی
ــهر، -  ــی ش ــدی ـ فضای ــام کالب ــود نظ ــهری بهب ــعه ي ش ــت توس مدیری

ــن ــری زمی ــت کارب ــهر، مدیری ــعه ي ش ــت توس هدای
خدمــات -  شــهری،  )زیرســاخت های  شــهری  خدمــات  مدیریــت 

عمومــی، خدمــات شــهری(
ــهری و -  ــای اقتصــاد ش ــهری )ارتق ــت زیســت ش ــال کیفی ــت اعت مدیری

بهبــود عمومــی وضــع زندگــی شــهروندان، حفــظ محیط زیســت 
ــی و...( ــگ عموم ــهری، فرهن ش

ــی  ــازمان محل ــوان س ــهرداری به عن ــده ش ــی از عه ــف به تنهای ــه وظای این گون
بــر نخواهــد آمــد، لــذا بــرای انجــام وظایــف متنــوع، نیــاز بــه مشــارکت مــردم 
ــت  ــر در مدیری ــای مؤث ــود دارد. ارگان ه ــته وج ــازمان های وابس ــا و  س و نهاده

شــهری عبارتنــد از:
الف - شهرداری به عنوان یکی از ارکان مدیریت شهری

ب - شورای شهر، دیگر رکن اساسی مدیریت شهری
ج - سایر  سازمان ها و نهادهای دولتی مؤثر در توسعه ي شهر

ــور  ــام ام ــول و انج ــه تح ــان هرگون ــه بنی ــی ک ــی مردم ــارکت عموم د - مش
می شــود. محســوب 

انجــام وظایــف محولــه بــه عهــده مدیریــت شــهری کاًل بــا اتــکا و بــر اســاس 
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مســتقیم  به صــورت  شــهروندان  مشــارکت  زمینه هــای  ایجــاد  و  جلــب 
ــوراها،  ــی در ش ــای تخصص ــکیل کمیته ه ــهردار( تش ــوراها و ش ــات ش )انتخاب
ایجــاد شــوراهای محلــه ای، جلــب مشــارکت ســازمان یافته زنــان و دانشــگاهیان 
ــرل نهادهــای تخصصــی و  و مراکــز پژوهشــی، جلــب مشــارکت و اعمــال کنت

ــی شــهری. ــای عموم ــی و ایجــاد فضاه مردم
مدیریــت شــهری به عنــوان زیرمجموعــه حکومــت محلــی یــا ســازمان - 

محلــی تعریــف می شــود و به عنــوان شــهرداری و شــورا مــورد اشــاره 
قــرار می گیــرد. در تعاریــف آمــده کــه مدیریــت شــهری ابــزاری اســت 
ــدار را  ــد توســعه ي مشــارکتی و پای ــه به وســیله آن حکومــت می توان ک
بــه وجــود آورد. حکومــت شــهری نــه یــک مؤسســه منشــعب شــده در 
ســطح باالتــر حکومتــی اســت و نــه یــک تشــکیالت اداری غیروابســته 
ــت  ــرفته حکوم ــع پیش ــدرت دارد. در جوام ــش ق ــوزه عمل ــه در ح ک
ــه اش  ــرا وظیف ــرد زی ــدگان می گی ــهری مشــروعیتش را از انتخاب کنن ش
ــد. ــاب کرده ان ــه او را انتخ ــت ک ــهروندان اس ــه ش ــانی کارا ب خدمات رس

شوراها�و�شهرداری�ها
وظایــف -  کــه  اســت  قانون گــذاری  شــوراها  وظایــف  مهم تریــن 

شــهرداری ها )قــوه مجریــه( را تعییــن می کنــد و بــر اجــرای آن 
نظــارت می کننــد. شــهرداری ها در کشــورهای پیشــرفته روزگاری خــود 
ــازمانی  ــورت س ــان به ص ــرور زم ــه به م ــد ک ــی بودن ــازمان های دولت  س
مســتقل درآمدنــد. در واقــع رابطــه شــهرداری ها بــا دســتگاه های 

ــت. ــی اس ــی، اداری، مال ــی و حقوق ــرق قانون ــی از ط دولت
از نظــر حقوقــی و قانونــی وضــع قوانیــن توســط شــوراها و مدیریــت شــهری 
ــزی  ــت مرک ــدر از نظــر اداری دول ــی باشــد. هرچق ــن دولت ــض قوانی ــد ناق نبای
نامتمرکــز باشــد، تأثیــر اداری آن در حکومت هــای محلــی و شــهرداری ها 
کمتــر اســت. اگــر در یــک سیســتم؛ اداره هــای محلــی بتواننــد در مــورد خدمــات 
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عمومــی مربوطــه تصمیم گیــری نمــوده و بــرای اجــرای تصمیماتشــان از اصــل 
ــاد اداره  ــک بنی ــن سیســتم ی ــن صــورت ای ــد، در ای ــتفاده کنن ــاری اس خودمخت

ــود. ــوب می ش ــد محس ــی نیرومن محل

خصوصیات�سازمانی�و�وظایف�شوراها

ــد  ــژه در شــوراها و شــهردار عبارتن ــت شــهری به وی ــات ارکان مدیری خصوصی
از:

ــخ دهی  ــل، پاس ــری و عم ــفافیت در تصمیم گی ــی، ش ــری و قانون گرای قانون پذی
و مســئولیت پذیری انتقادپذیــری، انعطــاف و...

دســتگاه های  به ویــژه  شــهری،  مدیریــت  اداری  و  ســازمانی  ویژگی هــای 
ــوی و پرتحــرك و آگاه،  ــی ق ــل شــهرداری ها( هســته کوچــک ول ــی )مث اجرای
ــی و  ــازمان های مردم ــا  س ــی ب ــات افق ــاد ارتباط ــا ایج ــه ب ــک پذیر و... ک ریس
نهادهــای تخصصــی و پژوهشــی، شــرکت های خصوصــی، نهادهــای اجتماعــی 
ــا  ــودی ب ــات عم ــاد ارتباط ــهرداری ها و ایج ــایر ش ــی )N.G.0( و س غیرانتفاع
شــورای شــهر، اســتانداری، دولــت مرکــزی، از هرگونــه امــکان و زمینــه بــرای 

ــد. ــه توســعه اســتفاده نمای پیشــبرد برنام

شوراها�و�برنامه�ریزی

ــارات  ــوان دریافــت کــه بیشــتر وظایــف و اختی ــون شــوراها می ت ــرور قان ــا م ب
جنبه هــای  در  پیش بینی هــا  و  برنامه ریــزی  مطالعــات،  مســتلزم  شــوراها 
مختلــف امــور شــهر و شــهرداری اســت، شــوراها طبــق قانــون اساســی بیشــتر 
ــوراها  ــه ش ــت. در نتیج ــر اس ــت گذار و نظارت گ ــر، سیاس ــادی تصمیم گی نه
ــن اهــداف، سیاســت ها و خط مشــی های یــک شــهر و  ــه تعیی بیشــتر موظــف ب
ــت. ــا اس ــان هدف ه ــا از می ــاب اولویت ه ــزی و انتخ ــری و برنامه ری تصمیم گی
مســئولیت ها  واگــذاری  و  تمرکززدایــی  رونــد  در  شــورا  در  برنامه ریــزی 
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ــئوالن  ــزی مس ــق برنامه ری ــرورت دارد از طری ــردم ض ــی م ــطوح محل ــه س ب
ــود  ــهر خ ــده ش ــرای آین ــا ب ــد ت ــدی را می یابن ــن توانمن ــج ای ــی به تدری محل
ــگاه شــورا و حکومــت محلــی. ــی تثبیــت جای ــن یعن ــد. و ای ــری کنن تصمیم گی

سخنرانی�وزیر�کشور�در�همایش�سراسری�شوراها:�شوراها�در�کار�اساسی�دارند،�- 
او�درباره�مسایل�مربوط�به�شهر�تصمیم�گیری�کنند،�یعنی�برنامه�و�فکر�داشته�
باشند�و�برای�حل�معضالت�چاره اندیشی�کنند��ثانیًا�بر�چگونگی�اجرا�نظارت�
کنند��چون�حوزه�عمل�شوراها�تصمیم سازی،�تصمیم�گیری�و�نظارت�است�

شوراها�باید�ایفاگر�نقش�سازمان�محلی�باشند�تا�بتوانند�در�حوزه�های�عمل�محلی�- 
به�عنوان�تصمیم گیرندگان�اصلی�جای�نمایندگان�آن�حوزه�را�در�امور�محلی�

بگیرند�

به�رئیس�جمهور�پیشنهاد�دادم�که�باید�در�فرصت�مناسب�به�سمت�ایجاد�وحدت�- 
در�مدیریت�شهری�برویم��به�طوری�که�اداره�هر�شهر�تحت�مدیریت�واحدی�قرار�

گیرد�

راه�نجات�دولت�در�کوچک�شدن�دولت،�جلوگیری�از�تصدی گری�های�بی مورد - 
واگذاری�امور�شهرها�به�ساکنان�آن هاست��برای�نیل�به�وحدت�مدیریت�شهری�

بخش�اجرایی�باید�تصدی گری�خود�را�محدود�کند�1

مدیریت�شهری�و�مناسبات�با�سایر��سازمان�ها
بــرای تحقــق پیش شــرط های مشــارکت مردمــی در  از تجربــه جهانــی   
توســعه ي شــهری می تــوان بــه تشــکیل شــورای شــهر )City Concil(، اســتقالل 
مرکــزی،  حکومت هــای  از   )Local Government( محلــی  حکومت هــای 
 Urban( انتخــاب شــهردار از ســوی شــهروندان و برگــزاری انتخابــات شــهری

ــود. ــاره نم ــهروندان اش ــی از ش ــرای نظرخواه ــون ب Election( گوناگ

ــان  ــژه در جه ــهری ـ به وی ــت ش ــام مدیری ــی نظ ــات جهان ــا و تجربی رویکرده
ــی  ــرط های اصل ــردن پیش ش ــم ک ــه فراه ــوف ب ــعه یافته ـ معط ــرفته و توس پیش
مشــارکت شــهری اســت. نظــام مدیریــت شــهری در کشــورهای جهــان ســوم ـ 

1-�»سخنرانیوزیرکشوردرهمایشسراسریشوراها«،نشریات،دومخرداد،سال1379
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ــت  ــام مدیری ــه نظ ــاظ این ک ــه لح ــوب( ب ــعه نیافته آن )جن ــش توس ــژه بخ به وی
ــت شــهری را  ــد مدیری ــا مشــی جدی سیاســی )Political Gov-ernment( آن ه

ــد. ــراروی خــود دارن ــد، دشــواری و مشــکالت بیشــتری ف برنمی تاب
مدیریــت شــهری و برنامه ریــزی و اجــرا در ســه بعــد کالن و اساســی - 

ــن  ــه تأمی ــهرداری ها ک ــداف ش ــه اه ــه ب ــا توج ــود. ب ــف ش ــد تعری بای
نیــاز و رشــد و اعتــالی شــهری و وضــع شــهروندان از طریــق مشــارکت 

شــهروندان آنســت.
روابط و مناسبات درون سازمانی شهرداری- 
روابــط و مناســبات برون ســازمانی شــهرداری )با ادارات،  ســازمان های - 

ــهر و ...( خدماتی، ش
روابط و مناسبات با شهروندان- 
رابطه شهرداری با مردم در سه سطح مطرح است:- 

 الف( مردم به عنوان بهره مندان و متقاضیان خدمات شهری
ــات  ــا انتخاب ــه ب ــهر ک ــور ش ــی اداره ام ــهروندان اجتماع ــه ش ــردم به مثاب ب( م
ــی و  ــور محل ــر ام ــًا حــق شــهروندان در مشــارکت ب شــوراها، شــهردار و نهایت

ــد. ــل می کنن ــات، عم ــور و مصوب ــرای ام ــن اج ــر حس ــارت ب نظ
ــی  ــای تخصصــی و صنف ــب بخــش خصوصــی، گروه ه ــهروندان در قال  ج( ش

ــهر ــور ش ــارکت کننده در ام مش

رابطه�شهرداری�با�دولت�و�سهم�بخش�ها�در�قدرت
ــی -  ــش و چگونگ ــادی نق ــزان زی ــه می ــت ب ــا دول ــهرداری ب ــه ش رابط

ــی را  ــی و مردم ــی و عموم ــش خصوص ــا بخ ــهرداری ها ب ــاط ش ارتب
ــش  ــهری و بخ ــت ش ــاختار مدیری ــه س ــر رابط ــد. اگ ــخص می کن مش
ــه رهنمودهــای  ــی متعــادل باشــد و بیشــتر به منظــور کمــک و تهی دولت
ــی و  ــش مردم ــا بخ ــهری ب ــت ش ــاختار مدیری ــه س ــد، رابط ــی باش کل
ــارت دیگــر شــهرداری ها مســتقل و  ــه عب ــر اســت. ب خصوصــی قوی ت



75

مدیریتبرنامهریزی

خودگــردان هســتند و بالعکــس اگــر رابطــه دولــت بــا ســاختار مدیریت 
شــهری شــدید و مداخله جویانــه باشــد رابطــه ایــن ســاختار بــا بخــش 
خصوصــی و مــردم ضعیف تــر اســت و مــردم جایــی در ســاختار 

ــد. ــور شــهر ندارن ــت شــهری و اداره ام مدیری
ــی -  ــد ول ــا یکدیگــر مرتبطن ــد ب  دو بخــش خصوصــی و مردمــی هرچن

ــا ســاختار مدیریــت شــهری بایــد متفــاوت دیــده شــوند. ــاط ب در ارتب
ــا -  ــن ی بخــش خصوصــی شــامل ســرمایه داران، ســرمایه گذاران، متنفذی

ثروتمنــدان و بخــش خاصــی از طبقــه برگزیــده شــهر هســتند کــه قــادر 
بــه ســرمایه گذاری و بــه عهــده گرفتــن بخشــی از خدماتــی اســت کــه 
در شــهرها امــروز نیــاز مبرمــی بــه وجــود آن هــا هســت. دســته برگزیده 
بخــش خصوصــی شــاید قــادر بــه ســرمایه گذاری مــادی نباشــد ولــی 
ــزان،  ــاورین، برنامه ری ــت. )مش ــوی اس ــرمایه گذاری معن ــه س ــادر ب ق

جامعه شناســان و ...(
ــه -  ــادر ب ــی ق ــش خصوص ــالف بخ ــی، برخ ــا مردم ــی ی ــش عموم بخ

ســرمایه گذاری نیســت ولــی واجــد نیــروی کار اســت و مهم تــر آن کــه 
ــه  ــگان کــه ن همــواره شــامل اکثریــت جامعــه اســت. آن دســته از نخب
کامــاًل جــزء بخــش دولتــی اســت و نــه در خدمــت بخــش خصوصــی 
اســت، در اکثــر مــوارد بــا بخــش مردمــی همســاز و محــرك و راهنمــای 

بخــش مردمــی اســت.
ــت -  ــا مدیری ــه ب ــش در رابط ــه بخ ــای س ــه فعالیت ه ــی ب تعادل بخش

شــهری اهمیــت ویــژه دارد. قــدرت و حضــور فعــال بخــش خصوصــی 
در ســاختار و مدیریــت شــهر، الــزام بــه معنــی حضــور همتــراز بخــش 
ــی و ســرمایه داران،  ــن محل ــوارد متنفذی ــی نیســت. در بســیاری م مردم
حتــی در مواقعــی کــه دولــت نقــش برتــر و آمرانــه در مدیریــت شــهری 
ــی داشــته باشــد، لیکــن بخــش مردمــی و  ــد حضــور فعال دارد، می توان
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عمومــی فاقــد نقــش باشــد. پــس:
تنظیــم مناســبات متعــادل ســه بخــش دولتــی، عمومــی و خصوصــی در  	

ــی، نظــارت  ــت شــهری مســتلزم وجــود نهادهــای مدن ســاختار مدیری
ــی  ــی و صنف ــازمان یافته تخصص ــای س ــهر، گروه ه ــورای ش ــال ش فع
ــه  ــت ک ــی اس ــی و خصوص ــای دولت ــرد بخش ه ــر عملک ــی ب مردم
ــد. ــده باش ــخص و کنترل ش ــان مش ــارات و دخالت هایش ــدود اختی ح

سیســتم و ســاختار ســازمانی به تنهایــی نمی توانــد بیانگــر تمــام - 
واقعیــت موضــوع باشــد. بلکــه بایــد عملکــرد ســاختار و سیســتم را و 
ــت  ــتم در جه ــه سیس ــد و این ک ــرد آن را دی ــر در عملک ــای مؤث نیروه

ــد. ــل می کن ــی عم ــه گروه های ــع چ مناف
ــه -  ــه تجرب ــاز ب ــی نی ــای قانون ــر بنیان ه ــالوه ب ــی ع ــی محل خودگردان

ایــران حکومــت  در  شــاید  دارد.  تاریخــی  ســنت های  و  مردمــی 
ــه ســنت به حســاب  ــن زمین ــی در ای ــان و حــکام محل ــار والی خودمخت

ــد. آی
تناســب و تعــادل بیــن 3 بخــش دولتــی، خصوصــی و مردمــی )عمومی( - 

در ســاختار مدیریــت شــهری و تأثیــرات آن در عملکــرد ایــن ســاختار 
ــت  ــاختار مدیری ــردی س ــت عملک ــن ماهی ــم تبیی ــخصه های مه از مش
شــهری می باشــد. حتــی نقــش آمرانــه دولــت در مدیریــت شــهری نیــز 
ــی  ــده چــه گروه های ــت نماین ــه دول ــل و مشــخص شــود ک ــد تحلی بای

اســت.
ــام -  ــر انج ــا ب ــارت آن ه ــی و نظ ــای مردم ــتگاه ها و نهاده ــود دس وج

امــور شــهرداری ها و وجــود قوانیــن تســهیل کننده حضــور مــردم 
ــور  ــا و ام ــرای برنامه ه ــر اج ــارت ب ــزی، نظ ــات، برنامه ری در انتخاب
اجرایــی، مهم تریــن اهــرم کنترل کننــده و تعــادل 3 بخــش پیشــین 
اســت. البتــه آمادگــی مــردم و آگاهــی آنــان بــرای مشــارکت مهم تریــن 
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ــی اســت. ــل ذهن عام
ــران -  ــان ســوم نقــش روشــنفکران و مدی ــن رو در کشــورهای جه از ای

ــت  ــد مدیری ــه مشــی جدی ــل ب شــهری )Management Urban( متمای
شــهری بســیار حســاس اســت. در کنــار ایــن، نقــش ”شــهروندان آگاه 
ــی  ــران محل ــن رهب ــت. همچنی ــم اس ــیار مه ــز بس ــارکت جو“ نی و مش
ــوم  ــان عل ــهر و دانش پژوه ــوراهای ش ــای ش )Local Leaders(، اعض
ــگ مشــارکتی  ــری در بســط و گســترش ”فرهن ــه خطی اجتماعــی وظیف

ــد داشــت. شــهری“ خواهن
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برنامه ریزی و اعمال مدیریت

عرصه�وظایف�و�مسئولیت�های�شهرداری�ها�و�شوراها�ـ�در�رابطه�با�مردم�”شهروندان“�بسیار�گسترده�
شده�است��به�همین�جهت�وظیفه�مدیریت�شهری�بسیار�سنگین تر�گردیده�و�تصمیم�گیری�مناسب�

در�عرصه�”�مشارکت�عمومی“ مستلزم�به�کارگیری�روش�های�نوین�برنامه�ریزی�و�مدیریت�است�

در�این�فصل�موضوعات�زیر�در�جهت�تشریح�فرآیند�تصمیم گیری،�برنامه�ریزی�و اعمال�مدیریت،�
ارائه�شده�است:

تعیین�اهداف،�سیاست�ها�و�راهبردها- 

�اهداف�توسعه�و�راه�های�تحقق�آن- 

برنامه�ریزی�راهبردی�ـ�مشارکتی- 

ویژگی�های�برنامه�ریزی�مشارکتی- 

ضرورت�برنامه�ریزی�مشارکتی- 

مراحل�برنامه�ریزی�مشارکتی- 

تدوین�سیاست�ها�و�راهبردها
ــه  ــی ب ــه سیاس ــل برنام ــرورت تبدی ــهر ض ــورای ش ــهردار و ش ــاب ش ــا انتخ ب
اهــداف و راهبردهــای توســعه ي شــهری، سیاســت شــهری، فراهــم می گــردد. 

ــا نظــام مدیریــت شــهری ســروکار دارد. ــًا ب ــن روندهــا نهایت ای
بــرای تبدیــل اهــداف کلــی بــه سیاســت های مشــخص الزم اســت ابتــدا 	 
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ــدگان  ــرات انتخاب کنن ــه نظ ــر پای ــی ب ــدت و عملیات ــداف کوتاه م اه
)شــهروندان( معیــن شــوند. این اهــداف مبنــای اقدامــات و عملکردهای 

ــرد. ــرار می گی آتــی مدیریــت شــهری ق
البتــه سیاســت های توســعه ي شــهر به وســیله عوامــل مختلفــی محــدود و تعییــن 
ــزان  ــت، می ــت دول ــا حکوم ــهرداری ب ــه ش ــوع رابط ــه، ن ــوند، از آن جمل می ش
منابــع مالــی تحــت اختیــار شــهرداری و منابعــی کــه بیــرون از اختیــار شــهرداری 
در داخــل و خــارج شــهر وجــود دارد. همچنیــن میــزان فوریــت مســایلی کــه تــا 
ــه زیرســاخت ها و خدمــات  آن وقــت مــورد توجــه واقــع نشــده اند ماننــد: ارائ
ــترش  ــانی و گس ــدوده خدمات رس ــعه ي مح ــهر، توس ــناخته ش ــی ناش ــه نواح ب

شــبکه حمل ونقــل و مــواردی از ایــن دســت.
در مرحلــه انتخــاب سیاســت های توســعه ي شــهر، خطــر سیاســی شــدن 
ــا  ــهرداری ب ــن اســت سیاســت های ش ــرا ممک ــعه وجــود دارد. زی ــه توس برنام
ــردم  ــن م ــی در بی ــل نارضایت هــدف جلــب رضایــت همــه شــهروندان و حداق
ــادی  ــد انتظــارت زی و گروه هــای فشــار تدویــن شــود. برنامــه سیاســی می توان
را برانگیــزد، چــون معمــوالً ایــن سیاســت ها توســط نخبــگان سیاســی و 
فن ســاالران تدویــن می شــود. بــه ایــن ترتیــب تــوان مشــارکت اقشــار گســترده 
ــژه  ــد )به وی ــل می کنن ــهرداری عم ــوزه تشــکیالتی ش ــرون از ح ــه بی ــهری ک ش

ــود. ــه می ش ــده گرفت ــی( نادی ــهروندان معمول ش
ــت  ــی(؛ سیاس ــازمان های محل ــی ) س ــای محل ــدن حکومت ه ــزه ش ــا دمکراتی ب
توســعه ي شــهری براســاس درك درســت تری از نیازهای شــهروندان و شــناخت 
ــین آالت و  ــد، ماش ــان، درآم ــهرداری ها )کارکن ــود ش ــع موج ــری از مناب دقیق ت

ــود. ــن می ش ــزات(، تدوی تجهی
ــوان شــد، مشــارکت فرآینــدی پیچیــده و  همان طــور کــه در بخــش پیشــین عن
ــی  ــار مال ــه ب ــه و نســنجیده ک ــات عجوالن ــل اقدام ــا در مقاب ــر اســت، ام زمان ب
ــک چارچــوب سیاســتی  ــن ی ــد تعیی ــل می کن ــه شــهرداری تحمی ــنگینی را ب س
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ــی  ــن چارچــوب یعن ــول می باشــد. ای ــرای شــهر و شــهرداری، قابل قب ــدار ب پای
ــداف  ــب اه ــات را در قال ــال و اقدام ــدار توســعه ي شــهری ـ اعم سیاســت پای

ــد. ــخص می کن ــعه، مش ــده توس عم

اهداف�توسعه�و�راه�های�تحقق�آن
ســه هــدف عمــده توســعه ي شــهری عبارتنــد از: ارتقــای شــرایط کار و زندگــی، 
ــرای  ــدی. ب ــط کالب ــای محی ــادی و ارتق ــی و اقتص ــعه ي اجتماع ــویق توس تش

دســتیابی بــه ایــن اهــداف اقدامــات زیــر بایــد صــورت بپذیرنــد:1
ــرای همــه ادارات شــهرداری، همان طــور کــه در ســایر 	  تعییــن مشــاور ب

ســطوح حکومتــی نیــز رواج دارد، بــا ایــن اقــدام امکانــات و محدودیت ها 
ــن اولویت هــا و فرصت هــای توســعه ي شــهری  شــناخته شــده و همچنی
ــا نظــر  ــن مشــورت ها ب ــه ای ــه ضــروری اســت ک ــن می شــوند. البت تعیی
نماینــدگان کلیــه اقشــار شــهروندی، مثــل بخــش خصوصــی نیــز تلفیــق 
شــود. بــه ایــن ترتیــب مشــکالت، نیازهــا و فرصت هــا شــناخته شــده و 

مجــال مشــارکت بــرای همــه فراهــم می آیــد.
ــر 	  ــن خط ــود و ای ــات می ش ــد توقع ــث رش ــر باع ــه نا گزی ــورت ب مش

وجــود دارد کــه گروه هــای ذی نفــوذ عالقمندتــر و قدرتمندتــر بــر ســایر 
گروه هــای شــهروندی پیشــی گرفتــه و سیاســت شــهری را تحــت تأثیــر 
منافــع گروهــی خویــش قــرار دهنــد. راه مقابلــه بــا ایــن مخاطــره، ایجــاد 
ــر  ــای ضعیف ت ــت از گروه ه ــق حمای ــد مشــارکت از طری ــوازن در رون ت
و کســانی اســت کــه امکانــات کمتــری بــرای اظهارنظــر و بیــان نیازهــای 
ضــروری خــود دارنــد. این هــا ســاکنان محــالت کم درآمــد شــهر هســتند. 

به عــالوه بایــد توجــه ویــژه ای بــه مشــارکت زنــان مبــذول داشــت.
ــی 	  ــای مدیریت ــای نقش ه ــه ایف ــد در زمین ــارکت می توان ــه مش  این گون

1-�ادموندوورنا،»مدیریتتوســعهشــهریباتوسعهمدیریتشــهری«ترجمه:جاللتبریزی،فصلنامهمدیریت
شهری،شماره2
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ــا  ــه مقاصــد توســعه ي شــهری الزم اســت. ب ــرای وصــول ب باشــد کــه ب
ــرای مدیریــت شــهری  ــدی ب ــط فرصت هــای جدی ــه رواب ایجــاد این گون
ــود  ــان وج ــی شدنش ــکان عمل ــر ام ــع دیگ ــه در مواق ــد ک ــم می آی فراه
ــی در  ــات مهم ــد اطالع ــرایطی می توان ــن ش ــت در چنی ــدارد. مدیری ن
ــن  ــا را تعیی ــی فعالیت ه ــری سیاس ــه جهت گی ــی ک ــای اساس موردنیازه
می کنــد گــردآوری نمایــد و در مراحــل باالتــر، راهبردهــای پیوســته ای را 

کــه بایــد اتخــاذ شــود تشــخیص دهــد.
 مشــاوره بــه معنــی تــالش یک بعــدی نیســت. در چنیــن حالتــی به جــای 	 

ــی آن  ــود از کارای ــت ش ــار مدیری ــش اعتب ــث افزای ــاوره باع ــه مش این ک
ــد منجــر  می کاهــد. مشــارکت اســاس مدیریــت خــوب اســت و می توان
ــار آورد. در  ــه ب ــی ب ــی مثبت ــج عمل ــود و نتای ــا ش ــرای هدف ه ــه اج ب
ــه شــده  ــر اســاس منظمــی انجــام شــود، نهادین ــی کــه مشــاوره ب صورت
ــه  ــاوره ب ــت مش ــن حال ــود. در ای ــل می ش ــی تبدی ــدی دائم ــه رون و ب
جزیــی از مدیریــت توســعه )شــامل سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، 
اجــرا و بازنگــری(، بــدل می شــود. ایجــاد ســازوکار مشــورتی و اقدامــات 
ــه  ــوده و ب ــح نم ــرل و تصحی ــر را کنت ــارکتی، یکدیگ ــازمان یافته مش س
شــکل بندی دوبــاره سیاســت ها و برنامه هــا، از طریــق دســتیابی بــه 

ــد. ــی وادار می کن ــداف درون اه

برنامه�ریزی�راهبردی�مشارکتی
تبدیــل ”سیاســت شــهری“ کــه معمــوالً ماهیتــی سیاســی دارد و بیانگــر عام تریــن 
مقاصــد و خواســته های شــهروندان اســت بــه برنامــه توســعه ي شــهری، دومیــن 

کارکــرد اساســی مدیریــت شــهری اســت.
در شــیوه برنامه ریــزی راهبــردی، اهــداف از سیاســت های اجــرا و تحقــق 
ــای  ــداف و روش ه ــزی، اه ــیوه برنامه ری ــن ش ــع در ای آن جــدا نیســت. در واق

ــته را تشــکیل ــی یکپارچــه و پیوس ــداف کلیت ــه اه ــتیابی ب دس
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همکاری�مدیران�و�برنامه�ریزان

بیان�طرز�تفکر�و�نگرش�برنامه ریزان�و�مدیران�که�در�لوح�صفحه�قبل�آمده�است،�از�آن�لحاظ�حائز�
اهمیت�که�چگونگی�و�روش�انجام�وظایف�در�شوراهای�محلی�را�تحت�تأثیر�قرار�می�دهد��مسئله�فقط�
خوب�بودن�نیست،�بلکه�یک دلی�و�برخورداری�از�تعهد�مشترک�و�دوجانبه�مهم�است��عالوه�بر�این�

برنامه ریزان�و�مدیران�مي�توانند�پنج�قدم�مهم�را�در�راه�بهبود�برنامه�ریزی�و�مدیریت�بردارند:

1-�این که�مسئوالن�منتخب�را�غافلگیر�نکنند�

2-�آمادگی�برخورد�با�مسئوالن�منتخب�را�داشته�باشند�

3-�خود�را�از�بخش�های�فنی�دور�نگاه�دارند�

4-�از�مهارت�های�تحلیلی�برنامه ریزان�نهایت�استفاده�را�ببرند�

5-�در�برنامه�ریزی�و�انجام�وظایف�به�منظور�دستیابی�به�نتایج،�زمان بندی�داشته�باشند�

�ادغام�برنامه�ریزی�و�مدیریت

�در�بسیاری�از�شهرها�و�کشورها،�به�ویژه�شهرهای�کوچک،�برنامه�ریزی�و�مدیریت�گاه�رابطه�
نزدیک�تری�کرده اند��به�ویژه�از�اوایل�دهه��1970به�بعد،�مدیران�شهری،�مدیران�بخش ها،�برنامه ریزان،�

مسئوالن�بودجه،�مدیران�مالی،�مسئوالن�پروژه�های�همگانی�و�دیگران،�هرچه�بیشتر�و�بیشتر�در�
قالب�تیم�های�واحد�به�جستجو�یافتن�راه حل هایی�برای�مشکالت�پرداخته اند� یکی�از�نشانه�های�

بارز�این�تغییرات،�تالش�برای�مجتمع�کردن�های�مختلف�توسعه�ي�اجتماعی�یا�برنامه�ریزی�در�درون�
دفتر�کار�مدیران�شهری�با�بخش�ها�بوده�است��البته�این�یکی�از�جنبه�های�متعدد�و�مختلف�ادغام�

برنامه�ریزی�و�مدیریت�است�

محصول�این�ادغام�تحت�عنوان�برنامه�ریزی�استراتژیک،�مورد�بحث�قرار�گرفته�است��اگرچه�برخی�
ن�است�این گونه�استدالل�کنند�که�این�عبارت،�صرفًا�عنوانی�جدید�برای�روش�های�سنتی�در�اداره�
امور�است،�ید�گفت�که�معنای�آن�چیزی�بیش�از�آنست��همان�گونه�که�خواهیم�دید،�تغییرات،�تنها�

شامل�معرفی�یک�روش مند�برای�حل�مشکالت،�یک�طرح�سازمانی�ویژه�و�یا�اهداف�به�خصوص�
نمی�شود��بلکه�باید�گفت�که�در�فلسفه�روش های�کاربردی�این�نظام ها،�تغییراتی�بنیادین�پدید�آمده�

و�تبعات�مختلف�آن�بخش�های�سیاسی،�مذهبی�و�خصوصی�ـ�عمومی�را�نیز�در�بر�گرفته�است�1

ــده آل  ــی ای ــدی، هــدف غایت ــزی فرآین ــه دیگــر ســخن در برنامه ری ــد. ب می دهن
نیســت، بلکــه همــان فرآینــد یــا راه هــای رســیدن بــه هــدف اســت کــه از طریــق 
مشــاوره و مشــارکت حاصــل می آیــد. اگــر هــدف بهبــود وضعیــت حمل ونقــل 
ــدام  ــن راه انجــام آن ک ــه کاراتری ــن اســت ک شــهری باشــد، ســؤال اساســی ای
اســت؟ تــا چــه حــد و کــدام امــور را می تــوان بــه بخــش خصوصــی ســپرد؟ 

1-�مدیریتبرنامهریزیمحلی)2(،مرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران،1377،ص35
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ایــن اقــدام تــا چــه حــد قابل انتقــال بــه ســطوح محلــی و اجتماعــی اســت؟ و 
تــا چــه حــد ایــن مقولــه بــا ســطوح باالتــر برنامه ریــزی حمل ونقــل و ترافیــک 

شــهری مرتبــط اســت؟

ویژگی�های�برنامه�ریزی�مشارکتی
تخصصــی  برنامه ریــزی  از  پیچیده تــر  بســیار  مشــارکتی  برنامه ریــزی 
ــودن و  ــی ب ــل ذهن ــه دلی ــع ب ــزی جام ــت. برنامه ری ــع اس ــرح جام ــد ط مانن
ــون  ــدی چ ــارکتی و فرآین ــیوه مش ــا ش ــت. ام ــاده نگرانه اس ــی، س غیرواقع گرای
ــر مشــکل  ــرای ه ــی ب ــارکت و مشــورت اســت، خواهی نخواه ــه مش ــی ب متک
ــه  ــارکتی ب ــزی مش ــد برنامه ری ــنهاد می کن ــل را پیش ــن راه ح ــل چندی و معض
ــزی  ــن شــیوه برنامه ری ــع در ای ــد اســت. در واق ــان و تفکــر بیشــتری نیازمن زم
ــتوار  ــی اس ــت( غیرمال ــت، اکثری ــانی، خالقی ــع )انس ــر مناب ــی ب ــا مبتن راه حل ه
ــس  ــر ک ــش از ه ــان( بی ــارکت جوی ــده )مش ــع تصمیم گیرن ــون جم ــت. چ اس
دیگــر از تــوان مالــی خــود و شهرشــان خبــر دارنــد. پــس برخــالف روش هــای 

ــتند. ــه زا هس ــی و هزین ــای آرمان ــال برنامه ه ــه دنب ــر ب ــیک کمت کالس
در برنامه ریــزی مشــارکتی اهــداف و موضوعــات برنامــه ای از ســوی شــهروندان 
ــر اســاس تفکــر مشــارکتی  ــم ب ــدی می شــود و مســایل مه مطــرح و اولویت بن
تعییــن می شــوند. در نتیجــه مســئله تصمیم گیــری صرفــًا در مــورد نتایــج 
ــز  ــا و نی ــورد اولویت ه ــری در م ــه تصمیم گی ــت، بلک ــادق نیس ــا ص برنامه ه

ــد.1 ــداق می یاب ــز مص ــم نی ــم و غیرمه ــایل مه ــن مس تعیی
ــزان  ــاس می ــا براس ــات و راه حل ه ــون موضوع ــارکتی، چ ــزی مش در برنامه ری
ــت شــهروندان  ــی و توســط اکثری ــع غیرمال ــوان مناب ــی، ت ــوان مال مشــارکت، ت
ــران از دایــره تــوان و خواســت شــهروندان  اظهــار می شــود، تصمیم گیــری مدی
ــراز می شــوند  ــه ای اب ــرون نیســت. در نتیجــه موضوعــات و راه حل هــا به گون بی

1-�منوچهرمزینی،1378»بررسیساختارمدیریتشهریدرایران«،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،تهران
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ــذا تصمیــم  ــه انجــام برســاند. ل ــد آن را ب ــا تــوان معینــی بتوان کــه شــهرداری ب
ــری )توســط مســئوالن( هــر دو  ســازی )توســط مشــارکت جویان( و تصمیم گی

بــر پایــه واقعیــت شــهری و شــهروندان اســتوار اســت.

ضرورت�برنامه�ریزی�مشارکتی
در رویکــرد مشــارکتی، شــهرها به وســیله برنامه ریــزان ســاخته نمی شــوند، 
ــت  ــد مدیری ــرش جدی ــازند. در نگ ــهر را می س ــهروندان آن را ـ ش ــه ش بلک
ــه،  ــرژی خالق ــتفاده از ان ــرای اس ــالش ب ــت و ت ــه نظــر اکثری شــهری توجــه ب
ــزی می باشــد.  ــالك برنامه ری ــت شــهری“ وجــود دارد م ــه در ”اکثری ــی ک مردم
در ایــن راهبــرد متخصصیــن اعــم از برنامه ریــزان مدیــران، مهندســین... موظفنــد 
ــه شــیوه  ــت ب ــزی و مدیری ــه توجهشــان را از شــیوه ســنتی و اداری برنامه ری ک

ــد. مشــارکتی معطــوف نماین
ــرد“ ـ  ــی“و ”مج ــتا“، ”قطع ــیوه ”ایس ــه ش ــزی ب ــه برنامه ری ــد ده ــه چن تجرب
ــارکت کنندگان  ــن و مش ــه متفکری ــد ک ــث ش ــی باع ــع و تفصیل ــای جام طرح ه
ــتر  ــد بیش ــعه تأکی ــدگاه توس ــری از دی ــزی و تصمیم گی ــوم برنامه ری ــه مفه ب
ــه  ــکلی ک ــه ش ــدی ب ــزی کالب ــیک برنامه ری ــیوه کالس ــع در ش ــد. در واق کنن
ــی،  ــای قطع ــود. طرح ه ــل می ش ــعه عم ــال توس ــورهای در ح ــب کش در اغل
ــهری  ــت ش ــری مدیری ــرای تصمیم گی ــی ب ــاف، جای ــل انعط ــی و غیرقاب نهای
ــدند و  ــخص می ش ــی مش ــط متخصصین ــداف توس ــرا اه ــذارد، زی ــی نمی گ باق

ــود. ــا ب ــت از آن ه ــرش و تبعی ــه پذی ــر ب ــت نا گزی مدیری
طرح هــای جامــع به عنــوان یــک فعالیــت زمان بــر و گــران، بــا 	 

ــا  ــن طرح ه ــده اند. ای ــناخته ش ــاد، ش ــیار زی ــتباهات بس ــب اش ضری
ــه  ــش از آ ن ک ــوده و بی ــی ب ــات غیرواقع ــعت و خصوصی ــر وس از نظ
مدیریــت را توانــا ســازند، آن را در فشــار قــرار می دهنــد. ایــن 
ــف آن از  ــای مختل ــی و جنبه ه ــی واقع ــی از زندگ ــور کل ــا به ط طرح ه
ــای غیررســمی در شــهر، نظــام واقعــی  ــل: حاشیه نشــینی، فعالیت ه قبی
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ــتند.1 ــه داش ــا و... فاصل ــی از فضاه ــتفاده واقع ــهری، اس ــفرهای ش س
ــد،  ــت یافته ان ــده و قطعی ــن ش ــش تعیی ــداف از پی ــه اه ــرایطی ک ــن ش در چنی
ــت  ــد و مدیری ــی نمی مان ــت باق ــرای مدیری ــری ب ــش و تصمیم گی ــکان گزین ام
ــیله  ــک وس ــوان ی ــا به عن ــت اداری( و ی ــدام اداری )مدیری ــک اق ــوان ی به عن
بــرای تطبیــق مشــکالت و حــوادث جــاری )مدیریــت بحــران( تعبیــر می شــود.
در حقیقــت برنامه ریــزی ابــزار اصلــی یــک مدیریــت خــوب محســوب می شــود 
ــود  ــی وج ــزی مدیریت ــدون برنامه ری ــد. ب ــل تفکیک ان ــوم غیرقاب ــن دو مفه و ای
نــدارد و بــدون مدیریــت برنامــه چیــزی جــز آرزویــی جــدا از واقعیــت نیســت. 
ــده  ــن ش ــش تعیی ــتورالعمل از پی ــه دس ــزی، برنام ــیک برنامه ری ــیوه کالس در ش
اســت و مدیریــت حــق دخالــت در برنامــه و یــا تغییــر و تطبیــق آن بــا واقعیــت 
جــاری را نــدارد. بــه ایــن ترتیــب تغییــری کــه بایــد اتفــاق بیفتــد ایــن اســت 
ــیله  ــه به وس ــده آل ک ــده ای ــر و از آین ــب و انعطاف ناپذی ــای صل ــه از طرح ه ک
گروه هــای متخصــص ترســیم شــده اســت بــه فرآینــد یعنــی مشــورت ها، روی 
ــد درك روشــنی از شــهر و همین طــور از مشــکالت و  ــم. محصــول فرآین آوری
ــه  ــن راه آن را ب ــد و از ای ــه دســت می ده ــا ب ــات و فرصت ه ــا و امکان کمبوده
اهــداف کالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی تبدیــل کــرده کــه به وســیله راهکارهــای 

ــد. ــق می یاب ــن تحق ــرا و روش واقع گ
ــا  ــازی ب ــود، اول تصمیم س ــف می ش ــی تعری ــگاه اساس ــن روش، دو جای در ای

روش
ــن روش  ــع در ای ــت. در واق ــط مدیری ــری توس ــپس تصمیم گی ــارکت، س مش
ــتیابی  ــه دس ــردد، بلک ــهیل می گ ــهری تس ــف ش ــار مختل ــارکت اقش ــا مش نه تنه
ــود.  ــر می ش ــارکتی امکان پذی ــورتی و مش ــدی مش ــیله فرآین ــداف به وس ــه اه ب
ــا،  ــه ای از راه حل ه ــان مجموع ــز از می ــهری نی ــت ش ــب مدیری ــن ترتی ــه ای ب

1-�»بهبودمدیریتشهری«،ترجمه:نویدسعیدیرضوانی،مرکزمطالعاتبرنامهریزیشهری،سال1373
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پیشد رآمد :
موضوع تاب آوری شهری امروزه د ر وجوه و ابعاد  مختلفی مورد  بحث 
قرار می گيرد . هم از منظر اجتماعی هم از منظر كالبد ی و محيط زیست 
و هم از نظر مسائل مد یریتی و نهاد ی كه به عنوان وجوه اصلي، موضوع 
قابل بحثي است. این ابعاد  د ید گاه اجتماعی، كالبد ی و محيط زیست 
به  نهاد ی  و  مد یریتی  مسائل  نظر  از  بحث  این  اما  ميگيرد .  بر  د ر  را 
عنوان وجوه اصلی اهميت ویژه ای د ارد . چند انكه د ر شماره 68 ماهنامه 
شهرد اریها تاكيد  بر د رس آموخته  های زلزله  های اخير ایران بویژه زلزله 
بم بود . اما امروز بحثی كه پيرامون آن بيشتر گفتگو خواهد  شد  شاید  

شاه كليد  آن یک ارزیابی اوليه از مفهوم تاب آوری د ر ایران باشد . 
بحران  مد یریت  و  شهری  مد یریت  حوزه  نظران  صاحب  از  بسياری 
عقيد ه د ارند  كه شهرهای آیند ه د ر برابر سوانح طبيعی و انسان ساخت 
مشاهد ه  اما  كرد   فكر  موضوع  این  برای  باید   و  پذیرند   آسيب  بسيار 
می  كنيم كه حواد ثی مثل آتش سوزی برج گرنفل كه نزد یک 8۰ نفر 
كشته د اشت و یا حواد ث آتش سوزي منجر به مرگ شهروند ان د ر چند  
هفته اخير د ر پاریس و د هلی نو و یا حاد ثه قطار د ر قاهره، نشانه آنست 
ایمن  چند ان  هم  روزمره  حواد ث  برابر  د ر  ما  امروزی  شهر  های  كه  

نيستند  تا چه رسد  به تاب آوري سوانح.
میهمانان میزگرد :

د كتر حسين ایماني جاجرمي؛ د انشيار د انشكد ه علوم اجتماعي د انشگاه 
تهران

مهند س مهد ی عليزمانی؛ مشاور بنياد  مسكن انقالب اسالمی
برنامه ریزی  و  مد یریت  گروه  د انشيار  صالحي؛  اسماعيل  د كتر 

محيط زیست، د انشگاه تهران.

گزارش اصلی

جستارهایی د ر تاب آوری شهری

2017

2016

2019

 - جناب عليزمانی اجازه د هيد  پرسش را از شما آغاز كنم. 
می خواستم نظرتان را بفرمایيد  و اینكه تاب آوری، یک شهر تاب آور و 
برگشت پذیر چه خصوصياتی د ارد  و چگونه شهری است؟ لطفا تعریفی 

از تاب آوری شعری را برایمان بگویيد .

بسيار  و  هستم  د وستان  خد مت  كه  خوشحالم  بسيار  علیزمانی: 
مورد   ایران  د ر  امروز  تاب آوری  مهم  مسأله  این  اینكه  از  خرسند تر 
بسيار  كه  مي شود   د ید ه  هم  مقاالت  رشد   و  است  گرفته  قرار  توجه 
رشد  صعود ی خوبی د ارد . د ر د نيا د ر عرصه های علمی از سال ۱۹۷۳ 
چند   كرد ند   مطرح  را  تاب آوري  بحث  كاناد ا  د ر  هولينگ  آقای  كه 
د هه مي گذرد ، نكته بسيار ظریف تاب آوری به لحاظ ماهيت شناسی 
موضوع و ذات موضوع آقای هولينگ به شيوایي هر چه تمامتر آنرا 
بيان مي كند . »مد ت ها بود  می خواستم نكته ای را بيان كنم، اجتناب 

ميكرد م. ولی باالخره د ر این نشریه مي خواهم بيان كنم من متوجه 
شد م كه د ر طبيعت سيستم  ها عالوه بر پاید اری به یک چيز د یگري 
هم مجهزند « )ایشان اكولوژیست بود ند (. بعد  اد امه مي د هد  این توانایی 
جذب یک اختالل یا توانایی بازگشت سریع به شرایط عاد ی است. این 
عالوه بر توانایی پاید اری است كه می تواند  د اشته باشد . براي نمونه 
به النه مورچه ها توجه بفرمایيد  كه د ر آن مورچه  ها د ارند  همچنان به 
زند گی اد امه می د هند . اگر یک مشت شن و ماسه را پرت كنيد  روی 
النه آنها همه زند گيشان مختل می شود  ولی این توانایی را د ارند  كه 
سریع د وباره به حالت قبلی برگرد ند . شناخت این بسيار بسيار پيچيد ه 
است كه د ر النه مورچه ها چه اتفاق می افتد . د ر طبيعت این توانایی 
واقعا وجود  د ارد ، توانایی جذب اختالل و توانایی بهبود  سریع. چون 
سرعت د ر بازگشت پذیری یک مولفه بسيار مهم و تاثيرگذار است. 
یكی از علمای حوزه راجع به مد یریت بحران یک بيان زیبایي د ارد . 

 فرشید  قاسملو
 عمار د اوود ی
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گفته بود  كه شما یک د رخت را شاخه اش را بشكنيد  آن شاخه 
انسان د خالت  اینكه اگر  د رخت خود ش را ترميم ميكند . ولی 
می كند  این سرعت بهبود  و كيفيت بهبود  را چگونه می تواند  
اضافه كند . همچنانكه پرسش فرمود ید ، بله شهرها همينجور 
كه د ارند  توسعه پيد ا می كنند  به لحاظ رشد  مسائل فناورانه رشد  
آسيب پذیری هم د ر كنار آن باال مي رود . یعنی د ر واقع د ر حوزه 
فناوري مسائل جد ید ی مطرح می شود  بایستی متناسب با آن 
راه حل  های جد ید ی را ارائه د هيد . بد یهی است د ر یک روستای 
بسيار قد یمی كه چيزی از تكنولوژی د ر آن وجود  ند ارد ، نسبت 
به یک شهر توسعه یافته مسائلش كوچكتر است. این توسعه، 
خود ش ضرورت های تاب آوری را كه همانا سه ظرفيت است 
را طلب مي كند . ظرفيت جذب، ظرفيت تطبيق و سازگاری و 
ظرفيت بهبود  سریع. این سه را شما به این شهرها اضافه كنيد . 
قبول است كه امروزه شهرهای ما به خصوص كالنشهرها، د ر 
سطح د نيا تاب آور نيستند  بجز شهر  هایی مثل توكيو كه طی ۳ 
برنامه بسيار منسجم و به اصطالح متوالی توانستند  شهر توكيو 
را نسبت به كالنشهرهایي مانند  مكزیكوسيتي،  استانبول و یا 
تهران، تاب آور تر كنند . د ر مقاله ی بسيار ارزشمند ي از د انشگاه 
ليورپول با عنوان »توكيو قبل از زلزله بعد ي« اهالی و ساكنان 
توكيو به این شكل ترسيم شد ه اند ؛ وقتی مرد م ژاپن زلزله ي كانتو 
د ر سال ۱۹۲۳ را تجربه كرد ند  كه ۱۲۰ هزار نفر د ر آتش سوزي 
ناشي از آن سوختند  و یک ميليون نفر آواره كوه و بيابان شد ند ، 
راجع به زلزله بعد ی د ر توكيو چنان فكر می كنند  كه انگار این 
اتفاق افتاد ه و د ر آنجا د ارند  زند گی می كنند . بد ین ترتيب مرد م و 
جامعه، جامعه ای كه د رک مي كند  زلزله ی بعد ی توكيو چيست، 
هم  با  یكد یگر،  همپاي  د ولت  و  جامعه  می كنند   برنامه ریزی 
افزایی توكيو را می سازند . این موضوع كامال نسبی است. چون 
اقتصاد ی،  اجتماعی،  پيچيد ه  عرصه  های  د ر  سازیش  شاخص 
به هر حال  است.  بسيار سخت   ... و  زیست محيطی  نهاد ی، 

توكيو یک قد م نسبت به شهرهاي پيشگفته جلوتر است.

با  ارتباط  د ر  شد   مطرح  ابتد ا  د ر  كه  مثالی  صالحی: 
ذهنيتی  یک  من  نظر  به  د اد ،  رخ  لند ن  د ر  كه  آتش سوزی 
با   Resiliency رزیلينسي  واژه  و  مفهوم  آن  و  د ارد   وجود  

نشود .  گرفته  اشتباه  هم  با   Resistance رزیستنس 
مفهوم  واقع  د ر  برگشت پذیری  یا   Resiliency ببينيد  
مقاومت  معاد ل  یا   Resistance از  وسيع تری  خيلی 
نمی توانيم،  هرگز  و  هيچگاه  ما  د ارد .  آسيب پذیری  یا 
به صفر  را  ما آسيب پذیری  بگوید   نمی تواند   هيچ شهری 
می رسانيم. آسيب پذیری خيلی وقت ها اجتناب ناپذیر است 
یعنی به هر صورت هر ارگانيسمي می تواند  از زاویه  هایي 
 Resiliency تحت استرس  های محيطی قرار بگيرد . ولی
یعنی اینكه به شكلي با این استرس و ضربه كنار بيایيم 
و به سرعت ترميم شویم. به بحث تاب آوری از چند  زاویه 
می شود  نگاه كرد . یكي اینكه باید  بپذیریم كه تاب آوری 
نيست،  پروژه  یک  نيست  نتيجه  یک  یا  محصول  یک 
و  نمی شود   متوقف  هرگز  است.  فرآیند   یک  تاب آوری 
یک جریان مستمري می تواند  د ر یک حوزه قرار بگيرد . 
نمی توانيم بگویيم كه مشهد  شهر تاب آور است، چون به 
جریان فالن پيوسته یا بطور مثال فالن پروژه اجرا شد ، 
و  است  فرایند   یک  تاب آوری  تاب آوریم.  ما  د یگر  پس 
پيوسته باید  جاری باشد . اینكه خود  مفهوم تاب آوری از هر 
چيز د یگر مهمتر، یک بعد  ذهنی بسيار مهم د ارد  و یک 
بعد  علمی، بعد  ذهنی تاب آوری چه بسا از بعد  علمی آن 
هم مهم تر است چون زیربنای فكری اگر تاب آور نباشد  و 
تاب آورانه تفكر و برنامه ریزی نكند  اصال تاب آوری تحقق 
پيد ا نمی كند . تاب آوری مي تواند  بازتاب تفكرات ما باشد . 
یک مد یر و یک كارشناسی كه ذهنيت تاب آورانه ند ارد ، 
به نتيجه كارش هم خيلي نمی شود  اميد  د اشت. تاب آوري 
بعد   د و  از  جامعه ای  هر  یا  سيستمی  هر  یا  سازمانی  هر 
بيرونی.  یكی  بعد   د رونی  بعد   یكی  است.  بررسی  قابل 
بعد  د رونيش به آستانه  هایی كه ما د اریم برمي گرد د ، كه 
بيرونی  بعد   د اریم.  تحمل  ظرفيت  ما  آستانه  هایی  چه  تا 
می توانيم  حد   تا چه  كه  ما  بيرونی  عوامل  به  برمی گرد د  
سيستمی  هر  كنيم  فكر  سيستمی  اگر  ما  كنيم.  كنترل 
)بي نظمي،  آنتروپی  یک  ترمود یناميک  قوانين  طبق 
آشفتگي( مثبت د ارد  یک آنتروپی منفی، اینها مد ام با هم 
د ر حال چالش هستند . ارگانيسم بد ن را توجه كنيد  یک 
طرف  یک  از  می كنند .  حركت  هم  متضاد   مد ام  سيستم 
به سمت سازوارگی می روند  از یک طرف به سمت عد م 
سازوارگی هستند . این جریان د ر همه سيستم  ها از جمله 
د ر ارگانيسم هم وجود  د ارد . مثال اگر بد ن د چار عفونت 
آستانه ی  یک  تا  سفيد   گلبولهای  بشود   ویروس  یک 
می توانند  د ر مقابل این مقاومت كنند . اگر آن استرس یا 
آن عاملی كه این شرایط را بوجود  آورد ه قوی تر باشد  بر 
این چيره می شود . یک نظمی كه می خواهد  به تاب آوری 
فكر كند ، باید  از یک طرف آستانه  های خود ش را افزایش 
د یگر  طرف  از  است،  پيوسته  جریان  یک  این  كه  بد هد  
عوامل  كه  كند   برنامه ریزی  و  مكانيزم هایی طراحی  باید  
بيرونی را، د گرگونی هایی كه د ر بيرون وجود  د ارد  را مورد  
پيش بينی  قابل  د گرگونی  ها  از  یكسری  د هد .  قرار  توجه 
براي  هستند .  پيش بينی  قابل  غير  د یگر  یكسری  است، 
و  طرح  باید   حتم  بطور  پيش بينی  قابل  د گرگونی  های 
تهران  د ر  بارند گی  یک  قد یم  د ر  باشيم.  د اشته  برنامه 
می شد  خيابان  ها را سيالب می گرفت شهرد اری می گفت 
ند ارد  شما  این غافلگيری اصاًل معنی  ما غافلگير شد یم. 

 شهرها همینجور که د ارند  توسعه 
پید ا می کنند  به لحاظ رشد  مسائل 
فناورانه رشد  آسیب پذیری هم د ر 
کنار آن باال مي رود . یعنی د ر واقع 
د ر حوزه فناوري مسائل جد ید ی 

مطرح می شود  بایستی متناسب با آن 
راه حل  های جد ید ی را ارائه د هید .

مهد ی 
عليزمانی
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بهانه ای  و  عذر  هيچ  این  د ارید   بارند گی  پایيز  كه  می د انيد  
یكسری  ولی  نيست.  پيش بينی  قابل  د گرگونی  های  براي 
د گرگونی ها غير قابل پيش بينی هستند  براي این  ها هم باید  
راهبرد  )استراتژی( د اشت و سيستم را آماد ه كرد  كه بتواند  د ر 

مقابل اینها ریزش نكند . 
البته بحث تخصصی د وستان محيط زیستی گویا  ايمانی: 

بيشتر است. 
صالحي: اصاًل نباید  فكر كنيم كه بحث تخصصی تاب آوری 
ابعاد   حتی  و  اكولوژیكی  و  كالبد ی  ابعاد   از  اجتماعيش  ابعاد  
این  به  محد ود   نباید   اصاًل  یكد یگرند .  از  جد ا  روانشناختی 

موضوع فكر كنيم.
ايماني: مسأله تاب آوری خيلی مهم است و د ر حال حاضر 
د ر د ستور كار سازمان  های بين المللی قرار گرفته، از جمله سال 
كواالالمپور  د ر  شرق  جهانی  مجمع  اجالس  آخرین  گذشته 
 )Habitat( برگزار شد . من د ر آنجا شركت كرد م، هبيتات
برنامه  آن  عضو  هم  شهرهایی  و  د ارد   مفصلي  خيلی  برنامه 
برنامه هایي  و  طرح  یک  هست.  هم  تهران  جمله  از  هستند  
نظر من  به  د ارند .  بكنند   آور  تاب  را  این كه شهر  برای  هم 
نتواند   سيستم  یک  اگر  است  فروپاشی  مقابل  د ر  تاب آوري 
رزیلينسی خوب د اشته باشد ، د چار فروپاشی خواهد  شد . حتی 
به  نابود  بشود . ما تمد ن  های زیاد ی د اشتيم كه  امكان د ارد  
خاطر همين تاب آور نبود ن از صحنه روزگار پاک شد ند ، هيچ 
از آنها نيست. حاال یا به خاطر منابع بود ه یا به خاطر  اثری 
جنگ  ها یا به خاطر بيماری  ها به هر حال یک عواملی بود ه 
كه این مسئله حيات نظام  های اجتماعی را به خطر می اند اخته، 
رخد اد ه  اخير  د هه  های  د ر  می كنم  فكر  كه  هم  اتفاقی  یک 
و  تمركز  خصوص  به  است.  شد ه  شهری  د نيا  اینكه  است، 
گذشته  از  بيشتر  خيلی  بزرگ  شهرهای  د ر  جمعيت  تراكم 
كالنشهر  توجهی  قابل  تعد اد   جهان  د ر  امروزه  است  شد ه 
د اریم، این ها موتورهای مولد  توسعه هم هستند  همين تهران 
را توليد   ناخالص د اخلی ما  از توليد   چيزی حد ود  ۲۷ د رصد  
می كند . مهمترین شهر و پرجمعيت ترین شهر است. هر اتفاقی 
برای تهران بيفتد  ممكن است كل كشور د چار مسأله بشود . 
مسأله  باشيم، چون  تهران  تاب آوری  نگران  باید   ما  بنابراین 
تاب آوری بعد  اجتماعی د ارد . به این معناست كه فقط مسئله 
د ولتی ها نيست و مسئله جامعه مد نی و بخش خصوصی هم 
هست د ر واقع این یک مسأله حكمرانی است. به نظر مي رسد  
از د ستور كارهایش همين  از حكمرانی شهری یكی  بخشی 
به  است.  زیاد   اهميتش  حال  هر  به  باشد ،  تاب آوری  مسئله 
نظر می رسيد  این نگاه رفته رفته تكامل یافته. یعنی احتمااًل 
از همين بحث  های محيطی، اقتصاد ی و كالبد ی شروع شد ه 
این  د استان  است.  قد رتمند  شد ه  آن  اجتماعی  بعد   اكنون  و 
ابعاد  اجتماعی را د ر قالب یک مفهوم جد ید  به نام زیرساخت 

اجتماعی، كه به تازگی، چند  ماهي است كه خيلی سر و صد ا 
كرد ه د ر نوبت بعد ي توضيح مي د هم. 

شهرهای  كه  می كنيد   فكر  زماني  علي  استاد    - 
چنان  آن  است  ممكن  یكم،  و  بيست  قرن  د ر  ما  جهان 
و  فروپاشی  د چار  سوانح  رخد اد   اثر  د ر  كه  باشد   آسيب پذیر 
و  افتاد   اتفاق  ژاپن  د ر  كه  ریشتری   ۹ زلزله  شوند ؟  نابود ي 
فوریت  آن  پی  د ر  و  د اشت  ارتفاع  متر   ۳۰ كه  لرزه ای  آب 
پرتوي هم رخد اد ، یک چنين سانحه اي اگر د ر یک كشوری 
كه آماد گی ند اشته باشد  رخ د هد ، آیا امكان د ارد  همانطور كه 

آقاي د كتر ایماني فرمود ند  به نابود ي منجر شود ؟ 

علیزماني: این یک پيش فرض  هایی د ارد . براي اینكه پيش 
فرض  ها را بشناسيم د انش تخصصی وجود  د ارد  كه ماهيت 
شناسی و گونه شناسی بحران  های محتمل نام د ارد . ماهيت 
د رصد   تا  شهرها  كالن  برای  محتمل  بحران  های  شناسی 
قابل توجهی شناخته شد ه است. یعنی وقتی شما بحران  ها را 
می شناسيد  می توانيد  شهر را نسبت به آن تاب آور كنيد . یک 
د سته از این بحران  ها هستند  كه یک مقد ار شناخت یا حتی 
ما بطور اصولي  برای متخصصين مشكل است و  تصورشان 
د اریم. سه  بحران هاي محتمل خالء تصور  بعضي  به  نسبت 
د سته از بحران  ها شناخته شد ه هستند  و د ر واقع قابل سناریو 
نویسی هستند . یكسری بحران ها متعارف هستند . یعنی شما 
بایستی شهر را نسبت به بحران  های متعارف، تاب آور كنيد . 
بحران  ها  شناخته شد ه ترین  و  ساد ه ترین  متعارف  بحران  های 
بود یم.  شاهد   ذهاب  سرپل  زلزله  د ر  كه  آنچه  مثل  هستند . 
آنچه كه د ر زلزله گيالن و زنجان شاهد  بود یم، آنچه كه د ر 
قابل  اینها  بود یم خوب  د ر كشور شاهد ش  متعد د   سيل  های 
پيش بينی است د ر نتيجه قابل پيشگيری اند  و سناریوهاشان 
هرچند   است.  ساد ه  آنها  با  رویارویي  و  است  د سترس  قابل 
نوع  د ارد .  این موضوع كم توجهی وجود   به  ما  د ر كشور  كه 
د وم د ر واقع بحران های غيرمترقبه اند ، بحران های غيرمترقبه 
خيلی قابل پيش بينی نيستند  اما قابل سناریو نویسی هستند . 
حاال تفاوتش د ر چيست، عرض می كنم. حاد ثه قطار نيشابور 
افتاد ؟  اتفاق  این  چرا  د ارید ،  خاطر  به  را   ۱۳8۲ سال  د ر 
كود   و  نفت  گوگرد ،  پنبه،  كه  بود   باری  قطار  نيشابور  قطار 
مي رفت،  مشهد   به  تهران  از  می كرد .  حمل  آمونيوم  نيترات 
می كشند .  را  واگن ها  ترمز  مي شود .  فني  نقص  د چار  قطار 
فرار مي كند .  قطار  نمی كند   كفایت  این  و  د ر یک سراشيبی 
به یک شكلي هد ایت می كنند  یک جایی  را  قطار  فرار  این 
متوقف می شود  و آتش می گيرد  امد اد گران مي آیند  و آتش را 
خاموش می كنند  ساعت ۱۰ صبح د ارند  گزارش می د هند  كه 
ما بحران را كنترل كرد یم اّما اینكه محتوای این بار چيست، 
حمل  ویژه  خطر  عالمت  كه  بود   این  علتش  نمی د انستند . 
منفجر می شود   بار  این  یكباره  ند اشت.  مواد  شيميایي وجود  
چنان انفجاری رخ می د هد  كه شاهد ان می گویند  كه تا ۱۰۰ 
متر زمين گود  شد . ما به این بحران  های نوع د وم، غير قابل 
پيش بينی مي گویيم. پس ببينيد  اینها بحران  هایی هستند  كه 
تشخيص  را  این  می شود   ولی  نيستند   پيش بينی  قابل  خيلی 
د اد ، مي شود  آن عالمت خطر را روی این قطار زد  كه كسي 
و  سركش  بحران  های  بحران ها،  سوم  نوع  نشود .  غافلگير 

اینکه باید  بپذیریم که تاب آوری 
یک محصول یا یک نتیجه نیست یک 
پروژه نیست، تاب آوری یک فرآیند  

است. هرگز متوقف نمی شود 

اسماعيل صالحی
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بحران  هایی  د یرمهار  و  بحران  های سركش  د یرمهار هستند . 
متعد د   بسيار  پيچيد گی سيستم  های  و  هستند  كه گسترد گی 
و متنوع د ر هم تنيد ه است و سيستم  ها با هم مختل می شود  
اتفاق  ظهر  كه  كانتو  زلزله  مثال  د ارد   فراوانی  ثانویه  اثرات 
می افتد  و مرد م د اشتند  د ر خانه هاي چوبي آشپزی می كرد ند  
یا  بد هد   آتش سوزي گسترد ه اي رخ  باعث می شود  كه  زلزله 
مثاًل چيزی كه د ر شيكاگو اتفاق افتاد  یک گوساله فرار كرد  و 
شهر شيكاگو آتش گرفت یا زمينلرزه بم كه بيش از ۳۰ هزار 
آد م كشته می شوند ، اّما هنوز هم نمی شود  گفت بم بازسازی 
شد ه است. بازسازي تنها به د ر و د یوار، خيابان و زیرساخت ها 
بم  جامعه  این  بشود .  بازسازی  باید   كه  است  جامعه  نيست، 
به عقيد ه من تا نسل بعد  هم با بازسازی نخواهد  شد . چون 
اثرات بسيار بسيار منفی اجتماعی بجا گذاشته شد ه به همين 
د ليل به اینها د یرمهار گفته مي شود . این  ها هم سركشند  به 
مختل  را  متعد د   و  متنوع  سيستم  های  می كشند ،  آد م  شد ت 
گفتم  كه  چهارم  نوع  آن  است.  ماند گار  اثراتشان  و  می كنند  
خالء تصور د ر متخصصين وجود  د ارد  و د ر د نيا كسی نتوانسته 
بحرانهاي  اصطالح  د ر  كند .  سناریونویسی  آنها  به  راجع 
بحران  های  هستند ،   )Fundamental Crisis(بنياد ي
بنياد ی اصاًل قابل پيش بينی نيستند . خالء تصور وجود  د ارد  
چگونه؟ مثل عمليات حمله به اچ ۳، كاري كه عزیزان ما د ر 
نيروي هوایي جمهوري اسالمي د ر سالهاي د فاع مقد س عليه 
تجهيزات  از  بسياري  عراق  د اد .  انجام  عراق  بعثي  نيروهاي 
مد رن نظامي را كه د نيا به او د اد ه بود ، د ر یک فرو رفتگي 
د ر منتهي اليه غرب عراق د ر مرز ارد ن د پو كرد ه بود . نيروي 
هوایي ارتش جمهوري اسالمي ایران د ر تاریخ ۱5 فرورد ین 
۱۳6۰ )4 آوریل ۱۹8۱( این پایگاه را بمباران كرد  و منهد م 
رتبه عراق  افسران عالي  و  فرماند هان  به  ساخت. هنگاميكه 
گزارش مي د هند  كه اچ ۳ را زد ند ، آنها مي خند ند  و مسخره  
مي كنند ، باورشان نمي شد  كه چنين عملياتي امكانپذیر باشد . 
شگفت آور  بحران  های  شگفت آورند .  بحران  های  انواع  اینها 
بحران  ها  به  راجع  د هه  سه  كه  كارشناس  عنوان  به  من  را 
كار كرد ه ام، مطالعه كرد ه ام و حضور د اشته ام، عرض مي كنم 
براي بحرانهاي بنياد ي یا شگفت آور نمي توان سناریو نوشت. 
بحران ها  بقيه  بگذاریم،  كنار  را  بحران ها  از  د سته  این  اگر 
سناریوی  می شود   شناخت،  می شود   كرد ،  كنترل  می شود   را 
محتمل را شناسایی كرد . خوشبختانه د ر كشوری مثل ایران 
همه  یعنی  تسبيح  نخ  یک  از  غير  به  است  فراهم  همه چيز 
مهره  ها از لحاظ د انش تخصصی، به لحاظ نهاد ی، به لحاظ 
سرمایه  های مالي د اریم. همه چيز وجود  د ارد ، سرمایه وجود  
د ارد ، نيروی انسانی وجود  د ارد ، تكنولوژی وجود  د ارد  و آن 
این  ها را به هم متصل بكند  و هم افزایی  بایستی  چيزی كه 
د اشته باشد  برای تاب آورسازی شهری مثل تهران مثل تبریز 
و ... هم افزایي د اشته است، آن نخ تسبيح وجود  ند ارد . من اسم 

آن را سينرژي مي نامم، خالء تاب آورسازی شهرهای ایران. 

 - آقای د كتر صالحي اگر بخواهيم ویژگيهاي شهر 
شهری  چه  كنيم  شماره گذاري  عد د ي  بصورت  را  تاب آور 

است؟
صالحي: د ر گذشته شهرهایی د اشتيم مثل شهر سوخته یا 
شهری د ر ایتاليا بنام پمپي هيچ آثاری آنها باقی نماند ه بود . 

د ر گذشته به د ليل این كه سكونتگاه  های انسانی ارتباطاتشان 
با شهرهای د یگر خيلی كم بود  اگر اتفاقی می افتاد ، شاید  خبر 
اتفاق  این  امروزه  به شهر مجاور می رسيد ،  بعد   ماه  آن یک 
به  د ارد   وجود   افزایی  هم  یک  واقع  د ر  چون  ند ارد .  امكان 
انسانی  اجتماعات  ارتباطات  ارتباطات شهری،  نزد یكی  د ليل 
مرز  تا  هيروشيما  یا  بم  منجيل،  مثل  شهری  می بينيم  ما 
پاک  نقشه  روی  از  بگویيم  نمی توانيم  اّما  رفتند   هم  نابود ی 
آور  تاب  شهری  هر  ميگرد ند .  بر  د وباره  شهر  ها  این  شد ند . 
است ولی تاب آوری تا چه حد ؟ ما نمی توانيم بگویيم تهران 
تا  نبود   تاب آور  اگر  است  تاب آور  هم  تهران  نيست،  تاب آور 
االن باقي نماند ه بود . تا یک حد ی تاب آور است. امروزه بحث 
بر سر اینست كه این تاب آوری را ارتقا بد هيم. د ر ارتباط با 
بعد   از  د ارد ،  بسياري  ابعاد   چيست،  تاب آور  شهر  ابعاد   اینكه 
اكولوژیكی  بعد   و  اقتصاد ی  بعد   اجتماعی،  بعد   شهرسازی، 
كه من مي توانم صحبت كنم. هر بستر جغرافيایی هر محيط 
اكولوژیک یک سری اكوسيستم سرویس د ارد  این اكوسيستم 
سرویس  ها د ر حوزه  های مختلف وجود  د ارد . مثاًل آب هوا، تنوع 
زیستی این خد مات اكو سيستمی خيلی حياتی هستند  یعنی 
اگر د چار اختالل بشوند ، امكان د ارد  شهر را د چار مشكالت 
بسيار عجيب و غریبي كنند . بعضی از اینها واكنش آنی هم 
ند ارند ، خيلی خزند ه هستند . امكان د ارد  ۲۰ سال، ۳۰ سال 
هيچ خبری نباشد ، یک د فعه خود ش را د ر فرو نشست زمين 
نشان بد هد . د ر بحث هوا آب یا چيزهای د یگر نشان بد هد . 
د ر واقع شاه بيت بحث شهر تاب آور از بعد  اكولوژیكی اینست 
را حفظ  اكوسيستم سرویس خود ش  آستانه  های حفظ  تا  كه 
این زمينه مفاهيمی وجود  د ارد  ما كليد   براي مثال د ر  كند . 
واژه هایی مثل ظرفيت برد  یا Carrying capacity د اریم. 
این  د ارد .  برد   بستر جغرافيایی یک ظرفيت  مثال یک  بطور 
ظرفيت برد  را مقایسه می كنند  با مثاًل ظرفيت یک قایق یک 
كشتی، فرض می كنيم یک قایق ظرفيتش ۷ نفر است. شما 
اگر هشت نفر را سوار كنيد  ممكن است كه تحمل كند  ولی 
اگر ۱۱یا ۱۲ نفر بشود ، این د یگر تحمل نمي شود . اینجاست 
مي د هند .  انجام  اكولوژیک  توان  ارزیابی  اكولوژیست  ها  كه 
و  جمعيت  بارگذاری  می تواند   چقد ر  جغرافيایی  بستر  این 
بارگذاری فعاليت یاد  بگيرد . از بعد  شهرسازی هم كه مسئله 

حسين ایمانی 
جاجرمی

بازسازي تنها به د ر و د یوار، خیابان 
و زیرساخت ها نیست، جامعه است که 
باید  بازسازی بشود . این جامعه بم به 

عقید ه من تا نسل بعد  هم بازسازی 
نخواهد  شد . چون اثرات بسیار بسیار 

منفی اجتماعی بجا گذاشته شد ه به 
همین د لیل به اینها د یرمهار گفته 

مي شود . این  ها هم سرکشند  به شد ت 
آد م می کشند ، سیستم  های متنوع و 
متعد د  را مختل می کنند  و اثراتشان 

ماند گار است.
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بسيار مهمي است. بحث فرم هست، بحث بافت هست، بحث فضا 
هست، بحث شبكه  های ارتباطی هست، بحث كاربری زمين هست، 
تراكم  هست،  حياتی  جریان  های  بحث  هست،  زیرساخت ها  بحث 
فرم  د ارند .  اینها شاخص  های خود شان  از  كد ام  هر  جمعيت هست، 
شهر واقعا می تواند  هد فمند  باشد  نه مثل خيلی از شهرهای ما كه با 
یک اغتشاش فضایی- كالبد ی یک شلختگی فضایی كالبد ی روبرو 
هستيم. اصال هد فمند ی د ر آن گمشد ه. طراح  های ما باید  این مجال 
را د اشته باشند  كه شهر را هد فمند  طراحی كنند  و فرم شهر طرح 
هد فمند  باشد . ببينيد  مسأله د ر شهرسازی نسبت تود ه ي ساختمانی و 
فضا است معروف است كه لس آنجلس ایمن ترین كالنشهر زلزله خيز 
د نياست، چرا؟ به خاطر اینكه نسبت فضاهای باز نسبت به تود ه  های 
تبد یل  ساختمانی  تود ه  به  مد ام  را  شهر  ها  است.  بيشتر  ساختمانی 
كنارش  بيمارستان  یک  مطالعات  مركز  پيرامون  همينجا  می كنيم. 
فضای باز بود  یک حياط بود  آن را هم ساختمان ساختند ، متاسفانه 
یا كارشناسان شهری ما به قول »راب كلير« د چار  مد یران شهری 
یک  جا  هر  ند ارد .  اهميت  براشون  فضا  یعنی  شد ه اند .  فضا  كوری 
فضای خالی می بينند  به تود ه ساختمانی تبد یل مي شود . د ر حالی كه 
برای ما به اثبات رسيد ه كه هر شهری كه فضاهای بازش نسبت به 
تود ه ساختمانی یک نسبت قابل قبول و یا حتی بيشتر از د و باشند  
بنابراین وقتي  این فضا واقعا فضای تاب آوری است.  نسبت به یک 
سؤال مي شود ، شهر تاب آور چيست؟ باید  بپرسيم از كد ام زاویه؟ هر 
از این بحث ها خود ش یک پروژه مطالعاتی خيلی گسترد ه ای  كد ام 
است و هر شهری هم شرایط منحصر به فرد  خود ش را د ارد . باید  
یک مطالعه ویژه ای صورت بگيرد  ولی به نظر من چارچوبش تقریبًا 

به همين صورت است.

 - آقای د كتر ایمانی، نزد یک به شانزد ه سال از زمينلرزه بم 
مي گذرد ، آقای د كتر علی زمانی فرمود ند  كه عليرغم اینكه شهر بم را 
به لحاظ فضاي شهر ساختيم ولی اجتماع مشكل د ارند . هم به لحاظ 
برگشت پذیری  نظر  از  هم  و  باشيم  د اشته  تاب آوری  اجتماع  اینكه 

سریعتر چه كار باید  بكنيم؟
ميخواستم  كه  بحثی  همان  به  را  ما  پرسش،  این  اتفاقًا  ايمانی: 
یک  د اد .  رخ  آمریكا  د ر  اتفاقی  یک  سال ۱۹۹5  د ر  مي برد .  بگویم 
موج گرما شهر شيكاگو را فرا گرفت. به تقریب تمام سيستم  ها به هم 
ریخت. برق قطع شد  د ستگاه های خنک كنند ه از كار افتاد . ترافيک 
خيابانها به هم گره خورد  و یک رقم حد ود  ۷۳۹ نفر ُمرد ند . این هفت 
برابر تلفات توفان سند ی و بيش از د و برابر آن آتش سوزی شيكاگو 
است كه آقای د كتر گفتند . یعنی رقم خيلي وحشتناكی بود ه است. 
سرد خانه از جسد ها پر مي شود  بعد  جنازه ها را نمی د انستند  چه كنند  
كه  یخچالد ار  ماشين  های  این  از  مي گوید   یكي  نبود ه،  هم  برق  و 
برای حمل گوشت بكار مي رود ، استفاد ه كنيم. فكر می كرد ند  با یک 

مي آورند ،  كاميون  ها  این  از  د ستگاه   ۹ ماشين مشكل حل مي شود ، 
خيلي  افتاد ه  كه  اتفاقاتی  این  مي د هند .  قرار  آن  د ر  را  جنازه  ها  این 
وحشتناک بود ه، آن هم د ر آمریكا كه یک كشور مد عی است. بعد  
بيشتر  این مرگ و ميرها كه منتشر می شود  طبق معمول  آمارهای 
كشته ها د ر مناطق فقير نشين شهر بود ه، محله هایي كه ثروتمند  نشين 
بود ند ، براي مثال فضای باز د اشتند ، ژنراتور برق د اشتند  یا اصال از 
شهر رفته بود ند . خيلی از مقامات نيز د ر د و سه روز اول شهر را ترک 
كرد ه بود ند . یعنی شهر بی صاحب و رها شد ه د ر این بحران بود ه 
است. ولی جالب اینكه د ر برخی از این محالت غير ثروتمند  هم مرگ 
و مير خيلی پایين بود ه است، د رست به اند ازه محالت ثروتمند  نشين. 
این تعجب تحليلگران را به خود ش جلب كرد . كه مگر د ر آنجا چه 
اتفاق افتاد ه؟ اگر اینها فقير بود ند  باید  مثل بقيه محالت فقير نشين 
آقای  بود ه؟  پایين  اینجا مرگ ومير  چرا  باشد   باال  مير شان  و  مرگ 
»اریک كالین برگ« جامعه شناس معروف د ر آن هنگام د ر شيكاگو 
زند گي مي كرد . د انشجوی د كترا بود ه و می خواسته رساله اش را راجع 
به یک مسئله د یگه ای بنویسد ، او همين موضوع را د نبال می كند . 
مي رود  این محالت را بررسي مي كند  كه با محالت د یگر چه فرقي 
د ارند . متوجه شد  كه اینها محالتي هستند  كه روابط اجتماعي د ر آنها 
بسيار مستحكم است. د ر محالت فقيرنشين كه آمار مرگ و ميرشان 
كه كسی  بود ند   آد مهایي  بود ند .  تنها  آد مهای  آنها  بود ه،  باال  خيلي 
را ند اشتند  تا به آنها سر بزند ، آد م  هایی بود ند  كه كسی به د اد شان 
نرسيد ه و اینها از گرما تلف شد ند  و مرد ند . اما د ر جاهایی كه مرد م 
بود ند ، اصال  با همد یگر د وست  با همد یگر د اشتند ،  روابط محكمی 
نمی گذاشتند  كسی تنها بماند ، سركشی می كرد ند  و آد مها را نجات 
د اد ند  و عموم آنهایی كه مرد ند  پيرها بود ند . این مسأله، مسأله بحران 
اینها  انرژی و  است. یعنی بحرانی كه تمام زیرساخت های كالبد ی، 
توانسته موفق عمل كنه  بود ه كه  زیرساختی  اند اخته  یک  از كار  را 
برای  مهم  خيلی  مسئله  یعنی یک  بود ه  اجتماعی  زیرساخت  اون  و 
شهر  ها كه معموال د ر سياست های توسعه ای ما به آن توجه نمی كنيم. 
تمام تمركز و تمام پول را می گذاریم برای زیرساخت  های كالبد ی و 
ماد ی، بطور مثال سد  می سازیم شبكه برق را گسترش می د هيم ولی 
فراموش مي كنيم كه اگر اینها یک موقع از كار افتاد ، مثل شيكاگو، 
تجربه  بد هد ؟  نجات  را  آد م  ها  كه  د یگري هم هست  زیرساخت  آیا 
شيكاگو نشان می د هد  كه آن زیرساخت اجتماعی است. این د رست 
است.  آد م  ها  جان  نجات  براي  مقاوم  سپر  یک  مثل  سد   یک  مثل 
بنابراین شهرها باید  این پرسش را از خود شان بپرسند  كه آیا همان 
مقد ار كه زیرساخت كالبد ی و انرژی د ارند  زیرساخت اجتماعی هم 
د ارند ؟ آیا برای تقویت زیرساخت اجتماعی خود  كاری كرد ه اند ؟ ما به 
راحتی د اریم فضاها و مكان  هایی كه مولد  زیرساخت های اجتماعی 
بعد   » كالین برگ«  آقای  مثال  بطور  می د هيم.  د ست  از  را  هستند  
كتابی می نویسد   این موضوع یک  كار كرد ن روی  و  تجربه  این  از 
 Palaces For است  این  عنوانش  شد .  منتشر   ۲۰۱8 د سامبر  كه 
 Socialكاخ  هایی برای مرد م« و عنوان فرعيش« The People

لس آنجلس ایمن ترین کالنشهر 
زلزله خیز د نیاست، به خاطر اینکه 

نسبت فضاهای باز نسبت به 
تود ه  های ساختمانی بیشتر است.

شهرها باید  این پرسش را از 
خود شان بپرسند  که آیا همان مقد ار 
که زیرساخت کالبد ی و انرژی د ارند  

زیرساخت اجتماعی هم د ارند ؟ آیا 
برای تقویت زیرساخت اجتماعی خود  

کاری کرد ه اند ؟
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  1.concept

Infrastructure  یا »زیر ساخت اجتماعی« است. او می گوید  ما 
چطور ميتوانيم با زیرساخت اجتماعی به مقابله با بحران و این مسئله 
نابرابری طبقاتی و مسئله قطبی شد ن د ر شهرها برویم. می گوید  این 
د ر  تا  كند   به شهرها كمک  خيلی  می تواند   كه  د ارد   راهكاری  یک 
مقابل خيلی از مسائل و مشكالت مقاومت كنند . حاال تجربه  هایی كه 
ما د اریم مثل بم، ما برای بم كم كار نكرد یم، آنجا خيلی پول خرج 
شد ، خيلی چيزها ساخته شد ، ولی من فكر می كنم كه اشكال بم این 
بود  كه زیرساخت های اجتماعی اصاًل ناد ید ه گرفته شد ، روابط آد م ها 
ایرانی  شهرد ار  های  با  كه  مي آورم  یاد   به  من  شد ،  فراموش  كامال 
آنجا یک بحرانی  اروپایی كه د ر  این شهر  های  از  بود یم یكی  رفته 
و  بود   شد ه  منفجر  آتش بازي  وسایل  كارخانه  یک  بود   افتاد ه  اتفاق 
مثال چيزی حد ود  شاید  ۱5۰ یا۱6۰ نفر را كشته بود  كارخانه توليد  
مواد  آتش بازي شهر »انسخد ه« د ر كشور هلند  و بيست سال از آن 
ماجرا تقریبًا گذشته بود ، ولی هنوز ۲۰ نفر د ر آن شهر بود ند  با یک 
كالسكه  های راه می افتاد ند  به نام »خانه ي د استان  ها« اگر كسی هنوز 
آنها پای  به آن ماجرا صحبت كند  و د رد  د ل كند   می خواهد  راجع 
د رد  د لش بنشيند  تا این آد م د چار مسأله، بتواند  آن ترومای ناشی از 
حاد ثه را برای خود  حل كند . یعنی بعد  از ۲۰ سال هنوز این آد م  ها رها 
نشد ه بود ند  و برایشان برنامه وجود  د اشت. جالبه بد انيم اینها آد م  های 
د اوطلب بود ند  با كالسكه راه می افتاد ند ، مثال كسی می خواست بگوید  
یا  د اد م  د ست  از  را  ماد رم  یا  حاد ثه كشته شد ه  این  د ر  براد رم  من 
از آنها پرسيد م كه شما بعد  از ۲۰ سال هنوز  خود م صد مه خورد م، 
این را اد امه می د هيد ؟ گفت ببينيد  وقتی حاد ثه ای رخ مي د هد ، بيشتر 
آد مها د وست ند ارند  راجع به آن حاد ثه صحبت كنند  و آن را فراموش 
نمی گيرند   تحویل  را  او  بزند ،  حرف  بخواهد   هم  كسی  و  می كنند  
بيایند ،  كنار  مسأله  این  با  نتوانستند   هنوز  كه  آد م  هایی هستند   ولی 
بنابراین ما می خواهيم كه این آد مها فرصت د اشته باشند  اگر چيزی 
بياورند .  زبان  به  بتوانند   صد مه ای  خورد ند ،  اگر  هست،  د رونش  د ر 
بنابراین مسأله زیرساخت اجتماعی خيلی مهم است. ما هم باید  این 
پرسش را از خود مان بپرسيم كه آیا ما برای زیرساخت های اجتماعی 
سرمایه گذاری كرد یم؟ آیا توانستيم زیرساخت های اجتماعی را حفظ 
كنيم؟ آیا اصال د ر سياستگذاری ها به زیرساخت های اجتماعی توجه 

د اریم؟

یک  اجتماعی  زیرساخت های  عوامل  ابعاد   به  راجع   - 
توضيح كوتاهی بفرمایيد ؟ 

علیزمانی: تكميل صحبت  های آقای د كتر ایماني راجع به مسائل 
ابتد ا یک مسئله بود  كه اولویت  ها كجاست؟  اجتماعی برای من د ر 
و جامعه محوری، كجا  اجتماع  آیا  كالبد  شهر؟  آیا  زیرساخت ها؟  آیا 
د ارم  ایمان  كامال  باشد ؟  تمركز  باید   كجاها  شود ؟  هزینه  پول  باید  
كه باید  بين اینها تعاد ل باشد ، اما چيزی كه می خواهم عرض كنم 
آرمان شهري كه فالسفه غرب د ر نظر د ارند ، آن چيزی كه سقراط 
و افالطون و فارابی گفته اند ، آرمان شهری كه اینها تصور می كنند  
د ر جوامع ما چگونه د ید ه مي شود ؟ به هر حال فرهنگ ما فرهنگ 
اسالمی و ایرانی است. تحليل محتوای اسناد  امام)ره( تایيد  می كند ، 
چند  سند  را به چشم د ید ه ام كه د راین پاراد ایم فكری اگر رمزگشایی 
بعد  جامعه خوب هست كه محيط  اول جامعه و  بشود  می گوید  كه 
خوب را می سازد . ابن خلد ون هم به عنوان یک فيلسوف اسالمی كه 
راجع به آرمان شهر صحبت كرد ه تاكيد  د ارد  »تعالی یک شهر د ر 
جامعه است، جامعه متعالی است كه شهرش را می سازد « مقاله بسيار 

خوبي هم منتشر شد  تحت عنوان »چهره پنهان فاجعه« یعنی شما 
د ر یک سانحه د ر و د یوارهاي فروریخته را می بينيد ، ولی رابطه بين 
یک پد ری كه د ر یک سانحه كشته شد ه است و اعضای این خانواد ه 
با آن ارتباط قيچی شد ه است. این مقاله می گوید  كه روابط اجتماعی، 
فيزیكال نيستند  كه شما ببينيد  ولی اینها جراحت د ارد ، اینها قيچی 
می شود ، از این منظر شما بایستی به آن پيوند های اجتماعی مجد د  
فكر بكنيد . اینها را باید  احيا بكنيم تا بمی احيا بشود  كه بگویيم بم 

بازسازی شد ه است.
اجتماعی  ابعاد   نقش  و  اهميت  صحبت هاي  اد امه  د ر  صالحي: 
تاب آوری می خواستم یک مطلب د یگری كه به همان اند ازه اهميت 
این  انتظار د اشتم توی  ابعاد  مهم كه من  از  د ارد  اضافه كنم. یكی 
جلسه مورد  تاكيد  قرار بگيرد ، ابعاد  نهاد ی تاب آوری، ابعاد  سازمانی 
تاب آوری است چون ما قبل از اینكه شهر تاب آور را بخواهيم باید  
د ر  تاب آوری  باشيم.  د اشته  آور  تاب  شهرد اری  و  شهری  مد یریت 
یک سازمان مد یریت شهری باید  مقد م باشد  بر تاب آوری یک شهر. 
ظرفيت یک سازمان د ر شناخت تهد ید ات و مخاطرات و سازگاری 
به چه شكل  نهاد ی  آنهاست. یک سيستم سازمانی یک سيستم  با 
مي تواند  تاب آور باشد ؟ به نظر من سه تا رویكرد  را باید  حتما د اشته 
براي  فكری  بناهای  زیر  از  یكی  سيستمی.  رویكرد   یكی  باشيد ، 
من  است.  سيستمی  نگرش  د اشتن  شهری،  مد یریت  د ر  تاب آوري 
نميخواهم به بحث تعاریف سيستم  ها وارد  بشوم بعد  نگرش فرایند ی 
انتظار د اشته  واقعا نمی توانيم  اینكه ما  یعنی  فرایند ی  است، نگرش 
باشيم با یک شعبد ه بازی صبح بيد ار شویم و ببينيم همه چی خوب 
شد ه است. نگرش فرآیند ی یعنی ما اول مختصات د قيق وضع موجود  
د قيق  مختصات  د وم:  هستيم،  موقعيتی  چه  د ر  ببينيم  و  بد انيم  را 
وضع مطلوبی كه می خواهيم و برایمان مقد ور هست و ظرفيتش را 
د اریم بشناسيم سپس تجربه و تحليل كنيم فاصله بين وضع موجود  
وضع مطلوب را بسنجيم. سپس گامها و مرحله هایي كه ما را از این 
وضع موجود  به وضع مطلوب می رساند  مشخص كنيم. تقد م و تأخر 
این ها را اولویت بند ي كنيم و برنامه ریزی كنيم. اگر نگرش فرایند ی 
ند اشته باشيم د چار روزمرگی می شویم. كاری كه اغلب شهرد اری ها 
الگوبرد اری  مختلف  محلهاي  از  بی جهت  واقع  د ر  مي د هند .  انجام 
می كنيم. براي مثال اگر د ر تهران حركتی انجام می شود  بقيه شهر  ها 
هم تمایل د ارند ، همان حركت را تكرار كنند  یا برخی از كارشناسان 
می بينند   را  موارد ي  می روند   كشور  از  خارج  مسافرت  به  هنگاميكه 
نگرش  موضوع  این  ها  بر  عالوه  تكراركنند .  عينًا  مي گيرند   تصميم 
توی  نباید   هرگز  ما  اینكه  یعني  د ایناميک  نگرش  است.  د ایناميک 
باید   كنيم. هميشه  نگاه  مسائل شهری  به  ایستا  سازمان شهرد اری 
این د ید  آیند ه نگر را د اشته باشيم وقتی پروژه انجام می شود  ببينيم 
پروژه د ر زمان  های مختلف د ر تابستان د ر زمستان د ر موقع سرما و 
گرما، د ر شب روز ۱۰ سال د یگر، ۲۰ سال د یگر د ر اوج ترافيک د ر 
نباشد  د ر شرایط پيچيد ه ای  این د ید   اگر  بود .  خلوت چگونه خواهد  
د چار مشكل می شویم، وقتی شهرد اریي د اریم كه از نظر بود جه آخر 
سال د ر تفریغ بود جه می گوید  ما ۳۰ د رصد  كسری بود جه آورد یم. 
یا  د اشت؟  تاب آوری  توقع  شهرد اری  این  از  مي شود   شكل  چه  به 
بود جه ریزی اشكال د اشته است یا موارد  د یگر، باید  به این توجه كرد ، 
اميد   چشم  همه  كه  كارآمد   انسانی  نيروی  انسانی،  نيروی  بحث  یا 
شهروند ان به اینكه وقتی حاد ثه اي رخ مي د هد ، نيروهای امد اد گر به 
د اد شان برسند . ولی این نيروها كه د ر بد نه شهرد اری وآتش نشانی 
یا جاهاي د یگر هستند ، وقتی خود شان ذهنيت تاب آور ند ارند  اصاًل 
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د اشته  زیاد ي  توقع  نمی توانيم  ند ید ه اند ،  آموزش  موضوع  این  براي 
از  باید   كند .  شروع  خود ش  از  را  تاب آوري  باید   شهرد اري  باشيم. 
خود  سازمان شهرد اری شروع كند . تا مثل یک سنگی كه د ر استخر 
د هد .  قرار  تاثير  تحت  را  شهر  ها  همه  موج  هایش  مي شود   اند اخته 

سپس انتظار د اشته باشيم قسمت  های د یگر شهر تاب آور باشند .
ايماني: با اجازه من همين بحث زیرساخت های اجتماعی را توضيح 
د ر  نيست.  جد ید ی  مفهوم  اجتماعی  زیرساخت های  البته  بد هم. 
وقتی  است.  بود ه  اشاره  مورد   پيش  سال  ها  از  هم  عمرانی  كارهای 
شما مد رسه می سازید  بيمارستان می سازید  د ر واقع د ر حال تأسيس 
موج  مثل  اتفاقاتي  وقتی  ولی  اجتماعی هستيد .  زیرساخت   نوع  یک 
از آن مكانها، آن روابطی  گرماي شيكاگو رخ د اد  و د ید ند  كه غير 
آن  به  گویي  د ارد .  اهميت  چقد ر  می د هند   شكل  مكان  ها  این  كه 
یک نگاه مجد د  می شود . د رست مثل بحث سرمایه اجتماعی، بحث 
سرمایه اجتماعی هميشه بود ه و د ر مورد ش صحبت شد ه، ولی بعد  
منطقه اي  به شوراهای  راجع  پاتنام«  آقای »رابرت  كتابی كه  آن  از 
ایتاليا نوشت و تاثير سرمایه اجتماعی د ر موفقيت آنها را بيان كرد . 
بازی كرد ن یک نفره نوشت و به خطر  كتابی كه راجع به بولينگ 
افتاد ن د موكراسی د ر آمریكا به خاطر كاهش سرمایه اجتماعی، خوب 
مجد د  به آن نگاه ویژه ای شد . من فكر می كنم بحث زیرساخت های 
كه  بود ه  چيزی  كرد ه  پيد ا  وضعيتی  چنين  حاضر  حال  د ر  اجتماعی 
ما هر روز می د ید م ولی اهميتش را د رک نمی كرد یم، بنابراین این 
موضوع اكنون مورد  توجه ویژه قرار گرفته است حتی د ر طرح لند ن 
كه د ر سال ۲۰۱۷ تصویب شد ه است، یک بخش پنجم آن مربوط 
است.   Social Infrastructure اجتماعي  زیرساخت  همين 
مثل  چيزهایی  هستند   مهم  خيلی  این  ها  كه  گفته  به صراحت  آنجا 
زمين بازی بچه  ها مثل مد رسه مثل د انشگاه مثل د رمانگاه تمام آن 
چيزهایی كه به عبارتی خد ماتی به مرد م ميد هند  كه تقریبا رایگان 
است و آد م ها یاد  می گيرند  و بعد  كمک می كنند  كه آد م  ها با همد یگر 
به  موضوع  این  شوند .  نزد یک  همد یگر  به  و  كنند   د رست  شبكه 
شهرد اری ها برمی گرد د ، مسأله خيلی مهمي برای شهرد اری  ها است 
به  حتی  باشند   اجتماعي  زیرساخت  مسأله  این  مراقب  خيلي  باید   و 
نظر من شاید  الزم باشد  وزارت راه و شهرسازی حتی د ستورالعمل  ها 
تغيير  را  تفصيلی  و  تا طراحی  های جامع  كند   تهيه  و شرح خد ماتی 

به  زیرا  كند .  ورود   را  اجتماعی  زیرساخت های  مسأله  این  و  بد هد  
نگاه  به سمت كاالیی شد ن مي روند .  نظر می رسد  كه شهر  هایمان 
به  است.  د رآمد ی شد ه  و  تجاری  اد اره شهر  به مسأله  شهرد اری ها 
راحتی زمين ها یا كاربری  هایی كه از جنس همين زیرساخت  اجتماعی 
بجاي  می شود .  تعطيل  اصال  یا  می شود   د اد ه  كاربری  تغيير  هستند  
آنها بطور مثال یک فضای تجاری جایگزین مي شود  مثالش همين 
فضای ۱۹ هكتاری شهرک اكباتان كه قرار بود  پارک ساخته بشود  
و بعد  تغيير كاربری د اد ه شد  و از آن مگامال د رآمد . یا مد رسه  ها و 
د بيرستان  هایی كه د ر تهران و د یگر شهرها تعطيل شد ند  آموزش و 
پرورش آنها را فروخت و گفت من مشكل د ر آمد  د ارم. د رحالی كه 
اینها زیرساخت های اجتماعی بود ند  و برای جامعه كاركرد  د اشتند  و 
اجتماعی  زیرساخت های  و حق  اینها سهم  واگذار می شد   آنها  نباید  
ورود   كه  هم  شهرد اری  ها  اجتماعی  معاونت  های  این  حتی  بود ند . 
شد ند ،  مراسم گرا  عمومًا  این  ها  اجتماعی  بحث  های  به  می كنند  
هستند .  اینها  و  مراسم  اجرای  د نبال  و  هستند   شعاری  بيشتر  یعنی 
این  باشد   اجتماعی  زیرساخت های  معاونت  باید   د قيقا  كه  حالی  د ر 
مفهوم می د انيد  به نظر من جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری و 
مهند سی را به هم متصل می كند . شاید  حلقه مفقود ه بود ه كه ما نياز 
د اشتيم. برای بحث بحران هم فكر می كنم كه اگر همين استد الل 
آقای »كالین برگ« را بپذیریم این شاید  آخرین زیرساختی باشه كه 

شهرد اري باید  تاب آوري را از خود ش 
شروع کند . باید  از خود  سازمان 

شهرد اری شروع کند  تا مثل سنگی که 
د ر استخر اند اخته مي شود  موج  هایش 

همه شهر  ها را تحت تاثیر قرار د هد .
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د ر واقع از كار می افتد  و اگر قد رتمند  باشد  می تواند  جان آد م  ها را د ر 
زمانی كه واقعا همه چيز از كار افتاد ه نجات بد هد .

صالحي: د ر زمينه بحث زیرساخت اجتماعی همين كه آقای د كتر 
ایماني فرمود ند  یک مطالبي را اضافه كنم. رابطه شهر د ر واقع ابعاد  
كالبد ی شهر با ابعاد  اجتماعی شهر مثل رابطه ظرف و مظروف است، 
یعنی ابعاد  كالبد ی مثل پارچ آب كالبد ی د اره و مظروف شكل كالبد  
را گرفته است. ما چطور می توانيم انتظار د اشته باشيم كه اجتماعی 
د اشته باشيم كه د ر این اجتماع سرمایه اجتماعی، ارتباطات اجتماعی 
شكل بگيرد  ولی كالبد  و زیر ساخت كالبد یش برای این موضوع اصال 
تعریف نشد ه باشد . چرا د ر محالت قد یم سرمایه اجتماعی زیاد  بود ؟ 
زیرا مرد م مجال زیاد ی برای ارتباطات اجتماعی د اشتند . پای پياد ه 
مایحتاج خود شان را از همان محله تهيه می كرد ند . ارتباطات چهره 
به چهره بود . فضاهایی برای نشستن، قرار  های اجتماعی و همفكری 
بود . د ر حالی كه امروزه نوع شهرسازی ما به خصوص د ر كالنشهری 
از  را  منبسط شد ن مي رود . شهر، شهروند ان  به سمت  تهران،  مثل 
یكد یگر د ور می كند ، سطح غالب آپارتمان نشينی شد ه است. آد مهایی 
كه د ر آن زند گی می كنند  به هيچ عنوان ارتباطی با هم ند ارند . شاید  
مایحتاج خود   ببينند . هيچكس  را  آسانسور همد یگر  د ر  یكبار  سالی 
محاسبه  را  خود روها  پيمایش  نمی كند .  تامين  خود ش  محله  د ر  را 
افزایش  كيلومتر  د و  به  نزد یک  گذشته  سال   ۳-۲ طول  د ر  كرد یم 
پيد ا كرد ه، چون همه تمایل د ارند  مایحتاج شان را از چند  كيلومتر 
د ورتر، بطورمثال از یک مگامال یا شبيه آن خرید اری كنند . سيستم 
نظر  از  نمی كند .  حمایت  را  اجتماعی  بحث  های  این  ما  شهرسازی 
فرهنگی و اجتماعی این موضوع جای كار د ارد . اگر بخواهيم از نظر 
فرهنگی تاب آوری را تعریف كنيم، تاب آوری د ر حوزه های فرهنگی 
گذشته  سالهاي  د ر  تغييرات،  وجود   با  زند گی،  برای  یاد گيری  یعنی 
بعضي  وارد  شد ه،  ما  د ر فرهنگ  ناشناس  مباد ي  از  ضرب المثلهایی 
می خواهم  نجوشد   من  براي  كه  د یگی  كه  می كنند   تكرار  پيوسته 
آتش  كار خود ش  بار خود ش  یا هركسی  بجوشد .  آن  د ر  فالن  كه 
به انبار خود ش. ببينيد  اینها خيلی خطرناک است. اینها براي سبک 
زند گي یک فرمول ارائه مي كند . وقتی من این ضرب المثل را تكرار 
می كنم یعنی این فرمول را پذیرفتم، همه رفتارهایم را د ر این قالب 
نظر  از  من  باور  به  باید   می كنم.  حركت  آنها  اساس  بر  مي ریزم. 
فرهنگی پاالیشی انجام بد هيم. اینها از فرهنگ ما پاكسازي مي شود . 
حتی گاهي آد م  هایی كه مثال اد عای فرهنگ د ارند ، از این جمالت 
 Social Learning استفاد ه مي كنند . یعنی یک آموزش اجتماعي
باید  انجام بشود  و بيشتر منافع عمومي Public Interest آموزش 
د اد ه بشود . اگر من د ر زمينه اي منفعت ند ارم لزومی ند ارد  كه بگویم 
به من چه، به من ربطی ند ارد ! این موضوع به باور من یک مقد ار به 

برنامه ریزی اجتماعی و برنامه ریزی فرهنگی نياز د ارد .
 - آقای د كتر ایماني د ر شهر  های امروزی كه به هم ریختگی 
پشتيبانی  این  كنيم؟  احيا  چگونه  را  اجتماعی  روابط  این  شد ه  پيد ا 

فرهنگی و اجتماعی به چه شكل احيا مي شود ؟
 ايماني: یک تجد ید  نظر اساسی باید  د ر مسأله برنامه ریزی شهری 
و مد یریت شهری صورت بگيرد . با توجه به بحث تاب آوری كه به 
هر حال اهميتش را كسی منكر نيست و د ر د ستور كار سازمان  های 
 UN بين المللی كه برای توسعه ي شهر كار می كنند ، مثل هبيتات
باید  حتما یک  اینها توصيه مي كنند  كه شما  Habitat قرار د ارد ، 
 Urban Policy شهري  سياست  باشيد .  د اشته  شهری  سياست 
از آن غفلت كرد یم  ما  برای خود تان تد وین كنيد . شاید  چيزی كه 
این است كه ما سياست  های شهری خود  را روشن نكرد یم. به بيان 

شهری  مد یریت  اهد اف  یا  وظيفه  شهرها،  ساخت  از  هد ف  روشنتر 
بطور د قيق چيست؟ باید  د نبال تحقق كد ام اهد اف باشيم؟ د ر واقع 
اد اره  را  خود مان  اد اری  بيشتر سيستم  پولش  با  و  بفروشيم  را  شهر 
كنيم. نگاهی به بود جه ي شهرد اری  ها نشان می د هد  كه عموما این 
بود جه  این  می گذرد   كه  سال  هر  است.  جاري  بود جه  د ر  سنگينی 
عمرانی، كه د ارایی  های سرمایه ای است، د ارد  تحليل می رود . یعنی 
شما یک سيستمی د ارید  به جای اینكه خد مات بد هد  فقط خود ش 
را تامين می كند . این براي شهر نگران كنند ه است. آن جنبشی كه 
  New Urbanism ، افتاد  به نام شهرگرایي جد ید د ر آمریكا راه 
خانم ژان كوبس Jane Jacobs طرفد ارش، د قيقا بحثشون همين 
تجزیه  را  آد مها  ما  اینكه  است.  اجتماعی  مسائل سرمایه  و  محله  ها 
نكنيم اتفاقًا یک مسئله خيلی مهم همين جد ایي گزیني آد م  هاست. 
این جد ایی گزینی تفاوتی كه د ارد  این فضایی هم هست. یعنی شما 
جد ا  هم  از  د ارند   كه  آد مهایی  این  می بينيد .  شهرها  د ر  را  تبلورش 
می شوند ، نمي توانند  به هم كمک كنند . آقای علي زماني گفتند  كه 
این  به خود ت فكركن.  بعد   به همسایه فكر كن  اول  د اریم  حد یث 
كه  جامعه ای  می كنم  فكر  من  بزرگ.  خيلی  اجتماعی  ارزش  یعنی 
این ارزش ها را د ارد ، برحسب قاعد ه باید  نظام های اد اری و عمرانی 
خود ش را هم به سمت این ارزش ها ببرد . باید  سياست های شهری به 
گونه ای باشد  كه این جد ایی گزینی طبقاتی- فضایی اتفاق نيفتد . نه 
این كه پولد ارهاي نوكيسه خرجشان را از شهر جد ا كنند . ببينيد  االن 
افزایش است،  این محله  های د روازه د ار د ر تهران و مشهد  د ر حال 
كه آخرینش همين محله هایي كه د ر لواسان شكل گرفته، د روازه و 
گيت د ارد  هر كسی را راه نمی د هند . این اصال تصویر خوبی نيست. 
د ر كشورهایی كه به شد ت طبقاتی هستند  وجود  د ارد ، برحسب اتفاق 
زیرا  هستند .  كشورها  آسيب پذیرترین  بحران ها  رخد اد   هنگام  اینها 
همه  رسيد .  نخواهد   كسی  د اد   به  كسی  اضطراري  شرایط  آن  د ر 
فرد ی  عقالنيت  و  خود خواهی  این  از  و  می كنند   فكر  خود شان  به 
به  و   كرد ن  مسأله كمک  آمد .  نخواهد   د ر  اینها  و  و كمک  نجات 
انسانی  ارزش  های  بر  این  افراد ،  د اد ن  نجات  یعنی  رسيد ن،  امد اد  
می توانيم  حتی  د ارد .  تفاوت  اقتصاد ی  ارزش  های  با  و  است  مبتني 
به  را  جانش  كسی  وقتی  یعنی  هستند .  همد یگر  مقابل  كه  بگویيم 
كار  یک  اقتصاد ی  نظر  از  این  می اند ازد ،  خطر  به  د یگری  خاطر 
بطور كامل غيرعقالني انجام مي د هد . د ر حالی كه همه چيز اقتصاد  
نيست. مسأله اینست كه ما نباید  همه مسائل را به اقتصاد  شهر تقليل 
بد هيم و برنامه ریزی شهری و مد یریت شهری را هم قربانی كنيم. 
این نشانه  هایی كه ما د ر شهرهایمان از جهت فرسایش اجتماعی یا 

به نظر می رسد  که شهر  هایمان 
به سمت کاالیی شد ن مي رود . نگاه 
شهرد اری ها به مسأله اد اره شهر، 

تجاری و د رآمد ی شد ه است. به راحتی 
زمین ها یا کاربری  هایی که از جنس 
زیرساخت  اجتماعی هستند  تغییر 

کاربری د اد ه می شود  یا اصال تعطیل 
می شود .
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فروپاشی اجتماعات مشاهد ه مي كنيم، اینها به نظر من روي تاب آوري 
بسيار بسيار تأثيرات منفی خواهد  گذاشت. یک شهر تاب آور شهری 
فكر  به  شهروند ان  كه  هست  شهری  یک  د ارد .  انسجام  كه  است 
فاصله  د یگر  هم  از  شهروند ان  كه  هست  شهری  یک  همد یگرند  
ولی  بود ند ،  مجبور  شاید   كنيد ،  نگاه  را  قد یم  تهران  باشند .  نگرفته 
به هر حال مالحظه مي شود  كه فقير و غنی د ر محل  ها د ر كنار هم 
زند گی می كنند . 5 محله بود  بازار، سنگلج، عود الجان، چاله ميد ان و 
ارگ. شما نمی بينيد  كه ثروتمند ان خرجشان را جد ا كرد ه باشند . نكته 
جالب زمانی كه ما به سمت مد رنيته می رویم و تكنولوژی  های جد ید  
وارد  می شوند ، گویا رفته رفته این جامعه ما هم د چار شكاف می شود . 
این مسأله شمال جنوب تهران از آن د وران اتفاق افتاد ه. امروزه هم 
به اوج خود ش رسيد ه. یعنی استفاد ه از تكنولوژی استفاد ه از ابزارهای 
جد ید  این  ها گویا هوشمند انه نيست، شما اجازه د اد ید  كه اینها برای 

شما تصميم بگيرند .
صالحي: د ر حوزه  های شهری به خصوص كالنشهرها بسياري از 
مسائل از حالت خيلی ساد ه خارج می شوند  و به قول معروف به مسائل 
بد خيم تبد یل مي شوند  كه راه حل  های ساد ه و قاطعی ند ارند  و مسائل 
د ر هم تنيد ه می شوند . به این شكل نيست كه ما بخواهيم یک راه حل 
ساد ه ای برای تاب آوری شهر یا شهرد اری ارائه كنيم. اینها مستلزم 
وقت و آناليز خيلی از مسائل است. منتها بعضی مكانيزم  ها خيلی ساد ه 
هستند . مكانيزم بيمه یكی از تعریف شد ه ترین مكانيزم  هاست. براي 
سيل،  بيمه  آتش سوزی،  بيمه  مكانيزم هاست.  ساد ه ترین  تاب آوري 
بيمه زلزله و زیرساخت  ها از نظر سازمانی و فنی قابل تعریف شد ن 
است. باید  راهكارهای مد یریت شهری برای این موضوع ارائه شود . 
چه اشكالی د ارد  شورای شهر عوارضی را وضع كند  كه مثال عوارض 
پایان كار د ر مراحل مختلف مثل عوارض  یا عوارض  پروانه  صد ور 
كسب و كار، یک عوارضی از مرد م د ریافت كند  این عوارض را برای 
این كه شهر را همه خانه  های شهری و شهروند ان را د ر برابر آتش 
سوزی د ر برابر زلزله و ... بيمه كند . این مثل كمربند  ایمنی كه الزامی 
این هم یک هم اجباری و فراگيری شود . بد ین ترتيب یكباره  شد  
راه  فكر  به  باید   بود  كه  مثالي  این  افزایش مي یابد .  تاب آوری شهر 

حل  های ساد ه تر و تعریف شد ه تر باشيم.
 - بيان شد  كه ژاپن از ۱۹۲۳ پس از آن زلزله بزرگ كانتو از 
نظر آماد گي، پيشگيري و به بيان امروزي تاب آوري سوانح به سمتی 
حركت كرد ه كه امروزه اگر بخواهيم د ر مورد  كالنشهر تاب آور مثال 
بزنيم، می گویيم توكيو، ما چه كار باید  بكنيم؟ نقش شهرد اری  های 

ما د ر این ميان چيست؟ 
ما  برگرد یم.  موضوع  فلسفه ی  به  مقد ار  یک  باید   ما  علیزمانی: 
حل  را  مسائل  هنوز  فلسفه  حوزه ي  د ر  د اریم  مشكل  فلسفه  د ر 
است.  عقالنيت  تاب آوری  سيستم عامل  یا  محرک  موتور  نكرد ه ایم. 
حاال عقالنيت د ر شهرسازی عقالنيت د ر مد یریت شهری، عقالنيت 
د ر حل مسائل اجتماعی. این مد اخله  های واكنشی بعضي از مسؤولين 
اسمش را واكنشی می گذارم به این د ليل كه خيلی عقالنی نيست، 
انجام  این چند  د هه نسبت به مد یریت بحران  آن چيزی كه ما د ر 
د اد ه ایم، بيشتر واكنشي بود ه است. د ر واقع ما یک خواست د اریم و 

یک نياز. با رخد اد  سوانح همگان می خواهند  سریع پاسخ بد هند . 
برخورد  عقالنی با موضوع شهرسازی، با موضوع تاب آوری شهری، 
اینها  همه  شهری،  مد یریت  موضوع  با  شهری،  اقتصاد   موضوع  با 
سيستم  هایی د ارند . همانطور كه د كتر صالحی گفتند  این سيستم  ها 
جد ا از هم نيستند . اگر این سيستم ها را روي محور مختصات رسم 
كنيم. خطوط فراوانی را مشاهد ه مي كنيم كه د ر نقاطي همد یگر را 

قطع می كنند  اما د وباره به یک همگرایي رسيد ه و به تعاد ل مي رسند . 
تعاد ل موجود  د ر شهر حاكی از این است كه سيستم  ها كار می كند . 
بنزین ميزنی یعنی سيستم  های آب  بنزین به راحتي  وقتی د ر پمپ 
بانک، پول  از خود پرد از  ... همه كار مي كنند . وقتي  و برق و گاز و 
بر می د اریم سيستم  های د ر هم تنيد ه با هم كار می كنند . تاب آوری، 
توانمند سازي د ر برابر اختالل این سيستم هاست. د ر نوع مد اخله ات 
شهرد اري ها، بخش برنامه ریزي، بحث شهرسازي و ... د ر بيشتر كارها 
نوعًا و ماهيتًا كار  های واكنشی بود ه است. سعی شد ه به نيازهای مرد م 
پاسخ د اد ه شود . اّما، براي مثال تهران تا كجا می خواهد  بزرگ بشود ؟ 
تا كجا می خواهد  بارگذاری بشود ؟ بارگذاری د ر حوزه اقتصاد  د ر حوزه 
سياست، تمركز همه چيز د ر تهران، این آیا عقالنيست؟ تا كجا؟ فكر 
می كنم این واكنشي است. برای تاب آور كرد ن این شهر شما بایستی 
باید  احيا كنيد .  انجام د هيد . یک، ثبات ذاتی شهر را  4 كار اساسي 
بيانگر سيستم  هایی بود ه است  ثبات ذاتی شهر چه بود ه است؟ این 
كه آن سيستم  ها با هر چيزی مختل نمی شد ند . شما د ر گذشته د ر 
یا  نبود  كه یكد فعه برق  اینطور  فرهنگ شهري تهران می بينيد  كه 
گاز قطع شود ، تمام نانوایی ها تعطيل شوند . اینگونه نبود  اگر یک پلی 
د چار آسيب می شد  یكد فعه شهری مختل شود . اگر یک ند ایی آمد ، 
بطور مثال د ر مالرد  زلزله بياید  و شهر تهران مختل بشود ، اینگونه 
نبود . شهروند  می توانست تا مد ت  ها بد ون این سيستم ها زند گي كند . 
را حفظ مي كرد ند .  تعاد ل خود   بقيه سيستم  ها  نبود  یک سيستم  د ر 
موضوع  روی  همكارانشان  با  خيلی  بوفالو  د انشگاه  د ر  برونو  آقاي 
تاب آوري كار كرد ند  كه به معيارهاي عملكرد  بد هند  یعنی اگر یک 
شهرد ار خواست محله ی تاب آور بسازد ، معيارهای عملكرد ش چيست، 
اگر یک فرماند ار خواست شهرستان خود ش را تاب آور كند  معيارهای 
عملكرد  چيست؟ چهار واژه است، یعنی اینقد رها هم پيچيد ه نيست. 
اثر یک  تا سيستم  ها د ر  احيا شود   ذاتی د وباره  ثبات  اینكه آن  یک 
قطع شد ،  برق  اگر  مثال  براي  نبينند .  آسيب  خيلی  اختالل كوچک 
د ر شهر نانوایی  ها بتوانند  با امكانات خود شان كارشان را انجام د هند . 

چیزی که ما از آن غفلت کرد یم این 
است که ما سیاست  های شهری خود  
را روشن نکرد یم. وظیفه یا اهد اف 

مد یریت شهری بطور د قیق چیست؟ 
باید  د نبال تحقق کد ام اهد اف باشیم؟ 

آیا شهر را بفروشیم و با بیشتر 
پولش سیستم اد اری خود مان را اد اره 
کنیم؟ نگاهی به بود جه ي شهرد اری  ها 
نشان می د هد  که عموماً این سنگینی، 
د ر بود جه جاري است. هر سال که 

می گذرد  این بود جه عمرانی، که 
د ارایی  های سرمایه ای است، د ارد  

تحلیل می رود . یعنی سیستم به جای 
اینکه خد مات بد هد  فقط خود ش را 

تأمین می کند .
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یا اصال د ر خانه یک چيزهایی ذخيره شد ه باشد  د ر قد یم د ر خانه ها 
نان خشک كرد ه و نگهد اری می كرد ند  و تا هفته  ها استفاد ه می كرد ند . 
موضوع د وم افزونگی یا Redundancy  اینكه برای هر اختاللی، 
شما یک راه حل د وم د اشته باشيد . یعنی راه حل د وم افزون بر راه حل 
اول د اشته باشيم. برق اضطراری، آب اضطراری، فضایی اضطراری. 
خيلی  گفتند   من  به  د وستان  كرد م  مطرح  وقتی  را  تاب آور  معماری 
جسارت آميز حرف ميزنی، گفتم نه، اگر شهر یک سيستم است معيار 
معماری هم جزیي از این سيستم است. د ر آتش سوزی سال ۱۳8۳ 
انسان  آن  بود ،  د ر صحيح  شد ن  باز  اگر سمت  تهران  ارگ  مسجد  
شریف كشته نمي شد ند . اولين كار مرد م فرار به فضاي باز است. ژاپن 
د اد .  به  شد ت گسترش  را  باز شهری  فضای  مناسب  زمان  د ر یک 
یكباره د ر توكيو 4۲ پارک ایجاد  كرد ند . 4۰۰ هكتار پارک برای تخليه 
برنامه  ۲۰۱5 پيش بيني كرد ند  كه حتمًا اجرایي شود .  اضطراری د ر 
ما د ر حال حاضر د ر این پارک الله كه نزد یک مركز مطالعات است، 
د و تا پد  بالگرد  ند اریم تا چنانچه مسير ترافيک )آمد  و شد ( زميني 
بسته شد ، ارتباط هوایي د ر شرایط اضطراري برقرار باشد  و بتوانيم 
مجروحان یا امكانات امد اد ي را سریع جابجا كنيم. بسيار كاربرد ي 
است. هزینه ند ارد  و كار خيلي پيچيد ه اي نيست. احد اث ایستگاه مترو 
د ر پارک الله د ر حال كار است یک افزونگي است یعني اگر د ر مسير 
سطحي اختاللي ایجاد  شود  یک مسير جایگزین براي تخليه مرد م 
د ر د سترس است. موضوع بعد ي بسيج منابع   Focal Point است. 
ساد ه  است و هزینه چند اني ند ارد . بسيج منابع Focal Point د ر 
واقع یک بانک جامع اطالعات مد یریت بحران است. براي مثال من 
یک لود ري د ارم كه د ر حاد ثه پالسكو كاربرد  د ارد ، فرماند ه عمليات 
تلفن من را د ارد . د ر ژاپن از قبل تفاهم نامه هایش منعقد  شد ه است. 
اسم  به  كرد ه  شناسایي  را  ظرفيت ها  تمام  قبل  از  عمليات  مسؤول 
منسجم  را  این ظرفيتها  با همد یگر  را مي شناسند   كوچک همد یگر 
كرد ه اند  و د ر زمان بحران مي د انند  چه امكاناتي كجاست و چگونه 
به آن د سترسي پيد ا مي كنند . موضوع آخر چابكي است، این كه به 
 Time»سرعت بتوانيد  كارهایی را انجام بد هيد  »كمپرسينگ تایم
Compression یا همان فشرد ه سازی زمان بسيار مهم است. د ر 
واقع د ر شرایط بحران، ِخرد  و زمان روبروی هم مي ایستند . بایستي 
به سرعت  مد یریت شود   زمان  د قت  به  حال  عين  د ر  و  به سرعت 
مجروحان را جا به جا كنند ، به سرعت بتوانند  فعاليت های امد اد ی را 
مثل آواربرد اري انجام د هند ، امد اد گران بتوانند  به سرعت به محل 

حاد ثه برسند  و كارهایي كه باید  انجام بگيرد . 
كه  كنيم  توصيه  است  بهتر  شهرد اری  ها  با  ارتباط  د ر  صالحي: 

المللی  بين  اسناد   كارشناسان شوراها  و  و شوراهای شهر  شهر  د ارها 
براي  ِسند اي  چارچوب  هيوگو  مثل  د اره  وجود   زمينه  این  د ر  كه 
اسناد   این  كنند .  مطالعه  را  شد ه  تعریف   ۲۰۳۰ تا   ۲۰۱5 سالهاي 
می تواند  راهنمای خيلی از افراد  باشد . حتما الزم است كه شهرد ار ان 
را  اینها  هستند   اصلی  تصميم گيرند گان  كه  شهر  شورای  اعضای  و 
بخوانند  و خود شان را بی نياز از این مطالب ند انند . اولویت اول د رک 
پد ید ه  های  كه  باشد   برنامه ای  یک  باید   است.  سوانح  خطرپذیری 
طبيعی، پد ید ه شناسی شوند . بعد  این  پد ید ه ها رصد  بشود  و براي هر 
كد ام از اینها   اكشن پلن و سناریوهایی د اشته باشند . د رک خطرپذیری 
نه فقط برای مسؤولين بلكه برای مرد م هم باید  باشد . خيلی از مرد م 
واقعًا از سوانح چيزی نمی د انند . فرض كنيد  می خواهند  خانه ای بخرند  
یا به همه چيز فكر می كنند  جز ميزان ریسكی كه آنجا وجود  د ارد . 
و  موثر  پاسخ  برای  سوانح  برابر  د ر  آماد گی  افزایش  چهارم  اولویت 
ساخت بهتر از گذشته د ر بازتوانی و بازسازی است. بسيار مفيد  خواهد  
بود  كه د ر این زمينه ها یک جنبش یا كمپين ایجاد  شود . البته اینجا 
نقش سازمان شهرد اری ها و د هياري هاي كشور و مركز مطالعات را 
طلب مي كند . برنامه ای د اشته باشد  كه این موضوع ترویج شود . یک 
بنا شود  و برنامه جاری د ر همه شهرد اری ها و همه  برنامه مقطعی 

كاركنان شهرد اری  ها جاري شود  و این بحث هميشه زند ه باشد .
 - آقای د كتر ایماني نقش مرد م د ر تاب آوری و به خصوص 
د ر كالنشهرهایي مثل تهران را بفرمایيد . د ر كالنشهرهایي كه شاید  
گاهي  د یگر  نكته  است.  كرد ه  پيد ا  گسيختگي  اجتماعي  روابط 
نيز  عشایري  حتي  و  روستایي  مناطق  بعضي  د ر  مي شود   مشاهد ه 
بعضي توانایي هاي بالقوه و بالفعل كاهش پيد ا كرد ه است. براي مثال 
ذخيره سازي مقد اري آب و نان د ر خانه روستایي، توانایي گرم كرد ن 
خود  و خانواد ه د ر یک شب سرد  سال،  پس از رخد اد  زمينلرزه و .... 
نيروهاي  قالب  د ر  به خصوص  به نقش مرد م  همچنين مي خواستم 

امد اد  محلي بپرد ازید .   
یک  شد ،  برگزار  قبل  مد تي  كه  آتش نشانی  سمينار  د ر  ايماني:   
به  اعتماد   بحث  د اشتم.  آمارها  بر  مروری  یک  د اشتم.  صحبتی 
سازمان ها، را گفتم. ما می د انيم كه شهرد اری ها وضع خوبی ند ارند . 
رتبه های  است.  پایين  خيلی  آنها  به  اجتماعی  اعتماد   ميزان  یعنی 
به  است  سازمانی  شهرد اری  همين  د ر  ولی  د ارند .  را  اعتماد   پایين 
نام آتش نشانی؛ گزارش جهانی آنرا د ید ه ام. د ر ایران اعتماد  صد  د ر 
صد  است. البته د ر آمریكا ۹8 د رصد  و د ر فرانسه ۹۷ د رصد  است. 
مواجه  اعتماد   بحران  با  خود ش  كه  شهری  مد یریت  این  د ر  یعنی 
است، شما سازمانی د ارید  كه مرد م باالترین ميزان اعتماد  را به آن 
ابراز می كنند . این د ر واقع یک گنج پنهان د ر د ل مد یریت شهری 
توانایي استفاد ه نمی شود ؟ و چرا  این  از  اینكه چرا  ما است. پرسش 
سازمان آتش نشانی كه تا این حد  مورد  اعتماد  مرد م است به خوبی 
از این سرمایه بهره برد اری نمي كند ؟ به نظر من آتش نشانی به عنوان 
د ر سياستهاي خود   كه  د ارد   وظيفه  غيرعامل  د فاع  سازمان شهری 
یک تجد ید  نظر كند . به سمت ظرفيت  های مشاركتی محلی برود . 
این فقط مربوط به ایران نيست. سازمانهاي آتش نشانی د ر كشورهای 
توسعه یافته را بررسي كرد م و د ید م آنها برای این كار برنامه د ارند . 
گيری  های  تصميم  د ر  باید   مرد م  كه  اینست  نظرشان  كشورها  آن 
را به جایگاه  ایمنی  بتوانيم فرهنگ  تا  باشند   محله اي حضور د اشته 
شایسته اش برسانيم. بسياري تصميمات شهرسازی غلط گرفته شد ه 
است. فضاهای باز را از بين برد یم، یا اجازه د اد یم بد ون مالحظات 
باید  د ر  ایمنی تراكم فروخته شود . متخصصان ایمني و آتش نشاني 
شهرسازي هاي شهرد اري ها نمایند گی می د اشته و تا زمانی كه این 

مکانیزم بیمه برای تاب آوري یکی 
از تعریف شد ه ترین و ساد ه ترین 

مکانیزم هاست. بیمه آتش سوزی، بیمه 
سیل، بیمه زلزله و زیرساخت  ها از 

نظر سازمانی و فنی قابل تعریف شد ن 
است. باید  راهکارهای مد یریت شهری 

برای این موضوع ارائه شود .
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سازمان آتش نشاني تایيد یه نمی د اد ه نباید  اجازه ساخت صاد ر می شد . 
حضور آتشنشانان د ر مد رسه  ها د ر شوراهای محلی باعث می شود  كه 
د ر واقع مرد م به موضوع ایمنی و حساسيت د ر برابر خطر بيشتر فكر 
كنند . اتفاقا گزارش ملی پالسكو، آن قسمتی كه مربوط به بحث  های 
اجتماعی بود  نشان می د هد  كه چقد ر ما د ر این حوزه ضعف د اریم 
آن  از  كه  كسانی  بی مباالتی  خاطر  به  عمد تا  ساختمان  این  یعنی 
بيگناه  جوان  زیاد ی  تعد اد   شد .  حاد ثه  این  د چار  می كرد ند   استفاد ه 
د ر آنجا جانشان را از د ست د اد ند  د ر حالی كه این از اول وظيفه ی 
بهره برد اران از فضا هست كه به فكری ایمنی آنجا باشد . ولی این 
گزارش ملی پالسكو نشان می د هد  كه د رک ایرانی ها از خطر د رک 
باالیی نيست یا حساسيت الزم را نسبت به خطر ند ارند . من به یاد  
د ارم یک برنامه بين المللی د اشتيم با بعضی از این شهرد اری  ها، یک 
قسمت از این برنامه مربوط یكی از محالت تهران بود  به نام بریانک، 
آنجا بحث این بود  كه ما وام بد ون بهره برای مقاوم سازی خانه ها 
بپرد ازیم، چون تجربه زلزله بم نشان د اد  كه اگر این خانه  ها مقاوم 
سازی می شد ند  این قد ر حجم كشتار باال نمی رفت. عمد ه كشتار د ر 
زلزله های ایران به خاطر ریزش سقف خانه هاست. شما بتوانيد  سقف 
را نگه د ارید ، د یوار خيلی مهم است خرابی به بار مي آورد  ولی كشته 
خيلی كمتر خواهد  بود . این برنامه را می خواستيم د ر تهران اجرا بكنيم 
و قرار بود  كه وام به مرد م بد هيم، پيمایشی انجام شد ه بود ، نشان 
می د اد  كه بخش عمد ه ای از پاسخگویان گفته بود ند  كه ما این وام 
را می گيریم ولی برای مقاوم سازی خرج نمي كنيم، جهيزیه می خریم، 
خود رو می گيریم و ... . یعنی مسأله ایمنی د ر آخرین اولویت  های آنها 
بود  و فكر مي كرد ند  كه این اتفاق برایشان رخ نخواهد  د اد . د ر حاليكه 

ما باید  هر لحظه منتظر خطر و حاد ثه باشيم.
تهد ید   را  تهران  كه  طبيعی  پد ید ه  های  به  توجه  با  صالحي: 
گزارشی  د ر  را  اینها  ما  د ارند   باالیی  ریسک  سيل  و  زلزله  می كند ، 
یک  ولي  د اد ه ایم.  توضيح  كرد یم  تهيه  تهران  شهرد اری  برای  كه 
پد ید ه د یگری د ر واقع د ر تهران می تواند  خطرساز بشود  و به صورت 
آمد ه فرونشست زمين است.  به وجود   این سالها  خيلی خزند ه توی 
این مسئله می تواند  تمامی زیرساخت های شهری را تحت تاثير قرار 
بد هد . مالحظه بفرمایيد ، مد یریت شهري هنگاميكه د چار روزمرگي 
مد یریتی  د وره  های  براي  فقط  نمي بيند ،  را  بلند مد ت  افق  مي شود ، 
افتتاح پروژه  ها  نباید  فقط د ر  برنامه  ها تهيه مي كند  مسائل را  كوتاه 
د ید . مد یریت شهری باید  افق د ید ش و افق برنامه  هایش را از كوتاه 
مد ت یكساله، د وساله و حد اكثر 5 سال به افق بلند مد ت ۲۰ ساله ۲5 
ساله برساند . برنامه  های راهبرد ي مد نظر قرار د هد . مسائل تاب آوری 

شهر با برنامه یكساله و د و ساله پنج ساله محقق نمي شود .

ارائه  جمع بند ي  یک  نشست  این  از  ایماني  د كتر   -آقاي 
بفرمایيد .

 ايماني: بحث  های خيلی خوبي شد . بحث تاب آوری شهرها مسأله 
د ر  و  نيست.  ایران  مسئله  فقط  است.  جهانی  مسأله  است.  مهمی 
جایگاه  شد ه  گفته    New Urban Policyنوین شهري راهبرد  
خيلی مهم د ارد  ولی از مجموعه صحبت هایی كه شد  مي توان فهميد  
كه گویا این هنوز جا نيفتاد ه است. د ر سياست  های شهرسازیمان د ر 
سياست  های توسعه ای مان د ر سياستهای اجتماعی مان به این مسأله 
توجه كنيم. بنابراین شاید  الزم باشد  كه یک مقد اری كار بين المللی 
بيشتري بكنيم. از تجربه  هایی كه ژاپن د ارد ، از تجربه  هایی كه اروپا 
اسناد   اینها  چون  بگيریم.  د رس  د ارد ،  امریكا  كه  تجربه  هایی  د ارد ، 
بين المللی هم هست، بخشی هم ترجمه شد ه ولی یكی موضوع خيلی 

مهم آن آماد ه كرد ن سند های ملی است. به نظر می رسد  برنامه های 
عملياتی اجرایی باید  د ر سطوح محلی باشد . به نظر می رسد  كه هر 
شهرد اری و د هياری باید  یک سند  تاب آوری د اشته باشد . و د ر آن 
الزم  كار  تقسيم  و  شود   ذكر  بشود ،  انجام  باید   كه  اقد اماتی  سند ، 
این  است.  هماهنگی  مسأله  ضعفمان  نقاط  از  یكی  بگيرد .  صورت 
مسأله ضعف هماهنگی د ر بحث تاب آوری باید  حل شود  و اگر قرار 
قرار  اگر  شود .  واگذار  او  به  مسؤوليت  باشد   شهرد ار  مسؤول  است 
است یک سازمان د ولتی باشد ، مثل سازمان مد یریت بحران، آنهم 
از زلزله كرمانشاه د ر تهران هم زلزله  بعد   باشد .  مسؤوليتش روشن 
آمد  ما شاهد  یک نوع آشفتگی بود یم، شما اخبار و اطالعات ضد  و 
یكی  ورزشگاه  ها،  به  بروند   مرد م  می گفت  یكی  می شنيد ید .  نقيض 
چه  د ست  كار  واقع  د ر  نبود   معلوم  است.  خطرناک  نروید   می گفت 
باید   كه  ماست  از خطاهای  نشانه  هایی  واقع  د ر  اینها  است؟  ارگاني 
اصالح شود . یک بحث جد ید ی هم د ر این نشست مطرح شد . آن 
بيشتر پرد اخته  به آن  باید   به نظر می رسد   بود .  اجتماعی  زیرساخت 
شود  و بيشتر مورد  بحث قرار گيرد . اهميتش از این بابت است كه اگر 
شما حتی بهترین زیرساخت ها را د اشته باشيد  حتی اگر مجهزترین 
اعتنا  بی  د یگه  هم  به  شما  آد م  های  اگر  باشيد   د اشته  را  د ستگاه  ها 
باشند  اگر كار د اوطلبانه براي آنها بی معنا شد ه باشد ، آن د ستگاههاي 
مجهز و زیرساخت هاي خوب چند ان به كار نخواهد  آمد  و باید  این 
مسأله زیرساخت اجتماعی، مسأله شبكه روابط این  ها مورد  توجه قرار 
گيرد  و روي آن سرمایه گذاری الزم صورت بگيرد  تا اگر این اتفاقات 
تلخ  باشيم كه تاب آوري مورد  توجه است. حواد ث  اميد وار  رخ د هد  
مثل زلزله بم تجربه  هایی هست كه براي كشور خيلی گرانقيمت بود ه 
است. نباید  از آنها بی تفاوت بگذریم. من فكر می كنم آخرین بحث 
گزارش ملی پالسكو كه تهيه شد ه بود ، ولی پيگيری نشد ، د ر حالی 
وظایف  به  راجع  اجتماعی  بخش  د ر  د اشت،  خوبی  توصيه  های  كه 
رسانه ها به خصوص راد یو و تلویزیون بحث  های مفصلی كرد ه بود ، 
متاسفانه این تجاری سازی د امن این رسانه ها را هم گرفته است د ر 
حالی كه اینها وظيفه شان است مسائل مربوط به ایمنی و مد یریت 
بحران را رایگان پخش  كنند  و حتما د ر بهترین ساعات باشد . د ر غير 
اینصورت جامعه ی ما د ر هنگام بحران صد مات زیاد ی خواهند  د ید  

كه بعضی از آنها ممكن است جبران پذیر نباشد .
 - از حضور اساتيد  محترم بسيار متشكریم. 

د ر حال حاضر د ر پارك الله که نزد یک 
مرکز مطالعات است، د و تا جایگاه 

فرود  بالگرد  ند اریم تا چنانچه مسیر 
ترافیک )آمد  و شد ( زمیني بسته شد ، 
ارتباط هوایي د ر شرایط اضطراري 
برقرار باشد  و بتوانیم مجروحان یا 
امکانات امد اد ي را سریع جابجا کنیم. 
ساخت آن بسیار مفید  است. هزینه 
ند ارد  و کار خیلي پیچید ه اي نیست.
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مقد مه:
پد ید ه جد ید ي نسبت ولي مد یریت بحران  با بحران ها  روبه رو شد ن 
از  چند اني  عمر  و  است  جد ید ي  نسبتاً  موضوع  امروزي،  مفهوم  به 
حضورش د ر عرصه هاي مد یریتي و ازجمله مد یریت شهري نمي گذرد . 
اثرات  و  تعد اد   افزایش  د ليل  به  اخير  سال هاي  د ر  روند   این  هرچند  
تحقيقات  و  آموزش ها  جهاني،  توجهات  مناطق شهري،  د ر  بحران ها 
علمي و پيشرفت هاي فني و فناوري اطالعات به سرعت رو به افزایش 
بود ه است. واقعيت این است كه روش هاي سنتي نگرش و مد یریت 
بحران ها، پاسخ گوي شهرنشيني معاصر نبود ه و استفاد ه از روش هاي 
نوین مد یریت بحران به  تد ریج اهميت خود  را د ر مد یریت شهري پيد ا 
مي كند . این مسأله به ویژه د ر مورد  شهرهاي ایران  كه اغلب با مخاطرات 
و د ر نتيجه به بحران هاي بالقوه متعد د ي روبه رو هستند ، كاماًل صاد ق 

است )علی عسگری، ۱۳۹5(. 
شهري،  واحد   مد یریت  وجود   واسطه  به  د نيا  كشورهاي  اكثر  د ر 
مد یریت  مختلف  مسائل  حوزه  مد یریت  و  آیند ه نگري  برنامه ریزي،  
مانند ؛  اموري  مسؤوليت  مي پذیرد .  انجام  شهرد اري  طریق  از  شهري 
و  شهر  ایمني  تامين  عمومي،  خد مات  تامين  شهر،  آتي  گسترش 
شهروند ان د ر برابر انواع حواد ث و سایر موضوعات مد یریت شهري. لذا 
با توجه به نقش مهم شهرد اری د ر مسائل مختلف شهری و با مروری بر 
جایگاه سازمان ها و د ستگاههای اجرائی متولي و د خيل د ر امر مد یریت 
بحران د ركشورهای پيشرفته، مشاهد ه می شود  كه مجموعه شهرد اری 
با توجه به پتانسيل موجود ، نقش ویژه و اساسی د ر این خصوص می 
توانند  د اشته باشد . از سوي د یگر طبق قانون تشكيل سازمان مد یریت 
ارگان های  و  د ستگاه ها  قانون،  آن  اجرایی  آئين نامه  و  كشور  بحران 
پيشگيری،  مراحل:  شامل  بحران  مد یریت  مرحله  چهار  د ر  مختلفی 
و همچنين  نمود ه  نقش  ایفای  بازتوانی  و  بازسازی  و  مقابله  آماد گی، 
وظایفی برای د ستگاه های موظف د ر مد یریت بحران پيش بينی شد ه 
است. شهرد اری ها نيز بعنوان یكی از د ستگاه های ذی ربط د ر مد یریت 
بحران، باید  بر اساس شرح وظایف پيش بينی شد ه د ر قانون و مطابق 
قانون  )ماد ه 55  زمينه كنترل حواد ث و سوانح  ذاتی خود  د ر  وظایف 

شهرد اری ها( اقد ام نمایند . 
د ر  بحران  مد یریت  برای  تعيين شد ه  كالن  معيارهای  به  توجه  با  لذا 
شهرهاي كشور كه مقرر است د ر راستای رسيد ن به اهد اف مهمي از 
جمله؛ تكوین برنامه بهبود  و ارتقای كيفيت معيشت اجتماعی و محيط 

شهری و برنامه ریزی د ر راستای تجهيز زیرساخت های شهري براي 
استفاد ه شرایط بروز بحران، د ر این مقاله ضمن بررسي اهميت موضوع، 
نقش و جایگاه شهرد اري ها د ر تحقق اهد اف مد یریت بحران های شهری 
با توجه به وظایف قانوني همچنين الگوهای استاند ارد  جهانی مد یریت 
د ستورالعمل  و  پرد اخته  شد ه  شهری،  پاید اری  رویكرد   با  مخاطرات 

تشكيل ستاد هاي مد یریت بحران شهرد اري تشریح مي شود .
1- اهمیت مد يريت بحران د ر مد يريت شهري

1-1- افزايش جمعیت شهری
تجزیه  و تحليل آمار جمعيتي ایران د ر طي سال هاي گذشته بر اساس 
گزارش هاي منتشرشد ه از سوي مركز آمار ایران نشان د هند ه آن است؛ 
شهرنشيني د ر ایران با ۲۰ د رصد  باالتر از نرخ جهاني، به بيش از ۷۰ 
د رصد  د ر سال ۹5 رسيد ه است. جمعيت شهري ایران د ر طول ۹۰ سال 
گذشته حد ود  ۲6 برابر افزایش یافته د رحالی كه جمعيت روستایي رشد  ۳ 
برابري را تجربه نمود ه و پيش بيني مي شود  جمعيت شهري كشور تا ۲۰ 
سال آیند ه از مرز ۷4 ميليون نفر خواهد  گذشت )برگرفته از گزارش آمار 

نفوس و مسكن ۱۳۹5(.
جمعيت ساكن د ر نقاط شهری از سال ۱۳۹5 معاد ل 5۹ ميليون و ۱46 
هزار و 84۷ نفر بود ه است كه نسبت به سال ۱۳۹۰ معاد ل 5 ميليون و 
5۰۰ هزار و ۱86 نفر افزایش یافته است. از سوی د یگر جمعيت ساكن 
د ر نقاط روستایی ولی با كاهش محسوسی روبه رو بود ه است. د ر سال 
۱۳۹5 معاد ل ۲۰ ميليون و ۷۳۰ هزار و 6۲5 نفر ساكن د ر روستاها 
بود ه اند  كه نسبت به سال ۱۳۹۰ معاد ل ۷۷۲ هزار و ۳8۳ نفر كاهش 
یافته است. همچنين بر اساس آمار وزارت كشور د ر حال حاضر ۱۲8۳ 

شهر بزرگ و كوچک د ر كشور تأسيس شد ه است.
با قطبي شد ن جمعيت كشور، مهاجرت جمعيت از روستاها و شهرهای 
كوچک به شهرهای بزرگ تر د ر طول د هه هاي گذشته، تشد ید  شد ه 
است. این افزایش جمعيت بر زمين هاي شهري فشار آورد ه و جمعيت و 
زیرساخت ها را د ر مناطق پرمخاطره جاي مي د هد . بر این اساس بد ون 
ترد ید  مد یریت بحران یكي از مسائل مهم مد یریت شهري د ر اغلب 
شهرهاي بزرگ ایران از جمله كالنشهرها است )برگرفته از مطالعات 

سند  آسيب شناسي مد یریت بحران شهرد اري هاي كشور(.
1-2- آسیب پذيری شهرها د ر برابر حواد ث

 آمارهاي موجود  جهاني و كشوري نشان مي د هد  كه تعد اد  بحران هاي 
طبيعي و غيرطبيعی، طي د هه هاي گذشته رو به افزایش بود ه است. 

ظرفيت سازي براي مد یریت بحران د ر شهرد اري ها
بررسي اهميت، نقش، وظایف و ماموریت هاي قانوني

 بابك نورالهي 
كارشناس مد يريت امد اد  د ر سوانح )بحران( و كارشناس ارشد  جغرافيا 
و برنامه ريزي شهري
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بحران هاي  اثرات  همچنين  و  تعد اد   افزایش د هند ه  عوامل  مهم ترین 
طبيعي و غيرطبيعي د ر سال هاي اخير عبارتند  از؛ افزایش رشد  جمعيت، 
رشد  شهرنشيني، افزایش نابرابری هاي اقتصاد ي و اجتماعي، تغييرات 
اقتصاد ي،  ناپاید اري  رشد   سياسي،  بحران هاي  و  تحوالت  اقليمی، 
انتظارات  د ر  تغييرات  ریسک ها،  افزایش د هند ه  فناوریک  ابد اعات 
اجتماعي و وابستگي جهاني، این فهرست ممكن است بيشتر از این 
باشد . ولي به خوبی مي توان ارتباط نزد یک بين عوامل افزایش د هند ه 
بحران ها و مسائل مربوط به مد یریت و برنامه ریزي شهري و منطقه اي 

را تصویر كرد .
ایران د ر حال  ازجمله   جمعيت كره زمين و كشورهاي تشكيل د هند ه 
افزایش است. این موضوع به همراه تمركز بيشتر جمعيت د ر مناطق 
پرمخاطره آسيب پذیری مرد م را بيش ازپيش افزایش د اد ه است. افزایش 
جمعيت به نوبه خود  منابع الزم براي كاهش مخاطرات را به د ليل وجود  
باالتر  مد یران شهري و سطوح  زیرا  اولویت ها كاهش می د هد .  سایر 
د ولت، الزم است منابع موجود  را براي تأمين نيازهاي ظاهراً اولویت د ار 
اجتماعي جمعيت اختصاص د هند . به همين د ليل فرصت هاي كمتري 
براي پرد اختن به سياست ها و برنامه هاي مد یریت بحران پيش مي آید . 
با شهرنشيني  نزد یكي  ارتباط  منابع آب وخاک كه  بر  وارد ه  فشارهاي 
و  جنگل ها  كاهش  و  خاک  فرسایش  بيابان زایی،  به  منجر  د ارند ، 
این شرایط، ضمن آن كه زمينه ساز وقوع بحران هاي  مراتع می شوند . 
مختلف طبيعي و غيرطبيعی می شود ، آسيب پذیری د ر برابر سوانح را 
نيز به شد ت افزایش مي د هد . به طوری كه اكنون تعد اد  بيشتري از مرد م 
و زیرساخت ها، د امنه رود خانه ها، مناطق پرخطر صنعتي و به طوركلی 
زمين هاي نامناسب براي ساخت وساز متمركزشد ه اند . لذا از یک  طرف 
نظام شهرنشينی، مرد م را به سمت مخاطره، سوق مي د هد  و از سمت 
د یگر؛ نظام مد یریت بحران د رصد د  است تا همين مرد م را از بحران 
است؛  غالب تر  شهرنشيني،  نيروي  معمواًل  ميان  این  د ر  د هد .  نجات 
بنابراین آسيب پذیري مرد م همواره رو به افزایش بود ه است. این روند ها 
به خوبی نشان مي د هد  كه با گذشت زمان اهميت مد یریت شهري د ر 

مد یریت بحران آشكار مي شود  )علی عسگری، ۱۳۹5(.
بر این اساس بررسی تمركز جمعيت د ر شهرهای آسيب پذیر از بالیا د ر 
قالب مجموعه های شهری، بيشتر د ارای توجيه است. براساس د اد ه های 

سال ۲۰۱5، تعد اد  ۹۹۲ مجموعه شهری با جمعيت باالی 5۰۰ هزار 
نفر د ر جهان وجود  د ارد  كه ۳4 مجموعه آن، باالی ۱۰ ميليون نفر 
جمعيت د اشته اند  و اكثر آنها د ر معرض یک یا چند  حاد ثه طبيعی و 
و  می گيرد   قرار  د سته  این  د ر  تهران  شهر  كه  د ارند   قرار  غيرطبيعی 
جزء كالنشهرهای با د رجه آسيب پذیری بسيار باال از منظر زلزله تلقی 

می شود  )عبد اللهی، ۱۳۹5(.
1-3-  پايد اری شهر د ر برابر مخاطرات

با توجه به رشد  شهرنشينی، سازمان ملل متحد  د ر راستای تحقق اهد اف 
توسعه هزاره، چک ليست هایي  را برای مد یران شهری به منظور افزایش 
پاید اری شهرها با رویكرد  مد یریت بحران ترسيم و ارائه كرد ه است. 

بررسي این اصول چند  اصل كلي بشرح جدول۱ است .
از سوی د یگر تجارب حاصل از حواد ث بزرگ د ر كشور نيز اهميت موارد  

زیر را نشان می د هد ؛
- لزوم د اشتن آماد گی د ر برابر حواد ث غيرمترقبه

- لزوم مجهز بود ن به سيستم تشخيص مركز، جهت و شد ت زلزله
- لزوم همكاری متقابل نهاد های ذی ربط به هنگام وقوع حواد ث

- لزوم آماد گی و توانایی گروه ها و اجتماعات )ساكنان محل یا منطقه( 
د ر مقابله با حواد ث

- لزوم شهرسازی مقاوم د ر برابر حواد ث
1-4- نظريه های مطرح د ر مد يريت بحران

د رزمينه مد یریت بحران نظریه های مختلفی مطرح می باشد . د ر این 
 بين پنج نظریه مهم كه مورد توجه برنامه ریزان حوزه حواد ث و سوانح 
فوق  نظریه های  توجه  مورد   مباحث  و  مسائل  عمد ه ترین  می باشد . 
مسائل مربوط به؛ مسائل زیست محيطی و نحوه تعامل و ارتباط شهر 
كنترل  انسان،  توسط  آن  از  استفاد ه  نحوه  همچنين  محيط زیست  با 
مخاطرات، كاهش اثرات ناشی از مخاطرات، توانمند سازی جوامع برای 
و...  بحران  از وقوع  بعد   و  قبل، حين  بحران ها، مد یریت  با  رویارویی 
می باشد . د ر جد ول ۲ به صورت خالصه مشخصه های مهم و مورد توجه 

هر یک از این نظریه ها ارائه می شود .
1-5- نگرش سیستمي د ر مد يريت بحران

د ر كنار نظریه هاي مطرح د ر مد یریت بحران، نگرش سيستمي بعنوان 
د ید گاه د یگري نوین و كاربرد ي از سوي متخصصان این رشته مطرح 
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قبانون  55ر زمينبه كنابرل حبوادث و سبوانح )مباده بيني شده در قانون و مطبابق وظباي  ذاتبي خبود دوظاي  پيش
 ها( اقدام نمايند. شهرداري

شده براي مديريت بحران در شهرهاي كشور كه ميرر است در راسااي رسبيدن ببه لذا با توجه به معيارهاي كالن تعيين
ريزي در راسااي رنامهتلوين برنامه بهبود و ارتياي كيفيت معيشت اجاماعي و محيط شهري و ب ؛اهداف مهمي از جمله
اهميبت موضبوع، نيبش و در اين مياله ضمن بررسبي  هاي شهري براي اسافاده شرايط بروز بحران،تجهيز زيرساخت
هاي شهري با توجه به وظاي  قانوني همچنين الگوهاي اسااندارد ها در تحيق اهداف مديريت بحرانجايگاه شهرداري

بحبران  ده و دساورالعمل تشبليل سباادهاي مبديريتشري شهري، پرداخاه جهاني مديريت مخاطرات با رويلرد پايدا
 شود.شهرداري تشريح مي

 اهميت مديريت بحران در مديريت شهري -1
 افزايش جمعيت شهري -1-1

هاي مناشرشده از سبوي مركبز زمبار ايبران هاي گذشاه بر اساس گزارشوتحليل زمار جمعياي ايران در طي سالتجزيه
رسبيده  95درصبد در سبال  70درصد باالتر از نرخ جهاني، به بيش از  20شهرنشيني در ايران با دهنده زن است؛ نشان

 3كه جمعيت روساايي رشبد يافاه درحاليبرابر افزايش 26سال گذشاه حدود  90است. جمعيت شهري ايران در طول 
ميليبون نفبر خواهبد  74ز مبرز سبال زينبده ا 20شود جمعيت شهري كشور تبا بيني ميبرابري را تجربه نموده و پيش

 (.1395گذشت )برگرفاه از گزارش زمار نفوس و مسلن 
 

 
 تركيب جمعيت شهري و روستايي در ايراننمودار 

نفر بوده است كبه نسببت ببه سبال  ٨47هزار و  146ميليون و  59معادل  1395جمعيت ساكن در نياط شهري از سال 
جمعيت ساكن در نياط روساايي ولبي از سوي ديگر است.  يافاهافزايش نفر 1٨6هزار و  500ميليون و  5معادل  1390

نفبر سباكن در روسبااها  625هبزار و  730ميليبون و  20معادل  1395بوده است. در سال  روروبهبا كاهش محسوسي 

32% 35% 37% 40% 46% 50%

55% 61%
68% 71% 73% 75%68% 65% 63% 60% 54% 50%

45% 39%
32% 29% 27% 25%

1335 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1375 1385 1390 1395 1400

درصد جمعيت شهري درصد جمعيت روستايي

نمود ار ترکیب جمعیت شهري و روستايي د ر ايران
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هاي شهري، بيشار داراي توجيبه پذير از باليا در قالب مجموعهبر اين اساس بررسي تمركز جمعيت در شهرهاي زسيب
هزار نفر در جهبان وجبود دارد  500مجموعه شهري با جمعيت باالي  992 ، تعداد2015هاي سال براساس داده است.
هبا در معبری يبك يبا چنبد حادثبه طبيعبي و اند و اكثبر زنميليون نفر جمعيت داشباه 10مجموعه زن، باالي  34كه 

بسيار بباال از پذيري شهرهاي با درجه زسيبگيرد و جزء كالنغيرطبيعي قرار دارند كه شهر تهران در اين دساه قرار مي
 (.1395شود )عبداللهي، منظر زلزله تليي مي

 پايداري شهر در برابر مخاطرات  -3-1
را ببراي   هبايي ليسبتبا توجه به رشد شهرنشيني، سازمان ملل ماحد در راسااي تحيق اهبداف توسبعه هبزاره، چبك

منظور افزايش پايداري شهرها با رويلرد مديريت بحران ترسي  و ارائه كرده است. بررسي اين اصبول مديران شهري به
 :چند اصل كليبشرحذيلرا نشان مي دهد

 اصول پیشنهادی پایداری شهرها در برابر حوادث
اقدامات قابل انجام با استفاده از ظرفیت فضاهای 

 عمومی شهری

توجه به ابعاد قبل از بحران و ايجاد آمادگي در شهروندان و تجهيز  ريسک، مبناي همکاري و مشاركت تمامي اعضاي جامعهمديريت 
 هاي شهريزيرساخت

هاي استفاده از مشاركت مردم در مديريت بحران با تشکيل گروه سازي محليظرفيت
 واكنش اضطراري

 هاي امن و ايمن در برابر حوادثپهنهفضاهاي عمومي شهري  شناسايي مناطق ايمن

هاي توسعه شهري و تهيه تعيين اهداف تحقق شهر ايمن در طرح سازي و برنامه توسعه شهرياعمال استانداردهاي كافي براي ساختمان
 صورت خاصطرح جامع ايمني در برابر حوادث به

هاي پشتيباني مديريت بحران در فضاهاي عمومي يجاد پايگاها هاي حياتي مرتبط با كاهش خطراتگذاري و ايجاد زيرساختسرمايه
 شهري

ويژه در هاي مناسب بازسازي بهها براي طراحي روشكمک به جوامع و سازمان
 مورد اسکان

هاي فضاهاي عمومي شهري براي اسکان استفاده از فرصت
اضطراري و موقت و تدوين برنامه اجتماعي و توانمندسازي 

 شهروندان
 (1395)عبداللهي،  حوادث با رويکرد مديريت بحراندر برابر  هاپايداري شهراصول 

 دهد؛از سوي ديگر تجارب حاصل از حوادث بزرگ در كشور نيز اهميت موارد زير را نشان مي
 لزوم داشان زمادگي در برابر حوادث غيرمارقبه -

 لزوم مجهز بودن به سيسا  تشخيص مركز، جهت و شدت زلزله -

 ربط به هنگام وقوع حوادثمايابل نهادهاي ذي لزوم هملاري -

 ها و اجاماعات )ساكنان محل يا منطيه( در ميابله با حوادثلزوم زمادگي و توانايي گروه -

 لزوم شهرسازي مياوم در برابر حوادث -

 

جدول 1- اصول پايد اری شهرها د ر برابر حواد ث با رويکرد  مد يريت بحران )عبد اللهی، 1395(
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 هاي مطرح در مديريت بحراننظريه -4-1

ريزان حبوزه نظريه مه  كه موردتوجه برنامه پنجبين  اين باشد. درهاي مخالفي مطرح ميدرزمينه مديريت بحران نظريه
هباي فبوق مسبائل مرببوط ببه؛ مسبائل تبرين مسبائل و مباحبو موردتوجبه نظريبهباشد. عمبدهحوادث و سوانح مي

زيست همچنين نحوه اسافاده از زن توسط انسان، كنارل مخاطرات، محيطي و نحوه تعامل و ارتباط شهر با محيطزيست
ها، مديريت قبل، حين و بعبد از وقبوع ز مخاطرات، توانمندسازي جوام  براي رويارويي با بحرانكاهش اثرات ناشي ا

-ها ارائه مبيهاي مه  و موردتوجه هر يك از اين نظريهصورت خالصه مشخصهباشد. در جدول زير بهبحران و ... مي

 شود.
 ویژگی نظریه ردیف

 نظريه مخاطره محور 1

 داند.ها را ناشي از روابط انسان و طبيعت و يا محيط ميمديريت بحران، بحراننظريه مخاطره محور در 
كنند؛ هاي مخاطرات زندگي مياين نظريه به دنبال ارزيابي موارد زير است؛ تعداد افرادي كه در محدوده

امکان و اند؛ درك و برداشت مردم از هايي كه افراد براي برخورد و مقابله با مخاطرات انتخاب كردهروش
مطلوب تطابق با شرايط كه ازنظر اجتماعي  احتمال وقوع حوادث ناشي از مخاطرات؛ و شناسايي حد

 باشد.قبول ميقابل
مدت، پايدار محور است كه در كوتاهشود كه تعامل انسان با طبيعت، بيشتر انساناين ديدگاه تصور مي در

ت كه عمدتاً به سمت چيرگي بيشتر انسان بر و خودتنظيم؛ و در بلندمدت، پويا و در حال تحول اس
 رود.طبيعت و مهار مخاطرات پيش مي

پذيري در برابر مخاطرات را ناشي از برخورد بين سيستم استفاده انسان از محيط اين نظريه، منشأ آسيب
داند كه در آن، افراد و جامعه به مبادله بين مخاطرات محيط و هاي محيطي و طبيعي ميو سيستم

 پردازد.كند، ميافعي كه از آن كسب ميمن

2 
نظريه مديريت جامع 

 بحران

 شود.هاي سنتي مديريت بحران محسوب ميمديريت جامع بحران، از تئوري
ها، چگونگي مديريت بحران را ازنظر محتوا تشريح هايي است كه براي سالاين نظريه يکي ازنظريه

 كند.مي
ها، سازي شهرها براي مقابله با بحرانپيشگيري و كاهش اثرات، آمادهمديريت بحران و سوانح به دنبال 

باال بردن توانايي فضاها در واكنش مناسب هنگام وقوع بحران و مديريت كارهاي دوران پس از وقوع 
 بحران باهدف بازسازي و بازگشت شهرها به حالت عادي است.

عاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي مديريت بحران را از ايراداتي كه بر اين نظريه وارد است؛ آن است كه اب
اي از مديريت بحران ارائه دهند كه در كند به همين دليل ساختارگرايان تالش كردند نظريهملحوظ نمي

 هاي اجتماعي بحران و مديريت بحران نيز موردتوجه قرار گيرد.آن ساخت

 پذيرينظريه آسيب 3
دهندگان آن را هاي پيشين مطرح شد و ارائهدر انتقاد ازنظريه پذيري در مديريت بحران،نظريه آسيب

هاي انتقادي مانند؛ اقتصاد سياسي، اكولوژي ها كه عمدتاً منبعث از ديدگاهطيف مختلفي از انديشه
 دهند.سياسي، ساخت اجتماعي و جامعه ريسکي هستند، تشکيل مي

و طبيعي و يا خطاهاي مکانيکي و انساني ايجاد ها توسط عوامل فيزيکي ن نظريه، بحراناياز ديدگاه

جدول2- نظريه هاي عمد ه مد يريت بحران )علي عسگري، 1395(



سال بیستم/ شماره 127 42

است. د ر این نگرش بحران از د ید گاه سيستمي مورد  بررسي و ارزیابي 
قرار گرفته مي شوند . د ر واقع بحران ها د ر اثر عوامل مختلفي ظهور و 
بروز پيد ا مي كنند . اما براي به وجود  آمد ن هر بحران؛ عامل و عوامل 
مختلفي وجود  د ارد  كه با د ر كنار هم قرار گرفتن آنها حاد ثه یا بحران 
شكل مي گيرد . بعنوان مثال: وقوع سيل د ر یک پهنه جغرافيایي نتيجه 
و حاصل یک سيستم اقليمي مي باشد  كه د ر اثر بارش صورت گرفته 
و به د ليل عوامل متعد د ي مانند  فرسایش، ساختن اماكن مسكوني د ر 
حریم مسيل ها و رود خانه ها و... منجر به وقوع سيل و بروز حاد ثه و 

بعضا تلفات انساني و خسارات اقتصاد ي حاد ث مي شود .
باتوجه به اصل سيستمي هيچ فعاليتي انجام نمي گيرد  مگر اینكه قبال 
پيش بيني شد ه و تعامل ارگانيک و سازند ه اي با مجموعه فعاليت ها و 

اجزاي سيستم د اشته باشد  )عبد الهي، ۱۳۹4(. 
با توجه به وجود  عناصر و مولفه هاي متعد د  د ر مد یریت بحران، لزوم 
تعریف نظام سازماني و برنامه ریزي آن د ر چارچوب اند یشه سيستمي 
ضروري است د رواقع موفقيت یک سيستم مد یریت بحران د ر قالب یک 
سيستم كل و واحد  مي باشد  كه شهرد اري ها نيز یكي از اجراي مهم 

6 
 

 ویژگی نظریه ردیف
 آيند.ها با مخاطرات به وجود ميو تعامل آن ها و نهادهاي اجتماعياند، بلکه توسط چهارچوبنشده

اين ديدگاه از ديدگاه مخاطره محور در مديريت بحران فراتر رفته و به ابعاد سياسي، اقتصادي، انساني و 
 دهد.اجتماعي آن توجه بيشتري مي

هاي گيرد و دانشمندان رشتههاي علمي ديگر كمک ميعنوان يک نظريه مادر از رشتهپذيري بهآسيب
شناسي، علوم سياسي، علوم اداري، شناسي، اقتصاد، جامعهمختلف جغرافيا، هواشناسي، مهندسي، مردم

 د.انحل براي كاهش آن پرداختهها به تبيين و ارائه راهعلوم محيطي و نظير اين

 نظريه ريسک بحران 4

شود هاي مديريت بحران محسوب مينظريه كاهش ريسک بحران و مديريت ريسک بحران، ازنظريه
المللي مانند سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته با آن طي دو دهه هاي بينكه عمدتاً از طريق سازمان

 تدريج متحول شده است.و به گذشته طرح
المللي ريسک بحران در هاي طبيعي و ايجاد دفتر استراتژي بيناهش بحرانگذاري دهه كدر پي نام

ازپيش تقويت شد و محور اصلي چهارچوب اقدام هيوگو قرار گرفت سازمان ملل متحد، اين ديدگاه بيش
 دهد.و شکل كامل شده آن بنيان نظري و اجرايي چارچوب كاهش ريسک بحران سنداي را تشکيل مي

هاي محلي و شهري در زمينه مديريت ريسک ، نقش بسيار پررنگي به فعاليتدر چهارچوب سنداي
شده است. اين چارچوب با هفت هدف جهاني، سيزده اصل راهنما و چهار اولويت اقدام، بحران داده

تواند چهارچوب مناسبي براي شهرها و كشورهايي باشد كه به دنبال ارتقاي نظام مديريت بحران مي
 هستند.
ن نظريه، ايشود كهگونه برداشت ميها اينهاي ارائه شده در مورد مديريت ريسک بحرانتعريفاگرچه 

 گيرد، ولي تأكيد عمده بر كاهش ريسک است.تمامي فازهاي بحران را در برمي
سازي نهادي و پذيري و ريسک و ظرفيتهاي كاهش بحران، عمدتاً شامل ارزيابي آسيباستراتژي

 ياتي هستند.توانمندسازي عمل
هاي ها و ظرفيتها، مهارتمند استفاده از ابزارهاي اداري، سازمانمديريت ريسک بحران، فرآيند نظام

منظور كاهش پيامدهاي ناشي از مخاطرات ها و توان مقابله بهها، سياستعملياتي براي اعمال استراتژي
 هاي محتمل ناشي از آن است.و بحران

هايي است كه بيشتر در سطح استراتژيک ها شامل فعاليتش ريسک بحراناز منظر اين ديدگاه كاه
ها، اجراي تاكتيکي و عملياتي كاهش ريسک كه مديريت ريسک بحرانشوند، درحاليمديريت انجام مي

 شود.بحران را شامل مي

 آوري شهرينظريه تاب 5

ويژه بعد از سونامي و به 2005ها عمدتاً از سال آوري در چهارچوب كاهش ريسک بحرانواژه تاب
 اندونزي مطرح شد.

تنها بهتر از گذشته اي از بازسازي پس از بحران بوده كه نهها، عمدتاً به شيوهتوجهات در اين سال
 هاي آتي را نيز افزايش دهد.آوري اجتماعات در برابر بحرانبشوند، بلکه تاب

 گيري آن بسيار ذهني بوده است.و اندازه شدهعملياتي كردن اين نظريه بسيار مورد سؤال واقع
آوري را به هاي جدي كه در ميان شهرها وجود دارد، استفاده از معيارهاي يکسان براي تابتفاوت

 سازد.مشکل روبرو مي
 (1395علي عسگري، )هاي عمده مديريت بحران نظريه
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این سيستم است.
2- بررسي وظايف و مسؤولیت هاي قانوني شهرد اري ها 

د ر حواد ث و سوانح 
2-1- قانون شهرد اري 

مطابق ماد ه 55 قانون شهرد اري، شهرد اري ها وظایف مختلفي را د ر 
از جمله؛ مد یریت پسماند ، فضاي  حوزه هاي مختلف خد مات شهري 
تد فين همچنين حمل  نشاني،  آتش  و  ایمني  بهد اشت شهري،  سبز، 
و نقل شهري، عمران شهري، امور فرهنگي و اجتماعي و... بر عهد ه 
د ارند . بخشي از این وظایف به استناد  قانون شهرد اري بشرح ذیل است؛
• طبق بند  ۱۳ ماد ه 55 قانون شهرد اري؛ ایجاد  غسالخانه و گورستان 
و تهيه وسایل و حمل اموات و مراقبت و انتظام امور آنها از وظایف 

شهرد اري ها است.
• طبق بند  ۱4 ماد ه 55 قانون شهرد اری ؛ اتخاذ تد ابير موثر و اقد امات 
الزم برای حفظ شهر از خطر سيل و حریق و همچنين رفع خطر از بناها 
و د یوارهای شكسته و پوشاند ن چاه ها و چاله های واقع د ر معابر عمومی 
و جلوگيری از گذاشتن هر نوع اشياء د ر بالكن ها و جلوی اطاق های 
خطر  موجب  آنها  افتاد ن  كه  عمومی  معابر  و  مجاور  ساختمان های 
برای عابرین است و جلوگيری از نصب ناود ان هایی كه باعث زحمت 
یا خسارت مرد م باشد ، از وظایف شهرد اری مي باشد . با استناد  به بند  
۱4 ماد ه 55 قانون سازمان ها و واحد هاي آتش نشاني و خد مات ایمني 
شهرد اري ها )بر اساس ماد ه 84 قانون شهرد اري و بند  ۱5 ماد ه ۷۱ 
قانون شوراها( با طي مراحل و تشریفات قانوني به منظور امد اد رساني 
به  وابسته  سازماني  نظر  این  از  و  شد ه اند   ایجاد   آتش سوزي  اطفاء  و 

شهرد اري تلقي مي شوند .
شوراهای  انتخابات  و  وظايف  تشکیالت،  قانون   -2-2

اسالمی کشور و انتخاب شهرد اران:
وظایف شوراهاي اسالمي شهرها این نكته را روشن مي سازد  كه برخي 
از بند هاي وظایف شوراها مي تواند  نقش موثري د ر تحقق اد اره امور 
شهرها د ر زمينه ایمني شهر د اشته باشد . برخي از بند هاي مند رج د ر 

قانون شوراها كه د ر ایمني شهر موثر مي باشد :
خصوص  د ر  برنامه ریزي  شوراها  قانون   ۷۱ ماد ه   5 بند   به موجب   •
از  آموزشي  و  اقتصاد ي  اجتماعي،  خد مات  انجام  د ر  مرد م  مشاركت 

وظایف شوراي شهر است. 
• به موجب بند  ۷ ماد ه ۷۱ قانون شوراها اقد ام د ر خصوص تشكيل 
گفت  مي توان  و  شوراهاست  وظایف  از  مد ني  و  اجتماعي  نهاد هاي 
نهاد هاي مد ني كه فعاليت هاي امد اد ي را انجام مي د هند  را مي توان 
از  با بسترسازي توسط شوراها ایجاد  نمود  كه تحقق اهد اف استفاد ه 
مشاركت مرد م د ر تامين ایمني شهر مي باشد . شوراهاي اسالمي شهرها 
مستند  به این وظيفه قانوني مي توانند  د ستورالعمل و یا آیين نامه اي را 
تنظيم نمایند  و پس از توافق با د ستگاه هاي ذیربط و اخذ مجوزهاي 

الزم نسبت به ایجاد  چنين نهاد هاي اقد ام نمایند . 
• به موجب بند  ۱۹ ماد ه ۷۱ قانون شوراها، تد وین مقررات خاص براي 
خطر  از  جلوگيري  جهت  احتياطي  تد ابير  اتخاذ  و  امور  ترتيب  حسن 

آتش سوزي از وظایف شوراي اسالمي شهر است. 
2-3- قانون و آيین نامه اجرايي تشکیل سازمان مد يريت 

بحران كشور 
مطابق قانون و آیين نامه اجرایی تشكيل سازمان مد یریت بحران كشور، 

د ستگاه ها و ارگان های مختلفی د ر چهار مرحله مد یریت بحران شامل 
مراحل: پيش بيني و پيشگيری، آماد گی، مقابله و بازسازی و بازتوانی 
د ر  موظف  د ستگاه های  برای  وظایفی  همچنين  نمود ه  نقش  ایفای 
مد یریت بحران پيش بينی شد ه است. موارد  مرتبط با شهرد اری ها د ر 

این قانون بشرح ذیل مي باشد :
• ماد ه 6 قانون و ماد ه ۱ آیين نامه اجرایی، شهرد اری ها را بعنوان یكی 
از د ستگاه های ذیربط د ر مد یریت بحران تعيين نمود ه و كليه مباحث، 
قوانين و ضوابط مطرح شد ه د ر قانون و آئين نامه اجرایی آن د رخصوص 

د ستگاه های ذیربط، شامل شهرد اری ها نيز می باشد .
• مطابق ماد ه ۹ قانون تشكيل مد یریت بحران كشور، واحد  سازمانی 
مناسب د ر امر مد یریت بحران د ر وزارتخانه ها و د ستگاه های ذی ربط، 
برحسب ضرورت با تصویب شوراي عالي مد یریت بحران كشور تشكيل 
خواهد  شد . د راین خصوص د ر تبصره ۲ ماد ه ۳ آئين نامه اجرایی قانون 
سازمانی  واحد   تشكيل  و  به طراحی  مكلف  د ستگاه های ذی ربط  نيز 
مناسب برای مراحل آماد گی و مقابله با بحران د ر سطوح ملی، استانی 
و شهرستانی شد ه اند  كه طبق این تبصره شورای عالی مد یریت بحران 
برحسب ضرورت  وزیران،  هيئت  د ر  آن  تصویب  و  تایيد   د رخصوص 

تصميم گيری خواهد  نمود .
• مطابق بند  د  ماد ه ۹ قانون؛ با توجه به شرایط ویژه و اهميت شهر 
ایران شوراي هماهنگي  اسالمي  پایتخت جمهوري  عنوان  به  تهران 
مد یریت بحران شهر تهران به ریاست شهرد ار تهران تشكيل خواهد  

شد .
• طبق ماد ه ۱۰ قانون كليه د ستگاه هاي موضوع ماد ه )۱6۰( قانون 
برنامه چهارم توسعه اقتصاد ي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ایران و موسسات عمومي غير د ولتي از جمله د ستگاه هاي تحت نظر 
مقام معظم رهبري، نيروهاي مسلح، شهرد اري ها و واحد هاي سازماني 
زیر نظر شهرد اري ها و نيز سازمان ها، تشكل ها و بنگاه هاي فعال د ر 
)به  تعاوني، د ر مراحل مد یریت جامع بحران  بخش هاي خصوصي و 
ویژه د ر مرحله آماد گی( موظفند  د ر چهارچوب وظایف و ضوابط محوله 
عمل نمود ه و گزارش عملكرد  خود  را از طریق مراجع د ولتی ذی ربط به 

سازمان مربوطه ارایه د هند . 
• د ر تبصره ۱ ماد ه ۱۰ قانون تاكيد  شد ه است؛ د ر هنگام بروز بحران، 
بنا به اعالم ریاست  تمامي د ستگاه هاي مذكور د ر این ماد ه موظفند  
تعيين شد ه  پيش  از  برنامه هاي  بحران كشور طبق  مد یریت  سازمان 
د ر عمليات مقابله با بحران شركت نمایند  و گزارش اقد امات خود  را از 

طریق معمول به اطالع سازمان برسانند .
• مطابق ماد ه ۱5 آیين نامه اجرایي قانون، سازمان مد یریت بحران كشور 
د ارای ۱4 كارگروه تخصصی و عملياتی می باشد  كه مسؤوليت كارگروه 
بازتوانی، تامين و تجهيز ماشين آالت، آواربرد اری  “بيمه، بازسازی و 
بر  متوفيان”  تد فين  و  انتقال  مواد خطرناک،  آتش نشانی،  ساختمانها، 
عهد ه معاون هماهنگی امور عمرانی و رئيس سازمان شهرد اری ها و 
مشابه  استاني  تخصصي  هاي  كارگروه  می باشد .  كشور  د هياری های 
كارگروه اصلي د ر صورت ضرورت و با توجه به حاد ثه خيز بود ن هر 
استان بنا به پيشنهاد  استاند ار و تصویب شوراي هماهنگي متناسب با نياز 
تشكيل خواهد  شد  كه شهرد اري ها نيز عضو این كارگروه بود ه و بخش 
مهمي از وظایف كارگروه یاد  شد ه توسط شهرد اري ها انجام مي شود . 
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2-4- قانون مد يريت خد مات کشوري
و  اقتد ار  موجب  كه  اموري  از  د سته  آن  قانون  این  ماد ه 8  مطابق   •
حاكميت كشور است و منافع آن بد ون محد ود یت شامل همه اقشار 
جامعه گرد ید ه و بهره مند ي از این نوع خد مات موجب محد ود یت براي 
قانون؛  این  )ک(  بند   است.  حاكميتي  امور  نمي شود   د یگران  استفاد ه 
ارتقاي بهد اشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماریها و 
آفت هاي واگير و مقابله با كاهش اثرات حواد ث طبيعي و بحران هاي 

عمومي از جمله موارد  مشمول این ماد ه مي باشد .)جدول۳(
3-  د ستورالعمل تشکیل ستاد  مد يريت بحران شهرد اري هاي 

کشور
همچنين  و  بخشي  برون  و  بخشي  د رون  تعامل  ایجاد   راستاي  د ر 
پي گيري  و  تصميم سازي  پشتيباني،  براي  هماهنگي  و  برنامه ریزي 
و  حواد ث  وقوع  از  ناشي  اضطراري  شرایط  د ر  شهرد اري  وظایف 

انسان ساخت د ر كليه شهرد اري هاي كشور متناسب  سوانح طبيعي و 
با جمعيت شهري ستاد ي تحت ستاد ي تحت عنوان “ستاد  مد یریت 
بحران شهرد اري” تشكيل مي شود . د ستورالعمل تشكيل ستاد  یاد  شد ه 
به استناد  ماد ه 55 قانون شهرد اری و بند هاي ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ماد ه ۷۱ 
قانون تشكيالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب 
شهرد اران، همچنين مواد  6، ۹ و ۱۰ قانون تشكيل سازمان مد یریت 
بحران كشور و مواد  ۱، ۳ و ۱5 آیين نامه اجرایي قانون مذكور، مشتمل 
بر؛ اهد اف، ساختار تشكيالتي، وظایف و ماموریت ها از سوي سازمان 
شهرد اري ها و د هياري هاي كشور تد وین شد ه این د ستورالعمل ضمن 
د ر سال ۱۳۹4  بحران كشور  د ر شوراي هماهنگي مد یریت  تصویب 
توسط قائم مقام رئيس شوراي عالي مد یریت بحران كشور )وزیر كشور( 
به كليه استاند اري هاي كشور جهت اجرا د ر سطح شهرد اري ها ابالغ 

شد ه است.
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 جدول جمع بندي وظايف قانوني شهرداريها در پيشگيري و کنترل حوادث و سوانح
 خالصه وظايف ماده عنوان قانون رديف

 قانون شهرداريها 1
ايجاد غسالخانه و گورساان و تهيه وسايل و حمل اموات و مراقبت و اناظام امور زنها از  13ماده 

 وظاي  شهرداري مي باشد.

اتخاذ تدابير موثر و اقدامات الزم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق از وظاي   14ماده 
 باشد.شهرداري مي 

2 

قانون تشليل سازمان 
مديريت بحران كشور 
و زئين نامه اجرايي 

 قانون

قانون و  6ماده 
نامه زئين 1ماده 

 اجرايي
 شهرداريها بعنوان يلي از دساگاه هاي ذي ربط در مديريت بحران تعيين شده است.

دساگاه هاي ذي ربط تشليل واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در سازمانها و  9ماده 
 تشليل گردد.

 شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشليل خواهد شد. 9بند د ماده 

 10ماده 
( قانون برنامه چهارم در مراحل 160شهرداريها بعنوان يلي از دساگاه هاي موضوع ماده )
موظفند در چهارچوب وظاي  و ضوابط مديريت جام  بحران )به ويژه در مرحله زمادگي( 

 محوله عمل نمايند.

 شهرداريها در زمان وقوع حوادث و سوانح در عمليات ميابله با بحران شركت نمايند. 10ماده  1تبصره 

زئين نامه  15ماده 
 اجرايي

بيمه، بازسازي و بازتواني، تامين و تجهيز ماشين زالت، زواربرداري "مسئوليت كارگروه 
بر عهده معاون هماهنگي  "نشاني، موادخطرناک، انايال و تدفين ماوفيانساخامانها، زتش

باشد كه بخش عمده اي هاي كشور ميها و دهياريامور عمراني و رئيس سازمان شهرداري
 ها انجام پذير است.ها و دهيارياز فعاليت هاي اين كارگروه توسط شهرداري

فصل دوم  3 ماده
 نيش و وظاي  وزارتخانه ها و دساگاه هاي مرتبط با بحران؛  زئين نامه اجراي

3 

تشليالت، قانون 
وظاي  و اناخابات 
شوراهاي اسالمي 
كشور و اناخاب 
 شهرداران

  71ماده  5ند ب
ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجاماعي، اقاصادي و زموزشي از برنامه

 .شهر استوظاي  شوراي 

توان گفت نهادهاي مدني كه تشليل نهادهاي اجاماعي و مدني از وظاي  شوراهاست و مي  71ماده  7بند 
 .توان با بسارسازي توسط شوراها ايجاد نموددهند را ميهاي امدادي را انجام ميفعاليت

احاياطي جهت جلوگيري از  تدوين ميررات خاص براي حسن ترتيب امور و اتخاذ تدابير  71ماده  19بند 
 .شهر استاسالمي سوزي از وظاي  شوراي خطر زتش

قانون مديريت خدمات  4
 قانون ٨ماده  كشوري

هاي واگير و ميابله ارتياي بهداشت و زموزش عمومي، كنارل و پيشگيري از بيماريها و زفت
امور حاكمياي با كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي از جمله موارد مشمول 

 مي باشد.
 جمع بندی نگارنده()

 
 
 

  

جد ول3-  جمع بند ي وظايف قانوني شهرد اري ها د ر پیشگیري و کنترل حواد ث و سوانح؛ منبع: نگارند ه
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3-1- اهد اف
هد ف اصلي از تشكيل این ستاد : ایجاد  ساختار سازماني براي اجراي 
و  بحران  مد یریت  چهارگانه  مراحل  د ر  شهرد اري ها  قانوني  وظایف 
همكاري و تعامل د رون سازماني و برون سازماني با سایر سازمان ها و 
د ستگاه هاي مرتبط به گونه اي كه شرایط ایمن و مناسب براي زند گي 
شهروند ان تامين و منافع و ارزش هاي اساسي شهر حفظ شود . همچنين 

اهد اف فرعي زیر نيز مد نظر بود ه است؛
۱- ایجاد  وحد ت رویه د ر خصوص مد یریت بحران هاي مختلف طبيعي 
و انسان ساخت د ر همكاري و تعامل با سایر د ستگاه هاي اجرایي ذیربط؛
۲- تد قيق وظایف شهرد اري ها د ر مراحل چهارگانه مد یریت بحران د ر 

د و بخش وظایف مستقيم )اصلي( و غير مستقيم )همكار یا پشتيبان(؛
۳- ارائه برنامه جامع برای كنترل شرایط اضطراری ناشی از وقوع سوانح 

د ر محد ود ه و حریم شهرها؛ 
4- ارائه راهكارهاي جلوگيری و كنترل حواد ث ثانویه بعد  از وقوع سوانح 
بزرگ د ر شهرها از جمله آتش سوزی و حواد ث ناشی از مواد  خطرناک؛

3-2- ساختار تشکیالتي
د بيرخانه كشور ستاد  مد یریت بحران شهرد اري هاي كشور د ر معاونت 
امور شهرد اري هاي سازمان شهرد اري ها و د هياري هاي كشور تشكيل 

مي شود .
و  بخشي  برون  و  بخشي  د رون  تعامل  ایجاد   راستاي  د ر  همچنين 
و  تصميم سازي  پشتيباني،  براي  هماهنگي  و  برنامه ریزي  همچنين 

پي گيري وظایف شهرد اري د ر شرایط اضطراري ناشي از وقوع حواد ث 
و سوانح طبيعي و انسان-ساخت ستاد ي تحت عنوان “ستاد  مد یریت 

بحران شهرد اري” با ریاست شخص شهرد ار تشكيل مي شود .
الزم به ذكر است با توجه به گسترد ه بود ن حوزه اقد امات مورد  نظر د ر 
مراحل مد یریت بحران لذا د ر این د ستورالعمل شخص شهرد ار بعنوان 
رئيس ستاد  مد یریت بحران شهرد اري تعيين شد ه است كه باید  بد ون 
تد اخل د ر وظایف سایر سطوح مد یریتي تعيين شد ه د ر قانون مد یریت 
بحران كشور و با بكارگيري از توان كل مجموعه شهرد اري د ر اجراي 
وظایف  و  نماید   اقد ام  شد ه  تعيين  قانوني  هاي  مسؤوليت  و  وظایف 

شهرد اري د ر این بخش محد ود  به یک د بيرخانه یا اد اره نمي باشد .  
الزم به ذكر مي باشد  مطابق مفاد  بند  د  ماد ه ۹ قانون تشكيل سازمان 
مد یریت بحران كشور؛ ساختار سازماني مد یریت بحران شهر تهران از 
مفاد  این د ستورالعمل مستثني و تابع ضوابط و آیين نامه خاص مربوطه 

مي باشد .
3-3- وظايف و ماموريت ها

وظایف و ماموریت هاي ستاد  مد یریت بحران شهرد اري د ر چهار مرحله 
بازسازي  و  مقابله  آماد گي،  پيشگيري،  و  )پيش بيني  بحران  مد یریت 
ماد ه 55  )مطابق  وظایف شهرد اري  اجراي  راستاي  د ر  و  بازتواني(  و 
كنترل  ایمني،  خد مات  و  آتش نشاني  امور  جمله  از  شهرد اري(  قانون 
وظایف  این  است  شد ه  تعریف  اموات  تد فين  و  شهري  سيالب هاي 

مطابق جد ول 4 مي باشد .
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با توجه به گسارده بودن حوزه اقدامات مورد نظر در مراحل مديريت بحران لذا در اين دساورالعمل الزم به ذكر است 
بدون تداخل در وظاي  ساير بايد تعيين شده است كه شخص شهردار بعنوان رئيس سااد مديريت بحران شهرداري 
 در اجرايكل مجموعه شهرداري با بلارگيري از توان  و سطوح مديرياي تعيين شده در قانون مديريت بحران كشور

محدود به يك دبيرخانه يا  اري در اين بخشاقدام نمايد و وظاي  شهرد تعيين شدهقانوني مسئوليت هاي  و وظاي 
  اداره نمي باشد. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قانون تشليل سازمان مديريت بحران كشور؛ ساخاار سازماني  9بند د ماده باشد مطابق مفاد الزم به ذكر مي
 باشد.مديريت بحران شهر تهران از مفاد اين دساورالعمل مساثني و تاب  ضوابط و زئين نامه خاص مربوطه مي

 
 
 

 ستاد  دبير
 رئيس ستاد )شهردار(

-مسئول كارگروه سيالب

 هاي شهري
ايمني، زتش  مسئول كارگروه

 نشاني و امداد و نجات

 

 كارگروه تدفين مسئول
اطالع  كارگروهمسئول 

 رساني و هشدار

 نمايندگان سازمانها و
 دساگاه هاي عضو

 

نمايندگان سازمانها و 
 دساگاه هاي عضو

 عضو

نمايندگان سازمانها و 
 دساگاه هاي عضو

 

نمايندگان سازمانها و 
 دساگاه هاي عضو

 عضو

 جانشين اول

 جانشين دوم

 ستاد مديريت بحران شهرداري

 شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان
 رئيس شورا: فرماندار 

 

 شوراي هماهنگي مديريت بحران استان
 رئيس شورا: استاندار 

دبيرخانه کشوري ستاد مديريت بحران 
 شهرداريهاي کشور

ها هاي سازمان شهرداريمعاونت امور شهرداري)
 (هاي کشورو دهياري

 هاي عضو ستادمعاونت ها و سازمان
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 هاوظايف و ماموريت -3-3

بيني و پيشگيري، يت بحران )پيشدر چهار مرحله مدير مديريت بحران شهرداري ساادهاي وظاي  و ماموريت
قانون شهرداري( از  55زمادگي، ميابله و بازسازي و بازتواني( و در راسااي اجراي وظاي  شهرداري )مطابق ماده 

شده است اين وظاي  هاي شهري و تدفين اموات تعري  و خدمات ايمني، كنارل سيالب نشانيجمله امور زتش
 مطابق جدول ذيل مي باشد:

 و ماموريت هاي ستاد مديريت بحران در چهار مرحله مديريت بحرانوظايف 

بيني و پيش
 پيشگيري
 

ريزي براي تيويت توان هاي تابعه و برنامهبررسي تاسيسات و املانات موجود در شهرداري و سازمان -1
 عملياتي شهرداري

نشاني و هاي زتشايساگاهها و تاسيسات شهرداري از جمله سازي ساخامانسازي، نوسازي و ايمنمياوم -2
 تأسيسات خدمات شهري جهت كاهش خطرپذيري در برابر حوادث و سوانح؛

تجزيه و تحليل حوادث مربوط به حوزه فعاليت شهرداري به منظور شناسايي مسائل و مشلالت و ارايه  -3
 هاي پيشگيري؛برنامه

 اي  شهرداري؛هاي ايمني در حوزه وظنامهريزي براي نظارت بر اجراي زئينبرنامه -4

 هاي كاربردي مورد نياز براي ارتياي كيفيت عمللرد شهرداري در مديريت بحران؛انجام پژوهش -5

 آمادگي
 

ها و مجموعه شهرداري )معاونت مشي و سياساگذاري در حوزه برنامه اجرايي و نظارت بر فعاليتتهيه خط -1
 چهار مرحله مديريت بحران؛هاي زير مجموعه شهرداري( در انجام وظاي  مرتبط با سازمان

ريزي الزم براي تامين اعابارات مورد نياز مراحل مخال  مديريت بحران از طريق مناب  داخلي برنامه -2
ها )طي مراحل تصويب در شوراي اسالمي شهر(، فرمانداري و اساانداري )طي مراحل تخصيص در شهرداري

 )طي مراحل قانوني در هيات وزيران(؛شوراي مديريت بحران شهرساان و اساان( و وزارت كشور 

روزرساني سيسا  مديريت بحران شهرداري و انجام ريزي و هماهنگي براي ارتياي دانش كاركنان، بهبرنامه -3
تحيييات در حوزه وظاي  شهرداري در مديريت بحران از طريق برقراري ارتباط با مراكز عملي، تحييياتي و 

 اجرايي ذي صالح؛

هاي تخصصي زير مجموعه در چهار مرحله مديريت اهنگي الزم با اعضاي سااد و كمياهريزي و همبرنامه -4
 بحران شامل؛ پيش بيني وپيشگيري، زمادگي، ميابله و بازسازي و بازتواني؛

هاي هملاري درون بخشي، بين بخشي و ميان بخشي در حوزه مديريت بحران در سطح شهري، تيويت زمينه -5
 اي و ملي؛منطيه

نك اطالعات ملانيزه از توان و املانات نيروي انساني، تجهيزات و دانش فني موجود در مجموعه ايجاد با -6
 شهرداري به منظور بلارگيري در شرايط بحراني؛

زالت، وسايل و تجهيزات مورد نياز مجموعه شهرداري براي ريزي و هماهنگي الزم براي تأمين ماشينبرنامه -7
 ع حوادث و سوانح مخال  در شهر؛كنارل شرايط اضطراري ناشي از وقو

ايجاد هماهنگي و اقدام براي انسجام ميان مجموعه شهرداري براي كنارل شرايط اضطراري ناشي از وقوع  -٨
 حوادث و سوانح و برنامه ريزي براي اجراي مانورهاي مرتبط

مديريت بحران از  ريزي الزم در زمينه ارتياي زگاهي شهروندان در زمينه فرهنگ ايمني و هملاري دربرنامه -9
طريق مراكز فرهنگي و اجاماعي شهرداري، تابلوهاي تبليغاتي شهرداري و همچنين برپايي نمايشگاه و تاسيس 
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 در حوزه وظاي  و اخايارات شهرداري؛مراكز موزه و ساير مراكز زموزش شهروندي 

ا رتبط بمهاي عملياتي ريزي براي ارتياي سطح زموزشي و دانش فني مديران، كارشناسان و نيروبرنامه -10
ور و خصصي، مانهاي تها و كنفرانسهاي زموزشي، همايشها و كارگاهمديريت بحران از طريق برگزاري دوره

 ساير روشهاي ماداول.

 مقابله
 

له سئول ميابهاي مها و سازمانباش به معاونتهاي اضطراري و زمادهكسب اطالعات فوري و اعالم وضعيت -1
 در شهرداري؛ با حوادث و سوانح

ب ه مراتبسيج املانات و اقدام عملياتي براي كنارل شرايط بحران، مطابق شرح وظاي  و رعايت سلسل -2
 انون.قجرايي فرماندهي و اجرايي تعيين شده در قانون تشليل سازمان مديريت بحران كشور و زئين نامه ا

بازسازي و 
 بازتواني
 

ادث قوع حوي شهري، بازسازي فضاهاي عمومي شهري بعد از وهملاري و اقدام در پاكسازي معابر و فضاها -1
 و سوانح؛

 خاصاصي؛انجات  تجهيز و نوسازي وسايل نيليه امدادي زسيب ديده و تأمين ساير تجهيزات موردنياز امداد و -2
 مساندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل زنها در سطح حوزه عمللردي مجموعه شهرداري؛ -3

 (1394، دساورالعمل تشليل سااد مديريت بحران شهرداريهاي كشور)برگرفاه از 

 از طريق اعضباي مرتبط با مديريت بحرانهاي اجرايي برنامهريزي و هماهنگي بوده و برنامه نيش و نحوه فعاليت سااد
بحبران،  درخصوص ساير حوادث و امور مبرتبط ببا مبديريتهمچنين  پذيرد.هاي زير مجموعه انجام ميسااد و كمياه
شور ديريت بحران كمطابق قانون م)انجام خواهد داد  هاي ماوليالزم را با دساگاهي هملار ،عنوان پشايبانهشهرداري ب
 (رنامه اجرايي قانون مذكوو زئين
 

کارگروه هاي ستاد مديريت بحران شهرداري -3-4
رگروه كبارساني به شهروندان در شرايط اضطراري، اجراي كامل وظاي  تعيين شده و پوشش مناسب خدمتبه منظور 
يبر نظبر هاي مبرتبط، زها و دساگاهبندي جمعياي تعيين شده و با عضويت سازمانذيل ماناسب با سطح تخصصي هاي
 :باشد.ساخاار كارگروه هاي مذكور بشرح جدول ذيل ميمي گردد تشليلسااد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول4- وظايف و ماموريت هاي ستاد  مد يريت بحران د ر چهار مرحله مد يريت بحران
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نقش و نحوه فعاليت ستاد  برنامه ریزي و هماهنگي بود ه و برنامه هاي 
اجرایي مرتبط با مد یریت بحران از طریق اعضاي ستاد  و كميته هاي 
زیر مجموعه انجام مي پذیرد . همچنين د رخصوص سایر حواد ث و امور 
مرتبط با مد یریت بحران، شهرد اري به عنوان پشتيبان، همكاري الزم 
را با د ستگاه هاي متولي انجام خواهد  د اد  )مطابق قانون مد یریت بحران 

كشور و آیين نامه اجرایي قانون مذكور(.
3-4- کارگروه هاي ستاد  مد يريت بحران شهرد اري

به منظور اجراي كامل وظایف تعيين شد ه و پوشش مناسب خد مت رساني 
به شهروند ان د ر شرایط اضطراري، كارگروه های تخصصي ذیل متناسب 
با سطح بند ي جمعيتي تعيين شد ه و با عضویت سازمان ها و د ستگاه هاي 
كارگروه هاي مذكور  نظر ستاد  تشكيل مي گرد د .ساختار  زیر  مرتبط، 

بشرح جد ول5 مي باشد .
الزم به ذكر مي باشد  شهرد اري  كالنشهرها، مراكز استان و شهرهاي 
كارگروه  چهار  هر  تشكيل  به  موظف  جمعيت  نفر   ۱۰۰.۰۰۰ باالي 
تعيين شد ه مي باشند . سایر شهرد اري ها بر حسب ضرورت، كارگروه هاي 
مذكور را تشكيل خواهند  د اد . د ر غير این صورت وظایف تعيين شد ه 
براي هر كارگروه از طریق سازمان ها و واحد هاي مربوطه د ر شهرد اري 

انجام مي پذیرد .
4- جمع بند ي و پیشنهاد 

 با توجه به تالش ها و فعاليت هایي كه تاكنون د ر زمينه مد یریت بحران 
د ر  همچنان  است،  پذیرفته  صورت  كشور  شهرد اري هاي  د ر  شهري 

د چار  بحران  مد یریت  انسان ساخت،  و  بروز حواد ث غيرمترقبه  زمان 
كاستي هاي متعد د ي است كه مي توان به شفاف نبود ن نقش، جایگاه 
و وظایف قانوني شهرد اري ها د ر مد یریت و كنترل بحران ها اشاره نمود  
كه ضمن عد م تحقق اهد اف مد نظر براي مد یریت واحد  بحران هاي 

شهري منجر به تلفات جبران ناپذیري مي شود . 
از سوي د یگر وضع موجود  مد یریت بحران د ر شهرد اري هاي كشور 
تبلوري از قوانين و مقررات فوق الذكر خصوصاً )بند  ۱4 ماد ه 55 قانون 
شهرد اري ها(، حواد ث و بحران هاي رخ د اد ه و سعي د ر پيشگيري از 
وظيفه  قوانين مصوب فعلي صرفاً  استناد   به  این حواد ث است.  وقوع 
اموات د ر د اخل محد ود ه  اطفاي حریق و كنترل سيل و د فن  اصلي 
خد ماتي شهرها بر عهد ه شهرد اري ها بود ه و د ر سایر مباحث مرتبط با 
بحران بصورت غيرمستقيم همكاري هاي الزم صورت مي پذیرد  كه با 
توجه به سوابق اقد امات و پتانسل هاي موجود  د ر شهرد اري ها امكان 
ورود  بيشتر شهرد اري ها به موضوع مد یریت بحران هاي محلي الزم به 
نظر مي رسد . این امر د ر مرحله اول مستلزم تصویب شرح وظایف جد ید  
د ر مراجع قانون گذار به همراه پيش بيني منابع مالي مورد  نياز خواهد  بود  
كه د ر این صورت نياز به بررسي و تصویب تشكيالت جد ید  بخصوص 

د ر كالنشهرها و مراكز استان ضروري خواهد  بود .
حوزه  د ر  بحران  مد یریت  نارسایي هاي  نمود ن  مرتفع  منظور  به 
ذكر  قانوني  وظایف  با  مطابق  است؛  ضروري  كشور،  شهرد اري هاي 
شد ه نسبت به ظرفيت سازي مناسب مد یریت بحران د ر شهرد اري هاي 
نمود .  اقد ام  شهري  تاب آوري  رویكرد   با  كالنشهرها  جمله  از  كشور 
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موظ  به تشبليل هبر  نفر جمعيت 100000، مراكز اساان و شهرهاي باالي كالنشهرها الزم به ذكر مي باشد شهرداري
ها بر حسب ضرورت، كارگروه هاي مذكور را تشليل خواهنبد داد. باشند. ساير شهرداريچهار كارگروه تعيين شده مي

ها و واحدهاي مربوطبه در شبهرداري انجبام در غير اين صورت وظاي  تعيين شده براي هر كارگروه از طريق سازمان
 پذيرد.مي
 
 
 

 کارگروه تدفین نجاتکارگروه ایمنی، آتش نشانی و امداد و 

 اعضای کارگروه:  
نشاني و خدمات ايمني مديرعامل/ مسئول سازمان يا واحد آتش

 شهرداري )مسئول كارگروه(
 نماينده معاونت شهرسازي شهرداري

 نماينده جمعيت هالل احمر
 نماينده اورژانس

 نماينده سازمان جنگلها،مراتع و آبخيزداري
 كنترل ساختماننماينده سازمان نظام مهندسي و 
 نماينده اداره كل راه و شهرسازي

 اعضای کارگروه: 
مديرعامل/ مسئول سازمان يا واحد آرامستان شهرداري 

 )مسئول كارگروه(
 نماينده نيروي انتظامي
 نماينده پزشکي قانوني

 نماينده اداره كل تبليغات اسالمي
 نماينده اداره كل ثبت احوال

 نماينده دانشگاه علوم پزشکي
 نماينده اورژانس

 نماينده اداره محيط زيست

 های شهریکارگروه کنترل سیالب
 

 رسانیکارگروه هشدار و اطالع
 

 اعضای کارگروه: 
 نماينده معاونت خدمات شهري شهرداري )مسئول كارگروه(

 نماينده سازمان يا واحد آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري
 نماينده جمعيت هالل احمر

 اداره آب و فاضالبنماينده 
 نماينده اداره جهاد كشاورزي

 

 اعضای کارگروه: 
نماينده رئيس ستاد مديريت بحران شهرداري )مسئول 

 كارگروه(
نماينده سازمان يا واحد آتش نشاني و خدمات ايمني 

 شهرداري
نماينده معاونت اجتماعي )درصورت وجود در چارت 

 تشکيالتي شهرداري(
 شهردارينماينده روابط عمومي 

 جمعيت هالل احمر
 نماينده سازمان صدا و سيما

 نماينده اداره آموزش و پرورش
 نماينده اداره هواشناسي
 نماينده نيروي انتظامي

جدول5
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 قوانین و مقررات مرتبط راهكارهای کلیدی ها و کاستی هاآسیب

و عدم وجود نظام سازماني 
 تشکيالتي جامع و فراگير

 ايجاد و تقويت ظرفيت نهادي و هماهنگي شهري 
  هماهنگي و يکپارچگي در ميان نهادهاي مسئول ارائه دهنده خدمات اضطراري

 در شهر
 ايجاد توسعه شبکه هاي سازماني فراشهري 

سياستهاي كلي  -سند سنداي
قانون تشکيل سازمان  –نظام 

 مديريت بحران

گذاري و تامين نبود سرمايه 
 مالي و اعتباري

 توانمند سازي شهروندان در ايجاد كسب و كار محلي تاب آوري 
  ايجاد وپايداري رديف هاي بودجه اي و اعتباري براي آمادگي و مقابله در

 شهرداري
  مشاركت بخش خصوصي و دولتي در سرمايه گذاري براي اقدامات كاهش

 خطرپذيري
 بيهي دراجرا يا عدم اجراي رويه ها و مقررات ايجاد مکانيزم هاي تشويقي و تن

 شهري
  طراحي و اجراي برنامه تشکيل صندوق هاي مالي اضطراري و پرداخت يارانه

 هاي دولتي

قانون  -چارچوب اجرايي هيوگو
 شوراها

نبود سيستم تجزيه و تحليل و 
 ارزيابي خطرپذيري باليا

 شناخت ماهيت و ميزان خطرپذيري باليا در حوزه شهر 
 رزيابي آسيب پذيري و تعيين درجه آسيب احتمالي اجزا و عناصر شهري در برابر ا

 حوادث
  انتشار داده هاي خطرپذيري شهر و كاربست آن در اجراي طرح ها و عمليات

 عمراني

سند  -چارچوب اجرايي هيوگو
قانون تشکيل سازمان  -سنداي

 مديريت بحران

عدم توسعه و ارتقاء 
هاي شهريزيرساخت  

 زير ساخت هاي حفاظتي تقويت 
 حفاظت از زير ساخت هاي حياتي 
 آورتوسعه و ساخت زيرساخت هاي جديد تاب 

قانون  55ماده  -سند سنداي
 شهرداري

عدم حفاظت و ارتقاء ايمني 
تاسيسات حياتي به ويژه 

 مدارس و بيمارستان

 برنامه ريزي براي استمرار خدمت رساني تاسيسات حياتي 
  تاسيسات حياتي و اقدام براي مقاوم سازي آنهاارزيابي خطرپذيري 
 تقويت نقش حمايتي تاسيسات حياتي پس از بروز بحران 

 قانون مديريت خدمات كشوري

عدم رعايت ضوابط و مقررات 
 ساختماني و شهرسازي

 كاربست اصول خطرپذيري در تصويب و اجراي قوانين و مقررات ساختماني 
 يابي خطر پذيريآينده نگري توسعه شهر بر اساس ارز 
  تقويت مشاركت و ظرفيت سازي محلي براي ترويج مقررات ساختماني و

 شهرسازي
 قانون شهرداري 55ماده 

كمبود آگاهي بخشي عمومي 
 و آموزش رسمي

  ارتقاء توانمندي و ظرفيت سازي در كاهش خطر پذيري ميان مقامات مسئول
 مديريت شهر

 پذيري باليا بستر سازي آموزش رسمي در زمينه كاهش خطر 
 آموزش شهروندي ، ترويج فرهنگ ايمني و آگاهي بخشي عمومي 

چارچوب -سياستهاي كلي نظام
قانون مديريت –اجرايي هيوگو 

 خدمات كشوري

نبود آمادگي موثر و سيستم 
 هشدار و واكنش سريع

 تدوين سياست عمومي توسعه قانونمند و نهادي مولفه هاي آمادگي در شهر 
  سيستم هاي هشدار چند منظوره و در دسترسطراحي و استقرار 
 انجام مانورهاي دوره اي و منظم 

سند  -چارچوب اجرايي هيوگو  
سياستهاي كلي نظام -سنداي  

ضعف در سيستم بازسازي و 
 بازتواني

 مشاركت شهروندان در تعريف نيازها و مالحظات مديريت بحران 
  خطر پذيريگنجاندن موضوع بازسازي و بازتواني در فرايند كاهش 
 تعهد و تضمين كاربست معيارهاي كاهش خطر پذيري در عمران و توسعه شهر 

چارچوب اجرايي  -قانون شوراها
 هيوگو

عدم حفاظت و تقويت 
 هاي طبيعياكوسيستم

 آگاهي بخشي از اثرات تخريب محيط زيست در خطر پذيري باليا 
  اكولوژيکي شهرترويج اقدامات و تمهيدات توسعه اي منطبق بر توان 
 مشاركت بازيگران در تصميم گيري براي مديريت خطر پذيري شهري 

سند  -چارچوب اجرايي هيوگو
 سياستهاي كلي نظام -سنداي

 )برگرفاه از مطالعات سند زسيب شناسي مديريت بحران شهرداريهاي كشور(

هاي كشور طرح و بخشي در قالب سند زسيب شناسي مديريت بحران شهرداري فوق الزم به ذكر مي باشد پيشنهادات
 به تصويب رسيده است. 1396در سال  از سوي هيات محارم دولتبند  13دراز زن 

 
 

د راین خصوص پيشنهاد ات و راهكارهاي مطرح بر اساس اصول د ه گانه 
تاب آوري د ر شهرها و كالنشهرها بشرح جد ول 6 ارایه مي شود . 

الزم به ذكر مي باشد  پيشنهاد ات فوق د ر قالب سند  آسيب شناسي 
مد یریت بحران شهرد اري هاي كشور طرح و بخشي از آن د ر۱۳ بند  

از سوي هيات محترم د ولت د ر سال ۱۳۹6 به تصویب رسيد ه است.
منابع و مآخذ 

۱. اسماعيل زاد ه، جمعي از نویسند گان )۱۳۹5(؛ بنيان هاي نظري د ر 
مطالعات شهري، انتشارات تيسا، جلد  یكم

۲. سند  اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران )۱۳86(، طرح راهبرد ی 
- ساختاری توسعه و عمران شهر تهران )طرح جامع تهران(، وزارت 

مسكن و شهرسازی سابق
۳. عبد الهی، مجيد  )۱۳۹۱(؛ مد یریت بحران د ر نواحی شهری، انتشارات 

سازمان شهرد اریهای كشور، چاپ چهارم 
برنامه ریزی راهبرد ی توسعه ی شهری  4. مهد ی زاد ه، جواد  )۱۳85(، 
و  مسكن  وزارت  ایران(،  د ر  آن  جایگاه  و  جهانی  اخير  )تجربيات 

شهرسازی، چاپ د وم 
سازمان  تشكيل  قانون   ،)۱۳85( اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه   .5

مد یریت بحران كشور و آیين نامه اجرایي قانون
6. قانون شهرد اري با اصالحات و الحاقات )۱۳۳4(

۷. مصوبه شوراي هماهنگي مد یریت بحران كشور )۱۳۹4(، د ستورالعمل 
تشكيل ستاد  مد یریت بحران شهرد اري هاي كشور

جدول6
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گزارش اصليگزارش اصلي

مقدمه
خالقي��ت اصي��ل دربردارنده تجرب��ه، ابت��كار، ظرفيت 
بازنويس��ی قواعد، نامتع��ارف بودن، نگاهی تازه به مس��ايل 
انداختن، تصويرس��ازی بديع از س��ناريوهای ممكن در آينده 
و راه حل های محتمل مس��ايل، كشف نقاط مشترک از ميان 
نقاط افت��راق و تفاوت ها و داش��تن ديدگاه��ی انعطاف پذير 
نس��بت به مس��ايل می باش��د. خالقيت ابزاری برای بيشينه 
ك��ردن امكانات در هر ش��رايط و اف��زودن ارزش و معنا به 

نتيجه اقدامهای انسانی در هر زمينه ای است. 
فلس��فه شهر خالق آن است كه: »در هر شهری همیشه 
ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می کنیم، 

وج�ود دارد«. اگ��ر بتوانيم ش��رايطی فراه��م كنيم كه مردم 

بتوانند براس��اس تخيالت بلندپروازانه فك��ر، برنامه ريزی و 
عمل كنند و فرصت های توس��عه به طور مداوم تكامل يابد، 
می توانيم به تحقق شهر خالق نزديكتر شويم. اين فرصت ها 
می توانن��د دربرگيرنده اقدامهايی برای توليد ثروت و افزايش 
بازده اقتصادی، ارتقای زيبايی های بصری در محيط شهری 
يا حل مس��ايل اجتماعی )از جمله بی مس��كنی و بدمسكنی( 

باشند. 
فرض ابتدایی شهر خالق آن است كه: »آدم های عادی 

می توانند كارهای فوق العاده ای انجام دهند فقط به ش��رطی 
كه فرصت كافی در اختيار داش��ته باشند«. خالقیت در اينجا 
به مفهوم تخیل کاربردی با اس��تفاده از كيفيت هايی از جمله 
هوش1، قدرت اختراع2 و يادگيری مس��تمر اس��ت. در شهر 

 
هادی سعیدی 

شلهر خلاق
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خ��الق، نه فق��ط هنرمندان و كس��انی ك��ه در فعاليت های 
اقتصادی مش��اركت دارند، خالقند بلكه خالقيت می تواند از 
هر منبعی در جامعه سرچش��مه بگيرد. ي��ك بازرگان، يك 
مددكار اجتماعی، يك دانش��مند، يك مهندس و يك مدير 
اجراي��ی، همه و همه در ش��هر خالق به ش��يوه ای خالقانه 
كار می كنن��د. تاكنون خالقيت تنه��ا در كار هنرمندان يك 
ضرورت محس��وب می شد اما در شهر خالق تالش می شود 

تا اين ويژگی به همه مشاغل و صنوف تسری پيدا كند.
ايده ش��هر خالق را آقای ريچارد فلوريدا در دهه 1990 
مطرح كرد.او با در نظرگيری زمينه های اقتصادی و اجتماعی 
خالقيت تالش كرد، تبلور اين امر در شهر را در قالب مفهوم 

»شهر خالق« صورت بندی كند. 
با اين مقدمه در رابطه با مفهوم ش��هر خالق، نمونه های 
عملی ب��روز خالقيت و س��رزندگی در ش��هر های جهان و 
راهكارهای عملی برای ايجاد شهرهايی خالق در كشورمان 
با بيژن كلهرنيا، مدرس معماری وشهرسازی دانشگاه رازی 
كرمانشاه، فرهاد كريمانی، دانش آموخته دكترای شهرسازی 
از دانش��گاه فنی وي��ن )اتريش( و  حامد كام��ل نيا، دانش 
آموخت��ه دكت��رای معماری از دانش��گاه تهران و اس��تاديار 
دانشكده معماری و شهرس��ازی دانشگاه فردوسی مشهدبه 

گفتگو نشستيم.

 به نظر شما مفهوم شهر خالق چیست 
و چگون�ه می ت�وان به شهرس�ازی خالق دس�ت 

یافت؟
بی�ژن کلهرنی�ا: به نظر من شهرس��ازی بس��تر بروز 
خالقيت در ش��هر را فراهم می كند. مفاهيم جديد زيادی در 
حوزه مديريت شهری و شهرس��ازی ارائه شده اند؛مفاهيمی 

مانن��د چش��م انداز3، مصلح��ت عموم��ی4 و كارآفرينی5 كه 
خالقي��ت هم يكی از اينها س��ت، با مفاهي��م ديگری مانند 

كارآفرينی قرابت معنايی داشته و به آن پهلو می زند. 
در هم��ه حرفه های مربوط ب��ه برنامه ريزی فضايی 
و كالب��دی، خالقيت نقش مهم��ی دارد. خالقيت باعث 
می ش��ود بتوانيم از بن بس��ت هايی كه در شهرس��ازی 
دچار آن هس��تيم ،رهاي��ی يابيم. در هنرهای ش��هری 
مانن��د گرافيك،اي��ن گرايش ه��ا را با وضوح بيش��تری 
می بيني��م ؛در ش��هرهايی مانن��د: برازيليا ك��ه البراتوار 
گرافيك ش��هری يا مكزيكوسيتی كه البراتوار هنرهای 
تجس��می ش��هری اس��ت. در اي��ن ش��هرها، فضاهای 
خاصی در ش��هر ب��ه البراتوارهای هنری تبديل ش��ده 
و هنرمندان آزادانه در آنجا نقاش��ی كش��يده يا مجسمه 
می س��ازند. هنرمندان در اين ش��هرها س��عی می كنند، 

وارد ش��هرها ش��ده و به معرض ديد عموم درآيند. 
فره�اد کریمان�ی: من می خواهم بحث را در س��طح 
منطقه6 و فراتر از شهر پيش ببرم. در برنامه ريزی منطقه ای 
ه��م اصطالحی وج��ود دارد به نام »خالقي��ت منطقه ای7« 
كه س��عی می كند، شكاف توس��عه متراكم و متورم شده در 
يك نقطه را در س��طح ملی از بين ببرد. يكی از بنيانگذاران 
اين تئوری آلونزو اس��ت. آلونزو از بحث توسعه اقتصادی به 
توسعه منطقه ای می رسد و بعدها در ادامه كارهايش موضوع 

خالقيت منطقه ای به دست ديگران مطرح می شود. 
تح��ت تأثي��ر مفه��وم »خالقي��ت منطق��ه ای«، برنامه 
ش��هرهای خالق، در اث��ر پيوند برخی مس��ايل اقتصادی و 
ش��هری به وجود آمد. به اين معنا كه در شهر، افراد مختلف 
با عاليق و تخصص های مختلف زندگی می كنند و هر كدام 
قابليت های متفاوتی دارن��د. اين افراد در عين حال كه يك 
مجموعه ناهمگنی را ش��كل می دهند، در درون خودش��ان 
اش��تراكاتی هم می توانند داش��ته باش��ند و در عين حال كه 
با هم متفاوتند، تش��ابهاتی هم دارند. در ش��هرهای مختلف 
جستجو شد كه ببينند هر ش��هری بر سر كدام حوزه توافق 
بيشتری دارد و عاليق مشترک مردم يك شهر عمدتًا حول 
كدام محور است. مثاًل ممكن است در يك شهر، اين محور 
توافق، »س��ينما« باش��د و به صورت تخصصی تر »سينمای 

از نظر بروسویک فرایند توسعه خالقانه یک 
فضای شهری وقتی اتفاق می افتد که افرادی در 

شکل گیری آن اثر نقش داشته باشند که می خواهند 
از آن استفاده کنند. به این ترتیب چون تفکر جاری 

و ساری افراد آن اجتماع را در طراحی دخالت 
می دهیم، به نوعی از خالقیت موجود در آن جامعه 

هم در این طراحی استفاده می کنیم.
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بیژن کلهرنیا

كالس��يك«. مثاًل نيواورلئان شهری اس��ت كه موسيقی در 
آن به فرهنگ عمومی ش��هری تبديل شده وبه طور خاص 
پايتخت »موسيقی جاز« قلمداد می شود. بنابراين تبلور شهر 
نيواورلئان در سطح منطقه و كشور، در موسيقی )به خصوص 
در موس��يقی جاز( است. همين باعث شد،تمام كسانی كه به 
حوزه موسيقی جاز عالقه داشتند، به اين شهر سرازير شدند. 
به اين ترتيب ش��ما تمام پتانسيل های يك هنر خاص را در 
يك شهر جمع می كنيد تا بتوانيد موتور رشد يك موضوعی 

را به حركت درآوريد. 
از دي��دگاه خالقي��ت منطقه ای، ش��هری می تواند ادامه 
حي��ات دهد كه بتواند يكی از قابليت ه��ای عمده خود و در 
اصل مزیت نسبی خود را پيدا كرده و آن را از طريق جذب 
افراد مرتبط با آن مزيت، توسعه دهد. يكی از چنين نمادهای 
پرقدرت در سطح امريكا، وال استریت در نيويورک است كه 
محل متمركز س��رمايه در بازار بورس می باش��د و ديگری 

هالیوود در لس آنجلس كه نماد سینمای صنعتی است. 

ب�روز خالقی�ت  باع�ث  عوامل�ی   چ�ه 
می شوند و با چه روش هایی می توان به باالترین 

سطح خالقیت در شهر دست یافت؟
حام�د کامل نی�ا: در اينجا نظريه  های روان شناس�ان 
یادگیری مطرح می ش��ود كه من سه ديدگاه را در اين رابطه 

تشريح می كنم. اولين رويكرد، ديدگاه آقای »برونر« است. 
وی فراين��د توليد يك اثر ناب را به س��ه مرحله احس�اس، 
ادراک و خالقیت تقس��يم می كرد. برونر از  ش��اگردان پياژه 

بود و تفكرات ش��ناخت گرای پياژه به دست وی توسعه پيدا 
ك��رد. تمركزبرونر بر موضوع »يادگيری« بود و اعتقادش بر 
اين  ك��ه در هر يادگيری ای يك روند خالقانه وجوددارد. با 
اين منظر، هر پديده ای را كه بتوانيم در يك فضای ش��هری 
يا فض��ای معماری ايجاد كنيم كه ي��ك اثر يادگيری روی 

مردم داش��ته باشد، می تواند يك اثر خالقانه باشد. مثاًل اگر 
يك درخت در يك فضای ش��هری می تواند برای يك بچه 
اثر يادگيری داشته باشد، آن، يك اثر خالقانه است. بنابراين 
خالقيت را كاماًل وابسته به يادگيری می دانست و معتقد بود 
هر چقدر فضای ش��هری ما بتواند بيشتر به يادگيری منجر 

شود، بيشتر خالقانه است. 
برخی ديگر از نظريه پردازان، رابطه خالقيت را با هوش8 
می س��نجيدند. به عنوان نمونه نظر آقای »هوارد گاردنر« بر 
اين بود كه افراد باهوش همان آدم های خالق هستند. برای 
هوش هش��ت طبقه ارائه داد ك��ه عبارتند از: هوش كالمی، 
عددی، رقمی، اجتماعی، بصری، فضايی، طبيعی و فيزيكی. 
ما اگر بتوانيم در شهرهايمان، فضاهايی  برای ارتباط بيشتر 
م��ردم با طبيعت ايج��اد كنيم ، به نوعی ب��ه تفكر خالقانه 
كمك كرده ايم. اگر مردم بتوانند شرايط فيزيك بدنی شان 
را بهبود بدهند و ورزش كنند، هوش فيزيكی شان ارتقا پيدا 
می كند. از اين رو اگر در ش��هرها امكانات ورزشی و تربيت 
بدن��ی بهبود يابد، به پ��رورش هوش فيزيكی و در نتيجه به 
پرورش خالقيت منجر خواهد ش��د. اگر يك فضای شهری 
بتواند هوش رياضی ش��هروندان را باال ببرد و از نظر رقومی 
م��ردم را به چال��ش وادارد، اين هم موجب ب��روز خالقيت 
می ش��ود. مثاًل ش��ما می توانيد در كف س��ازی يك فضای 
ش��هری يك جدول ضرب بگذاريد، ي��ا يك پازلی را در آن 
كار كنيد. اين باعث می شود، آن كف سازی در عين حال كه 
پياده روس��ت و يك اثر كالبدی و شهری محسوب می شود، 

يك اثر خالقانه هم باشد. 
رويكرد س��وم در اين زمينه، ديدگاه آقای »بروسويك« 
اس��ت كه كتابی با عنوان »آزادی و خالقيت9« دارد.اعتقاداو 
اين است كه ما می توانيم تفكر خالق را از راه دخيل كردن 
تمام افراد ذی نفع در خلق يك اثر پرورش دهيم. هر چقدر 
كه به سمت استفاده از مشارکت بهره وران10 در توليد يك 
اثر كالبدی پيش رويم، به اين معناس��ت كه به توسعه تفكر 
خالقانه در يك جامعه بها داده ايم. نگاه بروس��ويك، نگاهی 
فرایند محور اس��ت و معتقد اس��ت كه بايد فرايند طراحی، 

فرایندی مش�ارکتی باشد تا به خالقيت برسيم؛ هر چند كه 

محصول كار ممكن اس��ت چندان خالقانه به نظر نيايد. به 

فرض ابتدایی شهر خالق آن است که: 
»آدم های عادی می توانند کارهای فوق العاده ای 
انجام دهند فقط به شرطی که فرصت کافی در 

اختیار داشته باشند«
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فرهاد کریمانی

نظر وی فرايند توس��عه خالقانه يك فضای ش��هری، وقتی 
اتفاق می افتد كه افرادی در ش��كل گيری آن اثر نقش داشته 
باش��ند كه می خواهند از آن اس��تفاده كنند. به عنوان مثال 
وقتی ك��ه می خواهيم يك محور ش��هری را طراحی كنيم، 
يك س��ری افراد به عنوان طراح وجود دارند كه او اس��مش 
را»كاتاليزور«می گذارد. اين افراد ممكن است كه گزينه های 
طراحی را پيشنهاد دهند ولی انتخاب با كاربرهاست. به اين 
ترتيب چون ما تفكر جاری و س��اری افراد آن اجتماع را در 
طراحی دخالت می دهيم، به نوعی از خالقيت موجود در آن 

جامعه هم در اين طراحی استفاده می كنيم.
اگر شما در شهری ميدانگاهی برای جمع شدن يا اجتماع 
مردم درست كنيد، اين باعث می شود كه شما هوش جمعی 
شهروندان را باال ببريد، زيرا فرصت برهمكنشهای اجتماعی 
را افزايش داده ايد و موجب بروز نوعی از خالقيت می شويد. 
يا اگر شما سواد بصری شهروندان را از طريق توجه به عناصر 
زيبايی شناسی در فضای شهری باال ببريد، هوش بصری را 
باال می بريد. به اين ترتيب ديگر مردم ساختمان ها و نماهای 
زشت را در شهر نمی پسندند، زيرا هوش بصری شان تقويت 
ش��ده اس��ت، يا از ديد برونری، يادگيری بصری شان باالتر 

رفته و خالقيتشان بيشتر شده است.
 اگر بخواهیم نمونه ه�ای عینی از تبلور 
رویک�رد ش�هر خالق را در ش�هرهای دنی�ا مثال 

بزنیم، به کدام موارد می توان اشاره کرد؟
فرهاد کریمانی: در شهر وين پروژه ای كه)سال 2000( 
م��ن هم در آن درگي��ر بودم، عبارت ب��ود از: »تغيير محيط 
ش��هری با جهت گيری ساخت محيط انسانی«.دراين پروژه 
قس��متی از ش��هر برای طرح آماده سازی انتخاب و محله ای 
به اس��م »شهرک بدون ماش��ين« بنا شد. حدود 10 هكتار، 
مجموعه های مس��كونی ساخته شد كه تقريبًا 200 خانوار را 
در خود جا داد. فلسفه اين طرح آن بود كه برای شهروندان 
وينی  كه عاليق زيس��ت محيطی قوی دارند، اين عاليق را 
پرورش دهيم. اولين شرط سكونت در شهرک بدون ماشين 
اين بود كه كسانی كه در اينجا زندگی می كنند، نبايد ماشين 
داش��ته باشند و اين ش��هرک طوری طراحی شد كه ماشين 
نتواند به آن داخل ش��ود. اما در عين حال مكان اين شهرک 

در جاي��ی قرار گرفت كه دسترس��ی ب��ه حمل ونقل عمومی 
)مترو و اتوبوس( بسيار خوب بود.

 ابت��كار ديگ��ری ك��ه در اين ط��رح به خ��رج دادند، 
تعبيه مح�ل بازی کودکان در طبق��ه همكف مجتمع های 
مس��كونی بود. در هر بلوک مس��كونی  قسمتی را درست 
كردند برای ب��ازی بچه ها كه البته اقدام متداولی در وين 
اس��ت، اما ابتكار اين بود كه در كنار محل بازی كودكان، 
اتاق��ی برای اس��تراحت پ��در و مادرها درس��ت كردند تا 
والدين بچه ها بتوانند در آنجا بنش��ينند. علت اين كار هم 
افزايش امكان برقراری ارتباط��ات اجتماعی بود. معموال 
در كش��ورهای اروپاي��ی ارتباطات اجتماعی مردم بس��يار 
كم اس��ت و همس��ايه ها همديگر را نمی شناسند. نشستن 
والدين در اتاق كنار محل بازی كودكان منجر به ارتباطات 
اجتماعی ش��د. بعد از دو س��ال كه من به اين محل س��ر 
زدم،متوجه ش��دم كه همه همديگر را می شناسند؛ با اينكه 
در فرهن��گ غربی اين ي��ك امر نامتداول اس��ت. همين 
نوآوری ها باعث جذابيت اين محله شد وبسياری از افراد، 
از جاه��ای ديگر ش��هر، از اين محله بازدي��د می كردند تا 
ببينن��د چگونه عمل می كند. همين جذابيت موجب ترويج 

و گس��ترش فرهنگ ش��هر بدون ماش��ين  ش��د . 
نمون��ه ديگ��ر بوداپس�ت اس��ت. در اين ش��هر، بعد از 
فروپاش��ی كمونيس��م، طرح س��اماندهی رودخانه دانوب را 
تهيه كردند؛ ازآنجايی كه دانوب در بخشی كه از بوداپست 
رد می شود،بس��يار عريض است، جزايری در رودخانه ايجاد 
ش��ده كه قباًل هيچ اس��تفاده ای ازآنها صورت نمی گرفت. 
مديري��ت ش��هری بوداپس��ت  از پتانس��يل اقتص��ادی و 
توريس��تی اي��ن جزاير اس��تفاده كرده و درآنه��ا كافه هايی 
س��اخت كه جمعيت زيادی را به خود جلب  می كرد. تأثير 
اين خالقيت در ش��هر چه بود: 1( اش��تغال زايی  و 2(زنده 

ش��دن يك فضای مرده.
حامد کامل نیا: خالقيت با ديدگاه بروس��ويك، يعنی 
جل��ب خالقيت های جاری در جامعه از طريق درگير كردن 
بهره وران، در طرح مح��ور فرهنگی قاهره و پارک االزهر 
كه يك پروژه طراحی شهری و مرمت بافت شهری است. 
اي��ن پ��روژه در س��ال های 2000 و 2001 اجرا ش��د و در 
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فرايند طراحی از افراد مختلف اس��تفاده كردند_از انتخاب 
موتيف ه��ای معماری و شهرس��ازی گرفته تا س��اماندهی 

بلوک های س��اختمانی . 
در پ�ارک فرهنگی قاه�ره برای اينك��ه فرايند طراحی 
مش��اركتی را عماًل تجربه كنند، ماك��ت حجم هايی را كه 
می خواس��تند در پارک اجرا كنند با چوب و فوم س��اخته و 
برای چن��د هفته اجازه دادند تا اف��راد، بچه ها و خانواده ها 
از آنه��ا اس��تفاده كنند. حتی عكس بعض��ی از فضاهايی را 
كه نمی توانس��تند بس��ازند)مثل آبنما ها( در زمين  كشيدند. 
بع��د منتظر ماندند ت��ا ببينند كه مردم چ��ه عكس العملی 
نش��ان می دهند؛ كجاها می ايستند، كجاها راه می روندوبه 
كجاها آسيب می زنند. از اين طريق بازخورد افراد نسبت به 
محيط س��نجيده وسپس پارک را  می سازند. يعنی نخست) 
مث��ل يك صحنه تأتر( مدلی از طرح��ی كه در نظر دارند، 
به صورت آزمايش��ی با مصالح س��بك و موقت در مقياس 
يك به ي��ك تهيه می كنند، بعد ش��كل نهايی پارک رابنا 
می كنند؛اي��ن يعنی فرايند مش��اركتی خالقانه در طراحی 

فضاهای ش��هری .
 )road Black( همچنين در طراحی منطقه بلك رود
در انگلستان، در ساماندهی فضاهای شهری، سعی كرده اند 
از مش��اركت م��ردم اس��تفاده كنند. يا در طراحی ش��هری 
روان��اکRoanak79( 79( آقای چارلز مور از طريق يك 
برنامه زن��ده تلويزيونی، نظرات م��ردم را می گيرد. در اين 
برنامه افراد تلفن می كنند و او در روی نقشه نواحی شهری 
را مطاب��ق نظر مردم تغيير می دهد )از جنس كاربری ها تا 
الگوه��ای طراحی( و گروه های مواف��ق و مخالف صحبت 
می كنن��د كه مثاًل اگر اين خيابان را اينجا احداث كنيم چه 
اتفاقی می افتد. ده ماكت مختلف و پرس��پكتيوهای مختلف 
از منطق��ه را به مردم ارائ��ه می دهد و هر گروهی در مورد 
مزايا و معايب هر كدام نظراتش��ان را می گويند. بعد اينها را 
مث��ل پازل در كنار هم قرار می دهد و در نهايت از مجموع 
اين نظره��ای بعض��ًا متض��اد به ي��ك نتيج��ه عمومی كه 
مصلح��ت جمعی را تأمين كند، می رس��د. در واقع معتقدند 
كه خالقيت اين اس��ت كه شما از بين تضادهای گوناگون 

بتوانيد به يك راه حل قابل قبول دس��ت يابيد. 

بیژن کلهرنیا: در ش��هرهايی ك��ه من در غرب ديدم، 
بيشتر جهت گيری به س��مت بازشناسی و دوباره ساماندهی 
فضاهاس��ت و خيلی احتياط می ش��ود كه به سمت نوسازی 
فضاه��ا پيش بروند. اي��ن نكته برای ما اهمي��ت دارد، زيرا 
ما در شهرس��ازی مان وقتی زمينه های جدي��د و خالقانه را 
می خواهي��م مطرح كني��م، در پس ذهنمان نوس��ازی موج 
می زند و كمتر به اين فكر هس��تيم كه وضع موجود را احيا 

كنيم. 
گرفتاری ما در كش��ورمان اين اس��ت كه هميش��ه به 
دنب��ال مداخالت وس��يع كالب��دی و عوض ك��ردن فرم 
فضاهای ش��هری هس��تيم. آنچه در ش��هرهای س��رزنده 
و خ��الق دنيا اتف��اق می افت��د، غالبًا اين طور اس��ت كه 
مس��تقيم به كالبد پرداخته نمی ش��ود، بلكه سعی می شود 
حيات شهری را آرام آرام بياورند و اجازه دهند اين حيات 
در كالب��د رش��د كند. در عين حال اج��ازه نمی دهند كالبد 
از كنترل ش��ان خ��ارج ش��ود. بنابراين آنچه ك��ه به وجود 
می آيد، يك ماس��ك يا يك پوس��ته نيس��ت كه هميش��ه 
اين س��ئوال را ايجاد كند كه چرا اين را كه ما ساخته ايم، 
رونق ن��دارد. بلكه حيات پررونقی در بافت ش��كل گرفته 
كه كم كم ايجاد ش��ده و به تدريج موجب تغييرات مثبتی 
در كالبد هم می ش��ود. به نظر من در طرح های بهسازی 
و نوس��ازی بافت های فرس��وده و تاريخی مان بايد چنين 
جهت گيری ای داش��ته باش��يم و اين روش با ديدگاه شهر 

خالق نزديك تر اس��ت تا ديدگاه نوس��ازی. 

من در اس��لو می ديدم كه ش��كل ميدان ها گاهی از نظر 
هندس��ی، نامتعارف است. ولی مردم كامال احساس رضايت 
می كردند و شهرسازان هم می گفتند اين خواست ما نيست، 
بلكه اين حاصل دوتاس��ه سال تجربه است كه در اين زمينه 

ما فکر می کنیم که پارک، 
یک فضای شهری است. در حالی که در اسلو 

سعی دارند، شهر را پارک کنند، نه اینکه در شهر 
پارک بسازند. بنابراین پارک به عنوان شکل 

مادر و اصلی در شهر اثر می گذارد.
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صورت گرفته و در نهايت به اين شكل منجر شده است. 
ما فكر می كنيم كه پارک، يك فضای ش��هری است. در 
حالی كه در اس��لو سعی دارند ش��هر را پارک كنند، نه اينكه 
در شهر پارک بسازند. بنابراين پارک به عنوان شكل مادر و 

اصلی در شهر اثر می گذارد. 
اين نوجويی ها و خالقيت در ش��هر با بداهه سازی ها 
همراه ش��ده و ش��هررا به يك کارگاه عمومی تبديل می 
كن��د؛ برای آموخت��ن متخصصان از م��ردم و هنرمندان 
و برعك��س. مث��اًل برخ��ی ديواره ه��ای ش��هری را ب��ه 
عنوان كارگاه نقاش��ی و حجم سازی مش��خص می كنند 
و هنرمن��دان با مصالح س��بك مانند س��راميك، چوب و 
فوم، ش��كل آن فض��ا را تغيير می دهند. قس��مت هايی از 
ديواره ها آزاد اس��ت كه مردم بيايند ك��والژ نصب كنند. 
البته در اين بين هميش��ه ناظری هم هست كه به مردم 
مش��ورت فنی می ده��د ولی مداخله نمی كن��د. اين ناظر 
معم��واًل هدفی را برای اين آثار هن��ری تعريف می كند، 
مث��اًل می گوي��د هدف ،س��اخت يك »فضای آموزش��ی 
ك��ودكان« اس��ت ولی در كار س��اخت آث��ار هنری هيچ 
دخالت��ی ندارد. اين امرباعث تنوع بس��يار زياد در ش��هر 
شده و در نقاطی كه اين كار انجام شده، جمعيت زيادی 
جلب می ش��ود و عالوه بر ارتقای حس زيبايی شناس��ی، 

موجد برهمكنش��های اجتماعی نيز ش��ده اس��ت. 
تف��اوت ديگ��ری كه ما ب��ا آنها داريم، آن اس��ت كه 
ما هنر را در ش��هر ب��ه صورت دو بع��دی می بينيم ولی 
در آنجا تأكيد بر آن اس��ت كه س��ه بعدی و چهار بعدی 
ديده ش��ود. عالوه بر حجم س��ازی و كوالژی كه مطرح 
ش��د، حتی ممكن است يك گروه موسيقی بخواهد برای 
اين فضا، موس��يقی خاصش را بداهه نوازی كندو به اين 
ترتي��ب آوای فضا را به مردم ارائه دهد. ما با اين مفهوم 
آش��نا نيستيم كه فضا می تواند صدا يا نور خاص خودش 

را داش��ته باش��د؛ نور را بتاباند نه اين كه نور را بگيرد. 
 آیا می ت�وان نمونه هایی در ش�هرهای 
ایران نیز پیدا کرد که از الگوی شهر خالق پیروی 

کرده باشد؟ 
حامد کامل نی�ا: اگر با ديد يادگيری محور يا توس��عه 

هوش های هشتگانه به فضای شهری نگاه كنيم، فضاهای 
ش��هری ای داريم كه بر يادگيری افراد تأثير می گذارند. مثاًل 
وقتی ش��ما به ميدان نقش جهان اصفهان می رويد، بخشی 
از هوش بصری و هوش اجتماعی شما تقويت می شود و به 
زبان برون��ری، يادگيری اجتماعی در اثر حضور در اين فضا 

اتفاق می افتد. 
فضاهاي��ی كه مردم را به طبيع��ت پيوند می زند، مثل 
پارک كوهس��نگی مش��هد، موجب پرورش هوش طبيعی 
می ش��ود. محور دروازه قرآن در ش��يراز، با آن فضا، آب، 
درخ��ت، حركت، نور و سلس��له مراتبی كه ش��ما در فضا 
داري��د، چيزهايی به ش��ما ياد می دهد. مث��اًل وجود مقبره 
خواجوی كرمانی، بخش��ی از تاريخ را به شما ياد می دهد. 
پس چون چيزی برای يادگيری ش��هروندان در خود دارد،  

حوزه ای برای خالقيت می گش��ايد.
فره�اد کریمان�ی: ما باي��د ببينيم كه ه��ر كدام از 
ش��هرهايمان چه پتانسيل عمده ای در س��طح منطقه ای، 
ملی و حتی فراملی دارند و تالش كنيم اين پتانسيل ها را 
بالفعل كنيم. ما به صورت ناخودآگاه پتانس��يل شهر مشهد 
را »مذهب« تلقی كرده ايم. روی اين پتانس��يل به صورت 

ناخ��ودآگاه برنامه ري��زی كرده اي��م. دور ح��رم امام رضا، 
قيمت ها بسيار باالس��ت. اما به نظر من پراكنش مناسبی 
از  پتانس��يل مذهب وج��ود ندارد؛ يعنی منحصرش��ده به 
اط��راف حرم، در صورتی كه اقتصاد گردش��گری مذهبی 
می توانس��ت تا خيلی دورتر از بافت اطراف حرم گسترش 
داده شود؛كه اين به دليل نبود متخصصان اقتصاد شهری 
اس��ت. همه پتانسيل اقتصاد گردش��گری مذهبی در يك 
نقطه تمركز داده ش��ده ، در صورتی كه می توانست تا چند 

كيلومتر دورتر هم گس��ترش يابد. 

در برازیلیا کف پیاده رو و دیواره ها را با
 ایجاد فرم های گرافیکی، حرکت و موج ایجاد 

کرده اند. چشم بیننده را با خطوط افقی به سمت 
یک جهت و معنای خاصی هدایت می کنند_ در 
واقع کشش و دعوت به حرکت ایجاد می کنند.

پا نوشت:

1- intelligence
2- inventiveness
3- vision
4- Public interest
5- entrepreneurship
6- region
7- regional creativity
8- intelligence
9- Freedom and creativity
10- stakeholders
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حام�د   کام�ل نی�ا

بی�ژن کلهرنیا: به نظر من ش��هرهای ما با الگوی 
ش��هر خالق فاصله زيادی دارن��د. البته تالش هايی در 
اين رابطه ش��ده ولی كافی نبوده است. به عنوان مثال 
كف س��ازی های خياب��ان وليعصر تهران كه ب��ا مصالح 
خ��وب و گران قيمت��ی هم اجرا می ش��ود، می توانس��ت 
از تن��وع بيش��تری برخوردار باش��د. ش��كل و ريتم اين 
كف س��ازی ها خيلی حال��ت تيپيك و يكنواخ��ت گرفته 
اس��ت. در صورتی ك��ه می توانس��تيم ب��ا بهره گيری از 
گرافي��ك ش��هری و درگي��ر ك��ردن تعداد بيش��تری از 
هنرمن��دان، نقاش��ان و حت��ی م��ردم عالقمن��د، تنوع 
بيش��تری در اي��ن كف س��ازی ها ايج��اد كنيم و بس��تر 
بروز خالقيت به دس��ت جمعی از ش��هروندان را ايجاد 
نمايي��م. ب��ه عنوان نمون��ه در برازيليا ك��ف پياده رو و 
ديواره ها را با ايج��اد فرم های گرافيكی، حركت و موج 
ايج��اد كرده اند. چش��م بينن��ده را با خط��وط افقی  به 
س��مت يك جهت و معنای خاصی هداي��ت می كنند_ 
در واقع كش��ش و دعوت به حركت ايجاد می كنند. ولی  
طراحی هاي��ی كه ما در پياده روهاايج��اد می كنيم) مثل 
ش��طرنجی كردن و هدايت خطوط به گوشه ها(، به نظر 
م��ن دعوت به مكث اس��ت نه حركت و اي��ن با روحيه 

خالقي��ت تناق��ض دارد.  
 به نظر شما ملزومات نزدیک شدن به 

الگوی ش�هر خالق در کشور خودمان چیس�ت؟
فره�اد کریمان�ی: ب��ه نظر م��ن بايد تن��وع آرا و 
عاليق در ش��هر از طرف مديران و سياستگذاران شهری 
به رسميت شناخته ش��ود. شهر خالق بايد بتواند اهداف 
و نيازه��ای گروه های مختلف در يك ش��هر را برآورده 
كن��د؛ ك��ه در مورد ش��هر وين يكی از اي��ن گروه ها كه 
برايش��ان ش��هرک بدون ماشين را س��اختند، گروه های 
س��بز يا دوس��تدار محيط زيس��ت بود. اين نوع ابتكارات 
نيازمند وجود اراده سیاس�ی و حمايت مديريت ش��هری 
اس��ت. يعنی اگر سياستگذاران و مديران شهری از ايده 
ش��هر خالق و ش��هر س��بز پش��تيبانی نكنند و برای اين 
ايده ه��ا بودجه اختص��اص ندهند، اين تفك��رات قابليت 

اج��را  نمی ياب��د  . 

بی�ژن کلهرنیا: به نظر من يك��ی از موانعی كه ما 
در ش��هرهايمان با آن مواجهيم، تفكر مهندس��ی داشتن 
مديران ش��هری ماس��ت. مديريت ش��هری در كشور ما 
عمدت��ا س��عی می كن��د ش��هر را تميز كند، فضای س��بز 
ايجاد كند، مبلمان ش��هری بسازد و نورپردازی كند، اما 
بايد در نظر داش��ت ك��ه اين كارها به تنهاي��ی نمی تواند 
ظرفيت ه��ای نهفته در محي��ط را آزاد كرده و به محيط 
ش��هری، خالقي��ت ببخش��د. اين ظرفيت ه��ا را در قالب 
يك گفتگوی دو طرفه با مردم و در طی زمان می ش��ود، 

آزاد ك��رد . 

جمع بندی
اهم مواردی كه در اين گفتگو در مورد آن بحث شد، به 

قرار زير است:
پيش��نهاد  ب��ه شهرس��ازان  اي��ده ش��هر خالق   .1
می كن��د كه افق های ديد خود را گس��ترده تر كرده 
و تخي��ل خ��ود را در مواجهه با مس��ايل ش��هری 
پ��رورش دهن��د. به م��وازات آن در ش��هر خالق، 
پ��رورش تخي��ل و خالقي��ت عموم م��ردم نيز در 

كانون توجه می باش��د. 
2. از بعد نظری س��ه ديدگاه نس��بت ب��ه خالقيت 
1( دي��دگاه يادگي��ری محور )برونر(،  وجود دارد: 
2( دي��دگاه هوش محور )گاردن��ر( و 3( ديدگاهی 
ك��ه معتقد به خالقي��ت در متن رفتارهای كاربران 

اس��ت )بروس��ويك و ريچارد هچ(. 
معن��ای  ب��ه  منطق��ه ای  س��طح  در  خالقي��ت   .3
تش��خيص صحي��ح مزيت های نس��بی هر ش��هر و 
تقوي��ت اي��ن ظرفيت ها در س��طح منطقه ای، ملی 

و فراملی اس��ت. 
4. ايده شهر خالق تنوع عاليق و عقايد در پهنه شهر را 
به رسميت می شناسد و تالش می كند به همه نيازهای 

شهروندان پاسخی درخور دهد. 
5. اجرای طرح های ملهم از ايده ش��هر خالق، نيازمند 
حمايت سياس��ی و مديريتی به دس��ت سياس��تگذاران 

شهری است.
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چکیده 
در تح��ول اقتصاده��ای دان��ش محور، ش��هرها و مقوله 
مديريت ش��هری، نقش كليدی را به خص��وص در دو دهه 
گذش��ته ايفا كرده اند. سياس��تگذاران كالن، شهرداری ها، 
س��ازمان های بين المللی،بنگاه ه��ای فناورانه)تكنولوژيك(و 
فن��اوری برتر )High-Tech( ب��ه اين جريان واقف بوده 

و سعی دارندتا اين پديده را تقويت كنند. 
در جهان امروز برخی ش��هرها ك��ه دارای خصوصيات 
پيش��ينه تاريخی، طرح س��اختاری مناسب،سابقه)پروفيل(

اقتص��ادی صحيح، زيرس��اخت های حمل ونقل عمومی و 
خصوص��ی، تامين نيازهای خدماتی مصرف كننده و توليد 
كنن��ده و ارتباط با س��اير نقاط جه��ان از طريق ارتباط از 
راه دور )تل��ه كاميونيكيش��ن( و ديگر ارتباطات هس��تند، 
می توانن��د با تكيه بر اي��ن ملزومات به تركي��ب و تلفيق 
ابعاد مختلف اقتصاد و فرهنگ در گونه ای از نظم منطقی 

انس��انی بپردازند. 
اين همان مفهوم ش��هر خالق اس��ت ك��ه در اين مقاله 
ب��دان با س��رفصل های: جاي��گاه نظريه مناط��ق خالق در 
روند برنامه ريزی منطقه ای س��ده ی اخير، خاس��تگاه نظری  
مناطق خالق، س��ابقه ش��هرهای خالق در ايران و جهان، 
تبيي��ن مفهوم��ی مناطق و ش��هرهای خ��الق، ويژگی ها و 

عناص��ر مناط��ق و ش��هرهای خالق،راهبرد ش��هر خالق، 
شبكه ش��هرهای خالق منطقه ای، مش��كالت شكل گيری 
مناط��ق خالق و نتايج برخی از مطالع��ات در زمينه مناطق 
و ش��هرهای خالق پرداخته ش��ده اس��ت. در پاي��ان نتيجه 
برشمردن قابليت ها و شرايط يك شهر برای تبديل شدن به 
ش��هر خالق و ويژگی های شهرهايی كه به شبكه شهرهای 

خالق پيوسته اند،بيان می شود.

خاستگاه نظری مناطق خالق 
اولين بار »دبور« در س��ال 1967 مبحثی با عنوان »شهر 
تماش��ايی يا شهر نمايش« مطرح كرد. نظر او ظهور پيش از 
موع��د ايده ی تلفيق فضای اقتصادی و فرهنگی در مقياس 
انس��انی - به ويژه در موضوعاتی نظير فضاهای مولد جديد، 
مجموعه ه��ای فرهنگی و به نماي��ش در آوردن محيط های 
بصری كه در مادر ش��هرهای اصلی سراسر جهان بسيارند- 

.)2006،J.SCOTT( می باشد
اولي��ن كس��ی كه بح��ث مناطق و ش��هرهای خالق را 
مطرح كرد، ريچارد فلوريدا اس��ت. او در سال 2002 اولين 
 )creative class ( كتاب خود را با عنوان كريتيو كلس
به چاپ رس��اند و پس از آن در سال 2005 كتاب ديگری 
را برای تقويت موضوعش منتش��ر كرد. در سال 2007 نيز 

انديشه و پژوهش

درآمدی بر مناطق و شهرهای خالق
محسن رفیعیان 

دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری 
و منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس





13سال یازدهم / شماره 100

آقای آلن اسكات با استفاده از ادبياتی كه ريچارد فلوريدا 
مطرح كرده بود، مباحثی را در ارتباط با ش��هرها و مناطق 
خالق مط��رح می كند. نظرات او بيش��تر پيرامون مباحث 

زير می باش��د:
چگونه می توانيم مزيت های رقابتی و ظرفيت های موجود 
در ش��هرها را به سمت خالقيت بيش��تر پيش ببريم. آيا اين 

امكان وجود دارد؟
چگون��ه ح��اال ك��ه فهميدي��م مزيت ه��ای رقابت��ی و 
ظرفيت های خالقيت در يك ش��هر و يا منطقه چيس��ت با 
استفاده از سياستگذاری های منطقه ای آنها را تقويت كنيم؟ 

.)2006،J.SCOTT(

سابقه شهرهای خالق در ایران و جهان  
در جستجوی سابقه شهرهای كشورمان ،اسنادی مربوط 
به  نامه ي كميس��يون ملي يونس��كو به استانداري فارس را 
می توان مش��اهده كرد كه در آن درخواس��ت شده، مقدمات 
معرفي شيراز به سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي سازمان 
ملل )يونس��كو( فراهم ش��ود. در صورت عملی ش��دن اين 
موضوع ش��يراز نخستين ش��هر ايران در مجموعه شهرهاي 

خالق يونسكو مي شود. 
برای ثبت نهايي شيراز در بخش ادبيات شهرهاي خالق 
يونس��كو،  الزم اس��ت ضوابط ويژه اي مانند امكان برگزاري 
برنامه ه��اي هنري و جش��نواره هاي ادبي،  انتش��ارات فعال،  
واحده��اي ادبيات در دانش��گاه،  كتابخانه و فروش��گاه های 
مهم كتاب برپا شود. »ادينبرگ«  انگلستان نخستين شهري 
اس��ت كه در مجموعه شهرهاي ادبيات خالق يونسكو ثبت 
شده است. برنامه شهرهاي خالق را يونسكو با هدف ايجاد 
ش��بكه اي به  هم پيوسته از ش��هرهايي كه در هفت موضوع 
ادبيات،  س��ينما،  موسيقي،  هنرهاي مردمي ، طراحي شهري،  
اغذيه و  هنرهاي رس��انه اي فعال و تاثيرگذار هس��تند، اجرا 

مي كند.
به گفته اين س��ازمان،  اين ش��بكه به توسعه توانايي هاي 
اقتصادي و تنوع فرهنگي ش��هرهاي مختلف جهان كمك 
مي كند. تاكنون »برلين« آلمان و »بوينس آيرس« آرژانتين 
به عنوان ش��هرهاي خ��الق در زمينه طراحي، »س��انتافو« 
مكزي��ك و »آس��وان« مصر ش��هرهاي هنره��اي مردمي 
)فولكل��ور( و »پوپاي��ان« كلمبي��ا به عنوان ش��هر اغذيه در 
www.( فهرست ش��هرهاي خالق يونسكو ثبت ش��ده اند

.)topiranian.com

تبیین مفهومی مناطق و شهرهای خالق 
به تازگی مبحث»اقتصاد جديد1« طرح ش��ده كه تاثيراتی 
بر ش��هر می گذارد.اين تأثيرات ب��ه صورت بخش مهمی در 
مناطق و ش��هرهای خ��الق تبلور می ياب��د. از اين رو وقتی 
صحب��ت از خالقيت می ش��ود، نگرش نو و جديدی اس��ت 
كه به ابعاد س��اختاری ش��هر و منطقه می ش��ود و عمدتا به 
ص��ورت اقتصادی و فرهنگ��ی مطرح می گ��ردد. به عنوان 
نمون��ه در نگرش ه��ای خالق گونه به صنعت در ش��هرها و 
مناطق خالق، بحث صنايع فرهنگی، چند رسانه ای، خدمات 
برت��ر و... وي��ا در حوزه های محلی، خالقي��ت و نوآوری در 
صنايع دستی و بومی مطرح می شود. خالقيت در حوزه های 
فرهنگی – اجتماعی  و ش��كل گيری نظام پويای فرهنگی 
– اجتماعی در ش��هرها نيز از جمله اين مباحث می باش��ند 

 .)2001MUSTURD(
ش��هر خالق مكانی برای رش��د و نمو خالقيت ها است. 
ش��هر خالق منزلی برای خالقيت های هنری، نوآوری های 
علمی وفناورانه و صدای رس��ای فرهنگ های رو به رش��د 
اس��ت. شهری كه همه پتانسيل های خالق خود را جامه ی 
عمل می پوشاند و پرچم دار فعاليت های فرهنگی و توسعه ای 
اس��ت.  ش��هر خالق، يك ش��هر نيرومند از لحاظ يادگيری 
فرهنگی و بين فرهنگی2 است. در اين شهر، هر شهروند به 
استفاده از ظرفيت های علمی، فنی، هنری و فرهنگی خود، 

اطمينان خاطر دارد )ابراهيمی،1387(.  
سيس��تم فرهنگی يك ش��هر خالق متش��كل از انبوهی از 
تجارت ها، سازمان ها، خالقيت ها، مراسم و فستيوال ها است كه 
مس��تعد كارآفرينی و خالقيت هاست و شهر را قادر می سازد تا 
استعدادهای خود را در جهت ارتباط مردم، ايده ها و تشكل ها به 
كار ببندد. يك شهر خالق باعث حركت و جنبش همسايگان 
)حومه( خود ش��ده و در فرآيند نم��و خالقيت آنها را نيز با خود 
همراه می كند. در واقع اين همس��ايگان پايه های تشكل های 
پايدار ش��هر خالق هس��تند. فرهنگ، عضوی بس��يار مهم در 
كيفيت زندگی شهروندان يك شهر خالق است؛ چرا كه عالوه 
بر ارتقای كيفيت زندگی شهروندان، عاملی برای جذب توريست 

و باال بردن ارزش اقتصادی در زنجيره اقتصادی شهر است. 
آنچه كه در اين ميان مهم اس��ت، اين  كه ش��هر خالق 
بس��يار به ديدگاه های مختلف اقتصادی و اجتماعی وابسته 
اس��ت و مفه��وم مطل��ق نيس��ت. در واقع با توج��ه به نوع 
ايده آل ه��ا و فرهنگ اس��ت كه مفهوم ش��هر خالق مطرح 

می شود )ابراهيمی،1387(.  
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ویژگی ها و عناصر ِمناطق و شهرهای خالق
گس��تره وس��يعی از گزينه های خالق تولي��د و كار كه 
ب��ا اقتصاد جديد پس��ت فورديس��م )مكتب��ی در توليدات 
صنعتی( مطرح ش��ده، در مناطق مادرشهری كالن، نظم 
جدي��د جهان��ی را نماي��ان می كند. ويژگ��ی اصلی كه در 
مناطق خالق مطرح اس��ت؛ تركيب و تلفيق ابعاد مختلف 
اقتصاد و فرهنگ در گونه ای از نظم منطقی انسانی است 

 .)Momas, 2004, Zukin, 1995(
 عناصر كليدی كه برای به وجود آمدن مناطق و شهرهای 
خالق مطرح اند شامل: شبكه ای از توليد كنندگان منطقه ای، 
بازار نيروی كار محلی يعنی تكنس��ين ها و كارگران خالقی 
كه در يك منطقه اس��تقرار دارند و می توانند در شكل گيری 
توس��عه خالقيت در ش��هر و منطقه اثرگذار باش��ندو رقابت 
و هم��كاری بين مجموعه ای از ش��هرها ك��ه بتوانند عنصر 
خالقيت را به منطقه و ش��هر تزريق كنند. مباحث مطرح در 
اين زمينه بيش��تر مربوط به مناطق كالنشهری و شهرهای 
ب��زرگ اس��ت و هرچه ق��در ك��ه از ش��هرهای بزرگتر دور 
می ش��ويم، بحث مربوط به خالقيت، بيشتر به عناصر سنتی 
تا عناصر جديد ارتباط پيدا می كند. اما امروزه عناصر س��نتی 
مانند جواهرآالت با وجود س��نتی بودن، می توانند به عنوان 
يك صنعت خالقيت آفرين تاثير خود را بر شكل گيری شهر 

 .)MUSTURD ,2001( خالق بگذارند
همچنين از جمله ويژگی های عمومی هر شهر خالق اين 
است كه مكانی جذاب برای كار كردن و زندگی شهروندان 
خود )به خصوص برای نس��ل ج��وان(، مكانی جذاب برای 
گردش��گران )صنع��ت توريس��م(، توانمن��د در ش��كوفايی 
بخش ه��ای مختلف اقتصادی )از راه ب��ه كارگيری فناوری 
و مديري��ت صحيح آن( و همچني��ن مركز جذب بنگاه های 
مختل��ف اقتصادی نوظهور )خوش��ه ها و مراكز تحقيقاتی به 
وي��ژه در زمين��ه فناوری های برتر High-Tech( باش��د 

)ابراهيمی،1387(.

راهبرد شهر خالق
راهبرد شهر خالق همكاری و برهمكنش در درون اركان 
سيس��تم مديريت ش��هری برای پرورش ن��وآوری در تمام 
اجزای سياس��ت ها، برنامه ها و خدمات اس��ت؛ به طوری كه 
ايده های فنی، فرهنگی و هنری اجازه رش��د و نمو دارند و با 

ديدگاه های بسته مورد هجوم قرار نمی گيرند.
 راهبرد ش��هر خالق، ايفای  نق��ش رهبری در بين تمام 

اجزای سيستم شهری اس��ت و طوری جهت گيری شده  تا 
در پي��دا ك��ردن روش های كارآمد ب��رای ايجاد يك محيط 
همكاری و برهمكنشی و دعوت از شهروندان برای مشاركت 

در فعاليت های فرهنگی مناسب باشد )ابراهيمی،1387(. 

شبکه شهرهای خالق منطقه ای
يونسكو3 ش��بكه ش��هرهای خالق منطقه ای را در اكتبر 
س��ال 2004 ميالدی در 170مين مجمع عمومی فعال كرد. 
هدف آن كمك به بازيابی پتانسيل های اقتصادی، اجتماعی 
و خالق صنايع فرهنگی كه به وسيله هنرمندان محلی بر پا  
می ش��د، بود تا بتواند يونسكو را در هدف تنوع فرهنگی اش 
موفق بدارد. اين ش��بكه شهری متشكل از هفت زمينه بوده 
و هر شهر با توجه به انرژی و ظرفيتی كه به صنعت خالقانه 
خاصی اختصاص می دهد، اولوي��ت خود را انتخاب می كند. 
در ادامه هفت زمينه ی اولويت های شهرهای خالق توضيح 

.)UNESCO 2007( داده شده است
ادبیات: تعدادی از مولفه های شهرهای اين دسته عبارتند 
از: كميت و كيفيت نشريات و انتشارات، طرح های آموزشی 
كه بر ادبيات بومی يا خارجی در دروس دبس��تان تا آموزش 
عال��ی كار می كند، محيط ش��هری كه در آن ادبيات، درام و 

اشعار، نقش واحدی را بازی می كنند و... .
س�ینما: ش��هرهای اين دس��ته نيز ويژگی هايی همچون 
دارا بودن زيرس��اخت های سينمايی، زمينه تاريخی توليدات، 
توزيع و تجارت فيلم، سابقه برگزاری فستيوال ها، جشنواره ها 
و ديگ��ر وقايع مرتبط با اي��ن موضوعات و مراكز يا مدارس 

تربيتی سينمايی و... می باشند.
موسیقی: دارا بودن مراكز موسيقی، ميزبانی فستيوال ها و 
مراسمات ملی و بين المللی، وجود صنايع مربوط به موسيقی، 
مدارس، همايش ها و مراكز آموزش عالی در زمينه موسيقی 

از جمله ويژگی های شهرهای اين دسته می باشند.
مه�ارت و هنر فولک: زمينه هايی ك��ه اين ويژگی در آن 
شناس��ايی می ش��ود، عبارتند از: پيش��ينه طوالنی در فورم 
خاصی از مهارت و هنر فول��ك و دارای توليدات معاصر در 
اين زمينه بودن، مراكز تربيتی مرتبط با اين موضوع و تالش 
برای حفظ اين زمينه ها از طريق فستيوال ها، نمايشگاه ها يا 

بازارچه ها و... . 
طراح�ی: مولفه های اي��ن زمينه، ايج��اد صنايع طراحی، 
مناظ��ر و چش��م اندازهای فرهنگی كه به وس��يله طراحی و 
محيط های انس��ان ساخت تغذيه می شوند )به عنوان نمونه: 
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معماری، برنامه ريزی ش��هری، محيط عمومی، مجسمه ها، 
حمل ونق��ل، سيس��تم های اطالع��ات و...( طراحی مدارس 
و مراك��ز تحقيقات��ی، فرصت اس��تفاده طراح��ان محلی و 
برنامه ريزان ش��هری از مصالح بوم س��ازگار و شرايط بومی 

و محلی را فراهم می آورد.
هنرهای رس�انه ای: ش��هرهای اين دس��ته هم می توانند 
دارای توسعه فرهنگی و صنايع خالق از طريق به كارگيری 
فناوری ديجيتال، هنرهای رسانه ای موفق كه منجر به بهبود 
زندگی شهری شود، می باشد. رشد گونه های هنر الكترونيك 
كه در جس��تجوی جامعه شهری هستند، دسترسی بيشتر به 
فرهنگ از طريق توسعه فناوری ديجيتال، برنامه های مداوم 
و ديگر فضاهای استوديو برای هنرمندان رسانه نيز از ديگر 

ويژگی های اين دسته اند.
تغذیه: توس��عه فعاليت های رس��توران داری كه به عنوان 
ويژگی مركز ش��هر ي��ا ناحيه ای در آمده اس��ت، تعداد قابل 
توجهی از رس��توران های س��نتی و سرآش��پزها، مغازه های 
فروش اغذيه س��نتی و صنايع غذايی س��نتی، ميزبان سنتی 
فس��تيوال ها، جوايز و مسابقات بودن و... از جمله معيارهای 

انتخاب برای زمينه تغذيه اند. 

مشکالت شکل گیری مناطق خالق
توج��ه به نكاتی كه مانع ش��كل گيری ش��هرها و مناطق 
خالقن��د و تالش برای برطرف كردن آنها ضروری اس��ت. 
تع��دادی از اي��ن موان��ع از اين قرارند: اگرچه ممكن اس��ت 
شهرهای بزرگ استعدادهای خالقيت بی مانندی را در خود 
جای داده باشند، اما اگر در اين محيط ها نابرابری های برجسته 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مس��تولی ش��ود، دستيابی به 
شهر خالق به صورت صحيح امكان پذير نمی باشد. به بيان 
ديگر برنامه های ش��كل گيری شهرها و مناطق خالق، بايد 
موضوعات اساس��ی شهروندی و دموكراسی را پوشش دهند 

 .)2006،J.SCOTT(
 همكاری همه سياس��ت های اجتماع��ی در زندگی فعال 
شهری نه تنها برای دستيابی به اهداف اجتماعی بلكه برای 
برطرف كردن موانع قدرت خالقيت ش��هروندان در مقياس 
وس��يع نياز است. در مجموع هر فش��اری برای دستيابی به 
خالقيت ش��هری در نبود توجه ويژه نس��بت ب��ه همراهی 
و اظه��ار تماي��ل در جامعه ش��هری )پذيرش و مش��اركت 
اجتماع��ی( به ط��ور كلی محك��وم به ناتمام ماندن اس��ت 

.)2006،J.SCOTT(

درپاي��ان بايدگفت خالقيت چيزی نيس��ت كه به راحتی  
به همراه هكرهای كامپيوتری، تخته های اسكيت، شادی ها 
و... به شهرواردش��ودبلكه بايدبه صورت عضوی )ارگانيك( 
در مي��ان مجموع��ه در ارتباط ب��ا تولي��دات، كار و زندگی 
اجتماعی در ابعاد مختلف ش��هری، توس��عه و گسترش يابد 

. )2001،MUSTURD(

نتای�ج برخ�ی از مطالع�ات در زمین�ه مناطق و 
شهرهای خالق 

پس از تبيين مفهوم نظری، پايه های تئوريك، ويژگی ها 
و موانع پيش روی مناطق خالق،نگاه به چند نمونه موردی 
كه از ديدگاه های مختلف به موضوع شهرها و مناطق خالق 

پرداخته اند، مناسب است. 
مقال��ه اول كه نوش��ته ريچ��ارد فلوريدا می باش��د،با 
عن��وان »س��ازماندهی خ��الق مناط��ق« ب��ه بررس��ی 
فرم های جديد سازمان توليد در فرآيند تبادالت اقتصاد 
منطق��ه ای، با س��ر فص��ل عنصر منطق��ه ای می پردازد. 
عناص��ر منطقه ای در نقش موجی از بازس��ازی خالق، 
مناط��ق قديمی ت��ر را تغيير می دهد. س��ئوال و موضوع 
اصلی كه در تئوری های اخير جغرافيايی مطرح اس��ت، 
فرم های جديد س��ازمان های توليد اس��ت و مادامی كه 
مناطق  در دام س��اختارهای قديمی خود گرفتار باشند، 
ب��ه ظهور مناطق جديد و خالق نمی انجامند. چيزی كه 
در منطقه بندی مطرح می ش��وداين است كه مناطقی كه 
در دام ساختارهای قديم ش��ان گرفتار شده اند، منسوخ 
 )Midwest هس��تند و باي��د رها ش��وند. ميدوس��ت )
منطقه ای اس��ت ك��ه اقتصاد ديرين��ه اش رو به كاهش 
گذاش��ته و در فرم های قديمی اش گرفتارش��ده اس��ت. 
يافته ها نش��ان می دهد ك��ه انتش��ار و تطابق فرم های 
جدي��د كار و س��ازمان تولي��د در اين منطق��ه به دليل 
همراهی با فرايند جهانی ش��دن و ب��ه خصوص انتقال 
سيس��تم های جديد تولي��د ازطري��ق كارخانه داران اين 

منطقه در حال گس��ترش اس��ت. 
براس��اس اين تحقيق ،پوشش وس��يع اقتصاد منطقه تا 
حدود زيادی مرتبط با شاخص هايی است كه به پذيرش و 
انتشار فرم های جديد سازمان توليد مربوط می شود. يافته 
كليدی تحقيق اين اس��ت كه فرم های جديد سازمان های 
تولي��د می توانند، مناط��ق صنعتی قديمی تر را به س��وی 

دگرگونی و تحول اقتص��اد منطقه ای رهنم��ون س��ازند.

پا نوشت:

1- new economy
2- Inter-cultural
3-  UNUTED  NATION 
E D U C A T I O N A L 
SCIENTIFIC  & CULTURAL 
ORGANIZATION
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دوران شهرهای خاق

چکیده:
بسياری از شهرهای دنيا، منافع اجتماعی و اقتصادی 
حاصل از اقتصاد خالق را تشخيص داده اند و در برخی 
از شهرهای بزرگ و كوچك جهان توسعه اقتصاد خالق 
به يك اولويت راهبردی تبديل ش��ده اس��ت. خالقيت 
و نوآوری محور اصلی اقتصادهای دانش بنيان هس��تند 
و ش��هرهای خ��الق مكانهايی هس��تند ك��ه خالقيت ها 
رش��د می كنند و پديدار می شوند. برای ادامه و افزايش 
س��رعت پيش��رفتهای علمی و تكنولوژيك ش��گرفی كه 
كشور ما در سالهای اخير داشته است، توسعه شهرهای 
فعلی ايران به س��مت ش��هرهای خالق امری ضروری 
و حياتی اس��ت . افراد مس��تعد و ن��وآور كه ركن اصلی 
ش��هرهای خالق می باش��ند اين توانمندی را دارند كه 

روح خالقي��ت را ب��ه ش��هرهای خود بدمن��د. ولی اين 
توانمن��دی زمانی از قوه به فعل می رس��د كه به خوبی 
مديري��ت گردد. م��ردم، بنگاه های اقتص��ادی، فضاها، 
پيوندها و چش��م انداز، پنج ركن اصلی ش��هرهای خالق 
می باش��ند. برای ايجاد و توسعه ش��هرهای خالق بايد 
راهبردهاي��ی را به اجرا درآورد كه ضمن پش��تيبانی از 
اركان ذكر ش��ده، ش��هر را به س��وی يك آينده خالق 
س��وق دهند. در اين مقاله راهبرده��ای اصلی را برای 
توس��عه ش��هرهای خالق بيان كرده اي��م كه هر يك از 
ش��هرها بس��ته به ش��رايط خود می  تواند اين راهبردها 
را مدنظ��ر قرار ده��د . آنچه ك��ه پي��ش زمينه اجرای 
راهبردها اس��ت تغييرات ارزش��ی و فرهنگی شهرها به 

س��مت خالقيت و نوآوری اس��ت .  

مقدمه
  ما هم اكنون در دوران خالقيت به س��ر می بريم. 
دوران��ی ك��ه در آن ايجاد ارزش اقتصادی در كس��ب 
و كاره��ای متع��دد، ب��ه تواناي��ی  بنگاه ه��ا در تعبيه 

محت��وای خالقان��ه و فرهنگ��ی در تولي��د كااله��ا و 
خدماتش��ان  وابس��ته ش��ده  اس��ت.

   ام��روزه محتوای خالقانه و فرهنگی، تعيين كننده 
موفقي��ت در رقاب��ت برای فروش كاالهای مأنوس��ی 

کمال محمدی
دانشجوي دکتراي مدیریت تکنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبایي 

فرزان مجیدفر
دکترای پزشکی ، دانشجوي دکتراي مدیریت تکنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبایي
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می باش��ند.  اغذي��ه  و  خان��ه  ث��اث  ا پوش��اک،  مانن��د 
مصرف كنن��دگان حاض��ر هس��تند قيمتهای باالتری را 
ند و  ب��رای محصوالت��ی كه ب��ه خوبی طراحی ش��ده ا
زند.  از لح��اظ فرهنگ��ی متمايز و ممتاز باش��ند، بپردا
رتباطات  ا يانه ه��ا،  را مانند  دانش بنيان��ی  محص��والت 
ه، فناوريهای زيس��ت پزش��كی  س��يار و تلفنهای همرا
افراد خ��الق و تحصيل  نه ذهن  نوآورا از جرقه ه��ای 
اف��راد همچنين برای  ي��ن  ا ك��رده  متولد می ش��وند. 
ر از طرحهای جذاب  ي��ش موفقي��ت خود در ب��ازا افزا
ن��ه اس��تفاده می كنن��د. به ع��الوه هم اكنون  و مبتكرا
و  عم��ده  س��هم  خ��الق،  صناي��ع  از  مجموع��ه ای 
لمللی، اش��تغال زائی و  ين��ده ای از تج��ارت بي��ن ا فزا
تولي��د ناخال��ص داخلی برخی از كش��ورها را به خود 
ند. اين صنايع ش��امل مواردی مانند  اختص��اص داده ا
لكترونيكی،  تولي��دات فيل��م و تلويزي��ون، بازيه��ای ا
نتش��ارات، تبليغ��ات، موس��يقی و هنره��ای بص��ری  ا
ي��ن اقتص��اد خ��الق ن��ه  ز ا و تجس��می می گردن��د. ا
ياب��د،  م��ی  جري��ان  اقتص��ادی  ارزش  تولي��د  تنه��ا 
اش��تغال  افرادی كه دركاره��ا و صنايع خالق  بلك��ه 
رن��د به س��مت مكانه��ای پرطراوت و س��رزنده ای  دا
ز فعاليتهای فرهنگی و خالق هس��تند،  ك��ه سرش��ار ا
كش��يده می شوند.  اين مكانها، ش��هرهايی هستند كه 
ميزبان س��نتهای فرهنگی از سراس��ر جهان می باشند. 
ز تازه واردهايی ب��ا فرهنگها، مذاهب،  ي��ن ش��هرها ا ا
اق��وام و مليت های مختلف اس��تقبال می كنند و برای 
آنه��ا فرصتهای آس��انی ب��رای يكپارچگ��ی اجتماعی 
فراه��م می س��ازند. همچنين  جامع��ه  با  اقتص��ادی  و 
ب��راز فرهنگی در اين ش��هرها گرامی داش��ته  آزادی ا
ز  و كارهای خالقانه پرورش داده می ش��ود. بسياری ا
ش��هرهای دنيا، مناف��ع اجتماع��ی و اقتصادی حاصل 
ن��د و هم اكنون  ز اقتص��اد خالق را تش��خيص داده ا ا
در ح��ال اجرای سياس��تهای تهاجمی برای پرورش و 

پيش��برد فعاليته��ای خالقان��ه و فرهنگ��ی هس��تند. 

  در ش��هرهای بزرگ جه��ان مانند لندن، نيويورک، 
مانند آس��تين تگزاس  برلين و ش��هرهای كوچكت��ری 
و نيوكس��ل توس��عه اقتص��اد خ��الق به ي��ك اولويت 
راهب��ردی تبديل ش��ده اس��ت. اما اي��ن اولويت فقط 
برای ايجاد فرصتهای توليد ثروت و اش��تغال نيس��ت. 
بلك��ه فعاليته��ای خ��الق و فرهنگ��ی باع��ث افزايش 
كيفيت زندگی ش��هری می ش��وند ، ب��ه كيفيت زندگی 
در مح��الت كم��ك می كنند، باع��ث توانمن��دی تفكر 
نوآوران��ه و حل مس��اله در سراس��ر بخش��های اقتصاد 
می ش��وند و ب��ه هوي��ت ش��هر در مواجهه ب��ا رقابت 
فزاينده برای اس��تعدادها، س��رمايه گذاری و بازشناسی 
هويتی ش��كل می دهن��د. همچني��ن فعاليتهای خالقانه 
و فرهنگی وس��يله ای قدرتمند برای توس��عه اجتماعی 
هس��تند و فرصتهاي��ی را برای مح��الت و گروههای 
نامس��اعدی می باش��ند،   اجتماع��ی كه دچ��ار وضعيت 

فراهم می س��ازند.

ارکان ش�هرهای خالق
  مردم، بنگاه های اقتصادی، فضاها، پيوندها و چش��م 
انداز 5 ركن اصلی ش��هرهای خالق می باشند كه توجه 
به اين اركان برای ايجاد و توس��عه ش��هرهای خالق در 

آينده حياتی اس��ت .

مردم 
در ش��هرهای خالق بايد ش��رايط و فعاليتهايی مد نظر 
ق��رار گيرند كه به ظه��ور هنرمندان آينده منجر ش��وند، 
ب��ه موفقيت كاركنان خالق در كليه بخش��های اقتصادی 
بيانجامند، باعث شوند مصرف كنندگان خواهان كاالهای 
فرهنگی باش��ند و محيطی جذاب برای افراد خالق ايجاد 
ش��ود. آم��وزش عمومی قوی و دس��تيابی ب��ه فعاليتهای 
فرهنگی نقش��ی حيات��ی را در ش��كل گيری افراد خالق 
ب��ازی می كنند و باعث پيش��برد التزام ها و مش��اركتهای 

اجتماعی می ش��وند.
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بنگاههای اقتصادی 
خالقي��ت اغل��ب ب��ه ايج��اد فرصته��ای اقتص��ادی 
می انجام��د و كارآفرين��ان فرهنگ��ی، كس��ب و كارهای 
خ��الق را ش��روع می كنن��د و آنه��ا را رش��د می دهن��د. 
مس��بب  خ��الق  و  نوآوران��ه  ايده ه��ای  تجاری س��ازی 
اش��تغال زائی و توليد ثروت در ش��هرهای خالق اس��ت. 
همچني��ن باي��د در نظر  داش��ت كه چگون��ه بنگاه های 
اقتص��ادی خ��الق  از پش��تيبانی كارآفرينانه، آموزش و 
مربيگری، انكوباتورها و مراكز همگرا اس��تفاده می برند.

كلي��د منافع اقتص��ادی كه بنگاه های اقتصادی س��الم و 
خالق كس��ب می كنند، تجاری سازی است. در شهرهای 
خالق، فراوانی استعدادهای خالق پيشران اصلی صنايع 

خالق و اقتصاد منطقه اس��ت. 

فض�ا 
يك ارتباط قوی بين فضا و خالقيت وجود دارد. افراد 
خالق ني��از به فضايی ب��رای زندگی، كار، الهام بخش��ی 
و نمايش كاره��ای خود دارند. فضاهای يك ش��هر اعم 
از طبيع��ی و مصنوع��ی، باع��ث برانگيختگ��ی، انطباق و 
بي��ان خالقيت س��اكنين خود می ش��وند. فضاهای خالق 
بايد اميدبخش و توانمندس��از باشند. زيرا خالقيت نيازمند 
فضاهاي��ی اس��ت ك��ه در آن بتواند رش��د و فعاليت كند، 
تفك��ر و ن��وآوری نماي��د، تجمع و پرورش ياب��د و نهايتا 

پيش��رفت كند.

پیوندها و ارتباطات
ي��ك محيط ش��هری ك��ه ب��ه دنب��ال برانگيختن و 
پش��تيبانی از خالقيت اس��ت، باي��د بتواند بس��ياری از 
اقدام��ات مجزا را ني��ز به هم پيوند دهد. اي��ن پيوندها 
اغل��ب اوق��ات توس��ط س��ازمانهايی رهبری می ش��ود 
و توس��عه می يابن��د ك��ه ماموري��ت و چشم اندازش��ان 
خالقيت اس��ت. پش��تيبانی از اي��ن پيوندها نيز توس��ط 
س��ازمانهای واس��طی صورت می پذيرد ك��ه فعاليتهای 

مج��زا را س��ازماندهی و از منابع موجود ب��ه نحو موثر 
اس��تفاده می كنن��د. اكولوژی خالقيت يك ش��هر برای 
پاي��داری و ثبات بايد ب��ه خوبی و به نح��وی يكپارچه 
گردد ت��ا هنرمندان، صنايع خالق، س��ازمانهای دولتی، 
بتوانند  برنامه ه��ای س��رمايه گذاری و جامعه محققي��ن 
به صورت��ی مولد و اثربخش با يكديگ��ر ارتباط متقابل 
داشته باشند. ش��هرهای خالق به زيرساخت های پيوند 
دهن��ده ای ني��از دارند ت��ا از اكول��وژی خالقي��ت آنها 

پش��تيبانی نمايند.

چش�م انداز و آوازه 
در ش��هرهای خالق، بي��ان و اظهار يك چش��م انداز 
ق��وی و خالقانه باعث رش��د اس��تعدادها خواهد ش��د و 
پش��تيبانی از خالقيت را به صورت گس��ترده ای در شهر 
هدايت كرده، نظم می بخش��د. اين چش��م انداز داس��تان 
ش��هر را در سراس��ر جهان بازگو می كند ، آوازه آن را در 
جهان خلق می كند و به پيش��برد گردشگردی، صادرات و 

س��رمايه گذاری در ش��هر می انجامد.

راهبردهایی برای توس�عه ش�هرهای خالق 
همانطور كه بيان ش��د ش��هرهای خالق دارای اركانی 
می باش��ند. حال برای ايجاد و توس��عه ش��هرهاي خالق  
بايد راهبردهايی را به اجرا درآورد كه ضمن پش��تيبانی از 

اركان، ش��هر را به يك آينده خالق س��وق می دهند. 

راهبردهایی برای مردم 
توس��عه ظرفي��ت خالقي��ت در كليه س��طوح آموزش 
عمومی: برنامه های آموزش��ی خالقانه در سيستم آموزش 
عموم��ی، روش موثری برای تش��ويق جوانان برای حل 
مس��اله و تفكر خالقانه اس��ت. اين موضوع حائز اهميت 
اس��ت كه اين توس��عه ظرفيت در م��دارس و اجتماعات 
بدون توجه س��طوح درآمدی مردم يا م��كان جغرافيايی 

زندگی آنان باش��د.
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س��رمايه گذاری در برنامه ري��زی اجتماعی خالقيت: 
ايجاد ش��رايط مناس��ب برای دس��تيابی ب��ه برنامه های 
فرهنگی در كليه س��طوح محالت )به خصوص محالت 
در مع��رض خط��ر(، مهمتري��ن اب��زار ب��رای پيش��برد 
مشاركت اجتماعی اس��ت. خط مشی مبتنی بر محالت، 
روش اصلی برای اس��تراتژی توس��عه اقتص��ادی مبتنی 
بر خالقيت اس��ت. اين اس��تراتژی به نوب��ه خود باعث 
بهب��ود بی عدالتيهای اجتماعی خواهد ش��د. برنامه ريزی 
اجتماع��ی خالقيت می تواند باعث رش��د اس��تعدادها در 
آينده ش��ده، محيطی امنی را برای يادگيری مهارتهای 

اساس��ی زندگی فراهم س��ازد.
پش��تيبانی از برنامه ه��ای خ��الق در آم��وزش عالی: 
چني��ن برنامه هاي��ی برای آم��اده كردن اس��تعدادهای 

خالق وكاركن��ان خالق صنايع در آينده حياتی اس��ت.
برنامه ري��زی فعاليته��ا و رخداده��ای فرهنگ��ی: وجود و 
قابليت دسترس��ی به نهادها و رخداده��ای فرهنگی، باعث 

افزايش فعاليتهای خالقانه خواهد شد.
راهبرده��ای ج��ذب و نگه��داری اس��تعدادها: اي��ن 
راهبرده��ای ه��دف دار ب��ه بهب��ود كيفي��ت مكان های 
ش��هری می انجامند كه اين خود باعث تشويق كاركنان 
خالق برای مهاجرت و اقامت آنها در ش��هرهای خالق 

می ش��ود.

راهبردهایی برای بنگاه های اقتصادی 
فراهم نمودن ش��رايطی ب��رای بنگاه های اقتصادی به 
صورت��ی كه اين بنگاه ها بتوانند ريس��كها )عدم قطعيتها( 

را بپذيرن��د:
با فراهم نمودن حمايت های تخصصی برای كس��ب 
و كارها و س��هولت دستيابی به س��رمايه های خطرپذير 
كارآفرين��ان  و  بنگاه ه��ا  از كش��يده ش��دن  می ت��وان 
ب��ه س��اير بازاره��ا جلوگيری نم��ود و به ي��ك بنيان 
رقابت پذي��ر برای ش��هرهای خالق در س��طح جهانی 

دس��ت يافت.

افزايش حمايت از بخش هايی كه مورد توجه بين المللی 
هس��تند: حمايت از مواردی مانن��د صنايع خالق، صنايع 
طراحی خالق، موس��يقی، فعاليتهای فرهنگی و غيره كه 
از ويژگی های ش��ناخته شده يك ش��هر خالق در سطح 
بين المللی هس��تند، می تواند به رش��د و توسعه بنگاه ها و 

كارآفرينان اين حوزه ها منجر ش��ود.
الهام بخش��ی و تش��ويق كلي��ه بنگاه ه��ا و كارآفرينان 
در تم��ام بخش ه��ای اقتص��ادی برای اين ك��ه خالقانه 
فك��ر كنن��د: مثالی از اين موضوع به رس��ميت ش��ناختن 
ايجاد ارزش افزوده از طريق س��رمايه گذاری در طراحی 
بهت��ر می باش��د. همچنين توس��عه همگراي��ی خالقيت و 
نوآوری در هنرها و س��اير بخش ه��ای دانش بنيان مانند 
زيس��ت فناوری و فناوری های اطالع��ات و ارتباطات نيز 

مثالهايی در اين خصوص می باش��د.
زمين��ه  در  مربيگ��ری  و  آم��وزش  بهب��ود  و  توس��عه 
مهارت های كس��ب وكار: مراكز آموزش��ی هنر و طراحی 
در اغلب موارد، دچار كمبودهای آموزش��ی در زمينه های 
كس��ب وكار می باش��ند. بنابراين اف��راد وكاركنان خالق 

نياز به اكتس��اب مهارتهای كس��ب وكار دارند.
پش��تيبانی از كارآفرين��ی خالقان��ه: در بيش��تر م��وارد 
س��خت ترين كار برای كس��ب وكاره��ای خالقانه ورود 
ب��ه دنيای تجارت اس��ت. ش��اغلين در اين گونه كس��ب 
وكاره��ا نياز به مهارته��ای اوليه ای مانند نوش��تن طرح 
كس��ب وكار، يافتن فضا برای كار و استخدام افراد دارند. 
بنابراي��ن حماي��ت از اي��ن كارآفرين��ان باي��د متمركز بر 

نيازهای اختصاصی صنعتش��ان باش��د.
توس��عه مراكز رشد )انكوباتورها(: انكوباتورها از طريق 
فراهم كردن فضای حرفه ای مناس��ب، خدمات پشتيبانی 
مش��ترک، شبكه سازی، آموزش و س��اير كاركردها برای 
توس��عه كس��ب وكارها می توانند محيطی پروراننده برای 

كس��ب وكارهای كوچك خالق ايجاد كنند.
حماي��ت از خوش��ه ها ي��ا بخش ه��ای خالق: توس��عه 
راهب��ردی خوش��ه ها ي��ا بخش ه��ای وي��ژه ب��ا اهداف 
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س��رمايه گذاری و صادرات در شهرهای خالق، می توانند 
به عنوان اهرمی برای تقويت خالقيت ش��هری در جهت 

منافع اقتصادی به كار گرفته ش��وند.
حماي��ت از نماي��ش محصوالت خ��الق: گران بودن 
هزينه ه��ای نمايش كاالهای خالق )مثال نمايش��گاه ها 
ارائ��ه محصوالت  از  ي��ا گالری های هن��ری( معم��وال 
اقداماتی  ب��ازار جلوگي��ری می كن��د.  ب��ه  كارآفرين��ان 
ش��بيه مكانه��ای وب برای نماي��ش و فروش كاالهای 
خالق ي��ا برخی رخدادهای هنری كه باعث باز ش��دن 
اس��توديوهای هنرمن��دان برای عموم مردم می ش��وند، 
می توانند محصوالت خالق را در معرض ديد خريداران 

ق��رار   دهن��د .
توس��عه ظرفي��ت خالقي��ت در س��اير صناي��ع: ارتباط 
صنايع خالق با س��اير بخش��های تولي��دی صنعتی مانند 
زيس��ت فناوری، مراقبتهای بهداش��تی می تواند برای هر 

كدام از آنان مفيد واقع ش��ود.
حماي��ت تخصصی از كس��ب وكارهای خالق: به طور 
معم��ول حماي��ت س��نتی ك��ه از كس��ب وكارها به عمل 
می آيد، برای كس��ب وكارهای خالق مناسب نمی باشد. 
زي��را نيازه��ای آنان با س��اير كس��ب وكاره��ا متفاوت 
می باش��د. همچنين در صنايع خالق، نوع كس��ب وكارها 
از نظر اندازه )از خود اشتغالی انفرادی تا كاركنان زياد(، 
نيازه��ا، مخاطبي��ن و كاالها  بس��يار متفاوت می باش��د. 
ب��ه عنوان مث��ال حمايتی كه يك  كس��ب وكار طراحی 
نياز دارد با حمايتهای مورد نياز يك ش��ركت فيلمسازی 

متفاوت می باش��د.
ايج��اد مراك��ز همگرايی افراد خالق: ارتب��اط و پيوند 
بين كاركنان خالق كه در نيازها و مشكالتش��ان مش��ابه 
هس��تند، فواي��د و مناف��ع متعددی برای آنه��ا دربر دارد. 
برخی از اين فوايد ش��امل بر يادگي��ری آنها از يكديگر، 
كمك متقابل، افزايش مقياس توليدات خالقانه، تحريك 
خالقي��ت و نوآوری بيش��تر می گردد كه اين موارد تبعات 

اقتصادی قابل توجهی خواهند داش��ت.

راهبردهایی برای فضاهای ش�هری
ايج��اد فضاهای ب��ا ثبات و مطمئن ب��رای هنرمندان: 
اف��راد و كس��ب وكارهای خ��الق معموال ب��ه دليل باال 
رفتن نرخ اجاره بها مجبور به جابجايی می ش��وند كه اين 
موضوع تهديدی برای بقا، خالقيت و نوآوری آنان است. 
بنابراين فراه��م كردن فضاهای با ثبات و اطمينان بخش 

برای اين افراد ضروری اس��ت.
ايج��اد و بهب��ود فضاه��ای خالقان��ه ش��هری: بهبود 
غ��رور  احس��اس  باع��ث  ش��هری  خالقان��ه  فضاه��ای 
ش��هروندان، جذب و نگهداری افراد و كاركنان مس��تعد 
و خالق، س��رمايه گذاری بيش��تر و افزايش گردش��گری 
می ش��ود. می توان در اين خصوص موارد زير را برشمرد:

•طراحی بهتر برای فضاهای عمومی 	

•س��رمايه گذاری در نهاده��ا و س��اختمانهای بزرگ  	

فرهنگی
•حفاظت از آثار فرهنگی  	

•پيش��برد و س��رمايه گذاری در به كارگي��ری هنر در  	

فضاهای عمومی )ش��امل بر فضاهای طبيعی(

راهبردهایی برای بهبود پیوندها و ارتباطات
يج��اد يك بدنه رهبری برای ش��هر خالق: گروه  ا
ز  ا رهب��ری و حمايت  ماموريت��ش  يا س��ازمانی ك��ه 
ند باعث پيش��برد گس��تره ای  خالقي��ت اس��ت، می توا
تمام��ی عناصر  و  نه در ش��هر ش��ود  زندگی خالقا ز  ا

آن را ب��ه ه��م پيون��د ده��د.
تقويت واس��ط های ارتباط��ی برای پيون��د فعاليتهای 
خالقان��ه فعلی ش��هر: س��اده ترين ش��يوه ب��رای بهبود 
پيوند ه��ا، كاهش فاصله بين محيط های خالقانه اس��ت 
و اي��ن وظيف��ه بايد به  افراد ي��ا تيمها واگ��ذار گردد. 
چني��ن واس��طه هايی می توانن��د در دولت، س��ازمانهای 
يا هر  دانش��گاه ها  هن��ری، س��ازمانهای تكنولوژي��ك، 
فضای خالقانه ديگری مس��تقر شوند. هدف اصلی اين 
افراد يا گروه ها دس��تيابی به س��اير محيطهای خالقانه 
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اس��ت. اين محيط ه��ا می توانند در بخ��ش ديگر، حوزه 
ديگ��ر يا از لح��اظ جغرافيايی در جای ديگری باش��ند. 
دس��تيابی به محيط های ديگر باع��ث يادگيری گروه ها 
ي��ا دس��ته های اجتماعی مختلف و خ��الق از يكديگر و 

همكاری آنها می ش��ود.
شبكه س��ازی: شبكه س��ازی روش��ی موث��ر و ارزان 
ليتها و مناب��ع گوناگون  ز فعا نتش��ار آگاه��ی ا ب��رای ا
خالقيت  بين بخش��ها و گروه های مختلف می باش��د. 
افراد خالق  ند  می توا ش��ده  س��ازماندهی  شبكه سازی 
و هنرمن��د را كه مجزا هس��تند، گرد ه��م آورد، بين 
خري��داران و توليدكنن��دگان خالق پيون��د برقرار كند 
رتباط برقرار  و بي��ن اعضا خالق بخش ه��ای مختلف ا
باعث  نند  اين ش��بكه ها می توا ب��ه عنوان مثال  نمايد. 
نه يا تكنولوژيك ش��وند،  همكاری ه��ای هنری، نوآورا
نن��د به فروش محصوالت خالقان��ه بيانجامند و  می توا
بازارهای جديد، اكتس��اب  يا اين كه به دس��تيابی به 
منجر ش��وند. رتباطات جديد  ا و  مهارتهای مش��تريان 

س��اختارهای  در  خالقي��ت  ب��ه  توج��ه  افزاي��ش 
س��اختارهای  و  س��ازمانها  بخش��ها،  كلي��ه  موج��ود: 
موج��ود در ش��هر باي��د ب��ه نح��وی قان��ع گردند كه 
مش��اركت در زندگی خالقانه  و فرهنگی ش��هر را در 
باش��ند. سيستم  تصميم گيری های خود مدنظر داش��ته 
برنامه های  آموزش��ی،  بخش��های  ايجاد  برنامه ريزی، 
از عملكرد  مثالهاي��ی  زيرس��اختهای عموم��ی  ايج��اد 
س��ازمانها برای مش��اركت مزبور می باشند. بايد توجه 
رتباط بين افراد و س��ازمانهايی كه  داش��ت كه ايجاد ا
در زمين��ه خالقي��ت كار می كنند مهم اس��ت ولی اين 
رتب��اط منابع حياتی با  ه با ايجاد ا ام��ر مهم بايد همرا

اي��ن پروژه ه��ای ارتباط��ی باش��د.
ب��رای  مال��ی  مناب��ع  تامي��ن  مكانيس��مهای  ايج��اد 
پروژه ه��ای خالقان��ه: ابزارهاي��ی مانن��د مش��وق های 
ماليات��ی و س��رمايه های خطرپذير كه ب��رای حمايت از 
اف��راد، بنگاه ه��ا و فضاهای خالق اختص��اص می يابند، 

پروژه ه��ای مهم خالقان��ه را با منابع ض��روری مرتبط 
می س��ازند.

راهبردهایی برای چش�م انداز و آوازه ش�هر
تجليل از پيش��رفتهای خالقانه: به رس��ميت ش��ناختن 
دس��تاوردهای موفقيت آمي��ز افراد، رهب��ران و بنگاه های 
مس��تعد و خ��الق باعث ايجاد آوازه غرورآميز يك ش��هر 

خالق در جهان خواهد ش��د.
توس��عه فرهن��گ خطرپذي��ری : خطرپذيری در ذات 
خالقيت اس��ت. اگر قرار باشد آوازه يك شهر انعكاسی 
از خالقي��ت آن باش��د، آن ش��هر باي��د خطرپذيری را 
گرامی ب��دارد و اين مفهوم را توس��عه دهد كه حمايت 
از ريس��كها می تواند به موفقيته��ای خالقانه بی نظيری 

منجر ش��ود.
توس��عه حمايت چند سطحی سياس��ی برای فعاليتهای 
خالقان��ه: آوازه خالقان��ه جمعی يك ش��هر بايد ش��امل 
بر تعهد س��طوح مختل��ف دولتی )س��طوح برنامه ريزی، 
خدم��ات اجتماعی، زيرس��اخت و غيره( ب��ه نقش حياتی 
خالقيت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سياس��ی باشد.

پيش��برد وف��اق اجتماعی: ب��رای اطمين��ان از اين كه 
آوازه خالقي��ت جمعی يك ش��هر به تم��ام جهان اظهار 
گ��ردد، مردم آن ش��هر بايد به نحو گس��ترده ای در مورد 
باورها و نيازه��ای مرتبط با فعاليته��ای خالقانه خود در 
م��واردی مانن��د آموزش، اش��تغال، فضاه��ای عمومی و 
اوقات فراغتش��ان با يكديگر همفك��ری نمايند. قويترين 
و اثربخش تري��ن آوازه خالقيت يك ش��هر زمانی اس��ت 
كه ش��هروندان بتوانند خودش��ان و فعاليتهايش��ان را در 

آن  ببينن��د.
بازارياب��ی، ترفيع��ات و پي��ام رس��انی: آوازه خالقيت 
يك ش��هر به نحو موث��ری می تواند ب��رای ايجاد تصوير 
ذهنی خالقيت ش��هر به كارگرفته ش��ود، باعث تس��ريع 
در س��ربلندی شهر ش��ود و برای موجوديهای آن شهر به 

صورت منطقه ای يا گس��ترده بازاريابی نمايد.

منابع:

1- Creative city: brisbane 
city council's  cultural 
startegy 2003 – 2008.
2- Culture Plan for the 
Creative City:City of 
Toronto.2003
3- Creative City Planning 
Framework A Supporting 
Document to the Agenda 
for Prosperity: Prospectus 
for a Great City.Prepared 
for the City of Toronto by 
AuthentiCity. February 
2008
4- Fostering the Creative 
City. Coletta,C.Wallace 
Foundation. August 2008.
5-Imagine a Toronto : 
Strategies for a Creative 
City.July 2006
6- The Creative City.,Landry, 
C and Bianchini,F. London, 
England: Demos, 1995.






























































	جزوه.pdf (p.1)
	kol modiryat_Deleted.pdf (p.2-157)

