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بررسی نقش فرهنگی شهرداری ها در رویدادهای غم بار اجتماعی 
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 انتظارات شهروندان و ساكنان شهرهای بزرگ از مديريت 
شهری، مانند گذشته نيست. كمتر از دو دهه پيش نقش 
شهرداری ها، بيشتر در چارچوب وظايف عمده ای مانند 
تميز كردن معابر، نظارت برساخت و سازها و ترافيک 
شهری جای می گرفت. به مرور زمان اين نگاه محدود 
بر  يافت و كيفيت فضاهای شهری عاملی مؤثر  تغيير 
شادی ساكنان شهرها در نظر گرفته شد، زيرا در اين 
تعريف شهر به مثابه يک موجود زنده می بايست حال 
و احوال شهروندان خود را بشناسد و برنامه های فرهنگی 

منطبق بر نيازهای آنان داشته باشد.
جامعه شناسان با تكيه بر رويكرد شهر انسان محور از كالبد 
و روح شهرها انتظار داشتند تا شادی ها را به شهروندان 
منتقل كند و از غم های روزمره آنان بكاهد. در حقيقت با 
اين رويكرد فضاهای شهری نيز می تواند نمودی از توجه 
به وضعيت روحی شهروندان تلقی شود. از اين رو با در 
نظر گرفتن اين مفهوم می توان شادی را كيفيتی پايه و 
بنيادی در فضاهای شهری دانست. در اين مطالعات جديد 
شهری، شادی و حس امنيت مفهوم كليدی است كه در 
تمامی اجتماعات شهری و محلی نقش غير قابل انكاری 

دارد. 

●بهار نوروزی  
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يكی از تعاريف مهم شادی درجه و ميزانی است كه شخص 
كيفيت زندگی خود را با آن محاسبه می كنند. به عبارت 
ديگر ساكنان شهرهايی كه از محيط شهری خود شادی 
دريافت نمی كنند، مردمی غمگين و ساكنان شهرهايی كه 
شادی و نشاط در آن موج می زند، مردمان شادتر هستند 

و زندگی با كيفيت تری را تجربه می كنند.
با اين وصف بار مديريت حوادث غمبار جامعه و چيدن بساط 

شادی و نشاط بر دوش مديريت شهری است. در واقـــع 
مـی تـوان گفت رابـطـه دوطـرفـه ای بين شــادی و 
محرک های كالبدی فضاهای شهری وجود داشته كه تقويت 
يكی به ديگری كمک كرده و هركدام می توانند شاخص  بر 
ديگری باشند. منظور از محرک كالبدی، عناصر فيزيكی از 
 فضای شهری هستند كه بر يكی از حواس پنجگانه انسان

 تأثيرگذارند.
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معموال معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری ها 
با بودجه مصوب كميسيون اجتماعی فرهنگی 
های  برنامه  ؛  شهر(  )شورای  شهری  پارلمان 
اجتماعی و فرهنگی تهيه و آن را در شهرها ايجاد 
می كنند. اما سوال اينجاست كه آيا اين برنامه ها 
با حوادث روزمره كشور تا چه ميزان مطابق است؟ 
سرعت و حساسيت شهرداری ها به ميزان سرعت 

حوادث ناگوار در كشور می رسد؟ 
  شهرداری ها از  مردم نظر خواهی 

نمی کنند
 دكتر مصطفی اقليما، مددكار اجتماعی با تشريح 
نقش مديريت شهری در كنترل وضعيت كنترل 
روانی رويدادهای اجتماعی در شهرها می گويد: 
متاسفانه نقش شهرداری ها در حوزه فرهنگی 
تبيين نشده است. نقش  و اجتماعی به خوبی 
شهرداری ها معموال در شهرهای بزرگ و كوچک 
بيشتر در تميز كردن شهرها خالصه می شود و 
مسائلی نظير توجه به بهداشت روانی مردم در 
شرايط غم بار اجتماعی كمتر ديده شده است در 
حالی كه حوزه گسترده شهرداری ها در بخش 
فرهنگی و اجتماعی بستر وسيعی دارد و بودجه 

هايی نيز برای آن در نظر گرفته شده است.
وی تاكيد كرد: موضوع اصلی احساس امنيت در 
فضای شهری است مردم بايد در شرايط غم بار كه 
وقوع حوادث غيرمترقبه، آنان را متالطم می كند، 
حس همدردی و آرامش را از المان های شهری 
حساسيت  رسد  می  نظر  به  كه  كنند  دريافت 
درباره آن وجود ندارد در حالی كه عدم مديريت 
اين حوادث سبب بروز ناهنجاری های گسترده 

خواهد شد.
گاهی  ها  شهرداری  اگرچه  كرد:  تاكيد  اقليما 
منطبق با مناسبت  ها، جشن ها و برنامه هايی 
در سطح شهرها برگزار می كنند، اما اين برنامه ها 
بر اساس نظر خواهی از شهروندان و دغدغه های 
روزمره انجام نمی شود و معموال سليقه ای و فاقد 
خالقيت است و موفق به جذب شهروندان نمی 

شود و معموال تاثير گذار نيست.
عدم  درصورت  روانی  بروزاختالالت   

مدیریت روانی جامعه  
روان شناسان بر اين باورند كه وقوع حوادث غم 
انگيز در جامعه اختالالتی در روان انسان ها ايجاد 
می كند. PTSD يكی از شايع ترين اختالالت 
ناگوار در روان  از حوادث  بعد  است كه معموال 
اين اختالل زمانی كه  انسان ها پديد می آيد، 
احساس خطر می كنيم كه زندگی مان در معرض 
تهديد است يا شاهد مردن و يا مجروح شدن 

ديگران باشيم، رخ می دهد.
 يک حادثه ناگوار به طور واضح به ما می گويد 
كنيم.  فوت  ای  لحظه  هر  در  است  ممكن  كه 
عاليم PTSD قسمتی از يک واكنش طبيعی 
به يک حادثه بالقوه مرگ آور است.  اين عدم 
خودكشی  و  افسردگی  احساس  مكرر  ايمنی 
روانی  بهداشت  و  داده  افزايش  ها  انسان  در  را 
جامعه را زير سوال می برد. با وجود اين هنوز 
مشخص نيست سهم مديريت شهری و دستگاه 
و  است  ميزان  چه  به  و  چقدر  فرهنگی  های 
 كداميک از آن ها دين خود را به شهروندان ادا 

كرده است.

نقش شهرداری ها 
معموال در شهر های 

بزرگ و کوچک 
بیشتر در تمیز 
 کردن خالصه 

می شود و مسائلی 
نظیر توجه به 

بهداشت روانی 
 مردم در شرایط

 غم بار اجتماعی 
کمتر دیده شده 

است
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شهرداری ها به عنوان نهادهای مردمی عالوه بر اينكه در مديريت شهری سياست گذار محسوب 
می شوند در تحقق اهداف محلی و كالن شهری و بهينه سازی زندگی شهروندان نيز نقش دارند. 
بی شک يكی از اهداف شهرداری ها، ايجاد شرايط بهينه زندگی برای شهروندان است، بنابراين 
بايد بپذيريم تمام رويدادهايی كه در شهر اتفاق می افتد به مديريت شهری مربوط است. هر چند 
شهرداری ها در اذهان عمومی وظيفه تميز كردن معابر و جمع آوری زباله را بر عهده دارند، اما اين 
تصويری نادرست از نهاد شهرداری است و واقعيت اين است كه امروزه شهرداری ها نقش مهمی در 

 شهرداری ها در سوگواری های عمومی چگونه نقش آفرینی کنند ؛

کنار مردم باشید ... 

●  آسیه اسحاقی 
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بهبود كيفيت زندگی شهری دارند. 
يكی از مواردی كه شهرداری ها می توانند در بهبود كيفيت 
زندگی شهروندان نقش داشته باشند، بهتر شدن حال مردم 
با اتخاذ تمهيداتی است كه از سوی اين نهاد به كار گرفته 
می شود. عالوه بر اين شهرداری ها هنگام بحران و حوادثی است 
كه عواطف و احساسات مردم را درگير می كند، به عنوان بازويی 
مهم برای تسكين آالم مردم هستند. اتفاقاتی كه طی سال های 
اخير به وفور شاهد آن هستيم از وقوع سيل گرفته تا رخداد 
زلزله و سقوط هواپيما. حال سوال اين است كه مديريت شهری 
چه نقشی در بهبود حال عمومی شهروندان در مصيبت ها دارد.
دكتر حسين ايمانی جاجرمی، استاد دانشگاه و جامعه شناس 
حوزه شهری در خصوص بهبود حال مردم از سوی شهرداری ها 
معتقد است كه مديريت شهری نقش مهمی را می تواند در 
بهبود حال مردم داشته باشد به شرط اينكه اقدامات در جايگاه 
مناسب خود و با مديريت مردم ارائه شود. با او درباره نقش 
و  بحرانی  مواقع  در  مردم  حال  بهتر شدن  در  شهرداری ها 

مصيبت ها صحبت كرده ايم كه در ادامه می خوانيد:
از آنجا که وقوع حوادث تلخی که عواطف عموم مردم 
است،  اثرگذار  روحیه شهروندان  در  دربر می گیرد  را 
شهرداری ها به عنوان نهادهای مردمی چگونه می توانند 

در بهتر شدن حال شهروندان نقش داشته باشند؟
شهرداری ها اگر نهادهايی دموكراتيک باشند، سعی می كنند 
از آنجا كه از دل مردم انتخاب شده اند، در حالت ايده آل از 
مسائل مردم مطلع و در كنار آنها باشند. بنابراين شهرداری های 
دموكراتيک، كامال به روز هستند و در اتفاقات عمومی خود 
را بخشی از مردم و شريک اتفاقات می دانند. اگر مصيبت يا 
اتفاقی عمومی برای مردم رخ  دهد همچون اتفاق اخير در 
سانحه سقوط هواپيمای اوكراينی كه عواطف مردم درگير شد، 

اقداماتی را برای اينكه نشان دهند در كنار مردم هستند، اتخاذ 
می كنند. به عنوان نمونه می توانند مراسمی را برگزار كنند يا 
اماكنی را برای قراردادن گل تعريف كنند. در مقابل هرچقدر 
كه شهرداری ها بروكراتيک و متمركز باشند و به دولت وابسته 

باشند، همراهی و همدلی با مردم برای آنها كمتر می شود.
  شهرداری های ما چه وضعی دارند؟

شهرداری های ما بينابين هستند. از طرفی با تشكيل شوراهای 
شهر، بُعد مردمی بودن به مديريت شهری اضافه شده است و 
تالش می كنند در بسياری از اتفاقات در كنار مردم باشند اما 
اين كافی نيست چون بايد اقداماتی اتخاذ شود كه حاِل مردم 

بهتر شود.
سوی  از  مردم  سوگواری  برای  اماکنی  ایجاد  آیا   

شهرداری ها  امکان پذیر است؟
بعيد می دانم جايی برای سوگواری تعيين شود. بهتر است 
شهرداری ها اماكن عمومی را برای اقداماتی كه حال مردم را 
خوب می كند ايجاد و از آن مراقبت كنند. در واقع كاربری 
آن هر چه باشد، بايد در اختيار مردم قرار بگيرد چون مردم 
می دانند متناسب با اتفاقات و شرايط چه كاری انجام دهند. 
متناسب با شرايط جشن می گيرند يا اعتراض می كنند يا در 
مواقع سوگواری، سوگواری می كنند. شهرداری ها بايد مراقبت 
كنند تا اقداماتی كه انجام می دهند منجر به تغيير كاربری  
فضاهای سبز، بوستان ها و زمين بازی كودكان نشوند چون 
بارها نمونه اين اتفاق را شاهد هستيم، در حالی كه وجود اين 

فضاها می تواند در بهتر شدن حال مردم اثرگذار باشد.

برای اینکه این فضاها از سوی شهرداری ها در اختیار 
مردم قرار بگیرد، شما چه پیشنهادی دارید؟

به نظر می رسد شهرداری ها بهتر است كه مراقب فضاهای 
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عمومی باشند و خود را امانتدار اموال عمومی بدانند و هنگامی 
كه در كميسيون ها و اتاق های دربسته به تراكم فروشی و تغيير 
كاربری ها رأی می دهند يادشان باشد كه كيفيت شهر از دست 
بهتر  باشد  داشته  اگر چنين فضاهايی وجود  بنابراين  می رود. 
است استفاده آن در اختيار مردم باشد. شهروندان به اندازه كافی 
را می دانند.  اين چنينی  از فضاهای  استفاده  و  خالق هستند 
پيشنهادم اين است كه فضاها در اختيار مردم و مديريت آن با 
مردم باشد. معتقدم هر چقدر كه سرمايه اجتماعی كشور بيشتر 
باشد، آدم ها تعامل بيشتری باهم دارند و توانشان برای تحمل 
آسيب ها و مصيبت ها باال می رود و به اصطالح تاب آوری اجتماعی 
افراد افزايش می يابد. نقش شهرداری ها هم در اين حوزه همين 
است كه در تعريف و نگهداری و حفظ فضاهای عمومی مشترک 
دخالت نكنند و اجازه دهند اين فضاها در مديريت مردم باشد 
و بايد به خرد جمعی احترام بگذارند، اما متاسفانه در كشور ما 
اين موضوع مورد بی توجهی قرار گرفته است. الزم نيست كسی 
مديريت كند وقتی انبوه خلق شكل بگيرد فضای مديريتی نيز 
شكل می گيرد و اين مساله در همه جای دنيا جواب داده است، 

ولی ما از اين فضاها خيلی كم داريم.

با این اوصاف شهرداری ها چطور می توانند شرایط شادی 
را فراهم کنند؟

شهروندان نيازمند آسايش و آرامش و شادی هستند و اينها فراهم 
نمی شود مگر اينكه در كنار نظمی كه وجود دارد زيرساخت های 
شادی در جامعه فراهم شود؛ شهرداری می تواند با اقدامات زيادی 
برای ايجاد نشاط و شادی بسترسازی كند و شهرداری ها بايد 
حال مردم را خوب كنند. بنابراين مديريت شهری می تواند در 
سياسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  بخش های 

زيرساخت هايی را برای آرامش روان مردم ايجاد كند.
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كشور ما كشوری بالخيز و پر مخاطره است. مسئله 
ای كه در طول اين سال ها كارشناسان زيادی بر آن 
صحه گذاشته اند. از باليا و حوادث طبيعی گرفته تا 
سوانح جاده ای، تصادفات باال، آتش سوزی ها و حتی 
بيماری های همه گير. اين بار چيزی كه نه تنها كشور 
را درگير خود كرده است، كرونا  دنيا  بلكه همه  ما 
ويروس، ويروسی خطرناک است كه عالئم شديدتر 
سرماخوردگی را داراست و از چين آغاز شده و به 
حدی خطرناک است كه همه دنيا تمهيداتی برای 

مقابله و پيشگيری از آن را در نظر گرفتند.
 درحال حاضر تمامی شهرهای ايران به جز دو سه 
شهر سفيد درگير اين ويروس شده اند . در برخی 
شهرها انتشار آن گسترده تر است و در برخی نيز كم 
تر. مردم كم تر در سطح شهر رفت و آمد می كنند 

وماندن در خانه را به حضور در خيابان ها ترجيح می 
دهند . 

اگرروزگاری با وحشت  ضد عفونی كردن خيابان ها 
ووهان چين را نظاره می كرديم حاال بيشتر خيابان 
های شهرها ضد عفونی می شود. صورت بيشتر عابران 
را ماسک های سفيد پوشانده است و اتوبوس ها و مترو 

بی مشتری شده است . 
برخی تنها وزارت بهداشت را مسئول پيشگيری از اين 
ويروس می دانند و با ديدی بهداشتی به اين ويروس 
مسائل آن را تحليل می كنند  ،اما مسئله بيماری همه 
گير ويروسی همچون كرونا ويروس موضوعی نيست 
برعهده  را  آن  بهداشت مسئوليت  وزارت  فقط  كه 
داشته باشد و همچون باقی باليای طبيعی و آسيب ها 
و  پيشگيری  در  مختلفی  رخدادها، سازمان های  و 

● فاطمه بیک پور 

شهرداری ها در صورت  فراگیر شدن کرونا چه وظیفه ای دارند ؛

واکسیناسیون شهرها در 
برابر ویروس چینی 
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كنترل آن دخيلند. يكی از اين سازمان ها شهرداری است كه 
قصد داريم نقش شهرداری ها در خصوص همكاری با ساير 
دستگاه های مربوطه در خصوص بيماری ها و ويروس های 
همه گير ناگهانی در صورت وقوع باال در كشور را بررسی 

كنيم.
»كيانوش جهانپور«، رئيس مركز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت در خصوص نقش سازمان های مختلف در 
كنترل و پيشگيری از حوادث و بيماری هايی همچون كرونا 
ويروس عنوان می كند: »همكاری های بين بخشی در مورد 
كنترل و پيشگيری از تهديدهای مختلف و باليای طبيعی 

در كشور بسيار ضروری است و كار يک سازمان نيست.«
سوله های مديريت بحران كه تحت نظر شهرداری است، 
در تهران بيش از ساير شهرهاست و اين سوله ها در مواقع 
حساسی همچون احتمال فراگيری بيماری خاص يا برای 
اسكان دادن مردم سيل زده و زلزله زده كابرد دارد.  شهرداری 
اعالم كرده   اين سوله ها را برای استفاده مردم جهت مقابله با 

كرونا ويروس در اختيار وزات بهداشت می دهد ، اما جهانپور 
معتقد است: »استفاده از سوله های مديريت بحران برای 
وزارت بهداشت در مواقع بيماری و احتمال پخش ويروس 
كاربردی ندارد و بيشتر در حوادث غيرمترقبه به كار می رود. 
در واقع اين سوله ها، بيشتر جنبه امدادی دارد تا درمانی و در 
واقع هنگام بحران های ناشی از شيوع يک بيماری يا ويروس، 
برای وزارت بهداشت و مبتاليان كاربرد خاصی نمی تواند 

داشته باشد.«
اما پرسش اصلی اينجاست كه شهرداری ها در خصوص 
مقابله با بيماری های همه گير و خطرناک و ويروس هايی   چه 
نقشی دارند؟ جهانپور به ما اينگونه پاسخ می دهد: » وظايف 
شهرداری ساماندهی حمل و نقل شهری به هنگام پخش 
متوقف كردن  واقع،  در  است.  كشور  در  ويروس  گسترده 
بخشی از حمل و نقل درون شهری و نظارت بر نوع حمل و 
نقل و اياب و ذهاب مردم تا تعداد كمتری از افراد در جامعه 
در معرض اين خطر قرار گيرند. همچنين توزيع ابزار و وسايل 
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پيشگيری بهداشتی در سطح شهر، آموزش بهداشت عمومی به 
مردم از طريق برنامه های فرهنگی و كانون های سالمت  محله برای 
چگونگی مقابله با ويروس و آموزش به كاركنان خود شهرداری 
برای كنترل و پيشگيری از ابتال به ويروس يا هر نوع بيماری ديگر 
از جمله وظايف اصلی شهرداری در مواقع اين چنينی است. از آن 
سو ناوگان اتوبوسرانی و مترو بايد به نحو احسن همكاری كنند. 
در واقع در صورت شيوع گسترده چنين ويروسی در كشور ما، 
شهرداری بايد در ساماندهی غذايی و بهداشتی و كنترل عبور و 

مرور مردم فعاالنه كار كند.«
او با نمونه قرار دادن رفتارهای مسئوالن شهری ووهان چين، 
از آنجا مشاهده شد،  ابتال به كرونا ويروس  ابتدا،  شهری كه 
می گويد: »شهر ووهان چين تقريبا تعطيل شد تا از ابتالی بيشتر 

مردم به اين ويروس جلوگيری كند.«
او تاكيد می كند: »مسئوالن اين شهر حداقل تردد را در شهر 
انجام می دهند و مردم حداكثر زمان زندگی خود را در اين روزها 
در خانه های خود می گذرانند تا با يكديگر تماس و ارتباطی 
نداشته باشند. همچنين مسئوالن شهری شبانه روزی خيابان های 
شهر را ضدعفونی می كنند تا ويروس را در سطح شهر از بين 

ببرند.«
سخنگوی وزارت بهداشت اين اقدامات را ضرورت عملياتی شدن 
می داند؛ اما به صراحت می گويد: »بسته به نوع تهديدات هر 
كشوری، تعاريف اقدامات برای مقابله با آن متفاوت است. اما 
موضوع اصلی اين است كه ما نيازمند توسعه همكاری بين بخشی 
در مديريت بحران به هنگام بحران های ناگهانی يا حوادث طبيعی 
هستيم. در حالی كه روابط بين بخشی در كشور ما به هنگام 

بحران ها بسيار ضعيف است.«
به هنگام بحران ها  ارگان های مختلف  او در خصوص فعاليت 
از جمله سازمان متبوع خود مثالی عنوان می كند: »هنگام 
سيالب های بهار امسال در نقاط مختلف كشور، سازمان جهانی 

بهداشت عملكرد وزارت بهداشت ايران را به دليل كنترل بيماری 
و ويروس ها پس از فروكش كردن سيل، مطلوب عنوان كرد. 
من معتقدم وزارت بهداشت نسبت به باقی بخش ها كه بايد 
دوشادوش هم در حوادث، باليای طبيعی، تهديدات زيستی، 
شيميايی و ميكروبی همكاری كنند، پيشتاز بوده و عملكرد 

بهتری داشته است.«
تاكيد جهانپور، بر توسعه و تمرين و هماهنگی بيشتر نهادهای 
بين بخشی پيش از وقوع حوادث و بالياست. اما همين حاال كه 
به لحاظ وقوع بحران بيماری يا ويروسی، وضعيت آرامش برقرار 
است و باليای طبيعی جديدی رخ نداده، اين مانور هماهنگی و 
تمرين بين سازمان ها و بخش های مختلف انجام نمی شود و 
به محض وقوع اتفاقی ناگهانی كه افراد زيادی را در كشور درگير 
می كند، سردرگم می شوند و اقدامات الزم و ضروری، روی نظم 
و اصول پيش نمی رود. جهانپور در پاسخ به چرايی اين مسئله 
عنوان می كند: »به نظر من، ما نيازمند بازطراحی و مهندسی 
ساختار مديريت بحران در كشور هستيم. در واقع شبكه بهينه 
بين بخشی بايد توسعه پيدا كند. نهادها و سازمان های مختلف 
نقش و وظايف خود به هنگام بحران را به خوبی نمی شناسند و 
در همكاری بين بخشی همگام نيستند. حداقل اين گونه است 
كه مديريت بحران فعلی ما در ساعت های اوليه، نظم و هماهنگی 

برای اقدامات الزم را ندارد.«
همين  جمله  از  مختلف  سازمان های  نقش  خصوص  در  او 
شهرداری ها تاكيد می كند: »ما ساختار مديريت بحران توسعه 
يافته ای نداريم. من معتقدم مجلس بايد قانون مديريت بحران 
جديد و به روزی را تصويب كند. زيرا قانون فعلی و نحوه كاركرد 
سازمان مديريت بحران قابل قبول و مناسب نيست. اين سازمان 
و عملكرد آن آنقدر اهميت دارد كه بايد از نو درست شود. همين 
حاال زمان به روزرسانی قوانين داخلی اين سازمان، در قالب قوانين 
بين المللی و جديد برای توسعه مديريت بحران در كشور است.«
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براثر افزايش بی رويه جمعيت، همراه با عوامل ديگر مثل پديده مهاجرت روستاييان به شهرها برای كسب 
درآمد و رفاه بيشتر، شهرها به سرعت توسعه يافته اند و زمين های كشاورزی به سكونتگاه و جاده و 
كارخانه تبديل شده اند. رشد شهرنشينی موجب افزايش سرعت و شدت آلودگی هوا و آب و نيز افزايش 
ميزان توليد پسآب و پسماند شده است. امروزه توليد انبوه زباله از مشكالت دنيای مدرن است. در بسياری 
از جوامع، مشكل اساسی توليد، توزيع و مصرف كاال نيست، بلكه مشكل اصلی از بين بردن بقايا و فضوالت 

كاال های مصرفی است.
بنا بر اعالم مديركل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست ساالنه بيش از 16 ميليون تن 
زباله و پسماند عادی و همين طور سالی 60 ميليون تن نخاله ساختمانی ناشی از فعاليت های عمرانی، 

خاكبرداری ها و زائدات باقيمانده از ساخت و سازها در كشور توليد می شود.
ميانگين ساالنه توليد زباله خانگی 45000 محاسبه شده است كه بيش از 50 درصد از آنها دفن می شوند، 
در حالی كه 90 درصد از مواد موجود در زباله  ها قابل بازيافت است. از هر تن زباله، حدود 400 متر مكعب 
گاز گلخانه ای دی اكسيد كربن متصاعد می  كند و از هر تن زباله 400 تا 600 ليتر شيرابه خارج می شود 
كه می  تواند آثار زيست محيطی نامطلوبی بر آب و خاک داشته باشد. ايرانی ها ساليانه، 50 هزار تن گاز 

گلخانه ای، 10 ميليون مترمربع شيرابه از توليدات زباله های خود به وجود می آورند.
امروزه جمع آوری، حمل و يافتن مكان مناسبی برای دفن زباله های شهری به يكی از چالش ها و 
مشكالت اساسی پيش روی مديران شهری و شهرداری های كشور تبديل شده است. صرف هزينه های 
هنگفت برای جمع آوری و دفع زباله در كشور ما به گونه ای است كه عموماً در حدود يک سوم بودجه 
شهرداری ها به آن اختصاص می يابد. در شهری چون تهران روزانه در حدود 7500 تن زباله خانگی و 
حدود 80 تن پسماندهای بيمارستانی توليد می شود يعنی به طور متوسط هر فرد روزانه حدود يک كيلو 
گرم زباله توليد می كند. شهرداری تهران روزانه يک ميليارد و250 ميليون تومان برای جمع آوری و دفن 

چالش فراگیر زباله در کشور ؛

ایرانی های زباله ساز 
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زباله و پسماند اين شهر هزينه می كند.
در كنار زباله های شهری معضل زباله های روستايی نيز يكی 
از بحران های جدی به حساب می آيد. در حال حاضر در 
بسياری از نقاط روستايی كشور نيز معضل توليد و مديريت 
در  كه  چرا  است،  شبيه  نشدنی  حل  بحران  يک  به  زباله 
بسياری از اين روستاها، دهياری ها يا نسبت به انجام وظايف 
قانونی خود كوتاهی می كنند و يا به دليل نداشتن امكانات 
الرم شرايط برای حل مشكل را ندارند. آمارهای مسئوالن 
نشان می دهد ميزان توليد سرانه زباله هر نفر در روستاهای 

ايران 500 گرم در روز است.
استان مازندران و برخی استانهای ديگر از مناطقی هستند 
كه با بحران زباله شهری و روستايی مواجه اند. مشكل زباله 
از بالی جان طبيعت فراتر رفته و  اين روزها  در مازندران 

تبديل به بالی جان ساكنان اين استان شده است. همچنان 
ميليون ها تن زباله در گوشه و كنار مناطق ساحلی و جنگلی 
مازندران رها شده و با گذشت زمان شيرابه اين حجم زباله 
وارد رودخانه ها و از آنجا وارد زمين ها و محصوالت كشاورزی 
و دريا می شود و ممكن است زندگی و سالمت تمام ايرانيانی 
را كه از اين محصوالت استفاده می كنند، تحت تاثير قرار 

بدهد.
زباله های پالستيكی نيز يكی ديگر از معضالت محيط زيستی 
به شمار می آيد. براساس تحقيقات انجام شده تنها در ايران 
ساالنه بيش از 3ميليون تن پالستيک توليد می شود. بيشتر 
اين پالستيک ها نيز بادوام هستند و صد ها سال طول می 
كشد تا به خودی خود تجزيه و نابود شوند. زندگی مدرن 
عالوه بر رفاهی كه برای انسان به همراه دارد گاه ضررهای 

شماره نهم |  خبرگزاری ایمنا ■

17 



■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

18 



جبران ناپذيری را نصيب او می كند. كيسه 
های پالستيكی و ظروف يک بار مصرف نيز 

در اين مورد مصداق دارند.
دليل  به  و ظروف،  ها  كيسه  اين  كه  زمانی 
پارچه  اسالف  جايگزين  آنها  دوام  و  سبكی 
ای و كاغذی خود شدند شايد كمتر كسی 
همين  نزديک  ای  آينده  در  كرد  می   فكر 
جايگزين ها، تبديل به يكی از معضالت اصلی 

محيط زيست شوند.
پالستيک غير قابل تجزيه است و كيسه  های 
نايلونی به طور متوسط 500 سال در محيط 
باقی می مانند. كيسه  های پالستيكی همراه 
باد، همه جا پخش می  شوند و بيشتر آنها سر 
از دريا در آورده يا به وسيله جانداران بلعيده 
آنها می  شوند. چنانچه  و سبب مرگ  شده 
پالستيک و نايلون موجود در زباله سوزانده 
شود، اسيد كلريدريک ايجاد می  كند كه باعث 
آلودگی هوا و آسيب رساندن به انسان و ديگر 

موجودات می  شود.
در كنار اين پسماندها، نخاله های ساختمانی، 
پسماندهای صنعتی و معدنی … نيز وجود 
دارد كه در جای خود نگران كننده هستند 
راهكارهای  فكر  به  مسئوالن  موقع  به  اگر 
طوالنی مدت و پرهيز از مسكن های موقتی 
نباشند به طور يقين می توان گفت زندگی در 
ايران بسيار سخت و نگران كننده خواهد شد 
و اين يک تهديد اجتماعی، اقتصادی و حتی 

سياسی به شمار می رود.
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يكی از جدی ترين مسائلی كه امروز در كشور با آن مواجه هستيم ايمنی ترددها در شهرها و جاده ها 
است. ايمنی تردد در شهرها و جاده ها يكی از جدی ترين مسائل كشور است. جان های زيادی كف 
خيابان های شهرها و جاده ها مانده است. بر اساس آمارهای منتشر شده 45 درصد تلفات ناشی از 

تصادفات مربوط به داخل شهرها و 55 درصد مربوط به بيرون شهرها است.
سردار كمال هاديانفر، رئيس پليس راهور ناجا در آخرين آماری كه از ميزان كشته شدگان تصادفات 
جاده ای اعالم كرد به مرگ 45 تا 55 نفر در روز اشاره كرد. او سياه ترين سال جاده های كشور را سال 

84 عنوان می كند كه در آن سال 27 هزار نفر در كشور جان خود را از دست دادند.
اين آمار هشداری می شود برای مسئوالن كشور البته با تغييراتی كه در رويكرد كالن كشور اتفاق 
افتاد و با كمک هايی كه توسط اين دولت و دولت های گذشته انجام شد، از سال 85 به تدريج آمارها 

كاهش پيدا كرد.
اما از سال 96 در كاهش اين روند متوقف شديم به طوری كه در اين سال تعداد كشته های جاده ای 

1.2 درصد افزايش يافت و سال 97 اين افزايش ها برابر با 1.7 درصد بود.
سال 97؛ 17 هزار و 138 نفر جان خود را در جاده های كشور بر اثر تصادف از دست دادند و بالغ بر 
365 هزار نفر نيز بر اثر اين تصادفات مجروح و معلول شدند. بر اساس آمارهای پليس راهور روزانه 45 
تا 55 نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست می دهند، بخش زيادی از اين تصادفات به ناوگان عمومی 
باز می گردد. در شرايط كنونی 90 درصد حمل و نقل بار و مسافر بر روی جاده ها، 7 درصد ريلی، 2 

درصد هوايی و كمتر از يک درصد نيز دريايی است.
پليس راهور ناجا برای كاهش آمار تلفات جاده ای دو برنامه مشخص دارد كه يكی از آنها كاهش 

زلزله در جاده های کشور؛

 جان هایی که
کف جاده ها جا ماند 
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سوانح و حوادث است و جدی ترين بخش آن به 
دوم  برنامه  گردد.  می  باز  مسافربری  اتوبوس های 
توسعه انضباط ترافيكی است، در جاده ها و شهرها 
عالئم ، خط كشی و تابلو داريم ولی با توسعه ناوگان 
كشور خيلی انضباط ترافيكی در تراز كشور توسعه 
يافته يا درحال توسعه، در كشور حاكم نيست كه 
اين نقش دستگاه ها را می طلبد تا بتوانيم از اين 

ظرفيت ها استفاده كنيم.
در حال حاضر 23.5 ميليون خودرو، بيش از 40 
ميليون راننده و حدود 12 ميليون موتورسوار در 
كشور وجود دارد. امسال نيز آمار تصادفات جاده ای 

افزايش داشته است.
به گفته رئيس پليس راهور ناجا آمار تصادفات حمل 
ونقل عمومی و اتوبوس ها افزايش داشته است، البته 

سال  به  نسبت  ولی  نبود  فاجعه بار  تصادفات  اين 
گذشته با افزايش همراه بود. در دو ماه اخير سال 
جاری 34 فوتی تنها در بخش اتوبوس ها داشتيم كه 
اين رقم در مشابه سال گذشته 19 بود. امسال 158 
درصد نيز در بخش آمار مجروحين افزايش داشته 
و 81 درصد مقصران در اين تصادفات نيز رانندگان 

اتوبوس بودند.
او معتقد است: نظارت های جدی بايد در پايانه ها 
بايد در بخش فنی  اين نظارت ها  صورت گيرد و 
جدی گرفته شود و پيشنهادمان اين است كه در 
پايانه های اتوبوسرانی، پليس راهور مستقر كنيم كه 

دغدغه ها رفع شود.
هاديانفر علت اصلی بيشتر تصادفات در اتوبوس ها را 
عدم توجه به جلو می داند و می گويد: ريشه آن در 
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استفاده از تلفن همراه و تلويزيون حين رانندگی است. به 
طور كلی علت 34 درصد تصادفات اتوبوس ها عدم توجه به 
جلو، 10 درصد سرعت باال و 9درصد انحراف به چپ است.

رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه مديريت نقلی 
ديگر پاسخگوی امروز ما نيست چون دنيا از آن عبور كرده 
است، گفت: امروزه بايستی مديريت بر پايه عقل باشد و 
عقل نيز مبتنی بر فناوری و اطالعات است، يعنی بايستی 
از تكنولوژی و فناوری های جديد استفاده كنيم و از حضور 
استارتاپ ها نيز بهره مند شويم. امروزه می توان رانندگان و 
ناوگان را كنترل كرد. ما آمادگی داريم در اين حوزه نيز 

جلسات و همكاری های بيشتری داشته باشيم.
هاديانفر با اشاره به اينكه مسئله جدی امروز ما كنترل 
راننده از مبدا است، گفت: ما بايد قبل از حركت، وضعيت 
راننده و اتوبوس و مسافر را كنترل كنيم كه اين وضعيت 

شامل بستن كمربند و تعداد مسافر و … است.
به گفته وی چهار عامل شكل گيری تصادفات در كشور 
شامل سرعت باال، سبقت غير مجاز، عدم توجه به جلو و 
خستگی و خواب آلودگی راننده است كه هر چهار عامل را 

در ناوگان عمومی داريم.
62 درصد تصادفات در 30 كيلومتری بعد از شهرها يا 30 
كيلومتر مانده به شهرها اتفاق می افتد زيرا يا راننده انرژی 
و سرعت بسياری دارد و يا به دليل طی مسافت طوالنی 

خسته و خواب آلوده شده است.
عليرضا اسماعيلی، استاديار دانشگاه علوم انتظامی و عضو 
مركز تحقيقات و ارتقای ايمنی دانشگاه شهيد بهشتی در 
خصوص عواملی كه در بروز تصادفات جاده ای نقش دارند 
می گويد: ديدگاه سنتی در ايمنی جاده ها اين است كه 
مسئوليت تصادفات جاده ای معموال بر عهده كاربران فردی 
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جاده است. اما با وجود اين بسياری از عوامل ديگر 
اين  اين كاربران ممكن است در  از كنترل  خارج 
زمينه نقش داشته باشد. تخمين زده می شود كه 
خطای انسانی بين 64 تا 95 درصد از تمام علل 
تصادفات رانندگی در كشورهای در حال توسعه را 

تشكيل می دهد.
اختالل در عابران پياده عامل ديگری است كه اين 
استاد دانشگاه به آن اشاره می كند، به گفته او تقريباً 
هميشه تصور می شود كه رانندگان مسئول تمامی 
تصادفات هستند، اما اختالل در عابران پياده نيز يک 
احتمال ديگر است. عابران پياده مجنون يا مست در 
جاده ها به وضوح از ديگر علل تصادفات جاده ای 
هستند. عابران ناشنوا و نابينا، مصروع و سالمندان و 
بيماران بدون همراه نيز از موارد ديگر قابل ذكر در 

اين زمينه هستند.
او ادامه می دهد: اصالح محيط جاده برای كاهش 
جريان ترافيک، سرعت خودرو، جداسازی رانندگان 
با سرعت باال و پايين يا جلوگيری از ورود وسايل 
نقليه به برخی از مناطق خاص از جمله اقداماتی 
است كه می توان برای كمک به كاهش تصادفات 
جاده ای انجام داد اما در اكثر كشورهای در حال 

توسعه اجرا نمی شوند.
اسماعيلی در ادامه به وضعيت جاده های كشور اشاره 
می كند و می گويد: جاده اگرچه بی خطر ترين راه 
مسافرت نيست، رايج ترين نوع حمل و نقل داخلی 
در سراسر جهان است. ارايه حمل و نقل عمومی 
مناسب و مقرون به صرفه با قطار يا اتوبوس می 

تواند به كاهش استفاده از حالت های پرخطر حمل 
و نقل كمک كند. متاسفانه، در اكثر كشورهای در 
حال توسعه اهميت راه آهن درک نشده و عمدتاً با 
حمل و نقل جاده ای جايگزين شده است؛ در نتيجه 
سيستم های جاده ای بيش از حد شلوغ شده اند. 
خيابان ها و جاده ها به غير از حمل ترافيک، اغلب 
برای مقاصد عمومی كه از كشوری به كشور ديگر 

متفاوت است استفاده می شوند.
به گفته او كشورهای در حال توسعه پيشرفت كمی 
در زمينه مديريت ايمنی جاده تجربه كرده اند، اين 
نشان دهنده لزوم در اولويت قرار دادن اين زمينه 

برای تمام كشورها است.
و  نقل  و  حمل  حوزه  كارشناس  قربانی  محمود 
ترافيک، آمار باالی تصادفات رانندگی در ايران را 
قلمداد می كند  المللی  بين  ابعاد  فاجعه ملی در 
می گويد: در تهران روزانه به طور متوسط 2 نفر در 
تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند 

كه يكی از آنها عابران پياده هستند.
وی با اشاره به اينكه سال گذشته در استان تهران 
هزار و 231 نفر بر اثر تصادفات ترافيكی جان باختند 
و از اين تعداد حدود 60 درصد در تهران جان خود را 
از دست دادند، می گويد: به طور متوسط به ازای هر 
يک نفر كه جان خود را در تصادف رانندگی از دست 
می دهد، 20 نفر مجروح و مصدوم می شوند. به اين 
ترتيب، سال گذشته در كشور 16 هزار و 200 نفر در 
تصادفات رانندگی كشته و 336 هزار نفر نيز مجروح 
و مصدوم شدند كه اين آمار برای تهران حدود 740 
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كشته و 15 هزار مجروح بود.
اين كارشناس حمل و نقل و ترافيک به عوامل 
و  كند  می  اشاره  شهری  داخل   تصادفات 
می گويد: از جمله عوامل مهم افزايش تلفات 
رانندگی در كشور با وجود اينكه بسياری از 
كشورهای اروپايی، هدف گذاری خود را برای 
مشخص  رانندگی  تلفات  رساندن  صفر  به 
كرده اند، وسيله ای به نام تلفن همراه است 
كه متاسفانه در بين رانندگان و راكبان موتور 
سيكلت و عابران پياده نيز بسيار رواج داشته و 
باعث افزايش تصادفات و افزايش مرگ و مير 

عابران پياده در جريان تصادفات شده است.
نام عابران سر  با  به گفته قربانی، پديده ای 
خطر  خود  برای  مباالتی  بی  با  كه  هوا   به 
عابران  به  را  خود  جای  امروزه  آفريدند  می 
شاهد  اينكه  ضمن  اند.  داده  موبايل  به  سر 
 استفاده از اين وسيله و حتی گشت و گذار در 
رانندگان  سوی  از  اجتماعی  های  شبكه 
خودروها و راكبان موتور سيكلت هستيم كه 
با يک دست مشغول راندن موتور با يک دست 

ارسال و دريافت پيام در تلفن همراه هستند.
ادامه  اين كارشناس حمل و نقل و ترافيک 

در  كه  هستيم  شاهد  متاسفانه  دهد:  می   
پايتخت كشور روزانه حداقل يک عابر پياده ای 
كه صبح از منزل خارج می شود هرگز به جمع 
خانواده باز نمی گردد و عدد باالی متوسط 
يک عابرپياده در تهران كشته می شود، اين 

برای كالن شهر تهران و مسئوالن شهری يک 
دستورالعمل  بازنگری  لزوم  كه  است  فاجعه 
را  حوزه  اين  در  مسئول  های  دستگاه  های 

يادآوری می كند.
اجرای اصالحات هندسی كم هزينه اما موثر 
در بسياری از معابر پرخطر بزرگراهی، شريانی 
و درجه يک در داخل و حاشيه شهر و تمركز 
از  به عنوان يكی  بر روی موتور سيكلت ها 
اصلی ترين حوادث رانندگی كه جان خود و 
سايران را به خطر می اندازد، پيشنهادات اين 
كارشناس حوزه ترافيک برای كاهش تلفات 

عابران پياده است.
درپژوهشی كه با موضوع افزايش ايمنی عابران 
فروغ  سيده  توسط  سواران  موتور  و  پياده 
سليمی اشكوری كارشناس سالمت انجام شده 
به برخی از راهكارهای كاهش اين آمار اشاره 

شده است.
بر اساس اين پژوهش همه ساله نزديک به 
به  را  خود  جان  جهان  در  نفر  ميليون   1.2
دهند  می  دست  از  ترافيكی  حوادث  علت 
مجروح  ديگر  نفر  ميليون  پنجاه  از  بيش   و 
از  ناشی  مرگ  موارد  درصد   90 شوند.  می 
در  با  به كشورهای  مربوط  ترافيكی  حوادث 
آمد كم يا متوسط است. آمارهای ارائه شده 
در ايران نشان می دهد كه پس از بيماری های 
ترافيكی دومين علت  قلبی عروقی، حوادث 
مرگ و مير در همه گروههای سنی و اولين 
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عامل مرگ در گروه سنی زير 40 سال است. عابران 
با  مقايسه  در  موتورسواران  سواران،  دوچرخه  پياده، 
رانندگان و سرنشينان اتومبيل ها و وسايل نقليه ديگر 

بيشتر در معرض خطر هستند.
پليس آمار دقيق تری از ميزان قربانيان تصادفات درون 
پليس، 39  آمارهای  اساس  بر  كند.  ارائه می  شهری 
درصد از متوفيان حوادث رانندگی عابران پياده و 37 
درصد از آنان را موتورسيكلت سواران شامل می شوند 
كه بيشتر رانندگان فوتی موتورسيكلت در تصادفات در 

اثر ضربه به سر جان خود را از دست داده اند.
به  ايمنی  از كاله  استفاده  اشكوری  به گفته سليمی 
عنوان يكی از ساده ترين و بهترين روش ها برای كاهش 
ميزان آسيب در حوادث رانندگی موتورسيكلت است. 
هنگام بروز تصادف، موتورسيكلت فاقد هر گونه سيستم 
محافظ است و خطر ناكترين وسيله نقليه ای است كه 
درصد بااليی از تلفات جانی را به خود اختصاص داده 
و صدمات جبران ناپذيری به نقاط حساس بدن به ويژه 
سر و صورت راكب وارد می شود. با توجه به نمونه های 
عينی، استفاده از كاله ايمنی هنگام بروز حادثه، خطر 
ضربه مغزی و تصادف منجر به فوت را كاهش می دهد. 
همچنين احتمال برخورد اجسام و ذرات معلق به سر و 

صورت موتور سوار را كم می كند.
براساس اين پژوهش ديد نامناسب نيز يک عامل خطر 
كليدی است كه سرنشينان خودرو و عابران پياده را 
مورد تهديد قرار می دهد. وقوع تصادفات رانندگی در 
غروب يا شب و در هنگام طلوع خورشيد بر اثر ديد 
ناكافی بيشتر از ساعات ديگر شبانه روز اتفاق می افتد. 

نور ناكافی معابر، استفاده نكردن از تجهيزات ايمنی نظير 
چراغ خطر و شبرنگ در عقب، جلو و روی چرخ های 
دوچرخه و ناسالم بودن چراغ موتورسيكلت و وسايط 

نقليه احتمال رخداد حادثه را تشديد می كند.
همچنين حواس پرتی ناشی از تلفن همراه باعث عكس 
از مسير و عدم رعايت  انحراف  تاخيری،  العمل های 
حداقل فاصله طولی می شود. رانندگانی كه از تلفن 
همراه استفاده می كنند چهار برابر رانندگانی كه از تلفن 
همراه استفاده نمی كنند در معرض تصادفات رانندگی 

قرار دارند.
آمار كشته شدگان تصادفات ايران از آمار جنگ های 
طوالنی مدت و زلزله های مهيبی كه در اين سال ها 
به وقوع پيوسته بيشتر است. خسارت مالی و جانی و 
خانواده هايی كه پس از اين حوادث آسيب های جدی 
تلفات  اين  كاهش  برای  است.  توجه  قابل  بينند  می 

تكاليفی مشخص شده است .
بر اساس بخش )الف( ماده )108( قانون برنامه ششم 
تلفات حوادث  برنامه ميزان  اين  پايان  تا  بايد  توسعه 
دستگاه  هزار   10 تعداد  به  نسبت  شهری  رانندگی 
اساس  بر  يابد. همچنين   خودرو، 31 درصد كاهش 
بند)39( بخش )ج( از ماده )30( قانون احكام دائمی 
برنامه های توسعه كشور نيز بايد ساالنه دستگاه های 
اجرايی 10 درصد كاهش ميزان تلفات را برنامه ريزی و 

در خصوص آن اقدامات الزم را انجام دهند.
به كاهش  بندهای مربوط  اما آمارها نشان می دهد، 
تصادفات چندان جدی گرفته نشده اند و همچنان جاده 

ها و خيابان های كشور قربانی می گيرند. 
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 به روزهای پايانی سال كه نزديک می شويم، خيابان های شهرها پر می شود از بساط دستفروشان. نه اين كه در 
طول سال نباشند در اين هفته های پايانی بيشتر و پر تعداد تر حضور دارند. تا آنجا كه گاهی تردد برای عابران 
پياده دشوار می شود. اما بيشترين اعتراض از سوی مغازه دارانی است كه گمان می كنند اين فروشندگان خيابانی، 
مشتری هايشان را می ربايند. در همه اين سال ها نگاه غالب مديريت شهری و پليس جمع آوری دستفروشان 
از سطح خيابان بوده، اما تجربه های جهانی نشان می دهد می توان با پذيرفتن اين شغل دست كم در زمان های 
ركود اقتصادی از اين ظرفيت به نفع اقتصاد و اشتغال زايی استفاده كرد. مركز پژوهش های مجلس پژوهشی 
در اين رابطه انجام داده كه براساس آن 14 راهكار نيز به مديران شهری برای ساماندهی دستفروشان پيشنهاد 

داده است.
  تجربه بانکوک؛ فرار از بیکاری

دستفروشی در تايلند سابقه ای طوالنی دارد، اما از سال 1941 به بعد است كه دولت تايلند تصميم به كنترل 
دستفروشان اعم از دوره گرد يا دستفروشان ثابت در يک مكان گرفت. نخستين تالش ها در راستای نظم بخشی 
به فعاليت دستفروشان و نيز مشتريان آنها از سال 1973 يعنی يک سال پس از اعالم بانكوک به عنوان كالنشهر 
آغاز شد. همزمان با فرا رسيدن بحران اقتصادی در سال 1997 هم جمعيت دستفروشان و هم جمعيت خريداران 
از دستفروشان، رشد محسوسی داشت؛ به گونه ای كه تعداد دستفروشان )شامل انواع فروشندگان خيابانی، 
فروشندگان غذاهای خانگی، تحويل دهندگان روزنامه به درب منازل و ...(، از حدود 310 هزار نفر در سال 1997 

به حدود 390هزار نفر در سال 2000 رسيد. 
  تا اوايل دهه 1990، با وجود آنكه دستفروشی نقش مهمی در اقتصاد تايلند ايفا می كرد، همچنان از سوی 
سياستگذاران فعاليتی غيرقانونی تلقی می شد. سياستگذاران دستفروشان را منشأ بسياری از مشكالت نظير انسداد 
پياده روها، ترافيک و همچنين زشتی چهره شهر می دانستند. در چنين شرايطی، خيل دستفروشان مجبور بودند 

كه با آلودگی هوا و ابهام شديد در قوانين و مقررات مربوط به دستفروشی دست و پنجه نرم كنند.

14 راهکار مشترک برای ساماندهی دستفروشان 

نسخه جهانی ساماندهی دستفروشان  

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

28 



شماره نهم |  خبرگزاری ایمنا ■

29 



تغيير مقررات مربوط به دستفروشی در سال 1992 اتفاق افتاد. برای مثال مقرر شد كه دستفروشان مجاز به 
فروش محصوالتشان در مكان های خاص و زمان های معينی باشند. فروشندگان بايد در روزهای چهارشنبه هر 
هفته كار خود را متوقف می كردند و عالوه بر آن موظف بودند برای دستفروشی ثبت نام كرده و شناسنامه های 
دستفروشی دريافت كنند و همچنين لباس مناسبی به هنگام فروش بپوشند و به عالوه دستفروشان متعهد 

شدند مسئوليت تميز كردن ناحيه فروش خود را به عهده گيرند.
سياست فرمانداری بانكوک  در زمينه دستفروشی خيابانی در دولت های مختلف دستخوش تغيير و تحوالت 
شد به طوری كه در سال 1972 فرمانداری بانكوک قانون جديدی را برای فروش موادغذايی خيابانی تصويب 
كرد. از سال 1973 تا 1977 فرمانداران با فروشندگان خيابانی با ماليمت بيشتری رفتار كردند. در طول دوره 
ركود سال های 1979 و 1982 دستفروشی به عنوان راه حل خوبی برای فرار از بيكاری و پرداخت هزينه های 
گزاف زندگی شهری و همچنين كاهش شكاف طبقانی تشويق شد. با اين حال، رويكرد سياستگذاران تايلند 
به پديده دستفروشی همواره رويكرد دوگانه ای بوده است زيرا در دوره های توسعه و پيشرفت اقتصادی همين 

پديده  تهديدی برای نظم و همچنين نشانه عدم توسعه كشور تلقی شده است.
در سال 2003 نيز نخست وزير »تاكسين شيناواتر« طرحی را اجرا كرد كه به واسطه آن فروشندگان خيابانی 
مجاز هستند تا مجوز خود برای كار در هر يک از مناطق شهر را به عنوان »وثيقه« برای گرفتن وام از بانک های 
دولتی ارائه كنند. يكی از تغييرات جالب توجه در سياستگذاری های تايلند اين است كه در تدوين برنامه نهم 
توسعه اقتصادی و اجتماعی، دستفروشی وسيله ای برای »خودكفايی اقتصادی« معرفی شد. بهبود و ارتقای 
سياست های انجام شده در تايلند تاكنون توانسته است به بهبود شرايط فروشندگان كم سرمايه منجر شود و 

می تواند به عنوان نمونه ای عملياتی خوب استفاده شود.
 

  کواالالمپور؛ برگزاری دوره های آموزشی دستفروشی 
يكی ديگر از تجربه های موفق آسيا در زمينه دستفروشی، شهر كواالالمپور مالزی است. يكی از ويژگی های قابل 
توجه مالزی اين است كه از محدود كشورهای آسيايی است كه در آن چندين شكل از شناسايی فروشندگان 
خيابانی وجود دارد. در سال 1990 مالزی يک سياست ملی در مورد فروشندگان دستفروش اتخاذ كرد؛ 
سياست پيش گفته طرحی جامع برای حل مشكالت اقتصادی و اجتماعی دستفروشان خيابانی شامل برگزاری 
دوره های آموزشی برای دستفروشان به منظور بهبود توانمندی های كسب وكاری آنها بود. مقررات و كنترل 
فروشندگان خيابانی در سال 1986 تحت نظر »بخش معامله گران و خرده فروشان« قرار گرفت. اهداف اين 
بخش عبارت بودند از: توسعه، نوسازی و مديريت فروشندگان خيابانی با هدف ايجاد شهری زيبا، پاک و سالم 

برای مردم محلی و نيز گردشگران.
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در نيمه دوم دهه 1990، تعداد دستفروشان مالزی و بخصوص شهر كواالالمپور مانند ساير كشورهای آسيای 
جنوب شرقی در واكنش به بحران اقتصادی به سرعت افزايش يافت. تعداد اين افراد با رشدی 30 درصدی در 
طول دهه 1990 ميالدی تقريباً به 35 هزار نفر در سال 2000 رسيد. همچنين تخمين زده می شود كه حدود 
12هزار دستفروش ديگر بدون مجوز به كار دستفروشی مشغول هستند. از آنجايی كه دولت دستفروشان 
دارای مجوز را حمايت و تأمين مالی كرده است، اين افراد به »اعتبارات نهادی« دسترسی دارند. از سوی ديگر، 
برنامه های آموزشی منظم برای فروشندگان خيابانی برگزار می شود كه در آنها سالمت و بهداشت، مهارت های 
كسب و كار، حساب و مواردی از اين دست آموزش داده می شود. بخش معامله گران و خرده فروشان با همكاری 
سازمان های غيردولتی و مردم نهاد چنين برنامه هايی را سازماندهی می كنند. بديهی است فروشندگان خيابانی 

بدون مجوز هيچ كدام از اين مزايا را دريافت نمی كنند.
  

   سنگاپور، طرح ملی حمایت از دستفروشان 
از ديگر نمونه های موفق در آسيا می توان به سنگاپور اشاره كرد. سنگاپور جزء كشورهايی است كه تمامی 
دستفروشان آن مجوز دارند و از حمايت های قانونی بهره مند می شوند. از آنجايی كه در سنگاپور نيز مانند ساير 
كشورهای آسيای جنوب شرقی دستفروشان بيش از هر چيز غذا می فروشند، در سال 1971 طرحی ملی به 
منظور ساخت مراكزی برای اين دسته از فروشندگان خيابانی ارائه و اجرا شد. به موجب اين طرح ملی، دولت 
موظف بود غرفه هايی برای دستفروشان تهيه كند و همچنين اين مراكز را به امكاناتی نظير آب لوله كشی، برق 
و سطل های زباله مجهز كند. تا سال 1988 حدوداً 23 هزار دستفروش موادغذايی در 184 مركز مستقر شدند. 
در دولت سنگاپور، دپارتمانی ويژه برای دستفروشان و فروشندگان كم سرمايه در نظر گرفته شده است كه 
نقش فعالی در رسيدگی به امور دستفروشان ايفا می كند. از جمله وظايف اين دپارتمان، تشويق دستفروشان 
به پاكيزه نگاه داشتن محيط فعاليت خود و همچنين جمع آوری زباله های توليد شده است. مأموران اين نهاد 
وظيفه دارند به منظور كسب اطمينان از پايبندی دستفروشان به اصول بهداشتی، بر غرفه های آنها نظارت 
كنند. اين سازمان همچنين دوره های منظمی را به منظور ارتقای آگاهی دستفروشان از اصول بهداشت 
غذايی و فردی برگزار كرده؛ به گونه ای كه تنها در طول 6 سال، از سال 1990 تا سال 1996، بيش از 10هزار 

دستفروش را تحت آموزش خود قرار داده است.
در واكنش به افزايش نرخ بيكاری، تعداد دستفروشان در سنگاپور رشدی صعودی داشته است با اين تفاوت 
مهم كه نسل جديد دستفروشان جديدتر هستند و از تحصيالت باالتری برخوردارند. اين افراد تجربه هايی 
جديد و فراملی را در زمينه تهيه و فروش خيابانی غذا به ارمغان آورده اند كه كارشان را با استقبال بيشتری 
روبرو كرده است. دولت نيز غرفه های مجهزتری را در اختيار اين گروه ها قرار داده است. با وجود آنكه اجاره بهای 
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اين غرفه ها افزايش يافته، اما دستفروشان قادر به 
تأمين مالی آن هستند، زيرا با توجه به قيمت ارزان 
و كيفيت مناسب موادغذايی، مشتريان همچنان 

خريد از آنها را به فروشگاه ها ترجيح می دهند.
يكی ديگر از نكات قابل توجه در مورد دستفروشان 
سنگاپور اين است كه اين گروه منبع اصلی تأمين 
كاالها و خدمات مورد نياز اقشار كم درآمد هستند، 
بنابراين نقش مؤثری در ثابت نگه داشتن هزينه 
سال   30 طول  در  كم درآمد  گروه های  زندگی 
اين  بودن  بديهی  وجود  با  كرده اند.  ايفا  گذشته 
فعال  نقش  به  ديگر  كشورهای  در  كمتر  نكته، 

دستفروشان در اقتصاد محلی توجه می شود.
مناسب  بستر  دستفروشی  لندن؛      

کارآفرینان 
لندن از جمله شهرهای پيشرفته ای است كه نه تنها 
دستفروشی در آن به رسميت شناخته می شود، 
از  بخش  اين  به  بخشيدن  رونق  منظور  به  بلكه 
زندگی شهری، قوانين و مقررات دقيقی برای آن 
تدوين شده است. دستفروشی از سوی مسئوالن 
معيشت  در  بهبود  ايجادكننده  عامل  شهری، 
گروه های كم درآمد )هم خرده فروشان كم سرمايه و 
هم مشتريان آنها( در نظر گرفته می شود. از سوی 
ديگر، در ميان سياستگذاران اين اعتقاد وجود دارد 
كه دستفروشی بستری مناسب برای رشد و نمو 
كارآفرينان ايجاد می كند و همچنين اين امكان را 
به افراد تازه وارد می دهد كه مهارت های خود را در 
زمينه كسب و كارهای سطح باالتر و پايدارتر ارتقاء 
دهند. از طرف ديگر، تبديل بازارهای دستفروشی 
به جاذبه هايی برای گردشگران داخلی و خارجی از 
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ديگر مزايايی است كه برای دستفروشی در اين شهر تعريف می شود.
در لندن مكان ها و زمان های مشخصی از سوی شهرداری برای دستفروشان در نظر گرفته شده است كه 
داوطلبان با مراجعه به دفاتر مربوطه می توانند فرم های درخواست را پر كرده و با ارائه كارت شناسايی، 
چند قطعه عكس، آدرس محل زندگی داوطلب، مبلغ تعيين شده و مواردی از اين دست در ليست انتظار 
قرار گيرند. پس از خالی شدن غرفه در يكی از بازارهای دستفروشی، اين افراد می توانند كسب و كار خود 

را شروع كنند.
  نیویورک؛ تقسیم بندی دستفروشان  

در شهر نيويورک بالغ بر 10 هزار دستفروش مشغول به فعاليت هستند. اين دستفروشان در صورت رعايت 
مقررات موجود حق دارند به فروش محصوالت خود بپردازند. حتی در برخی موارد كه دستفروشان قوانين 
مشخص شده را رعايت كرده اند، مأموران شهرداری يا پليس نيويورک معترض فعاليت آنان شده اند، 
دستفروشان توانسته اند از مأموران شهرداری و مأموران پليس شكايت كرده و در دادگاه به دفاع از حق 
خود بپردازند. منشأ اين رويكرد تشويقی اين است كه مسئوالن شهری دستفروشی را راهی برای ايجاد 
كسب و كارهای خرد، رونق بخشيدن به بخش تجارت خرد و همچنين وسيله تأمين بسياری از نيازهای 

شهروندان می دانند.
بر اساس مقررات موجود داوطلبان برای شروع كار دستفروشی بايد مراحلی را طی كنند. اين افراد در 
مرحله اول ملزم هستند محصولی كه قصد ارائه آن را دارند، معرفی كنند. در مراحل بعد، بايد بر اساس 
مقررات موجود برای هر يک از محصوالت، وسايل كار مورد نياز را تهيه كرده و مجوز دريافت كنند و در 

مرحله آخر، داوطلبان بايد محلی را از ميان مكان های مجاز برای دستفروشی انتخاب كنند.
مسئوالن شهر نيويورک بر اساس كاالها و خدماتی كه دستفروشان عرضه می كنند، اين افراد را به 
گروه های مختلفی تقسيم كرده و تعاريف و مقررات متفاوتی برای هر دسته ارائه كرده اند: دستفروشان 
كاالهای شخصی به فروش محصوالتی نظير لباس، عروسک و ساعت می پردازند. اين افراد برای دريافت 
مجوز بايد به اداره مربوطه در شهرداری مراجعه كنند. در صورتی كه بدون مجوز دستفروشی كنند، پليس 

نيويورک می تواند محصوالت آنها را ضبط كند.
دسته دوم دستفروشان محصوالت فرهنگی و هنری هستند؛ اين افراد می توانند به فروش كتاب، عكس، 
نقاشی و كاالهايی از اين دست بپردازند. اين گروه از دستفروشان به منظور حفظ حق آزادی بيان 
شهروندان، نيازی به دريافت مجوز ندارند، اما بايد قوانين مربوط به عدم دستفروشی در خيابان های 

غيرمجاز را رعايت كنند.
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دسته ديگر دستفروشان غذا هستند. اين دستفروشان بايد مجوز فروش و همچنين مجوز برای وسيله نقليه 
مورد استفاده خود برای دستفروشی را از دپارتمان بهداشت شهرداری نيويورک دريافت كنند.

يكی ديگر از بسترهايی كه برای دستفروشی تعريف شده، نمايشگاه های هنری خيابانی است. دستفروشانی 
كه تمايل به فروش محصوالت هنری خود در قالب نمايشگاه های خيابانی دارند، پس از مراجعه به اداره 
شهر نيويورک و بررسی ليست نمايشگاه های موجود، می توانند غرفه ای را از برگزاركننده اين نمايشگاه ها 
اجاره كرده و سپس برای دريافت مجوز از دپارتمان امور مشتری يا دپارتمان بهداشت اقدام كنند. از سوی 
ديگر، اداره پارک ها و مكان های تفريحی نيويورک عالوه بر امكاناتی نظير سرويس های بهداشتی و زمين های 
بازی، بستری را برای دستفروشان فراهم می كند تا بتوانند در فضايی امن، غذاها و ديگر محصوالت خود را 
به رهگذران عرضه كنند. دستفروشانی كه مايل به فروش محصوالت خود در پارک ها هستند، مجوز خود 

را مستقيماً از اين اداره دريافت می كنند. 
  سئول؛ بهشت دستفروشان 

سئول از ديگر شهرهايی است كه با رسمی سازی دستفروشی و تنظيم مقررات دقيق، الگوی موفقی را به 
جهان ارائه كرده است. تا پيش از سال 2013 مسئوالن دولت كره جنوبی با اين استدالل كه دستفروشان 
عامل انسداد پياده روها و زشتی چهره شهر هستند، جايگاه قانونی برای آنها قائل نبودند و انواع محدوديت ها 
را در اين زمينه اعمال می كردند. به دنبال مشكالت ناشی از فعاليت غيرقانونی دستفروشان خيابانی و 
همچنين تالش های سازمان های حامی حقوق دستفروشان، دولت كره جنوبی در سال 2013 رويكرد خود 
را تغيير داد و با دعوت از متخصصان برنامه ريزی شهری و گروه های مدنی به حمايت از گروه خرده فروشان 
كم سرمايه پرداخت. دولت كره جنوبی پس از جلسات و مباحث طوالنی با متخصصان حوزه های مربوطه، 
موفق به تدوين دستورالعمل هايی شد. بر اساس اين دستورالعمل ها، دستفروشان به صورت قانونی قادر به 
راه اندازی كسب و كار خرد خود هستند و از سوی ديگر، بر اساس مقررات آنها تالش می شود راحتی و 

زيبايی فضاهای شهری به منظور تأمين آسايش شهروندان حفظ شود.
در حال حاضر دستفروشان در پايتخت كره جنوبی بدون ترس از برخوردهای خشن مأموران شهرداری و 
توقيف اجناسشان مشغول فعاليت هستند. طبق فرآيند قانونی تعيين شده دولت كره جنوبی، دستفروشان 
برای شروع فعاليت تجاری خود موظف به دريافت مجوز هستند. مجوزهای دستفروشی به صورت ساليانه 
صادر می شوند و تنها به متقاضيانی تعلق می گيرند كه متعهد شوند غرفه خودشان را اداره كنند. از ديگر 
شروط دريافت مجوز دستفروشی می توان به لزوم پرداخت ماليات و همچنين گذراندن دوره های آموزشی 

معين اشاره كرد.
 به نظر می رسد كه كشورهای موفق، سياست های تقريباً مشابهی در حوزه »فروشندگان كم سرمايه« و 
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»دستفروشان« اتخاذ كرده اند. بافت فرهنگی و نحوه همكاری و مشاركت نهادهای سياستگذار می تواند 
شيوه بهينه برخورد با مسئله را تغيير دهد.

مركز پژوهش های مجلس با توجه به ساختار سياستگذاری ايران، از ميان مجموعه سياست های به كار 
گرفته شده در زمينه »فروشندگان كم سرمايه« و »دستفروشان« در كشورهای موفق در حوزه ساماندهی 

دستفروشان 14 نكته را به مديران شهری پيشنهاد و يادآوری كرده است . 
 نخست اين كه دستفروشی در زمان بحران های اقتصادی كمكی به اقشار كم درآمد جامعه برای كاهش 
فشارهای اقتصادی است و می تواند عنوان راه حلی مناسب برای كاهش نرخ بيكاری و كمک هزينه ای 
برای گذران زندگی شهری در دوران ركود باشد . همچنين پيشنهاد شده  قوانين و مقررات مبنی بر 
قانونی سازی و به رسميت شناختن شغل دستفروشی و ساماندهی كل دستفروشان كشور از طريق ارائه 

مجوز »آسان« و »فوری« به »همه« متقاضيان تدوين شود . 
  در نظر گرفتن مزايا و تسهيالت با هدف تشويق دستفروشان غيررسمی به دريافت »مجوز« )قبول مجوز 
به عنوان وثيقه وام های خرد بانكی و نيز ارائه آموزش های كاربردی رايگان به دستفروشان دارای مجوز(، 
در نظر گرفتن مكان های ثابت در نقاط پر رفت و آمد برای دستفروشان، به صورتی كه درصدی از مساحت 
كل پياده روهای شهر به آنان اختصاص يابد، تا جايی كه تمام متقاضيان دستفروشی كه حاضر هستند 
چارچوب مقررات مورد نظر را رعايت كنند، بدون مكان نمانند. به عبارتی، قيد محدوديت مكانی تا زمانی 
كه متقاضی وجود دارد نبايد اعمال شود، استفاده از ظرفيت برنامه ريزان شهری و همچنين گروه های 
مدنی در جهت تعيين مكان هايی برای دستفروشی با در نظر گرفتن عامل زيبايی فضاهای شهری از ديگر 

پيشنهادات اين پژوهش به تصميم گيران شهری است . 
از جمله تأمين آب، برق، گاز و سطل های زباله در  نياز    پيش بينی و تأمين زيرساخت های مورد 
نزديكی غرفه های متعددی كه به دستفروشان اجاره داده شده اند، تعيين اجاره بهای اندک برای تشويق 
دستفروشان به استفاده از غرفه های تعبيه شده، تعيين مكان ها و زمان های مشخص از سوی شهرداری 
برای دستفروشی، تقسيم بندی دستفروشان بر اساس نوع كاالی آنها و سياستگذاری متفاوت برای هر 
گروه، تنظيم قوانين مربوطه در سه سطح ملی، استانی و محلی، در نظر گرفتن دپارتمان هايی ويژه برای 
رسيدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان، منع كامل مأموران شهرداری و مأموران پليس از 
دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز، برگزاری دوره های آموزش كسب و كار برای دستفروشان با 
هدف افزايش شانس آنها برای جهش به مشاغل پايدارتر و استفاده از ظرفيت  سازمان های مردم نهاد در 
 ارائه آموزش های كاربردی به دستفروشان بخش ديگری از راهكارهای ارائه شده برای ساماندهی بساط

 گستران است. 
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اغلب ما بيشتر وقت خود را در محيط شهری می گذرانيم. بايد بدانيم زيبايی های بصری در محيط شهری بر 
روی روان ما تاثيرگذار هستند، بنابراين رنگ ها كه كاربرد زيادی در ادارک بصری دارند و در محيط شهری 
بسيار مورد استفاده قرار می گيرند قطعا می تواند بر روی آرامش بصری، احساسات و عواطف ما اثرگذار 
باشند. در روانشناسی رنگ ها به تاثير رنگ در فضای شهری توجه شده است. به عنوان مثال وقتی رنگ 
خاكستری در ابعاد زيادی در فضای شهری مورد استفاده قرار بگيرد، می تواند باعث ايجاد بی تفاوتی روانی 
در افراد شود. وقتی افراد دچار بی تفاوتی شوند به مرور زمان خسته خواهند شد و در نهايت دچار نااميدی 
می شوند. بنابراين می توان گفت به مرور، تنش ها و خستگی ها باعث می شود اضطراب و افسردگی  آنها باال 
رود و گاهی اوقات دچار بيماری های روان تنی )سايكوسوماتيک( شوند. بيماری هايی كه منشا آن جسم 

آدمی نيست و روان آدمی است اما تاثير آن بر روی جسم ديده می شود. 
وقتی راجع به رنگ ها صحبت می كنيم، عالوه بر اينكه در روان اثر دارند بر روی يكسری ابعاد شهری هم 
می توانند اثربگذارند به عنوان مثال بر روی حس گرما، سرما، درک دوری، نزديكی و ابعاد بزرگی و كوچكی 
هم اثرگذار هستند. بنابراين اگر بخواهيم به طور كلی بگوييم رنگ می تواند زبان احساس باشد، اگر به 

درستی از آن استفاده شود مطمئنا زندگی شهری را سرزنده نگه می دارد.
درست است كه همه حواس ما درگير است ولی بيشترين حسی كه درگير می شود، حس بينايی و ادراک 
بصری است. رنگ نيز يكی از عناصر اصلی ادراک است و می توانيم بگوييم رنگ ها نقش خيلی مهمی در 
روان ما دارند و اگر به درستی استفاده شود در احساس شادی فرد نيز اثرگذار است. اگر از رنگ ها در زندگی 
شهری به درستی استفاده نكنيم و تنوع و حس سرزندگی در آن وجود نداشته باشد ناخواسته اين رنگ ها 

نقش رنگ ها در زندگی شهری

● مریم رحیمی پور| دکترای روانشناسی
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باعث ايجاد بی تفاوتی می شود و وقتی انسان ها بی تفاوت و بی انگيزه شوند مشاركت اجتماعی آنها نيز كم می شود.
كاربرد رنگ در فضای شهری با توجه به بافت شهر متفاوت است، رنگ ها در بافت تاريخی، اداری يا بافت مسكونی 
متفاوت است اما بايد تركيبی از رنگ ها در فضای شهر استفاده شود. متاسفانه چيزی كه اكنون در بافت شهری 
شاهد آن هستيم بيشتر رنگ خاكستری است و با توجه به كاربردی كه از رنگ مد نظرمان است، می توانيم از 
رنگ ها به نحو صحيح استفاده كنيم. به عنوان مثال در معماری سنتی از رنگ فيروزه ای خيلی استفاده شده 
است چون در شهرهايی كه آفتاب زياد است، رنگ آبی فيروزه ای برای بهبود گرمازدگی به كار گرفته می شده 
و می توانسته باعث شود تا اثر نور خورشيد كاهش يابد. بنابراين بهتر است تركيبی از رنگ ها در فضای شهری 
استفاده شود چون می تواند كمک كننده باشد و حس تنوع و سرزندگی را به شهر بدهد. اگر بتوانيم تلفيق 
طبيعت و رنگ هايی كه در طبيعت استفاده شده است را در محيط شهری به درستی داشته باشيم هارمونی ايجاد 

شده می تواند بر روی روان ما اثربخش باشد و قطعا بر روی كاركرد ما نيز اثرگذار خواهد بود.
از آنجا در خيلی از مواقع به كاربرد رنگ در فضای شهری توجهی نمی شود و از رنگ ها به درستی استفاده 
نمی شود، توصيه می شود سياستگذاران شهری به تاثير رنگ ها بر روی كاركرد شهروندان توجه كنند چون در 

غيراينصورت باعث می شود از سالمت روانشان دور باشند.
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خاكستری آسمان انگار بر روی ديوارهای شهر هم سايه انداخته باشد. شهرهای بی رنگ و روحی كه گاهی 
رنگی شدنشان بيشتر از بی رنگی شان آرامش را بر هم می زند. درحالی كه تاريخ معماری نشان می دهد ايرانی 
ها يكی از رنگين ترين معماری ها را در دنيا داشته اند. بخش مهمی از رابطه ی ما با محيط بر اثر تاثير رنگ 
هاست. رنگها از جمله عناصری هستند كه با هزينه كمتر از ساخت و ساز می توانند جهت تعريف فضاها در 

ايجاد خوانايی، حس مكان و حفظ هويت شهر موثر باشند.
تجربه رنگی شهرهای ديگر دنيا نشان می دهد كه استفاده درست از رنگ می تواند زندگی را به محله ای باز 
گرداند. مثال معروف آن محله ای در شهرمكزيكوسيتی است. در اين شهر محله ای جرم خيز وجود داشته كه 
مردم را دچار آسيب كرده بود، اما زمانيكه گروهی با رنگ چهره اين منطقه را عوض كردند آنجا تبديل به منطقه 
گردشگری می شود. به جز اين محله خيابان های رنگی معروف ديگری هم در دنيا هستند كه رنگ زندگی 

ساكنانشان را متحول كرده است.
شهر اسلو در نروژ دارای سابقه استفاده از مصالح بومی و محلی با رنگ آميزی خاص خود است. اين منطقه بيش 
از نيمی از سال با برف پوشيده شده و برای مقابله با تأثير بی رنگ كننده برف، استفاده از رنگ مايه های تند، 
اهميت زيادی دارد. پس از سال 1929 و تعيين ضوابط رنگی، اسلو به يكی از رنگی ترين پايتخت های اروپای 

شمالی تبديل شد.
يكی ديگر از خيابان های رنگی جهان، خيابان »آكسفورد وست مينستر« لندن است كه اغلب از آن به عنوان 

زيباترين خيابان اروپا ياد می شود. اين خيابان يكی از رنگی ترين خيابان های دنيا است.
در كشور استراليا هم فضايی بوده به نام گريما. اين فضا، برای مردم ترسناک بود و تمايلی برای استفاده از آن 
نداشتند. مردم به سرعت از آن عبور می كردند و معموالً خلوت و بدون استفاده بود. باورتان می شود مسئوالن 
اين كشور تنها با پاشيدن رنگ در سطح ميدان به آن جانی تازه دادند؟ آن ها وقتی ديدند طرح های مختلف 

نگاهی به تاثیر رنگ بر زندگی دوباره شهرها 

دنیای رنگی شهرها 
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مهندسی شان در اين ميدان شكست می خورد از نوجوان و كودكان دعوت كردند تا با كمک هم اين پارک را 
رنگ كنند. پس از رنگ كردن، استفاده از اين فضا حدود 247 درصد بيشتر شد.

 مدتی است توجه به رنگ در شهرها مورد توجه قرار گرفته است؛ شهرهايی كه به شدت دچار اغتشاش و 
بی هويتی رنگی شده بودند، اما ذوق زدگی در رنگی كردن شهرها بدون مطالعه و برنامه ريزی بيشتر بر روح و 

روان شهروندان آسيب می رساند . 
سولماز حسينيون، دارای دكترای تخصصی طراحی شهری معتقد است: اگر از رنگ به درستی استفاده نشود 
ممكن است منجر به بروز مشكالت روانی شود. بزرگترين خطری كه وجود دارد اين است كه تصور رنگ آميزی 
در شهر در ذهن برخی مديران و كارشناسان، رسيدن به شهری رنگی مانند مهدكودک باشد. در حالی كه 
هدف اين نيست. رنگ مانند هر عنصر طراحانه ديگر بايد با دقت، مطالعه و حساسيت استفاده شود و راهنماهای 
طراحی شهری برای اين امر بايد تهيه شوند. زيرا در صورت عدم استفاده درست از رنگ، ممكن است خود 
آن باعث افزايش اغتشاشات بصری شود. همچنين رنگ با روانشناسی ارتباط بسياری دارد و می تواند تاثيرات 
روانشناختی بگذارند كه در بلند مدت نتيجه آن آشكار شود. پس بايد به عنوان يک طراح، مدير و كارشناس به 

دنبال ايجاد تعادل و زيبايی باشيم.
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ايرج كالنتری يكی از معماران پيشكسوت هم می گويد : به طور حتم رنگ می تواند به عنوان عنصری جذاب، مخاطب را 
به خود جلب كند؛ دركشورهای پيشرفته از رنگ در مصالح ساختمان و موارد مختلف شهری استفاده شده است، بنابراين 

رنگ ها با استفاده درست، معنای خود را يافته اند.
او نيز بر لزوم جلوگيری از افراط و تفريط در اين عرصه تأكيد می كند و می گويد : بايد به اين نكته توجه داشته باشيم 
كه به شكلی افراطی از رنگ ها استفاده نشود. اگر از رنگ ها به شكلی اصولی و بر مبنای كاری كارشناسی استفاده شود، 

يقيناً شاهد تأثيرگذاری مثبتی در روحيه مردم شهر خواهيم بود.
به گفته كالنتری در ارزيابی فضای شهری، به طور حتم، رنگ نيز يكی از عناصر تأثيرگذار به شمار می رود، اما در اجرای 
يک طرح نبايد عناصر را به صورت جداگانه مد نظر قرار دهيم بلكه بايد كليه عواملی را كه در يک شهر موثر هستند، 
بررسی و به صورت يک مجموعه مد نظر قرار دهيم.اين معماريادآور می شود: اگر بخواهيم به شكلی بنيادی در روند شهر 
تأثيرگذار باشيم، بايد بدانيم كه زندگی در شهر جاری است و خود اين زندگی سليقه های مختلف و ديدگاه های گوناگونی 
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را شامل می شود. بنابراين عواملی چون: صدا، رنگ، احجام و … همه به يک اندازه در رشد شهر موثر هستند و بايد در 
روند اجرای يک طرح تمامی اين متغيرها مد نظر قرار گيرد تا يک مطلوبيت را در فضا ايجاد كند.

آزمايش های مختلف نشان می دهد كه كه رنگ بر روی سيستم بدن تاثير مستقيم دارد برای مثال رنگ قرمز فشار 
خون را باال می برد و آبی برعكس. وقتی رنگ ها در فيزيک انسان اثر می گذارند پس بی شک اثر عميقی روی اعصاب و 
روان انسان هم دارد. انتخاب رنگ نامناسب همانطور كه باعث مشكالت جسمی و روحی می شود در شهر هم مشكالت 

بسياری ايجاد می كند. مشكالتی مثل عصبانيت، فشار روانی و...
پس بهتر است نسبت به رنگ شهرمان حساس باشيم. رنگ شهر يعنی همين ساختمانی كه خودمان می سازيم. همين 
كف پوش ، مبلمان، درخت جلوی در حياط و …. رنگ شهر زبان احساس ما است. رنگ می تواند شهر را سرزنده و 
شاد يا غمگين و سرد نشان دهد. كمی حواس مان را جمع تر كنيم. همانطور كه ديگر رنگ را توی لباس، خانه و حتی 

چادرمان راه می دهيم، آينده شهرمان را هم رنگی رنگی رقم بزنيم.
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در گذشته تهران مثل امروز كالنشهر نبود. پايتخت قاجاری ها 
چهار محله بود و ده ها روستا كه هركدام از آن روستاها امروزه 
برای خود محله های صاحب نامی شده اند. مانند ده ونک، 
قلهک، جماران، ازگل، سوهانک، زرگنده، حسين آباد و طرشت 
كه هركدامشان هم برای خود گورستانی جداگانه داشتند. غير 
از گورستان های محلی، خيلی از مشاهير هم در خانه های 
شخصی و مسجدهای وقفی خود به خاک سپرده می شدند. از 
اين رو می توان تهران را گنجينه ای خفته از مردگان ناميد كه 
خيلی از مشاهير تاريخ معاصر ايران در آن به خاک رسيده اند  
كه نسل امروز از وجود آنها ناآگاه هستند. هدف از انتشار اين 
نوشتار كه به دليل كمبود فضا به صورت خالصه و با حذفيات 
بسيار به چاپ می رسد و تنها 20 مقبره را معرفی می كند، 

مقابر خفته تهران

●سید مجید حسینی لسان
پژوهشگر تاریخ تهران 
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معرفی تعدادی از اين مشاهير و بزرگان شهر است كه روزگاری نقشی در مملكت داشتند و حاال از آنها به عنوان 
تاريخ سازان ياد می شود.

 لطفعلي خان زند و کامران میرزا 
لطفعلی خان زند آخرين پادشاه زنديه پس از جنگ با آغا محمد خان قاجار زخمی، زندانی و در تهران كشته و 
پيكرش در امامزاده زيد بازار تهران دفن شد. در حال حاضر مشاهده سنگ قبر او  فقط از پشت شيشه  ها امكان 

پذير است.
  حکیم  هاشم

مدرسه و مقبره تاريخی حكيم هاشم در سال 1072ش توسط حكيم هاشم رازی كه از طبيبان دوره صفويه 
بود ساخته شده است. تاريخ تاسيس مدرسه حكيم هاشمی به صورت شعر روی يک سنگ مرمر شفاف 
 حک شده بود كه اين سنگ در دهه اخير به سرقت رفته است. از خيابان 15 خرداد غربی، كوچه تكيه دولت 
می توان به هشتی اين بنای تاريخی راه يافت. در ضلع شرقی صحن، مقبره بانی بنا واقع شده است. در طبقه 
فوقانی ساختمان، بنا های بيرونی به مغازه تبديل شده و كاربرد تجاری دارد. معماری بنا به صورت معماری 
مدارس ساخته شده در دوران صفوی است و از يک حياط مركزی و حجره های گرداگرد آن و گنبد  خانه تشكيل 
شده است. اين بنا در سال 1258ش توسط مهد عليا مادر ناصرالدين شاه مرمت شد و به همين دليل نام آن از 

حكيم هاشم به مسجد و مدرسه مهد عليا يا مادر شاه تغيير كرده است.
 شیخ  عبداهلل دوریستي یا طرشتي

 او از نسل ُحذيفه بن يمان است. حذيفه را به همراه چهار تن ديگر )عمار، سلمان، ابوذر ومقداد( از شيعيان خالص 
علی )ع( می دانند. ياقوت حموی سال وفات وی را اندكی پس از سال 600 قمری می داند. آرامگاه وی در خيابان 

آزادی خيابان اكبری در وسط پارک طرشت قرار دارد.
  خاندان طباطبایی

 باغ آرامگاه خاندان طباطبايی توسط ميرزا يوسف خان مستوفی الممالک كه ارادت خاصی نسبت به جد اعالی 
طباطبائيها يعنی »سيد صادق طباطبايی معروف به سنگلجی« داشت به منظور ساخت آرامگاه وی در غرب 
ميدان حضرت عبدالعظيم ابتدای جاده قديم قم  واگذار شد. در سال 1300ق سيد صادق چشم از جهان 
فرو بست و در اين مكان و در بنايی كه با كتيبه هايی از كاشی و منقوش به آيات قرآنی بود، زير يک كاله 
فرنگی مزين به تذهيبات آب طال دفن شد. مشهورترين پسر سيد صادق، سيد محمد طباطبايی زعيم و رهبر 
مشروطيت ايران است كه در سال 1299 خورشيدی از دنيا رفت و برای او آرامگاهی در جوار آرامگاه پدرش در 
قسمت شرقی باغ بنا شد. به تدريج ساير اعضای خانواده هم در آنجا به خاک سپرده شدند، اما در زمان توليت 
های بعدی ابتدا درختان يكصد ساله باغ قطع شدند و آرامگاه كسانی چون اديب الممالک فراهانی هم كه در اين 
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باغ خاک بودند، از بين رفتند و تنها بخشی از باغ كه آرامگاه سيد صادق و پسران او در آن قرار دارد در فهرست آثار ملی به ثبت 
رسيده و بقيه باغ به پاساژ تبديل شده است. 

   بقعه سرقبر آقا
 سر قبر آقا مدفن سيدابوالقاسم امام جمعه تهران در عهد محمدشاه و اوايل ناصرالدين شاه و همين طور تعدادی  از بزرگان آن 

دوران است كه در خيابان مولوی قرار دارد. 
  گورستان هدایت 

اين گورستان متعلق به خانواده حاج مهديقلي هدايت مخبرالسلطنه است و در حال حاضر مسجد هدايت و بنياد پژوهش و 
توسعه فرهنگ وقف روي بخشي از اراضي گورستان بنا شده كه مقبره مخبرالسلطنه نيز داخل بنياد قرار گرفته است. همچنين 

آرامگاه حاج لطف اهلل خان هدايت، پسر بزرگ مخبرالدوله هدايت نيز جنب مسجد هدايت دروس قرار دارد.
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 برج طغرل و آرامگاه سید محمد محیط طباطبائی
 پژوهش گر، مورخ و اديب معاصر ايران، كه در سال 1281خورشيدی در شهر زواره به دنيا آمد و در 27 
مرداد 1370ش در آستانه 90 سالگی در تهران درگذشت. پيكر او طبق وصيت در مجاورت برج طغرل در 

شهر ری دفن شده است.
   آیت اهلل شیخ احمد مجتهدي تهراني

او از جمله علماء و استادان اخالق شهر تهران بود كه در 23 دي سال 1386 در سن 84 سالگي دارفاني را 
وداع گفت و در حوزه علميه خود واقع در بازارچه نائب السلطنه ) آل آقای فعلی( كوچه كيان تاش كه قبال 

مسجد مال جعفر بود به خاک سپرده شد.
 آرامگاه منتظم الدوله فیروزکوهي 

 سيد مصطفی قلی منتظم الدوله فيروزكوهي رئيس قورخانه تهران ، از رجال عهد ناصري و اوايل عصر 
مظفري است كه قبر آن در  بنياد موقوفات فيروزكوهي در خيابان شيخ هادي قرار دارد.

   شمس المعالی و دره المعالی
طبيب مخصوص ناصرالدين شاه قاجار، سيدعلی ملقب به شمس المعالی و دخترش دره المعالی كه از 
نخستين بنيانگذاران مدارس پسرانه و دخترانه در ايران و تهران بودند. دره المعالي كه در متن دربار و 
سياست رشد و نمو كرده بود از پيشتازان مديريت زنان در تاريخ معاصر ايران و از نخستين موسسان 
دبيرستان دخترانه در 1292ش است. او در سال 1303 ش درگذشت. آنها بنا بر وصيتشان در خانه شخصي 
خود در خيابان ايران، خيابان سقاباشی )قادری فعلی( ابتدای كوچه شمس المعالی )وليعصر فعلی( به خاک 
سپرده شدند كه اين محل اكنون تخريب و به محل پاركينگ ماشين ها تبديل شده حتی تابلويی هم كه 

در سال های گذشته اين دو نفر را معرفی می كرد، از ديوار اين پاركينگ حذف شد. 
   حاج رحیمخان خازن الملک

 او از خزانه داران عهد قاجار است. سنگ مزار او در ديواره كنار در مسجد خازن الملک در امامزاده سيد 
ولی قرار دارد.

  شهداي صدر مشروطیت
 ميرزا نصراله خان بهشتي معروف به ملک المتكلمين - ميرزا جهانگير خان شيرازي معروف به صور اسرافيل 
و قاضي آرادقي در پي به توپ بسته شدن مجلس به دست قزاقان محمد علي شاه به شهادت رسيدند 
و در كوچه مجاور بيمارستان لقمان حكيم در يک منزل مسكونی به خاک سپرده شدند؛ آرامگاه مهدی 
ملكزاده نيز در زيرزمين اين خانه برای انتقال به كربال به امانت گذاشته شده است. فرزند ملک المتكلمين 
و نويسنده كتاب تاريخ مشروطيت در ايران در 7 جلد  است كه در سال 1260ش در اصفهان به دنيا آمد 

و در سال 1334درگذشت.
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  مخبرالدوله
 علي قلي خان هدايت مخبرالدوله متولد شيراز، اولين وزير تلگراف به سال 1255ش بود باغ و عمارت وي روزگاري در 
چهارراه مخبرالدوله فعلي قرار داشت؛ وي پس از مرگ در سن 70 سالگي در مقبره پدرش رضا قلي خان هدايت ملقب به 
اميرالشعرا كه جد خاندان هدايت نيز هست واقع در خيابان استامبول كنوني به خاک سپرده شد قابل توجه اينكه پسرش 
حسينقليخان مخبرالدوله اولين وزير پست و تلگراف )1287ش( است، ديگر پسرهای او عبارتند از: مرتضی قليخان صنيع 

الدوله و مهديقلی خان هدايت مخبرالسلطنه.
  آرامگاه خانوادگی مستوفي الممالک

اين آرامگاه كه به باغ مقبره نيز معروف است در گوشهای از باغ دانشگاه الزهرا در ده ونک قرار دارد و در آن ميرزا يوسف 
مستوفی الممالک صدراعظم ناصرالدين شاه و فرزندش ميرزا حسن و همچنين عزيزالسلطان غالمعلی خان مليجک معروف 

در خاک خفته اند.
  آقا شیخ مال محمد علی

او به حاج آخوند رستم آبادی نيز معروف است كه در سال 1250قمری متولد و در سال 1332قمری در سن 82 سالگی دار 
فانی را وداع گفت. مزار او در خيابان اختياريه شمالی، خيابان تسليمی )داور سابق(، كنار بوستان داور است. او از مجتهدين 

برجسته و از شاگردان شيخ اعظم انصاري است. 
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 میرزا رضا کلهر و سر میرزا کوچک خان جنگلی
ميرزا محمدرضا كلهر از خوشنويسان بنام دوره ناصری و از نستعليق نويسان زبردست مهم تاريخ هنر ايران است كه 
شيوه خاصی در نستعليق نويسی ايجاد كرد، اين شيوه بر نستعلق نويسان پس از او و تا زمان حاضر بسيار موثر بوده 
و شيوه رايج در نستعليق نويسی دوران معاصر شد. او افزون بر نستعليق در شكسته نويسی نيز استاد بود. او و خيلی 
های ديگر در گورستان حسن آباد به خاک سپرده شدند كه با ساخت ايستگاه آتش نشانی روی اين گورستان تمام 
قبرها از بين رفتند. تا چند سال پيش سنگ مزار ميرزا رضا كلهر همچنان در اين ايستگاه آتش نشانی وجود داشت 
كه حاال آن نيز از بين رفته است. عالوه بر پيكر ميرزا رضا كلهر سر بريده ميرزا كوچک خان جنگلی نيز در اين 
گورستان خاک شد كه بعدها به زادگاهش يعنی سليمان داراب رشت منتقل شد. از ديگر مشاهيری كه در گورستان 
حسن آباد خفته اند می توان به پهلوان اكبر خراسانی از ورزشكاران دوره قاجار و همين طور ميرزا رضا كرمانی قاتل 

ناصرالدين شاه اشاره كرد.
  امامان جماعت مسجد امامزاده یحیی

 حاج سيد عبدالرسول رضائی جواهريان صهر، آيت اهلل حاج شيخ زين العابدين سرخهای و بهاءالدين صدوقی در 
صحن مسجد امامزاده يحيی يا به تعبيری مسجد آيت اهلل سرخهای دفن شده اند.

  آقا  شیخ  هادي نجم آبادي
 شيخ هادی نجم آبادی يكی از زمينه سازان فكری جنبش مشروطه ايران بود كه چهار سال قبل از انقالب مشروطه 
بدرود حيات گفت. مقبره او به همراه قبر 85 نفر از بزرگان نجم آباد در خانه او در خيابان جمهوری خيابان شيخ 

هادي قرار دارد. 
  میرزا عیسي وزیر 

 ميرزا سيد عيسي تفرشي از 1283هجری قمری  وزارت و پيشكاري كامران ميرزا نايب السلطنه حاكم تهران را به 
عهده داشت و به اين ترتيب به وزير  دارالخالفه معروف شد. او همان كسی است كه به دستور ناصرالدين  شاه ، نقشه 
جديد دارالخالفه تهران را در دوره صدارت ميرزا يوسف مستوفی الممالک تنظيم كرد. البته در اين كار موسيو بوهلر 
فرانسوی، موسيو كرشيش اتريشی معلم مدرسه دارالفنون  و همچنين مهندس بغايری به او كمک كردند. قبر او در 
مسجد – مدرسهای كه به نام خود او )ميرزا عيسي وزير( است در خيابان وحدت اسالمی روبروی پارک شهر قرار 

دارد و بوسيله نوادگان وی نگهداری می شود.
برادران سالور

 در داخل دانشگاه شهيد بهشتی و در نزديكی امامزاده عزيز دو مقبره شش ضلعی و كوشكی متعلق به شاهزادگان 
قاجار وجود دارد كه يكی آرامگاه شاهزاده حسينقلی ميرزا سالور عماد السلطنه نوه محمدشاه قاجار و ديگری متعلق 

به شاهزاده قهرمان ميرزا سالور عين السلطنه برادر عمادالسلطنه(، است. 
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 تعليق تكليف 33 ساله برای تجهيز شهرداري ها به منابع درآمدی پايدار همچنان ادامه دارد. اليحه »درآمد 
پايدار و هزينه شهرداری ها و دهياری ها« كه پيش نويس آن مرداد سال 93 -بعد از 33 سال تعليق آشكار 
تكليف قانونی دولت به اصالح نظام درآمدی شهرداری ها- سرانجام توسط وزارت كشور تهيه شد، طی 
دو سال در كميته های تخصصی فرعی زيرمجموعه هيات دولت مورد بررسی كارشناسی قرار گرفت و در 
سال 95، محتوای چكش كاری شده اليحه، برای اعالم آخرين نظر )پيش از طرح در جلسه هيات دولت(، 
تحويل كميسيون مسئول )كميسيون امور كالن شهرها( شد. پس از گذشت سه سال، با اعمال اصالحات 

اساسی در جزئيات در صحن علنی مجلس بررسی و به تصويب رسيد.
در قالب اين اليحه، يک نقشه درآمدی حاوی چند محور گشايش اقتصادی برای »شهرهای بزرگ« 
طراحی شده كه در قالب آن، شهرداری ها با دسترسی به منابع درآمدی جديد يا اصالح شده منابع قبلی، 
مكلف می شوند بودجه ساالنه اداره شهرها را به الگوی رايج در كشورهای توسعه يافته نزديک كرده و از 

منابع مالی سالم و كم هزينه برای شهر استفاده كنند.
اما باز هم اين اليحه به سرانجام نرسيد و در ايستگاه شورای نگهبان متوقف شد؛ مرتضی الويری، رييس 
شورای عالی استان ها در اين باره توضيح می دهد:  اليحه درآمدهای پايدار پس از 36 سال و با 21 ماده 
مورد تصويب مجلس شورای اسالمی قرار گرفته و متاسفانه كليات اين اليحه مستند بر اصل 100 قانون 

تعلیق تکلیف 33ساله ادامه دارد 

 مسیر شهرداری  ها 
در دست یابی به منابع پایدار

● بهشاد بهرامی 
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اساسی از سوی شورای نگهبان رد شده است. به نظر می رسد شورای نگهبان به وظيفه صرفا نظارتی 
شوراها اشاره كرده، اين در حالی است كه در اليحه پيشنهاد ی موضوع اصلی تامين درآمد پايدار برای 

شهرداری ها و دهياری ها بوده و اختيارات شوراها بخشی از آن است.
الويری اضافه می كند: اين اليحه فرصتی ارزشمند برای افزايش منابع جديد درآمد و تسهيل در 
استفاده از ابزارها و منابع جديد درآمدی برای شهرداری ها به وجود می آورد كه در مجلس مدت ها كار 
كارشناسی روی آن صورت گرفته است. آنچه كه در نظر شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص 
مصوبه درآمدهای پايدار آمده، تقليل نقش شوراها از يک نهاد مقررات گذار و ناظر به يک نهاد تشريفاتی 
است. شورای نگهبان و اركان حكومت در كشور بايد بدانند كه اگر به دنبال كشوری توسعه يافته 
هستند، ناگزيرند كه روستاها و شهرهای توسعه يافته داشته باشند و نمی توانند كشوری توسعه يافته 
را طلب كنند و برنامه توسعه ملی بنويسند بدون اينكه اوليه ترين و اساسی ترين پايه توسعه محلی در 

شهرها و روستاها را در نظر بگيرند.
به اعتقاد الويری سياست يک بام و دو هوا در اداره امور شهر چيزی جز توسعه نيافتگی و استمرار وضع 
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▲کوثر| استاد محمود فرشچیان

نامناسب موجود را در پی نخواهد داشت.
گفته می شود مجلس به سرعت ايرادهای گرفته شده از سوی شورای نگهبان را برطرف كرده است. 

در صورت تصويب نهايی اين مصوبه مجلس چه اتفاقی برای دخل شهرداری ها می افتاد؟
 طراحان اين اليحه بنا داشتند در قالب تدوين و تصويب اين اليحه دو چالش اصلی سه دهه گذشته 
شهرداری های كشور را مرتفع سازند. نخست آنكه اعالم خودكفايی شهرداری ها در دهه 60 بدون 
تدوين ساز و كار مناسب و تعيين سرفصل های مجاز درآمدی برای آنها، شهرداری ها را در مواجهه با 
گسترش جمعيت، نرخ فزاينده مهاجرت از روستاها به شهرها، تقاضای قابل مالحظه در حمل و نقل 
شهری و افزايش مطالبات شهروندان به چالش دسترسی به منابع درآمدی پايدار و سالم گرفتار كرد. 
از اين رو شهرداری ها تكيه اصلی تامين منابع درآمدی خود را بر فروش تراكم و شهر بنا نهادند. 
مسير جديد درآمدزايی شهرداری ها طی سال های گذشته چالش دوم شهرها را رقم زد و موجب شد 
شهرداری ها با فروش ظرفيت ها و فرصت های آتی شهر )فروش تراكم( به مشكالتی همچون آلودگی 

هوا، افزايش ترافيک و... دامن بزنند. 
كارشناسان شهری معتقدند: فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام كالن 
اقتصادی كشور و تغييرات و مداخالت موردی، بخش درآمدی شهرداري ها را در وضعيت ناپايداری 
قرار داده به نوعی كه ادامه اين وضعيت آثار و تبعات نامطلوب و هزينه های اجتماعی، فرهنگی و 

زيرساختی را برای شهرها و مديريت شهری به دنبال خواهد داشت.
در اين راستا از ابتدای تشكيل دولت يازدهم تدوين اليحه درآمدهای پايدار شهری در دستور كار 
دولت قرار گرفت. پيش نويس اين اليحه طی چندسال گذشته به دليل مقاومت و عدم رضايت 
دستگاه های دولتی در واگذاری مسئوليت ها و درآمدهای محلی به شهرداری ها، برخالف وعده های 
رييس جمهوری در مرحله پيش از تصويب معلق مانده بود تا جايی كه به دليل تعلل دولت، مجلس با 
تدوين طرح درآمدهای پايدار شهرداری ها، قصد داشت به صورت مستقيم خود به اين حوزه ورود كند.
محتويات نسخه نهايی اليحه تصويب شده در مجلس نشان مي دهد اگرچه چندين محور اصلی 
همچون اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش سوخت )بنزين( به شهرداري ها با هدف توسعه و 
گسترش شبكه مترو به صورت واضح حذف شده است، اما در عين حال اين قانون مي تواند چندين 

مسير در جهت كسب درآمدهای پايدار را پيش روی شهرداري های كشور قرار دهد.
مسير نخست اخذ عوارض نوسازی با نرخ جديد برای شهرداري ها است. مطابق قانون تازه مصوب شده 
مجلس، يكی از مهم ترين درآمدهای پايدار پيش بينی شده برای شهرداری ها، تعيين نرخ عوارض 
نوسازی هر سال به ميزان 3 درصد ارزش معامالتی موضوع صدر ماده 64 قانون ماليات های مستقيم 
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آخرين تقويم است. اين سهم از 5/ 1 درصد فعلی در صورت تصويب مجلس، به 3 درصد افزايش پيدا 
خواهد كرد. 

مسير ديگر افزايش سهم شهرداري ها از مبالغ دريافتی بابت صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه است. 
براين اساس نيروی انتظامی موظف خواهد شد 10 درصد از مبالغ دريافتی بابت صدور و تمديد 
گذرنامه و گواهينامه رانندگی را به عنوان عوارض به حساب شهرداری واريز كند. در حال حاضر سهم 

شهرداری ها از محل اين درآمد معادل 5 درصد تعيين شده است.
مسير سوم اخذ عوارض از بليت حمل ونقل برون شهری است. مطابق با متن اليحه كه به تصويب 
مجلس رسيده اشخاصی كه مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بليت در داخل كشور 
با وسايل نقليه زمينی به استثنای ريلی و دريايی می كنند، مكلف هستند 5 درصد بهای بليت را با درج 
در بليت يا قرارداد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به 

حساب شهرداری مبدا سفر واريز كنند. 
همچنين در قالب ماده 9 اين اليحه سازمان امور مالياتی كه تا پيش از اين مجاز بوده، مكلف خواهد 
شد معادل يک درصد از كل درآمدهای حاصل از قانون ماليات های مستقيم را به حساب تمركز وجوه 

وزارت كشور نزد خزانه داری كل كشور واريز كند.
يكی ديگر از مهم ترين مسيرهای درآمدی پيش بينی شده از اين محل، نيز اختصاص نيمی از درآمدهای 
حاصل از ماليات ارزش افزوده است. مطابق با ماده 10 اين اليحه، ماليات و عوارض و جرايم موضوع 
قانون ماليات ارزش افزوده به نسبت 50 درصد به عنوان سهم درآمد عمومی كشور و 50 درصد سهم 

شهرداری ها و دهياری ها تعيين می شود.
 ماده 11 اين اليحه نيز به يک درآمد جديد برای شهرداری اختصاص يافته است. در راستای بهبود 
شاخص های محيط زيست و كاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالياتی موظف 
می شود عالوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات ارزش افزوده، به ميزان نيم درصد قيمت 
فروش كاالهای مخرب محيط زيست كه ليست آن توسط سازمان محيط زيست اعالم می شود، عوارض 

دريافت كند. 
يكی ديگر از تغييراتی كه در قالب اين اليحه برای نحوه واريز درآمدها به شهرداری ها پيش بينی شده 
مربوط به ماده 12 است. پيش از اين معادل دوازده در هزار ارزش گمركی كاالهای وارداتی كه حقوق 
ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرک ايران به حساب خزانه واريز می شد، اما در صورت موافقت 
مجلس از اين پس اين رقم به حساب تمركز وجوه وزارت كشور )سازمان شهرداری ها و دهياری كشور( 

واريز خواهد شد.
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ابزارهای  از  بهره گيری  اين مسيرها،  بر  عالوه 
نوين تامين مالی با هدف تنوع بخشيدن به منابع 
درآمدی شهرداری ها، افزايش سهم درآمدهای 
مستمر و پايدار از كل درآمد شهرداری ها، ايجاد 
بستر قانونی و رفع موانع موجود برای كسب 
درآمدهای محلی و نيز افزايش كارآيی و ضمانت 
اجرايی برای كسب عوارض و درآمدهای قانونی 
شهرداری ها راهبردهايی است كه در تدوين اين 

اليحه مدنظر قرار گرفته است.
شهری  اقتصاد  استاديار  نصراصفهانی،  رضا 
دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به تصويب اين 
عوارض  اخذ  آنكه  برای  است:  معتقد  اليحه، 
و ماليات از شهروندان در جهت كسب منابع 
درآمدی پايدار برای شهرها با هدف ايجاد منافع 
برای تمامی شهروندان كمترين تبعات را داشته 
باشد، نياز است تا الگوی اخذ عوارض و ماليات 
شهری چند فاكتور را دارا باشد. به عنوان مثال 
فاكتور نخست آن است كه توزيع بار عوارض 
به  بايد  عوارض  و  باشد  عادالنه  شده  وضع 
را  مزاحمت  كه حداقل  انتخاب شود  گونه ای 
فاكتور  كند.  ايجاد  اقتصادی  تصميمات  برای 
همچون  اقتصادی  اهداف  ساير  به  آنكه  دوم 
سرمايه گذاری كمک كند. سومين فاكتور مورد 
توجه سياست گذاران آن است كه بايد ماليات 
و عوارض وضع شده در يک چارچوب شفاف 
از  استفاده  راه های  همچنين  باشد.  روشن  و 
سياست های مالی را برای حصول به هدف های 

تثبيت و رشد اقتصادی تسهيل كند.
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گزارشی از چالش های مالی شهرهای کشوردر سال 99 ؛

دخل خالی شهرداری ها 
اين روزها شوراهای سراسر كشور در حال بررسی اليحه بودجه سال آينده شهرها هستند. سال ها است كه دخل شهرداری 
ها بيش از آن كه وابسته به منابع پايدار درآمدی باشد وابسته به رونق ساخت و ساز است و در اين شرايط اقتصادی مشخص 

نيست چقدر می توان به كسب درآمد در اين بخش اميد داشت .  
از برخی از اعضای شورای عالی استان ها در خصوص چالش های احتمالی سال آينده شهرهايشان پرسيديم و اين كه 

بيشترين هزينه را در چه بخش هايی خواهند كرد . 
پاسخ ها و نگرانی ها مشترک بود . بيشترين هزينه ای مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان شهرداری است. نيروهايی كه 
بيش از نياز طی سال های گذشته جذب شهرداری ها شده اند و آنها را با بحران نيروی انسانی مواجه كرده اند. بيشتر 
شهرها اميدی به رسيدن كمک های دولتی ندارند؛ دخل شهرهايی كه گردشگری درآنها رونق دارد وضعيت بهتری نسبت 

به ساير شهرها دارد و نمايندگان اين شهرها چندان نگران سال مالی آينده شهرهايشان نيستند . 
  تالش برای جذب سرمایه گذار 

يكی از شهرهايی كه بدون نگرانی از آينده بودجه اش در سال 99 می گويد قم است. عليرضا احمدی، عضو شورای شهر قم 
و نماينده اين استان در شورای عالی استان ها گفت: وضعيت تحقق درآمدهای شهر قم رضايت بخش است. با توجه به اينكه 
اين شهر، مذهبی است و توريست مذهبی زيادی دارد، از بُعد درآمدی تا امروز مشكلی نداشته ايم. خوشبختانه در حوزه 
حمل و نقل نيز چالشی نداريم؛ اتوبوس های جديدی خريداری شده و اعتباراتی نيز برای نوسازی ناوگان تاكسيرانی در نظر 
گرفته شده است. خوشبختانه توسعه مترو نيز به ثمر نشسته است و در مجموع وضعيت حمل و نقل قم رضايت بخش است.
وی با بيان اينكه دخل و خرج شهرداری قم با وجود شرايط اقتصادی كشور و اينكه دولت نمی تواند كمک چندانی كند، 
بد نيست و نسبت به ساير شهرها بهتر است، گفت: قم يک شهر مذهبی است و از بُعد درآمدزايی می تواند به كشور نيز 
كمک كند به دليل رفت وآمد باالی توريست های مذهبی، ساخت وساز هتل و خانه سازی در اين شهر رونق دارد، اما 
اين گونه نيست كه ما تنها اتكای درآمدی مان به ساخت و ساز باشد از اين رو به دنبال درآمدهای پايدار هم هستيم. يكی 
از سرمايه گذاری هايی كه انجام داده ايم، تالش برای جذب سرمايه گذار برای ايجاد فرودگاه قم است، زيرا از 120 كشور به 
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قم رفت و آمد دارند و برای تحصيل در قم ساكن هستند، بنابراين ايجاد اين فرودگاه می تواند اين شهر را به يک درآمد 
پايدار برساند. در مرحله كار كارشناسی، برای جذب سرمايه ها هستيم. قم ظرفيت سرمايه گذاری برای كل كشور را داراست.

  کسب درآمد پایدار با راهکارهای متفاوت 
يكی ديگر از شهرهايی كه چندان از وضعيت درآمدی سال آينده نگرانی ندارد اصفهان است. حسينعلی مبينی نژاد نماينده 
شهر اصفهان در شورای عالی استان ها با بيان اينكه اصفهان به دليل صنعت گردشگری، نسبت به ساير شهرها مشكالت 
اقتصادی كمتری دارد، گفت: اين شهر تالش كرده با راهكارهای متفاوت به دنبال كسب درآمد پايدار باشد. اين گونه نيست 
كه از لحاظ تحقق درآمدی مشكلی نداشته باشيم، اما ساخت وساز رونق دارد و در حال حاضر طرح هايی در حال اجراست 

كه شايد باورش در اين شرايط اقتصادی دشوار باشد.
وی تأكيد كرد: به دنبال را ه های مختلف برای كسب درآمد هستيم و اميدوارم سال خوبی را پشت سر بگذاريم. در اصفهان با 
وجود آنكه دولت كمتر به وعده های خود عمل كرده، راهكارهای پيش بينی شده تا حدودی توانسته كمبودها را جبران كند.

  چالش نیروی انسانی در شهرداری ها 
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سيد عبدالرزاق موسوی، رييس شورای شهر شيراز و نماينده مردم استان شيراز در شورای عالی استان ها 
با بيان اينكه دولت نه امسال بلكه در سال های قبل نيز نمی توانست تعهدات خود را اجرايی كند، گفت: 
بودجه شهرداری ها از محل عوارض توسط مردم تأمين می شد. كار خوبی كه مجلس كرد، بحث اليحه 
درآمدهای پايدار بود كه به دليل ايراد شورای نگهبان برگشت خورد، اما ايرادات حقوقی كه شورای نگهبان 
به اين اليحه وارد كرده، ايرادات درستی نيست. اگر اين اليحه به نتيجه می رسيد، در حوزه درآمدهای 

پايدار به شهرداری كمک زيادی می كرد كه در حال حاضر اين منابع در هاله ای از ابهام است. 
وی ادامه داد: شهرداری ها در حال حاضر بايد از محل افزايش عوارض، كمبودهای خود را جبران كنند 
كه اين افزايش نيز بايد به گونه ای باشد كه برای مردم قابل تحمل باشد. يكی از مهم ترين مشكالت 
كالنشهرها، حجم زياد نيروی انسانی است كه در سال های گذشته به سيستم شهرداری ها وارد شده اند. 
در حال حاضر يک سوم از بخش هزينه ای بودجه شهرداری به موضوع حقوق و دستمزد اختصاص دارد و 
اين حجم از نيروی انسانی در پروژه های عمرانی تأثيرگذار بوده است؛ به ويژه آنكه تورم موجود، هزينه های 

جاری را افزايش داده و ما تالش كرديم در شيراز ميزان افزايش هزينه های جاری را كنترل كنيم.
نماينده مردم استان شيراز در شورای عالی استان ها افزود: به جز حقوق و دستمزد، حوزه حمل و نقل و 
خدمات اجتماعی، يكی ديگر از بخش های هزينه ای بودجه شهرداری است. ما در حوزه های اجتماعی و 
آسيب ها، مشكالت جدی داريم، چرا كه به دليل مهاجرت بی رويه، حاشيه نشينی افزايش پيدا كرده است.

  ناچاریم شهر فروشی کنیم 
حميد بادامی نجات، نايب رييس شورای شهر همدان و نماينده همدان در شورای عالی استان ها هم 
با بيان اينكه بودجه سال 99 شهر همدان نسبت به سال گذشته 25 درصد افزايش داشته و با توجه به 
مشكالت اقتصادی موجود، تالش شده بيش از 85 درصد بودجه تاكنون محقق شود، گفت: بخشی از 
بودجه از محل فروش تراكم و شهرفروشی در ارتفاع و سطح تهيه می شود. هر چقدر هم تالش كنيم، 
ناچار هستيم بخشی از درآمدها را از اين محل كسب كنيم، اين موضوعی است كه به ناچار مجبور به انجام 
آن هستيم. هر چند سياست ما افزايش درآمدهای پايدار است و تالش شده كدهای درآمدی از محل 
درآمدهای پايدار افزايش پيدا كند؛ درآمدهايی مانند عوارض و ماليات بر ارزش افزوده. اين در حالی است 
كه در اين رابطه شفافيت وجود ندارد و مشخص نيست سهم مديريت شهری چقدر است و اين اعتبارات 
نيز قطره چكانی به ما داده می شود. تنها 9 درصد شهروندان در همدان عوارض نوسازی خود را كه يک 
درآمد پايدار محسوب می شود، پرداخت كرده اند كه جای نگرانی دارد. ما برای سال 99 پيش بينی كرديم 
شركت های خصوصی برای وصول اين طلب ها ورود كرده و از شركت های خدماتی مانند آب و برق نيز 

برای دريافت اين عوارض كمک بخواهيم.
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وی ادامه داد: شهرداری همدان در چندين مجموعه از جمله مجموعه عليصدر، تله كابين گنجنامه و 
مجموعه تفريحی عباس آباد سهام دارد و قصد سرمايه گذاری های ديگری را نيز در اين حوزه دارد تا به 
سهم دارايی های پايدار خود اضافه كند. همچنين 600 باغـ  ويال با عنوان »باغشهر« كه از قديم در شهر 
همدان بوده را می خواهيم با استفاده از ظرفيت های زيست محيطی اش مورد استفاده قرار دهيم. اين 
باغشهرها بيش از 2000 مترمربع مساحت دارند و به دليل نزديكی همدان به 9 مركز استان، می توانند 
به محل های ويژه گردشگری تبديل شوند. چنين تقاضايی برای گردشگری در همدان وجود دارد و يک 

نوع سرمايه گذاری پايدار است.
نماينده مردم استان همدان در شورای عالی استان ها با تأكيد بر اينكه نمی توانيم شهرفروشی را انكار 

كنيم، گفت: با اين وجود به سمت كاهش درآمدهای پايدار از اين محل پيش رفته ايم. 
وی در خصوص اينكه چه ميزان سهم حمل و نقل عمومی در بودجه سال 99 است، افزود: متأسفانه 
سهم توسعه حمل و نقل عمومی در بودجه كم است البته تالش كرده ايم در سال آينده از ظرفيت 
اوراق مشاركت برای خريد اتوبوس های نو استفاده كنيم. همچنين اعتباراتی برای خريد اتوبوس نوسازی 
ناوگان تاكسيرانی پيش بينی شده است اما از پروژه های در اولويت ما، ايجاد پياده راه های بزرگ در 
همدان است؛ پياده راه هايی كه به افزايش گردشگری در شهر كمک می كند. ميدان امام )ره( كه در 
مركز شهر همدان بود و روزانه 40 تا 50هزار خودرو از آن عبور می كردند، به يک پياده راه بزرگ و محور 
گردشگری تبديل شده است. نگاه ما در اين سال ها، نگاهی انسان محور بوده تا خودرومحور اما در حوزه 

توسعه حمل و نقل عمومی ضعف داشتيم كه بايد اين موضوع تقويت شود.
   حمایت دولت را نخواستیم؛ سهم شهر اهواز از عوارض آالینده پرداخت شود

سيد محسن موسوی زاده، نماينده مردم استان اهواز در شورای عالی استان ها هم گفت: ما حمايت 
دولت را نخواستيم همانطور كه تابحال حمايت خاصی نداشته است. دولت سهم شهرداری ها را از ارزش 
افزوده كاهش ندهد و حقوقی كه مربوط به شهرداری ها در حوزه عوارض آاليندگی است، بپردازد. در 
اين راستا شهرداری  مانند شهر اهواز می تواند خود را اداره كند. در شهر اهواز به دليل وجود شركت های 
نفتی و فوالد، حق آاليندگی قابل توجهی به شهرداری اختصاص پيدا می كند كه در كنار سهم شهرداری 
از ماليات ارزش افزوده، می تواند شهرداری ها را در تأمين اعتبارات درآمدها كمک كند، اما سال ها اين 
عوارض دريافت نشده است. شهرداری اهواز چند هزار ميليارد از شركت نفت و فوالد بابت عوارض 
آاليندگی طلبكار است كه كار به پيگيری های قضايی رسيد و اجرائيه ای در اين رابطه صادر شد كه با 
وساطت استانداری، اجرائيه را متوقف كرده تا با رايزنی مشكالت مربوطه حل شود. اگر اين عوارض به 
موقع پرداخت می شد، قطار شهری اهواز كه 12 سال به نتيجه نرسيده، به سرانجام می رسد و قطعاً ما 
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به سمت شهرفروشی كشيده نمی شديم.
وی با اشاره به تعديل دفترچه های مالياتی در سال گذشته گفت: اگر اين تعديل ها انجام 
نمی شد، سازنده ها رغبتی برای ساخت وساز نداشتند و ما از لحاظ درآمدی دچار مشكل 

می شديم.
موسوی زاده با بيان اينكه پيگيری سنددار شدن خانه های اهواز يكی ديگر از محورهايی 
است كه باعث افزايش درآمدهای پايدار در شهرداری می شود، گفت: 400هزار خانه اهواز 
سند ندارند و اسناد آنها از مراجع ذيصالح در حال پيگيری است تا بتوانيم از طريق عوارضی 

كه می گيريم، يک نظم ساليانه برای پرداخت عوارض ايجاد كنيم.
به گفته نماينده مردم استان اهواز در شورای عالی استان ها، بيشترين سهم را از بخش 
هزينه ای بودجه، حقوق و دستمزد دارد و حدود 10هزار پرسنل در شهرداری اهواز مشغول 
به كار هستند كه شهرداری  را با چالش های اساسی روبرو كرده و در اين رابطه نامه ای نيز 
از وزارت كشور در خصوص بحرانی بودن آمار پرسنل شهرداری اهواز ارسال شده است. 
پس از حقوق و دستمزد، نگهداشت و حمل زباله و ايجاد فضای سبز، بيشترين سهم را از 

بودجه سال آينده شهر اهواز دارند. 
  چالش پرداخت حقوق و دستمزد داریم 

مظفر ميرزاد، رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا ايالم و نماينده ايالم در شورای عالی 
استان ها نيز در خصوص بودجه سال آينده ايالم گفت: به دليل تورم، بيشترين چالش را 
در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد داريم. متأسفانه دولت چندان به شهرداری كمک 
نمی كند و منابع پايدار نيز در اين سال ها خلق نشده است. متأسفانه سرمايه داران به 
جای سرمايه گذاری در حوزه های شهری، عالقه مند به حضور در حوزه های داللی هستند، 
بنابراين شهرداری ها نيز مجبورند امورات خود را با اضافه كردن عوارض بگذرانند و اين 
به معنی آن است كه دست شهرداری ها در جيب مردم است. ما تالش كرده ايم عوارض 
چندان اضافه نشود، اما برای پرداخت حقوق و مزايا، مشكالت خود را داريم و به دليل باال 

بودن اين حوزه، كار عمرانی تحت تأثير قرار گرفته و مجبور به شهرفروشی هستيم. 
وی افزايش عوارض تخلفات ساختمانی را نه برای جبران هزينه ها بلكه به دليل بازدارندگی 
از بی توجهی به ضوابط شهرسازی عنوان كرد و افزود: توسعه حمل و نقل عمومی نيز از 

مهم ترين اولويت های بودجه سال آينده اين شهر است.
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تغيير اقليم به معنی خطرناک خود يعنی خشم طبيعت. تغييرات اقليمی باعث افزايش الگوهای آب و هوايی شديد در 
كره زمين شده است و اقليم ايران نيز از اين تغييرات بی تاثير نخواهد بود، اما يكی از تاثيرات آن احساس جابه جايی 

فصل ها است كه به گفته كارشناسان اقليم، ناشی از تغييرات آب و هوايی است.
تغيير اقليم ناشی از فعاليت های انسان، زمانی اتفاق می افتد كه حجم زيادی از گازهای گلخانه ای وارد جو زمين شود. از 
مهم ترين منابع توليد گازهای گلخانه ای، مصرف سوخت های فسيلی )نفت، گاز و ذغال سنگ( است. دی اكسيد كربن و 
متان از مهم ترين گازهای گلخانه ای هستند. وقتی گازهای گلخانه ای زيادی وارد جو زمين شود، دمای زمين به شكل 
خطرناكی باال می رود. دليلش هم اين است كه گازهای گلخانه ای نور خورشيد را در جو زمين حبس می كند. هر چه در 
دنيا نفت و گاز و ذغال سنگ بيشتری مصرف شود غلظت گازهای گلخانه ای نيز بيشتر می شود و غلظت از يک حدی 
كه بگذرد متوسط دمای زمين باال می رود و اين باعث تغيير چرخه های آب و هوايی می شود، يعنی خشكسالی های 
طوالنی تر و شديدتر، طوفان های طوالنی تر و شديدتر، سيل های طوالنی تر و شديدتر، ريزگرد، آتش سوزی های طبيعی 
مهيب تر و ديگر عوارض آن مثل خشک شدن رودخانه ها، زمستان گرم و بی برف، باران های بی موقع تابستانی را شاهد 

هستيم.
 ”Germanwatch“ طبق گزارش »شاخص جهانی زيان اقليمی« كه از سوی سازمان محيط زيستی و توسعه
منتشر شده است، 526 هزار نفر بين سال های 1998 و 2017 به خاطر وجود الگوهای شديد آب و هوايی جان خود 
را از دست داده اند. به طور مثال، طوفان ماريا در سال 2017 باعث كشته شدن 2975 نفر در كشورهای پورتوريكو و 

گازهای گلخانه ای؛ متهم ردیف اول تغییرات اقلیمی

خشم طبیعت

● آسیه اسحاقی  
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دومينيكا شد و به زيرساخت های اين دو كشور خسارات فراوانی وارد كرد. 
فقط در سال 2017 مصرف سوخت های فسيلی ده ها ميليارد تن گاز گلخانه ای وارد جو زمين كرد و 
تغييرات اقليمی بيشتر و زيان بارتر شد. با رشد اقتصادی چين و هند و چند كشور ديگر پيش بينی شده كه 

ميزان توليد اين گازها باالتر رود. 
هدف كنفرانس های بين المللی مقابله با تغيير اقليم نيز دو بخش است كه يكی كاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای و دومی كمک مالی به كشورهايی است كه از تغيير اقليم آسيب می بينند. 
  آیا گرمایش زمین فصول را جابه جا می کند؟

بی شک انسان در آنچه امروزه به عنوان گرم شدن جهانی از آن ياد می شود، نقش مؤثری داشته است. 
دخالت و برداشت بی حد و حصر نوع بشر در طبيعت باعث دگرگونی عظيمی شده كه نمی توان آن را انكار 
كرد. سالها است كه تغييرات اقليمی در كشورهای مختلف از جمله ايران اثرگذار بوده است به طوری كه 
برخی سال ها شاهد هستيم ماه های گرم سال بيش از اندازه طبيعی خود بوده است. اين امر باعث شده 
تا برخی دانشمندان بگويند گرمايش زمين نقش موثری در جابه جايی فصل ها دارد. موضوعی كه محمد 
حيدری، كارشناس محيط زيست نيز درباره آن می گويد: »با تغييرات اقليم جهانی، قطب شمال، جنوب و 
مناطق استوايی شديدترين تغييرات را خواهند داشت. زمانی كه در دوره تغيير دمايی هستيم، فعاليت های 
كشاورزی، فعاليت های عمرانی كه با آب و هوا در ارتباط مستقيم هستند از اين پديده تاثيرپذير خواهند 
بود. آمارهای 50 سال گذشته سازمان هواشناسی نيز حاكی از اين است كه دمای هوای كشور دو درجه 

افزايش يافته است كه نشان از تغيير اقليم است و بايد در برنامه های توسعه ای بازنگری كرد.«
به اعتقاد اين كارشناس محيط زيست، بحرانی كه از آن به عنوان تغييرات آب و هوايی و اقليم كره زمين 
تعبير می شود ناشی از ناپايداری اقليم های مختلف كره زمين بر اثر توليد و افزايش دی اكسيد كربن، متان 

و ساير گازهای گلخانه ای است كه هم اكنون بسياری از كشورهای جهان درگير آن هستند.
به گفته حيدری، تغيير فصول از نشانه های تاثيرپذيری اقليم ايران از تغييرات جهانی گرمايش زمين است 

كه اين موضوع نتيجه مستقيم دخالت عوامل انسانی است.  
او با بيان اينكه گرمايش جهانی و تغيير اقليم هر دو بر محيط زيست و زندگی بشر اثرگذار هستند، 
می گويد: »يكی از پيامدهايی كه ناشی از تغيير اقليم است، افزايش بارندگی های ناهنگام است به طوری 
كه در يكسال، شاهد افزايش بارندگی و بارندگی های شديد در برخی استان ها هستيم كه موجب جاری 
شدن سيل می شود و در برخی سال ها نيز شاهد فقدان بارندگی در همان استان ها هستيم. از طرفی در 
گزارشی كه سازمان هواشناسی درباره آخرين وضع بار ندگی و خشكسالی در ايران طی 12 ماهه منتهی به 
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ارديبهشت ماه سال 98 ارائه كرده، شاخص SPEI 12 ماهه اغلب مناطق و استان های كشور شاهد درجات مختلفی 
از خشكسالی بوده  است.«

حيدری با بيان اينكه ايران كشوری است كه از سوخت های فسيلی استفاده می كند، می گويد: »ميزان آلودگی زيست 
محيطی سوخت های فسيلی باالست و متاسفانه در ايران هنوز به شدت از سوخت های فسيلی استفاده می شود و 
علی رغم اينكه در دنيا از انرژی های جايگزين همچون انرژی خورشيد و باد استفاده می شود، اما از اين فناوری ها در 
كشور ما خبری نيست. خشكسالی های مكرر و كمبود بارش در ايران ناشی از پديده گرمايش جهانی و به تبع آن تغيير 

اقليم است.«
به گفته اين كارشناس محيط زيست، تغييرات اقليمی در محيط زيست كشور ملموس تر شده است و اين را می توان از 

باران های سيل آسای در برخی فصول سال مشاهده كرد. 
درست است كه وضع هوا به طور مرتب تغيير می كند و هيچوقت يكسان نيست، اما نبايد فراموش كرد كه اقليم بسياری 
از كشورها از جمله ايران سال هاست به دليل توسعه ناپايدار دستخوش تغييرات آب و هوايی شده كه ناشی از توسعه 
انسان ساخت است، بنابراين تا زمانی كه توليدكننده گازهای گلخانه ای هستيم با رشد تغييرات اقليمی مواجه خواهيم 

بود و بايد برای كاهش توليد گازهای گلخانه ای اقدامات جدی صورت بگيرد.
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يكی از مهمترين چالشهای شهرهای كشور، پايين بودن سطح تابآوری و ايمنی در برابر بحرانها و حوادث غيرمترقبه است. 
چالشی كه سبب ميشود در صورت بروز هر بحران هر چند در ابعاد كوچک، به يكباره شهر با دشواريهای زيادی مواجه 

شود. به ويژه آنكه بخش عمده شهرهای كشور با خطر بروز زلزله و سيل مواجه هستند. 
تجربه حوادث اخير پيش آمده در زمان بروز سيل طی يكسال جاری در بخش زيادی از استانهای كشور نشان داد 
مهمترين معضل در زمان بروز چنين حوادثی، نبود مديريت واحد و مشخص نبودن محدوده ماموريت دستگاههای 
مختلف است. از اين رو از ديدگاه كارشناسان شهری، در اين مسير يكی از مهمترين اقدامات برای كاهش تبعات بحران 
و افزايش تابآوری شهرها، تعيين محدوده ماموريتها و تكاليف هر دستگاه پيش، حين و بعد از وقوع حادثه است. برای 
اين منظور نيز شهريور امسال، قانون مديريت بحران كشور پس از يک تاخير پنج ساله از سوی حسن روحانی ابالغ شد. 
جزييات قانون جديد مديريت بحران كشور نشان می دهد مجموعه دستگاه های دولتی، شامل دست كم سه وزارتخانه 
)وزارت نيرو، وزارت علوم و راه و شهرسازی( و تمام زيرمجموعه های آنها، تكاليفی را برای زمان وقوع بحران در كشور از 

اين پس بر عهده دارد.
اين ماموريت ها در هفت محور اصلی مبتنی بر ارتقاء توانمندی جامعه در امور پيش بينی و پيشگيری، كاهش خطر و 
آسيب پذيری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبيعی، حوادث و بحران ها، تامين ايمنی، تقويت تاب آوری با ايجاد مديريت 
يكپارچه در امر سياست گذاری، برنامه ريزی ايجاد هماهنگی و انسجام زمينه های اجرايی و پژوهشی، اطالع رسانی 
متمركز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسيب ديده و نظارت دقيق بر فعاليت دستگاه های ذی ربط خالصه می شود. 
بررسی ها از مجموعه تكاليف تعريف شده برای دستگاه ها در متن اين قانون با قانون قبلی حاكی از آن است كه مهم ترين 

تفاوت اين دو  قانون به محدوده تكاليف تعيين شده در اين قانون باز می گردد.
يكی از نكات قابل توجه در قانون جديد، تغيير جدی محدوده وظايف دستگاه ها و نهادها در حوزه مديريت بحران شهر 
تهران به عنوان پايتخت كشور است. مطابق با اين قانون، فرماندهی ستاد مديريت بحران شهر از شهردار تهران گرفته و 
به وزير كشور سپرده می شود. تا شهرداری تهران به عنوان فرمانده مديريت بحران در پايتخت شناخته شود اما با ابالغ 
اين قانون، وزير كشور به عنوان رئيس ستاد مديريت بحران خواهد بود. البته اين انتقال مسئوليت رياست ستاد بحران 
از شهردار تهران به وزير كشور، به معنی حذف وظايف شهردار و سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران در 
حوزه بحران پايتخت نيست، بلكه به معنی آن است كه به منظور اعمال مديريت يكپارچه در زمان وقوع بحران طبيعی 

چالش بزرگ شهرهای ایران بررسی شد

نقشه راه جدید برای شهرها
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و غيرطبيعی، حرف آخر از سوی وزير كشور به عنوان رئيس ستاد اعالم خواهد شد.
اين قانون نشان می دهد به واسطه انتقال مسئوليت رياست ستاد مديريت بحران از شهردار تهران به وزير كشور، 
مسئوليت اعالم زمان شروع و خاتمه شرايط اضطراری بحران و فرماندهی عمليات پاسخ نيز به وزير كشور سپرده 

شده است. 
جزييات اين قانون همچنين نشان می دهد مسئوليت دستگاه های مختلف در مديريت بحران با اتكا به نوع مخاطره 
رخ داده طبقه بندی می شود. دو دسته اصلی مخاطرات شناسايی شده براساس اين قانون »مخاطرات هوايی« و 
»مخاطرات زمينی« هستند. مخاطرات هوايی شامل سيل، توفان، خشكسالی و مخاطرات زمينی شامل زلزله، 
فرونشست، فروريزش، سونامی و آتشفشان شناسايی شده اند. هر كدام از اين مخاطرات بايد از سوی يكی از دستگاه ها 
به صورت دائم مورد پايش قرار گيرد. وزارت نيرو در حوزه مخاطرات هوايی و وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی 
در حوزه مخاطرات زمينی مسووليت اصلی را بر عهده خواهند داشت. در عين حال ستاد كل نيروهای مسلح نيز 
سازوكار اطفای حريق هوايی را تامين خواهد كرد. وزارت نيرو موظف است سازوكارهای الزم را برای كنترل آب های 
سطحی)سيالب( در سطح ملی و استانی ايجاد كند. همچنين با همكاری سازمان هواشناسی كشور، نسبت به 
پيشگيری از خشكسالی اقدامات الزم را انجام دهد. ماموريت ديگر وزارت نيرو آن است كه نسبت به ذخيره سازی آب 
برای شرايط اضطراری اقدام كند و با ايجاد زيرساخت های مناسب و ايمن، سازوكارهای الزم برای تامين آب و برق 
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مراكز جمعيتی در شرايط اضطراری را با همكاری وزارت كشور برنامه ريزی و اعمال كند. وزارت علوم نير در اين حوزه 
موظف است به منظور پيش بينی دقيق و هشدار بهنگام وقوع مخاطرات زمين-ساخت با همكاری وزارت راه و شهرسازی، 
نسبت به ايجاد يا تقويت مراكز پايش و هشدار زلزله، آتشفشانی، سونامی و لغزش زمين در كشور اقدام كند. عالوه بر 
اين يكی از مهم ترين مسئوليت های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مديريت بحران آن است كه از طريق بنياد انقالب 
اسالمی با همكاری شهرداری ها، دهياری ها، ستاد كل نيروهای مسلح در چارچوب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضمن 
آواربرداری مستحدثات و اماكن آسيب ديده، در بازسازی مناطق روستايی آسيب ديده از حوادث و سوانح، به گونه ای اقدام 
كند كه با اطمينان از ساخت واحدهای مسكونی مقاوم در مناطق ايمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقليم و مصالح بومی 

منطقه رعايت شود.
علی بيت اللهی مدير بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی با اشاره به جزئيات اين قانون می گويد: يكی 
از موارد مثبتی كه در قانون جديد مديريت بحران ديده شده است موضوع بودجه آن است كه در فصل 4 قانون به آن 
پرداخته شده است. بر طبق آن 30 درصد بودجه بحران بصورت تنخواه در اول سال در اختيار سازمان قرار داده خواهد 

شد كه بر اساس ضرورت های پيش آمده هزينه كند.
همچنين در اين قانون وظايف دستگاه های اجرائی دولتی و عمومی و غير دولتی با وضوح بيشتری تبيين شده است كه 

در قانون پيشين چنين نبود.
در اين قانون مديريت بحران شهر تهران نيز به عنوان مسئوليت وزارت كشور تلقی شده است و البته در آن شهردار تهران 
نيز در هرم مديريتی خواهد بود. در قانون قبلی شهرداری تهران بطور خاص مسئوليت مديريت تهران را بر عهده داشت.
به گفته وی اين قانون اگرچه ميتواند نقشه راه مناسبی در زمان بروز بحران محسوب شود اما نكته مهم در خصوص آن 
اجرای صحيح قانون است. او در اين باره ميگويد: اين انتظار وجود دارد كه با اجرای جدی اين قانون از ريسک مخاطرات 
كاسته شود. نقطه ضعف عمده ای كه در مورد قوانين وضع شده در كشور معموال گفته می شود" اجرای قانون است"، با 
نگرشی به سطوح مختلف ريسک در كشور ضرورت دارد كه در اجرائی كردن قانون مديريت بحران و بويژه مواد مرتبط 
به كاهش خسارتها و اقدامات پيشگيرانه آن بسيار جدی باشيم. می دانيم كه سرزمين ايران، پهنه با خطر باالی رخداد 

مخاطرات طبيعی است، مخاطرات طبيعی از نوع زمين شناختی، هيدرولوژيكی، هواشناسی و اقليمی و ... .
او در تشريح سطح باالی امكان بروز بحران در سطح شهرهای كشور می گويد: بر اساس نقشه های گسل های لرزه زای 
ايران، حدود 900  گسل كه طول آنها بالغ بر 40 هزار كيلومتر است سطح گستره ايران زمين را در بر گرفته است. زمين 
لرزه های رخداده بر اساس فعاليت اين گسل ها، به مراتب عددهای باالئی را نشان می دهد كه بر اين اساس، كشور ايران 
در جايگاه كشورهای پرريسک در دنيا قرار می گيرد. از طرفی جمعيت 80 ميليونی ايران بر اساس اعالم مركز آمار ايران 
در سال 1395 در بالغ بر 22 ميليون واحد مسكونی سكنی گزيده اند كه از اين تعداد، حدود 13 ميليون واحد از تيپ 

ساختمانی اسكلت دار و مابقی از نوع فاقد اسكلت و بطور كلی فاقد استحكام الزم در برابر زلزله است. 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

70 



او همچنين تاكيد می كند: بر مبنای زون بندی نقشه خطر زلزله آئين نامه 2800 )آئين نامه ساخت و ساز مقاوم در 
برابر زلزله در ايران(، حدود 67 درصد از مساحت سرزمينی ايران، در زون با خطر باال و نزديک به 9 درصد مساحت 
كشور را پهنه با خطر بسيار باالی زلزله در بر می گيرد. از اين ميان تنها 4.5% سرزمين ما، در پهنه با خطر كم واقع 

شده است كه اغلب آن نيز مناطق كويری و فاقد جمعيت و آبادانی و يا بسيار تنک جمعيتی است.
بيت اللهی در عين حال توضيح ميدهد: 200 شهر از شهرهای ايران در زون با خطر بسيار باالی زلزله واقع شده اند 
كه كالنشهرهايی مانند تهران، تبريز و كرج از جمله آنها هستند. همچنين 803 شهر نيز در پهنه با خطر باالی زلزله 
واقعند كه معرف در معرض قرارگيری باالی جمعيتی ايران در برابر زلزله هستند و تنها 11 شهر در زون با خطر زلزله 
كم قرار گرفته اند. تعداد كل جمعيت شهری واقع در زون با خطر بسيار باال،  حدود 19،255،000 نفر و در زون با 
خطر زلزله باال جمعيت شهری حدود 30 ميليون نفر هستند. جمعيت روستايی ساكن در زون با خطر بسيار باال حدود 

2،758،000 نفر و در پهنه با خطر باالی زلزله حدود 14،726،000 نفر است. 
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بناهای تاريخی به مثابه هويت جمعی يک ملت محسوب می شود. هنگامی كه سخن از هويت جمعی برای 
يک جامعه می كنيم، نمونه عينی و بارز آن در بناهای تاريخی – فرهنگی عينيت پيدا می كند. امروزه در 
سراسر دنيا به تاريخ و تمدن گذشتگان خود احترام می گذارند و ضمن حفاظت و حراست از اين آثار برای 
آيندگان، درآمدهای پايدار نيز از اين بناها توليد می شود. در كشورهای اروپايی قوانين سختگيرانه ای برای 
حفاظت از بافت مركزی شهرها تصويب شده است و مالكان يک بنای تاريخی ضمن اينكه از تخريب يک 
 اثر خودداری شده اند، از طرفی ديگر با دادن امتيازات ويژه به مالكان آنها را ترغيب به حفظ و احيا كرده اند.

در ايران متاسفانه به دليل نبود قوانين الزم، هميشه اختالفی بين مالكان بناهای تاريخی و دولت برای حفظ و 
احيا آثار تاريخی وجود داشته و متاسفانه شاهد بوديم با انداختن آب به زير بناهای تاريخی و يا تخريب عمدی، 
بسياری از بناها در دهه های 60 تا 80 شمسی تخريب شدند.  خوشبختانه در 10 سال اخير با ايجاد بازار جديد 
به نام "بازار اقتصاد ميراث فرهنگی" و ورود بخش خصوصی به اين حوزه، "موج احيا بناهای تاريخی" در سرتاسر 
ايران شكل گرفته به گونه ای كه اين موج ابتدا از شهر كاشان آغاز و امروز به ساير شهرها همچون اصفهان، شيراز، 

يزد، كرمان، قزوين، تهران و .... تسری پيدا كرده است. 
  نبود نقشه راه در هدایت موج احیا بناهای تاریخی کشور

رضا فيضی، استاد دانشگاه رشته مرمت بناها و بافت هاي تاريخي و مشاور پروژه هاي مرمت شركت عمران و 
بهسازي با اشاره به موج احيا بناهای تاريخی گفت: امروز موج احيای بناهای تاريخی در برخی از شهرها به شدت 
شكل گرفته و در برخی از شهرها اين موج كامال خاموش بوده و اين فعال و فعال نبودن موج، تحليل خاص 

 شکل دهي بازار میراث فرهنگي
 بهترین راه حفاظت اماکن تاریخي

● سجاد عسگری  
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خود را دارد.
وی با بيان اينكه از ابتدای قرن شمسی حاضر اين موج كم كم با جريان حفاظت و ثبت بناهای تاريخی آغاز شد، افزود: موج 
احيا نيز از 60 سال پيش به صورت جدی در كشور ما شروع شده و شاهد تغيير كاربری ها چون خانه قوام السلطنه به موزه 
آبگينه در دهه 50 و يا كاروانسرای مادرشاه به هتل عباسی اصفهان بوديم. چندين نسل ما شاهد بوديم. پس از انقالب اسالمی 
تا اواسط دهه هشتاد نيز شيوه احيا و بهره برداری از بناهای تاريخی مقوله اصلی دولت و شهرداری بوده و اساساً بخش خصوصی 
به آن معنا جايگاهی نداشته است و دليل اين امر نيز جذاب نبودن برای اين حوزه بوده چون اين موضوع به اقتصاد پويای بخش 

خصوصی كمک نمی كرده است.
صاحب نظر حوزه مرمت بناها و بافت های تاريخی ضمن اشاره به دغدغه متخصصان حوزه ميراث فرهنگی برای حفاظت از آثار 
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تاريخی، تصريح كرد:  در تمام اين سال ها متخصصان حوزه بناهای تاريخی يک دغدغه داشتند كه اگر اين حجم از بناهای تاريخی 
و ارزشمند را اگر بخواهيم حفاظت كنيم، با روش گلخانه و دولتی شدنی در هيچ جای دنيا امكان پذير نخواهد بود و دولت آنقدر 
بودجه ندارد. از سويی ديگر اصالً دولت متولی خوبی برای حفاظت از بناهای تاريخی هم نيست و اين بايد در اختيار مردم و بخش 
خصوصی باشد تا هم رقابتی باشد و هم با كيفيت. برای اينكه اين اتفاق بيفتد نيازمند يكسری زيرساخت های اقتصادی در كشور 

هستيم چرا كه اقتصاد بايد احيا و پويا شود و سرمايه ها به اين سمت بيايند.
وی اظهار كرد: از حدود 15 سال پيش تاكنون موج احيا در بناهای تاريخی راه افتاده و شدت گرفته است؛ انگار كه اين آرزوی 
متخصصان برآورده شده است. در ابتدا در شهر كاشان موج احيا بناهای تاريخی آغاز شد؛ در 10 سال گذشته هركسی يک سرمايه 
ای داشته، در شهر كاشان خانه تاريخی خريده و قيمت خانه های تاريخی اين شهر 10 برابر شده و خانه هايی كه تا ديروز خراب 
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می شدند، امروز جذاب شدند و مشتری پيدا كردند و در يک چرخه اقتصادی قرار گرفتند. اين اتفاق در شهرهای ديگر 
چون اصفهان، شيراز و .. هم رخ داده و تمام خانه های تاريخی مشتری پيدا كرده و سرمايه گذار برای تغيير كاربری به 

سمت آنها می رود.
فيضی وجه مشترک تمام شهرهايی كه موج احيا در آنها شكل گرفته را توريسيم عنوان می كند و اذعان می دارد: وقتی 
نگاه می كنيم متوجه می شويم كه همه شهرهايی كه موج احيا در آنها شكل گرفته يا توريسم پذير هستند و يا موقعيت 
استراتژيكی نسبت به دو شهر توريسم پذير دارند مثل كاشان كه در بين استان تهران و اصفهان قرار گرفته است و اطراف 
اين شهر كلی جاذبه های تاريخی وجود دارد. البته همه اين شهرها وجه مشتركی ديگری دارند و آن نداشتن برنامه منظم 
و واحد در جذب سرمايه گذار است چون اقتصاد گردشگری در اين شهرها باال رفته است به صورت طبيعی مردم را جذب 
كرده ولی در شهرهايی مثل بيرجند كه بناهای واجد ارزش و تاريخی بسياری دارد، اين اتفاق متاسفانه رخ نداده است. 
پس دولت و شهرداری در سطح كالن هيچ نقشی در جريان سازی اين موج نداشتند و اين موضوع به صورت طبيعی 

جلو رفته و اتفاقات سياسی اجتماعی نيز باعث قوی و ضعيف شدن اين سرمايه گذاری ها می شود. 
وی افزود: همين كاشانی كه امروز ما ذوق زده هستيم كه بناهای آن احيا می شوند، فكر كرديم كه می شود آيا كل شهر 
تبديل به رستوران هتل و يا هاستل شود و اين شهر چقدر ظرفيت فضاهای اقامتی را دارد؟ امروز شهر يزد ثبت جهانی 
شده و آثار جهانی زيادی دارد و پتانسيل جهانی دارد. اكثر خانه های شهر يزد امروز تبديل به هاستل و بوتيک هتل 
می شوند و قانونا هر اتاق نياز به يک سرويس بهداشتی دارد. آيا امروز ساختارهای فاضالب شهری برای بافت تاريخی يزد 
مهيا شده است؟ قطعاً همه چاه های شهر جذبی هستند و در 15 سال آينده اين شهر بر روی دريايی از فاضالب كه در 
اين سالها جمع شده است، قرار می گيرد. آيا ما به اين مسائل فكر می كنيم و آيا همچنان ذوق زده هستيم كه اين بناها 
مرمت می شوند و حيات دوباره به بافت می آيد ولی آيا آن روی سكه را می بينيم؟ آيا برنامه كالن حفاظتی را برای بافت 
های تاريخی ديده ايم؟ من منكر اين نيستم كه از اين منابع در جهت خدمات عمومی نبايد استفاده كرد ولی اين موضوع 
برنامه ريزی می خواهد و در اينجا بايد وزارتخانه ميراث فرهنگی برنامه ريزی كند و برنامه كالن را به مديريت شهرهای 
تاريخی بدهد تا آنها نيز برنامه ريزی كنند و در اين صورت است كه بسياری از اين بناها برای خدمات توريستی استفاده 

شده ولی بايد از هيجان زدگی عبور كنيم.
اين استاد دانشگاه در خاتمه گفت: هدايت و برنامه ريزی برای موج احيا وظيفه بدنه تخصصی و مديريت كالن است، اما 
متاسفانه مديريت كالن و بدنه تخصصی هميشه پشت سر بدنه اقتصادی جلو می رود و مهمترين آسيب امروز اين است 
كه خيلی از شهرها به صورت روال طبيعی كف جامعه پيش می رود و شهرهايی كه پذيرش جريان توريسم و اقتصادی 
را ندارند، موج احيا در آن شهرهارخ نداده و همه اين موضوعات نشات گرفته از اين است كه متاسفانه نقشه راه نداريم.

اينجا جايی است كه بايد وزارت ميراث فرهنگی نقشه راه را به وجود آورد تا قبل از اينكه اين موضوع تبديل به فاجعه 
شود، برنامه ريزی برای انجام آن ريخته شود.
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  برترین راه حفاظت از اماکن تاریخي، احیاي این اماکن است
علي اصغر بدري؛ مدير عامل »موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد«، با اشاره به موج احيا بناهای تاريخی گفت: بيش از 
36000 بناي تاريخي ثبت شده و چندين برابر آن بناي تاريخي ثبت نشده در كشور موجود است كه مرمت و نگهداري آن 

از توان بخش عمومي خارج است.
وي با اشاره به عملكرد ضعيف بخش عمومي در تملک، مرمت و احياي اين اماكن، گفت: در هيچ كجاي دنيا، دولت و 
شهرداري ها به صورت مستقيم به اين عرصه ورود نمي كنند و به جاي اين كار در صدد حمايت از بخش خصوصي و اعمال 
نقش حاكميتي از جمله تدوين سياست ها، استانداردها و نظارت بر عملكرد مالكان و بهره برداران بر مي آيند. اين در حالي 

است كه دولت و شهرداري مانند ساير عرصه هاي اقتصاد، در اين حوزه هم نقش متصدي را ايفاء مي كنند.
اين كارشناس، عملكرد شهرداري تهران در تصميم به تملک و احياي 100 خانه تاريخي براي مديران شهرداري را مورد نقد 
قرار داد و اعالم كرد: تصميم شهرداري از بعد اقتصاد احياء از اين زاويه كه منابع مالي زيادي را درگير مي سازد و شهرداري را 
وارد امور تصدي گرايانه مي كند، غلط است. ليكن از آنجايي كه اين مسئله مي تواند به عنوان پروژه هاي محرک توسعه نقش 
ايفاء كند، قابل تامل است؛ چرا كه حضور مديران شهرداري در بافت تاريخي مي تواند به ارتقاء كيفيت زندگي و خدمات و 

زيرساخت هاي شهري در اين بافت ها كمک كند.
علي اصغر بدري اضافه كرد: شهرداري كارهاي مهم تري در بافت تاريخي دارد كه همگي كارآمدتر هستند و حتي زمان و 
هزينه كمتري نياز دارند. به عنوان نمونه هنوز بافت تاريخي تهران طرح جامع ندارد و اقدامات در اين زمينه از نظام يكپارچه 
و هماهنگ برخوردار نيست. از سوي ديگر دولت يا شهرداري ها تنها در موارد شكست بازار مجاز به مداخله مستقيم هستند 
و تملک فقط بايد به بناهايي كه مصوبه كميته تشخيص نفايس دارند، تپه هاي تاريخي و آثار باستاني كه بخش خصوصي 

انگيزه اي براي حفاظت از آنها ندارد، منحصر شود.
به اعتقاد اين مدرس دانشگاه، يكي از مهمترين راهكارها براي احياي بافت هاي تاريخي، بازگرداندن زندگي به اين بافت ها و 
پرستيژ بخشيدن به سكونت در اين بافت هاست و براي اين منظور شهرداري  بايد مشوق هاي الزم را در نظر بگيرند. همچنين 
در جهت تشويق احياگران و به منظور شكل دادن به بازار مرمت و احياي اماكن تاريخي، بايد از ابزارهايي مانند ارائه اعتبار، 

يارانه، آموزش، مشاوره، ترويج، تسهيل گري، ارائه خدمات فني، ارائه اطالعات و ارائه زيرساخت فني- مالي بهره جست.
وي كه به عنوان يک فعال مدني در حوزه ميراث فرهنگي سخن مي گفت، از به اصطالح »اولتراميراثي ها و كاسبكارها« گاليه 
كرد و افزود: كاسبكارها سنگين ترين گناه را دارند؛ چرا كه يا به دنبال پاک كردن اين اماكن از بناي با ارزش آن هستند يا با 

استقرار فعاليت هايي كه با شأن بنا تناسبي ندارد يا فراتر از ظرفيت و كشش آن است، به اين اماكن آسيب مي زنند.
بدري در ادامه اضافه كرد: اولتراميراثي ها هم همواره با ديدگاه هاي ُصلب خود مانع احياء اماكن تاريخي مي شوند و قصد 
دارند همه اماكن تاريخي را به شيوه موزه اي حفاظت كنند و اين در حالي است كه تجربه نشان داده كه نگرش موزه اي 
براي حفاظت به دليل هزينه هاي باالي آن براي بخش عمومي يا مالكان جواب نمي دهد و دست آخر همه چيز به حال 
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خود رها خواهد شد. 
مدير عامل »موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد« در نقد ديدگاه به اصطالح اولتراميراثي ها بيان كرد: اگر همه بناهاي 
تاريخي به صورت موزه اي حفظ شوند، آيا به اندازه كافي مخاطب به اين بناها مراجعه مي كند؟! چند نفر و هر كدام چند 
بار براي مشاهده ارزش هاي هنري و معماري اين بناها به آن مراجعه مي كنند؟! بنابر اين راهي به جز احياي اين بناها باقي 

نمي ماند و نگرش موزه اي اساسا احياء محسوب نمي شود.
وي افزود: براي باززنده سازي اماكن تاريخي، عالوه بر مرمت كالبد اين بناها بايد روح را در اين بناها دميد كه الزمه آن تهيه 
طرح احيا است. اين طرح ها معموال كليه ابعاد انساني فضا يعني ابعاد اقتصادي، اجتماعي و گردشگري را مورد مداقه قرار 
مي دهد. بنابر اين مرمت بايد مبتني بر طرح احياء باشد؛ نه اينكه مانند حمام نواب واقع در عودالجان، اول مرمت كنيم و بعد 

ببينيم كه اين مرمت براي چه كاربري و كاربردي صورت گرفته است؟!
اين كارشناس اقتصاد احيا تاكيد كرد: در احياي اماكن تاريخي بايد بخش خصوصي محور باشد و در ارائه طرح احياء بايد 
جوامع ذي نفع چه در تهيه طرح و چه در اجراي آن، نقش اصلي داشته باشند. همچنين طرح احياء بايد به خوداتكايي بنا 
به لحاظ اقتصادي منجر شود، نيازهاي معاصر و استانداردهاي خدمات رساني را رعايت كند و از سوي ديگر حتي االمكان از 
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صنايع خالق و اقتصاد پرستيژ بهره جويد. در اين صورت سبک زندگي به نفع استفاده از خدمات ارائه شده در 
اين بناها تغيير مي كند و بازار آنها رونق خواهد گرفت.

وي با تاكيد بر محوريت دادن به نقش نهادهاي مدني چه به عنوان ديده بان و چه به عنوان وزنه تعادل در 
تمامي اقدامات علمي، صنفي و اجرايي، عنوان كرد: استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي به ويژه »توسعه گران 
امالک و مستغالت« و همچنين ايجاد نهاهاي كارگزار مشابه »دفاتر تسهيل گري« مي تواند به شكل گيري بازار و 

راه اندازي دومينوي مرمت و احياي اماكن تاريخي كمک كند.
اين مشاور و پژوهشگر اقتصاد احيا در پايان سخنانش آرزو كرد: اميد است با جميع اقدامات صورت گرفته، بتوان 
سرمايه فرهنگي نهفته در اين اماكن را متبلور كرد و بازار ميراث فرهنگي را شكل داد و با فعليت بخشيدن به 

ارزش هاي اقتصادي آنها، ضمن حفاظت از اين بناها، از ظرفيت آنها جهت توسعه و اشتغالزايي بهره جست.
بدري عنوان كرد: اماكن تاريخي يک سرمايه فرهنگي و يک دارايي بين نسلي هستند. اما شكل دهي بازار ميراث 
فرهنگي به منزله لحاظ نكردن اين ارزش ها نيست بلكه بالعكس، به شفافيت منجر مي شود و ارزش واقعي اين 

دارايي را به رخ فعاالن مي كشد.
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وي ضمن ابراز خرسندي از اينكه اين بازار طي يكي دو سال گذشته به سمت شكل گيري حركت كرده است، گفت: به 
عنوان مثال در شهر يزد بناي تاريخي اي كه تا دو سال پيش كمتر از متري سيصد هزار تومان خريد و فروش مي شد، 
اكنون با رونق گردشگري تا متري شش ميليون تومان معامله مي شود و اينجاست كه ارزش عيان شده اين بناها باعث 
شده است كه مالكاني كه مي خواستند تا چند سال پيش از شر بناي خود خالص شوند، االن با چنگ و دندان در صدد 

حفظ آن برآمده اند و مي خواهند آنها را احياء و از آن بهره برداري كنند.
  تغییر جدي در مواجهه با بافت ها و بناهاي تاریخی

منوچهر معظمي؛ عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر تهران با اشاره به ابعاد حقوقي، فني- 
كالبدي، اقتصادي و مديريتي مقوله احياي اماكن تاريخي و ضرورت بسترسازي فرهنگي و اجتماعي براي تحقق امر احيا، 
گفت: اين بستر و رويكرد در كشور ما نيازمند ترميم است و اين تغيير جدي در مواجهه با بافت ها و بناهاي تاريخي، هم 

بايد در اذهان و نگرش مديران و مسئوالن و هم افكار عمومي و عامه مردم صورت پذيرد.
وي افزود: در اين حالت مي توان اميد داشت كه نگاه توسعه اي و نگاه حفاظتي به بافت ها و بناهاي تاريخي در تعاملي پويا، 

به وحدت رويه و توافق مثبتي براي احياي اماكن تاريخي برسد.
  نباید شکل دادن بازار میراث فرهنگي منتهي به کسب سود صرف شود

محمد سعيد ايزدي؛ معاون سابق وزير راه و شهرسازي از اينكه اطالق واژه كاالي ميراثي به اماكن تاريخي، ارزش آنها را تا 
حد زمين و امالک كاهش مي دهد و مبادله آن را تداعي مي كند، گفت: نبايد شكل دادن بازار ميراث فرهنگي منتهي به 
كسب سود صرف شود و به اقتصاديون اجازه داد كه هر برخوردي با اماكن تاريخي داشته باشند، بلكه بايد دنبال راهكاري 

براي حفاظت از اين اماكن بود. 
وي به تجارب خارجي اشاره كرد و افزود: بايد ديد چگونه مي شود از زاويه فرهنگي به اقتصاد نگريست؛ نه آنكه شأن يک 
بناي تاريخي را در حد كاالي مبادله اي تنزل داد و كسب درآمد را در اولويت قرار داد. از اين رو ورود بدون برنامه بخش 
خصوصي و سرمايه گذار با هدف درآمدزايي، منجر به ويراني اين اماكن مي شود. براي اجتناب از اين كار بايد دولت ورود 

كند و همچنين نبايد از فرهنگ سازي و اطالع رساني غافل ماند.
  تعیین ارزش مادي به معناي مبادله اي کردن بنای تاریخی نیست

فرامرز پارسي؛ مدير عامل شركت مهندسين مشاور عمارت خورشيد با اشاره به ضرورت ارزش گذاري اماكن تاريخی، 
گفت: در دنيا با استفاده از روش هاي علمي و با توجه به ارزش هاي اجزاي بنا نظير مولفه هايي مانند زمين، بنا، آثار هنري، 
تعداد مراجعان، خدماتي كه در آن ارائه مي شود و فضاي سبز و عمومي، ارزش بازاري آن بناي تاريخي محاسبه مي شود.
وي افزود: مسئله ارزش گذاري مادي منافاتي با ارزش هاي معنوي بنا ندارد و تعيين ارزش مادي به معناي مبادله اي كردن 
آن بنا نيست بلكه باعث مي شود ارزش آن سرمايه براي جامعه يا مالک مشخص شود. به عبارت ديگر ارزش باالي بنا به 
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همگان يادآور مي شود كه با اين بنا هر كاري نمي توان كرد و جايگاه واقعي آن كجاست؟
  ارزش واقعي اقتصادي بناها و بافت هاي تاریخي بروز شود

احسان ايرواني؛ مدير عامل سابق صندوق احياء و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي گفت: احيا، يک واقعه جدي است كه اين 
روزها مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ويژه اي دارد. بنابر اين بايد توجه داشت كه 

مقوله احيا با مقوله حفاظت دو مسئله متفاوت است.
وي به انتقاد از شهرداري ها پرداخت و افزود: مديريت شهري با مقوله احيا فاصله دارد و ديدگاه هايي را طرح مي كند كه مربوط به 
4 دهه پيش است. ايده خريد تعدادي پالک حتي به عنوان يک طرح موضعي و موضوعي نيز نمي تواند به احياي بافت هاي تاريخي 
منجر شود. حتي حمايت هايي كه بر اساس مصوبه »سياست هاي اقتصادي، جذب مشاركت بخش خصوصي در حفظ و احياي 
اماكن تاريخي« 4 تا 5 سال پيش براي تشويق مالكان وضع شده بود، بالتكليف مانده و بهتر است اين حمايت ها در اولويت قرار گيرد.

ايرواني اضافه كرد: اطالق لفظ كاال به اماكن تاريخي في نفسه مسئله بد و منفي اي نيست و بايد جرياني اتفاق افتد كه ارزش واقعي 
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اقتصادي بناها و بافت هاي تاريخي بروز يابد. تا آن زمان رويايي فاصله زيادي داريم و در حال حاضر بسياري از كساني كه به 
مسئله احياي اماكن تاريخي روي مي آورند، از زاويه اقتصاد پرستيژ و براي معرفي و تبليغات خود ورود مي كنند؛ نه اينكه دنبال 
كسب درآمد باشند. اين در حالي است كه تامين امنيت اجتماعي بافت هاي تاريخي ريشه در بارز ساختن ارزش هاي اقتصادي 

اين بافت ها دارد.
  وزارت میراث فرهنگی بیشتر به دنبال مرمت بود نه احیاء

رجبعلي خسروآبادي؛ مدير كل سابق ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اظهار كرد: بايد نوع نگاه را در برخورد با 
بافت هاي تاريخي اصالح كرد. استراتژي اي كه سازمان ميراث فرهنگي در گذشته اتخاذ كرده، الزم بود ولي كافي نيست؛ چرا كه 

اين سازمان بيشتر به دنبال مرمت بود نه احياء. 
وي با ابراز تاسف از مغفول ماندن مسئله احياء در تصميمات دولتمردان و مديران شهري اعالم كرد: در صورتي كه دولت و 
مديريت شهري تاكيد را از روي مرمت به سمت احياء معطوف كند، خود به خود مرمت و در نتيجه حفاظت هم حاصل مي شود.
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بارها پيش آمده كه در برنامه های تلويزيونی با لباس محلی خرم آبادی ها 
حاضر شده و مجريان زيادی نظير رامبد جوان را دعوت به پوشيدن پوشش 

محلی زادگاه خود كرده است.
خودش می گويد می دانستم روزی تمام ايران من را خواهد شناخت، اما كمتر 
كسی در روستای »سرابياس خرم آباد« توجهی به روياپردازی های دروازه بان 
بلندقامت فوتبال ايران داشت. عليرضا بيرانوند متولد 30 شهريورماه 1371 در 
روستای كوچک سرابياس خرم آباد است. دروازه بان ملی پوش پرسپوليس كه 
برای رسيدن به رويايش از همان نوجوانی قدم برداشت. بيرو در 15 سالگی و با 
وجود مخالفت های شديد پدرش برای حضور در فوتبال ايران پول بليت سفر 
اتوبوس به تهران را از اقوام خود قرض كرد تا برای اولين بار بتواند ميدان آزادی 
را از نزديک ببيند. او و تمام اتفاقاتی كه در مسير پرورش يكی از بزرگترين 
استعدادهای فوتبالی رخ داد را از زبان مرد شماره يک فوتبال ايران در پی می 

خوانيد:

 علیرضا بیرانوند هستم زاده لرستان ایران!

 هرکجا برود با صدای بلند 
و رسا می گوید: 

»من یک لر هستم«

● مهدی مرتضویان   
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■  اگر بخواهی علیرضا بیرانوند را معرفی کنی چه می گویی؟
بيرانوند: می گويم سالم! زاده لرستان هستم.

■آنوقت به کسی باز هم می گویی چقدر سختی کشیدی تا شماره یک تیم ملی شوی؟
  اتفاقا هر بار جايی كه دعوت می شوم از سرگذشت خودم می گويم. نه اينكه برای ديگران حرفی داشته باشم. بلكه 

می خواهم مدام به خودم يادآوری كنم كه از كجا آمده ام و گذشته خودم را فراموش نكنم.
■  اگر بخواهی سخت ترین و در عین حال قشنگ ترین خاطره ات از دوران نوجوانی را بگویی چیست؟

)كمی مكث می كند( تا دلتان بخواهد خاطره دارم. از همان روزی كه تصميم گرفتم به تهران بيايم تا رفتگری و كار 
در كارواش.

اما اگر بخواهم يكی از آنها را بگويم شستن ماشين های شاسی بلند است. چون قد و قامت بلندی داشتم می گفتم 
من شاسی بلندها را می شوبم.

■ به خاطر انعام بهتر آنها نبود؟
نه! قدم بلند بود و دستم بطور كامل به تمام سقف اتومبيل های شاسی بلند می رسيد.

■ فوتبالت را در تهران شروع کردی یا لرستان؟
در لرستان فوتبال بازی می كردم اما از همان كودكی كارگری هم می كردم. عاشق فوتبال بودم. روياهايم را در فوتبال 
می ديدم. واقعيت اين بود كه می دانستم بايد برای ديده شدن به شهرهای بزرگتر بيايم. من فوتبال حرفه ای ام را 
در تهران آغاز كردم، اما قبل از آن در زمين های خاكی و روی آسفالت خيابان ها با بچه های محل، فوتبال بازی 

می كردم.
■ آن موقع هم دروازه بان بودی؟

همه جا بازی می كردم. اينقدر گل با ضربه سر و شوت های محكم می زدم كه مهاجم خيلی خوبی هم بودم.
■  اگر بخواهی به بچه های همان محل که بزرگ شدی چیزی بگویی، چیست؟

می گويم خودتان را باور داشته باشيد. مهم نيست كسی به شما ايمان دارد يا نه. تنها و تنها خودتان مهم هستيد و 
اعتقادی كه به گام های خودتان داريد. مشورت پذير باشيد و واقعا راه های اشتباهی كه بقيه رفته اند را هرگز تكرار 

نكنيد.
■ دوست داری پسرت هم فوتبالیست شود؟

ديگه فكر كنم دست خودم نيست )با خنده( او همين االن هم خودش را كريس رونالدوی بعدی می داند.
■ می داند پدرش با گرفتن پنالتی کریس رونالدو در جهان هم معروف شد؟

اين نظر لطف شماست، اما می گويد پنالتی های من را نمی توانی بگيری.
■ حاال در انتهای مصاحبه خودت را چگونه معرفی می کنی؟

عليرضا بيرانوند هستم زاده لرستان.
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