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لندن و تجربه اي موفق
واحد شهري

از مديريت
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غیر متخصصها
به شـوراهـا نیایند

7

مشهد به گامهای

بزرگتری نیاز دارد
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سرمقاله

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور :

حضور مهندسان در شوراها نگاه به شهر را حرفهای میکند
2

مراقب عزلت نشینی متخصصان
باشیم

مهندسحسینکامران /رئیسسازماننظاممهندسیساختمانخراسانرضوی

خبر

وزیر راه و شهرسازی:

با بحران پاسخگویی در برخی مدیریتهای شهری مواجهیم
«موثرترين ابزار اثرگذاري شهروندان بر فرايندهاي حكمروايي ،راي آن هاست».
وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب خاطر نشــان می کند :ارتباط شهروندان با
شود و موثرترين ابزار اثرگذاري
حاكميت از طريق صندوق هاي انتخاباتي برقرار مي 
آنان بر فرايندهاي حكمروايي ،راي آنان اســت .بنابراين ،قهر با صندوقِ راي ،از كف
خرد و تدبير!
دادن سرمايه سياسي شهروندي از س ِر غيرت و عصبيت است و نه لزوما 

دکترعباس آخونــدی از اســتواري و كارآمدي
جمهوري اسالمي و سرفرازي و يكپارچگي ايران زمين
نبايد از افق
کند كه هيچگاه 
یاد می 
به عنوان دو هدفي 
افراد كنار گذاشته شوند.
يد 
د 
بايد انتخابي از س ِر آگاهي و در
وی تصریح می کند :
ظرفيتي كه فرارويمان است انجام دهيم .الزمه انتخاب
آگاهانه ،نه تنها اطالع از انديشه كساني است كه خود
را در معرض راي قرار داده اند ،بلكه تغيير رويكردمان
به امر انتخابات نيز هســت .انتخابات يــك قرارداد
اجتماعي براي اداره كشور براي مدت چهار سال است.
بايد موضوع
اد ديگر ،
اد همچون هر قرارد 
در اين قرارد 
خدمت در آن روشن باشد .از نظر حقوقي ،قراردادي
اد حق برابر داشته باشند
معتبر است كه طرفين قرارد 
و كسي بر ديگري چيرگي نداشته باشد .افزون براين،
باشد و نحوه نظارت مردم
بايد منصفانه 
اد 
شرايط قرارد 

بايد آشكارا تعريف شود .هرگاه
گيرند 
بر خدمتي كه مي 
خود ســرباز زد ،بايد
عرضه كننده خدمت از تعهدات 
شهروندان قدرت اعمال حاكميت داشته باشند .قانون
اد قانون اساسي است.
حاكم بر اين قرارد 
تاکید بر فراهم ساختن فضایی برای بروز حس
وی با 
شور انتخاباتی می افزاید :بیگمان انتخابات یک جشن
ملی برای انتخاب آگاهانه برترین گزینه توسط مردم
باید با شور و شوق و حس و حال قرین
است .بنابراین ،
باشد تا موجب همبستگی اجتماعی گردد.

وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به اینکه انتخابات
شوراهای شهر در ایران بهشدت تحت تاثیر انتخابات
سیاسی ریاست جمهوری قرار گرفتهاست می گوید:
بیتردید ،انتخابات ریاست جمهوری از منظر توسعه
و امنیت ملی تاثیر بیبدیلی دارد .لیکن ،این موضوع
به مفهوم کماهمیت بودن انتخابات شــوراهای شهر

ارد به دولت مرکزی نیز پاسخگو باشند.
نیست .مردم ،نهایتاً آســایش و کیفیت زندگی را در ملی د 
خود لمس میکنند.
شهر و روستای 
نقــد مدیریت شــهری حاضر
دکتــر آخوندی با 
وی می افزاید:آنچه سرزندگی و مطبوع بودن را به تصریح می کند :آنچــه که ما در حــال حاضر با آن
کند
زندگی انسانها هدیه می 
روبرو هســتیم ،پاســخگو
محیط شهری است.قابلیت
نبــودن برخی شــهردارها
زندگی ،ترافیــک و حرکت
به هردو اســت .مــا در حال
روان،امنیــت اجتماعــی،
حاضر ،با بحران پاسخگویی
خدمات مناسب ،دسترسی به
در برخــی مدیریتهــای
آموزش و بهداشت با کیفت،
شــهری مواجهیم .مدل بارز
معمــاری زیبــا و فضاهای
آن ،شــهرداری تهران است
شــهری و عمومی چشمنواز
که نه به شــورای شهر پاسخ
عده ای
باید در شهرها جست و جو
را 
هد و نه به دولت مرکزی
مید 
شهرها را
کرد.
و یک سیستم خودمختاری را
به مجموعهای
وی در خصوص ابزارهای
آوردهاست .نتیجه آن
وجود 
به 
از خشت و سنگ
الزم برای داشتن شه ِر خوبِ
را همه میبینیم .شکلگیری
کردهاند.
تبدیل 
ایرانی می گوید :برای تحقق
شهری که همه از آن گلهمند
ما شهری میخواهیم که
این مســئله حداقل باید به
هستند.
در آن بتوانیم
کنیم:یکی
دو نکته توجــه
وی در عیــن حال متذکر
باهم صحبت کنیم.
اینکه بدانیم شهرها سازمان
می شــود :انتقادی که ما از
حرف بزنیم.
اجتماعیاند.
مدیریت شــهری میکنیم،
خوشیهامان را
به
را
شــهرها
ای،
عــده
به هیچوجه بــه کارمندان،
با هم تقسیم کنیم
مجموعهای از خشت و سنگ
کارکنــان و کارگــران
و دردهامان را
تبدیل کردهاند .ما شــهری
زحمتکــش و شــریف
تسلیببخشیم
میخواهیم که در آن بتوانیم
شــهرداریها باز نمیگردد.
باهم صحبــت کنیم .حرف
خود را برای
آن ها تمام تالش 
بزنیم .خوشیهامان را با هم
فراهم کردن یک شهر تمیز و
تقسیم کنیم و دردهامان را
مرتب برای ما میکنند .انتقاد
تسلی ببخشیم .ما فضای عمومی میخواهیم .جایی ما به حاکمیت شهرداری تهران و برخی شهرداریهای
که چشم تو چشــم همدیگر را ببینیم و باهم گفت و بزرگ اســت که حقوق مردم را تبدیل به مالالتجاره
گو کنیم .ما انسانیم .انسان ها در همنفسی با همدیگر کردهاند و در نتیجه با شــهر فروشی ،شــهرها را به
کردهاند.
زندهاند .ما محلــه میخواهیم .جایی که انســانها محیطی خشن و تلخ تبدیل 
همدیگر را بشناسند و در خوشی و ناراحتی کنار هم
پس انتخابات شوراها را در کنار انتخابات ریاست
باشند.
جمهوری فراموش نکنیم و دیگــر اینکه نامزدهای
آخوندی ادامه می دهد:نکته دوم تصوری اســت شوراها نیز شایسته است از یک سوی به درک درستی
که ما از حکمروایی شهری داریم .به گفته علمای فن ،از حکمروایی شــهری برســند به نحوی که بتوانند

شهرها نه آنقدر
کوچکند که تصمیمهایی که حاکمان شهرداران را پاســخگو کنند و از سوی دیگر در کنار
آن ها میگیرند ،بر ســطح ملی اثر نداشته 
باشد و نه فعالیتهای عمرانی که پیگیری میکنند ،قابلیت و
آنقدر بزرگند که حاکمان مرکــزی بخواهند برای کیفیت زندگی و فضاهای گفت و گوی عمومی را در
وجود آورند .در نهایت این فضاهای عمومی
آن ها تصمیم بگیرند .بنابراین ،نیاز به مدلی داریم که شهرشان به 
هستند که گردشگر را بهسمت

حاکمان شهرها هم به مردم خودشان و ساکنان شهرها در شکلهای مختلف

پاسخگوباشند و هم از حیثی که تصمیمهایشان آثار شهرها جلب میکنند.

شوراهای اسالمی شهر و روستا را
می توان یکی از اساسی ترین پایه
های مدیریت شهری و منطقی
ترینجلوهحضورمردمدرتصمیم
سازیهایمحلیدانست.چنانچه
نهاد مهم را
ی کشور تعطیلی این 
ل قانو ن اساس 
هفتمین اص 
همانند سایر ارکان نظام همچون مجلس شورای اسالمی و

ریاست جمهوری خالف قانون می داند.
رهبرمعظمانقالبدرخصوصاهمیتجایگاههایشورا
ایجاد شوراهای اسالمی شهر و
در کشور می فرمایند :اصل 
روستادر قانوناساسی،نشاندهندهاهتمامنظامجمهوری
اســامی ایران به مجموعه متنوع فكرها ،مشــورتها و
دیدگاهها در اداره امور كشــور است و این موضوع ،نقطه
مقابل نظامهای ارتجاعی و استبدادی است.
در نظامی اینچنین ،همفکری و هم اندیشــی توأم با
خردجمعــی و روح همکاری برای رســیدن به اهداف و
آرمانها اندیشیده شده و مشورت ،رهیافتی آگاهانه ،فعال،
آزاد و بامسئولیت و متاثر از تعهدی است که برای ثبات در

امور و تنظیم و تنسیق در اجرا ضروری است.
امروز  ،برگزاری چهار دوره برگزاری انتخابات شوراهای
تواند نمایی از چالش ها و آســیب های پیش
شــهر می 
نهاد مهم و تاثیرگذار را پیش روی کارشناسان و
روی این 
منتقدان اجتماعی قرار دهد .اما آنچه از منظر متخصصان
حوزه شهری و مهندسان حوزه ساخت و ساز قابل تاکید
است حضور هرچه بیشترمتخصصان در شوراي اسالمي
شهر و روستا است.واقعیتی که در دراز مدت تاثیر شگرفی
خواهد داشت.

در رونق و آبادانی شهرها
کارآمد در شــهر نیازمند

برنامه ریــزی منطقــی و
متخصصانی است که ضمن آگاهی با نیازهای منطقه ای
و محلی و شناخت اولویت های خاص هر شهر  ،از مهارت
و دانش حرفه ای الزم در خصوص شهر و شهرسازی نیز
برخوردار باشند.
گرچه تمامی وظایف سیاست گذاری ،برنامه ریزی و
نظارتی شوراها از طریق کمیسیون های تخصصی رقم می
خورد وهر یک از کمیسیونها میبایست شامل ترکیبی از

نباید از آن غفلت کرد
باشند اما آنچه 
تخصص های مرتبط 
امکان اصالح هرچه بهتر با نیازهای هر شهري است.
شوراهای شهر در عین نیاز به متخصصان در حوزه هایی
همچون برنامه ریزی شــهری و مدیریت شهری،محیط
زیست ،فضای سبز و بهداشت عمومی،عمران ،معماری
و شهرســازی،جامعه شناســی و روانشناسی اجتماعی
،هنر محیطی و زیبایی شناختی ،حقوق شهری و حقوق
باید از توان و
اقتصاد شهری 

شهروندی و جغرافیای شهری و
ظرفیتمتخصصانحوزهمهندسیبیشازپیشبهرهمند
گردند .در شهری که دغدغه های زیست محیطی  ،بافت
فرســوده  ،رواج معماری غیر اسالمی در آن بیش از همه
مشهود و عیان است  ،حضور پررنگ تخصص هایی مرتبط

نماید .
در ترکیب شوراهای اسالمی شهر الزامی می 
تا آنجا که بهتراست در دستورالعمل انتخاب شوراها
گیردوحتیاالمکانازابتداتخصصکرسی
بازنگریصورت 
شود و کاندیداهای متخصص در هر
های شورا مشخص 
رشته تنها برای کرسی تخصصی مرتبط با آن رقابت کنند
و نه برای همه کرسی ها .از سوی دیگر شوراهای شهرعالوه
بایدبهمحلیبرایدریافتآراونظرات
برحضورمتخصصان 
متخصصان تشکل های صنفی  ،انجمن های تخصصی و
تدبیر در خصوص چگونگی اجرای آن تبدیل شود.
می توان از ظرفیت های تخصصی و صنفی مختلفی
چون مهندسان معمار ،شهرسازی ،مهندسی برق ،نظام
های مهندسی معدن ،کشاورزی و ساختمان ،مهندسان
نهاد اجتماعی برای
کیفیت ،و خالصه سازمان های مردم 
توسعه طرح های شهری بهره گرفت.
متعهد و

امید آنکه حضور مهندســان و متخصصان

بتواند در راستاي
کارآمد کشــورمان با حضور موثر خود 

خدمترســانی به شــهروندان در شــوراهای شهر به
دغدغههای شهروندان در خصوص آینده ای بهتر و کارآمد
ارد .
تر در شوراهای اسالمی شهر گام بر د 
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خود را
بتوانند اداره امور 

باید
" دستگاه های دولتی 
خود در جایگاه
کنند و 
به مدیریت های محلی محول 
سیاست گذاری بنشینند".
رئیس سابق ســازمان نظام مهندسی ساختمان
ضمن بیان این مطلب در گفــت و گو با ما به ضرورت
توجه به مدیریت محلی شهرها اشاره می کند و می
گوید :نگاه ما به شورای شهر به عنوان جامعه ای است
خود را خودش مدیریت
خواهد امور شــهری 

که می
کند .بنابر این انتخاب شورای شهر انتخاب مجموعهای
است برای مدیریت امور شهری .البته اگرچه هنوز در
تهران یا در شهرهای بزرگ در ایران مدیریت جامع
باید به این سوی حرکت
شهری اتفاق نیفتاده است ولی 
کنیم بطوریکه امور شهرداری ها تنها به عهده شورای
شهر نباشد؛ بلکه مدیریت شهری باشد .این تصویری
باید اتفاق بیافتد .دستگاه های دولتی باید
اســت که 
خود را به مدیریت های محلی محول
بتوانند اداره امور 

کنند و خود در جایگاه سیاســت گذاری بنشینند .
ال امور آموزش و پرورش می تواند با سیاست های
مث ً
متمرکز وزارت آموزش و پرورش -ولی با نحوه مدیریت
شــود .این

توســط جامعه محلی -در هر محله اداره
مورد سایر خدمات شهری هم صادق است.
مسئله در 
لذا انتخاب یک گروه فرهیخته که بتواند این مهم را
کند بسیار اهمیت دارد.
محقق 
دکتر اکبر ترکان با اشاره به ضعف های موجود در
اداره برخی از شهرها می افزاید:حرف هایی که ما در
مناظره ها در خصوص تهران شــنیدیم ناشی از این
است که یک مدیریت علمی ،فرهیخته و مسلط تهران
را اداره نکرده است بلکه در این شهر قانون فروشی شده
است  ،قانون فروشی به خاطر این است که شهر ،یک
ارد و بر اساس اصول شهرسازی ،محله محور
طراحی د 
طراحی می کند به طوریکه خدمات یک محله برای
باشد  .پس بنابراین در طراحی شهرسازی و
آن محله 
طرح جامع هر محله در تهران بــه صورتی که بتواند
مدرسه ،مسجد ،بازار ،درمانگاه و حتی مرکز خدمات
باشد پیش بینی می شود.
اداری شهری در درون محله 
وی ادامه می دهد :یک مدیریت فرهیخته می داند
که نباید فضایی را که مربوط به یک خدمت شهری
اســت به یک کار دیگر اختصاص دهد .فرض کنید
باشد تبدیل
جایی را که پیش بینی شده است مدرسه 
به یک بازارچه کنیم  .بچه هایی که در این محله باید
باید کجا مدرسه بروند؟ آن
رفتند حاال 

به مدرسه می

آقای مهندس به عنوان اولین سوال بفرمایید به

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

خبر

مشاور عالی رئیس جمهور:

غیر متخصصها
به شـوراهـا نیایند

معصومهگلمکانی

ما بایستی در این
دوره هوشیار
باشیم .دوستان
نظام مهندسی در
بیانیه ای تاکید
اند که ما
کرده 
باید از مدیریت

شهری و مجموعه
ای که برای
انتخاب مدیریت
شهری انتخاب
شود چه
می 
انتظاراتی داشته
باشیم
ارد عبور 
کنند
باید از خیابانی که مسیر تندرو د 
ها حاال 
تا در محله مجاور به مدرسه بروند .این مسئله یعنی
حادثه  ،یعنی عدم ایمنی برای کودکان ،یعنی نگرانی
برای خانواده ها که باید فرزندشان در محله خودش
باید دو محله آنطرف تر مدرسه
مدرسه می رفت و حاال 
برود.این ها به خاطر این است که اگر اصول شهرسازی

نکنند ایــن حوادث پیش می آید.

را درجایی رعایت
جایی مثل درمانگاه برای خدمت رسانی پیش بینی
شده  ،یا محلی برای ارایه خدمات شهری پیش بینی
شود  ،همه این ها در
شده تا مراکز اداری در آن مستقر 
طراحی شهری پیش بینی می شود.
رئیس سابق ســازمان نظام مهندسی ساختمان

گفت وگو

نظر جنابعالی مهندســان چگونه می توانند با
خود در شورای شهر و بویژه در حوزه تصمیمگیری
حضور 
مسائل شهری موثر باشند؟

باید به این نکته اشاره کنیم که شورای
ابتدا 
شهر چند وجه دارد؛ یعنی در وهله نخست
شورای شهر مجموعه ای است شامل معتمدین مردم
و کســانی که به میان مردم میآینــد و بر عملکرد
مجموعه ای به نام شهرداری که اکثریت یا تمام درآمد
کند نظارت می کند.
خود را از جیب مردم تامین می 

این مساله ،جنبه اعتمادی است .برای تحقق این جنبه
بتوانند وظایف

باید
هستند 

کسانی که در شورای شهر
خودشان را انجام دهند .یعنی توجه شان به حساب و
باشــد و اطالعات کافی در حوزه شهر ،وظایف

کتاب
شهرداری ،وظایف شورای شهر داشته باشند .موضع
حقوقی خودشان را بشناســند ضمن آنکه از موضع
تصمیمگیری خودشان مطلع باشند .این موضوعی
است که در این قسمتش لزوماً نباید کسانی که آنجا
هستند مهندس باشند بلکه بايستي دو ویژگی مهم
داشته باشند؛ نخست آنکه قابل اعتماد باشند و دوم
بتوانند تشــخیص دهند

آنکه بــه صورت عمومــی
هد و پیش
شــهرداری وظایفش را چگونه انجام مید 
میبرد.
بخش دیگری از وظایف شهرداری معطوف کارهای
عمرانی اســت .من در این نگاه ،عمــران را به عنوان
مقدمه و زیربنای توسعه در نظر می گیرم .اگر از این
منظر به این مســئله نگاه کنیم توســعه فضای سبز
ال بازیافت هم کاری
هم فعالیتی عمرانی اســت .مث ً
عمرانی است  ،کاری اســت که نگاه توسعهای دارد.
یعنی ممكن است اصل وظیفه خدمات شهری وظیفه
عمرانی نباشــد اما پیامدها یا لوازمش عمراني است
بايد ایســتگاههای حمل زباله را در سطح شهر
 .شما 
ببینید که به صورت مکانیزه و بهداشتی زباله

تدارک
باید سیستم دفن بهداشتی ،
را از محالت منتقل کند .
کنترل زیست محیطی و سیستم بازیافت داشته باشید.
اینها همه مواردی است كه نگاه توسعه اي در آن نهفته
است  .باالخره یک کلیشهای درحوزه مهندسی پیدا
کنید اما از همه اینها مهمتر ،موضوع عمرانی شهر
می 
است.
در اینجا بحث باز به بینش مهندسی برمیگردد،
یعنی نمیخواهیم بگوييم مهندسي می خواهیم كه
یک محاسب و یا یک نقشــه بردار خوبی باشد؛ بلكه
مهندســی مي خواهيم كه نگاه مهندسي به ماجرا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور :

حضور مهندسان در شوراها
نگاه به شهر را حرفهای میکند
محمدتقیخسروی

حضورمهندسان در کرسی شوراهای شهر فرصت مغتنمی است تا تفکر مهندسی در
برنامه ریزی های شهری و تصمیم گیری ها تحقق پذیرد.فرصتی که به توسعه شهرها
خواهد انجامید .این مهم را بهانه ای برای گفت و گو با مهندس

و گشودن مشکالت آن
رجبی ؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور و عضو كميسيون عمران مجلس
شوراي اسالمي قرار دادیم که از نظر می گذرانید:

اند
کند و بد 
بتواند یک شهر را اداره 
باشد یعنی 
داشته 
مقتضیات توسعه این شــهر چیست.باید مقتضیات
رشد شهری و توازن
توسعه به معنای رعایت کیفیت در 
در پایداری شرایط با کیفیت برای زندگی شهري  ،رفاه
اجتماعی را مدنظر داشته باشد.

تحقق اهداف شهری کمک می کند؟

در اینجا مقدمه بحث این اســت که شورای
باید متوجه موضوع خطیر برنامهریزی
شهر 
نباید هیچ چیزی را حتی در قالب برنامه
ال ما 
باشد اص ً

یک ساله ببينيم  .چون برنامه یک ساله باز هم میتواند
باشد که بصورت مطلوب به نتیجه ای
شامل اقداماتی 
بلند مدت
؛باید به دنبال برنامههاي 
ایدهآل منجر نشود 

تر برویم .برنامهها الاقل بايستی یک برنامه میان مدت
باشند و يا حداقل بر اساس عمر شورای شهر
 5-4ساله 
و برای کار تشخیص مسائل شهری ،تشخیص مسائل
عمرانی ،تشخیص برنامهریزی شــهری حرف براي
گفتن داشته باشد .در واقع تشخیص حساب و کتاب
در حوزه ایجاد تعهد برای شهرداری ،تشخیص فنی

کند که برای داشــتن یک برنامه
باشــیم .کمک می 
بخصوص درحوزه عمرانی اصرار داشته باشیم ،و اینکه
توسعه عمرانی با توســعه خدماتی همسو باشد .شما
کنید بايستي با خط اتوبوسرانی و
ايجاد می 
خیابانی که 
خطوط پوشش اتوبوس ها همخوانی داشته باشد.وقتی
مترو احداث مــی کنید بايد بین سیســتم خطوط
اتوبوسرانی و مترو ارتباط تنگاتنگ عملیاتی کاركردی
داشــته باشــد .همه اینها نشــان می دهد که نگاه
مهندسی در اداره شهرها خيلي اهميت دارد.
این نگاه مهندسی به معنی این است که شايسته
وارد شوراهای شهر
است کسانی با بینش مهندســی 
بتوانند به مجموعه شورا به عنوان عضو شورا و

شوند و

امین مردم کمک کنند تا شورا جهت گیری درستی
باید
پیدا کند .از این حیث من فکر میکنم مهندسان 
خود را برای این مهم آماده کنند ضمن اینکه هر چه
به شهرهای بزرگ و کالنشهرها میرسیم هزینههای
عمرانی فوقالعــاده باال مــیرود .طرحهای عمرانی
نظارت و بهینه کردن میخواهد ،نگاه توسعه ای و نگاه
ید مهندسی است.
متوازن میخواهد .اینها همه از د 
باید در جمع شــوراها افرادی با نگاه
این که حتماً 
مهندسی حضور داشــته باشــند تا آن ها بتوانند با
بتوانند مکمل آن بخش

خود
تجربیات و نگاه مهندسی 
معتمد و متخصص هستند

اعتمادی باشند ،بخشی که
و تخصصشان درحوزهای ديگر فرهنگي ،اقتصادي و
اجتماعي است .

هستند دارید؟

اكنون در کشورمشغول فعاليت

اعتمادبهیکمجموعهمدیریتشهر

نبود
پسقطعاً 
نبود نگاه مهندسی است؟
متاثر از 

حضور مهندسان در این عرصه چقدر به داشتن
برنامه ریزی های شهری و داشتن برنامه برای

باید بتوانیم

تفکر مهندسی را
از طریق رسانه
ها و امکانات
جمعی به مردم
تفهیم کرده و
تفکر خودمان را
به آن ها منتقل
کنیم

کشور یادآور می شــود:اگر یک مدیریتی چشم خود
د و با پول گرفتن همه
را به همه این روابط علمی ببند 
این قوانین را معامله کند چیزی از شــهر باقی نمی
ماند .خدایی ناکرده کار به جایی می رســد که طبق
یک ضرب المثل قدیمی می گویند کســی که پول
تواند روی ســبیل شاه هم نقاره بزند .مفهوم
ارد می 
د 
این ضرب المثل این اســت که یک نفر پول می دهد
و در محله ای که باید ساختمان ها چهار طبقه باشد
یکباره مجوز چندین طبقه را دریافت می کند و همه
چارچوب های شهری را بهم می ریزد .یک شهر یا یک
محله بر اساس تراکم مشخصی پیش بینی شده است.
گویند این محله برای چهارطبقه پیش بینی

ال می
مث ً
ال بایستی
واحد محله ما مث ً
شده است ؛ بنابراین در یک 
ششصد خانواده داشته باشیم.طبعاً آب مصرفی آن هم

ششصد خانواده پیش بینی می شود .پست برق ،

برای
ششصد خانواده

مخابرات و مدرسه آن هم برای همان
بلند
است .حاال اگر کسی به جای چهار طبقه ،مجوز 
کرد و در عوض آن پول گرفت آیا
مرتبه سازی را صادر 
می توان امیدوار بود که مسائل شهری حل شود .آیا
شبکه خدماتی آب رسانی ،برق رسانی  ،مخابرات یا
شریان های پیاده راه یا سواره راه وقتی که این تراکم
شود دچار آسیب نمی شود.قطعاً خواهد
رعایت نمی 
شد و محله از ساختار محله ای خارج می شود .خدمت

خود را از دست می
واحد محله هویت 
رسانی بر مبنای 
دهد و این جریان تبدیل به یک جریان غیر قانونی ،
غیر علمی و غیر اصولی می شود چرا که یک نفر پول
داده و این فاجعه رخ می دهد.
وی اضافه می کند :متاســفانه در دوره قبل عده
ای غیر متخصص در بعضي شهرها و کالن شهرهابه
شوراهای شــهر رفتند و چهارچوب ضوابط و اصول
ند .
بلد نبود 
شهرسازی را دچار خدشــه کردند .چون 
انستند  ،درس آن را نخوانده

ال این اصول را نمی د
اص ً
انستند و نه مهندسی

بودند.نه مهندسی ترافیک می د
شهرسازی  .نه مهندســی معماری می دانستند  ،نه
مهندسی ســازه  .نه جمع آوری آب های سطحی را
بلد بودند ،نه با ارتباطات فضای شهری به عنوان یک
جامعه شناس آشنایی داشتند .ما بایستی در این دوره
هوشیار باشیم .دوستان نظام مهندسی در بیانیه ای
باید از مدیریت شهری و مجموعه
اند که ما 
تاکید کرده 

ای که برای انتخاب مدیریت شهری انتخاب می شود
چه انتظاراتی داشته باشیم.

وی در پاســخ به اینکه موج حضــور هنرمندان،
ورزشکاران وغیر متخصص ها چه تاثیری را بر اداره امور
شهری خواهد داشت می گوید:باید ببینیم که ما در
اداره شهرها به چه تخصص هایی نیازمندیم .من نمی
باید طراح شهرسازی
گویم شورای شهر  ،خودشــان 
باشند  ،نمی
باید معمارانی برجسته 
باشند یا خودشان 

گویم شورای شهر باید خودشان در امور تاسیساتی ،
آبرسانی ،برق رسانی  ،مخابرات مسلط باشند اما باید
بفهمند تا اگر یک مهندس شهرســاز

این حرف ها را
کرد حرف او را
مورد شهرسازی با آن ها گفت و گو 
در 
بفهمند  ،اگر کسی در مورد معماری با آن ها صحبت
کرد متوجه حرف آن ها بشوند.

وی اضافه می کند :معماری هندسه و سبک زندگی
ارد  .سبک
فرد و هر جامعه یک سبک زندگی د 
است .هر 
فرد فضاهای موردنیاز زندگی او را دیکته می
زندگی هر 
کند .در واقع معماری هندسه سبک زندگی در مقیاس
خانواده و شهرسازی و هندسه سبک زندگی درمقیاس
محله و شهر است.
ال
بلد نیست بلکه اص ً
حاال فردی این اصول را نه تنها 
هید می فهمد.
با آن آشنایی ندارد.اگر برای او توضیح بد 
نیایند و ما هم

به نظر من این عده به شــوراهای شهر
نبایستی این تیپ ها را انتخاب کنیم .
دکتر ترکان خاطر نشان می کند:البته شهر جنبه
افــراد مطلع به امور

باید از
ارد و 
های فرهنگی هــم د 
فرهنگ هم در آن حضور داشته باشند ،شهر مسایل
باید افرادی مطلع به امور
ارد و 
جامعه شناســی هم د 
جامعه شناسی هم باشند.
افراد
این به معنای این نیست که وقتی می گوییم 
بایــد برویم بعضی از

مطلع به عنــوان فرهنگ الزاماً
قهرمانان را بیاوریم  ،بعضی از قهرمانان در جای خود
مورد
هستند اما وقتی می خواهیم در 

ارزشمند

خیلی
توانند
طراحی یک شهر صحبت کنیم آن قهرمانان نمی 
کنند .
در خصوص آن کمک 
این حرف به معنای دست کم گرفتن آن ها نیست
ال بگوییم برای نظام تصمیم گیری شهری
و اینکه مث ً
مناسب نیستید.
کنید به چشم
خود را عمل 
بخواهید چشم 

شما اگر
کنید .به ســراغ یک ماما نمی
پزشــکی مراجعه می 
روید.قهرمانان ملی ما بزرگ و عزیز هستند و جایگاه
ارزشمند خود را دارند ولی برای شهر و اداره آن بهتر
است از تخصص های واجب تری استفاده کنیم.

نسبت به اینکه هر پروژهای را به موقع تمام کنیم به
ال کار مهندســی این است .در
قیمت تمام کنیم.اص ً
هند .گاهی
بسیاری از شهرها کار را بخوبی انجام مید 
ال مالحظه مــي كنيم هزینــه کار دو برابر میزان
مث ً
متعارف و زمانش ســه برابر متعارف شده است .این
مســاله نشــان میدهد اتفاقاً کار مهندسی صورت
نگرفته؛ چون یک پروژه درست است كه از یک نقطه
شروع شده و به نقطه ای دیگر ختم شده و حتی ممکن
مفید باشــد؛ اما کار
اســت پس از تمام شدن خیلی 
كند
مهندسی در این موضوعات وقتی اهميت پيدا مي 
شود  .به همين
كه به زمان  ،هزينه و كيفيت اجرا توجه 
دليل حضور مهندســان کمک میکنــد که نگاهی
حرفهایتر به شهر و به تاثیر گذاری فعالیت ها داشته

بله؛ شما با موضوعی در كالنشهرهايي مثل
هستید و آن اينكه بخش عمده

مشهد مواجه

ای از درآمد شهر از کمیسیون ماده 100بدست مي
آيد .درآمدي كه نشــان مي دهد در اين بینش نگاه
مهندسی حاكم نبوده است .اینکه شما از «تخلف» که
رآمد كسب كنيد
کار خوبی نیست براي اداره امورشهر د 
 .کار خوب این اســت که از درست فکر کردن و عمل
بتوانید مشكالتتان را حل

کردن به مدیریت برنامهای
کنید .از این منظر حتماً حضور مهندسان بخصوص
مهندسانی که با بینش کامل ورود پيدا كرده اند می
کند تا آن مجموعه
تواند به شورا و به شهرداری کمک 

اي که مهندس نیســتند هم بتواند از ظرفیت های
کند و
اعتماد 

داخلی مهندسان استفاده کند ،به آن ها
کار را پیش ببرند.
در این راســتا چه توصیهای بــرای نظام های
مهندسي ســاختمان و  500هزار عضوی که هم

من به هیئت مدیره ها توصیه نمی کنم در این
موضوع دخالت کنند؛ به این معنا که ممکن
اد زیادی مهندس در شورای شهر
است در استانی تعد 
ثبت نام کنند و آن وقت همــه از هیئت مدیره توقع
داشته باشــند که بگونه ای از آن ها حمایت معنوی
کنند و این موضوع برای هیات مدیره میسر نیست .شما

چند کرسی شوراي شهر نیاز
حداکثر در هر شــهر به 
دارید كه در اختیار اعضای نظام مهندسي ساختمان
باشد .بنابراین چون بعدها ممکن است در غیر اینصورت
ورود مستقیم
دچار یک تعارض داخلی شود.بنابر این 
هیئت مدیره به این عرصهها شايسته نيست ،اما اینکه
هند و تشكل
مهندسان کمپینها و گروههایی تشکیل د 
ورود به شوراهای شهر
هايي از بدنه مهندسان با هدف 
ايجاد كنند خیلی خوب است .جامعه مهندسی باید
کند تا یک اتفاق
این حرکتها را تقویت کند ،و کمک 
خوب در شهر رخ دهد.
باید بتوانیم تفکر مهندسی را از طریق رسانه ها و
امکانات جمعی به مردم تفهیم کرده و تفکر خودمان را
به آن ها منتقل کنیم.
این موضوع خیلی مهم اســت اینکه وقتی شما به
ترافیک فکر میکنید یک کار مهندسی میکنید ،یا
کنید کار مهندسی
وقتی به توسعه فضای سبز فکر می 
جاده یک کار مهندسی
ايجاد يك پل و 
انجام میدهید ،
سازید باز هم
است .حتی وقتی یک مرکز فرهنگی می 
هید چون این مهندسی
ارید کار مهندسی انجام می د 
د 
شود منطبق
کاربرد ســاختمانی که ساخته می 

با آن
تواند حضور مبارکی برای
است .در واقع این حضور می 
شهرها باشد.
این حضور مبارک
چه الزاماتی دارد؟

نخست اینکه باید از ســاختار رسمي نظام
بعدا ً
مهندسي ساختمان استفاده نکند؛ چون 
شوند اگر سازمان های
آن هایی که برنده انتخابات می 
حمایتی تشویقشــان نکردند به معارض تبدیل می
شوند.
نباشد که با

نکته دیگر اینکه این مســاله بگونه ای
کند یا اینکه مثل
وضعیت فنی تخصصی ما تداخل پیدا 
یک حزب سیاسی عملکنیم چون اگر سازمان نظام
وارد حوزه هاي سياسي شوند
مهندسی با این ساختار 
ید اما به نظر من تغییر
خواهند د 

قطعاً آســیب جدی
الیههای مختلف مهندسی و ارتباط دادن این الیه ها
به مردم کار بسیار خوبی است.
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انتخابات شوراها بسیار مهم است .توجه شود که توجه به انتخابات ریاست جمهوری نتواند اهمیت انتخابات
شوراها را از چشم مسئولین ،از چشم مردم ،از چشم نخبگان ،دور بدارد

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

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

شورای شهر در ایران
در ایران ،دوره فعالیت شــوراهای شهر و روستا از
تاریخ تشکیل چهار سال است.
اد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهردر
تعد 
ایران برای شهرهای تا  50هزار نفر ،پنج نفر عضو اصلی
و سه نفر عضو علی البدل ،برای شهرهای با جمعیت
بیش از  50هزار نفر تــا  200هزار نفر ،هفت نفر عضو
اصلی و پنج نفر عضو علی البدل ،برای شــهرهای با
جمعیت بیش از  200هزار نفر تا  500هزار نفر ،نه نفر
عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل ،برای شهرهای
با جمعیت بیــش از  500هزار نفر تــا  1میلیون نفر،
یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل ،برای
شهرهای با جمعیت بیش از  1میلیون نفر تا  2میلیون
نفر ،سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل،
برای شهرهای با جمعیت بیش از دو میلیون نفر ،پانزده
نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل و برای شــهر
تهران ،بیســت و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو
علی البدل را شامل می شود.
اد اعضای شورای اسالمی روستاهای
همچنین ،تعد 
تا  1500نفر جمعیت ،ســه نفر و روستاهای بیش از
خواهد بود.

 1500نفر جمعیت و بخش ها پنج نفر
البته مالک تشــخیص جمعیت هر شهر و روستا،
آخرین سرشــماری عمومی نفوس و مسکن با اعالم
رسمی مرکز آمار ایران است.
وظیفه اصلی اعضای شورای اسالمی شهر و روستا
در ایران ،انتخاب شــهردار یا دهیار برای مدت چهار
عملکرد شهرداری ها

سال ،تصویب بودجه و نظارت بر
و دهیاری ها می باشد .در کنار وظایف اصلی ،شورای
شهر موظف است با هماهنگی دستگاه های ذیربط،
برای گسترش مراکز تفریحی ،ورزشی و فرهنگی مردم
را تشویق و ترغیب کند .همچنین بایستی بر حسن اداره
و حفظ سرمایه و داراييهاي نقدي ،جنسي ،اموال منقول
رآمد و هزينه آن
و غيرمنقول شهرداري و بر حساب د 
ها به گونهاي كه مخل جريان عادي امور شــهرداري
ارد که به
نباشد ،نظارت کند .شورای شــهر وظیفه د 
کند و
آيين نامههاي پيشنهادي شهرداري رسیدگی 
آن ها را با رعایت دســتورالعمل های وزارت کشور به
تصویب برساند.
شورای اسالمی شهر و روســتا همچنین بایستی
رآمد و هزينه های شهرداري را كه هر
صورت جامع د 
شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود تایید
کند و آن را برای اطالع عمومی منتشر کند ،همچنین

موظف است که نسخه ای از این صورت را برای وزارت
کشور ارسال کند.
شورای شهر در ایران موظف به همکاری با شهرداري
ود شــهر با رعايت طرح هاي
جهت تصويب طرح حد 
هادي و جامع شهرسازي می باشد ،البته برای این کار
تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی
نیاز به 
نیز هست.
یکی از وظایف و اختیارات مهم دیگر شوراهای شهر
و روستای ایران ،تصويب معامالت و نظارت بر آن ها
شــامل خريد ،فروش ،مقاطعه ،اجاره و استيجاره كه
به نام شهر و شــهرداري صورت ميپذيرد ،می باشد.
این امر بایســتی با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با
رعايت مقررات آيين نامه مالي و معامالت شهرداري
همراه باشد.
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و تغيير
نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت
كه از سوي وزارت كشور اعالم ميشــود و نظارت بر
حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري ،از وظایف
دیگر شوراهای شهر و روستا در ایران می باشد.
از دیگر وظایف و اختیارات شــورای شهر و روستا
نظارت بر حســن اداره امور مالی شــهرداری و کليه
سازمان ها ،موسسات ،شــرکت های وابسته و تابعه
شهرداری و حفظ ســرمايه ،دارايي ها ،اموال عمومی
و اختصاصی شهرداری ،و همچنين نظارت بر حساب
رآمد و هزينه آن ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعالم
د 
موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري های الزم بر

اساس مقررات قانونی می باشد.
شوراهای اسالمی شهر و روستا در ایران ،وظایف و
ارند که
موارد گفته شده ،د 
اختیارات دیگری نیز ،مشابه 
در اینجا تنها به مهم ترین آن ها اشاره کردیم ،اما همین
موارد کافی است که نشان دهد ،این شوراها در ایران

توانند در اداره کشور تاثیرگذار باشند.
چقدر می 
شورای شهر در کشورهای دنیا
همان طور که در ایران ،شورای شهر نقش مهمی در
اداره یک شهر و در نتیجه نظم کشور ایجاد می کند،
شورای های شهری در کشورهای مختلف دنیا نیز ،در
تصمیم گیری های مهم نقش دارند .اکنون می خواهیم
نگاهی داشته باشیم به شورای شــهر در کشورهای
قصد داریــم که اطالعات بیش تری در
مختلف دنیا و 
خصوص نحوه انتخابات شهردار در شهرهای کشورهای
مختلف دنیا در اختیار شما قرار دهیم.
در حال حاضر ،چندین کشــور مهم دنیا که دارای
سیستم شورای شهر می باشند ،شامل؛ آمریکا ،کانادا،
استرالیا و نیوزیلند ،انگلستان ،چین ،روسیه ،فرانسه،

بین الملل

نگاهی به شوراهای شهر
در کشورهای مختلف
ترجمه| رهاواعظی

وجودشوراهادرهمهدنیا،نشانازدموکراسیومردمساالریکشورهادارد.نهتنهادرایران،

تواند نقش تعیین
بلکه در اغلب کشورهای دنیا ،انتخاب اعضا برای شوراهای مختلف می 
کنندهایداشتهباشد.
شورایشهردرایران،شاملمجلسیمحلیدرسطحشهرهااستکهنمایندگانآنرامردم
هر شهر انتخاب می کنند .این بدان معنا است که اگر شما هنگام انتخابات شورای اسالمی
خود باشید ،برای رای دادن به اعضای شورای شهر خود،
شهر و روستا ،مسافر شهر دیگری جز شهر محل سکونت 
توانیدازشهردیگریبهاعضایشورایشهرمحلسکونتتانرایدهید!

یدونمی
خودبازگرد 
بایستیبهمحلسکونت 
یدخود
شایدبسیاریازما،هنوزدربارهوظایفدقیقشوراهایاسالمیشهروروستاچیزیندانیم،امابهتراستکهد 

رادراینبارهوسیعترکنیموبدانیم؛همانطوریکهنمایندگانمجلسنقشمهمیدرتعیینسرنوشتکشوردارند،
بهبودوضعیتشهرهاوروستاهاایفامیکنند.

نمایندگانشورایشهرنیزنقشمهمیدرپیشرفتو
ارندکه
وجودد 
باشدوکشورهایدیگرینیزدردنیا 
البتهتنهاایراننیستکهدارایسیستمیباعنوانشورایشهرمی 
خودبهکارمیگیرند.درادامهاینگزارشبهمعرفیشورایشهرووظایفواختیارات
اینسیستمرادرادارهشهرهای 
آنهادرشهرهایایرانوسایرنقاطجهانمیپردازیم.

هلند و لبنان هستند.
آلمان ،
البته ممکن است نحوه انتخاب و عملکرد شورای
شهر در هر یک از این کشورها و یا حتی در هر یک از
ایالت ها و استان های هر کشــوربا یکدیگر و با کشور
رسد که دانستن آن
ایران متفاوت باشد ،اما به نظر می 
ها خالی از لطف نیست و جذابیت دارد.
شورای شهر در آمریکا
آمریــکا دارای ســابقهای طوالنــی در انتخــاب
شهردار است .این کشــور از دیرباز اشکال مختلفی از
حکومتهای شــهری را تجربه کرده ،که در این بین
خود را به عنوان یکی از انواع
نوع شهردار شورا آزمایش 
حکومتهای شــهری موفق پس داده است .در حال
حاضر در ۲۶شهر اصلی آمریکا این نوع حکومت شهری
حاکم است و روابط بین شهردار و شورا در آنجا بدون
ابزار خاصی همسو و هماهنگ میشود .در این نظام
هم اعضای شورا و هم شهردار بهطور مستقیم با آرای
عمومی انتخاب میشوند ،البته این سیستم در برخی
وجود دارد .شورای شهر در آمریکا معموالً از
از شهرها 
اد آنها بین 5
شوند و تعد 
میان شهروندان انتخاب می 
تا  50نفر نیز متغیر است .در برخی از شهرها اعضای
کنند که
توانند شــهردار را تعیین 
شورای شــهر می 
بهعنوان رییس شورا نیز شناحته میشود.
ال جدا
در برخی از ایالتها ،شهرداری یک ارگان کام ً
از شورای شهر است و حق وِتو برای تصمیمات شورا را
نیز در اختیار دارد .همچنین در شوراهای شهر آمریکا
رأیگیری داخلی برای انتخاب سخنگو و رییس شورا
برگزار میشود.
شورای شهر در آمریکا قانونهای مختلف را برای
باید آنها
کند که شهردار 
بهبود اداره شهر تصویب می 

را اجرا کند .البته وظایف شهردار بستگی به نوع اداره آن
شهر دارد .نوع اداره شهر به دو گونه تقسیم میشود؛ در
نوع اول شاهد سیستمی کامال شورایی هستیم و در
نوع دوم شورا و شــهرداری هماهنگ با یکدیگر پیش
باید درباره شورای شهر
میروند .یکی دیگر از نکاتی که 
در کشور آمریکا به آن اشاره کرد ،استفاده از نام های
نهاد می باشد.
گوناگون در شهرهای مختلف برای این 
برای مثال ممکن است در سانفرانسیسکو به آن رؤسای
شــهر بگویند ،ولی در شــهر دیگری به آن مسووالن
شهری گفته شود.
اما به طور کلی شوراهای شهر در آمریکا ،که زمانی
حاکمیت زیادی داشــتند ،با گسترش نقش شهردار
قدرت خود را از دست دادند .در این نظام هم اعضای
شورا و هم شهردار به صورت مستقیم با آرای عمومی

ویژهنامه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا

انتخاب می شوند.
آخرین نوع حکومت شــهری در ایــاالت متحده
نوع کمیسیونی اســت ،که تشکیالت کوچ مرسوم به
کمیسیونهای انتخابی ،جایگزین شوراها هستند و
سیاستهای عمومی اداره شهر را بر عهده دارند.
در شکل کمیسیونی یکی از اعضای کمیسیون به
شود و در
عنوان شهردار از ســوی اعضای انتخاب می 
موارد این عضو کمیسیون از طریق آرای مستقیم
برخی 
مردم برای تصدی سمت شهردار برگزیده میشود.
به عنوان مثال در واشنگتن ،شهردار برای یک دوره
 4ساله توسط مردم انتخاب میشود.
شورای شهر در کانادا
در کانادا نوعی شــوراهای محلی موسوم به دولت
ارد که مسوول ارائه خدمات محلی،
وجود د 
های شهری 
امکانات و زیرساخت های الزم برای پیشرفت و بهبود
وضعیت هر محل می باشد.
ود  3هزار و 700
دولت های شــهری در کانادا ،حد 
دولت می باشــند .این دولت ها اغلب به استان های
هستند و انواع آن ها بین استان ها متفاوت

خود وابسته

است.
به طور کلی ،دولت های شهری از تعدادی نماینده،
معموال بین  10تا  20نماینده شورا تشکیل شده اند،
اد در مونترآل ،شامل 50
البته به طور استثنا ،این تعد 
عضو در شورا می باشد.
بیش تر بودجــه دولت های شــهری در کانادا ،از
شود و منابع مالی اضافی از
مالیات بر امالک تامین می 
فروش کاال و خدمات ،جریمه و انتقال مالیات از دولت
های وابسته به استان ها کسب می شود.
از اختیارات دولت های شــهری کانادا می توان به
مدیریت ایســتگاه های پلیس و آتش نشانی محلی،
کنترل کردن جاده های کوچک و رسیدگی به خدمات
حمل و نقل شهری ،مدیریت آموزش و پرورش منطقه
و انتخاب هیــات مدیره مــدارس ،مدیریت مناطق
مسکونی ،صنعتی و تجاری ،رســیدگی به امور مالی
شهرها و جمع آوری مالیات ها و ارائه خدمات عمومی
همچون رسیدگی به موضوعات مرتبط با پارک ها و
فضای سبز و یا آب و فاضالب شهری اشاره کرد.

نیوزیلند
شورای شهر در استرالیا و
گستردهای که میان ایالتهای

به دلیل تفاوتهای
ارد معنا و تعریف شورا نیز در این کشور
وجود د 
استرالیا 
متفاوت است.
در بسیاری از شهرهای استرالیا ،بنا به میزان جمعیت

خود می گیرد .در
ساکن در آن ،شورا شکل خاصی به 
شهرهای بزرگ اســترالیا که نیاز به رسیدگی بیش
وجود دارد ،شورای شهر بهصورت کامل با تعداد
تری 
زیاد مشــغول به فعالیت اســت و با کمشدن
اعضای 
اد اعضا کاهش
اد جمعیت در برخی از ایالتها ،تعد 
تعد 
مییابد .در مناطقی از استرالیا نیز کل نظارت یک شهر
در اختیار حاکمان محلی قرار دارد و زیر نظر شورای
خاصی هدایت نمیشود .در کنار استرالیا کشوری بهنام
نیوزیلند نیز وجود دارد که پیش از تشکیل حکومت
مســتقل و رویکارآمدن یک دولت ثابت ،مشکالت
بسیاری داشت.
نیوزیلند بهکلی

در سال  1989سیستم اداره کشور
وجود یک شــورای شهر برای هر منطقه
کرد و 
تغییر 
ود  700نفر عضو شورای
الزامی شد .در این کشور حد 
شهر هســتند ،در  87گروه دولتی تقسیم شدهاند و
وظایف اداره یک شهر را در اختیار دارند.
یکی از کارهــای مهمی که این شــوراها در تاریخ
افراد برای تشکیل
اد 
ادهاند ،افزایش تعد 
نیوزیلند انجام د 

ب رسیدن برای شهرشدن) است.
حدنصا 
یک شهر (ب ه 
پیش از رویکارآمدن شوراها در نیوزیلند ،جمعیت
20هزار نفری میتوانست تشکیل یک شهر بدهد؛ اما
اکنون این میزان به 50هزار نفر رســیده است و دیگر
وجود ندارند .به عالوه همه شهرهای
شهرهای کوچک 
موجود توسط حکومتهای محلی هدایت میشوند.

شورای شهر در انگلستان
سیاست های شهری و دولتی در انگلستان تفاوت
های بسیاری با سایر کشــورهای دنیا دارد .شوراهای
انگلستان به دسته های مختلفی تقسیم می شوند و
برای راه انداختن کارهای مردم اقدام می کنند.
بخشهای شهری مسوول انجام کارهایی هستند
باید انجام دهند.
که اعضای شورای شهر بهطور عادی 
توانند میزان مالیات و عوارض شهرداریها را
آنها می 
تعیینکنند.
از نظر شورا ،شــهر لندن دارای قانون جداگانهای
باشــد و تقریباً چیزی شبیه به شورای

خود می
برای 
شهر تهران در آنجا وجود دارد .آنها هر چهار سال با
شوند و در کنار دولت برای بهبود
رأی مردم انتخاب می 
وضعیت شهری تالش میکنند.
هستند که هیات

اعضای شورای شهر لندن  28نفر
رییسه نیز از میان آنها انتخاب میشوند.
یکی از اختیارات اصلی شورای شهر لندن انتخاب
شهردار است .البته این کشــور چندان تجربهای در
انتخاب شــهردار ب ه صورت مستقیم ندارد .انگلستان
بهدلیل پراکندگی سیستم اداره شهری از سال 2000
تصمیم گرفت تا شهردار را بهصورت مستقیم با رای
مردم انتخاب کند.
شورای شهر در چین
جمهوری چین دارای شهرهای بسیار زیادی است
که آوردن قوانین هر کدام بسیار سخت است .در این
کشور غالباً شــورای شهر کاری مشــابه با تمام دنیا
ن نیز معموالً با انتخاب مردم
هد و اعضای آ 
انجام مید 
به ساختمان شــورا میروند .مثال در تایوان انتخاب
مستقیم مردم ،اعضای شورای شهر را تعیین میکند.
شــورای هر شــهر بین چهار تا پنج سال مسوول
نظارت بر امور شهروندان است.
دولت شهری پکن از شــهردار ،معاونان شهردار،
دبیرکل روســای کمیته هــای مختلــف ،ادارات و
دفاتر تشکیل می شــود .دولت خلق شهرداری پکن
برای یک دوره پنج ســاله از اختیاراتی مانند اجرای
تصمیمات کنگره شهرداری پکن و کمیته ثابت آن،
اجرای تصمیمات و دستورات شــورای دولتی ،اتخاذ
معیارهای اداری و صدور آیین نامه ،هدایت و نظارت بر
کار دپارتمان های کاری مربوط به خود ،تدوین برنامه
های شهری و بودجه برای برنامه های توسعه اقتصادی
و اجتماعی ،مدیریــت اداری ،اقتصادی ،آموزشــی،
پرورشــی ،علوم ،فرهنگ ،بهداشــت عمومی و سایر
موارد مشــابه ،برخوردار است .یکی دیگر از شهرهای

مهم چین ،شانگهای اســت که غیر از شورای شهر،
شورایی برای شهرهای «خواهرخوانده» هم دارد .در
شوند و برای
این شورا از هر دو شهر اعضایی جمع می 
افزایش سطح همکاری شهری و بهبود فضای هر دو
شهر تصمیمگیری کرده و قوانینی را تصویب میکنند.
در چین ،بهعنوان یک کشور کمونیستی همهچیز
ود اداره میشود .شورای شهر در قسمت
ب ه صورت محد 
وجود دارد؛ اما سیستم شهرداری
و بخشهای مختلف 
ال جدا از آن هدایت میشود .شهرداری پکن یکی
کام ً
از شهرداریهایی است که مستقیماً با رهبری دولت
شود و شهردار آن به طور مستقیم به
مرکزی اداره می 
دولت مرکزی گزارش میدهد .شهردار و معاونان او نیز
توسط کنگره خلق شهرداری انتخاب میشوند.
شورای شهر در روسیه
در گذشته انتخاب شهردار در روسیه بسیار پیچیده،
باید رئیس جمهور این کشور،
دشوار و زمان بر بود .ابتدا 
پیشنهاد میکرد ،سپس مجلس

شهردار را به مجلس
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کرد و روندی
تائید می 
فرد معرفی شــده را 
صالحیت 
تایید وزیر در ســایر کشورها طی می
مانند انتخاب و 

ید روســیه ،هر فردی
شــد .اما امروزه و در قانون جد 
باید امضای  110عضو
قصد شهردار شــدن دارد ،
که 
آورد و ســپس در انتخاباتی
شورای شهر را به دست 
رســمی برای دریافت رای مردم به منظور رسیدن به
سمت شــهرداری ،شــرکت کند .البته شورای شهر
روسیه نیز تبدیل به بخشــی از انتخابات مجلس این
کشور شده است.

شورای شهر در
آمریکا معموالً از
میان شهروندان
انتخاب میشوند
اد آنها بین
و تعد 
 5تا  50نفر نیز
متغیر است .در
برخی از شهرها
اعضای شورای
شهر میتوانند
شهردار را تعیین
کنند که بهعنوان

رییس شورا نیز
شناحته میشود

شورای شهر در فرانسه
در کشور فرانســه اعضای شوراهای شهر هر شش
شــوند و با توجه به جمعیت آنها

ســال انتخاب می
وضعیت شورا در هر منطقه متفاوت است؛ چرا که در
برخی از شهرهای این کشــور انتخابات در دو مرحله
انجام میشــود؛ اما در سه شــهر بزرگ ،یعنی لیون،
وجود دارد .این
پاریس و مارســی قانونهای خاصی 
شهرها عالوهبر شورای شهرداری از شورای محله نیز
هستند که این شوراهای محله توسط شهردار

برخوردار
و معاونان او هدایت می شوند.
در این کشور بر اســاس قانون در کمونهایی که
کمتر از  3500نفر جمعیت دارند ،اعضای شــورای
شــهرداری طی دو مرحله انتخاب میشــوند .بدین
ترتیب کسانیکه اکثریت آرای مردم را به دست آورند
در مرحله اول انتخاب میشــوند ،اما کسانی که حائز
اکثریت نسبی میشــوند ،در دور دوم به رقابت می
پردازند .این در حالی است که اگر چه کاندیداها به یک
باشند کاندیدایی که از همه مسنتر

میزان رای آورده
است ،برگزیده میشود.
اما در شهرهایی که بیش از  3500نفر سکنه دارند،
لیستهای انتخاباتی بر اساس گروههای  6نفره تنظیم
میشود که مردم به لیســتها رای میدهند .تعداد
اعضای شورای شهر شهرداریهای این کشور از  9تا
 69نفر متفاوت است که بر حسب تعداد ساکنان هر
کمون متغیر میباشد.
در پاریس انتخابات شورای شــهر در  20منطقه
گیرد که  163نفر بهعنوان اعضای شــورای
انجام می 
شهرداری و  352نفر بهعنوان شورای محالت انتخاب
میشوند.
شورای شهر در آلمان
آلمان کشــوری منظم و ســازمان یافته است .در
این کشور روند به این صورت است که تمام مردم ،از
بین احزاب مختلفی که برای شوراهای شهر معرفی
هند و در
خود رای می د 
مورد نظر 
می شوند ،به حزب 
باشــد و در انتخابات

نهایت ،حزبی که منتخب مردم
پیروز شود ،موظف به انتخاب شهردار برای شهرهای
خواهد بود.

مانند برلین
بزرگی 

در پاریس
انتخابات
شورای شهر در
 20منطقه انجام
گیرد که 163
می 
نفر بهعنوان
اعضای شورای
شهرداری و 352
نفر بهعنوان
شورای محالت
انتخاب میشوند

شورای شهر در 
هلند
در شــهرداری پایتخت کشــور هلند ،یعنی شهر
آمستردام ،شورای منطقه ای با  49عضو دائم وجود
دارد .این شورا موظف اســت که  10نفر را به عنوان
هیات رییسه شــهر انتخاب کند .عموما همه اعضای
شود که
هیات رییسه شورای شــهر شامل حزبی می 
خود کرده است.
اکثریت آرا را در انتخابات شوراها از آن 
مانند اعضای
در پایتخت هلند ،اعضای شورای شهر ،
شورای منطقه ،هر  4ســال یکبار از طریق انتخابات
شوند و یکی از وظایف اصلی هیات
عمومی تعیین می 
رییسه آن ها ،انتخاب شهردار می باشد.
شورای شهر در لبنان
بر اساس قانون کنوني انتخابات شوراي شهر لبنان،
هر منطقه و شهري طبق زمان خاصي اين انتخابات
را برگزار مي کند .مدت شوراي شهر در لبنان  6سال
خود ریيس و نایب
است که اين شورا از ميان اعضای 
بايد از
ریيس انتخاب مي کند ،يعني در واقع شهردار 
شود و حتما اهل
ميان اعضاي شوراي شــهر انتخاب 
همان منطقه باشد.
شهرداري های لبنان با تشکيل يک مرکز انتخاباتي،
خود را با راي مستقيم انتخاب مي کنند
اعضاي شوراي 
اد اعضاي آن ها بر اساس ساکنان مناطق تحت
و تعد 
پوشش شهرداري مشــخص مي شود .مثال جمعيت
 12هزار نفري مناطق تحت پوشش شهرداري ،دارای
 9عضو و جمعيت  12هزار تا  24هزار نفری دارای 18
نامزد شدن در انتخابات
افراد براي 
عضو می باشــند .
شوراها جز شرط داشتن  25ســال سن ،محدوديت
ديگري ندارند.
چند شــهرداري ،اتحاديه
در لبنــان با مجمــوع 
شــود که داراي شخصيت

شهرداري ها تشکيل مي
معنوي و استقالل مالي است .همچنین شهرداري ها
ارند و حتي شــب ها امنيت مناطق و
قواي انتظامي د 
محله ها را تامين مي کنند.
منبع:

http://citymayors.com
City Mayors: Mayors running the world’s cities
City Mayors examines how the city mayors
who govern the world’s cities deal with today’s
urban issues
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توفیق شوراها در دستیابی به این هدف ،سرمایهی ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش میبخشد و
زمینهساز حضور پرنشاط مردم در همهی عرصههای پیشرفت و توسعهی کشور میشود

ویژهنامه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا

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

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

تصمیماتش باعث رنجش مسلمانان شده است.
ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩاﺭ ﻟﻨﺪﻥ  143911ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ
 1ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ و ﻧﻬﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ترجمه

فرمان تهیه آییننامه اجرایی
شوراهای شهر و روستا
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شورای انقالب اسالمی
در جهت اســتقرار حکومت مردمــی در ایران و
حاکمیت مــردم بــر سرنوشــت خویــش ،که از
ضرورتهای جمهوری اسالمی است ،الزم می دانم
بی درنگ به تهیه آییننامه اجرایی شوراها برای اداره
امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام ،و پس
از تصویب به دولت ابالغ نمایید تا دولت بالفاصله به
مرحله اجرا درآورد.

واحد شهري
لندن و تجربه اي موفق از مديريت 

چرا آقای شهردار یکﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ و
 900ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ حقوق دریافت می کند؟
ادريس فرهت| ﻣﻬﻨﺪﺱ اﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ AKTIIو ﻋﻀﻮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻋﻤﺮاﻥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
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یادداشت

چراغی که
باید افروخته بماند

محمدرضااخوانعبداللهيان

دکتر
مدیرکل اداره راه و شهر سازي خراسان رضوي

شهر و جامعه شهری مطلوب
باید ســاختاری متجانس با
را 
تعامالت بهینه انسانی همراه
با نهادهای ســازنده اجتماعی
دانست ؛ نظامی یکپارچه که اگر نقطه تعادل و توازن
نباید از آن توقع
شود نمی توان و 
آن از میان برداشته 
اثرگذاری بر جریان توسعه شهری را داشت.
چگونگی اداره شــهر و برخورداری از رای و خرد
جمعی که آنرا می توان نخستین ثمره و امتیاز جوامع
اسالمی نسبت به دیگر جوامع دانست امکان رشد و
ارتقای نظام مدیریت شهری را فراهم می سازد.
در کشــور ما که تامین امنیت و رفاه شهروندان
همواره در اولویت برنامه های ســازندگی و توســعه
شــهری است بخشــی از
دغدغه های اساسی مدیران و
باید معطوف
برنامه ریزان نیز 
این
.تحقق
این مهم قرار گیرد
در این میان ،
نکته منوط به آن اســت که
مهندسانی که با
زیر ساختهای این موضوع از
تفکر آمیخته با
ریزان
سوی مدیران و برنامه
تعهد و تخصص،

شهری با درک و شناخت از
خود را موظف

ســویی
جامعه فراهم آید.از
به خدمتگذاری
رویکرد

با
دیگر نگاه تخصصی
به مردمی می
کارشناســانه و مبتنــی بر
انند که صیانت
د 
فرهنگ و اصالت اســامی
از حقوق آنها
– ایرانی و با تکیه بر ویژگی
از رسالت های
های بومی و منطقه ای باید
مهندسان به
سر لوحه تصمیمات و قانون
شمار می رود
گذاری های برنامه ریزان و
تصمیم گیران شوراهای شهر
گیرد  .در چنین
و روستا قرار 
امید آن
وضعیتی می تــوان 
موجود به روندی سازنده و پایدار

داشــت که جریان
شود و پذیرش آن از ســوی عموم مردم آسان
تبدل 
گردد.
چند سال گذشــته تفکر مهندسی بیش از هر
در 
زمان دیگر در ارکان مختلف اقتصادی  ،سیاســی و
اجتماعی بسط یافته و همین مهم را می توان موید
تفکرات چند وجهی و توانایی فزاینده مهندسان در
عرصه های مختلف دانست.امروز که دیگر سهم قابل
تاملی از مدیریت های مختلف بویژه در سطوح متفاوت
اداره کشور از آن متخصصان مهندسی است و دایره
اعتماد به این قشر نخبه کشور هر روز گسترده تر می

د شهر فرصت بروز
شود می توان با درک نیازهای متعد 

خالقیت را در میان برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان
بخش های مختلف شهر فراهم ساخت.
در این میان  ،مهندســانی که بــا تفکر آمیخته با
خود را موظــف به خدمتگذاری به
تعهد و تخصص  ،

مردمی می دانند که صیانت از حقوق آنها از رسالت
رود بخوبی بر این نکته
های مهندسان به شــمار می 
واقف اند که برای توفیق در ایــن عرصه نمی توان و
نباید از تجربه آزمون و خطا استفاده نمود.همراهی
جمعی و بهره مندی از آرای همگانی امکانی اســت
که می توان آنرا از متن شوراهای شهر به دست آورد؛
تا به این وسیله چراغ خدمت در جای جای این شهر
همچنان زیباتر و با حضور پر رنگ و اثر بخشی ایشان
در کنار متخصصین دیگر حوزه های مدیریت شهری
افروخته بماند.

ود  8/6میلیون نفر
شــهر لندن با جمعیتی حــد 
بزرگترین شهر و پایتخت کشور انگلستان میباشد.
در این شــهر به  300زبان و گویش مختلف صحبت
رصــد جمعیــت آن در خارج از

شــود و  36/7د

می
انگلستان متولد شــدهاند .از نظر تنوع نژادی ،لندن
دارای بیشترین تنوع نژادی در جهان است.
این شــهر قدرتمندترین مرکــز اقتصادی جهان
محســوب می شــود که حدود  22درصد از تولید
اقتصاد لندن

تولید میکند.
ناخالص ملی انگلستان را 
سوئد برابری میکند.
با کشور ایران و یا 
اداره چنین شهری بر عهده شــهردار لندن است
میلیارد دالر (معادل

که بودجه ســاالنه آن برابر 22
میلیارد تومان) میباشد.

82000
شهردار لندن هر  4سال یکبار با رأی مستقیم مردم
شهر انتخاب میشود .مردم عالوه بر شهردار ،اعضای
ارد انتخاب میکنند.
شورای شهر را نیز که  25عضو د 
وظیفه این شــورا نظــارت بر کارهای شــهردار
میباشد.شــهرداری لندن در بخشهای زیر فعالیت
میکند:

فرهنگ و هنر
در این بخش شــهردار لندن برنامه اســتراتژیک
باید به تصویب شورای
کند که 
فرهنگی را تدوین می 
شهر برسد .شــهرداری در این بخش بر حفظ بناها و
نمادهای تاریخی ،گســترش فعالیت های فرهنگی
و معرفی لندن در ســطح جهان به عنــوان مرکزی
فرهنگی تمرکز دارد.
شهردار حال حاضر لندن «صادق خان» میباشد.
متولد شــده و دارای
وی از پدر و مادری پاکســتانی 
مدرک لیســانس حقوق از دانشگاه شــمال لندن
میباشــد .پدر صادق خان ،راننده اتوبوس و مادرش
خیاط بوده  ,وی از کودکی کار میکرده و قســمتی
از درآمد خود را به اقوامش در پاکستان میفرستاد.
وی پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه به عنوان وکیل،
نمایندة شورای شهر و وزیر حمل و نقل کار کرده است.
صادق خان عالوه بر سمت شــهرداری ،در روزنامة
مسجد

گاردین هم مطلب مینویســد و معموالً در
المزمل در محلة توتینگ لنــدن حضور مییابد .وی
باشــد ولی بعضی از رفتارها و

اگر چه مســلمان می

کار و اقتصاد
در این بخش شهرداری بیشــتر به تسهیل کار و
تجارت در محیط شهر میپردازد .کمیتهای  16نفره
شامل بزرگترین تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به
عنوان مشاور در کنار شــهردار به او کمک میکنند.
شهرداری در سال های گذشــته فعالیت خود را در
حوزه آموزشهای فنی و حرفــهای و ارای ه دورههای
کارآموزی بــرای کارجویان متمرکز کرده اســت .از
رصد ساخت و سازهای کشور انگلستان
آنجا که  15د 
در شــهر لندن میباشــد ،ارایه دورههای کارآموزی
برای افراد جویای کار در صنعت ســاختمان توسط
شهرداری دنبال میشــود .در حال حاضر بیشترین
توجه شهرداری بر گسترش کسب و کار الکترونیک
میباشد .مناطقی در شــهر به عنوان مناطق تجارت
اند که شرکتهای دانشبنیان
شده 
الکترونیک معروف 
تجــاری ( )Fin – tech companiesدر آنجــا متمرکز
میشوند.
محیط زیست
شهر لندن از جمله ســبزترین شهرهای دنیاست
که دارای یکی از بیشترین ســرانه فضای سبز برای
ارد که
شهروندان میباشد .شــهردار لندن تصمیم د 
اد درختان پایتخت
رصد به تعد 
خود  5د 
در طول دوره 
اضافه کند .در حال حاضر  20درصد سطح پایتخت
رصد افزایش
درختکاری شده که با این طرح به  25د 
پیدا میکند .گسترش شــبکه اتوبوسهای برقی و
هیدروژنی ،شبکه دوچرخهســواری ،افزایش قیمت
ورود به طرح ترافیک برای اتومبیلهای آلوده کننده

محیط زیست از دیگر طرحهای شهرداری میباشد.
شهر لندن از سال  1389شمسی شبکه دوچرخه
کرد که در حال حاضر دارای
ایجاد 
کرایهای را در شهر 
 13هزار و  600دوچرخه میباشد .افراد میتوانند با
اســتفاده از کارت بانکی و پرداخت وجه از دوچرخه
استفاده کنند.
فعالیتهای اجتماعی
در ایــن بخــش از فعالیت شــهرداری،کمک به
اقلیتهای قومی و مذهبی ،کمک به کمتوانان جسمی
و حرکتی و کمک به سالمندان متمرکز شده است.
خود مسلمان میباشد
«صادقخان» 
شهردار لندن 
و نخستین شهردار مسلمان در یک پایتخت اروپایی
مسجد میباشد.

است .شهر لندن دارای 427
اند
تمام اتوبوسهای لندن به رمپ مجهز شــده 
بتوانند

تا افرادی که از ویلچر اســتفاده میکننــد،

از اتوبوسها نیز اســتفاده کنند .تمــام پیادهروها و
مســیرهای رفــت و آمد شــهری بــرای معلوالن
مناسبسازی شده است و تمام آن ها از بلیط مترو و
اتوبوس رایگان استفاده میکنند.
تربیت و جوانان
«شهردار میخواهد تمام کودکان به فرصتهای
اجتماعی برابر دسترسی داشته باشند .شما سخت کار
شود تا به هر چیزی
کنید ،به شما دست یاری داده می 
خواهید برسید ».این سطری از اهداف بلندمدت

که می
شهرداری لندن برای آموزش کودکان است .دسترسی
ایجاد شــده
رایگان بــه کتابخانه در تمامی محالت 
است .مهدکودک رایگان از سن  3سالگی برای تمام
ایجاد شده است .شهرداری
کودکان به مدت نصف روز 
برنامههای گســتردهای برای کمک به کودکان کم
برخوردار دارد.
ساخت و ساز شهری و حمل و نقل شهری
تمام ساخت و ســازها در شــهر لندن بر اساس
نقشه راه اســتراتژیک که برای شهر لندن تهیه شده
اســت ،انجام میگیرد .این نقشــههای راه بر اساس
توسعه پایدار اقتصادی ،محیط زیست ،حمل و نقل و
اجتماعی بنیانگذاری شده است.
تمام ساخت و سازها در یک سامانه جامع اینترنت
یــد عموم قرار داشــته و تمامی مراحل
در معرض د 
دریافت مجوزهــا بصورت آنالین بــرای عموم قابل
ارد تا با هر
دسترس اســت .شــهردار این قدرت را د 
پروژهای مخالفت کــرده و مانع اجرای آن شــود .از
زمســتان ســال  1395تمام پروژههای انبوهسازی
مسکن در شــهر لندن باید طوری طراحی و ساخته
مواد آلوده کننده نداشته
تولید 
شــوند که هیچ گونه 

باشند که به این ســاختمان ها ( )Zero carbonگفته

باید دارای پارکینگ برای شارژ
میشود .تمام پروژهها 
اتومبیلهای برقی باشند.
حمل و نقل عمومی در لنــدن گرانترین نرخ را
ارد و معموالً در ســاعات شلوغ با حجم زیاد
در دنیا د 
مسافر روبروســت .حمل و نقل لندن و حومه دارای
میلیارد دالر است که  40درصد

بودجهای معادل 15
آن از بلیط مسافران و  60درصد توسط کمک دولت
تأمین میشود.
شد شهرداری
عالوه بر فعالیت هایی که به آن اشاره 
گستردهای دارد:

در زمینههای زیر فعالیتهای
• کاهش جرایم
• بهداشت
• ورزش
• بازسازی بافت فرسوده شهری
• ساخت مسکن ارزان قیمت
• تحقیق در زمینه توسعه شهری

یادداشت

ضرورتی به نام حضور
حرفهمندان مهندسی در شوراهای شهر
آزاد اسالمی شیراز
دکتر طاهره نصر | عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و استادیار دانشگاه 

از آنجا که اســاس شکلگیری شــوراهای شهر
پيشبرد سريع برنامههاي

نظارت توسط شورایی براي
اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،بهداشــتي،فرهنگي،
آموزشي و ســايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم
باتوجه به مقتضيات محلياداره امور هر روستا ،بخش،
شهر ،شهرستان يا استان بوده اســت ایده مناسبی
بوده است .اما به مرور زمان متأسفانه در برخی موارد
شوراهای شهر از ایده اولیه تشکیل فاصله گرفتهاند.
در خصــوص مهمترین مشــکالتی کــه امروزه
شهرهای ما با آن دست به گریبان هستند باید گفت
نبود تعریف درستی از
متأسفانه مشــکل اصلی را در 
«هویت» میتوان دانســت .چرا که هویت کالبدی
شهرهای ما دچار دگرگونی شــده است .به گونه ای
که اغتشاش بصری در سیمای شهرها دیده می شود.
رسد برای از میان برداشتن این مشکالت
به نظر می 
نهادهای نظارتی بر مدیریت شــهرها باید اصولی تر
عمل نمایند .در قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب
باید در زمینه
 1375آمده است که شــوراهای شهر 
برنامه های شــهری ،مدیریت شهری و حقوق مدنی
پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند .اما متأسفانه
در بسیاری موارد این سه اصل اصلی وظایف شوراها
نادیده انگاشته شده است.
اما در خصوص اینکه نقش شــوراهای شهر در از
میان برداشتن این مشکالت چه قدر مثبت بوده است

باید به این نکته اشاره کرد که در برخی موارد خوب
عمل شده و در برخی موارد بسیار ضعیف عمل شده
است .به طور مثال در بحث «توجه به هویت شهرها» نه
تنها نمی توان هویت مناسبی را در سیمای شهر ایرانی
امروز شاهد بود بلکه در بســیاری موارد ارزش های
بومی هر منطقه نیز نادیده انگاشته شده است .محیط
وجود می آیند
های شهری به دور از هرگونه اصالت به 
و فضاهای شهری اصیل ایرانی در بسیاری از بافت های
روند و یا به دست فراموشی سپرده
شهری از بین می 
ید انسانی نیز متأسفانه در بسیاری موارد
می شوند .از د 
جلب اعتماد عمومی مردم صورت نگرفته است ،چرا
که آگاهــی از نیازهای مردم و بررســی نگرش آنان
صورت نگرفته است.
به نظر می رسد اینکه شوراهای شهر در بخشی از
اند به عدم ارتباط
خود با مشکل مواجه بوده 
عملکرد 

صحیح آنها با مردم برمیگر د د و دیگر اینکه شناخت
صحیح از مشکالت نیز صورت نگرفته است .از سوی

دیگر در بسیاری موارد دیدگاه های غیر کارشناسانه
بر شوراها حاکم است که عدم تعامل با مراکز علمی در
مورد اخیر تأثیرگذار است.

در برخی موارد شوراهای شهر دچار آفت سیاسی
معتقد هستم فارغ از توجه

اند به شــخصه
بازی شده 
به گروه های سیاســی ،باید افراد متخصص و دارای
صالحیت به شوراهای شهر راه یابند.
باید تدبیری اندیشیده شــود تا افراد متخصص و
وارد شوند .متأسفانه بسیاری
آگاه به عرصه انتخابات 
ورود انتخابات به شــورای
نامزد 
خود را 
از افرادی که 
ســادهترین آگاهی در حوزه شهری

انند از
شهر مید 
بیاطالع هستند .نظارت بر مدیریت شهری وظیفهای
بسیار سنگین است .آگاهی و شناخت مشکالت مردم و
شهر ،نظارت بر مدیریت شهر در زمانهای بحران و غیر
بحران ،توجه به مسائل زیست محیطی ،توجه به هویت
در ساخت و ساز شهری و مسایلی از این قبیل ،مواردی
مورد توجه در انتخاب باشد .متأسفانه
باید 
اســت که 
بسیاری از کاندیداهای محترم به دور از شناخت و فقط
وارد شده اند.
از جنبه رقابتی به عرصه انتخابات شوراها 
طبق قانــون تشــكيالت ،وظايــف و انتخابات
شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران ارتباط
با تحققپذیری برنامههای توســعه شهر در راستای
تأکید بوده است .به
مورد 
اسناد توسعه شهری 
تحقق 
نظر میرسد برنامههای توسعه شهر را بدون حضور
مهندسان متخصص در حوزههای شهری نمیتوان
پیش بــرد .بنابراین می تــوان به ضــرورت حضور
موارد مورد
برد که متأسفانه در بسیاری 
مهندسان پی 
غفلت بوده است.
شــاید بتوان راهکار حضور متخصصــان درامور
برنامهریزی شهری را در ایجاد ظرفیتی برای حضور
افراد دارای صالحیت در شوراها در نظرگرفت که این

ورود سازمان های مرتبط با
تواند با حمایت و 
مورد می 

ساخت و ساز در عرصه انتخابات شوراها صورت گیرد
همراه باشــد .ماده  2قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان به تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای ایرانی
اسالمی در معماری و شهرسازی ،ترویج اصول معماری
و شهرسازی و رشــد آگاهی عمومی نسبت به آن و

مقررات ملی ساختمان و افزایش بهرهوری ،حمایت از
مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهای
رشد
شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین 
و اعتالی مهندسی در کشور به صورت آشکار اشاره
کرده است.
اما متأســفانه ناهنجاریهای ســیمای شهرها و
همچنین ناهنجاریها و معضالت سکونت در شهرها
و عدم توجه به روانشناسی محیطی در طراحیهای
صورتگرفته حاکی از عدم التزام بــه رعایت قانون
است .بر طبق قانون تشــکیالت ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
ســال  1375از یک طرف مشــارکت اقشار مختلف
مردم در اداره امور شــهر و آن هم بــا وکالت مؤثر از
سوی شهروندان در امور نظارتی و ایجاد زمینههای
حضور فعاالنــه عموم در فرایندهــای برنامهریزی و
چانهزنیهای شهری بیان شده و از طرفی دیگر ارتباط
با تحققپذیری برنامههای توســعه شهر در راستای
تأکید قرار گرفته

مورد
اسناد توسعه شــهری 
تحقق 
است.
در این راســتا چــه وکالتــی مؤثرتــر از حضور
تواند
متخصصان در عرصه انتخاباتی شورای شهر می 
مطرح باشد.
بنابراین به نظر میرســد زمینههــای الزم برای
تحقق اهداف عالی سازمان نظام مهندسی ساختمان
تواند
با حمایت از صالحیتمندان حرفه مهندسی می 
صورت پذیرد .از آنجا که یکی از مسئولیتهای شورای
شهر برنامههای شهری و توســعه شهری ،مدیریت
شهری و زمینههای جذب درآمدهای پایدار شهری،
حقوق مدنی و جلب مشارکت اقشار مختلف و توجه
به حقوق شهروندی عنوان شــده است ،لذا میتوان
بهرهگیری از تخصصمندان حرفه مهندســی را در
ضرورت ورود ســازمان نظام مهندسی ساختمان و
حضور فعال مهندسان در انتخابات شورای شهر قابل
توجه دانست .مســلماً ورود حرفهمندان مهندسی
ایجاد سیمای شهری به دور از ناهنجاریها
تواند در 
می 
از سویی و ایمنی و مدیریت برای زمان بحران از سوی
دیگر مؤثر باشد.
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افتخار جمهوری اسالمی ایران این است که از روز اول ،آراء ،افکار و خواست مردم،
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در بیانات مقام معظم رهبری
سـال  ،۱۳۷۷بند صد قانون اساسـی محقق شـد و جمهوری اسـالمی در زنجیره تکمیل دولت سـازی،
شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا را بـه عنـوان نهـادی نوپـا در اوایـل دهـه سـوم انقـالب در جهـت ارتقـای
سطح کارآمدی نظام تأسیس کرد .حضرت آیت اهلل خامنه ای بارها در مناسبت های مختلفی اهمیت
شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا را تبییـن کـرده انـد و حـل مسـائل جـاری و روزمـره مـردم بـه دسـت خـود

مـردم را از اثـرات تشـکیل شـوراها دانسـته انـد؛ امـری کـه ا گـر رخ دهـد سـبب افزایـش «اعتمـاد عمومـی»
خواهد شد.انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری در اردی
بهشت  96برگزار می شود .از این رو ،گزیده ای از سخنان رهبر انقالب درباره اهمیت شوراهای اسالمی
شـهر و روسـتا بـه نقـل از سـایت  khamenei.irرا بصـورت اینفـو گرافـی تقدیـم حضورتان می کنیم.

افزایشاعتمادعمومی

انتخابات شوراها گامی بسوی تحقق کامل قانون اساسی است
 8اردیبهشت1378

 8اردیبهشت1386

خداى متعال را شکر گزاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگر براى خدمت
به مردم تأسیس شد و ملت ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسى
مترقىجمهورىاسالمىنزدیک گشت.

شوراهای اسالمی در مقابل نظام های استبدادی

تحکیم پایههاى انقالب و استحکام قدرت انقالب در کشور با تشکیل شوراها
 18دی 1377

 10اردیبهشت 1390

من توصیه مىکنم که همه این انتخابات را ّ
جدى بگیرند و مهم بشمارند
و در آن شرکت کنند.

 8اردیبهشت1378

 4خرداد 1378

هیچ عبادتى باالتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر ،چه در بخش و
چه در روستا .وظایفى که براى شوراها در قانون ذکر شده ،همان وظایفى
است که ا گر شوراهاى ما ان شاءا ...بتوانند این وظایف را به طور کامل به
انجام برسانند ،بسیارى از مشکالت جارى مردم برطرف خواهد شد و این
ّ
موارد را قانون گذاران با دقت در قانون اساسى و در قانون
عرفى ّ
معین کرده اند.

مؤمنین کارهایشان را با مشورت انجام می دهند
 4خرداد 1378

 17آبان 1385

وظـــــــــــــــایفشــــــــــــــوراها

خدمت به مردم
با روحیه بسیجی

ارتباط دائمی
با مردم

تهران ا گرچه یک شهر است  -حاال به قول شماها کالن شهر  -اما یک صورت
کوچکى از کل کشور است در زمینه هاى مختلف؛ مسکن ،راهسازى ،محیط
زیست ،حتى مسائل سیاسى ،اجتماعى و مسائل فراوانى که مبتالبه ماست در
کشور؛ همه اینها در تهران به شکل واضح و برجستهاى دیده مىشود و وجود
ً
دارد .بنابراین ،اداره شهر تهران را مطلقا نباید دست کم گرفت و به نظر من
خدمتى که شماها دارید در شوراى شهر تهران مىکنید ،خدمت برجسته ای
است؛ خدمت مهمى است ،این خدمت را مغتنم بشمارید.

انتخاب برای حل مسائل جاری زندگی

اسالم ضمن این که احکام الهى و اراده الهى را در هدایت و صالح انسانها
داراى کمال تأثیر مى داند ،اراده انسان ،حضور انسان و حضور آحاد مردم
را هم در همه کارها پیش بینى کرده است .یک نمونه آن همین مسئله
شوراست .خداى متعال در عالئم مؤمنین مىفرماید« :و امرهم شورى
بینهم»؛ کارهایشان را با مشورت انجام مىدهند.

عمل به وظایف
قانونی شوراها

افتخار جمهوری اسالمى ایران این است که از روز اول ،آرا ،افکار و خواست مردم،
مورد توجه جدی قرار گرفته است.

تأثیر شورای شهر تهران بر دیگر شوراها

حل مشکالت مردم توسط شوراها

ا گر انسانهاى صالح ،کارآمد ،بانشاط ،مؤمن ،نجیب و امین در انتخابات
شوراها انتخاب شوند ،خیال مردم از لحاظ مسائل جارى روزمره زندگى  -که
با آن سر و کار دارند  -راحت خواهد شد .شما ا گر آن کسى را که مىپسندید و
مىخواهید،انتخابنکردید،آن کسى کهشمانمىپسندید،انتخابخواهد
شد و رأى خواهد آورد .بنابراین ،رأى خودتان را به میدان بیاورید.

از منظر مقام معظم رهبری

توجه به حفظ هویت
تاریخی و اسالمی شهر

گزینش و نظارت بر
شهردارن و دهیاران

توفیق شوراها در دستیابی به این هدف ،سرمایه ارزشمند «اعتماد عمومى»
را افزایش مىبخشد و زمینه ساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصههای
پیشرفت و توسعه کشور مىشود.

توجه به مختصات
شهر اسالمی

مبارزه با فساد و رشوه
خواری در شهرداری ها

فرهنگ سازی در
مسائل مربوط به شهر

تفاهم و همدلی اعضاء
منشأ خیر و صالح

خالص کردن نیت برای
خدمت به مردم

تسهیل و تسریع
کار مردم
استفاده از روشهای
علمی دراداره شهر

مبارزه با تجملگرایی
در شهرداری

سهم مهندسان از کرسی های شورای شهر چهارم چقدر بوده است؟
31
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بسيار بجاست كه مردم بدانند هر كسى را انتخاب مىكنند ،مسؤوليتهايى در مقابل اين انتخاب بر
شخص
ِ
شاالل بهوسيلهى آن
ّ
دوش آنهاست؛ همچنانكه اگر انتخابشان انتخاب خوبى باشد و ان
منتخب ،كارهاى خوبى براى مردم و كشور انجام گيرد ،ثوابها و اجرهايى هم به آنها منتقل مىشود

ویژهنامه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا

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

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

دیدگاه

سروش اندیشه

خود عمل
مایلند در اداره کشــور به وظیفه 

مردم
نمایند اگر

خود را نیز اســتیفاء
کنند و ســهم و حقّ 

کسانی هم که در شوراهای سراسر کشور انتخاب شده
کنند و از جنجال و
خود عمل 
اند ان شاء اهلل به وظایف 

غوغاگری سیاسی و پرداختن به اموری که وظایف آنها
ازند که وظیفه
خود بپرد 
کنند و به وظیفه 
نیست پرهیز 
آنها اداره امور شهرها و روستاها و رسیدن به مشکالت
مردم در محدوده وظایف خودشان است بالشک عالقه
نهاد مهمّ جمهوری اسالمی که در
مردم نسبت به این 
خواهد شد.

تاکید شده بیشتر
قانون اساسی روی آن 
مقام معظم رهبری در دیدار اعضا مجلس خبرگان

در سال  81و در نزدیکی انتخابات دور دوم شوراها

مدیریت شهری؛ عرصه تعقل و
عمل گرایی نه تحجرو نه عمل زدگی
دکترسید مهدی درهمی | عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
و عضو هیئت علمی دانشگاه خیام مشهد

یادداشت

راهی برای
برون رفت از بحران های شهر
دمزيناني|نايبرئيسسازمان
دمجي 
دکترسی 
نظاممهندسيساختمانخراسانرضوي

و اکثر مدارســه العلماء و
مناقشه الحکماء فی تثبیت
ما صلح علیه امر بال دک،
و اقامه ما استقام به الناس
قبلک
با دانشــمندان وحکیمان ،زیاد به بحث و
مذاکره نشین ،تا مصالح کشور را تثبیت کنی و
اصول پایداری یک ملت را قوام بخشی
فرازی از نامه امام علی ( ع ) به مالک اشتر

بیست و نهم اردیبهشت ماه امســال یکبار دیگر
اراده فاخر نظام اســامی در تبییــن و اثبات حضور
مقتدرانه ملت در تعیین سرنوشت خویش و انتخاب
برترین نمایندگان خو د برای
حضور در عالی ترین پارلمان
های برنامه ریزی و تصمیم
سازی شهرها تجلی خواهد
یافت؛ تدبیری که حضوری
با دانشمندان
اینچنین را رقــم خواهد زد
وحکیمان ،زیاد
با نگاهی همــه جانبه نگر و به بحث و مذاکره
اتخاذ شــیوه های کارآمد و نشین ،تا مصالح
نوین ،مسیر توسعه کشور را
کشور را تثبیت
تسهیل و تسریع می سازد.
کنی و اصول
شوراهای
پنجمین دوره
پایداری یک ملت
اســامی شــهر و روســتا
را قوام بخشی
رهیافت مجددی است برای
فرازی از
عینیت بخشــيدن به دانش
نامه امام علی ( ع )
متخصصان شهری و تاکید
به مالک اشتر
بر اجرای صریح قوانینی که
الــزام به آن هــا نویدبخش
توسعه پایدار  ،رفاه و امنیت
شهروندان آن است.
دستیابی به این مهم بویژه در شرایطی که امروزه
حدو د  60درص د بودجه های شهرداري ها صرف امور
شهری می گردد ،مهندسی بهینهای را می طلب د تا به
پیمودن گامی ارزشــمند در راستای حل معضالت
فراوان پیش روی شهرها منجر گر دد.
بر اساس «قانون تشــكيالت ،وظايف و انتخابات
شوراهاي اسالمي كشوروانتخاب شهرداران مصوب
 ،» 1375/3/1تحقق پذیری برنامه های توسعه شهر
مستلزم زمینه سازی ،راهبری و نظارت بر برنامه های
اجرایی در راستای تحقق اسنا د توسعه شهری مصوب
شهر است که با مشارکت اقشار مختلف در اداره امور
شهر ,آنهم با وکالت موثر از سوی شهروندان در امور
نظارتی و ایجا د زمینه هــای حضور فعاالنه عموم در
فرایندهای برنامه ریزی و چانه زنی های شهری میسر
می گر دد .پیداســت تحقق پذیری این برنامه ها می
توان د با بهره گیری از مشاوره تخصصی دانشگاهیان ،
مهندسان و حرفه مندان مستقل و بهره مندی از نگاه
ژرف و برخوردار از دانــش روزآم د و تلفیقی از توان و
اندیشه سیاستگزار به نسخه موفقی از مدیریت پایدار
شهری منجر شــو د و این مهم همان اصلی است که
پایداری یک ملت را قوام می بخش د .
محمل ارزشمندی همچون شــوراهای شهر عالوه
بر نیاز به صاحبان آرا در حیطــه فرهنگ  ،اقتصاد و
سیاست و ســایر حوزه های تخصصی دیگر ،بیش از
زور «بازو» و نور «شــهرت» ورزشکاران و هنرمندان
به تخصص مهندســان دردمندی نیاز دار د که بیش
از دیگران به تهدید بحران های شهری و تدبیر برای
برون رفت از آن می اندیشند.

مشه د مقدس بزرگترین کالن شهر مذهبی جهان
و دومین شهر بزرگ کشور ،اینک در آستانه انتخابی
بزرگ و سرنوشــت ســاز در حوزه مدیریت شهری
است .می دانیم که تعبیر مدیریت شهری معموالً به
مجموعه شورای شهر و شهرداری اطالق می شود .پس
واضح است که حضور یک ترکیب متوازن ،متعادل،
متخصص و چنــد بعدی به عنوان اعضای شــورای
شهر مشــه د می توان د متضمن انتخاب یک شهردار
توانمند ِبا تجربه و آگاه به مسائل شهری باشد .البته
عکس آن نیز صادق است؛ یعنی در صورت حضور یک
ال یک
جمع تک بعدی  ،یک وجهی و غیر متوازن مث ً
جریان سیاسی خاص در شورای شهر مشهد نتیجه
کار مدیریت شهری را بای د از پیش باخته فرض کنیم،
یعنی ابتدا انتخاب یک شهردار سیاسی و بدون تجربه
در مسائل شــهری و پس از آن سردرگمی و نارسائی
در انجام وظایف مدیریت شــهری یعنی خدمت در
راســتای رضایت و منافع شــهروندان به عنوان ذی
نفعان اصلی شهر.
مشه د را در سال های گذشته بای د به لحاظ مدیریت
شهری عرصه افراط و تفریط دانست .در دوره ای شاهد

تسلیم شدن شورا در مقابل فشار شهرداری و در نتیجه
صدور پی در پی مجوزهای غلط و هجوم بی ضابطه و
بی برنامه سرمایه به حوزه ساخت و ساز و در نتیجه یک
رونق ظاهری غیر پایدار و غیر اصولی در ساخت و ساز
شهری هستیم.
آشفتگی سیمای شهری ،تضییع حقوق شهروندان،
افزایش شــکاف طبقاتی و فرصت های نابرابر ،غیر
متوازن شــدن درآمدهای شــهرداری و افزایش بی
رویه هزینه های شــهری تنها بخشی از آسیب های
این دوره است که نویســنده آن را دوره عمل زدگی
مدیریت شــهری می نامد.در این دوره ســوداگری
به تمام فرایندهای مدیریتی شــهر سایه می افکند،
شهرداری عرصه تاخت و تاز ســوداگران می شود و
برنامه ریزی و کنترل در این مجموعه رنگ می بازد
و همه چیز در عمل خالصه می شــود .افراط و نگاه
تک بعدی به مقوله توســعه تا آنجا پیش می رو د که
صدور پروانه ســاختمانی در مشه د به رقم بی سابقه
و بی تناســب ده و نیم میلیون متر مربع زیربنای در
سال می رسد  .در این دوره شــهرداری بدون توجه
به منطق و الزامات بلند مرتبه سازی متقاضیان را به

ساخت و ساز بلند مرتبه و خریدن تراکم تشویق می
کند و سرمست از درآمدهای سرشار و ناپایدار ناشی
از ساخت و ســاز  ،هزینه های شهرداری را روز به روز
افزایش می دهد .غافل از اینکه این درآمد سال های
آینده است که شهرداری آن را پیش خور می کند .در
یک تعریف ساده هر اقدام توسعه ای که منجر به یک
روند غیرقابل استمرار شــود و فرصت های آینده را
مصرف کن د مصداق توسعه ناپایدار است .بنابراین دوره
عمل زدگی مدیریت شهری مشه د در تعارض آشکار
با توسعه پایدار بوده و به شهر مشهد آسیب رسانده
است .مدیریت شــهری هرگز نبای د عمل زدگی را با
تکنوکراسی یا فن گرایی اشتباه بگیر د در تکنوکراسی
دو بال قدرتمن د به نام برنامــه ریزی و کنترل وجو د
دار د که عمل و اقدام را در میان گرفته است .به عبارت
دیگر در یک رون د صحیح توسعه عمل بر اساس برنامه
ریزی های مصوب انجام می شود و بر اساس کنترل
های منظم و جدی تصحیح می گردد در حالی که
ال به حاشیه
در عمل زدگی برنامه ریزی و کنترل عم ً
رانده می شود.
در دوره ای دیگر شــرایط تغییر می کند .این بار
شورا به شــهرداری فشار می آورد .شــورا نسبت به
ساخت و ساز خوش بین نیســت ،بلن د مرتبه سازی
را بر نمی تاب د و سرمایه گذاران حوزه ساخت و ساز را
با چشم تردید می نگرد و انبوه سازان و سازندگان را
بعضاً متخلف می پندارد .این نگاه به واقع چوبی است
که مدیریت شهری الی چرخ توسعه شهر و بخصوص
ساخت و ســاز شــهری می گذارد .دوره تفریط فرا
رسیده است .مدیریت شهری برای پوشاندن ضعف
ساختاری خود در مقوله توسعه با پرداختن بیش از
ح د به مقوالت فرهنگی و اجتماعی (بخوانی د سیاسی
و جناحی) فرار به جلو را در دستور کار قرار می ده د و
رکود خود ساخته جای رونق بي ضابطه را می گیرد
تا این سوء تفاهمات کاهش یاب د و مدیریت شهری به
خود بیاید .دو  -سه سالی زمان را از دست داده ایم و
مقدار قابل توجه ای سرمایه و انگیزه را .نگارنده این
دوره را دوره تحجر مدیریت شهری می داند .این تحجر
عمدتاً ناشی از پیش داوری و نگاه های بسته بخشی
اســت دیدگاه پر رنگ سیاسی و پیش فرض متخلف
بودن سایر تفکرات و جریان های سیاسی بويژه فقدان
تخصص ,مدیریت شهر را به مسیری بدون بازگشت
می کشاند .کالبدشکافی پرونده های گذشته به جای
پرداختن به برنامه های آینده و تشدی د فضای پلیسی
و اتهام زنی در داخل سازمان مدیریت شهری به جای
فضای انگیزشــی و همدلی میان همکاران از ویژگی
های دوران تحجر مدیریت شهری است .
به هر روی شــهر مشــهد نیز مانند هر کالنشهر
دیگری در آرزوی توسعه یافتگی متوازن همه جانبه و
پایدار است و برای رسیدن به این مهم بای د دوره های
گذشته را پشت سر بگذار د و آینده روشن و پرنشاط به

دور از عمل زدگی افراطی و به دور از تحجر تفریطی را
برای خو د ترسیم کند .آینده ای مبتنی بر راهبر د تعقل
و عمل گرایی با دستور توسعه پایدار یعنی توسعه ای
مبتنی بر رونق اقتصاد شهری به شرط حفظ محیط
زیست و برقراری عدالت اجتماعی شکلی از توسعه که
از فرصت ها و سرمایه های بین نسلی نمی کاهد ،بلکه
به آن می افزاید.
الزمه تحقق چنین
آرمانــی در مدیریــت
شــهری برخــورداری
از یک شــورای شــهر
متخصــص و فــداکار
اســت ،که بــا تالش
بی شــایبه خود ضمن
جبــران کاســتی
هــای گذشــته آینده
ای مطلــوب را بــرای
هیچ یک از شهروندان مشهد رقم
فهرست های بزند  .بی شــک عرصه
سیاسی از مدیریت شهری عرصه
مقبولیت و مناســبی برای ســهم
قابلیت کافی برای خواهی و خــط بندی
ورو د به شورای های سیاســی نیست و
شهر برخوردار لذا هیچ یک از فهرست
نیستند .باید هــای سیاســی از
سیاست را به مقبولیت و قابلیت کافی
سیاستمداران برای ورود به شــورای
سپر د و شهر برخوردار نیستند.
متخصصان دانا
باید سیاســت را به
و عمل گرا را به سیاستمداران سپر د و
عرصه مدیریت متخصصان دانا و عمل
شهری فراخواند گرا را به عرصه مدیریت
شهری فراخواند.
با کاهش درآمدهای
شــهرداری بــه خاطر
کاهش ســاخت و ســاز و افزایش بدهی ها و هزینه
های شــهرداری بدون تردی د آینده دشــواری پیش
روی مدیریت شهری مشــهد قرار دارد و کسانی که
در این عرصه گام می نهند باید خود را برای مواجهه
با این دشواری ها آماده کنند .سه هزار و  250میلیارد
تومان بدهی اوراق مشارکت به بانک ها و واگذاری یک
هزار ميليار د تومان پروانه شناور توسط شهرداری فقط
بخشی از این مشکالت اســت که مدیریت این نهاد
عظیم عمومی را با چالش مواجه می سازد.
آرزوی همه خیراندیشان مشه د الرضا(ع) است که
در دوره آتی مدیریت شهری شاه د نیروهای متخصص
و انقالبی و پاکدست و بدون تعلقات بخشی و گروهی
در شورای اسالمی شهر مقدس مشه د باشیم.
ان شااهلل

یادداشت

مسیری روشن
برای رفع دغدغههای شهرنشینی
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اصوالً حرکت به ســوی بارش افــکار عمومی در
راستای تصمیم سازی های اجتماعی و فرهنگی یک
حرکت اصولی و صحیح اســت ،ایجا د فراین د در اخذ
نظراتی که برگرفته از بدنه اجتماع می باشــ د سبب
رفع ایرادات اجرایی و پرهیز از تصمیمات نادرســت
خواه د بود.
به نظر اینجانب شورای اسالمی شهرها که متشکل
از نمایندگان مردم هســتن د با ایــن دیدگاه در یک
راستا خواهن د بو د اگر به طور سیستماتیک بتوانن د هر
موردی که مطرح می گردد ،دیدگاه عمومی را رصد
کنند و جمع بندی نظرات را در تصمیم سازی های
خو د دخالت دهند .لذا ایده شکل گیری شوراهای شهر
یک ایده مناسب است زیرا حضور فکری شهروندان را
در ایجاد شهر مناسب برای زندگی تقویت کرده و به
جریان می اندازد.
دنیای پیشرفته کنونی مدیریت پیشرفته مبتنی بر
دانش و اطالعات می خواه د  ،نمی توان انتظار داشت
که دانش بروز نشده توانایی حل و فصل مشکالت پر
پیچ و خم شهرهای در حال توسعه و یا توسعه یافته
کنونی را داشته باشد.
از دیدگاه تخصصی اینجانــب ،ما برای هر نقطه از
مکان اطالعات ســه بعدی داریم ،تصور کنی د امکان
تولید ابر نقاط برای تمامی فضــای پیرامونی اعم از
اشیاء و افراد متحرک و ثابت فراهم است این نقاط یا
داده ها با یک تحلیل مناسب قابل تبدیل به اطالعاتی

است که دست مایه اصلی مدیریت مکان می باشد .با
داشتن سیستم های مناســبی که بانک اصلی آن ها
اطالعات مذکور اســت به راحتی تمام حرکت های
وابسته به حمل و نقل و تمام فراین د های انتقال ،تغییر
و تحول امالک مدیریت می شود .تحلیل این اطالعات
به راحتی راه های غلبه بر بحران های طبیعی و غیر
طبیعی را به صورت یک برنامه و طرح در اختیار می
گذار د و راه های عالج قبل از وقوع را پیشنها د می کند،
به راحتی این سیستم الگوها بایدها و نبایدهای مرتبط
به سالمت جامعه اعم از میزان آلودگی محیط ،نیازهای
کاربران خاص(بیمارن ،کودکان ،افرا د مســن و توان
یابان ) را ترسیم می کن د و همچون عقربه های کنترلی
یک خودرو که از پشت فرمان به راننده و اخطارهای
الزم برای رانندگی آسان و ایمن را گوشزد می کند،
می تواند مانیتور اطالعات یا همان داشبرد یک شهر
ایمن و آماده برای زندگی آسان و بی دغدغه باش د  .ما

در دنیایی که بســیاری از شهرها مسلح به این دانش
و فناوری هســتند ،از این رویکر د بی بهره ایم  .آنچه
در باال به آن به صورت خالصه اشاره شد موضوعی با
عنوان هوشمندسازی شهرها بر پایه اطالعات مکانی
سه بعدی است که جزء مهمترین مشکالت شهری
ماست .برخی شــهرهای دنیا که در رده بندی ارائه
خدمات شــهروندی حائز باالترین رتبه ها می شوند
تنها و مهمترین کلید موفقیت خود را بهره مندی از
این سیستم ها و اطالعات سه بعدی مکان می دانند
وحدت رویه و هماهنگی بین ارگان ها ضرورتی بی
چون و چرا در رفع نواقص و مشــکالت شهری است.
همانگونه که موضوع مدیریت واحد شهری خواسته
بســیاری برای بهینه کردن اداره شهرهاست قاعدتاً
ارائه خدمات به نحوی که هماهنگی الزم بین ادارات
و ارگان های مرتبط وجود داشته باشد از سردرگمی
متقاضیان و شهروندان می کاهد .بسیاری از ادارات
خدماتی در بســتر مکان مشــترک ارائه می دهن د ،
چنانچه اطالعات مکان مورد نیاز در سطوح مختلف
تهیه و به اشتراک گذاشته شو د عالوه بر صرف هزینه
های گزاف که در تولید اطالعات مکانی در هر ارگان
الزم است سرعت پاســخگویی ها نیز افزایش میابد.
دنیای فناوری امروز توقع به حقی برای شــهروندان
دار د که با کمترین هزینه ها پاسخ های الزم را دریافت
کنند ،اما شهرهای امروز ما در این بستر حاضر نیستند
و یک شــهروند باید صرف هزینه هایــی  ،همچون
مسافرت های درون شهر ،وقت و زمان ،انرژی ،منابع
اقتصادی داشــته باشــ د تا پیگیر موضوع باشد کما
اینکه به پاسخ قانع کننده ای نخواه د رسی د  .مدیریت
اطالعات مکان و ایجاد بستر اشــتراک پذیری برای
تمام ارگان ها ایجا د شهر الکترونیکی خواه د کر د که
شهروند الکترونیک را آموزش می دهد در کمترین
زمان و با کمترین هزینه به دقیق ترین پاسخ برسد.
شورای شــهر که به ضرورت وجودی آن ها اشاره
شد یا باید دارای دانش تخصصی در حل موضوعات
شــهری باشــ د و یا در کوتاه ترین زمان راهبردهای

تخصصی را درک کرده و آن ها را در حل معضالت و
مشکالت شهری به کار بن دد .به نظر بنده این فعالیت
ها چقدر مثبت بوده است یا خیر کار به جایی نخواه د
برد ،مثبت بودن توجه بــه تخصص ها بای د ضرورتی
برای اداره یک شهر و باور شوراها باش د .
یک شهر دارای عناصر مختلفی است در صورتی
که به این عناصر به میزان نیاز و ضرورت توجه نشود
به مثابه جانداری است که به عضوی از آن توجه نشود
و چنانچه عضوی از این جاندار دچار آسیب شو د بقای
آن جاندار رو به افول می رود .متاســفانه بسیاری از
شهرهای ما در سراشیبی این بقا هستند .شهرهای ما
تک بعدی شده و مرگ بسیاری از عناصر شهری باعث
سختی حیات عناصر دیگر شده است  .شورای شهر با
همکاری نهادهای مدنی (محله ها و فرهنگ سراها) و
به ویژه اماکن مذهبی و اجتماعی بای د در احیای عناصر
یک شهر همت گمارن د  .این موضوع زمانی لباس اجرا
به تن خواه د کر د که توسط یک شورای شهر متخصص
و مجرب شناسایی شو د .
عناصر شهری ارتباط تنگاتنگی با مهندسی دارند.
ساختمان عنصر مهمی اســت که برای تولید ،بهره
برداری و از همه مهــم تر نگه داری در بســتر تفکر
مهندسی حیات خواهد داشــت .زیبا سازی و طرح
یک شهر مناسب و ایجاد فرم و فضای شهری بخش
بالمنازعی از یک شهر است که بدون دیدگاه مهندسی
نمی توان د دلیلی برای حضور شهرون د در شهر و صرف
وقتی برای گذران در شهر باشد ،حمل و نقل شهری،
امور حقوقی و تجاری امالک کــه از عناصر مهم یک
شهر هستند.
بدون بهره مندی از فرایندهای مهندســی نمی
توان د مسیر روشنی برای رفع دغدغه های شهرنشینی
داشته باش د و فضای سبز شهرها نیز مثل سایر عناصر
برای حیات نیاز مبرمی به موضوعات مهندسی مختلف
دارد .پس یک شورای شهر بای د دارای عناصر مهندسی
باشد تا به صورت مستقیم و با درک و تحلیل بهتر به
مشکالت رسیدگی نماید.
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شوراها ،مشاورینی امین برای مسئوالن دولتی مسؤوالن محترم دولتى ،شوراها را
مشاور امین خود بدانند و تا سر حد امكان به آنها در عمل به وظایف خود كمك كنند
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n e z a m m o h a n d e s i . i r

اجرای حقوق شهروندی از مهمترین
وظایف شورای شهر است
مهندس حسین کامران ديسفاني ،رئیس سازمان
نظام مهندســی خراســان رضوی با تاکید بر اینکه
بتوانند

باشند که
باید مجموعهای 
اعضای شورای شهر 
تمام نیازهای شــهر را جواب دهند میگوید :اگر در
وظایف و مسئولیتهای شهر ،تقسیمبندی مناسبی
داشته باشــیم بسیاری از مســائل زیست محیطی،
شهری ،ترافیکی ،حاشیهنشینی و ...که این روزها با آن
درگیر هستیم را نخواهیم داشت.
معتقد اســت که در ترکیب شورای شهر باید

وی
حداقل 50درصد از رشــتههای مهندســی مرتبط
با نیازهای شــهر و 50درصد نیز قطعــاً موضوعات
اجتماعی،فرهنگی،صنفی و ســایر بخشها حضور
داشــته باشــند .او بیان میکند :هر شــخص که به
لحاظ علمی ،تجربه و نــگاه عمیقتری به موضوعات
و مشکالت جامعه داشته باشد ،تاثیرگذارتر و مؤثرتر
خواهد کرد.

عمل
کامران در ادامه عنوان میکند :اعضای شورای شهر
باید متخصص باشند .یعنی دارای علم و تجربه باشند

و با آگاهی از نیازهای جامعه و ارائه راهحلها بتوانند
باید نگاهی نیز به شوراها
مشکالت را حل کنند.آنها 
باشند تا

یا انجمنهای شهر در دیگر نقاط دنیا داشته
بتواند در حوزه مسائل شهری موفقتر عمل کنند.

کامران به اهمیت تعهد در اعضای شــورای شهر
اشاره کرده و میافزاید :آنها عالوه بر تعهد و اعتقاد
به موضوعات اعتقادی و داشــتن انگیــزه خدمت با
باید صداقت ،سالمت،
قبول مسئولیت بزرگ اخالقی 
پیگیری و جدی بودن در کارها را سرلوحه اقداماتشان
قرار دهند.
وی خاطر نشان میکند :در شورای شهر گذشته
اقدامات مؤثری صــورت گرفته ،اما کاســتیهایی
هم وجود داشــته که در مجموع نمرهای متوســط
میگیرد .رعایت حقوق شهروندی ،عدم صدور مجوز
ســاختمانهای بدون قواره و جایگاه در نقاط مختلف
شهر ،طرح جامع ،آلودگی هوا و ...همه از آن مسائلی
ید درباره آن با
رود شورای شهر جد 
است که انتظار می 
جدیت بیشتری اقدام کند.
مشکالت شهر با دریافت جریمه حل

نمیشود
مهندس فریــدون بهلول خیبــری نايب رييس
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نیز
مورد نیاز جامعه است و هر کاری
با بیان اینکه تخصص 
بدون داشتن دانش از کاستیهایی برخوردار خواهد
بود ،به خبرنگار ما میگوید :برای انجام کار خوب و قابل
باید از تمامی حرفهها ،مشاورهها و رهنمودهای
قبول 
باید از
دیگران استفاده کرد .یک عضو شــورای شهر 
تمامی مسائل و مشکالت شــهری آگاه بوده و برای
رفاه شهروندان و حل معضالت و مشکالت آنها تمام
تالشش را به کار گیرد.
وی اضافه میکند :البته این مســایل و مشکالت
در زمینههای مختلف ،متفاوت است و ما نمیتوانیم
از یک نفر انتظار داشته باشــیم به تمام آنها اشراف
زیاد متقاضی با
افراد 
اد 
باید از بین تعد 
داشته باشد .اما 
هوشیاری ،تخصصهای گوناگون را کنار هم گذاشته
و اصلحترین را برگزینیم.
بهلول اولویت کاری شــورای پنجم را هماهنگی
خدمات شــهری دانســته و توضیح میدهد :انتظار
میرود سازمانهای خدماتی که زیر نظر شهرداری
که نماینده شورای شهر است ،کار میکنند بصورت
نباشد که هر روز شاهد

هماهنگ عمل کرده و اینطور
برداشتن آسفالت قسمتی از مسیر یک خیابان برای
آب ،برق و سایر خدمات باشیم .اعضای شورای شهر
باید تالش کنند تاسیسات زیربنایی شهر را بصورت
ارد پایهریزی کرده و عالوه بر آن به فکر
اصولی و استاند 
انند دریافت مبلغی بعنوان
باشند و بد 
نماسازی شهری 
جریمه ،مشکلی از شهر را حل نمیکند.
عضو شورای شهر باید از بطن مردم

باشد
مهندس شیال شیخ ،کارشــناس مسئول نظارت
عالیه معماری سازمان نظام مهندسی خراسان با اشاره
ورود متخصان تمامی رشتهها در
به اثرگذاری مثبت 
شوراهای شــهر به خبرنگار ما میگوید :این تاثیر در
رشته مهندســی ملموستر و حتی مهمتر است زیرا
نیمی از مسائل شهر مربوط به ساخت و ساز و درگیری
مردم بــا خیابانها ،منازل ،ســاختمانهای اداری و
غیراداری و ...است.
بایــد در انتخابمان دقت و

شــیخ اضافه میکند:
تحقیق کنیم تا افرادی را برای شــورای شهر انتخاب
کنیم که مشکالت را درک کرده باشند .افرادی که از
خود جامعه و بطن مردم باشند و از آن مهمتر اینکه
بومی شهر بوده و مشکالت مردم شــهر را از نزدیک
باشند و از همه مهمتر صادق بوده و به تخصص و

دیده
تواناییهایش ایمان داشته باشد.
وجود تالشهای صورت گرفته
وی بیان میکند :با 

گزارش

مدیران و مخاطبان سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
از شورای شهر می گویند

مشهد به گامهای

بزرگتری نیاز دارد

مریم احمدی

هند و با انتخاب
زندهای که تک تک سلولهایش را مردم آن شهر تشکیل مید 
موجود 

موجود زنده است.

شهر یک
بایدمراقب 
بود
افرادیبهعنوان«اعضایشورایشهر»خطمشیومسیرحرکتآنمشخصمیشود.شوراهاییکه 
خودکهبهاعتالرساندنمردمشهراست،دورنشوند.
بهشورایشهرداریتغییرمسیرندادهوازهدف 
دراینبینسازمانهاینظاممهندسیوشهرداریهادغدغههایمشترکیدارند.درگفتوگوبامدیرانومخاطبان
سازماننظاممهندسیساختمانازدغدغههایآنهادرخصوصانتخاباتپیشرویشورایشهروانتظاراتیکهاز
رودتاشهریپویاوشادابداشتهباشیم،پرسیدیم.
آنهامی 

متاسفانه بستر جامعه ،تحریمها و مشکالت اقتصادی
به شوراهای شــهر در گذشــته اجازه عمل به تمام
تعهدات و خواســتههای مردم را نداد که امیدواریم
بتواند کارهای انجام نشده را به
ید 
شورای شــهر جد 
خوبی به سرانجام برساند.
شــیخ در پایان تاکید میکنــد :باید بــه بانوان
و مشــکالت پیش روی آنها در شــهر نگاه ویژ های
شــود .رفتوآمد آنها ،حمل و نقل درون شهری و
د بــرای ناتوانهای
ایجاد فضای ترد 
از همه مهمتــر 
شــهر مهمترین خواستهها از شــورای پنجم است،
مشهد اقدام مؤثری برای آن

خواستههایی که هنوز در
صورت نگرفته است.
شهر به مدیرانی با نشاط نیاز د 
ارد
مهندس رضا بشیر ،خزانهدار و عضو هیأت مدیره
ســازمان نظام مهندســی خراســان نیز با اشاره به
تخصصهای هفتگانه مهندسان ساختمان میگوید:
شهرسازی ،ترافیک ،نقشه برداری ،معماری ،عمران،
تاسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی تخصصهای
هفت گانه مهندسان اســت که در امور برنامهریزی و
باشند و به حل
توانند راهگشا 
تصمیمگیری شهری می 
مشکالتی مانند ترافیک ،محیط زیست شهرسازی و
مقاوم سازی شهر کمک شایانی کند.
وی حضور نامزدهایی متخصص ،متعهد ،آشــنا
به امور شهری و مسائل
اجتماعــی ،دلســوز،
بانشاط ،مدیر و مدبر و
با تجربه را از شرایط الزم
یک عضو برای داشــتن شورای
شورای شهر باید شهری قوی برشمرده
از تمامی مسائل و میگوید :برگزیدگان
و مشکالت شهری چهــار دوره گذشــته
آگاه بوده و برای شوراهای شهر مشهد،
رفاه شهروندان تال شهای زیــادی را
و حل معضالت متحمل شدند و البته
و مشکالت آنها کارنامه آنها نشان از این
ارد کــه در دورههایی
تمام تالشش را د 
به کار گیرد بیشتر و در دور ههایی
کمتر موفــق بودهاند.
بشیر تاکید میکند :با
مشاهده کارنامه آنها به
وضوح مشاهده میشود
در دورههایی که حضور
مهندســان در شــورا
پررنگ تر بوده ،گامهای
بلندتــر و بهتــری در
جهت توسعه ،زیبایی
و کیفیت محیط زیست و مقاوم سازی شهر برداشته
شده است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان
زیباسازی و مبلمان شــهری را اولویت کاری شورای
پنجم میداند .او در ادامه بیان میکند :حل مشــکل
ترافیک،حفظ فضای ســبز و جلوگیری از توســعه
مورد نیاز شهر
حاشیهنشــینی از دیگر اقدامات مهم 
است.
بشیر با اشاره به حوادث اخیر شهری میگوید :از
شورای شــهر آینده انتظار میرود برای ایمنی شهر
کوشا بوده و به اجرای ضوابط و مقررات در ساختمانها
باشند و از نظر توســعه و تقویت ایستگاههای

پایبند

آتشنشانی از نظر تعداد ،امکانات و کادر آتشنشانی
بکوشد.

شهری با کیفیت ،ارمغان شورای شهر
قوی و متخصص
مهندس حمید نشاط مفیدی ،کارشناس نظارت
مضاعف سازمان نظام مهندسی خراسان نیز میگوید:
در تمام دنیا ،شهرها توسط مهندسان ساخته میشود
و طبیعی است که هر چه تخصص در این زمینه بیشتر
بهبود و تعالی سوق داده میشود.
باشد ،شهر به سمت 
وی ادامــه میدهــد :مهندســان بــا توجــه به
تخصصهای متعددی که دارند و نیز تخصصهایی
که شــهر به آن نیازمند اســت مانند شهرســازی،
معمــاری ،فضاهای کاربــری مختلف و آموزشــی،
فضاســازی،ترافیک و ...میتوانند تاثیرگذار باشند.
شورای شــهر قوی و متخصص خصوصاً در راستای
ساختاری میتواند شهری با کیفیت را به شهروندان
هدیه دهد.
عملکرد شوراهای شهر در گذشته را

نشاط مفیدی
وجود افراد
ضعیف ارزیابی کرده و بیان میکند :به دلیل 
غیرمتخصص و نیز سیاسی در شوراها ،آنها از وظیفه
خود دور شده و مشکالت شهر همچنان پایدار
اصلی 
باید شورای شهر فارغ
باقی مانده است .در صورتی که 
از مسائل سیاسی و نیز متخصص در امور شهرسازی
و فنی شهر باشد.

شوند
باید تقویت
ساختارهای شهری 
مهندس امير طالبیان ،مديــر فناوري اطالعات و
ارتباطات سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان
رضوي نیز با بیان اینکه یک کاندیدای شورای شهر در
ال آگاه
خود کام ً
باید در رشته تخصصی 
نخستین منظر 
تعهد نیز برخوردار
و آماده بوده و عالوه بر تخصص ،از 
باشــد به خبرنگار ما میگوید :عالوه بر آن یک عضو

باید قدرت ترسیم چشم انداز شهر را دارا
شورای شهر ،
بوده و اولویت و نیازهای مردم شهر را شناخته و بتواند
باید بتواند
برای آن برنامهریزی کنــد .ضمن اینکه او 
ارتباطی سازنده با سایر نهادها و سازمانها برای حل
مسائل شهری برقرار کند.
مدير فناوري اطالعات و ارتباطات ســازمان نظام
مهندسي ساختمان خراسان با ذکر این که چهارمین
دوره شهر شورای شهر در بردارنده تالش وافر اعضای
آن جهت پیشــبرد اهداف و برنامههای مطرح شده
وجود تمام تالشها قطعاً
بوده است توضیح میدهد :با 
میتوان با تعامل بیشتر با یکدیگر و دیگر سازمانها
سرعت رســیدن به اهداف و برنامهها را افزایش داد.
همچنین قــدرت تصمیمگیری و سیاســت گذاری
اجرایی و شفافیت در حدود حوزه و نحوه عملکرد به
لحاظ قانونی و حقوقی میتواند موفقیت به رسیدن
اهداف را تضمین نماید.
باید از جنبهها و ابعاد
کند که شهر را 
وی عنوان می 
گوناگون بررسی کرد که یکی از مهمترین موارد آن
تعهد به برنامههای شــهری با توجه به شهر مذهبی
مشــهد اســت .برنامههایی که با در نظر داشتن این

دیدگاه ،جذب توریسم با اقدامات و برنامههایی خاص
مد نظر قرار گیرد.
باید 

کرد که اعضای
طالبیان در پایان ابراز امیــدواری 
شــورای تمامی همت خویــش را در خصوص حل
مشکل ترافیک در شهر که هم اکنون به عنوان یکی از
معضالت شهری مطرح است مدنظر قرار دهند .ضمن
نباید در این برنامهها از حاشیهنشــینی در شهر
آنکه 
کنند ساختارهای شهری در
باید تالش 
شــد و 
غافل 
آن مناطق ،با ساخت مجموعههای فرهنگی و هنری و
فضای سبز تقویت شود.

عضو شورای
باید فردی
شهر ،
باشد که در سایه

تخصص ،شهر را
خوب بشناسد.
مشکالت حوزه
اند و
شهری را بد 
مدیر متخصص
در زمینه مسائل
شهری باشد

باید کار را به کاردان سپرد

حسین عارف زاده ،مسئول دفتر نظارت مضاعف
باید
ســازمان نظام مهندســی هم میگوید :کار را 
به کاردان سپرد .او معتقد اســت حضور مهندسان
شهرساز ،عمران ،معمار و ...در بحث زیر ساختهای
شهرســازی و ضوابط و رعایت اصول و مقررات فنی
و مهندســی از مهمترین کارهای انجام شده توسط
شورای شهر اســت .وی اضافه میکند :شورای شهر
افراد خبره و تاثیرگذار
باید 
جایگاه متخصصان است و 
در آن حضور داشته باشند .افرادی که در گفتار خود
وعدههای قبل از انتخاب شدنشان
صداقت داشته و به 
عمل کنند.
عارفزاده تصریح میکند :شــورای شــهر محل
انجام امور اجرایی نبوده و مکانــی برای قانونگذاری
و فراهم کردن بســتر اجرای قوانین و مقررات برای
بهبود وضعیت معیشت مردم است .عالوه بر آن بهبود

وضعیت حمــل و نقل ،ترافیک شــهری ،جلوگیری
از ساخت و ســازهای بیرویه و بدون ضابطه ،تراکم
فروشی ،بهســازی نما و زیباسازی منظر شهری باید
ید منتخب مردم قرار گیرد.
در اولویت کار شورای جد 
شورای شهر کانون هماهنگی اجتماعی است
مهندس فرامرز ذوقی ،معاون فني و امور حرفهاي
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نیز
نیازمند نظام مدیریتی

معتقد است که در شهر همیشه

بودهایم .وی میگوید :شــهر ما همیشــه از
واحدی 
اقدامات و تصمیمات متفاوتی که برای او گرفته شده
رنج برده و حتی آسیب دیده اســت .در صورتی که
باید بین دستگاههای اجرایی ،مدیریتی ،برنامهریز و
حاکمیتی در تمامی موضوعات و حتی مسائل بحران،
وجود داشــته
اجتماعــی و فنی نیز هماهنگیهایی 
باشد.
ذوقی شورای شهر را یکی از کانونهای ایجاد این
هماهنگی دانسته و اظهار میکند :موضوعات کالن
شهری میتواند ســبب هماهنگی بین اعضا شده و
مدیریت یکپارچه شهری را به ارمغان بیاورد.
مدیریتی که اگر بر بســتر فنی و مدیریتی باشد،
نتیجه و عملکرد و بازخورد مثبــت آن را در جامعه
مشاهده خواهیم کرد.
معاون فني سازمان نظام مهندسي اضافه میکند:
اعتقاد داریم مسائل شهری به هیچ عنوان گسسته

ما
باید اعضای شورای شهر
از موضوعات فنی نیست ،پس 
و برنامهریزان آن ،ترکیبی از نیروهای مدیریتی و فنی
داشته باشد.
ذوقی در ادامه میگوید :از آنجا که موضوعات مطرح
شده در شورای شهر ،مسائل و موضوعات اجتماعی و
مدیریتی است که در پی آنها ،بحث آسایش ،رفاه و
اعتالی مردم شهر وجود دارد ،عضو منتخب شورای
چند وجهی داشته باشد.
باید شخصیت 
شهر 
به موضوعات اجتماعی ،فنی و مدیریتی اشــراف
داشته و یا ترکیب اعضایی که در شورا قرار گرفتهاند،
باید
شهروند 

همدیگر را پوشش بدهند.ما بعنوان یک
کمک کنیم با انتخاب صحیح و حساب شدهمان این
ترکیب اطالعاتی و شخصیتی را در شورای شهرمان
داشته باشیم.
وی یادآور میشود :در سالهای گذشته تالشهای
زیادی توسط شورای شــهر صورت گرفته است که
نباید نادیده گرفته شده و همگی قدردان آن تالشها

هســتیم ،اما نمیتوانیم بگوییم که صــد در صد به
رســیدهایم چرا که به سمت پیشرفت قدم

اهدافمان
بر میداریم.
ذوقی؛ حمــل و نقل ،آلودگی زیســت محیطی،
بحران آب شهر مشــهد ،حاشیه نشینی ،تراکم بیش
حد بافت جمعیتی در برخی مناطق را از مهمترین
از 
مشکالت شهر مشهد دانسته و میگوید :جا دارد در
مشهد برنامههایی داشته

موارد شورای آینده شهر
این 
باشند و یا افرادی که برای رســیدن به صندلیهای
شــورای شــهر تالش میکنند این موارد را در نظر
بگیرند .البته مردم نیز باید بدنبال حقوقشان بوده و
پیگیر توفیق کسانی باشند که به این موضوعات فکر
میکنند.
تداخل سیاســت با مسائل شهری
آسیبزا است
مهندس علــی مهاجر ،مدیر ارجــاع کار نظارتی
افراد متخصص
وجود 
سازمان نظام مهندسی خراسان 
در شورای شــهر را نیاز امروز شــهرمان دانسته و به
باید فردی
خبرنگار ما میگوید :عضو شــورای شهر ،
باشد که در سایه تخصص ،شــهر را خوب بشناسد.
مشکالت حوزه شهری را بداند و مدیر متخصص در
زمینه مسائل شهری باشد.
وی میگوید :مهمترین ویژگی یک نماینده شورای
شهر این است که سیاسی نباشــد و فارغ از سیاست
و کارهای مربوط به آن ،تمــام هم و غم و عملکردش
معطوف به بررسی و رفع مشکالت شهری باشد.
وجــود امام هشــتم(ع) را ویژگی خاص و

مهاجر
مشهد دانســته و میافزاید :این ویژگی

روحانی شهر
خاص ،شــرایط ویژهای را هم طلب میکند .در این
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سالها تالشهای بسیار زیادی صورت گرفته که البته
چند که
در کنار آن حواشی زیادی هم بوده است .هر 
این تالشها کافی نبوده و خدمات ارائه شده به زائران
حد مطلوب فاصله دارد
و مجاوران هنوز تا رسیدن به 
و حتی برخی مشکالت شــهری همچنان ادامه دارد
که شاید علت بزرگ آن تداخل مســائل سیاسی یا
مشکالت شهری باشد.
او بیان میکند :شورای شهر با تصمیمات اثرگذاری
تواند کمک
که در حوزه خدمات شهری میگیرد می 
بزرگی به شهرداری داشته و راهکارهای عملیاتی برای
اداره بهتر شهر ارائه کند.
مدیر ارجاع کار سازمان نظام مهندسی حمل و نقل
مشهد دانسته

و آلودگی هوا را از مشکالت عمده شهر
کند که با انتخاب مدبرانه ،اعضای
و ابراز امیدواری می 
بتواند زمینه تسهیل امور مردم را فراهم
شورای شهر 
کنند.
عضو شورای شــهر باید زبان سرخ
داشته باشد
مهندس رضا حسینزاده،مهندس معمار و مدرس
دانشگاه اســت که برای انجام کاری به سازمان نظام
مهندسی مراجعه کرده است.
ارد به خبرنگار ما
او که دغدغه شهر و مردمانش را د 
مانند کمبود
میگوید :شهر ما دچار مشکالت زیادی 
بودجه ،امور حقوقی ،ترافیک و ...اســت که برای حل
آنها نیاز به متخصص دارد .همانطور که امام محمد
باقر(ع) هم میفرمایند :اگر انسان مسئولیتی را بپذیرد
و در آن امر تخصص نداشته باشد ،کافر است .تجربه و
تواند بسیاری
وجود بقیه معیارها می 
تخصص در کنار 
از مشکالت جامعه را حل کند.
او ادامه میدهد :متاســفانه ما در این سالها فقط
مقوالتی تکراری را مشــاهده کردهایم که جامعه را
خسته کرده اســت .جریانهای حزبی در شهر بیداد
میکند و جامعه ما جامعه پُر حرف و سیاســی شده
است.
باید انسان سیاسی باشد ،اما
البته عضو شورای شهر 
نباید در شورای شهر و در سیاستگذاری شهر سیاسی

و جناحی عمل کند.
باشد تا
به عبارتی دیگر تخصص سیاست را داشته 
باشد اما در قضیه
در مالیمات و نامالیمات جامعه موثر 
شورای شهر سیاسی عمل نکند.
مانند بودجه سال گذشته
حســینزاده میگوید :
تایید نشد ،در
حاشیه شهر که بخاطر مسائل سیاسی 
صورتی که اگر این بودجه تصویب میشد بسیاری از
مشکالت مردم حاشیه شهر ما حل میشد.
مســائلی که عدالت اجتماعی را در شهرمان زیر
سوال برده اســت .عالوه بر آن ما مردم شهر ،از عضو
شورای شهرمان انتظار داریم کفش آهنین پوشیده
و برای مناطق مختلف و خصوصاً حاشیه شهر بودجه
بگیرد در صورتی که اگر فردی سالیان طوالنی عضو
شــورا بوده و ســن باالیی دارد ،دیگر توان انجام این
زیاد داریم .ما
فعالیتها را ندارد ،در حالی که ما مشکل 
سیصد هزار نفر حاشیه

ود یک میلیون و
مشهد حد 

در
نشین داریم که انتظار داریم شورای شهر برای آنها
فکری بیندیشیند.
این عضو ســازمان نظام مهندســي ســاختمان
خراسان رضوي در پایان با اشاره به اینکه مهمترین
وظیفه اعضای شورای شهر ،انتخاب شهردار مناسب،
باید تالش
قدرتمند ،بومی و آشنا است میگوید :آنها 
کنند دست سیاسیون از مســائل شهری کوتاه شود.

اعضای شورای شهر ،باید زبان ســرخ داشته باشند
و مسائل و مشکالت شهر را شــفاف به گوش مردم و
مسئوالن برسانند.
مشهد  2017نیست

اقدمات شورای شهر در شأن
امیرعباس آزادواری ،مهندس عمران و ارباب رجوع
گوید حضور
دیگر سازمان نظام مهندسی است .او می 
متخصصان به خصوص متخصصانی از جامعه مهندسی
بهبود اوضاع شهرمان بسیار مهم است.
برای 
مخصوصاً اگر این متخصصان سابقه اجرایی داشته
خواهند بود .البته در این

باشــند بســیار اثر گذارتر

سالها مدیرانی داشتهایم که سابقه اجرایی و تخصص
کافی داشتهاند ،اما چون به گرایشات سیاسی خاصی
نتوانستند کاری از پیش ببرند.

متمایل بودند،
عملکرد شورای شهر در دورههای قبل

نقد
او ضمن 
مشهد نیاز

وجود اقدامات انجام شده ،شهر
میگوید :با 
به کارهای بزرگ تری دارد .افتتاح ناقص قطار شهری،
آباد آســفالت بدون اصالح زیر
آســفالت بلوار وکیل 
نقد بر کارهای
مورد نیاز آن ،از مواردی است که 
سازی 
شورای شهر است.
تاکید بر اینکه عضو شــورای شــهر باید
او ضمن 
گوید متاسفانه بر کارها
بگوید می 
متعهد بوده و راست 

وارد است ،نظارتی نیست و
و نقدهایی که بر شهرداری 
حتی شمارههای اعالم شده برای بیان مشکالت نظیر
 137پاسخگو و پیگیر نیستند.
گوید شورای شهر به مردم قول فراهم
آزادواری می 
مشهد  2017داده بود ،اما

کردن آرمان شهری به نام
رســد کارهای انجام شده در حد

تا کنون به نظر نمی
آن شعار باشد.
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مجلسی برای نمایندگان اصناف
خسرو معتضد در خصوص پیشــینه شکل گیری
شورا در ایران می گوید:در دین مبین اسالم ،به موضوع
شورا و مشورت کردن توصیه شده است.به همین دلیل
بر روی سر در سالن سابق مجلس شورای ملی ،تابلویی
قرار داشت که تصاویر روسای مجلس اول مشروطه را
نشان می داد و بر ضرورت شُ ــور کردن و بحث کردن
تاکید میکرد.

وی می گویــد :آزادی خواهان مشــروطه مجلس
ند .در این مجلس طبقات
طبقاتی اول را تشــکیل داد 
مختلفی از اقشار کشور مثل بقالها ،مقنیها ،شربت
سازها ،چلوکبابیها ،پینهدوزها ،کفاشها ،در دوره اول
ند و یک نماینده برای
مجلس از سوی اصناف معرفی شد 
خود انتخاب میکردند و رای آوردند و به مجلس وارد
شدند .برای مثال مشهدی باقر بقال؛ نماینده صنف بقال
و سَ قط فروش و عطار و غیره بود.به این موضوع در کتاب
"بیداری ایرانیان" اشاره شده است.
ویژگی های عصر استبداد
معتضد در ادامه بــه ویژگی های عصر اســتبداد
اد هیچ
کند و می افزاید :در دوران اســتبد 
اشــاره می 
گاه مشورتی انجام نمیشد؛ یعنی سلطانی که بر تخت
می نشست خودش را عقل کل و صاحب همه دانشها
میدانست ،یعنی میگفت من نیازی به مشورت ندارم و
بود که در ایران تا دوره فتحعلی شاه خبری از هیات
این 
ند مثل دیوان
دولت نبود .عده ای صاحب دیــوان بود 
اســتیفاح و یا دیوان حرب یا جنگ که همه نوکر شاه
محسوب می شدند .اما در حقیقت پس از آقاخان نوری
اداره کشور توسط شاه صورت می گرفت .ناصرالدین
شاه  ،گفت من مملکت را اداره میکنم.آن وقت چند
وزیر تعیین کرد .خود او همه کاره بود مثل عربستان
سعودی در دوره ما .
وی با بیان اینکه اهمیت شور کردن و بحث کردن
میان افراد نتیجــه تاکیدات دین اســام اضافه می
کند :برای همین اســت که باالی سر معتضد الملک
یا مشیرالدوله کلمه بســیار زیبایی با خط خوش قرار
تاکید می کرد ،تا تنها
داشت که بر اهمیت شور کردن 
شــاه تصمیم نگیرد .چون در دوران استبداد که شاه
تصمیم میگرفت و مردم نقشی در تصمیمات نداشتند
ضررهای بسیاری متوجه کشور گردید و ایران تجزیه
شد .چه در بخش شــمال غربی چه در قسمت شرق ،
شد .در ایران
جنوب شرقی و چه در جزایر ایران تجزیه 
عهد صفویه یک نفر تصمیم میگرفت و در این شخص

هم هر کسی بویژه خارجیها می توانست نفوذ کند.
وقتی در برابر بیگانگان ایستادیم
معتضد در ادامه می گوید :با تشکیل مجلس

خسرو
نمایندگانی از مردم به تناسب ایالت و والیات انتخاب
شــدند .ابتدا تعداد نمایندگان  127نفر بود و سپس
افزایش یافت .گرچه ممکن بود همــه آن ها توانمند
نباشــند اما حداکثر در میان آن ها 10یا 20نفر افراد
مجرب و پختهای یافت می شد که حضورشان به نفع
کشور بود .از زمان تشــکیل مجلس شورای ملی بود
که ایرانی ها بخوبی در برابر روس ها،انگلیســی ها و یا
عثمانی ایســتادند .گرچه در جنگ جهانی اول تقریباً
حدود 2میلیون ایرانی کشته شدند و ایران ویران شد
ولی بازهم این قدرت مجلس و امنیــت بود که به آن
گفتند مجلس مقدس .مجلس مقدس شورای ملی
می 
یعنی نماینده آرای عموم .این مردم  ،شیوخ و عناصر
وطن پرســت بودند که باعث شــدند اختیارات شاه
خود محمدعلی شاه "مجلس
شود یعنی به قول 
ود 
محد 
دست و پای او را بسته و نمیتوانست هرطور بخواهد
خرج کند" .او نمیتوانســت مثل ناصرالدین شــاه یا
مظفرالدین شاه مخفیانه برای گردش به اروپا وام بگیرد.
افشاگری به نفع مردم
این مورخ کشورمان در ادامه اضافه می کند :از دوره
بعد تا دوره سیزدهم دوره دیکتاتوری رضا شاه
ششم به 

ند و باهم
شود .این گروه ها جلساتی تشکیل می داد 
می 
بحث می کردند .پس از استبداد صغیر که محمدعلی
شاه مجلس را به توپ بست کمیته ها تبدیل به کمیته
های نیروی مسلح شدند؛ یعنی کمیته محرمانه و کمیته
وحشت  .حتی ترور اتابک امین السلطان به وسیله آن ها
کند و از
شد تا مزاج حکومت استبدادی را تعدیل 
انجام 
سختی و خشونت بکاهد.
قانون انجمن های ایالتی و والیتی
وی در ادامه به تشکیل انجمن های ایالتی و والیتی
کند و اضافه می کند :در سال  1286قانون
نیز اشاره می 
" تشکیل ایاالت و والیات" تصویب و دستور العمل حکام
صادر شد .انجمن های ایالتی و والیتی تشکیل شد و
به موجب آن حتی قرار شــد پلیس و نظمیه یا همان
شــهربانی هم به صورت انتخابی انتخاب شوند اما به
ند که
تدریج و در طول تاریخ کم کم به این نتیجه رسید 
وجود ندارد.
امکان اداره ایران به صورت ایالتی 
این قانون با بیش از  400ماده حتی توضیح می داد
باید انتخاب شوند.به هر حال
که ماموران محلی چطور 
نشد .
قانون انجمن های ایالتی و والیتی اجرا 

برگی از تاریخ

معتضد :

خسرو
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 ،مجلس نقش چندانی در تصمیم گیری ها نداشــت
چون نمایندگان بر حسب دستور مرکز اداره و انتخاب
میشدند .دوره چهاردهم تا دوره هفدهم ،دوران خوب
بود .دوره نشاط مجلس و نمایندگان و صحبت
مجلس 
های پر شــور آن ها .مثل همین چند مناظره ریاست
جمهوری کشــور ما که به مردم روحیه و نشــاط داد.
،افشاگری هایی که به نفع کشور بود ،بر خالف اینکه عده
گویند با مناظره ها آبروی کشور رفت؛ من اینطور

ای می
فکر نمی کنم .همه جای دنیا اینطور است؛ مگر نیکسون
و یا ترامپ این کار را نکردند؟ مگر ترامپ با افشــاگری
نکرد .
هایش هیالری کلینتون و شوهرش را خانه نشین 
در همان روزهای تشــکیل مجلس در ایران ،واژه
شورای ملی به آن اضافه شد ".ملی"؛ یعنی تمام مردم
بعد در سال
چند سال 
باید در تمام مسائل دخالت کنند .

1285عنوان مجلس شورای ملی انتخاب شد .مدتی
بعد یعنی در سال  1296در روسیه انقالب اکتبر رخ می

هد و به آن " جمهوری سوبیت" (سوبیت یعنی شورا)
د 
اتحاد جماهيرشوروی
می گفتند.یعنی حتی این کلمه 
تاکید می کرد.
سوسیالیستی هم بر شورایی بودن 
نمونه هایی از استبداد
معتضد با تاکید بر اینکه عشق مردم برای شورایی
کردن امور برای این بود که از مشــروطه و اســتبداد
هیچ خاطره خوبی نداشتند به مصادیقی از رفتارهای
حکمرانان مستبد در طول تاریخ اشاره می کند و می
گوید :شاهزاده قاجار می توانست شکم هزار نفر را در
یک روز پاره کند .پسر مظفرالدین شــاه تعداد بسیار
زیادی از کتاب های کتابخانه سلطنتی را از کشور خارج
کرد و به کلکسیونرهای فرانسوی  ،یهودی و آمریکایی

فروخت و هنوز هم تعدادی از این کتاب ها به کشــور
برنگشته است .در موسسه مطالعات تاریخ معاصر پرونده
ای در خصوص دزدیدن کتاب های کتابخانه سلطنتی
عهد تیموری  ،مینیاتورهای عهد تیموری و صفوی و
اشیای نفیس و فوق العاده ای که از کشور خارج شده

همچنان مفتوح است .برای اینکه کسی نمی توانست
مانع شاهزاده قاجار شــود .نمی توانست مانع تجاوز به
جان ،مال و ناموس و اموال مردم و باغات و مستغالت
اد شود.
آن ها در دوران استبد 

نظارت علمای دین
وی می افزاید:با شکل گیری قوانین این مسایل به
تدریج حذف شد .قوانین حقوقی و مدنی و جزائی قوانین
بود و جالب آن که افرادی هم بر اجرای این قوانین
خوبی 
نظارت داشتند .در مجلس اول آیت اهلل طباطبایی؛ مرد
بزرگ ،روشنفکر ،دانشمند ،و همین طور سید عبداهلل
بهبهانی حضور داشتند .حتی شورای پنج نفره ای وجود
بعد قوانین را با شرع تطبیق می دادند
داشت که در ادوار 
تا مجلس از مسیر شرع منحرف نشود.بنابر این شورایی
بودن به نفع ایران تمام شد و افرادی آگاه توسط مردم
انتخاب شــده بودند .ولی متاسفانه در این کشور تخم
وجود داشت ،که بذر مشروطه
هرزه ای به نام دیکتاتوری 
باد داد .یعنی از دوره پنجم و ششم رضا شاه تاکید
را به 
کرد که دیگر الزم نیست همه در امور اظهار نظر کنند.

البته ابتدا تیم مشــورتی خیلی خوبی در کنارش قرار
داشت .افرادی مثل تیمور تاش و داور که تحصیل کرده
و اروپا رفته بودند ،و چندین زبان می دانستند.
اما در کشور هیچ وقت استبداد به جایی نمی رسد.
اد شکست
در دوران های مختلف تاریخ همیشه استبد 
ال بر رومی ها
خورده است.اگر ما در ادوار باســتانی مث ً
پیروز می شدیم به دلیل داشــتن مجلس مهستان و
بود .
مقستان 
خسرو معتضد یادآور می شــود:با تشکیل مجلس
شوای ملی ابتدا به آن مجلس عدالت خانه(دادگستری)
می گفتند.یعنی شــاهزادگان  ،ثروتمندان و مالکین
نشوند  .به هر

مزاحم جان و مال و ناموس و امالک مردم
افتاد و حاال
حال پس از مدتی مسئله شورا در ایران جا 
بود  .در کتاب "تاریخ بیداری
همه جا صحبت از شــورا 
ایرانیان" از مجمع غیبی یعنی گروه های محرمانه بحث

اصرار بر شورایی کردن همه امور
به سوابق شورایی کردن امور پس از انقالب اسالمی
کند و می گوید:پس از انقالب در ایران
نیز اشــاره می 
ند خیلی اصرار به شورایی بودن
افرادی که چپ گرا بود 
امور کردند در " کارنامه یکساله دولت بازرگان" نیز به
شورایی بودن اشاره شده اســت .چپ گراها در اوایل
انقالب سعی داشــتند اداره ارتش و نیروهای مسلح
هم شــورایی شــود .فردی به نام دکتر پیمان هرجا
می رفت می گفت اینجا را شــورایی کنید ،دانشگاه را
شورایی کنید  ،رئیس دانشــگاه را باید شورا انتخاب
باید شورایی
کند  ،فرماندهی لشکر و فرماندهی هنگ 

شود و...

وی می افزاید:شورایی بودن تا حدی هم بد نیست
 .امروز مــردم در جوامع اروپایــی اعتصاب می کنند؛
کنند  .مترو تعطیل می
کارگرها راه آهن را متوقف می 
شود اما با این حال آن جا هم هیئت مدیره ای وجود
دارد که وقتی اعضای آن هیئــت مدیره در خصوص
رســند

موضوعی مثل افزایــش حقوق به توافق می
بالفاصله اعتصاب پایان می پذیرد.
فساد باشیم

مراقب
سفید مشکالتی در خصوص شوراها
از دوران انقالب 
ال از سال  1342به بعد جلساتی
در ایران بروز کرد؛ مث ً
فساد برخی از
در دادگاه های تهران برای رسیدگی به 
شد .دکتر ابوالقاسم تفضلی
اعضای شوراها تشکیل می 
یکی از دوستان من ،که روزنامه نگار و حقوقدان و نایب
بود در کتاب خاطرات خودش اشاراتی
رئیس این شورا 
ال تیمسار بازنشسته نیروی
به این مسایل کرده است .مث ً
هوایی در این شورا بود که سابقه درخشانی نداشت و
بود محاکمه شد.
به خاطر سوء استفاده هایی که کرده 
محاکمه او که خیلی طول کشید در مورد زمین هایی
بود که در زمان نیک پی و انجمن شهر بذل و بخشش
کرده بود.
به هر حال این شــوراها معموالً شورایی سفارشی
بود؛ یعنی دربار و ساواک در هر کاری دخالت می کرد.
با تشکیل انجمن ها و شــوراها قرار شد نحوه امور
شــهری در ایران هم شبیه آمریکا شــود .االن در هر
ارد که به مسائل
وجود د 
منطقه شهری آمریکا شورایی 
کنند و تمام امور شهری با اینهاست.
شهر رسیدگی می 
به نظر من این شیوه اداره شهر خیلی خوب است چون
شهردار به تنهایی نمی تواند تمام کارها را انجام دهد؛
باشند اشتباهی به وجود
باید افرادی در کنار وی مراقب 

نیاید و یا دزدی و سوءاستفاده ای نشود.

معتضد در عین حال تصریح می کند :داشتن شورا
باید سازوکاری داشته باشد
یک امتیاز است ولی شورا 
خود از آن سوءاستفاده نکند .اخیرا ً
تا اعضای آن به نفع 

باید مددکار
شورا 
اهالی شهر باشد
و خواستههای آن
ها را به شهرداری
کند و
ابالغ 
باالسر شهردار
باشد .کار شهردار
رسیدگی به حال
و روز نمایشگاه
کتاب است تا
مردم و ناشران
به وضع آن  ،به
آب گرفتگی اش
بد و بیراه نگویند


در جایی خواندم تمام اعضای شورای یکی از شهرهای
شمال غربی کشــور را به اتهام سوءاستفاده بازداشت
کرده اند .در یکی از شــهرهای شمالی هم اسنادی به
دست آمده که نشــان می دهد برخی از اعضای شهر
از موقعیت خود سوء استفاده می کردند .حتی گاهی
ال به آن ها
شوند که اص ً
وارد مسائلی می 
اوقات شوراها 
ال در یکی از شهرهای شمال غربی
خیلی ربط ندارد .مث ً
کشور مجسمه فردوسی را در تابوت گذاشته و عنوان
اند که زبان ما فارسی نیست .در گیالن می گویند
کرده 
باید تمام مکاتبات را به زبان محلی گیالنی بنویسیم .این

ها جزو وظایف شوراها نیست .وظیفه شورا رسیدگی به
امور عمرانی شهر و سازندگی برای حل مشکالت زندگی
وارد مسائل سیاسی و یا
تواند 
مردم است .شــورا نمی 
باشد هر استانی برای خودش
تعیین زبان شود .اگر قرار 
کند که دیگر این مملکت از هم می پاشد.
زبانی انتخاب 
باید مسائل محلی مثل شورای
وی می افزاید:شوراها 
کنند و به ارتباط
انجمن ایالتی و مسائل داخلی را دنبال 
با فالن کشور کاری نداشــته باشند .مجلس ایالتی به
امورعمرانی ،امور داخلی ،امور تحصیلی و امور بهداشتی
باید جدا شود
بگوید زبان این استان 
ازد نه اینکه 
میپرد 
شود .حرفی
باید به زبان محلی تنظیم 
و همه مکاتبات 
که عده ای در راستای فرقه گرایی  ،جداسازی و تجزیه
کنند و رسانه هایی مثل بیبی سی به
طلبی دنبال می 
آن دامن می زنند.
باشند
باید در وظایف شهری کمک شهردار 
شوراها 
خود را بخوبی انجام نمی دهد
و گاهی اگر شهردار کار 
بکشند نه اینکه حرف های تجزیه طلب های

گوش او را
پسند را تکرار کنند.
بیگانه 
ال عضو شــورای
معتضد ادامه می دهد :وقتی مث ً
بایــد مکاتبات ما به

گوید از امروز
شــهر گیالن می 
یزد
باشد ممکن اســت اعضای شورای 
زبان گیالنی 
یا لرستان و یا کردستان و ...هم این مسئله را مطالبه
وارد این مسائل بشوند
کنند .اگر قرار است شــوراها 
همان حرف های پیشــهوری را تکرار می کنند که
میگفت که ما به دولت هــای جهان محصول صادر
وارد میکنیم .این ها جزو وظایف
و اسلحه و هواپیما 
باید به فرهنگ  ،بهداشت
شوراها نیســت .شــوراها 
معابــر ،خیابانها ،چگونگی هزینه کــردن عوارض
بپردازند .شــوراها باید مثل یک چشــم باشند .در
وارد مسائل سیاسی  ،روابط
انگلستان شورای شــهر 
چند ماده
چهارصد و 

خارجی نمیشود .در هیچ یک از
انجمنهای ایالتی هم گفته نشده است که شورا باید
کند و یا برای زبان فالن ایالت تصمیم
اسلحه خریداری 
بگیرد.این موضوعات ربطی به شورا ندارد.از طرف دیگر
باید مسائل مالی شوراها و سوابق اعضای آن به دقت

بررسی شود.
خواهد یا نه؟

شهرداری  ،روزنامه می
خود می
معتضد در بخــش دیگری از ســخنان 

گوید:امروز هر شــهرداری یک روزنامه منتشر می
میلیارد تومان در

کند.شهرداری یک شهر با بودجه 9
ارد شهرداری
سال روزنامه منتشر می کند.لزومی ند 
روزنامه داشته باشد .کار شهرداری توجه به پاکیزگی
کنند اما از زیباسازی
شهرهاست.روزنامه منتشر می 
شهر غفلت می کنند .من وقتی به پنجرههای شکسته
و خاک گرفته ســاختمان های خیابان فردوسی که
متعلق به دوره احمد شــاه قاجار است نگاه می کنم
عهد قاجاری
افسوس می خورم .دیوار ساختمان های 
در میدان مخبر الدوله که کسی در آن ها زندگی نمی
کند اغلب سیاه و دود گرفته اســت.حال آنکه کافی
است شهردار منطقه با گشت و گذار در این محالت به
وضع آن ها رسیدگی کنند.
باشد و خواستههای آن
باید مددکار اهالی شهر 
شورا 
کند و باالسر شهردار باشد .کار
ها را به شهرداری ابالغ 
شهردار رسیدگی به حال و روز نمایشگاه کتاب است
تا مردم و ناشران به وضع آن  ،به آب گرفتگی اش بد
و بیراه نگویند.

دیدگاه

یک عضو سابق شورای شهر مشهد

حضور متخصصها بای 
د
در ترکیب شورای شهر پررنگتر شود
مشهد در تبیین اهمیت

یک عضو سابق شورای شهر
انتخابات شــوراهای شــهر می گوید :بر اساس وضع
موجود ،شوراهای شهر انتخاب شــهردار و نظارت بر
عملکرد شهرداری و بعضی از فعالیت های دیگر را که

ارند .
افتد بر عهده د 
در سطح شهر اتفاق می 
شــیر محمدی اضافه می کند :مردم یک شهر که

بودجه فعالیت های شهر را با پرداخت عوارض و مالیات
های موردی تامین می کنند  ،باید در سرنوشت شهر
خود و توســعه آن با شــرکت در انتخابات و انتخاب

نمایندگان خویش کامل کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا پس از چهار دوره برگزاری
انتخابات شوراهای شــهر این سیستم توانسته است

پاسخگوی نیازهای اساسی شهر و شهروندانش 
باشد
می گوید:ما در بحث شــوراها سابقه چندان طوالنی
نداریم گرچه پس از حدود  17سال سابقه برگزاری
شــوراها می توان نواقصی همچون شرایط انتخاب
ید نظر کرد.
کاندیداها را اصالح و در آن تجد 
وی می گوید:همزمان شــدن انتخابات شوراهای
شهر با انتخابات ریاست جمهوری اهمیت شوراها را
تحت شعاع قرار داده و بیشتر تبلیغات معطوف رقابت
های ریاست جمهوری است.
در حاشیه قرار گرفتن انتخابات شورای شهر لزوم
بازنگری در این خصوص را اجتناب ناپذیر کرده و الزم
است تا فرصت بیشــتری برای بررسی این انتخابات
گذاشته شود.
وی در خصوص ترکیب حاضر در شــورای شهر و
لزوم حضور متخصصان عمران و شهرســازی در این
عرصه خاطر نشان می کند :شــهر به تخصص های
مختلفی در حوزه های فرهنگی  ،آموزشی  ،بهداشتی

بخش عمده ای از
کار شهرداری ها
در حوزه عمران
،توسعه و برنامه
ریزی شهری و
معماری شهری
است

 ،مذهبی و ...نیاز دارد.البته بخش عمده ای از وظایف
شوراها معطوف انتخاب شهردار ،نظارت بر فعالیت های
شهرداری و سی و پنج وظیفه مرتبط با شهرداری است.
بخش عمده ای از کار شــهرداری ها در حوزه عمران
،توسعه و برنامه ریزی شهری و معماری شهری است.
اد افرادی که در بخش های
در ترکیب شورای شهر تعد 
عمرانی و شهرسازی و در برنامه ریزی شهری تخصص
باید پررنگتر شــود .با توجه به اینکه مشــهد،
ارند 
د 
باید نمایندگانی
شهری مذهبی است در این بخش نیز 
داشته باشیم .
وی در پاســخ به اینکه با توجه به سابقه و تجربه
حضور خود در شورای شــهر مهمترین چالش این
اند  ،می گوید :مهمترین چالش
مجموعه را چه می د 
شــوراها این اســت که روز به روز دامنه اختیارات و
هنــد و به جای

مســوولیت های آن را کاهش می د
توسعه دادن و بهای بیشــتر دادن به آن از اختیارات
شوراها کاسته می شود.

نمونه بارز آن بحث کمیســیون ماده  5و انتخاب
شهردار و بحث های دیگر است .
وی در واکنــش به ادعای منتقــدان در خصوص
بر زمین ماندن وظیفه نظارتی شــوراهای شهر می
گوید:شوراها اهرم های قانونی محدودی در این زمینه
ارند ؛تنها اهرم آن ها اســتیضاح شهردار یا تصویب
د 
نکردن بودجه یا صورت های مالی شهرداری هاست،
در صورتی که در وظایف شوراها آمده است که تمامی
دستگاه هایی که در سطح شــهر فعالیت می کنند
خود را به شورای شهر ارایه داده و این موضوع را
بودجه 
هند اما این کار انجام نمی شود.
به شورای شهر اطالع د 
کند و شورا نظری بر
گرچه اگر این مسئله تحقق پیدا 
بودجه آن مجموعه بر بودجه دستگاهی داشته باشد
 ،اهرم های قانونی الزم برای اعمال نقطه نظرات آن
وجود ندارد.بنابر این الزم اســت اهــرم های قانونی

بیشتری در اختیار شوراها قرار گیرد تا بتوانند نقطه
کنند .
خود را اعمال 
نظرات 

