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.1فصل اول
 1-1مفهوم چشمانداز

از مهمترین ویژگیهای مدیران موفق داشتن چشماندازی روشن است .شاید بتوان برای چشمانداز معانی
گوناگونی را تصور کرد اما آنچه مسلم است چشمانداز با پیشگویی کاری ندارد ولی با امید در ارتباط است.
چشمانداز کانونی است که فعالیتهای تیمی را با ایجاد انگیزهای متعادل انسجام میبخشد .چشمانداز از
منظرهای مختلفی تعریفشده است .بهعنوانمثال زیگلر )1991( 1اینگونه تعبیر میکند" :آینده بیرون
نیست،استعارهای است بر تخیل آدمی" .نی نوس )1992( 2چنین اظهار میکند " :آیندهای واقعگرایانه،
محققالوقوع و جذاب برای سازمان .بیانی صریح از سرنوشتی که سازمان باید به آن سمت حرکت کند،
آیندهای که برای سازمان بهگونهای موفقیتآمیزتر و مطلوبتر از وضعیت فعلی آن است" .استورات)1993( 3
تدوین چشمانداز را خلق توصیفی ازآنچه در آینده میتوانیم بشویم تعبیر میکند .پاریک 4و نوبار)1993( 5
چشمانداز را تصویری از آینده مطلوب و پاسخی به پرسش " ما میخواهیم چه چیزی بیافرینیم" بیان
میکند .مایلز )1997( 6چشمانداز را راهنمای تغییرات موفق میداند و اینگونه تعریف میکند ":چشمانداز
مستلزم پیشبینی طرح کلی از آیندهای مبهم و مستلزم هدفهایی است که سازمان را فراتر از فهم و
امکانات موجود بسط میدهد" .ماالسکا 7و هولستیوس )1999( 8معتقدند که چشمانداز ادراك کارآفرینانه از
چیز جدیدی است فراتر ازآنچه تاکنون مورداستفاده قرارگرفته ،چیزی که در حال ظهور و ابداع است.
چشمانداز ابزار مؤثری است که افراد را به جنبوجوش وا میدارد .چشمانداز تدوینشده توسط تیم مدیریت،
رکنی از وظایف راهبردی محسوب میشود .لینگرن 9و بندهولد )2003( 10چشمانداز را تصویری بهشدت
مطلوب از آینده ،همچون رؤیائی دلانگیز که با تمام وجود آرزو میکنیم در آیندهای نزدیک به حقیقت
بپیوندد تعبیر میکنیم .دو جز اصلی هر چشمانداز هویت بخشی و الهام آفرینی است .چشمانداز با تعیین
هدفی متمرکز با انتظاراتی روشن به شکل امیدوارکنندهای به تعهد در انجام منجر میشود .وارن 11و نی نوس
( )2003در کتاب" رهبران:راهبردهایی برای به عهده گرفتن مسئولیت "12چشمانداز را بهعنوان مفهوم اصلی
1
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نظریه رهبری خود معرفی میکنند " :برای تعیین مسیر،پیش از هر کار ،مدیر باید تصویری ذهنی از آینده
محتمل و مطلوب سازمان تدارك ببینند .این تصویر که ما آن را چشمانداز مینامیم ،میتواند همچون رؤیا،
مبهم و یا همچون بیانیه هدف دقیق باشد .چشمانداز آیندهای دل ربا ،واقعگرایانه و معتبر برای سازمان به
تصویر میکشد .چشمانداز گاه رؤیائی مبهم ،گاه همانند مکتوب مأموریت عینی (یوکل ،)1994 ،13گاه بخشی
از پندار (بل 14و هریسون )1995 ،15و گاه تصویری ذهنی (هلمز )1993 ،16تعریف میشود .آنچه در تدوین
چشمانداز اهمیت دارد ،آن است که چشمانداز را باید در عبارتی ساده و گویا طوری بیان کرد که هرکس با
سازمان سروکار دارد ،چالشهای نهفته در آن را درك کرده و تحت تأثیر قرار گیرد و تمام تالش خود را
برای تحقق آن هدف انجام دهد .تدوین چشمانداز کاری بس پیچیده است بهویژه اگر قرار باشد موجبات
بهبود اثربخشی سازمان فراهم گردد .تحقق چشمانداز یا تصویری ذهنی از آینده مطلوب مرهون تالش
رهبران در تفهیم آن به افراد اجرایی و سمت و سودهی آن به سمت آینده بهگونهای که مأموریتی همراستا با
چنین ایدههایی تدوین گردد.
سالهای سال پژوهشگران افراد موفق را دستمایه مطالعات قراردادند تا بفهمند چه ویژگیهای مشخصی در
این رابطه آنها را به سمت موفقیت هدایت کرده است .آنچه دریافتند این بوده است که افراد موفق ،قادر به
ترسیم تصویری از خویش در آیندهای مطلوب بهطور زنده بودهاند بهطوریکه گویی به اهداف خود
دستیافتهاند و این تصویر را مدام همچون قاب عکسی در ذهن آویختهاند تا با نگاه به آن ،دوباره به خود
تسلی بخشند که موفق خواهند شد (ماندینو .)1982 ،17حرف اصلی و مهم در عمده پژوهشهای مرتبط با
تغییرات سازمانی و سازگاری شرکتها با محیط در درازمدت  ،مسئله چشمانداز است و بسیاری از افراد این
موضوع را دستمایه پژوهشهای خود قرار دادهاند( بل و هریسون1995،18؛ هلمز1993،19؛ سرژیوانی،20
 1990و  .)1996سرژیوانی ( )1990آن را در ادبیات رهبری یافته است که چگونه توجهات را به خود
معطوف داشته ،زیرا از یکسو بهعنوان ابزاری برای موفقیت رهبری سازمان ابداع میکند و از سوی دیگر
چنانچه رهبری سازمان با شکست مواجه شود ،همین چشمانداز است که در مظان اتهام قرار میگیرد.
همچنین وی چشمانداز را جوهر اثربخشی سازمانی و ابزار اصلی رهبری میداند.
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از طرفی ارزشها و باورها ،اساسیترین مؤلفه چشمانداز هستند .ارزشها بهدرستی به مأموریت و هدفها
پیشی میگیرند و بنابراین در فرآیند تدوین چشمانداز ،شفافسازی ارزشها و توافق بر سر آنها قبل از
تعیین مأموریت آغاز میشود.
ارزشها باید توسط همه اعضا درونی و پذیرفته شود .برای کسانی که از بیرون مینگرند ،شاید ارزشها
بدیهی یا شعارگونه به نظر برسد،اما برای افراد درون سازمان،ارزشها اهمیت فراوان داشته و جاذبه احساسی
عجیبی دارد.
درواقع تعاریفی که منباب چشمانداز در حوزه برنامهریزی راهبردی ارائه گردیده است همگی ناظر بر تصویر
مقصد نهایی موسسه در راستای مأموریت ذاتی بنگاه مزبور میباشد .با سرایت تکنیکها و مفاهیم
برنامهریزی راهبردی از حوزه مدیریت بخش خصوصی به حوزه برنامهریزی دولتی و همگانی (ازجمله در
حیطه برنامهریزی شهری)برخی از مفاهیم کلیدی همچون چشمانداز اینک در مورد موجودیتهای فضایی
نظیر شهر ،محله و منطقه نیز کاربرد گستردهای یافتهاند (گلکار1384 ،؛ ص.)59
هر شهر الزم است استراتژیهای رقابتی خود را تدوین نماید چراکه تدوین چشمانداز برای شهرها خود
بهمنزله بعد رقابتپذیری آن است که میتواند بازیابی شود و منجر به رشد و بالندگی گردد .در این عصر که
هر مکانی باید گوشهای از ثروت،استعدادها را نصیب خود کند ،شهرها نمیتوانند از رقابت بگریزند .ریچارد
فلوریدا ( 2002و  )2005موتور محرکه اقتصاد نوین را طبقه خالق نامیده است که منجر به پیروزی شهرها
در عرصه رقابت میگردد .این تحقیق که با بررسی شهرهای مختلف ایالت متحده آمریکا انجامگرفته است،
چشمانداز و چشمانداز سازی را بهعنوان ابزاری قوی در رقابت شهرها برای جذب اقشار نخبه میداند.
بهطورکلی از اصطالح چشمانداز در سه منظور استفاده میشود:
در برخی کشورها قبل از تهیه طرح جامع یا برنامه تهیه میشود و از آن بهعنوان برنامه چشمانداز 21یاد
میکنند.
سلسله فعالیتهایی که با استفاده از روشهای گوناگون مشارکتی به تدوین بیانیه چشمانداز میگردد که به
آن فرآیند چشمانداز سازی میگویند.
محصول فرآیند چشمانداز که به آن بیانیه چشمانداز میگویند.
در سطحبندی این سه مفهوم میتوان گرفت برنامه چشمانداز قبل از فرآیند چشمانداز سازی قرار میگیرد.
خروجی فرآیند چشمانداز سازی بیانیه چشمانداز است که به تدوین راهبرد منجر میشود.
چشمانداز سازی در برنامهریزی راهبردی به حدی ضرورت دارد که مرتب بر اسناد رسمی برنامهریزی و
توسعه شهری منجر میشود .انگلستان در سال  2004با تدوین دو سند راهبرد جامعه محلی 22و چارچوب
21
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توسعه محلی 23بهصورت مکمل در طراحی چشمانداز استفاده میکنند .چهار مؤلفه اصلی آن  :چشمانداز
طوالنیمدت ،برنامه عملیاتی ،تعهد اجرا و مکانیزم بازنگری برنامه است.
چشمانداز در رأس سند راهبردی قرار دارد،یک چشمانداز قوی ،چارچوب فکری مشترکی را برای همه فراهم
میکند تا تصویر یکسانی ازآنچه در آینده میخواهیم برسیم به وجود آید (نیون.)2003 ،
 2-1بررسی مطالعات و طرح های فرادست

از وظایف اصلی شهرداری ارائه خدمات به شهروندان بر اساس سیاست هایی است که در سطح ملی و استانی
تهیه شده اند .بنابراین تدوین هر برنامه ریزی در شهرداری باید همسو با اهداف و سیاست گذاری های باال
دستی باشد ،چرا که شهرداری به عنوان نهادی است که نقش اجرایی این سیاست ها را بر عهده دارد .هدف
اصلی از این فصل پاسخگویی به این سوال اساسی است که "بر اساس اسناد فرادستی و معین چه سیاست
ها و برنامه های عمرانی برای تدوین برنامه سند پنج ساله شهرداری باید مورد توجه قرار گیرند؟".
به منظور ایجاد درکی روشن از جایگاه « برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری» در میان قوانین،
مصوبات و برنامههای مرتبط با مدیریت توسعه شهری ،در نمودار زیر به بررسی رابطه این برنامه با برنامه
های فرادست و پایین دست پرداخته شده است.

)Local Development Strategy (LDF

23
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شکل  -1جایگاه برنامه عملیاتی شهر و شهرداری در چارچوب قانونی اسناد توسعه کشور

منبع( :دستورالعمل تهیه ،تصویب ،اجرا و پایش برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری)1394،
الزم به ذکر است که سند چشم انداز  1404کشور ،برنامه ششم توسعه کشور ،برنامه آمایش سرزمین استان
تهران ،سند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرستان شهریار ،طرح توسعه و عمران ( جامع) و طرح
تفصیلی شهر شاهدشهر از جمله طرح هایی می باشند که در این راستا تهیه شده اند و در این گزارش به
عنوان اسناد فرادست مورد بررسی قرار گرفته اند.
اسناد و برنامه های ملی ،طرح های توسعه شهری فرادست و اطالعات آماری مد نظر در تهیه

"سند چشم انداز  20ساله و برنامه استراتژیک  5ساله شهرداری شاهدشهر"

اسناد ،ضوابط و برنامه های ملی

ردیف

عنوان

1

سند چشم انداز ملی کشور (ایران )1404

2
3
4
5

سال تهیه
طرح

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی ایران
مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان تهران
طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف
آن
سند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
شهرستان شهریار

14

مرجع تهیه کننده /مشاور

1382

مجمع تشخیص مصلحت نظام

1395

دولت وقت

1388

سازمان برنامه و بودجه

1378

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

1396

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
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6

طرح توسعه و عمران ( جامع) و طرح تفصیلی

1390

شهر شاهدشهر

مهندسان مشاور گزینه

جدول -1اسناد ،برنامه های ملی و طرح های توسعه شهری فرادست
 3-1تعیین جایگاه برنامه استراتژیک در ارتباط با سایر طرح های فرادست و محلی

یکی از مسائل مهم در حوزه برنامهریزی شهری در شرایط فعلی نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه شهری
کشور ،تبیین و تعیین جایگاه تفکر نوظهور برنامههای راهبردی-عملیاتی در نظام رسمی برنامهریزی شهری
کشور از یکسو و در چارچوب سازمانی و نهادی شهرداریهای کشور از سوی دیگر است .در شرایط کنونی در
سطوح فراشهری ،طرحهای ملی و منطقهای مانند سند توسعه ملی  ،1404برنامه های  5ساله عمرانی کشور،
سند توسعه استانی و غیره تهیه می شوند که خطوط کلی توسعه را مشخص میکنند ،در سطح شهری نیز
طرح های جامع و تفصیلی با مدیریت ادارات راه و شهرسازی استانها و تا حدود کمی شهرداریها تهیه و
پس از تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ،شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیسیون ماده  5از
سوی استانداریها به شهرداریها برای اجرا ابالغ میگردد .جدای از اینکه شهروندان به عنوان استفاده
کنندگان اصلی طرح و شورای شهر به عنوان نهاد اصلی و انتخابی مردم در تهیه و تصویب این گونه طرح ها
از حداقل مشارکت ها نیز محروم اند ،قابلیت اجرایی این گونه طرحها به شدت محدود است .محصوالت این
گونه طرح ها که مشتمل بر گزارشها و نقشههاست تنها الگوی استفاده از کاربری زمین را بر اساس
کارکردهای اصلی مانند سکونت ،فعالیت ،فراغت و  ...مشخص نموده و خط جدا کننده فضای عمومی و
خصوصی روی نقشه پیشنهادی کاربری زمین و نیز ضوابط ساخت و ساز را برای صاحبان امالك و مستغالت
و شهرداری ها برای کنترل مشخص میکند .بنابراین اینکه مردم در محالت مختلف چه نیازهای خدماتی،
عمرانی ،فرهنگی ،ورزشی ،درمانی و ...دارند ،چه استانداردهایی برای خدماتی مانند زیباسازی محیط شهری،
رنگ آمیزی ،مبلمان شهری ،ارتقای فرهنگ عمومی و ...باید وجود داشته باشد ،چه پروژههایی برای شهر در
شرایط کنونی ضروری است و با چه اولویتهایی باید انجام شود و مهمتر از همه ارتباط پروژههای پیشنهادی
در بخشهای مختلف با بودجه شهرداری ،حلقههای مفقوده طرحهای جامع و تفصیلی با ساختار مالی و فنی
شهرداریها هستند که طی بیش از نیم قرن تجربه برنامهریزی در کشور بهبود نیافتهاند.
از سوی دیگر با وجود محملهای قانونی) ماده  15قانون نوسازی و عمران شهری ،بند  32ماده  71قانون
تشکیالت ،وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کشور و ماده  25آیین نامه مالی شهرداریها ( و دستورالعمل
تدوین ،تصویب ،اجرا و پایش برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری ابالغی وزارت کشور برای تهیه
برنامههای عملیاتی راهنمای شهرداریها ،این موضوع هنوز به طور جدی نه توسط نظام رسمی برنامهریزی
شهری در کشور و نه توسط خود شوراهای اسالمی شهرها و شهرداریها مورد توجه واقع نشده است .با این
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حال اقبال تعدادی از شوراها و شهرداری ها از جمله در شورا و شهرداری شاهدشهر به این موضوع امید به
فراگیر شدن این نوع برنامه ها را در آینده بیشتر و بیشتر میکند.

آگاهی از مطالعات و طرحهای انجام شده و تاثیرگذار بر حوزه مداخله ،در شناخت بیشتر شهر و تدوین
چشمانداز و برنامه استراتژیک بسیار موثر است ،لذا در تدوین این طرح به بررسی دقیق طرح های فرادست
پرداخته شده است.

شکل  -2فرآیند کلی طرح راهبردی و جایگاه چشم انداز در آن
(منبع :سعیدی و رضوانی)1390،

 4-1انواع مدلهای مدیریت شهری
1-4-1کشورهای اروپایی

مطالعه انجامشده توسط موریتزن و سوارا ) (Mouritzen & Svara: 2002نـشان میدهد چهـار مــدل
مـدیریت ،محلی و بهعبارتدیگر مدل اداره حکومت محلی در اروپا قابلشناسایی است:
 مدل شهردار قوی رهبری جمعی
 مدل رهبری جمعی
 مدل رهبری توسط کمیسیون
16
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 مدل شورا -مدیر
 2-4-1مدل شهردار قوی

در این مدل بهطور روشن بر اصل رهبری سیاسی تأکید میشود که در قالب شهردار تبلوریافته اسـت .ایــن
مـدل در کشورهای جنوبی یا شرقی اروپا قابلمشاهده است :اسپانیا ،فرانسه ،یونان ،ایتالیا ،پرتغال ،قبـرس و
مجارستان ( .)Margre & Bertrana, 2004: 5در این مدل ،شهردار ،بازیگری سیاسی اسـت کـه دارای
وظایف اجرایی نیز اسـت.
این الگو در حقیقت بیانگر جایگاهی مشابه ریاست جمهوری برای شهردار در سطح یک شهر است .به بیـان
دقیـق و رسمی ،شهردار مسئول اجرای تصمیمات شورا از طریق مدیریت و نظارت بـر سـازمان شـهرداری و
پرسـنل آن است .این وضعیت ممکن است به این دلیل باشد که شهردار کنترل اکثریت سیاسی شـورا را در
اختیار دارد و یا بـه سبب آن باشد که تقسیم قدرت و وظایف روشنی بین شـورا و شـاخه اجرایـی از طریـق
واردکردن خـصوصیات جایگاه ریاست جمهوری در شکل یک حکومت محلی -بهعنوانمثال انتخاب مستقیم
شهردار -ایجادشده است.
 3-4-1مدل رهبری جمعی

در مدل رهبری جمعی که در کشورهای بلژیک ،هلنـد ،لوکزامبـورو و جمهــوری چــک دیــده میشـود،
مرجـع و بهعبارتدیگر کمیته اجرایی تصمیمگیری یک بدنه تخصصی است .این کمیته که مسئول اکثریـت
وظـایف اجرایی است از اعضای شورای شهر با وظایف حکومتی تشکیل میشود و توسط شـهردار سرپرسـتی
میشود .در این مدل تأکید بر طبیعت جمعی رهبری است و نه بر تخصص گرایی فردی یا رهبـری سیاسـی
(آخوندی و همکاران.)139 :1387 ،

 4-4-1مدل رهبری توسط کمیسیون

مهمترین وجه اشتراك در نظامهای مـدیریت شـهری برخـوردار از ایـن مـدل آن اســت کــه یــک بدنــه
اجرایـی تخصصی در آنها وجود دارد که وظـایف مـدیریت اسـتراتژیک و همـاهنگی را انجـام مـیدهـد .در
نمونههایی از این مدل ،گاه شورای شهر حتی دارای توانایی اصالح و تجدید سیستمهای انتخاباتی و مقرراتی
است که ترکیـب بدنههای اجرایی بنیان گذاشتهشده برای قانونگذاری در مسائل محلی را تعیین میکند .از
سـوی دیگـر در ایـن مدل امور اجرایی توسط کمیتههای دائمـی کـه توسـط شـورا ایجـاد میشـوند انجـام
میپذیرد .شورا همچنین دورنمـا و قلمرو اختیارات این کمیتهها را تعیین میکند .این کمیتـهها تصـمیمات
شورا را آماده میکنند ،بر اجرای آنها نظارت میکنند و مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیـارات خـود را در
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چارچوب بودجه مصـوب پیگیـری مـیکننــد .کـاربرد ایـن مـدل در کشـورهای سـوئد ،دانمـارك و لتـونی
شناساییشده است (آخوندی و همکاران.)140 :1387 ،
 5-4-1مدل شورا – مدیر شهر

این مدل در میان کشورهای اتحادیه اروپایی در دو کشور فنالند و ایرلنـد مورداستفاده قـرار مـیگیــرد .در
ایـن مدل ،همه وظایف اجرایی در اختیار یک مـدیر متخـصص (مـدیر شـهر) اسـت کــه توســط شــورای
شـهر انتخـاب میشود .اگرچه در ایرلند این مدیر بر اساس پیشنهاد کمیسیون انتصابات حکومتهای محلی
که شورا نمیتواند آن را رد کند منصوب میشود .شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط باسیاسـتهای
عمومی است .بااینوجود نمیتواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر بهعنوان رهبـر اجرایـی
حقیقی است دخالـت نماید .شهردار انحصاراً ریاست شورای شهر را بر عهده میگیرد و بـهطورکلی بهصـورت
نیمهوقت در این شـغل به فعالیت میپردازد .وی عمدتاً نقش نمایندگی و تشریفاتی (نمادین) دارد ،حتی اگر
رهبری اکثریت سیاسی این بدنه (شورا) را بر عهده داشته باشد (آخوندی و همکاران.)140 :1387 ،

رای دهند ان

شورای شهر

شهردار

مدیر شهر

روستای ب

روستای ب

روستای ب

روستای ب

مدل شورا – مدیر شهر
شکل  :3مدلهای اصلی و غالب مدیریت شهری (مدل شورا -مدیر شهر)
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منبع( :آخوندی و همکاران)1387 ،
 6-4-1سایر مدلها

بررسیهای انجامشده نشان میدهد دو نمونه انگلستان و مالت در هیچیک از گروههای چهارگانـه فـوق قـرار
نمیگیرند و هر یک از این کشورها دارای مدل انحصاری مدیریت شهری هستند .بـر همـین اسـاس میتوان
 17کشور اروپایی مختلف را بر پایه مدل مدیریت شهری در جدولی به شرح زیر طبقهبندی نمود:
جدول  :2طبقهبندی کشورهای اروپایی برحسب مدل مدیریت شهری
ردیف

مدل مدیریت شهری

کشور

1

مدل شهردار قوی

 -1اسپانیا -2 ،فرانسه -3 ،ایتالیا-4 ،پرتغال -5 ،قبرس -6 ،مجارستان.

2

مدل رهبری جمعی

 -1بلژیک -2 ،هلند -3 ،لوکزامبورو -4 ،جمهوری چک

3

مدل رهبری توسط کمیسیون

 -1دانمارك -2 ،سوئد -3 ،لتونی

4

مدل شورا –مدیر

 -1فنالند -2 ،ایرلند

5

سایر مدلها

 -1انگلستان -2 ،مالت
منبع.)Mouritzen and Svara,2002( :

استانبول

مهمترین عناصر نظام مدیریت کالنشهر استانبول را میتوان شامل عناصر شهرداری کالنشهری اسـتانبول،
شورای شهر و کمیته اجرایی کالنشهر دانست .در کنار شهرداری کالنشهر استانبول 27 ،شهرداری بخش و
 17شهرداری شهرهای کوچک نیز به ایفای نقش میپردازند .نمودار آتی نیـز بـه معرفـی سـاختار سـازمانی
شهرداری کالنشهری استانبول ،میپردازد.
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شکل  :4ساختار سازمانی شهرداری شهر استانبول
منبع)http://www.ibb.gov.tr( :

کمیته اجرایی کالنشهر ارگانی برای تصمیمگیری و اجرا و بدنهای مشـورتی بـرای شـورای شـهر اسـتانبول
محسوب میشود .در این کمیته بهاستثنای شهردار عضوی بر اساس انتخابات تعیین نشده است .این کمیتـه
که توسط شهردار و یا فرد منتخب او مدیریت میشود متشکل از اعضایی چون دبیر کل شـهرداری ،روسـای
دایرههای ساختوساز ،امور عمومی ،امور حقوقی ،امور مالی و پرسنلی است .مهمترین کارکردهای این کمیته
را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
ـ بررسی مقدماتی بودجه تهیهشده توسط شهردار
ـ بررسی و نظارت بر گزارش عملکردهای ماهانه ،بررسی و تصویب اسناد مزایدهها ،اعالن بررسی اسناد مـالی
نهایی برای ارجاع به شورای شهر
ـ نظارت بر انجام صحیح وظایف شهرداریها
ـ تعیین کرایه و بهای وسایل نقلیه
ـ سازماندهی فروش اموال منقول شهرداری از طریق مزایده
ـ رسیدگی و تصمیمگیری درباره مواردی که از سوی سازمان شهرداری در زمینههای انتخاب ،ترفیع ،جریمه
و برکناری مأموران شهرداری ارجاع میشود.
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شهرداری ب

شهرداری کالنشهری استانبول به  27شهرداری بخش تقسیم میشود .هر بخـش دارای شـهردار و شـورایی
است که اعضای آن به نمایندگی از بخش خود در شورای شهر حاضر میشوند .شهرداریهای بخـش اساسـاً
مسئول فراهم کردن خدمات مدیریت مواد زائد و صدور جوازهـای سـاختمانی بـرای سـاکنان هسـتند .ایـن
شهرداریها دارای بودجه و درآمدهای مخصوص خود هستند.
شهرداری شهرهای کوچک

شــهرداری شــهرهای کوچــک بــر پایــه قــانون شــهرداریهای ســال  1960ترکیــه (قــانون شــماره )1580
تأسیسشدهاند .این شهرداریها در سکونتگاههای دارای جمعیت بیش از  2000نفـر و در مراکـز اسـتانها و
بخشها بدون توجه به جمعیت آنها تأسیس میشوند.
در سکونتگاههای دارای بیش از  2000نفر جمعیت ،شورای روستا یا بیش از نیمی از دارندگان حق رأی باید
بهطور کتبی از طریق مقام محلی مسئول درخواست خود را برای تبدیلشدن سکونتگاهشان به شـهر مطـرح
کنند و یا آنکه مقام محلی مسئول باید این ضرورت را تشخیص دهد.
به همین منظور در روستاها انتخاباتی برگزار میشود .شورای استانی نیز تصمیم میگیرد که آیـا درآمـدهای
شهرداری در حال تأسیس برای انجام وظایف قانونی شهرداری کافی است و یا اینکـه تأسـیس شـهرداری در
منطقه موردنظر اقدامی مناسب اسـت یـا خیـر .در محـدوده شـهرداری کالنشـهر اسـتانبول  17شـهرداری
شهرهای کوچک وجود دارد.
فصل پنجم قانون  ،1580وظایف شهرداری کالنشهر استانبول را شرح میدهد .این قانون در شـهرداریهای
کالنشهری و مناطق اجرا میگردد .وظایف فوق را میتوان به شرح زیر طبقهبندی کرد:
 .1وظایف مربوط به توسعه منطقه؛
 .2وظایف مربوط به نظم و سالمت منطقه؛
 .3وظایف مرتبط با امور فرهنگی ،گردشگری و ورزشی؛
 .4وظایف مربوط به حملونقل؛
 .5وظایف اقتصادی و تجاری؛
 .6وظایف مرتبط با زمینههای فعالیت؛
 .7وظایف مرتبط با فعالیتهای کشاورزی ).(IMM:2005
منطقه ایل دو فرانس

در اداره منطقه ایل دو فرانس بهطورکلی دودسته از عناصر مؤثر هستند:
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یکم :اجتماعات محلی :این اجتماعات شامل دو شورای منطقهای و شـورای اجتمـاعی ـ اقتصـادی هسـتند.
شورای منطقهای ،شورایی انتخابی بهصورت مستقیم است که به تصمیمگیری و وضع سیاستهای منطقهای
میپردازد .حالآنکه شورای اجتماعی ـ اقتصادی ،ماهیتی مشورتی دارد.
دوم :فرماندار منطقه ایل دو فرانس و دپارتمـان پـاریس بـهطور همزمـان هـدایت و راهبـری ایـن دو واحـد
مدیریتی را در اختیاردارند .نمودار آتی تشکیالت اداره ریاست (فرمانداری) منطقه ایـل دو فـرانس را بـهطور
ارائه میدهد.

شکل  :5چارت تشکیالت اداره ریاست (فرمانداری) منطقه ایل دو فرانس
منبع.)http://ep.eur.ni/bitstream( :

منطقه ایل دو فرانس دارای  8دپارتمان است .یکی از ایـن دپارتمانهـا ،دپارتمـان پـاریس اسـت کـه خـود
دربرگیرنده چهار شهر است .مدیریت دپارتمان پاریس بر عهده فرماندار منطقه ایل دو فرانس است .مهمترین
شهر دپارتمان پاریس ،شهر پاریس است که به  20آروندیسمان(  ) arrondissementsو به عبارتی بخـش
یا ناحیه شهری تقسیم میشود .آروندیسمانها خود دارای شورا و شهرداری مستقل هستند.
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مهمترین زمینههای فعالیت خدماتی حکومت منطقهای ایل دو فرانس بر اساس تقسیمکار انجامشده در نظام
حکومت محلی فرانسه (که در جدول آتی نیز آمده است) در اموری چون «دبیرستانها ،حملونقـل عمـومی
(راههای غیرشهری و راهآهن) ،تحصیالت تکمیلی ،توسعه اقتصادی منطقهای ،بندرگاهها و رودهـا ،فرهنـگ»
خالصه میشود .ضمن آنکه امور مربوط به برنامهریزی و هدایت توسعه شهری در منطقه نیـز کـه عمـدتاً از
طریق موسسه برنامهریزی و توسعه شهری منطقه ایل دو فرانس پاریس ) (IAURIFانجام میپذیرد یکی از
زمینههای اصلی فعالیت حکومت منطقهای ایل دو فرانس است (.)http://ep.eur.ni/bitstream
استکهلم

شهرداری استکهلم بخشی از منطقه استکهلم بزرو است .تصمیمات مربوط به شهر در «شورای شهر» که از
 101عضو تشکیلشده اتخاذ میشود .اداره امور شورای شهر به عهـده اداره مرکـزی اسـت کـه از  12عضـو
تشکیلشده است .این اداره مرکزی به  9اداره تقسیم گردیده و هر اداره نیز زیر نظر یک عضو شـورای شـهر
کار میکند .شهردار در رأس معاونت امور اقتصادی و امور مالی قرار دارد و رئیس شورای معاونان نیز هسـت.
معاونت اقتصادی به اموری که به شورای شهر مربوط است میپردازد؛ افزون بر این هماهنگیهای الزم اداری
را نیز انجام میدهد.
شورای شهر باالترین ارگان تصمیمگیری در شهرداری است .اعضای شـورای شـهر توسـط اهـالی سـاکن در
محدوده شهرداری انتخاب میشوند و از اعضای احزاب سیاسی سوئد هستند .ترکیب حزبـی در هیئترئیسـه
شهرداری ،معموالً شبیه ترکیب حزبی در شورای شهر است .بهعبارتدیگر ،اعضـای شـورای شـهر ـ کـه در
محدوده وظایف خود دارای قدرت و اختیارات تام هستند ـ همگی حزبی بوده و انتخاب آنها بر اساس میزان
آرایی است که حزب آنها در انتخابات به دست آورده است.
رئیس شورای شهر ـ که بهعنوان شهردار انجاموظیفه میکند ـ از حزبی است که بیشترین آراء را در منطقـه
خود به دست آورده است .بهطوریکه در نمودار تشکیالت سازمانی شورای شهر و شهرداری اسـتکهلم دیـده
میشود ،شورای اجرایی شهر ،به ریاست شهردار ،وظایف خود را زیر نظر شورای شهر انجام میدهد .امور شهر
به  9شعبه اصلی تقسیمشده که عبارتاند از:
 -1واحد شهرسازی و برنامهریزی شهری؛
 -2واحد محیطزیست و اوقات فراغت؛
 -3واحد امور مدارس و امور فرهنگی؛
 -4واحد امور اجتماعی؛
 -5واحد امور مالی؛
 -6واحد بازار کار و آموزش؛
 -7واحد امالك و ابنیه؛
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 -8واحد معابر و ترافیک؛
 -9واحد اکولوژی (ابراهیمی مجرد.)46 :1378 ،

شورای شهر استکهلم
 101عضو
شورای اجرایی شهر (
 13عضو)

شورای شهرداران ( 12
عضو)

کمیته امور کارکنان
7عضو

کمیته امور مالی ( 7
عضو)

واحد اکولوژی

واحد محیط زیست و
امور ورزش

واحد رفاه اجتماعی

واحد بازار کار و آموزش

واحد مدارس و امور
فرهنگی

واحد امالك و ترافیک

واحد شهرسازی و
برنامه ریزی شهر

واحد امور مالی

معاون شهردار

معاون شهردار

معاون شهردار

معاون شهردار

معاون شهردار

معاون شهردار

معاون شهردار

معاون شهردار

شرکت انرژی استکهلم

کمیته حفاظت و
محیط زیست و
بهداشت

کمیته رفاه اجتماعی

شرکت آب استکهلم

کمیته امور ورزشی و
تفریحات

کمیته های محلی و
رفاه اجتماعی

کمیته امور فرهنگی

کمیته آتش نشانی و
دفاع غیر نظامی

کمیته های امنای
مردمی

کمیته اسناد و مدارك
شهرداری

شرکت پارکینگ
استکهلم

کمیته بندر استکهلم

کمیته ایجاد و نگهداری
اسناد در مورد شهر
استکهلم

شرکت مسکن سوئد

شرکت استادیوم
ورزشی کلوپ

شرکت بندر استکهلم

شرکت تئاتر استکهلم

شرکت مسکن خانواده

شرکت نمایشگاه ها

شرکت خانه استکهلم

شرکت خانه سازی
کاسوس

کمیته بازار کار و
آموزش ( دبیرستان،
آموزش بزرگساالن،
دفتر مشاغل اضطراری

کمیته امور دبستان ها
و مدارس

کمیته امور خیابان ها و
امالك

کمیته برنامه ریزی
شهری و کنترل
ساختمان ها

کمیته های مناطق
شهر استکهلم

شورای مسکن شهر
استکهلم

کمیته امور گورستان ها

کمیته امور سالن های
داده ستد

کمیته امور اکولوژیکی
و زیباسازی شهری

شرکت ساختمان
شورای شهر استکهلم

شکل  :6چارت تشکیالت اداره شهر استکهلم
منبع( :ابراهیمی مجرد.)46 :1378 ،
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آمریکا

مرور منابع مختلف درزمینه انواع مدیریت شهری در امریکا حاکی از وجود چهار مدل عمده مدیریت شـهری
در این کشور است:
 مـدل شـهردار ـ و ـ شـورا (شهردار قوی ـ شورا و شهردار ضعیف ـ شورا)،
 مـدل کمیـسیونی،
 مـدل شـورا ـ مدیر شهر
 مـدل گردهمـایی (.)Julianne,1999; DeSantis and Renner,2002; Pacione,2001
این مدلها در ادامه معرفیشدهاند.
مدل شهردار و شورا

این شکل ازجمله انواع سنتی حکومـت شـهری در ایاالتمتحده اسـت .در ایـن شـکل از حکومـت شــهری
درصورتیکه قدرت شورا کاهش یابد شـهردار اختیـارات و قـدرت بیـشتری پیـدا میکند .ازاینرو ایـن مـدل
را میتوان به دو شکل شهردار ضعیف ـ شورا و شکل شهردار قوی ـ شورا تقسیم کرد .ایـن شـکل حکومــت
شـهری معموالً در شهرهای بزرو یا خیلـی کوچـک (زیـر  25000نفـر) بـه کـار مـیرود .در نیویــورك و
لسآنجلس ایـن سیستم حکومت شهری وجود دارد .ویژگیهای عمده این مدل عبارتاند از:
 تفکیک قدرت بین شهردار منتخب مستقیم و شورای شهر.
 شهردار دارای قدرت اجرایی است درحالیکه شورا قدرت قانونگذاری را به عهده دارد.
 شهردار اغلب بهطور مستقیم انتخاب میشود و تماموقت و با مقرری معین است
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رای دهند ان

شهردار

شورای شهر

روستای ب

روستای ب

روستای ب

روستای ب

مدل شهردار  -شورا
.
شکل  :7مدلهای اصلی و غالب مدیریت شهری (مدل شهردار -شورا)
منبع( :آخوندی و همکاران)1387 ،
شکل کمیسیونی

در این شکل ،هیئت کوچکی از اعضای منتخب کمیسیون که درباره سیاستهای کلـی اداره و امـور اجرایـی
شهر و نیز وظایف معمول شورای شهر تصمیمگیری مـیکننـد ،جـایگزین شـورای شــهر مــیشــود .هــر
یـک از اعـضای کمیسیون ،رئیس یک یا چند بخش از شهرداری نیز هستند .یکی از اعضـای کمیسـیون یـا
توسط شهروندان بهطور مستقیم یا توسط اعضای همکار در کمیسیون بهعنوان شهردار برگزیـده میشـود .او
رئیس اجرایی شهرداری نیست اما در شرایط برابر نظر وی ارجح است .شهردار بهندرت دارای حق وتو است و
صرفاً به شکل تشریفاتی از دیگر اعضا کمیسـیون متمـایز مـیشـود .ایـن شـکل از حکومـت شـهری کمتـر
موردتوجه واقعشده اسـت .دالیـل ایــن عــدم توجـه ،فقـدان موفقیـت در ایـن سیسـتم ناشـی از تفـرق و
پراکندگی قدرت میان اعضای منتخب کمیسیون و نیز ناتوانی آنها در تمرکز مسـؤولیتهـا در دسـت یـک
شخص یا مرجع واحد است .ویژگیهای عمده این مدل عبارتاند از:
 رأیدهندگان افرادی را بـهعنوان اعضـای کمیسـیون در شـکل یـک هیئـت اداره کوچـک انتخـاب
میکنند؛
 هر یک از اعضای کمیسیون مسؤولیت بخش خاصی از شهرداری را نیز به عهدهدارند مانند پلــیس،
آتشنشانی ،مالیه یا بهداشت؛
 یکی از اعضا بهعنوان رئیس یا شهردار انتخاب میشود که ریاست جلسات را بر عهده دارد؛
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 کمیسیون هم دارای وظیفه قانونگذاری و هم اجرایی است.
مدل شورا ـ مدیر شهر

این شکل از حکومت شهری در حال گسترش و بــسط اســت .شــکل شــورا ـ مــدیر برگرفتــه از روش
سازماندهی شرکتهای تجاری در ربع اول قرن بیستم است .زمانی که این ایده در حکومـت شــهر پیــاده
شـد ،شـکل شـورا ـ مدیر شهر (با شورایی منتخب و مدیری منتصب) شـکل گرفـت .در ایـن شـکل ،شـورا،
قـوانین و مـصوبات شـهری را تصویب میکند ،بودجـه را تأییـد میکنـد ،نـر مالیـات را تعیـین میکنـد و
مـدیری بـرای شـهر اسـتخدام میکند .شهردار در اینجا نیز دارای نقشی اساساً تشریفاتی است .مـدیر شـهر
رئیس امور اجرایی شـهرداری نیـز اسـت .ایـن شکل از حکومت شهری اغلب در شهرهای باالی  10000نفر
و بیشتر در جنوب شرق و نـواحی سـاحلی اقیـانوس آرام رایج است .بسته به منشور شهر ،شـهردار میتوانـد
قوی یا ضعیف باشد .ازجمله شهرهایی که با این مـدل اداره میشوند میتوان بهسان دیهگو ،فونیکس اشـاره
کرد .ویژگیهای عمده این مدل به شرح زیر است:
 شورای شهر بر اداره کلی شهر نظارت میکند و سیاستگذاری و تنظیم بودجه را بر عهده دارد.

 شورا برای انجام عملیات و اداره فعالیتهای روزانه شهر ،فردی را بهعنوان مدیر استخدام میکند.
 شهردار اغلب از میان اعضای شورا و به شکل دورهای انتخاب میشود.
ردهمایی

گردهمایی یا نشست شهری باز  /آزاد ازجمله اشکال حکومت شهری و قانونگذاری شهرداری است که بیشتر
در منطقه نیوانگلند ایاالتمتحده رایج است .این نوع از حکومـت شـهری در شـهرهای کمتـر از  6000نفـر
جمعیـت رایج است .هیئت منتخبین در مواقع ضروری از طریق انتشار اطالعیههایی که در آن فهرست و
شـرح موضـوعاتی که باید درباره آن رأیگیری شود گنجاندهشده است .خواستار برگزاری نشست/گردهمایی
شهر میشـوند .یکـی از اعضای برگزارکننده نشست ،بند به بند موضوعات دستور جلسه را میخواند و هر
یک را تـشریح میکند تـا مطمئن شود رویه و قاعده پارلمانی رعایت میشود .درنهایت کلیه رأیها شمارش
و تصمیمگیری میشود.
نشست شهری نماینده نیز همانند نشست/گردهمایی شهری باز یا آزاد است با این استثناء که در آنهمه
افراد شهری شرکتکننده حق رأی ندارند .بهاینترتیب در این شکل فقط افراد منتخب حق رأی دارنـد .در
ایـن شـکل حکومت شهری ،افراد شهر عدهای را بهعنوان اعضای نشست شـهر انتخـاب میکنند تـا از
جانـب آنـان دربـاره موضوعات موردبحث رأی دهند .بسته بهاندازه شهر ،تعداد اعضا منتخب نشست شهر یا
گردهمایی شهر میتواند بین  240-45نفر متغیر باشد .این شکل از حکومت در ماساچوست ،نیوهمشایر،
کانکتیکات و ورمونت رایج است.

ویژگیهای عمده مدل فوق را میتوان به شرح زیر جمعبندی نمود:
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تمام شهروندان میتوانند در بحثهای نشست /گردهمایی شهر حضور یابند و مشارکت کنند.
در شکل گردهمایی شهری نماینده ،افرادی از طرف ساکنین شهر بهعنوان نماینده آنـان در رأیگیریهای
نشستهای شهر انتخاب میشوند.
زمان ،مکان ،فهرست و شرح مختصر موضوعات هر ی ك از نشستهای شهر باید از طریق اعالن عمومی
اطالعرسانی شود.
هیئت منتخبین مسؤولیت اجرای سیاستهای نشست را بر عهدهدارند.
اگرچه هر یک از این اشکال حکومت شهری ویژگیهای متمایزی دارند ،امـا تحقیقـات اخیـر نـشانگر نـوعی
همگرایی بین اشکال مختلف حکومت در چند دهه اخیر و بهویژه بین مدل شورا  -مدیر شـهر و شـهردار –
شـورا است .جدیدترین پیمایشی که در سطح ملی و درباره اشـکال حکومـت شـهری از سـوی IC MA

صـورت گرفتـه است نشان میدهد که اکثریت عمده شهرهای امریکا دو مدل از مجموعه مدلهای حکومت
شهری را برای اداره شهرهای خود برگزیدهاند .همانگونه که نمودار نشان میدهد حدود  52درصد از
شهرهایی که بـه ایـن پیمـایش پاسخ دادهاند مدل حکومت شهری شورا – مدیر شهر و  32درصد مـدل
شـهردار  -شـورا را بـرای اداره شـهرها و شهرداریها برگزیدهاند.

شکل :8مدلهای مدیریت شهری در ایاالتمتحده امریکا منبع)DeSantis & Renner,2002( :
 5-1جمعبندی و ارائه مزایا و معایب انواع مدلهای مدیریت شهری

همانگونه که مشاهده شد ،تجربیات اروپا و امریکا در استفاده از مدلهای ممکن مدیریت شـهری دارای
تنـوع و نیز تفاوت است .آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است ،مزایـا و معایـب ناشـی از
کـاربرد هـر یـک از مدلهای مزبور است .با فرض پذیرش طبقهبندی ارائهشده از مدلهای رایج حکومت
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شهری در کـشور ایاالتمتحده بهعنوان یک طبقهبندی جامع از مدلهای اداره امور شهر ،مزایا و معایب
کـاربرد هـر یـک از مدلهای مزبور را به شرح جدول  3میتوان جمعبندی نمود:
جدول  :3مزایا و معایب انواع مدلهای مدیریت شهری در امریکا
مدل

معایب

مزایا
شهردار ضعیف

شهردار – و -شورا

 -سابقه طوالنی تاریخی.

 -قدرت و مسئولیت پراکنده است

 -شورای نمایندگی منتخب به دنبال برآورده

 -فقدان رهبری قوی

کردن نیازهای موکالن خود خواهد بود.

 -خأل قدرت سیاسی قوی ممکن است منجر به ارباب

 -کاربرد آن در جوامع روستایی و کوچک

گرایی ( )bossismو سیاست ماشین ( politics

بهخوبی پاسخ داده است.

 )machineبیانجامد.
شهردار قوی

 -رهبری قوی با مسئولیتپذیری متمرکز

 -حجم زیادی از وظایف برای یک نفر

 -سیاست سازی و اجرا را تسهیل میکند.

 -شهردار یک مدیر حرفهای (متخصص) نخواهد بود

 -مدیر متخصص (حرفهای) ،مسئول مدیریت

شورا – مدیر شهر

شهر است.
 شورا کنترل خطمشی را در دست خود نگاهمیدارد
 -شهر مانند یک بنگاه تجاری اداره خواهد شد

 فقدان رهبری قوی و مؤثر عدم تمایل مدیر به انجام وظایف سیاست سازی مدیر در شهر بهعنوان غریبهای محسوب میشود کهتنها به دنبال پیشرفت در زندگی و کسبوکار خود است.

 -وظایف سیاسی و قانونگذاری توسط یک بدنه انجام

کمیسیونی

 -در شرایط اضطراری بسیار موفق عمل کرده

میشود

است.

 -فقدان نظارت و تعادل بخشی

 -ساختار سازمانی ساده

 -نبود یک فرد با وظیفه اداره کل مجموعه

 -اجرای سریع و مستقیم سیاستها

 پیچیدگی انتخاب قانونگذاران دارای تواناییهای اداره ومدیریت

گردهمایی شهری باز –

گردهمایی شهری نماینده

 نابترین شکل دموکراسی -به همه دارندگان حق رأی اجازه اظهارنظر در

 -انجام برنامهریزی بلندمدت مشکل است

مورد نحوه اداره شهر میدهد.

 -آموزش کافی همه شهروندان چالشبرانگیز است

 -پیشینه تاریخی عمیق

 -اطالعرسانی در مورد جلسات ساالنه بسیار مشکل است

 -در جوامع محلی کوچک بسیار موفق بوده

 -جلسات ساالنه با حضور بسیار کم برگزار میشوند.

است.
منبع(Duvall, 1999: 65) :
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 6-1برنامه ریزی راهبردی و مشارکتی با عنوان ب

اساسی حکمروایی خوب شهری

رویکردهای غالب در حکمروایی شهری

مرور ادبیات مربوط به حکمروایی حاکی از دو دیدگاه مسلط در بحث و بررسی حکمروایی است :دیدگاه
تحلیلی و دیدگاه هنجاری.
دیدگاه یا رویکرد به مثابه روش رسیدن به هدف میباشد .با عنایت به این موضوع که هر کدام از مولفههای
اهداف چه باشند ،رویکردی مناسب جهت دستیابی به آن اتخاذ میگردد .به عنوان مثال اگر هدف از مطالعه
تنها دانستن آیندهی حکمروایی در یک جامعه باشد ،از رویکرد اکتشافی یا تحلیلی استفاده میشود .در حالی
که اگر هدف این باشد که بر آینده حکمروایی در یک جامعه تاثیراتی گذاشته شود و مسیر آن با توجه به
هدفهای مورد نظر تعیین گردد ،از رویکرد هنجاری استفاده میشود.
در رویکرد تحلیلی با دور شدن از دیدگاههای نتیجهگرا ،حکمروایی در چارچوبی کامال فکری  ،شیوه نگرش
به جهان سیاست و حکومت میگردد .در این رویکرد توجه بر چیزهایی متمرکز میشود که روی میدهند و
نحوه روی دادن آنها بررسی میگردد .حال آنکه در دیدگاه هنجاری توجه بر فرایندها و نتایج متمرکز می-
گردد .اینکه با طی چه فرایندهایی می توان به نتایج مورد انتظار دست یافت سوال اصلی در رویکرد هنجاری
میباشد .با وجود توجه اندك این رویکرد به نهادها و ساختارها  ،همچنان ترتیبات نهادی به دلیل اینکه نقش
های دولت را تعیین میکند مورد توجه است .دیدگاه هنجاری از حکمروایی یا حکمروایی شهری توسط
سازمانهای بینالمللی توسعه همچون

UNDP

و بانک جهانی طی دهههای اخیر مورد بررسی قرار گرفته و

به شکل بستههای توصیهای به کشورهای مختلف ارائه شده است .شاید دلیل اصلی عمومیت یافتن نگاه
مذکور به حکمروایی شهری  ،ایدئولوژیزدایی از مفهوم حکمروایی به صورت عام است (اطهاری.)8 ، 1386 ،
برنامه های راهبردی-عملیاتی شهرداری ها با تاکید بر اصول برنامه ریز مشارکتی یعنی مشارکت جویی در
تمامی سطوح و قشرهای اجتماعی و اقتصادی ،تاکید بر شفافیت در ساز و کارهای مدیریت مالی شهرداری از
طریق ارائه تصویری دقیق از  5سال بودجه ریزی گذشته ،توسعه نظام مشارکت اجزای شهرداری در ارائه
ایده ها و نظریات اصالح ساختار مدیریت شهری و مانند این ها تهیه می شود .بنابراین و از آنجا که طرح
پیش رو با رویکرد مشارکتی تدوین شده است و تمامی مراحل طرح بر اساس برنامه ریزی محله محور و با
بهرهگیری از نظرات شهروندان در کنار تحلیلهای کارشناسی متخصصین انجام شده است و با توجه به این
نکته که یکی از شاخصههای اصلی در حکمروایی خوب شهری "مشارکت جویی مردم" ،ارائه تصویری دقیق
از نظام عملکرد در مدیریت شهرداری و محلی گرایی در تدوین برنامه میباشد ،می توان گفت تدوین برنامه
حاضر یکی از ابزارهای تحقق چنین حکمروایی است .به دلیل اهمیت موضوع در ادامه به بررسی نظریات
مرتبط با حکمروایی خوب و ابعاد مختلف آن پرداخته می شود.
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 7-1نظریات توسعه پایدار شهری و رویکردهای نظری مدیریت شهری

پیترهال مواجه با چالشهای شهری را در عرصه عمل ،در دو اصل مرتبط با هم معرفی میکند« :حکومت
شهری قوی» برای «مدیریت توسعه پایدار شهری» .حکومت ملی قوی و شهرهای قوی نه تنها متناقض
نیستند بلکه عمال مکمل یکدیگر محسوب میشوند ،این در حالیست که طی دهههای گذشته اکثر
کشورهایی که دارای نظام متمرکز بودهاند حکومتهای شهری ضعیفی داشتهاند  .به عقیده هال و فیفر
اکنون بنیادهای معتبر و توانای دموکراسی در توانمند سازی دولت محلی جای دارد.
توانمندسازی بهترین راه حل برای انجام بسیاری از وظایف در چارچوب اهداف توسعه است که مستلزم
الزامات شهری و مشارکت جمعیتهای شهری است .تجربه گسترده جهانی اجماع جدیدی را نسبت به
انعطاف پذیرتر بودن ،مستقلتر بودن ،پاسخگوتر بودن و داشتن کارآیی بیشتر مراجع مسئول محلی به وجود
آورده است .همچنین استقالل محلی و توسعه دو فرایند توأمان اند و توسعه بدون فرایند تمرکزدایی و
استقالل محلی ناممکن مینماید .تجربه نشان داده است که استقالل محلی مبتنی بر نیروهای قدرت با
کفایت منجر به بهبود اقتصاد محلی و توسعه اجتماعی محلی شده است .داشتن مبنای دموکراتیک قوی
برای حکومتهای محلی خصوصا در کشورهایی که دارای نظام فوقالعاده متمرکزی هستند ،موجب موفقیت
در مدیریت میشود .حسن حکومتهای دموکراتیک محلی این است که دائما می بایست پاسخگوی ساکنان
محلی باشند .اما برای داشتن حکومت شهری قوی که بتواند توسعه شهری پایدار را به طرزی مناسب
مدیریت کند ،نیاز به «چارچوب سیاستگذاری شهری» شفاف احساس میشود

Hall and Pfeiffer, 2000:

).)313
پیترهال بنیادهای شهر پایدار را در هفت مورد به شرح ذیل مشخص کرده و حکومتها را ملزم به برآوردن
آنها میداند .در واقع اینها اصولی هستند که مدیریت شهری از طریق بهبود عملکرد خود و حکمروایی
مطلوب باید آنها را برآورده سازد :
 اقتصاد شهری پایدار :کار و درآمد مناسب جامعه شهری پایدار :همبستگی و یکپارچگی اجتماعی سرپناه شهری پایدار :خانهسازی شایسته در استطاعت همه محیط زیست شهری پایدار :اکوسیستمهای با ثبات دسترسی شهری پایدار :تحرك همراه حفاظت منابع زندگی شهری پایدار :ایجاد شهر زیستپذیر -مردم ساالری شهری پایدار :قدرتمندسازی شهروندی (صرافی وتورانیان.)1383 ،
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 8-1معیارهای حکمروایی شهری

معیار های حکمروایی خوب از سوی تعدادی از سازمان های توسعه و صاحبنظران ارائه شده است.

UNDP

چهار نوع حکمروایی اقتصادی  ،سیاسی  ،اداری -اجرایی و نظام مند را از هم متمایز میسازد.
حکمروایی اقتصادی مربوط به تصمیم گیری هایی است که به گونه ای( غیر) مستقیم فعالیت اقتصادی را
تحت تاثیر قرار می دهد .حکمروایی سیاسی مربوط به تصمیمات و سیاستگذاری هایی است که از سوی نهاد
های قانونی و مشروع و صاحب اختیار صورت می گیرد .حکمروایی اداری – اجرایی مربوط به اجرای سیاست
ها از طریق بخش عمومی پاسخگو  ،مستقل و کارآمد است .حکمروایی نظاممند به ساختار ها و فرایند های
اجتماعی مربوط است که روابط سیاسی و اقتصادی – اجتماعی را جهت دهی و هدایت می کند ،از ارزش
های مذهبی و فرهنگی حفاظت می کند و محیط زیستی خلق می کند که در آن بهداشت  ،آزادی  ،امنیت
و کیفیت زیست قابل تامین و تضمین است .از نظر بانک جهانی حکمروایی خوب شامل اداره کارآمد ،
باصالحیت و کفایت و نیز حکومت شهری
مشروع  ،منتخب و دموکراتیک است .معیار هایی که این نهاد مورد استفاده قرار می دهد عبارتنداز:


حکمروایی قانون :مستلزم وجود سیستم قضایی مستقل است که به عنوان پایگاهی برای رفع و حل
تضاد ها و اختالفات عمل می کند و در حقیقت ضامن احترام به حقوق مالکیت و قراردادهاست و از
اقدامات خالف حکومت جلوگیری می کند.



مشروعیت انتخاباتی :مستلزم وجود انتخابات آزاد  ،باز و رقابتی است که به استقرار قوه اجرایی و
سیاسی منتخب با اختیارات کامل برای حکومت می انجامد.



آزادی بیان و فعالیت انجمن ها :برای پرورش فرهنگ سیاسی دموکراتیک و افزایش پاسخگویی  ،و
نیزتامین شرکا برای ارائه خدمات و اعتبارات خرد.



پاسخگویی و شفافیت :پاسخگویی تلویحا به معنی پاسخ دهی به تقاضاهای حکومت شوندگان است
که با احترام به حکمروایی قانون و وجود سیستم قضایی مستقل ،همراه با هیات های حکومتی
منتخب و نیز دسترسی گسترده به اطالعات و رسانه های جمعی ممکن می گردد  .وجود فساد
(سوءاستفاده از مقام برای نفع شخصی) نشانه ای از پاسخ گویی ضعیف و فقدان شفافیت است.



رهبری توسعه مدار :مقصود رهبری است که متعهد به توسعه و دگرگونی کل جامعه است.



اداره باکفایت و کارآمد در اسناد جدید بانک جهانی موارد فوق به عنوان اهداف کالن و عملیاتی
توسعه شهری پایدار آمده است که از طریق ترکیبی از عناصر و پیش شرط ها تحقق می یابد نه یک
سری معیار برای تعریف حکمروایی خوب.
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بانک جهانی از سال  1996رتبهبندی حکمروایی خوب را برای  209کشور در شش محور کلیدی  ،اعتراض و
پاسخگویی  ،ثبات سیاسی و نبود خشونت  ،اثربخشی دولت  ،کیفیت مقررات  ،حکمروایی قانون و مهار فساد
ارائه مینماید.
زیست بوم سازمان ملل  ،شاخصهای حکمروایی شهری را در  24شهر مورد سنجش داده و  26شاخص را بر
این اساس معرفی نموده است .شاخص های حکمروایی شهری بنا به تعریف زیست بوم ،ترکیبی از  5شاخص
کلی ،مشارکت ،تساوی ،اثربخشی ،پاسخگویی و امنیت است (پاداش و دیگران .)1386 ،
پیترهال هفت مورد را به عنوان قواعد حکمروایی مطلوب معرفی میکند :
 - 1تفویض قدرت و اختیار به سطوح پایین
 - 2همکاری با بازارها
 - 3مشارکت جامعه مدنی
 - 4یکپارچگی در عملکرد سطوح مختلف حکومت
 – 5اولویتبندی نیازمندیهای اصلی
 - 6ارائه خدمات محلی در سطح محلی (تمرکززدایی)
 - 7جداسازی سیاست از ارائه خدمات عمومی.
در عمل حکمروایی مطلوب مترادف با مفهوم همکاری و شراکت است .تالشی شراکتی بین حکومت محلی،
گروههای جامعه مدنی و بازار برای دستیابی به توسعه پایدار .حکمروایی مطلوب پاسخی ابتکاری به
نیازمندیهای محلی است .بدون حکومت محلی کارآمد ،گروههای مدنی سازماندهی شده و بخش خصوصی
تولیدی حکمروایی مطلوب هم درعمل دستیافتنی نخواهد بود .بنابراین حکمروایی مطلوب نیازمند نهادهای
حکومتی یکپارچه و مشارکت نامتمرکز است ( .)Hall and Pfeiffer, 2000, P:163-172جدول شماره  4و شکل
شماره  9معیارهای حکمروایی خوب را از دیدگاههای مختلف نشان می دهند.
جدول  4معیارهای حکمروایی خوب در منابع مختلف
UN(UGI
)

UNDP24/TU
GI

مشارکت

مشارکت

تساوی

برابری

فریدمن

بانک جهانی
مشارکت

فراگیری و همه

. United Nations Development Programme 24
. United Nations Human Settlements Programme 25
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UNCHS25
تمرکززدایی منابع و
اختیارات
دسترسی برابر به
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منابع و تصمیم گیریها

شمولیت
شفافیت
پاسخ گویی
پاسخ گویی

پاسخ گویی
عمومی

شفافیت

شفافیت

پاسخ گویی

پاسخ گویی

حکمروایی قانون
پاسخ دهی

پاسخ دهی

وفاق گرایی

مدیریت غیرخشن

مداخله مدنی و

حساسیت در

شهروندی

برابر نیازهای فقرا
مدیریت عمومی
قوی ،اثربخشی

اثربخشی و کارایی

کارایی

هزینه ،مدیریت مالی
صحیح

اثربخشی
بینش استراتژیک

بینش استراتژیک،

رهبری سیاسی

توسعه انسانی پایدار،

الهام شده

پایداری ،امنیت

امنیت

اقتصاد شهری پایدار
(کار و سالمتی)

دموکراسی شهری پایدار
(توانمندسازی شهروندان)

جامعه شهری پایدار
زندگی شهری پایدار

(انسجام و پیوستگی اجتماعی)

حاکمیت

(ساخت شهر زیست پذیر)

مطلوب
سکونتگاه شهری پایدار
دسترسی شهری پایدار
(مسکن ارزان قیمت مناسب برای
(بسیج حفظ منابع)

همه)
محیط زیست شهری پایدار
(دفاع از اکوسیستم های شهری)

شکل -9حکمروایی مطلوب ،مفهومی مشتمل بر توسعه پایدار به عنوان هدف اصلی
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منبع(Hall and Pfeiffer,2000:165) :
 9-1عناصر ،اهداف و اصول رویکرد حکمروایی مطلوب شهری

در واقع حکومت ،تنها یکی از عناصر و کنشگران در حکمروایی است .دیگر بازیگران دخیل در
حکمروایی ،بسته به سطح حکومتی که مورد بررسی است متفاوت هستند .در شهرها به دلیل حضور
کنشگران متعدد در زمینههای مختلف این وضعیت پیچیدهتر است .شکل زیر نمایانگر ارتباطات متقابل بین
کنشگران دخیل در حکمروایی شهری است .در سطح ملی ،عالوه بر کنشگران فوق ،رسانهها ،البیگران،
کمکدهندگان بینالمللی ،شرکتهای چندملیتی و غیره نیز ممکن است در تصمیمگیری یا تأثیرگذاری بر
فرآیند تصمیمگیری نقشی بازی کنند .تمامی این کنشگران به جز حکومت و ارتش ،به عنوان بخشی از
جامعه مدنی دستهبندی میشوند .در برخی از کشورها ،عالوه بر جامعه مدنی ،سندیکاهای تبهکاری سازمان-
یافته نیز به ویژه در مناطق شهری و در سطح ملی بر روند تصمیمگیری تأثیر میگذارند.

شکل -10روابط بین دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی در حکمروایی مطلوب()2000UNDP,

به همین ترتیب ساختارهای رسمی حکومت نیز یکی از ابزارهایی هستند که به وسیله آنها تصمیمات اتخاذ
و اجرا میشوند .در سطح ملی ،ساختارهای غیررسمی تصمیمگیری نظیر مشاوران خصوصی یا غیررسمی نیز
ممکن است وجود داشته باشند .در مناطق شهری ،سندیکاهای تبهکاری سازمانیافته از قبیل مافیای داخلی
و در برخی مناطق روستایی خانوادههای قدرتمند محلی میتوانند تصمیمگیری کنند یا بر تصمیمگیری تأثیر
بگذارند .این گونه تصمیمگیری غیررسمی اغلب نتیجه کارهای فاسد است یا به اعمال فاسد منجر می
شود( .)UN ESCAP, 2000
در کل شهرها توسط عامالن متعددی چون خانوارها ،مؤسسات و شرکتهای صنعتی ،شهرداریها ،سرمایه
گذاران ،سازمانهای قانونگذاری و نهادهای تأمین کمکهای مالی ،شرکتهای تأسیساتی و ازاین قبیل
ساخته و نگهداری میشوند .هر کدام ازاین عوامل ،عالئق و نقطه نظرهای خاص خود را داشته و فرآیند
تصمیمگیری در این شرایط ضرورتا به صورت گام به گام و جمعی انجام میگیرد که عالمت مشخصه آن
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چانهزنی است .لذا میتوان مدعی شد که حکومتها دیگر به تنهایی قادر به حکمروایی نیستند بلکه در انجام
این وظیفه به اجزای دیگر نیز وابستهاند .هر آنچه در شهر اتفاق میافتد تنها قسمتی از آن به فرایندهای
رسمی حکومت مربوط میشود ،شهر فرایندهای غیررسمی بسیاری را در برمیگیرد که همانند فرآیندهای
رسمی تولید ،مبادله ،تصمیمگیری و حکمروایی ،در آن تأثیر دارند.معیارهای ایجاد ارتباط بین عناصر
حکمروایی شهری عبارتند از:
 اعتماد ( ، )Trustتوافق هنجاری میان افراد و گروهها در جامعه درباره ماهیت ،هدف و محدودیتهایاقدام
 معامله به مثل ( : )Reciprocityهمانند مبادله ( )Exchangeبوده اما مستلزم روابط مداوم با انتظاراتدوسویه است .معامله به مثل کیفیت تعامل اجتماعی در میان اعضای اجتماعات همبسته است .بدون معامله
به مثل « اعتماد» از بین خواهد رفت.
 محاسبهپذیری ( :)Accountabilityمیزان اثربخشی یا ابزاری که با آن « حکومت شوندگان» می توانند برحکمرانان خویش اعمال نفوذ کنند .بدون وجود مکانیزمهای رسمی محاسبهپذیری ،اعتماد و معامله به مثل
نمیتواند پایدار باشد.
 اقتدار ( : )Authorityقدرت مشروع رهبران سیاسی برای سیاستگذاری و اجرای آن در حوزه منافع مشتركکه مستلزم پذیرش ارادی آن توسط افراد دیگری است که دارای رابطه نامتقارن هستند.
عناصر فوق که در قالب سه بخش دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی میگنجند به صورت مشترك در
انجام وظایف عمومی نقش ایفا میکنند .این سه مجموعه مانند سه شریک با وظایف ،نقشها و مسئولیت-
های مشترك در کنار یکدیگر قرار میگیرند و جهتگیری همه آنها به سمت مورد خطاب قرار دادن
چالشهای پیچیده و متعادل است که جامعه با آنها روبرو است .ویژگیاین سه بخش را بدین شرح میتوان
بیان کرد :هدف بخش عمومی ،که حکومت نیز نامیده شده فرمانروایی و حکومت است و برای رسیدن به آن
از منابع دولتی استفاده میکند؛ قوانین و مالیاتها ازاین قبیل هستند.
برای تأمین منابع از قدرت قانون ،اجبار ،تهدید و فرمانروایی استفاده میشود.بخش بازار ،که بخش خصوصی
نیز نامیده میشود با هدف انتفاعی فعالیت میکند و منابع آن نیز از دارایی خصوصی تأمین میشود .این
منابع از طریق تجارت و داد و ستد به دست میآید .سومین بخش نیز ،بخش داوطلبانه یا بخش شهروندی
(جامعه مدنی) است که بر اهداف زیر استوار است:
الف -فشار بر بخش دولت و بخش بازار برای پاسخگویی به شهروندان
ب -توانمندسازی شهروندان برای اشتراك مساعی
ج -ارتقای سطح زندگی شهروندان
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الگوی حکمروایی این سه بخش را در عرض یکدیگر میبیند و نه در طول همدیگر و ساختار هرمی دراین
الگو از بین می رود .واژۀ شراکت 26بر همین ارتباط افقی و شبکهای بین نهادها داللت دارد که گاهی فراتر از
مشارکت است .شراکت یاد شده سبب میشود تا امور عمومی و مسائل عمومی به شکل صحیحتر و بهینهتری
اداره شود.
سازمان ملل در تشریح حکمروایی در کشورهای مختلف با توجه به این تعامالت نهادی شیوه حکمروایی
کشورهای جنوب (کشورهای در حال توسعه) و شرق (بلوك شرق سابق) را متفاوت از کشورهای شمال
دانسته و تعامالت نهادی در کشورهای شمال را منطبق با الگوی حکمروایی مطلوب دانسته؛ در حالی که
بررسی وضعیت کشورهای جنوب و شرق نشان میدهد که شیوه متفاوتی از تعامل نهادی حاکم است که در
آن بخش حکومت گستردهتر از دو بخش دیگر جامعه بوده و بخشهای مدنی و خصوصی تنها حوزههای
محدودی از حکمروایی را به خود اختصاص دادهاند.
 10-1اهداف حکمروایی مطلوب شهری

حکمروایی مطلوب با توجه به تعاریف و با در نظرگیری عناصر و روابط تعاملی بین عناصر عمده آن الگویی
است برای به کارگیری بهتر اختیار به منظور استفاده از حداکثر توان موجود در جامعه در دستیابی به اهداف
توسعهای .براین اساس اهداف هنجاری ذیل در حکمروایی شهری در اولویت خواهد بود:


باز ساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتالی بیشتر تشکلهای مدنی شامل سازمانها و نهادهای
جامعه مدنی



تجدید حیات حوزه عمومی و ایجاد آزادیهای مدنی ،در راستای افزایش مشارکت و مداخله افراد و
صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها



کاهش فقر و دستیابی به توسعه همه جانبه از طریق ایجاد فرصتهای برابر



تقویت سرمایه اجتماعی

حکمروایی شهری به طور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال میکند:
 کاهش فساد بهبود کیفیت معاش و افزایش شانس زندگی برای همه شهروندان حفظ دموکراسیایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمال آنها در زندگی -اعتالی امنیت ،برابری و پایداری

Partnership 26
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دستیابی به اهداف فوق نیازمند به کارگیری همه توان و نیروهای موجود در جامعه است ،که این مهم از
طریق الگوی حکمروایی امکانپذیر خواهد بود و نیز در صورت تحقق اهداف فوق ،توسعه پایدار در جامعه
محقق خواهد شد.
همچنین برای ایجاد آزادیهای مدنی بایستی از سازوکارهای قانونی استفاده نمود و دولتها زمینهساز آن
باشد .آزادیهای مدنی با آزادیهای اظهار نظر ،آزادی مطبوعات ،انتخابات آزاد و سالم ،انتشار آزاد اطالعات
و ...محقق میشود .از این رو تالش دولتها باید در این جهت معطوف شود .آزادیهای مدنی بایستی
نهادمند باشند ،لذا تاکید بر وجود تشکلهای مدنی است .تشکلهایی مانند انجمنهای صنفی و سیاسی،
اتحادیهها ،تشکلهای مذهبی و ...میتوانند نقش مهمی در تحقق آزادی ایفا نمایند .تقویت جامعه مدنی
ازاین طریق ابزاری مؤثر برای پاسخ گویی بیشتر حکومت است.
مهمترین راهکارهای تقویت جامعه مدنی عبارتست از:
 آزادی نشر و مطبوعات و رسانههای مستقل همگانی گسترش سازمانهای غیردولتی مشارکت مردم در تصمیم گیری اقتصادی تقویت پارلمان در نظارت بر امور عمومیسرمایه اجتماعی که تقویت آن از اهداف دیگر حکمروایی شهری است ،عمدتا در رویکرد جدید مشارکتی به
توسعه مطرح شده و به موازات تغییر جهت به سوی توسعه از عوامل اقتصادی به سمت عوامل
اجتماعی،اجتماع سازی شکل گرفته است .دراین رابطه نیازمند اعتماد سازی و تقویت هنجارهای مدنی قوی
هستیم ،که دولت و نهادهای مدنی نقش مهمی بر عهده دارند (کاظمیان.)1384 ،
 11-1الزامات حکمروایی مطلوب شهری

همانگونه که گفته شد بنیان الگوی حکمروایی مطلوب در توسعه جوامع ،بر شراکت عناصر سه گانه اصلی
حکمروایی گذارده شده است ،بنابراین الزامات حکمروایی مطلوب شهری ،شامل تبیین نقش هر یک از
بخشهای خصوصی ،مدنی و دولت در تحقق حکمروایی مطلوب است .به عبارتی تعامل بخشهای سه گانه
جامعه و شراکت جامعه مدنی و بازار با دولت و در کلترتیبات حکمرواییی ،منجر به توانمندسازی و افزایش
قابلیت نهادی مدیریت شهری در اداره امور شهری خواهد شد.
ب

خصوصی:

بخش خصوصی شامل همه بنگاههای صنعتی،تجاری،بانکها و شرکتها و مانند آن است که فعالیتهای آن-
ها در خط مشیهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی تأثیر میگذارد ( .)UNDP,1997این بخش به عنوان یکی از
بخشهای مولد ،نقش موثری در تعامالت اجتماعی بر عهده دارد .بخش خصوصی باایجاد اشتغال ،افزایش
درآمد سرانه جامعه و پویایی اقتصادی و بازار نقش مهمی در توسعه پایدار نیز دارد .توسعه پایدار انسانی
38
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نیازمند مشاغل متعددی است تا از طریق آن درآمدهای افراد جامعه به منظور فراهم سازی یک زندگی
استاندارد تامین شود ،رفاه پایدارایجاد گردد ،از محیط زیست حفاظت و تجدید حیات شود و به رشد و
توسعه همزمان و کاهش فقر منجر گردد.اکثر دولتهای امروزی براین باورند که بخش خصوصی نقش موثری
درایجاد شرایط یاد شده دارد .البته دولتها در تقویت این بخش نیز بسیار تأثیرگذار هستند .زیرا در نگاه
جدید دولتها و بخش خصوصی-به ویژه بازار -مکمل یکدیگر خواهد بود،یعنی فعالیتهای دولتی در پایه-
ریزی بنیانهای نهادی بازار نقش حیاتی ایفا میکنند .لذا در اکثر کشورهای توسعه یافته تالشهای بخش
خصوصی بایستی بوسیله دولت حمایت و تشویق شود تا بتواند با رقابت و شفافیت بیشتر در بازارهای جهانی
ظاهر شود .رشد عادالنه،تعادل در جنسیت،حفاظت محیطی،توسعه بخش خصوصی ،مشارکت اثر بخش و
مسؤالنه در تجارت جهانی بوسیله بازار به تنهایی دست نایافتنی است،ازاین رو دولت باید در توسعه پایدار
بخش خصوصی از طریق راههای ذیل مشارکت کند :هر سیاست اقتصادی که رشد بخش خصوصی را تسهیل
کند ،شیوه حکمروایی را بهبود خواهد بخشید،زیرا رشد بخش خصوصی قاعدتا بیشتر شده و رقابت بیشتر
تاثیر مستقیم بر بهبود حکمروایی خواهد داشت .اهم سیاستهای اقتصادی که به شفاف سازی و رقابت
بیشتر اقتصادی میانجامد عبارتند از:
 مقررات زدایی کاهش یا امحاء تبعیض به نفع بخش دولتی و به زیان بخش خصوصی ساده سازی قوانین اقتصادی ثبات در سیاستهای اقتصادی:زیرا نوسان در سیاست اقتصادی مخل رقابت است.جامعه مدنی:

جامعه مدنی نقش مدافع حقوق شهروندان را بر عهده دارد .همان طور که بخش دولتی و خصوصی در عصر
حاضر تغییر نقش و تغییر شکل دادهاند ،در روش عمل جامعه مدنی نیز تغییرایجاد شده است .جامعه مدنی
افراد را با قلمرو عمومی مرتبط میسازد .سازمانهای جامعه مدنی مشارکت مردمیرا در فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی سوق میدهند و آنها را در گروههای قدرتمند به منظور تأثیر گذاری بر سیاست
گذاریهای عمومی در جهت منافع اقشار آسیب پذیر سازماندهی میکنند .نهادهای مدنی همچنین فرصت-
هایی را برای مردم به منظور توسعه قابلیتهای خود و نیز به منظور توسعه سطح زندگی ،از راههای ذیل
تعریف میکنند:
 مراقبت از محیط و کنترل بر آن کمک به افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه توسعه منابع انسانی کمک در برقراری ارتباط افراد با بخشهای عمومی39
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بنابراین با توجه به نقش نهادهای مدنی درایجاد تعامل بین افراد،جامعه و در مراقبت و کنترل بر محیطهای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،میتواند عامل تأثیرگذاری در اعمال شاخصهای حکمروایی مطلوب در جامعه
و توسعه پایدار انسانی باشد .جامعه مدنی فعال باعث تقویت دولت نیز میشود .زیرا جامعه مدنی فعال با نظام
اداری شایسته و حرفهای،ستونهای دو گانه ارتباط سازنده بین حکومت و جامعه هستند .در نهایت جامعه
مدنی فعال به ایجاد ارتباط اجتماعی غنی میپردازد که جوامع را قادر میسازد تا نظم و قانون محلی را حفظ
و کمکهای حمایتی برای تهیدستان فراهم کنند و در مقابل فساد و استثمار رسمی مقاومت نمایند(.همان)
آماده سازی بستر مناسب از طرف دولت در راستای تقویت نهادهای مدنی و آزادیهای اجتماعی نقش
بسزایی در تقویت جامعه مدنی و تحقق حکمروایی مطلوب در راستای توسعه پایدار شهری دارد .ازاین رو
جامعه امروز نیازمند دولتی دموکراتیک است که در آن با بسترسازی مناسب ،افراد بتوانند با فرایند انتخابات
آزاد ،مشارکت فعال در عرصههای مختلف داشته باشند.
نق

دولت:

توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ،رشد یافتگی جوامع و توسعه نیروی انسانی ،بدون وجود دولت مؤثر و
کارا ،امکانپذیر نخواهد بود .دراین راستا نقش جدید دولتها مطرح میشود .امروزه به نحو فزایندهای
پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه پایدار وجود دولت « موثر» و « کارآ» و نه دولت کم نقش،
اهمیت اساسی و مرکزی دارد ،در عین حال این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش
خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیالت ایفا نماید تا مدیر و رهبر .بدین ترتیب که نقش
دولتها در دیدگاههای مختلف در پیوستاری از نقش حداکثری تا حداقلی تعریف میشود .در نقش
حداکثری ،دولت با سیطره کامل بر امور و با برنامهریزی متمرکز به مداخله پهناور و گسترده در عرصههای
گوناگون مدیریت کشور میپردازند .در نقش حداقلی ،دولت با نقش هدایتگری و حکمروایی و برنامهریزی-
های غیرمتمرکز به حداقل دخالت در امور جامع بسنده میکنند .در الگوی حکمروایی مطلوب ،ضمن
پذیرش میزان دخالت منطقی دولت بر نقش « تسهیلگری» آن تاکید دارد .وجود دولت کارآمد و توانمند
برای توسعه امری کامال حیاتی است؛ مداخله دولت به عنوان حکمرانی در اقتصاد و اداره امور کشور نقش
برانگیختگی و انگیزشی برای حصول رشد و توسعه بر عهده دارد .نقش شروع کنندگی و شتاب دهندگی در
برخی عرصههای گزینشی و سپس خارج شدن از همان عرصهها را بر عهده دارد؛ نقش حل
تعارض،مهیاسازی سبکها و ساختارهای مربوط به تأمین اجتماعی و کاهش فقر ،مقابله با نوسانات شدید
اقتصادی و کمک به حفظ درآمد قابل تصرف گروههای آسیب پذیر و برقراری عدالت را بر عهده دارد؛ برای
حل مناقشات به مصالحه و توافق روی میآورد و چانه زنی بین گروهها و احزاب را اداره و حتی رهبری می-
کند .به دنبال نقش جدید دولت ،روابط دولت -ملت نیز تغییر یافته و الگوی جدیدی در روابط دولت -ملت
مطرح شده که در آن دولتها و ملتها با همکاری هم به فعالیت عمومی میپردازند .الگوی حکمروایی
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مطلوب میتواند شکل نوینی از روابط فوق را بوجود آورد ،که به موجب آن دولتها با همکاری شراکتی با
ملتها به ایجاد تعامل و تحول در فعالیتهای خود دست یازند.
نقش چنین دولتی متعدد است؛ توجه به قراردادهای اجتماعی،اعمال قدرت و کنترل ،مسئولیت ارائه خدمات
عمومی و فراهم سازی محیطی برای توسعه پایدار از نقشهای اصلی دولت خواهد بود .به عبارت دیگر دولت
باید ثبات و پایداری در جامعه ایجاد کند ،چارچوبهای قانونی مناسب و اثربخش برای فعالیت بخش عمومی
و خصوصی وضع کند و ثبات و عدالت در بازار ایجاد کند .نقش میانجی در مصالح عمومی داشته باشد و در
نهایت اثربخشی و پاسخ گویی در ارائه خدمات عمومی داشته باشد ( .)UNDP,1997در همه موارد فوق دولت
به دنبال آن است که فرصتهایی را برای افراد جامعه به منظور بهبود وضعیت خود فراهم سازد .در چنین
شرایطی اداره دولت از روش مدیریت عمومی به روش حکمروایی عمومی تغییر خواهد یافت .حکمروایی
عمومی بر ارزشهای قانونی و ارزشهای مشروعیت به جای ارزشهای اقتصادی و کارایی صرف تأکید
بیشتری دارد وایجاد دموکراسی در جامعه برای آن اهمیت دارد.این نوع دولت که در ارتباط با الگوی
حکمروایی مطلوب میباشد به دنبال دستیابی به الگوی دولت « مشارکتجو» و « شهروند محور» خواهد
بود.
جدول زیر ویژگیهای یک دولت با الگوی حکمروایی را به نمایش میگذارد .بدین ترتیب الگوی
حکمروایی مطلوب که به دنبال تعامل دولت با سایر بخشهاست ساختی از دولت را پیشنهاد میکند که
نقش هماهنگ کننده و حکمروایی داشته باشد.
جدول  -5ویژگیهای دولت در الگوی حکمروایی خوب شهری
ویژگی
مشارکت

دولت با الگوی حکمروایی

عناصر مخالف حکمروایی

ارتباط نزدیک بین قدرت محلی و

عدم تعامل بین قدرت محلی و

نخبگان بازار؛ سایر بخشها نیز چنین

بخش بازار؛ برای برقراری ارتباط نیازمند

وضعیتی دارند

قانون است

همکاری

شبکههای داوطلبانه بر پایه اعتماد

پایداری

ثبات؛همکاری دراز مدت

استقالل و آزادی عمل

باال؛هدفگذاری و تأمین منابع در
محل(محلی)
رهبری و اعمال سلطه در سطح

نفوذ

منطقه ،شهركها و شهر خواهد بود
(اعمال نفوذ توسط سطوح محلی در
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ارتباط سلسله مراتبی بین بازیگران
محلی و بازیگران خارج از محل
بی ثبات ،کوتاه مدت ،نمایشی و
ابزاری
پایین؛تعیین هدف و تأمین منابع از
خارج و توسط عوامل خارجی(خارج از
محل)
نفوذ وجود ندارد؛ برخی همکاریها
نیز نمایشی است
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سطح منطقه و محل است)
اهداف

محلی؛ در سطح محل تعیین می-
شود
ترکیب بخش خصوصی و عمومی

سینرژی یا قدرت مضاعف

قدرتی برای دستیابی به دیگر اهداف
تعیین نشده ایجاد میکند

در خارج تعیین میشود
همکاری در حد صفر یا پایین تر از
صفر است

پیشینه مفهوم حکمروایی مطلوب با تاکید بر وضعیت آن در کشورهای در حال توسعه

اولین بار افرادی نظیر « النسو » و « ریچاردسون » ( )1970با درك مسائل شهری و مشکالت شهری
کشورهای در حال توسعه ،راه حل غلبه بر مشکالت شهری را در بهبود سازماندهی و اداره امور شهرها توصیه
کردند و در سالهای اخیر برنامهریزان شهری معروفی نظیر « جان فریدمن» در کنفرانس برنامهریزی شهری
در آسیا ( ،)1997پیترهال ( )2000در کمیسیون جهانی شهرنشینی در قرن بیست ویکم در جوالی ،2000
راکودی ( )2001امپراکاش متارنو ( )OmPrakash Mathurnv,1995و داگالسکر ( )Douglas Keare, 1995در
کنفرانس حکمروایی شهری در آسیا در سال  1995و اخیراً در همایش شهرداران کالنشهرهای آسیایی در
تهران ( )1387که دولتهای محلی ،مشارکت شهروندان و چالشها و مسائل کالنشهرها در دوران رقابت
جهانی کالنشهرها ،از محورهای اصلی مباحث بودند ،همگی تأکید کردهاند که در شهرهای امروز نیاز به یک
سیستم کارآمد حکومت شهری ،مبتنی بر مشارکت عناصر مختلف جامعه است ،تا با کمک به نواحی شهری
در کشورهای درحال توسعه ،آنها را به لحاظ قانونی ،مالی و تکنولوژیکی قادر به تشکیل چارچوب نهادی
برای مدیریت شهری کند و در این میان محققان شهری باید هر چه بیشتر پیش شرطهای کلیدی حرکت به
طرف شیوههایی از حکمروایی شهری دموکراتیکتر ،مشارکتی ،پاسخ گو و شفافتر را شناسایی کنند.
از اواسط دهه  1980تا به حال در بین مجامع علمی توسعه دلمشغولی بیشتری نسبت به ظرفیتسازی
محلی و تقویت نهادی (توسعه مدیریت شهری) برای مدیریت فرایند توسعه شهری شکل گرفته است (ادموند
وربا .) 7 : 1379 ،توجه فزاینده به توسعه نهادی 27و بهبود حکمروایی شهری و ترتیبات نهادی آن و افزایش
کارایی و پایداری در اداره شهرها در راستای این دیدگاهها بوده است ( )Rakodi,2001دستور کار محلی 21
به عنوان سندی که چارچوب عملیاتی دستیابی به توسعه پایدار شهری را مشخص میکند ،شیوههای سنتی
سیاستها و ساختار سیستمهای اداری -سیاسی را در رسیدن به این مفهوم به چالش کشانده و به حرکتی
اساسی در سازماندهی سیستم اداری -سیاسی و ارتباطش با جامعه شهری پرداخته است .دراین راستا
هابیتات 28با دستور هابیتات در ژوئن  1996در استانبول متعهد به"توانمندسازی رهبری محلی ،ترویج قواعد
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دموکراسی ،اعمال قدرت عمومی ...تضمین شفافیت ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،عدالت ،اثربخشی و
حکمروایی کارآمد شهرها ،شهركها و مناطق کالنشهری" شد.
تا دهه  ، 1980ایمان راسخ به بخش عمومی (دولت) ،منجر به گسترش حیطه اختیارات و قدرت دولتی در
برنامهریزی و مدیریت شهری در کشورهای درحال توسعه گشت .این جریان به شکلگیری نوعی برنامهریزی
دولتی و چشمپوشی از سایر بازیگران مؤثر در توسعه شهری گردید و تنها از دهه  1980بود که این درك
حاصل گشت که الگوهای توسعه شهری و محیط ساخته شده در پی آن ناکارآمد بوده ،درك محدودی از
پتانسیل اقتصادی شهر وجود داشته ،به لحاظ محیطی این الگوها نارسا بوده و در کل نه برای جمعیت
شهری فضای قابل زیستی ایجاد کرده و نه برای فقیران شهری شرایط زندگی مساعدی ایجاد کرده است.
مشکالت اصلی ذکر شده در ادبیات مربوطه شامل ،فقر ،بخش غیررسمی ،فقدان دسترسی به خدمات شهری،
سکونتگاههای غیرقانونی ،و افول و تنزل محیطهای شهری منجر به ظهور رویکرد حکمروایی در مدیریت
شهری در راستای توسعه شهری پایدار گشته است .به طوری که مسأله « ظرفیت نهادی مدیریت شهری » و
تالش برای ارتقای توانمندی آن با تأکید بر ترتیبات حکمروایی در استفاده کارآمد از منابع و فرصتها و
مواجهه با محدودیتها و چالشهای روبرو ،به عنصری محوری در توسعه شهری پایدار و ارتقاء کیفیت محیط
شهری و ایجاد شهرهای قابل زیست برای شهروندان مبدل گشته است .این تغییر رویکرد در مدیریت توسعه
شهری ،با تغییری در شیوه اداره شهرها همراه شده که در ادبیات مرتبط با بازساخت سیاسی شهرها ،از این
تحول اغلب به عنوان حرکت از «حکومت» به «حکمروایی» یاد میشود.
«جان فریدمن» ( )1997در کنفرانس برنامهریزی شهری در آسیا ،سه چالش عمده را در مدیریت تحوالت
شهری در آسیا مطرح ساخت :اول این که نیاز به یک سیستم کارآمد حکومتی است تا با کمک به مناطق
شهری در حال توسعه آنها را به لحاظ قانونی ،مالی و تکنولوژیکی قادر به تشکیل چارچوب نهادی برای
مدیریت شهری کند .دوم نیاز به در نظر گرفتن پایداری در مدیریت تحوالت شهری است و باالخره سومین
مورد در این خالصه میشود که برنامهریزی باید هر چه بیشتر به صورت یک فرایند مشارکتی و باز در نظر
گرفته شود تا ظرفیت استفاده کارآمد از جامعه مدنی سازمانیافته مخصوصا طبقات محروم جامعه فراهم
شود.
در سمیناری که در سال  1995با عنوان «حکمروایی شهری» در آسیا برگزار شد ،در بررسی ابعاد مختلف
مسائل شهری از حکمروایی مؤثر به عنوان حیاتیترین چالش پیش روی شهرهای جهان نام برده شد .این
سمینار به وضوح بر جنبههای مختلف حکمروایی در شهرها میپردازد :ام پراکاش میدور 29تأکید میکند که
حکمروایی مؤثر با رشد اقتصادی و توزیع مؤثر منابع پیششرط شهرها برای برآوردن رفاه پایدار ساکنانشان

Om Prakash Mathur 29

43

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر

میباشد .امیتاب کوند 30استدالل میکند که شیوههای موجود حکمروایی قسمت عمدهای از ساکنان شهرها
را که به خدمات پایه دسترسی ندارند در بر نمیگیرد (گزارش کنفرانس حکمروایی شهری در آسیا.)1995 ،
در نتیجه این آگاهیها اصالحات در سیاستهای عمران شهری برای تقویت ظرفیت تولیدی شهرها و در
عین حال به حداقل رساندن نقش دولت در امور عمرانی شهرها محور توجه قرار گرفت .دراین زمینه پاو

31

اشاره میکند که محور اصلی در سیاستگذاریها پس از  1986متوجه تحت تأثیر قرار دادن و بهبود اقتصاد
شهری و افزایش سرمایهگذاری در بخش عمران شهری است .اهداف اصلی این اصالحات ایجاد محیطی
مناسب در شهرهاست به گونهای که نه تنها شرایط زندگی را در شهرها بهبود بخشد ،بلکه مشارکت سرمایه
گذاران بخش خصوصی ،مردم و سازمانهای عمومی غیردولتی را در فرایند توسعه افزایش دهد.
مدل مطلوب سیاست پایداری محلی در چارچوب شیوهای از حکمروایی مشارکتی نوین معرفی میشود که
تمام اشکال سیاستها و دولتها را به هم میپیوندد و محوریت آن تمرکززدایی و حکومتهای محلی قوی،
مشارکت شهروندان ،دموکراسی ،مشروعیت و حمایت از مشارکت عموم به واسطه شوراهای محلی است.
امروزه درك و فهم این نکته رو به گسترش است که ناکامی در برقراری حکمروایی محلی مطلوب زیربنای
بسیاری از مشکالت محیطی در شهرهای کشورهای درحال توسعه است .در جدول شماره  6می توان سیر
تحوالت حکمروایی شهری را مشاهده نمود.
جدول  -6سیر تحوالت در دیدگاههای مختلف در مدیریت و سیاستگذاری شهرها
فرضیات قدیمی

دیدگاههای نوین
 -شهرها منبع نوآوری و رشد اقتصادی هستند.

 -شهرها مسألهزا و مشکل آفرین هستند.

 -شهرها تأمین کننده روستاها هستند.

 -روستاها هزینه شهرها را میپردازند.

 -شهر بزرگتر ،فرصتهای بیشتری را در اختیار می-

 شهرها روز به روز بزرگتر میشوند. -سیاستهای عمومی باید در راستای ایجاد محدودیت

گذارد.

 سیاستهای عمومی باید در راستای بهرهوری هر چه در اندازه شهری جهتدهی شوند. -مهاجرین برای شهرها مسألهزا و مشکل آفرین.

بیشتر شهرها جهتدهی شوند.
 مهاجران برخوردار از انگیزه و مهارتهایی باالتر از آنچهکه به نظر میرسد هستند.

 حاشیهنشینان اقتصاد شهری و خدمات شهری راچپاول میکنند.

 حاشیهنشینان در اقتصاد شهری سهم عمدهای دارند،اغلب بیش از آنچه که به دست میآورند.

 سکونتگاههای حاشیهای منبع آشوب ،جرم و جنایت ومواد مخدر هستند.

 اکثر خانوادههای ساکن در حاشیه دارای ارزشهایسیاسی میهنپرستی ،مقاومت و بااستقامت هستند.

 شهرها در انفجارهای جمعیتی سهیم هستند. -شهرها و فقیران شهری تهدیدی برای تخریب محیطی
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 شهرنشینی شاخصی از توسعهیافتگی است و با افزایش هستند. -زبالههای جامد و انسانی آشغالهایی هستند که باید

نر شهرنشینی ،نر زاد و ولد کاهش مییابد.

 تحول در عملکردهای (شیوههای تولید و مصرف) دور ریخته شوند. -حکومت ،برنامهریزان و کارشناسان راه حلهایی برای

شهری برای پایداری اکولوژی جهانی ضروری است.

 زباله منبعی ارزشمند است ،به شرطی که در سیستم -مشکالت شهری ارائه میدهند. -برنامههای حکومتی ،مسکن فقیران را تأمین میکنند.

های چرخهای بازیافت وارد شوند.
 بیشتر راه حلهای ابتکاری از پایین به باال میباشند تااز باال به پایین.

 حکومت شهری با اقتدار و برخوردار از قدرت نظامیبرای مواجه با مشکالت مدیریت شهری ضروری است.

 بخش غیررسمی ارائه دهنده اصلی شغل ،درآمد ومسکن است.
 مدیریت تمرکززدایی شده به طور کارایی بین نیازها ومنابع ارتباط برقرار میکند و این ارتباط برای از بین بردن
موانع ضروری است.
منبع(Peter Hall and Ulrich Pfeiffer:2000) :
 1-12خطوط راهنمای کلی در آینده تحوالت حکمروایی شهری در کشورهای در حال توسعه

بنابر استدالل «هاروی» و «ساترویت» دستیابی به آینده شهری متفاوت ،نه تنها به میزان توانائی گروههای
فقیرتر در سازماندهی در درون منطقه خود وابسته است بلکه به تبدیل شدن آنها به نیروی سیاسی
بزرگتری در شهر و در سطح کشورشان نیز وابستگی دارد .ازاین روست که یکی از موضوعات اساسی در
حکمروایی مطلوب برای توسعه پایدار شهری" ،شهر فراگیر "32است؛ که در آن تمام گروههای جامعه از
حقوق و قدرت مساوی در حکمروایی برخوردار میباشند .ممانعت گروههای مشخصی از مردم از مشارکت در
زندگی و فعالیتهای شهری و شکست شهرها در ائتالف گروههای محروم در فرآیند تصمیم سازیها باعث
ایجاد محرومیت و حاشیهای شدن و تقویت فقر در جامعه شهری و انحطاط محیطی میشود2000( .
 )UNCHS،در حکمروایی محلی مطلوب به اولویتهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی محلی که حاصل فرایند
اجماع و توافق ذینفعها و عامالن بخشهای مختلف (شوراها و نهادهای مدنی ،بخش خصوصی ،مقامات
اداری ،گروههای با نفوذ محلی) است توجه میشود و با حکمروایی محلی مطلوب میتوان انتظار داشت که
صدای فقیرترین و ثروتمندترین شهروند جامعه در فرآیند خط مشیگذاری شنیده شود و فقر در جامعه به
نازلترین حد ممکن برسد .از آثار و نتایج دیگر حکمروایی مطلوب ،کمک به حفظ محیط زیست ،توسعه
پایدار و ترویج اخالق زیستی است .حکمروایی مطلوب بر صرفهجویی در استفاده از منابع کمیاب ،تأمین
پایداری محیط زیست و افزایش هزینههای حفظ محیط زیست تأکید دارد (زاهدی.)187 : 1386 ،
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در پارادایم حکمروایی  -حکمروایی فرض براین است که برای رفع مشکالتی مانند افزایش فقر شهری،
کاهش کیفیت محیط زیست ،مصرفگرائی و نابرابریهای جنسی ،نژادی ،اجتماعی و اقتصادی باید سه قلمرو
دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی با شراکت با یکدیگر به اقدام بپردازند .دستور کار محلی  21به عنوان
سندی که چارچوب عملیاتی دستیابی به توسعه پایدار شهری را مشخص میکند ،در کنگره زمین مورد
موافقت قرار گرفت .این سند شامل  40فصل با عناوین مختلف است .موضوع حکمروایی مطلوب به عنوان
مهمترین موضوعات این دستور کار محسوب میشود .دستور کار  21مفهوم همه جانبهای از توسعه پایدار در
ابعاد مختلف ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی را به کار میگیرد و شیوههای سنتی سیاستها و ساختار
سیستمهای اداری -سیاسی را در رسیدن به این مفهوم به چالش میکشاند و به حرکتی اساسی در
سازماندهی سیستم اداری -سیاسی و ارتباطش با جامعه شهری میپردازد .این دستور کار دیدگاه پایین -باال
33را در توسعه مورد توجه قرار میدهد و بر نقش شهروندان ( به ویژه زنان) جوامع و سازمانهای غیر دولتی
تأکید میکند .در این دستور کار توسعه شاید برای اولین بار در یک توافق بینالمللی به عنوان یک فرایندی
در نظر گرفته شده است که توسط مردم ایجاد میشوند ،نه این که از باال و توسط طرحهای بزرو دولتی.
دستور کار  21بر اهمیت ایجاد دانش و آگاهی مناسب نهادها تأکید دارد ،که در زبان سازمان به عنوان «
ظرفیت سازی نهادی » شناخته شده است .این دستور کار مرجع کاملی از اهمیت به دیدگاههای یکپارچه
نسبت به محیط زیست و توسعه است و بیشتر به نهادهایی میپردازد که تقسیم بندیهای سنتی را پشت
سر گذاشتهاند و تالش میکنند به ایجاد رابطه بین مشکالت خاص بپردازند .فصل هفتم از دستور کار ،21
جهات توسعه پایدار شهری را مطرح نموده و با تشویق سازمانهای غیردولتی مثل « شورای بینالمللی
اقدامات زیست محیطی »34در مورد مسائل اجرایی تصریح میکرد که با فرا رسیدن سال  ، 1996مسئوالن
محلی در کشور باید روندی مشورتی را با مردم خویش اتخاذ نموده و توافق جمعی در مورد دستور کار محلی
 21را برای خویش ایجاد نمایند .براین مبنا این دستور کار وظایف و مسئولیتهای مهمی را بر دوش
حکومتهای محلی در جذب مشارکت شهروندان و بخشهای خصوصی و تولید راهکارهایی برای توسعه
پایدار در سطح محلی و تعهد به اصول پایداری همه جانبه گذاشت .حکومتهای محلی در پی دستیابی به
توسعه پایدار ،میبایست توسعهای ماندنی ( اهداف اقتصادی -محیطی) ،عادالنه ( اهداف اقتصادی -اجتماعی)
و قابل تحمل ( اهداف اجتماعی -زیست محیطی) را متعهد شوند.
در بیانیه استانبول (دومین کنفرانس جهانی اسکان بشر در سال  ) 1996که به امضاء کشورهای عضو
سازمان ملل متحد و از جمله جمهوری اسالمی ایران رسیده تأکید شده است که دو موضوع اصلی کنفرانس
« تأمین سرپناه برای همه » و « توسعه پایدار سکونتگاهها » در جهانی رو به شهری شدن بوده است .راهبرد
Bottom-Up 33
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پذیرفته شده برای این موضوعات ،توانمندسازی (  ) Enablingبر پایه مشارکت مردمی و شراکت بخشهای
خصوصی ،عمومی و دولتی اعالم گردید و نهادهای محلی به عنوان نزدیکترین و اساسیترین شرکاء تحقق
این امر به رسمیت شناخته شدند و این به معنای میزانی از تمرکززدایی است که الزمه مردم ساالری
راستین است .با دستور کار هابیتات

35

که در ژوئن  1996در استانبول توافق شد متعهد شد به:

"توانمندسازی رهبری محلی ،ترویج قواعد دموکراسی ،اعمال قدرت عمومی ،تضمین شفافیت ،پاسخگویی،
مسئولیتپذیری ،عدالت ،اثربخشی و حکمروایی کارآمد شهرها ،شهرك ها و مناطق کالنشهری" و به عالوه
یک هدف مشخص دارد و آن عبارتست از " سازمان دهی رویکرد مشارکتی در توسعه و مدیریت سکونتگاه-
های انسانی پایدار ،براساس گفتمان مداوم تمامی بازیگران توسعه شهری (بخش عمومی ،خصوصی و جوامع
محلی) ،به ویژه زنان ،افراد معلول ،افراد بومی و عالیق کودکان و جوانان .در این راستا مرکز اسکان ملل
متحد (هابیتات) در چارچوب برنامهای جهانی به ترویج حکمروایی شهری به عنوان رویکرد استراتژیک و
جدید هابیتات برای دستیابی به اهداف بیانیه استانبول و دستور کار هابیتات پرداخته است .این نبرد 36برای
ارتقای پاسخگویی و شفافیت حکمروایی شهری طراحی شده ،تا پاسخگوی همه بخشهای جامعه بوده و
منافع همه گروهها به خصوص فقیران شهری را در نظر گیرد .همچنین این رویکرد کوشش در ریشهکنی
همه اشکال محرومیت از جامعه شهری دارد .اهدافش بهبود کیفیت زندگی در شهرها به ویژه فقیران و در
حاشیه ماندگان جامعه از طریق بهبود حکمروایی محلی است .استراتژی مرکز اسکان ملل متحد برای
دستیابی به این امر پشتیبانی از قواعد و معیارهای حکمروایی مطلوب شهری و ترویج فرآیندهای تصمیم
گیری فراگیر است .تجربه عملی هابیتات رویکرد جدیدی را برای حکمروایی شهری مطلوب پیشنهاد میکند
و آن عبارتست از تغییر رویکرد از حکومتهای ارائه دهنده مستقیم کاالها و خدمات به رویکرد « توانمند
سازی » .مرکز اسکان ملل متحد این رویکرد را عملیترین استراتژی برای دستیابی به سکونتگاههای انسانی
پایدار میداند .این اصل با سه استراتژی مهم مشخص میشود؛
 -1تمرکززدائی مسئولیتها و منابع به حکومتهای محلی
 -2بازگشت به اصول حکومتهای دموکراتیک هم در سطح ملی و هم محلی
 -3تشویق مشارکت جامعه مدنی در کنار ترویج رشد اقتصادی و تهدیدهای ناشی از تخریب محیط
زیست.
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فعالیتها تأکید اساسی بر تمرکززدایی مسئولیتها به سطح حکومتهای محلی و مشارکت گسترده بخش
خصوصی و جامعه مدنی است .تمرکززدایی قدرت از حکومتهای مرکزی به سطوح محلی ،نیازمند تقویت
نهادهای محلی شهری و تجهیز آنها با منابع متناسب با مسئولیتهای واگذار شده به آنهاست.
براین اساس مرکز اسکان ملل متحد موضوع حکمروایی مطلوب شهری خود را شهر فراگیر ( شمولگرا )
تعیین میکند .چرا که تصمیمگیری فراگیر در قالب حکمروایی مطلوب شهری قرار دارد .تصمیمگیری فراگیر
و مشارکت تمامی گروهها و افراد ،حتی محرومان و فقیران جامعه در تصمیمات شهری عنصری کلیدی در از
بین بردن انواع محرومیتها در جامعه است .مرکز اسکان ملل متحد فرایندهای تصمیمگیری فراگیر ( جامع
نگری در تصمیم گیری) را به عنوان استراتژی عملی جهت عملی شدن معیارهای حکمروایی مطلوب ترویج
میکند ،همچنین چهار هدف ویژه را برای دستیابی به شهر فراگیر معرفی میکند :تمرکززدایی و دموکراسی
مشارکتی محلی ،کارایی ،برابری و نهایتا امنیت.
کمیسیون جهانی شهرنشینی که در قرن بیست و یکم در کنفرانس بین المللی برلین که در جوالی  2000با
دبیری « پیتر هال» از معروفترین جغرافیدانان و برنامهریزان شهری جهان برگزار گردید « حکمروایی
شهری مطلوب » را به عنوان « کلید ایجاد شهرهای پایدار » مطرح ساخته است.
 13-1جمع بندی و استنتاج

ایده دولت بزرو و متمرکز در هزاره سوم مورد سوال واقع شده و دولتهای مرکزی با چالش ناتوانی در
پاسخ به تقاضای شهروندان و فشار فزاینده عناصر اثرگذار محلی برای مشارکت در ساختار قدرت مواجه
هستند .در تعیین نقش دولت و سایر بازیگران در عرصه اداره امور عمومی جامعه تحوالتی ر داده که باعث
شده است تا با توجه به اهمیت حفظ تعادل بین نیازهای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی نسل حاضر و آینده،
نقش بازیگران در شکل بندیهای جدیدی مطرح شود .در گذشته بیشتر نقشها و مسئولیتها توسط دولت
مدیریت و اداره میگردید و دولت حداکثری به صورت مطلق اداره امور را به عهده داشت و کمتر تالشی برای
استفاده از نقش و ظرفیت مردم وسایر نهادها صورت میگرفت .پیچیدگی نظامهای اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی حاکم بر جوامع باعث گردید که نظریههای جدیدی در راستای تغییر در پارادایمهای اداره عمومی
صورت گیرد و مفاهیمی مانند مشارکت شهروندی ،جامعه مدنی ،حوزه عمومی دموکراسی محلی طرح گردد.
در پرتو این مفاهیم و تغییر پارادایمی ایجاد شده دیدگاه گذر از حکومت و پرداختن به مفهوم حکمروایی در
دستور کار قرار گرفت .عواملی مانند جهانی شدن ،خصوصی سازی و مسائل و مشکالت زندگی شهری و
ناپایداریهای محیطی و اکولوژیک ،مصرف گرایی و فردگرایی را میتوان از جمله عواملی دانست که ضرورت
گذر از دولت پر مسئولیت و واگذاری اداره امور به سایر بازیگران و تقویت نقش مشارکتی آنها را ضروری
میساخت.
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اگر چه مفهوم حکمروایی خوب در سالهای اخیر اهمیت یافته اما میتوان مفاهیم و اصول آن را در آموزه-
های ارسطو و افالطون نیز یافت .این دیدگاه در صورت کاربرد صحیح میتواند بعد مدیریتی  -نهادی توسعه
پایدار را به نحو مطلوبی تشریح و محقق نماید و مولفههای کاربردی آن منجر به نقش دهی به کلیه ارکان
موثر در توسعه پایدار در این بعد گردد.
حکمروایی را به عنوان مفهومی در جهت ساماندهی عمل جمعی مبتنی بر قراردادها و قواعد اجتماعی تعریف
میکنند که دارای یک قلمرو ،نفع جمعی و توان تنفیذ نفع جمعی است .شکل گیری سازمانهای محلی
مردمی در پایین ترین سطح حوزه محلی از مولفههای مورد توجه حکمرانی محلی مطلوب برای توانمندسازی
و نهادینه کردن مشارکت شهروندان در برنامههای توسعه پایدار است .در رویکرد حکمروایی محلی مطلوب،
رابطه متعالی دولت و شهروندان از طریق توزیع قدرت و واگذاری اختیارات و مسئولیتها به بازیگران محلی
بازآفرینی میشود و به مقامات محلی فرصت داده میشود در پاسخ به تقاضاهای شهروندان و تحقق اهداف
توسعه پایدار جامعه محلی ،از فرصت همکاری و تعامل با بخش خصوصی ،تشکلهای مدنی و مشارکت
شهروندان استفاده کنند .برخالف دیدگاههای نئولیبرالیستی که نقش دولت را در توسعه جامعه کم اهمیت
قلمداد میکردند ،حکمروایی مطلوب بر ضرورت مشارکت دولت در توسعه جامعه محلی اشاره میکند و بر
تعامل هم افزای دولت با بخش خصوصی و جامعه مدنی به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تاکید
مینماید .گذر از مدیریت سنتی ،سلسله مراتبی و متمرکز و حرکت به سوی حکمروایی مطلوب ،غیر متمرکز
و مردم ساالر امری اجتناب ناپذیر است .کشورهای در حال توسعه برای رهایی از دام توسعه نیافتگی ،چارهای
جز انتخاب رویکرد اصالحی حکمروایی مطلوب متناسب با بافت فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی خود ندارند،
رویکردی که آنان را در مسیر توسعه پایدار هدایت خواهد کرد .در کاربست مفهوم حکمروایی در برنامهریزی
و مدیریت شهری نیز گذر از رویکرد سنتی در اداره امور شهرها( ،حکومت شهری) به توجه در جهت استفاده
از ظرفیت کنشگران مختلف شامل مردم ،نهادهای مدنی و خصوصی و دولت (حکمروایی شهری) تغییر یافت.
حکمروایی شهری نیز بر ایجاد برنامهریزی راهبردی جامع و جریانهای تصمیم گیری موثر در ایجاد
شهرهای پایدار تاکید دارد .درحکمروایی شهری عدالت اجتماعی ،پایداری اکولوژیک ،مشارکت سیاسی و
تولید اقتصادی سرلوحه برنامهریزی و مدیریت اداره امور عمومی قرار میگیرد و مبتنی بر این چارچوبها بر
مشارکت شهروندان ظرفیت سازی ،تشریک مساعی و همکاری مبتنی بر اعتماد و نقش دهی به کنشگران
متعدد و متکثر موجود ،رفاه شهروندان ،هویت بخشی و شهروندی تاکید میگردد.
اگر چه از منظرهای مختلف اصول متفاوتی برای حکمروایی شهری طرح شده است اما در یک اجماع نظری
ویژگی هایی از جمله توافق گرا بودن ،مساوات طلبی و فراگیر بودن ،اثر بخشی و کارایی ،پاسخگو بودن قانون
مداری ،شفافیت ،مشارکت ،مسئول بودن و کارایی و اثر بخشی را میتوان از نقاط مشترك این دیدگاهها
تلقی نمود که این اصول قابلیت تعمیم به حکمروایی محلهای را با باز تعریف شاخصها و مصادیق دارند.
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گروههای ذینفع در حکمروایی شهری را حکومت و نهادهای اداری ،جامعه مدنی و سازمانهای مدنی ،بخش
خصوصی و مردم تشکیل میدهند که در مقیاس کوچکتر در شهرها در سطح محله نیز این بازیگران نقش
اساسی را ایفا میکنند.
حکمروایی شهری از ابعاد فنی (رشد اقتصادی حاصل از عملکرد حکمرانان و توجه به پایداری محیطی)
،سیاسی (فرایندهای تصمیم گیری و نقش گروههای ذینفع و مشارکت شهروندان) ،نهادی(مدیریت اقتصادی
اثر بخش و کاهش فقر پایدار با استقرار بازیگران مختلف) و بعد فرهنگی( با تاکید بر مشارکت ،آزادی بیان،
ارزشهای فرهنگی و اخالقی مشترك) قابل بررسی است که این ابعاد میتواند در ترسیم چارچوبهای الزم
برای حکمروایی محلهای نیز موثر باشد .اگرچه تاکنون گونههای مختلف از حکمروایی شهری مانند شراکت
گرا ،کثرت گرا ،مردم گرا ،مشتری مدار و مدیریتی تعریف شده است ،اما استقرار هر یک از این گونهها در
جوامع مختلف بسته به شرایط اجتماعی و نظام سیاسی حاکم میباشد و ممکن است در بازه زمانی مختلف
گونهای خاص از آنها استقرار و فعال شود .حکمروایی محلهای را نیز نمی توان خارج از چارچوب حکمروایی
شهری تعریف و تبیین نمود .الزامات محتوایی ،رویهای و سازمانی و نهادی این گونه از حکمروایی نیز بیشتر
تابع مقیاس و محدوده عمل است.
کاربست اصول و شاخصهای حکمروایی شهری میتواند به عنوان بعد مدیریتی  -نهادی توسعه پایدار نقش
مهمی در ایجاد بسترهای الزم برای اداره امور عمومی در سطح شهر متکی بر استفاده از نقش فعال تمامی
کنشگران عرصه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایفا نماید .جدول شماره  7اصول حکمروایی خوب شهری و
معیارهای مورد پذیرش آن را برای پایداری نشان میدهد.
جدول  -7اصول و معیارهای پایداری شهر در چارچوب دیدگاه حکمروایی شهری
اصول

معیارهای مورد پذیرش برای پایداری شهر

 -توافق گرا

 -تمهید دسترسی و استفاده از دیدگاههای بازیگران مختلف اجتماع

 -مساوات طلبی و فراگیر بودن

 -مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری

 -اثربخشی و کارایی

 -موقعیتهای برابر در دسترسی به رفاه

 -پاسخگو بودن

 -استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

 -قانونمندی

 -مدیریت بهینه منابع

 -شفافیت

 -بیطرفی در اعمال قانون و رعایت مقررات و قوانین

 -مشارکت

 -نقش پذیری و مسئولیت شفاف کنشگران

 -مسئول بودن

 تساوی و عدالت در اجرای قانون حضور آگاهانه ،آزادانه و داوطلبانه افراد در فرایندهای تصمیم گیری و اجرا تکالیف و مسئولیتهای متقابل دولت شهروندان( حقوق شهروندی) -وجود تشکلهای مدنی
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 -رسیدگی به نیازها و درخواستهای شهروندان

در واقع پیامد این تحوالت در عرصه علمی و عملی مدیریت شهری ،جایگاه شهرداری ها در امور محلی و
نقش مردم و جامعه مدنی در فرایند مدیریت شهری را می توان بدین شرح خالصه

نمود:

 تقویت دیدگاهها به سمت بهبود سازماندهی و اداره امور شهرها برای مقابله با مشکالت شهری کشورهایدر حال توسعه به جای دیدگاههای تمرکززدایی پیشین و ضد شهری و کالنشهری
 گرایش به سمت ایجاد سیستم کارآمد حکومت شهری و مبتنی بر مشارکت عناصر مختلف جامعه بهمنظور تقویت چارچوبهای نهادی الزم برای مدیریت شهری (رویکرد حکمروایی شهری) و ازاین طریق
ارتقاء کارایی و پایداری در اداره شهرها
 دگرگونی در بنیادهای جغرافیایی و نیز محتوای حکمروایی جوامع به سمت حکمروایی چند سطحی(فضایی) و چند عاملی (کثرت گرا) ،وجود هماهنگی در درون مرزهای ادای-اجرایی ،همکاریهای بین
قلمرویی -مدیریتی ،شکل گیری سطوح مختلف حکمروایی ملی ،منطقهای و محلی مستقل در مدیریت
فضایی کشورها ،همکاریهای سطوح مدیریتی در چارچوب سیاستهای توافق شده ،سازماندهی افقی یا
عرضی نظام مدیریت ،به جای سازماندهی عمودی و سلسله مراتبی و تبدیل سیاستگذاری به یک بازی چند
سطحی و چند عاملی پیامدهای تحوالت مذکور در مدیریت شهری -فضایی است.
لذا به نظر می رسد نقش و جایگاه شهرداری ها به عنوان دولت های محلی در ایجاد زیرساخت های الزم
برای پایداری شهری به همراه شهروندان و بخش خصوصی روز به روز پر رنگ تر و حیاتی تر شده است.
 14-1تعاریف و مقدمات برنامه ریزی و تعیین جایگاه برنامه استراتژیک شهرداری ها

در این قسمت از گزارش بر مبنای رهیافت آیندهسازی و اعتقاد به اینکه بخش اساسی فرایند آینده-
سازی ،تصویر آن در شرایط موجود بر اساس شایستگیهای شهر است ،مفاهیم اساسی برنامهریزی راهبردی-
عملیاتی تبیین شده و سپس فرایند برنامهریزی تشریح می شود .در پایان نیز مهمترین احکام فرادست تهیه
شده در کشور ،استان تهران و شهر شاهدشهر مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.
 15-1سطح راهبردی

مأموریت :37بیانگر فلسفه وجودی سازمان است که در قالب یک بیانیه تبیین میگردد .در این جا بیانیه
مأموریت شامل مسیر آینده شهر و شهرداری است و به این پرسش پاسخ میدهد که « چرا یک شهر و
شهرداری وجود دارد؟ » و « به چه کاری مشغول است؟» .بیانیه ماموریت بر اساس ارزشها و اولویتهای
اصلی شهر و شهرداری تدوین می شود.

Mission 37
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ارزش :38اعتقادات اصلی کارگزاران و شهروندان یک شهر را شامل میشود و نحوه رفتار آن ها را شکل می-
دهد .مجموعه ارزشها « فرهنگ شهری» را به وجود میآورد .ارزشها اصولی هستند که هدایتگر زندگی
حرفه ای افراد است .به عنوان مثال :مشارکت ،قانونمداری ،صرفه جویی ،حفظ محیط زیست ،صداقت ،اعتماد
به نفس ،استاندارد گرایی و پایداری.
چشم انداز39 :توصیف روشن و فشرده ای است از حیات مدنی که شهر در آینده و پس از به فعلیت درآمدن
کلیه ظرفیت های بالقوه اش پیدا میکند .سه ویژگی عمده چشم انداز عبارتنداز :روشن و فشرده بودن،
معطوف به آینده بودن و به فعلیت درآوردن تمامی توانهای بالقوه شهر .چشم انداز تالش دارد تا به این
پرسش پاسخ دهد که « این شهر تا سال ...توان بالقوه چه چیزی شدن را دارد؟ »
راهبرد40 :به مجموعه خط مشی هایی که راه رسیدن به اهداف و به تبع آن ،چشم اندازها را مشخص می-
سازند ،راهبرد میگویند .به عبارت دیگر راهبرد عبارت است از انتخاب یک مسیر از بین کلیه مسیرهایی که
فراروی مدیریت برای حصول به اهداف قرار دارد.
سیاست اجرایی41 :مجموعه تصمیم هایی است که از سوی نظام مدیریت برای هموارسازی اجرای راهبرد
اتخاذ میشوند .بدین ترتیب ،سیاست مجموعه ای از تدابیر قانونی ،فنی ،اجرایی و مالی است که اتخاذ آن
تسهیالت الزم جهت تحقق راهبردها را فراهم می سازد.
سطح عملیاتی

هدف عملیاتی42 :در این دستورالعمل ،هدفهای عملیاتی متناظر با هر راهبرد تعریف میشود؛ و بیان
صریح تر و دقیق شده راهبردها هستند .به طور معمول برای هر راهبرد ،یک یا چند هدف عملیاتی به
صورت کمی تعریف میگردد .هدف عملیاتی یک شاخص قابل اندازهگیری درباره نتیجه نهایی یک خدمت یا
فعالیت است که انتظار می رود در راستای تحقق راهبردها در یک بازه زمانی معین قابل دستیابی باشد.
هدف های عملیاتی از طرف دیگر با سیاست ها تناظر دارند .همچنین هدفهای عملیاتی سطح باالدست
هدف های کمی طرح ها هستند و تحقق هدف های کمی طرح ها باید منجر به تحقق هدف های عملیاتی
گردد.
هدف کمی43 :عبارت است از شاخص هایی که به صورت ملموس و کمی قابل اندازه گیری بوده و برای افق
زمانی مشخص عدد خاصی برای شاخص ،به عنوان هدف تعیین می شود.
Value 38
Vision 39
Strategy 40
Policy 41
Objective 42
Target 43
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طرح44 :مجموعه عملیات مشخصی هستند که بر اساس مطالعات توجیهی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی توسعه
شهر انجام میشود و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به سیاستهای اجرایی اجرا می شود .هر طرح از
یک یا چند پروژه تشکیل می شود « .طرح » در برنامه عملیاتی شهرداری با نظام بودجه شهرداری مشترك
است و به عنوان حلقه پیوند برنامه عملیاتی و بودجه شهرداری ایفای نقش میکند.
پروژه45 :عبارت است از اقداماتی زمانمند برای تحقق بخشیدن یک تعهد  ،ایجاد یک محصول یا ارائه
خدمات مشخص .پروژه دارای شش ویژگی اصلی است:
 )1یک کار منحصر به فرد ،جدید و غیرتکراری است؛
 )2برای تحقق یک نتیجه عینی انجام میشود .بعد از تکمیل پروژه ،این نتیجه در قالب یک محصول،
ارائه یک خدمت یا تعهد باید به طور ملموس قابل تحویل باشد؛
 )3زمانمند است .یک نقطه شروع و پایان مشخص داشته و مدت زمان انجام آن محدود است؛
 )4باید بتوان آن را به « بسته های کاری» مشخص تقسیم نمود و هر یک از آن ها دارای زمانی محدود
بوده و وابستگی خاصی بین آن ها برقرار است؛
 )5هر یک از این بسته های کاری نیازمند منابع مالی ،انسانی و مصرفی مختلفی هستند؛
 )6بودجه آن محدود و قابل پیش بینی است؛
خروجی اجرای هر پروژه یک محصول ( کاال یا خدمت) است که زیرمجموعه یک طرح تلقی شده و بخشی از
سیاست های اجرایی را محقق میکند.
فعالیت46 :عبارت است از کلیه عملیات مستمری که مرتبط با بهره برداری از امکانات فعلی و « حفط وضع
موجود» است .معموال فعالیت ها مستلزم تامین از محل هزینه های جاری سازمان می باشد؛ مانند فعالیت-
های نگهداری خیابان و پیادهروها ،انجام امور حسابداری ،آموزش کارکنان ،نگهداری ناوگان حمل و نقل
عمومی ،تولید نهال و بذر و سایر خدمات مستمر (دستورالعمل تهیه ،تصویب ،اجرا و پایش برنامه راهبردی-
عملیاتی شهر و شهرداری.)1394،

Program 44
Project 45
Activity 46
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شکل  -10نمونه درختواره اجزای برنامه برای یک پروژه در حوزه اجتماعی – فرهنگی
منبع( :دستورالعمل تهیه ،تصویب ،اجرا و پایش برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری)1394،

به منظور ایجاد تصویری روشن تر از اجزا و سطوح مختلف برنامه ،در ادامه در قالب نمودار ارتباط این اجزا
نشان داده شده است .در این نمودارها خطوط ممتد نشانگر ارتباط مستقیم و خطوط خط چین نشانگر
ارتباط غیرمستقیم و تناظر بین اجزای برنامه است.

شکل  -11نمونه درختواره اجزای برنامه یک پروژه در حوزه حمل و نفل و ترافیک
منبع( :دستورالعمل تهیه ،تصویب ،اجرا و پایش برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری)1394،
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 16-1مفاهیم مکمل

برنامه47 :عبارت است از مجموعه ای از راهکارها و سازوکارهای معین برای تحقق چشم انداز و راهبردهای
تعیین شده تویط مراجع فرادست در بازه زمانی معین و منابع مشخص .در این دستورالعمل ،منظور از برنامه،
« برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری» است .ممکن است در حال حاضر شهرداری برنامههای
بخضی نیز داشته باشد؛ مانند « برنامه حمل و نقل و ترافیک» « ،برنامه توسعه فضاهای فرهنگی شهر» و «
برنامه مدیریت پسماندها» .برنامه های بخشی موجود می تواندد در تعریف پروژه ها و فعالیت ها و ارائه
اهداف عملیاتی و اهداف کمی طرح ها مورد استفاده قرار گیرند؛ لکن در فرآیند تهیه برنامه راهبردی –
عملیاتی شهرداری ،کلیه برنامههای بخشی باید در آن برنامه ادغام شوند؛ به نحوی که یک برنامه واحد در
شهرداری ،کلیه حوزههای عملکردی شهرداری را در بر گیرد و مالك عمل تصمیم گیری مدیران شهری
باشد.
برنامه اجرایی :مجموعه ای از عملیات و خدمات مختلف در ارتباط با یکدیگر برای تحقق هدفهای
مشخص برنامه می باشد .هر برنامه اجرایی متشکل از طرحهای متعددی است .برنامه اجرایی عبارت است از
سطحی از برنامه عملیاتی که باالتر از طرح قرار می گیرد.
تامین مالی48 :عبارت است از جذب اعتبار ورد نیاز برای طراحی و اجرای فعالیت ها و پروژه های برنامه
عملیاتی.
روش های تامین مالی :عبارت است از منابع مختلفی که میتوان اعتبار مورد نیاز فعالیت ها و پروژه ها را از
آن طریق جلب نمود .مهم ترین این منابع عبارتند از :منابع داخلی شهرداری ( نقدی و غیرنقدی) ،منابع
داخلی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری ( نقدی و غیرنقدی) ،کمک های دولتی ،وام (از منابعی مانند
بانک جهانی ،بانک توسعه اسالمی ،صندوق های عمران شهری ،صندوق های زمین وساختمان) ،فروش اوراق
مشارکت ،مشارکت عمومی – خصوصی ) ،49(PPPانواع قراردادها (بیع متقابل ،قراردادهای اجاره ای،
مدیریتی ،خدماتی)(همان).
نمودار زیر ارتباط کلیه اجزای مفهومی برنامه با یکدیگر به تفکیک سطح راهبردی و عملیاتی را نشان می-
دهد .خطوط ممتد نشانگر ارتباط مستقیم و خطوط خط چین نشانگر ارتباط غیرمستقیم و تناظر اجزا با
یکدیگر است.

Plan 47
Finance 48
Public Private Partnership 49
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شکل  -12ارتباط هم پیوند اجزا و سطوح برنامه
منبع( :دستورالعمل تهیه ،تصویب ،اجرا و پایش برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری)1394،
 17-1برنامه پنج ساله عمرانی شهرداری ها؛ اصول ،الزامات و ویژ ی ها

برنامه های کالبدی برنامه هایی مکان محور هستند که بیشتر به پیشنهادات کالبدی میپردازند .مکانیابی،
تعیین اندازه ها ،تعیین حریم ها ،مشخص کردن سلسله مراتب و  . . .از جمله وظایف طرحهای کالبدی است
که در برنامه  5ساله شهرداری تمام این برنامه ها به عنوان طرح باالدست یا هم تراز مورد توجه قرار می-
گیرد .اما این برنامه اصوال فعالیت گراست در عین حال واجد طرحهای موضعی و موضوعی است که ممکن
است در طرحهای کالبدی نیز به آن اشاره شده باشد به عنوان مثال نحوه و برنامه اجرایی آموزش کارکنان
شهرداری در برنامه کالبدی وجود ندارد ،اما در برنامه  5ساله شهرداری هست .در مقابل طرح موضوعی
توسعه گردشگری در شهر ممکن است در هر دو طرح مورد توجه باشد که منافاتی ندارد و هر طرح دیرتر
تهیه شود به گزارهها و احکام طرح قبلی توجه میکند .همچنین چشم انداز برنامه که یک چشم انداز دراز
مدت  20ساله است می تواند در برنامه کالبدی نیز لحاظ گردد و در واقع چشم انداز تمام طرحهایی باشد
که برای شهر تهیه میشود.
 18-1اصول حاکم بر برنامه

برنامه پنج ساله عملیاتی شهرداری شاهدشهر بر اساس اصول زیر تهیه می شود:
جامعیت
این برنامه در برگیرنده کلیه فعالیت ها و برنامه های شهرداری شاهدشهر و معاونت ها و سازمان های
تابعه در طول مدت برنامه است.
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هم پیوندی
برنامه پنج ساله عملیاتی با برنامه های فرادست و پایین دست ،ارتباطی هم پیوند داشته و مبتنی بر چشم
انداز ،راهبردها و سیاست های مصوب مراجع قانونی است.
تمرکز بر اجرا
این برنامه به منظور اجرایی کردن چشم انداز و راهبردهای کالن توسعه شهری شهر شاهدشهر تهیه می
شود .از این رو در تهیه آن از مبانی و مفاهیمی استفاده می شود که بتواند راهبردهای فوق را عملیاتی کند.
انسجام
بخش های مختلف برنامه با یکدیگر هماهنگ بوده و فاقد تضاد ،تناقض و ناسازگاری هستند.
نظم
برنامه دارای توالی منطقی و ارتباط منظم بین عوامل درونی و بیرونی است.
واقع گرایی
متکی بر داده ها و اطالعات واقعی که از بررسی منابع معتبر و پیمایش های میدانی و دیدگاه های خبرگان
به دست آمده و مبتنی بر " امکان" های ممکن و نه " باید" های غیر ممکن است.
مستند بودن
الزامات قانونی ،حقوقی و فنی برنامه و همچنین مبانی نظری و کمیت و کیفیت منابعی که اطالعات برنامه از
آنها اخذ شده و به آنها متکی است ،روشن است.
زمانبندی
دامنه زمانی تحقق اهداف آن مشخص باشد و تعیین گردد که اهداف و مراحل آن در چه زمان هایی باید
تحقق یابند.
هدفمندی
دستاوردهای مورد انتظار ،صریح ،روشن و معطوف به هدف مشخصی باشند .از ارائه تحلیل های مبهم ،کلی و
غیر قابل خودداری شده است.
برآورد منابع مالی
هزینه های مالی ریالی و ارزی بر اساس داده های به روز و دقیق با روش های علمی برآورد شده است.
الزامات ساختاری
برای تحقق هر برنامه به ساختار و تشکیالت ویژه ای نیاز است ،بنابراین در برنامه مشخص خواهد شد که
الزامات ساختاری اجرای آن چیست و ساختار فعلی دارای چه قوت ها و ضعف هایی است.
انعطاف پذیری
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هر برنامه با وجود انواع پیش بینی ها و کنترل ها در مسیر اجرا ،دچار انواع موانع و انحراف ها می شود ،لذا
باید از انعطاف الزم برای اصالحات برخوردار باشد.
الزامات قانونی تهیه برنامه

تهیه برنامه عملیاتی شهرداری متکی بر چندین محمل قانونی است که گزیده ای از مهم ترین آن ها عینا
ارائه می شود:


ماده  15قانون نوسازی و عمران شهری ( مصوب ) 1347

شهرداری های مشمول ماده  2این قانون ،مکلفند با راهنمایی وزارت کشور ،برنامه عملیات نوسازی و عمران
و اصالحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند بر
اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آن ها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر
امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور ،خدمت های مربوط
را بر اساس آن اجرا کنند.


ماده  25آیین نامه مالی شهرداری ها ( مصوب )1346

بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم
گردد .طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه
و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب
و ابالغ خواهد شد.


دستورالعمل تهیه ،تصویب و پایش برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری ابالغی
سال  1394وزارت کشور

 19-1ویژ ی های برنامه

هدف از تهیه برنامه عملیاتی شهرداری شاهدشهر  ،تدوین برنامه ای است که انتظارات زیر را محقق سازد:
 )1امکان اتصال به بودجه سنواتی شهرداری شاهدشهر را داشته باشد.
 )2قادر باشد طرح های فرادست از جمله طرح جامع و تفصیلی شهر شاهدشهر و طرح های بخشی
معاونتهای سازمانهای شهرداری را به زبان قابل فهم بودجه تبیین نماید.
 )3در برگیرنده کلیه فعالیت ها و برنامه های معاونت های شهرداری ،مناطق ،شرکت ها و سازمان های
تابعه باشد و همه فعالیت ها را هم راستا و در رسیدن به اهداف تعیین شده هماهنگ نماید.
 )4پوشش دهنده کلیه فعالیت های عمرانی ،سرمایه ای و هزینه ای شهرداری باشد.
 )5دارای زبان قابل فهم برای بازارهای مالی باشد.
 )6برآورد نسبتا دقیقی برای اجرای طرح ها ارائه نموده و منابع تامین مالی طرح ها را به درستی و به
دقت تعیین نماید.
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 )7اولویت های اصلی شهر و شهرداری را مشخص نموده و آن را در تخصیص منابع منعکس نماید.
 )8تصویر دقیق و شفاهی از وضعیت شهر در سال های آینده در اختیار مدیریت شهری و شهروندان
قرار دهد.
 )9مبتنی بر چارچوب های قانونی موجود در زمینه تدوین برنامه ها باشد.
 20-1مراحل اصلی برنامه ریزی میان مدت شهرداری با رویکرد استراتژیک

برنامه ریزی بر اساس دوره تهیه به سه دوره بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت قابل طبقه بندی است.
برنامه ریزی بلند مدت به برنامه هایی اطالق می شود که افق زمانی آنها بیست یا بیست و پنج ساله است و
برای آینده دور تهیه می شود .برنامه ریزی میان مدت برنامه هایی را در بر می گیرد که برای پنج تا هفت
سال آینده در نظر گرفته می شوند .برنامه های پنج ساله توسعه کشور و برنامه های پنج ساله نوسازی و
عمران و اصالحات شهر و شهرداریها که موضوع بحث حاضر است جزء برنامه های میان مدت محسوب می
شود .برنامه کوتاه مدت برنامه یکساله است که معموال در قالب بودجه های یکساله تدوین می گردد.
مراحل اصلی برنامه ریزی میان مدت در شهرداری را می توان به شرح زیر برشمرد:

 21-1زاره های اصلی در برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی شامل چند گزاره اصلی است که سه گزاره مهمترین هستند :بیانیه ارزش ها ،50بیانیه
ماموریت 51و بیانیه چشم انداز 52که با رهیافت آینده سازی تمامی این گزاره ها بر اساس شایستگیها و
ظرفیتهای شهر و اصول برنامه ریزی شهری تنظیم می شوند.


بیانیه ارزش ها

ارزش ها هسته اصلی هر سازمان هستند و باورهایی هستند که فضای فعالیت در سازمان را مشخص می
کنند .ارزش ها مهمترین تعهدات افراد که در زندگی کاریشان وجود دارد را بیان می کنند .بیانیه ارزش نحوه
نگرش و رفتار افراد در سازمان را تعریف می کند و یک ابزار اندازه گیری برای ارزیابی اقدامات و نگرش
Values Statement 50
Mission Statement 51
Vision Statement 52
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هاست .در واقع بیانیه ارزش تعیین می کند که شما با چه ارزش هایی میخواهید زندگی کنید .همچنین
بیانیه ارزش تبیین کننده نحوه نگرش سازمان به مشتری ها و افرادی است که به آنها خدمات ارائه می
دهد .در هر سازمانی بیانیه ارزش به افراد کمک می کند تا اولویت های خودشان را در زندگی کاری بیابند.
اولویت ها و اقدامات باید مبتنی بر بیانیه ارزش سازمان باشد .گزاره هایی مانند وفاداری ،از خود گذشتگی،
مسئولیت ،صداقت،خدمات با کیفیت ،بهره مندی ،تنوع در خدمات ،اعتبار ،شفافیت،انعطاف پذیری ،عقالنیت،
یادگیری ،خالقیت و ابداع ،نفوذ ،پایداری و کیفیت نمونه هایی از متغیرها در تدوین بیانیه ارزش هستند .در
ادامه به بیانیه ارزش در چند شهرداری بزرو و مهم جهان پرداخته می شود:
ارزش های محوری در شهرداری لس آنجلس  -ایالت کالیفرنیا
به گفته اریک گارستی 53ارزش های شهرداری لس آنجلس دارای  4ارزش هسته ای است:


پایداری



توسعه اقتصادی



ابداع و نوآوری



تکنولوژی

بیانیه ارزش شهرداری استکهلم  -سوئد
در سال  2013ارزش های شهرداری استکهلم برای توسعه آینده شان شامل موارد زیر بوده است:


عالی ترین سطح خدمات برای اقشار مختلف شهروندان



محیطی پایدار برای زندگی



آزادی انتخاب



خالقیت

ارزش های محوری در شهرداری سانتا مونیکا - 54ایالت کالیفرنیا


خالقیت در توسعه شهری



پایداری



احترام به فضاهای باز و سبز



صداقت و اعتماد

Eric Garcetti 53
Santa monica 54
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یکپارچگی



خدمات محوری

ارزش های محوری در شهرداری چاتواکوا -55ایالت نیویورک


فرهنگ



خدمات سطح باالی گردشگری



تعهد به شهروندان



آموزش پایدار


بیانیه ماموریت

ماموریت یا مقصود غایی سازمان تشریح دقیق آن چیزی است که سازمان انجام میدهد .بیانیه ماموریت باید
دقیقا تشریح کننده آن چیزی باشد که سازمان بطور خاص انجام میدهد .ماموریت فلسفه وجودی سازمان را
تبیین می کند .چنانچه ماموریت در فرهنگ سازمانی جذب و با آن یکپارچه شود ،تمامی افراد آن سازمان
درگیر آن در انجام وظایف خود خواهند شد .گرچه مطالعات اخیر باین و کو 56نشان می دهد که بیانیه
ماموریت محبوب ترین ابزار مدیریتی در بین شرکت ها محسوب می شود اما در ادبیات نظری موجود هنوز
توافق کاملی در مورد مفاهیمی چون بیانیه ماموریت ،بیانیه اهداف و بیانیه ارزش وجود ندارد و محققان
مختلف مفاهیم متنوعی را از این مفاهیم بیان نموده اند(  .) Schwartz, 2001اما به طور کلی دو مکتب فکری
در خصوص ماموریت و نگرش به آن وجود دارد :در مکتب اول بیانیه ماموریت با رویکرد راهبرد تجاری
تنظیم می شود و در مکتب دوم با رویکرد فلسفه و اخالق تدوین می شود(

Campbell,1991

) .در مکتب

تجاری بیانیه ماموریت از طریق پاسخگویی به این سوالها تدوین می شود :هدف ما چیست؟ چرا ما وجود
داریم؟ به دنبال به انجام رساندن چه چیزی هستیم؟
در مقابل در مکتب فلسفی و اخالقی بر عناصر نرم در تدوین بیانیه تاکید می کند .از این دیدگاه ،بیانیه
ماموریت یک چسب فرهنگی است که یک سازمان را برای اقدام به عنوان یک کل واحد و یکپارچه توانمند
می کند .این چسب فرهنگی بر نرم ها و ارزشهایی که بر مردم برای رفتار ،همکاری با همدیگر و نحوه دنبال
کردن اهدافشان نفوذ دارد ،اصرار دارد(

Ibid

) .نکته مهم در درك این رویکرد ،اهمیت ارزش های اساسی

در یک سازمان است؛ ارزش های اساسی ،احکام و اصول پایه ای سازمان در مورد آنچه در زندگی و کار مهم
هستند ،چگونه یک کار باید انجام شود ،نقش آن در بشریت و نقش آن در جامعه ،می باشند(.)Collins,1991
یکی از مهمترین و ارزشمند ترین تالش ها برای تلفیق دو دیدگاه فکری ،مدل آشریتج 57است .بر اساس این
Chautauqua 55
Bain and Co 56
Ashridgr-model 57
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مدل بیانیه ماموریت باید در برگیرنده چهار عنصر اساسی باشد :هدف ،ارزش ها ،راهبرد و استانداردهای
رفتاری .در این مدل:


هدف :دلیل وجودی سازمان را مشخص می کنند.



ارزش ها :اعتقاداتی که سازمان به آنها پایبند است را تبیین می کنند.



راهبرد :موقعیت رقابتی و متمایز سازمان را تعیین می کند.



استانداردهای رفتاری :سیاست ها و الگوهایی که ارزش و روح رقابت متمایز را پشتیبانی و حمایت
می کنند.

دسمیت و هین  ) 2005 (58بر مبنای این یافته ها ،چارچوب مفهومی کاربردی برای تدوین بیانیه ماموریت
پیشنهاد دادند که هم ویژگی های هر دو مکتب و هم ویزگی های مدل آشریتج را دارد:

بر این اساس و با توجه به دیدگاه کمپبل یک بیاینه ماموریت خوب باید واقعیت های روزانه زندگی سازمانی
را در بر بگیرد ،هدف بیانیه ماموریت لیست کردن یکسری ارزش ها با یک هدف منحصر به فرد برای زیبایی
گزارش ساالنه سازمان در وب سایت آن نیست .بیاینه ماموریت باید آینه تمام نمای آن دسته از ارزش هایی
باشد که در فرهنگ سازمانی جانمایی شده اند (.)Desmidt and Heene, 2005
کلم و همکاران 59در تحقیقی مستند و گسترده در مورد تاثیر بیانیه ماموریت و ارزش های سازمان در
بریتانیا ،دریافتند که بیانیه ماموریت که شامل بیانیه ارزش های شرکت نیز می باشد ،به عنوان ابزاری مهم
برای مدیران جهت انگیزش و نیز دفاع از رهبری آنها در سازمانشان مطرح بوده است .همچنین بیانیه
ماموریت و ارزش وسیلهای برای توافق بر اهداف مشترك و تصویر ذهنی مثبت ذینفعات داخلی و بیرونی
سازمان عمل نموده است ( .) Klemm et al, 1991
چند نمونه از بیانیه ماموریت شهرداریهای بزرو به شرح زیر است:
ماموریت های شهرداری استکهلم  -سوئد
Desmidt and Heene 58
Klemm et al,1991 59
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بخشی از مهمترین ماموریت های این شهرداری به شرح زیر هستند:


کسب و توسعه درآمد های پایدار



کمک به تمامی اقشار جامعه



ارتقای فرهنگی عمومی شهر



تقویت ارزش های سازمانی

ماموریت های شهرداری لس انجلس – ایالت کالیفرنیا


فراهم نمودن زیرساخت های عمومی



ارائه انواع خدمات شهری


چشم اندازسازی؛ مبانی و فرایند

 22-1اهمیت و جایگاه چشم انداز در پروژه های شهری

هرشهری به واسطه تنوع مردمان ،فرهنگ ها ،زیست بوم و تاریخ آن ،منحصر به فرد است .و از آنجایی
که یک شهر بسیار پیچیده است ،وجود و حضور چرخه هایی از افول و انحطاط و اصالح و بازسازی در آن
بدیهی است .فرایندهای مبتنی بر دیدهای فرا نگر ،باز و جامع نمونه ای از دموکراسی در بهترین حالت آن
را عرضه می دارند .با تکیه بر قوانین دست و پاگیر کمتر و تائید بر اتفاق نظر و توافق همگانی درخت
فرایندگاری به بار می نشیند .چنین فرایندهایی با مرحله چشم اندازسازی مبتنی بر مشارکت مردم و
کاربران ،کارگاه ها ،نشست های طراحی آزاد شروع می شوند .اهداف کالن و عملیاتی مشترك تعریف و
تعیین می گردند .کاربری ها و فعالیت های بالقوه با نگاهی خالقانه تعریف و تشریح می شوند تا به عنوان
راهنمایی برای اقدامات آتی مورد استناد و استفاده قرار گیرند .همچنین بین گروه های مختلف ذی نفع
متعهد به همکاری در مراحل اجرائی اتحاد و همدلی ایجاد می شود.
در نظام های متمرکز تدوین اهداف و نقش شهرها ،توسط دولت مرکزی صورت می گیرد لیکن در نظام های
مبتنی بر فعالیت بازار آزاد ،هر شهر الزم است خود به تدوین یک استراتژی رقابتی بپردازد .به عبارت دیگر
تدوین چشم انداز برای اینگونه شهرها معنادار بوده وضرورت حیاتی دارد .چرا که در تدوین چشم انداز عمال
"گوشه قابل رقابت" مناسب شهر و توان رقابت نسبی آن بازشناسی شده و شرایط بقاء و بالندگی آن فراهم
می گردد(گلکار.)6 :1384 ،
موتور محرکه اقتصادهای نوین(دانایی -محور) طبقه ای به نام طبقه خالق بوده که ضامن پیروزی شهرها در
عرضه رقابت و موجب رشد و اعتالء آن ها می گردد .اعضاء طبقه مزبور عمدتا فارغ التحصیالن جوان تعدادی
از دانشگاه های برجسته هستند که سنی حدود سی الی چهل سال دارند .گروه مزبور از فرصت های شغلی
بسیار متعددی برخوردار بوده و گرایش به کار در شهرهایی دارند که از تساهل اجتماعی بیشتر و امکان
انتخاب گسترده تری بهره مند باشند .ایشان واجد سالئق زیباشناختی ،ترجیحات محیطی و توقعات فضایی
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ویژه ای هستند و از آنجا که کیفیت های مورد قبول این طبقه خالق مستقیما با مقوله چشم انداز شهر
ارتباط می یابد لذا چشم انداز و چشم اندازسازی به ابزار موثری در رقابت میان شهرها بر سر جذب این افراد
نخبه تبدیل شده است(گلکار.)6 :1384 ،
شهرهای دارای چشم انداز ،آینده مطلوب خود را خواهند آفرید ،شهرهای فاقد چشم انداز توسط روندهای
موجود به آینده "هل" داده خواهند شد .به عبارت دیگر تنها راه برون رفت از محیط تصمیم سازی های روز
به روز سیاست های سلیقه ای است که بدون شک آینده شهرها را مورد تهدید قرار می دهند .هدایت و
مدیریت راهبردی شهر بر مبنای چشم اندازی است که بر اساس ارزش های مشترك جامعه و طرف های
ذینفع شکل گرفته باشد.
تدوین چشم انداز آینده برای شهرها مستلزم انجام مجموعه ای از فعالیت هاست که در قالب فرایندی به نام
فرایند چشم اندازسازی سازماندهی شده اند .در مورد ساختار و محتوای فرایند چشم اندازسازی دیدگاه های
متنوعی وجود دارند که در انطباق با شرایط جغرافیایی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون شکل
یافته اند.
از سویی دیگراندیشیدن و کندو کاو در مورد مفهومی به وسعت و نامعلومی آینده می تواند قوه تخیل را
سرگردان و گمراه کند .بدون وجود چارچوبی که محدوده های نظری و مفهومی را تعریف نموده و قلمرو
مطالعه را معلوم نماید .تدوین کنندگان چشم انداز سریعا زیر بار حجم زیاد اطالعات و ایده ها غرق و فلج
خواهند شد .چالش اصلی تمرکز بخشیدن فرایند بر جوانبی از آینده است که بیشترین و مستقیم ترین
تاثیرات را بر شهر دارد (همان).
به طور کلی ،سه نوع تلقی از اصطالح " چشم انداز " ممکن می باشد که عبارتند از:
 )1چشم انداز به مفهوم " برنامه چشم انداز " ( که معموال قبل از تهیه برنامه یا طرح جامع شهر
تهیه می گردد)؛
 )2چشم انداز به مفهوم " فرآیند چشم اندازی " ( که سلسله فعالیت هایی است که با استفاده از
تکنیک های گوناگون مشارکتی به تدوین بیانیه چشم انداز منجر می شود)؛
 )3چشم انداز به مفهوم " بیانیه چشم انداز " ( که محصول فرآیند چشم انداز سازی می باشد).
(زیاری ،و دیگران.)1388 ،
برایسون معتقد است " چشم انداز توصیف روشن و فشرده ای از سیمایی که شهر در آینده و پس از به
فعلیت در آمدن کلیه توان های بالقوه اش پیدا می کند" .در تعریف برایسون بر سه ویژگی عمده چشم انداز
که عبارتند از :ضرورت "روشن و فشرده بودن" ،معطوف به "آینده" بودن و " به فعلیت در آمدن تمامی
توان های بالقوه" شهر یا محله تاکید کرده است.
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یکی از منابع پر مراجعه طراحی شهری ،یعنی کتاب "به کمک طراحی" ،موضوع مورد بحث را چنین تعریف
می کند:
" چشم انداز تصویری است از مقصد نهایی یک برنامه که مجموعه اهداف برنامه مشترکاً به شنونده انتقال
می دهند" در این تعریف رابطه میان چشم انداز و اهداف یک برنامه به خوبی ترسیم شده و چشم انداز همانا
تصویری قلمداد شده که مجموعه اهداف برنامه به خوبی ترسیم شده و چشم انداز همانا تصویری قلمداد
شده که مجموعه اهداف برنامه به طور یکپارچه به فرد القاء می کنند .گاها چشم انداز در قالب تمثیلی به
یک سفر تشبیه شده است .در چارچوب این تمثیل ":چشم انداز یک سفر ذهنی است که از قلمرو شناخته
ها به مرز ناشناخته ها صورت می گیرد ،آفرینش تصویری از آینده است که بر پایه واقعیت ها ،امیدها،
مخاطرات و فرصت های حال صورت می پذیرد .چشم انداز به جامعه و شهر در استفاده از فرصت های
موجود و خلق فرصت های جدید یاری رسانده و به اجتماع کمک می کند تا برنامه تغییر خویش و واکنش
به تغییرات محیط خارجی را تنظیم نماید"(گلکار.)5 :1384 ،
چشم انداز تصویری است از مقصد نهایی که مجموع اهداف یک برنامه را مشترکاً به شنونده انتقال می دهند.
از اینرو دو ویژگی ایماژ برانگیزی و نامگذاری نمادین شهر از خصایص مهم یک بیانیه چشم انداز محسوب
می شوند(همان).
چشم اندازسازی عنوانی است که می توان تلقی وسیع یا محدودی از آن را در متون مرتبط مشاهده کرد.
برخی متون به گونه ای آنرا وسعت می دهند که دربرگیرنده کلیه مراحل یک فرایند برنامه ریزی یا تدوین
استراتژی توسعه شهری است .در مقابل در برخی موارد چشم اندازسازی صرفا اقداماتی را دربر می گیرد که
به تیه یک سند چشم انداز منتهی می شود .در تلقی خاص و محدود از چشم اندازسازی تالش می شود تا از
آن به عنوان گامی در فرایند برنامه ریزی و به عنوان روشی برای ایجاد وفاق سود برد.چشم انداز سازی در
این طرز تلقی تسهیل گر توسعه و تدوین یک برنامه و طرح جامع و فراگیر و موثر از طریق متمرکز ساختن
توجهات بر این موضوع است که چگونه تفکر و اقدام جمعی را درون یک شبکه بین سازمانی که در آن هیچ
شخص ،گروه ،سازمان یا نهادی به طور کامل متعهد آن کار نیست ،سازماندهی کنیم .ممکن است از چشم
اندازسازی برای ایجاد وفاق بر سر ارزش های اصلی و کمک به افراد و گروه ها و نهادهای مختلف برای تحقق
آن ،با وجود اختالف نظر در بسیاری از اهداف ،استفاده کرد(آخوندی ،برك پور.)298 :1389 ،
چشم انداز سازی در واقع ایجاد فهم مشترك و راهبردی میان گروه های ذینفع می باشد(براتی و سرداری
.)1386:3
چشم انداز باید دارای ویژگی های زیر باشد:


مقصد روشن و مشخصی را به مردم و بخش های مختلف شهر نشان دهد؛



تصویری از آینده مطلوب شهر ارائه نماید؛
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یکپارچه و جامع باشد؛



تحرك و برانگیزنده نیروها باشد.

همچنین یک چشم انداز با توجه به اینکه آینده مطلوب شهر بر اساس آن به تصویر کشیده می شود باید
دارای یکسری ویژگی هایی باشد .برخی از مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :


انگیزش زا در ساکنان شهر و مسئولین شهری باشد.



فراتر از محدودیت های موجود نگاه شده باشد(احمدی.)1384 ،



جهت حرکت زمینه مورد برنامه ریزی (شهر) را نشان دهد.



بایستی کوتاه ،شفاف ،قابل فهم همگان و راهبردی باشد(.)Kilpatrick and Silverman,2005

 باید مهیج باشد و ذینفع ها ی شهری را برای رسیدن به موفقیت تحریک کند.
 باید بر اساس قابلیت های پایه ای و اساسی شهر تعریف شده باشد(.)Millett,2006:44
 23-1فرایند تدوین چشم انداز

دستیابی به چشم اندازهای واقع گرایانه که مورد توافق عمومی قرار گرفته باشد در چشم اندازسازی بسیار
مهم تلقی می شودزیرا موفق ترین برنامه های اجرایی ،برنامه هایی هستند که از طرف مردم  ،مدیریت
شهری و نیز دولت مرکزی مورد تأیید و توافق قرار گرفته باشند .که این مهم از طریق دستیابی به چشم انداز
و اهداف کالن توسعه شهری ،همه جناح ها و گروه های ذینفع ،ذی نفوذ ،به نوعی گردهم بیایند و برای
آینده شهر تصمیم بگیرند ،به دست می آید.
در جهت رسیدن به چشم اندازی واقع گرایانه مشارکت از جایگاه باالیی برخوردار است .از دیدگاه کمیسیون
اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد آسیا و اقیانوسیه 60حکمرانی خوب دارای هشت مؤلفه اصلی است که
اولین آن مشارکتی بودن 61به حساب می آید .مشارکت همه آحاد جامعه به عنوان اساس حکمرانی خوب
قلمداد می شود .مشارکت می تواند هم به صورت مستقیم و هم به توسط نهادهای واسط مشروع و یا
نمایندگان آنها صورت پذیرد .از دیگر حکمرانی خوب شفافیت است .شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و
اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات است .مشارکت مدنی به مفهوم مشارکت فعال شهروندان در زندگی
اجتماعی است و آنچه که تعیین کننده میزان و کیفیت مشارکت مدنی شهروندان است ،اطمینان و اعتماد
آنها به حکومت محلی و نهادهای دولتی است .اعتماد ارتباط مستقیمی با شفافیت دارد .شفافیت به روش
مستقیم تری بر مشارکت مدنی تأثیر گذار است .مسئولیت پذیری عامل کلیدی در جلب موفقیت آمیز
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در پروژه های توسعه شهری و تجدید حیات شهر به حساب می آید.
آن دسته از دولتهای محلی که ارزیابی های اولیه و برنامه های خود را با شهروندان شریک می شوند و از
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نظرات آنها به صورت مستمر بهره می جویند ،در اجرای برنامه های توسعه با مشارکت ذینفعان محلی اثر
بخش تر عمل می کنند .بنابراین شفافیت می تواند در تأیید نقش تغییر یافته دولت از یک تأمین کننده و
کنترل کننده کاالها و خدمات شهری ،به یک توانمند ساز و تسهیل کننده دسترسی ،از طریق مشارکت فعال
بخش خصوصی و جامعه مدنی در امور عمومی و دولتی کمک نماید( رستگار و محملی .)1389
در ایران ،مفاهیم شهروندی و حکمرانی خوب ،چه از طرف دولت و چه از طرف مردم وجود ندارد یعنی
واگذاری برخی اختیارات به سطح محلی) .الزمه دستیابی به حکم روایی خوب ،ایجاد جوامع مدنی است .به
طوریکه تعامل بین دولت ،مردم و بخشهای خصوصی صورت گیرد .در ایران به لحاظ اینکه تا گذشته ای
نزدیک ،بار عظیم مدیریت شهری کامالً به دوش دولت بوده است ،از یک طرف عادتی شده است که ترك آن
به سادگی و آسانی میسر نیست .از طرفی دیگر ،واگذاری اختیارات به سطح محلی ،برای دولت مرکزی این
ترس را ایجاد می کند که مدیریتهای محلی را به صورت نهادهایی خودسری درآورد که این امر باعث بروز
برخی مشکالت برای حکومتهای محلی در کشورمان شده است ،برای حل این آسیب ،بایستی ضمن تقویت
فرهنگ خود مدیریتی در شهروندان ،فرهنگ همکاری متقابل در کارگذاران حکومت مرکزی و کارگزاران
محلی ایجاد گردد (اسماعیل زاده و صرّافی.)1389 ،

فرآیند
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ذیل مدل ارگون است که فرایند چشم انداز را مطرح می نماید:

 -1کجا هستیم؟( ارزیابی وضع موجود)
 -2کجا می خواهیم باشیم؟ ( تنظیم چشم انداز)
 -3چگونه به آنجا برسیم؟ ( تنظیم راهبردی)
 -4چه اقداماتی باید برای رسیدن به آن انجام بدهیم؟ ( اولویت بندی برنامه ها و پروژه ها و اجرا،
بازنگری و اصالح).
در کلیه مراحل ،تمام گروه های ذینفع مشارکت دارند و ساز و کاری جهت ارزیابی و نظارت بر پیشرفت
فرآیند وجود دارد و در نتیجه ،ایجاد ارتباط و اعتماد بین عوامل مختلف ،دستیابی به دستاوردهای مشترك و
هماهنگ و رفع نواقص احتمالی و به روز کردن داده ها و خواسته ها به خوبی امکان پذیر می شود .هم
چنین ،مصمم بودن گروه های ذینفع در عمل ،از عوامل موثر در موفقیت راهبرد توسعه شهر به شمار می
رود). (Alliance,2005 :1
"دیوید پیندر" در کتاب  vision of the cityفرایندی برای تدوین چشم انداز مطرح می نماید که در مرحله
اول اشاره به نقاط حساس ،کلیدی و مهم در همه ابعاد (اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،زیست محیطی) دارد.
در مرحله بعدی تاکید بر شناسایی این نقاط بر تست نمودن این حساسه ها در زندگی روزمره و تاثیر آنها از
 62این فرایند بر گرفته از مدل ارگون می باشد.
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روش مطالعات عمیق روانی یا روانکاوی دارد و سپس بر جمع نمودن این نقاط حساس زیر یک چتر برای
تامین حداکثرتنوع در چارچوب منابع محدود و تبدیل آنها به چشم انداز و پنداره دارد(

Pinder

.)David,2005
تدوین چشم انداز برای یک شهر در حقیقت به مفهوم ارائه هدفی به شهروندان جهت کلیه تالش های شان
و توصیف چیزی است که احتماالً در آینده به آن نایل خواهند شد .چشم انداز انگاره موضعی است که شهر و
جامعه قصد نموده اند که در فرآیند در آنجا باشد .چشم اندا تصویری فراسوی آینده قابل پیش بینی مبتنی
بر روندهای موجود فراهم می سازد و بازتاب فهم مشترك طوالنی مدت جامعه از اهداف توسعه خویش است.
عموماً چشم انداز تالش دارد تا پاسخ این سئوال را که " این شهر یا منطقه توان بالقوه چه چیزی شدن را
دارد؟" فراهم آورد.
فرایند تدوین چشم انداز بدین صورت است:
 )1فرآیند چشم انداز سازی های گذشته و موجود؛
 )2بازاندیشی و نقد؛
 )3شناسایی و تدوین چشم انداز سازی های گزینه؛
 )4انتخاب چشم انداز بهینه؛
 )5تدوین بیانیه چشم انداز.

-1بررسی چشم انداز سازی های گذشته و موجود
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بررسی فرآیندهای چشم انداز سازی کنونی و گذشته که در مورد شهر صورت گرفته است:
 آیا چشم اندازهایی برای شهر ( به صورت رسمی یا غیر رسمی) وجود دارد؟چشم اندازهای مزبور چگونه تدوین شده اند ( بر مبنای فرآیند چشم انداز سازی و یا به مرور
زمان؟)(گلکار.)12 :1384 ،
 -2بازاندیشی و تأمل
بازاندیشی و تامل در چشم اندازهای غیر رسمی موجود و غیر روزآمد .گاهی اوقات چشم اندازهای پیشین به
وضعیت آینده ربط پیدا نمی کند و حتی می توانند حامل پیام های مخرب باشند.
 -3شناسایی و تدوین چشم انداز
بازشناسی چشم اندازهای گزینه و " گوشه های قابل رقابت 63برای آینده شهر:
 تدوین تصاویر تخیلی از آینده شهر یا منطقه؛ برگزار نمودن جلسات ذهن کاوی؛ بررسی چشم اندازهای تدوین شده برای شهرها و مناطق دیگر؛ استفاده از یافته های به دست آمده در مرحله " سنجش وضعیت "؛ رایزنی و تشریک مساعی با بیشترین تعداد ممکن از طرف های ذینفع؛ تکرار فرآیند در صورت نیاز(گلکار.)14 :1384 ، -4انتخاب چشم انداز بهینه
برگزیدن یک " چشم انداز " قابل رقابت برای شهر:
 تحلیل چشم اندازهای گزینه؛ تدوین سناریو های تفصیلی برای چشم اندازهای گزینه؛ در صورت نیاز ،انجام بررسی های محیطی تفصیلی ( آیا چشم انداز بر اساس فرصت های بالقوهبنا شده است؟ آیا اجرای چشم انداز با منابع موجود انطباق دارد؟)؛
 بحث در مورد سناریو های بهترین و بدترین وضع ممکن؛ گزینش چشم انداز بهینه(گلکار.)14 :1384 ، -5تدوین بیانیه چشم انداز
 بیانیه های چشم انداز الزم است کوتاه باشند ( شامل چند جمله و یا حداکثر یک صفحه،تلفیقی از متن و مواد تصویری)

Competitive niche 63
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 شماره ویرایش پیش نویس چشم انداز باید روی آن ذکر شود ( چرا که پس از تدوین راهبردممکن است الزم به بازنگری شود)
 نسخه ا ی از بیانیه چشم انداز میان کلیه شرکت کنند گان توزیع گردد(گلکار.)14 :1384 ،چشم انداز بیان می دارد که یک شهر به چه گونه ای می خواهد باشد ،معموالً برای  10-15سال چشم انداز
شهرها بایستی خاص و ویژه ،دارای سازگاری درونی ،واقعی اما چالش برانگیز ،باشند نباید فقط آرمان گرایانه
و چالش برانگیز باشند ،بلکه باید با معنی و قابل فهم برای همه ساکنان باشند.
اگرچه چشم انداز کوتاه و مختصر است ولی قادر است که نیروی متحد قدرتمندی در جوامع ایجاد میکند.
مطالعات چشم انداز سازی در ادبیات موجود با محوریت تحلیل پایه اقتصادی و تعیین گوشه رقابتی شهر
صورت می گیرد و سلطه مطلق مباحث اقتصادی در مرحله تدوین بیانیه چشم انداز معموال مانع از شکل
گیری نگاه جامع به دیگر ابعاد زندگی شهری به ویژه بعد کالبدی و زیباشناختی محیط می گردد .اگرچه با
تعیین نقش و چشم انداز اقتصادی شهر بدون تردید سیمای مهمترین شریان های حیاتی محیط مورد نظر
ترسیم و تعریف می گردد ،لیکن اگر قرار است.
چشم انداز مجموعه ای از ارزش های مشترکی باشد که تصمیمات آینده را هدایت نماید الزم است که بیانیه
چشم انداز به لحاظ شمول دارای آنچنان محتوایی باشد که نه تنها از نظر اقتصادی ،بلکه از نظر کالبدی-
زیباشناختی ،اجتماعی-فرهنگی و  ...نیز ارزش مشترك و پر اهمیت جامعه مورد نظر را صورت بندی و بیان
نماید .به عبارت دیگر تاکید یک جانبه به مسائل اقتصادی در تدوین بیانیه چشم انداز موجب می گردد که
به دیگر جوانب از جمله جنبه های کالبدی-فضایی به صورت حاشیه ای و به عنوان محصول جانبی فرایند
توجه شود ،در حالیکه اگر بیانیه چشم انداز بخواهد عالوه بر بعد برنامه ریزی ،بعد طراحی را نیز دربر گرفته
و ارزش های مشترکی را که در باالترین سطوح می توانند در هدایت و کنترل فرم کالبدی سه بعدی شهر
مورد استفاده قرار گیرند را شامل شود الزم است چارچوب صورت بندی بیانیه چشم انداز ضمن اتکاء بر
تحلیل های بخشی و تعیین نقش شهر از دیدگاه اقتصادی ،اجتماعی و  ...بر یک فرانظریه که قادر به سازمان
دادن و یکپارچه سازی ویژگی ها و ارزش های بخش های مختلف باشد تکیه نماید (گلکار.)26 :1384 ،
 24-1اجزای اصلی چشم انداز

 )1چشم انداز را تصمیم سازان و تصمیم گیران گسترش می دهند .شهروندان چشم انداز را تدوین و
تنظیم نمی کنند .اما در جان مایه و بدنه تشکل آن حضور دارند .تصمیم گیران خبره با مردم
صحبت می کنند و نظرات آنها را می گیرند .در ضمن از اخبار دنیا آگاه می شوند .این نقش تصمیم
ساز است و نه شهروندان که این اطالعات را بگیرند و آنرا به بینشی قدرتمند و منسجم بدل سازند.
مدیران شهری به عنوان راهبر و رهبر این پنداره را گسترش داده و پس از تهیه به اطالع کلیه طرف
های ذینفع یا بازیگران عرصه توسعه می رسانند.
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 )2کلیه طرف های ذینفع باید از چشم انداز یا پنداره مدیریت شهری به عنوان سند راهنمای توسعه
آگاه شوند و بر سر حمایت از آن توافق کنند .این آگاهی موجب توافق بر سر مسیر حرکت می شود
و هنگامی که آگاهی بر سر ادامه مسیر حاصل شود ،تصمیم گیری به اندازه قابل مالحظه ای بهبود
می یابد .چون می توان هر تصمیمی را با مسیر چشم انداز (بینش) سنجید .کلیه طرف های ذینفع
باید برای به تحقق رسیدن بینش با هم کار کنند.
 )3یک چشم انداز برای اینکه موفق شود باید جامع ،پخته و پر مغز باشد .کلیات هیچگاه به تنهایی
مفید نیست .می خواهیم در بازار اول باشیم ،می خواهیم بهترین شهر جهان باشیم ،می خواهیم
مبتکرترین صنعت دنیا را داشته باشیم .اینها کلمات قشنگی است ولی چشم انداز را تشکیل نمی
دهند زیرا آنچنان کلی و شعارگونه است که مسئولیت و تکلیفی برای کسی روشن نمی کند .لذا
برای داشتن چشم اندازی کارا برای آینده باید چگونگی ،زمان ،علت و ماهیت یک موضوع با دقت
کافی و عمیق موشکافی شود ،تا هر کسی از طرف های ذینفع بتواند مکان خود را در این چشم انداز
بیابد و هرکس دقیقا بداند چگونه کمک کند و چگونه مشارکت کند .گزاره های چشم انداز باید
چنان تنظیم و تدوین شود که خواننده به محض خواندن آن یک مسئولیت و جایگاهی برای خود در
فرایند توسعه حس کند .هریک از اعضای جامعه وقتی گزاره های چشم انداز را بخوانند ،تصور کنند
که آن گزاره برای آنان نوشته شده است.
 )4چشم انداز باید مثبت و انگیزه بخش باشد .یک چشم انداز باید مقصد داشته باشد .یک چشم انداز
باید ارزش تالش و کوشش را داشته باشد .چشم انداز باید گزاره ای باشد که فهم آن با فهم تالش و
کوشش برای رسیدن با آن مالزم باشد.
در جدول شماره  8نمونه هایی از چشم انداز های تدوین شده برای شهرهای مختلف دنیا آمده است.
جدول  -8نمونه هایی از چشم انداز های تدوین شده برای شهرهای مختلف
موازین تهیه چشم انداز
نمونه مورد استناد :سند راهبرد توسعه شهری
متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق(مفاهیم واقعی،

ورشو که از چشم انداز به راهبرد ،هدف اجرائی و

قابل آزمون و اندازه گیری)

راهکار دقیق رسیده است.

شعار مثبت و انگیزه بخش مالزی  ، 2020ابرقدرت
خاورمیانه آسیای جنوب شرقی

عمل گرایی در قالب چارچوبی منسجم و روشن برای
همگان در برابر رویا پردازی و آرمانگرایی احساسی

ایجاد  work shopها در کشورهای توسعه یافته برای مراوده با ذی نفعان،
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ذی نفوذان و ذی مدخالن

چارچوب های مشارکتی و مردم ساالرانه جای خود را در
برابر روند های رایج نخبه ساالرانه در برنامه ریزی

نمونه های مورد استناد :آکسفورد آموزشی -دانشگاهی،
اهداء یک نقش یا برند به شهر با تعریف درست چشم
انداز و حرکت جهادی به سوی آن در همه ابعاد
چشم انداز به عنوان یک دورنمای کلی و در سطح کالن.
در فرایندجای راهبردها و چشم انداز با هم اشتباه نشود.
چشم انداز در عین کلی بودن شعارگونه نباشد.

هالی وود :سینمایی ،مکه :مذهبی ،الس وگاس:
تفریحی -گردشگری ،تسوکوبا :هوشمند-دانایی محور

نمونه مورد استناد :سند راهبرد توسعه شهری ورشو که از
چشم انداز به راهبرد ،هدف اجرائی و راهکار دقیق رسیده
است.
نمونه مورد استناد :سند راهبرد توسعه شهری ورشو که از چشم انداز به راهبرد،
هدف اجرائی و راهکار دقیق رسیده است.

چگونگی ،زمان ،علت و ماهیت را مطرح نماید.
چشم انداز راهی جهت اصالح مشکالت به جای مانده از

نمونه مورد استناد :سند راهبرد توسعه شهری ژوهانسبورو که شهر جانی آفریقا
چشم انداز آن بود و مسابقات فوتبال  2010در آن برگزار شد.

گذشته تا زمان حال و آینده
تعریف یا انتخاب چشم اندازهای برای حوزه های مختلف
یا مناطق مختلف شهر با پیروی از آن چشم انداز اصلی

نمونه مخالف :مناطق شهری تهران بر اساس پتانسیل های خود چشم انداز
تعریف نکرده اند بلکه به نوعی تالش می کنند که هر منطقه به تنهایی تمام
چشم اندازهای شهر تهران را پاسخ دهند.
نمونه مورد استناد:انگلیس و آمریکا ،هیچکدام از گام های این دو نوع برنامه

امتزاج بیهوده عنوان ساختاری -راهبردی و نتیجتاً
اشتباه در رویه چشم اندازسازی

ریزی به صورت کامل حتی در رویه طی نشده است .البته این سند بیشتر به
طرح های ساختاری نزدیک است تا راهبردی .به جای امتزاج این دو در عنوان
یک سند بهتر است که با توجه به وضع موجود ایران اقدام به تهیه سند نمود.
منبع :فتحی1391 ،

به طور کلی در آفرینش چشم انداز دو رهیافت وجود دارد :رهیافت آینده پذیر و رهیافت آینده ساز .رهیافت
آینده پذیر ،که از وضع موجود آغاز می کند و به آینده می رسد ،این پرسش را مبنا قرار می دهد که با نگرش
به وضع موجود و روندهای جاری ،چه آینده ای در انتظار شهر ما خواهد بود؟ رهیافت آینده ساز ،که از آینده
آغاز می کند و به وضع موجود می رسد ،این پرسش را مبنا قرار می دهد که :با توجه به ارزش ها و اصولی که
به آن اعتقاد داریم ،آینده ی شهر ما" باید "چگونه باشد؟ (زالی و منصوری.)1393 ،
 25-1فرآیند برنامهریزی راهبردی

در طول بیش از  4دهه از ورود برنامه ریزی راهبردی به حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مدل های
مختلف جهان ابداع و به کار گرفته شده اند .لذا نمی توان برای این نوع برنامه ریزی فرایند واحدی را تعریف
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نمود .فرایندهای متفاوتی را پیشنهاد می دهند؛ در ادامه به معرفی چند نوع فرایند مختلف برنامه ریزی
راهبردی در شهرداری های مهم خارجی و داخلی پرداخته می شود:
فرآیند برنامهریزی راهبردی در شهرداری لس آنجلس - 64ایالت کالیفرنیا

فرآیند برنامهریزی راهبردی در شهرداری ورشو  - 652020لهستان

County of Los Angeles Strategic Plan-2012
 . 1386 65برنامه ریزی توسعه راهبردی شهری ،براتی،

64

73

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر

فرآیند برنامه ریزی راهبردی در شهرداری سیدنی  -استرالیا

فرآیند برنامه ریزی راهبردی در شهرداری قزوین  -ایران

منبع( :پژوهان ،موسی ،1396،بررسی تطبیقی نظام های برنامه ریزی ،بودجه ریزی ،حسابداری و حسابرسی در
کالنشهرهای دنیا ،مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)

فرآیند تهیه برنامه راهبردی از نظر بانک توسعه آسیایی
 ارزیابی از جایگاه کنونی شهر.74
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 تدوین چشم انداز توسعه برای دست یابی به جایگاه مطلوب. تنظیم راهبرد نحوه دست یابی به جایگاه مورد نظر. اولویت بندی اهداف ،برنامه ها ،طرح ها و اقدامات الزم. جمع بندی ،اجرا ،بازنگری و تدقیق (بانک توسعه آسیا.) 2004 ،بنابراین مالحظه می شود که برنامه ریزی راهبردی دارای یک فرایند استاندارد نیست و هر سازمان و
نهادی بر اساس شرایط و درك خود ،فرایند مختص خود را تعریف و اجرایی می نماید .در تدوین برنامه
راهبردی-عملیاتی شاهدشهر نیز سعی می شود تا بر اساس تجارب جهانی و داخلی یک فرایند مستند و موثر
با رویکرد مشارکتی طراحی و پیاده سازی شود.
 26-1بررسی طرح ها و برنامه های فرادست مصوب
تحلیل و بررسی جایگاه شهر در چشمانداز  20ساله کشور

در این بند به بررسی سند ملی چشم انداز کشور به عنوان یک سند فرادستی و مورد استناد در گزارش
مذکور پرداخته می شود و به شرح فصول آن به طور اجمالی پرداخته می شود .بدیهی می باشد در مراحل
آتی گزارش از سند مذکور در تدوین بیانیه ماموریت ،بیانیه ارزش و همچنین چشم انداز اولیه شهر
شاهدشهر استفاده خواهد شد.
سند چشم انداز ملی  20ساله ایران

در این بخش به تحلیل و بررسی سند چشم انداز  20ساله کشور خواهیم پرداخت و ویژگی های جامعه
ایرانی در افق چشم انداز از جمله الگوی توسعه ،ویژگی های امنیتی ،ویژگی های فرد ایرانی ،جایگاه منطقه
ای و تعامل با دنیای خارج به تفصیل بیان خواهد شد.
سند چشم انداز ملی  20ساله ایران:
"ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با
هویت اسالمی و انقالبی الهام ب

در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین
الملل"

چشم انداز  20ساله عاملی است که هر یک از مؤلفه های اصلی جامعه را جهت می دهد و اهدافشان را
تعیین می کند همچنین مجموعه ای از عوامل را به هم پیوند می دهد و از آن یک نظام سازگار می سازد .از
ویژگی های اصلی چشم انداز می توان به آینده نگری ،ارزش گرایی ،واقع گرایی و جامع نگری اشاره نمود.
ویژگی هایی چشم انداز در افق  20ساله کشور

• ایجاد وفاق ملی بر اساس نیازهای ضروری جامعه.
• پاسخ گویی مؤلفه های مختلف و رفع ضعف ها و تهدیدات.
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• قابل دستیابی در هر زمان و کمیت پذیر بودن.
• تصویر ممکن از اهداف مطلوب.
• در چشم انداز تصویر آینده کشور حول عوامل اصلی به شکل مشخص و دور از ابهام تعیین می
گردد.
• مشوق مشارکت ملی باشد.
• باید جامع ،متحول کننده و آینده نگر باشد.
• محدود به یک زمان مشخص باشد.
برای نیل به اهداف چشم انداز  20ساله باید آرمان کالن جامعه در خصوص استقالل ،توسعه اجتماعی،
توسعه سیاسی ،توسعه اقتصادی و خودکفایی ،محیط زیست وحفاظت از منابع طبیعی ،آزادی و توسعه
انسانی و رشد مورد توجه خاص قرار گیرد.
ویژگی های جامعه ایرانی در افق چشم انداز  20ساله

الگوی توسعه
توسعه یافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،متکی بر اصول اخالقی و ارزش های
اسالمی ،ملی و انقالبی ،با تاکید بر مردم ساالری دینی ،عدالت اجتماعی ،آزادی های مشروع ،حفظ کرامت و
حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
توسعه از سه رکن مقتضیات بومی ،ارزش ها و بنیادهای اجتماعی باید تحت تاثیر قرار گیرد و لذا الگوی
توسعه باید متناسب با آن ها طراحی و اجرا شود.
ویژگی های امنیت ،تولید و رفاه ملی


تولید ملی:

برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه
اجتماعی در تولید ملی.


امنیت ملی:
امن ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.



رفاه ملی:

برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت قضایی ،تامین اجتماعی و فرصت های برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد
مستحکم خانواده به دور از فقر ،تبعیض و بهرمند از محیط زیست مطلوب.
جایگاه منطقه ای
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دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ای آسیای جنوب غربی(شامل:
آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ،رشد
پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.



گام های مهمی که برای تحقق چشم انداز الزامی است:

الزامات چشم انداز از جمله تدوین الگوی توسعه و اقدامات اساسی که برای رفع موانع در نظام باید
برداشته



شود.

آمایش سرزمین (فعالیت ها چگونه در مناظق مختلف سازماندهی شود) تقسیم کار ملی و تخصص
گرایی در مناطق و مزیت های استانی و منطقه



ای.

تهیه برنامه های اجرایی در سطح ملی و محلی.

الزامات اساسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز


دارای توسعه ای پایدار و باثبات که در آن توازن بین اقتصاد ،جامعه و محیط برقرار باشد؛



دارای اقتصادی شکوفا ،متنوع ،دانش محور ،رقابت پذیر ،پربازده ،سودآور ،متکی بر افزایش سهم
منابع انسانی در تولید ناخالص ملی و دانایی و مبتنی بر فناوری نوین باشد؛



سرزمین آباد و مجهز به شبکه های زیربنایی و خدماتی پیشرفته علمی ،فنی ،اطالعاتی و ارتباطی
جهت استفاده از موقعیت ویژه ژئوپولتیک و ارتقاء توان پاسخگویی به تقاضای کشورهای منطقه
داشته باشد؛



کشوری با عرصه های مختلف سرزمین توسعه یافته بر اساس قابلیت های خود و مزیت های نو
گردد؛



توسعه یافتگی ایران اسالمی باید در ابعاد ارتقاء سالمت انسانی و افزایش امید به زندگی ،افزایش
درآمد سرانه ،کاهش نر تورم ،رفع فقر ،آموزش ،مردم ساالری دینی ،عدالت اجتماعی ،امنیت فردی
و اجتماعی ،تعمیق فرهنگ ایرانی -اسالمی در جامعه ،کاهش مفاسد اقتصادی و رسیدن به نر
طبیعی اشتغال و  . . .متجلی گردد.



داشتن عزم ملی و اراده جمعی در چارچوب حکومت اسالمی و قانون اساسی به منظور ایجاد نهضت
فرهنگی ،علمی و اقتصادی که به جامعه آرمانی در افق منجر گردد؛



ایجاد بسترهای الزم حمایت از جنبش نرم افزاری و تولید علم و دانش و افزایش سهم منابع انسانی
در تولید ثروت ملی برقرار شود؛
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تالش جمعی برای تحقق همگرایی بر اساس منافع مشترك با کشورهای منطقه و ایجاد نهادهای
منطقه ای الزم در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،فنی ،امنیتی و دفاعی صورت
گیرد؛



از دولتی کارآمد و بسترساز در زمینه های تامین رفاه و امنیت ،ایجاد زیربناها ،آموزش و تنظیم
سازوکارهای قانونی مناسب توسعه ملی و فعالیت های بخش غیردولتی برخوردار شود؛



دارای بخش خصوصی سامان یافته ،کارآفرین ،نوآور و توانمند در تولید کاال و خدمات دانش پایه و
رقابت پذیر در بازارهای داخلی و خارجی باشد؛



مدیریت در دوران چشم انداز برانگیزاننده آحاد جامعه در پهنه سرزمین بوده و موجبات وفاق
عمومی و عزم ملی را فراهم و سیستم های مدیریت نوین را سامان داده و زیرساخت های مورد نیاز
توسعه را ایجاد و مسئولیت تنظیم سیاست ها و سازوکارهای مناسب در راستای تحقق اهداف را بر
عهده گیرد؛



آحاد مردم از امنیت قضایی و آزادی های مشروع و حقوقی انسانی و مدنی و احترام به مالکیت
فردی و جمعی بهره مند شوند.

** سیاست های کلی بند (ج) اصل ( )44قانون اساسی در مور

 1385/4/10از سوی مقام معظم

رهبری ابالغ شده است.
 27-1جمع بندی سند چشم انداز ملی در ارتباط با شهر شاهدشهر

با توجه به چشم انداز جمهوری اسالمی ایران ،تمام برنامه های توسعه شهری باید از موارد بیان شده در
باال پیروی کنند لذا در این پروژه موارد زیر در ارتباط با شاهدشهر بوده و باید فرآیند انجام کار مورد
توجه واقع شوند:
جدول  -9جمع بندی سند چشم انداز ملی در ارتباط با شهر شاهدشهر
جدول جمع بندی سند ملی چشم انداز کشور با توجه به شهر شاهدشهر
توسعه یافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،متکی بر اصول
اخالقی و ارزش های اسالمی ،ملی و انقالبی ،با تاکید بر :مردم ساالری دینی ،عدالت
سند چشم انداز
جمهوری اسالمی ایران در
 1404هجری شمسی

اجتماعی ،آزادی های مشروع ،حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت
اجتماعی و

قضایی.

( توسعه از سه رکن مقتضیات بومی ،ارزش ها و بنیادهای اجتماعی باید تحت تاثیر قرار
گیرد و لذا الگوی توسعه باید متناسب با آن ها طراحی و اجرا شود).
برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع
انسانی.
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برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت قضایی ،تامین اجتماعی و فرصت های برابر ،توزیع
مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر ،تبعیض و بهرمند از محیط زیست
مطلوب.
دارای توسعه ای پایدار و باثبات که در آن توازن بین اقتصاد ،جامعه و محیط برقرار
باشد.
دارای اقتصادی شکوفا ،متنوع ،دانش محور ،رقابت پذیر ،پربازده ،سودآور ،متکی بر
الزامات اساسی برای
دستیابی به اهداف مورد
نظر در افق چشم انداز

افزایش سهم منابع انسانی در تولید ناخالص ملی و دانایی و مبتنی بر فناوری نوین باشد
سرزمین آباد و مجهز به شبکه های زیربنایی و خدماتی پیشرفته علمی ،فنی ،اطالعاتی
و ارتباطی جهت استفاده از موقعیت ویژه ژئوپولتیک و ارتقاء توان پاسخگویی به تقاضای
کشورهای منطقه داشته باشد
توسعه یافتگی ایران اسالمی باید در ابعاد ارتقاء سالمت انسانی و افزایش امید به زندگی،
افزایش درآمد سرانه ،کاهش نر تورم ،رفع فقر ،آموزش ،مردم ساالری دینی ،عدالت
اجتماعی ،امنیت فردی و اجتماعی ،تعمیق فرهنگ ایرانی -اسالمی در جامعه ،کاهش مفاسد
اقتصادی و رسیدن به نر طبیعی اشتغال و . . .متجلی گردد.

تحلیل و بررسی برنامههای شهر در طول برنامه ششم توسعه کشور

برنامه ششم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشور به عنوان مهم ترین سند فرادست در سطح ملی ،در
محورهای مختلفی در زمینه های اقتصای ،اجتماعی و فرهنگی در تاریخ  1395/12/14به تصویب رسید که
در این مرحله به تبیین آن پرداخته می

شود.

در این بند به بررسی پاره ای از محورهای مرتبط با نظام مدیریت شهری در این سند به عنوان یک سند
فرادستی و مورد استناد در گزارش مذکور پرداخته و به شرح فصول آن به طور اجمالی پرداخته می شود.
بدیهی می باشد در مراحل آتی گزارش از سند به عنوان یک راهنما در ابعاد مختلف استفاده خواهد شد.
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران

 بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و قابت پذیری بازارها. تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی. جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های الزم. اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویقمهاجرت به مناطق روستایی و عشایری )کانون تولید و ارزش آفرینی( با برنامه ریزی و مدیریت
بهینه در سطح ملی ،تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی ،ایجاد
فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی مزیت دار
بومی و مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها و امکانات روستایی.
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 اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن. کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطالعات. ارتقاء سالمت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد وتصویب قوانین مربوط.
 توانمندسازی و خود اتکائی اقشار و گروه های محروم در برنامه های مربوط به رفاه و تأمیناجتماعی.
 افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سالمت در قالب شبکهبهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع.
 توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی. تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها وتوجه ویژه به نقش سازنده آنان.
 هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روز آمدسازی معماری اسالمی -ایرانی. سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن. برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش  10درصدی ساالنه مصادیق مهم آن. مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها در چارچوب سیاست های کلی ابالغی و مدیریتمصرف با هدف کاهش  25درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
 ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی -ایرانی و فرهنگ سازی درباره اصالح الگوی مصرف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
 تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با نقشه جامععلمی
 کشور و نیازهای تولید و اشتغال (برنامه ششم توسعه کشور.)1395 ،سیاست های بیان شده در باال در بسیاری از ارکان زندگی شهری و اداره شهرها تاثیرگذار خواهد بود از آنجا
که طرح در دست مطالعه تدوین برنامه شهرداری شاهدشهر با رویکرد راهبردی است لذا باید در نظر داشت
موارد ذکر شده در کلیه سیاست گذاری ها و هدف گذاری ها برای شهرداری شاهدشهر حائز اهمیت خواهد
بود .از آنجا که شهرداری سازمانی فرهنگی ،اجتماعی ،اثر گذار بر کالبد و هویت شهر ،نهادی تاثیر گذار بر
کیفیت محیطی است بایستی به سیاست های فوق پایبند بوده تا بتواند عدالت اجتماعی را تامین کرده و
روحیه تعاون و مشارکت عمومی شهروندان شاهدشهر را برانگیزد و در اداره شهر بکار
کشاورزی
80
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ماده  31قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با وضعیت کشاورزی مطرح شده است .بر این اساس دولت
موظف است در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی ،دامی و آبزی به
میزان نود و پنج در صد ( )%95در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصوالت
دارای مزیت صادراتی ،رسیدن به تراز تجاری مثبت ،تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و
ارتقای بهره وری آب وخاك کشاورزی اقدامات زیر را انجام دهد:
 توسعه کشاورزی حفاظتی ،توسعه کشت نشایی ،بهنژادی و بهزراعی ،تولید و تأمین و به کارگیریارقام مقاوم ،خوداتکایی در تولید بذر و نهال ،افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده
صدم ( )0.12اسب بخار در هکتار
 انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیب دار به باغات فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم ،دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر ازکود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود ،ساخت و ترکیب ساخت (فرموالسیون)
کود و سم
 سرمایه گذاری موردنیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری ،تقویتشرکت های دانش بنیان ،استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی
 توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی (ارگانیک) ،اعمال استانداردهای ملی کنترلکیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی،
مصرف بهینه نهاده ها ازجمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاه های گیاه پزشکی در راستای
ارتقای سالمت انسان و جامعه
 ممنوعیت هرگونه رهاسازی ،تولید ،واردات و مصرف محصوالت تراریخته ،در چهارچوب قانون ایمنیزیستی جمهوری اسالمی ایران
 راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری ،بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی و دامیصنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به مصرف کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالها
 حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانه هایخوراك دام ،طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیت های طبیعی،
نسبی و رقابتی این صنایع
 تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمک های فنی -اعتباری به تشکل هایفراگیر کشاورزی و روستایی (همان).
مسکن
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ماده  60قانون برنامه ششم توسعه ،پیش بینی های متعددی را در حوزه مسکن به عمل آورده است .بر این
اساس باید به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش
ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:
 شهرداری ها مکلف اند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانیاقدام نمایند .صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها ،منوط به رعایت
کامل این مقررات است.
 کلیه مجریان دولتی موظف اند مسؤولیت فنی (حرفه ای) خود و در صورت نیاز ،مسؤولیت سایرعوامل مرتبط با طراحی ،محاسبه و نظارت بر ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و
روستایی را نزد یکی از شرکت های دارای صالحیت ،بیمه نمایند.
 به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله: )1شبکه ایستگاه های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزله توسعه یابد.
 )2در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روش های مقاوم سازی ساختمانی ،به
صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روش های مذکور حمایت شود
(همان).
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری
ماده  61قانون برنامه ششم توسعه ،پیش بینی های متعددی را در حوزه نوسازی و بهسازی شهری به عمل
آورده است .بر این اساس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه
نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته بندی طرح های واقع در این مناطق ،با اولویت های
زیر اقدام نماید:
 .1طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی ،اجرای به موقع آن ها ضروری است.
 .2طرح هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت ،شهرداری ها و
دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است.
در این ماده ذکر شده است که وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها موظفند با اعمال
سیاست های تشویقی و در چارچوب قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی
برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند .همچنین دولت مکلف است
از طریق اعمال سیاست های حمایتی ،حقوقی ،تشویقی و اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت به احیاء و
بهسازی حداقل ده درصد (  )% 10از بافت های فرسوده شهری با رعایت سرانه های روبنائی و زیربنائی
توسط بخش غیردولتی و شهرداری ها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانه ای مورد نیاز را همه ساله
در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
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این قانون هیچ گونه پیش بینی مشخصی در زمینه توزیع تسهیالت و بودجه مورد نیاز میان شهرداری ها و
دستگاه های اجرایی دولتی ارائه ننموده است و صرفا به نوعی تکلیفی برای شهرداری ها مقرر نموده است که
مشخص نیست چگونه می تواند گره از چالش نوسازی بافت های فرسوده بگشاید.
سکونتگاه های حاشیه نشین
مطابق با ماده  62برنامه ،دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق
حاشیه نشین و برخورداری آن ها از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه های
غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت ،جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از
توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت ،با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش
جمعیت آن به میزان ساالنه ده درصد( .)%10
ب) سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از
طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی ،مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت های واقع در
داخل محدوده های شهری با مشارکت آن ها ،در چارچوب « سند ملی توانمندسازی وساماندهی
سکونتگاه های غیرمجاز » و ایجاد شهرك های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
پ) تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای
مذکور در حد رشد طبیعی آن ها.
ت) طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری ها با مشارکت دولت در قالب
بودجه سنواتی.
به نظر می رسد اقدامات 4گانه فوق در صورت اجرا ،بتواند بخش مهمی از ابعاد حاشیه نشینی را
مرتفع نماید .اما مسئله اصلی ،ساز و کارهای اجرایی و تحقق این اقدامات و تاثیرات بعدی و جانبی
اجرای آن ها در حوزه های مختلف زیست محیطی ،سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و  ...است (همان).
توسعه کاربردی فناوری اطالعات و خدماتی دولت الکترونیک

طبق ماده  9برنامه ششم توسعه ،دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و بزرو وزارتخانه ها و دستگاه های
مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383/11/3و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به جز
معامالت محرمانه ،با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب  1382 1382/10/18و قانون برگزاری
مناقصات مصوب  1383/11/3تکمیل کند .کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای
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عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور
هستند.
اگرچه در این ماده در زمینه شهرداری ها تکلیف صریح مشخصی شده است  ،اما به نظر می رسد شهرداری
ها به عنوان یک دستگاه اجرایی از شمول این پیش بینی ها مستثنی نیستند (همان).
ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل
مطابق با بند پ ماده  ،52وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و
چهارم (  ) 44قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (  )44قانون اساسی
مصوب  1387و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ای
مصوب  1385/5/22شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و
توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن
جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد .این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل و
نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد .فعالیت شرکت های قطارهای شهری به طور مستقل در امور
توسعه حمل و نقل ریلی حومه بالمانع است .اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای ظرف
مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترك سازمان ،وزارت راه و شهرسازی و
وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد (همان).
کاهش خطرپذیری زلزله
مطابق با بند پ ماده  60برنامه ،به منطور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری زلزله ،توسعه
ایستگاه های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزله پیش بینی شده است .در این زمینه
ایستگاه های شتاب نگاری در شهرستان و روستاهای بزرو به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه
توسعه می یابد که این موضوعات می تواند متوجه واحدهای دخیل در مدیریت بحران (تهران ،سازمان
مدیریت بحران شهر تهران) باشد .همچنین معین شده است که طی برنامه مصالح و روش های موثر در
مقاوم سازی ساختمانی ،استاندارد و از تولید کنندگان آنها حمایت شود (همان).
آسیب های اجتماعی

مطابق با ماده  77قانون برنامه ششم توسعه کشور جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مکلف است
به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب آوری جامعه ،پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح،
ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:
 کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت های مردمی و افزایشمشارکت های اجتماعی مردم
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 توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور باهدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگوییسریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور
 افزایش آگاهی های عمومی به ویژه آموزش های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابآوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح (همان).
خدمات شهری
ماده  94قانون برنامه ششم توسعه کشور در ارتباط با احداث و توسعه امکانات ورزشی مطرح نموده است:
دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد ( )%0.27از کل نه درصد ( )%9مالیات بر ارزش افزوده را برای
توسعه ورزش مدارس ،ورزش همگانی ،فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی ،ورزش
روستایی و عشایری ،ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد.
این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش وپرورش در بودجه سنواتی پیش
بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه ها قرار می گیرد.
همچنین در ماده  96قانون این برنامه ذکر شده است که وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور
احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی ،اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست را که موردنیاز بخش غیردولتی است با تأیید
وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت
تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران واگذار نماید .تغییر کاربری این
اراضی ممنوع است .منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز می گردد (همان).
ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور
مطابق با بند الف ماده  108برنامه می بایست کلیه معابر اصلی ،میادین و بزرگراه ها در مراکز استان ها و
کالنشهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها با نصب ،نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و
مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و
دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد (همان).
 28-1جمع بندی سند برنامه ششم توسعه کشور در ارتباط با شهر شاهدشهر

مواد قانونی ذکر شده در این بخش سیاست هایی است که در اداره شهرها و با توجه به رویکرد دولت بایستی
پیش روی شهرداری ها قرارگیرد لذا شهرداری شاهدشهر نیز در کلیه طرح ها و برنامه های شهری باید بر
این سیاست ها پای بند باشد تا به توسعه پایدار دست یابد.
لذا

در ارتباط با سند ششم توسعه ی کشور ،شهر شاهدشهر باید محورهای زیر را مدنظر قرار دهد:

جدول  -10جمع بندی سند ششم توسعه کشور در ارتباط با شهر شاهدشهر
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 توسعه کشاورزی حفاظتی ،توسعه کشت نشایی ،به نژادی و به زراعی ،تولیدو تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم ،خوداتکایی در تولید بذر و نهال ،افزایش
ضریب ماشینی کردن
 انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم ،دفع آفات نباتی و کودهایشیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین
ضوابط ورود ،ساخت و ترکیب ساخت (فرموالسیون) کود و سم
 سرمایه گذاری موردنیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج وکشاورزی

انتقال فناوری ،تقویت شرکت های دانش بنیان ،استقرار مدیریت دانش و
تجهیز مراکز جهاد کشاورزی
 توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی (ارگانیک) ،اعمالاستانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی گسترش
مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی ،مصرف بهینه نهاده ها ازجمله
انواع سم و کود و حمایت از درمانگاه های گیاه پزشکی در راستای ارتقای
سالمت انسان و جامعه
 ممنوعیت هرگونه رهاسازی ،تولید ،واردات و مصرف محصوالت تراریخته،در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران
 راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری ،بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال ونهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به مصرف کننده
نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالها
 حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخشکشاورزی مانند کارخانه های خوراک دام ،طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی
محصوالت کشاورزی با توجه به مزیت های طبیعی ،نسبی و رقابتی این صنایع
 تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمک های فنی-اعتباری به تشکل های فراگیر کشاورزی و روستایی
 الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی و صدور پایان کار برایواحدهای احدا/ث شده بر مبنای این پروانه ها

مسکن

 الزام بیمه نمودن عوامل مرتبط با طراحی ،محاسبه و نظارت بر ساختمان های تحتپوشش (اعم از شهری و روستایی) نزد یکی از شرکت های دارای صالحیت برای
مجریان
 -استانداردسازی مصالح و روش های مقاوم سازی ساختمانی ،به صورت کامل

بهسازی و نوسازی بافت های  -احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده
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فرسوده شهری

 دسته بندی طرح های واقع در این مناطق بر اساس اولویت های تعیین شده تامین بودجه به منظور احیاء و بازسازی بافت فرسوده شهر -ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین و دور مانده از

سکونتگاه های حاشیه نشین جریان توسعه شهری
 برخورداری آن ها از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز
توسعه کاربردی فناوری
اطالعات و خدماتی دولت

 برگزاری مناقصات و انجام معامالت شهرداری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکیدولت

الکترونیک
ساماندهی حاشیه شهرها و

 -ساماندهی حاشیه شهر و توسعه امور حمل و نقل عمومی سبک حومه ای و ساخت

توسعه امور حمل و نقل

خطوط مستقل حومه ای و توسعه و تکمیل کمربندی های شمالی و جنوبی
 -توسعه ایستگاه های شتاب -نگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزله

کاهش خطرپذیری زلزله

 استاندارد سازی مصالح و روش های موثر در مقاوم سازی ساختمانی حمایت از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت های مردمی وافزایش مشارکت های اجتماعی مردم

آسیبهای اجتماعی

 توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگیبرای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور
 افزایش آگاهی های عمومی به ویژه آموزش های همگانی جهت کاهش خطرپذیری وافزایش تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح
 توسعه ورزش مدارس ،ورزش همگانی ،فدراسیون بین المللی ورزش¬های زورخانهای و کشتی پهلوانی ،ورزش روستایی و عشایری ،ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش

خدمات شهری

به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان
 استفاده از اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها بهاستثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست به منظور احداث و توسعه
اماکن و فضاهای ورزشی

ارتقای نظم و ایمنی حمل و
نقل و عبور و مرور

 نصب ،نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند در کلیهمعابر اصلی ،میادین و بزرگراه ها
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 29-1تحلیل و بررسی برنامه آمای

سرزمین استان تهران

سرآغاز موضوع طرح جامع سرزمین (طرح آمایش سرزمین) ،به سال  1345باز می گردد .در سال 1348
طرحی تحت عنوان «مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای» زیر نظر مشاور سازمان ملل آغاز شد که
نتیجه آن در سال  1350به صورت « اطلس برنامه ریزی شهری و منطقه ای » منتشر گردید .اما با این حال
این مطالعات وضع مشخصی نیافت.
در سال  1353هم زمان با تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف
آن ،برای نخستین بار طرح جامع سرزمین از وظایف این وزارتخانه قلمداد گردید .در ماده  3قانون تعریف
مفهوم طرح جامع سرزمینی چنین آمده است:
« استفاده از سرزمین در غالب هدف ها و خط مشی های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع و
مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك های فعلی و آینده و
قطب های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخش های
عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید».

66

همچنین وظایف جدید زیر به وظایف قبلی وزارت مسکن و شهرسازی افزوده


شد:

تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدود کننده از قبیل کمبود آب و
استفاده های مختلف با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی



تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت



تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط الزم برای هدایت و کنترل شهرنشینی
در جهت تحقق طرح جامع سرزمین



مشخص نمودن شهرها و شهرك ها از نظر فعالیت های صنعتی ،کشاورزی ،جهانگردی ،تاریخی،
خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط و  ...پس از کسب نظر وزارتخانه های مربوط



بررسی ارتباطی شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور

با این حال در همان سال ( )1353شورای اقتصاد ،مسئولیت تهیه طرح آمایش سرزمین را به سازمان
برنامه و بودجه وقت تفویظ کرد.

67

بر اساس تعریف طرح آمایش سرزمین ،مجموعه سیاست ها و استراتژی های این طرح به قرار زیر

66

است:

وزارت راه و شهرسازی -دبیرخانه شورای عالي شهرسازی و معماری ایران -آیین نامه نحوه بررسي وتصویب طرح های توسعه و عمران محلي،

ناحیه ای ،منطقه ای و ملي و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب  78/10/12هیات وزیران
 67وزارت راه و شهرسازی /واحد شهرسازی و معماری /گزارش تلفیق طرح کالبدی ملي ایران – جلد یکم -دیماه  1375ص 1-3
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ایجاد رشد و توسعه اقتصادی متوازن در پهنه سرزمین



استفاده بهینه از سرزمین بر حسب امکانات ،منابع و قابلیت ها



ایجاد توازن جمعیتی در پهنه سرزمینی بر حسب ظرفیت پذیری فضاها



تعیین خط مشی توسعه مناطق مختلف سرزمین طبق قابلیت ها ،منابع و ظرفیت ها



تنوع بخشی به اقتصاد کشور



کنترل حدود توسعه شهرها و شهرك ها



ایجاد نظم و هماهنگی در برنامه های عمرانی با هدف جلوگیری از هدر رفتن منابع

طرح آمایش استان تهران نیز در سال  1388توسط سازمان برنامه و بودجه در  10مجلد تحت عناوین:
 تحلیل موقعیت و توپوگرافی تحلیل منابع آب تحلیل وضعیت اقلیم وضعیت زمین شناسی ،منابع معدنی و خاك شناسی تحلیل پوشش گیاهی تحلیل پوشش و کاربری اراضی تحلیل محیط زیست تحلیل پراکندگی فضایی منابع طبیعی و ارتباط آن با سکونتگاه ها تحلیل مخاطرات ( زلزله و حرکات توده ای) جمع بندی و آیندهنگری مطالعات منابع طبیعی و محیط زیستتهیه و برای اجرا به استانداری تهران ابالغ شده است که در ذیل به بررسی این طرح در ارتباط با شهر
شاهدشهر پرداخته خواهد شد.
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها

مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسائل منابع طبیعی و محیط زیست استان را
می توان به شرح زیر بیان کرد:
جدول  -11بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای منابع طبیعی و محیط زیست در طرح آمایش استان
تهران

منابع
طبیعی

نقاط قوت

نقاط ضعف

 وجود قوانین و آئین نامههای مختلف در زمینه
حفاظت منابع طبیعی
(مرتع ،جنگل ،آب ،خاك و

 بی توجهی یا کم توجهیبه نواحی قرق و حفاظتی
منابع طبیعی در طرح های
عمرانی و توسعه
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فرصتها

تهدیدها

 چرای بیش از ظرفیت وجود اقالیم متنوعهای موجود در مراتع
 قابلیت های گردشگری،مرتعداری ،کشاورزی و  -تغییر کاربری در اراضی
مناسب کشاورزی و
باغداری برای توسعه
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تخریب پوشش گیاهی
پایدار در استان
 تصمیم گیری بخشی وغیره)
طبیعی
 تصویب و اجرای قوانینیک جانبه سازمان ها و
 وجود مراکز آموزش عالیو آزمایشگاه های تخصصی عدم رعایت قوانین موجود مناسب برای جلوگیری از  -باال بودن فرسایش آبی
و بادی در استان در اثر
تخریب منابع طبیعی
در پیاده سازی طرح های
برای آموزش و تحقیق در
استفاده غیر اصولی از
 امکانات موجود برایتوسعه
منابع طبیعی
اراضی و منابع طبیعی و
بهبود وضع معیشتی و
 پایین بودن میزان باال بودن سطح تحصیالتو میزان آگاهی و عالقمندی نزوالت جوی و پراکندگی افزایش مشارکت مردم در نبود برنامه های اصالحی
عموم مردم به حفظ منابع نامناسب آن که منبع اصلی طرح های آبخیز داری و  -استفاده شدید از آبهای
سطحی و زیرزمینی و
تأمین جریانات سطحی و کاهش تخریب در اراضی
طبیعی در استان
پائین رفتن سطح آب
منابع طبیعی
منابع آب زیرزمینی در
 وجود تشکیالت وزیرزمینی
 امکانات آموزش مسائلاستان می باشد
نهادهای غیردولتی فعال در
 افزایش خطرات و کمبود اطالعات مکانی و و چالش های حفاظت اززمینه حفاظت منابع
موضوعی الزم برای برنامه منابع طبیعی به مردم به تلفات ناشی از سیل در
طبیعی
اثر عدم رعایت حریم
منظور جلب مشارکت
ریزی و مدیریت منابع
 دسترسی به رسانه هایآنها در حفاظت این منابع رودخانه ها و ساخت و
طبیعی
متعدد در استان مانند
ساز در نواحی سیل خیز
 اصالح الگوی مصرفروزنامه ها ،مجالت ،رادیو - ،تخریب مناظر طبیعی و
منابع و افزایش راندمان  -شور شدن آب و توسعه
جاذبه های موجود برای
تلویزیون و شبکه های
بیابان در اثر تخریب
آبیاری با استفاده از
گردشگری و اکوتوریسم
کامپیوتری
پوشش گیاهی و پائین
روشها و فنون نوین
 استفاده بی رویه و بیش ارتباطات و قراردادهایرفتن سطح آب
 برنامه ریزی برایاز توان طبیعی از منابع آب
بین المللی در زمینه
زیرزمینی
استفاده بهینه از قابلیت
و خاك و مراتع (چرای
مطالعات و حفاظت منابع
 افزایش خطرات زمیناراضی با توجه به
بیش از ظرفیت مراتع،
طبیعی
لغزه و فرسایش در اثر
محدودیتها و حساسیت
کشت در اراضی پرشیب و
 وجود پژوهشگران وساخت و ساز و تخریب
های موجود
برداشت بی رویه از منابع
نیروی انسانی متخصص و
 بازسازی و ارتقاء جاذبه پوشش گیاهی در اراضیآب زیرزمینی)
تحصیلکرده دانشگاهی در
شیب دار
های توریستی و میزان
 کمبود بودجه و اعتبارزمینه منابع طبیعی
 استمرار تخریب و بیاشتغال در مناطق
موردنیاز برای حفاظت و
 منابع اطالعاتی ،تجربه وتوجهی به قوانین
روستائی
توسعه منابع طبیعی
دانش موجود در زمینه
حفاظت منابع طبیعی
 بازنگری و اصالح نبود برنامه های راهبردیمنابع طبیعی
 قابلیت ها و جاذبه های و جامع برای حفاظت منابع قوانین موجود و نظارتبر نحوه اجرای آنها
طبیعی و تضمین پایداری
موجود از نظر فرهنگی،
توسعه
معماری و مناظر طبیعی
 عدم استفاده بهینه ازبرای توسعه گردشگری و
ظرفیت ها و امکانات
اکوتوریستم
موجود برای تصویب و
 قابلیت های موجود برایتکمیل نواقص قانونی و
کشاورزی و باغداری
 قابلیتهای موجود برای نیروی انسانی موجود برایحفاظت منابع طبیعی
استفاده از  ITو فن آوری-
 موانع و مشکالتهای نوین در اطالع رسانی،
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مدیریت و احیاء منابع
طبیعی

محیط
زیست

اقتصادی در بخش
کشاورزی
 عدم اجرای قوانینموجود
 نبود ارتباطات الزم بینبخش های تحقیق و اجرا
 پائین بودن سطح ومیزان آگاهی دامداران،
کشاورزان و بهره برداران
منابع طبیعی از حساسیت
ها و محدودیت های بهره
برداری از منابع طبیعی
 پایین بودن راندمانتوزیع و انتقال آب در
بخش شرب و کشاورزی
 بوروکراسی اداری وناتوانی سیستم اداری و
تشکیالتی موجود برای
پاسخگویی به نیازها

 تخلیه غیر اصولی انواع قابلیت های توسعه بی توجهی به حریم و وجود قوانین و آئین نامهپسابها و پسماندهای
گردشگری و اکوتوریسم
محدوده نواحی حساس و
های مختلف در زمینه
کشاورزی ،شهری و
در استان
حفاظت محیط زیست (آب ،حفاظت شده در طرح های
صنعتی به محیط
 تصویب و اجرای قوانینعمرانی و توسعه
خاك ،هوا ،پسماندها ،تنوع
 استفاده بی رویه از تصمیم گیری بخشی و مناسب برای جلوگیری اززیستی ،حریم ها و غیره)
کودها و سموم در مزارع
تخریب محیط زیست
یک جانبه و عدم رعایت
 وجود قوانین وکشاورزی و باغات
 فراهم کردن زمینهقوانین محیط زیست در
دستورالعمل های موردنیاز
 تراکم جمعیت وهای الزم برای محدود
پیاده سازی طرح های
برای ارزیابی اثرات زیست
کردن دسترسی و تخریب افزایش میزان آلودگی در
توسعه
محیطی طرح های توسعه
نواحی شهری
نواحی محیط زیست و
(تأیید ،اصالح یا جلوگیری  -کمبود اطالعات مکانی و
موضوعی الزم برای برنامه اکوسیستم های حساس  -تغییر کاربری و تخریب
از اجرای طرح های
پوشش گیاهی
 راه اندازی شبکه هایریزی و مدیریت محیط
نامطلوب)
 افزایش خطرات وجمع آوری و تصفیه
زیست
 وجود تشکیالت وتلفات ناشی از سیل در
فاضال بها و استفاده
 تخریب مناظر طبیعی وساختارسازمانی برای
اثر عدم رعایت حریم
مجدد از آنها در
جاذبه های موجود برای
حفاظت محیط زیست در
رودخان هها و ساخت و
کشاورزی
گردشگری و اکوتوریسم
سراسر کشور
 وجود مراکز آموزش عالی  -کمبود بودجه و اعتبارات  -برنامه ریزی و آموزش ساز در نواحی سیل خیز شور شدن آب و توسعهمسائل و چالش های
موردنیاز برای حفاظت و
و آزمایشگاه های تخصصی
بیابان در اثر تخریب
محیط زیست به مردم به
احیاء محیط زیست
برای تحقیق در موضوعات
پوشش گیاهی و پائین
منظور جلب مشارکت
 نبود برنامه های راهبردیمحیط زیست
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 باال بودن سطح تحصیالتو میزان آگاهی و عالقمندی
عموم مردم به حفظ محیط
زیست در استان
 وجود تشکیالت ونهادهای غیردولتی فعال در
زمینه حفاظت محیط
زیست و اکوسیستم
 دسترسی به رسانه هایمتعدد در استان مانند
روزنامه ها ،مجالت ،رادیو
تلویزیون و شبکه های
کامپیوتری
 ارتباطات ،قراردادها وتعهدات بین المللی در
زمینه مطالعات و حفاظت
محیط زیست
 وجود پژوهشگران ونیروی انسانی متخصص و
تحصیلکرده در زمینه
محیط زیست
 منابع اطالعاتی ،تجربه ودانش موجود در زمینه
منابع محیط زیست
 قابلیت ها و جاذبه هایموجود از نظر فرهنگی،
معماری و مناظر طبیعی
برای توسعه گردشگری و
اکوتوریستم
 قابلیت های موجود برایاستفاده از  ITو فن
آوریهای نوین در اطالع
رسانی ،مدیریت و بازسازی
محیط زیست

و جامع برای حفاظت
محیط زیست و تضمین
پایداری توسعه
 عدم استفاده بهینه ازظرفیت های قانونی و
نیروی انسانی موجود برای
حفاظت محیط
 عدم اجرای قوانینموجود
 پایین بودن سطح ومیزان آگاهی مردم و غالب
برنامه ریزان از مسائل و
پیامدهای تخریب محیط
زیست
 بوروکراسی اداری وناتوانی سیستم اداری و
تشکیالت موجود برای
حفاظت محیط زیست

رفتن سطح آب
آنها در حفاظت محیط
زیرزمینی
زیست
 باال بودن خطر زلزله و برنامه ریزی استفادهخسارات ناشی از آن
بهینه از قابلیت اراضی
بخاطر ساخت و ساز
 بازسازی و ارتقاء جاذبهبدون رعایت
های توریستی و
استانداردهای الزم در
اختصاص درآمدهای
نواحی پرخطر و آسیب
ناشی از آن به بهبود و
پذیر از نظر زلزله
اصالح وضع محیط
 آلوده شدن هوا ،آب وزیست
خاك در اثر توسعه بی
 ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح های توسعه رویه نواحی مسکونی-
صنعتی ،شبکه های
و اجرای نتایج آن به
حمل و نقل ،صنایع و
منظور حداقل سازی
فعالیت ها
آسیب های زیست
 آلوده شدن و باال آمدنمحیطی
سطح آب زیرزمینی در
 بازنگری و اصالحنواحی جنوب تهران در
قوانین موجود و نظارت
اثر نفوذ فاضالب ها و
بر نحوه اجرای آنها
پسابهای مختلف و
افزایش خطر روانگرایی
در اثر زلزله
 افزایش گازهای گلخانهای.

منبع( :طرح آمایش استان تهران)1388 ،

اهداف و راهبردها
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مهمترین اهداف و راهبردهای بلند مدت برای توسعه فضایی استان در زمینه منابع طبیعی به ویژه آب و
خاك و محیط زیستی را میتوان به شرح زیر نام برد:
جدول  -12بررسی اهداف و راهبردهای منابع طبیعی و محیط زیست در طرح آمایش استان تهران
ردیف
1
2
3

اهداف و راهبردها
حفاظت تنوع ز یستی ،گونه ها ،چشم اندازها و ز یستگاههای با ارزش و تضمین پایداری توسعه در بخشهای صنعت،
خدمات و کشاورزی
حداکثر سازی سازگاری بین توان اکولوژیک با نوع و روشهای استفاده از اراضی
حداقل سازی مخاطرات و اثرات و پیامدهای منفی توسعه و فعالیت در بخش ها ی صنعت ،خدمات و کشاورزی بر
محیط زیست

4

بازسازی و ارتقای کیفیت محیط زیست و نحوه استفاده از منابع طبیعی و محیط زیستی

5

ارتقای سطح دانش ،آگاهی و مشارکت طبقات مختلف مردم در زمینه مسائل و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست

6

توسعه ارتباط و هماهنگی فعالیت ها بین سه بخش پژوهش ،آموزش و اجرا در مسائل محیط زیست و منابع طبیعی

7

هماهنگ سازی و یکپارچه سازی برنامه ریزی ،تصمیم گیری و فعالیت در بخش های صنعت ،خدمات ،کشاورزی و
حفاظت

8

قانونمند کردن هرگونه فعالیت و استفاده از اراضی و منابع محیط

9

پایش و سنجش کیفیت محیط زیست و اثرات زیست محیطی فعالیت ها

10
11

توسعه سامانه ها و ز یر ساخت های الزم برا ی جمع آوری ،ساماندهی ،تجزیه و تحلیل و نشر اطالعات مکانی مرتبط
با منابع طبیعی و محیط زیست
توسعه ارتباطات و همکاری های بین المللی در زمینه مسائل محیط زیست و منابع طبیعی
بهینه سازی مصرف آب از طریق:
 -توسعه سیستمهای تحت فشار آبیاری

12

 احداث بندهای انحرافی و پوشش انهار اجرای مفاد آئین نامه مصرف بهینه آب جلوگیری از هدر رفت سیالبهای فصلی از طریق اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی و آبخیزداری افزایش راندمان در بخش شرب و کشاورزیحفظ پتانسیل سفره های آب زیرزمینی از طریق:
 -اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و آبخیزداری و حفاظت خاك

13

 حفظ مراتع و جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی آن با توجه به اثرات مستقیم در تغذیه آبخوان ها برقراری توازن بین حجم بهره برداری و تغذیه طبیعی سفره ها -کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی از طریق نصب کنتورهای حجمی

14

افزایش دانش عمومی مصرف کنندگان به خصوص در بخش های کشاورزی – شرب و صنعت از طریق:
 -باالبردن دانش و آگاهی مردم در زمینه مصارف آب از طریق رسانه های جمعی
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 ایجاد تشکل های مردمی در قالب تشکل های بهره برداری جهت استفاده بهینه از آب افزایش آگاهی کشاورزان از عواقب زه دار شدن اراضی در اثر مصرف بی رویه آب ،افت سفره های آب زیرزمینی وپیش روی کویر ،کاهش پتانسیل آبی و شور شدن منابع آب
 توجیه مصرف کنندگان به ویژه کشاورزان در خصوص جایگاه حیاتی و اقتصادی آب در تولید استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای مصرف کنندگان عمدهاستفاده بهینه از منابع آب موجود از طریق اجرا و تکمیل طرح های تصفیه فاضالب
15

 در اولویت قرار گرفتن تهیه و اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب¬ها و استفاده مجدد از آن¬ها برایکشاورزی و فضای سبز به جای روش های ناکارآمد و یکبار مصرف فعلی
 سرعت بخشیدن به روند اجرایی طرح های در دست اجرای تأمین آبتکمیل و توسعه طرح ها و زیرساخت های مطالعات منابع آب استان
 تجهیز و توسعه ایستگاه های آب و هواشناسی و سینوپتیک به منظور جمع آوری هر چه دقیق تر اطالعات و آمارپایه منابع آب و هواشناسی
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زیرزمینی
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 رفع مشکالت حقوقی و اجتماعی مرتبط با بخش آب.منبع( :طرح آمایش استان تهران)1388 ،
 30-1جهت یری اسناد فرادست توسعه شهرستان شهریار

 طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن مصوب 1381شورای عالی معماری وشهرسازیایران
حوزه شهری کرج-شهریار با ارائه خدمات تخصصی کشاورزی برای کانون های جمعیتی منطقه
 سند ملی توسعه استان تهران مصوب 1384هیات وزیراندر این طرح منطقه تهران با تقویت نقش بین المللی در زمینه های فعالیت های آموزشی و پژوهشی سطح
باالی تخصصی و خدمات برتر ،تمرکز استقرار فعالیت های دانش بنیان(خدمات و صنایع برتر) و تبدیل
استان به یکی از قطب های گردشگری در این سند برای استان تاکید شده است(سند توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی شهرستان شهریار)1396:
 نظریه پایه توسعه استان تهران مصوب 1393شورای برنامه ریزی و توسعه استانتوسعه و تقویت نقشه کلیه مناطق استان تهران در راستای توسعه دانایی محور ،ارتقاء سرمایه انسانی و فراهم
نمودن نظام انگیزشی ،اقتصادی و نهادی از طریق توسعه (ترویج) جریان اطالعات و ارتباطات و ایجاد جریان
دانائی و نوآوری در این سند آمده است.
 برنامه ایران1400قطب های توسعه استان شامل تهران و کرج به عنوان قطب های صنعتی و خدماتی ،ورامین و شهریار به
عنوان قطب های کشاورزی می باشند.
ساختار کالبدی ونحوه استفاده از اراضی در محدوده فعال مجموعه شهری تهران شهر تهران تا حدود سی
سال پیش ( ،)1345برغم رشد فوق العاده آن طی دوره  45ساله ( 1300-45بویژه در فاصله  25ساله -45
 ،)1320در فضائی محدود ،با مساحت تقریبی  180کیلومتر مربع تعریف می شد که در اطراف هسته قدیمی
و تاریخی آن شکل گرفته بود .اما طی دوره سی ساله پس از آن ( ،)1345-75به تأثیر اعمال محدودیت های
جدی بر توسعه محدوده خدماتی و قانونی شهر تهران ،انتقال و یا استقرار کانونهای فعالیت (بویژه کارگاهها و
کارخانه ها) ،و مراکز خدمات در خارج از محدوده و حریم آن و نیز توسعه شبکه و امکانات حمل و نقل،
عرصه استقرار جمعیت (بویژه گروههای کم و میان درآمد که توانایی اسکان در داخل محدوده گران قیمت
شهر رانداشتند) ،وفعالیت به منطقه وسیعی به وسعت چندین هزار کیلومتر مربع ،در شعاع 30-40
کیلومتری تهران گسترش پیدا کرد و منطقه (یا مجموعه کالنشهری تهران و شهرهای اطراف آن» شکل
گرفت ،در جریان این تحول ساختار فشرده و تک مرکزی تهران به ساختاری گسترده ،شعاعی ،و چندمرکزی
95

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر

تبدیل شد .ساختاری که استخوانبندی اصلی آنرا «هسته» شهر تهران ،راههای اصلی ملی و منطقه ای ،و
هسته ها یا کانونهای مهم تمرکز جمعیت و فعالیت که بر روی آنها شکل گرفته اند ،تشکیل می دهد.
نقشه شماره  2تحول ساختار و استخوانبندی کالبدی اصلی مجموعه شهری تهران را در مقاطع زمانی
مختلف ،طی  75سال گذشته ،نشان می دهد.
رشد و توسعه روزافزون مراکز جمعیتی اطراف تهران عمدتا در پهنه دشت های جنوب ارتفاعات البرز صورت
گرفته و تمرکز و پراکندگی این مراکز تابع عواملی چون فاصله باتهران ،راههای ارتباطی ،کانونها و مراکز
صنعتی و خدماتی و مراکز جمعیتی با توان باالی جذب جمعیت بوده است .به همین لحاظ توسعه مراکز
جمعیتی مجموعه شهری تهران نه به صورت یکنواخت بلکه در قالب مجموعه مراکزی که می توان نام
«حوزههای شهری برآنها نهاد ر داده است .هرحوزه شهری شامل مجموعه ای از کانونهای سکونتی (شهری
و روستایی) است که یا از یک محورارتباطی اصلی تغذیه می کنند و یا به یک ناحیه کشاورزی وابسته
هستند .هریک از حوزه های شهری بخش قابل مالحظه ای از جمعیت مجموعه را در خود جای می دهند و
اجزاء آنها به لحاظ خدمات با کار و سکونت با یکدیگر مرتبط بوده و رشد و توسعه آنها نیز درارتباط متقابل
صورت می گیرد .مجموعه این حوزه های شهری محدوده ای را تشکیل میدهند که محدوده فعال و
متمرکز» مجموعه شهری تهران است.
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بنابراین نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در منطقه تنها قسمت هایی از پهنه میانی دشت جنوب البرز و در
موارد استثنایی بخشهایی از پهنه کوهستانی شمالی را در برگرفته است .این محدوده فعال ،مجموعه شهری
تهران در قالب منظومه ها یا حوزه هایی بر حول محورهای ارتباطی ،در بخشی از استان با مساحتی بالغ بر
 9529کیلومتر مربع (حدود  50درصد) شکل گرفتهاند .این محدوده مکان اصلی استقرار شهرها و آبادیها و
مراکز جمعیتی وانواع فعالیت ها بوده و در سال  1375معادل  9938درصد جمعیت استان (10282433
نفر) را در خود جای داده است.
دراین ساختار کالبدی که شکل غالب مجموعه شهری تهران را تشکیل میدهد و ناحیه (غیراز تهران قابل
تشخیص است که برخی ازآنها جنبه بالقوه داشته و براثر وجود طرح ها و برنامه های مختلف از قبیل ایجاد
شهرهای جدید با مراکز صنعتی و تولیدی در حال حاضر در مرحله جنینی بوده و در حال شکل گرفتن
میباشند .سایر ناحیه های شهری فعال بوده و جاذب جمعیت و فعالیت بوده اند .نواحی  9گانه محدوده فعال
مجموعه شهری تهران عبارتنداز:
 ناحیه کرج  -شهریار ناحیه هشتگرد (بالقوه و در حال شکل گیری) ناحیه اشتهارد (بالقوه و در حال شکل گیری)-

ناحیه محورجاده ساوه

 ناحیه محور جاده قم ناحیه محورجاده ورامین و جاده خراسان-

ناحیه دماوند (بالقوه و در حال شکل گیری)

 ناحیه لواسان ناحیه شهرستانکغیراز نواحی یادشده ،ناحیه تهران با  791کیلومتر مربع وسعت (محدوده مصوب تهران به انضمام بخشی از
ارتفاعات منتهی الیه شمال شرقی آن و اراضی حد فاصل محدوده با کمربندی جنوبی) بزرگترین و
پرجمعیت ترین ناحیه مجموعه شهری را تشکیل میدهد.
محدوده فعال مجموعه شهری تهران در آینده نیز همچون گذشته عرصه اصلی اسکان جمعیت و استقرار
فعالیتها خواهد بود وطرح مجموعه شهری تهران با مطالعه دقیق وارزیابی گرایشات اجتماعی و اقتصادی و
تقاضای مردم و سازمانها از یکسو ونیز محدودیت ها و امکانات زیرساختی و شرایط زیست محیطی و طبیعی
از سوی دیگر ،به ساماندهی وضع موجود وهدایت توسعه کالبدی آینده این محدوده می پردازد.
محدوده  9529کیلومتر مربعی فعال مجموعه شهری مکان اصلی اسکان جمعیت و استقرار انواع فعالیت های
صنعتی وانبارداری ،نظامی ،و غیره در سطح استان تهران می باشد .از کل مساحت این محدوده  9.43درصد
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یا حدود  900کیلومتر مربع به کاربری های شهری اختصاص یافته است .این کاربری ها شامل مسکن
وخدمات شهری ،کاربری فرهنگی ،بهداشتی و درمانی ،آموزشی و تحقیقاتی ،ورزشی و زیرساخت های
تأسیساتی است .میزان1.19درصد از سطح محدوده یا  113کیلومتر مربع به فعالیت های صنعتی و انبارداری
و  2.25درصد یامعادل  214کیلومتر مربع به کاربری نظامی و پادگانها اختصاص یافته است .اراضی
کشاورزی موجود ،باغات ،جنگلها و فعالیت های مرتبط با کشاورزی در این محدوده حدود  30درصد یا
 2839کیلومتر مربع را اشغال کرده است .ارتفاعات و تپه ها و معادن شن و ماسه که در واقع اراضی غیرقابل
استفاده این محدوده را تشکیل میدهند مساحتی معادل  3709کیلومتر مربع با  39درصد سطح را اشغال
کرده اند .اراضی بایر و قابل استفاده در این محدوده مساحتی معادل  1754کیلومتر مربع ( 18.41درصد) از
سطح محدوده فعال شهری را اشغال کرده است .جدول  2توزیع اراضی این محدوده را میان کاربری های
اصلی نشان میدهد .همانطور که از این جدول بر می آید نسبت کاربری های ذکر شده در ناحیه تهران و
سایر نواحی مجموعه شهری تفاوت چشمگیری دارد چرا که  68درصد سطح حوزه شهری تهران به
کاربریهای شهری اختصاص یافته است و میزان کاربریهای کشاورزی وارتفاعات دراین ناحیه ناچیز است.
مسائل ومشکالت ساختار کالبدی موجود

ساختار کالبدی بوجود آمده از این توسعه خودبخودی مشکالت و مسائل متعددی را بوجود آورده است که
ادامه آن می تواند عواقب ناگوار بسیاری را بدنبال داشته باشد .در زیر بطور خالصه مشکالت وضعیت موجود
در قالب دو مبحث مشکالت ساختار کالبدی و مشکالت ناشی از وضعیت فعلی استفاده از اراضی منعکس
شده است.
نابسامانی ساختار کالبدی  -مجموعه های سکونتی بوجود آمده از روند خودبخودی فوق فاقد هرگونه هویت
شهری بوده و با کمبودشدید تأسیسات و تجهیزات شهری روبرو هستند و از حیث انواع خدمات و نیز اشتغال
شدیدأ وابسته به هسته مرکزی کالنشهر تهران هستند - .مراکز سکونتی پیرامونی فاقد هرگونه تنوع
اجتماعی و اقتصادی هستند و تقریبا بطور یکپارچه شامل اقشارکم درآمدی هستند که بر اثر فشار بازار
زمین و مسکن در تهران به بیرون از این محدوده رانده شده اند - .نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در این
مراکز سکونتی صرفا با معیار دردسترس بودن زمین ،اتفاق افتاده است و فاقد هرگونه نظم فضایی است - .نه
تنها گروههای کم درآمد از معیار دردسترس بودن زمینه درنحوه استقرار تبعیت کرده اند بلکه سازمانهای
دولتی و خصوصی نیز در مکان گزینی فعالیت های خود صرفا همین مالك را مدنظر قرار داده اند .فقدان
مدیریتی فراگیر در زمینه کنترل نحوه استقرار مراکز جمعیت و فعالیت در پیرامون کالنشهر تهران ،هرج و
مرج شدیدی را در رشد و توسعه این مراکز موجب شده است که نتیجه ای جز تخریب هرچه بیشتر محیط
زیست و اراضی کشاورزی نداشته است .گردآمدن اکثر مراکز سکونتی در حول محورهای اصلی ارتباطی
کالنشهر تهران ،ما سبب ازدحام تردددراین محورها واتالف ساعت ها وقت و هزینه زیاد در جابجائی ساکنان
منطقه گشته است - .ساختار کالبدی موجود با وضعیتی که شرح آن رفت نه تنها نمی تواند باری را از دوش
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کالنشهر تهران بردارد بلکه در صورت ادامه روند موجود به مانعی در مسیر توسعه منطقه تبدیل شده و
کاهش مستمر کارآیی و ظرفیت توسعه آن را در پی خواهد داشت.
نابسامانی نحوه استفاده از اراضی  -اشغال زمین در مراکز جمعیتی مجموعه شهری تهران ،چه شهری و چه
روستایی ،براساس تفکیک و بورس بازی اراضی کشاورزی صورت گرفته و سطوح نسبتا وسیعی رادر حول
هسته های جمعیتی مجموعه اشغال کرده است .این الگوی مسکن عمدتا مربوط به اقشار کم درآمدی است
که به هیچ وسیله امکان سکونت درنواحی گران قیمت کالنشهر تهران با سایر شهرهای بزرو منطقه راندارند.
 چنانکه ذکرشد تقریبا تمامی مراکز جمعیتی و فعالیتها در پهنه دشتهای کشاورزی استان تهران قرار گرفتهاند واستقرار پراکنده و بدون برنامه آنها لطمه زیادی به اراضی کشاورزی منطقه وارد آورده است .فعالیت های
تولیدی و صنعتی نیز بدون هیچ ضابطه ای و بصورت پراکنده استقرار یافته اند و سطح وسیعی ازمنطقه را در
معرض آلودگی های محیطی قراردادهاند - .تداخل کاربری های ناسازگار با یکدیگر از ویژگی های دیگر
مناطق مختلف مجموعه شهری تهران است که سبب افت شدید کیفیت سکونت و زندگی دراین مراکز
جمعیتی شده است  -با استقرار پراکنده و بی برنامه جمعیت و فعالیت که حتی به دره ها و مناطق پهنه
کوهستانی شمال استان تهران نیز رخنه کرده است عمال ایجاد تنفس گاهها و تفرجگاهها و فضاهای سبز را،
که باتوجه به وضعیت آب و هوایی و آلودگی هوای تهران از ضروریات درجه اول است ،بسیار دشوار ساخته و
در صورت ادامه این روند کلیه فضاهای سبز منطقه که تنفس گاه مجموعه شهری محسوب می شود مورد
ساخت و ساز و دست اندازی قرار خواهد گرفت.
ایجاد نهاد واحد مدیریت مجموعه شهری تهران

مقدمه هیات وزیران در جلسه مور  26 / 7 /1374بنا به پیشنهاد شماره  2994 /مور 14 / 4 /1374
وزارت مسکن و شهرسازی ،و به استناد اصل  138قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور امکان و
ایجاد برنامه ریزی واحد برای شهر تهران و سایر شهرهای بزرو کشور ،چارچوب طرح ریزی و مدیریت
مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرو کشور و شهرهای اطراف آنها را تصویب نمود .بخشهایی از
مصوبه مذکور که مبنای مطالعات مرحله اول و دوم طرح مجموعه شهری تهران قرار گرفته بشرح زیراست:
ماده  -1مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران ،دماوند،
ری ،شمیرانات ،کرج ،ورامین ،اسالمشهر ،ساوجبالغ و شهریار است و محدوده مجموعه شهری سایر شهرهای
بزرو (مشهد ،اصفهان ،تبریز و شیراز) به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی وتصویب شورایعالی شهرسازی
و معماری ایران تعیین می شود .ماده  -2در مجموعه شهری به محدوده های کوچکتری ،متشکل از حریم
های شهرداریهای داخل مجموعه تقسیم می شود ،حتی االمکان به طوری که هیچ نقطه ای از سطح این
مجموعه خارج از حوزه نظارت و حریم شهرداریهای داخل این مجموعه واقع نگردد ماده  -3دراجرای مفاد
این مصوبه ،وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به انجام وظایف زیر می باشد :الف  -ظرف مدت  6ماه نقشه
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محدوده استحفاظی کلیه شهرهای « مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن را همراه با ضوابط و
مقررات اجرایی داخل آنها تهیه نموده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند.
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نقشه پهنه بندی طبیعی استان تهران
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سند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرستان شهریار ()1400-1396

برنامه ریزی برای توسعه در هر منطقه با توجه به نیازها و شرایط و مقتضیات آن صورت می گیرد و ظرفیت
ها و نیاز های هر منطقه با کشور نوع خاسی از برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت را مشخص می
کند .در ایران نیز استراتژی ها و برنامه هایی برای توسعه به صورت بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت
تدارك دیده شده که برنامه های پنج ساله توسعه ،یکی از این برنامه ها است .از اینرو ،از دهه  120ه ش به
اینو ،نظام برنامه ریزی در ایران  11برنامه میان مدت توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را تجربه کرده
است و هم اکنون زمان دوازدهمین برنامه آن یعنی برنامه ششم توسعه است ( ،)1396-1400در ارزیابی
آسیب شناسانه ی برنامه های توسعه پیشین به ویژه در پنج برنامهی پس از انقالب اسالمی بیان چند نکته
الزم است .نخست این که شناخت محدودیت ها و تنگناهای اجرای یک برنامه ،ضرورتی مهم به شمار می
رود ،اما به طور معمول و اغلب ،همه ی دست اندرکاران برنامه ریزی در هر برنامه ی توسعه ملیگی ارایه ی
بهترین برنامه بوده اند و در مقابل ،به اجرای برنامه های پیشین انتقاد وارد کرده اند ،به عنوان نمونه در همه
برنامه های پس از انقالب بر تسریع روند اخموسی سازی و کاهش انگا به درآمدهای نفتی تاکید شده اما در
این برنامه ها نه تنها اهداف برآورده نشده است بلکه برای شناخت علت های شکست و آسیب شناسی برنامه
های پیشین اقدامی صورت نگرفته است تا در برنامه های بعد این مشکل رفع شود ،نکته ی مهم دیگر
تاثیرگذاری تحوالت سیاسی داخل و خارج از کشور پر روند اجرا و پیگیری برنامه ها است .متاسفانه با تغییر
دولت ها بسیاری از روندهای اجرای برنامه های توسعه کم اثر می شود یا اینکه دیگر از قاطعیت الزم برای
اجرای آن ها خبری نیست
در سال  1384و با ابالغ سند بلندمدت چشم انداز توسعه کشور ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله
العالی) ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با سرلوحه قرار دادن محورهای سند چشم انداز کشور و
با آسیب شناسی برنامه های قبلی و همچنین توجه جدی به وابستگی کمتر به بودجه های مصوب و ابالغی،
طی یک فرایند مشارکتی با دستگاههای اجرایی استان ،فرمانداری ها ،ادارات شهرستانی و اقدام به تدوین
برنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی استان نمود
اصلی ترین رویکردهای تدوین سند برنامه ششم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی استان تهران عبارتند
از مشارکت جدی کلیه کنشگران بخش اعم از ملی و استالی ،صاحبنظران ،خبرگان ،بخش های غیر دولتی
در مراحل تدوین برنامه ،تهیه برنامه تا سطح برنامه عملیاتی و اقدام های اساسی برای تحقق اهداف افسانه -
محور بودن تدوین سند و تعیین مسایل مهم بخش های اقتصادی استان که بالفعل با بالقوه می توانند
جرونتگاه های اساسی توسعه بخ باشند توجه و اهتمام جدی به بعضی بخش های استان که درگیر مسایل
حادتر هستند از جمله اسیبهای اجتماعی ،نوسازی فضاهای آموزش عمومی استان ،آب ،محیط زیست و
توجه به ساختار اداری و منابع انسانی هر یک از بخش به منظور مدیریت بهتر و به برنامه و منابع مرتبط با
آن در سطوح بخشی و فضای شناسایی کلیه منابع مالی تحقق پذیر و عدم انکا به بودجه های دولتی در
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تعیین اهداف و تحقق انها در همین راستا برنامه ششم توسعه استان در سه فصل با عنوان امور اجتماعی
فرهنگی ،امور تولیدی و امور زیربنایی و به تفکیک تمامی زیربخش های آنها تهیه شده است همچنین فصول
مذکور یا به عبارت بهتر ،ن ر شهرستانی امورهای فوق به تفکیک بخش و زیر بخش های توسعه ای آنها،
برای شانزده شهرستان استان نیز تهیه شده است از اینرو ،از تمامی دستگاههای اجرایی استان فرمانداری ها
و ادارات تابعه شهرستان ها انتظار می رود با التزام به وفاق جمعی حاصله ،مفاد این مستند را به طور کامل
رعایت نمایند و موارد آن را مینای حرکت بخش ها و بر بخش های خود قرار دهد .سند حاضر در
سال1397به تصویب سازمان برنامه استان تهران رسید و به عنوان سند باالدستی که الزمالهتمام برای
مدیران محلی و منطقه ای می باشد قرار گرفت.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در تاریخ  23آبانماه هزار و سیصد و نود و هفت و به جهت اجرای
بند (ب) ذیل ماده  31قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همسو ایا مفاد قانون برنامه ششم
توسعه جمهوری اسالمی ایران و در راستای جهت گیری ها او رهیافت های سند آمایش سرزمین استان،
استاد توسعه استان تهران و شهرستان های شانزده گانه استان را به تصویب رساند این استاد توسعه ای
معیار و مالك عمل کلیه دستگاههای اجرایی ،نقش آفرینان عرصه توسعه و مراجع موثر بر آینده استان
تهران بوده و به عنوان میثاق توسعه استان به امضاء کلیه اعضای شورای برنامه ریزی استان رسید .امید است
این رویکرد فصل نوینی بر ارتقاء شرایط ساختاری استان ایجاد نموده و در ترسیم چشم انداز مطلوب برای
مهمترین عرصه جغرافیایی ،سیاسی اقتصادی و فرهنگی کشور نقش حیاتی ایفاء نماید.
با مطالعه اسناد فرادست توسعه در شهرستان شهریار ،نقاط ضعف ،قدرت و فرصت ها و تهدیدهای پیش
روی شهرستان را بررسی میکنیم:
نقاط ضعف ،قدرت ،فرصت و تهیدهای شهرستان شهریار
نقاط قوت
 وجود جمعیت جوان و فعال شهرستان شهریار وجود ظرفیت های ارزشمند بالقوه و بالفعل پهنه های صنعتی و کشاورزی ظرفیت های جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژیکی مانند دشت مخروط افکنه ای شهریار بسترهای طبیعی توسعه جدید سکونتگاهی و زیستگاهی دارای ظرفیت باال جهت استقرار کشاورزی نوین ،صنایع کشاورزی و تبدیلی ،کلینیک های فوقتخصصی کشاورزی و خدمات مکمل
 -دارای طرفیت استقرار قطب های علمی ،پژوهش کاربردی منطقه تهران و البرز
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 نزدیکی به کریدورهای اصلی کشور(چهارراه منطقه ای بین :تهران ،البرز ،قم ،قزوین ،حوزه شهریفردیس ،مالرد و مارلیک و سرآسیاب ،حوزه شهری فعال در رباط کریم ،فردوگاه امام خمینی و
پرند)
 وجود معادن شن و ماسه با پوشش عملکردی منطقه ای وجود  18000هکتار باغ و تولیدات کشاورزی و منابع اولیه غذایی ظرفیت صادرات 70درصدی محصوالت تولیدی با افزایش طرفیت های تولید و برداشت با کاربستروش های نوین تولید و کشت و استفاده از فناوری های نوین و بدیع
نقاط ضعف
 مهاجرپذیری باالی جمعیتی بخصوص با ترکیب جمعیتی جوان و مصرف گرا که عدم تناسب مکانو جمعیت و عملکرد را موجب شده است.
 پراکندگی واحد های تولیدی و کارگاهی خرد و متوسط در سطح شهرها و روستاها و داخل محدودههای سبز و زراعی
 توسعه بی ضابطه واحدهای صنعتی و افزایش آالیندگی های زیست محیطی پایین بودن ضریب مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری بی رویه و غیراصولی از اراضی کشاورزی وجود اراضی بدون سند رسمی در سطح شهرستان ضعف در ارائه خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی کمبود سرانه های فضاهای فرهنگی ،ورزشی ،درمانی متناسب با نیازهای روزافزون جمعیتیشهرستان و تعریف نیازهای جدید
 روند موجود تخریب باغات و اراضی زراعی کاهش منابع آب (به دلیل اختصاص به مصارف شهری ) آلودگی بستر مسیل استقرار صنایع در محدوده باغات عدم رعایت حریم مسیل و ساخت و ساز در آن عدم شمول سیستم یکپارچه فاضالب شهری برای تمام سطح شهر نوسان باالی جمعیتی وجود ناهنجاری و نزاعهای محله ای عدم توازن شهروندان در گرایش های شهری و روستایی وجود گتوهای اجتماعی توزیع نامتعادل توسعه سطح باالی اعتیاد و مصرف مواد مخدر106
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 وجود مزاحمت ها نبود امنیت اجتماعی در برخی محله های شهر بزه سرقت(بخصوص بزه سرقت از منزل و خودرو) ضعف نسبی در ایجاد بسترهای مشارکت و استفاده بانوان از برخی فضاهای موجود در سطح شهر وجود مشرفیت و در معرض دید بودن داخل خانه شما از بیرون وجود ناامنی در حاشیه ها و لبه های شهرستان شهریار کمبود فضاهای آموزشی در برخی محالت کمبود فضاهای تفریحی و فراغتی بزرو و خانوادگی کمبود فرصت های شغلی کمی درآمد در شهریار گرانی کرایه حمل و نقل برون شهری کمبود مشتری در برخی ایام سال(نوسان باالی فعالیت های کشاورزی در برخی رسته های شغلی) گرانی زمین و مسکن در برخی محله های شهر عدم توزیع یکسان فرصت های شغلی و درآمدی در نقاط شهر عدم رغبت سرمایه گذاری در شهر عدم فرصت فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ،رونق بخش غیر رسمی اقتصاد شهری منجر شده است. اختالف قیمت باالی زمین و مسکن در مناطق شهر عدم توجه به زیرساخت های حمل و نقل ریلی سرانه پایین فضای سبز عمومی کمبود سرانه خدمات عمومی شهری عدم وجود انسجام فضایی در بافت شهری وجود مراکز سکونتی ناپیوسته در مجاورت شهر فقدان پیوستگی فضایی در استخوان بندی شهری پراکنش نامناسب مراکز خدماتی اغتشاش در سلسله مراتب تقسیمات شهری وجود سکونت غیر رسمی در حاشیه شهر ناهمگونی بافت اجتماعی در محالت ناشی از وجود محله های مسکونی دارای ویژگیهای متفاوت عدم وجود هویت در محالت مسکونی شهر امنیت پایین در فضاهای گمشده (رها شده) شامل باغات متروکه ،اراضی حاشیه مسیل و بایر درمحدوده شهر
 توزیع نامتعادل فعالیتهای وابسته به سکونت در سطح محالت107
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 اغتشاش در کیفیت های بصری محالت مسکونی عبور شریان های بین شهری از درون محدوده شهر عدم رعایت سلسله مراتب شبکه دسترسی در تقاطع محدوده های شهری و بین شهری وجود گره های متعدد در شبکه درون شهری طراحی نامناسب هندسی برخی از معابر فاصله زیاد میان کانون های شهری معضالت عبور و مرور در عرض کم شبکه ارگانیک عدم وجود شبکه های حمل و نقل عمومی وجود ترافیک عبوری از داخل محدوده شهر تردد وسایل نقلیه سنگین از محدوده شهرفرصت ها
 اقلیم مناسب جهت توسعه جمعیتی ،واحدهای زیستی جدید و خدمات مکمل دسترسی به کریدور حمل و نقل منطقه ای و بین المللی ،پایانه های منطقه ای و فرودگاه مهرآباد ،امامخمینی و پیام البرز
 راه اندازی شهرکهای تخصصی صنعتی و تولیدی سطح شهرستان طی سالهای اخیر راه اندازی تصفیه خانه در شاهدشهر با امید برگردان به چرخه اکوسیستم توسعه اشتغال در بخش کشاورزی توسعه اشتغال در بخش گردشگری توسعه اشتغال در بخش خدمات(سطح )2 افزایش کارایی اقتصادی شهر با بسترسازی مناسب برای شهر هوشمند وجود سرمایه اجتماعی باال که سرمایه اقتصادی و تولیدی را در صورت ارائه زیرساختها فراهم خواهدآورد.
 محیط طبیعی با بسترهای الزم توسعه توریست و اقتصادی خانواری و بومی فعالیت گروههای بازمانده از چرخه اقتصاد شهری با سامانه های مدیریت کار در منزل و تجارت خردخانگی
 موقعیت عملکردی و نسبی راهبردی به کالنشهر تهران و کرج ،که بازار مصرف تولیدی و خدماتیشهریار را فراهم ساخته است.
 امکان استفاده از ویژگیهای بارز طبیعی در جهت افزایش خوانایی امکان استفاده از هسته های با هویت تاریخی در سازماندهی مجدد تقسیمات شهری استفاده از اراضی طبیعی در تامین فضاهای باز و سبز عمومی108
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 امکان بکارگیری الگوهای کابلدی نوین در توسعه اراضی طبیعی هویت بخشی به محالت با بهره گیری از عناصر و ویژگیهای تاریخی امکان ایجاد الگوهای نوین سازگار با طببیعت در پهنه ه ای باغی و سبز امکان بسط الگوهای مناسب بومی موجود در سطح شهرستان امکان توسعه سبزراه ها امکان توسعه سیستم های نوین حمل و نقل درون شهری و برون شهری امکان ساماندهی حمل و نقل عمومی شهری با استفاده از مدیریت ترافیک امکان بهره مندی از سوخت های پاك در حمل و نقل عمومی وجود بستر اساسی توسعه(جمعیت جوان و نر رشد باالی طبیعی و ثانویه) سهولت در جلب مشارکت های اجتماعی تاکید بر ارزش های سنتی و بومی برای بسترسازی محورهای فرهنگی و ارزشی سطح شهر وجود مراکز و موسسات آموزشی و تسهیل گری در حوزه ترك اعتیاد به مواد مخدر در سطح ناحیه ومنطقه.
 بسیج اجتماعی قوی در برهه های زمانی حساس امکان حفظ و توسعه فضاهای سبز و طبیعی به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب امکان توسعه اقتصاد متکی بر زراعت و کشاورزی سازگار با شرایط اکولوژیک امکان جذب گردشگر امکان توسعه الگوهای پایدار سکونت سبز (باغ شهر و باغ آپارتمان)تهدید
 قرارگیری در محدوده گسلهای البرز در پهنه لرزه خیزی شدید قرارگیری در مسیرهای بائهای گرم دارای گردوخاك و شنهای ریز کاهش سفره های زیرزمینی و فقدان مخازن ذخیره تخصیص آب شرب شهرستان به حوزه مصارف کشاورزی با شیوه سنتی گسترش بی رویه باغ ویالهای با رویکرد تخریب و تغییرکاربری افزایش بی رویه حاشیه نشینی و اسکان های غیر رسمی تغییر در الگوی معیشت ساکنین از کشاورزی به خدمات تغییردر میکروکلیما(خرد اقلیم )در پی تخریت اراضی طبیعی گسترش حاشیه نشینی در اراضی کشاورزی نابودی منابع طبیعی تهدید اراضی زراعی به دنبال کمبود منابع آب و آلودگی محیطی جمعیت جوان در خال بسترهای الزم ،به عنوان تهدیدجدی برای منطقه محسوب می گردد109
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 فراگیر شدن کجروی های اجتماعی افزایش تعداد و محدوده های آلوده به معتادین و اراذل که ناامنی ذهنی و عینی را افزایش داده است. عدم ارائه راهکارهای کاهش و جلوگیری از وقوع بزه ،این شهر را به عنوان خوشه بزه خیزی غرب تهرانمعرفی کرده است.
 بافت های فرسوده و غیررسمی گستره در محدوده شاهدشهر  ،پیامدهای نامطلوب فرهنگی و اجتماعیرا در آینده منجر خواهد شد
 به حاشیه رفتن بانوان در فعالیت و تولید با وجود عدم امنیت عینی و ذهنی موجود -بیکاری در سطح باال ،آسیب های اجتماعی و فرهنگی را در پی خواهد

داشت.

 تخریب محیط زیست در خال برنامه های آمایش اقتصادی از شهرستان نبود رغبت در قشر جوان سطح شهری برای فعالیت در بخش های اقتصاد بومی و کشاورزی و زراعتمحور
 اتکای نسبی به سرمایه گذاری خارجی(خارج از شهرها) استفاده از خال قانونی و نظارتی در ایجاد و استقرار کارگاه ها و کارخانه های مضر محیطی در سطحباغات و اراضی زراعتی
 عدم سوددهی فعالیت های بومی و پایه ای ،صدور نیروی فعال به خارج از شهر را منجر خواهد شد. عدم مدیریت و ارائه سازکارهای مالی و قانونی برای جذب نیروی فعال با رسته های متنوع در خودشهرستان شهریار
 احتمال ازهم گسیختگی بیش از حد ساختار کالبدی امکان گسترش ناموزون هسته های سکونتی امکان از بین رفتن عناصر هویت بخش بافتهای تاریخی در پی ساخت و ساز بی ضابطه کاهش کیفیت سکونت در شهرستان عدم شکل گیری هویت کالبدی در محالت ش هری گسترش بی رویه ساخت و ساز غیر رسمی در محله های حاشیه ای شهر افزایش تصادفات و معضالت ترافیکی در صورت عدم اصالح طرح هندسی تقاطع ها امکان کاهش سرعت متوسط ترافیک در معابر شهر به دلیل وجود تقاطع های متعدد امکان افزایش وابستگی به اتومبیل در محدوده شهر کاهش کیفیت محیط های مسکونی با افزایش تردد ترافیک عبوری امکان کاهش ظرفیت شبکه حمل و نقل عمومی در پی افزایش مسایل اقتصادی جاریپیشرانهای توسعه شهرستان شهریار براساس "سند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
شهرستان شهریار"
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راهبردها و برنامه های امور فرهنگی و اجتماعی
الف :سیاست های راهبردی آموزش و پرورش-نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس در شهرستان
شهریار
 گسترش بهره برداری از ظرفیت آموزش های غیر حضوری و مجازی در برنامه های آموزشی و تربیتی توسعه متوازن و عادالنه مقاوم سازی و نوسازی فضاهای آموزشی ،پژوهشی ،ورزشی و بهداشتی متناسببا ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان
 ایجاد نظام رتبه بندی مدارس و مؤسسات آموزشی و پرورشی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقایکیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطلی و عملی
 تقویت ایمان ،بصیرت دینی و باور به ارزش های انقالب اسالمی و توانمندسازی مربیان و دانش آموزانبرای وفاداری و حمایت اگاهانه از این ارزش ها
-

تنوع بخشی به محیطهای یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان

 کیفیت بخشی فرآیندهای یاددهی و یادگیری با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مدرسه و تقویت انس با قرآن در دانشآموزان
 تنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی افزایش تنش شوراهای آموزش و پرورش شهر و استان و مناطق در برنامه ریزی ،تامین منابع و امکاناتدر راستای نیل به راهبرهای ذکر شده در سند ،برنامه ها و اهداف عملیاتی برای رسیدن به چشم انداز میان
مدت شهرستان بصورت ذیل تعریف گردیده است:
برنامه ها

اهداف/عملیات

آموزش پیش از دبستان

افزایش پوشش نوآموران در دوره پیش از دبستان

آموزش نهضت سوادآموزی

درصد باسوادی جمعیت 10ساله و باالتر

راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارمت مردمی

سهم دانش آموزان غیردولتی از کل دانش آموزان

بهسازی  .تجهیز هنرستان های فنی و حرفه ای و کارودانش

کاهش درصد دانش آموزان رشته های نظری از
کل دانش آموزان دوره دوم متوسطه (توسعه و
تجهیز مدارس فنی و حرفه ای و کارودانش)

آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش

کاهش درصد دانش آموزان رشته های نظری از
کل دانش آموزان دوره دوم متوسطه(توسعه و
تجهیز مدارس فنی و حرفه ای و کارودانش)

آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای

کاهش درصد دانش آموزان رشته های نظری از
کل دانش آموزان دوره دوم متوسطه(توسعه و
تجهیز مدارس فنی و حرفه ای و کارودانش)
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ارتقاء سالمت دانش آموزان

بهبود شاخص نسبت دانش آموزان به مربی
بهداشت در مدارس

رصد و کنترل آسیب های اجتماعی

بهبود شاخص نسبت دانش آموزان به مشاور در
مدارس

تامین ،توسعه و مقاوم سازی ،تعمیر و تجهیز و نگهداری فضاها،
ساختمانها و اماکن و ماشین آالت

بهبود کالس ایمن (تخریب و بازسازی)

تامین ،توسعه و مقاوم سازی ،تعمیر و تجهیز و نگهداری فضاها،
ساختمانها و اماکن و ماشین آالت

بهبود کالس ایمن (اجرای مقاوم سازی)

برنامه آموزش مقاطع متخلف تحصیلی

بهبود تراکم دانش آموزی

تامین ،توسعه و مقاوم سازی ،تعمیر و تجهیز و نگهداری فضاها،
ساختمانها و اماکن و ماشین آالت

نسبت مدارس نیازمند تعمیر و تجهیز به کل
مدارس

برنامه ورزش و سالمت دانش آموزان

بهبود سرانه ورزشی مدارس

ب :سیاست های راهبردی آموزش فنی و حرفه ای
 استفاده از ظرفیت های سایر دستگاهها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای آموزش متوسطه فنی وحرفه ای
 استفاده موثر از ظرفیت های موجود برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص برنامه ریزی مدیریت و اقتصاد اموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی-

تقویت سیاست فروش خدمات و محصوالت تولیدی مراکز آموزش فنی و حرفه ای

-

توجه به آموزش بیکاران در جستجوی کار ،به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی

-

توجه به آموزش مهارتی زنان روستایی

 تاکید بر مهارت آموزی بر سکونتگاه های غیر رسمی توجه به مهارت آموزی اقشار آسیب پذیر و یا در معرض آسیب های اجتماعی رویکرد استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی و نهادهای عمومی برای آموزش به گروه های خاص رهگیری مستمر استمال مهارت آموختگان و دریافت بازخورد از مهارت آموختگان و کارفرمایان (درصورت انتقال به کار برای اصالح برنامه های آموزشی
 ایجاد تحول در شیوه ها و برنامه های آموزشی های سنتی بر شایستگی ها با نگاه کل نگر و رویکردکارآفرینانه و فن
 بازنگری ،اصالح و تدوین استانداردهای مهارتی و محتوای آموزشی با مشارکت بخش غیر دولتی وبنگاهها
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 جلب مشارکت صنایع ،اتحادیه ها و صنوف تولیدی ،خدماتی و کشاورزی در آزمون و ارزشیابی مهارتجویان
 کاربرد شیوه های یاددهی -یادگیری حرفه ای نوین برنامه ریزی توسعه مهارت با توجه به سندهای آمایشی و ظرفیت های استانی توجه به نیازهای منطقه ای و آمایش سرزمین و بازنگری در عناوین ،رشته محل ها و برنامه ها متناسببا نیازها
 استفاده مستمر از نظام جامع اطالعات بازار کار در توسعه آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی توسعه آموزش های مهارتی برای مشاغل غیر رسمی شناسایی شده توجه به کار آفرینی در آموزش فنی و حرفه ای با محوریت تفش بخش غیردولتی الزام بنگاه های اقتصادی به حرفه آموزی و ارتقاء مستمر شایستگی های حرفه ای شاغلین و ایجاد ساز وکار الزم برای تشویق بنگاه های اقتصادی به حرفه آموزی کارگران
 عمومی سازی مشاوره های آموزش فنی و حرفه ای در جامع و تعمیم فرهنگ مهارت از طریق همکاریمشترك سازمان آموزش فنی و حرفه ای با سایر دستگاههای مولید و رسانهای جسمی
 پیگیری مستمر و نظام مند وضعیت اشتغال مهارت آموختگان فرهنگسازی برای ترویج ارزش کار و مهارت آموزی و معرفی آموزش ها به خانوارها و بنگاههاب :ورزش و جوانان در شهرستان شهریار
بخش ورزش و جوانان
تعیین اهداف کلی بخش ورزش و جوانان در شهرستان شهریار
 نهادینه شدن ورزش و فعالیت های بدنی در بین آحاد و اقشار مختلف جامعه ورزش همگانی) توسعه پایدار ورزش قهرمانی رشد و ارتقا سرانه فضاهای ورزشی ارتقا جایگاه ورزش استان و شهرستان ها در سطح کشور ،میادین بین المللی ،اسیایی ،جهانی و المپیک توسعه برنامه اوقات فراغت جوانان ارتقاء سطح فرهنگ و هویت ملی و دینی جوانان و مطالعات پژوهشی اجرای برنامه های ازدواج و تحکیم بنیان نهاد خانوادهراهبردهای دستیابی به اهداف کلی ورزش و جوانان
جدول راهبردها و سیاست های دستیابی به اهداف کلی اداره کل ورزش و جوانان در برنامه ششم راهبردها
سیاست ها

راهبردها
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توسعه متوازن و متعادل عرصه ها و فضاهای ورزشی

-

بهره گیری حداکثری از ظرفیت اماکن ورزشی موجود بویژه
اماکن و متعلق به سازمان های دولتی و نهادهای عمومی
توزیع متوازن امکانات موجود بین اقشار و آحاد جامعه اعم از
بانوان و گروه های خاص

بهره گیری از ظرفیت مطلوب و رسانه های دیداری شنیداری و
ارتقا سطح آگاهی های آحاد و اقشار جامعه نست به فواید
فرصت های موجود در فضای مجازی مبنی بر توصیف فواید
مشارکت در برنامه های ورزشی
مشارکت در برنامه های ورزشی
توسعه بسترهای فرهنگی مشارکت بانوان در برنامه های ورزش
های همگی

ارتقا سطح دانش و آگاهی خانواده ها نسبت به مشارکت دختران
در برنامه های ورزشی

توسعه نظام کشف ،پرورش و ارتقا استعدادهای ورزشی

توسعه متوازن و متناسب با آمایش ورزش قهرمانی ،مراکز
شناسایی استعدادهای ورزشی

سازماندهی نظام مسابقات ورزشی

توسعه نظام برنامه محوری در طراحی و اجرای مسابقات ورزشی

توسعه نظام ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی

پیاده سازی ارزیابی مقطعی و سالیانه ادارات و هیئت های ورزشی

توجه به ظرفیت های طبیعی و اقلیمی به منظور توسعه فضاهای
قابل بهره برداری جهت پرداختن به فعالیتهای ورزشی

فعال سازی حیریت ورزشی ساز
توسعه و گسترش ورزش های طبیعی و مورد عالقه مردم

توسعه مشارکت نهادهای عمومی و بخش غیر دولتی در حوزه
ورزش قهرمانی و حرفه ای

اسان سازی مشارکت سرمایه گذاران در حوزه ورزش قهرمانی،
بهره گیری از ظرفیت پخش های عمومی و خصوصی در کسب
میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی  ،تقویت ساختارهای هیات
های ورزشی.

تقویت ساختارهای هیات ورزشی

تقویت ارکان مدیریتی هیات های ورزشی از طریق به کارگیری
افراد با دانش و تجربه

تقویت و توسعه کیفی شیوه های برگزاری رویدادهای ورزشی

کیفی سازی شیوه های تنظیم برنامه های مالیه هیات های
ورزشی

توانمندسازی جوانان جوانان از طریق راهبرد آموزش در حوزه
مشارکت اجتماعی

توجه به راهبرد آموزشی در مدارس و دانشگاهها جهت توسعه
دانش مشارکت اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان

توسعه فرهنگ بهره برداری بهینه و سازنده از اوقات فراغت

بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی برای معرفی
اثرات ،کارکردها و مزایای غنی سازی اوقات فراغت

تقویت باورهای ملی ،متهمی و قومی جوانان

بهره گیری از ظرفیت مراکز تولید محصوالت و انتشارات ملی-
مذهبی

توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

نهادیناری فرهنگ تقدیر و تحلیل نسل جوان از شهدا و ایثارگران

توسعه فرهنگ قرانی و ترویج نماز

گزینش راهکارهای گسترش پیوند جوانان با مفاهیم قرانی و بهار
آشنا نمودن نسل جوان با رهیافت های انقالب اسالمی
برجسته سازی جایگاه و کارکردهای ماست های ملی و مذهبی در
ارتقا فرهنگ و هویت ملی و فقهی

تقویت پاسداشت علت های ملی و مذهبی

ارتقا سطح کمی و کیفی محتویات تولیدی ملی تولید (محتوا
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محتوی)

توسعه دانش تخصصی جوانان در حوزه ازدواج و خانواده

بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و علمی جهت ارتقا اطالعات
عمومی و تخصصی زوجین قبل ،حین و پس از ازدواج
(توانمندسازی جوانان)

توسعه فرهنگ ازدواج به هنگام آسان و پایدار

بهره گیری از آموزه های ملی و به ویژه مذهبی در امر توسعه
ازدواج پایدار و تحکیم خانواده

تقویت و تعالی نهاد خانواده

تقویت باورهای دینی و اعتقادی
تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان

در راستای نیل به راهبرهای ذکر شده در سند ،برنامه ها و اهداف عملیاتی برای رسیدن به چشم انداز میان
مدت شهرستان بصورت ذیل تعریف گردیده است:
برنامه ها

اهداف/عملیات

برنامه گسترش ورزش همگانی

کسب عناوین انفرادی در مسابقات قهرمانی کشور

سماندهی امور جوانان

فعال سازی وبروزرسانی سیستم جامع اوقات
فراغت(پرتال)

برنامه گسترش ورزش همگانی

اجاره طرح جاده تندرستی در مجموعه های
ورزشی و پارك ها با کمک شهرداری ها

برنامه گسترش ورزش همگانی

پرورش مربیان ویژه ایستگاه های ورزش همگانی

برنامه گسترش ورزش همگانی

اجرای طرح تهیه و تدوین شناسنامه ایستگاه های
ورزش همگانی

برنامه گسترش ورزش همگانی

استانداردسازی دستگاه های ورزشی پارك ها

برنامه گسترش ورزش همگانی

توزی وسایل و پوشاك ورزشی بین احاد جامعه به
صورت یکپارچه در برنامه های صبحگاهی و
عصرگاهی (در قالب برنامه های رقابتی)

برنامه گسترش ورزش بانوان

اختصاص پارك ویژه ورزش بانوان

برنامه گسترش ورزش جوانان

غبارروبی از مزار شهداء

برنامه گسترش ورزش همگانی

برگزاری جشنواره ،همایش های ورزشی گروه های
خاص

برنامه گسترش ورزش همگانی

برگزاری جشنواره ،همایش های پیاده روی،
دوچرخه سواری و کوهنوردی و اسکیت

برنامه گسترش ورزش همگانی

برگزاری جشنواره ،همایش های بازی های بومی
محلی

برنامه گسترش ورزش همگانی

تاسیس خانه ورزش روستایی

برنامه گسترش ورزش همگانی

توزی وسایل و پوشاك ورزشی در مناطق روستایی
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و عشایر به صورت یکپارچه در برنامه های
صبحگاهی و عصرگاهی (در قالب برنامه های
رقابتی)
برنامه گسترش ورزش همگانی

برگزاری مسابقات روستایی و بازی های بومی و
محلی

برنامه گسترش ورزش همگانی

برگزاری مسابقات کارکنان به مناسبت هفته دولت
(دوره)

برنامه گسترش ورزش همگانی

تشکیل جلسات شورای ورزش شهرستان

برنامه گسترش ورزش همگانی

تجلیل از دستگاه ها و نهادهای عمومی و بخش
های غیردولتی فعال در توسعه ورزش همگانی

برنامه گسترش ورزش همگانی

تشکیل و تقویت کمیته ورزش همگانی در هیئت
های ورزشی شهرستان

برنامه گسترش ورزش همگانی

سطح بندی هیئت های ورزشی و رشته هیا ورزشی
شهرستان

برنامه گسترش ورزش همگانی

ایجاد پایگاه ورزش قهرمانی(مرکز سنجش و اندازه
گیری قوای جسمانی)

برنامه گسترش ورزش همگانی

ایجاد کانون های ورزش قهرمانی (بر حسب رشته)

برنامه گسترش ورزش همگانی

تیم های ورزشی حاضر در مسابقات ورزشی
شهرستان

برنامه گسترش ورزش همگانی

تیم های ورزشی حاضر در مسابقات ورزشی در
استان

برنامه گسترش ورزش همگانی

درجه بندی اماکن ورزشی (بازبینی وبهبود)

برنامه گسترش ورزش همگانی

تعمیر اماکن ورزشی

برنامه گسترش ورزش همگانی

تجهیز اماکن ورزشی

برنامه گسترش ورزش همگانی

طراحی و ساخت اماکن ورزشی توسط اداره کل
ورزش و جوانان

برنامه گسترش ورزش همگانی

طراحی و ساخت اماکن ورزشی توسط سایر دستگاه
های دولتی و نهادهای عمومی

برنامه گسترش ورزش همگانی

طراحی و ساخت اماکن ورزشی توسط ابخش
خصوصی

برنامه گسترش ورزش همگانی

خانه جوانان (مساحت 500متر مربع)

برنامه گسترش ورزش همگانی

افراد شرکت کننده در کالس های مربیگری

برنامه گسترش ورزش همگانی

افراد شرکت کننده در کالس های داوری

برنامه گسترش ورزش همگانی

سمینار و همایش های علمی

برنامه گسترش ورزش همگانی

دوره های آموزشی مدیریت ورزشی
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برنامه گسترش ورزش همگانی

اعزام به مسابقات قهرمانی استانی

ساماندهی امور جوانان

برگزاری جشنواره تجلیل از برترین های ازدواج و
خانواده

ساماندهی امور جوانان

برگزاری نمایشگاه ازدواج و خانواده

بخش رفاه و امور اجتماعی
بخش بهزیستی
تعیین اهداف کلی بخش بهزیستی در شهرستان شهریار
 توانمندسازی جامعه تحت پوشش (خروج از چرخه حمایت مستقیم افراد قابل بازتوان) کنترل رشد آسیب های اجتماعی کنترل رشد بروز معلولیت میزان نفوذ خدمات حمایتی میزان نفوذ خدمات توانبخشی میزان خدمات حمایتی سالمندانراهبردهای دستیابی به اهداف کلی بهزیستی
 توسعه توانمندسازی و گسترش کیفیت زندگی جامعه هدف و حمایت از اقشار آسیب پذیر ظرفیت سازی و شبکه سازی تشکل ها و سازمان های مردم نهاد تغییر روش های حمایتی مستقیم به رویکردهای بیمه ای تشخیص و مداخله به هنگام در امور فردی و خانوادگی توسعه ساعته رصد و دیدبان اسیب های اجتماعی اعتمادسازی و گسترش همکاری با سازمان ها و نهادهای مردم نهاد توسعه خدمات فرا موسسه ای و توانمندسازی سالمندان توسعه خدمات غربالگری تشخیص و مداخله به هنگام توسعه خدمات فرا موهای و توسعه خدمات بسیاری برون سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه حمایتی و توانبخشی کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیت های خیریه و داوطلبسیاست های راهبردی بهزیستی
 گسترش برنامه های اشتغال زایی و خودکفایی قوت برنامه های انتقال معلولین117
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 گسترش فوالدهای اجتماع محور (گروه های همیار ،خودیار) توسعه بیمه های اجتماعی جامعه تحت پوششی توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی ایجاد سامانه رصد و دیدبان آسیب های اجتماعی توسعه تعامالت بین بخشی در راستای کنترل رشد آسیب های اجتماعی گسترش برنامه های خدمات خانواده محور سالمندی و پیشگیری از آسیب های دوره سالمندی پیشگیری از ایجاد معلولیت و توسعه طرح های غربالگری تقویت برنامه توانبخشی مبنی بر خانواده ظرفیت سازی و شبکه سازی تشکل ها و سازمانهای مردم نهادتعیین اهداف کلی بخش بخش بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرستان شهریار
 حفظ و ارتقاء جایگاه و منزلت اجتماعی ،عزتمندی ،خودباوری و هویت جامعه ایثارگری ارتقاء سطح علمی و آموزشی و توانمندی ایثارگران و خانواده آنها اعتالی معرفت دینی ،تعمیق ارزش ها ،باورها و ترویج فرهنگ ایثار ،جهاد و شهادت در جامعه حفظ و ارتقاء سالمت معیشت و کیفیت زندگی جامعه ایثارگری به منظور برخورداری از سطح مطلوبزندگی با حفظ کرامت ،عزتمندی و خوداتکایی آنان.
تحلیل و بررسی وضعیت موجود شهر براساس مرکز آمار و طرح تفصیلی شهر شاهدشهر
«طرح جامع» و «طرح تفصیلی»  2طرح مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری است .قانون تغییر نام وزارت
آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن 2 ،اصطالح «طرح جامع» و «طرح
تفصیلی» را این گونه تعریف کرده است:
طرح جامع ،طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های
مسکونی ،صنعتی ،بازرگانی ،اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق نوسازی،
بهسازی و اولویت های مربوط به آن ها تعیین شده و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواردو همچنین
ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی ،تهیه و تنظیم می گردد و برحسب ضرورت،
قابل تجدیدنظر خواهد بود.
"طرح تفصیلی ،عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ،نحوه استفاده از
زمین های شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها و
وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و
اولویت های مربوط به مناطق به سازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل
مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارك ثبتی تهیه
و تنظیم می گردد".
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در این بخش به ارائه وضع موجود شهر شاهدشهر بر اساس سرشماری عموم و نفوس مسکن  1395و "طرح
تفصیلی شهر شاهدشهر" که در سال  1390توسط مهندسان مشاور گزینه تهیه شده است پرداخته خواهد
شد.

فصل  - 2بررسی و شناخت وضع موجود شهر شاهدشهر

در این بخش به بررسی و شناخت وضع موجود شهر شاهدشهر بر اساس دادهها و اطالعات جغرافیایی و
اقلیمی شهر ،ویژگیهای جمعیتی  -اجتماعی شهر  ،شناخت ویژگیهای اقتصادی و اشتغال و همچنین
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بررسی و مطالعه ویژگیهای کالبدی شاهدشهر با کمک دادههای آماری دریافتی از مرکز آمار ایران و نیز
طرحهای مصوبِ شهر پرداخته میشود تا درنهایت با جمعبندی راهبردی از وضعیت موجود شهر از طریق
 SWOTبه شناسایی مسائل و مشکالت کلیدی شهر دستیابیم .این مرحله کمک شایانی به ارائه یک تصویر
نسبتاً جامع از وضعیت موجود شهر و گام برداشتن در مسیر وضعیت مطلوب مینماید.
 1-2نظام سلسله مراتب کانون های شهری

شاهد شهر واقع در شهرستان شهریار ،شهرستانی است در غرب استان تهران است .در حال حاضر شهرستان
شهریار با توجه به سرشماری سال  1395جمعیتی بالغ بر  744٬210نفر شامل  7شهر 6 ،دهستان و 39
روستا میباشد و دوازدهمین شهرستان پرجمعیت ایران محسوب میشود.
شهرستان شهریار اکنون متشکل از یک بخش 7 ،شهر 6 ،دهستان ،و  39روستا و شهرك مسکونی است.

شهرها :شهریار  -اندیشه  -باغستان  -فردوسیه  -وحیدیه  -صباشهر – شاهدشهر
جدول  -13توزیع جمعیت شهری شاهدشهر در سطح شهرستان و سهم آن ها در سلسله مراتب جمعیتی شهرستان در سال 1395

ردیف

نام شهر

جمعیت

سال

1

شهریار

309607

1395

2

اندیشه

116062

1395

3

باغستان

83934

1395

4

صباشهر

53971

1395

5

فردوسیه

34908

1395

6

وحیدیه

33249

1395

7

شاهدشهر

25544

1395

جدول  :14طبقه بندی جمعیتی حوزه ی شهرستانی شهر شاهدشهر سال 1395

سلسله مراتب جمعیتی

نام شهر

جمعیت 1395

بیش از  250هزار تا یک میلیون

شهریار

309607

 100تا  250هزار نفر

اندیشه

116062

 50تا  100هزار نفر

 25تا  50هزار نفر
جمع

باغستان

83934

صباشهر

53971

فردوسیه

34908

وحیدیه

33249

شاهدشهر

25544

 7شهر
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 2-2شناخت وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر

موقعیت جغرافیایی
شاهدشهر یکی از شهرهای استان تهران در ایران است .این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار
دارد .جمعیت این شهر در سرشماری سال  1395برابر با 25544نفر بود.
این شهر با پیوستن سه روستای علیآباد درازه ،درازه و شهسواری تشکیلشده و اکنون روستاهای محمودآباد
و خلج آباد هم در محدوده شهری شاهدشهر قرار دارند.
موقعیت جغرافیایی این شهر واقع در  51درجه و  5دقیقه طول شرقی و  35درجه و  34دقیقه عرض شمالی
است و وسعت شهر در سال 1395برابر با  248هکتار است.

شکل.13محدوده شهر شاهدشهر
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 3-2ساختار و ویژ یهای طبیعی

مهمترین ویژگی طبیعی در شهرستان شهریار که شهر شاهدشهر در آن قرار دارد وجود ادامه رودخانه کرج
است که در پی خود سبب شکلگیری دشت سیالبی این حوزه شده است .به همین ترتیب ،تشکیل دشت
سیالبی در اراضی پاییندست مسیل کرج به سبب شیب مالیم این اراضی به پدیدار شدن اراضی حاصلخیز
طبیعی انجامیده که وجود باغات و مزارع گسترده در حوزه شرقی شهرستان بر صحت این سخن داللت دارد.
چنین ویژگی طبیعی بهطور مشخص بر حاصلخیزی زمینهای شهر شاهدشهر تأثیر گذاشته است.
بهاینترتیب میتوان از وجود اراضی باغی و زراعی ،عبور مسیل ادامه رودخانه کرج از مجاورت شرقی شهر و
شیب مالیم شمالی -جنوبی همراستا با مسیر رودخانه ،بهعنوان مهمترین عوامل شکلدهنده ساخت طبیعی
شهر شاهدشهر یادکرد.
مشخصههای آب و هوایی
میانگین سالیانه حداقلهای دما در شهر شاهدشهر  12/2درجه سانتیگراد ،میانگین حداکثرهای سالیانه دما
 21درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق سالیانه دما  16/7درجه سانتیگراد است.
جدول  -15عوامل اصلی پنجگانه دما در شهر شاهدشهر
پارامتر

مقدار (درجه سانتیگراد)

میانگین حداقلهای دما

12/2

میانگین حداکثرهای دما

21

میانگین ماهیانه دما

16/7

حداقل مطلق دما

-18

حداکثر مطلق دما

27

میانگین ماهیانه رطوبت نسبی هوا در شهر شاهدشهر در طول سال  54درصد ،میانگین حداکثرهای رطوبت
نسبی  59/8درصد و میانگین حداقلهای نم نسبی  49/ 3درصد است.
جدول _ 16وضعیت ساالنه پارامترهای رطوبت در شهر شاهدشهر

مقدار (درصد)

پارامتر
میانگین ماهیانه رطوبت نسبی

54

میانگین حداکثرهای رطوبت نسبی

59/8

میانگین حداقلهای رطوبت نسبی

49/3
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روند کاهشی بارش در شهرستان شهریار که شهر شاهدشهر در آن قرار دارد موجب تغییراتی در ترکیب
اقتصاد آن شده است؛ شاید بتوان گفت یکی از دالیل رو آوردن شهروندان به فعالیتهایی بهجز کشاورزی،
شرایط جوی شهر شاهدشهر علیالخصوص بارشهای جوی این شهر میباشد .بهطوریکه کاهش بارش
سالیانه باعث کاهش عملکرد کشاورزی گردیده است.
جهت باد غالب 68در طول سال در شهر شاهدشهر غربی و سرعت آن  3/6متر بر ثانیه است که  21/5درصد
بادهای وزیده در شهر شاهدشهر را به خود اختصاص داده است.
جدول  -17جهت ،سرعت و درصد بادهای غالب در شهر شاهدشهر

پارامتر

مقدار

جهت باد غالب

غربی

سرعت باد غالب

24/5

درصد باد غالب

91

منابع آبهای سطحی
مهمترین منبع آب سطحی محدوده مطالعاتی رودخانه کرج است که به دلیل قرار گرفتن در حوزه آبی کرج-
جاجرود ،تهران بزرو نیز در محدوده آن قرارگرفته است .واحد هیدرولوژیک تهران -کرج با وسعتی بالغبر
 4783کیلومترمربع بزروترین واحد هیدرولوژیک استان تهران است .از کل مساحت این واحد2736 ،
کیلومترمربع (معادل  42درصد) اراضی دشتی و  2047کیلومترمربع( ،معادل  42/8درصد) اراضی کوهستانی
هستند .سرشاخههای رودخانه کرج در کوه خرسنگ واقع است .رودخانه ،از ابتدا تا انتها ،برابر  220کیلومتر
طول دارد .رودخانه کرج پس از دریافت شاخههایی نظیر شهرستانک ،والیت رود و رودخانه کن ،درنهایت در
جنوب دشت ورامین به رودخانه جاجرود میپیوندد و از این مکان به بعد با نام جارجارو ادامه یافته است و
سرانجام به دریاچه نمک میریزد.
بر روی رودخانه کرج در بخش شمالی شهرستان کرج سد امیرکبیر بنا گردیده است که قرار بوده ،آب
مصرفی و برق موردنیاز بخشهایی از تهران بزرو نیز آب موردنیاز فعالیتهای زراعی دشتهای کرج و
شهریار را تأمین نماید .احداث سد کرج و انتقال رو به تزاید آب این رودخانه به شهر تهران پیامدهای
گوناگونی را برای منطقه همراه داشته است.
قبل از احداث سد کرج ،جریان سطحی رودخانه در مناطق دشتی کرج ،شهریار ،تهران و ری مورداستفاده
زراعی قرار میگرفت و جریانهای زمستانه و سیالبهای بهاری آن ،در رودخانه جاجرود تخلیه میشد و
درنهایت به دریاچه نمک میریخت .واضح است که رسوبهای حاصل از این سیالبها به غنیسازی هرچه
بیشتر خاك زراعی کمک مینمودهاند .احداث سد این فرایند غنیسازی طبیعی خاك را منتفی ساخت.
 68بادی که غالباً از جهت معیني بوزد و وفور آن از سایر بادهای منطقه بیشتر باشد.
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عالوه بر این پس از اجرای طرح انتقال آب به تهران ،سهم کرج از آب رودخانه بهتدریج کاسته شده است.
درحالیکه قبل از احداث سد ،سهم بخش کشاورزی از آب رودخانه کرج در حدود  215میلیون مترمکعب در
سال برآورد میشود ،بعد از احداث سد سهم بخش کشاورزی تا سطح  121میلیون مترمکعب در سال 1372
و  88/03میلیون مترمکعب در سال  1376تنزل یافت .بر اساس مطالعات سازمان آب منطقهای استان تهران
متوسط افت سالیانه آبخوان دشت کرج برابر  2/52متر ،معادل  91میلیمتر مکعب در سال است .رودخانه
کرج مهمترین منبع تأمین آب و نیز شهر تهران است .وسعت حوزه آبریز این رودخانه تا محل آبگیر بیلقان
در شمال شهرستان کرج برابر  1048کیلومترمربع و متوسط آبدهی آن در این منطقه برابر  15/66مترمکعب
بر ثانیه گزارششده است (همان).
این میزان از کاهش در منابع آبهای سطحی پیامدهای ناخوشایندی را برای شهر شاهدشهر در پی خواهد
داشت که از آن جمله میتوان به کمبود ذخایر تأمین آب مصرفی شهروندان ،کمبود ذخایر تأمین آب برای
فعالیتهای کشاورزی و زراعی ،تهدید حضور گونههای حیاتوحش و  ...اشاره کرد.

شکل .14نقشه ژئومورفولوژی و نمایش سه سطح مخروطه افکنه کرج ،ماهدشت و شهرستان شهریار و مسیر قدیمی رودخانه
شور
منبع( :صدوق و همکاران)8 :1396،

منابع آب زیرزمینی
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با توجه به یکپارچگی واحد هیدرولوژیک تهران -کرج ،بحث جداگانه درباره منابع آب زیرزمینی منطقه
مطالعاتی ناممکن است .بخش عمدهای از مسئله چگونگی مدیریت پایدار منابع آب منطقه مطالعاتی نیز از
همینجا سرچشمه میگیرد.
واحد هیدرولوژیک تهران -کرج با وسعت  4783کیلومترمربع و بهتبع آن ،سفره آبرفتی متعلق به آن با
وسعت  2736کیلومترمربع بهطور کامل در زیر حوزه کرج  -جاجرود قرارگرفته است .ضخامت آبرفت بین
حداقل  50تا حداکثر  300متر متغیر است .سطح ایستایی نیز بین حداقل  5تا حداکثر  130متر تغییر می-
یابد .ضریب قابلیت انتقال بین  100تا  400مترمربع در روز و ضریب ذخیرهسازی بین  2تا  20درصد نوسان
دارد.
در جدول زیر مقدار بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی واحد هیدرولوژیک تهران-کرج درجشده است .در این
جدول ،نکته قابلتوجه رقمی است که تحت عنوان سایر مصارف ذکرشده است که ظاهراً هیچ تعریف
مشخصی برای این قبیل مصارف وجود ندارد.

شکل.15نقشه پیزومتری عمق آب زیرزمینی در محدوده مطالعه مآخذ :صدوق و همکاران)1396:11:

جدول  .18مقدار بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در واحد هیدرولوژیک تهران -کرج(ارقام به میلیون مترمکعب)
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کل بهرهبرداری

مصارف

سالیانه

کشاورزی

1214/533

728/467

مصارف شرب
728/312

مصارف صنعت
88/624

سایر مصارف
165/13

میزان بهرهبرداری شهرستان شهریار از منابع آبهای زیرزمینی جهت مصرف در بخش کشاورزی در جدول
شماره  19درج گردیده است.
جدول  -19حجم بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی در شهرستان شهریار(ارقام به میلیون
مترمکعب)

محل منابع

چاهها

چشمهها

قناتها

مجموع

شهرستان شهریار

381/76

32

6/61

388/69

بهطورکلی دشت تهران -کرج را باید حاصل فرسایش کوههای البرز و متشکل از رسوبات غیر متراکم با
ضخامتی مناسب دانست .شیب عمومی معموالً از شمال به جنوب تا جنوب شرقی است.
در مخروطه افکن رودخانه کرج ،عمیقترین نقطه برخورد به آب  111متر است .در حوالی این ناحیه سطح
ایستابی به عمق  70متری رسیده و در حاشیه جنوبی دشت کوه البرز در عمق  60تا  70متری قرار
میگیرد .سطح ایستابی در ناحیه مهرشهر و چهار دانگه بین  10-20متر قرار دارد .در بخش وسیعی از
منطقه سطح ایستابی در حدود  15متر گزارششده است .سطح ایستابی در اعماق اخیرالذکر در همان
حدودی است که معموالً چاههای جذبی فاضالب حفر میگردند و از این طریق فاضالب انسانی بهراحتی وارد
منابع آب زیرزمینی میشود .برنامه عزم ملی برای حفاظت از محیطزیست بهروشنی بیان مینماید که
آزمایشهای انجامشده بر روی نمونههای آب چاهها و شبکهها در شهر کرج نشان میدهد که درصد آلودگی
آب چاهها بهطور مرتب رو به افزایش بوده و محدوده آلودگی نیز گسترشیافته است.
ضخامت رسوبات آبرفتی در دشت کرج تا  300متر هم میرسد .بهویژه زمانی که این رسوبها از شن و ماسه
تشکیل یافته باشند میتوانند زمینهساز تعارضی جدی میان بهرهبرداری از معادن شن و ماسه ،از یکسو ،و
حفاظت و مدیریت پایدار منابع آبهای زیرزمینی از سوی دیگر تظاهر یابد .بدیهی است که بهرهبرداری از
معادن شن و ماسه در محدوده از قبیل آبرفتها بهمثابه نابودی منابع آب زیرزمینی و کلیه کاربریهای
وابسته آن است .امروزه این نوع بهرهبرداری در محدوده شهرستان شهریار در جریان است و فشار زیادی بر
منابع آبهای زیرزمینی حوزه کرج شهریار وارد میآید(همان).
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شکل.16نقشه هم ضخامت آبرفت در محدوده مطالعه .منبع( :صدوق و همکاران)10:1396،

سیل گیری
در بررسی تاریخچه شهرستان شهریار سابقهای از وقوع سیل یافت نمیشود .به دلیل توپوگرافی و شیب
مالیم زمین در دشت کرج ،جنس آبرفتی خاك ،بارش متناسب باران ،وجود مسیلهای متعدد ،همچنین
کافی بودن ظرفیت و کشش رودخانه احتمال این سانحه در منطقه کرج نمیرود .فقط در اطراف رودخانه
شادچای که ساختوسازها بدون رعایت حریم تا لبه آب پیشروی داشتهاند خطر وجود دارد که بایستی با
اعمال ضوابط و مقررات ساخت و حریم رودخانه مرتفع گردد .همچنین در صورت شکستن سد کرج براثر
زلزله اراضی پاییندست آن در امتداد شادچای تا دشت شهریار گرفتار سیل خواهد شد.
مهمترین رودخانه مؤثر در شهرستان شهریار که از بخش شمالی سرچشمه میگیرد شادچای است و با عبور
از سد امیرکبیر وارد دشتهای مشکیندشت و ماهدشت میشود و در آخر به عبور از مخروطه افکنه
بهصورت آبراهههای متعدد درمیآید و به بخش جنوب استان میرود و ضمن الحاق به رودخانههای جاجرود
و شور از این منطقه خارج میشود.
عمق و حریم این آبراهههای فصلی محدود است و در مناطق شهری با ساخت کانال و جویبار مهارشده اما در
بخشهایی مشاهدهشده که در مسیر این آبراهههای فصلی ساختوسازهای غیرمجاز صورت گرفته که در
معرض خطر سیل گیری قرار دارند .در سالهای گذشته در برخی از فصول پرباران سیلهایی در این حوزه
ر داده اما خسارت چندانی به منطقه وارد نیاورده است.
همچنین باید توجه داشت که در واحدهای هیدرولوژیک با شیب کم و عمق محدود ،در صورت افزایش تراز
سطح آب ،پهنه سیل در عرصه وسیعتری گسترده میشود و حفاظت کنارههای رودخانه در برابر خطرات
سیل اهمیت بیشتری مییابد .بخشهای پاییندست رودخانه کرج از این مناطق به شمار میآیند(همان).
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 4-2شناخت وضعیت اجتماعی شهر

بررسی جمعیت و بعد خانوار طی مقاطع سرشماریهای سالهای  85و  90و 95
تحوالت جمعیت و بعد خانوار و روند رشد آن طی دوره

طبق اطالعات موجود از سال  1385تاکنون جمعیت شاهدشهر به دلیل مهاجرتهای صورت گرفته
بهسرعت رشد کرده و از  18855نفر در سال  1385به  25544نفر در سال  1395افزایشیافته است جدول
زیر جمعیت شهر شاهدشهر را طی سالهای  1385تا  1395نشان میدهد.
جدول  -20جمعیت شهر شاهدشهر طی سالهای  1345تا 1395

شاهدشهر

1385

1390

1395

جمعیت

18855

20865

25544

منبع( :مرکز آمار ایران و محاسبات مجری)

شکل .17نمودار جمعیت شهر شاهدشهر طی سالهای  1345تا 1395

جدول فوق نشان میدهد که جمعیت شهر شاهدشهر طی دهه سال  95 – 85نزدیک  7هزار نفر افزایش
داشته است که این رقم افزایش در شهرهای کوچک چشمگیر میباشد  .بهطوریکه نر رشد جمعیت در
پنج سال اخیر  2.044بوده هست که نسبت به پنج سال گذشته افزایش دو برابری داشته است .جدول زیر
نر رشد ساالنه جمعیت شهر شاهدشهر را طی دهههای  85تا  95را نشان میدهد.
جدول  -21نر رشد ساالنه جمعیت شهر شاهدشهر

شاهدشهر
نرخ رشد جمعیت

85-90
1.002

90-95
2.044

منبع( :مرکز آمار ایران و محاسبات مجری)
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شکل .18نمودار نر رشد ساالنه جمعیت شهر شاهدشهر

در جدول زیر جمعیت و مساحت سه ناحیه در شهر شاهدشهر در سال  1385مقایسه شده است .
جدول .22جمعیت و مساحت نواحی شهر شاهدشهر در سال 1395

ناحیه

جمعیت

مساحت (هکتار)

تراکم ناخالص جمعیتی

1

9099

117

77.7

2

9829

101/69

96/7

3

2523

29/5

85/5
منبع( :مرکز آمار ایران و محاسبات مجری)

بر اساس اطالعات جمعیتی سال  1385متوسط بعد خانوار در سطح شهر شاهدشهر  4/24نفر در خانوار بوده
است که این شاخص در سرشماری سال  1395به  3/90نفر در خانوار کاهشیافته است.
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شکل  .19نمودار بعد خانوار در شهر شاهدشهر

شکل .20نمودار تعداد خانوار دهه های  1385تا 1395

جدول .23تعداد خانوار در شهر شاهدشهر در سالهای  1385و 1395

سال 1385

سال 1395

شرح
جمعیت

18855

25544

خانوار

4438

7535

بعد خانوار(نفر در خانوار)

4/24

3/39
منبع( :مرکز آمار ایران و محاسبات مجری)
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ساختار سنی -جنسی (هرم سنی) و روند تغییرات آن طی دوره

ابزار تحلیل ساختار سنی جمعیت هرم سنی است که ساختار جمعیتی یک منطقه جغرافیایی را برحسب
سن و جنس در گروههای سنی  5ساله نشان میدهد .هرم سنى از یکسو تاریخ جمعیت را نشان میدهد،
یعنى منعکسکننده رویدادهاى اجتماعى و اقتصادى خاصى است که درگذشتههای تاریخى جامعه اتفاق
افتاده و بر ترکیب جمعیتى منطقه مؤثر واقعشدهاند و از سوى دیگر تغییرات ساخت جمعیت را در اثر تولد،
مروومیر و مهاجرت نمایان میسازد  .بهعبارتدیگر در نمودار هرم سنی ،وضع جمعیت در یکلحظه معین
است .گذشته از آن ،هرم سنى جمعیت منعکسکننده شرایط و بحرانهاى اقتصادى و جنگها و انقالبها
است و اپیدمیهاى ادوارى اثر خود را بر آن باقى میگذارند .ناگفته نماند در جمعیتهاى جوان پایههاى هرم
پهنتر و رأس آن باریکتر است ،درحالیکه پایه هرم جمعیتهاى سالخورده باریکتر و رأس آن وسیعتر و
تقریباً استوانهاى شکل است.

شکل  .21نمودار هرم سنی جمعیت شهر شاهدشهر در سال 1395

در نمودار باال  ،هرم سنی جمعیت شهر شاهدشهر برای سال  1395آورده شده است .همانطور که مالحظه
میشود قاعده پهن هرم در بین گروههای سنی  25تا  35سال میباشد .که نشان از جوان بودن جمعیت
شهر و باال بودن سهم جمعیتی این گروه سنی در بین جمیعت شهر شاهدشهر میباشد .قاعده هرم سنی نیز
که مربوط به بازه سنی  0تا  4سال میباشد در حال پهنتر شدن و افزایش بودن جمعیت این گروه سنی
میباشد.
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در این مبحث نیز چون اطالعات تعداد مرد و زن مربوط به بخشی از سطوح آماری شاهدشهر در سال 1395
در اختیار بوده لذا از اطالعات جمعیتی موجود مربوط به همان سطوح استفادهشده است .در سال 1395
نسبت جنسی در سطح شهر شاهدشهر  107مرد در قبال  100زن بوده است .
جدول  .24شاخص نسبت جنسی در مناطق سهگانه شهر شاهدشهر در سال 1395

تعداد

تعداد خانوار

مرد

زن

کل شاهدشهر

7535

13208

12336

25544
منبع( :مرکز آمار ایران)1395 ،

بررسی رشد جمعیت با توجه به رشد طبیعی و مهاجرت

نر رشد طبیعی ،برآیند زاد و ولد و مروومیر جمعیت است .این شاخص نشان میدهد که در نبود تأثیرات
مهاجرت ،جمعیت با چه میزان نر رشدی در حال افزایش یا کاهش میباشد .ازآنجاکه آمار مهاجرین
خارجشده از شهر با اطالعات سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن ،قابل استحصال نیست ،محاسبه نر
رشد طبیعی جمعیت و مقایسه آن با نر رشد جمعیت ،خالص مهاجرت شهر را نشان میدهد.
مهاجرت عبارت است از جابجایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی .مردم معموالً به دلیل دور
شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکنندهای مانند فقر ،کمبود غذا ،بالیای طبیعی ،جنگ ،بیکاری و کمبود
امنیت مهاجرت میکنند .دلیل دوم میتواند شرایط و عوامل مساعد جذبکننده مانند امکانات بهداشتی
بیشتر ،آموزش بهتر ،درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.
ازلحاظ جمعیت شناختی مهاجرت پدیدهای است که شکلی از تحرك جغرافیایی یا مکانی جمعیت را در
بردارد و بین دو واحد جغرافیایی انجام میگیرد .جامعه شناسان نیز این پدیده را حرکت انسانها در سطح
جغرافیایی میدانند ،که با طرح قبلی صورت میگیرد و به تغییر محل اقامت افراد برای همیشه یا مدت
طوالنی میانجامد .برای بروز این امر علل متفاوتی را میتوان از مناظر تحلیلی متفاوت بیان کرد ،آنچه در
این سخن موردبررسی قرار میگیرد ،علل مهاجرت در دو شاخه درونی و بیرونی است.
علل درونی مهاجرت مربوط به مشکالت زیرساختی داخلی است که در روستاها و استانهای مهاجر فرست
وجود دارد و موجب دفع جمعیت فعال از این مناطق میشود .زاد و ولد زیاد ،افزایش جمعیت روستایی،
کمکاری ،کاربرد ماشین در زراعت ،عدم درآمد کافی ،کمبود تسهیالت رفاهی و تفریحی و مسکن ازجمله این
عوامل محسوب میشود .از مهمترین عوامل دافعه در مناطق روستایی و شهری کمبود درآمد ،تسهیالت
رفاهی و تفریحی است که موجبات مهاجرت به شهر را فراهم میکند.
علل بیرونی مهاجرت به تجمع و تمرکز امکانات در شهرهای بزرو میپردازد .این علل مربوط به قطبهای
جاذب جمعیت است که از خارج ،جمعیت فعال شهرها و روستاهای دیگر را به خود جذب میکند .توسعه
ناموزونی که اتفاق میافتاد و موجب تمرکز امکانات و فرصتها در زمینههای اقتصادی و اجتماعی،
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دسترسیهای شغلی ،فرصتهای تحصیلی ،تفاوت سطح درآمد ،تفاوت دسترسی به امکانات عمومی و
اعتبارات میشود.
در این قسمت از گزارش به بررسی وضعیت مهاجرت در شهر شاهدشهر میپردازیم.
نسبت جنسی مهاجران

تعداد مهاجران وارده به شهر شاهدشهر طی  5سال گذشته برابر  1344نفر بوده است .از کل جمعیت
مهاجران وارده به شهر  50درصد را مردان و  50درصد را زنان تشکیل میدهند .ازاینرو نسبت جنسی
مهاجران وارده به شهر در این دوره برابر  100میباشد.
جدول  .25ترکیب و نسبت جنسی مهاجران وارده به شهر شاهدشهر طی سالهای 1395-1390

جنسیت

1395-1390
تعداد

درصد

مرد

677

50

زن

677

50

جمع

1344

100
100

نسبت جنسی

منبع( :مرکز آمار ایران و محاسبات مجری)
نمودار سنی مهاجران

همانطور که در نمودار زیر هم معلوم است بیشترین فراوانی برای گروهی سنی  25تا  34سال میباشد
که علت مهاجرت به شاهدشهر را بهنوعی نشان میدهد.

شکل .22نمودار تعداد مهاجران به تفکیک سن
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مهاجران به تفکیک شهرستانها

همانطور که در نمودار زیر هم آمده است بیشترین مهاجرت به شهر شاهد شهر در  5سال گذشته از
استان تهران با  791نفر ،البرز با  62نفر و کرمانشاه با  58نفر بوده است.

شکل .23نمودار تعداد مهاجران به تفکیک استان ها
بررسی وضعیت سواد و نحوه تغییرات آن طی دوره

در سال  1395نر باسوادی در شاهدشهر  83/4درصد بوده است  .وضع باسوادی بین دو جنس مردان و
زنان گویای برخورداری مردان از فرصتهای آموزشی بیشتر نسبت به زنان بوده است که این امر موجب
گردیده نر باسوادی شهر شاهدشهر در مردان بیش از زنان باشد  .جدول زیر نر باسوادی را بین مردان و
زنان در شهر نشان میدهد.
جدول  .26نر باسوادی بین مردان و زنان در شهر شاهدشهر

شرح
شهر شاهدشهر

نرخ باسوادی مردان

نرخ باسوادی زنان
80/3

86/5

نرخ باسوادی کل جمعیت
83/4
منبع( :محاسبه نگارندگان.)1395 ،
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شکل .24نمودار نر باسوادی بین مردان و زنان و کل شهر در شهر شاهدشهر
وضعیت اشتغال

جنس و وضع فعالیت سرپرست خانوار شهر شاهد شهر از تعداد  7534نفر به شرح نمودار زیر است که
 5648نفر آنها شاغل 110 ،نفر بیکار 59 ،نفر محصل 413 ،نفر خانه دار 580 ،نفر دارای درآمد بدون کار می
باشد.

شکل .25نمودار وضعیت اشتغال سرپرست خانوار در شهر شاهدشهر
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وضعیت مالکیت

باال بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می شود زیرا از یک سو در نگاه
خانوارها ،مسکن به عنوان محل سکونت ،سرمایه و نوعی پس انداز برای خود و فرزندان است و از سویی
دیگر ،سیاست ها و برنامه های دولت در تامین مسکن و باال بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک
سیاست مثبت تلقی می شود .وضعیت مالکیت در شهر شاهدشهر همانطور که در نمودار زیر هم آورده شده
است نشان می دهد که  50درصد از خانوارهای شاهدشهر( 3568خانوار) مالک خانه های خود بودند و
مالکیت حدود  50درصد از خانوارهای شهر هم به صورت رهنی یا استیجاری می باشد.

شکل.26نمودار وضعیت مالکیت منازل مسکونی
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مصالح ساختمانی مورد استفاده در منازل مسکونی

شاخص کیفیت واحدهای مسکونی را می توان بر حسب نوع مصالح ساختمانی و سازه به کاررفته در آن ها
مورد ارزیابی قرار داد .بر اساس این شاخص ،واحدهای مسکونی در سه گروه بادوام ،نیمه بادوام و کم دوام
قرار می گیرند.
در حال حاضر ،دو نوع سیستم سازه و مصالح بتن آرمه و اسکلت فلزی ،از نوع بادوام ترین سیستم های
ساختمانی هستند .باالبودن نسبت این دو نوع سیستم در واحدهای مسکونی ،نشان دهنده کیفیت باالتر
واحدهای مسکونی است .سایر سیستم های نیمه بادوام و کم دوام عبارتند از :اسکلت نیمه فلزی ،تیرآهن و
آجر ،تیرآهن و سنگ ،سنگ و چوب ،چوب و فلز ،خشت و آجر.
به طور کلی از لحاظ ساخت واحد مسکونی با مصالح ساختمانی معادل  44درصد از ساختمان های شهر
شاهدشهر دارای مصالح بتن آرمه است است که جزء سیستم بادوام محسوب می شوند.
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شکل .27نموداروضعیت مصالح ساختمانی شهر شاهدشهر
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مصالح نمای ساختمان ها

همچنین مصالح استفاده شده در نمای ساختمانها را عموماً سیمان تشکیل داده است .درصد زیادی از
ساختمانهای موجود در شهر فاقد نما هستند و بعد از سیمان ،سنگ در میان نماهای ساختمانها بیشتر به
چشم می خورد.
جدول  -27تعداد و درصد ساختمانها بر اساس مصالح نما
نوع نمای ساختمان

تعداد

درصد

سیمان

2960

61/7

آجر

90

1/8

سنگ

628

13

فاقد نما

1118

23/3

کل ساختمانها

4796

100
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بررسی خصوصیات مناطق براساس طرح مصوب

ناحیه بندی منطبق برمحالت اجتماعی ذکر شده به دلیل مرزهای کارکردی نامشخص مالك خوبی برای
بررسی وضعیت کارکردی خدمات محله ای نیست  .از سوی دیگر مطالعات طرح جامع  5محله شهری را با
مرزهای مشخص و کارکردی تعیین کرده است که مطابقت بیشتری به لحاظ مرز محلهها و شبکههای
ارتباطی اصلی تر دارد .از این رو با تلفیق حوزه بندی مرکز آمار ایران و نقشه محلههای شهر و شبکههای
اصلی دسترسی و محدوده منفصل محمود آباد خلج آباد شهر شاهد شهر به  3ناحیه به شرح جدول زیر
تقسیم گردید .در جدول زیر جمعیت و مساحت هر یک از نواحی و محالت شهر به تفکیک نشان داده شده
است .همچنین تقسیم بندی کالبدی مزبور در صفحه بعد بر روی نقشه قابل مشاهده است.
جدول  -28مشخصات ناحیه های شهری شاهدشهر بر اساس ناحیه بندی طرح جامع
ناحیه

محله

ناحیه1

جمعیت

مساحت

نسبت جمعیت محله به

1385

نسبت مساحت محله به کل شهر

کل شهر

1-1

6042

72/5

28/16

29/23

1-2

3057

44/5

14/25

17/94

2-1

5211

53/19

24/3

21/44

2-2

4618

48/5

21/5

19/55

ناحیه 3

3-1

2523

29/5

11/7

11/89

کل شهر

-

21454

248

100

100

ناحیه 2
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به طورکلی در شاهد شهر می توان سه نوع بافت را تشخیص داد .نخست بافتی که مربوط به هسته
پیرامون میدان مرکزی شهر است .این بافت که به صورت ارگانیگ شکل گرفته است دارای خصوصیات
این گونه بافت ها نیز هست  .معابروکوچه های باریک و پیچ در پیچ که در آنها از هندسه خاصی تبعیت
نشده و درعمق بافت نفوذ کرده اند  .طول و عرض این معابر نشانگر درج اهمیت آنها است و در مجموع بافت
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قدیم با توجه به نیاز خود سلسله مراتبی را در معابر شکل داده است به گونه ای که انشعابهای کم اهمیت تر
با طول و عرض کمتر به معبری اصلی تر متصل می شود  .در نهایت نیز یک معبر اصلی در هر محله
شناسایی می گردد که جایگاه ویژه خود را در سازمان فضایی شهر دارا است  .در طول این معابر گاه
گشایشی به چشم می خورد که یک فضای شهری در آن مکان شکل گرفته است .
دومین بافت موجود بافت نسبتا منظم شطرنجی است این بافت منظم در محله های نوساز شهر قرار دارد .
نکته حایز اهمیت در این بافت ریز دانه بودن و کم ارتفاع بودن اکثر قطعات مسکونی است .
سومین بافت موجود در شهر بافتی است که در حاشیه بلوار مرکزی شهر پدید آمده که در امتداد خیابان
اصلی شهر رو به سمت خارج دارد در کلیه قسمتهای این بافت که بافتی حاشیه ای محسوب می شود یک
مسیر اصلی دسترسی از بلوار اصلی منشعب گشته و واحدهای مسکونی و بعضا کوچه های بن بست در جوار
آن معبر شکل گرفته اند  .ایده موثر در ایجاد این نوع بافت دسترسی سریع تر و آسان تر به معبر اصلی است
که هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود (طرح تفصیلی شهرشاهدشهر.)1390،
بررسی سطح اشغال

برای بررسی سطح اشغال در سطح شهر و محالت قطعات مسکونی بر اساس درصد سطح اشغال آنها به 4
دسته تقسیم شده اند .نتایج حاصل از این بررسی در قالب جداول زیر قابل مشاهده است .بررسی سطح
اشغال قطعات مسکونی در ناحیه یک :
جدول -29بررسی سطح اشغال در محله 1-1
سطح اشغال

مساحت

تعداد

درصد

40-0

63

5/3

1/30

60-40

126

10/6

2/35

80-60

544

45/8

6/0

100-80

454

38/2

3/8

کل

1187

100

14

(درصد)

(هکتار)

جدول -30بررسی سطح اشغال در محله 1-2

سطح اشغال
(درصد)
40-0

تعداد

درصد

57

7/1

142

مساحت
(هکتار)
1/0
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60-40

129

16/0

2/5

80-60

424

52/8

5/30

100-80

192

24

1/6

کل

802

100

10

همانطور که از جداول برمی آید در اکثر قطعات مسکونی باالتر از  60درصد سطح زمین به ساختمان یا
اعیان اختصاص یافته است .نسبت قطعات مسکونی با سطح اشغال کمتر از  60درصد در محله  1-2بیش از
محله  1-1است.
بررسی سطح اشغال در ناحیه دو
جدول  -31بررسی سطح اشغال در محله 2-1

سطح اشغال

مساحت

تعداد

درصد

40-0

50

4/4

0/7

60-40

77

6/7

1/0

80-60

455

40

4/8

100-80

554

48/7

4/3

کل

1136

100

11

(درصد)

(هکتار)

جدول  -32بررسی سطح اشغال در محله 2-2

سطح اشغال
(درصد)
40-0

تعداد

درصد

60

8
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مساحت
(هکتار)
1/23
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60-40

93

12/3

1/2

80-60

340

45/5

3/6

100-80

255

34/1

2/06

کل

748

100

8

با توجه به جداول باال در محله  2-1که بخش جنوب شرقی شهر را دربر می گیرد تعداد و درصد قطعات
مسکونی با سطح اشغال بیش از  80درصد از سایر قطعات بیشتر است.
بررسی سطح اشغال در ناحیه سه:
جدول  -33بررسی سطح اشغال در محله1-3

سطح اشغال

مساحت

تعداد

درصد

40-0

26

4/1

0/89

60-40

90

14/2

1/8

80-60

258

40/9

2/65

100-80

256

40/6

1/91

کل

630

100

7

(درصد)

(هکتار)

در ناحیه سوم که تنها یک محله را شامل می شود همانند سایر محالت سطح اشغال قطعات مسکونی معموالً
بیش از  60درصد است .مالحظه می شود که در کل محالت شهر با باال رفتن درصد سطح اشغال قطعه
مسکونی تعداد و نسبت قطعات نیز باال می روند .این روند ناشی از بافت متراکم و ارگانیک شهر است و نیاز
به افزایش فضای باز در سطح شهر را آشکار می سازد.
بررسی تراکم ساختمانی

برای تعیین تراکم ساختمانی در سطح محالت ،ساختمانهای مسکونی مورد استفاده در سطح شهر مالك
عمل قرار گرفته شده و از ساختمانهای در حال ساخت بدلیل نامشخص بودن سطح عرصه و اعیان صرف نظر
شده است .بدین ترتیب پالك های مسکونی بر اساس مساحت طبقه بندی گردیده و در هر محله پالکهای
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مسکونی در طبقه بندیهای انجام شده از نظر سطح اشغال و تراکم ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.
نتایج این بررسی در قالب جدول در ادامه آمده است:
جدول  -34بررسی تراکم ساختمانی در سطح کل شهر

مساحت

سطح

متوسط

تراکم

مساحت

اشغال

طبقات

ساختمانی

(درصد)

ساختمانها

(درصد)

60-0

909

20/2

4/76

81/6

1/13

92/2

120-60

2247

50/2

19/26

77

1/2

92/4

180-120

777

17/35

10/7

70

1/3

91

 180به باال

545

12/17

15/71

64/6

1/23

79/5

کل محله

4478

100

50/43

65/4

1/22

80

قطعه

درصد

تعداد

مسکونی()m

مجموع قطعات
مسکونی
(هکتار)

با بررسی کلی جدول باال می توان به نتایجی در مورد ساختمان های مسکونی در سطح شهر رسید .همچنان
که در جدول قابل مشاهده است اکثر قطعات مسکونی شهر در بازه ی مساحت  60تا  120مترمربع قرار
دارند و پس از آن مساحت بیشتر قطعات زیر  60مترمربع است.
بیشترین درصد سطح اشغال مربوط به قطعات زیر  60مترمربع است .این امر بیشتر به قطعات ریزدانه بافت
قسمتهای ارگانیک شهر برمی گردد .قطعات  60تا  120مترمربع بدلیل باالتر بودن متوسط طبقات آنها
تراکم ساختمانی بیشتری دارند.
بررسی تراکم ساختمانی در ناحیه یک
جهت بررسی تراکم ساختمانی در ناحیه یک ،خصوصیات قطعات مسکونی محالت جداگانه ی این ناحیه در
جداول زیر آمده است.
جدول -35بررسی تراکم ساختمانی در محله 1-1

مساحت

مساحت
قطعه
مسکونی()m

تعداد

درصد

مجموع قطعات
مسکونی
(هکتار)
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سطح

متوسط

تراکم

اشغال

طبقات

ساختمانی

(درصد)

ساختمانها

(درصد)
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60-0

246

20/5

1/45

83

1/19

98/7

120-60

576

48/5

5

80

1/3

104

180-120

225

18/95

3

76/5

1/35

103/3

 180به باال

140

11/8

4

57/5

1/29

74/1

کل محله

1187

100

13/45

71/4

1/32

94/2

بنا بر جدول فوق ،در اینجا نیز به تبع از ساختار کلی شهر ،سهم قطعات مسکونی  120-60مترمربع و زیر
 60مترمربع بیشتر از سایر قطعات است .قطعات زیر  60مترمربع سطح اشغال بیشتری نسبت به سایر
مساحت ها دارند و تراکم ساختمانی و متوسط طبقات در ساختمانهای  120-60مترمربع بیشتر از سایر
قطعات است.
همچنین در مورد قطعات مسکونی محله  1-2نتایج زیر بدست آمد:

جدول  -36بررسی تراکم ساختمانی در محله 1-2

مساحت

سطح

متوسط

تراکم

مساحت

اشغال

طبقات

ساختمانی

(درصد)

ساختمانها

(درصد)

60-0

128

16

0/65

77

1/11

85/4

120-60

324

40/5

2/7

77/7

1/21

94

180-120

185

23

2/ 6

68

1/37

93

 180به باال

165

20/5

4/5

56

1/19

66/6

کل محله

802

100

10/45

65/8

1/23

81

قطعه

تعداد

درصد

مسکونی()m

مجموع قطعات
مسکونی
(هکتار)

در این محله بر خالف ساختار کلی شهر و برخالف محله  1-1درصد قطعات  180-120مترمربع از قطعات
زیر  60مترمربع بیشتر است و این به معنای درشت دانه بودن بافت این محله نسبت به سایر قسمتهای شهر
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است .درصد سطح اشغال و تراکم ساختمانی قطعات  120-60مترمربع بیش از سایر قطعات در این محله
است.
بررسی تراکم ساختمانی در ناحیه دو
نتایج حاصل از بررسی قطعات مسکونی ناحیه دو به شرح جداول زیر است:
جدول -37بررسی تراکم ساختمانی در محله 2-1

مساحت

سطح

متوسط

تراکم

مساحت

اشغال

طبقات

ساختمانی

(درصد)

ساختمانها

(درصد)

60-0

245

21/5

1/2

83/91

1/1

92/8

120-60

638

56/16

5/56

77/87

1/18

91/8

180-120

170

15

2/4

64

1/28

81/92

 180به باال

83

7/3

2/11

58/21

1/4

81/49

کل محله

1136

100

10/8

73/19

1/18

86/36

قطعه

تعداد

درصد

مسکونی()m

مجموع قطعات
مسکونی
(هکتار)

جدول -38بررسی تراکم ساختمانی در محله 2-2

مساحت

سطح

متوسط

تراکم

مساحت

اشغال

طبقات

ساختمانی

(درصد)

ساختمانها

(درصد)

60-0

145

19/3

0/71

80

1/15

92

120-60

399

53/3

3/4

74/4

1/23

91/51

180-120

119

16

1/ 6

68/2

1/23

83/92

 180به باال

79

11

2/4

52/17

1/26

65/73

کل محله

748

100

8 /1

66/2

1/22

80/83

قطعه

تعداد

درصد

مسکونی()m

مجموع قطعات
مسکونی
(هکتار)
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از جداول صفحه قبل مشخص می گردد که در جنوب شهر نیز اکثر قطعات مسکونی زیر  120مترمربع
هستند .تراکم ساختمانی در قطعات زیر  60مترمربع علیرغم پایین بودن نسبی متوسط طبقات ساختمانها
صرفاٌ بدلیل باال بودن درصد سطح اشغال زمین بیشتر از سایر قطعات است.
بررسی تراکم ساختمانی در ناحیه سه
در ناحیه سه که محدوده محله محمودآباد خلج آباد را شامل می شود ساختار کلی قطعات مسکونی به شرح
زیر است:
جدول -39بررسی تراکم ساختمانی در محله 3-1

مساحت

سطح

متوسط

تراکم

مساحت

اشغال

طبقات

ساختمانی

(درصد)

ساختمانها

(درصد)

60-0

161

25/5

0/75

84/2

1/09

91/7

120-60

310

49/2

2/ 6

76/1

1/1

83/7

180-120

78

12/4

1/1

69/6

1/17

82/1

 180به باال

78

12/4

2/7

47/2

1/05

49/6

کل محله

630

100

7/3

65/4

1/1

72

قطعه

تعداد

درصد

مسکونی()m

مجموع قطعات
مسکونی
(هکتار)

با مقایسه متوسط طبقات ساختمانها ،درصد سطح اشغال و تراکم ساختمانی در سطح محالت باالترین درصد
سطح اشغال متعلق به محله  1-2و باالترین متوسط طبقات ساختمانها و باالترین تراکم ساختمانی متعلق به
محله  1-1است.
کیفیت ابنیه

برای بررسی ساختمانهای سطح شهر از لحاظ کیفیت ،بر اساس معیارهای مشخصی کیفیت ابنیه به چند
دسته تقسیم گردیده است که شامل دسته بندی زیر می گردد:
نوساز :عموماً به ساختمانهای  5-0سال اطالق می شود که با مصالح و کیفیت نسبتاً مناسب ساخته شده
باشند.
قابل نگهداری :به ساختمانهایی گفته می شود که عموماً در بازه قدمت  20-5سال قرار دارند و از کیفیت
نسبتاً مناسبی برای سکونت برخوردارند و یا حداکثر به تعمیرات جزیی نیازمندند.
مرمتی :ساختمانهایی هستند که برای ادامه سکونت در آنها نیاز به تعمیرات اساسی وجود دارد.
تخریبی :ساختمانهایی که فاقد سیستم سازه ای مناسب بوده و استفاده از آنها خصوصاً سکونت در آنها با
خطرات و مشکالتی همراه بوده و باید تجدید بنا گردند.
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مخروبه و متروکه :ساختمانهایی هستندکه یا از مصالح کم دوام ساخته شده و یا بعلت قدمت زیاد خالی از
سکنه گشته و تمام یا قسمتی از آن در حال تخریب می باشد .بر اساس برداشتهای انجام شده از کیفیت
ابنیه در سطح شهر اکثریت ساختمانها در رده ساختمانهای مرمتی و تخریبی بوده است.
جدول  -40تعداد و درصد ابنیه بر اساس کیفیت
کیفیت بنا

تعداد

درصد

در دست ساخت

176

3/6

نوساز

608

12/6

قابل نگهداری

820

17/0

مرمتی

2232

46/5

تخریبی

945

19/7

مخروبه و متروکه

15

0/3

کل ساختمانها

4796

100

مرمتی بودن اکثریت بناها نشان از کهنه بودن بافت و قدیمی بودن ساختمان ها دارد .الزم است در نوسازی
این ساختمانها رعایت اصول فنی و ایمنی تا حد ممکن کنترل شود تا نوسازی های ساختمان ها در آینده در
راستای بهبود وضعیت شهر انجام گیرد .همچنین نوسازی این ساختمانهای قدیمی تا حد زیادی به اجرای
ضوابط طرح های شهری در آینده نزدیک کمک می کند.
پراکندگی ساختمانهای در دست ساخت و نوساز تقریباً در تمامی محالت یکسان است .با کمی دقت بیشتر
شاید بتوان گفت در محله محمودآباد خلج آباد (محله  )3-1ساخت وساز بیشتری صورت گرفته است.
همچنین در منتهی الیه شمالی و جنوبی محله شهسواری ( شمال محله  1-1و جنوب محله  )2-1ساخت و
ساز نسبت به سایر نقاط بیشتر است.
توزیع کیفیت های مختلف ساختمانهای مسکونی در محله های کالبدی جداگانه در سطح شهر در جدول زیر
آمده است:
جدول  -41درصد کیفیت های متفاوت ساختمانهای مسکونی در محالت کالبدی
در دست

متروکه

ساختمانها

(درصد)

(درصد)
100
100

مرمتی

تخریبی

(درصد)

(درصد)

محله 1-1

6/5

10

20

48

14/9

0/7

محله 1-2

2/5

10

14/3

47/1

24

0/2

محالت

ساخت
(درصد)

نوساز

قابل

مخروبه و

کل

(درصد)

نگهداری
(درصد)
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محله 2-2

2/4

13/5

21/2

43/9

18/2

0

100

محله 3-1

1

24/8

17/4

32/9

23/8

0

100

شکل .29نقشه کیفیت ابنیه

محله 2-1

2/3

9/1

10/9

54/8

20/7

0

100
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عمر ساختمانها

با توجه به مرمتی بودن اکثر ساختمانها در سطح شهر ،طبیعی می نماید که عمر بیشتر ساختمانها باالی 20
سال باشد .بر اساس برداشت های صورت گرفته از سطح شهر حدود  40درصد ساختمانهای شهر بین  20تا
 30سال قدمت داشته اند.

جدول -42تعداد و درصد بناها بر اساس قدمت

عمر بنا

تعداد

درصد

 5-0سال

635

13/2

 10-5سال

318

6/6

 20-10سال

1261

26/2

 30-20سال

1905

38/9

 30سال و باالتر

677

14/1

کل ساختمانها

4796

100

با توجه به جدول باال عمر  38/9درصد ساختمانها  30-20سال و عمر  26/2درصد ساختمانها  20-10سال
بوده است .توزیع ساختمانهای مسکونی با قدمت متفاوت در محالت جداگانه سطح شهر در جدول زیر آمده
است:
جدول -43توزیع ساختمانهای مسکونی با قدمت متفاوت در محالت مختلف

0-5
سال

 5-10سال

 10-20سال

 20-30سال باالتر از  30سال

کل

محله 1-1

11/6

10/5

34/2

37

6/5

100

محله 1-2

12/2

2/4

18/8

45/9

20/7

100

محله 2-1

11/3

3/ 6

24/4

50/2

10/3

100

محله 2-2

11/6

6/1

27/8

36/5

17/9

100
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شکل.30نقشه قدمت ساختمانها

محله 3-1

25

11

20/3
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21/9

100

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر

حرکت و دسترسی

وضع شبکه خیابانهای موجود (طول ،عرض ،سطح مفید ،مقطع عرضی ،درصد شیب و نوع پوشش
آنها)
در مطالعه وضع موجود یک شهر از یک دید کل به جزء ،مهمترین عامل در تشکیل ساختار شهر ساختار
شبکه ارتباطی است .شبکه دسترسی در شهرها عالوه بر نقش عملکردی آن که برقراری ارتباط بین نقاط
مختلف شهر می باشد ،استخوان بندی بافت شهری را نیز تشکیل می دهد .همچنین مهمترین ویژگیهای
یک شهر بطور کامالً مشهود از ساختار شبکه ارتباطی تأثیر می پذیرند .شبکه ارتباطی اکثر شهر های قدیمی
ایران ارگانیک بوده و دارای معضالتی از قبیل تنگی معابر ،استاندارد نبودن تقاطع ها ،و عدم وجود سلسله
مراتب دسترسی متناسب با حرکت سواره است .بافت شهر شاهد شهر نیز بدلیل تشکیل این شهر از هسته
های روستایی از قاعده یاد شده مستثنی نیست .البته در قسمت های زیادی از شهر نوع تفکیک زمین و
ساختمان سازیهای جدید بافت را بصورت منظم و شطرنجی درآورده است(.در اطراف بلوار شهدا و خیابان
چمران)
در ساماندهی شبکه ارتباطی شهر باید از امکانات موجود شبکه برای ایجاد سلسله مراتب دسترسی و رفع
نواقص معابر استفاده کرد.
ساختار شاهدشهر بر دو محور جاده ارتباطی با صباشهر و جاده ای که به سمت محمودآبادخلج آباد می رود
استوار است  .بنابراین دسترسی های فرعی و اصلی شهر منتهی به جاده های مزبور هستند.
بلوار شهدا با مسیر شرقی – غربی  ،محور اصلی شهر را تشکیل می دهد  ،این بلوار با انشعاب از جاده رباط
کریم  -شهریار  ،شهریار -آدران  ،دسترسی به شاهد شهر را فراهم می کند .محور اصلی دیگر در محمودآباد
واقع است که از جاده ی شهریار به سه راه آدران منشعب شده و پس از عبور از جلوی گورستان و حمام به
سمت شمال تغییر مسیر می دهد و از درون بافت عبور می کند  .بیشتر خدمات رفاهی در حاشیه ای این دو
محور قرار دارند.
خیابان معلم و خیابان انقالب نیز محور درجه  1می باشند  .خیابان آزادی نیز به عنوان اتصال دهنده شمال
محدوده با محمودآبادخلج آباد محور درجه  1محسوب می شود .
خیابان های مطهری  ،رجایی و مدرس با جهت شمالی – جنوبی عمود بر بلوار شهدا قرار دارند و محور
درجه  2محسوب می شوند .
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اکثر کاربریها ی واقع در اطراف خیابان های انقالب  ،معلم و بلوار شهدا اداری و تجاری اند و به نظر می رسد
با توسعه شهر و ایجاد خیابان های جدید  ،خیابان های مذکور محورهای شلوغ و پر رفت و آمد شهر را
بوجود آورند  .سایر خیابان های شهر از جمله خیابان های نوساز و یا در دست احداث و یا خیابان های فرعی
باقیمانده از دسترسی های روستایی داخل بافت فشرده شهر را تشکیل می دهند .
از لحاظ پوشش  ،اکثر خیابان ها آسفالت می باشند به جزء خیابان های جنوب خیابان شهید چمران ،
تعدادی خیابان در شمال شرق و جنوب غرب محدوده که خاکی می باشند .
شیب غالب در محدوده نیز از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و البته شیب کم در بعضی از
موارد باعث آبگرفتگی در سطح خیابان ها می گردد .
آب های سطحی در معابر به وسیله نهرهای احداث شده توسط شهرداری  ،جمع آوری می شود .اکثر خیابان
ها با توجه به قدیمی بودن بافت دارای کانیوهای فرسوده بودند که پاسخگوی آب های سطحی نمی باشند و
شهرداری با تبدیل آن ها به جداول و نهرها مشکالت جمع آوری آب های سطحی را برطرف کرده است .
شرح مشخصات معابر اصلی شاهدشهر اعم از عرض پیاده رو ،جوی و باغچه ،پهنای سواره رو و رفیوژ میانی
آنها در نقاط برداشت مقاطع عرضی در جدول زیر آمده است .نمودار مقاطع عرضی معابر و نقشه مشخص
کننده موقعیت نقاط برداشت مقاطع عرضی در صفحات بعد آورده شده است.
جدول -44مشخصات معابر موجود
آدرس
خیابان معلم ،نرسیده به
خیابان فلسطین
خیابان شهید تاجیک،
نرسیده به خیابان فلسطین
خیابان معلم ،باالتر از خیابان
فلسطین
خیابان انقالب ،باالتر از
خیابان باهنر
 24متری در دست احداث ،
جنب مدرسه آزادگان
خیابان انقالب ،باالتر از
کوچه شهید دستغیب
خیابان باهنر ،بعد از خیابان
انقالب
بلوار شهدا ،جنب ساختمان

پوشش

پیاده

آسفالت خاکی

رو

باغچه

جوی ماشین رفیوژ ماشین جوی

باغچه

پیاده

جمع

رو

کل

0/95

9/85
18/5

آب

رو

میانی

رو

آب

*

-

-

-

-

-

8/20

0/70

-

*

1/45

-

0/1

5/50

1/92

5/80

1/85

-

1/90

*

1/25

1

-

7/10

-

-

0/35

1/5

1/60

12/8

*

-

-

-

-

-

8/45

1/60

1/87

2/33

14/25

*

3/10

1

0.8

15

-

-

0/82

1

24/47 2/75

*

2/25

-

-

8

-

-

-

-

1/40

11/65

*

1/75

-

0/3

12/50

-

-

0/3

-

2/20

17

*

2/15

-

-

8/5

0/9

5/82

0/85

-

1

19/22
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شورا
خیابان فلسطین ،بعد از
آزادی
خیابان آزادی ،باالتر از
خیابان فلسطین
خیابان مدرس ،باالتر از
خیابان باهنر
خیابان رجایی ،باالتر از
بلوار شهدا
بلوار شهدا ،شرق تقاطع
خیابان رجایی
خیابان والیت ،پایین تر از
بلوار شهدا
خیابان امامت ،پایین تر از
بلوار شهدا
خیابان مطهری ،باالتر از
بلوار شهدا
خیابان امام رضا ،پایین تر از
بلوار شهدا
خیابان کشوری ،باالتر از
بلوار شهدا
خیابان چمران ،مابین تقاطع
آذربایجان و قدس
خیابان پلیس
خیابان باهنر(محمودآباد
خلج آباد)

*

-

-

-

-

-

9/15

-

1/25

1

11/4

*

1

0/7

0/4

8/75

-

-

-

-

1/35

12/2

*

1

0/5

0/36

5/7

-

-

0/25

-

1/50

9/31

*

1/15

-

0/35

7/50

-

-

0/32

-

1/45

10/77

*

-

-

-

6/70

2/30

6/70

1

-

1

17/7

*

1

-

0/3

6/50

-

-

0/35

0/68

0/75

9/58

*

1/30

0/3

-

6/45

-

-

-

-

-

8

*

1

0/3

-

6/40

-

-

0/3

-

0/97

8/97

*

-

-

-

-

-

9/70

0/3

0/9

1/8

12/7

*

1/10

1/20

0/75

10/30

-

-

0/3

-

2/35

16

*

-

-

-

-

-

8/15

0/75

-

1/90

10/8

*

3/30

0/70

0/33

15/10

-

-

0/35

1/15

3

24

*

-

1/30

-

6/40

-

-

0/ 6

0/7

1/40

10/4

خیابان شهید
دنیامالی(محمودآباد خلج

*

-

-

-

-

-

7/30

0/67

1/10

1/20

10/27

آباد)
خیابان فرزانه(محمودآباد
خلج آباد)
خیابان مدرس(محمودآباد
خلج آباد)

*

3/60

-

0/3

8/90

-

-

0/72

0/95

0/7

15/17

*

-

-

-

-

-

7

0/62

-

1/4

9/2

نقشه معابر محدوده شهری شاهدشهر بر اساس طرح تفصیلی
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جدول کاربری اراضی

بر اساس جدول کاربریهای دست آمده از سطح شهر در این سال ( )1388مجموع بافت پر شهر با احتساب
معابر  112/12هکتار و جمع بافت خالی شهر که شامل اراضی زراعی و باغات ،گورستان های داخل شهر و
اراضی خالی و فاقد کاربری است128 ،هکتار است .جمع مساحت اراضی داخل محدوده برابر با  248هکتار
است.
 کاربری مسکونی
در وضع موجود شهر ،کاربری مسکونی  51/7هکتار مساحت دارد و سرانه آن  24/1مترمربع بوده است.
مساحت کاربری مسکونی در سال  1385در طرح توسعه و عمران 52/34 ،هکتار بوده است.
بدلیل برداشت تفصیلی اطالعات در طرح تفصیلی و تفکیک نمودن کامل باغها از کاربری مسکونی بخشی از
کاربری مسکونی در طرح تفصیلی در رده باغها محاسبه شده است .بهمین دلیل مساحت کاربری مسکونی در
طرح تفصیلی نسبت به طرح توسعه و عمران کاهش و کاربری باغ افزایش یافته است.
 کاربری آموزشی
کاربری آموزشی در حال حاضر  4/3هکتار مساحت دارد و سرانه آن  1/98مترمربع است .این کاربری نسبت
به سال  ،1385تغییرات چندانی نداشته است .در سال  1385مساحت این کاربری 4/15 ،هکتار و سرانه آن،
 1/96مترمربع بوده است.
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 کاربری فرهنگی و مذهبی
مساحت کاربری فرهنگی از  0/07هکتار در سال  1385تغییری ننموده و تقریبا( 0/1هکتار) ثابت مانده
است .کاربری مذهبی با افزایش کامالً محسوسی از  0/47به  0/7هکتار رسیده است .سرانه کاربری
فرهنگی  0/03مترمربع و سرانه کاربری مذهبی  0/34مترمربع است.
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 کاربری اداری
مساحت این کاربری در سطح شهر  0/5هکتار و سرانه آن  0/22مترمربع است.
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 کاربری صنعتی و انبارها
حدود  2/4هکتار از مساحت شهر به کاربری صنعتی وانبارها اختصاص یافته است.
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 کاربری بهداشتی و درمانی
کاربری بهداشتی و درمانی از  0/38هکتار به  0/8هکتار افزایش یافته که ساخت بیمارستان در دست
احداث در شرق شهر در این افزایش تأثیر بسزایی داشته است .سرانه کاربری بهداشتی و درمانی از  0/18به
 0/36مترمربع رسیده است.
 کاربری فضای سبز
کاربری پارك و فضای سبز در حال حاضر 2/6 ،هکتار مساحت دارد که نسبت به سال  0/32 ،1385هکتار
به مساحت آن افزوده شده است .سرانه این کاربری از  1/06به  1/21مترمربع رسیده است.
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 کاربری ورزشی
حدود  3/9هکتار از مساحت شهر به کاربری ورزشی اختصاص یافته و سرانه آن  1/81مترمربع است.
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 کاربری جهانگردی و پذیرایی
در سطح شاهدشهر در سال  1385هیچگونه کاربری جهانگردی و پذیرایی وجود نداشته است که در طول
این دو سال یک فضا به این کاربری اختصاص داده شده است.
 تأسیسات و تجهیزات شهری
تأسیسات و تجهیزات شهری در سطح شهر 0/9 ،هکتار مساحت دارد .مساحت این کاربری در سال
 1/32 ،1385هکتار بوده است که کاهش مساحت آن بدلیل جابجایی ایستگاه آتش نشانی شهر است و
سرانه آن در حال حاضر  0/44مترمربع است.

 شبکه معابر
شبکه معابر شهر در سال  40/80 ،1388هکتار است.
 اراضی تجاری کاربری شهری
اراضی تجاری کاربری شهری در حدود 2/7هکتار است.
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 اراضی خالی و فاقد کاربری شهری
اراضی خالی و فاقد کاربری شهری در حدود 128هکتار است.
جدول -45مقایسه کاربریها در محالت مختلف
کاربری

محله 1-1

محله 1-2

محله 2-1

محله 2-2

محله 3-1

جمع

مسکونی

14/4

10/66

11/18

8/24

7/16

51/7

تجاری

0/99

0/32

0/68

0/43

0/28

2/7

آموزشی

0/39

1/4

0/49

1/79

0/17

4/3

فرهنگی

0/05

0/008

0

0

0/012

0/1

مذهبی

0/24

0/14

0/10

0/25

0/098

0/7

بهداشتی و درمانی

0/2

0/26

0

0/28

0/04

0/8

ورزشی

0/2

0

0

2/59

1/1

3/9

اداری

0/06

0/17

0/01

0/23

0

0/5

پارک و فضای سبز

0/03

0/08

1/08

1/4

0/012

3/9

0

0/01

0

0

0

0/01

0/55

0/12

0

0/15

0

0/9

0

0

0

0/01

0

0/01

جهانگردی و
پذیرایی
تأسیسات و
تجهیزات شهری
انتظامی
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کارگاهها و صنایع

0/78

0/13

0/35

0/67

0/4

2/3

انبار

0/08

0/018

0

0/08

0/012

0/2

پرورش دام و طیور

0

0/056

0

0/48

0/013

0/6

معابر

12/86

5/88

9/38

7/94

4/71

40/80

جمع بافت پر

31/82

20/35

23/27

26/19

18/64

112/12

0/15

0

1/13

0

0

1/3

0

0/ 6

0/74

1/48

3/80

6/6

41/52

24/63

29/57

21/82

10/54

128

جمع بافت خالی

40/67

24/15

29/71

22/3

10/85

135/9

جمع کل کاربریها

72/5

44/5

53

48/5

29/5

248

گورستان داخل
شهر
باغات
اراضی خالی و فاقد
کاربری شهری
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 5-2مسائل و مشکالت شهر شاهدشهر

در پرسشنامه توزیعی شهروندان از آن ها در مورد مسائل و مشکالت شهر پرسش شد که به طور عمده به
موارد و مسائل زیر اشاره

کردند:

 1-5-2مسائل فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی

برای دستیابی به نگاه روش و دقیق در خصوص مشکالت جاری در شاهدشهر بر آن شدیم تا مجموعه از
مشکالت را مطرح نموده و نظرات شهروندان را در این خصوص مورد بررسی قرار دهیم .در مجموع مشکالت
و معضالت فرهنگی و اجتماعی آنگونه که داده ها نشان می دهد ،متغیرهای زیر به ترتیب از اهمیت خاص
برخوردار بوده اند.
 نبود امنیت اجتماعی اعتیاد محدودیت در استفاده از فضاهای عمومی تفریحی برای بانوان وجود موانع فرهنگی اجتماعی برای فعالیت اجتماعی بانوان وجود مزاحمت ها سرقت166
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 نزاع و دعواهای محلی وجود مشرفیت و در معرض دید بودن داخل خانه شما از بیرون سروصدای بچه ها در محیط اطراف تردد و صدای رفت و آمد اتومبیل ها روسپی گری وجود آلودگی هوا در شهر سدمعبر و دست فروشیجدول  -51میزان اهمیت مسائل اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی شهر از نگاه شهروندان

متغیر

مشکل
بسیار مهم

مشکل
مهم

مشکل

مش

بااهمیت

کل کم

متوسط

اهمیت

بی
پاسخ

نبود امنیت اجتماعی

70

12

5

2

12

اعتیاد

61

14

8

5

12

محدودیت در استفاده از
فضاهای عمومی تفریحی برای

12

57

9

3

19

بانوان
وجود موانع فرهنگی
اجتماعی برای فعالیت اجتماعی

18

55

14

8

5

بانوان
وجود مزاحمت ها

37

22

18

15

8

سرقت

32

19

19

13

17

نزاع و دعواهای محلی

31

28

10

18

13

وجود مشرفیت و در معرض
دید بودن داخل خانه شما از

24

30

22

12

12

بیرون
سروصدای بچه ها در محیط

28

18

16

18

20

25

20

19

18

18

روسپی گری

17

13

20

23

27

وجود آلودگی هوا در شهر

15

14

23

20

28

اطراف
تردد و صدای رفت و آمد
اتومبیل ها
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13

سدمعبر و دست فروشی

17

28

20

22

 2-5-2مسائل و مشکالت اقتصادی شهر شاهدشهر

حوزه دیگری که مشکالت ضمن آن دسته بندی شده اند ،حوزه مشکالت اقتصادی شهر است که در زیر
به ترتیب اولویت آورده شده است.
 کمبود فرصت های شغلی کمی درآمد کمبود کار در برخی ایام سال گرانی زمین و مسکن عدم جذب سرمایه گذار به شهر گرانی کرایه حمل و نقل برون شهری عدم رشد قیمت زمین و مسکنجدول  -52میزان اهمیت مسائل و مشکالت اقتصادی شهر از نگاه شهروندان
متغیر

مشکل کم

مشکل بااهمیت

اهمیت

متوسط

مشکل مهم

مشکل بسیار
مهم

بی پاسخ

کمبود فرصت های
شغلی

7.3

5

14.5

61.1

12.1

کمی درآمد

5.9

8

15.7

56.4

14

کمبود کار در برخی
ایام سال

4

10.9

19.1

48

18

گرانی زمین و
مسکن

8

15

17.8

43.9

15.3

عدم جذب سرمایه
گذار به شهر

15.6

7

21.4

41.2

14.8

گرانی کرایه حمل و
نقل برون شهری

10

13.9

23.1

39.5

13.5

عدم رشد قیمت
زمین و مسکن

47

5

11

17.3

19.7
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 3-5-2مسائل و مشکالت کالبدی و عمرانی شهر

حوزه دیگری که مشکالت ضمنی آن با شهروندان درمیان گذاشته شده مسایل کالبدی و عمرانی شهر
است .موارد متعددی از قبیل مشکالت جزیی محلی که شهروندان در زندگی روزانه در محالت با آن ها
برخوردارند در این حوزه جای گرفته اند که به ترتیب اولویت در زیر آورده شده است
 .1باریکی کوچه ها
 .2عدم استحکام غالب بناهای شهر
 .3کمبود روشنایی معابر در شب
 .4عرض کم معابر اصلی شهر
 .5وجود ترافیک در شهر
 .6نبود پیاده روهای مناسب
 .7نامناسب بودن آسفالت معابر
 .8آشفتگی سیما و نمای شهری
 .9کمبود حمل و نقل عمومی
 .10جمع آوری زباله
 .11دفع نامناسب آبهای سطحی
 .12عدم رعایت ضوابط نماسازی
 .13تمیز نبودن سطح شهر
 .14ایجاد مزاحمت توسط کارگاه ها
 .15عدم رسیدگی و مراقبت از باغ ها
 .16وجود جانوران موذی در شهر
جدول  -53میزان اهمیت مسائل و مشکالت کالبدی و عمرانی شهر از نگاه شهروندان
متغیر

مشکل کم

مشکل بااهمیت

اهمیت

متوسط

مشکل مهم

مشکل
بسیار مهم

بی پاسخ

عدم استحکام غالب بناهای
شهر

5.7

6.3

12

63.2

12.8

باریکی کوچه ها

7

5.1

17.7

58.8

11.4

کمبود روشنایی معابر در شب

4.1

6

18.4

57.4

14.1

عرض کم معابر اصلی شهر

9

9.3

15

54.4

12.3

وجود ترافیک در شهر

16

10.2

14.8

43.8

15.2
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نبود پیاده روهای مناسب

17

15.9

12

42.3

12.8

نامناسب بودن آسفالت معابر

18

13.4

15.5

38.9

14.2

آشفتگی سیما و نمای شهری

12.7

23

14.2

38.1

12

کمبود حمل و نقل عمومی

12

18.6

18

37.6

13.8

جمع آوری زباله

10.8

28

12

35.2

14

دفع نامناسب آبهای سطحی

13.9

22

18.1

34.8

11.2

عدم رعایت ضوابط نماسازی

10

24.2

21

32

12.8

تمیز نبودن سطح شهر

19.4

20

18

29.2

13.4

ایجاد مزاحمت توسط کارگاه
ها

24.3

25.1

12.5

25.1

13

عدم رسیدگی و مراقبت از
باغ ها

38.2

13.7

13.8

18.3

16

وجود جانوران موذی در شهر

33

20.9

16.1

17.3

12.7

 6-2مسائل و مشکالت شهر شاهدشهر از دید مسئولین

در پرسشی دیگر مشکالت و ضعف های عمده شهر شاهدشهر از دید مسئولین مورد پرسش قرار گرفت
که موارد زیر بیشتر مورد توجه اعضا قرار گرفت:
جدول -54مسائل و مشکالت شهر شاهدشهر از دیدگاه مسئولین

تشریح مشکل
کمبود زیرساخت های مناسب برای تبدیل شدن به یک شهر پویا
ترافیک شهری و عدم توجه به روان سازی در رفت و آمد شهروندان
معابر غیر استاندارد به دلیل تبدیل شدن روستا به شهر
نبود پارك و اماکن رفاهی مناسب
کمبود فضاهای سبز و بوستان های شهری
نبود یک مکان خوب ورزشی و مجتمع های ورزشی اعم از چمن یا سالن های ورزشی
خوابگاهی بودن شهرشاهدشهر با توجه به نبودن شغل برای مردم
عدم برنامه ریزی مدون در خصوص ساماندهی بافت فرسوده شهری
آلودگی بصری و مبلمان شهری
نداشتن حریم مناسب با توجه به کوچک بودن شهر ،عمال هر گونه طرح و مانور را محدود کرده است
نبود دانشگاه
نداشتن مجتمع مناسب کارگاهی
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عدم توجه به مشارکت مردم و ارتقاء آن
عدم برخورداری از امکانات رفاهی ،تفریحی مناسب برای عموم مردم
نقصان زیرساختهای اولیه شهری
وجود بستر فراوان برای آسیب های اجتماعی
فقر و غلبه مشکالت اقتصادی بر زندگی شهروندان
تنگ بودن کوچه ها در محالت قدیمی

 7-2جمع بندی

همانگونه که در این مرحله مالحظه شد پس از بررسی و ارزیابی مطالعات و طرح های فرادست شامل سند
چشم انداز ملی کشور (ایران  ،)1404برنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران ،طرح آمایش
استان تهران و طرح تفصیلی شاهدشهر و پس از بررسی دقیق جایگاه شهر شاهدشهر ،با استناد به نتایج به
دست آمده از پرسشنامه شهروندان و مسئولین و همچنین نظر کارشناسان مبنی بر مطالعات انجام شده ،به
تدوین ماموریت ها ،ارزش ها و چشم انداز شهر پرداخته شد.
در انتهای این فصل نیز با استفاده از مطالعات انجام شده و نتایج پرسشنامه ها ،به بررسی مسائل و
مشکالت شهر شاهدشهر پرداخته شد که مطابق با نتایج به دست آمده شهروندان و مسئولین در بخش
مسائل و مشکالت

شهر به طور عمده به موارد و مسائل زیر اشاره کردند:

نظرات شهروندان:
 نبود امنیت اجتماعی
 کمبود فرصت های شغلی
 عدم استحکام غالب بناهای شهر
نظرات مسئولین:


کمبود زیرساخت های مناسب برای تبدیل شدن به یک شهر پویا



کمبود فضاهای سبز و بوستان های شهری



وجود بافت فرسوده



کمبود خدمات در سطح شهر
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امید است با عنایت هرچه بیشتر مسئولین امور شهری و با تکیه بر دانش تخصصی در این زمینه ،به
منظور رشد و توسعه روزافزون شهر شاهدشهر بر فرصت های شهر تمرکز کرده و نقاظ ضعف و زمینه های
نقاط تهدید نیز مرتفع گردند.

 8-2تعیین ماموریت های شهرداری

ماموریت ها و وظایف شهرداری ها بر اساس مبانی قانونی تشکیل آن ها تعیین می شود .به نظر می رسد
وظایف شهرداری در جهان روز به روز گسترده می شود و شهرداری ها به عنوان نهادهایی مدنی ،محلی،
عمومی و غیرانتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده میگیرند و بدین ترتیب وظایفی که بر دوش دولتها قرار
داشت به این نهادها واگذار میشود .ماموریت شهرداری در کشورهای مختلف بر حسب میزان توسعه یافتگی
و بلوغ شهری متفاوت است .هرچه میزان توسعه یافتگی شهرها بیشتر باشد ،وجه غالب وظایف شهرداریها
به سمت وظایف اجتماعی و فرهنگی سوق مییابد .اما در ایران به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه شهری،
وظایف مدیریت شهری در بیان بیش از  24دستگاه و نهاد مختلف بخشی پراکنده شده است .حتی بسیاری
از ماموریت هایی که بر اساس قانون شهرداری (مصوب سال  )1334بر عهده شهرداری ها گذاشته شده بود
به تدریج به سایر ارگانها بویژه پس از انقالب واگذار شد .با این حال شهرداری ها در ایران گاها و بر اساس
ضرورت های محلی و اجتماعی ماموریت هایی را بر عهده میگیرند که در قبال ان وظایف قانونی ندارند .در
این قسمت از پروژه به ماموریت های شهرداری شاهدشهر با تکیه بر نظرات مسووالن شهرداری شاهدشهر
میپردازیم تا بر اساس آن بتوان میزان آمادگی ذهنی مدیران شهرداری را در قبال وظایفی که در برنامه
مشخص خواهد شد را بسنجیم.
 9-2تدوین ماموریت های (رسالت های) شهرداری

رسالت یک موسسه ،منظور اساسی و منحصر به فردی است که آن را از موسسات مشابه متمایز می سازد و
دامنه عملیات آن را بر حسب محصول و بازار تعیین می نماید .رسالت ،یک بیانیه عمومی و دیرپا از نیت
موسسه است .رسالت حاوی فلسفه کسب و کار استراتژیک تصمیم گیران و متضمن تصویر ذهنی مورد نظر
شرکت است.مفهومی را که موسسه از خودش دارد ،منعکس می سازد و زمینه محصوالت و خدمات عمده و
نیازهای مشترکی که شرکت برای ارضای آن ها کوشش خواهد کرد را نشان می دهد .به اختصار ،رسالت بر
زمینه های محصول ،بازار و تکنولوژی مورد نظر شرکت به نحوی که ارزش ها و رجحان های استراتژیک
تصمیم گیران را منعکس سازد ،تاکید می نماید.

172

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر
تعریف ماموریت

ماموریت فلسفه وجودی یا دلیل وجود سازمان را بیان نموده و قلمرویی را در بر می گیرد که سازمان در
آن فعالیت می کند.
ویژگی های ماموریت


محصول(کاال یا خدمات) را مشخص می نماید.



بازار هدف را مشخص می کند.



سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد.



ماموریت اساسی در موسساتی که به دنبال سود هستند به حداکثر رساندن سودآوری در دراز مدت
است ولی در موسسات دولتی و عمومی موفقیت در ارائه خدمات مورد نیاز می باشد.



بیانیه ماموریت باید حتی االمکان کوتاه ،ساده و قابل فهم ،حفظ کردنی و شفاف باشد.

مهم ترین قانونی که در کشور به شرح وظایف شهرداری ها پرداخته ،قانون شهرداری ها مصوب سال 1334
و اصالحیه ها و الحاقیه های متعدد آن است .پس از آن ،قوانین و مقررات و آیین نامه های مختلف ،از جمله
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال  ،1348آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال  ،1346مصوبه
شورای عالی داری مصوب سال  1371و جز آن ها ،به طور مکرر به این شرح وظایف افزوده یا از آن کاسته
اند .اکنون حجم عظیمی از قوانین مرتبط با شهر وجود دارد که به تعیین وظایف و حد و حدود اداره ها،
موسسه ها ،اشخاص حقیقی و سایر نهادهای ذی ربط در امور شهر پرداخته اند و در این میان ،برخی از
قوانین خاص وظایف شهرداری هاست.
از این میان بخشی از این قوانین به وظایف اصلی شهرداری ها ،یعنی فعالیت های مدیریتی ،عمرانی و
نگهداری شهر می پردازند که از جمله این قوانین می تواند به موارد مربوط به صدور پروانه ساختمان ،نظارت
بر فعالیت های ساختمانی برای رعایت استانداردها ،اصالح و توسعه معابر و فضاهای سبز و تنظیف و
نگهداری معابر ،انهار عمومی و مجاری آب و فاضالب اشاره کرد .بخش دیگر قوانین ،ناظر به وظایف درونی
شهرداری ها همچون نحوه استخدام و چگونگی سازماندهی نیروی انسانی آن هاست که در واقع وظایف
ستادی ضروری برای انجام و تسهیل وظایف و ماموریت های اصلی شهرداری محسوب می شود.
نظام طبقه بندی وظایف شهرداری ها بر اساس معیارهای سه گانه زیر طراحی شده است و در جدول
مربوطه ارائه شده است.
برای تدوین بیانیه ماموریت باید به سواالت زیر پاسخ گفت:


چرا ما وجود داریم؟



زمینه های اصلی فعالیت ما چیست؟
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در زمینه های اصلی فعالیت ما چه موسسات دولتی و غیردولتی دیگری فعالیت می کنند یا با ما
رقابت دارند؟ مزیت یا ضعف آن ها نسبت به ما چیست؟



مشتریان یا مصرف کنندگان اصلی خدمات ما چه کسانی هستند؟



چه چیزی باعث منحصر به فرد بودن سازمان ما نسبت به سازمان های رقیب می شود؟



ماموریت را می توان برای شهر ،شهرداری ،شورای شهر یا هر مجموعه و عنصر دیگری تعریف کرد؟

بر اساس یک الگوی کالن نظری ،عملکردهای هر سازمان را می توان به سه الیه تصمیم گیری و
سیاست گذاری ،برنامه ریزی و سازماندهی و اجرا تقسیم کرد .این سه الیه در هر نوع سازمانی وجود داشته و
فقط اهمیت و وزن آن ها بر حسب انواع نهادها متفاوت است .این گروه بندی مبنای طبقه بندی وظایف
کالن شهرداری ها قرار گرفته است.
انطباق نظام طبقه بندی با شرح وظایف اختصاصی سازمان مورد مطالعه

بر اساس این معیار و موضوع اصلی وظایف شهرداری ها ،یعنی مدیریت شهری ،وظایف خرد شهرداری ها بر
اساس حوزه های مدیریت شهری طبقه بندی شده اند.
انطباق نسبی با الگوها و شیوه های مورد عمل

استفاده از الگوها و روش های مورد عمل فعلی در صورت عدم تعارض با دو معیار فوق می تواند در درك و
کاربرد بهتر الگوهای جدید توسط کاربران و تاثیرگذاری بیشتر آن کمک موثر محسوب می شود.
جدول  -46نظام طبقه بندی عملکرد وظایف شهرداری ها
وظایف خرد

وظایف کالن

تصمیم گیری ،سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری
ضوابط و مقررات شهری

تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری

نظارت و کنترل
برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی و ساماندهی

برنامه ریزی اقتصادی و مالی
شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری
ایجاد فضاها و اماکن شهری
عمران شهری

زیباسازی و بهبود محیط شهری
زیرساخت ها و تجهیزات شهری و
مسکن

امور اجرایی و خدماتی

خدمات شهری
خدمات عمومی و اجتماعی

مشروح وظایف منظور شده برای شهرداری ها بر اساس طبقه بندی باال بر حسب مستند قانونی و تاریخ
تصویب ،در جدول مربوطه ارائه می شود .مجموع قوانین گردآوری شده در این فهرست  120مورد است که
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 42مورد ( )%35مربوط به وظایف تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری 33 ،مورد ( )%27.5مربوط به
وظایف برنامه ریزی و ساماندهی و  45مورد ( )%37.5مربوط به وظایف اجرایی شهرداری هاست.
جدول  -47شرح وظایف عملکردی شهرداری های کشور
طبقه بندی وظایف
کالن

خرد

شرح وظیفه

(موضوعی)

هماهنگی و اجرای مصوبات شورای اسالمی شهر طبق آئین نامه ها و دستورالعمل
های مربوطه
هماهنگی و همکاری با سازمان شهرداری های کشور برای انجام وظایف محوله به
این سازمان و رعایت مصوبات مربوطه پس از تصویب قانون و ابالغ وزارت کشور
هماهنگی و همکاری با وزارت کشور و نهاد های تابعه آن در سطوح ملی ،منطقه
ای و محلی طبق آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب
رعایت و اجرای مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
همکاری برای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات
تصمیم گیری،
سیاست گذاری و
هماهنگی امور
شهری

همکاری برای انتقال و تعطیل صنایع آلوده کننده و مزاحم و دامداری ها و مرغ
داری های داخل محدوده
هماهنگ سازی امور حفاری
معرفی اراضی با کاربری های آموزشی ،فرهنگی و خدماتی به دستگاه های ذیربط
به منظور تملک و اجرا و اجرای تبصره  84برنامه پنج ساله دوم
انجام وظایف و اختیارات سازمان نظام صنفی
سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل شرکت های آب و فاظالب
سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
همکاری در اجرای قانون نحوه جلو گیری از آلودگی هوا
همکاری در اجرای آئین نامه نحوه جلو گیری از آلودگی آب
همکاری با سازمان میراث فرهنگی در حفظ ابنیه و آثار باستانی
اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تصمیم گیری

صدور شناسنامه ساختمان (عدم خالف  ،پایان کار و نقل و انتقاالت)

وسیاست

اعمال تشخیص صالحیت فنی شرکت ها مطابق ضوابط و معیارهای سازمان
برنامه

گذاری
شهری

همکاری در اجرای تصویب نامه مقررات پی و پی سازی
رعایت مصوبات مربوط به مقررات ایمنی و حفاظت در حین اجرای کار
ضوابط و مقررات
شهری (اجرا و
تدوین)

اجازه تملک اراضی واقع در بین محدوده مصوب فعلی و محدوده نقشه جامع
مصوب با پرداخت بها
اجازه اعالم ممنوعیت احداث بنا در محدوده شهر برای یک بار و به مدت سه سال
پیش از تهیه و تصویب طرح جامع شهر
انجام معامله قطعی و پرداخت بهای عرصه اعیان و حق کسب و پیشه و تجارت
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ابنیه و اماکن مشمول طرح های عمرانی مصوب در ظرف حداکثر  18ماه
همکاری در اجرای تصویب نامه مقررات صرفه جویی در مصرف انرژی
همکاری در اجرای قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و کلیه آیین نامه های
مربوطه
رعایت مقررات ویژه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
همکاری در صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران
جلوگیری از سدمعبر و استفاده غیر مجاز از پیاده روها
نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها
جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان ها
جلوگیری از تکدی گری
نظارت و کنترل

جلوگیری از ایجاد اماکن موجب بروز مزاحمت یا مخالفت بهداشت مثل صنایع
وکارگاه ها
جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده یا
حریم شهر
واگذاری فعالیت های اجرایی و صدور پروانه به اشخاص حقیقی و حقوقی
مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر و تامین تسهیالت الزم
تهیه برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصالحات شهر برای مدت  5سال
پیشنهاد اصالح نقشه (طرح جامع) شهر در صورت لزوم
تعیین حدود و تهیه نقشه جامع شهرسازی حریم و مقررات مربوطه
مطالعه در زمینه اولویت نیازمندی های شهری و عمومی و تهیه برنامه های
اساسی و نقشه های جامع برای تامین نیازهای شهری
تغییر کاربری اراضی نظامی (پادگان ها) به کاربری مناسب
تهیه آمار مربوط به شهر و موالید و متوفیات

برنامه ریزی شهری

تنظیم شناسنامه برای تعیین وضعیت مقاومت ساختمان در برابر زلزله
تاسیس موسسه های نوسازی و بهسازی محله های قدیمی شهرها

برنامه ریزی

به روز نگه داشتن نقشه های شهر به شرط ارائه نقشه ها و پروژه ها از سوی سایر
دستگاه ها

و ساماندهی

برآورد و تنظیم بودجه و اصالح آن
پیشنهاد برقراری یا الغای عوارض شهری
برنامه ریزی
اقتصادی و مالی

انجام مطالعات عمده از طریق مناقصه و مزایده عمومی و یا مناقصه محدود
انجام برخی از امور عمرانی به طور امانی مشروط به داشتن کادر فنی
اخذ عوارض و حقوق قانونی شهرداری ها طبق مقررات مربوطه
احداث  ،اصالح ونگهداری خیابان و کوچه (سواره و پیاده رو)
ایجاد پارکینگ
ایجاد ،حفظ و نگهداری باغ ها و پارك های عمومی

عمران شهری

احداث پارکینگ
ساخت  ،اجاره و خرید ساختمان برای استقرار مجتمع های مناسب فعالیت های
دولتی
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تامین و آماده سازی زمین برای انتقال صنایع مزاحم داخل محدوده و حریم جاده
های واقع در حریم استحفاظی شهرها
احداث بناها و ساختمان های رختشوی خانه  ،آبریزگاه ها و حمام عمومی
کاشت ،حفاظت و آبیاری درختان معابر ،میدان ها ،بزرگراه ها و پارك های
عمومی و تنظیم شناسنامه برای این درختان
امور
اجزایی و

زیباسازی و بهبود
محیط شهری

خدماتی

اختصاص حداقل  % 80از درآمدهای کسب شده از حریم استحفاظی در جهت
عمران و آبادانی روستاها و شهرك های واقع در حریم
هرگونه اقدام برای حفظ نظافت و زیبایی شهر
اتخاذ تدابیر الزم برای ساختن خانه های ارزان قیمت
ایجاد مجاری آب
اتخاذ تدابیر موثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق

زیرساخت ها و
تجهیزات شهری و
مسکن

احداث ایستگاه های خدمات آتش نشانی
تعمیر و نگهداری تونل های شهری
ایجاد محل های مخصوص تخلیه زباله
ایجاد غسالخانه و گورستان
تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضالب و ساختمان مخزن
ایجاد پایانه های مسافربری شهری در محل های مناسب
تنظیف و نگهداری معابر و انهار عمومی  ،مجاری آب و فاضالب

خدمات
شهری

نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاری اماکن
ایجاد مراکزی برای معاینه وسائط نقلیه موتوری
تهیه و تعیین میدان های عمومی و خرید و فروش مایحتاج عمومی
مراقبت در امور بهداشتی ساکنان و تشریک مساعی با وزارت بهداشت

خدمات عمومی و
اجتماعی

تاسیس شرکت واحد اتوبوس رانی عمومی و اماکن واگذاری تمام یا پاره ای از
خطوط اتوبوس رانی در بخش خصوصی
اداره امور تاکسی رانی شهر
تامین زمین و مجوز ساخت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

 10-2تدوین بیانیه ماموریت شهرداری

ماموریت فلسفه وجودی سازمان را مشخص می کند و نگاه ماموریت ،نگاه از بیرون سازمان است .در بیانیه
ماموریت ،پاسخی واضح و شفاف به سواالت چه چیزی؟ ،چه کسی؟ ،کجا؟ ،چرا؟ و چگونه؟ ،فلسفه وجودی
سازمان را مشخص می نماید و تصویری از آن سازمان را مشخص می نماید و تصویری از آن سازمان را برای
خواننده تداعی می کند .در پاره ای از منابع توصیه شده است که در تدوین ماموریت سازمان به غیر از
سواالت فوق که باید جواب داده شوند ،کانون توجه نیز باید در بیانیه شفاف گردد .کانون توجه از سه جزو
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تشکیل گردیده است :تکنولوژی ،منابع انسانی و نمای سازمانی که بسته به نوع سازمان و توانایی ای که
سازمان در هر یک از سه جزو دارد ،به یکی از آنها می توان اشاره نمود.
در این قسمت از پروژه حاضر به تعیین ماموریت (رسالت) شهرداری شاهدشهر می پردازیم تا بتوانیم به
دنبال آن ارزش ها و هنجارهای مورد نیاز شهرداری شهر را تبیین کنیم.
در راستای مشخص کردن ماموریت (رسالت) شهرداری شهر به طریق ذیل اقدام شده است:
پرسشنامه هایی در اختیار مسئوالن محترم شورای اسالمی شهر ،شهرداری ،کارشناسان و صاحب نظران و
افرادی که به نوعی با مسائل شهری شاهدشهر در ارتباط بوده اند (مانند ادارات و  )...و صاحب نظران امور
شهری شاهدشهر قرار گرفته و برآیند نظریات ایشان پس از جمع آوری پرسشنامه ها و جمع بندی آن ها
مورد استفاده قرار گرفت.
در ذیل به ذکر سوال مندرج در پرسشنامه و پاسخ هایی که مسئولین به آن ها داده اند اشاره گردیده است.


از ارکان مهم برنامه ریزی برای هر سازمان یا نهاد مشخص شدن ماموریت یا رسالت

) ( MISSION

آن است تا بتوان به کمک آن وظایف آن سازمان یا نهاد را اولویت بندی نمود .در دنیای امروز
شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی مردم نهاد وظایف و ماموریت های گوناگونی را در سطح
شهرهای مختلف عهده دار است که گاهی تفاوت های چشم گیری نیز بین آن ها وجود دارد .برخی
از شهرداری ها تنها به مباحث عمرانی شهر توجه داشته و وظیفه خود را فقط در ساخت معابر
جدید ،پل و  . . .تعریف می کنند ولی برخی دیگر از شهرداری ها ماموریت خود را در حوزه هایی
چون ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نیز تعریف می کنند ،حال با توجه به توضیحات فوق به نظر
شما و با عنایت به شناختی که از کمبودها و قابلیت های شهر دارید ،به نظر شما صاحب نظر گرامی
 ،شهرداری شاهدشهر در  5سال آینده فعالیت های خود را در چه حوزه یا حوزه هایی متمرکز و چه
ماموریت هایی را بیشتر تعقیب نماید؟
جدول  -48لیست ماموریت های شهرداری شاهدشهر
عرصه

عنوان ماموریت

میانگین
وزنی

اجتماعی و فرهنگی

توسعه فضاهای فرهنگی ،اجتماعی و هنری

9.2

حفظ و ارتقای سالمت شهری (مانند آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور
سالمت ،ساماندهی مراکز مربوط به ارائه خدمات حوزه سالمت و ) . .

9

کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

8.8

توانمندسازی و جلب مشارکت های اجتماعی (مانند توسعه و تجهیز مراکز
کارآفرینی ،آموزش و ترویج کارآفرینی ،حمایت از تشکل های مردم نهاد و ) . . .

8.2

توسعه ورزش شهروندی

7.8
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حمل و نقل و ترافیک
خدمات شهری

حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکت اجتمامی بانوان

7.75

توسعه امکانات اوقات فراغت

7.4

توسعه گردشگری

6.4

روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری (طراحی و اصالح هندسی معابر،
احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی ،تعریض معابر غیر بزرگراهی ،احداث و توسعه
تقاطع غیر مسطح و ). . .

9.4

افزایش ایمنی و بهره وری معابر (مانند نصب دوربین های ترافیکی ،اجرای عالئم
افقی ترافیکی ،نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی ،نصب چراغ های راهنمایی و
رانندگی و ). . .

9

روانسازی عبور و مرور پیاده

8.6

توسعه و ساماندهی فضای پارك خودرو

8.4

روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری (مانند احداث و تجهیز معابر
ویژه دوچرخه ،نگهداری معابر ویژه دوچرخه ،بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه
دوچرخه و ). . .

8.4

توسعه و تجهیز پایانه ها

7.6

روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان

7.6

آموزش و ترویج امور در زمینه حمل و نقل و ترافیک

7.6

مدیریت تقاضای سفر (مانند توسعه مراکز جذب سفر و مجتمع های ایستگاهی،
اجرا و نگهداری طرح های محدودیت تردد وسایل نقلیه و ). . .

6.6

توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیر ریلی

5.4

توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی

4.25

زیباسازی منظر شهری

9.4

بهبود محیط زیست شهری (مانند تهیه طرح های زیست محیطی ،ساماندهی
صنایع مزاحم ،توسعه انرژی های نو ،احداث ،توسعه و تجهیز مراکز معاینه فنی
وسایل نقلیه)

9.4

توسعه و مدیریت فضای سبز شهری

9

مدیریت پسماند

8.8

مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی

8.2

توسعه و نگهداری تاسیسات و تسهیالت خدمات شهری (مانند احداث آبخوری ها
و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر ،ایجاد و توسعه میادین میوه و تره بار،
ایجاد کانال مشترك تأسیسات شهری و ). . .

8.2

مدیریت و ساماندهی گورستان ها

7.4

ساماندهی پهنه های کار و فعالیت در شهر (مانند ساماندهی مشاغل و فعالیت

7.4
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های شهری ،رفع سد معابر و )..

ایمنی و مدیریت بحران
معماری و شهرسازی
توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری
اقتصادی

انجام فعالیتهای

جذب سرمایهگذار و

توسعه و مدیریت فضای سبز پیرانشهری

6.4

توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران

9.6

آتش نشانی و خدمات ایمنی

9.4

کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز (مانند
افزایش ایمنی اماکن ،کنترل مطالعات ژئوتکنیکی ابنیه شهری ،مقاوم سازی پل
ها و ابنیه فنی و )...

8.8

توسعه پدافند غیرعامل شهر

7.6

ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده

9.6

نظارت و کنترل ساخت و ساز

9.2

ساماندهی حریم شهری

8.4

تهیه نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر

7.4

ساماندهی بافت ها و پهنه های طبیعی واجد ارزش

7

توسعه خدمات شهرداری الکترونیک (مانند ارائه خدمات و سرویس های نرم
افزاری شهرداری ،پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطالمات مکانی
) ( ، GISارائه سرویس های اینترنت و مانیتورینگ شبکه و ) . . .

9.2

توسعه خدمات الکترونیک (شهر هوشمند) (مانند بهبود و پایش فعالیت های
مرتبط با  ، ICTتوسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک و ). . .

8.6

ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات

8.4

نوسازی و تحول اداری

7.4

تامین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری

6.4

دیپلماسی شهری (مانند اطالع رسانی بین المللی و توسعه همکاری های بین
المللی و ملی در حوزه مدیریت شهری)

6.2

معرفی بیشتر شهر برای جذب سرمایه گذار

9.6

انجام فعالیت های سودآور اقتصادی

9.2

 1-10-2مأموریت حوزه اجتماعی و فرهنگی

در حوزه اجتماعی و فرهنگی مجموعاً  8عنوان ماموریت به عنوان ماموریت های شهرداری شاهدشهر
مورد بررسی قرار گرفته و از این بین "توسعه فضاهای فرهنگی ،اجتماعی و هنری" و " حفظ و ارتقای
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سالمت شهری (مانند آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور سالمت ،ساماندهی مراکز مربوط به ارائه
خدمات حوزه سالمت و  ") . .به ترتیب با امتیاز  9.2و  9باالترین امتیازها را از آن خود کرده اند.

شکل .32نمودار اولویت بندی ماموریت های حوزه اجتماعی و فرهنگی
 2-10-2مأموریت حوزه حمل و نقل و ترافیک

در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز با بررسی ماموریت های مشخص شده برای شهرداری شهر شاهدشهر
و اولویت بندی آن ها ،سه عنوان مأموریتی " روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری (طراحی و اصالح
هندسی معابر ،احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی ،تعریض معابر غیر بزرگراهی ،احداث و توسعه تقاطع غیر
مسطح و  " ،"). . .افزایش ایمنی و بهره وری معابر (مانند نصب دوربین های ترافیکی ،اجرای عالئم افقی
ترافیکی ،نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی ،نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی و  "). . .و " روانسازی
عبور و مرور پیاده" به ترتیب با کسب امتیازهای  4 .9و  9و  8.6اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند.
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شکل .33نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه حمل و نقل و ترافیک
 3-10-2مأموریت حوزه خدمات شهری

در حوزه خدمات شهری عنوان مأموریتی " زیباسازی منظر شهری" و "بهبود محیط زیست شهری (مانند
تهیه طرح های زیست محیطی ،ساماندهی صنایع مزاحم ،توسعه انرژی های نو ،احداث ،توسعه و تجهیز
مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه) " با امتیاز  9.4دارای باالترین اولویت در بین  9عنوان مأموریتی این حوزه
میباشد.

شکل.34نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه خدمات شهری
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 4-10-2مأموریت حوزه ایمنی و مدیریت بحران

در حوزه ایمنی و مدیریت بحران مجموعاً  4عنوان مأموریتی تدوین گردید که هر  4عنوان امتیازهای
قابل قبولی را از آن خود کرده اند و در این میان عنوان مأموریتی "توانمند سازی سیستم" و " آتش نشانی
و خدمات ایمنی" با امتیاز  9.6و  9.4دارای باالترین اولویت در این حوزه می باشد.

شکل .35نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه ایمنی و مدیریت بحران
 5-10-2مأموریت حوزه معماری و شهرسازی

عناوین مأموریتی " ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده" و "نظارت و کنترل ساخت و ساز" به
ترتیب با کسب امتیازهای  9.6و  9.2دارای باالترین اولویت ها در بین مأموریت های حوزه معماری و
شهرسازی میباشند.

شکل .36نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه معماری و شهرسازی
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 6-10-2مأموریت حوزه توسعه ،مدیریت و هوشمندسازی شهری

در این حوزه نیز دو عنوان مأموریتی " توسعه خدمات شهرداری الکترونیک (مانند ارائه خدمات و سرویس
های نرم افزاری شهرداری ،پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطالمات مکانی )

(GIS

 ،ارائه

سرویس های اینترنت و مانیتورینگ شبکه و  " ) . . .و " توسعه خدمات الکترونیک (شهر هوشمند) (مانند
بهبود و پایش فعالیت های مرتبط با  ، ICTتوسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک و ). . .
" با کسب امتیازهای  9.2و  8.6دو اولویت اصلی ماموریت در حوزه توسعه ،مدیریت و هوشمندسازی شهری
میباشند.

شکل .37نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه توسعه ،مدیریت و هوشمندسازی شهری
 7-10-2مأموریت حوزه جذب سرمایه ذار و انجام فعالیت های اقتصادی

در این حوزه مجموعاً  2عنوان مأموریتی تعریف شده است که در این بین "معرفی بیشتر شهر برای جذب
سرمایه گذار" با امتیاز  9.6در اولویت قرار گرفته است.

شکل .38نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه جذب سرمایه گذار و انجام فعالیت های اقتصادی
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با توجه به نتایج مستخرج از پرسشنامه مسئولین و تحلیلهای انجام شده ،ماموریت کاری (رسالت) شهر
شاهدشهر به شرح زیر تبیین می گردد:

ماموریت (رسالت) شهرداری شاهدشهر
مأموریت شهرداری شاهدشهر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی ،در تعامل
پایدار و مشارکتی با شهروندان:
فراهم سازی بسترهای الزم به منظور حفظ و ارتقای سالمت شهری ،روان سازی
عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری با "طراحی و اصالح هندسی معابر ،احداث و
توسعه معابر غیربزرگراهی ،تعریض معابر غیر بزرگراهی ،احداث و توسعه تقاطع
غیر مسطح"  ،بهبود محیط زیست شهری و زیباسازی منظر شهری،
توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران ،توسعه خدمات الکترونیک و
شهرداری الکترونیک ،توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران ،توسعه و
مدیریت فضای سبز شهری و معرفی بیشتر شهر برای جذب سرمایه گذار در
شهر شاهدشهر خواهد بود.

 11-2تدوین ارزش های (هنجارهای) شهرداری

مفهوم ارزش ها
ارزش اعتقادات اصلی سازمان را شامل می شود و نحوه رفتار آن را شکل می دهد .مجموعه ارزش ها
فرهنگ سازمانی را به وجود می آورد.
ارزش ها اصولی هستند که هدایت گر زندگی حرفه ای افراد سازمان است .به عنوان مثال:





مشارکت
صداقت
صمیمیت
اعتماد
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حرفه ای گری
استانداردگرایی
پایداری
عدالت

تدوین بیانیه ارزش

بسیاری از محققان معتقدند که ارزش های اصولی سازمان ،سازمان را پایدار نگه می دارند ،و نه صرفا
سودآوری .ارزش های سازمان زیر بنای فرهنگ سازمانی است.
فرهنگ سازمانی زمانی شکل میگیرد که ارزشها در تصمیم گیریها لحاظ شوند .در تدوین بیانیه ارزش5 ،
ویژگی زیر باید رعایت شود:
 شفاف و قابل فهم باشد.
 در سازمان قابل رویت باشد.
 مبنای رشد یا عدم رشد افراد در سازمان باشد.
 با اهداف سازمانی مرتبط باشد.
 هم سود و هم افزا باشند.
در پروژه حاضر در پرسشنامه مسئولین ارزش های احتمالی برای شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفت .لذا در
پرسشنامه تکمیل شده توسط مسئولین امور شهری سوالی مخصوص مساله ارزش مطرح گردید که پرسش
شوندگان به هر یک از موارد مطروحه بین صفر تا  10امتیاز دادند که نتایج آن در جدول زیر آورده شده
است.
در راستای مشخص کردن ارزش (هنجار) شهرداری به طریق ذیل اقدام شده است:
پرسشنامه هایی در اختیار مسئوالن اداره امور شهر و شهرداری و افرادی که به نوعی با مسائل شهری در
ارتباط بوده و صاحب نظران امور شهری قرار گرفته و برآیند نظریات ایشان پس از جمع آوری پرسشنامه ها
و جمع بندی آن ها مورد استفاده قرار گرفت.
در ذیل به ذکر سوال مندرج در پرسشنامه و پاسخ هایی که مسئولین به آن ها داده اند اشاره گردیده است.


یکی از گام های اساسی در تدوین برنامه استراتژیک ،تعیین ارزش های پیش روی آن ارگان
(شهرداری) می باشد؛ ارزش -ها اعتقادات اصلی سازمان و نحوه رفتار آن را شکل می دهد .این
ارزش ها را می بایست شناخت ،اولویت بندی کرد و سپس ترویج نمود .لذا خواهشمند است از بین
ارزش های زیر با اختصاص عددهای بین صفر تا  10اولویت بندی خود را مشخص فرمایید.
 مشارکت و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر
 استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط ،مقررات و استانداردهای حقوقی ،شهرسازی و
زیست محیطی
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 عدالت
 صمیمیت و صداقت با مردم
 حفظ محیط زیست
 توجه به هویت
 توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب رجوع
در بین ارزش های مطرح شده دو ارزش " توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب رجوع " و "
استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط ،مقررات و استانداردهای حقوقی ،شهرسازی و زیست محیطی
" به ترتیب با کسب امتیازهای  9.8و  9.6دارای باالترین اولویت هاب وده اند و سایر ارزش ها نیز با اختالفی
کم در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
جدول  -49ارزش های شهرداری شاهد شهر به ترتیب اولویت
ردیف

عنوان ارزش

میانگین
امتیاز

1

توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب رجوع

9.8

2

استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط ،مقررات و استانداردهای حقوقی ،شهرسازی
و زیست محیطی

9.6

3

صمیمیت و صداقت با مردم

9.4

4

عدالت

9

5

حفظ محیط زیست

8.8

6

مشارکت و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر

8.6

7

توجه به هویت

7.2

شکل .39نمودار ارزش های شهرداری شاهد شهر به ترتیب اولویت
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با توجه به نتایج مستخرج از پرسشنامه مسئولین و همچنین پاسخ هایی که به سواالت فوق داده
شده است ،ارزش های (هنجارهای) شهرداری شاهد شهر به شرح زیر تبیین می گردد:

ارزش های (هنجارهای) شهرداری شاهدشهر

شهرداری شاهدشهر به عنوان یک نهاد عمومی و ارائه دهنده خدمات و تسهیالت
به شهروندان بر مجموعه ارزش های توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب
رجوع  ،استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط -مقررات و استانداردهای
حقوقی ،صمیمیت و صداقت با مردم و عدالت پافشاری خواهدکرد.

 12-2تدوین چشم انداز (آرمان) شهر شاهدشهر

مرحله چشم انداز سازی مرحله ای ویژه و پراهمیت در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری بوده و به
نوعی آن را می توان قلب و محرك فرآیند محسوب نمود .وجود یا عدم وجود یک چشم انداز واقعی و
برگرفته از وضعیت موجود شهر و منطبق بر استعداد ها و امکانات بالقوه هر شهر نقش بسیار حیاتی را در
تعیین سرنوشت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی آن ایفا می کند .در این مرحله از گزارش به تبیین و بررسی
چیستی چشم انداز ،تبیین ویژگیهای یک چشم انداز مطلوب ،اصول تبیین چشم انداز و در انتها به تبیین
چشم انداز شهر شاهدشهر پرداخته میشود.
الزم به ذکر است که در این مرحله از گزارش به طور مشخص بر اساس نتایج مستخرج از پرسشنامه
مسئولین و کارشناسان امور شهری و شهروندان ،محورهای اساسی اسناد و برنامه های ملی و طرح های
فرادست ،ماموریت و ارزش تبیین شده در مرحله قبل و همچنین نظرات کارشناسی مشاور به تبیین چشم
انداز پرداخته می شود.
چشم انداز ) (VISIONچیست؟
طبق ادبیات برنامه ریزی راهبردی تعاریف متعددی از چشم انداز موجود است که همگی آن ها ناظر به
تصویر مقصد نهایی موسسه در راستای ماموریت ذاتی آن ( )Missionمی باشد .چشم انداز سفری ذهنی از
آگاهی تا عدم آگاهی است و خلق تصویری از آینده برپایه واقعیات ،انتظارات ،رویاها ،خطرات و فرصت های
موجود می باشد.
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چشم انداز به ما کمک می کند تا جایگاه خود و شهرمان را در خلق فرصت ها و استفاده از فرصت های
آینده بیابیم .چشم انداز به ما کمک می کند تا یک روش مناسب برای ایجاد تغییرات و پاسخ همزمان به
تغییرات خارجی طرح ریزی کنیم .تصویری از حالت یا وضعیت شهر در آینده ،به عبارتی یک تصویر ذهنی از
یک آینده ممکن ،مطلوب ،جذاب ،معتبر و در عین حال واقعی است .چشم انداز برآینده متمرکز بوده و به
عنوان حکم عمل می کند ،از سال به سال تغییر نمی کند ،هرچند بر مبنای آینده است اما در زمان حال
درك می شود و به مردم این حس را می دهد که به سمت اهداف قابل شناسایی و معقول در حال حرکت
هستند .چشم انداز آن چیزی است که موجب تفاوت شهرها می شود .تصویر مقصد نهایی موسسه در راستای
ماموریت ذاتی چشم انداز به ما کمک می کند تا جایگاه خود و شهرمان را در خلق فرصت ها و استفاده از
فرصت های آینده بیابیم .همچنین به ما کمک می کند تا یک روش مناسب برای ایجاد تغییرات وپاسخ
همزمان به تغییرات خارجی طرح ریزی کنیم.
چشم انداز برآینده متمرکز بوده و به عنوان حکم عمل می کند و از سالی به سالی دیگر تغییر نمی کند  ،هر
چند بر مبنای آینده است اما از زمان حال درك می شود و به مردم این حس را می دهد که به سمت اهداف
قابل شناسایی و معقولی در حال حرکت هستند.
تعریف چشم انداز را می توان در قالب گزاره ذیل به طور فشرده صورت بندی نمود :


وصف روشن و فشرده از شهر است که می خواهیم در آینده طوالنی مدت داشته باشیم یا به عبارت
بهتر به تصویر کشیدن آینده مطلوب شهر است.



بیان ویژگی هایی است که به شهر تصویری قابل ادراك و متمایز می بخشد.



مجموعه ای از روش هاست که تصمیم گیری های آتی را هدایت می نماید و موجب تفاوت شهرها
با یکدیگر می شود.

ویژگی های یک چشم انداز خوب
 .1در سطوح مدیران و کارکنان امور شهری انگیزش زا باشد.
 .2نقطه تمرکز برای فعالیت های سازمان های شهری (مانند شهرداری) و افراد آن ایجاد نماید.
 .3جهت حرکت سازمانی را نشان دهد.
 .4فراتر از محدودیت های موجود نگاه شده باشد .
 .5انتظار عملکرد بهتری از گذشته ایجاد نماید.
 .6باید حتی االمکان کوتاه و قابل حفظ نمودن ،شفاف ،قابل فهم همگان و جذاب باشد ( .احمدی،
 ،1384ص )58
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 .7مبتنی بر مزیت ها ) (Advantageو نیازها ) (Needsو خواسته ها ) (Demandsباشد.
فرآیند ایجاد و سترش یک چشم انداز

 .1تعیین ماموریت :پاسخ به این سوال که چرا ما فعالیت می کنیم؟ « نقش ما چیست؟ »
 .2تبیین ارزش ها :چگونه و مبتنی بر چه معیارهای کلی می خواهیم چشم اندازمان را محقق کنیم؟
 .3بررسی و بازاندیشی و تامل در چشم اندازهای گذشته و موجود
 .4فهرست کردن جمالت چشم انداز براساس مزیت ها ،آرزوها و تمایالت شهر و شهروندان (چشم
اندازهای گزینه)
 .5تعیین گروه های ذینفع و بازیگران
 .6نظرخواهی از گروه های ذینفع و بازیگران  :برگزاری جلسات مشارکتی
 .7تشخیص چشم انداز مشترك :تصویر مشابه از آینده شهر (انتخاب چشم انداز بهینه )
 .8تدوین بیانیه چشم انداز
 .9تبلیغ برای چشم انداز
 .10تالش برای ایجاد تعهد در بازیگران
تدوین بیانیه ی چشم انداز
اهداف بلند مدت سازمان است به شرط آن که محال عقلی نباشد .ممکن است در ابعاد مختلفی باشد و در
واقع تصویری جهت هدایت سازمان است و سقف توسعه سازمان را بیان می کند .ویژگی های آرمان عبارتند
از:
جهت دهنده ،عامل برانگیزاننده و ایده ی ذهن و خالقیت مدیران ارشد سازمان.
برای تدوین بیانیه چشم انداز  7 ،ویژگی الزم است که این ویژگی ها ذیال عنوان گردیده است:
 واقع گرایانه و امکان پذیر باشد. واضح و قابل فهم باشد. پسندیده و مطلوب باشد. بلند پروازانه باشد. تغییرات شرایط آینده را حتی االمکان در برگیرد. برانگیزاننده و بسی کننده باشد. هدایت کننده و جهت دهنده باشد.190
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تدوین چشم انداز شهر شاهدشهر

در این قسمت از پروژه حاضر به تعیین چشم انداز شهر میپردازیم تا بتوانیم به دنبال آن اهداف و سپس
استراتژیهای الزم در جهت رسیدن به اهداف را تبیین نماییم.
در راستای مشخص کردن چشم انداز شهر طبق مراحل ذیل اقدام شده است:
 .1پرسشنامه هایی در اختیار مسئوالن اداره امور شهر و شهرداری و افرادی که به نوعی با مسائل
شهری در ارتباط بوده اند و صاحب نظران امور شهری قرار گرفته و برآیند نظریات ایشان پس از
جمع آوری پرسشنامه ها و جمع بندی آن ها مورد استفاده قرار گرفت.
 .2پرسشنامه هایی در اختیار شهروندان قرار گرفته و برآیند نظریات ایشان پس از جمع آوری
پرسشنامه ها و جمع بندی آن ها مورد استفاده قرار گرفت.
 .3مطالعات کتابخانه ای به عمل آمده توسط گروه تحقیق پروژه که شامل مصاحبه با صاحب نظران و
مسئولین و ...می باشد و انجام مطالعات میدانی که در طرح لحاظ گردیده است.
روش تعیین چشم انداز
در ابتدا چشم اندازهایی که امکان بروز آن ها در شهر ممکن بود همراه با تعاریف آن ها در داخل پرسشنامه
ها درج گردیدند که عبارت بودند از:
 .1شهر رفاه :شهری با دسترسی آسان و کم هزینه به تمامی خدمات مطلوب شهری برای تمامی
شهروندان؛
 .2شهر پاک :شهری فاقد آلودگی های محیطی مانند آلودگی های جوی ،صوتی ،بصری؛
 .3شهر روان :شهری فاقد مشکالت و گره های ترافیکی؛
 .4شهر سبز :شهری که در آن به محیط زیست و فضای سبز اهمیت کافی داده شده باشد؛
 .5شهر فرهنگ :شهری که در آن موجبات بسط و گسترش فرهنگ مناسب ایرانی -اسالمی ایجاد
شده باشد؛
 .6شهر گردشگرپذیر :شهری که پتانسیل های توریستی خود را تقویت و موجبات جذب گردشگران
را فراهم کرده است؛
 .7شهر آرامش و آسایش :شهری که عالوه بر داشتن آرامش از لحاظ اجتماعی و عوامل مزاحم از
لحاظ سر و صدا و غیره به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده که دسترسی آسان به کاال و خدمات به
آسانی امکان پذیر است و شهروند احساس آسایش نماید؛
 .8شهر شاداب و سرزنده :شهری که خاصیت فرح بخشی خود را تقویت کرده و شاد و سرزنده باشد؛
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 .9شهر ایمن :شهری که در آن تمامی نکات ایمنی مربوط به تردد سواره و پیاده رعایت شده،
تمهیداتی برای تامین کامل ایمنی عابر پیاده در برابر سواره در نظر گرفته شده باشد و همچنین از
نظر حوادث غیرمترقبه مانند حریق ،سیل ،زلزله و  ...از ایمنی کامل برخوردار باشد؛
 .10شهر زیبا :شهری که در آن به اصول زیبایی شناختی مربوط به نما و منظر شهری توجه خاص
شده باشد؛
 .11شهر صنعت :شهری که دارای صنایع غیرآالینده و غیرمزاحم متناسب با توسعه و رشد دورن زای
منطقه باشد و از لحاظ اقتصادی قدرتمند باشد؛
 .12شهر کشاورزی :شهری که با تکیه بر کشت های سودآور زود بازده از لحاظ کشت های پایه حتی
المقدور خود کفاست و دارای صادرات کشاوری نیز باشد؛
 .13شهر اطالعات :شهری که در آن اطالعات مختلف در اسرع وقت به شهروندان رسانیده شده و مردم
از عملکرد سازمان های مختلف مطلع گردند؛
 .14شهر شهروند مدار :شهر پاسخگویی مناسب به نیازها و اولویت های فزاینده و متغیر شهروندان و
در عین حال راحت و کارآمد برای آن ها باشد؛
 .15شهر نظم و قانون :شهر قانون مدار و رعایت کننده نظم و انضباط در همه سطوح؛
 .16شهر آموزش دهنده :شهری که در آن با آموزش دیدن شهروندان و مسئولین در کلیه امور توجه
شده باشد.
سپس از شهرواندان و مسولین خواسته شد تا اقدامات و پروژه های دارای اولویت برای شهر شاهدشهر را
نام ببرند که نتایج حاصل از بررسی این پرسشنامه ها به شرح زیر درآمد:
جدول  -50محورهای چشم انداز شهرشاهدشهر به ترتیب اولویت (ادغام نظرات شهروندان و مسئولین)
ترتیب اولویت

عنوان محور چشم انداز

میانگین نمره

مجموع نمره

1

شهر ایمن

8.97

3589

2

شهر آرامش و آسایش

8.67

3470

3

شهر سبز

8.27

3311

4

شهر روان

8.14

3256

5

شهر کشاورزی

7.67

3071

6

شهر شهروندمدار

7.35

2941
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7

شهر نظم و قانون

6.75

2701

8

شهر زیبا

6.70

2682

9

شهر پاك

6.38

2553

10

شهرشاداب و سرزنده

5.82

2331

11

شهر فرهنگ

5.36

2146

12

شهر صنعت

5.26

2109

13

شهر اطالعات

4.99

1998

14

شهر آموزشدهنده

4.62

1850

15

شهر دانش بنیان

4.44

1776

16

شهرگردشگرپذیر

4.34

1739

همانطور که درجدول شماره  50مشخص است از میان  16محور چشم اندازی مطرح شده برای شهر
شاهدشهر ،محورهای شهر ایمن ،شهر رفاه و آسایش ،شهر سبز و شهر روان از بیشترین امتیاز بین هر دو
گروه شهروندان و مسئولین برخوردارند .لذا در این قسمت با توجه به نتایج حاصله از این مقایسه به تدوین
چشم انداز  20ساله شهر شاهدشهر و بیانیه چشم انداز آن می پردازیم.
پس از کسب نظرات شهروندان و مسئوولین ،تجارب مشاور همراه با تجارب جهانی چشم انداز نویسی به
همراه قابلیت ها و محدودیت های شاهدشهر در نظر گرفته شد و در نهایت چشم انداز شهر به شرح زیر
تدوین شد.

بیانیه
چشم
انداز
شهرداری شاهدشهر در افق  1418شهری خواهد داشت:
سرسبزبه وطرحهای موجود
شهریبا توجه
کالبدی شهر
آینده
ایمن13-
2
دوستدارمحیط زیست با آب و هوای مطبوع ،شهری
وضعیتش ،
نگری و آسای
آرامش
دارای
مقدمه

شهری
محصوالت
کشاورزی و
خودکفابهدرطوربخش
سازیهاعبور
زراعی ،دوری
برنامه ریزی
های قدیمی
کامل از شیوه
نقلیه،شهری بودند تا
وسایلدنبال راه هایی
مرورریزان به
قبل ،وبرنامه
با رواناز سال
کنند .شاید روشی که در سال های اخیر ،گرایش زیادی به آن وجود داشته ،سناریونویسی بوده است (140

حافظ کرامت انسانی و شهروندمدار و شهری منظم دارای حاکمیت قانون بر شهر
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 .)Glassa. 2007:برنامه ریزی مبتنی بر سناریو ابزار برنامه ریزی راهبردی برای دوره میان مدت به
بلندمدت تحت شرایط عدم قطعیت است .این نوع برنامه ریزی کمک می کند تا راهبردها را بهبود ببخشیم،
برنامه هایی برای مقابله با رویدادهای غیرمنتظره طراحی کنیم و در مسیر صحیح به درستی گام برداریم.
تفکر در سناریوها به ما کمک می کند که منطق توسعه را دریابیم و نیروهای پیشران ،عوامل کلیدی ،
بازیگران اصلی و پتانسیل ها خود را برای اعمال نفوذ باز شناسیم .برنامه ریزی سناریو برای دوره ای است که
برنامه ریزی راهبردی منسو شده است ( .) Lindgren & Bandhold.2003: 25از دهه 1980م بعد،
سناریونویسی به یکی از سازکارهای برنامه ریزی استراتژیک برای شهرها تبدیل شد ( 2007: 143
.)Glasson
اهداف اصلی برنامه ریزی سناریو در برنامه ریزی شهری عبارت اند از:
 .1ارائه درك درستی از مشکالت کنونی و آینده
 .2ترکیب گزینه های توسعه زیست محیلی در چارچوبی که با آینده مدیریت شهری ارتباط دارد،
 .3شناسایی گسستگی ها و احتماالتی که به عنوان سیستم های هشدار دهنده زود هنگام عمل می
کنند و برنامه هایی که برای این رویداد های احتمالی باید تدوین شوند،
 .4برنامه رمزی سناریو نشان می دهد چگونه مسائل در دراز مدت می توانند سیاست های کوتاه مدت
و بلند مدت را تحت تأثیر قرار دهند (.)Khakee 1991: 462
بررسی الگوهای احتمالی رشد و توسعه فضایی شهر شاهدشهر تا حد زیادی به تهیه برنامه های مؤثر و
راهبردی در زمینه مدیریت بهتر توسعه شهری کمک خواهد کرد و با تدوین سناریو های مختلف ،این امکان
فراهم خواهد شد تا برنامه ریزان و مسئوالن از آینده و مشکالت احتمالی توسعه فضایی -کالبدی شهر درك
درستی بیایند.
سناریوهای توسعه کالبدی شهر شاهدشهر

سناریونویسی مانند هر روش علمی مراحلی دارد .در این حتی از تحقیق بر اساس روش شوارتز ،مراحل اصلی
برنامه ریزی سناریو برای توسعه فضای کالبدی شهر شاهدشهر به این شکل انجام گرفت:
 .1مشخص کردن موضوع اصلی سناریو
مدیریت و برنامه ریزی راهبردی رشد و توسعه فضایی -کالبدی شهر در دراز مدت نیازمند رویکردی نوین
است .برنامه ریزی سناریو یکی از ابزارها و روش های جدید در برنامه ریزی راهبردی است که در برنامه
ریزی های بلند مدت و در شرایط عدم قطعیت کارایی بیشتری دارد ،موضوع اصلی ،تدوین سناریوهای
توسعه کالبدی شهر شاهدشهر است.
 .2شناسایی نیروهای کلیدی در توسعه فضایی -کالبدی شهر شاهدشهر در آینده
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در این مرحله ،عوامل کلیدی در توسعه فضایی-کالبدی شهر شاهدشهر در سه سطح محلی (محدوده و
حریم شهر) ،ناحیه ای و منطقه ای شهرستان شهریار ،استان تهران ،البرز ،اسالمشهر ،رباط کریم ،صباشهر و
پهنه های صنعتی و سکونتی حومه و استان های مجاور) انجام شده است.
جدول :مهمترین عوامل کلیدی در سطوح محلی ،ناحیه ای و منطقه ای-ملی موثر بر توسعه فضایی-کالبدی شاهدشهر

سطح
ردیف

محلی

ناحیه ای

ملی-منطقه ای

1

بورس بازی و داللی زمین

مهاجرت های درون منطقه ای و
درون ناحیه ای (روستا-شهری)

طرح های جامع شهری

2

حاشیه نشینی و اسکان های
غیر رسمی

تشدید محدودیت های طبیعی از
قبیل منابع آبی ،بارش،
خشکسالی بلندمدت ناحیه

اسناد فرادست فرامنطقه ای
(طرح های آمایش منطقه ای،
مجموعه های شهری ،سایر
طرح های موضوعی منطقه ای
و فرا منطقه ای و ملی)

3

نقض در قوانین شهری

افزایش مجوزات و پروانه های
حوزه تولید و صنعت در ناحیه

اقتصاد زمین و تورم های دوره
ای مسکن و زمین

4

تفکیک های غیرقانونی اراضی

افزایش جمعیت سکونتگاهای
روستایی و شهری ناحیه

دخالت دولت در قانون بازار
زمین شهری

5

تغییرکاربری اراضی

نوسان حوزه صنعت کشاورزی

افزایش اختیارات شهرداری ها
و دولت های محلی

6

فروش تراکم

بهبودی نسبی شبکه ارتباطی
شهرستان و استان

نوسان باالی بازارهای مالی در
کشورو تاثیر بر اقتصادی محلی
و شهری

7

سازندگان و انبوه سازان

وجود قطب های صنعتی با
عملکرد فرامنطقه ای و ملی در
ناحیه جنوبی شهر

توسعه همکاری های ملی و
منطقه ای

8

نبود عدالت توزیعی در
خدمات شهری و دسترسی ها

وجود طرفیت های سرمایه
گذاری در حوزه های صنعتی و
تولیدی

رخداد مهاجرت معکوس
تهران-حومه

9

تاثیر اقتصاد ملی و فراملی در
استقرار فاضالب مرکزی غرب
تمرکز بر نگاه سرمایه ای
استان تهران توسط شرکت آبفای رشد وتوسعه شهرهای کوچک
افراد محلی در مسکن و زمین
و میانی
غرب استان تهران
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10

ادغام روستاهای پیرامون

11

وجود کارگاه ها و صنایع
مزاحم در محدوده و حریم
شهری شاهدشهر

12

وجود مغایرت در طرح هادی
و تفصیلی موجود

13

توسعه منفصل شهری

14

گستردگی در بافت فرسوده
شهری (ریزدانگی،
نفوذناپذیری و استحکام کم
بناها)

15

عدم ثبات در مدیریت شهری

وجود پهنه های گسترده
کشاورزی و دامی در جنوب شهر
و روستاهای حاشیه

اشباع جمعیتی در شهرهای
همجوار و سوق به سوی
شاهدشهر

قرار گیری در در مرکزیت
منطقه ای سیاسی ،اقتصادی و
اجتعاعی کشور (تهران)

بررسی وضعیت سناریوهای توسعه فضایی  -کالبدی شهر شاهدشهر

بعد از شناسایی مهتری نیروهای پیشران و طبقه بندی آنها در نرم افزار  ،MicMacماتریس عدم قطعیت و
سطح تاثیر عوامل کلیدی و پیشران های میزان عدم قطعیت تشکیل شد و در نهایت ،سه سناریو به عنوان
سناریو مرجع در توسعه فضایی-کالبدی شهر شاهدشهر انتخاب شد:
سناریو اول
در این سناریو ،نیروهای پیشران در توسعه فضایی -کالبدی شاهدشهر به صورت متعادل و منطقی بر عوامل
کلیدی در مسئله محلی و محدوده شهر تأثیر می گذارند و سیاست های توسعه کالبد شهری همسو با توسعه
فشرده و متراکم تدوین خواهند شد .شهر در محدوده کنونی به صورت ترکبیبی (عمودی-افقی در محورهای
اصلی) توسعه می یابد و از رشد لجام گسیخته در زمین های کشاورزی و باغات پیرامون شهر جلوگیری می
شود .همچنین ،تراکم های پیشنهادی با توجه به ظرفیت هر ناحیه و نوع بافت شهری متفاوت خواهد بود .با
توجه به وضعیت کنونی ،تراکم ساختمانی در خیابان های انقالب و بلوار شهدا در مقایسه با سایر محله های
دیگر بیشتراست در نتیجه افزایش در درصد تراکم ساختمانی در این محله ها پیش بینی می شود .بیشتر
کاربری های پیشنهادی در محور اصلی ،تجاری و خدماتی خواهند بود و در بخش مسکونی که از محور اصلی
شهر فاصله دارد ،تراکم ساختمانی به مراتب کمتر خواهد بود .از ویژگی های اصلی این سناریو عبارت اند از:
افزایش تراکم های شهری ،کاربری اراضی ترکیبی ،استفاده حداکثری از زمین ،استفاده از زمین های بایر و
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اراضی متروکه داخل محدوده شهری ،احیای بافت فرسودۀ شهری ،فشردگی بافت شهری ،استفاده از فضا
های زیرسطحی ،کاهش مصرف فضای مسکن شهری ،کوچکتر کردن خانه ها و کاهش استفاده از اتومبیل
می باشد.
سناریو دوم
موقعیت قرارگیری شهر شاهدشهر در اراضی با شیب مالیم شمالی جنوبی دشت شهریار ،این امکان را فراهم
آورده است که ،توسعه شهری در این مدت در اراضی پیرامون ر دهد و با توجه به شبکه ارتباطی اصلی
محور شهریار آدران ،شبکه ارتباطی حومه به نواحی حومه (کاظم آباد ،یوسف آباد فردوسیه و محدوده
دامداری جنوبی شهر) واقع شده است .امکان اصلی توسعه در این محورها در گزینه ای اصلی در آینده می
باشد و الگوی رشد خطی در محورهای داخلی و بیرونی شهر از سناریوی دوم توسعه در این شهر می باشد.
عواقب زیست محیطی و هزینه های شهری این نوع الگوی رشد شهری را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
-1هدر رفتن زمین های کشاورزی درجه یک و درجه دو پیرامون شهر شاهدشهر  -2تخریب پیوسته اراضی
باغی و کشاورزی پیرامون محور اصلی شهر  -3افزایش استفاده از خودروی شخصی سفرهای روزانه -4
افزایش هزینه های زیر ساختی ،از جمله آب ،برق .فاضالب ،تلفن و  -5باال رفتن هزینه های خدمات
شهرداری ،از جمله خدمات حمل و نقل شهری ،خدمات مربوط به شبکه معابر ،خدمات مربوم به امنیت و ...
 -6کاهش جذابیت در محیط های شهری کم تراکم  -7ادغام روستاهای پیرامون - 8کاهش میزان استفادۀ
حدااکثری از اراضی داخل شهر  - 9افزایش میزان آلودگی های آب و هوا و آلودگی های زیست محیطی
ناشی از رشد افقی  -10کاهش امکان اجرای سیستم حمل و نقل عمومی شهر به همه نقاط شهری -11
امکان رشد سکونتگاه های غیر قانونی و خودرو در محورهای شریانی پیرامونی در جنوب و غرب شهر.
سناریوی سوم
در این الکو ،شهر به صورت پراکنده در همه جهات توسعه می یابد و هیچگونه کنترلی بر گسترش شهری
وجود نخواهد داشت .از ویژگی های اصلی این نوع توسعة کالبدی شهر شاهدشهر می توان به گسترش راه
های اصلی در همه جهات و توسعه منفصل شهری اشاره شود.
همچنان که در سناریو دو اشاره شد ،توسعه شریانی و محورهای شرقی و غربی ،توسعه ناموزونی را در
محورها رقم خواهد زد و توسعه اغلب افقی خواهد بود و توسعه بصورت منفصل خواهد بود .الحاق روستاهای
پیرامون به شهر دور از انتظار نیست .در این سناریو چون سناریو شماره دو ،توسعه ناموزن ادامه خواهد
داشت و ناهماهنگی در توسعه تشدید خواهد شد .اراضی کشاورزی پیرامون شهر در جوالن ساخت های و
سازهای خوشه ای خواهد بود که این تیپ توسعه فضایی-کالبدی شاهدشهر ،با معیارهای توسعه پایدار و
محیط زیست محور همخوانی ندارد.
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ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر با استفاده از تکنیک SWOT

جدول .:مشکالت موجود ساختاری ،کالبدی شهر
ساختاری ،کالبدی و بصری شهر معابر و شبکه بندی

خدماتی-تجاری

کم عرض بودن
انزوای فضایی-کالبدی نسبت به
پیکرۀ یکپارچة شهری

معابر و
پیچ وخم زیاد

کمبود فضای
تفریحی و توریستی

آن

مسائل واحدهای مسکونی

مصالح نامناسب و کم دوام( 25درصد از
بلوك های مسکونی بیش از  30درصد
از مصالح واحدهای مسکونی)

کمبود فضای
تفکیک اراضی در قطعات کوچک

سطح
سواره روی

کمبود فضای
آموزشی

باالبودن سطح اشغال بنا

خیابان ها
بی نظم بودن
فضای
 ناهنجاری چشم انداز شهر بهویژه در بافت مرکزی شهر

حاشیه ای
خیابان ها از
دیدگاه

کمبود فضای
فرهنگی-مذهبی

کوچک بودن قطعات مسکونی (متوسط
ساخت حدود  90-70مترمربع)

کاربری و
منظر شهری
به هم پیوستگی بافت های
روستایی و شهری به ویژه در
حوالی جنوبی شهر

گسترش در نواحی بدون زیرساخت
های مناسب شهری

عدم پوشش
مناسب و حتی
روکش آسفالت در

 25درصد بلوك های ساختمانی
کمبود فضای ورزشی

کمبود شبکه
های حمل ونقل

سال)
کمبود شبکة حمل
ونقل

کمبود فضای سبز

-

غیرمنسجم

نامناسب بودن نما و شکل ظاهری
ساختمان ها

باالبودن تراکم ساختمانی در برخی محله
های متراکم

توسعة شهری
دانه بندی ریز و ساختار کالبدی

بیش از  30درصد از مصالح کم دوام
بیش از  45درصد عمر باالی 15

خیابان ها

بافت متراکم ،آشفته و ناخوانای
ناشی ازخودروبودن تکوین و

تخریبی بودن ساختمان ها (نزدیک به

کوچک بودن

-

واحدهای تجاری
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نظام شبکة ارتباطی معیوب ،ناقص
کمبود امکانات و

و وجودشبکة تکمیل نشده در
محالت جدیدساخته شده مانتد

تأسیسات

-

شهرك الله ،توسعه خلج آباد و

-

واحدهای تجاری

توسعه حومه ای شهر
توزیع نامناسب مغازه

 -الگوی توده و الگوی معماری

ها از نظر ارتباط آن

ناهنجار وبدون هویت در بسیاری

-

از نقاط به ویژه نواحیمرکزی شهر

ها با خدمات مورد

-

نیاز

الگوی ساخت ناپایدار و آسیب
پذیر بافت فرسودۀ شهری

-

-

شاهدشهر و اسکان گروه های

-

حاشیه نشین در این شهر
کمبود فضای سبز و تخریب باغ
-

های سنتی و تفکیک و فروش آن

-

-

ها
الگوی فرش و کف سازی ناقص و
نامناسب

-

ناکارایی شبکة دفع آب های
-

سطحی
وجود کاربری های ناسازگار از
نظر کارکردی

-

-

-

-

-

-

-

کیفیت بسیار پایین از نظر سیما و
دید ومنظر (آلودگی و آشفتگی

-

-

-

بصری)
 -به کارگیری مصالح کم دوام در

-

ساخت سکونتگاه ها
کمبود امکانات و تسهیالت
مخابراتی
 عدم تعادل جدی بین فضاهایپر و خالی
حاشیه نشینی و مشکالت مشخص
کالبدی ومنظر و معماری آن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر با استفاده از تکنیک SWOT

ارزیابی و تحلیل وضعیت شهر شاهدشهر با استفاده از تکنیک  SWOTبا توجه به مطالعات انجام گرفته در
بخش شناخت در قالب ابعاد زیست محیطی ،اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی انجام میگیرد.
بعد زیست محیطی
قوت )(Strength

ضعف )(Weakness

فرصت )(Opportunity

 -وجوداراضی

 -روند موجود تخریب

 -امکان حفظ و توسعه  -تغییر در الگوی

حاصلخیز
 وجود باغات و اراضیکشاورزی
 دسترسی به رودخانه(منابع آب و کریدور
طبیعی
 شیب مناسباراضی برای ساخت و
ساز

تهدید )(Threat

باغات و اراضی

فضاهای سبز و

معیشت ساکنین از

زراعی

طبیعی به دلیل

کشاورزی به خدمات

برخورداری از اقلیم

 -کاهش منابع آب (به

مناسب

دلیل اختصاص به
مصارف شهری )

 -امکان توسعه اقتصاد

 -آلودگی بستر مسیل

متکی بر زراعت و

 -استقرار صنایع در

کشاورزی سازگار با
شرایط اکولوژیک

محدوده باغات
 -نبود سیستم

 -امکان جذب

 تغییردرمیکروکلیما(خرد
اقلیم )در پی تخریت
اراضی طبیعی
 گسترش حاشیهنشینی در اراضی
کشاورزی

آب و هوای مطبوع (خرد

یکپارچه فاضالب

گردشگر امکان

 -نابودی منابع طبیعی

اقلیم مناسب)

شهری برای تمام

توسعه الگوهای

تهدید اراضی زراعی به

سطح شهر

پایدار سکونت سبز

دنبال کمبود منابع آب و

شاهدشهر

(باغ شهر و باغ

آلودگی محیطی

آپارتمان)
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بعد اجتماعی
قوت )(Strength

ضعف )(Weakness

 -نر رشد مثبت

 -نوسان باالی

 -وجود بستر اساسی

جمعیتی

توسعه(جمعیت

خال بسترهای الزم،

جوان و نر رشد

به عنوان

باالی طبیعی و

تهدیدجدی برای

ثانویه)

منطقه محسوب می

فرصت

تهدید )(Threat

)(Opportunity
جمعیت
 تنوع قومی و زبانی ترکیب جمعیتیمناسب
 وجودساختارهایاجتماعی سنتی در
شهر
 یکنواختی مذهبی وفرهنگی شهروندان
 سرمایه انسانی واجتماعی باال
 حفط ارزش هایسنتی و خانوادگی
 وجود امنیت دراغلب محله های

 وجود ناهنجاری ونزاعهای محله ای
 -عدم توازن

شهروندان در گرایش  -سهولت در جلب
مشارکت های
های شهری و
اجتماعی

روستایی

 -تاکید بر ارزش های

 -وجود گتوهای

گردد
 فراگیر شدن کجرویهای اجتماعی
 -افزایش تعداد و

اجتماعی

سنتی و بومی برای

محدوده های آلوده

 -توزیع نامتعادل

بسترسازی محورهای

به معتادین و اراذل

فرهنگی و ارزشی

که ناامنی ذهنی و

سطح شهر

عینی را افزایش داده

توسعه
 -سطح باالی اعتیاد و

 -وجود مراکز و

مصرف مواد مخدر

موسسات آموزشی و

 -وجود مزاحمت ها

بدلیل حفظ بافت
فرهنگی سنتی و

شهر
 بزه سرقت(بخصوصبزه سرقت از منزل و

ایجاد بسترهای

 -عدم ارائه راهکارهای

تسهیل گری در
حوزه ترك اعتیاد به

از وقوع بزه ،این

مواد مخدر در سطح

شهر را به عنوان

ناحیه و منطقه.

خوشه بزه خیزی

 -بسیج اجتماعی قوی

غرب تهران معرفی

در برهه های زمانی

خودرو)
 -ضعف نسبی در

است.
کاهش و جلوگیری

 نبود امنیت اجتماعیدر برخی محله های

ارزشی

 -جمعیت جوان در

حساس
 -همبستگی باالی

مشارکت و استفاده
بانوان از برخی

کرده است.
 بافت های فرسوده وغیررسمی گستره در

اجتماعی در برخی

محدوده شهر ،

محالت شاهدشهر

پیامدهای نامطلوب
فرهنگی و اجتماعی
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فضاهای موجود در

را در آینده منجر

سطح شهر

خواهد شد

 -وجود مشرفیت و در

 -به حاشیه رفتن

معرض دید بودن

بانوان در فعالیت و

داخل خانه شما از

تولید با وجود عدم

بیرون

امنیت عینی و
ذهنی موجود

 وجود ناامنی درحاشیه ها و لبه های
شهر شاهدشهر
 کمبود فضاهایآموزشی در برخی
محالت
 کمبود فضاهایتفریحی و فراغتی
بزرو و خانوادگی
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بعد اقتصادی
قوت )(Strength

ضعف )(Weakness

 -تنوع اقتصادی باال

 -کمبود فرصت های

فرصت

تهدید )(Threat

)(Opportunity
 وجود فرصت هایاقتصادی برای
سرمایه گذاری در
شهر
 اقتصاد خدماتی شهربا ضریب مکانی باال

 توسعه اشتغال دربخش کشاورزی

شغلی

 -توسعه اشتغال در

 -کمی درآمد در

بخش گردشگری

شاهدشهر

 -توسعه اشتغال در

 -گرانی کرایه حمل و

بخش خدمات(سطح

نقل برون شهری

)2

 -کمبود مشتری در

 بیکاری در سطحباال ،آسیب های
اجتماعی و فرهنگی
را در پی خواهد
داشت
 تخریب محیطزیست در خال برنامه
های آمایش

در بخش های

برخی ایام

کشاورزی ،حمل و

سال(نوسان باالی

اقتصادی شهر با

نقل ،بهداشت و

فعالیت های

بسترسازی مناسب

 -نبود رغبت در قشر

آموزش

کشاورزی در برخی

برای شهر هوشمند

جوان سطح شهری

 -توسعه و بهبود

 -افزایش کارایی

رسته های شغلی)

 -وجود سرمایه

اقتصادی از شهر

برای فعالیت در

اجتماعی باال که

بخش های اقتصاد

کشاورزی و باغی

مسکن در برخی

سرمایه اقتصادی و

بومی و کشاورزی و

 -امکان توسعه اقتصاد

محله های شهر

تولیدی را در صورت

زراعت محور

پایدار گرشگری

 -عدم توزیع یکسان

فعالیت حوزه

 -گرانی زمین و

ارائه زیرساختها

برپایه شرایط

فرصت های شغلی و

اکولوژیک شهر

درآمدی در نقاط

 -وجود بانک زمین در

 -محیط طبیعی با

شهر

اغلب محدوده

 -عدم رغبت سرمایه

مناطق شهری

گذاری در شهر

 -موقعیت کریدوری

 -عدم فرصت فعالیت

شهر

فراهم خواهد آورد.

در بخش رسمی

بسترهای الزم
توسعه توریست و

 اتکای نسبی بهسرمایه گذاری
خارجی(خارج از
شهر)
 -استفاده از خال

اقتصادی خانواری و

قانونی و نظارتی در

بومی

ایجاد و استقرار

 -فعالیت گروههای

کارگاه ها و کارخانه

اقتصاد ،رونق بخش

بازمانده از چرخه

های مضر محیطی

غیر رسمی اقتصاد

اقتصاد شهری با

در سطح باغات و

شهری منجر شده

سامانه های مدیریت

اراضی زراعتی
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کار در منزل و

است.

تجارت خرد خانگی

 -اختالف قیمت باالی

 عدم سوددهیفعالیت های بومی و

زمین و مسکن در

موقعیت عملکردی و

پایه ای ،صدور

مناطق شهر

نسبی راهبردی به

نیروی فعال به خارج

عدم توجه به زیرساخت

کالنشهر تهران و کرج،

از شهر را منجر

های حمل و نقل ریلی

که بازار مصرف تولیدی و

خواهد شد.

خدماتی شهریار را فراهم  -عدم مدیریت و ارائه
ساخته است.

سازکارهای مالی و قانونی
برای جذب نیروی فعال
با رسته های متنوع در
خود شهر شاهدشهر

بعد کالبدی
قوت )(Strength

ضعف )(Weakness

 -وجود تنوع در بافت

 -سرانه پایین فضای

فرصت

تهدید )(Threat

)(Opportunity
شهری

 -امکان استفاده از

سبز عمومی

 وجود ویژگیهای بارز  -کمبود سرانهطبیعی در ساختار

خدمات عمومی

کالبدی

شهری

 وجود محدوده هایطراحی شده
 وجود اراضی بایریکپارچه
 وجود محورهایفعالیتی قوی
 -وجود بافتهای

ویژگیهای بارز

گسیختگی بیش از

طبیعی در جهت

حد ساختار کالبدی

افزایش خوانایی
 امکان استفاده ازهسته های با هویت

 -عدم وجود انسجام

 -احتمال ازهم

 امکان گسترشناموزون هسته های
سکونتی

فضایی در بافت

تاریخی در

شهری

سازماندهی مجدد

عناصر هویت بخش

تقسیمات شهری

بافتهای تاریخی در

 -وجود مراکز سکونتی

ناپیوسته در مجاورت  -استفاده از اراضی
طبیعی در تامین
شهر
فضاهای باز و سبز

 -فقدان پیوستگی

ارگانیک با هویت

فضایی در استخوان

تاریخی

بندی شهری

عمومی
 امکان بکارگیری204

 -امکان از بین رفتن

پی ساخت و ساز بی
ضابطه
 کاهش کیفیتسکونت در شهر
 -عدم شکل گیری
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 -پراکنش نامناسب

الگوهای کابلدی

هویت کالبدی در

 -سرانه باالی زمین

مراکز خدماتی

نوین در توسعه

محالت ش هری

 -قیمت پایین اراضی

 -اغتشاش در سلسله

اراضی طبیعی

مستعد سکونت

مراتب تقسیمات

مسکونی

 ارتفاع کم ساختمانهادر پهنه های س
کونت
 -تراکم مناسب

 -هویت بخشی به

شهری
 وجود سکونت غیرشهر

ساخت و ساز غیر

محالت با بهره گیری

رسمی در محله های

از عناصر و ویژگیهای

حاشیه ای شهر

تاریخی

رسمی در حاشیه

 -گسترش بی رویه

 -امکان ایجاد الگوهای

 افزایش تصادفات ومعضالت ترافیکی در

نوین سازگار با

صورت عدم اصالح

 -وجود کیفیت های

اجتماعی در محالت

طببیعت در پهنه ه

طرح هندسی تقاطع

مطلوب محیطی در

ناشی از وجود محله

ای باغی و سبز

ها

پهنه های مسکونی

های مسکونی دارای

 -امکان بسط الگوهای

هسته های تاریخی

ویژگیهای متفاوت

ساختمانی

 -ناهمگونی بافت

 وجود انتظام فضایی - -عدم وجود هویت درمحالت مسکونی
کالبدی و نظم
هندسی در هسته
های مسکونی

مناسب بومی موجود

متوسط ترافیک در

در سطح شهر

معابر شهر به دلیل

 -امکان توسعه سبزراه

شهر

ها

 -امنیت پایین در

 -امکان کاهش سرعت

 -امکان توسعه

وجود تقاطع های
متعدد
 -امکان افزایش

طراحی شده شهر

فضاهای گمشده

سیستم های نوین

وابستگی به اتومبیل

 -دسترسی مناسب به

(رها شده) شامل

حمل و نقل درون

در محدوده شهر

باغات متروکه،

شهری و برون

اراضی حاشیه مسیل

شهری

حوزه های پیرامونی
 قرارگیری درمجاورت راههای

و بایر در محدوده

عمده ارتباطی

شهر

شهرستان
 -شبه شهری مناسب

 امکان ساماندهیحمل و نقل عمومی

 توزیع نامتعادلفعالیتهای وابسته به

 کاهش کیفیتمحیط های مسکونی
با افزایش تردد
ترافیک عبوری

شهری با استفاده از

امکان کاهش ظرفیت

مدیریت ترافیک

شبکه حمل و نقل

در بافتهای طراحی

سکونت در سطح

امکان بهره مندی از

عمومی در پی افزایش

شده

محالت

سوخت های پاك در

مسایل اقتصادی جاری

 -شبکه شهری

حمل و نقل عمومی

 -اغتشاش در کیفیت

ارگانیک در هسته

های بصری محالت

های تاریخی

مسکونی
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 -وجود کیفیت های

 -عبور شریان های

محیطی مناسب در

بین شهری از درون

شبکه معابر

محدوده شهر

 -وجود پایانه حمل و

 -عدم رعایت سلسله

نقل عمومی به

مراتب شبکه

تهران

دسترسی در تقاطع

حمل و نقل آسان (در

محدوده های شهری

دسترس ) بین کانون

و بین شهری

های شهری توسط

 -وجود گره های

شریان های سریع

متعدد در شبکه
درون شهری
 طراحی نامناسبهندسی برخی از
معابر
 فاصله زیاد میانکانون های شهری
 معضالت عبور ومرور در عرض کم
شبکه ارگانیک
 عدم وجود شبکههای حمل و نقل
عمومی
 وجود ترافیکعبوری از داخل
محدوده شهر
تردد وسایل نقلیه
سنگین از محدوده شهر
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اهداف اجرایی پیرامون وضعیت کالبدی–ساختاری شهر

.1

تهیة طرح شناسایی محدوده های بشدت مسئله دار و آسیب پذیر به لحاظ شیب و توپوگرافی به

منظور تخریب و پاك سازی موضعی و انتخاب کاربری های متناسب جانشین.
.2

تهیة طرح آمایش درون محله ای (مرکزیت های مسکونی ،نقاط هم پیوند با تمرکز خدمات شهری،

گره های محله ای و بین محله ای ،حوزه های اشباع و متراکم و) ...با هدف ساماندهی و ایجاد گشایش های
موضعی.
.3

شناسایی محدوده هایی مستعد برای تجمع قطعات مسکونی ،اولویت بندی آن ها و تدوین ضوابط و

مقررات تشویقی و پیش بینی تسهیالت مناسب به منظور تبدیل تجمیع و نوسازی به یک نهضت عمومی در
نقاط مناسب و مستعد کل بافت.
.4

تهیة طرح رینگ های تفریحی-فراغتی ،فرهنگی و ارتباطی در حوزههای امکا نپذیر بالفصل بافت.

.5

تهیة طرح بهسازی بدنه ها و نماهای شهری در مراکز محله ای و بدنة معابر اصلی.

.6

تهیة طرح مطالعاتی برای شناسایی راه های بهسازی و مقاوم سازی اسکان مسکونی.

.7

طرح شناسایی و اجرای بلندمرتبه سازی در لبه ها و نقاط مستعد به منظور تجمیع و اسکان بخشی

از جمعیت.
.8

اعطای وام های بلندمدت به مغازه داران و صاحبان واحدهای مسکونی با نظارت دقیق به منظور

بهبود و بهسازی واحدهای فوق با الگوهایی از پیش طراحی شده.
.9

کاهش فاصلة محالت تا شبکه های جمع کننده از طریق ایجاد یک رینگ ارتباطی در لبه های

بیرون محالت و اتصال شبکه های درون محله ای به این رینگ در نقاط امکان پذیر و تخریب و نوسازی خانه
هایی که مشکل آلونکی دارند.
 .10تأمین موازین ایمنی ،بهداشت ،رفاه و محیط سالم ،حق انتخاب و قابلیت تحرك و انعطاف کالبدی
شهر.
 .11بهبود کیفیت ساختمانی و درنهایت بهبود سیمای شهر.
 .12قابلیت تطبیق کالبد شهری با نیازهای آتی.

برنامة اجرایی

.1

شناسایی فضاهای مرده و غیرمفید کوچک درون محله ای و تبدیل آن ها به فضاهای سبز و نقاط

مکث و درنگ برای استفادۀ ساکنان محله و عابران پیاده؛
.2

شناسایی و تغییر کاربری عناصر کالبدی ناسازگار و تبدیل آن ها به فضاهای باز و سبز یا خدمات

مورد نیاز؛
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.3

شناسایی معابر و خیابان های بدون پوشش مناسب و آسفالت و برنامه ریزی سریع برای اصالح آن

ها؛
.4

شناسایی واحدهای مسکونی بدون سند و اقدام سریع برای تدوین و انتقال این اسناد به صاحبان آن

ها؛
.5

رفع موانع قانونی ساخت وساز در زمینة تجدید بنای واحدهای مسکونی از طریق تهیة طرح های

تفصیلی موضعی برای تمام محالت با تأکید بر حداقل تخریب و تشویق تجمع قطعات از طریق معافیت های
عوارض و ارائة خدمات فنی مهندسی؛
.6

جست وجوی منابع مالی استقراضی از طریق بانک ها با پیش بینی ارائة ضمانت های الزم توسط

شهرداری یا سایر مراجع ذی ربط به منظور اخذ وام های کوچک برای تعمیرات اضطراری ساختمان های در
خطر تخریب؛
.7

شناسایی ساخت وسازهای آلونکی مجتمع (خانه های ب هشدت ناپایدار و ساخته شده از بلوك یا

خشت) و قراردادن آن ها در اولویت ساخت .درصورتی که این مجتمع های آلونکی موقعیتی مناسب نسبت
به محله و شبکه های ارتباطی داشته باشند ،می توان با دادن زمین معوض به مالکان در مکان دیگر و کمک
در ساخت واحدهای مسکونی آن ها ،به جای اجتماعات آلونکی مراکز خدمات محله ای ایجاد کرد.
شناسایی مسائل و مشکالت کلیدی و استراتژیک شهر )(Key Issues

مسائل و مشکالت شهر شاهدشهر
در پرسشنامه توزیعی شهروندان از آن ها در مورد مسائل و مشکالت شهر پرسش شد که به طور عمده به
موارد و مسائل زیر اشاره

کردند:

مسائل فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی
 نبود امنیت اجتماعی اعتیاد محدودیت در استفاده از فضاهای عمومی تفریحی برای بانوان وجود موانع فرهنگی اجتماعی برای فعالیت اجتماعی بانوان وجود مزاحمت ها سرقت نزاع و دعواهای محلی وجود مشرفیت و در معرض دید بودن داخل خانه شما از بیرون سروصدای بچه ها در محیط اطراف208
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 تردد و صدای رفت و آمد اتومبیل ها روسپی گری وجود آلودگی هوا در شهر سدمعبر و دست فروشیمسائل و مشکالت اقتصادی شهر شاهدشهر
حوزه دیگری که مشکالت ضمن آن دسته بندی شده اند ،حوزه مشکالت اقتصادی شهر است که در زیر
به ترتیب اولویت آورده شده است.
 کمبود فرصت های شغلی کمی درآمد کمبود کار در برخی ایام سال گرانی زمین و مسکن عدم جذب سرمایه گذار به شهر گرانی کرایه حمل و نقل برون شهری عدم رشد قیمت زمین و مسکنمسائل و مشکالت کالبدی و عمرانی شهر
حوزه دیگری که مشکالت ضمنی آن با شهروندان درمیان گذاشته شده مسایل کالبدی و عمرانی شهر
است .موارد متعددی از قبیل مشکالت جزیی محلی که شهروندان در زندگی روزانه در محالت با آن ها
برخوردارند در این حوزه جای گرفته اند که به ترتیب اولویت در زیر آورده شده است
 .17باریکی کوچه ها
 .18عدم استحکام غالب بناهای شهر
 .19کمبود روشنایی معابر در شب
 .20عرض کم معابر اصلی شهر
 .21وجود ترافیک در شهر
 .22نبود پیاده روهای مناسب
 .23نامناسب بودن آسفالت معابر
 .24آشفتگی سیما و نمای شهری
 .25کمبود حمل و نقل عمومی
 .26جمع آوری زباله
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 .27دفع نامناسب آبهای سطحی
 .28عدم رعایت ضوابط نماسازی
 .29تمیز نبودن سطح شهر
 .30ایجاد مزاحمت توسط کارگاه ها
 .31عدم رسیدگی و مراقبت از باغ ها
 .32وجود جانوران موذی در شهر
مسائل و مشکالت شهر شاهدشهر از دید مسئولین

در پرسشی دیگر مشکالت و ضعف های عمده شهر شاهدشهر از دید مسئولین مورد پرسش قرار گرفت
که موارد زیر بیشتر مورد توجه اعضا قرار گرفت:
جدول -54مسائل و مشکالت شهر شاهدشهر از دیدگاه مسئولین

تشریح مشکل
کمبود زیرساخت های مناسب برای تبدیل شدن به یک شهر پویا
ترافیک شهری و عدم توجه به روان سازی در رفت و آمد شهروندان
معابر غیر استاندارد به دلیل تبدیل شدن روستا به شهر
نبود پارك و اماکن رفاهی مناسب
کمبود فضاهای سبز و بوستان های شهری
نبود یک مکان خوب ورزشی و مجتمع های ورزشی اعم از چمن یا سالن های ورزشی
خوابگاهی بودن شهرشاهدشهر با توجه به نبودن شغل برای مردم
عدم برنامه ریزی مدون در خصوص ساماندهی بافت فرسوده شهری
آلودگی بصری و مبلمان شهری
نداشتن حریم مناسب با توجه به کوچک بودن شهر ،عمال هر گونه طرح و مانور را محدود کرده است
نبود دانشگاه
نداشتن مجتمع مناسب کارگاهی
عدم توجه به مشارکت مردم و ارتقاء آن
عدم برخورداری از امکانات رفاهی ،تفریحی مناسب برای عموم مردم
نقصان زیرساختهای اولیه شهری
وجود بستر فراوان برای آسیب های اجتماعی
فقر و غلبه مشکالت اقتصادی بر زندگی شهروندان
تنگ بودن کوچه ها در محالت قدیمی
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جمع بندی

همانگونه که در این مرحله مالحظه شد پس از بررسی و ارزیابی مطالعات و طرح های فرادست شامل سند
چشم انداز ملی کشور (ایران  ،)1404برنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران ،طرح آمایش
استان تهران و طرح تفصیلی شاهدشهر و پس از بررسی دقیق جایگاه شهر شاهدشهر ،با استناد به نتایج به
دست آمده از پرسشنامه شهروندان و مسئولین و همچنین نظر کارشناسان مبنی بر مطالعات انجام شده ،به
تدوین ماموریت ها ،ارزش ها و چشم انداز شهر پرداخته شد.
در انتهای این فصل نیز با استفاده از مطالعات انجام شده و نتایج پرسشنامه ها ،به بررسی مسائل و
مشکالت شهر شاهدشهر پرداخته شد که مطابق با نتایج به دست آمده شهروندان و مسئولین در بخش
مسائل و مشکالت

شهر به طور عمده به موارد و مسائل زیر اشاره کردند:

نظرات شهروندان:
 نبود امنیت اجتماعی
 کمبود فرصت های شغلی
 عدم استحکام غالب بناهای شهر
نظرات مسئولین:


کمبود زیرساخت های مناسب برای تبدیل شدن به یک شهر پویا



کمبود فضاهای سبز و بوستان های شهری



وجود بافت فرسوده



کمبود خدمات در سطح شهر

امید است با عنایت هرچه بیشتر مسئولین امور شهری و با تکیه بر دانش تخصصی در این زمینه ،به
منظور رشد و توسعه روزافزون شهر شاهدشهر بر فرصت های شهر تمرکز کرده و نقاظ ضعف و زمینه های
نقاط تهدید نیز مرتفع گردند.
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 .3فصل سوم
مقدمه

در این فصل از پروژه به شناخت شرایط استراتژیک شهرداری شاهدشهر و شناسایي و ارزیابي عوامل موثر بر
مدیریت شهری (شهرداری) مي پردازیم که شامل بررسي سيستم شهرداری شهر و عناصر تشکيل دهنده آن مي
باشد .هدف از مطالعات این بخش ارزیابي وضع موجود ساختار مدیریت شهری مانند تعداد کارکنان (وضعيت
سواد و ميزان تحصيالت و ميزان انطباق پست سازماني با پست ابالغ شده و ميزان انطباق تحصيالت با پست ابالغ
شده) و سنجش عملکرد شهرداری در بخش های مختلف معاونت خدمات شهری مانند :وضعيت آتشنشاني
(تعداد نيروی کار ،تعداد سوانح و حوادث در شهر و  ،). . .معاونت سيما و منظر شهری و فضای سبز ،روابط
عمومي و . . .مي باشد .در نهایت به بررسي ماليه شهرداری (درآمد -هزینه) بر اساس اسناد دریافتي از شهرداری
پرداخته مي شود و پس از آن مسائل و مشکالت کليدی و استراتژیک ( )Key Issuesشهرداری این شهر
استخراج مي گردد.
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 -3بررسی و شناخت وضع موجود شهرداری
 -1-3بررسی و شناخت ساختار سازمانی ،تشکیالتی و مکانیزم های اجرایی و مدیریتی

شهرداری ،نهادی محلي و مردمي جهت ارائه ی خدمات شهری مناسب به شهروندان مي باشد .در کنار این
جایگاه ،شهرداری نماینده ی دولت در شهر نيز هست و باید انتظارات دولت را هم برآورده سازد .به جز این دو
عنصر مهم تاثيرگذار بر شهرداری ،دیگر دستگاه ها نيز با شهرداری در ارتباطند و از آن تاثير گرفته یا بر آن تاثير
مي گذارند .بنابراین شهرداری دارای پيچيدگي های خاصي است و برای این که بتواند تمامي انتظارها را به
بهترین نحو برآورده سازد ،باید اختيارهای خاصي داشته باشد و سازمان تشکيالتي اش پاسخگوی نياز تمام
عناصر پيش گفته باشد (صالحي ،محمودی.)1389،
 -1-1-3معرفی شهرداری شاهدشهر

 -1-1-1-3تاریخچه شهرداری شاهدشهر

شهرداری شاهدشهردرسال  1376تاسيس گردیده که درشرایط حاضر نزدیک به سه دهه را مي گذراند در بدو
تاسيس جمعيت شهرقریب  ۵۰۰۰نفربوده و پرسنل آن با۴کارمند و7کارگر خدماتي و یک نفرسرمکانيک
موتورهای آب خدمات شهر خدمت به شهروندان راعهده داربودند.
 -2-1-1-3شهردار

طبق مفاد بند  1ماده  71قانون تشکيالت ،وظایف و انتخابات شورا های اسالمي کشور  ،انتخاب شهردار از
وظایف شورای اسالمي شهر است که بالفاصله پس از رسميت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام
مي نماید ،شهردار نمي تواند همزمان عضو شورای شهر باشد .در حال حاضر آقای مهندس حامد سلماني از
تاریخ اسفند ماه سال  1397به سمت شهردار شاهدشهر منصوب شده اند.
 -3-1-1-3معاونان شهرداری

با استناد ماده  ۵۴قانون شهرداری که سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد وحجم کار شهرداری
از طرف شهرداری با اطالع شورای اسالمي شهر آن را تهيه و پس ازتصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته
خواهد شد؛ شهردار مي تواند قسمتي از وظایف و اختيارات خود را با تصویب شورای شهر به موجب حکم
کتبي به معاون یا سایر مسئوالن شهرداری واگذارکند .طبق تشکيالت و سازمان مصوب ،شهرداری شاهدشهر
دارای معاونت اداری مالي و حوزه های زیر مي باشد:
 معاونت اداری مالي
 سازمان مدیریت حمل و نقل
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 امور شهرسازی و معماری
 امور فني و عمران
 امور خدمات شهری و فضای سبز
 امور آتشنشاني و خدمات ایمني
 امور درآمد و سرمایه گذاری
 امور مالي و ذیحسابي
 امور منابع انساني و فناوری اطالعات
-2-1نمودار معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه شهرداری شاهدشهر شهردار
سازمان مدیریت
حمل و نقل

معاون

امور شهرسازي و معماري

امور فني و عمران

امور خدمات شهری و فضای سبز

امور آتشنشانی و خدمات ایمنی

امور درآمد و سرمایه گذاری

امور مالی و ذیحسابی

امور منابع انسانی و فناوری
اطالعات
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 -1-2-1-3وظایف شهرداری

مهم ترین قانوني که در کشور به شرح وظایف شهرداری ها پرداخته ،قانون شهرداری ها مصوب سال  133۴و اصالحيه
ها ،و الحاقيه های متعدد آن است .پس از آن ،قوانين ،مقررات و آیين نامه های مختلف ،از جمله قانون نوسازی و
عمران شهری مصوب سال  ،13۴8آیين نامه مالي شهرداری ها مصوب سال  ،13۴6مصوبه شورای عالي اداری مصوب
سال  1371جزو آن ها ،به طور مکرر به این شرح وظایف افزوده یا از آن کاسته اند .اکنون حجم عظيمي از قوانين
مرتبط با شهر وجود دارد که به تعيين وظایف و حد و حدود اداره ها ،موسسه ها ،اشخاص حقيقي و سایر نهادهای ذی
ربط در امور شهر پرداخته اند و در این ميان ،برخي از قوانين خاص وظایف شهرداری ها است.
از این ميان بخشي از این قوانين به وظایف اصلي شهرداری ها ،یعني فعاليت های مدیریتي ،عمراني و نگهداری شهر مي
پردازند که از جمله این قوانين مي تواند به موارد مربوط به صدور پروانه ساختمان ،نظارت بر فعاليت های ساختماني
برای رعایت استانداردها ،اصالح و توسعه معابر و فضاهای سبز و تنظيف و نگهداری معابر ،انهار عمومي و مجاری آب
و فاضالب اشاره کرد .بخش دیگر قوانين ،ناظر به وظایف دروني شهرداری ها همچون نحوه استخدام و چگونگي
سازماندهي نيروی انساني آن ها است که در واقع وظایف ستادی ضروری برای انجام و تسهيل وظایف و ماموریت های
اصلي شهرداری محسوب مي شود.
به وظایف شهرداری ها به تفصيل در فصل  1پرداخته شده است و بر اساس وظایف قانوني شهرداری ها عملکرد
شهرداری شاهدشهر از نگاه مردم و مسئولين سنجيده شده است که نتایج آن در ادامه به تناسب آورده شده است.
شرح وظایف حوزه شهرداری شاهدشهر

 برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار برای ایجاد و برقراری نظم و ترتيب و هماهنگي انسجام بين واحدها. تنظيم ،هماهنگي و پاسخگویي جهت برنامه ها ،مالقات ،ارتباطات وجلسات شهردار و همچنين ابالغ دستوراتشهردار.
 ابالغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پيگيری آنها طبق دستور تنظيم و ارائه پرونده ها ،گزارشات ،نشریات و مکاتباتي که شهردار باید مالحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنهابه مراجع ذیربط.
 یادداشت و یاد آوری تاریخ تشکيل سمينارها ،کنفرانس ها ،همایش ها و جلسات و مهيا نمودن سوابق مربوطبرای اطالع و مطالعه قبلي شهردار.
 ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگي حوزه های زیر مجموعه شهردار. پاسخگویي و راهنمایي مراجعين به حوزه شهردار215
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 پيگيری در خصوص کليه مکاتبات و موارد ارجاعي از سوی شهردار تا حصول نتيجه الزم رسيدگي و بازدید از فعاليت های واحدهای شهرداری و ارایه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعاليت هایواحدهای مذکور به شهردار.
 رسيدگي و تحقيق درباره تخلفاتي که ضمن اجرای فعاليت های شهرداری از طرف کارکنان شهرداری و یااشخاص دیگر صورت مي گيرد.
-

تعيين و تشخيص نوع تخلف و حدود مسئوليت آن و تهيه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصميم
توسط مقامات ذیصالح.

 پيگيری و دریافت ،بررسي و پاسخگویي به انتقادات و شکایات شهروندان و ارائه راهکار.-

انجام امور مربوط به حراست اموال ،ساختمان ها ،ماشين آالت ،تأسيسات شهرداری طبق دستور العمل های
ابالغي.

 استقرار سيستم مناسب برای حراست و نگهداری از پرسنل ،تأسيسات و مدارک محرمانه. برنامه ریزی ،سازماندهي ،نظارت و هدایت کليه فعاليت ها و اقدامات حراستي. کنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم. نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتي ،تبليغاتي و اجرای مراسمات ،اطالع رساني خدمات و آمارفعاليت های انجام شده شهرداری.
 حفظ و توسعه عناصر ،نام ها و نمادهای هویت بخش بومي ،ملي و اسالمي در سيمای شهر. انجام امور مختلف تشریفاتي نظير تهيه و نصب تابلو ،پوستر ،پرچم ،پالکارد و آگهي در خصوص فعاليت هایجاری ،برحسب ضوابط اعالم شده.
 تهيه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطالع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری. برگزاری جشن های ملي و مذهبي ،مراسم ها ،سخنراني ها|. جمع آوری اطالعات مربوط به ایجاد بانک اطالعاتي و تهيه و تدوین مناسب گزارش فعاليت های فصلي وساالنه شهرداری.
 برنامه ریزی برای ارتباط مؤثر و مستمر مجموعه مدیران شهرداری با اقشار مختلف و با رویکردهای متفاوتمدیریت شهری
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 ارائه آماری فعاليت های انجام شده شهرداری و انتشار آن به صورت بولتن یا بروشور ماهانه یا ساالنه برایاطالع عموم و انتشار در رسانه های گروهي و جلب همکاری مردم در امور مربوط به شهر با همکاری رسانه
های گروهي
 از شهروندان و ارایه بازخور در مورد نوع و کيفيت خدمات شهرداری به شهروندان جهت بهره برداری دربرنامه های ساليانه شهرداری.
 افکار سنجي از کارکنان شهرداری و ارایه بازخور در مورد سبک مدیریت شهرداری جهت بهره برداری دربرنامه های ارتقاء کارایي منابع انساني
 پيگيری و تنظيم لوایح دفاعي و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانوني ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری درمراجع مذکور
 بررسي حقوقي کليه قراردادهای مرتبط با شهرداری و اظهارنظر حقوقي  -رسيدگي به معضالت حقوقيشهرداری و اعالم نظر مشورتي در موارد ارجاعي.
 بررسي حقوقي کليه قراردادهای داخلي و خارجي مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقي در خصوص رعایتیا عدم رعایت ضوابط و موازین قانوني و عنداللزوم حک و اصالح آن و گزارش به مقام مافوق.
 پيگيری و تنظيم لوایح دفاعي و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانوني ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری درمراجع مذکور
 پيگيری و اقدام به ثبت اراضي و امالک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمي ثبت اسناد و امالک و تثبيتمالکيت شهرداری بر کليه امالک و مستحدثات متعلق به
 شهرداری برابر مقررات و تنظيم دفاتر خاص امالک .بررسي و ارزیابي و کارشناسي اراضي و امالک موردمعامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استيجاره و تهيه فهرست مورد نياز در هر طرح.
-

اقدام به انجام کليه معامالت ملکي شهرداری در دفاتر اسناد رسمي

 ثبت دفتر امالک و اراضي شهرداری و تغييرات آن طبق دستورالعمل های صادره و نگهداری آخرین اطالعاتامالک و اراضي متعلق به شهرداری.
 بررسي پرونده های تملکي انجام شده از لحاظ صحت عمليات واگذاری معوض و تعيين وضعيت دقيق امالکتخصيص یافته به عنوان معوض و تهيه گزارش موارد تخلف احتمالي
 اقدام برای تفکيک اراضي اختصاصي شهرداری با اخذ مجوز تغيير کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صالحشهرداری
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 اقدام برای ثبت رسمي مالکيت شهرداری بر مستغالت متعلق به شهرداری و نگهداری اسناد آنها. اقدام در ثبت مشخصات امالک عمومي شهرداری اقدام در بازدید ،حفاظت و نگهداری مستمر از اراضي و مستغالت شهرداری و اخطار به متخلفين و برخوردحسب مورد
 تهيه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل. -3-1-3بررسی و شناخت عملکرد معاونت ،سازمان ،حوزه ها و واحدهای مستقر در شهرداری شاهدشهر

با توجه به اهميت و ضرورت مقوله سنجش وضعيت مدیریت شهری در استنتاجي صحيح و کارآمد ،در این بخش از
گزارش به بررسي وضعيت واحدهای مختلف شهرداری شاهدشهر از جوانب مختلف در جهت نيل به بررسي کمبودها
و کاستي های بخش مدیریت شهری و اقدام به یک برنامه ریزی راهبردی و مدون در جهت رفع مسائل و مشکالت
پرداخته مي شود .الزم به ذکر است در طي مصاحبه ها صورت پذیرفته با مسئولين واحدهای مختلف شهرداری،
پرسشنامه های تخصصي ویژه هر یک از دوایر مالک عمل کارشناسان بوده است.
عالوه بر این مصاحبه هایي با هریک از بخش های شهرداری شامل معاونت ها ،سازمان ها به صورت مجزا صورت
گرفت که در آن عالوه بر بررسي مسائل و مشکالت آن بخش به دریافت نظرات مسئولين هر بخش در خصوص
اق دامات و پروژه های ضروری و الزم االجرا در شهر پرداخته شد که نتایج آن به تفکيک در ادامه به صورت مشروح
آورده شده است.
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 -1-3-1-3معاونت اداری و مالی شهرداری شاهدشهر

معاونت مالي و اداری نقشي مهم و حساس در رابطه با مدیریت بر منابع مالی و درآمدی و منابع انسانی ایفا مي
کند که دو محور مهم در توسعه هر نهاد ،سازمان و مجموعه محسوب مي شوند.
با توجه به اینکه نيروی انساني گران بها ترین منبع سازماني برای شکوفاسازی استعدادها و دستيابي به عملکرد عالي در
سازمان ها محسوب مي شود بدین سبب در عصر حاضر منابع انسانی را دارایي مي نامند و با یک نگاه موشکافانه به
جایگاه و نقش شهرداری ها در پيشبرد توسعه شهری  ،ضروری است معاونت مالي و اداری همواره در جذب ،پرورش،
تشویق و ترغيب نيروهای کارا و تالشگر پيشگام باشد.
در این بخش به بررسي و ارزیابي نيروی انساني معاونت اداری و مالي شهرداری شاهدشهر پرداخته مي شود.
وظایف معاونت اداری و مالی شهرداری شاهدشهر

بر اساس اطالعات دریافتي از شهرداری شاهدشهر وظایف معاونت اداری و مالي به شرح زیر تعریف شده است:
 نظارت بر کليه هزینهها و معامالت سازمان و نگهداری حساب هزینهها و اعتبارات هزینه شده
 انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب
 تنظيم برنامهوبودجه عمليات سازمان
 تهيه گزارشهای مالي و تفریغ بودجه و ترازنامه ساالنه سازمان
 نظارت در حفظ و نگهداری کليه اموال و دارائيهای سازمان
 انجام امور تدارکات سازمان
 برنامهریزی و تأمين خدمات اداری ،منابع انساني ،امور تشکيالت و فرایندهای کاری سازمان
 برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشي و ارزشيابي کارکنان سازمان
 اجرای آئيننامهها و مقررات استخدامي ناظر بر کارکنان سازمان
 اجرای مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي و خدمات درماني کارکنان
 حفظ و نگهداری نامهها ،اوراق اسناد و مدارک و پروندهها مطابق مقررات و اصول بایگاني
 تأمين ارتباط اداری سازمان با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي ازلحاظ مکاتبات و مراجعات
 تأمين و ارائه خدمات پشتيباني موردنياز سازمان
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 -4-1-3آسیب شناسی نیروی انسانی شهرداری

 -1-4-1-3ارزیابی نیروی انسانی شهرداری شاهدشهر
در این بخش از گزارش به بررسي مشخصات فردی کارکنان شهرداری شاهدشهر  ،در جهت ارزیابي هر چه بهتر نيروی انساني
شهرداری پرداخته مي شود .با توجه به فهرست مشخصات کارکنان شاغل در شهرداری شاهدشهر در سال  1398به طور کلي
شهرداری دارای  12۰کارکن مي باشد که در ادامه به طور تفصيلي به بررسي وضعيت تحصيلي ،خدمتي و پستي کارکنان
پرداخته مي شود.
 -1-1-4-1-3بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب نوع است دام در سال 1398

تمامي پرسنل شهرداری شاهدشهر در  ۴قالب استخدامي تحت عناوین کارمند (رسمي ،قراردادی ،پيماني) وکارگر (رسمي و
قراردادی) مشغول خدمت مي باشندکه توزیع نسبي آن ها بر حسب نوع استخدام به شرح جدول زیر است:
جدول شماره :1توزیع فراواني کل  12۰کارکن شهرداری شاهدشهر بر حسب نوع استخدام
نوع استخدام

تعداد (نفر)

توزیع نسبي (درصد)

کارمند رسمي

3

2.۵

کارمند قراردادی

33

27.۵

کارمند پيماني

۰

۰

کارگر رسمي

۵3

۴۴.17

کارگر قراردادی

31

2۵.83

جمع

12۰

1۰۰

مأخذ :شهرداری شاهدشهر
نمودار شماره  :1توزیع فراواني کل کارمندان شهرداری شاهدشهر بر حسب نوع استخدام

2%
کارمند رسیم
کارمند قراردادی

26%

28%

کارگر رسیم
کارگر قراردادی

44%
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 -2-1-4-1-3بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب میزان تحصیالت در سال 1397

بر اساس اطالعات جمع آوری شده از شهرداری شاهدشهر در خصوص سطح تحصيالت پرسنل اداری شاغل در
شهرداری منتهي به سال  1398از تعداد  12۰نفر پرسنل مورد بررسي  81نفر معادل  %67.۵دارای تحصيالت دیپلم و
زیردیپلم 7 ،نفر معادل  %۵.83فوق دیپلم 32 ،نفر معادل  %23.66دارای مدرک ليسانس و فوق ليسانس مي باشند که
البته چون این آمار شامل کليه کارکنان شاغل در رده های اداری ،پشتيباني و ستادی اعم از کارمندی ثابت  -کارگری
مشمول قانون کار و پرسنل قراردادی بوده به همين دليل ميانگين نفرات دارای مدرک تحصيلي زیر دیپلم و دیپلم
درصد نسبتا باالیي از نمودار را به خود اختصاص داده اند.
جدول شماره :مقدار و فراوانی نسبی پرسنل به تفکیک میزان تحصیالت

توزیع نسبی

عنوان مدرک تحصيل

جمع کل

زیر دیپلم

68

۵6.67

دیپلم

13

1۰.83

فوق دیپلم

7

۵.83

ليسانس

28

23.33

فوق ليسانس

۴

3.33

دکترا

۰

۰

جمع کل

12۰

1۰۰

(درصد)

0%
3%

زیردیپلم

23%

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

57%

فوق لیسانس
ر
دکتی

6%
11%

با توجه به اینکه  ۵6.67درصد از کارکنان زیر دیپلم هستند ،مي توان با جذب نيروی متخصص و استفاده از علم و
دانش این افراد شتاب بيشتری در پيشبرد اهداف و مقاصد شهرداری بوجود آورد .و در پست های حساس تر با جذب
نيروی فوق ليسانس و دکترا مي توان مدیریت و خدمات شهرداری را بهبود بخشيد.
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 3-1-3-1-3بررسی وضع موجود کارمندان شهرداری بر حسب میزان انطباق پست سازمانی و پست ابالغ شده

در این بخش تطابق پست ابالغ شده کارمندان ،یعني پستي که در حال حاضر در آن مشغول به کار هستند ،با پست
سازماني آن ها یعني پستي که تحت آن عنوان به استخدام شهرداری درآمده اند ،مورد ارزیابي قرار گرفته است .بر این
اساس از معادل  3۰درصد از کل آنان ست ابالغيشان منطبق بر پست سازماني آنها بوده و در  7۰درصد مابقي این عدم
انطباق دیده مي شود .عدم انطباق پست سازماني با پست ابالغ شده باعث مي شود نيرو در زمينه کاری خود نتواند آن
گونه که شایسته است توانایي خود را نشان دهد و باعث کاهش انگيزه نيرو در مواردی شود که پست ابالغي پایين تر از
پست سازماني است.
جدول شماره : 3تعداد کارمندان شهرداری شاهدشهر بر اساس انطباق پست ابالغ شده با پست سازماني
عنوان

تعداد

وجود انطباق

24

عدم وجود انطباق

12

جمع

36

درصد
66.66
33.3۴
1۰۰

مأخذ :شهرداری شاهدشهر
 -4-1-3-1-3بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب انطباق تحصیالت با پست ابالغ شده

در این بخش ميزان انطباق تحصيالت کارمندان شهرداری با پستي که در حال حاضر مشغول به کار هستند مورد ارزیابي
قرار گرفته است .البته این انطباق در مورد پست های مهم تر صورت گرفته است .لذا به جهت سادگي کار ،از بررسي
کارگران خدمات شهری ،باغبان ،نگهبان ،راننده ،سرایدار در این بخش پرهيز نموده ایم.
جدول شماره :۴تعداد کارکنان شهرداری شاهدشهر بر اساس انطباق تحصيالت با پست ابالغ شده
تعداد

عنوان

25

انطباق

11

عدم انطباق

36

جمع
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 -5-1-3-1-3بررسی وضع موجود کارکنان شهرداری بر حسب سابقه کار

در جدول ذیل تعداد کارمندان شهرداری بر حسب ميزان سابقه کار هر یک از آنها طبقه بندی شده است .بيشترین
تعداد معادل  36.۴۴درصد کارکنان  1۰-6سال سابقه کار دارند .درصد کارکناني که سابقه کار آنها کمتر از  ۵سال
است حدود  7.63درصد از کل کارکنان مي باشد .لذا در حال حاضر 62.71درصد از کل کارکنان شهرداری دارای
سابقه خدمت باالی  11سال هستند.
جدول شماره :۴توزیع نسبي کارکنان شهرداری بر اساس ميزان سابقه کار
سابقه کار

تعداد

درصد

بين  1تا  ۵سال

9

7.627

بين  6تا  1۰سال

35

29.66

بين  11تا  1۵سال

43

36.۴۴

بين  16تا  2۰سال

28

23.73

بين  21تا  2۵سال

3

2.۵۴

 26سال و بيشتر

0

۰

جمع

118

1۰۰
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آسیب شناسی و چال

های منابع انسانی شهرداری شاهدشهر

 نارضایتي کارکنان از وضعيت حقوق عدم مطابقت چارت سازماني مصوب با ساختار فعلي تغيير و گردش شغلي زیاد در شهرداری شاهدشهر فقدان برنامه ریزی علمي و کارآمد منابع انساني و عدم تناسب خروجي و ورودی به لحاظ کمي و کيفي عدم استقرار سيستمي جامع و مکانيزه نيروی انساني متمرکز فقدان سيستم رفاهي الزم برای کارمندان223

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر

 فقدان شایسته ساالری در انتصابات حجم زیاد فساد در سازمان دوقطبي شدن سازمان (خودی و غيرخودی(راهکاری های پیشنهادی

 تالش در ترویج تفکر ساختار سيستمي در شهرداری و شهر در قالب چرخه طراحي ،اجرا و ارزیابي در تمامشئونات شهر و شهرداری
 همکاری و هماهنگي و توسعه ارتباطات و فناوری با مجامع علمي ،دانشگاهي و استفاده از نظرات و مدلهاینوین آموزش ،طرح ریزی ،سيستم مالي و اداری سازمان شهرداری با هدف نهایي ایجاد پویایي ،افزایش
کارایي و پيشبرد اهداف توسعه شهری
 طراحي مدل منابع انساني مبتني بر مدل شایستگي تدوین طرح آموزش جامع شهرداری توسط متوليان امر با توجه به چشم اندازهای برنامه ای شهر و شهرداریمانند طرح های جامع و تفصيلي ،استاني و منطقه ای ،برنامه عملياتي  ۵اسل و سندچشم انداز 2۰ساله شهرو
شهرداری شاهدشهر
 شناخت استعدادها ،عالیق ،انگيزه ها و شخصيت نيروی انساني از طریق ایجاد ارتباطات نيروی انساني جانمایي شغلي در سازمان (قرار دادن افراد در مناسب ترین پست سازماني) برنامه ریزی جهت افزایش رضایتمندی شغلي طرح ریزی آموزش و توانمندسازی روسای سازمان ها و حوزه ها استقرار سيستمي جامع و مکانيزه نيروی انساني متمرکز از طریق: .1ارزیابي عملکرد نيروی انساني
HSE .2
 .3مسير شغلي
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 .۴نظام های مشارکت
 .۵نظام های انگيزشي
 .6نظام های تشویق و تنبيه
 .7نظام اموزش مبتني بر استانداردهای ISO 10015
 افزایش اعتماد سازی و براتگيزی مسئوليت پذیری در بين مناطبع انساني سازمان شهرداری -آموزش نيروها در عملکرد تيمي و تشکيل گروه های خوشه ای در شهرداری از طریف تشکيل اتاق فکر
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 -3-4-1-3امور شهرسازی و معماری شهرداری شاهدشهر

امور شهرسازی و معماری شهرداری وظيفه برنامه ریزی و نظارت اجرای طرحهای شهرسازی و معماری را عهده
دار است که در امور تخصصي شهرسازی انجام وظيفه مي نماید.
در راستای انجام وظایف محوله به حوزه شهرسازی و معماری و در چارت تشکيالتي این حوزه عالوه بر
دبيرخانه کميسيون ماده صد پنج مدیریت از نظر سطوح تشکيالتي فعاليت مي کنند که هریک از این مدیریت ها
بخشي از وظایف نظارتي را بعهده دارند :
 مدیریت زیباسازی و طراحي شهری
 مدیریت طرحهای کالبدی و راهبردی
 مدیریت هماهنگي و نظارت شهرسازی
 مدیریت سيستم یکپارچه شهرسازی
 مدیریت بافت های قدیمي و ساماندهي حاشيه شهر و امور مهندسين ناظر
 دبيرخانه کميسيون ماده صد
 نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه عمران شهری
از جمله آرمان های سند چشم انداز ،پيش بردن شاهدشهر به سوی شهری سرسبز و دارای آسایش و
آرامش،گردشگر پذیر و دارای ساختار و زیرساخت های مناسب است .چنين هدفي در گرو ارتقا کیفیت
شهرسازی و معماری شهر با ساماندهي نماها ،سيما و منظر شهر همراه با اصول ایمني و زیبایي و انسجام
بخشي به کالبد محله ها و بافت های شهری و توسعه کالبدی شهر متناسب با اصول توسعه پایدار و حفظ محيط
زیست است.
در این راستا ،از یک سو ،شهرداری متعهد به آراستن شهر از جنبه زیبایي شناختي و کارکرد های زندگي شهری
است و از سوی دیگر ،ابزار الزم برای تحقق این امر در تدوین الگوها و ضوابط شهری ،نظارت بر استقرار
کاربری ها و التزام شهروندان به قانون مداری و رعایت قوانين و مقررات شهروندی قابل تصور است.

226

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر
وظایف امور شهرسازی و معماری:

 بررسي و تعيين خط مشي برنامه های کلي به منظور تهيه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به
احتياجات فعلي و آتي شهر
 نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهای
شهری
 رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت و سازهای شهری با هم اهنگي مناطق شهرداری
 بررسي کليه پيشنهادهای تغيير و اصالح طرحهای اجرائي و تفصيلي واصله ازمناطق یا سایر واحدها و
سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری
 نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حریم شهر براساس ضوابط نقشه جامع و
طرحهای تفصيلي مصوب و قوانين و دستورالعملهای مربوطه
 انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي وحقوقي در زمينه شهرسازی و معماری
 تهيه طرحهای راهبردی و موضوعي و موضعي برای ساماندهي حاشيه شهر شاهدشهر و هسته های
جمعيتي اطراف شهر
 برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکيک اراضي با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحه ای تفصيلي
 برنامه ریزی و سياست گذاری به منظور زیبا سازی شهر شاهدشهر با اولویت معماری سنتي
 انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
شرح وظایف مدیریت طرح های توسعه شهری:

 نظارت و کنترل بر روند تهيه طرحهای راهبردی ،طراحي شهری ،شهرسازی و معماری در حوزه و
مناطق
 برنامه ریزی الزم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمان های ذیربط
227

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر

 نظارت و مدیریت بر اجرای ماده  99قانون شهرداریها و بندها و تبصره های ذیل آن
 تدوین و پيشنهاد راهبردهای اساسي در حریم شهر بر اساس ماده  99قانون شهرداریها وسندهای
طرحهای جامع و تفصيلي شهر
 نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حریم شهر و تفکيک آنها
 تهيه طرحهای مطالعاتي تفصيلي از طریق مهندسين مشاور ذیصالح با هماهنگي مراجع ذیربط
 بررسي کليه پيشنهادهای تغيير و اصالح طرحهای اجرایي و تفصيلي واصله از مناطق یا سایر واحدها و
سازمانهای تابعه شهرداری
 صدور بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرایي دقيق طرح تفصيلي مصوب شهر به منظور
وحدت و رویه در کليه مناطق شهرداری
 برنامه ریزی به منظور تهيه و تدوین دستورالعملهای مربوط به ضوابط و معيارهای طراحي شهری و
معماری
 بررسي طرحهای تفصيلي شهری و تهيه و تنظيم لوایح و پيشنهادات به منظور تصویب طرحهای تفصيلي
 انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
شرح وظایف مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها:

 برنامه ریزی به منظور تهيه و تدوین آیين نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسایل شهرسازی و
پيشنهاد
استانداردهای مختلف در امور شهرسازی
 ایجاد هماهنگي در واحدهای شهرسازی مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعملهای موجود
 نظارت و کنترل بر روند تهيه طرح های راهبردی  ،طراحي شهری ،شهرسازی و معماری در حوزه و
مناطق
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 برنامه ریزی الزم به منظور حفظ وحدت و رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط
 نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه بندی برنامه های ارجاعي به کميسيون ماده صد
 اقدام به صدور اجازه تفکيک و تغيير کاربری اراضي با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصيلي
مصوب
 اقدام در تهيه و تدوین آیين نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسایل شهرسازی و پيشنهاد
استانداردهای مختلف در امور شهرسازی
 اقدام در تهيه و تنظيم شناسنامه و دستورالعمل برای کليه طرحهای شهرسازی
 تهيه طرحهای مطالعاتي تفصيلي از طریق مهندسين مشاور ذیصالح با هماهنگي مراجع ذیربط
 صدور بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرایي دقيق طرح تفصيلي مصوب شهر به منظور
وحدت رویه در کليه مناطق شهرداری
 برنامه ریزی به منظور تهيه و تدوین دستورالعمل های مربوط به ضوابط و معيارهای طراحي شهری و
معماری
 نظارت بر تهيه نقشه های اجرایي نمادها،المان ها و احجام شهری
 نظارت بر کليه مراحل نقشه برداری و نقشه کشي
 انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
براساس مصاحبه و مکاتبات صورت گرفته با حوزه شهرسازی شهرداری شاهدشهر  ،نقطه نظرات ،اهم برنامه ها
و اولویت های کاری در این حوزه را به شرح زیر اعالم داشته اند:
 تهيه برنامه های عملياتي جهت تنظيم رویه و کاهش بروکراسي اداری حوزه شهرسازی افزایش تعداد نيروهای متخصص حوزه پيگيری بازبيني طرح تفصيلي و مغایرات موجود229
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 افزایش درآمدهای ناشي از عوارض نوسازی به عنوان درآمد پایدار شهرداری راه اندازی سيستم اتوماسيون شهرسازی ارائه تسهيالت و اطالع رساني جهت نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهر شاهدشهر ساماندهي ساخت و سازهای غيرمجازرسيدگي به موقع و تشکيل منظم کميسيون ماده1۰۰شهر شاهدشهر که به عنوان یکي از شهرهای غرب استان تهران با جمعيتي نزدیک به  3۰هزار نفر در زمره با
ظرفيت ترین نقطه شهری منطقه محسوب مي گردد .در ارزیابي شاخص های مختلف شهری و ساختار و
فضاهای موجود در حوزه شهرسازی با بهره گيری از اسناد باال دستي ،که سند ضوابط و مقررات طرح تفصيلي،
مهمترین سند اجرایي به منظور تحقق چشم انداز ،اهداف و راهبردهای بلندمدت توسعه و عمران شهر ابزاری
برای هدایت و کنترل تحوالت کالبدی و ساماندهي شهر بر اساس نظام پهنه بندی و کاربری مي باشد.
در حوزه شهرسازی (طرح تفصيلي) با عنایت به ابالغيه طرح تفصيلي و ضوابط و مقررات آن و شناخت وضع
موجود مي توان با سنجش توان های توسعه و انطباق با مصوبات بصورت یک برنامه کوتاه مدت نسبت به
تصحيح و تغيير در ضوابط و دستورالعمل های ابالغي که مورد نارضایتي و اعتراض شهروندان را در بخش
تراکم و سطح اشغال داشته به صورت یک الیحه به شورای محترم اسالمي و پس از اخذ موافقت جهت بررسي
نهایي به کميسيون ماده  ۵ارسال نمود ،همچنين تشویق و مشارکت مردم در امر ساخت و ساز که در حال حاضر
مي تواند به عنوان یکي از مهمترین عامل درآمدهای پایدار دانست ،شرایط و بستری مناسب و مطلوب در فرآیند
صدور پروانه ساختماني استعالمات و دسترس بودن نقشه طرح تفصيلي به همراه ضوابط و مقررات جدید جهت
ارتقا آگاهي شهروندان در خصوص شهری که در آن زندگي مي کنند.
ارتباط با مراکز دانشگاهي و سوق دادن اساتيد و دانشجویان جهت بررسي نقاط ضعف و قوت و فرصت و
تهدید در قالب طرح و برنامه هایي (مقاله پایان نامه) ارائه گردد.
تدوین یک برنامه زمانبندی بصورت یک چارچوب منظم و یکنواخت در امر ارائه خدمات به شهروندان در
کليه مناطق و نواحي و جلوگيری از هرگونه موازی کاری و یا به نوعي تصدی گری که در نهایت رضایت
ارباب رجوع را در پي خواهد داشت و راندمان کاری نيز باال خواهد رفت.
بي شک طرح تفصيلي بدون ابهام و مشکالت نبوده است لذا شایسته است یکي از مهم ترین برنامه ها و با
اولویت ترین امور در این حوزه ،جمع آوری اطالعات و دسته بندی تقاضای مراجعين در خصوص نياز های
آنان که مرتبط با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مي باشد .اقدامات الزم به لحاظ بازنگری طرح تفصيلي و
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منتفعه نمودن ارباب رجوع در مورد برخي از مقررات که نياز به تجدیدنظر دوباره داشته که این امر موجبات
افزایش در امور سرمایه گذاری و ساخت و ساز چه در واحدهای کوچک و بزرگ را خواهد داشت.
البته با توج ه به اینکه قدمت بناها در محله ها شهر دارای بافت قدیمي و فرسوده مي باشد نياز به یک همت بلند
در یک برنامه کوتاه مدت جهت تهيه ضوابط تشویقي بافت فرسوده توسط شهرداری و مشاور مربوطه و تسریع
در اجرای مراحل قانوني آن را مي طلبد .بافت فرسوده مرکز شهری در هسته قدیمي علياباد ،پهنه های نابسامان
در شهسواری ها و درازه و گستره های حاشيه ای در خلج اباد و محمود اباد  .گستردگي بافت های فرسوده
شهری موجب شده است که شناسایي ،مساله یابي ،توان سنجي و ارائه راه کارهای بهسازی و نوسازی این گونه
بافتها به عرصه ای حساس از برنامه ریزی و طراحي شهری در شرایط امروز کشورمان بدل شده است که تجهيز
و توسعه کارشناختي و مدیریتي  -اجرایي را نيازمند است لذا اجرای چنين مسئوليتي بدون وجود منابع مالي
مناسب ،پایدار و کافي ،تحقق نخواهد یافت.
البته شهرداری در نظر دارد با اهداف کالن  -1 :تأمين مشارکت در سطوح برنامه ریزی و طرح ریزی ،اجرا و
بهره برداری و مدیریت نوسازی و بهسازی  -2-ساماندهي بافت فرسوده به منظور ارتقای کيفيت محيط زندگي
مردم و رفع فرسودگي ها و نابساماني  -3-بهسازی فضاها و بناها را از طریق تشویق ساکنان و مالکان به بهسازی
محيط زندگي خصوصي و عمومي خوداقدام نماید.
در حوزه شهرسازی عمده برنامه در قالب اسناد باالدستي تعریف گردیده که هميشه برنامه های کوتاه مدت و
بلند مدت در ارتباط تنگاتنگ و پيش زمينه بوده است که این موضوع را مي توان در تامين کليه نيازهای شهری
اعم از سرانه های خدماتي و سایر نمود خواهد داشت بطوریکه هر چه طبق برنامه و ضوابط پيش برویم در آینده
با مشکالت کمتری مواجه خواهيم شد.
ضمنا برنامه های اموزشي مرتبط با نوع کار هر پرسنل جهت هر چه بهتر شدن کيفيت و کميت خدمات به
مراجعين محترم و در نهایت بهره وری اداره باال خواهد رفت.
طرح آمایش اراضي یکي از برنامه های بلند مدت که شرایط مناسب جهت استفاده بهينه و متمرکز نمودن
کاربرهای مشابه در یک منطقه و جلوگيری از پراکندگي و تغيير کاربری در سطوح اراضي شهر خواهد گردید
که این امر مي بایست در محدوده و حریم شهر لحاظ گردد.
از جمله مهمترین اقدام پيش روی حوزه حساس شهرداری شاهدشهر ،اقدام به بازبيني طرح جامع و تفصيلي بوده
که در حال حاضر ،عدم تطبيق با وضع موجود ،آنالوگ بودن و ضعف در زیرساختهای نرم افزاری وسخت
افزاری از جمله ضرورت های پيش روی این حوزه مي باشد.
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فناوری اطالعات

 بررسي و شناسایي دورههای آموزشي موردنياز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامههایآموزشي
 نظارت بر اجرای دقيق آئيننامهها و مقررات استخدامي ،قانون کار و تأمين اجتماعي و مقررات مربوط به بيمهو بازنشستگي و خدمات درماني کارکنان
– نظارت بر حفظ و نگهداری نامهها ،اوراق اسناد و مدارک و پروندهها مطابق مقررات و اصول بایگاني
 تهيه و تنظيم و نظارت بر طرحهای ارزشيابي ساليانه بر اساس دستورالعملها و آیيننامهها بررسي مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهيه گزارشهای الزم پيرامون مسائل مرتبط جهتمقامات مافوق
 بررسي ،ارتقاء و بروز رساني امکانات رفاهي ،ورزشي ،بيمه و بازنشستگي کارکنان  -مطالعه ،طراحي ،نظارتبر استقرار فرایندهای بهينه در شهرداری  -نظارت در تأمين ارتباط اداری شهرداری با مؤسسات و اشخاص اعم
از حقوقي و حقيقي ازلحاظ مکاتبات و مراجعات
 ثبت لوایح و کليه نامههای وارده و تنظيم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومي شورای شهر وکميسيون هایي فرعي زیرمجموعه آن
 برنامهریزی بهمنظور ایجاد بانک اطالعاتي آماری جامع ،بروز و کارآمد شهرداری ایجاد بستر الزم جهت حرکت به سمت دولت الکترونيک و ارتقاء سختافزاری و نرمافزاری و بهروزرسانيمداوم جهت توسعه فناوری اطالعات شهرداری
 -6-4-1-3امور درآمد و سرمایه ذاری شهرداری شاهدشهر

شيوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت:
ماده - 6وظایف و اختيارات هيأت عالي سرمایه گذاری
.1تصویب موضوعات و عناوین سرمایه گذاری و مشارکت و تعيين اولویتها که توسط کميسيون پيشنهاد
مي شود
.2تصویب فرایند انتخاب سرمایه گذار یا مشارکت کننده از طریق فراخوان محدود یا ترک فراخوان برای
هر یک از طرح های سرمایه گذاری و مشارکت
.3بررسي پيشنهادات کميسيون کارشناسي و اتخاذ تصميم در خصوص آنها
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.۴انتخاب نهایي سرمایه گذاران و شرکاء
.۵تصویب قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت
تبصره  :1هيأت عالي و اعضای آن نمي توانند اختيارات خود را در زمينه موضوعات این شيوه نامه به دیگران
تفویض نمایند
تبصره  :2تصميم هيأت عالي سرمایه گذاری جهت انتخاب نهایي سرمایه گذار طبق این شيوه نامه پس از
تصویب در صحن علني شورای اسالمي شهر قابليت اجرایي خواهد داشت
ماده  - 7وظایف و اختيارات رئيس هيأت عالي سرمایه گذاری
 .1انتخاب اعضای کميسيون کارشناسي سرمایه گذاری و صدور احکام آنها پس از تصویب هيأت عالي
سرمایه گذاری
 .2نظارت برحسن اجرای این شيوه نامه
 .3نظارت عاليه بر فرآیند انعقاد و اجرای قراردادها و حسن انجام کار
 .۴انعقاد قرارداد با رعایت این شيوه نامه
شرح وظایف امور درآمد و سرمایه ذاری شهرداری شاهدشهر

 تهيه و تنظيم تهيه و تدوین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و ارائه آن به مراجع ذیصالح.


برنامه ریزی و اقدام الزم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهرداری.

 اتخاذ تدابير الزم به منظور تشخيص و استيفای حقوق شهرداری و به حيطه وصول در آوردن بدهي
معوقه مؤدیان و انجام امور دبيرخانه کميسيون ماده  77قانون شهرداری.
 جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولي و اتخاذ تدابير الزم برای جذب کامل و بموقع آنها در
راستای بودجه مصوب.


برنامه ریزی ،هماهنگي و اتخاذ تدابير برای جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکت مردم و اشخاص
حقيقي و حقوقي داخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصادی و توسعه زیرساختها و صنعت
گردشگری شهر.

 تهيه و جمع آوری اطالعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری.
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بررسي و تجزیه و تحليل اطالعات بدست آمده از پروژه ها از نظر تأثيرات اقتصادی در آمدی.

 فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغيب و تشویق در امور سرمایه گذاری.
 فراهم نجومي مناسب برای رقابت سالم بين سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری.


تهيه عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار



انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.

نتایج مصاحبات و برنامههای در دست اقدام امور درآمد و سرمایه ذاری

اهداف و برنامه های قابل تحقق و تدوین شده معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری برای سال جاری در سه بخش
به شرح ذیل مي باشد:
بخش اول  :تکميل و اتمام پروژه های در دست اقدام
بخش دوم  :تهيه بسته های مشارکتي
بخش سوم  :عملياتي شدن پروژه های در دستور کار
بخش چهارم :افزایش مشارکتهای مردمي
آسیب شناسی حوزه سرمایه ذاری شهرداری شاهدشهر

 نبود واحد مستقل جهت پيگيری وظایف محوله حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمي نبود نيروی متخصص حوزه مدیریت سرمایه گذاری و ارزش آفریني در شهرداری -عدم وجود بسته های مدون سرمایه گذاری بخش های خصوصي و خصوصي-دولتي
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 -7-4-1-1امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شاهدشهر

امورخدمات شهری شاهدشهر از  ۴زیرمجموعه تشکيل شده است که شامل سازمان های آتشنشاني و خدمات
ایمني ،سيما و منظر شهری و فضای سبز  ،مدیریت پسماند مي باشد که در ادامه به بررسي شرح وظایف و
ارزیابي این حوزه خواهيم پرداخت.
شرح وظایف معاونت خدمات شهری

-

سياستگذاری ،برنامه ریزی ،هماهنگي و نظارت بر امور خدمات شهری

 برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتي وابسته به شهرداری و مستند ماده  8۴قانونيشهرداری ها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری
 نظارت بر حسن انتظام و گردش ا مور سازمانهای وابسته مربوطه از نظر نيل به اهداف پيش بيني شدهدر اساسنامه آنها
 نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده  55قانون شهرداریها(مرتبط با خدمات شهری) و صدور دستورات الزم در هر یک از زمينه های مذکور
 نظارت بر گردش امور کميسيونهای ذیربط در امور اجرایي شهر از قبيل کميسيون بند 2۰ماده ، ۵۵کميسيون ایمني اماکن عمومي و ستادهای اجرائي خدمات شهری
 نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسيلهای شهری و هماهنگي در جهت آماده سازی واستفاده بهينهاز آنها
 سياستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت بر ن ظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل زباله ،دفن و تبدیلآن به کود
 انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه امور خدمات شهری انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوقحوزه مدیریت پسماند در شهرداری شاهدشهر

جمع آوری ،حمل و نقل پسماند (مدیریت زباله ها) یکي از مهمترین خدمات شهری است که محور اصلي
محيط زیست شهرداری را تشکيل مي دهد .گرچه جمع آوری زباله در شهرها از سابقه طوالني برخوردار است،
ليکن به جهت گسترش و توسعه مراکز سکونتگاهي ،تجاری و صنعتي و بهداشتي شهرها و توليدات زباله های
خشک و تر ناشي از آن زمينه ایجاد یک سيستم مدیریت پویا و سازمان یافته را ضرورت مي بخشد.
بازیافت و تبدیل مواد)1388،
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از سوی دیگر افزایش حجم زباله های توليد شده مانند زباله های نخاله ای ،خانگي ،صنعتي و بيمارستاني و آثار
زیانبار بهداشتي و زیست محيطي هر کدام از آنها بحث مکانيزم جمع آوری آنها را از محل توليد به یک
موضوع اساسي مبدل ساخت .سپس نحوه و امکان حمل و نقل این زباله ها و در نهایت دفع و معدوم ساختن آنها
فرآیند مدیریت پسماند را پيچيده تر نمود .به طوری که امروزه شهرداری ها سرمایه سنگيني را اعم از مالي،
اقتصادی و نيروی انساني را در این بخش هزینه مي کنند .یکي از موانع عمده فراروی خدمات مدیریت پسماند
در شهرداری ها به کارگيری روش های سنتي در فرآیند جمع آوری ،حمل و دفع آن است که علي رغم ورود
ماشين آالت و تجهيزات جدید و مدرن به همراه بهره گيری از روش های علمي جدید بازیافت همچنان ساالنه
بودجه زیادی به این مدیریت اختصاص مي یابد.

(هاشمي و یحيي پور ،اصول و مباني مدیریت خدمات شهری در

شهرداری)139۰،

بر اساس قانون شهرداری ،جمع آوری ،حمل و دفع مواد زائد بر عهده شهرداری ها مي باشد .شهرداری مي تواند
این کار را توسط کارگران استخدامي خود انجام دهد و یا طي قراردادی با بخش خصوصی ،انجام این وظيفه
را به عهده آن بخش بگذارد(.سعيدنيا)۴8 :1383 ،

براساس گزارش عملکرد شهرداری شاهدشهر ،در بخش سازمان مدیریت پسماند خدمات شهری شهرداری
فعاليت های زیر صورت مي گيرد:
روزانه به طور متوسط  20تن زباله جمع آوری ،حمل و دفن مي شود .سرانه توليد روزانه زباله در جهان 250
تا  300گرم است و در ایران  600گرم است .با توجه به عدد به دست آمده شاهدشهر دارای ميزان سرانه
توليد زباله برابر  71۴گرم مي باشد که  11۴گرم بيشتر از سرانه کشوری است)http://atlas.tehran.ir( .

با توجه به اطالعات به دست آمده در این شهر هيچگونه فعاليتي در خصوص پردازش پسماند و بازیافت
آن صورت نمی گیرد و همين طور شيرابه های پسماند توليد شده نيز تصفیه نمی شود و زباله های جمع
آوری شده در زميني به مساحت 1.۵هکتار در دره شور رباط کریم دفع مي گردد.
جمع آوری و حمل و نقل زباله در سطح شهر به صورت  %1۰۰مکانيزه انجام مي شود .زباله ها هر شب حدود
ساعت 9جمع آوری شده و مازاد آن نيز روزانه جمع آوری مي گردد.
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شاهدشهر دارای کارخانه کمپوست نيست و با توجه به اینکه حدود  ٪65از پسماندهای خانگی در ایران را
مواد آلی تشکيل مي دهند ،یکي از راه های مناسب برای دفع و استفاده بهينه از آن تهیه کود آلی
(کمپوست) برای مصارف کشاورزی و باغداری است و مزیت های این روش از نظر اقتصادی و بهداشتي
در مقایسه با سایر روشها به اثبات رسيده است( .عباسوند ،مدیریت پسماند های شهری)1391 ،

سيستم تفکیک زباله از مبدأ در شاهدشهر نيز ،اجرا نشده است .در صورتي که تفکيک پسماند از مبدأ نقش
عمده ای در کاهش هزینه های دفع پسماندها ایفا مي کند .پيشنهاد مي شود این کار به پيمانکاران و بخش
خصوصي سپرده شود.
در شهرداری شاهدشهر  3دستگاه ماشين زباله کش وجود دارد .با توجه به اینکه متوسط گنجایش مخزن
ماشين های زباله کش  6تن است و متوسط وزن زباله های توليد شده در شاهدشهر  2۰تن است تعداد ماشين
های زباله کش

با استاندارد حمل ،فاصله دارد مي باشد.).tehran.irhttp://atlas( .

مهمترین مشکل شهرداری در رابطه با جمع آوری و حمل و نقل زباله کمبود پرسنل ،ماشين آالت و بودجه
است .تعداد سطل های زباله 17۰عدد و ميزان توليد زباله در سال ،حدودا  2۵۰تن مي باشد .جمع آوری زباله
های بيمارستاني منفک از سایر زباله ها مي باشد .تعداد رفتگران در شهرداری 1۴ ،نفر مي باشد.
بر اساس استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای هر  10000نفر یک دستگاه
سرویس بهداشتی عمومی نياز است تعداد سرویس های بهداشتی موجود در شهر 6دستگاه است که در
چند نقطه از سطح شهر وجود دارند .که توسط واحد خدمات شهری رسيدگي و تعمير و نگهداری مي شود.
(استاندارد  336۵موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران ،آئين کار اصول طراحي و تجهيز سرویسهای بهداشتي عمومي شهری)1371،

در شهر شاهدشهر شبکه دفع فاضالب شهری وجود دارد .جوی های شاهدشهر اکثرا روباز هستند و تعداد جوی
های سرباز 118 ،عدد مي باشد .تعداد سطل های زباله شاهدشهر  17۰عدد مي باشد که بنا بر اعالم معاونت
خدمات شهری این ميزان کم است و حداقل نياز به دو برابر شدن دارد.
برنامه های آتي این حوزه در جهت بهبود محيط زیست شهری به شرح ذیل است:
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 مسئول حوزه خدمات شهر در زمينه جمع آوری آبهای سطحي در آینده نيز برنامه هایي را اعالم نمودندو بيان شد که ،کارگذاری لوله در پياده رو و احداث مخازن زیرزميني جهت جمع آوری ابهای سطحي
در هنگام بارندگي و سایر مواقع و تصفيه آن جهت آبياری فضای سبز مي باشد.
 ایجاد شهرک صنعتي در حاشيه شهر جهت ساماندهي صنوف مزاحم ساماندهي سکوی زباله شهری و استاندارد سازی آن شروع برنامه تفکيک از مبدا بصورت پایلوت در محله هایي از شهر برون سپاری امور خدمات شهری و نظارت مستمر بر پيمانکاران محافظت از تاسيسات و تجهيزات پارک با استقرار نگهبان ثابت بخصوص در پارک های بزرگ. -ایجاد و ساماندهي پارک سوارها و پایانه تاکسي.
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 -11-4-1-3سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهدشهر

آتشنشاني یا اطفا حریق مجموعه اقداماتي است که برای مقابله با آتش بوسيله خاموش کردن ،کنترل و یا هدایت
آتشهای ناخواسته انجام ميگيرد .اهداف آتشنشاني حفاظت از سالمت افراد ،جلوگيری از آسيب به اموال و
حفاظت از محيط زیست است.
اهداف سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری

 نجات جان انسانها ،مهار و اطفاء حریق و حفاظت از ثروتهای ملي در مقابل آتش سوزی و
عوارض و سوانح ناشي از آن
 برنامه ریزی و تعيين خط مشي در امور مربوط به آتش سوزی و خدمات ایمني
 ارائه آموزش های الزم در امر آتش نشاني و خدمات ایمني در سطوح مختلف سازمان برای
کارکنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه های زمان بندی شده.
 ایجاد و توسعه ایستگاه های مورد نياز و بهره برداری از آنها
 نظارت برعمليات مؤسسات و شرکتهای دولتي و خصوصي سرویس دهنده امور آتش نشاني و
خدمات ایمني
 انجام ترتيبات الزم جهت مقابله و تعميرات الزم جهت کاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح
طبيعي و غيرطبيعي
 نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمني ساختمان ها و استاندارهای تجهيزاتي ساختمان ها در مقابل
سوانح گوناگون ( زلزله – آتش سوزی – برق گرفتگي  ،سيل  ،بمباران های شيميایي اتمي و) ...
وظایف امور آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهدشهر

 اجرای دقيق مقررات انضباطي و اداری در ایستگاه آتشنشاني و محل حادثه و ثبت کلبه وقایع و
حوادث
 اطمينان از آمادگي کامل پرسنل آتشنشاني ،تجهيزات و ماشينآالت مربوطه جهت مقابله با حوادث و
نحوه دسترسي به آنها از طریق بازدید دورهای و نگهداری آمار و اطالعات الزم و نظارت و کنترل
دقيق بر خودروها ،وسایل و تجهيزات حریق ،نجات و غيره و انجام مراحل تحویل در هر شيافت.
آگاهي کامل و دقيق از محدوده ایستگاه ،شناخت کليه مراکز حساس و اماکن عمومي و غيره از طریق
بازدید و بازرسي بهوسيله عوامل اجرایي و بروز نگهداشتن اطالعات مذکور در ایستگاه.
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 بررسي اشکاالت و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها ازنظر پرسنلي ،تجهيزات و
تأسيساتي
 شرکت در عمليات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با استفاده از وسایل و تجهيزات حفاظت فردی
در محل حادثه و حریق برگزاری دورههای آموزشي تخصصي موردنياز بهمنظور باال بردن اطالعات
فني ،حرفهای ،اداری و...
 حفظ آراستگي فردی و استفاده از لباس فرم و نصب پالک سينه و درجات و عالئم منطبق با سمت
 حفظ سالمت جسمي و روحي با انجام ورزشهای همگاني ،فردی و  ...برای انجام مطلوب وظایف
محوله
 آشنایي کامل با ماشينآالت و تجهيزات مرتبط با امور آتشنشاني در جهت استفاده صحيح و نگهداری
از آنها
 تهيه گزارش عملکرد در مقاطع ششماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار
 انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
-2-7-4-1-3اقدامات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهدشهر

سازمان جهت نيل به اهداف فوق با رعایت مقررات موضوعه اقدام به اجرای موضوعات ذیل مي نماید.
 تهيه آمار و اطالعات مربوطه و ارتباط با مراکز اطالعاتي
 ارتباط و همکاری و هماهنگي و مشورت با مراکز علمي –نظامي ،پزشکي و سایر سازمانها و اشخاص
ذیرربط
 شناسائي و تملک اراضي پس از تحصيل مجوز قانوني جهت تأمين نيازهای مرتبط با اهداف و وظایف
سازمان حسب مقررات مربوطه
 احداث ابنيه و تأسيسات مورد نياز
 تعيين صالحيت فني و امکانات شرکت های خصوصي و دولتي تحت عناوین مختلف اعم از طرح
ایمني یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشين ها و قطعات و ادوات و تجهيزات مختلف مربوط به
امور ایمني و نجات و آتش نشاني در سطح جامعه
 انجام اقدامات الزم در جهت ارتقاء سطح دانش و بينش فني کارکنان و ارتباط با مراکز علمي و فني و
دانشگاهي در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات موضوعه.
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 تدوین آئين نامه های مربوط به انتظام امور ایستگاهها.
 اشاعه و بکارگيری رشته های مختلف ورزشي بين پرسنل سازمان خصوصاً کادر عمليات بمنظور
تقویت و آمادگي جسماني و باال بردن روحيه افراد که الزمه این حرفه مي باشد .تمام پرسنل باید
عملياتي باشند و بخشهای ستادی در حال گردش عملياتي باشند و تأمين فضاها و تاسيسات الزم برای
این منظور.
طبق ضوابط موجود در سازمان استاندارد ایران ،به ازای هر  ۵۰،۰۰۰نفر مي بایست یک ایستگاه آتشنشاني مجهز
موجود باشد .که با توجه به جمعيت حدود 28نفری شاهدشهر  1 ،ایستگاه باید در شهر وجود داشته

باشد(.دفتر

برنامه ریزی عمراني وزارت کشور-مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری ،تاریخچه آتشنشاني در ایران)1381 ،

شهر شاهدشهر دارای سازمان آتشنشانی مصوب و دارای  1ایستگاه آتشنشانی ،که جنب ساختمان مرکزی
شهرداری شاهدشهر است و از نظر جانمایي و مکان گزیني دارای وضعيت نسبتأ مطلوب مي باشد.

فني

عملياتي

آموزش و پيشگيری

اداری

خدماتي

جمع

2

۴

ندارند

ندارند

ندارند

6

جدول شماره  :29تعداد نيروهای آتش نشان در سال 1397
مأخذ  :شهرداری شاهدشهر واحد آتشنشاني

بر اساس اطالعات دریافتي از شهرداری شاهدشهر تعداد کل وقایع و حوادث در طي یک سال اخير  1۵1حادثه
بوده که بيشترین تعداد مربوط به آتش سوزی مي باشد .وقایع به وقوع پيوسته در طول یکسال اخير نسبت به
شهرهای هم رده شاهدشهر به لحاظ جمعيتي ،بسيار زیاد مي باشد و مي بایست ریشه یابي و فرهنگ سازی
بيشتری صورت گيرد .به طور مثال شهرداری زنجان با  ۴۰۰هزار نفر جمعيت در طي یکسال اخير دارای 87۴
حادثه بوده است .در شهر مناطق پر خطر شهر ایمن سازی نشده اند و سازمان آتشنشاني و خدمات ایمني به
عنوان متولي اصلي ایمني شهر مي بایست دستورالعمل ایمني اجرایي و واقع بينانه برای اماکن پر خطر صادر و
اجرا کند.

آتش

سقوط

ریزش

سقوط

ریزش

سوزی

در چاه

آوار

از

چاه

ارتفاع

آسانسور

تصادف و

غرق

حادثه

برق

سرنگوني

شدن

درکوهستان

گرفتگي

خودرو
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2۵

-
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حریق ضایعات

جدول شماره  :3۰تعداد وقایع و حوادث در سال 1396
مأخذ  :شهرداری شاهدشهر واحد آتشنشاني

تعداد عمليات اطفاء و نجات در یکسال اخير  2۴1مورد بوده است .برنامه های آموزشي در طول یکسال اخير در
حوزه آتشنشاني انجام نگردیده است.
سازمان آتشنشاني شاهدشهر برای شهروندان دوره آموزشي برگزار مي نماید و برای افزایش ضریب ایمني
شهروندان الزم است که تعداد شهروندان آموزش دیده حداقل یک به پنج برسد تا از هر  5نفر حداقل یک
نفر به عمليات اوليه آتشنشاني واقف باشد و در صورت نياز از آن استفاده گردد به این ترتيب باید  6۰۰۰نفر در
شاهدشهر تحت آموزش قرار بگيرند که در حال حاضر  9۰۰نفر از شهروندان توسط سازمان برای مواجهه با
آتش سوزی و حوادث در شهر آموزش دیده اند و  ۴مانور آموزشي نيز انجام شده است .ستاد بحران نيز در
شهرداری وجود دارد .شهرداری ميبایست دارای اتاق بحران باشد و تجهيزات و امکاناتي(سيلوهای مدیریت
بحران،مجتمع های اسکان اضطراری و )....برای مدیریت و کنترل بحران فراهم شده است و مسئوليت اتاق
بحران بر عهده ستاد بحران مي باشد

(معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ایران ،بهينه سازی وظایف,تشکيالت,تجهيزات و

معيارهای ایمني و خدمات آتشنشاني شهری کشور)138۴،

تعداد شيرهای آتش نشاني در سطح شهر 9مورد است که بر اساس استاندارد  2۵۰۰نفر یک شير ،مي بایست 12
شير استقرار داشته باشد که به این ترتيب نصب  3شير جدید ضروری است.
جدول شماره  :31ليست ماشين آالت موجود در آتشنشاني شاهدشهر

ماشين آالت موجود در واحد آتشنشاني شهرداری شاهدشهر تعداد دستگاه
کاميون سنگين(اویکو)

1

خودروی نيسان پيشرو(اطفاء)

-

خودروی ایسوزو

1

کاميون سبک و سنگين

1

موتور سيکلت

-

مزدا
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پيکان وانت

-

جرثقيل

-

مأخذ  :شهرداری شاهدشهر واحد آتشنشانی

با بررسي های انجام شده ،سازمان آتشنشاني شاهدشهر نياز به تجهيزاتي از قبيل:
کمبود نيروی اتشنشاني ،وسایلي همچون بي سيم خودور و دستي ،ست کامل نجات ،ست کامل قيچي نردبان
هيدلوليک ،ست کامل چاه ،کوله و کپسول اکسيژن ،شير هيدرانت ،کفکش بنزیني ،تجهيزات امدادی و اطفایي
 ،تجهيزات تخصصي کار در ارتفاع و چاه  ،جرثقيل  ،باالبر ،لودر ،کمپرسور دستگاه تنفسي ،ژنراتور برق و
نيروی انساني ،برای خدمات رساني دارد.
پيشنهاد سازمان برای بهبود خدمات رساني به شرح زیر ميباشد:
 آموزش نيروهای موجود بکارگيری نيروهای جوان و اموزش دیده استفاده از نيروهای اتشنشاني داوطلب و سربازبرنامه های سازمان برای سال آتي و سال جاری به شرح زیر است:
 برنامه های جاری:
 بکارگيری نيروهای اموزش دیده اموزش نيروهای اتشنشاني و شهروندان ایجاد ایستگاه  2در شهرک الله یا داخل شهرک تجهيز ایستگاه ها و برطرف نمودن کمبودهای ایستگاه موجود استفاده از ظرفيت شرکت های تعاوني فراگير ملي. برنامه های قابل پيگيری مشاور

 پيگيری تهيه و تحویل تجهيزات ایمني انفرادی کليه پرسنل ،خرید تجهيزات از محل مجوز شواریاسالمي شهر
 تقویت یگان عمليات از نقطه نظر تجهيزات و نيروی انساني کارآمد ماهر. تقویت مرکز آموزش سازمان در راستای اجرای بهتر و موثرتر آموزشهای تخصصي ضمن خدمتپرسنل  ،آتش نشاني های استان تهران ،کارکنان شهرداری های غرب استان ،آتش نشانان داوطلب و
عموم شهروندان.
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 برگزاری مانورهای تخصصي اطفاء حریق و امداد با مشارکت سازمانهای امدادی و آتش نشانانشهرستان.
 افزایش ضریب ایمني شهروندان با تالش در جهت اجرای کامل دستورالعمل های ایمني در کليهتصرفات مسکوني  -تجاری  ،صنعتي و ..
 پيگيری منظم جلسات کارگروه تخصصي ایمن سازی ساختمانها با حضور کليه اعضاء و تالش درجهت رفع نواقص ایمني محيط شهری و پيگيری مصوبات.
-

تالش در جهت ارتقاء سطح آمادگي جسماني پرسنل.

 به روز رساني اخبار و حوادث و ارائه توصيه های ایمني الزم به شهروندان از طریق سایت سازمان ،چاپ بنر  ،بروشور و..
 خرید و مدرن سازی تجهيزات آتش نشاني ایجاد کميته تکریم به منظور اجرای برنامه های تخصصي برای تکریم ارباب رجوع و آتش نشانان. حذف کاغذ و الکترونيکي شدن روند فعاليت های سازمان پيگيری خرید و پياده سازی سيستم نرم افزار  ICSجهت برگزاری ویدئو کنفرانس با کليه ایستگاه ها از ستاد مرکزی. انجام برنامه های منظم در راستای تقویت حوزه عمليات سازمان به عنوان خط مقدم کليه فعاليتهایسازمان اعم از ارتقاء سطح آمادگي جسماني  ،روحي ،علمي و مهارت های آتش نشانان در تخصص
های مختلف ،انجام تست های ورزشي به صورت دوره ای و فصلي برای کليه پرسنل ،برگزاری
مسابقات ورزشي در بين عموم شهروندان با هدف آشنایي ایشان و ایجاد شور و هيجان و رقابت های
سالم در بين نيروهای عملياتي  ،چکاب پزشکي پرسنل به صورت ساليانه و مستمر.
 نظم دهي به فعاليتهای سازمان با ورود به دنيای نرم افزارها با بهره گيری از تجربيات آتش نشاني هایبرتر کشور.
 راه اندازی شبکه ارتباطي خودرو بحران و ستاد فرماندهي و ارتقاء تجهيزات مخابراتي پيگيری خرید نردبان آتش نشاني تدوین آئين نامه طراحي سيستم های آب فشان مطابق با استاندارد NFPA13 پيگيری رعایت ضوابط ،قوانين و معيارهای ایمني و آتش نشاني در پروژه های عمران شهری از طرفشهرداریها (سالن های اجرایي ،سينما و .)...
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-8-4-1-1امور فضای سبز شهرداری شاهدشهر
موضوع و اهداف سازمان

 ایجاد و نگهداری و اداره کليه امور پارکها ،فضای سبز  ،ميادین وسایل تفریحي انجام هر گونه
تحقيقات علمي و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت
گسترش این امر و ارائه خط مشي های اساسي و بنيادی .
 تدوین استراتژی های کالن و برنامه های ميان مدت و بلند مدت در بخش فضای سبز
 مدیریت و پيگيری جهت تهيه طرح های جامع فضای سبز و شبکه مستقل آبياری شهر شاهدشهر
 مدیریت تامين و توليد گونه های گياهي مورد نياز شهرداری شاهدشهر
 نظارت و کنترل بر انجام وظایف گروههای حفاظت و بهره وری و نظارت بر پارکهای بزرگ و
فضای سبز مناطق
 ایجاد هماهنگي الزم بين سازمان پارکها و مناطق شهرداری و نيز هماهنگي بين مناطق
 برنامه ریزی به منظور نظارت عاليه و ارزیابي فضای سبز و پارکها
 تصویب و ابالغ دستورالعملهای فني جهت نظارت و ارزیابي حفظ و توسعه فضای سبز شهری
 تهيه و تدوین فهرست بهاء آحاد فضای سبز
 برنامه ریزی حفظ و توسعه ی کمربند سبز
 انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

تعداد کل نيروهای انساني واحد فضای سبز درحدود  13نفر و تعداد باغبانهای شهر  1۰۰نفر است که برای حفظ
و نگهداری باغات و فضای سبز موجود در شاهدشهر پيشنهاد مي شود از نيروی انساني بيشتری در این واحد
استفاده شود.
در شاهدشهر طرح جداسازی آب شرب از آبیاری فضای سبز اجرا شده است و سهم آبياری قطره ای از کل
فضای سبز  %2۰مي باشد .و آبياری فضای سبز از ساعت ۵صبح لغایت  13بعدظهر انجام مي شود .مساحت کل
فضای سبز شاهدشهر  2۴۰۰۰۰مترمربع و مساحت مناطق درختکاری شده  1۴۴8۴6مترمربع مي باشد .تعداد
درختان موجود در شهر  72723اصله مي باشد که از این تعداد  %8۰اصله درخت پالک کوبي شده اند.
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برنامه آتي سازمان با توجه به وضعيت موجود در سامانه آب و آبياری استفاده از درختان مقاوم و همچنين با
گستره سایبان بيشتر و احداث پارک های متفاوت با فصول گذشته مي باشد که بتواند افراد بيشتری را جذب
استفاده از پارک ها کند.
بر اساس مطالعات وزارت راه و شهر سازی ،سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ایران بين
 7تا  12متر مربع برای هر نفر است .همچنين بر اساس آخرین مصوبه شورای عالي معاونت شهرسازی و معماری
حداقل سرانه فضای سبز قابل قبول  8مترمربع است اما طبق تعریف شورایعالي فضای سبزی جز سرانه
محسوب مي شود که دارای قابليت تفریح و تفرج باشد .با توجه به جمعيت شاهدشهر سرانه فضای سبز در
قالب فضای سبز شهری ،پيراشهری ،فضای سبز معابر شهری  8/5مترمربع مي باشد که با توجه با استاندارد
رقم مناسبي است( .سرانه کاربری ها ،مصوبات شورای عالي شهرسازی و معماری ایران)1389 ،

 پارک های نيمه تمام شهر ،فاز دوم ورودی شهر به متراژ  696متر فاز دوم پارک مهر به متراژ  ۴۰۰۰مترمربع پارک اميرکبير به متراژ  ۵۰۰۰مترمربعپارک های موجود در شهر همراه با مساحت در شهر شاهدشهر:
 بوستان دانش ،متراژ  1۰۰۰۰متر مربع پارک ایثار 7۰۰۰ ،مترمربع پارک شهر 6۴6۴ ،مترمربع بوستان 9دی 9۰3 ،مترمریع بوستان شهرک الله 2832۰ ،مترمربع بوستان امام 2۰۰ ،متر مربع آرامستان شاهدشهر 6۰۰۰ ،متر مربع آرامستان شهرک الله 3۵۰۰ ،مترمربع بوستان فيضيه 6۵۰ ،مترمربع پارک ملت 2۴۰۰ ،مترمربع بوستان طراوت ۴۰۰ ،مترمربع بوستان فرهنگ 9۰۰ ،مترمربع246
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 بوستان عرفان 2۰۰۰ ،مترمربع بوستان مهر 6۰۰۰ ،مترمربع فاز دم ورودی شهر 7۰۰ ،مترمربعبر اساس اعالم مسئول امور فضای شهری شاهدشهر ،کل مساحت فضای پارک و بوستان شهری 7۵۴37 ،متر
مربع مي باشد.
برنامهی سازمان در زمينه احداث پارک های موضوعي شامل:
 احداث پارک بانوان خطي کاری جاده کاظم آباد جاده رامين (تصفيه خانه) خطي کاری ورودی شهر الله خطي کاری حدفاصل شاهدشهر تا صبا باتری بلوار حدفاصل شهرک ویره تا ورودی شاهدشهر پارک اميرکبيرهمچنين شهر شاهدشهر فاقد کلینیک گیاه درمانی است که مي توان در سالهای آتي احداث آن پيشنهاد گردد.
از پيشنهادات و برنامه های این سازمان برای بهبود خدمات رساني ،ارائه شهربازی در برخي پارک ها و احداث
فروشگاه های مختلف گل و گياه در پارک هایي با تمرکز بيشتر افراد زیاد و استفاده از زمين های ورزشي در
پارک ها جهت شکوفایي استعدادهای ورزشي برای جوانان شهر و حفظ سالمت شهروندان ،همچنين افزایش
سرانه فضای سبز با احداث پارک های با مقياس متفاوت در نقاط مختلف شهر ،مي باشد.
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-9-4-1-3سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهدشهر

موضوع فعاليت معاونت حمل و نقل و ترافيک در شهرداریها ،تالش برای بهبود عبور و مرور در شهر از طریق
مطالعه ،برنامه ریزی ،طراحي ،آموزش ،نظارت و هماهنگي در امر حمل و نقل و ترافيک شهر جهت جابجائي
ایمن ،ارزان ،سریع و راحت مسافران ،عابران و کاال مي باشد .همچنين سياست ها و اهداف کلي در بخش حمل
و نقل درون شهری کشور به طوری است که مي بایست سهم حمل و نقل عمومي درون شهری به  ٪7۵از کل
سفرها افزایش یابد .وظایف سازماني برای نيل به فعاليت ها فوق الذکر با رعایت مقررات مرتبط اقدام به اجرای
موضوعات ذیل مي نماید:
 مدیریت یکپارچه حملونقل عمومي مسافر مدیریت یکپارچه حملونقل بار شهری از قبيل شناسایي ،ساماندهي و نظارت بر سامانههای حملونقلباره صدور بار برگ و اعمال ضوابط ایمني و حفاظت بهویژه برای بارهای خطرناک و ترافيکي
 مدیریت ساخت ،توسعه ،بهرهبرداری و نگهداری پایانههای مسافری شهری و پایانهها و مراکز عمده بار(باراندازها)
 مدیریت ساخت ،توسعه و نگهداری پایانههای مسافری برونشهری جمعآوری آمار و اطالعات مرتبط با حملونقل عمومي بار و مسافر و تحليل و پایش مستمر آن مدیریت ایجاد ،توسعه و نگهداشت و بهسازی زیرساختهای موردنياز و مرتبط با حملونقل عمومي بارو مسافر و تأسيسات و تجهيزات مرتبط با آن از قبيل خطوط حملونقل عمومي مسافر ،ناوگان بار و
مسافر و ایستگاهها ،عالئم و تجهيزات ایمني مرتبط و سامانههای هوشمند حملونقل عمومي بار و مسافر
 مطالعه و اجرای طرحهای موضعي و موضوعي مرتبط با توسعه ساماندهي و ارتقای شاخصهایسامانههای حملونقل عمومي بار و مسافر در چارچوب مطالعات جامع حملونقل
 مدیریت و ایجاد طرحهای توسعه و بهبود سامانههای حملونقل عمومي مسافر و تسهيالت ترافيکيمرتبط با آن
 مدیریت و ایجاد طرحهای مرتبط با کاهش آالیندههای زیستمحيطي ناشي از حملونقل عمومي بار ومسافر
 بررسي و پيشنهاد نرخ در حملونقل عمومي بار و مسافر و تعيين شيوه اخذ آن با اولویت استفاده ازروشهای نوین
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 استفاده از بخش خصوصي و تعاوني در ایجاد ،توسعه ،بهرهبرداری ،نوسازی و مدیریت سامانههایحملونقل عمومي بار و مسافر از طریق طرحهای سرمایهگذاری و مشارکت خرید خدمت صدور،
تمدید و لغو پروانه بهرهبرداری و رتبهبندی شرکتهای تعاوني و خصوصي حملونقل عمومي بار و
مسافر
 صدور ،تمدید و لغو پروانه بهرهبرداری واحدهای تجاری ،اداری با صفي فعال و کارگزاران درحملونقل بار
 صدور ،تمدید و لغو پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حملونقل عمومي بار و مسافر صدور ،تمدید و لغو پروانه فعاليت برای ناوگان حملونقل عمومي بار و مسافر مطالعه و اجرای طرحهای مرتبط با افزایش سطح مهارتهای شغلي و فرهنگ ترافيک رانندگان و سایرفعاالن بخش تعاوني و خصوصي حملونقل عمومي بار و مسافر
 استفاده از شيوه های تامين منابع مالي نوین از قبيل فاینانس ،یوزانس ،خطوط اعتباری  ،وام های بينالمللي وام های غير قرضي مربوط برای توسعه فعاليت های سازمان.
امور مالی اداری سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهدشهر

 نظارت بر کليه هزینه ها و معامالت سازمان و نگهداری حساب هزینه ها و اعتبارات هزینه شده انجام تهدات مالي در حدود بودجه مصوب تنظيم برنامه و بودجه عمليات سازمان تهيه گزارش های مالي و تفریغ بودجه و ترازنامه ساالنه سازمان نظارت در حفظ و نگهداری کليه اموال و دائيهای سازمان انجام امور تدارکات سازمان برنامه ریزی و تامين خدمات اداری ،منابع انساني ،امورتشکيالت و فرایندهای کاری سازمان برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشي و ارزشيابي کارکنان سازمان اجرای آئين نامه ها و مقررلت استخدامي ناظر بر کارکنان سازمان اجرای مقررات مربوطه به بيمه و بازنشستگي و خدمات درماني کارکنان -حفظ و نگهداری نامه ها ،اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگاني
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 تامين ارتباط کاری سازمان با موسسات و اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي از لحاظ مکاتبات ومراجعات
 تامين و ارائه پشتيباني مورد نياز سازمانامور برنامهریزی و توسعه حملونقل

 مطالعه و ارائه طرحهای فرادستي جامع حملونقل طراحي و اصالح هندسي معابر و شبکه عبور و مرور برنامهریزی نصب و تعمير و نگهداری تجهيزات ایمني و ترافيک برنامهریزی و نيازسنجي و ارائه طرحهای کاربردی در جهت توسعه کمي و کيفي ناوگان حملونقلبار و مسافر درونشهری
 بررسي و ارزیابي و ارائه طرح در جهت بهبود کيفيت خدمات و توسعه پایانههای مسافربری شهر بررسي و اقدام در مورد احداث پارکينگهای عمومي و توقفگاه تاکسي و اتوبوس درون شهری وپایانه مسافربری شهر
 هماهنگي و پيگيری تامين اعتبارات و امکانات مورد نياز توسعه حمل و نقل بار و مسافر شهراقدامات این حوزه برای روان سازی عبور و مرور وسایل نقليه موتوری و گره های ترافيکي ،باتوجه به بافت
قدیمي مرکز شاهدشهر و بافت های جدید توسعه در حومه ،ساختار شبکه راه های داخل شهر و عرض کم
معابر ،این نقاط حائز اهميت با همکاری پليس محترم راهور شناسایي شده و بنابر موضوع راه حل کوتاه مدت و
بلندمدت ،اصالح هندسي یا احداث و تکميل کمربندی های حاشيه شهر جهت افزایش کارایي ترافيکي پيش
بيني گردیده است که مراتب بر حسب اولویت و بسته به موضوع در کميته هماهنگي ترافيک شهرداری با
شورای هماهنگي ترافيک شهرستان مطرح مي گردد و پس از اخذ تصميمات الزم مقدمات اجرایي کار فراهم
خواهد شد.
با توجه به توپوگرافي شهر و مسطح بودن شهر شاهدشهر و وجود مراکز جمعيتي منفصل در این شهر استفاده مي
توان مسير دوچرخه و پياده راه ها را احداث و تجهيز نمود و به موازات حمل و نقل موتوری تقویت کرد که
الزم است با بسترسازی فرهنگي ،مطالعات ترافيک و ایجاد تسهيالت و زیرساختهای الزم اقدامات انجام و
مسيرهای مناسب دوچرخه طراحي و اجرا گردد.
از جمله اقداماتي که معاونت حمل و نقل و ترافيک طي سالهای آینده در حوزه آموزش و فرهنگ سازی
ترافيک انجام پيشنهاد ميگردد به صورت خالصه در ذیل اشاره شده است:
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 برگزاری کالس آموزشي ویژه کارکنان و رانندگان حمل و نقل عمومي با عناوین رانندگي تدافعي،آشنایي با قوانين و مقررات و اخالق حرفه ای رانندگي
 برگزاری کالس آموزشي برای عموم مردم برگزاری کالس آموزشي نونهاالن ،دانش آموزان پيرامون مسایل حمل ونقل و ترافيک برپایي شهرک ترافيکي برگزاری همایش و گردهمایي با محوریت مسایل حمل و نقل شهرستان شاهدشهر تهيه و توزیع بروشور در ایستگاه ها تهيه و نصب بنرهای آموزشي برپایي نمایشگاه از عملکرد سازمانهای اتوبوسراني و تاکسيراني شاهدشهر اطالع رساني طرح ها و پروژه های ترافيکي به شهروندان از طریق سامانه های ارتباطيدر زمينه حمل و نقل عمومي فراشهری مشکالتي وجود دارد از جمله ناوگان فرسوده و ناکافي و محدودیت
ظرفيت راه های مواصالتي که الزم است در این خصوص مطالعات منطقهای (مطالعات جامع شهرستاني
مطالعات حمل و نقل همگاني شهرستاني انجام گردد .همچنين در این سازمان جهت دستيابي به اشکال بهتر و
پيشرفته تر حمل و نقل شهری موارد ذیل قابل بررسي و مطالعه قرار گرفته است:
 ایجاد خطوط حمل و نقل همگاني براساس ظرفيت مسافر و عرض شبکه معابر پيشنهاد بررسي و مطالعه امکان سنجي قطار سبک شهری بين مناطق و نواحيتوسعه حمل و نقل محور ) (TODدر شاهدشهر وجود ندارد .که الزم است این موضوع در مطالعات جامع
حمل و نقل و ترافيک شاهدشهر در نظر گرفته شود و نياز به مطالعه و پيگيری دارد.
جهت افزایش پایداری شهری پيشنهاد مي شود از دو الگوی مهم توسعه حمل و نقل عمومی گرا ) )TOD
و توسعه واحد همسایگی سنتی ( )TNDپيروی شود که موجب ارتقا کيفيت زندگي شهر با توجه به مؤلفه
های زیست محيطي ،فرهنگي ،سياسي ،نهادی ،اجتماعي و اقتصادی بدون ایجاد تنگنا برای نسل های آینده
است.
اصول مطروحه بر مبنای الگوی واحد همسایگي سنتي ( )TNDرا مي توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
 شهرکي چندمنظوره و خودکفا کاربری ترکيبي ،افزایش تراکم ،شبکه دسترسي با طراحي کالسيک (الگوی شطرنجی)251
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 تنوعي از گونه های مسکن به منظور نيل به تنوعی از طبقات اجتماعی اولویت طراحي خيابان ها و راه ها بر ساختمان ها مکان یابي واحدهای مسکوني در فاصله  3دقیقه ای از پارکها و  5دقیقه ای از خدماتعمومی و فضاهای همگاني
 تأکيد بر زیبایي ،تأکيد بر سنت های گذشته ،طراحي هماهنگ با اتکا به ضوابط مدرن تقلیل استفاده از ماشین ،افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي ،تلفيق طبقات اجتماعي واحترام به محيط طبيعي
اصول مطروحه بر مبنای الگوی حمل و نقل عمومي گرا ( )TODرا مي توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
 تجمع ساده ای از واحدهای مسکوني ،خرده فروشي و دفاتر اداری در یک چهارم مایلي ایستگاه حملو نقل
 مسکن با تراکم زیاد و ارتفاع کم ،خيابان اصلي چند منظوره ،حمل و نقل متکي بر راه آهن سبک،مرکز تجاری منطقه ای
 محله بر اساس تمرکز در ایستگاه های حمل و نقل به جای پراکندگي واحدهای مسکوني و استفاده ازماشين
 کارکرد ترکيبي ،افزایش نسبي تراکم ،سلسله مراتب دسترسی ،پیاده محوری ،الگوی ترکیبیمسکن
 اهميت به زندگي در اجتماع محلی ،هماهنگي با راهبردهای منطقه ای صرفه جویي در مصرف انرژی ،تقليل ترافيک سواره ،دسترسي به خدمات شهری الگویي برای گسترش های جدید و بازسازی بافت های خالي درون شهرها فضای عمومي مشترک محلي عاملي برای زنده شدن دوباره حس زندگی در اجتماع محلي(حبيبي محسن و تحصيلدار مهدی و پور محمدرضا نوید ،مسکن و محيط روستا ،شرحي بر اصول و قواعد شهرسازی بومي در ارتباط با
نظریه های معاصر شهرسازی)139۰ ،

در خصوص پارکينگ در شاهدشهر نيز ،پارک متمرکز (غير حاشيه ای) ،به ميزان مورد نياز در شهر وجود
ندارد .در هسته مرکزی تعداد پارکينگ متمرکز مورد نياز دوبرابر تعداد پارکينگ های موجود مي باشد .جهت
توسعه و ساماندهي فضای پارک خودرو ،شيوه نامه ای در خصوص بسته های تشویقي ساخت پارکينگ طبقاتي
توسط سازمان حمل و نقل و ترافيک و حوزه سرمایه گذاری در حال تدوین مي باشد.
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 -10-4-1-3حوزه تاکسیرانی شهرداری شاهدشهر

اهداف سازمان تاکسي راني شهرداری به شرح زیر مي باشد:
الف  :تصدی و اجرای کليه طرحهای مطالعاتي و اجرائي و عمراني مربوط به تاکسيراني و رفاه شهروندان
در ارتباط با تاکسيراني.
ب  :تصميم گيری و تعيين تکليف نسبت به کليه اموری که به هر نحو به تاکسيراني ارتباط پيدا مي کند با
رعایت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با سایر خدمات.
ج  :تدوین و تصویب آیين نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلي مورد نياز.
د :اجرا و اعمال مقررات تصویب شده نسبت به تاکسيرانان و تاکسي داران.
ه  :نظارت بر امور رفاهي ،درماني ،تأميني  ،فرهنگي ،بازرگاني خيریه و ورزشي کارکنان سازمان و
کارگزاران تاکسيراني اعم از تاکسيدار و تاکسيران.
و  :برنامه ریزی در امور اجرایي ،کنترل ،بازرسي ،امور انضباطي و تشویقي و خدماتي.
وظایف سازمان تاکسیرانی شهرداری:

ا ـ اصالح و ایجاد سيستم تاکسيراني متناسب با بافت شهر شاهدشهر و جمعيت و وضعيت ترافيکي آن.
 2ـ استفاده از امکانات در اختيار ،در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون و آئين نامه های
اجرائي و دستور العمل مربوط به آن
 3ـ بکارگيری و استفاده از امکانات قانوني به منظور تامين رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه
ریزی نحوه سرویس دهي سيستم تاکسيراني متناسب و هماهنگ با سایر وسایل حمل و نقل عمومي درون
شهری.
 ۴ـ توسعه و تکميل سيستم تاکسيراني با برنامه ریزی و سياست گذاری مناسب و پيش بيني الزم به منظور
تأمين نيازمندیهای آتي شهر از لحاظ تعداد تاکسي برای سرویسهای عمومي و ویژه.
 ۵ـ باال بردن سطح دانش و کارآیي پرسنل و رانندگان دارندگان تاکسي در امور تاکسيراني و علي
الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگيری از تخلفات آنها.
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 6ـ استفاده و بکارگيری امکانات در جهت تأمين درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهای قانوني
و انجام کارشناسي و مشاوره و تهيه تعرفه های خدماتي و ایجاد امکانات الزم برای سرمایه گذاری و راه اندازی
سيستم های جدید تاکسيراني و یا مکمل سيستمهای موجود با همکاری و مشارکت کليه اشخاص و موسسات
اعتباری و سرمایه گذاری مجاز و بانکها و جذب مشارکت مردم و انجام هر نوع عمليات مالي و بازرگاني در
زمينه های مربوط به تاکسيراني اعم از واردات و صادرات ،خرید و فروش ،اجاره و استيجاره و استفاده از
تسهيالت بانکي با رعایت آیين نامه اجرائي قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون صدرالذکر مصوب
جلسه مورخ  7۴/8/1۰هيأت محترم وزیران و قانون تجارت و آیين نامه های مالي با رعایت سایر قوانين و
مقررات مرتبط.
 7ـ اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشيدن به سيستم تاکسيراني و جلب همکاری سایر ارکانها و نهادها
و وزارتخانه ها در جهت تأمين و تجهيز سيستم تاکسيراني.
 8ـ بررسي و محاسبه ميزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری و پيشنهاد آن برای تصویب
به شورای شهر و مراجع ذیربط قانوني و نظارت بر اجرای دقيق مصوبات و اجرای فرم،رنگ،تعداد،ارقام،و
حروف قابل درج در شماره تاکسي و آرم و ظرفيت مجاز کليه تاکسيها با رعایت کامل مقررات آیين نامه
اجرائي قانون مربوطه و دستورالعمل های صادره از سوی شورایعالي ترافيک و وزارت کشور.
 9ـ مطالعات الزم برای تهيه نقشه شبکه مسيرهای تاکسيراني درون شهری با استفاده از مطالعات مربوط
مبداءـ مقصد سفرهای شهری با رعایت و در نظر گرفتن طول مسيرها و تعداد خطوط و نيازمندیهای مراکز
خدمات شهری و بازدهي کار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنين تشخيص و اعالم اولویت خطوط و
مسيرهای مشخص شده با توجه به تمرکز جمعيت و توليد سفر،بویژه در مناطق کارگری ،کارمندی ،دانشجویي ،
مدارس و مناسبتهای خاص نظير مسابقات ورزشي ،جشنهای مذهبي و ملي و اجتماعات مردمي و غيره . ....
 1۰ـ نظارت دقيق بر نحوه سرویس دهي اشخاص که به نمایندگي شهرداری به صورت حقيقي و یا حقوقي
متقبل ارائه سرویس در مسيرهای عمومي و یا مشخص گردیده اند.
 11ـ صدور و لغو تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهری با تاکسي (پروانه تاکسي
) از طریق شهرداری یا سازمان بر اساس مفاد آیين نامه تصویبي و دستورالعاملهای صادره از سوی وزارت کشور.
 12ـ تمدید اعتبار تاکسيراني در صورت دارا بودن شرایط متقاضي مندرج در آیين نامه.
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 13ـ صدور موافقتنامه اصولي و پروانه بهره برداری جهت اشخاص حقيقي و حقوقي طبق مفاد مواد  9و 13
آیين نامه و تباصر ذیل آنها .
 1۴ـ بررسي و تهيه آمار و اطالعات الزم در خصوص تعداد پروانه تاکسيراني و تعداد تاکسيهای موجود و
تاکسيهائي که در طول یکسال و پنج سال آینده به ناوگان تاکسيراني اضافه مي شود.
 1۵ـ تهيه آمار کليه تاکسيها و وسائط نقليه دارای پالک نارنجي و وسائط نقليه دارای پالک سفيد و یا هر
رنگ دیگر که با داشتن امتياز یا اجاره تحت هر عنوان به حمل و نقل عمومي مسافر در شهر اشتغال دارند.
 16ـ اخذ تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع آیين نامه تصویبي و قبول تصميمهای هيأتهای
انظباطي و رعایت دستور العمل های صادره از سوی وزارت کشور از متقاضي صدور پروانه تاکسيراني.
 17ـ استخدام افراد مورد نياز با رعایت مقررات مالي و استخدامي و صرفه و صالح سازمان و مفاد این
اساسنامه.
تعداد خودروهای ناوگان تاکسي راني در شهر شاهدشهر  6۵دستگاه مي باشد .تعداد کل سفرهای درون
شهری انجام شده در طول شبانه روز  18۵۰سفر است.
با توجه به استاندارد اعالم شده از سوی وزارت کشور و با توجه به اینکه جمعيت شهر شاهدشهر حدودا  28هزار
نفر مي باشد و به ازای هر  120نفر یک دستگاه تاکسی مورد نياز است ،بایستي  250دستگاه تاکسی در
شاهدشهر مشغول فعاليت باشند که با توجه تعداد موجود حدود  185دستگاه دیگر هم باید اضافه شود .
اما مي بایست نيازسنجي نيز در شهر صورت گيرد( .معاونت عمراني دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شورای عالي هماهنگي ترافيک
شهرهای کشور)1386 ،

-10-4-1-3واحد روابط عمومی در شهرداری شاهدشهر

روابط عمومي مجموعه ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقيق است که با استفاده از شيوه
های علمي و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطالع یابي از نظرهای آنها  ،تجزیه و تحليل گرایش های مخاطبان
و افکار عمومي به منظور گفتگو با آنان برای رسيدن به تفاهم با کاربرد روشها و ابزارهای ارتباطي ،نوشتاری،
گفتاری ،دیداری و شنيداری است .امروزه روابط عمومي به عنوان علم دارای اصول و مباني اوليه مي باشد.
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روابط عمومي شهرداری شاهدشهر انجام فعاليت ها به مناسبت های مختلف در سطح شهر مانند تهيه و
نصب پالکارد ،تزئين شهر و شهرداری و تجهيز کردن شهر برای رخدادهای فرهنگي و  ،...برگزاری مراسم
مختلف ،در ایام خاص سال مانند روز زن و شرکت در جلسات سایر ادارات و نهادها انجام مي دهد.
برای بهبود تعامل شهرداری با شهروندان بهبود کيفيت خدمات مجموعه شهرداری پيشنهاد مي شود.
مراجعات مردمي به شهرداری حضوری انجام مي شود اما سيستم مراجعه جهت انجام امور به صورت تلفني
و از طریق سامانه  137تأسيس نشده است .همچنين سيستم سنجش رضایتمندی یا مدیریت شکایات مشتریان
10002ISOدر شهرداری اجرا نشده است.
با توجه به اطالعات دریافتي از واحد مربوطه روشها و نحوه اطالع رساني به شهروندان واطالع رساني به
آنها از طریق مطبوعات ،سایت شهرداری ،نصب بنر ،صدا و سيما ،پيامک و همچنين روش ها و نحوه دریافت
نظرات و پيشنهادات وانتقادات شهرداری از شهروندان از طریق پست الکترونیکی  ،صندوق انتقادات و
پیشنهادات و حضوری مي باشد.
پيشنهاد مي شود توجيه شهروندان در خصوص برنامه ها،اقدامات و فعاليت های شهرداری به صورت متعدد
در برنامه و مناسبت های مختلف برای برقراری ارتباط با شهروندان ایجاد مي شود .بهره گيری از علوم ،فنون و
امکانات روز اطالع رساني و خبری در سطوح مختلف شهر به صورت الکترونیکی سامانه  ، 137اطالع
رسانی از طریق سایت ،ارسال پیامک  ،با خبر گذاری ها انجام شود.
مزیت راه اندازی سامانه مدیریت شهری 137
 -1تسهيل ارتباط شهروندان با شهرداری از طریق خدمات الکترونيکي
 -2کاهش مراجعات حضوری شهروندان برای پيگيری امور و در نتيجه کاهش سفرهای
شهری و ترافيک
 -3افزایش حيطه نظارت و کنترل مدیران شهرداری
 -۴دریافت نظرات و پيشنهادات شهروندان
 -۵ایجاد بانک اطالعاتي از مشکالت شهر با هدف طبقه بندی و بررسي دقيق و آماری
مشکالت بصورت منطقه ای و محله ای
 -6افزایش احساس تعلق و مسئوليت شهروندان بهبود رضایتمندی آنها
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 -7افزایش و مشارکت و نظارت شهروندان بر امور شهری
 -8بررسي ميزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری
 -9شناسایي شهروندان مسئول و مشارکت دادن آنها در امور شهری
در شهرداری نظام تشویق و تنبیه وجود ندارد که روشي برای باال بردن سطح انگيزه در بين کارکنان این نظام
مي باشد .ارائه گزارش عملکرد از شهرداری و شورای شهر به عمومي مردم با چاپ عملکرد ،ارائه عملکرد از
طریق رسانه های مجازی و وبسایت متمرکز شهرداری شاهدشهر انجام مي گيرد.
در شهرداری شاهدشهر از طریق واحدهای تربيت بدني و بهداشت به فاکتورهایي مانند کنترل پزشکي ،ساعات
فعاليتهای ورزشي کارکنان ،تغذیه و اماکن ورزشي (باشگاه ،زمين فوتبال و  ،)...برگزاری مسابقات ورزشي تا
حدودی توجه شده است .به طور مثال مسابقات فوتبال و واليبال سالني برای کارکنان برگزار شده است.
شهرداری شاهدشهر نشریه اختصاصی ندارد و دارای پایگاه الکترونيکي WWW.SHAHEDSHAHR.IR
مي باشد.
 -2-1بررسی و شناخت مالیه شهرداری شاهدشهر طی دهه اخیر

امروزه رشد جمعيت و افزایش مهاجرت به شهرها ،منجر به توسعه غيـر قابـل کنتـرل نـواحي شـهری ،خلـق
سکونتگاه های جدید ،کاهش سطح رفاه انساني ،ساخت و سازهای بدون برنامه ،نيـل بـه سـمت حومـه نشـيني و
بروز مشکالت فراوان برای مدیران مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است .بـه گونـه ای
که امروزه مسائل فوق به همراه رکود شهری در نقطه ثقل نگراني های برنامه ریزان شـهری قـرار گرفتـه و زمينـه
مطالعه جدی مدیران ،برنامه ریزان شهری و همچنين سياست مداران را فراهم نموده است .در این ميان شهرداری
ها به عنوان مدیر و مرجع اصلي هماهنگ کننده اداره امور شهر نقش بسيار مهمي در حل معضالت شهرنشينان و
ارتقای سطح دانش شهرنشينان در مواردی همچون حقوق شهروندی ،شهر الکترونيک و غيره دارند که این مهم
مسلماً در سایه وجود منابع مالي مناسب و پایدار مقدور خواهد بود .بنابراین در ميان بخش های مختلف مدیریت
شهری ،تامين منابع مالي و درآمدی شهرداری ها اهميت ویژه ای دارد ،زیرا از یک سو کسب درآمد شـهرداری
ها ،تاثير عمده ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان درآمـد کـافي نـه تنهـا سـبب عـدم
ایجاد خدمات ضروری در شهر مي شود ،بلکه اساساً اجرای تمامي طرح هـا و برنامـه هـای شـهری را بـا مشـکل
مواجه مي نماید.
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برخي کارشناسان نظير پيتر مارتين معتقدند که مهم ترین چالش مدیریت شهری در هزاره سوم ،حول هزینه
ها متمرکز خواهد بود و تحصيل درآمد ،کانون سياست گذاری در سطح مدیریت محلـي قـرار خواهـد گرفـت.
اهميت موضوع زماني روشن مي شود که بدانيم بيش از  9۵درصد از منابع مالي شهرداری ها از محل درآمدهای
محلي درون شهرها تامين مي شود و وابستگي به کمک های بالعوض دولتي کمتر از  ۵درصد است.
گستره فعاليت های شهرداری ها با توجه به شرح وظایف و شرایط کنوني آنها ،به گونه ای است کـه بـرای
انجام هریک از وظایف اصلي و فرعي ،سرمایه گذاریهای کالن باید توسط خود شهرداری انجام گيرد .به عنوان
مثال ،حفاظت شهرها در مقابل حریق یا سيل ،مستلزم صرف هزینه های ارزی و ریالي مي باشد و تنظيف شهرها،
ایجاد معابر جدید ،بزرگ راهها ،پلها ،پارکها ،آسفالت معابر ،پرداخت غرامت و صدها فعاليت دیگر شهرداری،
بدون در اختيار داشت ن اعتبارات یا درآمدهای کافي ناممکن خواهد بود .اداره شهرها و اعمـال مـدیریت شـهری
کارا مستلزم در اختيار داشتن منابع درآمدی مستمر ،مطمئن و بدون تبعات سوء است که مي بایسـت بـه عنـوان
یکي از مهمترین مسائل اداره شهرها مورد توجه قرار گيرد .در این خصوص شـهرداریها مـي تواننـد بـا شـناخت
شرایط خود و یا شرایط محلي و امکانات موجود و به منظور اداره شهر ،به طریقـي سـعي در کسـب درآمـدهای
مختلف نمایند.
در این بخش از مطالعات به بررسي منـابع درآمـدی شـهرداری بـه منظـور سـنجش عملکـرد شـهرداری در
حصول درآمد و نحوه تخصيص منابع درآمدی به انواع هزینه ها پرداخته مي شود ،هدف از این فصل استفاده از
ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد و مدیریت هزینه مي باشد .نتایج حاصل از این فصل در پيش بيني
و تخصيص منابع درآمدی در سالهای آتي برنامه  ۵ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت .که در مراحل آتي بـه
آنها پرداخته خو اهد شد .الزم به ذکر است که ماحصل مطالعات صورت گرفته در بررسي وضـع موجـود شـهر،
معرفي پروژه هایي در جهت رسيدن به چشم انداز شهر ميباشد .لذا تخصيص اعتبارات در سالهای آتـي مسـتلزم
برآورد هزینه پروژه های جدید و تعيين طرحها و پروژههایي که هر ساله به طور مستمر توسـط شـهرداری اجـرا
ميگردد ،ميباشد.
 -3-2-3بررسی منابع درآمدی شهرداری

شيوه کسب درآمد و تأمين هزینه شهرداری در شهرهای کوچک ،متوسط و بزرگ با هم متفاوت است .هدف
سياست های دولت طي سالهای اخير خودکفایي شهرداریها در کسب درآمد از طریق درآمدهای محلي مي
باشد .کاهش سهم کمک های بخش دولتي از یک سو و افزایش درآمد های محلي از سوی دیگر شهرداری را
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به سمت خود کفایي سوق مي دهد ،در ایران پس از انقالب اسالمي– بویژه در دهه اخير -در شهرهای بزرگ و
یا حتي بعضي شهرهای متوسط سهم کمکهای دولتي سير نزولي پيموده و مبتني بر سياستهای اتخاذ شده توسط
وزارت کشور و دولت ،سهم آن به حداقل مقدار ممکن رسيده است و یا حتي به تعدادی از شهرهای بزرگ و
متوسط هيچ گونه کمکي نشده است .این سياست گذاری منجر به خود کفایي شهرداریها ميشود اما نه به
معنای صحيح آن .دليل آن این است درآمد شهرداریها باید به سمت درآمدهای پایدار سوق یابد تا در شرایط
گوناگون با مشکل مالي مواجه نگردند بحث درآمد های پایدار ایجاب مي کند شهرداری به سمت ایجاد درآمد
های متنوع حرکت کند .بدین منظور ابتدا به بررسي و تحليل اجمالي از روند تفریغ بودجه ای از سال  138۵تا
سال  1397مي پردازیم.
جدول شماره  :21درآمد شهرداری طی سالیان  1393تا ( 1397ریال)
سهم اعتبارات

سهم اعتبارات

جمع درآمدهای محقق

جمع درآمدهای

جاری(ریال)

عمرانی(ریال)

شده (ریال)

پیش بینی شده

1385

29178748689

6715377959

درصد

81.29115099

18.70884901

1386

11477303795

5524442548

درصد

67.50661705

32.49338295

1387

10309356410

44678173456

درصد

18.74853523

81.25146477

1388

10539368092

10291894417

درصد

50.59399586

49.40600414

1389

15160396395

10،609،476،204

درصد

58.82992373

41.17007627

1390

16961608846

15،828،817،319

درصد

51.72732053

48.27267947

1391

25467831172

16،507،032،209

سال

27058433385

41306914596

رشد درآمد

-

14248481211

ضریب تغییرات
درآمدی
52.66

- 9.57

37353893454
-3953021142

21351066461

25905961903

32947068237

50475050512
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-16002826993

4554895442

7041106334

17527982275

- 42.84

21.33

27.18

53.2

20.92
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درصد

60.67400611

39.32599389

1392

31621801857

20،479،425،960

درصد

60.69300702

39.30699298

1393

38234696293

30،462،810،344

درصد

55.6565997

44.34340027

1394

51995768780

59،833،342،813

درصد

46.4957363

53.50426375

1395

61621744062

65،694،844،606

درصد

48.4004046

51.59959538

1396

79033067212

78008624934

درصد

50.3261689

49.67383111

1397

102،824،516،790

76،521،697،691

درصد

57

43

61،035،886،527

84،708،181،894

92،779،732،315

121،492،832،688

151،987،036،998

180،309،156،460

جاری و عمرانی

جمع کل هزینه کرد

جمع

10،560،836،015

73،000،000،000

98،000،000،000

112000000000

160،000،000،000

200،000،000،000

23،672،295،367

9.528655014

30.94759993

18.63456254

18.63456254

484426208393

441155960460

928711215430

-

52.33746119

47.66253881

-

-
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38.78

9.53

30.95

25.1

18.63

-

 245.88درصد
افزایش درآمدی

-
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جمع درآمدها
2E+11

1.8E+11
1.6E+11
1.4E+11
1.2E+11
1E+11
8E+10
6E+10
4E+10
2E+10
1398

1396

1394

1392

1390

1388

1386

0
1384

هدف این بخش از مطالعات ،شناسایي منابع درآمدی شهرداری و نحوه تأمين اعتبارات شهرداری شاهدشهر مي
باشد .بدین منظور به طبقه بندی درآمد شهرداری و ذکر ویژگيهای عمده از جمله ميزان اثر بخشي ،ميزان رشد
و بررسي نوسانات هر یک از گروهها ،طي دوره  ۵ساله اخير پرداخته شده است .در ادامه به ارزیابي درآمد از
طریق شاخصهایي چون ضریب بي ثباتي که به بررسي مسئله خودکفایي شهرداری در کسب درآمد و شاخص
پایداری درآمد که به منظور تفکيک درآمد شهرداری به درآمدهای پایدار و ناپایدار صورت ميگيرد ،پرداخته
شده است .این مطالعات زمينه ای است برای ارائه راهکارهایي جهت توسعه منابع درآمدی در شهرداری در
جهت افزایش درآمد پایدار و مطمئن ،همچنين پيشبيني درآمد شهرداری در سالهای آتي با استفاده از روندی
که در دوره گذشته داشته است ،که در بند بعدی به این موارد پرداخته مي شود .در جدول زیر درآمد شهرداری
شاهدشهر طي ساليان اخير مقایسه و ميزان افزایش یا کاهش آن در این مدت مورد توجه قرار گرفته است.
درآمد شهرداری شامل سهم اعتبارات جاری و سهم اعتبارات عمراني مي باشد:
جدول شماره  :21درآمد شهرداری طی سالیان  1393تا ( 1397میلیون ریال)

درصد

55.6565997

44.34340027

1394

51995768780

59،833،342،813

(ریال)
73،000،000،000

98،000،000،000
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84،708،181،894

92،779،732،315

-

9.528655014

درآمدی

1393

38234696293

30،462،810،344

سال

محقق شده (ریال)

تغییرات

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

پیش بینی شده

رشد درآمد

ضریب

سهم اعتبارات جاری

سهم اعتبارات عمرانی

جمع درآمدهای

جمع درآمدهای

9.53
30.95
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درصد

48.4004046

51.59959538

1396

79033067212

78008624934

درصد

50.3261689

49.67383111

1397

102،824،516،790

76،521،697،691

درصد

۵7

۴3

جمع

333709793137

310521320388

51.79

48.2

درصدی

1395

61621744062

65،694،844،606

میانگین

درصد

46.4957363

53.50426375

112000000000

160،000،000،000

200،000،000،000

631،276،940،35
5
-

121،492،832،688

151،987،036،998

180،309،156،460

643000000000

25.1

30.94759993

18.63

18.63456254

-

18.63456254

-

-

20.48982998

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي شود درآمد شهرداری از سال  1393تا  1397روند افزایشي داشته است.
بيشترین افزایش مربوط به  139۵با حدود  31درصد بوده است .با توجه جدول شماره  21مشاهده مي شود که
 ۵1.۵7درصد از درآمد شهرداری سهم اعتبارات جاری و  ۴8.۴3درصد نيز سهم اعتبارات عمراني مي باشد که
در نمودار زیر آورده شده است:
نمودار شماره :5درصد سهم اعتبارات جاری و عمرانی در درآمد شهرداری طی سالیان  1393تا 1397
عمران

جاری

48%

52%
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 -1-1-5-3بررسی درآمدهای شهرداری شاهدشهر

بر اساس الیحه اطالح نظام درآمد پایدار شهرداری ها و دهياری ها تعریف درآمد به شرح زیر است:
درآمد :عبارت است از افزایش دارایي ها ،کاهش بدهي ها یا ترکيبي از هر دو که منجر به افزایش ارزش
خالص طي دوره مي شود و توسط شهرداری یا دهياری و مؤسسات/سازمان ها و شرکت های وابسته به
شهرداری از محل اخذ عوارض ،ارائه خدمات ،فروش دارایي ،سود ناشي از منافع ،درآمد حاصل از
انحصارات و مالکيت و سایر موارد که به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام مي باشند ،حاصل مي گردد.
شناخت کل درآمدهای شهرداری

شهرداری ها به عنوان موسسات عمومی و دولتی که اکثر درآمد خود را مستقل از دولت کسب می کنند ،دارای
ساختار مالی و حسابرسی می باشد .طبق قانون فصل های درآمدی و زیر فصل های آن جهت واحد بودن و
حسابرسی دقیق آن مشخص شده است.
بر اساس فصل دوم قسمت هشتم آیین نامه مالی شهرداری ها ،درآمد های شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر
تقسیم می شود:
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

عوارض عمومی مستمر همواره به عنوان یکی از مهمترین درآمدهای سازمان های محلی محسوب می شده است طی
دهه اخیر به تدریج که کمک های دولت به شهرداریها سیر نزولی را در بودجه آنها طی کرده است ،درآمدهای محلی
شهرداری نقش مهمتری در تأمین هزینه های شهری و حصول درآمدهای پایدار پیدا کرده است.
این بخش از درآمد از چهار بخش عمده تشکیل شده است:

الف .وصولی توسط سایر موسسات شامل :
 عوارض اسناد رسمی
 عوارض گاز
 عوارض آب بهاء مشترکین
 عوارض تلفن ثابت و همراه
 عوارض گذرنامه
 عوارض برق
 سایر موارد

ب .عوارض بر ساختمان و اراضی شامل :
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 عوارض بر مازاد تراکم
 عوارض بر پروانه های ساختمانی
 عوارض بر بالکن و پیشامدگی
 عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی
 عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان
 عوارض بر معامالت غیر منقول
 عوارض نوسازی
 سایر موارد

ج .عوارض بر ارتباطات شامل:
 عوارض بر بلیط مسافرت و باربری
 عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر وسائط نقلیه
 عوارض بر صدور پروانه تاکسی رانی
 عوارض بر معامالت وسائط نقلیه
 عوارض معاینه اتومبیل

د .عوارض بر پروانه کسب و فروش و تفریحات شامل :
 عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه
 عوارض بر قراردادها
 عوارض  %3حقالنظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر . . .
 عوارض ذبح دام و طیور
 عوارض بر باسکول ها
 .1درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
عوارض اختصاصی یا غیر مستمر به عنوان یکی دیگر از منابع عواید محلی محسوب می شود هر چند آغاز کنندگان
سیاست های خود کفایی شهرداریها ،انجام این مهم را بیشتر از طریق انجام سرمایه گذاری در طرح های درآمد زای
شهرداریها پیش بینی می نمودند ،ولی در عمل به دالیل بسیاری جبران کاهش کمک های دولت به شهرداریها از
طریق افزایش عوارض و وضع عوارض جدید دنبال شد .آنچه مهم به نظر می رسد گذشته از خود کفایی رسیدن به
درآمد های پایدار است .لذا افزایش درآمد ناشی از عوارض اختصاصی با وجود آنکه کمکی است به خود کفایی
شهرداری ،اما اجزای این گروه عمدت ًا عاملی در جهت کسب درآمد های پایدار نمی باشد .در ادامه به بررسی اجزای
این گروه پرداخته شده است.
این گروه درآمدی از  2زیر گروه اصلی تشکیل شده است:
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 وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات
 عوارض حذف پارکینگ
 عوارض سالیانه خودرو های سواری و سایر وسائط نقلیه
 عوارض نوسازی
 عوارض شماره گذاری خودروهای سواری
 افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری
 عوارض حق بیمه حریق

 سهمیه از عوارض وصولی متمرکز
 سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره  1ماده  6قانون تجمیع سهمیه از عوارض وصولی
متمرکز وزارت کشور)
 کمک از محل  12در هزار حقوق گمرکی (موضوع تبصره  3ماده  2قانون تجمیع تجهیز شهرداری به
ماشین آالت عمران و شهری)
 عوارض متمرکز استانی
 کمک به اجرای طرحهای توسعه عمران و خدمات شهری
تجهیز شهرداری به ماشین االت عمران ،خدماتی ،رایانه ای و..
 .2بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی
درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهری ـ حق آسفالت و  ...که خود شامل  2گروه اصلی زیر است:
 -1درآمد ناشی از بهای خدمات شهرداری حق آسفالت و لکه گیری از جمله خدماتی که شهرداری طی سالهای اخیر
ارائه داده است می توان حق کارشناسی و فروش نقشه ،درآمد حاصل از بهای خدمات شهرداری حق آسفالت و لکه
گیری ،درآمد حاصل از آگاهی های تجاری ،درآمد حاصل از خدمات آماده سازی و سایر موارد می باشد.
 -2درآمد تأسیسات شهرداری که شامل درآمد کشتارگاه ،غسالخانه و گورستان ،فروش گل و گیاه و سایر محصوالت و
درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانجات آسفالت می باشد.
 .3در آمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
در آمدهای حاصله از سرمایه گذاری و وجوه و اموال شهرداری شامل درآمدهای حاصل از وجوه شهرداری نظیر اجاره
ساختمانها و تاسیسات ،درآمدهای حاصل از کرایه ماشین آالت و وسایط نقلیه می شود.
 .4کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
وصولی شهرداری از بخش دولتی شامل آن نوع درآمدهایی است که شهرداریها مستقیماً از مردم وصول نمی کنند،
بلکه به صورت سهمیه از دولت یا اداره های محلی دریافت می دارند.
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این گروه درآمدی در شهرداری ها شامل کمک های اعطای دولت و سازمان های دولتی ،کمک بالعوض جاری و
کمک بالعوض عمرانی دولت می باشد.
 .5اعانات ،هدایا و دارایی ها
اعانات ،هدایا و دارایی ها شامل اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی های می
شود که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد.
همچنین شهرداری ها وجوه حاصل شده از منابع دیگر را به عنوان سایر منابع ذکر می کنند.
 .6سایر منابع تامین اعتبار
سایر منابع تامین اعتبار در شهرداری شامل :وام های دریافتی از وزارت کشور فروش اموال معقول و غیر معقول،
فروش اموال شهرداری ،مازاد درآمد بر هزینه و عوارض و درآمد های وصولی در حریم استحفاظی شهر می باشد.
گ رچه آنچه نام برده شد حکم منابع مالی شهرداری ها را دارند ،اما باید تحقق و واقعیت امر را در اجرا دید و موفقیت
شهرداری را در حصول درآمد از منابع مذکور در حد نیاز برآورد کرد .آنگاه است که می توان انتظار انجام رسالت
شهرداری را به نحو احسنت داشت .موانع اجرایی زیادی در انجام وظایف شهرداری در وصول عوارض و درآمدهای
تعیین شده وجود دارد که این موانع و وصول عوارض الزم و ملزوم یکدیگرند .از جمله بعضی از مشکالت سر راه
اعمال مدیریت درآمدهای شهرداری عبارتند از:
 -1متناسب نبودن تعرفه های عوارض موجود با تورم
 -2نبود فرهنگ پرداخت عوارض به وسیله شهروندان
 -3دولتی دانستن شهرداری ها
 -4نبود نیروهای متخصص و کارآمد در واحدهای درآمدی شهرداری ها و نیز پایین بودن روحیه کاری در کارکنان
به دلیل وجود مشکالت اقتصادی و اجتماعی آنان
 -5عدم توان جلب اعتماد مردم به وسیله شهرداری به دلیل ارائه نکردن گزارش های به موقع عملکرد برای اطالع
مردم
 -6فقدان ضمانت های اجرایی کامل و جامع در برخورد با آنهایی که از پرداخت سرباز می زنند.
 -7مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها و به دنبال آن شکل گیری و توسعه ناموزون حاشیه شهرها و عدم امکان
درآمد برای تأمین نیازهای شهری مناطق مذکور
 -8نبود سیستم مکانیزه کارآمد و پویا و به هنگام
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 -9عدم اختصاص ارزش های افزوده ناشی از تغییر کاربری طرح های دولتی
 -10ندادن اختیارات کافی به شوراهای اسالمی شهرها در وضع عوارض و هزینه خدمات
 -11وصول بخش عمده ای از عوارض به صورت ملی و عدم توزیع به موقع آن
گرچه موارد مذکور بخشی از موانع تحقق درآمد شهرداری ها هستند ،مسائل دورن سیستمی از لحاظ اجرا و وصول
حقوق شهرداری مزید بر علت گردیده است .این عوامل را هم می توان بدین شرح نام برد:
 -1وجود نیروی کارآمد و غیرتخصصصی شهرداری ها و عدم پیگیری جدی در وصول درآمد به وسیله مسئوالن
واحدهای درآمد در شهرداری ها به علت بومی بودن آنها و مالحظات محلی این امر در شهرهای کوچک پررنگ تر
است و در شهرهای بزرو از جنبه سیاسی شکلی معمولی دارد.
 -2ورود غیرقانونی نیروی ناکارآمد به دلیل فقدان سیستم و مقررات تدوین شده روزآمد و پرداخت حقوق و مزایای
آنها با استفاده از قانون کار
 -3عدم آشنایی اکثر نیروهای موجود در واحد درآمد و واحدهایی که در امر وصول عوارض دخالت دارند ،به دلیل
تنوع تعرفه های عوارضی و نبود آموزش مستمر در این بخش
 -4عدم برقراری جرایم و کارمزد قانونی برای برخورد با آنهایی که از پرداخت عوارض سرباز می زنند ،زیرا عدم وصول
به موقع عوارض و تأخیر آن توجیه اقتصادی ندارد.
به دلیل ارتباط مستقیم نیروهای شهرداری با وصول عوارض اهرم ایجاد انگیزه مالی به طور مدون وجود ندارد .این
امر به دلیل پایین بودن حقوق و مزایای پرسنل امکان انحراف بعضی از آنان را فراهم می سازد.
در ادامه هریک از منابع  7گانه درآمدی شهرداری تشریح می گردد:
 -2-1-5-3شناخت روند درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری

بر مبنای گزارشات تفریغ بودجه دریافتی از شهرداری شاهدشهر از سال  1393تا  1397درآمدهای شهرداری در
بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .جدول شماره  22روند درآمدهای شهرداری را در این دوره نشان
می دهد.
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جدول شماره :22روند درآمد و منابع تامین اعتبار شهرداری شاهدشهر بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)

1393

1394

1395

1396

1397

12،435،484،602

19،919،836،435

20،911،422،253

7،248،545،574

11،093،250،650

5،654،426،973

1،125،362،839

15،571،943،032

103،247،260،339 67،691،251،953

شرح
درآمدهای ناشی از
عوارض عمومی
درآمدهای ناشی از
عوارض اختصاصی
بهاء خدمات و
درآمدهای موسسات

15،957،309،659

18،686،797،003

30،666،915،361

25،073،707،699

38،003،892،012

انتفاعی شهرداری
درآمدهای حاصل از

333،110،002

وجوه و اموال

415،890،000

2،572،587،464

1،777،243،301

1،940،109،141

شهرداری
کمک های اعطایی
دولت و سازمان ها
اعانات و هدایا و
دارایی ها

22،110،778،625

22،229،585،520

19،414،636،526

21،392،659،282

380،000،000

17،162،653،016

20،560،451،518

24،702،216،188

18،452،679،331

12،074،095،568

درآمدهای حاصل از
سایر منابع و تامین

10،197،835،581

5،013،053،113

7،653،111،864

10،350،949،858

13،570،548،750

اعتبار
جمع کل درآمدهای
شهرداری

180،309،156،460 151،987،036،998 121،492،832،688 87،950،976،428 83،851،598،458

جمع کل درآمدها و
موجودی ها بعد از

84708181894

92779732315

121492832688

151987036998

180309156460

موازنه
ماخذ :گزارشات تفریغ بودجه شهرداری شاهدشهر

همانطور که نمودار شماره  6بیان م ی دارد ،روند درآمدی شهرداری طی سالیان اخیر سیر افزایش نسبی داشته است.
البته بخشی از این درآمد به واسطه تورم ایجاد شده در نظام مالی و پولی کشور می باشد .طبق گزارش بانک مرکزی
تورم در این سال ها به ترتیب زیر است.
جدول شماره  :23نرخ تورم سال های 1397-1390

سال

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

نرخ تورم(درصد)

21.5

30.5

34.7

15.6

11.9

11.2

9.6

26.9

ماخذ  :بانک مرکزی ایران
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نمودار شماره  :6سرجمع کل درآمدهای شهرداری بین سالهای ( 1397-1393میلیون ریال)

جمع کل درآمدهای شهرداری
200,000,000,000
180,000,000,000
180,309,156,460
160,000,000,000
151,987,036,998

140,000,000,000
120,000,000,000
121,492,832,688
100,000,000,000

87,950,976,428

83,851,598,458

1394

1393

80,000,000,000
60,000,000,000
40,000,000,000
20,000,000,000
0

1397

1396

1395

از جمله عوامل دیگر که می توان در بررسی درآمدهای شهرد اری بدان پرداخت ،سهم هر یک از منابع درآمدی از کل
درآمدها در سال های اخیر و روند رشدی یا کاهشی آن ها می باشد .سهم باالیی از تامین اعتبار درآمدها از طریق
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اعانات و هدایا و دارایی ها می باشد .بعد از این منابع ،عوارض اختصاصی
بیشتر ین درآمد را به خود اختصاص می دهد .جدول شماره  24سهم هر یک از منابع درآمدی را طی سالیان اخیر
نشان می دهد
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جدول شماره  : 24سهم هر یک از منابع درآمدی از کل درآمدهای شهرداری بین سالهای 1397-1393
درصد درآمدهای هر بخش از کل درآمدهای شهرداری
شرح
درآمدهای ناشی از عوارض
عمومی
درآمدهای ناشی از عوارض
اختصاصی
بهاء خدمات و درآمدهای
موسسات انتفاعی شهرداری
درآمدهای حاصل از وجوه و
اموال شهرداری
کمک های اعطایی دولت و
سازمان ها
اعانات و هدایا و دارایی ها
درآمدهای حاصل از سایر منابع
تامین اعتبار

1395

1393

1394

14/83034889

22/64879509

13/12254866 6/152350146 4/769186713 17/21206247

6/7433741

1/279534219

24/52776719 57/26124084 44/53751668 12/81717011

19/03041797

21/24683291

20/61866788 21/07707271 16/49726726 25/24174857

0/397261362

0/4728657

26/36894112

25/27497297

16/38200979 0/210749142 14/07531833 15/98006738

20/4678901

23/37717255

16/60291798 6/696329685 12/14095603 20/33224153

12/16176646

5/699826559

7/699501096 7/526267116 6/810416245 6/299229094

2/117480848

1396

1/169338738

1397

میانگین

1/07599036

1/046587402

همانطور که در جداول فوق مشاهده می شود عمده تـرین منبـع درآمـدی شـهرداری درآمـد ناشـی از عـوارض
اختصاصی می باشد ،بطوریکه این درآمد طی سالیان اخیر در حـدود 25درصـد از منـابع درآمـدی شـهرداری تـأمین
نموده است .پس از آن بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری با نزدیک به  21درصد در رتبه دوم قرار
دارد .کمک های وزارت کشور به شهرداریها همواره دستخوش تغییرات و نواسانات ناشی از شرایط مالی دولت ،مسـائل
سیاسی و شرایط کشور و متأثر از سیاست های اتخاذ شده در زمینه کمک به شهرداریها یا تأکید بر خودکفایی و عدم
وابستگی آنها به اعتبارات دولتی بوده است .از سال  1393به بعد شهرداری شاهدشهر درآمدی نزدیک به  16درصدی
از محل کمک های اعطایی دولت و سازمانها داشته است.
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نمودار شماره  :7درصد تغییرات درآمد شهرداری از کل درآمدها

70

60
درآمدهای ی
ناش از عوارض عمویم
درآمدهای ی
ناش از عوارض اختصایص

50

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفایع
شهرداری

40

درآمد های حاصل از وجود و اموار شهرداری

30
اعطان دولت و سازمان ها
کمک های
ی
اعانات و هدایا و دار یان ها

20

درآمدهای حاصل از سایر منابع تامی اعتبار

10

0
1396

1397

1395

1394

1393

 -3-1-5-3ریز منابع درآمدی و سهم هر یک از فعالیت های اقتصادی در تامین آن

هر کدام از منابع درآمدی اصلی شهرداری که در بندهای باال ذکر شد ،خود به بخش های جزئی تر و دقیق تر تقسیم
می شود .که بر اساس شماره های طبقه بندی در گزارشات تفریغ بودجه مشخص می شود .در این بخش سعی بر آن
است که با نگاهی ژرف تر منابع د ر آمدی مورد بررسی قرار گیرد و منابع اصلی که با کدهای درآمدی ( ،1000
 )7000 ،6000 ،5000 ،4000 ،3000 ،2000در تفریغ بودجه مشخص شده اند به طور مجزا بررسی شود.
 -3-1-5-3درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

اکثر درآمد حاصل از این بخش ناشی از عوارض بر ساختمان ها و اراضی شامل :عوارض بر مازاد تراکم ،عوارض بر
پروانه های ساختمانی ،عوارض بر بالکن و پیشامدگی ،عوارض بر توسعه ایستگاه های آتش نشانی ،عوارض بر تفکیک
اراضی و ساختمان ،عوارض بر معامالت غیرمنقول ،عوارض نوسازی می باشد .به طوری که از سال  1393تا 1397
بیش از  95درصد درآمده ای ناشی از عوارض عمومی را تشکیل داده است .کمترین سهم این بخش ناشی از وصولی
توسط سایر موسسات می باشد که شامل عوارض اسناد رسمی عوارض گاز ،عوارض آب بهاء مشترکین ،عوارض تلفن
ثابت و همراه ،عوارض گذرنامه ،عوارض برق و سایر موارد می باشد.
نقطه عطف بررسی های انجام شده افزایش درآمد عوارض ساختمان ها و اراضی می باشد که در سال  1393و 1396
به بیشترین مقدار خود یعنی 88.06و  79.25درصد رسیده است.

271

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر
جدول شماره  : 25روند درآمد ریز منایع درآمدی ناشی از عوارض عمومی بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)

عوارض بر

عوارض بر پروانه

سرجمع درآمدهای

ارتباطات و حمل و

های کسب و فروش

ناشی از عوارض

نقل

خدماتی

عمومی

635,323,471

12,435,484,602
100

درآمدی

موسسات

ها و اراضی

مقدار
عددی

413,406,548

10,950,859,825

435,894,758

درصد

3.32

88.06

3.50

5.11

مقدار
عددی

7,962,619,603

10,791,100,381

539,299,395

626,817,056

19,919,836,435

درصد

39.97

54.17

2.71

3.15

100

مقدار
عددی

11,261,335,995

8,406,765,808

781,747,543

461,572,907

20,911,422,253

درصد

53.85

40.2

3.74

2.21

100

مقدار
عددی

772,843,358

5,744,354,896

676,566,555

54,780,765

7,248,545,574

درصد

10.66

79.25

9.33

0.75

100

مقدار
عددی

1,197,999,865

8,567,940,069

782,737,942

544,572,774

11,093,250,650

درصد

10.80

77.23

7.1

4.91

100

1397

1396

1395

1394

1393

ریز منابع

وصولی توسط سایر

عوارض بر ساختمان

نمودار شماره  8سهم هر یک از ریز منابع درآمدهای ناشی از درآمدهای عمومی را در سال  1397نشان می دهد و
همانطور که مشخص است ،درآمد حاصله از عوارض بر ساختمان ها و اراضی مسلط است.
4.90904597

10.79935812

7.055983559

77.23561235

عوارض بر ساختمان ها و اراضی

وصولی توسط سایر موسسات

عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

نمودار شماره  : 8سهم هر یک از ریز منابع از درآمدهای ناشی از درآمدهای عمومی -سال 1397
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 -4-1-5-3درآمدهای ناشی از عوارض خصوصی

ر یز منابع درآمدی ناشی از عوارض اختصاصی شامل درآمدهای وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات و سهمیه از
عوارض وضولی متمرکز می باشد .در شاهدشهر  ،سهمیه از عوارض وصولی متمرکز ،بیشترین میزان را به خود
اختصاص می دهد .عوارض حذف پارکینگ همه یا قسمت زیادی از درآمد حاصل از وصولی توسط شهرداری و سایر
موسسات را تشکیل می دهد.
جدول شماره  :26روند درآمد ریز منایع درآمدی ناشی از عوارض خصوصی بین سالهای ( 1397-1393ارقام به میلیون ریال)

وصولی توسط شهرداری و

سهمیه از عوارض وصولی

سرجمع درآمدهای ناشی از

سایر موسسات

متمرکز

عوارض خصوصی

مقدار عددی

405,034,687

5,249,392,286

5,654,426,973

درصد

7.16

92.84

100

مقدار عددی

203,963

1,125,158,876

1,125,362,839

درصد

0.018

99.98

100

مقدار عددی

5,465,603

15,566,477,429

15,571,943,032

درصد

0.035

99.96

100

مقدار عددی

1,517,941

67,689,734,012

67,691,251,953

درصد

0.002

99.99

100

مقدار عددی

5,268,599

103,241,991,740

103,247,260,339

درصد

0.005

99.99

100

ریز منابع درآمدی
1393
1394
1395
1396
1397

 -5-1-5-3بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

درآمد این بخش به دو زیر بخش بهاء خدمات شهری که شامل حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری ،حق
کارشناسی و فروش نقشه ها ،درآمد حاصل از خدمات بازرگانی ،درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری ،درآمد حاصل از
نقل و انتقال تاکسی ،درآمد حاصل از آگهی های تجاری ،درآمد حاصل از خدمات آماده سازی ،درآمد ناشی از ارائه
خدمات مینی بوسرانی و تاکسیرانی ،درآمد حاصل از خدمات شهری و سایر موارد می باشد که از این میان تمام
درآمد شهرداری مخصوص به درآمد حاصل از خدمات شهری می باشد.
جدول شماره  : 27روند درآمد ریز منابع درآمدی بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری بین سالهای 1397-1393
(ارقام به ریال)
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سرجمع درآمدهای ناشی
درآمد ناشی از بهاء

درآمد تاسیسات

از بهاء خدمات و درآمد

خدمات شهرداری

شهرداری

های موسسات انتفاعی

مقدار عددی

15,879,309,658

78,000,001

15,957,309,659

درصد

99.51119579

0.488804207

100

مقدار عددی

18,469,747,003

217,050,000

18,686,797,003

درصد

98.83848473

1.161515266

100

مقدار عددی

30,370,165,361

296,750,000

30,666,915,361

درصد

99.0323448

0.967655196

100

مقدار عددی

24,430,815,955

642,891,744

25,073,707,699

درصد

97.43599251

2.564007492

100

مقدار عددی

37,676,892,012

327,000,000

38,003,892,012

درصد

99.13956181

0.860438189

100

ریز منابع درآمدی

شهرداری
1393
1394
1395
1396
1397

نمودار شماره  : 9ریز منابع درآمدی بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
4E+10
3.5E+10
3E+10
2.5E+10
2E+10
1.5E+10
1E+10
5E+09
0
1397

1396
درآمد تاسیسات شهرداری

1395

1394

1393

درآمد ی
ناش از بهاء خدمات شهرداری

-6-1-5-3درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

طی سالیان اخ یر از بخش وجوه شهرداری درامد زیادی بدست نیامده است .این موضوع به معنی فعال نبودن
پتانسیل خطرپذیری شهرداری در قبال سرمایه گذاری در بخش های گوناگون می باشد .این درحالی است که با
عنایت به این بخش می توان درآمد بیشتری را به دست آورد .درآمدهای حاصل از اموال شهرداری شامل مال االجاره
ساختمان ها و تاسیسات ،درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و وسایل نقلیه و سایر موارد می باشد.

274

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر
جدول شماره  : 28روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از وجوه و اموال شهرداری بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)

درآمد حاصل از وجوه

درآمد حاصل از اموال

شهرداری

شهرداری

مقدار عددی

0

333,110,002

333,110,002

درصد

0

100

100

مقدار عددی

0

415,890,000

415,890,000

درصد

0

100

100

مقدار عددی

1,170,000,000

1,402,587,464

2,572,587,464

درصد

45.47950328

54.52049672

100

مقدار عددی

482,303,301

1,294,940,000

1,777,243,301

درصد

27.13771945

72.86228055

100

مقدار عددی

1,045,412,141

894,697,000

1,940,109,141

درصد

53.88419233

46.11580767

100

ریز منابع درآمدی
1393
1394
1395
1396
1397

سرجمع کل درآمدهای
حاصل از وجوه و اموال
شهرداری

نمودار شماره  :10روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از وجوه و اموال شهرداری (ارقام به ریال)

1.6E+09
1.4E+09
1.2E+09
1E+09
درآمد حاصل از وجوه شهرداری

800000000

درآمد حاصل از اموال شهرداری

600000000
400000000
200000000
0
1397

1396

1395

1394

1393

-7-1-5-3کمک های اعطایی دولت و سازمان ها

بند مذکور از زیر کدهای درآمدی معینی تشکیل می شود که کمک های بالعوض جاری دولت ،کمک جاری از محل
دوازده هزار حقوق گمرکی( موضوع تبصره  3ماده  41قانون مالیات بر ارزش افزوده) و کمک عمرانی از محل دوازده
هزار حقوق گمرکی( موضوع تبصره  3ماده  41قانون مالیات بر ارزش افزوده) و سایر موارد را شامل می شود.

275
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همانطور که در جدول شماره  29نیز مشخص است ،درآمدهای حاصله از این بند تنها در سال  1393بوده است.
جدول شماره  :29روند درآمد حاصل از کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی (ارقام به ریال)

شرح

1394

1393

1396

1395

1397

کمک های
اعطایی دولت

21،392،659،282 19،414،636،526 22،229،585،520 22،110،778،625

380،000،000

و سازمان ها

3E+10

2.5E+10

2E+10

1.5E+10

1E+10

5E+09

0
1397

1396

1394

1395

1393

اعطان دولت و سازمان ها
کمک های
ی

-8-1-5-3اعانات و هدایا و دارایی ها

طبق بررسی ها ی انجام شده شهرداری طی سالیان اخیر از اعانات و کمک های دریافتی از موسسات عمومی و غیر
دولتی بی بهره بوده است .و درآمد حاصله از این بند شامل درآمدهای ناشی از اموال و دارایی هایی که به صورت
اتفاقی یا قانونی به شهرداری تعلق گرفته است و درآمد ناشی از کمک ها و اعانات اهدایی اشخاص و سازمان های
خصوصی که بصورت مداوم نیست ،می باشد.
اکثر درآمد بخش اموال و دارایی هایی که به صورت اتفاقی یا قانونی به شهرداری تعلق می گیرد ،کمیسیون ماده
 100می باشد .از جمله درآمدهای دیگر این بخش تغییر کاربری ،جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها ،جریمه سد
معبر ،جرابم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض .آن چه که مشخص است روند افزایشی این گونه درآمدهاست که مغایر
با درآمدهای پایدار می باشد.
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جدول شماره  : 30روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از اعانات ،هدایا و دارایی ها بین ( 1397-1393ارقام به ریال)

ریز منابع درآمدی

مقدار
1393

مقدار

مقدار

مقدار

17،162،653،016

17،162،653،016

0

0

100

100

0

2،000،000

20،558،451،518

20،560،451،518

0

0.009

99.99

100

0

0

24،702،216،188

24،702،216،188

0

0

100

100

0

4،000،000

18،448،679،331

18،452،679،331

عددی
درصد
مقدار

1397

0

0

تعلق می گیرد

هدایا و دارایی ها

عددی
درصد

1396

سازمان های خصوصی

عمومی و غیر دولتی

قانون به شهرداری

حاصل از اعانات و

عددی
درصد

1395

اهدایی اشخاص و

دریافتی از موسسات

طور اتفاقی یا به موحب

عددی
درصد

1394

اعانات و کمک های

کمک ها و اعانات

اموال و دارائی که به

سرجمع کل درآمدهای

0

0.011

99.99

100

0

0

12،065،933،269

12،074،095،568

عددی
درصد

0

0

100

100

نمودار شماره  : 11روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل ار اعانات ،هدایا و دارایی ها
3E+10
2.5E+10
2E+10
1.5E+10
1E+10
5E+09
0
1397

1395

1396

اموال و دار یان که به طور ر
اتفاق یا به موحب قانون به شهرداری تعلق یم گتد
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1394

1393

اهدان اشخاص و سازمان های خصویص
کمک ها و اعانات
ی
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-9-1-5-3درآمدهای حاصل از سایر منابع و تامین اعتبار

وام های دریافتی  ،فروش اموال شهرداری و سایر منابع تشکیل دهنده این نوع درآمدها می باشند .عمده درآمدها به
فروش اموال شهرداری باز می گردد.
جدول شماره  : 31روند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از سایر منابع و تامین اعتبار بین ( 1397-1393ارقام به ریال)

عوارض و درآمدهای
ریز منابع درآمدی

وصولی در حریم
استحفاظی

1393

1394

1395

1396

1397

سرجمع کل
وام های

فروش اموال

دریافتی

شهرداری

سایر منابع

درآمدهای حاصل از
سایر منابع و تامین
اعتبار

مقدار عددی

0

0

11،054،419،017

0

11،054،419،017

درصد

0

0

100

0

100

مقدار عددی

0

0

9،841،809،000

0

9،841،809،000

درصد

0

0

100

0

100

مقدار عددی

0

0

7،653،111،864

0

7،653،111،864

درصد

0

0

100

0

100

مقدار عددی

0

0

10،350،949،858

0

10،350،949،858

درصد

0

0

100

0

100

مقدار عددی

0

0

13،570،548،750

0

13،570،548،750

درصد

0

0

100

0

100

نمودار شماره  :12ر وند درآمد ریز منابع درآمدی حاصل از سایر منابع و تامین اعتبار
1.6E+10
1.4E+10
1.2E+10
1E+10
8E+09
6E+09
4E+09
2E+09
0
1397

1396

عوارض و درآمدهای وصویل در حریم استحفاظ

1395
سایر منابع
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1394
فروش اموال شهرداری

1393
ر
دریافت
وام های

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر
-2-5-3تهیه شاخص ها و ارزیابی انواع درآمدهای حاصله و بررسی آثار و تبعات آن
 -1-2-5-3مطالعه درآمد شهرداری بر حسب منابع پایدار و ناپایدار

شهرداری ها از جمله موسسات عمومی و غیر دولتی تلقی می گردند که بخشی ازهزینه های جاری و عمرانی خود را
از محل درآمدهای وصولی از شهروندان تامین می نمایند  .درآمدها به لحاظ مفهوم و شکل ایجاد به دو نوع
درامدهای پایدار که همان درآمدهای مستمر می باشد و درامد ناپایدار طبقه بندی می شوند این نوع طبقه بندی در
قانون ذکر نشده و بیشتر دارای مفهومی اقتصادی می باشد.
طبق تعریف درآمد پایدار به درآمدی گفته می شود که دارای خصایص زیر باشد :
-

تداوم پذیری :دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود

-

مطلوب بودن :کسب درآمد از آن محل موجب ارتقا رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست
محیطی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد

-

انعطاف پذیری :پایه درآمدی در طی زمان بزرو شود و همپای با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه
مالی اجتناب شود.

همچنین یکی از ویژگی های شهر با توسعه پایدار ،اقتصاد شهری پایدار می باشد که الزمه آن درآمدهای متکی بر
این مفهوم است.
به طور کلی درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (به غیر از عوارض مازاد تراکم ،عوارض بر بالکن و پیش آمدگی،
عوارض حذف پارکینگ) جز درآمدهای پایدار تلقی می شوند .بر این اساس درآمدهای ناپایدار شهرداری در دوره
های مختلف را می توان در جدول شماره  32مشاهده کرد:
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جدول شماره  : 32سهم درآمدهای ناپایدار از کل درآمدهای شهرداری بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)

1393

1394

1395

1396

1397

عوارض بر مازاد تراکم

1,403,399,667

1,149,742,227

726,522,930

771,602,661

154,067,981

ضریب تغییرات (درصد)

-18

-37

6

-80

-

754,342,509

791,804,127

754,326,818

751,398,793

437,626,356

5

-5

0

-42

-

-

-

1,160,093

773,770

575,246

ضریب تغییرات (درصد)

-

-

-33

-26

-

عوارض حذف پارکینگ

405,034,687

203,963

5,465,603

1,517,941

5,268,599

ضریب تغییرات (درصد)

-100

2580

-72

247

-

عوارض بر تفکیک اراضی
و ساختمانی
ضریب تغییرات (درصد)
عوارض بر بالکن و پیش
آمدگی

اعانات و کمک های
اهدایی اشخاص و سازمان

-

-

-

-

-

های خصوصی
اموال و دارائی که به طور
اتفاقی یا به موحب قانون
به شهرداری تعلق می

12,065,933,269 18,448,679,331 24,702,216,188 20,558,451,518 17,162,653,016

گیرد
ضریب تغییرات (درصد)

20

20

-25

-35

0

وام های دریافتی

-

-

-

-

-

فروش اموال شهرداری

11,054,419,017

9,841,809,000

7,653,111,864

ضریب تغییرات (درصد)

-11

-22

35

جمع

13,570,548,750 10,350,949,858
31

-

26,234,020,201 30,324,922,354 33,842,803,496 32,342,010,835 30,779,848,896

جمع درآمد

84708181894

92779732315

121493000000

151987000000

180309000000

درصد از کل درآمد

36.33

34.86

27.85

19.95

14.55
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نمودار شماره  : 13سهم درآمدهای ناپایدار از کل درآمدهای شهرداری بین سالهای 1397 -1393
120
100
80
60
40
20
0
1397

1396

1395
درآمد پایدار

1394

1393

درآمد ناپایدار

با توجه به جداول فوق و سهم منابع  7گانه از درآمدهای شهرداری شاهدشهر نزدیک به  65درصد از درآمد
شهرداری (میانگین  5سال اخیر) را درآمدهای پایدار و حدود 35درصد از آن را درآمدهای ناپایدار تشکیل داده است.
اگر شهرداری به عنوان دولت محلی بخواهد به توسعه شهر کمک کند (با فرض برخورداری از توانایی های الزم)
هرچه منابع مالی بیشتری داشته باشد ،بهتر می تواند به این هدف نایل شود .بر این اساس به طور کلی کسب درآمد
بیشتر یک هدف واسطه ای اصلی برای شهرداری ها است .با این وجود ممکن است بخشی از درآمدها از منابعی ایجاد
شوند که اخذ آن از منابع یادشده ،آثار منفی آن بیشتر از آثار مثبت آن باشد و اخذ درآمد و صرف آن برای توسعه
شهر ،در مجموع رفاه شهروندان را کاهش دهد.
بر این اساس درآمدها باید از محلی کسب شوند که تا حد ممکن اثرات منفی نداشته باشند ،به ویژه اینکه درآمدها
نباید از منابعی تأمین شوند که در مجموع ،موجب کاهش رفاه شهروندان میشود .بر مبنای این منطق میتوان
درآمدهای مناسب را از درآمدهای نامناسب تفکیک کرد .میتوان درآمدهای مناسب را به عنوان درآمد پایدار معرفی
کرد.
درآمد پایدار

قانون گذار در موارد مختلف به پایدار ی درآمدها توجه کرده است .تنوع بخشیدن به منابع درآمدی ،یکی از عوامل
پایداری درآمدها است که در قوانین مختلف شهرداری ها به آن توجه شده است .منابع درآمدی به منابعی گفته می
شود که ویژگی های ذیل را داشته باشد:
 .1منبع آن از بین رفتنی نباشد یا با از بین رفتن جایگزینی داشته باشد.
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 .2به طور پیوسته قابل وصول باشد.
 .3در دوره های مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد.
 .4همراه با افزایش هزینه ها افزایش بیابد (درطول زمان و هر مقطع).
 .5کسب درآمد موجب آسیب رساندن به شهر و توسعه آن نشود.
درآمدهایی که ویژگیهای درآمد پایدار را داشته باشند ،از لحاظ مدیریت توسعه شهری ،مطلوب تلقی می شوند.
برای اطالع از انواع شیوه های کسب و توسعه درآمد شهرداری ها به اجمال انواع شیوه های کسب و توسعه
درآمدهای شهرداریها و برخی الزامات آنها را مرور و پایداری شیوههای مختلف را نیز مطرح میکنیم .سپس راه های
کسب و توسعه درآمدهای پایدار را تشریح می کنیم.
انواع شیوه های کسب و سترش درآمدهای شهرداری ها

دراینجا به صورت کلی به انواع شیوه های ممکن و موجود برای کسب درآمد توسط شهرداری ها اشاره می کنیم .می
توان  3راه اصلی برای کسب درآمد توسط شهرداری ها در نظر گرفت که هر یک از آنها به راه های فرعی دیگر
تفکیک می شوند .این سه راه کسب درآمد به راه های فرعی دیگر تفکیک می شوند .این سه راه کسب درآمد و راه
های فرعی مهم آنها عبارتند از:
 .1اخذ کمک
-

کمک دولت

-

کمک سازمان های عمومی دیگر

-

کمک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی

 .2وضع مالیات (عوارض)
-

عوارض عام

-

عوارض استفاده از (فروش) خدمات شهری

-

عوارض تخریب (یا مصرف) امکانات شهری (جریمه)

 .3انجام فعالیت های اقتصادی سودآور
-

دارایی های مالی

-

واحدهای اقتصادی

-

عرضه کاالها و خدمات انتفاعی

این منابع درآمدی را از نظر پایداری و دارا بودن ویژگی های آن را به تفکیک تشریح می کنیم .سپس درآمدهای
پایدار و نحوه گسترش آن را توضیح می دهیم.
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تفکیک درآمدهای پایدار

چنانچه بیان شد پایداری درآمدها نیازمند وجود چند ویژگی خاص درآنها است .هر درآمدی که همه این ویژگی ها
را داشته باشد پایدار است .در مقابل هر درآمدی که این ویژگی ها را نداشته باشد ناپایدار تلقی می شود .با وجود
برخی از ویژگی ها و فقدان سایر ویژگی ها نیز ناپایداری وجود دارد .اما هر چه ویژگی های یاد شده در یک نوع
درآمد بیشتر وجود داشته باشد ،آن درآمد به طور نسبی پایدارتر (و عکس آن ناپایدارتر) است .چنانچه بیان شد برای
شهرداری  3نوع اصلی درآمد وجود دارد .به تفکیک وجود و فقدان ویژگی های پایداری را درهر یک از این  3نوع
درآمد بیان می کنیم.
ویژ ی های پایداری کمک ها

کمکها به  3نوع کمکهای دولت ،کمکهای سازمانهای عمومی و کمکهای اشخاص خصوصی تقسیم می شود .به
طور مشخص کمکها مابه ازای پرداختی از طرف شهرداری و سازمانهای وابسته و غیر آن را ندارد.
کمک های اشخاص خصوصی به صورت مشخص حداکثر تا بقای شخص تداوم دارد (البته درموارد استثنا می تواند
منابعی وقف و مانند آن بشود که تداوم داشته باشد) .به این علت ویژگی های اول ،دوم و سوم پایداری را ندارد .در
مقابل می توانند ویژگی پنجم را داشته باشند و حتی کمترین اثر منفی را بر توسعه شهر نگذارند .با این وجود نمی-
توان به صورت مستمر به این کمک ها اتکا کرد و بر اساس آنها برنامه ریزی و عمل کرد .کمک های سازمان های
بخش عمومی میتواند مقطعی و یا مستمر باشد .چنانچه این کمک ها مقطعی باشد ،ویژگی های اول ،دوم و سوم
پایداری را ندارند ،اما می توانند ویژگی های دیگر را داشته باشند .به این علت نمی توان فعالیت های شهرداری را به
این کمک ها متکی کرد .این کمک ها فاقد ویژگی های الزم برای انجام برنامه ریزی میان و بلند مدت هستند.
کمک های دولت به این علت که می تواند نهادینه شود و یا به قوانین دایمی بلند مدت متکی باشد ،می تواند ویژگی
های پایداری را پیدا کند .البته شرط آن وجود چنین قوانینی یا نهادینگی هایی است .با این وجود ،این کمک ها به
طور معمول و بر اساس قوانین جاری کشور ما ،دایمی نیست .این کمک ها می تواند از طرف دولت قطع شود .ضمن
اینکه کمک ها برای شهرهای بزرو مبلغ قابل توجهی نیست ،با این وجود حتی برای شهرهایی که این کمکها سهم
باالیی از درآمدهایشان را تشکیل میدهد ،اگر کمک ها موردی باشد ،این ویژگی را نیز نخواهد داشت .بر این اساس
اتکای جدی و برنامه ریزی شده به کمک های دولتی چندان مفید نیست .هر چند هر کمک (خصوصی ،عمومی و یا
دولتی) می تواند مسایل و مشکالتی را برطرف کند و در بهبود توسعه شهری مؤثر باشد.
ویژ ی های پایداری درآمد فعالیت های اقتصادی

چنانچه اشاره شد به طور اصولی شهرداری ها باید درصدد انجام وظایف عمومی و ارایه خدماتی شهری (به معنی
عام) باشند .از این جهت گفته می شود نمی توان فعالیت های اقتصادی را برای شهرداری ها با هدف کسب سود و
ایجاد جریان درآمدی توصیه کرد .با این وجود این فعالیت ها میتوانند درآمدهایی را برای شهرداری ایجاد کنند که
از جهت پایداری قابل بحث است.

283

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر

چنانچه فعالیت های اقتصادی بر اساس اصول صحیح و مناسب اقتصادی طراحی و اجرا شود ،می تواند یک منبع
دایمی درآمد باشد که نوسان چندانی ندارد و به طور پیوسته قابل وصول باشد .به طور معمول این درآمدها همراه با
افزایش هزینه ها افزایش می یابد .اما از جهت اثر بر توسعه شهری قابل تأمل است.
چنانچه اشاره شد به علت های مختلف از جمله جلوگیری از کاهش کارایی ،ایجاد فرصت های بیشتر برای خدمت
رسانی و انجام وظایف اصلی توصیه می شود شهرداری ها به طور مستقیم وارد فعالیت های اقتصادی نشوند .در
صورتی که فعالیت ه ای اقتصادی شهرداری باعث افت کارایی و کاهش توان خدمات رسانی و انجام وظایف شهرداری
ها شود ،با ویژگی اصلی پنجم پایداری درآمدها ناسازگار و متناقض است .به این علت توصیه می شود تا حد ممکن
شهرداری وارد این فعالیت ها نشود ،اما در مواردی که انجام فعالیت اقتصادی با دارایی های شهرداری و یا دارایی
های غیر ملکی امکان پذیر باشد یا در مواردی که وظایف شهرداری قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست توصیه
می شود.
البته به این شرط که این فعالیت ها با مطالعه دقیق جوانب مختلف آن از جمله تأثیر بر توسعه شهری ،کارایی ،تداوم
و مانند آنها و بر اساس یک طرح دقیق و موثق انجام شود.
ویژ ی های پایداری وضع عوارض (مالیات)

وضع عوارض نسبت به سایر منابع درآمدی حساسیت بیشتری دارد .به طور کلی عوارض (مالیات) تنوع بسیار زیادی
دارد که می تواند بر حسب نوع ،دارای برخی ویژگی های پایداری و فاقد برخی از ویژگی های پایداری باشد .با این
وجود چنانچه عوارض را در  3دسته تفکیک کردیم ،به ویژگی های پایداری در هر یک از این  3دسته کلی اشاره می
کنیم.
 )1عوارض عام که می تواند انواع مختلفی داشته باشد ،بر حسب استفاده و مصرف یا تخریب فضاها و امکانات
شهری از طرف پرداخت کننده اخذ نمی شود .این عوارض به تناسب برخی از فعالیت های اقتصادی یا
دارایی ها و نظیر اینها دریافت می شود که در قالب و چارچوب قوانین اصلی قرار دارند .به این علت می
توانند با توسعه شهری منافات و تعارض نداشته باشند .با این وجود برخی از این نوع عوارض از ویژگی های
دایمی بود ن منبع و وصول پیوسته و فقدان نوسان برخوردار نیستند .با این وجود به علت تنوع زیاد این نوع
عوارض می توان از بین آنها مواردی را که دارای همه ویژگی های پایداری هستند ،یافت و بر اساس آن اخذ
عوارض را برنامه ریزی کرد .به این ترتیب می توان گفت برخی از عوارض عام ویژگی های کامل پایداری را
دارند و برخی از این ویژگی ها هستند.
 )2عوارض استفاده از خدمات شهری که اغلب به آن عوارض خاص نیز گفته میشود از جهت بقا (دایمی بودن)
منبع ،پیوستگی وصول و فقدان نوسان ،تابع نوع خدماتی است که بر آن عوارض وضع میشود ،عوارضی
مانند پسماند ،فاضالب و مانند اینها میتواند این ویژگیها را داشته باشد .همچنین به صورت کلی می توان
همه این نوع عوارض را با افزایش هزینه های شهری و یا افزایش هزینه ارائه این خدمات هماهنگ کرد و
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افزایش داد .این عوارض باید از جهت توسعه شهری مورد توجه ویژگی قرار گیرد .زیرا هدف از ارائه خدمات،
استفاده همه شهرواندان از خدمات عمومی ضروری است .چنانچه بر استفاده همه خدمات عوارض وضع
شود ،دسترسی برخی از خدمات ضروری برای افراد کم درآمد دشوار میشود و حتی ممکن است امکان
پذیر نشود .این امر میتواند در مواقعی زیانهای جبران ناپذیری بر جامعه وارد کند .بر این اساس برای
وضع هر گونه عوارض استفاده از خدمات شهری باید مطالعه دقیق و جدی انجام شود و این عوارض پس از
بررسی های جامع و سنجش ابعاد اثرات آن بر توسعه شهری و رفاه شهروندان وضع شود .به ویژه برای
خدمات ضروری مورد نیاز شهروندان ضرورت این تأمل بیشتر است .میتوان گفت عوارض استفاده از
خدمات در صورت وضع شدن بر اساس معیارهای مناسب میتواند بخش عمده و حتی همه ویژگیهای
پایداری را داشته باشد.
 )3وضع عوارض برای تخریب کنندگان و مصرفکنندگان امکانات شهری عالوه بر اینکه برای شهرداریها
درآمد ایجاد میکند می تواند پیام دو پهلویی داشته باشد :یکی اینکه افراد مجاز هستند این تخریب را انجام
دهند ،مشروط به پرداخت عوارض آن و دیگری اینکه افراد نباید این تخریب و تصرف را انجام دهند .اما در
مجموع آنچه ر می دهد این است که امکانات و خدمات شهری (کمتر یا بیشتر) تخریب و تصرف می شود
و در قبال آن شهرداری ها درآمد کسب می کنند .به این علت حتی اگر این نوع درآمدها ویژگی های
دایمی بودن ،ثبات (فقدان نوسان) و پیوستگی را داشته باشند ،نمی توانند در راستای توسعه شهری قرار
گیرند.
یاد آوری این نکته نیز مهم است که از لحظ اثر گذاری بر توسعه شهری ،همه امکانات شهری ارزش یکسانی ندارند و
ارزش تخریب و تصرف آنها در مقابل درآمد حاصل یکسان نیست .ممکن است در بعضی موارد منافع و درآمد حاصل
از تخریب بسیار بیشتر باشد .همچنین ممکن است این تخریب ها و تصرف ها جبران پذیر و قابل تولید مجدد باشند.
بر این اساس م ی توان گفت وضع بعضی از این نوع عوارض می تواند در مجموع منافع بیشتری برای جامعه ایجاد
کند ،اما در اغلب موارد چنین نیست و سیاست وضع عوارض بر تخریب و تصرف امکانات شهری سیاست مناسبی
نیست .به این ترتیب میتوان گفت بخشی از عوارض می تواند پایداری کامل داشته باشد .عوارض عام از تنوع زیادی
برخوردار هستند و می توان از بین آنها عوارض پایدار مناسبی یافت و آنها را وضع کرد .در عوارض استفاده از خدمات
نیز موارد پایدار زیادی دارند .اما عوارض تخریب و تصرف امکانات شهری در مجموع ناپایدار تلقی می شوند ،اما در
مواقع اضطرار و مواق ع خاص آنها نیز به کار برده می شوند و در صورت وضع مناسب و اعمال صحیح می تواند
بازدارنده تخریب نیز باشد.
انجام فعالیت های اقتصادی با هدف کسب درآمد نیز می تواند در صورت مطالعه دقیق پایدار باشد .اما در اغلب موارد
انجام این فعالیت ها فاقد همه ویژگی های پایداری به ویژه اثرات مثبت بر توسعه شهری (فقدان اثرات منفی بر
توسعه شهری) هستند.
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کمک ها نیز به طور اصولی و کلی پایداری قابل توجهی ندارند .همچنین کمک ها ابعاد منفی زیادی ندارند .به این
علت درباره کمک ها بحث زیادی نیست و هرگاه شهرداری بتواند آنها را اخذ کند ،برای توسعه شهری مفید است .هر
چند همه ویژگیهای پایداری را ندارد و نمیتوان برای برنامههای شهری بر روی آن برنامهریزی کرد.
سهم عوارض نوسازی از درآمدهای شهرداریهای چند شهر

شهر

سال

سهم عوارض نوسازی از درآمدهای شهرداری

مادرید

2003

12

تورنتو

2007

41/5

بمبئی

2008

19

کیپ تاون

2008

25/4

سئول

2005

63

مشهد مقدس

1388

2/6

مشهد مقدس

1389

1/5
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جدول شماره  :33ویژگی های پایداری درآمدهای شهرداری
کد درآمدی

درآمد

1

درآمد ناشی از عوارض عمومی (درآمدمستمر)

101

وصولی توسط سایر موسسات

ماندگاری

استمرار

عدم نوسان شدید

همسو با هزینه

درجهت توسعه شهری

101002

عوارض اسناد رسمی

*

*

101003

عوارض گاز

*

*

*

101005

عوارض بر آب بهای مشترکین

*

*

*

*

101006

عوارض تلفن ثابت و همراه

*

*

*

*

*

101008

عوارض گذرنامه

*

*

*

*

*

101009

عوارض برق

*

*

*

*

*

102

عوارض بر ساختمان و اراضی

102002

عوارض بر پروانه های ساختمانی

*

*

102003

عوارض بر مازاد تراکم

*

*

102004

عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی

*

*
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102005

عوارض بر بالکن وپیشامدگی

*

*

102006

عوارض بر معامالت غیر منقول

*

*

102007

عوارض توسعه ایستگاههای آتشنشانی

10209

عوارض نوسازی

103

عوارض بر ارتباطات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

103001

عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر وسایط نقلیه

*

*

*

*

*

103002

عوارض بلیط مسافرت و باربری

*

*

*

*

*

103003

عوارض بر معامالت وسایط نقلیه

*

*

*

*

*

103004

عوارض معاینه اتومبیل

*

*

*

*

*

103006

عوارض صدور پروانه تاکسیرانی

*

*

*

104

عوارض بر پروانه کسب و فروش و خدمات

104003

عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه

*

*

*

*

*

104007

عوارض بر قراردادها

*

*

*

*

*

104012

عوارض ذبح دام وطیور

*

*

*

*

*
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104018

عوارض برباسکولها

*

*

*

*

*

104019

عوارض  %3جق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سیار حق نظارت

*

*

*

*

*

2

درآمد ناشی از عوارض اختصاصی

201

وصولی توسط شهرداری وسایر موسسات

201001

عوارض نوسازی

*

*

201002

عوارض حذف پارکینگ

*

*

201004

عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه

*

*

201005

افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری

201006

عوارض حق بیمه حریق

202

سهمیه از عوارض وصولی متمرکز

202001

سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره  1ماده  6قانون تجمیع) *

*

*

*

*

*

*

*

*

202002

کمک از محل  12در هزار حقوق گمرکی (مضوعد تبصره  3ماده  2قانون تجمیع)

*

*

202003

سهمیه از عوارض وصولی متمرکز وزا رت کشور

*

*

202004

عوارض متمرکز استانی

*

*
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202006

کمک به اجرای طرحهای توسعه عمران و خدمات شهری

*

*

202007

(تجهیز شهرداری به ماشین آالت عمرانی ،رایانه ای ،خدماتی)

*

*

202010

کمک به بودجه شهرداری

*

*

202015

کمک به اجرای طرحهای خدمات شهری

*

*

3

بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری

301

درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری

301001

حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری

*

*

*

*

*

301002

حق کارشناسی و فروش نقشه ها

*

*

*

*

*

301004

درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری

*

*

*

*

301005

درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی

*

*

*

*

301006

درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله

*

*

*

*

*

301008

درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

*

*

*

*

*

302

درآمد تأسیسات شهرداری

302003

درآمد کشتارگاه

*
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302004

درآمد غسالخانه و گورستان

*

*

*

*

*

302007

درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانجات آسفالت

*

*

*

*

*

302009

درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصوالت

*

*

*

*

*

4

درآمد حاصل از وجوه و اموال

401

در آمد حاصل از سرمایه گذاری

401003

درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری

402

درآمد حاصل ازوجوه و اموال شهرداری

*

*

402001

مال االجاره ساختمانها وتاسیسات

*

*

*

*

*

402002

درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و سایط نقلیه

*

*

*

*

*

5

کمکهای اعطای دولت و سازمانهای دولتی

501

کمکهای اعطای دولت و سازمانهای دولتی

501001

کمک بالعوض جاری دولت

*

*

*

501002

کمک بالعوض عمرانی دولت

*

*

*

501004

سایر کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

*

*

*
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6

اعانات وهدایا و دارایی ها

601

اعانات و اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی

601001

خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی

603

اموال و دارایی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد

603001

جریمه کمیسیون ماده صد

603002

جرائم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها

603003

ضبط سپرده های مطالبه نشده

603007

حق تشرف

603008

جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها

603009

جریمه سد معبر

603010

درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

603011

جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض 25%

603099

سایر درآمد

7

سایر منابع تامین اعتبار

*
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701

وامهای دریافتی

701002

وام دریافتی از بانکها

702

فروش اموال شهرداری

702001

فروش اموال غیر منقول

702002

فروش اموال منقول و اسقاط

703

سایر منابع

703001

مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل
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کدهای درآمدی غیرفعال شاهدشهر

برای هر یک از منابع هفت گانه درآمدی کدهایي در نظر گرفته شده است .بعضي از آنها فعال و از محل آنها
کسب درآمد ميشود و بعضي دیگر مورد استفاده قرار نمي گيرد .در جدول زیر کدهای درآمدی غيرفعال
درآمدی شاهدشهر مشخص شده است.
جدول شماره  :71کدهای درآمدی غيرفعال شهرداری شاهدشهر
درآمد ناشی از عوارض عمومی ( درآمد های مستمر)
101

وصول توسط سایر موسسات

1۰1۰۰3

عوارض گاز

1۰1۰۰۵

عوارض آب بهای مشترکين

1۰1۰۰6

عوارض تلفن همراه و ثابت

1۰1۰۰9

عوارض برق

1۰1۰99

سایر موارد

102

عوارض بر ساختمان ها و عراضي

1۰2۰۰7

عوارض توسعه ایستگاه های اتش نشاني

1۰2۰۰8

عوارض بر اراضي و امالک بال استفاده شهری

1۰2۰99

سایر موارد

103

عوارض بر رتباطات و حمل و نقل

1۰3۰۰3

عوارض بر معامالت وسایط نقليه

1۰3۰99

سایر موارد

104

عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتي

1۰۴۰۰1

عوارض سينما و نمایش

1۰۴۰۰2

عوارض بر اماکن عمومي (هتل  ،مسافرخانه و غيره و)..

1۰۴۰۰۴

عوارض دستگاه های قالي بافي

1۰۴۰۰۵

عوارض بر صيد و شکار و شيالت

1۰۴۰۰6

عوارض پالژها و محل های تفریح

1۰۴۰۰7

عوارض بر قراردادها

1۰۴۰۰8

عوارض بر توليد یا فروش محصوالت توليدی

1۰۴۰۰9

عوارض حفاری و سایر مصالح ساختماني

1۰۴۰1۰

عوارضي بر محصوالت محلي از قبيل چای  ،مرکبات  ،گالب گيری  ،چرم و ...

1۰۴۰13

عوارض بر صادرات کاال

1۰۴۰1۵

عوارض حق الطبع
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1۰۴۰16

عوارض ميادین دو آب

1۰۴۰17

عوارض بر ميادین ميوه و تره بار

1۰۴۰18

عوارض بر باسکول ها

1۰۴۰19

عوارض  %3حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و و سایر حق نظارت

درآمد ناشی از عوارض اختصاصی
201

وصولي توسط شهرداری ها و سایر موسسات

 2۵۰1۰۰3عوارض شماره گذاری خودروهای سواری
202

سهميه عوارض وصولي متمرکز

2۰2۰۰1

سهم شهرداری از عواض وصولي متمرکز (موضوع تبصره 2ماده  39قانون تجميع)

2۰2۰۰2

کمک از محل  12در هزار حقوق گمرکي

2۰2۰۰3

سهميه از عوارض وصولي متمرکز وزارت کشور

2۰2۰۰۴

عوارض متمرکز استاني

2۰2۰۰6

کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری

2۰2۰۰7

تجهيز شهرداری به ماشين آالت عمراني ،رایانه ای و خدماتي

2۰2۰1۰

کمک به بودجه شهرداری

2۰2۰99

سایر موارد

بها خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری
301

درامد ناشي از بها خدمات شهری

3۰1۰۰3

درآمد حاصل از خدمات بازرگاني

3۰1۰۰9

درامد حاصل از قروش بليط

3۰1۰1۰

درامد ناشي از ارائه خدمات ميني بوس راني و تاکسيراني

3۰1۰11

درامد یارانه شهرداری های همجوار

3۰1۰12

درامد سرویس های دربستي

3۰1۰1۴

درامد حاصل از ارائه خدمات اموزشي

3۰1۰99

سایر موارد

302

درامد تاسيسات شهرداری

3۰2۰۰2

درامد هتل  ،مهمانسرا  ،پالژ و سایر مراکز رفاهي شهرداری

3۰2۰۰8

درامد حاصل از تاسيسات معدن

3۰2۰99

سایر موارد

کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی
501

کمک های اعطایي دولت و سازمان های دولتي

۵۰1۰۰1

کمک بالعوض جاری دولت

۵۰1۰۰2

کمک بالعوض عمراني دولت
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۵۰1۰۰3

اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکي از بودجه کل کشور

۵۰1۰۰۴

سایر کمک های اعطایي دولت و سایر سازمان های دولتي

۵۰1۰99

سایر موارد

اعانات  ،هدایا و دارائیها
602

کمک ها و اعانات دریافتي از موسسات عمومي غير دولتي

6۰2۰۰2

کمک های عمراني از موسسات عمومي

6۰2۰99

سایر موارد

603

دارائي هایي که به طور اتفاقي یا به موجب قانون به شهرداری تعلق مي کيرد

6۰3۰۰3

ضبط سپره های مطالبه نشده

6۰3۰۰۴

ضبط سپرده های معامالت شهرداری

6۰3۰99

سایر موارد

سایر منابع تامین اعتبار
701

وام های دریافتي

7۰1۰۰1

وام های دریافتي از وزارت کشور

7۰1۰۰2

وام های دریافتي از بانک ها

7۰1۰۰3

وام های دریافتي از سایر موسسات

7۰1۰99

سایر موارد

7۰2۰99

سایر درامد

703

سایر منابع

7۰3۰۰3

بازدریافت وام های اعطایي

7۰۴۰99

سایر موارد

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود بسياری از کدهای درآمدی در شهرداری شاهدشهر غيرفعال
ميباشد .البته بسياری از این کدها درآمدهای چنداني را در ندارند و یا با توجه به وضعيت شهر موضوعيت
چنداني ندارند.
عوارض گذرنامه و گواهينامه که معموالً  ۵درصد ميباشد را مي توان از حالت غيرفعال به فعال درآورد.
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در مورد عوارض بر اراضي و امالک بالاستفاده شهری با توجه به تعدد زمين های بائر مي توان با دریافت
عوارض از این زمين ها در صورتي که در محدوده قانوني شهر باشد ،منبع درآمدی مناسبي را برای شهرداری به
وجود آورد.
 -3-5-3بررسی هزینه های شهرداری

افزایش حيطه و گستره فعاليت های خدماتي و توسعه فعاليت عمراني شهرداریها که طي سالهای اخير شتاب
گرفته است مستلزم صرف ميلياردها ریال اعتبار است .توسعه سریع فيزیکي شهر و افزایش وسعت خدمات،
ضرورت به کارگيری نيروی انساني بيشتر برای توسعه خدمات و سایر فعاليت ها را باعث شده ،در نتيجه در حال
حاضر بخش قابل توجهي از درآمد شهرداری صرف هزینه های پرسنلي در رده های مختلف شغلي از کارگران
ساده ،ماهر ،و نيمه ماهر تا سطوح کادر اداری ،خدماتي و نيروهای متخصص و کارشناس در رشته های مختلف
مي شود .تنوع فعاليت های شهرداری و سازمانهای وابسته به آنها و حجم عظيم فعاليت های عمراني و خدماتي
سازمان های محلي ،ضرورت تجهيز شهرداریها و تشکيالت وابسته به آنها به انواع ماشين آالت ،ابزار مورد نياز،
تأمين هزینه های مربوط به پرداخت غرامت مالکان اراضي واقع شده در طرحهای توسعه شهری و صدها مورد
دیگر ،شهرداریها را با مشکالت بسياری مواجه نموده است .سير صعودی تورم طي سالهای اخير ،تأثير مضاعفي
بر هزینه شهرداریها داشته است .خرید برخي ماشين آالت ،افزایش بيش از حد قيمت انواع اتوبوس مورد نياز
جهت ناوگان اتوبوسراني شهری و  ...شهرداریها را ناگزیر به روی آوردن به شيوههای مختلفي جهت کسب
درآمد نموده است .از طرفي با توجه به آنکه ماشين آالت به تدریج مستهلک شده و ضرورت جایگزیني آنها
وجود دارد و با توجه به قيمت های آنها ،تأمين هزینه مربوطه توسط شهرداری بسيار مشکل به نظر مي آید .با
توجه به مسائل فوق ،بررسي هزینه های شهرداری و سهم هر یک از زیر شاخه های آن ميتواند ما را در آشکار
سازی نقاط ضعف و قوت شهرداری و بررسي راهکارهایي برای کاهش و ساماندهي هزینه های جاری و
عمومي ،یاری نماید.
جهت درک صحيح عملکرد شهرداری اقالم هزینه ای را به دو گروه هزینه جاری و عمراني تقسيم نموده ،سپس
به بيان اجزاء تشکيل دهنده و ویژگي های عمومي آنها از جمله سهم و اثر بخشي ،ميزان رشد و  ...پرداخته شده
است .در نهایت در بخش های بعدی مطالعات به بيان استراتژی های کاهش هزینه در جهت بهينه سازی
تخصيص منابع درآمدی شهرداری و رسيدن به باالترین بهره برداری از منابع مي پردازیم.
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از نتایج دیگر این بخش تخصيص درآمد در  ۵سال آتي جهت دستيابي به اهداف برنامه ریزی استراتژیک شهر
خواهد بود که بيشترین بحث آن مربوط به هزینه های عمراني و طرح ها و پروژه های این برنامه است .بخشي از
برنامه عمراني که تحت عنوان پروژه های مستمر معرفي مي گردد اغلب پروژه هایي است که بر اساس نياز هر
ساله تکرار مي شود و جزو الینفک وظایف شهرداری محسوب مي شود .بخش دیگر مربوط به پروژه های
غيرمستمر است که بر اساس ضرورت و اولویت اجرای آنها ،ساالنه توسط شهرداری و شورای شهر تصویب و
تأمين اعتبار مي گردند .یکي از نتایج مهم برنامه  ۵ساله شهرداری ،هدفمند نمودن تخصيص منابع به این پروژه
ها و اولویت بندی آنها در جهت نيل به چشم انداز و تعيين نحوه تأمين اعتبار هر یک از آنها مي باشد.
-1-3-5-3شناخت کل هزینه های شهرداری (هزینه های جاری و عمرانی)

تخصيص هزینه های شهرداری بر اساس نظام بودجه برنامه ای در قالب سه وظيفه خدمات اداری ،خدمات
شهری ،عمران شهری تقسيم مي شود .که بر این اساس هزینه های جاری و عمراني از یکدیگر منفک مي شوند.
طوری که وظایف خدمات اداری و خدمات شهری از محل هزینه های جاری و وظيفه خدمات عمران شهری از
محل هزینه های عمراني به حساب مي آید .به طور کلي مي توان این گونه تقسيم بندی کرد که هزینه های
جاری  ،هزینه های شهرداری برای ارگان خود و هزینه های عمراني هزینه های شهرداری برای شهر مي باشد.
برای شناخت بهتر از روند هزینه کرد شهرداری طي ساليان اخير کل هزینه ها را مورد بررسي قرار داده شده
است .که با توجه به نمودار زیر روند صعودی در هزینه ها مشخص است.
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جدول شماره  :34روند هزینه های شهرداری( اعم از جاری و عمرانی) بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)
شرح

1393

1394

1395

1397

1396

وظیفه خدمات اداری

13,571,367,673

17,188,151,156

32,163,575,096 28,392,778,408

44,629,303,980

وظیفه خدمات شهری

24,663,328,620

34,807,617,624

46,869,492,116 33,228,965,654

58,195,212,810

برنامه ریزی توسعه شهری

2631158000

1418145000

1906216000

17244826730

17,207,568,400

برنامه هدایت و دفع آب های

154,745,063

2,208,628,778

2,029,535,000

710,330,000

2,211,331,886

سطحی داخل شهری
برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و

7,412,715,918

10,713,355,473

32,642,326,414 35,783,853,155

10,423,290,429

مرور شهری
برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی

200,000,000

0

0

319,924,950

1,731,430,000

شهرها
برنامه بهبود محیط شهری
برنامه ایجاد اماکن و فضاهای

1,427,285,000

5,820,628,448

9,175,261,784

5,604,306,547

6,343,575,635

0

5,532,134,998

3,220,370,495

9,212,785,888

10,435,159,347

ورزشی ،فرهنگی و تفریحی
برنامه ایجاد سایر تاسیسات و

1,737,319,900

8,733,601,091

4,058,646,057

645,906,500

21,203,797,069

تسهیالت شهری
برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا

0

0

159,500,000

0

1,188,932,000

برنامه هزینه های پیش بینی

16,899,586,463

25,406,849,025

12,774,201,672

6,803,973,298

7,188,117,975

نشده و دیوان عمرانی
جمع کل هزینه های شهرداری

127316588668 111,829,111,593 68,697,506,637

157041692146

179346214481

2E+11
1.8E+11
1.6E+11
1.4E+11
1.2E+11
1E+11
8E+10
6E+10
4E+10
2E+10
0
397

1396

1395

1394

جمع کل هزینه های شهرداری

نمودار شماره  :14روند هزینه های شهرداری از سال 1397-1393
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در بررسی وضعیت هزینه های شهرداری ابتدا به روند هزینه کل و چگونگی تفکیک آن به دو نوع هزینه عمرانی و
جاری پرداخته تا از این طریق وضعیت عملکرد شهرداری را در سالهای اخیر بسنجیم .در صورتی که بخش عمده
اعتبارات صرف برنامه های عمرانی شده باشد می توان اظهار نمود که عملکرد شهرداری به سمت توسعه و عمران
شهری پیش رفته است در مقابل اگر بخش اعظمی از بودجه شهرداری صرف هزینه های جاری گردد شهرداری در
انجام مهمترین مسئولیت خود که ارائه خدمات شهری به مردم و بهبود اداره شهر است ،دچار نقصان شده است .در
بررسی تفصیلی تر هر یک از اجزاء برنامه های عمرانی و جاری درخواهیم یافت عامل اصلی افزایش یا کاهش هر یک
از هزینه ها کدامیک از زیر مجموعه های آنها بوده است.
سهم هر یک از هزینه های جاری و عمرانی نیز در جدول و نمودار زیر از کل هزینه های شهرداری نشان داده شده
است که همواره سهم هزینه های عمرانی از هزینه های جاری بیشتر بوده است و این روند در سال های اخیر به نفع
هزینه های عمرانی بوده است اما بیشترین میزان آن در سال  1393می باشد که  70.4درصد از کل هزینه ها به
هزینه های عمرانی اختصاص یافته است.
جدول شماره  : 35سهم هزینه های جاری و عمرانی از کل هزینه های شهرداری بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)

1393
1394
1395
1396
1397

هزینه های جاری

هزینه های عمرانی

مقدار عددی

38234696293

30,462,810,344

درصد از کل هزینه ها

55.65659973

44.34340027

مقدار عددی

51,995,768,780

59,833,342,813

درصد از کل هزینه ها

46.49573625

53.50426375

مقدار عددی

61621744062

65,694,844,606

درصد از کل هزینه ها

48.40040462

51.59959538

مقدار عددی

79033067212

78,008,624,934

درصد از کل هزینه ها

50.32616889

49.67383111

مقدار عددی

1.02825E+11

76521697691

درصد از کل هزینه ها

57.33297304

42.66702696

نمودار شماره  : 15سهم هزینه های جاری و عمرانی از کل هزینه های شهرداری بین سالهای 1397-1393
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5

4

3

هزینه های عمرانی

2

1

هزینه های جاری

 -2-3-5-3بررسی هزینه های جاری شهرداری

 بررسی هزینه های جاری با تقسیم بندی پرسنلی ،اداری ،سرمایه ای و انتقالی
هزینه های شهرداری به تقلید از طبقه بندی ای که در بودجه کل کشور به عمل آمده است ،به چهار فصل و 20
ماده طبقه بندی می شود:
 فصل اول  :هزینه های پرسنلیماده  -1حقوق و دستمزد
ماده  -2مزایا و کمک ها
 فصل دوم  :هزینه های اداریماده  -3هزینه سفر ،ماموریت ،حمل و نقل و ارتباطات
ماده  -4اجاره و کرایه
ماده  -5خدمات قرار دادی
ماده  -6سوخت ،برق و آب
ماده  -7مواد و لوازم مصرف شدنی
ماده  -8هزینه های سری
 فصل سوم :هزینه های سرمایه ایماده -9مطالعه برای ایجاد ساختمان وتاسیسات
ماده  -10خرید ساختمان و زمین و حقوق اتفاقی
ماده  -11ساختمان
ماده  -12ماشین آالت و تجهیزات عمده
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ماده  -13سایر کاالهای مصرف نشدنی
ماده  -14خرید مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیساتی
ماده  -15وام یا مشارکت سرمایه
 فصل چهارم :پرداخت های انتقالیماده  -16کمک و اعانه بخش عمومی
ماده  -17کمک و اعانه بخش خصوصی
ماده  -18بازپرداخت اصل و بهره وام ها
ماده  -19پرداخت های انتقالی به کارکنان
ماده  -20دیون
نمودار سهم هزینه های پرسنلی ،اداری ،سرمایه ای و انتقالی نشان می دهد که سهم هزینه های پرسنلی بیش از
دیگر هزینه های جاری است  .حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان علت حجم زیاد این نوع هزینه نسبت به
دیگر عوامل است .بعد از آن هزینه های اداری ،انتقالی و سرمایه ای قرار دارند
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جدول شماره  :36هزینه های جاری شهرداری به تفکیک پرسنلی ،اداری ،سرمایه ای و انتقالی  1393تا (1397ارقام به ریال)
1393

1394

1395

1396

1397

هزینه های جاری

2,270,914,836

2,970,948,617

5,361,596,273

4,786,652,611

5,310,869,768

31

80

-11

11

-

6,503,389,017

8,263,499,380

14,085,257,93

16,910,608,69

26,220,959,81

8

0

7

27

70

20

55

-

8,774,303,853

11,234,447,997

19,446,854,211

21,697,261,301

31,531,829,585

28

73

12

45

-

50,853,969

79,688,148

83,077,595

60,204,381

135,435,250

57

4

-28

125

-

3,160,000

5,200,000

49,340,000

91,210,000

75,620,000

65

849

85

--17

1,828,798,264

2,784,724,562

5,187,636,421

5,887,886,106

6,707,440,116

52

86

13

14

-

221,371,100

501,005,518

659,837,900

412,386,200

378,220,200

126

32

-38

-8

-

214,641,100

253,230,500

239,858,333

478,531,499

777,477,030

18

-5

100

62

-

جمع

2,318,824,433

3,623,848,728

6,219,750,249

6,930,218,186

8,074,192,596

ساختمان و تاسیسات

-

-

-

-

-

ماشین آالت و

735,199,600

403,776,000

656,238,900

544,308,105

892,508,800

حقوق ،اجرت ،دستمزد
ضریب
تغییرات(درصد)

پرسنلی

مزایا ،فوق العاده و
کمکها
ضریب
تغییرات(درصد)
جمع
ضریب
تغییرات(درصد)
هزینه ارتباطات و
حمل و نقل
ضریب
تغییرات(درصد)
اجاره بهاء و کرایه
ضریب
تغییرات(درصد)
خدمات قراردادی

هزینه های اداری

ضریب
تغییرات(درصد)
سوخت ،آب و برق
ضریب
تغییرات(درصد)
مواد و لوازم مصرف
شدنی
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تجهیزات عمده
ضریب
تغییرات(درصد)
کاالی مصرف نشدنی
ضریب تغییرات
(درصد)
جمع
ضریب تغییرات
(درصد)
کمک و پرداخت های
دیگر به بخش عمومی
ضریب تغییرات
(درصد)

-45

62

-17

64

-

26,470,000

442,950,000

247,980,000

631,535,000

1,160,633,000

1573

-44

155

84

-

761,669,600

846,726,000

904,218,900

1,175,843,105

2,053,141,800

11

7

30

75

-

938,154,000

1,388,740,000

1,569,000,000

1,700,000,000

2,600,000,000

48

13

8

53

-

کمک و پرداخت های
دیگر به بخش

-

63,000,000

133,000,000

170,000,000

-

هزینه های انتقالی

خصوصی
ضریب تغییرات
(درصد)
پرداخت انتقالی به
کارکنان
ضریب تغییرات
(درصد)
دیون و تعهدات
ضریب تغییرات
(درصد)
جمع
ضریب تغییرات
(درصد)
مجموع

100

111

28

-100

-

679,787,186

-

-

115,982,080

41,944,229

-100

-

-

-64

-

98,628,601

31,388,431

119,955,048

374,270,424

328,195,770

-68

282

212

-12

-

1,716,569,787

1,483,128,431

1,821,955,048

2,360,252,504

2,970,139,999

-14

23

30

26

-

13571367673

13,571,367,673

17,188,151,156

28,392,778,408

32,163,575,096
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نمودار شماره  : 16سهم هر یک از هزینه های پرسنلی ،اداری ،سرمایه ای و انتقالی از هزینه های جاری
80

70.6527478

68.49225508

67.45910937

65.36158482

64.65305535

70
60
50
40
30

21.90609936

21.54679063

21.08341203

18.09168388

17.08615144

20

12.64846571
6.655134036
4.600434282

7.338277841
3.655822157

6.41696 391
3.184679171

1396

1395

8.628783966
4.926219186

5.6123275

10
0

1397

انتقایل

رسمایه ای

1394
اداری

1393

پرسنیل

 -3-3-5-3بررسی هزینه های عمرانی شهرداری (هزینه های برنامه ای)

 -1-3-3-5-3هزینه برنامه ریزی توسعه شهری
هزینه های توسعه شهری به مس ائلی مرتبط می شود که در کوتاه مدت و بلند مدت ساختار فیزیکی شهر را مورد

تغییر قرار خواهند داد .می توان جنبه نظری مانند تهیه طرح هادی ،تفصیلی و جامع یا می توان عملیاتی مانند
تملک اراضی جهت توسعه آتی داشته باشد .این بخش شامل هزینه طرح تهیه و تصویب طرح های جامع و هادی و
تفصیلی ،هزینه های طرح تملک اراضی و امالك مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری ،هزینه های طرح مطالعاتی
جهت مسائل شهری و هزینه های طرح توسعه کاربری فن آوری اطالعات و ارتباطات می شود .بیشترین سهم را در
این بخش را هزینه های مربوط به تملک اراضی و امالك مورد نیار دربر می گیرند و هزینه های دیگر به صورت
مقطعی و گذرا است.
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جدول شماره  :37روند هزینه های برنامه ریزی توسعه شهری بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)
تملک اراضی و امالک
هزینه برنامه ریزی توسعه شهری

جهت احداث پارکینگ و
توسعه و عمران شهری در
مناطق شهر

1393
1394
1395
1396
1397

مطالعات مسائل شهری

طرح توسعه کاربری

در حوزه های مختلف

فناوری اطالعات و

مرکز و مناطق و نواحی

ارتباطات

انتخاب مشاور جهت
مدیریت و نظارت و اجرا

سرجمع کل هزینه ها

بر پروژه های مشارکتی و
عمرانی

مقدار عددی

16,654,568,400

0

0

0

16,654,568,400

درصد

100

0

0

0

100

مقدار عددی

569,645,000

348,500,000

500,000,000

0

918,145,000

درصد

40.17

24.57

35.26

0

100

مقدار عددی

1,654,216,000

184,000,000

68,000,000

0

1,838,216,000

درصد

86.78

9.65

3.57

0

100

0

15,091,950,730

درصد

73.46

14.05

12.48

0

100

مقدار عددی

16,654,568,400

0

553,000,000

0

16,654,568,400

درصد

96.78

0

3.23

0

100

48,201,372,800

2956075730

3273876000

.

51157448530

مقدار عددی

جمع

2,152,876,000 2,423,575,730 12,668,375,000

نمودار شماره  :17روند هزینه های برنامه ریزی توسعه شهری بین سالهای 1397-1393
1.8E+10
1.6E+10
1.4E+10
1.2E+10
1E+10
8E+09
6E+09
4E+09
2E+09
0
1397

1396

1395

1394

تملک ارایص و امالک جهت احداث پارکینگ و توسعه و عمران شهری در مناطق شهر
مطالعات مسائل شهری در حوزه های مختلف مرکز و مناطق و نوایح
هزینه آزمایشگاه مکانیک خاک و ر
کنتل کیف پروژه ها
انتخاب مشاور جهت مدیریت و نظارت و اجرا بر پروژه های مشار ر
کت و عمران
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 -1-3-3-5-3هزینه هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری

آمار و اطالعات حاکی از آن است که طرح بهسازی مسیل های داخل شهری و طرح مرمت و پوشش انهار سهمی از
هزینه های این بخش را دربر نمی گیرد و هزینه های صورت گرفته صرفا در بخش طرح احداث کانال های دفع آب
های سطحی می باشد.
جدول شماره  : 38روند هزینه های هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)

هزینه هدایت و دفع آب

های داخل شهری

معابرداخل شهری

مقدار عددی

154,745,063

0

0

154,745,063

درصد

100

0

0

100

مقدار عددی

2,208,628,778

0

0

2,208,628,778

درصد

100

0

0

100

مقدار عددی

1,264,355,000

765,180,000

0

2,029,535,000

درصد

62.30

37.70

0

100

مقدار عددی

500,000,000

210,330,000

0

710,330,000

درصد

70.39

29.61

0

100

مقدار عددی

1,961,951,886

249,380,000

0

2,211,331,886

درصد

88.72

11.28

0

100

6089680727

1224890000

.

7314570727

های سطحی داخل شهر

1393
1394
1395
1396
1397

طرح احداث کانال

طرح بهسازی مسیل

طرح حفر چاه در

جمع

های دفع آب های
سطحی

سرجمع کل هزینه ها

نمودار شماره  :18روند هزینه های هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری بین سالهای 1397-1393
2.5E+09
2E+09
1.5E+09
1E+09
500000000
0
1397

1396

طرح حفر چاه در معابرداخل شهری

1395
طرح بهسازی مسیل های داخل شهری
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طرح احداث کانال های دفع آب های سطیح

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر
 -2-3-3-5-3هزینه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

سهم قابل توجهی از کل هزینه های شهرداری ،به طور مثال حدود  27درصد از هزینه های شهرداری در سال
 ، 1395صرف هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری می شود .آ ن رسالت باستانی و تفکر مردم عامه در
گذشته نسبت به وظیفه شهرداری مبنی بر احداث راه و میدان و آسفالت خیابان و  ...در این بخش جای می گیرد .از
این میان هزینه های زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر همواره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
جدول شماره  :39روند هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)

آسفالت معابر

طرح زیر سازی ،جدول گذاری و

طرح پیاده رو سازی

و معابر و احداث و تکمیل زیرگذر

طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه

عمومی

طرح احداث و تکمیل پارکینگ های

297,822

2,283

درصد

85.1

2.47

0

0

مقدار
عددی

28,732,

785,31

555,914

0,000

0

0

درصد

88.02

2.41

مقدار
عددی

9,828,1

165,34

68,369

2,060

درصد
جمع کل

دربافتهای قدیمی شهر

مقدار
عددی

32,650,

948,29

0

0

هزینه طرح بهبود عبور ومرور

درصد

60.67

2.62

0

0

طرح کمک به اتوبوس رانی

1397

42,779

0,000

طرح بهبود ترافیک

1396

مقدار
عددی

9,085,8

392,36

0

0

طرح احداث میادین

1395

درصد

54.9

4.54

14.16

0

شهری

1394

81,456

1,062

,000

00

طرح جامع ساماندهی حمل و نقل

1393

مقدار
عددی

4,068,8

336,64

1,050,000

0

1,957,193,4

0

0

0

0

26.4
281,080,00
0

5,216,
0

448,7

0

0

63

1.88

0

4,031,963,05

738,500,

4,800,

0

000

000

10.51

1.92

0.01

00

0

0

0

0

0

0

373,4
0

76,00

0

0

0

0

0

8.43

0

1.14

0

0

0

0

94.3

1.59

0

0

0

0

4.12

84,365,

2,627,9

1,050,000,

9,021,220,95

738,500,

60245

746,340

45,405

000

0

000

04763

0

0

429,7
80,00

0

0

0

.
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7,412,715,
918
100

34.83

2,750,984,5

سرجمع کل هزینه ها

هزینه حمل و نقل
و بهبود عبور و
مرور شهری

0

0

.

.

14,975,73
1,542
100
38,373,85
3,155
100
32,642,32
6,414
100
10,423,29
0,429
100
103,827,91
7,458
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نمودار شماره  :19روند هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهر بین سالهای 1397-1393
45,000,000,000
40,000,000,000
35,000,000,000
30,000,000,000
25,000,000,000
20,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
0
1397

1396

1395

هزینه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری
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 -4-3-3-5-3هزینه بهبود محیط شهری

یکی از بخش های هزینه ای شهرداری که بازخورد درآمد برای سازمان ندارد هزینه بهبود محیط شهری است که میانگین  70درصد از هزینه ها در این بخش صرف نوسازی و
زیباسازی در پارکها و میادین و خیابانها می شود .همچنین به طور میانگین  7درصد برای خرید ماشین آالت حمل و دفع زباله نیز هزینه شده است.
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تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر
جدول شماره  :41روند هزینه های بهبود محیط شهری بین سالهای (1397-1393ارقام به ریال)

هزینه بهبود محیط شهری

مقدار
عددی

1393

درصد
مقدار
عددی

1394

درصد
مقدار
عددی

1395

درصد
مقدار
عددی

1396

درصد
مقدار
عددی

1397

درصد

جمع

طرح احداث پارك ،ایجاد فضای

طرح خرید وسایط نقلیه و

هزینه طرح مراکز انباشت وبازیافت

سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان

ماشین آالت حمل و دفع و

زباله ودفن وسوزاندن وتبدیل زباله

ها به جهت کاهش آلودگی

دپوی زباله

به کودآلی

322,409,000

677,240,000

0

22.59
5,002,682,630
85.95
5,063,481,953
55.19
3,695,576,000

47.45
817,945,818
14.05
2,501,989,000
27.27
0

0
0
0
1,471,488,831
16.04
1,908,730,547

طرح نوسازی و زیبا سازی در پارك

هزینه طرح بهبود محیط

ها و میادین و خیابان ها

بافتهای قدیمی شهر

427,636,000
0
0
0
0
0
0

29.96
0
0
138,302,000
1.51
0

سر جمع هزینه ها

1,427,285,000
100
5,820,628,448
100
9,175,261,784
100
5,604,306,547

65.94
1,679,165,000

0
0

34.06
1,833,645,751

0
0

0
2,830,764,884

100
6,343,575,635

26.47
15,763,314,583

0
3,997,174,818

28.91
5,213,865,129

0
.

44.62
3,396,702,884

100
28,371,057,414
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 -6-3-3-5-3هزینه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری

از جمله هزینه های شهرداری که مردم به صورت نزدیک و تنگاتنگ با آن ارتباط دارند هزینه های ایجاد تاسیسات و
تسهیالت شهری می باشد .هزینه در این بخش وجاهت شهرداری را نزد شهروندان و ترغیب مردم برای همکاری با این
ارگان را افزون از پیش می کند .این هزینه ها به نسبت سیاست ها و برنامه های اجرایی شهرداری در زیر بخش ها در
طول سالیان تقسیم شده است و به طور همزمان قادر به هزینه کرد در تمامی بخش ها نمی باشد.
جدول شماره  : 43روند هزینه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)
هزینه ایجاد سایر

طرح خرید ،احداث،

هزینه طرح احداث و

طرح احداث

تاسیسات و

تکمیل و توسعه ساختمان

تکمیل گورستان و

ساختمان های

تسهیالت شهری

های اداری

غسالخانه

تجاری-خدماتی

1,702,619,900

34,700,000

0

1393

1394

1395

1396

1397

مقدار
عددی

طرح احداث و
تکمیل سرویس های
بهداشتی در سطح

سرجمع کل هزینه ها

شهر

0

1,737,319,900

درصد

98
8,716,306,091

2
17,295,000

0
0

0
0

100
8,733,601,091

درصد

99.8
591,479,000

0.2
46,721,500

0
0

0
7,706,000

100
645,906,500

درصد

91.57

7.23

0

1.2

100

مقدار
عددی

2,713,106,057

1,343,165,000

0

2,375,000

4,058,646,057

درصد

66.85
20,694,546,269

33.09
328,562,500

0
0

0.058
0

100
21,023,108,769

مقدار
عددی

مقدار
عددی

مقدار
عددی
درصد

جمع کل

98.43
34,418,057,317

1.56
1,770,444,000
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0
0

0
10081000

100
36,198,582,317

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر
نمودار شماره  : 22سرجمع هزینه های ایجاد تاسیسات و تسهیالت شهری بین سالهای 1397-1393
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رسجمع هزینه های ایجاد سایر تاسیسات و تجهتات

-7-3-3-5-3هزینه ایجاد تاسیسات درآمدزا

از جمله هزینه های قابل استفاده برای شهرداری هزینه در بخش هایی است که برگشت سرمایه در آن وجود داشته
باشد .بخش ایجاد تاسیسات درآمدزا هزینه در طرح هایی است که برای بلندمدت برای شهرداری بازده دارد .اگرچه این
طرح های هزینه های اولیه سنگینی خواهد داشت اما قایده آن هم عاید شهروندان و هم عاید شهرداری می شود.
تاسیسات درآمدزا می تواند شامل احداث هتل-متل-رستوران ،طرح های تولیدی (کارخانه آسفالت ،تاسیسات سنگ
شکن و تولید شن و ماسه و ،)...احداث سالن سینما و تئاتر و ....باشد.
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جدول شماره  :44روند هزینه ایجاد تاسیسات درآمدزا بین سالهای ( 1397-1393ارقام به ریال)

هزینه ایجاد

خرید امالک جهت تخصیص به

خرید ،تجهیز و اجاره ماشین آالت عمرانی

تسهیالت شهری و پارکینگ

سرجمع کل هزینه ها
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159.500000

0
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100
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0

0

0

0

1188932000

0

1188932000
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0

100

تاسیسات درآمدزا
مقدار عددی
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نمودار شماره  : 23سرجمع هزینه های ایجاد تاسیسات درآمدزا بین سالهای 1397-1393
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 -4-5-3مقایسه درآمد و هزینه های شهرداری طی سالیان اخیر
بررسی بندهای درآمد و هزینه و زیربخش های هر کدام به تفصیل در باال مورد بررسی قرار گرفت .آنچه که می تواند
حائز توجه باشد مقایسه درآمد و هزینه شهرداری طی سالیان  1393تا  1397باشد.
همانگونه که در جدول شماره 21فصل بررسی ساختار اداری-مالی شهرداری شاهدشهر نشان میدهد ،مقایسه و بررسی
میزان درآمدهای محقق شده و هزینهکردهای صورت گرفته طی 5سال گذشته در شهرداری شاهدشهر ،نشان از یک
اختالف حدود23میلیاردو  188میلیون ریال را روشن میکند و میزان هزینه کردها از درآمدهای واقعی وصولی بیشتر بوده
ا ست .در جدول ذیل نسبت هزینه کرد شهرداری شاهدشهر به درآمدهای محقق شده را بررسی مینماییم:
جدول  :45نسبت هزینه کرد شهرداری شاهدشهر به درآمدهای محقق شده طی سالهای1397-1393
شرح

1393

1394

1395

1396

1397

هزینه کردها

68,697,506,637

111,829,111,593

127316588668

157,041,692,146

179346214481

درآمدی محقق شده

84،708،181،894

92،779،732،315

121492832688

151،987،036،998

180،309،156،460

-23.3

17.03

4.57

3.22

-0.54

نسبت هزینه به
درآمد

نمودار شماره  :24نسبت هزینه کرد شهرداری شاهدشهر به درآمدهای محقق شده طی سالهای1397-1393
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نمودار شماره  :25مقایسه درآمدها و هزینه های شهرداری بین سالهای 1397-1393
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درآمد)( Log.

درآمد
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میلیون

هزینه
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 -5-5-3لزوم بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها

بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی شهرداری ها به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه هزینه های مربوط به آنها
اطالق می گردد که باید پیوستگی خاصی بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد نماید.
بودجه ریزی نیز تدوین بودجه و تخصیص منابع به منظور استفاده حداکثر از منابعی است که معموالً کفایت نمی نمایند
و به اصطالح اقتصادی کمیاب می باشند.
در روش های بودجه ریزی متداو ل ،اطالعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثربخشی و کارایی
برنامه ها به دست نمی آید و همچنین افق برنامه ریزی کوتاه مدت می باشد و موجب محدودیت اقتدار مدیریت مدیریت
در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد می شود .از این رو فرایند بودجه ریزی عملیاتی برای رفع مشکالت این
نظام مطرح گردیده است که در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیت های دستگاه مورد نظر ،شفاف
سازی فرایند بودجه ریزی ،ایجاد ارتباط بین بودجه (اعتبارات) و نتایج عملکرد برنامه ،کمک در توجیه بودجه دستگاه
اجرایی در برابر سازمان های ناظر و  ...گام بر می دارد.
بودجه ریزی عملیاتی ،یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه ساالنه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج
مورد انتظار را نشان می دهد .در بودجه ریزی عملیاتی ،تفکیک اعتبارات به وظایف ،برنامه ها ،فعالیت ها و طرح ها ،حجم
عم لیات و هزینه های اجرایی عملیات و دستگاه های شهرداری طبق روش های علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده،
روش اندازه گیری کار و هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،محاسبه و اندازه گیری می شوند.

316

تدوین سند چشم انداز  20ساله و برنامه  5ساله استراتژیک شهرداری شاهدشهر

بودجه ریزی عملیاتی بیانگر رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر فعالیت یا برنامه با نتایج به دست آمده از آن
فعالیت می باشد .بدین معنی که هر میزان هزینه در هر برنامه باید تأمین کننده مجموعه معینی از اهداف باشد.
همچنین بودجه باید پیوستگی میان منابع مالی و رفتار انسانی را برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد نماید .در
چنین سیستمی ،ارت باط بین وجوه هزینه شده توسط شهرداری با نتایج به دست آمده برای مدیران ،افکار عمومی و
مسئوالن نظارتی به وضوح روشن می شود .در روش بودجه ریزی متداول ،اطالعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد
اعتبارات و میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها ارائه نمی شود و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و
محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود .از این رو فرایند بودجه
ریزی عملیاتی برای رفع مشکالت این نظام مطرح گردیده است.
تفاوت عمده بین بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی

غالباً بودجه برن امه ای و عملیاتی را مترادف یکدیگر می پندارند اما در حقیقت این دو کامالً مترادف نمی باشند .برای
توضیح تفاوت موجود بین آنها باید طبقات سلسله مراتب سازمان ،مورد توجه قرار گیرد .بودجه برنامه ای بیشتر به
طبقات باالتر سلسله مراتب سازمان ها مربوط می باشد در حالی که در بودجه عملیاتی حدود فعالیت و عملیات طبقات
پایین سلسله مراتب نیز مورد بررسی و پیش بینی بودجه ای قرار می گیرند .در تنظیم بودجه برنامه ای ممکن است
بدون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت شهرداری ،هزینه ها فقط بر اساس سیاست کلی مالی شهرداری پیش
بینی گردن د ،در صورتی که شرط اساسی برای تهیه بودجه عملیاتی ،محاسبه حجم و مقدار فعالیت بخش های مختلف
شهرداری و تعیین هزینه هر واحد از فعالیت های می باشد.
ویژ ی های بودجه عملیاتی

عمده ترین ویژگی هایی که بودجه عملیاتی دارد ،به شرح زیر می باشد:
 واقع گرایانه بودن چارچوب زمانی انجام بودجه عملیاتی بر مبنای برنامه ها ،داده ها و اطالعات است و به منظور تهیه بودجه عملیاتی برنامه های استراتژیک به کار میرود.
 ساده و قابل فهم بودن شکل بودجه عملیاتی به منظور اجرای بهتر و ساده تر قابل فهم بودن هدف و روابط حاکم بر بودجه عملیاتی توسط عوامل اجرایی و تصمیم سازان به منظور نمایانشدن تعهدات اجرای بودجه عملیاتی
 نقش فعال تر تصمیم سازان و تصمیم گیران در اجرای بودجه عملیاتیروش های اجرای بودجه ریزی عملیاتی

سه روش عمده برای بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد:
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 -1حسابداری قیمت تمام شده :تنظیم بودجه عملیاتی با استفاده از روش محاسبه قیمت تمام شده ،محتاج استقرار یک
نظام کامل حسابداری قیمت تمام شده در کنار نظام حسابداری مالی سازمان می باشد .مراحل تنظیم بودجه ریزی
عملیاتی طبق این روش عبارتند از :تعیین فعالیت ها ،انتخاب واحد اندازه گیری ،پیش بینی حجم عملیات و محاسبه
هزینه عملیات
 -2اندازه گیری کار یا کارسنجی :روش حسابداری قیمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن کلیه عناصر هزینه (حقوق،
دستمزد ،وسایل ،ملزومات و استهالك) روش کاملی می باشد .اما اجرای آن محتاج استقرار یک نظام حسابداری مالی و
قیمت تمام شده (صنعتی) پیشرفته است که در بسیاری از سازمان ها عمالً مقدور نمی باشد .عالوه بر این ،متناسب با
تغییر قیمت ها و دستمزدها ،هزینه واحد کار نیز باید به طور دائم محاسبه و تغییر داده شود .از این رو ،برای برآورد
هزینه های اداری و پرسنلی در بسیاری از مؤسسات ،توصیه می شود که از روش اندازه گیری کار استفاده گردد .این
روش فقط با یکی از عناصر هزینه ،یعنی مقدار زمان صرف شده برای تکمیل یک واحد کار ،ارتباط دارد و سایر عناصر
هزینه از قبیل مواد ،هزینه های استهالك که در روش قیمت تمام شده محاسبه می شوند را در نظر نمی گیرد ولی حجم
کار و زمان الزم برای انجام دادن آن مورد توجه قرار می گیرد .برای اندازه گیری کار دو روش متداول وجود دارد که
عبارتند از :بررسی های زمانی و تجزیه و تحلیل آماری
 -3هزینه یابی بر مبنای فعالیت :سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،از سیستم های نوین هزینه یابی می باشد که می
تو اند به صورت جداگانه یا همراه با سایر سیستم های هزینه یابی به کار گرفته شود .یکی از ویژگی های مهم این روش
که آن را از سیستم های سنتی متمایز می نماید ،توجه به پدیده های نوین و اثرات تکنولوژی حاکم بر فعالیت های
خدماتی امروزی و جذب این اثرات در خدمات ارائه شده با به کارگیری روش های مناسب می باشد .این سیستم در
مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی به دلیل استفاده از مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت به راحتی قادر
به محاسبه و سنجش تأثیر روش های نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد .عالوه بر این ،فلسفه نوین
مدیران که همان ارائه خدمات بهتر توأم با هزینه پایین تر است را مد نظر قرار می دهد .این ویژگی های برتر شده است،
روز به روز بر استفاده کنندگان این سیستم و کاربردهای گوناگون آن افزوده شود؛ به طوریکه سازمان های امروزی به
ویژه سازمان های جهانی ،دستیابی به ای ن سیستم و استفاده از توانایی های آن را به عنوان یک مزیت برتر برای سازمان
خود تلقی می نمایند.
در سیستم های هزینه یابی سنتی ،عموم ًا از طریق ایجاد مراکز هزینه ،کلیه هزینه های دوایر عملیاتی و پشتیبانی ،بر
حجم خدمات ارائه شده تقسیم می گردند تا از این طریق بهای تمام شده خدمات تعیین شود .در این سیستم ها هیچ
گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیت های الزم برای خدمات ارائه شده و میزان استفاده از منابع وجود ندارد .در نتیجه بهای
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تمام شده خدمات ،منعکس کننده فعالیت ها و ارزش های منابع به کار گرفته شده نمی باشد ،اما این سیستم این مشکل
را به وسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت های عملیاتی مرتفع می سازد.
“ روش پیشنهادی بودجه ریزی عملیاتی برای شهرداری شاهدشهر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت که اساس تعیین
بودجه بخش های مختلف شهرداری و تخصیص اعتبارات خواهد بود ،تعیین می گردد .مشکل اساسی ،هزینه یابی فعالیت
ها در اولین سال اجرا می باشد .بدیهی است در سال های بعد با استفاده از شاخص های تعدیل ،هزینه تمام شده سال
مبنا مورد اصالح قرار می گیرد”.
پیشنهادهایی برای بهینه سازی درآمد شهرداری

 احداث کارخانجات آسفالت و سنگ شکن می تواند مورد توجه شهرداری قرار گیرد که در این زمینه باید مبتنیبر استفاده منطقه ای یا چندشهری از این تأسیسات و سرمایه گذاری مشترك شهرداریهای منطقه اقدام نمود.
 سرمایه گذاری در شهربازی و ایجاد تاسیسات تفریحی اغلب مورد توجه شهرداران می باشد .این نوع سرمایهگذاری به دلیل عام المنفعه بودن آن و سنخیت موضوع با فعالیت های شهرداری ها و به رغم هدف درآمدزایی
آن می تواند به عنوان یک فعالیت مفید مطرح باشد.
 ایجاد میدان های میوه و تره بار از جمله مواردی است که دارای سنخیت با فعالیت های شهرداری بوده و برایتنظیم بازار و کنترل قیمت ها و ایجاد رفاه شهروندان موثر می باشد .این نوع پروژه ها چنانچه مبتنی بر شناخت
و مطالعات اقتصادی باشد ،عالوه بر درآمدزایی ،آثار مثبت اجتماعی آن نیز متوجه شهروندان خواهد شد.
 با توجه به توان فنی و گستردگی وظایف شهرداری ها در زمینه خودکفایی در مقیاس وسیع ،ارجحیت با سرمایهگذاری توسط شهرداری ها و بخش خصوصی به طور مشترك است ،بدین صورت که شهرداری ها بیشتر زمینه
ساز و فراهم کننده امکانات سرمایه گذاری باشند و مراحل اجرایی و بهره برداری آنها بر عهده بخش خصوصی
گذارده شود.
 10هدف اصلی الیحه درآمدهای پایدار
شماره

عنوان

1

افزایش مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های شهر

2

شیفت بودجه شهرداریها به درآمدهای پایدار ،سالم و مستمر

3

بهبود نظام توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده

4

تأمین منابع مالی جدید برای شهرداریها
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5

تنوع بخشی به راههای تأمین مالی و پوشش هزینه ای شهر

6

افزایش سهم درآمدهای پایدار

7

پررنگ شدن "درآمدهای محلی شهرداری ها در بودجه"

8

کاهش سهم "عوارض بر ساخت" و تقویت "عوارض بر مالکیت"

9
10

تعیین تکلیف ابهام موجود در پرداختی های دولت به شهرداری و مشخص شدن سهم کمک دولتی و حقوق
شهرداری ها از منابع دولتی
کنترل عارضه های زیست محیطی از طریق وضع عوارض بر عوامل تولید عارضه
 13منبع درآمدی شهرداری ها در آخرین نسخه در دست بررسی الیحه درآمدهای پایدار

شماره

عنوان

1

 10درصد از مبالغ صدور یا تمدید گواهینامه و گذرنامه توسط نیروی انتظامی

2

سه هزارم مجموع قیمت فروش خودروهای داخلی یا ارزش گمرکی و حق ورودی خودروهای وارداتی

3

یک درصد از قیمت کارخانه خودروهای داخلی یا ارزش گمرکی و حق ورودی خودروهای وارداتی به عنوان
عوارض نقل و انتقال

4

پنج درصد از مبلغ بلیت حمل و نقل برون شهری مسافر

5

هشت درصد درآمد حق الثبت دفترخانه ها

6

عوارض بهره برداری از معابر عمومی به منظور هزینه کرد در توسعه تاسیسات شهری

7

یک درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاران پروژه های عمرانی واقع در محدوده شهر

8

سه درصد از درآمد مالیات های مستقیم

9
10

12هزارم ارزش کاالهای وارداتی به منظور تقسیم میان کالنشهرها ،سایر شهرها و دهیاری ها به نسبت ،20
 60و  20درصد
توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به صورت استانی به جای شهرستانی
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11

12
13

وضع عوارض نوسازی متناسب با قیمت روز به نحوی که درآمد حاصله طی یک فرآیند تدریجی حداکثر 10
ساله به کلی جایگزین درآمد صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراکم شود
وضع عوارض خاص ویژه توسعه حمل و نقل عمومی از محل تردد در معابر خاص ،فعالیت های آالینده هوای
شهر و مالیات بر سوخت
وضع منابع مالی ویژه توسعه زیرزمینی شهرها از محل صرفه جویی در مصرف سوخت و عوارض فروش بنزین
هفت نارسایی مالی وضع موجود شهرداری ها

شماره

عنوان

1

وابستگی شهرداری ها به درآمد حاصل از ساخت و ساز

2

فقدان ضمانت اجرایی برای وصول عوارض شهری

3

عدم توازن در توزیع منابع عوارض و مالیات های ملی بین شهرداری ها

4

مشکالت در سرمایه گذاری شهرها

5

فرآیند طوالنی بازتوزیع عوارض

6

عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری ها توسط دستگاه ها

7

عدم تحقق کمک های دولتی

 3-5-3بررسی درآمد پایدار شهرداریها در ایران

فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداریها در قالب نظام کالن اقتصادی کشور ،تغييرات و مداخالت موردی
و اجرای سياست خوداتکایي و خودکفایي شهرداریها باعث شده بخش درآمدی شهرداری در وضعيت ناپایداری
قرار گيرد .محدود شدن عرصههای قانوني و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگي شدید بخش درآمدی
شهرداری به ساختوسازهای شهری و فروش تراکم مازاد شده است ،بهنحویکه ادامه این وضعيت آثار و تبعات
نامطلوب و هزینههای اجتماعي  ،فرهنگي و زیرساختي را برای مدیریت شهری ایجاد نموده است .یکي از مهمترین
چالشهای پيش روی مدیران شهری و روستایي کمبود منابع درآمدی موردنياز برای ارائه خدمات و ایجاد
زیرساختارهای شهری و روستایي است .گسترش جمعيت ،نرخ فزاینده مهاجرت از روستاهای کشور به شهرها ،بسط
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روابط اجتماعي ،گسترش فيزیکي و رشد محدوده شهرها ،تقاضای قابلمالحظه در حملونقل شهری ،افزایش
مطالبات شهروندان و کاهش کمکهای دولت به شهرهای بزرگ باعث شد که شهرداریها و دهياریهای کشور
در زمينه تأمين منابع مالي خود با مشکالت عدیدهای مواجه شوند .نبود قانوني مشخص برای درآمد شهرداریها
باعث شده است حوزه معماری و شهرسازی کشور با مشکالت جدی مواجه شود و شهرداریها از اهرمهای خالف
قانون برای کسب درآمد استفاده کنند که با این کار ،به شهرها و معماری آن آسيبهایي وارد آمدهاست.
کميسيون ماده  1۰۰در شهرداریها ،بنا به شرح وظایف قانوني خود ،ميبایست در این موارد ،بازدارنده باشد،
اما اینک شاهد آن هستيم که این کميسيون در مواردی تبدیل به ابزاری برای قانوني کردن تخلفات ساختماني شده
است و باید جلوی این روند گرفته شود.
توجيهي که در مقابل این شواهد و تخلفات از سوی ذینفعان در شهرداریها و وابستگي شهرداری کالنشهرها
از جمله تهران ،به فروش درآمد ناشي از تراکم عنوان ميشود این است که دولت تعهدات مالياش را در قبال
شهرداری بهموقع انجام نميدهد و در چنين شرایطي راهي نميماند جز اینکه درآمد برای اداره امور تهران از محل
صدور پروانه ساخت و سایر منابع مشابه تأمين شود .پيامد چنين روندی آن است که در کالنشهرهایي مانند تهران،
ساختوسازها در بعضي موارد طبق مجوز انجام نميشود یعني مالک ساختمان مجوز ميگيرد اما ساختمان را طبق
مجوزش نميسازد و بعد بنا به کميسيون ماده  1۰۰جریمه ميشود .این روندی است که اگرچه درآمدزاست اما شهر
را دچار مشکل ميسازد.
از سوی دیگر شورای عالي شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ  2۴دی  69با تصویب «ضوابط و
مقررات افزایش تراکم و بلندمرتبهسازی» موضوع فروش تراکم را بهصورت جدی وارد حوزه سياستگذاری امور
شهری کرد .با این مصوبه ،الگوی غيراصولي و غيرعقالني افزایش درآمد شهرداریها با فروش تراکم جنبه قانوني به
خود گرفت .طبق این ماده قانوني ،کسب درآمدهای ناپایدار از طریق فروش تراکم ،شکل قانوني به خود ميگيرد.
از سوی دیگر درآمد حاصل از تغيير کاربری باغات به کاربری تجاری و مسکوني ،عوارض مکتسبه از امالکي
که خارج از محدوده و حریم شهر بوده و داخل حریم شهر ميشوند از دیگر منابع درآمد شهرداریهاست .این
مسئله هنگامي مضاعف ميشود که امکان دور زدن قانون یا تبدیل تخلف و جرم به جریمه و پرداخت نقدی
بهصراحت پيشبيني و تضمين شده باشد .چنين فرایندی امکان پرداخت رشوه را تسریع ميکند و این امر منجر به
اشاعه فساد در مدیریت شهری بهواسطه فروش تراکم ميشود و کميسيون ماده  1۰۰که باید عامل بازدارنده برای
تخلف باشد ،خود به ابزاری برای تخلف تبدیل گشتهاست .ميزان رضایتمندی پایين مردم از شهرداری و تمایل باالی
مردم به ساختوساز ،صحتوسقم معادله فوق یعني نارضایتي از پرداخت رشوه و مقرونبهصرفه بودن آن به دليل
سودآوری باالی ساختوساز را بيان ميکند .گسترش نارضایتي اجتماعي ،عادی شدن تخلف و تضييع حقوق
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دیگران و بدبيني به ساختار اداری کشور از نتایج چنين فرایندی است .اگرچه مدیران شهرداری استداللشان این است
که فروش تراکم در شهرداریها از سال  1391در قالب طرح تفصيلي که ابالغ شده انجام ميگيرد و شهرداری به
شکل مجاز تراکم را ميفروشد و ممکن است مواردی از تخلف دیده شود ،ولي به شکل رویه و روال انجام
نميگيرد و تعریف دارد .همچنين مدیران شهرداری استدالل ميکنند که اگر شهرداری پروانه صادر نکند شهروندان
ميتوانند شکایت نمایند و حکم قضایي صادر ميشود .بنابراین مدیران شهرداری بر این باورند که شهرداری در
حوزه فروش تراکم تخلفي انجام نميدهد.
بهطورکلي بر اساس استدالل مخالفان فروش تراکم ،فروش تراکم دارای پيامدهای جبرانناپذیری بهخصوص
در کالنشهرها است .مهمترین پيامدهای اداره شهر با فروش تراکم ،عارضههایي چون اتالف منابع ،جلوگيری از
کسبوکار ،ایجاد شهرداری رانتي ،آشفتگيِ نما و سيمای شهر را گریبانگير آن ميکند .همچنين افزایش
ساختوساز منجر به افزایش جمعيت ميشود و کنترل جمعيت دشوار است ،حالآنکه جمعيت شهرها باید کنترل
داشته باشد و تراکمسازی باید محدود شود تا از افزایش جمعيت و معضالتي همچون ترافيک و آلودگي هوا
جلوگيری کند  .همچنين وقتي جمعيت شهر افزایش ميیابد تمام رودخانههایي که برای کشاورزی به کار گرفته
ميشود باید آب شرب را تأمين کند که این وضعيت نگرانکننده است و مشکالتي را برای محيطزیست ایجاد
ميکند.

1-3-5-6راهحل دولت برای افزای

درآمد پایدار شهرداریها

راهحل پیشنهادی دولت در قالب الیحه درآمد پایدار شهرداریها برای رفع چالش در نظام مالی شهرداری در قالب پیشنهادهای ذیل
مطرح شده است:
 -1تغییر شیوه مدیریتی

 کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری از طریق برونسپاری و واگذاری وظایف و کوچکسازی شهرداری واگذاری بخشي از فعاليتهای شهرداری به بخش خصوصي و همکاری با بخش خصوصي به منظوردرآمدزایي و کاهش هزینههای شهرداری
-2تعهدات الزامآور
 تعيين عوارض نوسازی بر کليه اراضي شفافسازی رابطه شهرداری و مردم از طریق سامانههای الکترونيکي که توسط وزارت کشور راهاندازیميشود و شهرداریها موظفاند نسبت به ثبت کليه عوارض و درآمدها اقدام نمایند.
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 الزام شورای شهر نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداری و کليه سازمانها و مؤسسات وشرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ اموال عمومي ،همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نيز
صورتهای مالي آنها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمي و اعالم موارد
نقض و تخلف به شهردار و وزارت کشور و پيگيریهای قانوني
-3راهحل قانونی
 الغای قوانين مربوط به اعطای تخفيف یا معافيت از پرداخت عوارضپيشنهادهای فوق بهعنوان محورهای اصلي الیحه برای کاهش درآمدهای ناپایدار در نظام مالي شهرداری در نظر
گرفته شده است.
نقش گروههای ذینفع در افزایش درآمد پایدار شهرداریها
در طرح پیشنهادی دولت  ,نحوه مداخله و مشارکت دولت در کنار ذینفعانِ دیگر با ویژگیهای زیر توصیف میشود:
جدول :46نوع و نحوه مشارکت ذینفعانِ دولتی و غیردولتی در طرح پیشنهادی (بر مبنای طرح پیشنهادی)

ذینفعان

نوع مداخله

سیاستگذاری
کالن
وزارت کشور
نظارت

شورای اسالمی

نظارت

نحوه مشارکت
 تهیه سیاستها و هزینهکرد بودجه شهرداریها با رویکرد مدیریت هزینهها و کاهش سهم
هزینههای تصدیگری و ابالغ آن به شوراهای اسالمی و شهرداری
 راهاندازی سامانههای الکترونیکی بهمنظور ثبت عوارض و درآمدها بهمنظور شفافسازی برای
شهروندان
 وزارت کشور و سازمان حسابرسی دستورالعملهای حسابرسی را بهضمیمه گزارشهای
مالیاتی ,بدهی ,و مطالبات از دستگاههای دولتی تصویب و به شوراها ابالغ کند.
 بررسی وزارت کشور از گزارش شورای شهر از نتیجه گزارش حسابرس رسمی.
 نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ,مؤسسات ,شرکتهای وابسته,
و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ,داراییها ,اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ,نظارت بر
حساب درامد و هزینه ,و صورتهای مالی آنها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق
انتخاب حسابرس رسمی و اعالم موارد نقض و تخلف به شهردار و وزارت کشور
پیگیریهای الزم بر اساس مقررات قانونی اقدام کند.
 شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی منتهی به پایان سال
مالی گذشته را حداکثر تا پایان تیرماه برای بررسی و اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کند
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وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصاد و
دارایی
سازمان ثبت اسناد

مشارکت

نماینده این نهادها در قالب کمیسیونی به شکل ساالنه نسبت به تعیین قیمت امالک اقدام نمایند.

بخش خصوصی

مشارکت

جذب سرمایه بخش خصوصی و کمک در پروژهها بهمنظور افزایش درامد شهرداریها

راهحل پیشنهادی برای افزای

درآمد پایدار شهرداریها

 .1یکي از مشکالت نظام شهری در ایران سيستم مدیریت شهری است که تحقق درآمد پایدار را با مشکل
مواجه ميسازد .همچنين در مدیریت جامع شهری مؤلفههایي چون شفافيت ،قانونمداری ،مشارکت طلبي و
پاسخگویي وجود دارد .آنچه بهعنوان نقاط ضعف در سيستم مدیریت شهری در ایران دیده ميشود ،وجود
ویژگيهایي چون تمرکزگرایي و برونزا بودن برنامهها است .این ویژگيها منجر ميشود مدیریت شهری
از مدیریت جامع فاصله گرفته و به سمت مدیریت بخشي برود .بر این اساس مدیریت شهری در ایران از
توسعهمحوری دور و گرفتار پروژهمحوری است .در واقع آنچه تحقق درآمد پایدار را در ایران با مشکل
مواجه ميسازد فقدان مدیریت جامع شهری است .بنابراین فقدان مدیریت جامع شهری منجر به بروز
مشکالتي در ساختار نظام شهری ایران شده است مانند کسب درآمدهای ناپایدار برای ارائه خدمات شهری.
مسئله اساسي در این زمينه فقدان استراتژی ملي مدیریت جامع شهری در کشور است ،درحاليکه این امر
در بيشتر کشورهای جهان بهعنوان یک اصل در نظام شهری مورد توجه قرار ميگيرد .بنابراین پيشنهاد کلي
در این بخش ،تهيه و تدوین برنامه مدیریت جامع شهری است.
 .2هر واحد ساختماني چه مسکوني و چه با کاربریهای دیگر به مقدار زميني که اشغال ميکند عوارض دهد.
همچنين برای مالکاني که بيشتر از یک ملک دارند عوارض بهصورت تصاعدی باال برود ،بهنحویکه از
سوداگری جلوگيری کند و برای مالک ،مقرونبهصرفه نباشد که ملک را نگه دارد .یکي از مشکالت در
کالنشهرها بهخصوص تهران عدم توازن در الگوی مالکيت است .اجرای این طرح نيازمند ایجاد نظام
شفاف اطالعاتي بهمنظور دریافت عوارض از خانههای خالي و ماليات بر ارزش زمين است .ماليات بر ارزش
زمين منجر به عدالت اجتماعي ميشود چراکه کساني که قيمت زمينشان بيشتر است مبلغ بيشتری باید
پرداخت کنند .هر که زمينش ارزانتر است کمتر پرداخت کند .در این صورت برای کسي توجيه اقتصادی
ندارد که خانه خود را خالي نگه دارد چون در هر صورت باید عوارض آن را پرداخت کند در نتيجه مبلغ
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قابلتوجهي نصيب شهرداری ميگردد که عالوه بر تأمين هزینههای عمراني و جاری خود در قسمتهای
توسعهنيافته شهر ،کيفيت خدمات شهری را باال ببرد.
 .3عملياتي کردن راهکار فوق یعني دریافت عوارض از افراد پردرآمد و هزینه کردن برای افراد کمبرخوردار
ميتواند در کاهش شکاف طبقاتي در جامعه مؤثر باشد و عدالت اجتماعي را محقق سازد.
 .۴اخذ ماليات از ساکنان هر واحد مسکوني .برای مثال در اروپا برحسب متراژ یا تعداد نفر ساکن در هر خانه،
ماليات زباله گرفته ميشود .تعهد مردم به پرداخت ماليات بهعنوان یک راهکار اساسي در کسب درآمد
پایدار شهرداریها است .بنابراین شهرداریها بهجای اینکه منتظر بمانند تا کسي را که ميخواهد خانه بسازد
و پروانه بگيرد ،با هزینههای مختلف محاصره کنند ،باید از مصرف ماليات بگيرند و برعکس باید هزینههای
اخذ پروانه کم باشد تا افراد انگيزه یابند ساختوساز نمایند و شهر نوسازی شود.
 .۵بيشترین عوارض از مصرف گرفته شود و کمترین عوارض از توليد .برای مثال اگر کسي قصد تخریب و
نوسازی منزل خود را دارد باید مراحل اداری از پيش رویش برداشته شود .این مراحل با گردش دیجيتالي
ميتواند انجام شود و این امر را تسهيل کند که توليد صورت گيرد .کمترین مبالغ در این مرحله باید اخذ
شود و در عوض ،عوارضي بر مصرف اعمال شود.
 .6ضرورت توسعه چندهستهای شدن شهرها بهمنظور توزیع مراکز خدماتي و رفاهي در چهارگوشه شهر به
نحوی عادالنه که منجر به افزایش رضایت شهروندان است .این یکي از متغيرهای مهم در تحقق مدیریت
جامع شهری است چراکه تحقق عدالت اجتماعي یکي از مؤلفههای مهم در مدیریت جامع شهری است .از
سوی دیگر توزیع مناسب مراکز رفاهي و خدماتي منجر به کاهش آلودگي و کاهش بار ترافيک ميشود و
رضایت شهروندان افزایش ميیابد .افزایش رضایت شهروندان منجر به افزایش مشارکت شهروندان در نظام
شهری ميشود.
 .7تسریع در روند بوروکراسي اداری شهرداریها چراکه نظام بوروکراسي در شهرداریها یکي از عوامل مهم
در بيميلي سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری است .تسریع در روند بوروکراسي منجر به ترغيب
سرمایهگذاران ميشود.
 .8استقرار صنایع و ساختارهایي در شهر که با حداقل عارضه برای شهر توليد ثروت کند و اقتصاد شهری رونق
گيرد و تحت پوشش پارکهای علم و فناوری قرار گيرد.
راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری شاهدشهر در برنامه ساله عملیاتی

 .1کنترل و بررسي درآمد حاصل از اجرای ماليات بر ارزش افزوده در شهر شاهدشهر
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 .2افزایش جذب سرمایه گذاری های خصوصي داخلي و خارجي
 .3ایجاد منابع درآمدی  ،جایگزین روشهای متداول موجود در شهرداری به جای افزایش و فروش تراکم
 .۴مشارکت با بخش خصوصي در راستای اجرای طرح های عمراني و خدماتي و فروش خدمات مناسب
به متقاضيان
 .۵اتخاذ روش های تشویقي و ایجاد زمينه مناسب در پرداخت عوارض از سوی شهروندان
 .6استقاده صحيح از امالک و مستغالت شهرداری در راستای افزایش درامد شهرداری
 .7افزایش درامد با ایجاد گلخانه ها ،کارگاه ها و صنایع خرد
 .8گسترش امر نظارت بر امور مرتبط با طرح های عمراني شهری
 .9برنامه ریزی ،اعمال و اجرای طرح های درآمد زا
 .1۰دریافت عوارض از شرکت ها و موسسات مالي و بيمه ای
 .11اختصاص بخشي از وجوه حاصل از اخذ جرائم راهنمایي و رانندگي به شهرداری ها
 .12اختصاص درصدی از درآمد اداره های خدمات رسان به شهرداری ها.
مشکالت کلیدی ساختار مدیریت شهری شاهدشهر

 نبود تفکر حکروایي شهری الکترونيک مانند ،اداره کردن الکترونيک و خدمات الکترونيک مغایرت اساسي ساختار سازماني با وضع ایده آل در چارت سازماني مغایرت اساسي در چينش سازماني نيروی انساني که در نهایت به اختالل در سيستم عملکردی منابع انسانيمنجر شده است
 عدم وجود تفکر آینده نگری در مدیریت شهری شاهدشهر با توجه به توسعه کالبدی شهر -نبود اعتقاد به برنامه و برنامه محوری سازمان
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 ضعف در ساختار نظارتي و ارزشيابي منابع مالي و انساني نبود تفکر توسعه حوزه قلمرو عمومي در شهر با هدف ایجاد فضایي جذاب ،خالق و مناسب برای همهگروه های اجتماعي
 عدم برقراری دسترسي عمومي شهروندان به اطالعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکتشهروندان
 ضعف در حوزه ماليه شهری ،سرمایه گذاری و کارآفریني ،منابع پایدار و کاهش هزینه های اداره شهر عدم کاربست خالقيت ،هوشمندسازی ،شفافيت ،اصالح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر چابک سازی و تفویض اختيارات به واحدها و حوزه ها و بخش خصوصي در چارچوب قوانين و مقررات تخصصي شدن حوزه های شهرداری شاهدشهر ضعف در دیپلماسي شهری و مطرح کردن شهر در سطح منطقه و نمایش ظرفيت های محلي توسعه وزیست در شهر شاهدشهر
 نبود تفکر پایدار سازی درآمدها و مدیریت شفاف و موثر هزینه کردها فراواني باالی شکایت های مردمي از وجود بروکراسي اداری سردرگمي ارباب رجوع در مراجعه به شهرداری و طوالني شدن زمان انجام وظایف محوله عدم وجود رویکرد مدیریت بهينه منابع و مصارف شهری با هدف پایدار سازی ماليه شهرداری شاهدشهر سيستم دستي حوزه قردادهای شهرداری و نبود سيستم یکپارچه جهت ثبت مشخصات ریز امور قراردادی نبود برنامه مدون در تهيه دستورالعمل ها ،بخشنامه ها و قوانين موجود در حوزه مدیریت شهری به خصوصدر حوزه شهرسازی و خدمات و عمران شهری.
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 نبود پيوست های مطالعاتي فني ،زیست محيطي ،اجتماعي ،اقتصادی و کالبدی در اجرای طرح های بزرگمقياس شهری و منطقه ای.
 وابستگي درآمدی حدودا ۴۰درصدی شهرداری طي 1۰سال گذشته به درآمدهای ناپایدار که ضرورتتقویت سهم درآمدهای پایدار و مستمر مانند کسب عوارض و درآمدهای قانوني را نشان مي دهد
 اختصاص بيشتر بودجه به حوزه مطالعاتي و مشاوره ای جهت تسهيل،کارایي ،بهبود عمکلرد سيستم و بهبودعمران و توسعه شهر شاهدشهر
 تهيه برنامه و اقدام جدی در ایمن سازی معابر شهری و محلي و تقاطع های اصلي شاهدشهر بازمهندسي روش ها ،فرایندهای انجام وظایف و توسعه فناوری های نوین اداری ،فناوری ارتباطات واطالعات در شهرداری شاهدشهر
تدوین بیانیه ماموریت شهرداری

ماموریت فلسفه وجودی سازمان را مشخص می کند و نگاه ماموریت ،نگاه از بیرون سازمان است .در بیانیه
ماموریت ،پاسخی واضح و شفاف به سواالت چه چیزی؟ ،چه کسی؟ ،کجا؟ ،چرا؟ و چگونه؟ ،فلسفه وجودی
سازمان را مشخص می نماید و تصویری از آن سازمان را مشخص می نماید و تصویری از آن سازمان را برای
خواننده تداعی می کند .در پاره ای از منابع توصیه شده است که در تدوین ماموریت سازمان به غیر از سواالت
فوق که باید جواب داده شوند ،کانون توجه نیز باید در بیانیه شفاف گردد .کانون توجه از سه جزو تشکیل
گردیده است :تکنولوژی ،منابع انسانی و نمای سازمانی که بسته به نوع سازمان و توانایی ای که سازمان در هر
یک از سه جزو دارد ،به یکی از آنها می توان اشاره نمود.
در این قسمت از پروژه حاضر به تعیین ماموریت (رسالت) شهرداری شاهدشهر می پردازیم تا بتوانیم به دنبال آن
ارزش ها و هنجارهای مورد نیاز شهرداری شهر را تبیین کنیم.
در راستای مشخص کردن ماموریت (رسالت) شهرداری شهر به طریق ذیل اقدام شده است:
پرسشنامه هایی در اختیار مسئوالن محترم شورای اسالمی شهر ،شهرداری ،کارشناسان و صاحب نظران و
افرادی که به نوعی با مسائل شهری شاهدشهر در ارتباط بوده اند (مانند ادارات و  )...و صاحب نظران امور شهری
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شاهدشهر قرار گرفته و برآیند نظریات ایشان پس از جمع آوری پرسشنامه ها و جمع بندی آن ها مورد استفاده
قرار گرفت.
در ذیل به ذکر سوال مندرج در پرسشنامه و پاسخ هایی که مسئولین به آن ها داده اند اشاره گردیده است.


از ارکان مهم برنامه ریزی برای هر سازمان یا نهاد مشخص شدن ماموریت یا رسالت )  ( MISSIONآن
است تا بتوان به کمک آن وظایف آن سازمان یا نهاد را اولویت بندی نمود .در دنیای امروز شهرداری به
عنوان یک سازمان عمومی مردم نهاد وظایف و ماموریت های گوناگونی را در سطح شهرهای مختلف
عهده دار است که گاهی تفاوت های چشم گیری نیز بین آن ها وجود دارد .برخی از شهرداری ها تنها
به مباحث عمرانی شهر توجه داشته و وظیفه خود را فقط در ساخت معابر جدید ،پل و  . . .تعریف می
کنند ولی برخی دیگر از شهرداری ها ماموریت خود را در حوزه هایی چون ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی نیز تعریف می کنند ،حال با توجه به توضیحات فوق به نظر شما و با عنایت به شناختی که از
کمبودها و قابلیت های شهر دارید ،به نظر شما صاحب نظر گرامی  ،شهرداری شاهدشهر در  5سال
آینده فعالیت های خود را در چه حوزه یا حوزه هایی متمرکز و چه ماموریت هایی را بیشتر تعقیب
نماید؟
جدول  -47لیست ماموریت های شهرداری شاهدشهر
عنوان ماموریت

عرصه

میانگین
وزنی

اجتماعی و فرهنگی
ك

ترافی

نقل و

مل و

ح

توسعه فضاهای فرهنگی ،اجتماعی و هنری

9.2

حفظ و ارتقای سالمت شهری (مانند آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور سالمت،
ساماندهی مراکز مربوط به ارائه خدمات حوزه سالمت و ) . .

9

کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

8.8

توانمندسازی و جلب مشارکت های اجتماعی (مانند توسعه و تجهیز مراکز کارآفرینی ،آموزش و
ترویج کارآفرینی ،حمایت از تشکل های مردم نهاد و ) . . .

8.2

توسعه ورزش شهروندی

7.8

حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکت اجتمامی بانوان

7.75

توسعه امکانات اوقات فراغت

7.4

توسعه گردشگری

6.4

روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری (طراحی و اصالح هندسی معابر ،احداث و توسعه
معابر غیربزرگراهی ،تعریض معابر غیر بزرگراهی ،احداث و توسعه تقاطع غیر مسطح و ). . .

9.4
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خدمات شهری
بحران

ایمنی و مدیریت

شهرسازی

معماری و

افزایش ایمنی و بهره وری معابر (مانند نصب دوربین های ترافیکی ،اجرای عالئم افقی ترافیکی،
نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی ،نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی و ). . .

9

روانسازی عبور و مرور پیاده

8.6

توسعه و ساماندهی فضای پارك خودرو

8.4

روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری (مانند احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه،
نگهداری معابر ویژه دوچرخه ،بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه دوچرخه و ). . .

8.4

توسعه و تجهیز پایانه ها

7.6

روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان

7.6

آموزش و ترویج امور در زمینه حمل و نقل و ترافیک

7.6

مدیریت تقاضای سفر (مانند توسعه مراکز جذب سفر و مجتمع های ایستگاهی ،اجرا و نگهداری
طرح های محدودیت تردد وسایل نقلیه و ). . .

6.6

توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیر ریلی

5.4

توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی

4.25

زیباسازی منظر شهری

9.4

بهبود محیط زیست شهری (مانند تهیه طرح های زیست محیطی ،ساماندهی صنایع مزاحم،
توسعه انرژی های نو ،احداث ،توسعه و تجهیز مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه)

9.4

توسعه و مدیریت فضای سبز شهری

9

مدیریت پسماند

8.8

مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی

8.2

توسعه و نگهداری تاسیسات و تسهیالت خدمات شهری (مانند احداث آبخوری ها و سرویس های
بهداشتی عمومی در معابر ،ایجاد و توسعه میادین میوه و تره بار ،ایجاد کانال مشترك تأسیسات
شهری و ). . .

8.2

مدیریت و ساماندهی گورستان ها

7.4

ساماندهی پهنه های کار و فعالیت در شهر (مانند ساماندهی مشاغل و فعالیت های شهری ،رفع
سد معابر و )..

7.4

توسعه و مدیریت فضای سبز پیرانشهری

6.4

توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران

9.6

آتش نشانی و خدمات ایمنی

9.4

کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز (مانند افزایش ایمنی
اماکن ،کنترل مطالعات ژئوتکنیکی ابنیه شهری ،مقاوم سازی پل ها و ابنیه فنی و )...

8.8

توسعه پدافند غیرعامل شهر

7.6

ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده

9.6

نظارت و کنترل ساخت و ساز

9.2

ساماندهی حریم شهری

8.4

تهیه نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر

7.4
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توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری
اقتصادی

انجام فعالیتهای

توسعه خدمات شهرداری الکترونیک (مانند ارائه خدمات و سرویس های نرم افزاری شهرداری،
پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطالمات مکانی ) ( ، GISارائه سرویس های
اینترنت و مانیتورینگ شبکه و ) . . .

9.2

توسعه خدمات الکترونیک (شهر هوشمند) (مانند بهبود و پایش فعالیت های مرتبط با ، ICT
توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک و ). . .

8.6

ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات

8.4

نوسازی و تحول اداری

7.4

تامین و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری

6.4

دیپلماسی شهری (مانند اطالع رسانی بین المللی و توسعه همکاری های بین المللی و ملی در
حوزه مدیریت شهری)

6.2

معرفی بیشتر شهر برای جذب سرمایه گذار

9.6

انجام فعالیت های سودآور اقتصادی

9.2

جذب سرمایهگذار و

ساماندهی بافت ها و پهنه های طبیعی واجد ارزش

7

مأموریت حوزه اجتماعی و فرهنگی

در حوزه اجتماعی و فرهنگی مجموعاً  8عنوان ماموریت به عنوان ماموریت های شهرداری شاهدشهر مورد
بررسی قرار گرفته و از این بین "توسعه فضاهای فرهنگی ،اجتماعی و هنری" و " حفظ و ارتقای سالمت شهری
(مانند آموزش و توانمندسازی شهروندان در امور سالمت ،ساماندهی مراکز مربوط به ارائه خدمات حوزه سالمت
و  ") . .به ترتیب با امتیاز  9.2و  9باالترین امتیازها را از آن خود کرده اند.
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شکل .32نمودار اولویت بندی ماموریت های حوزه اجتماعی و فرهنگی
راهبردها و برنامههای اجرایی حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری شاهدشهر
راهبردها

 ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی در جهت افزایش دسترسی شهروندان باا اجارای برناماههای:
 .1احداث و توسعه سراهای فرهنگ در محله های شهری
 .2احداث خانه فرهنگ
 .3بسترسازی برای شهری دوستدار کودك برای شهرشاشـهر بـا اجـرای برنامـه هـایی چـون پـارك کـودك و
نوجوان ،خانه اسباب بازی در سطح محله های شهر
 .4احداث پاتوق های محله ای در شاهدشهر
 .5احداث و توسعه فضاهای ورزشی روباز (یک مجتمع ورزشی تخصصی در شـهر در افـق طـرح پیشـنهاد مـی
گردد)
 .6احداث پارك ترافیک
 .7احداث پارك آتشنشانی برای افزایش فرهنگ ایمنی و مواجه با خطر و ریسک های احتمالی
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 .8احداث خانه های فرهنگ در سطح نواحی و محله ها
 تمرکز بر شناخت ریشه ها ی فرهنگی و اجتماعی و تاریخی شهر شاهدشهر با هدف شناساندن شاهربه منطقه.
 توسعه و تنوع در برنامه های فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان با اجرای برنامه های: .1اجرای برنامه های فرهنگب سیار در پارك های محله ای در حالیکه ،در وضع موجود ایـن چنـین برنامـه ای در
دستور کار شهرداری نبوده است.
 .2ساماندهی تشکل و نهادهای مذهبی ،هیات های مذهبی مساجد و تقویت برنامه های فرهنگی مساجد با رویکرد
ارتقای فرهنگ شهروندی
 ترویج آموزش های فرهنگ شهروندی در جهت افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان با اجارایبرنامه های ذیل:
 .1ساماندهی تشکل و نهادی مردمی موجود در محله ها
 .2شناسایی و تقویت تشکل های موثر در مشارکت های اجتماعی
 .3تدوین طرح جامع آموزش شهروندی مانتد فرهنگ ترافیم ،فرهنگ بازیافت و....
 تمرکز بر درآمدهای پایدار و برون سپاری مدیریت زیرحوزهها با مشارکت تشکل و نهادهای مردمی بااجرای برنامه های دیل:
 .1واگذاری مدیریت مراکز فرهنگی و اجتمایع به بخش خصوصی
 .2توسعه و تقویت درآمدهای پایدار حوزه فرهنگی و ورزشی با ایجاد واحد هزینه خدمات
 تمرکز بر ورزش و سالمت همگانی با اجرای برنامه: .1افزایش بودجه پژوهش های سالمت همگانی محور در حوزه روح و روان
 .2ایجاد کارگروههای مرتبط با سیاست های کالن سالمت و نشاط آفرین شهری شامل نهادهای مرتبط و مردمی.

مأموریت حوزه حمل و نقل و ترافیک

در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز با بررسی ماموریت های مشخص شده برای شهرداری شهر شاهدشهر و
اولویت بندی آن ها ،سه عنوان مأموریتی " روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری (طراحی و اصالح
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هندسی معابر ،احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی ،تعریض معابر غیر بزرگراهی ،احداث و توسعه تقاطع غیر
مسطح و  " ،"). . .افزایش ایمنی و بهره وری معابر (مانند نصب دوربین های ترافیکی ،اجرای عالئم افقی
ترافیکی ،نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی ،نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی و  "). . .و " روانسازی عبور و
مرور پیاده" به ترتیب با کسب امتیازهای  4 .9و  9و  8.6اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند.

شکل .33نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه حمل و نقل و ترافیک
مأموریت حوزه خدمات شهری

در حوزه خدمات شهری عنوان مأموریتی " زیباسازی منظر شهری" و "بهبود محیط زیست شهری (مانند تهیه
طرح های زیست محیطی ،ساماندهی صنایع مزاحم ،توسعه انرژی های نو ،احداث ،توسعه و تجهیز مراکز معاینه
فنی وسایل نقلیه) " با امتیاز  9.4دارای باالترین اولویت در بین  9عنوان مأموریتی این حوزه میباشد.
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شکل.34نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه خدمات شهری
مأموریت حوزه ایمنی و مدیریت بحران

در حوزه ایمنی و مدیریت بحران مجموعاً  4عنوان مأموریتی تدوین گردید که هر  4عنوان امتیازهای قابل
قبولی را از آن خود کرده اند و در این میان عنوان مأموریتی "توانمند سازی سیستم" و " آتش نشانی و خدمات
ایمنی" با امتیاز  9.6و  9.4دارای باالترین اولویت در این حوزه می باشد.

شکل .35نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه ایمنی و مدیریت بحران
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مأموریت حوزه معماری و شهرسازی

عناوین مأموریتی " ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده" و "نظارت و کنترل ساخت و ساز" به ترتیب با
کسب امتیازهای  9.6و  9.2دارای باالترین اولویت ها در بین مأموریت های حوزه معماری و شهرسازی میباشند.

شکل .36نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه معماری و شهرسازی
مأموریت حوزه توسعه ،مدیریت و هوشمندسازی شهری

در این حوزه نیز دو عنوان مأموریتی " توسعه خدمات شهرداری الکترونیک (مانند ارائه خدمات و سرویس های
نرم افزاری شهرداری ،پردازش داده ها و ارائه خدمات و سرویس های اطالمات مکانی ) ( ، GISارائه سرویس های
اینترنت و مانیتورینگ شبکه و  " ) . . .و " توسعه خدمات الکترونیک (شهر هوشمند) (مانند بهبود و پایش
فعالیت های مرتبط با

ICT

 ،توسعه و ارائه خدمات شهروندی غیرحضوری و الکترونیک و  " ). . .با کسب

امتیازهای  9.2و  8.6دو اولویت اصلی ماموریت در حوزه توسعه ،مدیریت و هوشمندسازی شهری میباشند.
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شکل .37نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه توسعه ،مدیریت و هوشمندسازی شهری
مأموریت حوزه جذب سرمایه گذار و انجام فعالیت های اقتصادی

در این حوزه مجموعاً  2عنوان مأموریتی تعریف شده است که در این بین "معرفی بیشتر شهر برای جذب
سرمایه گذار" با امتیاز  9.6در اولویت قرار گرفته است.

شکل .38نمودار اولویت بندی مأموریت حوزه جذب سرمایه گذار و انجام فعالیت های اقتصادی
با توجه به نتایج مستخرج از پرسشنامه مسئولین و تحلیلهای انجام شده ،ماموریت کاری (رسالت) شهر
شاهدشهر به شرح زیر تبیین می گردد:
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ماموریت (رسالت) شهرداری شاهدشهر
مأموریت شهرداری شاهدشهر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی ،در تعامل پایدار و مشارکتی با
شهروندان:
فراهم سازی بسترهای الزم به منظور حفظ و ارتقای سالمت شهری ،روان سازی عبور و مرور وسایل
نقلیه موتوری با "طراحی و اصالح هندسی معابر ،احداث و توسعه معابر غیربزرگراهی ،تعریض معابر
غیر بزرگراهی ،احداث و توسعه تقاطع غیر مسطح"  ،بهبود محیط زیست شهری و زیباسازی منظر
شهری ،توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران ،توسعه خدمات الکترونیک و شهرداری
الکترونیک ،توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران ،توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و
معرفی بیشتر شهر برای جذب سرمایه گذار در شهر شاهدشهر خواهد بود.
تدوین ارزش های (هنجارهای) شهرداری

مفهوم ارزش ها

ارزش اعتقادات اصلی سازمان را شامل می شود و نحوه رفتار آن را شکل می دهد .مجموعه ارزش ها فرهنگ
سازمانی را به وجود می آورد.
ارزش ها اصولی هستند که هدایت گر زندگی حرفه ای افراد سازمان است .به عنوان مثال:






مشارکت
صداقت
صمیمیت
اعتماد
حرفه ای گری
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استانداردگرایی
پایداری
عدالت

تدوین بیانیه ارزش

بسیاری از محققان معتقدند که ارزش های اصولی سازمان ،سازمان را پایدار نگه می دارند ،و نه صرفا سودآوری.
ارزش های سازمان زیر بنای فرهنگ سازمانی است.
فرهنگ سازمانی زمانی شکل میگیرد که ارزشها در تصمیم گیریها لحاظ شوند .در تدوین بیانیه ارزش5 ،
ویژگی زیر باید رعایت شود:
 شفاف و قابل فهم باشد.
 در سازمان قابل رویت باشد.
 مبنای رشد یا عدم رشد افراد در سازمان باشد.
 با اهداف سازمانی مرتبط باشد.
 هم سود و هم افزا باشند.
در پروژه حاضر در پرسشنامه مسئولین ارزش های احتمالی برای شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفت .لذا در
پرسشنامه تکمیل شده توسط مسئولین امور شهری سوالی مخصوص مساله ارزش مطرح گردید که پرسش
شوندگان به هر یک از موارد مطروحه بین صفر تا  10امتیاز دادند که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است.
در راستای مشخص کردن ارزش (هنجار) شهرداری به طریق ذیل اقدام شده است:
پرسشنامه هایی در اختیار مسئوالن اداره امور شهر و شهرداری و افرادی که به نوعی با مسائل شهری در ارتباط
بوده و صاحب نظران امور شهری قرار گرفته و برآیند نظریات ایشان پس از جمع آوری پرسشنامه ها و جمع
بندی آن ها مورد استفاده قرار گرفت.
در ذیل به ذکر سوال مندرج در پرسشنامه و پاسخ هایی که مسئولین به آن ها داده اند اشاره گردیده است.


یکی از گام های اساسی در تدوین برنامه استراتژیک ،تعیین ارزش های پیش روی آن ارگان (شهرداری)
می باشد؛ ارزش -ها اعتقادات اصلی سازمان و نحوه رفتار آن را شکل می دهد .این ارزش ها را می
بایست شناخت ،اولویت بندی کرد و سپس ترویج نمود .لذا خواهشمند است از بین ارزش های زیر با
اختصاص عددهای بین صفر تا  10اولویت بندی خود را مشخص فرمایید.
 مشارکت و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر
 استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط ،مقررات و استانداردهای حقوقی ،شهرسازی و زیست
محیطی
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 عدالت
 صمیمیت و صداقت با مردم
 حفظ محیط زیست
 توجه به هویت
 توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب رجوع
در بین ارزش های مطرح شده دو ارزش " توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب رجوع " و "
استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط ،مقررات و استانداردهای حقوقی ،شهرسازی و زیست محیطی " به
ترتیب با کسب امتیازهای  9.8و  9.6دارای باالترین اولویت هاب وده اند و سایر ارزش ها نیز با اختالفی کم در
رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
جدول  -49ارزش های شهرداری شاهد شهر به ترتیب اولویت
ردیف

عنوان ارزش

میانگین
امتیاز

1

توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب رجوع

9.8

2

استانداردگرایی در زمینه اجرای دقیق ضوابط ،مقررات و استانداردهای حقوقی ،شهرسازی و
زیست محیطی

9.6

3

صمیمیت و صداقت با مردم

9.4

4

عدالت

9

5

حفظ محیط زیست

8.8

6

مشارکت و توجه به نظرات مردم در اداره امور شهر

8.6

7

توجه به هویت

7.2
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شکل .39نمودار ارزش های شهرداری شاهد شهر به ترتیب اولویت

با توجه به نتایج مستخرج از پرسشنامه مسئولین و همچنین پاسخ هایی که به سواالت فوق داده شده
است ،ارزش های (هنجارهای) شهرداری شاهد شهر به شرح زیر تبیین می گردد:

ارزش های (هنجارهای) شهرداری شاهدشهر
شهرداری شاهدشهر به عنوان یک نهاد عمومی و ارائه دهنده خدمات و تسهیالت به شهروندان بر
مجموعه ارزش های توجه به کرامت انسانی و حفظ احترام ارباب رجوع  ،استانداردگرایی در زمینه
اجرای دقیق ضوابط -مقررات و استانداردهای حقوقی ،صمیمیت و صداقت با مردم و عدالت
پافشاری خواهدکرد.

تدوین چشم انداز (آرمان) شهر شاهدشهر

مرحله چشم انداز سازی مرحله ای ویژه و پراهمیت در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری بوده و به نوعی
آن را می توان قلب و محرك فرآیند محسوب نمود .وجود یا عدم وجود یک چشم انداز واقعی و برگرفته از
وضعیت موجود شهر و منطبق بر استعداد ها و امکانات بالقوه هر شهر نقش بسیار حیاتی را در تعیین سرنوشت
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی آن ایفا می کند .در این مرحله از گزارش به تبیین و بررسی چیستی چشم انداز،
تبیین ویژگیهای یک چشم انداز مطلوب ،اصول تبیین چشم انداز و در انتها به تبیین چشم انداز شهر شاهدشهر
پرداخته میشود.
الزم به ذکر است که در این مرحله از گزارش به طور مشخص بر اساس نتایج مستخرج از پرسشنامه
مسئولین و کارشناسان امور شهری و شهروندان ،محورهای اساسی اسناد و برنامه های ملی و طرح های فرادست،
ماموریت و ارزش تبیین شده در مرحله قبل و همچنین نظرات کارشناسی مشاور به تبیین چشم انداز پرداخته
می شود.
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تدوین بیانیه چشم انداز

اهداف بلند مدت سازمان است به شرط آن که محال عقلی نباشد .ممکن است در ابعاد مختلفی باشد و در واقع
تصویری جهت هدایت سازمان است و سقف توسعه سازمان را بیان می کند .ویژگی های آرمان عبارتند از:
جهت دهنده ،عامل برانگیزاننده و ایده ی ذهن و خالقیت مدیران ارشد سازمان.
برای تدوین بیانیه چشم انداز  7 ،ویژگی الزم است که این ویژگی ها ذیال عنوان گردیده است:
 واقع گرایانه و امکان پذیر باشد. واضح و قابل فهم باشد. پسندیده و مطلوب باشد. بلند پروازانه باشد. تغییرات شرایط آینده را حتی االمکان در برگیرد. برانگیزاننده و بسی کننده باشد. هدایت کننده و جهت دهنده باشد.تدوین چشم انداز شهر شاهدشهر

در این قسمت از پروژه حاضر به تعیین چشم انداز شهر میپردازیم تا بتوانیم به دنبال آن اهداف و سپس
استراتژیهای الزم در جهت رسیدن به اهداف را تبیین نماییم.
در راستای مشخص کردن چشم انداز شهر طبق مراحل ذیل اقدام شده است:
 .4پرسشنامه هایی در اختیار مسئوالن اداره امور شهر و شهرداری و افرادی که به نوعی با مسائل شهری در
ارتباط بوده اند و صاحب نظران امور شهری قرار گرفته و برآیند نظریات ایشان پس از جمع آوری
پرسشنامه ها و جمع بندی آن ها مورد استفاده قرار گرفت.
 .5پرسشنامه هایی در اختیار شهروندان قرار گرفته و برآیند نظریات ایشان پس از جمع آوری پرسشنامه
ها و جمع بندی آن ها مورد استفاده قرار گرفت.
 .6مطالعات کتابخانه ای به عمل آمده توسط گروه تحقیق پروژه که شامل مصاحبه با صاحب نظران و
مسئولین و ...می باشد و انجام مطالعات میدانی که در طرح لحاظ گردیده است.
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روش تعیین چشم انداز

در ابتدا چشم اندازهایی که امکان بروز آن ها در شهر ممکن بود همراه با تعاریف آن ها در داخل پرسشنامه ها
درج گردیدند که عبارت بودند از:
 .17شهر رفاه :شهری با دسترسی آسان و کم هزینه به تمامی خدمات مطلوب شهری برای تمامی
شهروندان؛
 .18شهر پاک :شهری فاقد آلودگی های محیطی مانند آلودگی های جوی ،صوتی ،بصری؛
 .19شهر روان :شهری فاقد مشکالت و گره های ترافیکی؛
 .20شهر سبز :شهری که در آن به محیط زیست و فضای سبز اهمیت کافی داده شده باشد؛
 .21شهر فرهنگ :شهری که در آن موجبات بسط و گسترش فرهنگ مناسب ایرانی -اسالمی ایجاد شده
باشد؛
 .22شهر گردشگرپذیر :شهری که پتانسیل های توریستی خود را تقویت و موجبات جذب گردشگران را
فراهم کرده است؛
 .23شهر آرامش و آسایش :شهری که عالوه بر داشتن آرامش از لحاظ اجتماعی و عوامل مزاحم از لحاظ
سر و صدا و غیره به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده که دسترسی آسان به کاال و خدمات به آسانی
امکان پذیر است و شهروند احساس آسایش نماید؛
 .24شهر شاداب و سرزنده :شهری که خاصیت فرح بخشی خود را تقویت کرده و شاد و سرزنده باشد؛
 .25شهر ایمن :شهری که در آن تمامی نکات ایمنی مربوط به تردد سواره و پیاده رعایت شده ،تمهیداتی
برای تامین کامل ایمنی عابر پیاده در برابر سواره در نظر گرفته شده باشد و همچنین از نظر حوادث
غیرمترقبه مانند حریق ،سیل ،زلزله و  ...از ایمنی کامل برخوردار باشد؛
 .26شهر زیبا :شهری که در آن به اصول زیبایی شناختی مربوط به نما و منظر شهری توجه خاص شده
باشد؛
 .27شهر صنعت :شهری که دارای صنایع غیرآالینده و غیرمزاحم متناسب با توسعه و رشد دورن زای
منطقه باشد و از لحاظ اقتصادی قدرتمند باشد؛
 .28شهر کشاورزی :شهری که با تکیه بر کشت های سودآور زود بازده از لحاظ کشت های پایه حتی
المقدور خود کفاست و دارای صادرات کشاوری نیز باشد؛
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 .29شهر اطالعات :شهری که در آن اطالعات مختلف در اسرع وقت به شهروندان رسانیده شده و مردم از
عملکرد سازمان های مختلف مطلع گردند؛
 .30شهر شهروند مدار :شهر پاسخگویی مناسب به نیازها و اولویت های فزاینده و متغیر شهروندان و در
عین حال راحت و کارآمد برای آن ها باشد؛
 .31شهر نظم و قانون :شهر قانون مدار و رعایت کننده نظم و انضباط در همه سطوح؛
 .32شهر آموزش دهنده :شهری که در آن با آموزش دیدن شهروندان و مسئولین در کلیه امور توجه شده
باشد.
سپس از شهرواندان و مسولین خواسته شد تا اقدامات و پروژه های دارای اولویت برای شهر شاهدشهر را نام
ببرند که نتایج حاصل از بررسی این پرسشنامه ها به شرح زیر درآمد:
جدول  -48محورهای چشم انداز شهرشاهدشهر به ترتیب اولویت (ادغام نظرات شهروندان و مسئولین)
ترتیب اولویت

عنوان محور چشم انداز

میانگین نمره

مجموع نمره

1

شهر ایمن

8.97

3589

2

شهر آرامش و آسایش

8.67

3470

3

شهر سبز

8.27

3311

4

شهر روان

8.14

3256

5

شهر کشاورزی

7.67

3071

6

شهر شهروندمدار

7.35

2941

7

شهر نظم و قانون

6.75

2701

8

شهر زیبا

6.70

2682

9

شهر پاك

6.38

2553

10

شهرشاداب و سرزنده

5.82

2331

11

شهر فرهنگ

5.36

2146

12

شهر صنعت

5.26

2109

13

شهر اطالعات

4.99

1998

14

شهر آموزشدهنده

4.62

1850
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15

شهر دانش بنیان

4.44

1776

16

شهرگردشگرپذیر

4.34

1739

همانطور که درجدول شماره  50مشخص است از میان  16محور چشم اندازی مطرح شده برای شهر شاهدشهر،
محورهای شهر ایمن ،شهر رفاه و آسایش ،شهر سبز و شهر روان از بیشترین امتیاز بین هر دو گروه شهروندان و
مسئولین برخوردارند .لذا در این قسمت با توجه به نتایج حاصله از این مقایسه به تدوین چشم انداز  20ساله
شهر شاهدشهر و بیانیه چشم انداز آن می پردازیم.
پس از کسب نظرات شهروندان و مسئوولین ،تجارب مشاور همراه با تجارب جهانی چشم انداز نویسی به همراه
قابلیت ها و محدودیت های شاهدشهر در نظر گرفته شد و در نهایت چشم انداز شهر به شرح زیر تدوین شد.

بیانیه
چشم انداز

شهرداری شاهدشهر در افق  1418شهری خواهد داشت:
ایمن دارای آرامش و آسایش  ،شهری سرسبز و دوستدارمحیط زیست با آب و هوای مطبوع ،شهری با روان سازی
عبور و مرور وسایل نقلیه ،شهری خودکفا در بخش کشاورزی و محصوالت زراعی ،شهری حافظ کرامت انسانی و
شهروندمداری و شهری منظم دارای حاکمیت قانون بر شهر
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