کتیبه ثلث حجاری برجسته ،دوره صفوی،
مسجد امام اصفهان

شورای اسالمی شهر اصفهان

پیش نویس منشور فعالیتهای شورای اسالمی شهر اصفهان (دوره ششم)

به اهتمام مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان

بامهکاری اعضای حمترم شورا و تین چند از کارشناسان و خبرگان

آبان ماه 1400

فهرست

سخنرئیسشورا

����������������������������������������������������������������������������������������������7

فصل اول :ارزشها و اصول

������������������������������������������������������������������������������11

مقدمه �����������������������������������������������������������������������������������������������������������13

ماده -2
ماده

هدف ����������������������������������������������������������������������������������������������15

-3ارزشها��������������������������������������������������������������������������������������������15

فصل دوم :اسناد فرادست /سیاستهایکلی
اسناد

�����������������������������������������������21

فرادستی���������������������������������������������������������������������������������������������23

سیاستهای کلی دوره

ششم ���������������������������������������������������������������������27

فصل سوم :ارکان و راهبردها

���������������������������������������������������������������������������29

کمیسیون ویژه آب و مناطق کم
اقتصادی ،حقوقی،

برخوردار ����������������������������������������������������31

گردشگری ��������������������������������������������������������������������32

کمیسیون حمل و نقل و

هوشمندسازی �����������������������������������������������������35

کمیسیون سالمت محیط زیست و خدمات
کمیسیون فرهنگی اجتماعی

ورزشی�����������������������������������������������������������39

کمیسیون نظارت ،پایش و پیگیری
مرکز

شهری ���������������������������������37

������������������������������������������������������������40

پژوهشها ���������������������������������������������������������������������������������������������41

سخنرئیسشورا

10

پیشنویس منشور فعالیتهای شورای اسالمی شهر اصفهان

اروشسیئرنخس

11

فصل اول:

ارزشها و اصول

مقدمه
شورایاسالمیشــهر بــه عنــوان یکــی از اصلیترین عناصر مدیریتشــهری
نقش مهمی را در اداره هر شــهر در ســطح محلی بهعهده گرفته اســت؛ که
سیاســتگذاری و تدویــن راهبردهــای کالن در مدیریت شــهرها بر اســاس
تشــهری و از جملــه
آموزههــای اســامی مهمتریــن وظیفــه نظــام مدیری 
شوراهای اسالمی است.
علیرغم آنکه شوراها در آیین و شـریعت اسـالم از سـابقهای حـدود 1400
ســاله برخوردار اســت و شــارع مقدس اس ــام در ق ــرآن کریم ب ــر آن تأ کید و

َ
َ
تـــصریح نمـوده اس ــت و در آیاتی همچون َ«وأ ُ
مر ُهم شور ٰى َب َین ُهم» و «ش ِاو ْر ُه ْم
َ
ِفی األ ْم ِر» به صراحت و روشنی از آن یاد شده است و از سوی دیگر در قـانون

اساسـی جمهوری اسالمی ایران ،فصل هفتم با هفت اصل و دو اصل دیگـر

قـانون اساسی (اصول ششم و هفتم) به موضـوع شـوراها اختـصاص یافتـه
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اســـت و همچنین از نگاه رهبر فقید انقالب ،شــوراها در زمره ارکان نظام و
اداره امـور کشور و جزء برنامه اسالم تلقی گردیده است و همچنین تصریح
رهبــر معظــم انقالب(مدظلــه العالــی) به نقش شــورا در حل مســائل جاری
و روزمــره مــردم بــه دســت خودشــان و در نتیجــه افزایــش اعتمــاد عمومی
(پیام به مناســبت آغاز به کار ســومین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا
 )86/02/08به نظر میرسد به تدریج از اختیارات شوراها به عنوان ارکان
تصمیــم گیــری و اداره امور کشــور به شــدت کاســته شــده و آنهــا از جایگاه
تصمیمگیری به سمت و سوی نهادی مشورتی تنزل داده شدهاند.
ایــن در حالی اســت کــه در اصولی از قانون اساســی همچــون اصل 100
قانون اساســی فلســفه شــکل گیری شوراها را معط ــوف ب ــه پیشــبرد سریع
برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشــتی ،فرهنگی ،آموزشــی
و ســایر امور رفاهی از طریق همکاری و مشــارکت مردم دانسته است و یا در
اصل  102همان قانون ،شــوراهای اســتانها ،اختیار تصویب طـر حهـــایی
در ســـطح ملــی و منطق ـهای را دارند و همچنین در اصل  103اس ــتانداران،
فرمانداران ،بخشداران و سایر مقامات کشوری که از ط ــرف دول ــت تعیین
میشــوند در حــدود اختیــارات ش ــوراها مل ــزم ب ــه رعایت ت ــصمیمات آنهـــا
میباشند .لذا میتوان جایگاه شوراها را در ردیف مجلـــس شـورایاسـالمی
و بـــه عنـــوان رکــن تصمیمگیــری و اداره امــور کشــور قلمداد نمــود که خود
مســتلزم تبیین نقش شــورا برای گروههای نخبگی و عموم مردم در قالب
اســنادی همچون برنامه راهبری ،نقشــه راه و منشــور فعالیتهای شورا و

لوصا و اهشزرا :لوا لصف

جلب مشــارکت و همکاری آنها در راســتای تحقق اهداف مدنظر میباشد.
لذا این ســند بر آن اســت تا با دربرگیری نظرات اعضاء محترم شــورا و سایر
ذینفعان ،این ســند را که به آن منشــور شورا اطالق میشود به عنوان سند
فرادست ،محور کلیه فعالیتهای شورا قرار دهد.

ماده  -2هدف

هدف از تدوین منشور فعالیتهای شورای اسالمی شهر ،تعیین سیاستهای
کالن ،نظام ارزشی حاکم بر شورا و راهبردهای اصلی مدنظر در ارکان سازمانی
تعیین شده در شورا میباشد که عالوه بر تبیین جهتگیریهای اصلی شورا،
به عنوان ســندی فرادست ،محور تدوین برنامه راهبری مدیریت شهری با
مشارکت تمامی ذینفعان قرار خواهد گرفت.

ماده -3ارزشها

اصــول ارزشــی حا کــم بــر شــهر اســامی بــه پنــج اصــل اساســی و بنیادین،
انســانی ،کالبــدی ،فرهنگــی و حقوقــی حا کــم بر رفتار و مناســبات شــهری
و شهرســازی بــر اســاس ســنت و شــریعت اســامی بــا تاکیــد بر عمــده ترین
نیازهای زندگی مطلوب انسان ،دستهبندی میگردد:

الف :اصول اساسی بنیادین

َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ً
اطل»/و
- 1اصــل هدفمند زیســتن«:وما خلقنا الســماء والرض ومــا بینهما ب ِ

17

18

پیشنویس منشور فعالیتهای شورای اسالمی شهر اصفهان

ما آسمان و زمین و هر چه را بین آنهاست بازیچه و باطل خلق نکردهایم.
ََ َ

- 2اصل کرامت انســانی«َ :و لق ْد ک َّر ْمنا َب ِنی َآد َم» /و محققا ما فرزندان آدم
را بسیار گرامی داشتیم.

ُ
َ َ َّ َ ُ
َ
َْ
َ
ّ ُ َ
- 3اصــل عدالــت«َ :ول َی ْج ِر َم َنک ْــم ش َــن ُآن ق ْو ٍم َعلــى أل ت ْع ِدلــوا ْاع ِدلوا ُه َــو أق َر ُب
ّْ
ِل َلتق َــو ى» /و البتــه شــما را نبایــد عــداوت گروهی بــر آن دارد کــه از راه عدل

بیرون روید.

َ ُ
َ َ َّ َ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ ُ
یحــة لک ْم َو َت ْو ِف ُیر ف ْی ِئک ْم» /اما حقی که
- 4اصــل رفــاه« :فأما حقکم عل ّی فالن ِص

شــما بر من دارید نصیحت کردن به شماســت(ترغیب به اخالق پســندیده و
بازداشتن از گفتار و کردار ناشایست) و رساندن غنیمت و حقوق به شما است.

ًّ ْ
ُ َ
ً
َ َ َ َ َُّ َ ً َ ً َ َ
الل َمثل ق ْر َیة کان ْت ِآم َنة ُم ْط َم ِئ َنة َیأ ِت َیها ِر ْزق َها َرغ ًدا
- 5اصل امنیت« :وضرب
ُّ َ
ِم ْن ک ِل َمک ٍان» /خدا بر شما حکایت کرد و مثل آورد مثل شهری را که در آن

امنیت کامل حکمفرما بود و اهلش در آسایش و اطمینان زندگی میکردند
و از هر جانب روزی فراوان به آنها میرسید.

- 6اصل سلطه ناپذیری مسلمانان از کافران«َ :و َل ْن َی ْج َع َل َُّ
الل ِل ْل َک ِافر َ
ین
ِ
َ ْ
ً
َعلى ال ُم ْؤ ِم ِن َین َس ِبیل» /و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان

ّ
راه تسلط باز نخواهد نمود.

ْ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ً
ََ ُْ ُ
ــوه خ ْوفــا
ض بعــد ِإصل ِحهــا وادع
- 7اصــل عــدم فســاد« :ول تف ِســدوا ِفــی الر ِ
َو َط َم ًعا» /و هرگز در زمین پس از آنکه کار آن (به امر حق و شر ع رسول حق)

نظم و صالح یافت به فساد و تباهکاری برنخیزید ،و خدا را هم از راه ترس
و هم از روی امید بخوانید.

لوصا و اهشزرا :لوا لصف

ب -اصول انسانی
- 1اصــل تســاوی و برابــری آحــاد جامعــه در حدود حقــوق و تکالیف:
َّ
َّ
َ
ََ ْ
َ َ َ َّ ْ َّ ُ َ ْ
َ ْ ُ
الر ِع َّیــة ِإلــى ال َو ِالــی َحق ُــه َو أ ّدى ال َو ِالی ِإل ْی َهــا َحق َهاَ ،ع ّز ال َح ّــق َب ْی َن ُه ْم َو
«ف ِــإذا أدت
َ َ ْ ََ ُ ّ َ َََْ ْ ََ ُ ْ
ْ
ّ
َ
ین و اعتدلت مع ِالم العد ِل» /اگر مردم حق زمامدار را گزارند
قامــت من ِاهــج ِ
الد ِ

و زمــامدار نیــز حــق مــردم را گــزارد ،حق در میــان آنان ّ
عزت و قــدرت یابد،
راههای روشن دین هموار گردد ،و نشانههای عدالت و دادگری بر پا شود.

َ ُ َ
- 2اصل مشارکت در خیر و ممنوعیت اعانت بر بدیها«َ :وت َع َاونوا َعلى
َ ْ ْ ْ
ْ
َ
ّْ
ال ِب ّ ِر َو َالتق َو ى َول َت َع َاو ُنوا َعلى ِال ث ِم َوال ُع ْد َو ِان»  /و باید با یکدیگر در نیکوکاری و

تقوا کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری.

َ
- 3اصــل لزوم احترام به مقدســات و ممنوعیــت اهانت به آنها«َ :ول
ْ
َّ َ َ ُ ُّ َّ
َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
الل َع ْد ًوا ِب َغ ْی ِر ِعل ٍم» /و (شــما مؤمنان)
الل فیســبوا
ون ِ
تســبوا ال ِذین یدعون ِمن د ِ

به آنچه مشــرکان غیر از خدا میخوانند دشــنام ندهید تا مبادا آنها از روی

ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند( .انعام)6/108،

ُ
- 4اصــل ممنوعیــت اســراف و تبذیر (اعتدال در مصــرف)«َ :و ال ت ِط ُیعوا
َ
َ
َْ
ال ْرض َو ال ْ
یص ِل ُح َ
یــن ْیف ِس ُــد َ
ینّ ،ال ِذ َ
أ ْم َــر ْال ُم ْســر ِف َ
ــون» /و از رفتــار رؤســای
ون ِفــی
ِ
ِ

مســرف و ســتمگر پیــروی نکنیــد ،کســانی کــه در زمیــن همــه گونه فســاد

میکنند و هیچ گونه به اصالح (حال خلق) نمیپردازند.

ج -اصول کالبدی

ّ
ً َ
َََ
ات ِط َباقا َما ت َر ى ِفی
- 1اصل نظم در شهر اسالمی« :ال ِذی خلق َس ْب َع َس َم َاو ٍ
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ْ

َ

َخلــق َّ
الر ْح َمــن ِم ْــن َتف ُ
ــاو ٍت» /آن خدایی که هفت آســمان بلنــد را به طبقاتی
ِ
ِ

منظــم بیافریــد و هیــچ در نظم خلقت خــدای رحمان بینظمــی و نقصان
نخواهی یافت.

َّ
َ َ ُ َ ُ
ُ
- 2اصــل اســتحکام و اســتواری شــهر« :ل ُیق ِاتلونک ْــم َج ِم ًیعــا ِإل ِفــی ق ًر ى
َ َ
ُم َح ّص َن ٍة أ ْو ِم ْن َو َر ِاء ُج ُد ٍر»( /یهودان از ترس) بر جنگ با شما جمع نمیشوند

مگر در قریههای محکم حصار یا از پس دیوار.

َ َ
ُ
ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َْ
ض َو ْاس َــت ْع َم َرک ْم
- 3اصــل حفاظــت از محیط زیســت« :هو أنشــأ کم ِمــن الر ِ
ِف َیهــا» /او خدایــی اســت کــه شــما را از زمیــن بیافریــد و برای عمــارت و آباد

ساختن آن برگماشت.

ُ ََ
َْ َ ْ
ُ
َ
«خ َل َق َّ
ات َوال ْرض ِبال َح ّ ِــق َو َص َّو َرک ْم فأ ْح َس َــن ُص َو َرک ْم
- 4اصــل زیبایــی:
الس َــم َاو ِ
َو إ َل ْی ِــه ْال َم ِص ُ
یــر» /خــدا آســمانها و زمیــن را به حق آفرید و شــما آدمیــان را به
ِ

زیباترین صورت برنگاشت ،و بازگشت همه خالیق به سوی اوست.

- 5اصل وقف و فضاهای عمومی«َ :ل ْن َت َن ُالوا ْالب َّر َح َّتى ُت ْن ِف ُقوا ِم َّما ُت ِح ُّب َ
ون»/
ِ

شــما هرگــز به مقام نیکــوکاران و خاصان خدا نخواهید رســید مگــر از آنچه
دوســت میداریــد و محبوب شماســت در راه خدا انفاق کنیــد( .آل عمران
)3/92

د -اصول فرهنگی و هویت بخش

ْ ُ ُ َّ ْ َ
الل ِذ ک ًرا ک ِث ًیرا»/
- 1اصل ذکر ،شــکر و احســان در شــهر اســامی« :اذ کر وا

ذکر حق و یاد خدا بسیار کنید.

لوصا و اهشزرا :لوا لصف

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َّ َ َ َ
ین کف ُر وا
- 2اصــل اشــاعه معنویت دین« :یا أیها ال ِذین آمنــوا ِإن ت ِطیعوا ال ِذ
َ ُّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
اســر َ
ین» /ای اهل ایمان ،اگر پیروی کافران
ی ُردوکم عل ٰى أعق ِابکم فتنق ِلبوا خ ِ ِ

کنید شــما را بــاز به کفر برمیگردانند ،آنگاه شــما هم از زیانــکاران خواهید
گشت.

ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
ّ
- 3اصل مشــورت درامور«َ :و َش ُ
اهلل ِإ َن
ــاو ْره ْم ِفی ال ْم ِر ف ِإذا ع َز ْمت فت َوکل على ِ
ِ
َّ ُ ُّ
ــب ْال ُم َت َو ّ ِک ِل َ
یــن» /در کار ،بــا آنهــا مشــورت نمــا ،پس آنــگاه که تصمیم
الل ی ِح

گرفتــی بــا تــوکل بــه خــدا انجام ده ،کــه خدا آنــان را که بــر او اعتمــاد کنند
دوست دارد.

هـ  -اصول حقوقی
- 1اصــل حفــظ حر یــم اعــم از :حریــم عمومــی (محیــط زیســت ،زمیــن،

َ ّ
َّ َ َّ َ َ ُ ُ
َ َ ُ ُ
جادههــا ،راه آهــن وَ ،)...
«یــا أ ُّی َها َال ِذ َ
الر ُســول َوتخونوا
یــن َآم ُنوا ل تخونــوا الل و
َ
َ
أ َم َان ِات ُک ْم َوأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون» /ای کسانی که ایمان آوردید ،زنهار با خدا و رسول

و در امانتهای خود با یکدیگر خیانت مکنید در صورتی که میدانید.

َ َ
ــا َت ْک ِش َــف َّن َع َّمــا َغ َ
ــاب
حریمهــای خصوصــی (منــازل و باغــات و« )...ف
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
َ
ْ
َ
َ
عنــک ِمنهــا ،ف ِإنما علیک تط ِهیر ما ظهر لک ،واهلل یحکم على ما غاب عنک»

 /از عیبهــاى مردم آنچه از نظرت پنهان اســت ،مخواه که آشــکار شــود،

زیرا آنچه بر عهده توســت ،پاکیزه ســاختن چیزهایى اســت که بر تو آشــکار
است.

ُ ُ
«حرمة
- 2اصل ممنوعیت زیان رساندن به دیگران و ضمان آوری آن:
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َ

مال ُ
سلم ک ُح َرم ِة َد ِم ِه» /حرمت داشتن مال یک مسلمان همچون حرمت
الم ِ
ِ

خون و جان او است.

َْ َْ ْ
«م ْن َ ْ
- 3اصل الزام آوری تکالیف و پیمانَ :
اهّلل َو ال َی ْو ِم ال ِخ ِر َ ل َی ِف
کان ُیؤ ِم ُن ِب ِ
َ
ِإذا َو َع َــد» /کســی کــه بــه خدا و روز معــاد ایمان دارد پس هــر وقت وعدهای

دهد به آن وفا نماید.

فصل دوم:

اسناد فرادست
سیاستهای کلی

اسناد فرادستی
منویات مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت شهری
-1شــوراهای اســامی شــهر بایــد ،عالوه بــر نظارت بــر شــهرداری و هدایت
آن ،حمایــت هــم بکند و کارها بر اســاس تفاهم ،برادری و داشــتن وظیفه
مشترک به پیش رود.
-2انتخابات شــوراها از این جهت مهم اســت که کار روزمره مردم و زندگی
شهر و روستایی مردم ،متوقف به این انتخاب است.
-3شــوراها را محل تســویه حســاب حزبــی و جناحی و باندی قــرار ندهید؛
شوراها برای مردم کار کنند.
-4شوراها از مظاهر مشارکت مردم و برای تسهیل امور مردم است.
-5حدود و وظایف شوراهای اسالمی که در قانون معین شده باید در قول
و عمل به طور کامل رعایت شود.
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محورهای گام دوم انقالب
 .1علم و پژوهش
در راهبرد علم و پژوهش ،سه محور اصلی در رهنامه وجود دارد که عبارت
است از:
الف) علم و پژوهش به عنوان آشکارترین وسیله عزت و قدرت کشور
ب) علم و پژوهش به عنوان منبع ثروت و قدرت
ج) ضرورت جهاد علمی برای عبور از مرزهای کنونی دانش
 .2معنویت و اخالق
بر اساس رهنامه مذکور ،معنویت و اخالق باید جهت دهنده همه حرکتها
و فعالیتهــای فــردی و اجتماعی باشــد .لذا این ســرفصل مهم پیشــرفت
باید از طرق ذیل مورد توجه قرار گیرد:
الف) برجسته سازی ارزشهای معنوی
ب) رعایت فضیلتهای اخالقی
ج) جهت دهنده بودن معنویت و اخالق در همه امور
د) عامل بودن حکومت به رفتارهای اخالقی و معنوی و ترویج آن
ه) ستیزهای معقوالنه با کانونهای ضد معنویت و ابزارهای رسانهای آن.
 .3اقتصاد مقاومتی
در کارکرد اقتصادی جامعه تمدن ساز باید مولفههای ذیل مورد توجه قرار
گیرد:
الف) سلطه ناپذیری در شرایط قدرت اقتصادی

لکیاهتسایس /تسدارف دانسا :مود لصف

ب) تقویت اقتصاد مستقل
ج) غلبه بر عیوب اقتصادی از طریق اقتصاد مقاومتی
د) تکیه بر راهحلهای درون کشوری به جای برون کشوری القا شده
ه) ضرورت مدیریت اقتصادی با صالحیت (جوان ،دانا ،مومن و متخصص)
 .4استقالل و آزادی
برای تحقق این امر ،راهبردهای ذیل ارائه میگردد:
الف) استقالل ملی از طریق رهایی از تحمیل قدرتهای جهانی
ب) آزادی اجتماعی از طریق اعطای حق تصمیمگیری به مردم
ج) ضــرورت حفــظ دســتاورد اســتقالل و آزادی بــه عنــوان ثمــره خــون
انسانهای واال و شجاع و فداکار
د) اندیشیدن و عمل آحاد جامعه
ه) تامین استقالل و آزادی به عنوان وظیفه حکومت
 .5عدالت و مبارزه با فساد
برای تحقق این امر ،راهبردهای ذیل ارائه میگردد:
الف) الزم و ملزوم بودن عدالت و مبارزه با فساد
ب) طهارت اقتصادی ،شرط مشروعیت
ج) ایجاد نهادهای نظارتی تیزبین و قاطع
د) ایجاد صالحیتهای باال در مبارزه کننده با فساد
ه) رفع محرومیت و شکافهای عمیق طبقاتی
ی) جلوگیری از تبعیض ،ویژه خواری و سایر مولفههای بیعدالتی
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و) اجــرای سیاس ـتهای عدالــت گرایانه از طریق جوانــان مومن ،انقالبی،
دانا و کاردان
ن) جلوگیری از تاویل و توجیههای ساده لوحانه و مغرضانه
 .6عزت ملی و مرز بندی با دشمن
در این بیانیه بخشی از مظاهر عزت جمهوری اسالمی در عرصه بینالمللی
برشــمرده شــده و بــرای تحقــق عــزت ملــی ،روابــط خارجــی ،مرزبنــدی بــا
دشمن ،راهبردهای ذیل ارائه گردیده است:
الف) اتکا به اصل عزت ،حکمت و مصلحت در روابط بین الملل
ب) رفتــار حکیمانــه و مصلحتجویانــه از موضــع انقالبــی توســط مدیران
جهادی
ج) مذا کره با دشمنان با مرزبندی دقیق
د) حفظ ارزشهای انقالبی و عدم هراس از تهدیدات
ه) بیحاصلی و زیانباری مادی و معنوی در مذاکره با آمریکا
 .7سبک زندگی
به دو نکته اساسی در این زمینه اشاره دارد که عبارت است از:
الف) زیانهای جبرانناپذیر سبک زندگی غربی
ب) ضرورت مدیریت جهادی همه جانبه و هوشمند برای مقابله با سبک
زندگی غربی

لکیاهتسایس /تسدارف دانسا :مود لصف

سیاستهای کلی برنامه توسعه ششم مرتبط با حوزه شهری
بند  :20استقرار دولت الکترونیک و توسعه  ITو ICT
بند  :48هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و باز آفرینی و روز آمد سازی
معماری اسالمی و ایرانی
بنــد  :49ســامان بخشــی مناطــق حاشــیه نشــین و پیشــگیری و کنتــرل
ناهنجاریهای عمومی

سیاستهای کلی دوره ششم

•تاکیــد بــر تقویــت تعامــات نهادهــای مرتبــط شــهری و اســتانی(اعم از
حاکمیتی ،تقنینی ،علمی پژوهشی ،قضایی و حقوقی)
•تاکیــد بر مردم ســاالری دینی و عدالت اجتماعی در سیاســت گذاریها و
برنامه ریزی شهری
•اهتمــام بــه ارتقاء مشــارکتهای اجتماعــی( خبرگان ،نخبــگان و )...در
تصمیمسازیهای شهری
•توجه به ارتقاء اعتماد عمومی و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی
•تــاش در جهــت ارتقــای نظارتهــای رســمی ،مردمــی و هوشــمند بــر
فعالیتهای مدیریت شهری
•توجه به مطالعات و اســناد فرادســتی ملی و استانی در سیاستگذاریها و
برنامه ریزیهای شهری
•اهتمــام بــه تقویت فضای وحــدت ،همدلی و همکاری فیمابین شــورا و
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سایر نهادهای شهری
•توجه به رعایت توسعه متوازن شهر و جلوگیری از گسترش بیرویه شهر
و حاشیه نشینی
•تاکیــد بــر تقویــت دیپلماســی شــهری و ارتقــای جایــگاه جهــان شــهری
اصفهان
•تاکیــد بــر تدویــن و بروزرســانی طر حهــا برنامههــای جامــع تفصیلــی و
موضوعی شهری و منطقه ای
•اهتمام به انجام مطالعات ارزیابی و تحققپذیری پیرامون مصوبات قبلی
•توجــه بــه امــر رصــد و پایــش مســتمر اطالعــات و شــاخصهای ارزیابــی
عملکرد اعم از شاخصهای نتیجه ای ،خروجی و پیامدی و انتقال نتایج
به بستری برخط ،یکپارچه و با دسترسی همگانی.
•تــاش در جهــت تقویــت حــس تعلــق شــهروندی ،مســئولیت پذیــری و
هویت اجتماعی و فرهنگی شهروندان
•تالش در جهت تحقق مدیریت یکپارچه شهری
•تــاش در جهت ارائه روایت حکمرانی مطلوب انقالب اســامی در عرصه
مدیریــت شــهری بــا تاکیــد بــر کار جهــادی مبتنــی بــر تحــول و کارآمــدی،
فسادستیزی ،ساده زیستی و مردمی بودن.
•تالش در جهت حفظ منابع طبیعی با در نظر گیری حقوق نسلهای آتی
و رفع مشکالت اساسی مرتبط با محیط زیست شهر اصفهان
•تالش در زمینه تعامل و مداخله موثر شهروندان در همکاری و اداره شهر

فصل سوم:

ارکان و راهبردها

کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار
آب
•اهتمــام به رعایت راهبردهای ملی و اســتانی توســعه منابــع آبی و اتخاذ
تدابیر الزم با توجه به ظرفیتها و محدودیتها
•تالش در جهت احیای جریان دایمی زاینده رود از سرچشمه تا گاوخونی
•اهتمــام بــه تامیــن منابع آبــی در راســتای فعالیتهــا و برنامهریزیهای
شهری با مشارکت همکاری ذینفعان.
•تاکید بر مطالبهگری و رایزنی بین نهادی در راستای تامین منابع آبی.
•اهتمــام بــه اعمــال الگوهــای بهرهبــرداری بهینــه منابع آب متناســب با
اقلیم شهری و حفاظت کمی و کیفی منابع آب استانی.
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مناطق کم برخوردار
•تــاش در جهــت توافــق و اجمــاع ســازی پیرامــون تعاریــف ،حــدود و
شاخصهای مربوط به مناطق کم برخوردار
•اهتمام به شناسایی چالشهای مناطق کم برخوردار و تهیه راهکارهای
اجرایی کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت
•تاکیــد بــر هماهنگــی و همافزایــی فعالیتهــای مدیریــت شــهری بــا
سایرنهادهای فعال در مناطق کم برخوردار
•توجــه بــه وضعیــت پیشــرفت طر حها و اقدامــات و پایش مســتمر آنها در
مناطق کم برخوردار
•تاکیــد بــر توانمنــد ســازی ســاکنین مناطــق کــم برخــوردار در حوزههــای
اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی

اقتصادی ،حقوقی ،گردشگری
اقتصادی

•تاکید بر تقویت سازوکار تامین منابع مالی از طریق
•تعامل با نهادهای حاکمیتی
•مشارکت بخش عمومی و خصوصی ()PPP

1

1. Public-Private Partnership

اهدربهار و ناکرا :موس لصف

•بهره گیری از ظرفیتهای بین المللی با تاکید بر شهرهای خواهرخوانده
•جــذب تســهیالت از منابع داخلی و خارجــی ،بیع متقابــل ،صکوک ،بازار
سرمایه و سهام پروژه
•تاکیــد بر اســتقرار نظام اقتصــادی مبتنی بر دانش و نوآوری(در راســتای
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتی) بــه منظور ارتقای بهــره وری مالی و
ممانعت از بروز فسادهای مالی در مدیریت شهری
•تاکید بر شناسایی موانع موجود در مسیر وصول عوارض و سهم درآمدی
مدیریت شــهری مندرج در ضوابط و قوانین کشــوری و تدوین راهبردهای
عملیاتی محرک در این زمینه
•تاکیــد بــر تدویــن و بازنگــری در دســتورالعملهای مــورد نیــاز حوزههای
درآمد و تعرفهگذاری ،مالی و حسابداری ،بودجهریزی عملکردی و استقرار
نظام آمارهای مالی دولتی( 1)GFSدر مدیریت شهری.
•تاکیــد بــر حمایــت از کســب و کارهــای دانشبنیــان و صنایــع خــاق در
توسعه اقتصاد شهری
•تاکید بر حمایت از اقتصاد محلی و توجه ویزه به بخش سوم اقتصاد در
فعالیتهای اقتصادی مدیریت شهری
•تاکیــد بــر جهــت بخشــی ســرمایههای تجمیعــی در بخــش امــاک و
مستغالت به سمت تولید و سرمایه گذاری
1. Government Financial Statistics
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•توجه به رعایت عدالت در تامین و توزیع منابع و خدمات و ایجاد فضای
رقابتی

حقوقی
•تاکیــد بر تنقیح مصوبات قبلی شــورا بــه منظور رفع تعارضات و نواقص و
التزام به سیاست گذاری قانونمند
•توجه به توسعه آموزش حقوق شهر و شهروند
•توجه به تقویت تعامالت بین شورای اسالمی شهر با نمایندگان مجلس،
وزارتخانههــا ،ادارات ،ســازمانها و شــرکتهای دولتــی بــه منظــور ارایــه
پیشنهادات قانونی و یا پیگیری مطالبات مالی و قانونی از ایشان

گردشگری
•توجــه بــه تســهیل گــری درحوزه گردشــگری بــه منظــور توســعه اقتصاد
شهری با تاکید بر برند شهری
•تاکید بر مطالبهگری و رایزنی بین نهادی در راستای توسعه گردشگری.
•تاکید بر پایش و ارزیابی فعالیت نهادهای مرتبط با حوزه گردشگری

اهدربهار و ناکرا :موس لصف

کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی
حمل و نقل
•تاکیــد بــر ارتقای کارآمدی شــبکه یکپارچه حمل ونقل شــهری با رعایت
رویکردهایی همچون حمل و نقل انسانمحور ،توسعه متوازن ،دسترسی
آسان ،ایمن ،جذاب ،پاک و مقرون به صرفه
•توجــه بــه هوشمندســازی زیرســاختهای ســخت افــزاری و نــرم افزاری
حمــل و نقــل بــه منظــور مدیریــت بــر شــبکهها ،نقــاط بحرانــی ترافیــک،
گلوگاههــای ترافیکی محــات ،محورهای شــهری ،پارکینگها ،حوادث و
وقایع و همچنین پاالیش آالیندههای زیستمحیطی
•اهتمام برتدوین سیاس ـتهای مربوط به فرهنگسازی و ارتقای دانش
عمومی شهروندان در زمینه استفاده از حمل و نقل عمومی ،وسایل نقلیه
غیر موتوری و یا با سوخت غیرفسیلی و همچنین دوچرخه سواری و پیاده
روی
•اهتمام بر تعامل با ســایر نهادهای شــهری و کشــوری در ایجاد مدیریت
یکپارچه حمل و نقل شهری
•تاکیــد بــر ارتقــاء مدیریــت تقاضــای ســفر و روان ســازی ترافیــک ،اطــاع
رسانی مسافر و گردشگر و بهبود وضعیت امداد رسانی
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•تاکید بر ارتقاء زیرساختهای حمل و نقل بار و مسافر و مدیریت الزامات
فنی ،کیفی ،زمانی و مکانی جابه جایی بار و مسافر در معابر شهری
•تاکید بر ارائه خدمات و تسهیالت ویژه حمل و نقل به افراد توانخواه

هوشمند سازی
•تاکید بر ایجاد یکپارچگی در راهبری فناوری اطالعات شهری با اولویت
1

راهبری داده 2و یکپارچه سازی داراییهای اطالعاتی
•تاکید بر جهت گیری مدیریت شــهری در حرکت به ســمت ســازمان داده
محور

3

•اهتمام به توســعه زیرســاختهای ارتباطی و نظامهای مدیریت امنیت
اطالعات در مدیریت شهری
•اهتمام به ایجاد جریان آزاد و فراگیر اطالعات از طریق توســعه دسترسی
عمومی به نظام اشــتراک داده و اســتفاده از نظرات شهروندان در مدیریت
شهری

1. IT Governance
2. data Governance
3. Data-driven organization
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کمیسیون سالمت محیط زیست و
خدمات شهری

•توجه به ارتقای کیفی ابعاد زیســت محیطی ،بهداشــت عمومی و نشاط
اجتماعی شهر
•تاکیــد بــر پایــش و ارزیابــی فعالیت نهادهــای مرتبط با حوزه بهداشــت و
سالمت شهری
•تاکیــد بــر تدویــن راهکارهــای کاهــش مصــرف انــرژی در شــهر و توســعه
ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و تشویق شهروندان به اجرای آنها
•تاکیــد بــر تقویــت و بهبــود زنجیرههــای ارزش محصــوالت ،ســاماندهی
مشــاغل و بازارهای روز شــهری با تعامل با نهادهای مرتبط و بهرهگیری از
ظرفیتهای محلی موجود و با تاکید بر مناطق کم برخوردار
•حمایــت از مشــارکت فرهنگــی و اجتماعــی در حوزه فعالیتهای زیســت
محیطی
•اهتمام به بهســازی و ارتقای منظر شــهری و احیا و توســعه هنر شهری و
نمادهای اسالمی و ایرانی و افزایش جذابیت و زیبایی شهر.
•تاکید بر پیشــگیری و کاهش زمینههای جرم و تخلفات شهری ،تقویت
نظم و انضباط شهری و انسجام سرمایههای اجتماعی.
•نــوآوری و ارتقــای کارایــی نیــروی انســانی و روشــها در بهبــود نظافــت و
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مدیریت پسماند در فضاهای شهری.

کمیسیون عمران شهرسازی و معماری
•تاکیــد بــر تدویــن و عملیاتــی ســازی مولفههــا و شــاخصهای معمــاری
ایرانی و اسالمی در برنامه ریزی شهری
•تاکیــد بــر پاســداری از هویــت تاریخــی و میراثــی شــهر در کلیــه مداخالت
شهری
•تاکید بر اصالح و تقویت زیرســاختهای فناورانه به منظور روانســازی و
جلوگیری از فساد
•تاکید بر رعایت مساوات و عدم تبعیض در اعمال قوانین و حفظ وحدت
رویــه در ارائــه خدمــات و پرهیــز از رویکردهــای ســلیقهای در فعالیتهای
عمرانی و شهرسازی
•تاکیــد بــر برنامه ریــزی صحیح در زمینه مهندســی ارزش و بهینهســازی
پروژههای عمرانی
•تاکید بر حمایت از تولید و بهره برداری از فناوریهای ساختمانی سازگار
با محیط زیست
•تاکید بر استفاده از تکنولوژیهای نوین عمرانی به منظور بهبود کیفیت
و کاهش هزینه پرو ژههای شهری
•تاکیــد بــر برنامــه ریــزی و اجــرای پروژههــای محــرک توســعه بــا رویکرد
توسعه متوازن شهری
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•توجــه بــه سیاســت گــذاری در جهــت افزایــش پایــداری و تــاب آوری
زیرساختهای شهری و پدافند غیر عامل

کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی

•تاکید بر حفظ و اعتالی ارزشهای دینی ،انقالبی ،هویت اسالمی ایرانی
در کلیه فعالیتهای مدیریت شهری
•اهتمام بر عدالت توزیعی منابع و خدمات فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
•تاکید بر ارتقاء بهره وری خدمات فرهنگی اجتماعی ورزشی شهری
•تاکیــد بــر کاهــش تصدیگری در حــوزه فرهنگــی ،اجتماعــی و واگذاری
انجام امور به نهادهای مردمی
•اهتمــام بر گســترش تعامالت ملی و بیــن المللی در حوزههــای فرهنگی،
هنری ،ورزشی ،اجتماعی و تفریحی
•اهتمــام بــر حمایــت هدفمنــد و همســو بــا شــعارهای مدیریــت شــهری
از تشــکلهای مردمــی ،نخبــگان ،کارآفرینــان و خیــران ،محققــان و
تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و مجموعههای
فرهنگی و مذهبی
•توجه به سیاستهای محلهمحوری و مسجدمحوری در شهر اصفهان
•توجه به نهاد خانواده در سیاستگذاریهای شهری
•توجه به رونق اقتصاد فرهنگ و هنر در سیاستگذاریهای شهری
•اهتمام به حمایت از نوآوریهای فرهنگی در حوزههای مذهبی
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•توجــه به توســعه متوازن و متعادل زیرســاختهای فرهنگــی ،اجتماعی
و ورزشی شهر
•تاکیــد بر پایش و ارزیابــی فعالیت نهادهای مرتبط با حوزههای فرهنگی
اجتماعی ورزشی

کمیسیون نظارت ،پایش و پیگیری

•اهتمــام بــر تعامل با ســایر نهادهــای نظارتی بمنظور پیشــگیری از بروز و
کاهش تخلفات و ترک فعل.
•تاکیــد بــر ارتقــاء کیفــی مصوبــات و آییننامههــای ابالغــی در مدیریــت
شهری
•اهتمــام بــر توســعه زیرســاختهای موردنیــاز بــه منظــور رصــد و تحلیــل
فرآیندها و فعالیتهای مدیریتشهری
•تاکید بر تدوین گزارشهای تحلیلی کمیســیونها و مجموعههای ذیل
مدیریــت شــهری براســاس سیاس ـتهای کلــی نظام ،اهداف ســند چشــم
انداز ،برنامه توسعه شهری ،بودجه سالیانه و سایر مصوبات قانونی
•تاکید بر ایجاد ساز و کار بهره مندی از گزارشهای نظارتی مردمی و سایر
نهادهای مرتبط شهری
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مرکز پژوهشها
•تاکیــد بر تقویت بخش کارشناســی تصمیمگیریها در شــورا(اعم از تدوین
طر حها و ارزیابی لوایح) با حضور موثر مرکز در گامهای بررسی و تصمیمسازی.
•تاکیــد بر توســعه شــبکه نخبگانی مرتبط با شــورا بمنظور بهــره مندی در
در زنجیره شناســایی شــبکه مســائل شــهری ،ارزیابی ،تحلیل و همچنین
تدوین راهکارهای عملیاتی حل مسائل مطروحه
•تاکیــد بــر نظــارت عالــی بــر رویکردهــا و فرایندهــا و طر حهــای پژوهشــی
مدیریت شــهری و تالش در جهت توســعه کمی و کیفی ســهم پژوهش در
تصمیم گیریهای شهری
•تاکید بر تقویت رویکرد آینده نگری راهبردی در تصمیم گیری ها
•اهتمام برتقویت تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج از
کشــور برای دســتیابی به آخرین تجربیات ،اطالعات و نظریات و تالش در
جهت فراهم نمودن زمینه استفاده از آنها در مدیریت شهری
•تاکید بر تولید ،انتشار و اشاعه نتایج مطالعات و اقدامات انجام شده
•تاکید بر وجود مطالعات ارزیابی فنی و پیوس ـتهای فرهنگی اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی در طر حها و اقدامات شهری
•تاکیــد بــر طراحی الگوی جامع تعامل با ذینفعان در جهت حل مســائل و
تحقق اهداف مدنظر

43

44

پیشنویس منشور فعالیتهای شورای اسالمی شهر اصفهان

•تاکید بر ترویج و بهره مندی از الگوی مدیریت دانش در کلیه فرایندهای
موجود

