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مقدمه
مدیریــت امــور شــهری ،آنهــم در شــرایط کنونــی کــه شــهرها بــا رشــد شــتابان و
خلــق مســتمر مســائل و موضوعــات جدیــد مواجــه میباشــند ،وظیفــه ای بســیار دشــوار
اســت کــه پایانــی بــر آن متصــور نمیتــوان شــد.
در دنیــای کنونــی ماننــد ســابق مدیریــت شــهری فقــط بــر امــور فیزیکــی و کالبــدی
ماننــد انــواع کاربــری ســاختمانها ارتفــاع و بــرو پهنه هــا (پیشــرفت افقــی و عمــودی
شــهر) اتــکا نــدارد و تعبیــری کــه از شــهر وجــود دارد یــک موجــود جامــد نیســت بلکــه
شــهر از دیــدگاه مدیــران شــهری موجــودی زنــده اســت کــه عــاوه بــر وجــوه فیزیکــی،
وجــوه اجتماعــی اقتصــادی و فرهنگــی ان نیــز حائــز اهمیــت میباشــد.

نگرشی گذرا بر استراتژی توسعه شهری ()CDS

در مدیریــت شــهری ســنتی و فرســوده کــه هــم اکنــون در کشــورهای غیــر پیشــرفته
دیــده مــی شــود،اداره کننــدگان شــهر آن چنــان دســت بــه گریبــان مشــکالت جــاری
همچــون آلودگــی زیســت محیطــی ،بــد مســکنی ،ترافیــک شــهری ،امنیــت شــهری،
اشــباع زیــر ســاخت هــا ،کمبــود ســرانه هــای خدماتــی ،ســیل عظیــم جمعیــت و...
مــی باشــند کــه موضوعــات مهمتــری چــون فقــر ،کمبــود ســرانه هــای اقتصــادی و
فرهنگی،اقشــار بحــران زا چــون گرســنه هــا ،معتــادان ،کــودکان کار ،بیخانمان هــا،
بیــکاران ،زنــان سرپرســت خانــوار ،ضعــف فرهنــگ زندگــی شــهری ،ضعــف روحیــه ی
مشــارکت پذیــری در امــور شــهری ،ضعــف مطالبه گــری شــهری ،فقــدان فرهنــگ
رانندگــی و ...مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.
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امــروزه شــهرداری هــا دیگــر مراکــز خدمــات رســانی ومســئول آّب و جــارو کــردن
شــهر ها نیســتند بلکــه موضوعــات مبتــا بــه مردمــان شــهر ایجــاب می نمایــد کــه
بــه نهــاد خدماتــی اجتماعــی و فرهنگــی مبــدل گردنــد ایــن در حالیســت کــه بــه طــور
وضــوح توســعه ی هــر کشــوری در تمامــی ابعــاد بــا نحــوه اداره شــهرهای آن هــم
بســتگی عمیقــی دارد و تحقــق چشــمانداز کشــوری در گــرو تحقــق چشــم انداز همهــی
شــهرهای آن نهفتــه اســت ،کشــور پیشــرفته بــا شــهرهای عقــب افتــاده وجــود خارجــی
نــدارد.
بــه همیــن دلیــل شــیوهی جدیــدی در نحوهــی اداره شــهر هــا الزم اســت کــه مبتنــی
بــر نگــرش نویــن از حاکمیــت و حکمرانــی شــهری باشــد تــا در ادارهــی شــهر بــه
گونهــای عمــل نمایــد کــه نــه تنهــا دولــت بلکــه مشــارکت مردمــی را نیــز بــه یــاری
طلبیــده و زمینــه و تــوان جــذب همــکاری آنــان را داشــته باشــد .نبایــد ایــن موضــوع
فرامــوش گــردد کــه هــر گونــه تصمیم گیــری ،سیاســت گــذاری و برنامه ریــزی در
اداره ی شــهر و نحوهــی مدیریــت و راهبــرد توســعه ی آن کامــا تحــت تاثیــر نظــام
و سیســتم حکومتــی حاکــم بــر کشــور و بالطبــع ایدئولــوژی و تفکــرات و نگــرش
حاکمــان آن می باشــد در تــب و تــاب جهانــی شــدن و رقابــت شــدید  شــهرها در
جــذب ســرمایه ها و ارتقــاء رفــاه شــهروندان در ابعــاد مختلــف اجتماعــی– اقتصــادی و
 ...پیامدهــای زیــان بــاری همچــون کاهــش حــس تعلــق خاطــر ،از دســت رفتــن هویــت
محلــی ،دو قطبی شــدن جامعــه ،نــزول زیســت محیطــی و ....نیــز بــروز مــی نمایــد،
الجــرم بــرای مواجه شــدن بــا ایــن تبعــات چارهــای نیســت جــز ایــن کــه هدایــت و
رهبــری خــرد مندانــه و اصولــی توســعه شــهرها را بجــای خوش بــاوری و رهاســازی
رشــد شــهرها جایگزیــن نمــود.
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در چنیــن حالتــی مدیریــت شــهری ،دیگــر صرفــا مدیریــت مشــکالت شــهر را بــر
عهــده نــدارد بلکــه فراتــر از ایــن موضــوع ،راهبــری شــهر بــه ســوی توســعه همــه
جانبــه و پایــدار را بــر عهــده دارد.
و نکتــه مهــم اینکــه بــا ابــاغ چشــم انــداز  1404و سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی،
ضــرورت دارد کــه چشــم انداز و برنامــه راهبــردی شــهرها ( )CDSبــر ایــن مبنــا تهیــه
و تدویــن  و بــه اجــراء در آیــد زیــرا ایــران اســامی زمانــی بــه اهــداف چشــم انداز
 1404خواهــد رســید کــه شــهرهای آن بــه قابلیــت الزم رســیده باشــد ،بهمیــن دلیــل
دســتورالعمل مزبــور تدویــن و ابــاغ می گــردد تــا مجموعــه مدیریــت شــهری 31
شــهر بــا مرکــز اســتان ها نســبت بــه تدویــن آن اقــدام نماینــد ،قبــا از زحمــات دســت
انــدرکاران ایــن اقــدام اثــر بخــش و مهــم تقدیــر و تشــکر بعمــل می آیــد .در انتهــا
الزم اســت از آقایــان دکتــر ترکاشــوند شــهردار محتــرم کــرج ،دکتــر احمــد خورشــیدی

آزاد ،محمــد شهســوار حقیقــی ،خانــم دکتــر دیندارلــو و ســیاه مرزکوهــی کــه در تهیــه و
تدویــن کتــاب مزبــور مــا را یــاری نمودنــد تشــکر و قدردانــی بعمــل مــی آیــد.
محمدابراهیم مداحی
رئیس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان

فصل اول

مواضع و بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
درباره ی مدیریت شهری و وظایف شهرداری ها
شــهرداری در ســه ســطح بــا مــردم در ارتبــاط هســت .ســطح اول خدمــت بــه مــردم
،ســطح دوم حفــظ و توســعه فضــای ســبز ســوم در ســطح فرهنــگ .جــدای از ایــن
ســطوح شــهرداری بایــد بــه ســه مولفــه در ســازمان خــود توجــه الزم بکنــد ،اول مبــارزه
بــا فســاد در سیســتم شــهرداری و بافــت مدیــران شــهری ،دوم ارتقــاء ســطح علمــی اداره
شــهر و ســوم همــکاری بــا ســایر دســتگاه ها».
1394/05

«در مراجعــات مردمــی بایــد تســهیل و تســریع کار مــردم ،تکریــم آنان و اعتمادســازی
بــه عنــوان  4شــاخص مهــم مــورد توجــه جدی باشــد».
1384/03/21

«شــهرداری ها همــواره در معــرض افــراد فرصــت طلــب و ســودجو قــرار دارنــد امــا
ارتبــاط بــا مــردم و دسترســی آســان آنــان بــه مدیــران شــهرداری ها ،موجــب می شــود
زمینــه بســیاری از فرصــت طلبیهــا از بیــن بــرود».
1386/04/04

«بایــد در اداره شــهر از روش هــای علمــی و محققــان برجســته دانشــگاه ها نیــز
اســتفاده شــود .ایــن بســیار ضــروری الزم اســت ،مــن روی ایــن موضــوع تکیــه می کنم،
از علــم و فکــر و برنامــه و اشــخاص عالــم اســتفاده کنیــد ،هــر چــه می توانیــد ،عقــول
صاحبــان عقلــی را بــر عقــل خودتــان بیفزائیــد و ذخیــره عقالنــی خــود را تقویــت کنیــد
تــا بتوانیــد کارهــا را انجــام دهیــد».
1386/04/04

		

1389/12/17
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«مســئله گیــاه و بوســتان و درخــت و ایــن چیزهــا جــزء مســائل اصلــی اســت .اینهــا
را جــزء مســائل فرعــی نبایــد بــه حســاب آورد ،درســت اســت کــه در شــمارش مســائل
سیاســی کشــور ،چشــم ها و نــگاه هــا بــه ســمت اقتصــاد ،بــه ســمت فرهنگ هــا ،بــه
ســمت مســائل پولــی کشــانده می شــود .معمــوال اینجــور اســت ،لیکــن اگــر بــا دقــت
نــگاه کنیــم ،مســائلی کــه مربــوط بــه زیســت انســانی اســت بیشــتر از آنهــا اهمیــت
دارد».
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توسعه شهر و سوابق آن
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در دهه هــای اخیــر پیشــرفت کشــور بــه ســمت یــک جامعــه مــدرن و توســعه یافتــه،
شــتاب و اهمیــت ویــژه ای پیــدا نمــوده اســت .یکــی از شــاخص های اصلــی و مهــم ایــن
توســعه و پیشــرفت ،رشــد و گســترش شــهرها و بخصــوص شــهرهای بــزرگ آن میباشــد .از
طــرف دیگــر بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون جمعیــت کشــور و بخصــوص افزایــش جمعیــت
شــهرهای بــزرگ کــه عــاوه بــر عامــل موالیــد و مــرگ و میــر ،عامــل مهاجــرت مــردم از
روســتاها و شــهرهای کوچــک ،رشــد آن را تشــدید میکنــد ،توجــه بــه توســعه شــهرهای
بــزرگ اهمیــت دو چندانــی پیــدا کــرده اســت ولــی آنچــه مــورد ســوال مــی باشــد ایــن
نکتــه اســت کــه توســعه ایــن شــهرها چگونــه و بــه چــه صورتــی بایــد انجــام گیــرد کــه
نیازهــای آینــده کشــور را تامیــن نمایــد و بــا توجــه بــه وجــود چشــم انــداز  1404کشــور،
توســعه شــهرها چگونــه خــود را بــا ایــن سیاســت کالن تطبیــق نمایــد؟ در ایــن زمینــه بــا
مطــرح شــدن اصــل توســعه پایــدار و مباحــث مربــوط بــه آن ،دیدگاه هــای مربــوط بــه
توســعه شــهری و بهبــود شــهر بــا توجــه بــه نیازهــای آینــده انســجام بیشــتری پیــدا نمــوده
و ســعی گردیــده توســط ایــن اصــل بــرای ســوال های فــوق پاســخ هــای مناســبی ارائــه
شــود .در همیــن راســتا بــا توجــه بــه کمبــود منابــع (زمیــن ،خــاک ،هــوا و  )....و بــرای
کاهــش هزینه هــای توســعه شــهری و ارائــه خدمــات مطلــوب تــر و مطابــق بــا اصــول
توســعه پایــدار و در عیــن حــال اقتصــادی ،توجــه بــه توســعه هدفمنــد شــهر افزایــش یافتــه
و ســاماندهی شــهری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مقولــه هــا در زمینــه توســعه شــهری
مطــرح گردیــده کــه ســعی دارد بــا تحــول در نحــوه نگــرش بــه توســعه شــهری زمینــه
پایــداری بیشــتر شــهر را فراهــم آورد .اغلــب دو مفهــوم و اصطــاح شــهر پایــدار و توســعه
پایــدار شــهری بــه دلیــل نزدیکــی معنایــی و اصطالحــی بــه جــای یکدیگــر بــکار مــی روند
بــرای تمایــز ایــن دو اصطــاح  بایــد توجــه داشــت کــه کلمــه توســعه در عبــارت توســعه
پایــدار در واقــع نشــانگر فراینــدی اســت کــه طــی آن پایــداری مــی تــوان روی دهــد .امــا
پایــداری مجموعــه ای از وضعیت هاســت کــه در طــول زمــان دوام مــی یابــد .بــر ایــن
اســاس توســعه پایــدار شــهری وضعیتــی ثابــت و هماهنــگ بــه شــمار نمی آیــد .بلکــه
فراینــدی متحــول اســت کــه در غالــب آن اســتفاده از منابــع ،تامیــن نیازهای اساســی ،بهبود
و ارتقــاء ســطح زندگــی بــرای همــه ،حفــظ و اداره بهتــر اکوسیســتم ها و ایجــاد آیندهــای
امــن و ســعادتمندتر بــا نیازهــای کنونــی و آتــی انســان ســازگاری پیــدا می کنــد .بنابرایــن
می تــوان گفــت کــه چنیــن توســعه ای مفهومــی جامــع دارد و بــا تمــام جنبه هــای زندگــی
انســان مرتبــط می باشــد.
مفهــوم توســعه پایــدار شــهری در ادبیــات جهانــی بــرای نخســتین بــار در ســال 1987
میــادی بــا انتشــار گزارشــی کمیســیون جهانــی محیــط زیســت و توســعه ســازمان ملــل
متحــد بــا نــام «آینــده مشــترک مــا» مطــرح شــد .ایــن گــزارش کــه بــه گــزارش «بروتلند»
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مشــهور اســت توســعه پایــدار را  بــه صــورت ذیــل تعریــف می نمایــد:
«توســعه پایــدار توســعه ای اســت کــه نیازهــای زمــان حــال را تامیــن می کنــد بــدون
آنکــه توانایــی نســل های آتــی در پاســخگویی بــه نیازهایشــان را بــه خطــر بینــدازد».
تحــول مفهــوم توســعه در خــال قــرن گذشــته خصوصــ ًا  5دهــه اخیــر آن ،مفهــوم
توســعه شــهری را نیــز متحــول نمــوده اســت .پــس از جنــگ دوم  ،مفهــوم کلــی توســعه از
چارچــوب یــک رویــه صرفـ ًا اقتصــادی و عمدتـ ًا بــه مفهــوم رشــد آغــاز گردیــده و بــا بســط
و تبییــن ،در حــال حاضــر در غالــب توســعه پایــدار مطــرح میگــردد و مبتنــی بــر کلی نگــری
و جامع نگــری می باشــد.
بررســی ســیر تحــوالت اندیشــه و تفکــر توســعه طی  50ســال گذشــته ،بــه خوبــی بیانگر
آن اســت کــه پــس از بعــد اقتصــادی ،ابعــاد اجتماعــی و زیســت محیطــی نیــز بــر مفهــوم
توســعه افــزوده گردیــده و توســعه پایــدار در مســیر انطبــاق ایــن ابعــاد ،واقعیت هــای پیچیده
حیــات شــهری را مشــخص و بــرای کاهــش یــا رفــع تنگناهــا و نارســایی ها راه حل هــای
اجرایــی مختلــف و در عیــن حــال جامعــی ارائــه می نمایــد .بــر ایــن اســاس توســعه پایــدار
شــهری عبــارت اســت از توانایــی انتخــاب توســعه ای کــه بــه رابطــه بیــن ســه  Eاحتــرام
می گــذارد  ،ایــن ســه  Eعبارتنــد از اقتصــاد ،اکولــوژی و برابــری اجتماعــی.
گســترش افقــی و عمــودی شــهرها ،ضعــف خدمــات رســانی و اقدامــات عمرانــی در
شــهرها و بســیاری ناهنجاری هــا و نابســامانی های شــهری دیگــر در ابعــاد مختلــف
اکولوژیکــی ،اقتصــادی و اجتماعــی بــه خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه از جملــه
ایــران ،هشــداری اســت بــرای دســت انــدرکاران دولتــی ،متخصصیــن و مدیــران شــهری
کــه هــم اینــک توســعه آتــی شــهر را براســاس برنامه ریــزی صحیــح و جامــع مدیریــت و
راهبــری نماینــد.
توســعه راهبــردی شــهری کــه از ســال  1976میــادی در کنــار مفاهیــم دیگــری چــون
توســعه پایــدار شــهری و پــروژه شــهر ســالم در دســتور کار یکــی از برنامه هــای توســعه
ســازمان ملــل بــا عنــوان «مدیریــت شــهری» قــرار گرفــت .بــه توســعه جامــع و کامــل و
همــه شــمول زندگــی شــهری اطــاق می گــردد و برنامــه ای اســت کــه در بلنــد مــدت،
شــهر را بــه نقطــه شــهر قابــل ســکونت  و پیشــرفته مبــدل می ســازد و معنــای کاربــردی
آن یعنــی چشــم انداز بلنــد مــدت یــک شــهر اســت کــه براســاس آن برنامه هــای اقــدام
متعـ�دیدی ( )action planتعییــن می گــردد .و معنــی لغــوی آن از ســه واژه �city Devel
 opment Strategyتشــکیل شــده اســت.
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اجزاء برنامه توسعه راهبردی شهر
برنامــه توســعه راهبــردی شــهر بمثابــه هــر برنامــه بلنــد مــدت از اجــزاء و مراحلــی
تشــکیل گردیــده کــه از مباحــث کلــی و کالن شــروع شــده و بــه امــور اجرایــی و قابــل
لمــس ختــم مــی گــردد  ،بطوریکــه هــر مرحلــه کالن بــرای اجرایــی شــدن بایســتی بــه
مراحــل ریزتــر تبدیــل گــردد و اجــزاء ســه گانــه  CDSبــه شــرح زیــر بیــان مــی گــردد:
1 .1چشم انداز
شــمای کلــی و بیــان توصیفــی فشــرده از آینــده شــهر بــوده کــه قــرار اســت بــا تبلــور
یافتــن اســتعدادها شــهر بــه آن نقطــه برســد.
2 .2راهبردها
راهکارهــای اجرایــی بلنــد مــدت کــه از چشــم انــداز شــهر تولیــد میگــردد و کمــک
مــی نمایــد تــا چشــمانداز محقــق گــردد.
3 .3اقدام ها
از هــر راهبــرد شــهری چندیــن اقــدام عملــی یــا پــروژه تعریــف میگــردد کــه بــا اجراء
و بــه هــم پیوســتن آنــان هــدف نهایــی یــا چشــم انــداز شــهر محقــق می شــود.

پارادایم مدیریت شهری
تغییــر از درون و تغییــرات تدریجــی کــه از ضعــف بــه توانایــی و از نقــص بــه کمــال،
نقطــه آغازیــن توســعه و پیشــرفت هــر جامعــه ای اســت.
جوامــع بــرای پیشــرفت و تعالــی نیازمنــد ایــن هســتند کــه از پوســته تنــگ تفکــرات
و روش هــای قدیمــی خــود را خــاص نمــوده و خــود را در مســیر تغییــر و تحــول مــورد
نیــاز قــرار دهنــد و طــرح

جدیــدی را تجربــه نماینــد ،ماننــد جوجــه درون تخــم مــرغ زمانــی می توانــد دنیــای
جدیــد یــا «پارادایــم» را تجربــه کنــد کــه بــا رشــد تدریجــی و آرام از درون ،پوســته خــود
را بشــکند و وارد دنیــای جدیــد شــود.
پارادایــم بــه معنــای فراینــد تدریجــی و تغییــر درونــی یــک پدیــده بــرای فــرار از
وضعیــت ســنتی و قدیمــی و فرســوده و رســیدن بــه فضــای جدیــد و توســعه یافتــه
اســت.
پارادایــم ،عنصــری بــرای حــل و رفــع معضــات و مشــکالت فعلــی و رســیدن بــه
وضعیتــی اســت کــه از همــه مزیت هــا و قوت هــا بــه منظــور رســیدن بــه وضعیــت
و فضــای بهبــود یافتــه و پیشــرفته مــورد بهــره بــرداری قــرار می گیــرد .و پارادایــم
مدیریــت شــهری یعنــی تفکــر و اندیشــه و مکانیــزم جدیــد مدیریتــی اداره شــهرها بــا
شــرایط جدیــد اســت کــه مبنــای جوشــش آن از درون شــهر و توســط آحــاد شــهروندان
اعــم از مدیــران و نخبــگان و شــهروندان آغــاز می گــردد.
   

فصل دوم
فرایند تشریحی تدوین و اجرای CDS

مقدمه
یکــی از مزیتهــای جامــع نگــری در تنظیــم ســند  CDSدر نظــر گرفتــن تمــام
پارامترهــای دخیــل در مســائل شــهری اســت کــه الزم اســت ،مطالعــات بــه شــرح ذیــل
در دســتور کار قــرار گیــرد.

نگرشی گذرا بر استراتژی توسعه شهری ()CDS

تحلیل های اقتصاد کالن
زیرساختها
ظرفیت مالی
مهاجرت
جمعیت
مدیریت اسکان
فرم شهر و شبکه ارتباطی
درآمدهای پایدار
چگونگی ایجاد هماهنگی مدیریت شهری
اقشــار بحرانــی (ماننــد گرســنه ها ،بــی خانمان هــا ،معتــادان ،بیــکاران ،کــودکان
کار ،زنــان سرپرســت خانــوار و )...
گردشگری
ترافیک و حمل نقل
مقابل��ه ب��ا فق��ر و از بی��ن ب��ردن دو قطب�یـ اجتماع�یـ و آموزش��ی و منابــع انســانی،
خدمــات و براســاس شــرایط شــهر ،موضوعــات مطالعاتــی دیگــری نیز در دســتورکار
می توانــد قــرار گیــرد کــه بســته بــه شــرایط بومــی شــهرها ،متغیــر خواهــد بــود.
بطورکلــی می تــوان ســند راهبــردی توســعه شــهری ( )CDSرا بــه ســه بخــش
زیــر تقســیم بندی کــرد:
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1 )1تدویــن چشــم انداز :ایجــاد فهــم مشــترک و راهبــردی میــان گروه هــای
ذینفـ�ع در مــورد آرمان هــا و اهــداف کالن بلندمــدت و تصویــری از نقطــه ای
کــه قــرار اســت شــهر بــه آنجــا برســد (و ایــن کار در قالــب یــک بیانیــه توصیفی
و کالن نوش�تـه می شــود)
2 )2تدوی��ن راهبردهاــ :یافت��ن اهــرم هــا و راهکارهــای موثــر بــرای تحقــق
چشــم انداز (برنامه هــای بلندمــدت هدفــدار)
3 )3برنامه های اجرایی یا پروژه ها ()Action Plans
تذکر
 CDS1 )1در صدد پاسخگویی به سه سوال است:
اول اینکه شهر در کجا قرار دارد؟ (وضعیت موجود)دوم اینکه شهر به چه نقطه ای می خواهد برسد؟ (چشم انداز)سوم اینکه چگونه می خواهد به نقطه غایی برسد؟ (راهبردها  -اقدام ها)2 )2هــر شــهر می توانــد چندیــن چشــم انداز داشــته باشــد هــر چشــم انداز
خردت��ر و اجرایی ت��ر ش��ده و ب��ه چندی��ن راهب��رد تقسـ�یم می گ��ردد .ه��ر راهبــرد
نی��ز در نهای��ت بـ�ه چندی��ن اقـ�دام ی��ا پرــوژه ختــم می گ��ردد بنابرایـ�ن نقطــه
نهایـ�ی چش��م انداز ه��ر شـ�هر ش��امل چندی��ن پ��روژه اجرای��ی درحوزه هــای
کالب��دی ،فرهنگ��ی ،اقتص��ادی ،اجتماع��ی خواه��د ب��ود کهــ از عملیاتی شــدن
ایــن پروژه هــا ،هــدف چشــم انداز محقــق خواهــد شــده و  C.D.S.آن اجــرا
خواهــد شــد .بنابرایــن برنامــه توســعه راهبــردی شــهر آرزوهــا و آرمان هــای
کلــی و کالن و آســمانی اســت کــه بــه اقدام هــای زمینــی و قابــل لمــس
منجــر می گــردد.
نگرشی گذرا بر استراتژی توسعه شهری ()CDS
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گام های شش گانه تدوین سند CDS
گام اول :برنامه ریزی و طراحی و ساختار کار
در گام اول الزم اســت قالــب تشــکیالتی و کارگروه هــای تخصصــی و گوه هــای
مرجــع بــه مــراه ابــزار و امکانــات مــورد نیــاز ایجــاد گــردد و ایــن مرحلــه شــامل اقدامات
زیــر می تــوان باشــد:
الــف :تشــکیل کمیتــه  CDSبــا عضویــت معــاون عمرانــی و معــاون برنامه ریــزی
و توس��عه  اس�تـانداری -شــهردار – فرمانــدار -رئیــس شــورای شــهر بــه عنــوان شــورای
اصلــی کمیتــه (بــا دبیــری شــهردار شــهر)
ب :هــر کــدام از ســایر مدیــران شــهری و اســتانی اعــم از روســایی از حوزه هــای
عمرانــی – اقتصــادی – صنعتــی – کشــاورزی – بانکــی – فرهنگــی – خدماتــی  ...بنــا
بــه موضوعــات مبتــا بــه تشــخیص شــورای اصلــی میــز بصــورت مــوردی یــا موقــت
یــا دائــم می تواننــد در کمیتــه مشــارکت داشــته باشــند.
پ :تشــکیل بانــک اطالعاتــی و کارگــروه ،اطالع رســانی و تبلیغــات :بــه منظــور
تبلیغــات و اطالع رســانی بــه مدیــران – نخبــگان -مــردم نســبت بــه چشــم انداز
شــهری و CDSاز طریــق پوســتر و آگهــی و خبرنامــه و ســایت اینترنتــی و فیلــم
مســتند و مصاحبــه بــا شــهروندان و مناظــرات تلویزیونــی و رادیویــی و   ...اقــدام
می گــردد تــا اینکــه مقولــه توســعه راهبــردی شــهر و آینــده آن بــه دغدغــه و مطالبــه
اول شــهروندان مبــدل گــردد.
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ت :تدویــن ســاختار کار و عملیاتــی کــردن آن :تدویــن ســند  CDSبمثابــه هــر
حرکــت بنیــادی دیگــر نیازمنــد ایجــاد ســاختار کار بــوده تــا وظایــف هــر کــدام از
اعضــاء مشــخص گــردد ،ارتبــاط آنهــا تبییــن بشــود تــا اینکــه بتــوان بــر عملکــرد آن
نظــارت کــرد ،بــه همیــن دلیــل کارگروه هــای مــورد نیــاز راه انــدازی می گــردد و
افــراد شناســایی و جــذب شــده در ایــن ســاختار ،ســازماندهی خواهنــد شــد و بــه عنــوان
مثــال کارگ��روه درآمـ�د پایـ�دار ،کارگـ�روه س�لامت ،امنیـ�ت ،گروه هــای بحــران زای
اجتماعــی ،اشــتغال شهرســازی ،محیــط زیســت ،مســکن ،فرهنگــی ،حمــل و نقــل و
ترافیــک و مالــی ....
ث :کســب تعهــد از کلیــه گروه هــای ذینفــع کلیــدی بــه منظــور تهیــه و تصویــب
و  اجرــای سـ�ند (از جملــه تفاهــم نامــه بیــن اعضــاء کمیتــه -قــرارداد بیــن شــهرداری
و مشــاور)
ج :گفتمان سازی
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گفتمان ســازی در قالــب آموزش هــای کارگاهــی بــا مشــارکت مدیــران شــهری
از مهمتریــن بخــش تدویــن و اجــرای برنامــه توســعه راهبــردی شــهر ()C.D.S
بشــمار میــرود ،بــا توجــه بــه اینکــه  C.D.Sبــه عنــوان پیشــرفته ترین و جدیدتریــن
برنامــه توســعه ای شــهری اســت کــه در ایــران برداشــت کاملــی از آن وجــود نــدارد و
از نــکات جدیــدی نیــز برخــوردار اســت نمــی تــوان بــدون آمــوزش و توجیــح دســت
انــدرکاران  وارد ایــن مبحــث مهــم و اساســی شــد و بهمیــن دلیــل الزم اســت کارگاه هــا
و نشســت های آموزشــی مســتمر و توجیحــی توســط کمیتــه  C.D.Sهــر شــهر و بــا
موضوعــات زیــر در دســتور کار قــرار گیــرد:
	-آگاهی از تجربیات جهانی و ملی

	-تشــریح و آمــوزش وظایــف هــر کمیتــه و چگونگــی تدویــن راهبردهــا و
اقدام هــای هــر کارگــروه
	-مکانیزم هــای تبلیــغ و ترویــج  C.D.Sو چگونگــی تبدیــل آن بــه دغدغــه و
مطالبــه اول شــهروندان
	-چگونگی تشکیل گروه های مرجع (مشاور ،مدیران ،نخبگان)

	 -سایر موارد مورد نیاز
چ :تهیــه ( C.P.Mبرنامــه زمــان بنــدی شــده اقدامــات) :گام هــا و مراحــل اجرایــی
تدویــن ســند  CDSم��ی بایس��ت براس��اس امکان�اـت و محدودیـ�ت هــا از حیــث زمانــی
نقطــه شــروع بــه مــدت  8مــاه بــه طــول بینجامــد و زمــان اجــرای هــر گام و مراحــل
آن بــه درســتی تعریــف گــردد (برنامــه زمان بنــدی شــده  8مــاه در پایــان کتــاب آورده
شــده اســت).
د :پشتیبانی فنی و مالی  تهیه سند CDS
نگرشی گذرا بر استراتژی توسعه شهری ()CDS
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گام دوم :ارزیابی وضعیت
بــرای تهیــه و اجــرای ســند  CDSبایــد از وضعیــت شهــر و منطقــه ،یــک ارزیابــی
جام��ع اقتص��ادی -اجتماع�یـ ص��ورت گی��رد ت��ا اصالح��ات الزم ب��رای تصمی��م گی��ران و
بــرای تحلیــل روندهــای آتــی چالــش هــا ،فرصــت هــا و  ...فراهــم شــود .ایــن اطالعــات
نـ�ه تنهـ�ا ش�اـمل وضعیـ�ت گذشــته و ح��ال اس��ت بلک��ه بای��د وضعیــت آینــده متصــل و
تغییــرات احتمال��ی نیـ�ز بررس��ی ش��ود ت��ا در تدوی��ن چشـ�م ان��داز و راهبرده��ا از قلــم نیافتد.
در واقــع یــک ارزیابــی جامــع و تحلیلــی از وضــع موجــود شــامل مــوارد زیــر اســت:

1)1گ��ردآوری اطالع��ات پایــه و مفیــدی از منابــع (قابلیت هــا و ظرفیت هــا)
شــامل:

الف :اطالعات جمعیت شناختی (اشتغال ،آموزش و )...
ب :اطالعـ�ات اقتص��ادی (ش��رکت هاــ ،س��رمایه هـ�ا ،بازاره��ا ،کارفرمایـ�ان ،مالیـ�ات،
درآم��د و )....
پ :اطالعات زیرساختی (آب ،برق ،زمین ،امالک ،حمل و نقل ،راه ها و)....
2)2ارزیابی وضعیت شهر و ویژگی های منحصربه فرد آن شامل:
الف :ارزش ها ،فرهنگ و ترجیحات
ب :ویژگی های تاریخی و کالبدی
پ :روابط اقتصادی در سطح منطقه ای ،ملی و بین المللی
ت :مزیت های رقابتی و نسبی
3)3بررسی محیط خارجی و شناسایی عوامل ایجاد تغییر شامل:
الف :شناخت روندها ،رویدادها و تحوالت
ب :شناخت عوامل اجتماعی ،فنی ،منطقه ای ،دولتی ،مزیت محیطی و..
پ :گون��ه بن��دی عوامـ�ل نوظهوــر ،محتمــل ،دائمــی ،بحرانــی ،نامعلــوم و قابــل
تاثیرگــذاری
4)4برخی از اسناد فرادست و پایین دست توسعه شهرها عبارتند از:
ب :طرح کالبدی ملی ایران
پ :طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسالمی ایران
ت :سند ملی توسعه استان ها
ث :ضوابط ملی آمایش سرزمین
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الف :چشم انداز  20ساله کالن توسعه جمهوری اسالمی ایران
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ج :طرح  بلندمدت توسعه استان (سال )1404
چ :برنامه های  5ساله بویژه چهارم و پنجم
ح :طرح جامع توسعه شهر
خ :طرح جامع توسعه استان
د :طرح تفصیلی شهر
ذ :طرح جامع شهر
ر :طرح کالبدی گردشگری
تذکــر :قابــل ذکــر اینکــه ،اســناد مطروحــه بــه عنــوان نمونــه ای از اســناد فرودســت
یـ�ا فرادسـ�تی پیشـ�نهاد گردیـ�ده کـ�ه کمیتـ�ه مطالعـ�ات میـ�ز CDSمــی توانــد ایــن
لیســت را کاســته یــا بیفزایــد.
5)5روش های جمع آوری اطالعات
الف :مطالعات اسنادی و کتابخانه ای
ب :پرسش نامه (با روش های نمونه گیری تصادفی و داوطلبانه)
پ :مصاحبه
ت :مشاوره و برداشت میدانی
6)6نکات کلیدی قابل توجه در این گام
نگرشی گذرا بر استراتژی توسعه شهری ()CDS
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الــف :احتمــا ًال برخــی شــهرها دارای مطالعــات یــا ســوابقی در تدویــن ســند توســعه
راهبــردی و شــهری ( )CDSمــی باشــند ،بــه همیــن دلیــل اینگونــه شــهرها مــی
تواننــد نســبت بــه اصــاح و تکمیــل و بروزرســانی ســند مربوطــه اقــدام نماینــد.
ب :اســنادی کــه بــرای توســعه بلندمــدت برخــی شــهرها تهیــه شــده از انســجام الزم
برخــوردار  نیســتند.
پ :عمدت ـ ًا نــگاه ایــن اســناد از بــاال بــه پاییــن اســت و مشــخص اســت کــه بطــور
خــاص از مــردم در تدویــن اهــداف کالن مطــرح شــده ،نظرخواهــی نشــده اســت
ت :در اغلــب برنامــه هــا و اســناد باالدســت و پاییــن دســت اولویــت هــا و فرصــت

ه��ا مش��خص نشــده انــد و لــذا بــه هــر حــال ،نوعــی ابهــام و عــدم اطمینــان در کار
آنهــا وجــود دارد.
ث :در اغلــب برنامــه هــا و اســناد فــوق الذکــر متولــی مشــخصی بــرای اجــرای
پیشــنهادها معرفــی نشــده بــه همیــن ترتیــب منابــع و نظــام اجرایــی نیــز معلــوم نیســت.
بــا ایــن همــه مــی تــوان اهمیــت اســناد و برنامــه هــای بــاال دســت وقتــی پایینــی
دســت را در تدویــن چشــم اندازهــای توســعه شــهر قزویــن نادیــده گرفــت.
ج :اشــکال اساســی همــه اســناد توســعه شــهری تــک بعــدی بــودن  و صرفــا نگــرش
کالبــدی بــه شــهر اســت و جنبــه هــای انســانی و زنــده از جملــه اقتصــادی و اجتماعــی و
فرهنگــی بطــور مطلــق مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت در صورتــی کــه هــدف CDS
 ،رســیدگی بــه همــه جنبــه هــای شــهروندان و زندگــی شــهری اســت.
چ :نتیجــه مطالعــات انجــام شــده و بویــژه احصــاء فهرســت نقــاط ضعــف و قــوت،
تهدیــد و فرصــت ،مزیــت و محدودیــت کــه قلــب ایــن مطالعــات شــناخته شــود مــی
بایســت مــورد تصویــب شــورای شــهر و کمیتــه CDSقراربگیــرد.
ح :بــه منظــور تدویــن یــک روش کارا در برنامــه ریــزی توســعه راهبــردی هــر شــهر،
مــرور تجــارت شــهرهای دیگــر دنیــا و نیــز شــهرهای داخلــی کــه دارای ایــن تجربــه
بــوده انــد ،بســیار ضــروری بــه نظــر مــی رســد ،بــه همیــن  منظــور بررســی تجــارب
ســایر شــهرها بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد.
خ :نظــرات مــردم ،مســئولین و کارشناســان :اخــذ نظــرات مــردم ومدیــران و نخبــگان
در ارتبــاط بــا نحــوه تدویــن برنامــه راهبــردی شــهر از اقدامــات اساســی بــه شــمارمی
رود .بــر همیــن اســاس در جهــت تدویــن چشــم انــداز هــای توســعه آتــی و اینکــه شــهر
چگونــه شــهری اســت و بایــد بــه چــه ســمت و ســویی ســوق داده شــود ،موضوعــات
زیــر مطــرح مــی شــوند:
	 -وضع موجود شهر از منظر مخاطبین چگونه است؟
	 -چه اقشاری بطورکلی مخاطبین ما هستند؟
	 -چگونه می توان این نظرات را گردآوری کرد و به یک جمع بندی واحد رسید؟
د :مخاطبیــن نظرســنجی عبارتنــد از  3گــروه شــامل :فرهیختــگان دانشــگاهی و نخبگان
و هنرمنــدان ،مســئولین و مدیــران ســاکن در شــهر ،ســاکنین  20ســال بــه بــاال کــه
حداقــل  5ســال ســابقه ســکونت در شــهر را داشــته باشــند.
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گام سوم :تدوین چشم انداز
	-چشــم انــداز را در برنامــه ریــزی راهبــردی و شــهری ،توصیفــی فشــرده و روشــن از
ســیمای شــهر در آینــده مــی داننــد کــه پــس از بــه فعلیــت درآمــدن کلیــه تــوان هــای
بالقــوه خــود را نشــان مــی دهــد چشــم انــداز نقطــه نهایــی و غایــی کــه بــرای ســازمان
دادن بــه کلیــه تــاش هــای شــهرها شــکل     مــی گیــرد.

	-هــر شــهر مــی توانــد از چندیــن چشــم انــداز برخــوردار باشــد کــه در فراینــد
مطالعــات و نظرســنجی از دینفعــان بــه دســت مــی آیــد کــه چشــم اندازهــای اولیــه را
چشــم انــداز گزینــه گوینــد و پــس از بررســی و مطالعــات دقیــق تــر بــه چشــم اندازهــای
برتــر و نهایــی دســت مــی یابیــم کــه آنــان را چشــم اندازهــای بهینــه مــی گوییــم.
	-چشــم انــداز در برنامــه توســعه راهبــردی تصویــر موضوعــی اســت کــه قــرار اســت
شــهر در آنجــا باشــد ایــن تصویــر قطع ـ ًا تصادفــی نیســت بلکــه بازتــاب درک و فهــم
مشــترک ســاکنان شــهر ،نماینــدگان آنهــا ،مدیــران و مســئولین شــهری و کارشناســان
مربوطــه اســت.
	-در تعریــف دیگــری چشــم انــداز شــهر یــا محلــه ،بیــان وضعیــت ایــده آلــی تلقــی  
شــده کــه جامعــه امیــد دارد در آینــده بــه آن نایــل شــود پــس یــک ویژگــی مهــم چشــم
انــداز توســعه راهبــردی شــهری آن اســت کــه بایــد متعلــق بــه همــه باشــد.
چشم اندازهای توسعه راهبردی شهری دارای سه ویژگی هستند:
*وصــف روشــن و فشــرده ای از شــرایط ایــده آل شــهر در آینــده بلندمــدت
(حداقــل  10ســاله)

*بیــان ویژگــی هایــی کــه بــه شــهر تصویــری متمایــز از زمــان حــال و در عیــن  
ح��ال قاب��ل درک مــی بخشــد.
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*مجموعــه منســجم و متناســبی از آرمــان هــا و ارزش هــا کــه برنامــه هــا و
تصمیــم گیــری هــای آینــده را هدایــت مــی کنــد.

	-چشــم اندازهــای توســعه راهبــردی شــهری ،مزیــت هــا و تــوان هــای رقابــت نســبی
شــهر را بــه عنــوان شــرایط ضــروری بــرای بقــاء و بالندگــی آن مشــخص و فراهــم مــی
نما یند .
	-در جریــان فراینــد چشــم اندازســازی ،ابتــدا بــا اســتفاده از تکنیــک هــای مختلــف
مشــارکتی ،چشــم اندازهــا معیــن شــده و در مرحلــه بعــدی محصــول ایــن فراینــد تبدیــل
بــه بیانیــه چشــم انــداز مــی گــردد .ولــی بایــد توجــه نمــود کــه ضرورتـ ًا ایــن فراینــد در

همــه جوامــع بــه یــک صــورت واحــد بــه اجــراء در نمیآیــد .زیــرا مث ـ ً
ا تجربــه نشــان
داده اســت کــه در کشــورهای توســعه یافتــه دســتیابی بــه چشــم اندازهــای مشــترک
بیــن مــردم و نهادهــا و ســازمان هــای مختلــف ،بواســطه وجــود فرهنــگ مناســب و
تجربــه و ســاختارهای الزم مدنــی ،بــا ســهولت بیشــتری انجــام مــی شــود ،در حالیکــه
در کشــورهای جهــان ســوم جلــب مشــارکت مــردم ،مســئوالن و مدیــران بخــش هــای
مختلــف در ایــن فراینــد و حصــول اجمــاع بیــن آنهــا بــا چــاش هــا و مشــکالت عدیــده
ای روبروســت.

مراحل تدوین چشم انداز
1 .1بررسی و بازبینی چشم اندازها و اهداف آرمانی موجود
2 .2شناسایی و تدوین چشم اندازهای گزینه
3 .3انتخاب چشم اندازهای بهینه
4 .4تدوین بیانیه چشم انداز

بیانیه چشم انداز نمونه
چشم انداز تهران 1404

تهــران  ،1404جهــان شــهری اســت فرهنگــی ،دانــش بنیــان ،بــا هویــت اصیــل
ایرانــی و اســامی ،زیبــا ،مقــاوم ،مرفــه و معیــار در دنیــای اســام.
چشم انداز کرمان

چشم اندازهای برتر شهر قزوین
شــهر قزویــن در مرحلــه نخســت دارای  12چشــم انــداز گزینــه بــود کــه پــس از
تحقیقــات کامــل تــر و انجــام اصالحــات مــورد نیــازو اولویــت بنــدی بــه  5چشــم انــداز
بهینــه یــا برتــر دســت یافــت کــه عبارتنــد از:
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کرمــان شــهر زندگــی و توســعه پایــدار بــر پایــه شــادابی و نشــاط تمامــی ســاکنان،
رفــاه و  عدالــت ،دسترســی بــه فرصــت هــای برابــر ،پویایــی اقتصــادی ،هویــت و
فرهنــگ ،مشــارکت و همگرایــی گــروه هــای اجتماعــی ،آمــوزش و پیشــرفت ،امنیــت و
ایمنــی ســامتی و بهداشــت عمومــی ،محیــط زیســت ســالم
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1 .1شــهری بــا یــک نظــام مدیریــت شــهری یکپارچــه ،برنامــه محــور ،توانمنــد و
شــهروند مــدار
2 .2شهری پایدار ،سالم ،امن و با نشاط

3 .3شهری با اقتصاد پویا ،توانمند ،دانش محور و رقابتی
4 .4شهری تاریخی ،با هویت ،زیبا و جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی
5 .5قطب علمی ،پژوهش و دانشگاهی در سطح ملی و فراملی
تذکرات مهم:
1 .1چشــم انــداز شــهرها پــس از تاییــد توســط کمیتــه مربوطــه مــی بایســت بــه
کمیســیون چشــم انــداز مجمــع ارســال تــا مراتــب اطمینــان از انطبــاق آن بــا
چشــم انــداز  1404مجــددا بــه شــهرها عــودت داده شــود.
 2 .ایــن چشــم اندازهــا پــس از تصویــب در شــورای شــهر و کمیته ( CDSشــورای
اولیــه متشــکل از معــاون عمرانــی اســتانداری ،فرمانــدار ،شــهردار ،رئیس شــورای
شــهر) بــه عنــوان یــک ســند رســمی در دســتور کار قــرار خواهــد گرفت.

گام چهارم :تدوین راهبردها
*راهبردهــا یــا اســتراتژی هــا یــک مرحلــه بعــد از چشــم انــداز قــرار دارنــد ،چشــم
انــداز بــه مــا مــی گویــد بــه چــه نقطــه ای قــرار اســت برســیم و راهبردهــا نیــز راههــای
رســیدن بــه چشــم انــداز یــا بهتریــن و روان تریــن راههــای رســیدن بــه چشــم انــداز
را ترســیم مــی کننــد.
نگرشی گذرا بر استراتژی توسعه شهری ()CDS
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*راهبردهــا حلقــه واســط بیــن چشــم انــداز و برنامــه هــای اجرایــی هســتند کــه از هــر
راهبــرد ،چندیــن برنامــه اجرایــی یــا ( )Action Planبوجــود مــی آید.

*راهبردهــا را مــی تــوان از جملــه تصمیاتــی دانســت کــه اهــداف یــک برنامــه و
طــرح را هماهنــگ نمــوده و مســیرهای اصلــی دســتیابی بــه آنهــا را تعییــن مــی کننــد.
*راهبردهــا جهــت گیــری و شــرایط الزم و مناســب بــرای حرکــت بــه ســمت اهــداف
کالن را نشــان مــی دهنــد.
*راهبردهــا باعــث مــی شــوند کــه شــهر پــس از طــی مراحــل تدریجــی ،پــای خــود را
از وضــع موجــود فراتــر نهــاده و بــه چشــم اندازهــا و آرمــان هــای موردنظــر دســت یابــد.

*استراتژیســت هــا هیچــگاه همــه گزینــه هــا و راههــای امــکان پذیــر توســعه را
بــرای پیشــرفت شــهر در نظــر نمــی گیرنــد ،بلکــه مجموعــه ای از راهبردهــا را مدنظــر
قــرار مــی دهنــد کــه قابــل اجراتــر ،جــذاب تــر ،ســازنده تــر ،پرمنفعــت تــر ،کــم هزینــه
تــر بــوده و بــرای شــهر ،در مقابــل رقبــا مزیــت بــه حســاب آینــد.
*در برنامــه ریــزی راهبــردی از یــک ســو بــه عوامــل بیرونــی یــا محیطــی چــون
فرهنــگ ،تکنولــوژی ،آب و هــوا ،قوانیــن و از ســوی دیگــر بــه متغیرهــای وابســته بــه
عوامــل و شــرایط داخلــی ســازمان ماننــد آمــوزش کارکنــان ،شــیوه هــای کنتــرل و
برقــراری ارتباطــات اســت.

*در مدیریــت اســتراتژیک شــهری گروههــای مردمــی و مدیــران و کارکنــان بــه
انــدازه کافــی در پیشــرفت برنامههــا ســهیم میباشــند بــه همیــن دلیــل تفاهــم و
هماهنگــی بیــن آنهــا گســترش پیــدا میکنــد.
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*نظــام مدیریــت همــواره درصــدد آینــده ســازی بــرای ســازمان اســت ،بدیــن ترتیــب
علــی القاعــده و در صــورت اتــکاء مدیریــت یــک ســازمان یــا شــهری آنهــا بــه ایــن
نظــام:
او ًال :مدیریــت شــهر یــا ســازمان در هنــگام بــروز حــوادث در شــرایط ســردرگمی و
انفعــال قــرار  نمیگیــرد.
ثانی ـ ًا :قــادر خواهــد بــود تــا آنجاکــه ممکــن اســت آینــده مطلــوب را بــه درســتی
بســازد.
*مدیریــت راهبــردی اصــو ًال و کامـ ً
ا آیندهنگــر اســت ،ولــی بــه جــای پیــش بینــی
آینــده دور ســعی میکنــد اثــرات تصمیمــات جــاری را در آینــده مــورد توجــه و ارزیابــی
قــرار دهــد .لــذا ســعی میکنــد ســاز و کارهایــی را تدویــن نمایــد کــه بــه شــکلی نظــام
منــد ،ناظــر بــه نتایــج اجــرای تصمیمــات امــروز در آینــده باشــند و بــه همیــن دلیــل
ایــن نــوع مدیریــت ،بــرای ارتبــاط بیــن راهبردهــا بــا برنامههــای اجرایــی کوتــاه و میــان
مــدت اهمیــت بســیار زیــاد قایــل اســت.
*در مدیریــت راهبــردی بــه واســطه توســعه گســتره خصوصیســازی و کاســتن از
تصدیگــری دولتــی ،بخشــها و گروههــای متعــدد مردمــی ،از جملــه نهادهــا و انجمنهــای
غیردولتــی و مــردم نهــاد ،وارد عرصــه اداره و توســعه شــهرها شــدهاند و همیــن امــر بــه
توســعه شــهرها ســرعتی غیرقابــل تصــور داده اســت.
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فرایند تدوین راهبرد
فراینــد برنامه ریــزی راهبــردی شــامل اهــداف ،اقدامــات و تصمیمــات گوناگونــی
اســت کــه شــهر را بــه هــدف نهایــی خــود برســاند .راهبــرد یــا بــه عبارتــی کلی تــر،
رویکردهــای تعییــن کننــده ،زمینه ســاز تدویــن محــور اجرایــی شــامل سیاســت ها،
برنامه هــا ،راهکارهــا و اقداماتــی اســت کــه هــدف اصلــی آنهــا ایجــاد آثــار قابــل
اندازه گیــری اســت کــه می تواننــد در تحقــق چشــم انداز کمــک کننــد.
مراحل تدوین راهبرد

1 .1تنظیــم جــداول ســوات (نقــاط قــوت ،ضعــف ،فرصــت هــا ،تهدیدهــا ،مزیــت هــا،
محدودیــت هــای برگرفتــه از مطالعــات وضــع موجــود کــه بــه آنهــا عوامــل اســتراتژیک
مــی گوینــد).
2 .2انتخــاب محورهــای راهبــردی واجــد اولویــت براســاس تقابــل عوامــل اســتراتژیک
بــا یکدیگــر

3 .3تعییــن سیاســت هــا ،راهکارهــا و اقدامــات مناســب ،طراحــی اهداف کمی و شــاخص  
هــای ارزیابــی ،طراحــی فعالیــت هــای پیمایشــی و ارزیابــی و تعیین چارچــوب زمانی
4 .4تدویــن برنامــه کار شــامل تعییــن مســئولین و متولیــان ،برنامــه هــا ،تخصیــص
منابــع و تعییــن چارچــوب زمانــی الزم بــرای هدایــت مســیر از مرحلــه طراحــی تــا اجــراء
5 .5تدویــن برنامــه هــا و طــرح هــای اجرایــی ،تهیــه و تنظیــم طــرح هایــی کــه در واقــع
پاســخگوی ســواالت زیر باشــند:
الف) مسئولیت ها (چه کسانی باید چه کاری را انجام دهند؟)
ب) تخصیص منابع (با چه میزان و از چه منابعی)
نگرشی گذرا بر استراتژی توسعه شهری ()CDS
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پ) چارچوب زمانی(به چه ترتیب بودر چه مدت زمانی؟)
یــک راهبــرد عــاوه بــر اینکــه قاطــع اســت ،بایــد انعطــاف پذیــر و قابــل تجدیدنظــر
بــوده و قابلیــت پاســخگویی داشــته باشــد.
ج) نکتــه مهــم ایــن اســت کــه راهبردهــای انتخــاب شــده توســط کمیتــه CDSتایید
شــده انــد بــه کمیســیون چشــم انــداز مجمــع ارائــه مــی گــردد تــا پــس از تاییــد آن،
مــورد تصویــب نهایــی مدیــران اســتانی و شــهری (شــورای شــهر ،شــهردار  ،فرمانــدار)
برســد تــا بــرای تدویــن اقــدام هــا (پــروژه هــا) مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــه تغییــر
بهتــر ،پــروژه هــا بــر اســاس راهبردهــای مصــوب ،تهیــه گردنــد.

نمونه راهبردهای تحقق چشم اندازهای شهر قزوین
چشم اندازهای شهر قزوین
چشم انداز اول قزوین :چشم انداز شهری با مدیریت برتر

راهبرد اول :استقرار نظام تدوین و نظارت بر توسعه راهبردی شهر قزوین
راهبــرد دوم :قــرار دادن اجــرای برنامــه توســعه راهبــردی شــهر در اولویت اول شــورای
برنامــه ریــزی و توســعه اســتان و مدیریــت شــهری و در طــول دوره افــق هــای برنامه

راهبــرد ســوم :اعتمادســازی بیــن شــهرداری و مــردم و زمینــه ســازی بــرای مشــارکت
کامــل آنــان در امــور مختلــف شــهر

راهبــرد چهــارم :بسترســازی بــه منظــور تبدیــل شــهرداری قزویــن بــه یــک نهــاد
ســتادی کل نگــر ،تخصصــی ،دانــش گــرا و برنامــه محــور
چشم انداز دوم :شهر پایدار
راهبرد اول :استقرار سامانه دفاع غیرعامل شهری در مقابل سوانح و حوادث
راهبــرد دوم :زمینــه ســازی بــرای ســپردن نقــش اصلــی و محــوری بــه مــردم و بویــژه
جوانــان در اجــرا و تعمیــق توســعه پایــدار شــهری در قزویــن

راهبــرد ســوم :متعــادل ســازی فضاهــای شــهری ومحرومیــت زدایــی وافزایــش ســطح
بهداشــت جســمانی و روانــی

گام پنجم :برنامه های اجرایی ()Actions Plans
*اجــرا ،دشــوارترین بخــش فراینــد مــی باشــد ،هــدف ایــن مرحلــه بــه اجــراء
درآوردن برنامــه هــای اجرایــی و نهادینــه کــردن فرایندهــای برنامــه توســعه بــا رویکــرد
اســتراتژیک اســت.
*از هــر راهبــرد چندیــن برنامــه اجــراء بــه دســت مــی آیــد کــه از براینــد ایــن برنامــه
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هــای اجرایــی یــا پــروژه هــا ،چشــم انــداز شــهر محقــق مــی شــود.
*ســند  CDSمحصولــی نیســت کــه بــه ســرعت تولیــد و بــه اجــرأ درآیــد ،لــذا بهتــر
اســت بــرای جلوگیــری از خســتگی طــرف هــای ذینفــع در طــول مــدت اجــراء کار
محورهاــی راهبـ�ردی ،ک�هـ ب��ه مبــرم تریــن مســائل و دغدغــه هــا پاســخ مــی دهــد و
انتظــار مــی رود کــه نتایــج عملــی و پیشــرفت آن ســریع بــروز یابــد ،آغــاز شــود.
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*در ایــن مرحلــه ،برانگیختــن و ایجــاد تهیــه در کلیــه شــرکت کننــدگان از اهمیــت
حیاتــی برخــوردار اســت و بــه منظــور بهــره وری در مرحلــه اجــرا حتمـ ًا بایــد اختیــارات
و مســئولیت هــای افــراد تعریــف گــردد.
*یکــی از نــکات کلیــدی اجــرای برنامــه راهبــردی نقــش مهــم مســئوالن و پشــتیبانی
از فراینــد اســت رهبــران و مدیــران (نظیــر شــهرداران و ســران حکومــت محلــی و
مس��ئوالن شـ�هری) برــای آمــاده ســازی اجــرای ایــن برنامــه بایــد در راســتای حمایــت
از چشــم اندازهــا و مأموریــت شــهر ،بــا یکدیگــر هــم پیمــان و متحــد شــوند .ایــن
همســویی بایــد در بخــش خصوصــی ،دولتــی ،جامعــه و حتــی ذینفعــان مشــتاقی کــه
گســتره عملشــان خــارج از محــدوده شــهری اســت ،باشــد.
*تغییــر در نگــرش و رفتــار مــردم نیــز بــرای حمایــت از مشــارکت همگانــی ضــروری
اســت .اغلــب ،یــک پــروژه یــا یــک برنامــه در شــهر ،بــدون در نظــر گرفتــن تمایــات
ذینفعــان و یــا نظرســنجی از آنــان طراحــی و اجــراء مــی شــود ،در حالیکــه ذینفعــان
بایــد از ابتــدا و در هرکجــا کــه مقتضــی  اســت درگیــر مراحــل فراینــد پــروژه بــوده و در
آن مشــارکت داشــنه باشــند ایــن موضــوع یکــی از نــکات کلیــدی اســت کــه در فراینــد
 CDSلحــاظ شــده اســت.
*مدیریــت اجــرای  ،CDSبایســتی در مرحلــه اول تعــدادی پــروژه گزینــه را انتخــاب
نمایــد و در مرحلــه دوم و بــر مبنــای بودجــه هــای قابــل حصــول ،پــروژه هــای بهینــه
یــا برتــر را کــه تحــول آفریــن ،یــا اثرگــذاری ملمــوس تــر ،قابلیــت اجراتــر مــی باشــد
را انتخــاب و در دســتور کار قــرار خواهنــد داد.
نکته مهم
فهرســت پــروژه هــای اجرایــی کــه نتیجــه و ماحصــل  CDSمــی باشــند بایســتی بــه
تصویــب مدیــران شــهری برســد و مبنــای فعالیــت تــا ســال  1404قــرار گیرد.

	-برنامــه توســعه راهبــردی شــامل کــه در نهایــت تهیــه مــی گــردد شــامل چشــم انــداز
هــا ،راهبردهــا ،اقــدام هــا ( پــروژه هــای ) هرشــهر در افــق  1404مــی باشــد کــه بــه عنــوان
یــک ســند رســمی و قانونــی و فراقــوه ای بــه تاییــد و ابــاغ مقــام معظــم رهبــری رســیده
و اعــام مــی شــود تــا  10ســال مبنــای تــاش همــه دســت انــدرکاران شــهر قــرار گیــرد.

گام ششم :پایش و ارزیابی
بــا آغــاز نمــودن اجــرای محورهــای راهبــردی بایــد مکانیــزم ارزیابــی و پیمایــش
را نیــز مســتقر نمــود ،در واقــع مرحلــه پیمایــش را نمــی تــوان از مرحلــه اجــرا مجــزا
دانســت .ایــن دو مرحلــه بطــور همزمــان انجــام مــی گیرنــد .پیمایــش فرآینــدی مســتمر
اســت کــه در طــول مرحلــه اجــرا ،اطالعــات پــر اهمیتــی را بــرای ذینفعــان فراهــم مــی
کنــد و زمینــه الزم بــرای حسابرســی و پاســخگویی در قبــال معــرف منابــع را ایجــاد
نمایــد.

یــک سیســتم پیمایشــی بایــد اهــداف واضــح را مــد نظــر قــرار داده و شــاخص هــای
قابــل اندازهگیــری و معتبــر بــرای ســنجش آن را ارائــه دهــد و بتوانــد پاســخگوی
تناســب ورودیهــای پــروژه و میــزان اثربخشــبودن خروجیهــای آن باشــد.

فصل سوم
فرایند کلی تهیه برنامه توسعه راهبردی شهری ()C.D.S

مقدمه
شــهرها در معنــا باالتریــن و واالتریــن عرصــه بــروز ،ظهــور و اعتــای فرهنــگ هــا
هســتند .کلمــه فرهنــگ در زبــان فارســی بــه معنــای از پاییــن برداشــتن و کنــدن و در
بــاال قــرار دادن اســت (لغــت نامــه دهخــدا) -در ایــن مفهــوم فرهنــگ فراینــد تحولــی
اســت کــه در آن مــی بایــد هــر پدیــده و عنصــری از ضعــف بــه توانایــی و از خامــی بــه
پختگــی و از نقــص بــه کمــال و از نادانــی بــه دانایــی حرکــت نمایــد.
بدیــن ترتیــب شــهر را بــا عنــوان «تمــدن» از همــه انــواع مجتمــع هــای زیســت
انســانی متمایــز مــی کنــد ،زیــرا آیینــه تمــام عیــار اوج پیشــرفت و توســعه شــهری
اســت.اهمیت ایــن موضــوع از آنجــا ناشــی مــی شــود کــه هــر جامعــه ای ،و در هــر
مقطعــی از زمــان قــادر بــه دســت یابــی بــه تمــدن نیســت مگــر بســیاری از مســایل
و معضــات پیچیــده را حــل کــرده و مراحــل دشــواری را در ابعــاد مدیریتــی ،علمــی،
فرهنگــی ،فنــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و  ...پشــت ســر گذاشــته باشــد درغیر ایــن صورت
مــا  بــا یــک «شــبه شــهر» و «شــبه تمــدن» روبــرو خواهیــم بــود.

نکتــه دیگــر آنکــه شــهر بــه مثابــه دســتگاه عظیمــی اســت کــه از یــک منابــع
مختلــف و انــرژی وارد و از ســوی دیگــر محصــوالت خاصــی تولیــد و خــارج میشــوند.
ایــن محصــول مطمئنــا تحــت تأثیــر مســتقیم فرهنــگ هرجامعهــای ،متفــاوت و شــاید
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تعاریــف و شــناخت امــروز مــا از شــهر ،بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،بســیار ناقــص،
ناکافــی و حتــی غلــط است.شــهر بــه ویــژه شــهرهای بــا ســابقه تاریخــی نــه تنهــا مــی
بایــد نمــاد و مظهــری از اعتــای فرهنگــی زمــان معاصــر جامعــه خــود باشــند بلکــه
بایــد ذخایــر غنــی حاصــل از ســابقه تاریخــی شــهر را نیــز در معــرض دیــد  ،تجربــه و
قضــاوت همــگان قــرار دهنــد چنیــن شــهری قطعـ ًا مــی بایــد از ویژگــی هــای خاصــی
برخــوردار باشــد .شــهری کــه در آن انســان ایــن فرصــت و موقعیــت را پیــدا کنــد تــا
بــه مراتــب بــاالی انســانی دســت یابد.مســلم ًا چنیــن محیطــی مــی بایــد واجــد نظــم،
امنیــت ،ســامت ،امکانــات الزم ،آرامــش و ثبــات باشــد.
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متضــاد باشند.شــهر ضمن ـ ًا محــل تولیــد و بازتولیــد علــم ،دانــش ،خالقیــت ،مهــارت،
فرهنــگ و اخــاق نیــز هســت.در مجمــوع مــی تــوان دریافــت کــه انتظــارات بســیاری
از شــهرها و بــه ویــژه شــهرهای تاریخــی در فراهــم نمــودن زمینــه الزم بــرای رشــد و
تعالــی انســانها وجــود دارد.
حــال بایــد دیــد آیــا شــهرهای امــروز مــا د رجهــت تحقــق انتظــارات فــوق قــرار
دارنــد یــا خیــر و اگــر قــرار ندارنــد مشــکل در کجاســت؟

متأســفانه شهرســازی امــروز مــا در ایــران ،بــا تعریــف کالبــدی از شــهر ،در واقــع آن
را فقــط فقــط یــک ماکــت بســیار بــزرگ فیزیکــی تصــور مــی نمایــد کــه بــرای شــکل
گیــری و تــداوم آن تنهــا توجــه بــه بخــش کلیــدی ،از طریــق ارایــه طــرح هــای عمرانی،
ســاختمانی و تأسیســاتی کفایــت مــی کنــد ،در حالــی کــه فلســفه شهرســازی در واقــع
مهندســی تمــدن اســت ،و موظــف اســت شــرایط الزم بــرای شــکل گیــری و تحقــق
تمــدن را فراهــم نمایــد ،در غیــر اینصــورت ماننــد آن اســت کــه بــرای تربیــت و اعتــای
انســان تنهــا بــه تامیــن لبــاس و کتــش و کاله او اکتفــا شــود.
در حــدود یکصــد ســال اخیــر ،حــذف انســان و انســانیت او از فرآیندهــای توســعه
شــهری در ایــران کام ـ ً
ا عــوارض و تبعــات خــود را نشــان داده اســت.به ویــژه آنکــه،
حتــی بــه مســایل عمــده دیگــری چــون مدیریــت شــهری ،اقتصــاد شــهری و منابــع
مالــی ،محیــط زیســت شــهری ،شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی شــهرها و  ...نیــز بــی
توجهــی شــده و طــرح هــای کالبــدی ،عمـ ً
ا فــارغ از عومــل فــوق تهیــه و ارائــه شــده
اند.طــرح هایــی کــه طبــق آمــار موجــود هرگــز نتوانســتند بــه طــور کامــل بــه مرحلــه
اجــرا درآیند.شــرایط نگــران کننــده شــهرهای مــا ،نســبت بــه شــهرهای کشــورهایی
کــه حتــی در قیــد مســایل معنــوی و اخالقیــات نیــز نیســتند ،ایجــاب مــی کنــد کــه
مســئوالن و مدیــران شــهری مــا ،در همــه کشــور بــا حساســیت بیشــتری ،بــه ایــن امــر
توجــه نماینــد.
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فاصلــه بســیار زیــاد شــهرهای مــا بــا کشــورهای دیگــر ،و بــه عنــوان تنهــا کشــور
شــیعه جهــان و کشــوری کــه در شــکل گیــری تمــدن بشــری ســهم عمــده ای داشــته
اســت ،امــری غیــر قابــل قبــول اســت.بهمین علــت تــاش هایــی در جهــت اصــاح  
در امــور مربــوط بــه شــهر ،شهرســازی ،مدیریــت شــهری و شهرنشــینی در حــال انجــام
اســت.این در حالــی اســت کــه انتظــار مــردم ،مســئوالن ،مدیــران و  ...از شــهرها هــر
روز گســترده تــر مــی شــوند و عومــل بیشــتری را در برمیگیرند.امــروزه مــردم بــه راحتــی
و بــا گســترش امکانــات ارتبــاط بیــن المللــی ،قادرنــد بــا کمیــت هــا و کیفیــت هــای
محیــط زیســت شــهری در ســایر کشــورها آشــنا شــوند ،نمــی تــوان از آنــان توقع داشــت
کــه انتظــارات آنهــا حتــی پاییــن تــر از ســطح ســایر کشــورهای در حــال توســعه باشــد.

مســلم ًا ایجــاد تغییــرات جزئــی و انجــام فعالیــت هــای مقطعــی نخواهــد توانســت.این
معضــل را حــل کنــد و بایــد از روشــهای پیشــرفته تــر در برنامــه ریــزی هــای شــهری
اســتفاده کــرد.روش هایــی کــه مشــکالت و موانــع واقعــی بــر ســر راه توســعه همــه
جانبــه شــهرها را احصــاء کــرده و بــا توجــه بــه امکانــات و محدودیــت هــای واقعــی،
ســعی د رحــل مشــکالت شــهر و تســهیل در امــر توســعه آن نمایند.دلیــل عنــوان
نمــودن ایــن موضــوع آن اســت کــه بایــد توجــه نمــود کــه اگــر ممکــن بــود بــا اتــکاء
بــه دیــدگاه هــا ،رویکردهــا ،روش هــا و فنــون فعلــی و بــا اســتفاده از طــرح هــای
صــرف کالبــدی ،مســایل شــهرها را حــل کــرد ،تــا کنــون ایــن مهــم بایــد ،نــه یکبــار
بلکــه بارهــا و بارهــا تکــرار شــده اســت.
ایــده تهیــه برنامــه توســعه راهبــردی بــرای شــهرها نیــز از همیــن مواردیســت کــه
حاصــل تالشــها و رایزنــی هــا و همفکــری هــای بســیاری از مســئوالن ،صاحــب
نظــران ،اهــل فــن و دلســوزان بــرای توســعه واقعــی و همــه جانبــه شــهرها بــوده اســت
پــس از شکســت عمــده برنامــه هــای ســنتی شــهری در دهــه هــای اخیــر در ایــران،
اینــک زمــان آن فــرا رســیده کــه فکــری نــو و متفــاوت را د رایــن عرصــه بــکار بگیریــم،
همانطــور کــه اشــاره گردیــد برنامــه توســعه راهبــردی شــهرها( )CDSاز جمله پیشــرفته
تریــن  ایــده هــا و روش هــا در زمینــه برنامــه ریــزی و مدیریــت شــهری اســت.
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اهداف برنامه ریزی توسعه راهبردی شهر ()C.D.S
1 .1ایجــاد زمینــه تحــول در دیــدگاه هــا و رویکردهــای عمومــی در مــورد برنامــه
ریــزی و توســعه و مدیریــت شــهری
2 .2محــور قــرار گرفتــن انســان و سونوشــت او در نظــام برنامــه ریــزی شــهری بــه
جــای محــور قــرار دادن کالبــد و فیزیــک شــهر

3 .3ایجــاد زمینــه مشــارکت عمومــی و خــاص در فراینــد برنامــه ریــزی شــهری
و تبدیــل آن بــه یــک نظــام تولیــد و بازتولیــد دانــش و هماهنگــی ،همدلــی،
همفکــری و همــکاری حاصــل از آن در جهــت توســعه همــه جانبــه شــهر
4 .4فراهــم آوردن شــرایطی کــه مــردم شــهر بــه انــدازه مدیــران شــهر در قبــال آن
احســاس مســئولیت ،وظیفــه و ضمن ـ ًا اختیــار نمــوده و بــه شــهر خــود افتخــار
نماینــد.
5 .5شــناخت توانمنــدی هــا و محدودیــت هــای بالقــوه و بالفعــل شــهر و گریــز از
خیــال پــردازی هــای غیــر عملــی  و غیــر واقعــی

6 .6اســتقرار نظــام برنامــه ریــزی توســعه شــهری» فرآینــد گــرا « بــه جــای نظــام  
برنامــه ریــزی «محصــول گــرا» (طــرح جامــع و تفصیلــی)  و اســتقرار نــوع
و ســطحی از مدیریــت فرابخشــی در جهــت هدایــت تــوان هــای متفــرق در
ارگانهــا و نهادهــای مختلــف بــه ســوی تحقــق چشــم اندازهــا و اهــداف تعییــن
شــده (مدیریــت یکپارچــه و متحــد شــهری)
7 .7ایجــاد شــرایط برنامــه ای کــه در آن نهادهــای مختلــف ذی ربــط ،ذی صــاح،
ذی مدحــل ،ذی نفــع ،ذی نفــوذ بــه انــدازه وزن و تأثیــر خــود در تدویــن چشــم
اندازهــا ،اهــداف و راهبردهــای توســعه شــهر ،شــرکت فعــال و مســتقیم داشــته
باشــند و خــود را جــدای از برنامــه توســعه راهبــردی شــهر حــس نکننــد.
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8 .8ایجــاد زمینــه الزم بــرای ظهــور عنصــری بــه عنــوان «شــهروند» بــه عنــوان
یــک عنصــر فعــال ،آگاه ،مســئول ،همــراه و همــگام بــا توســعه شــهر ،و برطــرف
نمــودن حالــت بــی تفاوتــی ،بــی مســئولیتی ،عــدم احســاس تعلــق خاطــر بــه
شــهر ،عنــاد و عــدم اطمینــان در ســاکنان شــهر نســبت بــه شــهر و آینــده آن

فرایند تشریحی تهیه برنامه توسعه راهبردی شهر
در فراینــد برنامــه توســعه راهبــردی شــهر ،ابتــدا چشــم اندازهــای شــهر(جایی کــه
قــرار اســت یــا بهتــر اســت شــهر در آینــده بــه آن نقطــه برســد) ،از طریــق ایجــاد
تلفیقــی از نظریــات گــروه هــا و اشــخاص تأثیــر گــذار و ذینفــع و ذی صــاح و ذی
ربــط بــا برنامــه هــای مؤثــری کــه در ســطح ملــی ،اســتانی ،و شــهری در رابطــه بــا
شــهر ارایــه و تصویــب خواهنــد شــد تهیــه و بــرای تأییــد و تصویــب نهایــی بــه ســطوح
بــاالی تصمیــم گیــری در شــهر و اســتان ارائــه مــی گردنــد و ســپس ایــن ســند پــس
از تصویــب نهایــی وارد مرحلــه تدویــن راهبردهــای توســعه بــر اســاس چشــم اندازهــای
مصــوب مــی شــود.این کار بــا بررســی تحلیلــی کلیــه امکانــات ،محدودیــت هــا ،مزیــت
هــا ،نقــاط قــوت ،نقــاط ضعــف ،تهدیدهــا و فرصــت هــای موجــود و ممکــن در شــهر ،و
طبقــه بنــدی و اویــت بنــدی آنهــا انجــام مــی پذیــرد ،بدیــن ترتیــب کلیــه قــوای بالفعــل
و بالقــوه شــهر در جهــت دســتیابی بــه چشــم انــداز هایــی کــه مــورد توافــق عمومــی
شــهر اســت بســیج مــی شــوند  ،ولــی فراینــد در اینجــا متوقــف نمــی گــردد و برنامــه هــا
و طــرح هــای اجرایــی ،همــراه بــا تعییــن متولــی ،نظــام مدیریــت اجرایــی ،منابــع مالــی
و زمــان بنــدی مشــخص قــدم بعــدی بــرای حرکــت واقــع گرایانــه بــه ســوی تحقــق
چشــم انــداز هــای توســعه شــهر خواهــد بــود.
پــس از تدویــن چشــم اندازهــا و تهدیدهــای رو در روی شــهر ،راهبردهــای فرابخشــی،
در مــورد نحــوه پیشــبرد شــهر بــه ســوی چشــم انــداز هــا و اهــداف کلــی توســعه ارایــه
خواهــد گردیــد ،در واقــع ایــن برنامــه ســعی د رهدایــت کلیــه امکانــات شــهر بــه ســوی
اهــداف کالن و بلنــد مــدت تعییــن شــده دارد.
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در ایــن روش برنامــه ریــزی ،گــروه هــای مختلــف اجتماعــی شــهر ،بــه روش هــای
گوناگــون ،بــه داخــل فراینــد برنامــه ریــزی جــذب خواهنــد شــد.لذا  عــاوه بــر مطالعــات
نظرســنجی ،بــا اعمــال اشــکال مختلفــی از فعالیــت هــای گوناگــون ماننــد :تبلیغــات در
ســطح شــهر (بصــورت پوســتر و بنــر) تمــاس بــا رادیــو و تلویزیــون محلــی و اربــاب
رســانه هــا   ،شــرکت در نمایشــگاه هــا و برگــزاری برنامــه هایــی در شــکل میزگــرد
و امثالهــم ،بیــان مطالبــی در روزنامــه هــا و رســانه هــای محلــی گــزارش دهــی بــه
گــروه هــای مختلــف اجتماعــی شــهر ،تشــکیل کارگــروه هــای بیــن بخشــی و بخشــی،
و تشــکیل گــروه مرجــع و نیــز زمینــه ســازی بــرای شــکل گیــری یــک نظــام مدیریــت
فرابخشــی بــرای مرحلــه اجــرا ،شــرایط وقــوع یــک برنامــه ریــزی مشارکتی-فرابخشــی
فراهــم میگــردد.
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همانطــور کــه گفتــه شــد مهــم تریــن و شــاخص تریــن مرحلــه تهیــه برنامــه هــای
توســعه راهبــردی ،مرحلــه تدویــن چشــم اندازهــای توســعه شــهر اســت ،زیــرا در عمــل
نشــان داده شــده اســت کــه بــدون وجــود یــک چشــم انــداز واقــع گرایانــه و مــورد توافق
جمعــی در شــهر ،حتــی اگــر مدیــران و مســئوالن دســتگاه هــا و نهادهــای مختلــف کــه
بــر توســعه شــهری مســتقیم ًٌا تأثیــر مــی گذارنــد ،بــه طــور کامــل و تمــام عیــار بــه انجام
مســئولیت هــا و فعالیــت هــای بخشــی خــود مــی پردازنــد ،بــه واســطه عــدم وجــود
یــک هــدف مشــترک و همیــن طــور عــدم هماهنگــی بــا یکدیگــر ،نخواهــد توانســت
د رمدیریــت و توســعه شــهری موفــق باشــند.به همیــن علــت دیــده مــی شــود کــه بــا
وجــود ســرمایه گــذاری هــای قابــل توجــه و انجــام هزینــه هــای گــزاف ،شهرســازی
مــا در حــال حاضــر ،هــم در مقایســه بــا شهرســازی ســنتی در ایــران و هــم در برابــر
شهرســازی در کشــورهای توســعه یافتــه ،حرفــی بــرای گفتــن نــدارد و محیــط هــای
شــهری مــا بــا ده هــا معضــل اساســی آشــکار  و پنهــان روبــروو درگیــر هســتند.بنابراین
در اولیــن مرحلــه ،مســئولین عالــی رتبــه و ســپس مدیــران اجرایــی اســتان و شــهر ،در
جلســاتی چشــم اندازهــای توســعه مــورد نظــر خــود و نهادهــای تحــت نظرشــان را برای
شــهر مطــرح خواهــد نمود.ایــن چشــم اندازهــا البتــه بــا چشــم اندازهــای قابــل حصــول
از اســناد باالدســت ماننــد ســند چشــم انــداز  20ســاله جمهــوری اســامی ایــران  ،ســند
آمایــش ســرزمین ،سیاســت هــای کلــی نظــام ،اقتصــاد مقاومتــی  ،برنامــه هــای توســعه
 4و  5ســاله و امثالهــم بایســتی تطبیــق داده شــوند و ســعی در ایجــاد توافــق بیــن آنهــا
حاصــل گــردد.در ایــن مرحلــه الزم اســت آرمــان هــا و آروزهــای مــردم شــهردر مــورد
آینــده آن ،نیــز از طریــق نظرســنجی اخــذ شــود.بدین تربیــت در یــک رونــد کارشناســی
 ،چشــم اندازهــای مــورد توافــق اکثریــت مــردم و مجموعــه مدیــران و مســئولین اجرایــی
بدســت خواهــد آمد.تدویــن ایــن چشــم اندازهــا کــه بــا برگــزاری جلســات و کارگاه هــای
تخصصــی متعــدد انجــام مــی گیــرد ،در نهایــت بــه تصویــب نهایــی شــورای اســامی
شــهر و فرمانــداری رســیده و پــس از آن پایــه تدویــن اهــداف کلــی و راهبردهــای شــهر
قــرار مــی گیــرد.
مطالعــات و تحلیــل هــای بعــدی در بخــش هــای مختلفــی چــون مســایل اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،کالبــدی ،حمــل و نقــل ،حاشــیه نشــینی و اقشــار بحــران زا و
محــروم ،آســیب هــای جامعــه شــهری ،محیــط زیســت ،مســکن ،مدیریــت و مالیــه انجام
خواهــد شــد و نحــوه از بیــن بــردن یــا کمرنــگ کــردن معضالت و موانع توســعه شــهری
و بســیج امکانــات و فرصتهــای ممکــن بــرای رســیدن بــه چشــم اندازهــای مصــوب از
طریــق تدویــن راهبردهایــی کــه بخــش هــای مختلــف را بــه شــکل هماهنــگ و همــراه
 ،بــه ســوی آن چشــم اندازهــا هدایــت مــی کننــد ،ارایــه خواهــد شــد.به ایــن شــکل در

اولیــن قــدم هــا مشــارکت جــدی مســئوالن و مدیــران اســتان وشــهر و در قــدم هــای
بعــدی پــای بنــدی آنهــا بــه تعهــدات صــورت گرفتــه (تفاهــم نامــه یــا قراردادهــا) ،نقش
کلیــدی و تعییــن کننــده در ایــن نــوع برنامــه ریــزی دارد.در نهایــت نیــز برنامــه هــای
اجرایــی بــرای عملــی شــدن راهبردهــای یــاد شــده پیشــنهاد مــی گــردد.
برنامــه توســعه راهبــردی هــر شــهر(  ،) CDSمــی بایســت بــا بررســی شــرح خدمات
و تجربیــات موجــود در خــارج و داخــل کشــور تهیــه مــی گــردد و پــس از عقــد نهایــی
قــرارداد فعالیــت هــای مرتبــط در دو مســیر آغــاز خواهنــد شــد:
مسیر اول:
پــس از بررســی تجربیــات گذشــته ،یــک نظرســنجی از مدیــران ،نخبــگان و عامــه
مــردم شــهر صــورت خواهــد پذیرفــت.در ایــن نظــر ســنجی کــه از طریــق یــک
پرسشــنامه انجــام خواهــد شــد ،نظــر گــروه هــای یــاد شــده در مــورد شــرایط فعلــی و
آرمانــی آتــی آنهــا در مــورد شــهر اتخــاذ مــی گــردد ،بــرای ایــن کار ابتــدا مســئوالن و
مدیــران و صاحــب نظــران ســاکن شــهر در ایــن مــورد ســوال مــی شــود و ســپس بــر
اســاس پاســخ هــای ایــن گــروه هــا پرسشــنامه ای نیمــه بــاز بــرای یــک گــروه نمونــه
از ســاکنان شــهر ،تهیــه و توزیــع و جمــع آوری مــی گــردد ،بــرای جلــب توجــه و نظــر
عمومــی بــه ایــن برنامــه و پرســش نامــه هــای مذکــور پوســترهایی تهیــه و در ســطح
شــهر نصــب مــی گــردد ،و پارچــه نوشــته هایــی نیــز در نقــاط مرکــزی شــهر تعبیــه
مــی گردنــد ،بــه مــوازات ایــن نظــر ســنجی و بــه عنــوان بخــش دیگــری از فعالیــت
هــای مســیر اول ،دو دســته مطالعــات و بررســی هــای دیگــر نیــز در دســتور کار قــرار
مــی گیــرد.

دو دسته از مطالعات در مسیر اول

دســته دوم :مربــوط بــه مطالعــات در مــورد تجربیــات جهانــی و بــه ویــژه کشــورهای
د رحــال توســعه اســت ،ایــن مطالعــات و نتایــج حاصلــه مــی تواننــد در تدویــن چشــم
اندازهــا و اهــداف کلــی مفیــد باشــند و بــه همیــن دلیــل در دســتور کار مطالعاتــی قــرار
مــی گیرنــد.
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دســته اول :مطالعــه کلیــه اســناد رســمی ،یــا در دســت تهیــه ،باالدســت و پاییــن
دســت بــا هــدف یافتــن چشــم اندازهــا و اهــداف کلــی ایــن اســناد بــرای توســعه بلنــد
مــدت شــهر مــی باشــد.این دســته از بررســی هــا در نهایــت بــه یــک جمــع بنــدی
خواهنــد رســید کــه از نتایــج آن د رتدویــن چشــم انــداز هــا و اهــداف کلــی بــرای
توســعه راهبــردی شــهر بهــره بــرداری خواهــد شــد.
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مسیر دوم:
در ایــن مســیر ،مطالعــات بخشــی بــرای روشــن شــدن و ارزیابــی امکانــات ،محدودیت
هــا ،مزیــت هــا ،ظرفیــت هــا و تهدیدهــای مــورد انتظــار در دســتور کار قــرار خواهــد
گرفــت ،در ایــن عرصــه ،مطالعــات کالبــدی و مســکن ،فرهنگــی اجتماعــی ،اقتصــادی،
اقشــار بحرانــی ،مدیریــت و مالیــه ،محیــط زیســت و  ...توســط مشــاورانجام میگیــرد.
حاصــل فعالیــت هــای اســتخراج شــده از ایــن دو مســیر در یــک نقطــه زمانــی بــا
یکدیگــر تلقیــن شــده و چشــم اندازهــا و اهــداف کلــی توســعه شــهر از ایــن تلفیــق
حاصــل مــی شــود.
در کنار این فعالیت ها ،فعالیت های دیگری نیز انجام می گیرد که عبارتند از:
الف) تشکیل کارگروه های تخصصی

کارگــروه هــا بــر اســاس موضوعــات مبتــا بــه فــوق الذکــر تشــکیل شــده و اعضــاء
آنــان نیــز شــامل نماینــدگان تــام االختیــار دســتگاه هــا ،نهادهــا و ارگان هایــی مــی
باشــند کــه بــه نوعــی بــا مطالعــات بخشــی در  CDSمرتبــط هســتند.مث ً
ال بــرای
موضــوع محرومیــت و حاشــیه نشــینی نماینــده هایــی از معاونــت اجتماعــی اســتانداری،
معاونــت امــور اجتماعــی شــهرداری و شــورای شــهر ،کمیتــه امــداد امــام (ره)  ،ســازمان
تامیــن اجتماعــی ،بهزیســتی و  ...همــکاری خواهنــد داشــت.مأموریت ایــن کارگــروه هــا
در درجــه اول تبــادل نظــر بــا گــروه هــای اجتماعــی مشــاور و تاییــد کارهــای انجــام
شــده مــی باشــد ،در حالــی کــه در مرحلــه اجــرای برنامــه ،ایــن کارگــروه هــا ضمــن
رصــد کــردن امــور ،بــه اصــاح و تکمیــل  CDSاقــدام خواهنــد کــرد.
ب)تشکیل کارگروه های مرجع
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اعضــاء ایــن کارگروه هــا نیــز نماینــده هــای اقشــار مختلــف مــردم هســتند کــه در
طــول برنامــه و اجــرای آن در کنــار مســئولین .مدیــران حضــور دارند(ماننــد منتخبیــن
ورزشــی ،فرهنگــی ،هنــری ،روحانیون ،دانشــگاهیانN.G.O ،ها ،پزشــکان ،مهندســین،
ایثارگــران ،نماینــدگان گروه هــای بحرانــی چــون گرســنهها و بــی خانمانهــا ،بیــکاران و
 )...ایــن نماینــده هــا ،نمایندگــی کلیــه شــهروندان را عهــده دار هســتند کــه در مراحــل
تدوین،اجــراء ،پایــش ،دخالــت مثمــر خواهنــد داشــت.
پ) تهیــه فهرســت اشــخاص ،نهادهــا و گــروه هــای مؤثــر و کلیــدی شــهر
از طریــق معاونــت طــرح و توســعه شــهرداری ،فهرســت  N.G.Oبــه منظــور
ارســال خبرنامــه و گــزارش  CDSبــه طــور مســتمر بــرای آنهــا.

ت)برگــزاری جلســات مشــترک میــان مشــاور و شــهرداری بــا مســئولین و
مدیــران خدمات رســان شــهری:

بــه منظــور تبــادل نظــر بــا مدیــران و نماینــدگان ســازمان های ذیربــط ،کارگروه هــای
تبــادل نظــر و اصــاح و بازنگــری بــا مشــاور الزم اســت ،از جملــه جلســه اســتاندار بــه
همـ�راه معاونت هـ�ای عمرانـ�ی و برنامه ریـ�زی و نظـ�ارت جلسـ�ه بـ�ا فرمانـ�دار شـ�هر-
جلس��ه بـ�ا مدیرــ کل مس��کن و شهرس�اـزی -جلس��ه بـ�ا اعض��ای شــورای شهــر -جلســه
ب��ا شــهرداران مناط��ق و مح�لات و محیطــ زیس��ت  -کمیتــه امــداد....
ث) انجــام تبلیــغ و اطالعرســانی جهــت فراخــوان عمومــی از مســئولین و
مدیــران -نخبــگان -مــردم
ج) راه اندازی سایت اینترنتی
چ) تهیــه فیلــم مســتند از شــهر و در رابطــه بــا  CDSو انعــکاس نظــرات
مســئولین -نخبــگان -مــردم
ح) تهیــه کلیــپ (فیلــم کوتــاه) در رابطــه بــا برنامه توســعه راهبــردی ()CDS
و چشــمانداز شــهر و پخــش از طریــق صــدا و ســیما و فضــای مجــازی
خ) تبلیــغ در شــبکه های اجتماعــی از طریــق براه انداختــن گروههــای
 1000نفــری در شــبکه های اجنماعــی
د) ارائــه بولتن هــای خبــری بــه شــکل مســتمر در مــورد ماهیــت ،فراینــد و
میــزان پیشــرفت CDS
ذ) انعکاس مطالب و مقاالت مرتبط با  CDSدر نشریات محلی
ر) برگزاری کارگاه های آموزشی و تبلیغی

ژ) برگذاری گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی
ص) برگذاری مناظرات تلویزیونی محلی
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ز) برگــزاری همایش هــای پــر تعــداد از گروه هــای مختلــف مــردم در
خصــوص CDS
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برنامه زمان بندی تدوین سند توسعه راهبردی ( )CDSدر 14ماه
1 .1راه اندازی ساختار کار کمیته تدوین شامل
 -1-1تشــکیل کمیتــه اصلــی  C.D.Sمتشــکل از معــاون برنامــه ریــزی و توســعه
اســتاندار یــا معــاون اســتاندار ،فرمانــدار ،شــهردار ،رئیــس شــورای شــهر -یــک هفتــه

 -1-2راه انــدازی بانــک اطالعــات شــامل اســناد ملــی ،منطقــه ای ،اســتانی ،شــهری،
تجــارب بیــن المللــی -یــک هفتــه

-1-3راه انــدازی تیــم تبلیغــات و اطــاع رســانی بــه منظــور تبلیــغ و ترویــج ســند
 C.D.Sو تبدیــل آن بــه دغدغــه اول مدیــران ،نخبــگان ،شــهروندان -یــک هفتــه
 -1-4شناسایی و عقد قرارداد با مشاور – یک هفته

 -1-5راه اندازی گروه مدیران شهری ،گروه نخبگان -یک هفته
 -1-6راه انــدازی کارگــروه هــای تخصصــی شــامل  :زیســت محیطــی و اکولوژیکــی،
کالبــدی و مســکن ،جمعیتــی و فرهنگــی و اجتماعــی  ،اقشــار بحرانــی و حاشــیه
نشــینی ،حمــل و نقــل و ترافیــک ،اقتصــادی و درآمدهــا ،مدیریــت و مالی شــهرداری-
دو هفتــه
2 .2تدویــن چشــم انــداز هــا (ایــن بخــش بــا مشــارکت مشــاور و کارگــروه هــا انجــام
مــی شــود) و شــامل
 -2-1مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد فرادست و پایین دست 15 -روز

 -2-2بررسی و تجزیه وتحلیل تجارب ملی و جهانی در مورد چشم انداز 15-روز
 -2-3نظر سنجی از مدیران ،نخبگان و مردم به منظور چشم اندازسازی 15-روز
 -2-4تدوین چشم اندازهای اولیه توسط کمیته تدوین 15 -روز
 -2/5انتخاب چشم انداز های برتر (بهینه) توسط کمیته تدوین 15 -روز
 -2-6تدوین بیانیه چشم انداز -یک هفته
 -2-7تعامــل بــا کمیســیون چشــم انــداز بــه منظــور لــزوم انطبــاق بیانیــه چشــم انــداز
شــهری بــا چشــم انــداز کشــوری   -1404یــک هفتــه
 -2-8تصویــب نهایــی بیانیــه چشــم انــداز هــا در شــورای شــهر و فرمانــداری  و
اســتانداری – یــک هفتــه

3 .3انجام مطالعات توسط مشاور
 -3-1انجام مطالعات زیست محیطی و اکولوژیکی -دوماه همزمان
-3-2انجام مطالعات اقتصادی و درآمد -دو ماه همزمان
 -3-3انجام مطالعات کالبدی و مسکن و میراث فرهنگی – دو ماه همزمان
 -3-4انجام مطالعات جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی شهر – دو ماه همزمان
 -3-5انجام مطالعات اقشار بحرانی ،فقر و حاشیه نشینی -دو ماه همزمان
 -3-6انجام مطالعات حمل و نقل و ترافیک -دو ماه همزمان
 -3-7انجام مطالعات مدیریت و مالیه -دو ماه همزمان
4 .4تدوین راهبردها (توسط کمیته تدوین و مشاوره) شامل
 -4-1تنظیــم جــداول ســوآت (نقــاط قــوت و ضعــف ،فرصت هــا و تهدیدهــا ،مزیت هــا
و محدودیت هــا)15-روز
 -4-2انجام مطالعات فرابخشی ،ادغام مطالعات ،تجزیه و تحلیل -یک ماه
 -4-3تدوین راهبردهای ممکن (راهبردهای گزینه) 15 -روز
 -4-4انتخاب راهبردهای برتر (بهینه) 15 -روز
 -4-5تعامــل بــا کمیســیون چشــم انــداز مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بمنظــور
اطمینــان از انطبــاق راهبردهــا بــا چشــم انــداز کشــوری– یــک هفتــه

 -4-6تصویــب نهایــی راهبردهــا در شــورای شــهر و فرمانــداری و  اســتانداری –
یــک هفتــه
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5 .5تدوین اقدام ها یا پروژه ها توسط کمیته تدوین و مشاور شامل

 -5-1تهیــه و تبییــن فهرســت پروژه هــای مربــوط بــه هــر راهبــرد و بصــورت
جداگانــه -یــک مــاه
 -5-2بررسی و هماهنگ سازی پروژه ها با یکدیگر –  15روز
 -5-3تهیه فهرست پروژه های گزینه 15 -روز
 -5-4تهیــه فهرســت پروژه هــای برتــر و اولویــت دار (بهینــه و تحــول آفریــن)-

یــک هفتــه
 -5-5تصویب پروژه ها در شورای شهر و فرمانداری و استانداری–یک هفته
 -5/66 .6ارســال ســند توســعه راهبــردی شــهر ( )C.D.Sبهمــراه چشــم اندازهــا،
راهبردهــا ،پــروژه هــا بــرای کمیســیون چشــم انــداز و امــور نخبــگان یــک هفتــه

7 .7برگــزاری اجالســیه نهایــی  C.D.Sدر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
رونمایــی از اســناد تهیــه شــده توســط مقــام معظــم رهبــری ابــاغ  ســند
 C.D.Sمراکــز اســتانها توســط معظــم لــه و تشــویق و اهــدای جوایــز بــه
شــهرهای نمونــه -دوهفتــه
توضیــح  :فراینــد تدویــن و تصویــب و ابــاغ و آغــاز اجــرای ســند  C.D.Sمراکــز
اســتان ها  14مــاه تعریــف شــده کــه طــی  34اقــدام بــه ســرانجام خواهــد رســید.
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یک نمونه چشم انداز – راهبرد-برنامه اجرایی
در ســند  CDSنمونــه  5مــورد چشــم انــداز 21-مــورد راهبــرد 91-مــورد برنامــه
عملــی (پــروژه) تعریــف شــده اســت کــه در اینجــا بــه ذکــر یــک نمونــه از هــر کــدام
می پردازیــم:

چشم انداز نمونه
شــهری بــا یــک نظــام مدیریــت شــهری یکپارچــه ،هماهنــگ ،برنامــه محــور ،توانمند
و شهروندمدار

راهبرد نمونه
استقرار نظام تدوین و نظارت بر توسعه راهبردی شهر

قدام نمونه()Action Plan
شبکه ســازی و ســاماندهی و فعــال نمــودن شــورایاری محــات و انجمن هــای
مردمــی در راســتای توســعه هدفمنــد شــهر
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