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کاليميت سنترال، يک نهاد پژوهشي بين المللي، پيش بيني 
کرده است که اقليم اصفهان تا پايان قرن حاضر ميالدي شبيه 
اقليم امروزي شهر کرکوک عراق می شود. اين پيش بينی که 
اصفهان خبر  تابستان  از گرمتر شدن 7 درجه ای هوا در 
می دهد، بازهم به نظر خوش بينانه مي رسد، چراکه با عدم 
مديريت بهينه منابع آب، زاينده رود از هم اکنون از چرخه 
افتاده و تأثيرات اقليمِي همين خشک شدن زاينده رود نيز 
مسئله را پيچيده تر و حياتی تر کرده است. اين که اصفهان 
به لحاظ آب و هوايي شبيه کرکوک خواهد شد، فقط بيانگر 
گرماي طاقت فرساي تابستاني نيست بلکه بيانگر از ميان 
رفتن هويت شهري، تکانه های مهيب فرهنگي و رواني، زير و 
زبر شدن مزيت های اقتصادي، فراموشي استعدادهاي تاريخي 
و در يک کالم نابودي شهر اصفهان در طي دهه های پيش 

روست. 
واهمه هايي اينچنين است که سبب شده بحث برنامه ريزی 
شهري در قرن بيست و يکم کامالً نسبت به آنچه پيش از اين 
مطرح بود، دستخوش تحوالت اساسي شود، با اين توضيح که 
بر اهميت شهرها نيز به عنوان مهمترين محيط زندگی و کار 
مردمان اين روزگار، روزبه روز افزوده شده و آينده جوامع، با 

سرنوشت شهرهاي آن مردم کامالً منطبق شده است. 
از اين رو برنامه ريزی های نوين شهری در سطح جهاني، حاال 
سه هدف کلی را دنبال می کند. نخست آنکه قابليت و کيفيت 
زندگی در شهر را افزايش دهد. دوم اينکه اقتصاد شهری را 
هرچه منعطف تر و پوياتر سازد و سوم آنکه عدالت اجتماعی 

کم نقص تری را شکل دهد.

اين هدف گذاری های کلی و در رأس آن زيست پذيري شهري 
سبب می شود که انرژی، اقليم، زيست بوم و قابليت رفت وآمد 
شهري در صدر موضوعاتي قرار بگيرد که برنامه ريزی شهری 

بر آن ها متمرکز خواهد بود.
تنها برنامه هايي که بتوانند بر مبناي اين هدف گذاری های 
کلي مسائل 20 تا 30 سال آينده شهر را پيش بيني کرده و 
راه حل هايی عملي و واقع گرايانه ارائه دهند، قابل قبول خواهند 
بود وگرنه به نوعی اتالف فرصت ارزشمند و خطيري است که 

بايد از آن در جهت نجات سريع شهر بهره گرفت.
برنامه ريزی های شهر قرن بيست و يکمي اين فلسفه را دنبال 
اين  انسان محور شوند.  بيشتر  می کنند که شهرها هرچه 
انسان محوري بدان معناست که دستکم هواي پاک، آب پاک، 
شهروندان سالم و دسترسي پياده يا با دوچرخه براي تمامي 
شهروندان به تمامی فضاهاي عمومي و پاتوق های شهري به 

سهولت مهيا باشد.
در دنياي امروز، موضوع اقليم شهري به نقطه تالقي و تعادل 
تمامي اين برنامه ريزی ها بدل شده است و انتظار مي رود در 
اصفهان نيز محور برنامه ريزي شهري بر چنين موضوعاتي 
متمرکز شود که مثالً چگونه بايد با تغيير در مصالح و طراحي 
بناها، ساخت وسازهای شهری را به سمت و سويی برد که 
کمترين مصرف انرژی، يا مصرف منابع آب را در پي داشته 
باشد و انرژي موردنياز از نوع تجديد پذيرش تأمين شده و 
آب مصرفي با باالترين کيفيت بازيافت شود يا در نمونه ای 
ديگر چگونه می توان با گونه های درختان و گياهاني جديد، 
فضاي سبز شهر را در مواجهه با تغييرات اقليمي توسعه داد 

در عين آنکه آبياري سطحي را به عمق برد و از مصرف آب 
به شدت کاست. همچنان که گرايش تأمين بيش از نيمي 
از مايحتاج غذايي شهر از اراضي خود شهر نيز به گرايشي 
جدي ميان برنامه ريزان شهري بدل شده است، چراکه شهرها 
به طور تاريخي عمدتاً در حاصلخيزترين زمين های آبرفتي 
شکل گرفته و رشد سطح زيرساخت و ساز در آنها امنيت 

غذايي جهان را به مخاطره انداخته است.
از 1903 که ابنزر هاوارد، از پيشگامان برنامه ريزی شهري 
و تئوريسين باغ شهر، از آلودگي ناشي از حمل ونقل خودرو 
تسهيل  و  گسترش  امروز،  به  تا  داد  هشدار  شهرها  در 
حمل ونقل يکي از مهمترين چالش های برنامه ريزان شهري 
براي  و  عکس  جهت  در  اما  برنامه ريزی  حاال  است.  بوده 
و  است  تعدد خودروها در جريان  و محدودسازی  کاهش 
ايده انسان محوري برنامه ريزی براي توسعه پياده راه و راه های 
دوچرخه رو را موردتوجه قرار می دهد چه انسان دوچرخه سوار 
از انسان خودروسوار، براي  سالمت ديگر شهروندان  بيش 
ارزش و احترام قائل است و هزينه های کمتري نيز به شهر 

تحميل می کند.
برنامه ريزی شهري ديگر از تمرکز کالبدي و ِصرف کاربري 
اراضي فاصله گرفته و به مدل های استراتژي توسعه شهري 
توليد و  نهايت  بر  نه توسعه هاي مبتني  اما  رسيده است. 
مصرف، بلکه توسعه های مبتني بر رويکردهاي پايدار؛ حرکت 

براي نزديک شدن به نقطه صفِر مصرف انرژي و منابع.

احمدرضا جلوه نژاد- سردبير

دگرديسي در  برنامه ريزی شهري
نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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شهرهاي داده محور
از مفهوم تا راهکارهاي کاربردي

مقاله حاضر بخشي از پژوهشي است كه موسسه پرایس واتر هاوس 
كوپرز شعبه روسيه در خصوص شهر داده محور در سال 2016 انجام 

داده است. 
پرایس واتر هاوس كوپرز، شركت چندمليتی خدمات حرفه ای است، كه 
مقر اصلي اش در لندن است در 154 كشور فعال است و 208 هزار نفر 

را در استخدام خود دارد. این شركت در زمينه ارائه خدمات مشاوره 
مدیریت، مشاوره مالی و سرمایه گذاری، مشاوره حقوقی و مالياتی، 
فعاليت می كند و هم اكنون  بيمه، خدمات حسابداری و حسابرسی 
پس از شركت دیلویت به عنوان دومين شركت خدمات حرفه ای جهان 

محسوب می شود. 

ترجمه:  احمدرضا جلوه نژاد
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نوآوری و آخرين فناوری ها به موتور 
محرک توسعه اجتماعی و اقتصادی بدل 

شده اند. آخرين فناوری ها برای جمع آوری 
و تحلیل داده ها به تدريج دارند جايگزين 

مدل سنتی مکانیسم مديريت شهری 
می شوند. در تضاد با مدل های آماری که 
زمانی تحلیل می شوند که ديگر از به روز 

بودن و مفید بودن فاصله گرفته اند، کالن 
داده )big data( در لحظه فراوری و 

تحلیل می شود و به بهبود سرعت و کیفیت 
تصمیم سازی می انجامد.

در لحظه کنوني، هیچ تک واحد مفهومي از 
يک شهر داده محور وجود ندارد و نیز هیچ 
شهري که کارشناسان بتوانند به گونه ای 
متفق القول به عنوان يک استاندارد پايه 
براي شهري داده محور از آن ياد کنند هم، 
موجود نیست.

▲ شهر داده محور با در هم آميختن مولفه هایي
 چون ارتباطات و تعامالت، داده ها
  و فناوري ها و زیرساخت ها  اجرایي خواهد شد

در دنيايی که ما زندگی می کنيم، از هر دو نفر يکی 
پيش بينی  اساس  بر  می کند.  زندگی  شهرها  در 
سازمان ملل اين ميزان در سال 2050 به 67 درصد 
اقتصاد  در  کليدی  نقشی  شهرها  رسيد.  خواهد 
جهانی ايفا می کنند و هرچه زمان می گذرد اين 

گرايش پررنگ تر می شود.
دومين گرايش دوره ما، تمرکززدايی در مديريت 
است. مسئوالن محلی دست بازتری برای مواجهه 
با چالش های اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی 
و  مؤثر  اجرايی  فرايند  يک  اين  عوض،  در  دارند. 

مکانيسم مديريت شهری شفاف را طلبد می کند.
نوآوری و آخرين فناوری ها به موتور محرک توسعه 
اجتماعی و اقتصادی بدل شده اند. آخرين فناوری ها 
دارند  به تدريج  داده ها  تحليل  و  جمع آوری  برای 

مديريت شهری  مکانيسم  جايگزين مدل سنتی 
زمانی  که  آماری  مدل های  با  تضاد  در  می شوند. 
از به روز بودن و مفيد  تحليل می شوند که ديگر 
در   )big data( داده  کالن  گرفته اند،  فاصله  بودن 
لحظه فراوری و تحليل می شود و به بهبود سرعت و 

کيفيت تصميم سازی می انجامد.
کالن داده، در زمينه مديريت شهری، انواع سنتی 
اطالعات درباره شهر را تکميل می کند و اين گستره 
خام  آمار  بر  عالوه  ازاين رو،  می سازد.  وسيع تر  را 
معمول همچون جمعيت، توسعه اقتصادی يا توسعه 
ساخت وساز حاال به ياری کالن داده می توان الگوهای 
رفتاری در شهر را رصد کرد يا زيست شهری را مورد 
تحليل قرار داد. انقالب ديجيتال و افزايش ضريب 
نفوذ اينترنت حاال به ظهور پديده جديد شهر داده 

محور )Data Driven City( انجاميده است.
سريع  رشد  داشت  نظر  در  با  مدرن  شهرهای 
جمعيت، گسترده شدن کالبدی شهری و توسعه 
در  فناوری ها  آخرين  از  پيچيده  زيرساخت های 
جهت توسعه    پايدار و استانداردهای باالی زندگی 
بهره می برند. در ميان وظايف خيلی فوری شهرها 

می توان به موارد زير اشاره کرد:
■ اطمينان يافتن از سهل و روان بودن ترافيک در 

شهر
■ نائل شدن به رشد ظرفيت زيرساخت های شهری 

)همچون آب برق و...(
فزاينده  با تنش های  امنيت در مواجهه  ■ حفظ 

اجتماعی
■ کاهش تأثيرات منفي بر محيط زيست

براي  فراهم شده  کيفيت خدمات  دادن  بهبود   ■
شهروندان

■ ايجاد دسترسي يکسان به آموزش، بهداشت و 
ديگر خدمات اجتماعي براي همه دسته بندی های 

جمعيتي
■ درگير کردن اهالي در مديريت شهري

در اين مطالعه ما عملکرد 28 شهر را در کشورهاي 
مختلف در روند عملياتي کردن مفاهيِم شهر داده 
محور موردبررسی قرار داده و چهار شهر پيشگام در 
فناوری های داده محور را شناسايي کرده و آنها را 
در خصوص مقياس و ذات مسائلشان با شهر مسکو 

قياس کرده ايم.

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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مطالعه بر مبناي دو شيوه تکميل کننده يکديگر 
فراداده1  معنايي  تحليل  است:  گرفته  صورت 
ارزيابي  و  فناوري ها  و  شهرها  درباره   )metadata(
کارشناسي راهکارهاي داده محور که در پنج شهر 

پيشرو مورداستفاده قرار می گيرند.

مفاهيم شهر داده محور
در لحظه کنوني، هيچ تک واحد مفهومي از يک 
شهر داده محور وجود ندارد و نيز هيچ شهري که 
کارشناسان بتوانند به گونه ای متفق القول به عنوان 
يک استاندارد پايه براي شهري داده محور از آن ياد 

کنند هم، موجود نيست.

تغييراتی در چشم انداز  اين وضعيت مدام  عمدتاً 
فناورانه، دگرديسی شهرها و رشد تصاعدی حجم 
و نوع داده هايی که می توان در چارچوب اين مفهوم 

مورداستفاده قرار داد، ايجاد می کند.
در چارچوب اين پژوهش، ما اين شناخت را به کار 
می بريم که در باور ما عناصر اصلی در مديريت شهر 
فراوری  تکنولوژی  »داده،  از  عبارت اند  داده محور 
داده های  اين  که  دولتی  نهادهای  نيز  و  داده ها 

فراوری شده را مورد بهره برداری قرار می دهند.«
در زمان انجام راهکارهای داده محور، اين که تأثيرات 
نيازمند  شوند،  سنجيده  و  ارزيابی  انتظار،  مورد 
با روند اجرا و  ابتکارات بهينه در تطابق  يکسری 

پياده سازی آنهاست.
يک شهر داده محور بايد اين ويژگی را داشته باشد 
که نهادهای مديريت شهری اش بتوانند برای توليد 
از  آنها  تحليل  و  فراوری  داده ای2«،  »جريان های 
فناوری بهره ببرند تا راهکارهايی را اتخاذ کنند که 
استانداردهای زندگی را با نگاه به توسعه اجتماعی 

اقتصادی و بوم زيستی محيط شهری ارتقا دهد.
به عبارت ديگر مديريت شهر داده محور بايد يک 
خدمات  شکل  تغيير  برای  اصلی  کننده  هدايت 
مبانی  جدی  به گونه ای  که  باشد  شهر  نوآوری  و 

مديريت محيط شهری را تغيير دهد.

روش شناسی 
اين مطالعه دو هدف اصلی دارد. نخست مطالعه 
کردن تجارب بين المللی در مديريت مبتنی برداده 
و تعيين جهت شکل گيری مفاهيم DDC يا شهر 
موفق ترين  مطالعه  ما  هدف  دومين  داده محور. 

نمونه های اجرای مفاهيم DDC بوده است.
برای دستيابی به هدف نخست ما اطالعات درباره 
28 ابرشهر جهان را جمع آوری و تحليل کرديم. ما 
يک سامانه فرآوری آماری کلمه راه انداختيم که 
شامل تکنولوژی های مبتنی بر داده بود و نشان 
می داد هر يک از اين 28 شهر، چند بار در منابع 
مختلف از جمله رسانه ها و به تعبيري اژليکيشن ها، 
رسمي  اعالميه های  و  دانشگاهي  پژوهش هاي 

عناصر اصلی در مديريت شهر 
داده محور عبارت اند از »داده، تکنولوژی 
فراوری داده ها و نیز نهادهای دولتی 
که اين داده های فراوری شده را مورد 
بهره برداری قرار می دهند
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مطبوعاتی به عنوان مرجع موردبحث قرارگرفته اند.
واضح تری  به طور  را  منبع  اين سه  بخواهيم  )اگر 
توضيح دهيم بايد گفت منظور از رسانه هر نوع 
رسانه از اپليکيشن هاي موبايل گرفته تا دوربين های 
داده هاي  که  است  شهري  محيط  در  مداربسته 
در  و  کرده  تحليل  و  جمع آوری  را  شهروندان 
راستاي يک خدمت به کار مي بندد، مثل اپليکيشن 
از  منظور  همچنين  اوبر.  اينترنتي  تاکسی های 
پژوهش هايی  دسته  آن  دانشگاهي  پژوهش های 
در  داده محور  فناوری های  خصوص  در  که  است 
شهرهاي مورد نظر انجام می گيرد از جمله پژوهش 
خانه ها.  در  انرژي  مصرف  کاهش  خصوص  در 
مطبوعاتي  رسمي  اعالميه  از  منظور  همچنين 
انعکاس کارهاي صورت گرفته يا نيازهاي موردعالقه 
نهادهای مديريت شهري در خصوص فناوری های 
مديريت  نهادهاي  سوي  از  که  است  محور  داده 
اطالع رسانی  براي  مطبوعات  اختيار  در  شهري 

قرارگرفته است. - مترجم.(
اين منابع آنچنان که گفته شد عبارت اند از رسانه ، 
پژوهش ها و اعالميه های مطبوعاتی. سپس ما يک 
تحليل معنايی و محتوايی انجام داديم که پيوندهايی 
بين بسترها و فناوری های شناخته شده که بيشتر 

مورد )استناد( بودند را آشکار کند:
1. نخست آنکه ما يک مدل سازی موضوعی متون را 
اجرايی می کنيم که انواع منابع بدون در نظر داشت 
اسناد به شهرها را موردتوجه قرار می داد. به عنوان 

پژوهش ها،  موضوعات  محبوب ترين  نتيجه،  يک 
رسانه  و اعالميه های رسمی مطبوعاتی شناسايی 

می شوند.
کليدی  تکنولوژی های  شناسايی  بعدی  گام   .2
مدل های  منظور،  اين  برای  بود.  به وسيله شهرها 
موضوعی برای شهرها که به وسيله شمار مرجع ها در 
هر سه منبع متنی )برپايه نتايج تحليل های آماری( 

پيشتاز بودند، ساخته می شود.
3. بعد ما يک تحليل تاريخی انجام می دهيم تا 
ببينيم چگونه و با چه ميزان از تداوم، اين يا آن 
تکنولوژی طی چهار سال گذشته توسعه يافته است.

برای حل مسئله دوم، ما شهرهای پيشرو در دنيا 
 DDC را به وسيله درجه روند پياده سازی مفاهيم
مقايسه می کنيم. تحليل معنايی )فراداده( درباره 
شهرها و فناوری ها و ارزيابی کارشناسي راهکارهای 
داده محوری که در پنج شهر پيشرو مورداستفاده 

قرار می گيرند.
شناسايی  را  مسکو  با  قابل مقايسه  ما چهار شهر 
کرده ايم و تجارب مديريت مبتنی بر داده موجود 
يک  آمادگی  درجه  ما  می کنيم.  تحليل  را  آن ها 
راه حل های  اجرايی  روند  برای  شهری  سيستم 
پياده سازی  کنونی  سطح  و  مدرن  تکنولوژی 
راه حل های فناوری موردتقاضا برای مديريت شهر را 
قياس می کنيم. درجه آمادگی شهر بيانگر قابليت 
دسترسی و سطح توسعه زيرساخت ها و توانمندی 
درجه  است.  داده ها  تحليل  و  انتقال  توليد،  برای 

راه حل های  ميزان  چه  می دهد  نشان  پياده سازی 
و  برنامه ريزی  برای  موردتقاضا،  برداده  مبتنی 

مديريت عملياتی شهری شکل گرفته اند.
تحليل مقايسه ای شهرها و فناوری ها

مسکو: مسکو به گونه ای وسيع آخرين راهکارهای 
بيشتر حوزه های  در  را  داده ها  بر  مبتنی  فناوری 
مديريت شهری به کار گرفته است و سيستم های 
مرتبط با شهرداری آمادگی بااليی برای بهره گيری از 
اين فناوری ها دارند. مسئوالن مسکو به طورجدی در 
حال مباحث در خصوص بهره گيری از داده در يک 
بسته شهری هستند. شرکت های خصوصی و جوامع 
درگير  چندان  هنوز  خصوص  اين  در  دانشگاهی 
با جمعيت، خدمات  بر روي کار  نشده اند. مسکو 
آنالين، حمل ونقل و تأمين امنيت متمرکز می شود.

نيويورک: نيويورک يک پيشرو در موضوعات توسعه 
و  است  مديريت شهری  در  مورداستفاده  فناوری 
آمادگی شهری در نيويورک برای اين موضوع يک 
معيار است. نيويورک همچنين يک پيشگام مطلق 
در خصوص پوشش رسانه ای است و در ميان سه 
شهری که بيشترين اشارات در مجالت دانشگاهی به 
آن معطوف است. نيويورک در ميان تمامی شهرهای 
در  داده ها  از  بهره گيری  رشد  سريع ترين  آمريکا 
رويدادگرا  قابليت  سبب  به  را  شهری  مديريت 
نيويورک  در  روزها  بسياری  داراست.  خود  بودن 
تکنولوژی ها،  معرفی  به  که  برپاست  رويدادهايی 

همايش و نوآوری ها اختصاص دارد.

يک شهر داده محور بايد اين ويژگی 
را داشته باشد که نهادهای مديريت 

شهری اش بتوانند برای تولید »جريان های 
داده ای2«، فراوری و تحلیل آنها از فناوری 
بهره ببرند تا راهکارهايی را اتخاذ کنند که 
استانداردهای زندگی را با نگاه به توسعه 

اجتماعی اقتصادی و بوم زيستی محیط 
شهری ارتقا دهد.
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مسکوتحلیل مقايسه اي  شهرها

نیويورک

لندن سیدني

بارسلونا

این تحليلي مقایسه اي است از پنج شهر پيشرو در زمينه استفاده از فناوري هاي داده محور. این پنج ضلعي ها در سه 
رأس باالیي، ميزان ارجاعاتي كه به هر یك از این شهرها در سه منبع و معيار درنظر گرفته شده در این تحقيق داده 
شده است را نشان مي دهد. در رأس، اعالنات رسمي مطبوعاتي مسئوالن نشان دهنده اشتياق مسئوالن شهري به این 
تكنولوژي ها در امور شهر است، سمت راست مدیا بيانگر تعداد اپليكيشن هاي طراحي شده و در واقع اشتياق بخش 

خصوصي در این شهرها را به كارگيري تكنولوژي هاي مبتني بر داده است.
در راس سمت چپ باال، پژوهش هاي علمي 
از اشتياق جامعه دانشگاهي در سوق دادن 
این شهرها به سمت فناوري هاي داده محور 
رأس  دو  در  آخر  و دست  مي گوید  سخن 
پایيني، دو شاخص كه از سوي مولفان این 
هر  آمادگي  است،  پژوهش محاسبه شده 
یك از این شهرها در خصوص داده محوري 
زیرساخت هاي  بودن  پيشرفته  نيز  و 

تكنولوژیك این شهرها حكایت دارد.
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در خصوص رسانه و به تعبیري ديگر 
تولید اپلیکیشن هاي شهري داده محور، 

پیشروها شهرهای آمريکايی اند و نیويورک 
چهار برابر بیشتر از سان فرانسیسکو 

)1626 بار در برابر 391 بار( که دومین 
شهر بعدازآن، اپلیکیشن و رسانه مرتبط با 

داده شهري تولید کرده است. 

لندن: سيستم های شهرداری آمادگی فراوانی برای 
به کارگيری فناوری ها دارد. لندن در زمينه اپليکيشن 
و پژوهش های دانشگاهی به خوبی حضور دارد اما در 
اعالميه های رسمی مطبوعاتی چندان فعال نيست. 
لندن با يک مدل توسعه تمرکززدا جايگاهی متفاوت 
الگوهای  در  خالق  صنايع  کارها  دستور  دارد. 
جانمايی، توزيع فعاليت ها در شهر و خدمات مرتبط 

با مکان جغرافيايی را نشان می دهد.
بارسلونا: بارسلونا با سطح باالی توسعه فناوری اش 
عملکردی بسيار خوب دارد و برای روند پياده سازی 

بيشتر آمادگی بااليی دارد. در تعداد زيادی مقاالت 
پژوهشی دانشگاهی در خصوص فناوری های داده 
محور، بر روي جوانب مختلف شهر بارسلونا کارشده، 
مطبوعاتی  رسمی  اعالميه های  تعداد  هرچند 
دولت شهری در خصوص پيشرفت های تکنولوژيک 
و نشر آن ها در مطبوعات کامالً ناچيز است. بارسلونا 
به گونه ای وسيع، راهکارهای مبتنی بر داده را اجرا 

می کند.
يک  رساندن  ظهور  به  حال  در  سيدنی  سيدنی: 
سطح باالی پياده سازی فناوری است. شهر در هر 

سه مورد، منبع اطالعاتی تحليل شده به طور کاماًل 
همگن نشان داده است. در حوزه مقاالت پژوهشی 
ديگر  منبع  دو  به  نسبت  داده محور،  فناوری های 
اعالميه های رسمي  نيز  و  اپليکيشن ها  يا  )رسانه 
گرفته  قرار  اشاره  مورد  بيشتر  مطبوعاتي(، کمی 
است. فناوری های مبتنی بر داده در سيدنی مورد 
استفاده قرار می گيرند تا با مردم، همکاری کنند و 

جريان حمل ونقل را بهينه سازند.
مسئوالن شانگهای )993(، پاريس )662(، بمبئی 
)644(، سنگاپور )427( و مسکو )385( بيشترين 
تعداد اعالميه های رسمي را در خصوص فعاليت های 
مرتبط با فناوری های داده محور نشر داده اند. بعالوه 
شانگهای پيشرو در منبع ديگر، يعني پژوهش های 

علمی داده محور است.
توليد  ديگر  تعبيري  به  و  رسانه  خصوص  در 
پيشروها  محور،  داده  شهري  اپليکيشن هاي 
شهرهای آمريکايی اند و نيويورک چهار برابر بيشتر 
از سان فرانسيسکو )1626 بار در برابر 391 بار( که 
دومين شهر بعدازآن، اپليکيشن و رسانه مرتبط با 
اين  در  است. همچنين  کرده  توليد  داده شهري 
خصوص بيشتر ارقام پيرامون حد پايين قرار دارد 
و متغير وسطی عدد 20 را نشان می دهد. يعني 
شهر،  اين 28  از  موردمطالعه  شهرهاي  ديگر  در 
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حد وسط تعداد اپليکيشن های شهري در موضوع 
تکنولوژي 20 اپليکيشن بوده است.

هرچند جالب ترين نتايج تحقيق ما زماني جلب توجه 
کرد که در خصوص منبع سوم يعني مقاالت علمی 
انتشارات  اين  زبان  باوجودآنکه  بررسي کرديم.  را 
همانند موارد قبلی، زبان انگليسی بود، در ميان 3 
رتبه نخست تنها يک شهر آمريکايی وجود دارد. 
اين منبع پژوهش های دانشگاهي،  پيشگامان در 
عبارت اند از شانگهای )927( هنگ کنگ )771( و 
سپس نيويورک )768(. دوبی )27( سائوپائولو )47(، 
ژوهانسبورگ )48( و مسکو )67( در انتهای ليست 

قرار دارند.
از  گرفت.  قرار  نقشه  روی  به دست آمده  داده های 
نسبت انتشارات در منابع مختلف، بسياری از شهرها 
برای  شدند،  گروه بندی  منطقه ای  خوشه های  در 
مثال، شهرهای اياالت متحده نه  فقط به خاطر شمار 
عظيم رسانه )اپليکيشن های مختلف( که به سبب 
فراگيری منابع علمی و نيز به جهت اطالعيه رسمی 
اروپايی،  شهرهای  در  برجسته اند.  نيز  مطبوعاتی 
اشاعه  و  اعالميه های رسمی  بر  پژوهشی  مقاالت 

اپليکيشن ها می چربد.
فقط در مسکو و پاريس اطالعيه های رسمی بر ساير 
منابع برتری دارد. مسکو با ويژگی های عددی اش به 
بمبئی، سنگاپور و شهرهای آمريکای جنوبی چون 

نزديک تر  بوئينس آيرس  و  سائوپائولو  ريودوژانيرو، 
است.

انواع  تفاوت  در  مرجع ها  تعدد  ميزان  به  وابسته 
منابع، ما شهرها را به 5 گروه تقسيم کرده ايم. رسانه 
)اپليکيشن ها( و مقاالت علمی که به نيويورک و 
لندن پرداخته اند اين دو شهر را در شمول هر دو 
اين منابع در گروه دوم قرار می دهند. سيدنی در 
گروه سوم است درحالی که بارسلونا به سبب متفاوت 
بودن نوع منبعی که به آن اشاره دارد در گروه بندی 

متفاوتی قرارگرفته است.
ترتيب  به  شهرها  ليست  وقتی  منبع  هر  برای 
صدرنشين ها  می شود،  تنظيم  مورداشاره  فراوانِی 
و پيرامونی هايش در ليست، خيلی بهتر و بيشتر 
از ساير شهرهای حد وسط و نيمه پايين هستند 
و شکافی عميق در اين ميان وجود دارد. ازاين رو 
در يک ارزيابی هدفمند اينکه شهر در چه گروه 

عضويتی قرارگرفته، بايد مورد مالحظه قرار گيرد.
مثالً در خصوص مسکو بايد اين را مورد مالحظه 
که  رسمی  اعالميه های  تعداد  که  داد  قرار 
شرکت های فناورانه شهر منتشر ساخته اند شش 
برابر سان فرانسيسکو و بارسلونا است. ولي آيا اين 
بدان معناست که تحوالت تکنولوژيکی داده محور 

که در مسکو صورت گرفته بيشتر است؟
در اين مورد مسکو الزم است که هم در خصوص 

مؤثرتر  علمی  مقاالت  انتشارات  هم  و  رسانه ها 
عمل کند. بااين وجود، اين شهر به همراه بمبئی و 
ريودوژانيرو در خصوص انتشار اعالميه های رسمی 
نشان  فعال  بسيار  داده محور  فناوری  شرکت های 
داده است. ازاين رو مسکو، بمبئی و ريودوژانيرو هر 
سه نشان می دهند که مسئوالنشان اين گرايش 
داده  فناوری های  توسعه  روند  و  کرده  تقويت  را 
محور را آغاز کرده اند، گرچه جماعت دانشگاهی از 
اين تالش های آنان حمايت الزم را نکرده و بخش 
خصوصی نيز چندان اپليکيشن هايی را برای اين 

شهرها طرح ريزی نکرده است.

)Endnotes(
1 فراداده، داده نما يا ِمتاديتا به آن دسته از داده ها 
گفته می شود که جزئيات يک دادهٔ ديگر را تشريح 
می کند. به عبارت ديگر فراداده ها، داده هايی هستند 
دربارهٔ داده های ديگر. برخی اين واژه را اَبَرداده يا 
کتابداری،  در  مثال  کرده اند.  ترجمه  هم  فوق داده 
برگه های داده نما معموالً شامل اطالعاتی همچون 
تعداد صفحات،  چاپ،  تاريخ  کتاب،  نويسندهٔ  نام 
شمارگان، زبان کتاب، نام مترجم، کليدواژه ها و غيره 
هستند. هدف از داده نمايی، دستيابی آسان تر و بهتر 

به داده های موجود است.
Data Flows 2
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تعداد ارجاعات به شهرهای داده محور 
در منابع مختلف

مقاالت علمی

اخبار فناوری های داده محور

اطالعیه های رسمی مطبوعاتی در خصوص 
پروژه های فناوری توسط مسئوالن شهری
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ميزگرد
 برنامه ریزی شهری؛ 
از تئوری تا عمل
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برنامه ريزی شهری؛ از تئوری تا عمل
 

خبرگزاری ایمنا

▲ از راست: دكتر بابك صفاري،  دكتر عنایت اهلل اكبري و دكتر بهروز ارباب شيراني در ميزگرد ایمنا

مبحث برنامه ريزي و بودجه در مقیاس شهري چه جايگاهي در   
کشور ما دارد؟ چه سیر تطوري را از سر گذرانده است؟ برنامه ريزي 
شهري به طور اخص در نهاد شهرداري اصفهان چه وضعیتي دارد؟ 
راهگشاست؟  اندازه  چه  تا  کار  چارچوب  و  ساختارها  ديدگاه ها، 
نهادهاي متعدد برنامه ريز در اصفهان تا چه میزان هماهنگ اند و 
برايندي کارآمد دارند؟ آمار که زيربناي بحث برنامه ريزي است تا 
چه میزان در کشور ما درست، دقیق و روزآمد است؟ طراحي فرايند 
و نوع داده هاي استخراجي آيا اطمینان بخش و موثر است و خواهد 

توانست، نهادهاي مرتبط را براي برنامه ريزي پشتیباني کند؟  میزگرد 
برنامه ريزی شهری، از تئوری تا عمل تالش دارد به اين پرسش ها 
رئیس  اکبری،  نعمت اهلل  دکتر  حضور  با  میزگرد  اين  دهد.  پاسخ 
سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان، دکتر بهروز ارباب 
انسانی شهرداری  و توسعه سرمايه  برنامه ريزی  معاون  شیرانی، 
اصفهان و نیز دکتر بابک صفاری، دکترای علوم اقتصادی در گرايش 

برنامه ريزی و توسعه، توسط خبرگزاری ايمنا برگزار شد.

14
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در آن مقطع اواسط دهه 
1370 شايد برخی از 

سازمان های زيرمجموعه 
شهرداری نسبت به خود 

ستاد مرکزی شهرداری جلوتر 
بودند. بعضی از سازمان ها 

کارهايی در جهت برنامه ريزي 
از قبل انجام داده بودند و 

وارد فرآيند برنامه ريزی شده 
بودند و به عنوان مثال سازمان 

ساماندهی مشاغل و فاوا تا 
حدی وارد اين امور شده بود

 دکتر ارباب شیراني 

ايمنا: با سپاس از اساتید ارجمند که دعوت 
حضور در اين میزگرد را پذيرفتند. از آقای 
دکتر ارباب شیرانی تقاضا دارم در خصوص 
سیر تکاملی برنامه ريزی شهری در اصفهان 
و اينکه از چه زمانی شروع شده و چه فراز و 
فرودهايی تابه حال پشت سر گذاشته است، 

بحث را آغاز بفرمايند.

دکتر بهروز ارباب شیرانی: تاریخچه یا پیشینه 
برنامه ریزی در شهرداری اصفهان به سال های قبل 
حدود سال 1380 برمی گردد که به طور رسمی و جدی 
که از بنده به اتفاق دکتر اکبري دعوت شد، در ابتدا هم 
نه به عنوان بحث برنامه ریزی ولي به عنوان مشاوره. 
آن زمان آقاي مهندس ورد، مشاور شهردار  و مدیر 
پژوهش و برنامه ریزی بودند زیرمجموعه بخش اداري 
و مالي. ایشان از ما دعوت کردند که شهرداری مسائل 
و موضوعاتی دارد که باید بر روی آنها فکر و تأمل 
بیشتری بشود و در آن زمان چیزی به نام برنامه ریزی 
اصواًل مطرح نبود و بحث ایشان هم این بود که ما 
برنامه چندانی نداریم بلکه یکسری پروژه در سطح شهر 
داریم و چیزی تحت عنوان »اصفهان +22« در آن 
زمان مطرح بود که ایشان دقیقا بحث شان این بود که 
ما 22 پروژه شاخص در اصفهان کنار هم گذاشته ایم و 
تحت عنوان »اصفهان +22« آن را مطرح کرده ایم 

ولی در واقع لوازم و مقدمات و ویژگی های یک برنامه 
را حقیقتا ندارد و یک مقدار کمک فکری می خواستند 
و این موضوع از آن مقطع شروع شد و خدمت دکتر 
اکبری بودیم و با مشاوره ای که جلو رفت این موضوع 
به تدریج شکل گرفت که شهرداری اصفهان باید برنامه 
داشته باشد و برای این برنامه باید فرآیند برنامه ریزی 

ضرورتا از داخل مجموعه شهرداری اتفاق بیفتد.
البته در آن مقطع شاید برخی از سازمان های زیرمجموعه 
شهرداری نسبت به خود ستاد مرکزی شهرداری جلوتر 
بودند، بعضی از سازمان ها کارهایی در این جهت از قبل 
انجام داده بودند و وارد فرآیند برنامه ریزی شده بودند و 
به عنوان مثال سازمان ساماندهی مشاغل و فاوا تا حدی 
در شهرداری  به هرحال  ولی  بود  امور شده  این  وارد 
کارهایی که صورت گرفت منجر به این شد که در 
یک مقطعی مدیریت برنامه ریزی و پژوهش زیر نظر 
خود شهردار تشکیل شود و وظیفه اصلی این مدیریت 
تدوین برنامه هایی بود که اولین برنامه آن »اصفهان 
85« بود که سعی بر این شد که مفاهیم و ویژگی ها 
و فرآیند برنامه ریزی در شهرداری جاری شود. در طول 
این 15 سال، شهرداری در تمام برنامه های 5 ساله 
خود سعی کرده که روبه جلو حرکت کند. از »اصفهان 
90« رویکرد استراتژیک در تدوین برنامه های شهری 
در شهرداری اعمال شد و فضا و شرایط در مجموعه 
شهرداری اجازه نداد که این به طور جامع و کامل این 

رویکرد در تدوین و اجرا دنبال شود اما به نظر می رسد 
تا حدی از نظر بینشی و روش عملکرد، شهرداری در 
این موضوع جزء سازمان های پیشگام در برنامه ریزی 
استراتژیک بوده و اآلن هم که برنامه اصفهان 1400 
پنجمین برنامه است، تقریبا استارت تدوین برنامه ششم 
در شهرداری زده شده و طبیعتا در این فرآیند اشکاالت 
و نواقصی بوده که باید در برنامه جدید از تجربیات 
قبلی استفاده شده و اشکاالت برطرف شود و با یک 
نگاه بازتر و انعطاف پذیری بیشتر با توجه به تغییر و 
تحوالت محیطی و تغییر پارامترهای مختلفی که روی 
این برنامه تأثیر می گذارد، شهرداری بتواند یک برنامه 

مناسب تر و منسجم تری تهیه کند.

شما  اعتقاد  به  تکاملی  سیر  اين  در  ايمنا: 
شهرداری  در  شهری  برنامه ريزی  بحث 

اصفهان به يک بلوغ رسیده است يا خیر؟
دکتر ارباب شیرانی: من قبل از اینکه در مسئولیت 
معاونت برنامه ریزی قرار بگیرم دورادور با دوستان در 
شهرداری ارتباط داشتم و این یک سال، کم وبیش در 
جریان مسائل بدنه شهرداری قرارگرفته ام. به نظرم که 
در رده کارشناسی این بلوغ به طور نسبی ایجادشده و 
شاید مشکلی که داریم در بحث های مدیریتی است 
که الزام عملی یا تقید عملی به برنامه ها در اجرای 
در  و  بیشتر جاری شود  باید  موضوعات مدون شده 
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طرح های تفصیلی که ذيل طرح هاي 
جامع قرار داشت تقريبا مربوط به 

دهه 50 و 60 جامعه غربی است که 
بعد از آن ديگر جامعه غربی طرح های 

تفصیلی را کنار گذاشت و امروزه 
چیزی به نام طرح های تفصیلی در 
نظام برنامه ريزی دنیا وجود ندارد 

اما ما همچنان در حال ادامه هستیم 
تا اين اواخر که شهرداری اصفهان 
اقدام جديدی داشته که طرح جامع 
شهری خود را با رويکرد نوين تهیه 

کند وگرنه ما مي بینیم همچنان وزارت 
راه و شهرسازی با وزارت کشور 

طرحی تهیه می کنند و به عنوان طرح 
جامع ابالغ می کنند و معموال طرح 

جامع تا آماده سازی شود 4 سال از 
آن می گذرد و پس از 4 سال ابالغ 

می شود که ديگر انقضای موضوع شده 
است و بعد هنوز طرح ابالغ نشده 

مجبوريم الحاقیه به آن بزنیم يا طرح 
را تدقیق نمايیم که اينقدر اين تدقیق 

زياد است که طرح جامع در کل عوض 
شده است. 

 دکتر اکبري

و  اهداف  قالب  در  برنامه  سند  به عنوان  آنچه  واقع 
استراتژی ها و جهت گیری هاست را باید سازوکارهایی 
برای تبدیل برنامه های عملیاتی داشته باشیم که در 
این قسمت تا حدودی اشکاالتی وجود دارد که بخشی 
از آن اشکاالت فنی و تخصصی باشد و بخشی از آنها 
اشکاالت مدیریتی است که شاید به لحاظ بینشی باید 

تغییر و تحوالتی اتفاق بیفتد تا این بلوغ تقویت شود.

حال  در  برنامه ريز  نهاد  تعداد  چه  ايمنا: 
حاضر در سطح شهر و استان اصفهان فعال 
هستند و اينها تا چه اندازه هم پوشانی دارند 
و شرح وظايف آنها به صورت موازی کاری 
نیست و شرايطی که اآلن در کلیت مباحث 
برنامه ريزی استان و شهر اصفهان می بینیم 
آيا در کل به لحاظ کارآمدی مثبت ارزيابی 

می کنید يا منفی؟

دکتر نعمت اهلل اکبری: الزم است تا حدی به عقبه 
نظام برنامه ریزی در ایران برگردم تا بهتر بتوانم به این 
سؤال پاسخ دهم و آن برمی گردد به اینکه در اقتصاد 
ایران یا چارچوب مدیریتی کشور ما، ردپای برنامه ریزی 
کجا بوده است و از کجا آغازشده و چه رویکردی داشته 
است. به طور مشخص در ادبیات اقتصادی، در ایراِن ما 
اولین گام های جدی را به مفهوم مدرن و کالسیک آن 

از سال 1316 برداشته شد که در آن سال، شورایی به 
نام شورای اقتصاد تشکیل می شود که این نخستین 
اتفاق  وقت  در حکومت  و  ایران  در  که  است  گامی 
به  می شود  تشکیل  کمیسیونی  آن  ذیل  و  می افتد 
نام کمیسیون دائمی اقتصاد و این کمیسیون مکلف 
می شود که برای کشور نقشه راه عمرانی و اصالحی 
تهیه کند. این اولین گام جدی در اقتصاد ایران است 
که همین بعدها پایه شکل گیری سازمان برنامه در 
را  این گام های اصلی  این زمان داریم و  از  را  ایران 
مدیون شخصی به نام ابوالحسن ابتهاج هستیم و در 
تالش های ایشان با فرازها و فرودها و نخست وزیری 
قوام، نهایتا در سال 1327 تبدیل به اولین برنامه اقتصاد 
ایران یک برنامه هفت ساله است که در اسفند 1327 
این برنامه به تصویب مجلس می رسد و اولین نهاد 
که در کشور برنامه ریزی می کند، سازمان برنامه وبودجه 
سال  آن  در  ندارد.  وجود  دیگری  نهاد  هیچ  و  است 
سازمان برنامه خودش هم تدوین کننده و تأمین کننده 
یعنی هر سه مورد  آن  اجراکننده  منابع است و هم 
تدوین، اجرا و تأمین را با هم دارد و ما دو برنامه را در 
ابتدا بدین شکل داریم که یک برنامه 7 ساله در 1327 
و بعد دوباره یک برنامه 7 ساله با همین رویکرد تهیه 
می شود، منتهی فرمت این برنامه ها به عنوان تنها نهاد 
برنامه ریزی در کشور جمع پروژه هایی است که در کنار 
هم گذاشته شده و نام آن را برنامه گذاشتند و از قضا در 

این دو برنامه کارهای بزرگی انجام می شود مثل سد دز، 
سد سفیدرود، سد کرج و شروع سدهای کوچکی مانند 
سد گلپایگان، جاده تهران-تبریز، تهران-مشهد و حتی 
یک تعداد از فرودگاه ها نظیر مهرآباد تهران، اصفهان و 
مشهد که مربوط به برنامه اول و دوم هستند و تنها 
نهادی که در اقتصاد ایران متولی نظام برنامه ریزی 
است سازمان برنامه وبودجه است و بعد از برنامه دوم 
که دو برنامه 7 ساله است در برنامه سوم اختالفی بین 
نخست وزیر و آقای ابتهاج پیش می آید و در واقع فرقی 
که دارد یک گروه به نام هاروارد می آیند و برنامه سوم 
را می نویسند و اجرا را به عهده وزارتخانه ها می سپارند 
یعنی اجرا از سازمان برنامه وبودجه گرفته می شود و به 
وزارتخانه ها محول می شود و سر همین موضوع هم 
بود که اختالف بین نخست وزیر وقت با ابتهاج پیش 
آمد و نهایتا به استعفای ابتهاج انجامید و سال 1340 

ابتهاج به زندان  افتاد.
بعدازآن وقتی اجرا به عهده وزارتخانه ها گذاشته می شود 
کم کم در نهاد نظام ها و دستگاه های اجرایی گام ها و 
رگه هایی به نام دفتر طرح و برنامه هم  شکل می گیرد 
به خاطر این می گویم که نحوه تعدد نهاد برنامه ریزی را 

بگویم از کجا نطفه آن بسته می شود.
ما پنج برنامه قبل از انقالب اجرا می کنیم و ششمین 
و  نمی شود  اجرا  دیگر  و  می خورد  انقالب  به  برنامه 
با این نوع نظام برنامه ریزی که به شدت  بعد همراه 
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آنچه که بايد در نظام برنامه ريزی 
ما در همه سطوح تغییر کند تقدم 
برنامه بر بودجه است و آنچه که 
در کشور ما تقدم دارد بودجه به 
برنامه است. اصل اين است که 

می گويیم برنامه و بودجه در حالی 
که آنچه عمل می کنیم بودجه به 
برنامه است يعنی در اصل اين 
برنامه است که از بودجه متاثر 

است نه بودجه متاثر از برنامه و 
اين اولین گامی است که بايد در 

تمام سطوح برداشت و دومین 
گامی که بايد برداريم تا يک 

نظام برنامه ريزی کارآمد و چابک 
داشته باشیم تراکم زدايی از 

سیاست گذاری های موجود است. 

دکتر اکبري

هم متمرکز و از باال به پایین است در درون خودش 
اینها متکثر می شوند و امروزه ما یک نهاد برنامه ریزی 
نداریم، هرچند قانون می گوید تنها نهاد برنامه ریزی در 
استان ها و در سطح ملی سازمان برنامه ریزی و بودجه 
متولی تهیه و تدوین برنامه هاست اما تا دلتان بخواهد 
نهاد برنامه ریزی داریم. در این وسط شهرداری ها چه 
از  که  هستند  نهادی  واقع  در  شهرداری ها  هستند؟ 
به  برنامه ها  چون  کالن،  در سطح  برنامه ریزی  نوع 
موضعی، موضوعی، پوششی و زمانی تقسیم می شوند و 
برنامه های زمانی به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
و چشم انداز تقسیم بندی می کنیم و برنامه های موضعی 
هم یک برنامه ریزی ملی، منطقه ای محلی و پروژه ای 
تقسیم می شوند و شهرداری ها از آنچه در سطح ملی 
تهیه می شود تبعیت می کنند اما وقتی در سطح پایین تر 
می آید دیگر چارچوب های خودشان را دارند و یکی از 
اشکاالتی که اتفاقا وجود دارد یکی از خالءهای جدی 
برنامه ریزی آمایش در ایران این است که اصال چیزی 
به نام شهر در آن نیست و شهرها در آن یک نقطه 
هستند، چون مقیاس نقشه یک دویست و پنجاه هزارم 
است و رویکرد نظام برنامه ریزی در کشور ما در سطح 
کالن و بخش ها، بعد از بخش ها کاری به چیزی به 
نام شهرداری ها ندارد و بیرون از شهرداری ها می رود 
یعنی وقتی بحث می شود بحث از شهرستان می شود و 
مقیاسی که در سازمان برنامه بودجه یا سازمان مدیریت 

اتفاق می افتد، مقیاس شهری نیست بلکه شهرستانی 
است.

یکی از اشکاالت اساسی ما این است که چندان برای 
جمعیت شهری برنامه ای در نظام کالن نداریم و 77 
است. جمعیت شهرستان  ما شهری  درصد جمعیت 
اصفهان 84/5 درصد شهری هستند و جمعیت استان 
اصفهان 88 درصد شهری هستند و وقتی می گوییم 
که سازمان مدیریت برنامه ریزی سازمان برنامه ریزی 
غیر شخصی است و شهرداری ها برای خودشان نظام 
برنامه ریزی دارند و از سازمان شهرداری ها، دهیاری ها 
محلی،  قالب  در  و  می کنند  تبعیت  کشور  وزارت  و 
می کند.  تصویب  را  برنامه ریزی  نظام  شهر  شورای 
این اشکالی که دارد این است که رویکردهای نظام 
برنامه ریزی ملی و بخشی شهرداری ها دو مقوله مجزا 
و عمدتا ناهمگون می شود. حال اگر برنامه ریزی هلند را 
ببینیم می بینیم با مدیریت شهری کاماًل هم چارچوب و 
هماهنگ است و به گونه ای است که نظام برنامه ریزی 
شهری از یک نظام برنامه ریزی ملی تبعیت می کند و 
نظام برنامه ریزی ملی برای برنامه ریزی شهری تنظیم 
می شود و آنجاست که یک کشوری مثل هلند مساحتی 
به اندازه دو استان شمالی کشور ما را دارد و با تراکمی 

با سه برابر جمعیت یک دهم آلودگی ما را هم ندارد.
اینجا سؤال مشخص این است که ما چه تعداد نهاد 
برنامه ریزی داریم؟ و جواب بی نهایت است؛ چرا که 

به سند باالسری چندان توجهی نمی کنیم و بر این 
اساس چارچوب هایی که به صورت پیوسته باید تشکیل 
شود اینجا شکل نگرفته و ازاین رو برنامه های کالن 
ایران مانند کاسه مرغی های جهیزیه دختران ما  در 
می ماند که زیباست اما سالی یکبار هم کسی از آن 
استفاده نمی کند! در واقع به نظام برنامه ریزی در کشور 
ما کسی تأسی و تبعیتی ندارد و آخر دوره هم کسی 
نمی گوید چرا به برنامه و عملکرد درست نرسیدیم و 
اینجا آن میزان اعتقاد و باور به آن وجود ندارد. این 
انتظار اما هست که وقتی سطح برنامه از سطح کالن 
به سطوح پایین تر بخشی می رود، اجرایی تر باشد و یکی 
از جاهایی که این قابلیت جدی را دارد، شهرها هستند.

جدی ترین برنامه هایی که در شهرها بوده که جناب 
بله درست  بوده،  از سال 80  فرمودند  ارباب شیراني 
است از سال 80 شهرداری اصفهان رویکرد برنامه ریزی 
کالن را در پیش گرفت اما قبل از آن یک برنامه جامع 
و یک برنامه تفصیلی داشتیم که برنامه های جامع و 
تفصیلی مربوط به دهه های قبل از این است یعنی 
شهرها بر اساس طرح جامع و طرح تفصیلی پیش برده 
می شدند و طرح جامع را مکلف بودند هر 10 سال یکبار 
دوباره نویسی کنند که معمواًل این اتفاق هم نمی افتاد 
و ذیل طرح جامع، طرح های تفصیلی قرار داشتند که 
تقریبا مربوط به دهه 50 و 60 جامعه غربی است که 
بعدازآن دیگر جامعه غربی طرح های تفصیلی را کنار 
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يک زمانی غرب در اقتصاد 
اروپا ديد که ادامه فعالیت 
صنعت به مراتب زيانبارتر از 
سود آن است و تعطیل صنايع 
را در دستور کار خود قرار 
داد. اين می تواند در اينجا هم 
اتفاق بیفتد اما نیازمند يک 
عزم جدی است و مديرانی 
مي خواهد که فضای فکری 
آنها فضای توسعه ای باشد نه 
همچون بیشتر مديران فعلي 
که وضع موجود را دوست 
دارند.

 دکتر اکبری

گذاشتند و امروزه چیزی به نام طرح های تفصیلی در 
نظام برنامه ریزی دنیا وجود ندارد اما ما همچنان در حال 
ادامه هستیم تا این اواخر که شهرداری اصفهان اقدام 
جدیدی داشته که طرح جامع شهری خود را با رویکرد 
نوین تهیه کند وگرنه ما می بینیم همچنان وزارت راه 
و شهرسازی با وزارت کشور طرحی تهیه می کنند و 
به عنوان طرح جامع ابالغ می کنند و ذیل آن هم طرح 
تفصیلی است و معمواًل طرح جامع تا آماده سازی شود 
4 سال از آن می گذرد و پس از 4 سال ابالغ می شود 
که دیگر انقضای موضوع شده است و بعد هنوز طرح 
ابالغ نشده مجبوریم الحاقیه به آن بزنیم یا طرح را 

تدقیق نماییم که اینقدر این تدقیق زیاد است که به 
نظر می رسد طرح جامع در کل عوض شده است. با 
این اعتبار ما یک نهاد برنامه ریزی در کشورمان نداریم 
و درعین حال که یک نظام برنامه ریزی متمرکز داریم 
اما ذیل این نظام برنامه ریزی متمرکز هر سازمان و 
دستگاهی برای خودش یک برنامه ای تدوین می کند 
دانشگاه های  و  داریم  آن  برای  زیادی  مثال های  که 
مختلف طرح های جامعی نوشته اند اما آیا یک طرح ملی 
آموزش عالی دارم که ابالغ کنم و بگویم دانشگاه ها 
ذیل آن برنامه های خود را تهیه کنید و مثاًل دانشگاه 
سطح یک، فراتحصیالتی باشد و دانشگاه سطح دو 

پژوهش محور باشد و دانشگاه سطح 3 آموزش محور؟ 
می بینیم که دانشگاه ها با هر سطحی از توانایی همه 
کاری می کنند و همه شهرهای ما با هر سطحی از 
جمعیت قرار است همه کاری بکنند چون ما یک سند 

باالسری نداریم که خودمان را متأثر از آن بدانیم.
در کشور در عمل تا دلتان بخواهد نهاد برنامه ریزی 
داریم هرچند بر روی کاغذ یک برنامه 5 ساله، یک 
چشم انداز 20 ساله و در قالب برنامه ها برنامه بخشی، 
فرابخشی و غیره هست اما وقتی در دل دستگاه ها یا 
استان ها می رویم می بینیم که به عنوان مثال استان های 
کشور همه برنامه آمایش برای خودشان تهیه کرده اند 
اما هیچ سند ملی آمایشی وجود ندارد که این موضوع 
به آن وصل شود و حاال ما سی وچند استان داریم که 
هرکدام بدون وجود سند باالدستی برای خودشان به 
دنبال صنعتی شدن هستند یا خواهان داشتن صنعت 
فوالدسازي هستند و ما اآلن بعد از سال ها می خواهیم 
سند ملی آمایش را بر اساس قانون و احکام دائمی 
برنامه پنج ساله ششم تهیه کنیم، درصورتی که 7 سال 
قبل سندهای آمایش استانی را تهیه کرده ایم یا بعضی از 
استان ها در حال تهیه هستند و اینجا نشان می دهد که 
ما از یک نهاد برنامه ریزی منسجم و کارآمد برخوردار 

نیستیم..
آیا ما یک سند ملی کالن شهرها داریم که در قالب آن 
خودمان را تنظیم کنیم؟ وقتی نداریم مثل این است که 
ما 15 کالن شهر داریم که هرکدام می توانند یک نهاد 
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اگر نخست مقدم دانستن برنامه 
بر بودجه و دوم تراکم زدايی و 

تمرکززدايی از نظام برنامه ريزی در 
کشور اتفاق بیفتد به اين معنا که 

نهادهای برنامه ريزی را حذف نکنیم و 
تنها آنها را در جهت اهداف مشخصی 
همگرا کنیم نظام برنامه ريزي کارآمد 

خواهد شد. 

 دکتر اکبري

برنامه ریزی داشته باشند و در عمل هم این گونه است 
اما در شعار، ما سند و چشم انداز و غیره داریم.

ايمنا: پس مشخصاً اين فضا منفی است؟
دکتر اکبری: من نمی گویم فضا منفی است بلکه 
می گویم فضا ناکارآمد است چون مفهوم منفی چیز 
دیگری است و من می گویم در نظام برنامه ریزی و 
نهاد برنامه ریزی ما یک نهاد ناکارآمد داریم که نه رها 
هستند و آتش به اختیار که هر کس هر کاری خواست 
بکند و نه یک چارچوب نظام منسجمی داریم که با آن 

شاخص ها من خودم را باالنس و ارزیابی کنم.

اين  تا  کرد  بايد  چه کار  پس  حاال  ايمنا: 
به  و  کرد  سامان  به  را  برنامه ريزی  نظام 
يکسری نهادهای کارآمد تبديل کرد؟ آيا اين 
امکان پذير است و آيا اين امر نیازمند اراده 

سیاسی است؟
دکتر اکبري: آنچه باید در نظام برنامه ریزی ما در همه 
سطوح تغییر کند تقدم برنامه بر بودجه است و آنچه در 
کشور ما تقدم دارد بودجه به برنامه است. اصل این 
است که می گوییم برنامه وبودجه درحالی که آنچه عمل 
می کنیم بودجه به برنامه است یعنی در اصل این برنامه 
است که از بودجه متأثر است نه بودجه متأثر از برنامه و 
این اولین گامی است که باید در تمام سطوح برداشت 
و دومین گامی که باید برداریم تا یک نظام برنامه ریزی 

کارآمد و چابک داشته باشیم تراکم زدایی و در پي آن 
تمرکززدایي از سیاست گذاری های موجود است. اگر 
نخست مقدم دانستن برنامه بر بودجه و دوم تراکم زدایی 
و تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی در کشور اتفاق بیفتد 
به این معنا که نهادهای برنامه ریزی را حذف نکنیم و 
تنها آنها را در جهت اهداف مشخصی همگرا کنیم نظام 
برنامه ریزی کارآمد خواهد شد. در حال حاضر من وقتی 
آمایش استان را می نویسم شهرها کجای آن هستند؟! 
نمی دانم! وقتی شهرها برای خودشان برنامه می نویسند 
آمایش کجای آن است؟! نمی دانم! چرا چون ما این 
نکرده ایم،  برقرار  موجود  نهادهای  بین  را  همگرایی 
حداقل اگر در این دو سه موضوع، اقدامات جدی شود 
ما می توانیم بگوییم که یک نظام برنامه ریزی مبتنی بر 
ظرفیت ها، قابلیت ها و مزایای منطقه ای داریم که به 
استناد آن حاال می توانیم اهدافی را متناسب با مباحث 
اصلی آن برای کل نظام برنامه ریزی داشته باشیم و 
خودمان را بر اساس آن باالنس کنیم و وقتی بر اساس 
آن باالنس کردیم حاال می توانیم بگوییم هر منطقه، 
شهر یا کالن شهری متناسب با ظرفیت های خودش 

یک نظام برنامه ریزی مناسبی را نوشته است.

سند  اآلن  توصیفات  اين  با  خب  ايمنا: 
باالدستی موجود نیست و آنچه موجود است 
بحران های زيادی است که دست به گريبان 
با  می خواهد  است. شهر  مديريت شهری 

آلودگی شديد، بحران هاي اجتماعي، بیکاري، 
فقر و اعتیاد و مسائل ريز و درشت اقتصادی 
و اجتماعی پرتعداد که گريبانش را گرفته 
خودش  آينده  و  خود  برای  و  شود  مواجه 
از  به مدل های خارج  اگر  برنامه ريزی کند. 
ايران نگاه کنیم، همواره پايه برنامه ريزی بر 
مبنای آمار بوده ضمن اينکه در حال حاضر 
ماهیت آمار عوض شده و حتی در مباحث 
از تحلیل شبکه  های  برنامه ريزی، مقوالتي 
داده ها  کالن  مباحث  تا  گرفته  اجتماعی 
می گیرد.  قرار  مورداستفاده  و  مطرح شده 
آمار هستیم؟  گردآوری  بحث  کجای  در  ما 
لحاظ  به  برنامه ريزی مان  بحث  زيربناهای 
آماری تا چه اندازه مهیاست و تا چه اندازه 

نیاز به کار جدی دارد؟

دکتر بابک صفاری: در خصوص مسئله برنا مه ریزی 
و آمار باید گفت که تقریبا بدون آمار برنامه ریزی کردن 
مفهومی ندارد منتهی یک مشکل بسیار جدی تری 
نظر  به  که  است  این  اشاره کنیم  بخواهیم  اگر  که 
می رسد در بحث مدیریت شهری یک شکافی وجود 
دارد بین برنامه ریزی و تصمیم گیری و بعدازآن پایش 
تصمیم گیری. اآلن مشکل اساسی ما این است که 
وقتی می گوییم برنامه، مفهوم این است که تصمیم گیر 
ما باید بر اساس برنامه تصمیم گیری کند ولی اآلن 
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مشکل اساسی ما اين است که وقتی 
می گويیم برنامه، مفهوم اين است که 
تصمیم گیر ما بايد بر اساس برنامه 
تصمیم گیری کند ولی االن اتفاقی که 
می افتد اين است که شما يک برنامه ای 
داريد و يک تصمیم گیری ديگری اتفاق 
می افتد و بعد يک چیز ديگری رخ 
می دهد. 

دکتر بابک صفاري

اتفاقی که می افتد این است که شما یک برنامه ای 
و  می افتد  اتفاق  دیگری  تصمیم گیری  یک  و  دارید 
بعد یک چیز دیگری رخ می دهد و جالب اینکه چون 
اصواًل برنامه ریزان ما از کسانی هستند که اهل مطالعه 
روش های جدید و با علم روز هستند، همیشه سعی 
می کنند برنامه ها را کامل بنویسند، مسئله این شده که 
هر بار که این کار را انجام می دهند از فضای کسی 
که در حال عمل تصمیم گیری است دور می شوند و 
در اینجا شکافی بین واقعیت و برنامه اتفاق می افتد. 
اآلن می بینیم برنامه ها خیلی شیک تر شده و روش ها 
هم روش های به روزتری شده است ولي در واقع نهاد 

برنامه ریز شما در حال برنامه ریزی بر اساس ایده ال های 
درگیر  واقعیت  چرخ دنده های  با  ولی  است  خودش 
نیست که یکی از آن چرخ دنده های واقعیت  بحث آمار 

و اطالعات است.
به عنوان مثال در برنامه جامع استان اصفهان می بینیم 
که در برنامه چهارم )1381 تا 1385( هیچ اثري از 
مسئله آب نمی بینیم که به عنوان یک مسئله جدی 
امروز با آن مواجهیم و در دوره برنامه قبل از آن هم 
با آن مواجه بودیم اما هیچ اثری از بحرانی که قرار 
بوده چند سال بعد گریبانمان را بگیرد نمی دیدیم و 
مگر می شود روندها را نگاه نکنیم؟ ما یک خشکسالی 
تا 79 برای زاینده رود داریم  موقت در سال های 78 
که بی سابقه است اما این را در برنامه چهارم لحاظ 
نمی کنیم. چرا این اتفاق می افتد؟ به خاطر اینکه به آن 
واقعیت چندان اتکا نمی کنیم که آن واقعیت خودش را 
در آمار و اطالعات نشان می دهد. این درست است 
که سازمان برنامه ریزی در کشور ما به برنامه  شهری 
متصل نیست اما ما در آمار و اطالعات هم این مشکل 
را داریم و امروز در شهر اصفهان اگر بخواهیم درآمد 
و هزینه خانوار شهر اصفهان را بخواهید بدست آورید 
نمی توانید چنین کاری انجام دهید یعنی اینکه سازمان 
جمع آوری اطالعاتمان بر پایه شهرستان است یعنی آن 
چیزی که هزینه می شود و آمار برای آن جمع آوری 
می شود شهرستانی است و جالب اینکه این شهرستان 

اصفهانی که درباره آن صحبت می کنیم 84 درصدشان 
شهری هستند که عمده آنها در شهر اصفهان زندگی 
می کنند و اگر مقیاس استانی باشد یعنی کل استان 
اصفهان حدود 40  بگیرید خود شهر  نظر  در  که  را 
درصد جمعیت کل استان اصفهان می شود و ما برای 
این دو میلیون هیچ مکانیسمی برای جمع آوری آمار و 

اطالعات نداریم.
حتی ساده ترین آمار و ارقامی که داده می شود حتی 
آمار بیکاری ها هم که استخراج می شود ما براي شهرها 
هیچ آمار دقیقي استخراج نمی کنیم. تازه امسال شروع 
شده که استان اصفهان پایلوت شود و نرخ بیکاری را 

به عنوان شهرستانی درآوریم.
 حاال با همه مشکالت، برنامه ریزی شهری در حال 
انجام است. ازیک طرف تصمیماتی در جای دیگری 
گرفته می شود و از طرف دیگر آمار و اطالعاتی که 
تولید می شود متناسب با نیازهاي برنامه ریزی نیست و 
جالب اینکه پژوهشگران شهری ما اگر مقاالت شهری 
را نگاه کنید همگی یک تقریبی بر آمارهای شهری از 
آمارهای شهرستانی با یک نسبتی از جمعیت و فعالیت ها 
می زنند؛ یعنی شما هیچ آمار شهری ندارید و می دانیم 
که هزینه های بسیاری برای شکل گیری این اطالعات 
جمع آوری  سازمان  آن  می شد  درحالی که  می شود 
اطالعات را به شهرهای بزرگ  و کالن شهرهایمان 
معطوف کنیم تا حداقل یکسری از آمار و اطالعات 
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ما يک خشکسالی موقت در سال های 
78 تا 79 برای زاينده رود داريم که 
بی سابقه است اما اين را در برنامه 
چهارم لحاظ نمی کنیم چرا اين اتفاق 
می افتد؟ بخاطر اينکه به آن واقعیت 
چندان اتکا نمی کنیم که آن واقعیت 
خودش را در آمار و اطالعات نشان 
می دهد و اين درست است چرا که 
سازمان برنامه ريزی در کشورمان 
به دلیل متصل نشدن به برنامه  
شهری و ما در آمار و اطالعات هم 
اين مشکل را داريم و امروز در شهر 
اصفهان اگر بخواهیم درآمد و هزينه 
خانوار شهر اصفهان را بخواهید 
بدست آوريد، نمی توانید. يعنی اينکه 
سازمان جمع آوری اطالعاتمان بر پايه 
شهرستان است نه شهر و ما برای 
اين دو میلیون هیچ مکانیزمی برای 
جمع آوری آمار و اطالعات نداريم. 

دکتر صفاري

شهرهای بزرگ را داشته باشیم.
و  آمار  جمع آوری  بحث  در  که  دیگری  نکته  البته 
اطالعات وجود دارد این واقعیت است که در بسیاری 
از کالن شهرها این مسئله هست که ارتباط شهرها با 
هم کم است. من معتقدم برای شهر اصفهان نمی توانید 
مرز بگذارید و مرز قراردادی که برای شهر می گذارید 
برای تصمیم گیری ها به درد نمی خورد. نمونه آن هم 
حمل ونقل است. مگر می توانیم حمل ونقل اصفهان را 
برنامه ریزی کنیم بدون آمار بهارستان؟ مگر می توانید 
و  فوالدشهر  و  شاهین شهر  شهرهای  آمار  بدون 
فالورجان؟ یعنی شما وقتی می خواهید آمار را جمع 
کنید مهم این نیست که مرز قراردادی شهر اصفهان 
را بگیرم و بگویم خیالم راحت است، به خاطر اینکه 
شما با یک خمینی شهری مواجه هستید که مرز آن با 
اصفهان تنها یک خیابان است و بنابراین ما همان گونه 
که باید نظام برنامه ریزی خود را اصالح کنیم ما باید 
برنامه ریزی  برای  را  اطالعاتمان  جمع آوری  نظام 
شهری مان اصالح کنیم وگرنه طبیعتا آن بازخوردهایی 
که باید در ساختار برنامه اتفاق بیفتد که بعد بر اساس 
آن شما بتوانید برنامه ریزتان را منتفع کنید که چنین 
اتفاقاتی نمی افتد و این ارتباط برقرار نمی شود و دوباره 
برنامه ریز در ذهن خودش یک برنامه جدیدتر با متد 
جدیدتر طراحی می کند و کارایی آن اتفاق نمی افتد و در 

واقع بازخوردی هم نخواهد داشت.

ايمنا: هر چه بحث پیش می رود، متأسفانه 
می بینیم که در الفبای اول اين بحث می مانیم. 
در  برنامه ريزي  می بینیم  توصیفات  اين  با 
کشور نه ساختار درست و کارآمدي دارد نه 
اين ساختار بر يک زيربناي محکم و دقیقي 
استوار است. من فکر می کنم اگر بخواهیم 
برنامه ها  خروجي  کارآمدي  روي  را  بحث 
پیش ببريم، تقريبا بی فايده است. اگر خود 
صالح  خود  که  آنگونه  را  بحث  دوستان 
نتايج  به  می کنم  فکر  ببرند  جلو  می بینند 

بهتري می رسیم.
دکتر ارباب شیرانی: چند نکته در صحبت های 
جناب دکتر اکبری بود که می توان از زوایای دیگری 
هم به آن نگاه کرد. آقای دکتر اشکاالتی که در نظام 
برنامه ریزی بود را اشاره کردند و مثالی از هلند آوردند 
درحالی که آنجا موردی وجود دارد که ما اینجا نداریم 
می دهیم  را  آن  شعار  که  است  وقت  خیلی  هرچند 
درحالی که عملی نشده و آن هم بحث »مدیریت واحد 
شهری« است. این مفهوم مدیریت واحد شهری ابداً در 
شهرهای ما جاری نیست و تعدد نهادهای برنامه ریزی 
هم یکی از شرایط آن است. درست است که شهرداری 
متولی اداره شهر است ولی همه چیز شهر به دست 
شهرداری نیست. نیروی انتظامی و امنیت و بسیاری 
مسائل حاکمیتی که دست استانداری است و بسیاري 

دیگر از فاکتورها برای اداره صحیح شهر خارج از کنترل 
شهرداری است بنابراین در این وضعیت باید ببینیم 

مشکالتمان را چگونه باید رفع و چاره جویی کنیم.
یکی از مشکالتی که داریم این است که کسانی که 
در حال انجام برنامه ریزی هستند یا از قبل این کاره 
بودند، به جایگاه و سطوح برنامه ریزی دقت نمی کنند. 
آن برنامه جامع توسعه شهر که قباًل تحت عنوان طرح 
جامع تنظیم می شده در یک سطحی مطرح می شود اما 
سطح برنامه ریزي داخل سازمان هایی مثل شهرداری، 
استانداری، آموزش وپرورش یا میراث فرهنگی در یک 
سطح پایین تر قرار می گیرد. اگر برنامه جامع را یک 
برنامه کالن و بلندمدت بدانیم، برنامه ریزی در سطح 
شهرداری یا دانشگاه یک سطح میان مدت و راهبردی 
خواهد بود و وقتی در سطح عملیاتی وارد می شویم 
بحث بودجه مطرح می شود و این تقدم برنامه بر بودجه 
دقیقا با این سطوح برنامه ریزی تناسب دارد و بعضاً به 
این توجه نمی شود که آنچه به عنوان سند باالدستی از 
آن صحبت می کنیم، راهنمایی برای سطوح پایین تر 
این  از  استفاده  با  باید  پایین تر  در سطوح  و  می دهد 
راهنماها هدف گذاری کنیم و مؤلفه های برنامه ها را 
تنظیم کنیم که بعضاً از این غفلت می شود. این خود 
این باشد  از دالیل شاید  دالیل مختلفی دارد. یکی 
که نگاه جامع و سیستمی در برنامه ریزی وجود ندارد. 
اقتضای این نگاه سیستمی این است که برنامه ریزی 
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را یک طرفه نبینیم و برنامه ریزی یک فرآیند دوسویه 
است، همان گونه که یک فرآیند مشارکتی و از تعامل و 
مشارکت ذینفعان باید شکل بگیرد و درعین حال یک 

فرآیند باال به پایین و پایین به باالست.
اینکه می گویند سند باالدستی نداریم من هم می خواهم 
بگویم هم موافقم هم مخالف. در دانشگاه صنعتی وقتی 
سند تحول را تدوین می کردیم دیدیم که الی ماشاءاهلل 
سند باالدستی داریم؛ در حوزه نظام آموزش عالی سند 
اسالمی کردن دانشگاه ها را داریم، سند چشم انداز را 
داریم و حداقل 10 سند مصوب که تکالیفی را برای 
آموزش عالی در حالت عادی و برای دانشگاه به طور 

خاص تعریف کرده که تحت عنوان سند هستند.

دکتر اکبری: آقای دکتر آنها سند نیستند، پالِسی 
را  کشور  ساله   20 سند  اآلن  هستند.  )سیاست( 
محور   13 در  را  کشور  علمی  جامع  نقشه  داریم، 
مکان مندی  که  هستند  پالِسی هایی  اینها  داریم. 
آنها تبیین نکرده ایم. خود آموزش عالی به  را در 
آیا  داشت  باالسری  سند  اگر  واحد،  یک  معنای 
عالی  آموزش  موسسه  که 2680  می پذیرفتیم  ما 
داریم  یک چیزهایی  ما  باشیم؟  داشته  کشور  در 
عالم  کجای  هیچ  به  نپردازیم  یا  بپردازیم  که 

برنمی خورد.

دکتر ارباب شیرانی: آقای دکتر قبول دارم که 

باشیم ولی  اشکال داشته  در سندها ممکن است 
رسمی  سند  می بینیم  ما  اجراست.  در  ما  مشکل 
می گوید:  دولت  رئیس  مقطعی  یک  در  را  کشور 
جلوی  نمی تواند  هیچ کسی هم  نمی کنم!«  »اجرا 

او را بگیرد.

دکتر اکبری: چون به هیچ جایی برنمی خورد و 
را در لحظه، می بوسم و می گذارم کنار  من سند 
که  مجلس  وقتی  آنهم  ندارم.  کاری  آن  به  و 
قانون گذار است، می نشیند خودش سند می نویسد، 

مجلسی که خودش فقط قانون گذار است.

دکتر ارباب شیرانی: اشکال همین است. اشکال 
دخالت  وظایف همدیگر هم  در  ما  که  است  این 
را  شهرداری  ما  مثال  به عنوان  اآلن  می کنیم. 
شورای  سرش  باالی  نظارتی  دستگاه  و  داریم 
شهر را داریم. شورای شهر شورای شهر است یا 
شهرداری؟ خود این یک پارادوکسی است که در 
تدوین، نظارت و اجرای برنامه ها با آن مواجهیم. 
بهترین  دیگر  شد  خلط  اگر  مرز  این  اینکه  برای 
آدم های برنامه ریزی را هم بیاورید دیگر نمی توانید 
چیزی از آن دربیاورید. برنامه جامع توسعه شهری 
هم که اخیراً رونمایی شد، سه مفهوم است که باید 
به آن توجه کنیم. یک وقت است که روی ضرورت 
و چرایی آن صحبت می کنیم که آیا چنین سندی 

ضرورت  روی  نظرم  به  خیر؟  یا  دارد  ضرورت 
در  همین که  و  نیست  شبهه ای  و  هیچ شک  آن 
می بینیم  نقطه  یک  را  شهر  آمایشی،  برنامه های 
توجه  زنده  موجود  یک  به عنوان  تحوالتش  به  و 
نمی کنیم، این خود ضرورت تدوین چنین سندي را 
ایجاد کرده است اما چیستی و چگونگی تدوین آن 
برنامه محل نقد جدی است و حداقل با رویکردی 
که این موضوع مطرح می شود و به عنوان مثال در 
چگونگي آن می بینیم به شهرداری گفته می شود 
نباید  شهرداری  تدوین نشده،  جامع  برنامه  این  تا 
هیچ کاری انجام دهد و در بُعد چیستی آن هم اگر 
بر سطوح آن برنامه توجه نکنیم آن وقت با برنامه 
یک  راهبردی  مسائل  بیایند  می خواهند  جامع 
سازمان مثل شهرداری را جواب دهند که آن هم 
راه به جایی نمی برد و در خوش بینانه ترین حالتش 
ما یک خروجی هایی تولید می کنیم که تنها حالت 
تزئینی چیني مرغي را دارد و در قفسه کتاب ها جا 
می گیرد و تنها آن کتاب کمی مدرن تر شده ولی 
اتفاقی نمی افتد چون روی چیستی و چگونگی آن 

همگرایی و وفاق صورت نگرفته است.
اصال وقتی موضوع برنامه ریزی داخل یک سازمان مثل 
شهرداری را مطرح می کنیم، برنامه ریزی یک فعالیت 
پیچیده و چندبعدی است و نمی شود یک فرمول مدون 
و نسخه ای برای آن داد و کاماًل به تعامل و همزیستی 
قسمت های مختلف برمی گردد و اگر این برنامه ریزی را 
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يکی از مشکالتی که داريم اين 
است که کسانی که در حال انجام 
برنامه ريزی هستند يا از قبل اين 

کاره بودند، به جايگاه و سطوح برنامه 
ريزی دقت نمی کنند. آن برنامه جامع 

توسعه شهر که قبال تحت عنوان 
طرح جامع تنظیم مي شده در يک 
سطحی مطرح می شود اما سطح 

برنامه ريزي داخل سازمان هايی مثل 
شهرداری، استانداری، آموزش و 

پرورش يا میراث فرهنگی در يک 
سطح پايین تر قرار می گیرد. اگر 
برنامه جامع را يک برنامه کالن و 

بلندمدت بدانیم، برنامه ريزي در سطح 
شهرداری يا دانشگاه يک سطح میان 
مدت و راهبردی خواهد بود و وقتی در 

سطح عملیاتی وارد می شويم بحث 
بودجه مطرح می شود و اين تقدم 

برنامه بر بودجه دقیقا با اين سطوح 
برنامه ريزی تناسب دارد و بعضا به 

اين توجه نمی شود که آنچه به عنوان 
سند باالدستی از آن صحبت می 

کنیم، راهنمايی برای سطوح پايین تر 
می دهد و در سطوح پايین تر بايد با 
استفاده از اين راهنماها هدف گذاری 
کنیم و مولفه های برنامه ها را تنظیم 

کنیم.

دکتر ارباب شیرانی به یک حوزه تخصصی دادی اشکالی که پیش می آید 
این است که آن برنامه ریزی به رنگ و بوی آن حوزه 
تخصصی درمی آید درصورتی که برنامه ریزی باید جامع 
همه حوزه ها باشد یعنی ما مثاًل اگر در دستگاهی مثل 
شهرداری برنامه ریزی را به یک بخش مانند حمل ونقل 
دادیم خروجی آن در این حالت چیزی می شود به رنگ 
و بوی حوزه حمل ونقل و دیگر از شهرسازی، خدمات 
شهری یا از حوزه فرهنگی چیزی در آن نخواهد بود یا 
کمرنگ خواهد بود و این یک اشکال است که در بحث 

قبلی من ردپای آن هست.

مهندس فرداني: در هر نهادی از برنامه ريزی 
در يک سطحی اگر بیايیم فضای شهری را 
مدنظر قرار دهیم برنامه ريز بايد بین فضای 
برنامه ای  مردم  و  سیاست گذار  ذهنی 
عمدتا  ساختاری،  دلیل  به  کند  تدوين  را 
برنامه ريزان به سمت سیاست گذار می روند 
و عمدتا برنامه ها و خروجی آنها چیزهايی 
است که مناسب برای مردم و شهروندان 
عمدتا  صفاري  دکتر  گفته  به  ما  و  نیست 
و  آمار  وجود  عدم  دلیل  به  تصمیماتمان 
اطالعات نظام مند ذهنی و اقتضايی است. 
اين را چگونه مديريت کنیم که خروجی يک 
تعادل  برنامه است  که  برنامه ريزی  فرآيند 
سیاست های  و  شهروندان  نیازهای  بین 

مديريتی را بتواند ايجاد کند؟ 
دیگر  با  اقتضایی  برنامه ریزی  اواًل  اکبری:  دکتر 
برنامه ریزی ها خیلی فرق می کند. آنچه دکتر صفاری 
اشاره کردند اینکه وقتی شما اطالعات و آمار ندارید 
ذهنی می شود چون شناخت شما  برنامه ریزی هم 
ذهنی است و در بحث برنامه ریزی راهبردی، یکی 
بزند  آسیب  است  ممکن  که  اساسی  اشکاالت  از 
افراد بر اساس شناخت ذهنی برنامه  این است که 
بنویسند نه شناخت علمی. به خاطر همین هم ما 
در چارچوب برنامه ریزی یا هر چارچوب اجرایی آن 
می گوییم این سه گام شناخت که شامل تشخیص، 
تحلیل و تجویز است باید رخ دهد. حاال آنچه شما 

برنامه ریزی  ما  وقتی  که  می گویید  و  می پرسید 
می رویم  سیاست گذاری ها  به طرف  بیشتر  می کنیم 
اینکه  آن  موجود  مسئله های  و  کاربر  جهت  نه 
برنامه ریزی را آرمان گرا ببینیم یا مسئله محور؟ معمواًل 
رویکردهای برنامه ریزی آرمان گرا به نحوی چشم انداز 
محور و آرمان محور است که به سمت خواسته های 
البته  و  واقعیت های روبروی جامعه می رود  مردم و 
اینها می تواند اشکاالتی داشته باشد که  از  هرکدام 
نباشد.  درست  می خواهند  مردم  آنچه  است  ممکن 
می شود،  هرچه  تا  می خواهد  دلشان  مردم  مثاًل 
مجوز ساخت وساز به آنها بدهی و 80 درصد فضای 
شهری را مسکونی کنی و 20 درصد را به مابقی 
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اختصاص دهی. درصورتی که یک استاندارد متفاوتی 
با اینها وجود دارد آیا برآورده کردن این خواسته درست 
است؟ لزوماً این درست نیست که نظام برنامه ریزی 
را بر اساس خواسته های مردم بنویسیم چون خیلی 
وقت ها خواسته های مردم ممکن است متأثر از منافع 
جمعی نباشد و منافع فردی و شخصی را معیار قرار 
دهد لذا وقتی بحث از برنامه ریزِی راهبردی می شود 
باید به سمت مسئله محورها رفت و آنچه ایده ای است 
را هدف قرارداد و مردم را برای تحقق آن به مشارکت 

بگیریم.
مشکلی که ما داریم این است که در تدوین برنامه، مردم 
دخالتی ندارند وقتی در تدوین برنامه مردم را دخالت دادیم 
و یک برنامه ریزی مشارکتی را تدوین کردیم و نهادهای 
مختلف در تهیه آن درگیر شدند حاال برای اجرای آن 
هم دغدغه دارند و برای تحقق آن هم تالش می کنند 
و امروزه فرق برنامه ریزی راهبردی با برنامه ریزی سنتی 

و قدیمی یکی از فرض های شش گانه آن همین است. 
اتاق دربسته  افراد در یک  برنامه ریزی مرسوم،  برای 
می نشینند و برنامه را پس از تدوین برای اجرا جلوی 
مجریان می گذارند اما در برنامه ریزی راهبردی شما در 
اتاق دربسته نمی نشینی، می روی عوامل محیطی و 
عوامل خارجی را می بینی، کاربران را در همه سطوح 
می شناسی و حاال سعی می کنی آنها را در تدوین برنامه 
مشارکت دهی، پس نباید شناخت ذهنی داشته باشیم. 
چه موقع شناخت علمی داریم وقتی به اندازه کافی آمار 
و اطالعات وجود داشته باشد؛ اما برنامه ریزی اقتضائی 
آن است که شما متناسب با شرایط پیرامونی محیطی 
خودت را بتوانی انطباق بدهی و از قبل گارد مشخصی 
برای خودت ایجاد نکرده باشی یک جامعه وقتی خیلی 
انعطاف پذیر باشد از برنامه ریزی اقتضائی استفاده می کند 
هماهنگ  می آید  پیش  که  شرایطی  با  را  و خودش 
می کند و اینقدر انعطاف در آن هست که متناسب با 

محیط پیرامون، خودش را وفق می دهد و ما اآلن در 
نظام برنامه ریزی خود سعی می کنیم به یک برنامه ریزی 
راهبردی و تا حدودی اقتضائی دست پیدا کنیم، هرچند 
از یک ساختار و هیکل منعطف برخوردار نیستیم اما 

تالش می کنیم این اتفاق بیفتد.
در ارتباط با نکته جناب ارباب شیرانی، من در این دوساله 
به نوعی خواهش  ایران  آمار  مرکز  از  و  کردم  تالش 
تهیه  اولیه  را در اصول  کردم بحث GDP شهری 
برنامه بگذارند. ما ارزش افزوده شهرستان ها را حساب 
کردیم، ولی تا دیتابیس )پایگاه داده( و اطالعات شهری 
نداشته باشیم خیلی تصمیم گیری های ما درست از آب 

درنمی آید.

ايمنا: اين بحث راهبرد کجا بايد شکل بگیرد؟ 
چگونه  اصفهان  آينده شهر  سال  مثالً 20 
شهری خواهد بود؟ شهری صنعتی است يا 
گردشگری يا مثالً دانشگاهی؟ توجه به اين 
موضوع آيا شکل گرفته و بدان توجهی شده 
است و در کجا بايد به آن توجه شود؟ آيا 
در دولت، شهرداری، سازمان برنامه وبودجه، 
کجا بايد اين امر شکل بگیرد و اگر شکل 
نگرفته برنامه نويسی های کنونی بر چه مبنايی 

است و چه مسیری را طی خواهد کرد؟
دکتر اکبری: اینکه من در ابتدا عرض کردم که کل 
نظام ما به کدام سمت می خواهد برود به سمت صنعت، 
خدمات، اقتصاد دانش بنیان و غیره باید در سطح کالن 

مشکلی که ما داريم اين است که در 
تدوين برنامه، مردم دخالتی ندارند 

وقتی در تدوين برنامه مردم را دخالت 
داديم و يک برنامه ريزی مشارکتی را 

تدوين کرديم و نهادهای مختلف در 
تهیه آن درگیر شدند حاال برای اجرای 
آن هم دغدغه دارند و برای تحقق آن 

هم تالش می کنند و امروزه فرق برنامه 
ريزی راهبردی با برنامه ريزی سنتی و 

قديمی يکی از فرض های شش گانه آن 
همین است. برای برنامه ريزی مرسوم، 
افراد در يک اتاق دربسته می نشینند و 

برنامه را پس از تدوين برای اجرا جلوی 
مجريان می گذارند اما در برنامه ريزی 

راهبردی شما در اتاق دربسته نمی 
نشینی، می روی عوامل محیطی و عوامل 

خارجی را می بینی، کاربران را در همه 
سطوح می شناسی و حاال سعی می کنی 

آنها را در تدوين برنامه مشارکت دهی، 
پس نبايد شناخت ذهنی داشته باشیم. 

دکتر اکبري
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و  موقعیت  اساس  بر  و  بگذاریم  اصلی  چهار هدف 
ظرفیت منطقه خودمان را با آن باالنس کنیم. یک 
اصول و هدف ملی داریم و حاال می خواهیم جایگاه 
چشم انداز  حوزه  کشورهای  اقتصادی  و  علمی  اول 
1404 را برای خودمان کنیم. حاال آمدیم بگوییم که 
سهم اصفهان براي این رسیدن چقدر است؟ آیا از ما 
خواسته اند؟ ما 15 کالن شهر و 34 استان داریم. اولین 
بار است که آمده ایم برای ارزیابی عملکرد شاخص 
ارزیابی  شاخص  ما  قبلی  برنامه های  گذاشته ایم، 
عملکرد نداشته که بتوانیم برنامه را رصد کنیم. اینکه 
اصفهان چه می خواهد باشد طبیعتا من متناسب با آن 
باید بگویم ما تصوری که برای اصفهان برای 1404 
می خواهیم این است که مثاًل می خواهیم یک شهر 
دوستدار گردشگر با یک محیط زیست سالم داشته 
باشیم. البته این کار را برای اصفهان در چشم انداز انجام 
دادیم اما اینکه چقدر در تحقق آن تالش کردیم یک 
بحث دیگری است و حداقل در سال 88 این کار برای 
اصفهان انجام شد و برای این ویژن 12 هدف کالن 
داشتیم. منتهی چقدر برای تحقق آن بودجه گذاشتیم 
هم یک بحث دیگری است وگرنه اصفهان از نگاه 
شهردار شیراز آقای قادری که یادم هست در سال 83 
ایشان مي گفتند »فرق اصفهان با شیراز که اصفهان 
موفق تر عمل کرده این است که شما 1404 را در 
اصفهان دارید و ما شیرازی ها هنوز چیزی نداریم.« این 
است که ما حداقل یکسری از فعالیت هایمان به سمت 

آن سند جهت گیری می شود.

ايمنا: پس بنا به گفته شما، اصفهان ويژن 
دارد، اما حتي من )احمد جلوه( که خبرنگار 
شهري هستم، از آن بی اطالعم و همان طور که 
اشاره رفت، پشت درهاي بسته، تعريف شده 
و مردم اصال نه در تدوين آن هیچ جايگاهي 
داشته اند و نه به آنها اطالع رسانی شده و نه 

اصوالً در اين معادله حضور  دارند.
دکتر اکبری: ما در طرح تفصیلی به سر می بریم و 
ما CDS )استراتژي  توسعه شهري( را اجرا نمی کنیم 
و در طرح تفصیلی و طرح جامع کاری به مردم نداریم 
اما در CDS چهار رکن دارد که یکی از آنها این است 
که مردم در جریان همه امور قرار بگیرند و بحث دوم 
آن کیفیت زندگی مردم است و این دو فاکتور مردمی 
است حاال رقابتی شدن فاکتورهایی هستند که مدیریت 
شهری باید آنها را اجرا کند ولی دو مورد از آن مربوط 

به مردم است.
دکتر ارباب شیرانی: اآلن در کشور افق زمانی که 
همه زیرمجموعه ها را مانند یک چرخ در حیطه خود 
گرفته، چشم انداز 20 ساله است و ما می بینیم برای 
1404 تالشی در یک مقطعی شده و درست یا غلط 
دورنمایی است که می خواهیم در 1404 به این مقطع 
برسیم و در همان بازنگری چشم انداز شهرداری هم 
روی افق بحث بود، اآلن چشم انداز شهرداری 1404 
است و در بازنگری بحث بود که اگر قرار بر تغییر است 
این افق را جلو یا عقب ببریم و واقعیت این است که 
کشور برای بعد از 1404 هیچ سندی ندارد و مثل این 

است که پایان تاریخ برای کشور است و هیچ افقی 
برای بعد از 1404 وجود ندارد و هیچ دورنمایی برای 

کشور نداریم.
دکتر اکبری: ما حتي خودمان را با همان سند 20 
ساله هم تنظیم نکردیم. ما در سند 20 ساله سوم 
هستیم، ترکیه و عربستان قبل از ما هستند و بقیه بعد 
از ما هستند. حاال آیا ما سوم تر شده ایم؟ حاال بر اساس 
شاخص هایی در حال تنظیم خودمان هستیم. متوسط 
شاخص های سند 20 ساله ما را سوم نشان می دهد و از 
ابتدا هم سوم بوده ایم، منتهی فاصله ما با نفر اول و دوم 
کمی بیشتر شده است و ما داریم از دو کشور جلویی 
عقب می افتیم و پشت سری ها به ما نزدیکتر می شوند. 
حاال اینکه ما چه برنامه اصالحی برای آن داریم، تقریبا 
می توان گفت که اآلن هیچ برنامه اصالحی نمی توانیم 
داشته باشیم تا باید بگوییم جایگاهمان را حفظ کنیم. 
در شرایطی که پیش روی ما هست خیلی امیدوار بودیم 
که بعد از برجام با توجه به اینکه عربستان درگیر جنگ 
و ترکیه درگیر کودتاي نافرجام و منازعات داخلی شد، 
حس کردیم ما احتمااًل می توانیم جلو بزنیم که این طور 

نشد.
برنامه ای  بخواهیم  اگر  فرداني:  مهندس 
انسان محور تهیه کنیم که مبنای آن شهروندی 
باشد مسلم است که بايد مهندسی، بخشی از 
آن باشد  و تمام رشته ها حضورداشته باشند. 
در آن شرايط، نهاد همسو کننده و برنامه ريز 
کلی که بتواند اينها را کنار هم بگذارد تا آن 

دکتر اکبري

 ما 15 کالن شهر و 34 استان داريم. 
اولین بار است که آمده ايم برای ارزيابی 
عملکرد شاخص گذاشته ايم، برنامه های 
قبلی ما شاخص ارزيابی عملکرد نداشته 

که بتوانیم برنامه را رصد کنیم. اينکه 
اصفهان چه می خواهد باشد طبیعتا من 

متناسب با آن بايد بگويم ما تصوری که 
برای اصفهان برای 1404 می خواهیم 

اين است که مثالً می خواهیم يک شهر 
دوستدار گردشگر با يک محیط زيست 

سالم داشته باشیم.
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برنامه جامع شهروندمحور پیش بیايد کدام 
نهاد است؟ 

دکتر اکبری: نگاه راه و شهرسازی کاماًل کالبدی 
و فیزیکي است و آنچه تهیه می کند از این جنس 
است. کاری که امسال ما کردیم، چون من عضو 
تیم راهبردی سند ملی آمایش هستم، آمدند با راه 
و شهرسازی توافق کردند که شما بخش کالبدی 
آمایش را داشته باشید چون ما می گوییم انسان، 
نقشه برداری  سازمان  با  فضا  مورِد  فضا.  فعالیت، 
با  فعالیت  و  انسان  راه و شهرسازی و موضوع  و 
اگر  نهاد  چند  این  و  است  برنامه وبودجه  سازمان 
کنار هم قرار بگیرند که سازمان نقشه برداری هم 
در حال همکاری است و نقشه های زمین شناسی 
را تهیه کرده و این یک ترکیب از همه افراد است و 
یک مقدار از جنس کالبدی و فیزیکي برنامه های 
ما کمتر می شود. به طور خاص وقتی داخل شهر 
بیاییم، امیدوارم طرح جامع شهری که کلید خورده 
قباًل  را  تذکر  این  بنده  نشود.  کالبدی  آن  جنس 
دادم وقتی لیدر شهرسازی شود، این استعداد وجود 
برنامه ها به سمت کالبدی شدن حرکت  دارد که 

کند.

نمره ای  چه  بفرمايید  لطفاً  ابراهیمي:  دکتر 
به وضعیت فعلی برنامه ريزي در شهرداری 

اصفهان می دهید؟ 

 17 گذشته  وضعیت  به  نسبت  من  اکبری:  دکتر 
می دهم و نسبت به شهرهایی چون مشهد و شیراز 15.

گذشته  با  مقایسه  در  هم  من  شیرانی:  ارباب  دکتر 
17 یا 18 می دهم و نسبت به شهرهای دیگر مطلق 
نمی توان نظر داد چون مثاًل مشهد در برخی موضوعات 
از اصفهان جلوتر است و در یک حوزه هایی حتی آنها به 
ما نگاه می کنند و الگو می گیرند. من نسبت به شهرهای 

دیگر 16 یا 17 می دهم.
دکتر صفاری: واقعاً سیستم معاونت برنامه ریزی از 
سال 88 تاکنون تفاوت های چشمگیر و دستاوردهای 
شهرداری  در  اولین بار  برای  و  داشته  فوق العاده ای 
می بینیم که تخصیص را حوزه معاونت برنامه ریزی 
و  است  خوبی  بسیار  اتفاق  این  که  می دهد  انجام 
کارهایی که در حال انجام است، کارهایی جدی است و 
این مکانیسم را در هیچ کدام از شهرها نداریم و تنها در 
اصفهان است و تصور می کنم اگر به صورت موضوعی 
به شهرداری ها نگاه کنیم من خیلی امتیاز پایین تری به 
شهرداری اصفهان در حوزه برنامه ریزی نسبت به دیگر 
شهرها نمی دهم، حتی در مشهد هم بسیاری از اتفاقات 
که می بینیم تنها ظاهر ماجراست و وقتی وارد عمل 

می شوی مبحث طور دیگری است.
دکتر اکبری: من با شاخص گرایی مقایسه می کنم 
که مثاًل چند هتل مشهد دارد و اصفهان چند هتل 

دارد؟ چند خط مترو در اصفهان هست در مشهد چند 
خط راه اندازی شده است؟ یکی از موارد مهم جلب 
سرمایه گذار و مشارکت است. البته این مربوط به کل 
شهر است و من برنامه ریزی در کل شهر را می گویم و 
حال پرسش شما که در خصوص معاونت برنامه ریزی 
شهرداري اصفهان است تا حدودي موضوعش فرق 
دارد. ولی در همین شهرداری اصفهان هم در برخی 
موارد موفق نبوده ایم. شیراز از ما دیرتر مترو را شروع 
کرد و زودتر به بهره برداری می رساند، جلب مشارکت 
سرمایه گذار در مشهد و شیراز خیلی خوب بوده که ما تا 

این حد موفق نبوده ایم.
دکتر صفاري: من تصورم این است که تبعیتی که 
شهرداری اصفهان از معاونت برنامه ریزی دارد، حتی 
نسبت به تهران بسیار بیشتر است و حتی در حال 
بیشتر شدن هم هست و معاونت برنامه ریزی آنها در 

شهرداری لیدر نیست.
دکتر اکبری: نباید موضوعات را با تهران مقایسه 
کرد و باید با شهرهای دیگر مثل مشهد و شیراز 
مقایسه کرد. نمی توانیم تهران را مبنا قرار دهیم 
و  کنیم  مقایسه  می توانیم،  دیگر  شهرهای  با  اما 
من نسبت به حوزه برنامه ریزی در این چند شهر 

به شهرداری اصفهان نمره 17 می دهم.
ايمنا: سپاس فراوان از اساتیدي که در اين 

میزگرد، حضور يافتند.

در اين دوساله تالش کردم 
و از مرکز آمار ايران به نوعی 
 GDP خواهش کردم بحث
شهری را در اصول اولیه 
تهیه برنامه بگذارند. ما 
ارزش افزوده شهرستان ها را 
حساب کرديم، ولی تا پايگاه 
داده اطالعات شهری نداشته 
باشیم خیلی تصمیم گیری های 
ما درست از آب درنمی آيد.

 دکتر اکبري
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اصفهان؛ از طرح هاي کالبدي تا طرح هاي توسعه اي
اصفهان يکی از نخستين شهرهای مهم عصر جديد 
است که يک برنامه ريزی توسعه کالبدی شهری 
درانداخت. اين طرح توسعه شهری به اواخر قرن 
عباس  شاه  که  می گردد  بر  ميالدی  شانزدهم 
اصفهان را به پايتختی برگزيد و اين شهر که عمدتا  
پيرامون ميدان کهنه قرار داشت به سمت زاينده رود 

بر مبنايی اصولی توسعه داد.
مهمترين کار در اين دوره، طراحی ميدانی جديد 
بود: ميدان نقش جهان که گويای اتصال بسيار 
با  جديد  شهری  فضای  طرح  خوش  و  مدبرانه 
مهم  تصميم  دومين  بود.  تر شهر  قديم  ساختار 
اين  بود.  چهارباغ  خيابان  ايجاد  اصفهان،  درباره 
بلوار همانند يک رابط شمالی- جنوبی شهر قديم 
ساخته شده بود، از نکات مهم ديگر طراحی شهری، 
بنابراين،  بود.  يا مادي ها  آبرسانی  سيستم توزيع 
ساختار شهر اصفهان در دوره صفوی را می توان با 
دو محور عمده توصيف نمود: اول، محور شمالی - 
جنوبی به موازات رکن اصلی قديم شهر که در کنار 
آن رشته های اصلی بازار شکل گرفته بودو دوم، 
محور شرقی- غربی به موازات رودخانه زاينده رود 
و شعبات مصنوعی اش يا همانم مادی ها، در حالی 
که محور اول توسعه، محيط ساختمانی اصفهان را 
شکل می دهد، محور دوم عنصر طبيعی است که 

بر روی زندگی شهری تأثير می گذارد. 
از همين رو می توان به جرئت گفت مهمترين و 
تأثيرگذارترين دوره های طراحی شهری در دوره 
ايران،  در  شهرسازی  تکامل  اوج  که  بود  صفويه 
محسوب می شود و نهايتاً موجب ايجاد و شکل 

گيری »مکتب شهرسازی اصفهان« شد.
و  معمارانه  گزارش  نخست،  پهلوي  زمان  در 
شهرسازانه بودوئن در سال 1932/1311 در شماره 
»دو اوربانيزم« مقطع بسيار مهمی را رقم می زند. 
سال های 1309 به بعد دوران استقرار پهلوی اول 
و اوج گيری آن است و آنچه بودوئن ارائه داده نه 
سخن از تحرک جديد است بلکه شرحی است از 

آنچه اصفهان در دوران صفويان بوده است. 

 ■ طرح كوكس
 اما طرح های توسعه شهری مدرن يک دهه پس 
از جنگ دوم جهاني آغاز شد. در 1958 )1337( 
نخستين طرح توسعه شهری اصفهان توسط دفتر 
فنی وزارت کشور و از طريق مشاور آلمانی به نام 
معتقدند،  کارشناسان  برخي  شد.  تهيه  کوکس 
قابل تقدير و ماندگار  آثار طرح کوکس، طرحي 
بوده چراکه نتايج برخورد آگاهانه و برنامه مند آن 
توانسته است با وجود گسترش هاي خود به خودي 

و غافلگير کننده، تاثير عوامل و گروههاي ذينفع 
و ذي نفوذ، ضعف سازماني، مالي، فني و پرسنلي 
ريزي،  برنامه  تجارب  کمبود  اجرايي،  ارگانهاي 
فقدان مشارکت آگاهانه مردمي و مسائلي از اين 
قبيل همچنان سيماي شهر را از تغييرات بنيان کن 

حفظ کند. 

■ طرح جامع اول )ارگانيك(
دومين طرح توسعه شهری اصفهان، طرح جامع 
شهر است که توسط مشاور ارگانيک تهيه شد و در 
سال 1350 به تصويب رسيد. اين طرح نخستين 
طرح جامع رسمی شهر اصفهان است و ذيل آن 
طرح سومين طرح توسعه شهری اصفهان )تصويب 
تفصيلی رسمی شهر  اولين طرح  نيز  و   )1353

اصفهان ترسيم شد. 
اين طرح زمانی شکل گرفت که به واسطه ی رشد 
قابل مالحظه ی  افزايش  شهرنشينی،  و  صنعت 
شهر  و  بود  مشهود  اصفهان  شهر  در  جمعيت 
به صورت   )1335-45( آن  از  پيش  ساِل  ده  در 
لگام گسيخته گسترش يافته بود. لذا طرح مذکور، 
اساس  بر  و  جدی  به طور  را  اصفهان  گسترش 
بافت  کاراکترهای  حفظ  و  قديم  شهر  الگوهای 
کهن مطرح کرد و اين شهر را به سمت شمال و 

 مهم ترين و تأثیرگذارترين دوره های 
طراحی شهری در دوره صفويه بود که اوج 
تکامل شهرسازی در ايران، محسوب می 
شود و نهايتاً موجب ايجاد و شکل گیری 

»مکتب شهرسازی اصفهان« شد.
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 هرچند تعدادی از پروژه های برنامه 
اصفهان + 22 به اجرا درنیامد و يا تکمیل 
و احداث آن ها به دومین برنامه پنج ساله 
شهرداری اصفهان موکول گرديد، لیکن 

برنامه اصفهان +22 سرآغاز برنامه ريزی 
توسعه ای در شهر اصفهان بود.

شمال غرب سوق داد.
■ طرح جامع دوم )تجدیدنظر در طرح جامع 

شهر(
اداره  تهيه شده توسط  دومين طرح جامع شهر 
کل وقت مسکن و شهرسازی استان اصفهان و در 

1367 مصوب شد.

برنامه ريزی های توسعه اي  
5 ساله شهرداری اصفهان

■  برنامه اصفهان + 22
اين برنامه به عنوان اولين برنامه پنج ساله توسعه 
عمرانی، اجتماعی و فرهنگی شهرداری اصفهان 
طی سال های 1379-1375 به اجرا درآمد. هرچند 
تعدادی از پروژه های اين برنامه به اجرا درنيامد و 
يا تکميل و احداث آن ها به دومين برنامه پنج ساله 
برنامه  ليکن  گرديد،  موکول  اصفهان  شهرداری 
اصفهان +22 سرآغاز برنامه ريزی توسعه ای در شهر 
اصفهان بود. الزم به ذکر است که آرمان ها و اهداف 
اين برنامه به صورت صريح و مشخص در برنامه ذکر 
نشده و اجرای پروژه های مطرح در برنامه به عنوان 
مقدمات ايجاد شهری سالم و با طراوت که تمامي 
مظاهر انسان زيستی را در برداشته باشد، عنوان شده 

است. اين برنامه دارای 22 پروژه شاخص هست.

■  برنامه اصفهان 85
اين برنامه به عنوان دومين برنامه پنج ساله توسعه 
عمرانی، اجتماعی و فرهنگی برای سال های 1380 
تا 1384 تهيه شده است. اين مشتمل بر ده برنامه و 

35 طرح شهری تدوين شد.

■  برنامه اصفهان 90
پنج ساله  برنامه  سومين  عنوان  با  برنامه  اين 
شهرداري اصفهان )اصفهان 90( با رويکردي علمي 
- اجرايي عنوان شد که در پي 6000 نفرساعت 
 1390  -  1385 سال های  برای  کارشناسي  کار 
تهيه و تدوين شد. سومين برنامه پنج ساله شهرداری 
اصفهان از طريق تشکيل شورای عالی برنامه ريزی، 
کميته های تخصصی و تلفيق و زير کميته های 
تخصصی، در قالب 8 هدف عالی، 37 هدف ميانی، 

166 طرح و 2746 پروژه شهری تدوين گرديد.

■ برنامه اصفهان 95
چهارمين برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان تحت 
شد  عنوان  که  بود  اصفهان 95«  »برنامه  عنوان 
تالش مي کند ضمن حرکت به سمت آرمان شهر 
اسالمی، تحقق پيشرفت همراه با عدالت و ايجاد 
الگوی الهام بخش تمدن نوين اسالمی، در جهت 

تحقق مديريت واحد شهری، ارتقای کيفيت زندگی 
شهروندان، افزايش نشاط و شادابی در زندگی مردم، 
رفع مشکالت عبور و مرور، بهبود محيط زيست، 
چشم نواز،  زيبا،  متوازن،  متعادل،  شهری  ايجاد 
با  هوشمند  و  سالم  ايمن،  روان،  آباد،  سرسبز، 
به  باالخره دستيابی  و  ايرانی ـ اسالمی  معماری 
و  ملی  سطح  در  ويژه  جايگاه  با  سرآمد  شهری 
بين المللی و بهترين شهر ايران برای زندگی اقدام 
نمايد. اين برنامه در قالب 12 هدف کالن و 225 
استراتژی های بخشي و حوزه ای ذيل اهداف کالن 
و 992 راهبردهاي عملياتي مناطق 14 گانه ذيل 

راهبردهاي بخشي و حوزه ای تعريف شده است.

■  برنامه اصفهان 1400
سطح  دو  در   1400 اصفهان  راهبردی  برنامه 
راهبردی و عملياتی تهيه شده است. اين برنامه در 
سطح راهبرد با 4 هدف کالن، 9 سياست، 6 ارزش 
کليدی، 23 هدف خرد  و 43 راهبرد تدوين شده 
و بر مبنای اولويت بندی های صورت گرفته، افزايش 
پايداری اکولوژيکی شهر با تمرکز بر حمل و نقل 
و  از سرمايه گذاری ها  پشتيبانی  و  عمومی، جذب 
فعاليت های اقتصادی در شهر، افزايش بهره وری در 
مجموعه دارايی ها و اقدامات شهرداری مورد تاکيد 

بوده است.
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نگاهي به طرح  جامع شهري اصفهان در زمان صفويه

برگرفته از مقاله در شهر موزه نقش جهان نوشته مرحوم باقر آيت اهلل زاده شیرازي
شواهد بر این گواه دارند که طرح جامع صفوی آغاز هزاره یازدهم به صورت طرحی آرمانی فکر شد و چنین نیز تحقق 

یافت. اصفهان پیش از آن دو مرحله مهم را پشت رس گذاشته بود تا قادر به پذیرش این مرحله از پیش فکر شده 

متحول گردد.

هرچند طرح صفوی ملهم از تجربیات ایرانی- اسالمی پیش از خود است ولی به علت نوآوری ها و ویژگی هایش طرحی 

استثنایی در تاریخ شهرسازی ما به شامر می آید. پدیدآورندگان این طرح در آفریده خود به دو محور مهم توجهی 

هوشیارانه داشتند: فرهنگ و طبیعت.

طرح افکنان اصفهان صفوی در به کارگیری این دو پدیده، پویا و خالق برخورد کردند و برای دستیابی به این آرمان متام 

ابزارهای الزم را آفریدند و با درایتی شایسته به کار بستند.

طراحان از سویي شهری هزارساله داشتند که به فرهنگش، به گذشته اش، به مردمش و به ارزش هایش برای کار خود 

به شدت نیازمند بودند تا شهر خود را به آن پیوند زنند و رشایطی را پدیدآورند که تدوام زندگی شهر از راه دادوستدی 

استوار، معقول و مطلوب برقرار گردد.

وام خواهی و وام دهی رشطی اساسی برای این تعامل به شامر می آمد.

وامی که از آن می گرفتند قادر بود که به طور همزمان دو هدف را تأمین کند: خودی بودن و پویا بودن میدان 

نقش جهان به هامن نسبت به میدان کهنه مدیون است که مسجد جامع جدید به مسجد جامع عتیق. هرچند 

فضاهایی متفاوت و امروزی داشتند، ولی آشنا و مطلوب و کارآمد بودند. در ایجاد این ارتباط، ابزارهای متناسب کالبدی 

نیز می باید پیش بینی می شد.

فراهم دیدن شبکه چهار بازار، قیرصیه در شامل میدان جدید که شبکه بازار کهن را به حلقه فضای میدان نو پیوند 

می داد و به سوی جنوب تداوم می بخشید از جمله آن ها است.

تعامل شهر با طبیعت )عامل اصلی دوم طرح( می بایست شکلی امروزی پویا و سامان یافته می داشت. ادغام طبیعت 

در پیکره شهر گسرتده صفوی مفهومی به متام معنی بیش بعدی داشت که حضور زنده رودخانه در ترکیب آن سخن 

اول را می گفت و پیونددهنده دیگر عنارص طبیعی با متامیت شهر بود. طبعاً این حضور طبیعت می بایست خود را با 

الزامات زندگی شهر وفق می داد.

مفصل بندی ها و سلسله مراتب بخشیدن ها یک رضورت بود. گره های برخورد حرکت بافت شهر با طبیعت اهمیت 

ویژه و حیاتی پیدا می کرد. به همین دلیل است که پل ها مفهوم خود را به فضاهایی در جهت تداوم بخشیدن به 

کالبد شهر می داد.

واردکردن کوه به فضای زندگی و منظر شهری متهیدات ویژه خود را می طلبید؛ کوه ها هریک به نحوی حضور طبیعی 

خود را در شهر پیدا می کنند؛ برخی در منظر و برخی در بافت و گاه با هردو عملکرد. گسرتش باغ ها به عنوان یکی از 

عوامل طبیعی )مصنوع( و تنظیم کننده در دو ساحل رودخانه و در دامنه کوه صفه در جنوب و کشانده شدن آن به 

اعامق بافت زنده شهر در جنوب به موازات آب )مادی ها( و هوا اوج توفیق طرح را شکل می دهد و شهر را در یک 

چهارباغ بزرگ چهره یک شهر باغ می بخشد.

اجامالً طرح جامع صفوی مهر زرین و پررنگ خود را بر تاریخ معامری و شهرسازی ما می زند.

منظور از ارائه این گزارش اشاره و بیان برخی از توامنندی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل اصفهان است و چگونگی 

بهره گیری از آن در یک مثال و آن استفاده از قابلیت ها، امکانات فوق العاده ای که میدان نقش جهان دارد در ساماندهی 

فرهنگی به فضای شهر گسرتده امروز شهر اصفهان.
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شهرداري  برنامه محور
■ مهندس ابوالقاسم گلستان نژاد

 7 مدت  به  شهرداری  برنامه ریزی  معاون   ●
سال، 1394- 1387

در  تأثيرگذار  و  خوب  اقدامات  از  يکی  قطعاً 
شهرداری، تأسيس معاونت برنامه ريزی است. بااينکه 
بيش از 100 سال از عمر شهرداری ها می گذرد، اين 
اين  است.  ايجادشده  در شهرداری  اخيراً  معاونت 
نتيجه  اين  به  ايجاد شد که  نياز، زمانی  احساس 
رسيديم که شهرداری که يک سازمان اجرايی است 
و خدمات شبانه روزی به مردم ارائه می دهد، نيازمند 
يک اتاق فکر، جهت هدايت واحدهای اجراکننده 
به صورت ساختارمند و سازمان يافته است. البته هر 
قسمت يک واحد مطالعاتی دارد اما نياز شهرداری 
را پاسخگو نبودند. مدت 5 سال طول کشيد تا اين 
ايده به اجرا و ثمر برسد و بخشي تحت  طرح و 
عنوان واحد معاونت برنامه ريزی، پژوهش و فناوری 
ماهيت،  بايد  آن  از  بعد  شد.  تأسيس  اطالعات 
ضرورت، برنامه ها و اهداف اين ايده و طرح را در 
جمع مجريان و مديران و کارشناسان و کارکنان 

شهرداری مطرح می کرديم.
مسئوليت اولين دوره معاونت برنامه ريزی، پژوهش 
و فناوری اطالعات در اين بخش بر عهده بنده قرار 
گرفت و تا سال 1394 در اين قسمت مشغول به 
خدمت بودم. از کارها و اقداماتی که در اين واحد 

صورت گرفت، به موارد زير می توان اشاره کرد:
1- ورود افراد تحصيل کرده با تخصص های موردنياز 
و ايجاد ساختار و تشکيالت برنامه ريزی در سطوح 
مختلف معاونت های سازمان و مناطق. تقريباً 80 نفر 
نيروی با تحصيالت کارشناسی و کارشناسی ارشد 
با طی آزمون های علمی در اين معاونت مشغول به 
کار شدند و در حال حاضر شهرداری به يک سازمان 
نيروهای متخصص در  لحاظ داشتن  از  قدرتمند 
بحث برنامه ريزی تبديل شده است. از طرفی نيز يک 
مدخل خوبی برای شهرداری توسط اين معاونت 
ايجاد شد تا بتواند با تشخيص نيروها و تخصص ها 
و رشته های دانشگاهی مورد نياز در هر قسمت از 
شهرداری اقدام به کادر سازی برای مجموعه بکند.

استفاده  که  روش هايی  از  کادرسازی،  بحث  در 
می شود، اين است که نيرو بعد از عبور از فيلترها 

شهرداری قبالً برنامه 5 ساله داشت 
اما با تأسیس معاونت نوع برنامه ريزی 
علمی تر و سازمان يافته تر شد. روال کار 
از فاز بررسی علمی، تحقیقاتی و تطبیقی 
شروع و با مباحث نظرسنجی، نیازسنجی 
و در ادامه اندازه گیری ظرفیت ها، منابع 
و درنهايت تبديل به برنامه و تخصیص 
بودجه و نظارت بر برنامه بودجه تغییر کرد.

ديدگاه هاي معاونین برنامه ريزي در طي يک دهه اخیر
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و آزمون های مختلف و استخدام در شهرداری، رها 
نمی شود و آموزش هايی در راستای آشنايی با روش 
کسب و کار شهرداری و شرايط کاری که کاماًل 
با محيط و دروس دانشگاهی متفاوت است طی 
برگزاری دوره هايی فشرده صورت می گيرد. وظايف 
و اختيارات آن ها کامالً تفهيم می شود و با ايجاد 
سرزندگی و طراوت در کار آن ها، عالقه و انگيزه را 
در آن ها ايجاد می کنيم و حتی با برگزاری جلسات و 
کارگاه هايی خارج از محيط کار، تجربيات مديريتی 

به آن ها انتقال داده می شود.
فاز  به  اجرايی  فاز کامالً  از  تبديل تصميمات   -2

بررسی علمی و تحقيقاتی.
شهرداری قبالً برنامه 5 ساله داشت اما با تأسيس اين 
سازمان نوع برنامه ريزی علمی تر و سازمان يافته تر 
و  تحقيقاتی  علمی،  بررسی  فاز  از  کار  روال  شد. 
تطبيقی شروع و با مباحث نظرسنجی، نيازسنجی 
و در ادامه اندازه گيری ظرفيت ها، منابع و درنهايت 
تبديل به برنامه و تخصيص بودجه و نظارت بر برنامه 

بودجه تغيير کرد.
3- در بحث مطالعات و پژوهش:

 برای اولين بار مدل مطالعات و پژوهش مخصوص 
با مؤسسات علمی،  شهرداری تعريف شد. تعامل 

دانشگاه ها و مراکز علمی شتاب گرفت. 
عناوين  دقيق،  برنامه ريزی  يک  با  که  به گونه ای 
در  دانشگاهيان  با  کرديم  را مشخص  نيازهايمان 
ميان گذاشتيم و از ظرفيت پايان نامه ها و مقاالت 

آن ها استفاده کرديم. يکی از اقدامات صورت گرفته 
در مورد پروژه های دانشجويی و مطالعاتی، ايجاد 
يا  )سفارش دهنده  درخواست کننده  بين  تعامل 
کسی که نياز را مطرح می کرد-کارفرما( و کسی که 
مشکل را حل می کرد )دانشجو( برقرار شد و پروژه ها 
از مسائل اجرايی شکل می گرفت.  و نيازها کامالً 
مضافاً اينکه ما محقق را دعوت می کرديم و غير از 
جلساتی که مستمراً در طول پروژه به صورت يک 
کميته و متشکل از مجری، کارفرما، پژوهشگر و 
معاونت برنامه ريزی داشتند، يک جلسه نيز برای 
بران و ذينفعان پروژه  برای کار  نتايج  ارائه کار و 
حاضر می شدند و مطالب خود را ارائه می دادند تا 
همه در جريان باشند. اين کار يکی از مهم ترين و 
تأثيرگذارترين اقدامات بود که هنوز هم هرساله در 
حدود 30 پروژه دانشجويی که در طول سال داريم 

برقرار است.
از اقدامات ديگر در مباحث پژوهشی، بحث شناسايی 
و  پرونده  تشکيل  و  مطالعاتی  و  پژوهشی  مراکز 
درجه بندی آن ها و بعد، اعالم فراخوان جهت ارائه 
انجام پروژه های موجود و تشکيل  برای  پروپوزال 
هيئت داوران و بررسی پروپوزال های ارائه شده برای 
امتيازدهی و در کل ضابطه مند کردن  هر پروژه، 
دقيق و جامع و سپس تنظيم قرارداد با آن ها بوده 

است.
4- ايجاد روش و متد در بحث برنامه ريزی شهری 

شهرداری

به  اينجانب  ابتدای ورود  برنامه ريزی در  در حوزه 
اين معاونت، برنامه اصفهان 95 و سپس برنامه 5 
ساله اصفهان 1400 تدوين شد. متد برنامه ريزی در 
شهرداری با بررسی های انجام شده، روش برنامه ريزی 
استراتژيک انتخاب شد. برای شهر چشم انداز و برای 
شهرداری بيانيه و مأموريت تعريف شد. در ادامه نيز 
نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت ها و مشکالت 
و  سازمان ها  شهرداری،  روی  پيش  چالش های  و 
مناطق مختلف شهرداری شناسايی و بررسی شد. 
راهبردها و اهداف تعريف شد و در ادامه پروژه ها، 
از اين معاونت،  استخراج بودجه  اقدامات و نهايتاً 
اولويت بندی پروژه ها، منابع و نياز آن ها به طور کامل 

شناسايی و برنامه ريزی شدند.
از طرف ديگر، در برنامه استراتژيک مشخص شده، 
چشم انداز مجموعه بيست ساله، اهداف پنج ساله 
اما  تعريف شده اند  ساله  پروژه ها يک  و  اقدامات  و 
سطوح  همه  در  بازنگری  يک  هرساله  بااين حال، 
پايين تر از پنج سال صورت می گيرد و برنامه ها بعضاً 

اصالح و بروز می شوند.
در زمينه تخصيص بودجه نيز، تحول ايجاد شد و 
دخالت سليقه افراد کاهش يافت و همه چيز را بر 
اساس برنامه مشخص شده قرار گرفت و از اين رو 
شهرداری در کل برنامه محور شد. نظام اولويت بندی 
هم برای برنامه ها و هم برای اهداف ايجاد شد و 
بر اساس اولويت ها تخصيص منابع و بودجه صورت 

گرفت.
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■ دكتر محمود محمدي
فناوری  و  پژوهش  برنامه ریزی،  معاون   ●

اطالعات 1394-1396
● استاد دانشگاه هنر اصفهان

برنامه ريزی نياز به الزامات و پيش نيازهای اوليه دارد. 
چون برنامه ريزی امری ذهنی است در اين بحث 
چارچوب های ضمنی و ابعاد پنهانی بسيار وجود 
دارد. عالوه بر اين در بحث برنامه ريزی، تعامل و 
شناخت نسبت به برنامه ريزی کم است. برنامه ريزی 
راهبردی يعنی چه کارهايی اساسی بايد شروع شوند 
و چه کارهايی نبايد انجام شوند. چون برخی کارها 
اگر شروع شوند مانند يک جريان بايد تا انتها پيش 
رفت و زمانی که منابع مصرف شد ديگر نمی توان از 
پروژه جدا شد. بر همين اساس قسمت دوم يعنی 
چه کارهايی انجام نشود مهم تر است؛ به خصوص در 

مورد پروژه های بزرگ و سنگين.
کارها  از  درصد   10  ،90-10 شاخص  طبق  بر 
90 درصد انرژی، زمان، پول و فرصت مديران را 

می گيرد؛ بنابراين بايد اين موارد به خوبی شناسايی 
شوند. در تشخيص اين موارد ضعف وجود دارد. در 
تدوين برنامه راهبردی اصفهان 1400 سعی شده 
است که از تشخيص اشتباه موارد برای اجرا اجتناب 
موضوع  اين  از  اجتناب  روش های  از  يکی  شود. 
برگزاری جلساتی با حضور معاونان، کارشناسان و 
شورای شهر است. البته ايراد اين جلسات اين است 
که افرادی که در اين جلسات شرکت می کنند، از 
لحاظ سطوح سازمانی متفاوت هستند و منصب 
منصب  و  سازمانی  قدرت  نيست،  متوازن  افراد 
اشخاص بر روی تصميم گيری اثرگذار است. بنابراين 
بهتر است که افراد با ديد کارشناسی و فنی و به دور 
از مقام و قدرت سازمانی و به صورت هم سطح در 

جلسات شرکت کنند.
چالش های برنامه اصفهان 1400

زمان محدود و فرصت کوتاه جهت تدوين برنامه 
چالش ها  و  ضعف ها  از   1400 اصفهان  راهبردی 
بوده است. بر روی برنامه چون می بايستی توافق 
و تعهدی جهت انجام آن صورت می گرفته است، 

جهت يکپارچگی ابتدا بايد نظام تبادل 
ارتباط و داده و اطالعات با ديگر 
حوزه هايی که در شهر کار می کنند 
يکپارچه شود. از پايین اين موارد 
به يکديگر پیوند داشته باشند، و 
به اصطالح ريشه ها يکی شود و از يکجا 
تغذيه بشوند.

به دنبال پروژه هاي ارزش آفرين باشیم
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مدت زمان کوتاه موجب شده است که خيلی مواقع 
بر روی ابعاد توافق، اختالف نظر به وجود آيد؛ به 
دليل اينکه حوزه فرهنگی يک تصوری دارد، معاونت 
برنامه ريزی يک تصوری دارد و در کل برداشت های 
ناهمگونی وجود دارد. جهت هماهنگی و همگونی 
اين تنوع برداشت ها نياز به زمان و بحث و گفتگو 
است تا به درک مشترک رسيد. بنابراين حتی اگر از 
بهترين متدولوژی های برنامه ريزی نيز استفاده شود 

بازهم زمان مؤلفه مهمی است.

و  اطالعات  تبادل  نظام  یكپارچگی  ضرورت 
نگاه پایين به باال به مسائل

ارتباط  تبادل  نظام  بايد  ابتدا  يکپارچگی  جهت 
و داده و اطالعات با ديگر حوزه هايی که در شهر 
کار می کنند يکپارچه شود. از پايين اين موارد به 
يکديگر پيوند داشته باشند، و به اصطالح ريشه ها 
يکی شود و از يکجا تغذيه بشوند. مشکل اين است 
که به صورت جزيره ای کارها انجام می شود. بايستی 
اطالعات  و  داده ها  تا  باشد  باال  به  پايين  از  نگاه 
يکپارچه شوند. اين گونه بسياری از معضالت حل 
می شود. مشکل اين است که مديران در سطح شهر 
جلسات مشترک دارند ولی کارشناسان و بدنه جدا 

هستند درحالی که بايد بالعکس باشد چون زمانی 
که قرار است درباره موضوعی تصميم گرفته شود 
هستيم،  متکی  زيرمجموعه  کارشناسی  نظر  به 
زيرمجموعه هم اگر با دستگاه هايی که به نحوی 
ممکن است مرتبط باشند ارتباط نداشته باشد و 
يا ارتباطات دقيق و سازمان يافته نباشد نظر ناقص 
است و در اين نقص نظر مديريت کالن و عوامل 
ديگر هم تأثيرگذارند و ممکن است نقص بيشتر 
شود. پس در حوزه يکپارچگی بايد نگاه از پايين 
به باال باشد. ابتدا بايد نظام تبادل داده و اطالعات 
يکپارچه شوند و سپس نظام برنامه ريزی يکپارچه 

شود که الزمه نگاه از پايين به باال است.

اهميت روش شهرسازی و اولویت بين پروژه ها 
از مشکالتی که در شهرداری است مشکل  يکی 
روش شهرسازی است. برای رسيدن به شهرسازی 
مختلف  ابعاد  در  شهر  اداره کننده  سازمان  بايد 
چندطبقه  شهرداری  ساختمان  شود.  شناخته 
به صورت  و  طبقه  يک  در  اگر  درحالی که  است 
تخت بود تعامالت و گفتگو بين کارکنان بيشتر 
می شد و اين نشان می دهد محيط فيزيکی تأثير 
دارد. به همين دليل يکی از بحث های مطرح شده 

در برنامه راهبردی اصفهان 1400 اين بوده است 
که مجموعه شهرداری يکپارچه شود. در واقع به 
آرايش و توزيع فيزيکی به عنوان کليدواژه اصلی در 
ابعاد مختلف کمتر پرداخته و توجه شده است. در 
برنامه راهبردی اصفهان 1400 اين گونه تعريف شده 
ساماندهی  کوچک مقياس،  پروژه های  که  است 
يعنی  شاخص  پروژه های  سپس  و  نگهداری  و 
پروژه های سنگين و بزرگ و پرهزينه سازمان دهی 
شاخص،  پروژه های  به جای  بايستی  اما  می شوند. 
پروژه های ارزش آفرين مطرح شوند، به عنوان مثال 
برای مردم  ارزشی که  پياده روسازی  ممکن است 
ايجاد می کند بيشتر از ساخت سالن اجالس و يا 
پروژه های پرهزينه ديگر باشد. بايد پروژه ای تعريف 
شود که برای کل و عموم جامعه ارزش داشته باشد. 
يکی از خألهايی که در حوزه شهرهاست و ناشی 
از سابقه های ذهنی در حوزه های مديريتی است، 
اين است که شهرها هميشه به دنبال پروژه های 
بزرگ و قابل توجه هستند. بنابراين پروژه ها برای 
انتخاب شدن نياز است از غربال هايی عبور کنند که 
متأسفانه غربال های مناسبی هم تعريف نشده است. 
غربال ها: اعتبار پروژه، سنگينی پروژه، تبليغات پروژه 

و غيره است.
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■ دكتر بهروز ارباب شيراني
■ دكتراي صنایع

■ معاون برنامه ریزي از آبان 1396

با توجه به اينکه بنده هم در دانشگاه با مباحث 
نظری و آکادميک سر و کار دارم و هم در مباحث 
دانشگاه  خارج  و  داخل  در  اجرايی  و  عملياتی 
را  تئوری  مشغول هستم، فاصله مبانی نظری و 
با چيزی که در عمل اجرا می شود به خوبی حس 
می کنم. مباحث آکادميک و دانشگاهی مباحثی 
هستند که اتکا به  آنها الزم است اما کافی نيستند.
چشم انداز  تدوين  راستای  در  ما  به عنوان مثال؛ 
برای شهر اصفهان، در اولين گام در حال تدوين 
 1405 اصفهان  چشم انداز  سند  بازنگری  و 
شده  تدوين  پيش،  سال   10 تقريباً  که  هستيم 
تحوالتی که  به  توجه  با  در حال حاضر  و  است 

در  دارد.  بازنگری  به  نياز  رخ داده  زمان  گذر  در 
در  و  برگزارشده  متعددی  جلسات  راستا  همين 
اين  در  است.  برگزاری  حال  در  نيز  حال حاضر 
جلسات هم انديشی، يکی از نکاتی که مطرح شد، 
از مدل ها و روش های موجود در  بحث استفاده 
سند  اين  اجرای  در  دانشگاهی  کتب  و  جزوات 
بود  اين  همه  انتظار  درحالی که  بود.  چشم انداز 
که من به عنوان يک شخصيت دانشگاهی از اين 
نظريات دفاع کنم يا راجع به آنها صحبت کنم، 
مباحث  بين  تمايز  ايجاد  کاماًل خواستار  اما من 
مدل های  و  روش ها  و  دانشگاهی  و  آکادميک 
نظری با مباحث عملياتی شدم و معتقد بودم ِخرد 
جمعی کارايی بيشتری از مدل های موجود دارد و 
اگر بتوانيم توان افراد و دانش آنها را بکار بگيريم 
بهتری  خروجی  کنيم،  درگير  را  عناصر  همه  و 

خواهيم داشت.

من کامالً خواستار ايجاد تمايز بین 
مباحث آکادمیک و دانشگاهی و روش ها و 
مدل های نظری با مباحث عملیاتی شدم و 
معتقد هستم ِخرد جمعی کارايی بیشتری 
از مدل های موجود دارد و اگر بتوانیم توان 
افراد و دانش آنها را بکار بگیريم و همه 
عناصر را درگیر کنیم، خروجی بهتری 
خواهیم داشت.

کارايي خرد جمعي از مدل هاي تئوريک و 
روشهاي عملیاتي بیشتر  است
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از اين رو اين شکاف بين مباحث نظری و عملی 
وجود دارد و افراد را در عمل دچار مشکل می کند.

مدیریت واحد شهری
در هر شهری، همه دستگاه های شهری زير نظر 
حالی  در  اين  دارند.  فعاليت  شهر  آن  شهرداری 
و  نيست  موجود  وضعيت  اين  اينجا،  که  است 
درواقع ما هم عرض ساير دستگاه ها مانند آب و 

فاضالب، مسکن و برق در حال حرکت هستيم.
مشکالت  نيز  شهرداری  خود  در  موضوع  اين 
از  خيلی  در  ما  و  است  آورده  بار  به  را  متعدی 
رها  نيمه کاره  و  نرسيده ايم  نتيجه  به  پروژه ها 
شده ايم؛  مواجه  طوالنی  وقفه های  با  يا  کرده ايم 
زيرا هيچ الگوی خاصی وجود ندارد و ما مثاًل در 
اواسط کار به سد يکی از ارگان ها مثل مخابرات يا 
اداره مسکن و شهرسازی و ... برمی خوريم و پروژه 

متوقف می شود.
پيشنهاد من برای بهبود اين وضعيت و ايجاد اين 
به جای  اول  درجه  در  که  بود  اين  هماهنگی ها 
خود  داخل  از  شهری،  واحد  مديريت  به  توجه 
شهرداری شروع کنيم و مديريت واحد شهرداری 
در  خودمان  که  زمانی  تا  چراکه  باشيم،  داشته 
بخش های مختلف يک همبستگی و يکپارچگی 
منسجم نداشته باشيم، نمی توان در ديد کالن و 

از منظر شهری اين انسجام را ايجاد کرد.
و  معاونت ها  شهرداری،  مختلف  بخش های 
حوزه های مختلف بايد منافع و صالح شهرداری 
خود  منافع  بر  ارجح   را  آن  و  بگيرند  نظر  در  را 
ببينند نه اينکه هر واحد اولويت شهر را خودش 
برای خودش مطرح کند. بايد بجای بخشی نگری، 
منافع سيستمی را مد نظر قرار داد. بعد از اينکه 
واحد  ديد  يک  به  و  کرديم  شروع  خودمان  از 

شهری  واحد  مديريت  سراغ  رسيديم  سيستمی 
برويم.

بازنگری ساختار و فرآیندها
در  خوبی  نحوه  به  شهرداری  در  عرضی  ارتباط 
حال جريان نيست. بدين منظور که در سيستم 
موجود،  مراتبی  سلسله  ساختار  در  شهرداری 
و  معاونت ها  زيرمجموعه های  بين  ارتباطات 
شکل  به  مختلف  حوزه های  در  هم رده  افراد 
مطلوب تعريف نشده است. درحالی که اگر افراد 
هم رده بتوانند ارتباط عرضی با هم داشته باشند 
به صورت  برای مسائل مختلف و همفکری ها  و 
به  نيازی  باشند،  ارتباط  در  هم  با  مناسب تری 
و  مختلف  کميته های  و  کارگروه ها  تشکيل 
بهتری  با وضعيت  غيرضروری نيست و می توان 

به کارها سرعت بخشيد. ■
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پرسش و پاسخ درباره اصفهان 1400
1- این برنامه توسط چه نهادی و در چه بازه 

زمانی تدوین شد؟
برنامه راهبردی اصفهان 1400 با استفاده از تجربيات 
کارشناسان   توسط  و  برنامه ريزی  پيشين  دوره های 
با همکاری مشاوران  و  داخلی شهرداری  مديران  و 
مختلف از اقصی نقاط کشور و مشارکت شهروندان 
طی 21 ماه و در قالب 180 جلسه و بيش از 6 هزار 

نفرساعت کار تدوين گرديده است.
موضوع مشارکت در تدوين برنامه از جمله ويژگی های 
متمايز برنامه اصفهان1400 نسبت به ساير برنامه های 
پيشين شهرداری بوده است که به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم در ارکان مختلف برنامه انجام گرفته 
است. به عنوان نمونه در اغلب جلسات شورای عالی 
برنامه ريزی تعدادی از روسای کميسيون های شورا 
حضور داشته و نکات مطرح شده، در برنامه لحاظ 

گرديده است.
همچنين نظرات ساير ذی نفعان از شهروندان تا پرسنل 
شهرداری در سطوح مختلف برنامه به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم مدنظر قرار گرفته است. به عنوان مثال 
گرفتن  نظر  در  و  نظرسنجی  نتايج  از  استفاده 
اولويت های مطرح شده در آن در ارکان مختلف برنامه 
با توجه به حجم 6000 نمونه از 188 محله مصداق 

مشارکت شهروندان هست.
همچنين بيانيه مشکالت مناطق طی دستورالعمل 

مشخص و با مشارکت تمامی معاونت ها و واحدهای 
شهرداری مناطق، فهرست مشکالت مطرح شده از 
طرف کليه واحدها را تجميع و پس از وزن دهی و 
امتيازبندی اولويت های مدنظر جمع بندی و در کليه 

قسمت های برنامه مورداستفاده قرار گرفته است. 
برنامه  این  در  كالن  چهارگانه  هدف های   -2

كدام هاست؟
در برنامه راهبردی اصفهان1400 چهار هدف کالن در 
جهت دستيابی به چشم انداز تدوين گرديده است که 
از اين چهار هدف، سه هدف )اهداف کالن اول و دوم 
و چهارم( ارتقای کيفيت زندگی در شهر اصفهان و يک 
هدف)هدف کالن سوم( با توجه به اهميت موضوع 
سازمانی  به صورت  اصفهان،  شهرداری  در  بهره وری 

تدوين گرديده است. اين اهداف به قرار زير است:
● هدف کالن اول: اعتالی هويت و ايجاد تصوير ملی 

پويا از شهر
● هدف کالن دوم: ارتقای خالقيت و سرزندگی در 

فضاهای شهر
● هدف کالن سوم:افزايش بهره وری در مديريت منابع 

و سرمايه های سازمانی
● هدف کالن چهارم: توسعه متعادل و متوازن شهر و 
بهبود خدمات و زيرساخت های سازگار با محيط زيست

اهداف،  اين  در  کليدواژه های ذکر شده  به  توجه  با 
مبحث هويت، موضوع خالقيت و سرزندگی در همه 

محيط زيست  و  منابع  مديريت  در  بهره وری  ابعاد، 
به طور ويژه در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

الزم به ذکر است در برنامه راهبردی اصفهان1400 
نسبت به برنامه های پيشين شهرداری، تعداد اهداف 
کالن به طرز قابل توجهی کاهش يافته است زيرا اين 
بلوغ سازمانی حاصل گرديده بود که هر اندازه تمرکز 
منابع ارزشمند روی فرصت های سازمان متمرکز شود، 
موفقيت برنامه راهبردی بيشتر خواهد بود، بنابراين 
سعی گرديده با کاهش تعداد اهداف کالن، تمرکز 
سازمان بر روی اولويت های شهر و شهرداری بيشتر 

گردد.
3- آیا در تدوین این برنامه هيچ ویژنی برای 
اصفهان آینده مورد نظر بوده است؟ اگر بوده آن 

ویژن چيست؟
بله، چشم اندازسازي، جز يکی از مهمترين بخش های 
فرآيندي است درباره  و  راهبردی است  برنامه ريزی 
تصوري که يک جامعه از آينده خود دارد و سپس 
طرحي براي اينکه چگونه بايد به آن برسد. بنابراين 
هيچ برنامه راهبردی را نمی توان يافت که در آن رکنی 

به نام چشم انداز در نظر گرفته نشده باشد.
در فرايند تدوين برنامه راهبردی اصفهان1400، با 
توجه به اينکه در سال1389 چشم اندازی با افق15 
اعتبار  مورد  تا سال1404  و  بود  تدوين شده  ساله 
بود، چشم انداز جديدی در نظر گرفته نشد و همان 

در برنامه راهبردی اصفهان1400 
چهار هدف کالن در جهت دستیابی به 

چشم انداز تدوين گرديده است که از اين 
چهار هدف، سه هدف )اهداف کالن اول 

و دوم و چهارم( ارتقای کیفیت زندگی 
در شهر اصفهان و يک هدف)هدف کالن 

سوم( با توجه به اهمیت موضوع بهره وری 
در شهرداری اصفهان، به صورت سازمانی 

تدوين گرديده است.
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چشم انداز قبلی مبنای عمل در برنامه قرار گرفت. 
برنامه  در  استفاده  مورد  مصوب  چشم انداز  بيانيه 

اصفهان1400 به قرار زير است:
◄ شهری اسالمی، طيب، مسجد محور، مهد عالمان 

و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوين اسالمی
مبتنی  واحد،  مديريت  با  مردم محور  شهری   ◄
با رويکرد عدالت  و  ارزش مدار  دانايی،  و  بر حکمت 

اجتماعی
بانشاط،  دانا،  مؤمن،  مردمی  با  خالق  شهری   ◄

مسئوليت پذير و نمونه در فرهنگ شهروندی
◄ شهری زيبا با سيمايی چشم نواز، سرسبز، آباد، 

روان، ايمن، سالم و هوشمند
اسالمی،  ايرانی-  معماری  با  پيشرفته  شهری   ◄
متعادل، متوازن و سازگار با هويت تاريخی و فرهنگی

◄ شهری توسعه يافته با اقتصاد و معيشت پويا و 
بهره ور، متکی بر توليد علم، فناوری و گردشگری و 

توأم با رفاه
◄ شهری سرآمد با جايگاه برتر جهانی در فرهنگ، 

هنر و گردشگری و بهترين شهر ايران برای زندگی
ازآنجايی که اگر بيانيه چشم انداز نتواند در عرصه عمل 
تحقق يابد، در واقع فاقد ارزش کارکردی خواهد بود، از 
اين رو به منظور تداوم ارتباط چشم انداز با ساير ارکان 
برنامه راهبری، از روابط علت و معلولی و  نقشه پيامدی 
استفاده گرديد تا مفاهيم اصلی در چشم انداز در ساير 

ارکان برنامه دنبال گردد.
تدوین  برنامه نویسی،  سازوكارهای  در  آیا   -4
اكشن پلن ها برای دستيابی به اهداف نيز توسط 

نهاد برنامه ریز صورت می گيرد، یا برنامه اقدامات 
تنظيم  شهرداری  اجرایی  نهادهای  در  عملی 

می شود؟
نظير  اجرايی  نهادهای  در  پلن  اکشن  تدوين 
شهرداری ها در قالب کميته های برنامه ريزی انجام 
بر اساس  می گيرد که در آن معاونت ها و مناطق 
در  گرفته  انجام  هدف گذاری  و  موجود  وضعيت 
برنامه، پلن کليه برنامه های خود را ارائه می دهند و 
در نهايت پس از بررسی در شورای عالی برنامه ريزی 

مصوب می شود.
5- نظارت بر پياده سازی این برنامه ها از سوی 

چه نهادی صورت می گيرد؟
نظارت بر پياده سازی برنامه ها در شهرداری در سطوح 
مختلفی مطرح است و در قالب گزارش های کمی از 
وضعيت شاخص های مطرح در برنامه صورت می گيرد 
اين  می شود.  انجام  دوره ای  و  مستمر  به صورت  که 
گزارش ها همواره از سوی متوليان اجرای برنامه در هر 
حوزه)8معاونت، مناطق 15 گانه و 18 سازمان(رصد 
گرديده و در نهايت شهردار و اعضای محترم شورای 
شهر مسئوليت نظارت بر حسن اجرای اين برنامه ها را 

بر عهده دارند.
6- در برنامه های پيشين ميزان تحقق اهداف 
این  بود  چنين  اگر  گرفت،  قرار  ارزیابی  مورد 
ميزان برای هر یك از برنامه های اصفهان 85، 
اصفهان 90 و اصفهان 95 چه عددی بوده است؟

شهرداری  در  مستمر  فعاليت های  جمله  از  ارزيابی 
اصفهان بوده است که در کليه برنامه هايی که تاکنون 

تدوين گرديده، انجام گرفته است. يکی از محسنات 
از  بود که پيش  آن  اصفهان1400  راهبردی  برنامه 
تدوين برنامه، به آسيب شناسی برنامه های گذشته اقدام 
گرديد. از جمله آسيب های اين برنامه ها، عدم تدوين 
شاخص هايی در جهت ارزيابی اهداف برنامه های تدوين 
شده بود. به اين معنی که شاخص ها، ميزان کارايی 
شهرداری را در اجرای برنامه رصد می کرد و اثربخشی 
آن مورد توجه نبود، هرچند در اين زمينه توفيقاتی 
حاصل گرديد اما بايد گفت اساساً محدود کردن ميزان 
تحقق يک برنامه به عددی خاص منطقی نيست زيرا 
تحقق يک برنامه دارای سطوح سلسله مراتبی است 
که الزاما خطی نيست.  همچنين ماهيت برنامه ها در 
بسياری از موارد کمی نبوده و نيازمند طرح های آماری 
است که عددگذاری به منظور تحقق اهداف تعيين شده 

در برنامه را زير سؤال می برد.
 7- با گذشت مدتی از تدوین برنامه اصفهان 
در  تجدیدنظر  به  نيازی  برنامه ریز  نهاد   1400
برخی اهداف و راهبردهای برنامه را حس كرده 
و یا تغييرات را برای تدوین برنامه 1405 مورد 

ارزیابی قرار می دهد؟
از جمله ويژگی های برنامه های راهبردی، پويايی و 
انعطاف پذيری اين برنامه ها در طول مدت اجرا است. 
اين پويايی و انعطاف پذيری در برنامه اصفهان1400 
با توجه به ماهيت راهبردی آن در قالب بازنگری در 
سياست های اجرايی و هدف گذاری کمی شاخص ها 
در راستای اهداف تعيين شده انجام گرفته است که 

به صورت ساليانه انجام می گيرد.
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شهرداری اصفهان با رويکرد دانش محور

 مديريت دانش و سازمان يادگيرنده و ياد دهنده 
چيزی نيست جز مديريت سرمايه فکری و منابع 
برای  راهبردی  و  شايستگی ها  بر  مبتنی  انسانی 
عملکرد بهتر جهت دستيابی به مزيت رقابتی پايدار 
به تعبير واضح تر، مديريت دانش شامل کشف، خلق، 
اشتراک گذاری،  به  و  انتشار  ذخيره سازی،  کسب، 

به کارگيری و رشد و توسعه دانش است. کارکنان 
را  نياز  مورد  دانش  بتوانند  به خوبی  بايد  سازمان 
نمايند.  خلق  را  آن  لزوم  صورت  در  و  شناسايی 
دانش خلق يا کسب شده بايد با نيازهای سازمان 
تطبيق و به نحوی ذخيره شود تا در زمان، مکان و 
شرايط متناسب با محيط، با حداکثر ظرفيت مورد 

بهره برداری قرار گيرد.
دارايی  واالترين  دانش  دانش محور،  سازمان  در 
نامحسوس سازمان است که در حقيقت اين دانش 
بدون انسان معنايی ندارد و چگونگی يادگيری و 
هدايت پرسش ها مهم ترين مهارت انسان ها است. 
چگونگی  و  چرايی  مورد  در  آگاهی  درصورتی که 

کارکنان سازمان بايد به خوبی بتوانند 
دانش مورد نیاز را شناسايی و در صورت 

لزوم آن را خلق نمايند. 
مرضيه افشاري - دیبا هاشمي
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مديريت دانش، مديريت طیف وسیعی از 
فعالیت هايی است که برای مبادله، خلق يا 
ارتقای سرمايه های فکری در سطح کالن 

به کار می رود.

اجرای کارها وجود داشته باشد، هر فعاليتی آسان 
خلق،  اصلی  فرآيند  چند  که  سازمانی  می گردد. 
ذخيره سازی، اشتراک گذاری، بهره برداری، نگهداری 
و ارزيابی دانش را در زمان و مکان مناسب مديريت 

کند، سازمانی دانش محور است.
نظام مديريت دانش شهرداری اصفهان با رويکرد 
سيستم،  و  ساختار  نوع  لحاظ  به  دانش محور 
را  مطلوب  دانش  تا  است  طراحی شده  به گونه ای 
با استفاده از زيرساخت فرهنگ، فرآيند و فناوری 
در دسترس حداکثری کاربران قرار دهد. همچنين 
دانشی،  فرهنگ  رشد  و  شکل گيری  بر  عالوه 
فرآيندهای دانش پرور موجب تسهيل روابط دانشی 

و افزايش دانش در سازمان نيز می شود.
به چه چيزی دانش می گویيم؟

دامنه تعاريف ارائه شده در خصوص دانش از کاربردی 
تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف از محدود تا 
تعريفی  بتوان  شايد  می شود.  شامل  را  گسترده 
ساده از دانش بدين ترتيب ارائه نمود: »آموزه های 
فراگيری شده حين کار که انتقال آن به ديگران 
ارزش افزوده  ايجاد  سازمان  و  افراد  برای  می تواند 
نمايد.« طبق بررسی های انجام شده در سازمان ها، 
ثبت  قابل  آموزه  به دو  فرد در هرماه حداقل  هر 
می رسد. اين آموزه ها می تواند از مسائل و مشکالت 
کاری، روش های حل مسئله، کسب مهارتی جديد، 
ايجاد بهبودی کوچک يا بزرگ در روش های انجام 

درصورتی که  شود.  حاصل  مشابه  موارد  يا  و  کار 
دانش های توليدشده به درستی شناسايی و مديريت 
نشوند، از دست می روند. در چنين سازمانی، ارزش 
انضباط کاری يا  پرسنل سازمان ديگر به نظم و 
موارد مشابه نيست، بلکه به توانايی آنها در انجام 
فعاليت های دانشی است. به اين نوع پرسنل، عنوان 

کلی دانشور يا دانشکار، اطالق می شود.
مدیریت دانش چيست؟

از  وسيعی  طيف  مديريت  دانش،  مديريت 
فعاليت هايی است که برای مبادله، خلق يا ارتقای 
سرمايه های فکری در سطح کالن به کار می رود. 
مديريت دانش طراحی هوشمندانه فرايندها، ابزار، 
ساختار و غيره با قصد افزايش، نوسازی، اشتراک 
يا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از 
سه عنصر سرمايه فکری يعنی ساختاری، انسانی و 
اجتماعی نمايان می شود. مديريت دانش فرايندی 
است که به سازمان ها کمک می کند تا اطالعات 
و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی 
به صورت  معمول  به طور  و  می شود  محسوب 
سازماندهی نشده وجود دارند، شناسايی، انتخاب، 
مديريت  امر  اين  نمايند.  منتشر  و  سازماندهی 
سازمان ها را برای حل مسائل يادگيری، برنامه ريزی 
راهبردی و تصميم گيری های پويا به صورت کارا و 

مؤثر قادر می سازد.
داونپورت و پروساک معتقدند که مديريت دانش 

از بهره برداری و توسعه سرمايه های  عبارت است 
سازمان.  اهداف  تحقق  جهت  در  سازمان  دانشی 
دانشی که مديريت می شود شامل هر دو نوع دانش 

ضمنی و دانش صريح است.
مايک بورک بر اين عقيده است که مديريت دانش 
کمک می کند که اطالعات مناسب در زمان مناسب 
افراد  اختيار  در  درست  تصميم گيری های  برای 

مناسب قرار بگيرد.
تعريف جامع: فرآيند کشف، کسب، توسعه و ايجاد، 
دانش  به کارگيری  و  ارزيابی  نگهداری،  تسهيم، 
مناسب، در زمان مناسب، به وسيله-ی فرد مناسب 

در راستای اهداف سازمان.
کسب،  )خلق،  فرآيند   5 به خوبی  که  سازمانی 
را  استفاده(  و  اشتراک گذاری  به  ذخيره سازی، 
دانش محور  يا  دانشی  سازمانی  می کند،  مديريت 

است
علل پيدایش مدیریت دانش:

دگرگونی مدل کسب وکار صنعتی که سرمايه های 
يک سازمان اساساً سرمايه های قابل لمس و مالی 
به  غيره(  و  زمين  ماشين،  توليد،  )امکانات  بودند 
سمت سازمان هايی که دارايی اصلی آنها غيرقابل 
لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانايی و مديريت 

برای خالق سازی کارکنان آنها گره خورده است.
افزايش فوق العاده حجم اطالعات، ذخيره الکترونيکی 
آن و افزايش دسترسی به اطالعات به طورکلی ارزش 
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دانش را افزوده است؛ زيرا فقط از طريق دانش است 
که اين اطالعات ارزش پيدا می کند، دانش همچنين 
ارزش بااليی پيدا می کند؛ زيرا به اقدام نزديک تر 
است. اطالعات به خودی خود تصميم ايجاد نمی کند، 
بلکه تبديل اطالعات به دانش مبتنی بر انسان ها 

است که به تصميم و بنابراين به اقدام می انجامد.
تغيير هرم سنی جمعيت و ويژگی های جمعيت 
شناختی. بسياری از سازمان ها دريافته اند که حجم 
زيادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. 
اين آگاهی فزاينده وجود دارد که اگر اندازه گيری و 
اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده اين دانش و 
خبرگی حياتی به سادگی از سازمان خارج می شود.

تخصصی تر شدن فعاليت ها نيز ممکن است خطر 
از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه 

انتقال يا اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد.
ترسيم مسير استقرار نظام مدیریت دانش در 

شهرداري اصفهان:
 مديريت دانش رويکردی يکپارچه به شناسايی، 
کسب و استخراج، بازيابی، ارزيابی، تسهيم و خلق 
که  به گونه ای  است  سازمان  دانش  منابع  تمامی 
سازمان را در جهت دستيابی به اهداف سازمانی 
کمک نمايد. هدف مديريت دانش برقراری ارتباط 
بين خبرگان و افراد مجرب سازمان با افرادی است 
چنين  ايجاد  دارند.  را  خاصی  دانش  به  نياز  که 
مديريت  ابزارهای  و  فرايندها  کمک  به  ارتباطی 
دانش تسهيل می گردد. موفقيت در زمينۀ مديريت 
دانش نيازمند ايجاد يک محيط جديد کاری است 

که دانش و تجربه بتوانند به راحتی تسهيم شوند.

شهرداری  موقعيت  ارتقاي  بر  دانش  مؤثر  نقش 
دانش  موقعيت  ارتقاي  تا  شده  سبب  اصفهان، 
به عنوان يکي از مهم ترين اهداف در برنامه ريزی های 

سازماني در نظر گرفته شود
وضعيت  از  شناخت  موجود:  وضعيت  از  شناخت 
موجود مديريت دانش در شهرداری اصفهان می تواند 
به طراحی بهتر برنامه های عملياتی مديريت دانش 
وضعيت  ارزيابی  در  نمايد.  کمک  آن ها  اجرای  و 
موجود، بيشتر به وضعيت فرايندهای مديريت دانش 
بدين  می شود.  پرداخته  آن ها  مناسب  عملکرد  و 
منظور، پرسشنامه ای طراحی شد و در جلساتی 
با حضور مديران شهرداری تکميل گرديد؛ الگوي 
ارزيابي وضعيت موجود در شهرداری بررسي شد 
)تصوير 1( متأسفانه در شهرداري اصفهان شناسايي 
دانش و کسب دانش در وضعيت متوسط و خلق 
در  دانش  به کارگيری  و  اشتراک گذاری  به  دانش، 
نقاطی  متوسط  نقاط  هستند  نامناسب  وضعيت 
و  اقدامات  برخی  پاسخ دهنده  ديد  از  هستند 
رويکردهای مرتبط دارند ولی هم در طراحی رويکرد 
هم در اجرا و پايش نياز به بهبود دارند. اين موارد 
نيز می توانند گاهی به عنوان نقطه شروع در استقرار 
مديريت دانش مدنظر قرار بگيرند يا با اصالحاتی 
تبديل به وضعيت¬های مناسب شوند. معيارهای 
دارای وضعيت نامناسب به اين معنی هستند که 

هيچ گونه اقدامی در زمينه آن ها انجام نشده است.
بررسي و ارزيابي آمادگي استقرار مديريت دانش: 

بسیاری از سازمان ها دريافته اند که 
حجم زيادی از دانش مهم آنها در آستانه 
بازنشستگی است و اين آگاهی فزاينده 
وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام 
مناسب انجام نشود، قسمت عمده اين 
دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از 
سازمان خارج می شود.
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آمادگي سازمان، توانايي و آگاهي يک سازمان براي 
تغيير و جابجايي از وضعيت کنوني به وضعيت جديد 
است و آمادگي براي مديريت دانش عبارت است از 
مجموعه ای از قابليت های يک سازمان در دسترسي 
و  دانش  مديريت  براي  الزم  زيرساخت های  به 

ظرفيت های به کارگيری آنها.
به منظور ارزيابی آمادگی استقرار مديريت دانش، 
با  جلساتی  در  و  شد  طراحی  پرسش نامه ای 
تکميل  شهرداری  کارشناسان  و  مديران  حضور 
گرديد. ارزيابی آمادگی ابتدا، به شيوه کارگاهی با 
شد.  انجام  دانش  مديريت  اجرايی  تيم  مشارکت 
سپس داده های مرتبط با گزاره ها به صورت ميدانی 
و  مديران  کارشناسان، سرپرستان،  از  نمونه ای  از 
مختلف  مناطق  و  سازمان ها  معاونت ها،  معاونين 
اين  در  است.  جمع آوری شده  اصفهان  شهرداری 
مرحله پرسش نامه ها به صورت بي نام توزيع شد تا 

پرسش شوندگان به سؤاالت پاسخ دهند. پرسش نامه 
مورداستفاده در اين پروژه شامل 4 قسمت است 
)تصوير 2( که در واقع همان عوامل و محورهاي 
کليدي ارزيابی آمادگی استقرار مديريت دانش را در 
برمی گيرد. درمجموع 70 پرسش نامه تکميل شده 
مورد استنتاج قرار گرفت. گزاره های مدنظر به سه 
دسته نقاط قوت، قابل بهبود و بحرانی تقسيم بندی 
باشد  بيشتر  هرچه  به دست آمده  نتايج  شده اند. 
آمادگي شهرداری در آن بخش خاص بيشتر است.

شناسايی مفاهيم و روابط دانشی فرايندهای دانش بَر 
شهرداری و مدل سازی آن ها: کليه فرايندهای کاری 
شهرداری اصفهان در تحقق مأموريت و دستيابی 
به اهداف اين سازمان مؤثرند، اما ميزان تأثير همه 
فرايندها يکسان نيست؛ ازآنجاکه سرمايه گذاری در 
فرايندهای مهم تر می تواند بازگشت سرمايه باالتری 
در مديريت دانش داشته باشد، يکی از عواملی که 

در انتخاب فرايندهای پايلوت مديريت دانش مدنظر 
قرار می گيرد، درجه اهميت نسبی فرايندهای کاری 

شهرداری اصفهان از ديد استراتژيک است.
بدين منظور فرايندهای شهرداری اصفهان، ابتدا بر 

اساس پنج معيار:
1( ميزان هزينه بر بودن فرايند، 2( ميزان درآمدزا 
نتايج  بر  مستقيم  تأثير  ميزان   )3 فرايند،  بودن 
کليدی برای شهروندان، 4( ميزان وابستگی فرايند 
واحدهای سازمانی  تعداد  و 5(  فرايندها  به ساير 
درگير در اجرای فرايند مورد ارزيابی و امتيازدهی 
قرار گرفتند. درنتيجه 50 فرايند با بيشترين ميزان 
امتياز کسب شده، به عنوان فرايندهای اولويت دار 

شهرداری اصفهان انتخاب گرديدند.
در گام بعد، فرايندها بر اساس معيارهای: 1( تنوع 
ورودی ها و خروجی ها،2( تعدد نقاط تصميم گيری، 
3( ساختار پذيری، 4( ميزان تجربه مورد نياز، 5( 
ميزان آموزش مورد نياز و 6( ميزان پيچيدگی مورد 
ارزيابی و امتيازدهی قرار گرفتند. حاصل اين ارزيابی 
استخراج 20 فرايند دانش بر شهرداری اصفهان بود. 
مرجع امتيازدهی به فرايندها، کارشناسان و خبرگان 
واحدهای مطالعات و پژوهش و مديريت آموزش، 
تشکيالت و بهبود روش ها بودند.) تصوير 3 - درخت 

دانش شهرداري(
انتخاب رويکردهاي عملياتي: پس از تدوين نقشه 
و خبرگان  دانشی  گلوگاه های  و شناسايی  دانش 
حوزه های دانش شهرداری اصفهان، نياز مختلف در 

ازآنجاکه سرمايه گذاری در فرايندهای 
مهم تر می تواند بازگشت سرمايه باالتری 

در مديريت دانش داشته باشد، يکی از 
عواملی که در انتخاب فرايندهای پايلوت 

مديريت دانش مدنظر قرار می گیرد، درجه 
اهمیت نسبی فرايندهای کاری شهرداری 

اصفهان از ديد استراتژيک است.
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شكل گيری، اجرا و 
مدیریت پروژه های 

عمرانی 

جمع آوری و جمع بندی اطالعات عرصه های فضای سبز منطقه 
بررسی و مميزی اطالعات )احجام( ارسالی از منطقه 
بروزآوری شرح خدمات نگهداری فضای سبز 
برآورد هزينه نگهداری فضای سبز 
برگزاری مناقصه و اونتخاب پيمانکار 
ارائه برنامه تفصيلی و اقدمات به ناظر مقيم 
بازديد و نظارت مستمر برعملکرد پيمانکاران 
بررسی نهايی گزارشات و تأييد صورت وضعيت در سيستم
تطابق ليست حقوق و بيمه کارگران و پرسنل پيمانکار با قانون اداره کار 
تاييد نهايی )فنی- نظارت- تحقيقات( صورت وضعيت پيمانکار و ارسال به 
حوزه معاونت خدمات شهری 
ثبت آمار در ارزيابی عملکرد منطقه 

دريافت پرونده ملک در مسير و بررسی و تجزيه و تحليل پرونده ملک در مسير 
معوض و تطبيق پرونده مالک با تعهدات مالک 
انجام بازديد و تعيين متراژو مساحت 
بررسی و تطبيق پرونده مالک با تعهدات و اعالم نواقص پرونده به ملک 
انجام ارزيابی و اعالم قيمت ارزيابی به اداره امالک 
محاسبه هزينه اضافه متراژ يا کسری متراژ

بررسی فنی و حقوقی محتويات پرونده با توجه به نوع درخواست 
بررسی گزارش وضعيت بنا 
بررسی اصل رأی 
بررسی جواب قرار نامه 
بررسی نامه شهرداری مبنی بر اعالم استنکاف مالک از پرداخت جريمه 
بررسی نامه شهرداری به همراه رأی ديوان عدالت اداری جهت طرح در 
کميسيون هم عرض يا کميسيون قبلی 

طراحی طرح های نگهداری و بهينه سازی 
 اولويت بندی طرح ها و پروژه ها 
 برآورد تجهيزات به صورت اوليه 
بازديد از مکان مساله و نيازسنجی 
طراحی 
تعيين حجم و هزينه پروژه ونياز به طراحی آن 
برآورد تجهيزات به صورت تفصيلی و دقيق: 
نظارت بر اجرای پروژه: 

1 - شناسايی و به روز آوری فهرست تجهيزات 
2-تهيه و به روز آوری شناسنامه تجهيزات 
3-تهيه چک ليست های بازديد و سرويس های ادواری 
4-برگزاری مناقصه جهت انتخاب پيمانکار 
5-انجام بازديدهای ادواری 
6-بررسی گزارشات صورت وضعيت پيمانکاران 
7-اعمال اخطارها و جريمه ها در صورت وضعيت پيمانکار 
8-اجرای بهينه سازی 

طراحی طرح های نگهداری و بهينه سازی 
طراحی نورپردازی 
طراحی انرژی
طراحی آب نما
طراحی روشنايی

بررسی برگه پيشنهاد و نمونه قرارداد
بررسی نقشه های فنی 
بررسی دستورالعمل و ضوابط اجرايی 

نظارت بر اجرای پروژه نورپردازی
نظارت براجرای پروژه انرژی 
نظارت بر اجرای پروژه آب نما
نظارت بر اجرای پروژه روشنايی 

نگهداری و تعميرات

شناسايی محدوده بافت های ناکارآمد
تحقيقات ميدانی، ارزيابی و تصويب محدوده های بافت ناکارآمد
انتخاب لکه های بافت ناکارآمد
تدوين شرح خدمات و اقدامات متناسب با گونه بندی 
اولويت بندی محدوده های بافت ناکارآمد جهت راه اندازی 
دفتر تسهيلگری و خدمات نوسازی 
انجام فعاليت های تسهيلگری در دفتر تسهيلگر بافت فرسوده
 اجرای عمليات نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد
انجام پروژه تجميع پالک های بافت فرسوده:

گونه بندی و انتخاب محدوده های بافت تاريخی 
گونه بندی وانتخاب محدوده های بافت ميانی 
گونه بندی و انتخاب محدوده های بافت روستايی 
گونه بندی و انتخاب محدوده های بافت غيررسمی 

انجام مطالعات پايه از منظر ابعاد کالبدی، جمعيتی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، زيست محيطی جهت آشنايی کامل با محدوده 
اطالع رسانی و تبليغات به ساکنين و مالکين محدوده های هدف 
شناسايی مسائل و مشکالت ثبتی وحقوقی و حل آن 
)اقدامات تسهيلگری )مذاکره با ساکنين و مالکين در خصوص طرح و برنامه ها 
و بهره گيری از نظرات و خواسته های آنان(

توانمند سازی اجتماعی اقتصادی ساکنين 
اجرای پروژه های محرک نوسازی و ارتقای کيفی:
احصاء نيازهای ساکنين، بافت و اولويت بندی نيازها و تهيه طرح های ويژه 
کالبدی کردن نيازهای مردمی 
اخذ مصوبه طرح های ويژه نوسازی، تسهيلگری اجرايی )تهيه طرح معماری، 
برآورد ريالی اجرای پروژه و ...( 

شناسايی پالک های مناسب برای تجميع 
تهيه بانک اطالعاتی از ساکنين، شناسايی پالک های راغب به مشارکت 
جذب سرمايه گذار برای نوسازی بافت فرسوده 
تهيه طرح های معماری 

شناسايی نيازها و فرصت ها 
دسته بندی و اولويت بندی طرح و ارسال به سازمان زيباسازی 
انتخاب پروژه ها جهت تخصيص بودجه 
تهيه برنامه زمانبندی طراحی ها باتوجه به اولويت شهرداری منطقه 
گردآوری اطالعات وتحليل داده ها
تهيه پيش طرح )طرح فاز صفر(:
ارائه طرح در کميته تخصصی سازمان 
اصالح پيش طرح 
تنظيم فرم کنترلی نمونه اوليه، شبيه سازی اجرای آزمايشی، تهيه مستندات 
بررسی نمونه ساخته شده و اجرای آزمايشی و ارسال مستندات پروژه به 
کارگروه فنی حوزه 
بررسی مستندات و نتايح

تنظيم اسناد قرارداد و مستندات پيوست و ا رسال طرح به منطقه 
برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار 
بازديدهای دوره ای و نظارت براجرا، ساخت و احداث
بررسی و تأييد صورت وضعيت

تهيه پيش طرح )طرح فاز صفر( پروژه مبلمان شهری
تهيه پيش طرح )طرح فاز صفر( پروژه تنديس 
تهيه پيش طرح )طرح فاز صفر( پروژه نورپردازی 
تهيه پيش طرح )طرح فاز صفر( پروژه گرافيگ شهری 

تعيين ناظر و متولی پروژه 
تهيه نقشه و مشخصات و برآورد هزينه پروژه 
آماده سازی نقشه ها و مستندات فنی جهت تحويل به پيمانکار منتخب 
بررسی و اصالح برنامه زمانبندی ارائه شده 
بررسی و تأييد گزارشات عملکرد پروژه ارائه شده توسط پيمانکار و ارائه گزارش 
پيشرفت پروژه 
انجام آزمايش ها و نقشه برداری 
بازديد دوره ای و نظارت بر انجام کار پيمانکار 
نظارت مستمر و بررسی نهايی
تحليل و بررسی نهايی پروژه 

بررسی تأسيسات مکانيکی و برقی پروژه 
بررسی جابه جايی تأسيسات معارض شهری و هماهنگی اجرای 
طرح های تأسيساتی 

بررسی ميدانی، شناسايی موضوع ومسأله 
امکان سنجی راهکار:

مطالعات تکميلی 
مدلسازی و تعيين حجم تخصيص يافته 
بررسی، کارشناسی و تهيه راهکار 
جانمايی ايستگاه و تهيه نقشه ايستگاه: 

بررسی ترافيکی 
بررسی زمان بندی 
بررسی طراحی شبکه 
بررسی تخصيص خدمه 
بررسی تخصيص ناوگان 

کنترل پيشرفت پروژه 
کنترل روند تملک اراضی 
کنترل الزامات طرح براساس نيازمنديهای متوليان 

استخراج ليست پروژه ها 
کدگذاری و تهيه برنامه زمان بندی فرايند آغازين 
بررسی کاربری و خط بدنه و تکميل اطالعات اوليه شناسنامه پروژه 
تهيه ساختار شکست کار و پيشنهاد برنامه زمانبندی تملک و اجرای پروژه ها و برآورد بودجه 
ارائه و تعيين برنامه زمانبندی پروژه ها از سوی مناطق 
انجام مطالعات اوليه/ تکميل اطالعات 
بررسی کفايت اطالعات و کامل بودن طرح پيشنهاد 
بررسی مطالعات و تصميم گيری در خصوص انجام يا عدم انجام، ضرورت و زمان انجام 
برگزاری جلسه و انجام مهندسی خواسته ها و تعيين کارکردهای مورد نظر طرح و مشخصات فنی 
بررسی پروژه ها و بررسی برنامه زمانبندی پروژه های مناطق، جمع بندی زمانبندی پروژه های مناطق 
پيشنهاد برنامه زمانی و مالی سبد پروژه های سال آتی 
کنترل زمانبندی پيشرفت پروژه های مناطق:

گريد بندی مشاوران جهت تحقيق و تهيه طرح در سطح منطقه، انتخاب مشاور 
تهيه طرح بازنگری 
بررسی و تعيين اندازه و مساحت منطقه، عادی يا ويژه بودن منطقه و... ، تهيه 
طرح های توسعه شهری درسطح مناطق

تقسيم شهر بين مشاوران 
بررسی منطقه توسط مشاور مربوطه 
برآورد وضعيت آينده منطقه توسط مشاور:

تهيه طرح پيشنهادی برای هر منطقه توسط مشاور مربوطه 
بررسی و کنترل مجموعه طرح های مناطق توسط مشاور مادر 
بررسی، بازنگری و تعديل طرح های مناطق توسط شهرداری 
بررسی و اصالح طرح تفصيلی در سطح منطقه:
بررسی و اصالح طرح تفصيلی در حين اجرا توسط معاونت شهرسازی

برآورد فضای پارکينگ مورد نياز منطقه در آينده 
برآورد فضای سبز و ورزشی مورد نياز آينده منطقه 
برآورد وضعيت آينده خيابان ها و شبکه معابر منطقه 
برآورد فضای آموزشی مورد نياز آينده منطقه 

بررسی و اصالح نقشه ارتفاعات طرح تفصيلی در سطح منطقه 
بررسی و اصالح نقشه معابر طرح تفصيلی در سطح منطقه 
بررسی و اصالح نقشه کاربری طرح تفصيلی در سطح منطقه 
بررسی و اصالح دفترچه ضوابط طرح تفصيلی در سطح منطقه 

زیبا سازی
نگهداری و تعميرات 
تاسيسات مكانيكی و 

الكترونيكی 

اجرا و نظارت
 بر پروژه های

 عمرانی 

نوسازی بافت های 
ناكارآمد

نقل و انتقال سند 
ملك معوض دارای 

سند

 نگهداری
 فضای سبز

 كميسيون 
ماده صد

تهيه طرح های توسعه 
شهری و بازنگری طرح 

تفصيلی محدوه شهر

ایجاد خطوط و 
 ایستگاه های 

حمل و نقل عمومی 
جدید
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شناسايی يا دريافت درخواست و نياز بهره بردار 
تحليل درخواست و نياز بهره بردار:

تصميم گيری در خصوص تصويب پروژه 
برنامه ريزی پروژه 

امکان سنجی پروژه 
تحليل نيازمندی های کسب و کار 

طراحی سطوح سرويس 
ارجاع کار يا برون سپاری 

جمع آوری اطالعات 
شناسايی ذينفعان

استخراج نيازها 
تعريف محدوديت

طرح مسئله و مشکل 
جمع آوری اطالعات و آمار برداری ترافيکی 

تحليل اطالعات 
تشخيص نوع مشکل 

بررسی مشکل و مدلسازی/اصالح مدلسازی:
تحليل نتايج مدلسازی وارائه گزارش 

ترسيم پالن و تهيه طرح اوليه 
تکميل و اصالح پالن 

تحليل ميزان توليد آلودگی 
تحليل ميزان زمان تلف شده در شبکه 

تحليل مسائل زيست محيطی 
تحليل مسائل ايمنی 

بازديد از محل در خصوص بررسی جديد بودن آسفالت و اعالم به معاون جهت اعالم نظر 
بررسی مشخصات فنی و متراژ درخواست های حفاری 

تشکيل کميسيون حفاری و صدور مجوز حفاری 
محاسبه هزينه و اعالم به شرکت های خدمت رسان 

تشکيل کميسيون فنی 
تهيه طرح و دتايل پرسازی ترانشه ها 

نظارت و انجام بازديد های متعدد 

تعيين قيمت 
اعمال قيمت منطقه نهادی بر روی اليه جديد 

بررسی قيمت های تعيين شده 
اعمال بر روی ژيوديتابيس 

ثبت تغييرات صورت گرفته در فضای سبز 
ارائه و اعالم مختصات مکان تغيير فضای سبز از لحاظ توصيفی و مکانی 

بررسی و اعمال تغييرات مکانی بر روی نقشه 
شهرداری GIS بررسی تغييرات در اداره 

اعمال بر روی ژئوديتابيس 

بروزرسانی تغييرات هزينه عوارض:
بروز رسانی اطالعات فضای سبز:

شناسايی ملک در مسير طرح وتعيين مشخصات مالکين، عرصه و اعيان، ميزان عقب نشينی برای هر ملک
بازديد و بررسی ميدانی طرح و تهيه شناسنامه طرح:

برآورد قيمت ملک در طرح 
بررسی انطباق متراژ و مساحد صدور کارت گذربندی طبق نقشه 

تشکيل جلسه کميسيون معوض با حضور مالک ملک در طرح 
ارائه پيشنهاد به مالک:

تحويل و انتقال:

بررسی وضعيت ثبتی امالک 
بررسی نوع کاربری امالک 

بررسی فضاهای در اختيار افراد به تفکيک نوع ملک، مساحت 
عرصه، مساحت اعيان 

شناسايی نام و مشخصات مالکين در طرح 
بررسی وبرآورد مساحت کل مورد نياز طرح 

بررسی طول وعرض طرح 
بررسی فضای باز ومعابر محدوده طرح 

جانمايی هرملک بر روی نقشه 

ارائه پيشنهاد ملکی به مالک 
ارائه پيشنهاد نقدی به مالک 

ارائه پيشنهاد امتيازات خاص به مالک 
احراز مالکيت کليه مالکين و مدعيان احتمالی 

ارائه مشخصات ملک وگزارشات کارشناسی و توافقات به عمل آمده جديد به هيأت کارشناسی 
توافق مالک، انتقال و تحويل ملک

تهيه بيانيه مأموريت شهرداری اصفهان 
تهيه بيانيه چشم انداز 

شاخص های پيامدی 
شاخص های کنترل و ارزيابی 

تهيه، اصالح و ويرايش مأمورين/ سند چشم انداز/ اهداف راهبردی شهرداری اصفهان: 
تدوين سياست ها، تدوين سياست های اجرايی 

تدوين ارزش ها 
تدوين اهداف کالن 
تدوين اهداف خرد 

بررسی و ويرايش مأموريت/ سندچشم انداز/ اهداف راهبردی 
تدوين و بازنگری راهبردها 

تدوين برنامه عملياتی 
نظام ارزيابی برنامه: 

تأييد ناظر ملک 
ثبت گزارش بازديد/ اصالح گزارش وضع موجود ساختمان

تطبيق گزارش موجود با گزارش ناظر وتکميل آن 
مغايرت گيری و شناسايی مغايرت های ساختمانی با ضوابط شهرداری:

استعالم ايستايی و آتش نشانی 
صدور رأی کميسيون ماده صد: 

کنترل کاربری و گذربندی 
کنترل بروکف پروانه ساختمان در محل و اعالم نظر 

مغايرت گيری از نظر خط بدنه در پروانه موجود و کد 03
بررسی گزارش بازديد ضوابط و مقررات 

کنترل زيربنا و اعالم مغايرتها و نسبت به پروانه

صدور رای جريمه 
صدور رای تخريب و تبديل 

بازديد از محل و تهيه گزارش بازديد کنترل گذربندی و تکميل چک ليست کنترلی 
بررسی کاربری و گذربندی و اعالم نظر در خصوص عقب نشينی و گذربندی و کاربری 

کنترل کارت گذربندی و برو کف و اعالم نظر و ارسال به طرح تفصيلی 
بررسی گزارش نقشه بردار و ارسال به معاون شهرسازی 

بررسی و اعالم نظر معاون و هامش نويسی آن 
محل به مالک جهت تهيه DWG و فايل GIS ارائه نقشه های نقشه تفکيکی 

تهيه نقشه تفکيکی/ اصالح آن: 
کنترل ابعاد باقيمانده ، گذربندی و پاراف موارد مشاهده شده و ارجاع به رييس شهرداری 

کنترل کليات طرح و مفاد ضوابط تفکيک 
محاسبه عوارض تفکيک فيزيکی زمين و توافقات تفکيک و صدور فيش های مربوط

کنترل فيش های پرداختی و تأييد انتقال ميزان ملک در مسير 

تهيه نقشه تفکيکی 
انطباق با سند محل

کنترل، اجرا و نظارت عاليه:
کنترل و نظارت برا مور مهندسين 

کنترل نقشه سازه مطابق ضوابط و آيين نامه ها 
کنترل فنی نقشه های سازه تاييد شده توسط ناظر و محاسبات سازه 

کنترل، نظارت وتاييد دفترچه کنترل و نظارت
کنترل و تطابق با آئين نامه و ضوابط 

بررسی وضعيت مزاحمت واحد صنفی و رائه گزارش 
استعالم و اخذ نظر کارشناسی از سازمانها و واحدهای ذيربط در شهرداری 

بررسی نظرات کارشناسی و تمهيدات و اعالم نظر معاون خدمات شهری منطقه 
تنظيم صورتحساب اجرا رفع تخلف 

بررسی و انتخاب، جهت يافتن شغل مزاحم مطابق با امکانات ودارايی های شهرداری
تحليل شرايط محيط زيست مکان 
بررسی مطابقت با اصول شهرسازی 

بررسی طراحی و سازه مورد نياز شغل مزاحم 
تحليل توجيه اقتصادی 

تعامل با صنف شغل مزاحم انتخاب شده 
)تهيه طرح مناسب برای شغل با همکاری صنف شغل مذکور( فاز صفر معماری

طراحی، اجرا و ساخت شهرک برای شغل مزاحم 

مطالعه و تحليل مشکل ايجاد شده ناشی از شغل مزاحم 
تدوين طرح شغل مزاحم:

ارزيابی ميزان دسترس پذيری طرح 
ثبت و تعيين پيشنهادات و اقدامات اجرايی 
برآورد و تعيين امکانات و فضای مورد نياز 

تعيين فضای سبز مناسب و مورد نياز 
مکان يابی 

انتخاب و اخذ زمين مناسب شهرک سازی برای شغل مزاحم، تحليل کاربری و امکانات 
زمين اخذ شده برای شهرک سازی شغل مزاحم 

رفع تخلف مشاغل مزاحم:
رفع مشاغل مزاحم براساس امکان دردسترس:

اقدام برای رفع مشاغل مزاحم براساس مشکل ايجاد شده

 درخت 
دانش شهرداري 

 شناسایی 
 و ساماندهی 
مشاغل مزاحم

 تهيه و تعریف
  برنامه ساليانه

 فناوری اطالعات

 صدور مجوز 
حفاری طولی 

 صدور
 پایان ساخت 

 توافق با مالكين
 امالک در طرح

صدور گواهی
  تفكيك و تجميع

 عرصه 

 توسعه 
شبكه معابر 

بروز رسانی
  اطالعات 
مكان بند 

 تهيه و 
به روزرسانی برنامه 

استراتژیك 

كنترل ایستایی و 
استحكام بنا
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جهت ارتقاء و بهبود حوزه های دانشی شناسايی شده 
در سازمان است. اين ِمتدها بايد مطابق با مجموعه 
متدها و رويکردهای تعريف شده در حوزه مديريت 
دانش باشد؛ چهار رويکرد عملياتی تعريف شده در 
مديريت دانش که متناسب با فضای سازمان های 
خدماتی و باألخص شهرداری ها می باشند، پيشنهاد 

شد:
1. پايگاه دانش فرايندها

2. مديريِت درس آموخته ها
3. انجمن های خبرگی

4. پرسش و پاسِخ سازمانی

● پایگاه دانش: پايگاه دانش به عنوان بستر بقيه 
زيرسامانه ها در سامانه های يکپارچه دانش مطرح 
می شود. پايگاه دانش با اجزايی مانند نقشه دانش 
پيشرفته خود، امکان مدل سازی و طراحی پايگاه 
ديگر  و  قرار می دهد  اختيار سازمان  در  را  دانش 
گزارش ها،  و  جستجو  امنيتی،  کاربری،  امکانات 
زيرساخت های الزم برای استفاده از ديگر زيرسامانه ها 
را با توجه مقتضيات سازمان فراهم می کند. پايگاه 
دانش يک بستر کامل برای سازمان دهی و مديريت 

محتواست و به تنهايی می تواند به عنوان يک راهکار 
نرم افزاری کارا و مقياس پذير عمل کند.

● مدیریت درس آموخته ها و ثبت تجربيات: 
برای جلوگيری از دوباره کاری و بروز مجدد خطا و 
اشتباه نياز به ثبت آموزه ها و درس های فراگرفته 
شده است. تمامی پروسه اجرای فعاليت های يک 
فرايند از زمان قبل از اجرا، در حين اجرا و پس 
برای درس  منبعی  فعاليت ها می توانند  اجرای  از 
آموخته باشند. اين رويکرد، امکان ثبت، اشتراک، 
بازيابی و به کارگيری نکات، تجربيات و آموزه های 
فراگرفته در جريان اجرای فرايندها را فراهم می کند 
و برای فرايندهايی که دارای گلوگاه هاِی دانشی و 
نقاِط تصميم گيری متعدد هستند، مناسب است. 
به عنوان مثال هر فردی در هر فرايندی که مشغول 
خاصی  کاری  لِم  و  تجربه  نکته،  اگر  است،  بکار 
اشتراک  به  با ديگران  آموخته است و می خواهد 
بگذارد، می تواند آن را از اين طريق ثبت نمايد تا هم 
خود فرد و هم همکاران او در آينده از آن استفاده 
نمايند. اين رويکرد، نياز به روندی برای ارزيابی و 

صحه گذاری درس آموخته ها دارد.
● انجمن خبرگي یا )COP(: يکی از بهترين 

رويکردهای اشتراک دانش و تجربه در بين واحدها 
و بخش های سازمان هستند. انجمن های خبرگی 
بخصوص در مواردی که مشکالت و مسائل سازمان 
نظام های  دانشی،  حوزه های  ارتباط  و  ترکيب  به 
مختلف  سازمانی  واحدهای  و  متفاوت  تخصصی 
دانش  می يابند.  ويژه  ضرورت  می شود،  مربوط 
توليدشده توسط انجمن های خبرگی می تواند در 
اجرای بهينه تر فرايند بکار گرفته شود و يا منبع 
دانشی مناسبی برای اشخاص باشد. اين رويکرد، 
فرايند هايی است که در چندين منطقه  مناسب 
کارشناس و خبره دارند و اجرا می شوند. خبرگان 
متعدد يک فرايند، دورهم جمع شده و دانش و 
تجربيات خود را با يکديگر تسهيم می کنند. تجميع 
اين دانش ها، می تواند موجب بهبود اجرای فرايند 
شود. به عنوان مثال در فرايند صدور پايان ساخت، 
بخش های مختلف سازمان درگير هستند و هر کدام 
نقش مجزايی ايفا می کنند؛ بنابراين می توانند از 
انجمن خبرگی برای حل برخی مسائل خود استفاده 
نمايند و خبرگان مرتبط را از واحدهای مختلف گرد 
هم آورده و بعد از طرح مسئله، راه حل های آنها را 

دريافت نمايند.

تمامی پروسه اجرای فعالیت های يک 
فرايند از زمان قبل از اجرا، در حین اجرا و 
پس از اجرای فعالیت ها می توانند منبعی 
برای درس آموخته باشند. اين رويکرد، 
امکان ثبت، اشتراک، بازيابی و به کارگیری 
نکات، تجربیات و آموزه های فراگرفته در 
جريان اجرای فرايندها را فراهم می کند 
و برای فرايندهايی که دارای گلوگاه هاِی 
دانشی و نقاِط تصمیم گیری متعدد هستند، 
مناسب است. 
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● پرسش و پاسخ: در زيرسامانه پرسش و پاسخ، 
پرسش هايی که در حين فعاليت ها و فرآيندهای 
روزمره سازمان پيش می آيد، از طريق درگاه ثبت 
می شود؛  پرسيده  مختلف  افراد  توسط  پرسش، 
نزديک ترين راه حل های موجود در پايگاه دانش )در 
قالب پرسش و پاسخ های قبلی، تجربيات ثبت شده 
و مستندات دانش آشکار و دانشنامه ها( به فرد ارائه 
می شود. درصورتی که پاسخ ها برای فرد کافی نباشد، 
پرسش ها بر اساس الگوهايی در اختيار افراد خبره و 
ساير افراد در سازمان قرار می گيرد و با يک مکانيسم 

جالب به پاسخ می رسد.
نرم افزار مدیریت دانش در شهرداری اصفهان

با استفاده از مرورگر گوگل کروم يا فايرفاکس پس از 
تايپ  knowledge.isfahan.ir در شبکه 
شهرداري در قسمت نام کاربري و کلمه عبور کد 

ملی درج شود.
تجربه، مهارت و مستند در سامانه یكپارچه 

مدیریت دانش
تجربه، دانشی است که مستند نشده اما قابليت 
و  ريزه کاری ها  نکات،  تمامی  دارد.  مستندسازی 

تکنيک هايی را که پيش ازاين می دانستيد و يا در 
ياد می گيريد می توانيد  روزانه  کاری  فعاليت های 
به عنوان تجربه ثبت کنيد. در ثبت يک تجربه بايد 
اعتبار  و چارچوب  کنيد شرايط، مختصات  دقت 
آن را نيز ثبت شود؛ چراکه اين تجربه ثبت شده به 
دست افراد مختلفی خواهد رسيد و هر چه بيشتر 
قابل استفاده  باشد برای شما اعتبار بيشتری در پی 

خواهد داشت.
تجربه  اين  کنيد  مشخص  تجربه  ثبت  هنگام 
از  يک  هر  است.  شناسايی شده  شيوه  کدام  به 
گزينه ها را که انتخاب می کنيد سعی کنيد شرح 
خالصه ای از روش و چارچوب شناسايی تجربه را 
بيان کنيد. به طور مثال در روش »بازنگری پس 
از اقدام )AAR(« مشخص کنيد با بازنگری چه 
فعاليت هايی، اين تجربه را شناسايی کرديد. سپس 

به مرحله بعدی برويد.
اين که تجربه شما از کجا به دست آمده يا مهم تر از 
آن در کجا کاربرد دارد، برای کسانی که به دنبال 
راه حلی برای يک مشکل می گردند يا قصد انجام 
فعاليت مشابهی را دارند، بسيار مهم است؛ با انتخاب 

پروژه ها، فرآيندها، انجمن های خبرگي و واحدهای 
سازمانی مرتبط باتجربه خود، باعث می شويد اين 
تجربه بسيار سريع تر در اختيار تمام کسانی که 
به آن نياز دارند قرار گيرد. از طرفی در آينده ای 
نه چندان دور نيز زمانی که خود نياز به جزئيات 
و ريزه کاری های اين تجربه داشته باشيد، راحت تر 
از آن استفاده خواهيد کرد. در اغلب اوقات، يک 
ديگر  و  شما  برای  نمی تواند  به تنهايی  تجربه، 
کارکنان سازمان راهگشا باشد؛ بلکه زمانی که در 
مستندات  ديگر،  تجربه های  از  مجموعه ای  کنار 
و مهارت ها قرار می گيرد، به شما کمک می کند 
دهيد.  انجام  موفقيت آميز  به طور  را  فعاليت  يک 
تجربه خود را به اسناد، راهنماها، تجربيات و ديگر 
مهارت های مرتبط، متصل کنيد و سپس به مرحله 

بعدی برويد.

انجمن های خبرگی بخصوص در مواردی 
که مشکالت و مسائل سازمان به ترکیب 

و ارتباط حوزه های دانشی، نظام های 
تخصصی متفاوت و واحدهای سازمانی 
مختلف مربوط می شود، ضرورت ويژه 

می يابند.
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◙
آینده پژوهی تحوالت جمعيتی منطقه شهری كالن شهر اصفهان تا افق 

1430
کارفرما: معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی/ مديريت مطالعات و پژوهش

مجري: دکتر سيد ناصر حجازی
تاريخ اتمام:1396

و  سياست گذاری  امر  در  مسائل  بنيادی ترين  از  يکی  به عنوان  جمعيت 
برنامه ريزی های آينده نگر همواره مورد توجه بوده است. آينده پژوهي جمعيت 
نيز فرايندي است براي تصميم گيري  و برنامه ريزی های بهتر با نگاه به افق هاي 
دور، آينده هايي که ارتباط وسيعی باارزش ها، باورها و الگوهای رفتاری دارند. اين 
پژوهش باهدف آينده پژوهی تحوالت جمعيتی کالن شهر اصفهان انجام گرفته 
است. برای بررسی تحوالت جمعيتی از روش تحليل ثانويه داده ها، مدل پيش بينی 
جمعيت و رويکرد سناريونگاری به عنوان يکی از روش های آينده پژوهی، استفاده 
شده است. همچنين تحليل داده ها و آينده نگری شاخص های جمعيت به وسيله 

نرم افزارهای جمعيتی Spectrum، PAS، Mortpak انجام گرفته است.
از نتايج مهم اين پژوهش اين است که کالن شهر اصفهان با توجه به مرکزيت 
بسياری از امکانات، جذابيت زيادی برای مهاجرت داخل استانی و خارج استانی 
در خود دارد. پديده نخست شهری از مشخصه های اصلی نظام شهرنشينی در 
شهر اصفهان است و سهم جمعيت کالن شهر اصفهان از کل جمعيت شهری 
رو به افزايش است. از نظر رشد ساالنه جمعيت نيز رتبه سوم کشور را دارد. با 
در نظر گرفتن عدم قطعيت ها، محتمل ترين سناريوی جمعيتی برای کالن شهر 

اصفهان، سناريوی رشد حد متوسط است، يعنی در بلندمدت ميزان باروری کل 
در سطح جانشينی )2/1 بچه برای هر زن( تثبيت خواهد شد. نسبت جنسي 
کل در سناريوي متوسط براي شهر اصفهان در سال 1390 معادل 101 و اين 
نسبت براي افق پژوهش )سال 1430( برابر با 99 است. در اين خصوص، نسبت 
جنسی اگر بين 100 تا 105 باشد در حد متعارف و مناسب است، اين عدد در 
گروه های سنی 65 ساله و باالتر، از حد متعارف پايين تر است که نشان دهنده 
تعداد بيشتر زنان نسبت به مردان در اين سنين است. در افق آينده ساختار سنی 
شهر دستخوش تغييراتی خواهد شد که ديگر جوانان نيستند که گروه های عمده 
جمعيتی را شکل می دهند بلکه ميان ساالن و به ويژه سالمندان در اکثريت قرار 
خواهندگرفت. ويژگی های بارز اين تغييرات، ثبات نسبی در جمعيت کودکان 
)14-0(، کاهش اساسی در جمعيت جوان 29 – 15 ساله، کاهش نسبی جمعيت 
در سن کار و پرداخت کننده ماليات و افزايش قابل مالحظه جمعيت سالمندان در 
شهر اصفهان است؛ بنابراين نوع نيازهای اجتماعی و جمعيتی دستخوش تحوالت 
اساسی خواهد شد. مقايسه جمعيت در سن کار به ويژه گروه های سنی 20 تا 
50 نشان دهنده کاهش اساسی جمعيت در اين گروه های سنی است. کاهش 
جمعيت در اين گروه های سنی دارای پيام های خاص اجتماعی و اقتصادی به 
اين شرح است: الف( کاهش جمعيت در سن کار جوان؛ ب( کاهش بهره وری 
اقتصادی؛ ج( کاهش منابع انسانی درآمدی در خانوارها؛ د( فشار بر منابع دولتی 
و ه( افزايش بسيار زياد جمعيت سالمند باالی 65 سال و لزوم توجه به مسائل 
و مشکالت سالمندان به ويژه در زمينه حمل ونقل، دسترسی به امکانات عمومی، 
امنيت و کاهش موانع فيزيکی در جهت سهولت استفاده سالمندان از خدمات و 

امکانات شهری.
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◙
تدوین الگوی تعامل شهرداری اصفهان با مراكز علم و فناوری ایران و 

جهان
 کارفرما: معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مجري: دکتر وحيد مقدم
اتمام کار:1396

اگر ماهيت کار شهرداری در يک جمله خالصه شود، روح زنده حاکم بر کالبد 
بی جان شهر است. زنده بودن، مثال جالبی از ماهيت شهرداری است؛ يعنی 
شهرداری بايد زنده باشد، رشد کند و در يک کالم حالش خوب باشد تا حال 
شهر خوب باشد. يکی از ويژگی های زنده بودن، رشد کردن و در اوج ماندن است. 
قطعاً شهرداری در اين مسير تنها نيست و می تواند از ظرفيت های بالقوه شهری 
به مانند دانشگاه ها با اساتيد و دانشجويان مشتاق به همکاری، ظرفيت های ناشی 
از شرکت های دانش بنيان و ديگر ظرفيت های شهری استفاده کند. شهرداری 
بيرونی  شرکت های  و  اشخاص  با  همکاری  از  موفقی  بسيار  سوابق  اصفهان 
همکار دارد، دليلی که باعث انجام اين پژوهش شد، توجه به همه ظرفيت های 
شهرداری، لزوم استفاده از روش های متنوع در همکاری های علمی و فناورانه 
با نهادهای مرتبط و همچنين کسب يک الگوی نظام مند از همکاری است. 
بدين منظور، سه گام اصلی برای انجام پژوهش تعريف شد. در گام اول به انجام 
مطالعات راهبردی و ترسيم وضعيت ايده ال پرداخته شد. با استفاده از روش 
مرور کتابخانه ای، مفاهيمی از جمله مدل های ارتباط صنعت و دانشگاه، نظام های 
نوآوری، نوآوری باز و ... مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با جمع بندی ادبيات 
تحقيق، مدلی توصيفی از نحوه تعامل شهرداری اصفهان و مراکز علمی و پژوهشی 

در زيست بوم نهادی و نظام نوآوری منطقه ای ارائه شد. در مدل حاصل شده از 
ادبيات موضوع سه نکته مهم وجود دارد. نکته اول؛ فعاليت شهرداری اصفهان 
در يک نظام نوآوری منطقه ای و لزوم همکاری با ديگر شهرداری های کشور 
به عنوان هاب های اصلی نظام های نوآوری منطقه ای است. نکته دوم؛ اصل متنوع 
سازی روش های همکاری شهرداری با توجه به سه طيف همکار الف: شرکت های 
خصوصی، ب: پارک ها و مراکز رشد و ج: دانشگاه ها و اساتيد است. نکته سوم 
نيز به اهميت جامعه و مردم هم به عنوان بعد اصلی در مارپيچ چهارگانه ارتباط 

صنعت و دانشگاه و رکن اصلی در نوآوری اجتماعی اشاره می کند.
به منظور ترسيم وضعيت ايده آل، سه منبع اطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت. 
مطالعه ادبيات تحقيق )که مدل حاصل از آن بحث شد(، مطالعات موردی 
و تحقيق در اسناد باالدستی. در مطالعات موردی به تبيين نمونه های موفق 
همکاری شهرداری های ديگر کشورها با نهادهای علمی و پژوهشی پرداخته شد. 
بر طبق مدل بررسی تيم پژوهش، در ابتدا نمونه های موفق کشورهای همسايه 
ايران مورد بررسی قرار گرفت؛ زيرا اين کشورها شباهت فرهنگی و جغرافيايی 
بيشتری با ايران دارند. بر اساس يک مدل بلوغ و معيار تطابق فرهنگی سپس به 
ترتيب کشورهای عربی، کشورهای جنوب شرق آسيا، کشورهای اروپايی و کشور 
آمريکا بررسی شد. در اين مطالعات، همکاری و مشارکت بسيار شهرداری ها با 
مراکز علمی و پژوهشی از جمله دانشگاه ها مشاهده شد، در طی اين تعامالت 
شهرداری ها، دانش و اطالعات نيروی انسانی خود را که درواقع پايه هر سازمانی 
است، تقويت کرده. دانشگاه ها متعهد به برگزاری کالس ها و درس گروهی های 
آموزشی مختلف و حتی بورسيه های تحصيلی برای کارکنان شهرداری شده. 
همچنين به نوآوری نيز در اين همکاری ها بسيار توجه می شود که عامل مهمی 
برای موفقيت افراد و سازمان است. در بررسی منبع سوم برای ترسيم وضعيت 
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ايده آل، هفت سند باالدستی در سطح ملی و استانی مورد مطالعه و نکات کليدی 
آن مورد تأکيد قرار گرفت.

و  علمی  نهادهای  با  شهرداری  تعامالت  موجود  وضعيت  شناسايی  به منظور 
تحقيقاتی )گام دوم(، با استفاده از مصاحبه های نيمه ساختاريافته و روش گلوله 
برفی، وضعيت فعلی و جاری همکاری شهرداری با نهادهای علمی و پژوهشی 
مورد بررسی قرارگرفته است. اين مصاحبه ها در دو طيف کارشناسان شهرداری 
و نهادهای بيرونی همکار با شهرداری است. تالش شد ديدگاهی نسبتاً جامع 
از شهرداری در نگاه ذينفعان آن توصيف شود. ذينفعانی که در مواقعی نظرات 
متفاوتی نسبت به هم داشتند. برای نشان دادن اوج اين تعارضات تيم تحقيق 2 
نمونه واقعی را در نظر کارشناسان شهرداری و مجريان خارجی شبيه سازی کردند. 
نمونه اول ساخت موتورهای برقی و نمونه دوم تجهيزات و کاله آتش نشانی بود. 
با استفاده از بررسی وضعيت موجود و ادبيات تحقيق، مدل فرآيندی همکاری 
شهرداری با نهادهای علمی و تحقيقاتی ارائه شد. مدل فرآيندی، توصيف ديگری 
بود که تيم پژوهش از گام های پيشنهادی برای تعامل شهرداری با نهادهای همکار 
درگذر زمان ارائه کردند. تالش شد مدل مذکور مورد بررسی و تحليل قرار گيرد 
و دستورالعمل هايی به صورت راهنمای عملی برای اقدام شهرداری تعبيه شوند. 
گام های اين مدل فرآيندی عبارت بودند از الف: تدارک الزامات نوآوری باز ب: 
هوشمندی فناوری در شهرداری اصفهان ج: سياست های تحريک طرف عرضه 
تقاضا و زيرساختی د: انتقال/ انتشار فناوری در سايه حفظ حقوق مالکيت معنوی: 
فرآيندی های ارزيابی و مديريت دانش نيز به صورت پيوسته در اين مدل قرار 

داشتند.
در گام تجويز و ارائه توصيه های سياستی تالش شد با استفاده از جمع بندی 

وضعيت موجود، بررسی اسناد باالدستی، مطالعات موردی و مبانی نظری تحقيق 
پيشنهادهای سياستی کاربردی در جهت بهبود الگوی تعامل شهرداری با نهادهای 
علمی و پژوهشی ارائه شود. به منظور استفاده از تئوری در مقام عمل، مدل های 
فرآيندی و توصيفی که در فاز اول به دست آمده بود با وضعيت موجود و چارچوب 
نهادی ترکيب و الگويی برای ارائه پيشنهادات تهيه گرديد. ابعاد تأثيرگذار اين الگو 
عرضه/تقاضای علم و فناوری، مسئله و نياز علمی/محصول فناورانه و دانش فعلی/
چشم انداز آينده انتخاب شدند. بر اساس تعامل اين محورها، چهار دسته پيشنهاد 
ذيل عناوين دانش بنيان/حمايتگر )حمايت از عرضه فناوری های دانش بنيان(، 
بهره بردار/ متقاضی )متقاضی و بهره بردار دانش و فناوری(، خدمت رسان/پذيرنده 
)پذيرنده ارائه نيازها از همکار خارجی( و متعامل/پرسشگر )متقاضی نيازها از همکار 
خارجی( ارائه شد. تالش شده است که اين پيشنهادات ارائه شده کاربردی و با 
توجه به زيست بوم شهرداری اصفهان باشد. با توجه به ماهيت شهرداری که 
با مشکالت اجرايی شهری مواجه است، الزم است پيشنهادات اين پژوهش 
کاربردی شوند. به منظور تبديل توصيه های سياستی به پيشنهادات اجرايی، 20 
پيشنهادی که از مدل ذکرشده استخراج شدند، از حيث اجرا در 4 دسته قرار 
گرفتند. پيشنهاد دسته اول، تغيير ماهيت همکاری شهرداری اصفهان با نهادهای 
علمی و پژوهشی در فناوری های نوظهور، از پيمانکاری به شراکت راهبردی 
است. کليه تعاريف و حتی تفاهم نامه های پيشنهادی در قسمت مربوطه مشخص 
است. در اين پيشنهاد تالش می شود الگويی جديد برای همکاری شهرداری با 
دانشگاه ها در موضوعات فناوری های بديع و نوظهور در کنار پروژه های پيمانکاری 
ارائه شود. پيشنهاد دسته دوم، متنوع سازی روش های همکاری علمی و فناوری با 
دانشگاه ها و مراکز خصوصی و توليدی و مشخص شدن نقش اساتيد، دانشجويان 
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و شرکت ها در اين پازل همکاری است. با استفاده از مفهوم TRL، دسته بندی 
خاصی از مجريان همکار انجام شد. پيشنهاد تأسيس پژوهشکده همکار در 
دانشگاه ها )که اساسنامه پيشنهادی آن نيز ارائه شده(، بررسی بيشتر برای 
تأسيس مرکز رشد در شهرک علمی تحقيقاتی و همچنين استفاده از تنوع 
روش های همکاری با شرکت های دانش بنيان نيز پيشنهاد مشخص اين دسته 
است. در دسته سوم، رصد و پايش نظام مند محيط درونی و بيرونی مطرح شد 
که ايجاد يک رصدخانه شهری بر اساس يک مدل بلوغ و الزامات شهرداری 
که  دارد  الزاماتی  رصدخانه  اين  البته  است.  آن  مشخص  پيشنهاد  اصفهان 
مهم ترين آن جانمايی مناسب در فرآيندهای شهرداری است. در دسته چهارم 
نيز اهميت ارزيابی های پيشينی، فرآيند و پسينی موردبحث قرار گرفت که 
جداول کاربردی مرتبط در سه دسته ارزيابی پيشينی، ارزيابی فرآيندی و ارزيابی 

پسينی با معيارهای مشخصی ارائه شد.

◙
تدوین چارچوب بهينه برنامه و الگوي مناسب اسناد پشتيبان برنامه 

اصفهان 1400
مجري: شرکت شهر و انديشه نقش جهان

کارفرما: معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني/ مديريت مطالعات و پژوهش
اتمام:1395

اهداف اين پژوهش شامل ارائه الگويی جهت تحليل ساختار فضايی شهر اصفهان، 
تدوين بيانيه مشکالت شهر اصفهان با پيمودن مسيرهای چهارگانه مشکل يابی 

)الف-توصيف و تحليل ساختار فعاليتی- فضايی شهر، ب-بازبينی متون مربوط به 
تجارب برنامه ريزی در شهر، پ-انجام مميزی اجتماعی از ساکنين شهر و تحليل 
يافته های آن )نيازسنجی و رضايت سنجی( و تحليل متون برآمده از مصاحبه با 
متصديان )ذينفعان( برنامه و نخبگان شهر(، دستيابی به مشکالت اصلی و کليدی 
شهر و تدوين اهداف و راهبردهای برنامه اصفهان 1400 با استفاده از روش های 
استنتاج اهداف از مشکالت و استنتاج راهبرد از اهداف است. به منظور دستيابی 

به اهداف درنظرگرفته شده مراحل زير انجام پذيرفت:
• مرحله نخست: نظريه ها و رهيافت های برنامه ريزی راهبردی شهری با بهره گيری 
از مطالعات کتابخانه ای بررسی گرديد. رهيافت سيستمی به منظور به کارگيری در 
برنامه ريزی راهبردی شهر اصفهان انتخاب شد و الگوی تحليل ساختار فضايی 
شهر اصفهان پيشنهاد گرديد. به منظور تدوين الگوی تحليل ساختار فضايی شهر 
اصفهان، نخست زيرسيستم های انگاشتی شهر در شش دسته طبيعی، کالبدی، 
اجتماعی، فرهنگی - هنری، حکمروايی و مديريت تحول )سياسی( طبقه بندی 
شد. به منظور تدوين کارکردهای شهر و شهرداری اصفهان نيز افزون بر استفاده از 
مطالعات نظری و انتخاب رهيافت مطلوب، به بررسی اسنادی همچون »بررسي 
و اولويت بندي مؤلفه های نقشه جامع فرهنگي شهر اصفهان«، »سند گردشگری 
شهر اصفهان«، »فهرست تفصيلي مشکالت شهرداري شهر اصفهان مبتني بر 
ساختار تفصيلي برنامه وبودجه سنواتي شهر اصفهان« و »فرايندهای شهرداری« 
پرداخته شد. فرايندهای شهرداری نيز بر اساس ساختار سازمانی و قوانين و 
مقررات شهرداری تدوين شد. بدين ترتيب الگوی تحليل ساختار فضايی شهر 

اصفهان طراحی شد.
• مرحله دوم: مشکالت شهر اصفهان بر اساس الگوی تحليل ساختار فضايی 
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در سه سطح انگاشتی، کارکردی شهر و شهرداری طبقه بندی می شوند. اين 
مشکالت از مسيرهای مختلف جمع آوری شده است. اين مسيرها عبارت اند از: 
پروژه نيازسنجی و نظرسنجی شهروندان شهر اصفهان طی سال های اخير، نظر 
مديران و کارشناسان شهرداری های مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان و بررسی 
سند بازنگری طرح تفصيلی شهر اصفهان. بر اين اساس فهرست مفصلی از 

مشکالت در زيرسيستم های شهری تدوين شد.
در مرحله سوم تعيين مشکالت کليدی و دستيابی به علل بروز هر يک از آنها 
مهم ترين هدفبوده که استفاده از روش های تحليل روابط علت و معلول )نظير 
نمودار استخوان ماهی( به اين منظور قابل استفاده است. در نمودار استخوان ماهی 
مسئله به اجزای کوچک تر تقسيم می شود و علت های پيدايش مشکل اصلی با 
استفاده از قوانين و روش های توفان فکری موردبحث قرار می گيرد )نمودارهای 
استخوان ماهی در تحليل روابط علت و معلول مشکالت ساختار فضايی شهر 
اصفهان، اثرات متقابل مشکالت را در يک ساختار سلسله مراتبی بازتعريف 
می کنند و روابط شبکه ا  ی بين آن ها با استفاده از اين روش قابل رديابی نيست(. 
بدين ترتيب با به کارگيری فن استخوان ماهی در تحليل روابط علت و معلول 
مشکالت ساختار فضايی شهر اصفهان، تعداد 316 مشکل رديابی شده به 7 
مشکل کليدی و ريشه ای در زيرسيستم های مديريت شهری فروکاسته شد که 

به ترتيب عبارت اند از:
الف- وجود آالينده های زيست محيطی ناشي از مجتمع ها و واحدهاي صنعتي 

)مربوط به حوزه خدمات شهری(
ب- عدم توجه به اثربخشی و پيامد های اجرای پروژه ها در سطح مناطق شهری 

)مربوط به حوزه عمران، حمل ونقل و ترافيک(
پ- کاستی قوانين و مقررات )مديريت – نظارت – اجرا( )مربوط به حوزه 

معماری و شهرسازی(
ت- کمبود انگيزۀ نيروی انسانی در شهرداری اصفهان )مربوط به حوزه اداری(

ث- عدم هماهنگی و يکپارچگی منابع و مصارف )مربوط به حوزه مالی(
ج- ضعف سياست گذاری و برنامه ريزی در خصوص اعتالی فرهنگ شهروندی 

)مربوط به حوزه فرهنگی اجتماعی(
چ- ضعف مبانی فکری و انديشه ای )چارچوب های نظری( در برنامه ريزی شهری 

)مربوط به حوزه برنامه ريزی، پژوهش و فناوری اطالعات(
نمودار  هفت  درمجموع  استخوان ماهی،  فن  به کارگيری  با  ترتيب  بدين 
استخوان ماهی توليد شد؛ به گونه ای که برونداد هر يک از اين نمودارها يک مشکل 
کليدی و بنيادی است که می تواند به عنوان اصلی ترين مشکالت و نقاط تمرکز 

اصلی در محتوای برنامه ريزی شهر اصفهان معرفی گردند.
در مرحله چهارم به منظور توليد اهداف کالن بر پايه ی تحليل روابط علت و 
معلولی مشکالت شهر اصفهان که از مسيرهای سه گانه استخراج شده اند بر 
استفاده از مشکل کليدی )معلول علت های اصلی و فرعی( تمرکز می شود. در 
برابر هر يک از اين مشکالت کليدی و بنيادی در شهر اصفهان يک هدف کالن 
قابل تعريف است که دستور کار اصلی سيستم برنامه ريزی شهر اصفهان را در 
سطح اهداف کالن مشخص می کند. اهداف کالن در تناظر يک به يک با مشکالت 
اصلی و بنيادين رديابی شده از مرحله ی تحليل مشکالت قرار دارد؛ بنابراين 
متناظر با مشکالت بنيادی هفتگانه اهداف هفتگانه به ترتيب زير معرفی می شود:

1( کاهش آلودگی محيط زيست
2( ارتقا نقش )جايگاه( اثرات و پيامدهای اجرای پروژه های عمرانی در تعريف 

پروژه ها
3( اصالح يا بهبود قوانين و مقررات مرتبط با نظارت و اجرای برنامه های شهری
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4( تقويت انگيزه ی نيروی انسانی در شهرداری اصفهان
5( ايجاد هماهنگی و يکپارچگی منابع و مصارف )رديف های درآمد و هزينه(

6( اعتالی فرهنگ شهروندی
7( ارتقا مبانی فکری و انديشه ای )چارچوب های نظری( در برنامه ريزی شهری 

اصفهان
برای هر يک از اهداف کالن راهبردهای متنوع و متفاوتی قابل تدبير و بيان است. 
بنابراين توليد بيانيه ی راهبردها می تواند از کمينه حالت )متناظر با هر هدف 
کالن يک راهبرد( تا بيشينه حالت )متناظر با تمامی ريشه های اصلی( متغير 
باشد که در اين صورت تعداد راهبردها از 7 راهبرد تا 51 راهبرد می تواند معرفی 
گردد. تعداد نهايی راهبردها در يک فرايند تصميم گيری بر پايه ی ارزش گذاری 
گزينه های تصميم توسط ذی نفعان برنامه مشخص می شود؛ که در ساده ترين 
حالت اولويت بندی آنها و انتخاب آنها توسط اعضای هيئت منصفه متشکل از 

ذی نفعان کليدی رخ می دهد.
افزون بر اين توليد بيانيه ی راهبردها لزوماً نيازمند به کارگيری بيانيه ی چشم انداز 
به منظور تدقيق بيان راهبرد و ايجاد يک چارچوب نظری و فنی قابل به کارگيری 
برای هر راهبرد است. به اين منظور از بيانيه ی چشم انداز برنامه ی راهبردی 
اصفهان 1400 بهره گيری شده است؛ و انگاشته ای به کاررفته در هر راهبرد 

مستقيماً از اين چشم انداز برگرفته شده است.
در اين گزارش راهبردهای تدبير شده مبتنی بر اختيار بيشينه ی راهبردها استوار 

گرديده است.

◙
شهرداري  در  سازماني  معماري  مدیریت  فرآیند  استقرار  و  طراحي 

اصفهان

کارفرما: معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني/ مديريت مطالعات و پژوهش
 مجري: دکتر اکبر نبي الهي

اتمام کار: 1397
اصفهان در حوزه معماری  فعاليت های شهرداری  به سابقه طوالنی  توجه  با 
سازمانی و لزوم راهبری و مديريت مستمر معماری سازمانی در اين سازمان، 
تدوين فرآيندی جهت مديريت معماری سازمانی ضروری تشخيص داده شد. 
 )APO03( پس از مطالعه فرآيند مرجع کوبيت با عنوان مديريت معماری سازمانی
بلوغ فعاليت های جاری شهرداری در اين زمينه ارزيابی گرديد که به دليل عدم 
وجود فرآيند مدون سطح بلوغ اين فرآيند بر اساس مدل خودارزيابی کوبيت 5 
کمتر از سطح يک حاصل شد. در ادامه بر اساس الگوی کوبيت 5 و با مراجعه 
به روش توسعه معماری )ADM( در سند راهنمای توگف ويرايش 9/1 فرآيند 
مرجع مديريت معماری سازمانی طراحی تفصيلی گرديد. در اين مرحله مجموعه 
زيرفرآيندها و ورودی خروجی های فرآيند مطلوب طراحی، مدل سازی و توصيف 
گرديد. همچنين در سند مذکور ساختار کلی ورودی ها و خروجی های فرايند 
نرم افزاری  ابزارهای  و   BPMN استاندارد از  فرآيند  در طراحی  گرديد.  تعيين 

مختلفی از جمله Viaual Paradigm و QPR استفاده گرديد.
به دليل پيچيدگی و ايده ال بودن فرآيند طراحی شده جهت اجرا در مرحله بعد 
تصميم به چابک سازی و متناسب سازی فرآيند طراحی شده با ساختار جديد 
معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداری اصفهان گرفته شد و به طور 
هم زمان مجموعه برگه های ورودی خروجی فرآيند طراحی گرديد. در اين مرحله 
شرح فعاليت ها و ساختار فرم های پيشنهادی موردنياز فرآيند تدوين گرديد. 
نسخه نهايی فرآيند به صورت يک سطحی و يکپارچه طراحی گرديد که از 4 
زيرفرآيند تشکيل شده است. فرآيند مديريت معماری سازمانی طراحی شده برای 
شهرداری اصفهان از 48 فعاليت و 40 فرم ورودی خروجی تشکيل شده است. 
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جهت انجام هر فعاليت مجموعه فرم های موردنياز هر فعاليت به همراه شرح 
فعاليت، معرفی ورودی ها، خروجی ها، تکنيک ها و توانمندسازهای آن فعاليت 

همراه با رهنمودهايی برای تکميل محتوای فرم ها ارائه شده است.
فرايند تدوين شده می تواند الگوی مناسب جهت مديريت و راهبری معماری 
سازمانی و راهنمای مستمر سازمان در استقرار و ارزيابی مداوم نتايج معماری 
سازمانی باشد. به منظور ارزيابی فرآيند طراحی شده و بهبود مستمر آن در انتهای 
اين گزارش شيوه نامه ارزيابی فرآيند و معيارهای الزم برای ارزيابی دوره ای فرآيند 
طراحی شده است. ارزيابی فرآيند می تواند در زمان استقرار آن به صورت ساليانه 

انجام شود تا وضعيت فرآيند و سطح بلوغ آن در هر دوره مشخص گردد.

◙
مطالعات امكان سنجی و ارزیابی اقتصادی تجميع ساختمان های اداری 

حوزه های ستاد شهرداری اصفهان در قالب پردیس مدیریت شهری 
مجري: معاونت مالي و اقتصادي/ عنايت اله محقق نسب 

کارفرما: معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی
اتمام: 1396

در حال حاضر شهرداری اصفهان دارای ساختمان های متعددی است که در 
سطح شهر پراکنده شده اند، اگرچه اين پراکندگی برای ساختمان هايی که نقش 
خدمات رسانی دارند، مفيد است ولی به نظر می رسد تجميع ساختمان های 
حوزههای ستاد شهرداری بتواند به عنوان يک سرمايه گذاری موفق باعث کاهش 
هزينه ها و افزايش منافع اقتصادی گردد. همچنين اين تجميع ميتواند گامی باشد 
در راستای مديريت يکپارچه و هماهنگ شهرداری که خود ميتواند سرآغازی بر 

مديريت يکپارچه شهری قلمداد گردد. بنابراين در اين تحقيق سعی شد امکان 
سنجی اقتصادی پروژه تجميع ساختمانهای ستاد به عنوان يک ابزار پشتيبان 
تصميم گيری صورت پذيرد. هدف اصلی اين پروژه، امکان سنجی اقتصادی 
تجميع ساختمان های حوزههای ستادی شهرداری در قالب احداث پرديس 
مديريت شهری است. در اين پروژه 30 ساختمان اداری وابسته به شهرداری بر 
اساس وظايف سازمانی انتخاب و ارزيابی اقتصادی آنها در قالب سه سناريو تجميع 
)شامل 1. شهرداری مرکزی و معاونت ها 2. معاونت ها و سازمان های منتخب 3. 
معاونت ها، سازمان ها و مديريت های منتخب( انجام شده است. ارزيابی اقتصادي 
بر اساس دو معيار درآمد حاصل از فروش و يا اجاره ساختمان های موجود و 
کاهش هزينه های ناشی از تجميع ساختمان ها از يک سو و هزينه ساخت پرديس 

مديريت شهری از سوی ديگر صورت گرفته است. 
ارزيابی سناريوهای مختلف، درمجموع به لحاظ اقتصادی تجميع  بر اساس 
ساختمان های منتخب بر اساس دو رويکرد اجاره و فروش و در هر سه موقعيت 
پيشنهادي به صرفه است و از بين آنها سناريو اجاره دادن ساختمان های موجود 
به دليل حفظ منابع و ساختمان ها و کمک به افزايش درآمدهاي پايدار گزينه 
مناسب تری به نظر مي رسد. الزم به ذکر است در اين مطالعه صرفاً به ارزيابی 
کلی اقتصادی پرداخته شده و ساير جوانب از جمله جنبه های زيست محيطی، 

اجتماعی- فرهنگی، ترافيکی و غيره مدنظر نبوده است. 
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هتل جهــان
نوستالژي شهري
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عصر پهلوی اول، در پی استفاده بهتر از شهرهای 
مهم ازجمله اصفهان بودند. مساجد تاريخي اصفهان 
و  داخلی  بازديدکنندگان  و  جهانگردان  روي  به 
خارجی، باهدف جذب جهانگرد و توريست بيشتر 
به ايران و به خصوص شهر تاريخي اصفهان، باز شد. 

عمارت چهلستون به موزه تبديل شد. بانک ملي 
واقع در خيابان سپه، بانک سپه، بانک رهني، بانک 
کشاورزي و پيشه و هنر و صرافی هايی مانند صرافي 
افشار واقع در دروازه دولت، صرافي عبدالرسول و 
حاجي سيد رضا در بازار به مردم خدمات می دادند. 

تعدادي از باغ های زمان صفويه که تا اواخر دوره 
قاجار نيز باقی مانده بودند، تبديل به اراضي شخصي 
و ملک مردم شده و گرداگرد چهارباغ را مغازه ها و 
مهمانخانه ها و سينماها و... مانند زنجير به هم پيوسته 
فراگرفته است و »باغات عهد صفويه که حاليه بکلی 

هتل جهان؛ يادگار تاريخ، يادمان فرهنگ

هدا خردمند

هتل جهان، پاتوق بسیاری از چهره های 
فرهنگی مثل آرتور اپهام پوپ بود و محل 

نشست و تصمیم گیری روشنفکران و 
ايران شناسان شهیر همچون آندره گدار 
و ماکسیم سیرو، کالوس شیپمان و نیز 

مهندس کارخانه های شهر ماکس شونمان 
آلمانی بود.

شماره چهارم | آبان 97  58

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری



تغيير صورت يافته و در هر يک خانه ها و کوچه ها 
افتاده است،« آن گونه که ميرزا حسن خان جابري 
انصاري در کتاب تاريخ اصفهانش بدان اشاره کرده، 
براي حفظ ياد آن باغات، نام آنها را بر هر خيابان 
باغ های  از  نامي  نيز  و »امروزه  و کوچه گذارده اند 
نو، گلدسته، کاج، زرشک بر خيابان های شهر ديده 

می شود.«
در چنين برهه ای از زمان، شهر اصفهان، يک چيز 
کم داشت و آن مهمانسرايی درخور و شايسته جهت 

اقامت گردشگران و پژوهندگان هنر و معماری بود.
مهمانخانه »آمريک« که بعدها به »هتل فردوس« 
و سپس به »هتل جهان« تغيير نام داد، در سال 
1307 خورشيدی ساخته شد. اين بنا با معماری 
نئوکالسيک، سقف سنتوری شکل به همراه نقوش 
گياهی و ايوان های گشوده با ستون های مزيّن، در 
ميانه بدنه غربی چهارباغ خودنمايی می کرد. بنای 
ضلع  در  سه طبقه  ساختمانی  جهان  هتل  اصلی 
شرقی با حدود 32 اتاق و مشرف به چهارباغ است 
و ساختمان دوطبقه ديگری با حدود 12 اتاق در 
ضلع غربی آن موجود است. اين بنا، دارای راهروهای 
قاب پوش ها و  با  اتاق هايی  و  بلند  تنگ، طاق های 
سقف پوش های تخته ای است. اين سبک معماری در 
مدرسه ستاره صبح در خيابان سيدعليخان و مدرسه 
فرانسوی ها در جلفا نيز ديده شده است. هتل جهان 
تنها بنای ارزشمند تاريخی در بدنه غربی خيابان 

چهارباغ اصفهان است. اين هتل درست رو به روی 
بازارچه بلند )بازار هنر( و مدرسه چهارباغ بناشده و از 
ايوان های دل گشايش، زيبايي و شکوه چهارباغ را بر 

ميهمانان اصفهان نمايان می ساخته است.
ارامنه روستاي هزارجريب بود  از  تونی هوانسيان، 
که در زمان خشکسالي شديد همراه مادربزرگش 
تحصيل  امکان  به اين ترتيب  مي آيد.  اصفهان  به 
کالسيک نداشت و در آن زمان نزد بازرگان آلمانی به 
نام »گاير« کار می کرد تا اين که با فن عکاسي آشنا 
می شود. گاير، هنگام رفتن از ايران، دوربين عکاسی 
خود را به تونی می دهد و به اين ترتيب پای او را به 
دنيای عکاسی باز می کند و توني در چهارباغ مغازه اش 
را داير نمود. در آنجا از زين اسب گرفته تا رنگ روغن 
به فروش می رسيد و بعدها نخستين هتل اصفهان 
را به نام آمريک در همان مکان تأسيس کرد. در 
همين هتل نيز نخستين سينماي اصفهان در طبقه 
دوم آن راه اندازی مي شود. با آغاز جنگ جهاني دوم 
و ورود متفقين به اصفهان توني هوانسيان دستگير 
و زنداني مي شود، اما چون مدرکي دال بر همکاري 
وي با قواي آلمان به دست نيامد وي پس از مدتي 
آزاد شد و درنهايت در اثر بيماري سرطان درگذشت.

بعد از توني پسرش جهانس )هوانس( مارديروسيان 
اداره هتل و سينما را برعهده می گيرد و از اين زمان 
نام اين هتل به هتل جهان تغيير می کند. با مرگ 
جهانس بر اساس وصيت، هتل فروخته می شود و 

به تمام بازماندگان که 24 نفر پراکنده در دنيا بودند، 
سهم داده می شود و به اين ترتيب اين دفتر بسته 

می شود.
تاالر بزرگ هتل، محل برگزاری بسياری از نمايش ها 
بود. مهم ترينشان که بيش از همه مورد توجه قرار 
گرفت، نمايش معروف »رستم و سهراب« بود که 
برای نخستين بار در تاريخ تئاتر ايران به صورت يک 
نمايش نامه مفصل حماسی و ملی، سرتاسر برای آواز 
تنظيم شده بود و اجرای آن در اصفهان از شب چهارم 
به زنان اختصاص داشت و همه عوامل از بازيگران تا 
مأموران و گردانندگان و راهنمايان همه از خانم ها 
نمايش  اين  تماشای  به  زنان  گروه های  و  بودند 
نوشته  سهراب«  و  »رستم  نمايش نامه  می آمدند. 
حسين کاظم زاده ايرانشهر از شاهنامه فردوسی در 
پنج پرده اقتباس و تدوين شد. قابل ذکر است که 
نمايشنامه »رستم و سهراب« قبل از هتل جهان، 
برای نخستين بار در سال 1293 خورشيدی توسط 
چند نفر از دانشجويان ايرانی، به همراه مادام اوهانيان 
ايرانی، در تاالر تئاتر »لون پوواريه« پاريس به روی 
صحنه رفته بود. چون حسين کاظم زاده ايرانشهر 
عالمه  چون  شخصيت هايی  کمک  به  پاريس  در 
به  اقدام  پورداود  ابراهيم  استاد  و  قزوينی  محمد 
تأسيس »انجمن علمی و ادبی ايرانيان« کرده بود 
و نمايش نامه رستم و سهراب که در سال 1293 در 
پاريس اجرا شد و در 1302 در برلين به چاپ رسيد، 

هتل جهان در آن سال ها به يک پايگاه 
فرهنگی تبديل شده بود. اپرای رستاخیز 
شهرياران ايران سروده سید محمدرضا 

کردستانی ملقب به میرزاده عشقی در 
سالن نمايش هتل جهان شهر اصفهان 

به روی صحنه رفت و با استقبال کم نظیر 
مردم اصفهان روبرو شد.

شماره چهارم | آبان 97 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

59



يکی از برنامه های اين انجمن بود. هتل جهان در آن 
سال ها به يک پايگاه فرهنگی تبديل شده بود. اپرای 
محمدرضا  ايران سروده سيد  رستاخيز شهرياران 
کردستانی ملقب به ميرزاده عشقی در سالن نمايش 
هتل جهان شهر اصفهان به روی صحنه رفت و با 

استقبال کم نظير مردم اصفهان روبرو شد.
عشقي که براي اجراي اپرا متحمل خرج و دشواري 
فراواني شده بود، نه تنها هيچ سودي از آن نبرد بلکه 
ضرر هم کرد و آخرين آگهي نمايش خود را در 
روزنامه، تحت عنوان »آخرين گدايي« منتشر ساخت. 

او در شماره دوم روزنامه قرن بيستم،  نوشت: »قريب 
هشت صد تومان در اصفهان براي اجراي اين نمايش 
صرف کردم و قريب پانصد تومان هم در طهران اين 
نمايش مخارج پيدا کرد. چنانچه قيمت بليط هايی را 
که بعضي از آقايان قبول کرده اند بپردازند، شايد در 

تاالر بزرگ هتل، محل برگزاری 
بسیاری از نمايش ها بود. 

مهم ترينشان که بیش از همه مورد 
توجه قرار گرفت، نمايش معروف 

»رستم و سهراب« بود که برای 
نخستین بار در تاريخ تئاتر ايران 
به صورت يک نمايش نامه مفصل 

حماسی و ملی، سرتاسر برای آواز 
تنظیم شده بود و اجرای آن در 

اصفهان از شب چهارم به زنان 
اختصاص داشت و همه عوامل از 

بازيگران تا مأموران و گردانندگان 
و راهنمايان همه از خانم ها بودند 
و گروه های زنان به تماشای اين 

نمايش می آمدند.
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اجرای تصنیف معروف آواز بهاری )از 
خون جوانان وطن الله دمیده( سروده 

عارف قزوينی در سالن نمايش هتل 
جهان اجرا شد.

طهران ضرر نکرده باشد ولي بايد دانست منفعتي 
هم نخواهد داشت. اين نمايش تاکنون پنج مرتبه در 
اصفهان، سه مرتبه در حضور و دومرتبه در غياب من 
و يک مرتبه در طهران تکرار شده است. چون غالب 
دوستان اصرار در طبع آن دارند عجالتاً اجازه ي طبع 
صورت اين نمايش را نمی توانم بدهم تا وقتی که اقاًل 

ضررهاي اقتصادي من جبران گردد.«
اجرای تصنيف معروف آواز بهاری )از خون جوانان 
وطن الله دميده( سروده عارف قزوينی نيز در سالن 

نمايش هتل جهان اجرا شد.
صادق هدايت يکی از مهمان های هتل جهان بود که 
هنگام سفرش در ارديبهشت ماه 1311 خورشيدی 
اقامت داشت و  به اصفهان مدتی در هتل جهان 
برگ هايی از کتاب اصفهان نصف جهان را در همين 
هتل نوشت: »من يکسر وارد مهمانخانه امريک شدم 
و تالفی بی خوابی شب گذشته را درآوردم. طرف 

عصر بود که به تماشای شهر رفتم ...«
هتل جهان، پاتوق بسياری از چهره های فرهنگی مثل 
آرتور اپهام پوپ بود و محل نشست و تصميم گيری 
روشنفکران و ايران شناسان شهير همچون آندره گدار 
و ماکسيم سيرو، کالوس شيپمان و نيز مهندس 

کارخانه های شهر ماکس شونمان آلمانی بود.
در  اصفهان  مسافربری های  چهل،  دهه  سال های 
خيابان چهارباغ بود و در کنار هتل آمريک دفتر 
مسافربری »ميهن تور« بود و جهانس مارديروسيان، 

را  آن  که  داشته  اتوبوسی  نيز  مهمانخانه  صاحب 
جلوی عمارت پارک می کرده است.

 1340 دهه  سال های  در  اصفهان  شهرداری 
بود  تهيه کرده  دفترچه ای  نوروزی  مسافرين  برای 
مؤسسات  و  مراکز  از  زيادی  اطالعات  شامل  که 
خدماتی شهر می شد. در اين دفترچه دو صفحه 
به فهرست هتل های شهر، درجه بندی آنها و نيز 
در  اقامت  هزينه  که  داشت  اختصاص  امر  اين  به 
است.  مقدار  چه  هتل  آن  در  بيست وچهارساعته 
ازآنجاکه هنوز در آن زمان هتل عباسی افتتاح نشده 

بود بنابراين جزو فهرست نبود.
دهه چهل، تنها هتل چهار ستاره اصفهان هتل ايران 
تور بود که در چهارباغ عباسی قرار داشت و هتل 
جهان به عنوان قديمی ترين هتل اصفهان، در دِهه 
قرار گرفت.  ليست هتل های سه ستاره  چهل در 
هتل جهان، پس از سپری شدن دوران شکوهش 
تا سال های دهه 60 خورشيدی فعال بود، سپس 
به عنوان خوابگاه دانشجويی پسران دانشکده پرديس 
مورداستفاده قرار گرفت و پس ازآن متروک شد. در 
حال حاضر هتل جهان مالک خصوصی دارد ولی 
می تواند با حمايت مسئوالن دلسوز، حفظ شود و 
)بدنه  ممتازش  گردشگری  موقعيت  به  توجه  با 
با تغيير کاربری به عنوان  غربی چهارباغ عباسی(، 
»قديمی ترين هتل اصفهان«، باززنده سازی شود؛ اما 

در صورت ادامه بی توجهی ها ويران خواهد شد.
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