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چگونه هـوای مکزیکوسیتی
 قابل تنفس شــد؟



)کالن شهر(  مگاسیتی  آلوده ترین  زمانی  که  شهری 
دنیا بود با طراحی و اجرای برنامه پاکسازی هوا، امروزه 
نمی خورد. چشم  به  دنیا  آلوده  شهر   50 لیست  در 

دارد. هر  تهران  به  زیادی  مکزیکوسیتی شباهت های 
دو این شهرها به نوعی در محاصره کوه های اطراف قرار 
گرفته اند و پدیده وارونگی هوا به ویژه در فصل زمستان 
که به آلودگی بسیار شدید هوا می انجامد نیز از مهم ترین 
با این ویژگی  جغرافیایی است.  بحران های شهرهایی 
اما تفاوت هایی نیز میان این دو وجود دارد. با این که 
مکزیکوسیتی سال ها پیش در صدر جدول آلوده ترین 
شهرهای دنیا قرار داشت، امروزه حتی در میان 50 شهر 
آلوده دنیا نیز جایی ندارد. در واقع امروزه مکزیکوسیتی 
به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای دنیا در مقابله با 
آلودگی هوا شناخته می شود. سال ها بود که آلودگی 
شدید هوا، بالی جان مردم و مقامات شهری و کشوری 
در پایتخت مکزیک شده بود. سال 1990 در کل 330 
میزان  از  باالتر  شهر  این  در  آالینده ها  شاخص  روز 
استاندارد بود. سال 1992 سازمان ملل، این شهر را به 
عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرد. بحرانی بودن 
اوضاع این شهر سبب شد دولت مکزیک برنامه ای جامع 
)با  نفری  این شهر 21 میلیون  آلودگی  برای کاهش 

احتساب توابع آن( طراحی کند.

● بهشاد بهرامی 
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 در این طرح، منابع مختلف آالینده هوا مورد بررسی قرار گرفت سپس برای هریک از آنها قوانینی وضع شد. اجرای 
این قوانین سبب شد تا میزان آلودگی هوا و نیز روزهای آلوده به طرز چشم گیری کاهش یابد. 

از سال 1990 تاکنون این شهر شاهد کاهش 90 درصدی سرب معلق در هوا، کاهش 70 درصدی مواد شیمیایی 
سرطان زا و نیز کاهش 75 درصدی سطح ازون بوده است. ناوگان حمل و نقل عمومی شهر مکزیکوسیتی در آن 
روزگار بسیار فرسوده و در نتیجه آالینده بود. همین مسئله مقامات را به فکر جایگزینی همه این وسایل نقلیه 
با خودروهای جدید و با مصرف کمتر انداخت. افزون بر تعویض خودروهای دولتی، به دارندگان تاکسی و سایر 
وسایل حمل و نقل عمومی تسهیالت بانکی کم بهره برای خرید خودروی نو و کم مصرف ارائه شد. از آنجا که 
اتوبوس های کوچک در این شهر یکی از اصلی ترین منابع تولید آلودگی بودند، سیاست تعویض اتوبوس های کوچک 
با اتوبوس های کم مصرف تر و با گنجایش مسافر بیشتر در دستور کار مقامات شهری قرار گرفت. مکزیکوسیتی با 
الگوبرداری از سیستم اتوبوسرانی سریع شهر بوگوتا در کلمبیا، به نوعی سیستم اتوبوسرانی به نام »متروباس« دست 
یافت که عالوه بر افزایش حجم مسافران در اتوبوس، آلودگی بسیار کمتری را نیز در پی دارد. برای کاهش نیاز 
شهروندان به استفاده از خودروی شخصی برای سفرهای دورن شهری، سیستم قطار شهری )مترو( مکزیکوسیتی 
راه اندازی شد که تا به امروز 12 خط دارد. دولت مکزیک می کوشد با تشویق مردم به استفاده از قطار شهری و نیز 
سایر وسایل حمل و نقل عمومی از تمایل شهروندان به استفاده از خودروی شخصی بکاهد که البته تا حدی در این 
کار موفق نیز بوده است. کیفیت نامطلوب سوخت یکی از عمده ترین دالیل افزایش میزان آلودگی هوا است. دولت 
مکزیک با همکاری سرمایه گذاران توانسته پاالیشگاه هایی برای تولید سوخت با گوگرد پایین ایجاد کند. بهره گیری 
از سوخت خودرو با استانداردهای روز بین المللی توانست از حجم آالینده های تولید شده توسط خودروها بکاهد. 
محدودیت ورود خودروهای شخصی به برخی مناطق شهر در روزهای مشخص هفته و الزام برای معاینه فنی خودرو 
را می توان از دیگر گام های موثر برای کاهش آلودگی هوا دانست. مکزیکوسیتی برنامه ای بلند مدت را برای ترویج 
فرهنگ استفاده از دوچرخه اجرا کرده است. ایستگاه های متعدد کرایه دوچرخه در فواصل 300 متری در برخی 
مناطق شهری ایجاد شده و شهروندان می توانند با پرداخت مبلغی به عنوان حق اشتراک ساالنه از این دوچرخه ها 
استفاده کنند. طبق بررسی های وزارت راه و شهرسازی، 80 درصد آلودگی هوا با استفاده از وسائل نقلیه عمومی حل 
خواهد شد. مهم ترین برنامه ای که در مکزیکوسیتی به اجرا در آمد، برنامه بلند مدت ارائه خدمات حمل ونقل عمومی 
با محوریت گسترش مترو و ایجاد خطوط اتوبوس تندرو بود. استفاده از اتوبوس هایی با حداکثر ظرفیت و حداقل 
آالیندگی، نه تنها ترافیک را کاهش داد بلکه سالیانه 80 هزار تن از میزان آالینده دی اکسیدکربن این شهر نیز کاسته 
است. مدیران شهری مکزیکوسیتی بسیاری از کارخانه های داخل شهر را به اطراف شهر بردند و برای تشویق مردم 

به استفاده از دوچرخه مسیری 21 کیلومتری برای دوچرخه سواری ایجاد کردند.
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شاید اگر چند سال پیش حرف آلودگی هوا به میان می آمد، تنها ساکنان کالنشهر تهران بودند 
که  از آلودگی تصویر روشنی در ذهن داشتند و می توانستند آن را برای سایرین تشریح کنند.  این 
روزها اما آلودگی هوا تنها مختص تهران نیست، شاید به جرات بتوانیم بگوییم در این سال ها نفس 
اغلب شهرهای بزرگ ایران به شماره افتاده است و بسیارند مردمی با زبان ها و گویش های متفاوت 
که آلودگی هوا را شناخته اند. حتی در برخی ایام  شهرهایی بودند که رکورد آلودگی هوای تهران 

را هم زده اند. 

  روایت هایی از سایه سنگین آلودگی هوا بر سر ایران:

آسمانش را گرفته
تنگ در آغوش؛آلودگی 

●  سوگل دانایي
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   خاكستری بدبویی كه ایران را فراگرفت
هر سال همزمان با آغاز فصل سرد و شیوع پدیده وارونگی هوا و 
باتوجه به موقعیت جغرافیایی و کوهپایه ای اغلب شهرهای بزرگ 

ایران، هوای کالنشهرهای ایران خاکستری و بدبو می شود.
هرچند که آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشورمان، معموال در 
مرز ناسالم برای گروه های حساس باقی می ماند، اما نمی توان آمار 

مبتالیان به مشکالت تنفسی که در این ایام راهی بیمارستان 
شدند را نادیده گرفت. طبق آمار پیر حسین کولیوند، رییس 
سازمان اورژانس کشور، تنها در ماه آبان، بیش از 4730 نفر بر 
اثر مشکالت تنفسی، در سراسر کشور روانه بیمارستان ها شدند. 

   شهرهایی كه نفس نکشیدند 
اهواز، همدان، مشهد، سمنان، قزوین و کرج شاید مهم ترین 
شهرهایی بودند که نامشان دوش به دوش تهران در رسانه های 
مختلف به عنوان آلوده ترین شهرهای ایران معرفی می شد. 

هرکدام به یک علت.
 به طور مثال در شهر اهواز، یکی از مسئوالن اداره کل آزمایش 
که  بود  کرده  ادعا  خوزستان،  زیست  محیط  سازمان  هوای 
آتش زدن زمین های کشاورزی که کشاورزان به اشتباه تصور 
می کنند باعث قوت گرفتن خاک می شود، یکی از اصلی ترین 
علل تجمع آلودگی هوا در این شهر است. علیرضا آذریان از 
سویی دیگر مدعی شده بود که صنایع پتروشیمی و نفت و گاز 
در این شهر و کمبود باران و ایستایی هوا از مهم ترین دالیل 
ایجاد هوای آلوده در اهواز است که متاسفانه تجمع شان در شهر 

بیشتر شده است.
درباره علت آلودگی هوای اصفهان، تبریز، مشهد و حتی کرج، 
شاید بتوانیم همان علت هایی را عنوان کنیم که در شهر تهران 
هم وجود دارند. آلودگی کارخانجاتی مانند ذوب آهن و نساجی، 
کارخانه های صنعتی و تولید کننده قطعه، کمبود ناوگان حمل 
و نقل عمومی و آلودگی موتور سیکلت هایی که اتفاقا برعکس 

پایتخت ارزان قیمت تر و قدیمی تر هستند. 
   راهکارهایی كوتاه مدت برای بهبود سالمت هوا

هوا  آلودگی  کاهش  برای  راهکارها  بگذریم،  که  علل  از 
منتجمی شود. واحد  نقطه  یک  به  ایران  نقاط  تمام  در 

کارشناسان  زعم  به  که  راهکاری  مدارس؛   تعطیلی 
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کوچکی بخش  سالمت  ایستایی  به  می تواند  اما  نیست،   کارآمد 
 از جامعه منتهی شود.راهکارهای دیگر برای کاهش آلودگی هوا اما 
همگی منوط به خودروها هستند. طرح ممنوعیت تردد خودروها در 
روزهای زوج و فرد و طرح ترافیک نیز در تعداد بسیاری از شهرهای 
ایران، مانند مشهد، سمنان، تبریز و اصفهان نیز اجرایی شدند. طرحی 
که به نظر می رسد همانطور که در تهران موفقیت آمیز نبوده در سایر 

شهرها نیز مثمر به ثمر نبوده است. 
   معاینه فنی، معضلی همه گیر

طرح های قهری و جریمه محوری که معطوف به داشتن معاینه فنی 
برای خودروهاست نیز در اغلب کالنشهرها سیستم ناکارآمدی دارد؛ به 
حدی که سعید قیصر، مدیرعامل سازمان اتحادیه حمل و نقل همگانی 
کشور خبر داده است: همچنانکه تهران به سامانه سیمفا متصل است و 
مطابق طرح الیزه، دوربین ها، پالک خودروها را ثبت می کنند و لیست 
خودروهایی که معاینه فنی ندارند را در اختیار پلیس و سایر نهادهای 
نظارتی قرار می دهد، حدود 8 کالنشهر نظیر کرج، اصفهان، شیراز و 

تبریز متصل به دوربین های طرح ال ای زد و سامانه سیمفا نشدند.
   كمبود حمل و نقل عمومی گریبان شهرهای بزرگ را گرفته 

است
از طرف دیگر، مترو، بی آرتی و حتی دوچرخه هایی که شرکت های 
پیمانکار آن را وارد تهران کردند، در شهرهای دیگر وجود ندارند، اگر 
هم وجود داشته باشند، فراوانیش با آنچه در تهران است، قابل قیاس 
نیست. به طور مثال در شهر مشهد، تنها 4 خط مسیر قطار شهری دارد 
که یکی از آن ها در حال فعالیت دائمی است که از حرم مطهر رضوی 
تا منطقه کوهسنگی کشیده شده است.آلودگی هوا با سرد شدن روزها 
شدت می گیرد، همچنان که پا به زمستان می گذاریم باید به شدت 
گرفتن و خاکستری شدن آسمان هم بیندیشیم، اندیشه ای که البته 
باید ذهن مسئوالن را درگیر کند اما به نظر می رسد جز تعطیلی مدارس 

چاره ای دیگری پیش رویشان نگذاشته است. 
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معضل آلودگی هوا که چند دهه است پایتخت نشینان را درگیر کرده، چند سالی است به برخی 
کالنشهرهای دیگر نیز سرایت کرده و حاال آلودگی هوا قربانیان دیگری هم در برخی مراکز استان ها 
پیدا کرده است، اما چرخه معیوب کنترل هوای پاک باعث شده فقط به معضل آلودگی هوای تهران 
پرداخته شود که در برخی مواقع جای تامل دارد با محمد درویش، کنشگر محیط زیست و عضو 

هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها در این رابطه گفتگویی داشته ایم که در پی می آید:
   آلودگی هوا همزمان با تهران در 11 كالنشهر دیگر نیز وجود دارد، چرا بازتاب اخبار 

فقط درباره شهر تهران است و چرا به سایر كالنشهرها كمتر پرداخته می شود؟
 این مساله دو دلیل دارد. اولین دلیل آن تعدد باالی رسانه ها در تهران است و از آنجا که جمعیت 
بیشتری در تهران ساکن هستند و مراکز سیاسی و نمایندگان مجلس حضور دارند دلیلی است برای 
اینکه اخبار مربوط به آلودگی هوای تهران بیشتر انعکاس پیدا کند، همچنین به دلیل انبوه جمعیتی 
که در تهران وجود دارد در بیشتر مواقع سال میزان با ر آالیندگی در تهران از مابقی شهرها بیشتر 
است و طبق آمار رسمی ساالنه حدود 5 هزار نفر جان خود را از دست می دهند و دچار مرگ زودرس 
می شوند و این آمار در کل کشور 35 هزار نفر است یعنی در تهران نزدیک به یک ششم کل تلفات 
آلودگی را شاهد هستیم. در کل کشور 8.5 میلیارد تومان خسارت آلودگی هوا است که یک چهارم 

آن یعنی 2.2 دهم میلیارد مربوط به تهران است.

قاتل خاموش 
در كمین شهرهای آلوده

● آسیه اسحاقی
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  استقرار بیش از حد جمعیت موجب شده تا بحران آلودگی هوا تشدید شود. از طرفی اطراف تهران مملو 
از کارخانه های صنعتی و شن و ماسه است و این باعث می شود تا ماشین آالت سنگین مرتبا در تهران تردد 
کنند که خود یکی از عوامل آالینده هوا هستند. از طرفی فرودگاه مهرآباد در غرب شهر یکی از عوامل 
آالینده هوا در این کالنشهر محسوب می شود و در کل ایران هیچ شهری دارای این تراکم خودرو نیست، 
اما نباید فراموش کرد که برخی شهرهای کشور نیز همپای شهر تهران آلوده هستند و باید مورد توجه قرار 
بگیرند به طوری که در برخی مواقع سال وضع اصفهان، زابل و اهواز به دلیل تمرکز آالینده ها و ذرات گرد 

و غبار، از تهران هم بدتر است.
   عامل آلودگی هوای سایر كالن شهرها مشابه تهران است یا هر شهری جنس و عامل  

آلودگی اش فرق می كند ؟
عامل آلودگی هوا در کالنشهرهای دیگر نیز همچون تهران عوامل متحرک و ساکن هستند، در تهران و 
سایر کالنشهرهایی که همچون تهران آلوده هستند، سوخت خودرو سهمی 70 تا 75 درصدی در آلودگی 
هوا بازی می کند که ناشی از ترددهای موتوری )موتورسیکلت، اتوموبیل، کامیون، کامیونت، اتوبوس( است 
و هر چقدر کیفیت سوخت نامطلوب تر باشد وضع بدتر است. این در حالی است که اکنون نیز موج تبدیل 
خودروهای بنزینی به گازسوز شکل گرفته است در عین حال ثابت شده خودروهای گازسوز، مونوکسید 

کربن بیشترین تولید و بار آالیندگی هوا را تشدید می کنند.
  بعد از شهر تهران بدترین وضع برای اصفهان است و اکثر واحدهای صنعتی آالینده به ویژه کارخانه های 
ذوب آهن و فوالد مبارکه در غرب این شهر قرار گرفته اند و برخی روزهای سال آلوده تر از تهران است که 
تراکم حمل ونقل کامیون ها و موتورسیکلت ها در اصفهان بیداد می کند. پس از آن مشهد وضع خیلی نگران 
کننده  ای دارد و سپس شهر تبریز وضع نامطلوبی دارد و در نهایت شهر اراک وضع خوبی ندارد و در برخی 
مواقع که ریزگردها وجود دارد وضع اهواز و زابل هم نگران کننده است. در بین کالنشهرهای کشور بهترین 

وضع را شهرهای شیراز و رشت دارند.
    راهکارهای برون رفت كالن شهرها از وضعیت كنونی چیست ؟

 باید ببینیم دنیا چگونه با این مسئله روبرو شده است. کشورهای در حال توسعه از جمله مکزیک، کلمبیا، 
اسکاندیناوی و کشورهای کره جنوبی، هلند، دانمارک، آلمان و انگلستان را می بینیم که تالش کردند 
با بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی و برقی کردن ناوگان BRT و تراموا، استفاده از خطوط مترو، ایجاد 
مسیرهای ایمن دوچرخه سواری و پیاده راه های جذاب مردم را تشویق کنند از وسایل حمل و نقل شخصی 
کمتر استفاده کنند و به موازات آن هزینه رفت و آمد با وسایل شخصی زیاد می شود و مالیات و هزینه 
پارکینگ و هزینه سوخت افزایش می یابد. ما نیز باید از این الگو استفاده کنیم تا آلودگی هوا کاهش یابد.

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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تدوین قانون هوای پاک از سال 92 آغاز و در سال 96 این قانون به تصویب رسید. این نشان از اهمیت 
دولت به مساله آلودگی هوا دارد. قانون هوای پاک قانون خوبی است و اگر قانون به شکل کامل اجرایی 
می شد معضل آلودگی هوا به تدریج حل می شد، اما اکنون شاهد آلودگی در کالنشهرهای کشور هستیم.

بر اساس قانون هوای پاک قرار بود موتورسیکلت سازان به ازای هر موتورسیکلت که تولید می شود یک 
موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند، اما به رغم مخالفت هایی که سازمان حفاظت محیط زیست داشت 
این بند از مصوبه را اجرا نکردند و اجرای آن را یکسال به تعویق انداختند .همچنین قرار بود به ازای یک 
موتورسیکلت انژکتوری یک موتورسیکلت برقی تولید شود که اجرایی نشد. طبق قانون هوای پاک قرار بود 
خودروهایی که مصرف سوخت بیش از 8 لیتر در هر 100 کلیومتر دارند، تولید نشوند و همچنین به ازای 
تولید خودرو یک خودروی اسقاطی از مدار خارج شود، اما این بند از قانون نیز اجرا نمی شود.ما تکالیف 
قانونی خوبی در زمینه مقابله با آلودگی هوا داریم عالوه بر قانون هوای پاک، طبق تکالیف برنامه ششم 
توسعه نیز باید 60 درصد حمل و نقل در شهر به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شود، اما اکنون 
حدود 40 درصد از حمل و نقل عمومی استفاده می شود و 60 درصد مردم از خودروهای شخصی خود 

استفاده می کنند. این امر توجه به حمل و نقل عمومی و عمل به قانون را می طلبد.
سال گذشته حدود 800 هزار خودرو در کشور تولید شد، در تولید خودرو باید به سمت استاندارد روز 
دنیا پیش برویم و اسقاط خودروهای فرسوده را طبق قانون جدی بگیریم اما این موضوع چون برای 

فراموشی قانونی كه
 می خواست هوا را پاک كند

 ● مسعود تجریشی
  معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
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خودروسازان گران تمام می شود زیر بار اسقاط نمی روند.
تحقیقاتی در زمینه خسارت آلودگی هوا در معاونت محیط زیست انسانی صورت گرفته است که نشان 
می دهد، این شرایط ناسالم محیطی منجر به تحمیل هزینه های باالی اجتماعی و زیست محیطی به جامعه 
و دولت می شود. مهمترین بخش این هزینه ها، رشد هزینه های بهداشتی و درمانی به واسطه آلودگی هوا 
است. عالوه بر این، هزینه های اقتصادی دیگر از جمله افت کارایی و تولید در کشور و هزینه های مربوط به 

تعطیلی در کالنشهرها نیز قابل توجه هستند.
مطالعات بانک جهانی نشان می دهد ساالنه مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوای شهری در ایران به طور 
میانگین حدود 5100 میلیارد ریال، شیوع امراض حدود 4.100 میلیارد ریال و هزینه های بیماری، 2.100 
میلیارد ریال خسارت در پی داشته است. عالوه بر خسارت مالی که عوارض جسمی ناشی از آلودگی هوا 
بر هزینه های شخصی، خانوادگی و اجتماعی ایجاد می کند، کاهش یا توقف فعالیت های آموزشی، اداری و 
تولیدی نیز از دیگر پیامدهای مخرب این آلودگی است که بر مبنای یکی از تخمین ها، این خسارت نیز 
دستکم 100 میلیارد تومان به ازای هرروز تعطیلی بر میزان خسارت های فوق الذکر می افزاید. همچنین 
مطالعات بین المللی مستقلی نیز به محاسبه میزان مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا در سراسر جهان 
پرداخته اند که در نتیجه مطالعات آنها، تعداد موارد منتسب به ذرات کمتر از 2.5 میکرون در ایران بین 26 

تا 75 هزار نفر در سال تخمین زده شده است.
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بر اساس قانون مدیریت پسماند هم اکنون پسماندها به 5 گروه عادی، صنعتی، پزشکی، کشاورزی و 
پسماندهای ویژه تقسیم بندی می شوند. عالوه بر زباله های عادی و شهری، روزانه در کشور 400 تن زباله 
بیمارستانی، 80 تن ویژه بیمارستانی، بیش از 90 هزار تن صنعتی و 380 تن پسماند لجن اسیدی و خاک 
رنگ بر در کشور تولید می شود.  هرچند پسماندها و شیرابه های این پسماندها اثرهای نامطلوب زیست 
محیطی و بهداشتی فراوانی به بار می آورند؛ اما می توانند عالوه بر سودآوری فراوان، اشتغال زایی را نیز به همراه 
داشته باشند و نقش مهمی در اقتصاد کالن ایفا کنند. به طوری که اکنون کشورهای پیشرفته با اجرای 
مدیریت هوشمند پسماند و آگاهی رسانی به مردم از راه تفکیک مناسب در خانه ها، از زباله به عنوان فرصتی 

برای کسب درآمد استفاده می کنند.
   زباله؛ تهدید یا فرصت؟

امروزه در بسیاری از نقاط جهان نه تنها زباله تهدیدی برای انسان ها محسوب نمی شود، بلکه با مدیریت موثر 
به آن »طالی کثیف« نیز اطالق می شود و عالوه بر بازیافت و استفاده منطقی از آن در بخش های مختلف، 
حتی از این زباله ها برق نیز تولید می شود. مثال نیروگاه زباله سوز کپنهاگ، هزاران تن زباله  های غیربازیافتی را 
به حرارت و برق تبدیل می کند. همچنین کشور سوئد یکی از موفق ترین کشورهای جهان در زمینه بازیافت 
زباله است. در سال 1975 تنها 38درصد زباله های خانگی این کشور بازیافت می شدند، اما اکنون این میزان 

به 99درصد افزایش یافته است؛ در حقیقت یک انقالب بزرگ در چرخه بازیافت پسماند در سوئد رخ داد.
   توجیه مالی زباله های الکترونیکی

بازیافت بسیاری از زباله ها مانند زباله های الکترونیک توجیه مالی قابل قبولی دارد. اکثر موادی که از زباله های 
الکترونیک به دست می آیند، فلزهایی مانند آهن، مس و آلومینیوم و نیز پالستیک هستند و ممکن است 
در موارد کمیاب تری موادی مثل طال، نقره، پاالدیوم و ایریدیوم نیز به دست بیاید. حتی مواد خاص تری که 
در صنعت وسایل الکترونیک به کار می روند، مانند لیتیوم و کبالت نیز از طریق بازیافت زباله های الکترونیک 
به دست می آیند. البته باید در نظر گرفت در یک تلفن همراه هوشمند میزان قابل توجهی از طال یافت 

طالی كثیف: ویرانی یا كارایی؟
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نخواهد شد، اما در یک تن گوشی موبایل می توان حدود 350 گرم طال استخراج کرد. همچنین این صنعت 
می تواند فرصت های شغلی زیادی تولید کند و در عین حال به محافظت از محیط زیست و نیز عدم نابودی 

منابع کمک می کند.
   ایجاد فرصت های شغلی با بازیافت صنعتی

بازیافت صنعتی متعلق به آینده است و مزایای اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد. معموال شرکت های مختلفی 
بخش های مختلف زباله های الکترونیک را به منظور بازیافت تحویل می گیرند. روندی که در این راستا برای 
بازیابی فلزات ارزشمند دنبال می شود، از قبل توسط تیم مهندسی پیش بینی و طراحی شده است. حتی مثال 
در اروپا، بازیابی فلزهای ارزشمند در صفحات ال سی دی به شکل خودکار انجام می شود و همواره تکنولوژی های 

پیشرفته جدیدی برای استفاده در روند بازیافت طراحی می شود.
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در  پردرآمد  و  كم هزینه  پسماند  مدیریت     
آمریکا

زیست  محیط   تحقیقات  و  مطالعه  بنیاد  گزارش  به 
آمریکا، 63/5 درصد از زباله های جامد در آمریکا مدفون 
می شود و تنها 5/3 درصد از آنها از طریق خاکسترسازی 
از بین می رود. البته از مجموع زباله های جامدی که در 
این کشور جمع آوری می شود، تنها 25/7 درصد از آن ها 
قابل بازیافت است و در مراحل مختلف تولید از آن ها 
استفاده می شود. هزینه مدیریت پسماند در آمریکا بین 
15 دالر تا 60 دالر به ازای هر تن در مناطق مختلف 
است و دلیل این گستره وسیع قیمتی هم تفاوت در 
مدیریت  پایین  هزینه  است.  رسانی  خدمات  کیفیت 
سال های  در  تا  است  شده  سبب  آمریکا  در  پسماند 
گذشته تعداد زیادی شرکت در این بخش فعال شوند. 
این مسئله نشان می دهد که آمریکا از یک تهدید که 
ایجاد زباله تبعات منفی آن روی محیط  زیست است توانسته فرصتی ایجاد کند و درآمد کالنی هم کسب کند.

   مدیریت پسماند در اسپانیای بدون زمین مازاد
نکته اساسی در اسپانیا این کشور محدود بودن زمین است. از همین رو برنامه ریزی یکپارچه ای در مجلس 
این کشور برای حصول به سرزمین »بدون پسماند« و »بدون دفن« آغاز شده است. این بدان معنی است 
که ضایعات در مبدا تحت کنترل در آمده و تولید کنندگان در تشریک مساعی با شهرداری ها، بحث کاهش 
ضایعات را نیز مورد توجه قرار داده اند. اسپانیا با یکپارچه سازی استراتژی های خود توانسته است میزان 
بازیافت پسماندها را از رقم 40 درصد در سال 2000 به 49 درصد در سال 2005 برساند و روند افزایش تولید 

پسماندها را نیز تا حدودی متوقف کند.
   مدیریت پسماند در قانونمندی ژرمن ها

معموال در هر آپارتمان این کشور 5 سطل برای 5 نوع زباله وجود دارد که با رنگ های جداگانه مشخص 
شده اند. زرد برای بسته بندی ها )مانند کارتون های قدیمی شیر(، آبی برای کاغذ و مقوای نازک، سطل های 
ویژه شیشه در سه قسمت شیشه های روشن، قهوه ای و سبز و یک سطل برای مواد غذایی و گیاهی و سرانجام 
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یک سطل سیاه برای سایر زباله ها که مناسب برای افرادی هم هست که حوصله جداسازی زباله ها را ندارند. از 
لحاظ تئوری و قانونی همه آلمانی ها ملزم به رساندن زباله های خاص مانند باطری و مواد شیمیایی به مراکز بازیافت 
هستند و اگر کسی این کار را نکند مرتکب جرمی اداری شده که البته در عمل به ندرت در این مورد پیگیرد قانونی 

رخ می دهد. بر اساس نظرسنجی ها حدود 90درصد آلمانی ها با عالقه شخصی به جداسازی زباله ها می پردازند.
   مدیریت پسماند با نظم سوئیسی

سوئیس تجهیزات بازیافت زباله خود را به درستی مورد تمجید قرار می دهد. شیشه و کاغذ نمونه ای از زباله هایی 
هستند که به طور متوسط در سوئیس دور انداخته نمی شوند. در اکثر سوپرمارکت ها سطل های مجزایی برای 
بطری هایی با شیشه سبز و قهوه ای وجود دارد. هر شهر این کشور به طور ماهانه به جمع آوری رایگان زباله های 
کاغذی می پردازد که تنها شامل روزنامه های قدیمی نمی شود و اکثر مردم همه اشیاء ساخته شد از مقوای نازک یا 
کاغذ را از پاکت غالت تا قبض های تلفن قدیمی مورد بازیافت قرار می دهند. در مورد زباله های سبز هر دو هفته یک 
بار همه ی گیاهان و روییدنی های مربوط به باغچه یا باغ که دیگر مورد استفاده نبوده بیرون گذاشته شده و جمع 
آوری می شود. آلومینیوم و حلبی به مخازن محلی منتقل شده باطری ها به سوپرمارکت ها بازگردانده می شوند و 
روغن های قدیمی یا سایر مواد شیمیایی در نقاط ویژه ای نگهداری می شود. بطری های پالستیکی رایج ترین محفظه 
نوشیدنی ها در سوئیس هستند که 80 درصد آنها بازیافت می شود که بسیار بیشتر از میانگین اروپا با 20 تا 40 
درصد است. برای این کار که انگیزه مالی زیادی نیز وجود دارد. بازیافت رایگان است، اما در اکثر نقاط سوئیس دور 
انداختن زباله هزینه دارد. بر روی هر کیسه زباله داری برچسبی است که هر برچسب دست کم یک یورو هزینه دارد.

   مدیریت پسماند با فرهنگ ژاپنی
برخی از مهم ترین اصولی که سیستم تفکیک زباله در ژاپن را ارتقا داده است، به فرهنگ سازی مرتبط هستند. 
کشور ژاپن، ظرفیت خاک و بافت زمین مناسبی برای استفاده از روش دفن زباله ندارد. در نتیجه یکی از متداول ترین 
روش ها برای کاهش حجم زباله ها در ژاپن تبدیل زباله های غیرقابل بازیافت به خاکستر است. بسیاری از شهروندان 
ژاپنی به شکل داوطلبانه اقدام به جمع آوری مواد پالستیکی از سطح شهرها می کنند، اما برخی از افراد هم هستند 
که در حوزه جمع آوری پالستیک ها و انواع شیشه و مواد غیرقابل تجدید فعالیت می کنند. این افراد با جمع آوری 
انواع زباله های قابل بازیافت )اعم از ظروف، بسته بندی ها و. . .( نقشی مهم در گردش چرخه بازیافت ژاپن ایفا 

می کنند.
مقام های دولتی ژاپن بر حسب وزن، حجم و اندازه زباله های تجدید پذیر، مبالغی را پرداخت می کنند. نکته جالب 
اینکه تمامی هزینه های خرید مواد پالستیکی و شیشه ها از صندوق مالیات شهروندان کسر می شود. در واقع 

شهروندان با پرداخت مالیات به عضوی موثر از سیستم بازیافت کشور تبدیل می شوند.

شماره هشتم |  خبرگزاری ایمنا ■

21 



 ترمز نوسازی تاکسی های فرسوده درکشور کشیده شد، این در حالی است که نوسازی تاکسی های فرسوده 
در کشور با شتاب در حال انجام بود، اما از اواخر سال گذشته این روند به تدریج کند شد تا امسال که چند 

ماهی نوسازی این ناوگان پرتعداد و فرسوده متوقف شد. 
دو مشکل اساسی روند نوسازی تاکسی ها را در یک سال گذشته متوقف کرده بدقولی خودروسازان و افزایش 
ناگهانی قیمت خودرو. به نظر می رسد چالش نخست برطرف شده است، اما هنوز مشکل قیمت خودرو 
و پول اولیه که رانندگان باید برای خرید تاکسی بدهند پا برجا است. بر اساس آمارهای منتشر شده 74 
درصد تاکسی های فعلی تا سال 1400 فرسوده می شوند و باید برای پیشگیری از بحران آینده چاره اندیشی 
شود. در این راستا با مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در خصوص وضعیت 
فرسودگی ناوگان تاکسیرانی و بسته های پیش بینی شده برای فرار از بحران فرسودگی به گفتگو نشسته ایم 

که در پی می آید:
   در حال حاضر چه تعداد تاكسی فرسوده در كشور تردد می كند؟

اکنون 150 هزار تاکسی فرسوده در کشور داریم که تا پایان سال این رقم به 192 هزار دستگاه تاکسی 
فرسوده می رسد، تا سال 1400 تعداد تاکسی های فرسوده به 242 هزار دستگاه خواهد رسید که تقریباً 
74 درصد ناوگان موجود فرسوده خواهند شد. در حال حاضر 45 درصد ناوگان تاکسی های کشور به سن 
فرسودگی رسیده اند، به همین دلیل در ابتدای دولت یازدهم فرآیند نوسازی تاکسی های فرسوده شروع شد 
و عزمی جمعی در بخش های مختلف شکل گرفت و طرح نوسازی 90 هزار تاکسی فرسوده در دستور کار 
قرار گرفت و مرحله به مرحله اجرایی شد. در این طرح تاکنون معادل 75 هزار دستگاه تاکسی فرسوده از رده 
خارج شده و 64 هزار تاکسی جدید نیز به ناوگان اضافه شده است. مابه التفاوت این رقم ها نیز تاکسی هایی 

هستند که فرآیند اسقاط را انجام داده اند، ولی تاکسی جدیدی دریافت نکرده اند.

 مدیرعامل اتحادیه تاكسیرانی های شهری كشور از مشکالت
 نوسازی ناوگان تاكسیرانی می گوید؛

نوسازی با مانع 
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   چرا این روند پرشتاب به یک باره متوقف شد؟
با اجرای طرح نوسازی، رکورد نوسازی در همه دوره های فعالیت سامانه تاکسیرانی در کشور شکسته شد، 
اما به دلیل مشکالتی که در روند تولید و نوسانات قیمت خودرو از ابتدای سال گذشته ایجاد شد، این طرح 
متوقف و در ادامه به کندی دنبال شد. خودروسازان از یک طرف خودروهایی را که متعهد بودند تحویل 
نمی دادند و از طرف دیگر نوسانات قیمتی نیز بسیار باال بود، به طوری که قیمت خودرو از ابتدای طرح که 

34 میلیون تومان بود با افزایش 100 تا 110 درصدی رو به رو شد.
تسهیالت بانکی که به تاکسیرانان برای نوسازی خودروهایشان تعلق می گیرد   هم با مشکالتی همراه است، 
کمتر بانکی حاضر به ارائه تسهیالت بانکی با سود 18 درصد است. اگر هم باشد، با معادالت خاص خود این 
تسهیالت را به رانندگان ارائه می کند، بنابراین در برخی از شهرها، شهرداری ها به این موضوع ورود کرده 
و مابه التفاوت سود تسهیالت را خود پرداخت می کنند، به طور مثال در تهران وام 40 میلیون تومانی و 
در مشهد و بوشهر وام 50 میلیون تومانی با نرخ سود 4 درصد در اختیار رانندگان قرار می گیرد، اما باز هم 
استقبال به مانند گذشته نیست، زیرا رانندگان تاکسی توان پرداخت اقساط وام 40 تا 50 میلیونی را ندارند، 
اگر هم داشته باشند توان آورده 30 تا 35 میلیون را ندارند. در حال حاضر در ازای اسقاط خودروی قدیمی 
به رانندگان 5 تا 7 میلیون پرداخت می شود، بنابراین رانندگان تاکسی باید توان مالی بیشتری برای خرید 

خودروهای نو را داشته باشند، به همین دلیل مشارکت در این طرح کاهش پیدا کرده است.
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   با توجه به شرایط فعلی چه برنامه هایی برای 
نوسازی تاكسی های فرسوده دارید ؟

یکی از راهکارها استفاده از ظرفیت قانونی است که 
طی سال های گذشته برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
مورد غفلت قرار گرفته بود، بر اساس ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیری، تاکسی با پایه گازسوز و 
با شرط پیمایش 300 کیلومتر در یک بار سوختگیری 
می تواند در ازای صرفه جویی بنزین، یارانه ای دریافت 
کند که این مبلغ در بازه 5 ساله معادل 40 میلیون تومان 
خواهد شد، این امکان قانونی طی چند سال گذشته 
مغفول مانده بود، زیرا تولیدات کنونی امکان استفاده 
از این فرصت قانونی را نمی داد، اما تغییراتی در مخزن 
تاکسی ها شکل گرفته و مخزن بزرگ تر شده است. در 
حال حاضر از 500 دستگاه تاکسی تحویل داده شده، 
100 خودرو دارای تغییرات جدید هستند و این موضوع 
می تواند به تاکسیران ها در خصوص اختالف قیمت ها 
کمک کند. به موازات نوسازی خودروها، پیشنهادی 
ارائه کرده ایم که اجازه دهد از خودروهای  به دولت 
داخلی دست دوم که دارای شرایطی از جمله اینکه سه 
 سال از سن آنها نگذشته باشد، 100 کیلومتر بیشتر 
پیمایش نکرده باشد و شرایط تاکسی شدن را هم دارا 
باشد، بتوانند به ازای اسقاط خودرویشان تبدیل به 
تاکسی نو شود. با این روش ها امیدواریم بتوانیم تعداد 
زیادی تاکسی فرسوده را نوسازی کنیم. ما در سال 
94 با بحران فرسودگی ناوگان تاکسیرانی روبرو شدیم 
که طرح 90 هزار تاکسی کمک قابل توجهی به این 

ناوگان کرد.
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اکنون نه وضعیت اتوبوس های درون شهری کشور خوب است نه تاکسی، شهرهایی که مترو دارند نیز 
با بحران فرسودگی واگن رو به رو هستند. نزدیک به 80 درصد اتوبوس های درون شهری کشور به 
سن فرسودگی رسیده اند، دولت مدت هاست به شهرها اتوبوسی نداده است و شهرداری ها هم توان 

خرید اتوبوس های مورد نیاز خود را ندارند.
پس از افزایش قیمت سوخت، مسافران تازه ای به این ناوگان فرسوده و خسته افزوده شدند. اما ناوگان 
کنونی ظرفیت مسافران تازه را ندارد. مشکالت بی پایان ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها باعث شد 
دولت هم به فکر چاره بیفتد و مصوبات مهمی را در این خصوص بگذراند  از جمله طرح جایگزین 
و نوسازی ناوگان حمل ونقل درون شهری در این تصمیم چهار هزار دستگاه اتوبوس متوقف که نیاز 
به تعمیرات اساسی از سوی شهرداری های کشور دارند، نوسازی می شوند، همچنین بانک مرکزی 
3 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در قالب طرح دولت برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
در سه قسط پرداخت می کند . از این مبلغ، 50 درصد مختص اتوبوس های شهر تهران و 50 درصد 
باقیمانده برای سایر شهرها است. 2 هزار میلیارد تومان وام برای بازسازی اتوبوس ها اختصاص پیدا 
می کند که 50 درصد آن برای شهرداری تهران و 50 درصد دیگر مربوط به سایر کالنشهرها است. 
بخشی از مبلغ نیز به صورت وام بالعوض و بخشی دیگر در قالب تسهیالت کم بهره پرداخت می شود.

حسین رجب صالحی؛ معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص 
وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی می گوید: در حوزه اتوبوس 22 هزار اتوبوس درون شهری داریم 
که 17 هزار اتوبوس فرسوده است. از این تعداد 7000 اتوبوس قابل بازسازی و بازگشت به چرخه 
خدمات رسانی است. در تهران حدود  6000 اتوبوس داریم که باید 3000 اتوبوس نو به آن اضافه 

کنیم.

حمل و نقل عمومی در وضعیت بحرانی 

 بسته حمایتی دولت برای 
خروج از بن بست فرسودگی 
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او ادامه می دهد: در حوزه تاکسیرانی در کشور 330 هزار تاکسی در کشور داریم که 190 تاکسی باالی 
10 سال عمر دارند و به مرز فرسودگی رسیده اند. 80 هزار تاکسی در تهران فرسوده است و امسال 
تنها 1000 تاکسی نوسازی شده است. مصوبه ای به دولت ارائه شده که در صورت تایید، خودروهایی 
که حداکثر سه سال عمر دارند، قابلیت تبدیل به تاکسی شدن را داشته باشند و تاکسی های فرسوده 

به جای این خودروها اسقاط و از رده خارج شوند.
 به گفته رجب صالحی در حوزه مترو نیز 5 شهر دارای خطوط مترو هستند مانند تهران، اصفهان، 
شیراز، تبریز و مشهد. چند شهر در حال ساخت خطوط متروی خود هستند مانند کرمانشاه، اهواز، 
کرج، قم و اسالمشهر و رشت نیز در حال مطالعه یک خط تراموا است. 850 کیلومتر متروی مصوب 
داریم که 330 کیلومتر مترو در حال بهره برداری است. 280 کیلومتر مترو در حال ساخت است و 

240 کیلومتر مترو در شهرهای مختلف در حال مطالعه است.
او اضافه می کند: مسافران مترو ساالنه 860 میلیون سفر در سال انجام می دهند در حالی که خطوط 
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اضافه شود،  نیز  مترو  واگن های  و  راه اندازی  جدید 
امکان رسیدن به 2000 میلیون سفر در سال با مترو 

را داریم.
در تهران روزانه 2.7 تا 3 میلیون سفر با مترو انجام 
می شود که در صورت ورود واگن های جدید، امکان 
رساندن این آمار به 6 تا 7 میلیون سفر در روز را 
داریم. در کشور 1800 واگن وجود دارد که به 1500 
واگن دیگر نیاز داریم. از 1800 واگن، 1400 واگن 
در  روزانه  واگن   1100 که  است  تهران  به  متعلق 
خطوط تردد می کنند و 200 واگن نیز معموالً در 
تعمیرگاه متوقف هستند. همچنین 630 واگن در 
مرحله فاینانس است که امیدواریم 420 واگن دیگر 
برای تهران واگن در نظر گرفته شود. از مجموع 2000 
واگنی که برای شهرهای دارای مترو پیش بینی شده 
1050 واگن مربوط به تهران و 950 واگن دیگر برای 
سایر شهرها است. از سال 92 تاکنون 11 هزار میلیارد 
اوراق مشارکت برای توسعه مترو به فروش رسیده و 
دولت 8000 میلیارد نیز کمک بالعوض کرده است. 
در جلسه با معاون اول رییس جمهور پیش بینی شد 
1500 اتوبوس به تهران و 1500 اتوبوس به سایر 

شهرها ارائه شود.
بر اساس آمارهای ارائه شده به نظر می رسد وضعیت 
ناوگان اتوبوسرانی بحرانی تر از سایر حوزه ها است . 
صالحی در این رابطه توضیح می دهد به دلیل آنکه 
بیش از 6 سال است هیچ اتوبوسی به شهرها از سوی 
میزان  این  به  اتوبوسرانی  ناوگان  نشده،  داده  دولت 
فرسوده است. حدود 8 سال پیش هر اتوبوس 100 
میلیون تومان بود که دو سال پیش این رقم به 1.5 

میلیارد تا 2 میلیارد تومان رسیده است.
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در تهران روزانه ۲.۷ 
تا ۳ میلیون سفر با 
مترو انجام می شود 
كه در صورت ورود 

واگن های جدید، 
امکان رساندن 

این آمار به ۶ تا ۷ 
میلیون سفر در روز 

را داریم. 
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زنگ خطر فرونشست زمین سالها است در کشور به صدا درآمده به طوری که از 610 دشت وسیع در کشور 
300 دشت به وضع فوق بحرانی رسیده و نتایج آخرین مطالعات محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی نشان می دهد که از 31 استان، 18 استان کشور در زون با خطر باالی فرونشست زمین قرار دارند و 
می توان گفت فرونشست زمین زلزله خاموشی است که خطر آن هنوز در کشور جدی گرفته نمی شود. درباره 
عواقب و راهکارهای کنترل فرونشست زمین با دکتر علی بیت اللهی، مدیر مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی و دبیر کارگروه مخاطرات ملی گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.
   چه عواملی موجب بروز پدیده فرونشست زمین می شود؟

ایران سرزمینی خشک و نیمه خشک است و درصد نزوالت جوی و آب های سطحی کشور نسبت به مناطق 
مرطوب از جمله اروپا و برخی کشورهای دیگر کمتر است. در ایران 610 دشت وسیع شناسایی شده است. 
با افزایش جمعیت و رونق کشاورزی وسعت زمین های تحت کشت باال رفته است. از طرف دیگر با گسترش 
صنایع، مصرف آب و نیاز آبی کشور نیز سال به سال بیشتر شده است. از حدود دهه 50 به بعد این روند 
جهش یافته است. از آنجا که ایران کشوری خشک و کم آب است، در خیلی از مناطق آب به صورت سطحی 
وجود ندارد یا بسیار محدود است که این امر گرایش به استفاده از آب های زیرزمینی را سال به سال افزایش 
داده است. به طوری که فقط در یک استان کوچک مانند استان تهران حداقل 50 هزار حلقه چاه قانونی وجود 
دارد و اگر این امر در 31 استان در نظر گرفته شود حجم وسیعی از چاه های حفر شده را نشان می دهد. این در 
حالی است که به همین اندازه چاه غیرقانونی و فاقد مجوز نیز وجود دارد، در استان تهران که آمار قابل اتکایی 

وجود دارد برآورد شده است که حداقل در کمترین حد 30 هزار حلقه چاه فاقد مجوز وجود دارد. 

زلزله خاموش در 18 استان كشور

● آسیه اسحاقی
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   دالیل حفر چاههای غیرمجاز چیست؟
خشکسالی های چند دهه اخیر گرایش افراد را به حفر چاه بیشتر کرده است. همچنین اجرای طرح های غیراصولی 
در طول دهه های گذشته که اراضی مرتع و دیم را به زیر کشت آبی برده است و توسعه صنعت، نیاز آبی بیشتر 
شده است. عمده ترین مصرف آب در بخش کشاورزی است و گفته می شود بیش از 80 تا 90 درصد مصرف 
آبی کشور در کشاورزی است. اگر نگاهی به وضع کشاورزی بیندازیم بازهم در توجیه فرونشست زمین بسیار 
مهم است که روش آبیاری ما عمدتا روش سنتی و غلط غرق آبی است که آب در مزارع رها می شود، در چنین 
وضعی حدود 80 درصد آب به هدر می رود و بیش از نیاز جدی زراعی است و موجب از بین رفتن مواد مغذی 
سطح خاک می شود. این روش غلط فشار آبی را بیشتر می کند و استحصال آب زیرزمینی افزایش می یابد. به 
هر حال اگر تکنولوژی مناسب را داشتیم ممکن بود به یک پنجم تا یک دهم دبی آبی که از چاه ها می کشیم 
بیرون نیاز پیدا می کردیم و این امر مصرف آب را کمتر می کرد و نیاز آبی ما کمتر می شد. فرونشست زمین 
به طور مستقیم با افت سطح آب زیر زمینی در ارتباط است و هر عاملی که موجب افت آب های زیرزمینی در 
سطح سفره های آبخوان شود مسلما عاملی برای تشدید فرونشست خواهد بود. مصرف و استحصال بی رویه 
آب های زیر زمینی روش های غلط آبیاری و کاشت محصوالت آب بر بدون توجه به شرایط و خصوصیت های 
 جغرافیایی کشور، حفر چاه های فاقد مجوز، عدم کنترل چاه های مجوز دار و عدم تغذیه سفره های آب زیرزمینی 
موجب شده است که سطح آب زیر زمینی پایین برود و وقتی که در فضای بین خاک، آب استحصال می شود و 
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حفره ها خالی از آب می شوند و سطح زمین پایین 
می رود. گاه با شکاف های عظیمی مواجه می شویم 
جمله  از  ایران  مناطق  از  خیلی  در  که  همانطور 
اشتهارد، سمنان، ورامین، شهریار، کرمان، اصفهان، 
فارس و بسیاری از مناطق دیگر سطح زمین بر اثر 
کشیدن آب جمع شده و خاک پایین می رود که 
این امر یعنی مکانیزم بروز و پدیداری فرونشست 

زمین.
   شما به وضع فرونشست در برخی نقاط 
كشور اشاره كردید، چه استان هایی در ایران 
پذیری  خطر  با  زمین  فرونشست  منظر  از 

بیشتری مواجه هستند؟
بر اساس مطالعات، استان هایی که در معرض خطر 
فرونشست  ریسک  و  هستند  فرونشست  عمده 
اصفهان،  استان های  ترتیب  به  دارند  باالیی 
تهران)حاشیه های جنوبی و جنوب غرب(، کرمان 
و خراسان رضوی است که چهار استان با اولویت 
باالی خطرپذیری هستند. البته این امر دلیل بر 
این نیست که در سایر استان ها فرونشست زمین 
نداشته باشیم. از مجموع 610 دشتی که در کشور  
وجود دارد، 300 دشت به حد فوق بحرانی رسیده 
استحصال  قابل  آب  فاقد  گفت  می توان  و  است 
است. در 300 دشت باقی مانده نیز به تنش آبی 
کامال  آنها  در  زیرزمینی  آبی  بحران  و  رسیده ایم 
وجود دارد. وقتی می گوییم به تنش آبی رسیده ایم 
به  که  است  زیرزمینی  آب  سطح  افت  معنی  به 
نوعی فرونشست زمین را در ذهن تداعی می کند. 
در کل کشور هیچ دشتی وجود ندارد که در آنجا 
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فرونشست به طور مشهود نداشته باشیم.
    كدام دشت های كشور در بحران فرونشست زمین قرار دارند؟

عالئمی از تخریب های سطحی در دشت های میناب، فارس، مهیار در خراسان رضوی، ورامین، شهریار، 
قزوین و اشتهارد به وضوح مشاهده می شود.

   بیشترین نرخ فرونشست در دشت ها به چه اندازه است؟
نرخ فرونشست زمین نیز مثل نرخ رشد و افزایش قد و وزن نسبت به سال های مختلف عدد ثابتی 
ندارد. در زمان هایی که تنش آبی در اوج بحران است افت سطح آبی بسیار شدید است و تبع آن 
فرونشست هم نرخ باالیی پیدا می کند. حدود 20 سال پیش در حوالی رفسنجان برداشت های اولیه 
نشان داد سطح فرونشست زمین تا 40 سانتی متر غالب شده است. همچنین در جنوب تهران که یکی 
از زون های با نرخ باالی فرونشست در کل کشور است به دلیل وجود مراکز جمعیتی زیاد، کارخانه ها و 
استحصال بی رویه آب زیرزمینی در یک برهه  و مقطع کوتاهی میزان فرونشست در سال به باالی 30 
سانت تجاوز کرد که اخیرا در همان نواحی جنوب تهران این نرخ به 24 سانتی متر در رسیده است. 
این نوسانات طبیعی است ولی استانداردهای اروپایی میزان فرونشست زمین را حدود 4 سانتی متر 
اعالم کرده است. نرخ فرونشست دشت های ایران حدودا بین 15 تا 30 سانتی متر است که نشان 
می دهد از حد استاندارد به مراتب باالتر رفته ایم و به شرایط فوق بحرانی رسیده ایم و در این شرایط 
باید کلیه تمهیدات و عملیات عمرانی را با لحاظ پدیده فرونشست در نظر بگیریم. به طوری که اگر 
در زون هایی که فرونشست رخ می دهد فرودگاهی احداث شود، لوله های گاز عبور کند یا مسیر اتوبان 
و خطوط راه آهن باشد به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند و ممکن است خسارات اقتصادی به مراتب 

چشمگیری را وارد کند.
   آیا امکان احیای دشت های كشور وجود دارد؟

در کشورهایی که خیلی پیشتر و بیشتر از ایران با این پدیده مواجه بودند همچون کشور آمریکا 
که برای اولین بار در دشت های این کشور مشاهده شد، راهکارها بر چند روش استوار است. یکی 
از راهکارها این است که صبر کنیم تا طبیعت بر اثر نزوالت جوی زیاد و تغییرات اقلیمی، تغذیه 
سفره های آب زیرزمینی انجام دهد  و این امر پدیده ای است که خارج از اختیار انسان است و اگر 
فقط به رخدادهای طبیعی اتکا کنیم و هیچ مسئولیتی را بر عهده نگیریم جواب دادن به این سوال 
که چند سال طول می کشد که فرونشست متوقف شود و به حالت مطلوب تری برسیم، مشکل است. 
در کشورهایی که عملکردی رفتار کرده اند و مسئولیت این کار را پذیرفتند بر این پدیده غلبه کردند.
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   برای غلبه بر پدیده فرونشست زمین در ایران چه باید كرد؟
اگر شیوه های آبیاری و زراعی در ایران مدیریت شود که مسئولیت آن با جهاد کشاورزی است و اگر تغذیه 
مصنوعی آب زیرزمینی در فصولی که نیاز آبی نداریم به وسیله کنترل آب های سطحی که به صورت 
سیالب های پرحجم هستند مدیریت شود قطعا می توانیم بر این پدیده در کوتاه مدت غلبه کنیم و نرخ رشد 
آن را کاهش دهیم، چون پیدایش فرونشست بسیار تدریجی است مقابله با آن نیز تدریجی است. به نظر 
می رسد در یک برنامه کوتاه مدت و دراز مدت 15 ساله می توان به نتایج خوبی رسید و نرخ فرونشست را تا 
حد قابل قبولی کاهش داد. با کنترل چاه های کشاورزی، مدیریت شیوه های نوین آبیاری، کاشت محصوالت 
سازگار با شرایط اقلیمی می توان مصرف آب را بسیار کمتر کرد که در این صورت فرونشست زمین که با 

افت سطح آب در ارتباط است، پایین تر می آید. 
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شهرداری ها خود یکسری ظرفیت های بالقوه همچون اماکن تاریخی، موزه ها، گالری ها، خانه فرهنگ ها، 
مراکز مذهبی و تفریحی دارند که می توانند از آنها در آمدزایی کنند، اما شهرداری ها حتی در شناساندن 
شهر و هویت شهری به مردم دچار مشکل هستند. به عنوان مثال شهرداری ها با وجود مشاهیر مختلف 
حوزه فرهنگ، هنر، ادب، تاریخ، سیاست، ورزش و... یا با وجود رویدادهای مختلف شهری نتوانسته اند 

چهره فرهنگی- هنری- گردشگری شهرها را به شهروندان و غیرشهروندان معرفی کنند.
از طریق  اشاره می کند که  ایروان  تاریخ شهر  به وجود موزه  از کارشناسان موزه  دامون منزوی یکی 
شهرداری اداره می شود. او می گوید: » شهرداری ها در ایران حتی در مبادی ورودی نقشه هایی به زبان های 
دیگر ندارند یا ضعیف عمل می کنند. هنوز برنامه های کاربردی وجود ندارد که شهروندان بتوانند مراکز 
گردشگری را به راحتی نقشه خوانی کنند. شهرداری های ما در شوآف بسیار ضعیفند و نمی توانند کارهای 
خوبشان را تبلیغ کنند. به عنوان مثال کوچه پس کوچه های رم را با کوچه پس کوچه های تهران مقایسه 

کنید. شهرداری تهران واقعاً برای نظافت یا از بین بردن حشرات و حیوانات موذی هزینه می کند.«
به گفته این کارشناس شهرداری های ایران فاقد حتی موزه های شهر هستند. هر شهری تاریخ و مشاهیری 
دارد، شهرداری هایش تاریخچه ای دارند، تیم های ورزشی، هنرمندان، شخصیت های مذهبی و شهیدانی 
هرکدام روایتی دارند و شهرداری ها به شدت در این زمینه ضعیف عمل کرده اند تا آنجا که هنوز هیچ 

کدام از شهرهای ما یک موزه بلدیه کامل و جامع ندارد.
مهدی سیف-رییس پیشین ستاد گردشگری تهران- اما ضعف شهرداری ها را به کسب درآمد سال های 

شهرداری ها و جیب خالی 
گردشگری

● مریم اطیابی
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پیشین از فروش تراکم نسبت می دهد. از همین رو شهرداری ها به موارد کسب درآمد دیگری فکر نکردند و آنها 
را به صورت قانونی دنبال نکردند. از آنجا که فروش تراکم درآمدی سهل الوصول داشته و شهرداری ها خودشان 

در این زمینه اقدام می کردند به دنبال درآمدهای جایگزین نبودند.
سیف معتقد است بسیاری از اماکن فرهنگی- تفریحی- تاریخی شهرداری ها قابلیت ایجاد درآمد پایدار دارند، اما 
شهرداری ها به دلیل وقت گیر بودن شکل گیری یک چارچوب قانونمند و مدون که بتواند تأییدیه شورای شهرها 
را به همراه داشته باشد و کمیته هایی برای اجرای آن شکل بگیرد از این کار منصرف شده اند که البته به دالیل 

پیشین نظارت روی دریافت ها و ممیزی های مالی را هم باید افزود.
به نظر می رسد در چهار سال اخیر که فروش تراکم بسیار کم تر شده است، شهرداری ها به این فکر افتاده اند که 
از مراکز فرهنگی و گردشگری هم می توان کسب درآمد کرد، اما کار همیشگی و برنامه ریزی شده ای که الگوی 

دیگر شهرها باشد هنوز از سوی هیچ شهرداری اجرا نشده است.
تی  او  بی  قرارداد  محدود  صورت  به  که  هست  شهرداری ها  سوی  از  مراکزی  شهرها  برخی  در  سویی   از 
)BOT ( با پیمانکارانی که فضای گردشگری ایجاد می کنند، منعقد کرده تا به جای دریافت سهم از تک تک 
افراد این شرکت ها سهم درآمدی را به یکباره به شهرداری پرداخت کنند و کار شهرداری را تسهیل  کنند، اما این 
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خود موضوعی است که برای گسترش آن باید به سراغ 
شورای عالی استان ها رفت تا به یک وحدت رویه برای 

کل شهرهای ایران تبدیل شود.
پایتخت  در  که  می شود  شنیده  زمزمه هایی  اکنون 
پیش نویس الیحه تبدیل ستاد گردشگری شهرداری 
به سازمان گردشگری به معاونت برنامه ریزی و امور 
شورا برای مطالعه و اعمال نظر ارسال شده تا پس از 
عبور از این مرحله الیحه به شورای شهر برای طرح در 
صحن علنی ارائه شود. در صورت توافق با این الیحه 
ساختاری  لحاظ  به  شهرداری  گردشگری  سازمان 
امکان درآمدزایی و فعالیت های ترویجی برایش فراهم 

خواهد شد.
حضور  تداخل  از  خصوصی  بخشهای  بین  این  در 
دکتر  دارند.  واهمه  گردشگری  امر  در  شهرداری ها 
اکبرزاده که در استان های کرمان و شیراز  سیروس 
داشته  فعالیت  شهرداری ها  در  گردشگری  حوزه  در 
در این باره می گوید: » این یک تصور کاماٌل اشتباه 
عنوان  به  دارد.  را  تسهیل گر  نقش  شهرداری  است. 
مثال پرسه در شهر به عنوان یک برنامه گردشگری 
وقتی از سوی شهرداری ها اجرا می شود حالت ترویج 
مقاصد به شهروندان را دارد. پس از آن دفاتر خدمات 
مسافری و تورها می توانند از این ظرفیت برای تعریف 
تورهای خود و درآمدزایی بهره ببرند. از سویی شیوه 
الزامی  و  دارد  فرق  دیگران  با  شهرداری  درآمدزایی 
نیست بخش خصوصی، شهرداری و وزارت گردشگری 

را به عنوان رقیب ببیند.«
وجود  عدم  معضل  اصلی ترین  که  می شود  یادآور  او 
مدیریت یکپارچه شهری است امری که سال هاست 

در شهرهای گردشگر پذیر دنیا پذیرفته شده است.
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مهمترین چالش ما در شهرها این است که یک شبکه گردشگری درون شهری نداریم. منظور از 
شبکه چیزی است که به لحاظ مفهومی، محتوایی، روایی و کانسپتی عناصر و جاذبه های شهری 

را پیوند بدهد.
نکته بعدی آن که در شهر یکسری پتانسیل های گردشگری داریم البته از نظر ما همه چیز در 
شهر می تواند یک پتانسیل گردشگری باشد. یک خیابان با همه قصه ها و تاریخچه و پیشینه اش 
مثل خیابان ولی عصر)عج( تهران یا چهارباغ اصفهان یا خیابان لطفعلی خان شیراز می تواند فرصت 
گردشگری شهری یا شهرگردی باشد اما نکته اینجاست که این بدان معنا نیست همه اینها جاذبه 
گردشگری هم هستند. جاذبه وقتی است که تبدیل به یک برنامه و به یک مدیریت بهره برداری 
شود. اکنون مشکل اینجاست که ما در شهرها بیشتر از اینکه با جاذبه سروکار داشته باشیم با 

فرصت ها و پتانسیل های گردشگری مواجه هستیم.
یک موزه به ذات می تواند یک جاذبه باشد، اما وقتی به یک جاذبه شهری تبدیل می شود که با بدنه 
شهری با شبکه شهری در یک بده بستان و ارتباط قرار بگیرد. اکنون مسئله اینجاست که همه این 
پتانسیل ها و حتی فرصت های گردشگری شهری مثل موزه ها، بناهای تاریخی و میدان ها نقش و 

ارتباط پیوسته ای با شبکه شهری ندارد.
به عنوان مثال میدان مشق تهران حدود شش الی هفت موزه و تعداد قابل توجهی بنای تاریخی 
دارد، اما هیچ انسجام و ارتباطی بین این ها وجود ندارد و هر کدام کار خودشان را انجام می دهند. 

 نبود شبکه منسجم شهری 
پاشنه آشیل گردشگری شهری

● رضا دبیری نژاد| كارشناس موزه
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اینجاست که نقش و وظیفه مدیریت شهری نمود پیدا می کند. مدیریت شهری و شهرداری باید 
حلقه اتصال این ها باشد. حلقه اتصالی که همه اینها را دور یک میز جمع کند و اینها بتوانند 
به عنوان یک محدوده ای که در یک سایت گردشگری- تاریخی- فرهنگی قرار گرفته اند با هم 
خدمات رسانی و هم افزایی کنند. یا فرضاً ما خیابان 30 تیر را به مثابه خیابان گرفتیم و با یک سری 
کافه و غذاخوری آن را به پاتوق گردشگری شهری و گردشگری غذا و شهرگردی تبدیل کردیم، 
اما هیچ نسبتی بین این خیابان خوراک شهری و خیابان تاریخی و بدنه و بافت تاریخی پیرامون 
و موزه های آن وجود ندارد. هرکدام کار خودشان را می کنند. هر کدام یک طرف دیوار ایستاده اند 
و مشخص نیست خیابان خوراک گردی چه هم افزایی و چه ارتباطی و پیوندی توانسته با خیابان 
تاریخی برقرار کند. این درحالی است که شهر  زنده است، یک جای شبکه ای است و بین اینها 

باید یک ارتباطی باشد.
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به نظرم ضعف موضوع اینجاست که این شبکه ایجاد نمی شود و اتفاق نمی افتد. این شبکه به دلیل عدم اطالع 
رسانی دچار آسیب جدی است مثاًل من نوعی سوار مترو، اتوبوس، تاکسی، خودرو شخصی می شوم و از شهر 
عبور می کنم، اما به دلیل همان ضعف ارتباط و اتصال هیچ ارتباطی بین من با نزدیک ترین بناهای تاریخی، 

گالری ها، رستوران ها و اتفاقات فرهنگی شهری ایجاد نمی شود.
مترو ها و ایستگاه ها ثابت اند، اما اگر دائماً نمایشگاهی یا گالری برپا می شود یا در موزه ای آثاری از کشور 
دیگری به نمایش گذاشته شده هیچ ظهور و بروز شهری شکل نمی گیرد و ارتباط آن با اطالع رسانی و 

گردشگری و ایاب و ذهاب و اقامت و شهروندان شهر میسر نمی شود.
از سویی شهرداری ها موزه های مختلف دارند، اما نخست آن که مدیریت موزه ها پراکنده است. مثال یکسری 
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از موزه ها زیر نظر سازمان فرهنگی- هنری است گروهی توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و گروهی تحت 
نظارت سازمان زیباسازی اداره می شود. به عبارتی شهرداری یک مدیریت منسجم و کالن برای اداره موزه هایش 
به مثابه مهم ترین نمود جاذبه های شهری اش ندارد. حتی ایجاد این موزه ها و توسعه آنها بر مبنای یک برنامه 
چشم انداز نیست. این که چه نیازها و چه قابلیت هایی در شهر وجود دارد و چه اولویت هایی داریم هیچ کدام 
در برنامه ریزی موزه ای شهرداری ها نمود ندارد. فرضاً تهران به عنوان پایتخت 200 ساله و قصه های شهری اش 
به آن معنا موزه ندارد، اما خیلی از موزه های ریز و درشت دیگر وجود دارد که مدام در شهرداری ایجاد می شود. 
اگر قرار است شهری تبدیل به برند شود، بخشی از این برند سازی به کمک موزه ها و مراکز گردشگری شکل 

می گیرد که شهرداری ها از آن غفلت می کنند.

شماره هشتم |  خبرگزاری ایمنا ■

43 



■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

44 



گردشگری شهری در کشورهای پیشرفته پردرآمدترین نوعی 
گردشگری است و در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی، اکولوژی و غیره تاثیرات انکار ناپذیری دارد.
بدیهی است که توسعه شهرها محدودیت های خاصی را برای 
ساکنانش به وجود آورده و از آنجا که انسان ها برای گریز از 
معضالت زندگی شهری زمانی را به تفریح و تفرج اختصاص 
و  ایجاد، گسترش  مدیریت شهری  از  می دهند، شهروندان 
توسعه گردشگری راحت، ارزان، ایمن و برنامه ریزی شده در 
محیط شهری را طلب می کنند. تامین امکانات و تسهیالت 
برای  آن  با  مرتبط  فضاهای  ساماندهی  و  تفریح  و  گردش 
شهروندان و برای مسافران غیردائم شهر یکی از محورهای 

اصلی برنامه ریزی و مدیریت شهری است.

نقش مدیریت شهری 
در جذب گردشگر شهری

● الهام نصرتی زاده
 دكترای مدیریت گردشگری 
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شهرهای کوچک و بزرگ دارای جاذبه های متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای یادبود، تئاتر، سینما، استادیوم های 
ورزشی، پارک ها، شهربازی ها، مراکز خرید، مناطق و بناهای تاریخی و مکان های مربوط به رویدادهای مهم و 
مفاخر و افراد مشهور را دارا هستند که این خود برای جذب گردشگر بسیار حائز اهمیت است.گردشگری شهری 
عملکرد متقابل گردشگر و میزبان و تولید فضای گردشگری در رابطه با سفر به مناطق شهری را با انگیزه های 
متفاوت و بازدید از جاذبه ها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط به گردشگری در بر می گیرد.مشخص کردن 
جاذبه های گردشگری شهری و تدوین ضوابط مربوط به استفاده پایدار از آنها، کنترل میزان عرضه و تقاضا در 
فصول مختلف، تدوین کاربری های پذیرایی و گردشگری متناسب با میزان استفاده ساکنان محلی و گردشگران، 
تهیه امکانات زیرساختی الزم برای پذیرایی از گردشگران، افزایش مزایای اقتصادی و تولید ثروت پایدار برای 
سرمایه گذاران و مدیریت یکپارچه گردشگری شهری از ضروری ترین رئوس برنامه ریزی گردشگری شهری است. 
بسیاری از افراد وجود جذابیت های گردشگری و وجود سازمان های خدماتی نظیر شهرداری ها، آژانس های 
مسافرتی، زیرساخت ها و تجهیزات گردشگری شهری مانند شبکه ارتباطی اتوبان ها، هتل ها و در نهایت شبکه 

حمل و نقل زمینی و زیرزمینی را از عوامل موثر در توسعه گردشگری کالنشهرها می دانند.
برای رونق گردشگری یک شهر مدیریت شهری باید تعامل بیشتری با نهادهای مرتبط با حوزه گردشگری داشته 
باشد. همچنین باید یک نهاد یا سازمان مستقل جهت سازماندهی و مدیریت گردشگری شهری فراهم کند و 

نزدیک کردن مدیریت های شهری با گردشگری را در اولویت قرار دهد.
از ظرفیت های  بهره گیری  با  مرتبط  زیرساخت های  و  کاربردی  فیزیکی،  بسترهای  فراهم سازی  همچنین 
گردشگری شهری با مشارکت شهروندان، توجه به عالقه شهروندان که در بیشتر مواقع بازدید از مناظر طبیعی 
و چشم اندازها و سپس بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی را مد نظر دارند، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.در 
حال حاضر عدم وجود مدیریت واحد شهری و عدم هماهنگی و ارتباط مشخص بین نهادهای اجرایی و سیاست 
گذاری مدیریت شهری و گردشگری از مهمترین مشکالت است. ایجاد اعتماد و امنیت خاطر گردشگران از 
طریق تدوین نظام جامع حمایتی و ساماندهی، تاثیرگذاری با استانداردسازی خدمات گردشگری در مبادی و 
مقاصد گردشگری در شهر ها، تدوین نظام جامع حمایت از فعالیت ها و فعاالن گردشگری و تشکل های غیر 
دولتی به ویژه حمایت از فعالیت های خالقانه و ابتکار آن در این باره به کمک می آید.نباید فراموش کرد که در 
مناطق شهری دیدار دوستان و بستگان، مسافرت های تجاری، شرکت در کنفرانس ها، بازدید از نمایشگاه ها و 
رویدادهای فرهنگی- هنری- ورزشی، شرکت در یک کارگاه یا همایش آموزشی، بازدید از آثار فرهنگی-تاریخی، 
مسافرت های کوچک درون شهری مذهبی، وقایع و اتفاقات خاص، خریدهای تفریحی و تفننی، پیاده روی های 
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روزانه همگی ظرفیت های گردشگری شهری را در بر می گیرد. افزون بر این الگوی خیابان  های تاریخی، ساختمان های جالب، 
یادگار و یادمان های قدیمی، ساختمانهای مذهبی، پارک ها و فضاهای سبز، آبنماها، کانال ها، آبشارها، بنادر و لنگرگاه ها، زنده 

بودن فضا و زبان و لباسها و آوازهای محلی و قصه ها و ادبیات فولکلور در جذب گردشگر شهری تاثیرگذار است.
از سویی گردشگران برای رسیدن به مقصد به تسهیالتی همچون پارکینگ و دسترسی به مراکز اطالع رسانی عالئم، راهنماها، 
نقشه ها و پوسترها نیازمندند تا راحت تر به مراکز تفریحی، هتل ها، ماکز تجاری، بازارها و وسایل حمل و نقل و سرویس های 
بهداشتی دسترسی پیدا کنند.اطالعات دقیق و در دسترس شرایط جوی در زمان بازدید، استاندارد بودن کیفیت، تسهیالت 
پاکیزگی و نگهداری مطلوب و مبلمان شهری مناسب، امنیت گردشگر، زندگی شبانه، تفریح های قابل دسترس، تعداد رستوران ها 
و غذاخوری ها، تثبیت قیمت خدمات و کاال هم از معیارهای زیبایی شهر به شمار می روند و در جذب گردشگران شهری از سوی 

مدیریت شهری تأثیرگذارند.

شماره هشتم |  خبرگزاری ایمنا ■

47 



 مغاره ها با گل و گالب منتظرند تا دلتنگاِن روزگار پای داخل نهند و با خرید دسته گل مریم یا 
نرگس راهی آرامستان شوند تا با خواندن فاتحه ای برای مردگان و درددل کردن از روزگار برای آنها، 
دلشان سبک شود. خفتگان در خاک هم صبورانه به حرف هایشان گوش می دهند و احتماالً شعر 
ملک الشعرای بهار را به خاطر می آورند: » ما کودکان خاکیم، این خاک مادر ماست/ زین رو بود که 
ما را در سینه می فشارد!! پاداش اشک حسرت کامد به چشم عاشق/ ابریست کز پس مرگ بر تربتش 

ببارد«
دیری نمی گذرد که زندگان هم به آنها می پیوندند و این بازی غریب مرگ و زندگی است از روز ازل 

تا روز ابد.
روزگاری نه چندان دور محله ها کوچکتر بود و مرگ و زندگی به هم نزدیک تر آنقدر که شاید 
مادربزرگ یا پدر بزرگ پنج شنبه ها دست هرکدام از نوه هایشان را می گرفتند و با پختن ظرفی حلوا 
یا خرید جعبه ای نقل و شیرینی راهی دیدار اهل قبور می شدند. هم جویای احوال مردگان بودند هم 
اهل محل را می دیدند و از احواالتشان باخبر می شدند، اما امروز همه باید راهی قبرستان هایی بزرگ 
شوند که کیلومترها از شهر فاصله دارد از این رو اسیران زندگی روزمره فرصتی برای دیدار با مردگان 

ندارند و وعده دیدار به شب نوروز یا ماه مبارک رمضان و محرم ختم  می شود.
اما هستند گروهی که نگاهی فرهنگی تر هم به آرامستان ها و گورستان ها دارند و روایت می کنند 
حکایت اسیران خاک را آن هنگام که روی زمین زندگی را جستجو می کردند و نغمه هستی را 
می سرودند.  امروزه گورستان گردی جزء مجموعه گردشگری های جذاب دنیا به شمار می رود تا 

 اینجا باید  نرم و آهسته 
قدم برداشت

● مریم اطیابی

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

48 



آنجا که کمتر کسی است که به شهر پاریس برود و از گورستان تاریخی »پرالشز« بازدید نکند یا 
قبرستان تاریخی مسکو را در فهرست 10 بازدید نخست خود قرار ندهد.

اما در ایران ظاهرا هنوز کسی به قدر و قیمت این سرمایه  واقف نیست. این در حالی است که آثار 
حک شده بر دل سنگ مزارها گویای فرهنگ غنی در جای جای سرزمین پهناور ایران است چه 
در دوران پیش از اسالم و چه در دوران اسالمی سنگ مزارها با نشانه هایی از زندگی اما چندگونه با 
اندیشه حقیقت در قالب عامیانه تراشیده شده اند. سنگ مزارها را می توان نخستین کتاب های جهان 
دانست، زیرا تاریخ حیات انسان، ایام شادمانی و روزگار ناخوشی، حرفه و پیشه اش بر سنگ مزار 
نقش می شده است. آثار به جای مانده در دل سنگ چون کالمی خاموش گنجینه هنر گذشتگان را 
معرفی می کند. نقوشی که سرآغاز نوعی معرفت در طول تاریخ هنر و تمدن جهان در بستر هنرهای 
مختلف بوده است. جایی که سرچشمه اصلی آنها بسیار مبهم و اسرارآمیز جلوه می کند نقوش 
گیاهی مانند گل نیلوفر، رز، زنبق و درختانی چون نخل و انگور و از همه مشهورتر درخت سرو 
نقوش انسانی و حیوانی، بز، گاو و پرنده است و شیرهای سنگی و طرح ها و نقش های مشترک بین 
انسان و حیوان باورهای قومی را در فرم های ناب در حجاری و کتابت سنگ مزار معرفی می کند. 
سنگ نوشته های موجود در این گورستان ها می تواند بخش مهمی از اسناد تاریخی را که تاکنون 
ناشناخته ماندند بازگو کند. مطالعه گورستانها و سنگ قبرهای قدیمی یکی از موضوعات تحقیق 
بسیار ارزنده در حوزه مردم شناسی و روانشناسی به شمار می آید و تا سال های اخیر به آن توجه 
بسیار شده است. مطالعه سنگ قبرها می تواند راهگشا و رمزگشای بسیاری از ابهامات فرهنگی و 
بومی باشد. گاهی گورستان های تاریخی به دلیل وسعت و کثرت مشاهیر مدفون در آن یکی از 

مهمترین محوطه های تاریخی ایران به شمار می روند.
محمد فاتحی؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی فرهنگی- دلیل عدم اهمیت گورستان های تاریخی برای 
اوقاف و برخی شهرداری ها و عدم توجه به وجوه گردشگری آن را چنین توضیح می دهد: وجود 
مدیران نامرتبط، ناآگاه و تاریخ ناشناس و ضعیف ضربه زیادی به کلیت موضوع می زند. این مدیران 
شاید دسترسی سهل الوصول به درآمد را بیشتر از کسب درآمد از گردشگری پذیرا باشند. برخی 
مدیران هم بی کفایتند و هرچند شعار گردشگری می دهند، اما در عمل کاری انجام نمی دهند. عدم 
اطالع راهنمایان گردشگری از وضعیت گورستان های تاریخی و عدم برگزاری کالس های آموزشی 
برای راهنمایان از دیگر دالیل است. راهنمایی که خود قصه های گورستان را بلد نیست نمی تواند 
گردشگر را هم عالقه مند کند. از سویی گردشگران و راهنمایان دید مثبتی به آرامستان ندارند و 
باید در این خصوص فرهنگ سازی شود. وقتی شما از آنها دعوت کنید که به ابن بابویه، خالد نبی، 
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امام زاده عبداهلل، تخت فوالد اصفهان و... 
بروند با واکنش منفی مواجه می شوید 
و  بارها  می کنند.  غم  احساس  آنها  و 
بارها پیش آمده گردشگر با عالقه فراوان 
حاضر است به اماکن طبیعی و تاریخی 
گورستان  به  تردید  و  با شک  اما  برود 
قصه های  و  داستان  وقتی  و  می آید 
و  آن  در  آدم های خفته  و  گورستان ها 
معماری و حکاکی مقبره ها و سنگ قبور 
را می شنوند بسیار عالقه مند می شوند. 
زیبایی های کشف شده تمام سالیق را 

در بر می گیرد. 
داوود تسلیمی؛ باستان شناس و موزه دار- 
به  مدیران  بیشتر  است  معتقد  هم 
گورستان ها هرگز به چشم یک ظرفیت 
با  را  آن  و  نمی کنند  نگاه  گردشگری 
کارکرد صرف خاکسپاری می شناسند. 
 50 تقریبا  تهران  زهرای  بهشت  مثال 
ساله است در طول این زمان تعداد قابل 
توجهی از مفاخر و مشاهیر و هنرمندان 
و ... که خودشان داللت بر خاطره های 
روایت های  از  بخشی  و  دارند  شهری 
شده اند.  دفن  آنجا  در  هستند  شهری 
اگر ما به آنها به چشم روایت های شهری 
نگاه کنیم، یک ظرفیت افزوده را در آنها 
درمی یابیم که صرفاً نگاه کاربری نیست. 
این نگاه چند وجهی اکنون به شهر و 
گردی  گورستان  و  شهری  گردشگری 

وجود ندارد. 
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گورستان گردی یکی از جاذبه های گردشگری در دنیای امروز است که توجه بسیاری از گردشگران را به  
خود جلب کرده است، ایران نیز با داشتن گورستان تاریخی می تواند موضوع گورستان گردی را به عنوان 

یکی از برنامه های خود در صنعت گردشگری مطرح کند. 
   گورستان شغاب

این گورستان به دوران ایالمی ها و پس از آن متعلق است و در گورهای آن خمره هایی وجود دارند که بقایای 
اجساد را پس از متالشی شدن به مرور زمان در آن می گذاشتند و سپس دفن می کردند. این گورستان 
تاریخی به صورت پراکنده تا کنار دریا ادامه می یابد. گورستان شغاب )بوشهر(، قبرستانی تاریخی است واقع 
در بخش مرکزی شهرستان بندر بوشهر. در این قبرستان اسکلت اموات در داخل خمره های بزرگ و کوچک 
نخودی رنگ مدفون شده اند که روی برخی از خمره ها نوشته ای نیز نقش بسته  است. اشیای کشف شده 
دیگر این قبرستان که در خمره های بزرگ و کوچک قیراندود قرار گرفته اند. مشتمل بر تابوت های سنگی 

مکعب شکل و مهره های عتیق تزیینی است.
   قبرستان دارالسالم شیراز

قدمت قبرستان دارالسالم شیراز به سال 24 هجری می رسد. بر اساس مستندات تاریخی این قبرستان در 
شمار سه قبرستان  قدیمی جهان قرار می گیرد و عده ای عمر آن را به پیش از اسالم نیز نسبت می دهند. 
نقوش حکاکی شده روی بعضی قبرها نشان از حرفه و کاری می دهند که متوفی پیش از مرگش به آن 
مشغول بوده است. دارالسالم بیش از گورستان به یک گالری از سنگ های حکاکی شده و آثار خوشنویسی 
شباهت دارد. سنگ قبرهای قدیمی که در این آرامگاه پس از گذشت سال ها بر جای مانده است، با خطوط 
کوفی، بنایی، ثلث، نسخ و نستعلیق کنده کاری شده اند و بر روی برخی از آن ها تصاویری از قیچی، شانه، 
آینه و ابزار شغل های در گور خفتگان حک شده است. بر اساس گفته های تاریخی، در زمانی نامعلوم که 
در شهرهای نجف و کربال خشکسالی شده بود، حاکم شیراز در مقابل فرستادن 800 بار شتر غالت به آن 

گزارشی از گورستان های تاریخی ایران

گور گردی 
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سرزمین، درخواست خاک تربت کربال می کند و شیخ سلم این مسئولیت را عهده دار می شود و بعدها که 
وی در همین آرامستان دفن شد، گورستان درب سلم نام گرفت که بعدها به دارالسالم شهرت یافت.گفته 
می شود که این آرامستان حدود 10 هکتار مساحت دارد و تا سال 1357 نیز اجساد در آن دفن می شدند.

   گورستان باغلق
جرگالن روستایی ترکمن نشین در مسیر قوچان-بجنورد است که گورستان تاریخی باغلق را در خود جای 
داده است. این گورستان روی یک تپه قرار دارد که در فرهنگ مردم آن ناحیه، به سبب ارج و قرب باال، 
متوفی در ارتفاعات دفن می شود. قبرهای این گورستان از نظر ظاهری منحصر به فردند و یک چوب 

عمودی روی هر قبر قرار دارد که مشخصات فرد دفن شده روی آن حک می شود. 
   گورستان سفید چاه

یکی از گورستان های تاریخی و معروف ایران سفید چاه است که در روستای گلوگاه در استان مازندران و 
حوالی بهشهر واقع شده است. سنگ های این گورستان به صورت عمودی و نامنظم قرار گرفته اند و همین 
ویژگی به هرچه بیشتر مرموز بودن آن کمک کرده است. قدمت قبرستان سفید چاه به حدود دو هزار 
سال می رسد و مردم آن منطقه از گذشته تا به کنون معتقدند که خاک سفید آن جا مانع پوسیده شدن 

اجساد مردگان است.
به همین خاطر بر خالف دیگر گورستان های روستایی تراکم اجساد در سفید چاه بسیار باال است. 
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▲كوثر| استاد محمود فرشچیان

   قبرستان تیس یا جن  ها
جنوب شرقی ایران، یکی از مناطق غنی از لحاظ تمدن تاریخی به شمار می رود. اما در چابهار و حوالی 
قلعه پرتغالی های معروفش، یک گورستان باستانی به نام تیس وجود دارد که قدمتش به سه هزار سال 
می رسد. امروز در تیس مرده ای دفن نمی شود و مردم منطقه اجساد را به گورستان امروزی تری که در 
جوار تیس قرار دارد می برند. در باور مردم برای گورستان تیس که نام دیگرش قبرستان جن ها است، 
قصه های زیادی وجود دارد. ویژگی منحصر به فرد این قبرستان این است که قبرها نه روی خاک که 
روی سطحی سنگی حفر شده اند. احتماال در گذشته این کار به این سبب صورت می گرفته که اجساد 
از گزند جانوران در امان بمانند اما در باور بسیاری، تیس نه گورستانی برای نوع آدم که قبرستان جن ها 

است و مردم مراقبند هنگام غروب آفتاب گذرشان به آن جا نیفتد!
   قبرستان هفتاد مال یا موبدان زرتشت

این قبرستان متعلق به دوره اسالمی و یکی از اماکن تاریخی سیسستان و بلوچستان است و در شهرستان 
تاریخی میرجاوه قرار دارد. هفتاد مال که می گویند معماری اش را از قبر کورش هخامنشی الهام گرفته 
در دل صخره های روستایی به نام روپس قرار دارد. روایتی که درباره این قبرستان باستانی وجود دارد 
این است که با آمدن اسالم به ایران موبدان زرتشتی به آن جا رفته اند و سپس نیز در همان مکان زندگی 
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را بدرود گفته اند. این قبرستان که یکی از آثار ملی ثبت شده است، سنگ قبرهایی سفید رنگ دارد که با خاک 
سرخ آن منطقه مزین شده اند و این ترکیب به کوهی که گورها را احاطه کرده، جلوه خاصی داده است. 

    قبرستان شهر یری
شهریری نام یک منطقه باستانی است که در روستای پیرازمیان در استان اردبیل و شهرستان مشگین شهر قرار 
دارد. از نظر باستان شناسان قدمت این منطقه به هفت تا نه هزار سال می رسد. قلعه ای باستانی، معبد، یک غار، 
تپه تاریخی و یک گورستان قدیمی این منطقه را تشکیل داده اند. گورهای شهر یری منقش به چهره  انسان هایی 

هستند که دهان ندارند و مجموع این نقش و نگاره های انسانی باستانی فضای مرموز را ایجاد کرده است. 
    قبرستان خالد نبی

کالله  شهرستان  معروف  اماکن  از  یکی  و  دارد  قرار  ماهور  تپه  چند  میان  در  که  داغ  گوگجه  کوه 
این زیارتگاه  این کوه یک زیارتگاه و قبرستانی قدیمی واقع شده است.  بر قله  از توابع گنبدکاووس است. 
از دنیا رفته  از اسالم  بوده و پیش  نبی است که در زمان ساسانیان مورج دین مسیحیت  به خالد  مربوط 
نمادهای  زیارتگاه گورهایی هستند که  این  اطراف  قائلند.  زیادی  تقدس  و  احترام  او  برای  ترکمن ها  است. 
دیده  آن جا  در  صلیب  و  قوچ  کله  شکل  به  نیز  قبرهایی  سنگ  و  شده  واقع  آن ها  بر  استوانه ای  سنگی 
می شود. در یک روایت این گورها مربوط به دشمنان خالد نبی و در روایتی دیگر به یاران او متعلق است. 
به شکل سنگ در انسان هایی هستند که  نه گور که  نمادها  این  نیز  از مردم آن منطقه  اذهان بعضی   در 

 آمده اند. 
    قبرستان های شیر سنگی

قبرستان های شیر سنگی به چند قبرستان جدا از هم اطالق می شود که در اطراف و اکناف شهرستان الیگودرز 
لرستان واقع شده اند و نشان دهنده آداب و رسوم تدفین مردگان میان اهالی ایل بختیاری است. شیر در باور 
عشایر بختیاری نماد بزرگمردی و شجاعت است و نشان از جایگاه واالی متوفی در بین اهالی ایل می دهد. این 
سنگ قبرها از گذشته های تاریخ ایالت و عشایری تا به امروز برای دفن بزرگان ایل استفاده  شده است و ساخت 

هرکدام از آن ها معموال یک ماه زمان می برد.
    گورستان فال

فال نام منطقه ای در جنوب استان فارس است و از شهرهای تمدنی ایران به شمار می رود. گورستان فال که 
800 سال قدمت دارد، متعلق به دوران پس از اسالم است و سنگ  قبرهای منقش به نمادهای اسالمی در آن به 
چشم می خوردند. خطوط ثلث و کوفی، نمادهای هندسی، آیات قرآنی و ... نقوشی هستند که روی این سنگ ها 

حک شده اند.
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 سال ها بود که پس از مسابقات حساس فوتبال تصاویر خرابی اتوبوس ها و کنده شدن صندلی های ورزشگاه را 
نمی دیدم. اینکه روی تنه درختان نامی را حک کنند یا تخریب های بی دلیلی به تجهیزات شهری مانند پاره کردن 

صندلی اتوبوس ها. انگار مردم راهی دیگر برای بیان اعتراض هایشان پیدا کرده بودند.
کاهش تخریب ها و شکستن ها اموال عمومی را برخی از مدیران حوزه شهری هم تایید کرده بودند به گفته 
آنها ارتقا فرهنگ شهرنشینی سبب این اتفاق مهم شده بود اینکه ساکنان شهرها متوجه شده اند امکان عمومی 

متعلق به همگان است.
خبری از وندال ها نبود تا در حوادث اخیر دوباره به برخی از تجهیزات شهری آسیب رسید. شیشه اتوبوس ها 

شکست، مخازن زباله به آتش کشیده شد.
مجید ابهری رفتار شناس و استاد دانشگاه دراین خصوص می گوید: خرابکاری شهری چه در ارتباط با مبلمان 
شهری باشد و چه در رابطه با وسایل نقلیه عمومی، در ردیف وندالیسم اجتماعی است. در وندالیسم اجتماعی 
متأسفانه در حوادث اخیر شاهد آن بودیم که به برخی از تجهیزات شهری آسیب رسیده که این نوع واکنش ها 
و رفتارها، هیچ ارتباطی با اعتراضات مدنی ندارد و فقط به زیان مردم است. چه با وجود مشکالت جدی که در 
حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی وجود دارد، تخریب خودروهای عمومی و مبلمان شهری از محل بودجه عمومی 

که توسط خود مردم پرداخت می شود یعنی ضرر زدن به مردم.
وی ادامه می دهد: پیش از این حوادث ، مدت ها بود که آسیب رسانی به تجهیزات شهری کاهش پیدا کرده بود؛ 
حتی بعد از پایان مسابقات جنجالی فوتبال نیز دیگر به اتوبوس ها یا تجهیزات شهری توسط هواداران دو طرف 
آسیبی نمی رسید اما رفتارهای اخیر در تخریب اموال شهری این گونه بود که گویی وندالیسم اجتماعی دوباره 
احیاء و تقویت شده است. آتش زدن بانک ها یا مخازن زباله، آتش زدن سرمایه های شهر است. از اعتراضات سایر 
کشورها، چنین رفتارهای ویرانگرانه ای مشاهده نمی کنید. مدت هاست جلیقه زردها در حال اعتراض هستند، اما 
خشم خود را با تخریب نشان نمی دهند. رسانه ها باید شیوه اعتراض مدنی را به شهروندان آموزش دهند. اینکه 

این تخریب ها یعنی ضرر رساندن به خزانه عمومی شهر که توسط خود مردم تأمین اعتبار می شود.

 

چرایی تخریب تجهیزات شهری در اعتراض های اجتماعی 

بازگشت وندال ها به شهر
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سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی 
و می گوید:  زندگی شهری می داند  زاییده  را  وندالیسم  ایران 
موضوع وندالیسم یا تخریب اموال عمومی تنها ریشه در فرهنگ 
ما ندارد بلکه در جهان نیز مشاهده می شود و در هر کشوری به 

شکل های مختلفی وجود دارد.
وی ادامه می دهد: در جامعه ما از گذشته دور تا امروز با این 
پدیده مواجه هستیم که گاهی مواقع عامل تحریک این رفتار 
می تواند تصمیم گیری های کالن در جامعه باشد به عنوان مثال 
پس از افزایش قیمت بنزین تخریب اموال عمومی اتفاق افتاد 
که در مقابل این تصمیم مردم اموال عمومی مانند شهرداری، 

سطل های آشغال و غیره را آتش زدند.
است  مواقع ممکن  تاکید می کند: گاهی  این جامعه شناس 
به دلیل فاصله ایجاد شده میان دولت و مردم این اتفاق رخ دهد 
و در این شرایط مردم می گویند اموال دولت است و به نوعی 
می خواهند انتقام خود را از دولت بگیرند و رفتارهای می کند که 
باعث تخریب اموال می شود و البته گاهی مواقع نیز این موضوع 
مطرح نیست و مردم رفتارهای فردی به دلیل بی تفاوتی انجام 
می دهند که این ممکن است از یک خط کشیدن روی دیوار 
آغاز شود و به آتش زدن سطل آشغال، سرویس های بهداشتی، 
اتوبوس، المپ و… ختم شود. هنگامی که مردم جایی برای 
اعتراض نداشته باشند و چنانچه تصمیم غلطی گرفته شود که 
آنها با آن مخالف هستند آثارش به تخریب اموال عمومی باز 

می گردد.
موسوی چلک با اشاره به اینکه این موارد نشان می دهد که 
مردم به اموال عمومی بی تفاوت هستند و می گویند مال دولت 
است یادآور می شود: در حالی که رفتارهای فردی آثارش فردی 
نیست و جامعه باید برای بازسازی آن هزینه کند و طبیعی است 
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که برای مدیریت جامعه باز سازی این موارد هزینه دارد.
به گفته وی، بخش دیگری از تخریب اموال عمومی و وندالیسم 
به هیچ یک از دالیل باال انجام نمی شود و فقط از سوی جوانان 

به دلیل کنجکاوی و در شرایط عادی جامعه انجام می شود.
زمان  در  و  است  عادی  شرایط  به  مربوط  تحلیل  این  البته 
مراجع  گرفتن  تصمیم  از  بعد  که  است  پاسخی  اعتراضات، 
رسمی مانند دولت اتفاق می افتد که در این صورت سن و سال 
مطرح نیست و از سوی هر قشری می تواند این موضوع مطرح 
شود.رییس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به اینکه این 
اتفاقات مختص ایران نیست و در دنیا مشاهده می شود، گفت: 
در شرایط خاص مهمترین عامل ایجاد این اتفاقات، به دلیل 

تصمیم گیری در کشورها است.
عمومی  اموال  تخریب  مجموع  در  می گوید:  چلک  موسوی 
و شهری بخشی مربوط به تصمیم گیری دولت و بخش هم 
مربوط به فرهنگ سازی است و از همان کودکی باید کودکان 
آگاه کرد که  و  آشنا  این خصوص  در  آموزشهای الزم  با  را 
می توان این موضوعات را در ظرفیت های مختلف آموزشی 
گنجاند.ویرانگری های تعمدی واکنشی خصمانه به برخی از 
صور فشارها، تحمیل نامالیمات، ناامیدی ها و اجحاف های 

بیرونی و اجتماعی است.
در بسیاری از شهرهای بزرگ، وندالیسم به صورت یک مشکل 
اجتماعی پیچیده مطرح است زیرا ضمن وارد کردن هزینه 
های مالی به جامعه سالمت و امنیت جامعه را به خطر می 
اندازد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، گروههای سنی بین 
10 تا 25 سال بیشتر از دیگر گروهها به پدیده وندالیسم روی 
می آورند به نظر می رسد با آموزش صحیح شیوه اعتراض 

مدنی می توان از تخریب اموال شهر پیشگیری کرد.
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سواالتم قرار بود حول محور شهر محل تولد، چگونگی بزرگ شدن در کوچه و پس کوچه و هزار و یک موضوع 
از گذشته اش باشد تا مراحل رشد و ترقی اش از انزلی به تهران را بدانم.

ولی وقتی شمایل کاپیتان یکی از محبوب ترین تیم های آسیا را روبروی خودم دیدم پرسیدم: »میدانستی به 
اینجا می رسی؟«

گفت: لطف خدا بود!
کودک پرتالش انزلی پر از زمین خوردن های متوالی در آسفالت و ساحل های دریای خزر است.

»سیدجالل حسینی« بازیکن محبوب پرسپولیس هرکجا که بازی کرد جام قهرمانی نیز باالی سرش بود.
در سایپا با علی دایی به قهرمانی رسید. به سپاهان رفت و با این تیم مدال طال را بر گردن انداخت. به تهران آمد 

و برای پرسپولیس بازی کرد تا تبدیل به دژِ مستحکم سرخ ها شود.
سید جالل خشک بیجاری که این روزها یکی از مهمترین بازیکنان باتجربه فوتبال ایران محسوب می شود درباره 
محل زادگاه خود، زندگی شخصی و  حرفه ای اش صحبت هایی را انجام داد که خواندنش خالی از لطف نیست:

انزلی اصالت من است
مدافع سرخپوشان پایتخت درباره زادگاه خود می گوید: من بهمن ماه در انزلی به دنیا آمدم. شناسنامه ام برای آن 
شهر است. خودم را بخشی از این شهر می دانم و سعی می کنم به هر جا هم که رسیدم از این موضوع یاد کنم 

که از شهری آمدم که در آن مقاومت و صبر کردن را برای رسیدن به هدفم سرلوحه کرده بودم.

خاطرات كاپیتان پرسپولیس از محله كودكی اش  

انزلی؛ شهر كودكی ام 

● مهدی مرتضویان 
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   هم آسفالت هم ساحل برایم جذاب است
کاپیتان پرسپولیس درباره این که در زمین آسفالت فوتبال بازی می کرده یا ساحل می گوید: هم آسفالت برایم 
جذاب بود هم ساحل. خیلی لب آب، فوتبال بازی می کردیم. به هر حال بچه دریای خزر هستیم و برخی اوقات هم 

می شد که همان جا والیبال ساحلی بازی کنیم. اما از همان بچگی فوتبال برایم جنس دیگری داشت.
   تالش كردم خدا عنایت كرد

وی درباره اینکه آیا فکرش را می کرد به عنوان یکی از موفق ترین فوتبالیست های لیگ برتر ایران که بیشترین جام 
قهرمانی را کسب کرده است شناخته شود هم می گوید: من در زندگی ام همیشه سعی کردم تمام خودم باشم. یعنی 

هر وقت از خودم راضی بودم خدا هم به من پاداش داده است.
از او می پرسم اگر بخواهی به کودکی بازگردی باز هم فوتبال را انتخاب می کنی، پاسخ می دهد: بله! عاشق این 
کار هستم. خیلی سختی کشیدیم اما عاشق این رشته بودم. شبانه روز از حضور در کنار خانواده زدیم تا به فوتبال 
برسیم. شاید خیلی ها فکر کنند فوتبالیست ها زندگی خوبی دارند اما من می گویم یکی از سخت ترین شغل ها فوتبال 

بازی کردن است.
   روزی به ملوان بر می گردم

وی با بیان اینکه دوست دارد بار دیگر به تیم شهر خود ملوان بندرانزلی برگردد و در همان محله بچگی فوتبال بازی 
کند می گوید: همیشه گفته ام که دوست دارم یک روزی دوباره پیراهن این تیم را بپوشم. همیشه خودم را فرزند 

آن شهر می دانم و روزی دوباره پیراهن این تیم را می پوشم.
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  محمد حقانی، عضو شورای شهر چهارم تهران و یکی از قدیمی ترین مدیران شهری متولد اصفهان است و تا 6 
سالگی در روستای دستگرد اصفهان زندگی کرده است. او در سال های آغاز مدرسه ابتدایی ش به همراه خانواده 
به اصفهان آمده و در محدوده میدان شهدا که منتهی به چهارباغ پایین اصفهان بوده، سکونت کرده است. با او 

درباره  حال و هوای محله دوران کودکیش گفتگو کرده ایم.
   درباره محله و خاطراتی كه از كوچه های بچگی دارید بگویید ؟

 این میدان که در آن زمان به میدان فروغی هم معروف بود، خیابان ورودی اصفهان از جاده تهران بود، اما بافت 
روستایی داشت و کمتر خانه مسکونی در آن رویت می شد. یکی از شاخص های عمده محله ما در آن زمان، حضور 

طایفه ای از لرهای شیرانی در این منطقه نیز بود.
   دوچرخه و شهر اصفهان نسبت عمیقی با هم دارند شما هم در كودكی دوچرخه سواری می كردید؟

به حدی  می شد،  دیده  کرات  به  اصفهان  در  دوچرخه  زمان  آن  البته  بود،  ما  محله  اساسی  رکن  دوچرخه 
با  که آن زمان اصفهان 300 هزار نفر جمعیت داشت و 120 هزار دوچرخه در آن تردد می کرد. همزمان 
 حضور کارخانه ذوب آهن و توسعه شهر اصفهان و تراکم جمعیت در آن کم کم دوچرخه جای خود را به

 خودرو داد.
در دوران کودکی ما در هر خانواده ای یک دوچرخه وجود داشت، من دو برادر بزرگتر داشتم که هرکدام یک 
دوچرخه داشتند و ما از مسیر خانه تا مدرسه را با دوچرخه تردد می کردیم و گاهی هم از اتوبوس استفاده 

می کردیم که در آن زمان در محله ما به عنوان وسیله نقلیه موجود بود.

 محمد حقانی با سابقه ترین مدیر شهری كشور از محله
 بچگی اش می گوید 

  از مادیان تا دوچرخه  

●  سوگل دانایي

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

62 



▲ همنشینی خودخواسته| رنه مارگاریت  

   محله قدیمی تان چه ویژگی به یادماندنی داشت ؟
یکی از اصلی ترین ویژگی های محله ما در آن زمان وجود مادی ها بود. در اصفهان به نهرهای 
کوچکی که از رودخانه زاینده رود نشات می گیرند، مادی گفته می شود، این مادی ها در سراسر 
شهر وجود داشتند، از طرف دیگر یکی از شاخصه های محله ما مزارع پرتعداد صیفی جات در ان 
بود که این انهار وظیفه آبیاری به آن مزارع و حتی درختان اطراف آن را هم داشتند. البته این 
انهار امروزه دیگر وجود  ندارند و به طورکلی بافت شهری طی این 30 تا 40 سال هویت اصلی 
خود را از دست داده است.کوچک بودن مسیر خودروها، عریض بودن پیاده روها و خانه های 
حیاط دار کم تعداد که همگی قدمت باالیی داشتند و از نظر کالبدی با مناطق مرکزی اصفهان 

که اغلب خانه هایش مدرن بود، از ویژگی بارز محله دوران کودکی ام است.
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های  فعالیت  ترین  مهم  بروز  برای  محلی  میادین  دیرباز  از 
جمعی شهروندان بوده است. از مشخصه های بارز هر میدانی 
یونان  در  چه  است؛  آن  در  متعدد  اجتماعی  تعامالت  بروز 
باستان که نخستین میدان با نام آگورا در آن قلب تپنده شهر 
آتن بود امروزه نیز میادین نقش بسزایی در مراسم ها و آیین 
های مذهبی و میهنی در جای جای دنیا دارد. در ایران نیز، با 
وجود عمر کوتاه میدان نسبت به نمونه های خارجی آن، این 
فضا نقش مرکز ثقل و یکی از مهمترین فضاهای شهرها را 
بازی می کند. یکی از این میادین با ارزش که دامنه فعالیت آن 
به زمان حاضر کشیده شده و ادامه دارد، میدان نقش جهان 
اصفهان است. به دلیل اهمیت این میدان در سطح کشور و 
حتی شهرت آن در مقیاس جهانی به مقایسه تطبیقی آن با دو 
نمونه خارجی پرداخته می شود تا نقش سازماندهی محوطه 

آرایی آن ها بر افزایش تعامالت اجتماعی مشخص شود.

مقایسه تطبیقی
 میدان نقش جهان 
اصفهان با میادین 

تاریخی جهانی
● مهندس شبنم حلیمی

كارشناس ارشد طراحی شهری 
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میدان به عنوان یکی از عناصر اصلی فضای شهری 
فراهم  را  شهروندان  راحتی  و  آسایش  امکان  باید 
آورده و به نحوی باشد که شهروندان بتوانند از مناظر 
تاریخی اطــراف آن عکس خاطره انگیزی گرفته، با 
دوستان و آشنایان خود مالقات نمایند و در روزهایی 
خاص در آن گردهم آیند. فضاهای باز شهری به طور 
عام و میادین شهری به طور خاص از جمله مکان 
در  کلیدی  نقشی  که  هستند   شهر  عمومی  های 
ارتقای روابـط اجتماعی شهروندان دارنـد. عناصر و 
رویدادهای فرهنگی تاریخی و جذابیت های تفریحی 
این میدانها نیز عامل مهم جذب مردم به این فضاهای 
باز هستند. فضاهایی برای مشاهده فضای شهری، به 
یـادآوردن خاطرات، دیـدن و دیـده شـدن، اجـرای 
برگزاری  و  فروش  و  خرید  وسرور،  جشن  مراسم 
اجتماعات سیاسی هستند. بنابراین ویژگی های عینی 
و ذهنی فضاهای باز شهری و به ویژه میادین شهری، 
انتخابی  های  فعالیت  افزایش  با  مستقیمی  نسبت 
دارند که این موضوع به نوبه خود به افزایش فعالیت 

ها و تعامالت اجتماعی خواهد انجامید.
   نقش جهان

نخست به میدان نقش جهان اصفهان پرداخته می 
شود. این میدان یکی از میدان های تاریخی و موفق 
ایران است که پس از گذشت سال ها هنوز کیفیت 
الزم جهت حضور و برقراری تعامالت را دارا است.  
محوطه آرایی این میدان دارای سازماندهی مرکز گرا 
و خطی است. در نزدیکی مرکز آن حوض قرار دارد 
که نقش عنصر مرکزی را بازی کرده و راه های اصلی 
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در آن با هم تالقی می کنند. کفسازی، شامل راه ها و فضای سبز پهنه 
ای، مبلمان و درختان حول این مرکز شکل گرفته اند. فضای سبز پهنه 
ای که گرداگرد این مرکز طراحی شده است، به مکان حضور افراد و 
برقراری تعامالت در نزدیکی حوض تبدیل شده است. این عنصر مرکزی 
باعث مکث بیشتر افراد شده و به دنبال آن انواع تعامالت اجتماعی اتفاق 
می افتد. تعدادی از راه ها و در ختان و در نتیجه مبلمان گرداگرد میدان 
به صورت خطی در چند ردیف سازماندهی شده اند که در نهایت به 

مرکزیت تأکید می کنند.
    میدان كامپیدولیو

  میدان کامپیدولیو رم نیز توجه ها را به مرکز سوق داده و از این طریق 
باعث مکث و تعامالت اجتماعی می شود. کفسازی کامپیدولیو به وسیله 
خط هایی لبه و ساختمان ها را به مرکز وصل کرده و باعث منسجم شدن 
آن ها و در نتیجه تمرکز بر مرکز میدان شده است. مبلمان روی محیط 
دایره کفسازی میدان قرار گرفته اند که باعث مرکز گرایی سازماندهی 
لبه ها  در  میدان  دورتادور  در  پله هایی  است. همچنین  مبلمان شده 
طراحی شده اند که عالوه بر ارتفاع باالتر از سطح میدان و اشراف و 
تمرکز به آن، به منظور نشستن و تعامل برقرار کردن با محیط و سایر 
افراد استفاده می شوند. در اطراف مجسمه واقع در مرکز افراد تجمع 
کرده و به تعامل با یکدیگر و محیط می پردازند. در این میدان فضای 
سبز وجود ندارد و به طور کلی فضای متن میدان بدون مانع و باز است 
که این امر به انعطاف پذیری و در نتیجه افزایش تعامالت اجتماعی و 

فعالیت های اجتماعی مانند اجتماع برای مراسمات و ... می انجامد.
   میدان كامپو

در آخرین گام به تحلیل میدان کامپو شهر سیه نا پرداخته می شود. این 
میدان یک نیم دایره است که دارای دو عنصر مرکزی در دو نقطه است. 
نقطه اول، نقطه مرکزی در مقابل برج مرتفع ساعت ساختمان شهرداری 
است که به وسیله سازماندهی مرکزی کفسازی بر آن تأکید شده است و 
این نقطه یک مرکز برای میدان محسوب می شود. نقطه مرکزی دیگر در 
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مرکز فیزیکی میدان قرار ندارد و در قطر کوچک تر میدان مستقر است. این نقطه دارای یک آبنما و کتیبه تاریخی 
است. هر دوی این نقاط در میدان باعث مکث و توجه به آن ها شده و تعامالت را افزایش می دهد. فاصله بین این 
دو نقطه مرکزی که در قطر کوچک قرار دارد متراکم ترین جمعیت را در کل میدان دارا است که از تردد افراد بین 
دو مرکز ناشی شده است. این امر خود باعث دو چندان شدن تعامالت اجتماعی در این خط و در نتیجه کل میدان 
می شود. متن میدان بدون مانع و اختالف سطح بوده که این امر انعطاف پذیری آن را باال برده و باعث بروز تعامالت 
و فعالیت های اجتماعی مانند برپایی مراسمات و ... مثل اسب سواری در دورتادور میدان می شود. در هنگام مسابقه 

اسب سواری جمعیت در متن میدان قرار می گیرد.
 مقایسه این سه میدان نشان می دهد که میدان نقش جهان نیز مانند نمونه های خارجی آن از سازماندهی خطی و 
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مرکزگرا پیروی می کند و همین عامل مانند دو نمونه خارجی باعث افزایش تعامالت اجتماعی و برگزاری مراسم ها 
در آن می شود. از این رو توجه به سازماندهی عناصر میدان بویژه سازماندهی خطی و مرکزگرا در طراحی میادین 

از عوامل افزایش کیفیت مثبت میدان محسوب می شود.

منابع
فیضی، محسن و اسدپور، علی، فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعامالت 

اجتماعی شهروندان، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شماره هفتم، 1۳9۲.
حلیمی، شبنم، ارائه الگوهای محوطه آرایی جهت ارتقای تعامالت اجتماعی، دانشگاه غیرانتفاعی 

رسام، 1۳9۶.
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ارزشمند شدن زمین در سال های گذشته همه شهرهای کشور را از حال و هوای قدیمی خود خارج کرده است. 
کوچه های شهرها پر شده از ساختمان های بلندی که جای خانه های قدیمی سبز شده اند. عطش ساخت و 
ساز حتی به کوچه های باریک و باغ ها هم رحم نکرده است. ساخت و سازهایی که مشخص است بسیاری از 

آنها محصول دور زدن قوانین به بهانه کسب درآمد برای شهرها است. 
 دبیرشورای عالی شهرسازی و معماری کشور در این باره معتقد است: طی یک دو سال اخیر گام  های اساسی 
برای تغییر ریل اداره شهرها در بخش تامین منابع برداشته شده اما نکته مهم آن است که هنوز تا نقطه مطلوب 
فاصله وجود دارد. صدور مجوزهای ساختمانی اگر تماما براساس اسناد فرادست شهری انجام شود مشکلی ایجاد 
نمی  کند اما ایراد از آنجا شروع می  شود که تصمیم  گیری در شهرها برمبنای اسناد مصوب نیست. در این راستا 

با فرزانه صادق مالواجرد؛ دبیرشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به گفتگو نشسته ایم که در پی می آید:
   یکی از مهم  ترین چالش  های شهرداری  ها به ویژه در كالن شهرهای كشور، اعتیاد و وابستگی 
بودجه اداره شهرها به منابع حوزه شهرسازی است. اگرچه تالش شده طی دوره جدید برخی 
 مسیرهای تزریق منابع سمی شهرفروشی به بودجه ساالنه شهرداری  ها، مسدود شود اما به نظر 
می  رسد حل ریشه ای این معضل نیاز به پیش  بینی منابع از نهادهای باالسری دارد. آیا چنین 

تدبیری از سوی نهادهای نظارتی فرادست شده است؟
اگرچه دولت طی چند سال اخیر تالش های زیادی برای دست یابی به این هدف داشته اما به طور قطع رفع این 

 گفت و گو با دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری كشور:

حل ریشه  ای اعتیاد شهرداری  ها 
به شهرفروشی

● بهشاد بهرامی 
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چالش نیازمند طی کردن یک مسیر طوالنی است.
تالش دولت برای نهایی کردن الیحه درآمدهای پایدار و ارسال آن به مجلس که طی ماه  های اخیر موادی 
از آن در این نهاد نیز به تصویب نهایی رسیده از جمله اقدامات نهادهای فرادست برای رفع این چالش بوده 
است. این کار هر چند در یک پروسه طوالنی، اما باالخره انجام شد و هم اکنون برای بررسی و تصویب نهایی 
در مجلس است. بنابراین با وجود همه تالش ها، هنوز امکان مشاهده اثرات آن وجود ندارد با این حال 

پیگیری های الزم از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز درحال انجام است. 
 بخشی از پیگیری هایی که انجام شده  به نتیجه رسیده است ، اما به طور قطع در کاهش وابستگی شهرداری ها 
به منابع ناپایدار با نقطه مطلوب فاصله داریم. البته یک نکته نیز درخصوص وابستگی منابع اداره شهر تهران 
به حوزه ساخت وساز قابل توجه است و آن این  که اگر ساخت وسازهای انجام شده در سطح شهر مطابق با 
ضوابط فرادست شهری باشد اشکالی متوجه آن نیست بلکه معضل از جایی آغاز می شود که ساخت وسازها 

برخالف و در مغایرت با طرح مالک عمل انجام شود.
   یکی از مهم ترین اقداماتی كه برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت شهرها باید رخ 
دهد، ایجاد مدیریت یکپارچه شهری مطابق با الگوی جهانی است. برای دست یابی به این هدف 
طی سال های اخیر، از سوی دولت تالش شد تا الیحه  ای تحت عنوان مدیریت شهری تدوین شود. 
اما با وجود گذشت چندسال هنوز این الیحه مراحل تصویب و نهایی شدن را طی نکرده است. 

اشکال كار كجاست؟
الیحه  مدیریت یکپارچه  شهری هنوز در دولت است زیرا موافقت ارکان دولت با آن صددرصدی نیست  یکی از 
دالیل این تاخیر این  است الیحه   از سوی شهرداری تهران پیشنهاد شد.براساس این الیحه بسترهای قانونی 
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پیش بینی شده که بسیاری از اختیاراتی که در بدنه  دولت وجود دارد به شهرداری ها واگذار شود به همین خاطر 
هنوز در این حوزه اختالف نظرهایی میان دولت و شهرداری ها وجود دارد.

 یک نکته قابل توجه که منجر به اعمال احتیاط  هایی از سوی دولت برای نهایی کردن این الیحه شده این است 
تجربه گذشته است که  نشان داده اگر از ابتدا تا انتهای یک تصمیم گیری بر عهده دولت محلی باشد مشکالتی 

به همراه خواهد داشت، به همین دلیل باید تمامی زوایای مدنظر در تصمیم گیری رعایت شود.
   یکی از مهم ترین تکالیفی كه طی دوره گذشته از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری برای 
شهرداری تهران تعیین شد، تدوین ضوابط ساخت وسازهای بلندمرتبه برای شهرها و از جمله 
شهر تهران بود. اگرچه در این تکلیف بازه زمانی ۶ ماهه برای شهرداری مشخص شد اما هنوز با 
وجود گذشت چند سال این ضوابط هنوز تدوین و تصویب نهایی نشده است. شورایعالی شهرسازی 

پیگیری های الزم در این زمینه انجام داده است؟
فرآیند تدوین ضوابط بلندمرتبه  سازی که در کل کشورتصویب شده است.پس از این  توجیهات و دالیل نیاز به 

بلندمرتبه  سازی در یک شهر باید به شورای عالی شهرسازی ارسال شود.
 اگر این نیاز برای شورای عالی شهرسازی مسجل شد تصویب می  شود  که در یک شهر بلندمرتبه  سازی 
انجام شود. سپس براساس نیازسنجی انجام شده، ضوابط ویژه بلندمرتبه  سازی برای آن شهر به خصوص تهیه 
و تصویب خواهد شد. در خصوص شهر تهران، ضرورت بلندمرتبه  سازی در طرح جامع وجود دارد اما ضابطه و 

مکان  یابی اجرای ساخت و سازهای بلندمرتبه طبق ضوابط عامی است که ابالغ می  شود.  
   طی یکسال اخیر موضوع انتقال پایتخت مجددا در هیات دولت مطرح و در حال پیگیری است. 
بنا شده شورایعالی شهرسازی در این خصوص مطالعات جامعی در خصوص ساماندهی و امکان-
سنجی انتقال مركز سیاسی-اداری از پایتخت انجام دهد. این مطالعات هم اكنون در چه مرحله  ای 

قرار دارد؟
آئین  نامه اجرایی این قانون، در مهرماه سال گذشته ابالغ و وزیر راه و شهرسازی، به عنوان  دبیر شورای 
ساماندهی تعیین شد. قرار شده تمام مطالعاتی که در این خصوص در سنوات قبل انجام شد مورد بازنگری 
و بازبینی قرار گیرد و بعد از آن، دبیرخانه به ارائه پیشنهاد برسد. اما به لحاظ دیدگاه کارشناسی قطعا در 
مسیرساماندهی،  باید برای انتقال برخی مراکز اداری یا سیاسی که حوزه کاری آنها از ابتدا تا انتها به شهر تهران 
مرتبط نیست فکری شود اما اینکه چگونه، در چه سطحی و با چه ساختار اجرایی انجام شود باید منتظر نتایج 
قطعی بررسی ها بود. ولی اینکه انتقال پایتخت را پیشنهاد  می دهیم که از تهران به شهر دیگری منتقل شود 

بدون آنکه پیوست  های فنی و کارشناسی پشتیبان داشته باشد به هیچ وجه موافق آن نیستیم.
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در الیحه بودجه 99 کل کشور مجوز استفاده از 2 میلیارد دالر فاینانس خارجی برای اجرای خطوط قطار شهری و 
استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی برای توسعه حمل و نقل برون شهری برای شهرداری ها پیش بینی شده است.

در الیحه بودجه 99 کل کشور که نیمه آذرماه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، در چند تبصره اعتباراتی را در 
حوزه های تامین تسهیالت خارجی، ارزی و ریالی برای شهرداری ها و اجرای پروژه های شهری به وِیژه توسعه حمل و 
نقل عمومی در نظر گرفته شده است. دولت در تبصره 3 الیحه بودجه مجوز داد تا برای طرح های دولتی و غیردولتی 

تا سقف 30 میلیارد دالر تسهیالت تامین مالی خارجی )فاینانس( جذب شود. 
در همین راستا دولت می تواند، توسط شهرداری ها و دستگاه های زیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان 
دستگاه، حداقل دو میلیارد دالر از تسهیالت مالی خارجی را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و 
طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. همچنین در قالب این بند دولت موظف است با رعایت قانون حمایت از 

سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیالت اقدام کند.
در بخشی از بند ب تبصره 4 الیحه بودجه 99 کل کشور نیز به بانک هاي عامل اجازه داده می شود در سال 1399 از 
محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیالت ارزی- ریالي به شهرداري ها برای طرح های توسعه ای سازمان  هاي 
توسعه اي و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان هاي توسعه اي و 
وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به 

استفاده کنندگان تا استهالک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین در بند د تبصره 5 مجوز انتشار اوراق مشارکت داده شده است. بر این اساس شهرداري هاي کشور و سازمان هاي 

 پیش بینی تسهیالت خارجی، ارزی و ریالی برای 
شهرداری ها در الیحه بودجه 99

سهم شهرداري ها از بودجه ملي

● محمد جندقي
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وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اوراق مالي اسالمي ریالي با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و 
سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر کنند. حداقل 50 درصد از سقف اوراق به طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري 
تعلق مي یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق براي اجراي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت 50 

دولت و 50 درصد شهرداري ها است.
در قالب این بند، تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. همچنین اوراق فروش نرفته 
این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به طلب کاران 
آن طرح است.در ماده واحده تبصره 19 الیحه بودجه سال آینده، منابعی نیز برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده 
بهره برداری پیش بینی شده است. بر اساس آنچه که در این تبصره عنوان شده، دستگاه های اجرائی مکلف شدند تا از محل منابع 
بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات الزم را برای اجرای »طرح های جدید«، »نیمه تمام و آماده بهره برداری« و »در حال 
بهره برداری« اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع 
داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت 

بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

بودجه 99 در حوزه شهری و شهرداری ها - مبالغ به میلیون ریال

درآمدها ، واگذاري دارایي هاي سرمایه اي و واگذاري دارایي مالي
جمع كلاختصاصیعمومیعنوان

۲۷صدم 
درصداز۳ 

درصد تعرفه 
مالیات 

برارزش افزوده 
شهرداري ها 
براي توسعه 

ورزش

جمعاستانی ملی جمعاستانی ملی   جمع استانیملی 

11,8۲8,800-11,8۲8,800119,48۳-119,48۳11,948,۲8۳-11,948,۲8۳

درآمد موضوع 
ماده 99 قانون 

شهرداری ها
-1۳0,0001۳0,000----1۳0,0001۳0,000

منابع حاصل از 
فروش پادگان 
ها به شهرداری

100,000-100,000---100,000-100,000

بودجه سال هاي 1۳99 و 1400

برنامه نظارت 
و ارزیابي 

شهرداري ها 
ودهیاري ها

تملک دارایی هاي سرمایه ايهزینه ای

 مصوب عملکرد 9۷
98

برآورد 99
عمومی 

1400
عملکرد 

مصوب 9۷98

برآورد 99
عمومی 

1400
جمعاختصاصی عمومی جمعاختصاصی عمومی 

۲5,8۳۶۲0,۳۷0۲۲,445-۲۲,445۲4,108--

سازمان امور 
 شهرداري ها 

و دهیاري هاي 
كشور

۲01,5۶0850,00084۶,500-84۶,5008۷8,9001,۶۲۲,0۶۷۶,09۶,99۲9,5۲0,0۳۳-9,5۲0,0۳۳95۲۲0۳8
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سید مناف هاشمی معتقد است هر شهری با استفاده از ظرفیت  های خود می  تواند منابع جدید درآمدزایی را خلق کند. او 
 که حاال در سمت مشاور عالی شهردار تهران فعالیت دارد گزینه های جدید درآمدی برای شهرداری های کشور را پیشنهاد

 می  دهد. در ادامه گفت و گو با وی را می  خوانید:
    یکی از مهم  ترین معضالت اداره شهرهای بزرگ، باالبودن هزینه  های جاری است. به طوریکه 
سهم زیادی از بودجه كالن شهرها به جای آنکه صرف توسعه شهر شود، برای تامین هزینه  های 
جاری)حقوق و دستمزد یا نگهداشت( بلعیده می  شود. برای آنکه شهرداری  ها از جمله شهرداری 

تهران به عنوان پایتخت بتواند از این چالش عبور كند آیا نسخه فوری وجود دارد؟
 برای عبور از این چالش باید منابع نوین مالی در شهر شناسایی و از تمام ظرفیت های درآمدزایی برای شهر استفاده شود. 
به طوری که اگر مدیریت شهری بتواند از تمام ظرفیت  های خود استفاده کند می  تواند در گام نخست دست 
کم به تعهدی که در بودجه مصوب شده، عمل کند. به عنوان مثال یکی از مسیرها برای جبران کسری تحقق 
بودجه پیگیری مطالبات شهرداری  ها است. پیگیری تحقق تعهدات دولت به شهرداری ها نیز از دیگر گزینه  
هایی است که می تواند به افزایش منابع درآمدی شهرداری  ها کمک کند. همین طور هدایت سازمان ها و شرکت 
های زیرمجموعه شهرداری  ها که ممکن است در حال حاضر نه تنها درآمدزا نباشند بلکه خود به یک بارمالی 
اضافی در مجموعه  های مدیریت شهری تبدیل شده باشند، به سمتی که بتواند برای شهر ایجاد درآمد جدید 
کنند. در عین حال، مجموعه  ای از اقدامات اساسی در حوزه ضوابط و مقررات شهرسازی نیز باید انجام شود. 

   به چه نوع اقداماتی اشاره می کنید؟ 
به نظر می رسد ضوابط و مقررات حوزه شهرسازی نیاز به اصالحاتی دارد. به این معناکه ضروری است نهادهای 

مشاور مالی شهردار پایتخت عنوان كرد:

 گزینه  های جدید درآمدی
 برای شهرداری ها
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فرادست مشکالت و موانعی که در حوزه ضوابط ساخت وساز وجود دارد را برطرف کنند. 
چنین اقدامی دو نتیجه مهم می تواند داشته باشد اول آنکه تمامی مجوزهای ساختمانی 
صادر شده در شهرها بر مبنای ضوابط و مقررات فرادست خواهد بود و دوم آنکه یک رضایت 
عمومی میان شهروندان و فعاالن ساختمانی که در این حوزه فعالیت دارند ایجاد خواهد شد. 
نکته مهمی که سبب می شود مدیران شهری در عین استفاده از درآمدهای حوزه شهرسازی، 
به حوزه فروش تراکم خارج از ضوابط و اصطالحا شهرفروشی وارد نشوند این است که 
ضوابط این حوزه اصالح شوند. از این رو عالوه بر آنکه از ظرفیت های حوزه شهرسازی استفاده 

می  شود می توان امیدوار بود فرصت  ها و ثروت  های شهری از میان نروند.
    یکی از مهم  ترین مواردی كه طی سال های گذشته مدیریت شهری در پایتخت 
و همین طور در كالن شهرهای كشور برای كسب درآمد بیشتر به آن وابسته 
بوده است صدور مجوز برای ساختمان های بلندمرتبه بود. به طوری كه در نبود 
ضوابط فرادست، مدیران شهری اقدام به صدور مجوزهای بلندمرتبه در مناطقی 
از شهرها كه امکان ساخت و سازهای متراكم و بلندمرتبه نبود می كردند. این در 
حالی است كه از دیدگاه بسیاری از كارشناسان شهری ممکن است آن منطقه 
بلندمرتبه را نداشته باشد و همین  شرایط كامل برای احداث ساختمان  های 
موضوع منجر به كاهش كیفیت زندگی شهروندان می شود. برای توقف چنین 

نکته مهمی كه 
سبب می شود 

مدیران شهری در 
عین استفاده از 

درآمدهای حوزه 
شهرسازی، به حوزه 
فروش تراكم خارج 

از ضوابط و اصطالحا 
شهرفروشی وارد 

نشوند این است كه 
ضوابط این حوزه 
اصالح شوند. از 
این رو عالوه بر 

آنکه از ظرفیت های 
حوزه شهرسازی 
استفاده می  شود 

می توان امیدوار بود 
فرصت  ها و ثروت  

های شهری از میان 
نروند.
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تصمیماتی چه اقداماتی ضروری است؟
اولین نکته  ای که در حوزه ساخت و سازهای بلندمرتبه باید مورد توجه قرار گیرد مکان  یابی آنها است. ساخت بر ج  های 
متراکم چندین طبقه در کوچه  ها و معابر با عرض کم می تواند مشکالت زیادی را ایجاد کند. این در حالی است که در سال 
 های گذشته در بسیاری از کالن شهرهای کشور از جمله تهران چنین پدیده ای مشاهده شده است. اما در عین حال اگر 
ساخت وسازهای بلندمرتبه در پهنه  های خاص و ویژه که تمامی شرایط به لحاظ ایجاد ساختمان  های بلندمرتبه را دارند 

احداث شوند نمی  تواند منعی داشته باشند.
   شما در ابتدای صحبت تان به این موضوع اشاره كردید كه شركت  ها و سازمان  های زیرمجموعه شهرداری  
ها می  توانند به یک منبع مالی قوی برای تامین درآمد در شهر تبدیل شوند. چگونه می توان از ظرفیت این 

شركت  ها استفاده كرد؟
این سازمان  ها و شرکت  ها باید ساماندهی شوند. البته به دلیل آنکه هر یک از آنها یک ویژگی خاص دارند باید به صورت 
موردی و با دقت مورد بررسی قرار گیرند تا برای هر یک نسخه جداگانه صادر شود. به این موضوع نیز باید توجه شود که 
حضور و مشارکت بخش خصوصی در اداره شهرها می  تواند گام مهمی محسوب شود. برای آنکه بخش خصوصی تمایل به 
مشارکت در اجرای پروژه  های شهری داشته باشد، مجموعه مدیریت شهری نیز باید یک بسته ویژه تشویقی طراحی کند. به 
تعبیر دیگر مجموعه مدیران شهری باید سازوکاری را برای حضور و مشارکت بخش خصوصی طراحی کنند که مسیر سرمایه 
 گذاری در پروژه  های شهری آسان تر و روان تر باشد. تا به این ترتیب یک معادله برد-برد برای شهر و سرمایه  گذاران بخش 

خصوصی ایجاد شود.
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    از دیدگاه شما چه گزینه  ای می  تواند به عنوان یک بسته تشویقی جهت ترغیب سرمایه  گذاران برای حضور 
و مشاركت در پروژه  های شهری تعریف شود؟

یکی از مهم ترین ظرفیت  هایی که شهرداری  ها برای حضور بخش خصوصی در اختیار دارد اراضی شهری و مجوزهای شهری 
است. شهرداری  ها با ایجاد تخفیفاتی در حوزه صدور پروانه و سایر مجوزها، در اختیار قرار دادن زمین برای اجرای پروژه  های 

شهری می  توانند بخش مهمی از هزینه  های اجرای پروژه  ها را برای بخش خصوصی کاهش دهند.
برخی از راهکارهای عمده  درآمدزایی که شما به آنها اشاره کردید مسیری است که باید در یک دوره میان مدت یا بلندمدت 
به آنها پرداخته شود. بنابراین ممکن است در یک دوره کوتاه مدت چاره ای جز گذارن امور شهرها از مسیرهای قبلی نباشد.

مجموعه راهکارهایی وجود دارد که برخی از آنها می  تواند در یک دوره زمانی کوتاه  تر مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال 
در شهرداری تهران کمیته چهارگانه  ای برای شناسایی منابع درآمدی جدید طی ماه  های اخیر تشکیل شده است. ماموریت 

اصلی این کمیته  ها، شناسایی مسیرهای درآمدزایی جدید، کمک به تحقق درآمدهای پیش  بینی شده در بودجه و... است.
   چطور می  توان مشکل تنگنای مالی شهرداری  ها را به صورت ریشه  ای حل كرد؟

مناسب  ترین راه، قانونی کردن منابع درآمدی پایدار پیش  بینی شده برای شهرداری  ها از طریق تصویب نهایی الیحه 
درآمدهای پایدار شهردار ی  ها است. این الیحه برای اولین بار پس از 36 سال به قانونی شدن نزدیک است. تمام مواد این الیحه 
به استثنای مواد 10 و 13 در صحن علنی مجلس تصویب شد و مواد مذکور هم در روزهای آینده در دستور کار صحن قرار 
می گیرد. به عنوان مثال در ماده 10 این الیحه که در کمیسیون مشترک توافق شده آمده است بعد از یک دوره 4ساله سهم 
3 درصدی شهرداری ها از مالیات ارزش افزوده به 4 درصد افزایش پیدا کرده و در 4 سال آینده سهم شهرداری ها و دولت به 
4 درصد مساوی برسد. امیدوارم این دو ماده هم قبل از بودجه کشور تصویب شود و پس از 36 سال الیحه »درآمدهای پایدار 
شهرداری ها و دهیاری ها« به قانون تبدیل شود. همین طور در ماده 11 این الیحه نیز تصریح شده که سازمان امور مالیاتی موظف 
است هنگام دریافت مالیات ماده )59( قانون مالیات مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی 
 امالک و انتقال حق واگذاری به ترتیب 2 درصد و یک  درصد را به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند. 
هم چنین در ماده 59 قانون مالیات مستقیم آمده است: نقل و انتقال قطعی امالک به ماخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج 
درصد  و همچنین انتقال حق واگذاری محل به  ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد  در تاریخ انتقال 
از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است. وزارت کشور نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد 
براساس سهم  های تعیین  شده به حساب شهرداری  ها و دهیاری ها واریز کند و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به  جز 
پرداخت به شهرداری ها و دهیاری  ها ممنوع است. در ماده 13 این الیحه نیز تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری  ها 
و دهیاری ها پس از تامین آن در بودجه سنواتی کشور پیش بینی شده است. به این معنا که از زمان الزم االجرا شدن این قانون، 
تمام قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها 
نسخ می شود. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ها و دهیاری  ها پس از تامین آن در بودجه سنواتی 

کشور ممکن می شود.
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بررسی تجربه های موفق تأمین مالی شهرداری ها در کالن شهرهای مهم جهان از جمله توکیو و اوساکا در ژاپن، لس آنجلس و 
نیویورک در آمریکا، نمای کلی از شیوه بهینه تامین مالی را نشان می دهد. عوارض و مالیات های محلی در اکثر کشورها به عنوان 
پذیرفته ترین شیوه درآمد مستمر و پایدار برای شهرداری ها است که براساس قانون از ملک، اموال، کاال، خدمات و درآمد افراد 
حقیقی و حقوقی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدتی محدود  یا نامحدود و در سطح محلی، منطقه ای یا ملی اخذ می شود.
اخذ مالیات و عوارض با تشخیص کارشناسی و ضوابط دقیق و همراه با اعتمادسازی برای جلب مشارکت شهروندان صورت 

می پذیرد. مشاغل نوبنیان و خانوارهای محروم عالوه بر معافیت از بسته های حمایتی نیز برخوردار می شوند.
با توجه به تجربه این شهرها، کسب درآمد از طریق عوارض و مالیات متعادل، جلوگیری از دریافت چندباره وجوه در قالب مالیات 

و استفاده از سرمایه های بالقوه شهرداری ها برای درآمدزایی نتایج مناسبی داشته است.
ژاپن

توكیو: مهمترین منبع تأمین درآمد شهرداری توکیو از طریق دریافت مالیات های محلی است. حدود 40 درصد درآمد این 
ارگان از مالیات شرکت ها، سکنه، امالک، دخانیات، معادن و خدمات عمومی حاصل می شود.

کمک های دولت مرکزی نیز حدود 35 درصد و انتشار اوراق قرضه 8 درصد نیاز مالی را برآورده می کنند. سایر درآمدها نیز از 
انجام خدمات یا درآمدهای حاصل از امالک و دارایی های شهرداری تأمین می شود.

اوساکا: از مجموع کل درآمدهای شهرداری اوساکا، 37 درصد متعلق به درآمد حاصل از دریافت مالیات های شهری، 19 درصد 
متعلق به کمک های دولت مرکزی، 19 درصد متعلق به دریافت عوارض بر اسناد شهری، 15 درصد متعلق به کمک های مردمی، 

2 درصد متعلق به مالیات بر ارث و بالخره 18 درصد نیز متعلق به سایر منابع است.
آمریکا

لس آنجلس: شهرداری لس آنجلس، بیش از نیمی از درآمد خود را از درآمدهای غیر خصوصی تأمین می کند. این منابع با 

نسخه فرنگی تأمین منابع مالی 
شهرداری ها

● بهشاد بهرامی 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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ادارات پلیس،  از  57 درصد شامل درآمد حاصل 
جمع آوری  عمومی،  فعالیت های   ، آتش نشانی 
تخلفات، نگهداری و تعمیر خیابان، حمل و نقل، 

پارک، ساختمان سازی و سالمتی ادارات است.
 30 که  نیز  شهرداری  درآمد  تأمین  منابع  سایر 
و  است  خصوصی  درآمد  به  متعلق  است  درصد 
گاز ، کمک های  مالیات  فاضالب ،  از  شامل درآمد 

مردمی و دولتی و برای خدمات اختصاصی است.
از  را  خود  درآمد  نیویورک  شهرداری  نیویورک: 
منابع مختلف از جمله عوارض محلی، مالیات های 
دست  به  دیگر  متنوع  عواید  و  مصرف کنندگان 
می آورد. عوارض بزرگترین منبع درآمد هستند و 
معموال 60 درصد از کل عایدات را به طور تقریبی 
و  ایالتی  کمک های  می دهد.  اختصاص  خود  به 
را  باقیمانده  بخش  سوم  یک  به  نزدیک  فدرال، 
تأمین می کنند و مابقی آن از طریق دریافتی ها و 
انواع  به دست می آید.  بودجه عمرانی  انتقالی های 
مختلف عوارض و مالیات ها وضع شده ا ند تا درآمد 

شهر را تأمین کنند.
در ذیل به برخی از این مالیات ها اشاره می شود:

عوارض )مالیات( بر مستغالت و دارایی غیر منقول، 
مالیات بر درآمد شخصی، مالیات بر مال االجاره بازرگانی، مالیات بر ثبت وثیقه ها، مالیات بر انتقال دارایی غیر منقول، مالیات بر 
شرکت های عمومی، مالیات بانکی )مالیات بر بانکداری، کار بانکی(، مالیات بر فروش و مصرف، مالیات بر خدمات عمومی ، مالیات 

های متفرقه ، مالیات غیر مستقیم و…
نتیجه تجربه های موفق

از بررسی منابع درآمدی شهرداری کشورهای جهان، نتایج زیر حاصل می شود:
در حدود 1/3 درصد درآمدهای شهرداری ها کمک بالعوض دولت است و 1/3 درصد نیز از درآمدهای ناشی از امالک و مالیات 

در همان شهرها تأمین می شود و فقط 30 یا 40 درصد درآمدها، از طریق مردم به عنوان عوارض محلی دریافت خواهد شد.

شماره هشتم |  خبرگزاری ایمنا ■
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