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  الرحيم الرحمن اهللا بسم                                       

  فصل اول كليات

   :مقدمه

  بطور .شود مي گرفته بكار مختلفي هاي منظور و اهداف به بنا كه است كلي و عام مفهوم يك مديريت
 شهر يك در ساختها زير نوع و اركان نمودن مشخص يا خاص مسير يك در جامعه فعاليتهاي هدايت مثال

 ويژه هدف به يابي دست جهت اداري يا توليدي واحد يك در يهاي گروه عملكرد و نقش يا و خاص
 هدايت مفهوم به سازمانها و افراد ،نقش شهر روي تاكيد اصلي بحث اما . زد مثال توان مي را ... و اي

 بصورت را شهر توان مي كلي شكل يك در بنابراين . باشد مي شهري جامعه نياز مورد فعاليتهاي كننده
 ياري اهدافش به رسيدن در را ازمانس اين افرادي و بوده اهدافي يا هدف داراي كه نمود درك سازماني

 اجتماعي مسائل مثل موضوعاتي و شده محسوب مفهومي ارچوبيچ و ساده بحث يك اين البته .رساند مي
   .باشد نمي مطرح فعال اينجا در گردد مي تلقي موارد اين روح كه سياسي و ،اقتصادي

 به آنگاه و گردد مشخص حدي تا سازمان مفهوم است الزم ابتدا شده ياد مسائل به توجه با ترتيب بدين
   .شود پرداخته دارد سازمان در كليدي نقش كه مديريت موضوع

 فلسفه   سازمانها وجودي

 اند كرده نفوذ ما زندگي در شديدا سازمانها كه گيريم مي نتيجه كنيم مرور را خود روزمره زندگي اگر
 گذرانند مي سازمانها در را زندگيشان اعظم قسمت مردم بيشتر و سروكار متعددي هايسازمان با روزانه ما.
 يا و مشتري عنوان ،به نكنند صرف عضوسازمان عنوان به را شان وقت از توجهي قابل مقدار  افرادچنانچه.

 و تلخ راتخاط ايم داشته سروكار آنها با كه سازمانهايي از  ما .دارند سروكار باسازمانها رجوع ارباب
 پاسخگو را انساني نيازهاي و شوند مي اداره آمد كار طور به سازمانها از برخي .داريم ياد به بسيار شيرين
 مشتريان ياس و نارضايتي موجب ،بلكه ندارند را نيازها تامين توان تنها نه ديگر بعضي و هستند
   .باشد منفي يا مثبت است ممكن سازمانها زا ما ،تلقي ترتيب اين به .آورند مي ستوه به را آنها و شوند مي
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 از گروهي همكاري طريق از فقط معين هدفهاي كه است اين سازمانها وجود براي عقاليي و اصلي فلسفه
 و ،مسكن عمومي ،امنيت بهداشت ،تامين تربيت و ،تعليم سود خواه هدف بنابراين .شود مي محقق مردم
 مي پيدا را خود وجودي ،علت مشخص هدفهاي با ،سازمانها مذهب ترويج خواه و باشد اجتماعي رفاه
 طور به تواند مي كه كنند مي تعقيب را مدتي بلند و مدت كوتاه هدفهاي سازمانها ديگر عبارت به .كنند

   .شود مي تامين افراد مشترك و بخش ثمر كوششهاي با موثر و كارآمد

   :سازمان تعريف

 ،دولتي بزرگ يا كوچك توانند مي سازمانها اين .د دار جودو متفاوتي سازمانهاي اي جامعه هر در
 خدمت رايه يا خاص كاالي توليد است ممكن آنها هدف . باشند انتفاعي غير يا ،انتفاعي ياخصوصي
 مي تعريف صورت اين به را سازمان كتاب اين در .دارند مشترك جوه و سازمانها همه .باشد بخصوص

   :كنيم

   .دارند تعامل يكديگر با معين اهداف به نيل براي يافته نظام روش يك به كهنفر چند يا دو

 يكديگر با شده تعيين اهداف به رسيدن براي مشخصي كار تقسيم و خاص ترتيب سازمان  درهمواره
 نيل براي و يافته نظام روش يك براساس بتوانند ) نفر دو حداقل (افراد اين اينكه براي .كنند مي همكاري

  . هستيم مديريت ،نيازمند باشند داشته تعامل يكديگر با شده ررمق اهداف به

وبراساس آن درهرسازماني يك سري دستورالعملهاوهنجارهايي وجود داردكه ارتباطات افرادراشكل داده 
 داشته سازگاري مي توان رفتارمشخصي راازافرادآن انتظارداشت وتازماني كه اين رفتارها بااين انتظارات

 سازگاري انتظارات و رفتارها صورتيكه در .داشت خواهد وجود هم سازمان پايداري و رتيبت و نظم باشد
 و بارت جان . (John.Barbett/1975/p.19) آيد مي بوجود نظمي بي و اختالل باشند نداشته
  .دشو مي نمايان جامعه در زير شكل به انتظار رفتار مورد اين كه معتقدند تاننبايوم آرنولد

   :همساني

 مانساز از بخشيكل يا در شكل هم خاص رفتارهاي طريق از كه است انتظار مورد رفتار شكل اولين
 خوردن ،براي شوند مي حاضر خود سركار سازمان يك اعضاء از قسمتي يا تمام مثال بطور .افتد مي اتفاق
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 تمام مشابه بطور .كنند مي ترك را خود كار شده بندي زمان برنامه يك در و كشند مي كار از دست غذا
 دهند مي انجام مختلفي طرقب قبول قابل حد يك در را معيني فعاليتهاي خاصي هاي چوبه ارچ در افراد

 براي دارد امكان بلكه رود بكار اعضاء رفتار عميق يا عادي تفكر براي است ممكن تنها نه ها همساني.
 تعداد رفتار ترتيب بدين .شود برده بكار نيز آنها به مربوط نگرشهاي كلي حالتهاي و ،لباس كلي ظاهر
   .افتد مي اتفاق همساني اين براساس و يهاهنجار يا مشخص استاندارد طريق از مردم از زيادي

   :)روي دنباله ( همرنگي

 يا (دستورات از سازمان ء اعضا از تعدادي كه افتد مي اتفاق هنگامي انتظار مورد رفتار شكل مين دو
 طريق از اوليه تابعين از توان مي را رو دنباله افراد اين رفتارهاي بنابراين. كنند مي پيروي ديگران ) عقايد

 ،نسبت بعضي كه است شده اختياري مبناي انتظار مورد رفتار چنين . است بيني پيش قابل پيروان انتظارات
 خلق را آن كه انتظار مورد رفتار و اخيتار چنين بدون توانند نمي اجتماعي سازمانهاي . دارند ديگران به
   .آيند بوجود كند مي

   :تكرار

 چرخه حالت يا تكراري آنها كه چرا است بيني پيش قابل افتد مي اتفاق سازمانها در كه ييرفتارها بيشتر
 ذاتي ابعاد به توجه با رنتيجهد كه دهد  مي نشان زمان طي در را نظمي سازمان ديگر بعبارت .دارند اي

   .بود خواهند ينيب پيش قابل امروزي هاي كنش طريق از و بوده همانند زيادي حد تا درآينده اعضاء رفتار

   :مقررات

 كل در موارد اين .دارند را خودشان خاص مقررات و ،قواعد ،طرحها ها اساسنامه سازمانها از بسياري
 در سازمان عملكرد ماداميكه و باشد بايد چگونه سازمان عملكرد آن براساس كه كنند مي ارائه را شرايطي
   .شود مي حفظ انتظار مورد رفتار گيرد مي انجام مشخصي هاي شيوه

 و مشخص بطور موضوع اين باشد مي كارآمدي افزايش و نظم پايداري سازمان مورد در مسئله مهمترين
 مي آنها عملكرد موثرتركردن جهت سازماني تئوري تحول و بوده سازمان تئوريهاي تمام به مربوط صريح
   .شود ديده باشد بايد يا بوده سازمان صهمشخ كه نظمي نوع مفاهيم مورد در اي گسترده بصورت تواند
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   مديريت ضرورت

 حصول جهت در را كمياب منابع مديران .شوند مي اداره مدير چند يا يك وسيله به سازمانها كليد
 به نيل وسايل و هدف بين رابطه كه هستند مديران ، واقع در و دهند مي تخصيص شده تعيين هدفهاي
 و روزانه تماسهاي علت به و مختلف سازمانهاي با آشنايي ضمن ما از هريك . كنند مي تعيين را هدف
 سازمان از برداشت مانند نيز برداشت  اين .كنيم مي پيدا سازمانها اين مديريت از ،برداشتي آنها با مداوم
  .باشد منفي يا مثبت است ،ممكن

 آن مديران به زيادي بسيار حد تا اش اجتماعي مسئوليتهاي انجام و هدفهايش تامين در سازمان موفقيت
 رسد مي هدفهايش به سازمان دهند انجام عالي نحو به را خود وظايف  وكاركنانمديران اگر .دارد بستگي

 مي موفق كشور كل اقتصادي سيستم برسند خود هدفهاي به كشور يك عمده و اصلي سازمانهاي اگر و. 
 يك بخش حيات ركن مديران كه است معتقد مديريت معاصر انديشمند دراكر پيتر اساس برهمين .شود

   .باشند مي سازمان

 باشند داشته جامعه هر در حياتي نقش توانند مي مديران و ددار نياز مدير به سازمان  كه است آن واقعيت
 سازمانها گسترش و نيازمنديها ،افزايش آن تبع به و تكنولوژي و علمي ،پيشرفت جامعه فزاينده پيچيدگي.

 مديران مطلوب عملكرد زيرا .گردد استفاده سازمانها امور اداره در كارآمد مديران از كه كند مي ،ايجاب
   .بود خواهد بخش ثمر جامعه براي نهايت در و سازمان رشد و بقاء موجب
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 فصل   شهري مديريت :دوم

   :شهري مديريت مفهوم

 پيرامون مكانهاي از را آنها كه است زندگي خاص هاي شيوه و متراكم جمعيت داراي شهري مكانهاي 
 واحد يك كردن اداره چگونگي روي بيشتر شهر شخص تعريف صرفنظر كند مي تمايز خود

 محيطي و ،سياسي ،اقتصادي اعياجتم متنوع و پيچيده مسائل آن در كه است مطرح شهر بنام سكونتگاهي
 كه توسعه حال در كشورهاي در الخصوص علي جمعيت افزون روز افزايش اين بر عالوه .دارد وجود
 مختلف ،خدمات هاساخت زير تامين مثل اي عديده مشكالت با و كنند مي تجربه را نشيني شهر سريع رشد

 مردم نيازهاي نمودن برآورده در دولتي گاههايدست توانايي عدم و اقتصادي و اجتماعي نابهنجاريهاي و
 زمان هر از بيش كنوني زمان در كه است كرده مواجه ، شهري مديريت بنام جديد چالشي با را حكومتها

 رشد براي روكردي بعنوان المللي بين سازمانهاي طرف از حتي و .است گرفته قرار توجه مورد ديگر
   .گيرد مي قرار بررسي  مورد بعدي مباحث در كه باشد مي مطرح كشور نهايت در شهريو توسعه

 و نظارت شامل شهري مديريت شود گرفته نظر در ت نظار و گيري تصميم معادل مديريت اگربطوركلي 
 از متعددي تعاريف رشته اين محققين و صاحبنظران طرف از البته .است شهري امور در گيري تصميم
 نزديك حدودي تا خود هاي يه اظهار و بندي جلسه در نظارت اندكي با هك است شده شهري مديريت

   .است گرديده بيان تعاريف اين موضوع بهتر شناخت براي .باشند مي بهم

 گونه اين به  )Kenneth.J.Davey/1993/p.x(شهري مديريت اصول كتاب در  داوي جي باكت
  : است كرده تعريف

 حال در  هاي-امكان دسترسي كه شود مي  مرتبط عملياتي و ها ،برنامه ا،طرحه سياستها با شهري مديريت
 گونه اين  بهيابي دست كه حال عين در .كند تضمين را اشتغال و سرپناه اساسي ساختارهاي زير به را رشد
 از چشمگيري بطور اينها اما است وابسته وشركتها خصوصي بخش هاي خالقيت به زيادي حد تا نيازها

   .دهد انجام تواند مي حكومت    كه اي گونه به پذيرند ميتاثير دولتي بخش وظايف و سياستها
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 اهداف يعني اصل سه روي شهري مديريت مورد در گذشته سيراتف و تعابير بررسي منتقدانه با لي نگييتم
 بررسي و نقد جداگانه بطور را يك هر و كند مي كيدتا شهري مديريت تعريف در مسئوليت و ياتل،عم
   .است شده آورده شهري مديريت  مفهومشدن مشخص براي آن برجسته نكاتزير در كند مي

   :شهري مديريت اهداف -الف

 بايستي بحثهر يك در كه فعاليتهايي و ،فرصتها مسائل و اپيداكندمعن مديريت   باعث ميشوداهداف 
 و كردن اداره روند و  حصل ما مورد در قضاوت  براي را معيارهائي و كند مي تعيين را  گيردانجام 
 متنوع بسيار كند دنبال تواند مي شهري مديريت يك كه اهدافي ... آورد مي بوجود اهداف اين اجراي
 انآيندگ برايشهر محيط ،حفاظت فقر شهر،كاهش توليدي قدرت بهبود و اصالح از عبارتند و است

 طريق از الخصوص علي توسعه حال در كشورهاي در شهري نواحي در  زندگي شرايط بهبود درراستاي
  .هستند افزايش حال در كه فقير افراد به عمومي كاالهاي و خدمات ارائه بهبود

   : شهري مديريت عمليات -ب

 هدافا به يابي دست براي فعاليت انجام جهت مداوم مسئوليتي گرفتن  بعهدهمفهوم به شهري مديريت اگر
 متفاوت مكان و زمان هر در مناسب عمليات انجام شود گرفته نظر در ها انسان گاههاي سكونت در خاص
 به توجه با شود مي مطرح مديريتي اهداف شهر يك در آمده پيش شرايط بواسطه هنگاميكه .بود خواهد
 است بهتر  .گيرد مي صورت عمل دارد را خودش نياز كه فيزيكي و سياسي و ،اقتصادي اجتماعي بافت
 گذارد مي تاثير شهر يك جاري فعاليتهاي روي كه اقداماتي اول نمود تقسيم دسته دو به را عمليات اين
 خوانده مديريتي فرايندي بعنوان است ممكن كه ( شود مي جاري وظايف اين ميان در كه عملياتي دوم
   ).شود

 آوري ،جمع كشي ،زه آب مثل مختلف دماتخ ارائه د اقدام بر عالوه شهري مديريت جامع ديدگاه يك
 و بازرسي جمله از (مختلف شكلهاي به تداشتبه ،حفظ ساورژان خدمات و پليس نشاني ،آتش زباله

 و ازسو ساخت ،مقررات خيابانها ،روشنايي عمومي نقل و ،حمل) غذايي مواد ايه كننده توليد  كنترل
 نيز انرژي و ،غذا ،اشتغال ارتباطات ، آموزش همچون مسائلي به بايستي مسكن حتي و ريزي برنامه
  .بپردازد
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   :مسئوليت -ج

              .شود مي تعريف مسئوليت آن اهداف و هدف بوسيله شود مي گرفته كه مسئوليتي عمق و عرصه 
 شكلهاي يا شده تعيين ظايف،و اختيار ويضفت طريق از كه است مسئوليتي از فراتر مسئوليت اين قلمرو

 كننده اداره بلكه گيرد مي بر در را شود مي اداره كه  آنچه تنها نه تفاوت اين و شود مي تعريف  سنتي آن
 براساس كه باشد مي مناسبي عمليات كردن اداره مشمول مسئوليت صورت اين در .شود مي شامل نيز را

 و وظايف اينبه تنهايي  خودش مي تواندن كند مي ريتمدي كه كسي .گيرد مي انجام شرايط و اهداف
 طريق از تنها عمل اين .باشد  ميديگران سيلهبوو اديگرانب كار انجام  مديريت .دهد انجام را جريانات
 و ،ترغيب ،تشويق كردن راهنمايي يا هدايت بوسيله تواند مي بلكه گيرد نمي انجام آوردن افشاري و كنترل
 امكانات تهيه در را خود توان است بهتر شهري مديريت براي مثال بطور گيرد صورت انگيزه ايجاد

   .كند ايجاد الكتريسيته يا و تلفن شبكه  خوداينكه تا كند متمركز الكتريسيته نيروي يا ارتباطي

 اداره براي مختلف سئوليتهايم و ندارد شهر امور كردن اداره در را واحدي ماهيت دولتي  بخش هنوز
 هر كه گيرد مي صورت تابعه ادارات و ها ،شركت ها انهتخرازو  ادارات تابعهتوسط شهر امور كردن
 ،اهدافشان و اولويتها به توجه با و دارند شهر مختلف امور مورد در را خودشان خاص ديدگاه آنها از كدام

 در را شهري ،مديريت شهري پايدار سعه تو چهارچوب رد كالرك.جي  .بينند مي متفاوت نيز را وظايف
  ):(G.Clark/1991/p,8‐2 دهد مي توضيح شرح به رشد حال در كشورهاي

 شهري پايدار توسعه مديريت چوب رچهار د عدالت بهبود و اقتصادي رشد اهداف به يابي دست براي
 كارايي بتواند كه صحيح سياستهاي اجراي و طراحي -1  مثلاست نيازمند فعاليتهايي سري يك نيازمند
 و ،نگهداري ،اجرا ،ساخت مالي ،تامين گذاري ،سرمايه ريزي برنامه امور در كه خصوصي بخش نقش
 اصالح كه است استراتژيهايي و سياستها نيازمند رويكرد اين -2 سانندبر حداكثر به را خدمات بخشي توان
 و خدمات به نامناسب دسترسي زماني تا هدف ارتقاء اصلي خدمات و منابع براي را بازار عملكرد بهبود و

 هاي بخش اين اختيارات حيطه و مسئوليتها مناسب توزيع چوب چهار اين در .گردد مناسبتر منابع
 يبرقرار شامل سياست تدوين .هستند مهم بسيار حكومتي مختلف سطوح ميان در و يدولت و خصوصي
 در دولتي و خصوصي بخش در فعاليت هدايت براي اهداف تعيين و ،مقررات ها ،محركه ،مناسب شرايط
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 دسته زير شرح به شهري مديريت براي نياز مورد فعاليتهايي  رئوسخالصه بطور .باشد مي شهري محيط
    .گردد مي بندي

 توزيع با مرتبط ملي و ،استاني محلي حكومت سطوح بين انساني روابط شامل : حكمراني -
  .مديريتي مسئوليتهاي دروني ساختار بهمراه منابع و مسئوليت

 و مدت ،كوتاه مدت ميان كلي استراتژيهاي شامل  :ريگذا سرمايه هماهنگي و توسعه سياست -
 هاي بخش و شده تعيين دجه بو چوب چهار در شهر ريزي برنامه و توسعه براي مدت بلند

  .دولتي و خصوصي بخش بازيگران براي مسئوليت ،تعيين گذاري سرمايه

 اجتماعي و فيزيكي خدمات ونگهداري ،عمليات اجرا شامل: ها دارايي و خدمات تيمدير -
 مسئوليت كردن مشخص و خدمات اين مورد در درآمد و هزينه تعيين، آنها گذاريقيمت ،

  دولتي و خصوصي سازمانهاي

 قانوني ،چهارچوبهاي عمومي درآمدهاي و مالياتها آوري جمع و ارزيابي شامل  :جمعي يفظاو -
 پروانه و زمين ،عمران ،ارتباطات نقل و حمل شامل فعاليتهاي خصوصي و دولتي فعاليتهاي براي

  .مشاغل

 مجموعه زير از يكي را  شهري مديريت  شهرداري سبز كتاب يازدهم جلد در نيا سعيد احمد
   .كند مي تعريف را آن شكل اين به و داند مي مديريت علم هاي

 برنامه براي عنصري آن راس در كه است ،الزم شود گرفته نظر در سازمان ،همچون  شهر اگر
مسايل   . ناميد شهر مديريت توان مي را عنصر اين . گيرد قرار كنوني امور اداره و آينده ريزي

 شود مي قلمداد ،الزامي شهري مديريت وجود آنها حل براي كه دارند وجود شهرها رد بسياري
...) و ،نظافت ،برق آب (وميعم خدمات ،تامين شهر آينده گسترش چگونگي مانند مسائلي.

 كوچه و خيابانها ،ساختن ورزشي و فرهنگي – تفريحي هاي كاركرد با عمومي مراكز ،احداث
   .هست نيز شهري مدريت ،وظيفه آيد شمار به مديري هر وظيفه آنچه ....ها
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 دده سازمان را شهري ،فعاليتهاي دهد انجام هايي ريزي ،برنامه شهر براي بايد شهري مديريت
 سازمان در را الزم ،انگيزش امور بهينه انجام براي حتي و كند نظارت شده انجام ،برفعاليتهاي

   .نمايد ايجاد شهروندان و سازمانها ساير و شهري مديريت

 صنعتي واحد يك مديريت رديف در توان نمي را شهري مديريت كه است ذكر به الزم اينجا در
 كند مي عنوان  (J.D.Stewart/1972)دي استوارت. جيههمانطوريك زيرا داد ار قر تجاري يا

 كاركنان محيط ولي بازبوده محيط يك گذارد مي تاثير آن روي شهري مديريت كه محيطي
 نيز دو هر در محيط و مديريت بين گران واسطه آن بر عالوه شود مي محسوب بسته محيط

 بهداشت بازرسان و اجتماعي ان،مددكار دهندگان تعليم نگرا واسطه شهر در باشد مي متفاوت
 يها،واحد فروشندگان كارخانه واحد يك در  واسطه گرانصورتيكه در هستند عمومي

 نظر باره اين در . باشند مي محصوالت و كاال فروش براي عمومي روابط توانايي يا تداركاتي
   :دارد ابراز شكل اين به را خود

 آموزشي خدمات ارائه مثل هستند گسترده و متنوع بسيار كارها محلي يريتمد محدوده در
 اهيرگزرب ي شبكه ،ساخت عمومي مساكن مديريت و ساخت تا گرفته تفريحي و ،رفاهي

  اينرو از و گيرد مي بر در را مختلف فعاليتهاي پذيرش و ،نظارت ساخت ،پروانه زمين كارشناسي،
   گردد مي شامل را يفوظا از اي گسترده طيف

 يك همانند (ديد متفرقه يهاكار از اي مجموعه بصورت توان مي را محلي مديريت ي محدوده 
 مي انجام وقفه بدون مجزا بطور را خود فعاليتهاي آن تابعه شركتهاي  كه مركزي بزرگ شركت
 حاكميت مصرف زياد تنوع طريق از كه كند پيدا انطباق تواند مي نگرشي با مسئله اين و )دهند
 آگاه آنها ،از كنند مي استفاده متنوع خدمات اين از كنندگان مصرف .گيرد مي شكل محلي
 انجمن نه و بينند مي را مدرسه آنها .دهند مي نشان واكنش خدماتي ي بسته اين به نسبت و هستند
   .دهد مي نشان واكنش تقاضا ميزان به نسبت تنها محلي حكومت .را مدرسه

 نمي صورت خانه كار يك بسته فضاي همانند بسته فضاي يك در نيروي حاكمه مديريتي عمل
 مي رخ شهري مساكن و خيابانها در بلكه پيوندد نمي وقوع به نيز شهر تاالر يك در صرفا و گيرد
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 بهداشت بازرسان و ،آموزگاران اجتماعي مددكاران طريق از مستقيم بطور محلي مديريت .دهد
 محيط در محلي مديريت در كه است يحال در اين .گذارد مي تاثير بيروني محيط روي عمومي
 با خود روابط براي صنعتي شركت يك كه چرا كند مي عمل صنعتي محيط به نسبت بازتري
 عمومي روابط و ركاتيتدا يها،واحد فروشندگان مثل شده تعريف ي هانقش طريق از بيرون
 بطور و بوده مردم با ارتباط در محلي حاكميت يك براي عمومي روابط حاليكه در كند مي عمل

 مستقيماً كه محيطي كه است اين مهم موضوع ... كند مي عمل گران واسطه منافع بدون و مستقيم
 با كه يمحيط تا است اي شده تعريف و محدود يطيمح شوند مي مربوط محلي حاكميت با

 روي محلي مديريت باشد مي تراكمم نيز آن روابط اينرو از و باشد مي مرتبط صنعتي شركتهاي
 را رفتاري همان آن بالفصل محيط كه گذارد مي تاثير مستقيما و گوناگون ابعاد از بقدري محيط
 رد حاكميت اين .باشد داشته تواند نمي را دارد وجود صنعتي شركت يك بيروني محيط در كه

 بلكه ندارد مديريت يك به نيازي و دارد را گرداننده نفش يك خودش بالفصل محيط با رابطه
   .باشد مي سياسي مديريت سيستم يك محتاج

 سياستها اتخاذ نقش شهري مديريت كه رسيم مي نتيجه اين به شده ذكر مطالب جميع به توجه با
 هر اقتصادي و سياسي و فرهنگي و ،اجتماعي محيطي شرايط با مطمئن و مناسب روديكردهاي و

 آنها مختلف نيازهاي كردن برآورده و شهري ساكنين زندگي شرايط بهبود جهت در را محلي
 ،وظايف شهري مديريت حوزه رمورد د مباحثي ادامه در مقوله اين از بهتر درك براي .دارد

  است شده آورده شهري مديريت بازيگران و كلي ،چهارچوب فضايي ،گسترده

:شهري مديريت حوزه  1.   

   پيچيده عمل يك ارند د سريع رشد كه شهرهايي الخصوص علي شهري هر امور كردن اداره

   شود مي محسوب المنفعه عام حرفه يك و شد متصور توان نمي آن براي يپايان هرگز كه بوده

                                                             
  :مطالب اين بخش ازمنبع زير انتخاب شده است  -١

A Primer Urban Management , Leman , 1994 , Word Bank 
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.   

 برآورده را شوند مي مواجه آن با آينده و حال در كه را شهر ساكنين نيازهاي ،بايستي حال اين
 مي اقتصادي و متعادل، ،كارآمد موثر مديريتي نيازمند شهري نيازهاي كردن برآورده براي .نمايد
 سطح در يا و استانها و شهري در ما نواحي و ،شهرها شهركها سطح در محلي حكومتهاي .باشد

   :از عبارتند كه دارند بعهده را شهري پيوسته بهم بخش شش انجام ايالت يعني خودي معمول

  شهر زمين -

  طبيعي محيط -

  زيرساختها -

  اجتماعي تسهيالت و سرپناه -

  )نفر كاهش جمله از (اجتماعي خدمات -

 اقتصادي توسعه -

   در زير مورد بررسي قرار مي گيردهريك از موارد فوق
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  :شهري زمين -١

 مديريت هر وظايف ترين ابتدايي از يكي شهري زمين اقتصادي و ،كارآمد ،موثر عادالنه مديريت
  :است زير شرح به جزء پنج مشاركت نيازمند كلي بطور شهري زمين جامع مديريت .است محلي

 صحيح بطور شهري زمين از آن بودن روز به و آمار آوري جمع و زمين نقشه داشتن  دراختيار-الف
 داشته آگاهي دارد وجود آن در كه آنچه و ازمكان اينكه تا باشد محلي مديريت دسترس در بايستي
   .باشند

   مالكيت حقوق امور اداره تسهيل جهت مناسب بطور زمين ثبت قوانين تنظيم -ب

 به زمين به خدمت گرفتن و نآ انتقال و نقل و زمين عيتجم جهت صريح و عادالنه مكانيسمهاي -ج
   .بازار گذاري قميت صحيح مكانيسمهاي انضمام

   شهري منظم توسعه تامين جهت در زمين كاربري مشاركتي و جامع ريزي برنامه -د

 مكانيسمهاي طريق از زمين از درآمد تحصيل براي سيستماتيك و موثر و كارآمد شيوه  بكارگيري-ه
  .زمين تصرف عمومي ارزش مكانيسمهاي و كننده مصرف هاي ،قميت بندي ماليات

  : طبيعي محيط -٢

 اينكه بدليل اما آيد مي شمار به مركزي حكومت مهم وظايف از طبيعي محيط مديريت دچن هر
 و آلودگي منبع همچنين و هستند طبيعي منابع كننده مصرف مهمترين بزرگ و كوچك شهرهاي
 در.است برخوردار خاصي جايگاه از شهري ،مديريت  مديريتي نقش آيند مي شمار به تخريب

 مي نگيرد صورت مديريت پايدار توسعه قالب در كوچك و بزرگ شهرهاي در مصرف صورتيكه
 و محيطي منابع كاهش باعث منابع براي جايگزيني ونبد مواقع بعضي در و جدي بطور تواند

 هاي قابليت و امنيت و عمومي بهداشت بر نامطلوب تاثير  مي تواندكه گردد آن به شديد خسارتهاي
 و اقتصادي توسعه است قرار اگر .باشد داشته بهمراه را پايدار توسعه يك براي طبيعي هاي سيستم

 هوا كيفي ،كنترل آب منابع صحيح مديريت بايستي باشد پايدار بزرگ و كوچك شهرهاي اجتماعي
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 محيطي و اقتصادي لمسائ روي گذاري تاثير براي را الزم قدرت كه ارگانهايي طريق از زميني منابع و
  .شود محقق دارند را محل سطح در

 : زيرساختها  -٣

 كه  استتعهداتي ترين پيچيده ساختي زير هاي شبكه از نگهداري و اجرا ، ،ارائه ريزي برنامه 
 كفايت برعدم عالوه و بوده قديمي اغلب موجود ساختهاي زير .باشد مي مواجه آن با محلي مديريت

 زيرساختهاي تمامي براي  اين مهمكه گردند نمي نگهداري مناسبي ،بطور ازهاني كردن برآورده براي
  .باشد مي زير موارد شامل و دارد عموميت شهري

 مي مصرف صنايع توسط كه آبي هم و آشاميدني آب براي هم بازيافتي سيستمهاي و آب تامين -
  گردد

  سمي زايد مواد انهدام و آوري جمع شامل زباله دفع و بهداشت مديريت سيستمهاي -

  صنعتي و عمومي مصارف ي برا انرژي توزيع و توليد سيستمهاي -

  خصوصي و عمومي نقل و حمل سيستمهاي -

  دور راه زا ارتباطات تا گرفته تلفن از ارتباطي سيستمهاي -

 برنامه سازمانهاي بين هماهنگي دارد اهميت شهري ي ساختها زير مدريت در كه مسائلي از يكي
   .باشد مي كننده نگهداري هاي سيستم و مجري ،سازمانهاي كننده ريزي

  :اجتماعي تسهيالت و سرپناه۴ -

 عنوان تحت درآمد كم اقشار براي سازي خانه كه است داده نشان تجريه گذشته رچندسالد
 مواجه شكست با مواقع بيشتر در مركزي دولت به وابسته ارگانهاي توسط  »دولتي ارزان ساكنم

 واگذاري قبول قابل و مناسب مسكن تهيه در استراتژي موثرترين حاضر حال رد .ستا شده
 توانمند  «نقش اي فزاينده بطور محلي حكومتهاي .مي باشد محلي سازمانهاي به آن مسئوليت
   :كنند مي ايفا زير هاي شيوه طريق از اجتماعي تسهيالت و مسكن تهيه در  » سازي
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  خوديار  ساخت براي دولتي هاي زمين گذاشتن راختيار د -

  اساسي ساختهاي زير تهيه -

  مسكن ساخت براي مالي منابع يدسترس جهتدر جامعه همياري و سازماندهي -

 ساخت مالي هاي هزينه كاهش جهت در ساز و ساخت و ريزي برنامه  ومقررات كردن عقاليي -
  مسكن ساخت در خصوصي بخش تر گسترده مشاركت تشويق و

  : اجتماعي خدمات۵ -

 را بعهده دارد  اجتماعي خدمات از اي گسترده طيف يك مديريت بعنوان  محلي حكومتاغلب 
   :از عبارتند كه

 . محلي كلينيك طريق از بخصوص بهداشت حفظ -

 . ابتدايي سطح در  حداقلآموزش  -

  .جنايت و جرم از جلوگيري -

  خاص موارد و طبيعي بالياي و آتش برابر در عمومي امنيت -

 . گان سالخورده و معلولين براي رفاه  ريزي جهتبرنامه -

 . فقر كاهش -

 و ورزش و فرهنگي ،تسهيالت ،پارك عمومي باز فضاي ( مردمفراغت اوقاتبرنامه ريزي جهت  -
  )غيره

 ديده توليدي غير گذاري سرمايه بعنوان اقتصادي ريزان برنامه نظر از اجتماعي خدمات چه اگر
 وبي كسالت وجودباو ،سالمتي ،امنيت ،آموزش بهداشت بدون كه است واضح اام شود مي

 حقيقت در . داشت نخواهند اقتصاد در را موثري مشاركت شهري هاي ،جمعيت حوصلگي
 را اقتصادي و سياسي هاي ناآرامي توانند مي شوند رها خود ل حا به رصورتيكه د شهري ساكنين
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 اجتماعي خدمات گذاري سرمايه در تعادل ايجاد محلي يتمدير براي اصلي چالش .ردندگ سبب
 ارائه در خصوصي بخش و دولت همكاريهاي تقويت .باشد مي اقتصادي توسعه و ساختها زير با

 شهري مديريت مهم بخش اين با برخورد براي حياتي ابزار يك بعنوان شهري اجتماعي خدمات
   .گردد مي محسوب

  :اقتصادي۶ توسعه -

 كاال توزيعچگونگي ، گذاري سرمايه روي مختلف هاي برنامه و سياستها بوسيله محلي حكومت
 تاثير مكانيسمها ساير و بندي ماليات طريق از مختلف فعاليتهاي هاي هزينه تامين و خدمات و

   :گيرد مي بر در را  زيراقتصادي بخش تمامي تاثيرات اين .دارد مستقيمي

  شهرها حاشيه در كشاورزي مانند شود مي شامل را استخراجي منابع كه اقتصادي اول بخش -

  باشد مي ساختمان و اي كارخانه ي فعاليتها شامل كه اقتصادي دوم بخش -

  .گردد مي منابع و كاالها فيزيكي توزيع به مربوط اقتصادي سوم بخش -

  بيمه و نكبا مثل شود مي شامل را تداركاتي خدمات به مربوط فعاليتهاي اقتصادي چهارم بخش -

    :پروسه يك بعنوان شهري مديريت -2

 تسهيالت و ،سرپناه ساختها ،زير شهري زمين طبيعي محيط كردن ادارهرد محلي حكومت
 است مواجه اي پيچيده و سنگين وظيفه يك با اقتصادي توسعه و اجتماعي ،خدمات اجتماعي

 با .باشد مي ها بخش اين بين پيچيده و اي تنيده بهم ارتباطي شبكه به مربوط گي پيچيد اين بيشتر
 بسيار امكانات اين كسب براي رقابت دارند را نشيني شهر سريع رشد كه رنواحي د هكاين به توجه
 رويكرد يك ارائه و ديگر بخش مقابل در بخش يك در عمليات تاثيرات ارزيابي .است زياد

 عمومي گذاريهاي سرمايه ريتمدي و ،هدايت ريزي برنامه براي اولويتها تعيين جهت عقاليي
   هاي شيوه از برگرفته شود مي عمل كه سيستماتيكي شيوه .است پيچيده و دشوار بس كاري
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 بخشي چند مديريت سيكل يك در شهري هاي پروژه و ها برنامه تمام آن در كه است مديريتي
   .گيرد مي بر در را است تاكنيكي ريزي برنامه عمليات و استراتژيكي ريزي برنامه شامل كه

 است گوناگون هاي گزينه ارزيابي و ،تدوين ها اقعيتو ،اهداف شامل استراتژيكي ريزي برنامه
 براي استراتژي يك انتخاب و كند مي كمك اهدافش به يابي دست براي  راسازمان يك كه

 كه رقيب گروههاي منافع چهارچوب در عملي و بينانه واقع بطور نظر مورد سياستهاي و اهداف
   .گردد مي تعيين محل هر   وقوتضعف نقاط، بيروني عوامل همچنين و دارند نقش

 پيدا دست آنها به مدت طوالني دوره يك در كه ياهداف دارد اهميت هدف دو سازمان يك در
  هايچهارچوب ،سياستهاو ديرس نآ به  مي توانكوتاه مدت يك در كه هدفهايي دوم و كند مي
 اهداف چهارچوب در كه گردند مي شامل را  هاييتكنيكي و ،عمليات ،اقتصاد ،سازمانها يقانون
 يافت دست آن به توان مي كارآمد و اقتصادي ، ،عادالنه قبول قابل معيارهاي طريق از مدت بلند

   :اجرايي استراتژي .

 برنامه باشد مي عملياتي ريزي برنامه و تاكنيكي ريزي برنامه يگرد بعبارت يااستراتژي اجرايي  
 است مدت بلند اهداف تحقيق جهت در اجراء جهت مشخصي معيارهاي شامل تاكنيكي ريزي
   .گيرد مي بر در ا ر سازمان يك روزمره   يفعاليتها عملياتي ريزي برنامه حاليكه در

 به اساسي مرحله 9 شامل شود دنبال بخشي چند شهري ريتمدي در بايستي كه جرياناتي مجموع
   :است زير شرح

 ،كنار فرصتها توسعه و وايجاد مسائل كردن تحليل و تجزيه :امكانات و مشكالت تعريف -١
  آنها بندي اولويت و هستند گذار تاثير كه جرياناتي گذاشتن

 در نظر ،اجماع فرصتها و مشكالت جامع و كامل درك طريق از : مدت بلند اهداف دوينت -٢
  دسترس قابل واقعيات و اهداف دادن ،گسترش دارند نقش كه يبازيگران و سازمانها ميان
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 آينده در باال نظر مورد اهداف اجراي چگونگي با كه هايي رويكرد ارائه : سياستها دوينت -٣
 ،اقتصادي،مالي ،سازماني ،مقرراتي قانوني معيارهاي ارائه نيازمند مرحله اين در .دارند ارتباط

  .باشد مي آنها پذيري امكان از كاملي تحليل بهمراه مذكور اهداف براي مناسب فني و

 روابط طراحي نيازمند شوند مي گذاري پايه سياستها هنگاميكه : نهادي اصالحات ايجاد۴ -
  .باشد يم نظر مورد اهداف شدن پياده براي مناسب سيستم و سازماني هاي ساختار و نهادي

 رسيدن نتيجه به نيازمند كه مختلف هاي برنامه جزئيات كردن۵ مشخص : نويسي برنامه -
  .باشد مي نظر مورد اهداف

ت -  مرحله در شده تدوين هاي برنامه چوب چهار در مفصل فني هاي برنامه ارائه : برنامه دوين۶
  قبل

  تفصيلي طرحهاي اجرايي يا عيني ساختار  :اجرا -٧

عمل پيوستگي -  گيري پي و شده انجام كاري از حفاظت و عمليات شدن روز به : يات٨
 تامين استراتژي بخشي اثر و ،كارآمدي ،برابري اقتصادي شرايط اينكه تا سازماني اصالحات

  .گردد

 انجام طرحهاي طريق از استراتژي در نظر مورد اهداف وضعيتمشخص كردن   :ارزيابي٩ -
 ،فرهنگي ،فني اقتصادي،اجتماعي تحوالت اساسرب استراتژيتعدبل ورا انجام حال در يا شده

  . قاون و ،سياسي

 تا گردد عمل و پذيرفته منظم جريان يك بصورت بايستي كه هستند سيكلي يك حلامر اين
 زير منبع ر چها مديريتي مراحل اين از يك هر در .گردد مطبق تغيير حال در شرايط با اينكه
  : است نياز نظر مورد اهداف دنكر دنبال براي

  ،جامعه ،نهادها ،سازمانها افراد شامل  :مردم -

  سازمان بيرون و سازمان درون در شده توليداطالعات   :اطالعات -
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  ،انرژي ،تسهيالت ،مواد ،وسايل پول : مالي منابع -

  فعاليتها كنترل و ،نفوذ ايجاد براي توانايي  :قدرت -

 ون بد و دارند ارتباط همديگر با شود مي مشاهده 3هشمار شكل در كه همانگونه منابع ينا
 تصميم اي بر كافي قدرت بدون .كند پيدا تحقق تواند نمي كارآمد مديريت آنها از هريك
 بدون و . بود نخواهند نيطوال دوره يك در حيات ادامه به قادر ،سازمانها استراتژيكهاي گيري

 وجود مدير براي شده تعريف هدف يك كار شيوه و ،اهداف سياستها مورد در كافي اطالعات
   .دهد مشاركت سازمان يك در را بتواند افراد تا داشت نخواهد

 فيزيكي ،مكان زمان از عبارتند كه دارند قرار عواملي سري يك تاثير تحت گانه چهار منابع اين
 و ،تحوالت كيتكولوژي توسعه ،سطح نهادي و سياسي سازمان،تغييرات وسعت و ،اندازه ،محيط

 ،منابع ،افراد اطالعات ميزان و نوع عوامل ،اين اقتصادي شرايط و فرهنگي – اجتماعي ارزشهاي
   كنند مي تعيين را داشته باشندشهر مديريت بايستي كه قدرت و اي سرمايه مالي

  

  

  

  

  

  

  

   مديريت شهري استراتژيك  ريزيسيكل برنامه :2شكل شماره                        
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.   

   :شهري مديريت  وظايف-3

 مدريتي كلي وظيفه شش باال در هشد داده توضيح شهري مدريت كاري روند چارچوب در
  آن صحيح اجراي كه ارد د وجود

 وظايف اين . باشد مي شهري مديريت اقتصادي و ،عادل بخش كارآمد،اثر تشكيالت به منوط
   )2شماره شكل (است زير شرح به

 (Marketing) بازاريابي -

 (operational Mangemet) عملياتي مديريت -

 (Informatian Management) عاتاطال مديريت -

 (Finance Management) مالي مديريت -

 (Human Resorce Mamagemet) انسانها منابع مديريت -

 (Organizationl Development) سازمانها بهبود -

 -1   :يابي بازار

 و خصوصي بخش دههع به كلي بطور كه است بازاريابي شهري ريتيمد وظايف از يكي
 دور  دل مشغوليمحلي سطح در بويژه حكومتها تمامي و باشند يمسود بدنبال كه است مشاغلي
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 مردم از اي دسته نيازهاي كردن برآورده و شناسايي از باشد عبارت بازاريابي اگر .دارند درازي و
 پس هستند غرامت حتي يا و پول پرداخت به راغب خود زندگي نيازهاي شدن برآورده براي كه

 آن درگير مناسب بطور خود وظيفه ايفاي براي محلي مديريت براينكه مبني است روشني دليل
   .شود

   :داد قرار نظر مد را زير فعاليت سه توان مي يابي بازار براي

  .گردد مي تامين بازار طريق از نهايتا كه نيازمنديهايي كافي شناخت  :بازار در تحقيق -

  سازمان هدف و فرهنگ از حقيقي پيامهاي كشاندن تصوير به  :يبيرون روابط -

 كردن دنبال براي نياز مورد مالي منافع و ،اطالعاتي ،قدرتي انساني منابع دريافت : ارتقاء -
  .است زمان سااختيار تحت كه اموري قتحق و ملي حكومت سياستهاي

  :كند مي پيدا نمود زير بشرح مختلف هاي عرصه در محلي حكومت سطح در بازار

  :انتخاباتي وزهح-

 برنامه پيشبرد در بايد برند مي بسر جامعه كل و همديگر همسايگي در كه مردمي: درميان مردم -
   .باشند داشته توافق و اشراف خاص هاي استراتژي و ها پروژه يا ها

 امور گيري پي جهت اي بودجه منابع ساير و مالي منابع جذب در رقابت: محلي مديران ميان در -
  محلي هاي پروژه و برنامه سياستهاو طهوبمر

 كه استراتژيهايي تحقق براي وجوه اخذ يا موافقت آوردن بدست  :حكومت باالتر سطوح در -
  .است نياز مورد سازمانها و اختيار تحت امور رساندن ثمر به جهت

 يها برنامه و ها پروژه براي مال حمايتهايي يا فني هاي كمك كسب : المللي بين سازمانهاي -
  خاص
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 ساير با ،توريسم ساختها زير در خارجي هاي سرمايه جذب  :خارجي و داخلي گذاران سرمايه -
  شهر توسعه ارتقاء و بهبود براي توسعه امكانات

 تيمدير  -3  :  اطالعاتي

 رگفتا و نوشتاري يا و باشد كامپيوتري خواه كه دارد قرار اطالعات برپايه مديريتي فعاليتهايي تمام
 است ريهش طرحهاي و ها برنامه موفقيت اصلي محور اطالعات تبادل همچنين و مطلوب ي،انتقال

   :از عبارتند مختلف هاي بخش بين در و ها بخش درون اطالعات مديريت.

  آنها صحت بررسي و آوري جمع -

  ها داده پايگاه ريتيمد ساختار يك در ها داده بندي دسته -

  معمول هاي شيوه يا ها داده الكتريكي پردازش طريق از اطالعات بازيابي يا سازي ذخيره -

  .دارند نقش شهر مديريت امور روند در افراديكه به مربوط اطالعات انتشار -

 و عدالتي يب، اقتصادي ،غير آمديرناكارد آن بودن قديمي يا و اطالعات نقص و صحت عدم
 سازي ،ذخيره آوري جمع در دقت .دهد مي نشان را خودش ريشه هاي برنامه بودن نامتناسب
 ،مديريت سازمان يابي،توسعه بازار سازمان موفقيت براي امرحياتي يك ها داده اشاعه و ،اصالح
   .گردد مي محسوب مالي مديريت و انساني منابع ،مديريت عملياتي

   : مالي مديريت -4

 مديريت پذيري مسئوليت حوزه محلي سطح به يشهر ريتيمد وظايف زدايي تمركز افزايش با
 يا مركزي حكومت طرف از شهرداريها به اندك پرداختهاي .داشت خواهد درپينيز را مالي
 كوچك باعث مركزي حكومت به شود مي حاصل محل در كه هايي درآمدي اجباري انتقال
 بازنگري كه آورد مي ودبوج شهري مديريت براي را محدوديت اين و شود مي بودجه شدن
 اي شيوه به را ها هزينه و ردهك صرف بيشتري دقت با را جوه و ، داشته درآمد تحصيل روي
   :شامل مالي مديريت  .كند كنترل موثر
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  ديقن جريانات كشاندن تصوير به و هزينه و درآمد يمال ريزي برنامه -

 علي هاي داراي فروش يا ،اجاره مصرف زمينهدر صميم گيري،ت الياتم طريق از پول تامين -
  زمين الخصوص

  ها هزينه نظارت و كنترل -

   :انساني منابع مديريت -5

 آيد مي حساب به شهري مديريت موفقيت براي كليدي آنها داشتن زهيگان و افراد بخو آموزش
 بخوبي را خود وظايف كه افرادي حقوق و حق دندا يا و كاركنان  برايريزي برنامه و كنترل.

 و آموزش معرض در بايستي پرسنل تمام دشو مي محسوب انساني منابع مديريت دهند مي انجام
 ضروري اصل يك امر اين كه گيرند قرار دارند كه تخصصي چهارچوب در بازآموزي و تربيت
   .است ش افرادانگيز براي

 درون ها ارزش سيستم ايجاد يا (، مشاركت فرهنگ اشاعه يزهانگ ايجاد در ديگر مهم عامل يك
 شود منتقل بايستي تر پايين كاركنان به ارشد مديريت ز ا پيوسته بطور كه باشد مي )سازمان يك

 براي اما گيرد مي انجام ت ترراح دولتي بخش به نسبت خصوصي فعاليتهاي در مسئله اين.
ه چ براي دهند مي انجام كاركنان كه را آنچه انندبد كه دارد اهميت بسيار شهري مديران

   .منظوري است

   : سازمان بهبود-6

 و ها ،آگاهي نيازها دكن مي تجربه را سريع نشيني شهر كه كوچك يا بزرگ شهر يك در
 آن با مطابق و تغييرات حال در دائما )قدرت و ،سرمايه ،اطالعات مردم (منابع به دسترسي
    :اينكه شرط به باشد داشته را آن قابليت ،بايسيت شهري مديريت

 تحليل و تجزيه مورد  موجودخودرا سازمانهاي بتوانند اقتصادي و بخشي اثر ، كارآمدي نظر از -
  .دده قرار
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 پي را جديدي سازمانهاي بتوانند متغير موقعيتهاي در شرايط حفظ و انتظار مورد فعاليت جهت در -
  .نمايند تعديل را موجود سازمانهاي اي و كنند ريزي

 پيوستگي اصل ساس برا اند شده تعديل كه آنهايي يا جديد سازمانهاي روي كنترل و نظارت -
 .باشند داشته

 مشكل تسا ممكن كنند مي تجربه را سريع نشيني شهر كه كشورهايي در بويژه موارد اين انجام 
 موضع هنگام در (قدرت ساختارهاي و است يادز بسيار منافع كسب براي حكومت در رقابت .باشد
 شهري مديريت صورتيكه در بااينحال .آورد مي بوجود مشكل فوق موارد كردن پياده براي )گيري

 اصلي وظيفه يك سازمانهاي توسعه نمايد مسئوليت احساس شديداً شهري مسائل و فرصتها برابر در
 يك همانند  آن راتوان مي حقيقت در .گردد اجرا و درك پيوسته بطور بايستي كه است مديريتي
 احتمال اينكه تا شود مي تعمير و محافظت نگهداري مرتب بطور كه گرفت نظر در موتوري وسيله
   باشد داشته تداوم خوبي به آن كاركرد و برسد حداقل به آن خرابي

               

 ت شهريوظايف مديري : 4                   شكل شماره 

  :شهري مديريت فضايي ابعاد -4 -

 شامل را فضايي ابعاد از طيفي يك شهري مادر نواحي تا گرفته كوچك  شهري ازنواحيشهر نواحي 
   )5ه شمار شكل (باشند مي متفاوتي شكلهاي و فرم مديريت نيازمند آنها تمامي كه شود مي

  .هستند كننده اداره خود كلي بطور و شوند مي تشكيل خانوار چند از معمول بطور : محله ها -

 و نباشد كننده اداره خود تواند ومي شود مي تشكيل )محله(همسايگي واحد تعدادي از : جامعه
 حكومتي اوليه سطوح ندانوت مي  وناميده حوزه يا بخش تر گسترده جوامع كشورها از بعضي در
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 اوقات و اوليه بهداشت ، ،آموزش زباله آوري ،جمع راهها نگهدراي مسئوليت كه دهند نشان را
   .دارند بعهده را فراغت

  .پذيرد مي صورت شهري مديريت وظايف از اي گسترده طيف شهر مقياس در -

  .آورند مي بوجود را شهر مادر كه هستند تر گسترده ها هرش از تعدادي كشورها بعضي در -

 دارند اي محدوده روي تاثيرعميق شهري مادر ناحيه در شهري هاي پايتخت وجود صورت در -
 تصميمات تسا ممكن  مواقع بعضي در و باشد ايالت يا استاان يك از بخشي دارد امكان هك

   .باشد داشته محدوده اين از تر گسترده بسيار تاثيرات مديريت توسط شده اتخاذ

 سياست از مهم جزءبسيار يك شهري مديريت كه دارد قرار ملي سطح قبلي  محدوده از باالتر -
 توسعه در آن مشاركت و شهري توسعه و رشد كلي مسائل بيانگر و باشد مي آن نشيني شهر هاي

   .است ليم اقتصادي

 شهري بين روابط آن در كه است مطرح المللي بين و اي منطقه ابعاد جهاني اقتصاد بافت در -
   .شود مي حفظ جهان ياصل

   :شهري مديريت بازيگران و مكاني ابعاد-

 بلكه دارند نقش شهري مديريت در كه  نيستندافرادي تنها ها شهرداري و ها بخش مديران 
 باشند داشته ارتباط ملي و اي ،منطقه استاني بامديريتهاي اوقات بيشتر در حليم مديران بايستي

 و دارند اجتماعي اساس كه يياه سازمان مقيدات و ها ،توانايي نيازها از بايستي نيز مديريتها اين.
 شهري مديران بعالوه .باشند داشته آگاهي مشاغل ي اتحاديه همچنين و دولتي غير سازمانهاي

 گذاران ،سرمايه خصوصي ،شركتهاي كننده كمك سازمانهاي امكانات و انتظارات از ايستي،ب
 همكاري به تمايل شهري توسعه و عمران روند در  كه رسمي غير بخش و )خارجي و داخلي(

 در تالش دارند را نشيني شهر سريع رشد كشورهائيكه در .باشند داشته را الزم هاي آگاهي دارند
   .ددار  ضرورتالمللي بين كننده حمايت ي سازمانها با طارتبا برقراري
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 تغيير دائماً قدرت در تغيير دليلب و است پيچيده بسيار دارند نقش شهري مديريت در ايكه شبكه
 در كه هاي برنامه و ها پروژه در را آن احتمالي تغييرات بايستي ي شهر مديران اينرو از .كند مي
 تغييرات اينكه براي .دهند قرار نظر مد اجرا مرحله در حتي يا و دارند تهيه دست در حاضر حال
 اجزاء وارتباط پيوند برقراري استراتژيهاو مورد در است الزم برنامه تهيه شروع در برسد حداقل به
 گيرد صورت مشورت دارند نقش شهري مديريت و جامعه در كه افرادي با كار روند طول در

 مبنايي تا يابد استمرار و شده  ينهنهاد اصلي فعاليتي  بعنوانيد با ورتيمش مشاركتهاي مكانيسمهاي.
   .شود قانوني پايه يك طبق امور تعديل و بررسي براي

   :شهري مديريت پروسه و فضايي ابعاد

 مكاني ،واحدهاي شهري مديريت ،وظايف شهري مديريت سيكل و گانه شش مراحل تركيب 
   .دهند مي تشكيل را شهري مديريت كل چهارچوب پروسه اين در درگير ،بازيگران اداري

 مديران به تواند مي كه گذارد مي نمايش به را ريزي برنامه و تحليلي ابزار يك چوب چهار اين
 را ابزاري يك همچنين .كند كمك آنها هاي پروژه و ها برنامه ، سياستها ريزي برنامه در شهري
 و مديريتي هاي نقش به بخشي ،تعادل شهري مديريت براي بخشي چند رويكرد  امينت براي

   .دهد مي ارائه پروسه اين در را مختلف افراد و گروهها مشاركت كردن عقاليي
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  ابعاد فضايي مديريت شهري : 5شماره شكل 

  

 

  

  بازيگران مديريت شهري : 6شكل شماره 
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   :شهري مديريت رويكرد

  د .اند بوده موفق شهرهايشان امور اداره در سوم جهان كشورهاي دولتهاي از كمي تعداد
 ،حوزه سياستهاي مناسب ،فقدان برق ،خاموشي آبي هاي سيستم خرابي مثل مشكالتي رشهرهاي

 مورد در ليندن و ون و بازو اتيمورد در .دارد وجود امثالهم و شهري خيابانهاي در انداز دست و
 يا شهرها در ما از توصيف مناسبترين شايد شهري آشفتگي  كه دارند اعتقاد سوم جهان يشهرها

  .(A.Gilbert/1992/p.450) باشد سوم جهان كشورهاي در بزرگ شهرهاي

 هايسازمان آمدي كار و توانايي به نسبت شهرها سريع رشد سوم جهان شهري ويژگيهاي از يكي
 در منظور بدين باشد مي آنها رشد حال در هاي جمعيت به ساختها زير و خدمات كننده ئه ارا

 اينحال با اند گرفته قرار فشار تحت عملكردشان بهبود و اصالح براي سازمانها اين اخير سالهاي
 از شديدي اتانتقاد طرفي از اند داشتهن اختيار در چنداني ابزار اصالحاتي چنين تحقق براي
 اين .است يافته فزوني سومي جهان حكومتهاي و سازمانها اين عملكرد به نسبت راستگراها طرف

 مثل المللي بين سازمانهاي روي آنها مالي هاي كنترل و راستگرا دولتهاي به توجه با حمالت
 حل راه تنها آنها ايدئولوژي براساس .است هيافت افزايش پول المللي بين صندوق و جهاني بانك
 سياستهاي اقتصادي  بعبارت ديگركنارگذاشتنيا (Rollback) يك رول را  اقتصادي ركورد

سازي  به خصوصيروآوردن وگذشته مي باشد كه طي آن دولت دراموردخالت مي كرد
 به گراها چپ طرف از  نيز مشابهيانتقادهاي Ĥ.(ibide/p.450)يدآن بشمارمي ازاساس

 موقعيت تثبيت آنها عمده هدف كه تفاوت اين با شتدا وجود  كردحكومتهاي جهان سومعمل
 مورد در (Wallis/1989/p.17)واليز بطوريكه بود شغلي فرصتهاي آوردن بدست و خود
 ار ينويسندگان شود مي ناميده چپ اصالحات اي گسترده بطور كه آنچه « كند مي عنوان آفريقا
 انحطاط به حربهاز استفاده با وانداختند راه به كراتها بورو برعليه را يبلواي كه  شود مي شامل

 كه مردمي توده  و سوم جهان كشورهاي منابع از غرب استعماري كشي بهره الگوي كشاندن
  . »خودشان موقعيت تثبيت جهت در بودند شده فراموش شغلي فرصتهاي سبدرك
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 كنند مي اعتراض چپيها اند كرده عمل بهتر بسيار حكومتها كه التين يآمريكا و ياآس در حتي 
 و كافي سرپناه زمينه در خود شهري هاي جمعيت به خدمات ارائه در شهري حاكميت كه

   .اند بوده ناموفق ساختها زير يا عمومي بهداشت به مناسب

 تنها نه نيز فضايي زدايي تمركز ي برا سوم جهان كشورهاي در نوشهرها ايجاد آن بر عالوه
 بطوريكه نمود تر پيچيده نيز را آنها معضالت بلكه كند حل نتوانست را كشورها اين مشكالت

 برپا از اصلي هدف كه كند مي اشاره نكته اين به برزيل كشور در برازيليا مورد در ستونل وه
 به دسترسي بايستي فقط نه و بود برزيل تحول و تغيير به كمك جهت در برازيليا شهر كردن
 اي جامعه رآن د كه شد مي برزيل يآت سيماي از جزيي بايستي بلكه كرد مي تسهيل را داخل
 از پيااتو اين باالجبار متاسفانه اما .گذاشت مي نمايش به را گرايي تجدد از نمودي و فقر بدون
 ريزان برنامه .افتاد راه به برزيل يها قسمت ساير از مهاجرت زوسيلناي وازدورافتاد واقعي برزيل

 ها واقعيت اين  تفكراتشان دست دور  اقماريشهرهاي در ناخواسته فقر گرفتن ناديده به توجه با
 كنش ... برنامه بي واقعيت دربرخوردبااين برنامه با عمل جدايي جريان دراين راناديده گرفت

 مورد شرايط از بسياري و شد داده جلوه اميز اغراق موارد از بعضي هدف و تفسير بين متقابل
   (Holestom/1989/p.289) .ديردگ فراموش ريزان برنامه خواسته

 آنها به كمك و شهري رآمد د كم افراد به زمين ارائه و مسكن تامين نظير شهري ديگر مسائل در
 همراه شهري مديريت و دولتي هادهاين مالي مشكالت با كه نيز مناسب مساكن ساخت زمينه در
 نظام »مي گويد) 1990 (كوهن اينمورد ر دشد مطرح شهري اداري ساختار تغيير لزوم بود

 اعتقاد پرو در دسوتو و است داشته جاري بحرانهاي ايجاد در اي عمده نقش دولتي بوروكراسي»
 دولت و شدبا (Roll back) يك رول نقش يك بايستي جامعه در دولت نقش كه داشت

 به را قدرت و كند متوقف شهروندان زندگي جاري امور در را خود دخالت بايستي سوداگر
 زدايي ،تمركز رسمي غير بخش فعاليتهاي موانع كاهش براي سازي آسان .بازگرداند شهروندان

 و دولت كنترلهاي برداشتن براي محدوديت رفع و برايمردم تر دسترس قابل حكومتي ايجاد براي
   .باشد مي افراد حقوق زايشاف
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 ساده و آرمانگرايانه از كه باشد مي كننده اغوا اظهارات اين است معتقد گيلبرت نلآ دراينمورد
 اصالح تا است كمك نيازمند پرو در شهري فقر  «گويد مي وي .گيرد مي نشات آن بودن لوحانه
   »قانون

 تخصصي ايه زمينه و فكري پايگاه طبق صاحبنظران و محققين كه نظرياتي و ها توصيه كنار در
 كه پيشرفته كشورهاي و المللي بين سازمانهاي نمودند ارائه سوم جهان ايشهره براي شان

 مسائل پيرامون را اتي نظر باال در بحث مورد شرايط به توجه با دارند اختيار در مالي اعتبارات
 عبارت مباحث اين محور نمودند عنوان اي دوره جلسات و ها نوشته قالب در سوم جهان شهري
   :از بودند

 ،ص ساعي احمد (بازار بر مبتني اقتصاد سمت به آوردن روي و راقتصاد د ساختاري تغييرات -١
 كاسته واردات حجم از آن طي كه طلبانه رياضت اقتصادي سياست گرفتن پيش ودر) 107
  .شود افزوده صادرات ميزان بر و شده

 هاي محركه از يكي كه عمومي خدمات ارائه در خصوصي بخش گيري بكار افزايش -٢
  .شود مي محسوب رقابت دنياي اساسي

 حكومت براي مالي بنيه تقويت به توجه با شهري مديريت كردن تيكدموكرا و تمركز عدم -٣
 .(Stephen Hammett/1998/p.1‐2) محلي

 تركيب نامناسب سياستهاي از ناشي هاي هزينه روي جهاني بانك گزارش 1991 سال در
 تحميل توليدي واحدهاي احداث هاي هزينه به كه هايي استاندارد و ها ،شيوه شهري فضايي

 تكنيكي و مالي نظر از شهري سازمانهاي ضعف از ناشي هاي هزينه همچنين و شود مي
 سطح در موانع اين رفع نيازمند كالن اقتصاد به كمك و توليد افزايش جهت .كرد مي تاكيد
 كوشش و حال تا گذشته هاي سياست اصالح به الزم منظور اين براي و دهبو شهرها و ملي
 ارائه از مركزي دولت نقش جابجايي يك و شهري سازمانهاي تقويت براي فزاينده هاي

 باشد مي  (Enabler) دهنده امكان يك به شهري ساختهاي زير و خدمات مستقيم دهنده
 خصوصي شركتهاي رآن د كه كند خلق را منظمي و مالي زمينه يك بايستي اينصورت در
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 خودشان نيازهاي كردن برطرف در را اي فزاينده نقش يك اجتماعي گروههاي و ،خانوارها
 مواجه اساسي وظيفه دو با توسعه حال در كشورهاي در شهر يك اداره  بنابراين .نمايند ايفا
   :شود مي

  .دهد افزايش را گي زند هاي استاندارد كه حدي تا اقتصادي رشد افزايش -١

 يا و درون محيطي منابع به كه حدي تا ساختها زير و خدمات ارائه اصالح براي كوشش -٢
 (G.Clarke/1991/p.95) .نشود زده آسيبي شهرها اطراف

   .شود مي گرفته نظر در عمده فهد سه شهري مديريت رويكرد چهارچوب در

 Poverty فقر -

 Enabling سازي قادر -

 Sustai nable Developmentي شهر پايدار توسعه -

   :سازي قادر

 مقابل در و دهد مي شهر توسعه براي قالبي ايجاد در مركزي دولت به را اصلي نقش  سازي قادر 
 بزرگ ي شهرداريها رويكرد اين .كند مي فراهم دولت هاي گذراي سرمايه براي را اندكي نقش

 مهمترين زمينه در را حرف و ،اجتماعات ،افراد خانوارها تا كه كند مي ترغيب را كوچك و
كمك  سوم جهان شهرهاي توليدي قدرت افزايش اينباشد مي آن بدنبال تفكر اين كه هدفي
 باشند مي روبرو محدوديت چهار با زمينه راين د شهرها اين حاضر حال در اما .كنند

.(A.Gilbert/1992) 

 بيشتر در را خصوصي بخش گذاري سرمايه توليدي  نيروي كه ساختها زير بودن نامناسب -١
  .كند مي محدود سوم جهان شهرهاي

  ناكافي نظارت -٢
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 شديد نياز و شهري ساختهاي زير بندي بودجه و ريزي برنامه در حكومت مسلط نقش -٣
  مالي منابع به محلي حكومتهاي

 ي شهر فعاليتهاي ساير و ،مسكن ساختها زير در گذاري۴ سرمايه كه مالي منابع نامناسب تامين -
  .اندازد مي تاخير به را

 دولتي سازمانهاي مالي ظرفيت افزايش روي ساختاري تغيير اين در توجه بيشترين بنابراين
 زير و خدمات هاي هزينه انداختن و سوبسيد بردن بين از راه اين در كه تسا شده صرف
 بطور .دارد قرار آن هاي مش خط راس در جامعه كنندگان مصرف دوش روي بر ساختها
 شود مالياتي بايد آفريقايي شهرهاي در زيرساختها و تخدما ارائه « .گويد مي اندرسون مثال
 در  است شده باعث اين . (Ibide) » نمايد فراهم است نيازمند توسعه  براي را پول اينكه تا

 بهره قيمت افزايش موازات به يا و كنند استفاده خدمات از نتوانند گروهي يك تنهاشهرها
   .يابد شافزاي قانوني وغير نامشروع هاي برداري

 مسافران از زيادي تعداد شهري مسافران نقل و حمل كرايه افزايش با سانتيگو در مثال بطور
 فاصله در كه برق نرخ ،افزايش بوگوتا در يا و كنند مي طي را خود مسيرهاي پياده پاي  به

 بسرعت )پرداخت بدون (قانوني غير مصارف رسيد برابر چهار به 1987 تا 1977 سالهاي
 است بوده مواجه آن با شهري آب شركت نيز را مشكل اين عين و است داشته افزايش بيشتر

.(Ibid). 

 نظارتهاي و كنترلها اينكه بر مبني داشت وجود اي گسترده تفكر يك 1980 دهه در 
 و گذاريها سرمايه در را جامعه و ،خانوارها افراد شوق و شور و ميزان دولت نامناسب
 كند مي منحرف و جلوگيري هستند ضروري شهرها موفقيت و متيسال براي كه فعاليتهايي

 تا شود مي باعث دولت نظارت و كنترل بدون كه دارد وجود نيز شناخت اين حال عين در.
 .كنند تحميل ديگران بر خود سوء اثرات قادر شركتها و ،جوامع افراد

.(WorldBank/1996).  
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   :پايدار توسعه -ج

 حاضر نسل نيازهاي كردن طرف بر از عبارتست شود مي پايدار توسعه از كه كلي تعريف
 شود وارد نيازهايشان كردن برطرف در آتي هاي نسل نيروي به اي لطمه اينكه بدون

.(World Bank/1996) (David Smith –Darakaiss/1995)  

 مي مطرح آتي هاي نسل براي محيط پايدار و فعلي نسل نيازهاي اصلي بحث دو تعريف اين در
 شود مي مرتبط فعلي نسل عملكرد و  فعاليت چگونگي به آتي نسل تداوم آنجائيكه از و شود

 اينكه تا گيرد صورت ريزيها برنامه و گيريها تصميم و يها سياستگزار اي گونه به بايد بنابراين
 يا تهيه در آن نقش بدليل شهري مديريت راستا راين د . كرد حفظ آتي نسل براي را محيط بتوان
 محيط كنترلو ت نظار همچنينو شهري ساكنين نيازهاي كردن برطرف در زمينه آوردن فراهم

 نگريستن و بررسي با . است برخودار اهميتي با جايگاه زا شهري پايدار توسعه مسئله در فيزيكي
  مشخصبيشتر موضوع اين شايد شود مي گرفتهبكار شهرها براي كهپايدار توسعه اهداف به
 كه چرا آْمدند مي بحساب كننده آْلوده منابع ترين عمده از كارخانجات صنعتي انقالب ردوراند

 شوند مي محسوب »سنتي هاي آالينده  «بعنوان كه ماس بيو و ،زغال سنگين نفت از بيشتر آنها
 ها آلودگي اين سرب و كربن منوكسيد ايجاد و نقليه وسايل ترافيك بعدها اما كردند مي استفاده

 .(World Bank /1996/p.143) نمود تشديد را

 در كه مسائلي از يكي اما شود مي گرفته نظر در هوا آلودگي براي متعددي عوامل چند هر 
 طريق اين از كه چرا باشد مي شهر ساخت با آن ارتباط گرفت نظر در بايستي آلودگي مورد
 در .نمود توجيه را پيشرفته و سوم جهان شهرهاي در آلودگي بين تفاوت توان مي بهتر

 نبود و آلودگي از اجتناب جهت شهري ساكنين كه كند مي عنوان (Tolly) تولي اينمورد
 در و كنند مي خوداري بشدت صنعتي واحدهاي جوار در گزيدن سكني از رفاهي امكانات
 بندي منطقه وقوانين و نظارتها و اقتصادي ،پيوندهاي اراضي به دسترسي به توجه با عوض
 همان اطراف در هوا آلودگي بنابراين باشند گريدرهم كنا در كه دهند مي ترجيح صنايع

 با سازگاري اتخاذ بواسطه بازار بر مبتني اداقتص در ازاينرو و .بود خواهد توليدي واحدهاي
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 در كه است حالي در اين .يابد مي كاهش بشدت آن از ناشي هاي هزينه و آلودگي فضا
 يابي مكان مسئله از )عمومي بخش وهمينطور (خصوصي بخش نيافته توسعه كشورهاي
 Shukl) .نيست تاثير بي آلودگي شكل تشديد در كه كنند مي اجتناب and 

pakikh/1994,425)   

 محدوده ريك د زمين كاربري مركزيت هم رويكرد از روابط اين كردن مشخص براي
 گرفته نظر در را.. و آهن راه ايستگاه يا بندر نظير كننده جذب مركزي نقطه يك كه شهري

 در .است شده استفاده دهد مي قرار ارزيابي مورد آن به توجه با را سكونتگاهها و فعاليتها و
 صرفه شد و آْمد يا كاال نقل و حمل نظر از كه گيرند مي شكل نقاطي در فعاليتها تفكر اين

 اطراف اراضي در پيشنهادي هاي قيمت كه است اين بر سعي طرفي از .باشد داشته اقتصادي
 با كلي حالت در .باشند شهر از دورتر مسافتهاي معادل فضايي نظر از كه باشد اي گونه به

 صورت اين به  شهري فضاهاي يابي شكل نوع اقتصادي رانت و فوق هاي زينهه به توجه
 و شهري سكونتگاههاي آن از بعد و مركز به نزديك تجاري واحدهاي ابتدا در كه است

 كشورهاي در .گيرند مي قرار دورتري رفاصله د بترتيب كشاورزي و صنعتي فعاليتهاي
 درآمد افزايش اثر در نشيني حومه آمد جودبو صنايع زدايي تمركز كه زماني در پيشرفته
 به رو داده كاهش را شد و آمد هزينه كه ونقل بهبودحمل و اصالح و بهتر مسكن ،تقاضاي
 اه همر مسكن و نقل و حمل  مشكلبدليل توسعه حال در كشورهاي در اما گذاشت افزايش

 شود مي دنبال بشدت شهر زمرك با ي همجوار تجمع از ناشي اقتصادي صرفه اهميت تداوم با
 در . است نيفتاده اتفاق اينجا در داد رخ پيشرفته كشورهاي در فضايي نظر از كه تحوالتي و

 فقر بنابراين .هستند بارتر مصيبت آنها فقر و مالي منابع محدوديت كشورهاي در شهرها نتيجه
 .(ganis.D.Bernstein/1994/p.14‐17) .كند مي تشديد را ها بحران

 ، مسكن نامناسب ،طراحي ريزي برنامه ضعف سوم جهان كشورهاي شهري نواحي در
 حادثه اراضي در نشيني حاشيه و ساختمانها ترميم و نگهداري ،عدم نادرست ساختمانهاي

 گردد مي بار مصيبت حوادث به نسبت پذيري آسيب افزاَيش و محيط تخريب باعث خيز
 از ناشي خسارتها عمده اما شود مي محسوب يعيطب رويداد يك زلزله چند هر مثال بطور.
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 در نشين حاشيه نواحي و ها زاغه گسترش بطوريكه باشد مي  ايتوسعه تصميمات عملكرد
 اعظم قسمت و است داده افزايش را زلزله مصيبت گسترش و هزينه پذير آسيب اراضي

 سازي انساختم ضعيف ،نظارت مساكن تكينكي ،ضعف نامناسب طراحي از ناشي خسارتها
 (Ibid/p.20) .باشد مي مساكن و ساختها زير نگهداري ضعف تاثيرات و
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 فصل سوم 

  مشاركت و شهري مديريت         

  مقدمه     

 كه مسائلي و مشكالت آن تعاقبم و اخير ي دهه در شهري جمعيت افزون روز رشد به توجه با
 خط و سياستها با تا است دانسته برآن را جامعه مديران است آورده بوجود جمعيت انبوهي اين
 متحد ملل سازمان مثل المللي بين سازمانهاي .نمايند مقابله بحران اين با گوناگون هاي مشي
 نشست برپايي و خاص مسائل طرح با اند كوشيده ... و پول المللي بين صندوق و جهاني ،بانك
 پايدار ،توسعه شهري مديريت مثل خاص مسائل طرح ضمن اي دوره بصورت گوناگون هاي

 شناسايي را مسائلي عميق بطور جهان شهرهاي در موردي مطالعه با م...، مسكن ،مديريت شهري
 را نهادها ينا بر حاكم خاص ديدگاههاي نبايستي البته . دهند ارائه را گوناگوني هاي حل راه و

 شهري مسائل حل جهت در راستا همين در كه اي عمده مباحث از يكي حال بهر كرد فراموش
 ادوار در مشاركت نحوه چند هر است شهري امور در ان شهروند مشاركت گردد مي بيان

 با همقابل براي اما است بوده متفاوت جغرافيايي و ،اجتماعي فرهنگي شرايط به توجه با مختلف
 urban Mamagenet)  برنامه سوم مرحله در 1990 دهه اواخر از شهري افزون روز لمسائ

program) متحد ملل سازمان سكونت مركز توسط (Habitat) مسئله سه روي جهان بانك و 
 آن طي و شد تاكيد  (participatory) مشاركتي حمكراني و محيط ،بهبود فقر كني ريشه

   .رگرفت قرا نقد و بحث مورد متعددي موردي مطالعات و گزارشات طريق از مشاركت موضوع

   :مشاركت مفهوم

 مورد در باشد مي خاص منظور براي تجمع و درگيري معناي به ويلغ نظر از مشاركت اصطالح 
 درگيري را آن اصلي جوهره توان مي مجموع در ولي است شده  فراواني هاي بحث آن مفهوم
 زير تعريف مديريت نظران صاحب از برخي اصل اين پذيرش با .دانست پذيري تاثير و ،فعاليت

   :اند داده ارائه مشاركت براي را
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 برمي را آنان كه است گروهي هاي موقعيت در اشخاص عاطفي و ذهني درگيري مشاركت
 شريك كار مسئوليت ر ود دهند ياري را همديگر گروهي هدفهاي به يابي دست براي تا انگيزد
   .گردند

 اين عميق درك مسئوليت و دادن ،ياري شدن درگير :دارد وجود مهم جزء سه فتعري اين در
  2 .باشد مي جزء سه اين اجمال مرور مستلزم تعريف

 به مشاركت ديگر چيز هر از پيش شايد و نخست مرتبه در  :عاطفي و ذهني درگيري -الف
 مشاركت ،در شود نمي محدود بدن هاي ششكو به تنها و بوده عاطفي و ذهني درگيري معنايي
 كند مي كه هايي كمك يا و وي هاي توانايي و مهارت تنها و است درگير نيز شخص خود

 خود كند مي مشاركت كه كسي .جسماني نه و دارد روانشناختي جنبه كه چرا نيست درگير
 احتماعي حركتهاي در واقعي صورت به كند احساس خود اگر  گيررد – كار نه و تسدرگيرا

  1.مي كند پيدا دست درگيري خود به است شده هداد مشاركت

 و ،ابتكارات ها قابليت از كه كند مي پيدا را فرصت اين فردي هر : رساندن ياري براي انگيزش -ب
 فرق موافقت با مشاركت اينرو از نمايد استفاده گروهي هدفهاي به يابي دست براي خود خالقيت

 در درواقع .مي پذيرد گذرانند مي او روي پيش را آنچه كننده ،موافقت موافقت در .كند مي
 خويش هاي توانايي از استفاده با تا كوشد مي كه كند مي ايفا گيرنده تصميم را اصلي نقش موافقت
 پيش از تصميمي براي جمعم يك و بوده موافقت از فراتر مشاركت اما .وادارد موافقت به را جمع
 شرو نه و است مردم ميان دوسويه اجتماعي ستد و داد يك مشاركت باشد مين شده گرفته

 كه است كننده مشاركت با اصلي نقش مشاركت در واقع در .باالدست مسئوالن ي انديشه قبوالندن
   .سازد آشكار را خويش توانايي تا كوشد مي

 مسئوليت خود گروه هاي كوشش در تا انگيزد مي بر را اشخاص مشاركت : مسئوليت پذيرش -ج 
 جاي مسئوليتي بي و تفاوتي بي كه يابد مي تحقق مياهنگ مشاركت قعروا د بپذيرد

                                                             
1‐Jhon Abbott , Sharing The City , Community Participation In Urban 

Management,1996,London,Earthscan Pablication Limited 
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   .بدهد مسئوليت و سرنوشتي هم وابستگي احساس به را خود

  ).2ص1383، زاده ،شريف ،بيگي حتمي (از عبارتند است شده مشاركت از كه ديگري تعاريف

 تصميم در شركت بدون ها پروژه در مردم بانهطلداو همكاري و دخالت از عبارتست مشاركت -
  .ها گيري

 آنان پاسخ و پذيرش توانايي و قدرت افزايش جهت مردم سازي احساس از عبارتست مشاركت -
  .است توسعه هاي برابرپروژه در

 سازي آماده مسئول كاركنان و محلي مردم بين گفتگو يك برقراري از عبارتست مشاركت -
 و محلي شرايط مورد در اطالعات سبك منظور به پروژه شناسايي ابراز و نظارت و ،اجراء
  .است پروژه اجتماعي اثرات

  خودشان توسط شده تعيين رتغييرات د مردم داوطلبانه مداخله از عبارتست مشاركت -

 خودشان زيست محيط و خود زندگي تكامل و توسعه در مردم دخالت از عبارت مشاركت -
(FAO,1989). 

 و بهتر بيان اي بر و اند پرداخته مشاركت بررسي و دنق به انتقادي ديدگاهي با محققين از بعضي
 اجتماعي و سياسي رشد مراحل حسب بر را جامعه شهري مديريت در مردم مشاركت از گوياتر
  دراين خصوصمقاله معروفترين است شده  مشخصمرحله هر در مشاركت و  كردهبندي تقسيم
 را متفاوتي نظرات و  گاه ديد كه شدبا مي اشتاين آرن شري به مربوط اجتماعي مشاركت نردبان

 كند مي نظر اظهار مشاركت مورد در كند مي مطرح او خود كه يسوال جواب در و ارايه نموده
(S.Arnstien.p./)   

 كه .است دشوار ؟بسيار باشد مي مشاركت بودن چيز چه سوال به من موشكافانه جواب
 عبارتست بندي دسته اين .كنيم مي بندي دسته قدرت رچوب چها در را شهروندان مشاركت

 اقتصادي و سياسي پروسه از فعلي شرايط در « كه فقيري شهروندانرت  قد مجدد توزيع از
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 است استراتژي يك اين .شوند گرفته نظر در مرورزمان به تا سازد مي قادر را هستند بدور
 اهداف و ،سياست شود تسهيم اطالعاتي چگونه كنند شركت گيري تصميم در افراد كه

 پذيرد انجام چگونه ها ،برنامه شوند داده تخصيص چگونه مالياتي ،منابع شوند تنظيم چگونه
 اين وسيله به . شوند واگذار چگونه خريدها و پيمانها واگذاري مثل درآمدي منابع و

 تا سازد قادر را فقير افراد كه اي گونه به نمود دنبال را اجتماعي الحاتاص توان ميراهبردها
   .گردند شريك مرفه اي جامعه سود در

 تاثير هژپرو برآيند روي كه قدرت توزيع و  شعاري  پوچ ومشاركت بين هايي تفاوت يك
 فرانسوي معترض نشجوياندا عمدرج پوستر يك در تفاوت اين دارد وجود است گذار
   .است شده داده نشان بخوبي

 مشاركت ،ما دكن مي مشاركت ،او كني مي مشاركت ،تو كنم مي مشاركت من
   .برند مي سود آنها ....كنيد مي مشاركت ،شما كنيم مي

 قدرت آن بدنبال و امكانات همه كه داري سرمايه جامعه از انتقاد با آرنشتاين واقع در
 در فقير افراد ورود و قدرت مجدد توزيع خواهان باشد مي  مرفه ثروتمند تعدادي دردست

 هشت در را واقعي مشاركت به يابي دست حلي راه مبنا براين باشد مي تقدر دايره اين
   .است آمده   7  شماره نمودار در كه بينيد مي مشاركت م پله هايبنا مرحله

 كشورهاي در آن اصلي خواستگاه باشد مي مطرح مدرنيزاسيون چوبچهار در كه رويكرد اين
 كه اجتماعي توسعه از مجددي تعريف مستعمره دول استقالل زا بعد كه بود انگليس و آمريكا
 سازمان و ارائه شدي ديدم جامعه واقعي نيازهاي شدن برآورده دررا اجتماعي و سياسي اهداف
 بعدا و تنساد يك اجتماعي مشاركت با را اجتماعي توسعه نظريه كه بود نهادي اولين ملل

 از كه رويكرد اين .كردند راوارد اساسي زندگي در مدني مشاركت مضمون آن در محققين
 و سياسي آزادي رشد براي روشي بعنوان انگلستان الخصوص علي گر استعمار كشورهاي طرف
 ملل سازمان .درآمد حاكم گروه با مردم همكاري براي ابزاري همچنين و محلي عمل ابتكار
  :از عبارتند دهد مي ارائه اجتماعي توسعه از كه يتعريف
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 مردم آن در كه باشد مي  اي پروسه كنايه از المللي بين سطح در مطرح اجتماعي توسعه اصالح«
 جامعه فرهنگي و ،اقتصادي اجتماعي شرايط بهبود جهت حكومت حاكمان با شدن متحد براي
 تالش ملي پيشرفت در ارعي تمام همكاري براي توانمندي و كشور حيات در شدن ادغام و شان
   .كنند مي

 مي پيدا تبلور خصيصه چهار در اجتماعي ،مشاركت اجتماعي توسعه رويكرد چوب چهار در
   :كند

 يك در بايد حكومت مردم مشاركت براي رابطه اين در  :حكومت با جامعه متقابل روابط -١
  .شدبا مي تعادل و وانصاف عدل برمبناي آن پايه كند عمل دموكراتيك سيستم

 تخصيص چگونگي مورد در رساني اطالع بواسطه مردم دادن دخالت : گيري تصميم ماهيت -٢
 تصميم در آمد كار هاي شيوه از ،استفاده آموزش ،برپايي ها برنامه اجراي ،چگونگي منابع
  .گيرد مي بر در را هستند آن درگير مردم نوعي به كه گيري

 قابليت كه گروههايي تشكيل به آنها تشويق و مردم نيازهاي كردن مشخص: جامعه پويايي -٣
 Com munity) جامعه مديريت رويكرد همانند شيوه اين .دارند را شانهاينياز بيان

Manage men) بزرگتر گروههاي از جامعه مديريت رويكرد در كه تفاوت اين با است 
  .شود مي استفاده متجانس و كوچكتر گروههاي از اجتماعي توسعه در و

 كه دارد قرار مردم نيازيهاي شدن برآورده فرآيند اين در : جامعه نيازهاي و مشاركت۴ -
 عمل همديگر با كه بازيگران ساير و ذينفع افراد راستا اين ر د .دارند قرار حاكميت برپروسه

  .گيرند مي قرار جامعه حمايت مورد اينرو از و بوده جامعه يا حكومت مطيع كنند مي
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  نردبان مشاركت :6شكل شماره   

  :يساز داريب/يساز توانمند كرديرو-3

 جامعه اهداف بهي ابي دست دري اجتماع توسعه كرديرو آن دنبال وبه ونيزاسيمدرنيي توانا ازعدم پس
ي نهاد در رييتغ مورد در ونيزاسيمدرن دگاهيد به نسبت كه ديگرد مطرح فرانك توسطي وابستگي تئور

 ريفري اجتماع ليوباتحل داشت انتقاد دگاهيد به نسبت كه ديگرد مطرح كيرانفي بازرگان به توجه و جامعه
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 كه اشاره به  استي اصطالحبيدارسازي (conscientisacien)  .شدي ساز داريب تفكر رشد منجربه
 هي در دست گرفتن ابتكار عمل برعلنيي  دارد و همچناسي وسي اقتصادي ،تضادييري ودرك اجتماعادگي

 ازيدي جدي ها شكل(enpowerment) ي ارتقاء توانمندسازنيلم وستم وهمچن ظيعوامل واقع
 .دمي كنيان رابي اجتماع مشاركت

 عمل اودر ذهن خود وهيي كه از ستمگر و شري باتصودهي است كه افراد ستمدني  اعتقاد براي سازداري بدر
 روني غلط رااز ذهن اوبري تصوني است كه اآموزش ازمندي نيآزاد. ترسد ي ميملكه كرده است از آزاد

 كردي برخالف روي سازداري بي اصلشهير .ديين آن نماگزيي راجاري پذتي ومسئولي راوردواستقاللآ
 نيي التكاي الخصوص آمري جهان سوم وعلي بود در كشورهاي غربي كه در كشورهايتوسعه اجتماع

 عناصر هي واتخاذ اقدام برعليعياسي واجتماوس ي اقتصادي درك تضادهاي و اشاره به آموختن براباشديم
 ي مي فرهنگي برجنبه اي قرار دارد مبتني سازبيداركردي كه پشت سر رويفلسفه ا. ظلم و ستم دارد يواقع

 ي سازداري از بري است فري استعمارگري ابزار اصلي چرا كه تهاجم فرهنگييكي وانقالبزيباشد تا امر ف
 . برد كه چهار جزء دارد ينام م ) dialagical culturalacting ( ي فرهنگيبعنوان عمل گفتگو

 (Cooperation)ي اريي و همكار

 (Organization)ي سازمانده

 (culturalsythesis) ييب فرهنگترك

 (unity for libration) ي آزادي براوحدت

ت يقاتحق نهاديد گرد مطرحيك آكادم بطوري المللين بي سازمانهايان م در 1970 دردههي ساز مندنتوا
 و منابعي رو نظارتيش افزاي برا كه ندداي مي ا افتهي سازماني ها كوشش راي ساز توانمند ملل سازمان
 كنون تا كهيي ها جنبش و گروهها آني رو و كندي م تالشي جتماع امشخصيط شرا دري قانوني نهادها

 (jhon Abbott) .دارديد تاك اند بوده محرومي نظارتين زچن ا
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 آنياز ن به توجه با مردم مشاركت آنال ببدن و خاصي موضوعي روكز تمري ساز ندتوانم دري كل بطور
 هدف كي بهيدن رس جهت خاص برنامهيك در مردميج بس توانمند سازييگرد بعبارت باشدي م موضوع
  .باشدي م خاص

 رسي در بوئنس آني مبارزات زميكه شود بطوري مدهي دي انقالبريي تغكيي آن بعنوان اسي سبعد
يم پرداخت اتحري و ي رسمري مساكن  غني جهت تصرف زم1984 تا 1980 ي سالهاني بنيژانتآر

 سرپيچي كه) 1990 تا 1983 (از جنوبي آفريقايي نشين پوست سياه ياجاره بها در شهركها
 سازي توانمند در لذا . بود مدني سازمانهاي براي اي پايه و دولتي فرامين از آميزي موفقيت
   .دارد وجود خصيصه سه سياسي

  تعريف قابل جغرافيايي محدوده در  ايجامعه درون قوي شهري جنبش -١

 گسترده سطحي در را جامعه مردم مشاركتبتواند كه  اي گونه به خاص اي مسئله يك غلبه -٢
  .نمايد جلب

 زمين به گروهي زمين مبازرات در مثال بطور دهد شكل فشار اهرم با را اجتماعي سازمان -٣
  .باشد زني چانه و گفتگو براي ابزاري بصورت تا كردند مي اشغال را آن و برند مي هجوم

 بخش دو اقتصادي رشد قراردادن محور با توسعه رويكرد :بخشي مشاركت رويكرد۴ -
 داشت وجود نيز  هاي ناكامي اهداف به يابي دست در و گرفت بر در را صنعت و كشاورزي

  .شد عنوان ملل سازمان (proposal Act)» اقدام براي پيشنهاد  «برنامه 1970 دهه در. 

 اجتماعي شرايط در تغيير معني به تغيير بهمراه رشد بلكه ندارد وجود صرفرشد فقط«
 براينكه مبني است كليدي مفهوم يك اين كميت بهمراه كيفيت و اقتصاد با همراه فرهنگي : 

 بسيار پروژه از توسعه هاي برنامه آنجائيكه ،از كند پيدا بهبود بايد مردم زندگي كيفيت
 كه طرحي يك كه نبود مشخص و بود پيچيده بسيار آنها تباط ار كه شد مي تشكيل زيادي
 براساس وام دريافت سمت به يگرايش تغيير و گردد وع شر بايد طرح كدام شود مي تمام
 و اجتماعي مسائل به صرف رشد از رويكرد تغيير طرفي از .گرفت صورت ها  پروژه
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 نيازهاي اين  گرفت قرار توسعه محور بعنوان جامعه در اساسي نيازهاي كردن برآورده
 شامل بخش اولين شود مي تشكيل بخش دو از ملل سازمان اقدام برنامه تعريف طبق  اساسي
 اه بهمر پوشاك و ،سرپناه كافي غذاي شامل خانوار يك مصرفي نيازهاي از معيني حداقل
 و ،بهداشتي آموزش تسهيالت و عمومي نقل و لحم و خانگي خاص تجهيزات و وسايل
   .فرهنگي

 آن اساسي محور اجتماعي مشاركت بود اساسي يهانياز مبناي بر  كه توسعه رويكرد دراين
 حكومت بين طرفه دو اي رابطه اجتماعي مشاركت توسعه هاي نامه دربر .تشكيل مي داد را
 بين متقابل ارتباط و بوده جانبه سه رابطه اين بخشي توسعه در صورتيكه در است مردم و

   .دارد وجود پروژه و ،مردم حكومت

 بانك مختلف هاي پروژه به مربوط گزارشات ميان از كه هايي تحليل ارائه با (paul) پالي
 اخذ... و شهري مسكن به آبياري و كشي ،زه بهداشت و تغذيه مثل مختلف هاي زمينه در جهاني
 توسعه يا اساسي نيازهاي د رويكر در مشاركت كننده بيان كه كرد مطرح را ديررويك بود كرده

 بين تفاوت وضوح بطور ابتدا او .بود اجتماعي و اقتصادي هاي بخش زير در پروژه برمبناي
كه مهمترين ريشه مشاركت اجتماعي را (definition and Objective) موضوع و تعريف

 و كرد جدا همديگر از واضحوررابط وندمي باشندوبيشترمواقع بهجاي همديگربكاربرده مي ش
 ورود تأثيري كه با ميزان مثال بطور نمود تفكيك همديگر از شدت نظر از را مشاركت سپس
 براي اجتماعي مشاركت زماني تا كه داشت اواعتقاد.پروژه بوجودمي آيددرمقاصد شدن مردم
 اين از و باشد تفاوتم دارد امكان شدت نظر از كه شود مي برده بكار اهداف امتم يا هدف
 مورد توان مي پروژه از خاص اي مرحله يك در حتي يا خاص وژه پر يك در را مشاركت طريق
  .داد قرار بررسي

- NGo مردمي تشكلهاي:  

NGO بخش دو بين در سوم بخش يك بعنوان كه هستند مردمي دولتي غير سازمانهاي 
 سياسي قدرت ساختار از خارج و ارندد اندك اختيارات  و .گيرند مي قرار دولتي و خصوصي
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 به توجه با مردمي تشكلهاي .باشد مي تجاري غير هايشان انگيزه و اهداف و گيرند مي قرار
 ا آنه اهداف .دارند محلي جامعه يك از خارج در ريشه طبيعتا كنند مي كار آنها با كه افرادي

 حالي در اين .باشد  اجتماعي و اقتصادي توسعه بينش يك در يا و ،انساني فرهنگي مي تواند
 ارتقاء ا ر سياسي مرتبط هاي برنامه است ممكن اما ندارند سياسي احزاب با همكاري كه است
 تاثير (development ‐ Oriented)دارم توسعه مردمي سازمان هاي اخير سالهاي در .دهند

 در  حمايتهاي معموال ها NGO..اند داشته توسعه مسائل در علمي هاي رويكرد روي چشمگيري
 و اجتماعات اين بين همكاري و ارتباط بهبود به نيز نگاهي حال عين در رنددا اجتماعات سطح

 بسيج و  سازيآگاهي شامل است ممكن آنها خاص همكاريهاي .دارند  وجودحكومت حاكمين
 مانجا فني دانش ،تامين CBO سازماني توانايي ،تقويت اعتبارات به يابي دست ئطايجاد شرا،

 در فعالتر نقش ايفاي براي اجتماعات به رساندن ياري و اطيتبار كانالهاي آوردن ،بوجود فعاليتي
 ،ميانجي نظارت ها NGO عمده هاي نقش .  باشدگيري تصميم فرايند و عمومي ريزي برنامه
   .شود مي محسوب پروژه يتمدير مواقع اغلب در و گري

 محيطي زمينه در ها NGO هاي فعاليت ممه نقش يك هميشه (Mediation) گري ميانجي
 توسط ساختها زير مشاركتي توسعه جائيكه در حتي .باشد مي خدمات بهبود و اصالح و ،مسكن
 و اجتماعي سازمانهاي بين پلي بعنوان محلي  NGO نقش شود مي اجرا دولتي بخش يك

 Peterr) دارد بيشتري اهميت مسئله اين كه شود مي ديده حكومت

schubeler/1996p.25)  

 غير و دولت به وابستگي ،بدون مستقل نهادي از عبارت مردمي اوطلبد )دولتي غير (تشكل
 انجام براي تشكل اعضاي .شود مي اداره دوست بشر و خيرخواه افراد توسط كه است سياسي
 انتفاعي غير و داوطلبانه بصورت را مشخصي خدمات تا اند آمده هم گرد معين و مشترك هدفي
 با همراه اند نموده تيد موجود اعالم آنها به خدمت براي كه مردمي به نسبت و دهند انجام

  ).40 ص1381، نمازي باقر .(باشند گو پاسخ مسووليت احساس

 دير تسلط ديگر سوي از و طبيعت قهر و آبي كم و طبيعي مشكالت بدليل قديم زمان از ايران در
 مردمي ي تشكلها) 43 ص منبع همان (ايران به تلفمخ اقوام تهاجم و رانان حكم و استبداد پاي
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 طبقه خدماتي و ،تجاري توليدي دسته سه به توان مي كه است داشته وجود مختلف شكلهاي به
   )منبع همان (نمود بندي

  توليدي تشكلهاي -١

   رساني آب و آب زمينه در ها گري ياري -

   بهره زود كشتهاي زمينه در  گري ياري -      

   بنه شكل در ي گر اريي -      

   داري باغ زمينه در گري ياري -

   دامداري زمينه در ها گري ياري -

   تجاري و اعتباري تشكلهاي -2

  الحسنه قرض هاي صندوق -

 هفتگي بازارهاي -

   خدماتي هاي تشكل-3

  خيريه هاي انجمن -

 ،بيگدل انيايم (نمود اشاره زير موارد به توان مي ايران در سنتي هاي  NG‐O ويژگيهاي از
 و مردمي هاي كمك به ،اتكاء مردم با مداوم و مستحكم ارتباط  داشتن)21ص1383، ،حناجي

 و مشخص خدمات ،ارائه مردم رممب نيازهاي روي ،تاكيد مالي نيازهاي تامين براي خصوصي
 ايمان نيروي به  اتكا با محيطي و دولتي محدوديتهاي فشارهاو برابر در دوام و ،مقاومت ملموس
 از بعضي در اخير سالهاي در).21/،ص1383، پور نوذر علي .(مردم اعتماد مورد ، )مذهبي

 و نظارت تسهيل جهت را جديدي يهاوالگو  هاشيوه سري يك شهري  مديران ايران شهرهاي
 دانست دولتي را آنها منشا توان مي نظر اين از كه اند نموده تشكلهايي تشيكل به اقدام امور انجام
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 شماره شهري ،مديريت شهري ريزي برنامه مطالعات مركز و56-113ص منبع همان ( مثل.)
  : )107ص5/1380

  صدريه تريبت شهر محالت افتخاري شهروندان -

 )ج سنند شهر در بهداشتي رابطان از استفاده با شهرداري افتخاري رابطان -

 انجمن از رتندعبا آنها از تعدادي اسامي كه دارد وجود NGO زيادي تعداد زاهدان شهر در -
 ،انجمن تفتان ،انجمن آفتاب ب،انجمن آفتا ،جمعيت مهندسان ،انجمن بانوان فرهنگي

  سواران دوچرخه ،انجمن تفتان سبز،محليت

 ارتقاءو براي سازمانها و مردم انگيخته خود اتبكارات برفرآيند مبتني پروژه اين  :سالم پروژه -
  .است شهروندان رواني و روحي و صادياقت ، ،اجتماعي جسمي سالمت مستمرسطح اعتالل

  :از عبارتند طرح اين اهداف : مدرسه شهردار طرح -

  عاطفي و رفتاري تعادل ايجاد براي جوانان از بخشيدن  شخصيت-1

 تقويت-2   خانواده و ،مدرسه شهر سطح در نوجوانان داوطلبانه جويي  مشاركت روحيه

 مسئول و عاطفي رابطه ايجاد منظور به آنها اداره هاي شيوه و مدرسه و شهر بهتر شناخت -3
  زندگي محيط به نسبت

 يافته تحقق سبز فضاي توسعه به شهروندان يق تشو براي طرح اين - زسب فضاي پيشگامان طرح -
  تسا

 كردن آشنا و داري شهر خدماتي بهتر چه هر ارائه طرح اين اجراي اصلي هدف  :سالم محله -
  .است شان وظايف و حقوق به شهروندان

 ارزش با ي ها سنت اجراي در شهروندان دادن مشاركت براي طرح اين :بهار از استقبال طرح -
 پاك به شهروندان تشويق كه دارد متنوعي كاركردي مذكور طرح است شده ابداع نوروز
  .است  آن نتايج اولين از محله و خانه نظافت و سازي
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  چهارمفصل 

 ساختارمديريت شهري

 تيكم باشد فراحاي جهان اساسا از چهار نوع حكومت برخوردار مدر هوشمندانه تي حاكمه امروز
پائين  تي بصورت حاكمي ملي و باالخره حكومت هاالتي ااي)فدرال (تي حاكم وشبه ملتي،حاكم
 حال حاضر در اي و كردن داي پي چندانتوسعه زغال و فوالد واورپا كه هي مثل اتحادتيحاكمفرا ودستي
 يمل يها حكومتت يحاكم م ومعناي مفهوامروزه باشد يم دستن يا از مثالن يپامهمترارو هياتحاد

ت ياكثرگاه يودده يوعق  مي باشدآنها وبرخورداري ازنظام اداري گسترده  وقدرتمند انهمقتدرعملكرد
 ياساس  طبق قانونكيي چه از نظر تئورتي شبه حاكمكي .باشد يمت يحاكموه يشن يا متوجه  بيشرمردم

 حكومت كي اصل در ني تريضرور .باشدي مي از حكومت فدرالي هر دو حالت بخشادري ي جنبه عملاازي
 كي يمل حكومت ني باشد كه شامل قدرت واقتدار اودر سطح باال بوده ودراصل بي متيفدرال حاكم

 سرزمين  مي  آنيياي مختلف جغرافي ها دهنده بخشلي كه تشكيالتي ايكشور در كل و حكومت ها
 ييها  از حوزهيكي .باشندتقسيم شده بطوريكه حوزه هريك ازآنها متعالي ومستقل ازهمديگرمي باشند

 تدوين قوانين بي ترتني بد. باشد ي مي حكومت محلدارد وجود يفدرال حكومت داخلكه اصوال در 
 يانهادي ي حكومت محلي رويي واجراي اداري بوده ونظارتهايالتي ادرسطح يومت محل حك برونظارت

 ي و حكومت ملالتي اي حكومت محلكي از منظر ردي پذي صورت ميالتي معموال توسط ادارات ايفدرال
وان  بعنني باشند وبنابراي متي شبه حاكمي دارايالتهاي شوند اي محسوب ميهر دو بعنوان حكومت مركز

 . شوند ي نمي تلقيحكومت محل

 تي    درون حاكم(infra sovereign) ي فردوستتي با حاكميياي جغرافي واحدي محلي هاحكومت
 بهمراه گري مرتبط دي شامل استانها و واحدهاي محلي حكومتهاني باشند اي ميالتي اتي حاكماشبهي

 ي ،حكومت محلي حكومتي واحدهاي همانند تمامردي گي  را در بر ميي واحدهاري وساهايشهردار
 ارياختبواسطه داشتن  و بوده از سازمانهاي و مجموعه اتي شده بهمراه جمعفي محدوده تعركي يزداراين
 كه عني مني دارند به اي قانونتي از آنها شخصياريبس .ي عموميتهاي انجام فعال امور وقدرت راي ادارهب
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 زي متمايژگي وني ببندند عمده ترماني توانند پي شوند و مي گرد قانوني كنندو پي گرد قانوني توانند پيم
 . راندارند يتي آنها ست كه همه ابعاد حاكميت فردوستي حاكم عبارت ازيحكومت محل

 ي ملتي مجموعه حاكمري زيياي جغرافي هستند كه واحدهايست فرودي هاتي حاكمي محلي هاحكومت
 عي وس معنايكيد در نشبامي  ي واحد شهركي در ي وارائه كننده خدمات عموم بودهيالتي اتي حاكماي

 امكان كهي بطوردارند ي محل نقشد كهن شناخته شويلاصحكومت    مجموعه اي ازند بعنوانن توايتر م
 تمام اي و ي ملسي پلي محلي مثل پست هارندي را در بر گي حكومت مركزي محليدارد تمام ارگانها

 هدف مشخص وجوددارند رادر بر كي ي در راستاي وزارت حكومت مركزكيارات در محل كه از اد
  ي محلي واحدها رامدنظرقراردهيم  ي از حكومت محلترعي وسفي تعركي اگر ي حتي بطوركلردي گيم

 اي كنند و ي  را دنبال م(General purposc);  كلي از اهدافي ا مجموعهاي كه ردي گيرادر بر م
   .رادارند حالت دو اهري و هستند(represestative)    يانتخاب

ادر يو يعموم خدمات بيشتر كه هستند ييآنها كنند يم دنبال را اهداف مجموعه كه يمحل يها حكومت
 كه مجموعه اهداف را ييواحدها .دهند يم انجام مشخص محدوده كي در را خدمات يتمام يموارد

 هدف اي   و (special –purpose) كه هدف خاصيي دهند ممكن است با واحدهاي انجام مجاكي
 را در محدوده ي از خدمات عمومي تعداد اندكاي كي  را كه صرفا (limited-purpose) دمحدو
  .كنندميرادربرمي گيردفرق  خاص يهوا

 بوده ارگان كي ي باشند كه داراي ميي هستند آنها(Representative)يانتخاب كه يمحل يحكومتها
 لهي بوسمي مستقري غاي مي آن بطور مستقي اعضاشتري باي كه تمام  هستنديي سازمانها دهنده لي تشك قانوناًايو

 ي محلي برخوردارهستند حكومتهاات الزماري از اخت آنها اداره كردنيبرا شوند ويشهروندان انتخاب م
 كه ي انتخابتشكيالت اي وستندي نتي اكثري انتخاباي ود هستني انتخابري كه غي محليمنتخب با حكومتها

  . كنند ي اداره كردن ندارند فرق مي براياري اختچگونهيه

 :ي حكومت محلساختار

 در شودي واجرا منيي دولت تعي محلياستهاي است  كه با توجه به سي چهارچوبيساختار حكومت محل
 مثل رباشندناسازگاتضاديا مگري كه با همدردي را در نظر بگيياستهاي سيستي باي هر دولتآن يسازمانده
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 وباالخره موثر وبه موقع پاسخ حرفه ايت يرياركت شهروندان ومد،مشيگروه تي وحاكمي فرديآزاد
 كامال متضاد هستند هر چند كه ي ارزشهاني از ايبي ساختار ها ترك توان ذكر نموديدادن به مردم را م

 كنند بلكه ي منييها راتعواحد ني سازمان نه تنها روابط بكي رود ساختار ي طفره مبي تركنيمعموال ازا
 ي مشي وقدرت خودرا به نماتي خصوصقي طرني آورد واز اي بوجود مي تعادلكي واحدها ني انيب

 گذارد 

 جهي عملكرد مناسب ونتي براياتي و حي ابزار ضروركي لكه شود بي كار محسوب نماني پادهي ساختار
 بگذارد ري كنند تاثي آن عمل مدرون كه يي آنهاي كار آمدي تواند روي حكومت است ساختار ميريگ

 ني بدي بايدربحث ساختار سازمان . دي داده وحفظ نماشي افزاشي افراد را كم وبيي تواند توانايو م
 imformal)ي رسمريغ ي  وساختار ها(formal static structure) ي  رسمايستاي يساختار

Knetic structure)استيده ايچي بدنه زنده پكي شامل ي رسمري عملكرد ساختار غشد  قائلزي    تما  
 ي ملي چگونه درون آن تشكنكهي نسبت به ا دهد ي بدنه  انجام منيكه ا  آن عملي حي تشرنيكه بهتر

 يم  بنظرواناتي ومطالعه ححيتشر همانند ي سازماني و وصف ساختار لي و تحلهي تجزارجحيت داردشود
 يهاوشناخت آنها بر اساس عملكرد مشخص مواحد وي سازمانها بر اساس اسكلت بندي دسته بندديآ

است كه وواضح . باشديوب ملمط) وعملكرد ياسكلت بند( دو ني ابي ترك ازيي شكلها قتيدرحق شود
  يساختار سازمانباوجوديكه بنابراين .دفته ميشور گربه تمسخ  توصيف كميمنطق سازمان درتشكيل يك

درعين   هوم پيداكندفم تادسته بندي شوند استي اي ساختارالتيتشك وي اسكلت بند وفي با توصعمالً ديبا
  .صورت گيرد غيررسمي ي ابعاد مختلف ساختارهاارتباطات في توصي برايي تالشهادي باحال

 تفاوت ي رسمري غي حركتي وساختار هاي رسمايستاي ي ساختارهاني نفر ممكن است بكي حال درهمان
 دهد صي تشخزي  را ن(Power) وقدرت (Authorithy)ارختي اني فرق ببيرتت ني همبه شود وليقا

 اشاره دارد در تصميم گيري ي براي قانو نيي توانا به است كهي رسميستاي اصطالح اكي شتريباختيار 
 ندي فرابر ي گذارري برتاثي عمليي است كه به تواناي رسمري غي اصطالح حركتشتري قدرت بكهيحال
 . كند ي اشاره ميري گميتصم

 كشور جهان ي از حكومت هايادي ساختار تعداد زي مطالعه مقدماتي براوهي شني رسد مناسبتري مبنظر
ها را در طول واحد از كي هر دنقشي باو دهندي ملي ساختارها را تشكني است كه اييواحدها سهيمقا
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 درساختار حكومت اواحدهري كه با ساي رابطه اني كه دارد وهمچني و قدرتاختيار نيي تع بوسيلهساختار
 ي   را در بر م(Responsibility) تي موضوع مسئولني اردي قرار گلي و تحلهي دارد مورد تجزيمحل
 في از وظاي انجام پاره اي از بدنه ها براي بعضي  كه ممكن است برايتي مسئولرديگ

 اهميت دارد يي از ارگانها پاسخگوي بعضي شود برافي تعريي     پاسخگو(Accountability)بعنوان
 است كه در ي عموميازهاي دربرآورده كردن ني ادارات دولتتي فعالني تضمي ابزار براني تريچراكه عمل

بوجودمي آوردكه  رايي  پاسخگوي كاركي ي براتي كه مسئولني اجهي شود نتيمري تفسياسي سنديفرآ
 ري انتخاب وغي حكومت محلني صورت  تفاوت بني درا .وقدرت مي باشدختيارمندابراي عمل كردن نياز

 حكومت محلي ي در واحدهااست دهندگان پاسخگوي در برابر راتاي نهاي است كه اولنيرا ديانتخاب
 قي توانند از طري افراد مني ا ابي مديران منتخب روي فرايندتصميم گيري كنترل ونظارت دارندانتخ

مستقيم درتصميم گيري  خود راتداوم بخشند مردم ممكن است كه بطورتي مسئولانتخاباتيپروسه 
 را اتخاذ   بعضي ازسياستهاي كالن كهنامزدهاي انتخاباتيمشاركت نداشته باشندامامردم باتأئيدياعدم تأئيد

 . دارند اريدر اختيك ابزاركنترل قوي ، كنند يم

 كه شودده يد گوناگوني يهاواحدفرايندي متشكل از بعنوان دارد امكان يانتخاب حكومتب يترتن يبد
 يم خود منتخب بدنه انتخاب در شانختياراق يطر از دهندگان يرا كه ستا يا گونه به آنها يدرون روابط

 آن وكاركنان يياجرا يارگانهاله يبوساست يس ياجراهم و يگذاراست يس )م يبطورمستق چندهر  (ندنتوا
 .د نينما  كنترل را

گر يكدي با  كومتح مختلف يهاواحد  ارتباطاتكه است مهم يمحل حكومت يبررس درهرن يبنابرا
   .نمود ارائه يمحل حكومت يساختارها مختلف انواع از يانداز چشم بتوان طريقن يا تااز شناخته شود

  :يمحل حكومت يها ساختار انواع

 يضمنرات يوتاث حكومت ماهيت، م ورسوم،رس يمذهبط ي،شرا زبان ازنظر جهان مختلف يكشورها
 دسته گروه نه در يكل بطور كه دارند طارتبا يمحل حكومت يساختار ماهيتو مرسوماتن يا يسازمان
  . باشند يمر يز شرح به خالصه بطور گروههان يا گردند يم يبند
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 :گروه آنگلوساكسون 

 كاي متحده آمراالتي ،كاناداو اي جنوبيقاي آفرهي ،اتحادايرال مثل انگلستان ،استيي گروه كشورهانيا در
 از انها بخش از كي است هر يسي انگلي كشورها پروتستان و زبان اصلنيقرار دارند مذهب اصل ا

 دسته از ني باشد عالوه بران اي ميسي انگلني آنها عمدتا مهاجرتي بودند و جمعسي انگليامپراطور
 شدهجاد يا انگلستان در كه يصورت بهمان يمحل حكومت رادرته يكم–شورا كشورها در بدوامر نوع 

ته يكمله يبوس وكار ندارد  وجوديواقع يياجرا ارگان كي ساختارن يدرا بردند بكار گسترده بطور است
  :از عبارتند كشورن يدرا موجود يمحل يحكومتها ساختار شود يم هاانجام

توسط  دي گرد امورشهريت يري مدحكومت محلياز ساختار نوع نيدرا : يتهكم– شورا شكل -الف 
 است ي واقعييراجراي  ومديي ارگان اجراكي آن عدم وجود ي هايژگياز و .ردي گي هاانجام متهيكم

 وارائه هي ها تهتهي است كه توسط كمي اقداماتديي وتاي آنها بررسفهي بوده ووظي قانوناري اختيشوراها دارا
 گردد در واقع قدرت موثر ي و ارائه مهي ها تهتهي توسط كمي واقدامات شهرتهاي فعالكهي گردد از آنجائيم

 گونه چي مربوط به خودشان ارتباط دارند و هي هاتهي هر بخش باكمي باشد روساي آنها ماريدر اخت
 مختلف يتهاي كه  فعالي ارهي مداتي هيت محليري مدستمي سني در قبال شهردار ندارند درايتيمسئول
 يهماهنگ هكهستند يمقامات تنها دار خزانه كمتر ي وتا حدي وجود ندارد ومنشدي ها را هماهنگ نماتهيكم
  گفتهز ينف يضع شهردار يمحلت يريمد از نوعن يا بهكا يآمر متحدهاالت يا در دارند برعهدهراتها يفعال
  .شود يم

 تياه– شورا  فرم  از شهرهاي در بعض تهي شورا كموهي دركشوركانادا عالوه برش: هيرمدات يه– شورا
 يهماهنگ كهته يكم– شورا وهي باتوجه به نقاط ضعف شيتيري مدستمي سني شود دراي بكار برده مرهيمد
 خزانه مثل ديرانيم از  كه كند يم رامنصوب يادارره يمدات يه كي شهر يشورا باشد يمف يضع آن در
 يبررس يبرا هاته يكم به يشهر ضوعاتمونكه  يا از قبلات يهن يا ، تركيب مي شودريودبمهندس ،دار

 كننده هماهنگ مجموعه كي بعنوان گروهن يان يبنابرا دهند يم قرار يبررس مورد شود ارسال نظر واعالم
  .شود يم محسوب مربوط يهاته يكمق يطر از شورا يبرا يا مشاوره وگروه
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 شود اعضا ء يت ميري مدوهي شني اكابهي شهر آمر1500 از شيدرحال حاضر در ب :ريمد -وه شورايش
 نرخ نيي صورت گرفته ونقش آنها تعي جناحري غيري گي راكي باشند درينفر م9 سه تا نيشورا كه ب

 توسط شهردار. باشد يم امورد نظرآنهريمد اجرت كردن مشخص و بودجهن ييوتع پروانه ارائه، اتيمال
 ييگروهها ودر يفاتيتشر و بهر حال نقش ايري گي رايقطر از مردم توسطا يو شود يم انتخاب شورا
 نيدرا شود داده او به يگريد يتهايمسئول يشهردار فرمان به دارد وامكان باشد يم جلسه سيرئ شورااز
 نظارت دارداوتمام روساي يامورشهر يروم يبطورمستق كه است يريمد يياجرا سيرئ ستميس

 باشد يمنگ كننده تمام فعاليتهاي حكومتي هاوهما .كند را اخراج يفرد وحتي امكان داردكهبخشها
 بخواهد شورا كه موقع وهر بوده مسئول شورا برابر در و شود يمف يتعر صادره حكم اساس بر اوت يفعال

 يفايا عالوه برنقش نظارتي مديربعنوان مشاوردرتدوين وبازنگري سياست ها.يداخراج نمامي توانداورا
 شورا يبرا را وگزارشات لعاتامط از يوبعض شورا به ارائه يبراانه يسال بودجه آن ازر يبغ كند يم نقش
  .دهد يم ارائه شهر يعمومط يشرا مورد درانه  يسال يگزارش دهندگان يرا كندوبه يمه يته

  

 دوره دوتا چهار سال انتخاب كي ي شهردار توسط آراء مردم براستمي سنيدر ا  : شورا - شهردار
 ييها كرده است در شهرنيي او تعي است كه قانون براي قدرتزاني به مي وقدرت و ضعف او بستگگردديم

 افراد  ونصبزل عشدت محدود شده وبه  قانون لهي باشد شهردار بوسي  مجي رافي شهردار ضعستميكه س
 ي خزانه دار وكارشناس فني به منشي اصلتي باشد ودر واقع مسئولي شورا مدييمنوط به نظر و تا

 ي مختلف شهر ي بخش مالينظارت اصل  گردد تاي واگذار مشوندي كه توسط مردم انتخاب مگرافراديود
  .ردي گ شورا انجام ي  هاتهي توسط كموشهردار

رايج شود يمده ينام يقو شهردار اصطالحا كه شهردار– شورا ستمي سكاي آمر پليتنترو مي نواحبيشتردر
 يروسا ونصب عزل در قدرتش و رهنمودها و دستورالعملها صدورق يطر از شهردار شيوهن يدرا است

  .كند يم اعمال را خودت يريمد ،هاخش ب

 آماده ي برايينامه هابخش ونيشد تا فرام ممكن است شهردار مجاز باشورا - شهردار ي تمام فرمهادر
  توسط ردادن امك ا وتوييني البته چندي نما رااعمال توسط شوراي انتخابهاياري معوتويكردن بودجه و 
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 هر مرحله ي بررساري وتو شود او ممكن است اختچهارسوم تا دوسوم افراد شورا در حدودتي اكثروتوي
  را داشته باشد ردي گتور صيستي كه باي اقدامات وي شهراتياز اجرائ

 از شي كه بكاي آمريها درصد كل شهر13 در حدود ستمي سني ا: (Commisicm)ون يسي كمفرم
 كي ي باشد كه براي م كوچك متشكل از سه تا هفت عضوي شوراهاردي گيپنج هزارنفر دارند رادر بر م

 بخش شهردار كي تي شوند هر كدام از اعضاء مسئوليپنج ساله توسط آرا مردم انتخاب مدوره چهار تا 
 ني كند و در كل صدور فرامي مي برابري شوراي با تعداد اعضاي بخش هانيرا دراند كه معموال تعداد ا

 يره شهردار مربوط به اداي كلياستهاي ،اتخاذ سانهي بودجه سالهي ،عزل و نصب افراد ،تهاتي نرخ مالنيي،تع
 .ده دارندهرابع

– Special) هدف خاص يبخش وجوددارند كه دارا يادي تعداد زكاي آمري حكومت محلستمي سدر

purpose)شود يم انتخاب مردم يرا با ي،منش دار خزانه مثل يوافراد باشند يم  

(conty)يخدمات بهداشت فرد: كندعبارتنداز يمارائه  كهي راتخدما ي كانتيشورا : كانتي 
 يزي ها برنامه ري از كانتيسرپرست ،كتابخانه ها ،به جز لندن وبعض بي  سالمندان وكودكاني،نگهدار

  ي و خدمات آتش نشاني اصلي كوچك و روستاها،جاده ايشهر

 40 شورا در و باشندشتر يب وت يجمع نفر هزار هفتاد يدارا و هستند بزرگتر   باروكهااز : يكانت باروك
 .ندينما يم ارائه خودشان محدوده در را يسيپل خدمات و دارندت يعضو نفر 160 تا

 پل ها و ي ،فاضالب ،دفع عوامل مزاحم ،احداث و نگهداريدني مثل آب آَشاميخدمات:  باروگ
ه و  باز ،موزفضاهاي سبز وي ،پارك و فضاها كوچك ،نظارت بر ساخت و سازي و راههايابانهايخ

 . بعهده دارند  را خانه هاييكتابخانه و رختشو

 وكتابخانه ،موزه باز  فضايو سبز يفضا و ،پارك هاوساز برساخت نظارتاسكاتلند در : برگ
  .دارند بعهده ها خانه ييورختشو

 از نفر300 از كمتر در و دارد پوشش تحت را نفر 300 ازش يبت يجمعبا يگاهها رسكونت د: شيپار
 مثل يخدمات هاش يپارند يگو يمش يپار ييگردهما آن به كه شوند يم انتخاب اعضاء ييامهدگرق يطر
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 عابر يراهها يونگهدارابانها ي،خييروستا ،ادارات يباز يهان ي،زم يعموم ي،مكانها اتوبوس بانه يسا
   .دارند بعهده رااده يپ

   :يشمال يياروپا گروه

سلند يا و ،دانمارك ،فنالند سوئد يكشورها شامل است معروف ياوينند اسكا ياكشوره به كه گروهن يا
 باشد يم يآلمانر يغ جههل يدارا فنالند و است يآلمان شان يرسم انبز و پروتستان آنها مذهب باشد يم

ن يمهمتر است وابسته هاته يكم اداره به ياديز حد تا انگلستان همانند كشورهان يا در يمحل حكومت
ر يمد توسطره يمدات يه كه باشد يم يياجرار يمد وره يمدت يه كي وجود انگلستان با آنها مشخصه

ر يمد دارد يمحل حكومت درروند اموراكثرواحدهاي اداري يا برجسته ونقش شود يم اداره يياجرا
ت يهدا را كاركنانت يفعال و كند يم راهماهنگ هاته ي،كم انجام مي دهدشورا اقداماتشتر يب يياجرا

 .د ينما يم ونظارت

ره يدمات يهس يرئ همراهره يمدات يه كي و كننده اداره يهاته ي،كم شورا كي شامل يشهرت يريمد هر
 وجود يادار يمتصد كي نقاط  اكثر در آن بر عالوه باشد يم  نيز محسوب مي گردديياجراس يرئ كه
   .دارد كاركنان يتهايفعال كننده هماهنگ ،و ياسيس امور مشاوره در يمهم نقش كه دارد

 ،هلند ،لوكزامبورگ و كي ،بلژشيطر ،المان آيشامل كشورها:  اروپا يربغ وشمال مركز
ت يري دهد مدي ملي آنها را تشكي اصلي از زبانهايكي حداقل اي و  آنهاآلمانيي زبان اصل بوده وسيسوئ
 ين واحددر آلما. دارند گري را با همديي كشورها تفاوت هاني در سطح روستاها وشهرها دراي محليها

ت يريبوده و چهار نوع مد )يي و روستايشهر (ي محلي اداري ،بخش  و واحدالتي اي شامليحكومت
 Sought  (يآلمان  ساوت   يشوراستم ي،س شورا - ي شهردار قومستمي دارند كه شامل سيشهر

German Concil System(       
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 شود ي ممي كانتون تقس22 به سي ،در سوسرپرست - شورا تمسي باالخره سرهيت مدايه - شورا ستمي س

 بنام بخش يي مجموعه هاريبه زخودرا ي ادارفي وظايي تمركز زداين در راستاودر هفت كانت
 كه در (municipality) ي شهرداريعني يگري مجموعه دري به زكانتونها بخش ها وميكنندواگذار

 ري بعوان زهاي شهردارنيالبته ا.د ن گردي  ممي شود تقسي  خوانده م(commune) بنام كمبونسيسو
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رچهار چوب  هستند كه دي خودمختاري شود بلكه واحدي بخش ها محسوب نمي اداريمجموعه ها
   )15شمارهشكل ( است دهي كانتون مشخص گرديقانون اساس

 يشورور يجماه اتحاد محدوده در واقع يكشورها مجموعه شامل گروهن يا:  ي شرقي اروپاگروه
ر يجماه اتحاد يفروپاش از قبل در و اسالو آن يرسم زبان دشبا يم بلغارستان و ،لهستان يوگسالويو سابق
 كي حزب آنها يمحل حكومت ساختار يورا در و كردند يمت يتبع يستيكمون يدئولوژيا از يشورو
 از ان واعضاء بودند برخودار يشماريب ياعضا از يمحل يشورا است كردهمي فا يا را يا عمده نقش
ت يجمع تعداد به يبستگ شورا  اندازه شدند يم انتخاب سال ود يبرا مردم توسط يمخف يريگ يراق يطر

  .بودر يمتغ نفر 100 تا 20ن يب مربوطه دواح هر ومحدوده

 از يمحل يشورا هر استانها وها يجمهور به مربوطن يوقوان يشورور يجماه اتحاد قانون 97 ماده طبق
 نظر درن يباتضم يمحل كاركنانت يفعالت يهدا بوداز عبارت آنفه يوظ وبود برخودار يقانونت يماه

 فرونشاندن و شهروندان ومنافع حقوقن يتضم جهت ردن يقوانت يرعا و يدولت دستورات گرفتن
  .يوفرهنگ ياقتصاد امورت يريومد بودجهن ي،تدو آنانات يوشكا اعتراضات

 يم انتخاب سال دو مدت يبرا اعضاءان يم از كه گرفت يم بر در را ياره يمدات يه شورا يياجرا ارگان
ره يمدات يه بودگر يد عضو چند راشوم يتصم بنابه ور ي،دبس يرئب ي،ناس يرئ كي شامل و شدند
ه يته را آن عملكرد گزارش و كرد يم انتخاب را آن كه شورا برابر در يكي داشت يا گانه دوت يمسئول
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 مثل يحكومت مختلف سطوح درره يمدات يه هر حكومت باالترره يمدات يه برابر در يگريد و نمود
 يتيفعال تمام يرو نظارت كه گرفت يم بر در را ييها قسمت و ها بخش استان و ،بخش ،شهر روستا
  ،برنامه ياجتماعن ي،تام مسكن و ي،معمار يعموم ،امورالت يتحص بهداشت مثل ييها حوزه در يدولت
 نظرنر يز در را يكشاورز و يمحلع ي،صنا يشهر ونقل حمل و،بزرگراهها ي،امورمال پرسنل و يزير
  .داشت بعهده شوراس يرئ

 اتحاد كه تفكرن يا با شد انتخابست يكمون  حزبس يرئ بعنوان ورباچفگل يخائيم 1985 سال در
 اصالح در را خود تالشن يشتريب منظورن يبد كنند خارج يواقتصاد ياسيس ركورد از را يشورور يجماه

 شد يم يناش گورباچف ياقتصاد ييزدا تمركز يهااست يس از يناش اول درجه در كه يمحل حكومت
 تابستان درد يگرد ياسيس ييزدا تمركز درخواست به منجر 1990-1 سال در مران يوهم گرفت يم نشات
 و ي محليپارلمانها199و 1989 وانتخابات شد آغازر يجماه بهت يحاكم يخيتار  يواگذار 1990
 . شد ستي رفتن قدرت حزب كمونني عمال باعث از بهايجمهور

  يستي اقدامات تروري سركي ليد اما بدل بوجود آمدي جدهي روسي در ساختار حكومتيراتيي چند تغهر
 كه هي مناطق روسيي اجراسي آن رئي كه طصورت داد ياسي اصالحات سي سركي 2004 در سال نيپوت

 ماند ي در پست خود باقيآن به بعد توسط قانون گذاران محلاز شد  ميدهي برگزمي انتخابات مستققياز طر
 تمركز استي سي منطقجهيخاب به انتصاب حكمران صورت گرفت كه نت از انتيي جابجاكي يبعبارت
 اني و خودجوش جرفيت ضعيري در برابر مدي ودر واقع پاسخدي شروع گرد2000 بود كه از سال ييگرا

  دي آي به شمار م1990 دهه. ييتمركز زدا

ن يا غالب مذهب وناني ازر يبغ باشد يم پرتقال وا ي،اسپانا يتالي،ا فرانسه يكشورها شامل: اروپا جنوب گروه
 قدرت جلوه و محدودتر يياورپا يكشورهار يسا به نسبتها يشهردار ييتوانا و بودهك يكاتول كشورها
 اقتدار واز مسلط يروين شهردار كشورهان يا تمامدر  .باشد يم تر يجد نظارت يبرا يمركز حكومت

ز يتما كينحال يا با باشد يم برخوردار گردد يم واگذار يمركز حكومت توسط كه يباالئار يبس
 شودو يمده يبرگز شهر يشورا توسط شهردار فرانسه در دارد وجودا يواسپان فرانسه شهردارانن يب يديشد
 يتيحاكم يواحدها اي يمركز حكومت توسطا ياسپان در اما باشد يم يشورا نظر به منوط كارش ادامه
 توسعه رادر يا عمده نقش كشور دون يا ندارد يانتخاب ينهادها به وابسته و شود يم منصوب يدست باال
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 خودن يمعاون مجموعه برابر در يتر يقو موضع از دارشهر اند داشته كشورهار يسا در يحكومت يها شكل
 از كشورها مثل آلمان و سوئد ي نسبت به همكاران شهرداران در بعضadgoints) اي معاون انشهردار(

 شوند همكار ي مدهي افراد معاون ودر آن كشورها همكار نامنيد در واقع  در فرانسه ا باشيبرخوردار م
 ي واحد ي بخش قرار دارد الگوي رده سلسله مراتبني كل است كه درباالترري دباي ري شهردار دبياصل

  . است دهي گردمي و ترسي فرانسه درنمودارهاي و ساختار حكومت شهريحكومت

 نقش دوگانه كي ي دارند ودارايكساني ي حكومتستمي است ستختي كه پاسي از پارري   بغ كمونهايتمام
 را دارا ياداره حكومت مركز   ازيي بخش هاي محلي و بعنوان واحدي خودگردان حكومتيبعنوان واحد

 ي ساله انتخاب م6 دوره كي يمردم برا لهي باشد كه بوسي شهر مي ،شواري باشند بدنه منتخب شهرداريم
ن يبهم و كند يم انتخاب اعضاء برخود اني  است را از مياسي سينشي شهر ،شهردار كه گزيشوند شورا

 .نند يگز يبرم را دارد كمون اندازه به  يبستگ دوازده تا نفر كي ازز ين شهردارن يمعاونب يترت

 باشد يم سالوادور ،الا يكلمبل يبرز گروهن يا شاخص يهاوركش : يمركز و يجنوب يكايآمر گروه
 آنها اصل زبان  كه شدند يم محسوبا ياسپان يمپراطورا از يبخشل يبرز ازر يبغ كشورهان يا يتمام
 مذهب است يپرتغالز ين آن يرسم زبان و داشت قرار پرتغال مستعمرات محدوده درل يبرز است يياياسپان
 است يمتفاوت عوامل تابعن يالت ييكايآمر يكشورها در يمحل حكومت يهاهادن باشد يمك يكاتول آنها
 است مشاهده قابل آنها يزندگوه يش درقا يعم هنوز كه هستند   ايبرييزندگوه يشراث يم آنها يتمام اوالً
ر يتاث تحت لثاًثا است انداختهر يتاخ به را يمحل حكومت يهاواحد رشد يافتگين توسعه به باتوجه اًيثان
 يمركز وهم يمحل همن يالت يكايآمر يحكومت ينهادها ازار يبسكه  يبطور هستندكا يآمر متحدهاالت يا

 يخوب مثالل يبرز يمحل حكومت باشد يمكا يآمر يعني شان يشماله يهمسا همانند يزيانگ شگفت بطور
 قانونطبق .زد يآم درهم آن ييكايآمر بانوع را يرييا يحكومت يصه يخص تواند يم چگونه نكهيا از است
 شود يم انتخابم يمستق بطورهردار ش آن در كه شورا شهردار شكل و دارد فدرالستم يسل يبرز  ،ياساس
 از يشكل كيستم يس كي پرتغال همانند يطرف از باشد يمكا يآمر در شورا يقو شهردار شكله يشب

 شوند يمم يتقس يشهر يفرع يواحد بهو ندهستت يپرجمع و بزرگ كهرند يگ يم بر در راها يشهردار
   .دهند يم نشانل يبرز در را يشهرت يريومد ساختار و  يحكومت يواحد يالگو و شماره ينمودارها

 
۶١



 

  

 و دارند قرارك ينزد خاور وانه يم خاور در كشورهان يا: قا يآفر شمال و يغرب يايآس يها كشور گروه
 يكشورهان يا يتمام  مي باشدتونس و ،لبنانه ي،تركران يا : از عبارتند آن يورهاكشن يتر شاخص
 فرم ري كشور ها تحت تاثني اي حكومت محليالگو .اند بوده اعرابر يتاث تحت اي يوعرب ياسالم

 خاطر) (W.Hardy wickwar واركي و يوهارديلب دنموردي باشد كه در اي فرانسه ميحكومت محل
 يتيريمد ر يز مراتب سلسله كي ازك ينزد وخاورانه يخاورم يهاكشور يمتما كه سازد يم نشان

ر يسا و فرانسه از كه يستميس و است شدهده يكش محل تا يمركز حكومت از كهباشند يم برخوردار
 يعل محمد توسط مصر در است گرفته شكل ناپلئون دوره و فرانسه انقالب دوران در يياروپا يكشورها

  .گرفت شكل 1937 سال در يپهلو رضاله يبوسران يا در و 1826 سال در

 قدرت در دست  تمركزي سطح وجود دارد ودر سطح محلني در باالتريين كشورها تمركز گرايدرا
 ي محلي از واحدهاياري باشد بسي شهر همواره مسلط برآن مي كه در صورت وجود شورااستشهردار 
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 است و گري همدهي شبنييح پاو در سطي حكومتي شكل هادرلبنان وتركيهستندي نيابحكومت انتخ
 ي شهري فرعي آنها به واحديهاي كند و شهرداري متي تبعي دوكشور از مدل فرانسوني ايحكومت شهر

ها يدارشهر از ونه يانيم يواحد  ،يكل- با اهداف يتيري مدي مجموعه هاري گردند كه زي مميتقس
  .شوند يم  محسوب

 را دارند ي اندكفي وظاهاي از شهردارياري شروع شده است و بس1955 از ي انتخابيران حكومت محليدرا
هاي مودارن  كندي اداره مياني مي اداري واحدقي را از طري شهريتهاي از فعالياري بسيوحكومت مركز

  . دهد ي نشان مراني را درايت شهريريختار مد و ساي حكومتي واحدي الگو  19و18 شماره

  

  واحدهاي حكومتي در ايران :19نمودار شماره 
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 به ي ،هندوستان ،مالزالني سي كشورهاايدر جنوب آس : قاي وشرق آفراي جنوب آسي كشورهاگروه
 از يتداء بخش كشورها در ابنيا يوپي از اتري شود بغي را شامل ميوپي سودان واتقايمار ودر شرق آفرانيم

 از و اند آورده دوم بدست ي انگلستان بودند كه استقالل خودشان را در بعد از جنگ جهانيامپراطور
 ينواح در الخصوص يعل يمحل حكومت يانتخاب يهانهاد درتوسعه يريچشمگ بطور انگلستان نفوذنرو يا

 يوتعداد شهر يشورا كيس يانگل يمحل حكومت همانند يشهر يهاواحد در شود يمده يد يشهر
  ازيك مقامي وجود داردكه تاحدازقدرت اجرايي برخورداراست ودربسياريدرحال حاضر.كميته دارد

 يشهر از ياديز تعداددر  .نمودف يتوص يياجرار يمد شبه بعنوان بتوانديشا كه است شهردارانتخابيموارد
ده ينامون يسيكم و شود يم منصوب باالتر يهاواحد توسط كه استمقامي   كي ييرااجس يرئ  بزرگ

  .شود يم

 گذار در توسعه ري كشورها عوامل تاثني از اكي باشند و در هرين و ژاپن ميپي ،فللنديشامل تا : اي آسشرق
 يهاي از شهرداريت شهريري ساختار مدلندي باشد درتاي مگري كامال متفاوت از همدي محليحكومتها
 ي شوراي كامال با شكل شهردار قويت شهريريختار مدن سايپي شده است در فلي برداريفرانسه كپ

 اي آسي كشورهاگري از دشتري ژاپن همانند خود كشور ژاپن بي شباهت دارد ساختار حكومت كلكايآمر
 فرانسه بوده ي حكومت محلهي از ابعاد آن شبياري اول بسي كرده است و قبل از جنگ جهاندايتوسعه پ

 شده و با شكل داي پيت شهريري درابعاد مختلف مديادي زراتيي تغاكياست بعداز اشغال ژاپن توسط آمر
 كم شده يي دارد در حال حاظر تمركز گراياري بسي همخوانكاي شورا در آمر– ي شهردار قويحكومت

 دهي برگزي كه هنوز توسط انتخابات مردمدهي در شهردار متمركز گردي محليي اجرايروي نشترياست و ب
 . شود يم

ر ييتغ  .ران يدرا يشهرت يريمد ساختار وتحول

 ي ،اقتصادي اجتماعطي در دوران معاصر از شراي نظام ادارراتيي تا قبل از تغراني ايت شهريري  مدساخت
 ي بلكه بصورت عرفي مردم نه بصورت انتخاباني از مرانيمد. گرفت ي نشات م جامعه ياسي و سيو فرهنگ

 نمودند و ي مفاي مردم و حاكمان اني رابهي نقش دوسوكي يز نظر رفتار شدند واي مدهي برگزيابص انتايو 
 در حال كه رايفي وظاي از نظر عملكرداي قرارمي گرفتند ياي مردم در برابر اقوي حامزي موارد نيدر پاره ا
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ه  نستمي سكي آن زمان و در طي مرتبط با امور شهر برعهده دارند طبق شرايحاضر ادارات وسازمانها
 مداركن يب از كه يمورد ندددا ي خاص خود انجام موهيبا نبوغ و شهوشمندانه وده  اما يچيچندان پ
 يبعبارت نده ابود برخوردار يخاص نبوغ از افرادن يا اكثر تسمشهودا كامال يمتعدد يها ونوشته واسناد
 دشيم خارج ناظر و يمجر صرفا يفرد از آنها بامردم ارتباط ور يتدب واست يس و يريگم يتصم قدرت
 هفتم قرن در    اخوهنباف يتال يشهردارن يآئ كتاب در مثال بطورد يبخش يم قوام را شانت يفعال وادامه

 آگاه و وارد محتسب كي كه دهد يم نشان و كند يمان يب شهرها رادر مختلف صنوف احتساب ياوه يش
 چگونه ازافرادواردبشناسد را شود  آن در تقلب به جرمن كه ييراهها و موردنيازمردم مواد براي اينكه

ران يا يشهرت يريمد ساختار يخيتار يبررس در حالبهر .رد يبگ را    تقلبيجلو تا كند يم استفاده
 اشاره ياسالم انقالب ازبعد دوران و ياسالم  انقالب تات يمشروط ازت يمشروط از قبل دوره سه به معموال

 نظام يريگ شكل يچگونگ دادن نشان جهت خالصه بطور مختلف مطالب ماحصلر يز در كه شود يم
  :گردد يمان يبران يا يشهرت يريمدن ينو

  بطئي يتحول يدارا و ييابتدا شهر يتيريمد ينهادها باستان دوره در: ت يمشروط از  قبل دوره -الف
 مختار خود صورت به ودند يگرد پا بر وناني يشهرها سبك به فرمان  خوديهاشهران يسلوك دوره در بود
 و اصناف وامور يشهر يزندگ در دولت دخالت با بود مصادفان يساسان دوره در اما شدند يم اداره

 و ساخت يمنتف شهرهات يريمد ينهاد استقالل كه آنها يواقتصاد ياجتماع يتهايفعال و بازرگانان
سال چهارم /44 /هايشهردار /يتيمزمنوچهر  (شد سبب يمركز حكومت به را آنهاشتر يب چه هر يوابستگ

 ).81ص

 شكل تازه زيت شهرها نيري در ابعاد مختلف جامعه نظام مدقي و تحوالت عمريي از اسالم باتوجه به تغپس
 چهار گروه  توان دري دوران را مني مرتبط به آن در االتي و تشكي به خود گرفت امور ومسائل شهريا

 شهر و منطقه يتي و امنياسي ،سينخست امور ادار) 208ص/1367/ سلطان زاده نيحس( كرد يطبقه بند
 ي وامور مربوط به شهرداري ،اقتصاديدوم امور اجتماع.ر شهر بود يااميتحت نفوذ آن كه برعهده حاكم 

 كه يانتظام امور سوم فتگر يم قرار يدگيرس محله ها مورد اني شهر  كالنتر و كدخداسيكه توسط رئ
  .گرفت قرار يدگيرس مورد قضات توسط كه ييقضا امور چهارم بود داروغه و عسسبا
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 منشا يقبل يها حكومتنكه يا توجه بات يمشروط از  قبل درران يا يشهرت يريمد  ساختار به ينگاه اي
 و كدخدا و ،كالنتر خان وجود باشد مشاهده قابل مشابهبا يتقر يها ونقش ياسيس ساخت با داشتند يليا
 اصناف و هاله يقبدان يسفش ير و ،كدخدا ،كالنتر حاكم وجود و يليا مختلف يها رده دردان يسفش ير
 .د بخش يمت قورا همخوانين يا شهرها سطح در

 از يكي شهر يياجرار يمد نوزدهم قرن از قبل تاانه يخاورمگر يد نقطه هر مانندز ينران يدرا : حاكم
 وارات ياخت يدارا و كرد يم منصوب شهر يوال عنوان به يو كه بود ينظام يفردااغلب ي، شاهزادگان

 يم بر در  رايمذهب ردادگاهد قضاوت منصب در نشستن جز به راز يچ همه كه بود ينامحدودازات يامت
 ).21/ شهر هينشر /يين رضايريترجمه ش/ پور يمدن يت شهر يريمد.( گرفت

 ،كاركنان مظالموان يد مسئوالن عزل و،انتصاب ييوقضا يادار مقامات كار بر نظارت حاكمارات ياخت
 نيحس .(بود بازار ونرخ محتسب ، عسسانبركار،نظارت | امالك يا قباله به يدگيرس و اسناد ثبت دفتر

 ).29/سلطان زاده 

 امرا بركار و گشت يم مستقر دش يم محسوبالت يمركزا كه يشهر درالت يا هر حاكمه يصفو دوره در
الت يا هرحاكم  .كرد يم نظارت يدولت كاركنانر يوساان ي،كدخد ،كالنتران داروغگان ،   تيولداران،

 كنترل و يادار مقامات از مهم مشكالت يبررس والت يا ياسيس و يادار اموره يكل به يدگيبرس عالوه
 ).209 منبعهمان  (خودداشت رلكنت رادر ينظام امور هم موارددر كارراهداران

 صاحب منصب به ني شهر دومسي رئاي اداره شهر بعد از حاكم كالنتر التيدر تشك:  كالنتر
 ي نظامي و گروههاري وعشاالتي طبقات اانيواژه كالنتر از قرن هشتم در م. رفت يشمار م

 در سلسله يممقام رس: شامل ي مختلفي معانيمتداول بوده است واز اواخر قرن نهم هجر
 فهي طااي لهي قبسي صنف و رئسي از شهر ،رئي بخشاي شهر ،بخش و ي و متصديمراتب شهر

 اني كدخدانيي كالنتران تعفي وظانيمهمتر).1384/21 /ياختشام اهللالطف ( شده است ي،م
 اصناف كه با مشورت و موافقت مردم هر محل و افراد هر صنف داني سفشيمحالت و ر

 و رفع ظلم ني وزارعاي رعااتي به اختالفات كسبه واصناف و شكايدگيرس. كرد ي منيمع
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 بهداشت شهر را ني،تام )انيگد (اني آمار متكدهي ،تهتي واصالح حالت رعفاني از ضعاياقو
 ).34تا 32ص/همان منبع .(برعهده داشت 

 و مواجه كه ودبيعي طب حكومت دستگاه تا بود عموم و اجتماع منافع حافظيشتر ب كالنتريكه آنجائ از
  ).152ص /الملوكتذكره  (گرددي مين تام شدي ميل تحم وكسبه اصناف از كهي وجوه ازي وي مستمر

 حلقه و بود محله ساكنان يسو ازت يحماازمند ين شد يم منصوب كالنتر توسط كه كدخدا: كدخدا -3
 ). پور       يمدن.(آمد يم شمار به شهر ومردم كومتحان يم يارتباط

 از يآگاه و بامردم يوهمكار مشاركت -2 يوداور اختالف رفع -1 داشت برعهده دونقش كدخدا هر
 ).92ص /ياحتشام اهللالطف  (محله ياجتماع يها يژگيو  وييدارا مقدار

ن يبهم و بود آشنا كدام هر اتيخصوصگر يد و ثروتزان يم و محل ياهال باوضع ييآشنا حسب به او
 سلطان زاده نيحس .(تفگر يمقرار حاكم و كالنتر  مشورت مورد يادار و ياقتصاد امور مورد در جهت

 ).212ص/

ت يري در ساختار مديي بعداز اسالم از قدرت باالهي ظهورش در قرون اوليمحتسب درابتدا : محتسب
 و دي در امر تولي بود كه بردرستكاري و فروش محلدي وخري عهده دار امور تجارو برخودار بوديشهر

 ابتدا با يو. كردي متي كنندگان در برابر رقابت حمادي واز تول دربرابر تقلبانيفروش نظارت و از مشتر
 به باتوجه را منكر از ينه و به معروف ر تر امي شد اما بعدعنوان مذهبي سوق شناخته مسيلقب رئ
 يشغل اخالق واصول يعرف يتهايمحدود گرفتن نظر در با و زنان و مسلمانر يغ رفتار و يعمومات ياخالق
 به يروحانت يشخص يكي بودت يشخص دوق يتلف مظهر محتسبت يموقعب يترتن يابه  .داشت بعهده
 /).ترجمه    / پور يمدن (يمال امور خاطر به حكومتنده ينمات يشخصگر يد و اخالق نظم خاطر

 به طوبمرات يشكا به يدگيرس جمله از بود شهر توسعه كنترل اشكال از يبعض شامل او يهاست يمسئول
وار يد مرمت و آبن يتام يوهمچن كوچهوار يد تراز بلند يا نرده نصب ايه يهمسان يزم حدود به تجاوز
ات يمالن ييتع در تاند يگز يم بر مشاورخود عنوان به را يناظران يوصنعت ازهردوصنفمحتسب .شهر
 فموظ و دادند ارائه يمشورت نظر محتسب به اصناف و بازارط يشرا درباره ناظرانن يا باشند دولتده ينمان
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 و يكمك ينظام يروينن يتام مثل بود گذاشته صنعتگران عهده به دولت كه يفيوظا يبراجرا بودند
  ).منبعهمان  (باشند داشته نظارت ها جشن و مراسم يبرگزار

ن يمحتسبف يوظا از يبعض يواگذار وران يا يشهرت يريمد در وكدخداها كالنتران نقش يريگ شكل با
  .شد رنگ كمران يا يشهرت يريمد ساختار در تسبمح نقشج يبتدر ها داروغه به

 از جهات به كار محتسب يكه كار او از بعض )يمحله شهر(  محله اي شهر تي مامور حفظ امن– داروغه
ي فرد مالك خرسان جمله از روستاها ازي بعض  در).373ص /يت شهريريدانشامه مد(شباهت داشته است 

 منبعهمان (  .كردي م منصوب هم به نسبتيي روستا افراد وتعرض ده انتظام حفظي برا داروغه نام به را
ي شده است كه در زمان ن شبگردان و سرپاسبانان معسي رئي دهخدا به معن درفرهنگداروغه).373ص/

 گردد ي مستفاد مني چنخي است از احسن التواري اداري اصطالح عمومكي است كه سي رئيمغول به معن
 دريه صفو شد در دوره تختي شده است و بعدها لقب حاكم پايام اطالق م به حكيكه داروغه بطور كل

 خوانده داروغه داشتند ونظارتي سرپرست سمتيان منش بردن كه اول واژهيان منشي دولت بزرگ ادارات
ي نوع فرامش و گزمهي عني دستانشير ز و داروغه نوزدهم قرن  در).136ص الملوكتذكره  (شدي م
-15ص/المتون  (كردندي ميدگي رس دادي م رخ بازار در كهيريهايي درگ به كه دادنديل تشك رايس پل

10.( 

 گرد شب به شهر محافظت به كه ي،كس حارس و گردشب يمعن به عسس دهخدا فرهنگ در : عسس
 را دزدان دستبرد برابر در بازار و ها خانه از ومراقبت يانتظام امور ها داروغه بهمراه عسس است درآمده
 وقوع صورت در و بودند مسئول مردم اموال سرقت برابر در  آنان).215ص /زادهسلطان (م داشتند بعهده
  ).منبعهمان  (كردندي مخت پردا صاحبش را آن خسارتيا ، كردندي ميدا پ رازبور م امواليد با سرقت

 قضاوت منصب در كه يفرد و بود جامعه در مهم مناصب از يكي قضاوت منصبكه يآنجائ از:  يقاض
 مسلمان : از بودند عبارت خالصه بطور كه داشت يم را ييها يژگيو يسر كي يستيباگرفت يم قرار
 يكي ندچهر  .شرع احكام به ،آگاه ييشنوا و يينايب سالمت ي،دارا ،عادل ،آزاد ،عاقل ومذكر ،بالغ بودن
 درات يمال بستن و نظم ي،برقرارم يجرافر يك ما ارفت يم شمار به ياسالم جامعه قدرتمند ينهادها از
 بود كه مخارج ي مذهبي مورد اعتماد نهادهاي،قاض).17/1ص /يين رضايريش/ پور يمدن (نبرد اوار ياخت
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  گوناگون مانند قناتها ونوانخانه ها را بعهده داشتي و خدمات عمومي مساجد ،مدارس مذهبينگهدار
 ).ن منبع اهم( كرد ي شهر تلقي السطنه واقعبي توان ناي را مگاه او

 به ييجزا اي ساده ومشكالت يدعاو از يبرخ مورداختالف مسائلش يوافزا شهرها گسترش  يدرپ
 ).219ص/ سلطان زاده نيحس : (آمد بوجود محكمه نوع سهب يترتن يا به و شد واگذارگر يد مقامات

 فروش ود ي،خر ،عقود ييقضا يدعاو به آنها در و شد يم هادار شرع حكام تحت كه شرع محاكمه: اول
  .كردند يم يدگيرس مهم ومسائل طالق ،ازدواج

 وقضاوت شد يم يدگيرس غارت و ،سرقت وقتل حرم ييجزا امور به آنها در كه عرف محاكمه : دوم
 برعهده را مزبور امور به يدگيرست يمسئول بوده يعدل كل ناظر كهوان    يد نظر تحت ها دراوغه و ييجزا

  .داشتند

 ي ميدگي رسي و شهرداري از مسائل صنفي كه در آن به امور اوزان ونرخها وبرخبيمحاكم حس : سوم
  آن بامحتسب بود تيشد و مسئول

 آن در شهرها وادارهت يريمد درز ين يرسمر ي،عناصرغ يرسمالت يتشك يسوا : يرسمر يغالت يتشك
 انجمنها كه در عهد نيا .كرد اشاره شهر يصنف انجمن بهد يبا آنهان يمهمتر از كه داشتندار يبسر يتاث زمان
 به يني همراه با رونق تجارت و گسترش شهر نشي قمري آمده بودند از قرن سوم هجردي پدانيساسان
 نقش داشتند و ي و ادارياسي سيهايري گمي در تصمناني مستقل  و متفاوت باگذشته شكل گرفتند ايصورت
 ).129ص /اي ندياحمد سع( رفتند ي به شمار ماتيال حاكمان شهرها و وي و گاه همكار برابيگاه رق

 وابستگان و زادگانه ،شاان ي،نظامون يروحان بهد يبا روزگار آن يشهرت يريمد در موثر عناصرگر يد از
 ياديبنمات يتصم چند هر كه دهد يم نشان شهرها امور اداره مورد در مختلف متون يبررس اشاره كرد

 بصورتشتر يب كهن ييپا يها دررده يادار ساختارن يا در اما است شده ي گرفته باال از همواره يواصل
 يهايژگيوو ست آورده يم جودبو حاكمهات يوه مردمن يب بطرا بود مردمان يم از برخاسته و داوطلبانه
 نگاه نيهمچن (استده يبخش يم نظم يوادار ياجتماع روابط به حاكم نظام و ي،مذهب يشي،مع يفرهنگ

 ).222-230ص/ سلطان زاده نيشود به حس
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  :تي پس از مشروطيت شهريريمد

 دوره نيقبل از ا) 1 شود ي محسوب مراني  در ايت شهريري مدني نوالتي سرآغاز تشكتي مشروط
 آن از يبردار الگو با كردند يسع داشتند يي اروپاي قاجار به كشورهاان كه پادشاهييهافرباتوجه به س

ن يا در بدهند حكومتگاه يجا و    پايتختبعنوان تهران شهرت يريمد ساختار به را يديجد شكل جوامع
 وشهروندان دولت ماموران از ،كه شهر يها انجمن ييبرپا با تا شد تالش 1253 سال در تهران در راستا

 انحالل با بعد سال كي تالشن يا اماد يآ بوجود يهماهنگ يشهرت يريمد شد يمل يتشك متشخص
  .ماند ناكام ها انجمن

ن يا شدس يتاسه ياحتساب بنام يشهردار يادار  سازمان كي تهران يها يدگرگون مرحلهن ياول موازات هب
  يآور جمع به يدوم و يانتظام امور به ياول كه بود شدهل يتشكف يتنظ و  احتساب بخش دو ازاره اد

 ).17/2ص /يين رضايريش/ پور يمدن /يت شهريريمد (كرد يم  يدگيرس شهر آبع يتوز و ذباله

 ني سازمان مستقل اداره امور شهرها براساس مفاد نخستسي تاس1286 در سال تيالم مشروط از اعپس
 ي و قانون انجمن هاي قانون مهم از جمله قانون اساس9 قانون جزء نيا. موردتوجه قرار گرفت هيقانون بلد

 اوضاع يها يانم ناب و فرانسه اقتباس شده بود اما در كي بلژني بود كه عمدتا از قوانيتي و واليالتيا
 فقط 1300 سال  تا)30/1ص/ شهر هينشر/ بسكي اليسه (ماند مسكون عمالت يمشروط اعالم بعداز ياسيس

 ،همدانيراز شي شهرها دري شهردار 16 جمعاي پهلو حكومت آغازي عني 1304 سال وتاي شهردار
يس تاس آبادان و زنجان وي ،خو،بوشهر ،اهري انزل ،ماكو،بند ،كرمان ،مراغهيز،مشهد،آستارا،دزفول ،تبر
 نظارت تحت كه بود شهر آني شهردار بعهده شهر هر اداره 1286 سال قانون  طبق).19ص/ي نيمز (شد

 و شدندي م انتخاب ساله چهار دوره كيي برا انجمني اعضا داشت قراري انتخابيندگان نما از انجمن
 دههرابعي شهرداري سرپرست بود امروز ردارشه با معادل كه داشت را كالنتري سنت لقب كه انجمنيس رئ
يالت تشكي اصلي اعضا شدندي م منصوب انجمن طرف از كهيگر د نفر سه و شهردار تفگري م

 بهيي پاسخگو و شهر منابع از حفاظت درآن زمانهاي شهردار گذارانيه پا در ياصلهدف  .بودي شهردار
 شهر منابعيريت مد شامل كه گرفتي م بر در رايعي وسيف طيها شهرداريف وظا بود شهروندانيازهاي ن

 شهري ريزي ،برنامه ،خيابانها ،نظافت ها داروخانه و بيمارستانها تاسيس آب ويي غذا مواديع برتوز ،كنترل
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 و تاريخي بناي از حفاظت و ،موزه ها كتابخانه ساختن طريق از فرهنگي فعاليتهاي ،ترويج نشاني ،آتش
 دروازه عوارض  شهرداري درآمد منبع تنها اما بوده است نمايشگاههاي و ابازاره طريق از تجارت تشويق

 .شد مي اخذ شدند مي وارد شهر به كه پاياني چهار و ها گاري از هك بود

 1290 سال در مردم آمادگي عدم و محلي متنفذين ،نفوذ دولت كافي تجربه نبود به باتوجه
 مربوطه قوانين در نظر تجديد و بلدي و واليتي و ايالتي هاي انجمن كليه انحالل اجازه دولت

 نمود مذبور هاي انجمن انحالل به اقدام بالفاصله و كرد دريافت ملي شوراي محل از را
  ).21ص/1378 /مزيتي(

 از ايران شهري مديريت نظام در جديدي تحوالت پهلوي حكومت آغاز با 1304 سال از
 شهرداري قانون 1309 سال در آمد بوجود ديگر  متعدد قوانين تصويب و بلديه قانون طريق
 تمامي لغو بر مبني آن هفت ماده و شد 1286 سال  بلديهقانون جايگزين ماده 7 بر مشتمل
  ).110ص /طاهري ابولقاسم (بود قبلي قوانين

 ،تعيين شهرداريها تاسيس در را نقش مهمترين) كشور (لهداخ امور وزير بعد به زمان اين از 
 از در رضاشاه سركوبگرانه تفكر با ستسيا اين گرفت بعهده آنها امور كنترل و آنها مديريت

 قوي  متمركز حكومت يك آن سايه در تا بود موافق كشور سياسي آزاديهاي بردن بين
 گرديد مي مركزي حكومت به هوابست كامل بطور شهر مديريت اينرو از و آيد بوجود

 پيدا اي مشاوره نقش نيز شهر انجمن و شد مي تعيين ر كشو وزير طريق از شهردار بطوريكه
 Madanipour (رسيد مي كشور وزير تاكيد به بايستي آنها تصميمات كه نمود

/1988/p.66) (  

 دور پايان در ريكهبطو يافت افزايش مرتب بطور شهرداريها تعداد 1321 سال تا  1309 سال از
 دوره كه 1327 سال تا 1321 سال از و شد تاسيس شهردراي 136 بر بالغ اول پهلوي ه

 شد تاسيس شهرداري زده يا تنها بود فترتو ركود دچار ايران داخلي اوضاع و اشغالگري
  )22ص /ايران در شهري مديريت رستاخيز مزيني(
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 كردتصويب دگرگون را شهرها چهره كه نقانو چندين 1328 تا 1309 سالهاي فاصله در
  ودگرگونينقشه جديدشهرتهران1316شدقانون تعريض معابروتخريب ديوارهاي كهن سال

 صورت گذرگاهها در ساختمانها آمدگي پيش نامه آيين 1318 سال در و درآن يشكل
  )1382 /توسعه و جغرافيا /شيعه اسماعيل (گرفت

 آمد بوجود دموكراسي نسبتا دوره يك 1320-1332 سالهاي فاصله در شاه رضا مرگ از دبع
 شدند ايجاد سياسي احزاب .گذاشت گسترش به رو سنتي شيوه به سياسي فعاليهاي آن در كه
ظاهرگرديدندعمده اين  سياسي كه سازمان دهي شده بودندفعاليتهاي از زيادي تعداد و

 و سياسي ي تشكلها اين نمود يم مداخله امورداخلي ايراندر فعاليت ها برعليه بريتانيابودكه
تفكرماركسيستي درجهت با دهتو حزب بطوريكه داشتند متفاوتي فكري هاي گرايش احزاب

 .(Frazmand/1984) كرديازحكومت شوروي عمل م به طرفداري اعتراضات كارگري
 كردن برقرار و برتيانيا مداخله بويژه خارجيان نفوذ كاهش خواستار كه گرايان ملي و

 به نفت شدن ملي نهضت به منجر نهايتا كه بودند ايران در اساسي قانون مبناي بر يدموكراس
   .گرديد 1332 تا 1330 سالهاي در مصدق محمد دكتر رهبري

 

 قصبات و شهرها انجمن و شهرداريها تشكيل قانون نام به جديدي قانون 1328 سال در
 قانون با قانون اين اساسي تفاوت گذشت ملي شواري مجلس تصويب از ماده 50 بر مشتمل
 انجمن به تازه اختيارات برخي واگذاري و او مزاياي و حقوق شهردار تعيين شرايط گذشته
 يا، محل اهالي از نفر سه شهر انجمن گرديد   مقررمذكور قانون 29 ماده موجب به شهربود
 وزارت به و انتخاب شهردار نوابعن را كشور وزارت منصوب شهرداران يا و دولت كاركنان
 حقوق تعيين نمايد منصوب سمت بدين آنها از يكي كشور وزير تا كندپيشنهاد كشور
  ).22ص /مزيتي .(گرديد واگذار شهر انجمن بعهده نيز شهردار

 اعضاي بود شهرداي به بلديه  نام تغيير و شهرداري نسبي استقالل جديد قانون ويژگيهاي از
 هدارا در وسيعي قدرت و شدند مي اتتخاب سال چهار مدت به شهروندان سوي از انجمن
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 به رسيدگي حدودي تا و محلي هاي ماليات ،وضع گذاري قانون شهر انجمن . داشتند شهر
 در بعد سال سه .باشند كشور وزارت از مستقل نسبتا توانستند ومي داشتند را شهر مديريت

 در و شد تفويض شهرداريها به بيشتر ختياراتا و ترميم قانون اين مصدق وزير نخست دوره
 رضايي شيرين ترجمه پور مدني( شد ستهكا كشور وزارت به آنها گيوابست از هنتيج

  ).21ص/

 ،كميسيون شهر انجمن اعضاي تعداد افزايش مصدق زمان در يراشهرد قانون مهم نكات از
 ،عدم شهر انجمن (غياب در كشور وزارت مقامي قائم ،حذف انتخابات بر نظارت نفري پنج

 كميسيون يك بعهده شهر حوزه حدود تعيينو عوارض يبتصو كشوردر وزارت دخالت
 به كنيد نگاه (بود شهرداري نظارت با شهر داخلي اراضي تقسيم و گرديد واگذار محلي

  ).115ص /طاهري ابولقاسم

 و طلبان سلطنت حمايت با ) سرويس ليجنس اتسياواين (المللي بين نيروي 1332 ماه مرداد در
 محمد بازگشت به منجر كه گذاشتند اجرا به و طراحي مصدق يهعل بر را كودتايي نظاميان
 شاه رضا مرگ بعداز گذشته سال ده طي كه دموكراسي ترتيب بدين وگرديد شاه رضا

 آمريكا بعد به زمان اين از.گرديد مستبد سركوبگرو حكومت يك به تبديل بود بوجودآمده
 40 نفت رسيومنسك در و شد ظامين و ،اقتصادي سياسي  وراث ترين عمده بريتانيا جاي به

 مشروطه كشور يك بعنوان ايران گرچه سياسي نظر واز برد سهم ايران نفت از درصد
 هاي دهه طول در و ساخت مي ظاهر را مشروطه از ينمايش يك واقع در ماا شد مي شناخته
 1338 سال در گذاشت بجاي قدرت سنتي روابط حاكميت با را موروثي نظام 1350 و 1340
 مجلس در كه آمدند بوجود مردم حزب و ) نوين ايران (ميليون حزب بنام سياسي حزب دو

 حسب بر انان طرفداران اينكه با و كردند مي تصويب و تدوين شاه نظارت تحت را قوانين
 و شدند منحل 1354 سال در حزب دو اين گرفتند قرار ادارات راس در داشتند كه موقعيتي

 انتخاب رژيم به وابسته افراد ميان از مجلس اعضاء .گرديد تشكيل خيز رستا بنام حزب يك
 و سياسي اعضا آن بر عالوه و كردند مي عمل شاه دستورات براساس    و شدند مي
  (Frazmand) كرد مي انتخاب را اداري گزيدگانبر
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 در را اي اليحه كشور وزارت بطوريكه گرديد آغاز قبلي قوانين در تغييرات جوي چنين در
 با .رسيد تصويب به اصالحاتي با كه نمود ارائه مجلس به مصديق دكتر لوايح الغاي جهت
 اما نشد داده آن ملحقات و 1331 قانون اصل در زيادي تغييرات جديد مصوبات در كه اين

 از دوباره كه معني بدين آمد شهردارپديد انتخاب چگونگي در اي عمده دگرگوني
 كشور وزارت و دولت اختيار و نفوذ زير شهرداران گزينش و كاست رشه انجمن اختيارات

 مجددا شد متبلور  1334 سال هاي شهرداري قانون بصورت كه مصوبات اين . آمد در
 از كرد تقويت و گرداند باز شهر هاي انجمن مقابل در را دولت و كشور وزراي اختيارات
 شده تشكيل بعد به 1328 زسال ا كه بود رشه هاي انجمن انحالل قانون اين اثرات نخستين
 كه آمد پديد فترتي ولي داد شهر انجمن انتخابات تجديد به دستور  ابالغيه هايالبته بودند
گزينش شهرداران وكاهش نقش مردم درهدايت واداره در دولت اختيارات افزايش به منجر

 گرفت صورت ها رداريشه قانون در ديگري تغيير 1345ل سا )23ص /مزيني(امورشهرشد
 اين گردي سوي از شوند برگزيده شهرداري مقام به توانستند نمي انجمن اعضاء  طبق كه

 ناتواني بود داده دولت به اجرايي مقننه كميته يك يدئتا با را شهر انجمن قح اصالحات
 پيش غمر به شود شهر انجمن شدن منحل موجب توانست مي شهردار نتخابا از شهر انجمن
 دست توجهي قابل استقالل به هيچگاه شهرداري بود گرفته صورت قانون در كه هايي بيني
 فاقد يافتن تشكيل صورت در حتي و يافت تشكيل ندرت به شهر هاي انجمن نكرد پيدا

 نوسازي و عمران قانون 1347 سال در) . 21ص /رضايي شيرين/ پور مدني (بود واقعي اقتدار
 مي زير موارد شامل شهرداريها وظايف شهرداري قانون بهمراه كه يدرس تصويب به شهري
   .باشد

 شهري عمران و نوسازي امور انجام )مدت بلند طرحهاي بعنوان (جامع طرحهاي اجرايي
 ،پارك ،گورستان كشتارگاه قبيل از شهري تاسيسات احداث شامل مدت ميان برنامه بعنوان

 توسعه و ،اصالح بند سيل و حريق ايفاط يسات،تاس فاضالب و آب ،تاسيسات ،پاركينگ
 و ترافيك و ي شهر بهداشتي خدمات ارائه همچنين و... و عمليات ميدان،نوسازي و معابر
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 و اقدامات از فهرستي شامل ساالنه مدت كوتاه برنامه اجرايي سرانجام و شهر ونقل حمل
  ) احتسابيهتا بلديه از( رسيد مي تصويب به ساالنه بودجه پيوست به كه عمراني عمليات

 هاي انجمن و ها شهرداري به مربوط قوانين تدريجي اصالح بر عالوه 1357 تا 1323 سال از
 مديريت چرخه به وقت دولتهاي تصميمات  براساس جديد رسمي نهادهاي و شهرعناصر

 و نمسك ،وزارت بودجه و برنامه سازمان از بايد آنها راس در كه شدند وارد ايران شهري
  ).7ص/1379 /احمدي( برد نام استانداريها فني دفاتر در شهرداريها ،اتحاديه سازي شهر

 نهادها اين به داشت قرار واحد مديريت بعنوان شهرداريها عمل حيطه در كه وظايفي واقع در
 مديريت در گانگي چند يك  براينكه عالوه و ديد گر واگذار دولتي ديگر نهادهاي و

 كه چرا يابد افزايش شهري امور در دولت تمركز گرديد باعث آمد پديد ايران شهري
 بخش از عمدتا آن درآمدي منابع كه شود مي محسوب دولتي غير سازمان يك شهرداري
 دهد مي انجام مردمي مشاركت با  راشهري فعاليتهاي بيشتر و گردد مي تامين خصوصي

 بيشتر را دولتي بودجه به وابستگي تنها نه يگرد سازمانهاي به فعاليتها اين واگذاري با اينرو.
 كاهش آن با مناسب واحدهاي اجراي و تدوين در را محلي مديريت و مردم نقش بلكه نمود
   .داد

 مهمترين  )مدني پور( :مديريت شهري دراين دوران عبارت بودنداز ژگييو

   بواسطه گستردهترشدن آنشهري نظام اداري گيپيچيد افزايش -١

 به البته (قدرت در دولت اندازي چنگ ديرشهربواسطهم اختياروآزادي درانتخاب فقدان -٢
  ).شد مي تشكيل برانگيز بحث باتخانتا با شهر شوراي كه مواردي جز

  فني اي هتوانايي افزايش  -٣

 مجري سازمانهاي ساير و شهرداري بودجه كه اي گونه به دولت به مالي شديد وابستگي۴ -
  .گرديد مي تهيه دولت توسط شهري مديريت وظايف

  است شده تصريح قانون در هنگاميكه  حتياداري مختاري خود فقدان۵ -
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 هريش ساختهاي زير و خدمات زمينه در عمليات سري يك به محدود شهري فعاليتهاي۶ -
 بدون گردد مي متمركز فيزيكي توسعه هاي جنبه روي خدمات ريزي برنامه و شود مي

 .بگيرد نظر در را فرهنگي و ،اجتماعي اقتصادي مسائل اينكه

 توسط شهر دليل بهمين و ندارد وجود شهري امور در هماهنگ و متمركز مديريت -٧
 مي اداره شهرداري و عمومي ،سازمانهاي ها وزارتخانه نظر زير كه مختلف مدريتهاي

  .گردد

  مدت بلند ريزي برنامه توانايي عدم٨ -

 محدوده به معطوف بايستي  باالجبار شهرداري بطوريكه عملياتي منطقه بودن محدود٩ -
  پليتن و متر به وابسته يانواحي شهري ناحيه نه دش مي شهري

 مات خد و نمود مي عمل حاكمه قدرت حفظ جهت در شاه زمان در اداري نظام -10
  بود مطرح ومد مرحله در شهر به رساني

 نظام  كه چرا نبود برخوردار كامل بوروكراسي  نظام يك از شهر مديريت -11
 و شود مي انتخاب وفني تكنيكي شرايط ساس برا و يشخص غيربطور افراد كراتيكوبور
 در ) كورپرات (صنفي جامسان برآن عالوه هستند مراتبي سلسله ختيارا داراي دفاترو بناصم

 مقاومت خواه هزياد بوروكرات افراد نامرئي دست تعدي رد تا شود مي باعث بوروكراسي
 ايران بوروكراسي نظام در كه است حالي در اين) 110 /يوسفي احمد امير .(گيرد صورت

 مي پرسيده فرد زا بلكه گردد نمي انتخاب مناصب جهت لياقت و شايستگي براساس فرد
 را فعاليت آن كارآيي و تخصص هستند كه ميمقا در افراد اغلب و ؟ هستي كسي چه شود

  .ندارند

 رانيتر خصوصيت از برگرفته دوران اين در شهري مديريت هاي ويژگي از ديگر يكي -12
 ككم يا و نفت فروش زا را خود درآمد منابع كه است دولتي رانيتر دولت .باشد مي دولت
 باشد نمي داخلي و توليدي و اقتصادي منابع به متكي و آورد مي بدست خارجي هاي
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 منابع به اتكا بعوض نيز ي شهر سرپرست اينرو از و) 101و100ص/1378 /يوسفي حاجي(
 جمله از مختلف رامور د دولت نقش گسترش و بوده مركزي دولت به هوابست شدت به ملي

  .باشد مي آن پيامد نيز شهري فعاليتهاي

  اسالمي انقالب از پس دوران

 اساسي مش خط دو گرفت دست در را قدرت تا كودتا با شاه رضا محمد كه 1332 سال از
 ،كارتوزيان 1988 پور مدني ،1988 فرازمند (داد قرار نظر مد قدرت حفظ در را

  ).1378 كالم زيبا ،صادق1378

 -   اختناق و ايجاد و مردمي نيروي سركوب

 جهت در آنها حمايت از و استفاده و خارجي هاي نيروي با جانبه همه و گسترده ارتباط -
 كارانه فريب سياستهاي و تبليغات ها مشي خط اين كنار در چند هر استبدادي نظام تداوم

   .يافت مي بيشتري گسترش

 مردم هاي ،توده ،فرهنگيان هيان دانشگا شامل اقشار تمامي از آگاه نيروي وجود بااين
 آنان هدايت و روحانيت پشتوانه با، بود بازار در انهآ ياصل پايگاه كه گرا ملي داران سرمايه،

 و اقتصادي زمينه در كه ها طلبي انحصار تمامي و آن حاكمه دستگاه در و شاه رژيم برعليه
 حقوق امتيازات و آمريكا بويژه خارجي نفوذ و طرف يك از داشت وجود سياسي

   .پرداختند مبارزه به ديگر طرف از )السيونوكاپيت (نمديرا آن شهروندان

 بطور و وجودداشتند متفاوت ديدگاهها با مختلفي احزاب و گروهها مبارزه رايندچند هر
 بطور مردم اعتراضات هنگاميكه اما بودند درگير رژيم با يتشكيالت و شده سازماندهي

 كه بودند سياسي گروههاي اين ديدگر شروع خميني م اما رهبريت به 1357 سال در متمركز
 انقالب 57 سال بهمن دوم و بيست باالخره شدندو مستحيل معترض هاي جمعيت سيل در

 جامعه در عدالت آوردن فراهم جهت در مذهبي ايده يك با جديد حكومتي و گشت پيروز
ي لهاوپايه هاي سياسي جامعه راقوانين  شكل گرفت غربي نه شرقي نه شعار با واستقالل
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 تلقي قانون مرجع ترين عالي خدابعنوان شيعه در بدين ترتيب)68ص 1361/رجايي(قرارداد
 مي شناخته غرب جهان داري مايهسر رنظامهايد اختيار مبناي بعنوان كه سرزمين و گردد مي

 و امامت به اعتقاد و شده مخالفت شدتب پرستي نژاد با دارد گوناگوني نقش رشيعه د شوند
  ).Fraz mand/1988 (گرديد سرزمين به خاطر تعلق گزينجاي انساني ارزشهاي

 ضمن كه داد رخ اجتماعي و سياسي عرصه در تحوالت سري يك بعد به انقالب شروع از
 اول ردوره د گذاشت تاثيرچشمگيري نيز شهرها چهره روي جديد شرايط آمدن بوجود
 بيشتر ايران  برعليهعراق جنگ به توجه با كه دبو انقالبي نهادهاي تشكيل و انقالب تثبيت

 سياست سازندگي دوران وشروع جنگ پايان با داشت قرار جنگ تاثير تحت آنها فعاليتهاي
 سازي خصوصي و اقتصادي تعديل عنوان تحت ايران جامعه رعرصه د جديدي اقتصادي

   .،گذاشت شهر نهايتا و اداري نظام روي را تاثيراتي كه گرفت شكل

 تحت شهر مختلف امور آن در كه بود گذشته همانند شهري مديريت نظام نقالبا اوايل در
 مي انجام شدند مي محسوب ها وزارتخانه هاي مجموعه زير از كه گوناگون مديريتهاي

 انتصاب و محلي سازمانهاي كننده هماهنگ بعنوان كشور ارت وز مورد اين در گرفت
 برنامه ركنارآن د كردند مي ايفا شهري مديريت در را نقش مهمترين شهرداران و استانداران

 ادارات توسط و شوند مي شناخته هادي و تفضيلي و طرحهاي عنوان تحت كه شهري ريزي
   .گرفت قرار نظر تجديد مورد سازي شهر و مسكن وزارت تابعه

 اصالحات با بود مصادف جديد دولت كارآمدن يرو و 1367 سال در جنگ پايان از بعد
 بتدريج بايستي آن طي كه دولتي فعاليتهاي سازي خصوصي سياست اعالم و اقتصادي
 فقط دولت و گرديد مي واگذار خصوصي بخش به دولت توليدي و خدماتي فعاليتهاي

 وي كابينه و رفسنجاني اهللا آيت توسط كه سياست اين .گرفت مي بعهده را نظارت نقش
 گذاشت تاثير شهرداريها درآمدي بعمنا الخصوص علي شهرها مديريت نحوه روي شد اتخاذ

.  
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 در چه جهان مختلف كشورهاي ميان در 1980 دهه از سازي خصوصي سياست درواقع
 كشورهاي الخصوص علي (سوم جهان دركشورهاي وچه )آمريكا و انگليس (پيشرفته دنياي

 اي جانبه همه بطور نداشتند اي مالحظه قابل درآمدي منابع كه كشورهايي و التين آمريكاي
 از وام اخذ جهت بايستي سوم جهان كشورهاي جديد رويكرد اين در . شد گرفته بكار

 خصوص جهت در پول المللي بين صندوق و جهاني بانك مثل مالي المللي بين موسسات
 اين چوبه چهار كنند تالش مختلف امور در دولت نقش كاهش و دولتي فعاليتهاي سازي
   :از بودند عبارت تفكر

  طلبانه رياضت اقتصادي استسي اتخاذ -

  صادرات وافزايش واردات كاهش -

  خصوصي بخش كلي بطور و مردم به خدماتي و توليدي فعاليتهاي واگذاري -

  گيريها تصميم در  ليحم سازمانهاي به اختيار دادن و گرايي تمركز بردن بين از -

  فقر بردن بين از جهت در رسمي غير بخش به دادن اهميت -

  شهروندان خدماتي نيازهاي تامين جهت شهر مالي استقالل -

 كاهش بدليل مشكالت اين تشديد و جنگ از بعد در ايران مالي مشكالت به توجه با بنابراين
 بعنوان سازي خصوص رمورد د جهاني بانك توصيه و  داشتخارجي وامهاي به نياز نفت قيمت
 خط  نقش نظارتي دولتو  خصوصي بخش داشتن اهميت باالخره و  بودوام پرداخت شرط پيش

 سه به فعاليتها دراين راستاخصوصي سازي. قرارگرفت مشي دولت برمبناي خصوصي سازي
   :گرفت انجام شكل

 از تعدادي يا كوچك توليدي واحدهاي رمورد د بيشتر كه حقيقي افراد به واحد كل واگذاري -
  .گرديد اعمال اي مصادره واحدهاي

  كنترات صورتب كارها از اي پاره انجام -
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 با خاص سهامي شركتهاي ايجاد گرديد متداول بسيار خصوص دوران در كه اي شيوه باالخره و -
 امور از اي پاره و آمد بوجود اداري نظام نورد در كه بود خصوصي بخش و دولت مشاركت

 اين شهري مديريت در .گرفتند بعهده را خدمات و ونقل ،حمل عمراني طرحهاي اجرايي زمينه
 پيمانكار ي،بصورت شهر معابر تنظيف و زباله آوري جمع خيابان ،احداث ساخت ركتهادرش

 ،با ختلفم قراردادهاي با كه بود آنها اتكايي خود شركتها اين ويژگيهاي از .نمودند مشاركت
 محاسبات ديوان توسط مالي استقالل بدليل و كرده كسب را خود نياز مورد درآمد دولتي بخش
 سازمانهاي و ها وزارتخانه در شركتها دفاتر توسط جداگانه بطور اما شود نمي ررسيب آنها دفاتر

 به نسبت اما است حاكم برآنها اداري ضوابط چند هر . گيرند مي قرار بازرسي مورد مربوطه
 بطور دوره راين د شهري مديريت  ويژگي مهمترين .دارند بيشتري آزادي امكان دولتي بخش

 ).Madanipour/72‐73 (از عبارتند خالصه

 و ،آمار اموربازيافت در سازمانها به را شهري مات خد از بعضي سازي خصوصي برنامه -١
 موتوري نقل ،حمل وسبزي ميوه ،بازارهاي ،گورستان كامپيوتري خدمات و اطالعات
 و مسافربري هاي پايانه و ونقل حمل و ترافيك ،كنترل ها تاكسي نظارت، ،پاركها

  .شد كشيده ها سردخانه و ارگاههاكشت

 اجرا پاركها احداث و كشي خيابان جمله از شهري توسط عمده هاي پروژه از جديدي جوم -٢
  .شدند

  .شد انداخته خدمات به دسترسي قابليت و محيطي ،كيفيت پايداري مثل يمسائل به نگاهي -٣

 احداث جهت جديد بخش و گرديد اجتماعي و فرهنگي مسائل گير در بيشتر شهرداري۴ -
 پذيرايي و توريستي تسهيالت و ورزشي ،مراكز عمومي هاي كتابخانه و فرهنگي مراكز
  .آمد بوجود

بر -   .است شده تاكيد شهري مسائل حل جهت مدت بلند هاي برنامه ضرورت۵

  كرد پيدا استقالل مال نظر از شهرداري كوتاه مدت دريك۶ -
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 شهروند و رفاه فروشگاه (اي زنجيره فروشگاههاي مثل تجاري واحدهاي از بعضي ايجاد -٧
  .بار تره ميادين و مسافربري ،ترمينالهاي)

 . بوداسالمي شوراي تشكيالت قانون افتاد اتفاق انقالب دوم دهه در كه اي واقعه٨ مهمترين -

  :شوراي اسالمي شهر

م آحادجامعه  تبلورنظارت غيرمستقيبوده وهادن شوراهاي اسالمي شهرها يكي ازنهادهاي مردم
 تا يك و يكصد اصول براساس . شهري مي باشد قوانين ومقرراتبراظردرمديريت امورشهري ون

 شور انتخابات و ،وظايف تشكيالت قانون عنوان تحت 1357 سال در اساسي قانون شش و يكصد
 1386 و 1382 سالهاي در و شد تصويب و تكميل شهرداران انتخابات و كشور اسالمي اهاي

 سطوح در ماده وهفت نود و فصل پنج بر مشتمل قانون اين گرفت صورت آن در تياصالحا
 را شهري مديريت اساسي ركن شهر سطح در كه باشد مي استان و ،شهرستان ،بخش ،شهر ْروستا
 سه در آن وظايف و حدود گذاشت نمايش به را شهر اداره در مردم مشاركت و داده تشكيل
 قانون اين جسته بر نكات از است گرديده مشخص نظارت و گيري ،تصميم ريزي برنامه سطح
 شده واگذار آن به كه است نسبي اختيارات شهري هاي انجمن مورد در قبلي قانون به نسبت
 انتخاب آن يك تبصره در است اخته پرد شهر اسالمي شوراي وظايف به كه 76 ماده در است

 مقام تائيد چگونگي آن سه تبصره در و است شده اشاره شورا يافتن رسميت از پس شهردار
 وزير كه صورتي در تبصره اين طبق است گرديده مشخص كشور وزارت توسط شهرداري

 و دليل ذكر با را مراتب نداند شده تعيين شرايط واجد را شده معرفي دار استاندارد،شهر يا كشور
 عدم و خود قبلي نظر بر شهر شوراي اصرار صورت در نمايد منعكس شهر شوراي به مستندات
 خواهد ارجاع ربط ذي اختالف حل هيات به شهر شوراي توسط موضوع شهرداري حكم صدور

  .شد

 طرفين براي هيات آن تصميم و بوده گيري تصميم به روزمكلف پانزده ظرف مذكور هيات
 حل  هيات مقرر مدت در چنانچه باشد مي جرا االالزم )شهر اسالمي شوراي و كشور وزارت(

 توانداختيارات مي شهردار و بود خواهد منبع شهر شوراي ،نظر ننمايد اعالم را خود نظر اختالف
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 جهانگيرمنصور/ي شهردار و شهر به مربوط ومقررات قوانين (نمايد اجرا و اعمال را خود قانوني
 براي ر كشو وزارت به تاييد دچن هر شود مي مشاهده همانطوريكه). 58 و 7 5ص /1389/

 تشكيالت قانون 76 ماده  طبق .باشد مي مسبوق امر براين شورا نظر اما است الزم شهردارانتخابي
   .باشد مي زير شرح به شهر اسالمي شوراي اختيارات و وظايف ساير اسالمي شوراهاي

 و ،بهداشتي مرانيع و ،اقتصادي اجتماعي نارساييهاي و ونيازهاي ها كمبود  شناخت  بررسي -١
  مسئول مقامات به ها حل راه ارائه و انتخابيه حوزه رفاهي امور ساير و ،آموزش فرهنگي

 جهت مافوق شوراي به آن نتقالار و اجتماعي امور در اصالحي پيشنهادهاي و ها طرح تهيه -٢
  .ممكن اقدامات جهت اجرايي مسئول مقامات به ارائه و ريزي برنامه و اطالع

  مصوب طرحهاي و شورا تصميمات اجراي حسن و انتخابيه حوزه امور براداره يقدق نظارت -٣

 شوراي به انقالبي ارگانهاي و دولتي سازمانهاي سازي فعال براي الزم هاي پيشنهاد ارائه۴ -
 مافوق

 مقامات طريق از مربوطه حوزه سازمانهاوادارات نارسايي مورد در مردم شكايات پيگيري۵ -
  .مسئول

 ،عمراني ،اقتصادي اجتماعي خدمات انجام در مردم مشاركت جهت در واقدام ريزي۶ برنامه -
  ذيرربط راجعم هماهنگي و موافقت با رفاهي امور ساير و ،آموزشي ،فرهنگي بهداشتي

  اسالمي انقالب تداوم جهت در كشوري مسئوالن با مردم همكاري روحيه ايجاد -٧

 ،عمراني ،اقتصادي اجتماعي هاي زمينهر د اجرايي ارگانهاي پيشنهادي هاي برنامه بررسي٨ -
 در موجود ضرورتهاي با تطبيق نظر از رفاهي امور ساير و ،آموزش ،فرهنگي ،بهداشتث

  گزارش و مختلف مناطق بين زمينه اين در تبعيض از جلوگيري و شورا انتخابيه حوزه
  .ذيربط اجرايي مراجع در باالتر شوراي به ها نارسايي
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 ،عمراني ،اقتصادي اجتماعي زمينه در مصوب هاي برنامه كامل و نگهماه براجراي نظارت٩ -
  رفاهي امور ساير و ،آموزشي ،فرهنگي ،بهداشتي

 مواد خشپ قبيل از اجرايي اعمال از بخشي  مسئوالن درخواست به توانندت شوراهامي -١٠
  .گيرند برعهده را محلي تحقيقات و گيري آمار و عمومي ارزاق و سوختي

 اكثريت با را نفر يك يافتن رسميت از پس هفته يك حداكثر است موظف شورا هر -١١
  .نمايد نامزد مافوق شورا براي انتخاب جهت آراء مطلق

 به فرصت راولين د را خود مصوبات از نسخه يك حداكثر است موظف شورا هر -١٢
  دارند ارسال حوزه مسئول مقامات و مافوق شوراي

 عمومي جنبه كه آنچه و مهم رموضوعات د خود مصوبات رعايت با تواند مي شورا هر -١٣
  برساند اهالي اطالع به را دارد

  مملكتي ارگانهاي با همكاري١۴ -

 نماينده به خود فعاليت حوزه به مربوط اشكاالت و انتقادات ارائه و الزم گزارشات دادن١۵ -
  اسالمي شوراي مجلس به حوزه آن نمايندگان يا

 نهادهاي و ها انجمن تشكيل به مسئول اجرايي ارگانهاي هماهنگي با توانند مي شوراها١۶ -
 مردم مشاركت با ،مصرف ،توزيع توليد هاي تعاوني تاسيس و ،ارشادي ،امدادي اجتماعي

  .نمايند اقدام خود فعاليت حوزه در

 از پس و مطرح سال هر جلسه آخرين در خودرا ساالنه اقدامات گزارش موظفند شوراها -١٧
   .مايندن منتشر عموم اطالع براي تاييد

 تعامل  : شهروندان با شوراها

 مديريت جهت نماينده انتخاب شهر امور راداره د شهروندان مشاركت هاي جنبه از يكي 
 كند مي احساس شهروند وطي آن كند مي پيدا عينيت راها.شو قالب در كه باشد يمشهر
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 اين گردي جنبهيك دارد مشاركت گيريها تصميم در نماينده طريق از مستقيم غير بطور
 است مختلفي مسائل و موارد از اطالع و نظر اظهار و امور در مستقيم ،مشاركتهاي مشاركت

 هاي شيوه جهان مختلف نقاط در شهري مديران منظر اين از دارد جريان شهر در كه
 كاهش و مسئوليت احساس ايجاد لحاظ به امور به مردم كردن وارد جهت در را گوناگون
 اين خالصه بطور كه اند آورده بعمل اضافي هاي هزينه از گيريجلو و اجرايي مشكالت

   :از عبارتند ها شيوه

 ي شهر طرحهاي تدوين مختلف مراحل در شهروندان از خواهي نظر -

  نظر تبادل و گزارشات ارائه و عمومي گردهمايي برپايي -

  ها نهرسا و عادي ،گروههاي متخصصين شامل جامعه خاص گروههاي حضور با جلسات برپايي -

  زنده بطور شهر با مرتبط ييويراد هاي برنامه بخش -

  راديو و ،تلويزيون روزنامه طريق از رساني اطالع -

 هم و قانون در هم برامور مردم نظارت و مشاركت بر مبني نظام اعتقاد به توجه با نيز ايران در
 شوراهاي تشكيالت نونقا 79 ماده قانون نظر از .است گرفته قرار نظر مد مورد اين اجرايي بطور

 در و مقتضي نحو به موظفند وابسته ياهسازمان و ها شركت و شهرداري و شهر ،شوراي اسالمي
 مصوبات از مستمر بطور را مردم عموم اطالع ،زمينه اي رايانه پايگاه اندازي راه با امكان صورت

 شوراي وظايف 17 ندب اساسبر ، نمايند فراهم خود آمد ،در ،هزينه بودجه ،عملكرد ،تصميمات
   .آورد فراهم كشوري مسئوالن با ارتباط و شهري اقداماتي ساله هر است موظف ،شورا شهر

 روزهاي كردن مشخص ل حاضراعمال ميشوداي كه درحروش ترين متداول اجرايي شيوه نظر از
 زنده خشپ  است دركنارآنمردمي مالقاتهاي عنوان حتت شهر مسئوالن براي هفته خاص
 كه مختلفي مشكالت جهت راديو با مردم ارتباط همچنين و  محلي مسئوالن حضور با يراديوي

   .وجوددارد جامعه در امع بصورت
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 در كنند پيدا اطالع جلسات و امور چگونگي از مردم اينكه براي نيز هاشهر يهاشورا از بعضي
 شهر شوراي داخلي نامه آئين در بطوريكه اند كرده توجه مسئله اين به خود داخلي هاي نامه آئين

 بيني پيش جلسات در افراد حضور چگونگي و علمي جلسات پايي جهت در را موادي اصفهان
 در شهري برمناطق ناظر هاي كميته عنوان تحت هايي كميته نامه آيين اين براساس همچنين شده

 جلسه تشكيل جهت محل معتمدين از ماه هر در و است شده تشكيل شهر مختلف هاي قمست
   .گردد مي گزارش شهر شوراي به محدوده آن مشكالت و شده دعوت

   :ردوران انقالب وبعدازآن دشهري مديرت اداري نظام

 طريق از آنها تصميمات كه دارند دخالت شهري مديريت در متعددي سازمانهاي و نهادها 
 مي ،موثر رهاشه اداره چگونگي در يزيهار  برنامه و ها بخشنامه و قانوني اي اليحه تصويب

 حاكم فضاي به توجه با شهري تصميمات انقالب از بعد دوران در راستا اين در باشد
   :از بودند عبارت اهداف اين مهمترين كرد مي دنبال را اجتماعي اهدافبيشتر ايران برجامعه

  جامعه رآمدد كم افراد براي مسكن به موات اراضي اختصاصي -

  مسافربري هاي پايانه ساخت و نقل و حمل در سهولت -

  اساسي قانون ما پنجاه اصل به توجه با زيست محيط حفظ -

  شهري هاي سازه معماري و ساخت در اسالمي ارزشهاي به توجه -

  سكونت قابل واحدهاي به شهري هاي زاغه تبديل و شهر ازسيماي محروميت چهره بردن بين از -

 تحت شهر مختلف امور آن در كه دبو گذشته همانند ها دوره اين در شهري مديريت نظام -
 گرفت مي انجام شوند مي وبمحس گيرنده تصميم هاي مجموعه زير از كه گوناگون مديريتهاي

 زير در استانداري و شهرداري گرفتن قرار لحاظ به كشور وزارت جايگاه و نقش مورد اين در
 سازي شهر و كنمس وزارت آن كنار در و است برخوردار توجهي قابل اهميت از آن وعهممج

  .ددار اهميت شهري عرصه در قوانين و مقررات و ضوابط كننده تعيين بعنوان
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 در تواند مي كه وظيفه 53 ميان از شهري مختلف هاي مديريت ميان در فعاليت توزيع نظر از
 خود توسط آن از )درصد 6/39 (نيمي از كمتر كنون تا.گيرد قرار شهرداري عمل حيطه

 7، عمومي گردشگاههاي و ،ميدانها ها كوچه ، خيابانها ايجاد مثل پذيرد يم انجام شهرداري
 گيرد مي انجام ديگري جات اداره و شهرداري توسط كه مشترك بطور) 2/13 (ديگري وظيفه
 و ديگر اداري به نيز ) درصد6/39 (وظيفه 21، عمومي انباري و فاضالبها ونگهداري تنظيف مثل

 نيا سعيد احمد )(ورزشگاه ايجاد و روشهايي تامين انندم (است شده محول خصوصي بخش
  ).37،ص1379،

 ساختارشهرداريها درايران

 به وظايفي شهرداريها قانون طبق ايران شهري مديريت اجرايي سازمان مترينهم بعنوان شهرداري
 اين بر .دهد مي انجام را شهر به مربوط امور سازماني قالب يك در كه است شده محول آن

 دوازده بندي گروه يك قالب در را شهرداريها كشور وزارت داريها شهر امور كل اداره اساس
 غالمعباس (شود مي انجام زير معيار سه براساس بندي درجه اين كند مي بندي درجه گانه

  ).141ص1386، برگزيده ،زهرا شكاري

  كشوري تقسيمات نظام در شهر موقعيت -١

  شهر جمعيت -٢

  اريشهرد مستمر درآمد ميزان -٣

 از پس و كرده تغيير يا و تعيين شهرداري درجه فوق معيارهاي از حاصل امتياز محاسبه با
  تقاضايتوانند مي يكبار سال 4 هر شهرداريها البته كه .گردد مي ابالغ كشور وزارت تاييد
 مد شهرداران حقوق تعيين باانگيزه نخست شهرداريها بندي جديدنماينددرجه درجه كسب
 حقوق برتعيين عالوه امروزه ولي) 64-60 ،1379، صالحي رجب (تاس فتهرگر قرا نظر

 استفاده مورد ) جمعيت معيار از استفاده با بويژه (شهرداريها ساختار تعيين براي شهرداران
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 دارد وجود شهرداريها ساختار به عراج مصوب سازماني نمودار سه كلي بطور گيرد مي قرار
  ).137ص ه،برگزيد شكاري (از عبارتند كه

  معاونت يك با شهرداريها ساختار -١

  معاونت دو با شهردايها  ساختار -٢

  معاونت سه با شهرداريها ساختار -٣

         شهردار

        معاون

  
 ري بايك معاونتشهردا :20نمودار شماره

  

  

     خدمات شهری     خدمات اداری     خدمات مالی
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  ساختارمديريت شهری درايران:٢١نمودار شماره                   

          

   معاون

اره  امورمالی اد
ودرامد

  حمل ونقل وترافيک

  اموال

 وانبار

  

  درامدهای

  

  

  حسابداری

  و

 اداره امور اداری

خدمات

  دبيرخانه و

بايگان

  اداره 

اداری امور

اداره خدمات شهری

  موتوری و

تعميرگاه

  آتش نشانی و

خدمات ايمنی

  زيباسازی و

 تأسيسات

پارک ها 
   سبز وفضای

تان گ

  اداره امورعمرانی

 وشهرسازی

کارگاه های 
  توليدی و

  کارخانجات 

  

    امورامانی

     وپيمانی

  طرح های

صدورپروانه 
 های ساختمانی

مناطقای شهرداريه
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 معاونتشهرداری بادو :٢٢نمودار شماره                        

   شهردار
 کميته برنامه ريزی دفترشهردار

ارزشيابی بازرسی 
  ورسيدگی به شکايات 

 حقوقی وامالکی نطارت وکنترل
انتطامات

 خدمات  کامپيوتری

معاونت فنی وخدمات 
 شهری

معاونت اداری ومالی

 مديريت خدمات شهری مديريت عمران 
 وشهرسازی

 نواحی

حمل ونقل  
 وترافيک

 کشتارگاه

موتوری 
 وتعميرگاه

آتش نشانی 
 وخدمات ايمنی

 گورستان

پارکها وفضای 
 سبز

زيباسازی 
 وتأسيسات داره ا

صدورپروانه 
 های ساختمانی

اداره اجرايی 
وطرح های 

 تفصيلی

اداره پيمانی 
 وامانی

مديريت امورمالی 
ودرامد

مديريت اموراداری

اداره حسابداری 
 واموال

  

 اداره کارگزينی
اداره درامدهای 

 عمومی

  

 دبيرخانه بايگانی
اداره مميزی ودرامد 

 ونوسازی

  

اداره خدمات 
 اداری

کارپردازی
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  شهرداری با سه معاونت: ٢٣          نمودارشماره   

     شهردار

 کميته برنامه ريزی ردفترشهردا

اداره ارزشيابی 
وبازرسی 

ورسيدگی به 
شکايات

معاونت اداری 
 ومالی

معاونت خدمات 
 شهری

 

 حراست

معاونت عمرانی

خدمات 
کامپيوتر

اداره روابط 
 عمومی وآمار

نظارت وکنترل  
واجرائيات

اداره 
حقوقبيوامالک

 فضای سبز گورستان کشتارگاه

حمل ونقل
خدمات 

ايمنی وآتش 
نشانی

 مديريت
امورشهرسازی

اداره طرح 
های 

شهرسازی 
 ومعماری

 اداره درامد

  

 اداره فنی نظارت

 مديزيت  درامد

اداره نظارت 
  فنی وصدور

  پروانه های

ان اخت

مديريت امورعمرانی 
 وشهرسازی

اداراه امانی

  

 اداره کارکزينی

  

 اداره حسابداری

مديريت 
 اموراداری

 مديريت امور مالی

ره مميزی ادا
 ودرامد

  

 اداره اموال وانبار

شهرداری منطقه 
١

شهرداری 
 ٢منطقه 

شهرداری  منطقه 
٣ 

مديريت 
 اموراداری

 مديريت اداری

مديريت 
 اموراداری
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 مي تر گسترده شهري ساختار برويم پيش باالتر جمعيتي رده به تر پايين جمعيتي رده از قدرچ هر 
 پست برتعداد فقط و شود نمي ايجاد تغييري ساختار اين در نفر هزار 25 تا شهرداريهاي در .شود
 و خدمات واحد دو نفر هزار 40 تا 25 جمعيت با شهرداريهاي در .شود مي اضافه شهرداري هاي

 خدمات واحد دو نفر هزار 55 تا 40 جمعيت با شهرداريها در .شود مي اضافه صنفي خدمات
 هزار 110 تا 55 جمعيت با شهرداريها در گردد مي افزوده نشاني آتش و تقليه وخدمات نوسازي

  )106،ص78 مزيني (شوند مي مبدل اداره به واحدها و يابد مي گسترش شهرداري سازمان نفر

 عمراني امور عناوين با اداره چهار و معاون يك دارند قرار  رده اين در كه شهرداريهايي
   .دارنددرآمد و مالي امور رهادا و اداري ،امور شهري، ،خدمات سازي وشهر

 نامهاي به معاونت دو داراي  شهرداري نفر هزار 220 تا 110 جمعيت با شهرداريهاي در
 و عمراني قسمت .دارد اداري و مالي معاونت و شهري خدمات و فني معاونت

 قسمت و شهري خدمات و فني معاونت نظر زير شهري خدمات قسمت و شهرسازي
 همان (دارد قرار مالي و اداري معاونت نظر زير آمد در و مالي مورا قسمت و اداري امور
  ).107 ص منبع

 كه باشند مي  معاونت  سهداراي دارند جمعيت نفر هزار 220 از بيش كه شهرداريهايي
   :از عبارتند

 امور مديريت و عمراني امور مديريت كه سازي شهر و عمراني معاونت -الف
 تشخيص از عبارتند معاونت اين وظايف مهمترين رددا قرار آن نظر زير شهرسازي

 سياستهاي و ها برنامه ،ابالغ معماري و شهرسازي زمينه در شهرداري هدف وتعيين
 و شبكه اجرايي طرحهاي تهيه و ،بررسي معماري و سازي شهر زمينه در مصوب
 الفيخ عدم گواهي ،صدور ساختمان وازج ،صدور تفصيلي طرحهاي خدماتي محدوده
 ايجاد و شهر مرور و عبور بهبود جهت در هايي پروژه ،انجام كار پايان گواهي ،صدور

   .شهري تسهيالت و تاسيسات ساير ايجاد و هرش حفاظتي تاسيسات
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 و ،گورستان سبز ،فضاي نشاني آتش نظير مديريتهايي كه شهري خدمات معاونت -ب
 تشخيص از است عبارت عاونتم اين وظايف مهمترين دارد قرار آن نظر زير كشتارگاه

 سياستهاي و  ها برنامه ابالغ و شهري خدمات زمينه در شهرداري اهداف تعيين و
 دفع و آوري ،جمع سبز فضاي توسعه و رينگهدا و ،حفظ تابعه واحدهاي به مصوب
 به ،رسيدگي نشاني آتش سازمان يا مديريت خدمات طريق از شهر ايمني ،حفظ زباله

 تهيه و مزاحم ومشاغل صنايع به مربوط مسائل به ،رسيدگي معبر دس به مربوط مسائل
   .خيابانها و ها ،كوچه منازل پالك

 امور مديريت و درآمد ،مديريت اداري امور مديريت كه اداري و مالي معاونت -ج
 و تشخيص از است عبارت مال و اداري معاونت وظايف اهم .گيرد مي بر در را يمال

 مصوب سياستهاي و ها برنامه ابالغ و مالي و اداري هاي رزمينهد يشهردار اهداف تعيين
 ساليانه بودجه و مدت ميان ، مدت كوتاه هاي برنامه تنظيم و تهيه تابعه، واحدهاي بر

 شهرداري با رارتباط د ستادي وظايف ساير انجام و طرحها نتايج ،ارزشيابي شهرداري
 جريمه كسبي،اخذ عوارض كليه ،اخذ نساختما به مربوط نوسازي عوارض كليه ،اخذ
  ).108 منبع همان( شهر امالك مميزي صدو ماده به مربوط هاي

 تعميم و عموم آسايش و امنيت حفظ كشور وزارت و مهم وظايف از : كشور وزارت
 فراهم ،كشور سراسر در محلي و ،ملي دولتي نهاياسازم اليتهايفع نساخت هماهنگ و دموكراسي

 توسعه و رشد جهت در دولت عمومي سياست اجراي آن براساس كه وجباتيم و شرايط آوردن
 سازمانهاي از). 58وص1378 /مزيني منوچهر .(گردد پذير امكان اجتماعي رفاه و ملي اقتصاد
 عمدتا شهرداري قبال در آن وظايف كه ستنده استانداري و شهرداري كشور باوزارت مرتبط
 هاي برنامه وتصويب شهردار انتصاب همچنين و قوانين اجراي در شهرداري برفعاليتهاي نظارت
 استهايسي ارائه و ،انتصابي نظارتي وظيفه شهرداريها همانندنيز يهااستاندار باشد مي شهري عمران
   .دارد را كالن
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   :سازي شهر و مسكن وزارت

 تاسيس مسكن و آباداني وزارت عنوان با 1343 سال در سازي شهر و مسكن وزارت
 و1378 /يزين منوچهر (ددا نام تغيير سازي شهر و مسكن 1353 سال ودر گرديد

 وزارت ارتباط پردازد مي مسكن وتامين سازي شهر به بيشتر وزارتخانه اين).66ص
 طر اجراي بر ونظارت تصويب و جامع طرحهاي تهيه سازي شهر با ي ساز شهر و مسكن
   .است تقصيلي حهاي

    :محلي سطح در مديريت

 شهرداري كه گيرد مي انجام واحد بصورت شهري مديريت غرب در كه آنچه برخالف
 مديريت رايران د نددان مي يكي شهرداري با را شهري مديريت اصوال و دارد را نقش مهمترين
  ايوزارتخانه مجموعه زيرهركدام  كه را دولتي ادارات از يا مجموعه و بوده بخشي بصورت

 امور اداره در ذيل سازمانهاي و ادارات داري برشهر عالوه راستا راين د گيرد مي بر در را دهستن
   .هستند دخيل شهرها

 شهري امور و فني دفتر و عمراني معاونت طريق از استانداري نقش اول مرحله در : استانداري
 عضويت به توجه با استانداري و عملكرد اما باشد مي گذاري تاثير شهري درمديريت روستايي و
  شهر الخصوص علي و استان سطح در آن يسياس  موقعيت و مختلف كميسيونهاي رياست و

 يا و شود مي گيري تصميم زمين كاربري مورد در كه پنج ماده كميسيون در باشد مي توجه قابل
 كه شهر به آن والحاق  شهر محدوده از خارج اراضي بري كار مورد در  كه 13 ماده كميسيون

 در برآن عالوه دهد مي  نظروكند مي شركت فعال بطور است نيامده جامع ح طر در
 كشاورزي به وابسته صنايع و مسكوني و زراعي كاربري به مربوط كه 31 و 32 ماده كميسيونهاي

مهم   كهمسكوني به آن كاربري تغيير و شهر به زراعي اراضي قاالح نظر از  .باشد مي عضواست 
  .دارد  پررنگينقش مي باشد
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   :سازي شهر عالي شوراي

 آهنگ هم و تفصيلي و جامع طرحهاي بردن پيش و رسيدگي براي 1347 سال در شورا اين
 مسكن و آباداني وزير از بودند عبارت آن اعضاي و گرديد تشكيل  شهرسازي هاي برنامه كردن

 بهداري وزير ،برق و آب ،وزير هنر و فرهنگ ،وزير اقتصاد ،وزير كشور وزير )سازي شهر(
 زيباي هنرهاي دانشكده ،رئيس تهران ،شهردار برنامه سازمان عامل ،مدير كشاورزي ،وزير

 مزيني منوچهر (تهران دانشگاه اجتماعي مطالعات و تحقيقات موسسه رئيس و تهران دانشگاه
  ).33ص/

 جزيي تغيير با آن اعضا و ادد ادامهخود فعاليت به اوليه ف اهدا همان با شورا نيا انقالب  از بعد
 وو فرهنگ ،وزير ائي دار و اقتصاد ،وزير كشور ،وزير سازي شهر و مسكن وزير از بودند مركب
 ،رئيس كشاورزي ،وزير پزشكي  آموزش و درمان و بهداشت وزير و نيرو وزير اسالمي ارشاد

 محيط حفاظت ازمانس رئيس و مسلح نيروهاي پشتيباني و رفاع ،وزير بودجه برنامه سازمان
  ).67،ص1378 نيا سعيد (زيست

 ادامه  خود كار به داشتند وجود قبل دوره در كه شهر با مرتبط سازمانهاي چند هر زانقالب بعدا
 صحنه در جديدي نهادهاي اسالمي جمهوري برقراري و حكومتي نظام در تغيير بدليل اما دادند
   :از عبارتند كه تندگش ظاهر شهرها مديريت اجرايي و سياسي

   :ي شهرني سازمان زم

 لغو لفمخت امور جهت موات ياراضت يمالك انقالب يعال يشوراب يتصو و امام فرمان با 58 سال در
 ريي اما با تغدي گردي موات شهري اراضفي تكلنيي عهده دار تعي منظور سازمان عمران اراضنيبد.د يگرد

 كه ي قانون اساس47، 45، 43، 31 اصول ني تامي و در راستاير شهي بعد در مورد اراضيوتحوالت سالها
 :تاكيد دارد به شرح زير چند نكته يرو

  .ان يروستائ و جامعه محروم طبقات بخصوص جامعه افراد ياساس يازهاينن يتام -

   .باشد يم دولتار ياخت در و عموم به مربوط كه ياراض يرو نظارت -
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 -   اشخاص كتيت حق ماليرعا

 اجرا يبراد يرسب يتصو به ياسالم يشورا مجلس توسط كه يشهرن يزم قانون موجب به 1366 سال در 
 وزارت به وب يتصو آن يياجران يقوانران يوزات يه توسط 1371 خردادماه در ود يگرد ارائه دولت به

 .د يگرد ابالغ يساز شهر و مسكن

   است نموده عنوان شرحن يا به را شهرن يمز سازمان از هدف يشهرن يزم قانون كمي ماده در

 از يكي عنوان به آنمت يقت يوتثبل يتعد و عرضهاد يازد ون يزم به مربوط امورق يتلف وم يتنظ منظور به
  و ترح يصح چه هر يبردار بهره و حفظ موجباتجاد يوا ياجتماع و يعموم رفاهن يوتامد يتول عوامل

 به قانونن يا موارد ما ازد يتاك  يعمومسات يتاس و مسكنن يتام يبران يهمچن و  ياراض از ترع يوس
 و )37ص، 1374، ينيمز منوچهر (است االجرا الزم كشور سراسر درب يتصوخ يتار از و رسد يمب يتصو
  )1371 ،زمستان يشهرن يزم قانون كمي ماده

 نهادها به آن ارائه و يشهر ياراض تملك ياجتماع و ياقتصاد توسعه اول برنامه در سازمانن يا نقش
 كه شدند موظفها يشهردار منظورن يبد باشد يمگان يرا بطور يخدمات و يبهداشت يآموزش امور جهت

  .ند ينما يمعرفربط يز يدستگاهها بهعا يسر را مذكور يهايكاربر با ينهايزم

   :ياسالم انقالب مسكناد ينب -

 محرومان جامعه ي مسكن براهي تهف با هديني با فرمان امام خمي مسكن انقالب اسالمادي بن1358 سال در
 ي خالي خانه هادي اعالم نمود كه با خرادي بن آنسي رئي خسرو شاهياز همان ابتدائ آقا .دي گردسيتاس
يس تاس از ماه شش گذشت مصادره كردن آنها افراد فاقد مسكن صاحب خانه خواهند شد اما بعد از ايو 
 بهره با مسكنيد خري وامها دادنين همچن و واحدياست س كي نبودن ويض وتق ضديمات صمتيل بدل آن
يمت قيش افزا باعث بلكهيافت ن كاهشي شهري خانوارها مسكن مشكل تنها نهيان متقاض به نازليار بس

 توسط بشدتي شهر مواتي اراضي رو نامناسب نظارت به توجه با آن بر عالوهيد گرديز ن مسكن
 از) 6،ص1358 ماه بهمن ،اولاطالعات  (گرفت صورتي ساز خانه آنها در و تصرف افراد زاي تعداد
 بدون مستضعفاني براي ساز خانه بعنوان آن از خارج و شهر سطح در راينهايي زميز ن مسكنياد بني طرف
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 كم ادافر به بعد مرحله در كه نمودي ساز خانه به اقدام محدود بطور و تصرف آني كاربر نوع به توجه
يار بسيامدهاي پ شهر ساخت در وتحوالتيير تغين ايد گرد واگذار نازليار بسيت قم باي شهر درآمد
 دريره ذخ بعنوان بود شده رها و تصرف مسكنياد بن توسط كهينهايي زم از قسمت آن اوال داشتي مهم
 در درآمد بعنوان بلكه مستضعفاني برا نهينبار ا كهيد گرد مسكن ساختي براي خوب منبع بعدي سالها
 صورتي كمياس مق در كهي شهر افراد به مساكني واگذار در بود شهري سازي خصوص برنامهي راستا
 شهرها حد ازيش ب گسترشيجه نت در و شهرها بهيان روستائ مهاجرتيشتر ب چه هريد تشد باعث گرفت
  .يد گرد

 كي به لي تبدي نهاد انقالبكيس از  آن توسط مجلبي مسكن و تصوادي اساسنامه بنهي با ته1366 سال در
ي هادي طرحها پس ني شد عالوه بر آن از اراني اكي از نظام بوروكراتيي و جزدي گرديسازمان ادار

  .يد گرد واگذار مسكنياد بن به گرفتي م صورتي سازندگ جهاد توسط كهيي روستا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
٩۶



  پنجمفصل 

   :يشهرك يتراف و ونقل حمل يزير برنامه و يشهرت يريمد

  دي آي م بوجودي ارتباطي شبكه هاتي خودرو در ارتباط با ظرفادي به واسطه تعداد و زكي تراف: كيتراف
 سرعت متوسط كهي خورد بطوري به چشم مشتري بكي الخصوص در ساعات اوج ترافي مسئله علنيا

(   رسد ي در ساعت ملومتري ك16 در مركز شهر به كيخوردروها در ساعات اوج تراف
Jhonshort/1984 ( لي به تحلجي را بتدري حمل و نقل موتوريي است كه توانانهي ان هزجهي نتنيمهمتر 

 (J.Harvey). باشد ي مهم ماري بسدي عمل كه بتواند با آن مقابله نماي هاوهي شي بررسنروي برد و از ايم

 حدود كه باشد يمك يتراف اوج مسئله اول داد قرار نظر مد يستيبا را موضوع دوك يتراف مسئله مورد در
ه ينقلل يوسا از گسترده استفاده دوم افتد يم اتفاق سال طول در روز 250 تقريباًو روز در ساعت  پنج

اسبي من بطور توان يم كه ياه يسرما مقدار اول مورد در باشد يم كار محل بهمت يعز يبرا يشخص
 پرداخت سمت بهد يبا تالشها كه استن يا دهند يم نشان دوم مسئله و گرفت بعهده ونقل حملستم يسدر
   .شود يم هداد سوق امكاناتاستفاده كنندگان از زينه ها توسطه كل

 1990 سال در يجهان ،بانك گزارش اساس بر  :سوم جهان يشهرها در نقل و حمل يهاستم يس
 حمل لي ،اتوبوس و وساونيكام(ن يسنگ يخودروون يليم 100 و يسوار يخودروون يليم 400بر بالغ

 به گري سوم دكي و شرفتهي پيدر سطح جهان وجود داشته است كه دو سوم آن به كشورها ) گريونقل د
 جهان سوم در حدود ي كشورهاي براتي به جمعني جهان سوم تعلق داشته است نسبت ماشيكشورها

 با خودروها،پوشش نامناسب وجود ابانهايتناسب خ عدم لي شود كه به دلي زده مني در هزار تخم15-5
  . را از نظر تردد بوجود آورده است ي در سطح آنها مشكالتادي زيدست اندازها

 است برخوردار يخاصت ياهم از سوم جهان يكشورها رد يعموم نقل و حملستم يس افراد ييجاجاب در
 در يشخصه ينقلله يوس كه تهران و كواالالمپورراز يبغ شود يم مشاهده    شماره  لحدو دركه يبطور
 درصد 60 از شيب سوم جهان يكشورهاه يبق دارد يعموم ونقل حمل به نسبت يبشتر نقش افراد ييجابجا
  .رد يگ يم  صورت يعمومه ينقلل يوسا با يهرش درون يسفرها
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 گوناگون يهاوه يشك يتراف مشكل حل يبرا  :سوم جهان يكشورها درك يتراف مشكل با مقابله
   :از عبارتند خالصه بطور كه شود يمشنهاد يپ

  جهان يشهرها از يتعداد در يشهر ونقل حمل در يخصوص و يعموم بخشه يسهم: 1-6 شماره جدول

  

 ونقل حمل توسط ها ييجابجا درصد يخصوص بخش ونقل حمل مجموع
 يعموم

 شهر

 سئول 2/95 8/4

 كنگ هنگ 6/70 4/29

 پهيتا 3/71 7/28

 بانكوك 66 34

 كواالالمپور 8/39 2/60

 يبمبئ 89 7/10

 كلكته 4/90 6/9

 تهران 42 58

 بوكوتا 3/83 7/16

يتيكوسيمكز 81 19
 Wilfred owen/1973 cited from Mohammadi Ahmad Sadeghخذما

/1998  
  فضا درت يجمعم مناسبع يتوز وابان يخ ساخت -

 ي،طوالن ياتوبوسران ،خط ممنوع ،توقف كطرفهي خطوطق يطراز  ( حمل ونقلانيجرت يريومد بهبود -
  ...)و يادار كار ساعت درر ييتغله يبوسك يتراف اوج ساعت كردنتر

 -  نگيپاركجاد يا
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 لي افراد در استفاده از وسابي جهت ترغي شخصي هالي مربوط به اتومبي خدماتي هانهيش هزيافزا -
   يحمل ونقل عموم

   آمريكا وانگلستان شهرهاي در نحوه تردد :18جدول شماره 

  )درصد(1971 سال انگلستان » درصد« 1975 سال آمريكا

 عمومي نقل و حمل 9/31 2/6

 ،قطارمترو  (شهري ترن 2/6 9/1
  )الكتريكي

 اتوبوس 8/25 8/3

 ساير 9/0 1/0

 خصوصي نقل و لحم 3/37 6/84

 ماشين 8/35 2/73

  ساير 5/1 4/11

  شيوه ها ساير 6/30 2/9

 9/7  زدن قدم 3/20

  سواري دوچرخه 2/4

  ساير 3/6 3/1

 g.short/1984/p.17: ماخذ
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هاي درون شهري با استفاده از انواع وسايل نقليه فردرصد س : 19 شمارهجدول
  دردوشهربزرگ ايران

 مورد نقليه وسيله نوع 1366)1 (اناصفه 2 تهران
 استفاده

 شخصي سواري 2/21 13

 اتوبوس 8/13 33

 بوس ني مي 9/7 13

 تاكسي 4/23 20

 موتور 4/15 8

 دوچرخه 6 3

 ساير  

 156ص102،گزارش1367 اصفهان شهري نقل و حمل معاج مطالعات -١

  /،ص111 /نامهبر ،نشريه شهري نقل و حمل مديريت بهبود ،راهكارهاي سپهري حسين -٢

 متداول است كه با ساختار شهر انطباق اري بسليب استفاده ازاتومشرفتهي پي وكشورهاكاي آمري شهرهادر
ي ابانهايزرگراهها و خ از بي شبكه گسترده الهي در سطح پراكنده شده اند و بوستي در آنجا جمعاريدارد ز

 صورت ي به آسانكي ترافاني جرنروي خورند از ايي موندي پگري بهمد شهر مختلفي قسمت هاضيعر
 در لومتري ك38 كي در ساعت اوج ترافبلي متوسط سرعت اتومكاي بزرگ آمري در شهرهاردي گيم

 يرند و پراكندگ توسعه ناموزون برخورداكي جهان سوم كه از ي در كشورهاكهيساعت است در حال
خودروها در    شده است سرعت متوسطعي بالفصل شهرها بطور ناهمگون توزرامونييت در داخل و پجمع

 هي توصني گونه مكانها مهمترني در اني دارد بنابراناسو برساعت نلومتري ك15 تا 5 ني بكيساعات اوج تراف
 با در نظر عتقد است مي هاروجي نموردي است در اي حمل ونقل عموملي شود استفاده از وساي كه ميا

 كه چرا است تر صرفه به ياقتصاد نظر از ي تدارك حمل و نقل عمومكي ساعت اوج ترافنهيگرفتن هز
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 طقمنان يا درك يتراف كاهش ،باعثق يطرن يا واز شد خواهددا يپ يدسترس شهر مركز به يشعاع بطور
  )(G .Haruvey/1992/p.280  .شود يم

مد  :يريت حمل ونقل شهري

 حمل و ها روخود تردد جهت مناسبط يشراجاد يا يكي داردت ياهم جنبه دو از يشهر نقل و حمل  
ست يز بعد ازگر يود امورن يدرال يتسه يبرا يزير برنامه يچگونگ و شهرها درون در ومسافر  بارونقل
 هانده يآالد يتول و خودروها ترددم يعظم حج به توجه با يشهرط يمح كه يا گونه به داردت ياهم يطيمح
 در يبهداشت و ياجتماعرباكه يآنجائ از يشهر ونقل حملن يبنابرارد يگ قرار كنترل و نظارت تحت يستيبا

 كيت يمسئوله طيح در آنت يريمد مشكالتن يا وجود با باشد يم برخوردار ياژه يوت ياهم از بردارد
  نظم حفظه ياولت يمسئولال ح بهر باشد يم امرن يهمز ين معضالت از يكيوست ين واحد سازمان اي نهاد
   .است كشور وزارت برعهدهك يوتراف ونقل حمل رامورد

   :يشهردار

 و معابر آسفالت وابان يخ احداث جمله از يشهر ونقل حمل يساختهازير يشهردار قانون 25 بنده طبق 
 در يعموم ياتوبوسران شركتس يتاس قانون موجب به 1331ال س در باشد يم يشهردار هدهبع روهااده يپ

 حومه و شهر هر داخل در يجمع دسته صورت به مسافر انتقال و نقل و حمل و ياتوبوسراناز يامت شهرها
  ).132 ،ص1378 ،ينيمز ( شد گذاشته يشهردار برعهده آن

 در كي ترافي تهران با عنوان دفتر فنكيسازمان حمل و نقل تراف 1353 شهر تهران تا قبل از سال در
 بي به تصو كي اساسنامه سازمان حمل و نقل تراف18/10/1353 خي كرد در تاري متي فعاليشهردار

هدف آن براساس ماده يك اساسنامه عبارت .تهران موسوم شد  و به سازمان حمل ونقلديانجمن شهر رس
 كي در امر حمل ونقل وترافي ،آموزش ،نظارت و هماهنگي طراحذاري،،سياست گنامه ريزيرازباست 

 ي هاشمي مجتبديس( و راحت انسان و كاال است عي ،ارزان و سرمني ايي جابجاتيتهران بزرگ جمع
 و كنند يمت يفعالها يشهردار در كي بزرگ سازمان حمل ونقل وترافيهادر حال حاظر در شهر) 1،ص
  .گردديم محسوب يشهر خدمات مجموعهر يز اداره كي بصورتت يجمع كم يشهرها يهايشهردار در
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  :ك يتراف يهماهنگ يعال يشورا

ام اقد كشور وزارت صاخ ارگان كي بهاز يون شهرها درك يوتراف ونقل حمل مسائل شدن تر گسترده با
خ يتار در كه كرد كشور يشهرهاك يتراف يهماهنگ يعال يشورا سيتاس قانونحه يالب يتصو وه يته به

  )1ص منبعهمان  .(رسد يم ياسالم يشورا مجلسب يتصو به 28/12/72

 يمش خطه يته و يكيتراف هماهنگ و جامع ياستهايس يعال يشوراف يوظا قانونن يا كي ماده موجب به
 ي،هماهنگ ي،سازمانده يزير برنامه يطراح همانند مرور و عبور امر به مربوط اموره يكل اداره وبهبود الزم
   :عبارتنداز ان ياعضا و بوده يعال يشورا برعهده يكيتراف انتظامات و ،نظارتت ي،هدا

   شورا سي كشور رئريمعاون وز-1

   ي راه و ترابرريمعاون وز-2

   ي مسكن و شهرسازريمعاون وز-3

  )ارتباطات  (تلفن و تلگراف و پستر يوزمعاون -4

   )يرااستاند يزير برنامه حاظر،معاون حالدر  (بودجه و برنامه سازمانس يرئمعاون -5

  ي معاون واي ستي زطي سازمان حفاظت محسيرئ-6

  يو  معاون اي يانتظام يروينده نفرما-7

 معاونا ياستاندار برعهده آناست ير كهل يتشكك يتراف ينگههما يشوراز ين ناستا سطحدر 3 ماده طبق
 يياجرا نامهن ييآ طبق باشد يم يعال يشورا عضو يها وزارتخانه كلران يمدز ين ان ياعضا و يعمران
 :استده يگردن ييتعر يز شرح به استانك يتراف يهماهنگ يشوراف يوظان يمهمتر مذكور قانون پنج ماده

   استان كي ترافي هماهنگي عالي مصوبات شوراي اجراي برايزي برنامه ر-الف .

 براساس اهداف و ي درون شهركي ترافي جامع و هماهنگ استانياستهاي و سيمش خط ني تدو-ب
   ي عالي و مصوبات شوراي ،منطقه اي ملياستهايس
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   درون شهر كي جامع و حمل و نقل و ترافي طرحهاديي و تاي بررس-ج

منطقه  طي و شراي عالي استان براساس مصوبات شوراي امور مربوط به عبور مرور شهرهي كلي هماهنگ-د
   تهاي فعالي بهره ورشي به منظور افزاي و محليا

 استان ي مشابه به برون شهرااقدماتي ي درون شهركي اقدامات حمل ونقل وترافهي كلي هماهنگ-ه
   ي و منطقه اي استانطي و شراي عاليبراساس مصوبات شورا

زمان سا و دارد لتدخا يشهر نقل و حملمر ا در كه يينهادها ازگر يد يكي :ست يزط يمح سازمان
 يريجلوگ نحوه قانون دوم فصل طبق هوا يآلودگ از يريجلوگ يبرا سازمانن يا باشد يمست يزط يمح
 يها كننده آلوده و دود مقرر مجاز حد يموتوره ينقلل يوسا خصوص در 1374 مصوب هوا يآلودگ از
 يمن ييتعست يزط يمح انسازم توسط گردد يم آزاد يهوا وارد يتور دره ينقلل يوسا توسط  كهگر يد

د ييتا مورد مراكز در را خوده ينقلل يوسا ساله هر هستند موظف خودروها صاحبان اساسبراين و گردد
 يگواه و داده قرارنه يمعا وش يآزما تحت كردند يمجاد ياها يشهردار توسط كهست يزط يمح سازمان

  .ند ينماافت يدر را يآلودگ مجاز حدت يبررعا يمبن نامه

 كه برنامه دي گرديني بشي پي حمل ونقل شهري هوا ساماندهي قانون آلودگ6 ماده يي نامه اجرانيي آقطب
 لي را جهت اشاعه فرهنگ استفاده از وسارهي ادارات ،موسسات ،بانكها و مدارس و بازار وغيساعات كار

 و به گونه ندي نمامي مناسب تنظيبي بزرگ به ترتي در شهرهاي درون شهركي از ترافيري و جلوگيهمگان
 وزارت نفت عالوه براين به مرورزمان باهمكاري.مراجعه كنندگان كاسته شود عمل گردد تا از تردديا

  . شود يعي به سوخت گاز طبلي سوخت خودروها تبدونظارت شوراي هماهنگي ترافيك
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  فصل ششم

   :شهر حفاظت و ايمني و نشاني آتش ايستگاهاي ساماندهي و شهري مديريت

 سوانح بروز از ناشي مالي و جاني خسارات كاهش آن هدف كه هايي فعاليت و تمهيدات مجموعه ايمني
 سيل نظير طبيعي غير يا طبيعي است ممكن حوادث  اين).14،ص1386 عبدالهي مجيد .( است حوادث و

 به يمنيا ساده تعريف يك در)3ص1380 ، پور نوذر (باشد ...  ، رانندگي ،تصادف سوزي ،آتش ،طوفان
  ).29،ص1387، زاده ،ترك تقوايي( مي باشدخطر از گريز معني

 هر با مواجهه در.كرد راتخاذ مهمي و عمده هاي تصميم بايد شود مي ايجاد بحران كه اي ظهلح همان از
 رخ چيزي چه كه مفهوم اين به . هاست واقعيت و حقايق بندي دسته حياتي و الزم فعاليت نخستين بحراني
 هيچ اينكه به توجه با بود خواهد چگونه آينده و داد خواهد انجام آن مقابل در اقداماتي چه است داده

 براي را كليدي نقش تواند مي موجود تشابهات شناخت نيست ديگر بحران مشابه دقيق طور به بحراني
  ).14ص 1386ٍ، عبدالهي مجيد (نمايد ايفا بحران ريزي برنامه

 و بعد و قبل كه گيرد مي بر در را فعاليتهايي مجموعه كه باشد مي مطرح بحران مديريت راستا همين در
 مسعود .(گيرد انجام پذيري آسيب كاهش و حوادث اين اثرات كاهش جهت طبيعي حوادث وقوع هنگام
 متحد و يكپارچه اقدامات كردن هماهنگ و تنظيم بحران مديريت هدف) 36ص زاده ،ترك تقوايي
 در موثر و سريع واكنش امكان درصورت خطر رساندن حداقل يابه پيشگيري بحران  برابر در واكنشي
 زمان رحداقلد شرايط سازي عادي به كمك و ندارد وجود ثحواد از پيشگيري امكان كه صورتي
 زماني بندي طبقه بحران رمديريت د موجود هاي مولفه مهمترين بنابراين)14،ص عبدالهي .(است ممكن
 لشام بحران مديريت سيستم عناصر همچنين دانست بحران از بعد و ،حين قبل بحران مديريت هاي فعاليت
   )منبع همان (باشد سازي باز و نجات و ،امداد ،مقابله اثرات كاهش و ،پيشگيري آمادگي

 ريسك و مديريت مفهوم گيرد صورت از پيشگيرانه برنامه و اقدامات بحران با مقابله براي اينكه به باتوجه
 تعريف و خطر ميزان برآورد شود مي مطرح كه موضوعي مهمترين  يت ريسك درمدير. شود مي مطرح
 نگرانه آينده و پيشگيرانه مديريت را ريسك مديريت توان مي نوعي به است پيشگيري هاي برنامه دقيق

 
١٠۴



 مديريت همانند نيز ريسك مديريت چه  اگر).63،ص1383 عبدالهي (نمود تعريف بحران با مقابله درباره
 خطر اثرات كاهش ايبر تالشي در خطر مديريت اما گيرد صورت تحول و تغيير بايد پيوسته بحران

 است دروني خطر مديريت گرايش بحران مديريت برخالف ات موقع به واكنش و خطر برابر در ،آمادگي
 جامعه افراد سالمت حفظ و مادي هاي داريي و اموال از محافظت يو نگهدار آن هدف يعني بيروني نه

 عبدالهي(بينديشد خطر مديريت شيوه به است ناچار خود وظايف انجام در بحران مديريت مواقع در است
  )15ص1386،

   :شهرها ايمني و شهري مديريت

 جهان نخست كشور 10 جمله از ايران گرفته صورت هاي بررسي براساس است خيزي حادثه كشور ايران 
 شناخته حادثه 41 از بطوريكه دنياست اول كشور پنج زمره در حوادث نوع نظر از و بوده بالخيزي زنظر ا

 هيچ در كشور از اي نقطه هيچ موضوع اين به توجه با هد د مي رخ ايران در آن نوع 33تا 31 بين شده
 بر درصد 77 كشور ي اشهره مجموع از نمونه عنوان به ندارد مصونيت بالها و ها خطر انواع از زماني
 اخير دهه سه طول در .دارند قرار سيل خطر معرض در شهرها درصد 35و گرفته قرار زلزله گسل روي
 هزار 100از بيش ساالنه و باختند جان طبيعي بالهاي انواع اثر در ما وطنان هم از رنفر هزا 120از بيش

ل ،ساايمني فرهنگ فصلنامه( است گرديده تحميل كشور اقتصاد به خسارت ريال ميليارد
  16و11،شمارهسوم

 سطح در روزمره بطور  همثيحواد اما هستند گذارتاثير اي دوره بطور طبيعي بالياي چند هر). 6ص1386،
  يجمله از باشد مي آنها با مقابله براي مناسب هاي كار سازو نيازمند كه دارد وجود وسكونتگاهها ها شهر
 سري يك آنها برابر در اينرو از نمود اشاره دارد انساني ماهيت كه حوادثي و سوزي آتش به توان مي آن

 و شهرها سطح در بحرانها مديريت براي نياز مورد مكانهاي و تجهيزات و يافته سازمان اقدامات و قوانين
 شتيبانيپ جنبه از و نشاني آتش مراكز و سازمانها آن عملياتي بعد از كه تسا فته پذير صورت روستاها
   .باشد مي احمر هالل جمعيت

 با شد ريخته انيهفطا شعبه بنام تهران بلديه سرپرستي تحت 1305 و 1304 سال در نشاني آتش اداره شالوده
 14 بند موجب به بطوريكه كرد پيدا قانوني شكل شهرها ايمني 1331 سال در شهرداريها قانون تصويب
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 نهاد اين وظايف از نيز حريق و سيل برابر در شهروندان و شهر ايمني تامين وظيفه شهرداريها قانون 55 ماده
 ضروري و حساس عمده، نياز  اين به گويي پاسخ براي ها شهرداري منظور بهمين و شود مي تلقي

 و نشاني آتش سازمانهاي .اند كرده ايجاد را ايمني خدمات و نشاني آتش واحدهاي و ،ادارات سازمانها
 دارم بحران و نظامي شبه سازمان عنوان به سوانح و ايباال بودن مترقبه غير ماهيت دليل به يايمن خدمات
  ).15ص عبدالهي (شوند مي تلقي

 نفر رهزا ي باال شهرهاي درو  مي شوداداره واحد صورت به رنفرجمعيت هزا يكصيد زير درشهرهاي
 از شوند مي هدايت و تشكيل اريدشهر به وابسته خدمات و نشاني آتش سازمان صورت به جمعيت
 خطرناك و شكسته ،ديوارهاي بناها از خطر ،حريق،رفع سيل خطر برابر در شهر حفظ آنها وظايف

  ).42ص1383، اراضي (باشد مي ها چاله و ها چاه وپركردن

 شد گرفته نظر در بحرانها با مقابله براي موادي اجتماعي و اقتصادي توسعه چهارم و سوم هاي ربرنامه د
 كاهش و پيشگيري آن هدف كه نجات و امداد جامع طرح تهيه لزوم سوم برنامه 44 ماده در بطوريكه
 طرح شد گرفته رنظ در است حوادث اين با مقابله براي مردم در الزم آمادگي ايجاد و طبيعي اثرات
 به كشور مترقبه غير سوانح و حوادث ستاد آن پي در و رسيد وزيران هيات تصويب به 82 سال در مذكور
 جنبه فرماندار رياست به شهرستانها سطح در و استاندار رياست به استانها سطح ر د كشور وزير رياست
 رويكردي با چهارم برنامه در). 1386 ،7 و 6 ص ايمني فرهنگ فصلنامه (كرد پيدا تر عملياتي و قانوني

 بخش در قانون اين سي ماده در بطوريكه .است پرداخته بحران مديريت به تر اجرايي و تر پيشگيرانه
 راهكارهاي و سازها و ساخت بخش استحكام درباره الزاماتي صريح بطور روستايي و شهري عمران
 شده كشور واجرايي فني نظام تدوين به موظف دولت يكم و سي ماده در .نمايد رائه را آن قيقد و اجرايي
 ،ايمني خشكسالي مانند مختلف هاي حوزه در بحران مديريت در وعينمت موضوعات برنامه اين در است
 بيمه گسترش و دريايي ،آموزش دريايي ،ايمني ساختمانها سازي ايمني  ، اي جاده نقل و حمل در

  ).7ص منبع همان (تسا گرفته قرار توجه مورد حوادث

 دارد اي كننده تعيين نقش مترقبه غير ث حواد در شهري مديريت نظام در كه نهادهايي از ديگر يكي
 سال 90 حدود متي قد با كشور سطح در امدادي نهادهاي ترين قديمي از كه باشد مي احمر هالل جمعيت

 وليعهد امضاي به شمسي هجري 1301 سال در ايران سرخ خورشيد شيرو جمعيت اساسنامه. دباش مي
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 حيدريه تربت زدگان زلزله به كمك سالها اين در آن اقدام مهمترين و رسيد قاجار ميرزايي حسن محمد
 شرايط و حوادث در امر همين و بودند دواطلب افراد كردند مي فعاليت جمعيت در كه افرادي ربيشت بود

 به رساني كمك انقالب از قبل شتافتند مي انديدگ آسيب كمك به جانبه همه و گسترده بطور بحراني
 آسيب به كمك اخير دوران در و مجروحان به كمك تحميلي جنگ و انقالب دوران در و زدگان زلزله

 جمعيت 1362 سال در است آورده بوجود را نهادي مردم مجموعه يك طبيعي حوادث از ناشي ديدگان
 ونجات امداد سازمان بزرگترين  حاضرحال در و داد نام تغيير احمر هالل يتجمع به سرخ خورشيد و شير

 باشد مي امدادي توانايي و تجهيزات لحاظ از جهان اول كشور پنجپ جمله از و كشور رداخل د سوانح
 ديده حادثه مناطق در سريع حضور احمر هالل جمعيت امدادي فعاليت ترين عمده) 146 ص منبع همان(

 د آمادگي ،آموزش كشور سطح در حوادث قربانيان به رساني كمك امر رد گسترده و فعال ،شركت
 سراسر در جمعيت شعب از يك هر .باشد ،مي ديده سانحه كشورهاي ساير به رساني ،كمك سوانح ربرابر
 با سوانح و حوادث وقوع صورت در كه باشند مي داوطلب ديده ش آموز امدادي گروههاي داراي كشور

 آوارزير نجات و جستجو امر در ارگانهاي ساير با ،همراه امدادي وتجهيزات امكانات داشتن اختيار در
 درماني مراكز به مجروحان و مصدومان انتقال و اوليه هاي كمك ارائه به ديدگان آسيب و ماندگان

  ).146 ص منبع همان (كنند مي فعاليت... و اجساد حمل و بازماندگان موقت كانس،ا
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  فتم هفصل 

   :شهري خدمات و شهري مديريت

 براي زباله آوري جمع و ،فاضالب ،بهداشت آشاميدني آب تامين                                                        
 از خاصي شكلهاي ساير بهمراه  موارداين .دارد اي ويژه اهميت سالمتي و زندگي ،شرايط خوب سكونت

 اقتصاد يك اتضروري از ارتباطات و برق ،نيروگاههاي ريلي ،راههاي ودگاه،فر راهها مثل ساختها زير
 و ماني در خدمات و شود ناميده ساختي زير اقتصاد صرفا كه آنچه اگر آيد مي شمار به وغني مرفه

 بر در را GDP درصد 11 تا 7 بين آن با مرتبط خدمات  گيرد قرار توجه مورد گيرد نمي بر در را آموزش
 ،پايين ،متوسط باال اقتصاد با ( مختلف كشورهاي در را بخش بزرگترين ارتباطات و نقل و حمل. گيرد مي

 زير خدمات در گذاري سرمايه باشد مي باال سرانه درآمد در آن سهم كلي بطور و دهد مي تشكيل)
 ريگذا سرمايه درصد 60 تا 40 حدود در و گردد مي شامل را گذاريها سرمايه درصد 20 حدود ساختي
  .دده مي تشكيل را دولتي بخش

 ظرفيت دارد ها سرمايه جذب در مهمي نقش كشورها يا شهرها در خدمات ارائه و ساختها زير كيفيت-
 زيادي وابستگي كنند عمل موفق  المللي بين بازارهاي در تواند مي كه خدماتي شركتهاي يا صنايع جذب

 مخابراتي هاي سيستم و بار حمل هاي هزينه كنترل و درسرعت بويژه ساختي زير خدمات باالي كيفيت به
 شركتها جذب در را توفيق بيشترين مناطق و كشورها كه دهد مي نشان ها بررسي .دارد پيشرفت بسيار
 شان ساختي زير خدمات باالي كيفيت و تنوع بهمراه جهاني اقتصاد در را اي فزاينده نقش كه اند داشته
  .اند داشته

 وحامي مكمل اينرو از كند مي راهمراهي اقتصادي رشد ساختي زير خدمات اضايتق تئوري نظر از-
 و خدمات بخش بتواند كه است سازماني ابزار هستند مواجه آن با حكومتها كه شكليم .باشند مي يكديگر

 ت اسگذاري سرمايه براي مالي منابع تامين افزايش مستلزم امر اين  كند همراه همديگر با را اقتصادي رشد
 و شهرداريها ظرفيتهاي به بخشيدن ارتقاء و كند تضمين را نگهداري و عمليات  موردنيازجهو اينكه تا

 از  منفعتبهترين و نمايند دريافت مكاني هر در را داري اولويت ساختهاي زير فرمهاي مهمترينتا مناطق
 طوالني زمان به نياز زرگب بسيار ساختي زير خدمات كه اين به توجه با شود عايد گذاري سرمايه چنين

 
١٠٨



 باشد مي مشكل گوناگون ساختهاي زير براي تفاضا تغييرات بيني پيش دارند ساخت و ريزي برنامه براي
 ظرفيت  استمثال ممكنبطور نمايد تحميل را زيادي هاي هزنيه تواند مي آتي تقاضاي شدن برآورده زياد
 بالاستفادهاضافه برنيازو صنعتي واحد يك زمين كهاين يا و مازادبرنيازبراوردگرددنياز برق نيروگاه يك
 بطوريكه كند مي تحميل  زيادي هاي هزينه  ساختي زير خدمات تقاضاي كم تخمين برعكس باشد

  .گردد مي منطقه آن اقتصادي رشد روي گذاري تاثير باعث اي ناحيه در برق و آب كمبود

 زير خدمات مورد در جدي مشكالت با .نيستند برخوردار پررونق اقتصاد يك از كه شهرهايي و كشورها
 را بحراني يك  شهرها سوم جهان كشورهاي در پيشرفته كشورهاي شهرهاي برخالف هستند مواجه بنايي
  ساخت اصال اينكه يا و اند ساخته را اندك ساختهاي زير و كردند تجربه خودشان ساختهاي زير در

 عليرغم هستند مواجه نگهداري و مراقبت كمبود با نيز دموجو ساختهاي زير عمده و اند نداشته جديدي
 مديريت و شهري دسترس قابل عبمنا مردم نياز شدن آورده بر و خدمات بهبود و اصالح به شديد نياز

 نگهداري و اجرا و ،ساخت هزينه تامين نظر از سازمان قابليت و فني توانايي و بوده اندك بسيار شهري
 و حفظ و شود مي  قطع عمليات اوليه مراحل در مصرفي سرمايه موارد اغلب در .باشد مي ناكافي

 شهرها سريع رشد با كه سوم جهان كشورهاي در كه است حالي در اين  بامشكل همراه استآن نگهداري
 اي گسترده طيف تا گرديده باعث و است شدهن مديريت يخوب  بهنقليه وسايل تعداد افزايش هستند مواجه

 هزينه دليل بهمين و .گردد موجب را اي گسترده هاي ترافيك و يافته افزايش شخصي هاي اتومبيل از
 An urbancizing world)،263ص( .است نموده تحميل را محيطي و ،اجتماعي اقتصادي گزاف هاي

 ايجاد خصوص در كه است ييتهايفعال  شاملخدماتي فعاليتهاي از يكل تعريف بحث فوق به باتوجه 
 كاالي و گرفته مي صورت) كشاورزي و صنعتي (توليد فرآيند تسهيل و افراد زندگي براي تسهيالت
 و وسيع بسيار طيف پايه  بر اين) 49و48ص /1381/مهندسان مشاورفرنهاد( كند نمي توليد نيز ملموس
 فعاليتهاي زمره در متفاوت تشكلهاي و زمانهاسا قالب در مختلف اهداف ،به انساني فعاليتهاي از متنوعي
    .گيرند مي قرار خدماتي

 بندي دسته ،سه فعاليتها اين تنوع رغم علي كه دهد مي نشان خدماتي فعاليتهاي و مراكز انواع بررسي
   .گرديد قايل  براي آنتوان مي اساسي
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   شهري تجهيزات و تاسيسات بر مبتني ساختي زير خدمات -الف

   اجتماعي ساختهاي برزير مبتني اجتماعي و رفاهي خدمات -ب

   صنعتي توليدات بر مبتني تعميرات – فني خدمات -ج

 شهري زندگي تداوم براي كه گردد مي اطالق شهري خدمات كليه به ساختي يرز خدمات اساس براين
 و زباله آوري جمع ،خدمات رساني ،برق آبرساني ،خدمات ،كشتارگاه گورستان جمله دارنداز ضرورت
   ...غيره و نقل و حمل و ارتباطي ،خدمات فاضالب

 ،درمان آموزشي امكانات و داده ارقر توجه مورد را روستايي و شهري آحاد اجتماعي و رفاهي خدمات
 غيره و كااليي نيازهاي ،تامين فردي خالقيت و استعدادهاي ،شكوفايي فراغت رفاهي خدمات و ،بهداشت

 در را صنعتي بادوام كاالهاي از گيري بهره و استفاده ،امكان تعميرات – فني خدمات .آورد مي فراهم را
   .آورد مي پديد عياجتما و ،خانوادگي فردي زندگي تسهيل جهت

 را خدمات انواع توان مي شهري زندگي موجود واقعيتهاي و ايران آمار مركز تعريف به توجه با -
  :كرد تقسيم زير گروههاي به

  )ه غير و ،انتظامي ،آموزشي بهداشتي و درماني خدمات شامل (اجتماعي  خدمات -

  )غيره و ،ورزشي ،تفريحي هنري خدمات شامل (فراغتي و رفاهي خدمات -

  )ه غير و داري ،رستوران داري هتل شامل (اقامتي و پذيرايي خدمات -

  ).غيره و شنيداري و ،ديداري ،چاپي اي رايانه  خدمات شامل ( رساني اطالع خدمات -

  )غيره و فروشي ،خرده فروشي ،عمده ،بيمه داري بانك شامل ( تجاري و مالي خدمات -

  )غيره و بنزين وپاركنيگ،پمپ نقل و ملح سرويسهاي شامل(ي شهر ونقل حمل خدمات -

  )غيره و ساختماني و خانگي ،لوازم خودرو تعميرات انواع شامل (تعميراتي و فني خدمات-

   .است آمده مربوط تاسيسات و شهري خدمات بندي طبقه 19  شماره جدول در
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   شهرها عمومي وخدمات هاساخت زير اتطبق: 20 شماره جدول

  

 خدمات و ساتتاسي نوع  بندي گروه

  
  
  

  ،دبيرستان ،راهنمايي ابتدايي مدارس   آموزش
 كودكان نگهداري ،مراكز اورژانس درماني ،خدمات خصوصي و عمومي بيمارستانهاي

  سالمندان و معلوالن ،آسايشگاه معتادان و بيماران نگهداري ،مراكز سرپرست
 و بهداشت
  درمان

 خدمات
 عمومي
 شهري

 ،فرودگاه ،خدماتي شهري برون و شهري درون نقل و حمل هاي ،سيستم بزرگراهها و خيابانها
  آنها به مربوط تسهيالت و ها

  نقل و  حمل

  ،زندانها انتظامي وهاي ،نير دادگستري  امنيت
  عمومي

  اينها مانند و ،ورزشگاهي وتفريح بازي ،مراكز پاركها  و تفريح
 اوقات
  فراغت

  ،سوخت ،كارا رقب   انرژي   
  
  

  اينها جزء و اضطراري آب تامين و ،ذخيره نشاني آتش ايستگاههاي  خدمات
 و ايمني
  نشاني آتش  زيرساختهاي

  زباله تبديل و دفع تاسيسات و ،مكانها آوري جمع ابزارهاي و تسهيالت  عمومي  آوري جمع
  زباله دفع و

  طبيعي ثحواد با مقابله ،آمادگي تلويزيون ،راديوو ،پست مخابرات   ارتباطات
  انتقال و تصفيه هاي ،سيستم فاضالب شبكه و آوري جمع هاي سيستم   فاضالب
  رساني آب   آب تامين ،انتقال تصفيه ذخيره هاي سيستم

 

   كاظميان غالمرضا  ماخذ
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 تمام تقريبا) 1334 سال مصوب (شهرداري قانون براساس  :شهري خدمات مديريت
 اما شد مي اداره شهردارينظر زير برق و فاضالب و آب تاسيسات جمله از شهري تاسيسات

 واگذار نيرو وزارت وابسته دولتي سازمانهاي به تاسيسات اين اداره كشور اداري نظام گسترش و رشد با
 شهرداري سبز كتاب (شد نهاده  ايران گاز ملي شركت بعهده نيز رساني گاز تاسيسات اداره و گرديد
درادامه ).19،ص1378ر، كشو شهرداريهاي سازمان سعيدنيا، احمد ريشه خدمات ،تاسيسات هشتم ،جلد

  . آورده شده استمديريت اين خدمات

 :ي شهر آب  مديريت-

 جمعيت شافزاي با كه1330 دهه از انساني نيروي و مالي و فني امكانات به توجه با ي شهر آب مديريت-
 آب منابع به مردم  دسترسي لزوم و ) ،چاه قنات (شهري ب آ سنتي منابع از استفاده شدن رنگ كم و

 بدليل اما گرفت بعهده را شهري آب تامين تيمدير شهرداري  ،بهداشتي و كشي لوله ب آ و مطمئن
 چنين ايجاد و طراحي و مطالعه مديريت آمادگي مالي اعتبار و سرمايه و فني نيروي و فني دانش كمبود

 داشت دسترسي كشور عمراني طرحهاي مالي منابع به كه برنامه سازمان رو همين  از .نداشت را تاسيساتي
 شهري آب تاسيسات احداث براي مبالغي صيخصت با بود مند بهره بيشتر فني دانش و مديريتي توان از و
 مجري و طراحي خارجي مشاور مهندسان با دادهايي قرار و شد عمل وارد شهرداريها به وام قالب در

 طراحي داشتند همكاري شركتها اين با كه ايراني مهندسان زمان مروز به كرد منعقد شهري آب تاسيسات
  .گرفتند بعهده را شهرها كشي لوله آب تاسيسات اجراي و

 در شهردايها يتواناي عدم و شهرها سريع توسعه به توجه با آن دوم نيمه ويژه به 40 دهه سالهاي در
 از نامناسب اي لوله و فني غير و اصولي غير صورت به شهري آب تاسيسات مردم نيازهاي به پاسخگويي

 مي آب شديد تلفات باعث كه گرفت صورت شهرداري كشي لوله و كارگران توسط قطر و جنس نظر
 همكاري با شهرها عمران و توسعه امر در را مسئوليتهايي كه مسكن آباداني وزارت دوره اين پايان در .شد

 صاحب مشاور مهندسان به را شهرها از تعدادي فاضالب و آب مطالعه داشت بعهده استانداريها فني دفاتر
 آن با بتوان محدود چنين اقداماتي با كه نبود حدي در مشكالت دامنه و وسعت اما .كرد واگذار صالحيت
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 به شهرها آب وتوزيع تامين مديريت .مقررشد و مطرح جدي صورت به مسئله دليل بهمين كرد مقابله
   .شود واگذار برق و آب وزارت به تدريج

 و گرفت انجام نيرو وزارت يا برق و آب وزارت به شهري آب مديريت تحويل پنجاه دهه سالهاي در
 منطقه آب سازمانهاي به كشور شهرهاي از اديتعد آب توزيع و تامين مديريت كامل و عملي مسئوليت

 شهرها فاضالب و آب مسئول نيرو وزارت قانونا دهه اين در .شد سپرده نيرو وزارت مديريت تحت اي
 شهرها اكثر فاضالب و آب مديريت پرجمعيت و بزرگ شهر چند استثناي به عمل در اما شد مي شناخته
  .بود شهرداريها بردوش همچنان

 مطالعات امر كه حال همان در كشور ي شهرها آب تامين عظيم مشكالت از آگاهي با نيرو وزارت
 كه شهري آب مديريت در دخالت از سپرد مشاور مهندسان به را استان هر شهرهاي آب منابع شناسايي

 ررمق كه نيرو وزارت تابع اي منطقه آب سازمانهاي به شهرداريها از مديريت انتقال و اشت د برعهده قانونا
 مطالعات گزارشهاي دوره همين در كرد خودداري دهند تشكيل را شهري آب سازمانهاي بود شده

 نيرو وزارت به و تكميل بود هم آنها آتي آب تامين هاي برنامه حاوي كه كشور شهري آب شناسايي
   .شد تسليم

 گسترش و جنگ و انقالب شرايط و شهرها جمعيت افزايش بدليل 60 دهه اوايل و پنجاه دهه اواخر در
 استناد به نيرو وزارت طرفي از گذاشت فزوني به رو آب اشتراك جديد متقاضيان نشيني حاشيه سريع
 ادالنهع توزيع قانون چوب چهار در و شهري مديريت به شهرها آب مديريت واگذاري و ضرورت اصل
 تحت و شركت صورت به كه را محلي سازمانهاي به آب توزيع مديريت واگذاري بر مبني پيشنهادي آب

 قانوني بار 1361 سال در قانون اين ابالغ و تصويب با كرد ارائه شهر انجمن و ها شهرداري مديريت
 مديريتي و فني هيآگا عدم دليل به اما شد برداشته نيرو وزارت وشد از شهري آب مديريت ليتمسئو

 آب مديريت براي را سازماني ايجاد فكر بتدريج  مسئوليتي چنين تقبل براي داريها شهر و كشور وزارت
   .داد شكل شهري

 دولتي غير شركتهاي صورت به فاضالب و آب شركتهاي تشكيل قانون تصويب و تدوين1370 سال در
 اين حاضر حال در . افزود شهري آب ديريتم ستاندا به جديدي فصل نيرو وزارت مديريت تحت محلي
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 را كشور شهري آب  مديريت و اند شده تشكيل استاني فاضالب و آب شركتهاي عنوان تحت  شركتها
 فاضالب و آب مهندسي شركت برعهده شركتها اين ستادي و عمومي راهبري .دارند بعهده عمال و قانونا
 و آب امور در نيرو وزارت معاون شركت عامل مدير شود مي محسوب دولتي  شركتي كه است كشور

 داشته مشاركت آن مديريت در بايد قانونا و هستند سهم صاحب شركت اين در شهرداريها است فاضالب
  )2شماره ،محمدعلي پرويني ،مديريت تامين آب شهرها،نشريه شهر( باشند

 كه بيشتر استفاده مي شد صورت غالز از نفت از استفاده شدن متداول از قبل تا: انرژي مديريت
 حيطه در آن توزيع چگونگي وير نظارت اما شد مي تهيه بازار طريق از و خصوصي بخش توسط عمدتا
 يا و شدند مي زغال كمبود دچار زمستان در رهاخانوا كه مواقع بعضي در و اشت د قرار شهرداري اختيار
 توزيع به اقدام جداگانه بصورت يا و متمولين و محل مدينمعت حمايت با شهرداري نداشتند خريد قدرت
 كه نفت شركت توسط شهري نفت توزيع سوز نفت وسايل از استفاده شدن متدوال با كردكند مي زغال
 1345 ازسال گرديد مي عرضه كنندگان مصرف به دكانها و جايگاهها طريق از بود نفت وزارت به وابسته
 رساني گاز پوشش تحت شهر پنج تنها 1357 سال تا و كرد آغاز را خود فعاليت ايران  گاز ملي شركت

ازتوليدي به كشور شوروي سابق دراين مدت عمدتاًگمند نبود ازگاز بهره روستايي هيچ و گرفت قرار
 تحت كشور يتجمع درصد 90 دحدوو شدند رساني گازشهر 550 تعداد 1383 لرسا د صادرمي شد

 نيز صنايع بيشتر و كنند مي استفاده گاز از كشور نيروگاههاي تمامي حاضر حال در بودند گاز پوشش
 35 كه اينصورت به مختلف درمصارف گاز تركيب .كنند مي استفاده گاز از را خود مصرفي سوخت
 .( كنند مي مصرف صنايع را بقيه و خانگي بخش درصد 30 ،حدود نيروگاهها توسط مصرفي گاز درصد
  .1ص108 شماره / برنامه ،نشريه ايران گاز شركت عامل ومدير نفت وزير ،معاون مالكي محمد

  :شهرداري مديريت تحت خدماتي تاسيسات

 شهرداري بعهده آن ريزي برنامه و مديريت كه تاسيساتي شهري خدمات تاسيسات ميان از حاضر حال در
 ،كتاب نيا سعيد( كشتارگاهها و مسافربري ي ،پايانه بار تره و ميوه ،ميادين گورستانها از عبارتند است

  .)19،ص هشتم ،جلد سبزشهرداري
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 د مراقبت و اموات  حمل وسايل تهيه و گورستان و خانهغسال ايجاد شهرداري قانون ماده 13 تبصره طبق
 وظايف جزء كشتارگاهها احداث ماده همين از 21 بند در همچنين است شهرداري بعهده آنها رانتظام

   .است شده قلمداد شهرداري

 وظيفه و...  نقليه وسايل توقف و ارزاق فروش و خريد ايبر عمومي ميدانهاي تدوين و تهيه نيز 18 بند در
 قانون همين براساس دارد اشاره بار تره و ميوه هاي ميدان به آن ولا قسمت كه است شده داشته شهرداريها

 بار تره و ميوه توزيع و تهيه در تسهيل منظور به ها غرفه و ميادين و اماكن واگذاري نحوه) 1359 مصوب(
   .شد مشخص تري دقيق نحو به شهرداريها براي وظايف اين حدود و كشاورزي هاي فرآوري و

 داريها شهر توسط وظايف اين برانجام نيز) 1359 مصوب (مسافربري هاي پايانه احداث قانوني اليحه
  ).19 و20 صفحه منبع همان .(نمود تاكيد

 مواجه شهري هاي زباله آوري جمع با مرتبط مشكالت از انبوهي با شهرها بيشتر :زايد مواد مديريت
 مشاغل و خانوارها هاي زباله از عظيمي حجم انهدام مشكالت عمده ثروتمند كشورهاي در هستند

 اين در باشد مي زباله آوري جمع مسئله مهمترين سوم جهان كشورهاي در حاليكه در باشد مي گوناگون
 باز فضاي در آنها بيشتر و شوند ينم آوري جمع شده توليد هاي زباله از نيمي تا سوم يك كشورها
 را انسانها سالمتي و آورده بهمراه خود با محيطي مشكالت و گردند مي رها خيابانها كنار و موات ،اراضي
 مواد درصد 20 تا 10 شهرها اين از بسياري در .نمايند مي آلوده را آبي منابع همچنين و كنند مي تهديد
 از كمتر آنها چهارم سه بمبئي شهر 34 از كه دهد مي نشان مطالعات هبطوريك گردند مي آوري جمع زايد

  ) 279،ص an urbanizing world (كنند مي آوري جمع را زباله درصد 40

 دهد مي نشان شهري خدمات زمينه در كشور شهرداريهاي وظايف انجام چگونگي بررسي رايراند
 درصد 92 هاي زباله بهداشتي دفن و آوري عجم و درصد 98 شهري فضاي و معابر سازي پاك و تنظيف

 هاي حوزه اين در وظايف انجام بودن باال كه است گرفته صورت درصد 24 ها زباله صنعتي بازيافت و
 به پرداختن كه شود مي مربوط شهرداري تشكيل دليل واولين فلسفه به اول علت دارد علت چندين فعاليت
 دوم علت .كند مي مطرح شهرداري از انتظار قابل وظيفه اولين عنوان به را شهري ايمني و بهداشت امور
 عدم    و اجتماعي و محيطي عواقب از ناشي كه شود مي  مربوط خدمات اين انجام بودن ناپذير اجتناب به
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 در آنها شدن نهادينه و خدمات نوع اين زياد سابقه سوم دليل باالخره و است خدمات اين انجام
 ،غالمرضا چهارم ،جلد شهرداريها به جديد وظايف و واگذاري سنجي امكان (است كشور شهرداريهاي

  )32،ص رضواني سعيدي ،نويد كاظميان

 شهر امور توسط شود مي شهر سطح روب و رفت و ها زباله بازيافت و آوري جمع شامل كه شهر نظافت
  ).113ص نژاد رحيمي مرتضي (گيرد مي انجام ي شهر ياخدمات

  :عمومي خدمات مشترك تونل

 ارائه در هماهنگينا اينرو از باشد مي شهري واحد مديريت فقدان ايران شهري مديريت مشكالت از يكي 
 انساني ونيروي مالي نظر از يي ها هزينه تنها نه امر اين است مشهود كامال شهرها سطح در شهري خدمات
 را خودش جدي مانع يك تبصور موارد اي پاره در شهري هاي طرح اجراي در بلكه كند مي تحميل
 نامه آيين كشور وزارت و پيشنهاد بر بنا وزيران هيئت 4/11/66 رتاريخ د اساس اين بر .دهد مي نشان

 و معابر حفاري مستلزم شهرها محدوده داخل در آنها خدمات كه موسساتي عمراني اقدامات هماهنگي
   :است آمده مذكور بهمصو يك ماده در .نمود تصويب را باشد مي تاسيسات احداث

 هاي شبكه ،اصالح ،توسعه احداث هاي ،پروژه ها ،برنامه طرحها اجرايي امور در هماهنگي منظور به
 احداث و حفاري مستلزم شهرها محدوده داخل در آنها خدمات كه موسساتي  اصالحاتي و ارتباطي
 و ،هادي جامع طرحهاي رد خدماتي مشترك هاي تونل احداث بيني پيش همچنين و باشد مي تاسيسات
 شهر و ومسكن بودجه و  ،برنامه تلفن و تلگراف و ،پست نفت ،نيرو كشور هاي ،وزارتخانه شهرها اجرايي
 آيين ايندر كه كشور شهرهاي  اجرايي امور هماهنگي اليع كميسيون تاسيس به نسبت موظفند سازي
   :نمايد اقدام ذيل اعضاي كتشر با شد خواهد ناميده گيهماهن عالي كميسيون اختصارا نامه

   )رئيس (كشور وزارت شهري عمران و محلي امور معاون-1

  ااالختيار تام نماينده يا مخابرات شركت عامل مدير -٢

  ااالختيار تام نماينده يا ايران گاز شركت عامل مدير -٣

 وي االختيار تام يانماينده و نيرو وزارت برق امور معاون۴ -
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  ااالختيار تام نماينده  يانيرو وزارت آب امور معاون۵ -

 ااالختيار تام نماينده يا بودجه و برنامه وزارت زيربناي معاون۶ -

  وي االختيار تام يانماينده سازي شهر و مسكن ي معمار و سازي شهر معاون -٧

  وي االختيار تام نماينده يا ترابري و راه وزير معاون - ٨

 محلي امور معاونت با آن دريافت تشكيل و كشور وزارت كميسيون ماده اين دو تبصره طبق
   .باشد مي شهري عمران و

 جمعيت حسب بر فوق مصوبه مواد مفاد اجراي جهت محلي سطح در هماهنگي شوراي
   .گردد مي تشكيل شكل دو به تشكيل

 با هماهنگي كميسيون .باشد مي نفر هزار دويست از باالتر آن جمعيت كه شهرهايي در
   :شود مي ردارتشكيلشه رياست به ذيل اعضاء شركت

  شهردار -١

  شهر مخابرات مسئول موسسه ئيسر -٢

  ايران گاز ملي شركت نماينده -٣

  شهر آب اداره مسئول۴ -

  شهر برق اداره مسئول۵ -

 ضروري هماهنگي جلسات در آنها حضور كميسيون تشخيص به كه مسئوالني ديگر۶ -
  .است

 هر متبوع رشهرستان د متشكله هماهنگي كميسيون قالب در كشور شهرهاي ساير در
   .پذيرفت خواهد صورت فرماندار رياست به و ذيل اعضاء شركت با و شهر
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  شهرستان فرماندار -١

  ذيربط شهر ارشهرد -٢

  ستان شهر مخابرات مسئول موسسه رئيس -٣

  درشهرستان ايران گاز  ملي شركت نماينده۴ -

  ستان شهر آب اداره مسئول۵ -

  شهرستان برق اره اد مسئول۶ -

 ضروري هماهنگي جلسه در آنها حضور كميسيون تشخيص به كه مسئوالني ديگر -٧
  است

 ديگرد تصويب شهري مشترك تونل احداث قانون 1372 ماه بهمن 27 تاريخ در
 بردار بهره گاههايدست يگذار سرمايه و مشاركت با شد موظف دولت آن طي كه
 فني فاترد توسط شهرها توسعه در و سازي شهر و مسكن توسط جديد شهرهاي در

     شركتهاي و سازمانها نياز مورد مشترك تونل احداث به نسبت استانداري
 و فني اصول رعايت با...و تلفن و ،گاز ،برق فاضالب و آب مانند شهري خدمات
 ماده طبق .نمايد اقدام طرحها همان اعتبار محل از دستگاه هر به مربوط ايمني مسائل
 و است شهرداري عهده بر شهري هاي تونل نگهداري و تعمير قانون راين چها
 دستگاههاي از ساله همه وزيران هيات تصويب و كشور وزير پيشنهاد با آن هزينه
   .خواهدشد وصول بردار بهره
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  تمهشفصل 

   :شهري هايساز و ساخت و شهري مديريت

 دان اهميت داراي فرهنگي و اقتصادي ، اجتماعي گوناگون ابعاد از شهري سازي و ساخت
 تشكيل را كشور توليدي و اقتصادي فعاليتهاي كل از اي عمده بخش ساختماني ليتهايا؛وفع
 نشان عمراني ي برنامه گوناگون هاي بخش در ملي گذاري سرمايه ارقام مقايسه . دهند مي
 به آن به وابسته صنايع و ساختماني هاي پروژه در ها سرمايه اين از عظيمي سهم كه دهد مي
 40 الي 30 گذشته دهه سه طي اقتصادي  گران تحليل برخي عقيده به .شوند يم گرفته كار

 اي بودجه قالب در )دالر ميليارد 160 حدود در رقمي (دولت ارزي درآمدي از درصد
 كار به ملي سرمايه اگر .است شده صرف ساختماني و مهندسي طرحهاي انجام براي عمراني
 ساز و ساخت بخش در كه را ساختماني غير  تخدماو صنايع از رشته صدي در شده گرفته
 روشن بيشتر بخش اين در ملي ثروت حجم بزرگي كنيم اضافه ميزانها اين به گيرند مي قرار
 شهرداريها ،نشريه شهري ساز ساختو ،مديريت آبادي علي ،جواد معصوم جالل (شود مي

  ).5ص33 شماره

         )24-17 ، ص1380احمد سعيدنيا ، ( مقررات كنترل ساختمان

  مصوبات -1
اما ,        امروزه اگر چه  نميتوان ادعا كرد كه تمامي ساخت و سازها تحت كنترل رسمي دولتها قرار دارند

كمابيش بر ساخت و ساز بناها نظارت ميشود وهمواره شهرداري ها اصلي ترين , در اغلب شهرهاي جهان
  .نقش را در اعمال كنترل بر ساخت و ساز ايفا ميكنند

و همچنين در ,  تصويب شده است1331 و 1328،1309،1286           در قوانين شهرداري كه در سالهاي 
ترتيب قابل ذكري براي اعمال نظارت و , ) 1320(و اصالح قانون مذكور) 1312(قانون توسعه معابر 

ولين بار در قانون براي ا. كنترل شهرداري بر فعاليتها و عمليات ساختماني در شهرها مقرر نگرديده است

 
١١٩



صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر ) 55 ماده24 ضمن بند 1334سال (شهرداري مصوب 
جزو وظايف شهرداريها ذكر شده است اما در اين قانون پيش بيني و مقرر  نگرديده است , ساخته ميشوند 

 در آينده ميشود پروانه كه براي عمليات ساختماني و شهرسازي اطراف شهرها كه موجب توسعه
همچنين بر عمليات ساختماني بعد از صدور پروانه نظارتي صورت نميگيرد تا . ساختماني صادر گردد

  .ساختمان بر خالف مشخصات و شرايط مقرر در پروانه يا بدون تحصيل پروانه ساخته نشود

در ماده . تصويب شد شهرداري قانون اصالح پاره اي از مواد و الحاق چند ماده به قانون 1345در سال 
صد اين قانون آمده است كه مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر 

  .اقدام قانوني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند

ز ساختمانهاي بدون پروانه يا           شهرداري به وسيله ماموران خود ميتواند از عمليات ساخت و سا
  .جلوگيري كند, اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور واقع باشد, مخالف مفاد پروانه 

اين نهاد افزون بر آنكه مكلف به تعيين ,  قانون شهرداري99در ماده ,           بر اساس مصوبات جديد
ات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل تهيه مقرر, حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي براي آن شد

را نيز در ... ايجاد كارگاه و كارخانه و , ايجاد باغ و ساختمان, خيابان كشي, قطعه بندي و تفكيك اراضي
  .دستور كار قرار داد

نيز به اختيارات شهرداري در كنترل ) 1347مصوب آذر (         در قانون نوسازي و عمران شهري 
شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز ":  اين قانون آمده است23در ماده . ه استساختمان اشاره شد

از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت , استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر
اي با رعايت ضوابط و معيارهايي كه از طرف شور,ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و طبقه بندي آن

عالي شهرسازي تعيين و به وسيله وزارت كشور ابالغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق 
مكلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامين تسهيالت الزم براي زندگي اجتماع خواهند 

  ".بود

موسسات دولتي وابسته به دولت و وزارتخانه ها و ,  قانون نوسازي26 از ماده 24        همچنين در تبصره 
موسسات خيريه براي ايجاد ساختمان و موسسات خود مكلف به دريافت پروانه ساختمان از شهرداري و 
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و ساير مقررات مذكور در قانون شهرداريها ) 1345مصوب ( قانون اصالحي شهرداري 100رعايت ماده 
  .شدند

  

  

  اهداف كنترل ساختمان- 2   

. اختماني بخش عمده اي از كل فعاليتهاي اقتصادي و توليدي كشور را تشكيل ميدهند       فعاليتهاي س
مقايسه ارقام سرمايه گذاري ملي در بخشهاي گوناگون توليدي برنامه هاي عمراني نشان ميدهد كه سهم 

 سرمايه اين. عظيمي از اين سرمايه ها در پروژه هاي ساختماني و صنايع وابسته به آن به كار گرفته ميشوند
فرهنگي و نظاير آنبه كار , آموزشي , بهداشتي, تجاري, ها يا به صورت مستقيم در پروژه هاي مسكوني 

رفته ويا به صورت غير مستقيم در قالب مستحدثات جنبي ساير پروژه هاي عمراني به ساختمان سازي 
 از صنايع و خدمات غير اگر سرمايه هاي ملي به كار گرفته شده در صدها رشته.اختصاص داده شده است

بزرگي حجم ثروت ملي ,  نيز به اين ارقام بيفزاييم– كه در خدمت ساختمان قرار ميگيرند -ساختماني را
  .در اين بخش روشن ميشود

بهداشتي , صنعتي,           با توجه به نسبت جمعيت شهرنشين كشور و همچنين تمركز فعاليت هاي اداري 
  . و اصلي ساختمانهاي كشور در شهرها احداث ميشوندبخش عمده, در شهرها... و 

به , افزون بر رفع ضروري ترين نيازهاي انسان,           در سالهاي اخير توجه به صنعت ساختمان در كشور 
مورد توجه كساني كه به دنبال فعاليت هاي , عنوان يكي از بهترين و مناسب ترين فعاليت هاي اقتصادي 

در چنين شرايطي كنترل و نظارت بخشهاي دولتي و . نيز واقع شده است, ند سودآور اقتصادي هست
 ضرورت پيدا – كه محصول توليدي ان به عنوان كاال عرضه ميشود –عمومي بر بخش صنعت ساختمان 

ميكند و الزم است از سرمايه عظيمي كه در اين زمينه به جريان افتاده است ع بهره برداري بهينه صورت 
  .ول توليد آن از حداقل كيفيتهاي مورد انتظار برخوردار باشدگيرد و محص

 
١٢١



نه تنها گرانترين كااليي است كه شهروندان در ,  در بسياري از موارد " ساختمان"         از سوي ديگر 
. طول حيات خود خريداري ميكنند بلكه يكي از حياتي ترين كاالها در زندگي افراد محسوب ميشود

از مهمترين وظايف دولت درقبال ملت , شت و ايمني افراد در مقابل حوادث غير مترقبه بهدا, تامين رفاه 
ساخت و بهره برداري از ساختمانها , حفظ اين ارزشها تا حدود زيادي به ميزان توجه به طراحي . است

, يش آسا, بنابراين براي حفظ منافع عمومي و حقوقي  افراد و همچنين براي تامين رفاه . بستگي دارد
  .نظارت و كنترل بر فعاليتهاي ساختماني الزامي است, ايمني و بهداشت شهروندان 

  عناصر و نهادهاي موثر در كنترل ساختمان-3

ساختمان با پول و تصميم اين گروه  :كارفرمايان و سرمايه گذاران اصلي,  صاحبكاران-1     
ان و جلب عالقه و اعتقادشان به رعايت آگاهي اين گروه نسبت به مسايل كنترل ساختم. احداث ميشود

  .اصول فني و شهرسازي ع تاثير زيادي در كنترل ساختمان دارد 

نقشه . هستند... تاسيسات و , سازه , اين عناصر مسوول تهيه نقشه هاي معماري  :  مهندسان طراح-2    
معموال مسووليت نظارت عالي ها و مشخصات فني كار را تهيه و هزينه هاي احداث بنا را برآورد ميكنند و 

  .كار نيز برعهده آنهاست 

 اجراي ساختمان به عهده پيمانكاران و سازندگان است كه قسمتي را : پيمانكاران و سازندگان -3     
گاهي سازنده خود صاحبكار . خودشان ميسازند و قسمت هايي  را نيز به پيمانكاران جز محول ميكنند 

  .نكار مسوول اجرا ميباشداست و در اغلب موارد پيما

او .  اغلب از سوي صاحبكار تعيين ميشود و مسوول فني انجام كار است :مهندس مجري -4      
پيمانكاران و , بهنمايندگي از طرف صاحبكار مسووليت كنترل هزينه پرداخت شده به فروشندگان مصالح 

  .را نيز بر عهده دارد... 

در اغلب موارد مهندس ناظر مستقيما از طرف صاحبكار به  : اظر دستگاه نظارت يا مهندس ن-5      
, در پروژه هاي مهم . شهرداري معرفي ميشود و گاهي وظايف مهندس مجري هم به او واگذار ميشود
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مهندس ناظر اكنون اختيارات اساسي در طرح ندارد و . مهندس ناظر بايد مورد تاييد مهندسان طراح باشد
  .  مسوول بررسي ساختمانها و كنترل وضعيت آنهاست - به صورت مقطعي-ه اغلب فقط طي چند مرحل

براساس قانون مسوول اصلي و مجري كنترل ساختمان است و مسووليت حفظ منافع  : شهرداري-6      
, دايره بازرسي فني شهرداري با صدور پروانه ساختماني . همگاني را در احداث ساختمان برعهده دارد 

جلوگيري از تخلفات براساس قوانين , ملزم كردن كارفرما به تعيين مهندس ناظر , الح صدور كارت مص
جامع و تفضيلي از لحاظ ضوابط معماري و , موجود و انطباق نقشه ها با ضوابط و مقررات طرحهاي هادي 

ازي شهر سازي و آيين نامه هاي مصوب مانند مقررات ملي ساختماني ايران و مصوبا شوراي عالي شهر س
  . اين مسووليت را انجام ميدهد, 

اين وزارتخانه با توجه به وظايف و رسالت عظيم قانوني خود   :  وزارت مسكن و  شهرسازي-7      
از طريق سازمان هاي نظام مهندسي در سطح , در امر مسكن و شهرسازي و با استناد به قانون مهندسي 

يت ارجاع كار به مهندسان در بخشهاي مختلف ساخت ضوابط قانوني خود را براي ظرف  كشور ميتواند 
, به طوري كه امور ساخت و ساز به دست طراحان . تنطيم كند ... نظارت و, اجرا , و ساز اعم از طراحي 

همچنين اهرمهاي قانوني براي ملزم ساختن . ناظران و سازندگان مجاز و آموزش ديده به انجام برسد
ر اجراي قانون مقررات ساختماني و شهرسازي و ديگر آيين نامه هاي كارفرمايان بخش خصوصي به منظو

 كه بر ساس قانون ياد شده مسووليت فني –تا مهندسان , ساختماني و شهرسازي ضروري را فراهم آورد 
 ضمانت اجرايي براي اعمال مسووليت خود در اختيار –و حقوقي اجراي اين مقررات را بر عهده دارند 

  .داشته باشند

است گذاري مسكن و شهرسازي و نقش ارشادي و كنترل كننده اين وزارتخانه در زمينه ارتقاي سي
ضوابط شهرسازي و انبوه سازي , الگوي مسكن , صنعتي شدن فن ساختمان سازي , تكنولوژي ساخت 

  .در ارتقاي كيفيت ساختمان نقش تعيين كننده اي دارد... و

ني با نبود اتحاديه شهرداريها وزارت كشور توزيع اطالعات در شرايط كنو :  وزارت كشور-8        
مسووليت ارتقاي كيفيت كار شهرداريها را در , فني و اداري و پيشرفتهاي جديد در اداره و ايمني شهر 

اين وظيفه از , با احياي اتحاديه شهرداريها . زمينه مسايل مختلف و از جمله كنترل ساختمان برعهده دارد 
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افزون بر اين وزارت كشور از طريق معاونت فني و دفاتر فني استانداريها . اديه انجام ميگيرد طريق آن اتح
ميزان كنترل بر كيفيت ساختمانهاي  شهري و , با تقويت توان علمي و فني بازرسان فني شهرداريها , 

گواهي قابل صدور گواهي پايان كار منوط به ارايه . رعايت مقررات ملي ساختماني را گسترش ميدهد 
مانع از هر گونه سهل ,قبول بودن آن از طرف مهندسان ناظر است و با همكاري سازمان نظام مهندسي 

  . پيمانكار ويا ناظر ميشود,  انگاري از طرف صاحبكار 

بر اساس قانون نظام مهندسي ,وزارت كار و امور اجتماعي :  وزارت كار و امور اجتماعي -9        
بنّا ها و معماران دانشگاه نديده را , مسووليت آموزش كارگران ساختماني  , ي ايران و كنترل ساختمان
با همكاري , همچنين اين وزارتخانه افزون بر تشكيل كالسهاي آموزشي الزم . عهده دار است

صاحبكاران دولتي و خصوصي و تقويت صندوق كارآموزي و انجام امتحانات و برگزاري دوره هاي 
 – از كارگر ساده تا سر بنّا –سطح مهارت و دانش فني جريان واقعي كارهاي ساختماني ,  عملي –نظري 

  .را بهبود ميبخشد

وزارت كار و امور اجتماعي بايد سيستمي ايجاد كند تا صاحبكاران و پيمانكاران بتوانند با مراجعه به آن و 
  .مين گردندانتخاب كارگر و بنّا توسط آن دستگاه از كيفيت كار اين افراد مط

سازمان نظام مهندسي ساختمان با توجه به قانون نظام  : سازمان نظام مهندسي ساختمان-10        
با توجه به حوزه . در كشور تاسيس شده است  ) 1374مصوب اسفند سال (, مهندسي و كنترل ساختمان 

سازمان بسيار گسترده و حدود وظايف و اختيارات اين , شمول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختماني 
ارتقاي سطح دانش فني و , برنامه ريزي به منظور رشد و اعتالي حرفه هاي مهندسي ساختمان . مهم است

, همكاري با مراجع مسوول در امر كنترل ساختمان , كيفيت كاركنان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي 
دفاع از حقوق اجتماعي و ,  حقوقي نظارت بر حسن انجام كار خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و

به منظور مشاركت هر چه وسيع تر . از مهم ترين وظايف اين سازمان است, حيثيت حرفه اي اعضا
در هر يك از , مهندسان در انتظام امور حرفه اي و تحقق اهداف  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 

( تان با حضور كار شناسان رشته هاي اصلي مهندسي استانهاي كشور نيز سازمان نظام مهندسي ساختمان اس
) نقشه برداري و ترافيك , شهرسازي , تاسيسات برقي , تاسيسات مكانيكي , عمران , معماري : شامل 

  . تاسيس شده است 
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 مراكزي نظير تحقيقات ساختمان و مسكن ميتوانند با بررسي : مراكز تحقيقات كاربردي -11       
دانش , يري ساختمانهاي موجود و تهيه دستورالعملهاي فني براي برطرف كردن آن نواقص و آسيب پذ

مهندسي زلزله و طرز ساخت ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله را در سطح همگاني توسعه دهند و مطالب 
  . مهندسان و دست اندركاران ساختمان تهيه كنند, بنّاها , درسي الزم را براي آموزش كارگران 

   

   *          *          *          *                                       

در شرايط مطلوب سازمان و نهادهاي زير نيز در كنترل ساختمان نقش موثري , افزون بر موارد ذكر شده 
  :ايفا ميكنند 

تمانهايي با كيفيت و با استفاده از اهرم پولي ميتوان ساخ :  سازمانهاي اعتباري و تامين وام-12        
مرغوبيت مناسب و با نظارت قابل قبول احداث نمود و اعطاي وام و تسهيالت اعتباري به پروژه هاي 
ساختماني را ميتوان به مقررات ملي ساختمان و ديگر آيين نامه ها و استفاده از خدمات مهندسي در 

  . د نظارت كاربرد مصالح استاندارد منضم كر, اجرا , مراحل طراحي 

با اهرم بيمه و نرخ بيمه ميتوان تا حدودي كيفيت ساختمانها را بهبود :  سازمانهاي بيمه -13        
بايد حق بيمه ساختمانهاي مقاوم كمتر و حق بيمه , اگر ساختمانها دربرابر زلزله بيمه شوند .بخشيد

  . ساختمانهاي پرخطر بيشتر باشد 

مطبوعات و ديگر رسانه ها ميتوانند با تهيه برنامه ها , تلويزيون  , راديو :  رسانه هاي گروهي-14        
رعايت , اهميت كنترل و نظارت و كاربرد روشها و استانداردها, و ارايه مقاالت , و گزارشهاي مستند 

  .مقررات ملي و آيين نامه هاي ساختماني و غيره را به كارفرمايان و بهره برداران نشان دهند
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  مهنفصل 

   :شهري ريزي برنامه و شهري مديريت

 شود مي استفاده مورد مختلفي نيازهاي و اهداف براي شهري زمين :زمين كاربري ريزي برنامه
 اين جريان در آورد مي بوجود شهر  سطح در را متفاوتي كاركرد با مناطق استفاده اين جريان در كه

 سكونتگاههاي حيات تداوم و نياز اساس بر سياسي و ،فرهنگي ،اقتصادي تماعياج عوامل گيري شكل
 ،افزايش نوين تكنولوژي ظهور و اقتصادي و اجتماعي تحوالت و تغيير بدليل اما اند داشته نقش شهري
 منطقي هدايت ضرورت كه آورد بوجود را بازساختي سكونتگاهها بين آن جابجايي و جمعيت شديد

 از نمود مي  ايجاب شهرها سطح در را مختلف نيازهاي و جمعيت و انساني هاي عاليتف مكان واصولي
 زمين از استفاده نحوه شهري ريزان برنامه شهري فضاي در نظم ايجاد و اغتشاش از جلوگيري براي اينرو
 ريزي برنامه بنابراين نمودند ارائه داشت انطباق اجرا محل و زمانه شرايط با كه يي روشها و الگوها طبق را

 جامعه نيازهاي و ها خواسته اساس بر شهري عملكردهاي و فعاليتها فضايي -،مكاني ساماندهي يعني زمين
 طبقه را زمين از استفاده انواع و است شهري ريزي برنامه اصلي هسته ، عمل در ريزي برنامه اين– شهري
 بجا تقسيم علم  زمين كاربري ريزي برنامه يا و) 13،ص 1383 ، نيا سعيد احمد (كند مي يابي مكان و بندي

  ).1381،14، رضويان (است شهري مختلف مصارف جهت زمين سازي آماده نهايت در و مناسب و

 آنها همگي خواستگاه كه گيرد مي صورت گوناگون هاي رويكرد با زمين كاربري ريزي برنامه
 ها،موجب شهر سطحدر مختلف مسائل و مشكالت.باشد مي غربي و اروپايي كشورهايرد

 كابل ،لوتين)1963 (چايين استوارت توسط كتابهايي انتشار و بگيرند شكل تازه رويكردي.گرديد
 ريزي برنامه هاي روش و مباني و مفاهيم تدوين جهت در عطفي نقطه) 1968 (گودمن ويليام)1964(

 چگونگي كه رفتگ قوت زمين مغرب سازي شهر در ديدگاه اين و شود مي محسوب زمين كاربري
 اجتماعي مختلف آثار و ابعاد داراي بلكه نيست اداري و كالبدي موضوعي فقط شهري اراضي از استفاده

 آگاهانه ريزي برنامه و جانبه همه مطالعات به بنابراين و هست نيز فرهنگي و ،محيطي ،اجتماعي اقتصادي و
  ).73ص ،4 هشمار شهري ،مديريت مهديزاده جواد ( دارد احتياج سنجيده و

  )2و1(  از عبارتند كه باشند مي متنوع شهري زمين كاربري ريزي برنامه در مطرح ديدگاههاي
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  )مالكيت حقوق و دولت اقتدار تامين (زمين ساماندهي ديدگاه -١

  )زمين اقتصادي گيري بهره و شهري كاركردهاي تسهيل (گرايي كاركرد ديدگاه -٢

  )شهري زندگي كيفيت ياعتال و جامع نگرش (پايدار توسعه ديدگاه -٣

 شناختي روان و شناختي جامعه ديدگاه۴ -

  : زمين دهي سامان ديدگاه -١

 از استفاده شرايط تعيين و شهري اراضي تقسيم چگونگي به مربوط ضوابط و  مقررات تينسخن
 از ،جلوگيري عمومي بخش وظايف و ها نياز نظر از زمين مالكيت تعيين مثل موضوعهايي به آن
 . است خطر برابر در عمومي رفاه و ،ايمني بهداشت حفظ و زمين از اقتصادي هاي هاستفادءسو

  ).27،ص     وبستامشاورين .(گردد مي بر صنعتي و طبيعي سوانح

 مدر به نيز اي قطعه و گرفت مي تعلق دولت به اراضي از قسمتي آن طي كه زمين تفكيك قانون
 گرديد تصويب) Zoning (بندي منطقه انونق پسس و گرديد تدوين شد مي داده اختصاص سه
 هدف چند هر گرديد مي شخصي زمين از استفاده انواع به مربوط مقررات آن براساس كه

 زمين منافع جهتر د ابزاري واقع دراما بود عمومي منافع از نام و شهر توسعه صحيح هدايت
  ).29 و28 ص منبع همان . (بود بزرگ داران

  :اييگر كاركرد ديدگاه -٢

 تعادل بازاريابي و دهي سامان به توان مي اجتماعي هاي كاركرد شناخت با نظريه اين براساس
 ص منبع همان . (نمود جلوگيري عميق دگرگونيهاي و بحران پيدايش از و كرد كمك اجتماعي

 نگرش و نحوه اين نهايي حاصل دهد مي نشان را شهر حياتي كاركردهاي  شماره شكل).29
 شيوه به كه است جديد سازي شهر در زمين كاربري هاي سرانه مفهوم وسيع رواج و پيدايش
 شهري فعاليت داراي كدام هر كه كند مي تقسيم افراد به را شهري جامعه تمام گرايانه كاركرد
 چيزي شهري ريزي برنامه بنابراين دارند نياز زمين معيني مقدار به فعاليتها اين از يك هر و هستند
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 زمين مقدار توزيع و تخصيص و آينده و حال در آنان فعاليت نوع و وندان شهر تعداد برآورد جز
 و زمين كاربري نقشه تهيه از عبارتند نهايت در شهري طرحهاي همچنين نيست آنها ميان الزم

 و كمي صرفا يبرداشت رواج باعث گرايانه كاركرد  رويكرد . زمين كاربري هاي سرانه جداول
 بروز و زمين سرانه هاي استاندارد د كاربر به نسبت افراطي گرايش و زمين وممفه از كالبدي
 ).74 ،ص زاده مهدي جواد (است شده جديد شهرسازي در زدگي استاندارد پديد

 از معموال برآن نظارت و زمين كاربري برنامه اجراي منظور به كاركردي ريزي برنامه الگوي در
 عمده .اند شده معروف زمين اجرايي وسايل عنوان به كه ودش مي استفاده اهرمهايي و تمهيدات

  ).74 ص منبع همان(  :زير مقررات و ضوابط از عبارتند اجرايي وسايل اين

   زمين عوارض -د ساختمان پروانه -ج اراضي تفكيك -ب   بندي  منطقه -الف

     ارتباطات                          

 کار سکونت

تفريح

 

  دگاه کارکردگرايیکارکردهای حياتی شهرازدي  : ٢۴نمودارشماره

  ٨٠ ، ص ٢٢و٢١محمودعدالتی ،دکترراضيه رضازاده ، هفت شهر، شماره :مأخذ 
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  :پايدار توسعه ديدگاه-3

 رويكرد رواج و شناختي زيبا و طراحي و محيطي ،زيست ،اقتصادي شناختي جامعه انتقادات به توجه با
 نمايان شهري طراحي و ريزي برنامه هاي روش و ديدگاهها در كيفي تغييرات 1980 دهه در پايدار توسعه
 تامين و زيست محيط ظحف زمين كاربري ريزي برنامه به نگرش اساسي اصول ديدگاه اين در . گرديد
  ).82 ص زاده رضا و عدالتي (باشد مي اجتماعي عدالت

 از كه گردد مي معطوف اجتماعي هاي شاخص به توجه زمين كاربري ريزي برنامه در ديدگاه اين در
 معيارهاي به ،دستيابي زمين كاربري ريزي برنامه در اجتماعي هاي شاخص گيري كار به مهم تاثيرات
 از تر وسيع كاربري و مفهوم كه است ضاييف نيازهاي ارزيابي از رموردشناخت د تر دقيق و تر جامع

 است متنوع و متعدد بسيار انساني نيازهاي روانشناختي علوم ديدگاه از دارد ،زمين كاربري سرانه استاندارد
 . فضاست و زمين امكانات تامين زيادي حدود تا نيازها اين تامين كه است اين مهم بسيار نكته ولي

  ).75ص زاده مهدي(

 استفاده نحوه به نوعي به مستقيم غير و مستقيم و شبي و كم طور به انساني هاي نياز انواع از يك هر ءارضا
 تماشا و تفريح فضاي واز فعاليت و كار ارضاي تا گرفته مسكوني ارضاي شود مي مربوط فضا و زمين از

 دهي سامان و فضايي امكانات از گيري بهره به همه و همه خودشكوفايي و خالقيت فضاي تا گرفته
 بنابراين و دارد كار سرو مختلف شهروندان انساني نيازهاي باتمام شهري فضاي واقع در .دارند نياز فضايي
 صورت به را نيازها اين توان مي چگونه كه است اين فضا و زمين كاربري ريزي برنامه مهم مشغله و وظيفه
 دانشنامه ديدگاه از داد قرار برآورد و سنجش مورد را فضايي نيازهاي ميزان و كرد بيان فضايي مفاهيم
 سازد مي مرتبط يايفض نظم با را انساني نيازهاي كه اجتماعي زندگي مهم بعد دو شهري ريزي برنامه
 از انساني فرد زندگي مراحل دوم و جمعيت يك در اجتماعي طبقات تقسيمهاي نخست از است عبارت
 عمدتا كه مكان روي كاركردي ديدگاه جغرافيايي جنبه  از).75،ص زاده مهدي جواد (مرگ تا تولد

 پايدار توسعه ديدگاه و شود مي متمركز دهد مي نظر مد را جغرافيايي يهااحدو  هندسي ابعاد و دسترسي
   .دارد توجه باشد مي مكان در زمان و ،فعاليت ارتباط ماحصل كه فضا روي
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 بنابراين باشد مي متفاوت اي دوره هر در مرگ تا تولد از زندگي مختلف مراحل در انساني نيازهاي
 به شود رجوع (گرفته صورت متعددي هاي بندي طبقه رابطه اين در خواهد مي را خودش خاص فضاي
  ).1385,1387-83ص دمشه هفت نشريه ،سال زاده رضا و عدالتي

 روي اجتماعي طبقات تقسيمات است آمده شماره جدول در كه است كسونيار به مربوط آن ترين ساده
 ان خاص فضاي كه دارد خاص نيازهاي آن جايگاه و منزلت به توجه با طبقه هر كه دارد اشراف نكته اين
 خدمات از بيشتر بسيار اي محله خدمات از بيشتر شهر پايين تطبقا كه بطوري نمايد برآورده تواند مي
 به زيادي مراجعه باال اقتصادي– اجتماعي (طبقات مقابل در و باشد مي كالبدي سطوح ساير در شده ارائه

 از يا و)86 ص منبع همان (باشد مي درآمد تفاوت از ناشي امر اين كه شود مي ديده اي فرامحله خدمات
 انجام مانند يدرموارد باشندكه مي خاصي زندگي سبك داراي اجتماعي دررفتارهاي اراقش فرهنگي نظر

 از استفاده و فرزندان تربيت و ،تعليم اجتماعي هاي تشكل در شركت سياسي، ،فعاليتهاي ديني فرايض
 واحد زيربناي اقتصادي و اجتماعي طبقات ديگر موارد از دارد تاثير فراغت اوقات گذران خدمات انواع

 نسبت در امر اين و است اجتماعي طبقات ساير از كمتر بنا زير سرانه پايين طبقه در كه است مسكوني
  )..86 ص منبع همان .(است داشته تاثير خدمات از اقشار اين استفاده

 داراي كه است پذير امكان شهر در تراكم افزايش طريق از پايدار به حصول پايدار توسعه ديدگاه در
   .باشند مي  زير مزاياي

  شهر پيرامون در كشاورزي اراضي حفظ -

  آن از ناشي هاي آلودگي كاهش و نقليه وسايل تردد كاهش -

  كوچك اقتصادي واحدهاي رونق و ملي اقتصاد شكوفايي -

  تر عادالنه و تر ،ْامن تر زنده محيطي ايجاد درنتيجه و ها فعاليت و اجتماعي تنوع افزايش -

  شهر در انرژي مصرف كاهش -

  )منبع همان (پايين اقشار مسكن نيازمندي امينت -
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 ،افزايش شهر درون سبز فضاي سطح كاهش جمله از است شده داده رويكرد اين به انتقاداتي -
 ص منبع همان (اجتماعي هاي هزينه و وقت اتالف صدا سرو آلودگي ،افزايش طبقاتي فاصله

87.( 

 بندي طبقه اساس بر آنها امينت شهري هاي فضاي و انسان نيازهاي :20  شماره جدول
   زندگي مراحل از اريكسون

  انسان نيازهاي   اجتماعي جايگاه  تامين شهري فضاي  سن  مرحله
  نياز

- -    خانواده 5-1   خردسال (كودك
 مرحله و اوليه
 )بازي

  بازي معابر شبكه   مدرسه ي  سن (كودكي همسايه 11-6
  )ومدرسه

 ،پارك
  كودك
 ، ،ورزش مطالعه كتابخانه

  تفريح
 12-18 دوستانه ههايگرو  ،مكانهاي  نوجواني

 تفريحي و ورزشي
  پارك و

 ،وزشيمطالعه
  كار و ،تفريح

 19-35 دوستانه گروههاي  كتابخانه،مكانهاي  اوليه بزرگسالي
 و وتفريحي ورزشي
  پارك

  ،تفريح كار  جديد خانواده
  كار/

50-31    تفريحي مكانهاي  ميانه سالي برزگ

  تفريح   بازنشستگي   بيشتر و   تفريحي مكانهاي51  هنساليك
  :ماخذ   ين نيز 83ص1387، 22و 21 ،شماره شهر هفت ،نشريه زاده رضا ،دكتر عدالتي محمود
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   :زمين كاربري ريزي برنامه و ي شهر مديريت

 ساختار دهنده تشكيل اصلي عناصر از يكي آن براي پيشنهادي نظام و زمين كاربري ريزي برنامه 
 طرحهاي در) 1381،7، يستا و پارس ( شود مي محسوب ريزي برنامه محوراصلي واقع در و شهر
 مطالعات بين از و دارد برعهده كليدي نقش زمين كاربري به مربوط مطالعات شهري جامع

 محتواي .گيرد مي خود به تر اجرايي جنبه كه است مقوله اين مقررات و ضوابط عمدتا مختلف
 زمين كاربري نقشه تهيه از است عبارت معموال جامع طرحهاي در زمين كاربري ريزي برنامه

 نظير (اجرايي سازمانهاي عمل نايبم كه بندي منطقه ضوابط و كاربري هاي سرانه ،جدول
  )82-81ر، پو نيك ،عامر احمد پور احمد .( گيرد مي قرار) شهرداري

 ها منطقه به شهري جامعه يك كالبد تقسيم از است عبارت بندي منطقه : بندي منطقه
(Districts) يا (Zone) منظور به آينده يا حال در آن اراضي واز استفاده نحوه حسب بر 

 و زمين از استفاده نوع به چيز هر از بيش روند اين اراضي عمران و استفاده هدايت و نظارت
 مي مربوط محدوده هر در تراكم و حجم و سطح ،نسبت ساختمانها توده و ،ارتفاع ساختمانها

 بندي طبقه زير صورت به منطقه انواع كلي طور به). 85،ص 1381، ويستا مشاور مهندسين .(شود
   شود مي

  تراكمي بندي منطقه -ج ارتفاع بندي منطقه -2 كاربري بندي منطقه -١

 و جامع طرحهاي اجراي مقررات و ضوابط تهيه الگوي طبق : كاربري بندي منطقه -١
 ،صنعتي مسكوني (اصلي مناطق تعيين شامل بندي منطقه سازي شهر عالي شوراي هادي

 خاص شرايط به توجه با كه ديگري سطوح و  ،استحاظي ،فرهنگي ،تاريخي ،تجاري
  ...).غيره و ديپلماتيك ،منطقه ساحلي مناطق مثل (شود تعريف شده داده تشخيص محل

 انواع برحسب كه گردد مي تقسيم فرعي منطقه  تعدادي به مسكوني مناطق -الف
 وسعت و بنا وارتفاع مساحت ،ميزان جمعيتي تراكم لحاظ از مجاز ونيمسك ساختمانهاي

 تعريف مشخص طور به يكديگر كنار در آنها قرارگيري و تركيب طرز ،و باز فضاهاي
 طبق شهرها مسكوني سطوح .شوند مي اضافه الذكر فوق فرعي مناطق به و .شود مي
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 هادي طرحهاي در بايد) 2/71 /14 (شهرها مسكوني مناطق در بندي طبقه مقررات
 واحدي تك يا خانواري ،چند آپاراتماني مجتمع صورتهاي از يكي به تفضيلي و ،جامع

   .شود مشخص

 و مغازه نوع براساس مختلف دستجات به بايد بازرگاني و تجاري هاي استفاده) ب
 يا فروشي عمده و خرده مثل معامالت شكل و نوع براساس كار  كسب ومحلهاي
 از نياز مورد عمده فضاي است الزم و گردد تقسيم آن نظاير و مختلف صنوف براساس

 نظاير و ساختماني مصالح يا اتومبيل فروش براي بازعمومي ،فضاي روز بازارهاي قبيل
   .شود تعيين و    بنديها تقسيم اين در نيز آن

 اتي،خدم همگروه (صنايع نوع براساس مختلف هاي بخش بايدبه – صنعتي مناطق) ج
 فاضالب و ،صدا ،لرزش هوا آلودگي مجاز برمبناي و...) و آلودگي ،بدون ،تعميراتي

   .شوند بندي تقيسم عوامل ساير يا زايد ومواد

 بندي منطبقه گوناگون رمناطق د ساختمانها ارتفاع حداكثر به  :ارتفاعي بندي منطقه -2
 از جلوگيري و محيط يتكيف منظور به). 66،ص1383نيا، سعيد احمد (گويند مي ارتفاع

 ساختمانهاي و بلند هايختمانسا ميان كه است الزم همجوار ساختمانهاي منفي عوارض
 بندي منطقه ضوابط طريق از امر اين . گردد مراعات تناسب و هماهنگي نوعي كوچكتر
 كنترل العمل دستور براساس)92 ،ص1381ويستا، ين مشاور (شود مي انجام ارتفاع
 فضاي سرانه حفظ براساس (مسكوني مناطق در اشغال سطح تعيين و يساختمان تراكم

 منطقه مقررات ) تفكيك عدم و مسكوني بناي زير ،كاهش سازي مرتبه بلند ،تشويق باز
 در كافي باز بازرگاني فضاي تامين منظور به) 1372 سال (سازي شهر عالي شوراي بندي

 كليه اجرايي مقررات و ضوابط يهته در است الزم مسكوني هاي مجتمع يا ساختمانها
 تعداد با متناسب باز فضاي حداقل تهيه دست در آتي تفضيلي و جامع هادي ي طرحها
  : گردد رعايت زير شرح  جدولبه مسكوني بواحدهاي يا طبقات

  

 
١٣٣



  

 هر ازاي به باز فضاي حداقل
  مسكوني واحد

  مسكوني واحد تعداد حداقل   طبقات تعداد

  مربع متر 60 -  طبقه 2
  مربع متر55 -  طبقه 4و3
  مربع متر 24 50  طبقه 6و5
  مربع متر 32 45  طبقه 8 و7
  مربع متر 40 40  بيشتر و طبقه 9

  15 ص سازي شهر مقررات و قوانين مجموعه  : ماخذ

 تراكم عنوان تحت...) ،ايرو هكتار (مساحت واحد رهر د جمعيت : تراكمي بندي منطقه
 هراسكار ،كي، جي (باشد خالص تراكم است ممكن تراكم ،اين است شده تعريف جمعيت

 ناخالص و خالص تراكم براي را خاصي استاندارد بايد شهري ريزي  برنامه).81ص1376،
 جمعيت كنترل براي .نمايد تعيين باشد موجود شرايط با مناسب كه گوناگون مناطق براي
  ).82ص منبع همان (است توجه قابل زير موارد

  شود تعيين خانه هر براي قطعات اندازه حداقل -١

  .گردد تعيين مساحت واحد هر هاي خانه و ها مسكن تعداد -٢

  .شود مشخص شده ساخته مساحت كل به قطعات نواحي كل نسبت -٣

 حداقل سازي شهر عالي شواري مصوب شهرها مسكوني مناطق بندي منطقه شواري در
 حداقل طبقه 4 تا 2 مناطق در و مربع متر 120 واحدي يك مناطق در تفكيكي مساحت
 مجتمع در ساختمان احداث و زمين تفكيك ضوابط و مربع متر 500 اراضي تفكيك

 را  هاي سرانه شهري كاربريهاي تمامي براي سازي شهر و مسكن وزارت امروزه هاي
 اقتصادي فعاليت هرنوع با شهرا همه براي ها سرانه اين چون اما است كرده پيشنهاد
 شدهن توجهي سرانه تعيين در شهر هر اقتصادي شاخص به و شده  گشته نظر در يكساني
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 حسيني ،شاه رهنمايي (ندارد اجرايي ضمانت عموما پيشهادي كاربريهاي سرانه است
  ).184ص1386،

  توزبع سرانه كاربي هاي مختلف:21جدول شماره

  )درصد (سرانه ميزان   كاربري نوع
 50  مسكوني

3-5   آموزشي

75%-5/1    بهداشتي
2-4    تجاري
2-5/2    ورزشي
7/12    سبز فضاي

 5/2-5/1  نتظاميا و اداري
 5/1-%75  فرهنگي

 1  پذيرايي و جهانگردي
 3-2  صنعتي
 5/3-2 حمل   نقل و

5   تجهيزات و تاسيسات
  شهري

 مهندسين  :منبع  1371، معماري و عمران پژوهش در مشاور

 اشغال سطح كاهش تشويق باعث جمعيتي تراكم رعايت ضمن كه باشد طوري بايد آپارتمان
 مقررات و قوانين مجموعه .(باشد تفكيك عدم و تجميع و بزرگ زمينهاي از و استفاده و

  )14-13،ص1382 سازي، شهر

 بندي ،قطعه زمينها آن بوسيله كه هستند ،روشهايي تفكيك مقررات : شهري اراضي تفكيك
 اراضي تفكيك و بندي قسمت با . شوند مي مشخص عمومي تاسيسات مسير و ،خيابانها شده
 شهري عناصر از بسياري .شود مي تبديل واقعيت هب و پياده زمين برسطح شهرها ،طرح شهر
 قطعات به شهر زمين كه آيند مي پديد هنگامي اند شده بيني پيش شهر كلي طرح در كه
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 پس نيز فاضالب و آب خطوط مسير هاو ،كوچه خيابانها از بسياري .شود تفيكيك نظر مورد
  ).45،ص1383، نياز يدسع احمد(، شوند مي مشخص زمين تفكيك از

   : است آمده آن عمران و زمين سازي آماده مورد در 22 ماده شهري زمين قانون نامه آيين

 وزارت العملهاي دستور مطابق كه است عملياتي مجموعه از عبارت زمين  سازي آماده
 دباش مي زير موارد شامل كه سازد مي مهيا مسكن احداث براي را زمين سازي شهر و مسكن

:  

 هاي شبكه ،تامين معابر آسفالت و ،تسطيح .كف و بر تعيين قبيل از بنايي زير عمليات -الف
   غيره و فاضالب و سطحي آبهاي دفع و آوري ،جمع برق و آب تاسيسات

 ،اداره سبز ،فضاي انتظامي ،واحد ،درمانگاه مدارس احداث مانند :رونمايي عمليات -ب
   آن نظاير و تجاري ،اماكن نشاني آتش

 از استفاده نوع تعيين و تفكيك سياست رايران د جامع طرحهاي تهيه با همزمان 1345 سال تا
 كه اندازه و شكل هر به را خود زمين داشت اختيار او و بوده مالك اخيتار در كامال زمين

 به شده تفكيك يزمينها اين در را معابر عرض و ،طول كرده بندي كتفكي شتدا دوست
   .كند تعيين خود سليقه

 ثبت به را آن و بپذيرد داد مي پيشنهاد كه را تفكيكي نقشه هر داشت وظيفه ثبت اداره
 دخالت هدف تنها .كند صادر تفكيكي ماليكت اسناد آن به دادن رسميت از پس و برساند

 به متعلق مجاور اراضي به تفكيكي رنقشه د كند مراقبت بودكه آن كار اين در ثبت رهادا
 احمد .(نگيرد صورت تجاوزي موجود معابر به بود مراقب نيز شهردراي نشود جاوزت ديگران
  ).46،ص1383نيا، سعيد

 شهرداريها به هااريشهرد قانون به الحاقي 101 ،99 ،98 مواد در 1345 سال به بار اولين اما
 دودهمح داخل اضيار تفكيك و بندي قطعه و زمين از استفاده شيوه در تا شد داده اختيار
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 رسمي شكلي ثبت دراداره آنكه از پيش را تفكيكي نقشه و كنند دخالت شهر ،وحريم
  ).17،ص1367، هاشمي ااهللا فضل(. دهند قرار تصويب و بررسي گيرد،مورد

 و تعاريف قانون چهار ماده يك تبصره طبق . شهرها محدوده از خارج در اراضي كاربري-
 وزارتين تصويب و شهر پيشنهاد به شهري محدوده نتعيي) 1362 (كشور قسيماتت ضوابط
 ها باغ و زراعي اراضي حفظ قانون يك ماده بود اهدخو سازي شهر و مسكن و كشور

 است نموده ممنوع را ها شهر محدوده از خارج در اراضي اين گونه هر تغيير) 31/4/74(
 از مركب كمسيوني هبعهد ها باغ و زراعي اراضي كاربري تغيير ماده همين يك تبصره طبق

 ) كشاورزي جهاد حاضر حال در (سازندگي ،جهاد كشاورزي هاي وزارتخانه نمايندگان
 نظر زير استان هر در كه استانداري و زيست محيط حفاظت سازمان و شهرسازي و ،مسكن
 كشاورزي وزارت قانون اين 7 ماده طبق گردد مي محول شود مي تشكيل كشاورزي وزارت
 آيينو مذكور قانون به توجه با .باشد مي اجرايي نامه آيين تدوين و قانون ينا اجراي مسئول
 ها كاربري تغيير شد تصويب ماده 11ر د كه 24/10/74 جلسه در وزيران هيات مصوب نامه

 تصويب از پس ماده يك تبصره كميسيون در و پيشنهاد محلي كشاورزي ادارات توسط
 سازي شهر مقررات و قوانين مجموعه .(گردد مي يكاربر تعيين سازي شهر و مسكن بوسيله
 وزارت به مسكن و آباداني وزارت نام تغيير قانون هفت ماده موجب به) 586،591،ص 1382
 موكول شهرها حريم و قانون محدوده از رخارج د روستايي غير شهرك و ايجاد سازي شهر
 است سازي شهر يعال شوراي تصويب آنگاه و  سازي وشهر مسكن وزارت پيشنهاد به

 محدوده از خارج در تاسيسات و بنا احداث و اراضي از استفاده به مربوط نامه آيين براساس
 3 ماده موجب به و رسيد تصويب به 1355 ماه ارديبهشت 27 تاريخ در شهرها حريم و قانوني
 بر بايد شهرك احداث براي شهرها از خارج در واقع اراضي تقسيم و ،تفكيك نامه آيين اين
 اراضي ثبتي تفكيك نيز نامه آيين همين 14 ماده باشد متكي قبول قابل سازي شهر هاي نقشه

 است كرده تفكيك اجازه و برداري بهره پروانه صدور و يبناي زير اتمام به منوط را شهركها
 تشخيص الذكر فوق نامه آيين 13 ماده در تور كميسيون كه هنگامي همچنين ،كميسيون

 قطعات فروش و تفكيك امكان لحاظ از را برداري بهره پروانه تواند مي ونكميسي آن دهد
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 صادر شهرك از قسمت هر براي بنايي زير  اجرايي عمليات اتمام از قبل اراضي و ساختمانها
  ).48-47،ص1383، نيا سعيد احمد (كند

   :زمين كاربري مديريت ساختار

 متوليان از كشور وزارت و معماري و سازي شهر عالي شواري ، سازي شهر و مسكن وزارت
 وزارت .آيند مي بحساب آنها اجراي و شهري حهاي طر تهيه و شهري ريزي برنامه اصلي
 رعايت .مسكن و سازي ،شهر ريزي برنامه اصلي وظيفه سه به باتوجه سازي شهر و مسكن
 و صوصيخ بخش برفعاليتهاي نظارت و ها استاندارد و ضوابط ي،تعيين شهر طرحهاي و تهيه

 را شهري كاربريهاي تعيين و تهيه مذكور طرحهاي قالب در و شهر توسعه روند و دولتي
 طرحهاي رتصويبد دستي باال وظيفه معماري و سازي شهر عالي شوراي .دارد برعهده
 تصويب و وزيران هيات به كلي سياستهاي ارائه ). آنها تغييرات و تفصيلي و جامع( يشهر

 تاسيس قانون 2 ماده 2 بند طبق دارد بعهده را سازي شهر هاي نامه آيين و ضوابط و معيارها
 صنعتي مناطق پيشنهاد به نسبت نظر اظهار ايران معماري و سازي شهر عالي شواري

 عمومي نيازمنديهاي ساير و سبز فضاي– عمومي تاسيسات- مسكوني- اداري- ،بازرگاني
 ابالغ توسعه طرحهاي تصويبو بررسي حوهن نامه آيين 42 ماده براساس شود مي شهري

 شهرداريها به استان سازي شهري شوراي رئيس و استاندارد زطريق ا شهري جامع طرحهاي
 تاسيس قانون فته ماد طبق نيز شهرداريها گرفت خواهد رت صو )تهران استثناء(به مربوط
 ايران معماري و سازي شهر عالي شوراي مصوبات اجراي به عطف سازي شهر عالي شواري
 باشند مي )كند مي مشخص را سازي شهر عالي شوراي وظايف كه (دو ماده مفاد طبق

 قانون 55 ماده مختلف بندهاي در خود وظايف انجام براي الزاما شهرداريها بنابراين.
 و نمايند اقدام آن در مندرج مقررات ضوابط و جامع طرح هاي نقشه طبق بايستي شهرداري

 ساز شهر عالي شوراي در يا و پنج ماده كميسيون طبق تغيير يا و اختالف بروز صورت در
 صد ماده به توجه با شهرداريها آن بر عالوه .باشد مي آور الزام و قطعي شورا نظر و مطرح
 ارائه جهت تفكيك اي نقشه تصويب يا و ساختمان پروانه صدور  طريق از شهرداريها قانون
   .دارد بعهده را شهري طرحهاي كنترل و نظارتي نقش دادگاه و ثبت
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  همدفصل 

   :شهر  وتاريخي قديمي بافتهاي و شهري مديريت 

 تاسيسات به ،فضاها ها ،مجموعه راهي بناها از كه است پيوند هم اي هگستر شهري بافت :ي شهر بافت
 ،ابوالفضل پوراحمد ،احمد حبيبي مرثكيو (باشد شده تشكيل آنها از تركيبي يا و شهري تجهيزات و

 ،به طبيعي محيط ويژگيهاي تبع به كه شهري عناصر و فضاها تنيدگي هم در يا و) 61ص1389ٍ، مشكيني
 با و گسسته يا و فشرده بطور شهري هاي محله و 6 بلوك يعني شهر محدوده در اقليم و يتوپوگراف ويژه
  ).5،ص1385، توسلي (اند شده جايگزين خاص نظمي

 از يكي .دهد مي نشان تاريخ طول در را شهر توسعه و رشد مراحل و گيري شكل نحوه شهر هر بافت
 عامل سه . است بوده طبيعي محيط عوامل گذشته در شهر بافت  گيري شكل مهم بسيار و اصلي عوامل

 ايران يميقد شهري بافت در كه اند طبيعت مهم و اساسي عوامل آب ومنابع هوا و ،آب زمين  توپوگرافي
  ).299،ص1365 ، زاده سلطان (اند گذاشته جاي به عميقي تاثير

 1389، احمد پور احمد ،دكتر شماعي علي : ( است شده تشكيل هم به مرتبط عنصر سه از شهري بافت
  ).82 ،ص

 بناها و زمين تفكيك الگوي و ها رگذو ها خيابان شبكه آرايش كه ارتباطي هاي شبكه طراحي -١
  .است وندان شهر فرهنگ و معشيت و زندگي شيوه تاثير تحت و سازد مي مشخص را

  دهد مي نشان را فضا و زمين كاربري كه كاربري الگوي -٢

 مي تشكيل را شهري بافت مجموع در كه زمين روي بر كالبدي ساختارهاي يا  فضاها طراحي -٣
  دهد

 كه باشد مي مردم معيشت و ،فرهنگ شهري ،مديران طبيعت حصل ما شهري بافت رواقعد
   .است خودش زمانه شرايط كننده منعكس و ميگرد بر در را شهر از اي محدوده
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   :شهر بافت بندي گونه

 گرفته صورت متعددي هاي بندي تقسيم شهرها فيزيكي توسعه و گيري شكل زمان به توجه با 
  ).98 ،ص توسليم مهدي ،محمد خاني طاهر حبيب(   :شامل دانند مي گونه سه بعضي كه است

  )تاريخي هاي بافت ( شهري ميراث داراي هاي بافت -١

 )ي شهر ميراث فاقد (شهري هاي بافت -٢

  )رسمي غير سكونتگاههاي (اي حاشيه هاي بافت -٣

 ايران شهري هاي بافت شناسنامه گونه بررسي عنوان تحت اي مقاله در ي حائر رضا محمد
  ).714 -709 ص 1385 كند مي بيان ايران در را شهري بافت گونه ،پنج

  .قمري هجري 1300 سال از قبل شهرها محدوده و اوليه هسته شامل تاريخي بافت -١

 شكل و تاريخي بافت در تغييرات شامل كه 1330 تا 1300 سال از  شهرها قديمي بخش -٢
  تاريخي بخش جوار در جديد عناصر گيري

 قديمي بافت رافاط هاي زمين از اي گسترده سطوح و شروع 40 دهه از جديد بافت -٣
  .گرفت بر در را موات و باير هاي زمين و شهر به ،چسبيده ،باغ كشاورزي هاي ،زمين

 و تاريخي بافت در زمين كمبود و جمعيت افزايش بدليل 50 دهه از اي۴ حومه بافت -
  قديمي

 اطراف در و شده متمايز اي حومه بافت از۵ مكاني موقعيت به توجه با كه ناپيوسته بافت -
 و برنامه بدون     سازي شهر نوع يك كوچك روستاهاي حتي يا بزرگ شهرهاي
  .دهد مي نشان را امكانات
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 زير شرح به را شهري بافت از گونه هفت ايران بزرگ شهرهاي در دهاقاني يزاده مشهد
   .كند مي بيان

  شهر اوليه ،هسته تاريخي بافت -١

  )شمسي هجري 1300 تا قاجار دوره اواخر ( شهر قديمي بافت -٢

 ) 1340-1300 دهه (شهر مياني بافت -٣

 )1340 دهه۴ (شهر جديد بافت -

  )بعد به 1350 سال از ( شهر پيرامون۵ بافت -

  1370 و1360 ي دهه شهر ناپيوسته گسترش يا ماريقا۶ بافت -

  جديد شهرهاي ايجاد بهمراه شهر متروپلي گسترش -٧

 عديده مشكالت و آن گستره در شهري ش ارز با عناصر وجوه و تاريخي بافت قدمت به توجه با
 شده ريزي برنامه و منسجم مديريتي به نياز است مواجه آن با ايران شهرهاي از بخش اين كه اي

 بحث آنها فصل مديريت چگونگي مورد در شهرها تاريخي بافت تشريح از پس و اينرو از دارد
   .شد خواهد

 فرسودگي رغم به كه است تيباف تاريخي بافت از مراد : ايران هايشهر تاريخي بافت
 وجود آنها از تركيبي يا و ارزش با شهري وتجهيزات ،تاسيسات ها ،مجموعههابنا شان گستره در

 كه را  بافتيفقط ديگر بعبارت) 97،ص 1385، متوسلي مهدي ،محمد خاني طاهر حبيب (دارد
 علي(، نامند مي تاريخي بافت دارد دخو در را  سازي شهر حال تا ابتدا از يعني ، قرنها ارگ ياد

 كه گيرد مي بر در را شهر از اي محدوده زماني نظر از) 85،ص 1389، احمد پور ،احمد شماعي
 مركزي محدوده حاضر حال در مجموعا بعد به 1300 سال از و گرفته شكل 1300 سال از قبل در

 و خاني طاهر حبيب(، از تندعبار دارد بخش اين كه مشكالتي مهمترين شود مي شامل را شهرها
  ).97،ص1385 متوسلي مهدي محمد
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  فعاليت و جمعيت حداز بيش تراكم و هاي فعاليت و فضاها ناسازگاري -١

 و و سواران دوچرخه و پياده افراد براي الزم تسهيالت ضعف و نقليه وسايل سنگين ترافيك -٢
  عمومي نقل و حمل سيستم و شبكه ضعف همچنين

  پويا غير و دفاع بي فضاي ايجاد و ساكن جمعيت از فتبا تدريجي شدن خالي -٣

  محيطي زيست هاي آلودگي انواع وجود۴ -

  زندگي براي ضروري تسهيالت ساير و ،مبلمان شهري ،تاسيسات شهري خدمات۵ ضعف -

  بافت در موجود بناهاي استحكام عدم و فرسودگي۶ -

  .بافت در فرهنگي و اجتماعي هاي ي نجارهنا -٧

 نتيجه در ،كه كالبد بهبود منظور به كه است اقداماتي سلسله شامل بهسازي :   بهسازي
 زماني بهسازي واقع در .پذيرد مي انجام مدت كوتاه در است يافته تحقق فعاليت فرسايش
 منبع همان (باشد شده حادث عملكردي لحاظ از فضا نسبي فرسودگي كه گيرد مي صورت

  ).97 ص

 كردي كار بنا يا و مجموعه شهري فضاي كه شود مي انجام زماني نوسازي : نوسازي
 شده آن كارايي و بازدهي كاهش سبب فضايي كالبدي نسبي فرسودگي ولي داشته مناسب
 يا و مجموعه بنا از حفاظت عين در كه شود مي شامل را اقداماتي  مجموعه نوسازي است
 حفاظت عين در كه كند مي سازي معاصر را مربوط فضايي ،سازمان كهن شهري فضاي
  ).97 ص منبع همان ( آورد مي فراهم را بهينه بازدهي

 معناي به واژه اين شود مي وتبيين تعريف نوسازي از اي مجموعه زير عنوان به احياء :احياء
 كه اي گونه به است فضايي سازمان يا اثر رفته ميان از هاي بخش همه به بخشيدن يگانگي
 هر بازگشت يا احياء ديگر سخن به .كرد دايجا نو از را شده دار خدشه كليت بتوان
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 مجموعه بناء اصل ذاتي و وجودي حالت بازگرداندن سبب اوليه شهري فضاي و مجموعه بناء
  .)97 ص منبع همان .( گردد مي شهري فضاي يا

 فضاي يا مجموعه بنا در كه گيرد مي صورت زماني است ساختن زنوا معناي به  :بازسازي
 اثر بر معموال كامل فرسودگي .باشد شده ايجاد كامل تصور به فرسودگي شهري

 معموال  امراين .پذيرد مي صورت توامان شكل به كالبد و فعاليت ) كامل يا نسبي فرسودگي
 رود مي كار به ) ،بافت مجموعه بناء (فرسوده يي فضا سازمان در جديد حيات ايجاد براي

  ).18-21 ،1381، حبيبي(

   :تاريخي بافت مديريت به جهاني ديدگاه

 به شهر مديران و صاحبنظران گاهددي و اصول و اهداف به توجه با جهان مختلف كشورهاي
 ويژه حال اين با كنند مي تالش آن ومرمت حفظ در و كننند مي نگاه شهرها قديمي بافت

 شود رجوع همچنين(  از عبارتند خالصه بطور كه نمود مشاهده آنها در توان مي كه مشترك
  ).101، 1385 متوسلي مهدي محمد و خاني طاهر يبحب به

  زدايي آمد در -

  مردم مشاركت -

  كوچكتر واحدهاي به آن تقسيم و كهن بافت شناسايي -

  ريزآن وبرنامه مديران بين هماهنگي -

  نوسازي در خصوصي بخش مشاركت -

  منطقه هر شرايط به باتوجه مختلف هاي حل راه تدوين -

  مالي منابع و موجود پتانسيلهاي به توجه با ها برنامه تدوين -

  محلي افراد به امور سپردن -
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  قديم بافت احياي و حفظ مديريتي مواضع شناخت -

  .محلي و المللي بين گذاريهاي سرمايه ف گستردهطي -

  خصوصي و ،تعاون دولتي بخش طريق از الزم مالي منابع بودن ملموس -

   :ايران شهرهاي تاريخي هاي بافت حوزه در عمل مورد ومقررات قوانين

 و قوانين اصالح موارد بعضي جمله از اطالعات و مالي– انساني منابع دركنار مقررات و قوانين
 شفاف و صريح قوانين تصويب و تعيين .شوند مي محسوب تاريخي هاي بافت احياي و مقررات

 كه دده مي نشان نيز اورپايي كشورهاي تجارب بررسي .باشد احياء و حفظ مديريت مناسب و
   .است شده آغاز مقررات و قوانين اصالح با اغلب واحياء حفظ

 مجموعه در شهرها قديمي و تاريخي ارزشمند هاي بافت احياي و حفظ خاص قانون وجود خالء
 به فرهنگي ميراث حوزه در قوانين اغلب .است مشهود كامال فرهنگي ميراث به مربوط قوانين

 نگرش اين البته گيرد مي بر در را ارزشمند نيازهاي تك عمدتا آنهم كه شود مي مربوط حفاظت
 بنابراين .است پذير توجيه است قبل دهه چند به مربوط عمدتا كه قوانين اين تهيه زمان به توجه با

   .است ناپذير انكار ضرورتي ها برنامه و ها طرح جايگاه و مشخص قانون تهيه

 بافت مديريت بهنيه ،مذهبي ساز براي مناسبي صت،فر توسعه سوم برنامه قانون 166 ماده قالب در
 مورد مجددا توسعه چهارم برنامه قانون 115 ماده قالب در ماده اين .گرديد فراهم شهرها  تاريخي
 ب بند مطابق ) 1385-1380، ريزي برنامه و مديريت ،سازمان 1384، جهانگير (گرفت قرار تنفيذ
 نظر تجديد مورد شهرداريها ،تشكيالت ارزشمند تاريخي بافت داراي شهرهاي در مذكور ماده
 آن اجرايي نامه وآيين ماده اين رسد مي نظر به مربوطه امور انجام منظور به و گيرد مي قرار

 و مستقل مديريتي تشكيالت ايجاد به تا دهد مي قرار شهرداريها  يورفرا را مغتنمي فرصت
 شهر تاريخي و قديم بافت از برداري هبهر و حفظ به نسبت و بپردازند مشخص وظايف داراي

 اجرايي نامه آيين اساس بر كه وظايفي مهمترين از بخشي .دارند مبذول بيشتري توجه و حساسيت

 
١۴۴



 از عبارتند است شده نهاده شهرداري در خاص مديريتي ساختار برعهده برنامه قانون 166 ماده
  ).104،ص1385 متوسلي مهدي محمد و خاني طاهر حبيب(

  طرحها اجراي و ،تهيه ريزي هبرنام -

 آثار قانوني متصرفان و مالكان به نسبت اجرايي و ،مالي حمايتي اقدامات وانجام ريزي برنامه -
  ارزشمند

  بافت حريم و عرصه در عمراني عمليات وانجام ساختماني پروانه صدور -

  تاريخي محوطه يا بافت از آنها انتقال و زيانبار مشاغل تغيير و بررسي -

 مرجع سه قانون نظر از:  ايران شهرهاي تاريخي هاي بافت مديريت در موثر صرعنا -
 بهسازي و عمران ،شركت گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان هاي بافت در مداخله اصلي
 به استناد با و خود قانوني اختيارات چوب چهار در  يك هر كه هستند شهرداريها و شهري
 ،ابوالفضل راحمد پو ،احمد حبيبي كيومرث ( كنند مي تدخال ها بافت در قانوني ات مستند

 و گيري تصميم طريق از كه هستند نهاد تعدادي سازمانها اين كنار در) 65،ص 1389، مشكيني
 سازي شهر عالي ،شواري شهر اسالم شوراي مثل كنند مي مداخله بافت رايند طرحي تصويب

  معماري و

 هاي بافت احياي و حفظ و صيانت اصلي متولي :  گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان -الف
 از عبارت رابطه اين در آن وظايف و است گيري تصميم و سياستگذاري عرصه در تاريخي
 اين در الزم هاي طرح اجراي و ،تهيه حفاظت و ،ثبت شناسايي و بررسي و تحقيق و مطالعه

 و تاريخي هاي بافت و مناطق رمورد د شهري توسعه هاي طرح كليه در نظر ،اظهار خصوص
   .گيرد صورت تاريخي بناهاي و بافت در كه هايي برفعاليت نظارت

   .گيرد مي صورت تاريخي بناي و بافت در كه هايي برفعاليت نظارتي نقش
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 نسبت توسعه چهارم قانون 115 و توسعه قانون 166 ماده در فرهنگي ميراث سازمان نظارتي نقش
 ،محمد خاني طاهر حبيب (است گرديده تر پررنگ تاريخي نايب  و ها بافت ء احيا و حفظ به

  )1385 متوسلي مهدي

 شهرسازي و مسكن وزارت به وابسته و دولتي شركتي  :شهري بهسازي و عمران شركت – ب
 رسيد وزيران هيات تصويب به آن اساسنامه 1375 ماه اسفند 22 در وزيران هيات توسط كه است
 براي تابعه و وابسته شركتهاي در تواند مي مختلف تانهاياس در كشور شهرسازي آن مركز
 بند كه باشد مي بند هشت در شركت موضوع چهارم ماده طبق كند تاسيس خود عمليات اجراي
 و سازي ،آماده تفكيكي هاي ،نقشه ،معماري شهرسازي طرحهاي تهيه و مديريت شامل آن يك
 تامين زمينهاي در شهري فرسوده و قديمي يبافتها در الزم ساختمانهاي اجرايي اقدامات ديگر
   .باشد مي مورد حسب ي جار قوانين و مقررات مطابق تملك و خريداري طريق از يا شده

  ).797،ص1378، اشرفي حجتي غالمرضا(

 نوسازي و عمران قانون 1 ،ماده شهرداريها قانون 111 ماده استناد به شهرداريها  :شهرداريها -ج
 1383 آبان مصوب شهري توسعه و عمران دفتر وظايف شرح و 7/9/1347 مصوب شهري
 حبيبي كيومرث (نمايند مداخله تاريخي دربافت توانند مي كشور دهياريهاي و شهرداريها سازمان
 شهرداري در ي كه معاونتمهمترين اما). 65 ص 13,89، مشكيني ،ابولفضل راحمد پو ،احمد

 و حمل معاونت باشد مي شهرداري  ومعماري واحدشهرسازي شدبا موثر تواند مي حوزه رايند
 عمران و فني مديريت يا معاونت و تاريخي بافت در مرور و عبور كيفيت بردن باال طريق از نقل
 ( دارد آن عمران و توسعه در زيادي نقش محدوده تجهيزات و تاسيسات فرسودگي به توجه با

 ربافت د موثر شهرداري هاي مديريت و معاونتها ارهاد )متوسلي محمدمهدي و خاني طاهر حبيب
 باشند موثر تاريخي بافت نوسازي در توانند مي نوعي به نيز شهرداري وابسته سازمانهاي تاريخي

  )105 منبع همان(  :از عبارتند كه
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 نوسازي هاي برنامه و ها طرح اجراي در هماهنگي و تهيه وظيفه كه شهرداري نوسازي سازمان -
 است شهر تاريخي بافت با تنگاتنگ يطارتبا داراي هاي سازمان از دارد را فرسوده ايه بافت
  .است نوسازي هاي ويژگي داراي مذكور بافت از قسمتي كه چرا

 و ها بافت ناشناخت ها اساسنامه مبناي بر آن وظيفه مهمترين كه شهرداري زيباسازي سازمان -
  .است تاريخي بناهاي

 تاريخي بافت جمله از و شهر محدوده در هنري و فرهنگي نشاني آتش خدمات و ايمني سازمان -
  .دارد عهده را شهر مركزي و

. مزاحم مشاغل و صنايع انتقال و ريزي برنامه وظيفه كه شهر مشاغل و صنايع دهي سامان شركت -
  .دارد برعهده را نظر مورد محدوده و شهر در

 موثري نقش اينرو از است شهري توسعه طرحهاي تصويب مرجع  :سازي شهر عالي شوراي -د
 شهر ضوابط تصويب و سياستگذاري وظيفه دارد برعهده تاريخي هاي بافت توسعه هدايت در

 حفظ درمورد ) ملي سطح در خصوصا (زيادي نقش تواند مي رو اين از و دارد عهده بر را سازي
  ).105 ص منبع همان (كند ايفا تاريخي بافت احياي و

 ريزي برنامه و سياستگذراي نقش به توجه با شهر اسالمي شوراي : شهر مياسال شوراي -ه
 مالي تامين و بافت احياي و حفظ خصوص در برنامه و ها طرح ،تصويب شهرداري فعاليتهاي

 156 ماده طبق همچنين .شود مي محسوب تاريخي بافت در گذار تاثير عناصر از آنها تحقق براي
 در همكاري و فرهنگي بناي نگهداري و حفظ در مشاركت و عدتمسا وظيفه توسعه سوم برنامه

 و آنها كاربري تغيير از ممانعت و تاريخي ي هاهاومحوطه بافت و تاريخي آثار و بناها از حفاظت
 طبق برآن عالوه است گرديده اضافه شورا وظايف به خصوص اين در مردمي مشاركت جلب
 خصوص دراين چهارم برنامه قانون 115 ماده و شهري مديريت سوم برنامه قانون 166 ماده

  ).105ص منبع همان (است شده محول شوراها به بيشتري نقش و وظايف
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  دهم يازفصل

  : اصناف و شهري مديريت                 

 جداگانه صنفي اشياء از نوعي هر و است چيز هر از  اي مجموعه رلغتد صنف :صنف
 براي زآغاز ا كند مي ثابت كه اند برده كار به شكلي به را صنف كلمه قديم مورخان است
 الشيخلي سعيد ابراهيم صباح .(است رفته مي بكار اسالمي جامعه در وري پيشه جماعات ميان

 اهل مورد در را صنف كلمه  حمويياقوت) . 51 ص 1362، زاده عالم هادي دكتر مترجم
 ذبح درباره سقطي و زرگران صنف و فانصرا صنف مانند برد مي كار به ها پيشه و مشاغل

 اصنافي آنها گويد مي خوراكيها انواع و ماهي و گوسفند فروشندگان و گوسفند كنندگان
 مي عمل آن برطبق كه روشي و دارد خود به مخصوص كار نوعي آنان از صنف هر و دارند
  ).52 ص منبع همان .( كند

 صنف يك تشكيل .باشد نوع يك از آنان فعاليت طبيعت كه صنفي افراد از  گروه آن صنف
 خدماتي يا ،توزيع فني ،خدمات توليدي گروه چهار به قانون اين مشمول صنوف دهند مي را

   شوند مي تقسيم

 اتحاديه بنام را اي مجموعه اند مشابه يا يكسان فعاليت داراي كه صنف چند يا يك افراد
  ).180،ص159 منصور ،جهانگير كشور شهرداريهاي قانون (دهند مي تشكيل

 دوره در الخصوص علي سياسي و اقتصادي نظر از اجتماعي تشكلهاي يك بعنوان اصناف
 در كه) Guilds(  يعني خود غربي همكار با منتهيبودند برخوردار خاصي اهميت از معاصر
  كه بودند اجتماعي گروههاي گليدها داشتند ماهوي فاوتت گرفتند شكل وسطي قرون
 و كردند تاسيس هم تشكيالت و خودسازمان براي داشتند اجتماعي روابط و مشترك هويت

 خود رئيس تنهات نه صنف هر اعضاي .درآمدند پابرجا و يقانون و رسمي نهاد يك بصورت
 را استادي به شاگردي از  ارتقاء و پذيرفتند اي تازه اعضاي و كردند انتخاب آزادانه را

 برتعداد صنف بيروني و دروني روابط به مربوط مقررات تعيين با لكهب كردند مي تقويت
 قانوني با آنها داشتند نظارت ها آن قيمت و محصوالت كيفيت و نوع و اعضاي و واحدها
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 تا نشاندند مي كرسي به را خويش دعاوي اقتصادي و سياسي مبارزات و صنفي صنايع كردن
 آزادانه  را خود رهبران كنند ايستادگي فئودالي  حكومت دستگاه زورگيري برابر در بتوانند

 ،سال نامه اشرف،ايران احمد (كنند اداره را انجمن جمعي و مشترك اموال و گزيدند بر
  ).7ص هم چهارد

 بودند شهر حكومت دستگاه نظر زير صفويه ردوره د اصناف اوج در كه است حالي در اين
 هر اعضاي است آمده الملوك تذكره در كه بطوري بودند بهره بي كامل استقالل از و

 گواهي و گزيدند مي بر بود شان اعتماد مورد كه را  اي شايسته شخص خود ميان از صنف
 تعليقه وي از و ندرساند مي نقيب مهر به را سند اين پس كردند مي معين وي براي مواجبي و
 صنف هر در استادي مقام هب يافتن دست . گرفتند مي دوخ برگزيده براي عتخل و ) گواهي(

 اصناف كدخدايان و سفيدان ريش حكومت نظر از .شد مي انجام كالنتر حكم با نيز
 ص منبع همان ( بودند حكومت دستگاه براي ارييگب تامين و ها ماليات بندي سهميهمأمور

نه  كه اردد وجود شرق و غربي جوامع در اصناف بين اي عمده هاي تفاوت واقع در) . 14
 توان مي مباحث اين به تجر از بلكه دارد اي گسترده هاي تحليل به نياز آن به پرداختنتنها 

 حرفه و شغل داراي كه باشند مي افرادي از گروهي يك از فراتر صنوف كه كرد استنباط
 و اجتماعي نقش  داراياداري نقش بر عالوه سازمان يك بعنوان هم كه چرا هستند معين

   .بودند  نيزسياسي

  : اسالمي انقالب از قبل در اصناف مديريت شيوه

 مديريتي مجموعه حال اين با است محدود آنها مديريت چگونگي و اصناف به مربوط متون 
 هر كه بودند داروغه و ،كالنتر محتسب سفيدان ريش شامل مشروطيت از قبل در اصناف
 كامل نظارت زير بازارها جانب از ابالغي ماليات و سفيدان ريش داشتند را اي وظيفه كدام
 و مقايسات و اوزان كارو كيفيت لحاظ از اصناف فعاليتهاي جزيئات بر محتسب .داشند
 هنمو و ترين شديد به را خالفكاران و كرد مي نظارت جاري هاي قيمت فهرست تنظيم
 عمال كند حمايت اصناف از بايد ظاهر هب  كه نيز شهر كالنتر و داد مي كيفر يجهو ترين

 مالياتي دستگاه ميان بود اي واسطه واقع در و بود ها ماليات بندي سهميه شا وظيفه مهمترين
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 تا بودند مناسبي وسيله حكومت دستگاه نظر از صنفي هاي انجمن. ي شهر وران پيشه و
 شود روبرو جمعي دسته وربط شهري وران پيشه با بتواند بيگاري و ماليات گردآوري سازمان

  )14،13 ص چهاردهم ،سال نامه ،ايران اشرف احمد (دهد انجام را اش وظيفه آساني به و

 را حرفه هر اعضاء تنها نه بيگاري و ماليات آوري جمع تسهيل براي شهري حكومت دستگاه
 تهدس چند وراان پيشه و كسبه يافت مي فزون اصناف رشما بلكه داد مي جاي صنف يك در
 صد از بيش تهران از اول مجلس انتخابات در بطوريكه داد مي قرار گروه يك در را

 و بودن صنف ،هفت يك گروه هر كه (كردند بخش متجانس گروه 32 به را صنفي جماعت
   ).گرفتند  نظر در نماينده يك گروه هر براي

 اصناف بود دنيم جامعه رشد و ملي دولت تاسيس آن تاريخي معناي كه مشروطه انقالب از
 حكومت دستگاه هم كه اي مهره شدند سياست گود وارد سياسي هاي مهره از يكي بعنوان

 وابسته پيشگان سياست و دولتها . دولتها سياسي رقباي و نلفاامخ هم و جست مي سود آن از
 سياسي رقباي و .كردند مي استفاده اصناف از  انتخاباتبرگزاري  غالباً بهنگامحكومت به

 جستند مي سود آنها از ها انقالب و ها شورش و سياسي مبارزات زادي آ دوران در آنان
  ).16 ص منبع همان(

 نظام بار نخستين براي اينكه هم و بود صنفي سنتي فروپاشي عطف نقطه هم مشروطه انقالب
 سياسي نقش و بست آنان بر را اصناف و صنف مشخص ،عنوان شناخت رسميت به را صنفي
   .كرد معين آنان براي

 از بعد داشت مشروطيت انقالب از بعد سياسي مختلف مقاطع در صنوف كه نقشي به توجه با
 افتادند خود به اصناف كردن وابسته فكر به شهرداريها و بازرگاني اتاق 32 مرداد كودتاي

 اتحاديه و تهران بازرگاني اتاق عضويت نامه آيين و بازرگاني اتاق قانون اجراي نامه آيين
 ماده 6 بند طبق نيز تهران شهرداري رسيد ملي اقتصاد وزارت تصويب به بازرگاني و صنفي

 امور در مراقبت و شهر انجمن به آن پيشنهاد و صنفي مقررات تهيه كه شهرداريها قانون 55
 تشكل آئين شمرد شهرداري وظايف جزء  وآن راتدوين را وران پيشه و ف اصنا ينفص
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 در كه 42 ماده استناد به و تدوين را وران پيشه و راصناف امو تنظيم و صنفي يا اتحاديه
 به شناسد مي نامه آئين تصويب صالحديد مرجع را كشور وزارت شهر انجمن عناب

  ).52 ص عليخاني مظفر (رساند كشور وزارت تصويب

 شوراي كه شد قرار بود رسيده وزيران هيات تصويب به كه اي نامه آئين طي 1366 مهرماه
 آن عنوان تهران در و شود تشكيل ايران شهري تمام در شهردار و فرماندار نظر زير اصناف
 16 در دولتي مقامات و اصناف عالي شوراي بين تضاد به توجه با باشد اصناف عالي شوراي
 هاي قاطا به را خود جاي و  منحل كشور سراسر در صنفي هاي شورا كليه 1350 .خرداد
 احمد (بودند محلي هر در صنفي هاي اتحاديه كليه از فدراسيون واقع در كه ندداد اصناف
  )26، اشرف

 آن بر عالوه بود گرانفروشي با مبارزه و ارزاق قيمت كنترل اصناف اطاق وظيفه مهمترين
 سال در داد مي انجام نيز را صنفي مالياتهاي ،ارزيابي كسب جواز صدور مثل صنفي امور

   .يافت انتقال بازرگاني وزارت به اصناف اطاقهاي 1353

 اصناف اينكه عليرغم اسالمي انقالب از پس  :اسالمي انتقالب از بعد اصناف مديريت
 برخوردار دولت درمقابل بااليي قدرت از و يابند مشاركت سياسي اموري در يافتند اجازه
 ناظر عنوان به را خود مثبت  قشن نتوانستند نارسائيها سري يك وجود بدليل اما شوند

 امتيازات دولت از خود قدرت با تا نمودند سعي بيشتر بلكه نمايند ايفا دولت عملكرد
   .كنند عمل انحصاري صورت به و گرفته اقتصادي

 بازرگاني اطاق و رسيد انقالب شوراي تصويب به صنفي نظام قانون 1359 تيرماه سيزدهم در
 و تشكيل صنفي اتحاديه منتخب نمايندگان از صنفي امور مجمع قانون دراين گرديد منحل
 سپس شد مي ايجاد بود صنوف انتخاب مرجع عاملي كه را اصناف مركزي شوراي سپس
 وهيات بازرگاني اداره   بارياستشهرها سطح در نظارت كميسيون طريق از دولت نظارت
 پروانه ،صدور اصناف برفعاليت نظارت مثل صنفي فمختل امور بازرگاني وزير نظارت عالي
   .گرديد مي مديريت ديگر موارد و صنفي انتخابات و ،تخلفات ها قيمت بر ،نظارت كسب
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 فوق قانون به وارده ايرادات و انتقادات و 1359 صنفي قانون نواقص و معايب به توجه با
 اجرا به و تصويب ماده 96 و فصل نه بر مشتمل 1382 ماه اسفند 24 در جديد صنفي قانون

   .باشد مي زير شكل به مذكور قانون طبق كشور صنفي نظام مختلف سطوح .شد گذاشته

وزارت ، اسالميوارشاد ،فرهنگ بازگاني وزراي از لتشكم نظارت عالي هيات نظام اين سطح باالترين
 بهمراه معادن و ،صنايع دارايي و ياقتصاد ،امور ،دادگستري پزشكي آموزش و درمان و شتداه،ب، كشور

 صنفي امور مجامع روساي و كشور اصناف شوراي ،رئيس تهران شهردار كشور انتظامي نيروي فرماندهي
 اتحاديه انتخابات ،ابطال صنفي صدور مثل اموري كه باشد مي بازرگاني وزير رياست به تهران شهرستان

  ،ارائه صنفي نظام هاي كميسيون اختالف به ،رسيدگي لزوم صورتدر صنفي امور مجمع و ها
 تصويب با كشور اصناف شوراي انحالل همه از مهمتر در خدمات و كاال صدور براي اجرايي راهكارهاي

   .باشد مي بازرگاني وزير

 نظارت هاي كميسيون ء اعضا همان تابعه واحدهاي ادارات عضويت ،با شهر سطح در نظارت كميسيون
 درمان و اشت،بهد دارائي و اقتصادي ،امور ) كميسيون رئيس (بازرگاني ادارات : شاملمي باشد 
 دارائي و اقتصادي امور مجامع ،شهردار،روساي رهش شوراي رئيس و انتظامي ،نيروي ،دادگستري
 نماينده استاندارد نماينده بجاي شهرستان درساير و انتظامي ،نيروي دادگستري ، درمان و ،بهداشت
 تعيين و آاال و خدمات گذاري نرخ تعيين كميسيون اين وظايف مهمترين دارد شركت كه فرماندار

 خدمات و آاالها گذاران برنرخ رت نظا براي آنندگان مصرف و خود معتمدات ميان از ناظران
   .باشد مي

 ابطال يا و صدور آن وظيفه مهمترين كه شوند مي انتخاب ضوع صنفي واحدهاي طريق از ها اتحاديه
 تصويب و رسيدگي جهت صنفي امور مجمع به خدمات و كاال قيمت پيشنهاد ارائه و كسب پروانه

 يموارد و  صالح ذي راجعم به آن ارجاع و كنندگان مصرف شكايات به رسيدگي و نظارت كميسيون
   .گردد مي شامل را باشد مي اتحاديه تشكيالت خود به مربوط بيشتر كه

 مجمع يك و عمجم دو شامل كه دهند مي تشكيل را صنفي امور مجمع بنام مجمعي ها اتحاديه نمايندگان
  .: باشد مي زير صورت به مشترك
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   فني خدمات – توليدي صنوف صنفي امور مجمع -الف

   خدماتي – توزيعي صنوف صنفي امور مجمع -ب

   خدماتي– توزيعي و فني خدمات – توليدي صنوف مشترك صنفي امور مجمع -ج

 هيات مصوبات ،اجراي نفيص واحدهاي ،بازرسي ها اتحاديه بر نظارت شامل وظايفي صنفي امور مجمع
 آموزش و استخدامي و اداري و مال اي نامه آيين تصويب و تنظيم و نظارت كميسيون و نظارت عالي

   .گيرد مي بر در را ها اتحاديه

 در آن استقرار محل كه باشد مي كشور اصناف شوراي 1382 قانون در اصناف انتخابي مرجع باالترين
 رئيسه هيات مخفي گيري راي با كشور نهاي شهرت صنفي امور مجامع يسرئ هيات نمايندگان از و تهران
 تعداد گردند مي معرفي نظارت عالي هيات دبيرخانه به و انتخاب استان هزار در صنفي امور مجمع هاي
 و نماينده 12 تهران در مثال بطور باشد مي متفاوت آن جمعيت به باتوجه استان هر در شده انتخاب افراد
 قانون 45 ماده طبق شورا وظايف .كنند مي انتخاب نماينده 2 جمعيت نفر ميليون يك از كمتر هاياستان در

 به صنفي نظام قانون تصويب از پس ماه شش حداكثر كه اي نامه آئين اساس بر بايستي صنفي نظام
   .است نشده عملي كنون تا كه برسد بازرگاني  وزارتتصويب
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  سلسله مراتب نظام صنفی کشور :٢۵شماره   نمودار
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فصل   ازدهمدو

  ينشين حاشيه و شهري مديريت 

   :نشيني حاشيه

 بصورت بلكه نخريده را خود زمين شهرها حاشيه در كه شود مي گفته كسي به نشين حاشيه
 كرده بنا را دشخو غيرقانوني مسكن تصرفي زمين اين روي و است كرده تصرف عدواني
 به نشين آلونك و نشيني حاشيه ديگر تعريف در .دارد فيزيكي جنبه بيشتر تعريف اين .است
 را خود خاص  فرهنگ و .گيرد قرار شهري اقتصاد حاشيه در كه شود مي گفته كسي

  )درسي ،جزوه شكويي حسين دكتر (كند پاسداري

 اقتصاد توسعه و رشد موازات به كه باشد مي جهان هاي شهر معضالت از يكي نشيني حاشيه
 گزيني جدايي كه قديم زمانهاي در . است آمده بوجود شهرها سطح در فعاليتها تمركز و

 مي زندگي همديگر ركنارد غني و فقير افراد نداشت وجودامروز همانند اجتماعي گروههاي
 معاصر هاي دوره در اقتصادي هاي برنامه اجراي و ديتصااق رشد موازات به اما كردند

 شهرهاي در الخصوص علي آنها از بسياري كه يافت افزايش بزرگ شهرهاي به مهاجرت
  يك سوماز بيش سوم جهان بزرگ شهرهاي در .نشدند اقتصادي فعاليتهاي جذب سوم جهان
 دكتر (كنند مي زندگي شهر نشين حاشيه بخش در يا ها آلونكدر شهرها به مهاجر مردم

 45 جهان شهري نشين حاشيه جمعيت ميليون 920 از 2001 سال در ) درسي ه،جزو شكويي
 93 يعني ديگر ميليون 860 و دارند قرار توسعه كشورهاي در ) درصد 6 يعني (نفر ميليون
 35 شود مي نيز ايران شامل كه آسيا غرب كشورهاي هاي آلونك در شهري جمعيت درصد
  ).29/1/85انديش وبخ نشريه (است شده ذكر  شهري جمعيت درصد

 از ارقام و ندارد وجود شهري نشين حاشيه جمعيت تعداد مورد در رسمي آمار ايران در
 در نشيني حاشيه فوق عاتلامط طبق باشد مي مختلف شهرهاي در موردي مطالعات طريق
 رشد شدت به 1350 سال تا مختلف هاي دهه طي و شده شروع 1320 سال از بيش ماكشور
  ).39 ص 1369، زاهداني زاهدد سعيد سيد .(است كرده
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 و نفر 17092000 بر بالغ 1990 سال در را نايرا نشينان حاشيه جمعيت تعداد ملل سازمان
 رقم اين 2020 سال تا كند مي بيني پيش و است كرده برآورد 2005 سال در نفر 21762000

) 138، آزادي ،محمد عراقي خليل م،مري يوسفي حاج علي(، يابد افزايش نفر 2709000 به
 كه دهد مي نشان وزارت اين هاي پژوهش شدكه مدعي 1385 سال در رفاه وزير

 كه برند مي بسر مطلق فقر در نفر ميليون پنج حدود يعني  شهري جمعيت از درصد5/10
 ،ص 1388، ايراندوست كيومرث (كنند مي زندگي سكونتگاها اين در آنها اكثريت مسلما

163.(  

 و پيدايش در عامل گذارترين تاثير و عامل مهمترين كه دهد مي نشان  كارشناسان نظرات
 ميزان و دولت توسط شهري زمين واگذاري سياستهاي ايران در نشيني حاشيه پديده رشد

 ودرجه گذار تاثير عوامل    شماره جدول . باشد مي بزرگ شهرهاي در صنايع تمركز
 عراقي        مريم يوسفي، حاج علي (دهد مي نشان را نشيني شيهحا پيدايش در آنها اهميت
   ..)زادي آ ،محمد

 نشيني حاشيه پديده شد ر يشپيدا در اهميت و تاثير نظر از علل بندي رتبه  :شماره جدول
   ايران در

  رتبه اهميت   رتبه   علت تاثير
  بزرگ شهرهاي در صنايع تمركز ميزان 1 9
  روستاها و شهرها بين اقتصادي امكانات توزيع نحوه 2 3
  شهري امكانات و خدمات تمركز ميزان 3 20
  شهري توسعه هاي سياست 4 2
  صنعتي توسعه سياست 5 8
  ايران در مسكن ريزي برنامه فيتكي 6 10
  شهرها در زمين واگذاري سياست 7 1
  كشور جمعيت رشد ميزان 8 12
  دولت توسط شهري زمين واگذاري نحوه 9 11

  تحميلي جنگ 10 25
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  كوچك شهرهاي و روستاها در مناسب شغل فرصت 11 5
  عمراني بنايي زير مباحث هاي سياست 12 7
  شهرها آمايش مراتب سلسله ايجاد به توجه ميزان 13 15
 فقر سازي توانمند ها سياست 14 13

  اي منطقه توسعه سياست 15 6
  اجتماعي خدمات افزايش و ايجاد به توجه ميزان 16 17
  شهرها صدور كننده تعيين  مقررات و قوانين 17 24
 كشور در ساز و ساخت مقررات و قوانين 18 14

  كشور آموزش نظام سيستم رد آموزش نحوه 19 23
  روستايي توسعه هاي سياست 20 4
  سازي ك شهر و سازي مجموعه شوراي و قوانين 21 19
  روستائيان سازي توانمند هاي سياست 22 16
  نهادها همكاري نحوه كننده تعيين مقررات و قوانين 23 22
  روستاها در اي حرفه و فني هاي آموزش به توجه ميزان 24 18
  كشور مختلف مناطق در هوايي و آب شرايط 25 21
  .شهري نهادهاي و ها شهرداري مالي توان 26 26

   .آزادي ،محمد عراقي خليلي ،مريم يوسفي حاج     علمي:  ماخذ

 امور اداره در كه ادرات و سازمانهاي و نهادها تمامي : نشيني حاشيه و شهري مديريت
 حاشيه امور در  است شده گذاشته آنها بعهده وظايف و اهر اين در و دارند مساعي شهرها
 فقير و بضاعت بي طبقات كه نشيني حاشيه با برخورد در  منتهي .باشند مي گير در نيز نشينان
يك سري سياست گذاري هاوقوانين ومقررات وجودداردكه ازطريق گيرد مي دربر را جامعه

 مديريت و بهبود و اصالح در هريش طرحهاي و  اقتصادي-برنامه هايتوسعه اجتماعي
 درآمد ميان فاصله اينكه به توجه با و گذارد مي تاثير شهري نشيني حاشيه هاي محدوده
 و دهد مي گسترش را آن و آورد مي وجود به را نشيني حاشيه مسكنوقيمت    ها خانواده
 درآمد نميا كه زماني تا و كند مي تحمل شهري جامعه به واقعيت يك صورت به باالخره
 داشت خواهد وجود نيز نشيني حاشيه ارد د وجود زيادي فاصله مسكن وقيمت ها خانواده
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 بر عمدتا قوانين و ها سياست نشيني حاشيه با برخورد در) 75 ،ص  1383، زاده رمضان رقيه(
 ايه خانه سياست اينرو از و است بواه جامعه درآمد مك و بضاعت بي افراد مسكن تامين پايه

 از توان مي كه تسا شده مي گيري پي مرتبط نهادهاي و سازمانها توسط قيمت ارزان
   .برد نام  اسالمي انقالب مسكن بنياد و شهرسازي و ،مسكن يشهردار

 ارزان هاي خانه ساخت  جهت الزم تدابير اتخاذكشور شهرداريهاي قانون 55 ماده 21 دربند
   .است شده داده قرار يشهردار وظايف وجود شهر مسكن بضاعت بي اشخاص براي قميت

 غير اسكان و ها درآمد كم) 1334-1341 (وم د برنامه و) 1327 (اول عمراني هاي برنامه در
 و ها آمد در مك) 1341-1346 (سوم برنامه از و . اند نبوده مسكن بخش برنامه هدف رسمي
 در دگشتن قيمت ارزان ي هاخانه فصل در مسكن برنامه مشخص هدف رسمي غير اسكان
 اسكان و ها آمد در كم بيشتري تفصيل به مسكن بخش در)  1352-56 (عمراني پنجم برنامه
  )2 شماره شهري مديريت نشريه ، اطهاري كمال .(شدند مطرح رسمي غير

محرومين سازمانهاونهادهايي شكل امور به رسيدگي سياست به توجه با انقالب پيروزي بعداز
 اسالمي انقالب مسكن  بودبنياد جامعهسازيبرايقشرمحرومكه وظيفه اصلي آنهاخانه گرفتند

 محرومان براي مسكن تامين منظور به) ره (خميني امام فرمان به بنا 1358 ماه فروردين 21 در
 اشاره به ساخت واحدهاي ارزان قيمت بطورمستقيم اساسنامه سه ماده گرفت شكل

 سال در .دارد روستا و شهر در بطذير دستگاههاي يابامشاركت مردم باهمكاري وهماهنگي
 و ساز انبوه و ،تعاوني انفرادي گروه به را متقاضيان و شد ليكتش شهري زمين سازمان 1361
 اما .دهد نظم مسكن ساخت براي زمين واگذاري به كرد سعي يك هر براي ضوابطي اعالم

 اين از گشت جخار اهيواگذار شمول از جامعه از بزرگي بخش شده قايل هاي محدوديت با
 يا (هادرآمد كم گذاشتگي كنار نشانه 1355-65 ردورهد رسمي غير سكونتگاههاي رشد رو

   .است زمان آن در )ها محدوديت شدن قايل

  يكم برنامه مسكن بخش در) 1367-72 (ايران اسالمي جمهوري توسعه اول برنامه در
 كلي هاي سياست خشب در . نداشت وجود رسمي غير اسكان و درآمدها كم درباره
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 از استفاده   «اجرايي هاي سياست بخش در و » محروم اقشار براي مسكن به دادن اولويت «
 اعمال در همچنين و اول برنامه تدوين در تعجيل .شد مطرح »يحيجتر نرخ وكار ساز

 همرحل به ها درآمد كم مورد در تفصيلي هاي برنامه كه شد باعث سازي آزاد هايث سياست
 ابعاد بر امر اين و شد پيش از كمتر ها درآمد كم مسكن سهم ترتيب بدين .نرسد عمل

 .( كرد ايجاد سياسي و اجتماعي هاي تنش حتي و افزوده برنامه طول در رسمي غير اسكان
 اي واحده ماده 1372 سال يورشهر در) 87 ،ص2 ي،شماره شهر مديريت هاريطا كمال
 گرديد موظف دارايي و اقتصاد وزارت درآمد كم افراد براي كنمس تهيه قانون عنوان جهت
 حساب به و اخذ را كشور بانكهاي مالياتي مشمول درآمد از درصد   مقررنيمماليات بر عالوه

 مسكن بنياد و نمايد واريز امام صد حساب به بودجه قانون قالب در و واريز خزانه مخصوص
  قيمت ارزان مسكن تامين جهت در صرفا را مزبور يدريافت مبلغ است موظف اسالمي انقالب
   .نمايد مصرف محرومين براي

 طريق از مسكن بخش هاي ضعف كه بود برآن سعي)  1374-78 (توسعه دوم برنامه در
 سازي آماده جديدو شهرهاي احداث به كمك و وام شدن قايل اعتباري كمك نظام تكميل
 رايند گرديده مسكوني واحد بناي زير سطح كاهش به مشروط امر اين كه شود برطرف
 ميان براي ( شده حمايت مسكن طريق از مسكن بازار  بخشي تعادل و تصحيح برنامه

 درآمدها كم براي » اجتماعي مسكن « طريق از مسكن بازار هاي شكست جبران و ) درآمدها
 تا بناي زير سطح تا يمسكون واحد هزار 250 برنامه يكم هدف ( گرفتقرا كار ردستورد

 شرط به اجاره  «داد قرار قالب در »اجتماعي مسكن « ساخت ترتيب بدين.  )مربع متر هزار 50
 ص منبع همان .( داد تشكيل را رسمي غير اشكال رفع براي مسكن بخش برنامه » تمليك

87.(  

 احدهايو احداث و عرضه تشويق قانون استيجاري مسكن بازار به دهي سامان راستاي در
 موارد كه شد قرار و گذشت اسالمي شوراي مجلس تصويب از 23/3/1377 در مسكوني

  : گيرد صورت زير
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 مسكن ساخت براي مناسب زمين تامين به نسبت شد موظف شهرسازي در مسكن وزارت-
 و دولتي غير حقوقي و حقيقي اشخاص وسيله به مربع متر 75 بناي زير با حداكثر اي اجاره
 كم گروههاي از حمايت توليم دهاينهازسا مسكن يرانخّ و دولتي غير موميع يهانهاد

   .نمايد اقدام رموج هاي تعاوني و درآمد

 تامين به نسبت عامل هاي بانك طريق از است مجاز ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك -
 واحدهاي ختسا براي ساخت هاي هزينه درصد 80 تا اكثر،حد مدت بلند تسهيالت
 اي اجاره صورت به را واحدها گونه اين واگذاري قصد كه موسساتي و شركتها به مسكوني

   .نمايد اقدام دارند درآمد كم گروههاي به

 سود از درصد 60 تا فرسوده هاي بافت در و درصد 50 تا شود مي داده اجازه دولت به -
 با رامتناسب  اي اجاره نيمسكو واحدهاي دولتي غير سازندگان به اعطايي تسهيالت
  ،ص ابراهيمي عليرضا (نمايد تامين بنا زير سطح  معكوس

 متر 120 از كمتر واحدهاي براي مالياتي معافيت طريق از) 1379-83 (توسعه سوم برنامه در
 مسكن و مينز ملي ،سازمان سوم برنامه قانون 41 ماده طبق و بانكي تسهيالتوارائه  مربع

 مسكوني واحدهاي احداث نياز مورد اعتبار تامين منظور به سازي شهر و مسكن وزارت
 متيق به را خود تملك در شهري اراضي گرديد ازمج تمليك شرط به اجاره يا استيجاري(

   .بفروشد روز

   :از عبارتند مسكن رمورد د دولت سياستهاي كلي بطور

  مسكن بخش در داخلي و خارجي اري گذ سرمايه افزايش -١

  كوچك سكونتي واحدهاي سازي انبوه از مالي هاي حمايت -٢

  مسكن بيمه به توجه و آمد كار مالي حمايتهاي و بندي ماليات -٣
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 مديريت واحدهاي به زمين و مسكن مديريت نمودن تحولم و دولت نظارت۴ كاهش -
 نيتعاو و استيجاري مسكن ساخت ارتقاء و )شهرداريها و استاني سازمانهاي (محل
  مسكن

 ،استحكام روستا و شهر سيماي به بخشي هويت بارويكرد و فوق سياستهاي اساسبر
 و شهرها در زندگي محيط بهبود و پايدار توسعه به ،دستيابي سازها و ساخت يبخش
 و شهري مسكن و عمران مورد در) 1384-88 (چهارم برنامه قانون  سي ماده روي

 مسكن به مربوط اقدامات و سياستهاي) و(و) ه(، )د)(چ (بندي در و تدوين روستايي
 جه تو با گرديد كلفم مسكن وزارت ج بند طبق . است گرديده ذكر آمد در كم اقشار

 پايدار توسعه رويكرد اساس بر نابرابريها كاهش و ملي راقتصاد د مسكن نقش به
 تا حداكثر را مسكن  جامع طرح آمد در كم اقشار سازي توانمند و عياجتما ،عدالت
 23/3/87 تاريخ در برنامه سوم سال اوايل در . نمايد تهيه چهارم برنامه اول سال پايان
 اسالمي شوراي مجلس تصويب به مسكن عرضه و توليد از حمايت و ساماندهي قانون
   :از عبارتند قانون اين محورهاي مهمترين رسيد

 بود گرديده شروع70 دهه از كه حمايتي مسكن جاي به حمايتي زمين سياست -الف
 قانون يك هدامدر بطوريكه كرد پيدا قانوني  شكل).180،ص ايراندوست كيومرث(

 و بهسازي و مسكن فاقد و درآمد كم افراد مسكن تامين براي گرديد موظف لتدو
  واحدهاي سازي مقاوم و رسمي غير سكونتگاههاي و شهري فرسوده هاي بافت نوسازي
 بهاي حذف يا كاهش و مناسب زمين تامين قبيل از الزم ايه حمايت موجود مسكوني

 معافيتهاي ،اعمال قميت ارزان بانكي تسهيالت ،تامين مسكن شده تمام قيمت از زمين
 گذاري سرمايه چوب چهار در مسكن بخش نياز مورد هاي نهاده ساير وتامين مالياتي

 هر جهت (مسكن فاقدين براي مسكن تامين هدف با مسكن عرضه و توليد بخش در
 شهر واصول مسكن مصرف الگوي و ساختمان ملي مقررات بارعايت) ر با يك خانوار
   .نمايد اقدام معماري و سازي
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 مسكن وزارت كه اي گونه به محلي و ملي رسطح د مسكن مديريت ساختار تعيين -ب
 زمين سازي آماده طرحهاي تهيه مسئوليت مسكن اصلي متولي بعنوان سازي شهر و

) شهر بيرون و درون (شهري توسعه قابل اراضي يابي ،مكان شهري خدمات ،جانمايي
 را مسكن توليد مصالح و آالت ماشين و  ابزار واردات و تامين  كارهايهرا كننده ،ارائه
 هاي مجموعه احداث در مسئوليت بر  عالوه اسالمي انقالب مسكن بنياد دارد بعهده

 توسعه مستعد اراضي است موظف روستاها در درآمد كم خانوارهاي براي   مسكوني
 اقدام روستاها محدوده در واقع اراضي تفكيك و طراحي و شناسايي را روستا كالبدي
 و ت،تسهيال مالي منابع تامين براي مركزي بانك و دارايي و اقتصاد وزارت .نمايد
 مديريت در نيز مذكور قانون در شده بيني پيش هاي العمل دستور طبق مالياتي اجراي
 در باير اراضي معرف و شناسايي جهت  شهرداريهاي باالخره و دارند نقش مسكن

   باشند مي دخيل فرآيند اين در مسكن  ساخت جهت شهرها محدوده

 مورد نهادهاي تامين پيگيري، هماهنگي جهت قانون اين 17 ماده طبق محلي سطح در.
  وروبنائي ساختماني،خدمات زيربنائيح ازجمله زمين ،مصالمسكن عرضه و توليد نياز
 يل جريان نحقق مفاداين قانون درهراستانهوزها وعوارض مربوطه،بسترسازي وتسمج

   .گردد مي تشكيل زير تركيب با استان مسكن شوراي استان

 - 3 ) شورا  دبير (سازي شهر و مسكن سازمان رئيس -2) شورا رئيس (استاندارد -١
 -6تعاون كل مدير -5 اي حرفه و فني  آموزش كل مدير -4 كشاورزي جهاد رئيس
 برنامه و مديريت سازمان رئيس و استاندارد اونمع -7 امالك و اسناد ثبت كل مدير
 فاضالب و آب شركت عامل مدير-9 برق توزيع شركت مديرعامل -8 استان ريزي
 شركت عامل مدير -11 گاز شركت عامل مدير -10 استان روستايي و شهري

 پور حسب (بانكها روساي -13 ) مورد حسب (مربوط شهر شهردار -12 .مخابرات
 - 16 ايثارگران وامور شهيد بنياد كل مدير-15 اسالمي مسكن نيادب كل مدير-14) 

  ساختمان مهندسي نظام سازمان رئيس -17 اجتماعي تامين كل مدير
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 تا گرديده موظف مسكن وزارت بطوريكه مسكن مساله به ساله بيست نگاهي -ج
 تامين ريز برنامه جهت روستاها و شهرها كليه براي مسكن ساله بيست طرح يك
   .نمايد تهيه جامعه مختلف اقشار كنمس

 تبصره »د «سند تصويب و تدوين چهارم برنامه طول در شده انجام فعاليتهاي از يكي
 بود درآمد كم گروههاي مسكن تامين به دادن اولويت بمنظور 86 بودجه قانون 6
 حذفخانوارها مسكن رتامين د دولت كلي سياست)89 ه ما دي پنجشنبه، اطالعات(

 اجرايي نامه آيين اين 1-1 بند براساس بود ساختمان شده تمام قيمت از زمين قيمت
 مناسب زمين تامين به نسبت است موظف سازي شهر و مسكن وزارت نامه آيين اين
 اشخاصي توسط مربع متر 75 بناي زير با حداكثر اي اجاره مسكن احداث براي

 نهادهايساز مسكن رينوخي دولتي غير عمومي نهادهاي و دولتي غير و حقيقي
 بهره زمان تا . كند اقدام رموج هاي تعاوني درآمدو كم گروههاي از حمايت يمتول

 صرفا اي اجاره زمين بابت قرارداد طبق احداثي واحدهاي از اي اجاره برداري
 از روز يكارشناس قيمت به زمين بهاي اينصورت غير شوددر مي دريافت بها اجاره
 اي منطقه قيمت درصد 20 تا حداكثر ساالنه بهاي اجاره .شود مي تدرياف ذينفع
 مسكن وزارت كشور كل 86 سال بودجه قانون ششم تبصره 1-2 بند در بود خواهد

 را مناسب زمين است موظف مسكوني واحدي قيمت كاهش منظور به شهرسازي و
 اعضاي به زمين از برداري بهره چوب چهار در سال 99 تا مدت بلند اجاره بصورت
 گروههاي و تعاوني قالب در شرايط واجد متقاضيان افراد و ها تعاوني شرايط واجد

 دوم فصل از »ب «بند 11 ماده در نمايد اقدام ساز انبوه و مسكن توليد و ساخت
 مسكن خصوص در نيز 1386 سال مسكن تامين هاي برنامه اجرايي العمل دستور
 ها  شهرستان سهميه هستند موظف سازي شهر و نمسك سازمان است آمده نيز مهر

 شاخص به باتوجه را زمين از برداري بهره حق واگذاري قالب در مسكن احداث
 استان مسكن ستاد تصويب به و تعيين زمين موجودي امكانات و مسكن نياز هاي

  ).65 شماره آبادي ،نشريه مجذوب محسن .(برسانند
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  فصل سيزدهم

  1شهري مبلمان
 ،راحتي ،ارتباط ،امنيت ،كنترل هدايت وظيفه خالصه و ساده بطور  :شهري بلمانم مفهوم

 چنين تنظيم است شهري مبلمان برعهده خيابان و شهر سطح در تفريح و تزئين ،تبليغات
 تنوع اين .است خارج متخصص چند و تخصص يك توانايي از شهر سطح در فعهاليتهايي
 » شهري مبلمان «عنوان با شهر سطح در مكاناتيا و تسهيالت گيري شكل اساسي ساختاري

   .است

 مهندس « يا »ي شهر طراح « نقش مثال عنوان به بتوان بهتر شايد شده فتهگ مطالب به عنايت با
 شهري مبلمان با رشته هر ارتباط به دقيقتر اشاره اما .كرد درك ميان دراين را » ترافيك
   .سازد مي روشنتر را نوشته اين ،هدف

 هندسانم تخصص به نياز قبيل اين از و خياباني حوض ،استخر، ،جوي آبنما انواع مشاهده
 هر و ها آن جانمايي و ،طراحي رانندگي و راهنمايي عاليم كليه كند مي راآشكار تاسيسات

 تبليغات طراحي در طلبد مي را ترافيك مهندسان نظر .گيرند مي جاي مجموعه اين در چه
 ايجاد هدف با گرافيك طراحي كه گفت بايد تابلوها و عاليم  سازي هماهنگ و محيطي
  كند مي ايفا مهمي نقش عمومي معابر سطح در شهروندان بين ناسبم تصويري ارتباط

  شيپ شهر منظر در شيبراهه و پله ، جدول و جوي ، ،كفسازي فضايي هاي سازه بحث وقتي .

 مي  هنرخود با نقاشان و سازان مجسمه .است ضروري عمران مهندسي متخصصان وجود .آيد

  و شهر خشك و سرد سطوح به نبخشيد روح صدد در  كاربردي و تجسمي ي رعرصه د

------------------------------------------------------------------  

مطالب اين مبحث ازكتاب رهيافتهائي درطراحب مبلمان شهري تأليف سيد رضا مرتضائي  -1
  )114-16صص(نوشته شده است
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 و متنوع هاي حجم راحيط با معماران .هستند آن كننده كسل و خالي فضاهاي پركردن
 مي زينت را باز ،فضاهاي تزييني گلدانهاي و روشنايي هاي المان از گرفتن بهره با كاربردي
 مي صورت  هنگامي ويژه به معماران وسيله به شهري مبلمان اجزاي برخي طراحي .بخشند
 رمدنظ زيستي ملزومات تمام با صنعتي يا ،اداري ،تجاري مسكوني اي مجموعه كه گيرد
   .باشد

 طراحي گرايشهاي كه (سبز فضاي معماري نيز و شهري ريزي برنامه و طراحي متخصصان
 تجهيز مسوول هاي گروه ترين اصلي از )آنهاست تخصص مجموعه زير محوطه و پارك

 ارائه درصدد شهري ريزي برنامه و طراحي كه شود پذيرفته چنانچه هستند شهري فضاهاي
 فضاهاي كل در و ،ميدانها ،خيابانها ساختمانها با ارتباط رد شهري زيست مناسب الگوهاي
 مذكور فضاهاي از جزئي عنوان به شهري مبلمان كه شود مي مالحظه گاه ،آن است شهري

 در شهري طراح يك يقين طور به باشد داشته تخصص اين با را اي گسترده ارتباط تواند مي
 طراحي با و است آگاه شهري بلمانم عناصر هاي الزام و ها زضرورت ا خود جامع طرح
 تعيين كالن شهري مالحظات رعايت با را آنها موقعيت و استقرار ،محل عناصر آن از برخي
  .كند مي

 نقش پاركي مبلمان عبارتي هب يا شهري مبلمان از ديگري گروه در نيز سبز فضاي طراحان
 ،آبخوري ،عاليم ،روشنايي دان ،زباله ،نيمكت بيشتر مبلمان از گروه اين .دارند اي عمده

 را دارند وجود سبز فضاهاي يا پارك در معموال كه ي ديگر اقالم و ،كيوسك بازي ،وسايل
 مك علمي و فني هاي واژه فرهنگ تعريف به بنا سبز فضاي معماري .شود مي شامل

 هدف اين او تفريح و لذت و انسان استفاده براي است زمين آمايش و آرايش ،هنر گراهيل
 زمينه اين در طراحي . شود مي دنبال باز هاي محوطه بسياري و پارك طراحي در وضوح هب

 طبيعت با هماهنگ و منسجم ،ارتباطي محيطي وسايل و ايجاد و رفتگ نظر در با بتواند بايد
   .كند برقرار شده آمايش زمين و محوطه

 صنعتي ،طراحي شهري مبلمان طراحي موضوع با ها رشته ترين درگير از يكي رنهايتد
 و شوند مي ايجاد فرآيندهاصنعتي با و انبوه روش به كه اي كارخانه توليداتي ؛طراحي است
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 ،طيف تعريف اين .هستند شناسي زيبايي اصول و كننده استفاده راحتي با مستقيم ارتباط در
 ادامه در . گيرد مي بر ،در دارند ويژگيهايي چنان كه را خيابان سيماي محصوالت از وسيعي

 انبوه و ماشيني توليد كه شهري عناصر از اي دسته كه شود مي استنباط چنين تعريف اين از
 و جوي مثل دارند ثابت و دائم طراحي شوند مي ساخته صنعتي غير  مصالح و مواد از ندارند
 حيطه از ، نيستند برخوردار صنعتي استتيك از و ندارند مستقيم ارتباط انسان با – جدول

 ياد هاي گروه از يكي توسط ماهيتشان بنابر عناصر اين هستند خارج صنعتي طراحي ايفوظ
 معماري كه كرد اشاره زيست محيط طراحي به توان مي نيز نهايت در شوند مي طراحي شده

 زيست محيط طراحان« .دارد جاي خود دل در را محصول طراحي و داخلي ،معماري
 زمره در شهري مبلمان و ،روشنايي نمايشگاه راحيط و هستند مصنوع محيط طراحي مسوول
   »آنهاست هاي فعاليت

 شامل نيز را محصوالت از اي گسترده ،دامنه ها تخصص اين وسيع طيف كه است بديهي
 وسايل و تجهيزات انواع از نيز متنوعي ،فهرست رابطه اين در مختلف منابع بررسي با .گردد
 مي خوانده شهري مبلمان عنوان به كه آنچه يشناساي و شناخت .آيد مي دست به شهري
 كه ديگري مسير درواقع . كند مي كمك آن اي رشته ميان ارتباط روشنتر درك ،به شود
 چنين ،تهيه گرفت پي توان مي ها تخصص گستردگي و توليدات دامنه از آگاهي براي

   .است هايي فهرست

 ،انواع ،نمادها ،تابلو ،عاليم خياباني گلدان و ،صندلي ،نيمكت روشنايي پايه و چراغ
 خياباني ،ساعت ،آبخوري ،حصار ،نرده ورودي دروازه، ،درو دوچرخه ،جايگاه كيوسك
 شيبراهه، پله، خياباني، فاضالب دهانه آسفالت، سازي، ،كف سنگفرش كفپوش، ،تديس،
 هه،،آبرا درخت ،گياهان، ميداني استخر شهري، حوض آبنما، تزييني، آبشار ،ديواره، تيرك

 فشار ،شير دان ،زباله شهري گاز ر،گوالتور پاركومتر باغچه، هواشناسي، ايستگاه ابسردكن،
 ايمني وسايل فواره، فانوس، صدقات، صندوق نشاني، آتش ،شير ،سكو اعالنات ستون آب،

 كشي خط تلفن، تقسيم جعبه  ،جوي، ،جدول پليس جايگاه پارك، بازي وسايل ترافيك،
 خياباني ،پالك پست ،صندوق خياباني مختلبف ي درپوشها ريال برق دكل  اي، گربه ،چشم
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 ايستگاه سرپناه برق، چراغ ،تير همگاني ،تلفن ترانسفورماتور ، جوي روي پل ، پياده عابر ،پل
 تنه محافظه درخت، پاي شبكه برقي، پله خوراكي، عرضه خودكار هاي دستگاه اتوبوس،
 تجهيزات كليه محله، و شهر نقشه هوايي، هاي لكاب و ها ،سيم بان سايه سازه، درخت،
 توقفگاه، خروج و ورود تجهيزات  شبيها، كننده تثبيت پالكرد، پرچم، سبز، فضاي معلوالن
  .نورافكن و خياباني ورزشي تجهيزات خياباني، توالت راه، كننده مسدود
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  دهم چهارفصل 

                                    1 شهري سبز فضاي

   تعريف

 گياهي هاي پوشش با شهري زمين كاربري سطوح از نوعي شهري سبز فضاهاي از منظور
   .هستند  وژيكيلوكا بازدهي واجد هم و اجتماعي بازدهي واجد هم كه است  ساخت انسان

 هم و ،باشند الكولوژيكي بازدهي واجد هم توانند مي شهر در  ميوه اغهايب ميان اين در
 تلقي خصوصي فضاي عمومي برداري بهره امكان عدم علت به اما اقتصادي بازدهي واجد
   .،باشند اجتماعي بازدهي واجد توانند نمي و شده

 ،توليد محيط دماي ،كاهش شهري هاي بخش سازي زيبا از است عبارت اكولوژيكي بازدهي از منظور
 زيست محيط حفاظت ديدگاه از و اينها مانند و بارش انواع مقابل در خاك پذيري نفوذ ،افزايش اكسيژن
   .دهد مي تشكيل را شهر كالبدي ساخت جاندار بخش شهري سبز ،فضاي

 پوشش انوع از كه است شهر سيماي از بخشي برگيرنده در سازي شهر ديدگاه از شهري سبز فضاي
 كننده تعيين شهر جان كالبدي كنار در حياتي و زنده عامل يك عنوان به و است شده تشكيل يگياه

 از و موجود سبز فضاهاي برگيرنده در و سو يك از شهري باز فضهاي است شهر مرفولوژيكي  ساخت
 نيا سعيد احمد (شوند مي مطرح شهري سبز فضاهاي توسعه جهت بالقوه فضاي صورت به ديگر سوي

  ).30 و29 ،ص شهري سبز ،فضاي

   :شهري سبز فضاي سرانه

 در جمعيت شديد تراكم ها خانواده  آمد در افزايش و كار ساعات كاهش موازات به پيشرفته جامعه در
   از اي پاره در اينرو از.شود مي احساس پاركها و سبز فضاي در بويژه گذراني وقت امكانات به نياز شهرها

 ضروري فراغت اوقات گذراندن جهت فرد براي زمين مربع متر 14 اختصاص كه شود مي پيشهاد كشورها
 مربع متر 40 و فراغت اوقات جهت سرانه زمين اختصاص شهري مادر هاي حوزه از بعضي كاهش است
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 بوده زير شرح به اروپايي  شهري در شهري پاركهاي به اختصاص زمين سرانه مطالعه گيرند مي نظر در
   ).شكويي حسين دكتر درسي جزوه (است

 صرفا ارقام اين و مربع متر 25 وين و مربع متر 13 برلن مربع متر 9 ،رم مربع متر 9 ،لندن مربع متر5 پاريس
   .دهند مي نشان را باالتري بسيار ارقام سبز فضاي سرانه صورتيكه در گيرد مي بر در را پاركها

 بسيار آمريكايي و اروپايي عيارهايم از سبز فضاي جهت زمين اختصاص توسعه حال در كشورهاي در
 فضاي مربع متر 4/1 بغداد در و مربع متر 2/1 از كمتر هرتز براي پيش سالها كلكته شهر در مثال است كمتر
 را سرانه توسعه حال در شهرهاي براي محققين از اي پاره كه است حالي در اين  است بوده موجود سبز
 هاي حوزه در را سبز فضاي سرانه آلماني كارشناسان از اي عده اما كنند مي پيشنهاد مربع متر 16
   )شكويي حسين دكتر درسي جزوه (برند مي باال مربع متر 48 تا  پليسمترو

 مديريت  )26-22احمدسعيدنيا،كتاب سبز شهرداريه،جلدنهم،صص( سبز فضاي و شهري

 آن در بايد بعدي هاي نسل و امروز نسل كه زيست محيط حفاظت... ، اساسي قانون 50 اصل براساس
 از يك هر رو اين از ... گردد مي تلقي عمومي ،وظيفه باشند داشته رشدي به رو اجتماعي حيات

 دهه طي نشيني شهر كه است حالي در اين دارند مهمي بسيار نقش كشور شهرهاي حوزه ها شهرداري
 واستقرار زيستي هاي مجتمع كانون عنوان به شهرها كه آنجا از است بوده فراگير پويشي داراي اخير هاي

   .گردد مي آشكار موضوع ،اهميت اند شده تعبير جمعيت

 داشته دنبال به نيز را هايي گرفتاري ،ليكن است شده ها انسان راحتي و رفاه باعث چه اگر نشيني شهر
 شود مي بيشتر نيز شهري تمشكال نسبت همان به شود مي افزون شهرها جمعيت چه هر و ...است

 مي قرار خطر معرض در  مستقيم طور به را مردم روان و جان سالمت و ،بهداشت رنهايت د كه ،مشكالتي
 هاي كارگاه ،افزايش ترافيك افزايش   :همچون مسائلي بروز موجب سويي از جمعيت افزايش زيرا ؛ دهد

 سبز فضاي و درختان و ها جنگل ،انهدام گردي سوي از و شود مي زباله حجم افزايش و بزرگ و كوچك
   .دارد دنبال به مسكوني واحدهاي ايجاد منظور به را
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 مسائل و شود مي صدا و ،آب هوا آلودگي مثل  شهري هاي آلودگي انواع ايجاد باعث اول دسته مسائل
   سبب اين به انجامد مي زيست محيط تخريب ،به دوم دسته

 شهري محيط ساختن بهتر چه هر تبديل و محيطي زيست مسائل حل براي اقداماتي به زدن دست
 شهرداري البته .هاست شهرداري مهم وظايف جمله ،از آن ساكنان براي زيست قابل محيطي به
 نياز قانوني مجوز به منظور اين براي ؛بلكه كنند عمل اسار توانند نمي اقدامات اين انجام در ها

   .دارند

 مي ها شهرداري به زمينه اين در را  الزم مجوز ايران در) 1334 سال مصوب(ها شهرداري قانون
 ديگري مقررات و قوانين بلكه .نيست مورد اين در ها شهرداري مجوز تنها قانون اين ولي .دهد
 زيست محيط مسائل با برخورد در را ها شهرداري صالحيت و ها آن مجموع كه هستند نيز

   :از عبارتند مقررات و قوانين اين .كند مي تبيين شهري

 آب آلودگي از جلوگيري نامه ،آيين)1343 سال مصوب (شهري عمران و نوسازي قانون
  ).1359 سال مصوب (شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانوني اليحه ،)1363 سال مصوب(

 ،ايجاد بندها از برخي در– دارد ها شهرداري وظايف به اختصاص كه – ها شهرداري قانون ادهم
 بندها اين از اي پاره .داند مي ها شهرداري وظايف جمله از را عمومي سبز فضاهاي نگهداري و

   :از عبارتند

 از مجاز يرغ استفاده و روها پياده اشغال و عمومي معابر سد) 1345 اصالحي (– 2 بند 1 تبصره
 ديگري عنوان هر يا و سكونت يا كسب براي عمومي هاي باغ و ) پارك (ها بوستان و ها ميدان
 نمودن آزار و موجود موانع رفع در و جلوگيري آن از است مكلف شهردراي و است ممنوع
   .كند اقدام راسا خود مامورين وسيله به فوق  برده نام هاي مكان و معابر

 به متعلق ابنيه و اراضي هنعادال قيمت تعيين و لزوم صورت در شهر نقشه اصالح پيشنهاد -17 بند
 ايجاد و آن پرداخت محل تامين و معابر توسعه قانون ،برطبق باشد شهر احتياج مورد كه اشخاص
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 توسعه قانون برطبق احتياج مورد اراضي تهيه و عمومي باغهاي و ميدانها و خيابانها و معابر توسعه
   .معابر

 داراي شهري سبز اهايفض ،همان آن از گذار قانون مراد كه عمومي هاي باغ ،ايجاد اساس اين بر
 است شده ياد فضاهاي از استفاده برنحوه نظارت و داري نگه و حفظ نيز و اجتماعي بازدهي
   .هاست شهرداري برعهده

 طبق قلمرو و اييجغرافي حدود نظر از – ها شهرداري وظايف ساير همانند– وظايف اين البته
   .گردد نمي شهر مصوب حدود از خارج اراضي شامل و است محدود ها شهرداري 56 ماده

 كنار در) 1347 سال مصوب(ي شهر عمران و نوسازي قانون 1 ماده در گذار قانون براين افزون
 هب ها آن نگهداري و  حفظ نيز و عمومي هاي باغ و ها بوستان امر به موظف هاي فعاليت ساير
   .ورزد مي تاكيد زير شرح

 توسعه و اصالح و احداث و شهري نيازمنديهاي تامين و اساسي الحاتاص و عمران و نوسازي
 و ها پارك داري نگه و حفظ و ها ميدان و )پاركينگ (ها توقفگاه و ها بوستان ايجاد و معابر

 در مراقبت و محالت نوسازي و زعمومي نيا مورد تاسيسات ساير تامين و موجود عمومي باغهاي
 اجراي در ها يارشهرد و هاست شهرداري اساسي وظايف از  شهرها موزوت و متناسب رشد

   .هستند جامع هاي نقشه و ،اساسي هاي برنامه تهيه به مكلف مذكور وظايف

 و نوسازي قانون 1 ماده و ها شهرداري قانون 55 ماده (مزبور قوانين مفاد اساس بر كلي طور به
 هاي باغ و ها ميدان و ها خيابان ،ايجاد شهرداري هر اوليه وظايف جمله از )... شهري عمران
 و سبز فضاي ايجاد براي تا است شده داده اختيار اين ها شهرداري به زمينه همين در است عمومي

 هب را شهر محدوده در واقع ابنيه يا امالك يا اراضي از قسمتي يا و تمام ، غيره و عمومي هاي باغ
 و ،حفظ سبز فضاي ايجاد بر افزون )شهرداري قانون 96 ماده 3 تبصره (خوددرآورند تصرف

 آن به گذار قانون و هاست شهرداري وظايف از نيز شده ايجاد سبز فضاي تخريب از  جلوگيري
   .است كرده توجه
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 به شهرها در سبز فضاهاي گسترش و حفظ قانوني اليحه 1359 ،درسال اسالمي  انقالب از پس
   .گرديد اعالم ممنوع زير شرح به درختان ،قطع مزبور قانون 1 ماده براساس كه رسيد تصويب

 در درخت نوع هر ،قطع درختان رويه بي قطع از جلوگيري و سبز فضاي گسترش حفظ منظور به
 در شوند شناخته باغ صورت به كه محلهايي و ها ،باغ ها ،پارك ها ،بزرگراه ها ،ميدان معابر
   .شود مي اعالم  ممنوع شهرداري اجازه بدون شهرها حريم و قانوني دهمحدو

 قانون طبق است گرديده اعالم كشور وزارت سوي از 1373 سال در مذكور ماده اجرايي ضوابط
   .است اجرا قابل ها شهرداري كليه سوي از مذكور ،ماده

 سبز فضاهاي اصلي ستسرپر عنوان به عرفي و قانوني طور به ها شهرداري از يك هر اكنون
 براي .اند كرده ايجاد متناسبي تشكيالت و ،سازمان آْن فراخور به و شوند مي شناخته شهري
 به ها شهرداري منظور اين ،براي اصفهان و ،مشهد تهران جمله از كشور بزرگ شهرهاي در نمونه
 به سبز فضاي و ها پارك سازمان عنوان تحت ،تشكيالتي ها شهرداري قانون 84 ماده استناد

   .اند وجودآورده

 سبزشهر فضاهاي ،سرپرست آن نامه اساس به توجه با سبز فضاي و ها  پارك سازمان تهران در
 فضاي توسعه و داري نگه و حفظ ،وظيفه قانوني جايگاه اين لحاظ به و است شده تعيين تهران
 از خارج كه زيسب فضاهاي به نسبت چنين هم .دارد عهده بر را تهران شهر رسطح د سبز

 منازل و ها ،باغ ها ،دانشگاه ها ،پادگان بيمارستان سبز فضاي ؛مثل است تهران شهرداري مديريت
 از جلوگيري و نگهداري و حفظ جهت در و بداند مسئول را خود شكلي به بايد مردم شخصي
   .كند عمل ها آن تخريب

 3 ماده به استناد ،با بزرگ ايه شهرداري در را هايي سازمان چنين جايگاه و ،نقش واقع در
 اهداف و موضع عنوان به توان ،مي مشهد شهر سبز فضاي و ها پارك سازمان مصوب نامه اساس
   :كرد خالصه سازمان
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 هر ،انجام تفريحي ،وسايل ها ،ميدان سبز ،فضاي هاي پارك امور كليه اداره و نگهداري و ايجاد
 جهت در ريزي برنامه و طرح و سبز فضاي ئلمسا درباره كشاورزي و علمي هاي پژوهش گونه

 17/2/69 مورخ جلسه ،در معماي و شهرسازي عالي شوراي مصوبات به موظفند امر اين گسترش
 كرده تصويب را 2و1 درجه معابر و ها بزرگراه و ها اتوبان كنار سبز فضاي تامين ضوابط خود
 داخل هاي بزرگراه و ها اتوبان هكلي طرفين ، )مذكور ضابطه 1 بند طبق (آن براساس كه .است

 30 حداكثر و ملكي محدوده انتهاي وتا متر 10 عمق به كشور شهرهاي كليه در قانوني محدوده
 كليه در ضابطه همان 2 بند طبق است يافته ... اختصاص شهري عمومي سبز فضاي كاربري به متر

 و ها ،باغ ها ،زمين دارند جمعيت نفر هزار 200 از بيش 65 سال سرشماري براساس كه شهرهايي
 محدوده انتهاي تا و متر ده حداقل عمق به شهري 2 و1 معابردرجه اطراف در موجود مزارع
 است شده گرفته درنظر عمومي سبز فضاي به شدن تبديل براي ... متر 30 حداكثر و ملكي

 كمسيون در.  ..تصميم اتخاذ تا ... اند شده موظف مذكور بند 4 تبصره مفاد طبق ها شهرداري
 و نمايند خوداري متر 18 زعرض ا باالتر هاي خيابان كنار در ساختمان پروانه صدور از ،5 ماده
   .برسانند خريدار اطالع به را ،موضوع معامالت انجام به مربوط هاي اعالميه در

 احدهاي و ها پارك سازمان به تنها سبز فضاي زمينه در ها شهرداري جايگاه و ،نقش بنابراين
   .شود نمي محدود شهرداري خدمات هاي يامعاونت سبز فضاي

 سال مصوب (شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانوني اليحه 4 تبصره ،طبق كلي طور به
 هاي پارك و ها راه  ،بزرگ ها ،ميدان ها گذرگاه ختان در آبياري و حفظ و ،كاشت)1359
  .است سبز فضاهاي داري نگه و هسازيب توسعه در ايران هاي شهرداري وظايف اهم از عمومي

 حفظ و شهرهاست مصوب قانوني هاي محدوده داخل به منحصر – قانون طبق– وظيفه اين البته
 حفاظت سازمان ويژه به ها دستگاه ساير عهده به مذكور هاي محدوده از خارج سبز ي فضاها
   .است زيست محيط
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پانفصل   1زدهم

   فرهنگي – تفريحي فضاهاي ريزي برنامه در شهرداري وظيفه و نقش
 استراحت ،براي خود ميل به شخص كه شود مي  گفته فعاليتهايي اي مجموعه به فراغت
 توان كاربرد و اجتماعي آزاد ،مشاركت شخصي آموزش و اطالعات ،گسترش ،تفريح
 دهد مي انجام اجتماعي و خانوادگي ، شغلي تعهدات از  فارغ زماني ،در خالقيت در خويش

.  

 تلويزيون تماشاي نظير فعاليتهاي به و شود مي انجام منزل در فراغت گذارن از بخشي
 يابد مي اختصاص اينها مانند و دوستان با ،صحبت بازديد و ،ديد موسيقي ،شنيدن ،مطالعه

 د گردش ،مانند شود مي سپري شهري بيرون فضاهاي در فراغت ايام از ديگري بخش.
 ،در شهر درون فراغت اوقات از مهمي بخش اما ؛ غيره و ،ييالقها دريا ،سواحل وهستانهارك

 مديريت به شهر در فراغت اوقات گذارن فضاهاي .شود مي ،سپري منزل از خارج فضايي
 اعمال بدون شهر داخل در شهروندان نقل و حمل نظام كه طور همان و دارد نياز خود خاص

 صورت به بايد نيز فراغت گذران موسسات و ،فضاها شد نخواهد بسامان و ،منسجم مديريت
 شهري فعاليتهاي از بخش اين تا كنند عمل ويژه مقررات و تشكيالت با اجتماعي نهاد يك
 انجام بهتري كيفيت ،با باشد شهري جوامع فرهنگي موجب بالقوه صورت به تواند مي كه

   .گيرد

 ايام انه مند هوش پركردن در انسان ،توانايي دنتم دستاورد آخرين راسل برتراند گفته به
  . است فراغت

 بطن از بلكه ، پذيرد نمي انجام ناهشيار مديريت يك دست به مندانه هوش عمل اين
   كند مي ريزي برنامه آن براي و نهد مي ارج را انسانها مدني حيات آگاهانه كه مديريتي

  خيزد برمي

  جلددهم/ كتاب سبزشهرداريها/فضاهاي فرهنگي ،ورزشي وتفريحي/احمدسعيدنيا-1
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 فرهنگ ،وزارت پرورش و آموزش وزارت جمله از (متعددي ،سازمانهاي ما كشور در
 وظايفي زمينه اين در)شهرداريها و سيما و صدا ،سازمان بدني تربيت ،سازمان اسالمي ارشاد
 و ريزي برنامه مباني ،به بخش راين د . كنند ايفا را آگاه مديريت اين نقش بايد و دارند

 شهرداريها وظايف جزو آنها اداره و احداث كه – تفريحي و فرهنگي فضاهاي  مديريت
 ريزي برنامه و مديريت معيارهاي و يابي مكان اصول درباره و شده پرداخته ؛ شود مي قلمداد

   .است شده بحث فضاها اين

  تفريحي – فرهنگي فضاهاي شناسي گونه

 سبز ،فضاي پارك .است ) پارك (،بوستان شهر در فراغت انگذر فضاي رايجترين
 و آزاداست شهروندان همه براي آن از استفاده كه است كاربردي چند و عمومي

 وجود آن از برداري بهره براي اقتصادي و اجتماعي نظر از محدوديتي گونه هيچ
   .ندارد

 شوند مي احيطر گوناگونه رمقياسهاي د اي زنجيره اي شبكه صورت به پاركها
 از اي گونه ، منطقه و ،ناحيه محله ، كودك ،پارك ،جنگلي شهر به پاركها تقسيم.

 كه تفريحي– فرهنگي فضاهاي اصلي ديگر هاي گونه .است بندي تقسيم اين
   .ات زير شرح ،به دارند آنها قبال در وظايفي شهرداريها

 منظور به ساالن زرگب حتي يا و كودكان كه فعاليتي نوع هر به   بازي زمينهاي -١
 نمي تبعيت خاص اي قاعده از ورزش مانند و دهند مي انجام تفنن و تفريح
 شود مي احداث پاركها در معموال كه بازي زمين .شود مي گفته ،بازي كند

 سلسله پاركها مانند نيز بازي زمينهاي .است فعاليت اين براي مناسب ،فضايي
 اندازه كه شهربازي به و شود مي شروع كودكان بازي زمين از كه دارند مراتبي

  .يابد مي ؛خاتمه دارد تر گسترده مراتب به عملكردي و

 وابسته بدني شديد حركات به بيش و كم كه فعاليتي هر به  ورزشي فضاهاي -٢
 گفته ورزشي فعاليت شود مي انجام خاص مقررات و قواعدت براساس و است
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 خدمات ارائه آن هدف كه است عمومي آموزشي موسسه كتابخانه  :كتابخانه -٣
 و نظم از نيز ها كتابخانه توزيع .است شهرونندان به آموزشي و رساني اطالع
  .كند مي تبعيت مراتبي سلسله

 فراغت اوقات گذران از ،بخشي تفرج  :شهرها پيرامون طبيعي تفرجگاههاي۴ -
 و باز فضاهاي در فراغتي نيازهاي ي ارضا منظور به كه است شهروندان
 مجموعه گيرند،زير مي قرار شهرداريها حفاظت پيرامون طبيعي محيطهاي
  .شوند مي محسوب شهري مديريت

– فرهنگي فضاهاي مديريت و ريز برنامه در شهرداري وظيفه و نقش-2-1
   تفريحي

 مي تعريف گونه اين را شهرداري ،وظايف شهرداريها قانون 55 ماده از 6 بند
 حمايت بنگاه مانند تعاوني و بهداشتي و فرهنگي هاي موسسه تاسيس كند

 نه،كتابخا تيمارستان ، شيرخوارگاه ،درمانگاه، ،پرورشگاه ،نوانخانه مادران
 حدود در آن امثال و كودكان ،باغ ،كودكستان سوادي بي با مبارزه ،كالسهاي
 و موارد قبيل راين د شهرداري « است شهرداري عهده به مصوب اعتبارات
  شهر انجمن تصويب ،با زندان و فرهنگي هاي خانه ، ها موزه رمورد د همچنين

 به معين شرايط با يا و ان،برايگ مالكيت حفظ يا خود به متعلق آبنيه و اراضي از
   .گذاشت خواهد مربوط هاي موسسه اختيار به استفاده و ساختمان منظور

 شهرداري وظايف به نيز ورزشگاه احداث قانون همين 55 ماده 21 بند در
   .است شده اضافه
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 ايجاد قانون – جمله ،از بعدي قوانين موجب به كه اند عقيده اين بر برخي
 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت وظايف و اهداف قانون و بدني تربيت سازمان

 و سبز فضاي توسعه بجز اكنون و گرديدند باطل ضمني طور به قوانين اين –
 تفريحي و فرهنگي  فضاهاي توسعه در ديگري قانوني ،وظيفه پارك احداث

 نشان را نسخي چنين قوانين اين بررسي كه آن حال .نيست شهرداريها عهده به
 را منظوره چند فراغتي مركزهاي توسعه و سازي پارك اگر حتي اما. دهد نمي
 از فراتر  شهرداري وظيفه كه بپذيريم بايد نيز بدانيم شهرداري وظايف از

 و تسهيالت به عمومي سبز فضاهاي و پاركها كه ،چرا است سبز فضاي احداث
 د كه تاسيسات اين جمله از .دارند نياز اجتماعي استفاده براي تاسيساتي
 ،نگارخانه سرا ،فرهنگ فرهنگ ،خانه كتابخانه ، شوند مي احداث رپاركها
 ور فضاهاي و زمينها ،انواع كودكان بازي ،زمين روباز يا بسته نمايش ،سالن
 كتاب (فرهنگ محصوالت فروش و رساني اطالع ،مركزهاي ،نمازخانها زشي

 فضاهاي ساير با اپاركه بنابراين است ) آن مانند و ،نوار ،مجله ،روزنامه
 ارتباط اين بدون را آنها توان نمي و دارند تنگاتنگ ارتباطي ،تفريحي فرهنگي

 به توجه ،بدون پارك گرفتن نظر در با (صورت اين در زيرا .درآورد تصور به
 هر بود نخواهد چيزي پارك ) فراغت گذران فضاهاي ساير با آن ارتباط
 از تصويري چنين مسلما كه ستراحتا براي نيمكت ميزو تعدادي و سبز فضاي
   .بود نخواهد تفريحي يا پارك

 كتابخانه مديريت و ريزي برنامه در شهرداري وظيفه و ،نقش بعدي بحثهاي در
   .شد خواهد بررسي ورزشگاهها و ها

 نقش                          ها كتابخانه مديريت و ريزي برنامه در شهرداري وظيفه و

 شهردراي ،)1334 سال مصوب (شهرداري قانون 55 ماده از 6 بند براساس
 فرهنگي هاي موسسه تاسيس ،در مصوب اعتبارات حدود در است موظف

 در عمومي كتابخانه تاسيس قانون براساس .كند اقدام ) ها كتابخانه نظير(
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 از قبل سال هر .اند شده مكلف ،شهرداريها نيز) 1344 سال مصوب (شهرها
 براي را خود درآمد كل از درصد نيم و ،يك شهرداري اتاعتبار تقسيم
 شهر هر كتابخانه اداره و كتاب ،خريد خانه قرائت و عمومي كتابخانه تاسيس

 و گرديده تشكيل كتابخانه انجمن شهر هر ،در منظور بدين .دهند اختصاص
  كشور عمومي هاي كتابخانه امناي هيات نام به هياتي به انجمنها اين اداره
 انجمن به شهرداريها از مبلغ اين پرداخت 1352 سال در .است شده گذاروا

 تامين ،مسئوول هنر و فرهنگ وزارت و گرديد ،لغو مي عمو هاي كتابخانه
   .شد ها كتابخانه نياز مورد اعتبارات

 آورد وجود به را شبهه اين ،نبايد شهرها در عمومي كتابخانه تاسيس قانون لغو
 55 ماده از بندهايي ؛زيرا نيست شهرداريها ،وظيفه موميع كتابخانه تاسيس كه

 يا صريح ،نسخ بعدي قوانين موجب به– شد ذكر قبال كه – شهرداريها قانون
   .هستند باقي خويش قوت به و اند نشده ضمني

 ،ساير اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت وجود با كه شود مي تصور چنين گاهي
 كتابخانه احداث حق ح-شهرداري جلمه از – خصوصي و عمومي موسسات
 وزارت وظايف و اهداف و قانون از 14 ماده براساس كه آن ؛حال ندارند
 و تجهيز و ،توسعه ايجاد تنها ) 1365 سال مصوب (اسالمي ارشاد و فرهنگ
 به وابسته سينمايي و ،هنري فرهنگي تاسيسات و عمومي هاي كتابخانه اداره

 و فرهنگ وزارت عهده بر كشور سراسر در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت
 در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ،وظيفه بنابراين .است اسالمي ارشاد
 وزارت به وابسته كه است يي هاي كتابخانه به ،منحصر كتابخانه تاسيس
 هاي كتابخانه جمله ،از ها كتابخانه ساير .باشند اسالمي ارشاد و فرهنگ

 هاي موسسه ديگر و رضوي قدس آستان به وابسته هاي مسجدها،كتابخانه
 امناي هيات نظر زير و هستند ،قانوني شهرداريها هاي كتابخانه و مذهبي
 بايد البته .كنند مي فعاليت آنها ظوابط طبق و كشور عمومي هاي كتابخانه
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 ارشاد و فرهنگ وزارت با كتابخانه احداث ،جهت تهران ،شهرداري كرد اشاره
 كتاب و كتابدار گزينش مانند اموري كه ؛چنان است هداشت هماهنگي اسالمي

 ها كتابخانه امورهنري و خدمت ضمن آموزش كالسهاي گذرانيددن نيز و
 در نيز شهرداريها ساير شود مي انجام اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت توسط
 عمل آن تابعه ها اداره و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت هماهنگي با زمينه اين
   .كنند مي

 در شهروندان به خدمات ارائه ، كتابخانه تاسيس از شهرداري اصلي هدف
 عمومي هاي كتابخانه هستند مواجه عمومي كتابخانه كمبود با كه است مناطقي

 يا و پردازند مي فعاليت به مستقل طور به ،يا شوند مي اداره شهرداري نظر زير
 هر در .اند وابسته فرهنگ خانه يا سرا فرهنگ نظير فرهگي مركزهاي به كه اين

 فرهنگي اعتالي به تواند مي زمينه اين در شهرداريها ،فعاليت صورت
   .گردد نشيني شهر فرهنگ ارتقاي موجب و كند  كمك شهروندان

 نقش   ورزشگاهها مديريت و ريزي ربرنامه د شهرداري وظيفه و

 احداث – اشهرداريه قانون 55 ماده از 21 بند براساس – گفته كه چنان
 قانون موجب به ،اما رود مي شمار به  شهرداري ازوظايف يكي ، ورزشگاه
 آن بعدي تغييرات و) 1350 خرداد مصوب (بدني تربيت سازمان تاسيس

 مفاد .است شده قلمداد بدني تربيت ،سازمان كشور ورزش اصلي ،سرپرست
 نشده غيمل شهردراي توسط ورزشگاه احداث ،وظيفه دهد مي نشان قانون اين

 منظور به ايران بدني تربيت ،سازمان قانون اين يك ماده موجب به .است
 تعميم و توسعه و كشور افراد در سالم روحيه تقويت و جسماني نيروي پرورش
 همچنين و سالم تفريحات و بدني تربيت فعاليتهاي ساختن هماهنگ و ورزش
 ،كه شود مي الحظه،م بنابراين شود مي تاسيس ورزشي مراكز اداره و ايجاد
 در و بدني تربيت امور در هماهنگي ،ايجاد اول روهله د سازمان اين وظيفه
 سازمان اين تاسيس بدو از .مركزهاست گونه اين اداره و ،احداث بعدي مرحله
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 راحداث ،د سازمانها ساير و مردم مشاركت از گيري ،بهره سازمان سياست نيز
 ورزشي باشگاههاي تاسيس نامه نآيي .است بوده ورزشي مراكز اداره و
 اجازه قانون و )وزيران هيات 31/4/1352-9960 شماره نامه تصويب موضوع(

 18 ب مصو (دولت نظارت با مردم توسط ورزشگاه و ورزشي باشگاه تاسيس
   .هستند همسو سياست اين با) 1369 دي

 تربيت سازمان انحصار در را ورزشگاهها اداره و ساخت ،وظيفه قانون اين لذا
 باقي خود قوت به زمينه اين در شهرداريها قانوني وظايف و داند نمي بدني
 وظايف اين به بدني تربيت سازمان هماهنگي با هستند موظف شهرداريها است

   .كنند عمل مصوب

    بازي زمينهاي ومديريت احداث در شهرداري وظيفه

 باغ ايجاد به موظف ري،شهردا شهرداريها قانون 55 ماده از 21 بند براساس
 بازي ،زمين كودكان ) پارك (باغ جدانشدني اجزاي از يكي .است كودكان

 بازي فضاهاي احداث وظيفه ضمني طور به بند اين و است كودكان براي
   .نهد مي شهرداري برعهده را كودكان

 نقش    شهر پيرامون تفرجگاههاي ساماندهي در شهرداري وظيفه و

 ) طرح (،نقشه شهر حريم براي بايست ،مي شهرداري قانون از 99 ماده سببرح شهرداريها
– پيداست نامشان از كه  چنان– شهر پيرامون تفرجگاههاي . كنند تهيه شهرسازي جامع

 مصوب طرحهاي براساس است موظف شهردار و گيرند مي قرار شهرها حريم در معموال
 و) 100 ماده اساس بر (ساختماني تخلفهاي با و كند نظارت محدوده اين در ساز و ،برساخت
 د شهرداريها همچنين .كند قانوني برخورد) 55 ماده 20 بند براساس (بهداشتي تخلفهاي
 ،احياي زيست محيط از ،حفاظت طبيعي منابع ازي برداري بهره به مربوط قوانين راجراي
 دستگاههاي ساير با ، اينها مانند و نهرها حريم ،رعايت گردي جهان و گردي ايران اراضي
 ،جهاد گردي جهان و گردي ايران ،سازمان زيست محيط از حفاظت سازمان نظير اجرايي
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 طبيعي منابع از حفاظت براي... و مسكن و زمين ملي ،سازمان بدني تربيت ،سازمان سازندگي
   .كنند مي همكاري شهرها پيرامون تفرجگاههاي از  مطلوب برداري بهره و
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  شانزدهم  فصل

       م  ديريت شهري ومنابع درآمدي

  مقدمه

يا هر سازمان و نهاد معين است كه براي تحقـق اهـداف             ) ملي يا محلي  (بودجه به معني دخل و خرج دولت      

اي بودجـه دخـل آن يـا          بخـش پايـه   . شـود    تهيه و تنظيم مـي      و برنامه ها در چارچوب يك برنامه مشخصي،       

هر چـه مخـارج افـزايش يابـد،         . ج بودجه مبتني بر مقدار درآمد آن خواهد بود        درآمد آن است، زيرا مخار    

رود سطح تحقق اهداف و برنامه ها افزايش يابد، اما اين افزايش ها نيازمند وجود منابع مشخـصي                    انتظار مي 

درآمد به معني وصول وجوهي اسـت كـه بـه تملـك واصـل كننـده                 . است كه درآمدها الزم را تامين كند      

عزتـي،  (تنوع زيادي دارد و به شيوه هاي مختلف قابل اكتساب است            ) ملي يا محلي  ( درآمد دولت    .درآيد

  .گيرد در اين فصل منابع درآمدي شهرداري مدار توجه قرارمي). 43، 1387

مشكالت متعـددي همچـون آلـودگي هـوا، آلـودگي صـوتي،             . اند  درآمد شهرها امروزه بسيار پيچيده شده     

شـهرها  ...  توسعه معابرو آسفالت، فضاي سبز، بهداشت، فرهنگـي و            دفن زباله هاي توليد،   توليد انبوه زباله،    

  .است اند به طوري كه شهروندان را خسته كرده را احاطه كرده

اسـت    اند و بالطبع وظايف شهرداري ها در خدمات رساني هـم توسـعه پيـدا كـرده                  شهرها توسعه پيدا كرده   

  است؟ اري ها  هم رشد داشتهولي آيا منابع مالي پايدار شهرد

 و واگذاري شهرداري هـا بـه وزارت كـشور، عمـال بودجـه و                1309با تصويب قانون شهرداري ها در سال        

اين وابستگي مالي تا بعد از پيروزي شـكوهمند         . منابع مالي شهرداري ها به دولت و بودجه ملي گره خورد          

ا تـصميم دولـت كليـه شـهرداري هـا بـه سـمت                بـ  60در دهـه    .  ادامـه داشـت    60انقالب اسالمي و تـا دهـه        
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. اي براي مديران شهري شد     متاسفانه اين تصميم باعث ايجاد مشكالت عديده      . خودكفايي سوق داده شدند   

قطع كمك هاي مالي بدون تعريف منابع جديـد مـالي، شـهرداران را بـه يـافتن راه هـاي جديـد درآمـدي                         

بـراي اداره   ) فـروش تـراكم   (هران تصميم به فروش شـهر       شهرداران و در راس آنها شهردار ت      . رهنمون كرد 

تصميمي كه متاسفانه در كوتاه مدت تامين كننده منابع مالي شـهرداري هـا شـد و باعـث شـد                     . شهر كردند 

شهرداري ها به رتق و فتق امور شهر بپردازند و تا حدودي هم چهره شـهرها را تغييـر دادنـد ولـي متاسـفانه                         

 شد كه چهره شهرها خشن گشته و عمـال مـديريت شـهر از دسـت مـديران                   فروش شهر در بلندمدت باعث    

شهري خارج شود و قدرت تصميم گيري در امور شهر كاهش يافته و شهر را در معرض حـراج و فـروش                      

  .قرار دهد

 درصد درآمـدهاي شـهرداري كـشور ناپايـدار بـوده و مربـوط بـه فعاليـت هـاي          70در حال حاضر بيش از     

اين درآمدها شامل مواردي چون فـروش تـراكم مـازاد، عـوارض پروانـه            . باشد   مي ساخت وساز ساختماني  

باشد  كه درآمدهايي ثابت و پايدار نبوده و متاثر از ساير عوامل اقتصادي                هاي ساختماني و موارد مشابه مي     

  ).www. memarinews.com(باشد مي

كند، هر چـه منـابع مـالي بيـشتري          اگر شهرداري به عنوان يك دولت محلي بخواهد به توسعه شهر كمك             

بر اين اساس به طور كلي كسب درآمد بيشتر يك هدف         . تواند به اين هدف نايل شود       داشته باشد، بهتر مي   

با اين وجود ممكـن اسـت بخـشي از درآمـدها از منـابعي ايجـاد                 . واسطه اي اصلي براي شهرداري ها است      

تاحدي كـه   . توسعه شهر و رفاه شهروندان برجاي گذارد      شوند كه اخذ آن از منابع يادشده، آثار منحني بر           

ممكن است آثار منفي برخي از شيوه هاي كسب درآمـد بيـشتر از آثـار مثبـت آن باشـد و اخـذ درآمـد و                           

  .صرف آن براي توسعه شهر، در مجموع رفاه شهروندان را كاهش دهد
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  درآمد پايدار

تنوع بخشيدن به منـابع درآمـدي،       . است  ه ويژه كرده  گذار در موارد مختلف به پايداري درآمدها توج         قانون

بـا ايـن    . يكي از عوامل پايداري درآمدها است كه در قوانين مختلف شـهرداري بـه آن توجـه شـده اسـت                    

به طـوركلي درآمـد   . وجود مهمتر از آن، وجود برخي منابع درآمدي ويژه است كه پايداري بيشتري دارند 

  :ويژگي ها ذيل را داشته باشدشود كه  پايدار به درآمدي گفته مي

  . منبع آن از بين رفتني نباشد يا با ازبين رفتن جاي گزيني داشته باشد-1

  . به طور پيوسته قابل وصول باشد-2

  . در دوره هاي مالي مختلف نوسان شديد نداشته باشد-3

  . همراه با افزايش هزينه ها افزايش يابد-4

  )68: 1387عزتي، (شود موجب آسيب رساندن به توسعه شهري ن-5

درآمدهايي كه ويژگي هاي درآمد پايدار را داشته باشند، از لحاظ مديريت توسعه شـهري مطلـوب تلقـي                   

  .شوند مي

  طبقه بندي درآمد شهرداري ها وشماره قراردادي آنها
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كـه هـر طبقـه      .  طبقه بشرح اين جدول تقسيم گرديده اسـت        9درآمد ها ومنابع مالي شهرداريهاي كشور به        

نـشان  ) سـمت چـپ   (شماره هاي قراردادي درآمدها دو رقمي است كه رقـم اول            . باشد  شامل چند منبع مي   

  .سازد شماره منبع داخل در هر طبقه را مشخص مي) سمت راست(دهنده شماره طبقه و رقم دو

   سهميه شهرداري از پرداختها وزارت كشور-10

   عوارض جايگزين دروازه اي-11

  شود بوسيله وزارت كشور جمع آوري و بين شهرداريها توزيع مي عوارض متفرقه كه -12

   عوارض توام با ماليات وصولي در محل-20

   مواد نفتي -21

   سهم شهرداري از ماليات بر درآمد-22

   عوارض قند وشكر انحصاري-24

   عوارض اسناد رسمي -25

   عوارض گمركي و حق هوائي-26

   ساير عوارض توام با ماليات-29
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  وارض بر ساختمانها و اراضي ع-30

   عوارض نوسازي -31

   عوارض بقاياي سطح شهر و ساختمانها و اراضي-32

   حق مرغوبيت-33

   ساير عوارض وصولي از ساختمانها و اراضي-39

   عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل-40

   عوارض اتومبيل-41

   عوارض بر ساير وسائط نقليه-42

   عوارض بليط مسافرت-43

  رض گذرنامه عوا-44

   عوارض تلفن-45

   ساير عوارض بر ارتباطا ت و حمل و نقل-49

   عوارض بر پروانه ها، كسب و فروش و تفريحات-50

   عوارض سينما و نمايش -51

   عوارض كسب و پيشه وران و حق صدور پروانه-52
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   عوارض پروانه هاي ساختماني-53

   عوارض آگهي ها-54

   عوارض اماكن عمومي-55

  رض فخاري  عوا-56

   عوارض پالژها و محلهاي تفريح-57

   عوارض مشروبات غيرالكلي و كارخانجات-58

   ساير عوارض وصولي از صدور پروانه كسب و فروش و تفريحات-59

   درآمدهاي حاصل از فروش و درآمدهاي وصولي در مقابل خدمات-60

   فروش اموال غيرمنقول شهرداري-61

   فروش اموال منقول و اسقاط-62

   فروش زباله-63

   حق آسفالت-64

   عوارض جمع آوري زباله-65

   درآمدهاي حاصل از پاركينگ و پاركومت-66

   حق تجديد و تغيير آسفالت كه وسيله موسسات شكافته شود-67
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   ساير درآمدهاي حاصل از فروش خدمات-68

   درآمد تاسيسات شهرداري و جرائم و تخلفات-70

  به شهرداري درآمد تاسيسات آب متعلق -71

   درآمد تاسيسات برق متعلق به شهرداري-72

   عوارض وصولي از مصرف برق-73

   درآمد كشتارگاه-74

   درآمد غسالخانه و گورستان و حمل اموات-75

   درآمد پاركها و محلهاي تفريح متعلق بشهرداري-76

   درآمد دادگاهها-77

  ريمه غيبت كاركنان جرائم تخلفات رانندگي و تخلفات شهري و غرائمها و ج-78

  ).70بند ( ساير درآمدهاي -79

   درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري-80

   مال االجاره هاي دريافتي و دكه ها -81

   حق ورود به تاسيسات شهرداري-82

   بهره وجودسپرده و سود سرمايه گذاري درموسسات-83
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  دوره هاي قبل كمك بالعوض و هدايا و وامها و استفاده از موجوديهاي -90

   كمك بالعوض دريافتي از وزارت كشور-91

   كمك بالعوض دريافتي از ساير موسسات عمومي و دولتي-92

   هدايا دريافتي از اشخاص در موسسات حقوقي-93

   وامهاي داخلي-94

   وامها و اعتبارات خارجي-95

   استفاده از موجودي هاي نقدي دوره هاي قبل-96

  از كمك و وام ساير درآمدهاي حاصل -97

  :توضيح

نمايد كه در اين جـدول نـام          در صورتيكه شهرداري درآمدهاي ديگر برحسب مقتضيات محلي وصول مي         

 گانه رديف مناسبي در جدول مـذكور بـراي آن           9آن ذكر نگرديده است شهرداري بايد با رعايت طبقات          

  .درآمد اختصاص دهد

 3شـود، جـدول شـماره         ه هـاي سـاختماني تـامين مـي        درآمد شهرداري ها با صدور پروان     % 80 تا   70حدود  

  .دهد  را نشان مي1386پروانه هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان در سال 
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 پروانه هاي ساختماني صادرشده براي احداث ساختمان برحسب -جدول شماره دو

 -فقره                              (مساحت زمين و زيربنا در نقاط شهري                                     

  )                                               هزار متر مربع

مساحت 

مين

  سال و استان  پروانه

  ز

 مساحت زيربنا

1386   246823  81188  100487  

  5843  4019  11489  آذربايجان شرقي 

  2480  2381  8510  آذربايجان غربي

  1853  1475  5753  اردبيل  

  9715  8008  26014  اصفهان  

  576  658  2462  ايالم  

  1837  2118  7117  بوشهر  

  28990  14422  36749  تهران 

  850  743  3462  چهارمحال و بختياري  

  917  960  2821  خراسان جنوبي  

  5857  4924  15420  خراسان رضوي  
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  939  1006  4022  خراسان شمالي  

  خوزستان  5699  4855  17903  

  1352  1470  4805  ان  زنج

  1230  969  2747  سمنان 

  998  1483  5268  سيستان و بلوچستان  

  5519  5330  17321  فارس 

  1557  1466  3793  قزوين  

  1784  2194  4325  قم 

  1130  842  3510  .كردستان  

  3932  5947  16167  كرمان 

  1425  1231  5408  كرمانشاه 

  841  1248  3488  كهگيلويه و بويراحمد 

  1324  1509  3450  گلستان 

  2365  1565  6092  گيالن 

  1637  1646  6387  لرستان 
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  2709  2281  6266  مازندران  

  1558  1473  3750  مركزي 

  هرمزگان  2395  1892  3072 

  1640  1167  4164  همدان

  يزد  1547  1906  5088 

  )1387(، تهران مركز آمار ايران1386 سالنامه آماري كشور -مركز آمار

  

  ود كفايي شهرداري ها خ

يعنـي خودكفـايي    (نمايد و تركيب اين واژه با شهرداري        واژه خودكفايي مفهوم خودبسندگي را تداعي مي      

آن است كه شهرداريها بتوانند بدون افكـار و وابـستگي بـه دولـت، وظـايف قـانوني محولـه را                      ) شهرداريها

ندان را از جهات گوناگون، به ويژه در ارايـه  ضمن تامين هزينه هاي الزم، رأسا انجام داده و رضايت شهرو 

خودكفايي شهرداري ها ابعاد گسترده     . خدمات مطلوب و اجراي طرحهاي عمراني، ضروري، تامين نمائيد        

يابد و تحقق اين هدف مستلزم صرف وقت بسيار و ايجاد تمهيدات كافي اسـت ايـن امـر، فراينـدي                       اي مي 

بـه آن الزم اسـت دولـت، وزارت كـشور، اسـتانداريها و         گـردد كـه بـراي رسـيدن           بلندمدت محسوب مـي   

 خودكفـايي شـهرداريها مـستلزم بـازنگري اساسـي            از سويي، . اي داشته باشند    شهرداريها فعاليتهاي چندگانه  

درقانون شهرداريها و تدوين قانون جديد اسـت كـه در آن، اهـداف خودكفـايي شـهرداريها مـورد توجـه                      

تحقق خودكفايي شهرداريها دادن اختيارات كافي در زمينه هـاي مختلـف            از شرايط ديگر براي     . قرارگيرد

 
١٩٣



اي در نظام شهرهاست و اين امر نيز ضرورت           به سازمانهاي محلي است كه انجام آن مستلزم تحوالت ريشه         

  ).183: 1383هامونپار، (نمايد مي بازنگري اساسي در قانون شهرداري را مطرح

است، صرفاً سرمايه گذاري در پـروژه هـاي         ح خودكفايي استنباط شده   آنچه كه در شهرداريها به عنوان طر      

حـال آن كـه ايـن مـورد فقهـا جـزي از پروسـه خودكفـايي محـسوب                    . باشـد   درآمدزا براي شهرداريها مي   

متأسفانه شهرداريها به مسائلي چون كاهش هزينه ها اضافي از جمله هزينه هاي پرسنلي و كـاهش                 . شود  مي

م اجراي طرحهاي غيرضروري، اعمال نظارت صحيح بر پروژه هاي عمراني و كاهش    هزينه ها از طريق عد    

توجه ... هزينه هاي آن، به كارگيري شيوه هاي جديد و مكانيزه خدمات رساني با صرف هزينه ها كمتر و                   

ننموده و صرفا با انجام سرمايه گذاري در پروژه هايي كه گاهي درآمـدهاي قابـل تـوجهي نداشـته اسـت،                      

جاي گزينـي   (استفاده از تكنولوژي جديد و مناسب جهت تنظيف شهر        . اند  خودكفايي را دنبال نموده   طرح  

كامپيوتري كردن صحيح و برنامه اي برخـي از امـور شـهرداريها بـا ديـدگاه                 ) ماشين به جاي نيروي انساني    

ياري مـوارد  تعديل نيروي انساني، به كارگيري مكانيزهاي مناسب جهت اخذ درآمدهاي وصول نشده و بس       

اسـتاندارد كـردن و بهبـود كيفـي         . توان در طرح خودكفـايي شـهرداريها مـورد توجـه قـرارداد              ديگر را مي  

  ).184: 1383هامونپار، (باشد فعاليتهاي عمران دراين زمينه كامالً كارساز مي

  هزينه هاي شهرداري

يش يافته، هزينه شـهرداري هـا   همان گونه كه طي دو دهه ي اخير درآمد شهرداري ها از منابع مختلف افزا         

افزايش حيطه و گستره فعاليتهاي خدماتي و توسعه فعاليتهـاي          . نيز افزايش به مراتب بيش از آن داشته است        

مستلزم صـرف ميلياردهـا ريـال       . عمراني شهرداري ها كه طي دهه اخير شتابي فزونتر از گذشته داشته است            

يش وسعت، ضرورت به كارگيري نيـروي انـساني بيـشتر بـراي         توسعه فيزيكي شهرها و افزا    . باشد  اعتبار مي 
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در نتيجه در حال حاضر بخـش قابـل تـوجهي از درآمـد              . است  توسعه خدمات و ساير فعاليتها را باعث شده       

 مـاهر، نيمـه مـاهر تـا      شهرداريها صرف هزينه هاي پرسنلي در رده هاي مختلف شـغلي از كـارگران سـاده،               

تنـوع  . شـود   يروهـاي متخـصص و كارشـناس در رشـته هـاي مختلـف مـي               سطوح كادر اداري، خـدماتي، ن     

فعاليتهاي شهرداري ها و سازمانهاي وابسته به آنها و حجم عظيم فعاليتهاي عمرانـي و خـدماتي سـازمانهاي                   

محلي، ضرورت تجهيز شهرداري ها و تشكيالت وابسته به آنهـا بـه انـواع ماشـين آالت، ابـزار مـورد نيـاز،                

 مربوط به پرداخت غرامت به مالكان اراضي واقـع شـده در طـرح هـاي توسـعه شـهري و                      تامين هزينه هاي  

سير صعودي نرخ تورم طي دهه      . است  صدها مورد ديگر، شهرداري ها را با مشكالت بسياري مواجه نموده          

خريد برخي ماشين االت،    . اخير و افزايش قيمت ارز، تاثير مضاعفي بر هزينه هاي شهرداري ها داشته است             

قطعات يدكي مرتبط با تجهيز سازمانهاي آتش نشاني و دواير اطفاي حريق شهرداري ها، افـزايش بـيش از                

شهرداري ها را نـاگزير بـه روي    ... حد قيمت انواع اتوبوس مورد نياز جهت ناوگان اتوبوس راني شهري و             

  .است آوردن به شيوه هاي مختلفي جهت كسب درآمد نموده

  شهرداري ها و شماره قراردادي آنهاطبقه بندي هزينه ها در 

 ماده بشرح ايـن جـدول تقـسيم گرديـده اسـت كـه هـر             20هزينه هاي شهرداريهاي كشور به چهار فصل و         

باشد شماره هاي قـراردادي هزينـه هـا چهـاررقمي             فصل شامل چند ماده و هر ماده مشتمل بر چند جزء مي           

 دو و سوم نـشان دهنـده شـماره مـاده و رقـم               است كه رقم اول سمت چپ نشان دهنده شماره فصل و رقم           

  .سازد شماره جزء از ماده و فصل مربوطه را مشخص مي) اولين رقم سمت راست(چهارم 

   هزينه پرسنلي– فصل اول -1000

   حقوق و دستمزد1 ماده -1010
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  ).تابع آئين نامه استخدامي شهرداريها( مستخدمين ثابت -1011

  )نامه استخدامي شهرداريهاتابع آئين ( مستخدمين موقت-1012

  )تابع مقررات استخدام كشور( مستخدمين رسمي -1013

  )مشمول قوانين كاروبيمه هاي اجتماعي( كارگران-1014

كاركنان خارجي و حـق الـشور و حـق التحقيـق و حـق التـدريس بگيـرد             ( ساير كاركنان و خدمات    -1015

  )دانشجويان كارآموز

   مزايا و كمك ها2 ماده -2020

گـردد    مزايـائي كـه بمناسـبت شـغل و مقـام بـه كاركنـان پرداخـت مـي                  ( فوق العاده يا مزاياي شغل     -1021

  )صرفنظر از اينكه چه طبقه از كاركنان باشند

   پاداش-2022

   فوق العاده اضافه كار-1023

   اشتغال خارج از كشور- بدهي آب و هوا- فوق العاده اشتغال خارج از مركز-1024

 سهم شهرداري بابت كسور بازنشستگي كاركنان سهم شـهرداري          -يمه كاركنان حق ب ( كمك هاي    -1025

 مدد معاش هزينه هاي     - هزينه تحصيل كاركنان   - تعاوني كاركنان  -كمك نقدي ) بابت پس انداز كاركنان   

  ...درماني و غيره
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ك ها و فوق    مزايا و فوق العاده هائي كه خارج از موارد كم         ( ساير مزايا و فوق العاده هاي كاركنان       -1029

  )العاده ها باشد

   هزينه هاي اداري- فصل دوم-2000

   هزينه سفرماموريت، حمل و نقل ارتباطات3 ماده -2030

هزينه ها سفر، فوق العاده ماموريت يا اياب و ذهاب خريد بلـيط             ( ماموريت و حمل و نقل اشخاص        -2031

عـاده مـسافرتهاي خـارج از كـشور، فـوق           مسافرت، كرايه كردن اتومبيل براي سواري، هزينه سفر و فوق ال          

  )العاده انتقال كاركنان رسمي و نظاير آن

  )اثاث كشي و نظاير آن( حمل و نقل اشياء -2032

حق اشتراك صندوقهاي پستي، عنوان تلگرافي، حـق االشـتراك كـاربر، هزينـه پـست،                ( ارتباطات   -2033

  )تلگراف و تلفن

  4 ماده - اجاره و كرايه-2040

   ساختمان و زمين اجاره-2041

  )مانند ماشينهاي محاسباتي، آمارگيري، ابزارآالت اداري( اجاره و كرايه ماشين آالت-2042

   خدمات قراردادي اداري و جاري5 ماده -2050

تعميـرات و تغييـرات جزئـي سـاختمان هـا و      ( نگهداري و تعميـرات جزئـي سـاختمانها و تاسيـسات      -2051

قاشــي و پــشت بــام و تعميــر درب و پنجــره و قفــل، تعميــرات و  تجهيــزات آنهــا شــامل تجديــد رنــگ و ن
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نگاهداري محوطه ساختمانها و تاسيسات و پاركها و هزينه هاي نگهداري باغچه و چمن و درخـت اعـم از         

  )محوطه ساختمانها اداري يا غيراداري و پاركهاي عمومي و معابر

 اعم از اجرت كار و قطعاتي كـه         – نقليه   شامل تعميرات وسائط  ( نگهداري و تعميرات وسائط نقليه       -2052

  )شود، حق بيمه، كرايه گاراژ، هزينه سرويس و غيره تعويض مي

تعمير و تعـويض قطعـات يـدكي ماشـين آالت اعـم از ماشـين       ( نگهداري و تعميرات ماشين آالت       -2053

 نظـاير    تراكتور، بولدوزر ماشين آسـفالت پـزي، سـنگ شـكن و            -آالت و وسايل نصب شده در كارگاهها      

  )آن

تعمير و تعويض وسايل اداري، تعمير و تعويض وسايل يدكي          ( نگهداري و تعميرات وسايل اداري       -2054

  )ابزار و لوازم اعم از اداري و فني

شامل هزينه هاي مربوط بـه تهيـه دفـاتر واوراق اداري و فنـي از قبيـل پـول                    ( مطبوعات و انتشارات     -2055

ائر آن، هزينـه آگهـي هـاي اداري بـراي انجـام مناقـصه و مزايـده و                   كاغذ و دستمزد چاپ و صحافي و نظـ        

  ).استخدام چاپ و انتشار ميدان عمليات شهرداري و نظائر آن

شـود در ايـن قـسمت منظـور       كليه هزينه هاي تبليغاتي در صـورتيكه در شـهرداري انجـام            - تبليغات -2056

  .شود مي

   هزينه سفره-هماني ها هزينه پذيرائي، جشن و چراغاني، م- تشريفات-2057

 در موارد ديگر هزينه هاي مربوط به انجـام مطالعـات و تحقيقـات و بررسـي هـا                    - تحقيق و بررسي   -2058

بعلل مختلف از جمله قرارداد با فرد يا موسسه اي قابل تفكيـك و تقـسيم بـين مـواد مختلـف هزينـه نباشـد             
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طالعات و بررسي ها براي ايجاد تاسيسات كه در شود البته غير از م اعتبار آن يكجا در اين قسمت منظور مي     

  .گردد  منظور مي9ماده 

 حق الوكاله، حق المـشاوره، حـق الزحمـه تهيـه مطالـب آموزشـي و مقـاالت، حـق                     - ساير خدمات  -2059

شركت در جلسات كميسيون ها، حق التدريس هزينه بـانكي، خريـد دسـته چـك و سـفته و هزينـه انتقـال                        

  .قوقي قضائي، حق عضويت و نظائرآنوجوه هزينه هاي ثبتي، ح

   سوخت، برق، آب-6 ماده -2060

 شامل هزينه خريد نفت و گاز، گازوئيل و ساير موادمصرفي بـراي مـصرف دسـتگاههاي                 - سوخت -2061

  )غير از وسايل نقليه موتوري(تهويه، حرارت مركزي، بخاري، چراغ و غيره است

  شتراك ماهانه و بهاء برق مصرفي روشنائي معابر روشنائي شامل هزينه مصرف برق و حق اال-2062

   شامل حق االشتراك و بهاي آب آشاميدني، يخ و خريد براي مزارع و باغات و پاركها- آب-2063

 سوخت و ساير مواد مصرف شدني وسائط نقليه موتوري شامل بنزين، روغن گازوئيل، ضـد يـخ و                   -2064

  امثال آن

 شامل بنزين نفت گازوئيل روغـن و سـاير مـواد            - ماشين آالت   سوخت و ساير مواد مصرف شدني      -2065

 شامل بنزين نفـت گازوئيـل روغـن وسـاير مـواد مـصرفي بـراي ماشـين آالت                   -مصرفي براي ماشين آالت   

  )غيراز وسائط نقليه(
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   مواد و لوازم مصرف شدني– 7 ماده-2070

راي نگهداري ابنيه و تجهيـزات       شامل خريد لوازم ب    - كاالهاي مصرف شدني براي نگهداري اموال      -2071

از قبيل گچ، آجر، قفل، كليد، شيرآب، صابون، حوله، كرباس و غيره، خريد لوازم براي نگهداري وسـائل                  

نقليه، لوازم يدكي الستيك، المپ، تسمع پالتين، سرتـسمع و بـاطري و غيـره، خريـد لـوازم يـدكي بـراي                       

  نگهداري ماشين آالت

 امور مطبوعات و تبليغات و تشريفات شامل بهـاي كاالهـاي مـصرف         كاالهاي مصرف شدني براي    -2072

شـود ماننـد مـواد        شدني براي امور مطبوعاتي و تبليغاتي و كاالهائي كه براي امور تشريفاتي خريداري مـي              

  .غذائي تحف و هدايا

اب  لوازم خوب و پوشاك، از قبيل تشك، پتو، لحاف ملحفه پوشاك از قبيل لباس رو و زير، جور                  -2073

  كفش و كاله

اي يـا     شامل خـود حبوبـات و نباتـات بـراي مـصرف در آزمايـشگاهها بـا نمونـه                  :  حيوانات ونباتات  -2074

خريـد  ) شـود   اي منظور مي    چنانچه خريد آنها براي تكثير و توليد بيشتر باشد جزء هزينه هاي سرمايه            (اداري

ازم كارخانـه قيچـي باغبـاني، داس، شـن          نباتات شامل نهال و بذر و تخم و نشاء نباتات سموم و كـود و لـو                

  كش مواد غذائي الزم براي نگهداري حيوانات

   مواد و كاالهاي مصرف شدني براي سايرعمليات-2075

  

   هزينه هاي پيش بيني نشده-8 ماده -2080

 
٢٠٠



 شامل اعتبار هزينه هائي كه پيش بيني آنها ضمن ساير مواد بودجه منظـور نـشده باشـد وانجـام ايـن            -2081

 4ل هزينه ها در طول سال با پيشنهاد شهردار و تصويب انجمن شـهر خواهـد بـود و بايـد از فـرم شـماره             قبي

  .براي برآورد و پيش بيني هزينه اداري استفاده شود

  

   هزينه هاي سرمايه اي–فصل سوم  = 3000

   مطالعه ايجاد ساختمان و تاسيسات-9 ماده -3090

به مطالعات نقشه ها و ماكـت هـا و جـداول بـرآورد بـراي ايجـاد                   شامل هزينه هاي مربوط      - مطالعه -3091

  ساختمان و تاسيسات

 شامل وجوهي كـه بـه مهندسـين نـاظر بـا شـركتهائي كـه امـر نظـارت سـاختمان و                 - حق النظاره ها   -9092

  .شود تاسيسات را بعهده دارند پرداخت مي
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   خريد ساختمان، زمين حقوق انتفاعي-10 ماده -3100

زمين، شامل بهاي زمين براي ايجاد ساختمان و يـا ايجـاد پاركهـا و توسـعه و ايجـاد معـابر و                        خريد   -3101

  هزينه هاي ثبتي و مخضري

در صـورتيكه  ( شامل بهاي ساختمان و تجهيـزات و هزينـه هـاي ثبتـي و محـضري          - خريد ساختمان  -3102

  )شود بهاي زمين از بهاي ساختمان قابل تفكيك باشد مجموع در اين ماده ثبت مي

 - حـق تـشرف    - حـق آب   - حقوق انتفاعي، شامل بهاي حقوق انتفاعي و ارتقـاقي از قبيـل حـق راه               -3103

  سرقفلي و حق انشعاب برق و تلفن و آب

   ساختمان-11 ماده -3110

 كليـه هزينـه هـاي مربـوز بـه خريـد خـدمات و كاالهـا بـراي ايجـاد سـاختمان و                    - ايجاد سـاختمان   -3111

  .شود در اين ماده منظور مي) 9بجز هزينه مطالعاتي منظور در ماده (ن تجهيزات جزئي منصوب درآ

 شـامل تعميـرات كلـي در سـاختمان و بـا نـوكردن               - تعميرات اساسي در ساختمان و تجهيـزات آن        -3112

  قسمتي از آن و يا تعميرات كلي آن

  زني وتسطيح  تخم- شامل هزينه آماده ساختن زمين از قبيل تعويض خاك- آماده ساختن زمين-3113
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   ماشين آالت و تجهيزات عمده-12 ماده -3120

 خريد ماشـين آالت، شـامل بهـاي ماشـينهاي ثابـت از قبيـل كارخانـه مراكـز توليـد نيـرو و بـرق و                            -3121

  .دستگاههاي مركزي تلفن، دستگاههاي تهويه و آسانسور بهاي ماشينهاي متحرك شامل وسائط نقليه

 شامل لوازم عمده آزمايشگاهي، بيمارستاني تختخواب، لوازم عمـده          -ده لوازم فني و تجهيزات عم     -3122

  .آزمايشگاه وسائل و لوازم يدكي و مصرف نشدني ماشينهاي متحرك

  

   ساير كاالهاي مصرف نشدني-13 ماده -3130

 ماشينهاي تحرير و حساب، استنسيل،     -  صندلي  - ميز - مانند بهاي خريد مبل    – كاال مصرف نشدني     -3131

  . پرده تلفن و امثال آن ي دستگاه آب سردكن، كولرآبي و گازي،فتوكپ

   حيوانات و نباتات، شامل خريد حيوان يا نبات براي تكثير و همچنين نهال نشاء و بذر و پيازگل-3132

  . شامل اعتبار خريد كتاب براي كتابخانه و اشياي هنري- كتاب براي تكميل كتابخانه ها-3133
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   مصالح و لوازم ساختماني و تاسيساتي خريد-14 ماده -3140

  

   وام يا مشاركت در سرمايه بخش خصوصي و عمومي15 ماده -3150

 شامل وامهائي است كه موسسات خصوصي و عمومي بـه افـراد   - وام به بخش خصوصي و عمومي    -3151

  شود مي داده

اري در بخـش     شامل اعتباراتي است كه بـراي سـرمايه گـذ          - مشاركت در سرمايه بخش خصوصي     -3152

  يابد خصوصي و عمومي اختصاص مي

  . پيوست برآورد و پيش بيني هزينه هاي سرمايه اي استفاده گردد4توضيح اينكه بايد از فرم شماره 

  

   پرداختهاي انتقالي- فصل چهارم-4000

   كمك و اعانه و پرداختهاي ديگر، بخش عمومي-16 ماده -4160

ل اعتباراتي است كه بموجب قوانين و مقـررات بـا مـصوبات              شام - كمك و اعانه به بخش عمومي      -4161

  انجمن شهر براي كمك به موسسات دولتي با وابسته به دولت يا عام المنفعه منظور گردد

   قانون شهرداري82 پرداختي از درآمد شهرداري به وزارت كشور بموجب ماده 2 صدي -4162

   كمك و اعانه بخش خصوصي-17 ماده -4170
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 شامل اعتباراتي است كه بموجب قوانين و مقـررات بـا مـصوبات              -اعانه به موسسات خيريه    كمك   -4171

انجمن شهر بمنظور هاي خاص براي كمك بموسسات خصوصي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و تعـاوني و                  

  ).نكته عمده در اين مورد موسسات خيريه است(شود خيريه منظور مي

  رداخت بهره وام بازپرداخت وام و پ-18 ماده -4180

  

   پرداختهاي انتقالي بكاركنان-19 ماده -4190

  . شامل حقوق و مزايا آماده بخدمت، حقوق ايام تعليق- پرداخت به كاركنان غيرشاغل-4191

   پاداش پايان خدمت و بازخريد خدمت-4192

  

   ديون20 ماده -4200

د شده و اعتبار الزم در بودجه همان         مبالغي است كه در سال معين طبق مقررات تعه         - ديون با محل   -4021

سال وجودداشته است ولي بعللي پرداخت آن انجام نگرفته و شامل ديون مربوطـه بـه هزينـه اي پرسـنلي و                      

  اداري و هزينه سرمايه اي است 

 منظور مبالغي است كـه بموجـب قـوانين و آراء مراجـع قـضائي كـشور و بـا سـاير                       - ديون بالمحل  -4202

ديگر بوجود آمده و در سال مربوط داراي اعتبار پيش بيني شـده در بودجـه نبـوده اسـت،               مراجع و يا بعلل     

شـود نيـز در ايـن قـسمت      مبالغي كه از اين بابت بصورت وديعه تامين تا تعيين تكليف قطعي پرداخـت مـي    
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د و  و بـراي بـرآور    . گردد و شامل ديون مربوط به هزينه هاي پرسنلي و اداري و سرمايه اي است                منظور مي 

  . بايد استفاده شود4پيش بيني هزينه هاي انتقالي از فرم شماره 

  ارائه راهكارهايي جهت افزايش درآمد شهرداري هاي كشور

  :تواند سودمند باشد براي افزايش درآمد شهرداري ها پيشنهادات زير مي

 تـوجهي برخـوردار     بايد از منابع مالي قابل    ) كالنشهرها(با توجه به اين كه براي اداره شهرهاي بزرگ           -1

. بوده و تامين اين منابع از داخل تقريبا غيرممكن است بايد نگاهي به سرمايه هاي خـارج از كـشور داشـت           

شهرداري ها بايد با همكاري قواي مجريه و مقننه نسبت به تصويت قـوانين تـسهيل كننـده جـذب سـرمايه                      

و فوايد آنهـا بـراي عمـوم تـشريح و نحـوه             بايد طرح هاي شهري همراه با منافع        . هاي خارجي اقدام نمايند   

در ايـن   . سرمايه گذاري و بازگشت مطمئن سرمايه همراه با سود مورد انتظار به صورت شـفاف بيـان شـود                  

بايـد از تجربـه ديگـر    . توان از مشاوران و خبرگان شهري داخل و خـارج از كـشور كمـك گرفـت             راه مي 

ديـد مـسئوالن شـهري داخـل و خـارج از كـشور كمـك                بايـد افـق     . كشورها با شرايط مشابه استفاده كرد     

بايـد افـق ديـد مـسئوالن شـهري اعـم از             . بايد از تجربه ديگر كشورها با شرايط مشابه استفاده كرد         . گرفت

بـا توجـه بـه رشـد و انتـشار سـريع       . اعضاي شوراهاي اسالمي شهرها و مديران شهرداري فرامنطقه اي شود        

باشـند و   در حـال گـذار از كالنـشهر و تبـديل بـه جهـان شـهر مـي        اطالعات و ارتباطات، شهرهاي بـزرگ     

شايسته است كه مديران آن همسو با تحوالت عمل نمايند و نگاهي به بازارهـاي مـالي بـين المللـي داشـته                       

 .باشند

 تعريف اهداف راهبردي به منظور كاهش وابستگي به درآمدهاي ساخت و ساز بـراي رسـيدن بـه ايـن                     -2

  .تشكيل موسسه اي از نخبگان كالنشهرها به بررسي و تعريف منابع جديد اقدام كردتوان با  اهداف مي
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 به منظور تامين منابع مالي، ضروري است شهرداري ها نسبت به تعريف پروژه هـاي شـهري اقـدام و بـا                  -3

 اين   توسعه و آباداني شهرها اقدام نمايند و با         فروش اوراق مشاركت از نقدينگي موجود مردم در پيشرفت،        

  .شود كار هم مردم را سهامدار شهركرده  و هم به آنان سود مشاركت پرداخت مي

تواند به عنوان تضمين اخذ وام هـاي داخلـي و خـارجي اقـدام                  تشكيل بانك عامل شهرداري ها كه مي       -4

كرده ضمن آنكه با جمع آوري وجه مردم و بازپرداخت سود، مردم را شريك در توسعه و عمران شـهرها                    

  .يندنما

برخالف برخـي   .  استفاده بهينه از قانون عوارض نوسازي و عمران شهري به عنوان منبع درآمدي پايدار              -5

از منابع مهم درآمدي شهرداري، اين منبع درآمـدي منحـصرا مربـوط بـه شـهرداري هاسـت كـه موجبـات          

تغالت بـراي پوشـش     با تشكيل بانك اطالعات امالك و مس      . نمايد  افزايش استقالل شهرداري را فراهم مي     

. توان بخش قابـل تـوجهي از منـابع مـالي را تـامين كـرد       امالك مشمول قانون نوسازي و عمران شهري مي       

  .نمايد  درصد بودجه شهرداري ها را تامين مي5 تا 3منبعي كه در حال حاضر بين 

. شود ن تحميل مي مديريت هزينه، متاسفانه هزينه هاي زيادي بر اثر تصميم گيري هاي غلط بر شهروندا          -6

انجام دوباره كاري ها، كارهاي كارشناسي نشده، بدون برنامـه مـدون حركـت كـردن، سـليقه اي تـصميم                     

شـود كـه بخـش زيـادي از منـابع             باعث مي ... گرفتن، بخشي تصميم گرفتن عدول از تصميمات گذشته و          

رسيدن به اهداف و مـالك نهـايي        بايد با تدوين برنامه هاي بلندمدت پنج ساله و تعيين مسير            . اتالف گردد 

  .قراردادن طرح هاي جامع شهري مديريت هزينه را اعمال كرد

 نهادينه كردن استخدام نيروها و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل درشـهرداري هـا و افـزايش بهـره وري                  -7

  كاركنان
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 و به زباله به عنوان      در كشورهاي پيشرفته ديگر خبري از دفن زباله نيست        ): طالي كثيف ( بازيافت زباله    -8

بلكه از آن كاالهـاي اقتـصادي توليـد و روانـه بـازار كـرده و كـسب                   . شود  آشغال و دور ريختني نگاه نمي     

  .كنند درآمدهاي سرشاري مي

ــروپليس      -9 ــازمان مت ــضويت س ــه ع ــد ب ــشهرها باي ــاي كالن ــهرداري ه  metro ش police ،) ــازمان س

نـــــشهرهاي جهـــــان اســـــتفاده   درآمـــــده و از تجـــــارب ســـــاير كال  ) كالنـــــشهرهاي جهـــــان 

  )com.memarinews.www.(نمايند
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  :منابع

. توسعه منابع درآمدي شهرداري ها و تامين مالي پروژه هـاي شـهري، چـاپ اول               ) 1387.(عزتي، مرتضي -

  .مركز پژوهشهاي اقتصاد

افزايش درآمـد و كـاهش هزينـه هـاي شـهرداري هـا،             شيوه هاي   ) 1383(گروه مهندسان مشاور هامونپار     -

  .چاپ دوم، سازمان شهرداري ها و دهيارهاي كشور

  .، تهران مركز آمار ايران1386 سالنامه آماري كشور 1387مركز آمار -
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