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سرانه تولید در شهرها به ویژه در کالن شهرها عموما نسبت به سایر نقاط جهان بیشتر 
است و درعین حال شهرهای بزرگ استعداد بیشتری برای دستیابی به رشد اقتصادی 

باالتر را از خود نشان داده اند. 
این اکسیر اقتصاد شهری که به این کامیابی ها دامن می زند، از چه مایه می گیرد؟ پاسخ 
ساده است از تنوع و گوناگونی فرهنگی، نژادی و اجتماعی در محیطی پویا که امکان 
تعامالت هرچه مؤثرتر را فراهم می آورد و درنتیجه سبب بروز زمینه فراگیری بهتر و 
سریع تِر مهارت ها می شود. شهرها به این ترتیب از غنای منابع انسانی بیشتری برخوردار 
هستند، ضمن آنکه از انباشتگی سرمایه و امکانات مالی نیز به طور تاریخی بهره می برند. 
این ها به یک فاکتور آزادی عمل و خالقیت در ایجاد کسب وکار و توسعه اقتصادی 
منتهی می شود، مسیری که باید از آغاز تا پایان از سوی مدیران شهری به رسمیت 

شناخته شده و مورد مراقبت و پرورش قرار گیرد.
دلیل اهمیت و چرایی صیانت از اقتصاد شهری نیز واضح است؛ اقتصاد شهری در رابطه 
مستقیم با کیفیت زندگی شهروندان است. شهری با اقتصاد قوی تر می تواند نه تنها در 
حفظ نیروی انسانی خالق خود موفق تر عمل کند که بر جریان مهاجرت نیز حاکم  شود 
و چرخه پویاتری از تنوع  و تکثر و برخورداری از مواهب نیروی انسانی را مدیریت کند.

اقتصاد شهری درعین حال باید به سمت کاستن از معضالت شهری جهت دهی شود و 
نباید رونق اقتصادی شهر به یک توسعه بی رویه و لگام گسیخته منجر شود. از اینجاست 
که نقش حاکمیت شهری پررنگ تر می شود. تدوین استراتژی های اقتصادی عمدتًا 
در جهت ایجاد شغل و ارتقای درآمدهای مالیاتی که حیات دولت های شهری را قوام 
می دهد، صورت می گیرد و شخص شهرداران در نوشتن راهبرد بلندمدت و شکل دادن 

به استراتژی اقتصادی شهرها نقش پررنگ تری نسبت به سایر بازیگران ایفا می کنند.
به نظر می رسد آن دسته از شهرداران و دولت های شهری توانسته اند کارنامه ای موفق 
در تدوین و پیشبرد استراتژی های اثربخش اقتصادی را برجای گذارند که یا خود یا 
پیشینیانشان ساختارهای حاکمیت شهری را اصالح کرده اند. اصالح ساختارها که عمدتًا 

معطوف به یکپارچگی حاکمیت شهری است اگرچه دست بازتری به دولت  شهری 
می دهد اما درعین حال اجازه منحرف شدن از مسیر هویت و تنوع و تکثر شهری را 

می بندد.
این خط قرمز به ویژه در سیاست گذاری های مرتبط با کاربری زمین و خانه سازی، 
بیشتر خود را نشان می دهد و ازاین رو شهرهای موفق همگی سیاست هایی را در پیش 

می گیرند که به گونه ای سنگین بهای مسکن و زمین را زیر کنترل بگیرد.
یکی از زیرشاخه های مهم اقتصاد شهری همچنین بررسی جغرافیای فقر در شهر است. 
بررسی یک به یک محالت و اینکه ویژگی های اقتصادی و اجتماعی محالت چگونه 
فرصت هایی را برای رونق اقتصادی یا گستردن دام هایی برای فروکشاندن در ورطه فقر، 

جلوی پای شهروندانش قرار می دهد.
اقتصاد شهری در خدمت حیات، زندگی و زیست شهری دیده می شود و  ازاین رو 

ازاین روست که اقتصاد پایدار شهری معنا و مفهوم عمیق تری یافته است.
فراوانی  پرسش های  با  شهری  اقتصاد  کالن شهر،  یک  به عنوان  اصفهان  در 
دست به گریبان است. آیا سیاست های مرتبط با کاربری اراضی و مشوق های ساخت وساز 
تورم زا نیست؟ آیا چرخه درآمد برای اداره شهر به نوعی نابرابری اقتصادی دامن نمی زند؟ 
یکپارچگی حاکمیت شهری که از سوی شهرداری حمایت می شود، در صورت تحقق 
خواهد توانست مهاری باشد بر لگام گسیختگی پروژه هایی که در دو دهه گذشته هویت 
شهری را مخدوش کرده است؟ اصواًل راهبرد توسعه اقتصادی شهر کدام است و چرا در 
تدوین آن تعلل می شود؟ اگر راهبرد توسعه اقتصادی بر صنعت گردشگری تأکید کند، 
که استانداردهاي زیست محیطي فراتر از معمول دارد، مسئله آب و آلودگی را چگونه باید 
رفع کرد؟ چگونه باید مسیر اقتصاد پایدار را هموار کرد در شرایطی که با روند مهاجرتی 
و خروج نخبگان و چهره های خالق شهر اصواًل غنای نیروی انسانی هم با تردیدهای 

عمده مواجه است. 
احمدرضا جلوه نژاد

تأملی بر اقتصاد شهری
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گسترش شهرها در زمين هاي کشاورزي
 يک مصيبت واقعي

در طول 40 سال آینده کل مساحت تحت پوشش شهرهای جهان 
با در برگرفتن زمین های مجاور کشاورزی و تهدید بقا در کره زمین 
سه برابر خواهد شد. مارک سویلینگ، پژوهشگر سرشناس مباحث 
شهري در سال 2016 اعالم کرد که زمان توقف رشد بی رویه شهری 
از  یکی  بارسلونا  در  روز  از گذراندن دو  است. وی پس  فرا رسیده 

پرجمعیت ترین سکونتگاه های شهری جهان، اعالم کرد در مقایسه با 
برازیلیا که در هر کیلومتر مربع آن 41 تقاطع دارد و پودونگ شانگهای 
با 17 تقاطع، در هر کیلومتر مربع بارسلونا 103 تقاطع خیاباني وجود 
دارد، اما با وجود چنین تراکمی، ساکنین بارسلونا این شهر را کامال 

قابل سکونت می دانند.

گروه ترجمه ایمنا

▲ شهر شنزن در چین با رشدي سرسام آور طي یك دهه
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مهمترين دغدغه بوجود آمده در اثر 
رشد شهرها، گسترش حومه های اطراف 

شهرها باشد. بر خالف باور عمومی، در 
طول قرن گذشته سکونتگاه های شهری 

عالوه بر گسترش جمعيت، با از بين بردن 
بعضی از باارزشترين زمينهای کشاورزی 

سبب گسترش پراکندگی های برون 
شهری و حاشيه ای نيز شده است.

ادامه روند افزايش جمعيت شهری 
و تراکم زدايي در بلند مدت، باعث 
می شود تا سال 2050 سکونتگاه های 
شهری بيش از 3 ميليون کيلومتر مربع 
از سطح سياره زمين را پوشش دهند و 
از آنجايی که معموال بيشترين زمين های 
کشاورزی زيرکشت، در نزديکی شهرها 
واقع شده اند )چون اصوال شهرها در 
مناطق حاصلخيز آبرفتي شکل گرفته اند( 
بيشترين بخش از اين 2 ميليون کيلومتر 
مربع اضافه، زمين هايی خواهد بود که در 
حال حاضر زمين های کشاورزی زير کشت 
هستند.

پیاده روهایی  بازدیدکنندگان جذب  این شهر  در 
می شوند که به طور مارپیچ ساختمان های قدیمی 
۴ تا ۷ طبقه ای در خیابان های باریک منتهی به 
میدان اصلی شهر را دور مي زند و در آن ها مردم 
پشت میز کافه ها و زیر سایه درختان نشسته اند. 
بسیاری از مردم پیاده و یا با دوچرخه به سر کار 
می روند و حمل نقل عمومی عملکرد بسیار خوبی 

دارد.
برای نخستین بار در تاریخ بشر، بسیاری از ما در 
از ۲۸   - می کنیم  زندگی  شهری  سکونتگاه های 
شهر  تا ۴۱۶  گرفته  میلیونی  تا ۲۰  ابرشهر ۱۰ 
متوسط ۱تا ۵ میلیونی و ۵۲۵ شهر کوچکتر که 
بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت در سال 
۲۰۱۴ داشته اند. با نگاهی به آینده، بیشترین رشد 
نه در شهرهای بزرگ که در شهرهای کوچک و 

متوسط رخ می دهد.
کالنشهرها گسترده مي شوند و منقبض می شوند. 
برآورد شده که ۴۰  درصد از شهرهای اروپایی در 
حال تحلیل رفتنند اگرچه مهاجرت می تواند این  
روند را برعکس کند. حتی در برخی از کشورهای 
دهه  دو  در  شهرها  جمعیت  کل  درصد  آفریقا 

گذشته در زمان های مختلف کاهش یافته است.
حاضر حدود ۴  حال  در  جهان  جمعیت شهری 
میلیارد نفر است که انتظار می رود در سال ۲۰۵۰ از 
میان جمعیت کل حداقل 9/۵ میلیارد نفری جهان، 
تا حدود ۶/3۴ میلیارد نفر در شهرها سکونت یافته 

باشند. چنانچه ساخت و طراحی شهرها همچنان 
به گونه ای ادامه یابد که امروزه مي بینیم با دوبرابر 
شد خیلي زود این جمعیت نیازمند منابع دو برابري 
برای ساخت و عملکرد در شهرها هستیم و با این 
حقیقت که سیاره زمین امکان فراهم کردن منابع 
نامحدودی دارد، باید اذعان کرد که این روند، پایدار 

نخواهد بود.
شاید مهمترین دغدغه به وجود آمده در اثر رشد 
شهرها، گسترش حومه های اطراف شهرها باشد. 
گذشته  قرن  طول  در  عمومی،  باور  خالف  بر 
سکونتگاه های شهری عالوه بر گسترش جمعیت، 
زمینهای  باارزشترین  از  بعضی  بردن  بین  از  با 
برون  پراکندگی های  گسترش  سبب  کشاورزی 

شهری و حاشیه ای نیز شده است.
نتایج حاکی از تراکم زدایي مدام از سکونتگاه های 
است.  در سال  میزان حدود ۲ درصد  به  شهری 
حتی در مواردي نیز مناطق درون شهری اي دیده 
شده که بیش از چند دهه گذشته تراکم داشته اند 
)مثل کپنهاگ(، گرایش به گسترش عرضي شهر 
براي کاستن از میانگین تراکم شهر دیده مي شود. 
از  ردی  که  مساحتی  کل   ،۲۰۱۰ سال  در 
با  داشتند  خود  در  جهان  شهری  سکونتگاه های 
تمام سیمان، آسفالت، خاک رس فشرده، محوطه 
پارک ها و فضاهای باز در حدود یک میلیون کیلومتر 
مربع بود و این در حالی است که کل کشور فرانسه 

۶۴3 هزار کیلومتر مربع بیشتر وسعت ندارد.

ادامه روند افزایش جمعیت شهری و تراکم زدایي 
 ۲۰۵۰ سال  تا  می شود  باعث  مدت،  بلند  در 
سکونتگاه های شهری بیش از 3 میلیون کیلومتر 
مربع از سطح سیاره زمین را پوشش دهند و از 
آنجایی که معموال بیشترین زمین های کشاورزی 
زیرکشت، در نزدیکی شهرها واقع شده اند )چون 
اصوال شهرها در مناطق حاصلخیز آبرفتي شکل 
گرفته اند( بیشترین بخش از این ۲ میلیون کیلومتر 
حال  در  که  بود  خواهد  زمین هایی  اضافه،  مربع 

حاضر زمین های کشاورزی زیر کشت هستند.
به کوتاهي باید گفت که ادامه شهرنشینی در شکل 
فعلی خود می تواند در آینده تهدیدی برای  منابع 
غذایی جهانی به حساب آید، آن هم در شرایطي که 
از همین حاال تولید غذا با رشد جمعیت چندان 

تناسبي ندارد.

■ درک شهرنشینی سریع
یک عامل تعیین کننده کلیدی برای پراکندگی های 
فزاینده شهری - به ویژه در آمریکای شمالی که با 
مشکل جدی مواجه است - ارزان قیمت بودن نفت 
است. هنگامی که قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ به 
اقتصادی  بحران  و  رسید  خود  رکورد  باالترین 
زیاد مسافرت  افرادی که  را تشدید کرد،  جهانی 
می کردند، نخستین کسانی بودند که از پرداخت 

اقساط وام های مسکن خود امتناع ورزیدند.
با افزایش هزینه سوخت جهت رفتن به محل کار 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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توسعه شهری اصفهان
 از 1335 تا 1391

برگرفته از اینفوگرافی جمعیت اصفهان
 روزنامه اصفهان امروز | 1392
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و مدرسه، استطاعت مالی برای گسترش بی رویه 
شهر به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. برای 
مثال از 3۰۰ هزار ساختمان کنوني شهر دیترویت، 
۷۰ هزار ساختمان خالی از سکنه است و اغلب 

آن ها در شرف تخریب است.
نقلي  و  رینگ های حمل  بعد،  به  از دهه ۱9۶۰ 
بیشتری در شهرها ساخته شد تا طبقات متوسط 
و باالتر را حومه نشین ییالقات اطراف کند- و این 
فرایند هسته مرکزی دیترویت را از رونق انداخت، 
و این شهر را براي مدیریت تأثیرات اقتصادي ناشي 
از تعطیل شدن کارخانه های عظیم اتومبیل سازی 

ناتوان رها کرد.
از  میلیارد   ۲/۵ از  بیش  گفت  باید  ضمن  در 
شهرهای  ساکن   ۲۰۵۰ سال  در  شهرنشینان 
کشورهاي در حال توسعه جهان، خصوصا آفریقا 
از  انتظار می رود 3۷ درصد  و آسیا خواهند بود؛ 
گسترش شهرهای آینده تنها در سه کشور چین، 

هند و نیجریه صورت گیرد.
به غیر از چین، شهرنشینی سریع در دو کشور 
در حال توسعه دیگر منجر به ساخته شدن تعداد 
خیلی زیادی سکونتگاه های شهری غیررسمی یا 

محله های فقیرنشین شده است.
 زندگی کردن میلیون ها فقیر در مناطق اصلی 
شهری هند در کنار قشر متوسط شهری پدیده ای 
نسبتا منحصر به فرد در این کشور به وجود آورده 
است. در مقابل، اکثر ساکنان مناطق فقیرنشین 
را  آفریقا  مردم  از  درصد   ۶۲ کل  در  که  آفریقا 

حال  در  سکونتگاه های  در  می دهند،  تشکیل 
گسترش حاشیه شهرها زندگی می کنند.

شهری  جمعیت   ۲۰۵۰ سال  در  می رود  انتظار 
آفریقا که در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ میلیون 
نفر است با افزایش سه برابری به ۱/۲ میلیارد نفر 
برسد؛ این نوع از شهرسازی سبب بوجود آمدن 
سکونتگاه های شهری عظیم، پرجمعیت و نسبتا 

کم تراکم در سراسر این قاره خواهد شد.
البته این اتفاق در همه جای این قاره رخ نمی دهد. 
اتیوپی، کشوری با 99 میلیون جمعیت در شرق 
آفریقا دارای یکی از سریعترین اقتصادهای در حال 
رشد جهان است. هرچند ۸۰ درصد از جمعیت آن 
هنوز روستایی هستند ولی شهرنشینی در آن با 
سرعت زیادی رو به افزایش است که فشاری عظیم 

بر پایتخت آفریقا، آدیس آبابا وارد می آورد.
سرمایه گذاری های دولتی این شهر را به یک پایگاه 
ساختمانی عظیم تبدیل کرده است.  جرثقیل های 
بی شمار همچون شبحي در برابر آسمان آفریقا قد 
کشیده اند آنگونه که شمار زیادي ساختمان های 
باالیي در هسته مرکزی شهر ظهور  بلند  نسبتا 

یافته اند.
در عین حال، به کمک سرمایه گذاری و تخصص  
چینی ها، در این شهر یک سیستم حمل و نقل 
)تراموا( ساخته شده که در سراسر  ریلي  سبک 
شهر فعال است - شاهکاری قابل توجه در شهری 
که ۸۰ درصد جمعیت آن در مناطق فقیرنشین 
زندگی می کنند. این عمل قشر متوسط را ترغیب 

می کند که در آپارتمانهای شلوغ و چند طبقه ای 
حال  در  ایستگاه ها  اطراف  در  که  کنند  زندگی 
به  نیاز  کاهش  آن  مدت  بلند  پیامد  و  ساختند 
کمک های مالی درازمدت )یارانه( و مسافرت های 

جاده ای با ماشین های شخصی است.
عالوه بر این در کنار ساختن آپارتمان های چند 
طبقه، مسکن های یارانه ای برای نیازمندان شهری 
ساخته شده است که بعضا در نزدیکی گره های 
ترافیکي قرار دارد، در نتیجه آدیس آبابا به عنوان 
با چالش  از شهرهایی که ممکن است  نمونه ای 

روبرو شوند، پرجمعیت می شود.
جنوبی،  آفریقای  شهر  بزرگترین  ژوهانسبورگ، 
کننده ای  امیدوار  نیز  و  متفاوت  بسیار  مطالعات 
ارائه می دهد. تحت نظام آپارتاید که بر پایه جدا 
نگهداری نژاد سیاه و سفید و نابرابری آنها استوار 
بود، نیازمندان شهری به اجبار به سکونتگاه های 
برون شهری، اغلب به فاصله ۵ تا ۴9 کیلومتری 
که  آنجایی  از  می شدند.  منتقل  شهرها  حاشیه 
جمعیت ساکن در این مناطق بیشتر از حدی است 
که برای آن ها طراحی شده، بسیاری از این مناطق 

به محله های فقیرنشین تبدیل شده اند.
پس از آغاز روند دموکراتیک شدن در سال ۱99۴، 
یک جریان داخلي عمده از مردم به سمت هسته 
شهر جاری شد که علیرغم وجود برنامه های عظیم 
شهرهای  تمام  نداشتند.  مسکن  ساز  و  ساخت 
آفریقای جنوبی از جمله زمین های داخلی شهر 

مورد هجوم سیاهان قرار گرفت.

دولت شهری ژوهانسبورگ، دريافت که 
با انتقال ميليون ها نفر به مناطق اطراف 

نمی تواند شهری يکپارچه بسازد؛ چراکه 
در حال حاضر افراد بسياری در مناطق 
حاشيه اي وي  ژه سياهان عصر آپارتايد 
زندگی می کنند. در عوض، مجموعه ای 
از نقاط استراتژيک اما پراکنده شهری 

را شناسايی کرد و با هدف تشديد تراکم 
شغلی و مسکونی و نيز افزايش تعداد 
افرادی که به خدمات گسترده حمل و 

نقل عمومی دولتی  دسترسی داشته 
باشند، روی خدمات حمل و نقل عمومی 

سرمايه گذاری کرد و اين مناطق را به هم 
مرتبط ساخت.

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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سرمايه گذاری های دولتی آديسآبابا را به 
يک پايگاه ساختمانی عظيم تبديل کرده 

است.  جرثقيل های بی شمار همچون 
شبحي در برابر آسمان آفريقا قد کشيده 

اند آنگونه که شمار زيادي ساختمان های 
نسبتا بلند بااليي در هسته مرکزی شهر 

ظهور يافته اند.

دولت شهری ژوهانسبورگ، دریافت که با انتقال 
میلیون ها نفر به مناطق اطراف نمی تواند شهری 
یکپارچه بسازد؛ چراکه در حال حاضر افراد بسیاری 
در مناطق حاشیه اي وی  ژه سیاهان عصر آپارتاید 
نقاط  از  مجموعه ای  عوض،  در  می کنند.  زندگی 
کرد  شناسایی  را  پراکنده شهری  اما  استراتژیک 

و با هدف تشدید تراکم شغلی و مسکونی و نیز 
افزایش تعداد افرادی که به خدمات گسترده حمل 
و نقل عمومی دولتی  دسترسی داشته باشند، روی 
خدمات حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری کرد و 

این مناطق را به هم مرتبط ساخت.
این امر در طول زمان به افزایش میانگین تراکم 

مي انجامد و به جای هزینه های سنگین جابجایی ها، 
به کمک ترابری، شهر را منسجم می کند. این امر 
بود  پراکندگی ها  ترویج  تشویق  نظریه  جایگزین 
که زمین خواران ژوهانسبورگ و بانک ها در سال 
۱99۴ ارائه دادند و از این رو در کنار استراتژی هایی 
جای  به  رسمی  غیر  سکونتگاه های  ارتقاء  برای 

▲ برخي برج هاي آدیس آبابا بین 150 تا 480 متر بلندي دارند. این شهر آفریقایي دست کم 17 برج باالي 100 متر ارتفاع دارد.

▲ پیشروي شهر کینشاسا، کنگو، در اراضي کشاورزي 8
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ساختن خانه های جدید در حاشیه شهرها، به طور 
قابل توجهی به افزایش تراکم کمک کرد.

تراکم،  و کم  پراکنده  نیست که شهرهای  شکی 
تهدیدی جدی برای پایداری سیاره زمین هستند. 
اگر این چالش مورد توجه قرار نگیرد، هیچ یک از 
اهداف توسعه پایدار ملل متحد و اهداف اقلیمی 
پیمان پاریس تحقق نخواهد یافت - اما این به معنی 
ایستادن در مقابل زمین خواران و بساز و بفروش ها 
است، چرا که ترجیح این افراد ساخت و ساز در 
باغ های سرسبز است نه احیای زمین های  زمین  

بالاستفاده و متروک.
 البته در سراسر جهان، تنها متمرکز شدن بر افزایش 
میانگین تراکم در شهرها کاری اشتباه است. برای 
بیشتری  تراکم  میانگین  دارای  مثال لس آنجلس 
نسبت به نیویورک است، ولی در مقایسه با شهر 
کارآمدی چون نیویورک که دربرگیرنده شبکه ای از 
محله های پرتراکم به هم پیوسته با سیستم های 
حمل و نقل عمومی کارآمد و مقرون به صرفه است، 

این شهر ناکارآمد محسوب می شود.
سئول، ابرشهری که با اتخاذ این نگرش از پراکندگی 
نیز موردی مشابه است. هنگامی که  پرهیز کرد 

که  الینی  هشت  بزرگراه  گرفت  تصمیم  شهردار 
برای عبور از مرکز شهر استفاده می شد را تخریب 
کند، گفت: »سئول برای مردم است نه اتومبیل ها«. 
پس از آن هیچ جاده جایگزینی ساخته نشد، در 
نقل عمومی  و  از حمل  که  افرادی  تعداد  نتیجه 
استفاده می کردند، افزایش یافت که به نوبه خود 
منجر به ثبات مالی براي توسعه سیستم حمل و 
بزرگراه های  نقل شد. خیلي ساده است: ساختن 
بیشتر برای اتومبیل ها و سپس توسعه متروها و 
اتوبوس ها به این امید که این پروژه هاي حمل و نقل 
 عمومي بتوانند مخارج خود را تأمین کنند، جواب

 نمي دهد. 
در همین اثنا در سه دهه گذشته، چین صدها 
میلیون نفر را در شهرک هایي اسکان داده است 
که ساختمان های بلند چندین طبقه  اي واقع در 
بلوک هاي عظیم مسکوني دارد که دورتادورشان 
ناچیزي  تعداد  با  پرترافیک  پهن  خیابان های  را 
تقاطع در هر کیلومترمربع پر کرده اند. در نتیجه 
بدون  محله های  در  اندک  نسبت  به  تراکم هاي 
گرفته  شکل  اجتماعی  زندگی  بدون  یا  خیابان 
است که در یک کالم نمي توان آن ها را با هیچ 

شکلي از کلمه قابل زندگي نام داد. 
بارسلونا  در  محالت،  نوع  این  با  مقایسه  در 
در  طبقه  هشت  تا  پنج  بلند  ساختمان های 
و  پیاده روها، درختان  باریک در کنار  خیابان های 
اجتماعی  مشارکت های  برای  عمومی  میدان های 
واقع شده اند و همگی به خوبی با هر دو نوع شکل 
حمل و نقل موتوری و غیر موتوری به هم مرتبط 

شده اند.
این همان چیزي است که محالت شهري را قابل 
زیست مي کند. چین به اشتباه خود اعتراف کرد 
و یک استراتژی شهرسازی اتخاذ کرد که طبق آن 
به نفع رویکرد محله های پر تراکم با خیابان های 
باریکتر، تقاطع های زیاد و یک سیستم حمل و نقل 

عمومی بهبود یافته است. 
هرچند احتماال جمعیت شهرهای جهان تا سال 
۲۰۵۰ دو برابر  امروز خواهد بود، افزایش قیمت 
فزاینده  گسترش  کربن،  محدودیت های  و  نفت 
بنابراین  می کند.  ناپذیر  توجیه  را  شهرنشینی 
ریشه کن کردن آن به نفع شهرهای قابل سکونت، 
باید  باال  تراکم  با  و  مرکزی  چند  دسترس،  قابل 

تبدیل به یک تعهد جهانی مشترک شود. ■

در سراسر جهان، تنها متمرکز شدن بر 
افزايش ميانگين تراکم در شهرها کاری 

اشتباه است. برای مثال لس آنجلس 
داری ميانگين تراکم بيشتری نسبت به 
نيويورک است، ولی در مقايسه با شهر 
کارآمدی چون نيويورک که دربرگيرنده 

شبکه ای از محله های پرتراکم به هم 
پيوسته با سيستم های حمل و نقل 

عمومی کارآمد و مقرون به صرفه است، 
اين شهر ناکارآمد محسوب می شود.
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پرونده
شهر از منظر اقتصاد شهری
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اقتصاد شهري چيست و نقش و اثرگذاري نهاد شهرداري در ■
آن چه ميزان است؟ اصفهان به مثابه يک کالن شهر بايد چه 
طرحي براي رونق دادن به اقتصادش دراندازد؟ پتانسيل ها کدام است 
و مشکالت در کجاهاست؟ ميهمانان اين ميزگرد هر سه به نوعي در 
طي اين سال ها با مباحث مديريت شهري و نيز اقتصاد شهري عمال 
درگير بوده اند و ديدگاه هاي آنان گرچه مبناي تئوريک دارد، اما بيگانه از 
واقعيات اجرايي و زمينه هاي سياسي، حقوقي و قانوني مديريت شهري 

در ايران نيست. در اين ميزگرد دکتر سعيد ابراهيمي، دکتراي اقتصاد 
شهري و مدير مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ريزي، پژوهش و 
فناوري اطالعات شهرداري اصفهان همچنين دکتر رضا نصر اصفهاني، 
دکتراي اقتصاد و استاديار گروه اقتصاد شهري دانشگاه هنر اصفهان 
علوم  ارشد  کارشناس  و  مکانيک  کارشناس  ملت،  نصير  مهندس  و 
اقتصادي و رئيس کميسيون اقتصادي شوراي شهر اصفهان حضور و به 

بيان ديدگاه هاي خود  پرداختند.

نقش شهرداري ها در اقتصاد شهری 

خبرگزاری ایمنا

▲از راست: دکتر رضا نصر اصفهاني،  مهندس نصیر ملت و دکتر سعید ابراهیمي در میزگرد ایمنا
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■ ایمنا: ابتدا مایلیم شناختي اجمالي از مبحث  
اقتصاد شهري پیدا کنیم. 

اقتصاد  بحث  فضای  اصفهاني:  نصر  رضا  دکتر 
شهری از دهه ۷۰ میالدی شکل گرفت و سپس 
در دهه 9۰ میالدی تئوریزه شد و در حال حاضر به 
عنوان یکی از زیرشاخه های علم اقتصاد درباره اش 

بحث می شود.
تئوری های  که  گرفت  شکل  آنجا  از  فضا  این 
نمی توانست  شاید  و  باید  که  آنچنان  اقتصادی 
یکسری پدیده ها یا اطالعاتی که »مکان مند« بود 
را به شکل مناسبی تحلیل کند. در این زمینه یک 
فضای آکادمیک به وجود آمد و کارشناسان از این 
نگاه وارد بحث شدند که داده هایی که مکان مند 
هستند و بُعد مکان در مورد آنها مهم است را چگونه 

باید مورد بحث و بررسی قرار داد.
هسته اولیه این بحث منجر به انتشار یک نشریه به 
نام  Urban  Economy در همان دهه ۷۰ میالدی 
شد و بعد از آن این مباحث اضافه شد که فضای 
اقتصاد شهر چگونه باشد و شهرها چه ویژگی هایی 
مباحث  روی  اثری  چه  ویژگی ها  این  و  دارند 
اقتصادی دارد؟ اینکه بحث جمعیت و مهاجرت به 
سمت شهرها به چه نحوی است و این موضوع که 
در تحلیل هایی که به وجود می آید چرا بخش قابل 
توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها در داخل 
به وجود می آید و مباحثی  محدوده های شهری 

سرانه  درآمد  چرا  اینکه  یا  دارد  خودش  برای  را 
شهروندان در قرن گذشته باالتر از درآمد سرانه 
غیرشهروندان در کشورهای در حال توسعه بوده 
و البته در حال حاضر در برخی کشورهای توسعه 
یافته مثل انگلستان درآمد سرانه غیر شهرنشینان 
باالتر رفته و از این دست موضوعات. درکل باید 
گفت اینکه اصال چطور شهرها از بعد اقتصادی به 
وجود می آید و رشد و گسترش می یابد و اینکه چرا 
صنایع وقتی در مراحل رشد و توسعه قرار می گیرند 
عالقمند به بودن در کنار شهرها هستند یا اینکه 
چرا مهاجرت از روستاها به سمت شهرهاست و 
مجموعه مباحثی که در این فضا به وجود می آید 
همچون مباحث مربوط به اقتصاد مسکن، حمل و 
نقل و ترافیک، مباحث مربوط به بنگاه ها و کسب 
و کارها و مباحث مربوط به خالقیت و نوآوری در 
شهرها همگی در ذیل بحثی تحت عنوان اقتصاد 

شهری مورد بررسی  قرار مي گیرند.

در  شما  توضیحات  این  ذیل  در  ایمنا:   ■
به  می توانیم  آیا  شهری،  اقتصاد  خصوص 
اصفهان  شهر  اقتصاد  از  خالصه اي  تعریف 

دست یابیم؟ 
دکتر نصر: اگر اینگونه نگاه کنیم که شهر اصفهان 
یک هویت اقتصادی دارد و این هویت اقتصادی 
و  دارد  داخلی  ناخالص  تولید  یک  اینکه  یعنی 
از خودش شکل  با بیرون  اقتصادی را  ارتباطاتي 

داده و کاالهایی را تولید و به بیرون صادر می کند و 
البته یکسری کاال هم به شهر وارد می کند، مجموعه 
این ها را مي توان در قالب اقتصاد شهر اصفهان بیان 
کرد. بعالوه پرداختن به این پرسش ها که اشتغال 
شهر اصفهان چگونه است، اصفهانی ها بیشتر به 
چه کاری مشغولند و چه کاالهایی در اینجا تولید 
شده و ... همه این ها در ذیل تعریف اقتصاد شهری 

اصفهان  می گنجد.

■ ایمنا: هویت اقتصادي اصفهان را مي توان 
آیا در یك جمله بیان کرد؟

دکتر نصر: در بحث اقتصادي چندان هویت موضوع 
ها  مزیت  به  راجع  مي توان  بلکه  نیست،  بحث 
صحبت کرد. به عنوان نمونه، گردشگری مبحثي 
کلیدي در اقتصاد اصفهان است، اما هنوز آماری از 
اینکه تولید ناخالص داخلی در شهر اصفهان چقدر 

به گردشگري وابسته است، تولید نشده است.

■ ایمنا: این آمار استخراج نشده؟
دکتر ابراهیمی: بله درست است. داده هایی برای 
بحث اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای استخراج 
شده و حساب های تولید ناخالص استان اصفهان و 
سایر استان ها در سطح کالن برآورد شده اما در 
اقدام  سطح شهری همان طور که فرمودند هنوز 
مرکز  در  ما  را  کاری  یک  البته  که  است  نشده 
اطالعات  و  آمار  معاونت  همکاری  با  پ ژوهش ها 

فضای بحث اقتصاد شهری 
از دهه 70 ميالدی شکل 

گرفت و سپس در دهه 90 
ميالدی تئوريزه شد و در 

حال حاضر به عنوان يکی از 
زيرشاخه های علم اقتصاد 
درباره اش بحث می شود.

اين فضا از آنجا شکل گرفت 
که تئوری های اقتصادی 
آنچنان که بايد و شايد 

نمی توانست يکسری پديده ها 
يا اطالعاتی که مکان مند بود 

را به شکل مناسبی تحليل 
کند. در اين زمينه يک فضای 

آکادميک به وجود آمد و 
کارشناسان از اين نگاه وارد 

بحث شدند که داده هايی 
که مکان مند هستند و بُعد 

مکان در مورد آنها مهم است 
را چگونه بايد مورد بحث و 

بررسی قرار داد.

 دکتر نصر 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

13



شماره دوم | مرداد 97 

سازمان مدیریت استان در حال انجام هستیم و 
می خواهیم تولید ناخالص شهر را برآورد کنیم که 

روش های متعددي هم دارد.
یک روش، از طریق محاسبه مخارج است که در 
این روش مصارف بخش خانوار به اضافه مخارجی 
که در حوزه سرمایه گذاری انجام می شود به اضافه 
مخارجی که دولت اعم از دولت محلی یا ملی هزینه 
می کند به اضافه خالص صادراتی که در آن شهر 
اتفاق می افتد را در نظر مي گیرد که به آن روش 
مخارج می گویند و یک مقداری ضرایب اصالحی 
و تعدیلی هم دارد که با برآوردی که انجام دادیم 
تولید   9۶ سال  در  مثال  برای  مخارج  روش  با 
چیزی حدود 3۰  اصفهان  شهر  داخلي  ناخالص 
هزار میلیارد تومان بوده است. اما روش اصولی که با 
نظام برنامه ریزی کالن ما مطابق باشد همان روش 
تولید است که ما بیاییم بخش های اصلی فعال را 
به تفکیک در حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی 
شناسایی کنیم که این مورد کشاورزي گرچه از 
محیط شهري عمدتا رخت بسته اما هنوز در حد 
خیلي کم وجود دارد و نیز مواردي مثل خدمات 
بانکی، مالی، گردشگری که مجموعا طیف بسیاری 
هستند - در حدود 9۵ رشته فعالیت در شهر - را 
برآورد کنیم که تاکنون آمار حدود ۱۴ مورد آنها در 
سطح استان انجام شده و همین ها را می توان در 
سطح شهر هم انجام داد. این روش این حسن را 
دارد که بتوانیم برآوردها را کنترل کنیم تا خیلی 

متفاوت از رقم کالن نباشد.

■ ایمنا: بر اساس همان برآورد اولیه 30 هزار 
میلیارد توماني تولید ناخالص داخلي شهر و 
این موضوع که بودجه شهرداري اصفهان نیز 
حدود 3 هزار میلیارد تومان است و حدود 
را  داخلي  ناخالص  تولید  این  از  درصد   10
شکل مي دهد، جایگاه شهرداری اصفهان در 
اقتصاد شهري کجاست و وزن آن چقدر است 
و تصمیمات آن تا چه اندازه بر اقتصاد شهری 

اصفهان تأثیرگذار است؟
 ۱۰ اصفهان  شهرداري  ابراهیمی:  سعید  دکتر 
درصد مستقیم از GDP را شکل مي دهد و به طور 
غیر مستقیم نیز تأثیر معناداري در اقتصاد شهري 
دارد.  واقعا شهرداری یک نهاد کلیدی و موثر در 
پارامترها  بعضی  در  اگرچه  است  شهری  اقتصاد 
در  شهرداری  ورود  زاویه  شهری  اشتغال  مانند 
اشتغال مستقیم چندان نیست اما از منظر تسهیل 
قوانین فضای کسب و کار شهرداری می تواند بسیار 
کمک کننده باشد یعنی نقش هایی که به شکل 
غیرمستقیم بر این موضوع دارد می تواند بسیار موثر 
باشد و شهرداری خود به عنوان یکي از بزرگترین 
هزینه کنندگان در اقتصاد شهری است و هزینه هایی 
که در حوزه عمران شهری می کند، گرداننده اقتصاد 

شهر است.
در رشد اقتصاد کالن کشور می گویند که دولت 

یعنی  هست  هم  مصرف کننده  بزرگترین  خود 
خودش یک عامل رشد است که اگر همین را در 
سطح محلی درنظر بگیریم، شهرداری با هزینه هایی 
که  فعالیت هایی  از  زنجیره ای  می دهد  انجام  که 
در شهر هست را به حرکت می اندازد و هر پروژه  
را  پیمانکاران  از  مجموعه ای  شهرداری  عمرانی 
به دنبال خود دارد و الیه های پایین تر را به کار 
می گیرد بنابراین شهرداری می تواند به عنوان یکی 
از سیاست گذاران ویژه شهری نقش مهمی داشته 
باشد و می تواند چرخه رکود یا رونق را تقویت یا 
تشدید و یا با عملکرد بدش تضعیف کند. شهرداري 
ابزارهای خیلی خوبی در سطح محلی در  حتی 
اختیار دارد و با وجود شورای شهر که به عنوان 
سرعت  از  است،  شهرداری  باالدستی  مجموعه 
تصمیم گیری خوبي در سطح محلی برخوردار است 
و این براي الگوی رشدی که در سطح شهری به 

دنبالش هستیم، بسیار  تعیین کننده است.

■ ایمنا: با قاطعیت مي توان گفت که بیش 
اصفهان  بودجه شهر  از  درصد  یا 95  از 90 
با عوارض مختلف از خود مردم شهر تامین 
از این بابت مصرف کردن آن در  می شود و 
شهر باید خردمندانه باشد تا به زیان همین 
مردِم تأمین کننده بودجه تمام نشود.  شما 
در 10 سال اخیر رویه اقتصادی و هزینه کرد 
شهرداری اصفهان را چگونه ارزیابی می کنید؟

شهرداري 10 درصد مستقيم 
از GDP شهر اصفهان را شکل 

مي دهد و به طور غير مستقيم 
نيز تأثير معناداري در اقتصاد 

شهري دارد.  واقعا شهرداری 
يک نهاد کليدی و موثر در اقتصاد 

شهری است اگرچه در بعضی 
پارامترها مانند اشتغال شهری 

زاويه ورود شهرداری در اشتغال 
مستقيم چندان نيست اما از منظر 

تسهيل قوانين فضای کسب و 
کار شهرداری می تواند بسيار 

کمک کننده باشد

 دکتر ابراهيمي
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مهندس نصیر ملت: نه 9۵ درصد بلکه همه بار 
دوش  بر  شهر  بودجه های  تامین  درصدی   ۱۰۰
مردم شهر است و آن بخش که تحت عنوان سهم 
با  از مالیات بر ارزش افزوده است هم  شهرداری 
مالیات پرداختی  از همان  قانون جدید  به  توجه 
در شهرمي آید که به نسبت جمعیت به شهرداری 
تعلق می گیرد. مابقی بودجه شهرداري هم به طور 
مستقیم یا در قالب عوارض ساختمانی یا در قالب 

بهای خدمات در حال وصول است. 
اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده نیازمند تحلیل 
جامع و کامل است و یکی از ایراداتی که در همه 
بخش های مدیریت شهری با آن برخورد کردیم 
شفاف نبودن اطالعات و نبود داده هاي کافی است 
در مورد تصمیمات و عملکردهایی که اتفاق افتاده.  
ولی آن چه به صورت کلی می توان اشاره کرد با 
توجه به نوع وابستگی مدیریت شهری به درآمدها 
که عمدتا ناپایدار است و این ناپایداری که می تواند 
متاثر از شرایط رکود اقتصادی، نوع برخورد مردم 
که  مي دهد  نشان  باشد، خود  تقاضا  و  عرضه  یا 
سیاست های گذشته سیاست های درستی نبوده 
خواه آن بخش از این سیاست ها که سیاست های 

در سطح کشور بوده و خواه سیاست هاي محلي.
در یک مقطع زمانی شهرداری اصفهان بیش از 
۴۰درصد وابستگی و درآمدش از عوارض نوسازی 
بود که امروز نزدیک به نیم درصد کاهش یافته. 
تنها منابع  از  حال آن که عوارض نوسازي یکي 

درآمد پایدار شهرداری بوده است. نیم درصد هم 
عوارض خودروست. به این ترتیب کل عوارض پایدار 
شهرداری کمتر از دو درصد است. آن بخشی هم 
که به عنوان عوارض پایدار مالیات بر ارزش افزوده 
به  آن اشاره مي شود چون متاثر از شرایط اقتصادی 
کشور، استان و قوانین ملی است را نمي توان چندان 
بلند مدت محسوب  پایدار  به عنوان یک درآمد 
کنیم. بخشی که تحت عنوان عوارض ملی محلی 
یا بهای خدمات در اختیار مدیریت شهری بوده 
هم به نحوی عمل شده که امروز متاسفانه شرایط 
شهرداری بسیار متزلزل است و در حالی که 3 هزار 
میلیارد تومان بودجه شهرداری است با توجه به 
اینکه دوره 3 ماهه ابتداي سال را طی کرده ایم و 
باید یک چهارم این 3 هزار میلیارد بیش از ۷۵۰ 
میلیارد تومان آن محقق شده باشد امروز چیزی 
شده  محقق  درآمِد  تومان  میلیارد   ۲۵۰ حدود 
شهرداری است، یعنی تقریبا نزدیک به ۸ درصد 

درآمد سال محقق شده است.
سیاست  نوع  به  مربوط  مشکل،  این  از  بخشی 
مدیریت شهری است که شهرداری را به عوارض 
عوارض  از جمله  است.  کرده  وابسته  ساختمانی 
تراکم که با توجه به ناپایداری و نیز تاثیرات سوئی 
که بر آینده شهر دارد خود انتخاب غلطی بوده است. 
ناپایداری عوارض اضافه تراکم در مقطع زمانی که 
کشور با بحران سیاسی اقتصادی مواجه شده کامال 
مشهود است و نیاز دارد که تصمیم جدیدي برای 

اصالح منابع درآمدی شهرداری اتخاذ شود.
در گذشته در مقاطعی که رونق ساخت و ساز وجود 
داشت و شهرداري از درآمدهای ویژه برخوردار بود 
اگر سرمایه گذاری شده بود قطعا این سرمایه گذاری 
می توانست برای شهر درآمدهای پایداری به همراه 
داشته باشد و امروز هزینه های ضروری را هرچند 

محدود پوشش دهد. 

■ ایمنا: عوارض اضافه تراکم هم تورم زاست 
و هم تأثیرات سوئي بر منابع طبیعي و محیط 
زیست دارد. از سوي دیگر از جمله در خصوص 
کارشناسان  بزرگ،  فروشگاه هاي  راه اندازي 
بودن  رقابتي  اصل  شهرداري  که  معتقدند 
اقتصاد در فضاي شهري را خدشه دار کرده 
است. چگونه می توان تضادهای بین اقتصاد 
یك  به  را  شهری  اقتصاد  و  شهرداری  نهاد 

همگرایی تبدیل کنیم؟
مهندس ملت: مشخصا هدف اصلی مدیریت شهری 
ایجاد رفاه برای شهروندان است. برای ایجاد رفاه 
شهرداري باید تا حدي بتواند شرایط زندگی را مهیا 
کند و زیرساخت های زندگی مرفه را برای شهر مهیا 
سازد. از این رو نیازمند منابع درآمدی است که یک 
بخش آن فعال عوارض ساختماني است و با رونق 

دادن به بخش ساختمان میسر مي شود.
در گام نخست باید شرایطی لحاظ شود که طبقه 
خالق جامعه که یک بخش آن طبقه کارآفرینان 

يکی از ايراداتی که در همه 
بخش های مديريت شهری با 

آن برخورد کرديم شفاف نبودن 
اطالعات و نبود داده هاي کافی 

است در مورد تصميمات و 
عملکردهايی که اتفاق افتاده.  ولی 
آن چه که به صورت کلی می توان 

اشاره کرد وابستگی مديريت 
شهری به درآمدهاي عمدتا 

ناپايدار است، که خود نشان 
مي دهد سياست های گذشته 

سياست های درستی نبوده خواه 
آن بخش از اين سياست ها که 

سياست های در سطح کشور بوده 
و خواه سياست هاي محلي

 مهندس ملت
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سرمایه گذار هستند را بتوانیم به شهر جذب کنیم. 
بخش دیگر این طبقه خالق افرادی هستند که 
دارای ایده بوده و با ارائه افکار نو می توانند به توسعه 

شهر کمک کنند.
ابتدا  منظور  این  براي  مدیریت شهری  در حوزه 
داریم  تالش  و  شده  تشکیل  کارآفرینی  ستاد 
زیرساخت های توسعه کارآفرینی را برای شهر مهیا 
کنیم. در بخش جذب سرمایه بخش خصوصی هم 
اقداماتي شده تا به نوعی موانعی که تاکنون پیش 
پای سرمایه گذار بوده شناسایی و سازوکارهایی برای 
حذف آنها ارائه شود و شفافیتی در الگوهای ارتباطی 
ما با سرمایه گذار ایجاد شده تا برای ماندگاری سطح 
طبقه خالق و سرمایه گذاران در شهر انگیزه ایجاد 

شود. 
در کنار این ها الزم است جاذبه هایی نیز در شهر 
شکل بگیرد که انگیزه ماندگاری را افزایش دهد که 
آن هم با توسعه خدمات و امکانات رفاهی در سطح 
شهر محقق می شود چراکه بارها شاهد این بوده ایم 
که عمده دلیل مهاجرت شهروندان اصفهانی به 
امکانات  پایتخت صرفا کمبود  یا  از کشور  خارج 
خدماتی در شهر بوده و بخشی از این مهاجرت ها 

می تواند با توسعه خدمات کاهش یابد.
مسیر توسعه اصفهان در یک مقطع زمانی را صنعت 
زاینده رود،  خشکی  امروز  بودند.  کرده  شناسایي 
آلودگی هوا و مهاجرت نشان مي دهد که اگر این 
مسیر توسعه درست انتخاب شده بود مطمئنا مسیر 

می کردیم.  توسعه یافتگی طی  برای  را  کوتاه تری 
مشخصا می توانیم از امکانات گردشگری یا صنایع 
دستی در شهر نام ببریم که اگر بر این دو بخشی که 
مزیت اصلی شهر اصفهان است تأکید کرده بودیم 
توسعه  محرک  مي توانست  بخش،  دو  این  امروز 

استان یا کشور باشد.

■ آیا می توان در این دوره زمانی به توسعه 
مبتنی بر گردشگری بازگردیم یا دیر شده و 

دیگر  امکانش نیست؟
دکتر نصر: در اقتصاد، لفظ »دیر« معنایی ندارد. 
تا ۱۰ سال  این کشور  نگاه کنید.  به گرجستان 
پیش هیچ نداشت با جمعیتي حدود ۵ میلیون 
مساحتي  و  اصفهان  استان  با  برابر  چیزي  نفر، 
آغاز  را  اقداماتی  آنها سلسه  استان.  این  از  کمتر 
کردند و زیرساخت هایی برای خود ساختند که این 
زیرساخت ها را هر کشوری داشته باشد و ادامه دهد 
قطعا به توسعه می رسد. هیچ وقت برای هیچ کاری 
دیر نیست. یک زمانی غرب در اقتصاد اروپا دید که 
ادامه فعالیت صنعت به مراتب زیانبارتر از سود آن 
است و تعطیل صنایع را در دستور کار خود قرار داد. 
این می تواند در اینجا هم اتفاق بیفتد اما نیازمند 
یک عزم جدی است و مدیرانی نیاز دارد که فضای 

فکری آنها فضای توسعه ای باشد.
ما دو دسته مدیر داریم. بیشتر مدیرانی که امروز 
می بینیم مدیرانی هستند که وضع موجود را دوست 

دارند و کمتر عالقمند به تغییر هستند ولي ما 
نیازمند مدیرانی هستیم که ذهنیت توسعه داشته 
باشند و سطح توسعه منطقه را باال ببرند. توسعه 
یک مفهوم کیفی است نه کمی، پس اگر بتوانیم 

اقدام کنیم هیچ وقت دیر نیست.
راجع به پرسشي که پیشتر طرح کردید باید گفت 
شهرداری هیچ وقت در مقابل اقتصاد شهر کنش و 
واکنش ندارد. یک شهر اصفهان داریم که اقتصاد 
در  که  است  نهاد عمومی  و شهرداری یک  دارد 
حال فعالیت است و قاعدتا باید همه هم و غمش 
به سمت توسعه شهر باشد و اگر تقابلی در قسمتی 
وجود دارد تقابل در قسمت است نه اینکه با اقتصاد 

در تضاد باشد.
یک  و  است  عمومی  بخش  یک  شهرداری 
وارد  شهرداری ها  که  شد  مطرح  بحثی  زمانی 
سرمایه گذاری مشارکتی شوند. مثل همان مقطعی 
که دولت ها تصمیم گرفتند وارد اقتصاد شوند و 
از وظایف ذاتی خودشان عبور کنند و به عنوان 
کمک بخش خصوصی مطرح شوند و این اتفاق 
برای شهرداری اصفهان هم افتاد و تا قسمتی به 
اقتصاد شهر اصفهان کمک هم کرد. فروشگاه های 
کوثر که راه اندازی شد تا حدودی به اقتصاد شهری 
خرده فروشی  سیستم  مقابل  این  آیا  کرد  کمک 
سنتی قرار گرفت؟ باید گفت سیستم خرده فروشی 
سنتی یکی از عوامل پسرفت اقتصاد ایران بود و اگر 
فروشگاه هاي کوثر در مقابل آن قرار گرفته باشد 

يک زمانی غرب در اقتصاد 
اروپا ديد که ادامه فعاليت 
صنعت به مراتب زيانبارتر از 
سود آن است و تعطيل صنايع 
را در دستور کار خود قرار 
داد. اين می تواند در اينجا هم 
اتفاق بيفتد اما نيازمند يک 
عزم جدی است و مديرانی 
مي خواهد که فضای فکری 
آنها فضای توسعه ای باشد نه 
همچون بيشتر مديران فعلي 
که وضع موجود را دوست 
دارند.

توسعه يک مفهوم کيفی است نه 
کمی، پس اگر بتوانيم اقدام کنيم هيچ 

وقت دير نيست.

 دکتر نصر
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این پیشرفت اقتصادی است ولي اینکه این وظیفه 
ذاتی شهرداری نیست، درست است و اینکه تا کجا 
باید این روند ادامه یابد قابل بحث است و باید یک 

حدي داشته باشد.

■ ایمنا: آیا مي توان یك حدي هم در شهر 
در  کرد؟  لحاظ  مسکن  ساز  و  ساخت  براي 
لندن بیش از 85 درصد منازلي که مردم در 
جهاني  جنگ  از  پیش  مي کنند  زندگي  آن 
از  مهمي  بخش  قدمت  و  ساخته شده  دوم 
آنها حتي به قرن هفدهم بر مي گردد. اما در 
اینجا اگر مردم در سطح چندین هزار دستگاه 
آپارتمان در سال نسازند، شهرداری درآمد 
معناداری براي گذران امور و اداره شهر ندارد. 
در این زمینه چه باید کرد؟ چگونه راهبردي را 

باید نوشت تا این روند متوقف شود؟
است  این  مشخص  راه حل  یک  ابراهیمی:  دکتر 
که باید از مالیات تولید به سمت عوارض مصرف 
برویم. هم اکنون در زمانی که ساختماني در حال 
تولید است، همه نهادهای مرتبط عوارض خود را 
به طور کامل و یکجا از سازنده ساختمان مي گیرند 
در حالی که در الگوي هاي رایج امروز دنیا، عوارض 
بر مصرف را عمدتا لحاظ مي کنند، یعنی اجازه 
می دهند تولید انجام شود و بعد بر حسب منطقه 
آن  متراژ  و  منطقه  قیمت  ساختمان،  قرارگیری 
عوارض مالیات های مصرف از آن اخذ می شود و به 
خاطر همین خالی بودن ملک چندان مقرون به 

صرفه اقتصادی نخواهد بود و یکی از الگوها بحث 
حرکت از سمت عوارض یکجا و ناپایدار تولید به 
سمت عوارض بر مصرِف کم، مستمر و تدریجی 

است که این خود پایداری درآمد را ایجاد می کند.
در ادامه مبحِث مزیتهاِي اصفهان که به گردشگري 
از  یکی  که  اشاره کنم  مي خواهم  هم  شد  اشاره 
فناوری است  و  اصفهان، حوزه علم  ظرفیت های 
و زمینه ای که در کنار صنعت ما که به هر حال 
ناخواسته پیش  آمده است و نیز حوزه گردشگري از 
مزیت هاي اقتصادي ما است. این حوزه علمی مانند 
دانشگاه ها و بخش هاي تحقیق و توسعه صنایع و 
پارک های علم وفناوری شبکه خیلی خوبی است که 
می تواند در حوزه اقتصاد دانش بنیان شهری ورود 
کند و اینها پارادایم های جدید شهری را به عنوان 
موتور محرکه فعال کنند و می توانند وابستگی ما 
را از صنعت و مشکالت آن کم کنند اما ما برای 
پارادایمی که تحت عنوان اقتصاد صنعتی در آن 
هستیم داریم هزینه های سنگینی انجام می دهیم 
ولي برای این گذار از اقتصاد صنعت به سمت اقتصاد 
حداکثر  کنیم.  نمي  چنداني  هزینه های  دانشی 
کارمان در حد کمک به بهبود فضای کسب و کار 
یا وام های حمایتی است در حالی که حمایت های 
بیشتری نیاز است تا تحریک کنندگی الزم ایجاد 
شود. الگوهای کشورهای دیگر بیانگر این موضوع 
است و سیاست گذاری در این حوزه نیازمند حمایت 
ویژه است و با حمایت های قطره چکانی این امر 
محقق نخواهد شد.  شهرداری هم می تواند در این 

حوزه وارد شود و این حمایت در چند بعد می تواند 
و سیاست گذاری  قانونی  منظر  از  و  بیفتد  اتفاق 
می توانیم وارد شویم و حمایت از منظر مالیات، بیمه 
و هزینه های راه اندازی کسب و کار که هزینه های 
این هزینه ها  باالیی در کشور ما است و کاهش 
در قالب این حمایت ها می تواند به خوبی خودش 
را نشان دهد و حمایت در خرید محصوالت هم 
بزرگترین خدمتی است که به شرکت ها می توان 
داشت تا چرخه اقتصادی این شرکت ها تامین شود 
و مجموعه دارایی، بیمه و مالیات و شهرداری باید در 
کنار هم قرار گیرند و تا می توانیم هزینه راه اندازی 
کسب و کارها را کاهش دهیم و این فلسفه وجودی 
استارتاپ ها بوده و از شهر خالق به شهر هوشمند 
اکوسیستم های  سمت  به  هوشمند  شهر  از  و 
استارتاپی حرکت می کنیم. آنجا که هزینه راه اندازی 
بسیار پایین است و ایده های نابی که در تیراژ باال 
می تواند کسب و کارها را سودآور کند و اینها در 
طبقه بندی بزرگتری تحت عنوان اقتصاد خالق و 
اقتصاد دانش بنیان جا می گیرد که دانش و هنر و 

توانایی های نرم افزاری نقش اصلی پیدا می کنند.

■ در اینجا مي خواهیم در خصوص دو مقوله 
بحث کنیم. یکي اینکه نقش دولت در توسعه 
نیویورک  اقتصاد شهری چیست؟ حتي در 
بازار  لیبرالي  اقتصاد  پایتخت  نوعي  به  که 
آزاد است حدود 27 درصد از بودجه شهر را 
دولت تأمین مي کند اما در ایران ردي از کمك 

يکی از ظرفيت ها و مزيت های 
اصفهان بحث حوزه علم و 
فناوری است. دانشگاه ها و 

بخش هاي تحقيق و توسعه 
صنايع و پارک های علم و 

فناوری شبکه خيلی خوبی 
است که می تواند در حوزه 

اقتصاد دانش بنيان شهری 
ورود کند و پارادايم های 

جديد شهری را به عنوان 
موتور محرکه اقتصاد شهري 

فعال کنند و وابستگی ما را 
از صنعت و مشکالت آن کم 
کنند اما مسئله اينجاست که 
ما برای پارادايمی که تحت 

عنوان اقتصاد صنعتی در 
آن هستيم داريم هزينه های 
سنگينی انجام می دهيم ولي 

برای اين گذار از اقتصاد 
صنعت به سمت اقتصاد 

دانشی هزينه های چنداني 
نمي کنيم. حداکثر کارمان 

در حد کمک به بهبود فضای 
کسب و کار يا وام های 

حمايتی است در حالی که 
حمايت های بيشتری نياز 

است تا تحريک کنندگی الزم 
ايجاد شود. 

 دکتر ابراهيمي
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■ دولتي را نمي توان یافت. مقوله دیگر نبود 
یك استراتژي اقتصادي شهري است. براي 
تدوین یك استراتژي اقتصادي چه مسیري 

را باید طي کرد؟
ورود کنم  به بحث  اینکه  از  قبل  مهندس ملت: 
منابع درآمد شهری را به تفکیک هر بخش خدمت 
شما عرض می کنم. ۱۶ درصد منابع درآمد شهری 
اوراق  و  وام  محل  از  درصد  اموال، ۱3  فروش  از 
مشارکت، ۵۴ درصد از محل عوارض ساختمانی، 
کمتر از ۲ درصد عوارض نوسازی و کسب و پیشه، 
مجموع  درصد  و ۱۵  بهای خدمات  از  درصد   ۴
درآمدهای پایدار )۱۲.۵ درصد آن از محل مالیات 
با  امیدواریم  البته  است.  است(  افزوده  ارزش  بر 
تصویب الیحه درآمد پایدار، درآمد تراکم ساختمانی 
از وابستگی ۵۵ درصدی به ۵ درصد کاهش یابد. به 
بیانی دیگر هر سال باید این رقم ۵ درصد کاهش 

داشته باشد.
اگر دقت کنید بخش اعظمی از درآمدهای شهری 
با توجه به  اما  ناشی از عوارض ساختمانی است 
اینکه میان عرضه و تقاضای مسکن در زمان حاضر 
اختالف وجود دارد، این بخش با چالش هایی روبرو 
شده است. به نحوی که اکنون ۲۰۰ هزار واحد 

مسکونی خالی در سطح شهر وجود دارد. 
البته شهرداری ها به اشتباه به این منبع درآمدی 
ازای  در  که  است  درحالی  این  شده اند،  وابسته 
چندین  باید  تراکم  فروش  از  حاصل  درآمدهای 

برابر خدمات از سوی شهرداری ارائه شود، پس باید 
این درآمد اصالح شود. البته قرار است در الیحه 
درآمدهای پایدار، عوارض ساختمانی به »عوارض 

نوسازی« تغییر یابد.
برای اصالح این رویه افق های بلند و میان مدتی 
در نظر داریم که برای اجرایی شدن آنها به تامین 
اعتبارات نیاز است. البته برنامه ریزی شهری باید با 
توجه به دو برنامه جامع و تفصیلی پیش برود که در 
این مقطع زمانی مدیریت شهری دوره پنجم به این 
نتیجه رسیده که باید در هر دو طرح بازنگری شود.

با توجه به اینکه در تدوین این طرح ادارات مختلفی 
درگیر بوده اند مشکالت متعددی هم وجود دارد. اما 
می توان تمامی خدمات و هزینه ها را در اصالحیه 

این طرح اصالح کرد.
که  شهری  اشکاالت  از  یکی  نمونه  عنوان  به 
هزینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی 
برای مدیریت شهری به همراه داشته است، تجمیع 
تمامی خدمات در مرکز شهر بوده که شهروندان 
باید به مرکز شهر سفر  نیازهایشان  برای احصاء 
کنند. از این رو امروزه مدیریت شهری برای تسهیل 
این سفرها به مرکز شهر هزاران میلیارد تومان برای 

توسعه مترو هزینه می کند.
نمونه دیگر این اشکاالت در آزادسازی پروژه های 
عمرانی رخ داده است. به عنوان مثال آزادسازی یک 
پروژه در سال اول هزینه هزارتومانی برای هر متر 
مربع در بر داشته اما در سال پنجم هزینه ۱۰ هزار 

تومانی. از این رو شهرداری هم در موضع ضعف بوده 
و به پرداخت ارقام گران تر تن داده است. در صورتی 
که اگر هزینه این پروژه با فروش اوراق مشارکت 
تامین می شد، اگر هم تورم افزایش می یافت صرفا 
باید سود بیشتری برای اوراق در نظر می گرفت نه 

اینکه در کل پروژه متضرر شود. 
بودجه ریزی امروز قابل دفاع نیست چون در نوع 
هزینه کرد اشراف کاملی به نیازهاي شهر نداریم و 

در این میان نقش معاونان، شهروندان، شهرداران و 
پیمانکاران براي اصالح این اوضاع بسیار مهم است.  

البته به نحوه بودجه ریزی شهری اشکاالتی وارد 
شده و امیدواریم اصالح شود.

در خصوص استراتژی هم باید گفت که تالش بر 
این بوده تا با اصالح ردیف های درآمدی شهرداری 
راهکارهای مناسبی ارائه شود. همچنین شناسایی 
منابع جدید شهرداری و کمک بخش خصوصی در 

این راه بسیار حائز اهمیت است.

دکتر نصر: اتفاقی که در اقتصاد ایران از ۱۰۰ سال 
گذشته افتاده این است که نگاه دولت به سمت 
تمرکز بوده است، در حالی که کشورهای مختلف 
راه تمرکززدایي را پیموده اند. شهرداری ها نهادهاي 
مستقلی هستند اما دولت مرکزی می خواهد که 
ابزار تامین مالی و اعمال فشار را خود در دست 
داشته باشد، پس هنوز با فضایی مواجه هستیم که 
نمی توان گفت که دولت می تواند به توسعه شهرها 

بودجه ريزی امروز قابل دفاع نيست 
چون در نوع هزينه کرد اشراف کاملی 

به نيازهاي شهر نداريم و در اين ميان 
نقش معاونان، شهروندان، شهرداران 
و پيمانکاران براي اصالح اين اوضاع 

بسيار مهم است. 

 مهندس ملت
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کمک کند. این فضا باید تغییر یابد و مشخص شود 
حمایت از چه کاالیي وظیفه دولت مرکزی و چه 
به  است.  کاالیي در حیطه وظایف دولت محلی 
عنوان مثال امنیت ملی باید از سوی دولت مرکزی 
تامین  مالیات  از  نیز  آن  هزینه  که  شود  تامین 
می شود، اما آیا تامین بهداشت، درمان و آموزش 
هم وظیفه دولت مرکزی است؟ اگر به دنبال توسعه 
هستیم باید تفکیک وظایف، مبنای توسعه ای دولت 

مرکزی واقع شود.
تفکیک پایه های تامین مالی نیز باید مشخص شود 
تا شهرداری ها )شبه دولت محلی( و دولت مرکزی 
کنند.  کسب  درآمد  باید  مراکزی  چه  از  بدانند 
این موضوع در دهه 9۰ میالدی در اقتصاد غرب 
پایه ریزی شد و مشخص شد چه سطحی از مالیات 
متعلق به دولت است. در این تئوری مشخص شد 
است،  افراد  دارایی های  که  مالیات هایی  پایه  که 
باید توسط دولت مرکزی اخذ شود و در عوض 
مالیات های ناشی از جریان های درآمدی به دولت 

مرکزی تعلق گیرد. 
در این فضا چیزی تحت عنوان یارانه برابری ساز از 
سوی دولت ارائه می شود و مناطق شهری را هم تراز 
می کند زیرا یکی از مباحث ایجاد تعادل اقتصادی 
این  البته  است.  توسعه ای  برابری خدمات  کشور 

توصیه سازمان ملل متحد نیز است. 
اتفاقی که در اقتصاد ایران می افتد این است که علم 
و دانش دشمن شناخته می شود و از آن استفاده 

مجموعه  دانش  و  علم  که  در صورتی  نمی شود. 
ما  دست  به  هزینه  کم  که  است  بشر  تجربیات 
رسیده از این رو چه لزومی دارد مباحث را مجددا 
تجربه کنیم؟ پس باید در کشور هم به این مبانی 

توجه شود. 
تفکیک نشدن پایه های مالی مشکالتی را ایجاد 
می کند. به عنوان مثال یک شهروند بعد از خرید 
خودرو باید عوارضی به دولت و شهرداری پرداخت 
کند، اما برای این پرداخت یک بار به شهرداری و 
یک بار به دارایی باید مراجعه کند در صورتی که 
اگر تفکیک مالیاتی صورت گیرد، هزینه های بیرونی 
درآمدی  منابع  کاهش،  شدت  به  مالیات  وصول 

افزایش و بهره وری هم افزایش می یابد.
اگر این تفکیک صورت گیرد دیگر شاهد مشکل 
آسفالت کردن اراضی از سوی شهرداری و کندن از 

سوی شرکت های خدماتی هم نخواهیم بود. 
شدت  به  محلی  و  ملی  وظایف  نشدن  تفکیک 
هزینه های دولت را به بخش عمومی تحمیل کرده 
و افزایش داده است، در این فضا نمی توان وظایفی 
را از دولت انتظار داشت، بلکه باید دولت این تعاریف 
را اصالح کند که اگر این اتفاق بیفتد انقالبی را در 

کاهش هزینه خدمات شاهد خواهیم بود.
و  پرهزینه  نیز  شهری  اقتصاد  استراتژی  تدوین 

اجرای آن هم پرهزینه تر است. 
مانند  شهرداری هایی  که  وجودی  با  چرا   ■
تهران و اصفهان می توانند در موارد متعددي 

نسبت به دولت دست باالتري داشته باشند 
و نظر خود را در مواردي به کرسي بنشانند 
اما نسبت به مجاب کردن دولت براي ردیف 

بودجه و کمك هاي دولتي موفق نبوده اند؟ 
دکتر ابراهیمی: زیرا سهم نمایندگانی که مدافع 
منافع شهرها باشند و نمایندگانی که مدافع همزمان 
منافع شهر و روستا باشند یکسان نیست، از این رو 
یکی از پیشنهادات الیحه درآمدهای پایدار شهری 
این است که عنوان »روستا« جلو این الیحه نیز 
قید شود. در صورتی که این خطای استراتژیکی 
در تدوین قانون است، زیرا مناسبات شهر و روستا 
متفاوت است. به نظر می رسد این روند برای توجه 
نوعی  کار  این  رأی آوری است در صورتی که  به 

فعالیت ضد توسعه ای است.
درباره  منفی  نگاه  مجلس  در  اینکه  به  توجه  با 
واژه  تا  می شود  تالش  دارد،  وجود  کالنشهرها 

کالنشهرها کمرنگ شود. 
بهتر است اما قبل از توضیح بیشتر بدانیم استراتژی 
یک  است،  این  پاسخ  اقتصادی چیست؟  توسعه 
الگوی راهبردی مواجه با اقتصاد شهری که در این 
روند باید تحلیل محیطی انجام و فرصت شناسی و 
تهدید شناسی صورت گیرد، هنر مدیران شهری در 
این فضا این است که بتوانند یک استراتژی درست 

تدوین کنند.
این روند باید در نظام ملی هم شفاف شده باشد 
در صورتی که هیچ سندی در این باره وجود ندارد. 

فضاي تمرکزخواهي دولت که يک 
قرن است ادامه دارد بايد تغيير يابد و 
مشخص شود حمايت از چه کااليي 
وظيفه دولت مرکزی و چه کااليي در 
حيطه وظايف دولت محلی است. به 
عنوان مثال امنيت ملی بايد از سوی 
دولت مرکزی تامين شود که هزينه 
آن نيز از ماليات تامين می شود، اما 
آيا تامين بهداشت، درمان و آموزش 
هم وظيفه دولت مرکزی است؟ اگر 
به دنبال توسعه هستيم بايد تفکيک 
وظايف، مبنای توسعه ای دولت مرکزی 
واقع شود.

با توجه به اينکه در مجلس نگاه منفی 
درباره کالنشهرها وجود دارد، تالش 
می شود تا واژه کالنشهرها کمرنگ 

شود. سهم نمايندگانی که مدافع 
منافع شهرها باشند و نمايندگانی که 

مدافع همزمان منافع شهر و روستا 
باشند يکسان نيست، از اين رو يکی 

از پيشنهادات اليحه درآمدهای پايدار 
شهری اين است که عنوان »روستا« 

جلو اين اليحه نيز قيد شود. در 
صورتی که اين خطای استراتژيکی 

در تدوين قانون است، زيرا مناسبات 
شهر و روستا متفاوت است 

 دکتر ابراهيمي
 دکتر نصر
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این درحالی است که تبیین نقش و جایگاه مدیریت 
محلی در نگاه کالن بسیار مهم است، اما فارغ از این  
موارد هنر مدیریت شهری این است که سعی کند 

استراتژی های درستی تبیین کند.

■ ایمنا: در مباحث میزگرد تا اینجا اگر نکته اي  
باقي مانده بفرمایید.

دکتر نصر: در مورد عوارض تراکم موضوعی که باید 
بگویم این است که این هزینه ازسوی شهروندان اما 

به صورت پنهان پرداخت می شود.  
وارداتی  خودرو  یک  که  زمانی  مثال  عنوان  به 
می خرید، قیمت پایه خودرو به اضافه هزینه های 
پرداخت  باید  و حقوق گمرکی  عوارض  مالیاتی، 
شود. این همان پرداخت مالیات پنهان است. به 
بیان دیگر دولت از جایی مالیات می گیرد که آن 
فرد، مصرف کننده نهایي نیست. در عوارض تراکم 
شهرداری هم همین طور است و شهروندان که 
به  را  عوارض  این  هستند  نهایی  کننده  مصرف 

صورت پنهان می پردازند. 
به عنوان مثال شهرداری مدعی است که حجم 
عظیمی از مالیات شهر را از فرد سازنده می گیرد 
در صورتی که این هزینه را خریدار می پردازد. از 
واحدهای  از  عوارض  این  از  بخشی  دیگر  سویی 
افزایش  به  این منجر  تجاری گرفته می شود که 
هزینه کسب و کار شده و به افزایش هزینه تجارت 
منجر می شود. این هزینه هم از سوی مصرف کننده 

پرداخت می شود. 

مهندس ملت: ایده آل همه مدیران شهری این 
است که مدیریت یکپارچه شهری اجرایی شود. اما 

این فرض، محقق نخواهد شد.

■ ایمنا: شهروندان حق دارند از این موضوع 
در  این  از  پیش  مدیریت  زیرا  بترسند 
شهرداری ضررهای بسیاری وارد کرده است.

مهندس ملت: برای تبیین این نکته مثالی عرض 
اینکه  بدون  گاز  انشعاب  گرفتن  برای  می کنم. 
از سوی شهروندان وجود  برای تخفیف  انتظاری 
ابتدای  و  پرداخت می شود  باشد هزینه ها  داشته 
هر ماه هم هزینه ها بدون هیچ نارضایتی پرداخت 
می شود. اما در شهرداری یک بار عوارض پرداخت 
از  پابرجاست  ساختمان  که  زمانی  تا  و  می شود 

شهرداری خدمات می گیرند.
بهای خدمات، اصال متناسب با هزینه شهرداری 
نیست. پس چرا نارضایتی نسبت به شهرداری زیاد 
است، زیرا عمده دلیل موضوع بی عدالتی است. یک 
شهروند از عضو شورا تخفیف می گیرد اما دیگری 
یک  منطقه شهری  یک  از  دیگری  فرد  یا  خیر. 
خدمت را با هزینه کمتر و در منطقه دیگر با هزینه 

بیشتر تحویل می گیرد. 
از این رو این طور برداشت می شود که شهرداری 
نهادی است که ظلم می کند. اما با مدیریت جدید 

شهری نگرانی مردم برای این منظور رفع خواهد 
شد، می توان با یک تصمیم جدید این مشکالت را 
رفع کرد. اگر مدیریت جامع و یکپارچه اجرایی شود 

بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
به  بررسی  بدون  که  انسانی  نیروی  همچنین 
شهرداری آمده، باید توانمندسازی شود. اول باید 
این نیروی انسانی توانمند شود و براساس دریافت 
حقوق خدمات دهد. البته فردی که اینجاست حق 
برایش ایجاد شده اما برای دو میلیون نفری که 

حقوقش را تامین می کنند نظری نداریم. 
امالک بسیاری در اختیار سازمان های شهرداری 
مولد  و  شود  ساماندهی  اینها  باید  که  دارد  قرار 
شرکت ها  از  برخی  بگیرد.  صورت  امالک  سازی 
حیاط خلوت شهرداری بوده اند بدون اینکه خروجی 

داشته باشد. 
دکتر ابراهیمی: در حال حاضر مدیریت هماهنگ 
مدیریت  جای  به  که  است  موضوعی  شهری 
دنبال  کالنشهرها  سوی  از  شهری  یکپارچه 
می شود. البته در نگاه یکپارچه سازی، به دنبال 
ادغام سازمانی نیستیم، زیرا این کاری بسیار دشوار 
الگوهای دیگری هماهنگی  با  اما می توان  است. 
را  دستگاهی  هماهنگی  باید  کرد،  ایجاد  هایی 
شروع کرده و در برنامه ریزی ها به آن توجه کرد 
و این موضوع یکی از مقدمات تدوین استراتژی 

توسعه اقتصادی شهری است.
برنامه استراتژی چیزی نیست جز اینکه ذی نفعان 

امالک بسياری در اختيار سازمان های 
شهرداری قرار دارد که بايد اينها 
ساماندهی شود و مولد سازی امالک 
صورت بگيرد. برخی از شرکت ها 
حياط خلوت شهرداری بوده اند بدون 
اينکه خروجی داشته باشد. 

در حال حاضر مديريت هماهنگ 
شهری موضوعی است که به جای 
مديريت يکپارچه شهری از سوی 
کالنشهرها دنبال می شود. البته در 

نگاه يکپارچه سازی، به دنبال ادغام 
سازمانی نيستيم، زيرا اين کاری بسيار 

دشوار است. اما می توان با الگوهای 
ديگری هماهنگی هايی ايجاد کرد

 دکتر ابراهيمي
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بر اولویت های خود توافق کنند و سپس برای اجرای 
آن تصمیمات مصمم و متعهد باشند. البته مجموعه 
این  خود  توان  حد  در  اصفهان  شهری  مدیریت 
اقدامات را در پیش دارد اما کافی نیست و باید این 

مدیریت با حضور تمامی ذی نفعان صورت گیرد. 
تدوین  سال ۸9  از  مدیریت شهری  جامع  طرح 
شده اما از آنجایی که این الیحه به وظایف دولت 
تنه می زند و باید اختیاراتی به مدیریت های شهری 
واگذار شود، در اجرای آن مخالفت های متعددی 
صورت گرفته است. این روند تا جایی ادامه داشت 
که الیحه مسکوت ماند و از سوی دولت به مجلس 
این  این، نمایندگان مجلس  از  ارسال نشد. پس 
موضوع را تحت عنوان »طرح واحد مدیریت شهری 

و روستایی« ارائه دادند.
در این الیحه مباحثی مانند قانونگذاری شهری که 
بر عهده شهرداری بود هم در نظر گرفته شده بود. 

اما این اتفاقات رخ نداد. 
و  واحد  مدیریت  که  صورتی  در  ملت:  مهندس 
هماهنگ شهری ایجاد شود، به عنوان مثال می توان 
در حوزه گردشگری اقدامات خوبی داشت، این در 
این مدیریت، شهرداری  نبود  حالی است که در 
اصفهان به عنوان نمونه نمي تواند از هزینه هایي که 
براي گردشگری ایام نوروز عواید الزم را بدست آورد.

■ ایمنا: اگر به پروژه هاي شهري در دو دهه 

گذشته که به نوعي شهرداري متولي آن بوده 
بدنه سازي  و  نما  از جهان  کنیم،  نگاه  است 
علي  امام  میدان  تا  گرفته  چهارباغ  شرقي 
مي بینیم که پایمال کردن حق و حقوق افراد 
و بي عدالتي هایي رخ داده و در حق بسیاري 
از شهروندان که پیشتر در آن مکان ها کسب 
نوعي  به  و زمیني داشته اند،  یا ملك  کار  و 
ظلم شده است. شهرداری تا چه اندازه این 
جسارت را دارد که اشتباهات پیشین را گردن 

بگیرد و در جهت رفع آن برآید؟
زیاد  شهرداری  در  پروژه ها  دست  این  از  ملت: 
است و انواع و اقسام زیادی دارد و قبل از اصالح 
باید بپذیریم اشتباه شده و این اتفاق افتاده است. 
و  اقتصادی  »تحلیل  طرح  اقتصادی  کمیسیون 
اصالح احتمالی سالن اجالس« را شروع کرده تا 
با موفقیت دنبال شود. این درحالی است که برای 

بسیاری از پروژه ها مطالعات الزم انجام شده است.
اصفهان  در  اجالس  سالن  ساخت  به  نیاز  دلیل 
برگزاری اجالس سران کشورهای غیر متعهد در 
سال 9۱ بود، پیش بینی شده بود که این سالن با 
۲۰۰ میلیارد تومان ساخته می شود و دولت نیمی 
از آن و بخش خصوصی هم نیمی از آن را متقبل 
شود. ساخت این پروژه سال 9۰ آغاز شد و قرار 
بود تا سال 9۱ به بهره برداری برسد. این درحالی 
است که تا به حال ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده 

و تنها دو سوم این پروژه تکمیل شده است و با 
این حال نمی دانیم که توجیه اقتصادی این پروژه 

چقدر است!؟
در عین حال آماری از تعداد و بودجه مورد نیاز براي 
تکمیل پروژه های نیمه تمام نداریم. البته اطالعاتی 
در  زیادی  تناقضات  اما  قرار گرفت  ما  اختیار  در 
مرکزی،  شهرداری  سوی  از  شده  ارائه  اطالعات 
شهرداری منطقه و اطالعات به دست آمده از سوی 
خود ما وجود دارد. هم اکنون تنها ۸ درصد از بودجه 
شهر در سه ماهه اول سال محقق شده و در چنین 
شرایطي هیچ زماني برای آزمون و خطا نداریم و باید 

با دقت پیش رویم. 
پروژه مترو هم همینگونه است و من به عنوان عضو 
شورای شهر هنوز نمی دانم که توسعه مترو به صالح 
شهر است یا خیر؟ اما در این مورد مطالعاتی صورت 
بودجه  کند.  روشن  را  این وضعیت  که  می گیرد 
بودجه  و  میلیارد  و 3۰۰  هزار  شهرداری  جاری 
عمرانی هم ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. ۵۰۰ 
میلیارد تومان از کل بودجه ۸۰۰ میلیارد توماني 
مترو مربوط به اوراق مشارکت است که ۵۰ درصد 
اصل و سود این اوراق را دولت بر عهده می گیرد. به 
صورت خالص تنها 9۰۰ میلیارد تومان بودجه شهر 
برای پروژه هاي عمرانی در نظر گرفته شده است و 

باید در این خصوص بیشتر اندیشید. ■

برنامه استراتژی چيزی نيست جز 
اينکه ذی نفعان بر اولويت های خود 
توافق کنند و سپس برای اجرای آن 

تصميمات مصمم و متعهد باشند. البته 
مجموعه مديريت شهری اصفهان 
در حد توان خود اين اقدامات را در 

پيش دارد اما کافی نيست و بايد اين 
مديريت با حضور تمامی ذی نفعان 

صورت گيرد. 
طرح جامع مديريت شهری از سال 

89 تدوين شده اما از آنجايی که اين 
اليحه به وظايف دولت تنه می زند 

و بايد اختياراتی به مديريت های 
شهری واگذار شود، در اجرای آن 

مخالفت های متعددی صورت گرفته 
است.

هم اکنون تنها 8 درصد از بودجه شهر 
در سه ماهه اول سال محقق شده و در 
چنين شرايطي هيچ زماني برای آزمون 
و خطا نداريم و بايد در خصوص پرو ه 
هاي شهري با دقت با دقت پيش 
رويم. از جمله مطالعاتي در حال انجام 
است که آيا ادامه پروژه مترو به صالح 
شهر است يا خير؟واقعيت اين است 
که از 3 هزار ميليارد تومان بودجه 
شهر اصفهان 880 ميليارد تومان آن 
به مترو اختصاص يافته است. 

 دکتر ابراهيمي

 مهندس ملت

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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مبانی طرح ريزي رشد اقتصاد شهري

نوشتن یک برنامه براي رشد اقتصاد و مشاغل در 
شهر نیازمند درک پویایی هاي نهفته و گرایش 
هایي است که اقتصاد منطقه و شهر را به پیش 

مي راند.
در حال حاضر، اقتصاد جهانی تحت تاثیر یک تحول 
اساسی قرار دارد. تغییرات اخیر بحران های مالی و 

مسکن، تغییرات گسترده در بخش تولید، و اهمیت 
فزاینده پایداری محیط زیست و محدودیت منابع، 
یک انحراف موقت از روندهای گذشته نیستند که 
پس از آن همه چیز به حالت »عادی« بازگردد 
بلکه، جامعه ما در حال عبور به سمت یک دوره 
فناوري-محور در حرکت است که تغییرات حاصل 

از آن تدریجي و خطي نیست، بلکه این یک نتیجه 
تجدید ساختار در فعالیت اقتصاد جهانی است.

میالدي،  سوم  هزاره  از  دهه  یک  گذشت  با 
در  پایدار  موفقیت  از  اساسی خاصی  ویژگی های 
اقتصادهای توسعه یافته روشن شده است. مهمترین 
آنها دانش، پویا بودن، و دسترسی و کارایي در سطح 

اقتصادهای منطقه ای خاص، پيچيده و 
پويا هستند. هر منطقه شهری ترکيب 

خاصی از دارايی ها دارد، و آن دارايی ها 
به نحوی بر هم کنش دارند که برای آن 

محل منحصر به فرد هستند و برای عملکرد 
اقتصادی حياتی هستند. در نتيجه، مناطق 
به طور فزاينده ای متمايز و خاص می شوند

▲ شهرها به هسته هاي اصلي رقابت اقتصادي در سطح جهان بدل شده اند
منبع: طرح اقتصادی شهر شیکاگو 2012

گروه ترجمه ایمنا
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مناطق شهری واحدهای اوليه  اقتصادی 
هستند که در اقتصاد جهانی رقابت می 
کنند. دارايی های اقتصادی کشورها در 
مناطق شهری متمرکز شده است، که 

نقش فراتر از تناسبي را در ايجاد ارزش 
اقتصادی ايفا می کنند

جهانی است.
بازار جهاني به سمت خدمات و کاالهاي دانش بنیان 
میل مي کند. امروزه چیزي در حدود ۷۵ درصد از 
آنچه بار رشد در اقتصادهاي توسعه یافته را به دوش 
مي کشد مربوط به همین خدمات دانش بنیان است. 
نوآوري هاي دانش بنیان حاال به سلول هاي بنیادین 
شکوفایي  حال  در  و  جدید  کامال  بخش هاي  و 
بدل شده اند. داده بزرگ –Big Data- داده هایي با 
حجم و انواع بسیار زیاد که قابل فراوري با ابزارهاي 
نرم افزاري دیتابیس هاي معمول نیست، موتور اصلي 
نوآوري است که به یک گرایش عمده بدل شده 
داده هاي  میزان  بر  درصد  تا ۴۰  ساالنه  و  است 

تولیدي در صنعت افزوده مي شود.
در این میان نقش کالنشهرها غیر قابل انکار است. 
مناطق شهری واحدهای اولیه  اقتصادی هستند 
که در اقتصاد جهانی رقابت می کنند. دارایی های 
اقتصادی کشورها در مناطق شهری متمرکز شده 
است، که نقش فراتر از تناسبي را در ایجاد ارزش 
اقتصادی ایفا می کنند. نزدیکی جغرافیایی دارایی ها 
و عامالن مهم اقتصادی، بهره وری گروهی و فردی 
افزایش  و  مبادله  هزینه های  کاهش  با  را  خود 
تعامالت، افزایش می دهد و این خود باعث نوآوری 
می شود. افراد و شرکت های ماهر در مناطق شهری 
نسبت به همتایان خود در خارج از منطقه آنها، 
بهره وری و تولیدات بیشتری دارند. به همین دالیل، 
مناطق شهری در حال تبدیل شدن به هسته های 

اولیه رقابت در اقتصاد جهانی می شوند.
اقتصادهای منطقه ای خاص، پیچیده و پویا هستند. 
هر منطقه شهری ترکیب خاصی از دارایی ها دارد، 
و آن دارایی ها به نحوی بر هم کنش دارند که برای 
آن محل منحصر به فرد هستند و برای عملکرد 
اقتصادی حیاتی هستند. در نتیجه، مناطق به طور 

فزاینده ای متمایز و خاص می شوند. 
مسیرهای رشد اقتصاد منطقه ای متفاوت هستند. 
داشت  خواهند  تمایل  باال  عملکرد  با  مناطقی 
که زودتر از رقبای خود پیشی بگیرند و مناطق 
عقب مانده به عقب رانده مي شوند. تغییرات کوچک 
در مسیر می تواند باعث تغییر بزرگی در این شکاف 

شود. 

■ شهرها، حومه ها، و محله ها
از آنجا که بازارها در جغرافیای متفاوت کار می کنند، 
برنامه ریزی رشد اقتصادی اول از همه به تمرکز بر 
اقتصاد و سپس به جغرافیا نیاز دارد. برنامه ریزی 
خوب باید مرزهای فعالیت اقتصادی را نشان دهد، 
نه مرزهای سیاسی که شهرها، حومه ها، یا حتی 
ایالت ها را از هم جدا می کند. در حالی که تمامی 
مناطق شهری به طور کلی زمینه جغرافیایی برای 
همکاری اقتصادی دارد، برای برنامه ریزی کردن باید 
با دقت محله ها، شهرها، و حومه هایی که کل منطقه 
را تشکیل می دهند را در نظر گرفت. دو نکته بسیار 
مهم را هم باید مورد توجه قرار داد: ۱. همه محله ها، 

که  دارند  مهمی  دارایی های  حومه ها  و  شهرها، 
گسترش آن روی افزایش بهره وری و رشد اقتصادی 
محله ها،  اقتصادی همه  دارد. ۲. سرنوشت  تاثیر 
شهرها، حومه ها، و مناطق شهری به صورت جدا 

نشدنی با هم پیوند دارد.
بسیار  آنها  حومه های  و  شهرها  اقتصادی  رشد 
عمدتا  مکان ها  این  زیرا  هستند،  مرتبط  هم  به 
بازار  آنها  هستند.  اقتصاد  همان  از  بخش هایی 
کار و مسکن، روابط تجارتی شرکت با شرکت و 
زنجیره های عرضه، الگوهای زیرساختی و مسیرها، 
فرهنگی، تفریحی، خرده فروشی و سایر امکانات، و 
موسسات سردسته مثل بیمارستان ها و دانشگاه ها را 
به اشتراک می گذارند. شواهد نشان می دهد که به 
طور کلی، مناطق با کمترین نابرابری درونی بهترین 
عملکرد را انجام می دهند، زیرا آنها دارایی های خود 
را بهتر گسترش می دهند. این بینش برای طرح 
مورد نظر که شامل دارایی های سراسر محله ها است 

بسیار مهم است.  

■ پیامدهای توسعه اقتصاد منطقه ای
چرا یک طرح را برای رشد اقتصادی و مشاغل در 

نظر می گیرند؟ ویژگی های اصلی اش چیست؟ 
و  فرد  منحصربه  دارایی های  از  باید  مناطق   ■
متمایز خود ساخته شوند، یک سایز به تن هرکسي 

نمي نشیند.
■ استراتژی ها باید جامع و یکپارچه باشند.
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▲ شهرهایی که بار عمده اقتصادی کشورشان را به دوش می کشند
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■ به منظور برنامه ریزی صحیح برای رشد اقتصادی، 
نهادهای منطقه باید به طور فعاالنه برای اهداف 

مشخص شده با هم کار کنند.
■ مناطق نیازمند سرمایه گذاری های قابل انتقال 

برای توسعه به سوي اقتصاد آینده هستند.
حتی  دیگر  سنتی  اقتصاد  توسعه  استراتژی های 
نیستند.  کافی  رشد  برای  سوزنی  سر  اندازه  به 
یک  خاص  دارایی های  روی  بر  که  رویکردهایی 
منطقه بنا نمی شود، نمی تواند به اندازه کافی در 
اقتصاد جهانی امروز جاي خود را باز کند. عواملي 
چون مشوق هاي مالیاتی، چندان دیگر براي جذب 
اثرگذار  مناطق  اقتصادي  رشد  و  سرمایه گذار 
نیستند. در مقابل، سرمایه گذاری های قابل تغییر 
می تواند هویت و پویایی منطقه را تصریح و دوباره 
تعریف کند، و آن را به محل پیشرفت بخش های 
خاص شرکت ها، کارکنان و بخش هاي اقتصاد آتي 

بدل کند. 
به طور خالصه، هر منطقه باید دارایی ها، چالش ها، و 
فرصت های خود را در زمینه محیط زیست در حال 
تغییر جهانی بررسی کند و مسیر اقتصادی خود را 
برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تغییر دهد. 

توسعه  موفق  الگوهای  طرح،  این  توسعه  برای 
اقتصادی سراسر دنیا قابل بررسي است. مجموعه 
میتلشتاند  مناطق  از  نمونه های جهانی  گسترده 
ملی  اقتصادی  رشد  تالش های  تا  گرفته  آلمان 
سنگاپور و مالزی، قابل مطالعه است. این الگوها 
اقتصادی  رشد  تصمیمات  که  کرده اند  مشخص 

مربوط به منطقه خاصی هستند و از این رو این 
الگوها مستقیما قابل کپی کردن براي سایر مناطق 
نیستند، اما عوامل موفقیت این طرح ها از اصول 

کلیدي مشترک پیروي کرده اند. 

■ اصول راهنما

اقتصادي  طرح هاي  از  شده  آموخته  درس های 
شهرهاي موفق یادشده بیانگر این موضوع است که 
با نگاهي متفاوت از دیدگاه هاي سنتي نوشته شده و 

شامل تعدادي از اصول راهنما هستند. 
اوال، این طرح به گونه اي طراحي شود که مبتني بر 
واقعیات، داده محور، و بر پایه نظام عرضه و تقاضاي 

داستان های رشد اقتصادی در چند شهر

■ دورمتوند، آملان: منطقه ای که از تولید زغال سنگ و فوالد به اقتصادي متمرکز بر فناوري هاي پیرشفته )مثل مایکروسیستم ها(، خدمات 
)مثل فناوری اطالعات(، و پشتيباين تحول يافت و از اين رهگذر 50 هزار  شغل جدید در دهه گذشته ايجاد کرد.

■ مالزی: برنامه تحول اقتصاد ملیETP(( چشم انداز روشنی برای افزايش معنادار درآمد شهروندان تا سال 2020 را تعیین کرده است. اجرای 
اين برنامه، مشارکت بین بخش های عمومی و خصوصی را طلب مي کند، و مهمرت این که از اول معیارهای عملکرد باید شفاف بوده و در 

تعامل با مردم باشد تاکید شده است.

■ ولفسبورگ، آملان: ابتکار اتوويژن، که جشنواره اي از فيلم، توليدات رسانه اي و نيز سايربي در خصوص صنعت خودروسازي است در 
مشارکت عمومی-خصوصی با فولکس واگن، از سال 1997 تا 2004 توانسته نرخ بيکاري را از 17 درصد به 8 درصد کاهش دهد. اين جشنواره 

بر 6 خوشه صنعتی مترکز دارد و به طور راهربدي رسمایه گذاری در نوآوری برای استارت آپ ها و پیوسنت تجارت های کوچک و متوسط به 

تامین کنندگان بزرگ در اين صنايع را عميل کرده است.

■ شنژن، چین: منطقه ویژه اقتصادی اين شهر به عنوان يک محيط مساعد تجاري با مترکز بر جذب رسمایه گذاری مستقیم خارجی و رسمایه 
گذاری در زیرساخت حامیتی، ایجاد کرده است. نتیجه آن برای شنژن، رشد صنعتی ساالنه متوسط 69% در دهه اولش بوده است، و آن را به 

یکی از رسیع ترین اقتصادهای شهری در حال رشد در دنیا تبدیل کرد.

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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بازار طراحی باشد. توسعه دادن طرحی که موفق 
باشد شامل موارد زیر است:

■ تحلیل کردن بازار به صورت دقیق به منظور 
می تواند  منطقه  دارایی های  چگونه  اینکه  درک 

بهترین عملکرد اقتصادی را داشته باشد.
که  استراتژی هایی  از  مجموعه ای  بردارنده  در  م 
و  می آید  وجود  به  بازار  تحلیل  این  از  مستقیما 
بر نقاط قوت خاص، چالش ها، و فرصت هایی که 
مشخص کرده است متمرکز می شود و نیز قابلیت 

منطقه ای  دورنماي  یک  تا  باشد  داشته  ترکیب 
یکپارچه را ایجاد کند.

■ ارزیابی ابتکارات مربوطه که در این منطقه در 
حال انجام است از طریق یک دیدگاه غیرسیاسی، و 
ترتیب و آرایش دادن آنها به گونه اي که فرصت هایی 

برای هماهنگی، گسترش و بهبود آنها فراهم شود.
■ نظم بخشیدن به استراتژی های واضح که می تواند 
به رشدی رهنمون شود که با توجه به آن، ابتکارات 

نتیجه محور و خاص نیز هدایت شوند.

■ ارزیابی و بازنگری مدام روند به دلیل این حقیقت 
که توسعه اقتصاد یک اقدام در حال پیشرفت است.

در درجه دوم، طرح یک روند زنده را تداعي کند. 
برای موفق شدن، تحلیل بازار باید به طور مداوم 
بالقوه  فرصت های  پیگیری  برای  و  شود  به روز 
عمیق تر شود. الزم است که استراتژی ها بر اساس 
یک پایه منظم ارزیابی شود تا اطمینان حاصل شود 
که آنها با شرایط منطقه ای هماهنگ باقی می مانند. 
استراتژی هاي  اجرای  برای  که  ابتکاراتي  تمام 

هدف تدوین شده اند، باید تحت نظر قرار بگیرند تا 
اثربخشی آنها تخمین زده شود و سازگاری و بهبود 
مستمر را فراهم سازد، و فرصت های جدید را نیز 

مشخص کند. 
در درجه سوم، روند توسعه و اجرای طرح باید جامع، 
گروهی، و شفاف باشد. برای اطمینان از اینکه این 
طرح به درستی انجام شود، باید آن طرح از سوي 
مجموعه متفاوتی از سهامداران آگاه و کارشناسان 
فعال در حوزه هاي متنوعي از بخش هاي مدني، 

شود.  هدایت  طرح  آن  در  عمومي  و  خصوصي 
همچنان که پیاده سازي این طرح هم نمی تواند 
تنها از سوي یک تک نهاد یا یک زیرمجموعه در 
نهادي شهري برنامه ریزي شود. افراد و سازمان ها 
با مهارت و تجربه خاص مرتبط با استراتژی های 
مشخص شده در طرح، نیاز است که همگي به 
شدت درگیر شوند تا تالش های اجرایی را شکل 
دهند و به طور مداوم ابتکارهای جدیدي را طراحی 

و مشخص کنند. 

▲ شهر شیکاگو برای تدوین استراتژی اقتصادی مطالعات میدانی فراوانی انجام داد
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▲ تحلیل بازار شیکاگو براي تدوین استراتژي اقتصادي این شهر در 5 دسته: )1(خوشه ها و بخش هاي اقتصادي، )2(سرمایه انساني، )3(نوآوري و 
کارآفریني، )4(زیرساخت هاي فیزیکي و واقعي و )5(نهادهاي مدني و عمومي.
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بودجه  بزرگترين کالنشهر جهان 
چگونه تدوين می شود؟

نیویورک بزرگترین و ثروتمندترین کالنشهر جهان 
است و بودجه نویسی در این شهر نیز فرآیندی 

منظم و با حساب و کتاب و جالب توجه دارد. 
تیرماه(   ۱۰( اول جوالی  از  نیویورک  مالی  سال 
آغاز می شود. شهردار نیویورک همه ساله در تاریخ 
۲۶ آپریل )۶ اردیبهشت( بودجه پیشنهادی را به 
شورای شهر ارائه می دهد تا این شورای ۵۱ نفره 
که هر یک از اعضای آن، یکی از محالت نیویورک 
را نمایندگی می کنند، برای تصویب مورد بحث 
قرار دهند. شهر نیویورک شامل ۵ منطقه برونکس، 
است  آیلند  استاتن  و  کوئینز  منهتن،  بروکلین، 
و این ۵ منطقه ۵۱ محله را شامل می شود. این 
شهر حدود 9 میلیون نفر جمعیت دارد اما منطقه 
متروپلیتن نیویورک جمعیتی ۱9 میلیونی را در 

برمی گیرد. 
شهردار نیویورک هنگام تقدیم الیحه بودجه در ۲۶ 

آپریل یک برنامه مالی سه ساله را هم ارائه می دهد 
و در سال های فرد یک استراتژی مالی ۱۰ ساله را 

نیز به الیحه بودجه ساالنه منضم می کند.
بودجه ساالنه تمامی درآمدها و هزینه های سال 
مالی را دربردارد و یک طرح کلی است که دولت 
شهری چگونه باید پولش را هزینه کند، چگونه 
عوارض و تعرفه هایش را افزایش دهد و چگونه 

تعادلی میان هزینه ها و درآمدهایش برقرار نماید.
اولویت های  تمامی  نیویورک  شهر  بودجه 
و  می دهد  بازتاب  را  شهر  کلیدی  سیاست های 
حوزه هایی چون بهداشت و سالمت، امنیت عمومی، 
کتابخانه ها، خدمات اجتماعی، خانه سازی و توسعه 

اقتصاد شهری را در دستور کار دارد. 
داده هایی که مبنای این بودجه نویسی ساالنه است 
می کند.  برآورد  و  استخراج  مستقل  اداره  یک  را 
»دفتر مستقل بودجه شهر نیویورک« که ساالنه 
سه برآورد از درآمدها و هزینه های سال مالی آینده 
آژانس های اجرایی درگیر در شهر نیویورک را ارائه 

می دهد و این برآوردها پایه ای برای تصمیم سازان 
شهری است که بر آن مبنا بودجه شهر را تصویب 
کنند. این دفتر مستقل همچنین به روی مردم 
گشوده است تا نقطه نظرات خود پیرامون نیازهای 
با  مردم  البته  کنند.  مطرح  را  شهر  بودجه ای 
نمایندگان شورای شهر نیز در ارتباط مستمرند و 
اصوال یکی از ارکان تدوین بودجه به شمار می روند. 
روند تدوین بودجه، شهردار، اعضای شورای شهر، 
صاحب منصبان انتصابی و انتخابی را درگیر می کند 
سایر  و  اجتماعی  گروه های  فعاالن  مشارکت  و 
شامل  نیز  را  مند  دغدغه  و  عالقمند  شهروندان 

می شود.
ساختار بودجه نویسي در آمریکا به گونه اي است 
که بودجه سخت افزاري آموزش و پرورش از جمله 
و  بازي  زمین هاي  کتابخانه ها،  مدارس،  ساخت 
ورزش و تجهیز همه آنها در همین بودجه شهري 
حقوق  خود  شهرداري  همچنین  مي شود.  دیده 

بازنشستگي هاي  کارمندانش را پرداخت مي کند.

جلیل آزاد

شهردار نيويورک هنگام تقديم اليحه 
بودجه در 26 آپريل يک برنامه مالی 
سه ساله را هم ارائه می دهد و در سال 
های فرد يک استراتژی مالی 10 ساله 
را نيز به اليحه بودجه ساالنه منضم 
می کند.
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بخش مهمي از بودجه شهر همچنین به خدمات 
که شامل  درصد(   ۱۸( دارد  تخصیص  اجتماعي 
بیماران،  برخي  ایدزي،  به  مبتالیان  به  خدمات 

قربانیان خشونت خانگي و ... مي شود.
بودجه شهر نیویورک براي سال ۲۰۱۷ در ۷۲۲ 
صفحه داراي شفافیت باالیي است و در دسترس 

عموم قرار دارد و شامل بخش هاي زیر است.
■ بودجه مخارج: هزینه های جاری شامل حقوق 
کارمندان، بازنشستگان، بهره وام ها و اوراق قرضه، 
هزینه های کاغذ و خودکار و مداد، خدمات چاپ، 
کرایه ها و کاالهای مورد مصرف در اداره شهرداری.

از  از مجموعه ای  برآورد  یک  بودجه عواید:   ■
درآمد،  بر  مالیات  جمله  از  ها  مالیات  و  عوارض 
مالیات بر ملک، مالیات بر فروش، درآمدهای آژانس 
های مختلف شهرداری پیرامون مجوزها، تأییدیه ها 

و از این دست.
■ بودجه قراردادی: زیر مجموعه بودجه مخارج 
است اما ویژه خدمات قراردادی آژانس هاست. مثال 
بودجه ای که به شرکت های طرف قرارداد شهرداری 
برای نظافت شهر تعلق می گیرد یا بودجه که به 
شرکت های طرف قرارداد برای شیرخوارگاه ها لحاظ 

می شود و از این دست.
■  بودجه وابسته به دولت )کاپیتال(: بودجه ای 
که برای زیرساخت های شهری هزینه می شود و 
از سوی دولت تأمین می شود. این بودجه شامل 

است. ضمن  دولتی  دفاتر  و  آتش نشانی  مدارس، 
آنکه ساخت ساختمان های عمومی از جمله پل ها، 
جاده ها، پارک ها و کتابخانه ها و ... نیز مربوط به این 
بودجه است. اگر پروژه ای در این دسته بندی باشد 
اما هزینه ساخت آن کمتر از 3۵ هزار دالر باشد را 

خود شهر باید تأمین بودجه کند.
و  مالی  هزینه های  دورنمای  مالی:  طرح   ■
ترسیم  را  آینده  سال  چند  در  شهر  درآمدهای 
می کند. این طرح مالی الزام آور و اجرایی نیست، 
تنها یک پیش بینی است از شرایط سال های آتی. 
این طرح مالی در هر سال تنظیم و همراه بودجه 
ارائه می شود و طی سال سه بار دیگر به روز می شود 
و مطابق شرایط تغییراتی در آن داده می شود. این 

طرح مالی را شخص شهردار تنظیم می کند.
■ برنامه کاپیتال: این برنامه طرح جزئیات مالی 
مورد نیاز برای پروژه هایی که هم اکنون در دست 
اجراست و نیز پروژه های جدید درسال مالی کنونی 
و سه سال بعد از آن را ارائه می دهد. این برنامه 
پروژه هایی را شامل می شود که به بودجه کاپیتال 

)دولتی( وابسته است.
■ استراتژی 10 ساله: این استراتژی که ۲۶ آپریل 
سال های فرد توسط شهردار منتشر می شود طرح 
شهر را برای توسعه امکاناتی که باید با بودجه دولتی 
بیان  با جزئیات  را  ایجاد شود  رو  پیش  دهه  در 

می کند. ■ ▲ نیویورک ، ساختار بودجه نویسی منحصر به فردی دارد
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اصفهان و نيويورک؛ نگاهی به دو  بودجه
ــورت  ــهرها ص ــان کالنش ــی در مي ــن الملل ــطح بي ــه در س ــی ک ــياری از قياس هاي ــهر در بس ــن ش ــت. اي ــي اس ــارت جهان ــان در تج ــهر جه ــن کالن ش ــی و مهمتري ــت مال ــورک پايتخ نيوي
ــاس  ــت. قي ــه را داراس ــن بودج ــورک باالتري ــهرداری نيوي ــز ش ــا ني ــر دني ــهرداری هاي سراس ــان ش ــنجند. در مي ــا آن مي س ــهرها را ب ــاير ش ــار 100 را دارد و س ــاخص و معي ــرد ش می گي

ــب توجــه اســت. ــع و مصــارف در دو شــهر اصفهــان و نيويــورک از ايــن بابــت جال بودجــه؛ مناب

مخارج اصفهان )1396(

درآمد اصفهان

کيلومتر مربع200

توليد ناخالص داخلی   
شهر اصفهان 

 از بودجه توسط
 اصفهانی ها تأمين

می شود

بودجه 1396 %99

0/687
ميليارد دالر

طراح: سید مهدی رضوی

محتوا:  احمدرضا جلوه نژاد

   2/3

12

ميليون نفر

ميليارد دالر

ارقام بودجه در این گزارش براي اصفهان تقریبي است

2750

3000

میلیارد تومان

میلیارد تومان
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در نيويــورک، نظــام بودجــه نويســی شــهری بــا اصفهــان متفــاوت اســت. در آنجــا بخشــی از زيرســاخت هــای شــهری چــون پــل هــا و جــاده هــا کــه مــورد اســتفاده نســل هــای متعــدد 
خواهــد بــود از بودجــه عمومــی دولتــی تأميــن مــی شــود. همچنيــن  ســاخت مــدارس، کتابخانــه هــا و ... نيــز در بودجــه شــهری و از محــل کمــک هــای دولتــی و بــه تعبيــری بودجــه موســوم 

بــه کاپيتــال تأميــن مــی شــود.

مخارج نیویورک

توليد ناخالص داخلی   
شهر نيويورک 

8/5   کيلومتر مربع784

552

ميليون نفر

ميليارد دالر

 از بودجه توسط
 نيويورکی ها تأمين

می شود

%73 بودجه 2017 

85
ميليارد دالر

85امالک و مستغالت
میلیارد دالر
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معرفی کتاب

چگونه هنر و هنرمندان ناجی اقتصاد 
شهری می شوند؟

آرش بهنام

باشد؟«  آستن  همپای  می تواند  شهری  هر  »آیا 
-استاد  فیلیپس  جی  رونی  گفته  به  که  شهری 
سال  از  را  خود  راهبرد  کلورادو-  دانشگاه  اقتصاد 
۲۰۰۰ تغییر داده و مرکز ایالت نفت خیز تگزاس 
حاال به عنوان پایتخت موسیقی زنده دنیا شناخته 
می شود. این تغییر راهبرد از صنعت نفت به سوی 
و  افزوده  شهر  اقتصادی  کامیابی  به  حتی  هنر 
جمعیت آن در کمتر از ۱۰ سال بیش از ۲۰ درصد 
افزایش یافته است. آستن به این ترتیب حاال به نمونه 
نامیده  خالق  شهر  که  شده  بدل  شهرهایی  بارز 
شده اند و رونی جی فیلیپس در کتابش »کارآفرینی 
تا در خالل  اقتصادی« تالش دارد  هنر و توسعه 
مفاهیم  به  ازاین دست  شهرهایی  و  آستن  تجربه 
شهر خالق و کارآفرینی هنر بپردازد و رابطه میان 
هنر و رشد اقتصاد در جغرافیای محلی و شهری را 

موردبررسی قرار دهد.
نویسنده کتاب معتقد است در قرن بیستم خطوط 
رشد  اصلی  عامل  صنعتی  کارخانه های  تولید 

اما در قرن بیست و یکم »اقتصاد  بود،  اقتصادی 
دانش بنیان« ظهور کرد که عامل های اساسی رشد 
انسانی  در خالقیت و سرمایه  را عمدتاً  اقتصادی 
دیده است. این رویکرد در پی انتشار کتاب »برآمدن 
طبقه خالق« نوشته ریچارد فلوریدا در سال ۲۰۰۲ 
موردتوجه بیشتر قرار گرفت و مدیران بسیاری از 
شهرها بر آن شدند که از ترویج هنر راهی به سوی 
توسعه اقتصاد محلی باز کنند. ایده فلوریدا این بود 
شهر  از  عناصری  تساهل  و  استعداد  فناوری،  که 
دیگر  و  کارآفرینان  جذب  به  که  هستند  خالق 
اعضای طبقه خالق کمک می کنند و ازاین رو پایه 
رشد اقتصادی در اقتصاد دانش بنیان قرن بیست و 

یکم را فراهم می کنند.
بیستم  قرن  میانه  در  اگر  فیلیپس می نویسد که 
شهرها می کوشیدند با اعطای معافیت های مالیاتی 
به سوی شهر خود جذب  از هر جا  را  کارآفرینان 
دانش بنیان  اقتصاد  در  را  نقش  این  حال  کنند 
شهر  کلیدی  عنصر  هنر  می کند.  ایفا  هنر  نوین 
خالق است و شهر خالق بهره ورترین مکان برای 
توسعه ایده های کارآفرینانه. ازاین روست که کتاب 

نويسنده کتاب معتقد است در قرن بيستم 
خطوط توليد کارخانه های صنعتی عامل 

اصلی رشد اقتصادی بود اما در قرن بيست 
و يکم »اقتصاد دانش بنيان« ظهور کرد که 
عامل های اساسی رشد اقتصادی را عمدتاً 
در خالقيت و سرمايه انسانی ديده است. 

کتاب »کارآفرينی هنر و توسعه اقتصادی/ 
آيا هر شهری می تواند آستن باشد؟« 
نوشته رونی جی فيليپس در سال 2011 
از سوی انتشارات راتلج منتشرشده و 
در 1395 توسط حميدرضا شش جوانی، 
جامعه شناس و استاد کارآفرينی هنر به 
فارسی برگردانده و از سوی انتشارات 
علمی و فرهنگی روانه بازار کتاب شده 
است.

▲ آستن ، تگزاس، امروزه به یکی از مدل های موفق شهرهای خالق بدل شده است 32
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»کارآفرینی هنر و توسعه اقتصادی« توضیح می دهد 
چرا شهرها به خالقیت نیاز دارند تا کارآفرینان و 
افراد خالق مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی شهر را 

به خود جلب کنند.
نویسنده در این کتاب شرح می دهد که همواره ي 
تاریخ شهرهای خالق بوده اند و سپس دسته بندی 
چهارگانه ای از آن ها را ارائه می دهد: )۱( شهرهای 
فناورانه-نوآورانه همچون دیترویت زمانی که هنری 
 )۲( کرد.  شکوفا  آن  در  را  اتومبیل  صنعت  فورد 
شهرهای فرهنگی-فکری همچون آتن باستان، یا 
پاریس قرن هفدهم، یا برلین ابتدای قرن بیستم. 
هالیوود  همچون  فرهنگی-فناورانه  شهرهای   )3(
در دهه ۱9۲۰ یا بالیوود بمبئی در دهه های اخیر 
یا همین آستن تگزاس و سرانجام )۴( شهرهای 
بزرگ  مشکالت  برای  که  سازمانی  فناورانه 
در  باستان  رم  از  داشته اند  مبتکرانه  راهکارهای 
سیستم آب رسانی اش تا لندن و پاریس قرن ۱9 که 

راه آهن را به خدمت گرفتند.
مسیری که آستن طی کرد نیز چنین بوده است. 

اقتصاد  در  خالق  شهرهای  موفق ترین  از  یکی 
جمعیتی  با  پیشرفته  فناوری  کعبه  دانش بنیان، 
دارای تحصیالت عالی، اختیار انتخاب سبک های 
مختلف زندگی و صحنه های پرشور موسیقی محلی. 
شرکت هایی مانند اینتل، آی بی ام و موتوروال در 
نقل مکان  شهر  این  به  و ۱99۰  دهه های ۱9۸۰ 
کردند و در این مورد، فرهنگ و تحصیالت عالی 

نقش مهمی ایفا کرد.
در  را  مختلفی  شهرهای  تجربه های  کتاب  این 
این گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش بنیان 
پررونق  ازجمله شهرهای  قرار می دهد  موردتوجه 
که  پایه های  منچستر  چون  پیشین  دهه های 
مستحکمی از فرهنگ کار و شالوده ای اجتماعی 
از طبقه کارگر را در خود دارد، اما با جهانی سازی 
به  شهر  این  از  عمدتاً  تولید صنعتی  فرصت های 
سمت شهرهای دیگری با نیروی کار ارزان تر رخت 
بربسته است. حال این شهرها در تکاپوی توسعه 
اقتصاد دانش بنیان از مسیر هرچه خالق تر کردن 
برنامه ریزی  ناگزیرند  راه  این  در  و  هستند  شهر 

مؤثری برای توسعه طبقه خالق و جامعه هنری و 
فرهنگی شهر دراندازند.

رونی جی فیلیپس نقش دولت ها را نیز در این روندها 
بررسی می کند و معتقد است باید تعادلی بهینه میان 
بخش خصوصی، نیروهای بازار، بخش دولتی و دولت 
برای رسیدن به شهر خالق فراهم شود. در پایان به 
پرسش آغازین خود بازمی گردد که آیا هر شهری 
می تواند همپای آستن در گذار از اقتصاد پیشین به 
اقتصاد دانش بنیان باشد؟ او معتقد است هر شهری 
در آغاز چنین پتانسیلی را ندارد اما می توان آن  را 
با گذشته  برای شهرهایی  به ویژه  راه  کند.  کسب 

تاریخی و پیشینه هنری به مراتب هموارتر است.
آیا  اقتصادی/  توسعه  و  هنر  »کارآفرینی  کتاب 
رونی  نوشته  باشد؟«  آستن  می تواند  شهری  هر 
انتشارات  سوی  از  سال ۲۰۱۱  در  فیلیپس  جی 
حمیدرضا  توسط  در ۱39۵  و  منتشرشده  راتلج 
شش جوانی، جامعه شناس و استاد کارآفرینی هنر 
به فارسی برگردانده و از سوی انتشارات علمی و 

فرهنگی روانه بازار کتاب شده است.■ 

 اگر در ميانه قرن بيستم شهرها 
می کوشيدند با اعطای معافيت های مالياتی 

کارآفرينان را از هر جا به سوی شهر خود 
جذب کنند حال اين نقش را در اقتصاد 
دانش بنيان نوين هنر ايفا می کند. هنر 

عنصر کليدی شهر خالق است و شهر 
خالق بهره ورترين مکان برای توسعه 

ايده های کارآفرينانه

▲ هنر امروزه به یکی از پایه های موفقیت اقتصادی و تجاری شهرها تبدیل شده است 34
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چارچوبي براي ارتقاي  اکوسيستم نوآوری فناورانه در شهرها

امروزه شهرها در حال تبدیل شدن به مراکز نوآوری  
در  فناوری  پارک های  از  گرایش  تغییر  هستند. 
نواحی حومه ای به فعالیت های کارآفریني در درون 
ایاالت  در  است.  پدیده  این  ویژگی های  از  شهرها 
از  بیشتری  تعداد  متحده سان فرانسیسکو میزبان 
سرمایه های خطرپذیر  در مقایسه با سیلیکون ولی 

است.  شهر نیویورک جایی که اکوسیستم نوآوری 
حدود یک دهه پیش ظهور کرد نیز دومین مرکز 
بود.  بزرگ سرمایه های خطرپذیر در سال ۲۰۱3 
ظهور شرکت های نوپا در شهرها پدیده ای جهانی از 
برلین تا بوئینس آیرس و از بمبئی تا مادرید است. 
این پدیده مزیت های کارکردی برای شهرها دارد؛ 

نوشته: 

ویکتور موالس )کارمند ارشد برنامه آزمایشگاه های نوآوری بانك جهانی(

 مایکل مینگز )مشاور ارشد فناوری اطالعات و ارتباطات(

هالی اپلبام )مشاور نوآوری باز(

ترجمه

  سید محمد امامی )کارشناس برنامه ریزی شهری مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان(

▲ یك روبوت در حال رقص در سومین نمایشگاه اینترنت پالس در فوشان چین
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همانگونه که به زعم برخی، اقتصاد وارد 
سومين انقالب صنعتی خود می شود، 
شغل های ساخت و توليد و مهارت های 
شناختی معمول از بين می روند و 
ايجاد منابع جديدی از اشتغال برای 
رقابت پذيری، کاهش فقر و افزايش 
مزيت های مشترک بيش از پيش از 
اهميت بسزايی برخوردار می شوند. 

افزایش تعداد شرکت های نوپا  بویژه در بخش های 
فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرها به ایجاد منابع 
جدید اشتغال بدل شده و زمینه رشد اقتصادی را 
فراهم کرده است. در شهر نیویورک، بخش فناوری 
بیش از هر بخش دیگری به اشتغال زایی مستقیم و 
غیرمستقیم کمک کرده است. ارتباط مستقیم میان 
رشد صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات یک شهر و 
اشتغال زایی در شهرهای دیگر نیز مشاهده می شود.

 بانکوک بیش از 3۰۰۰ اشتغال مستقیم در یک سال 
در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد کرده 

است. 
در  با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بارسلونا،  در 
برگرفتن تقریبا یک سوم همه شرکت ها و حدود 
نیمی از نیروی انسانی در اقتصاد دانش بنیان صنعتي 

کلیدي به شمار مي رود. 
وارد سومین  اقتصاد  برخی،  زعم  به  که  همانگونه 
انقالب صنعتی خود می شود، شغل های ساخت و 
تولید و مهارت های شناختی معمول از بین می روند 
و ایجاد منابع جدیدی از اشتغال برای رقابت پذیری، 
کاهش فقر و افزایش مزیت های مشترک بیش از 

پیش از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. 
ظهور مراکز نوآوری در شهرها نویددهنده فرصتی 
برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. 
در سطح جهانی، بیش از نیمی از جمعیت دنیا در 
شهرها زندگی می کنند و این عدد در کشورهای 
آمریکای التین به ۸۰ درصد می رسد. سریع ترین 

نرخ رشد جمعیت در جهان متعلق به آسیا و آفریقا 
است. کشورهای در حال توسعه می توانند به منبع 
سرمایه انسانی با استعداد در حال رشد برای ایجاد 
مراکز نوآوری تبدیل شوند و مولد اشتغال، کارآفرینی 
و رشد باشند. فراگرفتن فناوری کارآمد و توسعه 
آن در جوامعي با نیروي کم مهارت و بیکار فراوان و 
بویژه برای قشر جوان آسان تر شده است. برای مثال 
سال ها  که  مهارت های سخت افزاری  و  کدنویسی 
زمان برای آموزش نیاز داشت اکنون در طول چند 

هفته قابل یادگیری است.
اگرچه نوآوری و کارآفرینی در همه جا به طور یکسان 
رشد نمی کنند. برخی شهرها رشد بیشتر، سریعتر و 
پایدارتری را از دیگر شهرها تجربه می کنند. شواهد 
ارتباطات نقش  تعامالت و  متقنی وجود دارد که 
برخی  می کنند.  بازی  شهری  نوآوری  در  کلیدی 
این فرض سیاست های  با  نیویورک  مانند  شهرها 
اقدام را برای توسعه نوآوری اتخاذ کرده اند. شناخت 
عوامل کلیدی برای رشد، توسعه و پایداری نوآوری 
در شهرها می تواند به شناسایی سیاست های اجرایی 

کمک کند. 
چارچوب پیشنهادی برای اکوسیستم نوآوری شهری

مورد  در  موجود  مطالعات  ادبیات  بر  مروری  با 
رقابت پذیری شهری و نوآوری شامل عناصر کلیدی 
ادبیات نظری،  انجام شد. براساس مرور  و مدل ها 
و  جهانی  بانک  کشورهای طرف  با  کاری  تجارب 
چهار  شناخت  برای  چارچوبی  پژوهش،  همکاران 

ویژگی مرتبط با اکوسیتم نوآوری شهری تعریف 
شد: افراد، زیرساخت، دارایی های اقتصادی  و فضای 

تسهیل کننده .
شکل  فرض  این  پیرامون  پیشنهادی  چارچوب 
گرفته است که ارتباطات و تعامالت عامل کلیدی 
نوآوری هستند.  اکوسیستم  پایداری  و  برای رشد 
دارایی های شبکه ای  با رویدادهای شکل دهنده به 
جامعه محلی  اکوسیستم نوآوری ، رویدادهای مهارت 
شناخته  مربیان  شبکه  و  همکاری  فضاهای  افزا، 

می شود )شکل زیر(.

▲ چارچوب پیشنهادی: دارایی¬های شبکه ای عوامل محوری در 
اکوسیستم هستند
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■ آزمون چارچوب پیشنهادی
شد.  انتخاب  فرضیه  آزمون  برای  نیویورک  شهر 
دالیل انتخاب شهر نیویورک عبارتند از سابقه شهر 
نیویورک در تجربه رشد سریع اکوسیستم نوآوری 
است.  در دسترس  موردی  نمونه  یک  که  شهری 
همچنین، داده های کافی  و پژوهش های اولیه در 
مورد تاثیر اکوسیستم بر اشتغال و رشد اقتصادی در 
شهر نیویورک وجود دارد. شهرداری نیویورک و دیگر 
بازیگران کلیدی نیز از عزم کافی برای همکاری در 
این پژوهش برخوردار بودند. شهر نیویورک منحصر 
به فرد است و قابل مقایسه با شهرهاي دیگر نیست. 
اما با توجه به رشد اکوسیستم نوآوری شهر نیویورک 
و سیاست های حمایتی از آن، نتایج اولیه تحلیلی 
می توانند پایه ای برای چارچوب پیشنهادی باشد که 
در دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

مورد آزمون قرار گیرد.
یافته های اولیه این فرضیه را ثابت می کنند که بعد 
اجتماعی اکوسیستم یا ارتباطات و تعامالت آن برای 
رشد و پایداری اکوسیستم حیاتی است و دارایی های 
شبکه ای همانطور که در باال نیز توضیح داده شد 
در بعد اجتماعی نقش محوری دارند. تحلیل های 
انجام شده ما را به سه نتیجه می رساند: نخست آنکه، 
دارایی های شبکه ای )که در این پژوهش از میان 

در شهر نيويورک، بخش فناوری بيش از 
هر بخش ديگری به اشتغال زايی مستقيم 
و غيرمستقيم کمک کرده است. 

▲ اشتغالزايی تکنولوژی در شهر نيويورک )2003-2013(
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الزم است اکوسيستم نوآوری به عنوان 
جامعه محلی يا ترکيبی از جوامع محلی 
فهميده شود، جايی که بعد اجتماعی حياتی 
است. دوم، تمرکز سياست ها بر جامعه 
محلی برای حمايت از اکوسيستم )که 
با بعد اجتماعی آن تعريف شده است( 
و نه محدوده ای جغرافيايی )برای مثال، 
يک محدوده يا پارک فناوری( باشد. بعد 
جغرافيايی ابزاری برای توسعه ارتباطات 
اجتماعی است، اما به نوبه خود نمی تواند به 
تنهايی ارتباطات اجتماعی را توسعه دهد 

آنها شتاب دهنده ها و انکوباتورها به عنوان پراکسی 
انتخاب شدند( در بعد اجتماعی اکوسیستم، محور و 
گره ارتباطی برای شرکت های نوپا و دیگر ذینفعان 
فزاینده  نیروی  اینکه،  دوم  می شوند.  محسوب 
اجتماعی شرکت های نوپا اثر مستقیمی در موفقیت 
آنها )از نظر جذب تامین مالی( دارد. اما تاثیری مشابه 
بعد اجتماعی در بعد جغرافیایی شرکت های نوپا 
وجود ندارد. در نهایت، بعد اجتماعی شرکت های نوپا 
موجب ایجاد تنوعی فراتر از خوشه های جغرافیایی و 
مرزهای محدوده های فناوری در اکوسیستم می شود. 
بعد  مورد  در  که  اخیری  پژوهش  با  یافته ها  این 
شده  انجام  شهری  نوآوری  اکوسیستم  اجتماعی 
 Endeavor, 2014( است تطابق و همپوشانی دارد
Insights(، یافته های آن پژوهش نشان می دهد که 

ارتباطات اجتماعی براي رشد و پایداری اکوسیستم 
شهر نیویورک حیاتی اند.

■ سیاست گذاری اکوسیستم نوآوری
نتایج این پژوهش ما را به لزوم اعمال سیاستی 
است  الزم  اول،  می کند.  رهنمون  چندبعدي 
یا  محلی  جامعه  عنوان  به  نوآوری  اکوسیستم 
ترکیبی از جوامع محلی فهمیده شود؛ جایی که 

بعد اجتماعی حیاتی است. دوم، تمرکز سیاست ها 
بر جامعه محلی برای حمایت از اکوسیستم )که 
نه  و  است(  شده  تعریف  آن  اجتماعی  بعد  با 
محدوده ای جغرافیایی )برای مثال، یک محدوده 
ابزاری  جغرافیایی  بعد  باشد.  فناوری(  پارک  یا 
این  اما  است،  اجتماعی  ارتباطات  توسعه  برای 
را  اجتماعی  ارتباطات  تنهایی  به  خود نمی تواند 
توسعه دهد. بدین معنا که تمرکز سیاست برای 
حمایت از اکوسیستم ها باید بر پرداختن به توسعه 
دارایی های شبکه ای باشد که جوامع محلی را به 
راه می اندازند، شبکه ها را می سازند )برای مثال 
دیدارهای غیررسمی، مربیان( و پایگاه هایی برای 
ساختن جوامع محلی تهیه می کنند )برای مثال 
بعد  بر  که  سیاست هایی  همکاری(.  فضاهای 
و  دارند  کمتری  اثر  کنند  می  تکیه  جغرافیایی 
نادیده  را  اکوسیستم  پایداری  کلیدی  عوامل 

می گیرند. 
شده اند،  ارائه  گزارش  این  در  که  یافته هایی 
پژوهشی گسترده تر هستند.  از  اولیه  نتایج  تنها 
داده ای  منابع  است  آتی الزم  پژوهش های  برای 
گسترده تری استفاده شود و شهرهای بیشتری در 
مورد  توسعه  در حال  و  یافته  توسعه  کشورهای 

فرضیه   است  الزم  همچنین  گیرد.  قرار  بررسی 
مورد  بررسي هاي  پژوهش  این  در  شده  آزموده 
شهرهای  در  همچنین  و  زمانی،  بعد  در  بیشتر 
بیشتر از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

قرار گیرد. 

برای  دیگری  پژوهش های  آینده  در  همچنین 
بررسی موضوعات بیشتر نیاز است: 

و  اشتغال  بر  نوآوری  اکوسیستم  چگونه  اینکه 
رشد اقتصادی با تاکیدی بر تولید منابع جدیدی 
از اشتغال در کشورهای توسعه یافته و در حال 

توسعه تاثیر می گذارد؟
می توانند  شهرداری ها  چگونه  اینکه  همچنین 
و  رشد  از  حمایت  برای  کارآمدی  سیاست های 

پایداری اکوسیستم شهری تدوین کنند؟
پاسخ پرسش اول ما را به دیدگاه های نو پیرامون 
فرصت های اشتغال زایی و رشد در فضاهای کنونی 
تغییرات اقتصادی که منابع سنتی اشتغال در حال 
دگرگونی است رهنمون می کند. در پرسش دوم، 
سیاست های موجود و اثر آنها بر رشد و پایداری 
اکوسیستم از جمله اثر آنها بر اشتغال زایی مورد 

تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. ■ 
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کاليفرنيا؛ فراز و فرود بحران آب

به رغم آنکه حدود یکسال پیش در آپریل ۲۰۱۷ 
مسئوالن محلي اعالم کردند مسئله خشکسالي و 
کمبود آب کالیفرنیا که حدود شش سال گریبان این 
ایالت غربي آمریکا را گرفته بود، مرتفع شده است 
اما محدودیت ها در خصوص مصرف آب شهروندان 

همچنان در حال به روزرساني است. 

بر پایه تخمین ها، از دسامبر ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۷ گروه ترجمه ایمنا
)آذر ۱39۰ تا اسفند ۱39۵( کالیفرنیا سخت ترین 
گذشته  سال  در ۱۲۰۰  را  خود  دوره خشکسالي 

تجربه کرده است.
گرچه شرایط خشکسالی پشت سر گذاشته شده، 
خطر بحران آب هنوز در کمین کالیفرنیا قرار دارد و 

این شهر باید خود را برای تجربه ی محدودیت های 
جدید و دائمی استفاده از آب آماده کند.

در خرداد ماه گذشته، حدود یکماه و اندي پیش، 
تصمیمات جدیدی برای آینده ی آبی کالیفرنیا رقم 
ایالت، دو الیحه  این  براون، فرماندار  خورد. جري 
قانونِی محدودیت آب را به تصویب رساند که نه 

برپايه تخمين ها، از دسامبر 2011 
تا مارس 2017 )آذر 1390 تا اسفند 

1395( کاليفرنيا سخت ترين دوره 
خشکسالي خود را در 1200 سال گذشته 

تجربه کرده است.
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آنچه کاليفرنيا به نام »خشکسالی ديگر« 
در حال تجربه است باعث کاستن از 

چيزی است که اصوال جزو ذخاير ايالت 
براي آيندگان مي باشد. 

گرچه شرايط خشکسالی پشت سر 
گذاشته شده است، خطر بحران آب هنوز 
در کمين کاليفرنيا قرار دارد و اين شهر 
بايد خود را برای تجربه ی محدوديت های 
جديد و دائمی استفاده از آب آماده کند.

تنها میزان مصرف آب خانگی شهروندان کالیفرنیا 
را محدود می کند، بلکه مصارف آبی خارج از منزل 
نظیر آبیاری های فضای سبز را نیز شامل می شود. 
این بدان معنی است که میزان زمان دقیق استفاده ی 
حمام،  برای  برای  آب  از  کالیفرنیایی  شهروندان 
سیفون و حتی شستشوی لباس نیز تعیین می شود.

حال دقیقاجزییات این قوانین جدید چه مواردی را 
شامل می شود؟ این قوانین شامل محدودیت های 
اولیه ای می شود که میزان مصرف خانگی آب را 
برای هر شخص تعیین می کند؛ استفاده از روزانه 
۵۵ گالن )۲۰۸ لیتر( به ازای هر شخص محدودیتی 
است که تا سال ۲۰۲۲ پیش بینی شده است و 
انتظار می رود که این رقم تا ۲۰3۰ به ۵۰ گالن 

)۱9۰ لیتر( کاهش یابد.
بر اساس گزارش وب سایت سازمان زمین شناسی 
آمریکا، اگر بخواهیم واقع بینانه و عملی به این موضوع 
بنگریم میزان مصرف آب در شرایط معمول به شرح 
زیر خواهد بود؛ 3۶ گالن برای پر کردن وان حمام، 
۸ الی ۲۷ گالن برای شستن ظرف ها، 3 گالن برای 
شوی  و  شست  برای  گالن   ۴۰ حدود  و  سیفون 
لباس ها که این میزان دو برابر آن سهمیه اي است 

که به هر نفر تخصیص یافته است.
دیانا اسپردلی، یکی از شهروندانی که برای مالقات با 
نوه هایش به کالیفرنیا آمده در این رابطه می گوید: 

که  خانواده هایی  برای  آب  میزان  این  از  استفاده 
من  است،  مشکلی  کار  دارند  خردسال  کودکان 
با این میزان آب  نمی دانم شما چطور می توانید 
بچه های تان را حمام ببرید و لباس هایتان را بشویید.

به گفته مقامات رسمی، حوزه آب مانند بسیاری 
از قوانین جدید، نیازمند گذشت زمان هستیم تا 
تاثیرات مثبت این قانون را بر وضعیت شهر درک 
کنیم. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی، مسئوالن 
آب  خانگی  مصرف  بین  تفاوت  پایش  جز  راهی 
و میزان آب استفاده شده برای مصارف خارجی 
این  اعمال  باید خاطرنشان کرد که  البته  ندارند. 
محدودیت های سخت، افزایش نرخ آب را به همراه 
خواهد داشت چرا که متعاقبا هزینه های تصفیه و 
ارسال آب آشامیدنِی با کیفیت ثابت مانده و مقدار 
که  طوری  به  مي یابد  کاهش  شده  فروخته  آب 
راهی جز افزایش قیمت آب برای مصرف کنندگان 
نخواهد ماند و این چالشی است که باید برای بهبود 
این  در  شد.  روبرو  آن  با  زیست  محیط  وضعیت 
سال ها بهاي آب مصرفي در این ایالت حدود ۵۵ 

سنت به ازاي هر متر مکعب آب بوده است.
اولیویا اورنادو یکی از شهروندان کالیفرنیا نیز در این 
رابطه می گوید: هرچند ممکن است محدودیت های 
جدید افراطی به نظر برسند اما من احساس می کنم 
که همه  ما باید برای آگاهی سازی در مصرف آب، 

گامی به جلو برداریم.

■ خشکسالي کالیفرنیا چه بود؟
کالیفرنیا به این دلیل که ممکن است در معرض 
خشکسالي دیگری قرار بگیرد مدام مورد توجه رسانه 
ها قرار دارد. با در نظر گرفتن اینکه این ایالت یک 
تولید کننده بزرگ کشاورزی است، پس منطقی 
است که سیاستمداران، رسانه ها، و دیگر منابع اطالع 
رسانی تصمیم گرفته اند که اطالعات مردم را در 
مورد وضعیت امور آب در این ایالت طالیی به روز نگه 
دارند. هرچند، با این شیوه اي که این منابع معتبر 
به کمبود تاثرآور آب کالیفرنیا اشاره می کنند، چیزی 

چنداني عاید مردم نمي شود.
آنچه کالیفرنیا به نام »خشکسالی دیگر« در حال 
تجربه است باعث کاستن از چیزی است که اصوال 
جزو ذخایر ایالت براي آیندگان مي باشد. در حال 
حاضر، جهان به فاجعه ای که در انتظار کیپ تاون 
است چشم دوخته است، جایی که منابع آب به 
کاهش  جمعیت  رشد  و  شدید  خشکسالی  دلیل 
یافته و باعث ایجاد شمارش معکوس آخر الزماني 
»روز صفر« شده است، یعنی وقتی که رسما شیر 
آب شهرها در سال جاری خشک شوند. رسوایي هاي  
سیاسی زیادی بر سر ناکامی دولت مردان در درک 
هشدارهای داده شده در سال های گذشته در مورد 
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دورنمای بحران آب در کیپ تاون ازعان شده است.
■ آشنا به نظر می آید؟

کالیفرنیا دارای جمعیت رو به رشدي است که حدودا 
به ۴۰ میلیون نفر، با نرخ رشد سالیانه حدود ۱ درصد 
رسیده است. برای یک ایالت که از تمامي کشورهاي 
جهان به استثناي 3۴ کشور نخست لیست بزرگترین 
ها، بزرگتر است، حفظ منابع آب قابل اطمینان نه 
تنها برای ساکنان کالیفرنیا بلکه برای بهبود وضعیت 
کشاورزی نیز مهم است. کالیفرنیا حدودا ۴۷ میلیارد 
حدود  که  دارد،  ساالنه  تولید  کشاورزی  در  دالر 
۱۲/۵ درصد کل تولیدات کشاورزی همه ۵۰ ایالت 
آمریکا را تشکیل می دهد. کالیفرنیا  ۲۸ درصد از 
محصوالت کشاورزی خود را نیز به بازارهای دیگر 
صادر می کند. اگر شما در نظر بگیرید که ۸۰ درصد 
مصرف آب این ایالت به کشاورزی اختصاص داده 
می شود، فکر کردن به منابع آب در حال کاهش 

نگرانی های زیادی به وجود می آورد. 
■ آیا کالیفرنیا باید در مورد ثبات منابع آب 

مطمثن باشد؟
می شود:  تامین  اصلی  منبع  دو  از  کالیفرنیا  آب 
آب های زیر زمینی و آب های سطحی. ۴۰ درصد 
از نیازهای آب شیرین کالیفرنیا از آب های زیرزمینی 
تامین می شود، و وقتی منابع دیگر آب شروع به 
کاهش کنند، حتی از آب های زیرزمینی بیشتری 
طالیی   اصطالح  به  ایالت  این  می کنند.  استفاده 
۲۴ میلیارد مترمکعب آب بیشتر از مقداری که هر 

سال دوباره پر می شود را مصرف می کند. برخی از 
شهرهای پر جمعیت کالیفرنیا مثل منطقه خلیج 
سان فرانسیسکو و کالیفرنیای جنوبی دارای مقدار 
کمی منابع آب  زیر زمینی هستند و باید به آب های 
سطحی که از مناطق دیگر از طریق سیستم های 
انتقال بزرگ و آبگذرها وارد می شوند، متکی باشند. 
بخش زیادی از آب های سطحی که به کالیفرنیای 
کلرادو  رودخانه  از  نیز  یابد  تخصیص مي  جنوبی 
نیز  دیگر  ایالت   ۶ میان  که  رودخانه اي  مي آید، 
مشترک است و تحت یک سیستم تخصیص آبي که 
متعلق به گذشته است، تقسیم مي شود. در آن زمان 
در سال ۱9۲۲، جمعیت کالیفرنیا به طور تصاعدی 
افزایش پیدا کرد، در حالیکه بقیه ایالت ها با کمترین 
رشد جمعیت رو به رو بودند، و اکنون که این ایالت ها 
افزایش ناگهانی جمعیت دارند، تنش ها افزایش پیدا 
کرده است زیرا منابع آب محدود، مانع توانایی آنها 

برای رشد می شود.
آب شیرین داخل کشور توسط یک سیستم حقوق 
آنها شامل  آب دو گانه قدیمی مدیریت می شود. 
مبنای  بر  رودخانه  پیرامون  مناطق  براي  قانوني 
جریان آب و حقوق آب بر اساس ایده »نخست در 
تقدم زماني، اول در حق« می شوند. در مواجهه با 
دارند  کمتری  حقوق  که  آنهایی  آب  خشکسالی، 
آب  قانون  از  خاصی  بخش های  و  می شود،  قطع 
از  استفاده  بیان می کند که هرگونه  کالیفرنیا که 
آب باید معقوالنه و سودمند باشد، با آزادی عمل 

است.  گرفته  قرار  سوء استفاده  مورد  نامناسب 
چنین موقعیت هایی باعث ایجاد جنگ های حقوقي 
مختلف و فشارهای عمومی ای می شود تا سیاست و 
زیرساخت هایی که مدیریت منابع گران بها را فراهم 
می کند، بهبود یابند. عالوه بر این، تقاضای در نظر 
گرفتن پایداری پروژه های گسترده پیشنهادی بر آن 
است که منابع آب سطحی را افزایش دهد. چندین 
ایالت نیز باعث نگرانی  سال خشکسالی مکرر در 
سیاستمداران و دیگر کسانی که به طور قانونی از 
این پروژه ها حمایت کرده اند، شده است، متاسفانه  
تغییرات آب و هوایی باعث کاهش بارش باران و 
برف شده است که سیستم های آب شیرین ایالت را 

تغذیه می کردند. 
شیوه هایی که پیشتر باعث رشد و کامیابي اقتصادي 
در این ایالت شده حاال در معرض خطر قرار دارد. 
از  ادامه حمایت  برای  کالیفرنیا آب شیرین کافی 
صنایع و جمعیت رو به رشدی که منابع را کاهش 
می دهد، ندارد، مگر اینکه نوآوری و بهبود ایجاد شود. 
این موضوع نه تنها برای رفع نیازهای فعلی، بلکه 
برای اطمینان از پایداری محیط طبیعی کالیفرنیا 
نیز مهم است. قبل از تالش برای ساخت ذخیره های 
جدید، قانون گذاری، پروژه ها و تالش های آینده باید 
حفاظت و بهره وری آب را افزایش داد، زیرا ثابت شده 
که این مورد سریع تر و مقرون به صرفه تر است. به 
هر روي، متحول کردن توزیع آب کالیفرنیا برای دور 

شدن از بحران آب عمیقا ضروری است. ■

آب شيرين داخل کشور توسط يک 
سيستم حقوق آب دو گانه قديمی مديريت 
می شود. آنها شامل قانوني براي مناطق 
پيرامون رودخانه بر مبنای جريان آب 
و حقوق آب بر اساس ايده »نخست 
در تقدم زماني، اول در حق« می شوند. 
در مواجهه با خشکسالی، آب آنهايی 
که حقوق کمتری دارند قطع می شود، و 
بخش های خاصی از قانون آب کاليفرنيا 
که بيان می کند که هرگونه استفاده از آب 
بايد معقوالنه و سودمند باشد، با آزادی 
عمل نامناسب مورد سوء استفاده قرار 
گرفته است.
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چگونه يک کمپين شهري 
صرفه جويي مصرف آب طراحي کنيم؟

شهرداری های رسارس آمریکا چندین سال است که به منظور حفظ منابع انرژی، منابع طبیعی 

و البته نهادینه سازی فرهنگ رصفه جویی آب، کمپینی موسوم به »عهد من با آب«  را راه 

اندازی کرده اند. این کمپین در واقع رقابتی دوستانه بین ایالت های آمریکا است که نهایتا 

شهروندان را از طریق مجموعه ای از دستورالعمل های تعهدگونه، آموزنده و آسان به کاهش 

مرصف آب تشویق می کند. 

در سال 2014، شهرونداِن بیش از 4 هزار و 800 شهر در رسارس آمریکا با عضو شدن در این 

کمپین توانستند رکورد چشمگیری در کاهش مرصف آب بر جای بگذارند؛ 2.2 ميليارد گالن 

معادل 8ميليون و 300 هزار مرت مکعب! در سال 2015 ایالت سن دیگو به عنوان برنده ی 

این چالش و شهر هوشمند در مرصف آب در رسارس آمریکا اعالم شد که البته به گفته کوین 

فولکونر، شهردار سن دیگو، شهروندان هنوز قصد دارند که این عنوان را تا سال های بعدی 

نیز حفظ کنند.

 My« برای رشکت در این چالش، شهروندان آمریکایی به صورت آنالین خود را در کمپین

Pledge Water« ثبت نام می کنند و با هم گروهی های خود که شهرهایی با جمعیت مشابه 

هستند، به رقابت می پردازند. شهرهایی که بیشرتین سهم رشکت در چالش را داشته باشند به 

مرحله قرعه کشی وارد می شوند و البته شهرهایی که به نسبت جمعیت شان بیشرتین سهم 

رشکت در چالش را داشته باشند، برنده این رقابت خواهند بود. از آنجایی که تعداد جمعیت 

شهرهای مختلف آمریکا، تفاوت چشمگیری دارند، هریک از شهرها، بسته به تعداد جمعیت 

در یکی از 5 گروه جمعیتی قرار می گیرد؛ 

گروه 1: از 5 هزار تا 29 هزار و 999 نفر

گروه 2: از 30 هزار تا 99 هزار و 999

 گروه 3 از 100 هزار نفر تا 299 هزار 

گروه 4: از 300 هزار نفر تا 599 هزار و 999

گروه 5: از 600 هزار نفر به باال

هنگام ثبت نام در کمپین، هر شخص کد مخصوصی را دریافت می کند که باید آن را با 

دوستان خود به اشرتاک بگذارد، به محض اینکه دوستان فرد رشکت کننده نیز به این چالش 

وارد شدند، شخص به مرحله ی جوایز روزانه وارد می شود. اگر یکی از دوستان شخص، برنده  

یکی از جوایز شود، خود فرد نیز به عنوان معرف، جایزه ای دریافت خواهد کرد.

جوایز این کمپین نیز کامال با نام چالش هامهنگ است چرا که متامی آن ها با محیط زیست 

سازگار )eco-friendly(هستند. جایزه ی بزرگ این کمپین، 5 هزار دالر کمک هزینه  پرداخت 

قبوض آب، برق و...  است؛ سایر جوایز نیز به رشح زیر است:

• 500 دالر کمک هزینه  خرید از فروشگاه هایی که تاسیسات و ابزار مورد نیاز برای مناسب 

سازِی منازل را عرضه می کنند.

 )Eco-friendly( 200 دالر برای خرید کیت های متیز کننده •

• 50 سنسور »TORO XTRA SMART™ ECXTRA™« که با پایش دما، باران و تابش 

خورشیدی، می تواند آب پاش های اتوماتیک را به طور خودکار تنظیم کند و نهایتا رصفه 

جویی آب را به همراه داشته باشد.

®Chrome EcoRain  6 رسدوش کاهنده ی آب •

®Chrome EcoRain  6 رسدوش جانبی کاهنده ی آب •

نکته جالب این چالش این است که افراد می توانند هنگام ثبت نام، نام خیریه مورد نظر خود 

را نیز وارد کنند و به این ترتیب آن ها در برنده شدن جایزه  مخصوص خیریه ها که یک »تویوتا 

راو 4 هیربیدی 2018« است، سهیم کنند.

الهه سیف الدین
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محققان سنگاپوری به منظور مقابله با بحران آب در این کشور، روشی نوین را برای 

بازیايب پساب صنعتی ابداع کرده اند که با استفاده از الکرتیسیته می توان 99 درصد از 

ناخالصی های پساب را از بین برد.

این سیستم نوین که توسط پژوهشگران دانشگاه ملی سنگاپور طراحی شده است، بسیار 

مقرون به رصفه و کارآمد است چرا که بر پایه  مرصف کم انرژی الکرتیسیته برنامه ریزی 

شده و مهم تر اینکه در حین انجام عملیات تصفیه، ضایعات ثانویه نظیر لجن را نیز 

تولید منی کند.

 به گفته الیویه لوفور، محقق ارشد این پروژه، سیستم ابداعی کامال با محیط زیست 

سازگار است و می تواند به تنهایی استانداردهای کلی تصفیه پساب صنعتی را ارتقا دهد.

این سیستم به منظور تصفیه از فرآیند الکرتوشیمی بهره می برد که نیازی به اضافه کردن 

هیچ ماده شیمیایی در آن وجود ندارد.

سازندگان این سیستم باور دارند که چین مهمرتین بازار این راهکار خواهد بود چراکه 

صنایع موجود در این کشور میزان باالیی از پساب صنعتی سمی تولید می کنند. هرچند 

محققان خاطر نشان کرده اند که این سیستم برای رشکت هایی طراحی شده که مقادیر 

اندکی از پساب صنعتی را ایجاد می کنند که تصفیه  آن ها بسیار مشکل است.

در راستای کاهش میزان انرژی مرصفی در این سیستم، پژوهشگران سعی دارند تا از 

انرژی خورشیدی به منظور هم افزایی نیرو بهره بربند و بتوانند سازگاری پایدارتری را با 

محیط زیست فراهم آورند.

 برای ساخت یک منونه از این سیستم که قابلیت تصفیه 10 لیرت پساب در شش ساعت را 

داراست، حدود 3 الی 5 هزار دالر آمریکا هزینه رصف شده است. 

محققان امیدار هستند که قابلیت این سیستم را تا 10 برابر افزایش دهند که البته برای 

رسیدن به این هدف 50 هزار دالر بودجه نیاز است. ■

روش نوين در
 تصفيه الکتريکي فاضالب صنعتي
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امکان سنجی اخذ عوارض عبور و مرور 
در شهر اصفهان

 مجری: دکتر حسین شریفی   
 دانشگاه: آزاد اسالمی واحد خوراسگان      

 سال قرارداد: 1395

اهداف اصلی این تحقیق در دو بخش قیمت گذاری و امکان سنجی وصول 
عوارض عبور و مرور دنبال شد. این اهداف عبارت بودند از: تعیین میزان عوارض و 
قیمت در هر مسیر، تعیین مقادیر هزینه کل و نهایی و متوسط زمانی سفر)هزینه 
 های شخصی و اجتماعی سفر(، تعیین مقدار منفعت اجتماعی و فردی حاصل از 
قیمت گذاری، بررسی امکان پذیری اخذ عوارض عبور و مرور در شهر اصفهان از 

لحاظ فنی، اقتصادی و اجتماهی- فرهنگی. 
جامعه آماری تحقیق در بخش امکان سنجی، مدیران ارشد، میانی و کارشناسان 
مربوطه شهرداری اصفهان و در بخش قیمت گذاری شهروندان درحال تردد در 
منتخبی از خیابان  های شهر اصفهان انتخاب شد. اطالعات جمع آوری شده در 
این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای آماری موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفت. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع روش پیمایشی بود. 
در این تحقیق در گام نخست برای محاسبه نرخ عوارض عبور و مرور از روش و 
تکنیک قیمت گذاری جاده ای براساس تابع هدفی که براساس محدودیت های 
مفروض در پی حداکثرسازی بود، استفاده شد. در گام دوم در راستای امکان 
سنجی اخذ این نوع از عوارض از ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی از 

طریق چک لیست محقق ساخته استفاده شد. 
نتایج نشان می دهد که در بخش قیمت گذاری هر فرد برای مقادیری از دیر 
رسیدن، زود رسیدن و سر وقت رسیدن و اتالف کمتری از زمان، حاضر به 
پرداخت مبلغی شدند و این مبلغ در یک سری از عملیات جبری به تعیین 

میزانی از قیمت در هر مسیر و در ازای میزان تقاضای افراد از مسیر، منجر شد. 
همچنین میزان عوارض نیز متناسب با نوع و میزان درخواست افراد نیز تعیین 
می شود. عالوه بر آن سمت دیگر طرف تقاضا، عرضه است و در واقع بخشی 
است که خدمات ارائه می شود. از طرفی با توجه خروجی پرسشنامه و تخمین 
پارامتر ها و همچنین در نظر گرفتن کشش کمتر از یک در اصفهان این مقدار 
هزینه از کمترین مقدار در مسیر فردوسی و تا بیشترین مقدار در خیابان مطهری 

همراه است. 
نهایتا نتایج در این بخش نشان می دهد که تغییر مسیر ترافیکی و میزان حجم 
ظرفیت آن می تواند در هر مسیر دارای مقدار منفعت باشد. این مقدار ظرفیت 
تعیین شده به صورت بهینه است و متناسب با مقدار فراوانی سفر می باشد. 
بیشترین منفعت اجتماعی در مسیر توحید و با مقدار ۱۶۵9۰ تومان و در حالت 
عوارض یکنواخت است و کمترین آن در مسیر حکیم نظامی و با مقدار 3۷۰۸ 

تومان می باشد. 
در بخش امکان سنجی نیز نتایج نشان می دهد که از بعد فنی اخذ عوارض تردد 
از مراکز تاریخی و تفریحی اصفهان، در اولویت اخذ این نوع عوارض قرار می گیرند. 
بهترین گزینه برای اخذ عوارض تردد، صورت الکترونیکی آن و از طریق کارت 
هوشمند می باشد. از بعد اقتصادی اجرای این طرح باعث کاهش زمان سفر، 
افزایش درآمد پایدار شهرداری، افزایش استفاده موثر از حمل و نقل عمومی، 
کاهش آلودگی زیست محیطی، مدیریت بهینه مصرف سوخت، هدفمند کردن 
سفر های درون شهری و کاهش خودرو های تک سرنشین در اصفهان می شود. 
بطور کلی تاثیر اجرای این طرح بر نظم ترافیکی و اجتماعی زیاد است و این 
طرح باعث کاهش منازعات اجتماعی و افزایش نظم روانی می شود.  از بعد سود 
و هزینه اجرای این طرح، بهتر است که کل طرح تحت نظارت شهرداری اجرا 
گردد و نهایتا در بعد اجتماعی - فرهنگی اخذ عوارض تردد تاثیر متوسطی بر رفاه 
شهروندان خواهد داشت و شهروندان درک متوسطی از این نوع عوارض دارند. 
اجرای این طرح نیز تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی فعاالن اقتصادی نواحی 

مشمول این نوع عوارض خواهد داشت. ■
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بررسي کالبدي محله زینبیه اصفهان 
در راستاي ارتقاي امنیت محیطي 

پژوهشگر: فریبا بهرامی
 استاد راهنما : دکتر رضا مستوفی الممالکی

 دانشگاه: هنر تهران
 سال دفاع:  1392

مهمترین نیاز روحی انسان، امنیت است که یکي از عوامل سازنده  کیفیت مطلوب 
در طراحي شهري است. با توجه به بحران شهرنشینی در بسیاری از نقاط جهان 
از جمله ایران تأمین امنیت و ایجاد شهرهای امن در سرلوحه برنامه های توسعه 
قرار گرفته  است. جرم، معلول عوامل متعددی است که یکی از آنها عوامل کالبدی 
می باشد.   CPTED، طراحی مناسب و  به کارگیری بهینه محیط مصنوع در 
راستای کاهش جرایم شهری است لذا هدف از انجام این پژوهش ارتقاء امنیت 
محیطی در محالت شهری با بهره گیری از رویکرد CPTED است. پژوهش حاضر 

به صورت پیمایشی و با توزیع ۲۵۶ پرسشنامه بین خانوارها صورت گرفت. 
در این رساله به بررسی تأثیر 9 مولفه ی کالبدی )کاربری اراضی، مبلمان شهری، 
تناسبات بصری، بهداشت محیط، خوانایی، دانه بندی و فشردگی بافت، معابر، 
پوشش گیاهی( نظارت غیررسمی بر امنیت یکی از محالت کالنشهر اصفهان 
پرداخته شده است. طبق بررسی های صورت گرفته با توجه به میزان جرائم رخ 
داده، بافت فرسوده محدوده زینبیه به عنوان نمونه موردی این پژوهش انتخاب 
شده است. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری اعمال 
شده؛ بررسی وضعیت کالبدی محدوده مورد مطالعه نشان داد که شاخص های 
پوشش گیاهی و نظارت غیررسمی به عنوان ضعیف ترین شاخص شناخته شدند. 
بین تمامی شاخص های کالبدی به جز پوشش گیاهی به عنوان متغیر مستقل 

و امنیت )متغیر وابسته( رابطه معنادار وجود دارد و شاخص کاربری اراضی و 
مبلمان شهری بیشترین همبستگی را با امنیت محیطی دارا می باشند. همچنین 
از نظر شهروندان نور نامناسب در بخش مبلمان شهری و وجود زمین های بایر در 
بخش کاربری اراضی و ازدحام و شلوغی در بخش دانه بندی بافت بیشترین تأثیر 
را بر امنیت خواهند داشت. با توجه به اهمیت سه حوزه  کاربری اراضی، مبلمان 
شهری و پوشش گیاهی؛ کلیه پروژه ها و فعالیت های عمرانی در محدوده ی زینبیه  
اصفهان با در نظر گرفتن این سه شاخص و با هدف ارتقاء سطح کیفی آنها انجام 

گردند. ■

پتانسیل  های سرمایه گذاری مشترک بین 
اصفهان و شهر های خواهرخوانده

مجری: دکتر سید کمیل طیبی
دانشگاه : اصفهان    
سال قرارداد: 1395

خواهرخواندگی شهر ها نوعی همکاری بین المللی میان ارکان شهر ها به ویژه 
نوآوری  ها در زمینه شیوه  های  و  انتقال تجربیات  شهرداری  هاست که زمینه 
مدیریت شهری را با حذف موانع سیاسی بین شهر های خواهرخوانده امکان پذیر 
می سازد. امروزه شهر هاي خواهرخوانده یا خواهرشهر ها شبکه غیرانتفاعي و 
غیردولتي گسترد هاي از شهروندان و همکاران بین المللي را در سراسرشهر هاي 
جهان ایجاد کرده اند. معموالً شهر هایی که به لحاظ مسائل فرهنگی، تاریخی، 
جغرافیایی، جمعیتی و صنعتی دارای مشترکاتی هستند؛ انگیزه دارند تا پیوند 
خواهرخواندگی ایجاد کنند و بدین ترتیب برای نیل به اهداف مشترک یکدیگر 
را یاری نمایند. به عنوان مثال شهر هاي تاریخي جهان بعضاً به واسطه زمینه هاي 
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تاریخي و فرهنگي مشترک نسبت به ایجاد یک رابطه غیر متمرکز از طریق 
انعقاد قراردادي موسوم به خواهرخواندگي اقدام نموده و سعي مي کنند با اعزام 
گروه هاي کارشناسي از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند. این زمینه ارتباطي شامل 
تبادالت فرهنگي، هنري، آموزشي، علمی، اعزام گروه هاي کارشناسي و همکاري 
اتاق هاي بازرگاني و دانشگاه هاست که منجر به همکاری بیشتر بین شهر ها، ارتقای 
زیرساخت ها و توسعه شهری می شود. در یک جمله مي توان گفت که انعقاد پیمان 
خواهرخواندگي زمینه ساز رشد و توسعه پایدار شهر ها و تعامالت فرهنگي دو شهر 

مي شود.
اصفهان نیز مانند اکثر شهر های خواهرخوانده خود، به دنبال تبادل تجربیات در 
حوزه مدیریت شهری، گسترش مراودات و داد و ستد های فرهنگی، تشدید 
روند همکاری  های مشترک در قلمرو دانش بومی و فناوری  های پیشرفته روز 
برای هم تراز کردن شاخصه  های توسعه یافتگی، هم اندیشی و تبادل فکری برای 
بهره گیری بهینه از ظرفیت  های نهفته اقلیمی با رویکرد های زیست محیطی و بسط 
روابط متقابل اقتصادی در سطوح و حوزه  های مختلف به ویژه توانمندسازی اقتصاد 
گردشگری است. بر این اساس در طی زمان مسئوالن شهری اقدام به انعقاد 
تفاهمنامه های خواهرخواندگی با تعدادی از شهر های دنیا نمود ه اند که در حال 
حاضر ۱3 تفاهمنامه منعقد شده است. با وجود این تفاهمنامه ها انتظار می رفت که 
همکاری بین اصفهان و شهر های خواهرخوانده به صورت گسترده برقرار باشد و 
همکاری های مشترکی صورت بگیرد در حالی که تعداد کمی از این تفاهم نامه  ها 
اجرایی شد ه اند. به عنوان مثال فرایبورگ یکی از شهر های خواهرخواند های است 
که در بین سایر خواهرشهر ها نسبتاً فعال بوده است و شهرداری و دانشگاه دو شهر 
در ارتباط مستمر بوده و فعالیت  های مشترکی داشته اند. این در حالی است که 
برخی از تفاهمنامه ها در حد امضا بوده است و از زمان انعقاد آن هیچ همکاری بین 
دو شهر انجام نشده است. لذا پروژه حاضر تالش دارد تا با مرور اسناد مربوط به 
تفاهمنامه های خواهرخواندگی علت راکد ماندن این تفاهمنامه ها را بررسی نماید. 
بدین لحاظ اسناد مرتبط با ۱3 تفاهمنامه از شهرداری گردآوری و مورد بررسی 
قرار گرفت. از سوی دیگر یکی از اهداف پروژه تحلیل پتانسیل های سرمایه گذاری 

مشترک بین اصفهان و شهر های خواهرخوانده، شناسایی پتانسیل  ها و مزیت  های 
نسبی شهر های خواهرخوانده اصفهان به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری  های 
مشترک با این شهر هاست بنابراین در این گزارش، سعی بر شناخت این شهر ها، 

توانمندی  ها و مزیت های موجود در آنها بوده است.
الزم به توضیح است که در این مطالعه عالوه بر جمع آوری اسناد مکتوب، داده  ها 
و اطالعات از منابعی مانند کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها و پایگاه های اطالعاتی، 
مجری طرح نیز از شهر هایی مانند سن پترزبورگ، فلورانس، بارسلونا و فرایبورگ 
بازدید بعمل آورد و بنابراین اطالعاتی راجع به فضای کلی شهر ها گرداوری شد. 
همچنین برای گردآوری اطالعات سایر شهر ها نیز با افراد ایرانی کارشناس که در 
این شهر ها ساکن بود ه اند و در زمان پروژه در ایران به سر می برد ه اند مصاحبه شد. 
همزمان با این فرآیند مطالعات مربوط به مبانی نظری نیز از ابتدای شروع طرح آغاز 
شد. از سوی دیگر به منظور شناسایی پتانسیل های شهر اصفهان به ویژه به لحاظ 
گردشگری مصاحبه هایی با مسئوالن شهری انجام شد و عالوه بر تفاهمنامه های 

منعقد شده اسناد باالدستی و سایر مدارک مرتبط نیز گردآوری شد. 
بر اساس یافته های این پژوهش بیشتر شهر های خواهرخوانده اصفهان شهر های 
تاریخی و صنعتی بوده و به لحاظ صنعت گردشگری اهمیت ویژ ه ای دارند، بنابراین 
گردشگری مهمترین پتانسیل شهر اصفهان در همکاری با سایر خواهرخوانده  ها 
است که در برنامه ششم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مورد تأکید قرار گرفته است، و می تواند زمینه توسعه پایدار شهری را نیز برای 
اصفهان به ارمغان آورد. به عنوان مثال شهر بارسلونا به لحاظ گردشگری و به 
ویژه گردشگری ورزشی شهرت بسیاری به دست آورده است و تجربیات این 
شهر به ویژه استفاده از تجربیات شهر خواهرخوانده بارسلونا در برگزاری مسابقات 
بین المللی و سرمایه گذاری مشترک در این خصوص به منظور توانمندسازی 
اصفهان در برگزاری تورنمت های بزرگ ورزشی نظیر، جام جهانی و بازی های 

آسیایی و برپایی موزه های ورزشی برای اصفهان بسیار مفید است. 
عنوان شهر های مسلمان  به  بعلبک  و  همچنین شهر های کواالالمپور، الهور 
 نشین در زمینه گردشگری فرهنگی مذهبی پتانسیل همکاری و سرمایه گذاری 
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مشترک را با شهر اصفهان دارند که در این خصوص برگزاری مناسبت  های 
فرهنگی و جشنواره  های بین المللی نقش به سزایی در جذب این گردشگران 
دارد. الگوبرداری اصفهان از سیستم حمل و نقل کارآمد، دانش فنی و استفاده از 
الگوی حذف آلودگی هوا با استفاده از زیرساخت سبز، جنگل شهری و مسیر های 
دوچرخه سواری شهر های فلورانس و فرایبورگ از ارزش باالیی برخوردار است. 
شهر یاش در کشور رومانی می تواند به توسعه پارک  های علم و فناوری اصفهان 

و سرمایه گذاری مشترک در این زمینه کمک نماید. 
از سوی دیگر یافته  های این مطالعه نشان دادند که امکان سرمایه گذاری مشترک 
در تولید انرژی  های پاک بین اصفهان و فرایبورگ وجود دارد، در حالی که پیوند 
کتابخانه های مرکزی بین این دو شهر نیز امکان پذیر است. استفاده از تجربیات 
شهر شیان چین در طب سنتی و شهر هوشمند حائز اهمیت است، عالوه بر 
آن که گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو شهر و با انگیزه ی احیای 
جاده ابریشم امکان پذیر است. مشارکت دو شهر اصفهان و سن پترزبورگ در 
ایجاد مرکز بین المللی مطالعات ایران شناسی و روسیه شناسی موجب جذب 
همکاری  های  برای  بین المللی  در سطح  بسیاری  کارشناسان  و  دانشمندان 
گسترده علمی پژوهشی می شود. همچنین مشارکت در برگزاری جشنواره های 
مشترک از جمله جشنواره باغ های تاریخی نیز همکاری بین دو شهر را تقویت 
می نماید. ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی بین شهروندان دو شهر اصفهان 
و ایروان  همکاری های مشترک با این شهر را تسهیل می کند. بدین لحاظ و با 
توجه به مزیت های نسبی هر دو شهر در گردشگری تأسیس آژانس های مشترک 
گردشگری موجب رونق این صنعت به صورت دوجانبه خواهد شد. سرمایه گذاری 
مشترک در شیرینسازی آب بر پایه انرژی خورشیدی و سرمایه گذاری مشترک 
در بازار پوشاک نیز از زمینه  های همکاری مشترک با کویت است. به عالوه 
همکاری و سرمایه گذاری مشترک در زمینه ریزگرد ها سبب ارتقای وضعیت 
زیست محیطی هر دو منطقه می شود. استفاده از تجربه شهر  هاوانا پایتخت 
کشور کوبا در زمینه تحریم و همکاری در حوزه  های اقتصادی، مالی و تجاری 
به خصوص سرمایه گذاری مشترک در زمینه های بازارچه های مشترک هنری 

و تاریخی نیز حائز اهمیت است. با توجه به همکاری ضعیف بین اصفهان و 
شهر داکار مبادله دور های دیدار بین مدیران شهری دو شهر و توسعه ارتباطات 
سیاسی در زمینه های اجتماعی شناخت شهروندان دو شهر از یکدیگر گسترش 
داده و زمینه همکاری دو شهر را فراهم می آورد. مشارکت اصفهان در سرمایه 
گذاری های زیربنایی شهر داکار مثل احداث پل، جاده و پارک فناوری از دیگر 

زمینه  های همکاری بین دو شهر است.
همچنین یافته های این پژوهش حاکی از نقص در اجرایی شدن تفاهمنامه های 
خواهرخواندگی بین اصفهان و شهر های خواهرخوانده بوده است، در صورتی که 
پیگیری و اجرایی شدن این تفاهمنامه ها زمینه همکاری بیشتر بین اصفهان 
و خواهرخوانده ها را بیش از پیش فراهم می آورد و با استفاده از تجربیات آنها 
دستیابی به توسعه پایدار شهری امکان پذیر می شود. بنابراین ایجاد بازارچه  ها، 
فرهنگ سرا ها و اتاق  های فکر مشترک، برگزاری جشنواره  های فرهنگی  که در 
متن تفاهم نامه  ها نیز به آنها اشاره شده است از جمله مواردی است که می تواند 
در جهت معرفی بیشتر شهر های خواهرخوانده و مزیت  های نسبی آنها به کار 
گرفته شود و بستر سرمایه گذاری مشترک فراهم شود. همچنین ایجاد مرکزي 
با عنوان مرکز خواهرخوانده  هاي اصفهان در شهرداری اصفهان که وظیفه ی آن 
پیگیری امور در جهت اجرایی شدن تفاهمنامه هاست همکاری بین اصفهان و 

شهر های خواهرخوانده را تسهیل می نماید.
با این حال برای پیاده سازی و اجرایی شدن موارد مذکور الزم است مسئوالن 
شهری اصفهان این اقدامات را در دستور کار خود قرار دهند. بدین منظور 
حمایت دولت و مجلس نیز از اجرایی شدن پیوند های خواهرخواندگی اصفهان 
و سیزده شهر دیگر عامل بسیار مهمی در دستیابی به موفقیت مدیریت شهری 
اصفهان است. همچنین تشکیل کارگروه  های تخصصی برای پیگیری اجرایی 
شدن مصوبات همکاری و استفاده از نظرات کارشناسان بین المللی در این حوزه 

نیز بسیار کارساز است. ■
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شناسایي مزیت  هاي نسبي شهر اصفهان
مجری: دکتر ناصر یارمحمدیان    

دانشگاه : هنر اصفهان    
سال قرارداد: 1396

مسئله جذب سرمایه و سرمایه گذاری در ایران از اواخر دهه ۸۰ که شهرداری  ها 
با کاهش درآمد مواجه شدند در محافل فنی تخصصی مرتبط با حوزه شهری 
موردتوجه قرار گرفت. بیشتر نگاه شهرداری ها به مسئله سرمایه گذاری نگاه 
درآمدی بود به این صورت که از طریق جذب سرمایه گذاری بتوانند کسری مالی 
خود را جبران کنند. پس از آن اهداف جذب سرمایه فراتر رفت و از سرمایه گذاری 
و مشارکت در حوزه توسعه شهری نیز استقبال شد. با اینحال نکت های که وجود 
دارد این است که اگر مدیریت سرمایه گذاری به درستی انجام نشود و بر اساس 
راهبرد های کالن و مشخص مبتنی بر ظرفیت  های درونی شهر اصفهان هدایت 
نشود ممکن است دو هدف فوق را تامین نکند و صرفا منجر به بزرگ شدن ردیف 
واگذاری دارایی  های سرمایه ای یا تبدیل شدن دارایی  های شهرداری از نوعی 

به نوعی دیگر شود. 
نسبی  راهبرد های مدیریت سرمایه گذاری شناسایی مزیت  های  تعیین  در 
سرمایه گذاری شهر اصفهان اهمیت دارد. با توجه به محدودیت منابع بطور کلی 
)چه برای بخش عمومی و چه برای بخش خصوصی( هدایت این سرمایه ها به 

پروژه های سرمایه گذاری اولویت دار اهمیت دارد. 
بررسی محیط درونی شهر اصفهان نشان می دهد شهر اصفهان از نظر جمعیت 
در جایگاه سوم قرار گرفته است اما از نظر سایر متغیر های زیرساختی وضعیت 
نامناسبی دارد. برای مثال از نظر تعداد روز های سالم و پاک آخرین جایگاه را دارد. 
از نظر سرانه بودجه شهرداری هم در کل اعتبارات و هم در اعتبارات عمرانی در 

رتبه آخر کالن شهر ها قرار گرفته است. در زمینه حمل و نقل و زیرساخت  های 
حمل و نقل وضعیت نامناسبی دارد. 

بررسی محیط بیرونی نیز نشان دهنده اثر گذاری بسیاری از متغیر های کالن 
و خارج از کنترل مدیریت شهری بر فضای کسب و کار و سرمایه گذاری شهر 
اصفهان است. برای مثال  روند رو به تزاید تورم، عدم سیاست با ثبات در بازار ارز 
و بازار انرژی، ادامه تحریم های بین المللی و ادامه رکود در بخش حقیقی اقتصاد، 
فرایندهای کوتاه مدتی است که می تواند رفتار سرمایه گذاری در شهر ها و شهر 

اصفهان را تحت تاثیر قرار دهد. 
برای شناسایی پروژه  های اولویت دار در شهر اصفهان یک فرایند سه مرحله ای 
صورت گرفت. در مرحله اول درجه اهمیت حوزه های سرمایه گذاری شهر 
اصفهان بدست آمد. این حوزه  ها به این صورت تفکیک شدند: تجاری مسکن، 
خدمات شهری و حمل و نقل، عمران شهری، گردشگری، علمی و با فناوری باال، 
فرهنگی ورزشی. در مرحله بعد که خود شامل بررسی کتابخانه ای و استفاده از 
شیوه دلفی سه مرحله ای بود، فرصت  های سرمایه گذاری مختلف با تعیین امتیاز 
هر یک به دست آمد. در نهایت با دخالت دادن اوزان حوزه های سرمایه گذاری در 
فرصت  های سرمایه گذاری، امتیاز وزنی هر فرصت سرمایه گذاری به دست آمد. 
با وجود اینکه حوزه مسکن دارای وزن باالتری نسبت به سایر حوزه  ها شناسایی 
شد، اما بیشتر عناوین سرمایه گذاری بدست آمده در سایر حوزه  ها از جمله 
خدمات شهری و علمی و با فناوری باال قرار گرفتند. بطور کل ۱۸۲ عنوان سرمایه 
گذاری احصا شد که از میان آن، ۱۷ مورد تکراری بودند. همچنین بیش از 9۰ 
درصد عناوین سرمایه گذاری در چهار حوزه گردشگری، حوزه خدمات شهری 

و حمل و نقل، حوزه فعالیت تجاری و حوزه علمی و بافناوری باال قرار گرفتند. 
از نظر بسامد فرصت  های سرمایه گذاری، سه عنوان سرمایه گذاری که بیشتری 

تکرار را به خود اختصاص داد عبارت است از:
 ۱( ارائه خدمات دوچرخه سواري شهري مدرن و الکترونیکي،

 ۲( آفرینش، رشد و توسعه کسب و کار هاي نوین، 

54

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری



شماره دوم | مرداد 97 

3( بازیابي آب خاکستري و ذخیره آب باران و سیالب  ها. 
همچنین نتایج بدست آمده از امتیاز  های وزنی ۱۸۲ فرصت سرمایه گذاری، ۱۰ 
عنوان برتر به ترتیب عبارت هستند از ده فرصت سرمایه گذاری برتر به اجمال 
عبارتند از ۱( تولید آب گرم و آب شیرین کن با انرژی خورشیدی بطور خانگي 
و بطور متمرکز در شهر، ۲( سالن تفریحات زمستاني، 3( ایجاد مجتمع های 
خدماتي گردشگری )مال  ها با تاکید بر کاربري گردشگري(، ۴( پارک مینیاتور 
شهر اصفهان و ابنیه تاریخي ایران، ۵( رستوران بزرگ با غذا های سالم ، ۶( 
اپلیکیشن خانه مسافر یا به اشتراک گذاری محل اقامت  ۷( برند سازی در صنایع 
غذایي و رستوران  های زنجیره ای، ۸( استفاده سودمند از فضا های خالي شهر 

و فضاي مازاد زیر پل ها، 9( برگزاری تور های اصفهان گردی و ۱۰( کمربند سبز 
خورشیدی)مزرعه خورشیدي(  در شرق اصفهان

تحلیل دیگری از جنبه  های اجتماعی و خصوصی فرصت  های سرمایه گذاری 
نشان می دهد از میان ۱۸۲ مورد 3۶ مورد هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ 
خصوصی دارای منافع خالص مثبتی هستند اما در این بین ۲3 مورد دارای 
منافع خالص اجتماعی به نسبت بیشتری هستند و ۴ مورد دارای منافع خالص 
خصوصی به نسبت بیشتری هستند و سایر موارد از لحاظ منافع خالص اجتماعی 

و خصوصی یکسان هستند. ■

▲ ایجاد پارک مینیاتور شهر اصفهان و ابنیه تاریخي ایران یکي از مزیت هاي سرمایه گذاري در این شهر معرفي شده است
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کالن شهرها

■ تهران؛ چرخه درآمدزایی از زباله 
در فعالیتی علمی پژوهشی که نتایج آن اخیراً انتشار 
یافته است، محققان ایرانی »اقتصاد زباله ای« را مورد 
بررسی قرار داده و به جنبه های مختلف آن به عنوان 

اقتصادی غیررسمی اشاره کرده اند.
از  محققانی  توسط  پژوهشی  به  گزارش  ایسنا، 

تالش  آن  در  که  انجام شده  خوارزمی  دانشگاه 
شده است تا ضمن معرفی گونه جدیدی از اقتصاد 
زباله ای« که در  غیررسمی تحت عنوان »اقتصاد 
پیرامون کالن شهر تهران دایر است، به بررسی علل 
وجودی و همچنین پیامدهای فضایی آن پرداخته 
شود.  بنا بر اطالعات موجود، در کشور ایران روزانه 

در حدود ۵۰ هزار تن زباله تولید می شود که سهم 
شهری همچون تهران در تولید زباله، نزدیک به 
هفت هزار و ۵۰۰ تن در روزهای معمول سال و ۱۱ 
هزار تن در روزهای پایانی سال است. بر این شالوده، 
بیشتر شهرها به  ویژه شهرهای پرجمعیت کشور با 
پدیده  ی روبه گسترشی تحت عنوان »زباله گردی« 

روزانه از درون زباله های شهر تهران 
ضايعاتی به ارزش تقريبی دو ميليارد و 
240 ميليون تومان استخراج می شود. 
به عبارتی می توان گفت، ارزش اوليه 

سرمايه در گردش درون اقتصاد زباله ای 
در پيراشهر تهران حدود يک ميليارد و 80 

ميليون تومان در روز است

▲ مرکز بازیافت آرادکوه کهریزک در تهران

56

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری



شماره دوم | مرداد 97 

در خصوص پديده اقتصاد زباله ای می توان 
به دو ويژگی مهم اين اقتصاد غيررسمی 

اشاره داشت که تاکنون ضامن پويايی 
آن بوده است: اول آنکه به لحاظ نيروی 

کار موردنياز برای فعاليت در اين بخش، 
هيچ محدوديت سنی، جنسی، نژادی و 

تحصيالتی برای عالقمندان به فعاليت در 
اين حوزه وجود ندارد. ديگر آن که، با اندک 
فعاليت انجام داده شده که نيازمند کمترين 
تخصص است )نظير آتش زدن زباله  ها يا 
ُخرد کردن شيشه  ها( سودی نصيب افراد 

و فعاالن می شود.

مواجه هستند که به معنای جمع  آوری ضایعات 
فقیر  و  کم درآمد  افراد  به  وسیله  ی  فروش  قابل 
جامعه است. در این تحقیق توصیفی – تحلیلی، 
بررسی  های  از  اطالعات  و  داده ها  گردآوری  برای 

اسنادی و میدانی استفاده شده است. 
آن چنان که دکتر حسن افراخته، استاد جغرافیا و 
برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی و همکارش 
در این پژوهش می گویند: »بنا بر آمار موجود، در 
هر شبانه روز به طور متوسط ۲۸۰۰ تن زباله خشک 
شامل مقوا، پالستیک، شیشه، فلزات، نان خشک و 
غیره در تهران جمع آوری می شود که قابل بازیافت 
است و هر تن آن در حال حاضر به مبلغ ۸۰۰ هزار 
تومان توسط پیمانکاران بازیافت پسماند فروخته 
می شود )درحالی که حداکثر ۶۰۰ هزار تومان هزینه 

کرده اند.(
به  تهران ضایعاتی  زباله های شهر  از درون  روزانه 
تومان  میلیون  و ۲۴۰  میلیارد  دو  تقریبی  ارزش 
استخراج می شود. به عبارتی می توان گفت، ارزش 
اولیه سرمایه در گردش درون اقتصاد زباله ای در 
پیراشهر تهران حدود یک میلیارد و ۸۰ میلیون 

تومان در روز است.«
این محققان می افزایند: »در خصوص سرمایه در 
گردش اقتصاد زباله ای این نکته را نیز می  توان افزود 
که بُرد مکانی این سرمایه و اثرات آن، محدود به 
منطقه تهران نیست، بلکه سایر استان  های کشور 
نیز از این جریان سرمایه در گردش، به نوعی منتفع 

می شوند به طوری که مثالً ضایعات آهنی به کارخانه 
 های ذوب آهن نواحی مختلف کشور اعم از اصفهان، 
یزد، نیشابور، تبریز، بناب، اردبیل و مشهد ارسال 
می شود. همچنین این سرمایه، زمینه  ساز تقویت 
پیوندهای اقتصادی با سایر کشورهای جهان )نظیر 

آلمان، هند و چین( شده است«.
وجود  دلیل  به  تهران،  خصوصاً  و  ما  کشور  در 
ثروت نفت و عوارض شهری که با کمترین تالش، 
مدیریت  اختیار  در  را  منابع سرمایه ای  بیشترین 
و شهرداری چندان  قرار می  دهد، دولت  شهری 
انگیزه ای برای استفاده از ثروت روزانه یک میلیارد 
و ۸۰ میلیون تومانی در شهر تهران ندارند؛ ازاین رو 
است که در تهران نه آموزش مدونی برای تفکیک 
زباله به شهروندان داده می  شود، نه سطل  های 
تفکیکی و بهداشتی زباله را می  توان شاهد بود، در 
عوض، سرمایه ارزشمندی همچون زباله، مفت به 

بخش غیررسمی سپرده می  شود.
دکتر افراخته ادامه می دهند: »در خصوص پدیده 
اقتصاد زباله ای می توان به دو ویژگی مهم این اقتصاد 
غیررسمی اشاره داشت که تاکنون ضامن پویایی آن 
بوده است: اول آنکه به لحاظ نیروی کار موردنیاز 
برای فعالیت در این بخش، هیچ محدودیت سنی، 
به  برای عالقمندان  و تحصیالتی  نژادی  جنسی، 
فعالیت در این حوزه وجود ندارد. دیگر آن که، با 
اندک فعالیت انجام داده شده که نیازمند کمترین 
تخصص است )نظیر آتش زدن زباله  ها یا ُخرد کردن 

شیشه  ها( سودی نصیب افراد و فعاالن می شود.«
اعطای رانت  ها و فسادهایی در بخش های رسمی و 
دولتی مجاور با بخش اقتصاد زباله ای، رخ مي دهد. 
به طور مثال اینکه، از هر خانوار تهرانی روزانه ۱۰۰ 
تومان بابت جمع  آوری پسماند دریافت می  شود که 
ساالنه مبلغی در حدود ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان 

هزینه مستقیم از جیب مردم است.
در این پژوهش، محققان با طرح سواالتی مدعی 
که  می شود  مطرح  موضوع  این  حاال  که  شدند 
میلیارد  چندین  ساالنه  تهران  مردم  بدین سان، 
تومان هزینه می  کنند تا یک اقتصاد غیررسمی و 
مخرب زیست ناحیه تهران، سربرآورد؟ آیا چیزی 
برنامه  ناکارآمدی مدیران و  از وجود فساد و  غیر 
 ها می تواند توجیه گر این قبیل پرسش  ها باشد؟ 
می توان گفت تصمیمگیران در قبال فقرا مسئولیت 
برای استثمار در  را  چندانی قبول نکرده و آن ها 
اختیار سوداگران قرار داده اند. این در حالی است 
اقتصاد  منابع سرمایه ای  با ظرفیت  می شود  که 
زباله ای )ضایعات قابل بازیافت( و مدیریت عقالیی 
آن، اقدامات مناسب و یاری گر جریان توسعه کشور 

در پیش گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و همکارش، دو 
اقدام اساسی را در این خصوص بدین گونه شرح 
می دهند: »اول آنکه فرآوری زباله ها به طور کامل 
در چارچوب بخش رسمی باشد تا با پیاده سازی 
ضوابط و قوانین، نیروی کار فعال در این حوزه به 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

57



شماره دوم | مرداد 97 

حداقل های حقوقی دست یابند و جریان استثماری 
این  از  ناشی  ثروت  تولید  و  برچیده شود  حاکم، 
باشد؛  دولت  درآمدی  منابع  کمک رسان  بخش، 
درنهایت نیز بتوان به سوی صنایع سبز و تولیداتی 
برق  )مانند  با محیط زیست  انرژی سازگار  نظیر 
زباله  ای( گام برداشت. دوم اینکه، کشورهایی نظیر 
از  فرآوری  بحث  در  پیشگام  اروپایی،  کشورهای 
زباله ها برای رشد بخشیدن به بخش صنایع سبز 
هستند. در سال  های اخیر نیز شاهد عالقمندی 
آنان به استفاده از منابع زباله  ای کشور ما بوده  ایم. 
ازاین رو چنانچه زباله در بخش رسمی مدیریت شود، 
می  تواند ابزاری برای گسترش مناسبات اقتصادی 
ایران با سایر کشورها باشد. به عبارتی، با مدیریت 
صحیح زباله ها می  توان به تقویت قدرت دیپلماسی 
اقتصادی کشور در حوزه  ی کشورهای پیشرفته نائل 

آمد.«
این نقطه نظرات که در پی انجام پژوهشی عمیق، 
ارائه شده اند، توسط فصل نامه »اقتصاد فضا و توسعه 
پژوهشی  علمی  مقاله ای  به صورت  و  روستایی« 

منتشر شده اند. 

■ تبریز
تالش برای بازآفرینی شهری در حاشیه ها

مجید خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی گفت: 
واحد  ۱۰هزار  شهری،  بازآفرینی  طرح  اجرای  با 
جدید  مناطق  به  تبریز  شهر  حاشیه   مسکونی 
منتقل می شوند. در بازدید از طرح بازآفرینی شهری 

شهرداری در شهرک اندیشه تبریز اظهار کرد: این 
طرح شامل دو بخش بافت فرسوده و حاشیه نشینی 
در زمینی به وسعت بیش از ۱۴ هزار مترمربع است.

شهرک  در  شهري  بازافریني  طرح  از  که  وی 
اندیشه دیدار مي کرد، افزود: اگر اجرای طرح ها به 
خوبی پیش برود، نتایج خوبی برای 3۵۰ هزار نفر 
حاشیه نشینی که در تبریز ساکن بوجود مي آید.

خدابخش از انتقال ۱۷۵ واحد مسکونی در قالب 
و  داد  خبر  پاسداران  اتوبان  به  طرح  این  اجرای 
افزود: این واحدها که در حاشیه شهر قرار داشتند، 
هنگام بروز حوادثی همچون سیل و زلزله، امکان 
دسترسی نداشتند و منطقه فعلی پس از انتقال 
به اتوبان پاسداران به فضای سبز تبدیل می شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حل مشکل وام 
به شهرک  انتقال واحد مسکونی  واجدان شرایط 
اندیشه، بر ادامه کار ازسوی پیمانکاران تاکید کرد 
و گفت: ۶۰۰ واحد در این شهرک در حال ساخت 
است و امیدواریم این تعداد به ۱۰ هزار واحد برسد 
که این باعث خروج صنعت ساختمان از رکود نیز 
می شود.شهردار تبریز نیز در این بازدید اعالم کرد: 
این کالن شهر ۲۴۰۰ هکتار بافت حاشیه نشین و ۲ 

هزار هکتار بافت فرسوده دارد. 

■ شیراز
آب  درصد   75 که  کالن شهری  تنها  شیراز 

آشامیدنی آن از طریق چاه تأمین می شود
کالن شهری  تنها  شیراز  شهر  خبرنگاران:  باشگاه 

طریق  از  آن  آشامیدنی  آب  درصد  که ۷۵  است 
تأمین می شود. علی اکبری، عضو کمیسیون  چاه 
کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: از 
می شود  خشکسالی  افزایش  باعث  که  مسائلی 
تنها  شیراز  شهر  و  است  غیرمجاز  برداشت های 
کالن شهری است که ۷۵ درصد آب آشامیدنی آن 
از طریق چاه تأمین می شود. وی با بیان اینکه استان 
فارس با تنش جدی آب مواجه است ،اظهار کرد: 
بر اساس گزارش ها ، در پنج سال آینده محدودیت 
آب جدی  است که این موضوع معاش، امنیت و 

خوداتکایی را تحت تأثیر قرار می دهد.
اطراف  در  بویژه  و  فارس  استان  داد:  ادامه  وی   
کالن شهر شیراز، ۱۲۰ هزار قطعه باغ شهر ایجادشده 
که ۸۰ درصد آن ها تا یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و 
بقیه با وسعت باالتری بوده که همه این ها افزایش 
مصرف آب را در پی داشته است. اکبری اضافه کرد: 
پایه شغل در فارس بر اساس کشاورزی تعریف شده 

و صنعت کمتر شکل گرفته است.
نماینده مردم شیراز با بیان اینکه فارس همچنان 
با همه چالش ها در ۲۵ محصول غذایی رتبه اول 
و یا دوم را دارد تصریح کرد: در برنامه ششم ذکر 
شده که باید ۱۱ میلیارد مترمکعب آب با بکارگیری 
راهکار های مصرف بهینه، صرفه جویی شود. وی با 
افزود:  افزایش جمعیت و کاهش منابع،  اشاره به 
بهره وری و محدود  افزایش  به سمت  باید  امروزه 
کردن سطح زیر کشت پیش برویم، در غیر این 

صورت با مشکل روبرو می شویم.

استان فارس و بويژه در اطراف کالن شهر 
شيراز، 120 هزار قطعه باغ شهر 
ايجادشده که 80 درصد آن ها تا يک هزار 
و 500 مترمربع و بقيه با وسعت باالتری 
بوده که همه اين ها افزايش مصرف آب 
را در پی داشته است. اکبری اضافه کرد: 
پايه شغل در فارس بر اساس کشاورزی 
تعريف شده و صنعت کمتر شکل گرفته
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آب  منابع  »بحران  چالش  ابر   ۶ گفت:  اکبری 
کشور«، مسائل زیست محیطی، بیکاری ، صندوق 
بازنشستگی، بودجه دولت و نظام بانکی در مجلس 
تعیین شده که باید برای هر یک استراتژی مشخص 

و معینی داشت.
وی بابیان اینکه در حوزه محیط زیست وضعیت 
استان  در  کرد:  اضافه  بوده،  بسیار شکننده شده 
فارس ۱۱ تاالب و دریاچه وجود دارد که اکثریت 

خشک شده و پیامد های جدی به دنبال دارد.

■ اهواز
اهواز  دادستانی  در  عامه  حقوق  معاونت 

تشکیل شد
معاونت  گفت:  اهواز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
حقوق عامه با هدف کاهش آلودگی محیط زیست 
به ویژه آلودگی هوای اهواز به تازگی فعالیت خود را 

در این دادستانی شروع کرده است.
منظور  به  معاونت  افزود:این  پویا  عباس حسینی 
با  مرتبط  پرونده  چند   ، عمومی  حقوق  از  دفاع 
مسایل زیست محیطی که زندگی عادی مردم را 
متاثر کرده در حال رسیدگی دارد. وی به آلودگی 
ناشی از فلرهای نفتی در اطراف کالنشهر اهواز که 
سالمت مردم را با مخاطراتی رو به رو کرده اشاره و 
گفت: در بحث سوختن گازها در فلرهای نفتی نیز 
که از پارسال به صورت مستمر پیگیری شد شرکت 
ملی نفت قراردادهایی را در این خصوص منعقد کرد 
که به زودی شاهد خاموشی تعداد دیگری از این 

فلرها خواهیم بود.حسینی پویا ادامه داد: همچنین 
تکمیل کمربند سبز اهواز در دستور کار قرار دارد 
که امید است با به ثمر رسیدن این ۲ مورد، شاهد 
کاهش چشمگیر آلودگی در خوزستان به ویژه در 
اهواز باشیم.وی گفت: در بحث برداشت سبز از مزارع 
نیشکر، پیگیری انجام شد تا در خصوص شرکت 
هایی که در اطراف اهواز در حال فعالیت هستند 

ساالنه برداشت سبز از این مزارع بیشتر شود.
حسینی پویا افزود: دادستانی با پیگیری حقوق عامه 
به ویژه کاهش آلودگی محیط زیست در تالش است 
تا زمینه را برای ایجاد سرمایه گذاری در خوزستان 

فراهم کند.
زیست  مسایل  با  اخیر  های  سال  در  اهواز  شهر 
محیطی زیادی رو به رو بوده و به تازگی با کشیده 
تاالب  نیزارهای  سوختن  از  ناشی  دود  شدن 
هورالعظیم ، آلودگی در این کالنشهر تشدید شده 
است.سازمان جهانی بهداشت در دو سال اهواز را 

آلوده ترین شهر جهان اعالم کرد.

■ همدان 
پیوستن 7 شهر به مجموعه کالن شهر همدان 
پیوستن  از  اسالمی شهر همدان   رئیس شورای 
شهرهای ازندریان، بهار، صالح آباد و اللجین، بهار، 
فامنین و مریانج به مجموعه مدیریت شهری همدان 

خبر داد.
ابراهیم مولوی رئیس شورای اسالمی شهر همدان  

با بیان اینکه مباحث کالن شهر به طور قطع دارای 
در حریم شهر  است، گفت:  مخالفانی  و  موافقان 
همدان حدود 3۲ روستا وجود دارد که به عنوان 
یک ظرفیت، فرصت محسوب می شوند؛ اما به نوعی 

تهدید هم به شمار می روند.
این  در  پیشرو  کشورهای  تمامی  در  افزود:  وی 
موضوع، چیدمان کالبد فیزیکال روستاها با حفظ 
کاربری و کارکردها به گونه ای است که اقتصاد روستا 
و فضای بوم گردی باقی مانده و شهروندان می توانند 

از خدمات ارائه شده بهره ببرند.
وی اظهار کرد: در طرح جامعی که در دست تهیه 
داریم، پیشنهاد این است که چند روستا انتخاب و 
الحاق شود؛ البته باید این مهم را نیز در نظر گرفت 

که اهالی روستاهای الحاق شده، ناراضی هستند.
مولوی در ادامه با اشاره به بند ۲۰ ماده ۵۵، بیان 
کرد: مشاغلی که در روستاها، اقتصاد آن روستا را 
شکل می دهند اکنون با الحاق به شهر به عنوان 
مشاغل مزاحم محسوب شده و اجازه فعالیت به آنها 

داده نخواهد شد.
وی بر ضرورت تخصیص بودجه  به شهر همدان از 
طریق بودجه هایی که در مجلس به کالن شهرها 
تعلق میگیرد، تأکید کرد: به دلیل اینکه جمعیت 
ما زیر یک میلیون نفر است، الحاق شهر ازندریان 
)مالیر( را به مجموعه مدیریت شهری همدان را آغاز 
کرده ایم که در ادامه شهرهای بهار، صالح آباد و 
اللجین شهرستان بهار و فامنین و مریانج را هم در 

نظر باید گرفت.■

معاونت حقوق عامه با هدف کاهش 
آلودگی محيط زيست به ويژه آلودگی 

هوای اهواز به تازگی فعاليت خود را در 
اين دادستانی شروع کرده است.

اين معاونت به منظور دفاع از حقوق 
عمومی ، چند پرونده مرتبط با مسايل 

زيست محيطی که زندگی عادی مردم را 
متاثر کرده در حال رسيدگی دارد
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