
 

 



 

 

 

 )زیدعزه( مختصات شهرهای اسالمی در سخنان مقام معظم رهبری

توجه کرده و خدمات شهرى را در جهت تأمین این مقصود به کار  "شهر اسالمى"شوراهاى شهرى در فعالیتهاى خود به مختصات 

ى اسالمى به طور کامل توجه کنند. در شهر اسالمى، عدالت در گیرند و بخصوص به معمارى و شهرسازى متناسب با حیات طیبه

امنیت معنوى، ظهور و اعتالى مظاهر اسالمى و انقالبى، عمران و آبادى و زیبایى، حفظ تقسیم خدمات شهرى، تأمین آرامش روحى و 

 طبیعت و صفاى طبیعى، همه با هم باید مورد توجه قرار گیرد. 

ایرانی،  در فهرست خدماتی که شوراها به آن می پردازند باید حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها، و پایبندی به معماری اسالمی و

و رعایت زیبایی و استحکام بناها، و ترویج فرهنگ نظم و قانون، و گسترش نمادهای دین و اخالق، و آسان سازی خدمت رسانی و 

عدالت و فراگیری در خدمات شهری و توسعه فضای سبز و اهتمام به سالمت محیط زیست، و توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان 

تر به محله ها و اشخاص محروم، و توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان، برجسته شود و همواره در مد نظر جسمی، و نگاه عدالت گس

 قرار گیرد. 

ها باید ضمن همخوانی با ها و زیباسازیها، نامگذاریها، احداث خیابانسازیخدمات متنوع در شهرها و روستاها از جمله ساختمان

 .ا معماری ایرانی، اعتقادات دینی، بافت اجتماعی و شرایط آب و هوایی هر منطقه نیز متناسب باشندهای روز، بپیشرفت

 .ایم هویت ایرانی خود را حفظ کنیم و این حقیقت، باید در همه خدمات و امور شهری خود را نشان دهدما به برکت اسالم توانسته

داری در فضای شهرها و روستاها عامل اصلی برای پیشرفت کشور و حرکت به سوی عزت واقعی، حفظ و تقویت فضای تدین و دین

 است. 



 

 

 چگونه می توان به کمک اقتصاد شهرها آمد

 //رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران حسین محمدپور زرندییادداشت //دکتر 

 

اقتصاد شهر به تازگی به عنوان یکی از شاخه های علم اقتصاد در دانشگاه ها به آن پرداخته و تدریس می شود و این در حالیست که 

 .درصد جمعیت کشور ما شهر نشین است یعنی بیش از میانگین جمعیت شهرنشین در دنیا، شهرنشین داریم ۷۰

گیری فناوری های نوین به توسعه شهر، ایجاد شهرهای الکترونیک، توسعه کسب باید با ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و بکار

 .و کار در شهرها و رفاه بیشتر برای شهروندان کمک کرد

وجود یک نهاد مالی در شهرها به دلیل جذب سرمایه های مردم با هدف توسعه شهرها بسیار موثر است. برای مثال می توان با عرضه 

 .و مشارکت از سرمایه های مردمی برای توسعه شهرها برای رفاه بیشتر برای شهروندان استفاده کردو انتشار اوراق قرضه 

 و گیرد می قرار شهر اقتصاد حیطه در نوعی به همه …حوزه ساخت و ساز، حمل و نقل ، گردشگری تا خدمات شهری پسماند و 

ایجاد درآمدهای پایدار کند.برای مثل می توان با نگاه صحیح و درست به بخش  به تواند می که هاست بخش این به ما نگاه نوع مهم

 .پسماند از آن به عنوان طالی کثیف برای تولید برق تا کمپوست برای کمک به ایجاد درآمد پایدار برای شهرها بهره برد

ل مانده است و این در حالیست که در حوزه ومغف متاسفانه که است پایدار درآمد ایجاد ها حوزه از دیگر یکی نیز گردشگری  صنعت

 GDP درصد ۲۰تا  ۱۰کشور جهان هستیم که از پتانسیل های گردشگری باالیی برخورداریم و می توانیم  ۱۰گردشگری نیز جزو 

 .کشور را از محل صنعت گردشگری تامین کنیم در حالیکه اکنون این سهم بسیار ناچیز است

درصد درآمدهای  ۴۰تا  ۳۰نشهرهای ما با سبد درآمد شهرهای توسعه یافته نشان می دهد که حداکثر امروز مقایسه سبد درآمدی کال

 .درصد نیمه پایدار است ۲۰درصد درآمدها پایدار و تنها  ۸۰شهری ما پایدار است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته 

وجود دارد مانند ارائه سبدهای سرمایه گذاری به مردم که می راهکارهای متعددی برای ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار شهری 

تواند از خروج سرمایه ها جلوگیری کند که در این میان بانک ها به عنوان یک نهاد مالی می توانند برای توسعه سرمایه گذاری در 

 .شهرها و پشتیبانی از آنها نقش مهمی ایفا کنند

 

 

 



 

 

 تنها ابزار بهبودکسب وکار ایران از زبان استاد آمریکایی

اگر از یک اقتصاددان مطلع و بازارگرا، چه پیرو مکتب نئوکالسیک و چه پیرو مکتب اتریشی،  یک استاد دانشگاه ویرجینیا می گوید:

د داد که سیاست ایجاد بازار آزاد طور قطع جواب خواهوکار چیست، بهاقتصادی و افزایش کسب سؤال شود که بهترین سیاست توسعه

 و به حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد.

مبانی فلسفی این  ،زیردر متن مدرس دانشگاه ویرجینیای آمریکا  ؛عبداله صوفی  انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به گزارش 

داری به سنت انگلوساکسون معروف بینی را مطرح و نقد کرده و نشان خواهد داد که ایدئولوژی بازار آزاد که در نظام سرمایهجهان

داری داری از جمله سرمایههایی قوی دارد، دارای مشخصاتی است که در نظام اقتصادی بسیاری از کشورهای دیگر سرمایهاست و ریشه

 شود. تی ایران دیده نمیدول

مدت یا ی صنعتی که منجر به رشد اقتصادی در میانبر این اساس و با نگاهی اجمالی به تجربیات ژاپن، پیشنهادهایی برای توسعه

 .دهد و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد، ارائه خواهد شددرازمدت خواهد شد و رشد اقتصادی بازار کار را توسعه می

 اند؟ی بازار آزاد کدامیهفرضیات نظر 

های پنهان ی دستی دولت در اقتصاد )نظریهگرایی، عدم مداخلهبینی بازار آزاد بر چهار اصل کلی قرار دارد: فردگرایی، عقلجهان 

 .وری و یا بالعکسآدام اسمیت( و تعویض عدالت با بهره

باید مورد تأیید افراد فردگرای منطقی جامعه قرار گیرد.  فردگرایی: این اصل عبارت از این است که تمامی عملیات اجتماعی -۱

تک افراد جامعه ی تکی ناشی از منطق این اصل، دال بر آن است که هیچ عامل اخالقی خارج از چارچوب ارادهیک نتیجه

 .گیری اجتماعی نباید دخالت داشته باشددر تصمیم

کنندگان و تولیدکنندگان( کامالً با خبر از لین اقتصادی )مصرفگرایی عاملین اقتصادی: این اصل برآن است که عامعقل -۲

 .وری تام را دارا هستندها با بهرههای خود هستند و توان محاسباتی الزم برای به دست آوری آن اولویتاولویت

 منابع توزیع نقش و شودمی بازار شکست باعث اقتصاد در دولت دخالت است مدعی اصل این: اقتصاد در دولت یمداخله عدم -۳

 هاینابسامانی و کندمی رد را بازار شکست مطلقاً اصل این. کندمی تحریف کند،می اجرا احسنت نحوبه بازار هاآن زعمبه که را

 داریسرمایه نظام یتوسعه در دولت کهازآنجایی. داندمی نادرست هایسیاست و اقتصاد در دولت دخالت از ناشی را اقتصادی

 و دهندمی قرار اصل این بر بازار از حمایت از را خود اصلی یتکیه ایرانی بازارگرایان است، داشته ایعمده نقش ایران در

 شکست مورد در اند،کرده رو خود ینظریه از حمایت در سند عنوانبه دولتی هایبنگاه کمبودهای که هایینمونه معموالً

 .اندخاموش کامالً خصوصی هایبنگاه

 با تنها اقتصادی عدالت که داردمی بیان و دیده وریبهره و عدالت بین تضادی بازارگرایی اصل این: وریبهره و عدالت مبدل  -۴

 بیانگر اصل این. شودمی عدالتیبی به منجر برد،می باال را وریبهره که سیاستی هر و است پذیرامکان وریبهره گذاشتن پا زیر

 به نتواند جامعه در فردی حداقل که شودمی باعث شود، اتخاذ اقتصادی عدالت هدف با که اجتماعی سیاست هر که است آن



 

 

 سود دریافت کهازآنجایی. شد خواهد وریبهره کاهش باعث خود این و یابد دست خود هااولویت براساس خود کامل وریبهره

 .ندارد جایی مکتب این در عدالت است، وریبهره از ناشی سود و است تولیدکننده هدف حداکثر

 

 

 بازارگرایی در عمل

های سازی بنگاهشود به خصوصیهای پیشنهادی بازارگرایان در عمل خالصه مینظر از ارزیابی حقیقت اصول ذکرشده، سیاستصرف

دهد از یک طرف و از طرف دیگر دولتی که معموالً رانت سرشاری را با فروش ثروت ملی در اختیار خریداران بخش خصوصی قرار می

زیست موجود است، جلوگیری کند. کننده، کارگر و محیطنین و مقرراتی که در حمایت از مصرفکند از اجرا یا حذف قواسعی می

دهد. عالوه بر این، بازارگرایان با مواضع شود و سود را کاهش میبدیهی است که اجرای چنین قوانینی باعث افزایش مخارج تولید می

های مالی دولت هستند حال خواهان دریافت کمکند، اما درعینضدونقیض خود از یک جهت خواهان عدم دخالت دولت در اقتصاد

  د.سعی در پرداخت حداقل مالیات دارنکنند یا و همیشه سیاست عدم پرداخت مالیات را دنبال می

مدت خصوصی، ارجحیت دادن منافع خصوصی به منافع طور بازارگرایان شرایط اطالعات ناقص، دنبال کردن منافع کوتاههمین 

های خارجی و نادیده گرفتن اهداف کننده، تابعیت از منافع بازرگانی کشورهای ویرانها و تکیه به رقابتعمومی، کم بها دادن همکاری

وری چشمگیری در درازمدت در گیرند. طبیعی است. حتی اگر بازار آزاد بهرهملی را )که همگی نتایج عملکرد بازار است( نادیده می

تواند ارائه دهد. دقیقاً براساس همین محاسبات است که بخشی از تضمینی برای جلوگیری از مشکالت ذکرشده نمیبر داشته باشد، 

عوض پیروی از الگوی بازار آزاد آنگلوساکسون، از سیاست کنترل و رهنمود دادن به بازار، که ی جهان بهشدههای دیرصنعتیکشور

 .اندهای صنعتی، استفاده نمودهبه کشور (catch up) «رسیدن»ر ادوار شود، حداقل دهمان سیاست صنعتی نامیده می

بیند و تجویز ها را در هر شرایطی الزم میی بازار آزاد را، که رقابت بین بنگاههای دارای سیاست صنعتی، نظریهطور مشخص کشوربه

ها در میان نباشد، مردود که منافع آن، تازمانیبیندمی« کنندهحقوق مصرف»کند و تمرکز سرمایه در صنایع را خطری برای می



 

 

آوری اقتصاد مقیاس که با وجود دستاند از هدف بههای دارای سیاست صنعتی عبارتدانند. دالیل رد الگوی بازار آزاد در کشورمی

دست  ی مطلوب از منابع، بههای تولیدی، استفادهوری از طریق تولید با حداقل هزینهشرایط رقابتی غیرممکن است، افزایش بهره

ها و ایجاد امنیت اقتصادی. رسیدن به آوردن توان رقابتی در سطح جهانی، تثبیت نوسانات اقتصادی، نظم صنعتی، تثبیت قیمت

 .توان به بازار آزاد و آنارشیسم حاصل از عملکرد آن واگذار کردچنین اهدافی را نمی

آوری فناوری روز برای رقابت در سطح جهانی و استقالل دستحو احسنت در جهت بهنیکی از کشورهایی که از سیاست صنعتی به 

های جهان نیست، بلکه منظور به دست آوردن توازن ارزی بدون اقتصادی )منظور از استقالل اقتصادی، قطع روابط اقتصادی با کشور

 ۱9۳۰های های صنعتی، که در ژاپن بین سالز سیاستفروشی است( استفاده نموده، کشور ژاپن است. در زیر به توضیح بخشی اخام

 .پردازیماتخاذ شد، می ۱9۸۰الی 

 سیاست صنعتی در ژاپن و تعدیل آن برای استفاده در ایران

 ۱۸5۳ماه جوالی  ۸تحت فرماندهی ناخدا ماتیو پری، نیروی دریایی آمریکا در بندر توکیو در تاریخ « های سیاهکشتی»بعد از ورود 

ها در حفظ امنیت کشور ژاپن شدت ها از برقراری روابط تجاری با آمریکا، نگرانی اصلی ژاپنیخاطر اجتناب ژاپنیان شهر بهو بمبار

های توپ تولید کنند نداشت، دولت که ژاپن در آن زمان دسترسی به صنعت فوالدسازی در سطحی که بتواند لولهیافت. ازآنجایی

دان، چند نفر آهنگر سنتی و یک سومارایی فناوری تولید توپ جنگی، که متشکل از یک ریاضیژاپن گروه تحقیقاتی برای آموزش 

های بخاری آمریکایی در بندر توکیو، ژاپن با تشکیل مرکز ، فقط دو سال بعد از دیدن کشتی۱۸55فرهیخته بود، تشکیل داد. در سال 

 (Barbarian) ی مدارک بربرهایعنی مؤسسه برای مطالعه« بشوبانشو شیرا»های غربی به نام تحقیقاتی برای مطالعات فناوری

  .اسب بخار تولید کند ۱5متر و دارای موتوری با قدرت  ۲۱توانست یک کشتی به طول 

های دولت برای رشد فناوری شود، سیاستفناوری می ها تهدیدات خارجی باعث توسعهطوری که در اکثر کشوراز این دیدگاه، همان

در « های کاال و ترویج بنگاهتوسعه»دهد که هرچند سیاست خاطر ایجاد امنیت ملی بود. البته شواهد نشان میم عمدتاً بهدر ژاپن ه

، برای ۱۸۸۴-۱۸۸۲های ی اقتصاد ژاپن، طی سالجلدی مطالعهی یک گزارش سیشروع شد، اما ارائه ۱۸۳۰ی ژاپن از اوایل دهه

عوض تکیه بر واردات فناوری دولت ژاپن، برای ترویج و تشویق فناوری تی دگرگون شود و بهی صنعدولت باعث شد که روند توسعه

ی صنعتی در قرن نوزدهم باعث شده بود که آن زا و بومی اهمیت بیشتری قائل شود. گفتنی است که گرایش ژاپن به توسعهدرون

درصد  ۸9، حدود ۱9۳5کا پیشی گیرد. برای مثال، در سال ی اقتصادی در اروپا و آمریهای پیشرفتهکشور در مصرف برق از کشور

درصد  ۴۴و در انگلستان  6۸، در آمریکا ۸5که در آلمان این عدد معادل کردند، درصورتیهای ژاپنی از الکتریسیته استفاده میخانوار

 .در همان سال بود

که موتور تولید برقی از شرکت زیمنس آلمان خریداری  ،۱۸۷۸شاه به اروپا در سال صنعت برق در ایران در دومین سفر ناصرالدین

میالد،ی  ۱9۰۰هجری شمسی، که مطابق است با  ۱۲۷9کرد و هدفش تولید برق فقط برای کاخ گلستان بود، شروع شد. اما در سال 

ی دوازده اسب با قوه ی تزاری داشت، یک دستگاه مولد برقحاج محمدباقر میالنی، تاجر ایرانی که مراودات وسیعی با کشور روسیه

ی برق به حرم مطهر حضرت رضا )ع( در مشهد نصب بخار از آن کشور به قیمت هشت هزار تومان پول نقره خریداری و برای عرضه

ی برق در تهران بود و توزیع با احداث کارخانه ۱9۳۷باری که برق برای مصرف عمومی در ایران عرضه شد، در سال کرد. اما اولین

 .ها یا دهات، در نظام جمهوری اسالمی صورت گرفتطور وسیع در بیشتر نقاط کشور، اعم از شهربرق به



 

 

مداران ژاپنی پیروی از الگوی اقتصادی انگلوساکسون را با توجه به مشکالت منتج از عملکرد بازار آزاد که در باال نقل گردید، سیاست

ال کردند. این گرایش حتی در دوران بعد از جنگ دوم جهانی و اشغال ژاپن از داری آلمان را دنبکنار زدند و بیشتر الگوی سرمایه

ی چالمر جانسون، استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، رهبران و ی جنگ سرد، زمانی که به گفتهطرف آمریکا، یعنی در بحبوحه

دار موجود است و او در تنها یک خدای سرمایه» کردند کهداری در حال توسعه تصور میهای سرمایهبازارگرایان بسیاری از کشور

 .شد، در ژاپن دیده می«کندمتحده زندگی میایاالت

داری های سرمایهدانستند که نظامها میجای دنیا یکی نیستند. آنداری در همههای سرمایهدقت دریافته بودند که نظامها بهژاپنی

شمول داری آنگلوساکسن را جهانای که الگوی سرمایهاند و به نظریهخود، باهم متفاوتمقتضای شرایط تاریخی، سیاسی و فرهنگی به

های طوری که در کتابی آمریکا و انگلستان را )آنیافتههای توسعههای اقتصادی کشورلوحانه قصد داشت که سیاستدید و سادهمی

ی انتقاد و ی صنعتی اعمال کند، با دیدههای دیررسیده به توسعهعنوان دانشجو خوانده بودند( برای کشوردرسی اقتصادی خود به

 .نگریستندتمسخر می

هایی که ژاپن برای دستیابی به اهداف رشد و افزایش توان فناوری برای حفظ امنیت ملی و ارتقای رفاه عمومی اتخاذ کرد، اما سیاست

ها کتاب و هزاران مقاله در جواب اند، روی برگرداند؟ دهه بازار قرار گرفتهی نظریهای اقتصادی که برپایهاند؟ ژاپن از کدام سیاستکدام

ی کوتاه نیست. ما ی این مقالههای صنعتی ژاپن در حوصلهی سیاستی کلیهبه این سؤاالت نوشته شده است. طبیعی است که ارائه

یط موجود اجرایی ایران قابل استفاده است، بسنده های صنعتی ژاپن و چند سیاستی که در شرادر اینجا فقط به رئوس کلی سیاست

 .کنیممی

 رئوس کلی سیاست صنعتی ژاپن

شود، شامل دخالت های فناوری نوین قلمداد میکه دوران رسیدن ژاپن به مرز ۱96۰و  ۱95۰ سیاست صنعتی ژاپن در دو دهه

 :های زیر بودمستقیم دولت در اقتصاد و اجرای برنامه

 یتصادی راهبردهای اقمعرفی بخش -۱

 های اقتصادی راهبردیی بخشبسیج منابع برای توسعه -۲

 های نوزادحمایت از بنگاه -۳

 گذاریهای خصوصی در سرمایهرهنمود به بنگاه -۴

 هاها برای منطقی نمودن و ضد بحران اقتصادی کردن بنگاهبرقراری کارتل -5

 المللی داشتندانی بینهایی که مراودات بازرگتوزیع ارز خارجی با قیمت ثابت بین بنگاه -6

 کنترل ورود و خروج فناوری از ژاپن -۷

 گذاری خارجی مستقیمکنترل سرمایه -۸

  ی ساختار صنعتی ژاپنانداز درازمدت برای توسعهتحقیقات برای تدوین چشم -9

 MITI وص بهخصداری و بهو وزارت خزانه برای اجرای سیاست صنعتی دولت ژاپن عمدتاً به وزارت تجارت خارجی و صنعت وزارت

 .نمودها دریافت میهای صنعتی به پارلمان، حکم قانونی برای اجرای برنامهی الیحه برای سیاستبا ارائه MITI .شتتکیه دا

رسد که در چارچوب های صنعتی در ایران محتاج به مدیریت مرکزی و پرقدرت است، اما به نظر میبدیهی است که اجرای کل سیاست

 .را در شرایط موجود اجرا نماید 9و  ۸، 6، 5، ۳، ۱های تواند بندمی قوانین فعلی، دولت



 

 

 کنند؟مین میأها روشنایی شهرها را تدام جادهک

 

 

ها اند که با عبور و مرور از روی آنهای خورشیدی را در یک جاده اطراف شهری در فرانسه را آغاز کردهمحققان اخیرا آزمایش پنل

 .نفری برای یک سال تأمین خواهدشد هزار 5برق مصرفی یک شهر 

 این. کنند چرخ را تحمل  ۱۸یک شرکت فرانسوی، مشغول ساخت پنل های خورشیدی قدرتمندی است که بتوانند وزن یک تریلی 

میالدی به طور  ۲۰۱۸در را خود فناوری دارد تصمیم و است فرانسه هایجاده برخی در ها پنل این  نصب مشغول اکنون هم شرکت

 .آزمایشی در چهار قاره اجرا کند

شود. شرکت تولید کننده تصمیم دارد سال آینده با ساخت اکنون پنج سال است که آزمایش و تحقیق روی این پنل ها انجام می

سایت خورشیدی در فضای خارجی، محصوالت خود را آزمایش کند. مدیر بخش فناوری کوالس در این باره می گوید: ما تصمیم  ۱۰۰

 قابلیت که دهند می اختصاص خود به را زمین از قسمتی خورشیدی های مزرعه یم زندگی دوباره ای به جاده ها ببخشیم. دار

های این پنل ها از سلول. ده از جاده ها برای تولید انرژی خورشیدی آسانتر و بهینه تر استاستفا درمقابل و دارد وجود آن در کشاورزی

شوند اما چند الیه پالستیک روی آنها بکار رفته تا قالب سختی برای مقاومت در برابر فشار زیاد ایجاد خورشیدی معمول ساخته می

ای از خرده شیشه هستند تا از لیزخوردن ده و رویه سیم ها دارای الیهش انجام نیز الکتریکی کشیسیم هاپنل در همچنین کند. 

 .جلوگیری شود

مترمربع در حومه یکی از شهرهای فرانسه آغاز شده  ۲۸۰۰ذشته آزمایش این فناوری با نصب پنل های خورشیدی در مساحت ماه گ

های شهری با جمعیت ها تولید شود که برای روشنایی خیابانکیلووات الکتریسیته از این پنل ۲۸۰دهد حدود است. برآوردها نشان می

این فناوری در کانادا، گرجستان، آمریکا، سراسر اتحادیه اروپا، آفریقا و آسیا بزودی آزمایش . پنج هزار نفر طی یک سال کافی است

هایی با قابلیت تولید شود جادهبینی میشود تا جایی که پیشسازی میمیالدی نیز وارد مرحله تجاری۲۰۱9شد و در سال  خواهد

 .انرژی خورشیدی بزودی در همه نقاط جهان ساخته شوند

 



 

 

 ایران  دیر وزیر علوم دولت دوازدهم از انجمن علمی اقتصاد شهریتق

 

 .انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برای پنجمین سال متوالی جزو انجمن های برتر کشور شد

و مسئولیت اجتماعی که در دانشگاه تربیت  در همایش پژوهش، فناوری ،«شهر فردا»تحلیلی  -پایگاه خبری  به گزارش خبرنگار

   .مدرس برگزار شد انجمن های علمی برتر کشور توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفتند

در این همایش که در سالن اجتماعات دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد انجمهای علمی از جمله انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 

 .قدیر قرار گرفته و از وزیر علوم تحقیقات و فناوری لوح تقدیر دریافت کردندمورد ت

همچنین در این همایش از پنل های تخصصی که شامل پنل انجمن های علمی و ترویج علم، پنل بررسی تجربه های موفق در حوزه 

 .می و مسئولیت های اجتماعی می شودبین الملل،پنل انجمن های عل

 

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نیز برای پنجمین سال متوالی جزو انجمن های برتر کشور شد و توسط وزارت گفتنی است که 

 .علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت

http://www.shahrefarda.ir/
http://www.shahrefarda.ir/


 

 

 روح شهرها

 

 

 

نیز در ارتباط با  که الگوی شهرسازی غربیای، ارتباط وثیقی با مبانی فکری و فرهنگی آن دارد. چنانالگوی شهرسازی در هر جامعه

 .این مبانی شکل گرفته و نمود یافته است

معنای ختیار کرد، شهرسازی بها توطن ثابتی ینقطه در و کرد سیر  شهرنشین جوامع سمتبه نشینکوچ جوامع از بشر که زمانی از

مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی جوامع امروزین آن متولد شد. شهرهای اولیه پیچیدگی و کارکردهای امروزین را نداشتند و بیشتر 

ها، ساختار شهرها ها و امپراتوریتر در قالب پادشاهیهای بزرگگیری جامعهشدند. بعدها با گسترش جوامع و شکلاولیه ساخته می

شهر این شکل و مرور و گذر زمان، نیز تغییرات اساسی یافت و بناهای مختلفی با کارکردهای گوناگون در شهرها ساخته شدند و به

 قالبی را یافت که امروز در جوامع مدرن شاهدیم.

ی شهرسازی رخ داد، کشور ما نیز تحوالت مختلفی را از سر گذرانده و ی جهانی و در حوزهی تحوالت کالنی که در عرصهدر سایه 

ترین شهرهای جهان است یکی از پرجمعیتکه امروز پایتخت ایران نحویگام بیشتر از پیش به جهان مدرن وارد شده است؛ بهبهگام

 شهرهای مشابه است.شهرها گرفتار و درگیر معضالت بزرگ کالنو بسیار بیشتر از برخی از کالن

ی معماری یافته وجود دارد، آن است که تحوالت مهمی که در حوزهشهرهای ما و جهان توسعهاما اختالف بسیار بزرگی که میان کالن

ن غرب رخ داده است، سیری مشخص داشته که برمبنای نگاه خاصی به هستی سامان یافته است که در کانون و شهرسازی در جها



 

 

ی پدیدارهای هستی، از جمادات تا موجوداتِ همنوع انسانی، معطوف آن، همه براساس و ی اومانیسم و اصالت فرد قرار داردآن اندیشه

شوند. به عبارت دیگر، غایت کیهان و هستی در واقعیت کالن خود، فرد انسانی تعریف ها و احتیاجات فرد تعریف میبه تأمین خواسته

شوند. ولی در نگاه دینی، بنیاد نیز بستری برای تأمین حوائج و نیازهای فرد انسانی تعریف میشد. حتی دانش و محصوالت دانشمی

ی عنوان مظهر الهی و خلیفهون و غایت عالم نیست، بلکه انسان بهتنها فرد با تعریف غربی آن، کانفارغ از سنخ شرقی یا غربی آن، نه

شود و اگر عالم و موجودات آن در خدمت او هستند، بشر نیز در قبال خدماتی که از عالم دریافت خداوند روی زمین شناخته می

گونه یت کیهان خادم او باشد، بدون هیچکند، مسئولیت متقابل دارد. به تعبیر دیگر، در نگاه دینی، بشر فقط مرکزی نیست که کلمی

باید در حفظ مسئولیت متقابلی، بلکه هر اندازه که جهان مادی مخدوم بشر است، بشر نیز در قبال گیتی و عالم مسئولیت دارد و می

ای ماورای تمنیات و کند، کوشا باشد، زیرا غایت عالم و آدم رسیدن به مرتبهآن و تأمین شرایط و عواملی که بقای آن را تضمین می

 امیال انسانی است.

مدار و یا شناسی و جهان ذهنی انسان دینعنوان یکی از مظاهر و تجلیات هستیتوان به مفهوم شهرسازی بهاز همین نقطه می 

بیشتر روح ی کلیسا و دوران قرون وسطا، شهرها فردمحور در دوسوی عالم و در سپهر تاریخ نقب زد. در جهان غرب تا زمان سیطره

های آن تنظیم نحوی مردم شهرها زندگی خود را براساس برنامهدینی داشت و در کانون و قلب شهر، کلیساهای بزرگی بودند که به

 کردند.و تنسیق می

 

 کلیسای جامع کلن، آلمان

زهای جدید هستند. بعدها و با وساتا کیلومترها دورتر بنایی به بلندی کلیسا وجود ندارد و معدود بناهای بلندتر محصول ساخت 

هایی تأسیس و بنیاد شدند ی نگاه اومانیستی و فردانگارانه، مرکزیت کلیساها به چالش کشیده شد و مناطق مسکونی و شهرکسیطره

های اوتی نظام شهرسازی غربی بودند و مرکز شهر بسته به نوع نگاه عمومی شهروندان، تفکنندهها کارکردهای بناها تعریفکه در آن

 اساسی کرد.

 

 

 



 

 

 نیویورک، آمریکا، یک شهر کامالً مدرن بدون هرگونه مرکز ثقل یا کانونی

های بزرگ، ها و شرکتعنوان محلی برای اسکان کارمندان یا کارکنان کارخانهداری، مفهوم مسکن بهبعدها و با گسترش روح سرمایه 

ها هدف پیرایگی رفت و در عوض کارایی و کارکرد باالی آنسادگی و بی متولد شد و پیرو آن، سیمای ظاهری خود بناها، رو به

 معماری و شهرسازی شد.

سپتامبر  ۱۱های دوقلوی نیویورک که در حوادث عنوان نمونه مرکز تجارت جهانی یا برجبسیاری از بناهای بزرگ معماری غربی، به

شهرهای ترتیب کالناینم در جایگاه خود مرکزیت خاص خود را داشتند. بهساالرانه بنا شدند که هرکدافروریخت، با این تلقی سرمایه

شدند و ها شناخته میها دیگر مرکزیتی وجود نداشت و بناها با هویت معماران و یا صاحبان آنجدیدی بنیان نهاده شدند که در آن

 در گردونه رقابت با بناهای دیگر داشتند.هرکدام مرکزیت خاص خود را، بر اساس ثروت و شهرت صاحبان یا معماران آنها، 

 

  

 داری در غرب بودبنایی که سمبل و نمادی از سرمایه مرکز تجارت جهانی، نیویورک، آمریکا،

که نحویتر بود؛ بهایرانی ما رخ داد و شتاب تحوالت بسیار سریع-تر در بستر فرهنگ اسالمیصورتی بسیار نابسامانها بههمین تحول 

ی زمانی بیش از چند قرن رخ داد )از زمان رفرم مذهبی تا دوران پسامدرن( در کشور ما با تحوالت غرب چنین تحولی در بازه اگر در

سال  ۲5تری رشد کرده و در شتابان سرعت با انقالب از پس زمانی یدوره در و ناشی از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی آغاز شد

های ای به حرکت و رشد شتابان خود ادامه داده است. متأسفانه اگر این حرکت در مدلو افسارگسیختهصورت بسیار مهیب گذشته به

ن تغییراتی در مدل شهرسازی ی ما چنیشناسی خاص شکل گرفت، در جامعهبینی و هستیشهرسازی در غرب براساس نوعی جهان

ی آن و بدون توجه به شناسانهمعماری غربی بود و بدون درک مبادی هستیایرانی کامالً برمبنای تقلید کورکورانه از غرب و -اسالمی

های حاصلخیز، تراکم جمعیتی یافته، ما با زمینامکانات و بسترهای مکانی و جغرافیایی. برای نمونه، اگر در اروپا و کشورهای توسعه

های بزرگ را قابل شهرها با برجم که امکان ساختن کالنرو هستیوسعت و منابع آبی قابل مالحظه روبهباال بر روی مساحت زمینی کم

شهرها، حتی تهران، دیگر تکافوی خشک و بیابانی مواجهیم و منابع آبی در بسیاری از کالنکند. در ایران با اقلیمی نیمهتوجیه می

شهرها های بلندمرتبه در این کالنحال کماکان ساختن برجدهد و بااینها متمرکز شده است را نمیجمعیت و امکاناتی که در آن

سازی در طول چند سال گذشته با رشد شتابانی در حال ی غلط بلندمرتبهادامه دارد و حتی در شهری مذهبی مثل قم نیز این رویه



 

 

وس وساز و تمرکز نفگویی به این حجم وسیع از ساختتردید منابع آبی چنین شهرهایی گنجایش پاسخکه بیگسترش است، درحالی

 دهد.ها را نمیانسانی در این محدوده

ای و به خدمت یافته با تولید برق هستهطور نمونه، در کشورهای توسعهی انرژی هم قابل طرح است. بههمین بحث درخصوص مقوله 

ما مصالح و  اند، ولی در کشورترین سطح ممکن رساندههای جدید در مصالح ساختمانی اتالف انرژی را به پایینگرفتن فناوری

شوند در مقام مقایسه، بسیار بیشتر از یک بنای استاندارد نسبت هنوز سنتی و قدیمی هستند که باعث میهای ساختمانی بهفناوری

 یافته انرژی هدر برود.در کشورهای توسعه

ون فضای سبز و مسجد ی خوابگاهی، بدروح و صرفاً معطوف به جنبههای جدید. بناهایی بیسازیای از شهرکیزد، نمونه

 و البته بدون لحاظ شرایط اقلیم کویری استان یزد

دهد که در کمال خوبی نشان میطور خالصه ذکر همین دو مورد اختالف در نگاه تقلیدمحورانه از الگوهای شهرسازی غربی بهبه 

ی ی گذشته وجود نداشته و سیطرهههای در پس معماری کالن ما در مقطع تاریخی چند دورزیتأسف، هیچ خودآگاهی و اندیشه

 کارانه به مسکن و بناهای شهری یا روستایی به افت کیفیت بناها و به تبع آن، شهرها منتهی شده است.نگاه کاسب

ی قبل ما با گذر دو دهه از عمر اگر تا چند دهه قبل عمر مفید یک بنا تا پنجاه سال یا بیشتر و کمتر بود، غالب بناهای چند دهه 

دلیل گونه نباشد، بهاینشوند. اگر هم خود، دیگر کیفیت سکونت اولیه را ندارند و در اصطالح متداول، تبدیل به بناهای کلنگی می

ها را آنشوند، آن بناها ویران شده و بناهایی با طرح و صورت جدید جای الگوهای جدیدی که در شهرسازی یا معماری مُد می

 گیرند.می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درصدی 75شهرنشینی ایرانی در مرز 

 

 صاد شهری ایران عنوان کردرئیس انجمن علمی اقت

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: ایران مانند سایر کشورهای درحال توسعه شهرنشینی سریع و مهار نشده را تجربه 

شهرنشینی کشور به مرز  ۱۳95کرده و با توجه به تخمین نرخ رشد شهرنشینی در ایران به احتمال قوی در نتایج سرشماری سال 

 .واهد رسیددرصد خ ۷5

برگزار شد با اشاره به دکتر حسین محمدپور زرندی در نشستی علمی که با موضوع ارتباط میان اقتصاد مقاومتی و مدیریت شهری 

ارچوب اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی راهبردی است که در کوتاه مدت می تواند اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی رهانده چ

بستر توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد تا با اهداف سند چشم انداز و تبدیل ایران به قدرت و در آینده نیز 

 اقتصادی منطقه و جهان اسالم راهگشا باشد.

رئیس مرکز آموزش مدیریت تخصصی اقتصاد شهری افزود: اقتصاد مقاومتی را نمی توان به چشم یک ایده صرف نگریست که محدود 

پردازی داشته هم بنیان نظری دارد، هم هدفمند بوده و هم شعارزدگی باشد بلکه یک طرح کامل و تمام عیار است که هم ایده به

 های معقول و ممکن برای رسیدن به هدف را در درون خود دارد و در واقع مهمترین وجه آن قابلیت اجراست.استراتژی

مه با اشاره به وضعیت شهرنشینی در کشور گفت: اکنون جهان در عصر شهرنشینی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادا

میلیارد نفر در سال  ۳.9، به ۱95۰میلیارد نفر در سال  ۰.۷قرار دارد و بر اساس گزارش های منتشر شده جمعیت شهری جهان از

د نفر خواهد رسید؛ در این میان ایران نیز میلیار 6.۳جمعیت شهرنشین جهان به  ۲۰5۰ها تا سال بینیرسیده و طبق پیش ۲۰۱۴

مانند سایر کشورهای درحال توسعه شهرنشینی سریع و مهار نشده را تجربه کرده و با توجه به تخمین نرخ رشد شهرنشینی در ایران 

 درصد خواهد رسید. ۷5شهرنشینی کشور به مرز  ۱۳95به احتمال قوی در نتایج سرشماری سال 

اه با اشاره به تکالیف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: گسترش عدالت اجتماعی در شهرها یکی از اقدامات عضو هیئت علمی دانشگ

های کلی اقتصاد مقاومتی،افزایش مشارکت های مؤثر مدیریت شهری در حوزه اقتصاد مقاومتی است چنانچه در بند نخست سیاست

ای مردمی مورد تاکید قرار گرفته است ؛ بنابراین در شهرها تقویت مشارکت اجتماعی در فعالیتهای اقتصادی و تشویق وتسهیل فعالیته

 مردمی در اقتصاد شهر باید در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد.

صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه اساسی ترین محور اجرایی سازی 

تی در بستر اقتصاد شهری پایدارسازی درآمدی است، گفت: توسعه تأمین مالی شهری با استفاده از بازارهای مالی و اقتصاد مقاوم

دهد، مؤثر ها را تشکیل میدرصد از کل درآمد شهرداری ۲5تواند در تأمین درآمدهای پایدار شهری که در حال حاضر تنها پولی می

 مدی ناپایدار همچون فروش تراکم و ... را بر طرف کند.بوده و نیاز مدیریت شهری به منابع درآ

های خود را از طریق درصد هزینه 6۰یافته بیش از دهد که شهرهای توسعهدکتر پورزرندی یادآور شد: تجربیات جهانی به ما نشان می

درصد از  65و استکهلم بیش از  درصد و در سئول ۷۳درصد، در تایپه  ۷۸کنند. برای مثال در توکیو درآمدهای پایدار، تأمین می

 شود.درآمد نهادهای مدیریت شهری، از طریق درآمدهای پایدار تأمین می

http://shahrefarda.ir/fa/news/16225/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-75-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C


 

 

عضو هیات علمی دانشگاه همچنین در پایان با تاکید بر اینکه شهرها با وجود معضالتی که دارند، موتور محرک اقتصاد کشورها در 

ی برای توسعه و تعالی کشور بر مبنای الگوی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، همه جای دنیا هستند و در کشور ما نیز ظرفیت عظیم

ساز توسعه پایدار شهری در کشور باشد؛ زیرا تمامی تواند زمینهیادآور شد: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک طرح کالن و استراتژیک می

بنیان، نگاه نسلی، تکیه بر اقتصاد دانشت درون و بیناندازهای توسعه پایدار شهری؛ از جمله پایداری درآمدی، عدالاهداف و چشم

 بومی و معطوف به داخل، همگی در درون الگوی اقتصاد مقاومتی قرار دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کدام کشورها از شر صفرهای پول خالص شدند؟

با حذف صفرها سعی در کنترل حذف یک صفر از واحد رسمی پول کشور باعث شد نگاهی داشته باشیم به کشورهای دیگری که 

 .اندتورم داشته

های کنترل اقتصاد و مهار تورم است که در کشورهای مختلفی اجرا شده و در حذف صفر از واحد رسمی پول کشورها یکی از راه

است که با توجه همان طرح حذف صفر از واحد پولی ایران « اصالح پول ملی ایران»مواردی هم نتیجه گرفته است. در ایران هم طرح 

به تورم باال و پایین آمدن ارزش پول ملی مطرح شده بود. پیشنهاد اولیه این طرح حذف چهار صفر از پول ایران بود، اما در نهایت 

 .تنها یک صفر از انتهای ارقام برداشته شد

چنانی ین واحد در میان مردم کاربرد آنبه عنوان واحد رسمی پول ایران و به جای تومان انتخاب شده بود، اما ا ۱۳۰۸ریال از سال 

کردند. به هر حال استفاده توان به کارمندان ادارات اشاره کرد، همه از واحد تومان استفاده مینداشت و در موارد بسیار که حتی می

 .های اقتصادی قدرتمند است و نه کشوری که اوج و فرود اقتصاد در آن بسیار زیاد استاز ریال در سیستم

ته گذشته مجلس الیحه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را بررسی و یکی از مواد آن که تغییر واحد پول ایران به تومان و هف

ریال است را تصویب کرد. البته قائم مقام بانک مرکزی گفته بود که مصوبه اخیر هیات دولت درباره تغییر واحد پول از  ۱۰برابر با 

احترام به عرف جامعه بوده است و این موضوع ارتباطی با حذف صفر از پول ملی ندارد. این تغییر واحد پول ریال به تومان در راستای 

 .اند، بیندازیمباعث شد نگاهی به کشورهای دیگری که پیش از این دست به تغییر واحد پول از همین نوع را داشته

 

 
 آرژانتین

ها بود. دولت های نفتی دست به تغییر واحد پولی خود زده بودند و آرژانتین یکی از آنکشورهای امریکای التین به دلیل بحران

آرژانتین نرخ مبادله تثبیت شده پزو را با دالر آمریکا تعیین نموده و رشد پایه پولی را محدود ساخت. سپس دولت به هموارسازی 



 

 

سازی پرداخت. این کشور برای کاهش تورم و رشد تولید ناخالصی ملی ی تجارت، قانون زدایی، و خصوصیمسیر تجارت آزاد ازادساز

 .حذف کرد. پزو عنوان واحد پولی آرژانتین است ۱99۲چهار صفر از واحد پولی این کشور را در سال 

 برزیل

خود زد، برزیل است. این کشور سه صفر را در سال یکی دیگر از کشورهای امریکای التین که با حذف صفر دست به تغییر واحد پول 

های اقتصادی این کشور معرفی و در خالل برنامه ۱99۴حذف کرده بود. رئال جدید واحد تازه پول برزیل است که در سال  ۱99۳

های سابق اسها و اسکنشد. واحد قبلی پول این کشور رئال کروزیزو بود که عمرکوتاهی هم داشت، این کشور برای تعویض سکه

 .ای را به راه انداختندعملیات بانکی گسترده

 مکزیک

بانک مرکزی مکزیک  9۰طوری که در ابتدای دهه میالدی، پزوی مکزیک تورم بسیار باالیی داشت، به ۱99۰تا  ۱9۷۰های در سال

پزویی شده بود )این اسکناس باالترین مبلغ اسکناسی مکزیک بود(. همین موضوع باعث  $۱۰۰٬۰۰۰های مجبور به چاپ اسکناس

های میالدی، بعد از این که صحبت ۱99۳شد دولت تصمیم بگیرد سه صفر از واحد پول این کشور را حذف کند. با این کار در سال 

ها ها و سکهتمام اسکناس ۱996جدید تبدیل شد و تا سال پزو  ۱پزو قدیم به  ۱۰۰۰زیادی در مورد نام واحد پل جدید شده بود هر 

 .ها کامالً نمای دیگری داده شدها و اسکناسشدند. همچنین برای اینکه اشتباهی پیش نیاید، به تمامی سکهچاپ می« جدید»با واژه 

 

 ترکیه

بازگشت آن دست به تغییر واحد پولی خود زد. ترکیه نیز برای تسهیل محاسبات و پاکسازی آثار تورم گذشته و به امید جلوگیری از 

ساله ترکیه باعث شده بود  ۳۰درصد کاهش دهد. تورم  ۷/۷به  ۲۰۰5خود را در سال  ۱99۴درصدی سال  ۱۰6ترکیه توانست تورم 

هند. با توجه به مشکالت ها تریلیونی )هزار میلیارد( و یا کوادریلیونی )هزارهزار میلیارد( محاسبات خود را انجام دمردم میلیونی و بانک

ها، ثبت آمارها و...(، افزایش واحد پول این کشور و ناتوانی آن در انجام موفق وظایف خود )مثل انجام محاسبات، نگهداری حساب



 

 

میلیون لیری به اعتبار واحد پول این کشور آسیب  ۲۰های بسیار درشت مانند اسکناس تقاضای اسکناس در کشور و وجود اسکناس

های اقتصادی شده بود. به همین خاطر ده بود. همچنین صفرهای پرتعداد باعث ایجاد مشکالتی در امور حسابداری و دادهرسان

مسئوالن به این نتیجه رسیدند که حذف صفر از پول این کشور چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ فنی، اقدامی ضروری است و از 

صفر به  6های جدید خود را با حذف میالدی واحد پول خود را تغییر داد و اسکناس ۲۰۰5همین رو دولت ترکیه از اول ژانویه سال 

 .گردش درآورد

 آذربایجان

 .منات برابر یک منات جدید شد ۱۰۰هر  ۲۰۰6جمهوری آذربایجان هم دو صفر را از واحد پول کشور حذف کرد و از ابتدای سال 

 یوگوسالوی

ای روبه رو بود. البته فرآیند تورمی در میالدی با تورم فزاینده ۱99۴میالدی تا ژانویه سال  ۱99۳این کشور در فاصله ماه اکتبر سال 

هزار دیناری داشت در سال  5۰های میالدی اسکناس ۱9۸۸میالدی آغاز شده بود، این کشور که در سال  ۱9۸9این کشور از سال 

 ۱۰های میالدی اسکناس ۱99۳های دو میلیون دیناری کرد. در سال سمیالدی و در آغاز فرآیند تورمی اقدام به چاپ اسکنا ۱9۸9

میلیارد دینار  5۰۰هایی در این کشور با ارزش میالدی اسکناس ۱99۳میلیارد دیناری در این کشور چاپ شد و پیش از اتمام سال 

ل کشور نیز اصالح و صفرها از واحد میالدی و تعدیل وضعیت اقتصادی این کشور ارزش پو ۱99۴چاپ شد. به هر حال با آغاز سال 

دولت صربستان که قصد داشت اسکناسی با رقم یک هزار میلیارد دینار به چاپ  ۱99۴ژانویه  ۲۴پول یوگسالوی حذف شد. در روز 

 .برساند با حذف دوازده صفر یک دینار را برابر یک مارک آلمان قرار داد

ن در مرحله شکوفایی اقتصادی است به نحوی که هم اکنون ارزش دینار صربستان صربستان پس از چهارده سال از آن واقعه هم اکنو

 .شوددینار در برابر یک یورو معامله می ۸۰با نوسانی اندک با ثبات است و 


