
  تحقق شهر توسعه یافته پایدارشورای اسالمی شهر و 

  1ارسطو گویلی کیالنه

 و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج عضو شورای اسالمی پنجم شهر سنندج

 

 چکیده

که موجب ) نشدهاستفاده یتهایّظرف زیگذشته و ن یاز دستاوردها یبردارتمرکز بر بهرهبا  دیبا کشور ،انقالب گام دوم اندازچشمدر 

 هایدر زمینهو آرای جامعه و با تکیه بر دانش و پژوهش  ،(شده ایران به رتبه نخست ظرفیت های مادی و انسانی استفاده نشده برسد

امروزه در جهان رقابت میان کشورها و دانیم همانطور که می 2.گام بردارد ارزه با فسادمبشفافیت و  عدالت وتوسعه شکوفایی اقتصاد، 

شهرهای هم سطح خودش در استان، منطقه،  ها، به رقابت میان شهرها تبدیل شده است و هر شهری که بتواند در رقابت باقدرت

شود که بتواند شهر پایدار به شهری اتالق میدر حال توسعه پایدار تلقی شود. به عنوان شهر تواند کشور و جهان باقی بماند می

که دقیقا یکی از  زدها بپرداهای طبیعی، انسانی و مادی را جذب نموده و عالوه بر نگهداشت صحیح آنها به توسعه این سرمایهسرمایه

. در شهرهای توسعه یافته دنیا که توسط مدیریت یکپارچه شهری به معنای واقعی اداره اهداف گام دوم نیز بر همین نکته تاکید دارد

هاست آغاز گردیده است اما در کشور ما از مدیریت شهری یکپارچه تنها شورای گردند حرکت به سوی ایجاد شهر پایدار سالمی

 بالغ بر یک قرنبا گذشت دار، در اختیار شهروندان هستند و  ها آنهم با ساختاری ناقص و مشکلاسالمی شهر و در نتیجه شهرداری

تجربه موفق مدیریت یکپارچه شهری در شهرهای توسعه یافته دنیا، شهرهای ایران رغم علیاز تاسیس شهرداری در شهرهای کشور و 

 ا شهرهای طراز اول دنیا نیست.بهره بوده و وضعیت مدیریت شهری شهرهایمان قابل قیاس ببه نظر می رسد از این تجارب موفق بی

و عدم وجود شفافیت در  فسادمحوری، عدم برنامه ،یکی از موانع جدی تحقق توسعه پایدار شهری در کشور، ضعف، ناکارآمدی

است که با توجه به عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری و قوانین  به شورا و شهرداری شهروندان و رضایت عدم اعتماد و هاشهرداری

یافته برای شهرهای ما رقم زده است و با توجه به محدود فاصله زیادی را با شهرهای توسعه ناقص، قدیمی و فاقد کارآیی در این حوزه،

تحقق مدیریت یکپارچه شهری و اصالح قوانین و  برایهای دولتی و عدم وجود عزم جدی در دولت و مجلس و کمک هاشدن بودجه

 تیمتاسفانه واقع توسعه پایدار را در شهرها متصور شد. ،توان با روند موجودنمیپایدار در شهرها  همچنین عدم وجود درآمدهای

 گاهیاز جا یریگو بهره تیدر جهت تقو یگونه تالش محسوسچیشهرها، ه یاسالم یشورا لیدوره تشک 5 یدهنده آن است که طنشان

 یجد یرسد عزمیها صورت نگرفته و به نظر نمدولت یاداره بهتر شهرها از سو یشهروندان برا میگاه اراده و تصمیتجل نیو اعتبار ا

است در فرصت  دیوجود داشته باشد که البته ام یشهر یمحل یهاتیبه حاکم یاز قدرت دولت مرکز یبخش یبر واگذار یمبن

ها و مشکالت موجود، شورای اسالمی با وجود تمام ضعف .ردیارتباط انجام گ نیدر ا یاقدامات عاجل و موثر ،یدولت فعل ماندهیباق

 که به تبیین این مقاله کاربردی تواند نقشی اساسی و موثر در روند توسعه شهر به سوی شهر پایدار داشته باشد.شهر هنوز هم می

در و در نتیجه ایجاد توسعه پایدار از بحران شهرداری راهکارهای مختلف برون رفت خالصه  ارایه ونقش اساسی شورای اسالمی شهر 

تواند منبعی مفید برای اعضای پردازد، میمی در حوزه این راهکارها شورای شهر سنندج ها و مصوبات مفیدطرح به همراهشهرها 

 شوراهای اسالمی شهرهای کشور باشد.

 رفتشفافیت، الگوی ایرانی اسالمی پیش، گام دوم انقالب، شهر هوشمند ،یکپارچه شهرداری الکترونیککلید واژه ها: 
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 مقدمه. 1

این و  صول چشم انداز تمدن نوین ایرانی اسالمی استو ح در کشور کته، ایجاد رونق و توسعه پایداردر گام دوم انقالب کلیدی ترین ن

ترین راه دستیابی به توسعه پایدار کشور ایجاد توسعه و در واقع سریع میسر نخواهد بود جز با ارتقا و پیشرفت شهرهای ایران هدف

شهر پایدار شهری است که ضمن فراهم کردن رفاه و استانداردهای زندگی پایدار در شهرها و نهایتا دستیابی به شهر پایدار است. 

در تمام شهرهای  شهروندی و رونق اقتصادی برای شهروندانش، منابع و محیط زیست شهری را برای آیندگان نیز حفظ نماید.

اداره جوامع  یشورا و انجمن برا شیدایدر مورد پ کنند.بدیل در توسعه شهرها ایفا میبییافته و پایدار دنیا، شوراها نقشی توسعه

توان استخراج کرد  یم یمیقد یو آثار به جا مانده از شهرها یخیاستناد کرد اما آنچه از متون تار یقیدق خیتوان به تارینم یانسان

شدند و محل جلسات آنها با عنوان  یباستان توسط شوراها اداره م ونانی یکهن دارد. اکثر شهرها یاخچهیدهد شورا تار ینشان م

 زیباستان ن رانیشده است. در ا دهیشود، نامیاستفاده م نیعناو نیمختلف جهان از ا یدر شهرها زیکه امروزه ن  2انجمن ای 1تاالر شهر

 ییهمواره شوراها زیشاهان ن کنارمهم شهر وجود داشته اند و البته در  لیدر مورد مسا یریگمیتصم یبرا ییهاانجمن ونانیهمزمان با 

بوده بر امر شورا و مشورت  یاله انیاد ریدهنده سا انیکننده و پالیاسالم که تکم نیمب نیاند. در دبهتر قرار گرفته یسازمیتصم یبرا

مربوط به  هیاول نیشده و قوان دیشهرها تاک یاسالم یشوراها یریگبر شکل یاز آغاز انقالب اسالم رانیا در .شده است اریبس دیتاک

مهم محقق شده و  نیسال از عمر انقالب ا نیستمیکشور گنجانده شده است و سرانجام در ب یدر قانون اساس زین التیتشک نیا

شوراها از  نیچهره ها و مردم برگزار شده و ا یاز سو یو با استقبال عال کشوربار در  نیاول یشهرها برا یاسالم یانتخابات شوراها

اند چراکه بوده یشاخص یهاها و نامچهره یاول حاو یاسالم یخود را آغاز نمودند. در تمام شهرها شوراها یرسم تیفعال 1378سال 

کرده بود و در  نیون معکه قان یفراتر از حد یگاهیجا وشفاف در کشور، نامزدها و مردم انتظارات  یعدم وجود تجربه قبل لیبه دل

شوراها بر اساس قانون  فیو وظا اراتیسطح اخت تیشوراها متصور بودند و البته در عمل و واقع یبرا ایدن افتهیتوسعه یحد شهرها

 نیو شهروندان و همچن نیباختالف، موجبات عدم برآورده شدن انتظارات منتخ نیمحدودتر از حد تصورها بوده و ا اریبس یاساس

تر نییپا یو حت یشهردار یشهر در حد شورا یشورا گاهیرا فراهم آورده و عمال جا یبعد یهاشاخص در دوره یهاچهره یعدم نامزد

 هیدر روح شهیر جهینت نیرسد ایکه داشت فاصله گرفته که به نظر م یو هدف ریسالها از مس یو انتخابات شوراها برا افتهیتنزل 

نبوده و عمال منفعل  یتر از آن راضنییهرگز به پا مینکن دایکه به صد دست پ یاز ما دارد که در صورت یاریبس یصفر و صد یخیتار

برطرف نشود نقش  جیمواجهند که چنانچه به تدر ییهاشوراها با چالشبا توجه به مطالب گفته شده واضح است که  .[1]شد میخواه

چندان  پایدارمواجه خواهد شد و شهرها در روند توسعه  یبا مشکالت اساس یبلکه در توسعه مل یشوراها نه تنها در توسعه شهر

 موفق نخواهند شد.

د مدنی در اداره حال که جایگاه شوراها در مدیریت شهری بیش از هر زمانی تبیین و تعریف شده و تاثیرات مثبت و منفی این نها

 یداریپا فیدر تعررا در تحقق شهر پایدار بررسی نماییم.  خواهیم نقش اساسی شورای اسالمی شهرشهر قابل مشاهده است، می

 دیشد بدون تهدساکن در آن قادر با یشده باشد که جامعه شهر یزیربرنامه یاست که به نحو یشهر داریگفت شهر پا دیبا یشهر

 شودیمطرح م یین فضاشهر به عنوا ییسازمان فضا بیترت نی. بددیرا برطرف نما یکنون یجامعه شهر یازهاین ،یآت یهانسل یازهاین

ن راهکارهای ایجاد توسعه در ادامه این مقاله به کاربردی تری .[2]را فراهم آورد داریامکان تحقق شهر پا یجامعه شهر یبرا یستیکه با

شهرداری  مقاله، در شهرداریمنظور از پایدار در شهرها توسط مدیریت شهری و با محوریت شوراهای اسالمی شهرها خواهیم پرداخت. 

 باشد.می مجموعه شورای اسالمی شهر و شهرداری و منظور از مدیریت شهری،شهرهای مراکز استان های کشور 
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 محوریبرنامه .2

دهند نظام یکه شواهد نشان م شود یم یرسم یزریسال تجربه برنامه نیوارد هفتادم ی، درحال1398در سال  رانیا یزرینظام برنامه

 هایگفت که متوسط راندمان برنامه توانیاست و به جرأت م دهیآن، هنوز به سطح مورد انتظار نرس ییاجرا یندهایو فرآ یزریبرنامه

 5 هایدرصد اهداف برنامه 60از  شیکه ب یمعن نیدرصد است، به ا 40( کمتر از یعمران های مختلف قبل و بعد از انقالب )برنامه

توسعه  یبوم هایلیبه پتانس یتوجهیکشور و ب یشیآما دی. عدم توجه به ددندیمربوطه به اجرا نرس یزمان هایسالة کشور در برهه

 دهیو ناد ییدر کشور است. تمرکزگرا ایمنطقه هایو عدم تعادل ریزیبرنامه تیعوامل عدم موفق نتریدر مناطق مختلف کشور از مهم

 ماندگیمهم در عقب یدر مناطق مختلف کشور همواره عامل یفرهنگ راثیو م یعیمنابع طب یغنا ،یکیلجست ،یانگاشتن توان اقتصاد

با توجه به منابع  ،ایتوسعة منطقه هایبرنامه سازییراستا، بوم نیکشور بوده است. در هم ایهیحاش هایاستان شهرهای از یاریبس

مهم  یگام تواندیم ،یو منابع خداداد یاجتماع هایهیسرما ،یطیمح ستیز ،یفرهنگ ،یمختلف اقتصاد های نهیدر زم یبالقوة محل

تواند در سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت میبیانیه مهم گام دوم انقالب و  نقاط کشور باشد. یدر توسعة بسامان و متعادل در اقص

بوم و با توجه به محوری مبتنی بر زیستایرانی اسالمی پیشرفت بر برنامه ند چراکه الگویراهگشا باش هاو تدوین برنامه این زمینه

محلی، سعی های محلی تاکید دارد و گام دوم انقالب نیز با تاکید بر توسعه اقتصاد محور و برمبنای توان و تخصص ها و مزیتپتانسیل

 جانبه شهر و در نتیجه کل کشور را فراهم نماید.دارد مقدمات توسعه همه

اصول  ،ینیباست و جهان دهیگرد نیتدو یرانینظران اکه با مشارکت گسترده متفکران و صاحب شرفتیپ یرانیا یاسالم یسند الگو

به عنوان  تواندیرا در نظر گرفته است، م رانیا یفرهنگ راثیو م یمیو اقل یاجتماع اتیو مقتض یانقالب اسالم یهاارزش ،یاسالم

سند  نیا ریاز تداب امی. در بند سدینما میکشور ترس افتةیتوسعه کمتر مناطق تر در توسعه متعادل نروش یافق ،یسند فرادست مل

امکانات  صیو تخص نیسرزم شیآما یبر مبنا نیدر پهنة سرزم ایو توازن منطقه تیاستقرار متعادل جمع یبرا یبر بسترساز ،یمل

مناطق محروم با توجه به  یمناطق مختلف و توانمندساز یفرهنگو  یاقتصاد هایدر بخش گذاریهیسرما قیو تشو لیو تسه

ساز توسعه پایدار شهری در تواند زمینهدر نظر گرفتن این الگو به همراه گام دوم انقالب می شده است. دیتأک ینیسرزم یاستعدادها

 .[3]شهرهایمان باشد

توان بزرگترین نقطه ضعف شهرها دانست که مهمترین عنصر ایجاد این ضعف شهرداری است. سایر عناصر محوری را میعدم برنامه

مدیریت شهری  ترین دالیل عدم برنامه محوریمهمیکی از های خدمات رسان برشمرد. حاکمیتی و دستگاهتوان سایر نهادهای را می

ای در اداره شهرها بوده است که این مساله پس از به دیریت و در نتیجه رفتارهای سلیقهدر سالهای پس از انقالب، عدم ثبات م

 انداز این تشکل ارزشمند مردم نهاد، در شهرها تشدید شده است.  انحراف کشیده شدن اهداف شوراهای شهرها از مسیر و چشم

 مدت شهرمدت و بلندمدت، میانهای کوتاهچشم انداز.2.1

توسط نخبگان، اساتید دانشگاهی، معتمدین شهر، مجموعه مدیریت  مدت شهرمدت و بلندانیمدت، مکوتاههای تدوین چشم انداز

بینی قابل قبول اوضاع اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و موجود و همچنین با پیش امع وضعیتشهری با بررسی دقیق و ج

 وجودعدم. تواند به توسعه پایدار شهر کمک کندهای فعلی و آینده هر شهر میا توجه به نقاط ضعف و قوت و مزیتو بفرهنگی شهرها 

در بررسی  مدت و به شیوه مدیریت بحران در شهرها انجام پذیرد.ریزی ها در بهترین حالت کوتاهاین چشم اندازها موجب شده برنامه

ضعیت توجه به وهای تدوین آن اعم از ترکیب نامناسب تیم تدوین، عدمهای موجود شهرهای مختلف ضعف در تمام جنبهچشم انداز

هیچ یک از آنها با این وجود طبیعی تحقق شود و عدمهای محلی دیده میبینی صحیح آینده و عدم توجه به پتانسیلفعلی، عدم پیش

 است. 
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 راهبردی عملیاتی شهر و شهرداریبرنامه .2.2

 "برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری"ترین آنها های کشور در حال تدوین و اجرا هستند که مهمهای مختلفی در شهرداریبرنامه

شهرهای کشور که بعضا درحال اجرای برنامه پنج ساله تجارب کالنبررسی . باشدها نیز میکه مورد تاکید سازمان شهرداری است

ها حداقل تاثیر را بر روند توسعه پایدار دهنده این مهم است که این برنامهچهارم خود هستند و انطباق با واقعیت موجود آنها، نشان

چشم انداز توسعه پایدار شهر دیده نشده است. ترین مشکالت و مسایل شهرها و همچنین که در تدوین آنها اساسی شهر داشته چرا

و نخبگان شهری و دانشگاهی و  های راهبردی عملیاتی شهرها، تیم تدوین برنامه ترکیب مناسبی از اساتیددر هیچ یک از برنامه

ترکیب  رسد در قدم اول مسیر اشتباهی برای تدوین طی شده است. تغییرات سریعمجموعه مدیریت شهری نیست و به نظر می

 ها و بدنه مدیریتی شهرداری ها نیز عامل مهمی در عدم تدوین و اجرای صحیح برنامه ها به شمار می رود.شورای شهر

چشم انداز مناسبی که از قبل آماده شده است تدوین گردد و برنامه هیچ دوشهری را برنامه راهبردی عملیاتی شهر باید بر مبنای 

ها جستجو کرد و همانگونه که در توان در دانشگاهرد. بخشی از ضعف برنامه محوری شهرها را مینمی توان مشابه یکدیگر تدوین ک

بخش صنعت، دانشگاه نتوانسته آنگونه که باید موثر باشد، در بخش اداره شهر و برنامه ریزی شهری نیز دانشگاه نتوانسته است از 

های ریزیتوان در برنامهها توجه کند که نتیجه آنرا میسازی این دیدگاهیبه اندازه کافی به کاربرد و بومهای تئوری خالص دیدگاه

 اجرا نشده شهری شهرهای مختلف کشور دید.

 مرتبط ملی، منطقه ایشهری،  های جامع و تفصیلی شهر و سایر اسناد فرادستطرح.2.3

ریزی های موجود را دچار چالش نموده است که برنامههایی ریزی شهری یکی از مهمترین بخشتعدد و تنوع اسناد فرادست در برنامه

ریزی شهر را به انحراف کشانیده و در مورد اج و استناد به آنها برای برنامهاند. عدم تطابق این اسناد با واقعیت و وضع موجود استنت

های واقعی جه به تهدیدها و فرصتهای جامع و تفصیلی با همکاری و نظارت شورا و شهرداری و بدون توشهر سنندج، عدم تهیه طرح

بایست صرف اصالح و بهبود این طرح ها شهر، عمال باری بر مشکالت اداره شهر شده و در حال حاضر نیز زمان و هزینه زیادی می

ر تدوین هات صورت گرفته د، شهر برای همیشه باید تاوان اشتبا"گرددآب رفته به جوی بازنمی"و در مواردی نیز به مثابه مثل  گردد

تهیه اسناد بدون توجه به مجموعه شهری بویژه . ها و سایر اسناد فرادست را با عدم حرکت به سوی توسعه پایدار بپردازداین طرح

 شورا و شهرداری عمال این دو نهاد اصلی اداره شهر را به حاشیه رانده و از وظیفه اصلی دور نموده است.

 هاجمع بندی و راهکار.2.4

اندازی در شهر سنندج، شورای پنجم پس از دریافت گونه برنامه و چشمه شده و با توجه به عدم وجود هیچنکات گفتبا توجه به 

سند  8سند محلی، استانی، منطقه ای و ملی و  20تجارب سایر شهرها و شناسایی نقاط ضعف و قوت هریک و ضمن بررسی حدود 

با توجه به مطالب ساله شهر سنندج نموده است و  20انداز و شهرداری و چشم بخشی محلی به تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر

 گردد:محوری برای شورای اسالمی شهر و شهرداری پیشنهاد میبیان شده راهکارهای زیر در بخش برنامه

  بزرگان شهر، تشکیل تیمی متشکل از اساتید دانشگاه و نخبگان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... ، معتمدین و

رسان، سازمان های حاکمیتی، نظارتی، انتظامی مجموعه مدیریت شهری شامل شورا، شهرداری، سایر سازمان های خدمات

 و هر ارگانی که در اجرای برنامه و حرکت به سمت چشم انداز نقش دارد. 

 الذکرفوقگیری از تیم های موجود و اصالح یا تدوین مجدد آنها با بهرهبازبینی چشم انداز 

 گیری از ترکیبی از تیم فوق الذکراتی موجود و اصالح یا تدوین مجدد با بهرههای راهبردی عملیبازبینی برنامه 

 های این اسناد از طریق مجموعه حاکمیتی شهر، بررسی دقیق و کامل اسناد فرادست و تالش جهت رفع مشکالت و ضعف

 استان و یا کشور 
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  کمرنگ نمودن اثرات تغییرات مجموعه مدیریت شهری در اجرای برنامه ها که یکی از آنها تدوین و تصویب سازوکارهای

 می تواند شفافیت و اطالع رسانی حداکثر به شهروندان و تبدیل چشم اندازها به مطالبه عمومی باشد.

 ریزی توسعه فرهنگی و توجه به شناخت روح شهربرنامه.3

د اما ندارود سعی در انجام اقدامات فرهنگی ارگان متولی توسعه فرهنگی هستند و هریک به نوبه خدر هر شهر و استانی دهها نهاد و 

نهایتا کمترین توسعه فرهنگی را در شهرها شاهد بوده و هستیم و یکی از دالیل آن این است که در نبود برنامه مناسب توسعه 

 و اداره به مشابه بردارهای غیر همسو نزدیک به صفر است. های فرهنگی دهها نهادفرهنگی شهر، برآیند اقدامات و بودجه

از آنکه با بودجه و مصالح  شیشود، شهر بیم تیروا یاست که به زبان خاص یو متن ویاست، شهر سنار یاز دانش و آگاه یشهر شکل

شهرها در  یتوسعه فرهنگ یزیرو عدم برنامه یشناختکند. فقدان نگاه جامعه یم دایآنها معنا پ انیها و روابط مساخته شود با انسان

نظم ساختمان یخشن و ب یقاعده مستثنا نبوده است. نما نیاز ا زیفراوان شده و سنندج ن یآمدن مسائل اجتماع دمنجر به بوجو ران،یا

 ،یمسائل شهر یکم فیاز شهر است. تالش در توص (Mindscape) یاز فقدان فهم منظر ذهن یها و پل ها در سنندج ناش ابانیها، خ

 ییزابا هدف درآمد یمهندس یو فن یاز حد به علوم تجرب شیرانده است همانگونه که توجه ب هیشهروندان را به حاش یزندگ تیفیک

کند و شناخت کامل شهر جهت  یم دایاست. شهر با انسان ها و با شهروندان معنا پ دهیرا به چالش کش یدر جامعه، علوم انسان

در  توقف  .نخواهد بود سریدانان و ... ماقتصاد ان،شناسخیتار لسوفان،یشناسان، فجز با کمک جامعه حیصح یزاتوسعه یزیربرنامه

مربوط به  ،یشهر رانیمد ماتیتصم نیتر جیو را نیها، موجب شده تا محبوبتردهه ی)بقا( شهروندان براهیاول یازهاین نیمرحله تام

 تیاز شهروندان ارزش و اهم یها باشد و تعداد کماز عدم فهم روح شهرها و انسان یمدت ناشکوتاه یهاو برنامه ییاقدامات روبنا

ها در هیها و تنبقیشهرها خواهند شد درک کنند. تشو داریرا که منجر به توسعه پا یفرهنگ یزامدت و توسعهندبل یهابرنامه

در  یمقطع یکه از حب و بغض ها یدر صورت یشهر رانینگاه ناقص شکل گرفته و همه مد نیهم یبر مبنا زین یادار یهاستمیس

  .گرفتار خواهند شد یفرهنگریغ ینگریباتالق کم نیامان بمانند، در ا

دلنواز،  یقیتواند توسعه را رقم بزند. موسیم زین یاقتصاد طیشرا نیدر بدتر یاجتماع یفرهنگ یهاهیها و سرماتیمنابع، مز یریبکارگ

پرتعداد  ریمشاه ،یخیتمدن تار ،یرنگارنگ، باورها، اصالت قوم یهابانوان(، لباس ژهیفرد شهروندان)بوبهمنحصر یریپذحضور ،یزبان غن

و  یماهورمانند ساختار تپه یعیطب یهاتیاز قصه و روح سنندج هستند، در کنار مز یمتعدد و پربار که بخش یهایشو کتاب فرو

شهر   یمنظر ذهن یبر مبنا یرنسانس شهر جادیشهر و ا فیدر بازتعر یشهر یحکمران تیتوانند باعث موفق یم در،یحضور کوه آب

و نه لزوما  یفرهنگ یهاتیتوانند به عنوان فعالیکورد، جشن نوروز و ... م ریروز و هفته سنندج، کنگره مشاه بزرگداشت .باشند

قصه، مفهوم و  افتنیشهر و  فیدادن به شهروندان، جهت مشارکت در بازتعرزهیانگ یکوچک برا ییهاقدم ،یتوسعه فرهنگ یهانشانه

 . [4]خواهد بود یتوسعه فرهنگ حیصح یزیرآن برنامه رویروح سنندج و پ

 توانندمی و سپس شهر سنندج هستند یدرک شهروندان از روح و معنا یگردآور ازمندیدر نقش مولف ن یشهر رانیشهر و مد یشورا

و جهت اجرا و نظارت  گذار و با همراهی حداکثری نهادهای فوق الذکر برنامه جامع توسعه فرهنگی شهر را تدوینبه عنوان سیاست

 نماید اما غیر ممکن نخواهد بود.میآن تالش نماید کاری که هرچند بسیار دشوار  برحسن اجرای

 و شهر هوشمند شهرداری الکترونیک یکپارچه.4

در گام دوم انقالب و الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت که سندهایی مهم برای دستیابی به توسعه پایدار شهرها و بالطبع کشور به شمار 

بنیانی، خالقیت و کارآفرینی، بهره گیری از مزایای محلی و شفافیت از مفاهیم کلیدی به شمار می محوری، دانشمی روند، برنامه

توان در شهرداری الکترونیک یکپارچه و همچنین در افقی ی مهم و چشم اندازهای کشور را میهمه این مفاهیم و سایر محورهاروند. 

ز وضعیت موجود و حرکت به سمت رفت شهرها ایکی از اقدامات موثر برای برون باالتر شهر الکترونیک و هوشمند محقق نمود.
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دیریت تواند همزمان با تالش برای اصالح ساختار مهای راهبردی عملیاتی تدوین شده، که میبینی شده در برنامهاندازهای پیشچشم

مقننه و مجریه موانع مطرح شده در ابتدای این گفتار را تا حد زیادی رفع نماید ایجاد شهرداری  شهری و قوانین از طریق قوای

در هر شهری بخشی از خدمات  یابیم کهراکز استان در کشور در میدر مطالعه و بررسی شهرهای م الکترونیک یکپارچه در شهرهاست.

شده شهرداری به صورت الکترونیکی درآمده است. در برخی تعداد کم و در کالن شهرها تعداد بیشتری از خدمات را بصورت ارایه

 ه شرح زیر برشمرد:توان مشاهده کرد. نقاط ضعف این شهرها را می توان برونیکی و روی وب سایت شهرداری میالکت

 عدم یکپارچگی و جزیره ای بودن خدمات و شرکت های ارایه دهنده خدمات در هر بخش و هر شهر 

 عدم وجود پلتفرم مشترک میان سیستم های مختلف 

 ریای به اطالعات یکدیگر و گاها قفل شدن اطالعات توسط شرکت مجعدم دسترسی سیستم های مختلف و جزیره 

 به سازمان ها و ادارات خارج از شهرداری عدم امکان لینک شدن 

 زمان و هزینه بر بودن هرگونه تغییراتی مطابق با نیاز روز شهرها 

 عدم تحقق شهرداری الکترونیک در هیچ یک شهرها با وجود صرف هزینه و زمان زیاد روی بخش های مختلف 

ها را ان دریافت در برخی از شهرداری ها که بیشترین هزینهبا توجه به نکات فوق و البته با بازدید و مشاهده شهرهای متعدد می تو

اند، تحقق شهرداری الکترونیک یکپارچه از شهر هایی که کمترین خدمات الکترونیکی را برای الکترونیکی کردن خدمات صرف نموده

در حوزه یاد شده و با توجه به با عنایت به بررسی و استفاده از تجارب شهرهای مختلف  ارایه می دهند به مراتب دشوارتر است.

های یستم های موجود و جایگزینی سیستممقیاس مناسب و نفوذ حداقلی خدمات الکترونیکی در شهرداری سنندج و امکان برچیدن س

یکپارچگی "شورای اسالمی پنجم و شهرداری سنندج تصمیم به تعریف پروژه شهرداری الکترونیک یکپارچه گرفت که اهمیت  ،جدید

طرح اجرای شهرداری الکترونیک یکپارچه سنندج با هدف  بیشتر است. "الکترونیکی شدن شهرداری"به مراتب از اهمیت  "مسیست

از مزایای اجرای شهرداری  1منتشر گردید. 98خدمت ارایه شده به شهروندان تدوین و در اردیبهشت  184الکترونیکی کردن یکپارچه 

 زیر اشاره کرد: توان به مواردالکترونیک یکپارچه می

 داریو پا دیجد یدرآمد یکدها جادیو ا یشهردار یدرامدها شیفساد و افزا یکن شهیر 

 تیشفاف جادیاعتماد شهروندان با ا شیو افزا هیدر زمان و سرما ییصرفه جو 

 ارزشمند یاطالعات یبانک ها لیتشک و شبکه جادای 

 یریگمیتصم یشهروندان برا دبکیدانش و ف انیاستفاده از جر 

 ترساده یو فرهنگ ساز ی مدیریت شهریهااستیس ترسریع اعمال 

 و ... مداخله در بازار ارزشمند کاال و خدمات 

رود و تا کنون شهر هوشمند مفهومی بسیار گسترده و آرمانی برای یک شهر به شمار میکنیم، مشاهده می 1طور که در شکل همان

شهر هوشمند  شهرهای توسعه یافته جهان، سایرین نتوانسته اند به معنای واقعی ادعای هوشمندی را مطرح نمایند.جز تعدادی از 

شهروندان به  دیجد یازهایبه ن ییپاسخگو یاطالعات در شهر، و در راستا یاست که باتوجه به گسترش روز افزون تکنولوژ یتیواقع

 شیگشا ی. شهر هوشمند به معناگذاردیآنان، پا به عرصه حضور م یشهر یدر زندگ یو نرم افزار یاطالعات و امکانات سخت افزار

 ستمیو س یکیبرد، صرفا استفاده از ابزار الکترون یم شیپ یشهر را به سمت هوشمند کیاست. آنچه  یسازنو در شهر یمیمفاه

های شهر نیازپیش .[6]شهر است کی شهروندان یزندگ یفیسطح ک یابزار جهت ارتقا نیبلکه استفاده از ا ،ستیآن شهر ن یارتباطات

هوشمند اجرای شهرداری الکترونیک و شهر الکترونیک هستند. حرکت به سمت هوشمند و استفاده از فنآوری های نوین در اداره 

بنیان توسط مدیریت شهری آغاز خواهد گردید. های دانشآپ ها و شرکتدهندگی و حمایت از استارتشهر با ایجاد اکوسیستم شتاب

 98 بهشتیارد نیسنندج تدو کپارچهی کیالکترون یشهردار یطرح اجرا  1
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همچنین  1رود.توسط شرکتی دانش بنیان از نمونه های آغازین این حرکت به شمار می "ای شهر سنندجسامانه پارک حاشیه"اجرای 

شورای پنجم مصوب  "سنندج یشهردار تیمصرف در شهر سنندج با محور یساز نهیو به یدیخورش یطرح توسعه استفاده از انرژ "

تواند گامی مهم در جهت حرکت به سوی شهری سبز و بند اجباری و تشویقی برای شهروندان و شهرداری می 21شهر سنندج با 

 2هوشمند باشد.

 
 [5. شهر هوشمند]1شکل

 شفافیت.5

 یکی از عوامل اصلی عدم اعتماد و همراهی شهروندان با مدیریت شهری و بالتبع یکی از دالیل عدم تحقق توسعه پایدار در شهرها

ای شورا و شهرداری که در شعارهای نامزدهای عدم وجود شفافیت  و اطالع رسانی مناسب به شهروندان است. شفافیت و اتاق شیشه

دهنده این مطالبه به حق شهروندان از مدیریت شهری شد، نشانانتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهرها به وفور دیده می

ترین  از ساده ترین و سریع ترین اقدامات مدیریت شهری و در عمل جزو پیچیده ترین و اساسیاست. تحقق این هدف در تئوری 

شورای پنجم سنندج  رود.ترین ابزار مبارزه با فساد در دستان شوراهای اسالمی شهرها به شمار میاهداف آن است. شفافیت از اصلی

شهرداری سنندج  های زیردر سرفصل "در شهرداری سنندج تعارض منافع تیریعملکرد و مد تیطرح شفاف"با تدوین، تصویب و ابالغ 

 3رسانی به شهروندان نمود که بخشی از طرح نیز توسط شهرداری اجرا شده است:را ملزم به اطالع

  نهاآ کیبستگان درجه  ای یشهر تیریمجموعه مد یتعارض منافع برا تیموقع یمعامالت دارا دیتحد ایمنع 

 شهروندان رایدر اخت کیبه تفک یشهر تیریمجموعه مد فیو شرح وظا یشغل ،یاستخدام ،یلیدادن اطالعات تحص قرار 

 پست ایگرفتن همزمان چند شغل  اریدر اخت دیتحد ای منع  

 همه یبرا یمساو به هر نحو و فراهم کردن امکان رقابت یخارج از روال قانون دیجد یهرگونه استخدام دیاک تیممنوع  

 97زمستان  نیشهر سنندج تدو ایهیسامانه پارک هوشمند حاش گذاریهیسرما طرح  1
شهر  یشورا یانرژ تهیشده توسط کم نیسنندج، تدو یشهردار تیمصرف در شهر سنندج با محور یساز نهیو به یدیخورش یطرح توسعه استفاده از انرژ  2

 97پنجم شهر سنندج اسفند  یو مصوب شورا
 97سنندج مصوب زمستان  یتعارض منافع شهردار تیریعملکرد و مد تیطرح شفاف 3
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 دات،یمزا هیکل نیو همچن یو تعهد ینقد یها یاعم از طلب ها و بده یشهردار یمال تیوضع یرسانو اطالع تیشفاف 

 شده نییسامانه تع یرو یشهردار یها و پرداخت ها افتیمناقصات، توافقات، در

 یو ... رو 77ده نظر، احکام ماده پنج، ما دیو تجد یماده صد بدو یمصوبات شورا، آرا هیکل یو اطالع رسان تیشفاف 

 شده نییسامانه تع

 به روز شده سنندج و اطالعات یهانقشه نیو آخر یلیجامع، تفص یهاطرح هیکل یبارگزار GIS شده نییسامانه تع یرو 

 موارد هیآموزش به شهروندان در کل ازیو در صورت ن یموجود در شهردار یهاندیفرآ هیکل هیو ارا نیتدو 

 یشهردار یهاحوزه هیبا حضور دالالن در کل یو برخورد جد ییشناسا 

 اخذ گزارشات و تخلفات توسط شهروندان یهااز سامانه ییو رونما یطراح 

 باشد.که در متن طرح موجود می گریدهها مورد د و 

 مدیریت یکپارچه شهری.6

-توسعه یروند. در شهرها یاراده شهروندان در اداره شهرها به شمار م ینمود و تجل نیامروز، شوراها مهمتر افتهیتوسعه یدر شهرها

شهروندان تحت عنوان انجمن شهرها سپرده  ندگانیمربوط به اداره شهرها را به دستان نما ماتیتصم شتریها عمال بجهان دولت افتهی

 ستمیس نینفر اول شهر است. ا یواقع یه معناشوند و شهردار شهر ب یمحسوب م یمجموعه شهردار ریز زین اراتو اکثر نهادها و اد

 یایمنافع و مزا یگنجد، دارایمطلب نم نیاست که در ا یاریبس اتییجز یمعروف است و حاو "یشهر کپارچهی تیریمد"که به 

 شهرها گردد. داریجانبه و پاهمه توسعهتواند به سرعت موجب  یشهروندان است و م یبرا یفراوان

حوزه  یاساس یکی از مشکالت اداره شهر یمتول یو خصوص یدولت یها و نهادهاسازمان ان پرتعداد دولتیریمدناهماهنگی میان  وجود

 .ستین رپذیامکان یشهر کپارچهی تیریامروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مدنیاز به استدالل نیست که  و است یشهر تیریمد

یکپارچه کردن اقدامات دولتى و خصوصى جهت چیره شدن بر مسائلى که ساکنان  مدیریت شهرى تالشى است براى هماهنگ و

تر و پایدارتر. مدیریت شهرى مدرن عبارت است از فرآیند ایجاد، اجرا، تر، عادالنهشهرها با آن مواجه هستند و ایجاد شهرهاى رقابتى

نظر گرفتن اهداف عملیاتى بخش خصوصى و منافع هاى یکپارچه به کمک مقامات شهرى با در هماهنگى و ارزیابى استراتژى

  .[7]ارچوب سیاستى که در سطوح باالتر حکومت براى تحقق قابلیت توسعه اقتصادى پایدار تدوین شودهشهروندان، در چ

 یشورا و شهردار گاهیجا یروند توسعه و ارتقا عیاداره بهتر شهرها و تسر یحل براراه نیکه بهتر "یشهر کپارچهی تیریمد"طرح 

 یو اجرا بیتصو یبرا یجد یها هم عزممسکوت مانده و دولت یاسالم یها و مجلس شورااستان یعال یاست، سالهاست در شورا

کنند  یم بیو تصو هیته یاز شورا و شهردار ریغ ییآنرا نهادها یلیجامع و تفص یهاکه طرح ییاطرح نداشته و ندارند. در شهره نیا

در  ضیتبع ،ینینشهیحاش دهیتوان جز توسعه ناموزون شهر و پدینباشد، نم یشهردار اریدر اخت زیشهر ن یمنابع عمومها و نیو زم

و مانع  دهیشهروندان را به چالش کش یکه روزانه زندگ گریو مشکل د ضلآور و صدها معسرسام یهاکیامکانات و خدمات، تراف عیتوز

یافته پایدار دنیا که مسیری که شهرهای توسعهداشت.  یگریشوند، انتظار د یم هیو اول یحداقل آنها به امکانات و خدمات یابیاز دست

اند با تمامی نقاط ضعف و قوت برای مجلس و دولت ایران قابل دسترسی، استفاده و استناد است اما تعدادشان کم نیست طی نموده

دیریت دولت به حاکمیت محلی، سبب شده عزمی جدی برای تحقق معدم تمایل آنها به توزیع قدرت و دادن بخشی از اختیارات 

حلی که به شورا و شهرداری در ترین رکن ایجاد توسعه پایدار در شهرها وجود نداشته باشد و تنها راهیکپارچه شهری به عنوان مهم

ها برای پیگیری ی عالی استانتالش و فشار بر نمایندگان مجلس و همچنین نمایندگان شورا ،گرددوضعیت کنونی پیشنهاد می

مستمر الیحه مدیریت یکپارچه شهری و همچنین فشار بر نمایندگان پرتعداد دولت در شهرها برای درخواست از وزارت خانه متبوع 

و همچنین تشریح اهمیت موضوع برای شهروندان و تبدیل این درخواست به حق مدیریت شهری به مطالبه مردمی از دولت و مجلس 

 اشد.بمی

 انقالب 
و گام دوم

 پايدار 
ش ملى شهر

ماي
ستين ه

 نخ

Arastu.Gavili@Gmail.com8



 پذیر و کارآفرینسرمایه خالق، شهری و ایجاد اکوسیستم گردشگری.7

انش از لحاظ اقتصادی شکوفا محلی و با تکیه بر توان و استعداد جوانهای گیری از پتانسیلباید با بهره کشور ایران در گام دوم انقالب

 دانیمانطور که میرود و همهای بیانیه گام دوم به شمار میشکوفایی اقتصاد یکی از مهمترین بخش شود و به توسعه پایدار برسد.

ایدار کشور اقتصادی هستند و توسعه اقتصادی شهرهای یک کشور موجب شکوفایی و توسعه پامروز در دنیا، شهرها هسته رقابت 

ی کشورها در و دارایی اقتصاد خواهد شد چرا که اقتصاد کشور توسعه یافته به صورت مستقیم به اقتصاد شهرهایش وابسته است

 . شهرهایشان متمرکز شده است

 گریچنانکه در د ست،یمختلف ن های  در حوزه داریپا یرونق اقتصاد جادیاز حد قادر به ا شیتنومند شدن ب لیبه دل یخش دولتب

کسب سود  یو تالش برا یرقابت های  حضور در عرصه لیبه دل یاست. بخش خصوص دهیمسئله به اثبات رس نیا زین ایدن یدولتها

 یخوب یتوانند شرکایبه ندرت م یدولت مهیو ن یدولت های  است. بخش ایتوسعة منطقه یهابستر جادیا یعامل برا نیحداکثر، بهتر

در  گذاریهی. رشد سرمادآییبه چشم م شتربی شهر سنندج مانند برخوردار ترمسئله در مناطق کم نیباشند. ا یبخش خصوص یبرا

بر  یمحوربرنامه ستم،یاکوس نیبخش ا نتریاست و مهم ازمندین رپذیهیمناسب سرما ستمیبه اکوس زیاز هر چ شتریب شهر سنندج

 عیبازگشت سر طیشرا که یتا زمان یخصوص بخش. مختلف است یهادر حوزه گریلیو تسه یاقتصادیفن قیمطالعات دق یمبنا

نخواهد  شهریو شرکت در توسعة  گذاریهیبه سرما میفراهم نباشد، تصم شیو سود حداکثر برا سکریکم گذاریهیسرما ه،یسرما

مهم در  یمانع ،شهر سنندجدر  گذاریهیسرما یو واقع یعلم ندیفرآ فیو عدم تعر یزائد ادار هاییگرفت. متاسفانه امروز بروکراس

-مایتی مناسب توسط کمیسیون سرمایههای حها و طرحتعریف مشوق .استان است نیا شرفتیدر توسعه و پ گذارانهیحضور سرما

ماهه بالغ  20گذاری شهرداری سنندج حجم پروژه های سرمایه گذاری شهرداری سنندج را در مدت گذاری شورا و سازمان سرمایه

اقتصادی  پذیری در مجموعه مدیریت شهری و شهروندان امری ضروری برای رونقایجاد فرهنگ سرمایه 1.برابر افزایش داده است 20بر 

باشد. یکی از روش های سریع ایجاد و تقویت این فرهنگ تدوین نظام کارانه و تشویق برای و بالتبع حرکت به سوی شهر پایدار می

ها هستند که توسط شورای پنجم شهر مجموعه شهرداری و شهروندان در ارتباط با جذب سرمایه و ایجاد منابع درآمدی در شهرداری

گذاری از سرمایه همچنین دریافت مشکالت و موانع سرمایه 2باشد.انتظار بررسی نهایی و تصویب توسط شورا میسنندج تدوین و در 

شده است  3اند منجر به تدوین طرح رفع موانع سرمایه گذاری شهرداری سنندجگذارانی که به هر ترتیب با شهرداری همکاری داشته

تدوین شده  هایپروپزالبرنامه ریزی خالق و کارآفرینانه توسعه شهر سنندج نیز از  باشد.که این طرح نیز در انتظار تصویب و اجرا می

 شورای شهر سنندج جهت اجرا در آینده نزدیک بوده است.

است.  و بسیاری از شهرهای کشور است شهر سنندجدر  هیجذب سرما برای هاحوزه نیاز مستعدتر یکی یو گردشگر یفرهنگ بخش

از رشد و توسعه  شتریو کسب درآمد و رونق در آن، ب یدر بخش گردشگر هیجذب سرما افته،یتوسعه یاز کشورها یاریامروزه در بس

و  یخیتار ،یهنر ،یمتعدد فرهنگ هایو جاذبه شماریب هایلیسوجود پتان رغمیمورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه عل یصنعت

 چالش با ها  حوزه نیدر ا یرپذیهیمحور مناسب، سرما بومستیبرنامه ز ایعدم وجود سند، الگو  لی، به دلشهر سنندجدر  یعیطب

در تحول و توسعة  قیتوف یبسترها توانب ،یموفق محل یزریو برنامه تیریاز مد ینمونة مورد کی یبا معرف دشای. است بوده مواجه

 تیریکه در مد یراتییمثال، تغ یفرض کرد. برا کندیدر استان را هموارتر از آنچه که به ذهن خطور م یبوم لیو پتانس رویبرآمده از ن

با استناد به آمار سازمان  اتفاق افتاد، 1398و روز سنندج در اردیبهشت ماه در شهر سنندج  1397نوروز مراسمات  یزریو برنامه

 نیتداوم ا. دیگردگردشگران در شهر سنندج درصدی  100 ریمنجر به رشد چشمگ میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان

شهر سنندج  یبسترساز معرف تواندیم های شهریبا تکیه بر مزیت یمحل تیریمنسجم و برآمده از دانش و مد هاییزریگونه برنامه

 98 یال 96سنندج مصوب سال  یدر شهردار یگذارهیسرما هایمجموعه مشوق 1
 98جذب سرمایه و ایجاد درآمد در شهرداری سنندج تدوین شورای شهر خرداد  قینظام کارانه و تشو  2
 98شهر خرداد تدوین شورای  سنندج یشهردار یگذار هیطرح رفع موانع سرما 3
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های مهم در جذب سرمایه برندینگ شهری نیز یکی دیگر از روش باشد. و شهر جهانی خالق موسیقی رانینوروز ا تختیبه عنوان پا

های تاریخی، شهر هزار مناره و القاب دیگری که در مورد ها، شهر عمارتباشد، شهر هزارتپه، شهر مجسمهشهر میو رونق اقتصادی 

توانند هرکی به تنهایی موجبات رونق اقتصادی و توسعه پایدار ریزی صحیح میشهر سنندج در کشور مطرح است در صورت برنامه

وعه مدیریت شهری سنندج، این شهر کاندید دریافت عنوان شهر خالق موسیقی یونسکو شده با تالش مجم یک شهر را فراهم نمایند.

 است.

دی سنتی کارایی های توسعه اقتصاگذاری و رونق گردشگری نیازمندیم و روشبرای ایجاد رونق اقتصادی در شهر به سرمایهنهایتا 

گذاری فاقد کارایی الزم در دنیای امروز هستند و برای توسعه اقتصادی شهر روش های سنتی سرمایه خود را از دست داده است.

گذاری و عبور از قوانین سنتی هستیم که یکی از این شیوه های نوین سرمایهنیازمند نگاه جدید در این حوزه و روی آوردن به شیوه

 :[8]توان به صورت خالصه به صورت زیر بیان کردهستیم که می 1-4-7تم های جدید سیس

  مجموعه مدیریت شهری و سایر نهادهای اثر گذار و شهروندانپذیر در یک باور و نگرش سرمایهایجاد 

 گذاری موثر فراهم شوند.ه چهار زیرساخت قانونی، فرآیندی، ساختاری و فرهنگی که همگی باید برای سرمایهتوسع 

 :طی نمودن هفت گام اجرایی به ترتیب زیر 

 شهراقتصادی  ریزیمطالعات و برنامهانجام  .1

 شهریمدیریت  های مشارکتیبسته .2

 مجوزهاسازی اخذ و آماده .3

 بازاریابی و جذب سرمایه گذاران .4

 انتشار فراخوان .5

 سازی و عقد قراردادآماده .6

 گذارنظارت بر حسن انجام تعهدات و تامین سود منطقی سرمایه .7

توان میاقتصادی نوین و دانش بنیان  و با روی آوردن به سمت فعالیت هایبا وجود سیستم ناقص قانونی شهرداری ها با سیستم فوق 

ف شهری و حتی خدمات رسانی شهرداری را به بخش خصوصی واگذار کرد و توسعه واقعی و پایدار های مختلبخش عظیمی از پروژه

 شهر را شاهد بود.

 ء، ارزشیابی و ارتقا.آموزش8

گیر پرسنل گریبانهای بدون قاعده و قانون به دلیل استخدامهاست شهری آفتی است که دهه مدیریتعدم توان و تخصص در حوزه 

قابل شورای شهر نیز  دربوده است و پس از تشکیل شوراها و عمدتا از شورای دوم به بعد همچون سایر ادارات دولتی شهرداری ها 

ریزان شهری و پرسنل شهرداری ایجاد نموده است. این مشکل را در برنامه بوده است و موجبات عدم وجود نگاه توسعه محورمشاهده 

تواند گامی جدی های آموزشی کاربردی علمی و عملی می. طراحی دوره[9]پایدار شهر گردد تواند سبب توسعه نیافتگیبه تنهایی می

و موثر برای ارتقای سرمایه انسانی مدیریت شهری باشد. این آموزش باید برای شورای شهر و پرسنل هر بخش از شهرداری بصورت 

پایان نیز ارزشیابی مناسب بر مبنای دانش علمی و عملی  گذاری شده، توسط اساتید فن طراحی و اجرا گردد و درجداگانه و هدف

دیدگان انجام گردیده و نظام پاداش و ارتقای مناسب برای پرسنل و همچنین نظام پاداش مناسب برای شورای اندوخته شده آموزش

های مختلف شهری ر حوزهریزی شده دها حفظ گردد. ارزشیابی مستمر و برنامهشهر بر این مبنا طراحی شود تا اثر بخشی دوره

سازی شود. این ارزشیابی ها بایست طراحی و پیادهبرمبنای وظایف محوله و همچنین در حوزه شورا برمبنای اختیارات و وظایف می

ساز ارتقای شغلی، تغییر تواند مبنای تعیین شورای نمونه و تقدیر و پاداش و برای مجموعه شهرداری زمینهبرای شورای شهر می
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شورای عالی استانها نیز از این قاعده مستثنا نیست و بدون آموزش مناسب، شاهد روند ناموفق کنونی  1وضعیت و پاداش و مزایا باشد.

 ، خواهیم بود.در سیستم مدیریت شهری ایجاد کند که تا امروز نتوانسته اصالحات خاصی

 مع بندی.ج9

 حداکثری افتیو باز عاتیاز حد ضا شیب دیاجتناب از تول ها و باو سرمایه از منابع یاستفاده اقتصاد بااست که  محلی داریشهر پا

خود باشد. شهر  اتیمه حقادر به ادا در درازمدت ،عتیو همگام با طب جهانی دیمف و تجارب هااستیس رشیپذپف با تا حد امکان هاآن

خاطر شهروندان  نیبه هم باشد،یم یطیمح ستیو ز یتیریمد ،یکالبد سیاسی، ،فرهنگی -یاجتماع ،یابعاد اقتصاد دارای داریپا

حفاظت از ای برداشته باشند و  تیکنند، احساس آرامش و امن اریمناسب اخت یعادالنه بدست آورند، سرپناه یدرآمد توانندیم

 دیبا ،ستیز طیمح و عتیهماهنگ با طب شهری پایدار یاقتصاد قو کی ایجاد برای .نمایندتالش به صورت مستمر شهر  یداریپا

و انسجام  یتا همبستگ همگام شود ن،ینو یو فناور یشهر تیریمد نیبا اشکال نو محلی -یخیسنن تارآداب و و  یاجتماع یهاروش

  محفوظ بماند. یداریابعاد پا

و  فهیروند. وظ یم شهرها به شمار داریدر راه توسعه پا یاز موارد مانع بزرگ یاریها در بس یو بعضا ناقص شهردار یمیقد نیقوان

از  دیبا دیجد نینقوا نیو تدو نیقوان نیاصالح ا حیاست و البته نحوه صح یاسالم یبر عهده مجلس شورا نیقوان نیاصالح ا اریاخت

شود که ساختار  استان ها به مجلس فرستاده یعال یشورا قیاز طر تایشهر، شهرستان و استان و نها یماسال یشوراها یاعضا قیطر

ست و عدم تناسب اامکان را درکشور فراهم ننموده  نیاستان ها در عمل ا یعال یشهرستان، استان و شورا یشورا لیناقص نحوه تشک

استان  یعال یدر شورا ژهیبو ینیشهر و شهرنش یتیشهرها )که در عمل موجب کم اهم تیو اهم تیشوراها با جمع نیا یاعضا بیترک

شوراها  نیدر ا متناسب اراتیو بعضا عدم وجود اخت فشانیو وظا اراتیاعضا بر اخت نیعدم تسلط و احاطه کامل ا نیهاست( و همچن

ترین م با شناسایی اساسیدر این مقاله سعی کردی کند نموده است. اریحداقل بس ایبه نفع توسعه شهرها را متوقف و  نیروند اصالح قوان

یا کشور برای استفاده  یافته دنیاحل های بعضا تجربه شده موفق در شهرهای توسعهعف و موانع توسعه پایدار شهری به بیان راهنقاط ض

هایی بزرگ ها قدمتواند با اجرای این راهکارهای هریک پرداخته شد و شهری تا حد وسع میاعضای شوراهای اسالمی شهرها و چالش

نیز از توسعه خواهی غافل  بنابراین درصورتی که بهای الزم به شوراها داده نشود و شوراها ر پایدار بردارد.در مسیر توسعه و ایجاد شه

معه خواهند شد های بیان شده گردند، کاری جز توسعه بروکراسی صورت نگرفته و شوراها در نهایت طفیلی جاگردند و دچار آسیب

نمود و سبب توسعه  قرار گیرند، نتایج بسیار درخشانی را به جامعه عرضه خواهند و در صورتی که در جایگاه ارزشمند و واالی خود

های مادی، رمایهستوانند موجب انسجام ملی، افزایش وحدت اجتماعی، تخصیص بهینه منابع و شوراها می پایدار شهرها خواهند شد.

ه فرهنگ گردش نخبگان، آموزش مدیریت و توسع انسانی، طبیعی و اجتماعی، توسعه نیروی انسانی در مدیریت شهری، چرخش و

 ها و نهایتا رضایت حداکثری شهروندان گردند.گیریها در تصمیمشهروندی، و مشارکت مستقیم اقوام و اقلیت

  

 98الیحه نظام تحول اداری تدوین شهرداری سنندج خرداد  1
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 منابع.10

اردیبهشت  14شنبه سیروان،  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، به بهانه نهم اردیبهشت روز شوراها، سرمقاله هفته نامهگویلی کیالنه، ارسطو [1]

 ، سال بیست و یکم1032، شماره 1398

 یو شهرساز یمعمار قاتیمرکز تحق ،یشهر یزیردر برنامه ستیز طیجلد دوم: مح ،یشهرساز یهاک. مجموعه مباحث و روش ،یسلطان [2]

 (.1387) ران،یا

، (یسالماانقالب  یفرهنگ ی)وابسته به موسسه پژوهش یانقالب اسالمانتشارات ، 1392، شرفتیپ یرانیا یاسالم یالگو، کتاب  ریام ،پوشاهیس [3]

 1-16-2951-964-978شابک: 

اردیبهشت  21شنبه مقاله هفته نامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی سیروان، ، ریزی توسعهسنندج برای برنامه، شناخت روح گویلی کیالنه، ارسطو [4]

 ، سال بیست و یکم1033، شماره 1398

 شهرتخصصی آرمان کانال [5]

 یالملل نیکنفرانس ب دار،یبر توسعه پا دیدر تحقق شهر هوشمند با تاک ی، نقش بانک اطالعات شهر1395 ،یزدانی ی, سجاد و علیفراست [6]

-https://www.civilica.com/Paper ن،ینو یپژوهش ها شگامانیدر هزاره سوم، رشت، شرکت پ ستیز طیو مح یشهر تیریمد ،یعمران، معمار

SDUMEW01-SDUMEW01_432.html 

 :doi .36-17 ,(1)1 ,اقتصاد شهری .های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان(. مطالعه و بررسی مؤلفه1395بابایی, مهناز, ابراهیمی, سعید. )[ 7]
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 1395، بهار گذاری شهری ایرانو اقتصاد مقاومتی، تدوین داوود ندیم پدر سرمایه PPPی بر پایه مشارکتگذاری سیستم سرمایه [8]

 964-9133-01-0تهران، انتشارات ناظر، شابک: ، 1389[ نصر، عباس ، شوراها و توسعه پایدار، 9]
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