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10شهر

قدر هویت شهرمان را بدانیم
سپهرغرب، گروه شهر: یک کارشناس 
در  باید  گفت:  معماری  و  شهرسازی 
و  طرح ها  که  تاریخی  مختلف  دوره های 
طرح  می شده،  تهیه  شهری  برنامه های 
جامع را به گونه ای راهبری می کردیم که 
برنامه ریزی  الیه های  در  اصفهان  سبک 

بسترسازی می شد.
حمیدرضــا نیلــی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر یکی از 
مباحثــی کــه در مقیــاس جهانی بــه دنبال آن هســتند، 
شــناختن یــک مقطــع زمانــی بــه عنــوان مــرگ مــدرن، 
یکرنــگ بودن ســطح جهــان و دهکده جهانی شــمردن 
کل کره زمین اســت که مورد نقد کارشناسان به ویژه در 

عرصه های شهرسازی و معماری قرار گرفت.
وی افــزود: بــه لحــاظ فلســفی و حکمتــی مطالعات 
عمیقی در این باره انجام و مبانی نظری موضوع تدوین 
شــد زیرا نمی شــود همه را یکرنگ و یک شــکل دانست 
چــرا کــه بــه عنوان مثــال اصفهــان با زابــل یا بوشــهر با 
نوشــهر تفاوت های ماهوی دارنــد؛ از این رو همه جهان 
به این فکر فرو رفتند که پس از پشــت سر گذاردن دوره 
مــدرن بایــد هر کســی در هر پهنــه یا جغرافیایــی در کره 
خاکــی بــه هویت هــای قبلی خــود توجه کنــد و برای آن 
ارزش قائل شــود تا به بســتر فرهنگی، تاریخی و هویتی 

خود نیز توجه کرده باشد.
ادامــه داد:  ایــن کارشــناس شهرســازی و معمــاری 
تفاوتی که بین شهرســازی جهان و ایران اســت، اینکه در 
ســطح جهان اندیشــمندان، حرفه مندان، دانشگاهیان 
و متفکــران آن رشــته علمــی موضوعــات خود را ســریع 
مســتندنگاری کــرده و در هر مقاطع زمانی مســتندات را 
کنــار هم قرار داده و به ســبک و ســیاق تبدیل می کنند از 
ایــن رو در جهان غرب شــاهد مکتوب شــدن ســبک های 
مختلــف هســتیم و علــوم متفــاوت همچون فلســفه و 
حکمت راجع به آن موضوع صحبت می کنند، اما به لحاظ 
فرهنگی با توجه به اینکه مکتوب کردن و مســتند نگاری 
ما کمرنگ است، دوره های گذار را کمتر مکتوب می کنیم.

وی تصریــح کــرد: چنــد ســال قبــل »مرحــوم ســید 
محســن حبیبــی« موضــوع اصفهــان و ســاختار شــهر 
اصفهــان را تعمقــی کــرد و راهبری مطالعــات را انجام و 
با اســنادی نشــان داد با توجه اینکه نقاشــی، نگارگری، 
صنایع دســتی، معماری، شهرســازی و شعر و ادبیات در 
یــک دوره زمانی در اصفهان دســت به دســت هم داده 
و همزمــان بــا هــم رنــگ عــوض کــرده و اصفهــان را به 
محوریتی برای ایران در دوره خود تبدیل کرده، اصفهان 

در آن دوره تاریخی »سبک اصفهان« داشته است.
نیلی ادامه داد: باید در دوره های مختلف تاریخی که 
طرح ها و برنامه های شــهری تهیه می شده، طرح جامع 
را بــه گونــه ای راهبــری می کردیــم که ســبک اصفهان در 

الیه های برنامه ریزی بسترسازی می شد.
وی تأکید کرد: اگر بر مبنای طرح جامع زمان خود، طرح 
تفصیلی تهیه و شبکه معابر را طراحی و ضوابط و مقرراتی 
می دهیــم که شــکل گیری کالبدهای شــهر، شــبکه معابر 
و توده و فضای شــهر ما بر مبنــای ضوابط و مقررات طرح 

تفصیلی است، باید به هویت گذشته نیز نگاه می کردیم.

فقط  را  شهر  که  داشت  انتظار  نمی توان   
شهرسازی راهبری کند!

این کارشناس شهرسازی و معماری اظهار کرد: امروز 
می بینیــم اصفهان نســبت به ســایر شــهرها، چنــد گام 
جلوتر اســت، زیرا با توجه به اینکه این شــهر در حاشــیه 
کویــر قــرار گرفتــه، تدویــن کننــدگان ضوابــط و راهبران 
طرح های توسعه شهری دقت کردند که شهر در حاشیه 
کویر مواد و مصالح غالب آن خاک است، پس خاک کویر 

را آجر کرده و کوره های آجرپزی شکل می گیرد.
وی افــزود: اینکــه نمــای غالــب ابنیــه شــهر بایــد از 
جنــس آجر باشــد، کمــک کرده آشــفتگی فضایــی که در 
ســایر شهرها قابل مشاهده اســت، در اصفهان کمتر به 
چشــم آیــد و این نمای غالــب از مواد و مصالــح آجر، به 
رونق صنعت آجر نیز کمک کرده اســت و به همین جهت 
می بینیــم کارخانجــات مختلــف رونق گرفتــه و طراحان، 
آجرهایــی طراحی کردند که فرد آجــر کار می تواند نقش 

و نگارهای زیادی در نماها ایجاد کند.
نیلی با تاکید بر اینکه باید قدر هویت شهرمان را بدانیم 
و ضمن تشــخیص منزلت آن، بدانیم برای شهری تصمیم 
می گیریــم که نه تنها 400 ســال قبل پایتخت کشــور بوده 
بلکه در چند دوره دیگر پایتخت کشور بوده و کل کشور را 
راهبری می کرده است، تصریح کرد: اگر هر گونه تصمیمی 
برای اصفهان می گیریم، باید بدانیم این شــهر رگ و ریشــه 
در تاریــخ دارد و بایــد ســبک و ســیاق های تاریخــی کــه به 
فرهنگ مردم این شــهر گره خــورده و جز تعلق خاطرهای 
مردم شــهر اســت، مورد توجه قــرار گیــرد. وی ادامه داد: 
متأسفانه بازار سرمایه با چرخ دنده های عظیمی از جمله 
مســائل فرهنگی از روی همه چیــز عبور می کند که باید با 
آن مقابله کرد؛ اگر ســبک و ســیاق بازار برای سبک اروپایی 
یا دیگر ســبک هایی تبلیــغ می کند که با فرهنــگ ما غریب 
بوده و متناسب با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی 
و مذهبی ما نیست، باید جلوی آن را بگیرد و همه بخش ها 

برای مقابله دست به دست هم دهند.

تحلیل

حمیدرضا نیلی

سپهرغرب، گروه شهر: سرپرست مرکز کنترل ترافیک شهرداری 
همدان گفت: فعالیت شبانه روزی این مرکز نقش مهم و موثری در 

ایجاد آرامش و انضباط تردد و ترافیک شهر دارد.
محمد گلشن در جریان بازدید مدیر بازرسی شهرداری همدان از 
مرکز کنترل ترافیک شهری، اظهار کرد: پایش معابر، کنترل ترافیک و 
ثبت تخلفات یکی از مهم ترین شاخص های مدیریت عبور و مرور در 
حوزه مدیریت شهری محسوب می شود که بر همین اساس تالش 
می کنیم نواقص موجود را رفع و به ســمت هوشمندســازی مرکز به عنوان یکی از 

موضوعات با اهمیت حوزه مدیریت شهری حرکت کنیم.
وی افــزود: هــدف مدیریت شــهری از نصــب دوربین هــای نظارتی هوشــمند در 
نقاط مختلف شــهر تنها کنترل ترافیک نیســت بلکه بهره برداری مناســب از مجموع 

فعالیت های شهری از دیگر اهداف و کارکردهای این سامانه است.
سرپرســت مرکــز کنتــرل ترافیک شــهرداری همــدان با بیــان اینکه طــی پنج ماه 
گذشــته تعمیر اساســی و به روزرســانی دوربین های هوشــمند شــهری انجام و به 
صورت ســامانه ای متصل و یکپارچه عمل می کند، گفت: تعداد 6 دستگاه دوربین 
هوشمند جدید در نقاط مختلف شهر همدان نصب شده و 9 دوربین جدید نیز به 

زودی در دیگر مناطق شهر نصب و راه اندازی خواهد شد.
گلشــن تصریــح کــرد: در ایــن مدت واحد بازگشــت بازرســی نیــز در مرکــز کنترل 
ترافیک شــهرداری همدان راه اندازی و روزانه نســبت به رصد و بازدید از تأسیسات 
و تجهیــزات نصب شــده در ســطح شــهر بــرای رفع هرگونــه نقص اطالعاتــی اقدام 

می کند.
وی بــا بیــان اینکه جلوگیــری از حوادث رانندگی و کنترل ترافیک در ســطح شــهر 
همــدان نیازمنــد اقدامات کنترلی و پیگیری های الزم اســت، تاکید کرد: بدون شــک 
قانونمــداری، هنجــار شناســی، رعایت مقــررات رانندگی و تردد اســتاندارد وســایل 

نقلیه در شهر بیشترین نقش و اثر را در دستیابی به شهر ایده آل دارد.
محمد درگاهی، مدیر بازرســی شــهرداری همدان نیز در این بازدید خاطرنشــان 
کرد: اقدامات ارزنده و چشــمگیری طی سال جاری در این مرکز انجام شده که البته 
این مرکز باید به واحد مدیریت و کنترل هوشمند حمل و نقل شهری تبدیل شود.

وی افــزود: کارکــرد ایــن مرکــز در حوزه هــای نظارتــی، مدیریــت ناوگان شــامل 
حــوزه  در  همچنیــن  و  شــهری  خدمــات  و  پســماند  تاکســیرانی،  اتوبوســرانی، 
ســامانه های تــردد شــهری نقــش مهمی در بهبــود رونــد و فعالیت هــای مدیریت 

شهری دارد.

با  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
افزایش جمعیت و رشد سریع 
فرصت  شهری  محالت  شهرها، 
مقتضیات  با  را  خود  نیافتند 
جدید محالت شهری هماهنگ 
دلیل  به  راستا  این  در  کنند. 
از  بسیاری  ماندن  پاسخ  بی 
اختالالت  و  بی سامانی ها  ساکنان،  نیازهای 
موضوع  بنابراین  شد،  حاکم  محالت  بر  زیادی 
سوی  از  شهر«  در  زندگی  کیفیت  »ارتقای 

شهرسازان مطرح شده است.
از مهمتریــن فاکتورهایی کــه برنامه ریزان و 
مدیــران شــهری قاعدتــا بایــد در فرآینــد اجرا و 
پیاده ســازی طرح هــا و برنامه هــای خود مورد 
شــهروندان  رضایتمنــدی  دهنــد،  قــرار  توجــه 
اســت. رضایتمندی ســاکنان شــهرها نه تنها در 
مراحــل اجرایــی بلکــه در زمــان تهیــه و بعــد از 
اجــرای طــرح نیز باید مــورد توجه قــرار بگیرد و 
ایــن مهم معیــاری تعیین کننده برای ســنجش 
میــزان موفقیــت طرح ها و ارتقــا کیفیت زندگی 
شــهری اســت که امروزه مورد توجه بسیاری از 
متخصصان و محققان علوم شــهری قرار دارد.

ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری مشــخصا با 
زیســت در شــهر ارتبــاط دارد در واقــع تمامــی 
و  ســاختارها  روندهــا،  فرآیندهــا،  عملکردهــا، 
کارکردهای شــهری از ســوی عوامــل دخیل، بر 
میزان کیفیت زندگی در شهرها تأثیرگذار است.

با  بعدی  چند  مفهومی  زندگی  کیفیت   
شاخص های متعدد است

ارشــد  کارشــناس  کریــم زاده،  عبدالمطلــب 
این بــاره  در  شــهری  برنامه ریــزی  و  جغرافیــا 
کلیــدی  عنصــر  زندگــی  کیفیــت  می گویــد: 
شــهرها و مناطــق جــذاب و رقابتی اســت، زیرا 
نشــان دهنده عامل جــذب و نگهداشــت افراد 
و نیــز جمعیت هــای ســاکن اســت لــذا ضرورت 
اندازه گیری کیفیت زندگی به شــکل فزاینده ای 

اهمیت پیدا کرده است.
وی تاکیــد دارد: کیفیــت زندگــی عمدتــا بــه 
عنوان رضایت از زندگی، خوشبختی و سعادت، 
رفاه و آسایش شناخته می شود و سطح توقع 

نیازهای انسان را منعکس می کند.
ایــن کارشــناس ارشــد برنامه ریــزی شــهری 
خاطرنشــان می کنــد: تغییــر در ســطح درآمــد 
مــردم، شــرایط زندگی، وضع ســالمت، شــرایط 
محیط، فشــار روحی روانی، فراغت، شــادمانی 
خانوادگــی، روابــط اجتماعــی و چندیــن متغیر 
دیگر نظیر آن به شــکل مرکــب کیفیت زندگی و 

تغییرات آن را تعیین می کند.

کریــم زاده تصریــح می کنــد: کیفیــت زندگی 
مفهومــی چند بعــدی با شــاخص های متعدد 
شــاخص های  از  اســتفاده  بــا  اغلــب  و  اســت 
عینــی یا ذهنی و به ندرت با اســتفاده از هر دو 
نــوع شــاخص ها اندازه گیری می شــود. کیفیت 
زندگی ممکن اســت احســاس خوبــی از ترکیب 

عوامل مرتبط با مکان یا هویت مکان باشــد.
کیفیــت  بررســی  در  می دهــد:  ادامــه  وی 
زندگی شــهری، لینچ مدلی شــامل هفت محور 
عملکــردی اســت کــه از نظر او کلیــه محورهای 

اصلی کیفیت یک شــهر را تشکیل می دهد.
این کارشناس ارشــد جغرافیا و برنامه ریزی 
شهری به نسخه های جامع ارتقا کیفیت زندگی 
شهری اشــاره و تصریح می کند: سرزندگی یکی 
از ایــن نســخه ها اســت و تعییــن می کنــد کــه 
شــهر تا چه انــدازه حامی عملکردهــای حیاتی، 
انســانی  توانایی هــای  و  بیولوژیکــی  نیازهــای 
بــوده و چگونه بقای همه موجودات را ممکن 

می سازد.
کریم زاده به نســخه دیگر برای دســتیابی به 
یــک شــهر باکیفیت اشــاره می کنــد و می گوید: 
معنــادار بــودن فضــا و فــرم از دیگــر معیارهــا 
انــدازه  چــه  تــا  شــهر  کــه  معنــا  بدیــن  اســت 
می توانــد به وضــوح درک شــود، از نظر ذهنی 
قابل شناســایی باشد و ســاکنان آن، شهر را در 
زمــان و مــکان به تجســم درآورنــد؛ بدین معنا 
که تا چه اندازه آن ســاختار ذهنی با ارزش ها و 

مفاهیم جامعه در ارتباط است.

وی به اهمیت تناسب و سازگاری با الگوهای 
رفتــاری نیــز اشــاره دارد و تاکیــد می کنــد: ایــن 
بــدان معنا اســت که شــکل و ظرفیــت فضاها، 
معابر و تجهیزات یک شــهر تــا چه اندازه با الگو 
و کمیت فعالیت هایی که مردم بر حسب عادت 
به آن اشــتغال دارند یا اشــتغال پیــدا خواهند 

کرد، منطبق است.
این کارشناس ارشــد جغرافیا و برنامه ریزی 
شــهری خاطرنشــان می کند: توانایی دسترسی 
بــه افــراد، فعالیت هــا، خدمــات، اطالعــات یــا 
اماکــن نیــز بســیار مهــم اســت و حتمــا باید به 
کمیــت و تنوع عناصری که در شــهر می توان به 

آنها دسترسی پیدا کرد، توجه داشت.
کریــم زاده در ادامــه بــه اهمیــت نظــارت و 
داشــتن اختیار در اســتفاده از فضاهای شهری 
اشاره می کند و می گوید: در یک شهر با کیفیت 
اســتفاده و دسترســی بــه فضاهــا و فعالیت ها 
و ایجــاد، تعمیــر، اصالح و مدیریت آنها توســط 

زندگــی  آن  یــا در  اســتفاده  آن  از  کــه  کســانی 
می کنند، انجام می شود.

وی اضافــه می کنــد: کارایی شــهری و تحقق 
عدالــت، بــه معنــای چگونگــی توزیــع ســود و 
زیــان محیطــی میــان افــراد بــر طبــق اصولــی 
نظیر برابری، نیــاز، ارزش ذاتی، قدرت پرداخت، 
تــالش، کمک بالقوه یا قدرت نیز اهمیت زیادی 
دارد کــه بایــد در شــهری بــا کیفیــت زندگی باال 

حتما به آن توجه شود.

 تقویت ساختارهای محله ای، زمینه ساز 
ارتقای کیفیت زندگی در محالت شهر است

بــا  شهرســازی  کارشــناس  مؤمنــی،  فــرزاد 
اشــاره بــه لــزوم توســعه همــه جانبــه محالت 
شــهری در مناطق مختلــف، می گویــد: تغییر از 
سطح محالت شهر شروع می شود لذا چنانچه 
قصــد تغییــر در هریــک از ابعاد شــهری را داریم 
نیــاز اســت اقدامــات خــود را از ســطح محالت 

شهر شروع کنیم.
وی می افزایــد: تمامــی معیارهایــی کــه بــه 
منظــور ارتقــا کیفیــت زندگــی شــهری در ابعاد 
محــالت  ســطح  در  بایــد  اســت  مدنظــر  شــهر 
شــهری نیــز مورد توجــه باشــد با این حــال هر 
محلــه برنامه و طرح خاص خودش را می طلبد 
و نیاز اســت در فرآیند برنامه ریــزی مورد توجه 

قرار بگیرد.
خاطرنشــان  شهرســازی  کارشــناس  ایــن 
می کنــد: از مهمتریــن اقداماتــی کــه در حــوزه 
کالبــدی و بــه منظــور تقویــت هویــت محله ای 
باید انجام شــود، احیا و تقویت عناصر محله از 

جمله المان ها و نشانه ها است.
مؤمنــی ادامــه می دهــد: امــروزه بــه دلیل 
تغییــرات گســترده ای کــه در نظــام اجتماعــی 
و کالبــدی شــهرها ایجــاد شــده اســت، هویت 
محله ای تضعیف شــده اســت و محالت شهری 
دیگــر آن رونق و ســرزندگی قبلی را نــدارد و به 

نوعی از روند توسعه بازمانده است.
وی تاکیــد دارد: به منظور بازگرداندن حیات 
و ســرزندگی به محالت شــهر حتمــا باید عناصر 
هویت بخش را شناســایی کرد که در این راستا 
نیاز اســت مطالعــات دقیقی انجام شــود، این 
عناصــر هویت بخش باید بــه نحوی با زندگی و 

شــرایط امروز شهرها تطبیق پیدا کند.
ایــن کارشــناس شهرســازی اضافــه می کند: 
تقویــت و احیــای این عناصر به محالت شــهری 
هویت می دهد و ســاکنان را نســبت به شــهر و 
محله خود حســاس می کند کــه در این صورت 
زمینــه بــرای مشــارکت فعــال شــهروندان نیــز 

فراهم می شود.
کیفیــت  ارتقــا  می کنــد:  تصریــح  مؤمنــی 
و  پایه ریــزی  هــم  شــهری  محــالت  در  زندگــی 
نیازمنــد  هــم  و  می طلبــد  اجتماعــی  بنیــان 
دقــت در طراحی نظــام کالبدی اســت تا محله 
جایــگاه خودش را در نظام شــهری حفظ کند؛ 
بــه منظور تحقق این مهــم محله در طرح ها و 
برنامه های توســعه شــهر باید محور اساســی 
باشــد و رویکــرد محلــه محــوری مــورد توجــه 
مدیران، طراحان، شــهر ســازان و برنامه ریزان 
قــرار بگیــرد و آنان بــه چنین رویکــردی اعتقاد 

باشند. داشته 
وی تاکیــد دارد: متأســفانه امــروزه محــالت 
کمتر ســهمی از پروژه های شهری دارند و بیشتر 
پروژه هــای بزرگ مقیــاس مورد توجــه مدیران 
شــهری اســت کــه بــا توجه بــه نقش ریشــه ای 
محله در شــهر نمی توان انتظار داشت با چنین 
دیدگاهــی، کیفیت زندگی در شــهر و در ســطح 

محالت شهری ارتقا پیدا کند.

نقش چشمگیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری همدان در ایجاد نظم و آرامش

محمد گلشن

محالت شهری

نسخه ای جامع برای ارتقای کیفیت زندگی در محالت شهر

معنــادار بــودن فضــا و فرم از دیگر معیارها اســت بدین معنا که شــهر تا چه انــدازه می تواند 
به وضوح درک شــود، از نظر ذهنی قابل شناســایی باشــد و ساکنان آن، شهر را در زمان و 
مکان به تجسم درآورند؛ بدین معنا که تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزش ها و مفاهیم 

جامعه در ارتباط است.
اهمیــت تناســب و ســازگاری بــا الگوهای رفتــاری نیز اشــاره دارد و تاکید می کنــد: این بدان 

معنا است ...

یک  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  شهری  طراحی  دکترای 
محوری  محله  رویکرد  به  توجه 
در کنار توزیع خدمات اجتماعی 
و هوشمندسازی شهر از اهمیت 
زیادی برخوردار است؛ تا محالتی 
باشیم  داشته  تراز  هم  و  همگن 
و  درک  قابل  جهت  همه  از  شهروندان  برای  که 

پاسخگوی نیاز آنان باشد.
حســن ســجادزاده اظهــار کــرد: در بســیاری از 
شــهرهای توســعه یافته و پیشــرفته دنیا مفهوم 
محلــه کامــًا بــرای ســاکنان و شــهروندان تبیین 
شــده است. در کهن شــهرهای ما نیز مرز محالت 
بــه آســانی قابــل تشــخیص بــود و ســاکنان بــه 
سکونت در محل اجدادی خود افتخار می کردند.

وی با اشــاره به تغییرات گســترده کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شــهرها افزود: 
امروزه متأســفانه به دلیل نبود رویکرد محله محوری، هوشــمند نشــدن فضاهای 
شــهری و توزیــع نامناســب خدمــات اجتماعــی و محلــی، مفهــوم محلــه در میــان 
ســاکنان شــهر بســیار کمرنگ شــده اســت و محالت چه از نظر کالبدی و چه از نظر 

اجتماعی دیگر آن کارکرد سابق را ندارد.
این دکترای طراحی شهری خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرهای توسعه یافته 

دنیا خدمات اجتماعی و محلی به درســتی تعریف شــده اســت و نیازی نیســت یک 
شهروند برای برطرف کردن نیازهایش فرسنگ ها و کیلومترها از محل سکونت خود 

دور شود.
وی بــه ضــرورت هوشمندســازی شــهر در جهــت ارتقــای هویت محلی اشــاره و 
خاطرنشان کرد: چنانچه هوشمندسازی فضاهای شهری با استفاده از اپلیکیشن ها 
و نــرم افزارهــا و در نظر داشــتن رویکرد آی ســی تی محقق شــود، زمینــه ای فراهم 
خواهد شود تا بسیاری از شهروندان بتوانند نیازهای خود را از طریق فضای مجازی 

تأمین کنند.
ســجادزاده اضافــه کــرد: توجــه بــه رویکــرد 
محلــه محوری در کنار توزیــع خدمات اجتماعی 
و هوشمندسازی شهر، از آن جهت حائز اهمیت 
است تا محالتی همگن و هم تراز داشته باشیم، 
اما متأســفانه امروزه چند قطبی شــدن شهرها 
موجب شــده تا توســعه محلی و ارتقای هویت 

شهری تحت الشعاع قرار بگیرد.
شــهر  مدیریــت  چنانچــه  کــرد:  تأکیــد  وی 
برنامه ریــزی دقیقــی در ایــن ســه حــوزه انجــام 
ندهــد، نــه تنهــا در زمینــه مســائل مربــوط بــه 
محله بلکه در همه زمینه ها و حوزه های شــهری 
از جملــه حــوزه پدافنــد غیــر عامــل، مقابلــه بــا 
بحران ها و مسائل اجتماعی نیز با مشکل جدی 

مواجه می شود.
ایــن دکترای طراحی شــهری گفــت: تا زمانی کــه هوشمندســازی، محله محوری 
و توزیع متناســب خدمات شــهری به طور جدی در نظام برنامه ریزی شــهری لحاظ 
نشــود، نمی توان در بسیاری از حوزه ها از جمله مقابله با بحران ها کنترل مشخص 
و برنامه ریزی شــده ای داشت؛ در حالی که این مهم در نحوه برنامه ریزی و مدیریت 
شــهری مــا چنــدان مورد توجه نیســت و بــه همین دلیــل ارتقای هویت و توســعه 

محله ای با چالش مواجه شده است.

چرا محــــله مفهوم گذشته را ندارد؟

حسن سجادزاده
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تدابیری برای ایجـاد 
شهرهای سالم  و پایدار

شهری   پدیده  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
اتفاقات  سریع ترین  از  یکی  شدن 
که  می رود  شمار  به  خاکی  کره  پیرامون 
روند  تغییر  نظیر  بسیاری  پیامدهای 
شهر  زیرساخت های  و  سکونت  پویایی، 
چالش های  اگرچه  است؛  داشته  پی  در  را 
از  اما  نیست  کم  اتفاق  این  روی  پیش 
طی  مردم  غذایی  امنیت  به  می توان  آن ها  مهم ترین 

سال های آتی اشاره کرد.
در حــال حاضــر بیش از 50 درصــد جمعیت جهان در 
شــهرها ســکونت دارد که پیش بینی شــده اســت در پی 
افزایش ســرعت باورنکردنی فرآیند شهرنشــینی تا سال 
2050، ایــن جمعیت به حــدود 70 درصد برســد. پدیده 
افزایــش جمعیــت شــهرها چالش های بســیاری را پیش 
روی بشــر امــروز و بــه ویــژه مدیــران شــهری قــرار داده 
اســت که از مهم تریــن آن ها می توان بــه افزایش تراکم 
خودرویــی و کمبــود مســکن بــرای جــای دادن جوامع 
جدید اشــاره کــرد. با این حال، مســئله ای کــه می تواند 
بسیار نگران کننده تر باشد این است که شهرهای آینده 
چگونــه می تواننــد خوراک مــورد نیاز جوامــع روزافزون 

خود را تأمین کنند.
متأســفانه، زندگی در شــهر ممکن است رژیم غذایی 
فقــرا را به طور نامناســبی تحت تأثیر قــرار دهد و این در 
حالی است که شهرها منبع اصلی تولید پسماند به ویژه 

ضایعات مواد غذایی به حساب می آید.
از ســوی دیگر، گسترش بی رویه شهری نیز با سرعتی 
بســیار باال در حال اتفاق اســت و تمــام منابع طبیعی و 
فضاهای ســبز حومه هــا را قربانی خــود می کند که این 
اتفاق به ســهم خود می تواند تبعات منفی دیگری نظیر 
تغییــرات اقلیمی را نیز در پی داشــته باشــد. چنانچه ما 
بخواهیــم شــهرهایی پایــدار و ســالم در آینــده داشــته 
باشــیم باید عملکرد آن ها را از نــو ارزیابی کنیم اما اینکه 
چگونه چنین هدفی تحقق می یابد در ادامه مورد بحث 

قرار گرفته است.

 گسترش کشاورزی شهری
آنچه از کشــاورزی به ذهن اغلب مردم دنیا می رسد، 
کشــت محصــوالت غذایــی در مناطق روســتایی اســت؛ 
بــا این حال، گزارش ها نشــانگر آن اســت کــه این روزها، 
بیــش از 80 میلیون نفر از جمعیت جهان در تالش برای 
پــرورش ســبزیجات و میوه هــا در مناطــق شــهری محل 

سکونت خود از یکدیگر پیشی می گیرند.
ســاکنان سراسر شــهرهای جهان می توانند از طریق 
گسترش کشاورزی در مناطق شهری، نه تنها زنجیره های 
تأمین غذا را کاهش دهند، بلکه انتشــار گاز دی اکســید 
کربن ناشــی از تردد وســایل نقلیه موتــوری برای حمل 
مواد غذایی از مناطق روســتایی به شهرها را به حداقل 
برســانند. تولیــد و فروش مــواد غذایی ســالم و تازه در 
شهر نیز می تواند به کاهش اثرات زیست محیطی توزیع 
غــذا منجر شــود؛ ضمن اینکــه در افزایــش فرصت های 
الزم جهت دسترســی جوامع بیشــتر به مــواد خوراکی و 

همچنین بهبود تغذیه نیز نقش مهمی ایفا کند.
فائــو، ســازمان خواربــار و کشــاورزی ســازمان ملــل 
متحد در شــهر بزرگ مدلین کلمبیا، به ساخت و حمایت 
باغ های اجتماعی پرداخته است که در نتیجه آن، امروزه 
500 خانــوار از مزایــای ایــن پوشــش های گیاهی نهایت 

بهره را می برند.

 ترویج رژیم های غذایی سالم
بــه طــور  ســبک های زندگــی و الگوهــای تغذیــه ای 
قابــل توجهی تحت تأثیر نــوع غذای موجود و همچنین 
هزینــه آن ها در نقــاط مختلف جهان متفاوت اســت. در 
شــهرهایی از جهان با حق انتخاب گسترده، افرادی که از 
نظر مالی نیز با مشکل زیادی مواجه نیستند می توانند 
غذاهایــی ســالم تر و پرانرژی تــر مصــرف کنند حــال آنکه 
در جوامعــی بــا درآمــد پایین، مصــرف خوراک بــا ارزش 
غذایــی پایین بســیار مرســوم اســت. طبق آمــار تنها در 
سال های بین 1998 تا 2012 مصرف مواد غذایی ناسالم 
بیــن جوامع کم درآمد هر ســاله به میــزان 5.45 درصد 
افزایش یافت که این مقدار به ظاهر کوچک، مشــکالت 
عدیده ای برای ســالمت آن ها در پی داشت و به مصرف 

بیشتر منابع مالی آن ها منجر شد.
کشــورهای  در  شــهری  مدیــران  و  ملــی  دولت هــای 
در حــال توســعه نه تنهــا با مشــکالت تغذیــه ناکافی و 
ناســالم مردم مواجه هســتند، بلکه اضافــه وزن نیز که 
بــه طور هشــداردهنده ای در این مناطــق رو به افزایش 
نهــاده، ســالمت جوامع را بــا تهدید جــدی مواجه کرده 
اســت. این در حالی است که مدیران می توانند از طریق 
اعمــال تدابیری ســنجیده، امــکان تغذیه ســالم را برای 
مــردم فراهم آورند و چالش هــای مربوطه را به حداقل 
برســانند. به عنوان مثال، مقامات ارشــد ســنگاپور طی 
چند سال اخیر، تغذیه ساکنان کشور را با دقت بیشتری 
مــورد توجــه قــرار داده و کمپانی هــا را بــه تولیــد مواد 

غذایی با ترکیبات پرانرژی و سالم تر تشویق کرده اند.

 کاهش و مدیریت ضایعات مواد غذایی
مصــرف بیش از 70 درصد تأمیــن مواد غذایی جهان 
در شــهرها صورت می گیــرد که متأســفانه بخش اعظم 
ایــن مواد بــه صورت پســماند راهی دفن گاه هــای زباله 
می شــود. اگرچه دفع مــواد غذایی می توانــد به دالیل 
مختلف اتفــاق بیفتد و از یک منطقه به دیگری متفاوت 
باشــد بــا این حــال، کیفیــت پاییــن خــوراک و همچنین 
بســته بندی نادرســت یا حتی در بعضی مــوارد، فرهنگ 
عامــه می توانــد در وقوع ایــن اتفاق نقــش مهمی ایفا 

کند.

نگاه

شهر

شهر:  گروه  سپهرغرب، 
بستر  شهری  عمومی  فضاهای 
شهری  جامعه  تکامل  و  رشد 
کیفیت  وجود  رو  این  از  است، 
و  ضروری  امری  رضایتمندی  و 
پایدار  توسعه  در  ناپذیر  انکار 
می رسد  نظر  به  شهری  فضای 
آن تهدیداتی را در شهر به  و توجه نداشتن به 

وجود می آورد.
شــهری  عمومــی  فضاهــای  کیفیــت  رشــد 
می تواننــد بــه فضای شــهری روح ببخشــد و به 
عنــوان یکــی از راهبردهای ســازنده شهرســازی 
پایــدار به شــمار آید. در فضاهای شــهری اســت 
کــه زندگــی اجتماعــی جوامــع در درون آن و در 
چارچــوب کالبدی خاص شــکل می گیــرد، توجه 
و تاکیــد بــر فضاهــای شــهری در برنامه ریــزی و 
طراحــی شــهری بــرای ارتقــای کیفیــت محیط از 

اهمیت خاصی برخوردار است.
عــالوه بر ایــن، کیفیت مــکان با مشــخصات 
فیزیکی جوامع تعریف می شــود؛ به گونه ای که 
برنامه ریزی، طراحی، توسعه و نگهداری، کیفیت 
زندگــی شــهروندان و بازدیدکننــدگان را تحــت 
تأثیــر قــرار می دهــد. بر همیــن اســاس، امروزه 
مدیران و برنامه ریزان شــهری توجه بســیاری به 
مراکز شــهری و راهکارهای مبتنی بر لزوم ارتقای 
کیفیت زندگــی دارند، زیرا مطلــوب بودن کیفی 
فضاهایــی که زمینه ظهــور و بــروز فعالیت های 
عامــل  آئین هــا،  برپایــی  و  عمومــی  و  جمعــی 
هویتی شــهرها و تجلی گاه باورهــا و تفکر آنها و 
شیوه زیست مردم بوده اند در احساس، ادراک، 
و بازنمایــی پدیده هــا در عرصــه ذهنــی انســان 
تأثیــری غیرقابــل انــکار دارد. در ایــن خصــوص، 
شــهرهای  در  مختلفــی  طرح هــای  و  برنامه هــا 
گوناگــون برای بازپیرایی مناظر شــهری در ابعاد 
و موضوعات مختلف ارائه شــده اســت. ارتقای 
کیفیت زندگی شهروندان می تواند تا حد زیادی 
رضایــت شــهروندی را بــه دنبــال داشــته باشــد 
کــه یقینــا مــوارد زیادی وجــود دارد کــه رضایت 

شهروندی می تواند سبب ایجاد آن شود.

 نه به اقدامات نمایشی!
»زهرا همتی« دانشــجوی کارشناســی ارشد 
مدیریت مالی در خصوص تأثیر کیفیت فضاهای 
عمومــی شــهری در میــزان رضایت شــهروندان 
می گویــد: قاعدتــا در هر نقطه از کشــور و حتی 
در اقصی نقاط جهان، اولین فاکتور برای رضایت 
یــک شــهروند از شــهر و مدیران شــهری، کیفیت 
بوســتان ها،  ماننــد  شــهر  عمومــی  فضاهــای 

پارک ها، معابر و پیاده راه ها است.
وی می افزاید: اگر مدیریت شــهری به صورت 
کارشناســی شــده در بازه های زمانی مختلف بر 
کیفیــت ایــن فضاها نظــارت و از فرســودگی آن 
جلوگیــری کند و بر توســعه آنها اهتمام داشــته 
باشــد می تواند رضایت بســیار باالی شهروندان 
را کســب و به واســطه آن برای ســایر پروژه های 
شــهری حمایت و مشــارکت شــهروندان را جلب 
کنــد. در غیــر ایــن صــورت بــا نداشــتن رضایــت 
شــهروندان، قطعا اولین آسیب و ضربه متوجه 
شــهر و پــس از آن مدیــران شــهری خواهد بود 
کــه باید بــه طور مــداوم با وعده ها پاســخگوی 
واســطه  بــه  شــهروندان  باشــند.  نارضایتی هــا 
نداشــتن اعتمــاد و تغییر دیدگاهشــان نســبت 
بــه مدیریت شــهری و انباشــت نارضایتــی، دیگر 
حمایــت و مشــارکتی در زمینه رشــد و توســعه 
شــهر نخواهنــد کــرد کــه ایــن اتفــاق بزرگتریــن 
خســارت بــرای یــک شــهر و مدیریت شــهری آن 

محسوب خواهد شد.
ایــن کارشــناس تصریــح می کند: امــروزه به 
واســطه گســترش فضای مجازی و شــبکه های 
بســیار  شــهروندان  آگاهــی  ســطح  اجتماعــی، 

باالســت و یک مدیر شــهری با اقدامات سطحی 
آن و شــعارهای  تبلیغــات گســترده  بــا  همــراه 
نمایشــی در راســتای بهبــود کیفیــت و توســعه 
فضاهــای عمومــی شــهر نمی توانــد بــه اقنــاع 
افــکار عمومــی بپردازد. شــهروندان به ســرعت 
نارضایتــی خــود را از این دســت مدیران و روش 
کاری آنهــا بــا اســتدالل و دالیــل کارشناســی در 
قالب کمپیــن و صفحات و گروه های مجازی و یا 
انجمن ها و سمن ها به مراجع باال دستی اعالم 

می کنند.
کشــور  در  روزانــه  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 
اتفاقاتــی رقــم می خــورد و تعــدادی از مدیــران 
شــهری در شــهرهای مختلــف باعــث رنجــش و 
نارضایتی شــهروندان می شوند؛ مدیران شهری 
بایــد با مشــاهده اینگونه اتفاقــات از آنها عبرت 
گرفته و برای توســعه و عمران و آبادانی شهرها 
و افزایــش کیفیت فضاهــای عمومی آن، تفکر و 
دیــدگاه خــود را بــه برنامه ریزی دقیــق و مدون 
و کار کارشناســی و با حســاب و کتــاب معطوف 
کنند که ایــن مهم هم باعث ایجاد رضایت باالی 
شــهروندان خواهد شــد و هم موجب مشارکت 
و حمایــت آنهــا در انجام ســایر وظایــف مدیران 

شهری می شود.

 شهر متعلق به همه شهروندان آن است
مســائل  کارشــناس  صفــاری«  »مهــرداد 
اجتماعی و دانشــجوی ارشــد جامعه شناســی 
با بیــان اینکه همراه و دخیل کردن شــهروندان 
در تمامــی امــور شــهر می توانــد بزرگتریــن رمز 
موفقیت مدیران شــهری برای پیشبرد امور شهر 
باشد، می گوید: اگر یک مدیر شهری می خواهد 
رضایت شــهروندان را به طور کامل کسب کند و 
از حمایت آنها برخوردار باشــد، بایــد با ابزارهای 
مختلــف از جمله ابزارهای ارتباطی، شــهروندان 
را در هــر موضوعــی از جملــه موضــوع کیفیــت 
مرحلــه  همــان  از  شــهری  عمومــی  فضاهــای 
طراحــی تــا برنامه ریــزی و اجــرا بــرای بهبــود و 

توسعه پایدار، همراه و دخیل کند.
مدیــران  اغلــب  متأســفانه  می افزایــد:  وی 
شــهری در کشــور ما بــدون اینکه شــهروندان را 
در جریان بهبود کیفیت فضاهای عمومی شــهر 
و توســعه آن قــرار دهند و نیازســنجی کنند، به 
نظر تعدادی کارشناس بسنده کرده و عملیاتی 
را اجرایــی می کنند کــه در نهایت به جای رضایت 
شهروندان، سیل انتقادات را روانه آنان می کند.

صفــاری با تاکید بر اینکه یک شــهر متعلق به 
همــه شــهروندان آن اســت، می افزایــد: اکثریت 
مدیــران شــهری بــرای اینکــه پــروژه ای را در یک 
نقطــه از شــهر کلید بزننــد و یا عملیــات بهبود و 
توســعه فضایی در یک منطقه از شهر را اجرایی 
کنند فقط تعدادی انگشــت شمار از شهروندان 
آن منطقــه را بــرای مشــورت و همراهی دعوت 
می کنند و خود را از نظرات و پیشــنهادات ســایر 
شــهروندان آن منطقــه و سراســر شــهر محروم 
می کننــد. بنابراین پروژه ای کــه کلید می خورد و 
عملیاتی که اجرایی می شود بعد از مدتی مورد 
انتقاد و نارضایتی اکثریت شهروندان آن منطقه 
و ســپس شهروندان سراسر شــهر می شود و بر 
اعتمــاد و رضایــت عمومــی اثر منفــی و مخربی 

می گذارد.

فضاهای  کیفیت  شهری؛  مدیریت   
عمومی شهر و رضایت شهروندی

»علی اکبــر بنی اســدی« مدیــر ســابق مرکــز 
فرهنگــی  ســازمان  شــهروندی  آموزش هــای 
امــور  و  ارتباطــات  مدیــر  و  شــهرداری  ورزشــی 
بین الملــل شــهرداری ســمنان می گویــد: لــذت 
از زندگــی یک مفهوم ذهنی اســت کــه از طریق 
مفاهیمــی چــون رفــاه ذهنــی، رضایت مندی از 
زندگی و شادی مطرح می شود البته باید توجه 

کــرد کــه مفهــوم رضایت منــدی از زندگــی، یــک 
مفهــوم قابــل تعریف و معلول یــک تجربه درک 

شده است.
وی می افزایــد: از طرفــی بایــد توجه داشــت 
و  محتمــل  مفهــوم  رضایت منــدی  واژه  کــه 
واقعی تــری بــرای سیاســتگذاری و تصمیم گیری 
می تــوان  را  شــهروندان  رضایت منــدی  اســت. 
عملکــرد  بــه  شــهروندان  مؤثــر  عکس العمــل 
ســازمان شهرداری دانســت البته مقوله رضایت 
از مباحــث مدیریتی جدا اســت؛ اصــوًال عملکرد 
ســازمان ها نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایت 

یا نارضایتی دارد.
مدیــر ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
ســمنان تصریح می کند: در عملکرد ســازمانی، 
رفتارهایــی وجــود دارد کــه باعــث نگرش هــای 
مثبــت و منفی شــهروندان نســبت به ســازمان 
)شهرداری( می شــود، اگر چه عملکرد سازمانی 
طیــف بســیار گســترده ای را شــامل می شــود، 
امــا هــدف نهایی همه ایــن رفتارهــا، ارتباط بین 
اســت،  شــهروندان  رضایت منــدی  و  ســازمان 
زمانی که عملکردهای شهرداری بتواند نیازهای 
رضایت منــدی  ســازند،  بــرآورده  را  شــهروندان 

شهروندان ایجاد می شود.
وی می افزاید: کیفیت محیط شــهری شــامل 
شــرایط زیســت محیطــی، اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصــادی، کالبــدی- فضایی محیط شــهری که 
نشــان دهنده میزان رضایت یا نداشتن رضایت 
شهروندان از محیط شهری است و تا حد زیادی 

در کیفیت زندگی شهروندان نقش دارد.
بنــی اســدی اظهــار می کنــد: کیفیــت زندگی 
شــهری بــه عنــوان مفهومــی کــه دارای ابعــاد 
چندگانه اســت، حوزه های مختلفی را در گستره 
خود جای داده است و در دو سطح خرد و کالن 
تعریف می شود. سطح خرد شاخص هایی نظیر 
ادراکات, کیفیت زندگی فردی را شامل می شود. 
کیفیت فضاهای عمومی شــهری سنجشی برای 
ارزیابــی شــرایطی از محیــط مســکونی کــه برای 
زندگــی شــهری حداقــل مطلوبیت را بــه همراه 
دارد، اســت و از عوامــل مؤثــر بــر آن می تــوان 
از میــزان و نحــوه خدمــات رســانی اجتماعــی، 
چگونگــی سلســله مراتــب در کاربردهای عمده 
و خدماتی شــهر، امنیت اجتماعــی در فضاهای 
شــهری، نحوه دسترســی بــه فضاهای شــهری، 
مکان قرارگیری کاربری ها و فضاهای اصلی شهر 
در بســتر شــهر، محیط زیســت شــهری، عملکرد 
بخش هــای مختلــف در شــهر، فعالیت هــای در 
جریــان در محیــط شــهری و توجــه بــه هویت و 

فرهنگ بومی ساکنان را نام برد.
عنــوان  بــه  مشــارکت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اساســی ترین عنصــر در دســتیابی بــه اهــداف 
توســعه شــهری دارای اهمیــت خاصــی اســت، 
می گوید: هرچه توده جامعه مشارکت بیشتری 
در امــور خــود داشــته باشــند، امــکان کســب 
موفقیت فراهم شــده و اقشــار پایین و محروم 
جامعــه از نتایــج مشــارکت و فوایــد حاصــل از 

توسعه بهره مند می شوند.
مدیــر ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
مشــارکت  می کنــد:  خاطرنشــان  ســمنان 
شهروندان در هر یک از مراحل و انواع طرح های 
عمرانی، ســبب بهبود شــرایط عمومــی، توزیع 
قدرت و باال رفتن سطح امید به زندگی می شود 
همچنیــن سیســتم تصمیم گیــری، برنامه ریــزی 
و مدیریــت دولتــی متمرکز را به ســمت مدیریت 
محّلــی و از پاییــن بــه باال )توســعه مشــارکتی( 
بــا توجــه بــه نیازهــا، امکانــات، توانمندی هــا و 
اولویت هایشــان ســوق می دهــد، هرچنــد کــه 
عوامــل اجتماعــی از قبیــل انســجام اجتماعی، 
ســابقه  فرهنگــی،  تجانــس  شــهری،  فضــای 
ســکونت و خاســتگاه اجتماعــی، ایــن میــزان را 

تحت تأثیر قرار می دهند.

وی می گویــد: توجــه به برنامه ریــزی و ایجاد 
فضاهای مناســب تعامل در شهرها از آن جهت 
اهمیــت خاص می یابد که در شــهرهای کشــور، 
عرصه هــای جمعــی و فضاهای شــهری یا از بین 
رفته انــد و یــا چهــره خــود را از دســت داده اند، 
بنابراین با در دســت داشتن الگوهای مناسب و 
موفق و شــناخت دقیق جامعه شهری، ضرورت 
ارائــه راهکارهایی برای توســعه روابط اجتماعی 
در فضاهــای شــهری کــه بتواند مورد اســتفاده 

قرار گیرد، احساس می شود.
بنــی اســدی ادامــه می دهــد: بــه عبارتی در 
طراحی فضاهای شــهری باید عامل حفظ روابط 
اجتماعــی را مدنظر قــرار داد؛ فضاهای شــهری 
بایــد ایــن خواســته را در شــهروند ایجــاد کنــد 
کــه از خانــه خارج شــده و با افــراد جامعه خود 
ارتبــاط برقــرار کنــد، فضاهایــی کــه شــهروند در 
آن ها احســاس آرامش و امنیت می کند، بیشتر 
می توانــد او را بــه تعامــالت اجتماعــی دعــوت 
ســازمان یافته،  ســاختار  شــهری  فضــای  کنــد. 
آراســته و دارای نظم کالبدی بــرای فعالیت های 
انســانی اســت که اساسا از ســه طریق شناخته 
می شــود، کیفیت محصــور بودن فضــا، کیفیت 
زیبایی شناختی عناصر تشکیل دهنده و فعالیت 
خــاص شــهری کــه در آن واقــع می شــود. ایــن 
خصوصیــات، فضــای شــهری را از فضــای بــاز در 

شهر متمایز می کند.
بــه  محلــه  تردیــد  بــدون  می افزایــد:  وی 
شــهری  فضاهــای  عرصه هــای  از  یکــی  عنــوان 
قابلیت تولید بســتر مناســب جهت شــکل گیری 
تعامــالت اجتماعــی را دارا اســت؛ محلــه تبلــور 
کالبــدی اجتمــاع و مرزهــای آن تبلــور حریم ها و 
قلمروهاســت توجــه بــه ابعاد اجتماعــی محله 
قلمروهــای اجتماعــی و غیــر کالبــدی و ایجــاد 
عناصــر کالبــدی کــه بتواننــد مرزهــای قلمــروی 
اجتماعــی را هر چه بیشــتر مهیا ســازد می تواند 
به ســازمان دهــی بیشــتر کنش هــای متقابل و 

تعامالت اجتماعی منجر شود.
مدیــر ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
ســمنان خاطرنشــان می کند: در واقع فضاهای 
بالقــوه  ظرفیت هــای  بــودن  دارا  بــا  عمومــی 
در مرحلــه نخســت ایــن فرصــت برابــر را جهــت 
ایجــاد و برقــراری کنش هــای اجتماعــی )حتــی 
شــکننده و ناپایدار( در اختیار تمام شــهروندان 
قــرار می دهــد. در مرحلــه بعــد پــس از انعقــاد 
اولیــه تعامــل اجتماعــی، تفاوت هــای موجــود 
در ســطوح اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگی که 
پدیدآورنده الگوهای رفتاری متنوع اســت، خود 
زمینــه ســاز ایجاد روابــط اجتماعی، منســجم و 

پایدار خواهد شد.

 تعهد به شهر
وی با اشــاره به تعهد شــهروندی و نقش آن 
در بهبــود کیفیــت فضــای شــهر می گویــد: یکی 
از معیارهــای تأثیــر گــذار در توســعه اجتماعــی 
جوامع، میــزان تعهد و پایبندی افراد به یکدیگر 

و بــه جامعــه اســت؛ تعهــد اجتماعــی عاملــی 
اســت که باعث ایجاد نظــم در کار و حس انجام 
وظیفــه در افــراد می شــود. توجــه بــه مفهــوم 
تعهــد اجتماعــی در جامعــه، توجه بــه اخالق و 
روابط انســانی اســت، پس می توان گفت تعهد 
باعث می شــود افراد نســبت به وظایــف و رفتار 
اجتماعــی خــود، بــدون وجــود عامــل کنتــرل 
خارجــی حســاس باشــند و وظایــف خــود را به 

بهترین شکل ایفا کنند.
بنی اسدی می افزاید: وجود تعهد اجتماعی 
در یــک جامعــه باعــث افزایــش مشــارکت های 
داوطلبانــه، ایجــاد همدلــی و برقــراری نظــم در 
جامعــه و پایبنــدی به اصول جامعه می شــود، 
بنابرایــن تعهــد یکــی از ارکان اصلی شــهروندی 
در هــر جامعه اســت. یکــی از منابــع مهم تعهد 
و مســئولیت پذیــری، اخالق بوده کــه دارای دو 
پایه اساسی است؛ یکی از آنها پایه نظری اخالق 
اســت که قواعد نظری اخالق را شامل می شود 
و دیگــری پایــه عملی یــا اخالق عملی اســت که 
پایــه احســاس تعهــد و مســئولیت کنشــگران 

اجتماعی را می سازد.
وی فضاهــای عمومــی را مهم تریــن بخــش 
تشــکیل یــک شــهر می دانــد و می گویــد: ایــن 
فضاها مکان هایی است که بیشترین برخوردها 
و کنش هــای متقابــل میــان افــراد در آنهــا بــه 
وقوع می پیوندد و شــامل تمــام بخش هایی از 
شهر هستند که شــهروندان به آنها می پیوندند 
و بــه آنهــا دسترســی فیزیکــی و بصــری دارنــد. 
و  بازپیرایــی  سیاســت های  اخیــر  ســال های  در 
افزایــش کیفیــت فضاهــای عمومــی شــهری به 
عنوان رویکرد برنامه ریزی اســتراتژیک شهری در 
شــهرهای مختلف آغاز شــده که هدف اصلی آن 

افزایش کیفیت زندگی شهروندان است.
مدیــر ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
ســمنان اظهار می کنــد: یافته ها نشــان دهنده 
اقدامــات و عملکــرد مناســب  کــه  ایــن اســت 
شــهرداری در جهــت بازپیرایــی و بهبــود کیفیت 
فضاهــای عمومی شــهری، رضایت شــهروندان 
را به دنبال داشــته اســت که از آثــار این رضایت 
می تــوان بــه تقویت مســئولیت پذیــری و تعهد 
اجتماعی شــهروندان در حوزه مســائل شهری، 
و  برنامه هــا  در  شــهروندان  مشــارکت  رشــد 
و  تعامــالت  افزایــش  نیــز  و  محلــی  اقدامــات 
ارتباطــات اجتماعــی شــهروندان را نــام بــرد. با 
توجه به اینکه کیفیت فضاهای عمومی شهری، 
رابطــه مثبــت و معنــی داری بــا میــزان رضایــت 
شــهروندان دارد، عملکــرد شــهرداری ها باید به 
گونــه ای باشــد کــه مــدام نیازهــا و کمبودهای 
محله هــا را شناســایی کــرده و بــه ســرعت برای 
برطــرف کــردن آنهــا متناســب بــا نیــاز گروه های 
مختلــف شــهروندی شــامل کــودکان، جوانان، 
افراد مســن، معلــوالن و ناتوانان اقــدام کند تا 
از این طریق، بتوان کیفیت زندگی شــهری مورد 
نظــر شــهروندان را بــرای داشــتن محیطــی آرام 

همراه با مشارکت، تعامل و تعهد فراهم کرد.

فضای سبز

ابتکار شهرداری ورشو مانع از اتالف سه تن مواد غذایی شد

در  غذایی  مواد  ریز  دور  از  پیشگیری  برای  ماهه  دو  پایلوت  طرح  نتایج  ورشو  شهر  شهر:  گروه  سپهرغرب، 
بازارهای شهری را اعالم کرد؛ بر اساس گزارش ها در این مدت از هدر رفت بیش از سه تن ماده غذایی جلوگیری 

شد که برای لهستان رقم بسیار قابل توجهی است.
بر اســاس گزارش ســازمان ملل متحد، هر سال یک 
ســوم از تولید غــذای جهان یعنی رقمــی در حدود 1.3 
بیلیون تن هدر می رود و تنها در لهســتان، این ضایعات 
معادل پنج میلیون تن است. برای معکوس کردن این 
وضعیت اسف بار، ورشو پایتخت لهستان، یک پروژه آزمایشی جمع آوری 
مواد غذایی فروخته نشده در بازارهای شهر را انجام داد که در پایان آن 

تقریبا سه تن سبزی و میوه از هدر رفتن نجات یافت.
جالب اســت بدانیــد که از نظر ارزش مالی، ســاالنه یــک تریلیون دالر 
مــواد غذایــی هدر مــی رود که ســهم اعظــم آن در کشــورهای ثروتمند 
بــه وجــود می آید. عالوه بر این، پســماندهای غذایی یکــی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان کربن در جهان محسوب می شود.
این طرح در ســه بازار اصلی میوه و تره بار ورشــو انجام شــد؛ کارمندان بخش خدمات شــهرداری میوه ها و ســبزیجاتی را که 
قابل فروش نبودند اما هنوز قابلیت اســتفاده داشــتند، جمع آوری و مرتب کردند و ســپس به سازمان خیریه و سایر نهادهای 
حمایتــی بــرای بی خانمان هــا و نیازمندان تحویل دادند. این اقدام نه تنها مانع از هدر رفت منابع غذایی و البته آب نهفته شــد 

بلکه باعث رفع یکی دیگر از مسائل مهم جامعه لهستان یعنی فقر غذایی شد.
گزارش هــا نشــان می دهــد که هر روز فعالیت داوطلبان لهســتانی برای جمع آوری مواد غذایی بیشــتر می شــود و به همین 

علت، شهرداری قصد دارد این طرح را برای سال آینده نیز اجرا کند.

حمل و نقل عمومی رایگان، جایزه پایان دورکاری

سپهرغرب، گروه شهر: مقامات فنالندی اعالم کردند که از 15 اکتبر، مشاغل دورکار دوباره به حالت اولیه 
الختی  شهر  عمومی،  اعالن  این  پی  در  شوند؛  حاضر  خود  کار  محل  در  باید  کارمندان  و  می گردند  باز  خود 

تصمیم به ابتکار حمل ونقل رایگان برای دوره معین گرفت.
شــهرداری الختی تصمیم گرفته اســت آزمایش جدیدی را برای جذب کاربران جدید حمل ونقل عمومی آغاز 
کنــد؛ در واقع این شــهر فنالندی از ســاکنین دعــوت می کند که برای دریافت مجوز ســفر رایــگان با حمل ونقل 

عمومی در ماه نوامبر درخواستی را تکمیل کنند.
مدیــر حمل ونقــل الختــی در مورد این طرح پایلوت گفته اســت: "پایان دورکاری زمان مناســبی برای شــروع 
چنین پویشــی اســت زیرا سفرهای شــهری کارمندان در این دوره افزایش خواهد یافت. هدف این کمپین جذب کاربران جدید 

است و به آن ها این فرصت را می دهد تا با فواید حمل ونقل عمومی بیشتر آشنا شوند."
بــا انجــام این جنبــش، امید می رود که افراد بیشــتری، تأثیر حمل ونقل را بــر تغییرات آب و هوا درک کنند و از وســایل نقلیه 

عمومی بیشتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند.
بــرای بهره منــدی از ایــن طــرح جالــب، تنهــا کافــی اســت که 
ســاکنان الختــی فرم درخواســت را به صــورت آنالین پــر کرده و 
برای شــانس 30 روز ســفر رایگان صبر کنند. پس از قرعه کشــی، 
شــهر فنالنــد 500 نفر را انتخــاب می کند که در مــاه نوامبر بلیط 
اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی را به صــورت رایگان دریافت 

می کنند.
شــهر الختی پیش از این نیز به علت اقدامات دوستدار محیط 
زیســتی خود موفق به کســب عنوان پایتخت ســبز اروپا در ســال 

2021 شده بود.

فنالندورشو

وندان شهر رضایت  بر  ی  شهر عمومی  فضاهای  کیفیت  ثیر  تأ

شهر پایدار



 پنجشنبه 29 مهرماه 1400  شماره 2144 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

قالموالناامامعلیعلیهالسالم:
َکِالیِصدِقالَمقاِلِبِصدِقَمقاِلِهَوَنَدَبَکِالیَافَضِل َخیُرِاخواِنَکَمنَدعا

العماِلِبُحسِنَاعماِلِه.
ــورابــه ــاراســتگویىاشت کــهب کســیاســت بهتریــنبرادرانــت)دوســتانت(،
کنــدوبــااعمــالنیــکخــود،تــورابــهبهتریــناعمــال راســتگویىدعــوت

تصنیــفغررالحکــمودررالکلــمص۴۱۷،ح۹۵۳۵

کشور روزنامه صبح غرب 

صاحب امتیاز: مسعود جواندل  مديرمسؤول: سید حسن قشمي  سردبیر: زهره پوروهابی  دبیر 
ک 59 کوچه شهید عزيزیان، پال گمار  نشانی تحريریه: همدان، خیابان پاستور،  ويژه نامه: سمیرا 

امورمشترکین:09183168574 تلفندفترمرکزی:31330 -  081
گهیها:38254040 - 081 آ مدیرروزنامه:09189020120

ارتباطباتحریریه:38272939 - 081     دورنما: 081-38281849 پیامک:3000181860 
 کردستان-لرستان-همدان  کرمانشاه-    گسترهتوزیع:استانهایایالم-

حدیث

 www .sepehrpress . i r      @sepehrgharb      Emai l :  sepehrgharb .news@gmai l .com      sepehrgharb

  1400 مـــاه  مهـــر   29 پنجشـــنبه   
 2144 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 

12

رئیسی

دستور رئیسی برای پیگیری 
بی ثباتی بازار؛ از بانک مرکزی 

استقراض نشود

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
درباره  باید  گفت:مردم  رئیس جمهور 
تامین معیشت و سفره خود احساس 
امنیت کنند و بی ثباتی در بازار چه ریشه 
چه  و  داشته  دولت  بدنه  کم کاری  در 
فرصت طلبان  سوءاستفاده  از  ناشی 

باشد، بادی پیگیری شود.
حجــت االســالم ســید ابراهیم رئیســی با تبریــک ایام 
والدت نبی مکرم اســالم )ص( و امــام جعفر صادق )ع( 
و نیــز هفتــه وحدت گفــت: پیامبــر گرامی اســالم و اهل 
بیت ایشــان، رمز وحدت در عالم اسالم و جامعه بشری 

هستند.
رئیــس جمهــور وحــدت در جهــان اســالم را راهبــرد 
جمهــوری اســالمی ایــران و تفرقــه را راهبــرد دشــمن 
توصیــف کــرد و گفــت: هر فــردی دانســته یا نادانســته 
اقدامــی برخالف وحــدت انجام دهد، در زمین دشــمن 

بازی کرده است.
وی بــا تاکیــد بر اینکه همــه باید تــالش کنیم وحدت 
در بیــن آحــاد ملت مســلمان ایــران از اقــوام و مذاهب 
مختلف حفظ شــود، گفت: این موضــوع برای جمهوری 
اســالمی نــه تاکتیــک بلکه یــک راهبــرد اســت. البته این 
بــه معنای یکی شــدن همه اقــوام و مذاهــب و افکار و 
گویش ها نیســت، بلکه به معنای پرهیــز از تفرقه افکنی 
و نگاه واحد به هدف راهبردی جمهوری اســالمی یعنی 

پیشرفت است.
رئیســی در ادامــه بــا تاکید بر ضــرورت تــدارک اماکن 
اســتقرار موقــت کســانی که بــرای کارهای ضــروری مثل 
درمان به شــهرهای بــزرگ از جمله تهران ســفر می کنند 
امــا ســرپناهی ندارنــد، گفت: ایــن مردم بنــدگان خدا و 
مســتضعفان واقعی هســتند که نه تــوان مالی دارند و 
نه زبانی برای بیان آن، و باید برای آنان ســرپناه مناســب 

در نظر گرفته شود.
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا قدردانــی از تالش هــا 
و فعالیت هــای معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت 
جمهــوری گفــت: امروز بنــده و ســرکار خانــم خزعلی در 
جایــگاه اجرایــی نشســته ایم و دیگــر ارائــه پیشــنهاد و 

توصیه از سوی ما پذیرفته نیست.
وی افــزود: معاونت امور زنان و خانواده با مشــورت 
فرهیختگان و صاحبنظران برای حل مشکالت این حوزه 
به ویژه آسیب های اجتماعی از جمله طالق، راهکارهای 

اجرایی و عملیاتی ارائه کند.
رئیســی در ادامه با قدردانی از اقدامات وزارت جهاد 
کشــاورزی در تأمیــن نهاده های دامی، گفت: الزم اســت 
در این زمینه اطالع رسانی مناسبی به ویژه به دامداران 

صورت گیرد.
رئیس جمهــور با تاکید بر اینکــه وزارتخانه های جهاد 
کشــاورزی، صنعــت، معــدن و تجــارت، و دادگســتری 
بیــش از گذشــته بــه قیمت کاالها حساســیت داشــته 
باشــند، گفــت: مــردم بایــد دربــاره تأمیــن معیشــت و 
ســفره خود احســاس امنیت کننــد و بی ثباتــی در بازار 
چه ریشــه در کم کاری بدنه دولت داشته و چه ناشی از 
سوءاســتفاده فرصت طلبان باشــد، باید پیگیری جدی 

و فوری شود.
وی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه برای دومین ماه 
متوالــی زمینه پرداخت حقوق و تأمین هزینه های جاری 
دولت را بدون اســتقراض از بانــک مرکزی فراهم کردند، 
قدردانــی کرد و گفت: امیــدوارم این رویــه ادامه یابد تا 
گرفتــار آنچه پیشــینیان به آن مبتال شــدند نشــویم و با 
اســتقراض از بانــک مرکزی، باعــث افزایش پایــه پولی و 

نرخ تورم نشویم.

برنامه بخش خصوصی چین 
برای واردات نفت بیشتر از 

ایران و روسیه
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
واردکنندگان نفت در بخش خصوصی 
آینده  ماه   3 در  دارند  قصد  چین 
واردات  به  اقدام  مختلف  به دالیل 

بیشتر نفت از ایران و روسیه کنند.
پاالیشــگاه های مســتقل چین قصد 
دارنــد بــا اســتفاده از ســهمیه واردات 
خود تا قبل از انقضای آن در ســه ماه آینده، خرید نفت 

را افزایش دهند.
ایــن احتماًال به معنی افزایش درخواســت برای خرید 
نفــت از تولیدکنندگانــی اســت کــه تحویــل ســفارش را 
ســریعا انجام می دهند، از جمله شــرکت ESPO روسیه 
که تقریبا طی یک هفته ارســال محموله سفارش شــده 

را انجام می دهند.
کارشناسان همچنین خرید نفت ایران را نیز در برنامه 
پاالیشــگاه های چیــن در نظــر دارنــد. کارشناســانی کــه 
تمایلی به افشــای نام خــود ندارند معتقدند میلیون ها 
بشــکه نفت خــام وارداتی به چیــن و ســنگاپور و مالزی 

شامل نفت ایران است.

ایران و جهان

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
علمی  هیئت  عضو  جهان: 
دانشگاه گفت: مصوبه مجلس 
کسب  مجوزهای  تسهیل  برای 
نه  است،  ع  شر خالف  نه  کار  و 
نظر  به  و  اساسی  قانون  خالف 
تایید  برای  خاصی  مانع  بنده 

این مصوبه در شورای نگهبان وجود ندارد.
ســید جواد معتمــدی درباره احتمــال تأیید 
یا رد »مصوبه تســهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار« کــه اخیــرًا از ســوی مجلــس به شــورای 
نگهبان فرستاده شده است گفت: به نظر بنده 
مانع خاصی برای تأیید این مصوبه در شــورای 
نگهبــان وجــود نــدارد. چرا کــه ایــن مصوبه نه 
ع اســت و نه خالف قانون اساســی.  خالف شــر
اقشــار  ســوی  از  رایزنــی ای  و  مخالفــت  البتــه 
مختلــف در حال انجام باشــد، بیشــتر منوط به 
مــاده 5 و 6 ایــن مصوبه اســت و فکر نمی کنم 
در سایر مواد آن مخالفتی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در اصل 28 قانون اساســی، 
آزادی اشــتغال بیــان شــده اســت و در  اصــل 
ع مبین اســالم هــم همیــن اصــول وجود  شــر
دارد. لــذا همانطــور که گفته شــد، این مصوبه 
بــه لحــاظ شــرعی و قانونــی هیچ گونــه منعــی 
ندارد. بنابراین شــورای نگهبان در حال بررسی 

قانونی است که به پیاده سازی قانون اساسی 
می پــردازد. امــا بحثی کــه در این میــان مطرح 
شــده، راجــع به مواد 5 و 6 اســت کــه در آن از 
مشــاغل خاصــی مانند وکالت و ســردفتری نام 

برده است.
وی مخالفــان مصوبه مجلــس در خصوص 
را  وکالــت  شــغل  از  انحصــار  شــدن  برداشــته 
دو طیــف برشــمرد و تصریــح کــرد: طیــف اول 
نگرانی هــای  پیــش  از  کــه  هســتند  وکال  خــود 
خــود را بیــان کــرده بودنــد و طبیعتــا االن هم 
نگرانی هایشــان را بــه شــورای نگهبــان انتقــال 
غ از اینکــه ایــن اعتــراض  داده می دهنــد. فــار
صحیــح اســت یا خیــر، با یــک دیــد واقع گرایانه 
بنــده تصــور نمی کنــم ایــن مســائل تأثیــری در 
تصمیم شــورای نگهبان داشــته باشــد. چرا که 
اعتراضی که تا کنون از سوی وکال مطرح شده، 
در خصــوص مخالفت با قانون اساســی نبوده 

و وکال تا کنون چنین ادعایی نداشــته اند.
ایــن عضو هیئــت علمی دانشــگاه با ادعای 
وکال مبنی بر اینکه »بــا اجرای مصوبه مجلس، 
ســطح علمی شــغل وکالــت کاهــش می یابد« 
را رد کــرد و گفت: ایــن موضوع نیــز ارتباطی به 
قانون اساسی ندارد و در هیچیک از اصول آن، 
اشــاره ای بــه این مطلب نشــده اســت. لذا این 
حواشی هیچ تطابقی با قانون اساسی ندارند.

مصوبــه  بــا  مخالفت هــا  دو  طیــف  بــه  وی 
مجلــس اشــاره و اظهــار کــرد: مســئله ای که از 
ســوی قضــات مــورد مطالبــه قــرار گرفتــه این 
اســت کــه چرا در ایــن مصوبه، قضــات ملزم به 
آزمــون دادن می شــوند. بــه گفتــه آن هــا، این 
موضوع خالف شــأن قضات دادگســتری است. 
در پاســخ بــه این ادعــا باید بگویــم اوًال آزمون 
دادن خــالف شــأن نیســت بلکــه بــار علمــی را 
اثبــات خواهد کــرد. دوما باز هــم این موضوع 
ع ندارد. سوما  مغایرتی با قانون اساسی و شر
بــه عقیــده مــا، ایــن قســمت از مصوبــه اتفاق 
مثبتی اســت. البته خود وکال نیز با این موضوع 
موافــق هســتند؛ چــرا کــه مطابــق بــا قانــون 

اساســی است و عدالت را گسترش می دهد.
وی ادامــه داد: یکــی از معضــالت جــدی در 
کشــور مــا بحث تعــارض منافــع در ایــن حوزه 
اســت. در مواردی قضات بازنشســته در همان 
مجتمعی که ســال ها حکــم داده اند، اقدام به 
وکالت می کردند. این در حالی اســت که با سایر 
همــکاران آشــنایی داشــته و قضات همــراه او 
هســتند. لذا این اتفــاق، موقعیت نابرابر ایجاد 
کــرده و خالف عدالت اســت. بنابرایــن باید این 
ســوءتفاهم برطرف شــود و قضات بدانند این 
قســمت از مصوبه هیچ کســر شــانی بــرای آنها 

ایجاد نخواهد کرد.

غ از  معتمــدی افــزود: مصوبــه مجلس فــار
ابعاد فنی که ذکر شــد، با ظاهر قانون اساسی 
ســازگارتر اســت. چرا که مــا در قانون اساســی 
چنــد اصل مهم داریم و ایــن مصوبه مجلس با 
آن اصول همســو اســت. عدالــت و اصل آزادی 
اشــتغال از مهمتریــن مواردی اســت که به آن 
اشــاره شــد. در اصــل 3 قانــون اساســی هــم 
صراحتــا قید شــده که وظیفــه ذاتــی و بنیادی 
قانــون اساســی، برقــراری عدالــت در جامعــه 

است.
وی تصریــح کرد: یک اعتراض درســتی که به 

این قانون وارد شده، این است که »چرا با این 
مصوبه قضات ملزم به برگزاری آزمون هســتند 
ولــی ایــن الــزام بــرای ســایر کارمنــدان قضائی 
وجــود نــدارد«؛ بــرای نمونــه مســئول دفترها 
آزمــون  برگــزاری  بــدون  می تواننــد  همچنــان 
تقاضــای پروانــه وکالت کننــد. به عقیــده بنده 
ایــن اعتــراض کامًا درســت و به جا اســت. اما 
تأییــد این مطالبه ایــن معنا نیســت که قضات 
را از آزمــون معــاف کنیــم بلکه باید ســایرین را 
هم مشمول آزمون کنیم. لذا با آئین نامه های 

اجرایــی می توان این خأل را نیز جبران کرد.

ع و قانون اساسی نیست ح تسهیل مجوزهای کسب و کار خالف شر طر

سید جواد 
معتمدی

صادرات ایران

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: معاون طرح و برنامه وزیر 
صمت با بیان اینکه تامین مالی 
واحدهای تولیدی از چالش های 
حدود  گفت:  است،  بخش  این 
تومان  میلیارد  هزار   250 تا   150
بخش  در  نقدینگی  کمبود 

صنعت داریم.
ســیدمهدی نیــازی اظهار کرد: بــا توجه به نیاز 
650 هــزار میلیــارد تومانــی بخــش صنعــت بــه 
تسهیالت، بر اساس گزارش بانک مرکزی سرمایه 
در گــردش پرداخــت شــده بــه حــوزه صنعت در 
قالب تســهیالت حدود 435 هزار میلیارد تومان 

بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه تأمیــن مالــی واحدهــای 
تولیــدی از چالش های این بخش اســت، اضافه 
کرد: بیش از 50 درصد مشــکالت بخش صنعت 
مربــوط بــه تأمیــن مالــی اســت. ســهم بخــش 
صنعــت در تســهیالت بانکی ســال 99 فقط 30 
درصــد کل تســهیالت بانک هــا بــوده اســت در 
حالی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه 
ایــن رقــم بایــد در پایــان برنامــه بــه 40 درصــد 
تســهیالت برســد که اکنون 10 درصد کسر منابع 
مالــی داریم. این کمبود منابــع موجب تعطیلی 
بنگاه ها و کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آن ها 

شده است.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت گفت: 
از 372 هــزار میلیــارد تومانی که در شــش ماه 
نخســت امســال از بانک هــا دریافــت کرده ایــم، 
در  ســرمایه  بــرای  تومــان  میلیــارد  هــزار   290
گــردش بخش صنعــت بوده اســت در حالی که 
بــا توجه به نرخ تورم، نقدینگی مــورد نیاز ما در 
این بخــش یکهزار هــزار میلیارد تومان اســت تا 
بتوانیم ظرفیت های ســال گذشته خود را فعال 

نگهداریم.
نیــازی ادامــه داد: بــا توجــه به اینکــه در چند 

ســال اخیر رشــد اقتصادی ما منفی بوده اســت 
برای افزایش رشــد اقتصادی دست کم به سالی 
200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت گفــت: 
طرح های نیمه کار بســیاری در کشور وجود دارد 
که به دلیل کمبود منابع رها شده و نظام بانکی 
بایــد فکری بــرای آن بکند. البتــه در بخش تولید 

انحراف منابع وجود ندارد.
نیــازی افــزود: ســال گذشــته بانک هــا یکهزار 
و 900 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت 
کرده اند کــه 744 هزار میلیــارد تومان به بخش 
خدمــات، 570 هــزار میلیــارد تومان بــه صنعت، 
126 هــزار میلیارد تومان به کشــاورزی و 104 هزار 
میلیارد تومان به مســکن اختصاص یافته است 
و اگــر انحــراف منابــع وجــود داشــته باشــد باید 
همه حوزه ها به تفکیک آســیب شناســی شــود 
تا مشــخص گــردد کدام حــوزه انحراف بیشــتری 

داشته است.
وی گفت: در ســال 97 بازرگانــان برای واردات 
کاال و دریافــت ارز رتبــه بنــدی شــدند کــه تجربــه 
موفقی بود و واردات به اعتبار بازرگانان وابســته 
شــد و ایــن را بایــد در بخش های دیگــر نیز پیاده 

کرد.
نیــازی ادامــه داد: نظــام بانکــی می توانــد از 
زیرســاخت نظــام رتبه ســنجی و ســامانه جامع 
تجــارت وزارت صمــت بــرای پرداخــت تســهیالت 

استفاده کند.
وی افــزود: باید تقاضای مالــی از نظام بانکی 
کاهش یابــد و روش تأمین مالی نظام زنجیره ای 

را دنبال کنیم.

خدمات  و  بازرگانی  تسهیالت  تقاضای   
بیشتر از تولید است

عبدالمهــدی ارجمندنــژاد مدیــرکل نظارت بر 
بانک ها و مؤسســات اعتباری بانک مرکزی نیز در 
ایــن برنامه گفــت: نظام بانکــی ایران بر اســاس 
توانی که دارد تالش می کند نیازهای بخش های 

مختلف را پاسخ دهد.
وی افزود: در شــش ماه نخســت امسال سه 
میلیــون و 727 هــزار 21 میلیــارد ریــال به بخش 
صنعــت و معــدن تســهیالت پرداخــت شــده که 
30 درصــد از کل تســهیالت بانــک هاســت. البته 
پرداخــت تســهیالت بــه وجود پــول و منابــع نیز 

بستگی دارد.

وی ادامه داد: در شــش ماه نخســت امسال 
برای تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت 294 
ممیــز 7 هزار میلیــارد تومان تســهیالت پرداخت 
شده که 80 درصد کل تسهیالت اختصاص یافته 

به این بخش است.
مؤسســات  و  بانک هــا  بــر  نظــارت  مدیــرکل 
اعتبــاری بانــک مرکزی افزود: فقــط 13.1 درصد از 
تســهیالت اختصــاص یافتــه به بخــش صنعت و 

معدن برای بخش ایجاد بوده است.
وی گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی کشور 
تقاضا برای تسهیالت در بخش بازرگانی و خدمات 

بسیار بیشتر از بخش تولید است.
موظــف  بانک هــا  داد:  ادامــه  ارجمندنــژاد 
هستند بر مصرف تسهیالت نظارت کنند و اکنون 
طرحی در کشــور وجــود ندارد کــه بانک ها به آن 
کمک نکرده باشــند، اما ظرفیــت نظارتی بانک ها 
محدود است و امکان نظارت دقیق بر تسهیالت 
داده شــده به وســیله بانک هــا وجود نــدارد. ما 
نیــز در حال بهبود نظام اعتبار ســنجی در کشــور 

هستیم.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری 
بانــک مرکــزی گفــت: شــرکت های اعتبار ســنجی 
مانند شــرکت ایرانیان که بانک ها سهامداران آن 
هستند راه اندازی شده است و برخی بانک ها نیز 

خودشان اعتبارسنجی می کنند.
وی ادامــه داد: بدلیــل وجــود برخــی داده ها 
و  دیگــر  دســتگاه های  در  ســنجی  اعتبــار  بــرای 
ضعیــف بودن تجهیزات و شــبکه انتقال داده ها 
در ایــن دســتگاه ها امــکان اعتبــار ســنجی برای 

بانک ها مشکل شده است.
وی افزود: نسبت معوقات بانکی به تسهیالت 

براساس آمار شش و هشت دهم درصد است.

 نظام تأمین مالی کشور نیاز به بازآفرینی 
دارد

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون 

رونــق تولیــد مجلــس شــورای  ویــژه جهــش و 
اســالمی هــم در این برنامــه با بیــان اینکه نظام 
تأمین مالی کشــور نیاز به بازآفرینــی دارد، گفت: 
80 درصــد نیازهــای مالــی از نظام بانکــی تأمین 
می شــود که این کار را مشــکل کرده است و باید 

به دیگر بخش های درآمدی توجه کنیم.
وی افــزود: نبایــد انتظــار داشــته باشــیم هــر 
میــزان منابع نیــاز داریــم، می توانیم از سیســتم 

بانکی تأمین کنیم.
حســینی گفت: وجــود اطالعــات نامتقارن در 
سیستم بانکی موجب انتخاب نادرست مشتری 
به وســیله بانک ها شــده اســت و بر این اســاس 

برخی مشتری ها منابع را به انحراف می برند.
وی افــزود: نظــام اعتبارســنجی و تأمین رتبه 
بانکی، توسعه الزم را نیافته است البته نباید این 
کار فقط به وسیله بانک ها انجام شود بلکه باید 

مؤسسات اعتبار سنجی ایجاد کنیم.
رئیــس کمیســیون ویژه جهــش و رونق تولید 
نظــام  بایــد  گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس 
اطالعاتی منســجمی برای استفاده بانک ها از آن 

وجود داشته باشد.

 اعتبارسنجی مشتریان بانک ها به ُکندی 
پیش می رود

موسی شهبازی پژوهشــگر مسائل اقتصادی 
نیــز گفــت: کیفیــت اعطای تســهیالت به وســیله 
بانک ها برای جلوگیری از انحراف در مصرف آن ها 

ضروری ست.
وی بــا بیــان اینکــه در تورم هــای بــاال گرفتــن 
تســهیالت با هر نرخ سودی منفعت دارد، افزود: 
نرخ ســود انگیزه را از تولید کننــده برای تقاضای 

تسهیالت گرفته است.
شــهبازی گفت: بحث اعتبارســنجی مشتریان 
بانک هــا به ُکنــدی پیش مــی رود و در حال جمع 
آوری اطالعات هســتیم. اعتبارســنجی به الگوی 

بانکداری مناسب نیاز دارد.

به زودی زیردریایی های جدید می سازیم
حوزه  در  ما  امروزه  دستاوردهای  گفت:  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 

زیرسطحی در حال استفاده است و زیردریایی های جدیدی نیز در دست ساخت داریم.
تقویــت  اســاس  بــر  گفــت:   77 ناوگــروه  اســکورت  عملیــات  خصــوص  در  ایرانــی  شــهرام  دریــادار 
دیپلماســی دفاعی و آمدوشــد با کشــورهای برادر و دوســت، با هماهنگی وزارت امور خارجه و ســفیر 
ایــران در عمــان، بازدیدی را داشــتیم و ناوگــروه 77 در بندر عمــان پهلوگیری کرد و هــم اینک در آنجا 

دارد. استقرار 
وی همچنیــن در خصــوص رفــع تهاجــم دزدان دریایی نســبت به نفتکــش ایرانی گفــت: اولویت ما حفظ 
امنیت خطوط کشــتیرانی اســت؛ خاصه خطوط خودی و شــناورها و نفتکش ها تا تجارِت ایرانی اســالمی با موفقیت شــکل 

گیرد و در این راستا منطقه را آلوده می دانیم.
ایرانی خاطرنشــان کرد: خلیج عدن از حیث حضور قایق های دزدان و تروریســم دریایی، آلوده و خطرآلود اســت و ســعی 
داریم با حفظ توان خودی، وقتی عزیزان مورد تهدید واقع می شــوند، به موقع در صحنه حضور یابیم و در عملیات اخیر نیز 

به سرعت حاضر شدیم و ضمن مقابله با قایق های تهدیدزا، امنیت را برقرار کردیم.
وی ادامه داد: در این شرایط عمدتا تالش داریم این قایق ها را از منطقه دور کنیم و به حفظ امنیت دست یابیم؛ دیدگاه 
ما تقابل های انهدامی نیســت؛ مگر اینکه آن ها به تذکر ما گوش نکرده و رفتار و حرکت هایی که از ســوی ناوگروه می بینند را 

موردتوجه قرار ندهند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه امروزه بنا به سیاســت و تدابیر ابالغ شــده توانسته ایم بر قله افتخار بایستیم و 
با توان داخلی تجهیزات پیچیده ای را به کار گیریم، گفت: دستاوردهای امروزه ما در حوزه زیرسطحی در حال استفاده است 

و به زودی زیر دریایی های جدیدی نیز در دست ساخت داریم.
ایرانــی همچنیــن از تولید قریب الوقوع ناوشــکن های ســنگین خبر داد و گفت: کالس جماران و ســهند نیــز در قالب چند 

فروند ناوشکن در دست ساخت است و طی ماه های بعد اخبار آن را ارائه خواهیم کرد.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا با همدلــی و دریافت همه فرامین مســیر عزت و اقتــدار نظام مقدس جمهوری اســالمی را رقم 

می زنیم و امیدواریم این پرچم مقدس را به دست صاحب اصلی برسانیم.

برخی مدیران برای سفرهای خارجی 16 میلیون 
حق مأموریت می گیرند

از  برخی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  رفسنجان  مردم  نماینده  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مدیران و کارمندان ما حق مأموریت های نجومی برای سفر به خارج از کشور دریافت می کنند که باید این 

رویه اصالح شود.
حسین جاللی طی تذکری شفاهی اظهار کرد: دولت کامًا الکترونیک یک انقالب اداری محسوب می شود 

و بر سالمت اداری و دقت و سرعت در کارها می افزاید.
وی بیان کرد: در دوران کرونا ضرورت دولت الکترونیک بیشــتر احســاس شد اما متأسفانه ما فقط از 25 

درصد ظرفیت دولت الکترونیک در سراسر کشور استفاده می کنیم.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اکثر کشورهای دنیا همه کارهای اداری خود را به صورت 

الکترونیکی انجام می دهند و تحقق کامل دولت الکترونیک در کشــور ما نیز نیاز به پیگیری مجدانه دارد.
جاللی بــا انتقاد از در نظر گرفتــن حق مأموریت 
بــرای کارمندان یــا مدیرانی کــه مأموریــت خارج از 
کشــور می روند، گفت: حق مأموریت برای مدیرانی 
که به خارج از کشور می روند، درست نیست چرا که 
ایــن افراد با بلیــت و هتل رایگان به خارج از کشــور 
می رونــد امــا حداقــل 16 میلیــون تومــان هم حق 
مأموریــت دریافت می کنند که باید این رویه اصالح 

شود.
هیچ وجــه  بــه  وضعیــت  ایــن  کــرد:  تأکیــد  وی 
پســندیده نیســت، مــا باید نظمــی به این مســئله 
دهیــم و شــاهد حــق مأموریت هــای نجومــی بــه 

مدیران و کارمندان نباید باشیم.

یم 150 تا 250 هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی در صنعت دار

سیدمهدی نیازی

دریادار ایرانی

جاللی


