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سرمقاله

نظام مهندسی و ارتقای کیفیت طرح
های توسعه وعمران
محمد رضا رئیسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مهندس ترکان :

حاشیه نشینی؛ پیامد اقتصاد نفتی
یادداشت

شان مردم و شهرهاي زنده
عباس آخوندی ؛ وزیر راه و شهرسازی
در حال حاضر نيمي از جمعيت دنيا در شهرها زندگي مي كنند و پيش
بيني مي ش��ود كه تا س��ال  2025بيش از دو سوم اين جمعيت ساكن
شهرها خواهند بود .در حالي كه توسعه شهري يك پديده جهاني است
و بيشترين رشد توسعه شهري در كشورهاي در حال توسعه مشاهده
خواهد شد به طوري كه بيش از  90درصد از شهرنشينان جديد دنيا در
اين بخش مستقر خواهند بود.
اين جمعيت در ش��هرهاي بزرگ كشورهاي در حال توس��عه متمركز شده اند به طوري كه از هر
چهار نفر يك نفر در ش��هرهايي با جمعيت بيش از  500هزار نفر و از هر ده نفر يكي از شهرهاي با
جمعيت بيش از  10ميليون نفر زندگي مي كنند امروزه ش��هرها نيروي محركه رش��د اقتصادي
هس��تند و تامين كننده اش��تغال و خدمات مختلف بوده و اميد بخش ارتق��ایكيفيت زندگي
هستند.
درعين حال امروزه شهرها ش��اهد رشد سريع ،گسترش وس��ايل نقليه موتوري ،افزايش محله
هاي پرازدحام ،فقير نشين و نابساماني هستند كه خود مي تواند تهديدي براي بهداشت ،محيط
زيست و منابع اكولوژيكي به شمار رود و نابساماني هاي فوق اقتصاد شهري را به مخاطره انداخته
و امكانات زندگي شهري را محدود مي سازند.
امروزه مهمترين ويژگي هاي رويكرد و چش��م انداز آينده برنامه هاي بهسازي و نوسازي شهري
و ساماندهي و توانمندسازي س��كونتگاه هاي غير رسمي ،تالش براي تقويت حضور و مشاركت
گسترده ساكنان  ،مالكان و ساير دست اندركاران بهسازي و نوسازي شهري در اين فرآيند است.
در طي دهه هاي گذش��ته ،شاهد بروز نابساماني هايي در سازمان فضايي -كاركردي و اجتماعي
ش��هرها بويژه كالنشهرها و ش��هرهاي بزرگ بوده ايم بگونه ای که گس��ترش بي رويه كالبدي و
اس��تقرار نامتعادل جمعيت در نواحي شهري  ،سبب گس��ترش عرصه هاي نابسامان شهري به
صور مختلف شده است .
مراكز ش��هري كه به دلیل کاهش كيفيت زندگي با ترك س��اكنان اصيل و بومي مواجه شده اند،
سكونتگاه هاي غير رسمي با حداقل امكانات ،زير ساختها و خدمات شهري كه عمدتا در حاشيه
كالن شهرها و شهرهاي بزرگ رشد و گسترش يافتهاند.
سكونتگاه هاي روستايي ادغام ش��ده واقع در محدوده شهرها و شكل گيري بافت هاي فرسوده
با پيش��ينه روستايي در اين نواحي ،گس��ترش پهنه هايي با كاربري ناكارآمد اعم از كاربري هاي
صنعتي ،كارگاهي ،انبار و نظامي و همچنين بسياري از اراضي باير و رها شده در محدوده شهرها
و همچنين محالت پيراموني مراكز شهري با ساختار ناپايدار و حداقل خدمات مورد نياز ساكنان
از مهمترين محدوده هاي نابسامان در عرصه شهرها به شمار مي روند.
تجارب گذش��ته نش��ان داده اند كه توجه صرف به ابعاد زيبايي شناسانه و كالبدي بدون توجه به
نياز ساكنان و همچنين حضور نداشتن آنها در فرآيند برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي بهسازي
و نوسازي شهري سبب ناكارآمد شدن بسياري از اين طرح ها و برنامه ها شده است.
در قرن بيست و يكم توجه به نقش مردم و نيازهاي آنها كليد مهم دستيابي به شهرهاي سرزنده،
امن ،پايدار و سالمت است.امروزه به جنبه انساني توسعه ،دستيابي به شهري با كيفيت محيطي
باال و در ش��ان مردم و ارتقاي كيفيت در عرصه عمومي توجه ش��اياني مي ش��ود .دراين رويكرد
برنامههاي بازآفريني اجتماع مدار به ش��كل يكپارچه و از پايين ب��ه باال به صورتي كه همه افراد
ذينفع را شامل گردد ،بسط و توسعه يافته اند.
امروزه بازآفريني شهري به دنبال شكل دهي به تشكل هايي از همه گروه هاي ذينفع است كه اين
خود منجر به بهبود همه جانبه و پايدار وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و فيزيكي محدوده هاي هدف
برنامه هاي بهسازي و نوسازي مي شود .تحقق مش��اركت پايدار مردمي و حضور گسترده تمامی
دست اندركاران ،در گرو فراهم كردن بسترهاي الزم و تشويق و تحريك اين فرايند از طريق فراهم
كردن شرايط كمي و كيفي سكونت در اين محدوده ها است .از سوي ديگر فراهم شدن زمينه هاي
فوق واجراي پروژه هاي محرك توسعه نيازمند وجود ساختار مديريتي مناسب  ،هماهنگ و كارآمد
اس��ت .لذا در اين رويكرد نوين ابزارس��ازي ،توانمندسازي و فرهنگ س��ازي سه ركن بستر سازي
تحقق اقدامات بهسازي و نوسازي شهري به شمار مي روند .الگوسازي ،توسعه خدمات و ارتقا ء زير
ساخت ها نيز سه برنامه كليدي تحريك توسعه اين فرآيند ونهادسازي،ظرفيت سازي و هماهنگ
سازي سه محور استراتژيك مديريت اين سياست محسوب مي شوند.

محمد تقی خس�روی :حاش��یه نشینی
یکی از تبعات وابستگی کش��ور ما به نفت
و درآمدهای نفتی است.تزریق درآمدهای
نفت��ی ایجاد ظرفیت های مش��اغل کاذب
و در نتیجه حاشیه نش��ینی را در پی دارد.
گفت و گوی ما با مهندس ترکان به بهانه برگزاري بزرگداش��ت روز
جهاني شهرسازي به راهکارهای حل این معضل اختصاص دارد که
تقدیم حضورتان می شود:
اولین بند خط مش�ی کاری س�ازمان را که شمادر
تيرماه امسال و در حاش�يه اجالس هيات عمومي
سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان ابالغ کردید تقویت
و توس�عه فرهن�گ و ارزش ه�ای اسلامی در معم�اری و
شهرسازی بود ،در آستانه برگزاري روز جهاني شهر سازي
و در اين خصوص نقطه نظراتتان را بفر مائيد.
در بیشتر نقاط دنیا بیشترین جمعیت شهری و شهرهای
بزرگ در س��واحل واق��ع هس��تند و تقریب��ا  95درصد
ش��هرهای بزرگ دنیا در مناطق س��احلی قرار دارند که بیشترین
جمعیت دنیا را در خود جای میدهند.
این در حالی اس��ت که در ایران از  20ش��هر بزرگ کشور هیچ یک
در مناطق ساحلی نیستند و ش��هر باالی  500هزار نفر در سواحل
جنوبی ای��ران وجود ندارد ک��ه از همین رو باید اقتص��اد را در این
مناطق فعال کرد.
یک��ی از موضوع��ات مبتالبه جامعه ما و کش��ورهای وابس��ته به
درآمده��ای نفتی این اس��ت ک��ه در کش��ورهایی مثل کش��ور
ما شهرس��ازی و توس��عه ش��هری بر مبانی آمایش س��رزمین و
چارچوبه��ای ظرفیت ه��ای اقتصادی مس��تعد منطقه اس��توار
نیس��ت؛ یعنی اگر در جایی س��کونت اتفاق می افت��د به این معنا
نیس��ت که آنجا به لحاظ اس��تعدادهای طبیع��ی و ظرفیت های
آمایش��ی قابلیت ه��ای اقتصادی ایج��اد ش��غل دارد ؛ بلکه مثل
همه کش��ورهای نفتي دیگر وقتی تزریق مناب��ع نفتی اتفاق می
افتد آنجا ظرفیت ش��غل ایجاد ش��ده و س��کونت ایجاد می شود.
این ویژگی ما به عنوان یک کش��ور نفتی اس��ت و اساس��اً نفت در
اقتص��اد ما چنین تاثیرات��ی دارد ،یعنی بودجه نفت��ی را به هرجا
تزریق کنند ظرفیت ش��غلی همراه خود را چه کاذب و چه واقعی
به دنبال دارد ،پس از آن به س��کونتگاه تبدیل می ش��ود.مصداق
بارز این مس��اله ش��هرهایی مثل رباط کریم و اسالم شهر اطراف
تهران و نیز توس��عه بی رویه ش��هر تهران اس��ت که در پی آن به
دلیل تزری��ق منابع و بودجه در این ش��هرها ش��غل کاذب و غیر
کاذب ایجاد می ش��ود و س��کونتگاه به وجود می آید .در خراسان
رضوی نیز همین موضوع صادق است؛ وقتی در جغرافیای استان
کمبود آب ایجاد می ش��ود و ظرفیت های اقتصادی مرتبط با آب
و کش��اورزی کاهش پی��دا می کند و در نتیج��ه مهاجرت رخ می
دهد .نتیجه این مهاجرت ها به خانه ش��هروندان در مشهد راه می
یابد ،چرا؟ چون با پول نفت و ظرفیت های گردش��گری  -زیارتی
و زی��ارت  25میلیون زائ��ر ،مجموعه ای اقتصادی در مش��هد به
جریان می افتد که ایجاد ش��غل می کند و این ایجاد شغل خود به
عامل جذب کننده س��رریز جمعیتی تبدیل می شود که در بخش

های مختلف خراسان با مشکل کم آبی مواجه اند.این موضوع در
مش��هد س��کونتگاههای مختلفی را ایجاد می کند که به آن بافت
فرس��وده می گوییم.در حالی که اصال این بافت به درستی ایجاد
نش��ده است که فرسوده شده باش��د؛ این بافت بی سامان ناشی از
س��کونتگاههای غیرقانونی است .این موضوع معضلی است که در
ش��هرهای بزرگ با عنوان سکونتگاههای غیر قانونی شکل گرفته
و به حاشیه نش��ینی تبدیل شده است .حال باید میلیاردها تومان
پول برای ساماندهی حاش��یه نشینی هزینه کنیم و معلوم نیست
چق��در این برای ما هزینه داردو چون نم��ی توانند بافت را اصالح
کنند خانه فرس��وده را اصالح می کنند  .برای مثال در تهران و در
همان بافتهایی که حاش��یه نشینی در آن بوجود آمده است به هر
زمی��ن  80متری يك طبقه اي اجازه اح��داث زمين  80متری 4
طبقه ای را دادند بدون این که ش��ریانها  ،پیاده روها  ،سواره روها،
فضای آموزشی ،فضای س��بز و فضای خدماتی و فضای بهداشتی
– درمانی درست ش��ود .آنجا خانه فرسوده را خانه  4طبقه کرده
اند .درست اس��ت که این مشکل خانه سازی را اصالح می کند اما
شهرسازی را اصالح نمی کند بلکه عالوه بر شریان های ناهموار و
اشکاالت مختلفی که در آن بافت وجود داشته حاال تراکم هم باال
می رود و تش��دید می شود و مس��أله بدتر می شود .اینها مسایلی
اس��تکهتمامیش��هرهایبزرگمابهآنگرفتارند.
در س��فر آقای دکتر روحانی یکی از مس��ایلی که مطرح شد موضوع
حاشیهنشینیدرمشهدبود.بهنظرمناینیکمسألهاستوبایدهمه
متفکران روی آن فکر کنند و برای آن راه حل پیدا کنیم .روند حاشیه
نشینیهمچنانادامهداردومتوقفنشدهاست.
چرا ما با وجود  4-5هزار عضو نظام مهندس�ی که
تخصص شهرس�ازی دارند نتوانس�ته ای�م از این
پتانسیل استفاده کنیم.
در جلسه ای آقای مظاهریان می گفت وقتی ما اداره امور
و اج��رای ط��رح تفصیل��ی و جام��ع را بدون نظ��ارت به
ش��هرداران محول می کنیم طبیعی اس��ت که آنه��ا تنها به دنبال
درآمد می روند و به دنبال پول هستند که خودشان را اداره کنند و
به هر ترتیبی می خواهند پول در آورند ،اگر با زمین فروش��ی شد با
زمین فروش��ی و اگر نش��د با قانون فروش��ی پول در می آورند این
موضوع باعث می ش��ود طرح جامع و تفصیلی با هزاران خون دل و
مش��قت تصویب می ش��ود .در کمیس��یون ماده  5با پول همه آن
چارچوبهای مصوب را معامله می کنند.
آقای دکت��ر مظاهری معتقد اس��ت باید وزارت راه و شهرس��ازی
شهرس��ازان را برای نظارت بر اجرای طرح های جامع و تفصیلی به
کار بگیرد و به دنبال سازماندهی این کار هستند .
ش�ما در ش�ورای مرکزی چه برنامه ای ب�رای این
موضوع دارید.
م��ا اختیاری برای این کار نداریم .قرار اس��ت وزارت راه و
شهرسازی ساز و کار الزم را برای این موضوع فراهم کند
تا آنها کارفرما ش��وند و آنها را به عنوان موسس��ین ناظر بر توسعه
ش��هری و اجرای طرح ه��ای جامع و تفصیلی ش��هری بکار گیرند
آنوقت شهرس��ازان ما ایفای نقش می کن��د و جلو کار آنها تا حدود
زیادی گرفته می شود.

شهرنش��ینی و مدنیت از دیرباز
در جوامع ایرانی ش��کل گرفته
و مردم ای��ران در اعصار مختلف
هم وارث الگوهای شهرنش��ینی
اجدادخ��ود ب��وده ان��د و ه��م
توسط مهندس��ان – معماران و
شهرسازان در معرض الگوهای جدید قرار گرفته اند.
آنچهشهروندانازیکشهروبهتبعآنازشهرسازانانتظار
دارن��د زندگی توام با آرامش و آس��ایش به دور از معضالت
ش��هری و آلودگی های محیطی اس��ت .اگرچه معضالت
ش��هری و آلودگی ه��ای محیطی تابع رفتار ش��هروندان
است اما ایجاد الگوهای زیست محیطی و زندگی شهری،
که در ساختن شهرها و فضاهای شهری تبلور می یابد نیز
در کاهش آنها موثر است.شهرس��ازی تخصص و مهارت
مهمی در شکل دهی فضاهای شهری متناسب با ترکیب
جمعیتیشهرهاونیازهایعمومیاستکهبایستیهمراه
با تعامل شایس��ته س��ازمانهای مرتبط حضوری فعاالنه و
مسووالنه در به ظهور رساندن شهری متضمن آسایش و
آرامشبرایساکنانداشتهباشد.
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان در راستای انجام
مس��وولیتهای خود در قالب کمیسیون های تخصصی
و ایجاد بس��ترهای علمی و پژوهشی و همکاری نزدیک
با ش��هرداریها می توان��د نقش بس��زایی در ایجاد ،بهره
برداری و ارتق��ای کیفیت فضاهای ش��هری ایفا نماید.
ضمن آنکه تهیه و انتشار ویژه نامه های فصلی و تخصصی
و پرداختن به موضوعات ش��هری و س��اخت و س��از به
تناس��ب طرح موضوعات در
جامع��ه در راس��تای همین
پیگیری و نظارت
مسوولیتهاست.
جدی بر ساخت
یکی از رش��ته های تخصصی
و ساز و ابنیه در
هفتگان��ه در س��ازمان نظام
بافت های شهری
مهندس��ی ،رش��ته تخصصی
و روستایی باید
شهرسازی اس��ت.این رشته
در اولویت کاری
به عنوان یکی از رش��ته های
دستگاه های اجرایی
نوپا درحال حاضر دارای 441
و نظارتی استان
نفر عض��و و  181عضو دارای
قرار گیرد
پروانه است.
در س��ال های اخیر ،همزمان
با حضور مهندسان این رشته
پیگیری هایی درخصوص نحوه اجرایی ش��دن خدمات
قانونی این رش��ته صورت پذیرفته اس��ت به نحوی که
درحوزه خدمات تفکیک اراضی ش��هری داخل وخارج
محدوده وانطباق کاربری اراضی ش��هری ،ابالغیه های
کش��وری و قانونی در سطح اس��تان اجرایی و در هیئت
4نفره استان نیز مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.
اما حوزه خدمات این رشته گس��ترده و در قالب جدول
ش��ماره  14نظام��ات اداری س��ازمان نظام مهندس��ی
عنوان شده اس��ت.یکی از مهمترین خدمات مهندسان
این رش��ته ،تهیه و نظارت بر اجرای طرح های توس��عه
وعمران می باش��د ،چرا که یکی از معضالت ش��هرهای
امروز ،اهمیت نظارت بر ساخت و سازها در بافت شهری
و روس��تایی است ،لذا خواس��تار نظارت دقیق بر اجرای
این طرح ها و رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها می
باش��یم .پیگیری و نظارت جدی بر ساخت و ساز و ابنیه
در بافت های شهری و روس��تایی باید در اولویت کاری
دس��تگاه های اجرایی و نظارتی اس��تان قرار گیرد اگر
براس��اس معیارهای طراحی شده در طرح های مصوب
شورایعالی شهرس��ازی ومعماری ایران حرکت نماییم
چیزی به عنوان نقص نخواهیم داشت.
ارتقای کیفیت ،کاهش هزینه ها ،کوتاه شدن زمان اجرا
به همراه بهره برداری بهینه و موثر در اجرای طرح های
جامع وتفصیلی ،هادی روستایی و  ...از جمله ضرورتاتی
اس��ت که از آن می توان به مهمتری��ن اهداف و وظایف
مهندس��ان یاد کرد و ب��ه همین دلیل باید بس��ترهای
مناس��ب ورود متخصصان به خصوص رشته مهندسی
شهرس��ازی را هموار کرد و آنرا در اولویت های نخست
اجرایی کش��ور قرار داد .طبعا س��اخت و ساز در مناطق
مختلف ،متفاوت اس��ت هرچن��د همه بای��د از قوانین
شهرسازی و نظام مهندسی تبعیت کنند.
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رهنمود

سياستهاي كلي نظام
در بخش شهرسازي
سیاست های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری
در بخ��ش شهرس��ازی (مص��وب 1381- /7/07 2
ابالغی )89/ 11 /29
سیاستهای کلی بخش شهرسازی
 -1مکانیابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش
س��رزمینی و بر اس��اس اس��تعدادهای اقتصادی و با
رعایت معیارهای زیس��ت محیطی و مراقبت از منابع
آب و خ��اک کش��اورزی ،و ایمن��ی در مقابل س��وانح
طبیع��ی و امکان اس��تفاده از زیرس��اختها و ش��بکه
شهری.
 -2تعیین ابعاد کالبدی ش��هرها در گس��ترش افقی و
عمودی با تاکید بر هویت ایرانی -اس�لامی و با رعایت
مالحظ��ات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتص��ادی ،امنیتی،
حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست
محیطی و اقلیمی.
- 3هماهنگ س��ازی مقررات و ایج��اد هماهنگی در
نظ��ام مدیری��ت تهیه ،تصوی��ب و اج��رای طرح های
توسعه و عمران شهری و روستایی.
- 4تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت
شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد -هزینهای و
در چارچوب طرح های مصوب.
- 5حف��ظ هویت تاریخی در توس��عه موزون ش��هر و
روستا با احیاء بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی
دیگر بافت های قدیمی.
 -6جلوگیری از گس��ترش حاش��یه نشینی در شهرها
و ساماندهی بافتهای حاشیه ای و نامناسب موجود.
- 7تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
- 8ایم��ن س��ازی و مقاوم س��ازی محیط ش��هری و
روستایی.
- 9رعایت هویت تاریخی و معنوی ش��هرها در توسعه
و بهسازی محیط ش��هری بویژه شهرهایی از قبیل قم
و مشهد.
 -10س��طح بندی ش��هرهای کش��ور و جلوگیری از
افزایش و گسترش بی رویه کالن شهرها.
 -11رعای��ت نیاز و آس��ایش جانب��ازان و معلوالن در
طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.
یادداشت

شهرسازان ؛ تضمین کننده بهبود کیفیت
زندگی اجتماعی
دكتر محمد رضا اخوان عبداللهيان

مدير كل راه و شهر سازي خراسان رضوي

ش��هر به عنوان تبلور کالبدی
فضایی ی��ک جامعه انس��انی
م��ی بایس��تی زمینه زیس��ت
بهت��ر و تعامالت انس��انی پویا
را مهیا سازد و محیطی دلپذیر
و مطل��وب برای ی��ک زندگی
اجتماعی سالم را به وجود آورد.
در طول تاریخ تمدن ،همواره مدیریت و برنامهریزی
 ،در ایجاد و توس��عه متوازن اس��کان جوامع بش��ری
نقشی اساسی داشته است و این نقش در عصر جدید
و دنی��ای امروزبا تن��وع و پیچیدگی عوام��ل موثر بر
توس��عه کالبدی  ،بس��یار پررنگتر از گذش��ته است.
این وظیفه خطیر را شهرس��ازان برعهده دارند.آنان
هس��تند که با مس��وولیت خود در زمینه تهیه طرح
های شهری در س��طوح مختلف  ،می توانند تضمین
کننده بهب��ود کیفیت زندگی اجتماعی باش��ند و یا
محیطی پر از هرج و مرج و نابس��امانی ایجاد نمایند.
امید اس��ت ارتقای دانش شهرسازی هر روز بیشتر از
پیش زمینه س��از حضور موثر دانش آموختگان این
رش��ته در محاف��ل تصمیم گیری و تصمیم س��ازی،
باش��د و زمینه بهبود شرایط موجود و ارتقای کیفیت
محیط زندگی را فراهم آورد.

شهروند پرسش گر؛
محرک توسعه است
نه دولت توزیع گر
دکتر عباس آخوندی ؛ وزیر راه و شهرسازی

مهندس شهرس�از ،تصویرگر س�یمای
شهر در آینده
مهن��دس ش��يوا آجيلي��ان با
بيان اينكه دانش شهرس��ازی
ب��ه بررس��ی تمام��ي تحوالت
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاس��ی
و فیزیكی یك ش��هر می پردازد
و تالش می كند روابط موجود در یك شهر را در قالب
یك نظ��ام هماهنگ ،مدیریت و س��ازماندهی كند به
تعريفي از متخصصان شهرس��ازي اش��اره مي كند و
ميگويد :متخصص شهرس��ازی كس��ی اس��ت كه با
مطالعه و بررس��ی روابط حاكم در شهر ،برنامه ای كه
تصویرگر سیمای شهر در آینده است را ارائه می دهد.
عض��و كميته تخصصي شهرس��ازي ادام��ه مي دهد:
در این رش��ته محورهاي متعددي مورد بررسي قرار
ميگيرد كه در برنامه ریزی و طراحی شهر سرنوشت
ساز است .محورهايي همچون برنامه ریزی و طراحي
ش��هری ،برنامه ریزی های حمل و نق��ل ،اقتصادی و
اجتماعی ،ش��بكه های زیرس��اختی مثل آب ،برق و
تلفن ،برنامه ریزی محیط زیست و ...
به اعتقاد آجيليان ش��ناخت شهر نخستین وظیفهای
اس��ت که برای ه��ر شهرس��از تعریف میش��ود.اگر
اطالع��ات پیرامونی افزای��ش یافته و نی��از مخاطب
و مردم جامعه شناس��ایی ش��ود ،مهندس شهرس��از
توانس��ته مرحله ابتدایی و مهم کار خود را به درستی
انجام دهد و پس از آن کار طراحی شهر ایده آل را در
دستور کار قرار دهد.
وي تصري��ح مي كند :شهرس��ازی در کش��ورهای در
حال توس��عه ،همچون ایران باید مس��یر کاملتری را
طی کند،شهرسازی دارای ابعاد مختلفی است که اگر
تمامی ای��ن بخشها در کنار یکدیگر قرار بگیرند معنا
و مفه��وم واقعی پیدا میکند.با ای��ن اقدام میتوان به
آینده شهرسازی امیدوار تر بود.
مسوول س��رويس شهرس��ازي مجله طاق مي گويد:
به منظور دس��ت يابي به اهداف اين رش��ته تخصصي
م��ي توان ب��ه اقداماتي همچون تدوي��ن قانون جامع
شهرسازی کش��ور بر مبنای راهبردها و سیاست های
کلی ابالغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی ؛
ايجاد زمینه جذب دانش آموختگان رشته شهرسازی
توسط شورای عالی محترم اداری و استخدامی کشور
برای پاس��خگویی به نیازه��ای مربوطه اش��اره كرد
.عالوه بر اين حمایت هرچه بيشتر ارگان ها وسازمان
هاي متولي تهيه،بررس��ي وتصويب طرحهاي توسعه
وعمران از رش��ته شهرس��ازي و بازنگری فرآیندهای
تهی��ه برنام��ه ه��ا و ط��رح ه��ای شهری(توس��عه و
عمران ش��هر و حوزه نفوذ،هادی،تفصیل��ی ) با الهام
ازمبان��ی ارزش��مند اس�لامی و مالحظ��ه ش��رایط
فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،زیس��ت محیط��ی و
....به منظور دس��تیابی ب��ه اهداف من��درج در قانون
نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان به ویژه تقویت
و توس��عهی فرهنگ و ارزش های اسالمی -ایرانی در
حوزه شهرس��ازی و همچنين برگ��زاري کنگره های
س��االنه به منظور آش��نایی آحاد مردم با این رشته با
توجه به ض��رورت ارتقاي فرهن��گ عمومی در رابطه
ب��ا مقوله شهرس��ازی و نق��ش با اهمیت مهندس��ان
شهرساز در توسعه و آبادانی کشور مي تواند به اين امر
مهم كمك نماید.
حرفه شهرس�ازی زمینه س�از تحوالت
مطلوب در ارتقاي کیفی محیط شهری
ر ئي��س گ��ر و ه تخصص��ي
شهرسازي نيز در اين خصوص
معتقد اس��ت :از آنجا که حرفه
شهرس��ازی اساس��ا مبتنی بر
تنس��یق روابط بین رش��ته ای
است لذا این نظم بخشی می بایستی در عمل موجب
خلق محیط هایی ش��ود که از کیفیت باالتری نسبت
ب��ه قبل برخوردارند ،براین مبنا س��ه س��اختار اصلی
کالبدی ،اجتماع��ی واقتصادی در هر ش��هر بصورت
بهم پیوس��ته ومرتبط مورد مطالعه قرار می گیرند که
نتیجه آن بررس��ی پیامدهای ناش��ی از مداخالت در
هر کدام از س��ه ساختار مورد اش��اره بويژه بر ساختار

تعاریف متعددی از شهروندی ارایه میشود .شهروندی تعلق
به آب و خاک دارد و نس��بت به آن آب و خاک هم حق دارد و
هم مسوولیت .خیلیها شهروند را داشتن تابعیت فرد از یک
کش��ور تلقی میکنند اما واقعیت این اس��ت که بین شهروند
و ساکن یک س��رزمین تفاوت است .ساکن حس تعلق ندارد،
مثل دانش��جویانی که در خارج از کشور درس میخوانند اما
شهروند به پیرامون خودش فکر میکند و نسبت به آن حس
مس��وولیت دارد .حس تعلق ،داش��تن حق در اجتماع ،حق
پرسش��گری و مس��وولیتپذیری در برابر این حق ،به ظاهر
حرفهایی تکراری و ساده اس��ت اما به واقع اینها حرف های
عمیقی است که آثار آن را در طراحی و نظارت در برنامههای
ملی و شهری میتوان جست و جو کرد.
اگ��ر بخواهم تجرب��ه و اندیش��ه حاصل از فعالی��ت اجرایی و
علمی  35سال اخیر خود را در جملهای بیان کنم باید بگویم
که “ش��هروند پرسشگر محرک توس��عه ایران است نه دولت
توزیع گر” .
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خدمات مهندسان شهرس��از انطباق کاربری اراضی
ش��هری ميباشد خاطر نشان می س��ازد :به طور کلی
برنامهریزی انطباق کاربری اراضی ش��هری به دنبال
رعایت اصول شهرس��ازی در کاربری اراضی ش��هری
و ضوابط و مقررات شهرس��ازی حاکم ب��ر این اراضی
می باش��د و با در نظر گرفتن عوامل اساسی و موثر در
پیش��نهادات تغییر کاربری و ضوابط با هدف استفاده
بهینه و بهره برداری مناسب از اراضی شهری با حفظ
منافع عمومی درخصوص تامی��ن فضاهای خدماتی
و ارتق��اي کیفیت محیط ش��هر و تامین فضاهای باز و
س��بز مورد نظر و دید منظر ش��هری از اهمیت باالیی
برخوردار اس��ت و ض��رورت دارد موضوع��ات مذکور
قبل از ارايه به جلسات جهت تصمیم گیری از زوایای
مختلف به صورت کامال تخصصی توسط کارشناسان
شهرس��ازی صاحب صالحیت بررس��ی و همراه سایر
ملزوم��ات تاثیرگذار براي تصمیم گیری به جلس��ات
ارايه ش��ود.لذا اليحه انطباق كاربري اراضي ش��هري
به عنوان بازوي كمكي كميس��يون ماده 5اس��تان و
كارگروه امورزيربنائي وشهرس��ازي و س��اير مراجع
قانوني متولي امر مي باشد.
مهن��دس صبري اضاف��ه مي كند :از آنج��ا كه تمامی
موارد مطرح شده از س��وی متقاضیان تغییر کاربری
و ضواب��ط طرح ه��ای مصوب می بایس��ت هم��راه با
پیشنهادهاي مشخصی همراه باشد بنابراین دریافت
نقطه نظرات مورد نظر و انجام بررسی های کارشناسی
درخصوص درخواست های جدید نیاز به صرف زمان
کافی و ارايه گزارش توجیهی دارد که خارج از وظایف
و ش��رح خدمات مش��اورتهیه کننده ط��رح مصوب و
همچنین اعضای حاضر در جلسات بررسی پیشنهاد
ها می باشد.

گفت و گو

گزارش

شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان
وتعامل با ساير ارگان ها
معصومهگلمکانی

مهندسان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و آبادانی در جامعه امروز به شمار مي روند.
منابع متخصص و پرتوانی که دانش آموخته و تجربه کس�ب کرده ان�د تا با خالقیت و
پشتکار خود ،گام در راه خدمت به جامعه بردارند و با تکیه بر اندوخته های خود به برنامه
ریزی ،طراحی،ساخت و راه اندازی پروژه های عمرانی و فنی مي پردازند تا زیر ساخت
های زندگی توام با آسایش و آرامش را فراهم آورند.
س�ازمان نظام مهندسی س�اختمان یکی از مهمترین نهادهایی است که مس�وولیت حمایت ،ارتقاي علمی و
نظارت بر فعالیت های مهندسان کشور را بر عهده دارد.
این نهاد که می توان آنرا تخصصی ترین مجموعه غیر دولتی کش�ور دانست،به مجموعه ای برای حضور دهها
هزار نیروی متخصص و توانمند تبديل شده که دل در گرو پیشرفت کشور و رفع مشکالت مردم دارند.
س�ازمان نظام مهندسی س�اختمان خراسان رضوی نیز همواره س�عی نموده تا بدور از مس�ایل حاشیه ای و
پرهیز از ورود به اختالفات بی ثمر ،تمامي تالش خود را در جهت شناس�ایی مش�کالت و چالش های فراروی
فعالیتهای مهندسان قرار داده و برای رفع آنها برنامه ریزی كند.
تعام�ل این س�ازمان با دس�تگاههای دولتی و اجرایی برای پیش�برد اه�داف و وظایف س�ازمان و حمایت از
مهندس�ان  ،به همکاری نزدیک بین دس�تگاههای اجرایی از جمله اس�تانداری،اداره کل راه و شهرس�ازی،
ش�هرداری ها ،شورای اسالمی و  ...و سازمان نظام مهندسی س�اختمان انجاميده و همين مهم موید این نکته
پراهمیت است که در سایه تعامل و همکاری مسووالنه و پرهیز از اختالفات  ،می توان بهتر به جامعه خدمت و
به وظایف و فعالیت ها عمل نمود.
يكي از رش�ته هاي هفتگانه اين سازمان،رش�ته تخصصي شهرس�ازي است كه در س�ال هاي اخير درنتيجه
تعامالت شایسته بين دس�تگاهي به راهكارهاي جديدي در راستاي اجرايي ش�دن قوانين موجود كشوري
درخصوص اين رشته دست يافته ایم.

کالبدی در یک مهندس��ی اجتماعی و اقتصادی شهر
است .
دکتر همايی فر نبود نگاه کالن در اداره امور ش��هری
موج��ب ب��روز خطاهایی می ش��ود که نه تنه��ا الزاما
کالبدی نبوده بلکه دارای ش��دت ودامن��ه تاثیر قابل
توجهی هستند.
ای��ن اهم��ال کاریها چه س��هوا وچه عمدا س��ه گروه
هدف را در یک پروژه ش��هری مخاط��ب و تحت تاثیر
ق��رار میدهند .گ��روه اول مال��کان وگ��روه ذی نفع
مس��تقیم:این گروه عمدت��ا دارای اولویت در افزایش
بهره وری وسودپروژه هس��تند بر این اساس هر گونه
اهرمی ک��ه در مقابل کاهش بهره وری آنان قرار گیرد
مزاحم تلقی می شود .
گروه دوم همس��ایگان پروژه مورد بحث اند .این گروه
در بهترین حالت که واقف به حقوق همس��ایگی خود
باشند عمدتا دارای موضع تدافعی برای حفظ حقوق
حداقل��ی پیش��ین خود هس��تند لذا رعای��ت حقوق
همس��ایه می تواند اهرمی در جهت کنترل تمایالت
گروه اول باشد.
گروه س��وم شهروندان ش��هر هس��تند؛ این گروه در
صورت داشتن شرایط(وجود انجمن های غیر دولتی
شهروندی )به دنبال حفاظت از حقوق آحادجامعه در
مواجه با زیاده خواهیهای گروه اول هستند.
وي اضافه مي كند :می توان گفت رش��ته شهرسازی
نگهب��ان وحاف��ظ حقوق واقعی هر س��ه گ��روه فوق
است به نحوی که سایر رش��ته های مهندسی با بهره
گیری از فرامین شهرس��ازانه ،ضم��ن رعایت حقوق
واقع��ی هر گروه موجب تضییع حق��وق دیگر گروهها
نگردند،لذا وسعت نگاه شهرساز فراساختاری وکالن
خواه��د بود،بعنوان مثال می ت��وان گفت در یک نگاه
کالن ش��هرگرایی افراطی موجب تشدید نابرابری در
منطقه وتضییع حقوق س��اکنان پیرام��ون در مقابل
مرکز میش��ود وی��ا در یک ش��هر توزی��ع نامتعادل
س��رمایه در پهنه ای ازآن شهر موجب رشد نا متوازن

ما نیاز به تغییر پارادایم کلی داری��م و باید بپذیریم که دولت
محرک توسعه نیست بلکه شهروند محور توسعه است .گفتن
در مورد لزوم تغییرات بنیادی��ن و اینکه چه موضوعی محور
توسعه ایران باشد ساده اس��ت ،مثلاینکه بگوییم “شهروند
پرسش��گر محرک توسعه ایران اس��ت نه دولت توزیع گر” اما
الزم��ه این کار تغیی��ر فرآیند های تصمیمگی��ری و تصمیم
سازی است.
در طی این س��الها انواع عب��ارات مثل تعدی��ل اقتصادی،
توس��عه سیاس��ی و توس��عه کالبدی و  ...مطرح شد و همواره
دولتی مطرح بود که محور توس��عه باشد و آنچه تلقی میشد
این بود که موتور توس��عه کشور ،دولت اس��ت .شاید متوجه
نباشیم که با انس��انها مثل کاال برخورد میکنیم اما در سه،
چهار س��ال پیش در خصوص مس��کن مهر همواره صحبت
کردهام که بزرگترین مشکل آن این است که شهروندان را به
انس��ان های وابسته به دولت تبدیل میکند و حس وابستگی
در واق��ع بزرگترین مانع توس��عه ملی اس��ت .واقع��اً اعماق

وقطبی شدن آن می ش��ود ،در مقیاس پایین تر رشد
نامتوازن کالبدی یک بلوک ش��هری موجب تضییع
حقوق همس��ایگان در قالب س��ایه اندازی ،اش��راف
ومزاحمتهای ترافیکی می ش��ود ،این تضییع حقوق
که عموما با حمایت غیر شهرس��ازانه در قالب نقش��ه
های تهیه شده توسط مهندسان غیر شهرساز صورت
می گیرد بالی جان ش��هرهای ما شده اند تا جایی که
این پیامدهای س��وء مداخالت جزء نگر خصلت کینه
توزی را به جای آرمان شهر اسالمی برای شهرهایمان
به ارمغان آورده اس��ت،پس می توان گفت شهرسازی
واقعی در صدد تفسیر صحیح اصول انسانی واسالمی
در ساختار شهر ،بويژه س��اختار کالبدی آن است که
خود هدایتگر فعالیت سایر رش��ته های مهندسی در
راستاي حفظ حقوق همه گروه هاست .
دکت��ر هماي��ی ف��ر خاطر نش��ان م��ي كند :ب��ر این
اس��اس تفکیک وتجمی��ع اراضی،انطب��اق کاربری
اراضی،انطباق شهری ساختمان و نظارت شهرسازی
چهار بخش عمده فعالیت رش��ته شهرس��ازی عالوه
بر س��ایر بخش ه��ای فعالیت��ی آن اس��ت که بخش
قاب��ل توجه��ی از ب��ی عدالت��ی هاوناهماهنگی های
موجودش��هرها نتیجه نب��ود آگاهی برخ��ی مدیران
ش��هری به این موضوع مهم اس��ت،در غیاب این نگاه
کل نگر اغلب فعالیتها مهندس��ی سطوح بعدی ،فاقد
انس��جام معنایی،کالبدی ،اجتماع��ی و اقتصادی در
مقیاس کالن اس��ت که محصول آن خلق محیطهای
بی هویت ،از هم گس��یخته ،فاقد معنی ومفهوم کلی
وارزشی اس��ت ،که معنی اینگونه محیط های ساخته
شده در تناقض با ارزشهای اسالمی واخالقی است.
انطب�اق کاربری اراضی ش�هری خدمت
ارزنده مهندسان شهرساز
ر ئي��س ا نجم��ن صنف��ي
شهرس��ازي ني��ز ب��ا بي��ان
اي��ن ك��ه يك��ي از مهمترين

وجودم از این داس��تان متأثر اس��ت که چیزی در حدود 50
هزار میلیارد تومان منابع دولتی تاکنون تخصیص دادهشده
و با تکمیل این پروژه حدود  100هزار میلیارد تومان سرمایه
در کشور خواهد بود ،اما آیا نباید ما از این سرمایه ملی حداقل
یک درس بگیریم که یکبار دیگر این اشتباه را تکرار نکنیم؟
روی سخن من با کس��انی اس��ت که در طراحی شهری و در
پاسخگویی به نیازی اجتماعی ،انس��انها را با کاالها یکسان
گرفتهاند .شهروند کسی اس��ت که حس تعلق به آب و خاک
دارد و در براب��ر آن مس��وولیت میپذیرد .ارس��طو در تعریف
کوتاه��ی از حکومتداری میگوید “حکوم��ت ،ایجاد منافع
عمومی و ایجاد س��ازمان اجتماعی در جغرافیای مش��خص
اس��ت ».ظاهر جمله ارسطو ساده اس��ت اما در باطن مفاهیم
عمیق��ی دارد .در جغرافیا مفه��وم قلمرو به می��ان میآید و
انسان های س��اکن یک قلمرو میخواهند سازمان اجتماعی
داش��ته باش��ند .چگون��ه میتوان ب��دون توجه به س��ازمان
اجتماع��ی تصمیمی در م��ورد قلمرو گرفت؟ اگ��ر به جمله

مهار عوامل ویرانگر شهری ممکن نمی شود مگر آنکه از پایین ترین واحدها آغاز کنیم؛ به آنها زندگی دوباره ببخشیم
و به هریک با عنوانی مشخص بنگریم .به فرد به عنوان انسانی متعهد ،به محله به عنوان نهاد اولیه و به شهر به
عنوان تجلی ارگانیک زندگی اجتماعی درتوازنی زیست محیطی با محیط پیرامونش.

گامي براي حمايت از حقوق صنفي
مهن��د س حس��ین پ��و ر ؛
عضو گ��ر و ه تخصص��ي
شهرس��ازي ني��ز ميگوي��د :با
توجه ب��ه پیگیریهای به عمل
آمده توس��ط گ��روه تخصصی
شهرس��ازی س��ازمان نظ��ام
مهندسی خراس��ان رضوی در خصوص احیا و احصاء
حقوق مهندس��ان شهرس��از و بهره گی��ری از دانش
متخصصان در حوزه مس��ايل شهری نهایتاً با حمایت
ارگان ه��ا تصمیم گیر وتصمیم س��از اس��تان ،مقرر
ش��د به منظور ایج��اد وحدت رویه و متمرکز س��ازی
مهندسان شهرس��از استان نس��بت به تشکیل دفاتر
طراح و ناظر شهرس��ازی به عنوان اش��خاص حقوقی
با هدف ورود به پ��روژه های مربوط به انطباق کاربری
اراضی ،انطباق شهری ساختمان ها و تفکیک اراضی
و همچنی��ن موضوع نظ��ارت شهرس��ازی مطابق با
قوانی��ن و مس��تندات موجود اقدام ش��ود .پس از این
اقدام در حال حاضر تعداد چهار ش��رکت طراح و ناظر
طرح ریزان و تصویرگران ش��هر ،شهرآران رهپویان،
نقش آذین و آداک پویا با مجموع بیش از  40نفر عضو
شهرس��از دارای صالحیت ،نیز تش��کیل و آماده ارايه
خدمات در قالب ش��رح خدمات ذكر شده در مبحث
دوم قانون نظام مهندسی کشور می باشند.
وي مي گويد :در اوايل تابستان ،1392گروه تخصصي
شهرس��ازي س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان
خراسان رضوي برآن شد تا به منظور حمايت از حقوق
صنفي نس��بت به تش��كيل انجمن صنفي اقدام كند.
در مردادماه س��ال  1392هيئت موس��س با مراجعه
ب��ه اداره كل كار و اموراجتماعي  ،مقدمات تش��كيل
انجمني با عنوان انجمن صنفي كارفرمائي مهندسان
شهرساز استان را فراهم نمود.
پس از كسب مجوز از اداره كل مذكور و تهيه وتكميل
م��دارك الزم ،ب��ا درج آگه��ي در روزنام��ه از تمامي
مهندسان شهرساز عضو واجد شرايط دعوت به عمل
آم��د و در نهايت انجمن فوق الذك��ر در پنجم آبان ماه
سال گذشته تاسيس شد.
وي اظه��ار امي��دواري مي كن��د با توج��ه و حمایت
مسووالن در استفاده از نظرات و تخصص کارشناسان
شهرساز به عنوان پش��تیبانی مطلع ،نسبت به ایجاد
فض��ای هر چ��ه مطلوب تر ش��هری همراه ب��ا احقاق
حقوق شهروندان گامی مؤثر برداشته شود.

ارسطو برگردیم؛ برنامهریزی ش��هر سازان برای قلمرو بدون
توجه به س��ازمان اجتماعی ،تصمیمگیری در خصوص یک
بیابان است و قلمرو با مفهوم سازمان تعریف میشود .داستان
کاالیی شدن ش��هروندان و تفکیک مهندس��ی و کالبدی از
سازمان اجتماعی باعث ش��ده که شهروندان نسبت به وقایع
پیرامون خود حساس��یتی نداشته باشند و در تخریب محیط
اطراف نیز از دیگران سبقت بگیرند.
بن��ده بهعنوان یک ش��هروند نمیخواه��م در کاالیی کردن
ش��هروندان نقش��ی داش��ته باش��م و میدانم که با سازمان
اجتماع��ی ،ش��هر محلی ب��رای زندگی ش��هروندان اس��ت
درحالیکه در حال حاضر نگاه کاالیی به آن میش��ود .تغییر
پاردایم با مشارکت اندیشهورزان صورت میگیرد و امیدوارم
که روزی این نیاز به چرخش اساس��ی در نگاه به توسعه ملی
و ج��ا بهجایی نقش دولت و مردم برط��رف گردیده و بهجای
وابس��تگی مردم به دولت ،بالعکس ش��ود و دول��ت برآمده از
نظریه توسعه شهروندی باشد.

جنابعالي در جلسه مشترکی که
با مع�اون مس�كن و س�اختمان
وزارت راه و ش�هر س�ازي آق�اي دکت�ر
مظاهری�ان داش�تید از اينک�ه جای�گاه
شهرس�ازی در نظ�ارت عالی�ه ش�هری
نادیده گرفته شده است گله کرده بوديد.
ش�ما و همکارانت�ان در کمیته تخصصی
شهرسازی شورای مرکزی چه اقداماتی
انجام دادید که این جایگاه احیا شود و در
راس�تای ايج�اد فض�اي مناس�ب براي
استفاده از پتانس�يل همكاران شهرساز
چه اقداماتی انجام داده اید؟
در خص��وص جای��گاه شهرس��ازی و
نظارت بر ساخت و سازهای شهری و
جایگاه��ی ک��ه شهرس��ازی در قان��ون نظام
مهندس��ی و کنترل ساختمان دارد باید به این
نکته اش��اره کنم که دومین م��اده قانون نظام
مهندس��ی  ،اهداف و خط مشی های اجرایی را
مشخص می کند.عالوه بر این از  10بندی که
به عنوان اهداف و خط مش��ی ذکر شده 4 ،بند
آن مرب��وط به مباحث شهرس��ازی و معماری
اس��ت .از جمل��ه بن��د هایی ک��ه ب��ا ضوابط
شهرس��ازی ارتباط پیدا می کند،زمان بندی
اس��ت که ب��ه ال��زام رعای��ت مق��ررات ملی
ساختمان ،ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد
طرح ه��ای جام��ع تفضیلی و ه��ادی مربوط
میشود .عالوه بر بند  ، 2در ماده  15قانون که
مهمترین وظای��ف واختیارات هی��أت مدیره
سازمان استان ها را مشخص می کند چهار بند
مربوط ب��ه وظایف هیئت مدی��ره در خصوص
مباحث معماری و شهرس��ازی است؛ از جمله
یک بند آن که به همکاری با مراجع مسوول در
زمینه کنت��رل س��اختمان از جمل��ه اجرای
صحیح مق��ررات مل��ی س��اختمان و ضوابط
طرحهای جام��ع و تفصیلی و هادی ش��هرها
اش��اره دارد که به موضوع کنترل ساختمان و
اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی در ساخت
و سازهای شهری و روستایی تاکید دارد .
عالوه بر این در مواد دیگر بویژه ماده  34قانون
نظام مهندسی بر این مساله تصریح شده است
اینکه ش��هرداری ها و مراجع ص��دور پروانه و
کنترل و نظارت بر اجرای س��اختمان در امور
شهرسازی و مجریان س��اختمان و تاسیسات
دولتی و عمومی صاحبان حرفه های مهندسی
ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان
در تمامی ش��هرها و شهرس��تانها و سایر نقاط
واقع در حوزه امور مقررات ملی س��اختمان و
ضوابط و مقررات شهرس��ازی مکل��ف اند این
ضواب��ط را رعای��ت کنن��د و در ص��ورت عدم
رعای��ت مقررات مل��ی س��اختمان و ضوابط و
مقررات شهرسازی به عنوان متخلف شناخته
میشوند.
همچنين در ماده  35قانون مسوولیت نظارت
عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و
مق��ررات ملی س��اختمان در طراحی و اجرای
تمامی س��اختمان ها و طرح های شهرسازی
و عمرانی ش��هری که  -اجرای مقررات مربوط
در آنها الزامی است  -به وزارت راه و شهرسازی
محول شده است.
مواردی که اش��اره ش��د بحث هایی بود که در
قانون اش��اره مس��تقیم به ض��رورت کنترل و
اجرای دقی��ق ضوابط و مقررات شهرس��ازی
و طرحهای توس��عه ش��هری داش��ته است اما
یکس��ری بحث ه��ای دیگر ه��م در آیین نامه
اجرایی قانون وجود دارد که مربوط به مباحث
شهرس��ازی اس��ت ؛ از جمله آن م��ی توان به
ماده  91اش��اره کرد ک��ه در خصوص تخلفات
انضباطي و رعایت نشدن ضوابط شهرسازی و
مقررات ساختمانی است که برای آن مجازات
انضباطی و انتظامی از درجه 1تا  5پیش بینی
شده است که این مجازات شامل اخطار کتبی
تا محرومیت از پروانه اش��تغال به مدت  3تا 5
سال و ضبط پروانه اشتغال می باشد.
عالوه بر این ماده  48آیین نامه اجرایی قانون
س��اماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن
نیز بمنظور ارتقای کیفیت س��اخت و سازهای
شهری و روس��تایی به این نکته اشاره می کند
که وزارت راه و شهرس��ازی م��ی تواند اعمال
نظارت عالیه بر ساخت و ساز ها را با استفاده از
خدمات بخش غیر دولتی انجام دهد.
با این توضیحات که اشاره کردید
به نظ�ر ش�ما از س�ال 1374که
قانون نظام مهندس�ی تصویب ش�ده تا
سالجاری که تقریبا  20سال از اجرای این
قانون می گذرد ش�ورای مرکزی سازمان
نظ�ا م مهند س�ی و هی�أ ت مد ی�ر ه
سازمانهای نظام مهندس�ی استانها در

عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور :

در نظارت و کنترل
بر ساخت و سازهای شهری
موفق نبوده ایم
محمدتقیخسروی

یکی از مشکالت اساسی امروز  ،اجرا نشدن ضوابط و مقررات شهرسازی
و طرح های مصوب ش�هری و البته نظارت ضعیف دستگاههای نظارتی
است .برای جبران این مساله باید همانگونه که در سایر رشته ها نظارت
بر ساختمان بر عهده مهندسان مربوطه واگذار شده است در شهرسازی
هم بتوان این نظارت را به مهندسان شهرساز واگذار کرد.
ش�يرزاد يزداني؛دانش�جوي دكتراي شهرس�ازي که تا کنون سه دوره عضو ش�وراي مركزي
سازمان نظام مهندسي س�اختمان كشور بوده اس�ت در گفت و گو با ما عالوه بر این موضوع به
دیگر دالیل حضور شهرسازان در نظارت بر ساختمانها نیز اشاره می کند.
یزدانی عالوه بر آنچه اشاره شد سمت های دیگری همچون ریاست گروه تخصصي شهرسازي
شوراي مركزي نظام مهندسي س�اختمان كش�ور ،عضویت در هيأت مديره جامعه مهندسان
شهرساز ايران و عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران را دارا بوده است.
گفت و گوی ما با ایشان را بخوانید:

خص�وص اج�رای ضواب�ط و مق�ررات
شهرسازی در س�اخت و سازها و اجرایی
ش�دن صالحیتهای مهندسان شهرساز
چ�ه اقداماتی را انج�ام داده ان�د و آیا به
وظایفی که در قانون در خصوص کنترل و
نظ�ارت بر ضوابط مقررات شهرس�ازی و
اجرای طرح های توس�عه ش�هری پیش
بینی شده است به درستی عمل کرده اند
 ،یا نه؟
به هر حال واقعیت ها نشان می دهد
که م��ا در زمین��ه رعای��ت ضوابط و
مقررات شهرس��ازی با تخلفات زیادی مواجه
هس��تیم و به عبارت��ی در خص��وص نظارت و
کنترل بر س��اخت و ساز های ش��هری موفق
نبوده ایم.
یک��ی از مش��کالتی ک��ه در س��ازمان نظ��ام
مهندس��ی کش��ور وجود دارد این اس��ت که
رش��ته های هفتگانه موجود  ،تعامل مناسبی
با یکدیگر ندارند.بررس��ی ها نش��ان می دهد
که در چهار رشته عمران ،معماری،تاسیسات
برقی و مکانیکی تعامالتی وجود دارد اما س��ه
رشته شهرسازی ،نقشه برداری و ترافیک تا به
امروز کمتر در حوزه ساخت و سازهای شهری
دخالت داشته اند.
همانگون��ه که م��ی دانید شهرس��ازی تعیین
کننده تمامی ش��رایط پایه برای شکل گیری
هم��ه فعالیت هاس��ت .از آن جمل��ه می توان
به تعیی��ن کاربری در ش��هرها،تدوین ضوابط
و مقررات س��اخت و س��از اش��اره کرد که پایه
و اس��اس س��اخت و سازهای ش��هری توسط
مهندسان قرار می گیرد و این موضوع میتواند
بیانگر جایگاه برجس��ته شهرس��ازی در بین
رشته های هفتگانه باشد.
ما در شهرس�ازی از طریق طرح
ه�ای توس�عه ش�هری همچون
طرح های جامع ،تفصیل�ی و هادی وارد
عرص�ه س�اخت و س�ازهای ش�هری
میش�ویم.در طرح جامع،سیاست های
کالن توسعه ش�هر مشخص می شود و بر
اس�اس اس�ناد طرح های توسعه شهری
مثل کاربری ،ش�بکه ارتباطی و ضوابط و
مقررات ساختمانی مانند سطح اشغال و
تراکم س�اختمانی پایه و اساس هر گونه
ساخت و ساز تعیین شده و سیمای شهر
ش�کل می گیرد .ام�ا آی�ا در واقعیت نیز
همین اتفاق رخ داده است؟
همانگونه که مس��تحضرید متاسفانه
ام��روزه در کش��ور م��ا تخلف��ات
س��اختمانی به صورت یک فرهنگ در آمده و

نگاه درآمدی و اقتصادی بر س��اخت و س��ازها
حاکم ش��ده اس��ت  .بگونه ای که سازندگان و
همچنین مدیریت شهری نگاهی درآمدی به
طرح های توس��عه ش��هری دارند  .متاسفانه
امروزه شاهد آن هس��تیم که تراکم فروشی و
شهر فروش��ی در بیشتر شهرهای کشور به امر
عادي تبديل شده اس��ت و به عنوان بخشی از
مناب��ع مهم درآمدی ش��هرداریها محس��وب
میگردد .این بدان معنی اس��ت که ضوابط و
مقررات شهرس��ازی که با ه��دف ایجاد رفاه و
آس��ایش برای ش��هروندان تهیه ش��ده اند به
راحتی زیر پا گذاشته شده و حقوق شهروندان
و آس��ایش آنان در اثر تخلفات س��اختمانی از
بین می رود و متاسفانه در عمل هم حساسیت
چندانی به این تخلفات داده نمی شود.
بنابرای��ن یک��ی از مش��کالت اساس��ی که ما
در ش��هرها به اجرا نش��دن ضوابط و مقررات
شهرس��ازی و طرح ه��ای مصوب ش��هری بر
می گردد که یک��ی از دالیل آن نظارت ضعیف
دس��تگاههای نظارتی اس��ت .دس��تگاههای
نظارت��ی مث��ل راه و شهرس��ازی اس��تان
و اس��تانداری ه��ا که در خص��وص طرح های
هادی ش��هری فعال هس��تند به دلیل کمبود
نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاههای
اجرایی و وجود مشکالت مالی درجذب نیروی
انس��انی جدید و نی��ز افزایش تعداد ش��هرها
نمی توانند بدنه کارشناس��ی ش��ان را تقویت
کنند .برای جبران این مس��اله باید همانگونه
که در س��ایر رش��ته ها نظارت بر س��اختمان
ب��ر عه��ده مهندس��ان مربوطه واگذار ش��ده
اس��ت در شهرس��ازی هم بتوان این نظارت را
به مهندس��ان شهرس��از واگ��ذار کرد؛چرا که
مهندسان شهرساز از آگاهی الزم درخصوص
ضوابط و مقررات عموم��ی و ضوابط و مقررات
شهرس��ازی برخوردارند و عالوه بر آن ماهیت
رش��ته شهرسازی و بین رش��ته ای بودن آن و
نیز منفعت عمومی و آسایش و رفاه شهروندان
و کیفیت زندگی نس��بت به مناف��ع فردی در
شهرس��ازي این ضرورت را ایج��اب می کند.
بنابراین در این بخش نیز می توان از مهندسان
شهرس��از به عنوان بازوی کمک��ی در اجرای
صحیح ضوابط و مقررات شهرس��ازی و اعالم
به موقع تخلفات س��اختمانی و شهرسازی به
س��ازمان های مربوطه یاری گرف��ت و آنان را
وارد عرصه ساخت و ساز و کنترل بر ساخت و
سازهای شهری کرد.
چرا ت�ا به ح�ال به این مس�ایل
توجه نشده و استفاده از خدمات
مهندسان شهرساز اجرایي نشده است ؟

شهرسازی

ماهنامه طاق | نشریه اطالعرسانی ،آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

دلیل این مس��اله بیش از همه به عدم
درک و ش��ناخت صحی��ح از جایگاه
شهرس��ازی در ساخت و س��ازهای شهری در
هیأت مدیره استانها بر می گردد.وقتی هیأت
مدیره از کاربرد مباحث و اسناد شهرسازی در
خصوص س��اخت و سازهای ش��هری و نقش
مثبت و موثری که مهندسان شهرساز می
توانن��د در دف��اع از حق��وق ش��هروندان ایفا
کنند؛مطلع می شوند به طور جدی از مباحث
شهرس��ازی اس��تقبال می کنند .متاسفانه در
بخش شهرس��ازی فرهنگ سازی نشده است.
م��ا باید شهرس��ازی وجایگاه آن را ب��ه مردم ،
متخصصان ومسووالن معرفی کنیم  .متاسفانه
در بدنه مدیریتی بسیاری از سازمان هایی که
ب��رای شهرس��ازی تصمیم گیری م��ی کنند
اطالعات چندانی از طرح های توسعه شهری و
جایگاه شهرسازی و نقش مهندسان شهرساز
نداش��ته اند ؛ به دلیل این عدم ش��ناخت  ،گاه
ش��اهد مقاوم��ت های��ی در زمین��ه اج��رای
صالحیت های قانونی مهندس��ان شهرس��از
هستیم  .شهرسازی بیشتر بر منافع عمومی و
رعایت حقوق شهروندی وساماندهی آگاهانه
فضا و فعالیت تاکید دارد  .البته خوشبختانه در
س��الهای اخیر اقدام��ات خوبی نیز از س��وی
ش��ورای مرک��زی س��ازمان نظام مهندس��ی
ساختمان کشور و هیأت مدیره برخی استانها
انج��ام ش��ده و صالحی��ت های مهندس��ان
شهرس��از در تعدادی از اس��تانها اجرایی شده
است اما متاسفانه پس از گذشت بيست سال از
تصوي��ب و اج��رای قان��ون نظام مهندس��ي
ساختمان در پنج استان كشور هنوز در هيئت
مديره اس��تانها نماینده و عضو شهرساز حضور
ندارند  .در يك مقطع زماني تعداد مهندس��ان
شهرساز در اس��تانها كم بوده و به دلیل كمبود
تعداد مهندسان شهرس��از با يك سري موانع
مواج��ه بوديم چون تعداد كم بود نتوانس��تيم
خدمات الزم را ارایه دهيم .اما در حال حاضر با
توجه ب��ه افزايش دان��ش آموختگان رش��ته
شهرس��ازي در مقاطع مختلف كارشناس��ي و
كارشناسي ارش��د و دكترا با كمبود مهندسان
شهرس��از در استانها مواجه نيس��تيم و بايد به
فکر ايجاد اش��تغال و موقعيت كاري مناس��ب
ب��راي بكارگي��ري شايس��ته از پتانس��يلها و
قابليته��ای مهندس��ان شهرس��از در عرص��ه
ساخت و سازهاي ش��هري واجراي طرحهاي
توسعه شهري و نظارت بر اجراي دقيق ضوابط
و مق��ررات شهرس��ازي و دف��اع از حق��وق
شهروندی باشیم.
در حال حاضر چگونه می توان از
فرص�ت حض�ور آق�اي مهندس
تركان در کرسی ریاست شوراي مركزي
و اهميت�ي ك�ه ايش�ان ب�ه موض�وع
شهرسازي قایل هستند بهره گرفت؟
در این جا الزم می دانم تا از تالش��ها و
حمایت های آقای مهندس هاشمی
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان
در زمینه موضوعات شهرسازی و همچنین از
توجه ویژه آقاي مهندس تركان به شهرسازي
و دفاع از حقوق ش��هروندي در ساخت و سازها
در مدت اندک حضور در شورای مرکزی تشکر
کنم  .در جلس��ه اخیر اعض��ای گروه تخصصی
شهرسازی ش��ورای مرکزی با آقای مهندس
ترکان  ،يك��ي از موضوعاتی که ایش��ان به آن
تاکی��د داش��ته اند اث��رات منف��ی تصمیمات
کمیس��یون م��اده  5وماده  100در ش��هرها و
برهم زدن ش��بکه و ساختار ش��هری  ،نادیده
گرفتن حقوق ش��هروندی و ض��رورت کمک
شهرسازان به عنوان مدعی العموم در کاهش و
جلوگی��ری از تصمیم��ات خ�لاف و مغایر با
ضوابط و مقررات کمیسیونهای مذکور بود.
بنظر مي رسد رای هیات عمومی ديوان عدالت
اداري در خص��وص ذی نف��ع بودن همس��ایه
مجاور و صدور رای تخری��ب در اینگونه موارد
می تواند در این خصوص راهگش��ا باش��د و به
پيشگيري از تخلفات ساختماني كمك كند.
به نظ��ر من از جمل��ه اقدامات موث��ری که در
ای��ن دوره می توان انج��ام داد  :اجرایی کردن
صالحیت های مهندس��ان شهرساز در تمامی
استانها  ،تعریف و تصویب حدود صالحیتهای
جدید برای شهرس��ازی ،تدوین مقررات ملی
شهرس��ازی ،اجرایی ک��ردن اه��داف و خط
مش��ی های پیش بینی شده در قانون،اجرایی
کردن نظارت شهرسازی در ساخت و سازهای
ش��هری  ،به کارگیری دانش آموختگان رشته
شهرسازی در سمت های تخصصی  ،پیگیری
تصوی��ب صالحیت ه��ای جدید کارش��ناس
رسمی دادگستری در رشته شهرسازی و......
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ضرورت توسعه شهرسازی بومی در کشور
مهندسمیرفندرسکیعضوهياتمديرهسازماننظاممهندسيساختمانخراسانرضوي

شهرس��ازی امروز از جایگاه واقعی خود در کشور برخوردار
نیس��ت و آنچه با این عنوان صورت م��ی گیرد اغلب با اصول
علمی شهرس��ازی همخوانی ندارد .بنابر این باید تالش کرد
شهرسازی بومی را در کشور رواج داد .بویژه آنکه شهرسازی
کنونی بیشتر از کش��ورهای غربی گرفته شده است و نباید
از معماری و شهرس��ازی بومی غافل ش��د .شهرس��ازی در ایران ب��ا تالش بزرگان
این رشته زنده می ش��ود و در این راس��تا باید بیش از پیش تالش صورت گیرد .از
س��وی دیگر احیای شهرسازی در ایران چه به لحاظ دانشگاهی و چه به لحاظ فنی
ضروری است.
در حالی که مهندس��ان شهرس��از باید به عنوان ناظر بر روند ساخت نظارت کنند
و در س��اخت و س��ازهای ش��هری و بزرگ در کنار مهندس��ان عمران و معمار باید
مهندس��ان شهرس��از نیز به عنوان ناظر حضور داشته باشند متاس��فانه امروزه از
مهندسان شهرساز کمتر استفاده می شود.
یکی از ویژگیهای شهرس��ازی اصولی و نوین دنیا حضور مهندسان شهرسازی به
عنوان ناظران اصلی س��اخت و سازهای شهری اس��ت .با توجه به جوان بودن این
رشته دانش��گاهی تعداد بزرگان و صاحب نظران این حوزه از نظام مهندسی کشور
محدود اس��ت .حضور شهرسازان و سازماننظام مهندسی ساختمان در نظارت بر
طرح های توسعه شهری از س��ال های قبل موضوع درخواست سازمان های نظام
مهندس��ی بوده اس��ت.علیرغم اینکه موضوع اصلی  ،حضور شهرسازان در مسایل
کالن اس��ت و مورد استقبال همه اعضا قرار می گیرد ،امید است این موضوع بسیار
پر اهمیت  ،مانع توجه مناس��ب به حضور شهرسازان در دیگر زمینه های مطرح در
مقررات ملی ساختماننشود.
افق همایش

همایش هفتم شهرسازی
و تاکید بر “نظارت شهرسازی”
هفتمی��ن همایش بزرگداش��ت روز جهانی شهرس��ازی بر
“نظارت شهرسازی” تاکید می کند.
مهندس اش��راقی دبیر گروه تخصصی شهرسازی در همین
خصوص گفت:گروه تخصصی شهرس��ازی س��ازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی  ،از سال  1388بمنظور
بزرگداشت روز جهانی شهرسازی به صورت مس��تمر هر سال همایش هایی را در
راس��تای ارتقای آگاهی صاحبان حرفه و متخصصان حوزه ش��هر و شهرس��ازی با
عناوین و موضوعات مختلف تخصصی روز برگزار کرده است .
در ش��ش دوره گذش��ته هر س��ال موضوعات مهمی همچون شهرسازی و ارتقای
کیفیت محیط شهری  ،خدمات مهندسان شهرساز و حوزه تاثیر این خدمات و....؟
محوریت همایش را ش��امل شده است امس��ال با توجه به حساسیت های موجود
در سطح شهر و تاثیرات منفی نبود نظارت شهرسازانه بر ساخت
و س��ازها  ،گ��روه تخصصی شهرس��ازی پس از جلس��ات متعدد
امید است با ایجاد
و رایزنی های بس��یار  ،برآن ش��د تا موضوع نظارت شهرس��ازی
بستر مناسب ورود
محوریت همایش سال جاری قرار گیرد.
مهندسان طراح و
دبیر گروه تخصصی شهرس��ازی افزود  :با توجه به تقارن مراس��م
ناظر شهرساز با
بزرگداش��ت روز جهانی شهرس��ازی و دوازدهمی��ن گردهمایی
عنوان صالحیت
گروه ه��ای تخصص��ی شهرس��ازی س��ازمان نظام مهندس��ی
«طراحی و نظارت بر
طراحی»  -طبق پروانه ساختمان اس��تانهای کش��ور و با توجه به تاکید وزیر محترم راه
های اشتغال صادر
و شهرس��ازی جناب آقای دکتر آخوندی بر حضور شهرسازان به
شده از وزارت راه
عنوان دیده بان شهری در راس��تای نظارت بر ساخت و سازهای
شاهد
وشهرسازی-
شهری و تهیه و اجرای صحیح طرح های توسعه شهری ،اهمیت
تغییرات ،اصالحات و
انتخاب موضوع نظارت شهرس��ازی با توجه به مقیاس همه گیر
بهبود واقعی در کیفیت
معضالت ناش��ی از آن در کل کش��ور و ع��زم عمومی متخصصان
شهرهای امروز باشیم
برای اجرای آن،دوچندان شد.
نظارت شهرس��ازی در دو قسمت نظارت بر تهیه و اجرای طرح های
توسعهشهریونظارتبرساختوسازهادرحوزهوظایفمهندسان
شهرسازبهعنوانبازرسبهلحاظقانونیتعریفشدهاست.
مهندس رحمتی دبیر انجمن صنفی مهندس��ان شهرس��از
خراس��ان رضوی نیز گفت :امید است با ایجاد بستر مناسب
ورود مهندس��ان طراح و ناظر شهرس��از با عنوان صالحیت
«طراحی و نظارت بر طراحی»  -طبق پروانه های اش��تغال
ص��ادر ش��ده از وزارت راه وشهرس��ازی -ش��اهد تغییرات،
اصالحات و بهبود واقعی در کیفیت ش��هرهای امروز باشیم  .شهرهایی که زنده اند
اما همواره پتانس��یل های اساس��ی آنها به نفع گروه های ث��روت و قدرت  ،به دلیل
نبود مدیریت صحیح این نیروها ،پایمال شده است و شهروندانی که همواره حقوق
شهروندی یا همس��ایگی شان در مقابله با نمودهای بیرونی کسب درآمد نهادهای
مدیریت شهری قرار گرفته است .
ش��ایان ذکر اس��ت همایش گرامیداش��ت روز جهانی شهرس��از هر س��ال شامل
بخشهایی همچون پذیرش و افتتاحیه  ،سخنرانی سخنران های علمی و اجرایی ،
پخش تیزر  ،تقدیر از پیشکسوتان و قرائت بیانیه می باشد.
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یکی زیبایی منظره را می بیند،دیگری کثیفی پنجره را،این شما هستید
که انتخاب می کنید چه چیزی را ببینید و به چه چیز بیندیشید.

شهرسازی

ماهنامه طاق | نشریه اطالعرسانی ،آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

فعالیتهای شهرس�ازی در ایران به
چه صورت بوده است؟
بطور کلی ایران کش��وری مدنی است
یعنی ما تاریخ شهرسازی در ایران را به
دوران بس��یار قدیم یعنی به دورانی که اس��ناد
باستان شناسی مربوط به دوران پیش از مادها به
دس��ت آمده بدانیم یعنی شهرهایی که درشرق
باس��تان بوده ؛ مثل امپراطوری عیالم ولی بطور
کلی بر اس��اس نوش��ته های مورخان و سیاحان
یونان��ی  ،س��وریانی  ،رومی  ،یه��ودی  ،هندی و
چینی می توانیم تعداد زیادی از شهرهای زیبا و
بس��یار مدرن را از دوران ساس��انی نام ببریم که
عده ای آنها را به چشم خود دیده اند.
معموالً وقتی به تاری��خ نگاه می کنیم و هنگامی
که ب��ه دوران هخامنش��یان می رس��یم متوجه
می ش��ویم شهرس��ازی یک بدعت بوده اس��ت
یعنی ش��هرهایی که ساخته می ش��د در فاصله
ش��وش که پایتخت سیاس��ی ایران بوده است تا
س��ارت  -که در منتهی علیه آسیای صغیر یعنی
ترکی��ه یعنی ناحیه ای که ام��روزه ازمیر نامیده
می ش��ود  -همه ج��زو ایالت ایران بوده اس��ت.
ایران ی��ک ایالت متحده بوده اس��ت مثل ایالت
متحده آمریکا؛ بنابر ای��ن در تمامی این فواصل
شهرهایی ساخته می ش��د .یکی از ویژگی های
شهرهای ایران استفاده از قیر بود به نحوی که بر
اساس مطالعات باس��تان شناسان در بسیاری از
شهرهای ایران برای ساختن دیوارها و عمارتها
از قیر استفاده می شد و همین موضوع نسبت به

سایر مناطق یک امتیاز محسوب می شد.
تاریخچ�ه ش�هر س�ازی در ایران
مربوط به کدام دوره است؟
برخ�لاف آنچ��ه برخ��ی از مورخ��ان
چپگرا در قرن بیستم ادعا می کردند
زندگی در ایران بر پایه برده داری نبوده اس��ت و
کارگران ساختمانی حتی در تخت جمشید که
یک پایتخت سیاس��ی و س��نتی و تش��ریفاتی
محسوب می ش��ده است طبق اس��نادی که در
سالهای  1312در تخت جمشید و سایر بقایای
خرابه هایی که در ناحیه پارس توسط هرسول و
اش��میت و دیگران به دس��ت آمد حکایت از این
موضوع دارد که کارگران برای س��اختن شهرها
پول می گرفته اند و به آنها عالوه بر پول پاداشی
نی��ز بص��ورت جیره غذای��ی تعلق م��ی گرفت.
ش��هرهایی که در ایران ساخته می شد از دوران
هخامنش��یان ب��ا کلم��ات گ��رت  ،آبادگ��رت ,
شاپورگرت ،اردشیر  ،گر یا آباد ،خٌ ره یا شاد یا رام
پیشوند و یا پسوند این ش��هرها همراه بود؛ مثل
رامهرمز ،اردش��یرخٌ ره ،بهمن اردش��یر.خٌ ره به
معنای شهرستان بوده است .
به اَندیو خسرو یعنی شهری که خسرو انوشیروان
آنرا در ناحیه ای نزدیک تیسفون بنا کرد و بهتر از
انطاکیه پایتخت سلوکیان بود و این شهر امروزه
نیز جزیی از جمهوری ترکیه است.ش��هری که
انوشیروان آنرا ساخته و مهاجران انطاکیه را که
اسیر شده بودند به نزدیک تیسفون آورد.
برخی شهر سازی در ایران را نوعی

تقویم تاریخ

تاريخچه جهاني گراميداشت روز شهرسازي
روز هشتم نوامبر در سال  1949توسط پرفسور کارلوس ماريا دالپائولرا  ،استاد فقيد دانشگاه بوينوس
آيرس آرژانتين همزمان با افتتاح انس��تيتو مطالعات مسایل شهرسازي دانشگاه ،با عنوان روز جهاني
شهرسازي ( )World Town Planning Dayثبت شد.
او ه��دف اصلي خود را از نام گذاري چنين روزي پيش��برد و باالبردن عالقه به مباحث شهرس��ازي در
ميان عامه مردم و متخصصان در مقياس هاي محلي ،ملي و بين المللي عنوان کرد.
در طي  60س��الي که از برگزاري اولين مراسم بزرگداش��ت اين روز مي گذرد ،تعداد کشورهاي برگزار
کننده مراس��م در اين روز در جهان به بيش از  30کشور رسيده اس��ت .اين مراسم به طور جداگانه اي
درکش��ورهاي مختلف برگزار مي ش��ود اما برخي نهادهاي بين المللي حامي اين جريان هس��تند که
مهمترين آنها  ISOCARPيا جامعه بين المللي برنامه ريزان شهري و منطقه اي مي باشد که محل
دفتر مرکزي آن در شهر الهه هلند مي باشد.
تاريخچه داخلي
گراميداش��ت روز جهاني شهرسازي براي اولين بار در کش��ور در آبان ماه  1383در قالب يک نشست
تخصصي با عنوان رويکردهاي نوين در عرصه شهرس��ازي ايران و جهان برگزار ش��د .در مهر ماه سال
 1384در پيشنهادي به هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز به برگزاري اين مراسم به طور فراگير
و با مرکزيت جامعه مهندسان شهرساز در قالب همايش بزرگداشت روز جهاني شهرسازي اشاره شد.
پيشنهادهايي که برای تشکيل دبيرخانه دایمی برگزاري همايش روز جهاني شهرسازي از سال هاي
قبل مطرح ش��ده بود و با
سرعت آهس��ته در حال
شکل گيري بود ،با تاکيد
هيات مديره جديد جامعه
مهندسان شهرساز ايران
و اعضای س��اير نهادهايي
که تا کن��ون در برگزاري
مراسم مشارکت داشتند
ش��کل جدي تري به خود
گرفت و در طي جلس��اتي
که با مشارکت نمايندگان
نهادهايی همچون جامعه
مهندسان شهرساز ايران،
جامعه مهندس��ان مشاور
اي��ران ،انجم��ن صنف��ي
مهندسان مش��اور معمار
و شهرساز ،سازمان نظام
مهندسي اس��تان تهران،
دانش��گاه تربيت مدرس،
دانشگاه آزاد واحد تهران
مرکزي ،دانش��گاه هنر و
دانش��گاه آزاد واحد علوم
و تحقيق��ات در راس��تاي
برگزاري فراگير مراس��م بزرگداشت روز جهاني شهرسازي در س��ال  86برگزار شد .دبيرخانه موقت
برگ��زار کننده مراس��م قوام ياف��ت و تاثيرات مثبت آن در برگزاري مراس��م اين س��ال که در س��الن
اجتماعات جامعه مهندس��ان مشاور ايران صورت پذيرفت نماد عيني يافت .در اولين جلسه دبيرخانه
پس از برگزاري مراس��م س��ال  ،1386اعضاء کميته برگزاري همايش روز جهاني شهرس��ازي ضمن
تحليل و جمع بندي نقاط مثبت و منفي مراسم برگزار شده ،تدوين اساسنامه دبيرخانه دایمي برگزار
کننده روز جهاني شهرس��ازي در دستور کار قرار گرفت و پس از تصويب آن جلسات بعدي در راستاي
تدارک برگزاري مراسم س��ال جاري متناس��ب با اهداف دبيرخانه دایمي و شعار سال تشکيل شد .از
س��ال  1386به بعد روز جهانی شهرسازی در ایران به صورت مستمر و با حضور پرشور متخصصان این
رشته برگزار می گردد.

n e z a m m o h a n d e s i . i r

 360هجری اس��ت.او به پادش��اهانی که شهر
ساخته اند اش��اره می کند.همانگونه که اشاره
شد شهرس��ازی در ایران یک نوع بدعت بوده
اس��ت  ،یعن��ی نوع��ی هنر ب��وده اس��ت.اگر
فرمانروای��ی می آمد و ش��هری نمی س��اخت
نامی از او در تاریخ نمی ماند .جالب آن اس��ت
که اس��کندریه هم از ش��هرهایی است که آنرا
ا س��کند ر س��ا خته ا ست  .ا س��کند ر یه ی��ا
الکس��اندریه که در مصر است .یک اسکندریه
ه��م در اصفهان  ،یکی در هرات  ،یکی در مرو و
یکی در سمرقند و یکی هم در بابل بوده است.
به طوری ک��ه گفته اند اس��کندر در ایران 60
ش��هر س��اخته اس��ت که البت��ه در کتابهای
مختل��ف نوش��ته ان��د چنین چیزی درس��ت
نیست چرا که اس��کندر مدت زیادی در ایران

گفتوگو

خسرو معتضد و نگاه تاریخی به شهرسازی

شهرسازی در ایران
یک بدعت بوده است
اعظمطیرانی

موقعی�ت جغرافیایی ایران به عن�وان گذرگاه تاریخی میان ش�رق
وغرب ازیک س�و وحضور ایالت و عشایر کوچنده با فرهنگ تاخت و
تاز از سوی دیگر،در گذر تاریخ جوامع شهرنشین را به سمت ساخت
و ساز سوق داده است  ،که البته در ابتدا ضوابط معماری و شهرسازی
ازالگوی خاصی پیروی نمی کرده و بیش�تر تابع شرایط آب و هوایی
ونوع مصال�ح آن مکان بوده اس�ت .اما تاثیرعوامل بیرونی در شهرس�ازی و س�اماندهی
فضاهای شهری از دوره قاجار در تهران و سایر شهرهای بزرگ آغاز شده است.
درباره همین موضوع با خس�رو معتضد ؛نویس�نده و پژوهش�گرتاریخ با محور قرار دادن
شهرسازی ایرانی در گذر تاریخ به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.
هنر م�ی دانند نظ�ر ش�ما در این خصوص
چیست؟
ش��ما در کتابه��ای عرب��ی و کتابهای

اسالمی نیز بسیاری از این اسامی را میبینید.
یکی از کس��انی که در این خص��وص صحبت
کرده  ،حمزه پس��ر حس��ن اصفهانی در س��ال

راس��ته نوغان متصل مي كرده اس��ت .چون اين محله
در آخر اين پل س��نگي قرارداش��ته به نام ت��پ المحله
نامگذاري شده است.

گزارش

كوچ نامها از كوچه ها
جواد صبوحی

مندلي از جا اس�پندي كه با نخودهاي بزك كرده لچك به سر درست ش�ده و به ديوار آويزشان كرده بود ،مشتي اسپند بر
ميداش�ت و مي پاشيد روي زغالهايي كه مدام چشمك مي زدند تا دودش�ان تمام كوچه «تنور مالها» را پر كند .بوي دنبه
آب كرده از «داالن شتردارها» مي گذشت و همين بس بود تا قرق خزينه «حمام حسام الدين» به يك باره به هم بريزد و داد
فالوده ريزهاي راسته «داالن» را در آورد.
ظهر كه مي شد چيتگرها ،موتابها ،شانه سازها ،سالخها ،دش�تبانها و آبگيرهاي محله عيدگاه همه دوري هاي آبگوشت،
اشكنه و به قول خودشان ماست و دراق شان به راه بود .بوي برگهاي پالسيده و بته هاي گرگرفته كه از «كوره هاي فخاري»
بيرون دروازه عيدگاه بيرون مي آمد؛ پيرمردها دس�ته به دس�ته روي پيتهاي حلبي و گونيهاي ريش ريش شده شان مي
نشستند و آن وقت بوي دارچين همه جا مي پيچيد« .خانم جان» ،ليفهاي سپيد قالب بافي شده اش را پهن مي كرد وسط
محله «قرش�مالها» و مي نشس�ت و تاتي تاتي بچه ها را نگاه مي كرد و مدام برايش�ان چهار قل مي خواند.رديف خانه هاي
توس�ري خورده كوچه « ليلي گاو س�وار» ،كوچه «دراز» و كوچه «زردي» پر مي ش�د از زنهايي كه دورهم مي نشس�تند و
س�بزي هاي آش نذري شان را پاك مي كردند.امروز اما ياد آن كوچه ها درست مثل دم جامانده كلپاسه ها الي جرزكاه گل
ديواره�ا كه گاه تكاني مي خورد و ذهن بچه هاي كوچه ح�اج آقاجان را غلغلك مي داد ،با نام چند كوچه ،بازارچه ،تيمچه،
تكيه و دروازه و محله اس�ت كه به خاطرمي ماند .تپ المحله ،ارگ ،گلش�ور ،سرش�ور ،چهنو ،تنباكوچي ،ضد ،گاز ،چهار
طبقه ،دروازه طاليي ،س�مزقند ،مقدم ،كوچه هاي كارخانه كبريت ،سيابون ،حسين باشي ،ايستگاه سراب و ...همه و همه
حاال ش�ده اند عين عتيقه هاي با ارزش�ي كه بايد هر از گاهي گرد از چهره شان زدود و نگاهي ديگر به آنها دوخت.ديگر اما
نه از قلاب دوزها ،دزدگيرها ،قناويز فروش ها و نازك كارهاي خيابان عليا و نه از كهنه دوزها ،چادردوزها ،سنگتراش�ها،
كاله دوزها و ميراب هاي س�راب ،خبري هست و نه از غسالخانه باال خيابان و قنات قليچ خان و چهار سوق نخ فروشان و...
اما نام خيلي از آنها به سينه شهر چس�بيده و تكان نمي خورد .راستي اص ً
ال مگر مي شود آدم نام پدربزرگش را عوض كند
و پس از 60س�ال با نام ديگري او را صدابزند؟ !آن روزها گاه چنارهاي صد ساله بهانه اي مي شدند براي خواندن خياباني به
نام «پاچنار» گاهي هم از صدقه س�ر ارگ حكومتي نام محله اي را مي گذاش�تند «ارگ» و گاه حفر چاه تازه اي آن قدر آنها
را به وجد مي آورد كه از آن پس محله ش�ان را چهنو ( چاه نو ) مي خواندند و گاهي هم حضور چند دوچرخه ساز و دوچرخه
فروش كه دوچرخه هاي آلماني هركولس  120توماني شان را به جوانترها كرايه مي دادند انگيزه نامگذاري خياباني مي شد
تا نان آنها هم توي روغن برود.
از تپ المحله تا سرشور
ً
حرف و حديثها بر سر تعداد محالت مشهد زياد است مثال « فريزر»
تاجرانگليسي درسال1821ميالدي تعداد محالت شهر مشهد را
 32و صنيع الدوله در مطلع الشمس  1302تعداد محالت بزرگ را
 9و كوچك را  10مورد ذكر م��ي كند .زين العابدين بن محمدولي
ميرزا كه در زمان ناصر الدين ش��اه قاجار و حكمراني ركن الدوله به
مش��هد آمده و سكنه مشهد را سرش��ماري كرده از  6محله به اسم
سراب ،سرشور ،عيدگاه ،پايين خيابان ،نوغان ،باالخيابان نام برده
است.
حكايت نامگذاري تمامي اين محالت هر يك در جاي خود شنيدني
است ،براي نمونه در خصوص وجه تسميه محله قديمي « سرشور»
همان محله اي كه روزي محمدتقي ملك الشعراي بهار ،در آن متولد
شد ،مي گويند؛ محله سرسوق به طور قطع اسم ديگري داشته است
كه صنيع الدوله خواس��ته است آن را به ش��كل ادبي درآورد .سوق
درعربي به معني بازار اس��ت اما در لهجه مش��هدي در زبان محاوره
م��ردم كمتر كلمات عربي ب��ه كار مي رود و اگر به حس��ب ضرورت
مردم مجبور باش��ند آن را مختصر تعريف ميكنند .مشهديها كلمه
«س��ر» را به معني ابتدا و آغاز و گاهي باال زياد به كار مي برند ،مانند
س��راب ،سرش��ور از طرف ديگر «سو» در لهجه مش��هدي تقريباً به

نماند ودر 32س��الگی از دنیا رف��ت و فرصتی
برایاینکارنداش��ت.
طب��ق نظ��ر محققان و بر اس��اس گفت��ه حمزه
اصفهانی ،اردش��یر بابکان از کس��انی اس��ت که
شهرس��ازی در ای��ران را متداول کرد .اردش��یر
خره،بهم��ن اردش��یر،رام اردش��یر ،رام هرم��ز
اردش��یر ،بود اردشیر،وحش��ت اردش��یر ،به تن
اردش��یر،بهمن شیر و غیره شهرهای دیگر ایران
بوده اند.شاهپور(پس��ر اردش��یر) نی��ز در ایران
ش��هرهایی نظیر نیش��اهپور،به ش��اهپور ،بالد
شاهپور،پیروز ش��اهپورو ...ساخته است .به طور
کلی ملت ایران ،ملت سازنده ای بوده است وطی
دوران ساسانیان در ایران ساخته شده اند.
در ادوار مختلف ش��هر س��ازی در ایران متداول
بوده است.می گویند شهر تبریز را زبیده همسر
هارون الرشید س��اخته است چون در آنجا تبش
ریخته ،که اگر به کتابهای تاریخی مراجعه کنید
متوجه خواهید شد این گفته ها استناد تاریخی
ندارد .به طور کلی هر سلس��له ای که تش��کیل
می ش��د پایتختی امنیتی و سیاسی برای خود
می س��اخت به عن��وان مثال صفویان در ش��هر
تبریز سکنی گزیدند و این شهر را پایتخت خود
برگزیدند،پایتخت سیاس��ی هخامنشیان شهر
شوش و پایتخت تش��ریفاتی آنها تخت جمشید
بوده به ط��وری که تخت جمش��ید محلی بوده
برای جشن نوروز که تمام ملل تابعه ایران وملل
انیران (ملل غیر ایرانی ) گرد هم می آمدند و این
عید بزرگ ایرانی را جشن می گرفتند.

همان معنوي لغوي و اصيل فارسي استعمال مي شود مثل چهارسو.
بنابراين سرسوق كه صنيع الدوله نوش��ته است احتمال دارد «سه
سو» يا «سرسو» و يا غير از اينها باشد.
يا در خص��وص محله كهنه تپل محل��ه ( تپ المحل��ه ) با بازارچه
محل��هاي و قهوه خانه هاي س��نتي و ب��ي نظيرش؛ كه نش��اني از
عظمت ،اس��تواري و پويايي شهر قديم مشهد است هم مي گويند،
در اواس��ط راس��ته نوغان پلي سنگي وجود داش��ته و از اين پل در
جهت غربي كوچه اي قديم��ي به نام كوچه هفت در به علت وجود
مس��جد هفت در از اين معبر منش��عب و يك محله مسكوني را به

نامهايي كه مانده اند
دكترس��يدي ،يكي از پژوهشگران برجسته مشهدي در
خصوص نحوه تش��كيل و گس��ترش محله ها در مشهد
قدي��م مي گوي��د :محله هاي مش��هد از دير ب��از و از بدو
پيداي��ش خود ،هويت تضاد بر انگيز نداش��تند و همواره
براي خود رقيبي احساس نكرده اند ،زيرا پس از مركزيت
مشهد در خراسان آن زمان هيچ دليلي براي رقابت وجود
نداشت .در مشهد قديم تضاد و دوگانگي قوميتي وجود
نداشت و از جدال بين محالت نيز خبري نبود .متأسفانه
طي اين س��الهاي اخير شهر به ش��كل بيرحمانه اي به
سمت روستاهاي حاصل خيز حاشيه كشف رود توسعه
پيدا كرده اس��ت.نامها در فراز و نش��يب تاريخ گاه آمده و
گاه رفته ان��د و برخي نيز به اصرار م��ردم باقي مانده اند؛
مث� ً
لا روزگاري در تهران بيش��تر كوچه و معاب��ر را با نام
مالكان بزرگ باغها و اماكن مي ش��ناختند .به طوري كه
هنوز بسياري از محالت تهران به همان نامها خوانده مي
شود .محله فرمانيه براساس امالك فرمانفرما و پسرانش،
محل��ه منيريه ب��ه خاطر من��زل بزرگ منير الس��لطنه
همسرناصرالدين ش��اه و كامرانيه به دليل باغهاي بزرگ
كامران ميرزا به اين نام خوانده شده و مي شود.
يوسف آباد كنوني تهران نيز اثري به جا مانده از امالك «
ميرزا يوس��ف» و حسن آباد نام باقي مانده از باغهاي پسر
او ميرزا حس��ن مستوفي الممالك اس��ت .هنوز خيلي از
مردم پايتخت خيابانهايي مانند «خالد اس�لامبولي» و
«اس��تاد نجات اللهي» را به همان نامهاي قبلي «وزرا» و
«ويال» مي خوانند .در اصفهان به جز خيابان شيخ بهايي،
دو خيابان دردش��ت و جوباره كه در تالقي آن دو خيابان
عبدالرزاق اصفهاني ق��رار دارد ،نام دو محله قديمي بوده
اس��ت كه يادآور بخ��ش مهمي از تاريخ ايران اس��ت .در
همين شهرنامهايي مثل «ميدان كهنه» به «قيام» تغيير
يافت��ه كه مردم هنوز آنها را به نام قديمي مي شناس��ند.
يا خياب��ان لطفعلي خان زند ،خيابان نمازي در ش��يراز.
در تبري��ز از اميرخي��زي كه روزگاري محله س��تارخان
بود تنها يك خيابان باقي مانده اس��ت تا «شش��كالن» و
«باغميش��ه» كه محله هاي درگير در مشروطه بودند را
مي شود روي تابلوي خيابانها ديد .محله هاي «انكس»،
«بريم» و «بوارده» در آبادان نيز از اين دس��ت نامهاست.
يا چه��ارراه پارامونت در ش��يراز كه همچن��ان به همان
نام قبلي اس��ت .در مش��هد هم مثل اين چند شهر هنوز
نامهايي مثل بازار سرش��ور خس��روي ،احمد آباد ،ملك
آب��اد ،وكيل آباد ،تق��ي آباد ،فلكه ض��د و آب و برق هنوز
نام قديمي خود را دارند و هنوز در س��ربرگهاي برخي از
هتلها نام خيابان تهران ديده مي ش��ود.اين شهر 1200
س��اله در تاريخ پرفراز و نش��يب خود نامهاي بسياري را
روي پيش��اني كوچه پس كوچههاي خود ديده اس��ت.
نامهايي كه توانسته اند به رغم ظهور نمادهاي مدرنيته،
دل مردم و مديران ش��هري را به دست آورند و هنوز هم
بمانند .از نامهايي كه گاه پينه نان آوران خانه هاي كوتاه
قد و مش��اغل آن روزها را به يادت م��ي آورند ،مثل «حنا
فروش ،جوفروش ،تاجرها ،باروت كوبي ،زرگران ،كفاش،
كاش��ف ،قصاب و »...گرفته تا نامه��اي عجيبي كه نمي
تواني دليلي بر چرايي بودنشان بيابي« :شوري ! ،ناتوان !،
نيزه ! ،نازي ،شانسي ،سيگاري و.»...

شهر يك اثر هنري بزرگ است كه آفرينندگاني به وسعت خود
و به تعداد جمعيتش دارد.
n e z a m m o h a n d e s i . i r
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فضاهای شهری همچون صحنه های نمایش اند كه بازتاب زندگی جمعی در
ظرف مكان را به تصویر می كشند.

شهرسازی
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تعريف شما از شهر چيست؟
تصوری عمومی وج��ود دارد که در آن
ش��هر را تعدادی از بناها می بیند که در
کن��ار هم قرار می گیرد به س��ان یک دانه برنج با
یک گونی برنج .این نگاه درس��تی نیس��ت .شهر
برای خودش ماهیتی دارد و این ماهیت در ذهن
تک تک شهروندان حضور دارد .نقشه پنهانی از
ش��هر در ذهن ش��هروندان بر حس��ب س��ابقه
زندگی ،طول مدت زندگی و میزانی که در شهر
گش��ته اند ،پرونده ذهنی متفاوت��ی با هم دارند.
اگ��ر بگویم که می خواهم ب��روم دربند یا میدان
غ��ار ،مکان اول برای تفریح و مکان دوم برای کار
در ذهن ش��ما نق��ش می بندد زی��را در ذهن ما،
خاطره ای از ش��هر و نقاط مختلف آن وجود دارد
و پالنی از ش��هر و تصوری از آن هس��ت که با آن
تصور زندگی م��ی کنیم .آنچه ک��ه در معماری
اتفاق م��ی افتد اگ��ر مطلوب طبع افراد باش��د.
گاهی فضای کوچکی هس��ت ک��ه آینه زندگی
افراد بوده به نحوی که در آن آس��ایش و راحتی
دارند در اینجا زندگی در واحد خانوادگی شکل
گرفته است .شکل دیگر زندگی در واحد شهری
اس��ت .وقتی م��ی خواهیم درب��اره اهمیت این
واحد صحبت کنیم می گوییم ش��هر ما ،خانه ما.
ش��هر برای اینکه اعتبار پیدا کند باید بگوییم که
شهر ،همان خانه است در حالیکه ما یک زندگی
خانوادگی در خانه و یک زندگی مدنی ،در ش��هر
داری��م .این زندگی مدن��ی ،ابع��اد ،اقتضائات و
کاربردهای خ��اص خ��ودش را دارد و آن نوع از
تقاضاهای��ی که در خانه برآورده می ش��ود عین
آنها در مقیاس بزرگتر در شهر برآورده نمی شود
بلکه خواس��ت های انس��انی در مقیاس شهری
کامال با خواس��ت های انس��انی در مقیاس خانه
متفاوت است و انسان به هردو مقیاس نیاز دارد.
آن بخ��ش از زندگ��ی اجتماع��ی که ب��ه آن کم
توجهی می ش��ود ،موجب می شود که شهرهای
ما ش��کل درس��ت و روابط مدنی الزم در شهر را
نداش��ته باش��ند .چون این روزها به آن زندگی
مدنی که باید در ش��هر اتف��اق بیفتد ،خیلی کم
توجه می کنیم.
نق�ش شهرس�ازان در ترس�یم
س�یمای ش�هری چق�در اس�ت و
ضرورت نظ�ارت شهرس�ازان را ب�ر روی
ساخت و سازها چطور می بینید؟
ببینید ش��هر امری ،چند بعدی اس��ت
یعن��ی عوام��ل و عناصر متع��ددی در
شکل گیری ش��هر موثر هستند .طراح شهری یا
شهرس��از یک عام��ل هماهنگ کننده اس��ت تا
تعیی��ن تکلی��ف کنن��ده .در جهان ه��م میزان
دخالتی که شهرس��ازان می توانند بکنند همین
قدر اس��ت .اینه��ا همچون رهبر یک ارکس��ت،
موضوعات��ی چ��ون اقتصاد و سیاس��ت و خلق و
خوی جامع��ه و قوانی��ن را نگاه م��ی کنند و به
نحوی در کن��ار هم قرار می دهن��د و صورتی از
ظرف بزرگی به نام ش��هر به وجود بیاید و زندگی

نظ�ا ر ت
شهرس�ازان بر اجرای
ط�رح ه�ای توس�عه
شهری
مهندس واح��دی معاون
عمرانی استانداری خراس��ان رضوی در پاسخ به
اینکه نظارت متخصصان شهرسازي چه تاثيري
در بهبود طرح هاي توسعه شهري خواهد داشت
می گوی��د :در حال حاض��ر مراقب��ت در اجرای
صحیح طرح های توس��عه ش��هری و ب��اال بردن
کیفیت فضاهای ش��هری جزو دغدغه های اولیه
مدیران ش��هری اس��ت و با توجه به وجود دانش
آموختگان رش��ته شهرس��ازی و سطوح مختلف
ب��ه نظر می رس��د در چندین بخش م��ی توان از
متخصصان این رشته بهره برد.
از جمل��ه ای��ن م��وارد می ت��وان ب��ه بکارگیری
متخصصان شهرس��از در س��ازمانها و نهادهایی
که ذات��اً وظیفه اجرا و نظارت طرح های توس��عه
را بر عهده دارن��د  ،نهادینه کردن نقش مهندس
شهرس��از در مراحل صدور پروانه ساختمانی به
خصوص در پروژه های ب��زرگ به منظور تطبیق
اس��ناد باالدس��تی و رعایت ضواب��ط و مقررات
شهرسازی -کاربریها -ش��بکه معابر و ، ...احقاق
حقوق ش��هروندی و جل��ب منفع��ت عمومی با
ارزیابی اث��رات عدم رعایت ضوابط شهرس��ازی
در زندگی م��ردم و پایین آمدن کیفیت فضاهای
ش��هری و در نهایت نظارت شهرسازان بر اجرای
طرح های توس��عه ش��هری که منج��ر به حفظ
تعادل فضای��ی طرحها در تمام��ی ابعاد طراحی
خواهد شد اشاره کرد.

ش��هری ش��کل بگیرد .نمی توان نقش آنها را در
مقیاس رهبر ارکست نفی کرد و اندازه یک رهبر
ارکست هم دخالت دارند .بنابراین آنها که دارند
س��ازهای ش��هری را می زنند اگر نتوانند خوب
بزنند ی��ا خارج بزنند ،از دس��ت رهبر ارکس��ت
کاری برنمی آید .بزرگترین و بیش��ترین میزان
گرفتاری که در ش��هرهای کشورمان داریم این
است که عوامل با یکدیگر هماهنگ نیستند که
یک رهبری واح��دی را برای ش��هر بپذیرند .به
محض اینکه یک مدیر ش��هری قوی و باسلیقه،
ش��روع ب��ه کار م��ی کن��د م��ی تواند ش��رایط
مناس��بتری را ب��ه وجود بی��اورد ت��ا وقتی که
شهرداری هس��ت که آن توان و قدرت مدیریتی
یا نف��وذ و امکانات الزم برای ب��ه خدمت گرفتن
عناصر مختلف ش��هر را ن��دارد ،بنابراین خود به
خود شهر ،ش��رایط مطلوبی را پیدا نمی کند .در
کش��ور ما ،هنوز ش��هرها با ضوابط غیر از ضوابط
شهرس��ازی ،ترس��یم می ش��ود .اگر به رش��د
شهرهای کشور توجه کنید می بینید که برخی
افراد ،قطعات زمینی را بین خودش��ان تقس��یم
می کنند و راه هایی را بین آنها ایجاد می کنند و
آن را ب��ه فضاه��ای اداری ،تجاری و مس��کونی
تبدی��ل م��ی کنند ام��ا در آنها ضواب��ط زندگی
ش��هری اتفاق نمی افتد .واقعا جایی را در ش��هر
نداریم که در آن زندگ��ی کنیم .وقتی از در خانه
بیرون می آییم از بودن در شهر ،لذت نمی بریم.
فضای ش��هری در ایران به معن��ای واقعی کلمه
نداری��م ،عموم��ا رابط های��ی داریم ک��ه میان
بخشهای تج��اری و مس��کونی و اداری رابطه
برقرار کند که خیابان هس��تند .اگر قرار باشد که
خیابان یک فضای شهری باشد باید خصوصیات
انس��انی بیش��تری را در بربگیرد ک��ه بتواند این
اتفاق بیفتد .امروز ش��هرهای م��ا ،مرتبا به نفع
ماش��ین و تردد س��ریع تغییر ش��کل می دهد و
بنابرای��ن زندگی انس��انی ش��هری تضعیف می
شود .البته بخش��ی از آن ایجاب شرایط است اما
تس��لیم آن ش��دن ه��م ،تصمی��م درس��ت و
شهرسازانه ای نیست.
اش�اره ای به چالش ه�ای فراروی
توس�عه ش�هری در کش�ورمان
داشتید ،پیش�نهاد ش�ما برای هماهنگی
بیش�تر نوازنده های این س�مفونی توسط
رهبر ارکست چیست؟
ه��ر ماجرایی ک��ه بناس��ت در جامعه
درست ش��ود ،پیش و بیش از همه نیاز
به خواست و مطالبه مردمی دارد .موتور محرکه
هر اقدامی در جامع��ه ،آگاهی و مطالبه عمومی
است .مدیریت ش��هری ناچار به انجام می شود
چون مردم می خواهند .مش��کل ب��زرگ ما این
است که ش��رایط سیاس��ی و اجتماعی گذشته
کش��ور ،این اجازه را نمی دهد که آب زیر پوست
جامعه ب��رود و مردم طالب یک زندگی ش��هری
بش��وند .تعداد کمی از م��ردم همانطور که نان و
پنیر برای صبحانه می خرند ،دو ش��اخه گل هم
برای روی میز و روی سفره شان می خرند .برای

وی در ادام��ه ب��ه اقدام��ات انجام يافته توس��ط
معاون��ت عمراني اس��تانداري خراس��ان رضوي
در ح��وزه شهرس��ازي و بوي��ژه بهبود مناس��ب
س��ازي فضاهاي ش��هري ب��راي اس��تفاده بهتر
كم توانان جس��مي اش��اره می کند و می گوید:
برگزاری جلس��ات کمیته فنی مناس��ب سازی
ش��هری برای توان یاب��ان بص��ورت ماهیانه که
از مهمترین اه��داف این کمیته ک��ه با مدیریت
دفتر فنی اس��تانداری برگزار می ش��ود ،توسعه
فرهنگ اج��رای قوانین ماده  2قانون بهس��ازی
محیط ش��هری برای توانیابان می باش��د که در
قالب برگزاری جلسات با دس��تگاههای اجرایی
و نهادهای خصوصی و انج��ام نظارت بر عملکرد
دستگاه ها در این خصوص می باشد.
وی اضاف��ه می کند :ع�لاوه بر این م��ی توان به
برگزاری س��تاد مناسب س��ازی بصورت فصلی
که با مدیری��ت معاون هماهنگی ام��ور عمرانی
استانداری برگزار می گردد اشاره کرد.
برگزاری عملیات نظارتی بر دستگاههای اجرایی
در خصوص نح��وه اجرای طرح مناسبس��ازی
مراکز دولت��ی و عمومی در قالب تیم گس��ترده
نظارتی با حضور کارشناس��ان محترم دفتر فنی،
راه و شهرسازی ،شهرداری مشهد ،سازمان نظام
مهندسی ،اداره کل بهزیستی و نوسازی مدارس
نی��ز یکی دیگ��ر از برنامه های اجرا ش��ده در این
خصوص است.
واح��دی تصری��ح م��ی کن��د :تهی��ه ضواب��ط
مناسبس��ازی در قال��ب کتابچه ه��ای نظارتی
و چک لیس��ت نظارت مربوط��ه و تصویب آن در
شورای فنی استان و ابالغ به تمامی دستگاههای
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گفتوگو

گفت و گو با دکتر مهدی حجت درباره شهرسازی و هویت
شهری؛

شهرسازان
مؤثرند یا مقصر؟
زهرهکهندل

در تعریف «شهر» اتفاق نظری وجود ندارد و در تعاریف بیان شده بر مواردی
نظیر تعداد جمعیت ،نوع فعالیت های اقتصادی ،حوزه اداری و موارد دیگری
اش�اره شده اس�ت .با توجه به حقوقی که برای ش�هروندان در شهرها دیده
شده است ،احساس امنیت و آرامش و رفاه از الزامات و بایسته های توسعه و
ترسیم شهری است .در گفت و گو با دکتر «مهدی حجت» قائم مقام پیشین
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردش�گری به بررسی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی
توسعه شهری و هویت شهری در شهرسازی پرداختیم.

اینکه آن گل ،چندان ضروری به نظر نمی رسد.
زندگ��ی ش��هری ،حک��م آن گل را دارد .مث�لا
خیاب��ان ولی عصر ته��ران برای تردد ،ش��رایط
خوبی پی��دا کرده اس��ت اما این خیاب��ان ،قبال
خیابان بود در حالیکه اکنون بیش��تر ش��بیه به
یک جاده ش��ده اس��ت .یعنی رفت و آمد در آن،
سهل ش��ده اما بدنه این خیابان که فضای سبز و
مغازه هایش ب��ود و قدمی که م��ردم درآن می
زنند ،به ناچار به نفع ترافیک حذف می ش��ود .با
تم��ام ت�لاش ش��هرداری در بدنه س��ازی این
خیابان ،نس��بت ب��ه قبل از اینک��ه چنین تغییر
ش��کلی رخ بدهد ،آن زندگی شهری تغییر پیدا
می کند .در میادین ش��هری ما ،زندگی شهری
اتفاق نمی افتد فقط تردد رخ می دهد.
علتش چیست؟
به نظ��ر می رس��د هنوز م��ردم به آن
مرحله نرس��یدند که بگوین��د که یک

زندگی ش��هری می خواهم .اگر فرصت فراغتی
دارم ،آن را در ش��هر و در تعامل ب��ا افراد جامعه
بگذرانم و خس��تگی روزان��ه را با ق��دم زدن در
خیابان های ش��هر از تنم بیرون کنم .شهرهای
ب��زرگ و زیبای دنی��ا این ویژگ��ی را دارد چون
فضاهای ش��هری در آن وجود دارد .در ش��هری
چون تهران ،تعداد فضاهای ش��هری بسیار کم
اس��ت .اولین اقدام ،آگاهی رسانی به مردم است
تا مطالبه عمومی ایجاد ش��ود .برای بهبود وضع
شهرس��ازی در ای��ران ،نیازمند به آش��نا کردن
مردم به حقوق شهری خودشان هستیم.
منظ�ور از حق�وق ش�هروندی
چیست؟
در اس�لام برای هر انس��انی ،مجموعه
حقوقی به رس��میت ش��ناخته ش��ده
اس��ت .بخش��ی از این حقوق مرب��وط به ظرف
زندگی انسان اس��ت چه ظرف کوچک خانه چه
ظرف بزرگ ش��هر .ما در خانه حقوقی همچون

گزارش

چرایی نظارت شهرسازان بر اجرای طرح های توسعه شهری

شهرها از ناهماهنگی
بین ساختمانها در رنج هستند
اعظمطیرانی

برغم گذشت دهها س�ال از انقالب اسالمي و پيشرفت هاي گوناگون
در حوزه توس�عه وعمران كشور ،متأس�فانه هنوز قانون و نظام جامع
فراگيري براي س�اخت وس�از در كش�ور وجود ندارد .شهرسازان به
دلی�ل احاطه کام�ل بر موضوعات شهرس�ازی یک�ی از دغدغه های
حاض�ر خود را مش�اهده نابس�امانی موجود در این حوزه و س�کوت
نظارتی خود می دانند .اهمیت این موضوع دس�تمایه گزارش�ی است که تقدیم حضورتان
می شود:
اجرای��ی ،همکاری با NGOه��ای مرتبط نظیر
انجمن حامیان ش��هر بدون مانع و پیگیری درج
ضوابط مناسب سازی در پروانه های صادره برای
ساختمان های عمومی در قالب بخش خصوصی
نیز از دیگر برنامه های اجرا شده در این خصوص
است.

نظ�ارت شهرس�ازی اب�زار کنترلی
توازن حقوق شهری
عل��ی همائی ف��ر ؛ رئیس
گروه تخصصی شهرسازی
س��ازمان نظام مهندسی

نقشه شهر ها ،صرفاً خطوط منحنی و راستی نیست که جای ساختمان ها را نشان دهد؛ بلکه  ،نموداری است
از خطی که بشر با آن  ،تاریخ تمدن را نگاشته است .هر قدر درک این خط دشوار تر باشد ،وقتی رموز آن
کشف شد ،ثمره آن بیشتر است.
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امنیت و آس��ایش داریم اگر تیرآهن یا بتن یک
س��اختمان نیمه کار در یک منطقه مسکونی از
ساعت  23شب ،اجازه تخلیه داشته باشد امنیت
و آرام��ش اهالی آن منطقه مخدوش می ش��ود.
مردم در گس��تره ش��هری ،حق دارند که هوای
تمیز داشته باشند ،از فضای سبز استفاده کنند
و از همسایگانش��ان بتوانن��د خب��ردار و جویای
احوال ش��وند .برای جامعه ،حقوق مدنی وجود
دارد و افراد در تعامل با یکدیگر ،رش��د می کنند
بنابراین فضای ش��هری باید این شرایط را مهیا
کند نه اینکه یک س��ری لوله های ایزوله ش��ده،
طراحی کند که افراد در آن مسیر از خانههایشان
به محل کار بروند و برگردند .فضای شهری باید
امکان تعامل با افراد را به مردم بدهد .افرادی که
ایزوله پرورش می یابند که رش��د انس��انی پیدا
نمی کنند .بایس��تی ب��ه جنبه ه��ای مدنی در
شهرسازی توجه شود .اگر بناست چنین اتفاقی
رخ دهد باید بسترهای آش��نایی مردم با حقوق
مدنی خودشان مهیا ش��ود .مردم نسبت به این
حقوق بی اطالعند .وقتی قرار است که پزشک یا
پرس��تاری هر جای کش��ور به بیم��اری آمپول
تزریق کند حتما باید از س��رنگی بس��ته بندی
ش��ده در فضایی استریل اس��تفاده کند در غیر
اینصورت به وی اجازه تزریق نمیدهد اما بیشتر
کس��انی که در ش��هرهای ما در حال ساختمان
س��ازی هس��تند ،هیچ مدرک��ی دال ب��ر اینکه
کارش��ان منطبق با نیاز مردم است ،ندارند .این
در حالیس��ت که افراد بزرگترین سرمایه گذاری
زندگی ش��ان را ب��رای خرید خانه دارن��د اما به
اندازه زمانیکه بیمار می ش��ود و تخصص پزشک
و پرستار برایش مهم اس��ت ،نسبت به معماری
که بناس��ت خانه اش را بسازد یا فروشنده ای که
خانه را به او می فروشد ،این حساسیت را ندارد.
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر یا کشور
اس��ت .این دیدگاه ،حقوق و مس��ئولیتهایی را
به ش��هروند یاد آور میش��ود که در قانون پیش
بینی و تدوین شدهاست .از نظر حقوقی ،جامعه
نیازمند وجود مقرراتی اس��ت که روابط تجاری،
اموال ،مالکیت ،شهرس��ازی ،سیاس��ی و حتی
مس��ائل خانوادگ��ی را در نظر گرفته و س��امان
ده��د .ازای��ن رو ،از دید ش��هری موضوع حقوق
شهروندی ،روابط مردم ش��هر ،حقوق و تکالیف
آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف
و روش انج��ام آن اس��ت .همچنین نح��وه اداره
امور ش��هر و کیفیت نظارت بر رش��د هماهنگ
شهر اس��ت که میتوان بعنوان مهمترین اصولی
بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است
و در واقع حقوق ش��هروندی آمیختهای اس��ت
از وظایف و مسئولیتهای ش��هروندان در قبال
یکدیگر ،ش��هر و دولت یا قوای حاکم و مملکت
و همچنین حق��وق و امتیازاتی که وظیفه تامین
آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،
دولت یا به ط��ور کلی قوای حاکم میباش��د .به
مجموع��ه این حق��وق و مس��ئولیتها “حقوق
شهروندی” اطالق میشود.

ش�ما چقدر به نظارت شهرسازان
بر سیمای شهری اهميت قایلید؟
گاه شهرس��ازان بین خودشان می گویند که چه
کس��ی به حرف ما گوش می دهد! ببنید عوامل
متعددی در ش��کل گیری فضای شهری دخیل
اس��ت .کس��ی به حرف متخصصان شهرسازی
گ��وش نمی ده��د و این حرفها را س��رکالس به
دانش��جو می گویند .مدیران ش��هری به معنای
شهرس��ازان نیس��تند اینه��ا مدی��ران اجرایی
هستند که بنا به سلیقه و تجربه خودشان ،شهر
را اداره می کنند .در حال حاضر علم شهرسازی
دخالت چندانی در مدیریت ش��هری ما ندارد که
بگوییم شهرسازان موثرند یا مقصر!
به عنوان کس�ی که دست اندر كار
مس�ائل ش�هري اس�ت و دغدغه
س�یمای شهری و زندگی ش�هری را دارد و
مهمتر از همه به عنوان یک ش�هروند ،چه
انتظاری از شهرسازان دارید؟
بنظ��رم با تمام ش��رایط مش��کلی که
وج��ود دارد و تنگناهای��ی ک��ه ما را
نگ��ران نان و پنیرمان می کند که می بایس��ت
توی س��فره مان باش��د ،توقعم این است که از
کوچ��ک ش��روع کنن��د و کارهای ب��زرگ را
باتوجه به ش��رایط دشواری که وجود دارد ،در
قدم هاي بعدي ش��روع كنيم .فکر می کنم کار
خوب را بايد ب��ا مقیاس کوچک آغاز کنند .اگر
قرار باشد که از کارهای بزرگ آغاز شود ،هیچ
وقت بین شهرس��ازان و متولیان شهری رابطه
خوبی برق��رار نمی ش��ود .اما اگ��ر از کارهای
کوچک و کم خ��رج تر آغاز ش��ود و مردم مزه
شیرین زندگی ش��هری را بچشند و آن آگاهی
بهمردمدادهش��ود...
و مدیران شهری هم رضایت مردم
را از زندگی شهری می بینند...
همینطور اس��ت ای��ن موجب توافق
بیش��تر می ش��ود .زمانی به مدیران
ش��هری پیشنهاد دادم که محله ای کوچک را
ب��ه عن��وان نمون��ه ،ب��ا تم��ام اختیاراتی که
ش��هرداری دارد در اختیار تیم کارشناسی ما
قرار دهند ت��ا آن کوچه را س��اماندهی کنیم
مثال فضای ش��کلی خانه ه��ای آن کوچه را با
هم هماهنگ کنیم ،فضای س��بز آن منطقه را
در ح��د امکان بهبود ببخش��یم و آس��فالت و
پیاد هروی آن را س��امان ببخشیم تا تبدیل به
محله ای زیبا ش��ود .همچنین مردم محله هم
نس��بت به اج��رای ای��ن ط��رح آگاه و توجیه
ش��وند .قطعا بیش��ترین صرف��ه اقتصادی را
برای م��ردم آن محل��ه خواهد داش��ت چون
خان��ه هایش��ان در محله ای نمون��ه قرار می
گیرد و گران می ش��ود .همچنین مردم محله
های دیگر نیز نس��بت به اجرای چنین طرحی
در محله خودش��ان ،ترغیب می ش��وند .این
نمون��ه اگر در اختیار مردم ق��رار بگیرد و مزه
ش��یرین آن را بچشند ،مش��ارکت مردمی را
ش��اهدخواهیمبود.

مدیرکل راه و شهرس��ازی گلس��تان معتقد است که
توجه به س��یمای پریشان شهر س��ال ها است که از
چشم برنامه ریزان و مدیران شهری دور مانده و هنوز
برنامه جامعی برای زیباسازی و ساماندهی آن وجود
ندارد.
‘عل��ی بخش رس��تمی م��ی گوید :منظر و س��یمای
ش��هری اولین چیزی اس��ت که از یک شهر در ذهن
و حافظه ش��هروندان ،گردش��گران و سرمایه گذاران
نقش می بندد.
و این درحالی اس��ت که به گفته وی نامناس��ب بودن
س��یمای ش��هر ،عالوه بر کاهش جاذبه برای حضور
گردشگران ،تأثیر منفی در سالمت روانی شهروندان
دارد.
رس��تمی ادامه می دهد :این مس��اله به نحوی است
که هر روز در گذر از معابر ش��هر و با نگاهی به اطراف
میتوان وضعیت پریشان سیمای شهری را مشاهده
کرد.
بهگفتهوی،ناهماهنگیبینابعادوارتفاعساختمانها،
اس��تفاده از الگوهای طراحی ،مصال��ح و رنگ متفاوت
و ناهمگون معابر ،نماهای ساختمانهای ناهمخوان از
جمله مصادیق این موضوع هس��تند که چهره ای نازیبا
بهشهربخشیدهاند.
مدیرکل راه و شهرس��ازی گلس��تان اضافه می کند:
همین طور پایین بودن سرانه فضای سبز و مشکالت
مربوط به مبلمان ش��هری از مس��ایلی است که این
ناهمخوانی ها را ایجاد و تش��دید ک��رده که در جای
خود قابل طرح و بررسی هستند.
رس��تمی خاطرنش��ان می کند :در اهمی��ت ارتقای
منظر ش��هری همان بس که به اعتقاد تمامی صاحب
نظران ،منظرس��ازی می تواند در ایجاد ش��هر سالم و
حرکت به سوی توسعه پایدار مفید واقع شود.
بافت های فرسوده جلوه دیگری از سیمای نامناسب
شهرهاست که برای شتاب در اصالح آن باید تدبیری
جدی اندیشید.
رض��ا حیدری��ون  ،مع��اون فن��ی و عمران س��ازمان
نظ��ام مهندس��ی اس��تان ته��ران ب��ا بی��ان اینکه
ساختوس��ازهایی در بافته��ای فرس��وده صورت
میگیرد که به نوعی فرسوده سازی در این مناطق به
شمار میرود ،تصریح کرد :همچنان ساختمانهایی
س��اخته میش��ود که به نوعی فرس��وده هس��تند و
بدین ترتی��ب نمیتوانیم خدمات خوب��ی هم به این
ساختمانها اختصاص دهیم.
معاون فنی و عمران س��ازمان نظام مهندسی استان
تهران با اش��اره به اینکه خوب اس��ت س��رمایه های
کشور برای نوس��ازی بافتهای فرسوده خرجشود،
می افزاید :ضوابط شهرس��ازی بای��د با رعایت بهتری
انجام ش��ود که میت��وان گفت تا ح��دودی موارد در
طرح تفصیلی مدنظر قرار گرفته است.
حیدری��ون در ادام��ه می گوی��د :بحث نوس��ازی در
بافته��ای فرس��وده باید با مش��وقهای بیش��تری
پیگیری ش��ود و سرعت نوس��ازی در این بافتها نیز
افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان
ته��ران تیمهای بازرس��ی خ��ود را ب��رای بازدید از
این بافتها تش��دید میکند ،تصری��ح می کند :ولی

س��اختمان خراس��ان رضوی نیز با بی��ان اینکه
شکل شهرها تجلی کالبدی مفاهیم و مضامینی
اس��ت که عموما ریش��ه در عوامل غی��ر کالبدی
دارن��د می گوی��د :یکی از مهمتری��ن این عوامل
ساختار حقوقی شهر است  ،این ساختار متشکل
از س��ه عنصر حقوق مالکانه ،حقوق همس��ایه و
حقوق شهر وش��هروند بوده که در فرآیند عمران
و نوس��ازی یا بازسازی ش��هری بایستی به توازن
بین این س��ه عنص��ر اهمیت عمل��ی داد .در این
راستا و به منظور داشتن شهری مطلوب حداقل
از منظر حقوقی  ،به نظر می رس��د هر گونه تغییر
در ضوابط ومقررات س��اخت وس��ازهای شهری
بایس��تی ابتدا بررسی آثار ،در س��اختار حقوقی
شهر شود .بدین معنی که داشتن حقوق مالکانه
نمی تواند انواع حقوق همس��ایگی وشهروندی را
تحت تاثیر قرار دهد .لذا میزان و نوع بهره برداری
از زمین برای یک ملک می تواند بر اساس حقوق

همس��ایگی مجاوران و حتی حقوق ش��هروندی
شهروندان محدود گردد و یا دچار تغییرات عمده
ش��ود .این موضوع مهم می تواند در قالب نظارت
شهرسازی ابزار کنترل توازن حقوق شهری برای
س��ه عنصر شهروند ،همس��ایه و مالک باشد  ،لذا
این بخش از خدمات مهندس��ان شهرساز دارای
خصل��ت بازرس��ی  ،آن هم از نوع بین رش��ته ای
اس��ت ،که با اولویت دادن به حقوق عامه در قالب
مدعی العم��وم می تواند نقش قاب��ل توجهی در
کاهش نارضایتی های شهری داشته باشد .
وی ادامه می دهد :بر این اس��اس می توان گفت
نظارت شهرسازی متفاوت با بحث طراحی دارای
ب��ار حقوقی آن هم از جنس تاثیر گذار بر کیفیت
زندگی مردم در مقیاس کالن اس��ت که بایستی
ضمن توجه جدی بر اجرای آن ،سفارش دهنده
و کارفرمای آن  NGOهای تخصصی باشند ،تا
شهرس��از بتواند بعنوان مدعی العموم متخصص

 ،فارغ از فش��ارها و سفارش��های مالکانه ویا حمایت
ه��ای مدیریتی  ،در جهت حفظ حق��وق مردم ایفای
نقش کند.
ش�هرها از ناهماهنگی بین ساختمانها
در رنج هستند
دكت��ر محمد س��عيد ايزدی ؛
مع��اون وزير راه وشهرس��ازی
و مد ير عا م��ل ش��ر كت
ما د ر تخصص��ی عم��ر ا ن و
بهس��ازی ش��هری اي��ران در
خصوص ضرورت حضور مهندس��ان شهرس��ازی بر
نظارت ساختمانها می گوید:مهندسان معمار ،سازه
و عمران س��اخت و ساز را در قلمرو یک تک ساختمان
مورد نظارت وتوجه قرار می دهند و بررسی آنها فراتر
از س��اختمانها وپروژه ها در ابعاد معماری نیست ،در
حالی که هم اکنون ش��هر های م��ا از عدم هماهنگی
بین ساختمانها وعناصر تش��کیل دهنده شهر در رنج
است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه یکی از رس��التهای مهندس��ان
شهرسازی توجه به ابعاد وهم پیوندی بین ساختمانها
وس��ایر عناصر ش��هر اس��ت می افزاید :اگر به موضوع
نابسامانی شهرها دقت کنیم متوجه خواهیم شد خلع
حضور مهندس��ان شهرس��ازی بر نظارت ساختمانها
بس��یار جدی اس��ت به همی��ن دلیل اگ��ر در منطقه
ای نظارت تمام مهندس��ان سازه و س��اختمان وجود
داشته باش��د ،بی توجهی به هم پیوندی و هماهنگی
آنها با س��ایر عناصر ش��هربه معضلی اساسی در شهر
سازی تبدیل شده اس��ت که این مهم ضرورت حضور
مهندسان شهر س��ازی در نظارتهای س��اختمانی را

گزارش
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چشمها را باید شست
جور دیگر باید دید
سعیده سمیعی دلویی  -فهیمه باغستانی

شهر محلی است برای زندگی  ،محملی است برای آرامش شهروندان و زمینه ای است برای تپیدن
روح امنیت .عالوه بر این س�یمای ش�هر نیز باید به اب�زاری برای کاهش دغدغه های ش�هروندان
بدل گردد.این در حالی اس�ت که عده ای معتقدند وضع کنونی ش�هرها نمی تواند سلامت روحی
شهروندان را تضمین کند.
وقتی بحثهای هزینهای مطرح میش��ود و مالکین در عرص��ه عمومی اطالع ندارند  ،ی��ا حتی اگر اطالع
ذیص�لاح از آنه��ا اس��تفاده نمیکند س��ازمان نظام دارند بطور تخصصی قادر به پیگیری آن وجلوگیری
مهندسی دچار مشکل میشود.
از زیر پا گذاش��تن آن نیس��تند  ،یاری شوند تا به حق
معاون فنی و عمران س��ازمان نظام مهندسی استان خود در عرصه عمومی دس��ت یابند  .وظیفه “ وکیل
تهران تاکید می کند :نیاز به کمک دولت ،شهرداری شهرساز “ هم توس��طاشخاص حقیقی و هم حقوقی
و اندیشیدن تدابیر ویژه در این زمینه داریم.
می تواند سازماندهی و عملیاتی شود .
حیدری��ون خاطر نش��ان می کن��د :م��ا روی حوزه مهندس احم��د کرباس��ی ؛ دبیر گروه شهرس��ازی
بافتهای فرس��وده ک��ه مجوزهایی در ای��ن زمینه ش��ورای مرک��زینی��ز در همی��ن خص��وص م��ی
صادر شده باید بتوانیم
گوید:شهرداری ها یک
موج مثبتی ایجاد کنیم
سازمان مستقل محلی
تا بدی��ن ترتی��ب نگاه
هس��تند که عمدت��اً به
درس��ت ب��ه بافتهای
مس��ایل شهرس��ازی ،
فرس��وده به وجود بیاید
ساخت و س��از شهری و
شهرداری ها یک سازمان مستقل
و در برخ��ی م��وارد هم
بعبارتی توسعه شهری
ً
مسایل
به
ا
عمدت
که
هستند
محلی
کمیس��یون م��اده  5به
می پ��ردازدو لذا نقش
ابهام��ات وارد ش��ده
شهرس��ازان در ح��ل
شهرسازی  ،ساخت و ساز شهری و
است.
بعبارتی توسعه شهری می پردازدو لذا مسایل ش��هری بسیار
ش��اید بت��وان گف��ت نقش شهرسازان در حل مسایل شهری موثر و سرنوش��ت ساز
یک��ی از ج��دی تری��ن
اس��ت  .بعن��وان نمونه ،
بسیار موثر و سرنوشت ساز است
راهکاره��ای گری��ز از
ش��هر اصفهان به عنوان
آنچ��ه ش��هرها درگیر
یک کالن شهرتاریخی
آن هس��تند ض��رورت
و فرهنگ��ی  ،اکنون در
بکارگیری مهندس��ان
زمین��ه عب��ور مت��رو از
شهرس��ازی در ح��وزه
چهارب��اغ – آلودگ��ی
مدیریت ش��هری و تهیه و اجرای طرح های توس��عه هوا ناش��ی از توس��عه صنایع آلوده از جمله توس��عه
شهری است.
پاالیش��گاه ونیروگاه ،خش��کی زاین��ده ،بی توجهی
دکت��ر حمی��ده امکچ��ی  ،عض��و گ��روه تخصصی به میراث فرهنگی  ،توس��عه بی رویه ش��هر و حاشیه
شهرس��ازی ش��ورای مرک��زیدر همی��ن خصوص نش��ینی  ،با مش��کالتی عدیده ای روبرو است و بدون
می گوید:در راس��تای پیش��برد هدف احقاق حقوق ش��ک چنانچه از وجود شهرسازان کارآمد در مسایل
ش��هروندان در عرصه های عمومی “ بط��ور بنیادی شهرس��ازی اس��تفاده می شد مش��کالت کمتر بود .
ظرفیتی با عنوان شهرسازی وکالتی ( advancacyبدیهی اس��ت نظارت بر طرح هایتوس��عه ش��هری
planning) در جه��ان وج��ود دارد و شهرس��ازان توسط مهندسان شهرس��از می تواند شهرداری ها را
بعنوان متخصصی که در این زمینه هم آموزش دیده در امر پیاده نمودن ضوابط شهر سازی یاری نماید .
اند و هم کار تجربه کرده اند بعنوان” وکیل “ شهرساز مهندس حس��ینعلی فالحتیان عض��و هیأت مدیره
(advancacy planers) می توانند وظیفه احقاق نظام مهندس��ی ساختمان اس��تان یزدنیز در همین
حق ش��هروندان در حوزه عمومی را ب��ر عهده گیرند خص��وص معتقد اس��ت:پرداختن ب��ه مقوله نظارت
اینکار موجبمی ش��ود شهروندانی که از حقوق خود شهرس��ازي و كنترل ضوابط و مقررات شهرسازي از

شهرسازان به لحاظ احاطه ای که به قوانین
ومقررات شهرسازی وضوابط ومقررات
شهری دارند می توانند این نقش و وظیفه
را به نحو مطلوبی انجام دهند ونسبت به
اعالم گزارش به موقع به مراجع صدور
پروانه ساختمانی به منظور پیشگیری از
ساخت وساز غیر مجاز و ساخت وسازهایی
که مغایر با ضوابط ومقررات شهر سازی
است اقدام کنند
می طلبد تا قلم��رو ارتباط بین س��اختمانها ،رعایت
کارکرده��ا  ،نحوه اس��تقرار س��اختمانها و مجموعه
عواملی که فراتر از معماری س��اختمانها اس��ت ایجاد
شود.
دکتر ایزدی درپاسخ به این پرسش که چرا مهندسان
شهر سازی در نظارت ساختمانها حضور ندارند اظهار
می دارد :نظام مهندس��ی ما بر پای��ه نظارت وکنترل
تک س��اختمان برنام��ه ریزی ش��ده وتوجهی به این
بع��د قضیه ندارد،از این رو الزم اس��ت در قوانین نظام
مهندس��ی س��اختمان تجدید نظری صورت گیرد تا
این جایگاه برای مهندس��ان شهر سازی در نظارت بر
ساخت وساز ساختمانها قید شود .
وی ادام��ه م��ی ده��د :در ص��ورت اص�لاح قوانین و
دستور العملهای س��ازمان نظام مهندسی ساختمان
،مهندسان شهرس��از نیز می توانند از جایگاه تعریف
شده وقانونمندی برخوردار شوند و قلمروهایی که به
حوزه این متخصصان مربوط می ش��ود در اختیار آنها
قرار گیرد تا بتوانند در ارتقای کیفی س��اخت وسازها

وه��م پیوندی آنها با عناصر ش��هری نظارت داش��ته
باشند.
شهرس�ازان ب�ه قوانی�ن ومق�ررات
شهرسازی احاطه دارند
مهن��دس ش��یرزاد یزدان��ی ؛
عضو شورای مرکزی سازمان
نظ��ام مهندس��ی س��اختمان
کشور نیز در خصوص نظارت
مهندس��ان ش��هر س��ازی بر
س��اخت و س��از س��اختمانها می گوید :بر اس��اس
قانون نظام مهندس��ی وکنترل ساختمان ومباحث
دوم وچهارم مق��ررات ملی س��اختمان صالحیتها
ومباحثی درباره مداخله و ورود رشته های هفتگانه
به عرصه ساخت وساز اش��اره دارد به اینکه مراحل
ص��دور پروان��ه باید با نظر مهندس��ان شهرس��ازی
وترافیک برای س��اختمانهای بزرگ ،مجتمع های
مس��کونی و رعای��ت ضوابط و مقررات شهرس��ازی
نظیر رعایت خط اش��کال ،تراکم ساختمانی وتراکم
جمعیت��ی وتاثیری که س��اختمانها م��ی توانند بر
محیط اط��راف داش��ته باش��ند نظ��ارت کنند که
متاس��فانه تاکن��ون این مه��م در ش��هرداری های
محدودی از شهرهای کشور اجرایی شده اما تالش
می ش��ود با اقدامات خوبی که در ش��ورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی کش��ور و زیر مجموعه های
آن سازمان نظام مهندسی استانها انجام شده  ،طی
س��الهای اخیر در تع��دادی از اس��تانها زمینه ورود
برای نظارت مهندس��ان شهر سازی برای نظارت بر
ساخت وسازهای شهری فراهم شده است.
وی ادامه می دهد :بر اساس ماده  34و 35قانون نظام

شهرسازی
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موضوعاتي اس��ت ك��ه انجام آن با توجه به ش��رايط
موجودش��هرها در توان نظام مهندسي ساختمان و
بویژه گروه تخصصي شهرسازي بوده و الزم است تا از
وضعيت نسبتاً راكد فعلي خارجشود.
وی ادام��ه می ده��د :در راس��تاي موض��وع نظارت
شهرس��ازي عالوه بر توان انجام آن به وس��يله گروه
شهرسازي نظام مهندس��ي  ،نيازمند همكاري ساير
مراجع دراين خصوص مي باشد .كه از جمله می توان
به وزارت راه و شهرس��ازي ،ش��هرداریها و مهندسان
مش��اور اشاره داش��ت .اين همكاري بيندستگاهي ،
با توجه به شرايط فعلي مديريت هاي محلي نيازمند
هم��كاري و هماهنگ��ي و تنظي��م موافقتنام��ه بين
دستگاه هاي باالدست آنهاست.
این موارد را می توان با توجه به نيازها و شرايط فعلي
 ،بعن��وان راه حلي كوت��اه مدت در نظر داش��ت .ولي
موض��وع اصلي كه در مي��ان م��دتو دراز مدت بايد
توجه داش��ت  ،بازنگري در شرح خدمات تهيه طرح
هاي توس��عه شهري اس��ت كه از حالت خشك و غير
منعطف طرحهاي تهيه شده فعلي كه خود در ايجاد
ش��رايط فعلي و ناهنجاري هاي ش��هري نقش اصلي
داشته اند خارج ش��ود .وضعيت نامطلوبي كهتمامی
مشكالت ساخت وساز موجود در  ،غير منعطف بودن
و كلي نگري و راه حل هاي محدود در يك پهنه بزرگ
شهري  ،حاصل آناست.
بنابراين بايد ضمن بررسي و آسيب شناسي طرحهاي
توسعه شهري (فعلي) نسبت به تدوين چهارچوب و
نگرش منعطفانه و بدنه تهيهكننده مس��ووليت پذير
اقدام کرد تا ش��رايط الزم ب��راي فراهم نمودن زمينه
ه��اي رعايت حقوق م��ردم  ،تامين مناب��ع در آمدي
مستمرش��هرداريها  ،بهره مندي و عدالت اجتماعي
ش��هري  ،فراهم نمودن زمينه س��رمايه گذاري هاي
كالن در س��اخت و س��ازهاي نيازمند ش��هر وبا نگاه
مصالح عمومي و ...بوجود آيد.
دکتر عباس صنیع زاده ؛ س��ردبیر مجله دانش نما نیز
اعتق��اد دارد دو غفلت موجب خس��ارت های جدی
برای ش��هرهای کشور ش��ده اند ؛ یکی غفلت وزارت
راه و شهرس��ازی از انجام نظارت ه��ای حاکمیتی بر
اجرای ط��رح های ش��هری و یکی عدم اس��تفاده از
توان و تخصص مهندسان شهرساز توسط مسووالن
اجرایی کشور.
حاصل این دو غفلت موجب ش��ده تا شهرهای کشور
به لحاظ س��یمای شهری  ،زشت به لحاظ عملکردی،
بس��یار ضعی��ف و از لحاظزیس��ت محیط��ی آلوده
شدهاند.
وی ادامه می دهد :اس��تفاده از خدمات مهندس��ان
شهرس��از برای نظارت برحس��ن اج��رای طرح های
جامع ش��هری دارای چند مزیت می باشد اول اینکه
اعمال نظارت ه��ای حاکمیتی از طریق مهندس��ان
شهرس��از انجام خواهد ش��د .دیگر آنک��هصیانت از
سرمایه های ملی که مصروف تهیه طرح های توسعه
ش��هری ش��ده ولی متاس��فانه محقق نمی ش��وند و
باالخره آنکهحضانت از حقوق شهروندان در رابطه با
تخلفات شهرسازی بال دفاع می باشند.
ب��دون تردید اگر این اهداف تحق��ق یابد  ،حاصل آن
شهرهای زیبا  ،پاک و دارای کارایی باال خوهد بود.

مهندسی وکنترل ساختمان یکی از وظایفی که برای
ش��هرداریها ومراجع صدور پروانه تعیین شده ،بحث
الزام به رعایت مقررات ملی س��اختمان وشهر سازی
در س��اخت وسازهایی اس��ت که در تمام عرصه ها در
حال انجام اس��ت و بر اس��اس قانون این نظارت عالیه
به وزارت ش��هر سازی سپرده ش��ده وبه نظر می رسد
بر اس��اس پتانس��یل خوبی که در س��ازمانهای نظام
مهندس��ی وجود دارد وحضور مهندسان شهرساز به
عنوان یکی از رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان
می توان نظارت بر س��اخت وس��ازها را طبق مقررات
ش��هر س��ازی اجرا نمود و از حضور مهندسان مذکور
استفاده کرد.
مهن��دس ای��زدی در خص��وص ض��رورت حض��ور
مهندس��ان شهر س��ازی بر نظارت س��اختمانها نیز
میگوید :این مهم ب��ه موارد اجرایی بر می گردد .از
این رو،هنگام احداث یک ساختمان ،در مرحله اول
مالک به ش��هرداری مراجعه می کند و ش��هرداری
برای س��اختمان مورد نظر فرم تعیین نقش��ه صادر
می کند تا براساس این فرم طراحی ونقشه معماری
س��اختمان تعیین می ش��ود که در پ��ی آن صدور
پروان��ه س��اختمانی ودر نهایت مالک س��اختمان
نس��بتبهاجرایس��اختماناقداممیکند.
وی ادامه می دهد :شهرس��ازان به لح��اظ احاطه ای
که به قوانین ومقررات شهرس��ازی وضوابط ومقررات
ش��هری دارند می توانند این نق��ش و وظیفه را به نحو
مطلوبی انج��ام دهند ونس��بت به اعالم گ��زارش به
موقع به مراجع ص��دور پروانه س��اختمانی به منظور
پیش��گیری از س��اخت وس��از غی��ر مجاز و س��اخت
وس��ازهایی که مغایر با ضوابط ومقررات ش��هر سازی
است اقدام کنند.
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وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:

شهرسازاندیدهبانهایشهرهستند

یازدهمین دوره بزرگداش��ت روز جهانی شهرسازی
با حضور تعداد زیادی از شهرس��ازان و اعضای گروه
تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی در تاالر
ایوان ش��مس(حرکت) با شعار به س��وی شکوفایی
ش��هری ،کارآفرینی و خالقیت بیس��ت و هفتم آبان
برگزار شد.
در این مراس��م دکتر آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی
ضمن سخنرانی ،بر حضور شهرسازان به عنوان دیده
بان شهر تاکید کرد.
وی در این نشس��ت اظهار داش��ت :وضعیت توسعه
شهری ایران به نحوی است که همه احساس نگرانی
می کنند.این نگرانی چه در بحث مس��ایل زیس��ت
محیطی و چه در کیفیت زندگی و اساسا قابل زندگی
بودن ش��هرها ب��ه وی��ژه در بخش کالن ش��هرهایی
همچون تهران ،مشهد و  ...می باشد.
وزیر راه و شهرس��ازی ،مهمترین اندیشه شهرسازی
را در تعریف ش��هر عنوان داش��ت و اینکه ش��هر یک
سازمان اجتماعی اس��ت یا یک توده ساختمانی.وی
در ادامه با بیان اینکه ش��هر یک س��ازمان اجتماعی
اس��ت خاطر نش��ان کرد :قبل از س��اختمان و معبر،
انس��ان محور یک ش��هر اس��ت .در چنین ش��هری،
ش��هروندان هسته تشکیل دهنده این سازمان با حق
نظارت در ح��وزه تصمیم گیری و تصمیم س��ازی و
اجرا می باشند.
ازس��ویی دیگر ،می بایس��ت ارگان های��ی همچون
وزارت راه و شهرس��ازی در کن��ار نظام شهرس��ازی
حرفه ای ایران (به عنوان یک مس��وولیت حرفه ای)
نظارت بر شهر را محقق س��ازند .لذا بحث دیده بانی
شهرس��ازان ،به عنوان مس��وولیت حرفه ای و نقش
اجتماعی ایشان ضرورت می یابد.
فرامرزی

فضای بازی و شادی در قلمرو شهر مادرید
این خیابان مخفی مناس��ب که توس��ط پوشش گیاهی
و آثار مخروبه اش��غال ش��ده بود اکنون با پاکس��ازی و
تسطیح درون این خصوصی ترین بخش شهر دگرگون
شده است.
ا ی��ن ط��ر ح ب��ه تا ز گ��ی د ر ر قا ب��ت
 Open Call Madridبرنده مس��ابقه ش��د و شهر
مادرید را از دریچه چش��م ک��ودکان در معرض نمایش
می گذارد جایی که برنامه روزانه اصوالً بازی یا ساختن
و خراب کردن اس��ت و اس��تفاده از مفه��وم “تحرکات
آزادانه بدن در فض��ا” به عنوان کلی��د راهنما برای این
طرح سرزنده بوده است که پیشنهاد پر کردن فضای تو
رفتگی در دیوار با ماس��ه را در ش��بکه شهری مادرید به
عنوان راهی برای مدیریت محیط برای ساخت “فضای
راحت” ارایه کرده است.
این س��ایت ی��ک جاده دسترس��ی قدیم��ی در منطقه
 Chamberíاس��ت که س��ال های طوالنی رها شده،
با عرض باریک در میان فضای احاطه ش��ده توسط یک
دیوار و یک منحنی افقی قرار گرفته است و به عنوان یک
قطعه پخته از ش��هر برای تصرف شهری عمل می کند.
ا ی��ن خیا ب��ا ن مخف��ی منا س��ب ک��ه تو س��ط
پوش��ش گیاه��ی و آث��ار مخروب��ه اش��غال ش��ده
ب��ود اکن��ون ب��ا پاکس��ازی و تس��طیح درون ای��ن
خصوص��ی ترین بخش ش��هر دگرگون ش��ده اس��ت.
پیش��نهاد طراحی پر کردن خیابان بس��ته با ماسه بود
که با رس��یدن آب و هوای گرم افتتاح ش��ود .این طرح
یک س��اخت و س��از غیر موضوعی را برای فضای بازی و
شادی بزرگ شهری توسط تبدیل نمودن آن به یک ج ّو
فضایی سرزنده و پرجنب و جوش ،پیشنهاد داده است.
طراحی زیرگذر عابر پیاده سیدنی بر اساس
فلسفه جریان ()Flow
طرح ای��ن زیرگذر فوق العاده توس��ط گ��روه معماری
 woodsbagotارایه ش��ده اس��ت .ای��ن زیرگذر در
شهر س��یدنی واقع شده و دسترس��ی راحت و کاملی را
برای مس��افرانی که از مترو این بخش از ش��هر استفاده
م��ی کنند به وجود آورده اس��ت .این زیرگ��ذر غرب به
شرق ایستگاه  CBDرا در مقیاسی بزرگ به هم متصل
کرده اس��ت .این طرح بر اساس فلسفه مفهومی جریان
( )Flowدر طبیعت ش��کل گرفته است .مفهوم جریان
بر اساس روند جریان در طبیعت و زمین شناسی است.
طراح با استفاده از خطوط ارگانیک ،متریال های سبک
و نور مناس��ب ،طرح خود را ارایه کرده اس��ت .از ویژگی
ه��ای کلیدی این پ��روژه ،تعبیه ی��ک ورودی غربی به
ایس��تگاه مترو  Wynyardاس��ت که خیابان کنت و
ناپلئون را به وس��یله مسیری س��اده به هم متصل کرده
است .این پروژه در دس��ت احداث می باشد و هزینه ای
بالغ ب��ر  154میلیون دالر برای اجرای آن در نظر گرفته
شده و در سال  2015به اتمام می رسد.
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مقدمه
در حال حاضر زندگی در ش��هرهای بزرگ و پر امکانات
سودای اکثر انسانهاست  ،به عنوان مثال در حال حاضر
بیش از نیمی از جمعیت جهان در چنین مناطق شهری
زندگ��ی می کنند و تا س��ال  2020این رق��م به حدود
 60درصد می رس��د.با وج��ود فواید زی��اد این گرایش
به زندگی در ش��هرهای ب��زرگ  ،بس��یاری از متولیان
امر در کش��ورهای مختل��ف این روند فزاین��ده را زنگ
خطری ب��رای ش��هرها و کیفی��ت زندگی و س��کونت

درآمدزایی-جهت تامین هزینه های ش��هر -به آن نگاه
میکند؟
به نظر می رسد ش��هروندان عمدتا فقدان کیفیت های
شهرس��ازانه در س��اخت و سازهای ش��هری را در قالب
نقص��ان معیاره��ای کالبدی-فضایی و منظر ش��هری
ارزیابی می کنند ،حال آنکه شهرس��ازان عمدتا فقدان
کیفی��ت ه��ا را در نابس��امانی معیاره��ای اجتماعی-
فرهنگی و مدیریتی جس��تجو می کنن��د و نهایتا حوزه
مدیری��ت ش��هری نی��ز صرف��ا مش��کالت را از دیدگاه

مقاله

حلقه مفقوده
کیفیت محیط های شهری
لیال رحمتی /دبیر انجمن صنفی مهندسان شهرساز خراسان رضوی

می دانند .آنه��ا تاثیر عمیق این
تقاض��ای فزاین��ده را بر س��نت
ها و رواب��ط مرس��وم  ،خدمات
رس��انی ش��هری ،زیرس��اخت
ه��ای عموم��ی  ،س��اخت و
س��ا ز ها ی شهر ی  ،ش��ر ا یط
محیطی،کیفیت زندگی و س��کونت برای ش��هروندان
م��ی دانند ،همچنی��ن بازخورده��ای ناصحیح و پیش
بین��ی نش��ده اجتماعی،اقتصادی ،فرهنگی  ،زیس��ت
محیطی و حت��ی کالب��دی و عملکردی ای��ن مقوله را
خاطرنشان می سازند .لذا این مسائل و مشکالت باعث
توجه فزاینده محققین رش��ته های گوناگون به مطالعه
کیفیت های س��کونت با توجه به ش��اخص ها و توقعات
ش��هروندی،کیفیت ساخت و س��ازهای شهری و توجه
به مقوله مغفول اصول شهرس��ازانه در نواحی ش��هری
کش��ورهای مختلف به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از
سیاست گذاریهای عمومی شده است .
بنابراین امروزه بهب��ود و ارتقای کیفیت محیط زندگی
و س��کونت به یک��ی از اهداف اصلی سیاس��ت گذاران و
برنامه ریزان ش��هری تبدیل شده است .در این میان در
بسیاری از موارد مشاهده می ش��ود ساخت و سازهای
ش��هری با رویکرد ی��ک بعدی اقتصادی  ،س��ودجویانه
و س��تیزه جویانه به سمت پروژه های ش��هری پیشتاز
،کیفیت محیط های س��کونت و زندگی در شهر را دچار
نقصان نموده اس��ت.به عنوان مثال امروزه در شهرهای
بزرگ شاهد پهنه های مس��کونی کم تراکم و با ارزشی
هس��تیم که در سایه س��اخت و سازهای ش��هری بلند
مرتبه(به دلیل م��کان یابی ناصحیح این نوع س��اخت
و س��ازها) از کیفیت قبلی خود س��اقط شده و خاطرات
و هویت قبل��ی خود را از دس��ت داده اند و ی��ا امنیت و
محرمیت آنها مورد تجاوز واقع ش��ده اس��ت .همچنین
آلودگیهای زیست محیطی و مشکالت عدیده ترافیکی
که تزریق بدون قاعده تراکم جمعیتی و س��اختمانی به
فضاها وارد می س��ازد از دیگر مشکالتی است که پروژه
های مذک��ور در تقابل با پهنه های همجوار خود بوجود
می آورند.
از س��وی دیگر  ،بای��د همواره بر این مهم تاکید داش��ت
ک��ه جامعه ش��هری طیف گس��ترده ای از گ��روه های
اجتماعی-فرهنگی،شغلی و ...را در برمی گیرد.هر یک
از این گروه ها به تناس��ب نوع بینش و هنجارهای خود
ممکن است معیارهای متفاوتی را برای رضایتمندی از
کیفیت محل زندگی خود در ش��هر برگزینند .درحالی
که در جوامع درحال توسعه،اغلب به این دلیل که توجه
به خواس��ته های تمام مردم از پیچیدگیهای بس��یاری
برخوردار اس��ت ،تنها به درک یک متخصص نسبت به
کیفیات محیط ،اعتماد و اتکا می شود
اما ای��ن کیفیات توس��ط چ��ه کس��انی بای��د تعریف
و تبیی��ن و اجرای��ی ش��وند؟آیا میان آراء ش��هروندان
و شهرس��ازان(به عن��وان تبیی��ن کنن��ده) و مدیریت
شهری(به عنوان مجری) ،در ارتباط با این مساله تطابق
وجود دارد؟شهرسازی که با نگاهی « برفضا » به موضوع
می نگرد یا ش��هروندی که «در فضا » ست و زندگی او با
فضای کالبدی ش��هر درهم آمیخته است و یا مدیریت
شهری که خود را «مالک فضا »دانسته و بیشتر با هدف

معیارهای اقتصادی شهر دنبال می کند.
کیفیت یک فضا در ش��هر از برآیند مولفه هایی حاصل
می ش��ود که با شناس��ایی کارکردها و تاثیرات مناسب
هریک از آنها برفضا می ت��وان راهکارهایی برای بهبود
کیفیت محی��ط های ش��هری ارائ��ه داد.در مطالعه بر
روی بی��ش از ه��زاران محیط ش��هری در کش��ورهای
مختلف جهان و س��نجش نظریات ش��هروندان،چهار
عامل اساس��ی در کیفیت محیط های شهری از اهمیت
بیش��تری برخوردار شد؛ دسترس��ی و بهم پیوستگی،
آس��ایش و منظر،کاربری و فعالی��ت و اجتماع پذیری.
به طور کلی س��يماي مطلوب فضاهاي شهري مستلزم
هماهنگي و س��نخيت فضايي س��ه بعدي(توده و فضا)
ساختمانها اس��ت تا مجموعا از هويت بومي و فرهنگي
برخ��وردار باش��د .بنابراين به منظور پيش��گيري از بي
نظمي و آش��فتگي س��يما و ناس��ازگاريهاي حاصل از
همجواري عناصر س��اختماني در س��اخت و س��ازهای

به عنوان مثال امروزه در شهرهای
بزرگ شاهد پهنه های مسکونی
کم تراکم و با ارزشی هستیم که در
سایه ساخت و سازهای شهری بلند
مرتبه(به دلیل مکان یابی ناصحیح
این نوع ساخت و سازها) از کیفیت
قبلی خود ساقط شده و خاطرات و
هویت قبلی خود را از دست داده اند و
یا امنیت و محرمیت آنها مورد تجاوز
واقع شده است
ش��هری ،الزم اس��ت تم��ام عملكرده��اي ش��هري بر
اس��اس اصول و معيارها و اس��تانداردهاي شهرسازانه
هماهنگ شده و به اجرا درآيد .با توجه به اين اصل مهم
شهرس��ازی و فقدان ضوابط الزم در طرحهاي توس��عه
ش��هري موجود ،تهیه طرح انطباق ش��هری ساختمان
ها توس��ط شهرس��ازان صاحب صالحیت با اهداف زیر
پیشنهاد می شود:
•هماهنگي ساختمانها با ويژگي بافت شهري
•حفظ هويت بافت هاي ش��هري بر حسب دوره هاي
مختلف تاريخي
•هماهنگ��ي س��اختمانها ب��ا ابني��ه همج��وار از نظر
حجم،رن��گ و مصال��ح و س��يماي عمومي(نم��اي
ساختمان)
•هماهنگي س��اختمانها در بدن��ه خيابانها و ميادين و
فضاهاي شهري از نظر خط آسمان و رديف بندي
•هماهنگي حجم س��اختمانها با تراكم س��اختماني و
جمعيتي ساكنين و فعاليت ها
•هماهنگي س��اختمانها ب��ا نحوه عملك��رد و فعاليت
شهري،مسكوني،خدماتي،فرهنگي،مذهبي
•هماهنگي س��اختمانها ب��ا فضاهاي ب��از و نيمه باز و
محوطه هاي خصوصي همجوار
در مبح��ث دوم مجموع��ه کت��اب های مق��ررات ملی
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نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان -موضوع جایگاه
توجه به کیفیت های شهرس��ازانه در ساخت و سازهای
شهری به شرح زیر عنوان شده است:
“نظر به اینک��ه تراکم س��اختمانی،کاربری آن  ،رعایت
حق��وق همس��ایگی  ،مس��ائل و بازتابه��ای ترافیکی،
ارزش��های هویتی،انطب��اق تراک��م جمعیت��ی ی��ا
ساختمانی،مس��ائل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیر
مترقبه ،حفظ فض��ای باز به ازای واحده��ای احداثی و
نظایر آن در زمی��ن های مربوط به اح��داث مجتمع ها
و مجموعه های س��اختمانی نیازمند مش��ارکت و اعالم
نظر متخصصان رش��ته شهرس��ازی و بعضا ترافیک می
باشد ،ش��هرداریها موظفند در تمامی ساختمانهایی که
ضرورت توجه و رعایت به موارد فوق احساس می شود،
نسبت به استفاده از خدمات مهنسان شهرساز و ترافیک
بهره برداری نمایند ؛ ضمنا به سازمانهای استان توصیه
می ش��ود درخصوص طراحی س��اختمان های گروه «
د» و مجتم��ع های س��اختمانی از خدمات مهندس��ان
شهرس��از در امور طراحی به منظور ایج��اد هماهنگی
با س��اختمانهای مجاور و رعایت مس��ائل شهرس��ازی
استفاده گردد”.
موارد کنترلی که در قالب کیفیت های شهرس��ازی در
بند قانونی فوق به آن اشاره شد است به صورت زیر قابل
تفسیر خواهد بود:
•كنترل كاربري مصوب در طبقات از نظر نوع و سطح
عملكردي
•كنترل رعاي��ت حقوق همس��ايگي  ،همج��واري و
سازگاري با بافت مجاور
•كنترل سطح اشغال و تراكم ساختمان
•كنترل ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات
•كنترل نحوه عقب نش��يني در ارتفاع  ،پيش آمدگيها
و لفاف فضايي
•كنترل تعداد واحدهاي مجاز
•كنترل فضاي باز براي واحدهاي احداثي
•كنترل نظام دسترس��ي و كنترل مباحث ترافيكي،
رعايت ورودي و خروجي س��واره و پياده مناس��ب،
تعداد پاركينگ
•فضاه��اي عبور و م��رور معلوالن در س��اختمانهاي
عمومي و مجتمع هاي مسكوني مشمول قانون
•كنترل رعايت ارزش��هاي هويتي ب��ا زمينه و كنترل
مصالح و رنگ نما و اجزا بكار رفته در نماي ش��هري و
خط آسمان و كف پوش معابر مجاور بنا
•اشراف و سايه اندازي
•كنت��رل مس��ايل ايمني س��اختمان ب��راي مقابله با
حوادث غيرمترقبه
البته الزم به ذکر اس��ت جایگاه موارد کنترلی فوق بعد
از بررسی کامل موضوعات جامع اجتماعی-اقتصادی-
زیست محیطی و فرهنگی خواهد بود.
پس از گذشت چندین دهه از تهیه طرح ها و برنامه هایی
که ماحصل آنها اس��تفاده از الگوهای رایج در س��اخت و
ساز شهری در کش��ورهای مختلف است  ،انتظار بر این
بود که شهرها بر اساس اصول و قوانین صحیح بنا شده و
با توجه به قابلیت های اقتصادی  ،اجتماعی ،فرهنگی و
منطقه ای رشد و توسعه یابند .ولی متاسفانه این الگوها
نه تنها نتوانستند به نیازهای واقعی شهرها پاسخ دهند
بلکه عموما موانع و مش��کالتی را نیز دام��ن زدند .نظام
هدایت و کنترل س��اخت و سازهای ش��هری در کشور
متاثر از نظام اجتماعی،حقوقی و برنامه ریزی اس��ت.بر
این مبنا هدایت و کنترل س��اخت و سازهای شهری در
کشور از دو طریق ش��کل گرفته است 1- :از طریق انواع
برنامه ها و طرح ه��ا  2-از طریق ابزارهای برنامه ریزی و
شهرس��ازی .این نظام واجد تنگناها و مشکالت نهادین
در عرصه های تهی��ه  ،بررس��ی،تصویب،اجرا و نظارت
بر طرح های توس��عه ش��هری است و ریش��ه بسیاری از
مشکالت در نارس��ایی های قانونی  ،ساختاری و ارتباط
بین س��ازمانی نهفته اس��ت که در ادامه به آن اشاره می
ش��ود.برنامه ریزی های توس��عه ش��هری به منزله مهم
ترین ابزار قانونی و فنی هدایت و کنترل توس��عه شهرها
تلقی می شودو اصالح این ابزار مسلما در بهبود روشهای
نظام ساخت و ساز شهری موثر است.
نظام س��اخت و ساز در ش��هرها بیش از آنکه منطبق بر
نیازه��ا و مولفه ه��ای کیفیت محیط های ش��هری و به
تبع آن کیفیت زندگی ش��هروندان باش��د بر سیاس��ت
ها ،امکانات  ،نظرات و اولویت های ش��هرداریها و س��ایر
نهادهای مدیت شهری استوار است .این نظام غیر قابل
انعطاف و بعضا مطابقت کامل با نظرات کارشناسی ندارد
و بی توجهی به درنظر داش��تن کنترل های شهرسازی
اشاره شده در باال ،موجب افت کیفیت ساخت و سازهای
کنون��ی و در نهایت منجر به اف��ول کیفیت محیط های
شهری شده است.
در رابطه با توجه ب��ه مولفه های کیفی شهرس��ازی در
ساخت و سازهای شهری می توان به دو موضوع مهم در
این زمینه اش��اره کرد که نیاز به بررسی و تحقیق وسیع
دارد  ،اول اینکه بی توجهی و یا کم توجهی به این مولفه
ها چه پیامدهای منفی در شهرها به دنبال داشته است
و بعضا هزین��ه ای که متولیان امر ص��رف خنثی کردن
این پیامدها نموده اند بس��یار بیش��تر از س��ود ناشی از
اس��تقرار این ساخت و ساز ها بوده اس��ت و دوم بررسی
راهبردهای��ی که با توجه به ش��رایط کنونی  ،برای برون
رفت از این تنگناها وجود خواهد داشت.
موضوعاتی که در ص��ورت نظارت متخصصان ذیربط بر
اعمال صحیح آنها و اجرای قوانین کش��وری قطعا بهتر
مدیریت خواهد ش��د و راه حل های بهتری را پیش روی
مدیران شهری قرار خواهد داد.
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دیدگاه

زيستن در آرمان شهر اسالمی

بررسي دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص معماری و شهرسازی

ش��هر اس�لامی در دیدگاه مقام معظم رهبری زیستگاه
طبیعی و مدنی مس��لمانان است .از این رو بایستی از هر
لح��اظ تامین کننده نیاز های طبیعی و مدنی س��اکنان
آن باش��د .نیاز های طبیعی هم ش��امل خواس��ته های
روحی ،روانی و زیبایی ش��ناختی انس��ان ها می شود و
هم نیاز های مادی و فیزیولوژی��ک را در بر می گیرد .در
نگاه رهبر معظم انقالب ش��هر اسالمی محیطی معتدل
بر پایه عدالت اس�لامی اس��ت که در آن آرامش روحی و
روانی مردم توام با حفظ س�لامت جس��می و رفاه مادی
شهروندان است .در واقع شهر سالم ،شهری است که در
آن مردم از هر لحاظ احس��اس امنیت می کنند و تالش
مسووالن ش��هری در آن معطوف به كاهش آالم مردم و
رفع دغدغه های ایش��ان است .الزمه رس��یدن به شهر
اسالمی ،رعایت صحیح تمام ش��رایطی است که اسالم
برای زندگی مومنانه توام با رفاه و آس��ایش مردم در نظر
گرفته است.
اجرای این اصول اس�لامی نیازمن��د مدیریت صحیح و
هوش��مندانه و ب��ه دور از هرگونه افراط و تفریط اس��ت.
رهبر معظم انقالب مس��ووالن را به طراحی شهر آرمانی
اس�لامی و تالش در راس��تاي تحقق کام��ل آن فرا می
خوانند .بنای ش��هر آرمانی اس�لامی بعنوان مقدمه ای
ب��رای ایجاد جامع��ه آرمان��ی و مدینه فاضله اس�لامی
ضرورتی انکار ناپذیر اس��ت که رهب��ر معظم انقالب نیز
باره��ا بر آن تاکید ک��رده اند .جمهوری اس�لامی ایران
بعنوان ام القرای جهان اس�لام و نمون��ه کامل و آرمانی
مردم س��االری دینی در جهان ،بهتری��ن جایگاه را برای
ارايه و تاس��یس ش��هر آرمانی اس�لامی دارا می باش��د.
ش��هری که می تواند الگویی برای سایر شهرهای جهان
اسالم و حتی تمامی ش��هرهای جهان باشد .تحقق ایده
انسان کامل و رس��یدن به اوج قله های ایمان و معنویت
تنها با زیس��تن در چنین ش��هری ام��کان پذیر خواهد
ب��ود .بنابراین ض��رورت ایجاد ش��هر آرمانی اس�لامی
رابط��ه مس��تقیمي با اهداف عالیه اس�لام در راس��تای
تربیت و پرورش انس��ان کامل الهی دارد .انجام این مهم
نیازمند عزم جهادی مدیران ش��هری است .جهادی که
از س��ازندگی شهری آغاز می شود و به جهاد بزرگ تر که
همانا ساختن انسان کامل الهی است ختم می گردد.
رهبر معظم انقالب اس�لامی ویژگی های اساس��ی شهر
اس�لامی را در دو بخ��ش نمادهای بص��ری و جلوه های
ظاهری در شهر و نيز محتوای شهر و برنامه های شهری
م��ورد توجه قرار داده اند که هرک��دام را به تفصیل مورد
بررسی قرار می دهیم.
نماد ه�ای بصری و جلوه ه�ای ظاهری در

شهر
توجه به نماد های بصری و جلوه های ظاهری در ش��هر
یک��ی از مهم ت��ر ین تاکی��دات مقام معظ��م رهبری در
دیدارهای اعضای شورای اسالمی شهر و روستا با ایشان
بوده اس��ت .تاکیدی که در بر دارنده اهمیت پرداختن به
ش��کل و چگونگی اجرای پروژه ه��ای عمرانی و پارامتر
های معماری ش��هری متناس��ب ب��ا فرهن��گ ایرانی-
اسالمی شهروندان ایرانی می باشد.
تاکیدات مقام معظم رهبری بر نماد های بصری و جلوه
های ظاهری در ش��هر بويژه در کالن شهر های ایرانی در
بر دارنده این مساله است که ش��هر بعنوان لباس تمدن
بای��د مملو از ظواه��ر و ارزش های تاریخ��ی تمدن خود
باش��د .به معنای دیگر ظاهر بناها و هم نش��ینی عناصر
فیزیکی ش��هر بای��د بعنوان زب��ان مردم س��اکن در آن
عمل کند؛ به گونه ای که ناظر بیرونی از مش��اهده شهر
اس�لامی درک شفاف و مش��خصی از ارزش های تمدن
ایرانی -اسالمی ایرانیان بدست آورد .شهر در نگاه رهبر
انقالب باید نمونه اعالی هنر و فرهنگ ایرانی -اس�لامی
و سرش��ار از معنویت مومنانه نهفته در ارزش های دینی
ایرانیان باش��د به ط��وری که آرامش روحی و س��هولت
زندگی متناس��ب با معیار ه��ای دین��ی و معنوی برای
س��اکنان آن فراهم شود .ش��هر ایرانی باید نشان هویت
و اصالت ش��هروندان خود باش��د؛ هویتی که از برقراری
نس��بت مناس��ب میان هنر ایرانی و معنویت اس�لامی
بدست می آید .این ش��هر همچنین باید به لحاظ شکل
ظاهری آرامش و صال بت روانی را برای س��اکنان خود
فراهم آورد.
مقام معظ��م رهبری در ای��ن زمینه م��ی فرمایند« :در
فهرست خدماتی که شوراها به آن میپردازند باید حفظ
هویت و اصالت شهرها و روستاها ،و پایبندی به معماری
اس�لامی و ایرانی ،و رعایت زیبایی و اس��تحکام بناها ،و
ترویج فرهنگ نظم و قانون ،و گس��ترش نمادهای دین و
اخالق ،و آسانسازی خدمترسانی و عدالت و فراگیری
در خدمات ش��هری و توس��عه فضای س��بز و اهتمام به
سالمت محیط زیست{...،قرار گیرد»}.
در واقع نکات نهفته در بیانات ایش��ان را می ش��ود نكاتي
همچون حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها،پایبندی
به معماری اس�لامی و ایرانی،رعایت زیبایی و اس��تحکام
بناها،گسترش نمادهای دین و اخالق،توسعه فضای سبز،
توجهبهمحیطزیستدانست.
رهبر معظم انق�لاب پیش از این نی��ز در مورد ضرورت
های توجه به جلوه های بصری ش��هر تاکیداتی داش��ته
اند از جمله « :ش��وراهای ش��هری در فعالیتهای خود به
مختصات «شهر اسالمی» توجه کرده و خدمات شهری
را در راس��تاي تأمین این مقصود به کار گیرند و بويژه به

معماری و شهرسازی متناس��ب با حیات طیبه اسالمی
بط��ور کامل توجه کنند .در ش��هر اس�لامی ،عدالت در
تقسیم خدمات ش��هری ،تأمین آرامش روحی و امنیت
معنوی ،ظهور و اعتالی مظاهر اسالمی و انقالبی ،عمران
و آبادی و زیبایی ،حفظ طبیعت و صفای طبیعی ،همه با
هم باید مورد توجه قرار گیرد».
تاکید دوب��اره مقام معظم رهبری در پی��ام هایی که در
دوره های س��ه گانه انتخابات ش��ورای اس�لامی شهر و
روس��تا داش��ته اند پیوند عمیق اندیش��ه های فرهنگی
ایش��ان در مورد مسايل ش��هری با حوزه های چند گانه
اقتصاد ،سیاس��ت های داخلی و خارج��ی و دیگر وجوه
حکومت داری را نشان می دهد .بی تردید شهر اسالمی،
آن گونه که مد نظر ایش��ان اس��ت ،محل مناسبی برای
یافتگی مومنانه ای خواهد بود که مقام
رش��د و توس��عه
ِ
معظم رهبری در اندیشه نایل شدن به آن هستند.

محتوای شهر و برنامه های شهری
پس از پرداختن به نماد های بصری و جلوه های ظاهری
در ش��هر در اندیش��ه مقام معظم رهبری الزم است تا به
چیس��تی و چگونگی برنامه هایی بپردازی��م که باید در
کالبد زیبایی که ساخته شده اس��ت اجرا گردد .چرا که
ظاهر زیبا و داشتن سخت افزار متناسب با اهداف ارزش
های ایرانی -اسالمی تنها بخشی از تابلوی زیبا و مترقی
ای است که رهبر معظم انقالب برای شهر ایرانی در نظر
گرفته ان��د .در واقع بدون توجه به اهمی��ت های برنامه
ریزی و روش های صحیح مدیریتی در شهر نمی توان به
دورنمای روشنی از شهر اسالمی رسید.
براین اس��اس الزم اس��ت تا عوامل مهم و تاثیر گذار در
برنام��ه ریزی ش��هری و ن��کات مهمی که مق��ام معظم
رهبری برای محتوای برنامه های ش��هری در نظر دارند
را از متن سخنان ایشان استخراج کنیم تا معیاری برای
تدوین مناسب و کارآمد برنامه های شهری بدست آید.
رهبر معظ��م انقالب در م��ورد نکات مهم��ی که لحاظ
کردن ِش��ان در برنام��ه های ش��هری ض��رورت دارد می
فرمایند ...«:تروی��ج فرهنگ نظم و قانون ،و گس��ترش
نمادهای دین و اخالق ،و آسانس��ازی خدمترس��انی
و عدال��ت و فراگی��ری در خدم��ات ش��هری...و توج��ه
به نیازه��ای جانب��ازان و مصدوم��ان جس��می ،و نگاه
عدالتگستر به محلهها و اشخاص محروم ،و توجه ویژه
به بانوان و نیز به جوانان ،برجس��ته شود و همواره در مد
نظر قرار گیرد».
ایش��ان همچنین در جای دیگری فرموده اند «:من هم
روی ای��ن موضوع تکیه میکنم .از عل��م و فکر و برنامه و
اش��خاص عال ِم اس��تفاده کنید .هرچه میتوانید ،عقول
صاحبان عق��ل را بر عق��ل خودتان بیفزایی��د و ذخیره
عقالن��ی خود را تقوی��ت کنید تا بتوانید کاره��ا را انجام
دهید».
مجموع��ه عوامل مدنظ��ر رهبر معظم انق�لاب در مورد
محتوای برنامه ریزی شهری و جهت های مناسب برنامه
های ش��هری را در ترویج فرهنگ نظم و قانون؛گسترش
نماده��ای دین و اخالق؛عدال��ت و فراگیری در خدمات
ش��هری و نگاه عدالت گستر به محله های محروم؛ توجه
به نیازه��ای جانبازان و مصدومان جس��می؛ توجه ویژه
به بان��وان و جوان��ان؛ توجه به گرایش ه��ای عقالنی در
مدیریت شهری تبيين كرد.
در واق��ع محتوای برنامه هایی که قرار اس��ت در ش��هر
اسالمی اجرا شود باید متناس��ب با معیارهای اسالمی-
ایرانی مد نظر ایش��ان در م��ورد پدیده ه��ای فرهنگی
باش��د .روح کلی این برنامه باید در مس��یر تحقق هرچه
بیشتر معنویت اسالمی در سایه مفاهیمی چون عدالت
اجتماعی در سایه گس��ترش نماد های دینی و اخالقی
باشد.
س��اختار ظاهری و برنامه های مد نظر مدیران ش��هری
باید به گسترش هر چه بیش��تر قانون و قانون مداری در
شهر اسالمی یاری برس��اند تا همه شهروندان ساکن در
این ش��هر بتوانند از مواهب نهفته در قانون به طور برابر
و هماهنگ اس��تفاده نمایند .در واقع در نگاه مقام معظم
رهبری تحقق توس��عه پایدار به صورت کالن برای ایران
اس�لامی از مسیر توسعه ش��هری می گذرد .در این نگاه
توسعه ش��هری زمینه ساز محقق ش��دن توسعه پایدار
ملی را فراهم می آورد.
یکی دیگر از مهم ترین نش��انه ه��ای برنامه ریزی موفق
در نگاه مقام معظم رهبری ش��مول گسترده برنامه برای
همه ش��هروندان فارغ از جنسیت آنهاس��ت .با توجه به
ای��ن که جمهوری اس�لامی ایران برآیند خواس��ته ها و
همزمان مردان و زنان ایرانی اس��ت و با
محص��ول تالش
ِ
تکیه بر احترامی که دین مبین اس�لام برای جایگاه زن
در اجتماع قايل اس��ت ،رهبر معظم انق�لاب به مدیران
ش��هری توصیه می کنند تا ش��رایط وی��ژه ای برای این
قش��ر فراهم آورند و زمینه های مناس��ب برای فعالیت
سالم اجتماعی ایش��ان را فراهم آورند .ایشان همچنین
به ضرورت توانمند سازی گروه های ضعیف تر جامعه از
جمله جانبازان عزیز و معلوالن جسمی اشاره می کنند.
بخش دوم این نوش��ته به «ویژگی های مدیر و مدیریت
ش��هری» اختصاص دارد .پس مش��خص کردن ش��کل
و محتوای مناس��ب برنامه های ش��هری الزم اس��ت تا
به ویژگی های مناس��ب مدیر ش��هری و نحوه مدیریت
مس��ايل ش��هری از نظر رهبر عظیم الش��ان انقالب نیز
پرداخته شود.

