مقـدمـه
دنیایی که در آن زندگی میکنیم ،دنیایی است پویا ،متغیر ،ناپایدار و مخاطرهآمیز .عصری که دولتها و حکومتهای محلی نمیتوانند به سادگی

مشکالتی که سیلآسا به سوی آنها جاری است را حل کنند .زمانهای است که نتیجه قعالیت و تالش نامعلوم ،محیط متغیر ،فناوریهای رو به توسعه
و تکامل ،و تغییر است به نحوی که امکان پیشبینی آینده مشکل و شاید هم غیرممکن باشد .بنابراین ،عدم شناخت مشکالت ،روند تغییرات و عدم

هماهنگی با ارزشها چیزی جز نیستی و نابودی برای ما به همراه نخواهد داشت.

در شهرها و شهرداریها نیز مسائلي همچون خدمات شهري ،محيط زيست شهري ،عمران شهري و از همه مهمتر ،مديريت شهري از عوامل بسيار

مهمي هستند كه تأثير فزايندهاي در ارتباط با زندگی شهری دارند .این امر مستلزم آن است که دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی که در کنار و در

ارتباط با یکدیگر ،وظیفۀ ارائۀ خدمات به شهروندان را بر عهده دارند :اول ،پیش از هر کاری تفکر راهبردی داشته باشند .دوم جهت مقابله با شرایط
متغیر ،بینشهای خود را به راهبردهای مؤثر تبدیل کنند .سوم زمینهای عقالیی جهت اتخاذ و اجرای راهبردها فراهم کنند.

در این ارتباط ،اوضاع ،احوال و شرایط محیط میتواند برای شهرداریها محدودیتها و یا فرصتهایی را فراهم کند .چنانچه در آینده نیز به تفصیل

گفته خواهد شد ،طراحی هر گونه راهبردی بر پایه تجزیه و تحلیل شرایط محیطی انجام میپذیرد ،بنابراین آگاهی از عوامل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
فنی و اقلیمی مؤثر بر مدیریت شهری یا شهرداری به منظور برنامهریزی راهبردی بسیار حائز اهمیت میباشد .بدون شناخت این عوامل ،درک اهداف

ل محیطی
ل عوام 
ی و تحلی 
کالن و راهبردهای طراحیشده ساده نخواهد بود .چون موفقیت و کارایی مدیریت شهری نیز منوط به توجه جدی به شناسای 

ت آنهاست ،بنابراین ،در این فصل ،تالش خواهد شد محیط عمومی شهر سده لنجان از زوایای گوناگون و امکانات شهرداری آن مورد تحلیل قرار
و تاثیرا 

گیرد تا آشنایی کافی جهت درک برنامه راهبردی شهر روی دهد.

ســده لنجان
سده لنجان شهری است در بخش مرکزی شهرستان لنجان واقع در استان اصفهان که در 4کیلومتری مرکز شهرستان یعنی شهر زرینشهر قرار دارد.

شهر سده لنجان با مساحتی معادل  223هکتار در نقطه ‘ 23و 32 °عرض شمالی و ‘ 19و  °51طول شرقی با جمعیتی حدود  20000نفر در فاصله 50

کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار گرفته است .این شهر از شمال به رودخانه زایندهرود ،از جنوب به صنایع نظامی ،از شرق به ورنامخواست و از غرب

به روستاهای بهجتآباد و شهر زایندهرود محدود میشود

موقعیت جغرافیائی شهـر
این منطقه با ارتفاع متوسط  1700متر از سطح دریا بر روی دشت آبرفتی نسبت ًا همواری واقع گردیده و شیب آن از جنوب به سمت شمال شرق و به

طرف رودخانه امتداد دارد و از همین رو با اتکا به رودخانه زایندهرود به عنوان تنها منبع آب سطحی منطقه از نواحی پر رونق کشاورزی در شهرستان
محسوب میگردد .آنچه مسلم است رودخانه زایندهرود در خالل دورانهای متمادی به عنوان عامل مهمی در رسوبگذاری این منطقه عمل نموده و در
شکل گیری سیمای کنونی توپوگرافی منطقه نقش بسزائی داشته است .جنوب و غرب منطقه نیز توسط ارتفاعات نه چندان مرتفع محدود گردیده که
مرتفعترین قله آن دارای  1778متر ارتفاع میباشد .وجود مسیلهایی در ناحیه جنوبی شهر که در هدایت آبهای ارتفاعات نقش مهمی دارند ،از جمله
عوارضی است که سیمای توپوگرافیک منطقه را متأثر میسازد.

سده لنجان از نظر شرایط آب و هوایی مشابه با دیگر مراکز حاشیه رودخانه زایندهرود به ویژه زرینشهر است .میانگین حداکثر دمای این شهر در

تیر ماه  88/34درجه سانتیگراد و میانگین حداقل دمای آن در دیماه  3/4-درجه سانتیگراد و به عبارتی اختالف میانگین درجه حرارت به 18/39

درجه سانتیگراد میرسد که نسبت ًا میزان باالیی را نشان میدهد .با وجود این ،رطوبت حاصل از رودخانه زایندهرود در دمای جلگههای کنار خود اثر
فراوانی داشته و موجب تعدیل گرمای تابستان و سرمای زمستان در این منطقه میشود .حداکثر مطلق درجه حرارت منطقه نیز مربوط به تیرماه معادل
 38درجه سانتیگراد و حداقل مطلق درجه حرارت آن در دیماه  43/10-درجه سانتیگراد است .بارش سالیانه این منطقه حدود  85/81میلیمتر بوده

که در فصل زمستان ریزش فراوانی دارد .رطوبت نسبی شهر در

دیماه معادل  7/64است و این منطقه دارای زمستانهای نسبت ًا
سـرد و تعـداد روزهـای یخـبندان به طور متوسـط  113روز در

سـال ( 31درصد از سال) میباشد که بیشترین آن مربوط به ماه

آذر گزارش شده است.

واژهشنـاسی نـام سـده لنجـان
]س دِ[ ا ِ غ) قصبهای از بخش
استادعلیاکبر دهخدا در لغتنامه به نقل از جلد دهم فرهنگ جغرافیایی ایران درباره سده چنین نوشته است« :سده( ِ

فالورجان شهرستان اصفهان ۲۵ ،هزار گزی جنوب باختر فالورجان .هوای آنجا معتدل و دارای  ۳۸۳۶تن سکنه است .آب آنجا از زایندهرود است.
محصوالتش گندم ،جو ،حبوب ،برنج ،سردرختی ،زردآلو ،سیب و آلوچه .اهالی به کشاورزی و مختصری گلهداری گذران میکنند .راه آن ماشینرو است

و در حدود  ۱۵باب دکان دارد .».احتماالً سده در زمان قبل از ورود اسالم هم وجود داشته و نام آن از جشن سده که یکی از جشنهای بزرگملی بوده

است گرفته شده است .در لغت نامهدهخدا کلمه سده با جشن سده یکسان نوشته شده است.

گر چه برای تعیین دقیق قدمت شهر سده لنجان شواهد و مستندات کافی وجود ندارد لیکن این واقعیت که شهر مذکور در مسیر راه ارتباطی

کهنسال قرار دارد که جنوب و مرکز فالت ایران را از طریق ارتفاعات بختیاری مرتبط میساخته و اسامی مراکز حاشیه راه مذکور همچون چهر مینو
(چرمهین) و وردانخواست (ورنامخواست) که از نظر واژهشناسی و به روشنی ریشه در زبان رایج در عهد ساسانی دارند ،بالطبع این احتمال را قریب به

یقین ساخته که این شهر نیز همچون مراکز مجاور خویش در عهد پیش از اسالم از حیات اجتماعی و اقتصادی فعالی برخوردار بوده است.

از آن دوران تا عهد صفویه راه ارتباطی مذکور و مراکز حاشیه آن هر از چند گاهی (به ویژه در قرون چهارم و پنجم هجری) به رونق قابل توجه و

رواج گسترده اجتماعی دست مییافت .لیکن با ظهور شاه عباس صفوی و ابتکار وی در تغییر مسیر راه ارتباطی و انتقال آن به حاشیه شمالی زایندهرود

(از طریق پلکله) از اهمیت و رونق مراکز حاشیهای جنوب رودخانه از جمله این شهر کاسته شد و این در حالی بود که در پی ورود و اسکان اجباری
گروههای اجتماعی مختلف همچون ازبکها ،ترکها  ...و ارامنه در منطقه لنجان بخش قابل توجهی از ازبکها در این شهر سکنی یافتند و در قلعهای که

برای حفظ خویش بنا گذاردند زندگی تازهای را آغاز کردند .این جماعت تازهوارد در کنار گروههای اجتماعی دیگر ساکن در این شهر ترکیب اجتماعی

سهگانهای را تشکیل دادند که هر یک در قلعهای متعلق به خویش مستق ً
ال زندگی میکردند.

وجود این سه قلعه یا دژ و وحدت نسبی آنان در مقابله با تهاجمات مداوم قبایل و نیز اشرار راهزن منطقه موجب شد که این منطقه نام خود را از سه

دژ مذکور وام بگیرد و سه دژ یا سده خوانده شود .سه دژ مذکور اگر چه با پایان دوران اقتدار قاجاریه و جایگزین شدن پهلوی که به سرکوب مدعیان
متعدد و آرامش نسبی کشور انجامید به تدریج تحت تأثیر امنیت حاکم از حیض انتفاع افتاده و تخریب شدهاند لیکن نام رواجیافته ناشی از وجود این

سه دژ همچنان در نزد عامه باقی ماند و یکپارچگی جوامع ساکن در این سه دژ یا سه قلعه و ایجاد مرکزی واحد موجب برپایی روستا و سپس شهری

شده که سده خوانده شد.

سده لنجان  -حاشیه اراضی کشاورزی

گذری بر پیشینه شهر
در بررسی تاریخچه پیدایش شهرهایی چون سده لنجان که به واسطه تحوالت چند دهه اخیر در کشور و در سطح منطقه ،شهر شدهاند ،کمبود متون
تاریخی یا آثار مشخص تاریخی یک مشکل اساسی است .پس آنچه بیشتر از هر چیز میتواند در این مورد گرهگشا باشد همانا بررسی موقعیت شهر

در دل منطقهای است که با آن رابطه تنگاتنگ اقتصادی – اجتماعی داشته و دارد و سپس استنتاجی کلی از این بررسی که تا حدودی تاریخچه شهر و

عوامل موثر تاریخی در پیدایش ،رشد و تغییر آن را باز نماید .یعنی در مورد شهر سده لنجان ،با تاریخ به معنای اخص کلمه سروکار نداشته و به بررسی

عوامل تاریخی موثر در پیدایش و تکامل شهر خواهیم پرداخت.

سده لنجان به حکم موقعیت مساعد خود ،نزدیکی به رودخانه زایندهرود ،خاک حاصلخیز آبرفتها ،آب و هوای معتدل ،به عنوان یک کانون جذب

جمعیت در میان دهات و آبادیهای اطراف خود شاخص بوده است .در میان مردم منطقه ،سده لنجان جز یکی از سه نقطه همتاریخ خود ،به صورت
«سده ،ریز و ورنام خاص» ردیف میشود و به همین شکل معروفیت دارد .وجود سنگ قبرهایی از  700-800سال پیش که در سده لنجان دیده شده و

به طور مشخص سنگ قبری که از سال  1086هجری در پای دیوار حمام قدیمی شهر قرار دارد و همزمان است با دوران صفویه و همچنین ستونهای
سنگی داخل حمام که از حجاری پیشرفتهای حکایت دارد ،آثاری هستند که میتوانند نشانه قدمت و اهمیت این شهر باشند .از این گذشته ،بهترین

نشان قدمت آن گویش مردم روستاهای این منطقه است که به قول زبانشناسان بازمانده اصل و یا دگرگونشده گویشهای باستانی و فارسی میانه است.
این منطقه به لحاظ جغرافیایی و تاریخی با خاک بختیاری و سمیرم سفلی (از طرف جنوب غربی و جنوب) و ناحیه فریدن (از طرف شمال غرب) هممرز

است و در جهات دیگر با سکونتگاههای دائمی جمعیت در منطقه اصفهان .به عبارت سادهتر ،از سویی با مراکز مسکونی با سابقه تاریخی همچون
اصفهان ،خان لنجان و سهروفیروزان و دهها آبادی قدیمی دیگر در ارتباط بوده و از سوی دیگر در مسیر آخرین بخشهای کوچ عشایر و اطراقگاههای
آنها قرار داشته است .از این رو ،در سطح کلی از یک طرف این نیروی ایالت بوده که بر سرنوشت و مقدرات شهر سده لنجان اثر گذاشته و از طرف

دیگر نیروی اجتماعی مردم یکجانشین.

در واقع ،سرشت تاریخی شهر سده لنجان تضادی بین دو شیوه زندگی و گذران را – یکی کوچنشینی و دیگری یکجانشینی– در خود حمل میکند و

فقط در چند دهه اخیر ،با تحوالت اقتصادی و اجتماعی در منطقه مزبور است که از شدت و حدت آن کاسته شده است .با زوال صفویه و انتقال پایتخت

از اصفهان به نقاط دیگر و در کشاکش قدرت بین افغانها و نادر و جانشینان او و به ویژه در دوره قاجار ،این خاطرات با تلخی همراه است .عالوه بر ایالت

مجاور ،سلطه افغانها در دهات و آبادیهای اطراف سده لنجان نیز بر این تلخی میافزاید .از افغانها قبرستانی در سده لنجان بنام «اغون – اوزبکها»
وجود دارد که خبر از حضور و سلطه آنها هرچند موقتی در این منطقه میدهد .در تاریخ نوشتهای از محمد مهدی اصفهانی «نصف جهان فی تعریف

االصفهان» که در دوره قاجار تحریر شده ،از کسانی سخن میرود که به آنها اوغان (= افغان) میگفتهاند و به معنای فرزندانی که از پدر افغانی و از مادر

اصفهانی هستند .پس از قلع و قمع افغانها در اصفهان ،این افراد نیز مورد خشم و ایذاء مردم قرار میگیرند .از این رو گمان میرود که لفظ مزبور همان

افغان در لهجه محلی بوده باشد.

همچنین بخشی از امالک سده لنجان از دیر باز جزو امالک خاصه به شمار میآمده که احتماالً به تیول به امراء و خاصان واگذار میشده است .در

اواخر دوره قاجار ،با قدرت گرفتن ایل بختیاری در منطقه ،همواره کشاکش ایلخانان بختیاری با زمینداران بزرگ سده لنجان بخشی از تاریخ سده لنجان
را تشکیل میدهد.

نکته دیگر آن است که سده لنجان ،زمانی بر سر راه ارتباطی خوزستان – اصفهان قرار داشته است .این مسیر که از کناره رودخانه میگذشته و

با عبور از گردنه رخ به قهفرخ و دهکرد میرسیده ،یکی از راههای ارتباطی بین این دو منطقه بوده است .به ویژه در قرن هفتم هجری که اتابکان لر و

فارس تا خطه چهارمحال و بختیاری قدرت خود را گسترش داده بودند ،بر اهمیت این راه ارتباطی افزوده میشود.

هم اکنون نیز آثاری از خرابههای یک تیمچه کوچک و ویرانههای خانههایی در سده لنجان به چشم میخورد که در محل آن را متعلق به خانوادهای

به نام «سادات» میدانند که زمانی در اینجا سکنی داشته و به کار تجارت و زمینداری مشغول بودهاند.

گویا سده لنجان پس از منزلگاه دهکرد ،مهمترین منزلگاه این منطقه به شمار میرفته که از یک سو در جهت مبارکه به جاده شهرضا– اصفهان

میپیوسته و از طرف دیگر از طریق خانلنجان و گذشتن از بلوک لنجان از طرف جنوب غربی به شهر اصفهان ختم میشده است .در نوشتههای تاریخی
نیز از سفرهای شاهان صفوی به منظور شکار در منطقه چهار محال و عبور از همین مسیر سخن گفتهاند .اما دو سفر دیگر از این راه صورت گرفته که از

نظر تاریخی ارزشمند است .این دو سفر که به قصد بررسی و عمل کردن انتقال آب کوهرنگ به زاینده رود انجام شده ،یکی از اولین تالشهای جدی و

سنجیدهای است که در جهت افزایش توان اقتصادی منطقه صورت گرفته که به واسطه مطامع عدهای از زمین داران و خوانین رها میشود.

از نکات قابل ذکر تاریخی دیگر در مورد سده لنجان آن است که سده لنجان یک حلقه از سلسله طوالنی روستایی بوده که به خصوص در زمان صفویه،

کوچاندن و اسکان عدهای از اقوام و ملل دیگر در این آبادیها ،از ترکیب اجتماعی خاصی برخوردار است .این سلسله روستاها که از دامنه کوههای

فریدن شروع و به چهار محال و منطقه لنجان علیا و سمیرم سفلی کشیده شده به منزله پادگانهای مرزی در برابر هجوم ایالت به منطقه اصفهان عمل

میکردهاند .از نمونه روستاهایی که دارای اقوام ارمنی ،تاجیک و ترک و کرد و گرجی هستند ،در مسیری که گفتیم فراواناند .در چند کیلومتری سده
لنجان نیز روستایی بنام کله مسیح (کل= بندی) وجود دارد که زمانی ارامنه در آن سکنی داشتهاند و برای خود به کشت و زرع میپرداختهاند .در خود

سده لنجان نیز بخشی از مردم با لهجه با ریشه ترکی سخن میگویند که نشان میدهد از ریشه تاریخی و نژادی متفاوت با مردم منطقه هستند.

اما در اواخر دوران ناصرالدین شاه ،عنصر جدیدی وارد تاریخ منطقه میشود .انگلستان برای حفظ و گسترش نفوذ خود در منطقه نفتخیز خوزستان،

در میان سران بختیاری تکیه گاهی پیدا میکند و این پشت گرمی بر وزنه و قدرت ایل مزبور در منطقه و حتی در سطح حکومت مرکزی میافزاید .این
امر خواه ناخواه بر روستاهائی همچون سده لنجان اثر میگذارد و بدین ترتیب بخشی از سده لنجان جرء تیول صمصامالسلطنه بختیاری و فرزندان او

در میآید.

پس از قحطی سال  1288هـ  .که سراسر لنجان را در بر میگیرد و سپس جنگ بین الملل اول و فالکتهای ناشی از آن ،یاغیگری رضا جوزدانی در سال

 1335هـ  .آغاز میشود .این شورش مردم سده لنجان را نیز بینصیب نمیگذارد .تقریب ًا همزمان با آن جعفر قلی چرمهینی سر به شورش بر میدارد
(چرمهین شهری است در چند کیلومتری سده لنجان) که به ناامنی و آشوب دامن میزند .این شورشها با قدرت یافتن رضاخان و تمرکز قدرت در

دست او به پایان میرسد.

ویژگــیهـای جغرافیــايــی و اقلیمــی شهـــر
شهر سده لنجان به علت قرار گرفتن در کنار رودخانه زایندهرود یکی از نواحی پر رونق کشاورزی محسوب میگردد .کشت اصلی زمینهای سده لنجان

به محصول برنج اختصاص دارد که به عنوان یکی از بهترین و با کیفیتترین محصوالت برنج در استان اصفهان از آن یاد میشود .عطر برنج لنجان را
در هیچ نقطهای از جهان نمیتوان یافت .به همین خاطر در سطح استان هواخواه بسیار دارد و کلیه تولیدات آن در همین استان مصرفشده و امکان

صدور نمییابد.

سایر محصوالت این منطقه گندم ،چغندر قند ،صیفیجات و اقسام میوههای سردرختی است .گندم و جو در فصل پاییز و پس از برداشت برنج در

برخی زمینها کاشت میگردد .البته این محصوالت بیشتر به منظور مصرف خود کشاورزان کاشت میشوند .در کنار فعالیتهای فوق شهروندان این

شهر برای تأمین قسمتی از نیازهای خود دامداری نیز میکنند.

سده لنجان  -ساختمان های تاریخی

صنایـع بـزرگ و دانشـگاه شهـر
با تحوالت چند دهه اخیر ،صفحه جدیدی در تاریخ سده لنجان گشوده میشود .صنایع بزرگ با ورود خود به منطقه لنجان و اثراتی که از لحاظ

اقتصادی– اجتماعی برجای گذاشته ،نقطه عطف مهمی را در تاریخ آن تشکیل میدهد .مقایسه جمعیت سده لنجان بین سالهای  35-65بیانگر اهمیت

این برهه از تاریخ است .در عرض  30سال جمعیت شهر نزدیک به  5برابر افزایش مییابد که خود نشانگر مسائل خاصی است که در عمر چند قرنی آن

بی نظیر است و بنا بر این راهحلهای نوینی میطلبد.

سده تا دهه چهل و تا پیش از آغاز عصر صنعت در کشور ،زیستگاه جوامع بومی و فارس زبان بوده که عمدت ًا به کشاورزی به ویژه در کشت برنج

اشتغال داشتهاند .اما ورود صنعت به منطقه و احداث صنایع بزرگ ذوب آهن و صنایع نظامی در شمال و جنوب منطقه بالطبع بیشترین تحوالت را در
روند حیات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مردم این منطقه پدید آورد.

بر پایی صنایع بزرگ در دو سوی شهر در دگرگونی اجتماعی و اقتصادی آن نقشی اساسی داشته است و جامعه ساکن در آن که تا پیش از دهه

چهل صرف ًا به اراضی محدود حاشیه جنوبی رودخانه و بالطبع اقتصاد کشاورزی متکی بود و به سبب عدم تعادل جمعیت با منابع محدود تغذیه و اشتغال

دچار بیکاری گسترده گردیده بود .با آغاز فعالیتهای صنعتی گرایش گستردهای به فعالیت در این بخش نشان داد به صورتی که در حال حاضر صنعت

با  6/52درصد اشتغالزایی در شهر به اقتصاد غالب مبدل گردیده است.

وجود صنایع مادر و عظیمی همچون ذوبآهن اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه و سایر صنایع وابسته به آنها یکی از مهمترین منابع کسب درآمد

ساکنین این شهر میباشد .کارخانه ذوبآهن از بزرگترین صنایع منطقه است .کارخانه صنایع دفاع ،کارخانه نوید منگنز ،کارخانه سیمان سپاهان

و زرینخودرو از دیگر صنایع این منطقه به شمار میروند .در دهههای اخیر با توجه به احداث صنایع عظیم در شهرستان ،اکثر مردم بومی منطقه و

بسیاری از نیروها از سایر نقاط کشور خصوص ًا خوزستان و چهارمحال بختیاری با توجه به اشتغال فنی قبلی (صنایع فوالد و نورد خوزستان ،نفت ،گاز و

پتروشیمی ،نیروگاهی و )...جذب این صنایع شده و در شهرستان لنجان ساکن شدهاند.

اولین کارخانهای که درون شهر سده لنجان فعالیت خود را شروع کرد و هماکنون به عنوان تنها کارخانه بزرگ شهر در حال فعالیت است کارخانه

بستنی پریشم میباشد که تولیدات خود را به اقصی نقاط کشور صادر میکند.

البته ،نکته حائز اهیمت عبارت است از این که تحت تأثیر فعالیت این واحدهای تولیدی بزرگ ،دامنه آلودگی روز به روز در شهر گسترش پیدا میکند

و مدیران را بیش از پیش وادار ساخته تا به هشدارها و واکنشها در این ارتباط حساسیت نشان دهند و در برنامهریزی فعالیتهای خود ،حفظ محیط

زیست را در نظر گیرند؛ زیرا مسئله حفظ محیط زیست و تعادل زیستی روز به روز بیشتر به مخاطره افتاده و آلودگی محیط زیست ابعاد فاجعهآمیزی

به خود میگیرد .رودخانه ،محیط شهرهای اطراف ،فضاهای سبز و مردم ،در آلودگی افزونتری فرو رفته و همه چیز به تدریج نابود میشود.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان
توسعه داناييمحور شهرها ،شكل تازهاي از توسعه در عصر دانايي است كه هدفش آوردن شكوفايي اقتصادي و پايداري محيطي همراه با يك نظم

اجتماعي-فضايي در شهرهاست .بر همين اساس است كه بسياري از شهرها توجه ویژهای به راهبردهاي توسعه داناييمحور شهر نموده و تأمین

زیرساختهای آن به سازوكار گرانسنگ توسعه براي آنها و اقتصادشان تبديل شده است .در این ارتباط ،نقش دانشگاه به عنوان بستر تولید علم و

دانایی بسیار پررنگ است زیرا با توسعه سریع علم و فناوری در جهان امروز ،بهروز نبودن دانش و معلومات میتواند ضربات سختی را به پیکره شهر
وارد نموده و موجب ناتوانی در رسیدن به اهداف راهبردی آن شود.

شهر سده لنجان علیرغم موقعیت جغرافیایی نه چندان مطلوب خویش و در شرایطی مشابه بنبست دارای تنها واحد از دانشگاه آزاد اسالمی در کل

شهرستان میباشد .واحد دانشگاهی لنجان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در شهر سده لنجان است که مبدل شدن به یک مجموعه دانشگاهی
استاندارد و مطرح در سطح منطقه و کشور را در چشمانداز توسعهای خود قرار داده است .دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان با دارا بودن نقاط قوت و

فرصتهای فراوان میتواند پلههای رشد و تعالی را برای شهروندان شهرستان لنجان فراهم کند .فرصتها و نقاط قوتی که این واحد دانشگاهی داراست،

میتوان به موارد زیر اشارع کرد:

برخورداری از نسبت خوب هیات علمی به دانشجو در سطح منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی ( 24عضو هیات علمی تماموقت در مرتبه مربی

و استادیاری)

قرار گرفتن در منطقه خاص صنعتی و نزدیکی به صنایع مادری همچون مجتمع فوالد مبارکه ,شرکت ذوب آهن اصفهان و صنایع دفاع

برخورداری از امکانات مناسب کارگاهی و آزمایشگاهی

نزدیکی به مرکز استان و جاده دسترسی مناسب

وجود رشته هاي پرطرفدار فني و مهندسي در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

برخی از رشتههای دایر دردانشگاه آزاد اسالمی واحد سده لنجان
1

مهندسي صنايع  -توليد صنعتي

كارشناسي پيوسته

2

مهندسي صنايع -برنامه ريزي و تحليل سيستم

كارشناسي پيوسته

3

مهندسي مواد -متالورژي صنعتي

كارشناسي پيوسته

4

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

5

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

6

مهندسي تکنولوژی عمران-عمران

كارشناسي ناپيوسته

7

مهندسي تکنولوژی مكانيك-ساخت و توليد

كارشناسي ناپيوسته

8

مهندسي تکنوولوژی برق-قدرت

كارشناسي ناپيوسته

9

مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات

کارشناسی ناپیوسته

10

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

11

كامپيوتر

كارداني پيوسته

12

الكتروتكنيك

كارداني پيوسته

13

ساختمان

كارداني پيوسته

14

كاردان فني عمران

كارداني ناپيوسته

15

كاردان فني مواد

كارداني ناپيوسته

16

علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر

كارداني ناپيوسته

17

علوم تجربي

كارداني ناپيوسته

سده لنجان  -دانشگاه آزاد

جاذبههای گردشگری

برج مال فتحاله

این برج تنها برج باقی مانده از قلعههای قدیمی سده لنجان است .چنانچه اشاره شد سده لنجان پیشتر به شکل سه قلعه (قلعه باال ،قلعه سیدها و قلعه

پایین) که هر یک در قالب یک روستا با مدیریت مجزا بوده ،ایجاد شده است .هنوز محلههای شهر به همین نامها نامیده میشود .

برج مال فتحاله مربوط به جلو درب دروازه ده باال است که نگهبانی ودیدهبانی در آن انجام میشده است .فرم طراحی و دریچههای موجود در آن که هنوز

دست نخورده باقی مانده ،بیانگر این موضوع است .این برج در

زمانهای مختلف به مالکیت افراد مختلفی در آمده است که یکی
از مالکین قدیمی آن مرحوم مال فتحاله صالحی بوده است و با

گذشت زمان ،نام ایشان برروی این برج باقی مانده است .با بررسی

فرم و شکل بنا این نتیجه حاصل شده است که قدمت این بنا به
دوره قبل از قاجاریه برمیگردد چون درآن زمان اکثر شهرها و

روستاهای مهم برای در امان ماندن از تاراج و امنیت اهالی دارای
درب و دیوار بودهاند و کلیه آمدوشدها در این مکان کنترل میشده
است .دریچه رو به شمال شرقی و فرم خاص آن بیانگر این موضوع
می باشد.

جاذبههای گردشگری

حمام قدیمی شهر

حمام تاريخي شهر سده لنجان جزء قديميترين بناهاي شهر محسوب ميشود .بنيان اصلي اين بنا به دوران قاجاريه باز ميگردد كه طي چندين مرحله

با گذشت زمان دچار آسيب و ويراني شده و احتماالً در این دوره مورد بازسازي كامل قرار گرفته است .بناي حمام براساس نقشههاي رايج و الگوهاي

ساختاري حمامهاي ايراني شامل بخش ورودي ،بينه ،سربينه ،راهروهاي ارتباطي و فضاهاي مرتبط با مجموعه ساخته شده است.
بخشهاي باقيمانده از بنا مبين آن است كه بخشهاي داخلي

همچون بدنه ديوارهها ،داراي نقوش سنگکاریشده بسیار زیباست.
مرمت حمام تاریخی در سالهای پیش انجام شده و كارهای عملیاتی
آن رو به اتمام است .در نظر است این حمام به موزه مردمشناسی

تبدیل شود.

شهرداری سده لنجان
موفقيت و شكست هر سازماني در دستيابي به اهداف و انجام وظايفش ،متكي بر مديريت است كه يكي از مهمترين نقشها را به عهده دارد ،لذا هر
فعاليت اجتماعي بدون وجود مديريت سازمانيافته ،كه اهداف و ابزارهاي رسيدن به آنها را مشخص كند و فعاليتها را هماهنگ سازد ،از هم ميپاشد.

شهر نيز كه پيچيدهترين و متنوعترين جلوههاي زندگي بشري را در خود دارد ،بدون وجود نظام مديريت شهري ،كه ضمن انجام برنامهريزيهاي الزم

براي رشد و توسعة آيندة شهر ،به مقابله با مسائل و مشكالت كنوني آن بپردازد ،بيسامان ميگردد.

شهرداري براساس ماده  5قانون محاسبات عمومي كشور ،سازماني عمومي و غيردولتي است كه داراي استقالل و شخصيت حقوقي بوده و تحت

نظر شوراي شهر كه منتخب مردم است و نظارت دولت از طريق وزارت كشور براي انجام وظايفي كه در قانون شهرداري آمده تأسيس ميگردد .روشن

است كه مشخصات و ساختار شهرداري از شهری به شهر ديگر تفاوت دارد .اما شهرداري سده لنجان که در سال  1362تأسیس شده است ،با گذشت

زمان درجه  7شهرداری را کسب نموده و در حال حاضر مجموعهاي است که با ساختار تشکيالتي زير در حال فعالیت و ارائه خدمات به مردم میباشد:
ساختار تشکیالتی شهرداری سده لنجان (شکل )2-1

شهردار
روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات
امور فرهنگی و اجتماعی
آمار و اطالعات

امور اداری و مالی

امور عمرانی و شهرسازی

حقوقی و امالک

خدمات شهری

شهرداری سده لنجان دستگاه مستقلی است که بودجه ساالنه خود را عموم ًا از محل درآمدهای خود و وجوهی که در قبال ارائه خدمات دریافت میکند،

تأمین می نماید .بودجه ساالنه شهرداری بین سالهای  1363تا  1392همراه با نرخ رشد آن در جدول  2-1زیر نشان داده شده است .اعداد نشان میدهد

با گذشت زمان و افزایش وظایف شهرداری ،بودجه و درآمدهای شهر به صورت کلی با روندی فزاینده روبرو است.

بودجه شهرداری در سالهای  63تا ( 92جدول )2-1
سال بودجه (هزار ریال)

نرخ رشد

سال بودجه (هزار ریال)

نرخ رشد

63

37,107

-

78

1,875,986

3-%

64

42,331

14%

79

2,639,260

41%

65

66,792

58%

80

3,685,160

40%

66

96,113

44%

81

4,372,262

19%

67

118,549

23%

82

7,588,917

74%

68

133,269

12%

83

10,044,951

32%

69

127,518

-4%

84

5,681,620

43-%

70

124,677

-2%

85

16,984,487

199%

71

373,772

200%

86

72

370,525

-1%

87

73

618,154

67%

88

74

814,349

32%

89

75

1,371,644

68%

90

31,500,000

76

1,955,490

43%

91

41,400,000

77

1,924,287

-2%

19,330,000

31%

شهرداری به عنوان سازمانی که به نحوی در فعالیتهای عمرانی شهر عمل مینماید باید در جهتی گام بردارد که موجبات خودکفایی هر چه بیشتر
سازمان و استمرار اقدامات عمرانی را فراهم آورد .بنابراین ،چون این سازمان از امکانات بالقوه فراوانی نسبت به سازمانهای دیگر برخوردار است باید
تنوع بیشتری به منابع درآمدی خود بدهد ،به ویژه که شهرداری منابع بکر زیادی (چون طبیعت زیبای پیرامون زایندهرود ،نزدیکی به قطبهای صنعتی

و غیره) دارد ،به عبارت دیگر نباید فقط به اهداف مالی توجه نموده و اهداف کیفی را نادیده گرفت.

تقلیل هزینههای اجرایی پروژهها یعنی صرفهجویی مالی همراه با افزایش منابع اعتباری راه دیگری برای رفع کمبودهای مالی شهرداری است ،که این
نیز از طریق همکاری مشترک میان شهرداریهای زرینشهر ،ورنامخواست ،چمگردان و سده لنجان (با توجه به این که شهرها در فاصله نسبت ًا نزدیک به

هم استقرار دارند) امکانپذیر است .برخی از هزینههایی که شهرداریها میتوانند در آنها مشترک ًا سرمایهاری کنند عبارت است از کشتارگاه ،فاضالب،

ایجاد تفریحگاههای عمومی و ایجاد شهرکهای کارگاههای کوچک ،که ضمن صرفه مالی موجب صرفهجویی در زمینه امکانات فنی و نیروی انسانی نیز میشود.
عالوه بر موارد فوق ،ساخت واحدهای تجاری ،میدان میوه و ترهبار و راهاندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی از دیگر برنامههای امکانپذیر است81/22 .

درصد از اراضی شهر متعلق به شهرداری است و اختصاص به کاربریهای مسکونی ،خدماتی و کارگاهی دارد .این وسعت قابل مالحظه و منبع تأمین

درآمد شهری است و شهرداری میتواند با استفاده از درآمدهای ناشی از آن ،همه پروژههای خود را در مقیاس شهر به ثمر برساند .این عمل ضمن آنکه
در جهت کمک به اقتصاد شهر میباشد بخشی از منابع مالی شهرداری را نیز تأمین مینماید .شهرداری سده لنجان در این ارتباط میتواند از اراضی خود
در محدوده شهر استفاده کرده و باالخره ترغیب به برپایی بازارهای روز و اختصاص اراضی جهت انجام این امر و اخذ عوارض از فروشندگان به عنوان
راه دیگری برای جذب درآمد برای شهرداری خواهد بود.

عالوه بر موارد فوق ،اخذ عوارض از واحدهای صنعتی مستقر در منطقه و همچنین دریافت وجوهی بابت پروژههای عمرانی و پیمانکاری در سطح

شهر از جمله امکاناتی است که شهرداری در چارچوبهای قانونی میتواند براساس آن برنامهریزی کند .طبیعت بکر و بینظیری که همجواری زمینهای

کشاورزی با زایندهرود ایجاد کرده و ارتفاع کم زمینهای کشاورزی به خاطر نزدیکی به زایندهرود نسبت به زمینهای شهر و وجود تپه ماهورهایی در

قسمتهای شرقی شهر ،چشمانداز بسیار زیبایی را به وجود آورده که شهرداری میتواند با احداث مجتمعهای تفریحی ،خدماتی ،تجاری مناسب بر

روی آنها به جلب گردشگران داخلی و خارجی بپردازد

الزم به ذکر است با توجه به این که شیب زمینهای غربی از شرقی بیشتر است زمینهای غرب شهر که مشرف به رودخانه میباشد میتوانست

بهترین موقعیت را داشته باشد.

در ضمن شورای اسالمی شهر و مسئولین محلی میتوانند با حمایت خود در جهت بهبود کیفیت عمرانی محلههای قدیمی به خصوص از نظر ایجاد

سیستم فاضالب شهری ،هدایت آبهای سطحی شهر ،آسفالت معابر ،ایجاد فضاهای سبز شهری ،و ارائه خدمات عمومی دیگر نظیر سرویس اتوبوسرانی
و مینیبوسرانی برای حمل و نقل مسافر ،آمادهسازی و تجهیز گورستان عمومی ،محل واحدهای کارگاهی و تجهیزات و امکانات برای حمل زباله شهری

یاریرسان باشند .بدیهی است به موازات عمران بافت قدیمی و نیمهقدیمی شهر ضرورت آمادهسازی و ایجاد خدمات در بافت جدید شهر که میتواند

تا حدودی بار جمعیتی منطقه را نیز به عهده گیرد ،وجود دارد.

سده لنجان  -خوشه های برنج

