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 به نام خدا

 شهری توسعه در خصوصی بخش مشارکت جذب راهکارهای

 میرزاامینی محمدجوادنویسنده : 

 مقدمه

 يمودهپ سرعت به را خود توسعه مسير, سوم جهان تعبيري به يا دنيا ماندهعقب كشورهاي از بسياري گذشته سال 04 طي

 .اندگشته مبدل يافتهتوسعه و پيشرفته كشورهايي به امروز و

 هنوز اگرچه كه كرد اشاره امثالهم و امارات, چين, كنگهنگ, تايوان, جنوبي كره, مالزي به توانمي كشورها اين جمله از

 االييب بسيار سطح در كشورها اين در زندگي استاندارهاي و زندگي كيفيت اما شودمي اطالق “توسعهدرحال” نام هاآن به

 .دارد قرار( “يافتهكمترتوسعه” كشورهاي ديگر نسبت به)

. است “جامعه مختلف هايپتانسيل هوشمندانه و مناسب بكارگيري و آزادسازي, ”تحولي و تغيير چنين محوري استراتژي

 “گراتوسعه نگاه” نبود از بلكه, نيستند مواجه انساني و طبيعي منابع و بالقوه استعدادهاي نبودِ مشكلِ با ماندهعقب جوامع اكثر

 هفتهن خصوصي بخش در توسعه هايتوانمندي و هاظرفيت از ايعمده بخش. برندمي رنج “صحيح ريزيبرنامه و مديريت” و

 دچن از رويكردها اين. شودمي بالقوه استعدادهاي اين شكوفايي و ظهور از مانع محوردولت رويكردهاي متاسفانه كه است

 و تخالقيعدم, كافي منابع نبود, نگريجزيي, اثربخشي و كارآييعدم, انعطافعدم, انديشيكوته همچون اساسي مشكل

 معهجا هايبخش تمامي مشاركت بدون كه است اساسي بسياري, نكته اين درك. برخوردارند نگريآينده نبود و, نوآوري

 .يافت دست كشور در پايداري و توجهقابل موفقيت به تواننمي

 هريش مشاركتي و يكپارچه مديريت طريق از كه شودمي محسوب “شهري توسعه, ”ملي توسعه هايحوزه مهمترين از يكي

 مديران كه است مواجه مختلفي هايمحدوديت با( جهان كشورهاي تمامي در) دولتي بخش حال هر به. شودمي محقق

 رانمدي و گذارانسياست جهت همين به. داردمي باز يافتهتوسعه شهرهايي ايجاد و مطلوب اهداف به دستيابي از را دولتي

 آزادسازي و ممكن هايمشاركت تمامي جلب و جذب به, گراتوسعه و نگرانهكل نگاهي با بكوشند بايد شهري ارشد

 .بپردازند( شهري فضاي توسعه راستاي در) جديد هايتوانايي خلق و موجود هايپتانسيل

 شهري توسعه در خصوصي بخش مشاركت جلب راهكارهاي

 بكارگيري با توام خصوصي بخش توسعه و دولت بار از كاستن بر مبني كشور كالن مديريتي نگاه تغيير عليرغم متاسفانه

 منفي اثرات و تبعات بعضاً اگر حتي) است نيامده دست به مورد اين در چنداني توفيق هنوز, خصوصي بخش هايتوانمندي

 تصراًمخ را ذيل راهكارهاي توانمي زمينه اين در خارجي و داخلي تجربيات مطالعه از, تقدير هر به!(. باشد نياورده بار به نيز

 :برشمرد
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 :جامعه در مشاركت فرهنگ توسعه -1

 ايراهكاره مهمترين از يكي, خودشان زندگي محيط ساخت در جامعه كل مشاركت براي مناسب بسترسازي و سازيفرهنگ

 دانشهرون تا كوشيد مستمر و مختلف علمي و فرهنگي, آموزشي هايبرنامه طريق از بايد. شودمي محسوب شهري توسعه

 نكته .نمود تحريك خودشان شهري شرايط بهبود به نسبت را آنان و نموده حساس شانزندگي محيط مسايل به نسبت را

 هرداريش طريق از صرفاً شهري امكانات توسعه بينديشند شهروندان نبايد كه است نكته اين جاانداختن به مربوط اصلي

 فرهنگ ايجاد. بگيرند برعهده( خود حد در) را كار از بخشي هاآن همگي بايد بلكه است شهرداري برعهده يا شودمي انجام

 .تاس برآمده مقصودي چنين پي در نيز “ما خانه, ما شهر” شعار. است پايدار توسعه حركت آغازين نقطه عمومي مشاركت

 :انگيزش -2

 ويالگ تواننمي كه است ايپيچيده و حياتي بسيار امر, شهر توسعه در( خصوصي بخش باالخص) مردم در انگيزه ايجاد

 ويالگ, خود جامعه اجتماعي بافت شناخت برمبناي بكوشند بايد مديران بلكه. داد ارايه آن براي را عمومي نسخه و كلي

, مردم زا بسياري انگيزه جنس. است متفاوت مخاطبان و مختلف سطوح داراي انگيزش. بندند بكار و يافته را مناسب بومي

 داشت نظر در بايد اما. است امثالهم و “سياسي, ”“فرهنگي, ”“مذهبي, ”“ملي, ”“استاني, ”“شهري, ”“ايمنطقه, ”“ايمحله”

 يجادا تسهيالتي و شرايط بايد علت همين به. دارد “وكاريكسب” و “اقتصادي” ماهيت,  خصوصي بخش اصلي انگيزه كه

 هايوام اعطاي به توانمي امر اين سازوكارهاي مهمترين جمله از. شود برانگيخته مالي نظر از خصوصي بخش كه نمود

 .كرد اشاره مديريت و سهام واگذاري, مالياتي معافيت(, مالي تسهيالت) مختلف

 :شهري توسعه جامع طرح اجراي و تدوين -3

 مشخص شهري توسعه حركت جهت و شهر آينده اندازچشم اوالً شودمي باعث شهري توسعه استراتژيك و جامع طرح وجود

 رانبازيگ جايگاه ثالثاً و باشد شده تعريف( موردنياز و مطلوب شهري هايپروژه و هاطرح) اقدامات و هافعاليت ثانياً, باشد

 واهيمخمي كجا به بدانيم اينكه. باشد شده شفاف( مربوطه منابع و) آنان همكاري و مشاركت نحوه و توسعه عرصه مختلف

 كي وجود است ذكر شايان. نمايدمي تعيين را مختلف هايبخش حركت تكليف خودكار طور به, مسيري چه از و برويم

 كالً و) اندازچشم اين عمومي اعالن. شودمي خود سمت به جامعه خالق و سازنده حركت باعث, جذاب و شكوفا اندازچشم

 .دارد جامعه مختلف هايبخش حركت و مشاركت جذب در بسزايي نقش( شهري توسعه جامع طرح

 :كارآفريني فضاي تقويت و ايجاد -0

 يا ركتش) جديد وكاريكسب, تجاري ايده يك ويا اقتصادي فرصت يك برمبناي آن طي كه است فرآيندي “كارآفريني”

 ,طريق اين از واقع در. شودمي محسوب اقتصادي رشد و پويايي معناي به فضايي چنين وجود. شودمي متولد( موسسه

 و رددگمي مولد و مفيد اشتغالزايي و اقتصادي رشد باعث طرف يك از كه گيردمي شكل وريبهره و فعال خصوصي بخش

 اليبا انگيزه كارآفرينان اصلي حسن. نمايد عمل شهري مديريت همكار و اجرايي بازوي عنوان به تواندمي ديگر طرف از

 التتسهي و هاوام به توانمي كارآفريني توسعه به مربوط سازوكارهاي مهمترين جمله از. باشدمي فعاليت و كار براي آنان
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 هايفرصت ارايه و( انكوباتورها) رشد مراكز ايجاد(, تاسيس اوليه هايسال براي) مختلف هايماليات حذف, كارآفريني مالي

, رينيكارآف فرهنگ ارتقاي براي مختلفي هايبرنامه با توام همگي, شهري مديريت و دولتي هايسازمان طرف از آنان به كاري

 .كرد اشاره

 :شهري مديريت ساختار بهبود -5

 كلش, خصوصي بخش ويژهبه, عمومي اذهان در بازدارنده و منفي تصويري كه است شده باعث دولت كند و سنگين بدنه

. است رسانده حداقل به را( شهري مديريت و) دولتي هايبخش با همكاري و حركت انگيزه و رغبت كه تصويري. بگيرد

 و مالي فساد, فرآيندها شدنطوالني و كندي, مدارانهمشتري و ايحرفه, مناسب برخورد عدم, قوانين و تصميمات تغيير

 صيخصو بخش بازدارنده عوامل جزء همه و همه, دولتي كارمندان تعهديبي و انگيزگيبي, بازيپارتي و گراييرابطه, اداري

 و ندهافرآي تحليل و بررسي: از عبارتند مشكالت اين رفع براي اقدامات مهمترين. است دولتي بخش با همكاري و تعامل از

 رضايت به كارمندان حقوق سازيمنوط, مجدد مهندسي طريق از موجود فرآيندهاي بهبود, فعلي كاري ساختارهاي

 .امثالهم و( الكترونيكي دولت سمت به حركت) ممكن حد تا امور نمودنكامپيوتري و خودكارسازي, رجوعانارباب

 دماتخ از استفاده و تحقيقاتي و مطالعاتي مراكز با بلندمدت و اصولي, صحيح رابطه ايجاد: فكري مشاوره از استفاده -6

 و مختلف هايزمينه در گيريتصميم. نمايدمي ياري بهينه تصميمات اتخاذ در را شهري مديران, تخصصي ايمشاوره

 پژوهشگران و فكرصاحب مشاوران با مستمر تعامل نيازمند خصوصي بخش مشاركت جذب راهكارهاي همچون تخصصي

 .يافت دست اينوآورانه و خالقانه هايحلراه به بتوان تا است متخصص

 :رسانياطالع -7

 فانهمنص و عادالنه فضايي ظهور باعث, رو پيش كاري هايفرصت و شدهانجام اقدامات تمامي از مستمر و شفاف رسانياطالع

 خواهد شهري مديريت با آنان همكاري بيشترهرچه پايداري و تداوم باعث خصوصي هايشركت جذب ضمن كه گرددمي

 بزرگ يتبليغات تابلوهاي, اينترنتي سايت, محلي تلويزيون و راديو, هابولتن و بروشورها انواع(, نامههفته يا) روزنامه. شد

 .باشندمي امر اين سازوكارهاي از همگي( بوردهابيل) شهر سطح

 :سازيخصوصي -8

 تهگذاش اجرا مورد به گذشته ساليان طي كه است مناسبي سياست, دولت گريتصدي كاهش و دولت بدنه سازيكوچك

 يخصوص بخش به امور واگذاري! پيمانكار و مجري نه كند بازي را ارشد مدير و گذارسياست نقش بايد دولت. است شده

 مرور به بعالوه. شد خواهد ايمنطقه و ملي منابع اتالف كاهش و وريبهره افزايش باعث( شدهحساب و صحيح قالبي در)

 .شد خواهد شهري توسعه در آن مشاركت و خصوصي بخش جذب باعث زمان
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  :غيردولتي هايسرمايه جذب -9

 براي مناسب فضايي ايجاد. است مواجه جدي هايمحدوديت با شهري فضاهاي نوسازي و توسعه براي دولت هايسرمايه

 شهري توسعه راهكارهاي مهمترين از خارجي و داخلي مختلف گذارانسرمايه و خصوصي بخش, مردمي هايسرمايه جذب

 براي پربازده و جذاب فضايي ايجاد, بورس بازارهاي در حضور و تقويت, ايجاد, مشاركت اوراق انتشار: شودمي محسوب

 و ويژه مناطق ايجاد, خارجي هايسرمايه جذب سازوكارهاي ايجاد(, پذيرمخاطره گذارانسرمايه خصوصبه) گذارانسرمايه

 .امثالهم
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