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نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری 



 بررسی سوابق روابط شهرداری  های کشور با دولت طی دوره  های مختلف نشان می  دهد حلقه ارتباطی این دو نهاد در 
بزنگاه  های خاص و مهم تاریخی به دلیل تفاوت دیدگاه در مدل اداره شهرها و تعارض منافع به پایین ترین سطح رسیده 
 و همین موضوع منجر به بروز مشکالت متعدد در مدیریت شهرهای کشور شده است. نکته جالب در رفتارسنجی و 
آسیب  شناسی روابط شهرداری ها و دولت آن است که بروز چالش  ها مربوط به یک دوره یا دهه خاصی از شکل  گیری 
و استقرار تیم  های مدیریت شهری یا دولت  ها نبوده و تقریبا در تمامی سال  ها، ردپای آن قابل مشاهده است. از همین 
رو کارشناسان و صاحب نظران شهری معتقدند ریشه چالش  ها به وابستگی شهرداری  ها در الیه  های مختلف مدیریت 
شهری به دولت  است این در حالی است که از سال 62 تاکنون، قانون خودکفایی شهرداری  ها تصویب شده و بر گسترش 
اختیارات این نهاد عمومی به عنوان دولت محلی تاکید شده است. اما به نظر می  رسد به دلیل نبود »نظام  نامه مشخص 
در الگوی اداره شهرها« این قانون نتوانسته در عمل به اهداف خود دست یابد. مهم ترین نشانه آن نیز عدم تعیین تکلیف 

نهایی »الیحه درآمدهای پایدار شهرداری  ها« است که هنوز در پیچ تصویب گیر کرده است.
به گزارش »شهرگاه«، اصل اول قانون اساسی کشور حکومت ایران را جمهوری اسالمی تعریف کرده و در اصل ششم این 
قانون نیز تاکید شده که امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی و از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای 
اسـالمی، اعـضای شـوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می  شود، 
اداره شود. آن طورکه در متن قانون اساسی به وظایف دولت و نظام اداره امور شهرها، ایران در گروه کشورهای دارای نظـام 
متمرکـز اداره امـور قـرار مـی  گیـرد. در این چارچوب، تمرکـز زدایـی و شـکل  گیـری حکومت  های محلی در اولین دوره 

چالش روابط شهرداری  ها و دولت ريشه  يابی شد

 »خالء قانونی« و »موازی  کاری« 
در نبود استقالل

● بهشاد بهرامي
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مجلـس شـورای ملـی و تـصویب قـانون بلدیـه مورد 
توجه قرار گرفته اما هیچ  گاه، نهادهای مذکور از توان 
و استقالل کـافی بـرای ایفـای مسئولیت  های خـود 

برخـوردار نبـوده  انـد.
های  مسئولیت   نشدن  تفکیک  چالش  مهم  ترین 
مدیریت شهری و دولت، در دو محور »خالء قانونی« در 
حوزه  های مختلف و » موازی کاری« برخی سازمان  ها 
و نهادهای مرتبط با امور اداره شهرها خالصه می  شود.

از دیدگاه کارشناسان شهری، خط ارتباطی میان دولت 
و شهرداری  ها به صورت کالن به مجمع شهرداران 
کالن شهرهای کشور محدود می  شود که بنا به ضرورت 
با تشکیل جلسه به بررسی مهم ترین امور اداره شهرها 
می  پردازند، اما از آنجاکه از پشتوانه قانونی محکمی 
این  نیستند عمال تصمیمات اخذ شده در  برخوردار 
مجمع، به نتیجه نمی  رسد. حتی نبود مسیر مشخص 
سبب مجمع،  این  طریق  از  مطالبات  پیگیری   برای 

نیز  غیرشفاف  و  غیررسمی  ارتباطات  گیری  شکل  
می شود. این در حالی است که تا پیش از سال 59، 
ماده 110 قانون شهرداری ها، پیگیری تشکیل اتحادیه

ای تحت عنوان »اتحادیه شهرداری  ها« را به عنوان یک 
حلقه ارتباطی قانونی میان شهرداری  های کشور و دولت 
به عهده داشت. مطابق با این بند از قانون شهرداری  ها، 
بنا بود مسائل مابین شهرداری های کشور را برای ارائه 
و پیگیری به دولت، جمع  بندی و دسته  بندی کند و 
از این طریق به شهرداری ها به عنوان سازمان های 
دهد.  مستقل  حقوقی  غیردولتی، شخصیت  عمومی 
در این مدل، دولت با مجموعه متکثری تحت عنوان 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

8 



شهرداری  های کشور مواجه نبوده و به طور مستقیم 
می  تواند از یک جایگاه قانونی صدای شهرداری  ها را 
بشنود. اما این بند از قانون در سال 59 لغو و پس از 
آن پیگیری قانونی مشخصی برای تشکیل این اتحادیه 
انجام نشد. بررسی تجربه سایر کشورها همچون ترکیه 
های  شهرداری   اتحادیه  گیری  شکل   می دهد  نشان 
کشور توانسته مسیر مشخص و قانونی برای پیگیری 
مطالبات شهرداری  ها ایجاد کند. اما در ایران در خالء 
قانون مذکور، تشکیل مجمع شهرداران کشور عمال به 
شکل تشریفاتی و فاقد نتایج موثر برای استقالل  بخشی 
به حوزه ماموریتی شهرداری  ها در اداره  شهرها بدل 

شده است.
اما عالوه بر این چالش، موازی کاری برخی سازمان ها و 
نهادها در حوزه امور اداره شهرها، به چالشی بزرگ میان 
دولت  و شهرداری  ها بدل شده است. به عنوان مثال با 
وجود تشکیل سازمان شهرداری  ها و دهیاری  ها در 
وزارت کشور، بخش مهمی از مسئولیت نظارت عالیه 
بر عملکرد شهرداری ها به این سازمان منتقل نشده و 
نکته جالب  تر آنکه در قالب همین مجموعه، ادارات کل 
و سازمان  های موازی در حوزه های مختلف همچون 
حمل و نقل تشکیل شده که مسئولیت امور را نه به 
تنهایی بلکه در کنار هم بر عهده دارند. موازی کاری 
این سازمان  ها از یک سو و مستقل نبودن شهرداری  
ها در تامین منابع درآمدی از سوی دیگر سبب شده تا 
شهرداری های کشور عمال در پیشبرد امور مهم مدیریتی 
با مشکالت زیادی مواجه باشند و به ناچار برای عبور 
از آنها، دست به دامن منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم 

شوند.
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اما ریشه چالش  روابط شهرداری ها و دولت به چه موضوعی باز می  گردد؟ برای پاسخ به این سوال، بررسی مطالعات 
و تحقیقات دانشگاهی قابل توجه است. یکی از مهم ترین آنها مقاله  ای که از سوی عباس آخوندی و چندتن از 

همکاران وی با عنوان »آسیب  شناسی مدل اداره امور شهرها در ایران« انجام شده است.
در این مقاله به پنج اشکال اصلی در حوزه مدیریت شهرها که بخش مهمی از آنها به مستقل نبودن از دولت 
باز می  گردد، اشاره شده است. محور نخست، »نقص در مدل مدیریت شهری ایران و ضرورت تفکیک رهبری 
سیاسی از مدیریت تخصصی« است. به طوریکه در این مطالعه تاکید شده است:» انتخاب نوع مدل مدیریت 
شهری منعکس کننده نگرش حاکم بر تنظیم روابط شورا و شهرداری است. از بررسی مدل های مدیریت شهری در 
کشورهای اروپایی و آمریکایی و مطالعه متون قانونی مربوط به مدیریت شهری در ایران چنین استنباط می شود 
که نوع مدل مدیریت شهری در ایران مدل شورا ـ مدیر شهر است. در متون قانونی ایران از شخصیتی به نام 
شهردار مرتباً نام برده می شود و وظایف و اختیارات به او منتسب می شود، بدون توجه به این که سمت شهردار 
جایگاهی انتخابی است. به عبارت دیگر آن دسته از افراد که از بیرون از شورا و بدون اخذ آرای مردم در سمت 
مسئولیت شهرداری قرار می گیرند عنوان مدیر شهر را کسب می کنند. در حالی که اعطای مسئولیت هدایت شهر 
به شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم )عضویت شورا( آراء و اعتماد شهروندان را جلب نکرده است، منطقی 
نیست. این موضوع خود سرآغاز برخی مشکالت در انتخاب شهردار )مدیر شهر( توسط شورا است. زیرا طبق قانون، 
مسئولیت تخصصی و حرفه ای از مسئولیت هدایت و اقتدار سیاسی منفک نشده است. شوراهای شهر در فقدان 
حضور شهردار به معنای واقعی باید نسبت به انتخاب مدیر شهر منتخبی اقدام کنند که همزمان دو ویژگی فوق را 
دارا باشد. در مدل های شوراـ  مدیر شهر شخصیتی جداگانه به نام شهردار حضور دارد اما حدود قدرت او متفاوت 
است. حتی در تحوالت اخیر نظام مدیریت شهری در ایاالت متحده آمریکا در قالب این سیستم اقدام به انتخاب 
مستقیم شهردار می شود. شهرهایی با مدل شوراـ  مدیر شهر با انتخاب مستقیم شهردار و مقتدرسازی آن، به دنبال 
پر کردن خأل فقدان رهبری سیاسی در این گونه ساختارهای مدیریتی هستند. بنابراین انتظار هدایت سیاسی شهر 

از مدیر شهری منتصب، مشابه آنچه که در مدل مدیریت شهری ایران مشاهده می شود اصوالً قابل طرح نیست.
دومین اشکال اصلی، » محدودیت در وظایف نهادهای مدیریت شهری« است. اگرچه وظایف شهرداری های دنیا 
طی سال های اخیر به مرور در حال افزایش است و شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی نشأت گرفته از خواست 
عمومی وظایف بیشتری را برعهده می گیرند اما این مسیر در چند دهه گذشته پیش روی شهرداری های شهرهای 
ایران نبوده است. به طوریکه بررسی  ها نشان می  دهد از مجموعه وظایف از جنس امور محلی فقط مسئولیت  
هایی همچون ارائه خدمات شهری، خدمات فرهنگی و تفریحی، نظارت و کنترل ساختمانی و تامین بخشی از 
زیرساخت های شهری توسط شهرداری های ایران عرضه می شوند. در مقابل حوزه  های محلی و استانی دولت 
مرکزی اغلب وظایف دارای جنس محلی را به طور مستقیم عهده دار هستند. به عنوان مثال در حوزه تامین 
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زیرساخت های شهری، ساخت تاسیسات آب، برق، گاز و فاضالب خارج از حیطه وظایف شهرداری ها است. خدمات 
پلیس، خدمات ثبتی، خدمات رفاه و تامین اجتماعی و بهزیستی، خدمات بهداشتی، آموزش و تامین مسکن توسط 
وزارتخانه های دولت مرکزی تصدی می شود. حضور ده ها سازمان دولتی عمل کننده در سطح شهرها در کنار 
شهرداری، وضعیت آشفته ای را از جهت هماهنگی در انجام وظایف و ارائه خدمات به وجود آورده است و هزینه های 
مضاعفی را به شهروندان تحمیل می کند. چنین تقسیم  بندی در ارائه امور محلی به طور نامتناسب میان شهرداری 
ها و سازمان های دولتی، شوراهای منتخب شهری را از جهت پاسخگویی به مطالبات شهروندان در وضعیت نامناسبی 
قرار داده است. چون شوراهای شهر وظایفی را نظارت و رهبری می کنند که شهرداری ها مسئول انجام آن هستند 

و سایر دستگاه های دولتی متعدد در سطح محلی نظارت و برنامه ریزی شورای شهر را در امور شهری نمی پذیرند.
»یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرها « دیگر اشکالی است که در این تحقیق به آن اشاره شده است. 

شماره سیزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

11 



یکی از ویژگی هایی که در نظام مدیریت شهری ایران مشاهده می شود، فقدان تفاوت و تمایز میان نظام اداره 
امور شهر در سطوح مختلف جمعیتی، سیاسی و نیز مکانیزم های مرتبط با آن است. به عنوان مثال، هیچ  
گونه تفاوتی در ساز و کار اداره شهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین و نیز پایتخت ایران با سایر شهرها دیده 
نمی شود. تنها تمهید صورت گرفته در این باره، در تعداد اعضای شورای شهر منظور شده است. به گونه ای 
که شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر، شهرهای بیش از 50 هزار تا 200 هزار نفر جمعیت، 7 نفر، شهرهای 
بیش از 200 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر، شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 
نفر و شهر تهران، 15 نفر عضو در شورای شهر خواهند داشت. این امر در ارتباط با مدل اداره امور شهر در 
ایران نیز مشاهده می شود. به عبارت دیگر، در وضعیت کنونی اداره تمامی شهرهای ایران توسط مدل شورا 
ـ مدیر شهر انجام می پذیرد. حال آنکه تجربیات جهانی نشان می دهد تفاوت در مدل مدیریت شهری در 
سطوح مختلف شهرهای یک کشور امری معمول است. این امر جدا از مدل مدیریت شهری، گاه به نحوه 

انتخاب شهردار نیز تسری یافته است.
نبود مدل و چارچوب مشخص نظارتی و متعادل در مسیر رابطه »شورا و شهرداری« و » شهرداری و دولت« 
دیگر اشکال موجود در نظام حکم روایی شهرهای کشور است. از دیدگاه محققان این مقاله، فقدان هماهنگی 
و ضعف نظارت در این میان می تواند سبب انحراف هر یک از این دو از اهداف و وظایف های خود شود. به 
همین منظور همواره ساز و کارهای نظارت و تعادل بخشی برای رفع این مشکل احتمالی مدنظر بوده اند. 
اشکال مهم دیگر نیز »عدم شکل گیری شوراهای محله ای و منطقه ای زیرمجموعه شوراهای شهر« است. 
در شهرهای ایران، شهروندان اعضا شورای شهر را از میان کاندیداهای معرفی شده در سطح شهر انتخاب 
می کنند. به عنوان مثال شوراهای شهر تهران متشکل از 15 نفر است که توسط شهروندان تهران فارغ از 
هر نوع حوزه بندی و منطقه ّبندی خاص انتخاب می شوند. شوراهای پایین دستی شورای شهر چون شورای 
محالت و نواحی شهری موجودیت قانونی ندارند. نظام کنونی اداره امور شهر در ایران امکان تعمیق و توسعه 
مشارکت های مردمی در شهرها و همچنین امکان انتقال خواست ها، نیازها و اولویت های شهر به منتخبان 
را فراهم نمی کند و امکان دسترسی شهروندان به منتخبان خود در شورای شهر میسر نیست و عموماً افراد 
پرسروصدا و مشهور به عنوان نمایندگان انتخاب می شوند. به نظر می رسد برای دستیابی به اهداف و فلسفه 
شکل گیری شوراهای شهر، تغییر در نظام انتخاب اعضای شورای شهر ضرورتی جدی است. رسمیت دادن و 
تشکیل شوراهای محله و نواحی و مناطق شهر به عنوان زیرمجموعه و مکمل شورای شهر می تواند کارآیی 

و اثربخشی این نهاد مردمی را افزایش دهد.
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نیما نامداری پژوهشگر و صاحبنظر حوزه شهری در این گفت و گو پیچ و خم روابط شهرداریها و دولت طی چهار 
دهه گذشته را تشریح کرده است. او در گفت و گو با »شهرگاه« ریشه مشکالت این ارتباط، چرایی رفع نشدن چالش 
ها و از همه مهم تر راهکارهای احتمالی برای هر دو طرف را توضیح داده است. او با تاکید برآنکه حل این چالش، 
راهکار فوری و عاجل ندارد می گوید: »عادت به انتخابهای راحت« شهرداری ها را در مسیری قرار داده که هیچگاه 
برای بازتعریف ساختار ارتباط با دولت و همچنین رفع مشکالت درون سیستمی خود تالش نکند. او البته به یک 
نکته مهم نیز اشاره دارد و آن اینکه عادت به انتخابهای راحت، خالقیت را از شهرداری ها گرفته و ناآشنایی مدیران 

شهرداری ها به روشهای نوین درآمدزایی مزید بر علت شده است.
-شهرداری ها محصول دوران مدرن شدن دولت هستند،تقريبا از روزی که در ايران فکر مدرن شدن 
شکل گرفت از پس آن بلديه يا همين شهرداری امروز هم آمد اما همواره روابط شهرداری و دولت پر 
نوسان بوده است. اين نوسان از دوره ای که شوراها احيا و تقريبا انتخاب شهردار از دست دولت ها 
خارج شد بيشتر شده است. از نگاه شما اين روابط پر نوسان به چه دليلی است؟ نمود سياسی دارد يا 

زير بنای آن مباحث ديگری است؟
بهره  استفاده کردید  تعبیری که خودتان در سوال  از  توان دو گونه پاسخ داد،  این سوال می  به   برای پاسخ 
می گیریم؛ زیرا اگر قرار باشد مسائل را زیر بنایی حالجی کنیم طبیعتا پاسخ متفاوت از زمانی است که صرفا به 

روبنا توجه داریم.
طبیعتا در کشور ما و هر کشوری دیگر مسائل سیاسی بر مسائل حرف های و کارشناسی سایه انداخته با این تفاوت 
که در آن کشورها ساختارها با توجه به اولویت ها طراحی شده است. برای مثال در یک کشور که احزاب نقش 
محوری دارند بر انتخاب مستقیم شهردار تاکید دارند در این حالت ممکن است شهردار نماد یک جریان سیاسی 
باشد اما با یک دولت ناهم سو نیز می تواند کار کند مثال مشهور آن صادق خان شهردار لندن و دولت محافظه 

موشکافی ساختار روابط دولت و شهرداريها در گفت و گو با نيما نامداری

عادت به انتخاب راحت
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کار بر سر کار. در آنجا هم ساختار انتخابی و هم مسئولیت ها به گونه طراحی شده که این نوسان به حداقل برسد.
در برخی کشورها نیز ساختار به گونه ای است که مدیریت شهری از کانال پارلمان های محلی شکل می گیرد و مدیر 
 شهر از بین چهره های غیر سیاسی و حرفه ای انتخاب می شود. بنابراین سیاست یک امر رایج در کشورها است و

 نمی توان گفت در ایران چون همه چیز سیاسی است روابط شهرداری و دولت را دچار نوسان کرده است.
-پس اگر موافق هستيد به موضوع ايجابی نگاه کنيم؛ نوسان ارتباطی امروز و چالش های بين مديريت 

شهرداری ها با دولت های محصول چيست؟
در یک جمله محصول فقدان برخی رویه ها و وجود برخی چرخه هایی است که من می توانم نام آن را چرخه باطل 

بگذارم.
-در تفصيل بحث چه؟چه غايبان و حاضرانی اين روابط را پر چالش کرده اند؟

یک اصل اقتصادی وجود دارد که می گوید نیازها نامحدود و منابع محدود است. پس برای تطبیق این دو باید تالش 
کرد منابع محدود را به گونه ای تخصیص داد که به نیازهای اصلی پاسخ دهد. پرسشی که به وجود می آید این است 

که محصول تشخیص نیاز کدام نهاد است و البته قبل از آن این منابع محدود باید از کجا تامین شود.
پیچیدگی روابط شهرداری ها و دولت ها در ایران از همین جا شروع می شود هر کدام می خواهند مسئول تخصیص 
منابع خود باشند. آنها بگویند چه ساخته شود و چه ساخته نشود پول کجا برود و یا نرود. پس یک طرف دعوا سمت 
هزینه است اما دعوا سمت دیگری هم دارد و آن سمت منابع است. اصوال خرج کردن آسان است اما پول درآوردن 
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سخت.
شهرداری ها سالها به دولت وابسته بودند اما از دهه 70 خودگردان شدند. راحت ترین کار هم فروش تراکم بود 
اما فروش تراکم هم مثل فروش نفت که با رونق یا رکود اقتصاد ارتباط مستقیم دارد با رونق و رکود ساخت و 
ساز در ارتباط است. وقتی رکود باشد دست شهرداری ها خالی می ماند طبیعتا چشم به کمک های دولتی دارند 

اما دولت هم در اینجا ترجیح میدهد که پول جایی خرج شود که به نام خودش تمام شود.
-شما اشاره کرديد که در برخی کشورها با طراحی اين معضل را رفع کرده اند، در ايران امکان پذير 

نيست؟
در ایران هم تالش کردهاند از محل عوارض سوخت و سهم از مالیات بر ارزش افزوده این مساله را حل کنند اما 
دو مشکل وجود دارد اول آنکه دولت وقتی تنگنای منابع دارد آخرین گزینه برای تخصیص شهرداری ها هستند 
و دیگر آنکه شهرداری ها به اندازهای حجیم شده اند که با این میزان درآمد کارشان پیش نمی رود. این اتفاق 
در کالن شهرها موضوعیت بیشتری دارد زیرا منابع محدود و هزینه های سرسام آور کفاف کار آنها را نمی دهد.

 مساله دیگر مالحظات حاکم بر دولت ها در تنظیم رابطه با شهروندان است برای نمونه اگر شهرداری ها بخواهند 
از اختیارات خود برای تامین هزینه ها از محل وصول عوارض استفاده کنند با مانع فرمانداری ها و استانداری 
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ها روبرو می شوند. چون این نهادها تمایل ندارند در حوزه تحت مسئولیت آنها بر اثر افزایش عوارض نارضایتی 
شکل بگیرد برای همین معدود تالش های مدیریت شهری نیز برای تامین منابع از این محل شکست می خورد.
-در چند سال اخير اين مساله حادتر شده است حتی با وجود همسويی نسبی دولت و شهرداری.

دلیل آن به تحریم ها و حذف بخش زیادی از درآمدهای نفتی باز می گردد. وقتی درآمد دولت ها زیاد بود 
ترجیح می دادند منابع را در پروژه هایی خرج کنند که به نام خودشان تمام شود وقتی که منابع ته می کشد 
مصداق ضرب المثل را چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است عمل می کنند و منابع را به زیر مجموعه 
خود اختصاص می دهند تا شهرداری. شهرداری ها چون تمرین استقالل نداشته اند همیشه مدارای انفعالی 
داشته اند و سعی کرده اند در عیان ساکت بمانند و در خفا سهم خود را وصول کنند. زیرا اعتراض علنی ممکن 

است دولت ها را بر سر لج دربیاورد و  همان منابع حداقلی را هم ندهند.
-اما بعضی وقت ها رقابت معکوس بوده است. مثال شهرداری ها مطالبه اختيار بيشتر داشته اند يا 

مدعی مسئوليت برخی امور بوده اند.
اصوال تداخل وظایف از چالش های دیگر زیر بنایی میان شهرداری ها و دولت ها هستند. یعنی اگر قرار باشد 
چالش های شهرداری و دولت ها فهرست شود ابتدای مسائل مالی و اقتصادی است و پس از آن بحث حوزه 

کاری.
همان که اشاره کردید برخی وقت ها این تداخل وظایف خود را در گسترش قلمرو نشان می دهد. مثال 
شهرداری ها مدعی این هستند که باید نقش بیشتری عالوه بر وظایف کالسیک خود در حوزه خدمات 
شهری، شهرسازی و ترافیک داشته باشند. آنها در اداره شهر و مدیریت برخی امور مثال مدیریت فضاهای 
 فرهنگی، زیرساخت ها و... خواهان سهم هستند. دولت ها در زمانی که درآمد به اندازه کافی دارند تالش 
می کنند نقش پدر بزرگ را داشته باشند و خود همه امور را به عهده بگیرند. برای همین به دنبال آن هستند 

برای خود سهم و نقش بیشتری قائل شوند.
شهرداری ها وقتی تراکم فروشی رونق دارد و درآمد باالیی دارند پا جای پای دولت می گذارند و هر کاری را 
به اسم مدیریت شهری جا می زنند. از پرداخت وام ازدواج تا ورود به ابر پروژه ها. نتیجه چه میشود هر دو می 

خواهند جای هم باشند نه جای خودشان.
البته قسمت با مزه ماجرا وقتی است که درآمدها ته می کشد آن موقع هر کدام از وظایفی که بر عهده دارند 

شانه خالی می کنند و به دیگری حواله می دهند.
نمونه مترو را یادتان است در این پروژه شهرداری ها مطالبه رقم کالنی از دولت برای توسعه مترو داشت. 
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اما دولت با وجود آن که در قانون بودجه برای توسعه مترو اعتبار گذاشته بودند رقمی تخصیص نمی داد 
چرا؟چون منابع نداشت بهانه میکرد و می گفت طبق قانون دولت مجاز است نه مکلف. همین تفسیر موجب 
شد پولی به شهرداری نرسد. از طرف دیگر وقتی شهرداری به دلیل رونق ساخت و ساز منابع داشت حتی 
وارد مقوله ای مانند وام ازدواج شد چرا؟ چون این حوزه را هم جزء حیطه ماموریت خود توصیف کرد. اما االن 

عکس آن زمان است مسئولیت ها نه تنها مطالبه نمی شود بلکه به یکدیگر حواله می دهند.
-راهکار شما برای حل اين چالش ها چيست؟

صادقانه بگویم راهکار فوری و جامعی که االن ارائه کنم در ذهن ندارم اما اعتقاد دارم قواعد باید درست 
تعریف شود برای مثال شهرداری ها باید به برخی امور تن بدهند. مثال آیا تراکم نیروی انسانی در شهرداری 
 ها متناسب است اگر نیست از خود شروع کنند چون بخش زیادی از منابع در همین بخش مصرف 
می شود.یا واقعا همه پروژه های شهری دارای اولویت است اگر نیست باید وارد اولویت بندی پروژه شوند. آیا 

همه راه ها در تامین مالی به دولت خدمت میشود یا می توان از ظرفیت های ابزارهای جدید استفاده کرد؟
این مورد از آن جهت مهم است که شهرداری ها عادت کرده اند به انتخاب راه راحت. برای مثال حتی در 
فاینانس و وام نیز به سمت تاسیس بانک رفته اند تا بدون زحمت و با مکاتبه و نفوذ اداری بتوانند کار تامین 
مالی را پیش ببرند. در این راه نیز آنقدر افراط کرده اند که بانکی تحت سهامداری آنها بواسطه نحوه نقش 
آفرینی در تامین مالی این نهاد با چالش روبرو شده است اما تجربه چند سال اخیر نشان داد شهرداری ها باید 

تمرین کنند باید یاد بگیرند روی پای خود بایستند به جای آنکه چشم به دولت داشته باشند.
اما خودتان در صحبت های قبل اشاره کرديد اکنون دوره عسرت منابع و تنگدستی است 
دولت بواسطه تحريم پول ندارد، تراکم بازار داغی مثل قبل را ندارد و حتی بانک تحت مديريت 
شهرداری ها هم مثل قبل امکان تامين منابع را ندارد.شرايط اقتصادی هم که روشن است پس 

شهرداری ها چگونه بايد روی پای خود بايستند.آيا پايه ای هست؟
در اینکه شرایط سخت است با شما موافق هستم اما در اینکه راهی وجود ندارد حتی در شرایط کنونی نه.

برای مثال در همین شرایطی که همه از وضعیت اقتصادی می نالند به بازار سرمایه نگاه کنید. من فعال کاری 
ندارم که بازار سرمایه به چه دلیل دارد رشد میکند و چه خواهد شد اما نقدینگی به این بازار وارد شده است. 
این اتفاق برای نهادهایی مثل شهرداری ها فرصت است آنها می توانند از دو طریق عرضه سهام و انتشار 
اوراق اقدام به تامین مالی کنند. آیا در زیر مجموعه شهرداری تهران شرکت نیست که قابل واگذاری در این 
بازار باشد قطعا هست اگر برخی مدیران شهرداری از دانش مالی مناسب برخوردار بودند یا از مشاوره های 
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مالی می توانستند استفاده کنند سهام برخی شرکت ها شهرداری قابل واگذاری بود. این یعنی منابع جدید برای 
مدیریت شهری.

 اوراق مشارکت و کل استفاده از اوراق مالی فرصت بکری برای نهادهای عمومی است که اصال این ابزار را 
نمی شناسند.اگر اشتباه نکنم سهم اوراق از بازار سرمایه 5 درصد است و سهم شهرداری ها از آن کمتر از یک 
درصد. نمی شود برای پروژه های شهری از اوراق استفاده کرد و منابع از این طریق تامین شود به نظر من حتما 
می شود به شرطی آنکه شهرداری ها بتوانند جذابیت اقتصادی پروژه را ایجاد کنند.جذابیت هم از طریق بازدهی 
به وجود می آید اینجا است که بحث سیاست گذاری اقتصاد شهری پیش می آید.یعنی شهرداری باید انتخاب 
کند که به چه نیاز شهروندان چه زمانی جواب دهد. نمی شود همه را راضی نگه داشت اما می شود به مرور و 
گام به گام کار را پیش برد.راستش را بخواهید فکر می کنم عادت گذشته موجب شده در حوزه مالی خالقیت 
شکل نگیرد. شهرداری ها وارد راه های ناشناخته نشوند برای مثال برای یک فایناس از یک بانک دولتی هزار البی 
میزنند و در دقیقه 90 با کمک بانک مرکزی موفق به جذب فایناس می شوند اما حاضر نیستند همین کار را از 

طریق بازار سرمایه انجام دهند.
-فکر می کنيد فقط بحث عادت به گذشته است يا دليل ديگری هم می تواند داشته باشد مثال همان 

نا آشنايی که اشاره کرديد؟
عادت به گذشته موجب شده در تامین مالی کلیشه های ثابتی شکل بگیرد و شهرداری ها به همین کلیشه ها اتکا 

کنند. مثال فروش تراکم عادتی است که از شهرداری تهران شروع شد و به دیگر شهرها سرایت کرد.
ناآشنایی را هم که گفتید قبول دارم و خودم هم به آن اشاره کردم مدیران مدیریت شهری با حوزه های جدید 
مالی آشنا نیستند حتی این نا آشنایی در حوزه دولتی و بازار سرمایه هم وجود دارد و گرنه می توان کارهای 

دیگری هم انجام داد.
یک نکته دیگر هم در حوزه ناآشنایی اضافه کنم نکته این است؛شهرداری ها با روش های پایدارسازی درآمد در 

دنیا هم آشنا نیستند یا تمایل به اجرای آن ندارند.
-چرا؟مگر کسی از پول بدش می آيد؟

نهادهایی ممکن است، اگر احساس کنند اخذ پولی مستقیم از ذی نفعان به نارضایتی آنان منجر می شود از این 
اقدام صرف نظر می کنند و هزینه را غیر مستقیم تحمیل می کنند.

بگذارید یک مثال بزنم،مترو یک پروژه سنگین به لحاظ تامین مالی است طبیعتا شهرداری ها به تنهایی از عهده 
آن بر نمی آیند اگر همین مترو از کانال بازار سرمایه قرار باشد تامین مالی شود اولین شرط آن این است که جاذبه 
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اقتصادی داشته باشد. جاذبه اقتصادی چه زمانی به وجود می آید وقتی که ریسک پروژه معقول باشد و از بازدهی مناسب 
برخوردار باشد. حال در همین مثال مترو پروژه کی جذاب می شود وقتی که مترو زیان ده نباشد مترو چه زمانی زیان 
ده نیست وقتی که اصول قیمت گذاری برای آن رعایت شود طبیعتا یکی از این بخش ها قیمت بلیت مترو است در این 
حالت هزینه سفر برای شهروندان باال می رود شهرداری حاضر است تن به چنین سیاستی بدهد اگر قرار باشد از بازار 
سرمایه و از جیب مردم این پروژه تامین شود باید به این کار تن دهد چون با تعدیل قیمت و توسعه پروژه به شهروندان 
می تواند خدمات دهد. اما شهرداری این توسعه را از جاهای دیگری پیش می برد تا خدمات را برای شهروندان به طور 
مستقیم ارزان نگه دارد اما در ادامه هزینه غیر مستقیم آن برای شهر و شهروندان بیشتر است وقتی کفگیر به ته دیگ 
می خورد و کیفیت خدمات در حوزهای مربوط یا حوزه های دیگر پایین می آید.اما اگر ریسک یک نارضایتی در کوتاه 
مدت را  پذیرفته اما خدمات را به شکل پایدار ارائه کنند. ممکن است نتیجه برای شهر،شهروندان و حتی مدیریت 
بهتر باشد. اما آنها این مسیر را صرفا بواسطه اقتصاد سیاسی ماجرا انتخاب نکنند. زمانی هم شهرداری حاضر در بخشی 
از حوزه ها به این سمت متمایل شود دولت مانع است.از این رو تاکید دارم چالش های دولت و شهرداری یکطرفه از 
سمت دولت علیه شهرداری نیست بلکه این چالش ها دو طرفه است و در دوره های مختلف تغییر کرده این تغییر هم 

به واسطه شکل بوده و هم به واسطه جهت.
یعنی یک روز از طرف دولت علیه شهرداری و روزی دیگر عکس آن.روزی شهرداری می خواهد متولی یک پروژه باشد 

و دولت مخالف آن و روزی دیگر دولت می خواهد متولی یک پروژه باشد و شهرداری مخالف آن.
یادتان هست شهرداری زمانی به دنبال آن بود که راهنمایی و رانندگی با شهرداری باشد طبیعتا دولت مخالف بود زمانی 
دولت به دنبال مدیریت مترو شهرداری مخالف.یک روز دولت فشار می آورد شهرداری برخی هزینه ها را تعدیل کند و 

شهرداری مقاومت می کند روزی دیگر این رویه معکوس است.
از این رو تاکید دارم ابتدا باید قواعد باز طراحی شود بر مبنای تمامی مالحظات و عرف های رایج. اگر قرار است شهردار 

یک مقام سیاسی باشد اقتضائات آن پذیرفته شود اگر نظر چیز دیگری است پس بر آن مبنا طراحی صورت گیرد.
بعد از آن روابط دولت و مدیریت شهری بازتعریف شود طبیعتا مثل تمامی دنیا میتواند به قاعده ای عمل کرد که منابع 

شهر مستقیم به دست مدیران آن برسد و دیگر نیازی نباشد از فیلتر دولت عبور کند یا شهرداری دنبال آن بدود.
دیگر آنکه شهرداری ها ابتکار به خرج دهند و با توسعه دانش مالی وارد حوزه های جدید شوند حوزه های جدید هم 
نیازمند تن دادن به قواعدی تازه است. بنابراین این قواعد را هم باید بپذیرند در واقع باید برای رسیدن به برخی خواسته 

از خواسته های دیگر صرف نظر کنند نمی توان همه خواسته های غیر هم جهت را با هم جمع کرد.
و در آخر آنکه شهرداری ها از خود شروع کنند آیا واقعا این فربهی و حجم برای شهرداری ها و شهروندان مفید است آیا 
شهرداری ها باید بواسطه نیروی انسانی این گونه باشد اگر نه پس عوارضش را بپردازند نمی توان فقط از مردم عوارض 

گرفت و خود عوارض نداد.
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-آقای دکتر در مدل های خارجی روابط مديران محلی با مديران ملی به گونه ای است که به 
شهر آسيب نمی رسد به بيان ديگر يک رابطه حرفه ای و صريح است بر خالف ايران که پر 

تعارف و پر از چالش.چرا؟
واقعیت این مباحث یک سری مباحث صرفا اقتصادی نیست حداقل تجربه شخصی من که از نزدیک یک 
گونه از مدیریت محلی را دیده ام می گوید مجموعه عوامل مختلفی در کار است که این رابطه بر مبنای 
اصول حرفه ای بنا شده است. اما اگر قرار باشد از دالیل مهم به کمتر مهم فهرستی تنظیم شود قطعا 
من رای به اصول اقتصادی می دهم. به بیان دیگر استقالل درآمدی مدیران محلی موجب شده این گروه 
بتوانند از تغییرات سیاسی در مرکز، کار خود را پیش ببرند و شهر را اداره کنند. آنچه این استقالل را ایجاد 
کرده توانایی اخذ عوارض از شهروندان است. مثال در انگلستان شهرها با عوارض پرداختی شهروندان اداره 
می شوند اما نکته مهم که اشاره کردم توانایی وصول است. در آنجا شهروندان انتخابی جز پرداخت عوارض 

ندارند و گرنه ناچارند هزینه باالتری بابت نپرداختن این عوارض بدهند.
-پس تا اينجا استقالل درآمدی و قدرت اجرايی برای وصول اين عوارض از برگ برنده های 
مديريت شهری در تنظيم رابطه با دولت دانستيد اما اين برگ برنده حتما پشتوانه سياسی هم 

دارد؟
اگر منظورتان قانون است که حتما این اختیارات و دایره نفوذ بر اساس قانون بوده و هست اما شاید یک نکته 
ظریف تر از مو اینجا باشد و آن اراده اجرای قانون باشد. برای مثال در برخی دیگر از کشورها قانون وجود 

اشکاالت مديريت شهرهای کشور در مقايسه با تجربه ساير کشورها بررسی شد:

چالش »مديريت اقتضايی« شهرها
رضا بوستانی اقتصاددان معتقد است: ساختار مديريت شهرهای کشور برخالف نظام 
حکم روايی محلی در ساير کشورها به گونه ای که اقتضائات زمانی مسير چگونگی 
اداره شهرها را تعيين می کند. نکته ای که طی سالهای گذشته منجر به بروز مشکالتی 
ميان شهرداری ها و شهروندان از يک سو و مشکالتی ميان شهرداری ها و دولت شده 

است. 
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دارد اما مثل مدیریت محلی در کشورهای اروپایی دارای توان برای استفاده از اختیارات قانونی نیستند. 
پس باید به این نکته دقت کرد بستر و ظرف اجرای قانون کجاست؟

- از نگاه شما به عنوان يک اقتصاددان چه عاملی باعث شده که اين نکته ظريف تر از مو رقم 
بخورد.يعنی چه شده که مديريت محلی يک کشور می تواند از زير سايه سياست مرکزی 

خارج شود؟
 من فکر می کنم نوع نظام انتخابی مهم است در این کشورها مدیران شهری با رای مردم انتخاب 

می شود این خود اعتبار و پشتوانه می آورد.
-در ايران هم همين گونه است اما اين انتخابات خيلی کمک نکرده است.

شما شاید به خصلت کار خبریتان عجله دارید که پاسخ سئوال را بگیرد من هم به خصلت اقتصادخواندگی 
آهسته قدم بر می دارم شاید بد نباشد من تندتر قدم بردارم و شما کمی حوصله کنید. البته سوالتان 
مهم است و قصد داشتم اشاره کنم اما با بیانش زودتر به آن می بپردازم با این توضیح که روایت من یک 

مشاهده شخصی است اما مطالعاتی هم که دیده ام با این مشاهده بیگانه نداشته است.
ببینید در جایی مثل انگلستان مدیریت محلی سکویی برای ارتقا به مدیریت ملی است. در واقع افرادی 
که عالقه مند به کار سیاسی و مدیریتی هستند از این نقطه شروع می کنند. برای آنکه از این سکو باال 
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روند با مردم تعامل می کنند سعی می کند وجه کسب کنند و از مهم تر رزومه داشته باشند. حتما 
 شما به این موارد برخورد کرده اید که افرادی که رزومه قوی تر دارند موقعیت شغلی بهتری هم پیدا 
می کنند.در آن کشورها هم رزومه سیاسی بسیار مهم است زیرا اگر افراد رزومه قوی نداشته باشند از 
نردبان قدرت باال نمیروند. احتماال می خواهید بپرسید اگر تابع هدف انان قدرت است چگونه می توانند 
خدمات دهند. بگذارید خودم پیش دستی کنم در آنجا دو مقوله شفافیت و پاسخگویی ریسک انحراف 
و تضاد منافع را کم می کند.یعنی سیاست مداران و مدیران انجا الزاما از مدیران ما بهتر نیستند ساختار 
است که اجازه نمی دهد آنان هر گونه کاری که دوست دارند انجام بدهند. در بخش پاسخ گویی هم 
همکاران رسانه ای شما فعال تر هستند نهادهای غیر دولتی هم به کمک آنان می آیند و حزب سایه که 
همواره ناظر اعمال آنها است و تالش دارد با افشای ناکارآمدی شانس خود را برای انتخاب باال ببرد. پس 
ظرف اقتصادی و سیاسی در چنین بستری کمک می کند روابط بین دولت های محلی و دولت ملی 

حرفه ای برقرار شود و هر کدام کار خود را بکنند.
-اجازه بدهيد که بازگشت به عقب داشته باشم شما اقتصاد را مقوله مهمی دانسته ايد اما 
بخش زيادی از سخنان ما در حوزه سياست گذشت چرا با اين همه بحث راجع به حوزه 

سياست، اقتصاد را مقوله مهمتری می دانيد چون خودتان اقتصاددان هستيد؟
در این که چرا راجع به سیاست صحبت کردیم شاید عالمت سئوال های خودتان بود اما در اینکه بین 

مهم دانستن اقتصاد و حوزه عالئق من ارتباط وجود دارد باید بگویم خیر.
اقتصاد مهم است چون تمامی شهرها دارای یک مدل اقتصادی هستند اگر این مدل نباشد اداره شهر 
ممکن نیست. برای مثال اگر قرار باشد عوارضی در شهر وصول شود با توجه به اینکه همراهی مردم را 
می خواهد قطعا هزینه و فایده اقتصادی آن را می کنند که چه مالیاتی با چه نرخی اخذ شود که هم 
درآمدها را باال ببرد و هم منابع پایدار و مکفی برای اداره شهر فراهم کند. از آن طرف در بخش هزینه ها 
همین طور است چون پول از جیب شهروندان می آید هر طرحی اجرا نمی شود حتما طرح ها پشتوانه 
عملیاتی و فنی دارد. پس اینجا مدل اقتصادی اهمیت می یابد و باید به آن توجه کرد. اما در ایران اصال 
این طور نیست یا حداقل به میزانی که در دولت های محلی سایر نقاط این اصول رعایت می شود 
پایبندی وجود ندارد. مدیریت اقتضائی است و همین مدیریت اقتضایی چالش ساز است هم بین مدیران 

محلی با شهروندان و هم بین مدیران محلی و ملی.
-معموال برای ما رسانه ای ها دو عنصر خبری مهم است چرا و چگونه.چرا می گويد به چه 
دليل رخدادی اتفاق افتاده و چگونه کيفيت آن را بيان می کند شما در البه الی حرف هايتان 
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به چرا پاسخ داديد اما چگونه ميتوان در ايران اين وضعيت را اصالح کرد؟
راستش من نمی دانم به چرا ِکی پاسخ دادم..

-وقتی مديريت محلی در شهرهای توسعه مثال در انگلستان را مثال زديد ناخودآگاه مقايسه 
می شود و مشخص می شود آنها چيزهايی دارند که ما نداريم حال سئوال من اين است چگونه 
می توانيم عواملی را که موجب می شود مديريت حرفه ای بر نهادهای محلی حاکم شود به 

وجود بياوريم.
راستش سوال شما به قول اقتصادی ها میلیون دالری است این را نمی تواند یک نفر جواب دهد اما باز به 
استناد تجربه شخصی می گویم مدل انتخاب مهم است باید مدل انتخاب را باز طراحی کرد.وقتی مدیریت 
محلی سکوی اول باال رفتن از پله قدرت می شود طبعتا باید از محله،منطقه و بعد شهر شروع شود.االن 
در مدل ما این غایب است افراد می آیند در کالنشهری مثل تهران نامزد می شوند رای می آورند اما مگر 
چقدر از شهر شناخت دارند بر اساس تفاهم سیاسی و جناحی نامشان در لیست می رود.اما در جاهای 

دیگر معموال از سطح پایین تر شروع می شود و به کم کم به سطوح باالتر می رسد.
گام بعدی شفافیت است واقعا االن رویه چقدر شفاف است برای مثال دغدغه خود شما به عنوان رسانه 
چقدر مطالعه آثار تصمیم ها است.بیشتر توجه دارید که می گوید و حرف را منعکس می کنید اما بد 
نیست به جای حرف ها روی عملکرد تمرکز کنید.صادقانه بگویم راه سر راستی را به شما نمی توانم نشان 

بدهم اما یک نکته را می توانم مورد تاکید قرار دهم قدم های کوچک و پیوسته حتما نتایج بزرگ دارد.
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خودشان را تحمیل تن شهرها می کنند، مشکالتی که هیچکس نمی داند دقیقا از چه زمانی آغاز شده است. بعضی 
می گویند از اولین روزهای تشکیل بلدیه، مشکالت هم بودند و اصال همین ها بودند که خان و خان زاده های آن 
دوران را مجاب کردند که نهادی را تشکیل دهند که وظیفه اش رسیدگی به مشکالت بلدیه ها باشد. بعضی دیگر 
می گویند از روزهای جدا شدن شهرداری ها از بدنه دولت، حضور آن ها در شهرها پررنگ شده. هر چند که بر 
سر ماهیت و زمان تولد مشکالت شهری تفاوت دیدگاه وجود دارد اما کمتر کسی است که این روزها حضورشان 
را از اساس نادیده بگیرد. بدنه مدیریت شهری که این روزها متشکل از نهاد قانون گذار شورا و بازوی عملیاتی 
شهرداری ها است، برای حل این مشکالت با چالش های متعددی روبه رو است. یکی از مهم ترین آن ها مشخص 
نبودن حدود اختیارات مدیریت شهری است. شاید بهتر باشد جمله قبلی را اینگونه بازنویسی کرد که یکی از 
مشکالت این روزهای متولیان امر شهری، تعارض وظایف است. یعنی کارهایی که عمال باید شهرداری ها از پس 
انجام آن ها برآیند به دولت ها واگذاری شده است. اما ریشه این تقابل و تعارض را بعضی در فقدان قانون مشخص 
می دانند و بعضی دیگر در خال آموزش و دانشی که هم باید شهرداری چی ها داشته باشند و هم قانون گذاران. در 
ادامه با تمرکز بر همین مسئله سه پرسش از تعدادی از مسئوالن و متولیان امر شهری در کشور پرسیدیم، اول 
اینکه، آیا این تقابل در مسئولیت های دولت و شهرداری را شاهد بودند و به نظرشان این مسئله ریشه در چه چیزی 

                                                                                                                                                      شهرگاه در گفت وگو با نمايندگان شورای عالی استان ها بررسی می کند                                                                                                                                           
محدوده اختيارات و مسئوليت 

مديريت شهری

● سوگل دانائی
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دارد؟ دوم اینکه آیا تقابل عملکرد در خود بدنه مدیریت شهری یعنی میان شوراها و شهرداری ها نیز دیده شده است؟ 
به عنوان سوال آخر هم خواستیم تا برای رفع این معضالت یک راهکار و راه حل ارائه دهند، راهکاری که عملیاتی 

باشد. در ادامه پاسخ ها را با هم مرور می کنیم. 
محدود کردن اختيارات شورا نه به نفع شهر است و نه مردم

حسنعلی مبینی نژاد، نماینده شورای عالی استان ها در اصفهان:  در قانون اساسی اختیارات و جایگاه ویژه ای برای 
شوراها در نظر گرفته شده است اما به نظر می رسد که این وظایف به شوراها محول نشده است. 

دولت  گاهی  اما  دارد  وجود  شهری  مدیریت  به  وظایف  کردن  محول  زیرساخت های  بخش هایی  در  البته 
تمایل  و  کنند  محول  شوراها  به  را  است  داده  شوراها  به  قانون  که  اختیاراتی  این  نبودند  حاضر  مجلس  و 
نشد.   موافقت  مجلس  در  شهری  یکپارچه  مدیریت  الیحه  با  که  همانطور  کنند.  ورود  خودشان  که   داشتند 
که  می کند  تالش  ممکن  حد  تا  باشد،  خودش  عهده  به  وظایف  همه  که  است  این  خواهان  چون  دولت 
اما  است  کرده  حرکت  شوراها  قدرت  کردن  محدود  جهت  در  هم  همیشه  نگهدارد.  ضعیف  را  شوراها 
دولت.  و  قانونگذار  نهادهای  حتی  نه  و  مردم   نه  است،  شهر  نفع  به  نه  اتفاق  این  که  اینجاست   واقعیت 
االن شما وارد  هر شهری شوید می بینید که هر سازمانی در خیابان های شهر می خواهد فعالیتی انجام می 
دهد  این نشان دهنده هماهنگی نیست. این برای دولت هم مفید نیست زیرا باید دایم درگیر مسایل شهر 
 باشد و مجلس هم در این صورت از وظیفه اصلی خودش که قانونگذاری باشد، دور می ماند و درگیر مسائل

 جزیی می شود.

شماره سیزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

27 



■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

28 



قانون جلوی موازی کاری را می گيرد
حمید بادامی نجات، عضو شورای عالی استان همدان: صاحب اصلی شهر که وظیفه مدیریت کردن آن را عهده 
دار است، شوراها و شهرداری ها هستند. مابقی باید کنار اینها قرار بگیرند. یعنی دستگاه های دولتی و خدمت 
رسان باید در مدیریت شهری به شهرداری کمک کنند. اما گاهی موازی کاری ایجاد می شود، به طور مثال 
شرکت های خدمات رسان به جای اینکه خودشان را با شهرداری هماهنگ کنند، خودشان دست به یک سری 
اقدامات در شهر می زنند. دولت باید یک سری زیرساخت های اساسی شهر را تامین کند، مثل حمل  و نقل 
عمومی. دولت باید در تجهیز اینها با مدیریت شهری مشارکت کند، به عبارت دیگر شهرداری باید آن را ایجاد 
کند و دولت باید هزینه های آن را پرداخت کند. این ها در قانون مشخص است اما طبیعی است که در کالنشهرها 
این تمایل وجود دارد که دولت ها هم دستی بر آتش داشته باشند اما اصل موضوع که برای همه پذیرفته شده 
این است که شهرداری ها و شوراها وظیفه اجرای پروژه های عمرانی و نگهداشت شهر را عهده  دارند. اما برای 
اینکه بتوانیم از این موازی کاری ها عبور کنیم باید به یکی از ضعف های خود در کشور در بحث قانونگذاری اشاره 
کنیم. اگر الیحه مدیریت یکپارچه شهری درست تصویب شود و شهرداری هم آن را به گروه های زیر مجموعه 

خود درست ابالغ کند، احتماال بخش عمده ای از مشکالت حل می شود.  
شهرداری ها گاه شورا را جدی نمی گيرند 

سعید صوفی، عضو شورای عالی استان مرکزی: دولت نمی خواهد مدیریت جامع را به مردم در قالب شوراها 
و شهرداری ها واگذار کند و بارها بارها دخالت هایی در این زمینه کرده است. به طور مثال سعی می کنند، 
نظر خودشان را در تصمیمات شهری القا کنند، به این ترتیب که اگر نظر کمیته عمرانی شهر یا فرماندار 
در شهر نباشد، مانع اجرای تصمیمی می شوند که شورا و شهرداری قرار بر اجرای آن گذاشتند. نمونه آن 
در شهر اراک هم بود که درباره خیابان 55 متری شهردار یک تصمیمی می گرفت و دفتر فنی تصمیمی 
دیگر. از طرف دیگر گاهی این تقابل ها در بدنه مدیریت شهری نیز وجود دارد، شهرداری ها گاه شورا باور 
نیستند، شهردار یک تصمیمی می گیرد، در صورتی که خالف قانون است. تمام لوایح و تصمیمات شهرداری 
باید تحت لوای شوراها باشد، اما گاهی شهرداری ها راهکارهایی پیدا می کنند که شورا را دور بزنند. گاهی 
می بینیم که شهرداری فعالیتی می کند که حتی مصوبه ندارد اما متاسفانه اجرایی می شوند. برعکس هم هست، 
مثال شورا دستوری داده اما شهرداری زیر بار اجرای آن نمی رود. این ها وجود دارند و نمی توان، کتمانشان 
کرد. اما درباره رفع تقابل های مدیریت شهری با دولت و رفع تقابل در وظایف مدیریت شهری، به نظر من 
 چاره کار مدیریت یکپارچه است. این الیحه اگر تصویب شود دولت دیگر کمتر می تواند در امور شهری

 دخالت کند. 
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آموزش را جدی بگيريم 
غالمحسین مسعودی، عضو شورای عالی استان آذربایجان شرقی/ تبریز : شوراها و شهرداری ها متاسفانه 
جایگاه اصلی خودشان را پیدا نکردند به همین دلیل بعضی نمایندگان دولت، آن ها را به جای اینکه 
محلی برای هم افزایی تصور کنند، شورا را رقیب خود می دانند همین بحث باعث ایجاد تقابل در عملکرد 
مدیریت شهری می شود. در این میان شوراها جایگاه ویژه تری دارند، زیرا وظیفه تصمیم گیری دارند و 
می توانند کمبودها را به گوش شوراهای تصمیم گیری برسانند. اما درباره تقابل عملکرد مدیریت شهری 
ابتدا باید به یک نکته مهم اشاره کنم و آن هم این است که شوراها و شهرداری ها از دید مردم یکسان 
دیده می شوند در حالی که این دو کامال متفاوت هستند. گاهی وقتی عملکرد شهرداری ضعیف می شود 
یا در بدنه آن فسادی ایجاد می شود، مردم این مسئله را تسری می دهند به شوراها و می گویند شورها این 
خالف را مرتکب شدند در حالیکه شوراها ناظر بر عملکرد شهرداری هستند و عمال وظیفه متفاوتی دارند. 
به این مسئله هم باید توجه داشت که گاهی شوراها تصمیمی می گیرند که عمال شهرداری نمی تواند از 
پس انجام و اجرای آن برآید. بعضی اوقات هم عوامل شهرداری، شورا را باور ندارند و نمی خواهند از نهاد 
دیگری دستور بگیرند. به گمان من بهترین راه برای از بین بردن این تقابل ها، آموزش است من خودم 
یک فرهنگیم و معتقدم همه چیز از راه آموزش حل می شود. ما باید در وهله اول تقلید کنیم و ببینیم 
که کشورهای دیگر که در زمینه مدیریت شهری موفق بودند چطور عمل کردند. به نظرم باید مدیران ما 

بروند و شهرهای دیگر و الگوهای موفق را ببیند و بعد بیایند و آن را در کشور پیاده کنند. 
دولت اختيارات خودش را به مديريت واگذار نمی کند  

سید محسن موسوی زاده، عضو شورای شهر اهواز: قانون گذار در قانون شوراها می گوید شورا، در واقع 
یک مجلس محلی است که مقدرات شهر باید به دست آن سپرده شود. اما نظام حکم روایی شهری، 
مجری قانون شورای شهر را محدود کرده به مدیریت شهرداری و این اولین محدودیتی است که از 
جانب قانون گذار متاسفانه ایجاد شده و شورای شهر را به آن ترتیبی که قانون اساسی مشخص کرده که 
چه وظایفی دارد، به شورای شهرداری محدود کرده است. ما دو سال پیش با کمیسیون امور شوراهای 
مجلس و نمایندگان دولتی نشستی داشتیم و درباره مدیریت شهری بحث کردیم. مصوبه خوبی هم 
داشتیم و مصوبه را در صحن علنی شورا به رای گذاشتیم و تصویب هم شد. در نهایت آن را به مجلس 
فرستادیم، اما متاسفانه در کمیسیون های مجلس معطل شد. مدیریت یکپارچه شهری الزمه شهرهای 
ماست. اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا که از لحاظ مدیریتی قوی نیستند و اتفاقا گاهی از کشور 
ما هم عقب wwترند، این مدیریت یکپارچه شهری اجرا می شود. نبود این مدیریت یکپارچه شهری 
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باعث ایجاد تقابل می شود، به عنوان یک مثال ساده، در بحث اداره آب و فاضالب و تلفن بارها مشاهده شده که 
شهرداری خیابان ها را آسفالت می کند، اما این اداره ها بدلیل اینکه کار خودشان را پیش ببرند آن را خراب می کنند 
این نشان می دهد که این هماهنگی بین دستگاه ها وجود ندارد که بعد از ترمیم خیابان به سراغ کار دیگری نروند. 
این مسئله بارها و بارها دیده شده و این صرف هزینه مضاعف است. اکنون به آن صورت که باید مدیریت شهری با 
دولت هماهنگ نیست، اما آن چیزی که مشخص است این است که دولت نمی خواهد تصدی گری خودش را به 
بخش غیردولتی واگذار کند. دولت موظف است که اختیارات خود را به بخش محلی بدهد تا تعارض ایجاد نشود 
زیرا هزینه این تعارض ها در نهایت به دولت و شهرداری وارد می شود. یک نکته پایانی هم درباره شوراها باید گفت 
آن هم این است که اگر بناست که شورایی وجود داشته باشد نباید شورا را محدود کنیم به مدیریت شهرداری، باید 

سازوکار انتخابات شوراها را تغییر داد. 
وحدت رويه آموزش و قانون می طلبد 

سید علی آقامیری، عضو شورای شهر ساری: هر دستگاهی شرح وظیفه و مقرراتی برای خودش دارد، این شرح وظیفه 
برای خود دستگاه خوب است، اما اگر قرار باشد که در یک مجموعه برای یک شهر استفاده شود، با دستگاه های دیگر 
دچار می شود. به طور مثال ممکن است اکنون هرکدام از این وزارتخانه ها یک قاعده و قانونی برای خودشان داشته 
باشند، اما به محض اینکه تمام این دستگاه ها در شهر بخواهند کنار یکدیگر کار کنند، دچار مشکل می شوند برای 
همین گفته می شود که باید در شهر مدیریت یکپارچه وجود داشته باشد. تصمیم گیری برای اجرای یک پروژه، 
نیازمند وحدت رویه است و این وحدت رویه یکپارچه شدن مدیریت شهری را می طلبد. مدیریت یکپارچه شهری 
یک علم و تجربه عملی است. این الیحه در مجلس هم مطرح شد اما با 7 رای مخالف متاسفانه نهایی نشد. ما در 
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شورای عالی استان ها پیگیر تصویب این الیحه ایم که بتوانیم نقیصه های این الیحه را برطرف کنیم و بعد تالش کنیم 
تا تصویب شود. اما درباره تقابل در بدنه مدیریت شهری باید اشاره کنیم که هنوز آموزش های الزم به نیروهای انسانی 
در بدنه مدیریت شهری داده نشده است و به همین خاطر ما گاه و بیگاه شاهد چنین تقابل ها و تناقض هایی هستیم. 

تائيد صالحيت متفاوت برای شوراهای شهر
غالمعلی سفید، عضو شورای شهر یزد: در کشور ما شوراها انتخاب می شوند، شوراها هم شهردار را انتخاب می کنند 
اما اختیارات دیگر به شوراها داده نمی شود و دولت خودش می خواهد که تمام کارها را انجام  دهد. چندبار در مجلس 
این مسئله عنوان شده که باید حدود اختیارات مدیریت شهری مشخص شود اما عملی نشده است. به نظرم اکنون که 
برای دولت مشکالت دولتی و اقتصادی ایجاد شده و تحریم ها هم اثر خودشان را نشان می دهند، چاره ای جز تکیه بر 
نیروهای محلی و راه حل های محلی نیست. باید بپذیریم که دولت واحد و کالن نمی تواند مشکالت شهرها و روستاها 
را حل کند، تفویض اختیار باید در این مرحله درک شود. البته بعضی وزرا هم این مساله را درک کردند، مثال وزیر 
نیرو این مسئله را پیشنهاد داده است که از ظرفیت نیروهای محلی استفاده شود. اگر قرار باشد که دولت اختیاراتش 
را به شهرداری ها و شوراها تفویض کند، اتفاق مبارک و مثبتی است. اما درباره تقابل در بدنه مدیریت شهری باید به 
این نکته توجه کنیم که تجربه ما از شوراها یک تجربه جدید است، ما دوره پنجم شورا را سپری می کنیم طبیعی 
است که مشکالتی وجود داشته باشد. اما بحث دیگر این است که دخالت دستگاه های امکان تصمیم گیری را محقق 
نمی کند، مثال مردم نمایندگانی را برای شورا انتخاب کردند، شورا هم یک نفری را برای شهرداری انتخاب می کند، اما 
هرچه تالش می کند آن عضو مورد نظر تایید نمی شود، مگر اینکه کسی را انتخاب کند که همان افراد تایید کننده ، 
انتخاب کرده باشند. این اتفاق می تواند منجر به بروز اختالف هم شود زیرا شهردار عمال انتخاب شورایی ها نبوده است. 
من عوامل و ریشه های این اختالفات و تقابل ها میان نهاد شهری با خودش و با دولت را در جوانی نهاد شهری و عدم 
تفویض اختیارات به آن ها می دانم. درباره همین اختالف نظرات اخیرا هم بحثی مطرح شده که من امیدوارم تصویب 
نشود آن هم این است که بررسی صالحیت نامزدهای شوراها به شورای نگهبان واگذار شود. توجه داشته باشید که 
شورای نگهبان وظایفش احصا شده است نمی دانم مجلس می تواند وظایفی خارج از قانون اساسی به شورای نگهبان 
بدهد؟ از طرف دیگر ما باید بپذیریم که هنوز در شوراها اندکی آزادی عمل است، اگر این را هم بگیرند و اعضایش را 
طور خاصی انتخاب کنند، به نظر  مشکالت بیشتر می شود. حرفشان برای تصویب این قانون این است که در شورا 
تخلف زیاد است و باید از این طریق مقابل تخلف ها ایستاد، مگر جایی که شورای نگهبان اعضای آن پیشتر تایید 
صالحیت کرده، اکنون تخلف ندارد؟ االن 120 هزار نفر در شوراهای ما فعالیت می کنند، ممکن است تخلفی هم 
باشد طبیعی است. به نظر می آید که این سختگیری های که انجام می شود، و این یک دست کردن همه آدم ها با 
یکدیگر عملی نیست زیرا اختالف در ذات انسان هاست نمی شود گفت که همه یک جور انتخاب شوند. این کارهایی 

که می کنند باعث ایجاد و بروز اختالف بیشتر نیز می شود. 
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 »حفظ حقوق عمومی شهروندان« مهمترین اصل در ساختار اداره شهرهای یک کشور محسوب 
می شود. دستیابی به این اصل از مسیر ایجاد تعامل میان شهرداری ها به عنوان دولت محلی و دولت به 
 عنوان دولت مرکزی امکانپذیر است. این در حالی است که بررسی روابط دولت و شهرداریها طی 
 ده های اخیر نشان می دهد شهرداری و دولت هیچ یک تکالیف و مسئولیت های قانونی 
خود را در حوزه امور شهری به درستی و دقت پیش نبرده اند. تا جایی که در برخی برهه 
های زمانی، دولت با مداخله در اداره امور شهر یا عدم حمایت از شهرداری، از مسئولیت 
های خود عقب نشینی کرده است. برخی از کارشناسان شهری معتقدند تعلیق در اجرای 
تکلیف قانونی »خودکفایی شهرداری ها« از دهه 60 تاکنون، از یک سو شهرداری ها را 
ناگزیر به کسب درآمد از منابع سهل الوصول یعنی فروش تراکم کرده است و از سوی 
دیگر شهرداری ها را به عنوان یک نهاد عمومی مستقل از دولت در حوزه تامین منابع 
درآمدی تبدیل نکرده است. شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری راه کاری است که از 
دیدگاه برخی از کارشناسان شهری می تواند به ایجاد یک دولت محلی مستقل که منافع 
عمومی شهروندان را بر منافع گروهی خاص ترجیح می دهد کمک کند. چالش های اداره 
شهرها در کشور از دوربین شش صاحب نظر و کارشناسان حوزه شهری مورد بررسی قرار 

گرفته است.
صحبت از درآمد پايدار، يک فرمان فئودالی است

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه در خصوص کمک دولت به شهرداری ها و البته مداخله 
نکردن در امور شهری و شهرداری چندین نکته را قابل تامل دانست و گفت: در گام اول 
باید تاکید کرد که اگر دولت قانون مالیات بر مستغالت را که متعلق به شهرداری ها بوده، 

پرداخت کند دیگر شهرداری نیازی به کمک دولت نخواهد داشت.
اطهاری با بیان این که قانون گرفتن مالیات بر مستغالت در دهه 40 اجرا و تا آن زمان 

شهرگاه در گفت و گو با کارشناسان شهری بررسی کرد

شش زاويه به زير پوست شهرهای کشور

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

34 



طبق قانون مالیات بر مستغالت به شهرداری ها داده می شده، تاکید کرد: در دهه 40 برای 
این که یک نوع وحدت مالیات گیری ایجاد شود، وصول مالیات بر عهده وزارت اقتصاد 
گذاشته شد و بعد از آن این مالیات به حساب دولت می رفت. الزم به تاکید است که در 

تمام جهان هم مالیات بر مستقالت به شهرداری ها تعلق می گیرد.
این کارشناس شهری افزود: در گام دوم ساماندهی فعالیت اقتصادی یا خدمات اقتصادی 
که براساس قانون بلدیه از وظایف شهرداری بود کمرنگ شد؛ پس از آن در یک انحرافی 
که توسط دولت شکل گرفت، مجوز تراکم فروشی صادر شد تا امروز که بوژوازی مستغالت 
رانتی بوجود آمد. در این زمان در تمامی قوانین دست بردند تا موضوع تراکم فروشی را 
موجه جلوه دهند در حالی که امروزه در تمام دنیا شهرها و شهرداری ها عامل اصلی 
توسعه اقتصادی دانش بنیان هستند. اما در ایران با این بهانه که شهرداری نقش اقتصادی 
ندارد، اجازه نمی دهند که این سامانه نوآوری تشکیل شود. جالب آن که در همین زمان 

تراکم فروشی که به شدت بر اقتصاد تاثیر دارد، در حال اجرا است.
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اطهاری در پاسخ به این  سوال که اگر دولت برای شهرداری نقش اقتصادی در نظر نگرفته 
پس چطور صحبت از داشتن درآمد پایدار برای شهرداری می کند؟ گفت: این موارد با هم 
در تناقض هستند. در حقیقت صحبت از درآمد پایدار یک فرمان فئودالی بوده و مصوبه 
هیات دولت هم در مورد تراکم فروشی یک رانت روزمدار به شکل قانون فروشی است. اما شهر 
و شهرداری در توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد؛ در واقع ساماندهی فضا به عهده 
شهرداری ها است که البته این مهم می تواند به شکل نامناسبی همانند تراکم فروشی اجرا 

شود.
به گفته وی پشتیبان ساماندهی اقتصاد دانش بنیان، شهرداری است. به عنوان نمونه شهر 
اصفهان به صنایع سنگین وابسته بوده و به اقتصاد دانش بنیان مجهز نبوده، به همین دلیل 
رشد اقتصادی  آن متوقف شده است. از این رو ساماندهی باید انجام شود چراکه نه شهرداری 
به دلیل اعتیاد به تراکم فروشی این مهم را به درستی در دستور کار قرار داده، و از طرف 

دیگر دولت هم نتوانسته تعریف درستی از اقتصاد دانش بنیان داشته باشد.
اطهاری بر این باور است که، شهرهای ایران در یک تله فضایی افتادند که به تدریج فرومی روند 

و به دلیل تراکم فروشی ضد اقتصاد دانش بنیان می شوند. 
وی ضمن تاکید بر این که تخصیص فضا باید براساس ایجاد بالندگی اقتصاد دانش بنیان باشد، 
گفت: برای اقتصاد دانش بنیان نیاز به یک فضا بوده که این فضا را شهرداری باید ایجاد کند. 
از طرف دیگر باید گفت که واژه کمک یک واژه غلطی است و دولت برای  این که اقتصاد 
دانش بنیان توسعه یابد، وظیفه دارد تا در این زمینه فعالیت کند و حضور موثر داشته باشد.

اطهاری یادآور شد: در ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه از واژگانی استفاده شد که مسئوالن 
باید معنای آن ها را بدانند، پروژه های مکان محوری که برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در نظر 
گرفته شده، باید توسط دولت مورد حمایت قرار بگیرد. اما حتی خود شهرداری هم معنای 
این مهم را درست متوجه نشده. تنها شهرداری شیراز متوجه این مسئله بود که مانع اجرا 
آن در این شهر شدند و گردشگری را موتور توسعه دانستند. در صورتی که چنین نیست. که 
گردشگری اقتصاد دانش بنیان نیست و تک علتی معنا ندارد، چراکه گردشگری تقریبا اشتغال 

اضافه نمی کند و تنها کمی افزایش درآمد دارد.
اطهاری خاطرنشان کرد: شهرداری ها و شوراها هم با حرکت به سمت تراکم  فروشی عملکردی 
درستی نداشتند. تنها شهر یزد در این زمینه عملکری قابل قبولی داشته و می توان گفت که 

این شهر در غرب آسیا نمونه است، چرا که محیط نوآوری را حفظ کرده. 
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در حقيقت دولت بايد از شهرداری کمک بگيرد
در همین رابطه سیدرضا الهیجی، استاد دانشگاه با اشاره 
به مدیریت شهری در شهرهای مختلف دنیا، اظهار کرد: 
اگر اداره امور به شکل تخصصی انجام شود دولت دیگر 
نمی تواند در مدیریت شهر مداخله ای داشته باشد. بررسی 
الگوی اداره شهرهای سایر کشورها نشان میدهد شهرداری 
یک نهاد عمومی کامال مستقل از دولت تعریف شده است.

عالوه  دنیا،  کشورهای  سایر  شهرهای  در  داد:  ادامه  وی 
بر این که دولت در اداره شهر هیچ گونه مداخله ای ندارد؛ 
شهرداری ها هم از دولت هیچ کمک نمی خواهند و اگر هم 
کمک ارائه شود در خصوص حقوق ملی و توسط وزارت 
کشور انجام می شود. به این معنا که برای رهبری و مدیریت شهر این کمک ها انجام می شود. 
جالب است که بدانید در بیشتر شهرداری ها دنیا، شهرداران متخصصان و تحصیل کردگان 

در رشته حقوق هستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که مشاوران متخصص در امور شهری، به کمک شهردار 
می آیند، گفت: تمامی کارها کامال تخصصی انجام می شود؛ مثال در شهر پاریس هیچ کار 
اضافه ای نمی توان انجام داد، یا در ایتالیا و فلورانس که مرکز هنری رنسانس اروپاست، در 
امور شهری از ایران قدیم الهام گرفته اند، اما حاال این سوال برای این شهرها بوجود آمده که 
چطور ما اجازه دادیم که تهران و سایر کالنشهرهای کشور به چنین روز و روزگاری برسد؟ 
تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور دیگر نمادی از هویت تاریخ و تمدن ایرانی ندارد. 
وقتی از باال به شهر تهران نگاه می کنیم این شهر همانند یک زمین سنگالخی به چشم 

می آید. در شهرهای کشور، تجارت جای ضابطه و قانون را گرفته است.
وی  اولویتبخشی به تخصص گرایی، شایسته ساالری و... را در الگوی مدیریت شهری یک 
اصل اساسی عنوان کرد و افزود: مدیران شهری باید از افراد متخصص و مستقل انتخاب 
شوند. باید از مشاوران و گروه های تخصصی استفاده شود، تا یک ارگان قوی شکل بگیرد. 
اگرچه شهرهای کشور، به لحاظ دارا بودن منابع ارزشمند، ثروتمند محسوب میشوند، اما 
شکل درآمدزایی در این شهرها از منابع ناپایدار و ناسالم سبب شده تا عمال شهرها در مسیر 

درست حرکت نکنند. 
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الهیجی تصریح کرد: همین موارد باعث ضعف شهرداری و درخواست کمک از دولت می شود 
ولی اگر روند کار به خوبی پیش برود عموما شهرداری نباید از دولت کمک بگیرد. در حقیقت 
دولت باید از شهرداری کمک بگیرد چرا که دولت برای پایداری خودش باید با شهردار پایتخت 
و کالن شهرها همکاری داشته و مورد حمایت آن ها باشد. شهرداری ارگان بسیار مهمی است با 
رضایتمندی مردم شهرداری ها می توانند حامیان بزرگی برای خود داشته باشند. ایران از قدیم 
منشا هنر در جهان و الگوی پیشرفت بسیاری از کشورها مطرح بوده که اکنون به دست فراموشی 

سپرده شده. ما باید برگردیم و دوباره خودمان را بشناسیم.
برای مداخله در  قانون مرزها را مشخص کرده و دليل 

امور شهرداری وجود ندارد
شهرداری  نیز  شهری  حوزه  صاحبنظر  بهشتی  سیدمحمد 
تهران را به عنوان شهرداری پایتخت نمونه مناسب دانست و 
دیگر  با  پایتخت  شهرداری  عنوان  به  تهران  شهرداری  گفت: 
شهرداری ها قابل مقایسه نبوده، چرا که بسیاری از واحدهای 
اداری دستگاه دولت در این شهر واقع شده و طبیعتا شرایط، 

این کالن شهر را با دیگر شهرها متمایز می کند. 
بهشتی با اشاره به این که شهرداری تهران با اعتبار به این که 
شهرداری پایتخت است، مسئولیت سنگین تری هم دارد، تاکید 
کرد: در این معادله نسبت ها هم متفاوت می شود؛ به این معنا 
که اگر صحبت از حامی و حمایت به میان باشد، تهران نیاز به حمایت پررنگ تری دارد، چرا که 
وظایفی که برعهده دارد مربوط به پایتخت و ستاد مرکزی بوده و دولت به اعتبار همین موقعیت 

شهرداری موقعیت متفاوت و متمایزی را باید تعریف کند. 
بهشتی همچنین براین نکته اذعان دارد که حمایت دولت دلیلی بر مداخله در امور شهری نبوده 
و قانون تمامی مرزها را مشخص کرده است. به عنوان نمونه تصویب طرح جامع بر عهده دولت 

بوده اما بسیاری دیگر از امور هم بر عهده شهرداری های گذاشته شده است.
شهرداری ها هنوز جايگاه واقعی خودشان را پيدا  نکرده اند

از  دولت  در خصوص حمایت  بوعلی همدان  دانشگاه  مدیرگروه شهرسازی  حسن سجادزاده، 
موضوعات  عموما  کرد:  عنوان  شهرداری،  و  امور شهری  در  مداخله  عدم  البته  و  شهرداری ها 
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شهرداری یکی از موارد پرحاشیه بوده و البته مباحث 
منابع مالی هم گرفتار حاشیه بیشتری است. از یک 
طرف قوانین معطوف به خودکفایی شهرداری، منجر 
به این شده که  شهرداری ها، به خصوص شهرداری های 
از طرف  مواجه شوند.  با مشکالت عدیده ای  کوچک 
به ساخت وساز  دیگر زمانی که درآمدهای شهرداری 
این  طبیعتا  شد،  معطوف  شهرفروشی  عبارتی  به  یا 
شهرفروشی هم تابع نوسانات اقتصادی است که گاهی 
رونق ساخت وساز و گاهی رکود در ساخت وساز بوده، 
مشکالتی را برای شهرداری ها بوجود آورده و در زمان 
رکود بازار مسکن، شهرداری ها نیازمند حمایت دولت 
می شوند.سجادزاده با اشاره به این که دولت ها هم گاهی 
از این فرصت استفاده کرده و یک دادوستد یا بده و بستانی بین دولت وشهرداری ها 
اتفاق می افتد، گفت: تا زمانی که این رویه به شکل درآمد پایدار برای شهرداری وجود 
داشته باشد، با این مشکل مواجه خواهیم بود. از طرف دیگر موضوع شهرفروشی صرفا 
نه به معنا بحث ساخت وساز و تراکم بلکه در حوزه محیط زیست، تخریب باغات و ... هم 
خودش را نشان می دهد. به گفته مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی همدان،  به نظر 
می رسد که در این قضیه شهرداری ها هنوز جایگاه خودشان را پیدا نکردند و همچنان 
این نگرانی وجود دارد دولت گاهی به شهرداری به چشم فرصت یا طعمه نگاه می کند. 
برای جلوگیری از این اتفاق باید به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی و گردشگری 

بیشتر تمایل پیدا کرد و اختیارات بیشتری به شهرداری داده شود.
وی با اشاره به ایجاد بسترسازی برای حضور سرمایه گذاری بخش خصوص، تاکید کرد: 
نیاز  و  کرد  مهیا  را  پایدار  درآمد  ایجاد  شرایط  بخش خصوصی  از طریق جذب  باید 
شهرداری به دولت را به حداقل رساند. از طرف دیگر تعامالت میان شهرداری و دولت 
باید شفاف و روشن شود. باید این دادوستد مالی که از طریق مسکن و به صورت موقت 
است جای خودش را به درآمد و رشد پایدار بدهد تا در نهایت منجربه شهرفروشی و 

تخریب باغات و محیط زیست نشود.
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اگر حمايت مالی از شهرداری نشود، قطعا در اجرا،  کاری انجام نمی شود
 اما محمدعلی پورنیا، کارشناس ارشد مدیریت شهری با اعتقاد به این که شهرداری و 
شورای شهر یک بحث و تعامل دوطرفه است، اظهار کرد: قطعا هرکجا که شهرداری 
اقدام مثبتی انجام بدهد شورای شهر در آن تاثیر داشته و کارهای خوب شورای شهر هم 

بی تاثیر بر روی موقعیت شهرداری نیست.
پورنیا با اشاره به این که شهرداری و شورای شهر یک ارگان عمومی غیردولتی به شمار 
می رود، گفت: وزارت کشور موظف به حمایت از شورای شهر بوده و مهمترین حمایت ها 

مباحث مالی تا مباحث سیاسی را شامل می شود. 
اگر در زمینه مالی از شهرداری حمایت نشود، قطعا شهرداری در بحث اجرایی نمی تواند 
کاری انجام بدهد، چرا که شهرداری یک درصد معینی درآمدزایی دارد و این امر هم 
در شهرهای مختلف متفاوت بوده، لذا دولت باید از شهرداری ها حمایت کند، که این 
حمایت از مباحث مالی شروع شده و حتی تا بحث های اجرایی بین وزارتخانه ای و بین 

ارگانی هم ادامه دارد.
وی موضوع جماران در تهران را نمونه بارز عدم  همکاری و تعامل دولت با شهرداری 
دانست و گفت: به خاطر تصمیم شهرداری تهران، دولت موانعی را برای مدیریت شهری 
تهران ایجاد کرد، اما غافل از این که تمامی این اتفاقات تنها برای مردم ضرر در پی دارد 

و دودش به چشم مردم خواهد رفت. 
سجادزاده بر این باور است که شهرداری ها باید از زیر نظر وزارت کشور خارج شوند و 
زیر نظر شورای شهر باشند و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری یا هرکس 
دیگری نظارت بر کار شوراها را بر عهده بگیرد. برای انجام این مهم دو راهکار وجود 
دارد، یکی بحث قانونی و دیگری بحث درآمدزایی. بحث قانونی این است که طبق قانون 
هرساله دولت یک رقمی  برای بودجه تصویب می کند که در ذیل این بودجه دقیقا 
بودجه ساالنه هر شهرداری و شورای شهر هر شهری به ریز آمده و همین تخصیص 

بودجه انجام شود. 
اگر بودجه هرساله پرداخت شود هیچ سالی شهرداری با کسری بودجه مواجه نمی شود.

بحث دیگر هم موضوع درآمدزایی شهرداری و درآمد پایدار است. 
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پرداخت  را  عمومی  حقوق  از  خودش  سهم  دولت 
نمی کند

انجمن  مدیره  هیات  نماینده  و  عضو  سادات نیا،  سعید 
شورای  در  شهرساز  و  معمار  مشاور  مهندسان  صنفی 
هماهنگی تشکل های مهندسی کشور با بیان این که شروع 
قانون خودکفائی شهرداری از  اواخر دهه 60 در دستور 
کار قرار گرفته، گفت: چرخش عمده ای بعد از قطعنامه در 
سیاست های اقتصادی ایران پیش آمد و ایران در چارچوب 

سیاست های تعدیل ساختاری قرار گرفت.
ویژگی های  از  یکی  را  اقتصادی  سیاست  این  سادات نیا 
اقتصاد مبتنی بر بحث خصوصی سازی و مالی سازی کل 
اقتصاد  دانست و گفت: یکی از عمده ترین روش های این 
خط فکری این است که از حقوق عمومی کم کند تا حق بخش خصوصی افزایش یابد. این 

سیاست رهنمود کلی همه دولت ها طی این سال ها و بعد از قطعنامه بوده است. 
وی افزود: بسیاری از متخصصان حوزه اقتصاد این سیاست را سیاستی اشتباه و شکست  
خورده می دانند و حتی خود بانک جهانی هم که پیشنهاد دهنده این سیاست بوده، حاال 
انتقادهای جدی به آن دارد و در بسیاری از جاه ها به عملکرد غلط این رویه اذعان داشته 
است. در این سیاست باید تمامی دستگاه ها در بخش هزینه و درآمد خودکفا و مستقل 
شوند؛ در صورتی که این روش تجربه های فاجعه باری در دیگر کشورها هم  داشته است. 

برانگیز  بحران  و  خردکننده  سیاست  یک  حقیقت  در  سیاست  این  این که،  بیان  با  وی 
این سیاست  اروپا و آمریکا آغاز شد، اظهار کرد:  از دهه 80 و 90 میالدی در  است که 
را در  و در حقیقت ریشه مشکالت کشور  افتاد   ما هم  اقتصاد کشور  به جان  متاسفانه 
و  ساختاری  تعدیل  بر  مبتنی  هم  ما  سیاست  اگر  حاال  جست.  می توان  سیاست  این 
قیمتی،  هر  به  را،  خودشان  خرج  باید  هم  شهرداری ها  پس  بوده  بخش ها   مالی سازی 
 ) ازجمله تراکم فروشی های فاجعه بار( خودشان در بیاورند. اما در این بخش سوال های 
جدی مطرح می شود. از آن جمله این که پس دولت چه وظیفه ای در قبال حقوق عمومی 

شهروندی دارد؟
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سادات نیا با انتقاد از این که قطع بودجه های عمرانی در حالی که باید بودجه های عمومی 
حداقل برابر با هزینه های خودگردانی دولت باشد، تاکید کرد: اصول قانون اساسی هم زیرپا 
رفته و در حقیقت با اجرا سیاست تعدیل ساختاری، باید قانونی اساسی هم بازبینی شود. 
چرا که قانون اساسی  فعلی که از تحصیل رایگان، حق مسکن و بهداشت برای همه و ... 

صحبت می کند، دیگر با سیاست تعدیل ساختاری همخوانی ندارد. 
این کارشناس حوزه شهری یادآورشد: وقتی صحبت از وظیفه دولت در قبال شهرداری 
می شود تهران بهترین نمونه بشمار می رود. دولت از تهران استفاده می کند چراکه مدیریت 
کشور عمدتا، در تهران مستقر بوده و از امکانات این شهر استفاده می کند و برای شهر هزینه 
می سازد. حاال که دولت، مجلس و .... به عنوان موضوعات ملی در تهران ساکن هستند و 
از تمامی امکانات این شهر استفاده می کنند، پس باید هزینه های آن را هم پرداخت کنند.

سادات نیا با گالیه از این که چرا شهروندان تهران باید هزینه های ملی پایتخت و دولت را 
پرداخت کنند، اظهار کرد: وظیفه دولت و حاکمیت در این رابطه چیست؟ این که وقتی 
در مورد شهرداری ها و حقوق شهری صحبت می شود، از حقوق عمومی و شهروندی هم 
صحبت است، در حقیقت حقوق شهروندی و مدیریت شهر یک بخش از حقوق عمومی است 

و در نتیجه باید پاسخگوی مردم شهر باشد. 
سادات نیا با اعتقاد به این که یکی از مشکالت شهرداری ها و مدیریت شهری، هزارپاره بودن 
آن است، گفت: مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد در نتیجه در گام اول باید مدیریت 
یکپارچه شهر ایجاد شود و سهم دولت از هزینه ای که برای شهر ایجاد می کند، باید پرداخت 
شود. طرح آمایش سرزمینی، طرح های کالبدی ملی، طرح منطقه ای شهری، طرح راهبردی 
تهران) جامع و تفصیلی( طرح های موضعی و موضوعی و .... برای کالن شهرهایی همچون 

تهران در نظر گرفته شود. 
در نهایت این که حاکمیت و دولت باید سهم خودرا از هزینه ای که برای حقوق عمومی 
ایجاد می کنند، پرداخت کند. که البته بخشی از آن به حقوق شهروندی و حق شهروندان 
باز می گردد. سیستم مدیریت شهری ابتر و ناکارآمدی ساخته و پرداخته شده است که 
متاسفانه به دلیل جایگاهی که دارد نمی تواند پاسخگوی وظایفی که بر عهده اش گزارده 

شده، باشد.
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حسن روحانی تابستان سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن خطاب به مدیران این بخش بر 
ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه عرضه مسکن استیجاری به منظور تنظیم بازار اجاره تاکید و عنوان 
کرد: شهرداران کالن شهرها می توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی 
هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه ریزی کنند. پس از دعوت رئیس جمهوری از شهرداران 
کالن شهرها برای ورود به عرضه مسکن ارزان قیمت، پیروز حناچی شهردار تهران از طرح دولت برای 
استفاده از ظرفیت شهرداری در ساماندهی بازار اجاره استقبال کرد. در همین راستا، مدیران ارشد حوزه 
شهرسازی شهرداری تهران پیشنهادی مبنی بر »تغییر کف حداقلی متراژ آپارتمان در مقررات طرح 
تفصیلی شهر تهران« ارائه کردند. مطابق با اعالم آنها، این تغییر به صورت کاهشی از حداقل 50 مترمربع 
به 30 مترمربع به شرط تامین کلیه تجهیزات معماری و ساختمانی امکان پذیر است. هر چند از سال 
گذشته تاکنون، قرار است جزئیات این طرح پیشنهادی از سوی مدیران شهری پایتخت اعالم و شرایط 
برای اجرای آن فراهم شود اما به نظر میرسد موانع زیادی از دیدگاه کارشناسان در مسیر اجرایی شدن 
آن وجود دارد. طرحی که پیش از این در بسیاری از شهرهای دنیا برای رفع مشکل عرضه مسکن ارزان 

قیمت به کارگرفته شده است.
فردین یزدانی، کارشناس مسکن در گفت وگو با شهرگاه با اشاره به مسکن کوچک مقیاس یا مسکن 25 
متری، گفت: در واقع چندین ماه است که در مورد این طرح تنها صحبت شده و هنوز کار اجرایی در 
این زمینه ارائه نشده است.  این که چه کسی، کجا،  چگونه  و با چه شرایطی بسازد، هنوز هیچ اقدامی 

در موردش انجام نشده است. 
یزدانی در پاسخ به این سوال که آیا اصال امکان سکونت و داشتن یک زندگی معمول و نرمال در این 

طرح شهرداری برای کمک به عرضه مسکن ارزان قيمت بررسی شد؛

سياه و سفيد خانه های 25 متری
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منازل وجود دارد یا نه؟ اظهار کرد: در هر صورت بسیاری از شهروندان در بسیاری از مناطق تهران در 
حال حاضر هم زندگی نرمال ندارند و حتی در واحدهایی بسیار بدتر از این سکونت دارند پس ساختن 

یک واحد مناسب با توجه به امکانات و شرایط موجود الزاما چیز بدی نیست.
این کارشناس مسکن با اشاره به این که اجرایی شدن این طرح خود جای شک و بحث دارد، تاکید کرد: 
بخش خصوصی به ساخت مسکن 25 متری وارد نمی شود چرا که سودآور نیست و از طرف دیگر دولت 
هم منابع مالی ندارد و به نظر می رسد این طرح اصال اجرایی نیست، اما اگر هم اجرا شود بسیاری از 

خانوارهای یک نفره و دونفره می توانند از این موقعیت استفاده کنند.
یزدانی اضافه کرد: در حال حاضر هم در بسیاری مناطق سرانه مسکن بین 10 تا 15 متر است و مردم 

استفاده می کنند؛ بنابراین این طرح می تواند تنها کیفیت را باال ببرد.
به گفته این کارشناس مسکن، این سوال مطرح است که اگر مسکن 25 متری ساخته نشود آیا در 
این شرایط گزینه بهتری موجود است؟ قطعا در این شرایط جواب منفی است. بنابراین در روزهایی که 

مسکن در شرایط حاد به سر می برد این طرح می تواند گزینه درستی قلمداد شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا ساخت مسکن 25 متری برای بخش خصوص سودآور نیست و 
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بخش خصوصی وارد اجرای این طرح نمی شود، تاکید کرد: اصوال بخش خصوصی به ساخت واحدهای متوسط 
و بزرگ مقیاس تمایل دارد، چراکه هزینه های مبادله به ازا هر واحد مسکونی برای بخش خصوصی نسبتا 
باالست و در واحدهای کوچک که به تعداد محدود هم ساخته می شود امکان صرفه مقیاس و سودآوری کمتر 
است؛ بنابراین بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این عرصه ندارد. مگر این که در قالب شهرک سازی 
انجام شود که آن هم شهرک در واحدهای خیلی کوچک و به صورت تجمیعی مناسب نیست وگرنه بخش 

خصوصی وارد می شد و نیازی هم به مداخله دولت نبود.
یزدانی با بیان این که سهم واحدهای کمتر از 70 مترمربع در سطح کالنشهرهای کشور به شدت کاهش پیدا 
کرده است، اظهار کرد: در سکونت گاه های غیررسمی که تعداد آن ها هم در حال افزایش است، خود مردم 
برای استفاده شخصی می سازند که به دلیل نداشتن منابع مالی این سکونت گاه ها اصال کیفیت ندارد. اما اگر 
به سمت سکونت گاه های غیررسمی حرکت کنیم که بهسازی و ارتقا کیفیت شود و یا ساخت تدریجی شکل 
بگیرد، حتی می تواند بسیار مفید باشد. اما در داخل شهر تهران فکر نمی کنم این طرح خیلی عملیاتی شود.

یزدانی در پاسخ به این سوال که منازل کوچک مقیاس می تواند چیزی شبیه مسکن مهر باشد؟ گفت: بله، 
مسکن مهر نوعی شهرک سازی است اما آن ها در مقیاس باالی 70 متر بوده و در نتیجه گروه های کم درآمد 
امکان استقرار در مسکن مهر را ندارند. نمونه این واحد در بسیاری کشورهای دنیا از جمله ژاپن و فرانسه هم 
موجود است. درخود تهران هم در مناطق جنوبی و مرکزی کم وبیش منازل کوچک مقیاس دیده می شود. در 

یک خانه چندین نفر سکونت دارند و از یک آشپزخانه مشترک استفاده می کنند.
به گفته این کارشناس مسکن در بافت سکونت گاه غیررسمی به تعداد زیادی این منازل دیده می شود و در 
داخل شهر تهران قابل مشاهده است به خصوص برای افراد مجرد شاغل به صورت پانسیونی زندگی می کنند. 
ولی با توجه به این که اوال تعداد خانواده های تک نفره و دو نفره رو به افزایش است و دوما با درآمد کم هم 

ترکیب کنید؛ پس تقاضا برای این منازل هم زیاد می شود.
تفاوت الگوی زندگی در ايران و ساير کشورها

احمدرضا سرحدی زاده، کارشناس مسکن در خصوص مسکن کوچک مقیاس یا 25 متری، ضمن انتقاد از 
این طرح، تاکید کرد: این طرح هیچ معیار و ضابطه خاصی ندارد و فقر و تنگدستی مردم باعث می شود که 
در جاهای بدتر و بدتر و بدتر زندگی کنند. در زمان وزیر اسبق ضابطه مسکن مناسب را 75 متر گذاشتند 
و حاال اینقدر زندگی مالی مردم تنزل پیدا کرده و عقب گرد داشتند و شرایط بد شد که صحبت از طرح 25 

متری به میان می آید.
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با کدام سنت  یادآورشد: طرح 25 متری  سرحدی زاده 
آشپزخانه،  که  ایرانی  دارد.  همخوانی  ایرانی  زندگی  و 
در  می تواند  چطور  دارد،  و...  نامحرم  و  محرم  حجاب، 
به  ژاپن  در  بله  باشد.  داشته  متری سکونت  منزل 25 
خاطر کمبود زمین، جمعیت باال و بسیاری مالحظات 
دیگر این طرح اجرا شده اما سنت و آداب زندگی آن ها 

با ما فرق دارد.
کشورهایی  این که  به  اشاره  با  مسکن  کارشناس  این 
همانند ژاپن بسیاری از امور زندگی خود را در بیرون از 
منزل انجام می د هند، تاکید کرد: از نظر فرهنگی، دینی، 
شرعی و ... تفاوت بسیاری ما بین جامعه ایرانی و بسیاری 
از جوامع دیگر وجود دارد. اما وقتی که از روی ناچاری و 
اجبار باشد، حتی مردم در حلبی آباد هم زندگی می کنند 

تا حتی به گورخواب برسند. 
وی بر این باور است که اگر دولت واقعا تا این حد توانایی 
دارد که برای مردم مسکن حمایتی 25 متری درست 
هم  خانواده ها  اگر  حتی  است،  خوب  هم  بسیار  کند، 
نتوانند در این منازل زندگی کنند حداقل برای دانشجوها 
و خانوده ها تک نفره و دو نفره مناسب است. اما تمامی 

این صحبت ها همگی سرگرمی است.
سرحدی با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم، 
گفت: طی سالهای گذشته اقدام قابل توجهی در حوزه 
انجام نشده است. عرضه  تامین مسکن از سوی دولت 
از طریق ساخت خانه های کوچک  ارزانقیمت  مسکن 
مقیاس میتواند برای گروهی از جامعه همچون خانوارهای 
تک نفره مناسب باشد و تا حدودی در زمان بحران عرضه 
مسکن مشکالت این بخش را به صورت موقتی حل کند.
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طراحی و ساخت آپارتمان های کوچک یا همان »میکرو آپارتمانها« در کشورها و شهرهای مختلف 
به دلیل سبک زندگی و قوانین موجود در آنها، تعاریف مختلفی دارند. اما طی چند سال اخیر پذیرش 

بازار جهانی کمی تغییر یافته و به سوی جذب این واحدهای بسیار کوچک پیش رفته است. 
به طور معمول یک میکرو آپارتمان بین 12 تا 32 مترمربع بوده و متشکل از یک اتاق نشیمن و بعضا 
یک اتاق خواب است که به شکل مبله بین 12 تا 24 ماه اجاره داده می شوند. این نوع آپارتمان 
کوچک به گونه ای طراحی شده که آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و سایر امکانات عمومی در 
یک سطح مسطح بدون فاصله چندانی در کنار هم قرار میگیرند. این واحدهای کوچک در مناطق 
شهری می توانند مزایایی را برای سازنده داشته باشند. اگرچه ساخت این واحدهای میکرو در هر 
مترمربع هزینه باالتری را برای سازنده دربر دارند، اما به دلیل رونق در بخش اجاره آنها و درآمد باال، 

می توانند هزینه مضاعف ساخت را به سرعت جبران کنند. 
این آپارتمان های میکرو درواقع زندگی کوچک را ترویج داده اند که آن هم به دلیل تغییر سبک 
زندگی بسیاری از جوانان مجرد، بازنشستگان، نوع رفت و آمدها در مسافت های طوالنی شهری و 
زوج های جوانی است که با هزینه پائینی تشکیل زندگی داده و تمایل دارند دسترسی های شهری 

آسان تری داشته باشند. 
همچنین در شهرهای بزرگ هزینه های امالک و مستغالت و اجاره بها افزایش می یابد و تراکم 

آيا کيفيت زندگی در خانه های کوچک متراژ حفظ می شود؟

 سهم »ميکرو آپارتمانها«
 از بازار جهانی 2024

● شيما نصيري
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شهری نیز باال می رود و به همین دالیل، واحد خرد و کوچک یک راه حل فزاینده جذاب خواهد 
بود. تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا پیش بینی شود بین سال های 2020 تا 2024 
میالدی ارزش بازار جهانی آپارتمان های میکرو و کوچک حدود 5.8 میلیارد دالر رشد پیدا کند. 
تمام کشورهای دنیا با این تغییر سبک زندگی در طول چند سال اخیر روبه رو و به همین دلیل 
مجبور به ایجاد تغییر در روند ساخت و سازها و نوع شهرنشینی شده اند. اداره آمار فدرال ایاالت 
متحده امریکا نیز در گزارش رسمی خود پیش بینی کرده که تا سال 2040 میالدی، یک نفر از 
هر چهار نفر تنها زندگی خواهند کرد که این امر یک چشم انداز بسیار متفاوت از رویکرد این قرن 
 است. از این رو افراد مجرد در کانون زندگی مستقل قرار گرفته و برای امرار معاش خود ترجیح 

می دهند در خانه های کوچک و میکرو زندگی کنند. 
5 دليل رشد ساخت آپارتمان های کوچک در جهان

افزایش میزان تقاضا: این روزها با توجه به رشد سریع جمعیت و تغییر در ساختار شهرنشینی، 
سبک زندگی مجردها و زوج های جوان نیز تغییر یافته و همین امر موجب افزایش حجم میزان 
تقاضا برای اجاره انواع خانه و آپارتمان های کوچک شده است. البته بسیاری از دولت ها این 
موضوع را ناامیدکننده عنوان کرده اند و چندان موافق با این دگرگونی در نحوه زندگی و تغییر در 
روند ساخت و سازها نیستند. کشورهایی همچون آلمان، سوئد، اتریش، ایرلند و لهستان از سال 
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2018 میالدی بیشترین حجم سرمایه گذاری در بخش ساخت آپارتمان های میکرو را داشتند. آلمان نیز 
یکی از کشورهایی است که پیش بینی شده زندگی مجردی در آن تا سال 2040 میالدی به 19.3 میلیون 
نفر برسد که این رقم بسیار نگرانکننده خواهد بود. از این رو از سال 2018 میالدی تاکنون، حجم معامالت 
آپارتمانهای کوچک تا 85 درصد به ویژه در شهرهای برلین، هامبوگ و فرانکفورت رشد پیدا کرده و ارزش 

آن به 1.1 میلیارد یورو رسیده است.
موقعیت ساخت: اکثر میکرو آپارتمانها در مراکز شهرها و فضاهای اداری و تجاری خاص ساخته می شوند 
که جوانان شاغل، دانشجویان و زوجهای جوان به منظور رفت و آمد آسان و دسترسی به مراکز مختلف، 
آنها را انتخاب می کنند. شهرهای بزرگ که امکانات الزم را در خود جای داده اند، شاهد رشد جمعیتی باال 
هستند و از این رو بسیاری از افراد به خصوص دانشجویان مهاجر برای دسترسی آسان به همه این امکانات 

ترجیح می دهند از آپارتمان های میکرو با هزینه پائین تر استفاده کنند.
گروه های سنی مختلف با اهداف متفاوت: سبک زندگی جوانان. بازنشستگان، زوج های جوان و سفرهای 
شغلی و مکرر در مسافت های مختلف سبب شده تا بازار میکرو آپارتمان ها با طیف وسیعی از افراد مختلف 
با اهداف و خواسته های متفاوت روبه رو شود. اما مشترکات بین همه این افراد مکان مناسب، مبله طبیعی و 
اجاره کوتاه مدت این آپارتمان های کوچک است. همچنین این نوع سرمایه گذاری خرد می تواند فرصت 
های چندوجهی را برای تمام نسل ها به وجود آورد که هرکدام اهداف مختلفی را برای مصرف کننده در 

پی خواهند داشت. 
نیاز سرمایه اولیه پایین: با توجه به رشد سریع جمعیت و ایجاد اختالف طبقاتی در سطح بسیار باال، تمامی 
افراد تمایل دارند که به یک امنیت اقتصادی نسبی دست پیدا کنند. حال بازار آپارتمان های کوچک برای 
افراد مجرد و زوج های جوان یکی از بهترین گزینه ها برای دستیابی به این هدف کوتاه مدت اقتصادی 
است. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند که این بازار می تواند سبد سهام افراد را با سرمایه گذاری در 

بخش امالک و مستغالت متنوع کند. 
سودآوری در حین سرمایه گذاری ایمن: اندازه و ماهیت این آپارتمان های کوچک به گونه ای است که 
هزینه کمتری را نیاز دارد و در عین حال سوددهی خوبی می تواند داشته باشد. این میزان سوددهی با 
توجه به هزینه صرف شده، از امنیت سرمایه گذاری بسیار باالیی نیز برخوردار است که نمی توان آن را 
نادیده گرفت. سود دوم این بازار هم مربوط به اجاره آن است که به دلیل پایین تر بودن، می تواند برای 
افرادی با درآمد پایین صرفه جویی اقتصادی را در برداشته باشد. با تمام این اوصاف برخی از کارشناسان و 
مسئوالن دولتی در اروپا، توسعه بازار آپارتمان های کوچک و میکرو را چندان خوشایند نمی دانند و این 

روند صعودی را مانعی برای افزایش کیفیت سطح زندگی افراد و خانوارها عنوان کرده اند.  
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فرسودگی خودروها یکی از موضوعات چالش برانگیز در زمینه آلودگی هوا است. اعداد و آمار نشان 
می دهد خودروها بازیگر نقش اول افزایش میزان آالینده های هوا هستند. وقتی خودرویی به دلیل 
فرسودگی احتراق ناصحیح و نادرست داشته باشد حتی اگر از پاک ترین سوخت ها هم استفاده 
کند، بازهم آلودگی تولید می کند چون دلیل عمده تولید آالیندگی، موضوع فرسودگی و خوردگی 
سیستم احتراق خودرو شامل سوپاپ، پیستون و سیلندر خودرو است و از مجموعه احتراقی که 
در قالب یک خودرو اتفاق می افتد، سن مشخصی در همه دنیا وجود دارد که این سن مشخص، بر 
اساس پیمایش تخمین زده می  شود، اما از آنجا که در کشور ما ایران سیستم پیمایش را نمی توان 
به درستی اندازه گیری کرد، سال خودرو مالک فرسودگی خودرو تعیین شده است اما در همه 
دنیا معیاری همچون پیمایش وجود دارد که از طریق سیستم دیاگ خودرو قابل تشخیص است 
یعنی اگر سیستم کیلومتر خودرو را هم دست کاری کرده باشند از طریق موتور خودرو، میزان 
کارکرد خودرو مشخص می شود و در عمل مشخص می شود که خودرو چقدر کارکرد داشته است. 
به طور میانگین می توانیم بگوییم که هر خودرو اگر ساالنه 25 هزار کیلومتر پیمایش داشته باشد 
و کیلومتر خودرو به 200 هزار کیلومتر به باال برسد 8 سال از سن خودرو می گذرد و این خودرو 

فرسوده محسوب می شود.
خودروهای فرسوده در تمام دنیا که بیش از 10 سال عمر کرده باشند، بدون قیمت هستند و در 
واقع جنسی مازاد محسوب می شوند و مالکان این خودروها باید برای بردن خودرو هم پول دهند، 
اما در ایران عکس این موضوع مطرح است و خودرو مثل قالی کرمان است به این معنی که اگر 

 کالف سردرگم خروج 
خودروهای فرسوده

 ● سيد نواب حسينی منش
 کارشناس حوزه معاينه فنی خودروها
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10 سال پیش 7 میلیون تومان قیمت داشته اکنون باید برای خرید همان خودرو 100 میلیون 
تومان پرداخت شود. بنابراین در همه دنیا خودرو به عنوان یک کاالی مصرفی محسوب می شود 
که اگر بعد از 200 هزار کیلومتر، پیمایشی مازاد داشته باشد خودرو از چرخه انتفاع ساقط 
می شود و می توان گفت که از گردونه چرخش کنار می رود. در کشور ما طرح خروج خودروهای 
فرسوده در قانون پیش بینی شده بود و طبق قانون هوای پاک دادن معاینه فنی به خودروهای 
فرسوده ممنوع است، اما این طرح به کالفی سردرگم تبدیل شده است و آخرین ضربه هم ابطال 
ماده 8 قانون هوای پاک بود که اخیرا از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفت. بنابراین طرح 
خروج خودروهای فرسوده در ایران کالف سردرگمی است که روز به روز پیچیده تر و بر سن 

فرسودگی خودروها در کشور افزوده می شود. 
به اذعان کارشناسان روز به روز بر تعداد خودروهای فرسوده در کشور افزوده می شود و چه 
بسا خودروهای نو شماره هم نمی توانند استانداردهای سخت را پاس کنند یا معاینه فنی برتر 
را دریافت کنند. حتی اگر در معاینه فنی، محافظه کارانه برخورد شود، بسیاری از خودروها 
نمی توانند معاینه فنی را اخذ کنند؛ این مسئله در خودروهای فرسوده بیش از 70 تا 80 درصد 
است که در عمل نمی توانند معاینه فنی معمولی را پاس کنند. از طرفی هر اندازه هم که کیفیت 
سوخت ارتقا یابد و استاندارد یورو4 به یورو5 ارتقا پیدا کند اما در عمل به دلیل احتراق ناصحیح 
خودروها چرخه انتشار ذرات معلق و مونوکسید کربن حاصل از احتراق خودروها روز به روز 
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افزایش پیدا می کند و این رقم تصاعدی افزایش می یابد.
فرسوده  هزار خودروی  به 400  قریب  فرسوده  تعداد خودروهای  تهران  در کالنشهر  اکنون 
تخمین زده شده که عدد بزرگی است و اگر ساالنه 100 هزار خودرو را نوسازی کنیم عمال 
چهارسال طول می کشد و این از عهده دولت ها خارج است چون فقط چهار سال طول می کشد 
که خودروهای فرسوده فعلی از رده خارج شود و در واقع طرح خروج خودروهای فرسوده توپی 
است که از این دولت به دولت های بعد پاس داده می شود و در نهایت می توان گفت که موضوع 

آلودگی هوای تهران به این سادگی ها هم قابل حل نخواهد بود. 
حال این سوال به ذهن می رسد که آیا سخت گیری در معاینه فنی می تواند راهکاری برای 
کاهش آلودگی هوا و راه حلی برای حل مشکل ابطال تعیین سن فرسودگی خودروها باشد؟ 
می توان گفت که سیستم معاینه فنی با سخت گیری هایی که اعمال می شود، می تواند اثرگذار 
باشد، اما این کار منوط به در نظر گرفتن شروطی است که همه خودروها به یک چشم دیده 
نشوند و با یک خط کش اندازه گیری نشوند به طور مثال اگر خودرویی فرسوده تشخیص داده 
می شود، این خودروی فرسوده حتماً باید در دوره زمانی مشخصی که کمتر از زمان تعیین شده 
برای سایر خودروها است، ملزم به گذراندن معاینه فنی باشد. اکنون خودرویی داریم که معاینه 

فنی را پاس می کند اما یک ماه بعد به روغن سوزی می افتد.
در واقع مالک معاینه فنی برای خودروهای فرسوده باید در مدت زمان کوتاهی در نظر گرفته 
شود و اگر قرار باشد مالک عمل میزان پیمایش خودرو و فرسودگی باشد، باید به صورت توأمان 
و کارشناسی شده بر روی آن بحث و بررسی شود. به طور مثال اگر تاکسی غیر فرسوده هر 6 
ماه یکبار باید معاینه فنی را پاس کند، تاکسی فرسوده باید هر سه ماه یک بار معاینه فنی را اخذ 
کند چون به این دلیل که هم مسئله پیمایش مطرح است و هم میزان احتراق خودرو باالتر 
است و مشکالت عدیده ای به دلیل غیراستاندارد بودن این خودروها ایجاد می شود که باید مورد 
توجه قرار بگیرد و اگر به آن توجه شود معیار معاینه فنی برای خودروهای فرسوده می تواند 

مالک عمل قرار بگیرد.
اما بازهم تاکید می کنم که معاینه فنی باید به طور دقیق مشخص شود و نباید برای همه 
خودروها یکسان باشد و باید استانداردهای خاصی اعمال شود که این مسئله نیازمند پروسه ای 
جداست و فکر می کنم اکنون سیستم معاینه فنی کشور به سمت کمیت رفته است و در قالب 

کیفی سازی مراکز معاینه فنی یکسان باید بیشتر تالش شود.
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شاید تا چند سال گذشته فقط 8 کالن شهر کشور بودند که خودروهای فرسوده در آن جوالن 
می دادند، اما امروز تقریبا تمامی شهرهای بزرگ کشور از دست خودروهای فرسوده در آسایش 
نیستند و معابر این شهرها در ُقرق اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و خودرو های سواری شخصی فرسوده 
است. هر چند خودروهای فرسوده سهم پررنگی در آلودگی هوای کشور دارند، اما تالش های چند 
ساله برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده راه به جایی نبرده است چون قرار بود طبق قانون 
پس از اینکه وسایل نقلیه به سن فرسودگی برسند از رده خارج شوند، اما با ابطال آیین نامه ماده 
8 قانون هوای پاک، آب پاکی برای اجرای این قانون بر روی دست متولیان ریخته شد تا خروج 

خودروهای فرسوده همچنان قابلیت اجرا نداشته باشد. 
اسقاط خودروها یکی از مواردی است که در قانون هوای پاک صریحا به آن اشاره شده است. طبق 
ماده 11 آیین نامه ماده 2 قانون هوای پاک، موتورسیکلت سازان کشور موظف شده بودند که در ازای 
تولید هر دستگاه موتور بنزینی نسبت به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده اقدام کنند که 
متاسفانه این قانون برای یک سال به تعویق افتاد. همچنین در ماده 8 این قانون، سن خودروهای 
فرسوده نیز تعیین شده است که اواخر تیرماه امسال آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاک با موضوع 
سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه، بر اساس استعالم دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان ابطال 
شد. علت ابطال این ماده قانون، شکایت فردی بود که بر اساس این آیین نامه باید خودروی تویوتا 

 بن بست طرح خروج 
خودروهای فرسوده

● آسيه اسحاقی 
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لندکروز 20 ساله خود را اسقاط می کرد و به دلیل ممانعت از این موضوع، علیه آیین نامه ماده 8 
قانون هوای پاک به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود. دیوان عدالت اداری نیز پس از شکایت 
این فرد از شورای نگهبان در این باره استعالم گرفت و در پی آن فقهای این شورا اعالم کردند که 
تعیین سن فرسودگی برای خودروها خالف شرع است و آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاک باید 
باطل شود. دو دلیل شورای نگهبان برای ابطال این آیین نامه قانونی این بود که نمی توان با در نظر 
گرفتن حقوق عامه حق مالکیت افراد را سلب کرد و از سوی دیگر راهکارهای بهتری برای تعیین 

سن فرسودگی خودروها وجود دارد.
با مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست که از ابتدا برای 
تدوین قانون هوای پاک نقش داشته است، درباره ضرورت خروج خودروهای فرسوده گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید:
آقای دکتر در ابتدا بفرماييد که خودروهای فرسوده چه نقشی در آلودگی هوای کشور 

دارند و اکنون چه تعداد خودروی فرسوده در کشور وجود دارد؟
قطعا تردد خودروهای فرسوده سهم باالیی در آلودگی هوای کشور به ویژه در کالنشهرها که تعداد 
خودروها زیاد است، دارند. در شهری همچون تهران 70 درصد منابع متحرک که باعث ایجاد 
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آلودگی در شهر تهران می شود به اتوبوس و کامیون ها 
شخصی  خودروهای  به  آلودگی  مابقی  و  است  مربوط 
و موتورسیکلت ها مربوط است که از این میزان، سهم 
موتورسیکلت از خودرو های شخصی بیشتر است. بنابراین 
قسمت عمده آلودگی هوای تهران یعنی 50 درصد آلودگی 
به وسایل نقلیه سنگین همچون اتوبوس و کامیون مربوط 
است. تعداد خودروهای فرسوده هم مشخص است و باید 
گفت که ناوگان حمل و نقل در کشور به طور کل فرسوده 
تاکسی  امسال 200 هزار  پایان  تا  به طوری که  است. 
فرسوده در کشور داریم. از طرفی 80 درصد وانت ها در 
کشور فرسوده هستند. فرسودگی مینی بوس ها باالی 90 
درصد است و 60 درصد اتوبوس ها نیز دچار فرسودگی 
هستند. البته فرسودگی خودروهای سواری کمتر از سایر 
وسایل نقلیه است ولی در مجموع مقدار قابل توجهی 
وسیله فرسوده در کشور داریم که حاال حاالها در کشور 
به  آلودگی هوا دارند.  باالیی در  تردد می کنند و سهم 
عنوان نمونه خودروهای پیکان به اندازه 5 تا 6 خودرویی 
که در داخل کشورتولید می شود آلودگی ایجاد می کند 
ضمن اینکه مصرف بنزین هم در این خودروهای فرسوده 
باال است و دو برابر خودروهای غیرفرسوده و سالم، بنزین 

مصرف می کنند.
چرا برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده، 
سن فرسودگی تعيين شد و موارد ديگری در نظر 

گرفته نشده است؟
کردن  خارج  رده  از  برای  دنیا  کشورهای  همه  در 
برخی  در  و  اتخاذ شده  تمهیداتی  فرسوده  خودروهای 
همچنین  است.  شده  تعیین  فرسودگی  سن  کشورها 
پاک، سن  قانون هوای  تدوین  نیز هنگام  ما  در کشور 
تعیین شد  برای خروج خودروهای فرسوده  فرسودگی 
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و در آیین نامه ماده 8 قانون مذکور برای انواع 
تا  شد  تعیین  فرسودگی  سن  نقلیه  وسایل 
دستگاه های متولی الزام به اجرای قانون داشته 
عدالت  دیوان  سوی  از  موضوع  این  اما  باشند 
آیین نامه  اساس  بر  واقع  در  ابطال شد.  اداری 
هیأت دولت خودروهای سواری شخصی با عمر 
25 سال، سواری دولتی با عمر 15 سال، تاکسی 
با عمر 10 سال، مینی بوس با عمر 15 سال، 
اتوبوس درون شهری با عمر 10 سال، اتوبوس 
برون شهری با 15 سال، کامیون و کشنده با 15 
سال عمر، وانت با 15 سال، موتورسیکلت با 10 
سال و سایر وسائل نقلیه با گذشت 25 سال 
از تاریخ ساخت به عنوان خودروی فرسوده و 
از رده خارج محسوب می شوند. این در حالی 
است که در دولت یازدهم و طبق مصوبه هیات 
وزیران، خودروساز داخلی باید در ازای تولید هر 
خودرو با مصرف سوخت باالی 8.5 لیتر، یک 

خودرو فرسوده از رده خارج می کرد.
ماده 8 قانون هوای پاک به چه دليلی ابطال 

شد؟
دیوان  به  فرد  یک  شکایت  دلیل  به  واقع  در 
عدالت اداری این ماده قانونی ابطال شد. به این 
علت که فرد مذکور برای خودروی خود که 20 
سال سن داشت، برگه معاینه فنی اخذ کرده 
بود و به این دلیل علیه آیین نامه ماده 8 قانون 
هوای پاک به دیوان عدالت اداری شکایت کرده 
بود. دیوان عدالت اداری هم با استعالمی که از 
شورای نگهبان گرفته بود این موضوع را خالف 
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شرع عنوان کردند و با در نظر گرفتن حق عامه رای به ابطال این ماده قانون دادند.
با توجه به اينکه ماده 8 قانون هوای پاک لغو شده است، چه راهکاری به عنوان 

جايگزين برای خروج خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است؟
ارائه تسهیالت،  با  در دنیا به شخصی که دارای خودروی فرسوده است، کمک می کنند و 
خودروی فرسوده او را خریداری و خودروی نو تحویل می دهند. این روش ها و راهکارها در همه 
دنیا وجود دارد که به نظر می رسد اینجا هم باید رعایت شود. در ایران اما اکنون صورت مسئله 
فرق کرده است، ماده 8 قانون هوای پاک سازمان محیط زیست را موظف کرده است که سن 
فرسودگی را مشخص کند و بر اساس این جدولی که تهیه شده سن فرسودگی خودروها در آن 
مشخص شد. به عنوان مثال برای تاکسی 10 سال و خودروهای شخصی 20 سال تعیین شد، 
اما با توجه به ابطال این ماده از قانون، دچار مشکل جدی در زمینه خروج خودروهای فرسوده 
شده ایم. چون یک بار فقه ای شورای نگهبان این قانون را تایید کردند و تاکید شد که باید سن 
فرسودگی داشته باشیم اما دیوان عدالت اداری اعالم کرد که این مصوبه غیرشرعی است. اکنون 
در تالش هستیم تا با معاونت حقوقی مجلس این موضوع را پیگیری کنیم. در مجموع تابع 
قانون هستیم و هر چه قانون بگوید آن را انجام خواهیم داد. البته ممانعت از اسقاط خودروهای 
فرسوده به لحاظ حقوق عامه درست است چون هنوز خودرو می تواند حرکت کند اما قانون به 
ما گفته است که سن فرسودگی باید مشخص شود تا بر اساس آن اسقاط خودرو صورت بگیرد 
اما باید بدانیم زمانی که این وسلیه نقلیه فرسوده به اجتماع ضرر می زند، رعایت حقوق فردی به 

طور مثال برای حفظ مالکیت یک نفر برای خودروی فرسوده مفهومی ندارد.
نکته ای که در اینجا مطرح است مسئله معاینه فنی است و به عنوان یک راهکار مطرح است 
و خودروهایی که بعد از 20 سال هستند، هر 6 ماه یکبار باید معاینه فنی شوند و بسیاری از 
کشورهای دنیا از این قاعده استفاده کرده اند و خودرو تا زمانی که می تواند معاینه فنی را پاس 
کند از رده خارج نمی شود اما نباید از ایمنی خودرو هم غافل بود چه کسی می تواند ایمنی 
خودروی فرسوده را از لحاظ فرسوده نبودن قطعات خودرو و آالیندگی که ایجاد می کند تضمین 
کند؟ بسیاری از مطالعات در دنیا نشان داده است که حدود 20 تا 30 درصد ذرات معلق هوا 
ناشی از استهالک خودروهای فرسوده است. از طرفی برای مثال در حال حاضر آلودگی هوا 
ساالنه سبب مرگ 30 هزار نفر در کشور می شود و 2.6 میلیارد دالر خسارت های اقتصادی وارد 
می کند که این ها نیز جز حقوق مردم است و در کل اسقاط خودرو های فرسوده می تواند در 

جهت حفظ حقوق عامه باشد.
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مواردی همچون معاينه فنی در قانون هوای پاک ديده شده بود؟
بله مواردی از جمله معاینه فنی و مسئله ایمنی و استهالک خودروها در قانون هوای پاک هم 
وجود دارد و زمانی که سن فرسودگی را تعیین می کردیم به مباحث ایمنی هم توجه شد و درباره 
خروج خودروهای فرسوده نیز راه کارهای الزم وجود دارد منتهی باید بررسی و ارائه شود. در 
زمینه معاینه فنی نکته ای که وجود دارد این است که صنعت گسترده ای هم برای اسقاط درست 
شده است و بیش از 100 هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند و اگر حق عامه را در نظر 
بگیریم، باید برای آنها هم چاره ای اندیشیده شود و حق و حقوق آنها هم مورد توجه قرار بگیرد. 
در نهایت هر تصمیمی هم که اتخاذ شود ما تابع قانون هستیم و دستورالعمل ها را اجرا خواهیم 

کرد که موارد مربوط به قانون سن فرسودگی خودرو مجددا باید بازنگری شود.
برای خارج نشدن  برای سالمت خودروها و مانعی  ابزاری  آيا معاينه فنی می تواند 

خودروهای فرسوده باشد؟
در مجموع باید گفت که معاینه  فنی در کشور ضعیف است و اهرم نظارتی روی این موضوع 
نداریم بنابراین تا وقتی زیرساخت های معاینه  فنی دقیق و نظارت بر آن تشدید نشده است، 
نمی توانیم برای تعیین شاخص اسقاط روی معاینه  فنی حساب کنیم. اگر صرفا معاینه  فنی برای 

شماره سیزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

63 



تردد و فرسودگی مدنظر باشد، هیچ کدام از خودروهای در حال تردد در کشور 
فرسوده نخواهند بود.

آيا سازمان محيط زيست برای بازنگری در قانون هوای پاک به ويژه 
مباحث مربوط به سن فرسودگی خودروها برنامه ای دارد؟

فرآیند اسقاط نباید فقط به واسطه اعمال جریمه و عوارض عملی شود و باید 
عالوه بر افزایش هزینه های استفاده از وسایل نقلیه فرسوده، به طریقی میل 
و رغبت صاحبان این وسایل را برای اسقاط خودروهای خود بیشتر کرد. البته 
اکنون طرح اسقاط خودروهای فرسوده با بن بست مواجه شده است در صورتی 
که یکی از راهکارهای حل معضل آلودگی هوا باید خوروهای فرسوده از سطح 
شهرها جمع آوری شوند و از طرفی به آلودگی هوا توجه خاصی نمی شود و به 
راحتی امکان تردد خودروهای فرسوده در شهرها فراهم است. سازمان حفاظت 
محیط زیست اکنون در حال تدوین الیحه اصالح قانون هوای پاک است. پیش از 
این یکی از موضوعات پیشنهادی اصالح ماده 8 قانون هوای پاک بود تا بتوان بین 
سن فرسودگی و اسقاط تفاوت قائل شویم. قرار است اصالحاتی در قانون هوای 
پاک لحاظ شود و ما  در سازمان حفاظت محیط زیست اکنون در حال تدوین 
الیحه اصالح قانون هوای پاک است. پیش از این یکی از موضوعات پیشنهادی، 
اصالح ماده 8 قانون هوای پاک بود و می خواستیم تفاوتی بین سن فرسودگی 
و اسقاط قائل شویم. در زمینه اسقاط خودرو هم پیش از این نامه ای که به 
کمیسیون صنایع مجلس در خصوص طرح ساماندهی خودرو و ارسال نامه ای 
جداگانه به معاون اول رئیس جمهور در خصوص ساماندهی اسقاط خودروهای 

فرسوده نوشته شد که به نتیجه نرسید.
در نهایت می توان گفت که با توجه به افزایش منابع آالینده، استفاده بیشتر مردم 
از ماشین شخصی، ابطال سن فرسودگی خودروها و افزایش اتوبوس های ناوگان 
خیلی نمی توان انتظار داشت به وضعیت مطلوب درباره آلودگی هوا رسید بنابراین 
ضرورت دارد که اقدامات جدی تری در این زمینه صورت بگیرد و قطعا اگر فرآیند 
اسقاط خودروهای فرسوده اجرایی نشود سال به سال بر درصد فرسودگی ناوگان 
حمل و نقل در کشور افزوده می شود و به این ترتیب سهم آالیندگی خودروها و 

همچنین آلودگی هوا نیز افزایش می یابد.
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طرح سه بعدی خط کشی عابر پیاده در شهرهای ایران به صورت پایلوت اجرایی می شود. پیش از این 
طراحی سه بعدی خط کشی عابر پیاده در تعدادی از شهرهای دنیا با هدف جایگزینی سرعت گیرهای 
شهری اجرایی و نتایج جالب توجهی را به دنبال داشته است. هرچند برخی کارشناسان حوزه ترافیک 
معتقدند اجرای این طرح در خیابان های شهرهای ایران بدون توجه به تامین زیرساخت های آن امکان 

پذیر نیست.
کاوه عین الهی، کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی در خصوص طراحی سه بعدی 
خط عابر پیاده با بیان این که حرکت هایی از این جنس به نوعی پابلیک آرت محسوب می شوند، گفت: 
اگر پابلیک آرت در جایگاه و الگوی مناسب فرهنگی به درستی قرار نگیرد نمی تواند عملکرد موفقی داشته 
باشد؛ چراکه هر بستری مناسب اجرا این طرح نیست و ممکن است اجرای یک طرح جذاب در یک بستر 

نامناسب منجر به ایجاد نتایج ناموفق در سطح معابر  شهر شود.
عین الهی افزود: بستر مناسب پابلیک آرت باید از پیش اندیشیده و طراحی شده باشد یا این که یک 
امکان سنجی در سطح شهر همانند شهر تهران یا سایر شهرهای بزرگ کشور انجام شود؛ پیاده روها، حجم 
جمعیت، طیف سنی مخاطبان و... همگی بررسی شود تا شرایط مناسب برای اجرا پابلیک آرت یا هنر 

همگانی فراهم شود.

بررسی اجرای هنر همگانی در طرح های شهری ايران

 تامين زيرساخت ها 
در اولويت است
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 به گفته این کارشناس ارشد طراحی شهری، این هنر همگانی یا پابلیک آرت شرایط خاصی دارد، مثال در 
بسیاری کشورها برای یک گروه سنی خاص و فقط برای کودکان اجرا می شود. در برخی از فضاها البته 
همه شمول تر است به این معنا که بزرگ سال ها هم با آن ارتباط برقرار می کنند. در نتیجه از یک طرف 
مخاطب باید مشخص شود و از طرف دیگر فضا اجرا طرح باید مشخص باشد، چرا که باید یک سری 

ویژگی ها را داشته باشد.
وی با تاکید براین که نمی توان به صورت عام این کار را رد یا تائید کرد، گفت: طرح های اینچنینی باید در 
بستری مناسب مورد ارزیابی قرار بگیرد. اما اگر سئوال این است که اجرای این طرح در سطح شهرهای 
کشور مناسب یا غیرمناسب است باید گفت که می شود نقاطی را به عنوان پایلوت مشخص و این طرح را 
در آن مناطق اجرا کرد اما این کار پایلوت هم باید موقت باشد. باید توجه داشت که برخی از طرح ها سه 

بعدی موقتی و البته برخی به راحتی قابل پاک کردن نیستند.
عین الهی مخاطب شناسی، مکان شناسی و .... را از جمله بسترهای مهم اجرا این طرح دانست و اظهار 
کرد: در بسیاری مواقع این هنرهای همگانی پیام های سیاسی و اجتماعی دارند. در نتیجه این که پیام 
سیاسی یا اجتماعی در کجا شهر باشد، بسیار مهم است. اما در شهری همانند تهران می توان در فضاها و 

حوزه هامناسب  این طرح را  مورد آزمایش قرار داد.
این کارشناس شهری در پاسخ به این سئوال که طرح های سه بعدی در محالت یک شهر و حتی شهرها 
با یکدیگر متفاوت است، تاکید کرد: قطعا طرح ها محالت و شهرها با هم متفاوت بوده. بحث فرهنگی و 
مخاطب شناسی باعث می شود که طرح سه بعدی در محالت مختلف متفاوت باشد. رنگ هایی که انتخاب 
می شود با فضا باید همخوانی داشته باشد و تمامی جهات آن باید سنجیده شود تا یک طرح موفق یا ناموفق 
باشد.عین الهی در مورد کلیت طرح و قابلیت آن برای شهرها یادآور شد: اساسا طرح هایی از این جنس به 

نظر من بنا به ضرورت نیست و بیشتر یک آپشن یا ویژگی است که به یک شهر یا محله اضافه می شود.
این کارشناس حوزه طراحی شهری تصریح کرد: اگر فضای یک شهر به لحاظ منظر، رنگ و ... کیفیت 
خیلی مناسبی داشت اجرا طرح سه بعدی هم مناسب خواهد بود. وقتی که بسترهای اولیه شهر مثل 
پیاده روها که حتی برای پیاده روی هم مناسب نیست، مهیا نبوده، در نتیجه نمی توان از هنر همگانی و 
آن هنر سه بعدی صحبت کرد. تنها اگر جایی مناسب باشد متناسب با شرایط می توان به صورت پایلوت 
طرحی را پیاده کرد.عین الهی با اشاره به اجرا طرح خط عابرپیاده سه بعدی، گفت: اصفهان یک شهر 
توریستی متفاوت با مخاطبان متفاوت است. هنرهای پابلیک آرت هم بیشتر در شهرهای توریستی پیاده 
می شود تا مخاطب را جذب و در یک فضا نگه دارد و از کنار آن حتی یک سودآوری اقتصادی هم داشته 

باشد، اما در شهری همچون تهران با وضعیت منظر کنونی ضرورت ندارد.
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مدیران کالنشهرهای بزرگ دنیا طی چند سال اخیر از طرح تازه ای برای تعیین مسیر عابران پیاده در خیابان 
های شهر  رونمایی کرده اند. طراحی خطوط سه بعدی عابر پیاده طرحی نوین برای جلب توجه عابران پیاده در 
محیط های عمومی شهر است که از سال 2018 میالدی در برخی از شهرهای جهان از سوی مدیران شهری در 

حال اجرا است.
مدیران شهری کالنشهرهای بزرگ دنیا هدف از اجرای این طرح را جلب توجه هرچه بیشتر رانندگان به تقاطع ها 
و مسیرهای عبور عابران پیاده اعالم کرده اند، با وجود اینکه بسیاری از کشورها این طرح را اجرا کردند، اما هنوز 

اثبات قطعی در مورد این پروژه وجود ندارد و به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است.
در واقع می توان گفت که این خطوط سه بعدی عابر پیاده باعث ایجاد یک توهم نوری در ذهن رانندگان می 
شود و سرعت حرکت آن ها را کاهش می دهد. بنابراین به نوعی ایمنی و امنیت در آن خیابان افزایش می یابد و 
عابران پیاده امنیت خاطر بیشتری خواهند داشت. البته نوع طراحی برجسته این خطوط به ایجاد جذابیت در نمای 
شهری نیز کمک می کند و می تواند توجه رانندگان و عابران پیاده را همزمان جلب کند که این توجه در نهایت 

به افزایش ایمنی در خیابان های شهر کمک شایانی خواهد کرد.
نخستین خطوط عابر پیاده سه بعدی در هندوستان و شهر دهلی نو ایجاد شد که پس از آن، کشورهای اروپایی 
همچون ایسلند، آلمان و فرانسه اقدام به اجرای این طرح کردند. در حال حاضر نیز تعدادی از کشورها همچون 
چین، هند، ایرلند و اسپانیا از این گذرگاه های سه بعدی در تعداد محدودی از خیابان های شهری خود استفاده 

کرده و موفق شده اند تا اندازه ای به کنترل سرعت خودروها کمک کنند.

 جايگزين سرعت گيرهای شهری 
در قامت يک طرح سه بعدی

● شيما نصيري
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▲ همنشينی خودخواسته| رنه مارگاريت  

برخی از کارشناسان و مقامات شهری در این شهرهای اروپایی معتقدند: این خطوط سه بعدی عابر پیاده می 
توانند جایگزین مناسبی برای سرعت گیرهای درون شهری باشند تا جائیکه حرکت خودروهای سنگین را 

نیز تحت کنترل قرار دهند.
این در حالی است که در ماه می سال 2019 میالدی نخستین خط عابر پیاده سه بعدی در آلمان و منطقه 
تورینگین اجرا شد که پس از مدت زمان کوتاهی به طور کامل برداشته شد. مشخص شد که نقاشی این 
خطوط سه بعدی مفاد قانون بزرگراه و شهری منطقه را نقض می کند و به همین دلیل به سرعت دستور 

برداشتن و پاک شدن خطوط ارائه داده شد.
بنابراین می توان گفت اجرای این طرح هنوز در چارچوب های رسمی و قوانین شهری در کشورهای مختلف 
جهان قرار نگرفته و به همین دلیل تمام کشورها به صورت کامل آن را اجرایی نکرده اند. از این رو می توان 

گفت این طرح شهری هنوز در جهان بالتکلیف بوده و نمی توان با قطعیت در مورد آن صحبت کرد.
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ترافیک  کارشناسان  از  یکی  میان  این  در 
مورد  در  لندن  ای  جاده  تصادفات  ایمنی  و 
طراحی سه بعدی خطوط عابر پیاده معتقد 
است: »در حال حاضر دشوار است بگوییم این 
پروژه می تواند صد درصد مفید باشد و الزم 
زیرا  اجرایی شود.  تمام شهرها  است که در 
این خطوط در حین اینکه یک توهم نوری 
برای رانندگان ایجاد می کند، ممکن است که 
حواس مردم را نیز پرت کند و به درستی از 
روی خطوط عبور نکند و این امر سرانجام می 
تواند خطرات جدی تری را به دنبال داشته 
باشد. به نظر من باید به فکر طراحی و اجرای 
خطوط عابر پیاده هوشمند باشیم که این امر 
به توسعه هوشمندسازی شهرها کمک  هم 
شایانی می کند و هم می تواند سطح ایمنی 
و امنیت را برای رانندگان و عابران پیاده به 
صورت همزمان تا بیش از 85 درصد افزایش 

دهد.«
از کارشناسان هم  با این وجود برخی دیگر 
معتقدند که این خطوط سه بعدی عابر پیاده 
به دلیل تنوع طراحی و برجستگی که دارند، 
می توانند مسیر حرکت عابران پیاده را هرچه 
بهتر نمایان سازند و آن ها را در جهت درست 
حرکت دهند که این امر خود به تنهایی برای 
کاهش خطرات ناشی از تصادف بسیار مفید 

خواهد بود.
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حاج محمدآقا بوشهری ملّقب به معین التجار و مشهور به حاج محمد دشتی، در سا ل 1238ش در بوشهر 
تولد یافت. پدرش حاج محمدرحیم دهدشتی از تجار و اعیان بوشهر اصالتاْ از اهالی شهرستان کهگیلویه بود 
که به دلیل فقر و تنگدستی از دهدشت راهی بوشهر می شود و درآنجا ابتدا حجره ای راه اندازی می کند 

ولی در انتها از تجار برجسته جنوب کشور می شود.
حاج محمدآقا پس از انجام تحصیالت مقدماتی در حجره پدرش مشغول کار شد. پس از آن که مدتی در نزد 
پدر خود به بازرگانی اشتغال داشت، ناگهان پدرش ورشکسته شد و کلیِه دارائی او بدست طلبکاران افتاد و 
ناگزیر پدر و پسر جالی وطن کردند. حاج محمدآقا مدتی در نجف در حرم حضرت امیر به شغل کفش داری 
زّوار مشغول بود. سپس به بوشهر بازگشت و در دستگاه حاج محمدمهدی ملک التجار مشغول کار شد و 
اندوخته ای برای خود فراهم ساخت. در سال 1266 به بغداد رفت و حجره ای دائر نموده به کار تجارت 

پرداخت و تدریجاً کار بازرگانی او رونق  گرفت. 
خواهر حاج محمد به ازدواج عبدالمحمد، ملک التجار بوشهري، از تجار قدرتمند و متنفذ ایران درآمده بود. 
وقتي حاج عبدالمحمد در سال 1269 قمري وفات نمود وارثي نداشت و نصف اموال و دارایي خود را به 
همسر خود، ملکي جان بخشید. به دلیل نفوذ و اقتدار محمدعلي ملک التجار دوم، برادرزاده حاج محمد، 
ملکي جان توان استفاده از دارایي موروثي را نداشت، از این رو تمام اموال و دارایي و میراث خود را به حاج 

 معين التجار بوشهری؛ احيا کننده 
نام و هويت خليج فارس

● سجاد عسگری
دبير کميته پيگيری خانه های تاريخی شهر تهران 
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محمدعلي معین التجار، برادرزاده خویش بخشید. پس از وفات محمدعلي ملک التجار در سال 1295 
قمري، چون وي هم فرزندي نداشت، برادرزاده حاج محمدمهدي معروف به ملک التجار سوم فرزند حاج 
بابا صاحب، تاجر بوشهري جانشین وي شد. در همین زمان معین التجار به بوشهر آمد ،از ملک التجار 
سوم، حدود چهارصد هزار روپیه سهم ملکي جان را گرفت و در کنار وي به امر تجارت پرداخت. به همراه 
ایشان به اروپا و مکه مکرمه و عتبات عالیات مسافرت نمود. در این سفرها دارایي زیادي به دست آورد و 
کم کم ثروتمند گردید. او قدرت اقتصادي باالیي پیدا کرد و عنوان شخصیت و مقام اقتصادي درجه اول 

بوشهر را صاحب شد.
معین التجار از همان ابتدا انسان دوراندیش و باکفایتي بود، چنانکه به نوشته سدیدالسلطنه »در عقل و 
حزم و تدبیر و کفایت و دوراندیشي از همگنان پیش و در وجود و فطانت از امثال و اقران بیش، از اشخاص 
درجه اول محسوب مي شود، منصب سرتیپي و هزار تومان مواجب از دولت دارد و در بندرات ناصري 

مستعمرات دارند.«
معین التجار با هوش و ذکاوتي که داشت به مرور زمان قدرتمند شد و سرمایه زیادي به دست آورد و در 
سایه تالش و کوششي مستمر در مدت هشت سال )1317 تا 1325 ق.( در شوال 1325 به مقام رییس 
التجاري بوشهر رسید. او اقتصاد جنوب ایران را به طور کامل در دست گرفت، تا آنجا که به »سلطان 
اقتصاد جنوب« ملقب گردید. ثروت واقعي او در اطراف اهواز و خلیج فارس سر به یک میلیون تومان مي 

زد.
معین التجار با قدرت باالي اقتصادي، تجارت داخلي و خارجي جنوب ایران را در دست گرفت و با هند 
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و لندن رابطه تجاري برقرار ساخت. معین التجار که در عهد قاجار از جمله سرمایه داران تجاري 
نوظهور ایران محسوب مي شد، در تشکیالت اقتصادي و سیاسي آن دوره و پس از آن، نفوذ و 

مشارکت فعال داشت.
یکي از نهادهاي اقتصادي عصر ناصري »مجلس وکالي تجار« بود که در سال 1301 ق. در تهران 
تاسیس شد و بعد شاخه هاي آن، در همه والیات گسترش یافت. این مجلس نخستین تشکل 
اقتصادي با خصلت سیاسي بود که پیش از مشروطیت از نمایندگان منتخب تجار و به ابتکار خود 
آنان به وجود آمده بود. در این مجلس خود شاه یا صدراعظم و نیز وزیر تجارت به همراه تجار بزرگ 
براي تصمیم گیري در مسائل مختلف شرکت مي کردند که عالوه بر تهران در اکثر شهرهاي بزرگ 
ایران شعبه داشت و گویا حکومت از آن مجلس حمایت مي کرد.وکالي تجار خود را نماینده اراده 
مردم مي دانستند و بر این باور بودند که وکالي مردم هستند و برخي از آنان چون معین التجار 
از وام دهندگان حکومت قاجار و از پیشگامان توسعه و ترقي مملکت محسوب مي شدند و براي 
ایستادگي در مقابل زورگویي حکومت، شاخص بودند. گرچه رویکرد آنان بیشتر طبقه اي و به خاطر 
منافع خویش و طبقه شان بود، ولي دستگاه کهنه حاکمیت را پذیرا نبودند. همچنین این بازرگانان 
به همبستگي صنفي خود حساس بودند و اعتقاد داشتند که اتفاق تجار »اتفاق است با جمیع ممالک 
محروسه به سبب اینکه رشته تجار به یکدیگر بسته بود.« با توجه به تسلط حکومت قاجار و دستگاه 
ظل السلطاني که با هرگونه تغییر و مخالفتي مبارزه مي کرد، سرانجام مجلس وکالي تجار تعطیل 
شد، ولي »مجلس تجارت« بدون آنکه ماهیت رسمي وکالي تجار با آن اختیارات گسترده را داشته 
باشد، همچنان برقرار بود. با وجود این، رشته صنفي تجار از هم پاره نشد و بازرگانان، با هوشیاري 
اجتماعي به حیات اقتصادي و سیاسي خود ادامه دادند. برخي عناصر بانفوذ تجار مانند معین التجار 
با فعالیت در شرکت هاي تجاري که از این پس برپا داشتند، به مبارزه علیه استعمار غرب ادامه دادند.

معین التجار در دستگاه ناصرالدین شاه از قدرت و نفوذ زیادي برخوردار بود و توانست از این جایگاه 
خود استفاده کرده و امتیازات زیادي بگیرد که از جمله آنها امتیاز »کمپاني ناصري« بود که در 7 
رمضان 1307 ق/ 28 آوریل 1890 م. به او داد و وي را به ظاهر شریک در امتیاز کشتیراني کارون 
کرد؛ چنان که بنا به نوشته لیتن: »آنچه که انگلستان توانست به دست آورد، موافقت شاه با مذاکرات 
مربوط به شناسایي آزادي کشتیراني براي کلیه کشورهاي دوست بود. اما قبل از اینکه این اجازه نامه 
منتشر شود، شاه به یکي از نزدیکانش یعني حاجي معین التجار که مقیم تهران و از اهالي بوشهر بود، 
دستور تاسیس شرکت ایران ناصري را داد«. بنابراین ناصرالدین شاه طي فرماني مهم مفاد امتیازنامه 
کمپاني ناصري را تشریح و انگیزه واگذاري آن را در » آبادي و ترقي کشور« برشمرد و گفت: » از 
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آنجا که سد اهواز از برابر عموم ملل آزاد شده، دولت ما نیز محض افتخار ملت ایران، بخش باالي سد تا 
شوشتر و دزفول را مخصوص رعایاي دولت خودمان قرار داده و چون مقرب الخاقان، حاجي آقا محمد 

معین التجار، دارنده کمپاني ناصري بود این امتیاز به وي مفوض گردید. « 
بدین روال جهت ساختن بناي بندر در خرمشهر )محمره( در ده هزار ذراع زمین متصل به گمرکخانه به 
رایگان در اختیار آن کمپاني نهاده شد، با شرایطي چند. اول اینکه حاجي با گماشتگان دولت انگلیس 
همکاري کند، یعني مطابق نقشه کمپاني لینچ که از دیرباز امتیاز کشتیراني در رودخانه کارون را داشت. 
البته کمپاني مي بایست »از قرار ده یک و نیم در سال« به حاجي کرایه دهد. تعمیرات برعهده حاجي 
باشد، اما کار اسکله خرمشهر و ساختن آن را دولت قوي شوکت برعهده گیرد. براي اینکه کشتي ها در 
این »بندر مبارکه ناصري« لنگر اندازند و کارکنان کشتي ها به راحتي و سهولت در خشکي پیاده شوند، 
معین التجار مي بایست یک اسکله، یک کاروانسرا و دکاکین به قدر ضرورت بسازد؛ در رابطه با مال التجاره 
کشتي ها، از بابت »بار، عدلي یک شاهي« و از بابت قماش، »عدلي صد دینار« بگیرند و البته »حجاج و 
زوار را معاف دارند«؛  کمپاني ناصري ملزم بود یک خط آهن به همراه ترامواي هم بکشد تا کاالهاي داخله 
و خارجه زودتر به مقصد برسند؛ از بندر ناصري تا شوشتر امتیاز آمد و شد کشتي ها در جهت حمل ونقل 
مال التجاره داخله و خارجه به حاجي واگذار شد. اگر کشتي کم مي آمد، کمپاني برعهده مي گرفت که 
بر عدد جهازات خود بیفزاید. نیز از خرمشهر تا بندر ناصري، کمپاني از مزیت دادوستد و شراکت با سایر 
کمپاني ها بهره مند شد؛ بنا شد بندر شلبلي که در دو فرسخي شوشتر و لنگرگاه کشتي ها بود الیروبي 
شود، زیرا به واسطه تل هاي ریگ که در رود کارون انباشته بود، کشتي ها به سختي رفت وآمد مي 
کردند. همچنین کمپاني ناصري امتیاز ساختن راه شوسه از بندر شلبلي تا شوشتر را نیز از ناصرالدین شاه 
گرفت و بنا شد رفت وآمد این مسیرها را هموار سازد، خرابي ها را تعمیر کند و از بابت اجرت بار، از قرار 

خرواري 2 قران بپردازد. 
ده سال پس از تاریخ احداث بنا در بندر ناصري، مي بایست همه حق االرض اسکله ها و مال التجاره به 
کمپاني ناصري برسد و کمپاني از قراري صدي پنج به دولت علیه مالیات بدهد؛ امتیاز معدن زغال سنگ 
هم که پیش از این مرحوم حسین قلي ایلخاني کشف کرد، به همین کمپاني واگذار گردید؛ شاه در پایان 
فرمان تاکید نمود که حاج محمد معین التجار حق واگذاري امتیاز به دیگري را ندارد، در صورتي که در 
همان ماه هاي نخستین، کمپاني ناصري با برادران لینچ شریک شد. پس هدف شاه این بود که معین 
التجار مي بایست به همان شراکت بسنده کند و نیز هواي شراکت به سر دیگران راه ندهد. یکي از نتایج 
این قرارداد آن بود که کمپاني ناصري و برادران لینچ راه را براي امتیاز نفت شوشتر که همزمان بسته 

شد، هموار کردند.
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کمپاني ناصري به مرور زمان قدرتمند شد، به طوري که حدود سال 1330 ق/ 1911 م تعداد کشتي 
هاي آن به 18 فروند رسید که بین بوشهر و جده رفت وآمد مي کردند. از جمله اسامي کشتي هاي 
کمپاني مي توان مظفري، همایون، خسرو، اسالمي، رحمان و حسیني را نام برد.یکي دیگر از کمپاني هایي 
که توسط معین التجار و با مشارکت عده اي از بازرگانان معتبر بوشهر در اوایل سده چهاردهم هجري 
قمري )1302/ق.1883.م( براي انجام امور تجارت داخلي و خارجي، به خصوص تجارت با اروپا تاسیس 
شد،»کمپاني تجارتي ایران« بود که در ده هزار سهام از قرار هر سهم یکصد روپیه سکه و کال مبلغ ده 
لک روپیه یعني یک میلیون روپیه و حدود سیصد و پنجاه هزار تومان سکه انتشار داد. این کمپاني در 
مجلس تجارت بوشهر به ثبت رسید.با توجه به امتیازاتي که معین التجار در دوره ناصري به دست آورد، از 
چنان قدرت اقتصادي و سیاسي برخوردار گردید که بر هیات دولت نفوذ کامل پیدا کرد. او مانند موسسات 
اعتباري اروپا در سده هاي هجدهم و نوزدهم عمل پرداخت مواجب و مقرري مرسوم وزرا و رجال بزرگ 

مملکتي و درباریان را به کرات انجام مي داد.
یکي دیگر از اقدامات معین التجار در اواخر عهد ناصري قراردادي بود که با کمپاني بوهن در سال 1313 
قمري منعقد نمود. براساس آن قرارداد، امالک خود در بندر ناصري را که شامل حمام، اسکله، کاروانسرا، 
مسافرخانه، راسته بازار، انبارهاي جلوي اسکله، خانه و اراضي دیگر بود، نزد کمپاني بوهن، در ازاي 12 هزار 
پوند انگلیسي، به وثیقه گذاشت و پس از پرداخت پول با تنزیل صدي پنج امالک را از قید رهن آزاد کرد.

   دوره انقالب مشروطه
معین التجار در دوره مظفرالدین شاه هم در تحوالت سیاسياقتصادي ایران حضور فعالي داشت. در 
این زمان تجار سراسر کشور و از جمله بوشهر سعي کردند با اتحاد براي کسب منافع بیشتر با تصمیمات 
استبدادي حکومت مخالفت نمایند. از جمله یک بار در نیمه سال 1317ق.1899م. که حکومت در قوانین 
و تعرفه هاي گمرکي تغییراتي به این قرار ایجاد کرد که مالیات گمرکي را از صدي دو درصد به صدي پنج 
درصد برساند، تجار بوشهر با تجار شهرهاي بزرگي چون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز همدست 
شدند و مخالفت خود را با این تعرفه جدید اعالم کردند. اگرچه سرانجام تجار، قوانین تعرفه اي جدید را 
پذیرفتند و تجار بزرگي چون معین التجار کاالهاي خود را طبق تعرفه جدید از گمرک ترخیص کردند؛ 
ولي به خاطر حفظ منافع خویش هم که شده بود، با هم متحد و قبل از مشروطه حضور فعالي از خود به 

نمایش گذاشتند. 
معین التجار در دوره مشروطه که از قدرت باالي اقتصادي و سیاسي برخوردار بود  و به علت مخالفت با قوام 
الملک شیرازی در سال 1277 به تهران آمد و قریب سی هزار متر از باغ الله زار را که امروز حد فاصل بین 
خیابان های سعدی جنوبی و الله زار می باشد را از ناصرالدین شاه خریداری کرد و در آن چندین عمارت 
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با شکوه بنیاد نهاد و کلیه اثاثیه و لوازم آن را از خارج وارد کرد و هر کدام از آن بناها را به یکی از 
فرزندان خود بخشید به طوری که در تهران هیچ بنائی به شکوه و زیبائی بناهای حاج معین التجار 

در آن تاریخ وجود نداشت.
یکی از نشانه هاي قدرتمندي و نفوذ باالي معین التجار درعصر مظفري این بود که همانند عصر 
ناصري در سال 1279 در سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا، دوباره توانست امتیاز فروش خاک سرخ 
جزیره هرمز را از پادشاه بگیرد. به همین منظور، وي قسمتي از سرمایه خود را در معادن خاک سرخ 
سرمایه گذاري کرد و در این راستا، براي صدور و فروش کک و اکسید سنگ و خاک سرخ هرمز با 
شرکت هاي مختلف خارجي از جمله انگلیسي ها همکاري داشت. طبق گزارش هاي کاکس، معین 
التجار در ماه نوامبر 1905م./1323 ق. در حالي که یک مهندس انگلیسي به نام مک کرونیک او را 
همراهي مي کرد، از اروپا وارد خلیج فارس شد. آنها از جزایر هرمز و قشم دیدن کردند. معین التجار 
در این زمان از وزیر مختار انگلیس خواست از ایستگاه انگلستان براي انبار کردن اکسید قرمز استفاده 

کند که با خواسته او موافقت نگردید.
پس از پیروزي انقالب مشروطه و تشکیل مجلس شورا، معین التجار یکي از نمایندگان تجار بود 
که وارد مجلس اول)17 مهرماه 1285ش./17 اکتبر 1906م( شد و از چهره هاي شاخص، متنفذ و 
شجاع مجلس به حساب مي آمد. از اقدامات معین التجار که از نفوذ و درایت او حکایت دارد، مخالفت 
با الیحه دولت مبني بر استقراض از دولت هاي روس و انگلیس است که طرح آن در روسیه و الیحه 

آن در انگلستان به تصویب رسیده بود. 
ماجرا بدین قرار بود که در روزهاي آغاز کار مجلس اول و در جلسه روز 22 رمضان 1326 قمري 
مخبرالسلطنه از طرف مشیرالدوله صدراعظم، الیحه استقراض وام از روس و انگلیس را به مجلس 
آورد. اولین شرط پرداخت وام یاد شده این بود که دولت ایران آن را با نظر روس و انگلیس به مصرف 
برساند. دولت آزاد نبود که محل و مصرف این وام را تعیین نماید. قرار بود چهار کرور تومان )دو 
میلیون تومان( این وام در مدت بسیار کوتاهي به دولت ایران پرداخت شود. وثیقه این وام هم بسیار 
سنگین بود یعني گمرکات شمال در اختیار دولت روس و پستخانه در اختیار دولت انگلیس قرار مي 
گرفت و در قرارداد قید شده بود در صورتي که وثیقه وام انگلیس کافي نباشد، گمرکات بنادر خلیج 
فارس نیز ضمیمه پستخانه و تلگرافخانه شود. بهره وام هم از قرار صدي هفت پیش بیني شده بود.

پس از ارائه گزارش و دفاع از الیحه یاد شده توسط مخبرالسلطنه و مذاکرات نمایندگان پیرامون آن، 
صنیع الدوله، رییس مجلس از طبقات مختلف نمایندگان نظرخواهي کرد. ابتدا از طبقه تجار راي 
خواسته شد. حاج محمد معین التجار به نمایندگي تجار به ایراد سخنراني پرداخت و مخالفت صریح 

شماره سیزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

81 



خود را با آن الیحه اعالم کرد. قسمتي از سخنراني وي بدین قرار است: »من مخالف این الیحه دولت هستم 
و مواد آن را مضر به حال کشور و مردم مي دانم. من نمي دانم چرا اصوال دولت مقروض است. شاهزاده 
اتابک افتخار مي کرد و جمع و خرج دولت را تعدیل نموده و ششصد هزار تومان هم اضافه دارد که نزد 
تومانیانس گذاشته است. ما تا این درجه اتابک را دروغگو و بي اطالع و یاوه سرا نمي دانستیم. باید دولت 
هزینه و درآمد سه سال اخیر را به مجلس بفرستد تا آن را از روي دقت رسیدگي کنیم. پس از رسیدگي اگر 
معلوم شود دولت بدهکار است و باید به او کمک شود البته باید ملت کار دولت را راه بیاندازد ولي نه آنکه از 
روس و انگلیس قرض کند، آن هم با این شرایط ننگین و سخت. ما نباید براي چهار کرور تومان مملکت را 
تسلیم خارجي ها کنیم.« پس از پایان یافتن سخنان معین التجار، همهمه و ولوله عجیبي در مجلس افتاد 
و سخنان او را مورد تایید قرار دادند. سرانجام الیحه مزبور مورد تصویب قرار نگرفت و این اقدام از جمله 
خدمات مفید و مهم مجلس اول بود.در کتاب نارنجي که اسناد مربوط به وزارت خارجه روسیه است، در 
این زمینه چنین آمده:»حاج آقا محمد معین التجار بوشهري از بازرگانان سرشناس و آبرومند، نخستین 
کسي بود که با دریافت وام از روسیه مخالفت کرد.« از اقدامات مهم دیگر معین التجار در مجلس اول پس 
از مبارزه با الیحه استقراض از روس، تالش در جهت تاسیس »بانک ملي« بود که سرانجام با همکاري سایر 
نمایندگان در جلسه روز هشتم شوال 1324 قمري تاسیس بانک ملي در صحن مجلس اعالم و در ذي 
حجه 1324ق./1905 م. فرمان تاسیس آن مشتمل بر دوازده فصل صادر گردید. شاید بتوان گفت معین 
التجار بوشهری پدر حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و ایده پرداز و پدر معنوی نخستین بانک ایرانی که 
امروز به نام بانک سپه معروف است، آن هم  با سرمایه ایرانی در راستای حمایت از تولیدات داخلی، معین 

التجار بوشهری است.  
یکي دیگر از فعالیت هاي اقتصادي معین التجار گرایش به زمین داري و خرید امالک بود و براي کسب 
سود بیشتر، امالک زیادي را از استان فارس به خصوص منطقه ممسني، استان خوزستان، بندرعباس و 
بوشهر خریداري نمود. اینکه چرا وي از عهد ناصري به بعد به زمین داري و مالکیت زمین گرایش پیدا کرد، 
به اوضاع اقتصادي ایران و جایگاه تجار در آن مقطع و تحوالت سده نوزدهم اروپا برمي گردد؛ زیرا یکي از 
مشخصات عمده تجار در نیمه دوم سده سیزدهم هجري گرایش به زمین داري بود. با توجه به تحوالت 
اقتصادي که در کشورهاي صنعتي به وجود آمد، سرمایه گذاري اروپاییان در ایران بیشتر شد و این امر بر 
ساختار اقتصادي و سیاسي جامعه ایران نیز اثر گذاشت و تا اندازه اي ساخت اجتماعي ایران را تحت تاثیر 
قرار داد؛ از جمله اثرات آن، گرایش برخي از اقشار جامعه چون تجار، روحانیون و اعیان و اشراف به زمین 
داري بود.علل و عوامل گوناگوني در گرایش تجار از جمله معین التجار به زمین داري نقش داشت. نخستین 
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عامل، تهیدست شدن بخش عمده اي از مردم و کشاورزان به علت قحطي سال هاي 12881215 
قمري بود که در پي آن چون کار روي زمین براي مردم مقدور نبود، زمین هاي زیادي در معرض 
فروش قرار گرفت. عامل دوم این بود که تجار وقتي دریافتند توان مقابله با بازرگانان خارجي و شرکت 
هاي اروپایي را ندارند، به بخش کشاورزي روي آوردند. عامل سوم، سیاست فروش امالک خالصه 
در دوره ناصري بود که پس از آن در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه پیدا کرد. ناصرالدین شاه جهت 
خالصي از تنگناهاي اقتصاد سنتي، ایجاد تحوالت جدید و دستیابي به پول نقد، به فروش امالک 
خالصه پرداخت؛ در نتیجه در حالي که زارعان قدرت خرید زمین را نداشتند، بازرگانان به جاي هزینه 
کردن پولشان در جهت تجارت مملکت و ترویج کاالهاي داخلي، به خرید آن امالک دست زدند تا 
هم در حفظ سرمایه خود بکوشند و هم با مشارکت مستقیم در تولید محصوالت تجاري و مورد نیاز 
بازارهاي جهان در تجارت بین المللي سهمي داشته باشند.عامل دیگر روي آوردن تجار به بخش زمین 
داري، به دست آوردن سود و منافع بیشتر بود؛ زیرا به دلیل کاهش ارزش پول، بسیاري از تجار براي 
حفظ سرمایه باقي مانده خود اقدام به خرید زمین و امالک کشاورزي نمودند و در این راستا باید به 
تولید محصولي مي پرداختند که سودآوري بیشتري داشته باشد. با توجه به اینکه تراز بازرگاني ایران 
منفي بود، در نتیجه کشت فرآورده هاي کشاورزي نقدینه آفریني که براي صادرات مفید بودند نظیر 
تریاک، توتون و پنبه به جاي فرآورده هاي غذایي مانند گندم و سایر غالت رواج یافت.از دیگر تالش 
هاي معین التجار در جهت گسترش تجارت خارجي و کسب سرمایه و درآمد بیشتر، ساخت تجهیز 
اداره گمرک بوشهر و انبارها و امکانات آن بود. به قول سدیدالسلطنه: »اداره گمرکي بوشهر از ابنیه 
معظم له است.« گمرک بوشهر که از امالک پردرآمد وي بود، در دوره قاجار در اجاره وزارت گمرک، 
وزارت مالیه و گاهي خزانه داري کل قرار داشت. همواره وي و بعدها در دوران پهلوي، فرزندانش این 

اجاره را دریافت مي داشتند. 
معین التجار در دوران استبداد صغیر، جنگ جهاني اول و قیام مردم جنوب همانند درگیري هاي 
رییس علي دلواري با انگلیسي ها از آزادیخواهان و مبارزان ضداستبداد و استعمار پشتیباني مي کرد 
و در تحوالت سیاسي و اقتصادي حضور فعال داشت. از جمله وقتي سیدمرتضي علم الهدي اهرمي، 
رهبر مشروطه خواهان بوشهر، کارگزار دولتي را از بوشهر اخراج و دو ماه اوضاع بوشهر را در دست 
گرفت و محمدعلي شاه که در این دوره خارج از پایتخت به سر مي برد، نیز درصدد جلب توجه سید 
برآمد، زیرا وي پایگاه اقتصادي خوبي براي تامین اهداف و مقاصدش بود و او را به لقب »نظام العلماء« 
ملقب نمود و ماهي پانصد تومان براي وي در نظر گرفت، این معین التجار بود که پیام محمدعلي شاه 

شماره سیزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

83 



را به سیدمرتضي ابالغ نمود.
 یکي دیگر از اقدامات معین التجار در دوره محمدعلي شاه که حاکي از نفوذ او در سلطنت و مشارکت در تصمیمات 
کالن مملکت است، این بود که وقتي در ربیع االول 1325 قمري، در مورد آمدن اتابک از خارج در مجلس بحث و 
گفت وگو وجود داشت و عده اي مخالف آمدن او بودند، معین التجار از مشوقان آمدن اتابک بود و او را براي آمدن 
تشویق مي کرد. سرانجام هم اتابک به ایران آمد و در روز 19 ربیع االول به ریاست وزرایي منصوب و روز بیست و یکم 

همان ماه، هیات وزرا را به مجلس معرفي کرد.
معین التجار در دوران جنگ جهاني اول نیز حضوري فعال در تحوالت سیاسي اجتماعي ایران داشت و در قیام جنوب، 
واسط بین سران قیام و مجلس شوراي ملي و هیات دولت بود. یکي از شواهدي که موید این مطلب است تلگرامي 
است که توسط رییس علي دلواري از طریق معین التجار براي مجلس شوراي ملي و وزارت مالیه فرستاده شده است. 

متن تلگرام چنین است:
» توسط حاجي محمد معین التجار، مجلس مقدس )ناخوانا(، وزارت جلیله داخله، وزارت جلیله مالیه ارشاد، در این 
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اوقات که هر یک از ملل حسیه یا براي استعمال بزرگواري یا به جهت استقرار شرف قومي به بذل جان و 
مال به مبالغه و خودنمایي جاهد و ملت ایران به راحتي مي گذرانند، سزاوار نیست تکمیل جزیي نواقص 
مالیه با مستعجالت مساعدت خارجي موکول و وطن مقدس خودمان را مرهون احسان اجانب ساخته در 
عوض به هرگونه تجاوزات جایز باشیم. خوب است اولیاي دولت متبوع ما در این اوقات که همه افراد ملت 
کامالمتذکر احوال وطن مقدس خود هستند، به وسایل موثره جلب حسیات عمومي فرموده باشد. این 
کمترین فدایي با تمام عشیره خود، دولت محبوب خود را استقبال کرده در این امر به اشیاي تمام هستي 
خود مضایقه ندارد. البته که از توجهات فایقه آن ذوات مقدسه این ملت به دادن یک نوع امتحان وطن 

پرستي سزاوار شوند. جان نثار علي دلواري تنگستاني«.
معین التجار در دوره سوم مجلس شوراي ملي هم )14 آذر 1288 تا 3 دي ماه 1290 خورشیدي( از 
طرف مردم بوشهر به وکالت برگزیده شد.  در این دوره هم از چهره هاي موجه و بانفوذ مجلس محسوب 
مي شد و در مجلس جزءِ هیئت علمیه که رهبری آن با سیدحسن مدرس بود، قرار گرفت. پس از تعطیل 
مجلس سوم، بدون اینکه سمتی در دولت داشته باشد از ارکان ایران بود و غالباً دولت ها با او به مشورت 
می نشستند.  از اقدامات عمده دیگر معین التجار در دوره احمدشاه، عضویت در حزب اعتدالیون بود. 
طبق اسناد خانواده انصاري، او به همراه افراد سرشناسي چون معاون الدوله غفاري، دهخدا، سیدصادق 
طباطبایي، معاضدالسلطنه، نصرت السلطان انصاري، مرتضي قلي خان نائیني و علي محمد دولت آبادي 
بابت عضویت بین سال هاي 1329 تا 1330 قمري، مبالغي را به کمیته مرکزي حزب پرداخته بودند. وي 
چندین بار از طرف این حزب به عنوان کاندیدا معرفي شد، از جمله در 16 برج سنبله سال 1335 قمري، 
در منزل حاجي محمدتقي بنکدار مجلس منعقد بوده و چند نفر صحبت کرده بودند مبني بر اینکه ما 
که افراد فرقه اعتدال هستیم، باید سعي و تالش کنیم که از اشخاص بانفوذ و صاحب قدرت مملکت براي 
وکالت انتخاب شود. از جمله کساني که مدنظر آنان قرار داشت معین التجار بوشهري بوده است. معین 
التجار از افراد فرقه خود مبني بر اینکه وي را قابل وکالت دانسته و انتخاب کرده اند، اظهار تشکر کرده و 
در مقابل افراد فرقه اعتدالیون سوگند خورد که اگر متحمل همه خسارت هم شود، باز نگذارد تا اکثریت 

کاندیدا را سایر فرقه ها ببرند.
از اقدامات مهم سیاسي، اقتصادي معین التجار در این دوره، مخالفت با قرارداد 1919 میالدي بود، 
بدین قرار که وقتي احمدشاه براي بستن قرارداد 1919 به انگلستان سفر کرد و در سال 1298 وقتی 
وثوق الدوله، رئیس الوزراء قرارداد معروف خود را با انگلیسیها منعقد نمود و موج مخالفت در تمام کشور 
باالگرفت و حاج معین التجار بوشهری در جبهه ضد قرار داد بود و با تشکیل جلسات متعدد در منزل خود 
را به طور علنی قرار داد را مضر به حال مملکت می دانست.در گزارشی که وزیر مختار انگلیس به وزارت 
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خارجه انگلستان فرستاده است، می نویسد: ))هیئت مخالفین قرارداد را دو تن از شخصیت های معروف 
پایتخت اداره می کنند که عبارتند از معین التجار بوشهری و حاج امام جمعه خوئی((.

در مالقاتی که بین معین التجار و وثوق الدوله روی داد، صریحاً معین التجار قرارداد را بر ضد مصالح 
کشور دانست. سرانجام وثوق الدوله برای تحقق بخشیدن به قرارداد، به مجازات مخالفین پرداخت و 
پنج نفر از رجال کشور را به کاشان تبعید نمود. این پنج نفر عبارت بودند از معین التجار بوشهری، 
محتشم السلطنه، مستشارالدوله، ممتازالدوله، ممتازالملک. معین التجار و سایر رجال مدت هشت ماه در 
تبعیدگاه به سر بردند تا اینکه وثوق الدوله کناره گیری کرد و مشیرالدوله زمام امور را در دست گرفت 
و از تبعیدشدگان خواست تا به تهران بازگردند. به هنگام ورود این عده، قسمتی از بازار و خیابان ها را 
چراغانی کردند. ابراز احساسات مردم نسبت به معین التجار بیش از سایرین بود.   در کودتای 1299 که 
عده ای به بند توقیف درآمدند، قراربود معین التجار هم توقیف شود؛ ولی چون در منزل نبود، به جای 

او یکی از فرزندانش توقیف شد و معین التجار در تمام حکومت صد روزه سید، در اختفاءِ می زیست.
از اقدامات اساسي دیگر معین التجار در اوایل جنگ جهاني اول همانند امین الضرب که از طبقه سرمایه 
دار نوظهور ایران بود درصدد برآمد تا قسمتي از سرمایه خود را در صنایع ملي سرمایه گذاري نماید. 
به همین دلیل کارخانه ابریشم بافي امین الضرب را که حدود سیصد هزار تومان خرج برداشته بود، 
به مبلغ نود هزار تومان خریداري کرد، ولي او هم با توجه به مسائل و مشکالت بین المللي و داخلي 
نتوانست در این سرمایه گذاري موفق عمل کند، چراکه وسایل و امکانات الزم جهت سودآوري از این 
کارخانه را نداشت، لذا در تابستان 1334 قمري، مجبور به مذاکره با بانک استقراضي شد، ولي از نتیجه 
این مذاکرات اطالعي در دست نیست. به هر حال نه معین التجار و نه امین الضرب قادر به راه اندازي 
این کارخانه نشدند. بنا به گفته رییس بانک استقراضي در 16 شعبان 1334 در عرض دو ماه، قسمت 
برق این کارخانه از کار افتاد و سرانجام نه معین التجار و نه امین الضرب و نه سایر تجار و سرمایه گذاران 
ایراني قادر به رقابت با سرمایه گذاري هاي خارجي نشدند. به دلیل جریان سریع تحوالت سیاسي ایران 
و تبدیل ایران به منطقه اي جنگي و از دست رفتن استقالل سیاسي به دلیل بي کفایتي پادشاهان، 
صنایع داخلي رو به انهدام و تخریب گذارد و طبقه سرمایه دار تجاري نوظهور هم که درصدد سرمایه 

گذاري قسمتي از سرمایه هاي خود در صنایع ملي بود، سقوط کرد.
معین التجار به دلیل قدرت و نفوذ سیاسي اقتصادي باالیي که پیدا کرده بود، در نهادهاي اقتصادي 
و سیاسي دوره احمدشاه نقش فعالي داشت، از جمله با تشکیل شوراي عالي تجارت، وي به ریاست 
آن برگزیده شد. این شورا داراي شش نفر عضو از طرف تجار بود که به انتخاب خود آنان معین مي 
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شد و شش نفر عضو دیگر از طرف دولت تعیین مي گردید. اعضا در کارهاي اقتصادي کشور اظهارنظر 
مي کردند و به رفع مشکالت تجاري مملکت مي پرداختند. این شورا هفته اي یک بار تشکیل جلسه 
مي داد. معین التجار همچنین در این مقطع عامل مصالحه و واسط بین تجار و سایر اصناف با دولت و 

ماموران دولتي بود.
یکي دیگر از اقدامات معین التجار در اواخر دوره قاجار که باز هم نشان دهنده جایگاه سیاسي و 
اقتصادي اوست این بود که ضامن برافراشته بودن پرچم ملي ایران در نقاط جنوبي محسوب مي شد. 
او در مالک خود که تقریبا بیشتر قسمت هاي جنوبي ایران از خوزستان، بندرعباس، ممسني و بوشهر 
را شامل مي شد بابت جلوگیري از جایگزیني پرچم بیگانگان به جاي پرچم ملي ایران، ساالنه مبلغي 

حدود یکصد تومان اجاره دریافت مي کرد.
حوزه فرهنگ و معارف 

    شهر بوشهر یکي از نخستین شهرهاي ایران است که مدارس علمي به سبک جدید در آن تاسیس 
شده است. مدرسه سعادت مظفري در سال 1317 قمري به همت احمدخان دریابیگي و تالش و 
کوشش برادران سعادت)محمدحسن و عبدالکریم( تاسیس شد. حاج عبدالکریم معروف به »سعادت 
«، خود اولین رییس رسمي معارف بوشهر بود. تجار بوشهري از همان ابتدا، از تاسیس مدرسه سعادت 
حمایت کردند و با ارشاد آنان و همکاري مردم خیر و معارف پرور، کار مدرسه رونق گرفت، به نحوي که 
در سال 1318 قمري تعداد دانش آموزان مدرسه به سیصد و پنجاه نفر بالغ شد. خانه اي که مدرسه 
در آن تشکیل شده بود، گنجایش این تعداد دانش آموز را نداشت، از این رو باز تجار مشکل مدرسه را 
حل کردند و قطعه زمین متعلق به معین التجار را به مدرسه اختصاص دادند. با کمک افراد خیر بناي 
جدید مدرسه در 1319 قمري احداث و مورد استفاده قرار گرفت. آنان، همه در تاسیس و هم در ادامه 
کار مدرسه بیشترین کمک را متقبل شدند، از جمله براي رفع مشکل مالي مدرسه، »انجمن وکالي 
مجلس« را به وجود آوردند که متشکل از سه نفر از تجار مسلمان و میرزا یانس ارمني )معاون ایراني 
گمرک بوشهر( بود. نفر پنجم هم فردي به نام سروش الملک بود که در سمت ریاست پستخانه قرار 
داشت. این مجلس هر هفته یک بار تشکیل مي شد و از افراد فرهنگ دوست به خصوص تجار جهت 
رونق امور فرهنگي، آموزشي و مالي مدرسه دعوت به همکاري مي کرد. اولین فردي که اعالم آمادگي 
کرد و بیشترین کمک مالي را به مدرسه نمود، حاج محمد معین التجار بود که ماهانه ده تومان و در کل 

سالي 120 تومان به مدرسه کمک مي کرد. کمک هاي وي سال هاي متوالي ادامه پیدا کرد.
دوره پهلوی 
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بازرگانان نقش بارزي در روي کارآمدن رضا شاه داشتند. آنها در کنار روشنفکران و نویسندگان ایراني 
به خصوص آنهایي که در خارج از کشور زندگي مي کردند، به این نتیجه رسیدند که دیگر دولت 
ایلیاتي قاجار با تفکر عشیره اي خود نمي تواند در نظام بین المللي هماورد خوبي براي قدرت هاي 
خارجي باشد، عالوه بر این، توان اداي مطالبات مردم را پس از مشروطه دارا نیست، لذا خواستار روي 
کار آمدن دولتي متمرکز و قدرتمند بودند و آن هنگام که رضاشاه به عنوان چهره جدید حکومتي 
معرفي شد، از وي حمایت کردند. همزمان با نخست وزیری رضا شاه در منزل معین التجار جشن و 

شادمانی برپا شد و وی خطبه و اشعاری در مدح سردار سپه قرائت کرد.
معین التجار از جمله بازرگاناني بود که در روي کارآمدن رضاشاه تالش کرد و در دهم ربیع الثاني 
1344 قمري به همراه تجار مرکز، اعالمیه اي صادر و ضمن اعالم تحصن خود، خواهان همراهي 
تجار همه ایاالت و والیات در جهت براندازي حکومت قاجار و تاسیس مجلس موسسان و به سلطنت 

رسیدن رضاخان شدند.
معین التجار در دوره رضاشاه هم از توان مالي و نفوذ سیاسي برخوردار بود، چنانکه در سال 1304 
خورشیدي موفق شد »شرکت شرق« را براي دادوستد با شوروي ایجاد کند و هنگامي که راه آهن 
شمال را مي کشیدند، شرکتي به نام »شرکت طبري« تاسیس کرد، ولي پس از مدتي مورد خشم 

رضاشاه قرار گرفت و شرکت را از دست داد.
رضاشاه از تجار برای همراهی خویش در سرکوب عشایر نیز نهایت بهره را برد. بطوریکه می توان 
ردپای حاج محمد دهدشتی)معین التجار( را در سرکوب قیام عشایر جنوب مالحظه کرد او داعیه 

مالکیت دشت سرسبز ممسنی و مناطق کهگیلویه و بویراحمد را داشت. 
پس از استقرار سلسله پهلوی، امتیازاتی که معین التجار داشت، همه لغو شد و او نیز فعالیت سیاسی را 
معطوف به فرزندان خود کرد و از دورهِ هفتم به بعد یکی از فرزندان وی مقام وکالت مجلس را داشت. 

معین التجار در زمان حیات خود ساختمان بزرگ و آبرومندی در بوشهر برای گمرک بنیاد نهاد.
خانواده معین التجار 

معین التجار داراي چند فرزند بود. پسران ایشان عبارت بودند از؛ آقا محمدرحیم، آقا محمدرضا و 
آقا محمدجواد. پسر بزرگ معین التجار به نام محمدرحیم با لقب »معاون التجار« در سال 1335 
خورشیدي به دلیل نامعلومي در تهران خودکشي کرد. وی در جوانی با دختر حاج محمدحسن امین 
الضرب ازدواج کرد.  فرزند دوم او به نام محمدرضا در سال 1275 خورشیدي متولد شد.تحصیالت 
خود را در تهران و اروپا به پایان رساند. او کار دولتي نپذیرفت و در کنار پدرش به تجارت ابریشم 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

88 



پرداخت. پسر سوم معین التجار آقا محمدجواد معروف به امیرهمایون بود که در سال 1277 خورشیدي 
متولد شد. وي نفوذ و قدرت اقتصادي و سیاسي زیادي داشت. نماینده اول مردم تهران در دوره هفتم 
مجلس شوراي ملي بود. او که تحصیالت خود را در تهران و اروپا انجام داده بود، به زبان هاي فرانسه 
و انگلیسي تسلط داشت. با دختر حاج محمدحسین امین الضرب ازدواج کرد. او بیش از برادر دیگرش 
محمدرضا عالقه مند به امور سیاسي بود و ملقب به »شاهزاده سوداگر« از فرزندان معین التجار از همه 

مشهورتر همین امیر همایون بوشهري بود.
    معین التجار پنج داماد داشت که همگي از خاندان هاي متنفذ و متمول زمان خود بودند. 1 علي 
اکبر ناظم التجار، 2 میرزا محمدعلي خان ملک التجار بوشهري، پسر حاج محمدمهدي ملک التجار 
سوم، 3 سید حسین خان آصف الملک، 4 محمد آقا جواهري، 5 حسن آقا، پسرحاج حسین آقا 

امین الضرب.
موقوفة معین التجار بوشهري 

حاج محمد معین التجار بوشهري طي یک فقره وقف نامة مورخ 1322 ق بخشي از امالک خود واقع 
در شهرستان ممسني فارس را به موارد مشخصي اختصاص داد که اصلي ترین آنها کمک به سادات 
مستحق و تامین مخارج مهمان خانه اي به نام خوِد واقف در نجف اشرف است که اختصاص به زائران 
عتبات عالیات دارد. تعداد رقبات این موقوفه در سال 1383 بالغ بر 11721 رقبه با درآمدي حدود 1/5 
میلیارد ریال بوده که به خوبي مي توان حدس زد چه شماري از مستمندان از این عواید بهره مند شده 

و این موقوفات چه تأثیري بر کاهش فقر و توزیع ثروت در جامعه دارد.
کتب

نخستین کتابی که در مورد خلیج فارس نوشته شده مربوط به معین التجار بوشهری در سال 1285 
هجری قمری است که در این کتاب مطالب خوبی را در مورد خلیج فارس و اسنادی در این زمینه آورده 
است  که به حق می توان گفت این شخصیت ایرانی با این اقدام ارزنده در زمینه چاپ اولین کتاب در 
زمینه خلیج فارس و همچنین دیگر اقدامات وی در بر افراشته کردن پرچم ایران در نقاط جنوبی و 
اسناد و قرارد دادهای های وی با دولت قجر در عهد ناصری، مظفری در زمینه واگذاری امتیاز خاک 
جزیره هرمز و دیگر جزایر خلیج فارس از جمله جزایر سه گانه ، می توان گفت معین التجار بوشهری  
"پدر خلیج فارس و تثبیت کننده نام خلیج فارس و مالکیت آن بر کشور جمهوری اسالمی ایران"  است.

آثار تاریخی بجامانده )ثبت شده / ارزشمند( معین التجار  
کاروانسرای معین التجار یا سرای معین التجار: 
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 این کارونسرا یکی از بناهای بافت قدیم اهواز که قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه باز میگردد. این بنا 
توسط بازرگان بوشهری حاج محمد تقی معین التجار و با همکاری محمد حسن خان سعدالدوله کنار 
پل سفید و مشرف به ساحل رودخانه کارون ساخته شده است.  اما در زمینه این کارونسرا 2 روایت 

متفاوت وجود دارد: 
"روايت اول:

سرای معین التجار ، یکی از بناهای ارزشمند بافت قدیم اهواز، سرای بازرگان سر شناس بوشهری حاج 
محمد تقی معین التجاراست که در دوره قاجاریه با همکاری محمد حسن خان سعدوالدوله در ساحل 

رودخانه کارون بنا شد.
معین تاجر بوشهری در ابتدای شکل گیری بندر ناصریه وارد شهر اهواز می شود و در ساحل رود 
کارون دفتر کار خود را تاسیس کرده در کنارآن حمام، بازار، باغ و مسجدی احداث می نماید که این 
مسجد از کنار رودخانه تا حدود  خیابان کاوه و بیمارستان امام»ره« )بیمارستان جندی شاپور( امتداد 
می یافته است. تاجر بوشهری با ساخت این سرا و کشیدن یک رشته خط آهن از کنار رودخانه تا محل 
مسجد حاج رئیس )معروف به مسجد سر سچه( مال التجاره ای را که از خرمشهـر به وسیله کشتی به 
بنــدرگاه اهـواز وارد می شود با واگن های اسب کش تا این محل انتقال می داد و سپس با استفاده 
از خط آهن شرکت نفت تا محل اهواز قدیم حمل کرده و در آنجا پس از تخلیه به وسیله کشتی به 
محلی به نام شلیلـی در سه فرسنگــی شــوشتــر می رساند. از سال1307 تا سال 1332 کشتـی 
های تجــاری بــار خود را در سرای تاجر بوشهری تخلیه می کردند. تا چند سال قبل سرا به صورت 
غرفه غرفه و یا به عنوان انبار مورد استفاده قرار می گرفت تا اینکه در سال 1374 بر اثر آتش سوزی 
بخش اعظم آن از بین رفت و بیشتر ستون ها و سقف دچار آسیب دیدگی شدید شد.بازار معین معروف 
به ساباط مانند بازارهای سنتی سایر شهرهای ایران مسقف و گنبدی شکل است. این عمارت با شماره 

2158 و به عنوان بازار قدیمی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
روايت دوم:

این کاروانسرا کنارپل سفید و در بافت قدیمی اهواز قرار گرفته است و در دوره قاجار که کار کشتیرانی 
تجاری در رودکارون از خرمشهر به اهواز و بالعکس رونق یافته ، شخصی به نام معین التجار که یک 
بازرگان سر شناس بوشهری بود این کاروانسرا و ساباط را با همکاری شخصی به نام محمد حسن خان 
سعدوالدوله بنا نمود . ناصرالدین شاه قاجار در سال1306هجری قمری به منظور پیشرفت کار بازرگانی 

، کارون جنوبی را که از اهواز تا به دریا راه داشت برای کشتی رانی بیگانگان آزاد ساخت." 
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منزل قديمي معين التجار )معين زاده(: 
 در شهرستان شوشتر در انتهاي خیابان امام شرقي – محله درب عباس و جنب مقام عباس قرار 
دارد. منزل قدیمي معین زاده معروف به معین التجار از منازل قدیمي و با ارزش شوشتر و متعلق به 
معین زاده از تا جران مشهور شوشتر بوده است. در دهه چهل شمسي تبدیل به دبیرستان پسرانه 
امیر کبیر )اردشیر( شده و قبل از آن اداره دارایي شهرستان بوده و هم اکنون نیز بعنوان مدرسه 

غیر انتفاعي در اختیار اداره آموزش و پرورش است. 
منزل معین التجار بصورت تک ایوانی و دوره ساز در دو طبقه ساخته شده است، درب و پنجره 
های چوبی و چند مورد ارسی داشته که اکنون بخشی از آنها سالم است. بنا در سالهای گذشته 
تفکیک و تبدیل به 3 قسمت مجزا شده است. بخش اصلی آن در حال حاضر اختصاص به مدرسه 
غیر انتفاعی دارد. روبروی این بنا طویل ترین ساباط شوشتر قرار دارد. تزئینات بکار رفته شامل آجر 
کاری بر سطوح دیوار ها )نقوش گیاهی و هندسی( گچبری مشبک بصورت نورگیر باالی سر درب 

بانقوش گره چینی آلت و لقط بندیهایی بر روی دربهای اورسی مزین به نقوش گره می باشد. 

آثار خير بوشهری
"مورخان عرب یکی از بزرگان ایران بنام حاج آقا محمد بوشهری  »معین التجار«، از حکومت عراق 
امتیاز آب نجف را گرفت، تمام ادوات و لوله ها را خریداری کرد، شاعران بنام عرب اشعار غرائی درین 

باره سرودند که در کتابهای ادبی  و تاریخی عرب ثبت و منتشر شده است.
حاج معین بوشهری کارخانه چراغ برق در نجف تأسیس کرد، حرم مرتضوی  و صحن شریف و 
مساجد را مجانی چراغان نمود،بقول مؤلف کتاب تاریخ ماضی النجف  و حاضرها فضای حرم امیر 
مؤمنان ایران طالی نجف،صحن حیدری مانند ستارگان  درخشان نورباران شد،این کار اساسی در 
تاریخ بیست و دوم جمادی الثانی 1347 هجری انجام شد،آب شیرین فرات هم تا کنار دیوار نجف 

رسید.
جشن های باشکوهی در نجف گرفتند، شاعران نامی اشعاری سرودند، میرزا احمد خواهرزاده حاج 

معین بوشهری متولی و متصدی آب و برق نجف شد )وفات 1367 هـ(
حاج محمد علی بوشهری رئیس التجار خوزستان دراین کارهای نیک شریک  حاج معین بوشهری 
بود و سهم بسزائی داشت و لوله کشی آب کربال هم از اوست. سقاخانه های  عمومی و مجانی در 
کربال دایر کرد، در اثر این لوله کشی ها گردبادها و خاشاک ها آب  را فاسد نمی سازد مخزن بزرگی از 
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آب تعبیه شد تا مردم آب بردارند و بی نوایان از آب مجانی بهره مند شوند.
در جمادی االولی 1352 هـ.ق لوله کشی در نجف آغاز شد در جمادی الثانی همان سال آب لوله کشی 

به صحن حیدری رسید،دکان ها، مغازه ها و خانه ها از آب فرات سیراب می شوند.
شاعران و ادیبان بنام عرب اشعاری در مدح حاج معین بوشهری و رئیس التجار خوزستان سرودند که از 
شاهکارهای ادبیات معاصر عرب بشمار میرود و در کتابهای ادبی  و تاریخی چاپ نجف و بغداد ثبت است.

نگارنده این سطرها از پارسیان و اوتاد نجف اشرف بارها شنید که حکایت  کردند مرا که:حاج معین 
بوشهری می گفت:در عالم رؤیا حضرت امیر مؤمنان علی)ع( را زیارت کرد که در کنار حوض کوثر جام 
آب را بوی داد تا به مردم نجف آب دهد، مدتها در این اندیشه بود و تعبیر آن را نمیدانست؟؟!پارسایان و 
اوتاد نجف رؤیای  او را تعبیر کردند که آب نجف را تأمین سازد، فرخنده رؤیا و نیکو تعبیری بود، همین 

کار نیک را به یادگار گذاشت.
در نجف اشرف نگارنده ناچیز این سطرها بارها شنید که مردم آن دیار می گفتند رئیس التجار بوشهری 
و حاج معین بوشهری مورد توجه شاهنشاه رضاشاه پهلوی  بودند،از کار خوب آنان که در نجف و کربال 
آب و برق را تأمین کردند شاهنشاه ایران  شادمان بود و گاهی با حاج معین بوشهری شوخی می کرد."  

برگ آخر 
معین التجار سرانجام پس از فراز و نشیب هاي فراوان و تالش هاي مستمر سیاسي و اقتصادي در دوره 

رضاشاه  و در سال1312 در تهران وفات نمود.  
بعداز مرگ حاج معین التجار بوشهری وضع زندگی اوالدان آن مرحوم مثل زمان پدرشان چندان 
رضایت بخش نبود. در حیات آمد و شد زیاد داشتند، حتی حاج معین التجار اغلب حضور رضا شاه 
حاصل می کرد و در سالم ها و اعیاد جزء معمرین و صدرنشین ها بود. ولی بعد از مرگش وضع به 
کلی عوض شد. فرزندان به فکر افتادند همان وضع زمان پدر را داشته باشند به تصور آن که پدر مقام 
و نزدیکی به رضاشاه را با پول خریداری کرده بود، آن ها هم در صدد برآمدند مخارجی کرده و در این 
راه پول به مصرف برسانند. غافل از آن که پدرش از سال ها تجارت و کسب شهرت برای خود ایجاد 
شخصیت کرده بود. به هر حال دو نفر اوالدان آن مرحوم با این فکر با یداهلل خان اسلحه دار باشی که از 
نزدیکان و محارم رضا شاه و جزء نوکران قدیم بود، تماس گرفته و با او آشنایی رفت و آمد پیدا کردند. 
بعد از طرح دوستی موضوع نزدیکی با مقامات مخصوصا رضاشاه را در میان می گذارند، یک صد هزار 
تومان برای او و ده تومان هم به خودشان بدهند تا واسطه نزدیکی فرزندان بوشهری شود؛ ولی رضاشاه 
از این موضوع ناراحت می شود و دستور بازداشت آن  ها را می دهد بعد از رسیدگی به وسیله مامورین 
قضایی در آخرین مرحله رضاشاه به وسیله وزیر عدلیه و دادستان آن ها را احضار می کنند و پس از 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

92 



سرزنش و نصیحت مورد عفو قرار داده و پرونده را خاتمه یافته تلقی می کنند.  
منابع : 

1.روزنامه دنیاي اقتصاد، شماره 2520 به تاریخ 90/9/10، صفحه 31 )تاریخ اقتصاد(
2.روزنامه دنیاي اقتصاد، شماره 2521 به تاریخ 90/9/12، صفحه 31 )تاریخ اقتصاد(  

شماره سیزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

93 



3.روزنامه دنیاي اقتصاد، شماره 2522 به تاریخ 90/9/13، صفحه 31 )تاریخ اقتصاد( 
4.آشنایی با اماکن تاریخی منطقه، سایت شهردرای منطقه 1 اهواز، آبان 1388

5.عاقلی، باقر، شرح رجال سیاسی ونظامی معاصر ایران، نشرگفتارباهمکاری نشرعلم، تهران1380، جلد1، ص320
6.میرزاصالح، غالمحسین، رضا شاه، خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی، علی ایزدی، چاپ صهبا، چاپ اول، 

1372، ص349 و 350
7.آشنایی با آثار تاریخی و فرهنگی اهواز، سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان خوزستان،سابت 

ویکی پدیا، بازبینی شده در1آوریل 2011
8.نادر ریاحی سامانی،1390،اهداف وقف در ایران و مقایسه اجمالی آن با رسالت سازمان ملل متحد)2(، فصلنامه 

فرهنگیتحقیقیاجتماعی و تاریخی وقف میراث جاویدان
9.مشایخی،عبدالکریم،رئیس بنیاد ایران شناسی بوشهر،خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران،اردیبهشت 1391

10.عاقلی، باقر، شرح رجال سیاسی ونظامی معاصر ایران، نشرگفتارباهمکاری نشرعلم، تهران1380، جلد1، ص22 
و 321

11.میرزاصالح، غالمحسین، رضا شاه، خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی، علی ایزدی، چاپ صهبا، چاپ اول، 
1372، ص47

12.عاقلی، باقر، شرح رجال سیاسی ونظامی معاصر ایران، نشرگفتارباهمکاری نشرعلم، تهران1380، جلد1، ص319
13.خانه معین التجار، آثار دیگر شوشتر، وبگاه بناهای آبی تاریخی شوشتر

14.تزئینات خانه معین التجار، خانه های قدیمی ایرانمعماری اسالمی ایرانی، ایران آرشتیک)معماران ایرانی(، 
بهمن 1389

15.کحال زاده، بهمن و اسفند 1357، مهاجرت یکی از وقایع مهم سیاسی قرن اخیر در ایران)10(، علوم انسانی و 
گوهر، شماره 71 و 72، صفحه 821 تا 825

16.مشکور، محّمد جواد.نام خلیج فارس در طوا تاریخ،تهران،اداره کل انتشارات وزارت اطالعات و جهانگردی، 
اسفندماه 1355،  ص 18 و 19 

17.مدرسی چهار دهی، مرتضی، مرداد 1345، ایران در جهان عرب)عراق عرب(، ماهنامه وحید، صفحه 683 تا 688
18. حاج آقا محمد بوشهری معین التجار، نمایندگان دوره اول )قبل از انقالب( حوزه انتخابیه تهران، سایت مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
19.حسن خانی، علی، خاندان بوشهری، پژوهشکده باقر العلوم )ع(

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

94 



شماره سیزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

95 




