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  پيشگفتار
مي گيري شوراي اسالمركزيت ايران اسالمي، طي دو دهه گذشته با شكلكالن شهر تهران به عنوان بزرگترين شهر و 

  اي را شاهد بوده است.شهرها، تغييرات مديريتي گسترده
حضور و مشاركت شهروندان عزيز در انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسالمي شهرهاي تهران، ري و شميرانات، 

شهروند، به حضور پرشور و فراتر از انتظار همشهريان عزيزم در آفرين شد و اينجانب به عنوان يك غرورانگيز و عزت
بالم و خداوند متعال را سپاسگذارم كه اين و انتخاب نخبگاني فرهيخته بر خود، مي 1396ارديبهشت  29انتخابات 

سالمي زمينه را فراهم آورد تا در زمره هفت نفر نامزد خدمت گذاري در شهرداري، اعتماد منتخبان محترم شوراي ا
  شهر پنجم تهران را كسب نمايم.

نزديك به سه قرن از استقرار پايتخت كشور در تهران و نيم قرن تحوالت گسترده اجتماعي، سياسي، اقتصادي، 
ها و مخاطراتي روبرو كرده است كه بدون برنامه مشخص و ارزيابي فرهنگي، شهرسازي و جمعيتي اين شهر، را با چالش

هاي آسيب اجتماعي و مشكالت زيست محيطي و ها و رفع مخاطرات به ويژه در بخشالششده، امكان رفع اين چ
  پذير نيست.تامين سالمت جسمي و رواني و آرامش همه جانبه مردم، امكان

طي  هاي مصوبرويه كالبدي شهر، شهر فروشي، فروش تراكم گسترده خارج از طرحبيني نشده و بيتوسعه پيش
هاي اجتماعي و زيست ادل و توازن در نظام مالي و اقتصادي شهرداري، فراتر رفتن آسيبسالهاي گذشته، عدم تع

ها از آستانه تحمل شهروندان پايتخت ايران اسالمي ما را به سمتي برده است كه گاهمحيطي و بستر طبيعي و زيست
و دلسوزانه تمام شهروندان و  اي بر اساس انسان محوري و اقدام متعهدانه و مشاركت مشفقانهبدون ارائه برنامه

ها، گشودن گره از موانع پيش رو، امكان هاي همه جانبه دولت و قواي ديگر و همكاري ساير نهادها و ارگانحمايت
  پذير نخواهد بود.

هاي شبانه روزيِ برنامه محور و مخلصانه مجموعه مديريت شهري و تالشبعد از استعانت از درگاه ايزد منان، 
در زمره بزرگترين اميدها و ابزارهاي تحقق شرايط زندگي  توانگاتنگ آنان با شوراي اسالمي شهر را ميهمكاري تن

  دانست.مطلوب در شهر تهران 
تلفيق اين عناصر با توان مديريتي و انديشه كانديداهاي تصدي پست شهردار آينده تهران، تجربيات انباشته حاصل 

كارشناسان، كاركنان و مديران متخصص و خدوم در بدنه شهرداري تهران با  هاي چندين سالهاز مطالعات و فعاليت
هاي نوين و ارزشمند نيروهاي كارآمد تازه نفس از ميان انبوه مديران جوان اعم از زن و افزودن توان اجرايي و انديشه

ن مضاعفي را براي برداشت اند، توانهاي خود در عرصه مديريت شهري را نيافتهمرد كه تاكنون فرصت عرضه توانمندي
هاي موثر در جهت تحقق اهداف عالي شوراي شهر پنجم ايجاد خواهد كرد و بستر را براي توسعه پايدار شهري و گام

 ، آرامشي همه»آرام و زيبا«فراهم نمودن زمينه براي زندگي مطلوب شهروندان فعلي و آيندگان و رسيدن به تهراني 
هاي سرسبز و مواهب طبيعي خداوندي آن رامش و عظمت دماوند و زيبايي دشتجانبه روحي، فكري، جسمي به آ

  فراهم خواهد نمود.
  محسن مهر عليزاده

11/05/1396  
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  مقدمه
 قرن بيست و يكمهاي قدرتمند يكي از اجزاي ساختاري نهادهاي اداره امور يك كشور در شهرداريشوراهاي شهر و 

ميالدي جست كه پس از آن  1990و  1980 هايبايد در تحوالت دهه رامديريت شهري هستند. معناي نوين 
 زدايي، در تبديل مديريت شهري به يك فعاليتتمركز ها قدرت بيشتري يافتند. اين فرايندهاي محلي و شهرداريدولت

رداري بهرهقدرتمند و داراي اختيارات قانوني، نقش مؤثري ايفا كرد و دستيابي به توسعه پايدار شهري به منظور ب
سازان و تصميممناسب از منابع و ايجاد رابطه متعادل و پايدار ميان انسان، اجتماع و طبيعت را به هدف نهايي 

  توسعه شهري مبدل كرد. گيرانتصميم
كشورها ايفاي نقش كرده و پراكنش همين  شهرها به عنوان موتور محرك توسعهامروزه در مناسبات جهاني، كالن

اي پيچيده از روابط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره هاي توسعه، شبكهدر سراسر دنيا به عنوان قطبشهرها كالن
ار و ها در اخبشهرهايي كه بيش از كشورهايشان نام آنسازد. كم نيستند كالنآورد كه فضايي جهاني ميبه وجود مي

ها هاي ملي و بعضاً فراملي در آنريزيهايي كه برنامهنترين مراكز و كانوشود و با جاي دادن مهمها شنيده ميرسانه
  نمايند. ريزي توسعه ملي ايفا ميگيرد، نقشي كليدي نظام برنامهصورت مي

خصوص در هها بشهرها و همچنين افزايش جمعيت آنكالنهاي اخير با توسعه و رشد فضايي و كالبدي در دهه
همچنين  گير شهروندان و مديران شهري شده است.اي گريبانعديدهمشكالت و مسائل  ،در حال توسعه كشورهاي

 و ريزينظام برنامه در مركزي دولت نقش به توجه در اين كشورها با اداري و سياسي كندي و ضعف تمركززدايي
 ها و مديران شهري بهاز اين رو شهرداريامور اجرايي دليل برخي از مشكالت شهرها و مديران شهري است.  تصدي

طور كلي رويكرد و جايگاه خود را متناسب با اين مسائل هها و بمنظور مقابله با اين مشكالت ناگزيرند وظايف، فعاليت
و در عين حال از  ترينپرجمعيتترين، نيز به عنوان يكي از بزرگ در اين ميان، تهران .بخشندارتقاء و بهبود 

بديل است. مروري بر طرح جامع شهر تهران بي ملي فرايند توسعهو جايگاه آن در  بودهدنيا پر چالش شهرهاي كالن
انداز آن، نشان چشم گانهشهر، و نگاهي مختصر بر فرازهاي هفتترين سند توسعه و هدايت اين كالنبه عنوان اصلي

  ملي دارد. از اهميت كليدي و جايگاه كانوني اين شهر در فرايند توسعه
شهرهاي در حال توسعه، با مشكالت و مسائل اشاره شد، تهران به عنوان يكي از كالنتر به آن طور كه پيشهمان

شود. دخالت نهادهاي مختلف در امور شهر جديدي مواجه شده است كه هم به شهر و هم به شهروندان آن تحميل مي
ها اين مسئوليتدار هاي متعددي عهدهشهري باعث شده است كه سازمانو گستردگي حوزه خدمات مديريت كالن

اند كه هر يك به نوعي مدعي يا هاي جديدي پديد آمدهباشند. از سوي ديگر، با رشد نظام اداري در كشور، سازمان
شده  نهاده آنان شهرداري بر عهده وظايف از بخشي تدريج اند و بهشهر تهران شدهاي در كالنمتولي انجام وظيفه

 آورده و در واقع شهرداري پديد وظايف در را ديگري هايدگرگوني هري،ش مسايل شدن پيچيده حال، عين در. است
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گرفته و البته  قرار شهرداري فراروي ديگر، هايسازمان نه و بود آن دارعهده نه شهرداري اين از پيش تا كه وظايفي
هاي ريزي است. همچنين با تعريف نقشگيري و برنامهاين وظايف باز هم از جنس وظايف خدماتي و نه وظايف تصميم

  ها به وجود آمده است. شهر تهران، انتظارات جديد متناسب با اين نقشملي و فراملي براي كالن
نتخابي و دموكراتيكي هستند كه با توجه به هاي مهم ااز سازمان تهران شهر و شهردارياسالمي شوراي 

ند توانگيري دارند، ميسازي و تصميمهاي بااليي كه در زمينه مديريت و ايفاي نقش در نظام تصميمپتانسيل
هاي دار انجام مأموريتتاثيرگذاري بسزايي در حل مسائل موجود داشته باشند. مديريت شهري كه در عمل عهده

تواند از يك سازمان با وظايف صرفاً خدماتي به يك نهاد مورد شهر تهران فراملي است، مي خطير محلي، ملي و در
هاي تتواند از ظرفيتغيير رويه دهد. بر اين اساس شهرداري تهران ميطلبانه هاي اصالحمبتني بر ديدگاهاجتماعي قوي 

ه كرده و تحقق تمركززدايي از مديريت و در همكاري و تعامل با آن استفاد از دولتخود براي انجام برخي وظايف 
د. در نتيجه تر كنيافتنيهاي كلي نظام در برنامه پنجم و ششم توسعه است ـ را دستريزي ـ كه از سياستبرنامه

ارتقاي توان، اثربخشي و جايگاه مديريت شهري، نقش بسزايي در تعديل اين تمركزگرايي دولتي و حركت از درون 
سازي و هدايت روند ريزي، تصميمگذاري، برنامهدر سياست تهران شهرر اهميت كالنن اساس، ب. بر ايجامعه دارد

  شود. توسعه اقتصادي ـ اجتماعي در سطوح محلي تا ملي بيش از گذشته تأكيد مي
هاي حساس و حياتي در سطوح اين موارد در حاليست كه رويكردهاي نادرست گذشته، تهران را براي ايفاي نقش

و فراملي ناتوان ساخته و نقش پايتخت تنها به تأمين هرچه بيشتر نيازهاي روزمره براي ساكنان محدود شده و  ملي
هاي كمياب و نادر براي تأمين فضاهاي مورد نياز كاركردهاي مناسب در سطح ملي و فراملي يك به يك، از فرصت

پذيري زياد در برابر ، ترافيك فرساينده، آسيبو سرانجام مشكالت متعدد، همچون آلودگي شديد هوا رودميان مي
زلزله احتمالي، كمبود چشمگير فضاهاي عمومي و خدمات شهري، كاهش آسايش و ايمني نواحي مسكوني، پراكندگي 

ن هاي كال، بدهيهاي فرهنگي و اجتماعي، نابساماني سيما و منظر شهريو ناكارآمدي نواحي كار و فعاليت، ناهنجاري
 ايط نامساعد قرار داده است.رآوري آن را در شتبديل كرده و تابهاي بسيار با چالش، تهران را به شهري ...و  شهرداري

حي جانبه و چندسطشهر تهران، مستلزم بازنگري و اصالح همهبديهي است كه مقابله با اين شرايط و نجات كالن
اندازي را براي توسعه بلندمدت آن و بر ان، چشمدر نحوه مديريت شهر تهران است كه در اين زمينه طرح جامع تهر

اساس الزامات اسناد مصوب و قابل استناد مرتبط با شهر تهران، مجموعه شهري و استان تهران و همچنين اسناد 
 فرادست و ملي به ويژه اسناد آمايش سرزمين در نظر گرفته است. بر اين اساس تهران در افق بلندمدت توسعه خود

  ندازي به شرح زير است:اداراي چشم
  ) تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني و اسالمي1(
  تهران؛ شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني )2(
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  تهران؛ شهري سبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده )3(
  سوانحها و مقاوم در برابر مخاطرات و تهران؛ شهري امن در برابر انواع آسيب )4(
  تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سكونت، فعاليت و فراغت )5(
ها و تأمين همگاني حقوق هاي مناسب براي تعديل نابرابريبا رفاه عمومي و زيرساخت روانتهران؛ شهري  )6(

  شهروندي
نگي، اجتماعي و اقتصادي كشور، هاي سياسي، فرهشهري با عملكردهاي ملي و جهاني و مركزيتتهران؛ كالن )7(

  منطقه آسياي جنوب غربي و كشورهاي اسالمي

ترين نقش بر عهده مجموعه مديريت شهري هاي آن، مهمگفته و مؤلفهانداز پيشبه منظور دستيابي به چشم
 سازمانشهري، و شهرداري به عنوان  مقررات واضع و گيرتصميم ركن نظارتي، به عنوان شهر اسالمي شامل شوراي

محلي شهروندان است. در  و عمومي نيازهاي كنندهتأمين و شهري مقررات و اجرايي قوانين ركن و غيردولتي عمومي
آور است كه مديريت شهري موظف به كنار اين موارد، مشاركت شهروندان در كنار مديريت شهري، ركني الزام

  ي خواهد بود.هاي مختلف موضوعبسترسازي براي بروز اين مشاركت در عرصه
مواجهه با مشكالت موجود و فراروي براي  شهرداري تهرانبرنامه پيشنهادي اين نوشتار چه گفته شد، بر اساس آن

هاي فراوان كه پس از رايزنيشهر است اين كالنانداز بلندمدت تحقق سند توسعه شهري و چشم و مديريت شهر تهران
  گردد. يه شده و تقديم ميبا اساتيد بزرگ و مديران باتجربه شهري ته

 عهدي است ميان مديريت شهري و اعضاي محترم دوره پنجم شوراي »تهران، آرام و زيبا«اين برنامه، با شعار 
گردد، شهري است كه چشماي كه اينك تقديم ميانداز تهران، در برنامهچشم شهر با مردم شريف تهران. اسالمي
اليق نام پايتخت تمدن شهري شايسته و «ترتيب تهران، تحقق يابد و بديندر آن بلندمدت شهر تهران  ياندازها

براي  هاييبر اين اساس، مأموريت باشد كه ساكنان آن به زيستن در چنين شهري افتخار نمايند. »ايراني ـ اسالمي
» ايراني ؛ به رنگنشيني: تراز جهانيتهران«محوري  هايهايي از مأموريتشود كه جملگي بخشاين برنامه ارائه مي

گردند كه در نهايت، سطح زندگي در شهر تهران را به تراز و استاندارهاي جهاني كه با اين هدف عملياتي مي هستند
رسانده و سبك زندگي ايراني و اسالمي را به عنوان رنگ و تم غالب زندگي در اين شهر و به عنوان برندي جهاني، 

  تثبيت نمايند.
هاي ريزيزير، مبناي انتخاب اهداف و همچنين برنامه چهار ارزش اساسيپيشنهادي،  در تدوين اين برنامه

  :اندقرار گرفتهعملياتي 
  ي شهروندان تهراني.زندگ ي دراسالم -ي رانيا يهاگسترش ارزش يبرا يبسترساز -الف
  تهران. ي در شهرطلباصالح ي گفتمانهاآرمانكردن  يو كاربرد ياتيعمل -ب
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  متخصصين، مديران، كاركنان و كارگران خدوم شهرداري تهران. تجربه موجود و انباشته از بهينه استفاده -پ
  ي.شهر تيريمد يتجربه و دانش جهان از يحداكثر يبرداربهره -ت

خپاس«، »شفافيت«، »محوريعدالت«، »شهروندمداري«بر اصول  برنامه پيشنهادي ،گفتهموارد پيشعالوه بر 
 »مداريارزش«، »گراييتخصص«، »محوريدانايي« ،»پذيريمشاركت«، »محوريبرنامه«، »مداريقانون«، »گويي

  تأكيد فراوان دارد.  »پذيريبانك«و 
مديريت شهري مورد تاكيد است  اختصاصي و مبتني بر گفتمان هاي اجراييترين برنامهسند حاضر، حاويِ مهم

كه به عنوان دستاوردهاي ويژه اين دوره مديريتي مورد توجه قرار گرفته و در انتهاي مدت مسئوليت، به عنوان كارنامه 
، به مردم شريف تهران تقديم خواهد شد. در اين برنامه با توجه به موضوعات شهرداريو  شوراي اسالمي شهرو يادگار 

 يكپارچه مديريت«هاي هاي كاري در زمينهيشِ روي شهر، شهروندان و مديريت شهري تهران، حوزهكليدي و محوري پ
، »شهري اقتصاد«، »هوشمندسازي شهر« ،»اضطراري شرايط مديريت و ايمني«، »هاي اجتماعيآسيب«، »شهري

، »شهرسازي و معماري« ،»ترافيك و ونقلحمل«، »شهري منظر و طراحي«، »زيست محيط« ،»مديريت شهري«
 حقوق«، »سالمندان و معلولين سازي زندگيروان«، »گردشگري« ،»آينده زنان و«، »بنيان دانش هايبنگاه«

ها به ارائه تعريف شده كه بر اساس آن »هوا آلودگي«و  »امور فني و عمراني«، »سالمت شهروندان«، »شهروندي
مدت و بلندمدت براي اداره و مديريت شهر تهران پرداخته مدت، ميانكوتاه، فورياي پيشنهادهاي محتوايي و رويه

  شده است.
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  مقدمه
اداره شهرداري تهران همواره از جمله هاي تامين هزينه

متوليان اداره اين  روي پيشمسائل چالش برانگيز 
اخير هاي سال بنديبودجهروند  كالن شهر بوده است.

همواره با تاكيد بر توسعه سهم درآمدهاي پايدار بوده 
وجود آنها رآمدهاي پايداري كه با گذر زمان است. د

كه  1385شامل خدشه نگردد اما شوربختانه از سال 
 12پايدار شهرداري تهران در حدود هاي سهم درآمد

كماكان بخش عظيمي  1395درصد بوده است تا سال 
از درآمدهاي شهرداري تهران مشمول درآمدهاي 

  ناپايدار بوده است.
شهرداري تهران به دو دسته هاي محل هزينه

توان با مي شود كهمي تقسيماي جاري و سرمايه
محل تامين بودجه جاري را از درآمدهاي  تمهيداتي

را كه توان تامين اي پايدار تعيين كرد و بودجه سرمايه
آن از منابعي همچون درآمدهاي پايدار نيست را با 

تا بتوان به  خارجي تامين كرد گذاريسرمايهجذب 
به آنها اشاره انداز شهر تهران اهدافي كه در سند چشم

  شده است دست يازيد.
اين اهداف در برنامه پنج ساله اول شهرداري تهران 

  زير خالصه شده است:هاي در سرفصل
شهر تهران اي فراملي، ملي و منطقههاي ارتقاء نقش.1

هاي و سرمايهها با استفاده مناسب از ظرفيت
  اقتصادي شهر -فيزيكي، اجتماعي، انساني و مالي 

ن حريم مناسب و تثبيت حدود و مرز محدوده تعيي .2
شهر تهران، ضمن حفظ يكپارچگي و با اعمال نظام 

  مديريت شهري واحد در محدوده و حريم شهر
تثبيت سطوح اراضي مسكوني و هدايت ميزان تراكم .3

و استفاده مناسب از اراضي شهري به منظور 
خدماتي هاي گسترش فضاهاي عمومي و كاربري

  ميليون نفر جمعيت در افق طرح 1/9براي حدود 
رونق فعاليت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و .4

مناسب  وريبهرهكنوني فعاليت و هاي پااليش پهنه

شغلي جديد و هاي از اين فضاها براي ايجاد فرصت
  تأمين اشتغال

حفاظت از محيط زيست (به ويژه آب، هوا، صدا و  .5
ر مقابل سوانح سازي شهر دمنابع طبيعي) و ايمن

  هاطبيعي و ساير مخاطرات و آسيب
ارتباطي و نظام حمل و هاي بهبود وضعيت شبكه .6

و سيستم حمل و نقل ها نقل با توسعه زيرساخت
همگاني (به ويژه قطار شهري) و اعمال مديريت 

  تقاضاي سفر
بهبود و ارتقاء كيفيت محيط شهري و ساماندهي  .7

هاي تعيين محدودهو  بنديپهنهكالبدي آن، با 
  اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضي و

هاي نيازمند مداخله به ويژه بافتهاي محدوده
  فرسوده به منظور بهسازي، نوسازي و بازسازي

ساماندهي سيما و منظر شهري با تأكيد بر هويت .8
  اسالمي –معماري و شهرسازي ايراني 

حفاظت  ارتقاء كيفيت زيست محيطي شهر تهران و.9
از ميراث طبيعي، تاريخي شهر و توسعه فضاهاي 

موضعي و هاي عمومي و گردشگري با اجراي طرح
  موضوعي براي عمران و توسعه شهري تهران

رغم آنكه اكثر كارشناسان برنامه متاسفانه و علي
هاي پنج ساله اول توسعه شهر تهران را از جمله برنامه

طرح تفصيلي  دانند كه كامال منطبق برمي دقيقي
مناطق مختلف بوده است اما اجرايي  86مصوب سال 

شدن آن به دليل مقاومت بخشي از بدنه شهرداري 
تهران و عدم شناخت دقيق آنها از فضاي مدرن 

اند. تخطي از برنامه مغفول مها مديريت كالن شهر
و همچنين برنامه دوم شهرداري تهران را مدون مزبور 

  ل اخير شاهد بوديم.به صورت مكرر در چند سا
توان گفت كه در چند سال مي به صورت خالصه

بسياري تهيه شده است كه در تدوين هاي اخير برنامه
نيز استفاده شده است و اي آنها از كارشناسان خبره

مشكلي از نظر وجود برنامه نبوده است بلكه مشكل 
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كافي براي اجراي كردن آنها اساسي عدم وجود انگيزه 
  بوده.
كه از  ريزيبودجهطور كلي با توجه به الگوي  به
مورد توجه شهرداري تهران قرار گرفته  1387سال 

هاي توان در سرفصلمي است كدهاي درآمدي فعلي را
  زير خالصه كرد:

 وصولي توسط ساير موسسات -

 و اراضيها عوارض بر ساختمان -

 باطات و حمل و نقلعوارض بر ارت -

 ش و خدماتيكسب فروهاي عوارض بر پروانه -

 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي -

 انتفاعيهاي بهاي خدمات و درآمدهاي موسسه -

 درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري -

 دولتيهاي اعطايي دولت و سازمانهاي كمك -

 اعانات و هدايا و دارايي ها -

 عوارض و درآمدهاي وصولي در حريم استحفاظي -

 منابع -
  

هاي د و همچنين ظرفيتبا توجه به قوانين موجو
منابع درآمدي توان در توسعه مي زاييبالقوه درآمد

ورزيد كه در متن حاضر اي شهر تهران اهتمام ويژه
سعي شده است به صورت خالصه به برخي از آنها 

 اشاره شود.

 

  اقتصاد شهري تهران درآمدي بر مسائل
از مسـائل و  اي در حال حاضر شهر تهران بـا مجموعـه  

ست به گريبان است كـه پايـداري پايتخـت    مشكالت د
از ابهام قـرار داده اسـت. در حـوزه    اي كشور را در هاله

هاي دم شفافيت بويژه در سالاقتصاد شهري به دليل ع
هـاي  دشـواري بررسي وضع موجود شـهر تهـران   اخير، 
  خود را دارد كه بر همين اسـاس در اولـين گـام    خاص
ري تهـران  بايست جهت تحقيق و تفحص از شـهردا مي

ــراي   ــايج آن را ب ــذول داشــت و نت ــدامات الزم را مب اق

شهروندان شهر تهران گـزارش كـرد تـا افكـار عمـومي      
نسبت به وضعيت فعلي شـهر تهـران آگـاهي كـافي را     
داشته باشند و سقف انتظـارات خـود از شـوراي شـهر     
تهران و شـهرداري را متناسـب بـا ايـن وضـع موجـود       

  تنظيم نمايند.
تــوان مشــكالت را در مــي الصــهامــا بــه صــورت خ

  عناوين زير دسته بندي كرد:
  

عدم شفافيت مالي و وجود فساد سيستماتيك در 
  بدنه شهرداري تهران

اي در فساد سيستماتيك شهر تهران ديگر با فساد عده
محدود كه درگير فساد هستند مواجه نيستيم بلكه 

ترين سيستم به نحوي چيده شده است كه پاكدست
گيرند به مي تي در جايگاه مجري قانون قرارافراد، وق

دليل ضعف قوانين و عدم امكان نظارت، الجرم بخشي 
  از اجزا موتور شوم فساد خواهند شد.

در كنار اين فساد سيستماتيك در ميان بخشي از 
بدنه مديريت شهري بويژه در نيروهاي خرد پايين 

  خرد نيز مشاهدههاي ادسيستم، اخذ رشوه و فس
در مقابل فساد سيستماتيك كل مجموعه،  كه شودمي

دهد. حل اين مي سهم مالي بسيار كمتري را تشكيل
  فساد خرد در مقابل پيدا كردن نقاط تاريك

شود مي گذاري كه منجر به فساد سيستماتيكقانون
طلبد اما ابعاد اجتماعي آن به مي انرژي كمتري را

جامعه  دليل آنكه نيروهاي جز معموال از اقشار ضعيف
الحاً به رشوه گيرنده و طاص تر است.هستند گسترده

» آرنولد و شكالت«رشوه دهنده در اين جز از سيستم 
عمال با پرداخت رشوه توسط  شود چرا كهمي گفته

  ن سپروقشر پايين جامعه رشوه گيرنده همچ
  كند.مي در مقابل سيستم عملاي كنندهحفاظت

زه مـديريت  در حـو  از اشـكاالت اساسـي   ديگر كيي
بدين  .است مدنيمسئله توسعه نيافتگي  شهري تهران

مــديريت معنــا كــه نهادهــاي نــاظر بيــرون از ســاختار 
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ظرفيـت اعمـال نظـارت     اينكـه  وجود ندارد يـا شهري 
. به طوريكـه گـردش مـالي شـهر تهـران و      وجود ندارد

اجزاي مختلف سيستم تقريبا براي هيچكس مشـخص  
ن ولــي نعمتــان نيســت در صــورتيكه مــردم بــه عنــوا

مسئولين نظام جمهوري اسالمي حق دارند كه بداننـد  
با منابع مالي كه متعلق بـه آنهاسـت چـه اقـداماتي در     

  گيرد.مي شهر صورت
چگونگي اسـتفاده   سه عامل انحصار،در نهايت آنكه 

از ظرفيت انحصاري به سود صاحبان انحصار و پاسخگو 
شـهر  در فسـاد   و تقويـت  گيريشكلساز نبودن، زمينه

 .هستند تهران

 
بدهي شهرداري تهران به پيمانكـاران بخـش   

  هاو بانك شبه دولتي ،خصوصي
اخير در شـهر  هاي عمراني در سالهاي گسترش پروژه

تهران و در و تفصيلي تهران بدون توجه به طرح جامع 
  منجـر بـه  هـا  نتيجه عدم توجيه اقتصـادي ايـن پـروژه   

هـاي  ضـعيت انبـوهي از ديـون و صـورت و    گيريشكل
تواند براي مي يمانكاران شده است كهپ رسيدگي نشده

منجر بـه   نزديكاي در آينده مجموعه شهرداري تهران
دار شـدن  مشكالت قضايي گردد. مضاف بر آنكه خدشه

اعتماد مابين پيمانكاران بخش خصوصـي و شـهرداري   
  تواند در آينده شهرداري تهـران را در اجـراي  مي تهران
  اني خود با مشكل رو به رو نمايد.عمرهاي پروژه

هاي صورتمتاسفانه به دليل عدم وجود حسابرسي 
هـاي  رقم دقيق ديـون و بـدهي   ،شهرداري تهرانمالي 

شهرداري تهران مشخص نيست. در حاليكه طبق اعالم 
شـهرداري  هاي معاون مالي شهرداري تهران رقم بدهي

ي هزارميليارد اعـالم نمـوده اسـت، اعضـا     16تهران را 
ن بـدهي  شوراي شهر دوره چهـارم شـهر تهـران ميـزا    

هـزار ميليـارد تومـان     68را رقمي در حدود  شهرداري
 اند.اعالم نموده

  عدم وجود منابع مالي پايدار
ــراكم ســاختماني  عبــارت اســت از نســبت مســاحت  ت

ــل    ــه ك ــات) ب ــوع طبق ــاختماني (در مجم ــاي س زيربن
و براي تعيـين آن بـه شـرايط     مساحت زمين مسكوني

هــاي هــوايي، ويژگــي واز جملــه شــرايط آب مختلــف
فرهنگي اجتماعي سـاكنان درآمـد خـانوار، نـرخ رشـد      
 جمعيت، بهداشت جمعي و رواني، قيمت زمين و غيره

 مناطق مختلـف  . ميزان تراكم ساختمانيشودمي توجه
مصـوب مشـخص    و تفصيلي شهر تهران در طرح جامع

هـاي  ه در سالانگيز بويژبوده است اما در اقدامي حيرت
اخير، فروش تراكم به عنوان يكي از منابع مـالي شـهر   

را اي تهران به شمار آمده است كه رقم قابـل مالحظـه  
در در بودجه شهرداري به خـود اختصـاص داده اسـت.    

مواردي حتي شاهد آن بوديم كه به دليل عدم آموزش 
مختلــف شــهرداري حتــي طــرح هــاي صــحيح بخــش

  تباه اجرا شده است!تفصيلي مصوب به صورت اش
  بـه نظـر   اما توجه به اين مسـئله اساسـي ضـروري   

كه عمال كسب درآمد از طريق فروش تراكم تا  رسدمي
  منتفــي اســت چــون عمــال تــراكم قابــل 1398ســال 

نخواهد ماند كه به فروش برسد ضمن باقي اي مالحظه
  كه تاكنون واگذار شده است من جملههايي آنكه تراكم

هـاي  ر، هرچند در كوتـاه مـدت هزينـه   شناوهاي تراكم
كنند اما در طوالني مدت، شـهر  مي مالي شهر را تامين

  بيشـتري خواهـد شـد. مـن جملـه     هاي متحمل هزينه
كه صرف مديريت خدمات شهري، حمـل و  هايي هزينه

منــاطق اخيــرا در نقــل و ترافيــك و مــوارد اينچنينــي 
  شود.مي واگذار شده

 22شـده در منطقـه   به طور مثال تراكم بارگـذاري  
ذيرفتـه اسـت   پتهران كه بر خالف طرح جامع صـورت  

بيشتري از هاي باعث تحميل هزينه نزديكاي در آينده
و خدمات شـهري بـه   ها لحاظ گسترش معابر و شريان

  تهران خواهد شد. مديريت شهر
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عدم وجود عدالت در حوزه اقتصـاد شـهري و   
  اجتماعيهاي گسترش آسيب

ادوار مختلــف جمهــوري هــاي رغــم آنكــه دولــتعلــي
هـا  اسالمي سعي داشته اند تا با مجزا نمودن شهرداري

از ساختار حاكميتي خود به نوعي از مسئوليت خود در 
به عنوان  را قبال شهر تهران سرباز زنند اما شهر تهران

توان از سـاختار  نمي پايتخت سياسي و اقتصادي كشور
كارآمـدي  كلي كشور مجزا دانست. لـذا همـانطور كـه    

از كارآمــدي سيســتم اي سيســتم مــديريتي آن نمونــه
مديريتي كشور است، معايب و مشكالت آن نيز بايد بـا  

  همت عالي تمام اجزاي سيستم حل شود.
بسياري از مشكالتي كه شـهر تهـران در حـوزه    لذا 

اجتماعي با آنها دست بـه گريبـان   هاي عدالت و آسيب
  نخواهد شد. است تنها با تالش شهرداري تهران حل

نشيني شهر تهران بـه دليـل عـدم    از حاشيه بخشي
اطراف است كه منجـر  هاي وجود مشاغل مولد در شهر

  به سرريز شدن جمعيـت فاقـد شـغل بـه شـهر تهـران      
رويـه حـريم شـهري تهـران را     بـي  و گسترش شودمي

. در كنار اينها در سـطح خـود شـهر    موجب شده است
امكانات ميان نقاط تهران نيز شاهد عدم توزيع مناسب 
تــوان در حالــت مــي مختلــف شــهر هســتيم بطوريكــه

نمادين خيابان اتقالب را خط فقر فرضي تهـران ناميـد   
به نحوي كه ميزان امكانـات و سـطح درآمـد افـراد در     

ب و پايين آن به شدت متفاوت است باالي خيابان انقال
اما بخش عظيمي از حاشيه نشيني شـهر تهـران علـي    

مهاجرت اجباري افـراد از  وجود ناشي از رغم تصورات م
مركز به حاشيه است به نحوي كه در برخي آمار پروژه 

درصد افرادي كه در  70سنجش عدالت در شهر تهران 
امل افـرادي  شـ حاشيه شهر تهران سـكني گزيـده انـد    

  هستند كه پيش از اين در مركـز شـهر تهـران زنـدگي    
رانـده  كردند و به دليل مشكالت مـالي بـه حاشـيه    مي
  اند.شده

 اين موضوع و تقسيم شهر تهران به نواحي مختلـف 
شدن تهران خواهـد   »سائوپائولو«زمينه ساز  اقتصادي،

شد به نحوي كه با حركـت از نقـاط بـاالي تهـران بـه      
سمت پايين از ميزان امنيـت كاسـته و بـر ميـزان بـزه      

  .افزوده خواهد شد
 ابعمنصرف توان با مي اينها همه در حالي است كه

ميزان اختالف و تعريف دقيق سطح مداخالت  مشخص
ــاهش داد ــاتي را ك ــا طبق ــريشــكلدر صــورت  ام  گي

بسـيار  هـاي  در سطح شهر تهران با هزينه» سائوپائولو«
  بيشتر بايد سعي در ايجاد و حفظ امنيت داشت.

تنها در محله هرندي تهـران كـه جـز    به طور مثال 
گـردد  يمـ  مناطق كم برخوردار شهر تهـران محسـوب  

  ميزان زمان رسـيدن بـه ايسـتگاه اتوبـوس بـه عنـوان      
 22نقل عمـومي در حـدود   ترين امكانات حمل و اوليه

 10اما ميانگين زمان مزبور در سطح شـهر  دقيقه است 
محله اويـن در حـدود    دقيقه است و همين شاخص در

  دقيقه است. 5
سـال   15تا  10به همين نحو شاخص كودكان كار 

باشــد در صــورتيكه مــي 26هــران در محلــه هرنــدي ت
و در  9ميانگين شاخص مزبور در سـطح شـهر تهـران    

    باشد.مي 2سطح محله اوين 
سـنجش  هـاي  در نهايت آنكه مقايسه تمام شاخص

عدالت در شهر تهران نمايانگر آن اسـت كـه تهـران در    
حال تجربـه شـكاف طبقـاتي عميقـي اسـت كـه اگـر        

  نجـر بـه  مديريت مناسـبي بـراي آن صـورت نگيـرد م    
ن شود كـه اصـطالحاً آ  مي كوريهاي شورش ريزيپايه

نهند كه كنترل آنها بسـيار  مي را شورش پابرهنگان نام
  دشوار خواهد بود.

نقاط فقير نشـين   گيريشكلعالوه بر مسائل مزبور 
  نيـز عمـال منجـر بـه     ردر ميان فضاي شهري برخـوردا 

و  نقاط اتميزه اما از نوع جمعي شده اسـت  گيريشكل
ر خـود را بـا   ثبخش عظيمي از جمعيت عمالً ارتباط مو
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تـوان  مي مثال طوربه  دهند.مي فضاي اطراف از دست
 3ده ونك در ميان محالت منطقـه   نشينبه بافت فقير

گـري و مشـاغل غيـر رسـمي     اشاره نمـود كـه تكـدي   
به نسبت مناطق اطراف در دل خـود جـاي    بيشتري را
 داده است.

  
  شهر تهرانبندي وضعيت موجود جمع

تمامي جوانب مشكالت شـهر  در نهايت آنكه با بررسي 
توان به اين نتيجه رسيد كه هرگونـه اقـدامي   مي تهران

در جهت اصالح مشكالت مزبور نيازمند توجه به اصول 
توسعه پايدار و بررسي همه جوانب اجتماعي، سياسـي  
و فرهنگي است چه آنكه هرگونه اقدامي ماننـد تـراكم   

توانـد موجـب دفـع    مـي  مـدت در كوتاه فروشي هرچند
نـه  اي امـا در آينـده   شـود امواج مشكالت مـالي شـهر   

  چندان دور باعث بازگشت سيل مشكالت خواهد شد.
  

در حوزه اقتصاد اجرايي هاي راهبردها و سياست -1
 شهري تهران

موجود در حوزه اقتصاد شهري در هاي كليات ايده -2
  شود:مي چهار سر فصل ارائه

  شفافيت و از ميان بردن فسادلزوم تقويت 

  هاي و تقويت مشوق گذاريسرمايهجذب
 گذاريسرمايه

  افزايش سهم درآمدهاي پايدار از طريق رفع موانع
 قانوني

 افزايش نقش حمايتي شهرداري تهران 

 لزوم تقويت شفافيت و از ميان بردن فساد -3

  :تقويت جايگاه ابزارهاي نظارتيالف)
 ،مي با خاستگاه سياسيعمو مدني بعنوان حوزه جامعه

يـك نهـاد   بـه عنـوان   فرهنگـي   اقتصـادي و  اجتماعي،
لـذا جايگـاه   ويـژه بـر خورداراسـت.     نظارتي از اهميـت 

و نقش نظارتي آن بعنوان يك كار ويژه با  جامعه مدني
 مورد توجـه يـك نظـام    ،قلمرو نظارتي عنايت بر نوع و

جايگـاه جامعـه مـدني در     .باشدمي دموكراتيكسالم و 
(در معنـاي  و نظارت در قالب نظارت مردم بر دولـت پرت

  .يابدمي نمود عام)
مســلماً وجــود نظــارت مردمــي بــر عملكــرد مــالي 

ارتبـاطي  هـاي  شهرداري شهر تهران و تقويـت سـامانه  
هاي نظارتي موجود و تواند خالمي 1888موجود مانند 

عوامل بوجودآورنده فساد را از ميان ببرد. در كنار اينها 
مردم نهاد فعال در حـوزه  هاي ازنده با سازمانتعامل س

عمومي و تقويت جايگـاه آنـان بـه    هاي شهري و رسانه
تواند در مي عملكرد شهرداري تهرانهاي عنوان ديدبان

  تقويت شفافيت مالي كمك شاياني نمايد.
توان همزمـان بـا ارئـه    مي در راستاي همين مسئله

و هــا برگــه عــوارض نوســازي ســاليانه، صــورت هزينــه
  درآمدهاي سال گذشته شـهرداري تهـران را نيـز درب   

ارسال نمود. اين مسئله عالوه بر تقويت سرمايه ها خانه
اجتماعي شهرداري تهران به موضوع نظـارت همگـاني   

  نمايد.مي نيز كمك شاياني
توانـد  مـي  در كنار اينها اصالح قـوانين فسـادزا كـه   

باشـد بـا   رسـاني قـانوني   شامل خال قـانوني يـا بـه روز   
همكاري شوراي شهر تهران و ديگر قواي نظام همچون 

بايســت در دســتور كــار مــي مجلــس شــوراي اســالمي
  آغـاز ايـن مسـئله    مديريت شهري تهـران قـرار گيـرد.   

تخصصي حقوقي و هاي كارگروه گيريشكلتواند با مي
 پـيش رو اقتصادي و بررسي قوانين موجود و مشكالت 

  صورت پذيرد.
  :  مديريتيهاي سيستمهوشمند سازي ب)

و تقويــت سيســتم  انســانيهــاي كــاهش نقــش مولفــه
  تواند ازمي »ميز خدمت«تحت عنوان  يكپارچه خدمت

بسياري از فسادهاي خرد جلوگيري نمايـد.   گيريشكل
در همين راستا ايجاد سيستم هوشمند يكپارچـه ارائـه   

اخـذ مجـوز بـه    هاي مجوزهاي شهري و دريافت هزينه
مالي هاي ثبت همزمان آنها در سيستم صورت آنالين و
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تواند گامي باشد در جهت شفافيت مالي شهر مي شهر،
  تهران، به نحوي كه هر فرد بتوانـد بـه صـورت آناليـن    

و درآمدهاي شـهرداري تهـران را بـه صـورت     ها هزينه
اصالح روند دفاتر ارائـه خـدمات    روزانه مشاهده نمايد.

در دستور كار قرار  الكترونيك نيز بايد در اولين فرصت
  قـانوني موجـب اتـالف   هـاي  گيرد كه بـه دليـل خـالء   

  شود.مي شهروندانهاي هزينه
  هايتقويت مشوق، گذاريسرمايهجذب  -4

  و احياي جايگاه سازمان گذاريسرمايه
مردمي هاي و مشاركت گذاريسرمايه

  شهرداري تهران
 گـذاران سـرمايه بـراي  شهر تهران همواره شهر جـذابي  

  خارجي در بخش توسعه شـهري بـوده اسـت.    داخلي و
شـهري تهـران، در قالـب    هـاي  در پروژه گذاريسرمايه

هــاي و مشــاركت گــذاريســرمايهچــارچوب ســازمان 
  مردمي شهرداري تهران صورت خواهد پذيرفت. 

از باب مسائل قانوني نيز، شهرداري تهـران بـا اخـذ    
ــاريخ    ــران در ت ــهر ته ــوراي اســالمي ش ــت از ش موافق

ــايي و جلـــب   3/1/82 ــراي سياســـت خودكفـ در اجـ
ران داخلي و خـارجي  اگذمشاركت شهروندان و سرمايه

و به منظور رفع موانـع و مشـكالت اجرايـي، بـا هـدف      
هـاي  ارتقاي كمي و كيفـي و تسـريع در اجـراي طـرح    

شهرداري تهران با  گذاريسرمايهعمراني و اقتصادي با 
  ن، اقـدام بـه تشـكيل سـازما    گـذاران سـرمايه مشاركت 
  مردمي شهر تهران نمود.هاي و مشاركت گذاريسرمايه

  اين سـازمان در بـدو تاسـيس عهـده دار مـديريت     
مشاركت هاي مشاركتي با هدف ايجاد زمينههاي پروژه

ــه و    ــف جامعـ ــار مختلـ ــئوالنه اقشـ ــه و مسـ   آگاهانـ
ايجـاد   داخلي و خارجي، عمران، آبادي، گذارانسرمايه

  بـراي  منابع الزم براي رونق و رفاه بيشتر مردم و تامين
در طرح و فعاليت مختلـف شـهر تهـران     گذاريسرمايه

اخيـر  هاي گرديد. اما متاسفانه در روند عملكردي سال

  شاهد نقش كمرنـگ ايـن سـازمان در مـديريت مـالي     
  عمراني شهر تهران هستيم.هاي پروژه

تـوان در  مـي  در شهر تهران را گذاريسرمايهمحورهاي 
  كرد: محورهاي زير خالصه

 حوزه حمل و نقل و ترافيك 

 حوزه فناوري اطالعات 

 حوزه گردشگري و تفريحات 

 حوزه تجارت و كسب و كار 

 حوزه فرهنگ و هنر 

 هرشهاي حوزه حريم و و ورودي 

پـيش  هـاي  جهت تقويت و جذب سرمايه در محور
  توان به موارد و راهكارهاي زير اشاره كرد:مي گفته

  هـاي و ايجاد مشوقها ژهالف) اصالح روند واگذاري پرو
  مختلف:هاي در پروژه گذاريسرمايه

تــامين مــالي پروژهــاي عمرانــي همــواره از جملــه 
مسائلي بوده است كه شهرداري تهران با آنهـا دسـت و   

كند. عـدم تعريـف مناسـب ايـن پروژهـا      مي پنجه نرم
در آنهـا   گـذاري هاي سرمايهباعث شده است كه مشوق
داخلـي و   گذارانسرمايهليل لحاظ نگردد و به همين د

در ايـن پروژهـا    گـذاري سـرمايه بـه  اي خارجي عالقـه 
  هـا تـوان بـا بـاز تعريـف پـروژه     مـي  نداشته باشند. امـا 

  را در آنها لحاظ نمود. گذاريهاي سرمايهمشوق
ايجاد بوسـتان  اي به طور مثال وقتي هدف از پروژه

اي هـ توان با تعريف كاربريمي مراكز تفريحي است و يا
تفريحي همچـون سـينما، كافـه، رسـتوران و.... در آن     

را تشـويق بـه مشـاركت در آن     گـذار سرمايهمجموعه، 
پروژه نمود به نحوي كه اصل و سـود سـرمايه خـود را    

دريافت مزبور چند ساله از مجموعه  برداريبهرهپس از 
  به شهرداري تهران واگذار نمايد. و سپس اين پروزه را
  زير قـرار هاي بنديدر دستهها پروژه اين نحوه واگذاري

  گيرند.مي
 BOT بر اساس اين : برداري، واگذاريساخت، بهره
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نوع قرار داد، سرمايه گـذار خـارجي پـس از اخـذ     
ــامين مــالي،   امتيــاز واحــد صــنعتي، مســووليت ت

از واحد صنعتي را براي مدت  برداريبهرهساخت و 
ه سال) به عهده گرفت 30الي  10مشخصي (حدود 

و پس از اتمام قـرارداد، مالكيـت آن را بـه كشـور     
تـوان  مـي  ايـن روش را  .ميزبان انتقـال مـي دهـد   

  بعنــوان يكــي از روشــهاي جديــد و مثمرثمــر    
سازي نام برد كه مشـاركت فعـال بخـش    خصوصي

ــروژه    ــعه پ ــداث و توس ــي را در اح ــاي خصوص ه
 شهرداري تهراندر اين روش .زيربنايي بهمراه دارد

يـا   گذارانسرمايهوامي را از طرف  بازپرداخت هيچ
متوليان پروژه تضـمين نكـرده و در نتيجـه فشـار     

بــه عــالوه  .يابــدمــي ناشــي از اســتقراض كــاهش
ريسكهاي مربوط به ساخت و تكنولوژيهاي جديـد  

همچنين منافع  .گرددمي منتقلبه پيمانكاران نيز 
در زمـان سـاخت و    شهرداري تهرانبسياري براي 
ــرهپــس از آن ( ــل  به ــيپــيشبــرداري) قاب   بين

ــور را.باشــدمــي بايســت در تعريــف مــي روش مزب
  پروژهاي جديد نيز مدنظر قرارداد.

 BLT   ساخت، اجاره، انتقال: يك تسهيالت جديد
با سرمايه خصوصي ايجاد و بعـد از انقضـاي مـدت    
اجاره تحت موافقتنامه اجاره، مالكيت و مسـووليت  

  .يابدعملياتي آن ميزبان انتقال مي
اجرا شده در سطح شهر هاي همچنين در رابطه با طرح

زير اقـدام كـرد   هاي توان به اجراي روشمي تهران هم
جـاري  هـاي  ترين حال هزينـه به نحوي كه در بدبينانه

  شهرداري تهران كـه صـرف نگهـداري امكـان مختلـف     
  شود كاهش يابد.مي
 ROT  ،انتقال: همـان ترتيبـات   برداريبهرهاحياء ،

است ولـي بـراي احيـاء (تـرميم)      BOT قراردادي
تسهيالت موجود در عوض ايجاد يك طرح جديـد  

  همچنين از شقوق ديگر بـراي تـامين مـالي    .است
 بـرداري بهـره  -اضـافه  -به روش قـرار داد ها پروژه

(CAO)      و شـراكت بخـش دولتـي و خصوصـي 

(PPP)    ،اجـاره بـرداري بهـره و احيـا ، (ROL) 

ايه ايرانيـان  جهـت جـذب سـرم    .شـود استفاده مي
همچــون هــايي تــوان از روشمــي خــارج از كشــور

ROO  .نيز استفاده برد 

و رفـع موانـع    گـذاري سـرمايه ب) تسهيل فرآينـدهاي  
  موجود از طريق ايجاد ديپلماسي اقتصادي شهري:

توان از جمله مسـائل  مي ديپلماسي اقتصادي شهري را
  مهــم در تعيــين آينــده شــهر تهــران دانســت. جــذب 

  بويژه براي توسعه خطـوط متـرو تهـران را    ذارگسرمايه
مـوثر در تسـريع احـداث    هـاي  توان از جمله گزينهمي

  در راستاي حل مسائل پيش رويخطوط مترو نام برد. 
در خطوط مترو، برنامه ششم توسـعه در   گذاريسرمايه

بسيار مناسبي را فراهم كرده است ها پتانسيل 51ماده 
  ر نظر گرفته شود.تواند به عنوان مشوق دمي كه

  باشد:مي قانون ششم توسعه به شرح زير 51ماده 
 در غيردولتـي  بخـش  گـذاري سرمايه -الف -51 ماده«

 شـهري درون ريلي نقل و حمل از برداريبهره و احداث
  كمتـر  منـاطق  در گـذاري سـرمايه  مانند شهريبرون و

 و قــوانين كليــه مشــمول و شــده تلقــي يافتــهتوســعه
 كمتــر منـاطق  در گـذاري سـرمايه  بـا  مـرتبط  مقـررات 
  .بود خواهد يافتهتوسعه

 ريلـي  نقل و حمل خدمات افزوده ارزش بر ماليات -ب
) 12( مـاده ) 12( بنـد  در مـذكور  هايمعافيت بر عالوه
 محاسـبه  صـفر  نـرخ  بـا  افـزوده  ارزش بر ماليات قانون
  ».شد خواهد

مشكالتي نيز وجود دارد  گذاريسرمايهدر مسير جذب 
وان جهت حل آنهـا از تضـامين بانـك توسـعه     تمي كه

و ساير مراكز مالي كشـور بهـره    و يا بنك شهر اسالمي
 single-window system جست. همچنين ايجـاد  

ــه پــروژه  ــه اطالعــات مربــوط ب   قابــلهــاي جهــت ارائ
و همچنـين تسـريع و تسـهيل در ارائـه      گذاريسرمايه
وانـد  تمـي  الزم از طريق ايجاد سيستم مزبورهاي مجوز
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خارجي ايفا نمايد  گذاريسرمايهنقش مهمي در جذب 
خـارجي   گذارانهاي سرمايهمشكلي كه از جمله گاليه

  است.
  ايرانيان خارج از كشور:هاي ج) جذب سرمايه

ميزان سـرمايه ايرانيـان خـارج از كشـور را برخـي      
اند كـه  ميليارد دالر برآورد كرده 1300منابع در حدود 

كشورهاي حوزه خلـيج   در كه جذب فقط بخشي از آن
توانـد بـراي رونـق    مـي  شده است گذاريسرمايهفارس 

  ساخت و ساز در شهر تهران كافي باشد. 
  هـاي توان با برگـزاري همـايش  مي بر همين اساس

در شـهر   گـذاري هاي سـرمايه المللي معرفي فرصتبين
ايرانيـان خـارج از كشـور را جـذب     هاي تهران، سرمايه

توانـد در ايـن مسـئله    مي كههايي لفهكرد. از جمله مو
تاثيرگذار باشد رونق ساخت و ساز در كشورهاي عربـي  
حوزه خليج فارس بويژه امارات متحده عربي است. چرا 

با توجـه بـه مقايسـه نـرخ بازگشـت       گذارانسرمايهكه 
سرمايه در ايران و كشور امارات متحده عربـي تصـميم   

اضـر بخـش   گيرنـد. در حـال ح  گـذاري مـي  سرمايهبه 
ــق مناســبي   ــي از رون ــارات متحــده عرب مســكن در ام
برخوردار نيست. بر اسـاس گـزارش موسسـه خـدمات     

، بازار مسكن دبـي بعـد از پشـت    »سيتي گروپ«مالي 
سر گذاشتن دردسر مسري بحران مسكن امريكـا ايـن   

دسـت بـه گريبـان شـده     » اضافه عرضـه «بار با معضل 
درصد  25 است و امالك مسك.ني ارائه شده در حدود
  .بيشتر از ميزان تقاضاي موجود خواهد شد

با اشاره به تثبيت » تنليمورگان اس«همچنين موسسه 
» خـارجي بـه دبـي    گـذاران سـرمايه ميلـي  بـي «پديده 

نوساز مسـكوني  هاي گزارش داده است فروش آپارتمان
در  2014در اين جزيره طي ده مـاه منتهـي بـه سـال     

  درصد كاهش يافته است.   70حدود 
اين نكته نيز قابـل ذكـر اسـت كـه عـالوه بـر مسـائل        

 گـذار سـرمايه تواند بـه عنـوان مشـوق    مي اقتصادي كه
  ايراني خارج از كشور عمـل كنـد مسـائل حقـوقي نيـز     

آنان را بـه سـمت ايـران و تهـران     هاي تواند سرمايهمي
هدايت نمايد. چه آنكه به لحاظ حقـوقي موانـع جـدي    

بر بخـش عمرانـي امـارات    ايرانيان  گذاريسرمايهبراي 
تـوان بـه   مـي  متحده عربي وجود دارد و از تمامي اينها

  پيش روي شهر تهران بهره برد.هاي عنوان فرصت
ــگري   ــژه گردش ــاطق وي ــاد من ــرح  د) ايج ــه ط   و تهي

  بندي گردشگري در شهر تهران:استخوان
متاسفانه تا كنون نگـاه بـه تهـران بـه عنـوان يكـي از       

  بـوده اسـت در صـورتيكه    مناطق ترانسـپورت توريسـم  
پايتخـت  تهـران را بـه    ،توان بـا تصـحيح ايـن نگـاه    مي

  گردشگري كشور تبديل نمود.
افـزايش تصـاعدي ورود   اخير سـبب  هاي تحوالت سال

  در حـــالي كـــهتوريســـم بـــه كشـــور شـــده اســـت 
خدماتي و پذيرايي در ايـن حـوزه نـرخ    هاي زيرساخت

طرفـي   تري را تجربه نمـوده اسـت، از  رشد بسيار پائين
سهم قابل توجه جوانان در هرم جمعيتي شهر تهـران،  

هــاي انــدازي پــروژهنيــاز پايتخــت را بــه توســعه و راه
سـازد،  تفريحي و سرگرمي بـيش از پـيش نمايـان مـي    

  بنابراين با توجه به موضوعات مطروحه واضح است كـه 
تعريف شـده در ايـن محـور از حاشـيه امـن      هاي پروژه

  .رخوردارندمناسبي از منظر بازار ب
توان با تدوين طرح استخوان بندي مي در همين راستا

گردشگري در شهر تهـران ميـزان خـدمات شـهرداري     
  تهران در اين نقاط را گسترش داد.

به طور مثال در بافت تاريخي شهر همچون بازار تهران 
فقدان وجود خدمات زيربنايي حتي در سطح سـرويس  

  بهداشتي فرنگي نيز نمايان است!
تـوان در  مـي  تدوين طرح جـامع گردشـگري تهـران    با

بسيار مثبتي از وضعيت  مدت زمان اندك بازخوردهاي
  حضور گردشگران در شهر تهران دريافت نمود.

نـوين و سـاخت بسـترهاي    هـاي  استفاده از فنـاوري ه) 
  جديد بر جذب سرمايه:
تـوان نقـش بـه    مـي  نـوين هـاي  استفاده از فناوري
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مات شـهري تهـران بـازي    سزايي در كاهش بودجه خد
ماننـد    hightech هايكند. بويژه در اين ميان فناوري

ان در ايـن فنـاوري از   نانوتكنولوژي كه محققان كشورم
تـوان  مـي  گردند رامي محسوب ان جهانيپيشتازجمله 

به صورت كامال هدفمنـد در كـاهش بودجـه خـدمات     
  به طور مثال ساليانه بخـش قابـل   .شهري به كار گرفت

هـايي  از بودجه شهرداري تهران صـرف هزينـه  اي توجه
شود در مي و...ها همچون شستشوي جداول، گارد ريل

  هـا صورتيكه با پوشش نانو بر روي جداول يا گارد ريـل 
 بـه  راهـا  توان هزينه شستشوي جداول و گاردريـل مي

  صفر رساند.
  همچنين با توجه به استقبال وزارت نيـرو از ايجـاد  

ــرق، هــاميكرونيروگــاه ــوانمــي و خريــد تضــميني ب   ت
آوري و سوزاندن زباله و تبـديل آن بـه بـرق را از    جمع

خـارجي   گـذاران سـرمايه بـه    botهـاي  طريق قـراداد 
. براي مثـال كشـور آلمـان و سـوئد بـراي      واگذار نمود

كنـد  مـي  واردات زبالهتامين برق خود ساليانه اقدام به 
وجـود   جذب سـرمايه در ايـن مسـير   هاي لذا پتانسيل

  درصـد  5دارد چه آنكه در حال حاضر تنهـا در حـدود   
توليد بـرق از طريـق    شود.مي تهران سوزاندههاي زباله

توانـد  مـي  سوزاندن زباله به عنوان راهبرد كوتاه مـدت 
توان بر روي مي مدنظر قرار گيرد اما در افق بلند مدت

  نمود. گذاريسرمايهبازيافت هاي ايجاد شهرك
وسعه ارتباط با مراكز دانشـگاهي و  به صورت كلي ت
هـاي  نوين بايد سرلوحه معاونتهاي استفاده از فناوري

ها كه همين فناوريمختلف شهرداري تهران باشد. چرا 
بسياري از منابع توانند از هدر رفت مي نوينهاي و ايده

تبـديل شـهر   هـا  عالوه بـر ايـن   مالي جلوگيري نمايند.
تواند در دسـتور  مي لوژيتكنواي تهران به هاب منطقه

  كار شهرداري تهران قرار گيرد.
بـه   گذارانسرمايهو هدايت ها start upحمايت از 

توانـد  مـي  نو دانشجويان جـوان كشـور  هاي سمت ايده
از اي عالوه بر كـاهش بيكـاري مقـادير قابـل مالحظـه     

  بودجه شهر تهران را تامين نمايد.
  

رفـع   افزايش سهم درآمدهاي پايدار از طريق
 موانع قانوني

در حال حاضـر در شـهر تهـران بـا عـدم تـوازن ميـان        
عوارض مختلف با سطح درآمد شـهروندان هسـتيم بـه    

شارژ پرداختي يك ماهه سـاختماني در   نحوي كه گاهاً
شـود بـا   مـي  شمال تهران كه خرج نگهداري ساختمان

  كل عوارض نوسازي ساليانه آن منزل مسكوني برابـري 
حفظ عدالت اقتصادي و بـا توجـه بـه     لذا برايكند مي

آنكه شهروندان ساكن در منـاطق برخـوردار عمومـاً از    
رح افزايش ط ،سطح امكانات بيشتري برخوردار هستند

توان در دستور كـار قـرار   مي عوارض نوسازي راپلكاني 
  داد. 

  خالي نيز كـه آن را هاي عالوه بر اينها عوارض خانه
  تـوان در دسـته ماليـات بـر سـرمايه قـرار داد نيـز       مي
بودجـه بـه   تواند از جمله راهكارهـاي افـزايش اتكـا    مي

توانـد  مـي  اين مسئله همچنين عوارض مختلف نام برد.
سبب رونـق سـاخت و سـاز از طريـق كـاهش قيمـت       

اي مسكن گردد چرا كه مسكن را از يك كاالي سرمايه
انتقال سرمايه  كند و سببمي به كااليي مصرفي تبدل

ــه بخــش  ــاي ب ــد ه ــدي و مول ــي تولي ــع م ــود و ول   ش
  دهد.مي در بخش مسكن را كاهش گذاريسرمايه

در ارتباط مالي شهرداري تهران با دولت نيز توجـه  
به اين نكته ضروري است كه شهر تهران بـا توجـه بـه    
  اينكه بخشي از حاكميت ملي است لـذا هزينـه برخـي   

گيـرد  مـي  ملي قرارهاي آن كه در زمره طرحهاي طرح
  بايست با همكاري دولت تامين نمايد. براي مثـال مي را

توان به ايجاد هاب تكنولوژي منطقه در شهر تهران مي
  توان اين طرح را با همكاري دولت ومي اشاره نمود كه

متنـوع  هايي نامهمختلف و انعقاد تفاهمهاي خانهوزارت
تـوان در  مـي  ي رابه عرصه اجرا درآورد. مسائل اينچنين
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قانوني دولت براي توسعه حمل و نقـل  هاي كنار كمك
  عمومي مدنظر داشت.

در رابطه با تمـامي مـوارد مطـرح شـده بسـترهاي      
قانوني در برنامه ششم توسعه، قوانين مالياتي كشـور و  

ديده شده است كه امكان  1396همچنين بودجه سال 
ترهاي كنـد. بسـ  مـي  به كار بستن سريع آنها را فـراهم 

قانوني كه تاكنون به دليل عدم تعامل مناسـب مغفـول   
  توان در سـر مي بسترهاي قانوني موجود را مانده است.

  زير دسته بندي نمود:هاي فصل
  تعيين ارزش معامالتي امالك الف) تصحيح روند

يكي از عوارضي كه نقش مهمي در پايداري درآمدهاي 
ي، كسـب  نمايد، عوارضي همچون نوسازمي شهري ايفا

  و پيشه و بهاي خدمات پسماند است.
عوارض نوسازي هرساله بر اساس ارزش معامالتي ملك 

شود. تعيين ارزش معـامالتي ملـك نيـز بـه     مي تعيين
مسـتقيم  هاي قانون ماليات 64شرح زير بر اساس ماده 

  شود:مي تعيين
 كميســيون عهــده بــر امــالك معــامالتي ارزش تعيــين
 اسـت  موظـف  مزبـور  ميسيونك. باشدمي امالك تقويم
ــانون ايــن موضــوع معــامالتي ارزش  اول ســال در را ق
 بـا  منطقه روز قيمتهاي ميانگين) %2(درصد دو معادل
  .كند تعيين زيرهاي مالك لحاظ
  افـزايش  واحددرصـد  دو ميزان به سال هر شاخص اين
 بـه  منطقـه  هـر  معـامالتي  ارزش كـه -زماني تا يابدمي

 امــالك روز يمتهــايق ميــانگين) %20(درصــد بيســت
  .برسد

 يـا  فلزي اسكلت( مصالح به توجه با ساختمان قيمت -
 و قـدمت  و) غيره و سوله و بتوني اسكلت يا آرمه بتون
، اداري، تجاري، مسكوني( آن از استفاده طريقه و تراكم

  مالكيت نوع و) غيره و خدماتي، بهداشتي، آموزشي
 يـت موقع و كـاربري  نـوع  بـه  توجـه  بـا  اراضي قيمت -

ــايي ــاظ از جغرافي ــاري لح ــنعتي، تج ــكوني، ص ، مس
  كشاورزي و اداري، آموزشي

 در كـه  اسـت  عضـو  پـنج  از متشكل كميسيون اين
ــدگان از تهــران ــور ســازمان نماين ــاتي ام   ،كشــور مالي

ــه ، كشــاورزي جهــاد و شهرســازي و راههــاي وزارتخان
 اسـالمي  شـوراي  و كشـور  امالك و اسناد ثبت سازمان

 ادارات روسـاي  يا كل مديران از رهاشه ساير در و شهر
 ثبـت  و كشـاورزي  جهاد، شهرسازي و راه، مالياتي امور

 شـوراي  نماينـده  و آنهـا  نمايندگان يا و امالك و اسناد
 هـر  مـذكور  كميسـيون . شـود مي تشكيل شهر اسالمي

 تفكيـك  بـه  را امـالك  معـامالتي  ارزش بـار -يـك  سال
  .كند-مي تعيين اعيان و عرصه

در اين ميـان تعيـين ارزش معمالتـي    اما نكته مهم 
اسـت كـه   » ايمنطقـه هـاي  قيمـت «ملك بـر اسـاس   

  شـود كـه بـا   مـي  هرساله در دفترچـه معـامالتي ارائـه   
رغم واقعي تفاوت بسيار فاحشي دارد. و عليهاي قيمت

هـاي  قـانون ماليـات   64آنكه به صورت صريح در مـاده 
مستقيم بـه تعيـين ارزش معـامالتي ملـك بـر اسـاس       

و عيان به صورت مورد به مورد اشاره شده است  عرصه
اما متاسفانه ايـن موضـوع از سـوي نهادهـاي ذيـرربط      

  گيرد.نمي مورد توجه قرار
تعامل با نهادهايي عضو كميسيون تقـويم امـالك   با 

يعني وزارت راه و شهرسـازي، جهـاد كشـاورزي، اداره    
ماليات، سازمان ثبت اسناد و امـالك كشـور و شـوراي    

ارزش معـامالتي  تعيـين  اصالح روش توان به يم شهر،
به تحولي در  دتوانمي اقدام كرد كه اين موضوعامالك 

  پايدار شهرداري تهران منجر شود. ميزان درآمدهاي
  ب) تصحيح روند تعيين عوارض نوسازي

هرساله درصدي از ارزش معامالتي امـالك بـه عنـوان    
 شود.مي عوارض نوسازي توسط هيئت وزيران مشخص

 1395به طور مثال عـوارض نوسـازي از ابتـداي سـال     
ه مـورخ  53046/ت46522طبق تصويب نامـه شـماره   

معادل صد در صد ارزش معامالتي امالك در  23/4/95
  اصـــالحي قـــانون 64(موضـــوع مـــاده  1393ســـال 
  ) تعيين شده است.1394مستقيم مصوب هاي ماليات
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 با توجه به مسائل پيش گفته در صورت روند تعيين
افزايش سطح  توان نسبت بهمي ارزش معامالتي امالك

اميدوار بود. عالوه  درآمدهاي حاصل از عوارض نوسازي
بر آن روند ارائه دفترچه ارزش معامالتي امـالك نبايـد   

  هرساله ارائه شود. به صورت دچار وقفه گردد و بايد
)تصحيح روند تعيين عوارض كسـب و پيشـه(عوارض   ج

  تجاري)
عوارض مهمي كه براي شـهرداري تهـران   يكي ديگر از 

شود عوارض كسـب  مي محسوب به عنوان درآمد پايدار
  و پيشه يا همان عوارض تجاري است.

  شود:مي زير تعيينهاي اين عوارض بر طبق مولفه
  مساحت واحد غير مسكوني -
  قيمت منطقه اي -
  عوارض پايه -
  ضريب طبقه وقوع -
  ر معابر خاصتجاري پر رونق دهاي ضرب راسته -
  ضريب مراكز ويژه تجاري و اداري -
  ضريب تعديل -

با توجه به عوامـل تاثيرگـذار بـر عـوارض كسـب و      
منطقه اي، مسـاحت  هاي رسد، قيمتمي پيشه به نظر

ــنعتي) و    ــكوني(تجاري،اداري، ص ــر مس ــدهاي غي واح
عوارض پايه نقش بسزايي را در ميزان عوارض كسـب و  

نيـز بـر اسـاس    اي منطقهي هاپيشه ايفا نمايند. قيمت
  گردد.مي مستقيم تعيينهاي قانون ماليات 64ماده 

توان سـريعا نسـبت تصـحيح    مي پس در اقدامي كه
آن اقدام نمود تعيين عادالنه عـوارض پايـه در شـوراي    
شهر تهران است. عالوه بر آن با تصـحيح رونـد تعيـين    
ارزش معامالتي امالك شاهد تصحيح روند اخذ عوارض 

  ي نيز خواهيم بود.تجار
  )تصحيح قيمت خدمات ارائه شده به شهرونداند

درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات بـه شـهروندان طيـف    
شـود. بهـاي خـدماتي    مي متفاوتي از خدمات را شامل

وش بليط، رها، فهمچون حق كارشناسي و فروش نقشه

  وهـا  خدمات به مهـاجرين خـارجي، درآمـد غسـالخانه    
حصـوالت كارخانجـات شـهرداري    ها، فروش مگورستان

  ...و مهمانسراهاوها تهران، درآمد هتل
به طور مثال تنها هزينـه جمـع آوري پسـماند كـه بـا      
توجه به متغيرهايي همچون بعـد خانوار،سـرانه توليـد    

و.... اي زباله، هزينه دفع زباله و ضريب تعـديل منطقـه  
توان با توجه به ارزش معـامالتي  مي گردد رامي تعيين

مالك و افزايش پلكاني بهاي خدمات بـه منبـع قابـل    ا
  اتكايي جهت درآمدهاي پايدار شهري تبديل نمود.

قــانون  50قــانوني مــاده هــاي ) اســتفاده از پتانســيله
  و برنامه ششم توسعه ماليات بر ارزش افزوده

ــاده  1تبصــره  ــزوده  50م ــر ارزش اف ــانون ماليــات ب   ق
اخـذ برخـي   بسـيار بـااليي را در جهـت    هـاي  پتانسيل

همچـون شـهرداري   هـايي  عوارض در اختيـار سـازمان  
  باشد:مي تهران قرار داده است اين ماده به شرح زير

 براي وجوه ساير و عوارض گونه هر برقراري -50 ماده«
 ارائــه همچنــين و توليــدي و وارداتــي كاالهــاي انــواع

 آنها عوارض و ماليات تكليف، قانون اين در كه خدمات
ــين، اســت شــده معــين ــراري همچن ــه عــوارض برق  ب

، شـركتها  سهام سود، ماليات محاسبه مأخذ درآمدهاي
ــود، مشــاركت اوراق ســود ــذاريســپرده س ــاير و گ  س

 اعتبـاري  موسسـات  و بانكها نزد اشخاص مالي عمليات
 سـاير  و اسـالمي  شـوراهاي  توسـط ، مجـاز  بـانكي  غير

  .باشدمي ممنوع مراجع
 وضـع  جهـت  بخش و شهر اسالمي شوراهاي -1تبصره

 ايـن  در آنها تكليف كه، جديد محلي عوارض از يك هر
 تا حداكثر را موارد موظفند، باشد نشده مشخص قانون

، بعـد  سـال  در اجـراء  بـراي  سال هر ماه بهمن پانزدهم
  ».نمايند عمومي اعالم و تصويب

استفاده بهينه از اين ظرفيـت قـانوني و وضـع عـوارض     
ــ    ــت، ب ــاه پايتخ ــا جايگ ــب ب ــي متناس ــور محل ه منظ

توانـد مـورد توجـه شـهرداري     مي پايدارسازي درآمدها
  تهران قرار گيرد.
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توسعه پيرامون  برنامه پنج ساله ششم 6همچنين ماده 
درآمدي مناسـبي را در  هاي عوارض آاليندگي پتانسيل

  اختيار شهرداري قرار داده است.
هـاي  ) فروش اوراق مشـاركت بـا توجـه بـه پتانسـيل     و

  موجود  
توانــد بــه عنــوان يكــي از مــي ق مشــاركتفــروش اورا

عمراني و مشـاركت  هاي پروژهراهكارهاي تامين بودجه 
  شهروندان در توسعه شهر نقش مهمي را ايفا نمايد.

هاي پتانسيل 1396به طور مثال قانون بودجه سال 
  قرار داده است:ها زير را در اختيار شهرداري

ــره« ــه -د-5 تبصـ ــهرداري بـ ــايشـ ــور هـ   و كشـ
 طـور بـه  شودمي داده اجازه آنها به وابسته هايسازمان
 بهـادار  اوراق بـازار  قـانون  رعايت با انفرادي يا مشترك
 اوراق انتشـار  نحـوه  قـانون  و ايـران  اسـالمي  جمهوري

ــاركت ــا، مش ــد ب ــور وزارت تأيي ــازمان( كش ــور س   ام
 هـزار  پنجاه سقف تا) كشور هايدهياري و هاشهرداري
 مشاركت اوراق ريال)50,000,000,000,000( ميليارد

 اصـل  بازپرداخت با و خود تضمين با اسالمي صكوك و
. كننـد  منتشـر  هـا شـهرداري  همـان  توسـط  آن سود و

 ايـن  موضـوع  اوراق سقف از) %50( درصدپنجاه حداقل
. يابــدمــي اختصــاص شــهري قطــار طرحهــاي بــه بنـد 

 بـراي  مشـاركت  اوراق سـود  و اصل بازپرداخت تضمين
 درصـد پنجـاه  نسـبت  بـه  شهري رقطا طرحهاي اجراي

 و است هاشهرداري) %50( درصدپنجاه و دولت) 50%(
 سازمان برعهده دولت سهم) %50( درصدپنجاه تضمين
  .باشدمي كشور بودجه و برنامه

 اسـالمي  جمهـوري  مركزي بانك نزد سپرده ميزان
 پـنج  حـداكثر  بنـد  ايـن  موضوع عامل بانكهاي و ايران
  .ددگرمي تعيين) %5( درصد

 پايـان  تـا  را نيـاز  مـورد  مـدارك  كه هاييشهرداري
 ايـران  اسـالمي  جمهـوري  مركـزي  بانك به 1395سال

 نرفتـه فروش مشاركت اوراق از توانندمي اندداده تحويل
  ».كنند استفاده قبل سالهاي

  تهران شهرداري حمايتي نقش افزايش
  :مشاركتي ريزيبودجهالف)

 1380ه در دهـه  نهادهاي محلي هستند ك هاشوراياري
 بـراي  امـور  برخي انجام نهادهاوظيفه اين  .پديد آمدند

  هـاي شـوراياري  .بـود  شـوراي شـهر تهـران    بـه  كمك
و  دادنـد مـي  بانك اطالعات محله را تشكيلبايست مي

 را منطقـه  ساكن جمعيتو  امكانات را شناسايي نمايند
ـ  مشكالتي چه وها توانمندي چه كه بشناسند تـا   ددارن
بندي مسائل و مشكالت اقـدام  نسبت به اولويتبتوانند 

اخير عمال اين نهادهـا  هاي نمايند. اما متاسفانه در سال
  كارآيي خود را از دسـت داده انـد و تبـديل بـه برخـي     

اند اما با تصحيح روند موجود و محفلي گشتههاي جمع
  مختلـف هـاي  بندي طـرح تعريف نقش آنان در اولوليت

ــي ــف  م ــه تعري ــوان نســبت ب ــزيبودجــه«طــرح ت  ري
اميداوار بود، به نحوي كه مـردم هـر محلـه    » مشاركتي

بنـدي مـالي شـهداري تهـران در آن     بتوانند در اولويت
  محل نظر خود را ابراز نمايند.
ر برهه انجام بويژه دهايي سوابق اجراي چنين طرح

طرح سنجش عدالت در شهر تهران فوايدي بسياري را 
ـ مـي  در پي داشته است كه د بـه عنـوان الگـويي از    توان

  مشاركت شهروندان در حل مشكالت محله به كار آيد.
  

ايجاد بازارهاي محلي و ساماندهي مشـاغل  ب)
  :رسمي غير

  اخيــر هرگــاه ســخن از ســاماندهي   هــاي در ســال
فروشان و يا مشاغ غير رسمي به ميان آمده است دست

  شـود برخـورد  مـي  اولين تصويري كه به ذهـن تـداعي  
ضباط شهري با آنها بوده است لذا در اولين انهاي اكيپ
ن زبـا » سـاماندهي «بايسـت كلمـه   مـي  بايستمي گام

پيرايي شود به نحوي كـه وقتـي سـخن از سـاماندهي     
آيـد  مـي  دست فروشان و مشاغل غير رسمي به ميـان 

كـه عمـدتا از اقشـار    هـايي  برخورد كريمانـه بـا انسـان   
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  ضعيف جامعه هستند در اذهان ترسيم گردد.  
محلـي  هـاي  توان به نابودي بازارچهمي ر همين راستاد

اشاره نمود كه پيش از ايـن محلـي بـود بـراي حضـور      
هـم آنهـا    ه،دست فروشـان تـا در يـك اقـدام دو طرفـ     

بتوانند به عرضه محصوالت خود بپردازنـد و هـم آنكـه    
  ظــاهر شــهر دچــار آشــفتگي نگــردد و در كنــار اينهــا

ايـن بسـترها نيـز     توان به كسب درآمد شهرداري ازمي
اميدوار بود به نحوي كه هر شخصي كه در مشاغل غير 

شـود روزانـه و پـس از فـروش     مـي  رسمي دسته بندي
محصوالت خود درصـدي را نيـز بـه شـهرداري تهـران      

  اختصاص دهد.
  

  :و كارآفريني اجتماعي ايجاد خانه شهرج)
هـاي  خانمـان در چند سال اخير براي سـازماندهي بـي  

در دسـتور كـار   هـا  مچـون گرمخانـه  شهري مسـائلي ه 
شهرداري تهران قرار گرفته است كه اگرچه در كـاهش  

هـاي  تلفات اين قشر از جامعه به خصوص در زمسـتان 
تـوان بـا   مـي  سرد تهران تاثير مثبتي گذاشته است امـا 

همچون خانه شهر يا همـان  هايي گسترش آن به طرح
Council house    نسبت به حمايـت بيشـتر از افـراد  

  اجـرا شـده اينگونـه   هـاي  نمان اقدام نمود. نمونـه خايب
توانــد مــي در شــهرهايي مختلــف انگلســتانهــا طــرح

الگوهاي مناسبي باشد در جهت توسعه نقش حمـايتي  
    شهرداري تهران از اقشار مستضعف جامعه.

خانمـان از  بـي  همچنين توانمند سازي اجتماعي افـراد 
ميتوانـد   همچون كارآفريني اجتماعيهايي طريق طرح

  خانه شهر مورد توجه قرار گيرد.هاي در طرح
خـوبي را  هـاي  قانون ششـم توسـعه پتانسـيل    80ماده 

درجهت ايفاي نقش حمايتي شـهرداري تهـران فـراهم    
  نموده است:

 و مربوطـه  قـوانين  طبق است مكلف دولت -80 ماده«
 و پيشــگيري منظــور بــه اجتمــاعي شــوراي مصــوبات

 جـامع  طرح تهيه به بتنس، اجتماعي آسيبهاي كاهش
، اعتيـاد  اولويت با اجتماعي هايآسيب كاهش و كنترل
 اخالقـي  مفاسـد  و كـار  كودكـان ، نشينيحاشيه، طالق

 كـه  ايگونـه بـه  كنـد  اقـدام  ذيل محورهاي بر مشتمل
 پـنج  و بيسـت  بـه  برنامه انتهاي در اجتماعي آسيبهاي

  :يابد كاهش كنوني ميزان)) %25( درصد
  بازتواني و رسانيخدمت -ب
 قـوانين  مطـابق  اجتمـاعي  هايفوريت مراكز توسعه -3
 اول سـال  پايـان  تـا  نفـر  هزار پنجاه باالي شهرهاي در

 تناســب بــه شــهرها ســاير در و برنامــه قــانون اجــراي
  اجتماعي هايآسيب گسترش و جمعيت

  خيزآسيب نقاط بهبود و شناسايي -پ
 در اجتماعي زايبحران و خيزآسيب نقاط شناسايي -1

  بخشــيدن تمركــز و شــهرها حاشــيه و شــهري بافــت
، درمـاني  ـ   بهداشـتي  خـدمات ، اجتماعي هايحمايت

 هـاي برنامـه  و حقـوقي  و اجتمـاعي  مشاوره، مددكاري
ــا، شــدهحمايــت اشــتغال ــرد اعمــال ب   همكــاري راهب

 در اجتمـاعي  هـاي آسيب مديريت سامانه و بخشيبين
  يادشده مناطق

  قضائيه قوه تحماي با اعتياد با مقابله -ث
ــق از -3 ــاون وزارت طري ــار، تع ــاه و ك ــاعي رف  اجتم
  بـه  نسـبت  هاشهرداري همكاري با) بهزيستي سازمان(

 كـاهش  و درمان، نگهداري مراكز تكميل و برداريبهره
 مراكـز  اندازيراه و خانمانبي و متجاهر معتادان آسيب
 معتـادان  بـراي  اجتماعي صيانت و توانمندسازي جامع

 ايـن ) 70( مـاده  احكام رعايت با استانها در هبهبوديافت
 سـازمان  عهـده  بـه  مراكـز  اين اداره. نمايد اقدام قانون

ــا كشــور بهزيســتي ــا مــورد حســب هــاشــهرداري ي   ب
 بخـش  و نهـاد مـردم  هايسازمان ظرفيت از گيريبهره

 پس است موظف انتظامي نيروي. بود خواهد غيردولتي
 معتادان اين ريآوجمع به نسبت قضائي دستور أخذ از
 ايـن  تـرخيص . نمايـد  اقدام مراكز اين به آنها تحويل و

 بـا  و بهزيستي سازمان تأييد با نظر مورد مراكز از افراد
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  .بـود  خواهـد  قضـائي  مقام و انتظامي نيروي هماهنگي
 مـواد  بـا  مبـارزه  ستاد توسط جزء اين اجرائي نامهآيين

  كشــور اجتمــاعي شــوراي تصــويب بــه و تهيــه مخــدر
  .رسدمي
  نيازمندان مسكن تأمين -چ
 هـاي گـروه  و پذيرآسيب اقشار نياز تأمين منظور به -1

 فقـر  رفـع  و مسـكن  بـه  حمـايتي  هـاي سـازمان  هدف
 برنامـه  قانون اجراي اول سال پايان تا حداكثر سكونتي
 چهـارچوب  در و قـانوني  مراحـل  طي تدوين به نسبت
 اعياجتمـ  مسكن تأمين برنامه اجراي و سنواتي بودجه

  .نمايد اقدام حمايتي و
 و) ره( خميني امام امداد كميته پوشش تحت افراد -2

 از هركـدام  براي سازمسكن خيرين و بهزيستي سازمان
 از حمـايتي  هـاي سـازمان  و نهادهـا  پوشـش تحت افراد

 عـوارض ، سـاختماني  پروانـه  صدور هايهزينه پرداخت
، بفاضال، آب انشعاب هايهزينه و دهياري و شهرداري

 بـه  يافتـه  اختصاص مسكوني واحدهاي براي گاز و برق
 بــار يــك بــراي فقــط، مصــرف الگــوي براســاس آنــان

  ».معافند
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  :1پيوست شماره
نو در مديريت شهري و هاي ه از فناورياستفاد

  شهرداري تهرانهاي كاهش هزينه
هاي پاك بر امروزه با توسعه فناوري، استفاده از پوشش

اساس فناوري نـانو جهـت ايجـاد سـطوح خـود تميـز       
شونده، آب گريز و نفوذناپذير افزايش چشمگيري يافته 

 .است

مواد در مقياس نـانومتري خـواص خاصـي از خـود     
دهنـد. نـانو ذرات بـر روي سـطح يـك شـبكه       ميبروز 

دهنـد كـه بـر مبنـاي     يكنواخت نفوذناپذير تشكيل مي
اصل خودآرايي استوار اسـت. در رسـيدن بـه خواصـي     

  هـاي باعـث  مانند آبگريزي، نانوذرات موجود در پوشش
شوند كه سطح تماس قطرات آب با پوشـش بسـيار   مي

العاده كم شده و در نتيجه چسبندگي آب به سطح فوق
كاهش يابد؛ بنابراين قطرات آب تحت اثر جريان هواي 
كم و يا نيروي گرانش به راحتي روي سـطح لغزيـده و   

  .شوندهاي روي سطح نيز جدا ميبه دنبال آن آلودگي
هـاي نـانو   هاي خارجي پوششنمونه 2008ز سال ا

بـا توجـه بـه نيـاز و      اما امـروزه  اند.پاك وارد بازار شده
 آلــودگي هــوا و ريزگردهــا در زمينــهمشــكالت كشــور 

  نــوع از ايــن 25موفــق بــه توليــد  پژوهشــگران كشــور
ها جهت استفاده در سطوح مختلف و بـا توجـه   پوشش

  .اند به شرايط آب و هوايي كشور شده
 ZnO و TiO2 و SiO2 و Al2O3 نانوذراتي چون

هاي كربني و يك سري پليمرهاي متناسب بـا  نانو لوله
هـاي  پوشش داشته باشيم پايه پوشش نوع هدفي كه از
  .نانو پاك هستند

، TiO2 هاي نـانو پـاك بـا پايـه    در خصوص پوشش
اين ماده به طور خالص خواص مـورد انتظـار را نـدارد.    
جهت دستيابي به خاصيت خود تميز شوندگي، نياز به 

باشد كه از اين مي TiO2 حضور مواد ديگري در شبكه
 Zn و  Cr2O3 ،Mg توان به موادي نظيـر، جمله مي

 TiO2 اشاره كرد. پـس از دوپ كـردن ايـن مـواد بـه     

  كلوئيد نانو ذرات با خواص خود تميز شوندگي تشـكيل 
شود. فرآيند بعدي پس از توليد كلوئيـد نـانو ذرات   مي

  .پوشش دهي اين مواد به سطح مورد نظر است
بر روي انواع سطوح از جمله  اين مواد امكان پاشش

..)، .نگ، آجر، چوب، فلـز، شيشـه و  نماي ساختمان (س
شيرآالت بهداشـتي، سـراميك، پاركـت، فـرش، پـرده،      
كاغذ ديواري، مبلمان، انـواع پارچـه، لبـاس، شيشـه و     
بدنه خودرو، سطح انواع فلزات حتي فلزات نجيب چون 
طال و نقره جهت جلوگيري از تيرگي و كثيف شـدن از  

شـده  هاي مهندسي جمله موارد استفاده از اين پوشش
 .است

در كشور به دليل همسـايگي بـا كشـورهايي چـون     
عــراق و امــارات يكــي از مشــكالت بــزرگ وجــود      

  هـاي ايـن كشـورها وارد   ريزگردهايي است كه از بيابان
  هايي توليـد شوند. به منظور رفع اين مشكل پوششمي
اند كه خاصيت رفع گرد و غبار و ريزگرد را دارنـد.  شده

روي سطوح از خاصيت آنتـي   براي ايجاد اين ويژگي بر
  .استاتيكي استفاده شده است

  هاي نانو پاك بسته به شـرايط اسـتفاده  عمر پوشش
تواند متفـاوت باشـد كـه بـراي هـر محصـول عمـر        مي

پوشش بر حسب شرايط استفاده تعريف و مدون شـده  
هاي پاك از نـانو ذرات كـامال سـازگار بـا     است. پوشش

هيچ گونـه مشـكلي   محيط زيست بوده و استعمال آنها 
 .در بر نخواهد داشت

  در دفـع و تجزيـه  هـا  استفاده از ايـن نـوع پوشـش   
شـهري،  هـاي  متداول گاردريل هـا، تونـل  هاي آلودگي

توانـد باعـث   مـي  جداول خيابـان و... كـاربرد دارد كـه   
و جـداول و  هـا  كاهش هزينه شست و شـو گـارد ريـل   

ـ     هـاي  لهمچنين رفع مشـكالت موجـود در تهويـه تون
 با كمترين هزينه شود. شهري
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  2پيوست شماره 
 ريزيبودجهدر امر ها نقش شورا و شوراياري

  مشاركتي
 داليل دفاع از تمركززدايي

هـاي مشـاركت   كردن فرصـت مشاركت: در فراهم« -
ي خودشـان،  شهروندان در زندگي سياسي جامعـه 

اي كارآمـدتر از  يقين حكومت محلّي يا منطقـه  به
ي ي گسـترش عرصـه  هحكومت مركزي است. فايد

ــاركت    ــه مش ــت ك ــي، در آن اس ــاركت سياس مش
تر تر و آگاهسياسي به آفرينش شهروندي فرهيخته

  كند.مي كمك
طور معمول، نهادهـاي پيرامـوني بـه    حساسيت: به -

اند. ترها حساسو به نيازهاي آن» ترنزديك«مردم 
گوبودن دموكراتيك را اين دو خصلت، قابليت پاسخ

كننـد و متضـمن آن انـد كـه حكومـت      مي تقويت
تنها به منافع فراگير جامعـه، بلكـه بـه نيازهـاي     نه

 »دهد.ميخاص اجتماعات ويژه نيز واكنش نشان

ي واقعي از حكومـت، بـر تـوان    مشروعيت: فاصله« -
  گـذارد. مي هاي آن تأثيرپذيرش يا درستي تصميم

شـوند،  گرفتـه » محلّـي «هايي كه در سطح تصميم
  فهم و بنـابراين مشـروع تلقّـي   ل زياد قابلاحتمابه
شوند. درمقابل، ممكن است حكومـت مركـزي،   مي

هم ازلحاظ جغرافيايي و هم ازلحـاظ سياسـي، دور   
 »رسد. نظراز مسائل به

 

  داليل ديگر براي دفاع از تمركززدايي
هـاي محلّـي،   ترين داليل تشكيل حكومتيكي از اصلي

  عبارت است از:تمركززدايي است. داليل اين امر 
  افزايش مشاركت اجتماعي )1
 پذيريوليتئافزايش مس )2

 افزايش كارايي )3

 افزايش عدالت )4

 افزايش كيفيت خدمات شهري )5

 افزايش نظارت مردمي و دموكراسي )6

 افزايش ثبات در تأمين منابع مالي )7

 

 تمركزمزايا و معايب عدم
گيــري در مركــز، هــا تصــميممعمــوالً در دولــت« )1

  كند.نفع مراكز قدرت كارميغيرعادالنه است و به
  ازطرفي عادالنه است كه منـاطق ثروتمنـدتر پـول    )2

تري از مناطق فقيـر بـراي خـدمات عمـومي     بيش
 بدهند.

به مديران مركزنشـين  معموالً مديران محلّي نسبت )3
 هـاي كـاراتري خواهنـد   و دور از دسترس، تصـميم 

 گرفت. (كارايي فنّي)

تري بيشمديران محلّي عمدتاً درمعرض فشارهاي  )4
 نفوذ در منطقه اند.سوي افراد ذي از

ت، ممكـن اسـت بـا     تقاضاي منطقه )5 اي براي كيفيـ
اي سازان منطقـه ي تصميمتري در ردهقدرت بيش

شود، اما شايد دانش كافي از كيفيت فنّي، در  بيان
 باشد.اي وجودنداشتهسطح منطقه

اي از مشـكالت تـأمين منـابع    شايد مديران منطقه )6
 تر باشند.اهمالي آگ

اي بـدهي بـاال   ولي ممكـن اسـت مـديران منطقـه     )7
هـاي  هـا را بـه دوش رده  بياورند و مسؤوليت بدهي

 باالتر بياندازند.

  خواهند، آن چيزي نيسـت كـه  چه كه مردم ميآن )8
دهند و الزاماً آن چيـزي  ها ميساالران به آنديوان

 »ها نيازدارند.نيست كه آن



 

 32 

  3پيوست شماره 
  اجتماعيكارآفريني 

 كارآفرينـان  نقـش  جهـاني  بانك مانندهايي سازمان
 در هـم  و يافتـه  توسـعه هـاي  كشور در هم را اجتماعي

  سـاله  هـر . انـد كـرده  بيشـتر  توسعه حال درهاي كشور
 بـه  دنيـا  سـطح  در متعددي سمينارهاي وها كنفرانس
 غيردولتي هايسازمان و پردازندمي موضوع اين بررسي

 به دست ايفزاينده طور به، انتفاعي غيرهاي سازمان و
 نيـاز  بررسـي  بـراي  فـيلم  و دستورالعمل، كتاب انتشار

  .اندزده اجتماعي كارآفرينان
 منابع استنفورد و هاروارد مانند بزرگيهاي دانشگاه

 تـالش  و داده اختصـاص  امر اين به رااي مالحظه قابل
 بورسـيه  و نشـريات ، هـا برنامـه  گسـترش  بـراي  را خود

 زبـان  چنـد  هر. اندداده افزايش زمينه اين در يتحصيل
 گذشـته  به نسبت و است نو و تازه اجتماعي كارآفريني
 ايـن  بـا  اسـت  كـرده  جلب خود به را بيشتري توجهات

  .باشدنمي جديدي موضوع حال
 همچون اجتماعي كارآفريني در بحث مورد مفاهيم

هـاي  فعاليـت  در مشـاركت ، اجتمـاعي هاي ارزش خلق
اي ســابقه … و اجتمــاعيهــاي نيــاز رفــع، اجتمــاعي

. دارد بشـري  جوامـع  در تمـدن  ايجاد همپاي و ديرينه
 در شـود مـي  ناميـده  اجتمـاعي  كـارآفريني  امروز آنچه

ــه كارهــاي اســاس گذشــته   و احــداث چــوناي خيري
  .است بودهها خانه يتيم وها بيمارستان اندازيراه

 و دجديـ  موضوعي اجتماعي كارآفريني وجود اين با
 پـيش  از بـيش  و است دانشگاهي تحقيقات در نوظهور

 بـه  را انـدركاران  دست و گزاران سياست، محققين نظر
  .است نموده جلب خود

 محققـين  و افـراد  براي، اجتماعي كارآفريني مفهوم
، پژوهشـگران  از گروهـي . دارد مختلف و متفاوت معاني

 در انتفـاعي  غير بخش ابتكارات را اجتماعي كارآفريني
 ارزش ايجـاد  بـراي  مختلـف هـاي  راه مـديريت  و افتني

 پاسـخگويي هـاي  رويـه  را آن ديگر گروهي و اجتماعي

  .دانندمي اقتصاديهاي بنگاه اجتماعي
اي وسيله عنوان به اجتماعي كارآفريني از نيز برخي

 تسـريع  و اجتمـاعي  مسائل و مشكالت كردن كم براي
 بـر  ادامـه  در. برنـد مي نام اجتماعيهاي -دگرگوني در

ــاس ــك اس ــب ي ــاني ترتي ــاريف، زم ــه تع ــده ارئ  از ش
ــارآفريني ــاعي ك ــوزه و اجتم ــاربرد ح ــرور را آن ك   م

  .كنيممي
 عمومي حوزه در كارآفريني) 1987(روبرتز و كينگ

 بعـد  دو بـر  تاكيد با را دولتهاي سياست بر آن تاثير و
  .كنندمي تعريف رهبري و نوآوري

 آفرينيكــار  جســتجوي بــه  نيــز) 1991( ودوك
ــاعي ــه عمــومي بخــش در اجتم ــارآفريني و پرداخت  ك
 عمـومي هـاي  سـازمان  تاسـيس  صورت به را اجتماعي
  متحـول  را منـابع  تخصـيص  شـيوه  كـه  كندمي تعريف

  .كنندمي
ــل ــا) 1997(كمپ ــز ب ــر تمرك ــش ب ــت بخ ، بهداش
 از كـه  دانـد مـي  گروهايي ايجاد را اجتماعي كارآفريني

  در و ســتندني ســود كســب دنبــال بــه اقتصــادي نظــر
  .نمايندمي دنبال را اجتماعي اهداف خود هايفعاليت

 تـامين  بخـش  نـاتواني  بـر  اذعان با) 1997(ليدبيتر
، جامعـه  نيازهـاي  كليـه  تـامين  در انگلستان اجتماعي
هـاي  حـوزه  بـه  كارآفرينان ورود را اجتماعي كارآفريني

 نشده ارضا نيازهاي تامين براي اجتماعي و انتفاعي غير
  .دانديم جامعه

ــز ــا) 1998( دي ــز ب ــر تمرك ــوم ب ــارآفريني مفه  ك
 مسـوليت  بـا  افـرادي  را اجتماعي كارآفرينان،اجتماعي
 بهبـود  آنهـا هـاي  فعاليـت  هـدف  كه داندمي اجتماعي
 كــارآفريني مطالعــه بــه پژوهشــگر ايــن. اســت جامعــه

هـاي  سرمايه كه انتفاعي غير هاي-سازمان در اجتماعي
 اجتمـاعي  نيازهـاي  كردن دهبرآور براي نياز مورد مالي

  .است پرداخته، كنندمي تامين را
 اجتماعي كارآفريني جستجوي به) 2000(تامپسون

 خلـق  فراينـد  را آن و پـردازد مـي  خصوصـي  بخش در
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  .داندمي بخش اين در اجتماعيهاي سرمايه
ــا) 2001( اجتمــاعي كــارآفريني كانــادايي مركــز  ب

 كـارآفريني ، سـازي  برجهـاني  تاكيـد  با و جامع بررسي
 و عمـومي ، خصوصي هايبخش در نوآوري را اجتماعي
 اقتصادي و اجتماعي اهداف به دستيابي براي داوطلبانه

 كـارآفريني  تـوان مـي  اسـاس  ايـن  بر و كندمي تعريف
هـاي  سـازمان  و انتفاعي غيرهاي بخش در را اجتماعي
  .كرد جستجو تعاوني

ــوليوان ــه) 2003(س ــعه ب ــوم توس ــارآفريني مفه  ك
 آن و پرداختـه  آن از بعـدي  چند مدل ارائه و ماعياجت
  اجتمـاعي هـاي  سـازمان  موجدهاي فرصت تشخيص را

 نوآوريها سازمان اين در كه است باور اين بر و داندمي
  .يافت خواهد ادامه مستمر صورت به

 كـارآفريني  واژه كـاربرد  پيرامون شده انجام بررسي
 دوره يك طي، علمي غير و علمي نشريات در اجتماعي

 در اجتمـاعي  كارآفريني كه دهدمي نشان، ساله پانزده
 غيـر  كـامال  ايپديـده  عنـوان  بـه  نشـريات  اين از 83%

  .است شده طرح انتفاعي
 در اجتماعي اهداف از پيوستاري كه رسدمي نظر به
 كـه  باشد داشته وجود اجتماعي كارآفرينان اهداف بين
 خلـق ، كارآفرينـان  هـدف  پيوسـتار  ايـن  طرف يك در

 بــه دســتيابي، آن ديگــر ســوي در و اجتمــاعي منــافع
 قـرار  كارآفرينـان  اهداف ديگر بين در اجتماعي اهداف
  .دارد
 شـدن  قائـل  اجتمـاعي  كارآفريني در حساب اين با
 كـار  انتفـاعي  غيـر  و انتفـاعي هـاي  سـازمان  بين تمايز
 كـارآفريني  كـاربرد  وسيع طيف به نگاه و نيست آساني

هـاي  بخـش  بـين  تمـايز  اهميـت  عدم بر نيز اجتماعي
  .دارد داللت انتفاعي غير و خصوصي، عمومي

 سـنتي  مرزهـاي  اجتمـاعي  كارآفرينانهاي فعاليت
 كمرنـگ  را انتفاعي غير و خصوصي، عمومي بخش بين

 انتفاعي هايفعاليت تركيبي هايمدل ايجاد بر و نموده
  .دارد تاكيد انتفاعي غير و

 است فرايندي رينيكارآف) 1993، كاو( تعريف طبق
ــز آن در كــه ــدي چي ــا)، خالقيــت(ايجاد جدي ــز ي  چي

 افـزايش  آن هـدف  و) نوآوري(گرددمي معرفي متفاوتي
 ايـن . اسـت  جامعـه  در ارزش ايجـاد  و اشـخاص  ثروت
 كارآفرينـان  جستجوي به تا كندمي كمك ما به تعريف

  .بپردازيم زيرهاي بخش در اجتماعي
 كسـب  آنهـا  هـدف  كـه  انتفاعي وكارهاي كسب) 1
 به متعهد آنها. متعهدند جامعه به نسبت اما، است سود
 محـيط  و جامعـه  بـه  كمـك  و درسـت  كارهـاي  انجام
 ماليهاي كمك و درستهاي استراتژي اتخاذ با زيست
  .هستند

 بـه  اجتمـاعي  اهـداف  بـا  كه اجتماعي مؤسسات) 2
  .است انتفاعي آنها ماهيت هنوز اما اندآمده وجود
  لبانهداوطهاي بخش) 3
 از اجتمـاعي  كارآفرينـان  از بسـياري  اوصـاف  اين با
 كسب كارآفرينان رفتاري خصوصيات وها ويژگي همان

 كسـب  بجـاي  آنهـا  كه تفاوت اين با، برخوردارند كار و
 كمك و اجتماعي اهداف دنبال به بيشتر، پول و درآمد

  هستند. آنها از حمايت و مردم به
ارآفريني حمايت شهرداري تهـران از موضـوعات كـ   

مــردم نهــاد بــراي هــاي اجتمــاعي و آمــوزش ســازمان
تواند فوايدي چند وجهي براي مي فعاليت در اين حوزه

شهرداري تهران داشته باشد. به دليل آنكـه عـالوه بـر    
خانمـان بـه   افـراد بـي   واگذاري مسـئوليت سـاماندهي  

هـاي  افرادي كه داراي انگيزه و تخصص هستند هزينـه 
هي مسـائل اجتمـاعي را هـم    شهرداري جهـت سـاماند  

كه عمدتا در مسير اشـتباه  هايي دهد. هزينهمي كاهش
 شوند.مي هدايت

 
 
 
 
 
 



 

 34 

 
 
 
  



 

 35 

    



 

 36 

    



 

 37 

  
  مقدمه

هاي فراوان كشور در يك دهة اخير، اين پس از چالش
رفت از شرايط برونپديد آمد كه در جامعه وفاق نسبي 

در  يكپارچگياعتدال، همگرايي و موجود، مستلزم 
اين ادارة امور عمومي كشور است. همة اركان و عوامل 

اجتماعي، خود را در حماسة انتخابات -سياسي وفاق
رياست جمهوري در تاريخ بيست و يازدهمين دورة 
اقع، بروز داد. اين رويداد به و 1392چهارم خردادماه 

با و عمل  نه بر شعار و افراط و تفريط، بلكه بر تدبير
به بيان ديگر، اين انتخاب، مشي اعتدال صحه گذاشت. 

تقدم و ضرورت توسعة مديريت «بيش از پيش، بر 
تأكيد » در كليت و در بين ساير ابعاد توسعهتوسعه 

به از اينرو، دولت يازدهم به دقت و  .نموده است
و » اميد»، »تدبير«، مشي خود را دولت درستي

، و برنامه جمعيخرد  ،انديشة علمي برگزيد؛» اعتدال«
اساسي تدبير و تزريق روح اميد به بهبود نا و ابزار مب

به مشي اين  است؛ ياين مشي مديريتعمومي امور 
اثربخش و ريزي نظم علمي و رسمي برنامههمان  ،واقع
 ،گونهاين، ينو شعارمد است كه در بيان نمادين كارآ
  شده است. بيان

، به مشي تدبير و اميد، نوشتاربه همين جهت، اين 
مزين گرديد، تا ضمن اعالم وقوف و اعتقاد به آن، بدواً 

كليت و تقدم و ضرورت توسعة مديريت شهري بر بر 
گونه همان تأكيد نمايد؛توسعة شهري تهران ساير ابعاد 

ترين آسيب مديريت شهري تهران دانيم، اساسيكه مي
دولت ضمني در يك دهة اخير، عدم يكپارپگي و تقابل 

روندي كه برخالف بوده است. تهران و مديريت شهري 
هاي ملي و تجارب وفاق كارشناسي، اهداف برنامه

مهري مؤفق جهاني، موجب بسط دخالت و يا بي
 شوراتضعيف ، شهريت حوزة مديريروزافزون دولت در 

شده است.  و تضييع حقوق شهروندان و شهرداري

، به مفهوم نوشتارمشي اين شايان ذكر است كه 
مديريت شهري براي  »كارگزاري«گرايش يا جايگاه 

 نيست؛ 1370، همانند قبل از دهة دولت مركزي
انون انتخابات شوراي بديهي است كه با اجراي ق

و انتخاب  1377اسفندماه در تاريخ هفتم  اسالمي شهر
شهردار به واسطة شوراي اسالمي شهر، استقالل نسبي 

، همچنينباشد. مي اين دو نهاد از دولت محرز
شهرداري بر اساس قانون محاسبات كشور، نهاد 

   .استبيني گرديده عمومي غيردولتي پيش
اقدامات شهرداري تهران شرايط و ، نوشتاردر اين 

  سازماني آن در انطباق با مديريتبه منظور توسعة 
 شناسيآسيبهاي حكمراني خوب شهري، شاخص

رسي، اقدامات متعدد و شده است. بر اساس اين بر
به رشدي از سوي شهرداري در سه دهة متنوع و رو

 اخير با هدف توسعة مديريت مشاركتي شهر تهران به
عمل آمده است. اين اقدامات در بسط تعامل شوراي 
اسالمي شهر و شهرداري تهران با بخش خصوصي و 

اما با اهداف و كاركردهاي  ،بودمدني بسيار مؤثر 
امات ي خوب شهري فاصلة فراوان دارد. اين اقدحكمران

هاي ساختاري و در صورت پايش و رفع برخي آسيب
تواند به مسير و اهداف حكمروايي خوب مي ،عملكردي

هاي هر يك از آن اقدمات شهري منتهي شود. نارسائي
  ه است.در ذيل شاخص مربوط در اين مقاله درج شد

  
  پيشينه

  رويكرد نظريمفاهيم و  -2
  مفهوم توسعه -2-1

در مفاهيم و مصاديق اقتصادي محصور ، توسعه امروزه
معطوف به بهبود و  جانبهفرآيندي همهبلكه  ،نيست

 ابعاد ةاز اين رو توسعه، كلي تمامي ابعاد زندگي است.
اقتصادي،  ابعادثر در بهبود شرايط زيستي، يعني ؤم

 محيطي، فيزيكي و زيستسياسي ،اجتماعي، فرهنگي
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ب در چارچو دباي يگيرد. هر كشوررا در بر مي
طرح خاصي  ،خودطبيعي و انساني هاي مقتضيات داده

  . از توسعه را طراحي و به اجرا بگذارد
  
  نظام حيات شهري -2-2

  ني است كه از اجزايزيست انساسيستم شهر يك 
  اي تشكيل شده كه هر يك از آنها راهم پيوستهبه
حساب آورد. ات شهري بهاز حي سيستميزيرتوان مي

اجتماعي و ، يمكانابعاد توان به ميرا ها اين اليه
برشمرد.  مديريتي-كالبدي، و نهادي- فضايي، اقتصادي
  ، تحت تأثير عوامل محيط بيروني نيزشهر البته هر

كه در شرايط زماني و مكاني و سطوح  ،باشدمي
به شهر،  سيستمياين رويكرد متفاوت است. ، مختلف
نظام  ساختار بسيط و بازو  نگريجامعيت و كلمبين 

وظايف و نقش ، اهداف مشترك حيات شهري، و
آن  اجزا و عوامل اي و فراينديروابط شبكه، و مكمل
توسعة مديريت شهري، مستلزم اين نگاه به  ؛است
  باشد.ات شهر ميحي
  
  مديريت شهري -2-3

مديريت روش به گردش درآوردن كارهاي يك سازمان 
رسيدن (از لحاظ اقتصادي، اداري، سياسي) در جهت 

هاي آن سازمان با استفاده از علم، هنر و به هدف
ف شده است. به عبارت ديگر، مديريت ، تعريصنعت

هاي فردي و فرايندي است كه به وسيلة آن كوشش
  گروهي به منظور نيل به هدف مشترك هماهنگ

فرايند مديريت را واجد پنج  ،»هنري فايول«شود. مي
ي، فرماندهي، هريزي، سازماندبعد اساسي برنامه

  داند. هماهنگي و نظارت مي
هاي مديريت شهري به عنوان يكي از شاخه
ريزي، مديريت، فرايند ادارة شهر، اعم از برنامه

سازماندهي، هماهنگي و نظارت در راستاي دستيابي 
به اهداف توسعة آن است. اين اهداف به تمامي يا 

مرتبط شهري، حيات هاي برخي موضوعات و حوزه
مديريت اين اهداف با اين تعريف معمول كه، . است

  ارائة خدمات عمومي به شهروندانتأمين و شهري، 
بسط حوزه و اهداف مديريت . باشد، متفاوت استمي

سازي تمامي ابعاد يا حداقل هماهنگ ،شهري به تمامي
زندگي شهري، معطوف به حكومت محلي (شهري) و 
يكپارچگي مديريت شهري در راستاي حكمروائي 

  .استخوب شهري 
  
  توسعة پايدار شهري -2-4

توان  نياز نامحدود و محدوديتدو مفهوم كليدي 
  توسعه پايدار را تشكيلماهيت ، روح اكولوژيك محيط

اينرو، نيازها را بايد به تناسب ظرفيت و دهند. از مي
بندي نمود. زادآوري (توليد) محيط، تعديل و اولويت

 در تحقق توسعة پايدار، تعامل سازندة چهار عامل
، عامل اخالق. اندمهم، اقتصاد، جامعه و اخالق طبيعت
اكولوژي، اقتصاد و  موجود در هر سه حوزة نيازهاي

است با هم در تصادم  رغم اين كه ممكنجامعه را علي
  كند.به هم نزديك مي ،باشند

  نگري و تلفيقپايدار، جامع از منظر توسعة
الزامي نيز ريزي شهري هاي محيطي در برنامهجنبه
هاي با برنامه بايدكالبدي  -ريزي فضاييو برنامه ،است

، مالي و ترتيبات محيطياجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 
پذيرد. هدف غايي بصورت يكپارچه انجام  ،سازماني
ارتقاء كيفيت زندگي و  ،پايدار شهري توسعة فرآيند
شهر قابل  . نماد عينيستاقابل زندگي  شهرتحقق 
جذاب  سالم، اصلي شهر وجهتوان در سه ميرا  زندگي

  .دنموخالصه  پوياو 
  
  حكمرواني خوب شهري -2-5

امور  حكمراني خوب شهري، شيوه و فرايند ادارة
شهري با مشاركت و تعامل سازندة سه بخش دولتي، 

شهري، به ي خوب انحكمر. خصوصي و مدني است
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واقع رويكرد توسعة بعد سياسي توسعة پايدار شهري 
ها و يا انوع حكمراني خوب، يكي از حوزه است.

حكمراني خوب سازماني است. حكمراني خوب 
  امور سطوح مختلف توان شيوة ادارةسازماني را مي

ريزي، اجرا، نظارت و كنترل و گذاري، برنامهسياست
اعمال حاكميت سازماني با مشاركت و تعامل سازندة 

بر نفعان سازمان مورد نظر تعريف نمود. تمامي ذي
هاي انساني سازمان ملل مركز سكونتگاه منشوراساس 

 ةهم وابستاصول به ،خوب شهري حكمروايي متحد،
 گويي،و پاسخ ، شفافيتآمديبرابري، كارپايداري، 

. تعريف استهاي مدني و شهروندي امنيت، فعاليت
شاخص كارايي، برابري، مشاركت،  5اين مركز، 

شاخص فرعي براي چندين حسابرسي و امنيت و 
پيشنهاد نموده را حكمروايي خوب در شهرها ارزيابي 

  .1جدول  -است

  هاي تحقق و ارزيابي حكمراني خوب شهري در شهرها: اصول و شاخص1جدول 
  هاي فرعيشاخص  هاي اصليشاخص

  كارايي

  منابع اصلي درآمد (درآمد مصوب، عملكرد درآمد، بودجة مصوب، عملكرد بودجه، ماليات وصولي)
 انتقال در بودجه محليبودن نقل وبينيقابل پيش

  ي اجرايي توسط نهادهاي محليانتشار استانداردهانشرية محلي
  شهروندان توسط نهادهاي محليرضايتبررسي و ارزيابي مستمر

  توسعة شهر كه توسط نهادهاي محلي بصورت مشاركتي تهيه شده باشداندازوجود بيانية چشم

  برابري

 ي توسط نهادهاي محلي كه بيانگر حق دسترسي شهروندان به خدمات اوليه باشد منشور شهروندانتشار
 محلير نهادهايزن دمشاوراندرصد

 گذاري آب براي فقراهاي قيمتسياست
  فروشي، بازارهاي موقت)هايي براي تجارت غيررسمي (نواحي ويژة خردهوجود محرك

  مشاركت
  شهردار منتخب، مشاركت در انتخاب بر حسب جنس)ساالري مشروع (شوراي منتخب،مردم
  نفر جمعيت 10000هاي مدني در ازاي هر ، انجمن، ... ساالري مشاركتي (شوراهاي عموميمردم

  حسابرسي

  ها)ها و حسابها، بودجهشفافيت (انتشارات رسمي قراردادها و مناقصه
  گويي (كنترل مستمر سطوح مختلف مديريتي)پاسخ

  (وجود راهنماي استانداردها) انسجام
  تسهيل در شكايت شهروندان (وجود يك دفتر در نهاد محلي براي رسيدگي به شكايات)

هاي مقامات محلي و بستگان ابزارهاي بازدارنده فساد: (كميسيون ضد فساد، افشاي درآمدها و دارايي
  هاي شهرداري)ظم حسابننزديك آنها، مميزي مستقل و م

  اصل امنيت
هزار  100كاركنان خدمات پليسي به ازاي تعداد هاي امنيتي (سياست جلوگيري از جرم،وجود سياست

حكومت محلي براي حماين از زنان در برابر  نفر)، ميزان شركت جامعه در حل منازعه، وجود سياست
  اچ.آي.وي/ ايدزمبارزه با خشونت، وجود سياست 

  
  هاي حكمراني خوب شهري تهرانشاخص -2-5

هاي تحقق حكمراني خوب شهري كه در بند شاخص
  توان با توجه به ابعاد و وجوهقبل ذكر شد را مي

اي و كاركردي آنها، به انواع مختلف مديريتي، زمينه
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي تقسيم نمود. 

هاي مديريتي به آن اموري ارتباط دارند كه شاخص
كنندگي دولت و مديريت شهري بايد با هدف تسهيل

مشاركت و ايفاي نقش بخش دولتي، خصوصي و مدني 
منظور تحقق حكمروايي خوب و توسعة پايدار  به

ها به واقع عالوه بر شهري فراهم نمايند. اين شاخص
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اي يا بسترسازي هوجه ابزاري براي ارزيابي، نقش زمين
  ني خوب شهري را ايفاءساختاري ساير وجوه حكمرا

  نمايند.مي
گانة حكمروايي خوب از بين اصول كليدي پنج

  و» حسابرسي«و » برابري«، »كارايي«شهري، اصول 
هاي آنها بيش از ساير اصول، از وجه مديريتي شاخص

هاي رو اين اصول و برخي از شاخصبرخوردارند. از اين
هاي مديريتي تحقق ا به عنوان اصول و شاخصآنه

حكمراني خوب شهري در تهران با توجه به شرايط 
  اند. عنوان اينمحلي و الزامات فراملي انتخاب شده

ها با توجه به ادبيات محلي و سازماني مديريت شاخص
  .2جدول  - شهري ايران، اندكي بازسازي شده است

  
  تحقق حكمروايي خوب شهري در تهران توسعة مديريت و هاي مديريتي :اصول و شاخص2جدول 

  ها شاخص  اصول 

  كارايي

 الگوي سازماني-1
 برنامة مشاركتي-2
 استانداردهاي فني و اجرايي-3
 منابع و درآمد پايدار-4
 بهينة اعتبارتشخيص و تخصيص-5
 مديريت بهينة هزينة اعتبارات-6
  ارزيابي مستمر عملكرد (برنامه و بودجه)-7
  چاپ و انتشار نتايج ارزيابي عملكرد (برنامه و بودجه)-8

  برابري
  

  ساالريساز و كار مطلوب استخدام نيروي انساني و شايسته-9
  و مدنيتمركززدايي و واگذاري امور به بخش خصوصي -10
 توانمندسازي بخش خصوصي-11
  توانمندسازي بخش مدني - 12

  حسابرسي

  هاها، قراردادها و حسابارزيابي و انتشار مستمر وضعيت مناقصه-13
  رسيدگي به شكايات مردمي - 14
  مبارزه با فساد اداري - 15
  اعالم دارايي و نظارت بر ميزان درآمد مقامات محلي - 16

  
  هاها و چالشبررسي ظرفيت

حوزة فراسازماني شهرداري  يشناسي مديريتآسيب -3-1
  تهران

، از تركيب، روابط و در ايرانمديريت شهري ساختار 
عملكرد اجزا و عوامل رسمي و غيررسمي متعددي 

در تشكيل شده است. عوامل رسمي مديريت شهري 
اي و محلي توان به سه سطح ملي، منطقهرا ميايران 

به قرار زير تقسيم نمود كه هر يك وظايف متفاوتي به 
  عهده دارند: 

ها ها، سازمانوزارتخانه ،سطح كالن: در اين سطح - الف
اختيار و عمل آنها  ةحيط هايي قرار دارند كهو دستگاه

  شود:مي كل كشور است كه شامل موارد زير
  ر،وزارت كشو - 1
  وزارت راه و شهرسازي، - 2
  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. - 3
 ،اي يا استانير سطح منطقه: دايسطح منطقه -ب

  بلكه سازمان مستقل مديريت شهري وجود ندارد،
  ها وهاي استاني وزارتخانهشعبه ،هاي موجودسازمان
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 ةد كه حيطنشوهاي كشوري محسوب ميسازمان
ن آاني است و بر مديريت شهري در نها استآاختيارات 

مهمترين سازمان موثر بر  د.نگذارسطح تاثير مي
  استانداري است. ،ايمديريت شهري در سطح منطقه

  خود، اموراز طريق معاونت امور عمراني  هااستانداري
  اين معاونت را كه د.نكنپيگيري ميها را نيز شهرداري

هماهنگي امور توان تشكيالت استاني معاونت مي
نقش رابط ميان وزارت  عمراني وزارت كشور دانست،

همچنين شوراي  .ها را بر عهده داردكشور با شهرداري
ها نيز امور مربوط به شوراي اسالمي عالي استان

  نمايد. شهرهاي واقع در هر استان را پيگيري مي
اين سطح شامل شوراي  (محلي): سطح خرد -ج

هاي محلي ها و دستگاهاسالمي شهرها، شهرداري
  شهر مستقرهر شوند كه در دولت محسوب مي

   باشند.مي
همراه با  ،اين ساختار متفرق مديريت شهري كشور

در اين حوزه، تعامل دولت تمركزگرايانه غالباً رويكرد 
(خصوصاً كالنشهر تهران) با  هاسازندة شورا و شهرداري

قوة مجريه، قوة ، عوامل حكومتي (قوة مقننه كلية
نمايد. قضائيه) جهت توسعة اين حوزه را ضروري مي

تواند بدون تعامل سازندة نمي ايشهرداريشورا و هيچ 
جايگاه  خود با هر يك از سطوح مديريت مربوط و احراز

  قانوني خود، در تحقق اهداف مورد نظر توفيق يابد.
 بنابراين، عدول از اين الزام و اتخاذ سياست و روية

صرفاً سياسي از سوي نهاد مردمي شوراي اسالمي شهر 
اي جز و نهاد عمومي غيردولتي شهرداري، نتيجه

. متأسفانه داشتتعويق توسعة شهري نخواهد 
هاي اخير به شدت تحت تأثير شهرداري تهران در سال
ار داشته است. به همين دليل، اين موضع سياسي قر

رداري تهران اري از تعهدات قانوني دولت به شهبسي
(بطور مثال كمك به سيستم حمل و نقل) به انجام 

فراسازماني شوراي اسالمي شهر  تنرسيده است. تعامال
نيز گسترش امروزه به حوزه فراملي ها و شهرداري

المللي و جهاني در و همكاري با نهادهاي بينيافته 
براي و تأمين منابع » ديپلماسي شهري«چارچوب 

و استفاده از تجارب جهاني، يكي از  مورد نياز سازماني
  الزامات توسعة مديريت شهري (خصوصاً شهر تهران)

   باشد.مي
  
حوزة بين بخشي  يشناسي مديريتآسيب -3-2

  سازماني شهرداري تهراندرون
  الگوي سازماني و روابط بخشي -3-2-1

اي، بخشي، الگوهاي سازمان به الگوهاي وظيفه
اند. اي يا مجازي تقسيم شدهماتريسي، پيوندي، شبكه

هاي امور، وظايف و فعاليت اي،ساختار وظيفهدر 
يك واحد يا گروه همجنس و كاركنان مربوط در 

، اي از رشدبه اندازه يوقتي سازمان .شوندتعريف مي
ي اعمال كنترل و برا رسد،بازار ميو تنوع محصول 

به  خود،ايجاد مزيت رقابتي  هماهنگي بر عمليات و
هاي معموالً سازمان آورد.روي مي ساختار بخشي

هاي خود، از بخشي در درون هر يك از بخش
نمايند. اين ساختارها اي استفاده ميسازماندهي وظيفه

ها و معايبي نيز دارند. رغم مزاياي فراوان، نارسائيبه
اي و بخشي، هاي وظيفهمهمترين مخاطره سازمان

عمودي و افقي  امكان عدم انسجام و هماهنگي
  ماني آنها با هم است. واحدهاي ساز

اي و ساختار ماتريسي، نوعي ساختار تركيبي وظيفه
پذيري راه پيشگيري و كاهش آسيببخشي است. 

اي و بخشي در ي وظيفههاسازمانمخاطرات ساختاري 
  سازي مستمرهنگامطراحي، استقرار و بهگام نخست، 

هاي اجرايي حاكم بخشي، بين بخشي و فرابخشي نظام
  باشد.گيري ساختار سازماني ماتريسي ميشكل در آنها و

  در ايران، داراي ساختار هاسازمان شهرداري
اي و بخشي است. اين ساختار همراه با تنوع و وظيفه

تفكر «ها و فقدان گستردگي امور، وظايف و فعاليت
، »رويكرد فرايندي«و » نگريجامع«، »سيستمي
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  واحدها و» تفرق سياسي و عملكردي«موجب 
ها در كشور شده است. هاي سازماني شهرداريبخش

ها در شهرهاي بزرگ و كالنشهرها بيش از اين نارسائي
خورد. به همين دليل، ساير شهرها به چشم مي

  رغم تمركز منابع، امكانات وكالنشهرهاي كشور به
و برخورداري از نقش الگو در توسعه  هازيرساخت

ي روزافزون هااي و ملي، با چالشمحلي، منطقه
متعددي همچون توزيع و تراكم جمعيت، نياز به منابع 

  ،زندگي افزايش فقر، كاهش كيفيتها، و زيرساخت
 ،منابع زيستي محيطي، محدوديتهاي زيستآلودگي

هاي محدوديت منابع مالي پايدار، ترافيك، بافت
  هاي اجتماعي و فرهنگي وفرسوده، ناهنجاري

  باشند.ه ميهاي مديريتي مواجگسستگي
رغم اقدامات متعدد و مكرر شهرداري تهران نيز به

شوراي بازنگري «به اصطالح سازماني، از جمله تشكيل 
مصوب » و اصالح نظامات اجرايي شهرداري تهران

  شوراي اسالمي شهر، تا كنون از الگوي سازماني
اي و بخشي رهايي نيافته است؛ شهرداري تهران وظيفه

نگري، رويكرد به جهت فقدان تفكر سيستمي و جامع
هاي اجرايي الزم، دچار تفرق فرايندي و خالء نظام

  سازمانيسازماني و برونعملكردي در حوزه درون 
  باشد.مي

  مشاركتي يكپارچه و هماهنگ  هايبرنامه -3-2-3
ها، اهداف، اصول و ن جهتگيريمنظور از برنامه، آ

نفعان تنظيم و اقداماتي است كه با مشاركت تمامي ذي
رو برنامه يك سند وفاق جمعي شود. از اينتأييد مي

  تواند انواع مختلفي، ازاست. برنامه مي توسعه
  هاي راهبردي تا اجرايي در سطوح ملي،برنامه
جا ايند. اما آنچه كه در اي و محلي را شامل شومنطقه

  كه اينباشد اين است كه گذشته از اينمورد نظر مي
هايي دارند، بايد ها از حيث محتوايي چه ويژگيبرنامه

اي، مشاركتي و فرايندي تهيه شوند. در از حيث رويه
نفعان تأمين و ريزي، منافع تمامي ذياين روش برنامه

با ايجاد انگيزه، امكان مشاركت آنان در كل فرايند 
  شود.، تصويب، اجرا و اصالح، فراهم ميتدوين
ريزي مشاركتي به مفهوم اعتبارزدايي فني آن برنامه

ريزي با مشاركت و ايفاي نيست، بلكه اين روش برنامه
گري كارشناسان و مديران بخش دولتي، نقش تسهيل

ها خصوصي و مستقل، موجب بهبود محتوايي برنامه
  ساالرانهديوان ساالرانه وهاي صرف فنبيش از روش

  شود.مي
هاي راهبردي و عملياتي توسعة تاكنون برنامه

شهري و سازماني متعدد و متنوعي براي شهر تهران 
  ها به جهتتهيه شده است. اغلب آن برنامه

شناختي، از كارايي الزم هاي نظري و روشنارسايي
براي تحقق توسعة پايدار و حكمروايي خوب شهري 

  شناختي آناند. نارسايي نظري و روشنبودهبرخوردار 
ها و روحيه و روية رانتي و فردمحوري مديران برنامه

شهري، مانع تحقق حكمروايي خوب و توسعة پايدار 
  شهري در تهران شده است. 

اي در يك دهة اخير تالش شده است تا خالء برنامه
شهر تهران با مشاركت دولت، شوراي اسالمي شهر و 

هايي مانند مرتفع شود. در اين جهت برنامهشهرداري 
ساختاري (جامع) توسعه و عمران  -طرح راهبردي

انداز شهر تهران در افق شهر تهران، برنامة چشم
سالة شهرداري تهران از سال ، اليحة برنامة پنج1404
مدت شهرداري ، برنامة عملياتي ميان1392تا  1388

هاي ا و برنامهه، و طرح1392تا  1390تهران از سال 
هاي موضوعي و موضعي متعدد ديگري در مقياس

  ها گذشته ازاند. اين برنامهمختلف تهيه شده
  هايرغم همكاريهاي محتوايي، بهآسيب
  سازماني وسازماني، از مشاركت الزم عوامل دروندرون

  اند.سازماني برخوردار نبودهرونب
طور كلي نقش بخش خصوصي و مدني و همكاري ب

ها بسيار شورا و شهرداري و دولت در تدوين اين برنامه
تأثير بوده است. بزرگترين مشاركت و اندك و كم
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  همكاري دولت، شهرداري، شورا و جامعه صنفي در
نهاد مشترك تهيه طرح جامع و «خصوص، ايجاد اين

ها زمان آن طرحو تهيه هم 1383در سال » تفصيلي
بود، كه به پايداري آن نهاد منتهي نشد و پس از 

برچيده شده  1391فرسايش مستمر، نهايتاً در سال 
است. يكي از انتقادهاي گسترده وارد شده بر رويه آن 

ابتدا، نهاد در تهيه طرح جامع و تفصيلي شهر تهران از 
عدم مشاركت مؤثر بخش مدني و خصوصي بوده است. 
  البته با توجه به اقدامات و ابعاد و سطوح مطالعاتي و

اي آن طرح، تالش شد كه در هاي مرحلهخروجي
اي و اي ملي، منطقهفرايند تهيه آن، بين اسناد توسعه

  حلي تهران ارتباط برقرار شود.م
شهر) و  مشاركت بخش مدني (بجز شوراي اسالمي

هاي عملياتي مند دولت در تدوين برنامههمكاري نظام
سازمان شهرداري تهران، كمتر از نقش شهرداري و 

هاي توسعة شهري بوده بخش مدني در تهيه برنامه
با تدوين  1390است. شهرداري تهران در سال 

چارچوب و رويكردهاي اصلي تدوين برنامه پنجساله «

تالش » 1397تا  1393عملياتي شهرداري تهران از 
هاي عملياتي با نمود تا هماهنگي الزم بين برنامه

اي و شهري را هاي ملي، منطقهها و برنامهسطوح طرح
تعريف نمايد، اما جايگاه بخش مدني و خصوصي در 

ها همچنان تدوين آن چارچوب، رويكردها و برنامه
. اين نارسايي در تدوين 1شكل  -مغفول مانده است

مدت شهرداري تهران از سال ه عملياتي ميانبرنام«
  مديران و كارشناسان كه با همكاري» 1392تا  1390
سازماني شهرداري و شورا و برخي اعضاي هيئت درون

خورد چشم ميعلمي دانشگاه تهيه شد، بيشتر به
  الف). -1391(شهرداري تهران، 

هاي توسعة شهر و سازماني ها و برنامهاز بين طرح
ري تهران، سند اصلي طرح طرح جامع، ضوابط شهردا

  و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه، اليحه برنامه
شهرداري  1391ساله، و بودجه مصوب سال پنج

تهران، در درگاه اينترنتي (پرتال) شهرداري تهران در 
دسترس عموم قرار گرفته است 

.(http://www.tehran.ir)     
  

  اي و محليريزي ملي، منطقه: جايگاه برنامة عملياتي شهرداري تهران در نظام برنامه1شكل 
  سطح ملي

 قانون اساسي
  1404انداز نظام جمهوري اسالمي ايران در افق سند چشم

  جمهوري اسالمي ايرانهاي كلي نظامسياست
  ساير قوانين موضوعة كشور پنجم كشوربرنامة پنجسالة

 سطح استاني
  طرح مجموعة شهري تهران برنامة آمايش استان تهران

 سطح شهري
  برنامة پنجسالة شهرداري تهران  )1386طرح جامع شهر تهران (

  هاي بخشي مصوب شوراي اسالميطرح  طرح تفصيلي يكپارچة شهر تهران
  هاي موضعيطرح  هاي موضوعيطرح

  برنامة عملياتي شهرداري تهران
  بودجة ساالنه
  سطح محلي

 سند توسعة محالت
 1390مأخذ: شهرداري تهران،
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  استانداردهاي اجرايي -3-2-4
ها مستلزم وجود استانداردهاي فني و اجراي برنامه

  اجرايي است. اين استانداردها كه غالباً در قالب
  هاي اجرايي نمود پيداها و دستوالعملشاخص

جا يكسان نيستند. كنند، در همة موارد و در همهمي
آنها برخي از اين استانداردها فراگيرند، اما اغلب 
  سازيمتناسب با شرايط محلي تهيه و يا محلي

زدگي، اعمال شوند. فقدان استانداردها موجب عواممي
ساليق شخصي يا گروهي، اتالف منابع و تضييع حقوق 

   شود.عمومي و عدم تحقق اهداف مي
هاي فني، عمراني، معماري و ها و پروژهاغلب طرح

مقررات شهرسازي در شهرداري تهران از ضوابط و 
موضوعي و خاص برخوردارند، و يا از ضوابط و مقررات 

نمايند. اما اين برخورداري عمومي مرتبط استفاده مي
هاي اجرايي مديريتي، ها و فعاليتشامل تمامي برنامه

شود. از سوي ديگر، بخشي از عمراني و خدماتي نمي
استانداردهاي موضوعي موجود و مورد استفادة مذكور، 

رو ر محلي و موضعي برخوردار نيستند. از ايناز اعتبا
  يكي از موارد در دستور كار شهرداري تهران در

هاي اخير، توليد استاندارهاي فني و اجرايي با سال
همكاري مراكز پژوهشي و مؤسسات مربوط مانند 
  سازمان ملي استاندارد ايران بوده است. متأسفانه

توفيق چنداني عمل آمده تا كنون هاي بهرغم تالشبه
اي كه يكي گونهخصوص حاصل نشده است. بهدر اين

سازي بودجة عملياتي در از بزرگترين موانع عدم پياده
شهرداري تهران، عدم استانداردهاي فني و اجرايي 

   مذكور فوق بوده است.
  
  تمركززدايي و واگذاري امور -5 -3-2

تمركززدايي، راهبرد كاهش قدرت متمركز دولت در 
متمركز و ادارة امور عمومي محلي به شيوة نيمه

غيرمتمركز است. ميزان و نوع تمركززدايي سياسي و 

فضايي ادارة امور عمومي، به ساختار مديريتي، شرايط 
ها و اهداف توسعة ملي محيط داخلي و بيروني، اولويت
امروزه تمركززدايي ادارة  و محلي بستگي دارد. اگرچه

شود، امور عمومي از الزامات توسعة پايدار محسوب مي
اما اين راهبرد در هيچ نظام سياسي به مفهوم نفي 

. به بيان ديگر، تمركززدايي، كامل تمركزگرايي نيست
گري به گري و تصديسپاري امور توليراهبرد برون

  بخش عمومي و خصوصي و مشاركت جامعة مدني در
سازي و تمركز دولت در حوزة كارفرمايي تصميم

رو تمركززدايي و كاهش قدرت و كارآمد است. از اين
دخالت دولت در امور عمومي و امكان مشاركت بخش 
مدني و خصوصي، بسترسازي و شاخص مهمي براي 

عدم تمركز باشد. تحقق حكمروايي خوب شهري مي
تا د شواداري در كنار عدم تمركز سياسي، موجب مي

تركيب شوند كه » كارآيي فني«با » دموكراسي محلي«
  . خواهد بودمحلي نتيجة آن كارآمدي دولت 

  شهرداري تهران برنامة تحول سازماني و
 1389هاي سياستي و اجرايي آن را از سال چارچوب

  تنظيم و ابالغ نموده است. اين برنامه شامل بررسي
  كيكها و الزامات واگذاري، تبيين و تفضرورت
  هاي حاكميت و تصدي، تبيين راهبردها وحيطه

ها به يكي هاي اجرايي تحول، واگذاري فعاليتسياست
  سپاري و ياسازي، برونهاي خصوصياز روش

كاري و اصالحات اساسي در صورت تداوم تصدي پيمان
هاي تفصيلي برنامة تحول است. در واقع يكي از هدف

ارائة خدمات به مردم اداري شهر تهران، ايجاد تنوع در 
و توسعة دامنة اختيار آنها در انتخاب نوع خدمات يا 
بسط فضاي رقابتي و ايجاد زمينه براي فعاليت بخش 
  خصوصي و توسعة اشتغال از طريق واگذاري

هاي شهرداري بوده است. از اقدامات عملي تصدي
توان به موارد زير شهرداري تهران در اين راستا مي

  اشاره نمود: 
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فاتر اندازي و گسترش دفاتر خدمات الكترونيك: دراه -
صورت پايلوت با به 1386خدمات الكترونيك در سال 

استفاده از پرسنل شهرداري تهران شروع به كار كردند 
به بخش خصوصي واگذار  1387ماه سال و از آبان

شدند. به مرور زمان خدمات ديگري در حوزه 
  د و گستره فعاليتشهرداري به اين دفاتر واگذار ش

از ابتداي فعاليت بخش خصوصي،  ها افزايش يافت.آن
مختلف و دو نوع فعاليت در دفاتر خدمات  خدمت 11

 22 به 1388در سال  كه شدالكترونيك انجام مي
نيز  1389 يافت. در سال افزايشفعاليت  6خدمت و 

شهرداري تهران به  خدمت جديد 38فعاليت در   14
هاي درصد فعاليت 90هم اكنون . ر شداين دفاتر واگذا

شهرسازي، حمل و نقل و ترافيك، خدمات شهري، 
در اين  موارد ديگر معاونت مالي و اداري شهرداري و

   رسد.دفاتر به انجام مي
اندازي ستاد توانمندسازي بانوان: شهرداري تهران راه -

افزايي و بالندگي بانوان، ضمن با تأكيد بر رويكرد توان
  برپايي ستاد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، برخي

بخشي و ارتقاي هاي زيربنايي را در جهت هويتفعاليت
سالمت اجتماعي آنان، مديريت و راهبري كرده است. 

جلسه ين ستاد به استناد بيست و چهارمين صورتا
 به تاريخشوراي معاونين شهرداري تهران 

زنان در خصوص توانمندسازي  06/08/1386
سرپرست خانوار در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، 

  گيري و كاهشاقتصادي و فرهنگي و به منظور پيش
. از سال تشكيل گرديده است آنانهاي اجتماعي سيبآ

اي براي اي ويژهطراحي مدل توسعه 1389
آوري و ثبت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار (جمع

رست خانوار) در نفر زن سرپ 15000اطالعات بالغ بر 
  تواند جايگزيندست اقدام قرار گرفته است كه مي

هاي حمايتي رايج در كشور باشد. در اين روش، روش
هدف شهرداري تهران حذف نگاه آسيبي و حمايتي 

زايي به فعلي و ارائه خدمات آموزشي، بنيادي و اشتغال

آموزي طور مثال، مراكز مهارتزنان مذكور است. به
مركز فعال با عمري  87ر تهران (بيش از كوثر در شه

سال) با رويكرد اقتصادي، اجتماعي و  5بالغ بر 
  فرهنگي و با هدف توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

گذاري شده است. همچنين اين سازمان در جهت پايه
سازي زنان سرپرست خانوار و در اجراي مصوبة توانمند

در شهر تهران،  توسعه، ساماندهي و ارتقاي كارآفريني
هاي خوداشتغالي آنان را در دستور كار توسعه بازارچه

  خود قرار داده است.
هاي گذاري و مشاركتتشكيل سازمان سرمايه -

شهرداري تهران با اخذ موافقت از : مردمي شهر تهران
در  30/01/1382شوراي اسالمي شهر در تاريخ  

 اجراي سياست خودكفايي و جلب مشاركت شهروندان
گذاران داخلي و خارجي و به منظور رفع و سرمايه

كمي و كيفي  ءموانع و مشكالت اجرايي، با هدف ارتقا
ه هاي عمراني و اقتصادي بو تسريع در اجراي طرح

  ، به تشكيل سازمانيمشاركتي گذارسرمايهروش 
اقدام هاي مردمي شهر تهران گذاري و مشاركتسرمايه

هاي تاكنون پروژهيس سأبدو ت ازنمود. اين سازمان 
  مشاركتي متعددي را به انجام رسانده است.

هاي قابل واگذاري به سپاري مجموعة فعاليتبرون
ها پروژة ويژه نظارت و كنترل دهبخش خصوصي، به
هاي مشاور مهندسي، ايجاد بانك اجرايي به شركت
گذاران به منظور ارتباط مؤثر و اطالعاتي سرمايه
گذاران حقيقي و حقوقي و ايجاد گسترده با سرمايه

گذاران بستري مناسب و فرصتي عادالنه براي سرمايه
هاي شهري با بخش خصوصي براي مشاركت در پروژه

شركت فعال  700مجموعه اطالعات مربوط به بيش از 
هاي شهرداري در جهت در اين عرصه از ديگر فعاليت

تمركززدايي و واگذاري امور به بخش خصوصي بوده 
  ت.اس

همچنين، شهرداري تهران در جهت نهادينه 
تمركز و اعطاي نقش بيشتر هاي عدمساختن سياست
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  اقداماتي نظير 1387به مناطق و نواحي، از سال 
محوري را در دستور كار خود قرارداد و ستادي ناحيه

تشكيل داد و پنج » ستاد ناحيه محوري«تحت عنوان 
پهنه شمال، شرق، مركز، غرب و جنوب نيز جهت 

گانة 123هاي مختلف در سطح نواحي اجراي برنامه
گانة شهر 22اند. در مناطق شهر تهران مشخص شده

به عنوان مسئول  تهران، قائم مقام شهردار هر منطقه
گويي نسبت به مستقيم رسيدگي، نظارت و پاسخ

ها عملكرد نواحي تعيين شده است. اين واگذاري
سازماني انجام پذيرفت » زداييتراكم«بيشتر در قالب 

(http://tehran.iri).  
  
  توانمندسازي بخش خصوصي -6 -3-2

ترين راهبرد مكمل سازي به عنوان مناسبتوانمند
و كارايي مشاركت بخش عمومي،  تمركززدايي

خصوصي و مدني شناخته شده است. ضرورت اين 
  و كه از دانش و مهارتي راهبرد در كشورهاي

هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي ظرفيت
نمايد. بنابراين كمتري برخوردارند، بيشتر مي

گري به بخش سپاري امور تصديتمركززدايي و برون
هاي آوردن زمينهدسازي و فراهمخصوصي بدون توانمن

همين  مذكور فوق منتهي به نتيجه نخواهد شد. به
  گام وبهصورت گامدليل راهبرد تمركززدايي بايد به

اي و با هر نسبت از توانمندسازي بخش مرحله
  تلفهاي مخخصوصي انجام پذيرد. اين مهم به روش

  باشد. پذير ميامكان
ي خوب شهري، در جامعة با رويكرد حكمرواي

تواند سياست بازارمحوري را مديريت شهري مي
اجرايي كند. زيرا يكي از مصاديق مشاركت و 
توانمندسازي بخش خصوصي در اداره و ساماندهي 

ارزيابي ميزان شهر، موضوع بازارمحوري است. براي 
توان از موار زير يك حكومت محلي ميبازار محوربودن 

  سود جست:

  كاري درسپاري يا مقاطعهبروناستفاده از  -
  آوري خدمات،فراهم

استفاده از تجارب الگوبرداري شده در مؤسسه  -
  خدماتي،

گيري از منظور بهرهاستفاده از ديگر ساز و كارها به -
  .رقابت

آنچه كه دربارة تمركززدايي و واگذاري امور در 
شهرداري تهران آمده، اغلب با توانمندسازي بخش 

بوده است. ساماندهي و بهبود امور خصوصي نيز 
هاي وابسته به شهرداري ساختاري و عملكردي شركت

توان تهران با مشاركت شوراي اسالمي شهر را مي
خصوص برشمرد. اما گزارش ارزيابي نتايج گامي در اين

اين اقدامات و نقش آنها در بهبود ساختار و عملكرد، 
آزادسازي  اي، كاهش نيروي انساني،كاهش بار وظيفه

اي، كاهش هزينه، افزايش قابليت منابع سرمايه
وري كارفرمايي و غيره و بطور كلي افزايش بهره

  سازمان شهرداري تهران منتشر نشده است. در ضمن
هاي بخش ها با ساير شركتپذيري آن شركترقابت

باشد كه بايد از سوي خصوصي و مدني، موضوعي مي
  توجه قرار بگيرد.اري تهران مورد سازماني شهرد

  
  توانمندسازي بخش مدني -3-2-7

سازي بخش تر براي توانمندتمام اقداماتي كه پيش
خصوصي مطرح گرديد، با تعامل دوسويه بخش مدني 
و دولتي محقق خواهد شد. زيرا جامعة مدني نقش 

طور كه عهده دارد. همانمدافع حقوق شهروندان را به
تغيير شكل و  بخش دولتي و خصوصي در عصر حاضر

هاي عمل جامعه مدني نيز اند، در روشنقش داده
تغيير ايجاد شده است. جامعه مدني افراد را با قلمرو 

هاي جامعة مدني سازد. سازمانعمومي مرتبط مي
هاي اقتصادي و مشاركت مردمي را در فعاليت

هاي قدرتمند دهند و آنها را در گروهاجتماعي سوق مي
هاي عمومي اري بر سياستگذاريبه منظور تأثيرگذ
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  .كنندپذير سازماندهي ميبراي منافع اقشار آسيب
سازي بخش مدني در كشورهاي ضرورت توانمند

هاي اجتماعي و سياسي جهان سوم كه از ظرفيت
كمتري برخوردارند، بيشتر است. مشاركت بخش مدني 

گيري امور عمومي نيازمند سازي و تصميمدر تصميم
رو باشد. از اينيادگيري اجتماعي ميآموزش و 

  مشاركت بخش مدني نيازمند توانمندسازي و طي
اي سطوح مشاركت از آموزش و مشورت تا مرحله

ساختار غيرمتمركز قدرت و واگذاري امور عمومي به 
  نمودن اينبخش مدني است. دولت ضمن فراهم

نهاد اي مردمهها، بايد در سازماندهي سازمانزمينه
  ي مؤثر نمايد.همكار

ترين اقدامات بسترسازي مديريت شهري گسترده
هاي اخير در جهت تحقق حكمروايي تهران در سال

خوب شهري، در توانمندسازي بخش مدني انجام 
گونه موارد ها از اينپذيرفته است. تشكيل شوراياري

  اي مشخص دربوده است. اما اين اقدامات از نظم برنامه
ارزيابي و پايش مشخصي كه  ريزي و نظامبرنامه

ها شود گزارش نشده است. منتهي به بهبود مستمر آن
اين نهادها در صورت تداوم و سازماندهي مجدد 

توانند به بزرگترين بسترهاي اي ميمحتوايي و رويه
تحقق حكمروايي خوب شهري در شهر تهران تبديل 

   شوند.
هاي اجتماعي در دستورالعمل ساماندهي مشاركت

صورت بخشنامه در سال ت شهر تهران كه بهمحال
ابالغ شده است، معاونت اجتماعي و فرهنگي  1389

  شهرداري تهران را موظف نمود تا ستاد راهبري
هاي اجتماعي شهروندان در محالت شهر مشاركت

  گونهاي از اينتهران را عملياتي نمايد. البته نمونه
خصوصي ها كه در راستاي توانمندسازي بخش فعاليت

طي  1387و مدني صورت پذيرفت، در سال 
  دستورالعملي با عنوان ساماندهي، واگذاري و

برداري از اماكن فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و بهره

هنري شهرداري تهران به اشخاص حقيقي و حقوقي، 
  به اجرا رسيده است. 

  
  اي عملكردكنترل و ارزيابي برنامه -3-2-8

براي تعيين و تشخيص موقعيت شهرها و جوامع محلي 
اي خود در مقايسه با ديگران و اهداف برنامهدر خود 

به سنجش و بطور منظم و منسجم  دباي، محيط رقابتي
و وضعيت خود بپردازند. از سوي ديگر، عملكرد ارزيابي 

و ابزارهاي كارآمد، از  الگوهااين اقدام بايد با استفاده از 
انجام پذيرد. عملكرد  استراتژيك ارزيابي نظامجمله 

گرايي و جامعيت، ها بايد بر فرايندها، كلاين روش
راستايي بهبود و تفكر استراتژيك قبل ارزيابي، هم

ها، حصول نتيجه و فرايند رويدادها با استراتژي
نگر، نگر و آيندههاي گذشتهدستيابي به نتيجه، شاخص

و  پيوستگي و استمرار، روابط علت و معلولي، همكاري
نفعان، و خالقيت و نوآوري تأكيد نمايند. مشاركت ذي

  اي راداليل ارزيابي مستمر ميزان تحقق اهداف برنامه
  توان در موارد زير برشمرد: مي

  ،هابررسي ميزان تحقق اهداف و استراتژي -

و  هاريزيبرنامهثربودن ؤها و بررسي مكنترل فعاليت -
 ،راهكارهاي اجرائي

  ركت شهروندان در پايش و اصالحاطالع و مشا -
 ها و اقدامات،برنامه

 ،هاي بهبود مستمركردن شاخصكمي -

هاي با دوره جامعة محليمقايسة دروني وضعيت  -
 ،گذشته

 ،اندركارانو دستشهري بازدة عملكرد مديران  -

كنندگان در شهري و مشاركتيافتن مديران آگاهي -
  .اخذ شده قبلي از اثر بخشي تصميماتتدوين برنامه 
هاي اخير اقدامات فراواني براي استقرار در سال

نظام ارزيابي عملكرد كارآمد برنامه در شهرداري تهران 
انجام رسيده است. از جمله در فصل دهم (بخش  به

مدت شهرداري تهران چهارم) برنامة عملياتي ميان
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نامة سازمان اجرا، پايش و بازنگري )، شيوه1390- 92(
  ها وامه، از جمله اركان و سطوح اجرايي، فرمآن برن

اند، اما امكان خروج هاي مربوط مشخص شدهالگوريتم
هاي فيزيكي و مكانيكي و استقرار نظام از ارزيابي

هاي واحد، مكانيزه و هوشمند را به جهت نارسايي
رو زيرساختي متععد، ميسر نساخته است. از اين

ر سازمان شهرداري ها همچنان بسيستم سنتي ارزيابي
هاي اساسي اين عدم تهران حاكميت دارد. يكي از علت

اي و اجرايي يكپارچه و مؤفقيت، فقدان نظام برنامه
افزاري) افزاري و نرماي (سختكارآمد و نظام رايانه

  باشد. الزم مي
هاي مذكور، شهرداري تهران به گذشته از ارزيابي

دان دربارة نظرسنجي گسترده از كاركنان و شهرون
پردازد. هاي مختلف سازماني خود ميعملكرد بخش

استقرار نظام پيشنهادها و تأثير آن در ارتقاء اداري و 
هاي حقوقي كاركنان، يكي از كارآمدترين نظام

مشاركت در بهبود امور سازماني شهرداري تهران است. 
اين سازمان عالوه بر نظرسنجي مستمر و مستقيم از 

واحدهاي ستادي و اجرايي، از طريق  شهروندان توسط
نمايد. برخي از فضاي مجازي نيز به اين امر اقدام مي

اين امكانات كه در درگاه اينترنتي (پرتال) شهرداري 
  باشد به قرار زير است:تهران در دسترس شهروندان مي

سامانه نظرسنجي از شهروندان در خصوص مركز  -
  )،1888نظارت همگاني (

سنجي از شهروندان در خصوص مركز سامانه نظر -
  )137سامانه مديريت شهري (

سامانه نظرسنجي از شهروندان در خصوص خدمات  -
  شهري،

سنجي، نيازسنجي و خدمات سامانه اولويت -
  .(http://www.tehran.ir)الكترونيك شهر مجازي تهران 

  
  
  

و  اداري ،حوزة مالي يشناسي مديريتآسيب -3-3
  اجتماعي

  منابع مالي و درآمد پايدار  -3-3-1
بيني و تأمين درآمد، يكي از اجزاي بودجه و پيش

شود. در هر شيوة ادارة امور برنامة ساالنه محسوب مي
حكمروايي خوب، ادارة هر نوعي از  عمومي، از جمله

هاي تأمين آن امور، نيازمند منابع مالي است. اما روش
ميزان آن براي هر واحد و ميزان كل منابع مورد نياز و 
هاي مختلف ادارة امور از آن امور، با توجه به شيوه

توانند مستقيماً از عمومي، متفاوت است. اين منابع مي
  هاي محلي ومحل درآمدهاي ناشي از ماليات

هاي گذاريهاي سرمايههاي دولتي و يا به روشكمك
هاي ناپايداري مشاركتي بخش خصوصي و يا روش

  هاي توسعة شهري و ياروش منابع و فرصتمانند ف
چه هاي زودگذر رانتي فراهم شوند. اما آنسازيفرصت

باشد، وجود منابع خصوص حائز اهميت ميكه در اين
ها و عوارض و ساير منابع محلي پايدار، اعم از ماليات

بهاء يا هزينة استفاده از اراضي اختصاصي همانند اجاره
توانند هاي محلي ميومتو فضاهاي شهري است. حك

از محل مالكيت خود بر اراضي و بناهاي شهري، 
برداي و يا از اراضي و امالك ماليات حق مالكيت و بهره

بهاي حق نوع استفاده بخش خصوصي و دولتي، اجاره
   (كاربري) از آن اراضي و امالك اخذ نمايند.

، درآمد شهرداري تهران از 1362هنگامي كه از سال 
ها و منابع دولتي در جهت سياست محل كمك

ها قطع شد، نقطة عطف جديد و خودكفايي شهرداري
خاصي در نظام درآمدي شهرداري تهران آغاز شد. از 

رغم كاهش درآمدهاي پايدار، درآمدهاي اين دوره، به
يش يافت. اين شدت افزاناپايدار شهرداري تهران به

رشد تصاعدي روزافزون كه موجب حجم قابل توجه و 
غيرقابل انتظار كل درآمد شد، سهم درآمدهاي ناپايدار 
شهرداري تهران را از محل فروش تراكم مازاد و 

درصد رسانده است.  85تا  80تغييركاربري به حدود 
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از اينرو به مرور موضوع حصول درآمدهاي پايدار و 
ركتي مؤسسات مالي و پولي و بخش منابع مالي مشا

خصوصي مورد توجه قرار گرفت. پس از تصويب 
در شوراي » اليحة درآمدهاي پايدار شهرداري تهران«

  اسالمي شهر تهران، اين روند از جهتگيري
عمل تري برخوردار شد، اما به رغم اقدامات بهمشخص

آمده در اين خصوص، نسبت درآمدهاي پايدار 
اي برخوردار نشد و ز رشد قابل توجهشهرداري تهران ا

  درصد فراتر نرفت. 30الي  25از 
طرح جامع درآمدهاي پايدار و  16بر اساس مادة 

، 1386ساير منابع مالي شهرداري تهران مصوب سال 
  شهرداري تهران مجاز بود با اخذ مجوز مراجع"

ربط، نسبت به سنجش اعتباري شهرداري تهران از ذي
المللي اقدام نمايد و زمينة ر بينطريق مؤسسات معتب

الزم براي بهبود ريسك و ارزش اعتباري شهرداري به 
المللي عنوان مقدمه و زمينة ورود به بازارهاي مالي بين

). 1386(شوراي اسالمي شهر تهران،  "را فراهم نمايد
» بندي اعتباريرتبه«بر همين اساس، شهرداري تهران 

نمود كه در نوع خود اقدامي بار آغاز خود را براي اولين

مهم براي عبور از منابع درآمدي ناپايدار و دستيابي به 
  منابع اعتباري بخش خصوص و بازارهاي مالي و

المللي بوده است. اي داخلي، خارجي و بينسرمايه
  اهداف و كاركردهاي نهايي اين اقدام عبارت بودند از:

  ايجاد انظباط و شفافيت مالي در شهرداري، -
خصوص تسهيل دسترسي به بازارهاي سرمايه، به -

  اوراق قرضه،
افزايش توان بالقوة دريافت وام و بهبود شرايط  -

  بازپرداخت، و
گذاران فراهم آوردن اطالعات استاندارد براي سرمايه -

  هاي توسعة شهري.بالقوه در پروژه
بندي اعتباري شهرداري تهران عالوه بر تعقيب رتبه

هاي مالي فوق، فرصتي فراهم نمود تا نظاماهداف مذكور 
  داخلي آن در مدت كوتاهي اصالح و مستندسازي

هاي مالي و فني آن صورت پذيرد. اين اي از گزارشگستره
اي اقدام، بسياري از مفاهيم مالي و رويكردهاي توسعه

همچون حسابداري تعهدي، درآمد پايدار، صورت مالي 
اي در مجموعه دوره تلفيقي و لزوم انتشار گزارشات

  ).130: 1390شهرداري را نهادينه نمود (پورزرندي، 
  

  (ميليارد ريال) 1390تا  1387: درآمد شهرداري تهران به تفكيك مصوب و عملكرد از سال 3جدول 
 نسبت عملكرد به مصوب عملكرد مصوب سال

1387 63332 52781 83 
1388 72087 61316 85 
1389 74617 82542 110,6 
1390 929388387690 

  
بطور كلي، اطالعات موجود، از افزايش قابل توجه و 

  دارد.هاي اخير مستمر بودجة شهرداري تهران در سال
  اي كه عملكرد درآمد و هزينة شهرداري تهران دربگونه
هاي اخير، گاهاً از بودجة مصوب باالتر نيز بوده سال

است. اين تحوالت را بيش از هر چيز بايد در تغيير 
ريزي شهرداري تهران از يكسو (نقدي و نظام بودجه

اي و تعهدي) جستجو نمود. به رغم اين، غيرنقدي، هزينه
دهد روند تغيير درآمد شهرداري تهران نشان ميبررسي 

باشد. كه تحقق درآمد آن از ريتم منظمي برخوردار نمي
اين سازمان اي هاي بودجهاين روند از ناپايداري سياست

  . 2و  1و نمودار  4و  3جدول  - حكايت دارد
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  1389تا  1387: درصد عملكرد درآمد اشهرداري تهران به تفكيك منابع درآمدي از سال 4جدول 

 درآمد بدون وام سال
درآمد ناشي از عوارض عمومي، 
 عوارض بر ساختمان و اراضي

درآمد حاصل از 
 فروش اموال

درآمد حاصل از حق 
السهم شهرداري از 

 فزودهارزش ا

1387 0 103 45,7 0 
1388 94 104 63 0 
1389 117,6 85,6 8,8 346 

  
از سوي ديگر، بررسي توزيع درآمد شهرداري تهران 

دهد كه جمع درآمد در بين منابع مختلف نشان مي
اين سازمان از كدهاي مصوب درآمدي و ساير منابع 
نظير درآمد بدون وام، درآمد ناشي از عوارض عمومي، 
عوارض بر ساختمان و اراضي، درآمد حاصل از فروش 

م شهرداري از ارزش السهاموال و درآمد حاصل از حق
افزوده، مهمترين منابع درآمدي اين سازمان بوده 
است. در بين اين منابع، جمع درآمد از كدهاي مصوب 
و درآمد ناشي از عوارض عمومي، عوارض بر ساختمان 
و اراضي مهمترين منابع تأمين درآمد اين سازمان 

گردند. البته اطالعات تفكيكي رسمي و قلمداد مي
صوص وضعيت فروش تراكم مازاد، مشخصي در خ

تغيير كاربري و آراي جرائم مادة صد قانون شهرداري 
جهت ارزيابي و نقد صحيح منابع درآمدي اين سازمان 

  در دست نيست. 
همچنين، در بين ساير منابع درآمدي، درآمد ناشي 
از عوارض عمومي، عوارض بر ساختمان و اراضي از 

رآمد برخوردار است. سهم بااليي در بين ساير منابع د
همچنين درصد تحقق اين منبع نيز به نسبت ساير 
منابع در سطح باالي قرار دارد. بررسي روند تغييرات 

دهد كه پايداري منابع درآمد (ساير منابع) نشان مي
  اموال در سطح فروش از تامين درآمد از منبع حاصل

  تر نسبت به ساير منابع برخوردار است. پايين

 

  
  (ميليارد ريال) 1390تا  1387: درآمد شهرداري تهران به تفكيك مصوب و عملكرد از سال 1نمودار 
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  1389تا  1387: درصد عملكرد درآمدي شهرداري تهران نسبت به درامد مصوب به تفكيك منابع از سال 2نمودار 

  
  تشخيص و تخصيص بهينة اعتبار -3-3-2

تشخيص و تخصيص بهينة اعتبار نيز همانند درآمد، 
  باشد.ريزي مييكي از اجزاي بودجه و فرايند بودجه

توان گفت كه اهميت تشخيص و تخصيص بهينة مي
  بيني شده ودرآمدهاي پيشاعتبار كه از محل 

  سال مالي انجاميافته در آغاز و در طول يكتحقق
پذيرد، از خود درآمد بيشتر است. چراكه اين اصل، مي

وري بودجه را ميزان كارايي، اثربخشي و نهايتاً بهره
دهد و از نياز روزافزون و نامحدود به درآمد افزايش مي

اط مستقيم و نمايد. تحقق اين مهم ارتبجلوگيري مي
نزديك به برنامة توسعة مشاركتي از يكسو و پويايي، 

بندي مشاركتي اهداف، اقدامات و بازنگري و اولويت
اي از سوي ديگر دارد. عالوه بر استانداردهاي برنامه

اين، تشخيص و تخصيص اعتبار يا بخشي از درآمد 
ريزي هاي صحيح فني بودجهبراي هزينه، نيازمند روش

واحدهاي  ها از مواردي شامل تعيينروش است. اين
هاي ارزيابي ها، شاخصگيري براي فعاليتكمي اندازه

  كمي و كيفي عملكردها، واحدسازي و طراحي نظام
ها و عملكردها و اي فعاليتمراتبي و شبكهسلسله

ريزي (درآمد، تشخيص و تخصيص فرايند واحد بودجه
  شود.اعتبار، و هزينه) را شامل مي

  ريزي كارآمد،هاي بودجهمروزه يكي از روشا"
  اين روشف اهداست. ا» ريزي عملياتيبودجه«

  پذيرد راريزي كه بر مبناي عملكرد انجام ميبودجه
  توان در موارد زير برشمرد:مي

يي دربارة تخصيص و گيري عقالكمك به تصميم -
  ،پذيرتعهد منابع براساس پيامدهاي سنجش

گيري در مورد براي تصميم ارائة مبناي صحيح -
  تخصيص منابع، 

پذير و مورد انتظار از يك سنجش  تعيين نتايج -
   تخصيص بودجه خاص،

  گيري روي مهمترين مسائل وتمركز فرايند تصميم -
  ، باشدرو ميهبا آن روبمديريت شهر هايي كه چالش

ايجاد ارتباط ميان بودجه و نتايج عملكرد برنامة  -
   مشاركتي شهر،

پربارساختن خدمات دريافتي شهروندان يا همان  -
  مديريت كيفيت جامع،

گويي بيشتر در ازاي استفاده ارائه مبنايي براي پاسخ -
  ، در اختيار مديريت شهراز منابع 

   امكان نظارت موثر بر اجراي عمليات، -
عات روشن بهبود روابط با مردم از طريق انتشار اطال -

).23: 1387پور، (خدامي "شهر هاي عموميدربارة برنامه
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هاي اخير سعي كرده است شهرداري تهران در سال
سازي بودجة عملياتي و انطباق و ارتباط آن با با پياده

اي و مالك عمل، امكان تشخيص و اسناد برنامه
هاي ها و پروژهاعتبارات به فعاليتتخصيص بهينة 

  پيشنهادي را فراهم نمايد. اما اين بسترسازي به جهت
افزاري از يكسو و افزاري و نرمهاي سختمحدوديت

  ها و ارزيابيعدم استانداردهاي كمي و كيفي فعاليت
ها از سوي ديگر موجب شده است كه تا كنون خروجي

ارآمدي الزم به نحو كامل به اجرا درنيايد و از ك
  برخوردار نباشد. 

  
  مديريت بهينة هزينه -3-3-3

حسابداري و حسابرسي مستقل كارآمد، موجب هزينة 
  هاها و پروژهيافته به فعاليتبهينة اعتبارات تخصيص

ها شود. اما قبل از حسابداري و حسابرسي، فعاليتمي
و فرايندها و ابزارهاي هزينه بايد استاندارد شوند و 

ها و دستاوردهاي شفاف باشند. اهداف، خروجي كامالً
هاي منعقد شده تعهد موضوع هزينه بايد در قرارداد

شده باشند. همة اين موارد بايد با مشاركت شهروندان 
ها و حسابرسي حسابداري هزينهانجام شده باشد. 

اي شهرداري تهران با نظم رسمي و عملكرد هزينه
  پذيرد. درمشخص سازماني و مستقل انجام مي

هاي اخير نيز تالش شده است تا نظام حسابداري سال
مذكور در چارچوب بودجة عملياتي اصالح شود. اما 

  به جهت تثبيت و انطباق با كل نظام ،سيستم موجود
اي شهرداري تهران، مقاوت قابل اي و هزينهبودجه

  خصوص بروز داده است. انتظاري را در اين
طبق مصوبة برنامة پنجسالة اول شهرداري تهران 

از سوي شوراي  1388) كه در سال 1389- 93(
اسالمي شهر تهران ابالغ شده است، شهرداري بر 

مصوبة مذكور مكلف  19اساس بند هشتم راهبرد 
ريزي گرديد اقدامات الزم براي تدوين نظام بودجه

عنوان المللي را بهمطابق با استانداردهاي ملي و بين

افزار اندازي نرميك تكليف راهبردي با نصب و راه
صورت كامل اقدام ريزي عملياتي بهتخصصي بودجه

بندي اعتباري، كاهش هزينه، حسابداري نمايد. رتبه
تعهدي (تغيير نظام مالي نقدي به تعهدي)، اصالح 
فرايندهاي سيستم مالي و اداري در قالب طرح جامع 

ن اقدامات شهرداري تهران در تحول اداري، از مهمتري
 اين خصوص بوده است. 

شهرداري  1391دستورالعمل اجرايي بودجة سال 
هاي مندي را به عنوان سياستتهران، چارچوب نظام

كلي با تأكيد بر استمرار روند توسعة پايدار در شهر 
  تهران، ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد و

نابع در اختيار در اين جويي و استفادة بهينه از مصرفه
سازمان را ارائه نموده است. طبق مواد قانوني، اعتبارات 

واحدهاي سازماني شهرداري تهران، 1391بودجه سال 
ها و ريز ها و پروژهها، طرحدر قالب مأموريت، برنامه

يافته توسط مواد هزينة موبوط و معادل مبالغ تخصيص
ر مادة كميته تخصيص، پس از طي مراحل مطروحه د

  ها، قابل تعهد و هزينهنامة مالي شهرداريآيين 33
باشد و هرگونه افزايش هزينه نسبت به اعتبار مي

مصوب ابالغي، فاقد وجاهت قانوني است و تخلف 
  .(http://fad.tehran.iri)شود محسوب مي

شهرداري تهران در سالهاي اخير  هايهزينه
) از روندي افزايشي برخوردار بوده 1391 -1387(

است. اين روند افزايشي در اين دوره اگرچه در ابتدا 
و  1390هاي داراي روندي بطئي بود، ولي در سال

 اي برخوردار گرديد.از رشد قابل مالحظه 1391
هاي دهد كه هزينهها نشان ميبررسي نوع هزينه

تري را نسبت به هزينة مراني، سهم قابل مالحظهع
جاري به خود اختصاص داده است. اين سهم در تمام 

درصد بود. نكته قابل مالحظه  70ها بيش از اين سال
  هاي جاري نسبت بهدر اينجا، كاهش شديد هزينه

باشد. هاي گذشته ميهاي عمراني نسبت به سالهزينه
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هاي جاري، ينهاين كاهش، نه به جهت كاهش هز
بلكه به واقع از اجراي مقدماني بودجة عملياتي و خارج 

هاي جاري عمراني نمودن بخشي از اعتبارات و هزينه
  .3و نمودار  5جدول  -از بودجه جاري ناشي شده است

  
  (ميليارد ريال) 1391تا  1387تهران به تفكيك جاري و عمراني از سال هاي شهرداري : هزينه5جدول 

 هزينه       
 سال

 عمراني جاري عملكرد

 درصد ميزان درصد ميزان درصد ميزان

1387  46409 100 11123 24 35286  76  
1388  53046 100 14135 26,6 38911  73,4  
1389  60420 100 16438 27,2 43982  72,8  
1390  83123 100 22031 26,5 61092  73,5  
1391  128218 100 19197 15 109021  85  

 

  
  1391تا  1387هاي جاري و عمراني به كل عملكرد هزينة شهرداري تهران از ستال : درصد هزينه3نمودار 

  
  ارزيابي مستمر عملكرد (برنامه و بودجه) -3-3-4

براي تعيين و تشخيص موقعيت شهرها و جوامع محلي 
اي خود در مقايسه با ديگران و اهداف برنامهدر خود 

به سنجش و بطور منظم و منسجم  دباي، محيط رقابتي
و وضعيت خود بپردازند. از سوي ديگر، عملكرد ارزيابي 

و ابزارهاي كارآمد، از  الگوهااين اقدام بايد با استفاده از 
انجام پذيرد. عملكرد استراتژيك  ارزيابي منظاجمله 

گرايي و جامعيت، ها بايد بر فرايندها، كلاين روش
راستايي بهبود و تفكر استراتژيك قبل ارزيابي، هم

ها، حصول نتيجه و فرايند رويدادها با استراتژي

نگر، نگر و آيندههاي گذشتهدستيابي به نتيجه، شاخص
لت و معلولي، همكاري و پيوستگي و استمرار، روابط ع

نفعان، و خالقيت و نوآوري تأكيد نمايند. مشاركت ذي
  اي راداليل ارزيابي مستمر ميزان تحقق اهداف برنامه

  توان در موارد زير برشمرد: مي
  ،هابررسي ميزان تحقق اهداف و استراتژي -

و  هاريزيبرنامهثربودن ؤها و بررسي مكنترل فعاليت -
 ،رائيراهكارهاي اج

  اطالع و مشاركت شهروندان در پايش و اصالح -
 ها و اقدامات،برنامه
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 ،هاي بهبود مستمركردن شاخصكمي -

هاي با دوره جامعة محليمقايسة دروني وضعيت  -
 ،گذشته

 ،اندركارانو دستشهري بازدة عملكرد مديران  -

كنندگان در شهري و مشاركتيافتن مديران آگاهي -
  .از اثر بخشي تصميمات اخذ شده قبليتدوين برنامه 
هاي اخير اقدامات فراواني براي استقرار در سال

نظام ارزيابي عملكرد كارآمد برنامه در شهرداري تهران 
انجام رسيده است. از جمله در فصل دهم (بخش  به

مدت شهرداري تهران چهارم) برنامة عملياتي ميان
پايش و بازنگري نامة سازمان اجرا، )، شيوه1390- 92(

  ها وآن برنامه، از جمله اركان و سطوح اجرايي، فرم
اند، اما امكان خروج هاي مربوط مشخص شدهالگوريتم

هاي فيزيكي و مكانيكي و استقرار نظام از ارزيابي
هاي واحد، مكانيزه و هوشمند را به جهت نارسايي

رو زيرساختي متععد، ميسر نساخته است. از اين
ها همچنان بر سازمان شهرداري ي ارزيابيسيستم سنت

هاي اساسي اين عدم تهران حاكميت دارد. يكي از علت
اي و اجرايي يكپارچه و مؤفقيت، فقدان نظام برنامه

افزاري) افزاري و نرماي (سختكارآمد و نظام رايانه
  باشد. الزم مي

هاي مذكور، شهرداري تهران به گذشته از ارزيابي
  اركنان و شهروندان دربارة عملكردنظرسنجي از ك

پردازد. استقرار هاي مختلف سازماني خود ميبخش
نظام پيشنهادها و تأثير آن در ارتقاء اداري و حقوقي 

مشاركت در بهبود امور هاي روشكاركنان، يكي از 
است. اين سازمان عالوه بر اين سازمان سازماني 

نظرسنجي مستقيم از شهروندان توسط واحدهاي 
ستادي و اجرايي، از طريق فضاي مجازي نيز به اين 

نمايد. برخي از اين امكانات كه در درگاه امر اقدام مي
  اينترنتي (پرتال) شهرداري تهران در دسترس

  د به قرار زير است:نباشمي
سامانه نظرسنجي از شهروندان در خصوص مركز  -

  )،1888نظارت همگاني (
در خصوص مركز سامانه نظرسنجي از شهروندان  -

  )137سامانه مديريت شهري (
سامانه نظرسنجي از شهروندان در خصوص خدمات  -

  شهري،
سنجي، نيازسنجي و خدمات سامانه اولويت -

  .(http://www.tehran.ir)الكترونيك شهر مجازي تهران 
  چاپ و انتشار نتايج ارزيابي عملكرد -3-3-5

راهبردي، هاي انتشار نتايج ارزيابي عملكرد برنامه
  عملياتي و بودجه جهت اطالع شهروندان و كلية

  ترين،نفعان ضروري است. اين موارد بايد به سادهذي
ترين شيوة دستيابي، ترين و راحتترين، عموميشفاف

انتقال و ادراك صورت پذيرد. اين اقدام، مرحله و 
شفافيت يا "گويي به شهروندان است. سطحي از پاسخ

هاي عمومي يك ر مديريت هزينهگويي دهمان پاسخ
شهرِ برخوردار از حكمروايي خوب شهري، مستلزم 

  وجود شرايط زير است:
  اي مشورتي،يك بودجه جامع و فرآيند بودجه - الف
  هاي عمومي شهر،شفافيت در استفاده از هزينه -ب
  بودن مناقصات دولت محلي، رقابتي -ج
   .حسابرسي بيروني مستقل -د

هاي راهبردي، رزيابي عملكرد برنامهانتشار نتايج ا
 1386 عملياتي و بودجه در شهرداري تهران از سال

الي  1386هاي هاي مالي سالآغاز شده است. صورت
  هاي تحليلي، و گزارش1387، ترازنامه سال 1389
الي  1388هاي اي سالدورههاي مالي ميانصورت
تي هايي هستند كه در درگاه اينترناز گزارش 1391

باشند. اما آن (پرتال) شهرداري تهران در دسترس مي
رساني تواند در اطالعسطح از اطالعات و آن روش نمي

نفعان تهراني در پذيري شهروندان و ذيو مشاركت
سزايي اي شهرداري تهران تأثير بهعملكرد بودجه

صورت تفصيلي، ساده، باشد. آن اطالعات بايد بهداشته 
ها به طرق مختلف، از جمله روزنامهشفاف و مستمر و 
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اي محلي منتشر شوند. انتشار نتايج و نشريات دوره
هاي ساالنه تفريغ بودجة شهرداري در بررسي گزارش

تواند اقدام بديلي در شوراي اسالمي شهر تهران مي
  خصوص باشد. اين

  هاي اخير بخشي از نتايج ارزيابي عملكرددر سال
ن در دسترس كاركنان آن اي شهرداري تهرابرنامه

سازمان قرار گرفته است. گزارش كنترل و ارزيابي 
پروژه منتخب شهر تهران تا پايان مهرماه سال  150

از آن جمله است. وضعيت انحراف پيشرفت  1391
ها، وضعيت فيزيكي به تفكيك مناطق و معاونت

هاي هاي شاخص به تفكيك حوزهانحراف پروژه
ها به تفكيك برنامه، پروژه مأموريت، وضعيت پيشرفت

  ها به تفكيك اعتبارات مصوب ازو وضعيت پروژه
عالوه  .باشدهاي اين گزارش ميها و خروجيشاخص

سازماني مذكور، آمارنامة هاي درونرسانيبر اطالع
(سالنامه آماري  1389شهرداري تهران در سال 

شهرداري تهران) از طريق درگاه اينترنتي (پرتال) 
ي مربوط در اختيار شهروندان قرار گرفته است. سازمان

اما اين گزارش شامل اطالعاتي مانند عناوين، حجم، 
تاريخ شروع و پايان، و شرح مختصر عملكردها است و 

  .باشداي ميفاقد هر گونه ارزيابي و مقايسه برنامه
  
ساز و كار مطلوب استخدام نيروي انساني و  -3-3-6

  ساالريشايسته
  انساني، مهمترين منبع و عامل توسعه محسوبنيروي 

واقع ايفاي اين نقش بطور تجريدي و شود. اما بهمي
  بدون توجه به شايستگي، كارآمدي، اثربخشي و

وري مطلوب آن ميسر نيست. استخدام و بهره
بكارگيري نيروي انساني مطلوب نيازمند سازوكار 

وكار كارآمد ارزيابي و انتخاب آن نيروهاست. اين ساز
ها بايد در يك شرايط رقابتي به انجام برسد. شايستگي

و سازوكارهاي سنجش و انتخاب نيروي انساني بايد 
هاي قابل تشخيص، فرايندي و مبتني بر شاخص

  شده ومراحل كنترلي مضاعف باشد. نيروهاي پذيرفته
شده نيز بايد در بدو و در حين خدمت، بكارگرفته

ساز ساز و بهنگامظرفيتهاي مستمر و مشمول آموزش
طور ها در طول خدمت نيز بايد بهباشند. شايستگي

گيرد و و نتايج آن مستمر و منظم مورد ارزيابي قرار
  سازي نظام تنبيه و پاداش، درعالوه بر زمينه

شوند. همچنين،  ريزي آموزشي نيز بكار گرفتهبرنامه
فاف و ها و اقدامات مذكور بايد به نحو شنتايج ارزيابي

  مقتضي منتشر و به اطالع سازمان و احتماالً ساير
   نفعان برسد.ذي

خصوص در ترفيع يا انتصاب به هساالري، بشايسته
ثير غير قابل أمشاغل مديريتي با توجه به اهميت و ت

از سويي و  شهرداريو توسعه  ءانكار آن بر بقا
حساسيت برانگيزي آن در بين كاركنان از سوي ديگر 

يابد. اهميت و ضرورت تعيين چند برابر مي اهميتي
  ساالري را در جهت استقرار نظاماصول شايسته

توان در مزايايي كه دارد جستجو ساالر، ميشايسته
كه از جملة آنها افزايش اثربخشي فرد و سازمان،  ،نمود

احساس تعلق كاركنان به  ،ارتقاي رضايت شغلي
ارتقاي  بود وسازمان، ايجاد انگيزة تالش بيشتر، به

سطح عملكرد، شناخت و پرورش و بكارگيري درست 
  وري سازمان و در نهايتوري فرد، بهرهاستعدادها، بهره

براي برخورداري از . باشدميمحلي وري جامعة بهره
 ساالريچنين مزايايي منطقي است كه نظام شايسته

نهادينه شود و در تمامي مراحل فرآيند  شهرداري در
پروري گزيني، شايستهمديريت نيروي انساني، شايسته

طور كامل در جهت تحقق اهداف هب پردازيو شايسته
فردي و سازماني در سطح خرد و اهداف انساني و 

  .اجتماعي در سطح كالن بكار گرفته شود
رويكردهاي تحول اداري اعم از اصالحات 

هاي نوين، تحول در وسعة سهم فناوريساختاري، ت
هاي انجام كار و ضرورت بهسازي فرايندها و روش

نيروي انساني از جمله مواردي است كه كميت و 
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كيفيت منابع انساني شهرداري را طي چند سال اخير 
تعداد  1389دچار دگرگوني كرده است. تا سال 

ترتيب كاركنان ديپلم و زير ديپلم شهرداري تهران به
درصد كاهش و تعداد كاركنان فوق ليسانس و  8و  10

درصد افزايش داشته است.  6و  13ترتيب  دكترا به
اين تغييرات به معناي تداوم روند ارتقاي كيفي نيروي 

  هاي اخيرانساني در شهرداري تهران طي سال
باشد. اين سازمان در بخشي از اهداف توسعة مي

ي را مد نظر قرار ساالرشهرداري الكترونيك، شايسته
هاي شناسايي مديران داد و در اين خصوص سامانه

هاي شهري، سامانة ارزشيابي مديران شهرداري، سامانه
ارزشيابي كاركنان رسمي و قراردادي شهرداري را راه 

  هايساختاندازي نموده است. به رغم اين، اين زير
افزاري و اثربخشي، در تحول افزاري از حيث نرمسخت
و فرايند سنتي كارگزيني كاركنان شهرداري  روش

  هاي ساختاري و عملكردي فراوانيتهران دچار چالش
باشد. برخي اهداف اداره كل ارزشيابي و كارگزيني مي

  مديران به قرار زير تعيين شده است:
تر شهرداري و ايجاد انگيزه در كاركنان سطوح پايين -

  رقابت در باال،
گزيني، يابي، شايستهاستقرار نظام شايسته -

  ساالري،پروري و شايستهشايسته
تحول در فرايند انتخاب مديران در راستاي تقويت  -

  نهاد مديريتي شهرداري تهران،
  ها،ايجاد فرصت برابر براي ارائه توانمندي و قابليت -
شناسايي كارشناسان شايسته از طريق مدل  -

  كارآمدي،
  ظور ارتقاء،ايجاد انگيزه در كاركنان به من -
استقالل شهرداري تهران در جهت تأمين مديران  -

  اليق،
  ارائه الگوي مناسب در راستاي تحقق مدل تعالي.  -

بر اساس مصوبة برنامة پنجسالة اول شهرداري 
از سوي شوراي  1388) كه در سال 1389- 93تهران (

اسالمي شهر تهران ابالغ شد، معاونت مالي و اداري 
 19بند  7و  6، 5شهرداري تهران بر اساس اجزاي 

مصوبة مذكور، مكلف به تدوين سند  17راهبرد 
راهبردي توسعة منابع انساني و تهية تراز ساليانه 
نيروي انساني، ارتقاي سطح علمي كاركنان رسمي و 

  باشد. ي ميمتوسط سطح تحصيالت تا مقطع كاردان
  
ها، ارزيابي و انتشار مستمر وضعيت بودجه -3-3-7

  هاها، قراردادها و حسابمناقصه
در مديريت عملكرد بودجه و هزينة بهينة منابع، عالوه 

كرد منابع، بر ارزيابي و انتشار مستمر وضعيت هزينه
  ها و انتخاب مجريانبايد سازوكارهاي برگزاري مناقصه

  هاي فني و حقوقيها، ويژگيپروژهها و فعاليت
طور مستمر مورد ها بهقراردادها و موجودي حساب

  رزيابي قرار گيرد و منتشر شود.ا
اي كه قبالً گذشته از وضعيت كلي عملكرد بودجه

ها، به آن پرداخته شد، گزارشي از وضعيت مناقصه
هاي شهرداري تهران منتشر نشده قراردادها و حساب

  زنگري، اصالح و هماهنگي نظاماتشوراي با است.
ريزي و اجرايي شهرداري تهران كه در راستاي برنامه

قانون تشكيالت،  71مادة  30و  8تحقق بندهاي 
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و انتخاب 

اي نامهآيين 1389شهرداران تشكيل شد، از سال 
بودجة مصوب  26نامة اجرايي تبصرة تحت عنوان آيين

  را تصويب نمود كه بر اساس آن معاونت 1389سال 
ريزي و توسعة شهري شهرداري تهران موظف به برنامه

ماهه از اعتبارات و بودجه تخصيص  6هاي ارائه گزارش
  يافته به تفكيك واحدهاي اجرايي شده است. 

  
  رسيدگي به شكايات مردمي -3-3-8

  محوري و تأمين خدمات شهروندانتأكيد بر مشتري
  مثابه مشتريان دولت محلي، موجب افزايشبه

زدايي از انجام گويي دولت محلي و سياستپاسخ
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ها و بهبود عملكرد سازمان .گرددخدمات شهري مي
هاي رسمي بايد با ها عالوه بر ارزيابيكاركنان آن

رسيدگي به شكايات مردمي نيز انجام پذيرد. اين امر 
طور منظم آمد و بهبايد با سازوكارها و ابزارهاي كار

  صورت پذيرد و نتايج آن به اطالع شهروندان برسد.
در يك سازي  فرآيند رسيدگي به شكايات پياده

 تواند: ميحكمروايي خوب شهري 

گو براي رسيدگي به شكايت در فرآيندي باز و پاسخ -
   ،اختيار شاكي قرار دهد

اي توانايي سازمان در رفع نارضايتي را به شيوه -
  ،دهد گو افزايشو پاسخ مندنظامواخت، يكن

رفع علل  توانايي سازمان در شناسايي روند شكايت، -
  ،نارضايتي و بهبود عمليات سازمان را افزايش بخشد

براي رفع  يمدارسازمان را در ايجاد رويكرد مشتري -
  هايشكايات و تشويق كاركنان در بهبود مهارت

  ،شان با مشتريان ياري دهدكاري
مباني بازنگري و تحليل مستمر فرايند رسيدگي به  -

را شكايات، رفع شكايات و بهبود انجام شده در فرايند 
   .فراهم آورد

اين اقدام عالوه بر واحدهاي نظارتي مختلف مانند 
هاي رسيدگي به ادارة حراست و بازرسي، هيئت

  تخلفات اداري، و مراجع قضايي، با استفاده از
  پذيرشهرداري تهران امكان 1888 و 137هاي سامانه

فقره شكايت در  1901حدود  1389باشد. در سال مي
ركز شهرداري تهران واصل شده است. در حال حاضر م

ابتداي  كه در )1888( نظارت همگاني شهرداري تهران
اندازي شد به عنوان جبهة اصلي راه 1385سال 

و و اخذ  مديريت ارتباط شهرداري تهران با شهروندان
  نظرات، نيازها وگويي شكايات، رسيدگي و پاسخ

براي آنان تعريف شده است. همچنين هاي خواسته
به عنوان پل ارتباط بين  137اولين بار تلفن خدماتي 

 با هدف دريافت پيام شهروندان در و مردم و شهرداري
صورت يك به 1379خصوص مسائل شهري در سال 

   گير ايجاد گرديد.صندوق صوتي پيام
  روز وشبانهدر  ،سيسأدر بدو ت مذكورمركز 

  صورت سيستم گويا مبادرت به ضبط تماس وبه
اين هاي نمود و پيامهاي شهروندان ميدرخواست

  هايشهرداريسامانه در ساعات اداري براي پيگيري به 
گرديد. در مهرماه سال ابالغ ميشهر تهران مناطق 

مركز ارتباطات مردمي كه زير نظر ادارة كل  1381
  الملل شهرداري تهران ادارهروابط عمومي و بين

گير شهر گرديد كه اين شد، جايگزين سيستم پياممي
  باتوجه به گسترش 1384مركز در سوم دي ماه سال 

فناوري و هاي مردمي، با بكارگيري دانش درخواست
تدريج از مركز  جايگزين روش قبلي شد و به ،اطالعات

ارتباطات مردمي به مركز هدايت و كنترل، ساماندهي 
و رسيدگي به معضالت شهري، شناخت مشكالت 
شهري و پل ارتباطي بين شهروندان و شهرداري تحت 

 ارتقا يافت. 137عنوان مركز سامانه مديريت شهري 
گرايي، مداري، محلهسامانه، اصول شهرونداين 

  مشكالت شهري ومشاركت مردمي، رفع فوري 
روزي بدون وقفه را گويي به مشكالت شبانهپاسخ

تا با  معرفي نمودهاي خود سرلوحة گسترش فعاليت
نياز شهروندان را با  ،صحتو  شعار سرعت، دقت

  برساند. دسترسي به اينبه انجام  آنانمشاركت 
ها براي شهروندان در درگاه اينترنتي (پرتال) سامانه

شهرداري تهران فراهم آمده است 
(http:www.tehran.ir). 

  
  مبارزه با فساد اداري -3-3-9

مبارزه با فساد اداري بسترهاي امنيتي الزم براي جلب 
ني براي اعتماد و مشاركت بخش خصوصي و  مد

الزامات موضوع فساد در شود. مشاركت را موجب مي
از جنبة منافع مديريتي حكمروايي خوب شهري 

بر اين اساس هر گيرد. عمومي مورد مداقه قرار مي
گيرد و به باقدامي كه توسط كارگزار سازماني صورت 
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  از. منافع عمومي زيان رساند، رفتار فساد آلود است
منفعت مغايرت آن با رو شاخص رفتار فساد آلود، اين

عمومي خواهد بود. در شرايط و جوامع مختلف، فساد 
داراي اشكال متفاوت است. براي مثال؛ اعمال تبعيض 

دولتي هاي سمتبراي دوستان و خويشاوندان، فروش 
بدون رعايت اصول و مقررات، استفاده از دفتر كار 

فروش وقت اداري براي كار دوم، افشاي دولتي، 
ها و استفاده از دارايي اطالعات رسمي و محرمانه،

هاي غير اداري، ايجاد تجهيزات دولتي براي فعاليت
اعمال نفوذ براي  موانعي براي افزايش كارآيي در كارها،

 كسب مقام و موقعيت كه طبق روال قانوني اشخاص
 ،تر براي احراز آن هستندديگري واجد شرايط مناسب
ر هاي فساد هستند كه دو مانند آنها برخي شكل
هاي مختلف ممكن است رخ جوامع گوناگون در اندازه

  .دهد
البته فساد اداري ممكن است در انتهاي طيف 

 كه لزوماًاجرايي مديريت عمومي روي دهد، بدون اين
بخشي از نظام سياسي باشد يا پيامدهاي سياسي 

اين نوع فساد كه شامل سوء استفاده  .داشته باشد
منافع عمومي خواهد بود مادي است و موجب زيان به 

باشد، جويي و رانت فروشي ميو بيشتر به شكل رانت
گيرد كه بطور رسمي يا توسط افرادي شكل مي

  سسات، نهادها وؤقراردادي در استخدام ادارات، م
  .هاي دولتي هستندشركت

فساد اداري در شهرداري تهران از طريق مراجع 
يدگي به اي مانند كميتة رسسازماني و فراسازماني

تخلفات اداري، بازرسي، حراست و سازمان حسابرسي 
پذيرد. اقدامات پيشگيري فراواني نيز در اين انجام مي

راستا صورت گرفته است. اما گزارشات مشخص و 
شود. مستمر و منظمي در اين خصوص منتشر نمي

سازمان  5انتخاب شهرداري تهران به عنوان يكي از 
اداري و مقابله با فساد در برتر كشور در حوزة سالمت 

بر  1389نمايشگاه ملي ارتقاي سالمت اداري در سال 

  توفيق اين سازمان در اين زمينه داللت دارد. 
امور حسابرسي شهرداري تهران توسط ادارة كل 

شود. اين حسابرسي شهرداري تهران مديريت مي
مديريت عالوه بر همكاري با حسابرسان مستقل و 

مي شهر، به منظور بهبور امور منتخب شوراي اسال
كند. عالوه بر حسابداري شهرداري تهران تالش مي

هاي رسيدگي به اين، شهرداري تهران از طريق هيئت
  تخلفات اداري به برخي تخلفات مربوط رسيدگي

كند. هرگونه اعمال، رفتار و گفتاري كه حيثيت و مي
دار نمايد و موجبات موقعيت اداري كارمند را خدشه

نقض حقوق اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي و 
موجب همچنين قوانين و مقررات را فراهم آورد و به

قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي آن مجازات 
  اداري در نظر گرفته شده باد، تخلف اداري ناميده

هاي شود. دفتر هماهنگي و نظارت بر هيئتمي
قش رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري تهران، ن

ها را بر عهده هماهنگي و نظارت بر عملكرد آن هيئت
ها را به هيئت عالي نظارت دارد و گزارش عملكرد آن

قانون رسيدگي به تخلفات  8نمايد. در مادة ارسال مي
اند كه برخي بند احصاء شده 38اداري، اين تخلفات در 

  قرار زيرند:از آنها به
هاي سمتاستثناء داشتن شغل دولتي ديگر، به -

  آموزشي و تحقيقاتي،
هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي  -

  و امكانات و اموال دولتي،
بردن در اسناد و جعل يا مخدوش نمودن و دست -

  اوراق رسمي يا دولتي،
  صورت مستمر متوالي يا متناوب،غيبت غيرموجه به -
  سوء استفاده از مقام و يا موقعيت اداري، -
ها و توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكت -

ها و استراق سمع محصوالت پستي يا معدوم كردن آن
  بدون مجوز قانوني،

پراكني، وادارساختن يا تحريك كارشكني و شايعه -
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كاري و ايراد خسارت به ديگران به كارشكني يا كم
اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل 

  ني. مقاصد غيرقانو
يكي از اقدامات گسترده شهرداري تهران كه تأثير 
ابزاري در كاهش امكان ارتكاب مفاسد اداري دارد، 
سياست شهرداري الكترونيكي و ارائه خدمات اينترنتي 
است. برخي از مهمترين اين امكانات كه در درگاه 
اينترنتي (پرتال) شهرداري تهران در دسترش 

  :باشد عبارتند ازشهروندان مي
  سامانه استعالم طرح تفصيلي، -
  سامانه استعالم پروانه و گواهي شهرسازي، -
سامانه مشاهده و پيگيري وضعيت پرونده  -

  شهرسازي،
  سامانه استعالم پرونده ماده صد، -
  سامانه امور مهندسين ناظر، -
  اي امالك،سامانه قيمت منطقه -
  سامانه پرداخت عوارض خودرو، -
  وارض موتور سيكلت،سامانه پرداخت ع -
  هاي درآمدي،اي قبضسامانه استعالم لحظه -
  سامانه قوانين و مقررات، -
  گويي اداره كل حقوقي،سامانه پاسخ -
 رساني مناقصات شهرداري تهران. سامانه اطالع -
  
  اعالم دارايي و ميزان درآمد مقامات محلي -3-3-10

اعالم دارايي و ميزان درآمد مقامات محلي در بدو 
مسئوليت و اختيار و بررسي و اعالم نتيجة آن 

اي در طول خدمت، براي پيشگيري از صورت دورهبه
فساد و كسب اعتماد و مشاركت بخش خصوصي و 

اين اقدام در تواند بسيار مؤثر باشد. مدني، مي
كه  شهرداري تهران انجام نشده است. مناسب است

ي اسالمي شهر تهران اقل با اعالم به شورااين اقدام حد
  انجام پذيرد.

  

  شناسي مديريتي حوزة شهرسازي و معماريآسيب -3-4
  هاي توسعة شهري تهرانطرح -3-4-1

هاي راهبردي تهران در افق گيريانداز و جهتچشم - الف
1404:   

اين سند توسط شوراي اسالمي شهر تهران تهيه شد و 
  انداز وتصويب رسيده است. در سند چشمبه 

آمده  1404هاي راهبردي تهران در افق جهتگيري
انداز تهران سندي است راهبردي كه چشم"است؛ 

را با  1404سيماي مطلوب و مقدور تهران در سال 
كند. ساله كشور ترسيم ميانداز بيستنگرش به چشم

نفعان تهران، به خصوص با مطالعه اين سند، ذي
  هروندان فرهيخته تهراني، تصويري روشن وش

توانند به دست آورده و مي 1404بخش از تهران الهام
  خود را در تحقق آن تعيين نمايند. نقش ويژه

  انداز شهر تهران بيانگر هويت و جايگاه مطلوب وچشم
ها، كاركردها و خصوصيات برتري است كه تهران نقش

مطرح در منطقه در بيست سال آينده به يك جهانشهر 
   "و دنياي اسالم تبديل خواهد شد.

يابي اندازي تهران (دستهدف چشم 7اين سند به 
به جايگاه اول صنعت فرهنگي در جهان اسالم، 

درصد توليد ناخالص داخلي  50اختصاص بيش از 
هاي بر و تحكيم زيرساختهاي دانشتهران به فعاليت

شهر  50گرفتن در فهرست بنيان، جاياقتصاد دانش
ساندن برتر دنيا از منظر شاخص كيفيت زندگي، ر

كيلومتر در  40سرعت متوسط حركت خودروها به
ساعت، كاهش آلودگي هوا تا سطح استانداردهاي 

شهر برتر منطقه آسياي  3جهاني، حضور در جمع 
  عنوان 14) و ICTهاي جنوب غربي از منظر زيرساخت

  و به درج 1404هاي راهبردي تهران در افق جهتگيري
اي بخشي تهران هاي راهبردهاندازها و جهتگيريچشم
  محور (بخش) اقتصاد شهري، 8در ذيل  1404در 

هاي شهري، مديريت شهري، امنيت شهري، زيرساخت
حمل و نقل، محيط زيست، معماري و بافت شهري و 
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اجتماعي پرداخته است. سند مذكور در  -فرهنگي
انداز، مأموريت و تواند سند چشموضع موجود مي

شهر تهران (برنامه  هاي كالن توسعه بلندمدتراهبرد
  راهبردي شهر تهران) محسوب گردد. 

ساختاري (جامع) توسعه و عمران شهر  -طرح راهبردي - ب
  تهران: 

  پس از آشكار شدن و كنار گذاشتگي الگوي جامع
  م، الگوي1970و 1960هاي توسعه شهري در دههطرح
ريزي ساختاري در انگلستان و كشورهاي وابسته برنامه

ريزي راهبردي در آمريكا و برنامه به آن و الگوي
ها كشورهاي وابسته با آن رواج يافت و جايگزين شيوه
هاي و الگوهاي جامع و متمركز گرديد. با ناكارايي طرح

جامع توسعه شهري در ايران و تشديد انتقادهاي وارده 
ريزي ه.ش به بعد، الگوي برنامه 1350بر آنها در دهه 

هاي توسعه شهري طرح ساختاري در تهيه -راهبردي
ايران نيز مورد توجه قرار گرفت و مبناي تهيه طرح 

  ) نيز قرار گرفته است. 1385جامع جديد شهر تهران (
 -ريزي راهبرديشناسي، الگوي برنامهاز حيث روش

عدم «، »هاسيستم«ساختاري، با ابتنا بر نظريه 
و غيره، در مقابل اصل » تئوري تصميم«، »قطعيت

نفع و هاي ذيضوعي، مكاني و زماني، گروهجامعيت مو
هاي جامع سنتي قرار دارد و با انسان راه حل طرح

  محوري، بر مشاركت مردمي و خرد جمعي و
پذيري و تصميم مندي از دانش، نوآوري، انعطافبهره

هاي شهري، در آزاد تأكيد دارد. براساس اين الگو، طرح
وند و فرآيند شتلقي مي» تصميم«واقع به عنوان نوعي 

سازي در توسعه و عمران شهرها حاصل تصميم
 -تحليل -هدف«فرآيندي است كه مشتمل بر 

ريزي، است. عالوه براين، در اين الگوي برنامه» سياست
، »از باال به پايين«گيري خطي به جاي نظام تصميم

مد نظر قرار گرفته » پايين -باال - پايين«نظام فرآيندي 
ساختاري، بين  -ريزي راهبرديرنامهاست. در واقع در ب

، »گيريتصميم«و » سازيتصميم«دو حوزه و جريان 

  گردد.  پيوند نظاموار (سيستماتيك) برقرار مي
ساختاري (جامع) توسعه و عمران  -طرح راهبردي

انداز و ) به جهت فقدان سند چشم1385شهر تهران (
 استراتژيك توسعه بلندمدت شهر تهران در زمان تهيه

هاي توسعه شهر انداز و راهبردآن، به تدوين چشم
هاي موضوعي انداز و راهبردتهران، عالوه بر چشم

توسعه فضايي شهر تهران نيز پرداخته است. بررسي 
  سند«هاي طرح مذكور با انداز و راهبردتطبيقي چشم

هاي راهبردي تهران در گيريانداز و جهتچشم
مغايرت جدي دو نشانگر سنخيت و عدم » 1404افق

سند مذكور از اين حيث است. در هر حال طرح جامع 
جديد شهر تهران اگرچه از جامعيت مطالعاتي نسبي 

ها و برخوردار بوده و در خصوص توسعه اغلب بخش
موضوعات شهري به ارائه راهبرد پرداخته است، اما 
سند توسعه جامع شهر تهران نيست. اين سند گذشته 

هاي مشابه قبلي، تي و فني طرحشناخاز مسائل روش
ساختاري توسعه  - همچنان يك سند راهبردي

  كالبدي شهر تهران است.- موضوعي فضايي
  
  طرح تفصيلي:  -ج

طبق قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت 
مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، طرح تفصيلي 
طرحي است كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح 

هاي شهري در سطح امع شهر، نحوه استفاده از زمينج
محالت مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين 
براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه 
عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني 

هاي مربوط به مناطق در واحدهاي شهري و اولويت
شكالت شهري و بهسازي و نوسازي و توسعه و حل م

  موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين
ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر شود و نقشهمي

  گردد. اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي
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  هاي موضوعي و موضعي: ها و طرحبرنامه - د
هاي موضوعي و موضعي در طرح جامع ها و طرحبرنامه

گري از اسناد جديد شهر تهران به عنوان سطح دي
اند و به عنوان ضميمه توسعه شهري تهران مطرح شده

اند. بر اين شماره يك سند اصلي طرح مذكور آمده
هاي جامع ها پس از طرحها و طرحاساس، اين برنامه

هاي تفصيلي (سطح دوم) به عنوان (سطح اول) و طرح
اي و مبنا براي ساماندهي توسعه و عمران اسناد پايه
ها نامه عملياتي (سطح سوم) آن طرحشهري، بر

  ها (موضوعات) وگردند و كليه زمينهمحسوب مي
ريزي هاي) نيازمند مطالعه، برنامههاي (موضعمحدوده

  گيرند. بنابراين اينو مداخله هماهنگ را در بر مي
توانند بخشي از محتواي اصلي ها ميها و طرحبرنامه

برنامه (ري برنامه نوسازي، عمران و اصالحات شه
و برنامه اجرايي كوتاه مدت يكساله  ساله) پنجاجرايي 

   (بودجه) توسعه شهري تهران را در بر بگيرند.
و تفصيلي  بنابراين امروزه شهر تهران از طرح جامع

مالك عملي برخوردار است كه توسط نهاد مشترك 
وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران تهيه شد 
و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

ها رسيد. به اعتقاد كارشناسان مربوط، اگرچه اين طرح
هايي مانند عدم سازوكار گستردة مشاركتي از نارسايي

اي رويكرد و مطالعات الزم منطقه در تهيه و فقدان
اي و محتوايي برخوردارند، اما سطحي از توسعة رويه

هاي توسعة شهري كشور در آنها اتفاق تهية طرح
  ه از مباحث تخصصي مربوط، اينافتاده است. گذشت

باشند هاي متعددي مواجه ميها در اجرا با آسيبطرح
 كه برخي از آنها عبارتند از: 

هاي طرح ةفعاليت نهاد مشترك تهي عدم تداوم- 1
سازي و ع و تفصيلي براي بازنگري، بهنگامجام

 ةنامها بر خالف تفاهمكارآمدي مستمر اين طرح
هرداري تهران به مابين وزارت مذكور و شك فيمشتر

هاي بخشي و دخالت واضع جهت حاكميت نگرش

  سياسي در تعامل آن دو دستگاه، 
هاي جامع و مكمل طرح به موقع اسناد ةعدم تهي- 2

 هاي موضوعي و موضعي)،تفصيلي (طرح

و ابزاري شهرداري عدم ظرفيت دانشي، مهارتي - 3
خدمات  سازي برنامه (جدول) تأمينمناطق در پياده

هاي خدمات محله، سطوح مختلف فضايي در پهنه
  ناحيه، منطقه، حوزه، شهر و فراشهر،

  انيابيهاي اجرايي مكعدم ضوابط و دستورالعمل- 4
  هاي مربوط،ها و مشاغل در كاربريفعاليت

يي شهرداري و امكان اعمال افزاوجود رويكرد درآمد - 5
  ساليق مديريتي و به اصطالح كارشناسي، ةو توجي

م و تغيير كاربري، امكان توافق و فروش تراك- 6
  مختلط مسكوني و كار و فعاليت، ةخصوصاً در پهن

ساختماني و ه تخلفات امكان نگاه ابزاري ب- 7
صد براي كسب درآمد از محل آراي  ةكميسيون ماد

  قطعي،
ر آراي نمايندگان شهرداري در صدو ةامكان مداخل- 8

 صد بر خالف قانون، ةهاي مادكميسيون

هاي مناطق بر روي امكان توافق برخي شهرداري- 9
  آراي قطعي قلع و رفع تخلف و اخذ به اصطالح درآمد،

و مسكن و ترويج فرهنگ  بازي زمينامكان بورس-10
  در بين شهرداري، مالكين، تخلف ساختماني

  .گذاران، و دالالنسرمايه
  
  رسيدگي به تخلفات ساختماني -3-4-2

توان تخلفات ساختماني در شهر و حريم آن را مي
سازي و استفاده از ساختمان اقداماتي در ساختمان

اطالق نمود كه فاقد مجوز (پروانه)، عدم رعايت قوانين 
و مقررات در صدور پروانه، و يا داراي مغايرت با مجوز 
صادرشده از سوي شهرداري و يا ساير مراجع ذيربط 

اربري زمين نيز به تغيير نوع باشد. تخلف تغيير ك
استفادة مصوب و مجاز زمين و ساختمان، بدون اخذ 
موافقت كميسيون موضوع مادة پنج قانون شوراي عالي 
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شهرسازي و معماري ايران و يا ساير مراجع قانوني 
شود. بر اساس مادة پنج قانون مربوط اطالق مي

تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، 
هاي تفصيلي شهري و تغييرات و تصويب طرح بررسي"

آنها در هر استان، به وسيلة كميسيوني به رياست 
استاندار (و در غياب وي، معاون عمراني استاندار) و با 
عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و 
شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث 
فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين 

ربط و نمايندة سازمان رئيس شوراي اسالمي شهر ذي
نظام مهندسي استان (با تخصص معماري و 

  شود.ازي) بدون حق رأي انجام ميشهرس
بر اساس مادة صد قانون شهرداري، مالكين اراضي 
و امالك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از 
، هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان

تواند از از شهرداري، پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي
هاي بدون پروانه يا عمليات ساختماني ساختمان

مخالف مفاد پروانه، به وسيلة مأمورين خود، اعم از 
كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع آن

اين قانون، در  1باشد، جلوگيري نمايد. طبق تبصرة 

از لحاظ اصول شهرسازي يا فني موارد مذكور فوق، كه 
يا بهداشتي، قلع تأسيسات و بناهاي خالف مشخصات 
مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد، يا بدون پروانه 
شهرداري، ساختمان احداث يا شروع به احداث شده 

هايي موضوع در كميسيون باشد، به تقاضاي شهرداري،
شور و نمايندة وزارت كشور به انتخاب وزير كمركب از 

يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و 
يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب شوراي اسالمي 

  شود. شهر مطرح و بررسي مي
قانون نظام مهندسي و كنترل  34طبق مادة 

ها و ساير مراجع صدور پروانه و ساختمان، شهرداري
 كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي،

ها و تأسيسات دولتي و عمومي، مجريان ساختمان
هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و صاحبان حرفه

  ها ومالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك
ها و ساير نقاط واقع در حوزة شمول مقررات شهرستان

ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي، مكلفند 
عدم رعايت مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. 

مقررات يادشده و ضوابط و مقررات شهرسازي، تخلف 
  شود.از اين قانون محسوب مي

  
  هاي مادة صد قانون شهرداري: انواع تخلفات مورد رسيدگي در كميسيون6جدول

 شرح خالف  كد خالف
  در حد تراكم در كاربري مربوطه (بناي خالف در حد تراكم مجاز)بناي مسكوني  1
  بناي مسكوني مازاد بر تراكم در كاربري مربوطه (بناي خالف مازاد بر تراكم)  2
  بناي غيرمسكوني مازاد بر تراكم در كاربري مربوطه (تجاري، اداري، صنعتي)  3
  حد تراكم مجاز) بناي غير مسكوني در حد تراكم در كاربري مربوطه (در  4
 بناي مسكوني غيرمجاز در كاربري مغاير  5
  بناي غيرمسكوني غيرمجاز در كاربري مغاير (تغيير كاربري)  6
  بناي بدون مجوز مبتني بر كاربري مصوب در حريم شهر (احداث بناي ممنوعه)  7
  بناي بدون مجوز مغاير با كاربري مصوب در حريم شهر (احداث بناي ممنوعه)  8
 ساله آزاد نشده25بناي احداث شده در محدوده  9
 پاركينگ كسر شده  10
 اصالحي و پخ و طرح رعايت نشده  11
 ساير موارد (عدم رعايت ساير ضوابط شهرسازي)  12
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قانون  99مادة  3بند  2همچنين بر اساس تبصرة 
شهرداري، به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي 
غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوة 
رسيدگي به موارد تخلف، كميسيوني مركب از 
نمايندگان وزارت كشور، قوة قضائيه و وزارت مسكن و 

 شود. اينها تشكيل ميشهرسازي در استانداري
كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع 
(چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد، با رعايت 

نامة احداث بنا در خارج از محدودة قانوني آيين 4مادة 
) نسبت به صدور رأي 1355و حريم شهرها مصوب 

ربط نمايد. مراجع ذيقلع بنا يا جريمه اقدام مي
بق مقررات اين هايي كه طموظفند براي ساختمان

قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و 
پرداخت گرديده، در صورت درخواست صاحبان آنها، 

  كار صادر نمايند.برابر مقررات، گواهي پايان
هزار رأي از  113، حدود 1391تا  1384از سال 

هاي مادة صد شهر تهران صادر و سوي كميسيون
جاع شد. اين حجم جهت اجرا به شهرداري تهران ار

 1380تخلفات ساختماني كالنشهر تهران در دههآراي 
نوع تخلفات از سوي  اينوقوع حجم زياد  دهندة نشان

نهادهاي دولتي و مالكين خصوصي در اين دهه است. 
مساحت تخلفات ساختماني بررسي شده در اين 

متر مربع و  2810559حدود 1380كميسيون در سال 
متر مربع بوده است.  1565644حدود  1387در سال 

اين در حالي است بخشي از تخلفات ساختماني 
هاي مناطق و بدون ارجاع كالنشهر تهران در شهرداري

ها مورد بررسي و حل و فصل قرار به اين كميسيون
  گيرد. مي

گرفته در اين بيشترين مساحت تخلفات صورت
) بوده %98/56دوره مربوط به تخلف تغيير كاربري (

است. بعد از تخلف تغيير كاربري، بيشترين ميزان 
تخلفات صورت گرفته در اين دوره مربوط به تخلف 
احداث بناي مازاد بر تراكم بوده است. بطوري كه اين 

بررسي  مجموع تخلفات %25/23نوع تخلف حدود 
شود. را شامل مي 1387تا  1380هاي شده در سال

احداث بناي خالف در حد تراكم مجاز در اين دوره 
مساحت آن  1383سير نزولي داشته و تنها در سال 

افزايش يافته  %26/12حدود  1384نسبت به سال 
است. از كل مساحت تخلفات ساختماني در اين دوره، 

كينگ كسر شده متر مربع مربوط به پار 664450
باشد. آمار تخلفات ساختماني مورد واحد) مي 26578(

بررسي در كميسيون مادة صد قانون شهرداري در 
نيز نشان دهندة تفاوت  1380كالنشهر تهران در دهه 

فاحش وقوع آن هم از حيث ميزان و هم از حيث نوع 
در بين مناطق است. بطور مثال، بيشترين تخلف 

تراكم در كاربري مسكوني در اين  احداث بناي مازاد بر
دوره در مناطق چهار و يك و كمترين ميزان آن در 

در مناطق مركزي كالنشهر تهران گزارش شده است. 
 ، به ازاي هر پروانه1387الي  1376هاي فاصله سال

 3/5شده در كالنشهر تهران، حدود ساختماني صادر
  .مورد تخلف ساختماني به ثبت رسيده است

  
، حمل و عمرانيهاي حوزه يشناسي مديريتآسيب - 3-5

  نقل و محيط زيست
حوزة فني و عمراني شهرداري تهران، بطور كلي به 

هاي شهر تهران، با تمركز بر احداث توسعة زيرساخت
  آوري آبهاي سطحيمعابر، ابنيه، شبكة هدايت و جمع

هاي زيادي را شهر تهران پردازد. اين حوزه فعاليتمي
رسانده است كه امكان شرح انها در اين  با انجام

نوشتار، الزم و ممكن نيست. اما بزرگترين آسيب 
مضمن وارده بر اين مديريت، رويكرد به اصطالح 

  هاي عمران شهريمهندسي و فيزيكي آن به فعاليت
توجة الزم به ابعاد وان اشاره نمود. در اغلب موارد، تمي

  به عملمحيطي اجتماعي و فرهنگي و حتي زيست
توان در آيد. اين نقيصة اساسي را به راحتي مينمي

هاي شهر تهران جهت مداخالت آن حوزه در مسيل
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  احداث فضاهاي تفرجگاهي (بوستان) مشاهده نمود. 
  

  (كيلومتر) 1391- 1384گذاري لوله هاي سطحي شامل كانال وآوري آب: شبكه جمع7جدول 

  
  بطور كلي در حوزة حمل و نقل و ترافيك نيز در

هاي اخير در شهر تهران از سوي شهرداري سال
  ايناقدامات متعدد و بعضاً جديدي انجام پذيرفت. 

  ها از گسترش و ساماندهي شبكة معابر، مترو،فعاليت
  هاي تندرو، تاكسي و ساير موارد را شاملاتوبوس

توجهي به عوارض حقوقي، اجتماعي و بيشود. مي
توجهي به كمو هاي اشباع ها در پهنههفرهنگي بزرگرا

حمل و نقل لزوم انطباق نظام كاربري زمين و سيستم 
  هايتوان به عنوان مهمترين آسيبرا ميشبكة معابر و 

تنوع ي شهر تهران برشمرد؛ هاي حمل و نقلفعاليت
هاي مختلف به و نقل در قسمت سيستمهاي حمل

كه براي تردد انواع  همراه قوانين و مقررات مختلفي
گردد، ل مياعمادر معابر گوناگون شهري  نقليه وسايل
  ثيرات متعدد و متنوعي بر نظام كاربري زمينأسبب ت

  شود. مي
  رگ دررد، تغيرات كوچك و بزادر بسياري از مو

مختلف، تبعات  نقاطنقل در  و هاي حملسيستم
اجتماعي و اقتصادي گوناگوني را به همراه دارد كه اين 

  از تبعات سبب افزايش يا كاهش مقبوليت برخي
گردد و ممكن است الگوي هاي خاص ميكاربري

 يراتييي در يك منطقه را دستخوش تغاضكاربري ار
رشد براي  ةبا ايجاد زمينتواند همراه . اين امر مينمايد

بردن شرايط از بين ها و از طرفياز كاربري انواع خاصي
هاي ديگر باشد و كاربري بعضي توسعة مطلوب براي

مشكالتي را از جهت تعادل ميان عرضه و تقاضا بوجود 
همين تغيير و تحوالت در نظام  ،بياورد. از طرف مقابل

از سفرها  گوي برخيرا در ال تواند تغيراتيمي ،كاربري
 يا سبب تغيير طول، حذف يا ايجاد برخي آوردهبوجود 

از سفرها گردد. به عالوه اين تغيرات ممكن است 
 سفر را در مقايسه با برخي هايشيوهاز  جذابيت برخي

ديگر افزايش دهد كه اين امر خود همراه با تبعات 
  باشد.مي مختلفي

  
نظافت، يكي از شهر تهران از حيث رفت و روب و 

بهترينِ شهرهاست. از سوي ديگر، از حيث آلودگي 
باشد. ترين شهرها ميهوا، فاضالب و صدا، يكي از آلوده

هاي صوتي و هواي شهر تهران بدون كاهش آلودگي
سازي و مديريت توسعة حمل و نقل عمومي، فرهنگ

  گردد. هاي شخصي ميسر نمياستفاده از اتومبيل
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  هاي مديريتي شهرداري تهرانخالصة آسيب -4
هاي مديريتي شهرداري تهران را كه خالصة آسيب

همراه با شناسايي و تحليل وضعيت موجود حوزة برون 
هاي حكمراني در برخي شاخص آنسازماني و درون 

  مده است را بطور اختصاراين نوشتار آ خوب شهري در
  بندي نمود:جمعبه قرار جدول زير توان مي
  
هاي مديريتي حوزة فراسازماني خالصة آسيب -1- 4

  شهرداري تهران
و عدم يكپارچگي و انسجام ساختاري  -1- 1- 4

  تهران،مديريت شهري  عملكردي
رويكرد غالباً تمركزگرايانة دولت در حوزة  -2- 1- 4

  شهري تهران، مديريت
موضع غالباً سياسي در تعامل با شهرداري  -3- 1- 4

  تهران،
موضع غالباً سياسي شوراي اسالمي شهر در  -4- 1- 4

  تعامل دولت، شورا و شهرداري تهران،
گونة اتخاذ موضع سياسي و روية غالباً تقابل -5- 1- 4

  شهرداري تهران با دولت،
حقوقي عدم التزام عملي دولت به ماهيت  -6- 1- 4

  ،»نهاد عمومي غيردولتي«شهرداري تهران به عنوان 
عدم تحقق جايگاه قانوني شوراي اسالمي  -7- 1- 4

مديريت شهري » نهاد مدني«شهر تهران به عنوان 
  تهران،

  تنزل جايگاه شوراي اسالمي شهر به نهاد -8- 1- 4
گذاري و نظارت در حوزة وظايف شهرداري قانون
  تهران،

لب تعهدات قانوني دولت در عدم تحقق اغ -9- 1- 4
  حوزة توسعة شهري تهران.

  
ي مديريتي حوزة بين بخشي هاخالصة آسيب -2- 4

  سازماني شهرداري تهراندرون
نگري و رويكرد فقدان تفكر سيستمي، جامع -1- 2- 4

  فرايندي در ادارة امور سازماني شهرداري تهران،
عدم يكپارچگي ساختاري و عملكردي درون  -2- 2- 4

  سازماني شهرداري تهران،
  هاي يكپارچه و كارآمدفقدان نظام -3- 2- 4

ريزي، فني، اجرايي، و نظارت و كنترل در برنامه
  شهرداري تهران،

هاي ها و برنامهها، پروژهفقدان نظام طرح -4- 2- 4
  يكپارچة (عمومي و افقي) سازماني شهرداري تهران،

اي مشخصِ برنامهفقدان نظام ارزيابي و پايش  -5- 2- 4
  منتهي به بهبود مستمر ساختار و عملكرد سازماني،

  زدايي درزدايي بجاي تمركزشيوع شيوة تراكم -6- 2- 4
  سپاري امور سازماني شهرداري تهران،برون

افزايي الزم بخش سازي و همعدم توانمند -7- 2- 4
  هايخصوصي و مدني قبل از اجراي برنامه

  سپاري،برون
اي انتشار نتايج ارزيابي و اثرات برنامهعدم  -8- 2- 4

اصالحات ساختاري و عملكرد سازماني شهرداري 
  تهران،

نبودن اطالعات عملكرد گويي و شفافكلي - 9- 2 - 4
  ه سازمان شهرداري تهران،شدمنتشر

عدم اثربخشي و كارايي اطالعات عملكرد  - 10- 2- 4
نفعان پذيري شهروندان و ذيشهرداري در مشاركت

  تهراني،
هاي پذيري شركتعدم توجه الزم به رقابت - 11- 2- 4

هاي وابسته به شهرداري تهران با ساير شركت
  خصوصي.

  
مديريتي حوزة مالي، اداري و هاي آسيبخالصة  -3- 4

  شهرداري تهران اجتماعي
حذف كامل سهم كمك دولت در منابع  -1- 3- 4

  درآمدي شهرداري تهران،
هاي محلي توسط الياتعدم امكان اخذ م -2- 3- 4

  شهرداري تهران،
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درصدي فروش تراكم مازاد و  80سهم حدود  -3- 3- 4
  تغيير كاربري و ناپايداري درآمدي شهرداري تهران،

  اي درحاكميت سازوكار سنتي و سليقه -4- 3- 4
  ريزي سازماني شهرداري تهران،بودجه

افزايش مستمر درآمد و هزينه، بدون توجه  -5- 3- 4
  وري هزينه،بهينة تخصيص و بهرهبه مديريت 

ة ينهزمستمر و افزايش عملكرد عدم انظباط  -6- 3- 4
  هاي سازماني شهرداري تهران، فاقد اعتبار و بدهي

ها و اجراي كامل سازي زمينهعدم فراهم -7- 3- 4
  بودجة عملياتي در سازمان شهرداري تهران،

نتايج تفصيلي، شفاف و مستمر عدم انتشار  -8- 3- 4
  ،شهرداري تهران ايبودجهعملكرد بي ارزيا

ر د ساالرينظام شايستهعدم حاكميت  -9- 3- 4
  شهرداري تهران، نيروي انسانيگزينش 

  عدم آموزش معطوف و منتهي به افزايش - 10- 3- 4
  وري نيروي انساني در شهرداري تهران،بهره

عدم نظام ارزشيابي، حقوق و مزايا و ارتقاي  - 11- 3- 4
  انساني در شهرداري تهران،كارآمد نيروي 

عدم انتشار گزارش تفصيلي، شفاف و  - 12- 3- 4
در اقدامات بهبود نيروي انساني مستمر نتايج 
  شهرداري تهران،

ها، عدم انتشار گزارش وضعيت مناقصه - 13- 3- 4
  هاي شهرداري تهران،قراردادها و حساب

ريزي و عدم انتشار گزارش نتايج برنامه - 14- 3- 4
  شهرداري تهران، در رزه با مفاسد اداري اقدامات مبا

  عدم انتشار گزارش نتايج ارزيابي اثرات - 15- 3- 4
  هاي اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران.فعاليت

  
مديريتي حوزة شهرسازي و هاي آسيبخالصة  -4- 4

  شهرداري تهران معماري
  فقدان رويكرد نظري مشخص و پايدار در - 4-1- 4

  كالبدي شهر تهران،- فضاييريزي توسعة برنامه
  ها وها، طرحفقدان نظام يكپارچة پروژه -2- 4- 4

  كالبدي شهر تهران،-هاي توسعة فضاييبرنامه
  ها،پروژهو مشاركتي فرايندي  فقدان روش -3- 4- 4

كالبدي شهر - هاي توسعة فضاييها و برنامهطرح
  تهران،

  هاي بخشيِ مكملِها و برنامهفقدان طرح -4- 4- 4
كالبدي شهري - هاي توسعة فضاييها و برنامهحطر

  تهران،
  هاي موضوعي و موضعيموقع طرحهب ةعدم تهي -5- 4- 4
  ،شهر تهران جامع و تفصيلي اسناد مكمل طرحعنوان به
تعطيلي نهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي  -6- 4- 4

  و شهرداري تهران در تهية طرح جامع و تفصيلي،
سازي مستمر بهنگامو  بازنگريمطالعه، عدم  -7- 4- 4

  جامع و تفصيلي شهر تهران، طرح
ها عدم انطباق رويكرد تأمين خدمات در پهنه - 8- 4- 4

  هاي سازماني شهرداري تهران،ها با ظرفيتبجاي پالك
عدم ظرفيت دانشي، مهارتي و ابزاري  -9- 4- 4

طرح جامع و تفصيلي سازي در پياده تهران شهرداري
  شهر تهران،

  هاي اجراييعدم ضوابط و دستورالعمل - 10- 4- 4
هاي خدمات طرح جامع و پهنهيابي مشاغل در مكان

  تفصيلي،
به وجود رويكرد درآمدافزايي شهرداري  - 11- 4- 4

  ،هاي جامع و تفصيلي شهر تهراناجراي طرح
فروش  شهرداري و مالكين درامكان توافق  - 4-12- 4

مختلط مسكوني و كار و  ةتراكم و تغيير كاربري در پهن
 فعاليت،

امكان نگاه ابزاري به تخلفات ساختماني و  - 13- 4- 4
  صد براي كسب درآمد، ةكميسيون ماد

بازي زمين و مسكن و ترويج امكان بورس - 14- 4- 4
  ،شهر تهرانفرهنگ تخلف ساختماني در 

وقوع حجم زياد تخلفات فراگيري و  - 15- 4- 4
  ساختماني در شهر تهران.
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عمراني، حمل و  مديريتي حوزةهاي آسيبخالصة  -5- 4
  نقل و محيط زيست

  ها وها، پروژهحعدم نظام يكپارچة طر -1- 5- 4
  هاي عمران شهري تهران،برنامه

ريزي عمران عدم روية مشاركتي در برنامه -2- 5- 4
  شهري تهران،

هاي فيزيكي به مقوله و فعاليتغالباً رويكرد  -3- 5- 4
  عمران شهري تهران،

  هاي اجتماعي، فرهنگي، وخالء زمينه -4- 5- 4
هاي عمران ها، پروژهمحيطي در اغلب طرحزيست

  شهري تهران،
در ها و عوارض حقوقي توجهي به زمينهبي -5- 5- 4

  هاي عمران شهري تهران،پروژهها و اغلب طرح
محيطي در توجهي به الزامات زيستبي -6- 5- 4

هاي شهر يلمداخالت و به اصطالح ساماندهي مس
  تهران،

عدم استانداردهاي فني محلي فراگير در  -7- 5- 4
  عمران شهري تهران،

فني، اقتصادي، اجتماعي  عدم انتشار پيوست -8- 5- 4
  هاي عمران شهري تهران،روژهپمحيطي و زيست

توجهي به انطباق نظام كاربري زمين و كم -9- 5- 4
  سيستم حمل و نقل و ترافيك شهري تهران،

هاي توجهي به پيامدهاي اجتماعي برنامهكم - 10- 5- 4
هاي حمل و نقل و ترافيك شهر توسعة زيرساخت

  تهران،
عدم توجة الزم به اهميت مديريت تقاضا و  - 11- 5- 4

  سفر در توسعة حمل و نقل و ترافيك شهر تهران،
توجهي به پيامدهاي حقوقي و اقتصادي كم - 12- 5- 4

ل و ترافيك شهر هاي حمل و نقتوسعة زيرساخت
  تهران،

توجهي به نقش آموزش رسمي و كم - 5-13- 4
  غيررسمي فرهنگ و مهارت راهنمايي و رانندگي،

محيطي زيستهاي عدم بهبود وضع آلودگي - 14- 5- 4

  هوا، صدا، فاضالب) شهر تهران،(
مات افقدان ارزيابي و انتشار اثرات اقد - 15- 5- 4

  عمران شهري تهران.
  
  مديريتي شهرداري تهراناهداف توسعة  -5

مديريتي  ها، اهداف كالن توسعةبا توجه به آسيب
و  حكمراني خوبدر راستاي تحقق شهرداري تهران 

  توان به قرار زير برشمرد: را ميشهري  توسعة پايدار
  
مديريتي حوزة فراسازماني شهرداري  اهداف توسعة - 5-1

  تهران
و سازي رويكرد توسعة پايدار نهادينه -1- 1- 5

  حكمراني خوب در حوزة مديريت شهري تهران،
  شهر تهران، تحقق مديريت يكپارچة -2- 1- 5
به عنوان تحقق جايگاه قانوني شهرداري  -3- 1- 5
در نظام مديريت شهري » نهاد عمومي غيردولتي«

  تهران،
نهاد «تحقق جايگاه قانوني شورا به عنوان  -4- 1- 5

  .تهرانمديريت شهري در نظام مديريت شهري » مدني
  
مديريتي حوزة بين بخشي  اهداف توسعة  -5-2

  سازماني شهرداري تهراندرون
نگري ترويج و استقرار تفكر سيستمي، جامع -1- 2- 5

  و رويكرد فرايندي در سازمان شهرداري تهران،
  يكپارچگي ساختاري و عملكردي -2- 2- 5

  سازماني شهرداري تهران،درون
كردي سازمان تمركززدايي ساختاري و عمل -3- 2- 5

  شهرداري تهران،
  عملكرد رساني كارآمداطالعارزيابي و  -4- 2- 5

  شهرداري تهران.اي برنامه
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مديريتي حوزة مالي، اداري و  اهداف توسعة - 5-3
  اجتماعي شهرداري تهران

  افزايش سهم درآمد پايدار شهرداري تهران، -1- 3- 5
وري هزينة اعتبارات سازمان افزايش بهره -2- 3- 5

  شهرداري تهران،
ها و اجراي كامل بودجة فراهم نمودن زمينه -3- 3- 5

  عملياتي شهرداري تهران،
سازي و پاسخگويي در مداري، شفافقانون -4- 3- 5

  امور مالي و اداري شهرداري تهران،
در شهرداري  نيروي انساني ساالريشايسته -5- 3- 5

  تهران،
انساني وري نيروي ي و افزايش بهرههدفمند -6- 3- 5

  در شهرداري تهران،
  هدفمندي آموزش و منتهي به افزايش -7- 3- 5

  وري نيروي انساني در شهرداري تهران،بهره
استقرار نظام ارزشيابي، حقوق و مزايا و  -8- 3- 5

  ارتقاي كارآمد نيروي انساني در شهرداري تهران،
استقرار نظام مشاركت كارآمد و تبديل  -9- 3- 5

  خدماتي به سازمان اجتماعي.شهرداري از سازمان 
  
مديريتي حوزة شهرسازي و معماري  اهداف توسعة -5-4

  شهرداري تهران
توسعة پايدار رويكرد نظري سازي نهادينه -1- 4- 5

  ،شهري و سازماني در شهرداري تهران
  ها وها، طرحنظام يكپارچة پروژهاستقرار  -2- 4- 5

  كالبدي شهر تهران،-هاي توسعة فضاييبرنامه
سازي روية مشاركتي تدوين، اجرا و نهادينه -3- 4- 5

  كالبدي شهر تهران،- توسعة فضاييهاي پايش طرح
  سازي مستمربهنگامو  بازنگريمطالعه،  -4- 4- 5

  هاي جامع و تفصيلي شهر تهران،طرح
توسعة مديريت اجرايي طرح جامع و تفصيلي  -5- 4- 5

  هاي مناطق شهر تهران،در شهرداري
وع تخلفات ساختماني در شهر كاهش وق -6- 4- 5

 تهران.

  
عمراني، حمل و نقل و  مديريتي حوزة اهداف توسعة -5-5

  محيط زيست
  سازي رويكرد توسعة پايدار درنهادينه -1- 5- 5

  هاي عمران شهري تهران،ها و برنامهريزي طرحبرنامه
  ها وها، پروژهحاستقرار نظام يكپارچة طر -2- 5- 5

  شهري تهران،هاي عمران برنامه
ريزي سازي روية مشاركتي در برنامهنهادينه -3- 5- 5

  عمران شهري تهران،
ريزي، فني، استقرار نظام يكپارچة برنامه -4- 5- 5

  اجرايي و نظارت و كنترل در شهرداري تهران،
تمركز بر مديريت تقاضا و سفر بجاي  -5- 5- 5

گسترش شبكة معابر در توسعة حمل و نقل و ترافيك 
  ران،شهر ته

تمركز بر آموزش رسمي و غيررسمي و  -6- 5- 5
  ارتقاي فرهنگ راهنمايي و رانندگي در شهر تهران،

هاي (هوا، صدا، فاضالب) شهر آلودگيكاهش  -7- 5- 5
  تهران،

سازي عملكرد عمران شهري  شفاف -8- 5- 5
  .شهرداري تهران

  
  هاي پيشنهاديها و اقدامسياست

توسعة راهكارهاي ، مهمترين اهدافبا توجه به 
توان به قرار زير را ميمديريتي شهرداري تهران 

  برشمرد:
  
توسعة مديريتي حوزة فراسازماني  راهكارهاي -1- 6

  شهرداري تهران
و ريزي و توسعة پايدار تأسيس نهاد برنامه -1-1- 6

  ، حكمراني خوب شهر تهران
مدل ، چاپ، انتشار، آموزش و ترويج طراحي -1-2- 6



 

69 

  تهران، شهرتوسعة پايدار و حكمراني خوب 
ريزي شهر تأسيس شوراي هماهنگي و برنامه -1-3- 6

تهران به رياست شوراي شهر و دبيري شهرداري 
  تهران،

هماهنگي و شركت شهردار تهران در جلسات  -1-4- 6
  هيئت دولت،

هماهنگي و شركت شهردار تهران در جلسات  -5- 1- 4
  تشخيص مصلحت نظام، 

هماهنگي و تأسيس دفتر ديپلماسي شهري  -6- 1- 4
  شهرداري تهران،

هماهنگي و تأسيس دفتر همكاري قوة  -7- 1- 4
  قضائيه در شهرداري تهران، 

گسترش همكاري فراكسيون مديريت شهري  -8- 1- 4
  مجلس شوراي اسالمي با شورا و شهرداري تهران. 

  
توسعة  مديريتي حوزة بين بخشي راهكارهاي  -2- 6

  ي شهرداري تهرانسازماندرون
طراحي و استقرار الگوي سازماني ماتريسي  -2-1- 6

  در شهرداري تهران،
طراحي، چاپ، انتشار، آموزش و ترويج مدل  -2-2- 6

  حكمراني خوب سازماني شهرداري تهران،
  هاي يكپارچةطراحي و استقرار نظام -2-3- 6

ريزي، فني، اجرايي، و نظارت و كنترل شهرداري برنامه
  تهران،

زدايي تمركزطراحي و اجراي مشاركتي برنامة  -2-4- 6
  سازماني شهرداري تهران،

رساني مستمر و كارآمد ارزيابي و اطالع -5- 2- 4
  اي سازمان شهرداري تهران،برنامهعملكرد وضعيت 

اصالحات  رساني مستمر اثراتارزيابي و اطالع -6- 2- 4
  سازماني شهرداري تهران. ساختاري و عملكرد

  
  
  

توسعة مديريتي حوزة مالي، اداري و راهكارهاي  -3- 6
  اجتماعي شهرداري تهران

اجراي كامل اليحة درآمدهاي پايدار  -3-1- 6
  شهرداري تهران، 

  اجراي كامل بودجة عملياتي و افزايش -3-2- 6
  شهرداري تهران،اي بودجهوري بهره

گسترش مشاركت و تأمين منابع مالي از  -3-3- 6
هاي عمراني كالن شهرداري پروژهمحل اهداف تركيبي 

  تهران،
هاي محلي تدوين اليحة اخذ كامل ماليات -3-4- 6

  شهر تهران از سوي شهرداري،
هاي تدوين و ارائه اليحة پرداخت هزينه -3-5- 6

  پايتختي شهر تهران به شهرداري از سوي دولت،
استقرار نظام ارزشيابي، حقوق و طراحي و  -3-5- 6

آمد نيروي انساني در شهرداري مزايا و ارتقاي كار
  تهران،

اختصاص حساب مستقل و هزينة درآمدهاي  - 3-6- 6
حمل و نقل تراكم مازاد و تغييركاربري در  فروش
  شهري،

  انتشار تفصيلي، شفاف و مستمر عملكرد -3-7- 6
  اي شهرداري تهران در نشريات عمومي و محلي،بودجه

اقدامات انتشار تفصيلي، شفاف و مستمر  -3-8- 6
بهبود نيروي انساني شهرداري در نشريات عمومي و 

  محلي،
  ها، قراردادها وانتشار مستمر وضعيت مناقصه -3-9- 6

هاي شهرداري تهران در نشريات عمومي و حساب
  محلي،

ريزي و انتشار مستمر گزارش نتايج برنامه -1- 3- 4
اقدامات مبارزه با مفاسد اداري در نشريات عمومي و 

  محلي،
هاي اجتماعي و انتشار مستمر اثرات فعاليت -2- 3- 4

  فرهنگي شهرداري تهران در نشريات عمومي و محلي.
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توسعة مديريتي حوزة شهرسازي و راهكارهاي  -4- 6
  معماري شهرداري تهران

هاي ها و برنامهاحياء نهاد مديريت طرح -4-1- 6
  توسعة شهري تهران،

  ها،ارچة پروژهتدوين و ارائة اليحة نظام يكپ -4-3- 6
كالبدي شهر - هاي توسعة فضاييها و برنامهطرح

  تهران،
  هاي موضوعي و موضعيموقع طرحهبتهية  -4-4- 6
  ،شهر تهران جامع و تفصيلي اسناد مكمل طرحعنوان به
طراحي و استقرار نظام اجرايي كارآمد طرح  -4-5- 6

  هاي مناطق شهر تهران،تفصيلي در شهرداري
تدوين و اجراي برنامة كاهش وقوع تخلفات  -6- 4- 4

  ساختماني در شهرداري تهران،
انتشار مستمر نتايج عملكرد توسعة مديريتي  -7- 4- 4

  حوزة شهرسازي و معماري شهرداري تهران.
  
عمراني، حمل و  توسعة مديريتي حوزة راهكارهاي - 5- 6

  نقل و محيط زيست
  ها،حطراستقرار نظام يكپارچة طراحي و  -5-1- 6

  هاي عمران شهري تهران،ها و برنامهپروژه
ريزي، طراحي و استقرار نظام يكپارچة برنامه -5-3- 6

فني، اجرايي و نظارت و كنترل مطلوب شهرداري 
  تهران،

تدوين و اجراي برنامة انطباق نظام كاربري  -5-4- 6
  شهر تهران،اراضي و حمل و نقل و ترافيك 

آموزش و ارتقاي امة تدوين و اجراي برن -5-5- 6

  فرهنگ راهنمايي و رانندگي در شهر تهران،
تدوين برنامة اجرايي كاهش استفاده از  - 5-6- 6

وسايل حمل و نقل شخصي و آلودگي هوا و صداي 
  شهر تهران،

هاي سبز مرتفع در طراحي و احداث جداره -5-7- 6
  تمام معابر بزرگراهي شهر تهران،

فني، اقتصادي،  پيوستو انتشار سازي نهادينه -5-8- 6
هاي عمران شهري طي پروژهمحياجتماعي و زيست

  تهران،
اثرات اقدامات عمران شهري انتشار مستمر  -9- 5- 4

  تهران.
  
  راهكارهاي افزايش شفافيت مالي -6- 6
  برگزاري مناقصه و مزايده عمومي از طريق - 6-1- 6

  رساني شفاف در فضاي وباطالع
گزارش مالي به صورت دوره اي و قابل انعكاس  -2- 6-6

  دسترسي به عموم
راه اندازي سامانه اطالع رساني منابع درآمدي و  -3- 6-6

فهرست هزينه مناطق و شهرداري مركز به صورت آنالين 
  و در اختيار عموم.

سامانه رهگيري درخواست هاي مالي و اداري  -4- 6-6
محاسبه با اعالم صورت مالي و پيوست نحوه  شهروندان

  گردش مالي.
ايجاد حسابرسي داخلي براي ارائه گزارش مالي  -5- 6-6

  و عملكرد به شوراي مالي
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  پيشگفتار
 بهاي شبكه همچون شهري ترافيك و نقل و حمل

 سرمايه و وقت از ساعت هاميليون روزانه ،تنيده هم
 با ترافيك زبان ،امروزه .دهدمي هدر به را شهروندان
 تكامل سمت به ماشيني زندگي و جوامع پيشرفت

 و راهنمايي عالئم و زبان طراحان و رودمي شيپي
 ،ترافيك و ونقلحمل ،ريزيبرنامه مهندسين و رانندگي

  .كنند حل را ترافيك پيچيده درهم معضل دارند سعي
 ساختار در تاكنون گذشته دهه دو از ،شهرتهران

 شهرسازي و معماري اصول كمترين از خود نوين
  اصول به توجهيبي دليل است بوده برخوردار استاندارد

 طرحي تهيه در ترافيك و نقل و حمل، ريزيبرنامه
 قوارهبي شهر ،كالبديهاي طرح ساير و تفصيلي و جامع
 خدمات و شده ترتنگ برامع ،آن همسنگ و نموده رشد
   .است افتادهتر عقب ،توسعه اين از نقل و حمل

 اين در تهران شهر نقل و حمل مديران هاستسال
 به را نقل و حمل پيچيده سيستم كه هستند انديشه
 از تا درآورند مديريت و كنترل ،نظارت تحت نوعي

 مطلع همواره پويا سيستم اين متنوع و متعدد تغييرات
 نقل و حمل سيستم عملكرد بر كههايي پديده و باشند
 و حمل سيستم تأثيرات ونموده  شناسايي را مؤثرند

   .كنند بينيپيش را شهري عناصر ساير بر نقل
 نقل و حمل سيستم در مختلفي تغييرات روزه همه
 هايحطر از ناشي برخي كه شودمي ايجاد شهري
 غير تصميمات عارضه نيز ديگر بخشي و نقل و حمل
 نقل و حمل سيستم كه است ترافيكي و نقلي و حمل

 ويژگي ،تأثيرات و تغييرات .سازدمي متأثر خود از را
 نيست فحذ قابل آن از كه است سيستم اين ماهوي

 .درآيد كنترل تحت و شده هدايت مسيري در بايد اما
 و ايده ،گران بهايي به ،شهر روز هر نباشد چنين اگر

  . دآزمايمي رااي سليقه
 مطالعه بدون عظيم نقل و حمل سيستم اندازيراه

 ايجاد ،مطالعه بدون كاربري تغيير ،دقيق كارشناسي

 و محيطي شرايط گرفتن نظر در بدون ،ويژه مسير
 است ترافيكي هايطرح نمونه ازمواردي از اين قبيل 

 ،نقل و حمل سيستم بهبود فهد با ابتدا از كه
 ،ااجر از پيش چنانچه ولي ،شوندمي ريزيبرنامه
 هاآن بخشي اثر حدود از و نگردد سنجي ضعوار

 و سازمشكل ايپديده خود نشود حاصل اطمينان
   .بود د، خواهبر هزينه

 امور در يكپارچه مديريت فقداناز طرف ديگر 
 صدمات و لطمات، شهري ترافيك و نقل و حمل

 براي كه است نموده وارد شهر پيكر بر را فراواني
 توجه ،شهري نقل و حمل كارآمد مديريت به دستيابي
 با نقلي و حمل ريزي نامهبر كنار در آن به بيشتري

 .الزم است فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي نگاه

 كه ،شهرتهران تجمعي درصد 85 از بيش امروزه
 و مستقيم طور به ،دارند قرار يسالگ 6 سن از باالتر
 همراه به اي مستقيم غير طور به شهر ساكنان تمام

  و سواره و پيادههاى شبكه با روزه همه ،ديگران
 تماس يهمگان و يشخص نقل و حملهاى سيستم
 ،يشغل نيازهاى از يطيف به گوي پاسخ براى و ،دارند

 بازديد و ديد ،تفريح ،خدمات دريافت ،خريد ،يتحصيل
 .كنندمي استفاده شهرى نقل و حمل از ،اينها مانند و

 مسائل از ييك شك نبدو كه دريافت توانمي بنابراين
 درون شدهاى و آمد مسئلة ،تهران شهر در ياساس

 سطح نظر از نقل و حملهاى كاربرى است شهرى
 را شهر سطح %29 حداقل متوسط طور به ياختصاص

  ساير با مقايسه در و داده اختصاص خود به
 جمعيت نظر از( استفاده مدت و شدت ،هاكاربري
 مشكالت دارند يباالي )استفاده زمان و كننده استفاده

 نيم حدود حداقل زاييده شهرى نقل و حمل مسائل و
 و دورنگرانه ريزىبرنامه بدون شهرىهاى توسعه قرن
 حل كه است يطبيع ترتيب بدين است ه بود يمنطق

 و آمد به مربوط مشكالت از كاستن كم دست يا
 نيروى و مادى منابع به نياز دليل به شهرى شدهاى
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 مديريت .نيست ممكن مدت كوتاه در ،ي فراوانانسان
 تعيين حيث از يابزارهاي وجود نيازمند اىلهمسأ چنين
 دقيق ريزىبرنامه وها گذارىسياست ،هايمشخط
 براى راهبردى يا بلندمدت هاىطرح فقدان در .است
 و امور هدايت به كه شهرى نقل و لمح ريزىبرنامه
  منظور به و ،پردازندمي بلندمدت در مسائل حل

 استفاده ،مدت ميان اكثر حد و مدت كوتاه ريزىبرنامه
 با ترافيك و نقل و حمل برمديريت مؤثرهاي مولفه از

 راستاي در هم مناسب راهبرد تواندمي ايجابي نگاه
 جامعه بر اقتصادي بار كاهش هم و مشكالت اين حل
 را مديريت الزم ابزارهاى دتوانمي مشي خط اين .باشد

 نگر جانبه همه و بلندمدت جامعهاى طرح تهيه ات
 به و سازد فراهم يقلن و حمل مشكالت رفع براى

 توانمي سلبي نگاه با پژوهش ضرورت تبيين منظور
 شهري ترافيك و نقل و حمل مديريت اگربه كه گفت
 و اقتصادي نگاه با برآن مؤثرهاي مولفه همراه به تهران

 هرگونه قدرت خته نشود،پردا غيره و اجتماعي
 در شهري مديران از منطقي و مناسب گيريتصميم

هاي آسيب ،شده سلب رو پيش يهاچالش برابر
 تعيين در سردرگمي ،نظميبي جمله از متعددي
 عدم ،صحيح بينيپيش و برآورد نداشتن ،هااولويت

  .سازدمي وارد اقدامات در افزايي هم و پيوستگي
  

  ترافيك و نقل و حمل بر درآمدي
 عنوان به امروزه كه ترافيك و ونقلحمل وضوعم
 و حساس بسيار نقش اجتماعي -سياسي پديده يك

 يك اجتماعي - اقتصادي ساختار و كيفيت در مهمي
 و شهري نوين زندگي اساس نمايدمي ايفا جامعه

 انسان .دهدمي شكل را انسان جابجايي نيازهاي
 ،شهرها تكامل روند دركه  بداند بايد امروزي متمدن
 در چنانچه و رودمي كجا به ونقلحمل سيستم توسعه

 ترافيك و شهرسازي اصول از استفاده و كارگيريه ب
 را وآينده كنوني نسل وضعيت ناگزير ،كند غفلت كمي

 دليل همين به .سازدمي مواجه بسياري خطرات با
 شناسايي اصلي بخشهاي از يكي پايدار نقل و حمل
 و حمل بخش .باشدمي سبز اقتصاد رويكرد در شده
 جنبه دو از شهري پايدار اقتصادي توسعه در نقل
   :باشداهميت داشته  دتوانمي

 زيست تاثيرات در نقل و حمل بخش عمده نقش - 1
 هواهاي آالينده واي گلخانه گازهاي انتشار نظر از محيطي

 به يابيدست منظور به سوخت مديريت و صوتي آلودگي و
 شده گذاريسرمايه منابع از مؤثرتر استفاده و پايدار توسعه

 يك يونقلحملهاي ساخت زير .استها زيرساخت در
 به دسترسي مقياس ،هاجاده كيفيت جهت از خود ،شهر
 تعريف هاآن به دسترسي هايمحل و عمومي نقل و حمل
 ،هاساختمان به ندتوانمي مردم كه هستند سهولتي كرده
 دسترسي روابط ازاي مجموعه و برسند؛ فضاها و هامكان

 از توانمي كه دهدمي هئراا شهري منطقه يك داخل در
 .گرفت نظر در را آن سفر هزينه و سفر زمان ،فاصله جهت

 حملهاي شبكه شكل در ساخت زير گفت بايد همچنين
 محلي بازارهاي مقياس بر مستقيم تاثيري داراي نقل و

   .باشدمي
 ايجاد در شهري نقل و حمل بخش مهم نقش -2

 از بسياري در .باشدمي شهر اقتصادي توسعه و مشاغل
 2 تا 1 بين عمومي نقل و حمل بخش مشاغل كشورها
به عنوان  .گيردمي بر در را كشور اشتغال كل درصد

 محلي شغل 80000 حدود نيويورك شهر درمثال؛ 
 وجود دارند. عمومي نقل و حمل بخش به مربوط

 در زندگيهاي جنبه كليه با ونقلحمل امروزه
 ،آموزش ،فراغت اوقات. باشدمي ارتباط در شهرها
هايي هحوز جمله ازها جنبه ديگر و صنعت ،تجارت
 و يكديگر با سازنده ارتباط و پيوند جهت كه هستند
 نيازمند ،شهرها در زندگي هچرخ به بخشيدن تداوم
 .باشندمي شهرها در ونقلحمل براي پايدار شبكه يك

 حمل نوين شاخص عنوان به توانمي را شبكه پايداري
  .نمود معرفي ترافيك و نقل و
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 نقل و حمل پايداريهاي شاخص - 1 جدول

 متغيرها شاخص
   كنندگانمصرف رضايت يارتقا-  اقتصادي پايداري

   مختلطهاي كاربري از استفاده به تشويق-
  نيكيوالكتر ارتباطات براي امكانات و منابع بسترسازي-
   نقل و حمل وسايل نوع در تنوع-
   كنندگانمصرفهاي هزينه كاهش-
   انرژي مصارف كاهش-
   سبز نقل و حمل براي ريزيبرنامه و مصرف مديريت-
  اي جاده تصادفات از ناشي مخارج كاهش-
 زير و ريلي نقل و حمل از حمايت واي جاده نقل و حمل يهاهزينه كاهش-

   زميني
  هاساخت زير كيفيت ارتقا-

 اجتماعيسالمتيازحمايت- اجتماعي پايداري
   اجتماعي برابر دسترسي قابليت-
   اجتماعي توسعه و انسجام از حمايت اجتماعي ايمني و امنيت از حمايت-
   جامعه براي تامين قابليت-
   زنان و كودكان مسافرت از حمايت-
   اجتماعي شادابي از برخورداري و روي پياده از حمايت-
   اجتماعي انتخاب تنوع از حمايت-
   اجتماعي زندگي كيفيت از حمايت-
  اجتماعي اقتصاد از حمايت-

زيست پايداري
  محيطي

   هوايي و آبهاي آالينده كاهش-
   صوتيهاي آالينده كاهش-
   شيميايي و اسيديهاي آالينده انتشار از جلوگيري-
   خاك و آبهاي آلودگي از جلوگيري-
   خاك فرسايش از جلوگيري-
  ها كاربري روي بر منفي تاثيرات از جلوگيري-
   زيست محيط پذيرايي بر تاثير از جلوگيري-
   فسيلي منابع مصرف كاهش-
  ها اندازچشم و زيستي تنوع از محافظت-
  پذير تجديد منابع مصرف در كارآمدي-
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 همواره كه است مفاهيمي از پايدار نقل و حمل
 يا خودرو سوخت مصرف كاهش و سوخت نوع تغيير

  متبادر ذهن به راعمومي نقل و حمل از استفاده
 توسعه با مرتبط مباحث به توجه ،بين اين در كند.مي

 علل تبيين با توانمي را استانبول بيانيه ويژه به پايدار
 نقل و حمل بر تأثيرگذار عوامل و هاشهر در ناپايداري

  توانمي ،آن كنار در كرد. بررسي ،پايداري رويكرد با
 پايدار نقل و حمل به يابيدست هايالزام و هاضرورت

 .داد ارايه شهري ريزيبرنامه و طراحي در را

 نظير متغيرهايي ابعاد بررسي ،بين اين در البته
 اين مختلف ابعاد تواندمي آن هايمحور و پايدار توسعه
 به توجه ،امر اين كنار در كند. مشخص را فرآيند

 نقل و حمل با چندان اول نگاه در كه متغيرهايي
 اين در تأثيرگذاري نقش عمل در اما ؛شودنمي مرتبط
 به توجه ،مثال براي است. ضروري ،نيز دارد حوزه

 متغير يك صورت به شهري هايزمين كاربري
  .گيرد قرار توجهيكم مورد نبايد تأثيرگذار

  
  :پايدار توسعه

 كه است تغييرات برمبتني فرآيندي ،پايدار توسعه
 و سمت ،هاگذاريسرمايه براي ،منابع از استفاده آن در

 يكديگر با همه نهادي تغييرات و فناوري توسعه سوي
 را آينده و حاضر هاينسل قابليت و است هماهنگ

 .بخشدمي ارتقا انساني هاينياز ساختن برآورده براي
  اهداف )ديميال 1996 سال( استانبول بيانيه در

  .گرفت قرار توجه مورد انساني هايگاهسكونت
 كيفيت ارتقاي ،انساني گاهسكونت كلي هدف
 هايگاهسكونت محيطيزيست و اقتصادي ،اجتماعي
 ويژه به مردم تمام كار و زندگي هايمحيط و انساني
 8 كه است شده ماعال روستا و شهر در فقير افراد
 هدف اين به يابيدست منظور به يريزبرنامه محور
  :از عبارتند كهاست  شده مطرح

   .همه براي كافي سرپناه ساختن فراهم -1
  .انساني سكونتگاه مديريت ارتقاي -2
 زمين كاربري مديريت و يريزبرنامه ارتقاي -3
  .پايدار
 پايدار ونقلحمل و انرژي هايسامانه ارتقاي -4

  در
  .انساني هايگاهسكونت

  هايساخت زير براي واحد مقررات ارتقاي -5
  ...و بفاضال ،آب ،محيطيزيست
 گاهسكونت مديريت و يريزبرنامه ارتقاي -6

  .طبيعي يايبال معرض در مناطق در انساني
 صنعت در پايدار هايفعاليت ارتقاي -7

  .ساختمان
 سازي ظرفيت و انساني توسعه منابع ارتقاي -8
  .انساني هايگاهسكونت توسعه براي
 به مسكن به توجه شده مطرح هايمحور بين از
  ارتقاي ،زمين كاربري يريزبرنامه و ارتقا ،سرپناه عنوان
 است مواردي از پايدار ونقلحمل و انرژي هايسامانه

 بيشتري اهميت از پايدار نقل و حمل قالب در كه
  .شودمي برخوردار

  
  شهرها و نقل و حمل جهاني تجربه

 تواننمي را نقل و حمل توسعه كه است آن واقعيت
 فرض جدا شهري زندگي هايابزار و شهري توسعه از

 ،پايدار نقل و حمل بهتر شناخت براي واقع در .كرد
 مناطق و هاشهر كه شودمي مطرح سؤال اين نخست

 و شهرها چرا و اندشده ساماندهي چگونه جمعيتي
  دارد؟ وجود ناپايدار مناطق

 و لوكس يكاال يك از خودرو تبديل ،مثال براي
 هايتحول از يكي ،فراگير و عمومي ييكاال به اشرافي

  .بود زمينه اين در مهم
 در هايكشور در ويژه به ،اقتصادي سريع رشد با
 مناطق از مردم كه شودمي مشاهده توسعه حال
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  انتظار و اندكرده مهاجرت هاشهر به روستايي
 همراه به صنعتي هايبخش در شغلي هايفرصت
 خودروي براي تقاضا افزايش موجب ،باال درآمد انتظار

  .است شده شخصي
 با آن جايگزيني و عمومي نقل و حمل بر تأكيد

 هاكشور برخي در كه است روندي ،شخصي خودروي
 وعمومي ونقلحملبر تأكيد ترينمهم از يكي

 در كه است روندي ،شخصي خودروي با آن جايگزيني
 كاهش هايروش ترينمهم از يكي هاكشور برخي

  است. شده سفرشناخته مسافت متوسط
  

 حركت مديريت راهبردهاي - 2 جدول

  
  
 ترافيك نقل و حمل موجود وضع تحليل و تبيين
  تهران
 تهران شهر ترافيك و نقل و حمل معضل ترينمهم

 براي تهران شهرداري بعدي تك حركت اخير دهه در
 شهر اين گيرگريبان متاسفانه كه ؛باشدمي مشكل حل
 خيلي درصد تخصيص با تهران شهرداري .است شده
 مترو خط يك ساخت براي فقط خود بودجه از ييباال

  جديد
 توسعه هايروش ساير از غفلت باعث عمالً كه باشدمي

  .است شده شهري نقل و حمل
 تمامي در بايد شهري نقل و حمل پايدار توسعه

 كامل صورت به نآ جوانب تمامي و باشد ابعاد
 نقل و حمل براي وقتي مثال عنوان به شود سنجيده
 ويژه خطوط در داخل توليد هاياتوبوس از عمومي
 شدن ترروان و نقل و حمل وضعيت بهبود جهت

 را جوانب ساير بايد ،شودمي استفاده شهري ترافيك
 لحاط از آيا مشخص شود كه تا ،گرفت نظر در هم

 لحاظ از هست؟ مفيد اندازه همان هم موارد ساير
 كه ؟باشندمي ميزاني چه در ،هوا آاليندگي ميزان

 هر مثال عنوان بهاست.  نبوده چنين اين متاسفانه
 به نسبت تهران شهر هواي آلوده روزهاي ميانگين سال
 همين هم آن عمده دليل و شودمي بيشتر قبل سال

  .باشدمي غيراستاندارد ديزلي هاياتوبوس
بتوانيم تحليل صحيحي از وضع براي اين كه 

موجود تهران داشته باشيم، بهتر است وضعيت موجود 
الزامات و ميزان تحقق حمل و نقلي برنامه پنج ساله 

  دوم شهرداري تهران را بررسي كنيم.
 مترو خطوط طول افزايش ،دوم سالهپنج برنامه در -

 از خارج خطوط احتساب (بدون كيلومتر 237 به
 ميزان اما است؛ بوده 97 سال در ،شهري) محدوده
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-مي كيلومتر 179 گذشته سال نيمه تا آن تحقق

 از درصد 25 در حال حاضر ديگر عبارت به .باشد
 گانههفت خطوط كليه تكميل بر ناظر كه هدف اين
 محقق ،باشدمي 9 خط از بخشي اجراي نيز و مترو
 درباره شهري مديريت هايوعده ديد بايد و نشده
  رسد.مي كجا به آن

 تامين و برقي خطوط اجراي ،دوم سالهپنج برنامه در -
 اين در تردد براي برقي اتوبوس دستگاه 400

 85 ،برنامه پايش گزارش طبق كه باشدمي خطوط
 63 تنها كه نحوي به ؛دارد ماندگيعقب درصد

 در موجود خط تنها براي برقي اتوبوس دستگاه
 در اين است. شده تامين گذشته هايسال از تهران
 ،دوم سالهپنج برنامه 95 سال هدف كه است حالي
  .است بوده برقي اتوبوس دستگاه 400 تامين

 درصد 34نيز  ،مترو ناوگان توسعه زمينه در -
 است. مشهود 95 سال در برنامه از ماندگيعقب
 95 سال در مترو هايواگن شمار برنامه اين طبق
 آنچه اما ؛برسد دستگاه 958 و هزاريك به بايد

 .باشدمي واگن 294 و هزاريكاست،  شده محقق
 كه نيز را هفتم تكليف از درصد 40 شهري مديريت

 افزايش بر ناظر و بوده عمومي ونقلحمل حوزه در
 نكرده محقق و عملياتي ،است مترو هايايستگاه

  است.
 هايايستگاه تعداد دوم سالهپنج برنامه اساس بر -

 حالي در ،باشد ايستگاه 173 بايد 95 سال در مترو
  .است بوده ايستگاه 104 ،برنامه تحقق ميزان كه

 به 95 سال در بايد تهران هاياتوبوس تعداد -
 عمل در اما ؛باشد رسيده دستگاه 253 و هزارهشت
ه نرفت فراتر دستگاه 270 و هزار 6 از هااتوبوس شمار
  .است

 است مكلف تهران شهرداري ،نهم تكليف قالب در -
 (اكسپرس) شهري السيرسريع قطار خطوط طول

 به ترافيك و ونقلحمل جامع طرح افق تا را تهران
 كيلومتري 22 جز به اما ؛دهد افزايش كيلومتر 171
 مديران و شده ساخته مترو پنج خط قالب در كه

 ياد اكسپرس يك خط عنوانبه آن از شهري
 جلو به گامي هيچ تاكنون زمينه اين در ،كنندمي

  .برداشته نشده است
 ايستگاهيهاي مجتمع ساماندهي و توسعه عدم -

 نقل و حمل گسترش راستاي در شهري قطار
 تقاظاي ميزان كاهش و شهري سفرهاي در عمومي

 حداقل ساله 5 برنامه پايان در كه نحوي به ،سفر
 تهران شهر در شهري قطار ايستگاهي مجتمع 20
ها مسير تكميل عدم علت به ؛ اماباشد واگذاري قابل

  بود. نخواهد پذير امكان متروهاي ايستگاه و
 ويژه خطوط اندازيراه ،دوم سالهپنج برنامه -

 بوده «HOV» به موسوم پرسرنشين خودروهاي
 درصدي 36 /5 سهم آن واسطه به تا ؛است

 پيك ساعات ترافيك از شخصي خودروهاي
 )97 (سال برنامه افق در درصد 31 به را صبحگاهي

 سرعت خط در اغلب كه HOV خطوط دهد. كاهش
 خودروهايي تردد ويژه ،شودمي طراحي هابزرگراه
 به و كندمي جاجابه را سرنشين دو از بيش كه است

 استفاده به شخصي خودروهاي دارندگان آن واسطه
 از سرعت پر عبور منظور به خودرو از جمعيدسته

 خودرو سرنشين متوسط شوند.مي تشويق ترافيك
 اندازيراه كه است نفر 1 /5 حاضر حال در تهران در

 از استفاده به نسبت دتوانمي پرسرنشين خطوط
 افزايش عدم .باشد بازدارنده سرنشينتك خودروهاي

 تنها( كيلومتر 20 ميزان تاها راهپياده طول مناسب
 به كيلومتر 2/7 از راهپياده طول افزايش ميزان

  ).باشدمي كيلومتر 8/10
 درونهاي سفر مجموع از دوچرخه سهم تحقق عدم -

 فعلي ميزان( درصد 5/1 به درصد 4/0 از شهري
 دوچرخههاي مسير نامناسب جانمايي ).باشدمي 6/0
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 دوچرخه مسيرهاي افزايش اجراي عدم و سواري
 برنامه كيلومتر 395 به كيلومتر 215 از سواري
 تبليغ و آموزش عدم همچنين و ساله پنج مصوب
 نيافتن تحقق اصلي داليل از مورد اين در مناسب
 شهري درون سفرهاي از دوچرخه سهم افزايش

  .باشدمي
 از جلوگيري جهت ايمنهاي سيستم اجراي عدم -

 هايدرب (مانند شهري قطار با مسافر برخورد
PSD(.  

 تصادفات تحليل و آمار ثبت سامانهاندازي راه عدم -
 با ساله پنج برنامه تصويب ، با وجودتهران شهر در

 حيطه در نظر مورد سامانهاندازي راه كه اين بهانه
  .باشدمي رانندگي و راهنمايي پليس وظايف

 يك ميزان به حتي ،ايحاشيههايپارك افزايش عدم -
 پارك فضاي 15000 بايد برنامه طبق (كه كيلومتر
  رسيد).مي پارك فضاي 63000 ميزان بهاي حاشيه

 46 به 52 از تاكسيرانيهاي پايانه تعداد كاهش -
   .مورد 68 به افزايش جاي به پايانه

 58 به 52 از شهري درون اتوبوسراني پايانه افزايش -
 79 به بايد شهرداري ساله 5 برنامه طبق كه مورد
  .يافتمي افزايش مورد

 60 از خصوصي بخش سهم مناسب افزايش عدم -
 تنها (و ساله 5 برنامه طبق درصد 80 به درصد

  .خصوصي) بخش به درصدي 71 اريذواگ
 بزرگراه در سرعت هوشمند كنترل سيستم افزايش -

 332 به عدد 175 از سرعت) تخلف ثبت (دوربين
مي افزايش 675 به بايد ساله 5 برنامه طبق كه عدد
  .يافت

 شهر آمد و رفت پر تقاطع 500 از عدد 192 تجهيز -

 عبور تخلف ثبتهاي دوربين به برنامه مطابق تهران
  قرمز. چراغ از

 كيلومتر 886 از نوري فيبر ساختزير  طول افزايش -
 2000 طول به رسيدن تا كه كيلومتر 1340 به

  .باشدمي زيادي اختالف ،ساله 5 برنامه كيلومتري
 تصويري نظارتهاي دوربين توسعه و نصب افزايش -

 زايشفا طور همين و دستگاه 1288 به 951 از
 كنترل سيستم به متصل هوشمند قطعات تعداد

 طبق كه ،تقاطع 489 به تقاطع 382 از مركزي
 توسعه و نصب ميزان ساله 5 برنامه پايان در برنامه

 و دستگاه 1450 به تصويري نظارت دوربينهاي
 مركزي كنترل سيستم به متصل هوشمند قطعات

  يابد. افزايش تقاطع 882 به
  افزايش طريق از ترافيك فرهنگ و دانش ارتقاي -

 ؛عدد 14 به عدد 8 از ترافيك آموزشهاي شهرك
  برسد. عدد 22 به بايدساله  5 برنامه طبق كه

  
 و نقل و حمل مديريت عملكرد مجموعه به نگاهي
 را هاآن خود كه تعهداتي به عمل در شهري ترافيك

 كرده ارائه شهر شوراي به تصويب براي اليحه قالب در
 هايماموريت از بسياري تحقق عدم از حاكي ،است

 با مطابق تهراني شهروندان حقوق تضمين با مرتبط
  است برنامه بنديزمان
  
 سال سه در يافته انتشار آمار آخرين بررسي با

 نقل و حمل سازمان و معاونت توسط 1394 به منتهي
 و كلي نگاه يك توانمي تهران شهرداري ترافيك و

 و نقل و حمل زمينه در عملكردي اطالعات به كالن
 .)3(جدول  داشت تهران ترافيك
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  تهران شهر ترافيك و نقل و حمل كلي وضعيت - 3 جدول
  واحد  مقدار در سال شرح

92  93 94 
 ميليون سفر روزانه 3/18 18 7/17 ها روزانه درون شهريتعداد سفر

 ميليون جابحايي روزانه 6/23 1/23 7/22  هاي روزانه درون شهريتعداد جابجايي

 ميليون سفر راه 11 5/10 9/9 تعداد سفرهاي حمل و نقل عمومي روزانه درون شهري

 درصد 60 2/58 1/56  هاي درون شهريسهم حمل و نقل عمومي در جابجايي

 درصد 18 4/16 8/13 هاي درون شهريسهم حمل و نقل ريلي ( مترو) در جابجايي

 درصد 20 20 20  هاي درون شهريبا اتوبوس در جابجايي سهم حمل و نقل

هاي درون ها در جابجاييسهم حمل و نقل با تاكسي و آزانس
  شهري

 درصد 22 8/21 3/22

هاي اداري آموزشي و ساير در  سهم حمل و نقل با سرويس
  هاي درون شهريجابجايي

 درصد 7 7 5/7

 درصد 40 8/41 9/43  سهم حمل و نقل غير عمومي

  
  تهران شهر ترافيك و نقل و حمل به مربوط آمار
 توبوسراني شهر تهرانسامانه ا 

 و روزانه خط 220 با تهران شهر اتوبوسراني سامانه

 مرع .است شبانه خط 12 و BRT تندرو خط 11
 .باشدمي سال 6 تهران اتوبوسراني ناوگان متوسط
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 تهران شهر مترو خطوط طول به مربوط اطالعات 

  7  5  4 3 2 1 موجود مترو خطوط شماره
  30  42  21  35  30  39  (كيلومتر) خطوط طول

  
  
 دستگاه 131 هيبريديهاي تاكسي تعداد -
 سال 5 حدود تهران تاكسيراني ناوگان عمر .باشدمي

 .است

 برقي موتورسيكلت دستگاه 34 تعداد تنها -
 .باشدميموجود 

 عدد 8 تهران هوشمند هايپاركينگ تعداد -
 .باشدمي

 خودروهاي فني معاينه مكانيزه خطوط تعداد -
 باشد.مي خط  40 ،سواري ـ سبك

 خودروهاي فني معاينه مكانيزه خطوط تعداد -
 باشد.مي خط 6 ،(اتوبوس) سنگين

 فني معاينه مكانيزه خطوط تعداد -
 باشد.مي خط 10 موتورسيكلت

 مجهز عمومي نقل و حمل ديزل ناوگان تعداد -
 است. عدد 9 دوده جذب فيلتر به

 عدد 1071 راني بوس ميني ناوگان مجموع -
 است.

 است. برقي سيكلت موتور دستگاه 9 تنها -

 معاينه سازي جدا طرح تدوين اجراي عدم -
 .محيطي زيست معاينه از فني

 از استفاده و جايگزيني طرح اجراي عدم -
 نقل و حمل نقليه وسايل براي مدرن پاك هايانرژي

 اعتبارات بد وضعيت بهانه به عمومي نيمه و عمومي
 .تهران شهرداري

 .هاتاكسي كاتاليست تعويض تحقق عدم -

 هايموتورسيكلت تردد ممنوعيت اجراي عدم -
 .ترافيك طرح محدوده در بنزيني

 خودروهاي جايگزيني طرح اجراي عدم -
 بهانه به آنها نوسازي و عمومي نقل و حمل فرسوده

 .يربطذ نهادهاي همكاري عدم



 

 84 

 انتشار از جلوگيري طرح اجراي عدم -
 تهران شهر سوخت هايجايگاه در تبخيري هايآالينده

 شهرداري وظايف چارچوب در مورد اين كه ادعا اين با
 زيست محيط سازمان و نفت وزارت به مربوط و نبوده
 .باشدمي

 .راه پياده متر 10782 تنها اجراي -

  
  دنيا بزرگ شهرهاي در نقل و حمل وضعيت
 4 و ستا آمريكا شهرهايكالن از يكي آنجلس لس
 جمعيت با كنيد مقايسه دارد. جمعيتنفر  ميليون
 كالن جمعيت و ميليون) 9( تهران در شهري ثابت
 همين براي آنجلس لس. )نفر ميليون 15( تهران شهر

 كرده فراهم مترو خطوط ازاي سامانه ،نفر ميليون 4
 دهدمي پوشش را شهر سراسربه طور تقريبي  كه است

 ،شهر ازاي نقطه هر به رفتن براي شهروندان و
  .كنند استفاده مترو از ندتوانمي

 صورت به نيز آنجلس لسهاي بزرگراهبيشتر 
 به سفر براي شهروندان تا ؛اندشده طراحي شطرنجي

هاي خيابان از گذر به ناچار شهر ازاي محله هيچ
  .نباشند معمولي
 اتوبوس خطوط از گوناگوني انواع ،آنجلس لس در
 نارنجي كه Metro Localهاي اتوبوس دارد: وجود
هاي اتوبوس ؛دارند يفراوانهاي ايستگاه و هستند رنگ

Metro Rapid هاي ايستگاه ؛هستند رنگ سرخ كه
و  رسندمي مقصد به سريعتر و دارند كمتري
 و هستند رنگ آبي كه Metro Expressهاي اتوبوس

 Metroهاي اتوبوس كنند.مي حركتها بزرگراه در

Silver Line تندرو ويژه خطوط همان كه (BRT) 
 .هستند

مي ارايه شهروندان به كه بنزيني آنجلس لس در
 ميزان است. برخوردار باالتر و 4 يورو استاندارد از ،شود

 برخي گوگرد از كمتر برابر 10 بنزين اين در گوگرد

 نيبنز زاي سرطان ماده ميزان و است ايرانهاي بنزين
 ،آنجلسلس در ،اين بر افزون است. كمتر برابر 6 تا هم

 استاندارد از كه دارند فروش اجازه خودروهايي فقط
 اينها آنجلسي لس .باشند برخوردار باال به 4يورو

 اين از نيمي حتي تهرانشهر مدمر ماا دارند. را امكانات
  .ندندار را شهري نقل و حمل امكانات

 و رابطه 56 با توكيو ،رابطه 78 با پاريس متروي
 در .رنددا قرار بعدي هايجايگاه در رابطه 48 با لندن
 عمومي نقل و حمل از زيادي افراد شهرها كالن

 6/5 روزانه نيويورك در ،نمونه براي كنند.مي استفاده
 اتوبوس از نيز نفر ميليون 1/2 و مترو از نفر ميليون
  .كنندمي استفاده

  
  تهران نقل و حمل موفقيت عدم داليل
 عنوان به امروزه كه وترافيك ونقلحمل موضوع

 و حساس بسيار نقش اجتماعي – سياسي پديده يك
 يك اجتماعي – اقتصادي وساختار كيفيت در مهمي
 و شهري نوين زندگي اساس ،نمايدمي ايفا جامعه

 انسان دهد.مي شكل را انسان جابجايي نيازهاي
 ،شهرها تكامل روند دركه  بداند بايد امروزي متمدن
 در وچنانچه رودمي كجا به ونقلحمل سيستم توسعه

 كمي وترافيكشهرسازي  اصول از استفاده و بكارگيري
 با را وآينده كنوني نسل وضعيت ناگزير ،كند غفلت

   سازد.مي مواجه بسياري خطرات
 ،روز در شده گزارش تصادفات انبوه حدود وجود

 در سال در هاانسان شدن مجروج ،نفرات شدن كشته
 تن 200 از بيش انتشار ،شهري درون تصادفات اثر

CO، 26 تن HC از بيش مرگ ،هاآالينده وديگر 
 اثراتي هوا هايآلودگي از ناشي سال در نفر هزاران
 در ترافيك و ونقلحمل در يريزبرنامه عدم كه است
 اينكه ضمن ،است گذاشته جاي بر تهران شهر

 زيست اثرات مانند ديگري نامحسوس مشكالت
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 وارد شهروندان بر رواني و روحيهاي ضربه و محيطي
 اتالف ،شنيداري هايآلودگي آنها جمله از كه نمايدمي
 وقت روزانه ساعت هزار پانصد (حدود زمان و وقت

  باشد.مي شود)مي تلف ترافيك در تهران شهروندان
 به و ،اخير هايسال طول در تهران شهري مديريت

 و شد غلط تشخيص دچار ،كنوني دوره اواخر در ويژه
 نسخه ناشيانه تجويز به ،صحيح تشخيص عدم اين

 اين دنبال به انجاميد. پايتخت معابر براي ترافيكي
 اوايل از كه سازيبزرگراه ناكارآمد نسخه ،ناشيانه تجويز
 در قبل سال 10 حداقل يعني ميالدي سوم هزاره
 راه كار عنوانبه جهان ابرشهرهاي محلي هايدولت

 حلراه عنوانبه ديگر اكنون و شده تلقي شده منسوخ
 قرار مبنا تهران در ،شودنمي استفاده ترافيك تسهيل
 ترافيك كنترل و مهار در ناشيانه تجويز اين اما ،گرفت
 آمارهاي هم كه نحوي به گذاشت؛ وارونه اثر تهران

 شواهد هم ،راهور پليس گزارش هم ،شهري مديريت
 وقت هاساعت اتالف و تهراني شهروندان آزار از موجود
 را معكوس تاثير اين سنگين ترافيك در آنها مفيد
 حجم شهرداري ترافيك حوزه مديران كند.مي تاييد

 خودروها زياد تعداد به را پايتخت ترافيك بار سنگين
 معابر در ازدحام منشا كه حالي در دهندمي نسبت
 گردد.مي باز »خودرو از استفاده دفعات تعداد« به شهر

 با آن مقايسه و تهران ترافيكي متغيرهاي و آمارها
به  كه كندمي تاييد را گزاره اين نيز جهاني هاينسبت

 ترافيك بار و خودروها تعداد ميان ارتباطي طور حتم
 تعداد راهور پليس گزارش آخرين برابر نيست.

 و هزار 193 و ميليون چهار تهران پالك خودروهاي
 هشت نشينانپايتخت جمعيت شمار و دستگاه 946

 سرانه اساس اين بر است. نفر هزار 900 و ميليون
 471 ،شهروند هزار يك هر ازاي به تهران در خودرو
 از بسياري با مقايسه در سرانه اين است. دستگاه

 پرترافيك به نسبت شهرهاي داراي كه كشورهايي
 جهاني انجمن آمار آخرين طبق است. ترپايين ،هستند

 شده منتشر عمومي صورتبه كه خودرو توليدكنندگان
 خودرو سرانه ،است قبل سال سه هايداده به مربوط و
 در ،دستگاه 790 آمريكا در نفر هزار يك هر ازاي به

 در ،635 كانادا در ،578 انگليس در ،568 آلمان
 مجموعه در و 500 خاورميانه منطقه كشورهاي
مي دستگاه 451 ميانگين طوربه اروپايي كشورهاي

 اغلب به نسبت تهران در خودرو سرانه بنابراينباشد. 
 ديگر سوي از شود.نمي محسوب بااليي عدد كشورها
 بسياري با مقايسه در نيز تهران شهر در جمعيت تراكم

 تراكم نظر از تهران و است ترپايين دنيا ابرشهرهاي از
 به است. ايستاده جهان وپنجمبيست رتبه در جمعيت

 جمعيت تراكم و خودرو سرانه آمار دو هر ترتيب اين
 ؛نيست زياد تهران در خودرو تعدادكه  دهدمي نشان
 است.آمارهاي باال خودرو از استفاده دفعات تعداد بلكه

 تهران رانندگي و راهنمايي پليس گزارش و شهرداري
 از درصد 50 تا 45 بين كه دهدمي نشان نيز بزرگ

 شخصي خودرو با تهران روزانه شهري درون سفرهاي
 سفرهاي شمار ،آمار آخرين برابر شود.مي انجام
 سفر هزار 600 و ميليون 18 تهران روزانه شهريدرون
 شخصي خودروي با ميزان اين از نيمي تقريبا كه است
 تريناستفاده پر عنوانبه مترو سهم و شودمي انجام
 تهران در ،جهان شهرهاي در عمومي ونقلحمل شيوه
 خودروهاي سهم كه حالي در است. درصد 16 فقط

 ديگر در ،تهران روزانه سفرهاي پوشش در شخصي
 به يابد.مي اختصاص مترو به همه جهان ابرشهرهاي

 شهريدرون سفرهاي از درصد 40 حداقل ديگر عبارت
 افزون شود.مي انجام مترو با اروپايي شهرهايكالن در
 نيز بزرگ تهران راهور پليس اخير گزارش در ،اين بر
 به ،شد ارائه تهران شهر شوراي علني صحن در كه

 شخصي خودروهاي تردد بار كه داردمي بيان صراحت
 معابر شبكه موجود ظرفيت برابر چهار تهران در

 راهور پليسرئيس ،مهماندار سردار است. پايتخت
 اگر كه كندمي تاكيد گزارش همين در بزرگ تهران
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 ترافيك وضعيت ،شود ساخته هم جديد بزرگراه 10
 اظهارات معناي داشت. نخواهد چنداني بهبود تهران
 نسخه كه است اين ،تهران راهور پليس صريح
 نيست. سازچاره پايتخت ترافيك براي ،سازيبزرگراه
 مديريت غلط تشخيص ،»اقتصاد دنياي« گزارش
 در ترافيك ازدحام اصلي عامل درخصوص شهري
 توسط كه ابزارهايياست تا  شده موجب ،تهران

 از استفاده محدودسازي و كنترل براي شهرداري
 و اثركم تهران در ،شودمي گرفته كاربه شخصي خودرو

 براي آن نبود و بوداست؛ به طوري كه  بوده ناكارآمد
 اين از يكي .ردندا فرقي پايتخت ترافيك اوضاع بهبود
 دنيا شهرهاي در كه است خودرو ساالنه عوارض ابزارها
 در اما ،شودمي اخذ خودرو ارزش درصد 10 معادل
 ريالي ارزش درصد 0 /1 معادل عوارض اين تهران
 كارآيي بنابراين است. صفر به نزديكحتي  و خودرو
 خودروي از استفاده كاهش كه عوارض اين اصلي

 از ،غيربازدارنده و پايين نرخ اين با ،است شخصي
 كه نيز ديگر عوارض سرفصل يك است. رفته دست
 منجر شخصي خودرو از استفاده كاهش به دتوانمي
 ماليات نظير عناويني با كه است سوخت عوارض ،شود

 تعريف حتي تهران در اما ،است مرسوم دنيا در بنزين
  است. نشده
  

  تهران ونقلحمل حوزههاي چالش وها ظرفيت
 شهرهاي ديگر در ترافيك مديريت تجربه بر مروري

 مهار براي موثري هايراه كار دهدمي نشان دنيا بزرگ
 است. مانده مغفول تهران در كه دارد وجود ترافيك
 خودروي تردد ممنوعيت براي سالهپنج برنامه اجراي

 براي وسيع گذاريسرمايه و شهر مركز در شخصي
 در دوچرخه مسيرهاي و عمومي ونقلحمل توسعه
 هاست.تجربه اين از يكي نروژ پايتخت »اسلو« شهر

 حل براي اسپانيا مادريد شهري مديران همچنين

 را شهر مختلف مناطق ،شلوغ هايخيابان ترافيك
 به تبديل معابر اين است قرار و اندكرده شناسايي
 با سفر سهم ترتيب اين به شود. روپياده مسيرهاي
 فعلي درصد 29 از بايد ،مادريد در شخصي خودروي

 دانمارك در كپنهاگ تجربه يابد. كاهش درصد 23 به
 مهار براي دوچرخه مخصوص هايبزرگراه ايجاد نيز

 در واقع نيويورك شهر در همچنين است. ترافيك
 محدودتر خودروها تردد براي مجاز مناطق ،آمريكا
 افزايش پياده عابران مختص نواحي ،مقابل در ،شده
 نيز سوئد در استكهلم شهر موفق تجربه است. يافته
 آن اجراي با كه است »ازدحام عوارض« وضع

 را هاييهزينه از بخشي ،بود خواهند ناچار شهروندان
 استفاده ميزان با متناسب كنندمي تحميل شهر به كه
 اين وضع بپردازند. عوارض قالب در شخصي خودرو از

 استكهلم در ترافيك درصدي 18 كاهش سبب قانون
 مدل هم انگلستان پايتخت ،لندن در است. شده

 روزانه صورتبه و دهش پياده را راه كار اين از ديگري
 در شخصي خودروهاي مالكان از »ترافيك هزينه«

 از عوارض اين كند.مي دريافت را شهر در تردد حال
 محلي دولت تصور و شده پياده لندن در 2007 سال
 از عوارض اين وضع با توانمي كه بوده اين لندن

 كه است حالي در اين كرد؛ جلوگيري ترافيك افزايش
 است. شده منجر نيز ترافيك كاهش به مذكور راه كار

 به عوارض اين از نيز شهري اقتصاد ادبيات در
 كه شودمي ياد »شهري خدمات بهاي« عنوان

  بپردازند. بايد خدمات اين از كنندگاناستفاده
 عوارض وضع بر عالوه اروپايي كشورهاي اغلب در
 سقف كاهش به نسبت ،پرتردد هايخيابان در ازدحام
 در حتي و كيلومتر 50 به هاخيابان در مجاز سرعت
 شود.مي اقدام نيز ميزان اين از كمتر به آلوده روزهاي
 ايحاشيه پارك گيرانهسخت مديريت ،اين بر افزون
 به چنداني تمايل اغلب شهروندان شده سبب خودرو
  باشند. نداشته شخصي نقليه وسيله از استفاده
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 ،يونان ،فرانسه ،اسپانيا در دهدمي نشانها بررسي
 منابع با هاشهرداري ،نروژ و دانمارك ،پرتغال ،ايتاليا
 هزينه از درصد 46 تا 32 ،بنزين ماليات از حاصل
 همچنين كنند.مي تامين را عمومي ونقلحمل توسعه

 كه شد متوجه سئول شهري مديريت 2006 سال در
 بين از براي مناسبي پاسخ بيشتر هايبزرگراه ساخت
 تا شده مقرر بنابراين نيست. سنگين ترافيك بردن
 اراده با را شخصي خودرو از استفاده ،2030 سال
 اين سئول اهتمام ،ديگر بيان به برساند. صفر به ،مردم
 كه دهد توسعه طوري را عمومي ونقلحمل كه است

 نداشته شخصي خودرو از استفاده به نيازي شهروندان
 ،سفرها اغلب براي را عمومي ونقلحمل و باشند
  دهند. توسعه

  
 و نقل و حمل حوزه ضعف و قوت نقاط ارزيابي
   تهران ترافيك
 و پايتخت از متشكل شهري مجموعه يك تهران
 را واقعيت اين نبايد و است حومه شهرهاي مجموعه

 آمار برابر گرفت. ناديده ترافيكي هايريزيبرنامه در
 را تهران ترافيك بار درصد 20 ،راهور پليس

 كنند.مي تحميل تهران به حومه شخصي خودروهاي
 و شهري مديريت اخير دهه يك طي كه صورتي در

 اقماري شهرهاي مترو خطوط تكميل به نسبت دولت
  و نزديك صفر به ميزان اين ،بودند كرده اهتمام

  حذف ترتيب اين به تهران ترافيك بار پنجميك
 پروژه شدهتمام قيمت از كه اطالعاتي برابر شد.مي

 دو اين شده تمام هزينه ،است شده منتشر نيايش صدر
 بوده تومان ميليارد چهارهزار حدود ،پيوسته پروژه
 كيلومتر هر تجهيز و احداث هزينه همچنين است.
 ميليارد 220 تا 200 بين نيز ايستگاه و مترو خط

 تامين جاي به دتوانمي شهرداري بنابراين است. تومان
 كم دست منابع اين با بزرگراهي هايپروژه مالي

 كه است حالي در اين بسازد. مترو خط كيلومتر20
 بزرگراه و تونل از صفر تراز در سازيبزرگراه هزينه

 آن مالي منابع با اساس اين بر و است كمتر طبقاتي
 افزود. مترو خطوط بر ميزان اين از بيش توانمي

 ميليارد 500 امسال پايتخت سازيبزرگراه بودجه
 كه بوده تومان ميليارد هزار 2 مترو بودجه و تومان
 توجه با كه است حالي در اين دارند. چهاربهيك نسبت

 بر بزرگراهي معابر براي تهران گنجايش تكميل به
 براي ميلياردي 500 بودجه ،جامع طرح اهداف اساس

 پليس گزارش همچنين رسد.مي نظر به باال بخش اين
 داد نشان شهر شوراي صحن در رانندگي و راهنمايي
 و بوده اشكال دچار موجود بزرگراهي معابر از بسياري
 و نواقص اين رفع است. هندسي اصالح نيازمند

 شودمي ترافيك شدن سنگين مسبب كه اشكاالتي
 به نسبت بيشتري اولويت شهري مديريت در بايد

  .باشد داشته جديد هايبزرگراه ساخت
 سال 20 طول در بايد كه آنچه درصد 94 معادل

 تهران در »جديد بزرگراه« ،1404 سال به منتهي
 است. شده احداث اخير دهه يك طي ،شدمي ساخته

 و ايجاد براي زماني افق ،تهران شهر جامع طرح در
 1404 سال ،تهران شهر هايبزرگراه شبكه تكميل
 550 حدود بايد ،زمان آن تا كه است شده تعيين

 اما باشد. شده ايجاد تهران در بزرگراهي شبكه كيلومتر
 به توجه بدون بزرگراه ساخت در مديران تعجيل
 جامع طرح در شده بينيپيش هدف و زماني جدول
 رسانده كيلومتر 520 به را فعلي شبكه طول ،تهران
  ،تهران جامع طرح كشخط با منطقي حركت است.
 بگيرد را هاخيابان در خودرو ازدحام جلوي ستتوانمي
 توزيع ،آتي هايسال بين را تردد سنگين حجم اين و

 ساخت ،جاري سال براي شهرداري ،ديگر سوي از كند.
 در را ماندهباقي بزرگراه كيلومتر 30 از كيلومتر 16

 ،شبكه ،ترتيب اين به كه است داده قرار كار دستور
 خواهد تكميل ،شود ساخته بايد آنچه از زودتر خيلي
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 براي ابرشهرها محلي هايدولتسال هاست كه  شد.
 احتياط و مالحظه« با ،روسواره معابر توسعه و ساخت
 ،آن جاي به و كنندمي گيريتصميم »كامل

 و مترو توسعه بر را شهري هايگذاريسرمايه
  اند.كرده ريزيپايه ،روپياده مسيرهاي

 
  ترافيك و نقل و حمل حوزه كليهاي سياست

 تأثير كه است روشي ،شهري يريزبرنامه و طراحي
 شهري نواحي ساختار بر را )كاال( بار و مردم حركت
 رفتاري الگوي تغيير ،ديگر عبارت به ،كندمي تعيين
  و طراحي در ضوابط و قوانين بر مستقيم تأثير با انسان
 تأثيرگذار شهري مناطق احياي و توسعه يريزبرنامه
  .است
 اختاريس ايجاد موجب خودرو ،حاضر زمان در
 ،مشاغل است. شده شهر مركزي هايبخش از خارج
 و سنتي مراكز از خارج در خريد مراكز و فراغت محل

 به خودرو با آن به دسترسي كه مناطقي ،شهر قديمي
 محوريت با هاجاده طراحي ،است شده فراهم راحتي

 طراحي نحوه حتي و باال سرعت و شخصي خودروي
 روهاپياده فضاي نرفت دست از موجب هاساختمان

 كودكان براي آن تأثير نخستين شايد وگرديده است 
  اند.داده دست از بازي براي را امن فضاي كه بوده

 با سفر سرانه افزايش موجب خودرو به وابستگي
  بر زيادي تأثير خودرو به وابستگي ،شودمي خودرو
 اقتصادي و اجتماعي هايحوزه و كنندگانمصرف
  آسايش ،شد و آمد افزايش .دارد خودرو با مرتبط
 مصرف و ونقلحمل هزينه افزايش ،كنندگاناستفاده
 احداث براي فيزيكي و مالي منابع تقاضاي ،منابع
 و... نقل و حمل با مرتبط تتسهيال و پاركينگ ،جاده

  ونقلحمل ريسك افزايش ،ترافيك افزايش موجب
  شود.مي آن محيطي زيست تأثيرهاي و ايجاده

 سهم كاهش باعث شخصي خودروي زا استفاده
 ،امر اين كه شودمي نقلحمل هايروش ساير

 شد) و (آمد حركت تشديد ،زمين دركاربري پراكندگي
 با سفر نيازمند كه را اقتصادي هايفعاليت ويژه به

 مرتبط هايكاربري به بيشتر دسترسي و نقليه وسايل
 استفاده وريبهره موجب تراكم كند.مي فراهم ،هستند

  شود.مي محلي خدمات از حمايت و زمين از
 و خودرو به وابستگي كاهش كه الگويي اكنون

 و سواري دوچرخه ،يروپياده بر مبتني هايسفر ايجاد
 از كند ترغيب شهر سطح در راعمومي نقل و حمل
 رسدمي نظر به چنين و است شده برخوردار انرجح
 هايطرح در هاشهر و هامحله ساختار طراحي در كه

 هايبلوك طراحي در بايد ،شهري مجدد توسعه
 مدنظر نيز يادشده هايويژگي هاساختمان و خياباني

  گيرد. قرار
  شخصي خودروي به وابستگي كاهش راهبرد
 كاهش براي مشخص راهبرد چند حاضر حال در

 آن از كه است مطرح شخصي هايخودرو به وابستگي
 كمترين مبناي بر يريزبرنامه موارد به توانمي بين

 شبكه ايجاد و نقليه وسيله نوع انتخاب افزايش ،هزينه
 :ونقلحمل تقاضاي مديريت و فعال و پويا ونقلحمل

TDM كرد. اشاره خاص صورت به  
  .هزينه كمترين مبناي بر يريزبرنامه _1
 قرار توجه مورد زير موارد ،يريزبرنامه مدل اين در

  دارند:
 و ريزيبرنامه نيازمند ونقلحمل سيستم در وريهبهر -

 ،تعصب هرگونه از فارغ كه است خاصي گذاريسرمايه
 موجب قوانين مبناي بر كه را ونقلحمل از نوعيبتواند 
  .كند فراهم ،شودمي هزينه كاهش

 برابر طور به عرضه و تقاضا مديريت عوامل به توجه -
  .)زمانهم و(
 و مستقيم هايهزينه شامل هاهزينه مهه به توجه -

  .و...) محيطي زيست ،اجتماعي هاي(هزينه مستقيمغير
 ـ هزينه گيرياندازه هاياستاندارد از استفاده -
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  .هايگذارسرمايه ارزيابي براي فايده
  .سفر جانبي تأثيرهاي به توجه -
  شبكه ايجاد و نقليه وسيله نوع انتخاب افزايش _2

  .فعال و پويا ونقلحمل
 انواع داراي متقاضيان ونقلحمل بازار وريبهرهدر 
 شرايط شاملهستند كه  نقليه وسيلهمورد  در انتخاب
 عمومي و شخصي خودروي ،دوچرخه ،رويپياده خوب

 عمومي ونقلحمل خدمات از ييباال سطوح .باشند ...و
 سفر براي جايگزيني و وريبهره بهبود موجب تواندمي
  شود. شخصي خودروي با

 خودروي يوربهره با بايدعمومينقلوحمل وريبهره
 اعتبار و راحتي ،آسايش ،سرعت شامل شخصي
  .كند رقابت اجتماعي
 نقلوحمل خدمات سطوح كه داشت توجه بايد
 وريبهره بر )كننده تسريع( كاتاليزور يك همانند
  .است مؤثر زمين كاربري

  .)TDM( ونقلحمل تقاضاي مديريت _3
 Transport( نقل و حمل تقاضاي مديريت

Demand Management( و مختلف هايراهبرد شامل 
 عمومي نقلوحمل وريبهره ارتقاي مختلف اشكال
 هايروش از استفاده فنون شامل مديريت است.

 وسايل ،رويپياده ،دوچرخه از استفاده مانند جايگزين
 سواري خودروي از نكردن استفاده ،عمومي ونقلحمل

 يارانه حذف و ارزان پاركينگ در محدوديت ،شخصي
 كاهش موجب كه را هاييراهبرد آن كنار در و است
 از استفاده با زمين وريبهره افزايش همراه به هاسفر

 شخصي هايسفر براي الكترونيكي ارتباط خدمات
  .گيردمي بر در نيز ،شودمي

 كه )Mobility Management( حركت مديريت
 شامل شود)مي ناميده سفر تقاضاي مديريت همواره
 به منجر كه است مختلفي هايبرنامه و هاسياست
 كاهش با نقل و حمل سيستم وريبهره افزايش

 هايروش از استفاده تشويق و موتوري هايسفر

  شود.مي جايگزين
 به) Mobility Management( حركت مديريت

 است گذارتأثير اراضي بركاربري مستقيمغير طور
 و معابر شبكه توسعه به نياز كاهش ضمن همچنين
 و هافعاليت در نسبي بهبود موجب ،پاركينگ تتسهيال
  .شودمي عمومي نقل و حمل الگوي توسعه

  .زمين كاربري مديريت _4
 و مسكوني مناطق تراكم افزايش ،شهري مناطق در
 در تعادل ،زمين تركيبي كاربري ،(فعاليت) كاري

 كاهش موجبات تواندمي ،(دوركاري) منزل _ مشاغل
 در كند. فراهم را سواري خودروي هايسفر كل در

  شامل محلي خدمات به دسترسي ،شهرها حومه
 نزديكي در استقرار صورت در مدارس و هامغازه

 دوچرخه و يروپياده از استفاده با ،مسكوني مناطق
 شخصي خودروي با هاسفر كاهش در تواندمي سواري
  باشد. مؤثر

  
  پايدار نقل و حمل

 اهداف به دستيابي در حياتي نقشي ،خوب طراحي
 تغيير مفهوم به فقط پايدار نقل و حمل زيرا ؛دارد

 ؛نيست و... هيبريد به فسيلي سوخت از خودرو فناوري
  روش از استفاده و سفر طول و تعداد كاهش بلكه
 اسرع در تواندنمي پايدار ونقلحمل و است يروپياده
  بهبود امكان بالقوه صورت به اما ؛يابد تحقق وقت

 بهبود موجب كه را بهترعمومي ونقلحمل و هاخيابان
  داراست. ،شودمي زندگي كيفيت در

   است: مفهوم 3 به پايدار نقل و حمل
  .)سفر طول و حجم( سفر به مردم نياز كاهش .1
 وسايل از ونقلحمل قالب بيشترين تغيير .2
  سواري. دوچرخه و يروپياده به موتوري نقليه
 در آلودگي كاهش و انرژي يوربهره افرايش .3

  موتوري. نقليه وسايل
 .است اثرگذار شهري طراحي بر پايدار نقل و حمل
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 زير هايقالب درتوان مي را اثرگذاري اين توانمياين 
  كرد: مشاهده

 ايستگاه و مسير نزديكي در تراكم افزايش -
 خودرو از استفاده به نياز حداقل باعمومي نقل و حمل

 و امكانات با اراضي كاربري در مناسب طراحي و
  .سواريدوچرخه و يروپياده تتسهيال

 ،خريد ،(مسكوني كاربري استفاده در تركيب -
  مناطق در )عمومي تتسهيال ،مدرسه ،اداري
  برتر.عمومي ونقلحمل -
 و اينترنت دسترسي قابل و آسان تتسهيال -
 فروش. و خريد براي هاييمكان

  
  پايدار شهر طراحي هايمحور
 و طراحي گوناگون هايقالب در پايدار شهر طراحي
 اين توانمي منطقي صورت به كه است شده پيشنهاد
  داد: قرار توجه مورد محور 9 اساس بر را طراحي

  يا شهرك يا شهر يطراح :بودن مركزي چند –1
 داراي كه شهري پايدار قالب در شهري هايمحله

 با شهرك يا شهر يك در مركزي چند شهري ساختار
 فاصله يك در تتسهيال به كهمردمي و متمايز شبكه
 دسترسي يروپياده طريق از دقيقه 10 يا متري 800
  دارند.
 با فعاليت و مسكوني تراكم افزايش :باال تراكم –2
 كاهش و هاشهر دشتيپهن توسعه از پرهيز درويكر

  زمين. سطح از استفاده
 يوربهره ارتقاي و يبندطبقه :يبندطبقه –3

 نقل و حمل خدمات از حمايت با زمين كاربري
   .يروپياده تتسهيال وعمومي

 شامل )چندگانه( تركيبي كاربري طراحي –4
   ...و تجاري ،مسكوني

 از استفاده به ويقتش :نقل و حمل قالب تغيير –5
 نقليه وسايل انواع انتخاب در بهبود وعمومي ونقلحمل

  شهري. ونقلحمل در
 همسايگي واحد طراحي :متمركز خدمات هارائ –6
  طول در تمركز موجب خدمات ارايه و هامغازه كه

 ...و هامسير در حركت همگرايي ،اصلي هايخيابان

  .شودمي
 ،همسايگي حدوا در :تركوچك هاياجتماع –7

 ،بهداشت مركز ،مدرسه همانند مشترك تتسهيال
  محلي درحوزه بيشتر تأثير موجب ،شهري فضاي

 به مسكن بهبود براي فرصتي كهآن ضمن شود.مي
 و نشينياجاره امكان و بهتر مسكن به دستيابي مفهوم
  .سته نيز امنيت ايجاد
 لحاظ با پاركينگ طراحي :پاركينگ طراحي –8
  در خودرو پارك كه شهر قديمي هايبخش در اينكه

 تقاضاي درصد 40 تا 35 ،شودمي انجام هاخيابان
 حمل به دستيابي براي اما يابدمي كاهش خودرو پارك

 يك بينيپيش ،اداري و خريد مراكز ،عمومي نقل و
  .است ضروري نيز پاركينگ از سطح
 توسعه تشويق و حمايت :عرضه مديريت –9

 تمام در عمومي و خصوصي بخش هايهمكاري
  .زمين هايكاربري

  
   پايدار نقل و حمل هايمحور

 تخصص و دانش يك عنوان به پايدار نقل و حمل
 مشخصي بنيادي مباحث و مشتركاصول داراي جهاني
 تعيين اهداف به آنها به توجه بدون تواننمي كه است
  يافت. دست ،شده

 مطرحمختلفي مباحث پايدار نقل و حمل تبيين در
   است: بررسي قابل محور 12 قالب در كه شودمي

 )ACTION PLAN( عملياتي برنامه يك تهيه –1
  .برنامه اهداف به يابيدست براي
 و تجاري ،مسكوني هايكاربري بين هماهنگي –2
 از استفاده كاهش رويكرد با ...و اداري و عمومي دفاتر
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  .خودرو
 ونقلحمل حمايت و پشتيباني ،اطمينان –3
  .زمين كاربري ازوميعم

  اطراف در فعاليت و مسكوني تراكم افزايش –4
  .عمومي نقل و حمل هايايستگاه

  .شهري ريلي سامانه از استفاده به تشويق –5
 و صبح اوج غير ساعات در سفر زمان انتقال –6

  .بعدازظهر
 و آمد( ترافيك و اتوبوس ،پاركينگ مديريت –7
  .سواري خودروي )شد

 محوريت لحاظ با زمين كاربري طراحي –8
  .پاركينگ فضاي از استفاده و يروپياده
 محيطي ايجاد منظور به ترافيك سازي آرام –9
 وسايل سرعت كنترل و كاهش با يروپياده براي ايمن
  .موتوري نقليه

 و جذابيت موجب كه شهري فضاهاي ايجاد –10
  .شودمي يروپياده به تشويق
بيني پيش و وچرخهد از استفاده توسعه –11
  دوچرخه. پارك براي تتسهيال
  .محلي مشاركت براي جلب يريزبرنامه –12
. يكپارچهعمومي ونقلحمل سيستم بهبود -13

 نقل و حمل در پايداري منظور به رويكرد ترينمهم
 سامانه به دستيابي ،ترافيك ازدحام برابر در شهري
  است. هماهنگ و يكپارچه ريلي نقل و حمل
  

  پيشنهاديهاي سياست
 ،ساختاري سطح سه در سازمان مجدد مهندسي -

 سطح ارتقاء و بهبود بمنظور اجرايي و فرآيندي
  .يوربهره
 ريزيبرنامه و مهندسيهاي روش بهبود و توسعه -

 ،علمي توان از استفاده و فني دانش گسترش منظور به
  ها.طرح كيفي و كمي دقيق كنترل و تخصصي

هاي پروژه در ارزش مهندسي نظام استقرار -
  .سازمان

 ،انساني نيرويهاي توانمندي و آموزش توسعه -
  .مديريتي و سيستمي

 و پروژه كنترل ،مديريت نظام به اهميت -
 از كهها پروژه يوربهره افزايش منظور به ريزيبرنامه
 و منابع ،زمان مديريت در سازمان كردن توانمند طريق
  گردد.مي حاصل هزينه
 و مواد مديريت اجرايي نوين تكنولوژي از استفاده -

 كاهش وها پروژه سرعت افزايش منظور به مصالح
 ابنيه بصريهاي جاذبه ايجاد وها پروژه اجرايي هزينه
  .شهري

  سطح در HSE-MS مديريت سيستم استقرار -
  .همكار پيمانكاران و سازمانهاي فعاليت

 ارتقاء جهت ،جديدهاي تكنولوژي از استفاده -
 شهر در آن پخش و حمل عمليات و آسفالت كيفيت
  .تهران
 اعم شهر در زيرزميني فضاهاي از بهينه استفاده -

 .زيرزمينيهاي پاركينگ وها تونل از

  
 اندازچشم
 با ،روان نقل و حمل با است شهري ،تهران

 نقل و حمل محوريت با نقل و حمل جامعي سامانه
 ارزان و سريع ،ايمن ،دسترس در ،اعتماد قابل عمومي

 ،شخصي خودروي بودن داراا وجود ب شهروندانش كه
  با

 .كنندمي استفاده آن از خاطرطيب

 ارتباطات برقراري با نقل و حمل يسامانه اين
 ،فراملي و ملي ،شهري يمجموعه سطح در اثربخش

 پشتيباني خوبيبه را تهران شهرجهان اندازچشم
  .نمايدمي
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  اهداف
 افزايش به منجر شهرنشيني توسعه سريع روند
 ،آشاميدني آب تأمين نظير هازيرساخت براي تقاضا
 گرديده ....و نقل و حمل امكانات ايجاد و برق شبكه
 موازي مديريتهاي يا موجود سيستم كفايت عدم .است
 افزايش موجب شهري ترافيك مديريت بخش در

 گرديده نقل و حمل امكانات عرضه و تقاضا بين فاصله
 ،يجاي جابه زمان توجه قابل افزايش ،ترافيك .است

 ميزان شدن نزديك و صدا آلودگي ،تصادفات افزايش
 تبعات از انساني سالمت تهديد مرزهاي به هوا آلودگي
 شهري مناطق در ناپايدار نقل و حمل سيستم

 ،طراحي در تغييرات ايجاد با تنها پايداري .باشدمي
نمي حاصل نقليه وسايل مديريت و استفاده الگوهاي

 به نسبت تفكر نحوة در تغييراتي بايد بلكه شود
 حل براي ممكن هايراه كار ارزشيابي و شناخت
 و حمل سيستم يك .گردد ايجاد نقل و حمل مشكالت

 آلودگي كنترل از بيش هاييفعاليت نيازمند پايدار نقل
ها بررسي و است سوخت مصرف كاهش يا ترافيك ،هوا

 حل براي منفردي حل راه هيچ كه است داده نشان
 .رفع و ندارد وجود نقل و حمل پيچيده مشكالت

 قابل و پويا ،جامع سازوكار يك نيازمند مشكلي چنين
 است اطمينان

 و حمل توسعه اثرات نقل و حمل پايدار مديريت
 زيست موضوعات ،اقتصادي كارايي روي بر را نقل

 عدالت و اراضي كاربري ،منابع مصرف ،محيطي
 اثرات كاهش به و دهدمي قرار توجه مورد اجتماعي

 و نقل و حمل سيستم بازدهي افزايش ،محيطي زيست
 هدف و كندمي كمك اجتماعي زندگي وضعيت بهبود

 ،كاالها جائي جابه و كارآيي افزايش سيستم آن
 كه .است دسترسي مشكالت حداقل با افراد و خدمات
 و سياستها ،استراتژيها مجدد سازماندهي بدون
 است اين واقعيت بود نخواهد دستيابي قابلها برنامه

 نامطلوب امروز دنياي در مردم جائي جابه وضعيت كه
 بدون پيشگيرانه و اصالحي اقدامات انجام بدون و است
 خواهد بحران يك به تبديل نزديك آينده در شك

 حال در هم و يافته توسعه كشورهاي هم لذا گرديد
 و حمل پايدار مديريت بسوي حركت به ناگزير توسعه

 در ترافيكي عديده معضالت حل براي و هستند نقل
 را پايدار نقل و حمل اصول و مباني بايستمي شهرها

 مد نقل و حمل آتيهاي برنامه ثقل مركز عنوان به
  .دهند قرار نظر

  
  اهداف تحقق راهبردهاي تبيين
 در تغييرات ايجاد با تنها ،پايداري حتم طور به

 نقليه وسايل مديريت و استفاده الگوهاي ،طراحي
 تفكر نحوه در تغييراتي بايد بلكه ؛شودنمي حاصل
 براي ممكن هايراه كار ارزشيابي و شناخت به نسبت
 سيستم يك .شود ايجاد ونقلحمل مشكالت حل

 كنترل از پيشهايي فعاليت نيازمند پايدار ونقلحمل
  و است سوخت مصرف كاهش يا ترافيك ،هوا آلودگي
 منفردي حل راه هيچ كه است داده نشانها بررسي
 ندارد وجود نقل و حمل و پيچيده ت مشكال حل براي

 پويا و جامع سازوكار يك نيازمند مشكلي چنين رفع و
 .است اطمينان قابل و

 و حمل توسعه اثرات ،نقل و حمل پايدار مديريت
 زيست موضوعات ،اقتصادي كارايي براي را نقل

 عدالت و اراضي كاربري ،منابع مصرف ،محيطي
 اثرات كاهش به و دهدمي قرار توجه مورد اجتماعي

 و نقل و حمل سيستم بازدهي افزايش ،محيطي زيست
 آن هدف و كندمي كمك اجتماعي زندگي بهبود

 خدمات ،كاالها جابجايي و كارايي افزايش ،سيستم
 .است دسترسي مشكالت حداقل با وافراد

 در مردم جابجايي وضعيت كه است اين واقعيت
 انجام بدون و نيست مطلوب امروز پرهياهوي دنياي
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 آينده در شك بدون پيشگيرانه و اصالحي اقدامات
 هم لذا .شد خواهد بحران يك به تبديل نزديك

 به ناگزير توسعه حال در هم و يافته توسعه كشورهاي
 و هستند نقل و حمل پايدار مديريت سوي به حركت
 مباني بايد درشهرها ترافيكي عديده معضالت حل براي

 ثقل مركز عنوان به را پايدار نقل و حمل اصول و
  .دهند قرار نظر مد نقل و حمل آتيهاي برنامه

 طرح روزرسانيبه و سازيجاري ،تدويندر مجموع 
اقدام در حوزه ترين اسساسي تهران نقل و حمل جامع

حمل و نقل تهران است. موارد اين جهت گيري 
 اساسي برنامه اي به شرح ذيل است:

 عمومي نقل و حمل يسامانه پرشتابي توسعه .1
 .ارزان و سريع ،ايمن ،دردسترس ،اعتماد قابل

 سفرها حذف بر تأكيد با ،سفر تقاضاي مديريت .2
  مانند مختلفهاي روش از بااستفاده غيرضروري

 و )ICT( ارتباطاتي و اطالعاتي هايزيرساخت يتوسعه
 .شهروندان مرور و عبور فرهنگ تغيير

 يتوسعه براي كافي اعتبار اختصاص در تسريع .3
هاي فرصت يهمه از گيريبهره و عمومي نقل و حمل
 .خارجي و خصوصي ،دولتي منابع تأمين

  هايطرح با نقل و حمل هايسياست هماهنگي .4
  ساير و محيطي زيست ،اقتصادي ،كالبدي يتوسعه
 .مرتبط هايحوزه

 دست هايسازمان در يكپارچگي و همگرايي .5
 .تهران نقل و حمل مديريت و توسعه اندركار

 .نقل و حمل هايزيرساخت كيفيت ارتقاي .6

  يارائه ازطريق مرور و عبور فرهنگ ارتقاي .7
 .عمومي هايآموزش

 و شهرها به مواصالتي خطوط تقويت .8
 .اطراف هايشهرك

-راه از پرهيز ،بلندمدت ريزيبرنامه ،نگريآينده .9

 طرح پيامد دقيق يمطالعه و مقطعي هايحل
 .ترافيكي

 در كارشناسيهاي ديدگاه از استفاده .10
 .نقل و حمل يحوزه در گيريتصميم و يگذارسياست

 و رويپياده براي ويژه فضاهاي گسترش .11
 در ويژهبه آنها ايمني ارتقاي و سواريدوچرخه

 .سنتيهاي بافت

 و راهنمايي پليس كمي و كيفي تقويت .12
هاي فناوري و تجهيزات به آن تجهيز و رانندگي
 .روز يپيشرفته

هاي پروژه و نواقص تكميل به دهياولويت .13
 .هايگذارسرمايه در معبر فعلي يشبكه ناتمام

 نقل و حمل يسامانه از بيشتر گيريبهره .14
 براي هوشمند و پيشرفته ابزار از استفاده ،هوشمند
     .ترافيك كنترل
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راه آهن شهري  برداريبهرهشركت  پيوست:
  حومه (مترو) تهران و

و  تهران قطارهاي شهري به مجموعه متروي تهران
» شركت راه آهن شهري تهران و حومه«همچنين 
) 2017(مي  1396شود. تا خرداد ماه سال گفته مي

اين قطارها در شش خط اصلي در حال تردد هستند 
درون شهري و يك خط  7-4- 3- 2-1كه پنج خط آن

هستند. ) تهران و كرج شهري (مياننيز بين) 5( ديگر
مسافت خطوط متروي  1396تا پايان خرداد ماه سال 

كيلومتر و تعداد ايستگاه  189برداري شده برابر بهره
هاي و تعداد واگن باشدمي 115هاي بهره برداري شده 

باشد كه واگن مي 1000فعال در مترو تهران بيش از 
ا جهرا جاب ميليون مسافر 3روزانه ميانگين بيش از 

 4حتي مترو تهران به ركورد جابجايي  كنندمي
  . ميليون مسافر درروز هم دست يافته است

سابقه بحث و گفتگو درباره احداث قطار شهري در 
گردد. تاسيس ترامواي مي ل بازسال قب 110به  تهران

اي شهري از جمله نكات پيش بيني شده در امتياز نامه
بود كه بارون ژوليوس دو رويتر در عهد ناصرالدين شاه 

يك خط آهن ها د. در همين سالورروي كاغذ آ
روزميني بين دروازه شهري ري (حضرت عبدالعظيم) و 

ساخته ميدان باغ شاه، با نام معروف ماشين دودي، 
متروي تهران در زمان قبل  هاي اوليهاگرچه طرح .شد

 ريخته شداز انقالب شكوهمند جمهوري اسالمي ايران 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران اما به طور رسمي 

. ميالدي) شروع به كار كرد 1999( 1377از سال 
مترو بود كه بين  5نخستين مسير فعال، مسير شماره 

 16كرد و در جا ميجابه ان رامسافر كرج تهران و
  نمود.فعاليت خود را آغاز  1377اسفند 
  
  
  

هايي از قانون توسعه حمل و نقل عمومي و گزيده
 01/10/1386مديريت مصرف سوخت مصوب 

دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و -1ماده 
نقل درون شهري و برون شهري كشور و مديريت بر 

عرضه خدمات  سازيبهينهمصرف سوخت نسبت به 
تقاضاي حمل و نقل،  سازيبهينه، حمل و نقل

توليد خودرو و  سازيبهينهمصرف انرژي،  سازيبهينه
خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي حداكثر از 

  هجري شمسي اقدام نمايد. 1391ابتداي سال 

 
حمل و هاي هايي از از قانون حمايت از سامانهگزيده

  01/06/1385نقل ريلي شهري و حومه مصوب 
ي حمل و نقل ريلي شهري ها سامانه - 1ماده 

نقل و انتقال جمعي مسافر در زمان هاي شامل : سامانه
 قطار شهريو مسير مشخص است كه عبارتند از انواع 

و  منوريل، مترو) (تراموا، قطار سبك شهري،
  .مشابههاي سامانه

شهرداري شهرهاي باالي پانصد هزار نفر  -2 ماده
جمعيت با مشاركت دولت موظفند كه نسبت به تهيه 
طرح جامع حمل و نقل و ترافيك اقدام نمايند. در 
شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت، انجام 

نجي سامانه حمل و نقل ريلي مطالعات امكان س
شهري و حومه بر مبناي مطالعات طرح جامع حمل و 
نقل و ترافيك مصوب  الزامي است. مرجع تصويب 
مطالعات ياد شده شوراي عالي هماهنگي ترافيك 

  شهرهاي كشور است.
اتخاذ تدابير به منظور حمل و نقل آسان  - تبصره

نقل و  افراد ناتوان و معلول در معابر، شبكه حمل و
شهري در شهرهاي باالي پانصد هزار نفر هاي محيط

  گردد.مي منظورها جمعيت در چارچوب اين طرح
دستگاه اجرايي احداث سامانه حمل و نقل  -3ماده

هاي از آن، شهرداري برداريبهرهشهري و حومه و 
  باشند.مي ذيربط
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شهرهاي باالي پانصد هزار هاي شهرداري -4ماده
ند حداكثر تا يك سال پس از نفر جمعيت موظف

تصويب اين قانون سامانه يكپارچه مديريت هماهنگي 
حمل و نقل عمومي شهري و حومه را در ساختار 

  تشكيالت خود ايجاد نمايند.
شود كه حداكثر تا مي به دولت اجازه داده -5ماده

) از هزينه مطالعات و %50سقف پنجاه درصد (
مل و نقل ريلي حهاي ي ايجاد سامانهگذارسرمايه

درون شهري با اولويت تامين لوازم و نجهيزات از محل 
منابع درامد عمومي در لوايح بودجه سنواتي كل كشور 
پيشنهاد نمايند. مابقي اعتبار مورد نياز طرح، توسط 

ربط از محل منبع داخلي و يا مشاركت شهرداري ذي
شود كه پس از مبادله مي بخش خصوصي تامين

كشور  ريزيبرنامهموافقتنامه با سازمان مديريت و 
  مصرف خواهد شد.

وزارت كشور موظف است ضوابط اجرايي  - تبصره
بخش خصوصي، با اولويت هاي استفاده از ظرفيت

و مراحل مختلف بهرهها گذاري در ايستگاههسرماي
برداري را تدوين نمايد. اين ضوابط پس از تصويب 

  بات وزيران الزم االجرا است.ه
موضوع اين قانون مجازند با هاي شهرداري - 6ماده

) قانون 13رعايت سقف تعهدات ارزي موضوع ماده (
برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 

و موارد مشابه  1383جمهوري اسالمي ايران مصوب 
در قوانين بعدي براي احداث سامانه حمل و نقل 

ومه، با همكاري بانك مركزي جمهوري شهري و ح
اسالمي ايران نسبت به استفاده از بازارهاي سرمايه 

) اين قانون به 5خارجي در محدوده اعتبارات ماده(
  صورت غير ريالي اقدام نمايند.

توانند از طريق مي مشمولهاي شهرداري -7ماده 
ي داخلي و خارجي به روش ساخت، گذارسرمايه

حمل و هاي براي سامانه BOTگذاريو وا برداريبهره
  نقل ريلي شهري و حومه استفاده نمايند.

وزارت كشور موظف است پس از مشورت  -8ماده 
قطار شهري كشور نسبت به هاي با اتحاديه شركت

تدوين اصول كلي و راهبردهاي حاكم بر اتمين و 
 برداريبهرهآالت و طراحي و ساخت تاسيسات، ماشين

و نقل ريلي شهري و حومه اقدام و به حمل هاي سامانه
تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 

  برساند.
تعرفه مصارف برق اتوبوس رساني و  -9ماده 

قطارهاي شهري و حومه، براساس كمترين تعرفه 
  تعيين شده است.

 مسئووليت حسن اجراي اين قانون بر -10ماده
  عهده وزارت كشور است.

شود براي اجراي مي اجازه داده به دولت-11ماده
  ) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:1( احكام ماده

به اي عوض يارانهبالهاي اعطاي كمك -1
 .غير دولتي مرتبط با اهداف اين قانونهاي بخش

تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني  -2
واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم 

رق، و دو ، باز سوز، نفت، گازمصرف، خودروهاي گ
 .نيرويي (هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه

تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني  -3
تاسيسات، ماشين آالت، و قطعات  واردات تجهيزات،

(شهري و برون شهري)  مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي
 .هاو توسعه آزاد راهها و بزرگ راه

رداخت بخشي از اعطاء تسهيالت بانكي و پ -4
مرتبط با اهداف اين هاي سود تسهيالت بانكي به بخش

 .قانون

دولت مكلف است نظارت بر اجراي زمان  - 2ماده 
مرتبط با اين قانون را هاي و پروژهها بندي شده طرح

اجرايي مشخص هاي با راهكارهايي كه در آيين نامه
خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه يكبار گزارش 
پيشرفت كار خود را به كميسيون عمران مجلس 

 شوراي اسالمي ارائه كند.
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ها، تسهيالت و ها، يارانهتوزيع كمك - 3ماده 
اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با 

  توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است.
بيمه گر موظفند متناسب با هاي شركت -4 ماده

موثر در كاهش هاي عملكرد دستگاهازريابي دولت از 
حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهري و برون 

جويي حاصل ) صرفه%50معادل پنجاه درصد( شهري،
از عدم پرداخت خسارت بيمه بدنه و شخص ثالث را 

سازي ايمني تردد، تامين براي آموزش و فرهنگ
صالح فيزيكي نقاط و مقاطع حاصل خيز و ، اتجهيزات

هاي جاري به دستگاههاي داخت هزينهكمك به پر
  مذكور اختصاص دهند.

دولت موظف است با اولويت حمل و نقل -5ماده
اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي اي ريلي به گونه

در جابه جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و 
) اين 1نقل برون شهري بر مقادير جدول شماره (

  قانون منطبق شود.
بخش هاي دولت موظف است سياست -6ماده 

تنظيم نمايد اي حمل و نقل همگاني شهري را به گونه
هجري شمسي در مجموع  1391كه از ابتدا سال 

) سفرهاي درون شهري %75هفتاد و پنج درصد(
  پوشش داده شده است.

در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي  -7 ماده
جديد، هاي شهركهاي شهرك اقماري، شركت

و كارخانه ها، هزينه تامين زير ساخت و ابنيه ها تشرك
جديد هاي اقماري، شهرهاي خطوط ريلي به شهرك

يا محل شركت يا كارخانه را تامين نمايند، دولت 
هزينه روسازي، عاليم، تاسيسات و ناوگان اجراي 

  مربوطه را تامين خواهد كرد.هاي پروژه
 مديريت حمل و نقل بار و مسافر در -8 هماد

  محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.
اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به  -9 ماده

ميزان چهل هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري و 

شصت هزار ميليارد ريال در بخش برون شهري در هر 
  گردد.مي سال تعيين

  
 

- راه برداريبهرهكالن شركت  كمي و كيفيهاي شاخص

  تهران و حومه آهن شهري
 .تعداد سفرهاي انجام شده  
 سهم تاخيرات از كل زمان سير.  
 به موقع دهيسرويس.  
 (مسافر) ميانگين رضايت مشتري. 
 حوادث مسافري. 
 قابليت اطمينان تجهيزات ثابت.  
 درصد قطعات يدكي ساخت داخل.  
 درآمدهاي ثانويه به كل درآمدها.  
 وري خطبهره.  
 وري قطاربهره.  
 مسافر نيروي انسانيوري بهره.  
 فراينديهاي درصد تحقق شاخص. 

  فرهنگي و اجتماعيهاي درصد تحقق برنامه. 
  متروي تهران برداريبهرهشركت  عملكرد

از  برداريبهرهنگاهي اجمالي بر عملكرد شركت 
  در جدول ذيل ارائه شده است. 94تا  86سال

  وضعيت  شاخص
  721  تعداد سفر (ميليون سفر)

  188  شده (كيلومتر) برداريبهرهطول مسير 
  107  شده برداريبهرهتعداد ايستگاه 

  179  تعداد قطار (رام)
  537  مسافري (هزار اعزام)هاي تعداد حركت

  8238  تعداد كاركنان
  مقايسه متروي تهران با شهرهاي بزرگ دنيا

براي قياس وضعيت فعلي متروي تهران با شهرهاي 
ذيل توضيحاتي از وضعيت پيشرفته و مدرن دنيا، در 

  گردد:مي شهر بزرگ دنيا ارائه 10مترو در 
  مترو شانگهاي .1
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بهترين سيستم نقل و انتقال سريع را مترو 
راه اندازي كرد به طوري  1995شانگهاي چين سال 

سرويس نقل ترين كه در حال حاضر رتبه نخست سريع
و انتقاالت را به خود اختصاص داده است.نكته جالب 

ايستگاه در اين شهر است كه تقريبا  285ه وجود توج
تمام نقاط شهر را پوشش داده است و از اين نظر نيز 
مترو شانگهاي ركورد دار است. براي مترو شانگهاي 

  كيلومتر مسير ساخته شده است. 424
  مترو لندن .2

پدر بزرگ زير زميني جهان رتبه دوم بهترين 
مترو لندن  متروهاي دنيا را متعلق به خود كرد.

 1863مترو جهان است كه در سال ترين قديمي
مي ايستگاه 270تاسيس شد كه هم اكنون داراي 

  باشد.مي كيلومتر مسير 400باشد. اين مترو داراي 
  مترو سئول .3

و بيشترين حجم حمل و ترين يكي از سنگين
را مترو سئول دارد كه به همين دليل توانسته ها نقل

مترو هاي جهان را به خود اختصاص رتبه سوم بهترين 
 314ميليون جمعيت در  8دهد. روزانه نزديك 

شوند. اين حجم نقل و مي ايستگاه اين شهر جابجا
انتقاالت در نوع خود قابل توجه و تامل براي مسئولين 

كيلومتر  390مترو كشور است. الزم به ذكر است كه 
مسير براي مترو پايتخت كره تا كنون ساخته شده 

  است.
  مترو پكن .4

مترو پكن نيز به دليل نقل و انتقال سريع مسافران 
رتبه ي چهارم جهان را به خود اختصاص داد. مترو 

باشد. مي ايستگاه 218سريع السير شهر پكن داراي 
كيلومتر طول مسيرهاي ساخته شده براي  370

  پايتخت كشور چين است.
  مترو نيويورك .5

يويورك بدون شك به گزارش صراط، مترو شهر ن
مترو جهان است. اين ترين و پر ايستگاهترين وسيع

ايستگاه  421شهر داراي بهترين آمار ايستگاه شامل 
است. نكته جالب توجه اين است كه اين تعداد ايستگاه 
در مساحتي كمتر از مساحت شهر هاي آسيايي وجود 
دارد و اين نشان از تراكم ايستگاه در اين شهر است 

كيلومتر مسير مترو  336در اين شهر بزرگ  همچنان
  ساخته شده است.

  مترو برلين .6
مترو هاي جهان مترو شهر ترين يكي از سريع

ايستگاه وجود دارد  166برلين است. در اين شهرا تنها 
كه اين تعداد كم به علت سرعت زياد اين مترو است. 

كيلومتر تونل براي عبور و مرور  331مترو برلين داراي 
  قطارهاي خود است.

  مترو مسكو .7
مترو ترين بعد از توكيو و سئول پر رفت و آمد

 186جهان مترو مسكو است. مترو شهر مسكو روسيه 
ايستگاه مترو دارد البته اين تعداد مترو در وسعت 

كيلومتر  308نسبتا كمتر اين شهر قابل توجه است. 
  ريل براي مترو مسكو ساخته شده است.

  مادريدمترو  .8
اگرچه شهر مادريد پنجاهمين شهر پر جمعيت دنيا 

آيد ولي مترو اين شهر از لحاظ مسافت مي به حساب
 300رتبه ششم را دارد. در پايتخت كشور اسپانيا 

كيلومتر  292ايستگاه مترو وجود دارد. پايتخت اسپانيا 
  مسير براي مترو خود تاكنون ساخته است.

  . مترو مكزيكوسيتي9
 225ايستگاه و مسيري به طول  195و با اين متر

كيلو متر بعد از شهر نيويورك بزرگترين مترو آمريكاي 
ترين شمالي است. اين شهر كه يكي از خطرناك
 225شهرهاي جهان نيز هست براي مترو خود 

  كيلومتر تونل حفاري كرده است.
  .مترو پاريس10

مترو شهر پاريس در رتبه دهم مترو هاي جهان 
ايستگاه مترو دارد كه  301فته است. اين شهر قرار گر
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كيلومتر تونل  214اين تعداد ايستگاه به روي تنها 
ساخته شده است كه باعث شده اين مترو هم يكي از 

  متروها از لحاظ تعداد ايستگاه باشد.ترين متراكم
بعد از مترو پاريس به ترتيب متروي شهرهاي 

شن ژن چين، گانجائو چين، توكيو ژاپن، دهلي هند، 
والنسيا در اسپانيا، هنگ كونگ، شيكاگو آمريكا، 
واشنگتن، سان فرانسيسكو و مترو سنگاپور قرار دارند. 

شهر چين در رتبه  5نكته جالب توجه اين است كه 
در اين ميان جايگاه مترو  جهان قرار دارند. 25اول تا 

تهران و كرج در نوع خود قابل توجه است. مترو دو 
ايستگاه دارد كه  78و كرج روي هم رفته  شهر تهران
كيلومتر مسير مترو وجود دارند  136در ها اين ايستگاه

كه البته بخشي از اين مسير ( از تهران تا كرج و داخل 
  .باشدمي زمين روي كرج)
  

  حوزه ماموريتي حمل و نقلهاي چالش
  عدم تكميل عمليات احداث خطوط و

از پيش تعيين هاي برنامهمترو بر طبق هاي ايستگاه
  شده.
  سرعت كند ساخت و توسعه  مترو در وضع

  گذشته.هاي حاضر نسبت به سال
 .حجم باالي استفاده از خودروهاي شخصي  
  عدم تناسب كمي وكيفي خدمات ارائه شده

سيستم حمل و نقل عمومي با ميزان تقاضا (تواتر 
، سطح پوشش شبكه، سطح سرويس و دهيسرويس

  ).سرعت پايين
 ونقلحملهاي عدم مطلوبيت استفاده از مدل 

  عمومي (به ويژه در ساعات اوج ترافيك).
  عدم دسترسي به سيستم حمل و نقل مترو

  برون شهري.هاي در پايانه برخي پايانه
  غير بومي بودن تكنولوژي ساخت تجهيزات

 حمل و نقل (مانند حمل و نقل هوشمند، مترو و...).

  كارها و تدابيرراه
  گسترش بهينه شبكه، ظرفيت و ناوگان

  عمومي. ونقلحملهاي تسهيالت سيستم
  احداث و توسعه خطوط و تسهيالت حملو نقل

  ريلي درون وحومه شهري.
  ،توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي

  نيمه عمومي غير ريلي.
 7، 6احداث و تكميل خطوط مترو هاي پروژه ،

  شهر تهران. 2و  4
 و تجهيز مراكز كنترل ترافيك  توسعه، تكميل

هوشمند هاي و سامانه سيستمها و زير ساخت
 .ونقلحمل

  
  نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد ها

 حمل وهاي سيستم توسعه ناكافي شبكه و 
 نقل عمومي.

اند كه تنها راه امروزه اكثر كارشناسان بر اين عقيده
برون رفت از مشكالت ترافيك،گسترش سيستم 

با اندكي تعمق بر روي  عمومي است. ونقلحمل
مي عمومي شهرهاي پيشرفته ونقلحملهاي سيستم

 ها،عنصر اين سيستمترين توان دريافت كه اصلي
باشد. شبكه قطار شهري مي شبكه قطار شهري (مترو)

 عمومي، ونقلحملبه عنوان شبكه مادر سيستم 
وظيفه جابه جايي عمده شهروندان در طول و عرض 

بدين معني كه مسافران را از  به عهده دارد. شهر را
 مناطق مسكوني تا دسترسي به خطوط قطار شهري و

  كند.مي بالعكس جا به جا
در تهران به دليل عدم پوشش كامل شبكه مترو و 

قطار شهري،حجم عمده جابههاي نبود ساير سيستم
انجام شده ها جايي عمومي شهروندان توسط اتوبوس

شركت هاي وسعت شهر و محدوديتكه باتوجه به 
واحد اتوبوسراني،سطح سرويس اين وسيله در تهران 
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  نسبت به استانداردهاي جهاني بسيار پايين تراست.
 .عدم ماموريت مناسب تقاضاي سفر 

مشكالت شهر تهران در وضع ترين يكي از عمده
موجود،مديريت نامناسب تقاضاي سفر در مجموعه 

باشد كه به تبع آن مجموعه مي مديريت كالن شهري
و ترافيك از كارايي مناسبي  ونقلحملسيستم 

مي برخوردار نبوده باعث نارضايتي بسيار شهروندان
شود. معضالت به وجود آمده در ارتباط با مديريت 

تواند ناشي از عوامل مي تقاضاي سفر در شهر تهران
  عبارتند از:ها مختلفي باشد كه مهمترين آن

 د شهري.سفرهاي زائ .1

 طول سفرها. .2

 عدم تنظيم ساعات شروع و پايان كار. .3

الكترونيكي هاي عدم استفاده كافي ازسيستم .4
 و اينترنتي.

 در سطح شهر.ها عدم توزيع مناسب كاربري .5

عدم وجود نهاد يا مركز ارائه و اجراي  .6
 مديريت تقاضا.هاي طرح

 كمبود قوانين ومقررات حمايتي. .7

 
  كپارچه و ي ونقلحملعدم وجود سيستم

 مديريت واحد شهري.

  ي وايجاد تسهيالت گذارسرمايهعدم تعادل در
 جهت پارك وسائل نقليه و توسعه فضاهاي شهري.

  همزمان كاربري زمين و  ريزيبرنامهعدم
 (ناديده گرفتن مصوبات طرح جامع). ونقلحمل

ها و نحوه كاربري زمين در شهر ونقلحملسيستم 
شد . رديكي با يكديگر دارندارتباط متقابل و بسيار نز

 اقتصادي،هاي جمعيت، اشتغال و استقرار فعاليت
خدماتي و همچنين وجود تسهيالت در نواحي مختلف 
شهرو حومه باعث افزايش تقاضاي سفر به منظور 
دسترسي به اين نواحي و در نتيجه توسعه شبكه حمل

  شود.مي ونقل و همچنين گسترش تسهيالت جديد

حاضر، ناديده گرفتن ضوابط و در حال حال 
مصوبات طرح جامع تهران به خصوص در مورد تراكم 
در مناطق شمالي شهر موجب وارد شدن حجم 

تردد به سيستم شده هاي ترافيك بيش از توان شبكه
  است.
 عدم رعايت سلسله مراتب دسترسي 

شهر به بدن يك انسان هاي اگر كل سيستم فعاليت
شهر همانند شبكه خون تشبيه شود، شبكه معابر 

رساني بدن خواهد بودكه وظيفه اصلي برقراري ارتباط 
دهي به آنها رابرعهده بين مراكز حياتي شهر و سرويس

دارد. به همين دليل طراحي معابر در طراحي يك شهر 
كي از موارد مهم در . يبرخوردار استاي از اهميت ويژه

ي عايت سلسله مراتب دسترس، رحل مسائل ترافيكي
يابي سلسله مراتب باشد. بهينهمي در طرح ترافيك

دف توزيع متعادل ، هدسترسي در ترافيك شهري
ترافيك است كه از مهمترين نتايج آن توجه به فواصل 

  باشدمي (در سطوح مختلف) فرعي به اصليهاي تقاطع
 ساختار فضايي شهر تهران 

با توجه به مطالعات انجام شده، ساختارفضايي شهر 
است كه طراحي و اجراي يك نوع اي تهران به گونه

سازد. مي نوين را با مشكل مواجه ونقلحملسيستم 
ونقل تراكم باالي شهر تهران به كارگيري سيستم حمل

يكن توضيع . لكندمي عمومي در اين شهر را توجيه
پراكنده اشتغال و تجارت در سراسر شهر ويا به عبارتي 

ري قوي به عوان مقصد ديگر فقدان يك مركز تجا
ه كارگيري ، بنهايي براي تعداد زيادي از سفرها

مي عمومي را با مشكل مواجه ونقلحملسيستم 
سازد،مگر اينكه چنين سيستمي كل شهر را پوشش 

  دهد.
  به منظور بهبود كارايي سيستم
،شهر تهران دو انتخاب زير را با فرض ونقلحمل

تغال پيش رو احتمال تغيير در پراكندگي مقاصد اش
  دارد:
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با فرض اينكه ساختار فضايي شهر تهران قابل  .1
وسعه ، تونقلحملهترين انتخاب براي ، بتغيير نيست
 درها راهي جهت پاسخگويي به سفرهاي بيشتر تاكسي

 باشد.مي هاي داراي مبدا ومقصد چندگانهمسير

با فرض اينكه ساختار فضايي شهر تهران قابل  .2
شدو همچنين منابع مالي مورد اصالح و تحول پذير با

براي توسعه كامل سيستم مترو نيز در دسترس  نياز
عمومي بايد براساس  ونقلحملقرار گيرد، سيستم 

هاي همگاني و تاكسيهاي توبوس، اتركيبي از مترو
 گردد. ريزيپايهعمومي و راهي 

 راي هر دو ، ببه دليل تراكم باالي شهر تهران
شخصي نبايد از هاي اتومبيلگزينه فوق سهم سفر با 

درصد كل سفرها فراتر رود.اين امر از طريق دريافت 40
هاي عوارض بابت تردد در نواحي پرازدحام اتوبان

كنار خيابان هاي شهري و نيز تعيين قيمت پاركينگ
بر اساس قيمت بازار(آزاد) قابل انجام است.البته 

نجام اقدامات ، ابايستي توجه داشت كه درعمل
وربايستي منوط به برطرف نمودن عمده تقاضاي مذك

  عمومي باشد. ونقلحملسيستم 
  ونقلحملاگر گسترش و توسعه سيستم 

عمومي بيش از اندازه پرهزينه شود،در اين صورت تنها 
سيستم حمل و نقل كارآمد سازگاربا ساختار فضايي 
شهر تهران توسعه خطوط اتوبوسراني با تاكيد بر ميني 

راهي خواهد بود. به دليل هاي سيو تاكها بوس
پراكندگي مبدا و مقصد اغلب سفرها، تعداد اندكي از 

توانند موثر واقع شوند. در اين ونقل ميحملهاي مدل
 هستند كهتر حالت، تنها وسايط نقليه عمومي كوچك

سفر مسافرين شهري مثل تهران را هاي توانند نيازمي
  فراهم آورند.

  مترو در تهران، در در خصوص توسعه شبكه
درصد نواحي ايستگاه مترو فقط در ده  43حاضر حال 

 14ساخته شده تهران قرار داشته و توسط حدود 
درصد جمعيت شهري قابل دسترس است. براي اينكه 

درصد 50مترو سيستمي كارآمد باشد، بايد حداقل 
جمعيت شهر را تحت پوشش قرار دهد. گسترش مترو 

 56بيني شده در واقع حدود از دوخط به نه خط پيش 
درصد جمعيت شهري را پوشش خواهد داد و بنابراين 
ممكن است تفاوت قابل توجهي در كاهش آلودگي هوا 

توپوگرافي و هاي ا توجه به محدوديت، بيكن. لشود
 گسترش خطوط مترو، خيزي در شهر تهران،لرزه

نيز تعهد دولت  و آوري سرسامگذارسرمايههاي هزينه
جاري و هاي پوشش هزينه تخصيص يارانه وبراي 

  نگهداري نامحدود آن در آينده را دربرخواهد داشت.
  عدم وجود فرهنگ ترافيك به شكلي مناسب

 در شهر تهران

دهد مي بررسي مشكالت ترافيك شهر تهران نشان
هاي كه سهم قابل توجهي از تصادفات و راه بندان

اهنمايي و ايجاد شده ناشي از عدم رعايت قوانين ر
رانندگي و همچنين ناآشنايي شهروندان با فرهنگ 

مي ترافيك و نهادينه نشدن اين فرهنگ در بين آنان
باشد. در اين مورد بايد به اين نكته توجه داشت كه در 

به يك كشور، فرهنگ آن  آوريفنپي ورود هر گونه 
نيز بايستي در بين استفاده كنندگان نهادينه  آوريفن

در حال هاي ين خصوص، مشكل عمده كشورشود. در ا
جديد همانا عدم هاي توسعه در استفاده از فناوري

خاص  آوريفنارزش گذاري به فرهنگ استفاده از يك 
در تاثير گذاري و نهادينه شدن  آوريفناست.بر خالف 

يك فرهنگ در بين افراد يك جامعه زمان زيادي مورد 
ري و هضم آن در يادگيها نياز است. آموزش انسان

باشد. در آوري ميفنفرهنگ از اركان اصلي استفاده از 
واقع راه اصلي فرهنگ سازي و نهادينه كردن 

موزش ، ابرخورداري از يك رفتار مناسب در ترافيك
، صحيح است كه اين امر توسط آموزش وپرورش

  و...مي تواند صورت پذيرد.ها سانهر
 ،ني توان داليل قانون شكمي در اين خصوص

  را به دو دسته زير تقسيم بندي نمود:
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 شتباه و اضطرار، اقانون شكني ناشي از غفلت 

 قانون شكني از ميل به قانون شكني 

مورد اول از موارد فوق الذكر نمي تواند نشان 
دهنده عدم توجه و عدم اهميت به فرهنگ ترافيك 
باشد و در شرايط اضطراري و به ندرت توسط فرد 

مورد دوم كه در بعضي افراد بارها  شود.وليمي ايجاد
هاي تواند ناشي از برخي نارساييمي گردد،مي مشاهده

شخصيتي فرد باشد كه همراه با عدم نهادينه شدن 
پرخطر توسط هاي فرهنگ ترافيك،منجر به بروز رفتار

 آن فرد شود.

  
  متروي تهران برداريبهرهنقاط قوت شركت 

تاثير گذار اعتبار، قدمت، جايگاه مناسب و - 1
  شركت در افكار عمومي.

و آموزشي به  برداريبهرهامكان ارايه خدمات  - 2
  قطار شهري.هاي ساير سازمان

استقرار استانداردهاي مديريتي، آموزشي، زيست - 3
  محيطي، ايمني و سالمت در سطح سازمان.

برنامه زمانبندي دقيق اعزام قطارها و ظرفيت  - 4
  باالي جابه جايي مسافر.

رعت، راحتي، ايمني و امنيت مناسب جا به س- 5
  جايي مسافر.

اطالعاتي نوين و هاي مستقر بودن سيستم - 6
  كارآمد.

هاي وجود برخي پيمانكاران كار آمد در بخش- 7
  نگهداري تعميرات شركت.

پوشش جغرافيايي مناسب در سطح شهر تهران  - 8
  و حومه.

و ها وجود فضاهاي تجاري و اداري در ايستگاه - 9
  امكان توسعه آن.

حضور كاركنان متخصص و با تجربه در -10
  مختلف شركت.هاي بخش

آثار اقتصادي، زيست محيطي و فرهنگي و -11
  از مترو. برداريبهرهاجتماعي متعدد و فراوان 

  
  متروي تهران برداريبهرهنقاط ضعف شركت 

افزايش تعداد كاركنان و عدم تناسب تعداد - 1
  كاركنان پيمانكار. كاركنان ناظر با تعداد

  ساختار سازماني نا مناسب و تغييرات سريع آن. - 2
  عدم وجود زنجيره تامين مناسب و كارا. - 3
  عدم جذب كافي و به موقع راهبر قطار برقي.- 4
  (عدم بهره وري مناسب). بهره وري پايين منابع - 5
عدم وجود ساختار سازماني مدون براي  - 6

  پيمانكاران.
نظام ارزيابي كيفي  تامين كنندگان عدم وجود  - 7

و ها و توليدكنندگان قطعات يدكي، زير سيستم
  تجهيزات تامين شده.

عدم انتخاب پيمانكاران متناسب با الزامات نت - 8
  ايستگاه محور.

عدم وجود نظام فراخوان، ارزيابي، انتخاب، به  - 9
  كارگماري، نظارت و كنترل پيمانكاران.

ني و عناوين شغلي وجود واحدهاي سازما-10
  متعدد با شرح وظايف مشابه (موازي كاري).
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  مقدمه
 از بسياري حاضر حال در كه است بحراني هوا آلودگي

 دليل به هوا آلودگي .مواجهند آن با جهان كشورهاي
 ايجاد معلق ذرات و هوا شيميايي مواد غلظت افزايش

 ها،انسان سالمت بر مستقيمي منفي تأثيرات شده
 سه ساالنه جهان در گذارد.مي جانوران و گياهان
  دست از را خود جان هوا آلودگي اثر بر نفر ميليون

 بايد دهدمي نشان كه است هشداري اين و دهندمي
 شد. دور هوا آلودگي جهاني چرخه ازتر سريع هرچه
 با جهان، كالنشهرهاي از بسياري مانند نيز تهران
  از يكي مسئله اين كه است مواجه هوا آلودگي مشكل
  .باشدمي كشورمحيطي زيست مشكالتترين مهم

 اجرايي و حقوقي اقدامات و مطالعات تاكنون
 تهران شهر هواي آلودگي كاهش زمينه در مختلفي
 است، شده انجام مسئولهاي سازمان وها دولت توسط

 و اخير سالهاي بحراني شرايط وها آلودگي تشديد اما
 شهرهاي و تهران هواي ناسالم روزهاي تعداد افزايش
  را شده انجام اقدامات كارآيي عدم و نقص ديگر،
 قانو جمله از مختلف نهادهاي بودن دخيل .رساندمي

 سازمان شهرداري، صنايع، انتظامي، اجرايي، نگذار،
 اين درهاي جداگان آمار يك هر كه و... زيست محيط
  هابخش اين هماهنگي عدم و كنندمي ارائه زمينه
 كنترل يعني اصلي هدف از انحراف باعث تواندمي

  .باشد مناسبهاي سياست تبيين و هوا آلودگي
 منابع با برخورد نحوه و تهران هواي آلودگي

 با كه است دقيق و جانبه همه بررسي نيازمند آالينده،
 در تهران شهر بلندمدت توسعه اندازچشم به توجه

 ساله بيست اندازچشم سند در پايدار توسعه راستاي
 بهها وزارتخانه وها سازمان است ضروري كشور،

 وزارت كشور، زيست محيط حفاظت سازمان خصوص
 تجارت، و معدن صنعت، وزارت ها،شهرداري و كشور
 و درمان بهداشت، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت
 صورت به را خود مسئوليت و نقش پزشكي، آموزش

  .نمايند ايفاها آلودگي كاهش در مؤثر
 بهداشت، وزارت كار و محيط سالمت مركز رئيس

 هوا آلودگي اثر بر تهراني 2700 حداقل ساالنه مرگ از
 و هوا نسبي سكون تداوم همچنين دهد.مي خبر

 صنعتي كالنشهرهاي در جويهاي آالينده افزايش
هاي سال به نسبت هوا بيشتر آلودگي به منجر تهران
 شده آلودگي از ناشي تبعات و خسارات افزايش و قبل
ترين مهم و نخستين از تهران هواي آلودگي .است

 به توجه با كه است كشورمحيطي زيست مشكالت
  معضلترين ملموس زيانبارش پيامدهاي

  دولتهاي دغدغه از و تهران كالنشهرمحيطي زيست
اي ويژه اجرايي اقدامات و مطالعات تاكنون باشد.مي

 گرفته صورت آن اثرات كاهش و مقابله كنترل، جهت
 آن ازتر پيچيده وتر گسترده كنوني مشكل اما است
 و مدت كوتاه راهكارهاي و طرح ارائه با كه است

  .شود رفع مقطعي

 مشكل حل براي تهران شهري مديريت است روشن
 قبول باها وزارتخانه وها سازمان تمام بايد هوا آلودگي

 محيط سازمان با جانبه همه همكاري و مسئوليت
  اساس بر هوا آلودگي بحران مديريت و زيست
 .شوند عمل وارد دقيق ريزيبرنامه
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  هوا آلودگي مسائل بر درآمدي
  ايران در هوا آلودگي

 و بوده جهان در را هواترين هآلود ميان در ايران هواي
 در يعني ،1392 سال در .است شدنتر وخيم حال در

 مؤسسه« با همراه جهاني بانك كه سالي آخرين
 مورد در نهايي نتخمي »سالمت ارزيابي و محاسبه

 آلودگي به مير و مرگ فقره 19644 ،اندداده ارائه ايران
 نفر 28 حدود معادل كه شده داده نسبت ايران هواي

 ارزيابي و محاسبه مؤسسه( است فرد هزار يكصد هر در
 حدود كه هوا آلودگي اقتصادي هزينه .)2016 سالمت،

 13 معادل و كشور داخلي ناخالص توليد درصد 2 /2
 كه است حاكي شده، برآورد درسال دالر ميليارد
 بلكه افراد سالمت نظر از فقط نه هوا آلودگي كاهش

 يك در .است سودمند امري نيز اقتصادي لحاظ به
 اقتصاد كه دالري صد يك هر از فايده، - هزينه تحليل
 آلودگي منفي هزينه دالر 2 /6 كند،مي توليد ايران

  برخي شودمي مالحظهها گزينه به نگاهي در .هواست
 و انرژي ،نقل و حمل صنعت، به مربوطهاي فعاليت

 شوند، متوقف حتي يا و شوند داده تغيير اگر كشاورزي
 است سودي از بيش هوا آلودگي عدم از حاصل منافع

  .شودمي حاصلها فعاليت اين از كه
 نظر از جهان كشورهايترين آلوده از يكي ايران
 نظر از ايران شهرهاي از برخي .است هوا كيفيت
 در PM2.5) يا( ميكرومتري 2 /5 آالينده ذرات غلظت
  .گيرندمي قرار جهان شهرهايترين آلوده ميان

 از فراتر مرتبه چندين تهران در هوا آلودگي غلظت
 نظر از تهران .باشدمي PM10 معيار مجاز ميزان

 يا كراچي مانند شهرهايي از مراتب به PM10 آلودگي
 ).1 (شكل باشدمي آلوده كمتر دهلي

 آلودگي داده آنها براي ما كه كالنشهرهايي ميان در
PM10)به نسبت كه PM2.5 جهاني مقايسه امكان 
 اختيار در )كندمي فراهم كالنشهرها ميان را بهتري
 وجود، اين با .دارد جاي فهرست ميانه در تهران داريم،
 است متدوالي سطح برابر چهار شهر اين آلودگي ميزان

 20( سالم ميزان عنوان به جهاني بهداشت سازمان كه
  .كندمي قلمداد )مكعب متر در ميكروگرم

  
  

  
  .)مكعب متر در ميكروگرم به ساالنه ميانگين( جهان شهرهاي كالن در PM10هاي آالينده غلظت :1 شكل

  .)2016( جهاني بهداشت سازمان آمار از استفاده با جهاني بانك كاركنان محاسبات :منبع
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  هوا آلودگي محيطي منابع
 و حمل مانند( انساني منابع از هم ايران در هوا آلودگي

 طبيعي منابع از هم و )كشاورزي يا صنعت نقل،
 در .گيردمي نشأت خاك و گرد مثل توپوگرافيك

 باعث صنعت و نقل و حمل عمده طور به تهران،
 مواد بارغ همچنين ولي بوده آلودگي غلظت وخامت
 موفقهاي سياست توسعه .باشندمي تأثيرگذار نيز كاني

 آلودگي منابع تمايز به وابسته شدت به هوا آلودگي
  موجودي دقيق ارزيابي يك انجام بنابراين و بود خواهد
  مطلوب بسيار يابي منبع مطالعات اساس برها آالينده

 .باشدمي

 شهرهاي سال روزدر 300 از بيش متوسط، طور به
 بر آن اثر كه هستند هوا آلودگي مشمول ايران

 اين از روز صد يك .است شديد تا متوسط سالمتي،
 متوسط اثر آن، روز 200 و است ناسالم هوا روز 300

 در ميانگين طور به روز 60 تنها لذا .دارد سالمتي بر
 تهران، شهر سه هر .است سالم هوا كيفيت سال

 در روز 350 حدود ،1393 سال در اهواز و اصفهان
 مضر سالمتي براي كه اند داشته ناسالم هواي سال
 معلقّ ذرات .اند داشته سالم روزهواي 15 فقط و بوده
 برابر چندين روزها ازاي پاره در شهر سه اين در هوا در
 245 داشتن با اهواز .است دهلي و پكن آلوده شهر دو
 متوسط آلوده هواي روز 106 و ناسالم حد در روز

 شهر اين .است داشته را آلودگي ميزان بدترين داشته
  .است داشته سالم هواي سال در روز 9 تنها

 معادل 1392 و 1369هاي سال بين هوا آلودگي
 /5 ذرات غلظت .است شده تروخيم سال در درصد 5/0
 سال از .است يافته افزايش دوره هر در ميكروني 2

 نيم به نزديك تنها آن ساالنه افزايش 1384 تا 1374
 ساالنه تغيير 1395 تا 1384 سال از ولي بوده، درصد

  .است شده نزديكتر درصد يك نصاب حد به آن
  

 افراد سالمت بر هوا آلودگي اثرات
 جهان در مير و مرگ عامل چهارمين هوا، آلودگي

 »جهان در بيماري سربار« آمار بر بنا عامل، اين .است
 خطر از پس »سالمت ارزيابي و محاسبه مؤسسه« از

 از تقريباً .گيردمي قرار سيگار و تغذيه بدي متابوليسم،
 آلودگي به شودمي مربوط مورد يك مير و مرگ ده هر
 مير و مرگ ميليون 5/3 حدود با است معادل كه هوا

 به نسبت درصد 30 حدود كه 1395 سال در جهاني
 .است داشته افرايش 1369 سال

 مرگ فقره 19644 حدود ايران، در 1392 سال در
 مطابق .است شده داده نسبت هوا آلودگي به مير و

 اقتصادي استدالل تحكيم :هوا آلودگي هزينه« پژوهش
 شده انجام جديد مشترك مطالعه كه »اقدام براي

 ارزيابي و محاسبه مؤسسه و جهاني بانك توسط
 28 مير، و مرگ هزار 100 هر از باشد،مي سالمت

 و مرگ كه درحالي .هواست آلودگي با مرتبط آن فقره
 در يابد،مي افزايش مستمراً جمعيت رشد به نسبت مير

 بدين داشته، كاهشي روند بعد، به 1379 سال از عمل
 در كمتري افراد جمعيت، از سهم صورت به كه معنا

  .اند كرده فوت هوا آلودگي نتيجه
  

 هوا محيطي آلودگي اقتصادي هزينه
 2 /2 معادل ايران در هوا آلودگي اقتصادي هزينه
 ميليارد 13 حدود و كشور داخلي ناخالص توليد درصد
 و جهاني بانك مشترك مطالعه در .شودمي برآورد دالر

 آن به فوق در كه سالمت ارزيابي و محاسبه مؤسسه
 محيطي آلودگي از ناشي اقتصادي هزينه شد، اشاره
 سال در داخلي ناخالص توليد درصد 2 /2 معادل هوا

 عوامل هزينه معيار همين اساس بر .است شده برآورد
هاي هزينه كه است زيست برمحيط مؤثر بيروني

  رقم و عدد به ايران در زودرس مير و مرگ اقتصادي
 ناخالص توليد درصد 2 /2 كه حالي در .آيددرمي
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 احتماالً ولي است، مفيدي مرجع نقطه ايران داخلي
 زودرس، ومير مرگ هرچند .است واقعي ميزان از كمتر

 هوا آلودگي اقتصاديهاي هزينه در را سهم بيشترين
 احتماال داخلي ناخالص توليد درصد 2 /2 ولي دارد،
 هزينه گزارش اين زيرا است، واقعي ميزان از كمتر
 تواندمي كه هوا آلودگي از ناشيهاي بيماري درمان

  كاهش مثال، براي .آوردنمي حساب به را باشد هنگفت
 غيبت تنفسي، محدوديت دليل به كار نيروي وريبهره

 حساب به بيمارستان، در شدن بستري حتي و كار از
 سال مطالعه در زابيماري آثار گونه اين .شودنمي آورده

 تخريب هزينه« عنوان تحت جهاني بانك 1384
 .است شده لحاظ ،»زيست محيط

 بر مبتني اقتصاديهاي هزينه ارزشيابيهاي روش
 - مير و مرگ احتمال افراد، سالمت به مربوط اطالعات

 كمي با نيز و رفاه بر واردههاي زيان كردن كمي با
 زودرس مرگ خاطر به رفته دست از درآمد كردن

 صورت كار نيروي فوت نتيجه در كه توليدي يعني(
 حاصله تخمين .گيرندمي نظر در نيز را )است نگرفته
 حاضرند افراد كه است چيزي آن كل دهنده نشان
 رفته دست از توليد و مير و مرگ خطر كاهش براي
 .)30( بپردازند زودرس، فوت دليل به شان

  انجام مستلزم ايران در هوا كيفيت بهبود
 گذاريسرمايه فني،هاي تحليل و تجزيه ازاي مجموعه

 سطح در و ملي سطح درها سياست اصالح و
هاي هحل را و آلودگي منابع چراكه( شهرهاست

 .)است متفاوت ديگر شهر به شهري از هوا آلودگي
 برخالف هوا، آلودگي كه است اين قضيه مثبت نكته

  .است اصالح قابل مشكلي ديگر، تغييرات از بسياري
  

  هوا آلودگي كنترل در كشورها ساير تجارب
 محيط بر منفي اثر كه خارجي عوامل ساير خالف بر

 لندن، .است اصالح قابل هوا آلودگي دارند، زيست

 قبل دهه دو حدود كه شهرهايي نيويورك، و پاريس
هاي سياست اتخاذ با داشتند، آلوده شدت به هوايي
 كه طوري به .اند برده ميان از را هوا آلودگي قاطع،
 سازمان مجاز حد محدوده در شهر كالن سه اين هواي

  اتخاذ از تريتازههاي نمونه .دارد قرار جهاني بهداشت
 شده هوا آلودگي بهبود به منجر كه قاطعهاي سياست
 نمونه دو از بخواهيم اگر( زمينه اين در و دارد وجود

  .كنيم اشاره پرو و شيلي به بايد )ببريم نام

 يك اجراي به اقدام 1389 تا 1382 سال از شيلي
 بهبود هدفش كه نمود شهري نقل و حمل طرح

 نقليه وسايط گسترش طريق از سانتياگو هواي آلودگي
 ها،اتوبوس دودزايي كاهش طرح اين در .بود عمومي
 آزمايش بهنگام اجراي دوچرخه، از بيشتر استفاده
  اداره براي تجاريهاي طرح ايجاد ها،اتومبيل دودزايي
  وها اتوبوس بازبيني عمومي، نقل و حملهاي شركت
 شده گذاشته اجرا به ترافيك براي كلي ريزيبرنامه

 تقريباً كه PM2.5 از ناشي هواي آلودگي كاهش .بود
 اجراي پيامد زيادي حدود تا كرد پيدا تقليل نصف به

 تا 1370 دهه اوايل از جامع نقل و حمل برنامه اين
 .بود 1380 دهه اوايل

 مبارزه منظور به 1390 تا 1388 سال از پرو، كشور
 كه گذاشت اجرا به ينقل و حمل برنامه هوا، آلودگي با

 و سوخت كيفيت ،هااتومبيل دودزايي بهبود شامل
 ايجاد برنامه، اين از هدف .بود هوا كيفيت بر نظارت
 در فعالي نقش كه بود هوا آلودگي كنترل براي مركزي
 .كند ايفا آلودگي كنترل به مربوط اقدامات گيريشكل

 ميزان طرح، اين اجراي نتيجه در زيادي حد تا لذا
PM2.5 كاالئو-ليما ناحيه در 1388 - 1391 دوره در 
 به هوا كيفيت بهبود .يافت تقليل نصف به تقريباً

 سامت بر منفي اثر زيرا شد، تمام فقرا نفع به خصوص
 كه چرا بود غيرفقير افراد بر اثرش از بيشتر بسيار آنان
 متأثر فقير غير افراد به نسبت شديدتري ميزان به آنها
  .بودند هوا آلودگي از
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 كالنشهرها هواي آلودگي كنترل در موفق تجارب
 تهران، در »هوا آلودگي« حل قابل غير ظاهر به چالش
 از خيلي محيطيزيست فاجعه اخيرهاي سال طي

  خصوص به جهان پرجمعيت شهرهاي كالن
 با كشورها از گروهي اما است بوده آسياييهاي پايتخت
 دولت– محلي و ملي دولت مشترك ظرفيت از استفاده
 ميان برنامه قالب در اند توانسته -شهرداري و مركزي
  .بيايند فائق مشكل اين بر ساله، 5 حداكثر مدت

 پكن 
 جهان شهرهايترين آلوده از تعدادي بودن دارا با چين

 هاستمدت پكن، كشور اين پايتختها آن صدر در و
 را بحران اين رفع جهت در مناسب كارهاي راه بررسي

 هنگ دهلي، پكن، در .است داده قرار كار دستور در
 با مواجهه در شهرداري و دولت مكزيكوسيتي، و كنگ
 اقدامات به عادت از پرهيز ضمن هوا، آلودگي بحران

 مباحث اولويت در را موضوع اين ،مدت كوتاه و مقطعي
 پكن در مثالً و اندداده قرار خود اجتماعي و سياسي

 را شهر اين مكرر، روزهاي طي غبار مه سنگين اليه كه
 طرح است، كرده بدل جهان در »آلوده هواي« نماد به
 اجرا دست در ملي سطح در »آلودگي عليه جنگ«

 در را شهر اين پكن، هواي آلودگي باالي ميزان .است
 .است داده قرار زندگي براي خطرناك شهرهاي ميان

 اين آسمان كه استهاي انداز تا پكن هواي آلودگي
 از سياهي و غليظ ابر با سال روزهاي اكثر در شهر
 در كه غليظ ابر اين .است شده پوشيده آلوده، ذرات

 تركيب نتيجه ،شودمي گفته Smog آن به اصطالح
 ديد حتي و تنفس كه هواست در موجود مه با آلودگي

  .كندمي مختل شهروندان براي را

 به پكن مردم تشويق با پيشها مدت از چين دولت
  منازل بام پشت روي بر گياهان پرورش و كاشت
 كهاي آلوده هواي تصفيه براي رااي سادههاي تالش
  دشوار نشينان تپايتخ براي آن در تنفس حتي گاهي
 تصدي زمان از پكن شهردار .است كرده آغاز ،شودمي

 در را هوا آلودگي كاهش 2013 سال در پست اين
 خواستار و است داده قرار خودهاي برنامه اولويت
 براي )دالري ميليارد 11 /9( يوآني ميليارد 76 بودجه
 سال در پكن شهردار .است شده هوا كيفيت بهبود

 هوا آلودگي كاهش براي ساله چند برنامه يك 2013
هاي سيستم تغيير شامل برنامه اين .كرد تدوين

 گرمايشي مهاي سيست به سوز زغال گرمايشي
 ها،خيابان در خودروها تعداد كردن محدود گازسوز،
 بهها كارخانه ترغيب وها آالينده تجارت برنامه تنظيم
 سال در .بود آالينده گازهاي انتشار ميزان كردن علني

 تعطيل را آالينده كارخانه 392 پكن شهرداري گذشته
 عالوه .كرد خارجها خيابان از را آالينده خودرو 476 و
 كه اند رسيده نتيجه اين به چين رهبران اين بر

 يك و اجتماعي عمده مشكل يك به هوا آلودگي
 سال بهار در بنابراين است؛ شده تبديل سياسي چالش
 نتيجه در .كردند اعالم را »آلودگي عليه جنگ« 2014
 گازسوز به سوز زغالهاي كارخانه تبديل برنامه دولت

 داد افزايش را خودروها سوخت كيفيت و كرد آغاز را
 هوا، آلودگي از كاستن براي همچنين چين دولت
 داراي خودروهاي و برقي خودروهاي خريد ماليات

 چين دولت .است داده كاهش را كوچك موتورهاي
  سهم 2030 سال تا است كرده اعالم همچنين
 به را كشور اين انرژي تأمين از غيرفسيليهاي سوخت
 2014 سال در .داد خواهد افزايش درصد 20 حدود
 قانون سال 25 طي بار نخستين براي چين ملي كنگره

 روزرساني به را كشور اين زيست محيط از حفاظت
  براي را تري سختگيرانههاي مجازات و كرد

 درها آن همچنين .گرفت نظر در آاليندههاي كارخانه
 بازار به جديد خودروهاي ورود از ،هستند تالش

 نيز را فعلي خودروهاي درصد 40 حداقل و جلوگيري
 راستاي در چين .كنند گياهيهاي سوخت به مجهز
 به پاداشي اختصاص از نها استا در هوا آلودگي كاهش
 در )دالر ميليون 816 معادل( يوآن ميليارد ارزش
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 كه درصورتي .كند مهار را هوا آلودگي است، تالش
 جاري سال پايان تا استان پنج در آالينده ذرات ميزان

 پاداش اين دريافت مشمول كند پيدا كاهش ميالدي
  .)8( شد خواهند

 مكزيكوسيتي  
اي دهه طي مكزيك كشور پايتخت مكزيكوسيتي

 از و بود رو روبه هوا آلودگي بحران با همواره گذشته
ترين آلوده از يكي به جهان شهرهايترين پاك از يكي

 و( دولت كشورها، ديگر برخالف .شد تبديل شهرها،
 بزرگ مشكل اين به بهايي چندان مكزيك )مردم حتي
 اصلي برنامه چندين دولت .دهندنمي كالنشهر اين

 از استفاده ممنوعيت .است كرده اجرا تاكنون و تصويب
اي برنامه تحت( خاص روزهاي در شخصي خودروهاي

 .»كرد نخواهد حركت من خودروي امروز« عنوان با
 خودروهاي تمامي ديگراي برنامه تحت دولت

 ادواري طور به احتراق كيفيت نظر از را شهروندان
 بهبود براي وسيع هاييبرنامه هرچند .كندمي كنترل
 احتراق فرآيند راندمان افزايش و سوخت كيفيت
 تغيير جهت در اندكيهاي برنامه ولي گرفته صورت
 شده اتخاذ دولت توسط ودروهاخ مصرفي سوخت
  اجراي به بايد رو، پيشهاي برنامه از مهمتر .است

 انتشار ميزان كه كرد اشاره دولت برنامه آميزموفقيت
 آن استاندارد معينِ حد در نقليه وسايل در را سولفور
 و خودروها تمامي بر ديگر، طرف از و كرده كنترل
 با دستگاهي( كاتاليزوريهاي مبدل نقليه وسايل
 در آالينده گاز سه انتشار كاهش براي فيلتري كاركرد

  نصب نوين خودروهاي تمامي در امروزه كه خودروها
  و نيتروژن اكسيد كربن، مونوكسيد :شودمي

 پيش .است كرده نصب اجباري طور به )هاهيدروكربن
  تميزترين از يكي مكزيكوسيتي ،1940 دهه از

هاي كوه زيباي منظره كه داشت اختيار در راها آسمان
 قابل خوبي به آن در برف از پوشيده آتشفشاني
 و1990 دهه در كه است حالي در اين .بود مشاهده

 متعاقب و ثروت صنعت، جمعيت، تمركز تأثير تحت
 كه يطور به( شهر اين به مهاجرت به تمايل آن

 به 1950 سال در نفر ميليون 3 از شهر اين جمعيت
 به مكزيكوسيتي ،)رسيد 2000 در نفر ميليون 20
 ديگر از .شد تبديل جهان شهرهايترين آلوده از يكي

 مناطق نزديكي شهر اين آلودگي در تأثيرگذار عوامل
 مكزيك خليج بادهاي .بود مكزيك خليج به صنعتي
  هدايت شهر سمت به را صنعتي مناطق اين آلودگي

 ايجاد چگونگي خصوص در پژوهشي طبق .كردمي
 سايت در كه مكزيكوسيتي در هوا آلودگي

  شهر اين از پيش شد، منتشر "بايوفيزيكس"
 1950 دهه در لندن به مربوط هوا آلودگيترين بحراني

 و سخت زمستان لندن مردم دوره آن در .بود
 ل زغا سوزاندن با را ميالدي 1952 سال استخوانسوز

 در كه طوري كردند، سپري چوبهاي كنده و سنگ
 از باال حجم در غليظي و سياه دود روز شبانه طول

 دما وارونگي دليل به و شدمي هوا واردها خانه دودكش
 در لندن آلودگي شودمي گفته .كردمي تجمع هوا در
 جمعيت كاهش موجب كه رسيد ميزاني به سال اين
 آلودگي اين اثر در تقريبي طور به .شد شهر اين

  دست از را خود جان روز در تن 900 به نزديك
 متحد ملل سازمان ،1992 سال در .دادندمي

 در .كرد اعالم جهان شهرترين آلوده را مكزيكوسيتي
 شهر اين در نفر هزار يك به نزديك ساليانه زمان آن
 35 و دادندمي دست از را خود جان آلودگي اثر در

 در آلودگي از ناشي يهاي بيمار اثر در نفر هزار
 آلودگي اصلي دليل .شدندمي بستري بيمارستان

 بودها كارخانه وها ماشين از ناشي دود مكزيكوسيتي
 دي نيتروژن مونوكسيد، كربن افزايش باعث كه

  هوا درها آالينده ساير و آلدئيدها بنزن، ازون، اكسيد،
 در را تصميماتي 1980 دهه از مكزيك دولت .شدمي

 به كه كرد اتخاذ آلودگي كاهش و كنترل خصوص
 رسيدن و 1990 دهه به ورود با .كرد عمل موفق ندرت
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 مرزترين بحراني به مكزيكوسيتي آلودگي ميزان
 كار دستور در را جديديهاي سياست دولت ممكن،

 بهبود سپس و كنترل موجب مرور به كه داد قرار
 مكزيكوسيتي كه جايي تا .شد شهر اين هواي وضعيت

 مطلوبي حد تا را هوا آلودگي بحران حاضر حال در
 مهاي مقاهاي سياستترين مهم .است كرده مهار

 :از است عبارت هوا آلودگي مهار راستاي در مكزيك

 دولت :شخصي خودروهاي از استفاده كاهش الف)
 خودروهاي از استفاده كنترل راستاي در مكزيك
 امروز من" عنوان با را هفته در روز يك شخصي،
 ")Hoy No Circula( دهمنمي حركت را خود ماشين

 اجازه مكزيكيهاي راننده روز، اين در .كرد نامگذاري
 هدف .نداشتند را خود شخصي خودروي از استفاده

 شخصي رانندگان تشويق روزهايي، چنين تعيين ديگر
  .بود عمومي نقليه سيستم از استفاده به

 در احتراق عمل :خودروها كيفيت بهبود ب)
  انجام خوبي به كيفيت بي و قديمي موتورهاي

 كربن مونوكسيد توليد دليلترين اصلي اين و شودنمي
 كردن خارج رده از با راستا اين در مكزيك دولت .است

 در خودرو توليد كيفيت بهبود و قديمي خودروهاي
 از ناشي آلودگي تأييد، برنامه عنوان بااي برنامه قالب

 .داد كاهش زيادي حد تا را بنزين ناقص سوخت

  از يكي :عمومي نقليه سيستم گسترش ج)
 از استفاده كاهش در راهكارهاترين ثمربخش

  استفاده فسيليهاي سوخت از كه خودروهايي
 نقليه سيستم كيفيت بهبود و گسترش كنند،مي

  بزرگترين از يكي مكزيكوسيتي .است عمومي
 اختيار در را جهان عمومي نقل و حملهاي ناوگان
 دومين نيويورك از بعد شهر اين متروي سيستم .دارد

 12 داراي مترو اين .آمريكاست قاره در بزرگ متروي
 طول كيلومتر 227 به نزديك و ايستگاه 195 خط،
 مجهز خط 10 شهر، اين متروي خطوط ميان از .است

 دولت مترو، بر عالوه .هستند باديهاي الستيك به

 سرعت بر عالوه كه نوري قطارهاي تكنولوژي مكزيك
 وارد دارند نيز پاييني بسيار سوخت مصرف بيشتر

  .است كرده عمومي نقل و حمل سيستم
 را بنزين كيفيت اصالح :بنزين كيفيت اصالح د)

 مكزيك دولت سياستترين مهم توانمي شك بدون
 كه چرا .دانست مكزيكوسيتي هواي آلودگي مهار در

  آن سايه در دولتهاي سياست ساير موفقيت
 كرد تالش مكزيك دولت راستا اين در .شد پذيرامكان

 از پس و شده كارشناسي نظرات از گيريبهره با
 كه كند توليد سوختي مختلف، فرمول چندين آزمايش

 و سرب اينكه نخست باشد، داشته مهم ويژگي 2
هاي مبدل اينكه دوم و كند توليد كمتري گوگرد

 .باشند شده استفاده آن در كاتاليزوري

 اطالعاتي شبكه سيستم اين : IMEKA سيستم و)
  براي را آن مكزيك دولت كه بود هوا كيفيت شاخص
 اندازي راه هوا كيفي شرايط خصوص در رسانياطالع
 هوا، وضع كلي بررسي بر عالوه سيستم اين در .كرد

 مونوكسيد اكسيد، دي نيتروژن ازون،(ها آالينده ميزان
 شهروندان سالمت برها آن تأثيرگذاري و )سرب كربن،

 و گيري اندازه متناوب طور بههاي منطق مقياس در
 و تبيين با مكزيكوسيتيهاي مقام .شودمي گزارش
 آلودگي شدند موفقها سياست اين كردن اجرايي البته

 كيفيت و كرده كنترل را آن از ناشي سالمت بحران و
  .)8( ببخشند بهبود را هوا
 لندن 
 به پارلمان در « پاك هواي اليحه »1956« سال در

 مشكل اين با مقابله براي شها تال تا رسيد تصويب
 در سنگ ل زغا سوزاندن قانون اين .شود منسجم
 بهها كارخانه آن، موجب به و كرد محدود را منازل
  كه افرادي .شدند منتقل شهرها از دور و اطراف مناطق

 شوند لندن مركزي مناطق وارد خودرو با خواستندمي
  پرداخت عوارض عنوان به را سنگيناي هزينه بايد
 مردم اكثر كه بود قدري به هزينه اين .كردندمي
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 بودند دسترس در راحت كه را عمومي نقليه وسايل
 چشمگير كاهش باعث اقدام همين .دادندمي ترجيح
 در خودروها متوسط سرعت افزايش و ترافيك حجم

 براي .شد آلودگي كاهش و مركزي مناطق
 اتحاديههاي برنامه چارچوب در خودرو توليدكنندگان

 خودروهايي تا شد گرفته نظر در سختي مقررات اروپا
 وسايل تعويض .كنند توليد پاك سوخت با مناسب
 باهاي اتوبوس باها اتوبوس ازجمله آالينده نقليه

  جمله از نيز كمتر آاليندگي و بيشتر گنجايش
 .است لندن در اجراشدههاي برنامه

 خاك و گرد كننده هفشردهاي ماشين از استفاده
 از مانع آن طريق از كه است كارهايي راه از يكي نيز

  شهر هواي به نها خيابا سطح خاك و گرد ورود
 1 يورو :است مشهور اروپا سوخت استاندارد .اندشده

 سبك، تراكتورهاي و سواري خودروهاي براي )1993(
 ) )2000( 3 يورو موتورسيكلت، براي )1996( 2 يورو
 وسايل همه براي )2005( 4 يورو موتورسيكلت، براي
 براي )2014( 6 يورو و )2005( 5 يورو نقليه،
  از يكي لندن .تجاري وسايل و سبكهاي سواري

ها اقدام اين با .اروپاست شهرهايترين پرجمعيت
 به گذشتههاي هده به نسبت شهر اين هواي آلودگي
  تنفس را تري سالم هواي مردم و شده كمتر مراتب

 رابطه اين درها ش تال هم هنوز چند هر .كنندمي
  .)8( دارد ادامه
 كنگ هنگ 

 اساس بر كنگ هنگ هواي آلودگي مسائل و مشكالت
  و شودمي بندي طبقه كلي دسته دو به آن منشأ

 اساس بر نيز دولت آلودگي با مبارزههاي سياست
 هواي برنامه در كه است شده تعبيه بندي دسته همين
 مسائل يكي شد؛ تصويب 2013 سال در دولت پاك

 وها خيابان در عمومي نقليه وسايل آلودگي به مربوط
 نقليه وسايل .است شهري حومههاي آلودگي ديگري
 حومه آلودگي و شهري آلودگي اصلي عامل ديزلي

 زميني موتوري نقليه وسايل ها،نيروگاه سبب به شهري
 پكن، در .است صنعتيهاي آلودگي ديگر و دريايي و

 در ساله 5 برنامه مكزيكوسيتي، و كنگ هنگ دهلي،
 كه شده تعريف هوا آلودگي با مقابله براي ملي سطح

  فسيلي و )هااتوبوس( ديزليهاي سوخت آن، قالب در
 گاز سوخت به دولتي يارانه پرداخت با )هاساختمان(

 خودرو عوارض تنظيم طريق از و شودمي تبديل
 تردد براي يشان، آاليندگ ميزان با متناسب

  .)9( گيردمي صورت قانون اعمال شخصي، خودروهاي
 سازمان اخير گزارش طبق كه دنيا بزرگ شهر 4 در

  محسوب شهرهاترين آلوده جزو جهاني، بهداشت
 مجموعه ،2014 تا 2013هاي سال فاصله در شوند،مي

 و مقطعي اقدامات از پرهيز ضمن شهرداري و دولت
 منتشركننده منابع مهار براي تاكتيك 10 ،مدت كوتاه
 عملياتي راهكار 10 .اند گذاشته اجرا به معلق، ذرات

 معلق ذرات انتشار روند كنترل براي اقتصادي – شهري
 تغيير« شاملها آن از مورد سه كه شده گرفته كار به

 عوارض افزايش «،» شهري درونهاي س اتوبو سوخت
 »آالينده افزايش با متناسب شخصي خودروي ماليات و
 به ،»آاليندههاي كارخانه با قاطع برخورد« همچنين و

 اجرا به شهرها اين همه در توأم، و مشترك شكل
 شهرهاي در شده تجربههاي تاكتيك .است درآمده
  نشان آالينده ذرات انتشار روند كنترل براي آلوده
  آالينده ثابت منابع فسيليهاي سوخت ،دهدمي

 متحرك منابع ديزلي سوخت همچنين و )هاساختمان(
 دو )باري و عمومي نقل و حمل ناوگان و اتوبوس(

 طبق نيز تهران در كه هستند هوا آلودگي اصلي منشأ
 معلق سمي ذرات از نيمي شهرداري، گزارش آخرين

 4 در اكنون هم .اندداده اختصاص خود به را هوا در
  تبديل و ديزلي موتورهاي حذف برنامه آلوده، شهر
 اعمال .است خورده كليد گاز سوخت بهها آن

 طراحي كنار در شخصي خودروي با سفر محدوديت
  مرور و عبور براي شهر محدوده از خارج كمربندي



 

 113 

 هوا آلودگي كنترل براي ديگر تاكتيك دو ها،كاميون
 حذف گازسوز، به ديزلي موتورهاي تبديل .است

 نها، درساختما فسيليهاي سوخت تدريجي
 برحسب خودروها ساالنه عوارض نرخ متغيرسازي

 هها نيروگا براي سختگيرانه مجازات آاليندگي، ميزان
 توليد از هوا،حمايت كننده آلودههاي كارخانه و

  عمومي معرفي ،)برقي( هيبريدي خودروهاي
 پرداخت همچنين و زيست محيط مخربهاي كارخانه
  اين اجراي به مردم تشويق براي دولتي يارانه

 رسيده جواب به عملياتي كارهاي راه كل ها،تاكتيك
   .شودمي شامل را هوا آلودگي مهار براي

  
  تهران هواي آلودگي اهميت

 اسالمي جمهوري اساسي قانون پنجاهم اصل طبق
 زيست محيط از حفاظت اسالمي، جمهوري در« ايران
 حيات آن در بايد بعدهاي نسل و امروز نسل كه

 عمومي وظيفه باشند داشته رشدي به رو اجتماعي
 غير و اقتصاديهاي فعاليت رو اين از گردد.مي تلقي
 قابل غير تخريب يا زيست محيط آلودگي با كه آن

 هوا آلودگي ».است ممنوع كند پيدا مالزمه آن جبران
 آمار، طبق .است جهان در مير و مرگ عامل چهارمين

 معرض در جهان در نفر ميليون چهارصد و ميليارد يك
 نفر ميليون 3 دنيا در ساالنه و دارند قرار هوا آلودگي

 جان هوا آلودگي غيرمستقيم يا مستقيم عوارض اثر بر
 به آمار اين درصد 90 كه دهندمي دست از را خود

 ).1( است مربوط يافته توسعه كشورهاي

 و شهر 25 كشور، 12 بر كه بررسي يك در
 مير و مرگ آمار است شده انجام ميليوني 39 جمعيت

ترين مهم است. بوده نفر 10000 هوا آلودگي اثر در
 از انسان سالمتي روي بر هوا آلودگي از ناشي خطرات
 شده متصاعد غبارهاي و SO2، NOx گازهاي جانب
 بر عالوه كننده آلوده مواد از ناشيهاي آلودگي است.
  نظم بشري، زندگي دادن قرار تأثير تحت

 هم به خاك و آب در انتقال با را اطرافهاي اكوسيستم
  مخاطره به را گياهان و زنده موجودات حيات و ريخته

  ).2( كشدمي

 اثر بر جو طبيعيهاي ويژگي در تغيير هوا آلودگي
 اليه تحليل .است طبيعي عوامل و غبار شيميايي، مواد
 براي جدي بسيار خطري هوا،هاي آلودگي اثر بر ازون

 نيمه از باشد.مي زمينهاي بوم زيست و انسان سالمت
هاي محدوده در ويژه به هوا آلودگي بيستم، قرن دوم

 در مردان دولت اصليهاي دغدغه از يكي شهري،
 است. جهان توسعه حال در و پيشرفته كشورهاي

 رشد پارامترهايترين مهم از يكي هوا آلودگي ميزان
 نشهرها كالمحيطي زيست مشكل گترين بزر و شهري
  منابع حد از بيش استفاده جمعيت، افزايش است.

هاي فناوري كارگيري به عدم فسيلي،هاي سوخت
 مديريت عدم همه از مهمتر و زيست محيط با سازگار
 در هوا آلودگي گسترش به منجر زيست محيط صحيح

 شده يافته توسعه كمتر و توسعه حال در كشورهاي
 .است

 منابع شناسايي هوا آلودگي كنترل در اقدام اولين
 كدام هر آلودگي توليد نسبي ميزان تعيين و مؤثر

 و (صنايع ثابت منابع شامل آلودگي منابع است.
 و عمومي (خودروهاي متحرك منابع و منازل)

  مشكلترين بزرگ هوا آلودگي شود.مي شخصي)
 با و بوده آن كالنشهرهاي و ما كشورمحيطي زيست
 كاهش در مثبتي آثار مسئولين، جدي اقدامات وجود

هاي سال در شود.نمي ديده بزرگ شهرهاي آلودگي
هاي آالينده انواع با آلوده روز يك روز، سه هر از اخير
 انساني و طبيعي متعدد عوامل كه ايم داشته هوا اصلي

  ).3( اندداشته نقش آن ايجاد در
 علت بهها دانشگاه و مدارس گذشتههاي سال طي
 و شده تعطيل دفعات به پايتخت هواي آلودگي
هاي بيماري دليل به تهراني شهروندان از بسياري
 اند. شده بستريها بيمارستان در قلبي و تنفسي
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  درصدي 60 افزايش موجب تهران هواي آلودگي
 تا ساكنين متوسط عمر كاهش و تنفسيهاي بيماري

 مير و مرگ آمار ها،تخمين طبق است. شده سال پنج
 سال در و نفر 27 روزانه تهران در هوا آلودگي از ناشي
 هواي آلودگي درصد 80 است نفر هزار چهار حدود
 به مربوط درصد 20 و خودروها دود از ناشي تهران

 تهران در است. صنعتيهاي بخش وها كارخانه فعاليت
  صنعتي، و بزرگ شهرهاي از بسياري مانند نيز

 هوا آلودگي در سيمان و شيميايي موادهاي كارخانه
  .دارند زيادي سهم

 از سم تن ميليون 2 /7 ساله هر تهراني شهروندان
  رسوبها آن ريه در كه كنندمي استنشاق هوا طريق

 ميرهاي و مرگ واقعي ميزان حاضر حال در كند.مي
 مشخص دقيق طور به تهران در هوا آلودگي از ناشي
  از ناشي مير و مرگ شمار گاهي از هر تنها و نيست
 كه سال سردهاي ماه در ريوي و قلبيهاي بيماري
  اعالم گيردمي فرا را پايتخت هوا، آلودگي بحران

 با پيگيري در مثبتي و مناسب واكنش و شودمي
 نفر 600 و هزار سه مرگ .شودنمي مشاهده آن تعديل

 دهدمي نشان گذشته سال سه طي ماه يك طول در
 از بيشتر بسيار تهران در سال طول در تلفات شمار كه
 ديگر سوي از .است نفر هزار هشت يعني 74 سال رقم

 هشت نرخ احتساب با مسئول، كارشناسان از برخي
 از ناشي ميرهاي و مرگ شمار سال، در كشته هزار

 ناشي مير و مرگ نرخ از بيش برابر چهار را هوا آلودگي
 از ناشي نرخ برابر 2/6 رقم اين كنندمي عنوان ايدز از

 تصادفات از ناشي تلفات برابر 1/5 و خون سرطان
 تنها اساس اين بر .است شده برآورد تهران در رانندگي

 چهار ساالنه هوا معلق ذرات از ناشي آلودگي اثر بر
  ).5( دهندمي دست از را خود جان تهران در نفر هزار

 به تهران آلوده هواي بحراني شرايط روند ادامه
  از يك هيچ كه است نكته اين بيانگر خوبي

 بحران، اين رفع جهت در شده بيني پيشهاي سياست

 نظارت نبود بلكه اند نبوده آن پاسخگوي تنها نه
  بهها سياست اين شدن اجرايي در ناكارآمدي و صحيح
  است. زده دامن معضل اين شدنتر بحراني
 خودروها، كردن فرد و زوج طرح نظير هاييسياست
 ،4 يورو استاندارد از استفاده سوخت، فرمول اصالح
 بر نظارت افزايش خودروها، فني معاينه مدت كاهش
 افزايش خودروسازي،هاي البي با مبارزه صنعت، بخش

 كه هستند هاييسياست . . .و سبز فضاي مساحت
  تهران هواي شدن بحراني از جلوگيري در شك بدون
 هيچاي بر عالوه برد. بهره خوبي بهها آن از توانمي
 (مجلس، هوا آلودگي بحران در درگير نهادهاي از يك

 نهادهاي معدن، و صنعت وزارت رانندگي، و راهنمايي
 به كه نهادها از ديگر بسياري و زيست محيط نظارتي،

 درگير بحران اين با غيرمستقيم يا و مستقيم طور
تر بحراني به منجر خطاهاي از نيستند حاضر هستند)

 و پايدارهاي چاره آن رفع براي مشكل، اين شدن
  ).4( بيابند ثمربخش

 مردم مهمهاي درخواست از يكي اخيرهاي سال در
 مسئله به توجه كشور، كالنشهرهاي ساير و تهران شهر

تر شايع بسيار پايتخت در اما امر اين هواست. آلودگي
 در كه بااليي جمعيت خاطر به و بودهها استان ساير از

 را بيشتري افراد تعداد كنند،مي زندگي تهران شهر
 همين است. داده قرار خطرناكهاي بيماري آماج تحت
 توقع اخيرهاي سال طول در شده سبب نيز مسئله
 و شده بيشتر عمومي و دولتي نهادهاي از عمومي افكار

 هوايي و آب شرايط بهبود براي بيشتر تالش خواستار
  ).6( باشند تهران شهر

 آلودگي ايجاد عللترين اصلي از يكي راستا اين در
 و است خودروها و بنزين مسئله تهران، شهر سطح در
 تالش به كه است اقداماتي ازجمله نيز مسئله دو هر

 انتظار حال .است وابستهها دولت گسترده و وسيع
 پرداختن جاي به كه است اين يازدهم دولت از مردم

 موضوعات به صرف توجه واي حاشيه مسائل به
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 رفع جهت در مناسب راهكاري اقتصادي، و سياسي
 ).6( كند ريزي طرح نشهرها كال آلودگي

 در تهران شهر كالن و كشور هواي آلودگي بحران
 كه است يافتهاي گسترده ابعاد چنان حاضر حال

 تجزيه با است ضروري و نبوده كارساز مقطعي اقدامات
 تصميمات قبلي،هاي سياست آسيبشناسي و تحليل و

 .شود انجام مؤثر و بلندمدتهاي برنامه جهت جامعي
 و است شده انجام ضرورت اين اساس بر حاضر مطالعه

 به شهرها كالن هواي آلودگي مختلف ابعاد بررسي با
 بر اخير، سال چند درها دولت اقدامات و تهران ويژه

  عملكرد وها برنامه ارزيابي و بازنگري اهميت
 كشورمحيطي زيست مسائل در مسئولهاي سازمان
 ايجاد زمينه شرايط، و زها نيا به توجه با تا دارد تأكيد
 جديد اهداف با متناسب عملكرد و اصول در. تغيير
   شود. فراهم

 
 آلودگي كاهش در تهران شهرداري اقدامات
 تهران هواي

 تاكنون تهران، هواي آلودگي كاهش زمينه در
 از كه گرفته صورت تهران شهرداري توسط مطالعاتي

 زيست محيط مطالعات گزارش به توانمي جمله آن
 آلودگي كنترل جامع تهران،طرح شهر جامع طرح
 هواي آلودگي كاهش جامع برنامه و بزرگ تهران هواي
 .كرد اشاره تهران شهر

 جامع طرح زيست محيط مطالعات گزارش -1
  تهران: شهر

 شهر جامع طرح زيست محيط مطالعات گزارش در
هاي طرح نتايج از استفاده با ،1384 سال در تهران
 اجرا ،نقل و حمل از ناشي تهران هواي آلودگي كاهش
 بانك حمايت با و سوئدي مشاوران گروه توسط شده

 با تهران، هواي آلودگي كنترل جامع طرح و جهاني
 ژاپن يالمللبينهاي همكاري آژانس اجراي و حمايت
 نقليه وسايل از شده متصاعد مواد كنترل طرح و جايكا

 فرهنگستان و معادن و صنايع وزارت اجراي با موتوري،
 ارائه زيرهاي سياست ايران، اسالمي جمهوري علوم
 :شدند

 اتوبوس و مترو( عمومي نقل و حمل گسترش -
 .)گازسوز

 در بزرگ تهران رانندگي و راهنمايي پليس تقويت -
 .هوا آالينده موتوري وسايل با جدي برخورد

 سطح تا گازوئيل در گوگرد ميزان كاهش در تسريع -
 .يالمللبين استانداردهاي

 تعداد به توجه با فني معاينه مراكز احداث -
 .تردد حال در خودروهاي

 قيمت فاصله مكردن ك و سوخت يارانه حذف -
 .سوپر و معمولي بنزين

 .فرسوده خودروهاي كردن خارج -

 .سرب بدون بنزين توزيع -

 اگزوز از خروجي گازهاي استاندارد رعايت -
 .)ECE. R-83( وانت و سواري بنزيني خودروهاي

  .عمومي نقل و حمل ناوگان كردن گازسوز -

 به عمومي نقل و حمل سيستم بهبود و توسعه -
 .ريلي نقل و حمل خصوص

 در استفاده براي سوپر بنزين متناسب توزيع -
  .جديد خودروهاي

  .سرب بدون بنزين به مجازهاي افزودني از استفاده -

  .طبيعي گاز ترساني سوخهاي جايگاه تعداد افزايش -

 ميني و اتوبوس به مربوط استانداردهاي تعيين -
  .)10( طبيعي گاز سوخت با بوس

  
  :بزرگ تهران هواي آلودگي كنترل جامع طرح -2

 منابع با برخورد نحوه و تهران هواي آلودگي مسئله
 كه بود منابعي از مؤثر و دقيق شناخت نيازمند آالينده
 و شدندمي تهران شهر سطح درها آالينده انتشار باعث

 همه بررسي يك خود، نوبه به شناخت اين به رسيدن
  طلب گسترده سطحي در را منابع اين مورد در جانبه



 

 116 

 1373 مهرماه در مقدماتي بررسي از پس .نمودمي
 تهران شهرداري نمايندگي به ايران بيناي نامه موافقت

 يالمللبينهاي همكاري سازمان توسط ژاپن دولت و
 طرح اين 1376 سال در .رسيد امضا به )جايكا( ژاپن
 شده، بيني پيش برنامه اساس بر آن در كه شد تهيه
 از دور به و پاك سالم، هوايي 1390 سال تا تهران

  .)10( داشت خواهد آلودگي
  
 تهران شهر هواي آلودگي كاهش جامع برنامه -3

 توسط تهران شهر هواي آلودگي كاهش جامع برنامه
 و شد تصويب 24/11/1378 جلسه در وزيران هيئت
 :است زير قرار به مصوب محور هفت شامل

 .نو خودروهاي : اول محور

 .فرسوده خودروهاي : دوم محور

 .همگاني نقل و حمل : سوم محور

هاي فرآورده كيفيت بهبود و سوخت : چهارم محور
 .نفتي

 .خودروها فني معاينه : پنجم محور

 .ترافيك مديريت : ششم محور

  .)10( رساني اطالع و آموزش : هفتم محور
 

 در شهرداري تخصصي بخش گذشته سال چند طي
 )هوا كيفيت كنترل شركت( هوا آلودگي كنترل حوزه

  به ورود و مطالعاتي و پژوهشيهاي حوزه تقويت با
 هوا، آلودگي حوزه در كاربردي مطالعاتهاي حوزه
هاي سال در كه هاييطرح .است داشته رويكرد تغيير
 محدوده برقي،هاي موتورسيكلت جايگزيني براي اخير

 به ديزلي، خودروهاي براي دوده فيلتر و كاهش
 سنجشهاي ايستگاه و نمايشگر تابلوهاي روزرساني
 شركت كه بوده اقداماتي مجموعه …و هوا آلودگي
هاي طرح از .است داده انجام هوا كيفيت كنترل
 آلودگي كاهش براي اخيرهاي سال در كه ديگري
 كاتاليست بهها تاكسي تجهيز شده انجام تهران هواي

 آاليندگي كاهش براي مؤثري بسيار عامل كه است
 ميانگين كه استها تاكسي در سوخت احتراق از ناشي

 خودروهاي از بيشتر مراتب به تهران در آنها پيمايش
  .است عادي

 
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت اقدامات
 تهران هواي آلودگي در اضطرار كميته و پزشكي
 و روز در تهران نفري ميليون 12 از بيش جمعيت
 و اقليمي شب،موقعيت در نفري ميليون 9 حدود

 سه امتداد در زياد صنايع استقرار خاص، توپوگرافي
 جاده و مخصوص جاده اتوبان،( كرج–تهران محور
 مچنينه و غالب باد جهت گرفتن نظر در بدون )قديم
 تردد چرخه به جديد خودروهاي ظرفيت از بيش ورود

 جهان شهرهايترين آلوده از يكي به را تهران شهري،
 سازمان اين .است كرده تبديل هوا آلودگي نظر از

 آلودگي انتشار را تهران هواي آلودگي اصلي عامل
 سال 20 از بيش عمر دليل به نقليه وسايط از حاصل
 فاقد و پايين احتراق راندمان نقليه، وسايط اكثر

 از بسياري استاندارد غير توليد و كاتاليستي مبدلهاي
  حاضر حال در .است كرده تعيين نقليه وسايل
 بر تأثير نظر از تهران هوايهاي آاليندهترين مهم

ترين عمده و هستند )PM( معلق ذرات سالمت،
  اساس بر كه است )PM2.5( معلق ذرات آالينده،
 وضعيت ميانگين تهران، در شده انجامهاي بررسي
 94 سال ديماه 11 تا آذر يكم از هوا كيفيت شاخص

  :است شرح اين به آالينده نوع اين براي
 روزهاي تعداد ، روز 2 )1ـ50( پاك روزهاي تعداد

  براي ناسالم روزهاي تعداد روز، 9 )50ـ100( سالم
 تعداد و روز 27 )101ـ150( حساسهاي گروه

 بر بنا .است بوده روز 3 )150ـ200( ناسالم روزهاي
 بهداشت وزارت كار و محيط سالمت مركز رئيس اعالم

 آلودگي مورد در بهداشت وزارت اقدامات خصوص در
 به و ساعت به ساعت گزارش دريافت پايتخت، هواي
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 تشكيل جهت استانداري با مكاتبه ها،ايستگاه تفكيك
 در آمادگي و هماهنگي منظور به اضطرار جلسات
 از مردم عموم به رسانياطالع آلودگي، تشديد صورت
 خود منظور به شنيداري و ديداريهاي رسانه طريق

 كارهاي راه ارائه و هوا آلودگي شرايط در مردم مراقبتي
 پذير،آسيب هايگروه صدمات كاهش جهت مناسب

 علوم دانشگاههاي درمانهاي معاونت با هماهنگي
 مراكز آمادگي منظور به تهران در مستقر پزشكي
 ارائه و بيماران پذيرش و آلوده روزهاي براي درماني
 - قلبي مشكالت با پذيرآسيب هايگروه به خدمات
 و كنترل مركز از بازديد همچنين و تنفسي و عروقي
 بهداشت وزارت اقدامات از بخشي هوا، آلودگي سنجش

  .)11( است بوده هوا آلودگي اخير روز 40 در
 از پيش وزارتخانه اين فوري و پيشگيرانه اقدام
هاي ايستگاه بررسي و ساماندهي باها آلودگي تشديد
 با تهران استان در اصلي آالينده شش سنجش مختلف
 شهرداري و زيست محيط سازمان نظارت و همكاري

 مونوكسيد شامل آالينده شش اين .است شده انجام
 10 زير هواي در معلق ذرت ازون، ،NO2، SO2 كربن،

 ماه دي اوايل در .باشدمي ميكرون 5/2زير و ميكرون
 زير ازون و CO، SO2هاي آالينده شاخص جاري سال
 كميته .است بوده پاك كامال وضعيت نظر از و 50

 باالي شاخص به رسيدن از پس هوا آلودگي اضطرار
 به هها ايستگا وقتي امسال اما ،شودمي لتشكي 200

 وزارت توسط كميته اين رسيدند 150 باالي شاخص
 سازمان كمك با و تشكيل كشور درمان و بهداشت

  و آلودگي افزايش احتمال پيشبيني هواشناسي
 اقدامات تا است شده انجام 200 از بيشها شاخص
 چند طي كه اقداماتي نتايج .شود ريزيبرنامه فوري
 است، شده انجام وزارتخانه توسط گذشته هفته

 حد در ازون و CO، SO2 آالينده سه كندمي مشخص
 سالم، حد در ميكرون 10 زير معلق ذرات پاك، كامالً

 شاخص روز دو فقط و بوده 100 زير نيز NO2 شاخص

 نگراني .است شده گزارش 130 و 100 ذرات اين
 كه است ميكرون 5/2 زير معلق ذرات شاخص جدي

 به توجه با كه بوده 150 بااليها ايستگاه از بعضي در
  با جاري سال .است شده تشكيل نيزهاي كميت آن

 نيز ايستگاه يك حتي گرفته صورتهاي ريزيبرنامه
 نداده نشان 200 باالي را ميكرون 5/2 زير معلق ذرات
 اتفاقهاي نقط هيچ در ناسالم خيلي شرايط و است

 وزارت براي نيز شرايط همين اما است، نيفتاده
 خود با اورژانس آمار طبق .نيست قبول قابل بهداشت
 و قلبيهاي بيماري پذيرش تعداد مردم، مراقبتي
 در .است نداشته افزايش تنفسي همچنين و عروقي
 مورد درها پروتكل برخي هوا آلودگي اضطرار كميته

 باعث كه عاملي هر .است شده تعيين مدارس تعطيلي
  تردد كاهش جمله از شود، هوا آلودگي عوارض كاهش
 كاهش شخصي، خودروهاي و آاليندههاي ماشين
 آلوده ذرات كه توليدي مراكز و كارخانجات فعاليت
 كه سازهايي و ساخت همچنين و كنندمي منتشر
 از يكي .شوندمي كنترل شود، موضوع اين تشديد باعث
 مقطع در خصوص به مدارس تعطيلي اقدامات اين

 قرار آلودگي معرض در كمتر كودكان تا است دبستان
 موجب مدارس درها آن حضور عدم همچنين بگيرند،
 مدارس تعطيلي .شودمي ترافيكي بار از بخشي كاهش

 200 شاخص مشاهده عدم باعث اقدامات ساير كنار در
  .)11( است شده تهرانهاي ايستگاه در
  

  تهراني شهروندان زندگي بر هوا آلودگي تأثير
 حال در تهران كالنشهر و كشور هواي آلودگي بحران
 اقدامات كه است يافتههاي گسترد ابعاد چنان حاضر

 و تجزيه با است ضروري و نبوده كارساز مقطعي
 تصميمات قبلي،هاي سياست شناسي وآسيب تحليل
 .شود انجام مؤثر و بلندمدتهاي برنامه جهت جامعي

 اجتماعي، ابعاد مطالعه به تحقيق از بخش اين در
 و سالمت و بهداشتي فرهنگي، سياسي، اقتصادي،
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 برخي نظرات و پرداخته بعد هر درها دولت عملكرد
 .شودمي بررسي وسياستگذاران مسئوالن

  طي دولت : هوا آلودگي اجتماعي ابعاد الف)
 آلودگي مشكل است كرده سعي بارها گذشتههاي سال
 به اقدام منظور اين به و كند رفع را تهران هواي

 ،نقل و حمل سيستم بهبود سوخت، بندي-سهميه
  يارانه اصالح طرح و خودروها فني معاينه طرح تصويب
 هواي آلودگي مشكل اما است نموده انرژيهاي حامل
 تأثير تحت و زمستان فصل در و است باقي تهران
 .يابدمي گسترش آلودگي ابعاد هوا وارونگي پديده
 از كه است جمعيت نفر ميليون 12 داراي تهران استان

 تهران شهر در نفر ميليون نيم و هشت تعداد اين
 نهادهاي محل دركنار جمعيت تمركز .هستند ساكن

 توليدي،هاي بخش از بسياري دولتي، اقتصادي،
 در متأسفانه كه امكاناتي و مراكزخريد تفريحي،
 تبديل را تهران ندارد، وجود ايران شهرهاي از بسياري

 است؛ كرده ايران اقتصادي و سياسي پايتخت به
 اين در زندگي به تمايل كه نيست آور تعجب بنابراين

  ).4( است باالتر ايران شهرهاي ساير به نسبت شهر
 كيلومتر 814 و هزار 18 مساحت با تهران استان

 ساكنان پاسخگوي باشد قادر وسعت تمام با اگر مربع
 خودروهايي تردد پاسخگوي شك بي باشد، شهر اين
 است، يافته افزايش چشمگيري طرز بهها آن ميزان كه

 در خودرو ازدحام و تردد فضاي محدوديت .بود نخواهد
 كنترل براي صحيح گذاريسياست نبود كنار در تهران
 كرده تبديل پرازدحام شهري به را تهران معضل، اين

 بزرگترين با مستقيم صورت به كه ازدحامي .است
 روبهها آن با حاضر حال در پايتخت كه معضالتي
 ميزان اين تردد از ناشي دود .است ارتباط در روست،
 بر آلودگي افزايش بر فراواني تأثير شك بدون خودرو
 مواردي لطف به تأثير اين تهران در .گذاردمي جاي
 خودروها،خودروهاي سوخت پايين كيفيت نظير

  قطعات از خودروسازيهاي كارخانه استفاده فرسوده،

 صورت خوبي به احتراق آن نتيجه در كه كيفيتبي
 تريوسيع ابعاد ديگر، عوامل از بسياري و گيردنمي
  .كندمي پيدا

 آلودگي كاهش در توجه قابلهاي بحث از يكي
 خودروهاي جايگزيني و خروج بحث تهران، هواي

 كاهش جامع طرح در كه است سال 20 باالي فرسوده
 دولت، پيگيري ضعف با ولي شده، قيد هوا آلودگي

 كرده تردد شهر سطح در همچنان فرسوده خودروهاي
 چون هاييطرح .شودمي افزودهها آن تعداد بر ساالنه و

 بوده بحث موردها سال فرسوده خودروهاي جايگزيني
 مانع ،هايهماهنگ عدم و اقتصاديهاي بحث ولي

   .)12( است شده آن اجراي
 باالي ميزان و ديزليهاي سوخت نامناسب كيفيت

 سرب حذف داخل، توليد گازوئيل در موجود سولفور
 به كه بنزنتر آالينده ماده جايگزيني و بنزين داخل
 بي خودروهاي توليد و است سرب ازتر خطرناك مراتب
 خودروهاي با مقايسه در داخلي آالينده و كيفيت
 وسايل وسيله به هوا آاليندگي داليل اهم از وارداتي
  .)12( باشدمي نقليه

 توجه قابل كاهش صورت در نيز سبز فضاي افزايش
 هوا شدن پاكتر و صافتر به تواندمي آلودگي ميزان
 به چنداني كمك فعلي شرايط در ولي كند كمك

 و كرد نخواهد نشهرها كال ساير يا تهران هواي آلودگي
 كاهش هوا كيفيت كنترل شركت عامل مدير نظر طبق
 تهران در سبز فضاي توسعه تأثير تحت آلودگي ميزان
  ).3( باشدمي درصد پنج تنها

هاي »اتوبوس« بزرگ و ويژه سهم ميان، اين در
 ذرات توليد در سرويسهاي اتوبوس و شهري درون
 ساالنه نظام تعطيلي« و يكسو از هوا در معلق و ريز

 عوارض بودن اثربي« همچنين و »خودرو فني معاينه
 خودروي با سفر ريسك افزايش در خودرو ساالنه

  .است تهران هواي آلودگي علل از »شخصي
 شاغل زنان نرخ اكنون كه تهران مانند شهري در
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 تعطيلي است، باالتر ديگر شهرهاي با مقايسه در آن
  شهري درون سفرهاي كاهش به كمكي تنها نه مدارس

  فرزند داراي شاغل والدين براي دردسري بلكه كندنمي
 با تا گذاشته آشنايان نزد را خود كودك كه شودمي

 خود مسئله اين و بروند خود كار محل به راحت خيال
 سوي از .شودمي محسوب يشهر درون سفر نوعي
 ماندن آلودگي معرض در و نشدن تعطيل ديگر

 مخرب آلودگي پيدايش در سهمي هيچ كه كودكاني
هاي مسئل بيشتر نيز اند نداشته شهر اين هواي

 اما بزند؛ انتخاب به دست بايد جامعه كه است اخالقي
هاي گون به وضعيت گفت بايد اخير آلودگي مورد در

 مناطق در تنها نه همها خانه هواي حتي كه است
 ماندن و است آلوده تهران مناطق بيشتر در كه مركزي
 مؤثر آلودگي كاهش در بتواند شايد خانه در كودكان

 آلودگي از ناشي جسمي خطرات از را آنان ولي باشد
 فقط نه تهران وضعيت ترتيب اين به .كندنمي مصون
 آتيهاي نسل بحران اين دامنه بلكه است بحراني امروز

 اي-مسئله به طريق اين از و كرده خود درگير هم را
 تهران كنوني شرايط كه چرا .است شده بدل نسلي
 اين وارث بايد نيز ديگرهاي نسل كه است آن گوياي
 حل رسدمي نظر به .باشند كشنده و مخرب شرايط

 مرتبط نهادهاي كه هاييحل راه مجموع با بحران اين
 بين از را مسئله است نتوانسته تنها نه اند،كرده ارائه
  .)13( است افزوده قبلي مشكالت بر مشكلي بلكه ببرد
 مير و مرگ ميزان آلوده روزهاي در آمار اساس بر
 نفر 150 روزانه معمولي روزهاي در اگر است، باالتر
 تا 170 به تعداد اين آلوده روزهاي در كنند، فوت
 است هوا آلودگي آنها بيشتر علت كه رسدمي نفر 180
هاي زمينهاي بيماري تشديد موجب آلودگي كه چرا

   .شودمي ريويهاي بيماري و عروقي و قلبي همانند
 شهر دامان اخير دهه 2 در هوا آلودگي مسئله

  قبل سال از بدتر سال هر اوضاع و گرفته را تهران
 دهه يك در شهري مديريت مسير اين در .شودمي

  ايجاد و متعدد درختان كاشت با تا داشته تالش اخير
 حمل ناوگان افزايش شهر، سطح در بسيارهاي بوستان

 جهت در سازي فرهنگ مترو، و اتوبوس عمومي نقل و
 تعطيلي عمومي، نقل و حمل وسايل با سفر افزايش

 فضاي بهها آن تبديل و شهر داخل آالينده كارخانجات
 آلودگي كاهش زمينه نياز، مورد اقدامات ساير و سبز
 اين بازخورد .سازد فراهم را تهران كالنشهر هواي

 بوده ثمر مثمر و مؤثر بسيار نيز مردم بين در اقدامات
 ميزان و شهرهاي بوستان در مردم حضور آمار و

 كه دهدمي نشان مترو و اتوبوس از روزانه استفاده
 مناسبي عملكرد توانسته باره اين در شهري مديريت
  ).6( باشد داشته

 نظارت فرآيند بهبود عمومي، نقل و حمل گسترش
 آلودگي ميزان تواندمي نيز جامعه در سازي فرهنگ و
  هيدسامان از استفاده اخيرهاي سال در .كند كم را

 توجه مورد تهران شهر در )B.R.T( تندروهاي اتوبوس
 بارز اثرات با هاييسامانه چنين گسترش .است بوده

 از ناشي اجتماعيهاي هزينه كاهش مانند اجتماعي
 مصرف ميزان كاهش نيز وها آالينده كمتر انتشار

  هاهزينه كاهش از حاصل منافع .است همراه سوخت
 ديوارهاي نصب نظير اصالحي، اقدامات در تواندمي

  .)13( گيرد قرار استفاده صدا،مورد آلودگي كاهش
  اصالح آن نتيجه كه صحيح فني معاينه انجام

 در ديگري راهكار نيز باشد خودرو فنيهاي نقص
 فني معاينه با اگر .هاستآالينده كاهش جهت

 2 يورو استاندارد به حداقل كشور، موجود خودروهاي
 خواهد كاسته هوا آلودگي شدت ازهاي انداز تا برسند

 30 الي 20 آلودگي ايجاد در ساكن منابع سهم .شد
 اضطرار شرايط در نيست صالح بنابراين است؛ درصد
 تجاري مراكز كارخانجات، خانگي، بخش روي بر دولت

 1388 سال در آمارها، بر بنا .كند تمركزها نيروگاه و
 تهران در فرسوده تاكسي هزار 30 از بيش خورشيدي

 باها موتورسيكلت آاليندگي ميان اين در .داشت وجود
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 برابر چندينها موتورسيكلت كه نكته اين به توجه
 را وضعيت كنندمي توليد آلودگي شخصي خودروهاي

  .)13( كندميتر بحراني
 و مردم :هوا آلودگي و اقتصاد تنگاتنگ رابطه ب)

 خسارات دهدمي نشان آمارها معتقدند كارشناسان
 به ساالنه تهران در هوا آلودگي از ناشي مير و مرگ
 آن از ناشيهاي بيماري و دالر ميليون 600 از بيش

 اين در .رسدمي دالر ميليون 260 از بيش به ساالنه
 گرفتن اوج دنبال به و ساله هر كه كارهايي راه ميان

 با مقابله براي اضطرار كميته تشكيل با و هوا آلودگي
 نيمه و مقطعي شودمي ارائه هوا آلودگي جدي بحران
 فرسوده، خودروهاي آوريجمع البته .شودمي رها كاره

 شهرهاي در فعال آالينده صنعتي واحدهاي تعطيلي
 و طرحها ده و خودروها استانداردسازي بزرگ،

 كه ستهابرنامه وها طرح اين جمله از ديگر پيشنهاد
 كارشناسان و مردم .است نرسيده مطلوب نتيجه به

 مير و مرگ خسارات دهدمي نشان آمارها معتقدند
 600 از بيش ساالنه تهران در هوا آلودگي از ناشي

 درد از دردي تنها نه اينكه ضمن است دالر ميليون
 بر گزافهاي هزينه فقط بلكه كندنمي كم هوا آلودگي
 .)13( كندمي تحميل كشور اقتصاد

 اصليهاي چالش از يكي به آلودگي امروزه
 كهاي گونه به .است شده تبديل كشورها مديريتي
 درون در اقدامات وها سياست بر عالوه كشورها
  حوزه در را آلودگي بحث به ساماندهي خود، مرزهاي

 مصاديق ازجمله .كنندمي دنبال نيز يالمللبين
 آن ماهيت به توجه با كه هواست آلودگي،آلودگي

 و كم جهان مناطق اكثر در و داشته بيشتري شيوع
 انتشار و توليد شك بدون .باشدمي محسوس بيش

 اقتصادي توسعه و رشد فرآيند از تابعي آلودگي
 اقتصاد( اقتصادي ادبيات در موضوع اين .كشورهاست

محيطي زيست منحني قالب در )زيست محيط
 فرآيند آن در كه شودمي دنبال )EKC( كوزنتس

 مراحل و ماهيت به توجه با زيست محيط تخريب
 بدين .شودمي داده توضيح اقتصادي رشد مختلف
 قوانين شهري، جمعيت اقتصادي، رشد اثر منظور
 اقتصاد بودن باز درجه و خودرو تعداد ،محيطيزيست

 نتايج .گيردمي قرار بررسي مورد هوا آلودگي ميزان بر
محيطي زيست منحني برقراري از حكايتها بررسي

 تأثير رغم به .دارد ايران چون كشورهايي در كوزنتس
 سطح ارتقاي ها،آالينده ميزان بر اقتصادي رشد مثبت

 و گوگرد اكسيد ديهاي آالينده كاهش در تكنولوژي
 در سياسي اثر به مربوطهاي شاخص بهبود و نيتروژن
 دارد مهمي نقش كربن اكسيد دي آالينده كاهش

)14(.  
 قالب در و مطرح اقتصادي متعارف ادبيات در آنچه

هاي فعاليت به ناظر گرددمي منعكس ارقام و آمار
  از توجهي قابل بخش آنكه حال .است اقتصادي رسمي
 صورت به كه دارند وجود نيز اقتصاديهاي فعاليت
 و آمار قالب در معموالً و باشندمي جريان در پنهان
 غيررسمي، :هايفعاليت به كه شوندنمي منعكس ارقام
هاي فعاليت از بخش اين .است معروف ...و پنهان سايه،

  طي كه دارند را خود خاص تبعات و علل اقتصادي
  قرار مختلف مطالعات كار دستور در اخيرهاي دهه

 غيررسمي بخشهاي فعاليت تبعات از .اندگرفته
  باعث كه است زيست محيط بر تأثير اقتصادي،

 را خود طبيعي وظايف نتواند زيست محيط شودمي
  اقتصاد، رسمي حوزههاي فعاليت كنار در .دهد انجام

 در چه خود، نوبه به نيز غيررسميهاي فعاليت
 درآمد با كشورهاي در چه و باال درآمد با كشورهاي
 محيط كيفيت كاهش و تخريب به پايين، و متوسط
 با مقايسه در اثر اين كه هرچند .زنندمي دامن زيست

  در .است محدودتر اقتصادي رسميهاي فعاليت اثر
  پرداخت از فرار به توانمي امر اين يابيتعل

 رعايت از اجتناب ،محيطيزيستهاي ماليات
 .كرد اشاره ...ومحيطي زيست توليدي استانداردهاي
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 غيررسميهاي فعاليت به توجه ضرورت نتيجه اين
 زيست محيط حوزههاي گذاريسياست در را اقتصادي

  .)15( سازدمي خاطرنشان
 درآمد بين رابطة ،دهدمي نشان مطالعات همچنين

 ميزان موجود، خودروهاي تعداد كشور، داخلي ناخالص
 مستقيم ارتباط كربن اكسيد دي گاز انتشار با جمعيت
 ناخالص درآمد به مربوط كشش بيشترين و داشته
 درصدي يك افزايش با كه يطور به .است داخلي
 گاز اين انتشار ميزان داخلي، ناخالص درآمد ميزان
 رابطه همچنين .يافت خواهد افزايش درصد 539/5
 منفي مذكور گاز انتشار با اقتصاد بودن باز درجه بين

 اين در درصدي يك افزايش با كهاي گونه به است،
 3372/0 اكسيدكربن دي گاز انتشار ميزان شاخص،
 است، داده نشان نتايج .يافت خواهد كاهش درصد
 كنترل درها برنامه ساير بين در توسعه سوم برنامة

 در كمتري ساالنة افزايش و است بودهتر موفق آلودگي
 كه داشته كربن اكسيد دي گاز انتشار و آلودگي ميزان
 نظير ييهابرنامه اجراي در توانمي را آن اصلي علت
 بزرگ شهر هشت در آلودگي كاهش جامع برنامة
  شودمي پيشنهاد بنابراين كرد؛ جوجست كشور
 تأثيرگذار، متغيرهاي ساير كنترل با مذكورهاي برنامه
  .)16( يابد ادامه بيشتر
 زيست، محيط بر وارده اقتصادي خسارات جمله از
 افزايش و هوا آلودگي پديده بروز پي در افراد و جامعه

 كاهش اثر در تصادفات بروز به توانمي ريزگردها،
 براي هزينه ايجاد هواپيماها، پرواز لغو ديد، ميدان
 درماني، مراكز به مراجعه در قلبي و ريوي بيماران

 كاهش دليل به توليد كاهش و گياهان روي تأثير
 به خانوار سرانه هزينه افزايش .كرد اشاره فتوسنتز

 و درماني ملزومات ساير و ماسك خريد هزينه دليل
 ديگر از شستشو جهت آب مصرف افزايش و پزشكي
 اثر بر شهروندان زندگي بر وارده اقتصادي خسارات

 و آموزشيهاي مكان تعطيلي .است گردوغبار بارش

 را شهروندان روزمره زندگي در اختالل و فروش مراكز
 بر گردوغبار اقتصادي و اجتماعي خسارات ديگر از بايد

  .)17( دانست افراد زندگي
 تاريخ بررسي :هوا آلودگي فرهنگي ابعاد ج)

 و فرآيند داليل تواندمي ايران، زيست محيط فرهنگي
  .دهد نشان را زيست محيط تخريب پيامدهاي

  آسيبها بوم زيست به كه فرهنگي /انسانيهاي فعاليت
 در كه محيطيزيستهاي آسيب اين پيامد و اندرسانده

 مهاجرت، مانند هاييحوزه در معيوب چرخه يك
 و جسميهاي بيماري اقتصادي، گذاريسرمايه كاهش
 متعددهاي آسيب اجتماعيهاي نارضايتي و رواني

  سبب را فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، سياسي،
  .)13( ندشومي

 شهر تاريخي و معماري آثار بر هوا آلودگي تأثير از
 اما است؛ نشده منتشر مستندي گزارش تاكنون تهران،
  از تهرانهاي ساختمان نماي تغيير تأمل، قابل نكته
 به گچ و آجر مانند آن قديمي و سنتيهاي نمونه
 كه آجري نماهاي اينكه تصور با است، سنگ و شيشه

 در است، ايران ملي معماري اصليهاي نمايه جمله از
 و بازپيرايي و شده كثيف و كدر سرعت به تهران
 ناممكن بعضاً و پرهزينه و دشوار نها آ وشوي شست
 بافت و مهم معماري آثار تمامي دليل اين به .است

  هميشه ،اندشده ساخته نما همين با كه شهر قديمي
 تحميل متوليان بر نگهداري توجه قابلهاي هزينه
 نشيني واپس شاهد تدريج به ،رو اين از .است كرده
 كه اييپديده .ايمبوده تهران در شيشه پيشروي و آجر
 ايران، شهرترين مهم و پايتخت تهران، شودمي باعث
  .)18( باشد نداشته سرزمين اين هويت از نشاني

 
 انسان :هوا آلودگي سالمت و بهداشتي ابعاد د)

 نسلي داشتن براي و است پايدار توسعه محور سالم
  سند و توسعه اهداف پيشبرد در اثرگذار و پويا

 سالمت تهديدكننده عوامل شناخت كشور، اندازچشم
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 زنگ نخستين .است ناپذير اجتناب ضرورتي شهروندان
 1374 سال در تهران هواي آلودگي درباره جدي خطر

 از نفر يكصد به نزديك هنگام آن در .درآمد صدا به
 زيست، محيط مرتبطهاي حوزه مدرسان و كارشناسان

 سالن در نشستي پي در شهرسازي و جغرافيا
 هواي” بيانيه به موسوم متني شهر پارك اجتماعات

 بار نخستين براي آن در كه كردند منتشر “74 تهران
 كه “ملي بحران” يك عنوان به تهران هواي آلودگي از
  .)18( شد برده نام است، “ملي عزم”آن با مقابله راه

 ييزابيماري و بهداشتي آثار بر عمدتاً بيانيه اين
 نگران عوامل از يكي اينكه و داشت تأكيد هوا آلودگي
  انواع و اضطراب افسردگي، چون هاييبيماري كننده

 اين و است هوا آلودگي تهران، در تنفسيهاي ناراحتي
 و مرگ توجه قابل عوامل ازجمله بايستمي را پديده
 از بعدهاي سال همه در .آورد شمار به تهران در مير

 هوا آلودگي بهداشتي اثر همچنان بيانيه، اين انتشار
 اقتصادي، ،محيطيزيست آثار و بوده توجه مورد

 و تخريب بر كه تأثيري جهت از( فرهنگي و اجتماعي
 )دارد فرهنگي و معماري تاريخي، آثار باختگي رنگ
  .)18( است شده فراموش پديده اين

 از بعد سال سه كه بود آماري شايد امر اين دليل
 از كنسرسيومي( هجايكا توسط 74 تهران هواي بيانيه

 ژاپني كارشناسان محوريت با كه يالمللبين مشاوران
 تدوين را تهران هواي آلودگي كاهش براي جامع طرح

 ساالنه هوا آلودگي دادمي نشان كه شد منتشر )كردند
 طور به يعني !كشدمي تهران در را نفر هزار 9 تا 7 بين

 يك ساعت هر تقريباً و نفر هزار هشت ساالنه متوسط
 حدي به متعددي موارد در تهران در هوا آلودگي .نفر

 بهداشتي و زيست محيط مقامات كه است رسيده
 منزل از وخروج خطرناك را هوا آلودگي وضعيت كشور

 هوا، آلودگي دليل به و كردند اعالم مضر مردم براي را
 تهران عالي آموزش مراكز و مدارس و كودك مهدهاي
  .)18( است شده تعطيل

 ابتال با شدت به تولد زمان در آن وزن و جنين رشد
 گسالي بزر و كودكي طي مير و مرگ و بيماري به

 براي هوا كيفيت كه است روشن بنابراين دارد؛ ارتباط
  نشانها بررسي .است اهميت حائز همه سالمت

 بزرگسالي سنين در جدي خطرات بعضي بين دهدمي
 و تولد از پيش دوران در تكامل و رشد رفتن دست از و

 نظير هاييبيماري كه دارد وجود ارتباطي تولد ابتداي
  و باال خون فشار انسولين، به غيروابسته ديابت
  .)19( است آن از ناشي عروقي و قلبيهاي بيماري

 مرگ سندرم ميزان افزايش از زياديهاي نمونه
 اندوستريوز نظير زنانهاي بيماري و نوزادان ناگهاني

 مقدار همچنين .است شده ديده هوا آلودگي اثر در
 سقط آمار افزايش سبب نوعي به هوا آلودگي باالي
 مثل توليد دستگاه بر هوا آلودگي .است شده نيز جنين

 ناباروري حالت باعث و دارد منفي اثرات نيز مرد و زن
  .)19( شودمي مردان در

 تعيين در هوا آلودگي باالي مقدار معتقدند محققان
  آن كاهش باعث و است مؤثر پسر فرزندان جنسيت

 كه دريافته برزيل پائولوي دانشگاه از تيمي .شودمي
 است كم هوا آلودگي كه مناطقي در پسر تولد ميزان
  .است شده زياد تر، آلوده مناطق به نسبت

 شده انجام آزمايشگاهيهاي موش بر كه آزمايشاتي
 باالنس زدن برهم در آلودگي ميزان كه داده نشان

 تأثير آن بر و است دخيل پستانداران در جنسيت
  .)19( دارد مستقيم

 مختلفيهاي جنبه شده انجام ژنتيكي مطالعات
  با تماس از ناشي كروموزومي تغييرات مثل دارد

 و جنين در DNA اشكاالت ،DNA تخريب ها،آالينده
 كه سرطان ايجاد نهايتاً و آلودگي معرض در مادر

 بوده هوا آلودگي اثرات و نهااي ميان ارتباط نشانگر
 فاكتورهاي انواع روي كه مطالعاتي طي در .است

 اينگونه با مستقيمي ارتباط كه اجتماعي و خانوادگي
 شرايط و اقتصادي وضعيت قبيل از داشتند، رفتارها
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 هر مادر و پدر حضور يا كودكان تعداد مانند خانوادگي،
 مشخص گرفت، صورت خانواده درها آن از يكي يا دو
 اجتماعي ضد رفتارهاي بروز در سرب ميزان كه شد

 و سرب ميان مستقيمي ارتباط و است مؤثر بسيار
  .)19( است برقرار اجتماعي ضد رفتارهاي

 و هوا آلودگي بين ارتباط بر عالوه اخير مطالعات
  آسم، شدن بدتر و تنفسيهاي بيماري عالئم
 و مرگ زودرس، تولد و هوا آلودگي بين هاييارتباط

 نشان را آسم حتي و ريه ظرفيت كاهش نوزادان، مير
 نسبت كودكان است ممكن موارد بيشتر در .است داده
هاي آالينده با بيشتري تماس معرض در گساالن بزر به

 به شودمي داده فرو كه سربي .باشند هوا از ناشي
 حال در سريعاً كه كودكانهاي استخوان در آساني
  .)20( كندمي رسوب هستند رشد

 سميهاي آالينده با كودكان گرفتن قرار معرض در
 و رشد بر تواندمي كودكي و نوزادي دوره در هوا

 ايمني سيستم و غدد اعصاب، تنفسي، سيستم توسعه
 را زندگي در بعديهاي سرطان خطر و بگذارد اثر بدن

 عنوان تحت هوا معمول آالينده چندين .دهد افزايش
  شاخص"عنوان به و اند شده تنظيم پاك هواي قانون

  از مورد دو .اند شده شناخته "هواهاي آالينده
  ازون و ذرات هوا شاخصهاي آاليندهترين گسترده

  .باشندمي

 ساخت انسان و طبيعي مختلف منابع از ذرات
  عمق در ندتوانمي ذرات .شوندمي منتشر )مصنوعي(

 ممكن ذرات كه داده نشان تحقيقات .بگيرند جاها ريه
  ساير و گلو گرفتگي سرفه، آسم، تشديد باعث است

 از يكي ازون .شوند كودكان در تنفسيهاي بيماري
  كه بوده تنفسي دستگاه قويهاي هكنند تحريك

 در انتقال ظرفيت كاهش و ريه التهاب باعث تواندمي
 اختالالت ساير و تنفس كردن كوتاه وها ريه عمل

  .)20( شود تنفسي
  اثرترين ملموس شايد ديد ميدان كاهش

 از بيش در .باشد تهران در هوا آلودگيمحيطي زيست
 باال آنچنان معلق ذرات غلظت سال ايام از روز دويست

 متر پانصد از كمتر به را كامل ديد گستره كه است
 گياهي پوشش گباختگي رن آن، جز .دهدمي كاهش
  نشان جايكا بررسي نتايج .است توجه قابل هم شهر
 در واقع درختان درصد هفتاد از بيش كه دهدمي

 ازهاي الي انباشت دليل به تهران هاي-بزرگراه حاشيه
 نيمه حالت در برگشان و شاخ روي بار زيان ذرات

  .)18( دارند قرار مردگي
 در زيست، محيط كارشناسان از بسياري اعتقاد به
 ،تهران شهر گذشته ساله چند مديريت و فعلي شرايط
 براي جدي عزم و نيستند جدي آلودگي، رفع براي
  مديران اين كه آنجا از .ندارند وجود آلودگي مهار

 اما دارند اقتصادي مشكالت مانند ديگريهاي دغدغه
 جامع برنامه وجود با هوا، آلودگي بحران حل براي

 .ندارند آن اجراي براي عزمي هيچ هوا آلودگي كاهش
 مواقع در تنها تهران هواي آلودگي اضطرار كميته
 آلودگي خاص شرايط يا تهران هواي پايدار شرايط
 سياسي اختالفات ميان اين در .دهدمي جلسه تشكيل

 هم .است كرده كمك اوضاع شدنتر وخيم به نيز
 سياسيهاي اختالف نمودهاي بزرگترين از يكي اكنون
 مشاهده قابل حوزه اين در شهرداري و دولت ميان
 دولت، سوي از مترو يارانه نشدن پرداخت .است

 از تهران به شهر هر سهمهاي اتوبوس ندادن تحويل
 مجلس مصوبه برابر در دولت مقاومت دولت، سوي
 به ارزي ذخيره حساب از شهرداري برداشت براي

 ازجمله عمومي نقل و حمل ناوگان توسعه منظور
 را دولت آن به استناد با شهرداري كه است داليلي
 نقل و حمل سيستم ضعف و هوا آلودگي اصلي مقصر

 اعالم با نيز دولت ديگر سوي از .داندمي عمومي
 ناظران به پاسخگويي قبال در شهرداري مقاومت
 دولتي،هاي يارانه سرنوشت بررسي جهت در دولتي

 اين در .كندمي متهم كاري سياسي به را شهرداري
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 با مبارزه در قوانين ضعف به اشاره با نيز برخي ميان
 سياسي اختالفات تأثيرگذاري از بيش آلودگي كاهش

  .)18( دارند تأكيد موضوع اين بر مسئله حل بر
 

  پيشنهاديهاي برنامه وها سياست
 حوزه در رهبري معظم مقام كليهاي سياست
 زيست محيط

 110 اصل يك بند اجراي در انقالب معظم رهبر
 رؤساي بهاي نامه طي 1394 سال در اساسي، قانون
 كردند. ابالغ را زيست محيط كليهاي سياست قوا،
 از پس كه زيست محيط كليهاي سياست متن

 تالش با و نظام مصلحت تشخيص مجمع با مشورت
 محيط حفاظت سازمان مجدانه پيگيري و كارشناسي

 :است زير شرح به شده، تعيين زيست

 حياتي منابع مند م نظا و هماهنگ جامع، مديريت- 1
 توان بر مبتني زيستي) تنوع و خاك آب، هوا، قبيل (از
  وها ظرفيت افزايش با ويژه به بوم زيست پايداري و

 با همراه مناسب ساختاري و حقوقيهاي توانمندي
  مردمي. مشاركت رويكرد

  زيست. محيط ملي يكپارچه نظام ايجاد- 2

 ساختن برخوردار منظور به زيستي شرايط اصالح - 3
 حقوق و عدالت رعايت و سالم زيست محيط از جامعه
  نسلي. بين

هاي آلودگي انواع انتشار از ممانعت و پيشگيري- 4
 و زيست محيط تخريب انگاري جرم و غيرمجاز
 تخريب و هكنندگان آلود بازدارنده و مؤثر مجازات
  خسارت. جبران به آنان الزام و زيست محيط كنندگان

 هوا، آالينده عوامل و منابع كنترل و مستمر پايش- 5
هاي اشعه و امواج صوتي،هاي آلودگي خاك، آب،

 رعايت به الزام و اقليم نامساعد تغييرات و مخرب
 و قوانين درمحيطي هاي زيستشاخص و استانداردها

   سرزمين. آمايش و توسعههاي برنامه مقررات،
 احياء، حفاظت، و كشور بوم زيست اطلس تهيه - 6

 (مانند تجديدپذير طبيعي منابع توسعه و بهسازي
 آبخوان تاالب، سدها، مخزن رودخانه، درياچه، دريا،

  ويژه به زيستي تنوع و مرتع خاك، جنگل، زيرزميني،
  در قانونمند محدوديت اعمال و وحش)حيات
 اكولوژيك توان با متناسب منابع اين از برداريبهره

 اساس برها آن بازسازي) توان و تحمل قابل (ظرفيت
  مديريت پايداري،هاي شاخص و معيارها

هاي پارك قبيل (از ارزشمند و حساسهاي اكوسيستم
 و ژنتيك منابع از حفاظت و ملي) طبيعي آثار و ملي

  ي.المللبين استانداردهاي سطح تاها آن ارتقاي

 تهديدات با مقابله و اقليم تغييرات مديريت - 7
 ويژه به غبار و زايي،گرد بيابان نظيرمحيطي زيست

 ميكروبي دهنده سرايت عوامل و خشكسالي ريزگردها،
هاي پديده شناخت و نگري آينده توسعه و راديواكتيو و

  آن. مديريت ومحيطي زيست نوظهور

 :بر تأكيد با سبز اقتصاد گسترش- 8

 پاك،هاي انرژي از استفاده كربن، كم صنعت الف)
 مديريت و ارگانيك و سالم كشاورزي محصوالت
  وها ظرفيت از گيري بهره باها پساب و پسماندها
  و طبيعي اجتماعي، اقتصادي،هاي توانمندي

 .محيطيزيست

 اقتصادي مختلفهاي بخش در توليد الگوي اصالح ب)
 منابع، آب، مصرف الگوي سازي بهينه و اجتماعي و

 سازگار سوختي مواد ترويج ويژه به انرژي و مواد غذا،
  زيست. محيط با

 فسيلي غير و سبز عمومي نقل و حمل توسعه ج)
 در ويژه به همگاني نقل و حمل افزايش و برقي ازجمله
  شهرها. كالن

 از زيرزمينيهاي آب كيفي حفاظت و بخشي تعادل - 9
 مديريت آبخوانداري، آبخيزداري، عمليات اجراي طريق
 و زيرزمينيهاي آب از برداري بهره كاهش عوامل
  .)7(ها آالينده ورود كنترل و تبخير

 كشور درمحيطي زيست حسابرسي نظام استقرار -10
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 (تخريب،محيطي هاي زيستهزينه وها ارزش لحاظ با
 ملي؛هاي حساب در احياي) و آلودگي

هاي فناوري وها گذاريسرمايه تشويق و حمايت -11
 مناسب ابزارهاي از استفاده با زيست محيط با سازگار

 سبز؛ ماليات و عوارض جمله از

 و ترويج و زيست محيط اخالق منشور تدوين -12
 مبتنيمحيطي زيست اخالق و فرهنگ سازي نهادينه

 اسالمي؛ ايراني سازنده الگوهاي وها ارزش بر

 مندي بهره و علمي تحقيقات و مطالعات ارتقاي -13
 تجارب ومحيطي زيست نوآورانههاي فناوري از

 وها بوم زيست تعادل حفظ زمينه در بومي سازونده
 زيست؛ محيط تخريب و آلودگي از پيشگيري

  بينش و دانش آگاهي، سطح گسترش -14
 ديني معارف و فرهنگ تقويت و جامعهمحيطي زيست

 به امر ويژه به اجتماعي پذيري مسئوليت و مشاركت
 در زيست محيط حفظ براي منكر از نهي و معروف

 جامعه؛ اقشار و سطوح تمام

 :با زيست محيط ديپلماسي تقويت -15

اي منطقه نهادهاي تقويت و ايجاد براي تالش الف)
 آبي؛هاي آلودگي و غبار و گرد با مقابله براي

هاي همكاري و مشاركت جلب و مناسبات توسعه ب)
  واي منطقه چندجانبه، دوجانبه، تأثيرگذار و هدفمند

 زيست؛ محيط زمينه در يالمللبين

 يالمللبينهاي مشوق وها فرصت از مؤثر گيريبهره ج)
 و انتقال تسهيل و كربن كم اقتصاد سوي به حركت در

  ؛)7( مرتبطهاي نوآوري وها فناوري توسعه
  

  تهران در آلودگي حوزه الزامات
 ثبت هوايي تصاوير از كه جديدي شواهد اساس بر

 ذرات براي تهران هواي آلودگي اصلي منبع است شده
هاي زمين و غرب جنوب معادن ميكرون، 5/2 از كمتر
  .است شده مشخص تهران شهر 18 منطقه در واقع باير
 و ميكرون 5/2 معلق ذرات كشور در آاليندهترين مهم

 وسيله به جهت سه از تهران .است سرطانزا تركيبات
 در تنها و بوده محدود دماوند و كرج شميران، ارتفاعات

 عدم .است برخوردار ماليمي شيب از جنوب سمت
 باعث زمستان و پاييز فصول در ويژه به هوا تحرك

  تهران شرق كوهستان تنگناهاي در آلودگي انباشتگي
هاي ساختمان ساخت و سازي بلندمرتبه و شودمي
 منشأ از بايد تهران آلودگي .كندمي تشديد را آن بلند

 يك تجويز و شود كنترل بلندمدتهاي حل راه و
 ادارات، مدارس، كردن تعطيل چون مدت كوتاه حركت

 است ممكن ...و روزانه ترافيك طرح فروش ممنوعيت
 مشكالت اما باشد اضطرار شرايط از خروج براي راهي

 براي تقاضا وجود شرايط در .كرد خواهد ايجاد ديگري
 بار منازل، درب از فرد و زوج طرح اعمال سفر،

 و كندمي تحميل عمومي نقل و حمل بر بيشتري
 هوا آلودگي بحث .نيست جوابگو عمومي نقل و حمل

 بوده مربوط مختلفهاي ارگان هماهنگي و همكاري به
 توسط سال ابتداي از مسائل اين است بهتر و

 با چون شود، پيگيريها رسانه و مسئوالن شهروندان،
 حل قابل زمستان و پاييز كوتاههاي بازه در بررسي
 عمومي، نقل و حمل سيستم كند توسعه بود نخواهد

 از استفاده ه، فرسود خودروهاي خروج كند روند
 سازها و ساخت صنايع، در انرژي و فرسوده تكنولوژي

 جمعيت افزايش و گسيخته لجام رشد شهري، تراكم و
 كاهش برنامه شدن اجرايي مشكالت ازجمله شهري،
 مردم مشاركت گفت توانمي و باشد ميهوا آلودگي

 در اصلي مشكل .است هوا آلودگي مشكل حل كليد
 تفكر اولويت با سازي فرهنگ هوا آلودگي موضوع

  وها وزارتخانه سطح در متوليان و مسئوالن
 گيري تصميم عدم .است مربوطههاي سازمان

 شهروندان، سالمت محور بر مختلف، امور در مسئوالن
  .است تهران هواي آلودگي مديريت در اصلي چالش

 آلودگي وضعيت دهدمي نشان فوق عوامل مجموعه
 همواره و دارد قرار نامطلوبي وضعيت در تهران يهوا
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 حل براي .گذاردمي وخامت به رو مختلف، ابعاد در
  كه دارد وجود متعددي كارهاي راه هوا آلودگي معضل

  :به توانمي جمله از .گيرد قرار توجه مورد تواندمي
 گردوغبارهاي لحظ پايش سيستم و سامانه اجراي -

  كشور. غرب مرزي نوار در

 با برخورد مانند بازدارندههاي سياست از استفاده -
 كيفيت با انرژيهاي حامل كنندگان توزيع و توليد

  پايين.
 تشكيل مانند تشويقيهاي سياست از استفاده -

 كاهش به كمك براي زيست محيط صندوق
  هوا. آلودگي

 سطوح در زيست محيط فرهنگ توسعه و آموزش -
 در مشاركت افزايش جهت جامعه و مديريتي
 هوا. آلودگي كاهش

هاي سيستم خصوص بهها زيرساخت توسعه و ايجاد -
 :شهري الكترونيك

 پشتيباني براي الزم اعتبارات تأمين و ريزيبرنامه -
 آلودگي. كنترل و كاهشهاي پروژه اجراي مالي

 الگوي از استفاده با پويا مديريتي مدل كارگيري به -
 ديگر كشورهاي وتجربيات شهري پايدار توسعه
  هوا. آلودگي كاهش جهت

 اجراي و پژوهشي و علميهاي بخش تقويت -
   كاربردي. تحقيقات

  اجراي جهت غيردولتيهاي بخش تقويت -
 هوا. آلودگي كاهشهاي مسئوليت

 الگوي از استفاده با پويا مديريتي مدل داشتن -
 ديگر كشورهاي تجربيات و شهري پايدار توسعه
 هوا. آلودگي كاهش جهت

  آلودگي. اصليهاي چشمه و مراكز شناسايي -
 عمومي نقل و حمل سيستم بهبود و گسترش -

 مترو ويژه به عمومي نقليه وسايل گسترش تلفيقي،
 ظرفيت وسايل: اين از استفاده براي سازيفرهنگ و

 به شهرهاي خيابان و اشباع تهران اكولوژيك

  مانده باقي راه تنها .است شده تبديل پاركينگ
 و حمل سيستم گسترش و حمايت گذاري،سرمايه

  .است مترو خصوص به كشور عمومي نقل
 .رانندگي صحيح فرهنگ توسعه و ترافيك مديريت -

 مراجع توسطها فعاليت و پايش يكپارچه مديريت -
  صالح. ذي

 .انرژيهاي حامل قيمت كردن منطقي -

 ايجاد درازمدت، و اساسيهاي حل راه از يكي -
 منظور به اطالعاتي زيرساختارهاي و فني بسترهاي
 عام معناي به تجارت و اداري امور انجام در سهولت

 ساده كار يك براي نباشد راغب كسي اصوال تا است
 آلوده شلوغ،هاي خيابان در سفر رنج روز هر اداري

  .كند تحمل را تهران متراكم و
  

 پيشنهادات
 هوا، آلودگي مختلف ابعاد بررسي به توجه با انتها در

 نشهركال در آلودگي عوارض كاهش جهت پيشنهاداتي
  :شودمي ارائه تهران

  در زيست محيط اثرگذاري و وزن افزايش -
 .تهران شهر توسعههاي برنامه

  در هوا آلودگي با مرتبط احكام افزايش و ويژه توجه -
 .تهران شهر توسعههاي برنامه

 به توجه با هوا آلودگي از جلوگيري قوانين بازبيني -
 .هوا آلودگي جديد ابعاد

 مسئولهاي سازمان با مشاركت و همكاري افزايش -
 .هوا آلودگي كاهش در

 تهران. هوا آلودگيهاي كانون دقيق شناسايي -

 تهران. ريزگردها كانون دقيق شناسايي -

  .كاتاليزوريهاي مبدل از استفاده -
 .بنزيني و ديزليهاي سوخت كيفيت ارتقا -

 .خودروها و سوخت توليد استانداردهاي هماهنگي -

 .خودرو فني معاينه مراكز استانداردهاي افزايش -

 استفاده و هيدروكربنيهاي سوخت مصرف كاهش -
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 .پاكهاي انرژي از

 يهوا آلودگي بحران از پيشگيري جامع مديريت -
  .تهران

 رعايت به غيردولتي و دولتي نهادهاي كليه الزام -
 .كشور زيست محيط قوانين و استانداردها

  وها پروژه كليهمحيطي زيست ارزيابي الزام -
 .اجراييهاي طرح

 .هوا آلودگي استانداردهاي روزرساني به و تكميل -

 در جديدهاي تكنولوژي و فناوري از گيريبهره -
 .هوا آلودگي كاهش

 تضمين جهت درمحيطي زيست اقتصاد اعمال -
 .پايدار توسعه

محيطي زيست دانش و آگاهي ارتقاي و آموزش -

 .زيست محيط آلودگي مسائل در جامعه

 .مردميهاي مشاركت جلب -

 جهت نهاد مردمهاي سازمان از همكاري جلب -
 .هوا آلودگي كاهش

  مترو،( عمومي نقل و حمل سيستم بهبود و افزايش -
 .)بوس ميني تندرو،هاي اتوبوس

 .شخصي خودروهاي از استفاده كاهش -

  در ترافيك محدوديتهاي برنامه مستمر اجراي -
 .شهر هواي آلودگيهاي كانون وها هسته

 .شهري الكترونيك سيستمهاي زيرساخت توسعه -

 و تراكم كاهش و تهران كالبدي توسعه محدوديت -
 تهران. هواي شرياني مناطق در سازي بلندمرتبه

 .زيست محيط تخريب و خواري زمين از جلوگيري -
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 مقدمه
موجودیت شهری است زنده، پیچیده شهر شهروندان؛ 

و پویا که همواره پایه تحوالت اجتماعی، کالبدی، 

 مرجع رشد و قرار داردفرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

کاهش مداوم منابع، جمعیت، مقصد مهاجرت،  افزون

ها  خدمات و سرمایه است در برابر سیل نیازها و چالش

دار که ذیل برنامه مدیریت جامع شهری و توسعه پای

شهری بر مدار حفظ و ارتقاء کرامت انسانی و شأن 

شهروندی، توانایی رصد شفاف شرایط حاکم و ناگزیر 

که تحقق  ،پیش بینی موضوع مدیریت را دارا بوده و با

شهر شهروندان و اعاده حقوق شهروندی است همواره 

پیشگیرانه، های  با اجرایی و عملیاتی نمودن استراتژی

پیش بوده و ها  مسئله از بحرانحین و پس از بروز 

اجتماعی، فرهنگی اقتصادی های  آهنگ توسعه سرمایه

 زند. می را با محوریت مشارکت اجتماعی رقم

ک کشور دارای هر شهروندی به موجب قوانین ی

که حقوق انسانها در  زمانیحقوق و تکالیفی است. 

قالب قوانین یک کشور به رسمیت شناخته شوند و 

ه آن باشد به تحقق و صیانت و توسعدولت موظف به 

 .مثابه حقوق بشر است

از ابتدای ها  عدالت به معنای استحقاق ذاتی انسان

ورود به عرصه هستی و جامعه در برخورداری از 

و بخت بازار است به صورت برابر و ها  فرصت ،امکانات

حق به بوم و زیست  ،متوازن و منصفانه .حق به شهر

بوم است، حق برخورداری ساکنان شهر به ویژه 

و پذیرش شهروندان و مشارکت پذیر  آسیبهای  گروه

و مدیریت شهری و حق  ریزی برنامهدر فرایند 

و  حمل و نقل همگانی، تامین مسکن دسترسی به:

تضمین دسترسی به اطالعات همگانی برای 

ران شهری قرار باید همواره مد نظر مدی ساکنان شهر

 گیرد.

 8شهر تهران با دارا بودن جمعیتی بیش از  کالن

درصد از جمعیت کل کشور را  01میلیون نفر، حدود 

است. این نسبت جمعیتی در   در خود جای داده

 مقایسه با مساحت کشور به تنهایی گویای یک

تراکم جمعیتی،  ،ست. عالوه بر ایناتعادلی  بی

های  باال، شیوه پذیری گستردگی مساحت شهر، مهاجر

زندگی شبه مدرن، گوناگونی فرهنگی، بیکاری، 

اجتماعی به یع اقتصادی، فرهنگی و وسهای  شکاف

بخشی از تعریفِ تهران تبدیل شده است. از سوی 

دیگر با توجه به بهره مندی از امکانات درمانی، تهران 

ن خاص از کل کشور است. وضعیت کانون رجوع بیمارا

توصیف شده در جریان زندگی روزمره به طور مکرر 

کند که در برخی  می را تولیدهایی  و آسیبها  پیامد

 انجامیده است.  مسـألهموارد به ظهور در حد 

 حتی در قامت یک عابر و یا از توان می پرده بی

پشت شیشه و مامن یک خودرو درحال حرکت و 

آن حال  جامعه پایتخت بود.های  آسیبشاهد  ،متوقف

درعمق  ،محور و آسیب شناسانه نگرش جامعهکه 

هاست و صد البته ارائه  پیگیر ریشه زیرپوست شهر و

برای کالبد و بافت است ای  ی ریشهراه کارهایکننده 

اجتناب ناپذیر و زنجیره درهم های  اجتماعی و پیوست

در این بخش  که مولد ومقوم یکدیگرند.ها  تنیده آسیب

اجتماعی و  دیده آسیباجتماعی، اقشار های  به آسیب

 ممکن پرداخته خواهد شد. راه کارهای

 

 های اجتماعی شهر تهران بازشناسی آسیب

افول جایگاه خانواده و افزایش شهرطالق؛  -1

 آمار طالق:

فرهنگ ایرانی اسالمی، خانواده واحد جامعه است و  در

ر ما در روزگاها  اگرچه این مرزبندی ؛فرد واحد خانواده

 ،اما تعهد بداندچار تغییرات ماهیتی گردیده است 

 موجد رسمیت و شخصیت آرمانی ما است که در

البته فقدان مدیریت اجتماعی  گیرودار مدرنیسم و صد
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گرای فرهنگی و برخوردهای  فردنگر و توهم هندسه

و  مولدهای  سلبی و غامض و فاقد اولویت آسیب

ه وضع کنونی را ب رتب از مراجع متعدد غیرتخصص،مت

 .است وجود آورده

 رسیده است. 8/2برابر ازدواج به عدد آمار طالق در

 .گیرد می صورت توافقی صورته بها  % طالق57

 .ملموس استها  از خانواده 3/0طالق عاطفی در 

همچون ازدواج سفید و همسان گزینی هایی  پدیده

 .مشهود است

درحالی است که تعداد مراکز مشاوره خانواده همه  این

رسد و سهم شهرداری به  نمی 271درتهران به عدد 

 شعارها صفر است.از ر دو

 

 افزایش خشونت باشهر خشونت؛  -2

 :فیزیکی و آزارهای  درگیری

شهروند  800/071بنا به گزارش پزشکی قانونی 

دلیل نزاع و ه ب 57تهرانی در شش ماهه پایانی سال

درگیری و خشونت فیزیکی به این سازمان مراجعه 

. در است که تهران را صدرنشین کشور ساخته اند کرده

تعداد کودکان مورد آزار  59ماهه منتهی به سال 5

کودک بوده است باید توجه داشت 2180قرارگرفته 

مراجع ذیصالح به این آمار تنها شامل افرادی است که 

% 9/07اساس پژوهش موثق  بر .اند کردهمراجعه 

% 2/29 ؛ازدانش آموزان تهران حمل سالح سرد دارند

ازدانش آموزان دبیرستانی تهران سابقه کتک کاری 

% سابقه رابطه 8/01% سابقه خودکشی و 5/5؛دارند 

 دارند. جنسی اجباری

 

 :شهر مقصد مهاجرت -3

فارغ از مطامع اقتصادی، فرهنگی، پوششی و بهره از 

درتهران برای  (متصور درسطح کشور)ت سقف امکانا

شرایط پذیرش بدون توجه به ترین  مهاجرین فراخ

های  حقوق شهروندان مسبوق و تحمیل چالش

برای مهاجرین فراهم است « طیف مهاجر»محمول

موجب ایجاد حق شهروندی برای  ،چراکه تنها حضور

؛ چه فصلی و چه دائم و چه روزانه، مهاجرین است

جمعیت روزانه تهران با جمعیت شبانه مقایسه شود )

( که هر بعد دهد می % افزایش را نشان 71که تا 

مستمر های  آسیبدرجای خود کالبد پایتخت را دچار 

 سازد. می و مداوم

اگر چه درقانون اساسی حقی تحت عنوان سلب 

مهاجرت و یا تهدید مهاجرت در چارچوب مرزهای 

است)حدود ارائه کشور از تابعین پیش بینی نشده 

 .خدمات و امکانات(
 

غیررسمی، حاشیه نشینی، های  گاه سکونت -4

  :فرسودههای  نقاط ناامن شهری و بافت

مقصد اغلب مهاجرین فاقد بنیه مالی و  ،اماکن فوق

ها، افراد فاقد هویت و  فقیر، معتادین، کارتن خواب

های  کلونی بیشترآسیب دیدگان اجتماعی است که 

 .شود می محسوبآسیب بالفعل 

اغلب این اماکن درجوار آن که نکته قابل توجه 

بنگاههای اقتصادی کالن قرار دارند و محصول استثمار 

است. بیش از ها  و این پایگاه «ندار» و استقراب« دارا»

نفر از جمعیت تهران ساکن چنین  3،111،111

 هستند.هایی  بافت

از  ،فرسوده قابل توجه استهای  آنچه درباره بافت

مقایسه میزان تراکم فروخته شده با تراکم ساخته شده 

آید که خود بین عمق فساد  می در سطح تهران بدست

 نرم افزار فساد در مدیریت شهری است. سیستماتیک و

فرسوده نوساز خود جای بسی های  پدیده بافت

چه که قدمت چندساله دارند اما هایی  خانه ؛تامل است

رسوده و مستعمل و چه از از جهت استعمال مصالح ف

 ،جهت عدم رعایت اصول شهرسازی و معماری و ایمنی

 ،سطح نظارتترین  درست در متراکم اند شدهساخته 
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 اند. معابر درهم تنیده مسکونی وهای  ترین بافت متراکم

 

 :فضایی فقرهای  تله -5

ناظر بر عدم دسترسی به خدمات و امکانات ها  این تله

های  بهره مندی از حداقل نافقد شهری و اجتماعی و

 ند.نرم افزار سطح سخت افزار و حقوق شهروندی در

  :تله فضایی فقر )عدم توانایی مالی( 1-5

چون هرندی وحواشی یی درمحله  ،به عنوان مصداق

و ها  فرسوده متبلور است تودههای  شهر و بافت

دست که موضع  از افراد فقیر و تهیهایی  کلونی

 گردند. می مولدهای  آسیب

 تله فضایی حمل ونقل و ترافیک:  2-5

درشهر تهران همچون  یومناطقها  کم نیستند محله

های  در وسط زنجیرههایی  عبدل اباد که به جزیره

تبدیل ها  و اتوبانها  حمل ونقل و ترافیک و شاهراه

ند. به طوری که جامعه و مردمان درآن محصور اند شده

را نیز دسترسی مفید و سهل به امکانات اولیه  که

 ند.ندار

 تله فضایی نشاط و تفریح و سرگرمی:  3-5

مراکز ترین  ریه که فاقد کمچون افسهایی  محله

 سالم و سرگرمی هستند. تفریحی

فاقد که درچنین شهری ای  چنین جامعه

زیرساختهای درخور جمعیت و عدم توازن و توزیع 

 ماکن تفریحی فرهنگی هنریمناسب تفرجگاهها و ا

 جامعه افسردههای  آسیبموجد بروز  باشد، می

اجتماعی که مامنی برای تجدید قوا و  .گردد می

 بازتولید نشاط اجتماعی ندارد.

امروز تولید نشاط اجتماعی و امید به زندگی، منبع 

 و ماخذ و مولد توسعه پایدار اجتماعی محسوب

بخشی و  که حتی آگاهیای  گونه، به شود می

گیرانه را نیز درجدیدترین  آموزشی پیشهای  تکنیک

متد توسعه و زیرساختهای توسعه پایدار به خود 

 اختصاص داده است.

دسته جمعی های  قالب ورزش سرگرمی در و تفریح

متضمن توسعه  ،مناسبهای  خانوادگی در محیط و

پایدار است. تهران باوجود مقصدهای گردشگری دارای 

ی و جذاب تنها متحمل جراحات حمل سابقه تاریخ

ماخذ و مصدر  چراکه ترمینال و ؛ونقل گردشگران است

 .ترانسفراست تا مقصد گردشگری

  :تله فضایی سالمت 4-5

های هوا و محیط زیستی و عدم  شرایط آلودگی

دسترسی به زیرساختهای مناسب بهداشت و درمان و 

کم و کیف پوشش شبکه مزبور و کفاف آن در برابر 

گستره کالبدی و جمعیتی تهران از دیرباز محل 

فقدان  است. مساعی مدیریت بهداشت وسالمت بوده

به همین خاطر سهم شهرداری دران مشهود است 

یکی از مراجع آسیب دیدگان اجتماعی  شهرداری

 مبتال به انواع بیماریهای واگیر، عفونی و روانی

 .باشد می

 :تله فضایی اقشار 5-5

کودکان،  زندگی برای نامناسب شهری تهران

. است وگیاهان حیوانات حتی......و معلوالن سالمندان،

 کودکان تنفسی خود، فضای ناسالم هوای با که شهری

 به را مردم کل کلی، زندگی طور به البته و سالمندان،

 وسایل از توانند می کمتر سالمندان. اندازد می خطر

مناسب  فواصل از و کنند استفاده عمومی نقل و حمل

 شوند، معلوالن نمی برخوردار شهری مبلمان کیفیت و

از  امن استفاده عمومی و نقل و حمل وسایل از نیز

 .باشند می محروم آنان

 هیچ بدون گربه و سگ همچون حیوانات

 و قرار دارند موذی حشرات و موش رده درای  مالحظه

 که هستند بهاء کم آن چنان و خانگی باغی ختان در

 از محلی،زیست محیط ویرانگران هولناک محاسبات در

 .ندارند اعراب
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 هر ازتر  پشتوانه بی که جاندارانی آن :معابر درختان و

 قطع قانونی بی و رویه بی ها، سده وها  دهه طی در چیز

 سپارند می کوچکیهای  نهال به را خود جای.....شدن

 آن چون سرنوشتی چه بسا مدتی از بعد نیز آنها که

  .کنند پیدا درختان

 

 :کودکان کار و خیابان -6

 از بازمانده کودک»نفر  311،111 تا تهران شهر در

 شناسایی «کار کودک»نفر  5،111 تا و «تحصیل

 . اند شده

 مرکزشش  شامل که موجودهای  زیرساخت با

 ساماندهی نهاد، مردم سازمان چند امکانات و بهزیستی

 و آن نقض یا قانون فقدان شرایط در قشر این

 فرمایشیهای  طرح به عمومی اقبال عدم همچنین

های  کارگاه در کودکان این اغلب .است گرفته صورت

 عمومی معابر در نیز برخی و رسمی غیر و زمینی زیر

 .هستند کار به مشغول مختلف و کاذبهای  شغل با

 

 :فروشان دست-شهرگدایان -7

متکدیان معادلی است برای سلب کنندگان وجهه 

آبرومند شهری و آسایش وامنیت شهروندان در معابر 

افرادی که با شرایط رقت بار  .چراغ قرمزها به خصوص

کنند  می طلب پول ،و رفتارهای ناهنجار و... از عموم

ناهنجار و رقت بار از نمایش  ،شنیعهای  اغلب صحنه

 جراحات در شهر مشاهدهو ها  ها، معلولیت زخم

برای جلب توجه و ترحم شهروندان توسط که  شود می

 .آید می این قشر پدید

فروشان قشری هستند که سوداگرانه  دست

کاالهای قابل حمل را روی دست در اماکن مزبور و 

عمومی با  معابر فروشند و در می بخصوص در مترو

کنند. امروز  می کنند سد معبر می بساطی که پهن

فروشی چنان نزدیک  و دستگری  اصله بین تکدیف

فروشی هم از  شده است که گدایان با پوشش دست

ناچار امان هستند و هم  منع قانونی تکدی گری در

که تکدی گری  درحالی .جنس را بفروشندنیستند 

 .شود می جرم محسوب

رسمی و مسبوق های  فروشی دارای شکل اما دست -

خود پوششی آبرومندانه  کهدر فرهنگ عامه است 

 است کهکمتر بهره مند از امکانات های  برای کاسب

های  و از جذابیت شود مین فی نفسه جرم محسوب

 فرهنگ عمومی نیز برخوردار است.

 صورت مداوم درحال گسترش استه هر دو پدیده ب -

نفر  31،111شهر تهران تا  آمار متکدیان در  -

سرا  گزارش شده است با امکانات دو سامان

 شوند می ساماندهی

مورد  9،111تهران تا  شهر فروشان در آمار دست -

روز بازار محلی 07باحدود که گزارش شده است 

 شوند می ساماندهی

خود بیانگر علل ،این سطح از امکانات ساماندهی

 است.ها  گسترش این آسیب

 

 :معتادین متجاهر تا معتادین متجاهل -8

 آشکارا معنی باشد، به« جهر دارای» متجاهر معنی اگر

 انسان چشم که شود می اطالق جمعیتی به ،پرده بی و

 یا آنهاست پاتوق کهای  شده شناخته و معابر اماکن در

 و ثابت طور است، به مخدر مواد و مصرف تهیه محل

 دیدن از دیگر که طوری به،بینید می را آنان مستمر

 .کند نمی هم تعجب ایشان

 و خواب کارتون معتادان اغلب جمعیت، این

 را ناهنجارهای  صحنه بارترین رقت که هستند متکدی

 مانند ) گذارند می نمایش به شهروندان دید برابر در

 نقص و عمیقهای  سوختگی وها  زخم آثار دادن نشان

 سوی از فرتوتهای  کرده،جسم ورم اعضای وها  عضو

 ( ....مخدر مواد مصرف
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 21،111حدود که اند شده احصاء اینان از جمعیتیاما 

 درمان و قرنطینه و غربال مرکز دو در که باشند می نفر

 (شفق -اخوان) مردان و ،زنان( اجباری ترک) 09ماده

 ترکهای  کمپ) ترک و درمان مرکز 201 بر بالغ که

 ساماندهی ،(هستند بهزیستی مجوز دارای که اعتیاد

 .اند شده

 هستند احصاء قابل غیر که معتادان این از جمعیتی اما

 حدود،باشند می متجاهل معتادان تعبیری به و

 چند وسعت باای  جامعه که هستند نفر 0،111،111

 .اند کرده خود خطر پر رفتارهای گیرودار در را برابر

 عموم که جهت آن از ؛«جهل» دارای یعنی متجاهل

 جاهل خود اضمحالل به رو وضع دریافت از را مردم

 شدن غرقه وامید بیم در هایشان خانواده و پندارند می

 .کنند می تحملشان هموار، آنان بازگشت یا

 

 پیشنهادیهای  استراتژی
 (CDSاستراتژی توسعه پایدار شهری)

بلندمدت توسعه و  انداز چشمفرایندی که درخالل آن 

که براساس  شود می تهیهای  شهری به گونه ریزی برنامه

آن اقدامات عملی کوتاه مدت، جهت دستیابی به 

گردد و باهدف نهایی تحقق  می تدوین انداز چشم

و حاکمیت شهری بهبود یافته، رشد اقتصادی مدیریت 

و اشتغال فزاینده و کاهش مداوم فقر که مبتنی بر 

 سازی مشارکتی از طریق ظرفیتهای  گسترش تکنیک

یفیت زندگی کلیه اجتماعی به منظور ارتقاء ک

 یابد. می شهروندان، ادامه

 : حاکمیت و مدیریتCDSارکان 

 )شفافیت( پذیری بانک

 پذیری رقابت

 قابلیت زندگی

بایست مبنای  می CDSایرانیزه: آنچه در اجرای 

و به تعبیری  سازی و اجرا قرارگیرد، بومی ریزی برنامه

 ایرانیزه است.

 پایدارشهری: فرایند تدوین و اجرای استراتژی توسعه

 ارزیابی از جایگاه کنونی شهر.

توسعه برای دستیابی به جایگاه  انداز چشمتدوین 

 مطلوب مبتنی بر فرهنگ بومی)ایرانیزه(.

عملیاتی و های  مکمل و برنامههای  تنظیم استراتژی

 اقدامات موثر.

 ها. اولویت بندی اهداف طرحها و برنامه

 حین اجرا. زمان وکنترل و پایش بازنگری و تدقیق در 
 

 :کاربردیهای  استراتژی

  :تحقق مدیریت الکترونیک اجتماعی -1

شهر الکترونیک جامعه اطالعاتی مدون با ارائه نقش  در

شفاف هر شهروند، شهروندان دارای هویت کارت 

، اقدامات و جابجائی شهروندی حامل اطالعات تحرک

سرمایه آفرینی، دریافت خدمات و... هستند. در بانک 

به تمام معنا شفاف و رقابت ها  شهر الکترونیک، فرصت

پذیرند و بدون رانت و سوگیری، توزیع، تسریع و 

 .شود می توزین

 رصدخانه اجتماعی:  -2

جامعه محور و ناظر بر آمایش های  مجری پژوهش

کالبد جمعیت و امکانات داوطلبانه و توسعه 

مردمی است که موجب ترویج انسجام و های  مشارکت

و محصول دوردست آن گردد  می ری اجتماعیفراگی

 اطلس اجتماعی با ماکت اطالعات مزبور است.

 :مرکز سرمایه گذاری اجتماعی -3

افزایش سرمایه اجتماعی های  توزیع عادالنه فرصت 

در  پذیری مبتنی بر اعتماد و تبادل اطالعات و رقابت

اجتماعی و عمومی را در شکل مادی و های  بودجه

های  آورد حفظ و تولید سرمایه می ماهیتی به وجود

انسانی، نمادین، طبیعی، مالی به طور  ،فیزیکی

 فضایی فقر.های  مشخص و رفع تله
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  :ها سمن سمن -4

محور و مشارکت جوی اجتماعی و  NGOمرکز جامع 

و مطالبات اجتماعی ها  محلی که پارلمان مشارکت

مکانیزم تحقق توسعه پایدار شهری ترین  است اساسی

مردمی است که به دلیل بدیع و های  مشارکت توسعه

غیر هدایتی های  نوساختاری در کشور نیازمند حمایت

 وغیر پیمانکارانه است.

 اجتماعی: های  آسیبهای  تحقق مرکز فوریت -5

فرایندی که طی آن به تمام معنا تمامی مراحل 

 ،دریافت گزارشات مردمی و تخصصی، جمع آوری

ری، قرنطینه، درمان، جذب مراجعه، پاالیش، غربالگ

صیانت و ... را در مورد  ،حمایت ،آموزش، توانمندسازی

ایشان و جامعه های  آسیب دیدگان اجتماعی و خانواده

متاثر از اعمال آنها با بهره از متدهای تخصصی و 

 رعایت کامل پروتوکلهای معهود عملی شود.

تاالر ترویج مسئولیت اجتماعی بنگاههای  -6

 :CSRاقتصادی

مثابه بورس فرهنگی و اجتماعی و تولید معادل به 

سرمایه اجتماعی برای بنگاههای اقتصادی با تولید برند 

اجتماعی و حمایت اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی 

از سوی این بنگاهها که مولد و تبلورگاه بودجه 

فرایندهای مشارکت شهروندان با عاملیت ومحوریت 

 .هاست NGOو بازاریابی ها  بنگاه

آموزش شهروندی تا اجتماعی شدن اقتصاد  -7

 دانش بنیان

نواحی  عمرانی )در-بسته جامع اجتماعی -8

فرسوده و سکونتگاههای های  نشین، بافت حاشیه

 غیررسمی(

 

 :پیشنهادیهای  و اقدام راهبردها
به  دیده آسیباقشار ترین  و مهماجتماعی و های  آسیب

سته به باید هر دکه است زیر تقسیم شده های  دسته

ویژه با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی  یکارگروه

سپرده با تجربه و مسلط  انپژوهشگرصاحب نظر و 

 :شود

 

 اعتیاد و کارتن خوابی در حوزه

و ها  dicافزایش تعداد مراکز کاهش آسیب یا  -1

shelter  ایجاد یک  ؛هاcentral dic  توسط شهرداری

با ساعات کار باالتر از آن ساعات کاری که هم 

و ها  دارند جهت متمرکز کردن معتادها   dicاکنون

در ها  آنو عدم پراکنش ها   dicدر این ها  کارتون خواب

گزاف ساالنه برای های  سطح شهر به جای هزینه

 .آنانو جمع آوری گیری  دست

درآمدزایی برای ایجاد  -0 :جایگزینی چرخه-2

زایی به جای چرخه  اشتغال -3ل ترک کام -2معتادان 

ایجاد اشتغال برای معتادان  -0 :معیوب کنونی یعنی

داشتن درآمد  -3کامل از معتاد  انتظار ترک -2

 .جامعهبازگشت به 

امن تزریق برای های  و گسترش اتاقایجاد  -3

 .:ها dicمعتادان در 

که ای  میزان هزینهلزوم ارزیابی امکانات و  -1

خواهد در این زمینه صرف کند جهت  می شهرداری

اعتیاد و گام به گام و عملی در حوزه  ریزی برنامه

کارتن خوابی و پرهیز از شعارهایی که بسیار کلی 

 که زیرا، باشند می صدد ریشه کنی اعتیاد درهستند 

 مسألهتاکنون هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است 

 اعتیاد و کارتن خوابی را به طور کلی ریشه کن کند. 

در حوزه اعتیاد  ؛لزوم هم زمانی تحول اقدامات -7

اعتیاد )به ت، سیالیت و تغییر روش در حوزه با تحوال

که اکنون معتادها تزریق، را یی ها  عبارت دیگر، روش

در حال  ،کنند می استفادهو ... خود مصرف و فعالیت 

به صورت تیمی و  ان، اکنونمعتاد چون است.تغییر 

اجتماعی های  تیم آسیب؛ کنند می سازمان یافته کار
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و به اقدامات گروهی،  دباید خود را به روز کننیز 

و متمرکز در این زمینه توجه الزم را مبذول  عملیاتی

 .دارد

با که  ؛اعتیادهای  لزوم توجه به کاهش ورودی -6

ها  رسانه و روزنامهمختلف از های  راهاز  سازی فرهنگ

تواند کمک شایانی به این  می گرفته تا آموزش پرورش

 مهم نماید. 

ایجاد یک تیم تبلیغاتی هوشمند با رویکرد  -5

 .اجتماعی به ویژه اعتیادهای  آسیبپیشگیری از 

 .ها ردن و افزایش امکانات گرمخانهمجهزتر ک -8

حوزه  مشورتی اجتماع محور درهای  تشکیل کمیته -5

 .اعتیاد -اجتماعیهای  آسیب

 .ها درآمدزایی در کنار گرمخانههای  ایجاد کارگاه-01

ارائه خدمات موبایل سنتر به افراد واجد شرایط؛ -00

خدمات موبایل سنتر به  پذیری افزایش دسترسی

  متقاضیان

از  NGOSی مردم نهاد و آنانجلب مشارکت سازم-02

و ارزشیابی  مرحله تصمیم گیری، طراحی تا اجرا

تبدیل نگرش نظارت به جای  اجتماعیهای  پروژه

در ها  مردم نهاد و سمنهای  مداخله در حوزه فعالیت

 .ها زمینه کاهش آسیب

انتفاعی های  و ارزیابی سمن بندی رتبهسی و شناباز-03

و غیر انتفاعی که دارای توانمندی برای ورود به 

 اجتماعیهای  آسیبی  قراردادهایی در زمینه

 باشند. می

توجه به رویکردهای مقتضی از پیشگیری تا درمان -01

 .و کاهش آسیب و بازتوانی

اقدام  ریزی برنامهمعتادان جهت شناسی  لزوم طیف-07

  .خاص آن طیف

و  سازی با تاکید بر فرهنگای  عملیات رسانه-09

  .اعتیاد و مضراتشی  آموزش در حوزه

برای شهروندان در  سازی ارائه خدمات فرهنگ-05

  .حوزه آسیب

و ها  صحیح و به جا از ظرفیتی  استفاده-08

  .سرای محالتهای  پتانسیل

 .در مدارس سازی آموزش و فرهنگ-05

فراهم نمودن مکانی تحت کنترل برای مصرف  -21

مردم؛ فراهم از ها  جهت دور شدن این آسیب ،مواد

نمودن فضایی برای درمان و خواب؛ اختصاص فضا 

 .زندگیهای  برای کار و توانمندسازی و آموزش مهارت

برای  «میان راهیهای  خانه» اندازی راهحمایت از  -20

 معتادان بهبود یافته بدون جا و مکان

اجتماعی از معتادان بهبود یافته و های  حمایت-22

 .آنانهای  خانواده

گزارش پایش و ارزیابی سالیانه وضعیت اعتیاد در -23

ارائه تحلیل علمی و واقع بینانه وضعیت  شهر تهران و

 .موجود اعتیاد در شهر تهران

مشارکت و همکاری مستمر با ستاد مبارزه با مواد -21

 .مخدر

ویژه کودکان متاثر از های  مهدکودک اندازی راه -27

 .اعتیاد

آموزش دیدن نیروهای شهرداری در حوزه  -29

 .اجتماعیهای  آسیب

 

 :کودک آزاریکودکان کار و در حوزه 

ایجاد بانک اطالعات و شناسنامه و پرونده اجتماعی  -0

 .کاربرای کودکان 

حرکت به سمت رویکردهای اجتماع محور و  -2

از منابع اجتماعی شامل خیرین موجود در گیری  بهره

 .ها محالت و ورزشگاههای  محالت و ظرفیت

 ها. اناز سازمو هم افزائی اتاق فکر اجماعی تشکیل  -3

  NGOSهای بررسی فعالیت -1

ای  دهی به ابتکارات محلی و منطقه و ارزشحمایت  -7

و برگزاری جشنواره برای حمایت از دستاوردهای 
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)برقراری ، مشابه جشنواره فیلم فجر موسسات خیریه

مناسب و های  انعکاسو  NGOSتعامل بیشتر میان 

نوع حمایت مشخص شود و . ترویجی در جامعه(

گذاری و موفقیت ثرارزیابی میزان ا برایهایی  شاخص

NGOS .طراحی گردد 

و پرورش و محدودسازی جلب مشارکت آموزش  -9

  حاشیه و کارهای  راه ورود کودکان به حوزه

  .مختلف پذیری آسیبهای  تفکیک کودکان به حوزه -5

 CSR  (CIVILاجتماعیمسؤولیت ارتقا و تقویت  -8

SOCIETY RESPOSIBILITY ) 

بین المللی حقوق های  پذیرش کنوانسیونخروج  -5

توسط ایران از حالت مشروط کودکان و حتی معلولین 

 )وضعیت پذیرش مشروط التزام عملی را سست

 .کند( می

تخصصی در حوزه کودکان کار  راه کارهایارائه  -01

  .با توجه به پراکندگی در سطح شهر

المللی و همچنین استفاده از الگوهای بین  -00

 .ی خواهر خوانده همچون استانبولشهرها

کارگروه مشترک میان اصحاب رسانه و تشکیل  -02

  .فعاالن این حوزه

افزایش مصونیت کودکان در قبال حوادث  -03

  .خیابانی با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک

تدوین محتوای الزم در حوزه کودکان توسط  -01

  .موسسات غیر دولتی

فضاهای شهری همچون مترو،  مددکار درحضور  -07

 .زیر نظر شهرداریهای  و دیگر مجموعهها  پارک

برخورد  شهروندی جهت آموزش نحوههای  وزشآم-09

 .صحیح با کودکان کار

ارائه تسهیالت از قبیل بیلبوردهای تبلیغاتی در -05

  .راستای اشاعه فرهنگ حمایت

در اختیار گذاشتن فضاهای فرهنگی شهر به -08

برگزاری مراسم های  ال و کاستن از هزینهموسسات فع

 .ها و جشن

به ها  جهت تخصیص فضاهای پارک ریزی برنامه-05

 .موسسات

 .و امکانات ورزشی در اختیار گذاشتن فضاها-21

محالت با همکاری شورایاری و سازی  ایمن-20

 .مدیریت محله

 

 در حوزه زنان سرپرست خانوار:

اول در زندگی زنان های  مسائل زیر را به عنوان اولویت

 سرپرست خانوار در شهر تهران برشمرد:

 بانک اطالعاتی .0

  نبود یک بانک اطالعاتی کامل و جامع باعث

دشواری در ارائه خدمات، موازی کاری و عدم 

امکان توزیع عادالنه خدمات در میان زنان 

 سرپرست خانوار شده است.

 مسائل و مشکالت اقتصادی .2

  زیاد مالی دست به این زنان با مشکالت

گریبانند که شامل اجاره بهای مسکن، خرج 

 تحصیل فرزندان، خورد و خوراک خانواده و ...

 .شود می

  بیکاری در میان زنان سرپرست خانوار بیش از

 میزان بیکاری در کل کشور است.

 روانی -مسائل و مشکالت فردی .3

  این زنان با مشکالتی نظیر کمبود اعتماد به

ترس، تنهایی و ... در زندگی نفس، اضطراب، 

باالی های  رو به رو هستند که با توجه به هزینه

و مشکالت فراوان دیگری ای  مشاورههای  برنامه

 که در زندگی دارند کمتر به این موضوع توجه

 .شود می

 اکثر این زنان از مشکالت جسمی هم رنج 

ها  برند و به دلیل این که تحت پوشش بیمه می

درمانی فشار مضاعفی های  نیستند، هزینه

 کند. می برایشان ایجاد
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 مسائل و مشکالت خانوادگی .1

 اصلی زنان سرپرست خانوار های  یکی از دغدغه

وضعیت فرزندانشان است. این فرزندان که به 

موجود در خانواده های  دلیل مشکالت و دغدغه

مادرانشان، فشارهای زیادی را های  و وسواس

های  ایت در حوزهشوند، نیازمند حم می متحمل

های  مختلف از توانمندسازی گرفته تا مشاوره

 تخصصی هستند.

 با ها  از دیگر مسائلی که کودکان در این خانواده

آن درگیر هستند مشکالت درسی و اختالالت 

یادگیری در این کودکان است. زیرا مادر زمان 

کمی را برای این که بتواند صرف کودکانش 

ه همین دلیل توجه به کند در اختیار دارد و ب

این موضوع در خصوص زنان سرپرست خانوار 

تواند باری از دوش  می جوان با فرزندان محصل

 این مادران بردارد.

 فرهنگی –مسائل اجتماعی  .7

  اصالح نگرش جنسیتی موجود در خصوص

زنان تنها که باعث طرد این زنان از روابط 

و روابط  شود می اجتماعی و حتی خانوادگی

 کند. می را به محارمشان محدود آنان

 مفرح گروهی مانند های  اختصاص برنامه

تورهای کوتاه و یک روزه، تهران گردی، 

سفرهای زیارتی و ... با سایر زنان سرپرست 

تر  خانوار تا روابط اجتماعی این زنان پررنگ

 افزایش یابد. آناناجتماعی های  شده و سرمایه

  از طرد برای جلوگیری هایی  سیاستاتخاذ

 .اجتماعی زنان سرپرست خانوار

 

 :گریتکدی

گری به شکل امروزین آن، زایدۀ شهر و شهرنشینی تکدی

اساس  . برشود میشهرها دیده است و بیشتر در کالن

گری یک جُرم است اما اکثر قوانین کشور، تکدی

صاحبنظران بر این باورند که باید این موضوع تعدیل 

متکدیان مُجرم محسوب شوند. گردد و افراد خاصی از 

آمارها و شواهد موجود در زمینۀ فراوانی متکدیان در 

که اقدامات صورت گرفته  دهد می سطح شهر تهران نشان

برای حل این مسأله تا به امروز مثمر ثمر نبوده است. با 

اجتماعی پسامد این پدیده، اهمیت های  آسیبآگاهی از 

شهری مانند تهران کالنمقابله با این آسیب، خصوصاً در 

نماید. بیشترین تراکم متکدیان تهران در دو چندان می

است که عموماً بصورت گروهی و  09و  5، 02مناطق 

کنند. بیشتر متکدیان غیر بومی سازمان یافته عمل می

بوده و حتی در شهر و محل سکونت خود جز افراد ناتوان 

نشهر تهران آیند. یعنی پدیده مهاجرت به کالبشمار نمی

 گیری این انبوه متکدی نقش بسیار مهمی دارد.در شکل

 

 گری:در حوزه تکدی کوتاه مدت راه کارهای

 آوری متکدیان در کوتاه مدت بهتر است ابتدا جمع

( شروع شود که 09و  5و  02از مناطقی )

 بیشترین فراوانی متکدیان در آنجا وجود دارد. 

 متکدیان  گردد که در این مناطقپیشنهاد می

دار گردند زیرا در صورت لزوم شناسنامه

 آنها را شناسایی نمود. توان می بعدا ًسریعتر

  برای شروع بهتر است متکدیانی که بطور آشکار

نمایند را از سطح شهر اقدام به عمل تکدی می

 آوری نمود. جمع

 ها باید مکانی موقت آوری نمودن آنبعد از جمع

نظر گرفت. بهتر است  ها دربرای رسیدگی به آن

در این مرحله به وضعیت بهداشتی و سالمتی 

ها با کمک وزارت بهداشت رسیدگی شود.  آن

های ممکن است برخی از متکدیان حامل بیماری

خطرناکی باشند که در این مرحله آنان شناسایی 

گیرند. لذا پیشنهادت و تحت درمان قرار می
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که بحث بیمه سالمت متکدیان  شود می

 جدشرایط نیز تدوین و اجرا گردد.وا

  در گام بعد بهتر است متکدیان را بر حسب

های مانند درآمد، شیوه زیست، محل ویژگی

ها، آنها، محل سکونت و شهر مبدأ آن گریتکدی

بندی نمود تا شان طبقههایها و ناتواناییتوانایی

 بهتر بتوان با آنها رفتار شود. 

 و نیازمند واقعی را  شهرداری باید افراد ناتوان

سازماندهی و شناسایی نماید و از متکدیان غیر 

 نیازمند و سازمان یافته تفکیک نماید.

 بردار باید بعد از شناسایی افراد غیر نیازمند و کاله

آنها به مراجع قانونی و قضایی رسمی معرفی و 

مورد پیگرد قانونی جدی قرار گیرند. در زمینه 

تری تدوین ین تخصصیتکدی نیاز است که قوان

گردد چون در این زمینه خأل قوانین مواجه 

که در قوانین  شود میهستیم. بنابراین پیشنهاد 

موجود بازنگری شود و متکدی مجرم تعریف 

 تری داشته باشد. دقیق

  برای متکدیانِ نیازمند اموزش شود میپیشنهاد-

هایی در نظر گرفته شود تا متکدی به این عمل و 

از نگاه سایر افراد جامعه آگاه شود تا در زشتی آن 

آینده احتمال اینکه دوباره دنبال این عمل برود 

 کاهش یابد.

 این افراد است.  سازی بحث بعدی موضوع توانمند

باید به متکدیانی که توانایی کار دارند، کارهای 

شان داده شود و آنها را در متناسب با وضعیت

نند زندگی خود را هایی بکار گرفت تا بتواکارگاه

 تأمین نمایند.

 گردد که شهرداری اقدام به تأسیس پیشنهاد می

صندوق آسیب دیدگان "هایی با عنوان صندوق

های مردمی در آوری کمکجهت جمع "شهری

مناطق مختلف شهر نماید. همچنین با کارهای 

تبلیغاتی مردم را آگاه سازد که از این زمان به بعد 

ستقیم و از طریق این های خود را غیرمکمک

ها بدست نیازمندان برسانند. این صندوق

ها اداره و د توسط شورای محلهتوان می ها صندوق

 هدایت گردند.

  از آنجایی که بسیاری از افراد که در شهر تهران

کنند مهاجر بوده و اتفاقاً برخی از آنها تکدی می

براساس مشاهدات موردی، در شهر خود جز افراد 

شوند و افراد هوشمندی محسوب می توانمند

هستند که با ورود به تهران بجای کار کردن خود 

زنند لذا بهتر است بعد از را افراد ناتوان جا می

های اولیه این افراد به شهر آوری و آموزشجمع

خود برگرداننده شوند و در صورت لزوم در همان 

 ربط قرار بگیرند.شهر مورد حمایت نهادهای ذی

 

 :حاشیه نشینیحوزه 

اقداماتی که میبایست در خصوص حاشیه ترین  مهم

نشینی و اسکان غیررسمی به طور عام و کاهش 

اجتماعی در اینگونه بافت به طور خاص در های  آسیب

 باشد: می کالنشهر تهران صورت پذیرد به قرار زیر

فرسوده شهری به عنوان های  استفاده از اتوبوس-0

دسازی سیال در مناطق حاشیه توانمنهای  کارگاه

 در زمینه فرهنگ و سالمت و کارآفرینی 

با همکاری  «مراکز موبایل سنتر» اندازی راه-2

فضا از سوی  سازی فراهموزارت بهداشت با 

و ری یا مراکز جامع خدمات اجتماعی شهردا

استفاده از افرادی از میان خود این افراد در 

 مدیریت این مراکز

 این حوزه های  شناسایی آسیب-3

نشینی و  جایگاه جمعیت سیال در حاشیه-1

 اطرافهای  شهر

اضافه نمودن رشد جمعیتی حاشیه در نسبت با -7

 تهران



 

    919 

جمعیت جدید مهاجران افغانی با جمعیت -9

مهاجران سابق متفاوتند و از الگوهای اجتماعی 

کنند.. کمتر مذهبی اند و کمتر  می جدیدی پیروی

 پذیرند و .... می برادر بزرگتر ایرانی را به عنوان

اجتماعی که بخشی از های  سیاستبازنگری در  -5

 .دهد می اقشار را به سمت حاشیه نشینی سوق

 )حاشیه یک محدوده خارج از کنترل است.(

بمباران آموزشی و فرهنگی برای اقشار ساکن در -8

حاشیه ... بیش از فقر اقتصادی فقر فرهنگی و 

  استسبک زندگی 

 ستفاده از ورزش برای توانمدسازی فرهنگی و ... ا-5

و ها  نشین و شناسایی حاشیه سازی تفکیک-01

دار کردنشان و ارائه راه حل به تفکیک هر  ناسنامهش

 دسته

ها  توسعه اجتماع محلی در خصوص این بافت-00

آموزشی، مهارت آموزی و های  شامل برنامه

 توانمندسازی ساکنین 

مشترک با استانداری در برگزاری جلسات -02

خصوص ساماندهی و ممانعت از گسترش این 

 معضل در محدوده حریم شهر تهران

ممانعت از بخشی نگری و لزوم نگاهی جامع -03

نگر که کلیه ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی را 

 پوشش دهد. 

شناسایی دقیق این نقاط با همکاری شرکت -01

 ی ایرانمادر تخصصی عمران و بهسازی شهر

 وابسته به وزارت راه و شهرسازی 

که غیررسمی )های  گاه توانمندسازی سکونت

در این خصوص در کالنشهر تاکنون متأسفانه 

تهران اقدام جدی حتی به منظور شناسایی صورت 

نپذیرفته است و فقط به صورت خاص و ویژه برای 

 ،داخل شهردر غیررسمی های  اسکانبرخی 

  وارد است.به آن هم ایراداتی اندیشی شده که  چاره

پیگیری و ارائه پیشنهاد در خصوص وضع -07

قوانین مناسب در این زمینه به ویژه در خصوص 

حریم توسط هیأت وزیران و مجلس شورای 

 اسالمی و شورای اسالمی شهر تهران 

تشکیل ستادی در اداره کل امور حریم -09

موضوع شهرداری تهران که به طور خاص و ویژه 

 حاشیه نشینی را دنبال کند.

 

 منابع:
 و تکدی پدیده بر تأملی (، 0380محمود ) مطلق، حاجیان -

 در اجتماعی های آسیب همایش سمینار ،ایران در آن های ریشه

 ایران

 در خیابان کار، کودکان (، وضعیت0381سیدحسن ) حسینی، -

 .05شماره  اجتماعی، رفاه فصلنامه ایران،

 مسائل و انحرافاتشناسی  جامعه (،0385)داور  شیخاوندی، -

 .مرندیز نشر جامعوی،

 طرد اعتیاد، (،0385) اصفهانی نصر آرش و سروستانی صدیق -

 .تهران شهر در خوابی کارتن و

تهران: اجتماعی، شناسی  ، آسیب(0355)هدایت اهلل ، ستوده- -.

 .نشر آوای نور

 )شهرنشینی تهران در نشینی (، آلونک0399پرویز ) پیران، -

 شماره دوم، سال ،اقتصادی  سیاسی مجلۀ ناهمگون(، و شتابان

 ششم.

 آسیب یک عنوان به طالق (، صغری،0350سیدجوادی ) حاج -

 .01ـ02ایران، صفحات  آمار مرکز اجتماعی،

 در رشد به رو بحران نشینی (، حاشیه0380یوسفی ) حاج -

 .اردیبهشت 05 ،همشهری مجله تهران،
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  پيشگفتار
 به تهران شهر در خارجي و داخلي گردشگري تبادل
 هايآموزه داراي ايران، ساله دويست پايتخت عنوان

 از شكل اين است؛ بسياري گروهي و شخصي
 در تغييرات براي اوليه محرك منزلة به گردشگري

 شهري زيست محيط و اقتصادي و فرهنگي حوزة
  طور به گردشگري صنعت مسئله .بود خواهد تهران

 حفاظت منظور به مثبت اهرمي عنوان به ايفزاينده
 به ايران و تهران طبيعي و فرهنگي اخالقي، ميراث
 از ايران اندك بسيار سهم پوياي آمار رود.مي شمار
 بسيار هايجاذبه رغم به گردشگري جهاني درآمد
 مناسب مديريت عدم محصول امر اين و است آن باالي

 صنايع از يكي گردشگري صنعت است. زمينه اين در
 500 بر بالغ درآمدي با كه است جهان پردرآمد
 و خودرو صنعت بر م،1988 سال در دالر ميليارد

 سال تا است شده بينيپيش و گرفت پيشي كامپيوتر
 صنعت« يعني جهان صنعت پردرآمدترين بر م،2020
 از شده اعالم آمارهاي به توجه با بگيرد. پيشي »نفت

 عضو 150 از 68 ايران رتبه گردشگري جهاني سازمان
  و محصوالت لحاظ از ايران كه حالي در است
 قرار دنيا برتر كشور 10 ميان در گردشگري هايجاذبه

 حدود و اندك بسيار ايران براي حاصل درآمد د،دار
  است. دالر ميليون 850

  حوزه چند در توانمي را تهران گردشگري صنعت
 حوزه آن مهمترين و اولين نمود، ريزيبرنامه

  گردشگري حوزه دومي است، محور فرهنگ گردشگري
 با است. سالمت گردشگري سومي است، گراطبيعت
 هم هدف جامعه تهران، گردشگري هايحوزه به توجه

 ساكنان يك، بخش هستند؛ بررسي قابل بخش سه در
 سه، بخش و ايراني مسافران دو، بخش تهران، شهر

 خود نوبه به بخش هر كه هستند خارجي مسافران
  .باشندمي نيزهايي بخش زير داراي

  مقدمه
 گذاريسرمايه يك گردشگري صنعت در گذاريسرمايه

 فكري، ابعاد تمام و شودمي محسوب بعدي چند
 با انسانها فكري سطح و نگريآينده و روحي جسمي،
  قرار تاثير تحت جامعه يك در گردشگري توسعه

 شودمين انجام شد و آمد آنها در كه جوامعي .گيردمي
 در را خود هستند، بسته كشورها ساير روي بر مرزها و

 توسعه با كه است درحالي واين دهندمي قرار بست بن
 و آگاهي رشد به كشور يك در گردشگري صنعت
 ثيرأت شاهد و شودمي كمك كشورها آن يفرهنگ

 و فكري رشد در توريسم صنعت توسعه مستقيم
  .بود خواهيم جوامع آن فرهنگي

 بر كه مثبتي تأثيرات بر عالوه شهري گردشگري
 كسب توسعه ،شهروندان معيشت ،شهر اقتصاد

 شهري هايزيرساخت وضعيت بهبود و خرد وكارهاي
 پايدار درآمدهاي منابع از يكي عنوان به دتوانمي ،دارد

 نمايد. ايفا شهر اقتصاد در را اساسي نقش ،شهرداري
 گردشگري بخش كه است داده نشان جهاني مطالعات

 بحران شرايط در حتي و شده ترگسترده روز به روز
 اين در .باشدمي برخوردار رونق از نيز جهاني اقتصاد
  از برخورداري بر عالوه تهران شهر كالن ميان
 مراكز از زيادي شمار ،تاريخي و طبيعي هايجاذبه

 مراكز ،بازي هايپارك ،هاموزه ،گردشگري و تفريحي
 خود در را ...و مدرن ورزشي هايسالن ،اقامتي مجلل
 استعداد ندتوانمي عوامل اين همه كه است داده جاي

 تعيين شهر كالن اين در را شهري گردشگري گسترش
 به شهرها كالن در شهري مديران رو اين از نمايند.

 متخصصان تجارب از گيريبهره با ندتوانمي تهران ويژه
 شهر اقتصاد سبد در را شهري گردشگري مقوله ،امر

 و رشد در اساسي سهمي آتي هايسال در و گنجانده
  .باشند داشته شهري گردشگري اقتصاد توسعه

  و جرايد به نگاهي نيم اگر ،ما كشور در متأسفانه
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 كه دش خواهيم متوجه ،ياندازيمب هامجله و هاروزنامه
 و شهري گردشگري موضوع به اجمالي صورت به

 در كه حالي در است. شده پرداخته گردشگري اقتصاد
 نسبتاً تبليغات شاهد مجالت و هاروزنامه همين

 كشورهاي گردشگري هايجاذبه مورد در بيشتري
 از يكي دتوانمي خود امر اين كه باشيممي مختلف
 خارجي كشورهاي به مسافرت براي مردم تمايل داليل
 توجه جالب نكته اما .باشد مسافرت و گردشگري جهت
 به كشور از خارج از كه افرادي اذعان به كه است اين

 كالنشهر گردشگري هايجاذبه ،كنندمي سفر تهران
 مدت در توانمي دنيا جاي كمتر در زيرا است. تهران
 اما ،رسيد اسكي پيست به شهر مركز از دقيقه 45زمان
 است اين مشكل ولي دارد. وجود امكان اين تهران در
 در گردشگري هايجاذبه تبليغات و معرفي براي كه

 و نگرفته صورت مكفي و دقيق ريزيبرنامه كشورمان
 اين تحقق جهت الزم بسترهاي و امكانات همچنين

  اين بتوانيم اگر كه چرا است. گرديده مهيا كمتر ،مهم
 مطلوبي نحو به را كشور در موجود هايپتانسيل
 ريزيبرنامه مؤثر تبليغات جهت در و نموده معرفي
 ،طريق اين از مطلوبي هاياستفاده يقين قطع ،نماييم
  .شد خواهد كشور و شهروندان عايد

  
  گردشگري بر درآمدي و پيشينه
 تمدنهاي ميراثترين مهم از يكي عنوان به شهرها

 ويژه به ،گردشگريهاي مقصدترين اصلي جمله از ،بشر
 از .آيندمي شمار به تاريخي و فرهنگي گردشگري

 اشكال از يكي عنوان به ،شهري گردشگري رو همين
 كساني چه و شهر يك شهروندان براي چه ،گردشگري

 1960 دهه از ،آيندمي شهرها به نقاط ديگر از كه
 تهران .است گرفته قرار گردشگران توجه مورد ميالدي

 ديگر به نسبت سو يك از ،ايران پايتخت عنوان به
 سوي از و است نوبنياد شهري ،كشور تاريخي شهرهاي

 در معيشت و زيست و اسكان قدمت دليل به ،ديگر

  شمار به تاريخي شهري ،پايتختي از پيش دوره از ،آن
  .آيدمي

 خارجي و داخلي گردشگران كه مشكالتي ديگر از
 مراكز وجود از آگاهي عدم هستند مواجه آن با

 و ساعات ،شهري مختلف مناطق در تاريخي و فرهنگي
 .باشدمي ...و شهري ترافيك ،آنها از استفاده روزهاي

  ،دانشجويان از كثيري جمعيت كه است درحالي اين
 هاوخانواده هابازنشسته ،التحصيالن فارغ ،آموزاندانش

 از هستند. روبرو خود فراغت اوقات كردن پر مشكل با
 از خارجي و داخلي گردشگران استقبال عدم طرفي
 سبب تهران تاريخيهاي بافت در موجودهاي جاذبه
  كه توجهي قابل درآمد و مختلف مشاغل ايجاد تا شده
  .بمانند ناكام ،آيد وجود به راستا اين در تواندمي

 مهمترين از يكي گردشگريهاي جاذبه حضور
  است. خاص مقصد يك به مردم مسافرت داليل
 توجه با ،كشش عامل عنوان به گردشگريهاي جاذبه

  ،دارند كههايي جذابيت و خاصهاي ويژگي به
 به دورهاي سرزمين و نقاط از را گردشگران ندتوانمي

هاي جاذبه قدر هر و كنند جذب خود سمت
 ترجذاب و فردتر به منحصر و تر متنوع گردشگري

 و بود خواهند برخودار باالتري كشش قدرت از باشند
  .داشت خواهند تريوسيع بسيار نفوذ حوزة نتيجه در

  به توانمي را شهري گردشگريهاي جاذبه
 است معتقد گان كرد.بندي تقسيم مختلفهاي شيوه
 گروه دو به گردشگري نظام اجزاي و عناصر تمام كه

  بازارهاي شامل تقاضا شوند.مي تقسيم تقاضا و عرضه
 كه است محلي ساكنين و داخلي بازارهاي و الملليبين
  استفاده گردشگري خدمات و تسهيالت ،هاجاذبه از

 ،هافعاليت ،هاجاذبه به علم با شامل ،عرضه و نمايندمي
  گردشگري خدمات و امكانات ديگر و اقامتي تأسيسات

 ،طبيعي گردشگري منابع گاه هر كه نكته اين شود.مي
 گردشگري امكانات با منابع ديگر و اجتماعي فرهنگي
 ،1381 ،(ضرغام گردندمي تبديل جاذبه به شوند همراه
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 ارزشمند ميراث شهرها تاريخي ناحيه .)15 ص
  به شهري مسيرهاي تبديل انگاره كالبدي و معماري
 تاريخي محدوده در ،پياده حركت مختصهاي خيابان

 .آمد در اجرا به آلمان ،اروپايي شهرهاي مركزي و
 ايتجربه قالب در بار نخستين براي »اسن« توجه

 به شهر مركزهاي خيابان از يكي در محلي و محدود
 زمان فرارسيدن و دوم جهاني جنگ از پس امر اين

 پيدا تري مشخص شكل اروپايي شهرهاي بازسازي
  .نمود

  در تا ،گرديد باعث اسن در مذكور طرح موفقيت
 از بسياري درهاي گسترده اقدامات ،بعديهاي دهه

 دهه تا كه ايگونه به گيرد. صورت اروپايي شهرهاي
 تاريخي و مركزيهاي بخش غالب ،ميالدي 1980

 .شدند بسته خودروها روي به اروپا عمده شهرهاي
 فرانسه در شهر 100 از بيش و آلمان در شهر 500تنها
 ،(حبيبي گرفتند قرار مداخله مورد منظور بدين

 وجود با كه دهدمي نشان هابررسي .)44 ص ،1380
 كشورهاي ساير در مرتبط اقدامات دهه 4 از بيش
 با كه دهدمي نشان هابررسيهاي مسير طراحي ،جهان
 ساير در مرتبط اقدامات دهه 4 از بيش وجود

 در نو مبحثيهاي مسير طراحي ،جهان كشورهاي
 بجز متأسفانه و آيدمي شمار به ما كشور

 موارد با "تاريخي محورهاي سازيپياده"مطالعات
 و نگرفته صورت جدي اقداماتي تاكنون ،محدود بسيار

 باغ ،بازار محور در و تهران در تنها اجرايي لحاظ از
 در و حسين امام ميدان ،مروي كوچه ،سپهساالر

 مانند تاريخي و بزرگ شهرهاي برخي در 12 منطقه
 جامع (طرح است گرفته شكل شيراز ،اصفهان ،تبريز
  .)112 ص ،تهران استان گردشگري توسعه

 را آن كه ،پايتختي نقش بودن دارا دليل به تهران
 خدماتي ،فرهنگي ،سياسي ،اداري قطب بزرگترين به
 امكانات بيشتر تا شده باعث و نموده تبديل ...و

  بودن دارا با ،دهد جاي خود در را خدماتي و زيربنايي

 طبيعيهاي جاذبه و ساخت انسان فراوانهاي جاذبه
  ساخته آنها به متراكم جمعيت نياز دليل به كه

 به گردشگري مقصد و مبدأ بزرگترين امروزه ،اندشده
 .باشدمي ايران سراسر در گردشگر خروج و ورود لحاظ
 مقام در خود ساله 200 تاريخ لطف به كالنشهر اين

 گردشگري مراكزترين جذاب از انبوهي تعداد ،پايتخت
 ،اندشده ايجاد مصنوعي طور به اغلب كه را تفريحي و
  .)1386 ،(رستمي است داده جاي خود در

 و تاريخي هايجاذبه آنكه علت به شهري نواحي
 مهمي گردشگري مقاصد اغلب ،دارند بسيار فرهنگي
 و متنوع هايجاذبه معموال شهرها .شوندمي محسوب
  ،تئاتر هايسالن ،يادبود بناهاي ،هاموزه شامل بزرگي

 ،خريد مراكز ،شهربازي ،هاپارك ،ورزشي هاياستاديوم
 به مربوطهايي مكان و ،تاريخي معماري با مناطقي
 خود كه دارند را مشهور افراد يا مهم حوادث

 و يزدي پاپلي )كندمي جذب را بسياري گردشگران
 ،سكونت محل ،ديگر عبارت به )1385:189 ،سقايي
 خدمات ساير و ونقلحمل ،ارتباطات ،غذا سرو

 از بازديدكنندگان كه اندواقع شهرها در گردشگري
 .كنندمي استفاده آن از شهر خود و شهر اطراف مناطق

  .)1384 ،اصل زادهفرج(
  

  گردشگري
 شودمي گفته هاييمسافرت مجموعه به توريسم واژه
 استراحتي، هايانگيزه با مقصد و مبدأ بين كه

 و فرهنگي تجاري، ديداري، ورزشي، تفرجي، تفريحي،
 شخص آن در و گيردمي انجام فراغت اوقات گذران يا

 در ندارد. دائم اقامت و اشتغال مقصد در توريست
 و گرديده تأكيد فاصله بعد بر بيشتر اوليه تعاريف

 مسكوني محل از كه ايفاصله مبناي بر گردشگران
 كه اي گونه به ؛شوندمي بنديطبقه داشتند،

 تعريف در )1973 ،آمريكا( گردشگري ملي كميسيون
 گرفته نظر در را مايل پنجاه فاصله داخلي گردشگري
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  كار براي سفر جز به سفرها تمامي برگيرنده در كه
 بعد دو از گردشگري ).1996 گاردنر،( شودمي

 از تعريف اين ؛شودمي تعريف اجتماعي و جغرافيايي
 به تفريح و فراغت اوقات گذران به جغرافيايي بعد

 بعد از .شودمي اطالق سكونت محل از غير جايي
 نوع بين اختالف گردشگري تعريف نيز اجتماعي
 همان يا ساكنان غير و بومي ساكنان زندگي

 نشان خود تعريف دو اين .گيردمي بر در را گردشگران
 هر كه است گردشگري از مختلف تعاريف مابين تمايز
 مطالعات در موردنظرهاي يتمآ از برگرفته يك

  .باشندمي گردشگري
 عوامل همپوشي نمودند سعي نيز تعاريف از بعضي
  به گيرند، نظر در گردشگر توصيف در را مختلف

  و فاصله بعد خود، تعريف در كولتمن كه ايگونه
 را گردشگري او دارد. مدنظر را اقتصاديهاي جنبه

 نهايت در و شروع اينقطه از كه مدت كوتاه مسافرتي
 بر مسافرت طول در و گرددمي باز نقطه همان به

 هاياج و هانامك از خاص سفر و برنامه يك اساس
 گردشگران كه ارز زيادي مبالغ و شودمي ديدار متعدد
 است. نموده تعريف ،كنندمي ميزبان كشور عايد

 و تجربه بعد گرفتن نظر در با ديگر تالشي در همچنين
 مسافرتي گردشگري اختيار، روي از و هانهاآگ انتخاب

  از گيريبهره علت به كه موقتي و داوطلبانه
 سفر يك در جديد تجربيات و تازه اندازهايچشم
  .است شده تعريف ،گيردمي شكل طوالني نسبتاً
 فني تعاريف به توانمي گردشگري تعاريف ديگر از
 گردشگري جهاني سازمان توسط كه كرد اشاره

)WTO( تمايز اساس بر تعاريف اين است. گرديده ارائه 
 رابندي تقسيم بازديد، مكان به رويكرد در شدن قائل

 كه اند داده انجام مختلف ابعاد در گردشگري پيرامون
  .باشدمي زير صورت به

كه افراديهاي فعاليت از است عبارت گردشگري 
 محيط از خارج به داليل ديگر و كار استراحت، براي

 يك براي حداكثر و كرده سفر خويش معمول سكونت
  .كنندمي اقامت آنجا در متوالي سال
يك مقيم اشخاص :)بومي( داخلي گردشگري 
 در محلي به ماه 12 مدت براي حداكثر كه كشور
  آنها زندگي معمول محيط از خارج كه خودشان كشور
 سفر اين در آنها اصلي هدف و كنند سفر ،باشدمي

 محل از مزد دريافت آن سرانجام كه نيست كاري انجام
  .باشد بازديد مورد
براي كه افرادي :)الملليبين( خارجي گردشگري 

 اقامت محل كه كشوري به ماه 12 مدت حداكثر
 زندگيشان معمول محيط از خارج و نيست آنها معمول

 بازديد اين در آنها اصلي هدف و كنند سفر دارد، قرار
  .باشد بازديد مورد كشور از مزد دريافت سرانجامش

 عوامل مبناي بر توانمي را گردشگري كلي طور به
 تعاريف اين در آن بررسي در و كرد تعريف مختلفي
 را نكته اين بايد تعاريف اين پيرامون ولي نمود استفاده
 يك پديده يك صرفاً گردشگري، كه داشت مدنظر
 باشد، بحث قابل خطي تعاريف در كه نيست بعدي
هاي زمينه در بسياري ابعاد برگيرنده در بلكه

 اجتماعي، اقتصادي، ابعاد همچون مختلفي گردشگري
 ديگري عوامل همچنين .باشدمي اينها نظير و فرهنگي
 تقاضا مقاصد، سفر، وسيله اقامت، مدت طول همچون

 قرار مدنظر گردشگري تعريف در بايد نيز اينها نظير و
  .گيرد

 از بسياري براي جديدي فعاليت هنوز گردشگري
 اين توسعه در ناچيز يا كم ايتجربه كه كشورهاست

 العادهفوق رشد زمينه در دارند. اقتصاد از بخش
 اينكه بينيپيش و اخير هايدهه در گردشگري
 سال مورد در صادراتي صنعت ترينبزرگ گردشگري

 اهميت اندشده ناگزير كشورها شد، خواهد 2020
 اين كه آنجا از اما بدهند. گردشگري توسعه به زيادي
 كمي هايمثال است جديدي نسبتا فعاليت هنوز كار،

  گردشگري رشد چگونه بدهد نشان كه دارد وجود
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 اغلب منفي نتايج دتوانمي ريزيبرنامه بدون و نظمبي
 و زيستمحيط به ناپذيرجبران هايصدمه با همراه

 -فرهنگي هايارزش براي منفي نتايج همچنين
  بنابراين بياورد، وجودبه جامعه يك اجتماعي

 بر تاكيد زيادي اهميت منسجم گردشگري ريزيبرنامه
 پايدار توسعه به تا دارد جامع و طوالني رهيافت

 يابد. دست كشور كلي ايتوسعه اهداف با هماهنگ
 در پيشرو اقتصادي هايفعاليت از يكي گردشگري

 2020 سال تا كه دهدمي نشان روندها است. جهان
 1,6 حدود به جهان سراسر در شگرانگرد تعداد

 .رسيد خواهد نفر ميليارد

 مناطق تمام در گردشگري بيني،پيش اين براساس
 در كشورهاي در رشد اين و است رشد حال در دنيا
 شمالي، آمريكاي اروپا، بود. خواهد بيشتر توسعه حال

 80 حدود اقيانوسيه و شرقيآسياي جنوبي، آمريكاي
 آنها بنابراين داشت، خواهند را گردشگران از درصد
 كرد. خواهند حفظ گردشگران حجم بر را خود تسلط

 دنيا سراسر در اشتغال اصلي منابع از يكي گردشگري
 جهانگردي جهاني سازمان تخمين طبق كه هست نيز

 صنعت اين در دنيا در نفر ميليون 76,7 حدود
 .دارند اشتغال مستقيم صورتبه

  
  شهري گردشگري

 شدن تر طوالني و شدن نهادينه با همزمان ،امروزه
 كار ساعات كاهش و حقوق با مرخصي از استفاده حق

 (بويژه مدت كوتاه تعطيالت از استفاده ميزان ،هفتگي
 است. يافته چشمگيري افزايش هفته) آخر تعطيالت
 اوقات گذران قصد كه افرادي و گردشگران درنتيجه
 به نزديك هايمكان به سفر براي دارند را خود فراغت
 معموالًبراي و دارند بيشتر تمايل خود اقامت محل
 نزديك شهري مناطق به ،تعطيالت گذران و بازديد
 تعطيالت از استفاده در الگو تغيير اين كنند.مي سفر

 منجر ،است هفته هر در فراغت زمان وجود از ناشي كه
 توجه است.زيراشهرهابا شده شهري گردشگري رشد به
  بهتر موجود اقامتي و رفاهي تسهيالت و هاجاذبه به
 را گردشگران زياد تعداد هايخواسته و نيازها ندتوانمي

 كنند. تأمين

  فروش. و خريد مراكز و هانمايشگاه ،هاگنجينه
 بسوي را گردشگران كه هستند هاييجاذبه ترينمهم
 و ارتباطي تجهيزات بهبود و كشند.توسعهمي شهر

 ،آمد و رفت هايزيرساخت گسترش با شهرها اتصال
 گرفتن شكل با نتيجه در و شودمي بهتر روز به روز

 و شهرها به گردشگران ،شهرها در تازه بازارهاي
 با همراه و شده جذب شهري مراكز در گردشگري

  يابد.مي رواج نيز شهري گردشگري ،شهرها توسعه
  

  شهري گردشگري بازار
  است: تصور قابل بازار نوع سه شهري گردشگري براي
  الملليبين شهري گردشگري الف)
   كشور در ساكن خارجيان شهري گردشگري ب)
  داخلي شهري گردشگري ج)
 سرمايه و اشراف ويژه گردشگري كه گذشته خالف بر

  همه ميان در تدريج به شهري گردشگري بود داران
 و يابدمي گسترش ،محدوديت بدون ،جمعيت هاياليه
  كشور درون شهري مراكز به سفر جذب مرور به ،مردم
  شوند.مي

 در اساسي نقشي شهرنشيني و شهرسازي رشد
 بسياري در و داشته داخلي شهري گردشگري گسترش

 استحكام را خويشاوندي و دوستي روابط موارد
 اشكال ساير خالف بر ،اين بر عالوه است. بخشيده

 فصل به وابسته چشمگيري گونه به كه گردشگري
 وضعي از منديبهره ،شهري گردشگري ويژگي هستند
 از ،خصوصيت اين است. زماني توزيع نظر از ثابت
  است. توجه قابل بسيار ،سازماني و اقتصادي لحاظ
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  شهري گردشگريهاي انگيزه
 در و هفته طول در تفنني سفرهاي و شغلي گردشگري

  گردشگري هايانگيزه ترينمهم ،تعطيالت زمان
 و هستند ترمنظم و ترمهم ،شغلي سفرهاي اند.شهري

 استثناي (به روزها ساير در ،آخرهفته تعطيالت جز به
  و دارند جريان ..).و مذهبي ،ملي تعطيالت
 چند تعطيالت و هفته پايان در تفنني هايمسافرت

  گيرند.مي صورت روزه
  سوم يك برگيرنده در ،تفريحي و تفنني مسافرت
 هايياقامت شامل و است شهري گردشگري هايانگيزه
  كشد.مي طول روز سه متوسط طوربه كه است

 با ديدار (نظير اجتماعيهاي انگيزه با هايمسافرت
  در شدن سهيم و دوستان) ،بستگان ،خانواده
 گردشگري هايانگيزه از نيز گوناگون هايفعاليت
  آيند.مي حساب به شهري

  
  شهري گردشگري توسعه بر ثيرگذارأت عوامل
 شش به توانمي را شهري گردشگري جذاب منابع
  كرد: تقسيم متمايز دسته

 و غذا ،اقامت نوازي: مهمان تسهيالت و تأسيسات .1
  رساني.اطالع و بازرگاني ،ترابري ،نوشابه

  مراكز شغلي: گردشگري با مرتبط تجهيزات .2
 مربوط تسهيالت ،مذاكره مناسب فضاهاي ،هاهمايش

  و.... ،قراردادها عقد و امور انجام به
  ،هانمايشگاه ،باستاني بناهاي شهري: ميراث .3

 ،چندگانههاي ارزش (داراي گوناگون هايگنجينه
  هايگنجينه و طبيعي هايگنجينه ،موضوعي
 ،هاباغ و هابوستان ،هاكارگاه و هاكارخانه ،ها)ساخته

  و...
 با مرتبط : ويژه كننده سرگرم و تفريحي تجهيزات .4

 و هابوستان ،سرگرمي و بازي ،ورزشي قلمروهاي
  ،آبزيان هايآكواريم و هامجتمع ،نمايشي فضاهاي

 اسب ميدان ،آزاد فضاي در كننده سرگرم هايپايگاه
  و... ورزشي هايباشگاه ،تيراندازي ،دواني

 تجهيزاتي ايجاد معموال كه ها:فرصت و رويدادها .5
 و جذاب محله يك بازسازي و بخشي ارزش يا ويژه

 (مانند: باشند منظم خواه دارند. دنبال به را تفريحي
  ،هاكنسرت ،شاديهاي كاروان ،هاجشن ،عيدها

  برگزاري بصورت يا )گوناگون هاينمايش ،هازيارتگاه
  استثنايي.هاي نمايش

 رويدادهاي قبيل از مواردي شامل ويژه: رويدادهايد .6
  ،جهاني هايجام ،المپيك نظير ورزشي عظيم
  بزرگ هاينمايشگاه ،الملليبين و ملي هايرقابت
  ،نقاشي بزرگ هاينمايشگاه ،تجاري الملليبين

  هاجشنواره و عيدها ،و... سازيمجسمه
  

  تهران در گردشگري پتانسيل و وضعيت تحليل
 كشور سياسي مركز ابعاد از تهران جغرافيايي موقعيت

 و كار و كسب ،اقتصادي و علمي نهادهاي تمركز ،بودن
 قرارگيري ،اقتصادي و اجتماعي هايسرمايه ،خدمات

 ،جمعيتي هايقطب و انساني هايسكونتگاه مسير در
 هواي و آب با و دشتي) و (كوهستاني اكولوژيكي بستر

 از يكي كه است داده شكل را ساختاري ،معتدل
 اين واقع در باشد. گردشگري دتوانمي آن كاركردهاي

 گاهسكونت اين بر نيز را رسالتي ،كاركرد و ساختار
 ملي رسالت مجموعه در كانوني توجه كه كندمي حاكم

 ،ايمنطقه و محلي نقش بر افزون دتوانمي سرزمين
 ،ساختار اين بيفزايد. آن بر نيز را فراملي و ملي نقش

 گستره در محلي و ايمنطقه ،ملي رسالت ،كاركرد
 را تهران سرزميني و فضايي مزيت نوعي به سرزمين
 فضايي/ ريزيبرنامه لحاظ به و سازندمي مشخص
 و پاسخگو محيط يك به را آن اقتصادي و محيطي
 قابل هايمكان موجود هايشريان از (استفاده نفوذپذير

  با زمين مديريت و هاكاربري( گوناگوني ،دسترسي)
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 از اي دامنه از برخورداري و اقتصادي پذيريتوجيه
 جديد و موجود عناصر (تركيب خوانايي ،انتخاب) حق
 اندازچشم و محيطزيست ،دروازهاي مكاني موقعيت با

 (خرد پذيري انعطاف ،)مردم فهم و درك براي سبز
 ،كوهستان ،فراغت اوقات گذران مسيرهاي ،اقليم

 و عيني هاي(زمينه بصري مناسبات ،..).و رودخانه
 براي غيربصري و (بصري حسي ،مردم) به انتقال قدرت
 به مختلف هايآستانه (با تعلق حس و بردن) لذت

  كردن نهادينه براي مردم به دادن انگيزه منظور
 گردشگري) زندگي محيط بر خويش منديعالقه
  .نمايدمي تبديل

 شهرنشيني پديده افزايش ،جمعيت افزون روز رشد
 شهري زيست محيط هايآلودگي و استرس انواع و

 ساير گردشگران و تهران ساكنان است شده موجب
 جهت ماوايي را تهران اطراف طبيعي منابع ،مناطق
 ايام در و آورده شمار به شهري محيط از رهايي
 هايجاذبه از برخي برند. پناه هامكان اين به ،فراغت
 حفاظت مناطق و ملي هايپارك نظير يادشده طبيعي

 و كنندگان بازديد پذيراي تنها نه تهران استان شده
  و هاارزش خاطر به بلكه اندداخلي گردشگران

 بسيار قابليت ،العادهفوق محيطي زيست هايقابليت
 دارند. خارجي گردشگران جذب در بااليي

 بوده كاشت دست عمدتاً تهران جنگلي هايپارك
  بازديدكنندگان و داخلي گردشگران توجه مورد
 فاقد معدودي موارد در جز هاپارك اين اند.محلي

  هستند. گردشگري مناسب تاسيسات و امكانات
 كثيري تعداد ساليانه ،تهران پيماييكوه مسيرهاي

 ميان اين كنند.درمي جذب خود به را كوهنوردان از
 جنوبي صعود مسير بويژه دماوند قله كوهنوردي مسير

 سال هر و است برخوردار بيشتري مقبوليت از آن
  جذب را الملليبين كوهنوردان از كثيري تعداد
 در نيز استان كوهپيمايي هايمسير ساير نمايد.مي

  مناسب تسهيالت و امكانات به شدن مجهز صورت

 پذيراي ،داخلي گردشگران بر عالوه تواندمي
  باشند. هم خارجي گردشگران
 بزرگ مسير ايجاد جهت طراحي و يريزبرنامه

  و ارتفاعات كليه كه البرز گردشگري كوهپيمايي
 به را استان شمال كوهستاني و طبيعي هايجاذبه

 تسهيالت و امكانات به مجهز و نموده متصل يكديگر
 از توجهي قابل شمار تواندمي باشد گردشگران مناسب

 ساير نمايد. جذب خود به را الملليبين گردشگران
 فقدان رغمعلي تهران طبيعي هايجاذبه و هامسير

 ،گردشگري مناسب تاسيسات و تسهيالت محسوس
  نمايند.مي جدب خود به را زيادي داخلي گردشگران
 اسكي ورزشي هايمجموعه و اسكي هايپيست

 گردشگران جذب در بااليي قابليت از نيز تهران شمال
 گردشگران زيادي شمار بر عالوه ساالنه و برخوردارند

 (كشورهاي ايمنطقه گردشگران از تعدادي داخلي
  هستند. هاپيست اين ميهمان نيز عربي)
 كالن و اصلي هايگيريتصميم مركز ،حال بهر
 ژئوپولتيك موقعيت دليلبه است. تهران شهر ،كشور
 ،كشور كالن و اصلي هايگيريتصميم زمينة در تهران
 و گردشگري توسعة كالن راهبردهاي و اهداف

 دست در و شده طراحي هايپروژه و هاطرح همچنين
 عملكرد تأثير تحت زيادي بسيار ميزان به آن در اجرا

 آنكه از بيشتر و گرفته قرار ملي سطح ساختارهاي
 نقش باشد اثربخش زمينه اين در استاني عملكرد
 توسعة فرايند بر ملي ساختارهاي و راهبردها ،اهداف

 موارد بسياري در است. بوده اثرگذار تهران گردشگري
  ،ملي هايفعاليت مجموعه اين نمودن هماهنگ
   است. استاني سطح از ترمشكل

 مركز ،قدمت سال 200 از پيش با پايتختي تهران
 هاازحوزه بسياري اداري -تجاري مركز ،كشور سياسي

 و علمي مراكز ورزشي مؤسسات ،تفريحي مراكز و
 داراي نهادها اين از هركدام است. كشور تحقيقاتي

 ساكنين جلب براي ويژه جذابيت و گردشگري ارزش
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  كشورند. مناطق ساير و تهران استان
 تهران استان ملي سطح هايجاذبه حجم بيشترين

 نشان خود اين است. يافته استقرار تهران شهر در نيز
 واقع در است. تهران شهر مركزيت نقش اهميت دهنده

 در استان ملي سطح جاذبة 48 مجموع از درصد 2/79
 هايشهرستان و بوده متمركز تهران شهرستان
 يك هر ،فاحشي بسيار اختالف با دماوند و شميرانات

 در را ملي عملكرد با هايجاذبه كُل از درصد 25/6
   اند.نموده جانمايي خود
  هايجاذبه با غلبه تهران در ،شناختيگونه بعد از
 سطح داراي عموماً هاجاذبه است.اين ساختانسان

 طرح هايهستند.بررسي الملليبين و ملي عملكردي
 هايجاذبه از درصد 34/46 كه دهدمي نشان جامع
  هايجاذبه شناختيگونه نظر از تهران استان
 و فرهنگي هايجاذبه درصد 8/37 ،ساختانسان

 برداريبهره مورد بيشتر كه نيز درصد 85/15
 سطح با و تهران شهر در ساكن روزة يك گردشگران

  هستند. طبيعي هايجاذبه ،هستند محلي عملكرد
 داراي عموماً كه ساختانسان هايجاذبه غلبة
 نيز تهران شهر در و بوده الملليبين و ملي عملكرد
 اساسي واقعيت اين ،شودمي ديده آنها استقرار بيشينة

 صنعت هايفعاليت توسعة كه داردمي بيان را
  با كمي بسيار وابستگي مقصدها در گردشگري

  با و دارد جغرافيايي - فضايي و محيطي هايتوان
 استقرار با توانمي انديشيده و خردمندانه ريزيبرنامه
 توسعة به بشر دست ساختة هايالمان و عناصر

 عالوه يافت. دست آن متعدد منافع كسب و گردشگري
 نقش توانمي فضايي ريزيبرنامه در هوشياري با اين بر

 داده توسعه گردشگري صنعت در را هاشهرستان ساير
 تهران در هافعاليت تراكم و جمعيت رسوب از و

  كاست.
  

  گردشگري هتوسع و تاريخي بافت
  فرهنگي و تاريخي هايمكان شامل تاريخي هايجاذبه
 بسياري اهميت فرهنگي ميراث نظر از كه شوندمي

 جذاب بسيار گردشگران نظر از دليل همين به و دارند
 اماكن از عبارتاند هاجاذبه اين مهمترين اند.ديدني و

 و كليساها ،مساجد مانند تجاري و ديني و مذهبي
 تاريخي بافت .)1389 چيانه (حيدري بازارها و ،معابد

  محسوب جامعه هر هويتي هايبخش مهمترين از
 ساختارهاي از اطاعت پيرو آن پيدايش و شودمي

 اي مجموعه ).1384 ،فالمكي( است فرهنگ و اقليمي
 تبادالت و ،اقتصاد ،فرهنگ ،معماري از منسجم
  باعث تاريخي هپيشين با شهري ساختار يك اجتماعي

 آيند. پديد زمان مرور به تاريخي هايبافت كه شودمي
 توجه و اقليم به بخشيدن اهميت پيدايش اين هالزم
 ).1386 ،موحد( است منطقه بومي هايفرهنگ به

 در نهفته فرهنگي و كالبدي ارزش با تاريخي بافت
 در ،بنابراين است. شهري هويت هنشان بهترين خود

 بارزي و مؤثر نقش تاريخي بافت ،شهر به دادن هويت
 مانع بافت اين رشد و حيات حال درعين و كندمي ايفا
  هتوسع و شده درون از شهر فرسودگي و هويتيبي از
 ،پوراحمد و شماعي( كندمي محدود را آن هرويبي

 قدمت چون مشخصاتي شهرها تاريخي بافت ).1384
 بافت وجود دارد. تنيده درهم و ،فشرده بافت ،تاريخي
 و اهميت بر شهر هايبافت ساير از متمايز تاريخي
 را شهر تاريخي بافت كل و افزايدمي شهر آن جذابيت

 و تاريخي بافت .كندمي مطرح جاذبه يك همنزل به
 در ،بنابراين .است شهري هويت هنشان بهترين فرهنگي
 كندمي ايفا را بارزي و مؤثر نقش شهر به دادن هويت

 بيهويتي از مانع بافت اين رشد و حيات حال درعين و
 هروي بي هتوسع و شودمي درون از شهر فرسودگي و

  .كندمي محدود را آن
  همنزلــ بــه شــهرها فرهنگــي و تــاريخي هــايبافــت

 دانـش  و فرهنـگ  نشـانه  كه ،شهر از مهمي هايبخش
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ـ  بـه  و انـد بـومي  شهرسازي و معماري  از جزئـي  همنزل
 ،شـوند مـي  تلقـي  كشـوري  و قـوم  هر اجتماعي هويت
 مـورد  دنيـا  كشـورهاي  بيشتر در گردشگر جذب جهت
 ،نيـز  مـا  كشـور  در بافتها اين اند.گرفته قرار ويژه توجه
 برخـوردار  ايديرينـه  و كهـن  شهرنشـيني  قهساب از كه

 خـالق  روح نيـز  و زيبـايي  و ظرافـت  دهدربردارن ،است
 ،سـنن  طبـق  را آنهـا  دراز ساليان طي كه است مردمي
 بـه  انـد. هآورد وجـود  بـه  خـود  معيشت نوع و ،فرهنگ
 و شهر هاولي ههست همنزل هب قديمي بافت ،ديگر عبارتي
 نگرش و انديشيدن هنحو هدهندنشان كه است قسمتي
 بايـد  و اسـت  زنـدگي  مختلـف  هـاي جنبه به ما نياكان
  .گيرند قرار ويژه توجه مورد

 ميقدي ههست همنزل به فرهنگي و تاريخي هايبافت
 بـراي  فراوانـي  هبـالقو  و بالفعـل  هـاي قابليت تاريخي و

  ).1381، كردي( دارند گردشگران از استقبال
  

  گردشگري جاذبه همنزل به بازار نقش
 ايران در شهرنشيني گيريشكل با بازار هتاريخچ
  زبا پيش سال هزار ده حدود به و است همزمان

 ،ايران اجتماعي و سياسي هايدوره تمام در .گرددمي
 شاهد ،اسالم از بعد و ساسانيان تا هخامنشي رهدو از

 بازارها سياسي و ،اقتصادي ،اجتماعي تأثيرات گسترش
 سطوح در مختلف كاركردهاي با فاخر معماري ايجاد و

 عظيم هايمجتمع اين ارتباط و بردارانبهره صنوف
 آنچه اما .ايمبوده تفريحي و رفاهي امكانات با تجاري
 و است مانده باقي ايران در قديمي بازارهاي از امروز
 بيشتر دارد حيات قديمي كاركرد همان با نيز هنوز

 ،دوره اين در است. بعد به صفويه دوران به متعلق
 ،مشهد ،تبريز ،اصفهان مانند بزرگي شهرهاي بازارهاي
  كنار در و يافته گسترش شدت به شيراز و ،قزوين
 ،هاحمام ،كاروانسراها از شماري و قديمي هايراسته

 داثاح تفريحي امكانات و ،هاخانقاه ،علميه مدارس
 اركان از يكي لهمنز هب همواره بازار است. شده

 و ،سياسي ،اجتماعي تحوالت بر شهر تأثيرگذار
 شاهراه و محور مهمترين است. و بوده مطرح اقتصادي
 بيشترين و بود بازار قديمي شهرهاي در ارتباطي
 بازار .گرفتمي صورت آن در شهروندان آمدوشد
 در مردم تنها نه كه بود شهر ارتباطي كانال مهمترين

  جريان آن در هاسرمايه و كاالها و داشته حضور آن
 طريق از نيز هاآگاهي و ،اخبار ،اطالعات بلكه ،افتادمي
 بسياري از شواهدي .ميرسيد شهروندان اطالع به آن

 ايمحله اينكه از قبل كه دارند وجود ايران شهرهاي
 ميدان و بازار ابتدا ،شود برپا نو بخشي و شود ساخته
 آزاد كامال ايگونه به مردمان سپس و شدندمي ساخته

  برپا جديد هايمحل و ندگرفتمي سكني آنها دور به
 به بازار از توانمي كه است اعتبار همين به شد.مي
 دولت .برد نام اسالمي هدور رشه فقرات ستون همنزل

 كنندگان تقويت و بنيانگذاران از يكي خود اسالمي
 يهسرما و كاال چرخش به كه علت بدان نه است. بازار

 خود كه علت بدان بلكه ،دارد نياز خويش تابعه مردمان
 ).1387 ، حبيبي( كاالست و سرمايه اصلي صاحب

 در فردي منحصربه جايگاه تاريخي و سنتي بازارهاي
 از بسياري دارند. ايراني اسالمي شهرسازي و معماري

 به فضاهاي و بازارها شهرسازي و معماري خصوصيات
 معماري در كه هستندهايي ويژگي آنها از آمده دست

 برخي هستيم. آنها ايجاد دنبال به معاصر شهرسازي و
 ايجاد ،مخاطب باالي جذب از: عبارتاند ويژگيها اين از

 و اقليم به توجه ،فضايي تنوع ،ساكنان در تعلق حس
  اختالط و بودن عملكردي چند ،خريدار آسايش
 و اجتماعي تعامالت جهت فضاهايي ايجاد ،هاكاربري
  .فضاها مهه بودن الفع و زنده ،فرهنگي

 همنزل به بازارها اهميت مؤيد شده مطرح مطالب
  است. گردشگران براي باارزش و تاريخي مكانهايي

 تاريخي مكانهاي بازديد طريق از گردشگران طوريكهبه
 .برندمي پي شهرها تمدن و تاريخ و هويت به بازار

 ،گردشگري صنعت مهم بخشهاي جمله از ،همچنين
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 و ،مختلف شهرهاي در كه است تجاري گردشگري
  گيردمي رونق تجاري موقعيت با شهرهايي مخصوصا

 گردشگري شدن توأم ).1389 ،احمدي و نژادحاجي(
 دو اين تأثيرپذيرفتن و تاريخي گردشگري با تجاري

 در بازار نام به فضايي در يكديگر از گردشگري نوع
 خريد جهت مكاني بازار يابد.مي تبلور ايران شهرهاي

  خود مكان اين كه زمانيكه و است گردشگران
 هويت كه باشد باارزش و تاريخي بناهاي از ايمجموعه

 ،گذاردمي نمايش به را شهر آن ساكن مردمان و شهر
  .دارد گردشگران براي دوچندان ارزشي
  سبب به نيز و جهاني شهرت دليل به تهران بازار
 جذب براي بااليي پتانسيل ،داخلي باارزش هايقابليت

  دليل به اما .دارد جهان نقاط ههم از گردشگر
 محيط از خارج از كه تهديدهايي و داخلي هايضعف
 زمينه اين در است كرده خود متوجه را بازار داخلي
  .است نبوده موفق بايد كه آنچنان
 فعاليتي و تجاري محورهاي و تهران بزرگ بازار
 در سفر توليد و جذبهاي كانون مهمترين آن اطراف
 نزديك روزانه و آيندمي شمار به بزرگ تهران و منطقه

  خارج آن از يا وارد تهران بازار به فقط نفر هزار 700 به
  و بازارها ،پاساژها شامل تهران بازار .شوندمي

 داالنهاي و هاتيمچه ،تجاريهاي مجتمع ،هابازارچه
 براي اي جاذبه خود كدام هر كه است متعددي

 با عالوه به .شوندمي محسوب شهري گردشگري
 شهر مركزهاي راه پياده مجموعه اجراي و طراحي
 باب ،خسرو ناصر ،خرداد پانزده خيابان در تهران

 داراي منطقه اين ،داور و اسرافيل صور ،همايون
 تهران بزرگ بازار است. شده خصوصي بههاي جاذبه

 تهران خريد مراكز تريناصلي از يكي هم هنوز كه
 .باشدمي قاجار شاه فتحعلي زمان يادگارهاي از است
 با تو در توهاي كوچه و داالنها از مجموعهاي بازار اين

 گويي كه استهايي مغازه راسته و هادكان رديف
 كه است جالب و سنتي معماري همين و ندارند تمامي

 امروزه است. نموده بازارها ساير از ممتاز را آن
 آن ديگر ،الحرمينبين بازار مانند بازار از بخشهايي

 تجاري جنبه نظر از هنوز اما ندارند را پيشين نقش
 ،كشور شناسيزمين سازمان( دارند بسيار رونق

 مختلفيهاي بخش داراي تهران بازار مجموعه ).1385
 ،عالءالدوله تيمچه به توانمي جمله آن از كه است

 ،بزرگ بازار سوق چهار ،مهديه تيمچه ،قيصريه تيمچه
 ،اعظم صدر تيمچه ،اقدس امين تيمچه ،امير بازار

 .نمود اشاره الحرمين بين بازار و فروشان كتاب تيمچه
 و تهران بزرگ بازارهاي جاذبه در تنوع واقع در

 و تاريخي بافت در استقرار نظر از آن مهم موقعيت
 عملكردهاي از تا گرديده باعث ،تهران كالنشهر مركزي
 و شده برخوردار ...و تفريحي ،مذهبي ،تجاري مختلف

 مختلفهاي انگيزه با گردشگر جذب ساز زمينه امر اين
  .است بوده

  
  خريد گريگردش

 است گردشگريهاي گونه جمله از خريد گردشگري
 در شهري گردشگري فضايي الگو در خصوص به كه

 را اهميتي با جايگاه گردشگري اقتصاد و مقاصد توسعه
 به گردشگري جريان در كه اي گونه به .باشدمي دارا

 الينفك جزو خريد مراكز شهري نواحي در خصوص
 از اينگونه شوند.مي محسوب گردشگري اقتصاد

 خريد مراكز با كه تنگاتنگي ارتباط در گردشگري
 سفرهاي در گردگرشگريهاي گونه از يكي دارد مدرن

 اهميت كه باشدمي تهران هركالنش به منظوره ندچ
 و باشدمي دارا جهاني بازار از مشتري جلب در بسياري
  گيرد. قرار توجه مورد بسيار بايستي

 اصلي يجاذبه عنوان به بازارها و خريد مراكز
  كالنشهرهاي و شهرها در ،خريد گردشگري

 انسانهاي جاذبه به بدل و سربرآورده گردشگرپذير
 در كالنشهر و شهرها برخي در كه گردندمي ساختي
 .نمايندمي جذب را خريد گردشگران جهاني مقياس
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  كالنشهرهاي و شهرها در خريد گردشگري
  و مديريت مقوله الينفك جزء عنوان به گردشگرپذير

 تجهيز در تنها نه و بوده مدنظر شهري يتوسعه
 تدوين در بلكه ،شهريهاي زيرساخت فيزيكي

 از متمايز هويتي و تصوير ايجاد و رواني فرايندهاي
  بر تأكيد با مفهوم اين هستند. عنايت مورد شهر
هاي جذابيت و تصاوير تبديل با ،محوريهاي ارزش
 گردشگري ،ملموس و برجسته هويتي به خريد مراكز
  و ملي ي عرصه در ماندگار محصولي عنوان به را خريد
  .كندمي معرفي الملليبين
 به پرداختن اهميت ،شده مطرح مباحث به توجه با

  ناشي آنجا از تهران كالنشهر در خريد گردشگري
 اين به سال در گردشگر نفر هاميليون ورود كه شودمي

 پي در سفر اصليهاي انگيزه كنار در كه كالنشهر
  خريد همچون خودهاي انگيزه ديگر برآوردن

  شناخت جهت در بررسي و توجه نيازمند ،باشندمي
 كنار در گرفته شكل گردشگريهاي گونه از تردقيق
 تغيير كه چرا ،است گردشگران حضور ديگر علل

 اي گسترده تقاضاي بازار ،منظوره تك سفرهاي ماهيت
 گردشگري تجارت بخش كه اي گونه به داده شكل را
)TBD( باشد. آنها پاسخگوي تواندمين شهر در موجود 

 تهران شهر در خريد گردشگري محصول واقع در
 خريد مراكز پيرامون كه است ديگري تدارك نيازمند

 گردشگري فضايي متن اين اصلي جاذبه عنوان به
هاي ويژگي و رفتاري الگوهاي همچنين .گيردمي شكل

 نيازمند كه است متفاوت نيز خريد گردشگري تقاضاي
  .باشدمي بررسي

 در متفاوتهاي ويژگي چارچوب در خريد مراكز
  به يك هر و برآورده سر تهران كالنشهر كنار و گوشه
 اين در خريد گردشگري در را جايگاهي خود ينوبه

 ضرورت رو اين از است داده اختصاص خود به كالنشهر
 در آنها استقرار الگوهاي و خريد مراكز اين به پرداختن

  و هاتعامل و خريد گردشگري محصول با رابطه

 و خريد مراكز و گردشگر ارتباط در كههايي تقابل
 اين در خريد گردشگري چگونگي و ماهيت شناخت
 داراي پيش از بيش ،است گرفته شكل ،كالنشهر
  است. اهميت
 الگو و خريد گردشگري اهميت كلي طور به

 ايگونه به تهران كالنشهر در خريد مراكز استقرار
 و داشته تاكيد تهران يتوسعه سمت بر بيشتر خاص
 در يابد.مي گسترش روز روزبه خريد گردشگري روند
 ،اقتصادي خاص منافع بر عالوه خريد گردشگري واقع
  به كمكي تواندمي ،درآمد و اشتغال ايجاد مانند

  و تاريخي آثار حفاظت و وصولي عوارض و هاماليات
 موارد از بعضي در و بوده زيربنايي تاسيسات يتوسعه

 مركز تقويت و توسعه براي براي حياتي نيروي يك
 شرايطي بايستي لذا گردد. گردشگري رونق و شهر

 منظور تك سفرهاي از گردشگري روند كه گردد فراهم
 و داده ماهيت تغيير رو پيشهاي افق در دار اولويت و
 گردشگري (مانند چندمنظوره گردشگري سمت به

  .يابد گسترش ..).و مذهبي گردشگري ،خريد
  

 گردشگري برتر قطب و خاص منطقه ،12 منطقه
  تهران
 تهران( اول باروي محدوده كل برگيرنده در 12 منطقه
 تهران( دوم باروي محدوده سوم دو از بيش و )صفوي
 دهه پايان تا حداكثر آن اعظم بخش و است )ناصري

 و دخل امروز به تا و گرفته شكل مسيش هجري 20
  هامحوطه داراي و گرفته انجام آن در اندكي تصرف

 واجد كه است بسياري بناهاي و هامحله ،هامجموعه
  از مورد 2 هستند. گردشگري و تاريخي ارزش

-1« ،12 منطقه گردشگريهاي ويژگيترين پراهميت
  »آسان دسترسي-2 و تاريخي ارشمند بناهاي وجود
 گردشگري برتر قطب عنوان به را منطقه اين تواندمي

 براي استفاده قابلهاي ظرفيت و معرفي تهران
  .كند تبديل فعل به قوه از منطقه اين در را گردشگري
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  از ايمجموعه با ايست محدوده12منطقه
 فراشهري مقياس با اهميت پر بسيارهاي فعاليت
 تركيب كه ارزش با و قديمي بسيار كالبدي بر منطبق

 شهر مركز اصلي استخوانبندي )كالبد و فعاليت( فوق
 واجد شهريهاي مجموعه است. داده شكل را تهران
 عنوان به توانمي را فرهنگي و تاريخي ارزش

 قرار ارزيابي مورد تهران گردشگري -تاريخي محورهاي
 و يادماني ،تاريخي ارزشمند بناي چندين وجود داد.

 پر بسيار گردشگري لحاظ به هم كنار در فرهنگي
 فضاي يك ايجاد جهت يريزبرنامه و بوده اهميت
 آسان دسترسي .كندمي آسان را گردشگري و فرهنگي

 توسعه در مؤثر عوامل ديگر از هاجاذبه به همگاني و
 1 خطهاي ايستگاه وجود است. منطقه اين گردشگري

 جمله از تاكسي و اتوبوسهاي پايانه و مترو 2 و
 منطقه گردشگري محورهاي برتري كه هستند عواملي

  .دهدمي نشان شهر ديگر مشابه نقاط به نسبت را 12
 مركز در گردشگري ويژههاي محور و مسيرها ايجاد
 و جذابيت افزايش سبب تواندمي ،تهران شهر تاريخي

 گردد. گردشگري توسعه براي مراكز اين مطلوبيت
 بر عالوه هاراه پياده از استفاده با شهري مراكز احياي
 كيفي ارتقاي دليل به بافتها اين حفاظتي هدف تحقق

 نيازهاي تنها نه آنها مناسب تجهيز و مربوطه فضاهاي
 جاري زندگي براي شهري مطلوب فضاهاي به ساكنان

 در گردشگري توسعههاي چرخ بلكه ،كندمي تأمين را
 موجب تنها نه امر اين و كندمي فعال را بافت اين

 بافت مجموعه فرهنگي و اجتماعي هويت افزايش
 شده تجربه و مؤثر راهكارهاي بلكه ،شودمي تاريخي

 از هويت و عموميهاي عرصه بازتوليد و ايجاد براي
 شهر تاريخي بافت از شده زدوده خاطرات و رفته دست
 سهم تواندمي گردشگري توسعه همچنين .است تهران
 و تهران شهر تاريخي بافت بازشناسي در توجهي قابل

 مؤثرترين از يكي باشد. داشته آن حيات تجديد
  ايجاد ،تاريخي بافتهاي دوباره احيا در راهكارها

 به توجه با مناطق اين در دمجدهاي فعاليت
 فضاهاي ايجاد آنهاست. كالبدي و فيزيكيهاي توانايي
  توسعه بر تأكيد و جديدهاي فعاليت اساس بر شهري
 براي بيشترهاي جاذبه ايجاد و گردشگريهاي فعاليت

 با فعاليت و كار هايهسته توسعه با همراه ،ماندگاري
 در سكونت و كار پيوند و شهر موزون توسعه هدف
 ،هستهاي چند نظام يك ايجاد و شهري منطقه تمام

 كه است عملي و نظريهاي درس و هاتجربه انعكاس
 توانمي جهان تاريخي شهرهاي و كالنشهرها از

 تاريخي مراكز اقتصادي توان .گرفت كار به و آموخت
 و محرك كارشناسان نظر از كه است ديگري موضوع
  .شودمي محسوب كننده تقويت

 مراكز در گردشگري بر تأكيد با پايدار اقتصاد
 از فراواني اقتصادي برداريبهره منشأ تواندمي تاريخي

 براي ايبهانه خود موضوع اين كه شود مراكز اين
 شدن بازگردانده موجب و تاريخي مراكز حيات تجديد

 اينهاي ظرفيت به توجه با برتر و فاخر كاركردهاي
 در بويژه جهاني تجربيات .باشدمي هاآن به فضاها

  صورت در مراكز اين دهدمي نشان اروپايي شهرهاي
 ارتباط در بويژه فراوان ارزش داراي صحيح يريزبرنامه

 هستند. تجاري و گردشگري ،فرهنگيهاي فعاليت با
 مراكز اين شودمي سبب شهرها اين قديم مركز تجهيز

 و اجتماعيهاي فعاليت براي مناسب فضاهايي به
  تعريفي چنين با شوند. تبديل شهروندان عمومي

 و شهر تاريخي بافت پيرايي باز ضمن توانمي
  توانمي ،آن كالبدي فرسودگي تداوم از جلوگيري

 مركز احياي براساس را گردشگري توسعههاي طرح
 اين در تنها رسدمي نظر به كرد. تعريف شهر تاريخي
 به را )12 منطقه( شهر تاريخي مركز توانمي صورت
 ،تهران شهر گردشگري و تاريخ و فرهنگ قلب عنوان
 و زندگي جريان به را آن و بخشيد مجدد حيات
  .بازگرداند شهر فعاليت

 و ارزشمندهاي بافتترين گسترده 12 منطقه
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 تاريخي ممتاز و شاخص فضاهاي و بناها بيشترين
 ساختار تجديد است. داده جاي خود در را تهران

هاي ارزش بازسازي و احيا هدف با منطقه كالبدي
  از وسيعي بخش .بگيرد قرار كار دستور در بايد تاريخي

 و تاريخ كه )خيابانها لبه( شهري ارزشمندهاي بدنه
 ،دادندمي تشكيل را تهران شهري سيماي نشانه

 آزاردهندهاي الحاقات و اندرفته بين از و شده تخريب
 بخش .است شده افزوده بناها و هابدنه بقاياي به به نيز

 و تخريب معرض در نيز شهريهاي بدنه باقيمانده
 و معمول ارزش فاقد و هويتبي معماري با جايگزيني

 معيارهاي بر متكي كنترل و هدايت است. رايج
 ضرورت تاريخي محدوده سازهاي و ساخت در حفاظت

  .دارد مبرم
  

 و مكاني اطالعات پايگاه سازي پياده و طراحي
  تهران شهر گردشگري توصيفي
 دنياي در درآمدي عمده منابع از يكي گردشگري

 سردمدار و مهم بسيار صادراتي صنعت و امروز
 چون هم كشورها از بسياري در خارجي مبادالت
  استراليا و چين ،فرانسه ،آلمان ،امريكا متحده اياالت

 گردشگري ).Graham-Douglas, 2008( باشدمي
 از پس توسعه حال در و پويا اقتصادي پديدة سومين
 جمعيت رود.مي شمار به خودرو و نفت صنايع

 1133 به درصدي 4,3 افزايش با جهان گردشگران
 از حاصله درآمد و 2014 سال در نفر ميليون

 دالر ميليارد 1245 به درصدي 3,7 رشد با گردشگري
 با ).UNWTO ،2015( است رسيده 2014 سال در
 فراوان هايجاذبه وجود با ما كشور ،حال اين

 گردشگري بازار در توجهي قابل جايگاه ،گردشگردي
 از بسياري ،حاضر حال در ندارد. اختيار در دنيا

 بيشمار مزاياي سبب به توسعه حال در كشورهاي
 ،شغل ايجاد ،هازيرساخت توسعه شامل گردشگري
 اين متمركز را ايويژه توجه ...و محيط از محافظت

  اند.كرده حوزه
 فراهم نيازمند كه است پيچيده فعاليتي گردشگري

 ارتباطي هايشبكه قبيل خاص(از پارامترهايي بودن
 )...و هاجاذبه ،استاندارد اقامتي امكانات ،دسترس قابل

 بالفعل و بالقوه هايجاذبه مورد در اطالعاتي و
  و پارامترها اين مورد در اطالعات است. گردشگري

 ابزارهايي از استفاده با دتوانمي گردشگري هايجاذبه
 سيستم ،)GPS( جهاني ياب موقعيت سيستم قبيل از

  دور از سنجش و )GIS( جغرافيايي اطالعات
  از پس شود. ذخيره و سازماندهي ،پردازش ،آوريجمع
  و مقصد مورد در موردنياز هايداده آوريجمع
 قابل فرم يك در بايد هاداده ،گردشگري هايجاذبه

 باشند؛ تحليل و پردازش قابل و شده ذخيره بازيافت
 اطالعات سيستم طريق از تنها موارد اين كه

 رشد ،اخيرهاي دهه در است. دستيابي قابل جغرافيايي
  و جغرافيدانان ،رساني اطالع تكنولوژي مداوم
 مجموعه از كامل استفاده مسير در را ريزانبرنامه

 قرار اطالعات اين تحليل و شده گردآوري اطالعات
 ،رساني اطالع تكنولوژي ابزارهاي از يكي است. داده

 اطالعات سيستم ،گردشگري صنعت توسعه جهت
 .باشدمي جغرافيايي

  ترينبرجسته از يكي جغرافيايي اطالعات سيستم
  و مديريت ،ريزيبرنامه در تكنولوژيك هاينوآوري
 اطالعات سيستم .باشدمي گردشگري سازيتصميم

 خصوصيات برخي داراي گردشگري و جغرافيايي
 و اي رشته ميان موضوعاتي دو هر ؛باشندمي مشترك
 سيستم .باشندمي علمي مختلف علوم در كاربرد داراي

 از علمي هايرشته از بسياري در جغرافيايي اطالعات
 محيطي مطالعات ،شهري ريزيبرنامه ،جغرافيا قبيل

 نيز گردشگري ،مشابه طور به است. رفته بكار ...و
  ،اقتصاددانان ،جغرافيدانان عالقه مورد موضوع
 است ...و شهري متخصصان ،محيطي ريزانبرنامه

)Avdimiotis and Christou, 2002.( مسئله اين، 
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 در را جغرافيايي اطالعات سيستم بالقوه هايقابليت
 هانقشه ،اين بر عالوه دهد.مي نشان گردشگري حوزه

  موقعيت تعيين و شناسايي در مهمي جايگاه
 اطالعات سيستم دارند. گردشگري هايجاذبه

 مختلف اطالعات مجموعه استخراج امكان جغرافيايي
 از آنها فاصله و هاهتل ،گردشگري هايجاذبه قبيل (از

 هايداده ،گياهي پوشش ،هاسكونتگاه ،هاراه ،يكديگر
  از را گردشگري) منابع در تغييرات ،زمين كاربري
 خود پوياي ماهيت به توجه با و كرده فراهم هانقشه
 تمامي مورد در را اطالعات رساني روز به امكان

 اين با سازد.مي فراهم گردشگري به مربوط پارامترهاي
 يكپارچه سيستم ايجاد مزاياي ترين مهم حال

 توانمي را تهران شهر گردشگري حوزه در اطالعاتي
  كرد: خالصه زير موارد در
 در مفصل و روز به توصيفي و مكاني اطالعات ارائه 

  تهران شهر گردشگري هايجاذبه مورد
 در سازي تصميم و ريزيبرنامه فرايند به كمك 

  تهران شهر گردشگري حوزه
 كارشناسان براي الزم اطالعات و هاداده توليد، 

  گردشگري حوزه نفعان ذي ساير و گردشگران
 شهر در گردشگري در تحوالت و تغييرات پايش 

  تهران
 در توصيفي و مكاني اطالعات نمايش و ارائه قابليت 

  مجازي فضاي
 شهر گردشگري حوزه در اصلي مشكالت از يكي
 گردشگري مورد در پراكنده اطالعات وجود ،تهران
  موجود اطالعات و هاداده متفاوت ماهيت و تهران شهر
 و اطالعات سازي يكپارچه فرايند ،مشكل اين .باشدمي

 حال اين با سازد؛مي مشكل بسيار را موجود منابع
 هايقابليت به توجه با جغرافيايي اطالعات سيستم
 اطالعاتي بانك توليد جهت را الزم امكانات ،فراوان

 در اطالعاتي گوناگون منابع از استفاده با يكپارچه
  سازد.مي فراهم تهران شهر در گردشگري حوزه

 گردشگري و اقتصاد
 فراهم سبب گردشگري، صنعت اقتصادي آثار ارزيابي
 هايسياست گيريشكل جهت الزم اطالعات كردن
 مفيدترين گردشگري، .شودمي گردشگري توسعه
 از اقتصادي فعاليت برچند و است جهان صنعتي بخش
 الملليبين تجارت توسعه، انساني، منابع اشتغال، جمله

 .است تاثيرگذار هاپرداخت تراز و

 يك عنوانبه را گردشگري بخش كشورها از برخي
 اين دهند.مي قرار استفاده مورد مالياتي درآمد منبع
 كرده تامين را بخش اين در كشور مخارج گاهي درآمد

 هاماليات اين .شودمي اضافه عمومي درآمد به گاهي و
 ماليات گردشگري، محصوالت بر ماليات گروه سه به
  قابل كنندهاستفاده از هزينه اخذ و گردشگران بر

 به توانمي مختلفي هايجنبه از هستند. بنديتقسيم
 كرد. اشاره اقتصادي توسعه در گردشگري فراوان تاثير

 جامعه، در متنوع هايفعاليت ايجاد ضمن گردشگري،
 اقتصادي هايبخش ساير در پويايي و تحرك موجب
 ايسازنده تاثيرات نيز ارزي موازنه در دتوانمي و شده

 مواد ونقل،حمل هايبخش همچنين .باشد داشته
 بخش دستي،صنايع انرژي، و سوخت غذايي،

  رونق گردشگري هايفعاليت آن تبع به و ساختماني
 توانمي گردشگري اقتصادي سازنده اثرات از يابد.مي
  از ماليات اخذ درآمدزايي، اشتغال، ايجاد به

 امكانات توسعه و گردشگري متنوع هايفعاليت
  طبيعي هايجاذبه و باستاني آثار حفظ عمومي،

 توسعه اقتصادي، درآمدزاي منابع عنوانبه
 .كرد اشاره و... آنها فراموشي از جلوگيري دستي،صنايع

 اقتصاد منفي هايجنبه به توجه ديگر طرف از
 و گردشگري هايهزينه به توجه قبيل از گردشگري،

 در فصلي و كاذب اشتغال ايجاد ها،پرداخت تراز
 زمين، بهاي بر گردشگري هايفعاليت اثرات جامعه،
 تحقيقات گنجد.مي علم اين حيطه در نيز و... تورم
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 گردشگري اقتصادي مثبت اثرات زمينه در زيادي
  دهدمي نشان تحقيقات اين كه است گرفته صورت
 اقتصادي رشد گردشگري، زمينه در گذاريسرمايه
 گردشگري توسعه زمينه در دارد. دنبال به را پايداري

 .كنند توجه آن منفي جوانب به تنها نبايد افراد

 توسعه از حمايت و تشخيص براي عمده دليل دو
 و اشتغال ايجاد مزاياي توانمي را گردشگري
 براي بازديدكنندگان هايهزينه از حاصل درآمدزايي

  مقاصد اكثر در اثرات اين كه كرد ذكر ميزبان جامعه
 هايهزينه .شودمي تلقي مثبت آثار عنوانبه

 سودآوري، در مستقيم نقشي داراي بازديدكنندگان
 مالياتي درآمد ايجاد و شغلي جديد هايفرصت ايجاد
 بازديدكنندگان كه مخارجي است. عمومي بخش براي
  سوغاتي خريد و پذيرايي غذا، اقامتي، تاسيسات براي

 به دستمزد صورتبه ،كنندمي پرداخت مستقيم طوربه
 تقويت باعث نتيجه در و شودمي پرداخت كاركنان
 باال مالي چرخش و اقتصادي فعاليت افزايش و اشتغال

 .شودمي هابخش ساير در

 گردشگران)، وسيله(به مستقيم مخارج تركيب از
 القايي مخارج و مجدد) عرضه (مانند غيرمستقيم

 اثر عنوانبه گردشگران، دستمزد) از استفاده (مانند
 مانند آن، ويژگي كه شودمي ياد اقتصاد در تكاثري
 اوليه اثر و شود پرتاب حوضي داخل به كه است سنگي

  هايموج آن دنبال به و موج ترينبزرگ توليد آن،
 كل سطح در آن از بعد كه طوريبه است، تركوچك
 .شوندمي پخش منطقه

 بستگي عوامل سري يك به ها،موج اين اهميت
 بر موثر عوامل هستند. مرتبط يكديگر به كه دارد

 ساختار گردشگري، توسعه از حاصل درآمدهاي
 گردشگري، تسهيالت ماهيت مقصد، منطقه اقتصادي
 گردشگري تقاضاي نوع و گذاريسرمايه سطح مالكيت،

 .است

 هايشغل گردشگري، زمينه در مشاغل اكثر

 و گردشگري تسهيالت بخش در مستقيم خدماتي
  ها،هتل در مشاغل اين عمده طوربه كه هستند جاذبه
 هايشركت و هافروشگاه ها،رستوران ها،جاذبه

 هايبخش در همچنين و شوندمي ديده مسافرتي
 زمينه در بيشتري شغلي هايفرصت اقتصادي،
 ماهيگيري، كشاورزي، مانند هاييبخش در گردشگري

 جاييجابه و ونقلحمل هايسرويس ساخت و توليد
 .شودمي ديده

  داراي گردشگري، بخش در مستقيم مشاغل اكثر
 :هستند زير مثبت هايويژگي

 هستند آسان نسبت به مشاغل اين اكثر. 

 ندارند نياز زيادي آموزش و مهارت به مشاغل اين. 

 هستند انساني نيروي نيازمند سرمايه، از بيش. 

 به وابسته هايشغل كه است معني بدان اين
 سرمايه به نياز و شوندمي ايجاد ترسريع گردشگري،

 اقتصاد ديگر هايبخش با مقايسه در كمتري اوليه
 هايفرصت كه هستند مواقعي خاص منافع، اين دارند.
 و مهارت بدون افراد جوان، افراد براي را جديدي شغلي
 هستند، خانواده درآمد افزايش دنبال به كه كساني
 .كندمي فراهم

 موجب آن، زايي اشتغال نوع و گردشگري هايويژگي
  نقش بيشتر محلي، اقتصاد در گردشگري است شده

  .اصلي و عمده نقش تا باشد داشته كنندهحمايت
  

 شهريكالن اقتصاد بر گردشگري اثرات
 كشور يك اقتصادي هايبخش تمام به گردشگري،

  اين همه بر را خود اقتصادي اثرات و شده مربوط
 اقتصادي اثرات از منظور .گذاردمي جاي بر هاحوزه

 اقتصادي پيكره بر كه است آثاري كليه گردشگري،
 هايمولفه بر تاثير طريق از گردشگري گذارد.مي تاثير
 ها،قيمت سطح اشتغال، درآمد، مانند اقتصادي عمده
 را جامعه مالياتي و مالي ترازهاي و تقاضا و عرضه
  گردشگري،« راستا اين در دهد.مي قرار تاثير تحت
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 اشتغال و داخلي ناخالص توليد توليدكننده ترينبزرگ
 »است. مناطق و كشورها از بسياري رونق باعث و بوده
 منافع متضمن گردشگري، تقويت ديگر، عبارت به

  به مربوط اقتصادي گسترش و بوده اقتصادي
 جهان كشورهاي در ويژهبه گردشگري هايفعاليت
 كشورها اين ناخالص توليد به درصد 1 /5 حدود سوم،
 .كندمي كمك

  منطقه يا شهر براي درآمد افزايش باعث گردشگري
 در گردشگر، يك كه هاييهزينه با عمل اين .شودمي

 كند،مي صرف ميزبان شهر در خود اقامت دوره طول
 .شودمي محقق

  
 در گردشگري بخش اقتصاد رونق و توسعه نقش

  تهران كالنشهر شدن جهاني
 امروزه ،آن به وابسته صنايع گروه و گردشگري صنعت

 داراي ،صنعتي كشورهاي در خصوص به و جهان در
 گردشگري ،ميان اين در هستند. ويژهاي اهميت
 و پايه ،شهر است. برخوردار ويژهاي جايگاه از شهري
 گذاري سرمايه امروزه است. گردشگري توسعه اساس

 امري به ،دنيا مطرح كالنشهرهاي گردشگري بخش در
 با كالنشهرها است. شده تبديل زيربنايي و بديهي
 و جديد فعاليتهاي براساس ،قوي شهري فضاهاي ايجاد
  ايجاد و گردشگري هايفعاليت توسعه بر تأكيد
  توسعه با همراه ماندگاري براي بيشتر هايجاذبه
 امر در برتر هايايده طرح به ،فعاليت و كار هايهسته

 بايد حالتي چنين در پردازند.مي شهري گردشگري
 مناسب پيوند با توأم شهري موزون توسعه كه بدانيم

 گفت توانمي .آيدمي وجود به فعاليت و كار فضاهاي
 اصلي دغدغه كه است سال 60 تا 50 حدود

 به ،باشدمي گردشگر جذب به معطوف كالنشهرها
 رونق سبب ،گردشگر بيشتر جذب با بتوانند كه طوري

 تعداد البته شوند. خود محلي و ملي اقتصاد توسعه و
 زمينه اين در ،مدت اين طول در كالنشهرها از زيادي

 اين شدن عملي زيرا ،اندنبوده موفقي عملكرد داراي
 اين بايستي كه است زيرساختهايي نيازمند ،مهم

 طور به .گردد مهيا اول وهله در مقدمات و بسترها
 كه مسئله اين ،كشورمان در قبل سال 20 تا مثال
 سئول شهر به كردن سفر و رفتن فكر به كسي

 حال در اما ،نداشت وجود ،باشد جنوبي) كره (پايتخت
  از اسفاده با مثال عنوان به كه شاهديم حاضر
 نمايش ايران در ،روكش اين از كه تلويزيوني هايسريال
 معرفي ما مردم به كشور اين فرهنگ ،است شده داده

 اين به سفر براي ايراني شهروندان رغبت و گرديده
 از يكي يعني است. گرديده بيشتر آسيايي كشور

 ،گردشگر جذب پيشنياز و اساسي اقدامات و بسترها
 مختلف طرق از هافرهنگ شناساندن و تبليغات همين

 .باشدمي تلويزيوني هايسريال نمايش خصوص به و
 نيازمند شهري گردشگري اقتصاد رونق براي بنابراين

 نظر از چه مدون و مؤثرهايي زيرساخت كردن مهيا
 هستيم ايرسانه و تبليغاتي نظر از چه و بخشي آگاهي

 مطلوبي نتيجه به گردشگران جذب جهت در بتوانيم تا
 بيشترين ،اروپا قاره در نمونه عنوان به يابيم. دست
 اسپانيا و فرانسه كشورهاي به مربوط گردشگر حجم
  و مطالعه با قبل سال 40 از كشورها اين زيرا باشدمي

 هايزيرساخت ايجاد با و منظم و مدون ريزيبرنامه
  ،مختلف روشهاي به تبليغات طريق از و الزم

نموده فراهم گردشگر جذب جهت را الزم هايزمينه
 كشورها اين وارد گردشگري وقتي كه ايگونه به اند.

 در البته نگردد. مواجه خاصي مشكل با ،گرديد
 ساله بيست انداز چشم سند به توجه با تهران كالنشهر

 تبديل جهتهايي برنامه شهرداري ساله پنج برنامه و
 كه است شده ديده تدارك ،جهاني شهر يك به تهران

 اين در عمده مباحث از يكي شهري گردشگري موضوع
  .باشدمي برنامه
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  شهري گردشگري و شهري بازآفريني
 نود دهه اواخر از ويژه به اخيرهاي سال طي در

 صدد در شهري ريزان برنامه و سياستگذاران ميالدي،
 مسايل با مواجهه در نوين راهكارهاي و راهبردها ارائه

  نابسامانهاي عرصه ساير و شهري مراكز مشكالت و
  و اقتصادي و اجتماعي منزلت افت اند.شهري

 به هامحدوده اين كالبدي و كاركرديهاي نابساماني
 ضرورت شهري، محيط كيفيت شديد بسيار افت همراه
 ارزيابي است. كرده دوچندان را مناطق اين به توجه

  نشان پيشينهاي سياست تحليل و گذشته تجارب
 و بهسازيهاي برنامه و اهداف تحقق كه دهدمي

 مشترك، تعهد مستلزم شهريهاي بافت نوسازي
 مشاركت با ريزيبرنامه و هماهنگ و جامع رويكردي

  اين مالكان و ساكنان بويژه آفرينان نقش كليه
  بر مروري با ).1389 ،ايزدي( است هامحدوده
  وضوح به شهري مراكز بازآفريني راهبرديهاي برنامه
 دريافت. را توسعه محركهاي پروژه نقش توانمي

 تحقق براي بسترسازي سياستي، چنين اجراي از هدف
 الزمهاي زمينه ايجاد و مردم پايدار و فراگير مشاركت

 است. شهري نوسازي و بهسازيهاي برنامه تحقق براي
 شهر مركز زندهسازي باز عملياتي و راهبردي برنامه در

 است: گرفته قرار توجه مورد سياست هشت ادينبورگ
 توسعه و عمومي قلمرو ارتقاء خريد، مقاصد توسعه

 توسعه ،مردم خواست با متناسب شهري فضاهاي
 مركز به دسترسي ارتقاء ،تجاري واحدهاي و امالك
 شهر مركز نقش ارتقاء و بازار توسعه همه، براي شهر
 مقصد بعنوان اي منطقه و ملي فراملي، مقياس در

 و فراغت اوقات گذران فرهنگ، اشتغال، خريد،
  كردن فراهم و توريسم صنعت توسعه توريسم،
 كارايي، سنجشهاي شاخص از روشنهاي همجموع

  سند چارچوب در شهر مركز امنيت و سرزندگي
 مركز بازآفريني سند در مندرجهاي سياست اندازچشم

 اين در كه همانگونه هستند. ادينبورگ تاريخي شهر
 قرار تاكيد مورد مشابه راهبردي اسناد ساير و سند

 تحقق كالبدي - فضايي بستر عمومي فضاي گرفته،
 است. فوقهاي سياست در شده ذكرهاي برنامه عمده
 استخوانبندي فضايي ساماندهي بر عالوه سياست اين

 و اجتماعي كاركردي، سرزندگي موجب بافت،
  .گرددمي نيز مجموعه اقتصادي

  
  اجرايي هايسياست و راهبردها ها،برنامه

 گردشـگري  تسـهيل  جهت مدت كوتاه اقدامات
  تهران
 صـنعت  بـا  مـرتبط  امـور  تمـام  دقيق ريزيبرنامه شايد

 بتـوان  تا بكشد طول سال هاده تهران، شهر گردشگري
 ممكـن  كـرد.  اندازي راه را شايسته و متناسب خدمات

  كـردن  اضـافه  ماننـد  ويـژه،  مـدت  كوتاه اقدامات است
 تكميـل  منظور به فعليهاي برنامه به جديدهاي برنامه

ــاد و ــك ايج ــة ي ــل برنام ــد الزم كام ــوزش .باش   ،آم
 از محافظـت  بـه  نسـبت  سـازي حساس و سازيفرهنگ
 شـهر  يهـا مدرسه از بايد آن اموال و تهران شهر كليت
 شـركت  يابـد.  ادامه آن از فراتر حتي و شود آغاز تهران

 هـاي برنامـه  در موفقيـت  منظور به تهران شهر ساكنان
 تشـويق  بايـد  و دارد اهميـت  بسـيار  گردشگري توسعه
 شـهر  تاريخي بافت مناطق از حمايت و حفاظت .شوند
 صـورت  منـاطق  اين ساكنان توسط بايد نخست تهران
 بايد شهرداري طرف از استحكام و پذيريانعطاف گيرد.

 بـه  خاصـي  مشكالت است ممكن زيرا شود، جلوگيري
 عمـل  مصـوب  هـاي برنامـه  اساس بر فقط و آورد وجود
هـاي  فعاليت و جديد هايساختمان عملكردهاي نمايد.
 شـهر  تـاريخ  و فرهنگ هايويژگي با موافق بايد جديد
 بـا  متوسـط  عمـومي  هـاي پاركينگ ايجاد .باشد تهران

  ارزشـمند،  تـاريخي  هـاي بافـت  در طبقـه  سـه  حداكثر
 بكاهـد  ارزشمند گذرهاي در خودروها حجم از دتوانمي
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 دهـد.  افـزايش  را تهران شهر گردشگري هايجذابيت و
 اقتصـادي  هـاي شاخصـه  تهران شهر گردشگري صنعت
 كيفيــت ارتقــاي بــراي و كــرده يرآوجمــع را يميراثــ
 و بنـايي  زيـر  امـور  در را ميهمانان و شهروندان زندگي
 و اقتصـاد  فراينـد  در سـزايي  بـه  نقش و برده باال غيره

 ،تهـران  گردشـگري  صنعت .داشت خواهد مالي گردش
 قبـولي  قابـل  داليـل  و داشته همراه به وريبهره و سود
 همـراه  بـه  فرهنگـي  ميـراث  و هويـت  از حفاظت براي
 ارتقـاي  ماننـد  بـه  تـر جزئي اقدامات راستا اين در .دارد

 منـاطق  در هـا خانـه  نمـاي  و داخلـي  معماري طراحي
  و پژوهشـي  اصـلي  اهـداف  از يكـي  بايد تهران تاريخي
 .شـود  محسـوب  تهـران  گردشگري صنعت ريزيبرنامه
 در سـواره  روگذر هايپل برچيدن و آوريجمع به اقدام
 كار و كسب به بخشيدن رونق جهت تهران، شهر مركز
 دچـار  پـل  ايجـاد  واسـطه  به كه پيرامون منطقه اهالي
 آلـودگي  هـوا،  آلـودگي  صوتي، آلودگي اقتصادي، ركود
 حـافظ  پل كالج، پل چوبي، پل جمله از ؛اندشده بصري

 زيرگذر مجدد ساخت و طراحي باز نياز، صورت در ... و
 صــنعت بــه دتوانــمــي ســوار روگــذر جــاي بــه ســواره

 جانبـه  همه توجه كند. فراواني كمك تهران گردشگري
 آمـوزش  و تـاريخي  بافت و تهران تاكسيراني ناوگان به

 از جلـوگيري  خودروهـا،  كيفيـت  ارتقاي و آنان مستمر
 خطـوط  و هـا ايسـتگاه  ايجاد شخصي، مسافربرهاي كار

 بـه  فراوانـي  كمـك  هاتاكسيران براي مشخص و معين
  از برخي اجراي و بازطراحي كند.مي گردشگري صنعت
 در ايرانـي  معمـاري  اشكال با تهران متروي هاياستگاه
 تـامين  بـود.  خواهـد  موثر گردشگران جذابيت و نگرش
 بـا  و تهـران  شهر انتظامي نيروي توسط پايتخت امنيت
 انتظامي و نظامي نيروهاي دخالت عدم و اهالي نظارت

ـ مـي  ديگـر،  نظامي شبه و  را گردشـگري  صـنعت  دتوان
 انسـاني  نيـروي  هزينـه  در جـويي  صـرفه  بخشد. ارتقاء
 اولويـت  و ديگـر  گياهـان  و چمن كاشت و آبياري براي
 چه هر كاشت و سال كهن درختان از حفاظت به دادن

 سـطحي  تبخير از دتوانمي شهر بافت در درخت بيشتر
 فصول در را هوا برودت و كند جلوگيري تهران شهر در

 بهبـود  در ايعمـده  نقـش  كـه  دهـد  افزايش سال گرم
 بايـد  انتهـا  در داشـت.  خواهد تهران گردشگري صنعت
 در پايـدار  گردشـگري  صـنعت  برقراري منظور به گفت
 محلـي،  منطقه متقابل ارتباط و هماهنگي ،تهران شهر

 ،گذارانقانون گذاران،سرمايه گردشگري، صنعت بانيان
 ريزيبرنامه به كالن سطوح در كه متوليان و مرمتگران

 ،دارنـد  عهـده  بـر  را گردشگري هايمحوطه مديريت و
 تـاريخي  بافـت  اسـت  بهتر به البته .بود خواهد ضروري
 تهـران  كل از كالبدي غير يا كالبدي شكلي به را تهران
 بوجـود  زمـان  و مكـان  در حضور احساس تا كنيم جدا
 گردشـگر  جـذب  بـراي  قـوي  شاخصـي  خود اين و آيد

  نيــاز راســتا ايــن در و بــود خواهــد خــارجي و داخلــي
 هسـتيم.  هـا دستورالعمل و قوانين تدوين و ريزيبرنامه

 بـه  جـز  از است بهتر تهران گردشگري سند تدوين در
 شـروع  ضـعف  نقـاط  و مشـكالت  از و نمود حركت كل
 هـر  بـراي  مختلـف  هـاي دسـتورالعمل  نوشتن با و كرد

 به زماني محدوده يك در آن آزمايش به ناكارمد فرايند
 نمـود.  پيـدا  دسـت  نظـر  مـورد  قوانين به تجربي روش

 از يكـي  معـين  گردشگري مسيرهاي طراحي و تعريف
 هويت ارزش و كالبدي ارزش كه باشدمي كارها راه اين

 تـاريخي  هايمحدوده در ونقلحمل قانون دارند. بخش
 ويــژه دادســتاني تشــكيل يــا باشــدمــي ديگــري مــورد

  بعـدي  مـوثر  عمل گردشگري حوزه در مربوط تخلفات
 بـازار  منطقـه  دل در پژوهشـي  پايگـاه  ايجـاد  .باشدمي

 بـود.  خواهـد  راهبـردي  هـاي برنامه از ديگر يكي تهران
 برخـي  اسـامي  برگردانـدن  ماننـد  سريع اقدامات حتي

 اصـيل  و تـاريخي  اسـامي  بـه  بناهـا  و گذرها ها،خيابان
 مجـازي  سازي شبيه و است توجه قابل بسيار خودشان

ـ مـي  باسـتاني  و تفريحـي  و خدماتي امكان  رونـق  دتوان
 ذيــل در بدهــد. گردشــگري كــار و كســب بــه خــوبي

 تهران شهر گردشگري صنعت بر تاثيرگذار رويكردهاي
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  .گرددمي بيان اجمال طور به
  

 و الكترونيكي خدمات از استفاده سازيفرهنگ
  الكترونيك گردشگري

 ترينمهم از يكي عنوانبه گردشگري صنعت امروزه
 در صنايع ساير با را تنگاتنگي رقابت خدماتي، صنايع
 فناوري اخير هايسال در كند.مي تجربه جهان

 شگرفي تاثير صنعت اين هايبخش تمام بر اطالعات
 پيوند حاصل الكترونيكي گردشگري است. گذاشته

  و هاقابليت است. اطالعات فناوري و گردشگري ميان
 از الكترونيك گردشگري از حاصل رقابتي هايمزيت
 صنعت در اقتصادي جهش ايجاد در مهم عوامل

 را الكترونيك گردشگري .شودمي محسوب گردشگري
 و دانسته بالقوه فرهنگي و اقتصادي هايحركت منشأ
  از يكي عبارتي به اند.ناميده گردشگري انقالب را آن

 الكترونيكي، تجارت هايفعاليت آميزترينموفقيت
 الكترونيكي وكاركسب همان يا الكترونيك گردشگري

 .است گردشگري در

 است؛ گردشگري صنعت حياتي شاهرگ اطالعات
 مزيت براي اطالعات فناوري از موثر استفاده بنابراين
 فناوري عبارتي به است. اساسي آن موفقيت و رقابتي

 اثرگذار گردشگري عمليات بر گردشگري صنعت در
 ترايحرفه و ترجدي امر اين به بايد بنابراين است.

 .پرداخت

 
  هنري گردشگري

 به جمعيت نفر ميليون 10 حدود با شهري تهران
  طبيعت از خود خاص جغرافيايي موقعيت سبب
 افرادي ذهنيت بر طبيعت اين برخورداراست. ايويژه
 بسياري تأثير دتوانمي ،كنندمي بازديد شهر اين از كه

  شهر اين اقليمي و فضايي هايويژگي لذا باشد. داشته
 به شهر اين از هنري مفاهيم صدور به منجر دتوانمي
 هايمحدوده در توانمي استراتژي اين با شود. دنيا كل

 و هنري محله" عنوان به را مراكزي شهر؛ اين تاريخي
 و تعامل به طراحان حالت اين در كرد. ايجاد "طراحي

 يك و شوندمي ترغيب شهروندان از گيري مشاركت
 گيرد.مي شكل مراكز اين در هنري جمعي حركت
 بازار چون پويايي فضاهاي شهر، كزامر اين در حتي

 .كرد پا بر توانمي را مردم همكاري با هفتگي
 و مذهبي مراسم در ندتوانمي مراكز اين همچنين

 مذهبي، هايجشنواره بزرگترين عنوان به اعياد
 گردد شرايطي شدن فراهم موجب ... و هنري فرهنگي،

 براي بهينه مشاركت يك در مردم و هنرمندان كه
 به .دنگذارمي پيش پا خياباني هايفعاليت اجراي
 يك تخريب از جلوگيري براي و دفاع در مثال عنوان
 ماكتي ندتوانمي هنرمندان كمك با مردم قديمي، بناي

 به را خود اعتراض آن تخريب با و سازندب را بنا آن از
  دهند. نشان خود شهري فضاي و مكان تغيير

 تا شودمي موجب كارها گونه اين اينكه توضيح
  و هويت خاطر، تعلق به نسبت مردم حساسيت

  يابد. افزايش شهر معماري و محيطي هايارزش
 شهرداري فرهنگي اجتماعي معاونت طرح اين با
 مدلي گسترش و گذاري پايه موجب دتوانمي تهران
 اجراي با و باشد محلي مشاركتي و فرهنگي امور براي
 و هنر ميان تعالي خلق و بخشي تكثر موجب آن

 شهر مختلف هايبخش در را فرهنگي هايفعاليت
  مشاركت جلب موجب دتوانمي مدل اين دهد. انجام

 اي حرفه هنرمندان هايگروه و هنري هايسازمان
 با مشاركت و همكاري و شهر عرصه به ورود براي

 در مختلف مناطق در محلي اجتماعات و ساكنين
 طرف از .شود هنري و فرهنگي هايفعاليت زمينه
  ترغيب نيز محلي اجتماعات و شهروندان ديگر
 تري فعال نقش بودن، صرف تماشاگر جاي تا شوندمي
 است آن پي در مدل اين كنند. ايفا هنر و فرهنگ در
 شهر مناطق مثبت وجهه و محلي اجتماع جان روح تا
 فرهنگي شمول بر كه حالي در كند، تقويت را
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 اين، بر عالوه دارد. تاكيد فرايند اين در شهروندان
 به را هنري هايسازمان دسترسي مذكور طرح

 ورود با است روشن سازد.مي ممكن جديد مخاطبان
 تهراني شهروندان شهري، ريزيبرنامه در طراحي و هنر
 بر آن تأثير و طراحي اهميت به نسبت تريعميق ديد

  .يابندمي خود روزمره زندگي
  

   توريستي ـ گردشگري هاياتوبوس
 آن هاپ توريستي ـ گردشگري هاياتوبوس سيستم

 از )City Tour Hop-On Hop-Off( آف هاپ
 در شهري گردشگري موفق هاينمونه و تجربيات
  پر از يكي .باشدمي اروپا و آسيا گردشگري مقاصد
 حمل خارجي، شهرهاي به سفر در چيزها ترينهزينه

 براي هاخيلي هاست.تاكسي باالي هايكرايه و نقل و
 در اما كنندمي استفاده مترو از هاهزينه اين كردن كم

 با هك ددار وجود هم تريساده راه كشورها بيشتر
 اصلي هايچاذبه به را گردشگران مناسب خيلي هزينه

 آن هاپ" از فادهاست كند.مي راهنمايي شهري مسيرها
 توريستي -گردشگري طبقه دو هاياتوبوس "آف هاپ
 از بازديد و هاهزينه كردن كم براي عالي گزينه يك

 هااتوبوس اين كار روش .است شهر هايمكان تمامي
 خريد با روز در توريست هر كه است صورت اين به

 اكثر از دتوانمي ددار اعتبار روز دو يا يك كه بليط يك
 و راننده راهنمايي از و بازديد هاشجاذبه و شهر نقاط

 اتوبوسها اين اكثر د.كن استفاده رايگان نقشه و بروشور
 باراني غير هايروز در و باشدمي كولر به مجهز

 بدون و باال قسمت و باال طبقه از ندتوانمي توريستها
  ببرند. لذت هاشهر ديدن از سقف

 گردشي صورت به آف هاپ آن هاپ هاياتوبوس
  كه مركز هر در بدتوانمي شما و كنندمي حركت
 با خريد يا و بازديد از بعد و پياده هستيد مندعالقه

 يكبار ساعت نيم تا دقيقه پانزده هر كه بعدي اتوبوس

 تغيير بعدي مركز به گرددمي مخصوص ايستگاه وارد
  اين موفق هاينمونه پروپوزال اين در دهيد مسير

 رم، شهرهاي در و... سفر برامه كار شيوه هااتوبوس
 اجرايي و تجربيات از استفاده جهت و... آمستردام

 گردشگري شد. خواهد بررسي ايران در موضوع كردن
 به شهروندان اتصال نقطه شهري درون سفرهاي و

 همبستگي تقويت موجب و است شهر تاريخي گذشته
 افكار حساسيت افزايش باعث نتيجه در و اجتماعي
 گردشگري .شودمي شهر سرنوشت به نسبت عمومي
  به دنيا بزرگ شهرهاي در كه هاستسال شهري،
 سازمانهاي حمايت با كه شده تبديل آمدزا در ايمقوله

 ايجاد و درآمدزايي لحاظ به شهررا توانمي زيرربط
 براي را مناسبي روند و تغييردهد فرهنگي بسترهاي

 را مهمي جايگاه و آورد بوجود شهروندان نگرش تغيير
  دهد. اختصاص خود به
  

 در گردشگري بخش هايسياست گنجاندن
 ملي و محلي سطوح در توسعه ريزيبرنامه
 هماهنگ ريزيبرنامه مستلزم گردشگري پايدار توسعه
 مشاركت همينطور و مرتبط دولتي هايبخش ميان
 براي مختلفي هايمدل است. دولتي و خصوصي بخش

 وجود سازماني بين مختلف هايبخش ميان همكاري
 محلي و ملي سطح در بايستمي هماهنگي و دارد

  گيرد. صورت
  

 اقتصادي اجتماعي، دوباره توسعه و گردشگري
  شهري مناطق و قديمي شهرهاي

 شامل تاريخي هايسايت توسعه و شهري ميراث حفظ
 قديمي، انبارهاي سنتي، بازارهاي باستاني، شهرهاي

 باعث دتوانمي صنعتي هايسايت حتي يا و بنادر
 براي را تقاضاي و شده گردشگري در پايداري افزايش

 گردشگري و شهرها توسعه دهد. افزايش گردشگري
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  . باشند داشته يكديگر روي بر مثبتي نقش ندتوانمي
  

 پايدار توسعه در دولتي بخش مشاركت
  گردشگري

 بايد گذاري سرمايه هايپروژه و گردشگري توسعه
 داده قرار نظر مورد را محلي جامعه مالحظات و نيازها

 ايجاد محلي افراد براي را مناسبي شغلي هايفرصت و
 زمينه دتوانمي دولتي و خصوصي بخش مشاركت كند.

 فراهم گردشگري در را توسعه هايپروژه براي مناسب
 بايد گردشگري مقصد بازاريابي و كارآمد مديريت كند.
 و كوچك گردشگري هايپروژه از حمايت شامل

  باشد. نيز متوسط
  

 و دولتي بخش مشاركت و گذاري سرمايه ارتقاء
  خصوصي

 هايبخش در خصوصي و دولتي بخش گذاري سرمايه
 مالزا اين است. اهميت حائز بسيار گردشگري مختلف
  زمينه در ويژه به هازيرساخت توسعه در بيشتر
 و اي جاده ريلي، هوايي، امكان صورت (در ونقلحمل

 بهداشت همينطور و آبي ذخاير و انرژي تامين دريايي)
  .است پسماند مديريت و

 ايجاد زمينه در خصوصي بخش گذاريسرمايه
 گردشگري با مرتبط خدمات ساير و اقامت هايمحل
 مالي موسسات است. برخوردار بااليي اهميت از نيز
 توسعه منسجم هايريزيبرنامه از بايستمي الملليبين
مي صورت پايدار توسعه هدف با كه گردشگري براي
 ديگر عبارت به و آورند عمل به بيشتري حمايت گيرند
 پايدار گردشگري هايزيرساخت ايجاد نياز مورد بودجه

  كنند. تامين را
 سرمايه جذب براي مثبت و آرام فضايي ايجاد
 به توسعه درحال كشورهاي به خارجي مستقيم گذاري
 بخش در نياز مورد گذاري سرمايه تامين براي ويژه

  كند.مي شاياني كمك گردشگري
  

  سازي ظرفيت و انساني نيروهاي آموزش
 تخصصي هايبرنامه نيازمند پايدار و موثر توسعه

 توسعه .است كالن سطح در سازي ظرفيت و آموزشي
 آينده در گردشگري توسعه بناي زير انساني نيروي
 نيروهاي تربيت آن هدف كه خالق هايآموزش است.
مي است نوازي ميهمان صنعت در آينده و فعلي فعال

 از استفاده با اي پايه ظرفيت و يافته توسعه بايست
 اندركاران دست رسمي وغير رسمي هايآموزش
  يابد. افزايش مهارت ايجاد هدف با صنعت

  
  تهران شهر در گردشگري راهبردهاي
 و اقتصادي بشري اجتماعي واقعيت يك گردشگري
 منافع آورنده كه پديده اين يقينا و است فرهنگي
 هايمحوطه و يادمانها بر كشورهاست، براي اقتصادي
 هستند گردشگران بازديد محل كه تاريخي فرهنگي

 پديده اين توان نمي حال عين در گذارد.مي سوء تاثير
 كشورها مردم فرهنگي تعامالت و معادالت صحنه از را
 اين از گردشگران بازديد زيرا نمود حذف كه يكديگر با

 و بوده هاملت و هادولت فرهنگي تعامل موجد اماكن
مي پايدار جهاني امنيت و صلح حفظ به كمك نهايتا
 .كند

 با و رويكرد اين با فرهنگي گردشگري منشورهاي
 فرهنگي گردشگري ارتقاء و حفظ به كمك نگرش

 شناخت و ميراث اماكن از بازديد هدف با (گردشگري
 توسط بازديد محل هايكشور تمدن و فرهنگ

 و اماكن از حفاظت و حمايت قصد با گردشگران)
 .است شده تهيه گردشگران بازديد محل هايمحوطه

 
 بـه  "گردشـگري  صـنعت " اقتصـادي  ابعاد به توجه -

 از حفاظت در منابع و سرمايه سريع رگشتب منظور
 بـه  نيـل  جهـت  در تهـران  ارزشـمند  شـهري  بافت
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ــدار مــديريت و توســعه ــاريخي هــايســاختار پاي  ت
 ضروري )م1976 بروكسل فرهنگي توريسم منشور(

 براي را ابزارهايي تهران شهر گذارانسياست و است
 ميـان  در گردشگري از حاصل درآمد عادالنة توزيع

ــاطق ــع و من ــ جوام ــال يمحل ــرده اعم ــود و ك  بهب
 ممكـن  صـور  به را آنان اجتماعي-اقتصادي وضعيت
 سازند. فراهم

 تـاريخي  بافـت  گردشـگري  اصـول  يـافتن  رسميت -
هـاي  طـرح  در محـور  فرهنـگ  گردشـگري  و تهران
 از يكـي  عنـوان  بـه  تهـران  شهرداري شهري توسعه
 مـورد  تهـران  شهري يريزبرنامه نظام اصلي اهداف
هـاي  ارزش حفـظ  مسير تداوم اب تا گيرد قرار توجه

 در گردشـگري  تاريخي-فرهنگي و فضائي،-كالبدي
 يابد. ادامه بيشتري شدت شهريهاي بافت

 تهران گردشگري هايفعاليت مديريت و ساماندهي -
 و تربيـت  و آمـوزش  كنـار  در و سطوح همة در بايد

 را هـايي شاخصه غيركاذب، شغلي هايفرصت ايجاد
 و اجتمـاعي  –اقتصـادي  منـافع  بـه  دسـتيابي  براي

 .آورد فراهم تهران، شهر محلي اهالي براي فرهنگي،

 و طبيعــي ميــراث" از حفاظــت بــه توامــان توجــه -
ــي ــهر فرهنگ ــران ش ــين و ”ته ــه همچن ــا مقابل  ب
 م، 1972 پـاريس  (معاهـده  محيطـي  هـاي آلودگي

 م1997 سال در اروپا شوراي المللي بين سمپوزيوم
 متخصصـين  مجمع بيانيه همچنين و استراسبورگ،

 .م) 1998 آمستردام در

 هـاي ساختمان ساخت و ايجاد براي لزوم صورت در -
 يـا  و تهـران  شهر تاريخي و فرهنگي بافت در جديد

 بايـد  موجـود،  هـاي سـاختمان  هماهنگي و پذيرش
 بخصـوص  بگيـرد،  قـرار  توجـه  مـورد  موجود زمينة

 .آن اندازة و مقياس

 فرهنگـي  بافت از يتاريخ دانش بردن باال براي بايد -
 بانــك شــهرداري در بايــد تهــران شــهر تــاريخي و

ــات ــاريخي، اطالع ــات ت ــتان تحقيق ــيباس  ،شناس

 تشـكيل  تـاريخي  هـاي بافـت  و هاخانه از مستندات
 گردد.

 تهـران  شـهر  تاريخي و فرهنگي بافت درون ترافيك -
 عمـومي  خودروهـاي  از و ،شـود  دقيـق  كنترل بايد

 اسـتفاده  تجديدپـذير  انرژهـاي  بـا  مقيـاس  كوچك
 شـود  ريزيبرنامه طوري بايد پاركينگ مكان گردد.

 گونـه  هـيچ  آن محـيط  يـا  و تـاريخي  بافـت  به كه
   نكند. وارد آسيبي

 تهـران  شـهر  ايمنطقـه  يـا  شهري برنامة كه زماني -
 بايـد  ،كنـد مـي  ايجاد را هاييراه نقليه وسايل براي

 باشـد  تهران شهر تاريخي و فرهنگي بافت اب اولويت
   .شودن وارد آن به وارد ايصدمه تا

 تهـران  شـهري  مرمـت  يندآفر در جامع رويكردي اب -
 عنـوان  بـه  تـاريخي  بافـت  از حراسـت  .شـود  تاكيد
 جـامع  برنامـه  ايـن  در فرهنگـي  گردشـگري  مبناي

 حمايـت،  تشـخيص،  معنـاي  بـه  تهـران  گردشگري
 حيات تجديد و نگهداري بازسازي، مرمت، حفاظت،

 جـامع  گـذاري  ارزش لحاظ از تهران ارزشمند بافت
   باشد. تهران شهر تاريخي حافظه و هويت به

 توســعة كلــي حــوزة در فرهنگــي ميــراث حفاظــت -
 تهـران  شـهر  محيطي و فرهنگي گردشگري صنعت

 بـراي  پايـدار  مـديريت  هاياستراتژي .گيردمي قرار
 را تهـران  فرهنگـي  گردشـگري  صـنعت  كـه  تغيير،
 هـاي نگـرش  ادغـام  و تلفيق به و شماردمي محترم
 جهـانگردي  و گردشـگري  توسعه اهداف با حفاظت

 .شودمي نيز

 و تـاريخي  آثـار  با مرتبط هايسازمان فعاليت ايجاد -
 ,ICOM ,UNESCOهمچـــون گردشـــگري

ICCROM, ICOMOS ، برگـــــزاري بـــــراي 
 ها،قطعنامه صدور و الملليبين و ملي هايكنفرانس
ــيه ــه توص ــانام ــتورالعمل و ه ــا،دس ــاهاي در ه  فض
 تهران. شهر فرهنگي

 هـاي زمينـه  كـردن  فراهم و "بسترسازي" بر تاكيد -



 

 167 

 طريــق از حفاظــت هــايبرنامــه تحقــق بــراي الزم
 اقتصـادي،  هـاي زمينه به توجه آموزشي، هايبرنامه
 اجتمـاعي  آگاهي ارتقاء تشكيالت، و ساختار توسعه

 از پاســداري در حقــوقي زارهــايبا كــردن فــراهم و
 1975 آمسـتردام  كنگـره  (قطعنامه تاريخي مناطق

ــه م، ــدا بياني ــتورالعمل م، 1982 تريني ــو دس  كلمب
 م) 1993

 هـاي مجموعـه  و ابنيه كالبدي حفاظت مرز از عبور -
 حيــات تجديـد " سـمت  بــه تهـران،  تـاريخي  شـهر 

 .تاريخي هسته كل در "عملكردي

 بـاروي  محدوده اجتماعي وضعيت" براهميت تاكيد -
 معاصـر  نيازهـاي  بـه  توجـه  و "تهران شهر تاريخي

 بهبـود  بـر  عالوه تاريخي بافت ساكنان و شهروندان
 به توجه با( بافت كالبد به توجه و اجتماعي كاركرد
 .م) 1960 سال در گوبيو كنگره

ــيم - ــرو تعم ــت قلم ــاي از حفاظ ــرد بناه ــه منف  ب
چشـم  هـا، زمينه ،تهران شهر تاريخي هايمجموعه
 فضـاهاي  و بناهـا  بـين  فضـاهاي  همچنين و اندازها
هـاي  ارزش" بـه  توجـه  افـزايش  همچنين و شهري
 بـه  نگـرش  ايـن  گسترش و "تهران تاريخي محيط

 بنـدهاي  (مفاد ناصري حصار محدوده بافت تماميت
 همچنـين  و يالديمـ  1964 ونيز قطعنامه 7و 6 ،1

 .)2005 چين در ايكوموس عمومي مجمع بيانيه

 قـديمي  كالبـدي  فضـاهاي  دادنآشـتي  براي تالش -
 معاصرسـازي " عبـارتي  به يا عاصرم زندگي با تهران
 و "تهــران شــهر ناصــري بــاروي محــدوده و بافــت

ــده ــه ســازي باززن ــه ابني  م، 1972بوداپســت (بياني
 نامــه توصــيه م، 1975آمســتردام كنگــره قطعنامــه
 .)1976 نايروبي

 تاريخي و فرهنگي هاياصالت بقاي و برحفظ تاكيد -
 خـط « "زمـان  و مكان فرهنگي ارزش" تهران شهر
 از دركـي  پايـه  بـر  بايـد  مكـان  يـك  مديريت مشي

 6 (مـاده  »باشـد  اسـتوار  مكـان  آن فرهنگي اهميت

 بـه  توجـه  همچنين و م)1999 -1979 بورا منشور
 (سـند  آن اعتبـار  و هاارزش پايه بر "مكان اصالت"

 و هاخيابان اسامي برگرداندن ،م) 1994 نارا نشست
 خود. (تاريخي) اصلي اسامي به هاكوچه و گذرها

 سـكونت  سازي باززنده و بهسازي حفاظت، به توجه -
 "مـردم  مشـاركت " بـا  تهـران  شهر تاريخي هايگاه

 1982 ترينيـدا  بيانيه م،1976 نايروبي نامه (توصيه
 م1990 لـوزان  بيانيه ،م 1987 واشنگتن منشور م،
 .م) 1992ماستريخت معاهده و

 طريـق  از تهـران  شهر بازآفريني انواع به اكيد توجه -
 تهران، يشهر بافت و عمومي يفضاها تكيف ارتقاء
 از بـازآفريني  ،فرهنـگ  بـر  مبتنـي  بـازآفريني  مانند
 يـك  عنـوان  بـه  توريسـم  بـه  توجه ،حفاظت طريق
 اجتمـاعي،  هـاي گـروه  مـوثر  دهنده سازمان نيروي

 جملـه  از محلـي  نيروهاي همكاري بر تاكيد تداومبا
 و ســاخت از دوري ،داوطلــب هــايگــروه و كســبه
 سـازي  مرتبه بلند و كاربري نوع يك داراي سازهاي

 تاكيـد  كوتـاه،  ارتفاع در متعدد هايكاربري جاي به
 اجتمـاعي،  افتـراق  و فقر كاهش اشتغال، افزايش بر

ــامين ــات ت ــاعي امكان ــوزش و اجتم ــه آم ــاي ب  ج
 مجـدد  تنظـيم  به توجه ،فيزيكي صرفا هاينوسازي

  .پايدار توسعه اصول اساس بر هابرنامه و هاطرح
 هـاي بافـت  بـه  رويكـرد  نـوع  اين اصلي هايويژگي -

 فرهنـگ،  نقش به توجه از: عبارتند شهري نابسامان
 عنـوان  بـه  فرهنگي و تاريخي هايارزش از استفاده
 گـذران  بـه  توجـه  همچنـين  و توسعه براي منابعي
 اقتصادي و مالي منافع به توجه .مردم فراغت اوقات

 راسـتاي  در گـذاري  سـرمايه  با شهري هايدرپروژه
 فراغت اوقات گذران و هنري و فرهنگي مراكز ايجاد

 دليـل  بـه  سـرمايه،  بازگشـت  بر عالوه كه نحوي به
 توجـه  مـردم،  حضور براي خاص هايجذابيت ايجاد

 كيفيت ايجاد براي گذرها در معتبر هايرستوران به
 مـورد  منـاطق  در نظافت و شهري مبلمان با فضاي
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   گيرند. قرار تاثير تحت كامال نيز عمل

ــهرداري - ــران ش ــا ته ــاركت ب ــازمان مش ــراث س  مي
 و ورزش وزارتخانـه  و تهران استان و كشور فرهنگي
 و شهرســازي و راه خانــهوزارت مشــاركت بــا جوانــان

ــدگي و راهنمــايي اداره  درصــدد تهــران شــهر رانن
 كـار  بـه  مشـترك  هـاي سياسـت  مند منظا بازنگري

 د.ينبرآ تاريخي هايمحيط در رفته

 شـهر  سـاله  200 فرهنگـي  -تـاريخي  هايمحدوده -
 سـازنده  ملـت،  يـك  فرهنگيميراث عنوان به تهران
 هــايارزش بيــانگر شــهري، تــاريخي منظــر اصــلي

 توامـان  توجه لذا اند؛محيطي و اقتصادي اجتماعي،
ــه ــراث از حفاظـــت بـ ــاملموس فرهنگـــيميـ  و نـ

 در طبيعي -تاريخيميراث و ملموس فرهنگيميراث
  است. ضروري تهران بافت داخل

 بخشـي  منزلـه  بـه  فرهنگـي  -تاريخي هايمحدوده -
 تهـران  شهر بندياستخوان و پيكره از ناپذيرجدايي
 احيـاي  و حفاظـت  موضوع به پرداختن لذا امروزند؛

 نگـر جـامع  رويكـردي  با بايد ارزشمند هايپهنه اين
 قرار موردتوجه پيراموني سرزمين و شهر مقياس در

ــرد. ــن گي ــرد اي ــت متضــمن بايســتي رويك  و تقوي
 شـهر  كـل  بـا  هامحدوده جانبه همه رابطه استمرار

 هـاي ويژگـي  و هـا آموزه واجد هامحدوده اين باشد.
 شـهري توسـعه  جديـد  هـاي بخـش  بـه  تسـري قابل

  هستند.
 فرهنگـي  -تـاريخي  هـاي محدوده احياي و حفاظت -

ــدريجي جــامع، فرآينــدي  مجمــوع از پيوســته و ت
ــدامات ــدي اق ــدي و كالب ــا غيركالب ــد ب ــر تاكي  ب

ــاختارهاي ــي س ــاعي -فرهنگ ــه اجتم ــت. زمين  اس
 بـه  كالبـدي  صـرفا  و محـور پروژه مقطعي، اقدامات
 و حفـظ  بلكـه  نبـوده  مشـكالت  پاسـخگوي  تنهايي
 كيفيـت  ارتقـاي  ارزشـمند،  هـاي پهنـه  ايـن  احياي
 آن در شهريحيات جريان حضور و ساكنان زندگي

 خـرد  و محـور برنامـه  گـام،  بـه  گام فرآيندي پي در

 محيطي و اقتصادي اجتماعي، ابعاد همه در مقياس
 ميسر غيركالبدي اقدامات نقش بر مضاعف تاكيد با

  .شودمي
ــدوده - ــايمح ــاريخيه ــي -ت ــهر فرهنگ ــران ش  ،ته

 در مداخلـه  هرگونـه  كـه  است يكپارچه ايمجموعه
 بناهـا،  تخريب جمله از كالبدي مداخله ويژه به آن،

 تــراكم افــزايش ارتفــاع، افــزايش گــذرها، تعــريض
 از موجـب  و مخـدوش  را آن وحـدت  ... و جمعيتي
ــان ــتن ميـ ــت رفـ ــواهد و هويـ ــاظر شـ ــر نـ  بـ
 كالبـدي  و فرهنگـي  اجتمـاعي،  تـاريخي، هايارزش
 از را آن نهفتـه  هـاي ارزش بازشناسي امكان و بوده
  برد. خواهد ميان

ــه نظــر -  ســرزميني، و اقليمــي و فرهنگــي غنــاي ب
 در تـا  بوده ضروري زمينه، هايارزش دقيق مكاشفه
 هـاي برنامه همچنين و هاسياست راهبردها، تدوين

  گيرد. قرار موردتوجه احيا و حفاظت
 بـرداري بهره منظور به جديد نقش و كاربري اعطاي -

ــدد ــاي از مج ــاريخي،بناه ــا ت ــت ب ــالت رعاي  و اص
 تـاريخي بافت غالب كاربري حفظ با و اثر يكپارچگي

 هـاي برنامـه  كليـدي  هايسياست از يكي عنوان به
 تقويـت  ضـمن  كه شودمي محسوب احيا و حفاظت

 نقشـي  ايفـاي  و شهروندان نزد مكان به تعلق حس
 عنـوان  به دتوانمي محلي، اقتصاد شكوفايي در مهم
 پيراموني بافت در محور حفاظت توسعه محرك يك
  نمايد. عمل

 -تـاريخي  هـاي محـدوده  احيـاي  و حفاظت فرآيند -
 فرابخشي، و چندوجهي موضوعي عنوان به فرهنگي
 و هــادســتگاه تمــامي حضــور و مشــاركت نيازمنــد
 و هـا دسـتگاه  از متشـكل  مـوثر،  و مرتبط كنشگران
 و نهادمردم هايسازمان نمايندگان ذيربط، نهادهاي

  است. دانشگاهيان
 حفاظت فرآيند در ساكنان محوري نقش به توجه با -

 آنـان،  جانبه همه مشاركت جلب منظور به و احيا و
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 هـا محـدوده  اين هايبرنامه و هاطرح است ضروري
 ساكنان اجتماعي -فرهنگي ساختارهاي محوريت با
 رويكـرد  با شهري، حيات مختصات دقيق شناخت و

 بـراي  را شرايط اقتصادي، و اجتماعي توانمندسازي
  نمايند. فراهم ساكنان مشاركت و حضور

 نهادينه رويكرد، اين ترويج و تعميم لزوم به توجه با -
 ســازي،گفتمــان آمــوزش، طريــق از آن كــردن
 در ترويجـي  -فرهنگـي  هـاي فعاليت و رسانياطالع
 و مـديريت  نظام حرفه، مختلف سطوح و ابعاد كليه

  است. ضروري مردم عموم و دانشگاهيجامعه
 تهران، روستاهاي محلي هايظرفيت از استفاده با -

 روستاها به دوباره اشتغال و اقتصادي رونق
 شناسايي معرفي، گردشگري حوزه در .گرددميباز
 هايجاذبه تقويت براي اعتبار تخصيص و

 معرفي، فرهنگيميراث حوزه در گردشگري،
 و مرمت و احيا براي اعتبار تخصيص و شناسايي
 دستيصنايع حوزه در و فرهنگي مواريث از حفاظت
 تقويت براي اعتبار تخصيص و شناسايي معرفي،
 هايرشته احياي و موجود دستيصنايع هايرشته

 روستاها در اشتغال ايجاد به دتوانمي شدهفراموش
  .كند كمك

  
  اجرايي تپيشنهادها و هاراهكار

 -اقتصادي -اجتماعي يريزبرنامه بر تأكيد .1
 صورت به شهري گردشگران به خدماتي -فرهنگي
 با سال، از خاصهاي زمان در فقط نه مستمر

 شهر اجرايي مديريت مختلفهاي بخش همكاري
  .كالنشهرها و شهرها فرهنگي ميراث و

 در خيز ايجاد و شهري عمران توسعه بر تأكيد .2
 حوزه و شهر فرسوده بافت نوسازي جهت

 بخش مشاركت با همراه شهري، گردشگري
 تسهيالت ارائه و حكومتي، دولتي، خصوصي،

 توسعه در كننده مشاركت افراد به مناسب بسيار
  .شهري پايدار حوزه اين

 گردشگري،هاي مجموعه بازسازي و تأسيس .3
 مشاركت با شهر حومه و شهر حوزه در تفريحي
  .دولتي يا حكومتي و خصوصي بخش

 جهت در كالنشهرها، اجرايي مديريت رقابت .4
 مختلف المپيادهاي متنوع، هانمايشگاه برپايي

 و مليهاي همايش ،)الملليبين -ايمنطقه - ملي(
هاي فرصت از استفاده اي.منطقه و الملليبين

 معرفي براي هافعاليت اين زمان در مناسب
  .شهري گردشگريهاي جاذبه

 فرهنگي، اجتماعي، متنوعهاي نيازمندي ارائه .5
 قالب در گردشگران به خدماتي اقتصادي،

  .رساني اطالع متنوعهاي شيوه
 در شهروندان و خصوصي بخش مشاركت تقويت .6

 و شهري گردشگري مختلفهاي بخش رشد جهت
 در هابخش اين بودن انحصاري عدم از جلوگيري

  .حكومتي نهادهاي دست
 توسعه جهت در مختلف آمايشي بسترهاي ايجاد .7

هاي حمايت به توجه با شهري، گردشگري پايدار
  .شهري گردشگري مديريت جانبه همه

 و تفريحي نيازهاي رفع براي الزم بسترهاي ايجاد .8
بوستان -سبز فضاهي شهري) گردشگران فراغتي

 مراكز- مدرن و سنتيهاي شهربازي -پاركها -ها
  ).شهر مختلف نقاط در مدرن و مجهز خريد

 بخش از حمايتي امكانات و تسهيالت جودو .9
 شماره در شده اشاره موارد گسترش در خصوصي

 در فضاها اين بودن انحصاري از جلوگيري و 8
  .خاص اي عده دست

 شهر فرهنگي تاريخي،هاي جاذبه بازسازي و احيا .10
  .شهري ميراث جانبه همه توسعه و

 مراكز بسط چون مدرن فضاهاي گسترش توسعه .11
 -ملي(هاي كنسرت سينماها، -تئاتر فرهنگي،
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 شهر، شده نمادين ميادين ،)محلي -ايمنطقه
 بازسازي حوزه در مدرنيته و سنت تركيب و تلفيق

  .شهري گردشگري فضاهاي
 پويا، مهييج، فراغتي، و تفريحيهاي فعاليت ايجاد .12

 از مكانيكي و مدرنهاي يريزبرنامه با انعطافي،
  .شهري گردشگر جذب براي شهري مديريت سوي

 برداري بهره جهت در متخصص نيروي تربيت .13
 تورهاي راهنمايان شهري، گردشگري تورهاي
  .شهرها حومه و شهري

 در گردشگري اطالعاتيهاي كيوسك گسترش .14
 افزايش تعبيه و سال طي در شهر مختلف نقاط

  .شهري گردشگري براي يابي مكان دستگاهاي
 اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي،هاي پژوهش ايجاد .15

 بسط در جانبه همه حمايت و گردشگري حوزه در
 نتايج از شهري گردشگري توسعه پايداري
 براساس متنوعهاي ريزيبرنامه و پژوهشي

  .تحقيقات اينگونههاي يافته
 شهروندان و مسئوالنهاي نگرش تغيير ايجاد .16

 پايدار جذب براي شهري، گردشگران به نسبت
  .شهري توريسم

 حل تقويت براي مناسب راهكارهاي ايجاد .17
 كنترل " معضالت كنترل و گردشگري مشكالت
 امنيت عدم - سبز فضاي تخريب - ترافيك

 ونقلحمل توريسم، به خدمات ارائه نحوه گردشگر،
  "...و گردشگر به خارجي و داخلي

 اطالعات ارائه براي مناسب اجرايي مديريت ارائه .18
  .گردشگر به فرهنگي تاريخي، اماكن از صحيح

 و خدمات ارائه جهت در هاناهماهنگي رفع .19
 و شهري گردشگر به متنوعهاي يريزبرنامه

 ايجاد به نسبت متولي نهادهاي تمام بودن مسئول
 متولي نهادهاي جانبه همه تالش و مشكل هرگونه

  .شهري گردشگران مسائل و مشكالت حل براي
 موثر نهادهاي تمام پاسخگويي و پذيريمسئوليت .20

 به مناسب خدمات هرگون ارائه براي حوزه اين در
  .شهري توريسم پايدار توسعه جهت در گردشگر،

 پروسه مناسب گيريشكل جهت در تالش .21
  .شهري گردشگر به اطالعاتي فرايندهاي

 در ناقص اطالعات از جلوگيري و اطالعات كنترل .22
  .گردشگر به حوزه اين مختلفهاي زمينه

 مجازي، گردشگريهاي سايت ها،وبالگ طراحي .23
 گردشگريهاي جاذبه معرفي به اختصاصي رسانه

منطقه -محلي صورت به شهري توريسم جمله از
  .الملليبين و ملي - اي

 و هاانجمن -خصوصي بخش مشاركت از حمايت .24
 -دستاوردها ارائه قالب در نهاد مردمهاي سازمان
  .شهري گردشگر به محلي فرهنگيهاي فعاليت

 در شهري گردشگري بهينه مسيرهاي تعيين .25
  .تهران نظر مورد تاريخيهاي بافت

 گردشگري ريزيبرنامه فرايند شناسيآسيب .26
 روي پيشهاي چالش تبيين و تهران در شهري
  تهران بازاربزرگ گردشگري توسعه در مديران

 ريزيبرنامه مشاركتي، مديريت رويكرد تدوين .27
 ريزيبرنامه در گردشگري پايدار و راهبردي
 گردشگري جايگاه تعيين و تهران شهري توريسم

  فرايند اين در تهران بزرگ بازار
 گسترش بومي و سنتي تجارب از گيريبهره .28

 نوينهاي تجربه و ايران در شهري بازار توريسم
 كشورها ساير و جهاني معتبر نهادهاي و سازمانها

 بازارهاي در پايدار گردشگري ريزيبرنامه زمينه در
  تهران بزرگ راباز بر تاكيد با شهري

 جهت در توريسم پايدار و استراتژيك ريزيبرنامه .29
 در فرصت به تهديدها و قوت به ضعف نقاط تبديل
  تهران بزرگ بازار گردشگري زمينه

 گردشگري هايپتانسيل و هاقابليت به توجه .30
 توسعه هايطرح تهيه در شهرهاكالن در موجود
 شهري؛
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 جهت الزم زيربنايي امكانات و خدمات گسترش .31
 پايدار توسعه اصول با متناسب گردشگري توسعه
 شهري؛

 ضمن كه بروشورهايي تهيه و اطالعاتي بانك ايجاد .32
 شهرهاكالن گردشگري هايجاذبه معرفي

 به زيست محيط حفظ زمينه در را اطالعاتي
 دهد؛ ارائه گردشگران

 گردشگران استقرار جهت فصلي هايكمپ ايجاد .33
 از جلوگيري منظور به گردشگري جذاب نقاط در

 طبيعت سطح در گردشگران پراكنده استقرار
 شهرها؛كالن در توريستي هايپارك تاسيس مانند

 شهرهاكالن ايمنطقه و محلي بازارهاي ساماندهي .34
 منطقه ساكنان محصوالت فروش منظور به

 و اقتصادي فرصت يك عنوانبه شهريكالن
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  قدمهم
بينيد كه تاريخ اسالم مي اگر به تاريخ اسالم نگاه كنيد

مؤنّث است ولي مرد در مدار خودش  -مذكّريك تاريخ 
  و زن در مدارخودش.

شوند: علي و مي از همان روز اول دو نفر مسلمان
خديجه كه اين دو نقش مؤثري در ساختن تاريخ 

  اسالم دارند
گيري از تعاليم نوراني اسالم، هرانقالب اسالمي با به

جايگاه و نقشي واال و مهم براي زنان در نظر گرفت 
. در جمهوري اسالمي ايران زنان از يك طرف است

هاي مختلف هاي خودشان را در عرصهتوانمندي
رسانند و از طرف ديگر از فضاي اجتماع به اثبات مي

هاي همسري و مادري خود خانه و تربيت فرزند و نقش
گيرند. اين عملكرد نتيجه احترام به نيز فاصله نمي

دن به خانواده و هاي اسالم در مورد اهميت داآموزه
 .نقش محوري زن در آن است

در زمان پهلوي مسيري را كه براي توسعه و 
نوسازي ايران پذيرفته بودند، الگوي ناقصي از غرب بود 

طبع ه ماند. بمي واهر تمدن غرب متوقفكه تنها در ظ
ه، بخشي از اين الگو زنان در اين دورآن، برنامه 

پهلوي د. به همين سبب در دوران شمي محسوب
د كه نه كامالً الهام گرفته از شمي الگويي از زن معرفي

 غرب بود و نه نسبتي با جامعه و زنان ايراني داشت

پس از پيروزي انقالب اسالمي، ساختار سياسي، 
ي ايران تغييرات اساسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه

فت كه نظام مردمي براساس مبناي اسالمي شكل گر
شعارهاي اصلي خود را استقالل، آزادي و جمهوري 

 .اسالمي قرار داده بود

ياري از اين مسأله باعث دگرگوني عميق در بس
د كه موضوع زنان نيز از اين امر شها معيارها و ديدگاه

نبود؛ در نتيجه پس از پيروزي انقالب اسالمي،  جدا
 ي جديد از زن در جامعه عرضه شد كه كامالًيالگو

ي پهلوي، سعي متفاوت از الگويي بود كه در دوره
 .شد از زن نشان داده شودمي

گر حضور تأسيس جمهوري اسالمي ايران نشان
ي سته آنان در حكومت بود و اسالممردم و نقش برج

آن سمبل وفاداري حكومت و نظام جديد به دين  بودن
اسالم بود. جمهوري اسالمي ايران، نظام سياسي 

پرسي سال ه جهان عرضه كرد كه در همهجديدي را ب
 .درصد مردم ايران رسيد 3/98به تصويب  1358

ثمر رسيدن انقالب به حضور پرشور مردم در 
ي اوليه هايها و سالاسالمي و پاسداري از آن در ماه

د تا نقش اساسي و محوري شپس از انقالب، باعث 
 آنان در سرنوشت جامعه كامالً آشكار گرديد و عبارت

ميزان رأي ملت «كه مشهور امام(ره) مبني بر اين
خوبي گوياي ديدگاهي است كه پس از به »است

انقالب اسالمي شكل گرفت و براي مردم، نقش 
 محوري قائل بود. اين ديدگاه جانشين ديدگاهي شده

ي كه پيش از انقالب رواج داشت و مشخصه است
محوري و عدم توجه به مشاركت فعال اصلي آن، شاه

  .هاي جامعه بودمردم در سياست و ساير عرصه
  

  پيشينه
هاي كلي در رابطه با سياستجايگاه امور زنان 

 نظام

 علمي و فناوري ،جايگاه زنان در قلمرو امور فرهنگي* 

بانوان هاي و ظرفيت سازماندهي و بسيج امكانات *
كشور در جهت افزايش سهم بانوان كشور در توليدات 

 .علمي جهان

ي و ترويج پژوهش در بين افزارنرمتقويت نهضت * 
 .بانوان

 نو شامل:هاي كسب فناوري توسط بانوان در فناوري *
هاي زيستي، اطالعات و ارتباطات ريزفناوري و فناوري

  .ايهوافضا و هسته ،زيست محيطي
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اصالح نظام آموزشي كشور، شامل آموزش و  *
اي، آموزش عالي و آموزش فني و حرفه ،پرورش

 ن منابع انساني مورد نيازكارآمدكردن آن براي تامي
 بانوان.

 ،سياسي ،جايگاه زنان درقلمرو امور اجتماعي* 
 دفاعي و امنيتي

تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد * 
هايي از قبيل ارتقاء سطح شاخصفرصتهاي برابر و 

تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و  ،آموزش، سالمت
 .مبارزه با فساد

ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از * 
حقوق بانوان محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و 

هاي حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه
 .ديني و انقالبيمردمي با رعايت مالحظات 

تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در  *
اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني هاي صحنه

و توجه ويژه به نقش سازنده ها بانوان در همه عرصه
 .آنان

فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تالش در * 
شغلي، ازدواج، مسكن و هاي جهت رفع دغدغه

 اجتماعي بانوان جوان.هاي آسيب

قضايي و  ،ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي* 
 .اندازاداري براي تحقق اهداف چشم

گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و  *
مند ساختن دولت از همدلي و مشاركت عمومي و بهره

 .تواناييهاي عظيم زنان و مردان

رشد  بانوان با تاكيد برتقويت امنيت و اقتدار ملي * 
ت سياسي و ارتقاء مشاركت و ثبا ،آوريفن علمي و

 .الملليبينايران در سطوح جايگاه بانوان 

جايگاه و نقش زنان در قلمرو مناسبات سياسي * 
 و روابط خارجي

اي و بينگسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه* 

 .المللي بانوان كشورهاي مختلف

 اقتصاديجايگاه و نقش زنان در قلمرو امور * 
يوسته، با ثبات و پرشتاب تحقق رشد اقتصادي پ *

 .بانوانمتناسب 

ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري درراستاي * 
 .توانمندكردن بانوان

تامين مسكن گروههاي كم درآمد دربانوان  حمايت از*
 .و نيازمند

بانوان دربخش تعاوني هاي ارتقاء ظرفيت و توانمندي* 
 ،اطالعات ،فرآيند دستيابي به منابعاز طريق تسهيل 

فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و 
 .مالي آن

اتخاذ تدابير الزم جهت هدايت تحصيلي دختران در *
هاي هاي تحصيلي، متناسب با مسئوليتانتخاب رشته

 .خانوادگي و آينده شغلي آنان

گيري مناسب و تخصصي از مشاركت كمي و بهره* 
التحصيل به عنوان في زنان آموزش ديده و فارغكي

هاي توسعه در راستاي هاي ملي در برنامهسرمايه
وري مناسب از نظام آموزشي كشور و ايجاد توسعه بهره

 .پايدار و متوازن

استفاده بهينه از تجارب علمي و فرهنگي زنان * 
ملي و  ،شهريهاي دانشگاهي و حوزوي در مديريت

  .الملليبين
هاي شغلي ايجاد هماهنگي جهت ايجاد فرصت* 

مند و مناسب از نظام آموزش وري نظامبمنظور بهره
عالي دولتي زنان با توجه به صرف منابع و جلوگيري از 

 اتالف آن

 
 آن رسهم بانوان د و اقتصاد شهري

رغم اينكه نيمي از كل جمعيت جهان را زنان به
دهند و دو سوم ساعات كار انجام شده تشكيل مي

پذيرد، تنها يك دهم درآمد توسط زنان صورت مي
هاي جهان و فقط يك صدم مالكيت اموال و دارايي
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جهان به زنان اختصاص يافته است. بنابراين، وجود 
و بيش وجود نابرابري براي زنان در تمامي جوامع كم 

هاي جهاني به برخي سازمان در چند سال اخيردارد 
  .اين مساله بيشتر توجه شده است

هاي اخير، در جامعه امروز، زنان نقش مهم در سال
و در حال گسترشي در زمينه كسب و كار دارد و سهم 

وكارهاي خصوصي به اندازه كارهاي زنان در كسب
اما با اين ، است دولتي روند رو به رشدي را طي كرده

 همانندوضعيت اشتغال زنان در ايران وجود هنوز هم 
در وضعيت مطلوبي  ساير كشورهاي در حال توسعه

 .نيست

مسائل و مشكالت اشتغال زنان، موانع  بخشي از
و  شودمياي است كه به ساختار كشورها مربوط توسعه

اي و غيرساختاري است. موانع غيرتوسعه ديگربخشي 
ع اجتماعي، فرهنگي و موانتوان مي اياز موانع توسعه
اي نيز به نام برد و موانع غيرتوسعهاقتصادي را 

گردد ي زنان باز ميكيهاي شخصيتي و فيزيولوژويژگي
كه در اين ميان، موانع اجتماعي و فرهنگي بيش از 

رآفرين قد علم كرده ها، پيش پاي زنان كاساير چالش
 است

هاي صورت گرفته نشان داده مطالعات و بررسي
ها و باورهاي فرهنگي رايج در يك است كه ارزش

جامعه، تاثير مستقيمي بر ميزان اشتغال زنان داشته 
دهنده باورهاي فرهنگ اقتدارگرا همواره رواج ؛است

هاي جنسيتي در حوزه كارآفريني زنان سنتي و كليشه
همچنين كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق  ت؛اسبوده 

اي و عدم شركت فردي، خانوادگي و اجتماعي، حرفه
هاي اي و فعاليتهاي صنعتي حرفهدر تشكل

اجتماعي، فرهنگي، سياسي، به استمرار ساخت نابرابر 
 ،نگاه جنسيتي و مجموعه اين عوامل. رساندكمك مي

هاي اجتماعي و فرصت موجب شده است كه همواره
برابر اغلب به طور ناها توجه به شايستگي بدونشغلي 

 اعطا شود.

بر سر راه ترين موانع فرهنگي مهم در مجموع،
  :دباشمي موارد زير اشتغال زنان در ايران

باورهاي غلط اجتماعي مبني بر عدم مشاركت زنان 
ها، عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق در فعاليت

هاي مختلف روندي خود، عدم آگاهي زنان در زمينهشه
اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت و باالتر بودن 

ناكافي بودن و  سوادي زنان نسبت به مرداننرخ بي
آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و 

در زمينه اشتغال ارتقاي شخصيت وجودي زنان را 
هاي زنان در زمينهبه طوري كه كند دچار مشكل مي

اگر هم در يا و  رندشرايط مساوي با مردان ندا يا شغلي
 ،شرايط مساوي با آنان باشند، كارفرمايان و مديران

؛ بنابراين، تبعيض دهندمي ترجيح ايشانمردان را بر 
جنسيتي، دسترسي نداشتن آسان به منابع مالي، 

ا گير و...، از كمبود يا نبود اطالعات، قوانين دست و پ
در اشتغال زنان است؛ به ، فرهنگي مهم جمله موانع

اي كه زنان نسبت به مردان فرصت شغلي كمتري گونه
  دارند

ر، صد سال بعد از مشاركت زنان ايراني در بازار كا
در جوامع صنعتي بوده است و اين  حضور همتايان

هاي مشاركت، در طول سه دهه اخير، با نوسان
طبق آمارهاي ارائه شده،  .و شده استشديدي روبه ر

نرخ مشاركت زنان در بازار كار كشورهاي پيشرفته 
امريكاي شمالي و كانادا، حدود پنجاه درصد است، در 

خاورميانه، بين يازده هاي حالي كه اين عدد در كشور
. نرخ اشتغال زنان در ايران، بر باشدمي زده درصدتا سي

، حدود ريزيبرنامهاساس آمارهاي سازمان مديريت و 
يازده درصد و بر اساس برخي آمارهاي غير رسمي، 

  است.بالغ بر سيزده درصد 
لبته ذكر اين نكته، داراي اهميت است كه زنان، ا

همواره در كنار كار و اشتغال رسمي، به امور منزل نيز 
در قبال آن، هيچ گونه مزدي دريافت اند و پرداخته
ن، در آناهاي اند. لذا اين بخش از فعاليتنكرده
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  نيامده است.آمارهاي رسمي به حساب 
 12-13طور متوسط، در حالي كه زنان در آسيا به

كنند، به دليل بدون مزد ساعت بيش از مردان كار مي
بودن كار خانگي، همچنان در سطح نازل درآمدي قرار 

ها يرند و ارتقاي مقام تنها بر اساس شايستگيگمي
  پذيرد.صورت نمي

فارغ از بعد اجتماعي و فرهنگي كه موانعي بر سر 
كند، بعد حقوقي اين راه كارآفريني زنان ايجاد مي

حوزه نيز قابل تامل است؛ از آنجا كه طبق قانون، 
رياست خانواده با شوهر است و خروج زن از كشور 

و تبي شوهر است، مشكالتي منوط به اجازه ك
از اين بعد نيز در مسير كار زنان نيز هايي محدوديت

شود. قوانين ناظر بر اشتغال، از جمله قانون مي ايجاد
وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي اشتغال نيمه

هاي حتي باعث شده است در بعضي از محيطزايمان 
كاري به دليل جايگزيني فردي ديگر، زنان بعد از 

مصوبه  5و ماده مرخصي شغل خود را از دست بدهند 
عالي انقالب فرهنگي كه محدودكننده شوراي 1371

كدام كمكي به افزايش حيطه اشتغال زنان است، هيچ
پر واضح . مشاركت اقتصادي اجتماعي زنان نكرده است

هاي كارآفرينانه اندازي فعاليتاست پيش شرط راه
توسط زنان، شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرآيند 
اشتغال و كارآفريني است و مطالعات راهبردي در اين 

  رسدزمينه، ضروري به نظر مي
مجموع موارد مطرح شده حاكي است كه در حوزه 

، در اقتصاد شهري زنانو سهم كارآفريني اشتغال و 
هاي فرهنگي، برخي ابعاد ساختاري جامعه در حوزه

اجتماعي و حقوقي بايد اصالح شود تا مسير كارآفريني 
 زنان هموار شود وتوسعه يابد.

 
توان مي با نگاهي به وضعيت فعلي بازار كار ايران،

دريافت كه زنان ايراني، فاصله زيادي تا وضعيت 
، حدود پنجاه درصد يشرفته مطلوب دارند. در كشورها

اختيار دارند و در كشورهاي در نيروي كار را زنانْ در 
درصد از نيروي  67حال توسعه، در بخش كشاورزي، 

درصد محصوالت  55كار، به زنان اختصاص دارد و 
كنند. در كشورهاي مي غذايي در جهان را زنان توليد

آسياي شرقي ـ كه در بخش منسوجات و كاالهاي 
درصد زنان،  74خانگي، ركورددار صادرات هستندـ، 

  روي كار هستندجزو ني
  

  عدالتي جنسيرفع بي
از نظر جامعه شناسي امروز، توسعه به معناي: افزايش 

  مستمر استفاده بهينه از منابع، براي افزايش
صادرات محصول و  *،و داخلي توليدات ناخالص ملّي *

خدمات و  *صنعت،هاي رشد بخش*دانش فنّي، 
افزايش مستمر درآمد سرانه، به منظور  *كشاورزي و

تأمين آموزش، بهداشت، مسكن و اشتغال افراد جامعه 
و در نهايت، بهبود كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي 
است. در اين ميان، نيروي انساني، هم هدف و هم 

تواند ابعاد مختلف توسعه را مي عامل توسعه است و
 .تعريف كند

شاخص توسعه، دو  با توجه به اين كه در سنجش
» گيري از منابع مادي و انسانيعنصر مهم ميزان بهره
، به عنوان دو ركن اصلي در »و ميزان توزيع عدالت

و از آن جا كه زنان، با دارا  اندشدهعملكرد آن، تعريف 
بودن نيمي از نيروي انساني (عامل توسعه) و نيمي از 

اد و توانند عاملي براي ايجمي جمعيت (هدف توسعه)،
گسترش توسعه باشند، حال، اين پرسش مطرح است 

را به ها كه: ايا جامعه ما توانسته است منابع و فرصت
 طور برابر براي زنان و مرداْن فراهم آورد؟ 

متخصصان معتقدند كه زنان و نهاد خانواده، عامل 
شوند؛ زيرا هم توليدكننده مي اساسي توسعه محسوب

ايند. در مي به حساباند و هم عامل توسعه نسل
حمايت از حقوق زنان، بر محور هاي گذشته، سياست
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امور رفاهي آنان متمركز بود؛ اما امروزه، زنان از حالت 
 و خود، عامل توسعه به حساب اندشدهانفعالي، خارج 

توانند همراه مردان، جامعه خود را مي ايند ومي
ا، هنوز هم متحول سازند. با اين حال، با توجه به آماره

دهند و اين مي دو سوم فقراي جهان را زنان تشكيل
روند افزايشي، نشانگر جنسيتي شدن فقر است كه 
خود، موجب كاهش هم زمان ثروت اجتماعي، محصول 

وري شده است. همچنين سهم ناخالص ملّي و بهره
ساعات كار زنان، دو برابر مردان و دستمزد آنان، نصف 

  مردان است
توان گفت كه مشاركت زنان در همه مي در كل،

ها، ارتباطي معنادار با قوانين حقوقي و مدني عرصه
جامعه دارد. تشويق زنان براي حضور در جامعه، نياز 

فكري و هاي به يك تحول اساسي در زيرساخت
هاي فرهنگي آن جامعه دارد. امروزه، يكي از شاخص

و مردان مهم توسعه انساني را امكان رقابت برابر زنان 
مي اجتماعي، سياسي و اقتصاديهاي در همه فعاليت

دانند. در اين ميان، كشورهايي موفّق تر بوده اند كه 
تري در زنان آن جوامع، حضور و مشاركت پررنگ

 .اندمختلف اجتماعي داشتههاي عرصه

و بازنگري ها در كل، با رفع تبعيض در تمامي حوزه
حقوق بشري و با هدف قوانين كشور در راستاي نگاه 

توان شاهد افزايش نقش مي برقراري عدالت جنسيتي،
در اين ميان، زنان و مردان بايد در . زنان در جامعه بود

برابر قانون، از حقوقي مساوي برخوردار باشند و به 
آنان به يك چشم نگاه شود. اگر زنان ايراني، از 

بت برابر با مردان و در نتيجه، امكان رقاهاي فرصت
اجتماعي، برخوردار هاي برابر با آنان در كسب موقعيت

توان اميد داشت كه جامعه ايران، يك گام مي باشند،
  تر شودبه شايسته ساالري و عدالت و پيشرفت، نزديك

 
  لزوم حضور بانوان درمديريت شهري تهران

اركردهاي متنوع اجتماعي، ها داراي كشهر

هستند كه زنان تربيتي و كارآفريني  فرهنگي،
هاي خود، گيري از توانمنديتوانند با بهرهمي

  ها را برعهده گيرندمديريت اين بخش
افزايش رشد شهر و شهرنشيني و در كنار آن گسترش 

حضور فعاالنه و مسائل و معضالت زندگي شهري، 
طلبد. تاثيرگذار زنان در عرصه مديريت شهري را مي

انند در سطوح مختلف تومياين قشر تاثيرگذار جامعه 
اي داشته تاثيرگذاري ويژهمديريت شهري نقش و 

گونه كه امور خانه را كه مصداق كوچكي  همان. باشند
  .كننداز امور شهري است، به راحتي مديريت مي

 هاي اجتماعي،حوزه ،شاكله اصلي موضوعات شهري
ضاي براي بهبود ف ريزيبرنامهاي و فرهنگي، توسعه

يك  كهها شهرداري طور خاص،است. بهزندگي شهري 
بخش اعظم  ،شوندشناخته مي ،نهاد اجتماعي

د به نتواندهند و ميموضوعات شهري را پوشش مي
بستري براي بلوغ و توانمندي شهرنشينان تبديل 

  د.نشو
بحث حضور زنان در عرصه مديريت كشور و 

هاي هاي اجرايي، موضوعي است كه در سالدستگاه
، اما است قرار گرفته مديران ارشدتوجه  اخير مورد

به ويژه در بحث  است بيشتر اقدامات صورت گرفته
به صورت  ،هاهاي كالن مانند وزارتخانهمديريت

ها به شهر يشي است. اما در كنار اين موضوع،نما
هستند كه از  ظرفيتها داراي اين شهر كالنخصوص، 
به خاطر زيرا . هاي ذاتي بانوان بهره ببرندتوانمندي

عنوان زنان به ها، امور در شهربرخي از ذات اجتماعي 
توانند نقش فعالي داشته ميبخش انكار ناپذير جامعه، 

سازي اين پتانسيل نياز به يك برنامه باشند. ولي فعال
توسعه يافته  و عزم همگاني دارد تا همپاي كشورهاي

دي نقش زنان در مديريت شهري جيا در حال توسعه، 
قرار  آنانهاي كالن در اختيار گرفته شود و مديريت

  گيرد.
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شهري مانند تهران درصد بسيار اندكي  كالندر 
از امور مديريتي شهري در اختيار بانوان قرار 

  : امور مهمي همچون .استگرفته 
  ،طراحي شهري

  ،محيط زيست شهري
  ، محله محوري

  ، افزايش توانمندي مديريتي وها زير ساخت
  ، مسايل اجتماعي و فرهنگي

  ، ارتقا سطح بهداشت
  .اجتماعيهاي آسيبكنترل 

در اداره شهر يك راهبرد در ارتباط با تدوين 
با رويكرد دخيل كردن هاي شهري است. سياست

شهر را توان ن در ساختار جامعه خود، ميبانوا
  سرزنده و با تحرك نگاه داشت.

يك كه محصول  به جاي آنشهرهنگامي كه يك 
، بهتر ميز طراحي مهندسي يا اتاق سياستگذاري باشد

محور طراحي شده و از طريق يك فرايند جامعه است
العاده ويژه براي زنان فوقنتايج حاصل به يابد،توسعه 

  سودمند خواهد بود.
ي در همبستگي بايد اذعان داشت زنان نقش اساس

ويژه دارند. اين نوع پيوستگي بهو پيوستگي اجتماعي 
براي رسيدن به طرح اجتماعي و مديريت موفق در 
جوامع چند فرهنگي از اهميت فراواني برخوردار است. 

عنوان مديران خانه در جوامع كوچك نقش زنان به
 شهر اساسي در همبستگي اجتماعي خانواده و محله و

دارند و پيوستگي اين مدل به صورت مويرگي در سطح 
بي به دنبال داشته الن و خوتواند، نتايج كشهر مي

  باشد.
از اين رو با در نظر گرفتن اولويت داشتن سبك 

هاي كالن گذاريايراني در سياست - زندگي اسالمي
اي از فرهنگي و تربيتي، سپردن بخش عمده اجتماعي،

مديريتي و به  هايامور اين چنيني به بانوان در بخش

سازي و ايمنراهگشاي پياده ويژه مديريت شهري،
ي جامعه در برابر مشكالت اجتماعي و كاهش ساز

هاي شهري خواهد شد. از سوي ديگر با پذيريآسيب
ها در مقايسه با كه زنان در سطح شهر توجه به آن

 وبه رو هستند،رپذيري با بيشترين آسيبمردان 
در قالب ورود بانوان به بخش  نانتوانمندسازي آ

هاي اجتماعي و مديريت شهري، مشاركت در طرح
هاي مناسبي را براي برنامهالگوها و تواند مي فرهنگي،

هاي پذيريسازي در جهت كاهش آسيبپياده
  .زداجتماعي مدون سا

  
  هاو چالشها بررسي ظرفيت
  سازي زنانشاخص توانمند

)Gender Empowerment Measure(  
انگين سه شاخصي محاسبه مي صورت به شاخص اين
كه هر يك به نحوي بيانگر اهميت حضور زنان  شودمي

درصد زنان در برگيرنده در جامعه است. اين شاخص 
در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در ميان 
مديران ارشد، مديران و متخصصان و كاركنان فني، 

همچنين نسبت  توليد ناخالص زنان نسبت به مردان و
مي ،آمد ناخالص مليسرانه سهم زنان و مردان از در

  .باشد
  

  نظريات مربوط به نقش زنان در توسعه
طرح مساله نقش زنان در توسعه كالن اقتصادي، از 
لحاظ خاستگاه تاريخي به تحوالت بعد از جنگ جهاني 

هاي گردد. از آن زمان تا كنون، رهيافتدوم باز مي
هاي آن در مقاطع متفاوتي براي تعريف محتواي برنامه

توان آن را در تاريخي مختلف بيان شده است كه مي
  :كردسه بخش كلي مطرح 

  فقرزدايي و برابري رفاه، نظريات -  1
  كارآيي نظريه -  2
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  توانمندسازي نظريه -  3
اولين توجه و كمك مستقيم به زنان، پس از جنگ 
جهاني دوم در اروپا بود. اين امر با پرداختن به مقوله 
رفاه زنان صورت گرفت. در اين برهه از آنجا كه با 

طول  توجه به كشته شدن تعداد زيادي از مردان در
سرپرست (و هاي تكجنگ جهاني، تعداد خانواده

هاي ، دولتگذاشتاراي سرپرست زن) رو به افزايش د
مختلف تصميم گرفتند تا با كمك اقتصادي مستقيم 

ها را از اين به اين زنان سرپرست خانوار، خانواده
خانواده توان گفت ، بنابراين ميسازندمند ها بهرهكمك

  است نه زنان.ها بوده محور كمك
  

كمي و كيفي مناسب حوزه هاي تعيين شاخص
  زنان

  الملليبين زنان و اقتصاد: چند واقعيت
درصد مزد مردان را  9/74زنان به طور متوسط -

  كنند.مي دريافت
درصد نيروي كار داراي مزد را در سطح  5/39زنان -

درصددرآمد و  26ما فقط ، ادهندمي جهان تشكيل
  را مالكند.يك درصد مستغالت 

شتغال در ارا اداري و اجرايي هاي درصد مقام14زنان -
  دارند.

درصد توليدكنندگان مواد غذايي را  80زنان ،در افريقا-
درصد 7ما در زمينه كشاورزي فقط ، ادهندمي تشكيل

  عامل موثرند.
در بخش غير رسمي و دركارهاي اتفاقي وپاره وقت و -

نان است، اما نيز در كارهاي خانگي اكثريت با ز
و  ،امنيت كمتر شغلي فقدان مزايا، ،مزدهاي ناچيز

فرساي كار از مشخصات همه آن شرايط حقيرانه و توان
  است.ها بخش

هاي گيرندگان از موسسهوام زنان يك اقليت ناچيز-
درصد از  5دهند. فقطمي اعتباري رسمي را تشكيل

مي به زنانها اعتبارات چند جانبه روستايي بانك
  ررسد.

درصد را  70ميليارد مردم فقير جهان  3/1از تقريبا -
  دهند.مي زنان تشكيل

درصد و در كشورهاي رو  51در كشورهاي صنعتي  -
مي لمتحزنان درصد سنگيني باركار را  53به توسعه 

  كنند.
اگر به فعاليتهاي بدون مزد يا با مزد كم زنان ارزشي 

 سهم زنان جهاني تريليون دالر بازده 16تعلق گيرد، از 
  رسد.مي دالرتريليون  11به حدود 

  
عملكردي حوزه زنان در هاي شاخصبررسي 

  دهه گذشته
 هاي برنامه جامعبررسي موردي برخي از شاخصه

  امور زنان
ها براي اجراي هاي ارزيابي عملكرد دولتشاخص

  اهداف توسعه پايدار در حوزه زنان
مقدمه گزارش  مدير اجرايي نهاد زنان ملل متحد، در

نظارت و ارزيابي برابري جنسيتي و توانمندسازي «
ها و زنان و دختران در الگوي توسعه پايدار: فرصت

شعار مورد توجه آن «اظهار داشته است: » هاچالش
است كه اگرچه اطالعات به خودي خود، زندگي ما را 
تغيير نخواهند داد، اما براي ايجاد تغيير و تحول در 

زير از دسترسي به آن هستيم. با توجه به زندگي، ناگ
آمار است كه راهبردها تصويب و عملكرد سران 

ها مورد نظارت قرار خواهد كشورها در اجراي آن
به منزله نقطه عطفي براي  2030گرفت. درواقع سال 

سنجش و ارزيابي تحول در زمينه حقوق زنان و 
  ».دختران تا رسيدن به نقطه مطلوب لحاظ شده است

هدف اصلي مقرر در اهداف  17ز منظر جنسيتي، ا
هدف فرعي، متضمن توسعه و  169توسعه پايدار و 

پيشرفت در سه قلمروي اقتصادي، اجتماعي و 



 

  182 

بنابراين در مقايسه با اهداف  باشد،مي محيطيزيست
آيد. به عالوه، شمار ميبهتوسعه هزاره تحول مهمي 

 تحقق برابري جنسيتي و«با عنوان  5هدف 
، موضوعات »توانمندسازي همه زنان و دختران

اي مانند فقر، گرسنگي، سالمت، آموزش، آب گسترده
سازي آن، اشتغال، شهرهاي امن و صلح و و تصفيه

به عنوان يك  5. در واقع هدف شودميامنيت را شامل 
راهبرد يا استراتژي براي تحقق ديگر اهداف توسعه 

  .پايدار مورد توجه است
ها يا معيارهايي براي نظارت و ارزيابي صتعيين شاخ

ها در راستاي تحقق اهداف مذكور، مورد عملكرد دولت
تأكيد قرار گرفته تا به طور دقيق و عيني، ميزان 
پيشرفت حاصله در تحقق اهداف مذكور توسط 

المللي مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد. نهادهاي بين
هايي با تها، مذاكرات و مشوربراي تعيين شاخص

هاي عضو ملل متحد، جامعه مدني، و دولت
المللي انجام گرفته كه نهاد زنان ملل هاي بينسازمان

بندي و به صورت گزارش ارائه ها را جمعمتحد آن
اي به برخي كرده است. در جدول ذيل اشاره

  :شودمي هاي مذكورشاخص
 

  الملليبينسازي تصميمهاي حضور زنان در حوزه
ناشي از هاي بيش از مردان، قرباني خشونتزنان 

جنگ و مناقشات ف اقتصادي، باورهاي فرهنگي
  .شوندمي مسلحانه

ميليون زن بزرگ سال از كشورهاي در حال  450
  .كودكي هستندهاي توسعه، داراي سوء تغذيه از دوره

ميليون كودك در جهان بدون مدرسه  110بيش از 
ميها آنان دختر بچه % 60كه  ؛سواد هستندو بي
  .باشند

دختر جوان ساالنه به  146000تعداد نزديك به 
دليل مسايل بهداشتي و مربوط به حاملگي، جان خود 

  .دهندمي را از دست

ايدز بين دختران و زنان از هاي از عفونت درصد 60
  .سالگي رايج است 24الي  15سن 

 تشكيل از جمعيت آلوده به ايدز را زنان درصد47
  دهند و اين نسبت در حال افزايش است.مي

  
آن چه در باال به تصوير در آمد، آمار وضعيت 

باشد. به مي موجود جهان از سوي سازمان ملل متحد
توجه به خصوصيات  راستي آيا حضور زنان با

مي مانند عاطفه، رحمت و ايثار، ؛شخصيتي اين قشر
ازي سگيري و تصميم تصميمهاي تواند بر كرسي

 ع، به خصوص جامعهجوام و در روند آينده الملليبين
  زنان و كودكان مؤثر باشد؟

امروزه منظر كلي جهان، حكايت از بحراني دارد كه 
در پي خود بازگشت بشريت به سوي معنويت و 

مختلف جوامع هاي همگرايي فكري و عملي در عرصه
ن اصلي ايهاي طلبد. بدون شك يكي از عرصهمي را

به ها رسيدگي دولت و نحوه» موضوع زنان«ها چالش
قبل  اشد. در واقع موضوع زنان از دههبمي اين مساله

تا كنون مالك ارزيابي ميزان توسعه و عدالت خواهي 
، گويا در بعد نظري، بشريت شودمي محسوبها دولت

 ،اي كه نسبت به جنس مؤنث روا داشتهاز ظلم تاريخي
سعي در ايجاد آرامشي اي برد و به گونهمي رنج

  .ظاهري در وجدان بشري نسبت به اين مساله دارد
مقاوله نامه و ها گذشته، ده اگر چه در دو دهه

 الملليبينقرارداد در موضوع زنان به تصويب مجامع 
كنفرانس جهاني در اين خصوص برگزار ها رسيده و ده

شده است، ولي نتايج الزم به دست نيامده است. البته 
اصلي اين مساله را بايد از عدم شناخت جايگاه علت 

مطلوب براي زنان و تفسيري شايسته از منزلت ايشان 
جست وجو نمود كه موجب شده تا حقوق زن در 

مختلف، هاي كاذب از ديدگاههاي كشاكش دفاع
بنابر اين موارد زير در دستور كار جامعه  .تضييع شود

  قرار گرفته است: الملليبين
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هاي حساس به جنسيت در تخصص، اتخاذ برنامه. 1
نقش، انجام وظايف و مشاركت در تجربه، ايفاي 

  ها؛وليتؤمس
اتخاذ برنامه راهبردي توسعه مشاركت زنان در . 2

  هاي مختلف دولتي؛بخش
هاي برداري از تجربيات جهاني و سازمانبهره. 3

  المللي؛بين
نان از طريق هاي زها و تواناييگيري از فرصتبهره. 4

هاي انتصاب مشاوران زن، مديران عامل زن و معاونت
  ستادي؛

مقابله با شكاف جنسيتي موجود در انتصاب . 5
  .مديران

  
  فوقهاي تحليل وضع موجود بر مبناي شاخص

  وضعيت اقتصادي زنان در جمهوري اسالمي ايران
تامين شرايط و ،قانون اساسي 43اصل  2طبق بند - 1

اشتغال به منظور رسيدن به  براي همهامكانات كار 
وسايل كار در اختيار همه كساني كه  ردادنكامل و قرا
بايد جز اهداف ارند ولي وسايل كار را ندارند، قادر به ك

  ملي توسعه قرار گيرد.هاي برنامه
تحت سرپرستي زنان هاي با توجه به اينكه خانواده - 2

بانك  ،ستندپذير به ويژه در روستاها هاز طبقات آسيب
آغاز  1373كشاورزي در حركت جديدي كه از سال 

) در جهت حمايت از »س«شده است (طرح زينب 
و ي سرپرست خانواده از طريق تامين يزنان روستا

اعتباري با شرايط آسان براي مالي تسهيالت اعطاي 
آغاز اقدامات مفيدي را امور توليدي و اشتغال آنان 

  كرده است.
براي نخستين بار تسهيالت بانكي  1373در سال - 3

  د.شبيني براي تقويت خود اشتغالي زنان پيش
شغلي هاي صندوق حمايت از فرصت 1377سال  -4

باتصويب مجلس شوراي اسالمي در كشور تشكيل 

واحد واحد تحت عنوان بخش خود اشتغالي،  3گرديد. 
كاريابي زنان و اعطاي وام خود اشتغالي و سازمان 

ايي در وزارت كار و امور ي و حرفهفنهاي آموزش
حمايت از خود اشتغالي زنان را هاي زمينه ،اجتماعي

 د سازندگي،جها ،همچنين كشاورزي سازد.مي فراهم
ي خود اشتغالي زنان ها ز طرحتعاون و بازرگاني نيز ا

  كنند.مي حمايت
ي غير دولتي زنان به هاو سازمانها ونياتشكيل تع - 5

باالبردن قدرت  اقتصادي زنان،گسترش مشاركت 
شغلي و مديريت هاي زنان، ايجاد فرصت گيريتصميم

هاي درگير نمودن بيشتر زنان در عرصه براي زنان،
 دار به زنان،ادن نقشي غير از نقش زن خانه، داجتماعي

ايجاد و تقويت  ،باالبردن روحيه اعتماد به نفس در آنان
زنان و بهبود جمعي هاي روحيه مشاركت و فعاليت

مي وضعيت اقتصادي زنان و خانواده آنها كمك موثري
  نمايند.

توجه به حمايت از خود اشتغالي زنان در  -6
  اول و دوم توسعه كشور.هاي برنامه

 1379قانون بودجه 11به موجب تبصره ب -7
اعتباري به عنوان سرمايه دولت در اختيار صندوق 

زود بازده اي هشغلي براي طرحهاي حمايت از فرصت
ميليون ريال در اختيار واجدين شرايط قرار  15ميزان 
  گرفت.

كننده خانگي تاسيس اتحاديه مركزي زنان توليد- 8
شركت ويژه زنان  120روستايي در اين اتحاديه 

روستايي و توليد كنندگان كوچك در زمينه دام و 
   .طيور و صنايع دستي

 جهت 1377تصويب تبصره قانون بودجه سال - 9
تامين حمايت از كودكان و زنان سرپرست خانوار و 

  .نامه اجرايي اين قانونتصويب آيين
در  الملليبينهاي تخصصي همكاري با سازمان-11

خود اشتغالي براي زنان به ويژه هاي اجراي پروژه
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  .روستايي
دختران روستايي با هدف ايجاد هاي ايجاد تشكل-12

  .اشتغال براي دختران روستايي
بين بخشي و برگزاري هاي توسعه همكاري-13

الب مددكار بلند مدت براي زنان روستايي در ق آموزش
  .ترويجي

ميليارد ريال از سوي وزارت  3اختصاص بيش از -14
جهاد كشاورزي به طزح آموزش و اشتغال خانگي زنان 

ايي و ترويج فني و حرفههاي روستايي از طريق آموزش
توسعه اشتغاالت خانگي با  داري مديريت خانوادهخانه

  .اقتصادي زنان روستاييهاي تاكيد بر تشكل
زنان روستايي در قالب برنامه هاي تبادل هيات-15

جنوب به منظور ارتقا سطح آگاهي و  -همكاري جنوب
اقتصادي در هاي آموزش زنان در خصوص فعاليت

از زنا ن روستايي هايي خالل اجراي اين برنامه هيات
  .اندشدهو تركيه اعزام چين  مالزي، ،اكستانايران به پ

  
ه مقايسه وضع موجود از نظر تحليل يكپارچ

  آماري
دو نداشتن تصوير واقعي از وضعيت فعلي شرايط زنان 

  اسيب جدي به همراه دارد
اول عدم وجود آمار و اطالعات و تصويري واقعي از . 1

تحوالت كه همين امر باعث شده است نه از وضع 
بيني موجود اگاهي داشته باشيم و نه قدرت پيش

پژوهي در تحوالت را داشته باشيم. عدم آينده
اي با مسايل هاي مختلف سبب برخوردهاي پديدهحوزه
مار مشاهده عنوان مثال وقتي در برخي آ. بهشودمي
كنيم كه در يك مقطع زماني رفتارهاي با ريسك مي

باال مثل سيگاركشيدن در بين زنان زياد شده است، 
ساله  10تا  5در يك بازه زماني  شودميبيني پيش

تعداد زنان معتاد به مخدرها هم افزايش يابد، اما 
دهيم ناگهان پژوهي را انجام نميجا كه اين آيندهازآن

برابري تعداد زنان معتاد در بازه زماني كوتاه  2با رشد 
». پديده«به  شودميشويم و اين امر تبديل مواجه مي

ها، به اين صورت شدن با آسيبدر كشور ما مواجه
است كه با اعالم آمار و ارقام يك پديده ناگهان تمام 

ها به سوي آن جلب شده و با موجي از سيمنار و توجه
قدر در مورد آن شويم و آنرو ميبهپژوهش و مقاله رو

كه آن پديده به هنجار تبديل شده و  شودميصحبت 
داد و راهكار، و حتي بدون داشتن نتيجه علمي و برون

گردد. ترسيم دقيق وضعيت، پس از مدتي فراموش مي
ها و تمام اين پژوهش شودميدر نهايت هم مشخص ن

داد برونها داشته و گذاريمقاالت چه اثري بر سياست
ها پيوند خورده گذاريسياستاين سمينارها در كجا با 

  است.
هاي مشخص در دومين آسيب عدم وجود اولويت .2

هاي حوزه زنان است كه داليل رابطه با پژوهش
ها مالحظات سيستمي است مختلفي دارد. يكي از آن

ها شايسته بررسي نيست و همين كه مثالً برخي آسيب
موضوعات در اولويت بررسي قرار  شودميامر باعث 

نگرفته و در صورت وجود پژوهش نيز نتايج آن ناديده 
كه تحليلي  شودميو انكار شود. اين نوع برخورد سبب 

هاي واقعي نداشته باشيم و در نتيجه از شرايط و آسيب
محوري دوره شده و به پژوهش در حوزه زنان از مسئله

  نزديك شود. فردي و شخصي و سفارشيحوزه عاليق 
  

  داليل موفقيت و عدم موفقيت در حوزه زنان
كه در  داليل موفقيت و عدم موفقيت در حوزه زنان

گذاري و آكادميك سطوح مختلف اجرايي، سياست
در ابعاد  ،باشند توان احصاء مسايل زنان را داشته

را بايد مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
  : كرد خالصهبه دو فعاليت عمده 

  توليد علم در حوزه زنان؛ .1
هايي براي بهبود در حوزه اجرايي انجام فعاليت .2
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  وضعيت زنان.
ها و رشته مطالعات زنان در دانشكدهبا بررسي 

كه ظرف رسيم مي هاي علمي به اين نتيجهپژوهشگاه
ها به سطح قابل قبولي يك از حوزهها، در هيچاين سال

توان در علت آن را هم ميام و از اثربخشي نرسيده
هاي مختلف مورد بررسي قرار داد. اول نحوه بخش

برخورد با مسايل زنان و تبديل آن به تابو و در نتيجه 
محدودكردن حوزه پژوهش و از سوي ديگر عدم ايجاد 

هاي آموزشي و مطالعاتي در تمركز و تخصص در گروه
  .سطح آكادميك است

  
 ظرفيتها آينده بينيپيش و مطلوب وضع ترسيم

  پيشروهاي چالش و
 شرايط بررسي- كار و زندگي توازن در جنسيتي عدالت
 بررسي-فرهيخته و نخبه مدير، زنان توسعه جهت
 در زنان فعال حضور جهت مسير تسهيل شرايط
 در بانوانهاي استعداد رشد بستر سازي فراهم-جامعه
 متعهد و مجرب بانوان شناسايي- مختلفهاي حوزه
 بررسي-كشور در مسئوليت گرفتن عهده بر جهت
 راهكارهاي بررسي- زنان حوزه در هدفمند راه نقشه
 بررسي-زنان حوزه درها فرصت بهها تهديد تبديل

 مديريت،هاي عرصه در ايراني بانوان توانمندي
- اقتصادي توسعه در زنان نقش-اشتغال و كارآفريني

 عصر با تعامل مهارت-بانوان موفقيت با خانواده رابطه
 بانوان توانمندي بررسي-فناوري مديريت و جديد
 توسعه در زنان نقش- مديريت عرصه در ايراني

  اقتصادي
  

 و اقدامات پيشنهاديها سياست
 انداز حوزه زنان در شهر تهرانسند چشم نيتدو

شناسـي عمـومي شـهر     مسـاله هـاي  سر فصل
 در حوزه بانوان

  شاخص كيفيت زندگي در شهر چگونه است؟-
  در حد قابل قبولي هستند؟هاي زير ساخت آيا-
  خدمات شهري در چه وضعيتي است؟-
  عمراني شهر چونه است؟هاي وضعيت شاخص-
  كند؟مي از يك طرح جامع پيروي ،آيا شهر-
ــا شــهر از يــك اســتاندارد قابــل قبــول در زمينــه  - آي

  بانوان برخوردار است ؟
وضعيت محيط زيست و بهداشت در شهر چگونه -

  است ؟
عمومي فرهنگ شهروندي چه وضعيتي هاي شاخص-

  دارند؟
توسعه پايدار قابل تطبيق هاي آيا شهر با شاخص-

  است ؟
در حد  ،منظر و زيباشناختي ،از نظر معماري ،آيا شهر-

  قابل قبولي است ؟
  نرخ جرم و بزهكاري در شهر چگونه است ؟-
  آيا شهر از امنيت قابل قبولي برخوردار است ؟-
امكانــات الزم بــراي رفــاه و آســايش  ،دانآيــا شــهرون-

  در شهر را دارند؟
ـ مسـاله هـاي  سر فصل -2 ي فرهنگـي در  شناس

  نوانحوزه با
فرهنگــي و اجتمــاعي در شــهر هــاي وضــعيت ارزش-

  چگونه است؟
  باورهاي عمومي رايج چيست ؟-
  وضعيت فرهنگ عمومي چگونه است ؟-
  فرهنگي چه وضعيتي دارد؟هاي شاخص-
  فرهنگي رايج چيست ؟هاي عادت-
  مرجع چه كساني هستند؟هاي چهره-
  وضعيت مصرف كاالهاي فرهنگي چگونه است؟-
ه شناسـي اجتمـاعي در   مسـال هـاي  سرفصل-3

  حوزه بانوان
وضـــعيت مشـــاركت اجتمـــاعي در شـــهر چگونـــه  -
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  است؟
  سرمايه اجتماعي در شهر چه وضعيتي دارد؟-
ــه هــاي آســيبهــاي شــاخص- اجتمــاعي شــهر چگون

  است ؟
  سرانه فضاهاي اجتماعي شهر چگونه است ؟-
شاخص كيفيت و رضايت از زندگي شهروندان چگونه -

  است ؟
  سرانه فضاهاي اجتماعي شهر چگونه است ؟-
شاخص كيفيت و رضايت از زندگي شهروندان چگونه -

  است ؟
  شاخص سرمايه اجتماعي در شهر چگونه است ؟-
  شهر با چه مشكالت جمعيتي روبرو است ؟-
  

  اندازبيانيه چشم
شهرداري تهران به مثابه نهادي اجتماعي و نه صرفا 
خدماتي در تحقق كرامت انساني زنان و تغيير نگرش 
جامعه به جايگاه آنان، آگاهي بخشي به زنان در حوزه 
حقوق شهروندي، توانمندسازي زنان، توليد علم و 

آوري فضاي تعامل و گفتگو براي زنان سهم فراهم
ارتقاع كيفيت زندگي دارد. و دراين راستا  بالمنازعي

بانوان شهروند خصوصاً زنان سرپرست خانوار در ابعاد 
را مد نظر دارد.  جسمي، رواني، اجتماعي و اقتصادي

توسعه ايمان و معنويت، فضايل اخالقي،  همچنين
بانوان  هاي فرهنگي و روحيه ايثارگري در ميانارزش

رفاه عمومي همراه با افزايش  در جهت شهروند تهراني
ها و تامين عادالنه حقوق بانوان شهروند تعديل نابرابري

نگر، تربيت و پرورش بانوان شهروند آيندهو  تهراني
اميدوار، ساعي، كوشا، قوي، نوآور، خالق، كارآفرين و 

  باشد.مي مشاركت پذير
 
   اهداف كالن نييتب 2-3
 آينده پژوهي مسائل زنان شهر تهران - 1

آموزش زنان جهت تقويت فرهنگ و حقوق  - 2

 شهروندي با توجه به نقش تربيتي در خانواده

به  اداره شهرداري و مديريت در ساالري شايسته - 3
كالن و هاي مديريت %30منظور حضور بانوان در 

تهران، شهرداران مناطق  گانه شهردارينههاي معاونت
 ها.آنن و معاو

راستاي ورود موفق آموزش مديريت شهري در  - 4
  محله هاهاي بانوان به شوراياري

ها محلههاي ده از زنان حاضر در شوراياريااستف - 5
  جهت هويت بخشي محالت

  يريت هاداستفاده حداكثري از حضور بانوان در م - 6
بسترسازي مناسب جهت دسترسي آسان و ارزنان  - 7

  حقوقي و روانشناسيهاي زنان و دختران به مشاوره
اي زنان به جهت بازنگري در چرخه آموزش حرفه - 8

تقويت روحيه كارآفريني و شكل گيري شبكه اشتغال 
  خانگي

 شغلي هايفرصت افزايش و اقتصادي توانمندسازي- 9
 با ايجاد شبكه كار بازار در زنان

 بازنگري در الگوهاي مديريت زنان آسيب ديده -10

 كنترل عوامل مخاطره آميز براي زنان در- 10- 1
 معرض خطر

ت و مخاطرات براي زنان كاهش صدما- 10- 2
 ديدهآسيب

ديده پر خطر در ضرورت ساماندهي زنان آسيب- 10- 3
  سطح شهر تهران

درخصوص جلوگيري از گسترش  ريزيبرنامه - 10- 4
  زنان آسيب ديده در سطح شهر تهران

براي ها لزوم ساماندهي خدمات و زيرساخت- 10- 5
 زنان آسيب ديده

ها، خدمات و افزايي برنامههم ضرورت -11 -
 تسهيالت براي بانوان

 
  تحقق اهداف كالنهاي راهبرد نييتب 3-3

 مديريت و كنترل و بيماري از پيشگيري بر تمركز
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 عوامل بر تاكيد با زنان سالمت كننده تهديد عوامل
  محروم مناطق در ويژهبه زنان فراگير و شايع

 و كار محيط در زنان سالمت ملي برنامه اجراي -
 با مرتبط هاينامهآيين و قوانين اجراي و تدوين
  زنان شغلي محيط سازيايمن

 مدارس در نوجوان دختران هايآگاهي ارتقاي -
 و بلوغ دوران مسائل و جنسي سالمت به نسبت
 و ازدواج خطرات درباره هاخانواده آگاهي ارتقاي
  دختران زودرس بارداري

 و رواني هايآسيب انواع شيوع اطلس تهيه -
   مناطق تفكيك به دختر آموزاندانش بين اجتماعي

 با زن كاركنان ورزشي هايفعاليت تقويت و توسعه -
 در ورزش كردن اجباري و همگاني ورزش بر تاكيد
  اداري ساعت

  زنان سالمت و بهداشت اطالعات جامع نظام ايجاد -
 نگاه با پيشگيري در منابع تخصيص و ريزيبرنامه -

  باال خطر معرض در هايگروه به ويژه
 درماني و بهداشتي تسهيالت و هابرنامه ارائه -

 تامين براي مناسب هايمشاوره آموزش، و مناسب
 زندگي مختلف مراحل در رواني و جسمي سالمت

   معلوليت يا فقر و بيماري شرايط در و زنان
 و آموزشي ورزشي، امكانات و فضاها توسعه -

   دختران و زنان براي سالم تفريحات
 زنان دستي صنايع توليدات بازاريابي از حمايت -

 خانوار سرپرست

 و توليدات عرضه هاينمايشگاه برگزاري از حمايت -
 بازارداري و بازاررساني بازاريابي، هايزمينه تقويت

  محصوالت
 زنان توانبخشي و بازپروري مراكز تقويت و توسعه -

  ديده آسيب
 هايسكونتگاه در هاخانواده و زنان توانمندسازي -

  فرسوده هايبافت و غيررسمي
 و معتاد زنان از اجتماعي هايحمايت گسترش -

  يافته بهبود
 از منديبهره و خيرين هايتشكل توسعه از حمايت -

 سرپرست زنان توانمندسازي جهت آنان ظرفيت
  ديده آسيب زنان و خانوار

 منظور به آموزيمهارت زمينه توسعه و تقويت -
 بر تاكيد با زنان مختلف هايگروه خودكفايي

  معلوليت داراي و پذيرآسيب زنان محروم، مناطق
 زنان كردن اجتماعي باز و اصالح ملي برنامه اجراي -

  بزهكار كودكان و
 زنان اقتصادي توانمندسازي جامع طرح اجراي -

 خانوار سرپرست

  زن مديران تربيتي آموزشي هايدوره برگزاري -
 ميزان افزايش و زنان مديريتي جايگاه ارتقاي -

  مديريتي سطوح در زنان مشاركت
 ويژه افزاييمهارت آموزشي هايدوره برگزاري -

  زنان امور مشاوران و مديران
  
   يياجراهاي استيس نييتع - 4-3
  يهاو قرائت خانهها توسعه و تجهيز كتابخانه -

اي با رويكرد ايجاد تسهيالت خاص براي محله
 بانوان.

  مردم نهاد وهاي اندازي تشكلحمايت از راه -
  زنان ودختران در راستاي تقويتهاي خيريه

 پذيري شهروندان.مشاركت

اي ويژه بانوان تسهيل محلههاي اندازي پاتوقراه -
 جهت گذران اوقات فراغت.

حمايتي در هاي سازي وتقويت اجراي برنامهفرهنگ -
مختلف،تقويت ورزش همگاني برگزاري هاي زمينه

 تفريحي- ورزشياردوهاي 

محور در زنهاي جلب مشاركت و حمايت از تشكل -
 علمي، ،مذهبيهاي نشست وها جهت اجراي برنامه

  تربيتي.رهنگي و ف
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و اردوهاي كوهنوردي ها و استخرها توسعه ورزشگاه -
  با تأكيد بر دسترسي آسان و ارزان زنان و دختران.

علمي بانوان به ه نكوداشت بانوان برجسته و مناظر -
  هدف الگوسازي دختران.

انديشي در گفتگو و همهاي برگزاري نشست -
  فرهنگي تربيتي مذهبي.هاي زمينه

با  )خاص شهر تهران(اندازي رسانه در شهر راه -
دادن بخشي از محوريت شهرداري و با اختصاص 
 برنامه به زنان و دختران شهر تهران

 هم افزايي سازماني -

ب يبراي زنان آساجتماعي هاي توسعه نظام مراقبت -
 ديده

اوقات زنان  يسازنهيدرآمد خانواده و به شيافزا -
 دارخانه

و اصالح نگرش در باره  يو آگاه نشيب ،دانش ارتقاء -
 ران،يا يخيتارهاي نقش زن در جامعه امروز و دوره

نسل امروز با  نيب يفرهنگ قيعم ونديپ يبرقرار
 ندگانيبه آ يگذشته كشور و انتقال فرهنگ

توجه به توانمندسازي زنان آسيب ديده و  تاكيد و -
 مددجويان

 حفظ شأن و كرامت انساني زنان آسيب ديده  -
 مادرانههاي در حوزه كانون ريزيبرنامه -
و ارتقاء حس  يامحلههاي رقابت جاديا يسازنهيزم -

 ياتعلق محله

 يازهايبه منظور برآورده نمودن ن ييفضا جاديا -
سالم و امن، تعامالت  يطيبانوان شهر در مح يواقع

بانوان متعهد و متخصص، رفع  ژهيبانوان به و انيم
 بانوان توانمند گريزنان توسط د يازهاين

با تكيه بر زنان  عزت نفس سالمندان خانواده حفظ -
 ،يخانوادگهاي تنش جادياز ا يري، جلوگسالمندان

 طالق زانيو كاهش آمار مها نهيدر هز يجوصرفه

زنان توانمند  يبانك اطالعات ليو تكم ييشناسا -
زنان در  نيجهت رشد ا يسازمختلف و بستر

 مختلفهاي مجامع و سازمان

كار ماهر و  يروين ديجهت تول ريزيبرنامه -
 زن سرپرست خانوار كليس دياز تول يريجلوگ

در  يو آگاه ييآشنا ،دختران ياسواد رسانه يارتقا -
دختران  يآگاه شيافزا ،يفرهنگ عياستفاده از صنا

عفاف و حجاب و  ا،ينسبت به موضوع ح
و  ينيد يباورها شيافزا د،ينو پدهاي شيگرا

 دختران نيدر ب ياخالق

 دهيدبيزنان آس تيريمدهاي در الگو يبازنگر -

اوقات فراغت  يسامانده يبرا ريزيبرنامهو  تيريمد -
و اقدامات، ها تيفعال يسازكپارچهي بانوان،
از اوقات  يبرداربهره يبراها خانواده يتوانمند

 اوقات فراغتهاي ساخت ريفراغت و توسعه ز

مشاركت شهروندان هاي نهيو گسترش زم توسعه -
در  ياجتماعهاي هيارتقاء سرما ،يشهر تيريدر مد

 تياستفاده از ظرف سطح محالت شهر تهران،
 شهروندان در اداره محالت

 يو مختصات سبك زندگها به مولفه يابيدست -
در سطح محالت تهران، توسعه  ياسالم _يرانيا

 جيراهاي سبك يمناسب برا ليو بد بيرقهاي الگو
 يزندگ

  
  يااحكام برنامه شنهاداتيپ -3- 5
شبكه اشتغال  جاديا "حانهيكرامت ر "طرح اجراي  -

مرتبط با آن بر  ياموزشهاي دوره نييو تب يخانگ
  افرادهاي يازمنديو ن قيحسب عال

  ن شهر تهرانزنا يموزه تخصص جاديا"  -
 ريزيبرنامهو  يآموزشهاي كارگاه يبرگزار -

  يعيطب مانيو زا يفرزندآور
به  ژهيوهاي برنامه يجهت برگزار ريزيبرنامه -

  ياصورت محله
  زنان ژهيو ازيمورد ن يتيفعالهاي بستر جاديا -
 ستيز طيمح ،يو فرهنگ يآموزشهاي سرانه تامين -
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  بانوان ژهيسبز و يو فضا
با تكيه بر حمايت از  يسالمند ژهيوهاي نهاد توسعه -

  زنان سالمند
  ب مختلفصمنا يبرا ستهياز زنان شا يريگ بهره -
پسران (فرزندان زنان بد  يآموزش فن طرحاجراي  -

 سرپرست)يسرپرست و ب

اي ارتقاي سواد رسانه( "حانهيگوهر ر "طرحاجراي  -
آشنايي و آگاهي در استفاده از صنايع  ،دختران

فرهنگي، افزايش آگاهي دختران نسبت به موضوع 

نو پديد، افزايش هاي حيا، عفاف و حجاب و گرايش
  باورهاي ديني و اخالقي در بين دختران)

 بيزنان آس تيريمدهاي و راهكار تيوضع ليتحل" -
  "دهيد

 حاتيورزش و تفر اوقات فراغت، " طرحاجراي  -
  "سالم بانوان در شهر تهران

  "بانوان در شهر تهران ياجتماع يسازشبكه " -
  "ياسالم يرانيا يسبك زندگ جيترو" -
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: برنامــه ويــژه در خصــوص مــديريت 1پيوســت 
  زنان آسيب ديده

  مرور وضع موجود و بيان مساله
آسيب رايج در مورد زنانهاي يكي از مشكالت و ضعف

ديده اجتماعي فقدان مطالعات، آمارها و مستندات 
دقيق و يكپارچه در مورد فراواني، پراكندگي و طبقه

رايج بانوان و به ويژه هاي بندي مشكالت و آسيب
باشد. درعين مي ديدگي اجتماعي زنانفراواني آسيب

حال و براساس شواهد و مستندات و نيز پيشينه 
توان در قالب محورهاي مي ديده رانظري، زنان آسيب

  بندي نمود.زير دسته
  

  ديدهبندي زنان آسيبناسي و دستهشمورد
 متكديان؛ -
 زنان و دختران فراري؛ -
 روسپيان؛ -
 معتادان؛ -
 كارگران جنسي؛ -
هاي خشونتزنان آزار ديده و تحت خشونت ( -

 ي)؛خانگي و خيابان
 زنان مبتالء به هپاتيت و ايدز؛ -
(همجنسگراها،  زنان داراي اختالالت جنسي -

 ها)؛دوجنسه
 زنان مجرم؛ -
 اند؛زناني كه خودكشي كرده -
 ها؛خانمانبي -
 قربانيان تجاوز؛ -
 معلوالن؛ -
  
 اجتماعي زنانهاي شناسي آسيبسببآ

 زندگيهاي فقدان مهارت
ترين داليل زندگي يكي از مهمهاي فقدان مهارت

عنوان اجتماعي است. بههاي گرايش زنان به آسيب
فقدان مهارتهاي تفكر انتقادي و حل مساله در مثال، 

بين زنان، همچنين پائين بودن توانايي آنها براي 
تواند زمينه گرايش به رفتارهاي پر مي كنترل هيجان

روابط ناسالم جنسي فرار از منزل و  ،از جمله خودكشي
  را فراهم آورد

 
 فشار همساالن

به ويژه در بين  ،بسياري از پژوهشگران فشار همساالن
در زمينه ا براي تعيين گرايش و رفتار آنها زنان جوان ر

مي مهم و داراي اولويت ارزيابي اجتماعي،هاي آسيب
هاي براي عضويت در گروه كنند. زنان و دختران جوان،

و براي  ،دوستي و براي همانند جويي با همساالن خود
طرد اين كه تحت سرزنش آنها نباشند و از سوي آنها 

كنند. به مي پر خطر را انتخابهاي نشوند،گرايش
ناسالم بخشي از نتايج فشار هاي وستي، دعنوان مثال

همساالن است تا نشان بدهند كه من هم فرد جذاب و 
توانم مورد عالقه واقع شوم و مي توانمندي هستم و

  اشم.دوست يا دوستاني داشته ب
 

 محيط و فضاهاي پر خطر
 .شودمي شامل دو دسته ،ر خطرپهاي محيط و فضا

يكي محيط خانواده كه زمينه را براي گرايش مخاطره
از جمله زنان و  ،آميز فرد و نيز براي خشونت عليه آنها

بد هاي كه خانواده،كندمي دختران جوان فراهم
ديگري  ،هستندها سرپرست از جمله اين محيط

در سطح  دفاع در محيط پيرامون خانه وفضاهاي بي
توانند زمينه رفتار پر خطر و نيز خشونت مي شهر كه

  عليه بانوان را فراهم آورند.
 

 فشارهاي جمعيتي

 ،طالق ،فرو پاشي خانواده ،از قبيل فقر ،اين فشارها
رس فقدان شغل،گسترش بلوغ زود ،تاخير در ازدواج
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تواند زمينه گرايش به مي ،تجرد و مسائلي از اين قبيل
از جمله براي زنان و دختران اجتماعي را هاي آسيب

  .جوان فراهم نمايد
 

 و صنايع فرهنگيها فشار رسانه
ــانه ــا رس ــيه ــب   ،و صــنايع فرهنگ ــود رادر قال ــه خ ك
ارائه  ،ايرسانههاي سازيقهرمان ،تلويزيونيهاي سريال

انواع مد و الگوهـاي فراغتـي و نيـز چگـونگي مصـرف      
زنـان  موجب فشار به  ،دهندمي كاالهاي فرهنگي نشان

و دختران جوان براي گرايش به رفتارهاي پـر خطـر و   
  شوند.مي اجتماعيهاي در نتيجه آسيب

 
 يادگيري اجتماعي 

اجتماعي در نتيجه هاي بخش مهمي از آسيب
دهد. به عنوان مثال زنان مي يادگيري اجتماعي رخ
آميز را از محيط مخاطرههاي ممكن است گرايش

خانواده و خويشاوند  ،از قبيل مدرسه پيرامون خود،
  بياموزند.

 
 خانوادگيهاي لاختال

بد سرپرستي و تك  فشارهايي چون فقر خانواده،
 مشابههاي خانگي و اختاللهاي خشونت ،پرستيسر
ي چون پر خطرهاي تواند بانوان را براي گرايشمي

فرار از منزل و يا اقدام به خودكشي تحت فشار قرار 
  دهد.
 

 فشارهاي رواني
فسردگي و پائين بودن ، اچون اضطرابهايي اختالل

عزت نفس و اعتماد به خود در بين زنان و دختران مي
در  مخاطره آميز وهاي تواند زمينه بسياري از گرايش

نادرست و رفتارهاي پر خطر را هاي نتيجه تصميم
  براي آنها فراهم نمايد.

 

 پر خطرهاي گرايش
قبيل مصرف قليان و تفريحي و فراغتي از هاي گرايش

محفلي و مصرف هاي شركت در جشن ،دخانيات
اي باشد كه تواند پيش زمينهمي داروهاي روان گردان

  اجتماعي زنان شود.هاي موجب آسيب
  

  بزهكارهاي عضويت در خرده فرهنگ
بزهكار كه خود را اغلب در پوشش هاي خرده فرهنگ

زمينه  توانندمي دهندمي فراغتي نشانهاي زنيپرسه
  .اجتماعي زنان باشندهاي مهمي براي آسيب

  
  جسميهاي متغيرها و پيش زمينه

ممكن است برخي از زنان نيز تحت فشار متغيرها و 
جسمي دچار آسيب اجتماعي شوند كه هاي اختالل

رواني و اجتماعي هاي يا تحت فشار متغيرها اين متغير
را  و يا به طور مستقل از آنها زمينه آسيب ديدگي

  .فراهم آورند كه در اين زمينه بحث خواهد شد
  

مديريت هاي خدمات و زير ساخت ،هاظرفيت
  ديدهزنان آسيب

  سازمان بهزيستي-1
  148خدمات تلفني -
  خدمات اورژانس اجتماعي-
  خانه سالمت دختران-
  ازپروري زنان آسيب ديده اجتماعيمراكز ب-
  اسكان موقت زنان-
تا  7خياباني (از جمله دختران نگهداري از كودكان -

  سال) 12
  مراكز گذري ترك اعتياد و كاهش آسيب-
جمله  سرپرست (ازارائه خدمات به كودكان بي - 

  دختران)
  شهرداري تهران - 2
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 (ويژه زنان آسيب ديده) مراكز مداخله در بحران شوش -
 مراكز جامع خدمات اجتماعي -
 اسالمشهر دجويان)دكز نگهداري مسرا(مراسامان -
 (مراكز نگهداري مددجويان) لويزانسرا سامان -
 ددجويان) خاورانسرا (مراكز نگهداري مسامان -
 مركز تمركز اعتياد بانوان چتگر -
 گرمخانه خاوران -
 گرمخانه بهمن -
-  

  ديدهمديريت زنان آسيبهاي راهبرد
  و خدماتها زيرساخت

دهد مي لگوها و تجارب تطبيقي نشان، ابررسي شواهد
مديريت آسيب ديدگان اجتماعي، از جمله كه براي 

چند زيرساخت و خدمت طراحي و  ،زنان آسيب ديده
  نمايند:مي فعاليت

  خدمات –الف 
  اجتماعيهاي نظام مراقبت -
  نظام مددكاري اجتماعي -

  هازيرساخت –ب 
 *مراكز نگهداري

  *مراكز گذري كاهش آسيب
  يا مراكز توزيع غذاي گرم و نوشيدنيها *گرمخانه
  اجتماعيهاي *اورژانس
  موقت (شلتر)هاي *پناهگاه

  روزي*خطوط كمك شبانه
  

  چرخه و مراحل مديريت زنان آسيب ديده
   شناسايي و غربالگري- 1

اولين و مهمترين گام اين است كه جامعه (به معناي 
اجتماعي مرتبط در اين زمينه) هاي نهاد وها سياست

استاندارد و شناخته هاي حلراه قادر باشد با ابزارها و
ديده اجتماعي آسيب طور مستمر و منظم، افرادشده به

  را شناسايي و غربال نمايد.
  ديده باني و اورژانس اجتماعي - 2

و خدماتي براي ها قدم بعدي اين است كه زيرساخت
ديده باني و اورژانس در نظر گرفته شود. به عنوان 

خشونت مثال، در زماني كه زنان در معرض خطر 
تماس و خطوط كمك ها هستند بتوانند با اورژانس

گرفته و درخواست كمك نمايند، يا جامعه بتواند با 
  باني دقيق به موقع وارد عمل شود.ديده

  خدمات كاهش زيان- 3
نوعي كمك سرپايي براي كاهش زيان اين مرحله، 

افراد آسيب ديده است. به عنوان مثال، ارائه يك غذاي 
ربت متادون و سرنگ، برخي از اين گرم، توزيع ش

  خدمات هستند.
  جداسازي -4
ر اين مرحله، افراد آسيب ديده از محيط خطر، مانند د

پر خطر دور و هاي خانواده بدسرپرست و يا از محيط
از كه اين جداسازي تا زمان اطمينان شوند جدا مي

  تواند ادامه پيدا كند.مي مناسب شدن محيط
  درمان و نگهداري - 5

ديده مورد درمان قرار ميدر اين مرحله، زنان آسيب
به عنوان مثال، زناني كه تحت خشونت و آزار  گيرند.

قرارگرفتند، در اين مرحله مورد معاينه و خدمات 
گيرند. به عنوان مثال ارائه خدمات درماني قرار مي

 ،موقت براي زنان پر خطر هم باشد. به عنوان مثال
متادون براي زنان معتاد از اين ارائه سرنگ و يا شربت 

  قبيل است.
  مشاوره -6

ديده اي به زنان آسيبدر اين مرحله خدمات مشاوره
تواند كه بسته به نوع آسيب ديدگي مي شودمي ارائه

  متفاوت باشد.
  مددكاري اجتماعي -7

اي با خدمات مددكاري اجتماعي، شامل خدمات مشاره
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اجتماعي هاي خدمات ارائه خدمات حمايتي و كمك
مي و در واقع بدون آن ناقص به نظر شودميتكميل 

  رسد.
  آموزش و توانمندسازي - 8

از هايي در اين مرحله، به زنان آسيب ديده آموزش
زندگي و نيز حرفه آموزي هاي قبيل آموزش مهارت

  .شودميارائه 
  بازتواني اجتماعي - 9

در اين مرحله، كه از جمله مراحل مهم است، كوشش 
وي در ينه بازگشت اجتماعي فرد و ادغام تا زم شودمي

  خانواده و جامعه فراهم شود.
  مراقبت -10

سرانجام اين مرحله شامل مراقبت از فرد براي 
محافظت از او و اطمينان از سالمت اوست تا در صورت 

  لزوم، خدمات مورد نياز به او ارائه شود.

  
  ماتريس اقدامات

  اينوع مراكز مداخله نوع اقدام نوع آسيب ديده اجتماعي رديف
  هامراكز نگهداري، گرمخانه توانمند سازي، مددكاري اجتماعي  متكديان  1
  مراكز نگهداري  مددكاري اجتماعي،توانمندسازي،بازتواني زنان و دختران فراري 2
اجتماعي خدمات كاهش زيان، مددكاري   روسپيان  3

  بازتواني
  مراكز گذري، مراكز نگهداري

  مراكز گذري، مراكز نگهداري  رمان،بازتواني، دخدمات كاهش زيان  معتادان 4
خدمات كاهش زيان، مددكاري اجتماعي   كارگران جنسي 5

  بازتواني
  مراكز گذري، مراكز نگهداري

زنان آزار ديده و تحت خشونت   6
  خانگي و خياباني)هاي (خشونت

  مراكز نگهداري  كاهش خدمات زيان، جداسازي، بازتواني

خدمات كاهش زيان، مددكاري اجتماعي   زنان مبتال به هپاتيت و ايدز  7
  بازتواني

  مراكز نگهداري مراكز گذري،

زنان داراي اختالالت جنسي 8
  ها)دو جنسه (همجنسگراها،

  نگهداريمراكز  مراكز گذري،  بازتوانيدرمان،خدمات كاهش زيان،

  مراكز بازپروري مراكز نگهداري،  بازتواني مددكاري اجتماعي توانمندسازي،  زنان مجرم  9
  مراكز بازتواني مراكز نگهداري،  مددكاري اجتماعي، بازتواني مشاوره،  اند.زناني كه خودكشي كرده  10
  هاگرمخانه مراكز نگهداري،  توانمندسازي مددكاري اجتماعي،  هاخانمانبي  11

  مراكز بازتواني مراكز نگهداري،  بازتواني مددكاري اجتماعي، جداسازي،  قربانيان تجاوز  12
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  پيشينه و مقدمه
اجمالي در ميان آمارهاي ارائه شـده از آغـاز   اي مقايسه
دهد جمعيت جـوان  مي اسالمي تا كنون، نشان انقالب

همواره، جمعيت قابل توجهي را به خود احتصاص داده 
در جهت اعـتالي  ان و مديران همواره ريزبرنامهاست و 

 29سـال تـا    15ايـن گـروه سـني كـه      هر چه بيشـتر 
و در تمام اسناد توسـعه ملـي    انداي داشتهاهتمام ويژه

به موضوع جوانان اشاره گرديده است كه خود داللت از 
اسـناد   ريزيبرنامهدست اندكاران  اهميت موضوع دارد.

ر همـواره د  ملي و اسناد چشم انداز بيست سالهتوسعه 
نــيم نگــاهي بــه كــالن هــاي خــالل مهمتــرين برنامــه

ضـوع  مو. انـد داشـته موضوعات مربوط بـه جوانـان نيـز    
هـاي  بنـد همـواره يكـي از    و نيازهاي اين نسل جوانان

بـه   توسعه مليموضوعي بوده و خواهد بود. سند پنجم 
صراحت پيرامون مسائل و معضالت نسل جـوان بـدين   

 "؛نمايدمي است و موارد تعيين شد را چنين بيان شرح
انقالب هاي تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان

ن محـيط رشـد فكـري و علمـي و     اسالمي، فراهم كرد
هاي شغلي، ازدواج، مسكن تالش در جهت رفع دغدغه

ي اجتماعي آنان، توجـه بـه مقتضـيات دوره    هاآسيبو 
هـا  . توجه به برنامـه "آنانهاي جواني و نيازها و توانايي

  اياند جهت داشتن برنامهتومي در اين حوزهها عملكرد
و به دور از تكـرار اشـتباهات گذشـته مفيـد و      ترمدون

موثر واقع گردد. با تغيير سـبك زنـدگي روسـتايي بـه     
هـاي  شهرنشـيني طـي سـال   شهري به طبع جمعيـت  

جمعيتـي و مكـاني زيـاده    تغييرات  متمادي دستخوش
  گرديــده اســت كــه نگــاه اجمــالي بــه كــم كيــف ايــن

 در طي مقايسه سند پنجم توسعه و طرحها ريزيبرنامه
تواند مواردي مي توسعه پنج ساله دوم شهرداري تهران

توجهي و يا كم تـوجهي قـرار   بي كه در اين حوزه مورد
طـي ابـالغ سـند    گرفته است را بيشتر نمايـان نمايـد،   

جوانان و مقتضيات اين رده سـني  هاي ي نيازتوسعه مل

بايستي مورد توجـه قـرار گيـرد امـا بـا نگـاه اجمـالي        
  بــدان اشــاره خواهــد شــد، در ههمــانطور كــه در ادامــ

هويـت فـردي جوانـان و نيـاز بـه      هـاي  نيـاز يـابيم  مي
امنيـت روانـي و   كننـده  مشاركت اجتماعي كه تضمين

ي گـذار سـرمايه اجتماعي و دست مايه اصلي هـر نـوع   
ناديـده  هـا  ريـزي برنامهباشد در اين مي مادي و معنوي

  فعاليـت در حـوزه مـورد نظـر در    انگاشته شده است و 
زيربنايي شهر تهران بايستي در نظر گرفتـه  هاي برنامه
، دو مورد تفاوت در مقايسه برنامه توسعه و برنامـه  شود

جوانان در هاي شود؛ يك نيازمي شهرداري تهران ديده
شـده   ريـزي برنامـه ورزشـي  هـاي  ذيل گسترش زمـين 

محلـي  هـاي  تواند در كاهش بزهمي ، در حالي كهاست
و هـا  توانسـت بـا همكـاري سـازمان    مي گذار باشدتاثير

اي نهادها دولتي كه متولي اين زمينه هستند بار هزينه
كه اولويـت و  هايي شهرداري را كاهش داده و در زمينه

  ذيل برنامه هستند حركت نمايد.
  

  درآمدي بر مباحث جوانان در شهر تهران
ــامي    ــاري در تم ــاعي و همي ــاركت اجتم ــزايش مش اف

از جملـه مـواردي اسـت كـه     اي منطقه سطوح، ملي و
توانـد  مـي  ضمن افزايش همياري در بين عموم اجتماع

بسياري از مشكالت اجتماعي را به خودي خود كاهش 
شـهرداري تهـران ضـمن ارائـه     هـاي  دهد كه در برنامه

چنين مواردي عمال نتيجه مطلـوب بـه دسـت نيامـده     
به مثابه پارلمان محلي كه بايسـتي  ها است و شوراياري

رسـاندند نتوانسـتند نتيجــه   مـي  هـم را بـه ثمــر  ايـن م 
مطلوب را بدست آورده و بـا وجـود ابـزار و امكانـات از     
سطح انتظارات به دليل رويكرد سازمان محور بودن نـه  
مردم محور نتوانستند انتظارات پيش رو را مهيـا كـرده   

  مشاركت و حس تعلق را گسترش دهند.
اعتمـاد بـه   تقويت و  ازدواج، مسكن، اشتغال جوانان

 اجتمـاعي هـاي  نفس جوانان از طريق افزايش مشاركت
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از مباحث مهم و حيـاتي در موضـوع جوانـان در شـهر     
 است كه در ادامه به تفصيل بررسي شده است.

  
  شهرنشيني و جوانان

اخيـر  هـاي  گرچه در طـول سـال  جمعيت جوان كشور 
همواره سهم قابـل  بوده است،هايي همواره دچار نوسان

توجهي را از جعيت كل به خـود اختصـاص داده اسـت    
 بنديتقسيمجامعه شهري از كه اين پراكندگي در كل 

بـه  باشـد و برخـي از كالنشـهرها    نمي برابري برخوردار
 بررسـي آمـاري   باشـند. مي نسبت سهم بيشتري را دارا

الـي   1390هـاي ميزان تراكم جمعيت جوان طي سـال 
بـه   هـا اسـتان هـد جمعيـت جـوان    دمـي  نشان 1393

ــزان    ــه و مي ــهم، رتب ــتايي، س ــهري و روس ــك ش تفكي
شهرنشيني استاني از اين قرار است؛ اسـتان تهـران بـا    

  درصد بيشترين سـهم از جمعيـت كشـور را دارا    1/16
باشد، و استان خراسان رضوي و اصفهان به ترتيـب  مي
  درصد در رتبه دوم و سوم قرار دارند. 6/4و  1/8با 

قم، ي هااستانباالترين ميزان شهرنشيني مربوط به 
  درصـد  9/90و  2/93، 4/95تهران و البرز به ترتيب با 

  و كمتــرين ميــزان شهرنشــيني مربــوط بــه باشــدمــي
ي هرمزگان، سيستان و بلوچسـتان و گلسـتان   هااستان

باشـــند. ميـــزان مـــي درصـــد 5/52و  2/51، 1/51و 
 رصــد اســت.د 8/72شهرنشــيني كــل كشــور برابــر بــا 

وزارت ورزش و  ،گــزارش آمــاري جوانــان كــل كشــور(
  )95معاونت ساماندهي امور جوانان مهرماه  ،جوانان

 12183391ران بـا جمعيـت سـاكن    كالن شهر ته
نفر از جمعيت جوان ثابـت كشـور را    3634761نفري، 

و توجـه دو چنـدان را از    ريـزي برنامهباشد، كه مي دارا
  مـدت را مدت و بلندوتاهك ريزيبرنامهلحاظ رسيدگي و 

طلبد، تهـران پايتخـت و كـالن شـهري اسـت كـه       مي
ــت     ــاهر و ماهي ــكل و ظ ــرات در ش ــوچكترين تغيي ك

عت بـه سـاير شـهرهاي كشـور     شهرنشيني آن بـه سـر  

كشـور را  ي هـا اسـتان د و ديگر شـهرها و  ابيمي تسري
نمايد، لذا هم از لحاظ سياسـي بـه عنـوان    مي گوندگر

ان از لحاظ فرهنگـي و اجتمـاعي از ميـز    هم پايتخت و
ساير كالن شهرهاي كشور  نسبت بهتاثيرگذاري بااليي 

تري را و موشكافانهتر دقيق ريزيبرنامه ه ودبوبرخوردار 
ي كلـي برنامـه پـنجم    هاسياستبررسي  .كندمي طلب

ــوري    ــي جمه ــاعي و فرهنگ ــادي، اجتم ــعه اقتص توس
 ارائه شده شـهرداري هاي و تطبيق برنامه اسالمي ايران

دهـد كـه   مـي  در اين مدت اين نتيجه را نشـان  تهران،
و ابـالغ ايـن   كلـي  ي هاسياست عالرغم تاكيدات مكرر

ات بـه مفـاهيم مـورد تأكيـد و هـدف      سند، در اجرائيـ 
 جوانـان  و مختص رده سـني مشخص شده هاي اريگذ

از كمترين ميزان تطبيق برخوردار است و بـه مفـاهيم   
ــوزه ورزش    ــرفا در ح ــان ص ــاهش  جوان ــدف ك ــا ه   ب

كه با اينكه در  پرداخته شده است اجتماعيهاي آسيب
گيـرد و اثـرات مثبـت    مـي  جاي خود مورد بررسي قرار

سند توسعه ملـي را در  خواهد داشت اما هدف طراحان 
حس خـود بـاوري و    در ايجاد اين حوزه تامين نكرده و

انقالبي تـا حـد   هاي به آرمان رويكرداعتماد به نفس با 
 شـود. مي ه مشاهدهزتخطي از برنامه در اين حو زيادي

  تـوجهي در ايـن حـوزه   بي جوانان نسل آينده هستند و
ري هكالنشـ ناپذيري را در آينـده  اثرات جبرانتواند مي

داشـته باشـد، متاسـفانه دسـت      تهـران هـاي  به ويژگي
ــه ــدكاران برنام ــاي ان ــا  ه ــه ب ــاعي ك فرهنگــي و اجتم

ـ  ا موضوعات جوانان را به دليل هزينه و زمان بر بودن ب
تعريـف شـده اسـت را     باال دسـتي هاي اينكه در برنامه
كوتـاه  هـاي  انجـام پـروژه  دهنـد و  نمي مورد توجه قرار

، انـد دادهرا سرلوحه انجام امـور قـرار   مدت و زود بازده 
لقوه يك نسل را ابهاي كه در عين جذاب بودن سرمايه

سـازي  رفت و آينـده و در روند پيش انداختهبه مخاطره 
  ي را ايجاد نمايد.ناپذيرجبرانيك نسل مشكالت 

هـاي  تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمـان "
انقالب اسالمي، فـراهم كـردن محـيط رشـد فكـري و      
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هاي شغلي، ازدواج، علمي و تالش در جهت رفع دغدغه
اجتماعي آنان، توجه به مقتضـيات  ي هاآسيبمسكن و 

، امور 13(بند  "آنانهاي دوره جواني و نيازها و توانايي
  سند ابالغ شده برنامه توسعه پنجم. اجتماعي).

  
  ارائه شده شـهرداري بـه نظـر   هاي از مقايسه برنامه

ان به مشكالت نسلي صرفا در ريزامهبرنآيد نوع نگاه مي
جهت رفع اوقات فراغـت طـرح ريـزي شـده اسـت در      
حالي كه نسل جوان، نسلي است كه عالقه به كاوش و 

آتـي  هـاي  تجربه دارد و براي تحقق بخشيدن به برنامه
ين خود باوري ذيـل  خود نياز به خود باورري دارد كه ا

يـن  مفيد بودن است كه بـه فـرد ا   مشاركت و احساس
دهد كه در سدد يافتن راه حل مشـكالت  مي توانايي را

هـاي  روزمره خود فائق آيد و قدرت مقابلـه بـا سـختي   
انجام شـده  هاي زندگي را در خود ايجاد نمايد، بررسي

هـا  ناحيـه ي هـا شـهرداري كـه  هايي در خصوص برنامه
ــزار ــد امــي برگ ــهنماين ــه برنام   ورزشــي وهــاي ز جمل
در تقويــت آموزشــي ضــمن مفيــد بــودن هــاي كــالس

احساس خودباوري جوانان مفيـد نبـوده اسـت، گرچـه     
مــذهبي بــه دليــل هــاي هيئــتهــاي برگــزاري برنامــه

برخــورداري از ماهيــت جمعــي تــا حــدودي ايــن نــوع 
كاستي را جبران نموده است اما كافي نبوده بخصـوص  
از اين جهت كه اين نـوع مشـاركت بـه دليـل ماهيـت      

مـدتي  توانـد اثـرات بلند  نمـي  مدت بودنوجودي كوتاه
هويت جمعي را تقويت نمايـد، حضـور در    داشته باشد.

دهد مي نفس هجمع به افراد احساس امنيت و اعتماد ب
جمعي حس اعتماد متقابـل و  هاي برنامه و با گسترش

حل مشـكالت  رود و قدرت مي امنيت رواني جامعه باال
  شود.مي نيز در پي آن تقويت

  
  اشتغال

اساسي جمعيت جوان با توجه بـه رده  هاي يكي از نياز
تسـهيل  سني كه آماده وارد شدن به بـازار كـار اسـت    

سـاز تشـكيل خـانواده،    كـه زمينـه   اسـت شتغال اروند 
افزايش اعتماد به نفس و تامين آينده مورد عالقه براي 

متمـادي همـواره بـا    هـاي  ، دولترا در پي داردجوانان 
  هـاي برنامـه اين مورد به عنوان يكـي از اركـان اصـلي    

هـاي  ريـزي برنامهاند و جزو الينفك هنگريستاي توسعه
  خ تـورم يكـي از  زات نـر همـواره بـه مـوا   كالن بـوده و  

امـا گاهـا    آيـد، مـي  ده به شمارتعيين كننهاي شاخص
گـردد و  مـي  نگاه به اشتغال با اهداف اوليه آن متفاوت

نتايج مورد نظـر را ضـمن دارا بـودن شـرايط منطقـي      
در خصـوص اشـتغال   كند بـه عنـوان مثـال    نمي تامين
شوراي عالي جوانان، جوان از سن طبق تعريف  ،جوانان

ــي  15 ــايجگــرددمــي ســال محســوب 29ال ــي نت   . ول
انجام شده در طرح توسعه هاي ريزيهاي برنامهبررسي

بيشـتر جامعـه    ،دهدمي نشان پنج ساله دوم شهرداري
 رسـت، يـا بـد   سرپبي به پوشش زنان انريزبرنامههدف 

  توانـد در كـاهش  مـي  پردازد كه با اينكـه مي سرپرست
اهـداف  اما اجتماعي مفيـدي و مـوثر باشـد،   هاي آسيب
هـاي  برنامـه  انـدازي راهنظر را پوشش نداده و بـه  مورد 

گردد. نسل جـوان امـروز بـا    مي پوششي خانوار مربوط
سردگي و سـرخودگي روبـرو اسـت كـه بـا      معضالت اف

  موضـوع در سـالهاي آينـده    فرض برطـرف شـدن ايـن   
متمادي هاي روحيه ياس و نااميدي را تا مدت تواندمي

  با خود همراه داشـته باشـد و انـرژي و نشـاطي را كـه     
تعالي اجتمـاعي صـرف نمايـد را در    راه توانست در مي

مه دهـه  نياز  ، متاسفانهنمايدمي بهترين حالت سركوب
هـاي  نده فضاهشتاد تا اوايل دهه نود به دليل رشد فزاي

بـر   ،شـهري كـالن  هـاي  محيط شهري و به موازات آن
 تواننـد مـي  بـزرگ هاي رفت شهرمي هخالف تصوري ك

جهــت كســب كارهــاي نــو ايجــاد  محــيط مناســبي را
نمايند، به دليل پيش بينـي نشـدن مـوارد مـورد نيـاز      

كـه   انـد شـده معيتي بـدل  بزرگ جهاي صرفا به كلوني
  نماينـد و نمـي  وردهآآن را بـر  اوليـه سـاكنان  هـاي  نياز
  درپـذيري  ناثـرات جبـران  با ادامه ايـن رونـد ا  تواند مي
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، جوانـان يـك چهـارم كـل     نزديك به بار آورداي آينده
تـوان  مـي  آينـد كـه  مي جمعيت اين كالنشهر به شمار

آنان و مختص به گفت در تمام اين سالها برنامه مدون 
، اين موضوع شـايد در وهلـه   اختصاص داده نشده است

پيش پا افتاده به نظر آيد اما در ايجاد حس اعتماد  اول
ــس و   ــه نف ــيدن   ب ــق بخش ــراي تحق ــاوري ب ــود ب   خ

فردي نقش بسيار مهمـي دارد، همـانطور   هاي خالقيت
اختصاصـي در  اي برنامـه اشاره شد، نه تنها تر كه پيش

بـا  اظ نشـده اسـت بلكـه    ان شـهري لحـ  ريـز برنامهنظر 
  هــايافــزايش مهــاجرت بــه تهــران و افــزايش شــهرك

تراكم جمعيت، و سـرعت تغييـرات   افزايش  ،ايحاشيه
بر اساس رده سـني  ها ريزيبرنامه بنديتقسيممحيطي 

بـا توجـه بـه     ، درايـن ميـان  اسـت شده ناديده انگاشته 
  ايــن جمعيــت جــوان كشــور كــه يكــي از بزرگتــرين 

 جـاي گرفتـه اسـت    شـهر تهـران  در كـالن  ها جمعيت
 رده ســنيتســهيل رونــد اشــتغال بــا تمركــز بــر      

  گردد.مي بيشتراحساس
زيـادي كـه بـه يـك رده سـني       يشهرهاي محيط

داشـته باشـد    اختصـاص  روزمره آنـان هاي خاص و نياز
ان شـهري  ريـز برنامهوجود ندارد و به همين منوال نيز 

در اين عرصه  نتوانسته انتظاراتتهران در سالهاي اخير 
ايـن   خصوصتسهيالت مورد نياز در  را برآورده نمايند،

ي بنـد ردهنيازهاي مورد با توجه به جامعه آماري جوان 
گاهـا  البته الزم به ذكـر اسـت   ، سني لحاظ نشده است

هـا  فصلي محلي در فرهنگستانهاي برگزاري نمايشگاه
در ايـن عرصـه    به عنوان گزارش عملكردها جشنوارهو 

بـه اصـالح در    ريـزي برنامـه و  انـد دادهمورد لحاظ قرار 
جهت موازي مشكالت پيش رفته است نه حل از ميـان  

  برداشتن موضوع مورد بحث.بردن 
  
  نمايد:مي مشكل مواجهبا خلفاتي كه اشتغال را ت

تسهيل كارآفريني در سـطح  هاي در زمينه ايجاد زمينه
 هـا شهرداريشود و مي شهر، چندين مورد تخلف ديده

اقتصاد شـهري ورود  هاي به موازات بازار كار، در عرصه
  دريافـت تـوان بـه   مـي  كـه از ايـن ميـان    اندكردهپيدا 

كــه  شــهرداريغيــر متعــارف و ســنگين هــاي عـوارض 
فضـاي كسـب و كـار اثـر گـذار      هاي بر حوزه مستقيماً
  و ه صــورت ســاالنه رو بــه افــزايش بــودهو بــهســتند 

بهـاي كسـبه يـا     رهاتنهايي بـر ميـزان اجـ   تواند به مي
نقـش مسـتقيم    انـد نمودهتازه شروع به كار افرادي كه 

كسب و كـار، عـوارض   هاي از جمله، جواز داشته باشد.
مستقيم از يم و غيركه به طور مستقهايي تابلو، و هزينه

 عالوه بر ماليات تعيـين شـده   فعالين اقتصادي و كسبه
در ميزان هزينـه كـاال و خـدمات     گردد كهمي دريافت

  مصرفي شهروندان به طور مستقيم اثر گذار است.
ــده در   ــاذ ش ــميمات اتخ ــت تص ــوزه فعالي ــاي ح ه

كسب و  محيطبهبود هاي اقتصادي، كه بر خالف قانون
روزمـره  هـاي  افزايش هزينه بركار عمل شده و نه تنها 

، بلكـه بـه   گذاشته اسـت فعالين اقتصادي شهري تاثير 
و بـه  بر افزايش تورم در سـطح شـهر    مستقيميرطور غ

طبع آن به دليل شرايط سياسي و اجتماعي تهران، بـر  
بر قيمت تمام شده كاالهـا تـاثيرات    هاي نيزديگر شهر

  افزايش قيمت را شاهد هستيم.
انون قـ  16مـاده  "طبق  هاشهردارييكي از وظايف 

طـور مسـتقيم   بـه  "بهبود مستمر محيط كسـب و كـار  
ارائه  تفروش هفتگي با كمترين قيمت جه ايجاد محل
باشـد، تـا از ايـن طريـق     مي توليدي محليمحصوالت 

اجناس و كاالهـاي   كنندگان محلي بتوانندمامي توليدت
هزينه در اختيار مشتريان قرار دهند خود را با كمترين 

بازار فروش محلي، بـه مكـاني بـراي توليدكننـدگان     و 
خرد تبديل شود، موردي كه در سالهاي اخيـر چنـدان   

ت پديـده دسـ  ظهـور  مورد توجه قرار نگرفـت و حتـي   
تـوان  مـي  ضـاهايي فروشي نيز در پي كمبـود چنـين ف  

باشد بهبود محيط كسب و مي الزم به ذكر تفسير كرد.
در نظـر  وسـعه  برنامـه پـنجم ت  هـاي  كار يكي از الويـت 

ه از آنجايي كه هرگونه تغييـر نگـاه و   ك بودگرفته شده 
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توانـد بـر كـل كشـور     مـي  پايتخت اتخاذ تصميمات در
ي داشـته باشـد، شـهردار تهـران نيـز بـه       دنتايج مشهو

شوراي گفتگوي دولت و بخش :"عنوان يكي از اعضاي 
ذيل در كنار ديگر نمايندگان قواي سه گانه  "خصوصي

گر ميــزان نمايــان كــه خــودقــرار دارد. برنامــه توســعه 
  ات مــديريت شــهري بــر اقتصــاد ومتصــمياثرگــذاري 

  باشد.مي كسب و كارهاي محيط
موظفند بـه منظـور بـاالبردن     هاشهرداريـ 16ماده

امكــان دسترســي توليدكننــدگان كوچــك و متوســط  
ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشـندگان  

هاي متعلق به خود و يـا  از زمينكم سرمايه با استفاده 
مناسبي براي عرضـه  هاي وزارت راه و شهرسازي، مكان

كاالهاي توليد داخل آماده نماينـد و بـر مبنـاء قيمـت     
تمــام شــده بــه صــورت روزانــه، هفتگــي و ماهانــه بــه 

 متقاضيان عرضه كاالهاي ايراني اجاره دهند.

اجرائي ايـن مـاده توسـط وزارت صـنعت،      نامهآيين
ــدن ــه  مع ــاري وزارتخان ــا همك ــارت ب ــاي و تج راه و ه

 هـا استانعالي رسازي و كشور و نمايندگان شوراي شه
شود و پس از تصـويب  مي و شوراي اصناف كشور تهيه

  ي سراسـر كشـور ابـالغ   هـا شـهرداري هيأت وزيران به 
  گردد.مي
  

  و تصور كاذب شغل در تهران: آمارهاي اشتغال
ارائه شده جوانـان در سـطح   هاي نگاهي اجمالي به آمار

دهد كمترين مي نشان 1395 -1375از سالهاي كشور 
درصد بوده  7/13با  1375ل نرخ بيكاري جوانان در سا

 6/27بـا   1380است و باالترين نرخ بيكـاري در سـال   
  درصد بوده است.

درصـد   3/23به  1394نرخ بيكاري جوانان در سال 
  رسيده است.

بـا   1392جوانان در سال كمترين نرخ بيكاري كل 
  درصد بوده است. 2/21

درصـد   8/13برابـر   1376نرخ بيكاري كل در سـال 
رسـيده   1394درصـد در سـال    11بوده است كـه بـه   

  است.
بـا   1392كمترين نرخ بيكاري كليه سنين در سال 

  درصد بوده است. 4/10
  

مقايسه روند بيكاري جوانان بـه تفكيـك جنسـيت    
يكاري زنـان جـوان همـواره    ن است كه بآنشان دهنده 

اخيـر  هـاي  و در سـال  باالتر از مردان جوان بوده اسـت 
  اين اختالف بيشتر شده است.

كمترين اختالف بيكـاري مـردان و زنـان جـوان در     
  بوده است. 1378و  1376سالهاي 

باالترين اختالف بين بيكاري زنان و مـردان جـوان   
  بوده است. 1394در سال 

  اطـالق شـاغل بـه كسـي     1385توجه: قبل از سال 
مشـغول بـه كـار    شد كه حداقل يك روز در هفتـه  مي

تغيير كـرد و   1385بوده باشد ولي اين تعريف در سال 
به كسي كه يك ساعت در هفته مشغول كار بوده است 

  شود.مي شاغل گفته
بيكاري جوانان كشور همواره باالتر از بيكاري كليـه  

  آنها تغييرات يكساني است ولي روند سنين كشور بوده
. يعني هرجا بيكاري جوانـان افـزايش داشـته    اندداشته

پيـدا كـرده و   اي است، بيكاري كل هم افزايش فزاينده
  بالعكس.

  
  به اول اشتغال را در كشور ندارد:تهران رت
ي هـا اسـتان بـاالترين نـرخ بيكـاري را     1393در سال 

لرسـتان بـه ترتيـب    كرمانشاه، چهارمحال و بختياري و 
  درصد و كمترين نـرخ بيكـاري را   9/14و  15، 7/15با 

مركزي و خراسان جنوبي به ترتيـب  كرمان، ي هااستان
نرخ بيكـاري   1393. در سال اندداشته 6/7و  7، 9/6با 

  درصد بوده است. 6/10كل كشور برابر 
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ي هـا اسـتان باالترين نرخ بيكاري را  1394در سال 
كهكيلويـــه و بويراحمـــد، كرمانشـــاه و چهارمحـــال و 

درصــد و  4/16.  6/17، 7/17بــا بختيـاري بــه ترتيـب   
ي آذربايجـان شـرقي،   هـا اسـتان كمترين نرخ بيكـاري  

  ،  7/7، 3/7كرمان، و مركزي به ترتيب با 
نرخ بيكـاري   1394درصد بوده است. در سال  9/7 

  درصد بوده است.   11برابر كل كشور 
ي كل كشور در سـال  هااستانران در بين استان ته

  اســتان كشــور را دارا 25درصــد رتبــه  3/8، بــا 1393
كـاهش نـرخ   ادامـه رونـد    با 1394و در سال  باشد.مي

ام در كـل كشـور را بـه     28درصد رتبه  1/8 ابيكاري ب
  دهد.مي خود اختصاص

  
كننـد زمينـه اشـتغال در تهـران     بسياري تصور مي

بيكاري اندكي دارد امـا در واقعيـت   باالست ميزان نرخ 
همانطور كه بررسي آمـار بـه دسـت     اين چنين نيست.

دهـد  مـي  نشـان  1393منتهـي بـه   هاي آمده در سال
در زمينـه  تهران به طور متوسط از سـه اسـتان كشـور    

دهـد، در  مـي  اشتغال آمار كمتري را به خود اختصاص
زنـدگي و اشـتغال در   حالي كـه تصـور عامـه مـردم از     

و سـرعت تغييـرات و   ان با واقعيت همخواني نـدارد  تهر
اصــلي سياســت ايــن تصــور را در نزديكــي بــه مراكــز 

  بلندمدت در اذهان ايجاد نمـوده اسـت، در حـالي كـه    
  بلكـه بسـياري از   به طور عموم پايدار نبـوده، ها اشتغال
ها كاذب و موقت است. اشتغال نـاقص در اسـتان   شغل

  اشـتغال تعريـف   تهران به نسبت سهم جمعيـت داراي 
كه كمترين مقـدار اشـتغال نـاقص در اسـتان      ،شودمي

درصد است و حـداكثر اشـتغال نـاقص در     1/02تهران 
  قابـل تأمـل  اين ميزان زياد و است  5/03استان تهران 

. اشتغالي مورد تائيد اسـت كـه مولـد و پايـدار     باشدمي
  ايراني يك نفر در استان تهـران زنـدگي   6باشد. از هر 

بــه همــين دليــل ميــزان بيكــاري فــراوان و كنــد مــي
  طبيعي است.در اين استان ناپايدار همچنين اشتغال 

يكي از مواردي است تهران  نبيكاري پنهان در استا
اجتمـاعي،  هـاي  را بـر حـوزه   آنكه اثرات بلنـد مـدت   

  مشــاهده المت، اســكان و مــديريت منــابع شــهريســ
جمعيت بسيار زيادي در استان تهران شـاغل   .كنيممي

هستند اما در اشتغال مولد نقشـي نـدارد كـه بـه ايـن      
مصـاحبه بـر گرفتـه از     "گوييم.مورد بيكاري پنهان مي

  تهران. فاه اجتماعي اين استانديركل تعاون، كار و رم
در ي به ميزان آمار بيكـاري در تهـران   نگاهي اجمال

  ايـن نتيجـه را بـه دسـت    هـا  مقايسه با ساير شهرستان
ميزان بيكاري كالنشهر تهران در مقايسه با دهد كه مي

 ساير شهرهاي كشور از درصد باالتري برخـوردار اسـت  
ناپايدار و فصلي در تهران بيش هاي در حقيقت اشتغال

ــا صــرف   ــدار وجــود دارد كــه ب از كارهــاي دائــم و پاي
بت و عمال درآمد ثااسكان باال در اين استان هاي هزينه

بلند مدتي را براي قشر مهاجري كه از هر شش ايرانـي  
  كننــد را بــه ارمغــانمــي يــك نفــر در تهــران زنــدگي

در حقيقت، روياي داشـتن زنـدگي مرفـه و    آورد و نمي
ــار در  ــتك ــ پايتخ ــي نيس ــايي واقع ــاهش، روي   ت و ك
ي در زمينــه ســاخت و ســاز در ســالهاي گــذارســرمايه

ي در زمينـه  گـذار سـرمايه ، و افـت  95و  94منتهي به 
سـاختمان ميـزان بيكـاري در مشـاغلي كـه بيشــترين      

را در تهـران بـه همـراه داشـت بـه       فصلي طيف مهاجر
محل زندگي  اين افراد به دليل ترك،ارمغان آورده است

در محل زنـدگي  اوليه شهري و كمبود امكانات شهري 
زندگي پـر رفـت و   اوليه خود و همچنين خو گرفتن به 

به بازگشت و خـارج شـدن   اي شر تهران عالقهآمد كالن
افـزايش روز افـزون   و عالوه بـر   از شهر تهران را ندارند.

در ايــن حــوزه بســيار  ريــزيبرنامــه، عــدم تعدادشــان
ان در اين حـوزه بـه دليـل    ريزبرنامهگردد، مي احساس

طـرح ريـزي شـده(    هاي تخطي از برنامهكتمان خالف 
گذشـتن از كنـار ايـن    سـعي در  )، توسـعه پنجم برنامه 

  موضوع داشته و به صورت اجمالي به موارد مطرح شده
و مـدت  بلند ريـزي برنامـه پردازند، در حالي كـه بـا   مي



 

  203 

ميزان نياز بازار كارهاي خدماتي، صـنعتي و رفـاهي در   
و تقويـت  و هوشـمند سـازي    ريزيبرنامهلها و طول سا

قابل  دبسياري از موارها زيربناي اطالعاتي در اين حوزه
افزايش بيكـاران مهـاجر در سـطح     ازو  بودهساماندهي 

  نمايد.مي جلوگيريشهر به ميزان قابل توجهي 
بـه  متاسفانه دليل ديگر افزايش بيكـاري در تهـران   

بـا  برنامه جمعيت در سالهاي اخير كـه  بي جذبدنبال 
كمربند سبز تهران كه شريان تنفسي شـهر نيـز   حذف 

كـه بايـد   هـايي  شـهرك  شروع گرديد، آيدمي به شمار
محل اسـكان شـهروندان تهرانـي و در جهـت كـاهش      

با تكيه بر قطـار شـهري   قيمت سكونت در شهر تهران 
ي و گـذار سرمايه، در وهله اول محل گرديدمي تاسيس

بيشـتر  نشـينان  به مناطق جـذب مهاجر در مرحله دوم 
منـاطقي كـه بعضـا از     .مبـدل گرديـد  در حاشيه شهر 

برخـوردار نبـوده و    مناسـب  ت رفـاهي، سـالمتي  امكانا
اشتغال به جهت طراحي سكونت گاهي در خالل محل 

در سـالهاي منتهـي بـه     .آنها در نظر گرفته نشده است
صنعتي هاي مسكوني، شهركهاي عالوه بر شهرك 94

آباد، در اطراف تهـران مجـوز داده   مانند شهرك شمس
  بـه  كشـاورزي هـاي  ضمن تبديل زمـين شده است كه 

ورود صنعتي، جمعيتي را بدون طرح داشتن هاي زمين
،آب جمعيت جديـد در نظـر گرفتـه اسـت كـه كمبـود      

نبود فاضالب شـهري و تاسيسـات زيربنـايي    بهداشتي (
مورد نياز)، كمبود امكانات بهداشـتي، آموزشـي مـورد    

  تحصـيالت تكميلـي و  ( سال 29لي ا 15نياز رده سني 
 دنبال داشـته اسـت.   به 9 اي)فني و حرفههاي آموزش

ريــزي شــده الزم بــه ذكــر اســت نبــود امكانــات طــرح
اي سني جوانان در مناطق حاشيههاي بخصوص در رده

مختلـف، بيسـوادي و   هـاي  ، عالوه بر افزايش بزهتهران
بيكاري فصلي و پايدار را با خود به همراه داشته اسـت  

افـزايش  دليل جلوگيري از ان در مواردي به ريزبرنامهو 
ــه ــات بيشــتر هــا جمعيــت در ايــن ناحي ــه امكان از ارائ

نمايند كه خود بر ميزان محروميـت ايـن   مي خودداري

  افزايد.مي نواحي
  

 اجازدو

در استان تهران با دهد مي آماري نشانهاي بررسي
به يي هااستانجز دارا بودن بيشترين رده سني جوانان 

آيند كه كمترين ميـزان ازدواج در آنهـا ثبـت    مي شمار
كه معني كاهش عالقه جوانان براي تشكيل شده است 

به دليـل مشـكالت   خانواده است، برخي اين موضوع را 
كننـد  مي مورد ارزيابياقتصادي و نبود امكانات در اين 
تواند علت اين پديده مي در حالي كه مشكالت بسياري

  اجتماعي باشد.
راي جلوگيري از ايـن مـورد برگـزاري    ب هاشهرداري

هـاي  اعطـا وام كالسهاي مشاوره و در برخي موارد نيـز  
  كـه  انـد دادهخـود قـرار   هـاي  ازدواج را سرلوحه برنامه

 اشد اما كافي و مفيد نخواهد بود،تواند مفيد بمي

 9/23نسبت طالق بـه ازدواج در كـل كشـور برابـر     
ازدواج حـدود   100درصد بوده است يعني به ازاي هـر  

آمـار   ايـن مـورد و   طالق در كشور واقع شده است. 24
دهـد بسـياري از جوانـان يـا     مـي  كمبود ازدواج نشـان 

تواننـد زنـدگي   نمـي  كنند يا پـس از ازدواج نمي ازدواج
اقتصـادي  همراه با آرامشي مهيا نمايند، در كنار فاكتور 

بحثهاي امنيت رواني و آرامش نيز بسيار مهم است كه 
ش و مبلمان شهري امـروز مـا ايـن حـس را بـه      چيشن

ــد و در تشــديد ناهنجــاري نمــي شــهروندان ــاي ده ه
اجتماعي در تاثيرگذار است و نياز به اين نـوع نگـاه در   

عمرانـي بـه   هاي ان پروژهريزبرنامهبين سياستگذاران و 
  .شودمي خوبي ديده
آماري صورت گرفتـه  هاي بررسيرسد با مي به نظر

بخصـوص  در صورت تشكيل خانواده نسل جـوان  حتي 
  جـواني خـود نزديـك   پايـاني  هـاي  نسلي كه بـه سـال  

به داشتن فرزنـد نـدارد و بـه نـوعي     اي شود، عالقهمي
خودكشي نسلي در اين حوزه در حال رخ دادن اسـت،  
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بيند كه آينده خـود را بـا نسـل    نمي نيازينسل جوان 
از ميـان رفـتن معـابر و المانهـاي      اشـتراك،  بعدي بـه 

برخـوردار اسـت كـه    اي شهري چنان از سرعت فزاينده
كه در آن رشـد  اي اين نسل حس تعلق خاطر به محله

، حضور و نمو يافته است را در حال از دست دادن است
در كه فرد بيشترين زمـان عمـر خـود را    هايي در محله

و  توانـد حـس تعلـق، امنيـت    مي آن سپري كرده است
  آرامش را افزايش دهد در حالي كه با اتخـاذ تصـميات  

بحث اعطـا  در سالهاي كنوني و قبل از آن اي نسنجيده
اي تراكم حافظه معنوي و فرهنگي شهر را بـا مخـاطره  

جدي بنا نموده است، شهر جديد بر روي آثـار معنـوي   
نگـاه در  شود نه در كنار آنها اين نوع مي ساختهها شهر

انند يـك بمبـاران نسـلي تمـامي نقـاط      دراز مدت به م
برد، و تـا  مي مشترك يك نسل با نسل ديگر را از ميان

نيـازي بـه شـريك شـدن     رود كه نسل مي جايي پيش
كنـد و  نمي اش را حسخود را با نسل آينده در گذشته

دهـد كـه عـدم    مـي  تنها از سر اجبار به زنـدگي ادامـه  
پيامـدهايي   تمايل به ازدواج و فرزند آوري از اين دسته

  تواند زنگ هشدار تلقي شود.مي است كه
ــا  1394در ســال  ازدواج و  18690اســتان البــرز ب

درصـد   6/36 طالق و نسـبت طـالق بـه ازدواج    6844
  باشد.مي ي كشور داراهااستان رتبه اول را در بين

 9/32و  1/35استان تهران و گيالن بـه ترتيـب بـا    
استان سيسـتان و   بعدي قرار دارند.هاي درصد در رتبه

ــتان  ــا بلوچس ــا  1660ازدواج و  22240ب ــالق و ب و ط
  درصـد داراي  5/7ميزان نسبت طالق بـه ازدواج برابـر   

  باشند.  مي ترين نسبتپايين
نسبت طالق به ازدواج كل جوانان كشـور در سـال   

درصد بوده اسـت كـه ايـن ميـزان در      1/9برابر  1388
 2/14بــه  ، انتهــاي برنامــه توســعه پــنجم1394ســال 

 درصد افزايش داشـته اسـت.   1/5درصد رسيده است و 
در اين ميان بررسـي جنسـيتي تمايـل مـردان و زنـان      

، نسبت ازدواج جوانـان مـرد   جوان نيز قابل توجه است

در بـه تعـداد ازدواج كـل سـنين مـردان       ساله 15-29
درصد بوده است كه اين نسبت  5/81برابر  1388سال 

 72) به 1394مه پنجم توسعه (در سالهاي انتهايي برنا
دهد نسبت مرداني كه مي كه نشان تدرصد رسيده اس

  كنند كاهش پيدا كرده است.مي در سن جواني ازدواج
در همين منوال نيز نسبت تعداد ازدواج جوانان زن 

 1388ساله به تعداد ازدواج كل زنان در سـال   29-15
درصد بوده است كـه ايـن نسـبت در سـال      2/86برابر 

دهـد  مـي  درصد رسيده است كه نشان 7/78به  1394
كنند كـاهش  مي نسبت زناني كه در سن جواني ازدواج

  پيدا كرده است.
سـاله در   15-29نسبت تعداد ازدواج كـل جوانـان   

درصد بوده است كه اين نسبت  9/83برابر  1388سال 
  درصد رسيده است كـه نشـان   3/75به  1394سال  در
  ه در سـن جـواني ازدواج  دهـد نسـبت جوانـاني كـ    مي
  (زير نويس شود)كنند كم شده است.مي

سـاله در سـال    15-29نسبت طـالق كـل جوانـان    
ايـن نسـبت در   درصد بوده اسـت كـه    54برابر  1388
  درصــد رســيده اســت كــه نشــان 45بــه  1394ســال 

  دهـد نسـبت جوانـاني كـه در سـن جـواني طـالق       مي
بـه  توانـد  مي گيرند كم شده است. البته اين موضوعمي

  دليل افزايش سن ازدواج باشد.
ي تهـران، البـرز و آذربايجـان شـرقي بـه      هـا استان
درصد داراي كمترين نسـبت   72و  70، 6/67ترتيب با 

  باشند.مي ازدواج جوانان به كل سنين ازدواج
  

  هاي پيشنهاديراهكار
برنامه ابالغي توسعه ششـم، اشـتغال و رفـاه    هاي محور

نگرفته اسـت و   از برنامه در نظرامري جداي جوانان را 
پيشرفت و اشتغال، حـق مسـكن و ديگـر مـوارد را بـه      

ــوان عنــوان  ــه عن ــان ب ــه جوان   بخشــي از حقــوق اولوي
سازان كشـور نگـاه دارد. امـا در اينجـا بـه دليـل       آينده
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رويكرد متفاوتي كه در سالهاي متمادي در شهر تهران 
حصـه  شاهد بوديم و انسان محوري تا اندازه زيـادي شا 

ايفـاي حقـوق   اصلي مجريان شهري نبوده است، جهت 
انسـان  هـاي  توسعه محوري بـر پايـه نيـاز   شهروندي و 

اي شـود برنامـه  مـي  محور بودن شهر تهـران پيشـنهاد  
نسـل  هاي جداگانه در جهت توجه هرچه بيشتر به نياز

باشـد در  مـي  جوان كه خواست امروزه نسلي آنان نيـز 
  نظر گرفته شود.

برنامه ششـم  اي توسعههاي شود برنامهمي پيشنهاد
ــه قشــر جــوان شــهر  ــر مبنــاي اولويــت بخشــيدن ب   ب

انگيـزه جـواني   گيـري از  ريزي گردد تا ضمن بهرهطرح
آنان اعتماد به نفس و خودباوري در نسل آينده رشد و 

پيشـنهادي بـا   هـاي  برنامـه  نمو بيشتري داشته باشـد. 
مـي  يمتوجه به برنامه توسعه ششم به چند دسته تقس

  شود:
امـور  ، امورفناوري اطالعات و ارتباطـات ، امور اقتصادي

  امور علم فناوري و نوآوري، امور فرهنگي، اجتماعي
  

  امور اقتصادي
بهبود شرايط كسب و كـار و قـرار دادن تسـهيالت و     -

  مندي بيشتر جوانان.تخفيف در جهت عالقه
شرايط كسب در تهران كـه بـا   تالش در جهت بهبود  -

ي هـا شهرداريتوجه به دريافت عوارض متعدد از سوي 
مناطق بدون در نظر گـرفتن درآمـد ماهانـه شـرايط را     

نمايد كه بايستي عوارضي كـه از  مي براي كسبه سخت
شـود بـازنگري   مـي  كسبه بخصـوص جوانـان دريافـت   

  صورت گيرد.
س شـهري بـر اسـا   هـاي  با محور قرار گـرفتن پـروژه   -

هـاي  مشاركت، بـار درآمـدي شـهر از محـل پرداخـت     
تـوان  مـي  گـردد كـه بـا ايـن حسـاب     مـي  مردمي كـم 

  تسهيالت مالي بيشتري براي جوانان در نظر گرفت.
شهر تهران تفاهم نامه و خواهر خوانده چندين شـهر   -

  المللــي وباشــد، اســتفاده از تجــارب بــينمــي در دنيــا
جـوان بـا    نيسـ هـاي  شهري مخصوص ردههاي برنامه

اقتصاد مقـاومتي مـورد توجـه قـرار     اي محوريت برنامه
  گيرد.

ملي و محلي جهت اعتماد بـه  هاي تامين مالي برنامه -
  نفس و كارآفريني شهري.

مـرتبط بـا حـوزه كـارآفريني     هـاي  رايزني با دسـتگاه -
  و تسهيل روند و مشكالت اين حوزه.جوانان 

مالي وابسطه بـه  گذاري مالي در بانكها ومراكز سپرده -
  شهرداري در جهت اعطا وام كارآفريني به جوانان.

نوين نسـل جـوان در   هاي واگذاري و حمايت از طرح -
  نـوين بـر پايـه   هاي توليد انرژي از زباله و انرژيزمينه 

  جوانان و پژوهشگران.هاي پردازيايده
تدوين سند توسعه انسان محور بودن شهر تهران بـر   -

نسـلي و تكيـه بـر آرمانهـاي انقـالب      پايه حفظ هويت 
    اسالمي.

  
  امورفناوري اطالعات و ارتباطات

الزم جهـت اسـتفاده هرچـه    هاي ايجاد زير ساخت -
نوين ارتباطي كه مورد اقبـال  هاي بيشتر از فناوري

رتبـه  باشد، و در جهت رسـيدن بـه   مي نسل جوان
 اي.برتر منطقه

پايـه  نـوين بـر   هاي ي در پروژهگذارسرمايهاولويت  -
  نــوين ارتبــاطي وهــاي فضــاي مجــازي و فنــاوري

 جوانان در حل معضالت شهري.هاي يپردازايده

  
  امور اجتماعي

جوانــان بــه ذات روحيــات آرمانگرايانــه دارنــد لــذا  -
هـاي  بايستي جه جلوگيري از سرخوردگي، برنامـه 

مبارزه با فساد شـفاف و بـه دور   عدالت اجتماعي و 
اطمينـان خـاطر آنـان در    از هرگونه مالحظه جـه  

خـواهي  دستور كارها قرار بگيـرد و روحيـه عـدالت   
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  مـــورد تقويـــت قـــرار گيـــرد تـــانســـل جـــوان 
هاي اجتماعي به خودي خـود از جامعـه   يناهنجار

 رخت بر بندد.

به دليل گسترش حاشيه نشيني در اطراف تهـران   -
و نبــود امكانــات آموزشــي مناســب ســطح ســواد  

افزايش روبرو بـوده   اآموزشي در اين مناطق گاها ب
هـاي  برنامـه شود در اين مورد مي است و پيشنهاد
زدايي و قرار دادن اولويت آموزشـي  رفع محروميت

در اين مناطق از گسترش فقر آموزشي جلـوگيري  
 شود.

هـاي  هويت بخشي نسل جوان و اختصـاص مكـان   -
شهري و تفريحـي متناسـب   هاي شهري و طراحي

مـورد نيـاز   هاي تفربحگاهبا روحيات نسل جوان، و 
 .اين نسل

 
  امور فرهنگي

هويـت شـهري   تالش در جهت حفظ ميراث شهدا و  -
دوران رشـد و تبلـور فكـري شـهدا كـه قالبـا از        كه در

جوانــان نســل خــود بودنــد و حفــظ ميــراث فرهنگــي 

  بازمانده از شهدا.
  هايتوجه به اثرات فرهنگي و اجتماعي تكميل پروژه -

اي حفـظ خويـت فرهنگـي منطقـه    با هـدف  اي منطقه
  محالت.

  
  امور علم و فناوري و نوآوري

علم و فنـاوري و  هاي توسعه و بازآفريني و تجهيز پارك
كـردن ايـن پاركهـا    تـر  منـد جه هرچه بهرههمكاري در

علـم فنـاوري   اي ي هرچه بيشتر در زمينهوربهرهجهت 
  با هدف رده سني جوانان.

هــاي مجــوزايجــاد تســهيالت در جهــت دريافــت  -
رويكرد جـوان محـوري)،   دانش بنيان (هاي شركت

در اختيار قرار دادن تسهيالت ويـژه جهـت ايجـاد    
 دانش بنيان در اين حوزه.هاي شركت

ــاربردي  - ــژه در جهــت ك ــدات وي ــر تمهي ــودنت   نم
ــگاه ــاي دانش ــات در   ه ــل تجربي ــهرداي و انتق ش

 مختلف به نسل جوان.هاي حوزه
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  مقدمه
جهان در مناطق  تياز جمع يمياز ن شيبامروزه 

تر منيا به همين خاطركنند و يم يزندگ يشهر
 يافتنيدست قديمي ولي چالش  كينمودن شهرها به 

 سازي شهرها وو با توجه به اهميت ايمنشده  ليتبد

توسعه هاي آرمانيكي از بندهاي هاي انساني سكونتگاه
  .استه اين موضوع اختصاص داده شده بنيز پايدار 

 يعيطبمتعدد  يحوادث و رخدادها خ،يدر طول تار
 يشهر يزندگساز باعث بروز اختالل در و يا انسان

 بروز سيل و، ييآب و هوا ديشد راتييتغاند. شده

 مخاطراتاز  يناش يموارد اضطرارلرزه وساري زمين

رها زندگي و زيست ساكنان شهبر  ياندهيطور فزابه
هايي پاسان داده و حيات تاثير گذاشته است. بر زندگي

كرده  ديرا دستخوش تهدي زيادي رونق شهرهاو 
  است.

دور به صورت  يهااست كه از گذشته يتهران شهر
 ليهمچون زلزله، س يتنگاتنگ با مخاطرات متعدد

هاي واگيردار، آفات و زمين، بيماريو فرونشست رانش 
 ها و ... را تجربه كرده است.مشكالت ناشي از اپيدمي

 نگرش و ديدگاهاز نبود  شهيشهر هم نيساكنان ا

و رها شدن در  يشهر يمنيدر خصوص ا يزيربرنامه
  اند.پرخطر رنج برده هايتيموقع نيا

اصلي بايد مورد نظر ال ؤسموارد فوق چند با توجه به 
  :اندركاران قرار گيردو توجه مسئوالن و دست

 آوري و علي شهر تهران توان تابآيا در شرايط ف
 مواجه با سوانح را دارد؟

 در را  و ساكنان هارساختيزشهر، توان يچگونه م
نجات صورت بروز سوانح طبيعي و يا انسان ساز 

  داد؟
 راهكار برون رفت از اين مشكالت چيست؟ 

حساس شهر تهران به عنوان  گاهيتوجه به جا با
فرهنگي و پايتخت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 

الزم است  ،ايرانيانمحل تجمع  نيبزرگترمديريتي و 
ريزي و ايجاد شرايط و مديريت شهري نسبت به برنامه

اقدامات آمادگي و پيشگيري و تقويت توان پاسخگويي 
و تقويت توان  يمنيدر جهت كاهش مشكالت ا

  مديريت شرايط اضطراري اهتمام الزم را معمول كند.
خود را  يهااستيسنيز  دولتهمچنين الزم است 

 نياخصوص مشخص كنند و تعهد خود را به  نيدر ا
مردم  ،يردولتيغ يهاسازمان نيامر نشان دهند. همچن
امر  نيشهروندان را در ا يدينهاد و به صورت تاك

  .نديمشاركت نما يستيبا
يكي از مهمترين اسناد و قوانين مصوب در اين 

مني و هاي كلي نظام در حوزه ايخصوص سياست
 1384مديريت شرايط اضطراري است كه در سال 

هاي مربوطه ابالغ توسط مقام معظم رهبري به دستگاه
در اين زمينه اقدامات موثر و ولي متاسفانه تاكنون 
  ايم.مناسبي را شاهد نبوده

شفاف به هاي مشخص و نقشه راه سياست وجود
 دهد تايامكان را م نياو شوراي شهر  يشهر تيريمد

آور و تاب منيرا در ساختن جامعه ا يمحكم يهامقد
رويكرد مشاركت جو و . آنچه در بردارنددر برابر سوانح 

توجه الزم و عملي به مهم است  اريشهروند محور بس
سوانح و  يريو كاهش خطرپذ يآورتابموضوع 
الزم است در  .است يعيطبو  سازانسان مخاطرت

نيز  گريد يكشورهااين موضوع به تجربيات موفق 
 سازي الگوهاي موفق لحاظ وتوجه كافي را با بومي

در اين و شود اصالح موجود  يشهر يهارساختيز
  مسير تمام شهروندان نيز مشاركت الزم را نمايند.

 ليدخ ديجامعه با يامر تك تك اعضا نيا يبرا
حركت  كيتنها  نيا كه است الزم به يادآوريباشند. 

 زيبه باال ن نييحركت پا كيبلكه  ستين نييباال به پا
  هست.

ميليون نفر  8شهر تهران با جمعيت بيش از  كالن
  ثقل مركز ،كيلومتر مربع 700و وسعت بيش از 
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هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت
هاي گذشته با كشور به علت رشد سريع در دهه

مي باشد كه اين امر در  معادالت پيچيده شهري مواجه
 20هاي طبيعي همانند وجود بيش از ژگيكنار وي
  فعال كه از اين ميان با توجه به سابقةفعال و غير گسل
هايي همانند پارچين زايي گسلخيزي و توان لرزهلرزه

(ايوانكي)، شمال البرز، مشاء، طالقان، شمال تهران، 
جنوب ري، كهريزك و گسل پيشوا (ورامين) حائز 

اي انجام شده، وقوع و مطابق برآورده استاهميت 
خسارات شديدي را بر جاي خواهد  راندر ته زلزله

هاي فرسود، معابر غير گذارد. همچنين وجود بافت
استاندارد، شبكه گسترده تأسيسات شهري، خطوط 

ي هاĤنها، خطوط و تأسيسات شريتونل ،هامترو، پل
حياتي توامان موجب گرديده تا عالوه بر فراهم آوردن 

و كمك  يز مخاطرات محتمل، كار امدادرسانزمينه برو
ديدگان را در اين كالن شهر بسيار دشوار به حادثه

 ي ساختنيسازد، از اين رو عالوه بر اهتمام به اجرا

و كاهش هاي تعريف شده درحوزه پيشگيري برنامه
هاي الزم در پذيري، توجه جدي به ايجاد آمادگيخطر

 هب ساماندهي و از طريق هاناراستاي مقابله با بحر

مدخل در عناصر و عوامل ذي ليهپيوسته كردن كمه
 يو آموزش نيروها يدهسازمانامر مديريت بحران، 

سطح  ارتقاي داوطلب در شبكه مديريت بحران،
و اقالم  زاتيسازي تجهآمادگي مردم، ذخيره

 يازهايو ن ياقالم ضرور دگان،يدبيآس به يرسانامداد
ارائه سريع و بهينة خدمات خانوار جهت  يزندگ هياول

توزيع اقالم امدادي و مايحتاج عمومي به مردم  ونجات 
  ناپذير است.در زمان بحران اجتناب

  
  تهران درآمدي بر ايمني و شرايط اضطرار

  رانيدر ا ايسوانح و بال - 1
غيرمترقبه و بالياي طبيعي مثل زلزله، طوفان،  حوادث
اثير قرار داده و .. روند توسعه كشورها را تحت ت.سيل و

اقتصادي و هاي به نابودي منابع انساني و زيرساخت
ايران يكي  كشورانجامند. مي هزينه كردن منابع مالي

رود و همه از نواحي حادثه خيز جهان به شمار مي
ساله حوادث متعددي از جمله زلزله و سيل در گوشه 

پيوندد كه با خسارات مالي و و كنار آن به وقوع مي
 1300طور مثال از سال زيادي همراه است. به جاني

ريشتر و  7زلزله با بزرگي  12ش. تاكنون حداقل .هـ
  مختلف ايران را لرزانده است.هاي خشبيشتر، ب

 به دو دسته يو سوانح از نظر تخصص حوادث

 يايساز. بالو انسان يعي. طبشونديم بنديميتقس
... طوفان و ،يخشكسال ل،يمانند زلزله، س يعيطب

به جوامع  يو جان يمال ديهمواره موجب خسارات شد
. امروزه بروز بالياي طبيعي در كنار روند شوديم يبشر

  ترين نگراني در زندگي مردم تلقيرو به رشد، گسترده
 يعلم يو محتوا يمتون تخصص بر اساس گردد.مي
 هاييو طبق بررس ايبال تيريشده در موضوع مد هيته

تعداد  رانيه تاكنون در كشور اصورت گرفت يكارشناس
 وقوع به ساز و انسان يعيمورد از سوانح طب 41
در  يزريموضوع لزوم توجه و برنامه نياست و ا وستهپي
  .كنديامر گوشزد م نيولؤبه مس اخصوص ر نيا

  
  رانيدر ا يعيطب يايو بال سوانح تيريساختار مد -2

 به طوربحران  يمل تيريمد ،ايدن يتمام كشورها در
 ريكشورها مد يبر عهده حكومت است. در برخ معمول

 ريمد هاآندر اكثر  يول ؛است هيقوه مجر سيبحران رئ
 استيدر سطح ر ژهيبه و( هيبحران عضو قوه مجر

 يامنطقه ندگانيو وزارت كشور) است. نما يجمهور
كشور  رينظر وز ري) زردولت (استاندار، فرماندار، بخشدا

  هاياريها و دهيردارشه نيهمچن .كننديم عمل
با  ،خود ياستقالل نسب رغمي) عليمحل يها(دولت

 تيريمد .آورنديبه عمل م يوزارت كشور هماهنگ
 نيست يقاعده مستثن نياز ا زين رانيبحران در كشور ا

طور متناوب تحت نظر هخود ب يتحول ريو در مس
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نخست  ،جمهور سيمعاون اول رئ ،يرجمهو استير
 كشور به ريجمهور و وزسيرئ يئمعاون اجرا ،ريوز

اين مورد خود عمل نموده است كه در  يهامسؤوليت
  شرح بيشتري داده مي شود.

سوانح  تيريدر خصوص مد يخيسوابق تار يبررس
 1302تا قبل از سال  كه دهديدر كشور نشان م

هاي تيفعال يبرا يمحل ايو  التيتشك گونهچيه
در كشور  سوانح تيريمد يهابخش افتهي سازمان

و  ريش يامداد تيجمع ليوجود نداشته است و با تشك
سال تحت نظارت دستگاه  نيدر ا رانيسرخ ا ديخورش

و  ليساختارها تشك نيا زين رانيوقت، در ا يومتحك
  .ديفعال گرد

و  نيقوان مهم ترين«كه در گزارش  همان طور
و  يعيسوانح طب تيريمرتبط با مد يمصوبات قانون

اشاره شد از  »يانقالب اسالم يروزيبحران بعد از پ
هاي تاكنون و در طول سال يديخورش 1302سال 

موضوع  يبرا يمتعدد يو ساختارها نيمختلف قوان
 نيودر كشور تد يعيطب يايامور بال تيريو مد تيفعال
 يهادستگاه نيدر ب يمتعدد هايمسؤوليتو 

 ني. باتوجه به اديگرد ميو تقس فيتعر يتيحاكم
 يرجمهو يقانون اساس 29طبق اصل موضوع كه 

 محسوب يتيحاكم يموضوع امر نيا ،رانيا ياسالم

 ياصل مسؤولو  يكه متول مشاهده مي گردد ،شوديم
و  يتيحاكمهاي و ساختارها بخش نيقوان يدر تمام

 ياعم از انتفاع يردولتيغهاي بخش ريبوده و سا يدولت
توان و  سبر اسا يالمللنيبي هاسازمان و يرانتفاعيو غ

تخصص به صورت همكار و  نيو همچن يحوزه كار
  .اندو انتخاب شده فتعري هاسازمان نيا يبرا بانيپشت
و ابالغ طرح جامع امداد  بيتصو ن،يتوجه به تدو با

 به منظور 5طبق ماده  1382و نجات كشور در سال 

بر  هيو نظارت عال يمل ريزيبرنامه ،يكل يگذارسياست
ان كشور ستاد حوادث و سوانح بحر تيريامر مد

 9طرح و طبق ماده  نيو در ا ليكشور تشك رمترقبهيغ

 ،سازيميتصم ،يبانيپشت يهماهنگ جاديبه منظور ا
 يواحدها جاديستاد و ا يياجرا اتيعمل يريگيپ

ستاد در وزارت  رخانهي، دبوابسته يو ادار يتخصص
ساختار در سطوح  نيا ني. همچنديگرد ليكشور تشك

 طبق .ديگرد ليو تشگ فيتعر زين يو شهرستان ياناست
، كارگروه 29موارد ذكر شده در فصل چهارم، ماده 

سه گروه كارگروه به  يبا همكار يآمادگ يو استان يمل
 ييو اجرا يزريخود را برنامه فيوظا ريشرح ز

  :داينميم
امور  ي: مرحله آمادگياتيعمل يتخصصهاي كارگروه  .1

  .دهندين را انجام مبحرا تيريمد يتخصص
 تيريو مد يريشگيپ يتخصصهاي كارگروه  .2

  يالزم براهاي يو هماهنگ هايزير: برنامهمخاطرات
  مخاطرات را انجام تيريو مد يريشگيپهاي تيفعال
كننده  ديمخاطرات عمده تهد يبه بررس دهديم

  .پردازنديم هاآنهاي يژگيكشور و و
  : به انجامآموزش يتخصصهاي كارگروه  .3

آموزش  يالزم براهاي يو هماهنگ هايزريبرنامه
مرحله آن  4بحران در  تيريمد يو همگان يتخصص
  هاآنجامعه در برابر بحر يسطح آمادگ يو ارتقا

 .پردازنديم

  
  پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران  سازمان - 3

  و يايران با توجه به موقعيت جغرافياي سرزمين
خيز جهان به جمله ده كشور سانحهاز  يشناسزمين

چون سيل،  يو همواره بر اثر بروز سوانح آيديشمار م
قابل  يو مال يو غيره، خسارات جان يزلزله، خشكسال

  به كشور وارد آمده است. از همين رو يتوجه
در  يطبيع وانحكاهش اثرات س يهاهاست كه راهسال

تا  شوديكشور مورد توجه قرار گرفته است و تالش م
در اين حوزه، شاخص  يجهان يهاهمگام با تجربه

يابد در  ارتقاي يدر برابر سوانح طبيع يو آمادگ يايمن
و افزايش  يپيشگير يبرا يريزاين ميان، برنامه
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  در برابر سوانح در شهر تهران به عنوان مركز يآمادگ
 يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد ،يسياس ياهفعاليت

  رخوردار است.ب يكشور از اهميت زياد
در ششمين اجالس  1378مهرماه سال  28روز  در

  به عنوان ،يطبيع يكاهش اثرات باليا يكميته مل
ساز در اين حوزه، مقرر شد كه نهاد تصميم ترينيعال

امور  يتهران با مساعدت معاونت هماهنگ يشهردار
از  يگيرهوزارت كشور و همچنين با بهر يعمران
 ربط،يذ يهادهاو ن هاسازمانها، وزارتخانه يهمكار

طرح جامع مديريت بحران شهر تهران بزرگ را تهيه و 
 يكاهش اثرات باليا يتصويب به كميته مل يبرا

  در ادامه اين پيشنهاد، با .ديارايه نما يطبيع
شهر  ياسالم يشوراساله،  7حدوداً هاي پيگيري
و مديريت بحران  يپيشگير سازمان ايجاد مجوز تهران
 18ماده و  24مشتمل بر  يابا اساسنامههران را شهر ت

شهر  ياسالم يدومين دوره شورا ،161تبصره (مصوب 
  .صادر كرد )28/4/1384 ،تهران

  
  و مديريت بحران تهران يپيشگيرسازماناهداف  -3- 1

شهر  يپذيرو كاهش خطر يافزايش سطح ايمن - 1
  ،مطالعات ،هايبررس ،هايبا انجام هماهنگ ،تهران
ذيربط قبل از  يها و اقدامات اجرايآموزش ،هاهشپژو

  .مقابله با بحران يو آمادگ يوقوع به منظور پيشگير
الزم جهت افزايش  يهايانجام اقدامات و هماهنگ - 2

  سيستم مديريت بحران شهر تهران و يكاراي
  هنگام وقوع بحران ،ذيربط ياجراي يهادستگاه

 يتلفات جان و كاهش خسارات و يمنظور امدادرسانبه
  .يو مال

الزم جهت افزايش  يهايانجام اقدامات و هماهنگ - 3
  سيستم مديريت بحران شهر تهران و يكاراي

بعد از وقوع بحران به  ،ذيربط ياجراي يهادستگاه
  .و مالي ياز خسارات و تلفات جان يمنظور جلوگير

بعد از بحران در  ينظارت و مديريت بر بازساز - 4
و  يدولت يهاو كمك يشورچارچوب مقررات ك

 .يمردم

  
  بحران تهرانو مديريت يپيشگيرسازمان فيوظا -2-3

  ها ومقررات، دستورالعمل نيو تدو هيته- 1
بحران  تيريتوان مد تيهاي مربوط به تقونامهآيين

  موارد فوق. بيتا تصو يريگيشهر تهران و پ
  و هامقررات، دستورالعمل نيو تدو هيته- 2

ها، ها، پلساختمان يسازمنيمربوط به اهاي نامهآيين
  جهت كاهش يشهر طيمح يطور كلو به ساتيتاس
تا  يريگيدر زمان وقوع بحران و پ يدگيدبيآس

  موارد فوق. بيتصو
  و مقررات و نيقوان قيدق ينظارت بر اجرا- 3

  هاي مصوب.دستورالعمل
  و به روز از زهيمكان يبانك اطالعات جاديا- 4

ها، معابر، مراكز گاز، برق، پل سات،يها، تاسساختمان
 ييايميشريو غ ييايميش ،يمراكز صنعت هيآب و كل

موارد در سطح شهر  نگونهيجا به جايي ا ايخطرناك و 
نسبت به  يهاي كنترل، نظارت و بازرسروش و اعمال

 يقيكه به هر طر يراداف هيمشاوران و كل مانكاران،يپ
  دهند.يخدمات فوق را در شهر تهران انجام م

و  يريشگيهاي پو نظارت بر برنامه نيتدو ه،يته- 5
  .يمقابله و بازساز ،يكاهش اثرات، آمادگ

  زلزله، يهاي مهندسانجام مطالعات و پژوهش- 6
و  يمهندس يشناسنيزم ،يمهندس يشناسزلزله
بحران در  تيريو مد يمهندس كيزيژئوف ،يشهر

  گستره تهران بزرگ.
 يالرزه يبندزپهنهيرتداوم مطالعات مربوط به - 7

زلزله و  يريخطرپذ ليتهران بزرگ، برآورد خطر و تحل
 نيها به منظور دست يابي به باالتربهنگام ساختن آن

  .ياحتمال يدادهايمقابله با رو يآمادگ تيوضع
هاي مختلف و سازه يريپذبيمطالعه و برآورد آس- 8



 

  213 

  ها.آن تيو تقو يهاي بهسازروش نيترارائه مناسب
كارايي و استمرار در  يظارت بر مطالعات چگونگن- 9

 داديدر هنگام و پس از رو ياتيحي هاĤنيعملكرد شر
  بحران.

از  يهاي كاهش اثرات ناشهماهنگ نمودن برنامه-10
  بحران.

مستمر در ارتباط با شناخت  يمطالعه و بررس-11
 شيو افزا يسازنهيبههاي موجود جامعه، راه تيوضع
جامعه در برابر خطرات  يريپذبيو كاهش آس يآمادگ
  .ياحتمال

از  يعموم يرسان يو نظارت بر آگاه يهماهنگ-12
 يدر سطح شهر تهران برا يهاي گروهرسانه قيطر

مقابله با مواقع  يآموزش و آماده نگهداشتن مردم برا
  بروز بحران.

گانه  24هاي مسؤول امور هماهنگ نمودن سازمان-13
  بحران شهر تهران. تيريو مد يريشگيبا سازمان پ

هاي همه جانبه با سازمان يارتباط و همكار جاديا-14
 تيريو مد يريشگيدر امور پ صالحيذ يو خارج يداخل

  بحران.
و  يهاي آمادگبرنامه نيو نظارت در تدو يهماهنگ-15
در برابر سوانح و  يهاي تخصصتهيتوسط كم ياتيعمل
  .يعيطب يايبال
و  يو تخصص ياننظارت در امور آموزش همگ-16

مانور با  نهيبه يو نظارت بر اجرا يهماهنگ نيهمچن
  باال. تيفيك

ساالنه  ميتقو نييهماهنگ نمودن و نظارت بر تع-17
 نهيبه ينظارت بر اجرا نيو همچن يمردم يمانورها

  باال. تيفيمانور با ك
بالفاصله پس  يدر ارائه خدمات اضطرار يهماهنگ-18

  از وقوع بحران.
و  يدر بازگرداندن جامعه به حالت عاد يهماهنگ-19

  مناسب پس از وقوع بحران. يارائه خدمات شهر
مناطق شهر، جا به جايي و  هيطرح جامع تخل هيته-20

در ارائه  يو هماهنگ ينيبشيشهروندان و پ يسامانده
  بالفاصله پس از وقوع بحران. يخدمات اضطرار

  
  هاي فعلي سازمانظرفيت -3- 3
در  يمنيو خدمات ا نشانيآتش نسازما تيفعال .1

  .سال سابقه 80از  شيشهر تهران با ب
 تيريو مد يريشگيپ سازمان تيو فعال ليتشك .2

 80دهه  ييابتدا يهابحران شهر تهران در سال
  .يديخورش

 مسؤولي هاسازماناقدامات صورت گرفته در  .3
  .يداوطلب مردمهاي گروه ليتشك نهيدر زم يشهر

و  مسؤول يو دولت يتيحاكمي هازمانسادر  تيفعال .4
  شهر تهران ياضطرار طيحوزه شرا يمتول

 آموختگان دانش اديتعداد ز تيو فعال تيترب .5
  .در كشور ياضطرار طيشرا تيريو مد يمناي موضوعات

  و يمتعدد ملهاي شيجلسات و هما يبرگزار .6
 ياضطرار طيشرا تيريمد ،يمنيبا موضوع ا المللينيب

  .تهران و بحران در
متعدد در  ياتيو عمل يستاد يواحدها ليتشك .7

  در ياضطرار طيو شرا ايمني و شرايط اضطرارموضوع 
  .مختلف مستقر در شهر تهران يهاسازمان

مرتبط با موضوع  يو موضوع يانجام مطالعات عموم .8
در شهر تهران توسط  ياضطرار طيو شرا يمنيا

  .يو دولت يخصوص ،يمختلف عموم ينهادها
  
  هاي قابل ارتقاي سازمانظرفيت -4-3
، همكار مسؤول يهاسازمان نيب يضعف در هماهنگ .1

  .بانيو پشت
افراد و مراكز  نيضعف در تبادل اطالعات ماب .2

  .باني، همكار و پشتمسؤول
 بيو تصو ييو اجرا يمستندات قانون هيدر ته ريتاخ .3

  .يواحد شهر تيريقانون مد
 تيريبرنامه جامع مد سازيادهيو پ هيضعف در ته .4
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 تيريچارچوب مد بر اساسسوانح  يريكاهش خطرپذ
  .باني، همكار و پشتمسؤول يهاسازمانپروژه در 

  مرتبط يهاها و پروژهدر برنامه يداريناپا .5
شهر  ياضطرار طيو شرا يمنيا مسؤول يهاسازمان
  .تهران

در سطح  تيريمشترك و هماهنگ مد دگاهينبود د .6
  .و همكار يمتول يهامانسازكالن 

اقدامات به صورت مشابه بدون توجه به  ياجرا .7
در مناطق  يفرهنگ ،يو بستر اجتماع طيتفاوت شرا

 تيريو مد يريشگيپ سازمانگانه شر تهران توسط 22
  .بحران شهر تهران

اقدامات متناقض و ناهماهنگ در جلب و  ياجرا .8
ق شهروندان در سطح مناط يمشاركت مردم تيهدا
، همكار مسؤول يهاسازمانگانه شهر تهران توسط 22

  .بانيو پشت
 نيكمبود و ضعف دانش، تجربه و نگرش در ب .9

مشاركت  يهامرتبط با توسعه طرح يهاطرح انيمجر
  گانه شهر تهران 22در سطح مناطق  يمردم
 يندهايو توسعه فرآ به كارگيري د،يضعف در تول .10
و  يستاد يهاعملاستاندارد و دستورال ياتيعمل
  ياتيعمل
از  پاسخ گوييو  تيعدم شفاف ،يزيگرمسؤوليت .11
 يدر قبال رخدادها مسؤولو  يمتول يهاسازمان يسو

  وستهيبه وقوع پ
 باني، همكار و پشتمسؤول يهاسازمان ليعدم تما .12

 يعلم هايمردم نهاد و بخشي هاسازمانبه مشاركت 
  يراراضط طيو شرا يمنيمستقل در موضوع ا

  
  تهران يدر اقتصاد شهرايمني جايگاه  -4

 يآورتاب ،يشهر تيريوجود دارد كه مد ياديز ليدال
از  يرا به عنوان بخش مهم يشهر يمنيا شيو افزا

خود قرار دهند.  داريو پا ياسيدستور كار توسعه س
  مخاطرات يريكاهش خطرپذ ،يشهر رانيمد يبرا

و  يمنيا ماندگار باشد. توجه به يتواند فرصتيم
 يو اقتصاد ياجتماع طيشرا ست،يز طيمحافظت از مح

تر از قبل تر و مرفهمنيا يابخشد و جامعهيرا بهبود م
  مخاطرات يريد. كاهش خطرپذگذاريم ادگاريرا به 
. سود كسب و كار را نهينه هز ؛است يگذارهيسرما
 كه شود يزيربرنامه يابه گونه ديدهد. بايم شيافزا

شهر، با  يباال يمنيا بياران با مشاهده ضرگذهيسرما
با  يكنند. سازگار يگذارهيسرما يشتريب اقيتاش

شهر،  كيدر  يريمختلف و كاهش خطرپذ يرخدادها
حوادث  انيآورد تا توسعه در ميامكان را فراهم م نيا

 زيشهروندان ن يزندگ يبه راه خود ادامه دهد و از طرف
  مختل نشود.

 يدرون يندهايشدن فرآ دهيچيتوسعه جوامع و پ با
از حوادث  يناشي هاآنبر تعداد بحر ،ياجتماعات بشر

افزوده شده  هاآن يدگيچيو انسان ساز و پ يعيطب
مهم،  نيدر مقابل ا يو آمادگ يريشگيپ ياست. برا

 ستميبه سوانح و حوادث كه در س يدگيرسهاي وهيش
ايمني و شرايط  عنواناز آن تحت  يشهر تيريمد

شود تا يم ياتيو عمل يگردد، طراحيم ادي اضطرار
  .ابديحوادث كاهش  يتبعات و آثار منف

دهد كه يحوادث و سوانح رخ داده نشان م يبررس
 يميشهر، رابطه مستق يمنيبحران و ا تيرينحوه مد

هاي رساختيو وجود ز يافتگيتوسعه  زانيبا سطح م
جوامع  ياسيو س يفرهنگ ،ياجتماع ،يمناسب اقتصاد

 يمتعدد يامدهايساز، پو انسان يعيد. حوادث طبدار
در  يو روان يطفعا ،ياقتصاد ،يچون مشكالت اجتماع

  ،يكاريكند كه باعث فقر، بيم جاديا هاناانس يزندگ
از  ،يو فرهنگ ياختالفات قوم ،ياجبارهاي مهاجرت
 ،يماريب ،يو گسست روابط خانوادگ يدگيهم پاش

  شاغل كاذبكمبود بهداشت و رفاه و گسترش م
، عامل تلفات و هاآنبحر گريد انيگردد. به بيم

 يمل ،ياجتماع ،يجبران فرد لقاب ريغ گاهي عاتيضا
  تا تياند كه اثرات آن از جراحات ساده، معلوليفرامل و
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  را شامل ياسيو س ياجتماع ،ياقتصادي هاآنبحر
الزم به  داتيتمه ينيبشياست پ يهيشود و بديم

  جهت كاهش پاسخ گوييو  يمادگآ ،يريشگيمنظور پ
 و يدر برابر حوادث و سوانح از تبعات منف يريپذبيآس
، به لحاظ ايرانخواهد كاست. كشور  هاآنبحر رانگريو

 يپراكندگ ،ييايجغراف ،يامنطقه ،يعيطب طيشرا
و  يمياقل تينحوه استقرار شهرها و وضع ت،يجمع
 يراب يا بالقوههاي تياستعداد و ظرف يدارا ،يمكان

درصد  80باشد. حدود يم يعيطبهاي دهيبروز پد
 هيو كوهپا يتانكوهس يدر نواح رانيا يمسكون ينواح

بخش  نيترتيو پرجمع نيقرار دارند و متمركزتر
 ينواح نيدهند. ايم ليتشك ينواح نيكشور را هم

و  يشناختنيزم ك،يدموگراف ،يمياقل تيوضع يدارا
شور را با ك تياست كه جمع يخاص يساخت نيزم

 روبرو يو انسان يعيحوادث طب يجد يدهايتهد

كه طبق آمار است  هها باعث شديژگيو نيسازد. ايم
 زيخكشور حادثه نيششم رانيا ،يالمللنيب مراجع

شناخته شده در  يعينوع حادثه طب 41جهان باشد. از 
وجود دارد كه  رانينوع آن در ا 31جهان امكان وقوع 

 انيم نيانسان ساز در ا و زلزله و حوادث ليس
سهم را به خود اختصاص داده و هر ساله  نيشتريب

حوادث  نيسازد. ايكشور وارد م بهرا  ياديخسارات ز
سنگ لغزش،  ن،يرانش زم ل،ي(شامل: زلزله، س

 ،ييزارسوب ا،يآب در يشرويخاك، نفوذ و پ شيفرسا
انجماد و  ،ييزاريكو ،ييزامرادب ،يساحل بيتخر

آب و هوا،  يگرگ، بهمن، طوفان، آلودگت ،يسرمازدگ
 ،يالخشكس ،ينباتآفات  ست،يزطيمح يآلودگ

ها، صاعقه، خطرات جنگل يخودبخود يسوزآتش
 ،يآهكهاي حوضه زشي)، رييگرما نيمزژئوترمال (

 ،ياستخراج مواد معدن يدر نواح نيزمهاي نشست

 ،ييايدر ريزهاي لغزش ،ييايدر ريزهاي زشير

 ؛و... است) يذغال يهاآنديم يسوزخود و ييزاباتالق
 يزندگ ريزناپذيگرهاي تياز واقع يكه به عنوان بخش

و  يريشگيپ هاآناز  ستيبايمكه شوند يم يبشر تلق
  از آن، تالش گردد. يناشي هاآنبحر تيريدر مد
  

  تهران ايمني و شرايط اضطرارمناسب هاي شاخص -5
حوزه ايمني و شهر تهران در  يآورو تاب ييايپو جهت

مناسب را در هاي ابتدا شاخص يستيبا شرايط اضطرار
دانش و  ،يوربهره لياز قب ياصل نيارتباط با مضام

 ،ياتوازن منطقه ،ينگربرون ،يريپذرقابت ،يفناور
  توسعه صادرات و استفاده از ،يحضور بخش خصوص

  كرد. نييها تعتيظرف

  
  يط اضطرارحوزه ايمني و شرا يهاي اصل: شاخص1 شكل

  
 معمولبه طور است كه  يآمار اريمع كي شاخص

 را نشان تيدو كم نيرابطه ب ايو  تيكم كي راتييتغ

نمود كه  يتوان بررسيبا استفاده از شاخص م دهد.يم
 زانيرگذاران و برنامهاستيكه توسط س ياهداف ايآ
 .ريخ اياست  يريپذدر حال تحقق ،شده است نييتع

تهران،  شهر ني و شرايط اضطرارحوزه ايمهاي شاخص
بحران در چهار حوزه به شرح  تيريبر اساس چرخه مد

قابل  يو بازتوان پاسخ گويي ،يآمادگ ،يريشگيپ ليذ
 يها كلشاخص نيا كه است. الزم به ذكر است نييتب

 نيمربوط به چند رشاخصيز هااكثر آنو  هستند
  شاخص است. انگريب ت،يفعال
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و كاهش  يوزه پيشگيرحهاي شاخصبرخي  -5- 1
  ريسك

 نيو قوان يقيتشوهاي استيتعداد س - 1
ساخت و ساز در مناطق پر مخاطره و  ياستانداردساز

 يدر ساخت و سازها يمنيا بيضر شيافزا زانيم
  .ديجد

  شده و يسازمقاومي هاساختمانتعداد  - 2
شده در معرض مخاطرات به  منياهاي رساختيز

 ،يمهندس يز، طراحساخت و سا نيقوان تيكمك رعا
جامعه و  يداريسطح پا ارتقاي منجر به نيوضع قوان

 يوارهايسدها، د رينظ يمحافظتهاي احداث سازه زين
  ها.زيو خاكر ييايدر
  از مناطق خطرناك به كمك احداث يدرصد دور - 3

  جا به جاييدر مناطق امن و  ديجدي هاساختمان
  مناطق. نيدر معرض خطر به اي هاساختمان

به عموم مردم راجع به خطرات  ياطالع رسان زانيم - 4
  در مورد يسطح آگاه ارتقاي از مخاطرات و يناش

ساخت و ساز در هاي و روش رانهيشگيپهاي ياستراتژ
  شهروندان، صاحبان مشاغل، رهبران جامعه و انيم

باره مخاطرات و آنچه كه و آموزش در رانيگميتصم
انجام  هاآنبحر از يريشگيتوانند در مورد پيمردم م
  دهند.

عملكرد نظام هشدار، درصد مناطق تحت  زانيم - 5
  مخاطرات. يريپذخطربه روز هاي پوشش، نقشه

 طيمح يبه خواص محافظت يدرصد تداوم بخش - 6
ها و مراتع و به كمك مراقبت از جنگل يعيطب ستيز

كه قادر به دفع و كاهش آثار  كيعناصر اكولوژ ريسا
  باشند.يمخاطرات م

  و مهار تيو هدا يزدارينظام آبخ ياجرا زانيم - 7
  .ليكاهش خطرات س يبرا يسطحهاي آب
 

  يحوزه آمادگهاي اخصشبرخي  -2-5
سطوح  رندگانيگ(تعداد آموزش يآموزش همگان - 1

  ).يساعات آموزش زانيم ،يآموزش
  .يو نگرش بخش يبخش يآگاه يتعداد مانورها - 2
 ياتيعمل يوهاري(تعداد ن يمنابع انسان تيوضع - 3

  و...). يبالقوه، تعداد كاركنان ستاد
 ينيزم يامداد ياتيو امكانات عمل زاتيتجه - 4

 ،يامداد ينجات، خودروها ي(آمبوالنس، خودروها
 ن،ينجات سبك و سنگهاي ست ،امدادي كلتيموتورس

  ).قيحر اطفاي زاتيتجه
  ها و...ابيجستجو شامل انواع زنده زاتيتجه - 5
امداد هاي گاهي(تعداد بالگرد، پا ييداد هواامكانات ام - 6

  )....و دهيكادر آموزش د ،ييهوا
  غيره. و يامداد ينجات كوهستان انبارها زاتيتجه - 7
آمبوالنس شامل امكانات  زاتيو تعداد تجه زانيم - 8
  .يموتور -ييهوا - ينيزم
تمام وقت)  اي ميتعداد پزشكان متخصص (مق - 9

هاي تعداد تخت تان،مارسيشاغل در بخش اورژانس ب
و دارو  يپزشك زاتيتجه يدپو يمارستانياورژانس ب

 ،ييصحراي هانامارستيجهت پوشش حوادث، تعداد ب
از  يناش NBCپاسخ به حوادث ي هاĤنمارستيتعداد ب

  مترقبه شهر تهران. ريحوادث غ
بازكننده معابر، تعداد  نيسنگ يتعداد خودروها -10

 يدرصد به كارگيري ييتوانا ق،يحر اطفاي يخودروها
 - ييشامل هوا ياز منابع كشور در حوزه راه و ترابر

نقل و انتقال انبوه مجروحان و  يبرا ينيزم -يلير
  به مناطق امن. بيتحت آس تيجمع
 تيسرانه تعداد امدادگران هر منطقه به جمع -11

  گانه تهران. 22مناطق 
  ،يحوادث محل يموجود برا يوهايتعداد سنار -12

  در شهر تهران. يو مل يامنطقه
در  رمستقريمستقر و غ ياتيعملهاي ميتعداد ت -13

  گانه تهران. 22مناطق 
  در ياسازهيمنياهاي شاخص تيدرصد رعا -14

از قبل موجود و در حال ساخت شهر ي هاساختمان
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  تهران.
  
  يحوزه پاسخگويهاي شاخصبرخي  - 5- 3
مستقر و  يپزشك ياضطرارهاي ميتعداد ت - 1
  در زمان رخداد حادثه. مستقرريغ
  حد اقل زمان پاسخ به حادثه. - 2
  .نيحداقل زمان انتقال مصدوم - 3
  .يمنتقل شده مراكز درمان نيتعداد مصدوم - 4
  .ينيمنتقل شده با آمبوالنس زم نيتعداد مصدوم - 5
  منتقل شده با بالگرد. نيتعداد مصدوم - 6
  زمان حضور در صحنه حوادث. - 7
  .دهيدبيآس تيبه جمع تگانافينسبت نجات  - 8
  مناطق تيبه جمع افتگانينسبت امداد  - 9
  .دهيدبيآس
  جمعيت.نسبت به  ياتيعمل هايرويسرانه ن -10
  

 يدر انبارها يگانه امداد 22اقالم  رهيذخ زانيم -11
  بحران. تيريمد يبانيپشت
بازماندگان به اقالم  يحداقل زمان دسترس -12

  .يامداد
 ،يپزشكهاي تيت نجات و فورنحوه ارائه خدما -13
  دفع پسماندها. ن،يتدف
آتش، كنترل مواد خطرناك و  تيمهار وضع -14

  .يرامونيو پ يخدمات اضطرار
با  ييمصدومان شامل تعداد شناسا ييشناسا -15
  .ابيو دستگاه زنده ابيزنده  واناتيح

سرانه تجهيزات امداد و كمكهاي اوليه به نسبت  – 16
  مالي آسيب ديدگان.جمعيت و تعداد احت

  يحوزه بازتوانهاي شاخصبرخي  -4-5
  .يروان تيحماهاي ميتعداد ت - 1
  .يروانهاي تيبهره مند از حما دگانيدبيتعداد آس - 2
  تعداد جستجوها (گمشدگان و جدا افتادگان). - 3
  خانواده انجام شده. ونديتعداد بازپ - 4

  سرپرست بازمانده.يتعداد كودكان ب - 5
  كننده. تيحما يمل يدولتريغي هاسازمانتعداد  - 6
  شده. يآورجمع ينقدهاي كمك زانيم - 7
  شده. يآورجمع ينقد ريغهاي كمك زانيم - 8
  

  هاها و چالشبررسي ظرفيت
  در تهران يكپارچگي سامانه مديريت حادثه - 1

 يهاميت ،ياهر حادثهطي  دردر شهر تهران و 
 يهاميمقابله (ت يبرا يخاص يمجزا ياضطرار
  ني) وجود دارند. اژهيو و يتخصص ،يعموم ياضطرار

 ييمجزا يسامانه فرمانده يدارا ،ياضطرار يهاميت
  حادثه گزارش يبه فرمانده ميطور مستقهستند و به

از منابع  يبيترك ،يتخصص ياضطرار يهامي. تدهنديم
در كنار  يخاص يهاتيمامور ليتكم يهستند كه برا

شامل  تواننديم روهاين ني. ادكننيم تيفعال گريكدي
  راهبر باشد كه با كيو  شدهيزيرمنابع برنامه

 يهاميت .كننديمشترك كار م يارتباطات يهاستميس
 يهامياست: ت ريشامل موارد ز يتخصص ياضطرار
 ياضطرار يهاميت ،ينشانآتش يتخصص ياضطرار
 يتخصص ياضطرار يهاميامداد و نجات، ت يتخصص

 يهاميت س،يپل يتخصص ياضطرار يهامياورژانس، ت
 ياضطرار يهاميت ،يپزشك يتخصص ياضطرار
  .يو مهندس يخدمات شهر يتخصص
منطقه با چند  كي ايكه چند منطقه  يحوادث در

 يهاسازمانمتحد،  يفرمانده شوند،يم ريدرگ سازمان
 يكاركرد يهاتيو حوزه و مسوول ايبا حقوق، جغراف
ن موثر و كارآمد در كنار كار كرد يمتفاوت را برا

منطقه  ريتحت تاث نكهيبدون ا كند،يجمع م گريكدي
 يباشند. سامانه فرمانده يخاص سازمان تيمسوول اي

در زمان حادثه شهر  يرا برا يفرمانده يگانگيحادثه، 
فرماندهان  اديو ازد يكرده و از گستردگ فيتعر

حادثه،  يسامانه فرمانده ي. گستردگكنديم يريجلوگ
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پاسخ يبرا ازيا توجه به نوع حادثه و منابع مورد نب
را  تيقابل نيالگو ا نيو ا شوديم نييبه حادثه تع ييگو

مختلف سازگار  ياضطرار طيدارد كه خود را با شرا
 دهيطور كامل و جامع دساختار به ديكند، هرچند كه با

  شود.
حادثه در  يسامانه فرمانده يبرا يينبود الگو

د جامعه باعث شده است كه سطوح كالن و خر
و بعد از  نيسطوح مختلف در قبل، ح نيب يناهماهنگ

يرا م يهماهنگ معد نيبحران وجود داشته باشد. ا
واحد در حوادث و  يبا توجه به عدم فرمانده توان

مختلف با  يهاو بخش هاسازمانارتباط  يچگونگ
شهر الگو در كالن نيكه ا ي. در صورتافتيدر گريكدي

شود و  يدر بحران طراح ريدرگ يهاسازمان و تهران
طور مشترك استفاده كنند، به يالگو كياز  هاآنتمام 

  در زمان بحران كاسته هايعدم هماهنگ زا يريچشمگ
الگو با  نيا شود،يم شنهاديرو پ ني. از اشوديم

بحران موجود در مناطق  تيريمد يستادها يهمكار
 يبرا يمورد صورتتهران، به يگانه شهردار 22

منابع  تيشود. وضع نيتدو ينواح يفرمانده يستادها
در  ريدرگ گونگونا يهاسازمان يدهسازمان يو چگونگ

. در رديقرار گ يگوناگون مورد بررس يبحران در نواح
  تهران با يشهردار يبنداز آنجا كه منطقه ت،ينها

 ريدر بحران نظ ريدرگ يهاسازمان ريسا يبندمنطقه
 يهاسازماناورژانس و  ،ينشاناحمر، آتشهالل س،يپل

  شنهاديشهر متفاوت است، پ ياتيح يهاĤنيشر يمتول
در شهر  يبندمنطقه يسازكسانيدر مورد  كه شوديم

  شود. دهيشياند ياتهران چاره
  
  بازشناسي وضعيت فعلي ايمني شهر تهران -2

و  تيريسال در مد 90از  شيب ياسابقه ران،يا كشور
به بحران و ارائه خدمات امداد و نجات  پاسخ گويي

  خصوص نيدر ا يتجارب ارزشمند يداشته و دارا
  ن،يشيتجارب پ يسوا ،يباشد. عملكرد فعليم

حاصل بازخورد تجربه گذشته با دانش روز،  ستيبايم
از  يريو صحت عمل در اقدام و بهره گ يخردمند

روز باشد.  يتيريو مد كيتكنولوژهاي يدانش و فناور
شهر  اضطرارو  يمنيحوزه ا يفعل تياساس وضع نير اب

  شده است. يبازشناس ليتهران به شرح ذ
  نقاط قوت -2- 1

  امر. انيو مجر زانيردانش و تجربه برنامه ،يتوانمند- 1
گسترده مشتمل بر منابع  تيوجود شبكه و ظرف - 2

  .دهيآموزش د يانسان
  .يكيو لجست يبانيپشت زاتيوجود واحدها و تجه - 3
 ايمني و شرايط اضطرار يتخصصهاي مكان آموزش - 4

  .ايو برتر دن ياحرفه ديو اسات انيتوسط مرب
 يجامعه محور برا يتوانمندسازهاي وجود برنامه - 5

  به حوادث و سوانح. پاسخ گوييو  يآمادگ
  نقاط ضعف -2-2

 يياجرا يفقدان متول ايو  يهمپوشان ،يكار يمواز - 1
  .ايط اضطرارشر يمنياز مراحل ا يدر برخ

ايمني و مقررات مربوط به  نيقوان يضعف در اجرا - 2
  .و شرايط اضطرار

به حوادث و  پاسخ گوييجامع هاي فقدان برنامه - 3
  سوانح.

 يهشدار و بانك اطالعات ستميدر س يينارسا - 4
  .حوزه ايمني و شرايط اضطرارمرتبط با  يسراسر

هاي ها و دستورالعملنامهنييدر آ يعدم بازنگر - 5
 راتييمتناسب با تغ ايمني و شرايط اضطرارمرتبط با 

  به وجود آمده.
حوزه در  يابيو ارزش شينظارت، پا ستميضعف س - 6

  .ايمني و شرايط اضطرار
حوزه در  يبه موقع منابع مال صيضعف در تخص - 7

  .ايمني و شرايط اضطرار
حوادث و  مهيبهاي تياز ظرف يمندضعف در بهره - 8

  سوانح.
 حوزه ايمني و شرايط اضطراربود امكانات كم - 9
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  .تينسبت به گستره و جمع
با  يهمگانهاي ضعف در ارائه گسترده آموزش -10
  .ايمني و شرايط اضطرار كرديرو

متعدد جهت  ياضطرارهاي وجود شماره تلفن -11
  درخواست امداد.

واحد در ارائه خدمات  يمركز فرمانده كينبود  -12
  .اضطرارحوزه ايمني و شرايط 

  يبرخ يو اجرا يابيالزم در ارز يداريفقدان پا -13
  .حوزه ايمني و شرايط اضطرارهاي برنامه

  هافرصت -2- 3
مردم در جهت مساعدت  تيو حما يحسن همكار - 1

شهر تهران در  ايمني و شرايط اضطرار انيبه مجر
  موارد لزوم.

 ،يالمللنيو ب يوجود تجارب گسترده در سطح مل - 2
  .دگانيامداد و نجات حادثه د در خصوص

 يالمللنيدر سطح ب ،مناسبهاي تيجود ظرفو - 3
  جهت انجام اقدامات هماهنگ.

از  يريگو امكان بهره ياجتماعهاي وجود شبكه - 4
  شهر تهران. ايمني و شرايط اضطراربه نفع  ،آن
حوزه در  ،و آموزش التيروند رو به رشد تحص - 5

  .ايمني و شرايط اضطرار
  اتهديده -4-2
  بالقوه تهران در حوادث و سوانح. يريپذبيآس - 1
حوزه مرتبط با  نيقوان يدر اجرا يستميضعف س - 2

  شهر تهران. ايمني و شرايط اضطرار
  شهر تهران بهشرايط اضطرار و  يمنيا يوابستگ - 3

  .يدولتهاي بودجه
  .حوزه ايمني و شرايط اضطراردر  نيضعف قوان - 4
  تهران. تيجمع كيدموگراف راتييتغ - 5
 يمنيدر خصوص ارائه خدمات ا ريكمبود نگاه فراگ - 6
  شهر تهران.شرايط اضطرار و 
  
  حوزه ايمني شهر تهران موجود درهاي چالش - 3

 و روشن نبودن وظايف و نقش يكار يمواز -3- 1
  :عملهاي در عرصه يمنيمرتبط با امر اهاي دستگاه

وده و در نب ينديبحران تهران، فرآ تيريمد يفعل مدل
در خصوص  يادهيعد يخألها يموارد دارا ياريبس
 يدر اجرا يفقدان متول ايها و و نقش فيوظا يتولم

امر ارائه  نيبحران است. ا تيرياز مراحل مد ياريبس
شهر تهران  ايمني و شرايط اضطرار يخدمات تخصص

كه حادثه،  رايز ؛را با مشكل مواجه نموده است
از وجوه آن  كيهر  است كه يچند وجه ينديفرآ
شده  نييتع شياز پ فيخاص خود، با شرح وظا يمتول
طلبد. ي) را ميو انسان يبه امكانات و منابع ماد ي(متك

 لياز دال يكي يحت، مطرح بارهاچالش  نيگرچه ا
اما  ؛باشديبحران كل كشور م تيريمد سازمان يوجود

و  يبررس يبرا يو عمل يكاربرد وكارتاكنون ساز
شهر تهران  ايمني و شرايط اضطرار نديفرآ كل ميتنظ

و  هاسازمانو نقش هر مرحله به  فهيوظ ضيو تفو
نشده است. بر فرض وجود  يياجرا مسؤول ينهادها

آنچه در هنگام بروز حوادث و  ،يداخلهاي نامهنييآ
 يسازمانو تداخل  يناهماهنگ ،افتديسوانح اتفاق م

و  ياهبرداست. نداشتن نقشه راه و فقدان خطوط ر
در هنگام بروز حوادث منجر  يياجراهاي دستورالعمل

بعضاً  يو ارائه خدمات ماتيو اخذ تصم يبه تداخل كار
ماندن  بينصيب ايمناسب در زمان و مكان نامناسب و 

گردد. لذا يم ياز خدمات اضطرار يواقع دگانيحادثه د
برنامه جامع ضمن انجام  كي لباست در قا يضرور

خدمات و  ياثرگذار بيضر شياجراء، افزادر  يهماهنگ
 يروين زات،يخدمات (شامل تجه ياستانداردها تيرعا

 زيها) از به هدر رفتن منابع موجود نو برنامه يانسان
  گردد. يريشگيپ

  ضعف قوانين و مقررات كارآمد و به روز: -2-3
 نيقوان ازمنديدر حوزه امداد و نجات ن ينيآفرنقش

موجود  نيباشد قوانيروزآمد م ييمدون و الزامات اجرا
بحران  تيرينامه جامع مد نييمحدود به آ يداخل
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) و طرح 1386(سال  ياسالم يمصوب مجلس شورا
(سال  رانيوز أتيجامع امداد و نجات مصوب ه

دهه  كياز  شيب هاآن بي) است كه از تصو1382
  ها ونامهنييآ نيكمتر منجر به تدو ليو ،گذشته

 اتيمنطبق با مقتض يو الزام ييجرااهاي دستورالعمل
  است. دهيروز كشور گرد

مناسب و كارآمد از اطالعات  يگيرعدم بهره -3- 3
   روز دنيا: يتخصص
 يو همه كشورها است ريفراگ يو سوانح امر حوادث

 پاسخ گوييباشند. ياز آن م يانواع ايمبتال به نوع  ايدن
است  ياتجربه دانش و يالمللنيبه حادثه، در سطح ب

 ونيمانند فدراس يالمللنيبي هاسازمان قيكه از طر

هاي آژانس سرخ و هالل احمر، بيصل يالمللنيب
 و باشدمي دست يابيملل و... قابل  سازمانمرتبط 

به حوادث در سطح  پاسخ گوييمرتبط با ي هاسازمان
  مربوطه يتخصصهاي از آموزش يارياز بس زين يمل

  مربوطه و تجاربهاي وزش. اما آمشوندميمند بهره
 دهيگرد ياتيو عمل يموجود، كمتر بوم يالمللنيب

ي هاسازمان در ياتيصورت برنامه عملبهاست؛ بلكه 
تبادل نظر و استفاده از  ،مرتبط منشأ عمل شده است 

  امر نيدر اجهت بهبود شرايط الملل نيتجارب ب
 راهگشا باشد. اريتواند بسيم

هاي بر شاخص يمبتن يرفقدان نقشه خطرپذي -4-3
  گانه: 22حوادث در مناطق 

 ايمني و شرايط اضطرارهاي استيس نيارتباط ب جاديا
 ستيالزامات ز ن،يسرزم شيآماهاي طرح شهر تهران،

؛ و...  يزيخحادثه ،يميمالحظات اقل ،يطيمح
  مراحل هيالزامات در كل نيلحاظ نمودن ا همچنين

به  پاسخ گوييو  تيريمد يزيرو برنامه يگذاراستيس
است.  دهياست كه كمتر بدان توجه گرد يبحران، امر

 يزداريآبخ ،يچون هواشناس ييهاسازماناست  يهيبد
از  ياريبس ينيب شيها و مراتع و.. امكان پو جنگل

... را دارند يسوزآتش و ليحوادث مانند طوفان شن، س

 تيوضع هاسازمان نيا انيم يكه در صورت تعامل جد
 بخصوصشهر تهران و  و شرايط اضطرارايمني 

  خواهد بود. يمثبت اريبس لتحو ،از حوادثپيشگيري 
 هيهشدار زود هنگام بر پا ،هماهنگهاي سامانه يطراح

 ، ييو روستا يمناطق شهر تيجمع ،يمياطالعات اقل
و... هر منطقه  يمارستانيب ،ياورژانس ،يامكانات امداد

 و شرايط اضطرارايمني موجود  يازهاين نيترياز جد
  باشد.يشهر تهران م

 يسازمانهاي كامل ظرفيت يمندضعف در بهره - 5-3
  قدرتمند كشور: يساير نهادها

كشور، طبق  يو انتظام يو نظام يدفاع يروهاين
 گوييپاسخرا در  يفيخود، وظا يو مقررات داخل نيقوان

 دارند.بعضي از اين نيروها،به حوادث و سوانح بر عهده 
ند خصوص برخوردار نيدر ا يمجهز ارينات بساز امكا

هاي دستگاه يو هماهنگ يبه همكار ليتما كه با وجود
  منابع نيا زا گريكديبحران با  تيريمرتبط مد

و خدماتشان به صورت  نمي شود نهيبه يبرداربهره
  ارائه يامداد يبر استانداردها يو مبتن يتخصص

نابع منجر به هدر رفتن م در حقيقت گردد كهينم
  .شود
  :يمورد نمونه

، با 1395در هنگام وقوع حادثه پالسكو در سال  -
بود، و با  يرخداد محل كيدر ابتدا  كه نيوجود ا

امر  يمتول يامدادهاي وجود حضور كامل دستگاه
ي هاسازمان يدر صحنه، به علت عدم هماهنگ

 يفاجعه مل كيچه در ستاد و چه اجرا، به  يمتول
 شد. ليتبد

  
در حوزه  يفعلهاي تنگناها و چالش ييابارز -6-3

  :رهيو غ يمال ،يفيزيك يمنابع انسان
ايمني و شرايط  يمتولهاي دستگاه يفعل تيوضع در

در حوزه منابع  يبزرگهاي شهر تهران با چالش اضطرار
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مثال  برايروبرو هستند.  يو منابع مال يكيزيف ،يانسان
 ينانسا يرويكمبود ن ،ياصلهاي دغدغه از يكي

شهر  حوزه ايمني و شرايط اضطرارباشد. يم متخصص
بحران و  تيريمدهاي گاهيتوان پا تيتهران جهت تقو

 و كارآزمودهمتخصص  يهاروينخود به  يبانيپشت
خلوت  اتيبه عنوان حها گاهيپا نياست. ا ازمندين

كار  تيكه فاقد صالح يشده و افراد فيكاركنان تعر
، دشهر تهران هستن رشرايط اضطراو  يمنيدر حوزه ا

  مشغول به كار هستند. ساخت هامكان نيدر ا
  يبحران در كنار نوساز تيريمد يبانيپشتهاي گاهيپا
  در حوزه ياساسهاي موجود از جمله چالشهاي گاهيپا
  باشد.يم يكيزيفي هانامك
  

  اسناد باالدست و مرجع به منظور تدوين
ايمني هاي عملياتي مرتبط با ها و برنامهسياست

 و مديريت شرايط اضطراري

  جمهوري اسالمي ايران  انداز بيست سالهچشمسند
  1404در افق 

  جمهوري اسالمي ايران  انداز بيست سالهچشمسند
  1404در افق 

 هاي كلي نظام مصوب مقام معظم رهبري سياست
در ارتباط با پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از 

 سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه

 هاي كلي برنامه ششم توسعهستسيا  
 نظام آموزش  هاي كلي علم و فناوريسياست)

 عالي، تحقيقات و فناوري)

 هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و سياست
 پرورش كشور

 بخش شهرسازينظام در  هاي كليسياست 

 در بخش مسكن نظام هاي كلي سياست 

 در بخش پدافند غير عاملكلي هاي سياست 

 كلي آمايش سرزمينهاي سياست 

 هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سياست
 سرمايه ايراني

 هاي كلي سالمت سياست 

 هاي كلي محيط زيستسياست   
 هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست 

  
  :پيشنهاديهاي ها و اقدامسياست

و  يپيشگير سازمان يانداز و راهبردهاچشم - 1
  مديريت بحران شهر تهران

  طرح جامع كاهش«العات نتايج مط بر اساس
طرح زير در  15 ياجرا» پذيري شهر تهرانآسيب
  در كاهش يتأثير چشمگير توانديسال م 12مدت 
در برابر رويداد زلزله و ساير  ،شهر تهران يپذيرآسيب

  داشته باشد: يسوانح طبيع
گيري و مديريت  پيش سازمان يافزايش توانمند .1

مركز  يدازانبحران شهر تهران و احداث و راه
و هدايت عمليات مقابله (اتاق بحران) در  يفرمانده

  .شهر تهران
 يعمومي هاساختمان يو بازساز يسازمقاوم .2

  .موجود
و  يخودامداد يهاتوسعه و ترويج ظرفيت .3

مديريت بحران در سطح  يمردمهاي گروه يدهسازمان
 .محالت

شهر  يسيستم حمل و نقل اضطرار ارتقاي توسعه و .4
  .هرانت

  شبكه يو توسعه ظرفيت عمليات يسازآماده .5
  .و مخابرات در زمان بحران يرساناطالع

  .تأسيسات و شبكه انتقال آب سازي مقاوم .6
  .تأسيسات و شبكه توزيع گاز يسازمقاوم .7
 يو خدمات ايمن نشانيآتش سازمان يتوانمندساز .8

  .يانجام واكنش اضطرار يشهر تهران برا
در بخش  يسيستم واكنش اضطرار يسازتوانمند .9
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  .درمان –بهداشت 
  .تخليه امن يايجاد و تجهيز فضاها ،يشناساي .10
حمل  اصلي شبكه در هاپل يو بازساز يساز. مقاوم11

  .و نقل
  .يخصوص يهاساختمان يساز. ترويج مقاوم12
  .كيفيت ساخت و ساز يو استانداردساز ارتقا .13
ده با ديدگاه كاهش فرسو يهابافت ي. نوساز14

  .يالرزه يخطرپذير
  .سوانح در تهران ي. تأسيس موزه آموزش15

  
  كليهاي سياستو تحليل بيين ت -2

  موجود و با اتكاي بههاي به ارزش دست يابيدر جهت 
شهر  ايمني و شرايط اضطراربخش هاي مأموريت

  :حول محورهاي ذيل باشد سياست اصلي ،تهران
داقل زمان ممكن و اثربخش در ح پاسخ گويي - 1

ايمني و موجود جهت ارائه خدمات هاي ظرفيت بسيج
مبتني بر  حقوق شهرونديبا حفظ  شرايط اضطرار

  .دانش و تكنولوژي پيشرفته امدادي و عملي
ي و سازمانوري و اثر بخشي ارتقاي مداوم، بهره - 2

 انساني و كسب رضايت بيشتر مخاطبين به خصوص با
  .آنان توانمندسازي هرچه بيشتر

ايجاد فضاي خالقيت و نوآوري از طريق بازبيني،  - 3
مورد هاي مديريت سرمايههاي بهبود و آفرينش نظام

  .نياز
رتقاي مستمر كيفيت خدمات با تمركز بر حركت ا - 4

  .ملموس به ناملموسهاي مديريت سرمايههاي از نظام
گيري، ارتقاي مباني عملياتي از  استقرار نظام پيش - 5

و تقويت حضور و  يمني و شرايط اضطراراطريق 
هاي گذاريداوطلبان با سرمايه مشاركت بيشتر

  .مطلوب
  مالي در جهت كاهشهاي سازي نظامشفاف - 6

غير ضروري ارائه خدمات به موقع در قبل، هاي هزينه
  .و بعد از حوادث حين

  يسازماننظام جامع و مستمر ارزيابي عملكرد  - 7
  .ني و شرايط اضطرارايممرتبط با هاي حوزه

  
  تهران حوزه ايمني و شرايط اضطراراصول كلي  - 3
  اصل جامعيت -3- 1

، كليه حوادث و سوانح ايمني و شرايط اضطرارخدمات 
  .دهدرا پاسخ مي شهر تهرانشناخته شده در 

  اصل فراگيري -3- 2
به شهر تهران حوزه ايمني و شرايط اضطرارخدمات 
حوادث و سوانح ديدگان به كليه آسيب مشخصصورت 

  .گرددارائه ميشهر تهران در 
  اصل به هنگام بودن -3- 3

در  شهر تهران حوزه ايمني و شرايط اضطرارخدمات 
ديدگان حداقل زمان پس از وقوع حادثه به آسيب

  .گرددحوادث و سوانح ارائه مي
  اصل هماهنگي - 4-3

 شهر تهران حوزه ايمني و شرايط اضطرارخدمات 
  ت كه با مشاركت و هماهنگي كليهامري فرابخشي اس

  .گرددذيربط، ارائه ميي هاسازمان
  

  تهران ايمني و شرايط اضطرارانداز سند چشم -4
سيستمي  شهر تهران ايمني و شرايط اضطرارشبكه 

كه با تكيه بر خواهد بود سريع، دقيق، كارآمد و پويا 
و مجهز به  هاĤنانس ارزش حفظ جان، سالمت و كرامت

ي متعهد و متخصص، امكانات مكفي و نيروي انسان
مديريت هماهنگ، استاندارد و فرابخشي، خدمات 

ديدگان حوادث و سوانح را به آسيبايمني اضطراري 
رساندن كالن « انداز ماچشم بنابر اين .نمايدارائه مي

 يشهرهاشهر تهران، به جايگاه يك الگو در ميان كالن
حوريت با م» در حال توسعه يمقاوم در كشورها

مشاركت در حفظ و استمرار توسعه پايدار شهر «
  .است» تهران
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  ين تصوير كالن و تعيين اهداف كليتبي -5
با آموزش  شهر تهران ايمني و شرايط اضطرارخدمات 

داوطلبانه، در پي نهادينه كردن هاي و تقويت فعاليت
به ويژه جوانان در خدمت  مشاركت اقشار مختلف

ي از دانش و تجربه و اآنهوجامعه بشري بوده و با پشت
 به كارگيريشايسته و  برخورداري از سرمايه انساني

تجهيزات و فناوري پيشرفته تمامي تالش خود را در 
  :گيردكار ميه زير بهاي تحقق مأموريت

  به حداكثر دست يابيراي : بعملياتي ارتقاي -الف
وري در قبل، حين و بعد حادثه از طريق گسترش بهره

گيري از بهره دانش فني، ارتقاي گاني،هم آموزش
تكنولوژي روز، نهادينه كردن مشاركت جوانان و 

به  ،المنفعهامدادي و عامهاي داوطلبان در فعاليت
  .هانامنظور حمايت از سالمت انس

  و بشريهاي با تحقق ارزش: انساني ارتقاي - ب
  .، اشاعه تفاهم متقابل و صلح پايدارطلبياصالح

  
  شهر تهران ايمني و شرايط اضطراراهداف سند  -6
پوشش كارا و اثر بخش امدادي حوادث و سوانح  - 1

  .شهر تهران
 و تجهيز منابع امدادي كشور تقويت، توسعه و - 2

هنگام  ،حضور سريع و به موقع و مؤثر عوامل امدادي
  .حوادث و سوانح بروز

گيرانه  پيشهاي ها و برنامهاجراي كليه سياست - 3
و جامعه محور  محيطي و... )اني، زيست(انساني، عمر

كاهش خطرپذيري ناشي از حوادث و سوانح  جهت
  .مبتني بر طرح آمايش سرزمين و اصول توسعه پايدار

ايمني و اعمال مديريت يكپارچه و فرابخشي در امر  - 4
  .شهر تهران شرايط اضطرار

فرهنگ ايمني و تقويت مطالعات علمي و  ارتقاي - 5
 پذيرياي جهت كاهش خطرت بيمهپژوهشي و اقداما
  .حوادث و سوانح

كيفي خدمات ارائه شده به بازماندگان  ارتقاي - 6
  .حوادث و سوانح

  
  تعيين راهبردهاي تحقق اهداف كلي - 7
پذيري از تقويت امر پيشگيري و كاهش خطر -7- 1

  :طريق
بيني مخاطرات ناشي از سوانح شناسايي و پيش -

ترقبه با طبيعي و انسان ساخت و حوادث غير م
نگاري و ارزيابي آثار و پيامدهاي آن با آينده رويكرد

  پذيري وضعيت موجود،توجه به ميزان آسيب
به منظور  تهراناي در منطقه محلي وهاي موقعيت
و كاهش خطرات با پيشگيري  ريزي جهتبرنامه

  .وابط ملي آمايش سرزمينضمحوريت 
خيزداري، مهار سيالب آبهاي اجرايي شدن طرح -

 حفاظتهاي سطحي، و اجراي طرحهاي ها و آب
زدايي، گسترش پوشش گياهي، ها، بيابانجنگل

جهت حفاظت از محيط كاهش فرسايش بادي و...
حوادث و  احتمال بروز زيست به منظور كاهش

  .سوانح طبيعي
  ها و مصوباتاجرايي شدن دستورالعمل -

همچنين و موجود و نوساز هاي سازي سازهمستحكم
ها و ساز در حريم رودخانه يت ساخت وممنوع

  .مناطق در معرض خطر
دهي سازمانسازي و طراحي مدل و الگوسازي، آماده -

 هدفمند مردم براي مشاركت آگاهانه و فعال در
(تحقق امر هر  مديريت بحران و كاهش ريسك

با محوريت  ،)مكان امن براي زندگييك  ساختمان
وادث و در مقابل ح آوري اجتماعيافزايش تاب

  .سوانح
ي سازمانساماندهي نيروي انساني و توسعه ساختار  -

با تمركز بر كيفيت بخشي در سطوح ستاد، صف و 
  .عمليات

تخصصي  آموزش هدفمند (از نظر مخاطب و محتوا) -
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هاي آموزش و عمومي و تثبيت آن از طريق ارائه
  .عمومي، تخصصي و اجراي مانورهاي عملياتي

وريت جوانان و حفظ ترويج فرهنگ ايمني با مح -
  محيط زيست.

پشتيباني هاي پايگاهتهيه نقشه جامع استقرار  -
 در مناطق سكونت گاهي با اولويت مديريت بحران

  .پرخطرمناطق ها و محله
  
تقويت آمادگي در مقابل حوادث و سوانح از  -2-7

  :طريق
حوزه ايمني تقويت، توسعه و افزايش سطح آمادگي  -

با تأكيد بر  نشهر تهرا و شرايط اضطرار
  سازييكپارچه ريزيبرنامه مستندسازي و

ها. هماهنگي درون بخشي و بين بخشي، مديريت
و هشدار  تقويت و توسعه شبكه ارتباطات و اطالعات

سريع، تأمين منابع و امكانات و تجهيزات مورد نياز 
و  و سناريوسازي و انجام تمرين و مانورهاي مستمر

  .هدفمند
هشدار زودهنگام حوادث در هاي هاندازي سامانراه -

  .گانه شهر تهران 22مناطق 
مديريت جامع و هماهنگ هاي اندازي سامانهراه -

گانه شهر  22در مناطق  ايمني و شرايط اضطرار
  .تهران

مناسب و ارزيابي عملكرد هاي تعيين شاخص -
مديريت زنجيره تأمين (ملزومات، امكانات، تجهيزات 

د نياز امداد و نجات) مبتني انساني و اقالم مور منابع
بر نتيجه و اثر مديريت آموزش و مديريت خدمات 

داوطلبانه در ايفاي موثر نقش و انجام  اجتماعي و
حوزه ايمني و شرايط وظايف خود در ارتباط با 

اصالح و بهبود  تحت نظارت و شهر تهران اضطرار
  .هامستمر در راستاي يكپارچه سازي مديريت

  تخصصي عملياتي واي هدهي تيمسازمان -
 شهر تهرانرواني و بازتواني در سطح هاي حمايت

  .ايمتناسب با شرايط، جمعيت و حوادث منطقه
تهيه و تدارك اقالم و كاالهاي ضروري امدادي در  -

شهر پذيري بر حسب نقشه آسيب شهر تهرانسطح 
  .تهران

توسعه فرهنگ بيمه و گسترش پوشش بيمه حوادث  -
  .مناطق در معرض خطرو سوانح با اولويت 

كيفي  ارتقاي واكنش سريع وهاي ساماندهي تيم -
  .الملليآنان مبتني بر استانداردهاي بين

مندي از تجهيزات نوين دنيا در ارائه خدمات و بهره -
  .نحوه امداد رساني

  
گويي در مقابل حوادث و سوانح از  تقويت پاسخ -7- 3

  :طريق
ي ملي و ها مبتني بر استانداردهاانجام فعاليت -

ريزي جهت تسريع در امر جهاني و برنامه
كاهش زمان حضور در صحنه عمليات  و رسانيامداد

در  ايمني و شرايط اضطراربراي ارائه خدمات 
طاليي در هنگام بروز  راستاي اصول مديريت ساعات

  .حوادث و سوانح
 مرزرهيز از موازي كاري و تعيين و ترسيم حدود و پ -

  .ديگري هازمانساها با وظايف و نقش
امداد و ارائه ايمني و كيفيت بخشي به خدمات  -

  استانداردهاي خدمات امدادي بر اساس رويه
  (مبتني بر حفظ جان و سالمت الملليبين

  ).ديدگانآسيب
ديدگان هنگام خدمات امدادي به آسيبه ارائه ب -

  .گانه شهر تهران 22در مناطق حوادث و سوانح 
  :مقابله با حوادث و سوانحبازتواني در تقويت  -4-7
رواني به آسيب هاي ارائه خدمات حمايت ارتقاي -

  .ديگان حوادث و سوانح
فرايند بازپيوند خانواده در هنگام بروز  ارتقاي -

  .حوادث و سوانح
  آوري و توزيعجمعهاي بهبود فرايندها و رويه -
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 مردمي با حداكثر ضريب توزيع بينهاي كمك
  .و بازماندگان حوادث و سوانح ديدگانآسيب

  
  اجرايي بخشهاي تعيين اهداف كمي و سياست -8

، شهر تهران ايمني و شرايط اضطرارخدمات  يارتقا
گيري،  نيازمند توسعه همه جانبه در كليه مراحل پيش

  اخذ .باشدو بازتواني مي گوييپاسخآمادگي، 
الزم در خصوص تقويت نقش نهادهاي هاي سياست

ايمني و آفريني مردم در امر نقش مدني و تقويت
  ريزي در سطوح محلي و، برنامهشرايط اضطرار

وابط ملي آمايش ضهاي اي منطبق با ضرورتمنطقه
در مقابل  شهر تهران آوريسرزمين، ارتقاي تاب

 سوانح، رعايت ضوابط و قوانين مستحكم حوادث و
 هاساختمانسيسات و أت سازيتاكيد بر مقاوم سازي و
 ها ووعيت ساخت و ساز در حريم رودخانهو ممن

با اولويت مناطق  مناطق پر خطر، توسعه فرهنگ بيمه
ايمني و زدايي و تراكم زدايي در امر ، تمركزپرخطر

 اصليهاي از جمله سياستشهر تهران  شرايط اضطرار
. در ذيل به صورت جداگانه باشددر اين خصوص مي
  .مي شود هاي پيشنهادي ارائهراهبردها و سياست

  

  
  :در تهران پيشگيرانه جهت كاهش خطرپذيري ناشي از حوادث و سوانحهاي سياست

 هاي پيشنهاديراهبرد ي پيشنهاديهاسياست

  ايمني و شرايط اضطرار.كوتاه مدتهايارائه آموزش -
 .جذب و نگهداري جوانان در حوزه خدمات داوطلبانه -

همگاني برايهاي ارائه آموزش
 ر تهرانساكنين شه

  .انداوطلبامدادي و تخصصي به هايارائه آموزش -
 .امدادايمني ويتخصصهايافزايش مهارت -

تخصصي ويژههاي ارائه آموزش
 انداوطلب

معرض  درهاي و زيرساخت هاساختمانسازي تشويقي مقاومهايارائه سياست -
  .مخاطرات به كمك رعايت قوانين ساخت و ساز

ساز در  ساخت وهاي پيشگيرانه و روشهاي هي در مورد استراتژيسطح آگا يارتقا-
 .ميان شهروندان

هايگاهآوري سكونتارتقاي تاب
هاي همكاري دستگاه باشهر تهران 

سازي مقاوم اجرايي ذيربط با تاكيد بر
 هاساختمانتاسيسات زيربنايي و 

  

 :شهر تهران ايمني و شرايط اضطرارپوشش خدمات 
 هاي پيشنهاديراهبرد يشنهاديي پهاسياست

  ايمني و شرايط اضطرارافزايش آمادگي
 ايمني و شرايط اضطرارتهيه و تدارك امكانات 

ايمني و شرايطتهيه و تدارك امكانات 
 اضطرار

  ايمني و شرايط اضطرارهاي حفظ و نگهداري پايگاه
 ارائه خدمات امدادي و رهاسازي به آسيب ديدگان

تيباني مديريت پشهاي پوشش پايگاه
 بحران

 :حضور سريع و به موقع و مؤثر عوامل امدادي هنگام بروز حوادث و سوانح
 هاي پيشنهاديراهبرد ي پيشنهاديهاسياست

  .الملليبر اساس استانداردهاي ملي و بين ايمني و شرايط اضطرارهايانجام عمليات -
 حسببر ت بحرانپشتيباني مديريجديد هاي اندازي پايگاهتأسيس و راه -

  .استانداردهاي تدوين شده
  .تخصصي و واكنش سريعهاي دهي و ساماندهي تيمسازمان -
 .ايمني و شرايط اضطراربرگزاري مانورهاي -

 گويي كاهش زمان پاسخ
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 هاي پيشنهاديراهبرد ي پيشنهاديهاسياست
استانداردهاي  حسببر ايمني و شرايط اضطرارجديد هاياندازي پايگاهتأسيس و راه -

  .تدوين شده
 .تخصصي و واكنش سريعهاياندهي تيمدهي و سامسازمان -

هاي ساماندهي و ارتقا كمي و كيفي تيم
 سريع واكنش

 .الملليبر اساس استانداردهاي ملي و بين ايمني و شرايط اضطرارهاي انجام عمليات - 
برايمني و شرايط اضطرارارائه خدمات 

 استانداردهاي ملي و بين المللياساس
  

 ه شده به بازماندگان حوادث و سوانحكيفي خدمات ارائ ارتقاي
 هاي پيشنهاديراهبرد ي پيشنهاديهاسياست

 ارائه خدمات توانبخشي -
  جذب داوطلبان و ارائه خدمات اجتماعي و حمايت رواني -
  .مربوطه و سامانه ايمني و شرايط اضطرارطراحي برنامه جامع مديريت يكپارچه  -
 ارائه خدمات درمان اضطراري -

 مات حمايتيارائه خد

 .مربوطه و سامانه ايمني و شرايط اضطرارطراحي برنامه جامع مديريت يكپارچه  -
ارتقاء فرايند بازپيوند خانواده هنگام بروز

 حوادث و سوانح

  
  منابع

 .ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون -

 مجلس مصوب احمر هالل جمعيت اساسنامه -

 .اسالمي شوراي

 هيأت مصوب ور،كش نجات و امداد جامع طرح -

 .1382 وزيران،

 مصوب كشور بحران مديريت سازمان تشكيل قانون -

 .اسالمي شوراي مجلس

 خطرات كاهش و گيري پيش« كلي هايسياست -

 مترقبه، غير حوادث و طبيعي سوانح از ناشي

 .رهبري مقام معظم مصوب

 .اسالمي جمهوري ساله 20 انداز سند چشم -

 برخي و ايران در بحران مديريت نظام با آشنايي -

 .تهران 1389 ايران، هالل .جهان كشورهاي

 بحران، مديريت مباني و اصول فالحي، جهانگيري، -

 ايران، هالل كاربردي علمي و عالي آموزش مؤسسه
 .تهران، 1388

 .1388 وزيران، هيأت گردوغبار، مديريت ملي طرح -

 فصلنامه سعيد، ولي، اميني بحران، مديريت -

، 1393 عامل، غير پدافند مهنا ويژه بحران، مديريت
 .دوم چاپ

 .كشور سوانح و حوادث آمار -

 برنامه به كشور،مربوط نجات و امداد پشتيبان سند -

 .كشور توسعه پنجم

سيل  خسارات كاهش براي خيزداريآب ملي برنامه -
)1394.( 

جمعيت الملليبين فدراسيون جامع گزارش -
  ).2013احمر ( هالل و سرخ صليب هاي
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  1ه پيوست شمار
  

  1396خرداد  30گزارش نشست تخصصي، جلسه اول، 
  »الدين نراقيتسهيلگر و گزارشگر جلسه حسام«

اين گزارش نتيجه حاصل از گفتگو و تبادل نظر صورت 
تن از متخصصين حوزه ايمني و  9گرفته در حضور 

مديريت شرايط اضطراري شهر تهران است كه به 
نيان را براي صورت داوطلبانه دعوت انجمن امداد ايرا

انديشي اين كارگروه  حضور در نخستين جلسه هم
پذيرفتند و نتيجه اين گفتگو براي اطالع شما خواننده 

  گردد:گرامي ارائه مي
  يشياندهممشاركت كنندگان در نخستين جلسه الف) 

ه چيان، داوطلب و فعال اجتماعي، عضو آيينعليرضا  .1
  .يرانشوراي مديران جوان جامعه مهندسين مشاور ا

سعيد دولتشاهي، فعال حوزه ايمني، موسس و مدير  .2
  .پايگاه خبري بامنا

دكتر مهدي زارع، استاد دانشگاه، متخصص در حوزه  .3
  .شناسي و زلزلهزمين

ميالد صميمي نعمتي، داوطلب و فعال اجتماعي،  .4
  .امدادگر و نجاتگر داوطلب، عضو پايگاه خبري بامنا

مداد و نجات، شهريار مزيدآبادي، استاد و مدرس ا .5
  .متخصص در حوزه امداد و نجات، آواربرداري و اسكان

حسام الدين نراقي، فعال اجتماعي، عضو موسس و  .6
  .رئيس هيات مديره انجمن امداد ايرانيان

بابك نورالهي، داوطلب و فعال اجتماعي، متخصص  .7
  .نشانيآتشحوزه ايمني و 

ن دكتر جواد نوفرستي، استاد دانشگاه، مديرعامل انجم .8
 .جامعه ايمن ايران، متخصص در حوزه ايمني شهري

پناه، استاد دانشگاه، متخصص در دكتر حسام يزدان .9
 شناسي و زلزله حوزه زمين

  
 يشياندهمجلسه اولين ترين نكات طرح شده در  مهمب) 
موضوع ايمني و مديريت شرايط اضطراري در تهران و  .1

با  بايد به صورت غيرسياسي و تنها ،ساير نقاط كشور

 رويكرد تخصصي بررسي و مديريت شود.

ريزي صورت باتوجه به حجم باالي مطالعات و برنامه .2
در موضوع ايمني و مديريت  ،گرفته در شهر تهران

  شود مديران وتوصيه مي ،شرايط اضطراري
اندركاران آينده به اين موارد توجه ويژه را دست

 مبذول دارند.

توسعه شهر با رشد شهرنشيني و گسترش جمعيت و  .3
تهران، ديگر نبايد تنها مخاطره تهديد كننده شهر 

 لرزه برشمرد.تهران و ساكنان آن را زمين

آوري شهري به صورت الزم است به موضوع تاب .4
 تجربيات ساير كشورهاي در بر اساستخصصي و 

معرض مخاطرات بيشتر و با مشاركت موثر متخصصين 
 .ورزيد.توجه و اهتمام  مسؤولو مراكز 

زوم توجه بيشتر به ظرفيت ايجاد شده در بخش ل .5
ي مردم نهاد هاسازمانخصوصي، مراكز دانشگاهي، 

فعال در حوزه ايمني و مديريت شرايط اضطراري از 
 و متولي. مسؤولي هاسازمانسوي 

الزم است يك تحقيق و بررسي مناسب به منظور  .6
اندركاران موضوع شناسايي وضعيت متوليان و دست

 ريت شرايط اضطراري تهران انجام شود.ايمني و مدي

الزم است تعريف و تفكيك دقيقي از نقش هر دستگاه  .7
شناسايي شده و مرتبط با موضوع ايمني و  سازمانو 

 انجام شود.،مديريت شرايط اضطراري تهران 

هاي گذشته باتوجه به تجربيات كسب شده در سال .8
الزم است مديريت شهري تهران و ساختارهاي 

اهتمام ويژه در موضوع تدوين و  ،و دولتيحاكميتي 
سازي قانون مديريت يكپارچه شهري را در پياده

 دستور كار خود قرار دهند.

ي دولتي و نهادهاي عمومي اقدام هاسازمانالزم است  .9
هاي اقدام مشترك در مناسبي را براي تهيه برنامه

موضوع ايمني و مديريت شرايط اضطراري در تهران را 
 به اهميت اين شهر در دستور كار قرار دهند.با توجه ،

و نتيجه اقدامات  هاالزم است از مستندات و گزارش .10
هاي صورت گرفته در شهر تهران براي تهيه برنامه

عملياتي باالدستي و همكاري بين بخشي و اصالح 
  نقاط قابل بهبود استفاده الزم برده شود.
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گان در نتايج و نظرات عنوان شده توسط شركت كنندج) 
  انديشيهم

  
 طيشرا تيريمدهاي متولي بخشي از سازمان .1

 ي در شهر تهراناضطرار
 سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران .1,1

 بخش بحران در اداره آب و فاضالب .1,2

 بخش بحران در اداره برق .1,3

 بخش بحران در اداره گاز .1,4

 نشاني و خدمات ايمني شهر تهرانسازمان آتش .1,5

 سپاه محمدرسول ا... .1,6

 عيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايرانجم .1,7

 نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادهاي امنيتي .1,8

 پليس راهور .1,9

 دانشگاه علوم پزشكي 3سازمان اورژانس و  .1,10

اداره كل مديريت بحران استاندارد و مجموعه  .1,11
  دولت

  
هاي شركا و ذي نفعان مرتبط در حوزه سازمان .2

  مديريت شرايط اضطراري در شهر تهران
 لزله شناسي و مهندسيپژوهشگاه ز .2,1

 موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران .2,2

 هاي مردم نهاد تخصصيسازمان .2,3

  صنعت بيمه .2,4
  هاي متولي ايمني در شهر تهرانسازمان .3

  در ساختار شهر سالم شهرداري  HSEمجموعه  .3,1
هاي شركا و ذي نفعان مرتبط در حوزه سازمان .4

  ايمني شهر تهران
 شهرداري تهران HSEسامانه  .4,1

 دم نهاد تخصصيهاي مرسازمان .4,2
  
است شهر تهران را ممكن  يادثوحوقايع يا  چه .5

  ؟قفل كند
بروز شورش اجتماعي و درگيري شهري به داليل  .5,1

 هاي مختلف.مختلف در زمĤن

بروز سانحه در خطوط مترو شهر تهران به دليل  .5,2
عدم پيش بيني زيرساخت و شرايط تهديد كننده 
ر امنيت شهروندان، حضور افراد بي دفاع در اقشا

 مختلف.

وارونگي هوا در پاييز ، مشكالت جاري مرتبط با  .5,3
 آلودگي هوا.

رويدادهاي عمومي در سطح شهر با ازدحام و  .5,4
 كمبود ظرفيت، فشردگي جمعيت و عدم آمادگي.

برگزاري برخي رويدادهاي نمايشگاهي در سطح  .5,5
 شهر و پيامدهاي ترافيكي آن.

هاي شبكه حمل و نقل بروز خسارت در تونل .5,6
 ان.شهر تهر

كمبود منابع مالي شهر تهران در استمرار خدمات  .5,7
 عمومي موردنياز شهر.

قطع برق و در پي آن مشكالت ثانويه در زير  .5,8
ساخت توزيع برق (عدم فعاليت خدمات متصل و 

 نيازمند به انرژي برق) .

 بالفعل شدن تهديدها و بروز سوانح تروريستي. .5,9

بروز سوانح اقليمي با خسارات باال بخصوص  .5,10
 ان، ريزگردها، بارش باران و برف سنگين.طوف

خشكسالي و تهديد كمبود آب و آلودگي آب در  .5,11
 تهران.

 بروز سوانحي مشابه پالسكو در ساير نقاط تهران. .5,12

ها و اعياد باعث ايجاد پيامدهاي ثانويه مناسبت .5,13
 در شرايط عادي و اضطراري.

بروز اختالل در ترافيك و سيستم تردد، به داليل  .5,14
هاي ايه مشكالت كمبود زيرساختمتعدد و برپ

موجود (حجم تردد در معابر، افزايش تعداد 
خودرو در مقابل كم بودن توسعه شبكه حمل و 

 نقل زميني).

 زلزله محتمل شهر تهران. .5,15

انفجار در شبكه گاز تهران و بروز انفجارهاي  .5,16
 ثانويه.

 سقوط هواپيما در نقاط مهم و حياتي شهر. .5,17
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باال دست در هاي آب گرفتگي و بروز سيل .5,18
مسيرهاي تردد آب، تغيير كاربري در مسير رود 

 هاي شهر تهران.دره

بروز سوانح در مسيرهاي ورودي و خروجي شهر  .5,19
  هاي حياتي.تهران و انسداد اين شريĤن

  
 طيشرا تيريو مد يمنيا يهانقاط ضعف و چالش .6

  ست؟يشهر تهران چ ياضطرار
د و وجود قوانين و اسناد باالدستي به تعداد زيا .6,1

ها به داليل كافي ؛ولي عملياتي نشدن آن
 مختلف.

ها و نامشخص بودن متولي و تعداد باال دستگاه .6,2
 دستگاه مسؤول در اين زمينه.

كمبود و يا نقص تبادل اطالعات در بين سازمان .6,3
 هاي ذينفع و ذيربط.

عدم شفافيت مسؤوليت، نقش، انتظارات، تعهدات  .6,4
 ت.هر دستگاه به تفكيك سوانح و مخاطرا

كمبود منابع مالي يا ضعف در تامين و تخصيص  .6,5
هاي ها و برنامهمنابع مالي موردنياز اجراي پروژه

ايمني و توسعه ظرفيت و مديريت كاهش 
 خطرپذيري سوانح در شهر.

هاي مسؤول و يا عالقمند به موازي كاري سازمان .6,6
فعاليت در حوزه ايمني و مديريت شرايط 

 اضطراري.

ر زيرساخت پاسخ گويي و وجود كمبود و ضعف د .6,7
 ظرفيت مواجهه با شرايط اضطراري در شهر.

وجود كمبود امكانات و تجهيزات نوين و  .6,8
 هاي شهري.زيرساخت

نقص يا عدم توجه به اطالعات انباشته شده  .6,9
اندركار هاي متولي و دستموجود در دستگاه

 ايمني و شرايط اضطراري.

و ها به اقدام تبديل نشدن اطالعات و برنامه .6,10
-هاي متولي و دستبرنامه عملياتي ،در دستگاه

 اندركار ايمني و شرايط اضطراري

نبود سازوكار پايش و ارزشيابي مستقل عملكرد  .6,11

اندركار ايمني و هاي متولي و دستدستگاه
 شرايط اضطراري شهر.

هاي عدم توجه و مشاركت به موقع سازمان .6,12
مسؤول، همكار و پشتيبان در قالب چرخه 

 ايط اضطراري.مديريت شر

مشكالت مرتبط با ترافيك و تردد در شهر و  .6,13
پيامدهاي كاهش دسترسي نيروهاي امدادي به 

 سوانح.

عدم وجود سيستم تعامل و همكاري و مشاركت  .6,14
 هاي مربوطه و ذيربط و ذينفع.بين سازمان

هاي پايه براي كمبود اطالعات تخصصي و داده .6,15
 .اطالعات شهر تهران (زير زمين و روي زمين)

كمبود برنامه و اطالعات مراكز توزيع سوخت در  .6,16
 سطح شهر تهران.

سوزي و مديريت هاي متعدد آتشوجود تيم .6,17
هاي مستقر در شهر شرايط اضطراري در سازمان

 تهران.

ها و نبود مديريت و فرماندهي واحد تيم .6,18
ساختارهاي ايمني و مديريت شرايط اضطراري 

 در شهر تهران.

ر تهران به دليل روشن و برخي از اقدامات در شه .6,19
هاي شفاف نبودن قوانين و گسترده بودن فرصت

قانوني و غيرقانوني باعث شده است، تا اقدامات 
اي شود و به صورت تيغ گاهي شخصي و سليقه

 دولبه هم مفيد و هم مضر باشد.

ضعف قانوني بخصوص در قالب حقوق مكتسبه  .6,20
افراد كه سبب بروز مشكالت اجرايي در مديريت 

 هري شده است.ش

ضعف در تعامل دولت و شهرداري در تامين  .6,21
منابع مالي و تعهدات دولت و شهرداري به 

 يكديگر براي مديريت مناسب شهر.

تخلفات صورت گرفته توسط مردم و يا افراد  .6,22
هاي ذينفع براي درامدزايي از شرايط و محيط

 شهر تهران و ايجاد خطر براي مردم.

يري از جانب كم توجهي به اهميت و خطرپذ .6,23
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 هاي حياتي و مخاطرات ناشي از آن.شريĤن

انتظارات غيرواقع از شهرداري تهران در موضوع  .6,24
 ايمني و شرايط اضطراري.

نگراني از كمبود منابع مالي براي مديريت شهر  .6,25
 توسط شهرداري تهران به داليل متعدد.

نبود و پياده نشدن قانون مديريت يكپارچه  .6,26
 شهري در تهران.

جلسات تشريفاتي و عدم توجه دست به برگزاري  .6,27
تهديدها و مخاطرات شهر تهران و عدم انگيزه در 

 سطح كالن براي مديريت صحيح شهر تهران.

كمبود منابع مالي در مديريت شهري براي تهيه  .6,28
برنامه و اقدام پيش گيري، آمادگي، پاسخ گويي و 
برنامه بازتواني براي سوانح و رويدادهاي احتمالي 

 ر تهران.آينده شه

جانمايي مراكز تجاري و اداري بزرگ در شهر كه  .6,29
بعضي اوقات نامناسب بوده است و موجب ايجاد 

  هاي تردد گرديده است.محدوديت
  

و توسعه  تيمنظور تقو هب يشنهاديپ يكارها راه .7
تهران  ياضطرار طيشرا تيريو مد يمنيا
  ست؟يچ

پيگيري الزم براي اجراي كامل اليحه قانوني  .7,1
 كپارچه شهري در تهرانمديريت ي

مالك قانوني ناقص تقسيم نقش و مسؤوليت و  .7,2
هاي مربوطه و ذينفع انتظار در بين سازمان

قوانين باالدستي موجود است كه ناقص بوده و 
 نيازمند اصالح و بازبيني است.

داشتن برنامه براي هر مخاطره و تهديدهاي  .7,3
 ايمني و امنيتي شهر تهران.

هاي عملياتي و به برنامهتبديل شعار و مطالبات  .7,4
 هاي پايش و ارزشيابي.مديريتي ،همراه با شاخص

موضوع ايمني و شرايط اضطراري در چارچوب  .7,5
 نگيرد.هاي سياسي قرار بنديدسته

 تخصص گرايي در مديران شهري تهران. .7,6

ساله نوشته شده شهر تهران  5استفاده از برنامه  .7,7

 ،كه به صورت مناسب تهيه شده است.

هاي قانوني مورد ز قوانين و مسؤوليتآگاهي ا .7,8
 انتظار از شهردار در موضوع ايمني و سوانح شهر.

برخي از شرايط ايجاد شده و مرتبط با حوادث در  .7,9
شهر تهران، در قانون به عهده شهرداري نيست و 

 كار بين سازماني است.

ساختار مديريتي شرايط اضطراري و ايمني و  .7,10
اي قانوني و راه سوانح در تهران نيازمند ابزاره

كارهاي اجرايي است ؛كه در شرايط حاضر قدرت 
 الزم را در دست شهرداري قرار نمي دهد.

هاي ريزي موثر براي شريĤنلزوم مديريت و برنامه .7,11
 حياتي شهر تهران.

لزوم بررسي و بازبيني مسير تردد پرواز هوايي در  .7,12
 تهران.

ريزي به منظور كاهش ضعف در شبكه و برنامه .7,13
هاي سطحي در پي باران ت مديريت آبزيرساخ

شديد و بسته شدن مسيرهاي تردد، بخصوص در 
 هاي امام علي(ع) و نيايش.بزرگراه

نداشتن انتظارات و توقعات غيرواقع از شهرداري  .7,14
تهران در موضوع ايمني به داليل محدوديت 

 قوانين و منابع مالي.

عدم دخالت امور سياسي در موضوع مديريت  .7,15
 شهري .

ار از شهردار تهران براي تعريف و تشريح انتظ .7,16
دقيق انتظارات و حدود پاسخ گويي و مديريتي 

 ايمني و مديريت شرايط اضطراري در شهر.

ريزي با رويكرد پيشگيري بر الزم است برنامه .7,17
اساس شعاع و محدوده بروز مخاطرات و خسارت 

هاي مديريت و پاسخ گويي از قبل و محدوديت
 طراحي شود.

ريزي براي مديريت و هدايت انتظارات برنامه .7,18
شهروندي از شهرداري تهران براي موضوع ايمني 

 و مديريت. شرايط اضطراري

تشريح و تحليل دقيق نقش هر دستگاه مرتبط  .7,19
 با موضوع ايمني و مديريت شرايط اضطراري.
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شفاف سازي نقش و قوانين مرتبط بر اساس  .7,20
 هاي عملياتي.نقش هر سازمان و حدود و حيطه

لزوم تعريف سطوح پاسخ گويي و ضمانت اجرايي  .7,21
 براي مديريت مناسب شرايط اضطراري در شهر.

لزوم تعامل دولت و شهرداري در تامين منابع مالي  .7,22
 موردنياز شهر تهران در قالب شهرداري تهران.

هاي تخصصي ايمني هاي سازمانتوجه به ظرفيت .7,23
 نشانيآتششهري و صنعتي)، فقط  نشانيآتش(

 ران مالك و هدف قرار نگيرد.شهر ته

توجه به تجربيات و سوابق سوانح و شرايط  .7,24
 اضطراري پيش آمده براي شهر تهران.

توجه به خالء موجود در فرايندهاي مديريتي  .7,25
 شرايط اضطراري و ناايمن شهر تهران.

تحليل وضعيت موجود برپايه تمام شرايط و  .7,26
عوامل ثابت و متغيير موثر بر ايمني و مديريت 

 يط اضطراري شهر تهران.شرا

الزم است تصويري واقعي از شرايط فعلي شهر  .7,27
تهران براي كمك به تيم مديريتي شهر تهران 
براي شناخت بهتر و اقدام بر اساس واقعيات تهيه 

هاي شود؛ نه بر اساس مشكالت و موانع و كاستي
 طرح شده .

تهيه برنامه و پيش بيني و ايجاد شرايط مناسب  .7,28
ردد خودرو در سطح شهر تهران براي مديريت ت

 در شرايط اضطراري.

الزم است به استانداردهاي تعريف شده براي  .7,29
جامعه ايمن در شهر تهران مراجعه و از اقدامات 

 انجام شده در آن حوزه استفاده شود.

تالش در جهت ايجاد هماهنگي بين  .7,30
استانداردهاي ملي و جهاني و شرايط جاري و 

 كارهاي تحقق آن. تعريف اقدام بر اساس راه

هاي مردم محور و توجه به راه كارها و برنامه .7,31
 مشاركت مردمي.

شده بر اساس يك برنامه بلند  ريزيبرنامهحركت  .7,32
 مدت در مسير توسعه شهر و موضوعات مرتبط.

ايجاد شرايط مهندسي شده و محيط آرام بر  .7,33

اساس استانداردهاي حمايت رواني شهروندان در 
 زمان حضور در شهر.

ركت بر اساس رويكرد انسان محور در مديريت ح .7,34
 شهر بر اساس برنامه و سياست و طرح هدفمند.

ايجاد شرايط مناسب براي مشاركت بخش  .7,35
خصوصي در زيرساخت ايمني و مديريت شرايط 

 خارجي). –اضطراري شهر تهران (داخلي 

هاي المللي سازماناستفاده از دانش و منابع بين .7,36
زيرساخت ايمني و المللي براي توسعه بين

 مديريت شرايط اضطراري شهر تهران.

تهران ويترين كشور است و اجراي اقدامات براي  .7,37
 كل كشور الگو است.

استفاده از الگوهاي موفق و به كارگرفته شده، در  .7,38
ساير كشورهاي دنيا كه شرايط مخاطرات مشابه 

 تهران را دارند و بهينه كاري و الگوسازي.

ح بندي اثر و قدرت آن دسته بندي مسائل و سط .7,39
 در سطح زندگي ايمن در شهر.

تر به شرايط و مسائل در شهر داشتن ديد عميق .7,40
 تهران از منظور ايمني و مديريت مخاطرات.

توجه به مسيري كه در ساير كشورهاي پيشرفته  .7,41
سازي و توسعه شهري با تطبيق در مسير ايمن

شرايط مخاطرات وجود دارد و استفاده از اين 
 تجربه.

هاي متخصصين حوزه استخراج كردن اولويت .7,42
سوانح و عوامل و پارامترهايي كه مي تواند 
جلوگيري كند از خسارت بيشتر و تقويت تاب 

 آوري شهري در برابر سوانح.

ساله  20توجهبه مستندات و طرح تفضيلي و افق  .7,43
 مديريت بحران شهر تهران.

ساله شهرداري و اجرايي شدن  5توجه به برنامه  .7,44
 مه در فضاي واقعي شهر.برنا

هاي نوشته تالش در جهت اجرايي كردن برنامه .7,45
 شده در شهر تهران.

هاي نوشته شده در فضاي پياده شدن برنامه .7,46
  واقعي شهر.
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  2پيوست شماره 
  

  1396 تير ماه 8، دومگزارش نشست تخصصي، جلسه 
و  حسام الدين نراقيجلسه  و مستندسازتسهيلگر «

  »ي هديه گمينيتهيه كننده گزارش نهاي
در ادامه برنامه و مسير حركت كارگروه ايمني و 
مديريت شرايط اضطراري شهر تهران و برگزاري نخستين 

  ، دومين جلسه1396خرداد  30جلسه در مورخ 
انديشي با حضور بخشي ديگر از همراهان و متخصصين هم

ذيل  با حضور افراد 1396تير  8مشاركت كننده در مورخ 
مانند نشست اول در پي . اين نشست نيز، برگزار گرديد
ساعت برگزار  3زي و به مدت رياالت برنامهؤپاسخ به س

  گرديد كه موارد به شرح ذيل است:
  

  يشياندهمالف) مشاركت كنندگان در دومين جلسه 
هديه گميني، كارشناس ارشد بازسازي پس از سانحه،  .1

 معمار و استاد دانشگاه آزاد اسالمي.

ارشناس ارشد علوم سياسي، بازنشسته حميد نظري، ك .2
سازمان ملل متحد، موسس دفتر هماهنگي امور 

 .1382ملل متحد در ايران در سالبشردوستانه سازمان

آرش امين، كارشناس رشته هوافضا و كارشناس ارشد  .3
 مديريت شهري، مخترع دستگاه زلزله آزما.

عليرضا سعيدي، فعال اجتماعي، كارشناس ارشد  .4
ي، عضو موسس و دبيركل سازمان مردم مديريت شهر

اي ايران و مدير نهاد جمعيت كاهش خطرات لرزه
  گروه امداد و نجات موج پيشرو.

حسام الدين نراقي، فعال اجتماعي، عضو موسس و  .5
  رئيس هيات مديره انجمن امداد ايرانيان.

دكتر حسام يزدان پناه، استاد دانشگاه، متخصص در  .6
 شناسي و زلزله.حوزه زمين

 

 يشياندهماصلي جلسات  هايمحورسواالت و ب) 

 ي) و خطرهاhazardمخاطرات ( يو آت يفعل تيوضع .1
)riskست؟يكننده شهر تهران چ دي) تهد 

 طيشرا تيريو مد يمنيا يهانقاط ضعف و چالش .2

 ست؟يشهر تهران چ ياضطرار

 يمنيو توسعه ا تيبا منظور تقو يشنهاديپ يراهكارها .3
 ست؟يشهر تهران چ ياضطرار طيشرا تيريو مد

  :تيموثر موفق يهاشاخص .4
  بحران شهر تهران تيريو مد يريشگيپ سازمان .4,1
  شهر تهران يمنيو خدمات ا ينشانآتش سازمان .4,2
 تهران  يدر اركان شهردار HSEواحد  .4,3

  :ارشد ريانتخاب مد يشنهاديپ يهاشاخص .5
  بحران شهر تهران تيريو مد يريشگيپ سازمان .5,1
 شهر تهران يمنيو خدمات ا ينشانآتش سازمان .5,2

  

 يشياندهممهم ترين مباحث دومين جلسه ج) 

) و hazardمخاطرات ( يو آت يفعل تيوضع .1
و  كننده شهر تهران دي) تهدrisk( پذيريخطر

 ست؟يچ راهكارهاي مرتبط
  گسترش تهران شهر جاودان و هميشگي و بزرگ خطر

 و فني غير و ؛دليل بي ؛موردبي گسترش. رويه آن استبي
شهرتهران خطرات فراواني را براي اين  اسانهكارشن غير

 و موازي بايد شهر هر شهر ايجاد كره است. گسترش
باشد، اكنون  شهر آن موجود امكانات با هماهنگ و همگام

 و آب قبيل از اياوليه امكانات اين ابهام وجود دارد كه آيا
 و برق، امداد اورژانس، امور نشاني،آتش و گاز، ايمني و برق

 و هماهنگ به طور كامل آسفالت و جاده ويا نجات،
شده است يا خير.  شهر حومه و حريم يا و شهر جوابگوي
 بروز براي هاتهراني خواب شبانه كابوس يك شهر گسترش

  زلزله شده است.
 امدادي هاسازمان جوابگويي توانايي عدم كابوس همين

 تواند بزرگترينمي مترقبه غير حوادث صورت در نجات و
هاي بنابراين بايد به شاخص. باشد تهران شهر كالن خطر

شهر و كالن شهر و خصوصيات آن و ارتباط آن با شهر 
  تهران و مخاطرت و تهديدها توجه كرد.

توسعه شهري را نبايد تنها در بعد فيزيكي و  .1,1
جمعيتي نگاه كرد. بايد ماهيت توسعه شهر و مسير 

رد توجه ريزي مواين توسعه را در مديريت و برنامه
 قرار داد.
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هاي جهاني درخصوص توسعه شهري و گزارش .1,2
هاي اين توسعه در مسير پايداري شهري را شاخص

 بايد مورد توجه قرار داد.

ريزي اين حوزه به اصول و الزم است در برنامه .1,3
 هاي توسعه شهر تهران توجه شود.برنامه

انسجام شهري و ارتباط بين شهروندان به عنوان  .1,4
شهر تهران بايد مورد توجه قرار  يك تهديد در

 گيرد.

تنها نبايد به خطرات فيزيكي تهديد كننده در  .1,5
 تهران توجه صرف شود.

  گرفتگي راسيل در مسيرهاي آب، طوفان و آب .1,6
توان به عنوان ساير مخاطرات تهديد كننده شهر مي

 .در نظر داشتتهران 

المللي و داخلي برآورد توجه به گزارشات بين .1,7
تهديد كننده شهر تهران و هاي خسارات خطر

 .ندانوشهر

در مديريت شهر تهران بايد به مشكالت باالدست و  .1,8
زيرساختي در مديريت شهري و موضوعات 

 عي، مديريتي و اقتصادي توجه شود.اجتما

مسائل اقتصادي و مشكالت ناشي از آن باعث برهم  .1,9
شده است؛ كه خوردن توازن اقتصادي شهروندان 

 هايبروز رفتارها و نگرش املاين امر نيز خود ع
اجتماعي نامناسب در شهر تهران گرديده است. 
بنابراين توجه كافي به موضوع اعتماد اجتماعي و 

هاي اجتماعي و انسجام اجتماعي بين طبقه
 ز اهيت است.بسيار حائشهروندان 

و  هاسازمانهاي مجازي كشور به اتصال زيرساخت .1,10
ال قطع شدن هاي مجازي تهران و احتمزيرساخت

تهديدي براي ساير  ،ي حياتي و ارتباطيهاناشري
نقاط كشور در زمان بروز سوانح بزرگ در تهران 
است. بنابراين بايد به اين موضوع به عنوان يك 

 تهديد بزرگ نگاه شود.

ورود خدمات و زيرساخت شهري به مسير روددره .1,11
 .هاي تهران

ن آسفالت كردن و پاكوب شدن و غيرقابل نفوذ شد .1,12

آب به بستر شهر يك خطر است و براي اين خطر 
 شود. ريزيبرنامهبايد 

مشكل اخالق و عدم رعايت اصول اخالقي در  .1,13
هاي شهري و ساخت و ساز و ساير روندها و برنامه

موارد مرتبط كه منجر به عدم رعايت اصول و 
 استانداردهاي الزامي و قانوني گرديده است.

ته شده در شهر هاي ساخكمبود عمر مفيد سازه .1,14
تهران و اتالف منابع اقتصادي و تشديد خطر 

 لرزه.پيامدهاي ناشي از زمين

هاي جنوبي شهر تهران گرايي خاك در بخشروان .1,15
هاي تهران به لرزه احتمالي گسلدر پي بروز زمين

 .شود عنوان يك خطر تهديد كننده محسوب مي

پيامدهاي ناشي از بروز باران در سطح شهر و بروز  .1,16
 .سارات و قفل شدن مسيرهاي تردد در شهرخ

 طيشرا تيريو مد يمنيا يهانقاط ضعف و چالش .2
 و راهكارهاي مرتبط شهر تهران ياضطرار

 ست؟يچ
هاي موجود در ترين موضوعات و چالشيكي از مهم

ماهيت شهر و انواع مشكالت موجود در شهر  ؛شهر تهران
وضوع كه است. واژه كالن شهر براي تهران به دليل اين م

كالن شهر با شهر بودن متفاوت است؛ در ماهيت و هويت 
تواند باشد. زيدا نمي ،براي شهر تهران مناسبيكاربرد كل، 
نمي شود حساب تهران را به عنوان يك كالن شهر  كه

هاي اجتماعي و مشكالت زيرپوستي شهر آسيبكرد. 
تهران را بايد قبل از بروز هر نوع سانحه و مخاطره مورد 

وجه قرار داد. با اين تفاسير و با توجه به رويكردي كه ت
 و ايمنيهاي ها و چالشنسبت به تهران وجود دارد ضعف

كه برخي در فراواني  تهران شهر اضطراري شرايط مديريت
 كند.ذيل آورده شده است شهر تهران را تهديد مي

استاندارد در  خودروهاي و تجهيزات رسيدن دير .2,1
 .زمان سانحه

ي در نكه بينش ايم سازي شهر مهندسين فقدان .2,2
 .هرسازي داشته باشندش

ي هاسازمان تجهيزات و ادوات شدن مكانيزه عدم .2,3
 .احمر آتشنشاني و هالل خدمات ايمني، مربوطه
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و باالدست كمتر به موضوع  مسؤولي هاسازمان .2,4
 اند.و رويكردهاي انتقال خطر توجه كردهها روش

خطر و پيامدهاي اي براي پذيرش هاي بيمهسيستم .2,5
 آن.

پيامدهاي اقتصادي خطر و ابزارهاي انتقال خطر از  .2,6
 ه سازوكارهاي قانوني و باالدستي.فرد و خانواده ب

منابع مالي دراختيار شهرداري تهران و نهادهاي  .2,7
  عاملي تاثيرگذار در مديريت و ،متولي شهري

 ريزي ايمني شهر تهران است.برنامه

مني و مديريت و متولي اي مسؤولهاي سازمان .2,8
شرايط اضطراري باوجود درآمدزا بودن براي 

شايسته است در مديريت طور كه مديريت شهر، آن
 شهري مداخله ندارند.

  نويسيعدم توجه مديريت شهري به اصول برنامه .2,9
 ريزي.برنامه منطقي درهايي و تهيه الگورتيمانهاراي

هاي بهتر است موضوع تخصيص منابع در برنامه .2,10
و شرايط  هااولويت بر اساساالدست شهري شهري ب

 شهر طراحي و هدايت شود.

ساخت و سازهاي غيراستاندارد و كم كاري و نقص  .2,11
هاي شهر تهران يك تهديد براي در اجراي سازه
 شهروندان است.

عدم اطالع و آگاهي و آموزش و ضعف در اخالق و  .2,12
 تعهدات قانوني نيروهاي كاري سازنده 

مد و قابل دسترس براي كمبود اطالعات روزآ .2,13
متخصصين و شهروندان به منظور آگاهي و اقدام 

 مناسب.

مشكالت نظارت بر ساخت و ساز شهر تهران و عدم  .2,14
كفايت و نظارت مورد انتظار ناظرين منصوب و 

 قانوني در كار خود.

عدم  هاي فرهنگي در جامعه،كاستيتوجه و رفع  .2,15
 معه.رعايت اخالق و اصول و تعهد فردي در قبال جا

مشكالت موجود در نهادهاي نظارتي و باالدست  .2,16
مرتبط با ايمني و كاهش خسارت شهر بايد 
شناسايي و سازوكارهاي مناسب براي آن شناسايي 

 و پياده شود.

آگاهي مردم در جامعه نسبت به مخاطرات و  .2,17
تهديدهاي شهر تهران منجر به ايجاد توقع مردم از 

توان ها سازمانشود و اين مي مسؤولنهادهاي 
آن اصل  بر اساسپاسخ و خدمت ندارند پس 

 شود.موضوع از پايه نفي مي

نبود رويكرد همه جانبه نسبت به  مخاطرات تهديد  .2,18
- سازي و برنامهكننده در مديريت شهري و مدل

 همه. بر اساسريزي 

 .رويكرد نظامي در مديريت شرايط اضطراري .2,19

 .يسازماننقص در مشاركت و همكاري بين  .2,20

تعهد و ، همكاري، سازمانبودن نقش هر روشن ن .2,21
 .انتظارات به داليل و رفتارهاي شخصي

آوري و ي و اثر آن بر موضوع تابسازمانهاي چالش .2,22
  شرايط اضطراري و عدم همكاري ايمني و

 .يسازمانبين

و جايگاه و نبود تعريف براي  مسؤوليتعدم قبول  .2,23
 هاناموجود در تمام زمهاي كاربري زيرساخت

كمبود برنامه راهبردي و تمركز در پاسخ و  نبود يا .2,24
 نبود توجه به كاهش مخاطره 

شفاف نبودن موضوع بودجه و جايگاه متوليان باال  .2,25
 دست

برنامه عدم درس آموزي و رويكرد آن براي اقدام و .2,26
 ريزي آتي

و توسعه  تيمنظور تقو هب يشنهاديپ يراهكارها .3
شهر تهران  ياضطرار طيشرا تيريو مد يمنيا
  ست؟يچ

ه ب نهادي شهر هر بايد به اين نكته توجه داشت كه متولي
 اين توسط شهردار انتصاب نهايت در و شهر شوراي نام

 شهري مديريت متولي مهم ترين است. شهرداري شورا
 غير بر خود شهر فروش با متاسفانه نهاد همين است، ولي

 را كار بايد ساده زبان موضوع پافشاري دارد. بنابراين به اين
 در شهري ايمني دلسوزان تالش آخرين داد. كاردان هب

 كه شد انجام تهراندر  روستا و شهر انتخابات آخرين
 بحران مديريت و نشانيآتش و ايمني ،HSEافراد  متاسفانه

 فقدان يعنيعدم موفقيت  نشدند. اين موفق كارزار اين در
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 سازيفرهنگ كمبود و افراد انتخاب در شهروندان تدبير
راه  دهد كه جامعه ماو اين خود نشان مي جامعه در ايمني

  اي پيش رو دارد.طوالني
و باشد برنامه  بر اساسمديريت در شهر تهران بايد  .3,1

نه مديريت و  ؛راه مشخص حركت كندطبق نقشه
و تاثيرپذير از وابسته  ؛بدون برنامه ؛هدايت مقطعي

 شرايط محيطي باشد.

قتصادي، مخاطرات و تهديدها بايد در ابعاد ا .3,2
ساز طبيعي و انساناجتماعي، محيط زيستي، سوانح

 .ديده شود

توجه همه جانبه به تمام سوانح تهديد كننده. در  .3,3
هاي مديريت سوانح بيشتر با تهران تمركز فعاليت

تمركز بيشتر در  حتي تمركز بر زمين لرزه و
 اقدامات آمادگي و پيشگيري بوده است.

غي توسط مقامات كاهش رفتارهاي نمايشي و تبلي  .3,4
 .ين در زمان بروز سوانحمسؤولو 

هاي حمايتي بيمه از ها و مدلاستفاده از ايده .3,5
- در برابر سوانح. صندوقها آنشهروندان و دارايي 

 .هاي تكميلياي و بيمههاي حمايتي بيمه

ريزي منطقي و استاندارد براي موضوع ايمني برنامه .3,6
بديل به و مديريت شرايط اضطراري شهر تهران و ت

 نقشه راه و برنامه اقدام مشخص در اين حوزه.

دست دهي به مالكين و تمامآموزش و آگاهي .3,7
 اندركاران ساخت و ساز در شهر.

نظارت بر روند ساخت و ساز به صورت رسمي و  .3,8
 بيشتر از موضوع قانوني توجه به موضوع اخالقي

شهري و  مسؤولايجاد اعتماد در بين نهادهاي  .3,9
سازي صحيح و قانوني اصول پيادهمردم به منظور 

تجربيات تلخ  بر اساسساخت و ساز در شهر 
 حاصل شده.

هاي سازي در بافتشناسايي راهكارهاي مقاوم .3,10
فضاهاي  فرسوده شهر به جاي نوسازي و تخريب

 موجود.

ي مثبت به جاي ترويج رعب و راهكارها ارائه .3,11
 .نسبت به تهديدهاي موجودوحشت 

ريزي به سمت برنامهين ولمسؤسوق دادن مديران و  .3,12
به جاي تعهدهاي بدون اجرا كه بينانه و اقدام واقع
 شود.اعتمادي عمومي ميمنجر به بي

شدن اقدامات توجه به راهكار اجرايي شدن و پياده .3,13
شرايط جامعه و برپايه بيدار  بر اساسآموزشي 

 افراد در مسير آمادگي.هاي آنوجد كردن

هايي كه در جامعه راهكارهاي پيشنهادي و ايده .3,14
 .شودمي مند طرحهتوسط افراد متخصص و يا عالق

سازي آن اساس برنامه جامع و شرايط پياده بايد بر
 شناسايي و بررسي شود.

المللي مرتبط و مشابه را هاي بينها و ديدگاهايده .3,15
شرايط محيطي شهر تهران شناسايي  بر اساسبايد 

 ود.ين ارائه نممسؤولو به مديريت شهري و 

مديران و مقامات به موضوع حمايت از متخصصين  .3,16
هاي داخلي توجه كنند و در زمينه حمايت از و ايده

هاي دولتي اقدامات اساسي و پايدار در بخشها آن
 و عمومي توجه بيشتر شود.

موضوع مديريت ايمني و شرايط اضطراري نبايد  .3,17
 ؛ زيرا كهاي ديده شودبحثي هزينه فقط به عنوان

سوق داده ت اين تفكر در مديريت شهري الزم اس
به سمت اين موضوع كه ايمني شهري ميتواند شود 

منجر به جذب سرمايه در شهر و كاهش ميزان 
 خطرپذيري شود.

توجه به راهكارهاي موازي با بخش دولتي در تامين  .3,18
سازي و مديريت شرايط هاي ايمنمنابع مالي برنامه

نابع مورد نياز اضطراري و افزايش ايمني و تامين م
 را براي اين اقدامات.

 تبديل ايمني در شهر به يك مطالبه عمومي .3,19

 مردم در اقدامات ايمني توجيه و جلب همراهي  .3,20

شرايط اضطراري و اقدمات  ؛موضوعات ايمنيتبديل  .3,21
 هاي كيفي.الزم در اين مسير از توصيفي به شاخص

ايجاد اتاق فكر و فضايي براي انديشه به موضوعات  .3,22
و شرايط اضطراري توسط متخصصين و  ايمني

 مردم نهاد هاي سازمانبخش عمومي و 

صورت موضوعات ايمني و شرايط اضطراري به .3,23
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صادقانه و شفاف با مردم مطرح شود زيرا مردم در 
  همراهيتماد و توجيه با هر اقدام مناسب برابر اع

 كنند.مي

ايمني و شرايط مردم با افزايش آگاهي در موضوعات .3,24
 .گرمطالبه ي مستقيم به صورت ناظر واضطرار

موضوع مشاركت اجتماعي و ايفاي مطرح كردن  .3,25
نقش نهادهاي مردمي و مدني بايد مورد قبول 

 و باالدست تعريف و تبيين شود. مسؤولنهادهاي 

لزوم ترويج و اقدام پيشگيرانه و كاهش مخاطره  .3,26
 قبل از بروز سوانح 

كونت اي سپيشنهاد تدوين شاخص و مبناي هزينه .3,27
در شهر تهران براي محاسبه هزينه و فايده ساخت 

يست و ساز و بقا و زيست و ايجاد مزيت رقابتي ز
 در شهر توسط متخصصين.

اساس  برباشد؛ نه نرخ هزينه و زيست در شهر  .3,28
 ايمني نه موقعيت و منطقه سكونت.

رويكرد مديريتي و نه نگاه درامدزايي در  ارائه .3,29
 .موضوع مديريت و زيست در شهر

اساس  هاي آن برآوري و شاخصتوجه به موضوع تاب .3,30
 .و تعريف مدل ايراني اين استاندارد ISDRپيشنهاد 

 
و  يريشگيپ سازمان تيموثر موفق يهاشاخص .4

و خدمات  ينشانآتش سازمانو بحران  تيريمد
 شهر تهران يمنيا
دارا بودن برنامه جامع استمرار كار و فعاليت  .4,1

ي/ عملكرد / خروجي و تحليل درست ورود سازمان
 سازمان

هاي اقتضايي براي دارا بودن برنامه راهبردي و برنامه .4,2
 .در زمان شرايط اضطراري سازماناستمرار فعاليت 

استمرار فعاليت و ارتباط بين مركز فرماندهي و  .4,3
 كنترل شهر تهران براي حادثه تهران

دارا بودن سناريوهاي مخاطرات و سوانح شهر و   .4,4
عال بودن نيروهاي انساني و برنامه حضور و ف

  در زمان بروز هر سانحه سازمانكاركنان اين 
 بيني شدهپيش

در  سازمانانگيزش در نيروهاي انساني و پويايي  .4,5
 .راستاي عملي شدن اهداف

ت باالدست و او اقدام سازمانو تمايز ماهيت تدقيق  .4,6
 .گزاري و اجراييسياست

 .با هم سازمانهمسان بودن نام و عملكرد  .4,7

رد ستاد در شرايط ريف صحيح و مناسب از عملكتع .4,8
 عادي و اضطراري.

تعريف و اقدام با رويكرد پيشگيري از بروز سانحه و  .4,9
 .تمركز صرف روي پاسخ عدم

تعامل و همكاري بين واحدهاي ستادي درون  .4,10
 .سازمان

در شهر با قوانين  سازمانهمسان بودن جايگاه  .4,11
باالدست و ظرفيت موجود ستادي و عملياتي 

 .ازمانس

مشخص بودن حدود اختيارات و شرح وظايف  .4,12
 .سازمان

بازطراحي و ديده شدن الزامات قانوني، زيرساخت و  .4,13
 .سازمانتوان  بر اساس سازمانتجهيزات، برنامه 

 .رابطه بين قوانين و اختيارات و ابهامات قانوني .4,14

بر اساس برنامه و  تامين ابزار و لوازم و تجهيزات .4,15
 قانون باال دست.

 ،اساس فازها بر سازماننتظارات از يك حدود ا .4,16
 .انتظارات و قوانين تعريف شده باشد

واقعي بودن و تناسب بين قوانين و اجرايي شدن  .4,17
 .سازمانآن در بستر 

 .سازمانتعريف صحيح وظايف و اسناد باالدستي  .4,18

انداز دقيق برنامه و چشم بر اساسها اجراي پروژه .4,19
 .نسازماتحقيقي و تحليلي تهيه شده براي 

و تمايز با  سازمانتعريف صحيح نقش و انتظار از  .4,20
TFFO. 

و تمايز با  سازمانتعريف صحيح نقش و انتظار از  .4,21
TDMMO. 

 .سازمانتعريف برنامه اقدام و انتظار عملياتي از  .4,22

سازي موضوعات و اقدامات و شفاف پاسخ گويي .4,23
ها بر عملكرد و فرآيندهاي باالدست و نظارت رسانه
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 .نسازمامديريتي در 

 به كارگيريهاي تعريف استانداردها و شاخص .4,24
و پياده شدن و نظارت بر  سازماننيروي انساني در 

 شده و قانوني.استانداردهاي توافقسازي روند پياده

تعريف روندهاي پايش و ارزشيابي مديريت و  .4,25
 .سازمانو اجراي اقدامات  سازمان

و در پي آن  سازمانتعريف انتظارات شهروندان از  .4,26
 .ه برنامهتهي

 بر اساسپررنگ بودن اعتماد بين مردم و دستگاه  .4,27
 .سرمايه اجتماعي

 اساس چرخه و تعريف سازوكارهاي اقدام بر .4,28
 .بينيهشدار و پيشهاي سيستم

شرايط منطقي مديريت  بر اساسسازي اقدام پياده .4,29
اقدام مشابه ساير  فقطشرايط اضطراري و نه 

 .كشورها

منطقي نه فقط تكرار اساس انتظار  بر سازماناقدام  .4,30
 .و اجراي برخي اقدامات

 .قدرت پياده سازي اقدامات و انتظارات .4,31

توان و قدرت و دانش برآورد پيامدهاي احتمالي هر  .4,32
 .مخاطره و خطر

  جلب همكاري همه دست اندركاران در فرآيندهاي .4,33
 .ريزي و مديريت و اجراي اقداماتبرنامه

راي استفاده از دانش و اطالعات قطعي و جديد ب .4,34
 .بررسي و هشدار و پيش بيني و آماده سازي

 .قطعيت موضوع نه احتمال بر اساسفعاليت  .4,35

 
رؤسا و معاونين انتخاب  يشنهاديپ يهاشاخص .5

 وبحران شهر  تيريو مد يريشگيپ سازمان
 شهر تهران يمنيو خدمات ا ينشانآتش سازمان

سازي به مديريتي و پيادههاي دارا بودن قابليت .5,1
 كردن قوانين باالدست نظور اجراييم

 .سوابق مديريتي و كاريمه و ورز .5,2

 .سازمانداشتن كار تيمي در مديريت اعتقاد و قبول .5,3

انداز علمي و به روز به دارا بودن نگرش و چشم .5,4
 .سازمانموضوع مامويت 

قابليت تغيير ديدگاه در صورت آشنايي با داشتن  .5,5
 .موضوعات جديد و مرتبط

اضطراري و رفتار توان تطبيق با زمان و شرايط  .5,6
 بر اساس شرايط.انعطاف پذير 

داشتن نگاه جامع براي مديريت و هدايت اقدامات و  .5,7
 .هاي همزمان و يا اهداف موازيپروژه

 ها.و دستگاهها توان ارتباط و تعامل با ساير سازمان .5,8

 .داشتن ديد كل نگر و همه جانبه .5,9

 .داشتن سابقه و پيشينه مديريتي مرتبط .5,10

بقه مديريت اجرايي و اشتهار به داشتن توان و سا .5,11
 .عملگرا بودن

و  سازماني به وظايف سازماننگاه فردي و عدم  .5,12
 .سازمانمتعهد به اجراي موضوع قانوني 

 .سن مناسب براي كار .5,13

 .جسمي و روحي براي كار در شرايط اضطراريتوان .5,14

دهي و شفافيت و داشتن پاسخگو بودن و توان گزارش .5,15
 .اندركارانا و دستهروابط عمومي خوب با رسانه

 .سابقه و توان تصميم گيري .5,16

 .توانمندي در تامين بودجه .5,17

 .را بودن تيم مشاوره و اجرايي قويدا .5,18

 .داشتن برنامه و طرح بلندمدت .5,19

 .خالقي و روحي براي مديريت نه شغلتعهد ا .5,20

 .نيروها به كارگيريسازي و توانايي تيم .5,21

 .سابقه اجتماعي و توان مقبوليت اجتماعي .5,22

 .ري با ساير دست اندركارانتوان همكا .5,23

 .ديد غير سياسي نسبت به موضوع داشتن .5,24

 .توان سينرژيك در تيم مديريتي .5,25

رؤسا و معاونين انتخاب براي  يشنهاديپروش  .6
و بحران شهر  تيريو مد يريشگيسازمان پ

 شهر تهران يمنيو خدمات ا ينشانسازمان آتش
كانديد  نفرات و مديران اعضاي از رفراندوم برپايي .6,1

 ه براي انتخاب فرد متعهد.شد

انديشي متخصصين و فعالين جلسات تخصصي و هم .6,2
حوزه ايمني و مديريت شرايط اضطراري به منظور 

 هاي رياست بر اين سازمانها.شناسايي بهترين گزينه
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  3پيوست شماره 
  

  1396تير  13گزارش نشست تخصصي، جلسه سوم، 
  ».تسهيلگر و گزارشگر جلسه حسام الدين نراقي«
ر ادامه برنامه و مسير حركت كارگروه ايمني و د

مديريت شرايط اضطراري شهر تهران و برگزاري دو جلسه 
تير  8خرداد و  30هاي بحث گروهي متمركر در تاريخ

 تيرماه برگزار گرديد. 13، سومين نشست در مورخ 1396
  موارد مطرح شده در اين نشست به شرح ذيل است:

  
  يشياندهمومين جلسه مشاركت كنندگان در دالف) 

فر، مدير بحران دانشگاه علوم دكتر شهاب عبدالهي .1
 پزشكي دانشگاه تهران.

شريف محسني، كارشناس مديريت سوانح، متخصص  .2
HSE برداري مترو تهران.در شركت بهره 

كيوان صيفوري، كارشناس مديريت عمليات امداد و  .3
هاي پزشكي سازمان اورژانس نجات و تكنسين فوريت

  ن.تهرا
الدين نراقي، فعال اجتماعي، عضو موسس و حسام .4

  رئيس هيات مديره انجمن امداد ايرانيان.
احمد بختياري، فعال اجتماعي و موسس سازمان  .5

مردم نهاد خانه نجات ايران، فعال در زمينه ترويح 
  كارهاي داوطلبانه.

 نشاني.نشان و مدير ايستگاه آتشهادي حجازي، آتش .6

  
 يشياندهم هجلسسومين اصلي  يهامحوراالت و ؤسب) 

) و hazardمخاطرات ( يو آت يفعل تيوضع .1
و  كننده شهر تهران دي) تهدrisk( پذيريخطر

 ست؟يچ راهكارهاي مرتبط
پيامدها و خطرهاي ناشي از بروز هر نوع سانحه در  .1,1

 .هر يك از خطوط مترو شهر تهران

محاسبات و اطالعات  بر اساسخطر زمين لرزه  .1,2
 .اي احتمالي آن براي شهروندانموجود و پيامده

 ،فرونشست زمين و شرايط ساخت و ساز در تهران .1,3

اي تهران را كاهش داده خطر و توان مقاومت لرزه
 .است

زمين لرزه، زمين لغزش، فرونشست و سيالب  .1,4
زمين سازمانتهديدهاي بااليي است كه توسط 

 .به شوراي شهر تهران اعالم شده استشناسي

ي هاساختمان ساز غير ايمنوساخترانش زمين و  .1,5
 .شهر

 .خشكسالي تهديد كننده تهران .1,6

 .ها به مسيرهاي تردد انسان و خودروتبديل روددره .1,7

كاهش نفوذپذيري آب به زمين شهر تهران به دليل  .1,8
روكش نمودن و كوبيده شدن زمين به داليل 

سازي بعضاً سازي و يا كفمتعدد اعم از راه
 .رانغيراستاندارد توسط شهرداري ته

مخاطرات انسان ساز مانند سوانح تروريستي و يا  .1,9
هاي شهري خطاي انساني در مديريت زيرساخت

 .مانند مترو تهران

ب، انتقال انرژي، آهاي نافرسودگي شبكه شري .1,10
 فاضالب و... در زير پوست شهر.

مسكوني و هاي ساخت و ساز غير استاندارد برج .1,11
 اداري شهر در مناطق پرخطر و داراي فضاي

 محدود.
 

 طيشرا تيريو مد يمنيا يهانقاط ضعف و چالش .2
 ست؟يشهر تهران چ ياضطرار

 .ضعف در ايمني ساخت و ساز شهري .2,1

 .نبود سياست واحد مديريت بحران در شهر .2,2

نبود سيستم اطالع رساني صحيح و توانمند در  .2,3
 .سطح شهر

متولي هاي سازمانكمبود نيروي انساني توانمند در  .2,4
 .شرايط اضطراري

د تجهيزات موردنياز براي اجراي عمليات كمبو .2,5
 .به سوانح پاسخ گويي

 .عدم رعايت پدافند غيرعامل و عامل در شهر .2,6

پاسخ هاي ها و طرحها و برنامهكمبود يا نبود نقشه .2,7
 .شرايط اضطراري گويي
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افزايش نرخ تعداد خودكشي و يا بروز هر نوع  .2,8
 .سانحه در مترو و سطح شهر به داليل متعدد

تبط با تردد نيروهاي امدادي در صورت مشكالت مر .2,9
 .هر سانحه در زيرساخت مترو شهر تهرانبروز 

مشكالت خدمات اورژانس درماني براي پاسخ در  .2,10
 .زمان بروز هر سانحه بزرگ در شهر تهران

گزارش  بر اساساساسي در تهران كه هاي طرح .2,11
اي جايكا آغاز شده بود تاكنون به صورت سليقه

اقدامات در هر دستگاه به  مديريت شده و اجراي
 .صورت موضوعي ديده و عملياتي شده است

مديريت بحران كه قرار بود براي حضور هاي سوله .2,12
امدادي استفاده شود امروزه هاي نهادها و دستگاه

متفرقه است و اصل كار فراموش هاي داراي كاربري
 شده است.

مسكوني و اداري در هاي ساختمانساخت و ساز  .2,13
بحران باعث تغيير كاركرد و هاي اطراف سوله

در زمان بروز ها آنكاهش كاربري و تاب آوري 
 .سوانح شده است

نبود نيروهاي توانمند و آموزش ديده در سطح  .2,14
 .شهرداري مناطق تهران

ناهماهنگي بين بخش دولتي و شهرداري در  .2,15
ريزي و مديريت شرايط قبل از بروز سوانح و برنامه

سال  10، به سوانح يپاسخ گويهاي در عمليات
 .گذشته رجوع شود

متولي شرايط هاي ناهماهنگي در بين دستگاه .2,16
 .اضطراري و ايمني در تهران

نبود خط فرماندهي و مديريت واحد عملياتي در  .2,17
امدادي شهر تهران. در سوانح شهر هاي سازمان

تهران حضور شهردار و كاريزما و قدرت ايشان باعث 
توان ديد كه ابق ميمديريت متمركز شده و در سو

 .هربار با رفتن او همه چيز بهم ريخته است

شهري  ICSعدم استقرار سامانه فرماندهي سانحه  .2,18
پيشگيري و مديريت  سازماندر شهر تهران توسط 

بحران و مشاهده موارد متعدد ناهماهنگي بين 
 .دستگاهي در شهر تهران

اطالعات از وظايف، نيازها، استانداردها و تجهيزات  .2,19
كم  مسؤولمتولي و هاي بين دستگاههاي توانايي و

 .است

ناهماهنگي بين نهادهاي امنيتي و مديريت شرايط  .2,20
 .اضطراري در سوانح پيشين تهران مشهود است

كمبود بودجه در نهادهاي اجرايي به عنوان يك  .2,21
عامل بازدارند براي اصالح موارد و مشكالت توسط 

ت واحدهاي بازرسي و كنترل و تضمين كيفي
 .شودمحسوب مي

عدم ايفاي نقش نهادهاي نظارتي بر عملكردها،  .2,22
هاي مصوب و گزارش خطرها و روندها و برنامه

 .پيشنهادات

 .كمبود پايگاه، نيروها و تجهيزات در اورژانس تهران .2,23

هاي رويه جمعيت و كمبود ظرفيترشد بي .2,24
جديد ساخته شده هاي ساختماناستاندارد براي 

 .تهران

و آمد و شد نيروهاي امدادي روي مشكل ترافيك  .2,25
 .زمين تهران

هاي زيرساخت هزينه بيمه برايعدم پرداختمشكل .2,26
 .شهر به داليل متعدد از سوي مديريت شهري

عدم اطالع رساني و اعالم گزارش وضعيت و  .2,27
 .خسارات وارده به شهر تهران

اي مديران و كاهش انگيزه رفتارهاي سليقه .2,28
 .آمادگي شهر تهران نيروهاي توانمند و كاهش توان

  حضور و استقرار نيروهاي غيرمتخصص در .2,29
 .عملياتي و مرتبط با ايمني شهر تهرانهاي بخش

اي نيروي انساني در كارهاي حساس و جذب رابطه .2,30
 .مرتبط با ايمني و شرايط اضطراري

و راهكارهاي پيشنهادي با ها عدم اجرا شدن برنامه .2,31
 رايي.ي اجراهكاروجود خطرها و وجود شناسايي 

اي در مقابل خطرها و عدم اجراي اقدامات سليقه .2,32
 .اجراي اقدام اصولي

موازي كاري در شهرداري تهران در موضوع ايمني  .2,33
 .و عدم تبادل اطالعات بين همه اركان

حضور مديران بدون برنامه و بدون استاندارد و  .2,34



 

  240 

و مانور و شرح وظايف در سطح  SOPبدون 
 .و آموزشهاي ناكافيها سازمان

حياتي به صورت هاي Ĥنسترهاي شبكه و شريب .2,35
استاندارد و مقاوم و قابل تاب آوري در برابر سوانح 

 .اي براي آن نداريمتعريف نشده و برنامه

خطر شسته شدن زير پوست شهر به دليل شكست  .2,36
 .و نقص در شبكه آب فرسوده تهران

ها و مسيرهاي آن در زير شهر و تخريب شبكه قنات .2,37
 .متروقنات به شبكهزمين، ورود آبزيرشبروز سوانح

مخابراتي و ارتباطي مابين نيروهاي هاي زيرساخت .2,38
چه برسد به نداريم هم امدادي در شرايط عادي 

 زمان بحراني.

شبكه ارتباط بيسيم به عنوان شبكه پشتيبان  .2,39
 .اميدي به آن نيست

بي تفاوتي افراد به  عادي شدن مسايل مهم ايمني و .2,40
شدن مشكل، تكراري بودن در داليل متعدد، عادي 

كاذب بودن طول زمان، بي اهميتي از نظر فرد، 
 .موضوع

 
و توسعه  تيبا منظور تقو يشنهاديپ يراهكارها .3

شهر تهران  ياضطرار طيشرا تيريو مد يمنيا
 ست؟يچ

مديريت جمعيت و سكونت در شهر تهران، نياز به  .3,1
 برنامه كاهش جمعيت شهري داريم

ايمني و حضور افراد  نگاه غيرسياسي در موضوع .3,2
و  HSEمربوط به هاي غيرمتخصص در پست

 هاسازمانايمني شهر و 

 مقاوم سازي ابنيه .3,3

 هاتوجه به موضوع بيمه ساكنان و زيرساخت .3,4

شباهت تهديدهاي تهران و شهر لوس آنجلس در  .3,5
لرزه و لزوم استفاده اياالت متحده در موضوع زمين

ي در برابر از تجربيات آن شهر و ايالت براي آمادگ
 سوانح

اقدام براي تهران در سطح ملي است و الزم است  .3,6
 المللي از آن حمايت نمايدكه در سطح ملي و بين

توجه به نكات اعالم شده در گزارش جايكا به رغم  .3,7
 سال از گزارش 16گذشت 

تواند در زمان بروز هر سانحه در شهر مترو هم مي .3,8
 نقشي داشته باشد:

 .تبعات مترو براي شهر -

 .بعات شهر براي متروت -

 .تبعات مترو براي مترو -

 .اي رخ دهداگر داخل مترو سانحه -

اگر در خارج از مترو اتفاقي رخ دهد و از  -
 .ظرفيت مترو براي كمك استفاده شود

نگاه امنيتي بايد در موضوع بحران باشد ولي امنيت  .3,9
نبايد جلوي همكاري امدادي را بگيرد. نگاه امنيتي 

 .ودمانع كار تخصصي نش

لزوم داشتن نگاه سلسل مراتب و نظم نظامي براي  .3,10
 .مديريت شرايط اضطراري و همكاري بين بخشي

موضوع پيشگيري و پيش بيني بايد با نگاه اولويت  .3,11
 .مخاطرات در مركز فكر و اتاق ديدباني انجام شود

  مسؤوليتشرح وظايف و حدود اختيار و  .3,12
 .متولي دقيق انجام شودهاي سازمان

متولي شرايط هاي سازمانتعامل بين  لزوم تقويت .3,13
 .اضطراري در تهران

ي و كار تيمي بين سازمانلزوم تقويت حس همدلي  .3,14
 ايمني و شرايط اضطراري.در موضوع دستگاهي بايد

شرايط اضطراري درآمدزا نيستند هاي چون دستگاه .3,15
مطلوبيت ندارند. بايد موضوع پيشگيري بر درمان و 

رصت خوب طرح هزينه و خسارت را به صورت ف
 .كرد

ند اتواي و ايمني ميتلفيق رويكرد بهداشت حرفه .3,16
در شهر و  فرصت خوبي براي موضوع ايمني

 .مربوطه بشودهاي سازمان

و شهر به ها سازمانها در الزم است ارزيابي ريسك .3,17
 .صورت سيستماتيك انجام شود

استفاده از افراد صالح و توانمند براي مديريت و  .3,18
ر كنار تقويت نهادهاي نظارتي و د مسؤوليتاحاله 

 .متوليهاي سازمانكنترل در 
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دادن استقالل به واحدهاي نظارتي به صورت  .3,19
ها متمركز براي نظارت عاليه براي عملكرد دستگاه

 .سازماننه واحدهاي نظارتي داخلي هر دستگاه و 

نياز به توسعه شبكه اورژانس و استقرار نيروهاي  .3,20
 .تامدادي در مراكز بزرگ جمعي

اجراي استانداردهاي مشخص براي جذب و  .3,21
بر دهي نيروهاي موجود و يا جذب نيرو سازمان
 .مربوطههاي سازماناستاندارد در شركتها و  اساس

  استاندارد براي جذب نيرو و ياهاي تدوين شاخص .3,22
كاري در حوزه ايمني و مديريت شرايط هاي فعاليت

 .اضطراري

هاي سازمانو آشنايي و ارتباط بيشتر بين نيروها  .3,23
 .امدادي شهر

و جايگزيني ها سازماناصالح وضعيت مديريت در  .3,24
امدادي و كاهش هاي مديران قوي در دستگاه

 .مسؤولهاي ضعف دستگاه

پياده سازي توافقات اورژانس و شوراي شهر تهران  .3,25
در اسرع وقت براي توسعه زيرساخت اورژانس در 

 .نشاني و سطح شهر تهرانمترو و آتش

قراردادن تامين بودجه موردنياز تا تحقق  اولويت .3,26
 .شرايط استاندارد

بازرسي ايمني گام اول براي شناسايي اقدام  .3,27
اصالحي و پس از آن اجراي اين اقدامات همراه با 

 .نظارت اقدام

شناسايي سازوكارهاي استفاده از ساختار و  .3,28
 .موجود در اركان شهرداريهاي ظرفيت

كان شهرداري و لزوم تبادل اطالعات بين همه ار .3,29
 .متوليهاي سازمانو ها شركت

تخصصي و هاي ها و كارگروهلزوم تشكيل كميته .3,30
 .شرايط دغيروابسته براي مديريت و نظارت بر بهبو

ريزي تهران نياز به مدل سياستگذاري و برنامه .3,31
 .متمركز در موضوع ايمني دارد

طراحي و اجرا و نظارت بر مانورهاي ايمني و  .3,32
 ضطراري در شهر تهرانمديريت شرايط ا
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  مقدمه
برخورداري از يك زندگي سالم و مولد و با كيفيت توام 

 قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني،با طول عمر 
  حقي است همگاني كه مسئوليت و توليت آن بر عهده

  شرط تحقق توسعه پايداراست و پيشها دولت
سازي امكانات و براي تحقق اين امر فراهم .باشدمي

تسهيالت مناسب براي تامين سالمت جسمي، رواني، 
و  اجتماعي و معنوي انسان در كليه مراحل زندگي

زنجيره حيات كه از جمله حق طبيعي و نيازهاي 
مكتب اسالم و قانون  رود درمي اساسي انسانها به شمار

اساسي جمهوري اسالمي ايران مورد تاكيد قرارگرفته 
ضمن  است. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

انسان،  عمحوري برشمردن سالمت كامل و جام
  اساسي بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي

 ،عرا مكلف كرده است تا تمامي مناب شناسد ودولتمي
خود را جهت تامين، حفظ و هاي امكانات و ظرفيت

كشور بسيج كند (اصول  ارتقاي سطح سالمت افراد
  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران). 3، 43،29

با توجه به وضعيت جمعيتي شهر تهران كه حدود 
د اختصاص داده درصد جمعيت كشور را به خو 2/20

است، و نيز روند رو به رشد عوامل خطر محيطي 
  تهديدكننده سالمت ساكنين اين كالنشهر، بازنگري و

  ها، راهبردها وسازي اهداف، سياستيكپارچه
هاي حوزه سالمت شهروندان تهراني را با اتخاذ برنامه

نگر به مقوله سالمت بيش از بخشي و كلرويكرد بين
نمايد. توجه به سالمت شهروندان پيش الزامي مي

تهراني از چند جنبه مهم و اساسي است. اول اينكه 
جانبه حق طبيعي برخورداري از سالمت همه

گذاري براي ارتقاء شهروندان است. دوم اينكه با سرمايه
  توان از بسياري ازسالمت شهروندان تهراني مي

مستقيم و غيرمستقيم سالمت كه به دنبال هاي هزينه
مفيد زندگي به دليل مرگ و هاي از دست رفتن سال

شود، جلوگيري نمود و با تضمين يا ناتواني حاصل مي
سالمت فرد فرد شهروندان تهراني، سالمت فعلي تهران 

  هاي آتي تهران را تضمين نمود.و نسل
اندركاران بر آن بوده در نوشتار مذكور، تالش دست

مت شهروندان تا از طريق شناسايي ابعاد مختلف سال
ها، از تهراني و مقتضيات مر بوط به هر يك از آن

ي مؤثري از راهكارها نسبت به طريق ارائه مجموعه
از ابعاد  هاي سالمت مربوط به هر يكبهبود شاخص

  مذكور اقدام نمايند.
 

  درآمدي بر حوزه سالمت شهروندان تهراني
متفاوتي هاي سالمت در عرصه انديشه و عمل جنبه

 دارد. سالمت انسان محصول تعامل پيشينه ژنتيكي،
رواني و اكولوژيكي است كه او را در  ،محيط اجتماعي

  گيرد و هر كدام از اين عوامل بزه طورمي بر
گذارند. جدا از مي سالمت وي تاثير براي جداگانه
ان محيط بيولوژيك و ژنتيك متفاوت هر انس زمينه

ولوژيكي است كه فيزيكي و اك زندگي وي شامل محيط
اقتصادي، هاي وي را در بر گرفته همچنين محيط
بر انسان آشكارا  اجتماعي و رواني نيز اثرات خود را

كنند. محيط زندگي بشر در حال تغيير است مي اعمال
تاثيرات  و اين تغييرات در روش زندگي و كار انسان

فراواني بر سالمت او بر جاي گذاشته است، اين امر 
 گرديده كه گذر گتغيير الگوي بيماري و مرمنجر به 

شود. در بسياري از كشورهاي مي سالمتي ناميده
كه از اين گذر تاريخي متاثرند، اي جهان و به درجه

اپيدميولوژيكي حادث شده است كه شامل  تغييرات
تغيير هرم سني جمعيت به سمت سالخوردگي، تغيير 

حوادث سمت بيماريهاي مزمن و  الگوي بيماريها به
 نوين وهاي شود كه به همراه پيدايش فناوريمي و....

جديد شده و در نتيجه  اهاييث تقاضگرانقيمت باع
ثير مستقيم اپيشرفت روزافزون تجهيزات پزشكي و ت
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در بخش اي سابقهبي آن بر امر سالمت، افزايش هزينه
عالوه بر اين كشور ما از . سالمت را باعث شده است

كشد مي سالمت بار مضاعفي را به دوشنظر مخاطرات 
سالمتي است كه بخشي از آن  به علت گذر عكه در واق

ناشي از توسعه نيافتگي و بخشي ديگر مربوط به 
  .دباشمي توسعه يافته عجوام

  :باشدمي از اين عوامل به شرح زير بخشي
 عغير بهداشتي دفهاي مردم ما با فقر، روش

  ناشي از سوختهاي جامد درد، دود ئفاضالب و مواد زا
بسته، مصرف دخانيات، روابط جنسي هاي محيط

ناشي از كمبود دريافزت اي غيرايمن و مشكالت تغذيه
 ،ويتامين و امالح (ويتامين آ ودي، آهن و روي) ،انرژي

خواري كه آنان را به اضافه وزن، بدخوري و بيش
خون مبتال كرده زمينه را براي ابتال  چاقي، پرفشاري

كند روبرو مي قلبي و عروقي مهياهاي به بيماري
پرفشاري خون و كلسترول  هستند. خطرات ناشي از

  باال كه ارتباط مستقيمي با افزايش حمالت قلبي و
 ،غذاهاي پرچرب مغزي دارند و با مصرفهاي سكته

  پرنمك و شيرين نيز مرتبط هستند هر روز تهديد
نيروهاي  ات بارسند. وقتي اين خطرمي تر بنظركننده

هم  ردند، بازمرگبار دخانيات و الكل عجين گ
 هزايش وزن و چاقي كه نتيجشوند. افمي خطرناكتر

مصرف مواد غذايي و كمبود فعاليت فيزيكي  ازدياد
براي اي ي خود خطر جديد و عمدهاست نيز به خود

  ميگردد كه بر گستردگي مخاطرات وبسالمت محس
ار و..). و بيماريهاي نوپديد (ايدز و سافزايند. البته مي

و ماالريا) نيز بعه نوبه خود  لبيماريهاي بازپديد (س
  .گردندها ميباعث افزايش مخاطرات و بالطب هزينه

 براي نيل به اين اهداف، اصالح نظام سالمت در
جهت پاسخگويي نيازهاي واقعي بخش سالمت به 

  .استناپذير راهي مؤثر و ضروري، اجتناب عنوان
  گفتهاي نظام سالمت از نظر ساختاري به مجموعه

آن به طور مستقيم در راستاي هاي شود كه فعاليتمي

  :زير باشد اهداف
 حفظ و ارتقاي سطح سالمت افراد ،تامين 

 پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم 
)responsiveness( 

 مشاركت عادالنه مردم در تامين منابع مالي  
گسترده بخش بهداشت و هاي سايه تالش در

هاي درمان، ارتقائ سطح سالمت و افزايش شاخص
انساني در دو دهه اخير در كشور چشمگير بوده  توسعه

  است. اگر چه عوامل متعددي در اين رشد دخالت
نظرداشت كه يكي از موثرترين عوامل  بايد در اندداشته

اين توفيق را بايد اصالح ساختار نظام عرضه خدمات 
د شده در انسان، به تغييرات ايجا انست اما با توجهد

دي و مشكالت جديها هايش، نيازمحيط او و تقاضا
انديشيدن تدابير نويني است تا  تلزمه مسپديد آمده ك

هاي بتوان عالوه بر نگهداشت سطح كنوني، شاخص
  ارتقا دهيم.  قاهداف فو ازاي سالمت را به درجه

پاسخ به دو پرسش رو كه با هدف پيش نوشتار
دار سالمت هاي اولويتاساسي چيستي حوزه

و چگونگي بهبود و ارتقاء وضعيت شهروندان تهراني 
شده، هاي شناساييها در هر يك از حوزهسالمت آن

فرض كليدي تهيه و تدوين شده است، بر چند پيش
استوار بود. اول اينكه سالمت همان طور كه در بند 

انون اساسي اشاره شده، حق دوازدهم از اصل سوم ق
هاي ارتقاي برنامهطبيعي انسان است، دوم اينكه 

 سومها هستند. ترين برنامهاثربخش از هزينهسالمت 
كننده اينكه توفيق در ارتقاء سالمت قطعاً تضمين

هاي سالمت نسل حاضر و آينده بوده و پايداري برنامه
  داشت. نبال خواهدتر به دهاي كالنتوسعه را در عرصه

با عنايت به مطالب پيشگفت، محورهاي قابل 
  گردد:مي مداخله به طور خالصه به شرح زير پيشنهاد

شهروندان حامي سالمت هاي اتخاذ سياست -
 گيريتصميمسازي و وايجاد نظام تصميمتهراني 

  مبتني بر شواهد
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علمي پيرامون  نخبگان و مشاورانايجاد شبكه  -
 موضوع

 شهروندان تهرانيحامي سالمت هاي ايجاد محيط -

 توانمندسازي فردي وتوانمندسازي اجتماعي  -
  شهروندان تهراني

  
و مسائل استراتژيك پيرامون سالمت ها اهم چالش

  باشد:مي به شرح زيرشهروندان تهراني 
منسجم و دانش الزم پيرامون نبود نظام فكري  -

 موضوع

در واقع نبود قوانين كافي براي مديريت سالمت 
شهري، به ويژه كالن شهرها، ضعف قانوني و ساختاري 
نظام سالمت شهري، فقدان سياست مشخص و شفاف 

هاي در مورد مديريت يكپارچه شهري، وجود نهاد
و نبود يك نهاد مسئول ها تعدد مسئول در آسيبم

سالمت در كشور، هاي براي پيشگيري از تهديد كننده
سالمت شهر  برايريزي راهبردي جامع برنامهنبود 

تهران و همچنين نبود نظام ارزشيابي عملكرد اين 
 آن است.هاي ساختارها، از بزرگترين علت

ربط در ذيهاي عدم هماهنگي و انسجام دستگاه -
 اجرايي خود پيرامون موضوعهاي ارتباط با نقش

در حيطه ساختاري نبود مديريت جامع و يكپارچه 
كارآمد  براي مديريت سالمت شهر، نبود ساختار

خدمات مختلف سالمت در  هماهنگ كننده ِي
 ،زيستي،كميته امداد، شهرداري و غيرعههب تهران:

عملكرد نامطلوب ساختارهاي موجود براي 
هماهنگي، عدم شناسايي موثر بر سالمت شهري 
از سوي متوليان امر، ناشناخته بودن مرزهاي 

و مردم از ها سالمت براي جلب مشاركت بخش
  توسعه ناهماهنگ است.داليل 

به دليل شهروندان تهراني تغيير سبك زندگي  -
زايش شيوع عوامل صنعتي و مدرنيته شدن و اف

اي ير واگير شامل الگوي تغذيهغهاي خطر بيماري

نامناسب، افزايش مصرف دخانيات و سبك زندگي 
  كم تحرك

هاي تغيير ساختارهاي اجتماعي و عدم تطابق نظام -
  موجود مبتني براقتصادي  - اجتماعي
  طبيعي و فيزيولوژي دو جنسهاي نيازمندي

زياد بودن فاصله بين بلوغ جنسي، فكري و  -
  اجتماعي

افزايش مصرف كاهش سن مصرف مواد مخدر،  -
و افزايش  (شيشه) فتامينيآم تركيبات مت

  آن رفتارهاي جنسي پرخطر بعد از مصرف
 تهاجم فرهنگي و شكاف بين نسلي -

  
  تهران در حوزه سالمت اندازچشم

، از سطح بااليي از 1404در سال شهروندان تهراني 
برخوردار خواهند بود. به طوري كه جانبه سالمت همه

به لحاظ جسماني، اين توانايي و انگيزه را دارد تا با 
  اصالح مستمر سبك زندگي خود از ابتال به انواع

ظ به لحاها پيشگيري نمايد. به لحاظ رواني، بيماري
  خود را بشناسد، قادر باشد برهاي رواني، توانائي

  د، احساسنرواني معمول زندگي غلبه كنهاي تنش
پذيري نسبت به سالمت خود و اطرافيان مسئوليت

خود داشته باشد، از توانمندي نسبي براي جستجو و 
انتخاب خدمات سالمت در سطوح مختلف و متناسب 

تماعي قادر خواهند به لحاظ اج .با نيازشان برخوردارند
بود رابطه سالم وعاري از خشونتي با اطرافيان و محيط 

باوجودرضايت از دين ترتيب ب پيرامون خود داشته و
ترقي و شكوفايي  ،زندگي اجتماعي در جهت تعالي

 جامعه بالفصل خود تالش و همكاري نمايند. 

است بر محوريت  شهري، 1404در سال  تهران
  سالم، آگاه، توانمند وشهرونداني خانواده و برخوردار از 

  در چنين مند از سطح باالي سواد سالمت.بهره
هاي پشتيبان بواسطه تقويت محيط اي افرادجامعه
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آفرين، از مصونيت كامل در برابر هر سالمت و شادي
هاي اجتماعي و آثار سوء آن بر سالمت گونه آسيب
  معنوي برخوردار بوده و و رواني و اجتماعيجسماني، 

مندي از حيات شايسته به عنوان حق آنها به بهره
شود. در چنين محيطي امكان رسميت شناخته مي

  برقراري ارتباطات گسترده و كسب دانش به ويژه براي
هاي محروم جامعه  فراهم بوده و روز به روز بر گروه
  د.شويه اجتماعي جامعه افزوده ميسرما

 

 هايريگو جهتها ارزش

مختلف مؤثر بر هاي تحول در عرصه يبرا تالش
حركت به طرف  ريو در مس شهروندان تهراني سالمت

  روپيش نوشتاردر  .دينمامي را مشخص يآرمان شهر
شهروندان هاي مرتبط با سالمت ترين ارزشمهم

  به قرار زير بوده است:تهراني 
شهروندان جانبه توجه به رويكرد سالمت همه .1

جانبه، توجه تؤاما به : منظور از سالمت همهتهراني
تمامي ابعاد سالمت از جمله سالمت جسماني، 
رواني، اجتماعي و معنوي و ارتباط متقابل ميان 
عوامل خطر مرتبط با هر بعد سالمت است. به 

تنها در شهروندان تهراني بيان ديگر ارتقاء سالمت 
بود كه مسائل و  پذير خواهدصورتي امكان

مند مشكالت مربوط به سالمت آنها با نگاهي نظام
  ها و عوامل خطركنندهجانبه به تعيينو همه
ها نگريسته شود. اين مهم مستلزم تعامل و بيماري

  ها و نهادهاي مختلفمشاركت پايدار دستگاه
سالمت شهروندان تهراني  ياندركار ارتقادست
 است.

مندي از خدمات هعدالت در دسترسي و بهر .2
: مفهوم عدالت در سالمت داراي مصاديق سالمت

بعاد اي است كه توجه به تمامي ابسيار گسترده
به عنوان يك اصل و (افقي و عمودي) و انواع آن 

ريزان ارزش بنيادين بايد همواره موردتوجه برنامه
گيرندگان نظام سالمت قرار گيرد. از و تصميم

جمله مصاديق عدالت در رابطه با سالمت 
توان به دسترسي همه آنها به ميشهروندان تهراني 

خدمات سالمت متناسب با نياز خود در هر زمان و 
  مكان، فراهم نمودن امكان پرداخت بابت

  هايهاي خدمات سالمت، توجه به گروههزينه
  خاص آنها، تسهيل دسترسيپذير و نيازهاي آسيب

ها به اطالعات سالمت به هنگام نياز و تالش در آن
سطح سواد سالمت متناسب با  يراستاي ارتقا

 هاي مختلف آنها. سطح نياز گروه

خانواده به عنوان اولين محيط اصالت خانواده:  .3
  اي دركنندهپشتيبان سالمت نقش بسيار تعيين

رفتارهاي گيري شخصيت، سبك زندگي و شكل
ها دارد. به طوري كه تقويت اجتماعي سالم در آن

  بنيان خانواده و تاكيد بر نقش مؤثر اعضاي خانواده
هاي اجتماعي و تواند از بروز بسياري از آسيبمي

 است. اختالالت روحي و رواني جلوگيري نموده

: تضمين هاي آيندهتوجه به سالمت نسل .4
پذير امكانهاي آينده در صورتي سالمت نسل

به ويژه در حوزه  آنها خواهد بود كه سالمت امروز
يافته باشد. از سويي با توجه بهداشت باروري تحقق
جانبه و ها در توسعه همهبه تاثير سالمت انسان

  سالمت يپايدار جوامع، تالش در راستاي ارتقا
هاي توسعه ملي تواند استمرار و پايداري برنامهمي

 را تضمين نمايد.

رورت تعاون و همكاري همگاني در تحقق ض .5
: تاكيد مقام معظم شهروندان تهرانيسالمت 

  رهبري بر لزوم توجه به مقوله سالمت در همه
  ها و قوانين خود مؤكد لزوم بسيج همگانيسياست
اندركار در حوزه ها و نهادهاي دستدستگاه

اي است سالمت به گونه يسالمت در راستاي ارتقا
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جسماني با رشد رواني و اجتماعي و كه تماميت 
تعالي معنوي توأم شود. اين مهم بر مسئوليت و 

 كند.جتماعي تاكيد ميپاسخگويي همگاني ا

تاكيد بر عوامل اجتماعي و محيطي مؤثر بر  .6
ترين عوامل خطر جدي و : يكي از مهمسالمت

، عوامل شهروندان تهرانيتهديدكننده سالمت 
ه بيش از ساير خطر محيطي و اجتماعي است ك

  عوامل خطر زمينه بروز مسائل و مشكالت
اي را در حوزه سالمت فراهم نموده است. عديده

اي كه شناسايي اين عوامل و تالش در به گونه
ها و نيز كاهش راستاي پيشگيري از مواجهه با آن

  هاي اجتماعي از جملهآثار ناشي از آسيب
  ها وترين مواردي است كه در تمامي سياستمهم

 سالمت بايد موردتوجه قرار گيرد. هاي حوزهبرنامه

براي شهروندان تهراني توجه به توانمندي  .7
  :كنترل سرنوشت فردي و اجتماعي خود

سالمت  يگرفته در راستاي ارتقاهاي صورتتالش
تنها زماني اثربخش خواهد بود شهروندان تهراني 

كه بتواند در بلندمدت فرهنگ خودمراقبتي مبني 
هاي الزم به منظور مراقبت كردن توانايينهادينهبر 

از خود و اطرافيان خود در برابر عوامل خطر فردي 
 د.ها فراهم نمايناجتماعي را در آنو 

8.   

 راهبردها

اخالقي، اجتماعي و قانوني در موازين  يارتقا -
  شهروندان تهراني ارتباطات اجتماعي

 بازاريابي براي بخشي بين همكاري تقويت -
سالم در ارتباط با سالمت  اجتماعي رفتارهاي

 شهروندان تهراني

 تحقق در مدني نهادهاي و ارتقاء نقش گسترش -
شهروندان بخشي مرتبط با سالمت  بين اهداف
 تهراني

مردمي در قالب ساختارهاي هاي تقويت فعاليت -
  وها ها، انجمنحقوقي مناسب همچون خيريه

مردم نهاد پيرامون موضوع سالمت هاي سازمان
  شهروندان تهراني

هاي آسيب از پيشگيري و اجتماعي سالمت يارتقا -
 زندگيهاي مهارت تقويت اجتماعي،

 مشاركت فرآيند و ساختار سازي نهادينه -
  و هاگيريتصميم در شهروندان تهراني

 هاسياستگذاري

  در مردمي مشاركت فرآيند و ساختار سازينهادينه -
 ارزيابي و اجرا و ريزيبرنامه

 

  اهداف
به شهروندان تهراني اهداف مرتبط با حوزه سالمت 

  باشند:قرار زير مي
شناسايي ذينفعان در راستاي تحقق رويكرد  .1

در كالنشهر  جانبه و انسان سالمسالمت همه
 تهران

شهروندان و سالمت زندگي بهبود سبك زندگي  .2
 تهراني

 شهروندان تهرانيارتقاء سالمت اجتماعي  .3

داشتن جهت شهروندان تهراني افزايش آگاهي  .4
  زندگي سالم

 شهروندان تهرانيسطح بهداشت روان  يارتقا .5
 

  سالمت شهروندان تهرانيهاي بسته
اميد  نشاط، كيفيت زندگي،هاي براي ارتقاي شاخص

به زندگي سالم و برقراري عدالت در سالمت به عنوان 
بايست تغييراتي در مي نهايي،چهار نشانگر سطح اثر 

  ها،(از جمله كاهش عوامل خطر بيماري محيط نزديك
و مرگ زودرس و افزايش عوامل حفاظت ها آسيب

(عوامل اجتماعي موثر بر سالمت  كننده) و محيط دور
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گذاري در كنترل در محدوده شهري و قابل اثرقابل 
هر يك به همين منظور  سطوح فراشهري) ايجاد شود.

 5 شهروندان تهراني،سالمت حوزه هداف كالن از ا
  بسته شامل هدف كالن، اهداف ويژه، راهبردها و

 به شرح ذيل هاي ناظر بر مسائل حوزه مربوطهبرنامه
  طراحي و تدوين شده است.

  
  سبك زندگي -اولي راهبردي بسته

  هدف كالن
  شهروندان تهرانيسالم در بهبود سبك زندگي 

  اهداف ويژه
 خطرساز عوامل و پرخطر رفتارهاي از پيشگيري .1

شهروندان  محيطي زيست و اجتماعي و بيولوژيكي
 تهراني

 شهروندان تهرانيافزايش سطح سواد سالمت در  .2

  داراي ارزش افزايش دسترسي به غذاي سالم و .3
 ايتغذيه

فه اكاهش شيوع سوءتغذيه (ناشي از كاهش ويا اض .4
 )هادرشت مغذي وها دريافت ريز مغذي

آوردن امكانات به منظور افزايش تحركات فراهم  .5
 بدني در راستاي ارتقاء سالمت

 
  هاراهبرد

 ارتقاي بر تأكيد با سالم رفتارهاي ارتقاي .6
 و سالمت مثبت و كنندهحمايت فاكتورهاي

 سالمت تهديدكننده و خطر عوامل كاهش
 شهروندان تهراني

و نهادهاي شهروندان تهراني سازي حساس .7
تأثيرگذار نسبت به پيĤمدهاي مثبت ناشي از 

 شهروندان تهرانيبهبود سبك زندگي 

  درشهروندان تهراني سازي مندتوان آموزش و .8
 و ...آموزشي، فرهنگي هاي محيط

در افراد اي تغذيههاي افزايش پوشش مراقبت - 4 .9
  قلبي عروقي و... ،در معرض خطر ومبتال به ديابت

ساماندهي مراكز ارائه دهنده خدمات سالمت  - 5 .10
 شهروندان تهرانيبه 

 
  هابرنامه

از شهروندان تهراني استقرار نظام خودمراقبتي در  .11
  هاي كامل خودمراقبتي ويژهطريق تدوين بسته

 ساكن در شهر تهران جمعيتي هاي مختلفگروه

وءتغذيه ناشي از كم پيشگيري از س كنترل و .12
 خوري و پرخوري

مراقبت  تغذيه در پيشگيري وهاي تدوين پروتكل .13
 ،واگير مرتبط با تغذيه (ديابتبيماريهاي غير
بيماريهاي  ،چربي خون باال، سرطان ،فشارخون باال
 قلبي عروقي)

  رژيم درماني و ساماندهي ارائه مشاوره تغذيه و .14
 ايتغذيههاي مكمل

توسعه و ترويج فرهنگ ورزش و تحرك بدني در  .15
 شهروندان تهرانيميان 

 كنترل پيشگيري و برنامه اجراي و تدوين .16
مواد، دخانيات  مصرفمانند سوءرفتارهاي پرخطر 

 الكل و

اماكن  در مشاوره فرصت دستيابي به يارتقا .17
 عمومي سطح شهر

كليدي تهديدكننده سالمت  خطر عوامل بر تاكيد .18
به ( كنترلي هايبرنامه قالب درشهروندان تهراني 

 )و ... الكل و دخانيات اعتياد، كنترلعنوان مثال 

هاي اجراي سبد غذايي مطلوب گروه تدوين و .19
 مختلفسني 
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  سالمت اجتماعي -دومي بسته
  هدف كالن

با توسعه  شهروندان تهرانيسالمت اجتماعي  يارتقا
 حيطي و كالبدي سالمت محور در شهرامكانات م

  
  اهداف ويژه

در جهت ايجاد ساختارهاي هماهنگ بين بخشي  .1
اين هاي سالمت اجتماعي و مديريت آسيبي ارتقا
 حوزه

 شهروندان تهرانيرفتارهاي سالم اجتماعي  يارتقا .2

نهادينه شدن مشاركت مردم در حوزه سالمت  .3
 شهروندان تهرانياجتماعي 

 شهروندان تهرانيسرمايه اجتماعي   يارتقا .4

 اجتماعي هاي آسيبهاي كاهش شاخص .5
 

  راهبردها
شهروندان  تعلق سطح ارتقاء منظوربه  بسترسازي .1

 خود اجتماعي نظام بهتهراني 

  افزايش و تكاليف حقوق، كردننهادينه .2
 شهروندان تهراني در اجتماعي پذيريمسئوليت

شهروندان تهراني توانمند سازي فردي و اجتماعي  .3
 سالمت اجتماعيهاي شاخصدر راستاي ارتقاء 

اجتماعي جامع به هاي ارايه خدمات و حمايت .4
  بيكار و جوياي شغل شهروندان

 

  هابرنامه
شهروندان سازي ساختار و فرآيند مشاركت نهادينه .1

هاي در گذاريها و سياستگيريدر تصميمتهراني 
 سطح محالت

هاي زندگي توانمندساز و پشتيبان توسعه محيط .2
سالمت با تمركز خاص بر روي محيط خانواده، 

هاي و ساير محيط محيط آموزش، محيط كار

 فرهنگي- اجتماعي

 در عمومي اجتماعي هايشناسايي و هدايت شبكه .3
 جامعه سالمت ارتقاء راستاي

 حقيقي اجتماعي هايشبكه تنوع و تعداد گسترش .4
 شهروندان تهراني براي مجازي سالم و

 توسط سالمت اجتماعي عوامل به توجه ترويج .5
 عمومي هايرسانه

 هايآسيب مراقبت و پايش يكپارچه نظام ايجاد .6
 در شهر تهران اجتماعي

 و اينترنتي تصويري، صوتي، هايرسانه از حمايت .7
 زندگي هايمهارت مفاهيم انتقال براي متني

 و فراغت اوقات دهيسامان برنامه اجراي و تدوين .8
 شهروندان تهرانيسالم براي  تفريحات

 و ورزشي امكانات و تسهيالت به دسترسي افزايش .9
و جنسي  سنيهاي گروه فراغت براي اوقات گذران
 مختلف

هاي گروه براي اجتماعي امن هايمحيطايجاد  .10
 مختلف و جنسي سني

 22مناطق  در ورزشي و تفريحي فضاهاي افزايش .11
 گانه شهر تهران

 و پيشگيري در مشاركت برايها سمن سازماندهي .12
اجتماعي و ارتقاء سالمت  هايآسيب كاهش

 شهروندان تهراني

 تكاليف و حقوق آموزشيهاي بسته تدوين و تهيه .13
 شهروندان تهراني به اجتماعي

اشاعه و ارتقاء رفتارهاي سالم اجتماعي در  .14
 شهروندان تهراني

مردمي جهت هاي استفاده از ظرفيت سازمان .15
 ارتقاء رفتارهاي سالم اجتماعي شهروندان تهراني

 داوطلبانه مشاركت امكانات ساختن فراهم .16
 المنفعه عام و خيريه امور درشهروندان تهراني 

در شهروندان تهراني حمايتي هاي مين بستهأت .17
 زمان بيكاري و از كار افتادگي
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  ارائه خدمات يارتقا -مسوي راهبردي بسته
  هدف كالن

گسترش پوشش خدمات بهداشت جسمي و رواني 
 شهروندان تهرانيمتناسب با سطح نياز 

  
  اهداف ويژه

 تغييرات به توجه با خدمت ارائه نظام توسعه .1
 در شهر تهران جمعيتي

شهروندان تهراني افزايش انواع خدمات موردنياز  .2
 در حوزه سالمت

به شهروندان تهراني افزايش دسترسي عادالنه  .3
 انواع خدمات سالمت 

جلوگيري از گدايي، و واداشتن گدايان به كار و  .4
 توسعه آموزش عمومي

 

  راهبردها
اتخاذ رويكرد فعاالنه در ارائه خدمات سالمت  .1

شهروندان تهراني از طريق نزديك كردن موردنياز 
  كارهاي ارائه خدمت به محل كار و زندگيسازو
 ها.آن

هاي ها و توانمندياستفاده از حداكثر ظرفيت .2
 بخش خصوصي در حوزه سالمت

  بخشي ميان تماميهاي بينتقويت همكاري .3
نفعان تأثيرگذار در برنامهاندركاران و ذيدست
هاي حوزه سالمت ها و سياستگذاريريزي

 شهروندان تهراني

 
  هابرنامه

 براي سالمت ويژه خدمات ارائه بازنگري .1
 شهروندان تهراني سالمت نيازهاي به پاسخگويي

 خدمات ويژه به سالمت خدمات استاندارد نمودن .2
 پذيرآسيب هايگروه تفكيك به اول سطح

 سالمت اطالعاتي هاينيازمندي شناسايي .3
 پذيرهاي آسيببا تمركز بر گروهشهروندان تهراني 

 منديبهره افزايش برنامه اجراي و تدوين .4
 سالمت خدمات ازشهروندان تهراني 

شهر  بومي معضالت و هابيماري به خاص توجه .5
 تهران

در  مير و مرگ عمده عوامل كنترل و شناسايي .6
 شهروندان تهراني

 مشاوره مراكز نمودن داير براي مجوز اعطاي .7
 و حضوري( شهروندان تهراني سالمت

 و درمان بهداشت، وزارت سوي از) غيرحضوري
 گانه تهران 22مناطق  تمامي در پزشكي آموزش

  
سالمت شهروندان تهراني در برابر  -مچهاري بسته

  حوادث
  هدف كالن

  حوادث برابر در تهراني شهروندانارتقاي ايمني 
  

  ويژهاهداف 
هاي حفظ ارتقاي سطح آگاهي، نگرش و مهارت .1

 ايمني خود در زمينه سالمت

هاي حفظ ارتقاي سطح آگاهي، نگرش و مهارت .2
حوادث در زمينه  تهراني ايمني شهروندان

 بالياي طبيعياحتمالي به ويژه 

 

  راهبردها
هاي اطالعاتي از طريق تشكيل سازي نظاميكپارچه .1

منظور بخشي بهميانهاي اطالعاتي و توسعه شبكه
  تجميع و پردازش اطالعات دريافتي از نهادها و

نمودن مبناي موثقي هاي ذينفع و فراهمسازمان
 براي اتخاذ تصميمات شايسته در سطح مختلف

در بين سازي و ارتقاي رفتارهاي سالم فرهنگ .2
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 تهراني شهروندان

  
  هابرنامه

 موجود مقررات و قوانين الزام افزايش .1

هاي سازمان گيرانهسخت پيگيري و قوانين وضع .2
 متخلفان مورد در متولي ايمني

الزامات زندگي ايمن در  زمينه در سازيفرهنگ .3
 شهر

 سالمت كننده حمايت رفتارهاي نمودن آورالزام .4
 تهراني شهروندان ميان در

كاهش آسيب سازي در ارتباط با نحوه فرهنگ
  رخداد حوادثناشي از 

  
  اهداف كالن:

 شهروندانارتقاي آمادگي و كاهش آسيب پذيري  .5
طبيعي و حوادث (مخاطرات در برابر تهراني 

 )انسان ساختمخاطرات 

 

 :اهداف ويژه

حفظ هاي ارتقاي سطح آگاهي، نگرش و مهارت .6
حوادث (مخاطرات طبيعي و ايمني خود در برابر 

 مخاطرات انسان ساخت)

در راستاي تهراني  شهروندانافزايش مشاركت  .7
 محور كاهش خطر باليا- سالمتهاي راي برنامهاج

 

  راهبردها:
در درون بخشي و بين بخشي هاي توسعه همكاري .1

 حوادثدر برابر تهراني  شهروندانزمينه آموزش 

براي ها آموزشي باليا و فوريتهاي وجود برنامه .2
 سنيهاي گروهتمام 

با تهراني  شهروندانارتقاي سطح آگاهي، نگرش  .3
 عملياتيهاي تمرينآموزشي و هاي اجراي برنامه

  ها:برنامه
و آموزش آمادگي و  ارتقاي تدوين و اجراي برنامه .1

  حوادثبرابر پذيري در كاهش آسيب
هاي كامل خودمراقبتي در برابر تدوين بسته .2

  حوادث
 تهراني در قرار نظام خودمراقبتي در شهرونداناست .3

 حوادث

آشنايي با  مدت كوتاه آموزشيهاي دوره برگزاري .4
مفاهيم و اقدامات ضروري در فاز پيشگيري، 

 حوادثآمادگي و پاسخ به 
  

  بهداشت روان -ي پنجمبسته
از آنجاييكه ارتقاء سالمت روان به خصوص در زنان 

 بوده و از طرفي در هر جامعه با ايژهويداراي اهميت 
باشد لذا مي نيباورهاي آن جامعه عج فرهنگ و

غير دولتي هاي مردمي و سازماني نهادهاي يربكارگ
ي نفعان نقش مهمي ر ذمشاركت مردم و ساي در جلب

د. از طرفي به نمايمي يفاارا در ارتقاء سالمت روان 
موانع متعدد فرهنگي از جمله ترس از  لي وجوديدل

انگ اجتماعي در مراجعه به مشاور و دريافت خدمات 
ق يطرجاد احساس مالكيت در زنان از يا سالمت روان،

داوطلبانه آنان در فرآيند ارتقاء سالمت روان  يريبكارگ
آنان به طروق مختلف خواهد توانست  و توانمندسازي

از بار منفي موانع موجود بكاهد. استفاده از رويكرد 
مشاركتي، نه تنها سبب جلب مشاركت  اجتماع محور

ذينفعان در فرآيند برنامه ارتقاء خواهد شد بلكه با 
جامعه، توانايي مشاركت كنندگان را در  توانمندسازي

ت، طراحي و اجراي مداخالت ياولو ينتع ،نيازسنجي
  . دهدمي افزايش

سالمت هاي ل باالي خانهياستفاده از پتانس
  شهرداري در سازماندهي، جلب مشاركت و اجراي

  موثر بوده و قادر است بااي مداخلههاي برنامه
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فراغت زنان خانه دار به حيح از اوقات ص هايريزبرنامه
د. ارتقاء سالمت روان استفاده نماي نحو جهتين بهتر

سالمت هاي نهخاايجاد صداي مشاور در سطح 
تلفني در زمينه حل هاي مشاوره جهت ارائه شهرداري،

از ديگر  نيز يمشكالت مختلف اجتماعي و خانوادگ
ايجاد . باشدمي مطالعه حاضر شنهادي درپي يراهكارها
  مشاوره ازدواج و... در سطح ،سالمت روانواحد 
و غربالگري مشكالت  يبهداشتي درمانهاي شبكه

تواند با تشخيص زود هنگام، كمك مي ي نيزروانشناخت
اختالالت روانشناختي  از يريشايان توجهي به پيشگ

ل تمامي مداخالت ارتقاء سالمت ياما پاشنه آش نمايد.
مردمي، جلب مشاركت ي هالروان، استفاده از پتانسي

هاي نفعان جهت توسعه برنامهذي  رمردم و ساي
  .باشدمي نهدر اين زميراهبردي 

  

  هدف كالن
  تهراني شهروندانسطح بهداشت روان  يارتقا
تهراني  شهرونداناجتماعي هاي مهارتي ارتقا -1

 به منظور تامين سالمت روان 

پيشگيري از شيوع اختالالت  -2
 در شهر تهران روانشناختي/روانپزشكي

  
  راهبردها

 شهروندان شيوع اختالالت رواني در از پيشگيري .1
 تهراني

تاسيس تا تقويت مراكز پژوهشي تخصصي در  .2
 حوزه سالمت روان 

و ها مردم، افراد كليدي، رسانهسازي حساس .3
نهادهاي تأثيرگذار نسبت به پيĤمدهاي مثبت 

 ارتقاء سالمت روان

 حمايتي معيارهاي و هامكانيزم توسعه و تعريف .4
 استرس صحيح مديريت و پيشگيري براي مناسب

 زندگي محيط در
 

  هابرنامه
 گنجاندن جهت آموزشي هايبرنامه طراحي .1

 روان سالمت مالحظات

  بر تأكيد با روان سالمت ارتقايهاي برنامه اجراي .2
 روابط و پروريفرزند زندگي، هايمهارت

 اجتماعي -رواني حمايت و زداييانگ خانوادگي،
 خشونت و خودكشيرفتار پيشگيري از ،حوادث در

 محور با فرهنگي و اجتماعي هاييبرنامه اجراي .3
 روان سالمت

  تدوين اجراي برنامه كاهش عوامل خطر .4
 سني مختلفهاي هاي رواني در گروهبيماري

 و ترويج هدف باسالمت روان  متخصصان تربيت .5
  تهراني شهروندانروان در ميان  سالمت افزايش

  

  مصاديق سالمت شهروندان تهراني
  آلودگي هوا

سالمت بسياري از افراد جامعه در معرض خطر جدي 
هاي غير واگير به آلودگي قرار گرفته و بسياري از بيمار

آلودگي هواي  با وضعيت همچنين. هوا وابستگي دارند
از شهروندان  خطر مرگ زودرس، بسياريموجود، 

 كند.را تهديد مي تهراني

با توجه به شرايط شهر تهران، تقريباً همه 
ندان تهراني با موضوع آلودگي هوا درگير هستند. وشهر

در شهر تهران، بيش از يك سوم اخير، هاي در سال
شده  روزهاي سال، شرايط هوا در حالت ناسالم گزارش

  از نظر مواجهه، متوسط غلظت ساالنه تعدادي از است.
همواره ناسالم است و مهم در تهران، هاي آالينده

چندين برابر حدود توصيه شده سازمان بهداشت 
كه اين براي سالمت شهروندان  شودمي جهاني گزارش
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  باشد.مي بسيار خطر جدي
هاي اخير شهروندان تهراني بارها با مشكل در سال

اند و افزايش آلودگي آلودگي هواي تهران مواجه شده
هاي يويژه بيمارهاي گوناگون بههوا به جز بيماري

  قلبي و ريوي پيامدي ندارد.
  وها قلب و عروق، تصادفات، سرطانهاي بيماري

ريوي همه به هاي هنگام تولد و بيماريهاي بيماري
گويم نوعي با آلودگي هوا مرتبط اند و به جرات مي

  آلودگي هوا در اين پنج عامل تاثير بسيار زيادي دارد.
بيشترين مشكل در تهران به واسطه آالينده ذرات 

ميكرون است كه به راحتي  5/2معلق با قطر كمتر از 
كنند و وارد جريان مي تنفسي نيز عبورهاي از ماسك

با ورود به ها و متاسفانه اين آالينده شوند.مي خون
جريان خون غلظت خون را باال برده و سبب بروز 

  .شوندمي ايست قلبي
سبب ها از اگزوز اتومبيل coگاز مونواكسيدكربن 

شود. به علت تركيب با هموگلوبين مي آلودگي هوا
كاهش يافته ها خون، توان اكسيژن رساني به بافت

بينند. سردرد، خستگي، مي است. مغز و قلب آسيب
درد سينه، اختالل ضربان قلب و سكته قلبي، اختالل 

بينايي از عوارض هوشياري و اختالل درك و اختالل 
باشد. بيماران قلبي و مبتاليان به آسم مي اين آالينده

و زنان حامله نسبت به اين گاز حساسيت بيشتري 
  دارند.

اثر آلودگي هوا روي افراد سالمند، به شكل كاهش 
اكسيژن موجود در خون كه سبب كاهش رسيدن 

شود و مي يقلبت اكسيژن به قلب و ايجاد مشكل ايس
اختالل تنفسي در سالمندان به ويژه افراد  نيز ايجاد

  كند.مي ، برونشيت مزمن و آمفيزممبتال به آسم
طبق تحقيقات انجام شده در مونترال كانادا، 

ها افرايش آلودگي با اوزون، مواد معلق و سولفات
سال  64نسبت مستقيمي با مراجعه سالمندان باالي 

به دليل مشكالت ها به بخش اورژانس بيمارستان

تنفسي دارد. در مورد سالمندان مشكالت ديگري چون 
تغذيه، استرس،مصرف الكل، سيگار و دخانيات و نيز 
نحوه فعاليت كاري آنها در محيط شهر با آلودگي هوا 
در ميزان شكايات آنها دخيل است. عالوه بر اين ايجاد 
سرطان ريه و گاه سرطان معده را در سالمنداني كه در 

توان مي كنند به خوبيمي رهاي آلوده زندگيشه
مشاهده كرد. عالوه بر اين به علت حفره اوزون در 

هاي زيانبار خورشيد، سرطانهاي اتمسفر و ورود اشعه
پوستي به ويژه در غرب و استراليا و همچنين 
  كاتاراكت يا آب مرواريد چشم در سالمندان مشاهده

يجاد اختالل در تواند سبب امي شود. آلودگي هوامي
  سيستم ايمني بالغان و بزرگساالن شود.

درصد آلودگي هواي تهران به خاطر  70بيش از 
  خودروهاست

درصد آلودگي  75تا  70 طبق آمارهاي رسيمي
ناشي از هاي هواي تهران را خودروها و آالينده

در حال حاضر بسياري از . شوندمي خودروها شامل
» مبدل كاتاليستي«خودروهاي شهر تهران فاقد 

هستند كه به واسطه نبود اين قطعه بيشترين ميزان 
كنند. خودروي فاقد مي اليندگي را در هوا منتشرآ

برابر خودروي استاندارد،  30مبدل كاتاليستي بالغ بر 
در جدول نيز ها موتورسيكلت .كندمي آلودگي توليد

صدرنشين هستند و با جثه  اي تهرانآلودگي هو لعوام
كوچك بيش از يك چهارم آلودگي هواي تهران را 

  كند.مي توليد
  

  راهكارهاي حل معضل آلودگي هوا
هايي را در يك شهر، شهرداري به طور متوسط هزينه

  از مردم با عناوين مختلف همچون عوارض
گذاري خودرو گرفته تا صدور پروانه مسكوني و... شماره

كند؛ درآمدهاي شهرداري هم در اينجا اخذ مي
درآمدهاي مناسبي است يعني شهري مثل تهران 



 

  256 

درآمد مكفي براي اداره شهر و رسيدگي به معضالتي 
همچون آلودگي هوا دارد؛ بيشترين درآمد شهري 

عدد اين  شود كهكشور در شهرداري تهران حاصل مي
هزار ميليارد تومان  20درآمد براي سال جاري حدود 

است. سوال اساسي اينجاست كه اين درآمدها چگونه 
هاي بسيار زيادي شود؛ قطعاً ما در شهر مكانخرج مي

كرد اين درآمدها داريم؛ از مباحث مربوط براي هزينه
به فضاي سبز گرفته تا مديريت پسماند و مباحث 

  شهري (مترو، اتوبوس و...). خدماتمربوط به 
در شهر با تمام مباحثي كه در باال مطرح شد، 

 مرو هستيبا آلودگي بسيار زياد هوا روبهكه تهران 
  باشد. كاهش آلودگي هوانيز بايد اولويت اين شهر 

اي از آلودگي كه سابقه ي بزرگ دنياشهرهاكالندر 
ي اولويت را به حل هوا دارند، سيستم مديريت شهر

آلودگي هوا  كهتهران  در شهر .ضل داده استمع
ترين استراتژي و بهترين مهم معضل اساسي است،

استراتژي كاهش آلودگي هوا در اين شهر، بهبود 
  .نقل عمومي استوسيستم حمل

بخش حمل و نقل به تنهايي بزرگترين منبع 
شود كه در نهايت به مشكالت آلودگي هوا محسوب مي

لذا توسعه حمل و  شود.منتهي ميمختلف در سالمت 
نقل عمومي، استفاده محدود از خودروهاي شخصي، 
استفاده از حمل و نقل پاك (دوچرخه، خودرو و 
موتورسيكلت هيبريدي) نقش مهمي در كاهش 

  آلودگي هوا دارد.
حمايتي و تشويقي دولت در بحث هاي سياست

هاي محيط زيست، همكاري مردم و مشاركت سازمان
، گسترش فضاهاي سبز اطراف شبكه معابرهاد، مردم ن

ممانعت از ، رو در مناطق تجاري شهرايجاد معابر پياده

سوز دوگانه، سوز به سيستمهاي بنزينورود تاكسي
وضع عوارض جديد و  هاي بنزيني موجودكردن تاكسي

براي خودروها متناسب با مصرف سوخت و انتشار 
  نيز از راهكارهاي كاهش معضل آلودگي هست. آلودگي

  
  تفريحات موثر بر سالمت جامعه شهري

روز در سال و 09متوسط زمان اوقات فراغت در ايران 
تفريحات كنوني در  .باشدمي روز در سال09در جهان 

جامعه شهري كشور به ويژه نوجوان در حال حاضر 
از  .اي استبيشتر به صورت فردي، غيرفعال و رايانه

- تفريحات مجازي متخصصان حوزه سالمت،ديدگاه 
تواند مي ايرايانههاي الكترونيكي مثل تلويزيون و بازي

  :باعث عوارض زير گردد
 اشكال در تعامالت بين فردي  
  تمايل به پرخاشگري و خشونت به دليل انجام

  اي خشنبازيهاي رايانه
 كم تحركي  
 اجتماعيهاي كشيده شدن به سمت انواع آسيب  

توان سازماني را به عنوان تنها متولي در كشور ما نمي
تفريحات و اوقات فراغت نام برد. امور مرتبط با 

كالن در حوزه اوقات فراغت به عهده  سياست گذاري
باشد كه با تركيب نمايندگان مي شوراي عـالي جوانـان

  تشكيل و مسئوليت تدوين عضو شوراي عالي جوانان
باشد. مي دارين زمينه را عهدهكـالن در اهاي سياسـت

وزارت آموزش  زيادي از جملههاي سازمانها و دستگاه
ها، وزارت و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، شهرداري

 تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ... در اين امر دخالت
  .دارند
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  و اوقات فراغتتفريحات حوزه الگوي مفهومي  :1 شكل شماره

  
  

تفريحات كنوني در جامعه شهري به ويژه نوجوان در 
اي حال حاضر بيشتر به صورت فردي، غيرفعال و رايانه

  :استموارد زير  علل اين موضوعمهمترين  است.
تك فرزندي: به نوعي تنها همبازي بچه پدر و  -

  مشغله سعي مادرش هستند كه آنهاهم به دليل
 تفريحات كنند تا فرزند خود را بامي

كوچك شدن متراژ منازل: كه بالتبع باعث كاهش  -
 .گرديده "آپارتماني شدن"ميزان سرانه زير بنا و 

  االن خود پدر و مادر هم ترجيح: عدم امنيت -
دهند كه فرزندشان گوشه منزل بنشيند و مي

 تلويزيون تماشا كند و يا با تبلت بازي كند تا
 .برود اينك توي كوچه

  افزايش سرعت شكاف بين نسلي: كه باعث -
اجتماعي به هاي شود تا نوجوانان در شبكهمي

 .سراغ همفكران خود بگردند

 
الكترونيكي مثل -از ديدگاه خبرگان تفريحات مجازي

تواند باعث عوارض مي ايهاي رايانهتلويزيون و بازي
  :زير گردد

 اشكال در تعامالت بين فردي -

  تمايل به پرخاشگري و خشونت به دليل انجام -
 اي خشنهاي رايانهبازي

 كم تحركي -

 اجتماعيهاي كشيده شدن به سمت انواع آسيب -
  

اقدامات انجام شده در زمينه ساماندهي اوقات 
  توسط شهرداري تهران فراغت

و فضاي سبز شامل: بوستان ها توسعه بوستان -
  مينياتوري، بوستان نوروز، باغ ايراني
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  پاتوق و سراي محالت -
رفتاري هاي (مركز آموزش مهارت مراكز فراموز -

  كودكان و نوجوانان)
تاسيس مراكز تفريحي جديد شامل: باغ پرندگان،  -

آبشار تهران، باغ موزه قصر، درياچه چيتگر، 
 درياچه شهداي خليج فارس

  
  :در حال حاضر دو مشكل عمده در اين حوزه است

 اجرا شده هاي نامهضعف اطالع رساني در مورد بر
درصد  81:  در حوزه تفريحات و اوقات فراغت

متولي اوقات هاي جوانان معتقدند كه سازمان
  زمينه رساني مناسبي در اينفراغت، اطالع

  اند كهدرصد جوانان اعالم نموده 58. اندداشتهن
  و ارگانهاي متولي اوقات فراغت راها سازمان

  .اندشناختهنمي
  درصد  66: مخاطبين نياز و خواستهعدم توجه به

جوانان معتقدند كه دستگاهها و سازمانهاي متولي 
  اوقات فراغت، درهاي تدوين برنامه

  فراغتي، چندان توجهي بههاي ريزيبرنامه
 (عرضه و تقاضاهاي آنها ندارندها خواسته
  ).محوري

  
براي بهبود وضعيت تفريحات و اوقات فراغت 

  :گرددمي راهكارهاي زير پيشنهاد
  شناخت رسانه مناسب براي انتقال پيام و اطالع

هاي سازمانهاي رساني مناسب در زمينه برنامه
  .هدفهاي اوقات فراغت به گروه متولي در زمينه

  شناخت نيازهاي مخاطبان در زمينه تفريحات و
اوقات فراغت به تفكيك گروه سني، موقعيت 

حتي جغرافيايي اجتماعي، انساني، اقتصادي و 
  .سياسي افراد جامعه

 رساني مناسب باتوجه به گروه تدوين برنامه اطالع

هدف هر برنامه و انتقال پيام از طرق رسانه 
 .تفريحات فعال و گروهي مناسب با تكيه بر

  
  ر شهر تهرانخيرين حوزه سالمت دمشاركت 

  مذهبي زمينههاي در فرهنگ ما، وجود گرايش
را فراهم نموده  خيرينهاي گيري از مشاركتبهره

پيشبرد اهداف  در دمياست. نظر به تاثير مشاركت مر
و دستيابي به پيامدهاي مطلوب سالمت، و رفاه و 
نيكزيستي جامعه، جلب مشاركت خيرين در حوزه 

هاي محدوديت منابع، يكي از راه ا توجه بهبسالمت 
مهم براي دستيابي به عدالت در سالمت است. از اين 

خيرين و مسوولين موسسات  باتعامل صحيح رو 
  . بسيار مهم استخيريه درباره تمايل به حوزه سالمت 

روايت تاريخ نشان دهنده تمايل بيشتر خيرين 
وزشي و مذهبي آمبراي مشاركت در ساخت اماكن 

است. اگرچه، در موارد محدودتري مشاركت در ساخت 
هاي و ايجاد بيمارستان ي مراكز ارائه دهنده مراقبت

تي درماني نيز مورد استقبال خيرين در جامعه بهداش
  ايراني بوده است. از اين رو، با توجه به تغييراتي كه در

جهت دستيابي  نآسالمت و راهبردهاي هاي سياست
حاد جامعه آبه عدالت در سالمت و سالمت خوب براي 

ويژه كمبود منابع مورد نياز  صورت گرفته است، و به
  شرايطي فراهم شود تااست  بخش سالمت، مقتضي

  سازي و توانمندسازي خيرين به عنوان يكي ازگاهآ
فرين در اين حوزه صورت آذينفع و نقش هاي گروه
  د.پذير

سازي به عنوان يكي از هنجارهاي اخالقي اعتماد
بنيادي در سالمت عمومي است كه براي دستيابي به 

درنظر قرار گرفته  اهداف سالمت بايد بيش از پيش
  .شود
  كرد به موقع فافيت و پاسخگويي در هزينهش
اهدايي در جهت تامين و حفظ نيت خير هاي كمك

مشاركت خيرين در  كليدي براي جلب منان، يك اقداآ
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تعهد  .است به ويژه در حوزه سالمتها تمامي حوزه
مسوول مانند هاي حاكميت و حمايت دولت و ارگان

 شهرداريموزش پزشكي، آوزارت بهداشت و درمان و 
و... از خيرين و موسسات خيريه، براي جلب اعتماد 

 .نان ضرورت داردآخيرين و افزايش سطح مشاركت 
تبديل  منقص و پيچيدگي فرايندهاي خيريه بر لزو

  افزاري به خيريه به ديدگاهتغيير ديدگاه سخت
ترويجي و تسهيلي  فرايندهاي كافزاري و تدارمنر

سازي و ايجاد يتسازي، ظرففرهنگ .داللت دارد
عنوان درباره كار خير بسته به مورد به مشناخت الز

اخالقي  يك وظيفه اخالقي و يا يك فراوظيفه /فضيلت
  .داردها و بسيج رسانه ريزيبرنامهنياز به 

  
بندي سالمت نامه اعتباربخشي و رتبهشيوه
  شهرها

جمعيت كشور در شهرها درصد   70 ر حال حاضرد
ساكن هستند. سالمت مردم در شهرها حداقل به سه 

است، در  وابسته مديريت شهريو  شهروند، مولفه شهر
سطحي وسيعتر اين سه مولفه خود تحت تاثير عوامل 

آوري، محيط كالن اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فن
  الملل استزيست و بين

  
المت شهرها با بندي سنامه اعتباربخشي و رتبهشيوه

  هدف افزايش رقابت و پاسخگويي شهرداران و كليه
سالمت شهرها تدوين شده  مسئول درهاي دستگاه

نامه مفهوم ها، با اجراي اين شيوهاست كاهش نابرابري
  سالم عيني شده و وضعيت شهرها به شهر

مبتني بر شواهد  گيريتصميمگذاران براي سياست
  رود كاهشانتظار ميشود و در نهايت منعكس مي

  .اتفاق بيافتدها نابرابري
روند اسناد باالدستي به سمت ايجاد حاكميت واحد 
شهري است، اما در دو برنامه توسعه پنج ساله چهارم و 

بندي سالمت پنجم به كندي پيش رفته است، رتبه
  شهرها روند اجرايي كردن اين قانون را سرعت

  بخشدمي
نامه اجراي اين شيوهاهداف قابل سنجش ناشي از 

  :بندي سالمت شهرها عبارت استاعتباربخشي و رتبه
و ها افزايش تسهيالت پيشگيري كننده از بيماري -

  )حوادث (مولفه شهر
  )افزايش رفتارهاي سالم شهروندان (مولفه شهروند -
افزايش نمره پاسخگويي مديريت شهري در  -

در شهروندان (مولفه مديريت هاي كاهش نابرابري
  )شهري

  ها،در نهايت با دستيابي به اين اهداف ميزان مرگ
و حوادث كاهش يافته و نمره سرمايه ها بيماري

  .يابدمي اجتماعي و نشاط شهر بهبود
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  مقدمه
 بسياري همانند تهران شهر محيطيزيست هايچالش
  هايتنش دستخوش كشور شهرهاي از ديگر
 به توجه عدم يقين طور به كه است ايكنندهنگران

  جبران شرايط زود يا دير موجود مشكالت و معضالت
 شهروندان ويژه به شهر پيكره بر وارده هايخسران
 ساخت. خواهد نيافتني دست و دشوار بسيار را تهراني

 همچنين و موجود مشكالت عمده كه باوريم اين بر
 نامناسب توسعه هايريزيبرنامه از ناشي رو، پيش

 منجر تهران شهر سطح در آن اجراي كه است شهري
 شرايط آن دامنه كه شده محيطيزيست ءسو اثرات به

  است. آورده بوجود را موجود نابسامان
 شهرداري توسط كه عمراني هايپروژه از بسياري

 شده، صادر آنها مجوز يا و گذاشته اجرا به تهران
  تهران شهر در زيستمحيط كيفيت كاهش موجب
 افزايش به توانمي موارد اين جمله از اند.شده

 هواي ورودي هايگلوگاه در سازيبلندمرتبه مجوزهاي
 داشت. اشاره 22 و 21 ، 4 مناطق يعني تهران شهر
 ذكر نواحي در متعدد مرتبه بلند هايساختمان ظهور
 سكون و تهران شهر در باد آرايش تغيير موجب شده

 افزايش درنتيجه و تهران دشت محدوده در هوا بيشتر
  مقايسه و مشاهده با است. شده هوا آلودگي ميزان

 ساله چهار در تهران شهر سطح در باد هايمنحني
 از تهران غالب باد وزش جهت كه يابيمدرمي اخير
 مبدا تغيير غربي جنوب و جنوب سمت به غرب سمت
 سالها اين طي تهران هواي كه شده موجب و داده
  به منجر و گيرد قرار بياباني اقليم تاثير تحت
 دماي اختالف دما، متوسط نظيرافزايش هاييپديده
 و بارش و رطوبت ميزان كاهش شب، و روز معنادار
  شود. گردوغبار افزايش

 نظير مصوبه قوانين عملي، و علمي مسايل از جداي
 اسالمي جمهوري اساسي قانون پنجاهم مترقي اصل

 حوزه در الملليبين تعهدات و قوانين همينطور و ايران
 اسالم مبين دين هايآموزه زيستمحيط از حفاظت
 بي عدم و حفاظت طبيعت، با اصولي رفتار به مواكدا
  از حفاظت مقوله به و داشته تاكيد آن با مهري
 است. نگريسته الهي وظيفه يك عنوان به زيستمحيط
 يادآور شودمي بيان سبا قوم از كريم قران در كه آنچه

 فعلي يمن منطقه در كه قوم اين است. موضوع همين
  دوران آن قياس به و ثروتمند قومي كردندمي زندگي
  از رويهبي برداشتهاي كه بودند پيشرفته ايجامعه
 از قوم اين محو موجب طبيعت تخريب و زيستمحيط
 براي عبرتي به آنان داستان و شد روزگار صفحه

  گرديد. تبديل آيندگان
 و موضوع اهميت دليل به و اساس برهمين
 و دخل از ناشي وارده هايخسارت شدت همينطور

 مقام تهران شهر زيستمحيط در گسترده هايتصرف
 ساير و شهري مديران با ديدار در نيز رهبري معظم
 اسفندماه 17 تاريخ در شهركه اداره اندركاران دست

 دستورات و گوشزد را جدي تذكرات شد برگزار1393
  وضعيت بهبود و نگرش تغيير بر را اكيدي
  فرمودند. صادر شهري زيستمحيط
 با رو پيش برنامه موضوع اهميت بر بنا رو اين از
  :است شده نوشته زير محورهاي به توجه

 مقام توسط شده ابالغ هايدستورالعمل و بيانات -1
 در نظام كلي هايسياست زمينه در رهبري معظم
  زيستمحيط حوزه

 تكرا از جلوگيري و موجود وضعيت بررسي -2
 ناپذير جبران خطاهاي

 شهري پايدار توسعه اصول رعايت -3

 ايجاد و شهر اداره هايهزينه در جوييصرفه -4
 پايدارشهري درآمدهاي

 مقاومتي اقتصاد فرمان -5

 اكولوژيك مديريت -6

 مديريت رويكرد و بندي جمع نيز برنامه اين پايان در
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  است. شده ارانه برنامه اهداف تحقق براي پيشنهادي
  

 پيشينه

 بسياري همانند اخير سالهاي طي تهران شهر وضعيت
  منفي تغييرات دستخوش ايران شهرهاي از ديگر

 به تغييرات اين است. شده توجهي قابل زيستيمحيط
  بر فشارهائي ايجاد درنتيجه و افراد خواهي زياده علت

 و آب فعلي وضعيت است. آمده بوجود زيستمحيط
 چندين با مقايسه قابل تهران شهر اقليمي و هوائي
  توسط شرايط كيفي افت بطوريكه نيست. پيش سال

 خالصه بطور شود.مي اذعان هم افراد ترينخوشبين
  را تهران شهر فعلي محيطي و هوائي و آب وضعيت

  نمود: ارائه زير موارد در توانمي
  

  فاضالب و آب
 بارش  

o تهران استان در ساالنه بارش ميزان متوسط 
  ميليمتر 235

o سال دوم نيمه در تهران شهر بارش ميزان 
  مكعب متر ميليارد 271,924 :1394

 در سيمان و آسفالت سطح ميزان افزايش دليل به
 يافته كاهش شدت به آب نفوذپذيري ميزان تهران
 شده نازل باران از توجهي قابل بخش درنتيجه است.

  هدر زميني زير هايسفره كردن سيراب بدون شهر در
  رود.مي

 زيرزميني آبهاي 

o 11 حلقه هزار 10 و مجاز چاه حلقه هزار 
  دارد. وجود تهران شهر در مجاز غير چاه

o چاه حلقه 900 فقط 1394 سال در 
  شد. مسدود غيرمجاز

o 450 كنتور داراي مجاز هايچاه از حلقه 
  هستند.

 به تهران دشت فرونشست موجب بيرويه برداشت اين
  است. شده سانتيمتر 37 ميزان
 پساب  
 به تهران شهر از پساب مكعب متر ميليون 150 ساالنه

 100 ميزان اين از كه ريزدمي شهر جنوبي دشتهاي
  پاكدشت و ورامين دشت وارد مترمكعب ميليون

  شود.مي
  

  صدا آلودگي
 صدا آلودگي انتشار سهم  

o 30 سواري خودروهاي%  
o 49 موتورسيكلت%  
o 20 سنگين هايماشين%  
o 1 واحد شركت هاياتوبوس%  
 7 – 6 - 3 – 2 شهر سروصداي پر مناطق – 

 (در 19 – 18 – 13 – 12 – 11 – 10
  منطقه) ده مجموع

 330 آموزشي، مركز 1326 و درماني مركز 
  دارند. مجاز حد از بيش صوتي آلودگي

 250 آموزشي مركز 419 و درماني مركز 
 قرار بحراني شرايط سطح در صوتي آلودگي
  دارند

  
  پسماند
 روز در شده آوريجمع خانگي پسماند ميزان 

  تن 7000
 روز در بهداشتي و بيمارستاني پسماند ميزان 

  تن 90
 گرم 900 تهراني شهروند هر زباله توليد سرانه 

  
  سبز فضاي
 هزار 13,5 تهران شهر سبز فضاي كل مساحت 

  هكتار
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 مربع متر 16,7 سبز فضاي سرانه  
  

  هوا
 1394 سال روزهاي وضعيت  

  روز 21 پاك
  روز 233 سالم

  روز 105 حساس گروههاي براي ناسالم
  روز 5 ناسالم
  روز 1 ناسالم بسيار

  روز 0 خطرناك

  
  1394 و 1393 سال در تهران گانه 22 مناطق در زيستمحيط وضعيت ،ESI و EPI هايشاخص

 نتيجه 1394 1393 شاخص

 آلوده ناسالم سال روزهاي درصد 27 ناسالم سال روزهاي درصد 27 هوا كيفيت

 آب كيفت

شدهمشاهدههانمونهازتعداديدر آلودگي
  است

 ها رودخانه و جاري هايآب شديد آلودگي

 و جاري هايآب شديد آلودگي
 هارودخانه

 شرب آب بخش در
 مناسب نسبتاً

 آبي منابع كميت
 آب حجم ميزان درصدي 20 حدود كاهش
 گذشته سال به نسبت سدها پشت ذخيره

 حجم ميزان درصدي 40حدودافزايش
 سال به نسبت سدها پشت ذخيره آب

  گذشته
 كننده، تأمين منابع شرايط به بسته
 از سال، مختلف فصول و مصرف ميزان

 منابع از آب كل% 40 تا % 20
  زيرزميني

 250 متوسط عمق با عميق چاه 441
 متر) 300 (حداكثر متر

 وضعيت مجموع در
 است بحراني

 خاك وضعيت
 تهران دشت

 در فرونشست شدن، بياباني و تخريب حال در
 كانون و سال در سانتيمتر 36 حدود

 80000 حدود تهران، دشت ريزگردهاي
 محاصره را تهران بياباني اراضي هكتار
 اند.كرده

 همان

 و ريزگرد كانون و منشأ
 رخداد احتمال
 زا خسارت هايپديده

 (هشدار)

 صدا و سر

  مجاز حد از بيش درصد 25
  )1392( روز در دسيبل 67,2

 روز در دسيبل 55 استاندارد:

 استاندارد حد از بيش همان

 شهري نظافت

  روز شبانه در بار دو حداقل شهر روب و رفت
  نيست. مناسبي وضعيت در بازيافت

 وجود زيادي هايكاستي فرهنگي لحاظ به
 دارد

 همان

 حيطه در عملكرد
 بوده مناسب آوريجمع

 و بازيافت بخش در اما
 نامناسب فرهنگي بخش
 است.

 نامناسب و ميليون سه پوشش تحت جمعيت در فاضالب شبكه پوشش تحت جمعيت شهري فاضالب
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 نتيجه 1394 1393 شاخص

 فاضالب درصد 75 و درصد 25 حدود
 و جذبي هايچاه در شهروندان

 ميشود تخليه زيستمحيطدر

  )٪26( نفر هزار پنجاه و يكصد
 فاضالب شبكه از درصد 55 از بيش

 از درصد 20 اما است، شده تاسيس
 .شود مي استفاده شبكه اين

 فضاي سرانه
 سبز

  مربع متر 15 از بيش
  آمار فاقد سبز فضاي سالمت و كيفيت
 نامناسب باغات و قديمي درختان وضعيت

  مربع متر 15,8
  آمار فاقد سبز فضاي سالمت و كيفيت
 باغات و قديمي درختان وضعيت
 نامناسب

 نامناسب

 پسماند مديريت

 از بيش و زباله تن 7500 از بيش روزانه
 و آوريجمع ساختماني پسماند تن 50000

  گردد.مي دفع
 شود نمي انجام شهري هاينخاله بازيافت

 پسماند تن 5500 حدوددرروزانه
 و لجن پسماند تن 1500 و خانگي

 تن هزار 40 از بيش سرشاخه،
 و عمراني و ساختماني پسماندهاي

 و بهداشتي پسماندهاي تن 85 حدود
  درماني
  كهريزك و آرادكوه در شيرابه كاهش

  
 طبيعي منابع در نخاله رهاسازي
 منطقه و جاجرود رودخانه باالدست
 شده حفاظت

 آوريجمع بخش در
 دربخش اما مناسب
 نامناسب بازيافت

 و حمل وضعيت
 عمومي نقل

 مترو، از استفاده در عمومي نقل و حمل سهم
 رسيده درصد 60 حدود به تاكسي و اتوبوس
 است

 پايتخت هايجايي به جا از مترو سهم
 بوسميني و اتوبوس سهم درصد، 18,5

 ون و تاكسي سهم نيز و درصد 20
 1 درصد 60 مجموع در و درصد 21,5

 قبول قابل

 شهري منظر
گسترشوشهريپيرايشزوائد، حذف

 نورپردازي

 گسترش و شهري پيرايشزوائد،حذف
 نورپردازي

 پيشرفت حال در

 مصرف شدت
 انرژي

 اكنون هم جهاني، متوسط برابر 4 حدود
 8,5 بنزين، ليتر ميليون 14 حدود روزانه

 سفيد، نفت ليتر هزار200 نفتگاز، ليتر ميليون
 متر ميليون80 كوره، نفت ليتر هزار500

 گرددمي مصرف طبيعي گاز مكعب

 نامناسب 

  
  



 

  267 

 هاچالش و هاظرفيت بررسي

  مشكالت از تهران شهر شد گفته كه همانگونه
 مشكالت اين وجود برد.مي رنج متعددي زيستيمحيط

  زندگي، كيفيت بر توجهي قابل تاثير تهران شهر در
 هم مواردي در و تهراني شهروندان سالمت و هاهزينه
 اين جمله از دارد. همجوار روستاهاي و شهرها

  كرد: اشاره زير موارد به توانمي مشكالت
  
  علت: به آب منابع بحراني وضعيت .1

 زيرزميني آبهاي منابع از رويه بي برداشت 

 رودها و سطحي آبهاي آلودگي  
 و معابر سطح كل ريزي بتون و آسفالت پوشش 

  حذف و هابوستان از زيادي بخش حتي
  نفوذ از جلوگيري به منجر كه معابر هايباغچه

 عدم و خاك هاياليه خشكي سطحي، هايآب
  شود.مي زيرزميني آب هايسفره تغذيه

 بخش انتفال و مجاور هايحوزه از آب انتقال 
 حق رعايت عدم و تهران به سدها آب اعظم
  سد دست پايين اراضي و مجاور هايحوزه آبه
 تغذيه براي زيرزميني آب منابع از استفاده 

  چيتگر درياچه
 عدم و شهري هايكارواش در آب باالي مصرف 

 .مصرفي آب بازيافت

  
 دليل: به هوا آلودگي .2

 طرح اجراي عدم LEZ 

 موتوري نقليه وسايل  
 ماسه و شن هايكارگاه  
 عمراني هايفعاليت و سازها و ساخت  
 نيروگاهي واحدهاي و كارخانجات  
 گياهي پوشش خشكيدگي و شدن بياباني 

 هايآب سطح افت دليل به شهر اطراف طبيعي

 زيرزميني.

  
 بخاطر: هاروددره نابودي .3

 هايرودخانه بستر نمودن عايق و ريزيبتون 
 شهري

 ساختار تغيير و طبيعي اكوسيستم تخريب 
  روددره طبيعي

 رود به كارگاهي و شهري هايپساب ورود  
  هادره
 كانون عنوان به دره رود اهميت به توجهيبي 

 زيستي. تنوع

  
 ها:دشت فرونشست .4

 زيرزميني آبي منابع از رويهبي برداشت. 

 
 شامل: انرژي بيرويه مصرف .5

 فسيلي هايسوخت باالي مصرف 

 نو هايانرژي اندك سهم  
 سبز نقل و حمل از گيريبهره به توجهي كم 

 
 شهر: ضابطهبي توسعه

 درآمد به شهري مديريت اقتصادي وابستگي 
 فروش و سازها و ساخت از حاصل ناپايدار
 تراكم

 شدن كوچك و غرب شمال در سازيبرج 
  شهر هواي جريان كريدور

 ارتفاع با كوهساني هايدردامنه ساز و ساخت 
  متر 1800 از باالتر

 سمت به شهر توسعه و زيتون شهرك معضل 
  شرق

 و ساخت اثر در شهر سبز كمربند شدن بلعيده 
  هابزرگراه توسعه و سازها

 به هاروددره بستر از بخشي كاربري تغيير 
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 بروز صورت در خطرات و بزرگراه عنوان
 .سيالب

  
 :علت به شهر هايخيابان حاشيه درختان نابودي .6

 و معابر آسفالت و نمودن سنگفرش ريزي،بتون 
 براي آنها وجود كه ايحاشيه هايباغچه حذف
 و آسفالت است. الزم درختان تغذيه و تنفس

 به منجر كه درختان طوقه تا نمودن سنگفرش
 است. شده شهر قديمي درختان تدريجي مرگ

 سطحي هايآب آلودگي و غيراصولي آبياري  
 ساخت از پس رو پياده حاشيه درختان نابودي 

  آنها جايگزيني عدم و ساز و
 ناسازگار و غيربومي هايگونه توسعه  
 جاي به آمار و كميت افزايش و توسعه بر اصرار 

  كيفيت به توجه و فعلي پوشش حفظ
 رفتن هدر و شهر قديمي درختان خشكيدگي 

  سرمايه سالها
 خاك شدن شور و زمستان در نمك از اسنفاده  

  هاباغچه
 رفتن بين از و زيرزميني آب سطح افت 

  منابع اين به كه كهنسال و قديمي درختان
  اندوابسته

 و بومي هايدرختچه و درختان نابودي  
  شهر اطراف در هاآن هايرويشگاه

 دليل به معابر درختان كيفيت كاهش و ضعف 
 .صحيح نگهداري عدم

  
 باغات و سبز فضاي بحراني وضعيت .7

 و باغات تغييركاربري درختان، كردن خشك 
 ساز و ساخت

 باغ برج يزيستمحيط ضد قانون  
 فضاي توسعه و طراحي در غيربومي الگوي 

  سبز

 سبز فضاي آبياري در آب رفت هدر  
 به چمن و باال آبي نياز با هايگونه از استفاده 

  بومي پوششي هايگونه جاي
 هايشاخص بر مبتني تنها شهري سبز فضاي ارزيابي
 بررسي و كيفي هايشاخص و است (سرانه) كمي

 مانده دور نظر از سبز فضاي كيفيت و سالمت وضعيت
 است.

  
 شهر در زيستيتنوع قهقرايي روند .8

 بومي جانوري و گياهي هايگونه برخي انقراض 

 و شده حفاظت مناطق نابسامان وضعيت  
  شهر اطراف ملي هايپارك

 هادره رود تخريب  
 جنوبي هايدامنه و ارتفاعات در ساز و ساخت 

  البرز
 شهري جنگلي هايپارك تخريب  
 در باقيمانده طبيعي هاياكوسيستم تخريب 

  شهر
 مراتع در گياهي هايگونه نابودي و خشكيدگي 

 هايآب سطح افت دليل به شهر اطراف
  زيرزميني

 موذي. حشرات و موش جمعيت افزايش 

  
 نخاله و زباله پسماند، به مربوط معضالت .9

 در زباله دفن ممنوعيت قانون نشدن اجرائي 
 1394 سال ابتداي از كالنشهرها

 بازيافت و زباله تفكيك فرايند در بسيار نواقص 
  فرهنگي) و اجرايي فني، (مشكالت

 كردن رها و ساختماني هاينخاله بازيافت عدم 
  تلو اراضي ويژه به طبيعي منابع در آنها

 مواد و مصالح تبديل و هاساختمان كوتاه عمر 
  كوتاه مدتي از پس نخاله به اوليه

 ساير از شهري ويژه پسماندهاي تفكيك عدم 
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  تر پسماندهاي بويژه پسماندها
 خودرو فرسوده الستيكهاي بازيافت عدم  
 توسط در زباله از كوچكي بخش تفكيك 

  مبداء) از تفكيك نامناسب (اجراي شهروندان
 در زباله رهاسازي و شهري نظافت رعايت عدم 

 .هاجوي و معابر

  
 خاك تخريب و آلودگي .10

 از پس هاخيابان شيميايي هايآالينده جريان 
 بارندگي

 شدن شور و زمستان در نمك و شن از اسنفاده 
  خاك

 شهري پسماندهاي شيرابه نامناسب مديريت. 

  
 نوري آلودگي .11

  
 ديداري آلودگي .12

 هاساختمان نماي آزاردهنده و ناموزون سيماي 
 .مسكوني و اداري تجاري، هايبخش در

 
 :از ناشي صوتي آلودگي .13

 سازها و ساخت و عمراني هايفعاليت 

 موتوري. نقليه وسايل 

  
 .ماكرويوو امواج و هاپارازيت از ناشي عوارض .14

 
 زيستمحيط فرهنگي معضالت .15

 تجاري واحدهاي و هاتعميرگاه پساب رهاسازي 
 رودها و هاجوي در صنعتي و

 روبه بي استفاده و گرايي مصرف فرهنگ رواج 
  پالستيكي ظروف و نايلون از
 روحيه و اجتماعي مسئوليت احساس نبود 

  شهروندان اغلب در مشاركت

 در نهاد مردم هايسازمان نقش بودن كمرنگ 
 .شهري زيستمحيط حوزه

  
 موردنياز اوليه هايداده نقص و اطالعاتي خالء .16

 .شهري زيستمحيط ريزيبرنامه براي

 
 درياچه نامناسب احداث از ناشي منفي اثرات .17

 .فارس خيج شهداي

  

 از مورد 7 با رابطه در مختصري توضيحات ادامه در
 شود:مي گفته تهران شهر زيستيمحيط ويژه مشكالت

 
  LEZ طرح اجراي عدم .1

  بهترين از يكي توانمي جرات به را LEZ طرح
 شهرداري دوم پنجساله برنامه در موجود هايبرنامه
 زيستمحيط و ترافيك و نقل و حمل بخش در تهران

 طرح براي جايگزيني عنوان به طرح اين دانست.
 دو است. شده بينيپيش فرد و زوج طرح و ترافيك

  مشكالت به توجه بدون فرد و زوج و ترافيك طرح
  اجرا مورد به هوا آلودگي از ناشي زيستيمحيط
 و فرسوده كه خودرويي مثال عنوان به اند.درآمده
  تردد روز يا پالك هماهنگي بواسطه است قديمي

 باشد. داشته تردد فرد و زوج طرح محدوده در تواندمي
 با آن پالك شماره كه هيبريدي خودرو يك حاليكه در
 محدوده آن در تواند نمي نيست هماهنگ تردد روز
 شود. وارد

 طرح دو جايگزين طرح عنوان به LEZ طرح در اما
 تردد محدوديت طرح و ترافيك محدوده كنترل

 و استاندارد به توجه با خودروها فرد، و زوج خودروهاي
 امكان و شده بندي دسته آاليندگي ميزان و كيفيت
 را شده تعيين (زونها) هايمحدوده در مرور و عبور

 اخذ طرح اين در مهم پارامترهاي از يكي دارند.
 اين در است. خودرو فني معاينه اجباري گواهينامه



 

  270 

 خودرويي هر كه شده ايجاد اينترنتي ايسامانه برنامه
 اين در گردد؛ خودرو فني معاينه اخذ به موفق كه

 و سامانه اين در خودرو ثبت عدم شود.مي ثبت سامانه
 خودرو جريمه موجب شده تعيين هايزون به ورود

 گردد.مي محدوده در موجود هايدوربين توسط
 و هازيرساخت ايجاد عدم بدليل طرح اين شوربختانه
 از تهران شهرداري و راهور پليس بين هماهنگي

  است. شده خارج كار دستور
  
 در زباله دفن ممنوعيت قانون نشدن اجرايي .2

 1394 سال ابتداي از كالنشهرها

 توسعه پنجم برنامه قانون 193 ماده الف بند طبق
 شده ممنوع 1394 سال ابتداي از پسماند دفن هرگونه

 خواهند قرار قانوني پيگرد تحت مرتكب، شهرهاي و
 كاهش قانوني چنين تصويب علت مهمترين گرفت.
 اقدام اين از ناشي زيستيمحيط مشكالت و عوارض

 در مناسب هايزيرساخت وجود عدم بدليل ولي است.
 نشده اجرايي تاكنون قانوني ماده اين اجراي زمينه اين

 مختلف هايشيوه به كالنشهرها همه درنتيجه است.
 منجر روشي چنين ادامه هستند. پسماند دفن حال در
 به نزديك شهروندان براي ايعديده مشكالت بروز به

  شد. خواهد زباله دفن محل
 
 درياچه نامناسب احداث از ناشي منفي اثرات .3

 فارس خيج شهداي

 بوستان احداث با همزمان و شمسي 40 دهه در
 آن شمال در ايدرياچه احداث طرح چيتگر جنگلي
 درياچه اوليه طرح در گرفت. قرار دستوركار در بوستان
 آب هايسفره با آبي تبادل در و تاالبي ساختار داراي

 بوستان آن دورتادور همچنين بود. منطقه زيرزميني
 كف گرديد، اجرا آنچه در اما شد.مي احداث جنگلي
  با ارتباطي هيچگونه و شده بنديعايق كامال درياچه
 راكد و بندي عايق اين ندارد. زيرزميني آب هايسفره

 حاشيه در نامطبوع بوي ايجاد موجب آب ماندن
 است. شده درياچه

 حاشيه به مسكوني بافت پيشروي ديگر سوي از
  بروز موجب جنگل) احداث (بجاي درياچه
 بوي قبيل از محلي ساكنان براي ييهاناراحتي
  است. شده تابستان در زياد حشرات وجود و نامطبوع

  
  شهري پسماندهاي شيرابه نامناسب مديريت
 درنتيجه كه است رنگ ايقهوه و بدبو مايعي شيرابه
 به آن از و آمده بوجود تر اغلب پسماندهاي تجزيه
 بسيار اسيديته داراي ماده اين كند.مي تراوش بيرون

 برابر 130 از بيش ميكروبي آلودگي ميزان با و باال
 طي است. بهداشتي هايسرويس از حاصل فاضالب
 آوريجمع مكانيزه سيستم اجراي با و اخير سالهاي
 پسماند آوريجمع خودروهاي اينكه علت به و پسماند

 به ماده اين سازيذخيره براي مناسب مخزن فاقد
 آوريجمع هنگام در هستند، خطرناك شدت

 خودرو كف در كه آوريجمع مخزن دريچه پسماندها
 و مسير طول در نتيجه در و شده گذاشته باز دارد قرار
 خطرات وجود با شود.مي پخش خيابان آسفالت روي

 براي شهر سطح در ماده اين پخش از ناشي فراوان
 آن مديريت جهت ايبرنامه هيچ شهروندان سالمت
 است. نشده اجرا و پيشنهاد

  حصبه، شبه حصبه، كزاز، همچون هاييبيماري
 سالك اطفال، فلج خوني، هاياسهال اي،روده هايانگل

 … و هيداتيك كيست زخم، سياه احشائي، و پوستي
 ناشي آلودگي طريق از كه هستند بيماريهايي جمله از
  شوند.مي منتقل خاك و هوا آب، در جامد زائد مواد از
  
 ساير از شهري ويژه پسماندهاي تفكيك عدم .4

  تر پسماندهاي بويژه پسماندها
 به شهروندان از تحويل هنگام در شهري پسماندهاي

 قابل مواد شوند.مي تقسيم تر و خشك دسته دو
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 در فلزات انواع و پالستيك شيشه، قبيل از بازيافت
 مواد از حاصل ضايعات و خشك پسماندهاي گروه

  قرار تر پسماندهاي گروه در پسماندها ساير و غذائي
 در كه خطرناكي بسيار اما كوچك گروه گيرند.مي

 ويژه پسماندهاي شوندمي ديده بوفور شهر پسماندهاي
  به توانمي مواد اين جمله از هستند. خانگي
 كار به بهداشتي و طبي لوازم شده، استفاده هايباطري
 خالي هايظرف و الكترونيكي لوازم ها،خانه در رفته
 اين وجود كرد. اشاره داروئي و قليائي اسيدي، مواد
 شيرابه، با مواد اين مجاورت و تر پسماندهاي در مواد

  كاهش شدت به را پسماندها بهداشتي و كيفي شرايط
 به مواد اين تبديل يا و دفن بطوريكه دهد.مي

 قابل غير و خاك شديد آلودگي موجب كمپوست
 گردد.مي آن شدن استفاده

 اين تفكيك اهميت جهان كشورهاي از بسياري در
 شهرداري كه است بحدي پسماندها ساير از ويژه مواد
  مواد اين جزئي و كلي آوريجمع به موظف را خود
 قوانيني تصويب با هادولت اين ديگر سوي از داند.مي

 مخلوط صورت در قضائي پيگرد و ممنوعيت خاص
 به را عادي پسماندهاي با ويژه پسماندهاي نمودن
  اند.گذاشته اجرا مورد

  
  خودروها فرسوده هايالستيك بازيافت عدم .5

 از استفاده مجاز عمر كه تايرهايي بردن بين از و انهدام
 زيستيمحيط جدي مشكالت از يكي يافته، پايان آنها

 از كشور در شده انجام برآوردهاي طبق كشورماست.
 يعني آن % 3 فقط فرسوده تاير ميليون 13 حدود
  بازيافت گوناگون هايشيوه به حلقه هزار 390
 باري، سواري، تايرهاي شامل ضايعات اين شوند.مي

 هستند. موتورسيكلت و هواپيما

 300-550 زيستمحيط در الستيكي محصوالت
 اشغال گردند.بازنمي طبيعت به و مانده باقي سال

 هايالستيك انباشت و ذخيره دليل به زياد فضاي

 نوع هر برابر در آنها پايداري و مقاومت و فرسوده
 وقوع همچنين و زيستي و شيميائي و فيزيكي تجزيه
 يزيستمحيط مشكلهاي ضايعات اين سوزيآتش

 ماندن باقي ديگر سوي از است. آورده بوجود را فراواني
 از باالئي حجم رفتن هدر باعث فرسوده تايرهاي
  شود.مي ملي سرمايه

 در موثر هايروش از يكي فرسوده، تايرهاي بازيافت
 زمان كاهش و دفن فضاء و دفني مواد كاهش

 بسياري است. زيستمحيط در ضايعات اين باقيماندن
 مديريت هايسيستم كارگيري به با كشورها از

  در فرسوده تايرهاي بهداشتي دفن بازيافت،
 را تاير ضايعات كليه و رسانده صفر به را زيستمحيط
 الستيكهاي مثال عنوان به كنند.مي مجدد استفاده

 آسفالتهاي ساخت براي مناسبي مواد بحث مورد
 نسبت بيشتر كارائي و دوام بر عالوه كه بوده متخلخل

 صوتي آلودگي ميزان از معمولي هايآسفالت به
  برخوردارند. هم كمتري

  
 هايرودخانه بستر نمودن عايق و ريزيبتون .6

  شهري
 كه بود بزرگي طرحهاي از يكي هاروددره ساماندهي

 محيط ايجاد هدف با و تهران شهرداري توسط
  محدوده از اجتماعي آسيبهاي حذف تفرجگاهي،

 كنترل و زيستيمحيط معضالت كاهش و هاروددره
  شاخص و عمده تغيير رسيد. انجام به سيالب
  داده، رخ هاپروژه اين اجراء در كه زيستيمحيط
 كاهش هدف با رودخانه بستر شكل تغيير و ريزيبتون

 سيالبهاي تجربه ولي است. بوده سيالب سرعت
 نشان وارده آسيبهاي و كن دره رود در اخير سالهاي

 به تنها نه رودخانه بستر كف ريزي بتون كه داد
 هم آنرا شدت كه شود نمي منجر سيل اثرات كاهش
 رودخانه بستر بنديعايق ديگر سوي از كند.مي بيشتر
 آبهاي ايستايي سطح و زده برهم را آب طبيعي چرخه
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  بطوريكه است. داده كاهش شدت به را زيرزميني
 خشك طرح حاشيه از كيلومتر چندين تا آب هايچاه
 علت همين به .اندشده بازدهي افت دچار يا و شده

 مورد آب از بخشي تامين براي شده مجبور شهرداري
 خدمات به مربوط نيازها ساير و سبز فضاي آبياري نياز

 اين نمايد. استفاده شهري شده تصفيه آب از شهري
 شده شهر آبي منابع بر بيشتر فشار موجب وضعيت

  است.
 

 رابطه در باالدستي مقررات و قوانين مجموعه
 شهرداري يزيستمحيط فعاليتهاي با

  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون پنجاهم اصل .1
 ابالغي زيستمحيط زمينه در نظام كلي سياستهاي .2

  رهبري معظم مقام
  اسالمي شوراي مجلس مصوب قوانين .3
 با 11/4/1334 مصوب – هاشهرداري قانون 

  ملي شوراي مجلس بعدي اصالحات
 مراتع و هاجنگل از برداري بهره و حفاظت قانون – 

  اسالمي شوراي مجلس 30/5/1346 مصوب
 مصوب - سيل خطرات با مبارزه و پيشگيري قانون 
  اسالمي شوراي مجلس 5/3/1348
 معماري و شهرسازي عالي شوراي تاسيس قانون – 

  17/1/1376 اصالحات با 22/12/1351 مصوب
 مصوب - زيست محيط بهسازي و حفاظت قانون 
 اصالحيه و ملي شوراي مجلس 28/3/1353
24/8/1371  
 شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ اليحه - 

  اسالمي شوراي مجلس 3/3/1359 مصوب
 با 16/12/1361 مصوب - آب عادالنه توزيع قانون 

  اسالمي شوراي مجلس - 14/8/1364 اصالحات
 مصوب – فاضالب و آب هايشركت تشكيل قانون 
  اسالمي شوراي مجلس - 11/10/1369

 طبيعي بالياي اثرات كاهش كميته تشكيل – 
  اسالمي شوراي مجلس 5/9/1370 مصوب
 مصوب – هوا آلودگي از جلوگيري نحوه قانون 
  اسالمي شوراي مجلس 3/2/1374
 هاباغ و زراعي اراضي كاربري و حفظ قانون – 

  اسالمي شوراي مجلس 31/3/1374 مصوب
 مجلس 2/3/1375 مصوب - اسالمي مجازات قانون 

  8/5/1376 اصالحات با اسالمي شوراي
 20/2/1383 مصوب - پسماند مديريت قانون 

  اسالمي شوراي مجلس
 اقتصادي توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون 

 مصوب –ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي
 اسالمي شوراي مجلس 15/10/1389

 ايران اسالمي جمهوري دولت هيات مصوبات .4

 يك ماده 2 تبصره موضوع فني كميسيون نامهآئين 
 مصوب -سيل خطرات با مبارزه و پيشگيري قانون

26/10/1349  
 2 بند به الحاقي 4 تبصره موضوع اجرايي نامهآئين 

  10/8/1352 مصوب – هاشهرداري قانون 55 ماده
 بهسازي و حفاظت قانون اجرايي نامهآئين  

 مورخ 81804 شماره مصوبه - زيستمحيط 
  بعدي اصالحات با وزيران هيات 4/12/1354
 مزاحم و كننده آلوده صنايع انتقال نامه تصويب  

 /ت942 شماره مصوبه – تهران شهر زيستمحيط
  وزيران هيات 9/4/1369 مورخ ه 119
 شماره مصوبه -محيط بهداشت نامهآئين 

  وزيران هيات 6/5/1371 مورخ ه 194 /ت30351
 كاهش ملي كميته تشكيل قانون اجرايي نامهآئين 

 ه 63 /ت4896 شماره مصوبه -طبيعي بالياي اثرات
  وزيران هيات 26/3/1372 مورخ
 مصوبه – آب آلودگي از جلوگيري اجرائي نامهآئين 

  وزيران هيات 16/3/1373 مورخ ه /ت18241 شماره
 اراضي كاربري و حفظ قانون اجرائي نامهآيين 
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 ه 15398 /ت13105 شماره مصوبه – هاباغ و زراعي
  وزيران هيات 1/11/1374 مورخ
 دوم پنجساله قانون 82 تبصره اجرايي نامهآئين 

 – اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،
 هيات 22/7/1377 مورخ ه 15978 /ت47921 مصوبه
  وزيران
 گازهاي استاندارد به راجع وزيران هيات مصوبه 

 وانت و سواري بنزيني خودروهاي اگزوز از خروجي
 مورخ ه 17812 /ت79394 شماره به نو) و (وارداتي

 نحوه قانون 11 و 8 مواد استناد به 29/2/1378
  هوا. آلودگي از جلوگيري

 صوتي آلودگي از جلوگيري اجرائي نامهآيين- 
 هيات 1/4/1378 مورخ ه 16525 /ت60742 مصوبه
 قانون 27 ماده استناد به بعدي اصالحات با وزيران
  هوا آلودگي از جلوگيري نحوه
 ماده موضوع صوتي آلودگي استاندارد يا مجاز حد 
 صوتي آلودگي از جلوگيري نحوه اجرايي نامهآئين 2

  وزيران هيات 1/4/1378 مصوب
 هواي آلودگي به راجع وزيران هيات نامه تصويب 

  21/2/1379 مورخ 1604/22533 شماره به – تهران
 به اي كميته تشكيل درخصوص نامه تصويب 

 دوره شرايط در آب مصرف مديريت اعمال منظور
  13/6/1379 مصوب – تهران در بحراني
 آلودگي از جلوگيري نحوه قانون اجرايي نامهآيين 
 مورخ ه 22555 /ت27248 شماره مصوبه -هوا
  وزيران هيات 28/6/1379
 انهار، ها،رودخانه حريم و بستر به مربوط نامهآيين  

 هايشبكه و طبيعي هايبركه ها،مرداب ها،مسيل
 /ت36046 شماره مصوبه - زهكشي و آبياري آبرساني،
 اصالحات با وزيران هيات 16/8/1379 مورخ ه 23687
  آب عادالنه توزيع قانون 51 ماده استناد به بعدي
 و هاتاكسي جايگزيني درخصوص نامهتصويب  

 سال پانزده از بيش با تهران شهر موقت هايتاكسي

 شماره مصوبه – داخل توليد نو خودروهاي با عمر
  8/2/1381 مورخ ه 22175 /ت6599
 نحوه قانون 6 ماده تبصره اجرايي نامهآئين 

 /ت15143 شماره مصوبه – هوا آلودگي از جلوگيري
  وزيران هيات 5/4/1381 مورخ ه 24499

 مطالعات جهت عوض بال مالي ازمنابع استفاده  
 گذاريارزش و ارزيابي هايزمينه در محيطيزيست
 شماره مصوبه - زيست محيط و انرژي پايش، منابع،

  وزيران هيات 2/6/1381 مورخ ه 25376 /ت25954
 بنا 8/8/1381 مورخ جلسه در وزيران هيئت مصوبه 
 و صنايع و نفت هايوزراتخانه مشترك پيشنهاد به

 نامه موضوع زيست، محيط حفاظت سازمان و معادن
 سازمان 27/7/1381 مورخ 52-30375 شماره

 نحوه قانون )1( ماده استناد به و زيستمحيط حفاظت
  1374 – هوا آلودگي از جلوگيري

 كردن خارج رده از نحوه اجرائي نامهآئين 
 22175 /ت2508 شماره مصوبه – فرسوده خودروهاي

  وزيران هيات 24/1/1382 مورخ ه
 برگ صدور و معاينه انجام نحوه اجرايي نامهآئين 

 /ت44055 شماره مصوبه – خودرو فني معاينه
  وزيران هيات 7/8/1382 مورخ ه 27457

 واگذاري و فروش منع قانون اجرايي نامهآئين 
  به مسكن امر براي مسكوني كاربري فاقد اراضي
 و حقيقي اشخاص ساير و مسكن تعاوني هايشركت
 مورخ ه 29782 /ت11483 شماره مصوبه – حقوقي

  وزيران هيات 10/3/1383
 مصوب – پسماند مديريت قانون نامهآئين 
 قانون 22 ماده استناد به وزيران هيات 10/5/1384

  پسماند مديريت
 مصوبه - زيستمحيط همگاني آموزش جامع برنامه 

 هيات 9/3/1388 مورخ 51474/40662 شماره
 وزيران.
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 شوراهاي ساير و زيستمحيط شورايعالي مصوبات .5
  عالي
 حفاظت شورايعالي 134 شماره مصوبه  

 خودروها نمودن سوز دوگانه به راجع زيستمحيط
  7/12/1369 مورخ
 نامهآيين به راجع فني حفاظت شورايعالي مصوبه 

  29/9/1371 مصوب - آورزيان و سخت كارهاي
 در زيستمحيط حفاظت شورايعالي شماره مصوبه 

 گازسوز و هاپروژه يابي مكان و سنجيامكان مورد
  23/1/1373 مورخ خودروها كردن
 ماده استناد (به - هافاضالب خروجي استانداردهاي 
 مصوب - آب) آلودگي از جلوگيري نامهآيين 5
5/9/1373  
 زيستمحيط حفاظت شورايعالي شماره مصوبه 

 اثرات ارزيابي »الگوي« نامه(آيين -  2/10/1376 مورخ
  محيطي) زيست
 حفاظت شورايعالي 162 شماره مصوبه  

 بند اجراي درخصوص – 27/5/77 مورخ زيستمحيط
 كاهش جهت دوم پنجساله برنامه قانون 82 تبصره ب

  تهران هواي آلودگي
 حفاظت شورايعالي 161 شماره مصوبه  

 اگزوز خروجي مجاز حد به راجع زيستمحيط
  27/5/1377 مورخ تردد حال در خودروهاي

 شهرهاي ترافيك هماهنگي شورايعالي مصوبه 
 اضطراري وضعيت اجرايي دستورالعمل به راجع كشور

 از جلوگيري نحوه قانون 7 ماده موضوع هوا آلودگي
  1377 ماه دي مصوب -هوا آلودگي
 وحش هايباغ به مربوط مقررات و ضوابط – 

  30/3/1378 مصوب
 راجع ايران معماري و شهرسازي شورايعالي مصوبه 
 -  شهرها محدوده افزايش از جلوگيري ضوابط به

  10/8/1378 مصوب
 مصوب – تهران هواي آلودگي كاهش جامع برنامه 

24/11/1378  
 پاك هواي استانداردهاي )Ambient Air 

Standards(  
 محيط حفاظت شورايعالي 236 شماره مصوبه 

 – ايران آزاد درهواي صدا مجاز حدود به راجع زيست
  21/3/1381 مصوب
 آلوده منابع از منتشره هايهيدروكربن استاندارد 

  هوا كننده
 اهداف تحقق شروط و مشخصات كليات، مصوبه 

 /ت4945 شماره مصوبه – تهران شهري مجموعه طرح
  بعدي اصالحات با 5/3/1382 مورخ ه 27999

 دفع و حمل آوري،جمع تفكيك، دستورالعمل 
  پزشكي پسماندهاي

 خطرناك زائد موائد دفن محل انتخاب معيارهاي  
  
  تهران شهر اسالمي شوراي مصوبات .6
 دفاع اليحه ارائه و تهيه جهت تهران شهرداري الزام 
 – هوا آلودگي برابر در تهراني شهروندان و شهر از

  30/9/1378 مصوب
 آلودگي برابر در تهراني شهروندان از دفاع چگونگي 
  22/10/1378 مصوب – هوا
 قصر زندان فاضالب مشكالت حل جهت مساعدت 
 زيست محيط حفظ و بهداشت تأمين منظور به

 مصوب - مزبور زندان حاشيه در ساكن شهروندان
12/2/1379  
 مربوط اجرايي ضوابط 15 ماده به تبصره يك الحاق 
 و حفظ قانوني اليحه يك ماده اجراي چگونگي به

  14/4/1379 مصوب – شهرها در سبز فضاي گسترش
 جهت شهري عمران و توسعه كميسيون تعيين 

 ساله 25 حريم حفاظت درخصوص جامع بررسي
 امر اين جهت الزم توجيهي اقدامات و تهران محدوده

  13/7/1379 مصوب –
 خودروها فني معاينه و آزمايش هزينه تعيين – 
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  13/3/1380 مصوب
 محيط حفاظت شورايعالي 196 شماره مصوبه 

 زيست ارزيابي مشمول هايطرح به راجع زيست
  25/7/1380 مورخ - محيطي

 مصوب – تهران در خودروها فني معاينه ساماندهي 
26/1/1381  
 محيط مديريت ساماندهي به تهران شهرداري الزام 

 مصوب – تهران شهرداري مجموعه در زيست
29/3/1382  
 ذيل به تبصره يك الحاق مصوبه در نظر تجديد 

 ماده اجراي چگونگي به مربوط اجرايي ضوابط 15 ماده
 – شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانون يك

  10/4/1382 مصوب
 هايهزينه پرداخت جهت تهران شهرداري به مجوز 

 عمليات آغاز و مطالعات انجام و قصر زندان تملك
 مراكز و پارك به قصر زندان تبديل پروژه اجرايي
  4/6/1382 مصوب – فرهنگي

 الزام مصوبه واحده ماده ذيل تبصره اصالحيه 
 زيست محيط مديريت ساماندهي به تهران شهرداري

  18/9/1382 مصوب – تهران شهرداري مجموعه در
 سبز فضاي گسترش و حفظ عوارض اصالحيه – 

  8/11/1382 مصوب
 و حفظ قانون جايگزين قانون اليحه نويس پيش 

 مصوب – شهرها در سبز فضاي گسترش
20/11/1382  
 مواد از ناشي سوانح بروز از پيشگيري و حفاظت 

  19/12/1382 مصوب – بزرگ تهران در شيميايي
 دستورالعمل مصوبه )جايگزين( تكميل و اصالحيه 

 يكم ماده اجراي چگونگي به مربوط اجرايي ضوابط
 مصوب شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانون

 وزير سوي از ابالغي ايران اسالمي انقالب شوراي
 اسالمي شوراي جانشين عنوان به وقت كشور محترم
  27/1/1383 مصوب – تهران شهر

 شهر به خودرو هر ورود و شدن شماره كردن منوط 
 – فرسوده خودروي يك كردن خارج رده از به تهران
  4/12/1383 مصوب
 تهران غرب و شرق هايگورستان جانمايي – 

  24/3/1384 مصوب
 در درختان قطع و انتقال مجوز صدور چگونگي 

  11/8/1384 مصوب – تهران شهر
 نامهآئين ارائه و تهيه به تهران شهرداري الزام 

 خدمات بهاي وصول نحوه و زمانبندي اجرايي
 مراكز مديريت و حمل ساماندهي امور در شهرداري

 پسماندهاي و نخاله و خاك ضايعات دفع و تخليه
  24/11/1384 مصوب – ساختماني

 شيميايي مواد نگهداري و ايمني تأمين نحوه 
  29/11/1384 مصوب – تهران شهر سطح در خطرناك

 به تهران شهر آالينده و مزاحم صنوف انتقال مجوز 
  17/3/1385 مصوب – بهرام تاالب اراضي
 اعتراض به تهران شهر اسالمي شوراي جوابيه 

 صنوف انتقال مجوز« مصوبه متن به تهران فرمانداري
 – »بهرام تاالب اراضي به تهران شهر آالينده و مزاحم
  27/4/1385 مصوب
 ارتقاء و شهري منظر و سيما مديريت ساماندهي 

  2/7/1385 مصوب – تهران شهر محيطي كيفيت
 نگهداري و ايمني ساماندهي خدمات بهاي تعيين 

  16/8/1385 مصوب – خطرناك شيميايي مواد
 از استفاده و اماكن در سوخت مصرف سازيبهينه 

 مصوب -ساختمانها نماي در مناسب مصالح
25/10/1385  
 سبز فضاي گسترش و حفظ عوارض اخذ اصالحيه 

  15/11/1385 مصوب – تهران شهر
 مديريت نظام اجراي به تهران شهرداري الزام 

  20/4/1386 مصوب – زيست محيط
 با برخورد اجرايي و حقوقي كارهاي راه ساماندهي 

 و مجاز غير امحاء و حمل دفع، پخش، متخلفين
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 شهر عمومي معابر و فضاها در پسماندها نامناسب
  5/9/1386 مصوب – تهران
 توسعه نياز مورد اعتبار تأمين قانون پيشنهاد 

 مجلس و دولت به تهران شهر فاضالب شبكه تأسيسات
 مساعدت جهت تهران شهرداري الزام و اسالمي شوراي

  10/9/1386 مصوب – امر اين به
 و ريزيبرنامه نظام فرآيند و مراتب سلسله تعيين  

  13/9/1386 مصوب – شهري توسعه هايطرح
 و بررسي كميته تشكيل به تهران شهرداري الزام 

  1/10/1386 مصوب – تهران شهر قنوات ساماندهي
 و مزاحم صنوف انتقال مجوز« مصوبه اصالحيه 

 مصوب – »بهرام تاالب اراضي به تهران شهر آالينده
3/10/1386  
 بر نظارت اعمال چگونگي و خدمات بهاي تعيين  

 و صنعتي پزشكي، ويژه پسماندهاي دفع و آوريجمع
  30/10/1386 مصوب – تهران شهر در كشاورزي

 حفظ جهت الزم اقدامات انجام به شهرداري الزام  
 به پيشنهاد و حصار سرخه و خجير ملي هايپارك
 - امر اين جهت ذيربط) اجرايي هاي(دستگاه دولت
  30/10/1386 مصوب
 اعتراض به تهران شهر اسالمي شوراي جوابيه 

 تهران شهرداري الزام« مصوبه متن به تهران فرمانداري
 شهر قنوات ساماندهي و بررسي كميته تشكيل به

  30/10/1386 مصوب – »تهران
 اعتراض به تهران شهر اسالمي شوراي جوابيه 

 خدمات بهاي تعيين« مصوبه متن به تهران فرمانداري
 مصوب – »كشاورزي و صنعتي پزشكي، پسماندهاي

27/11/1386  
 ثبت و جامع نظام تهيه به تهران شهرداري الزام 

 مصوب – تهران شهر زيست محيط ارزشيابي و پايش
24/2/1387  
 فني معاينه براي اجرايي اقدامات گيريپي 

  1/3/1387 مصوب – تهران شهر خودروهاي

 بهاي اخذ و محاسبه چگونگي مصوبه« اصالحيه 
  5/3/1387 مصوب – »پسماند مديريت خدمات
 فني، توجيه مطالعات انجام به تهران شهرداري الزام 

 ارائه و اجتماعي و فرهنگي محيطي،زيست اقتصادي،
 هايپروژه و هاطرح كليه براي بنديزمان برنامه

  26/3/1387 مصوب – تهران شهرداري
 اصناف، تهراني، شهروندان مشاركت جلب چگونگي 

 و جوييصرفه در مدني و عمومي و دولتي نهادهاي
 مصوب – تهران شهر در برق مصرف سازي بهينه

4/4/1387  
 هايشاخص و تشويقي خدمات بهاي تعيين 

 توسعه و ايجاد در شهروندان مشاركت جلب اقتصادي
 هاساختمان بالاستفاده فضاهاي و بدنه بر سبز فضاي

  10/4/1387 مصوب – تهران شهر در
 اصالحيه مصوبه هفتم ماده ذيل تبصره اصالحيه 

 ماده اجراي چگونگي به مربوط اجرايي ضوابط مصوبه
 شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانون )1( يكم

  5/5/1387 مصوب –
 به اعتراض به تهران شهر اسالمي شوراي جوابيه 

 شهروندان مشاركت جلب چگونگي« مصوبه متن
  در مدني و عمومي و دولتي نهادهاي اصناف، تهراني،
 »تهران شهر در برق مصرف سازي بهينه و جوييصرفه

  5/5/1387 مصوب –
 اليحه ارائه و تهيه به تهران شهرداري الزام 

 شهر مشاغل و صنوف صنايع، فعاليت ساماندهي
 صنايع، فعاليت ساماندهي اليحه تهيه راهنماي تهران/
  15/5/1387 مصوب – تهران شهر مشاغل و صنوف
 مزاحم مشاغل و خاص صنوف از بخشي انتقال 

  26/5/1387 مصوب – خاورشهر به تهران شهر آالينده
 مديريت اليحه ارائه و تهيه به تهران شهرداري الزام 

  5/6/1387 مصوب - ساختماني هاينخاله و آوار كاهش
 اعتراض به تهران شهر اسالمي شوراي جوابيه 

 از بخشي انتقال « مصوبه متن به تهران فرمانداري
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 خاور به تهران شهر آالينده و مزاحم صنوف و مشاغل
  7/7/1387 مصوب – »شهر
 استفاده و مطالعات انجام به تهران شهرداري الزام 
 مصوب - تهران شهر در سطحي زير فضاهاي از

22/7/1387  
 مصوب -تهران شهر سبز فضاي ساماندهي 
18/8/1387  
 جامع طرح ارائه و تهيه به تهران شهرداري الزام 

 مصوب – تهران شهر فضاهاي نورپردازي و روشنايي
12/10/1387  
 به عمومي آموزش و سازيفرهنگ دستورالعمل 

 فني معاينه انجام به خودرو دارندگان ترغيب منظور
  1/11/1387 مصوب – خودرو
 تهران شهرداري الزام طرح بررسي ماندن مسكوت 
 سطحي هايآب آوريجمع طرح اجراي و انجام به

  9/11/1387 مصوب – تهران شهر
 و طراحي و مطالعه انجام به تهران شهرداري الزام 

 مصوب – طبيعت و دانش شهر ايجاد طرح تدوين
14/11/1387  
 اعتراض به تهران شهر اسالمي شوراي جوابيه 

 تهران شهرداري الزام مصوبه متن به تهران فرمانداري
 شهر ايجاد طرح تدوين و طراحي و مطالعه انجام به

  20/12/1387 مصوب – طبيعت و دانش
 به مشروط كار پايان صدور به تهران شهرداري الزام 

 مصوب - سرمايشي و گرمايشي هايسيستم تكميل
19/2/1388  
 مصرف كاهش و الگو تغيير تهران شهرداري الزام  

 پالستيكي مصرف بار يك محصوالت و ظروف ها،كيسه
 پالستيكي غير بازيافت قابل مواد كردن جايگزيني و
 مصوب - تهران شهرداري به وابسته مراكز كليه در
20/2/1388  
 23/2/1388 مصوب -كودك دوستدار شهر  
 مديريت خدمات بهاي اخذ و محاسبه چگونگي 

  2/3/1388 مصوب - پسماند
 تهران شهر جامد پسماندهاي مديريت جامع طرح 
  5/3/1388 مصوب –
 الگوي اصالح برنامه اجراي به تهران شهرداري الزام 

  12/3/1388 مصوب – مصرف
 مصوب -تهران شهر اقليم از حفاظت برنامه 
4/12/1388  
 10/3/1389 مصوب -تهران شهر قنوات ساماندهي  
 هايدستگاه به پيشنهادات و شهرداري به الزامات 

 در فرار آلي هايآالينده كاهش جهت ذيربط اجرائي
  26/5/1389 مصوبه - تهران شهر هواي
 اسالمي شوراي مجلس و دولت به پيشنهاد 

 كاهش برنامه در نوين رويكرد و بازنگري درخصوص
  30/9/1389 مصوبه -  تهران هواي آلودگي
 محصوالت مصرف و واردات ممنوعيت و پايش 

  6/2/1390 مصوبه - آزبستي
 عملياتي برنامه تهيه به تهران شهرداري الزام 

 مصوب - تهران شهر در صوتي آلودگي كاهش
25/5/1390  
 جهت دولت و اسالمي شوراي مجلس به پيشنهاد 

 گردوغبار پديده با مقابله و پايش جامع برنامه تدوين
  8/6/1390 مصوبه - تهران شهر در (ريزگردها)

 جهت دولت و اسالمي شوراي مجلس به پيشنهاد 
  كاهش منظور به كهاب طرح نياز مورد بودجه تامين

 در بنزين بخارهاي از ناشي زيستمحيط هايآلودگي
  22/9/1390 مصوبه - تهران شهر
 هايشاخص گيرياندازه به تهران شهرداري الزام 

  14/8/1391 مصوبه - شهري زيستمحيط اجرايي
 مديريت سامانه استقرار به تهران شهرداري الزام 

  24/2/1392 مصوبه – زيستمحيط و ايمني بهداشت،
 نقل و حمل ناوگان در ديزلي هايسيستم تجهيز 

 – هوا آلودگي كاهش منظور به فيلتر به تهران شهري
  15/2/1392 مصوب
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 شهرداري )1393 -  1397( دوم پنجساله برنامه 
  31/2/1393 مصوبه – )زيستمحيط حوزه (در تهران
 فني معاينه مراكز عملكرد گسترش و توسعه نحوه 
  11/3/1393 مصوب – تهران هواي وضعيت بهبود و
 مصوبه -پرندگان باغ از بازديد خدمات بهاي تعيين 
27/3/1393  
 و امكانات از استفاده با مناسب زدائييخ و روبيبرف  
  30/6/1393 مصوبه - تهران شهر در روز آوريفن
 جامع برنامه ارائه به تهران شهرداري الزام 

 با سازگاري و پذيريآسيب كاهش و پيشگيري
  15/2/1394 مصوب - تهران شهر اقليم تغييرات

 و نو هايانرژي توسعه به تهران شهرداري الزام 
  10/3/1394 مصوب -تهران شهر در تجديدپذير

 شهر در صوتي آلودگي كاهش عملياتي برنامه 
  7/9/1394 مصوب -  تهران

  
 پيشنهادي هاياقدام و هاسياست

 شهر زيستمحيط كيفيت كاهش و تخريب به توجه با
 محور 11 قالب در زير زيستيمحيط هايبرنامه ،تهران

  شوند:مي پيشنهاد اقدام برنامه 58 و
  
  قانوني هايپشتوانه و بسترسازي .1
 و قوانين بهتر هرچه اجراي جهت ساختاري ايجاد - 1

 داراي مصوبات بويژه موجود زيستيمحيط مقررات
  تهران شهر شوراي زيستيمحيط رويكرد

 تهران شهر اسالمي شوراي به لوايحي تقديم و تهيه - 2
  فرسوده و دودزا خودروها تردد كاهش جهت

 شهر اسالمي شوراي به اياليحه تقديم و تهيه - 3
 پيش زيستمحيط ارزيابي شدن اجباري جهت تهران

  عمراني و ايتوسعه هايطرح آغاز از
 نصب مجوز صدور جهت دولت به پيشنهاد - 4

 در جهاني استانداردهاي با سوز زباله تاسيسات

  بيمارستانها
 فضاي توسعه و گسترش الزام جهت اياليحه تهيه - 5

 مجتمع و عمومي اماكن در سبز بام و عمومي سبز
  نوساز اداري و تجاري

 مراكز در صدا تست انجام الزام جهت اياليحه تهيه - 6
  خودروها فني معاينه

 به تهران شهرداري الزام جهت اياليحه تهيه - 7
 به عمراني هايپروژه بودجه از %5/0 اختصاص
  .يزيستمحيط بهسازي فعاليتهاي

  
  شهري فاضالب و آب .2
 و نهرها مديريت و نگهداري حفاظت، بهسازي، - 8

 در گردشگري هايجاذبه ايجاد و تهران شهر مسيلهاي
 آنها حاشيه

 آبياري در هرزآبها و شرب غير آبهاي از استفاده - 9
 آوريجمع مخازن و معابر شستشوي و سبز فضاي

  پسماند
  مخازن نصب به تهران شهرداري الزام -10

 هدف با آب هايچاه مصرف مسير در آب سازيذخيره
  آب منابع وري بهره افزايش و آب رفت هدر كاهش

 شهر قناتهاي از حفاظت و برداريبهره بازسازي، -11
 شهر آب تامين منابع ترينقديمي عنوان به تهران
  تهران

 از بهينه برداريبهره مديريت طرح اجراي و تهيه -12
  تهران شهرداري در آب منابع

 فضاي در آبياري راندمان افزايش طرح اجراي -13
  شهر سبز
  جوي نزوالت و بارشها صحيح مديريت -14
 و برف با مقابله جهت نمك از استفاده ممنوعيت -15

  يخبندان.
  
 (بصري) ديداري آلودگي .3

 و تهران شهر در ناموزون سيماي كاهش -16
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  ديداري آلودگي از جلوگيري
 شهر از آن تبديل و شهر طبيعي سيماي بهسازي -17

  محور انسان شهر به محور سازه
  
  صدا آلودگي .4

 ملي مقررات 18 مبحث اجباري اجراي بر نظارت -18
  بازسازي و ساز و ساخت هنگام در ساختمان
  هاساختمان

 در صوتي آلودگي كنترل جهت طرحهايي اجراي -19
  عمراني هايپروژه اجراي زمان
 با هابزرگراه حاشيه در درختي سبز فضاي توسعه -20

  صوتي عايقهاي رويكرد
 كاهش جهت متخلخل هايآسفالت از استفاده -21

  .عبوري خودروهاي صداي
  
 نوري آلودگي .5

 نورهاي حذف ريقط از نوري آلودگي كنترل -22
  شهر. سطح از مزاحم

  
  شهري نقل و حمل و هوا آلودگي .6

 عمومي نقل و حمل خودروهاي كليه جايگزيني -23
 و بوس ميني اتوبوس، از (اعم تهران شهر فرسوده
  هيبريدي خودروهاي با تاكسي)

 برقراري جهت دولتي ارگانهاي با توافق -24
  ادارات كاركنان نقل و حمل سرويسهاي

  LEZ طرح سريعتر هرچه اجراي -25
  خودرو فني معاينه برخط اطالعاتي بانك ايجاد -26
 هايموتورسيكلت ايدوره معاينات انجام الزام -27

  يكبار ماه سه هر بادپا پيك
 پياده هدف با كم هواي آلودگي با هاييزون ايجاد -28
  شهروندان سواري دوچرخه و روي
 سطح در هوا آلودگي پايش هايايستگاه توسعه -29
  موجود ايستگاههاي مكاني اصالح و تهران شهر

 در منابع انتشار اطالعات بانك رساني بروز و تهيه -30
  .تهران شهر

 
 خاك از حفاظت .7

 و تخريب از حفاظت و خاك آلودگي از جلوگيري -31
 تهران شهر خاك منابع فرسايش

 سموم و كودها از استفاده صحيح مديريت -32
  شيميايي

 شهر در آفات تلفيقي مبارزه گسترش و مديريت -33
  .تهران

  
  هابوستان و سبز فضاي .8

 نگهداري و زيستي شرايط بهسازي و بازسازي -34
  شهر اصلي هايبزرگراه و معابر سبز فضاي

 اثرگذار هايگونه از استفاده با سبز فضاي توسعه -35
  سبز) بام و عمودي و (افقي هوا آلودگي كاهش بر

 آلودگي با مناطق در سبز فضاي توسعه اولويت -36
  بيشتر هواي

 در سبز فضاي شده تخريب هايعرصه بازسازي -37
  شهر
  سبز كريدورهاي توسعه -38
 كمربند در تسريع جهت جهاد وزرات با توافق -39
  تهران شهر سبز
 بر سبز فضاي توسعه هايپروژه و هاطرح اصالح -40

 محدوديت و آب به يازن كم هاييگونه از استفاده اساس
  چمن. كاشت در

 
  پسماند مديريت .9

 پسماندهاي شيرابه مديريت طرح اجراي و تهيه -41
  شهري

 جداسازي و تفكيك جهت طرحي اجراي -42
 ساير از خطرناك و بهداشتي ويژه، پسماندهاي
  شهري پسماندهاي
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 از برق توليد و سوز زباله سامانه اجراي -43
 قابل غير و بهداشتي خطرناك، ويژه، پسماندهاي

  بازيافت
 نمودن اجباري و كمپوست توليد روش بهسازي -44

  گانه 22 مناطق سبز فضاي در آن مصرف
 پسماند بازيافت كارخانجات مجدد اندازيراه -45

  تهران شهرداري
 ميدان مجاورت در مواد تبديل كارخانه احداث -46

  تهران شهرداري باري تره و ميوه مركزي
 تبديل و بازيافت طرحهاي اجراء و ريزيبرنامه -47

 .خودرو الستيكهاي و چوبي پسماندهاي

  
 انرژي مديريت .10

 در انرژي مصرف الگوي اصالح مصوبه اجراي الزام -48
  شهرداري

 مصرف سازي بهينه هايشيوه اجراي و استقرار -49
 كنترل سيستم به هاموتورخانه تجهيز و انرژي

  شهرداري ساختمانهاي كليه در انرژي هوشمند
 مصرف جايگزيني جهت سازوكارهايي ايجاد -50

 كليه در پاك هايانرژي به فسيلي سوختهاي
  شهرداري ساختمانهاي

 روي خورشيدي برق توليد هايسامانه نصب -51
 توليد هدف با شهرداري ساختمانهاي بامهاي پشت
  هاساختمان همان مصرفي برق
 عمومي اماكن در انرژي مصرف سازيبهينه -52

  تهران شهرداري
 جهت حمايتي و تشويقي هايبرنامه اتخاذ -53

 تهران شهر سطح در نو هايانرژي كاربرد گسترش
  خانگي. كاربري و خصوصي بخش توسط

  
 حفظ در اجتماعي هايمشاركت جلب .11

  زيستمحيط
  پيشنهادات و مطالبات دائمي دبيرخانه ايجاد -54

  شهروندان يزيستمحيط
  هايبرنامه به عمومي اعتماد افزايش -55

  شهرداري زيستيمحيط
  اجراي طريق از عمومي افزائي هم ايجاد -56

 رسانيآگاهي و زيستمحيط بهسازي هايسياست
  همزمان

  -توانمندسازي زيستيمحيط هايبرنامه اجراي -57
  مردمي زائياشتغال

 و فعال داوطلبان هماهنگي و جذب سامانه ايجاد -58
  .زيستمحيط زمينه در مردمي آموزشگران

  تهران شهر زيستمحيط به مديريتي رويكرد
 زيست معضالت كه تهران شهر مشكالت از بسياري
 مشكل دو از ناشي است برگرفته در هم را محيطي
 است: زير عمده

 از ايمجموعه از ايپيچيده سيستم تهران شهر )1
 مسكوني، مراكز مانند متمايز و كوچكتر بازيگران
 و كسب اقتصادي، و تجاري دفاتر دولتي، ادارات

 الملليبين و خارجي مراكز دفاتر و محلي كارهاي
 تعامل و همكاري اوقات غالب در كهاند شده تشكيل

  ندارند. يكديگر با را الزم
 و مشكالت بر غلبه براي شده ارائه راهكارهاي )2

 پذير مقياس دانشي عنوان به اغلب تهران شهر توسعه
 طور به تهران شهر است. نگرفته قرار استفاده مورد
 درشتي و ريز مسائل و مشكالت حل درگير مرتب
  قرار توجه مورد ديگر شهرهاي توسط پيشتر كه است
 مديران و ريزانبرنامه اينكه جاي به همواه اند.گرفته
 را شده آموخته تجارب و هادرس و هاحل راه شهري
 به مقرون و بيشتر اثربخشي منظور به را آنها و اصالح
 زودگذر تصميمات درگير دهند تغيير بودن صرفه

 هايبنديجناح و مسائل گرو در و نشده كارشناسي
  است. بوده ايسليقه و سياسي

 آموخته هايدرس و هاحل راه توانندمي آنها عوض در
 براي را آنها و كنند، اصالح را ديگر شهرهاي در شده
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 دهند. تغيير تر موثر و بودن صرفه به مقرون

  
 زيستمحيط مديريت و مقاومتي اقتصاد رويكرد

 باال سند عنوان به مقاومتي اقتصاد هايسياست اجراي
 بيان رهبري معظم مقام كه آنچه اساس بر و دستي

 از بخشالهام الگويي داشتند تاكيد نيز برآن و فرمودند
  براي مناسب فرصتي و اسالم اقتصادي نظام
 حماسه تحقق در اقتصادي فعاالن و مردم آفرينينقش

  بود. خواهد اقتصادي
 در شده ابالغ هايدستورالعمل به توجه
مي امور همه در مقاومتي اقتصاد كلي هايسياست

 همين بر باشد. آن عاليه اهداف تحقق ساززمينه تواند
 زيستمحيط حوزه در زير موارد است الزامي اساس
  گيرد. قرار مداقه مورد

  و راهكارها ارائه و مصرف مديريت به ويژه توجه )1
 درسطح انرژي مصرف الگوي اصالح در موثر هايبرنامه

  تهران؛ شهر و تهران شهرداري ربوطهم هايسازمان
  در بنيان دانش ادياقتص هايطرح سازيپياده )2

 شهري؛ هايحوزه

  حفاظت رويكرد با كوچك مشاغل از حمايت )3
 توسعه هدف با انرژي و مواد بازيافت و زيستمحيط

 .كارآفريني

 
 اكولوژيك مديريت رويكرد

  اگرچه كه است ساخت انسان اكوسيستم يك شهر
  "خودتنظيمي" و "پايداري" هايويژگي ذاتي طوربه

  درست مديريت با اما ندارد را طبيعي هاياكوسيستم
 خودتنظيمي و پايداري برقراري سمت به تواندمي

 پايداري، ملموس و مهم شاخص يك رود. پيش
  است. اكولوژيك هايچرخه برقراري

 و مصرف زيرزميني، آب منابع از رويهبي برداشت
 هايسنگ برداشت همچنين فاضالب، به آن تبديل

  در آنها بكارگيري معادن، از تزئيني و ساختماني

 تبديل و كوتاه عمر با كيفيتبي هاييساختمان
 نقطه در آنها دورريخت و نخاله به منابع زودهنگام
 از هايينمونه شهر اطراف هايدشت و هاكوه از ديگري

  هستند. شهر مجموعه ناپايداري
 انباشت و منابع يافتن پايان تا فرايند اين اگر
 از رود؛ پيش بحران سرحد تا فضوالت و ضايعات
 و مرگ مسيري چنين انتهاي اكوسيستمي ديدگاه
 اگر ماجرا، ديگر روي اما است. مجموعه كل سقوط
 و بازيافت و يابد كاهش حداقل به منابع از استفاده
 شود، جايگزين مجموعه به شده مصرف ماده بازگشت
 رود.مي پيش مدت بلند پايداري سمت به مجموعه
  است. اكولوژيك مديريت رويكردي، چنين با مديريت

 هامدت كه زيرزميني هايآب از رويهبي برداشت
 داشته رواج شهر سبز فضاي و شرب آب تامين براي
 هايآب سطح افت صورت به را خود اثرات امروز است،

 شهر، قديمي درختان خشكيدگي زيرزميني،
  فرونشست ها،دشت و مراتع بومي گياهان خشكيدگي

 زندگي و نمايان ريزگردها هجوم و زاييبيابان ها،دشت
  كند.مي دشوارتر و دشوار شهروندان براي را

 يك عنوان به را شهر شهر، اكولوژيك مديريت
 صفات بايستمي كه گيردمي نظر در اكوسيستم

 باشد. برقرار آن در "خودتنظيمي" و "پايداري"
  كه است گفتمان يك و ديدگاه يك اكولوژيك مديريت

 كالن فعلي مشكالت از بسياري گشاي گره تواندمي
  باشد. شهر

  شهر به اكوسيستمي نگاه و اكولوژيك ديدگاه
 هايپروژه تا كالن هايگزاري سياست از بايستمي

 پويا مجموعه يك شهر اساس اين بر شود. حاكم محلي
  يكديگر به زنجيروار آن اجراي كليه كه است زنده و

 كل تواندمي زنجيره اين در گسستگي هر و اندمتصل
  كند. اختالل دچار را سيستم
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 عنوان به Sustainability پايداري مديريت رويكرد
 بخش اثر رويكردي

 و ريزانبرنامه توجه مورد امروزه كه موضوعاتي از يكي
 شهري كالن هايريزي هايبرنامه در شهري مديران

 شهرها سازي هوشمند و آوريفن از استفاده دارد قرار
  است. شهر اساسي نيازهاي رفع و توسعه منظور به

 اين شهرها سازيهوشمند موضوع از فراتر اما
 شهرهاي آيا كه است بوده مطرح همواره موضوع

 باشند پايدار شهرهايي توانندمي تنهايي هب هوشمند
 آن با منطبق و شهري پايداري توسعه راستاي در كه

  كنند؟ عمل
 زماني شهر در پايداري مفهوم داشت اذعان بايد
 توسعه ضمن شهري ريزيبرنامه كه شد خواهد محقق

 خاص طور به اجتماعي، اهداف دنبال به اقتصادي
  از حفاظت - پايدار توسعه به مرتبط اهداف
 عبارتي به و باشد اجتماعي عدالت و زيستمحيط
 يعني Sustainability پايداري موضوع اساس و اصول

  باشد. شده لحاظ آن در زيستمحيط و جامعه اقتصاد،
 مركز بزرگترين عنوان به تهران شهر امروزه نياز
 هوشمندسازي مسئله بر افزون خاورميانه شهري

 قابليت با مقاوم و پذيرانعطاف ساختاري ايجاد ،شهري
 حادي هايشوك و مزمن هايتنش برابر در انطباق
 روبرو آن با يا تجربه حال در اكنون هم كه است

  باشد.مي شد؛ خواهد
 ؛ بيكاري باالي آمار همانند مزمن هايتنش
 مشكل هوا، آلودگي ترافيك؛ و نقل و حمل سيستم
 معضل و انرژي حد از بيش مصرف و آب كمبود

 ساختار تضعيف باعث تواندمي جامعه هايخشونت
زمين همانند حادي هاييشوك با برخورد و شده شهر
 نظير مواردي و بيماري شيوع سوزي،آتش سيل، لرزه،

  كرد. خواهد تهديد شدت به را شهر تروريستي حمالت
  عنوان تحت راهكاري از توانمي منظور همين به

 شامل كه Urban Resilience)( شهري پذيريانعطاف
  ايجاد جست. بهره است ريسك و پايداري مفاهيم
 ضمن شهري سازيمقاوم و پذيريانعطاف

 نفع به ابعاد همه در تواندمي شهري رشد توانمندسازي
 فقير و پذيرقشرآسيب ويژه به شهر شهروندان تمامي
  باشد.
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  قدمهم
فاهيم جديد در و مها پارادايم دو قرن اخير شاهد ظهور

بوده است كه هر يك از پارادايمها حوزه مديريت شهري 
هاي و مفاهيم مديريتي جديد تحت تاثير خواسته

 واستاي پاسخگويي به نيازهاي آنان شهروندان و در ر
توجيه نياز به حكمراني شهري بوده است. ولي يكي از 

كه در ساليان اخير مسير مديريت شهري هايي پارادايم
را دچار تحول بنيادين كرده است، پارادايم خدمات 
عمومي نوين است. آثار اين پاردايم هم بر روي ارائه 
خدمات فيزيكي حوزه شهري و هم بر روي نحوه ارائه 
خدمات الكترونيك حوزه شهري كامال محسوس است. 

وجهي نه تنها اين مدل از ارائه سرويس تاثيرات قابل ت

بر روي شهرداري بلكه بر روي كاربران نهايي يعني 
شهروندان و كسب و كارها نيز دارد. اين آثار در قالب 

قابل  خوب ارتقاي كارايي، اثربخشي و حكمراني
م نگاهي به آثار اين سيستشناسايي و دسته بندي است. 

دهد كه اين اهداف توسط كشورهاي پيشرفته مي نشان
الكتزونيك مورد تاكيد قرار هاي سرويس ارائهبراي 

 2020گرفته است. فالمثل اتحاديه اروپا در استراتژي 
خود براي توسعه هوشمند، با ثبات و همه جانبه خود به 
اين اهداف اشاره نموده است. اين آثار در سه محور 
مذكور در شكل زير مورد اشاره قرار گرفته است. مواردي 

حوزه مديريت هاي ن ضعفكه در حال حاضر به عنوا
شوند و در برنامه مي شهري در تهران شناخته

پيشنهادي به دنبال رفع آن هستيم.
  

  
  

در ادامه با هدف تبيين فلسفي لزوم تغيير نحوه خدمات 
در حوزه شهري در تهران، به تبيين پارادايم جديد 

ه و سپس به كاركردهاي خدمات عمومي نوين پرداخت
آن به تفصيل در برنامه پيشنهادي آقاي دكتر 

مهرعليزاده براي شهرداري تهران در حوزه الكترونيك و 
  شهر هوشمند پرداخته شده است. 

  ظهور پارادايم خدمات عمومي نوين: -1
اين پارادايم كه تاكيدات كليدي آن قبال بصورت پراكنده 
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مورد توجه دانشمندان و صاحب نظران قرارگرفته بود 
ولي بصورت يكپارچه و بصورت يك نظريه كاربردي 
جامع مطرح نگرديده بود.اين پارادايم با تاكيد دوباره بر 

خدمت و اجتماع ومداخله و مشاركت  –مفاهيم شهروند 
شهروندان، تاثيراتي نيز بر نظريه رفتار شهروندي داشت. 

  باشد:مي اين پارادايم به شرح ذيلتاكيدات اصلي 
 تاكيد بر شهروندي دموكراتيك 

  پاسخگويي بيشتر و ايجاد اعتماد در شهروندان  
  در عين توجه به منافع توجه به منافع جمعي

  فردي
 انسانگرايي سازماني 

 مداخله شهروندي 

 تاكيد بر ارائه با كيفيت خدمات عمومي 

در اين پارادايم، براي انتقال قدرت بيشتر به سمت 
مصرف كنندگان، نظريه پردازان پنج عامل كليدي را 
شناسايي شده است: دسترسي، انتخاب، اطالعات، 

در اصل ها جبران خسارت، و اعتراض. با اينكه اين عامل
يم و خدمات در بازار شناخته شدند،ها در ارتباط با كاال

بخش ي انطباق داد و در جهت بهبود  را بهها توان آن
را راهنما ها عاليق شهروندان چه فردي و چه جمعي آن

دهد چه كسي چه مي كه نشان – دسترسيقرارداد. 
به طور اكيد به حقوق فردي  –چيزي خواهد داشت 

مربوط نمي شود بلكه موضوعي است مربوط به 
بايست اين مي مسئوليت سياسي. با اين حال شهروندان

نتظار را داشته باشند كه در اين تصميم دخالت داشته ا
هم موضوعي مربوط به حق و حقوق  انتخابباشند. 

بايست انتظار دخالت داشتن مي نيست بلكه شهروندان
در دسترس شان را هاي در شكل دهي و بسط انتخاب

توان مدل مي داشته باشند. برطبق اين چارچوب نيز
قدرت و آگاهي مفهومي ذيل را درخصوص ابعاد 

  شهروندي ارائه كرد كه در شكل زير ارائه گرديده است:

  

  
  .ابعاد آگاهي وقدرت شهروندي1شكل

  
. تغيير رويكرد حكمراني الكترونيك مبتني بر 2

  وب:هاي تغيير پارادايم
وب در طول ساليان اخير عمال روش اي هبا تغيير نسل

 هايمبتني بر هر يك از نسلهاي ها، خصايص و فناوري
وب بر روي فضاي ارائه خدمات الكترونيك نيز تاثير گذار 

هايي بوده است. حاصل اين تاثير گذاري ايجاد نسل

قدرت 
شهروندي

دسترسي

انتخاب

اعتراض)آگاهي(اطالعات

جبران خسارت



 

  287 

متفاوت از شهر الكترونيك خصوصا در حوزه شهري بوده 
 3و  2به  1وب نسل  وب ازهاي است. با توسعه نسل

شكل گرفته است.  3و  2،  1عمال شهر الكترونيك نسل 
د به رون ابراي ورود به بحث شايسته است نگاهي گذار

مختلف ان داشته باشيم. هاي تكاملي وب و تفاوت نسل
 ساختاري بيناي همانگونه كه در جدول زير نيز مقايسه

ال با شعار اتص 1شده است وب  2و وب  1دو نسل وب 
به شعار اتصال افراد رسيده  2اطالعات در مفهوم وب 

  با خصوصيات زير قابل شناسايي است: 1. وب نسل است
   محتوا توسط انتشار دهنده ايجاد و كاربر فقط

قادر به خواندن محتواست و توانايي ايجاد محتوا 
  را ندارد.

 .بيشتر با هدف اطالع رساني شكل گرفته است  
  يكطرفه از سرويس دهنده محتواي آن به شكل

  گردد.مي به كاربر منتقل
 ايزوله سيلويي است.هاي اغلب مبتني بر مدل  

 .به شدت وابسته به پلتفرم و تلكنولوژي  است  
با قابليت ايجاد و توليد دو طرفه  2در مقابل وب نسل 

محتوا و مبتني بر مدل مشاركتي توليد محتوا امكان 
استفاده از ابزارهاي توليد محتوا توسط كاربر در عين 

نمايد. حاصل مي چندگانه و مستقل از پلتفرم را ايجاد
 -اين تكامل نسلي، جابجايي در عناصري مانند زمان

سهولت و اتصال بوده است. به نحوي  –اختيار  -مكان
كه به دليل ايجاد امكان توليد محتواي مشاركتي در هر 

ارد و زمان و مكان، امكان ايجاد محتواي جديد وجود د
در عين حال اختيار و امكان ايجاد محتوا براي كاربر نيز 

اجتماعي سرويس اي وجود دارد و معموال مانند شبكه
دهنده فقط نقش ايجاد ساختار و راهبري شبكه را 
داشته و عمال وظيفه ايجاد محتوا بر عهده كاربر است. 
همچنين به دليل مستقل از پلتفرم بودن، امكان 

ن به محتوا در هر زمان و مكاني با دسترسي كاربرا
  ابزارهاي متنوع دسترسي ميسر شده است.

  
 2وب نسل

  اتصال مردم
 

  
  

  تغيير در زمان
  تغيير در مكان
  تغيير در اختيار

  راحتي و قابليت اتصال

  1وب نسل
  اتصال اطالعات

   فقط خواندني   نوشتن -خواندن
   حاوي اطالعات مفيد          مشاركتي

   محتواي منتشر شده          محتوا ايجاد شده توسط كاربر
    ذهنيت سيلويي  معماري مشاركتي
  وابسته به پلتفرم  دسترسي چند كاناله
  2و نسل  1محتوايي و كاركردي وب نسل هاي تفاوت -6شكل 

 
يز ني الكترونيك خصوصا در حوزه شهري فضاي حمكران

بوده است.  2به نسل  1شاهد چنين تغيير نسلي از نسل 
اين تغيير در مدل اجرايي ، نحوه ارائه سرويس، عملكرد 

دهد. در واقع مي و حتي مدل تصميم گيري، خود را بروز
موجي از  2به وب  1از وب تحت تاثير تغيير نسل 

تغييرات در شهر الكترونيك نيز حاصل گرديد. در شهر 
كه حاصل بهره گيري از تفكر و  2الكترونيك نسل 

در فضاي شهر الكترونيك بوده است  2وب هاي فناروي

سلسله مراتبي و سخت به هاي روش اجرايي از مدل
و مشاركتي تغيير اي منعطف و شبكههاي سمت مدل

د داده است. همچنين مدل ارائه سرويس نيز از رويكر
 هايتك كاناله و يك شكل به روش -انحصاريهاي مدل

انتخاب محور و چندكاناله تغيير  -شخصي سازي شده
يافته است. همچنين مدل عملكردي نيز از روش درون 
داد محور و بسته به سمت خروجي محور و شفاف 

يم اختيار تصمحركت كرده و از منظر تصميم گيري نيز 
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  به تفصيل آمده است. 2است. اين مقايسه در جدول گيري از يكطرفه به سمت مدل مشاركتي تغيير يافته 
  

  2و نسل  1مقايسه شهر الكترونيك نسل  -2جدول 
  2شهر الكترونيك نسل  1شهر الكترونيك نسل  ابعاد

  يمراتبسلسله  مدل كاركردي
  انعطاف ناپذير

  ايشبكه
  مشاركتي

  پذيرانعطاف
  سرويس يكسان براي همه  هاي ارائه خدماتمدل

  سيلويي
  تك كاناله

  شخصي سازي شده
  انتخاب مدار
  چندكاناله

  محورورودي   محور عملكردي
  بسته

  خروجي محور
  شفاف

  مشاركتي  يكسويه  گيريمدل تصميم
  

با هدف ارائه ها در ساليان اخير بسياري از شهرداري
خدمات الكترونيك بصورت شخصي سازي  شده و بر 

خود در هاي اساس نياز شهروندان اقدام به ارائه سرويس
 هاياجتماعي نموده اند. اين حضور در شبكههاي شبكه

اجتماعي با هدف شناسايي دقيق نيازهاي شهروندان و 
ي سازي شده مبتني بر نيازهاي ارائه خدمات سفارش

ي به جاي هاي شهروندان است. در حقيقت دستگاه
و ها دعوت شهروندان جهت مراجعه ايشان به پيشخوان

خود را به محل هاي ي، سرويسهاي سازمانهاي پورتال
اجتماعي اورده اند تا هاي گذر شهروندان يعني شبكه

ختيار خدمات بهتر را بر اساس مدلهاي مشاركتي در ا
 3شهروندان قرار دهند. البته با ظهور و بروز وب نسل 

يا همان وب معنايي عمال شاهد شكل گيري شهر 
نيز هستيم. اين نسل از وب كه با  3الكترونيك نسل 

ارتباط ماشين به ماشين توزيع شده و هاي خصيصه

هوش مصنوعي برچسب زني و هاي استفاده از فناوري
راديويي  قابل هاي فراكانسمبتني بر هاي فناوري

شناسايي است عمال تاثير بسيار شگرفي در ارائه خدمات 
  شهر الكترونيك خواهد داشت.

 
  3به نسل  2گذار از شهر الكترونيك نسل 

تواند به مثابه يك وب هوشمند است كه مي 3,0وب 
نيازهاي كاربران را تفسير كند و با استفاده از آن در 

توان به سطح كترونيك، ميي خدمات شهر الارايه
به  9باالتري از رضايت كاربران دست يافت. در شكل 

و  2توان مشخصات شهر الكترونيك نسل راحتي مي
كنند را با هم مقايسه نمود . ها، امروزه تالش مي  3نسل 

ي ، از حالت ارايه3,0تا با استفاده از تكنولوژيهاي وب 
ي خدمات خدمات مبتني بر حكومت به حالت ارايه

  مبتني بر شهروندان، منتقل شوند. 
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 3,0و سپس وب  2,0به وب  1,0گذار از وب   -3جدول 

2000-1995  2010-2005  2020-2015  
  گستر واقعيوب جهان  2نسلوب   گستروب جهان

   3نسلشهر الكترونيك   2نسلالكترونيك      1نسلشهر الكترونيك 
  محور 

ارائه خدمات جداگانه 
  توسط هر دستگاه

  شهروند محور
نقطه تماس واحد براي 

  ارائه خدمات

پرتال سرويسهاي عمومي 
  مبتني بر نياز افراد

سرويس هوشمند   تعامل دوجانبه  سرويس تك سويه
  شخصي سازي شده

وجود محدوديت زماني و 
  مكاني براي ارائه خدمات

  يكپارچههاي سرويس  سيارهاي سرويس
  در هر زمان و هرجا

متحدالشكلهايسرويس
 عمدتا بر اساس نوع عرضه

تجميعيهايسرويس
مبتني بر مشاركت بخش 

  خصوصي و ي

  هوشمندهاي سرويس

  
حكمراني مبتني بر وب  3شهر الكترونيك نسل 

است كه تمامي سرويسهايي را با   (Semantic)معنايي
توجه به شرايط و اولويتهاي افراد، شخصي سازي و 

نمايد. اين وب معنايي، كامپيوترها را هوشمندسازي مي
كه در  -سازد تا تمايالت مستتر افراد قادر مي

ا ر -جستجوي معمول قابل يافت نيستندهاي پروسه
تعريف  بدون بررسي تمام اطالعات داده شده به آنها ،

نمايند و اطالعات مورد نياز كاربران را در اختيار آنها 
قرار دهند. وب معنايي ، اطالعات موجود در متن را 

ي حس موقعيت و شناسايي دهد و بوسيلهتشخيص مي
زيرساختهاي اجتماعي ، سرويسهاي هوشمندي را ارايه 

 دهد.مي

  
  . شيوه مطلوب ارائه خدمات عمومي:3

يدي در پارادايم خدمات عمومي نوين يكي از مفاهيم كل
كه تفكر غالب حكمراني در كشورهاي پيشرفته است، 

باشد. در فضاي ي خدمت مي مفهوم خدمات عمومي

عمومي يك فرايند براي پاسخگويي به يك رويداد 
زندگي شهروندان است كه قابليت ارائه از طرق مختلف 

هره تواند در قالب خدمات چمي را دارد. خدمات عمومي
به چهره، از راه دور و يا به شكل الكترونيكي ارائه گردد. 
حتي برخي از اين خدمات عمومي ممكن است در پشت 
صحنه سازماني انجام شود بدون اينكه شهروند از ان 
باخبر و يا در آن مشاركتي داشته باشد. مانند تخصيص 

يك سازمان ي به يك هاي يك كد هويتي در سامانه
د پرونده سوابق براي وي بدون اينكه وي شهروند و ايجا

از اين موضوع مطلع گردد. آنچه كه اين تعريف از 
سازد مي خدمات ي عمومي را با تعاريف قبل متمايز

تروكيديس و همكاران يك   عبارت رويداد زندگي است.
تعريف روشن از رويداد زندگي ارائه نموده اند. از ديد 

مي ت خاص گفتهايشان رويداد زندگي به يك موقعي
در زندگي   تواندمي شود كه شهروند و يا يك كسب و كار

پايه فلسفي ها ). اين يافته1روزمره  با آن روبرو شود(
براي ايجاد نقاط تماس واحد الكترونيكي براي خدمات 



 

  290 

الكترونيكي را فراهم اورد كه در ايران به نام پنجره واحد 
هاي تگاهشود. مبتني بر اين فلسفه دسمي شناخته

خود را براي ارائه هاي بايست سرويسمي عمومي و ي
خدمات فقط در يك نقطه تماس براي شهروند يكپارچه 

اقبال جهاني به اين مفهوم در هاي نمايند. يكي از نشانه
تصويب ايجاد و توسعه نقاط تماس واحد براي شهروندان 

در كميسيون اتحاديه اروپا  2020اروپايي در افق 
  .)2بود.(

دسترس پذيري و ها يك از اهداف اين خط مشي
عمومي بود. هاي استفاده از فاوا براي ارائه سرويس

اهداف مشخص اين بهره گيري از فاوا در حوزه ي، 
ارتقاي كارايي با بهره گيري از ابزار فاوا، ارتقاي اثربخشي 
ارائه خدمات عمومي و همچنين حكمراني خوب و 

،  بازهاي د. توسعه سرويسارتقاي رضايت شهروندان بو
انعطاف پذير و شخصي سازي شده به شهروندان و كسب 

 و كارها از اهداف اصلي اين تغيير رويكرد بود.

جالب توجه است كه در برنامه عملياتي اتحاديه اروپا 
دقيقا به نياز به استفاده از رويكردهاي فني نوين مانند 

براي عمومي و معماري سرويس گرا هاي ابر سرويس
شهر الكترونيك  مشاركتي و انعطاف هاي ارائه سرويس

فاوا اشاره هاي پذير به شهروندان در عين كاهش هزينه
) همچنين در اين برنامه عملياتي به حركت 1شده است(
سيلويي كه بيشتر بر پشت صحنه ارائه هاي از سيستم

اتميك كه هاي خدمات تاكيد دارند به سمت سيستم
را ها ان و پشت صحنه ارائه سرويسيكپارچگي پيشخو

در پي دارد در عين مشاركت بخش ي و غير ي تاكيد 
  شده است.

يكي از مسائلي كه ساليان سال توسط مديران عالي به 
عنوان يك ارزش تلقي شده است بحث توسعه خدمات 
به شهروندان در سازمان هاست. موضوعي كه به نوعي 

ه و مديران در اغلب مديران فاوا را نيز درگير خود نمود
هستند. ها جوامع در رقابت براي توسعه كمي سرويس

فلسفه ارزش گذاري مديران نيز در اغلب جوامع به اين 

نمايند كه مي شكل بوده است و مديراني موفق جلوه
تعداد بيشتري سرويس در اختيار اقشار هدف قرار داده 

 هايباشند.حاصل اين تفكر رشد قارچ گونه سرويس
در جوامع از جمله ايران است كه ها ترونيك سازمانالك

هاي ي و رونماييهاي سازمانهاي با مراجعه به پرتال
گذشته بر اين واقعيت هاي متعدد ايشان در طول سال

به حدي است كه ها بهتر پي خواهيم برد. تعدد سرويس
سازماني با ليستي هاي شهروند عمال در مراجعه به پرتال

شود كه عمال يافتن مي از خدمات مواجهبلند و باال 
كند. نبود مي سرويس مطلوب براي شهروند را دشوار

هاي مشاركت بين سازماني و معوق شدن طرح
مشاركتي ملي ملنند شبكه ملي اطالعات نيز بر آتش 
اين فضاي رقابتي  افزوده است. در يكي از مطالعات در 

 توسط فناوري اطالعات ي كههاي كشور تعداد سرويس
ي و عمومي ارائه ميشد بيش از سه هزار هاي سازمان

هاي ). حال انكه مبتني بر پارادايم2مورد بوده است(
جديد فضاي حاكم بر شهر الكترونيك دچار تغيير شده 
است. آنچه كه در پارادايم جديد ارائه خدمات مورد 

توان در سه مورد ذيل جمع مي تاكيد قرار گرفته است را
  بندي كرد:

.تغيير رويكرد از اينكه از ابزار فاوا فقط براي 1
پشتيباني و يا جايگزيني فرايندهاي ي استفاده شود 
به سمت مهندسي مجدد فرايندها و سازماندهي 

هاي دوباره ساختار سازماني و حذف محدوديت
  سازماني.

ي هاي. رشد فزاينده به سمت بهره گيري از فناوري2
 يريت هويت الكترونيكمد -مانند(امضاي الكترونيك

كه امكان يكپارچگي فرايندهاي   و احراز الكترونيك)
اجرايي براي ارائه خدمات شخصي سازي شده به 

  سازد.مي شهروندان را مهيا
كه فرايندهاي هايي . توجه و تمايل به فناوري3

را يكپارچه نمايد(پشت ها داخلي و خارجي سازمان
  صحنه و پيشخوان)
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همنواسازي قواعد و روندهاي سازماني با . نياز به 4
تاكيد بر اولويت نهادن بر تعامل پذيري و ايجاد 

باز(استانداردهاي باز و نرم افزارهاي منبع هاي محيط
 باز).

شهر الكترونيك در هاي در شكل زير نمايي از موج
دهد. همانگونه كه قابل مشاهده مي ساليان اخير را نشان

رونيك با دسترسي به اطالعات است  موج اول شهر الكت
ها گردد. در فاز دوم توسعه دسترسي و تراكنشمي آغاز

از اهداف توسعه شهر الكترونيك است. موضوعي كه در 
كشور ايران نيز به شكل قابل توجهي قابل مشاهده است. 

اجرايي در حوزه توسعه هاي و پروژهها اغلب رونمايي
 -هوشمندهاي ابزار دسترسي به خدمات مانند كارت

تلفن همراه و اينترنت و... است. نگارنده بر  -پورتال ها
اين باور است كه به رغم تالش  مردان هنوز گذار از موج 
دوم به موج سوم يعني حركت به سمت طراحي مجدد 
فرايندها حول شهروند در كشور طي نشده و يكي از 
داليل ركود اقتصادي در حوزه فاوا در بخش خصوصي 

توسعه كمي خدمات و دسترسي در هاي باع پروژهنيز اش
باشد. عمال به دليل عدم طي نقطه عطف مي كشور

مشاركتي و هاي حركت به موج سوم نيز پروژه
تواند با مشاركت بخش ي مي تجميعي كههاي سرويس

و بخش خصوصي اجرايي گردد نيز اجرايي نشده و لذا 
حاكم بر  گذار از ركود اقتصاديهاي شايد يكي از راه

مرتبط با موج سوم هاي بخش فاوا اجرايي سازي طرح
باشد كه در برنامه مي مشاركتي هاي از جمله شبكه

پيشنهادي به تفصيل امده است. بديهي است طي طريق 
به سمت موج چهارم يعني  هوشمند در گرو عبور از 

  موج سوم است.
 ريشه معماري متخصصين از "ينسن اسميد سورن"

 است. ارزشمند اطالعات از بسياري حاوي شهر :گويدمي
 و نقل و حمل هايشركت ،هاسازمان شهروندان،

 را خود دانش هاآن از كدام هيچ كه انرژي هايشركت
 دارندمي نگه خود براي را آن و گذارندنمي اشتراك به

 محسوب هوشمند شهر براي مانع يك حقيقتاً كه
  .شودمي
 چهار حداقل هوشمندغير شهر يك خالصه طور به پس

   :دارد مشخص عالمت
 شلوغي .1

 شهري درون مختلف اجزاي ارتباط عدم .2

 هايشبكه و هاسيستم تحركي كم و پويايي عدم .3
 شهري درون

 در ذينفعان و سازمانها افراد، مشاركت و حضور عدم .4
 شهر توسعه ريزيبرنامه پروسه

 تهران شهر كه گويندمي ما به صراحتاً فوق عالئم
 مسئوالن و شهري مديران و نيست هوشمند اآلن

 هستند واقف موضوع اين به حاضر حال در نيز كشوري
 تهران شهر سازيهوشمند ادعاي چنين وجه هيچ به و
 شده اخذ تصميمات آخرين طبق بالعكس بلكه ندارند، را
 شهر پنج حداقل هوشمندسازي به كشور، وزارت در

 ت.اس شده تأكيد تهران و مشهد تبريز، اصفهان، اروميه،
 در نيز تهران شهرداري ،تهران مورد در خاص صورت به

 شهر توسعه ساله پنج برنامه اندازچشم بخش 8 ماده
هدف را تهران هوشمندسازي )1397-1393( تهران
  است. كرده گيري

 هك نيست مفهوم اين به تهران نبودن هوشمند البته
 زا بخشي در است نشده راستا اين در اقدامي كنون تا

 هوشمند تهران با اما است شده انجام اقداماتي هاحوزه
 يطوالن مسير اين ابتداي در و داريم زيادي فاصله هنوز
  داريم. قرار

  
  هوشمند شهر بر درآمدي

 ختشنا يا شهر نبودن هوشمند عالئم با آشنايي از پس
 شهر هايويژگي به خواهيممي هوشمند، غير شهرهاي
 شهر مفهوم اساس كه چيزي بپردازيم. هوشمند
 هرش بين تفاوت ايجاد باعث كه چيزي و است هوشمند
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 فناوري از استفاده ،شودمي پايدار شهر و هوشمند
 در نوين هايفناوري و (ICT) ارتباطات و اطالعات
 سميدا سورن" گفته به بنا است. پايدار شهر ايجاد فرايند
 نكرد زياد و تكثير براي هوشمند شهر مفهوم "ينسن
 سال از قبل ما شايد شد. شروع 2009 سال در چيزي
 باشيم شده مواجه هوشمند شهر مفهوم با هم 2009

 هارسانه و هاوبالگ در مفهوم اين تنها زمان آن در اما،
 دمعتق "ينسن اسميد سورن" بود. مطرح هاكنفرانس و

 كه شد معروف خاطر به هوشمند شهر مفهوم كه است
 به حركت براي سنتي هايروش درهايي محدوديت

 شهر و هوشمند شهر" داشت. وجود پايدار شهري سمت
 رشه من، نظر به نيستند. يكديگر مقابل در پايدار

 اين است. پايدار شهر توسعه براي ايشيوه هوشمند
 فادهاست با و طوالني راهي پيمودن با كه است پذيرامكان

 حال هر به اما رسيد پايدار شهري به سنتي هايروش از
 شهر رتفك از بخشي كه تكنولوژي بر مبتني كارهاي راه

 اين به "است. ناپذيراجتناب و ضروري است هوشمند
 خواهد را پايدار شهر اهداف همان هوشمند شهر ترتيب،
  .كرد خواهند طريق طي مسير يك در هم با و داشت
 از مستقل مفهومي هوشمند شهر خالصه صورت به
 پايدار توسعه براي روشي بلكه نيست شهر پايدار توسعه
 ديدج فناوريهاي از استفاده لزوم بر تأكيد با است شهري

 ارپايد توسعه در ديجيتال فناوريهاي خاص صورت به و
  شهر.

 و ابزارهاوشمندي شهر فقط استفاده از ه براي
 فاكتور ود بلكه نيست كافي فناوري بر مبتني تجهيزات

 سازمانها و شهروندان مشاركت و تعامل يعني ديگر مهم
  دارند. اساسي نقشي هوشمند شهر ايجاد در

 شامل شهري پايدار توسعه هدف اگر ديگر بيان به
 ،ياجتماع مختلف ابعاد در متوازن رشد و توسعه
 هدف هوشمند شهر شود، زيست محيط و ياقتصاد

 جديد، فناوريهاي از استفاده بر تأكيد با را مشابهي
 .كندمي دنبال هاسازمان تعامل و شهروندان مشاركت

 فوق عوامل از استفاده بدون كه دارد وجود باور اين زيرا
 حداقل يا و است سخت پايدار توسعه به رسيدن امكان
  است. بر زمان و پرهزينه بسيار

 ديگر امروزه شهري متخصصين و صاحبنطران
 ضرورت يك بلكه انتخاب يك نه را شهر هوشمندسازي

 توسعه براي دسترس در روش تنها و ناپذيراجتناب
 توسط مهم اين خوشبختانه دانند.مي شهري پايدار

 اين به حركت و است شده درك نيز كشور مسئولين
   است. شده شروع سمت

  
  هوشمند شهر هايويژگي
 ابمند بهبود كيفيت زندگي شهروندان هوش شهر هدف
 ن،شهروندا باالي اجتماعي سرمايه از استفاده بر تأكيد

 هب است. يكديگر با آنها ارتباطات و تعامل و سازمانها
 هك تفاوتهايي از نظر صرف گفت توانمي خالصه صورت

 تصوير و مفهوم شودمي ارائه هوشمند شهر تعريف در
 به و است مشخص هوشمند شهر از شده ارائه كلي

 شاخصه و مؤلفه شش هوشمند شهر خاص صورت
  :از عبارتند كه دارد اساسي
 عمدتاً هوشمند، اقتصاد از مقصود :هوشمند اقتصاد
 ونيكني،الكتر تجارت و بازرگاني الكترونيكي، وكار كسب
 اب پيشرفته خدمات ارائه و توليد بيشتر، وري بهره

 و محتوا محصوالت، ارائه همچنين و فاوا محوريت
 .باشدمي جديد وكاركسب مدلهاي انواع با خدمات
 سازگانبوم و هاخوشه ايجاد سبب هوشمند اقتصاد

 كارآفريني و الكترونيكي وكار كسب (مثل هوشمند
  .شودمي ديجيتالي)

 شهرونداني هوشمند، مردم از مقصود :هوشمند مردم
 هايسامانه و هاپايانه با كار هايمهارت داراي

 دسترسي محور،-فاوا مشاغل در اشتغال الكترونيكي،
 مديريت و انساني منابع پرورش، و آموزش به مردم

 هدف با فراگير جامعه يك درون انساني ظرفيتهاي
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 ي،ويژگ اين .باشدمي نوآوريها توسعه و خالقيت ترويج
 ايجاد را هاييداده پايگاه تا ميسازد قادر را جامعه و مردم
 استفاده آنها از و پردازش را آنها نياز صورت در و كرده
 ليدتو گيري، تصميم در هاداده اين از بتوانند تا كنند
  .نمايند برداريبهره محصوالت، و خدمات ارائه و محتوا

  
 يا( هوشمند حكمراني از مقصود :هوشمند حكمراني
 پيوسته مه به حاكميت اعمال ،)هوشمند زمامداري

 خدمات شامل كهباشد مي هرش رسراس در هريش درون
 يخصوص ي، دني،م سازمانهاي كهشود مي تعامالتي و
 نياز، صورت در و نموده متصل مه هب را انيجه امنظ و
 يسمارگان يك مانند به بتواند شهر تا كندمي ادغام هم با

 تريناصلي دهد. ادامه خود اتحي هب ربخشاث و كارآمد
هاي اختزيرس شامل( فاوا فوق، هدف به نيل براي ابزار

 كه .باشدمي اش)خدماتيهاي روساخت و رمن و سخت
 دهگردي فعال مشاركت، افزايش و هوشمند فرآيندهاي با
 دسترس در هايداده از را خود نياز مورد »سوخت« و

 شفافيت شامل هوشمند اهداف اينجا، در ميكند. تأمين
 خدمات بستر در اتاطالع دادن رارق دسترس در و

  .دباشمي الكترونيكي  و فاوا كمك با الكترونيكي
  

 كاركرد هوشمند، تحرك از مقصود :هوشمند تحرك
 لجستيك، يا پشتيباني و آماد يكپارچه هايسامانه

 فاوا وسيلهبه كه است تأمين رهزنجي ديريتم و ريتراب
 لحم ايهتمسيس ال،مث عنوانبه .شودمي پشتيباني

 را زيست محيط با سازگار و پيوستههمبه ايمن، ونقل
 مترو، قطارها، ها،اتوبوس ترامواها، شامل توانمي

 به بنا كه پياده عابرين و اههدوچرخ موتورها، خودروها،
 ،كنندمي استفاده ونقلحمل روش چند يا يك از اقتضا

  .دانست
هگزين از استفاده روي بر را اولويت هوشمند، تحرك

مي و دهدمي قرار جابجايي براي پاكتر غيرموتوري هاي

حمل سيستم و مسير مورد در معتبر اطالعات تبايس
 ناي از استفاده با تا گيرد قرار عموم دسترس در ونقل
 افزايش از و جوييصرفه هاهزينه در وانبت اتاطالع

 و آورده عمل به جلوگيري ايگلخانه انتشارگازهاي
 ايشبكه ونقلحمل مديران ات ردك ادايج اريكازوس

 و دوآم ترف ازدهيب و ودبهب را ودخ خدمات بتوانند
  دهند. افزايش را هرش در هروندانش اييجابج

  
 هوشمند، زيست محيط در :هوشمند زيست محيط
 مثل مواردي شامل كه هوشمند انرژي بر تمركز

 محور، فاوا انرژي هايشبكه تجديدپذير، انرژيهاي
 آلودگي، پايش و كنترل گيري،اندازههاي سيستم
 سبزهاي ساختمان رفاهي، مراكز و هاساختمان نوسازي

 كنار در و است گرفته قرار شهري، سبز ريزيبرنامه و
 يجايگزين و استفاده در وريبهره مثل موضوعاتي به آن

مي هپرداخت وقف دافاه به رسيدن راستاي در منابع
 ديريتم ابر،مع اييروشن لمث هريش دماتخ ود.ش
 نبعم سيستمهاي فاضالب، تخليههاي سيستم ماند،پس
 دمور آب كيفيت بهبود و آلودگي كاهش جهت كه آبي
 زيست محيط بارزهاي مثال ،گيرندمي رارق تفادهاس

  .باشندمي هوشمند
  

 سبكهاي هوشمند، زندگي از مقصود :هوشمند زندگي
 نتيجه در كه است مصرف عادات و رفتار زندگي،

 هوشمند زندگي از اند.آمده وجودبه فاوا كارگيريبه
 ،فرهنگ با شهر يك در امن و سالم زندگي يك عنوانبه

 هبرگيرند در كه فرهنگي متنوع امكانات با و باطراوت
 كيفيت با هايخانه و باال بسيار اقامتي استانداردهاي

 سطح با هوشمند زندگي شود.مي تعبير نيزباشد مي
 نيز اجتماعي هايسرمايه و اجتماعي انسجام از بااليي
  است. مرتبط
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 كلي هايمؤلفه اين هوشمند شهر سازي عملياتي براي
 ورهايمح به بايد هامؤلفه اين از كدام هر و نيستند كافي

 محورهاي از برخي زير جدول در شوند، تقسيم كوچكتر

 آمده هوشمند شهر كلي هايمؤلفه از كدام هر با مرتبط
  است.

 

 
 

  پذيري) (رقابتهوشمنداقتصاد  اجتماعي)وانساني(سرمايه هوشمندمردم
 صالحيت و مهارت سطح  
 العمر مادام يادگيري به ميل 

 اجتماعي و قومي تكثرگرايي  
 پذيريانعطاف  
 خالقيت  
 روشنگر سازيجهاني  
 اجتماعي زندگي در مشاركت  

   نوآوري روحيه 

 كارآفريني 

 تجاري عالمت و برند  

 اثربخشي و وريبهره 

 كار بازار پذيريانعطاف 

 الملليبين فعاليت به تمايل 

 پذيريتحول  
      

  ارتباطات) و اطالعات فناوري و نقل و (حملهوشمندتحرك  (مشاركت) هوشمند حكمراني
 گيريتصميم در مشاركت 

 اجتماعي و عمومي خدمات 

 شفاف حكمراني 

 سياسي راهبردهاي  

  محليدسترسي 
 الملليبين و كشوري دسترسي  
 فاواهاي زيرساخت بودن دسترس در  
 زيست محيط به مقيد و خالقانه امن، ونقلحملهاي سيستم  

      
  زندگي) (كيفيتهوشمندزندگي  طبيعي)(منابع هوشمند زيست محيط
 طبيعيشرايط بودن خوشايند 
 آلودگي كاهش  
 زيست محيط از حفاظت  
 منابع پايدار مديريت  

  آموزشي امكاناتفرهنگيامكانات  
 توريستيهاي جاذبه بهداشتي شرايط  
 اجتماعي انسجام شخصي امنيت  
 اسكان كيفيت  
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  هوشمند شهر اجزاي
 هاسازمان تعامل و شهروندان نقش فناوري، عامل سه بر هوشمند شهر تأكيد شد، اشاره قبلي هايبخش در چنانچه

  است. شهر پايدار توسعه در

  
  
  :كرد خالصه گام سه در را هوشمند شهر اجزاي توانمي خالصه صورت به

  ...).و هاسازمان ها،ساختمان افراد، شامل ( هوشمند اجزاي .1
  ...).و سازماني اشياء، ساختماني، انساني، هايشبكه شامل ( هوشمند شبكه .2
 .هوشمند) شهر ( يكديگر به هوشمند هايشبكه اتصال .3

  
  

  شهر در دنيا 42 موردي مطالعه هوشمند؛ شهر
 ديگري از پس يكي بزرگ شهرهاي اخير هايسال در
 در و شوندمي اضافه دنيا هوشمند شهرهاي فهرست به

 نيويورك، پاريس، آمستردام، تورنتو، وين، زمينه اين
 از ونابارسل و كنگ هنگ كپنهاگ، برلين، توكيو، لندن،

  هستند. فهرست اين در اول تراز و مشهور شهرهاي

 باستاني شهر اقدامات از فهرستي نمونه عنوان به
 ادامه در شهر سازيهوشمند استاير در را بارسلونا
  :كنيممي مطالعه

 با كه است ساله 2000 قدمتي با شهري بارسلونا
مي شناخته گريزيسنت و پشتكار نوآوري، ويژگيهاي

 را شهر اين كه هاست ويژگي همين وجود شايد شود.
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 مپيشگا واقعيت به هوشمند شهر ايده تبديل روند در
 شهر اين بلندمدت،هاي استراتژي به نظر .است كرده

 سال در شده انجام بنديرده آخرين طبق توانسته
  .كند كسب دنيا هوشمند شهرهاي در را اول رتبه 2015

 شهر اين براي شده تعيين اندازهايچشم در آنچه
يكپارچه شهروندان، مشاركت است، اهميت حائز بسيار
 ريبش پيشرفت سرعت با همگام فناوري و نوآوري سازي

 هرش اين تبديل در روز تكنولوزي آخرين از استفاده و
 و بلندهمت شهرونداني با خودكفا نوآور، باز، شهري به

 تمام ايبر بارسلونا گرفتهصورت بررسي طبق است. فعال
 قبل قسمت در شده ذكر هوشمند شهر كليدي بعد 6

 رمختص دليلبه اما است. كرده اجرا و تدوين را طرحهايي
 آن از هايينمونه به اينجا در تنها پژوهش اين بودن
  .نماييممي اشاره

 تزيس محيط زمينه در بارسلونا شهر گفت توانمي
 امر اين دليل و است رسيده كافي بلوغ به هوشمند

 محيط مديريت در مبتكرانه حلهايراه كارگيريبه
  .باشدمي محيطيزيست عوامل و زيست
 هب مربوط هاعمل ابتكار اين از يكي :هوشمند آبياري
 شهرهاي پارك آبياري براي هوشمند سيستم ايجاد

 هرش اينهاي پارك از بسياري در كهباشد مي بارسلونا
 زيرساخت توسط سيستم اين است. شده اندازيراه

 از دهاستفا شده ايجاد شهر آبياري شبكه در كه ارتباطي
 اين در كند.مي مديريت احسن نحو به را آبي منابع

 كه SCADA نظارتي كنترل سيستم از زيرساخت
 هاستفاد شده، سازي سفارشي بارسلونا شهر متناسب

  .شودمي
 آبياري كه ندكمي ايجاد را امكان اين ابزار اين

 شدهنصب الكتريكي سوپاپ دور راه از كنترل وسيلهبه
 روي بر را هاييداده شده نصب سنسورهاي شود. آغاز
 طريق اين از كه كنندمي مخابره پارك كاركنان تبلت
 اتفاقات گياهان، شرايط روز هر ندتوانمي افراد اين

 بارش ميزان آب، به گياهان نياز آبياري، روند احتمالي،
 تعرق و زهكشي تبخير، ميزان نظير متغيرهايي و

 را آبياري و كنند نظارت و بررسي دور راه از را گياهان
 بروز صورت در و كنند تنظيم متغيرها اين اساس بر

 برآن عالوه شوند. عمل وارد سرعت به احتمالي حادثه
 خودكار صورتبه باران بارش هنگام در سيستم اين

 برحسب را آبياري همينطور و كندمي قطع را آبياري
 طرح اين اجزاي از هدف كند.مي تنظيم باد وزش جهت
 و جوييصرفه و طبيعي منابع ارزش به نهادن ارج

   .باشدمي آبي منابع مديريت
 ايدب هاعمل ابتكار ديگر از :بارسلونا هوشمند شبكه

 نظير هاييمؤلفه داراي كه كرد اشاره هوشمند شبكه به
 و هوشمند هايخانه هوشمند، توزيع تجديدپذير، انرژي

 هوشمند توزيع مورد در .باشدمي هوشمند خودروهاي
 گيويژ كه است گرديده ايجاد سيستمي بارسلونا شهر

 هامروز .باشدمي برق قطع خودكار تشخيص آن كليدي
 شهروندان توسط برق قطع دنيا نقاط از بسياري در

 توزيع، توسط سيستم اين اما ،شودمي داده اطالع
 فراهم را امكان اين هوشمند سنسورهاي و كنتورها

 صورتبه ،سرعتبه برق قطع علت و محل كه است كرده
 قطعي هنگام به صورت بدين گردد. شناسايي خودكار

 مسيست اين وشود مي مخابره مركز به هاييسيگنال برق
 ار برق قطع به رسيدگي براي را راه بهترين هوشمند

مي برقرار دوباره مدت وتاهك در را برق جريان و يافته
  .كند

 زمينه در موجودهاي سياست راستاي در بارسلونا
 و دادهانجام فراواني اقدامات نيز هوشمند ونقلحمل
كم ايمن، ونقلحمل به دستيابي براي فراوانيهاي تالش
 ادهد صورت صفر حد در آاليندگي ميزان با كارآ و هزينه
 سراسر در افراد جابجايي امكان حال عين در كه است
   نمايد.مي تسهيل نيز را شهر

 ورتصهاي تالش از :بارسلونا كالنشهر ترابري شبكه



 

  297 

 كرد اشاره بارسلونا ونقل حمل شبكه به توانمي گرفته
 خطوط ايجاد با شبكه اين دارد. نام TMB كه

 رشه از نقطه هر به سفر امكان هم بر عمود اتوبوسراني
 و دهدمي مسافران به جابجايي يك با تنها را

 هب شبكه اين در شده استفاده يبريديههاي اتوبوس
 زيست و صوتي آاليندگيهاي توجهي قابل ميزان

  .دهدمي كاهش را محيطي
 شبكه، اين در گرفته صورتهاي عمل ابتكار از

 صفحه آن در كه است هوشمند اتوبوسهاي ايستگاه
 و مبيسي اينترنت به مجهز و شده نصب لمسي نمايش
 هايبرنامه به مجهز صفحات اين .باشدمي مجاني

 هدرگا همچنين و است بارسلونا شهر هوشمند كاربردي
USB صفحات اين كنار در همراههاي تلفن شارژ براي 
 ريقط از هاايستگاه اين نياز مورد انرژي است. شده تعبيه
  .شودمي تأمين شده نصب خورشيدي پنل
 نمايش صفحات اين در موجودهاي اپليكيشن از
 كه كرد اشاره مسيرياب كاربردي برنامه به توانمي

 توقف زمان و نقليه وسيله و مسير بهترين انتخاب امكان
 اربرديك برنامه ديگر اپليكيشن .دهدمي را هاايستگاه در

 اطالعات كه است سواريدوچرخه مسير و هاايستگاه
 امن مسير و دوچرخههاي ايستگاه درباره كافي و دقيق

  .دهدمي ارائه مناسب و
 يكاربرد برنامه به توانمي ديگرهاي اپليكيشن از

 رويدادهاي درباره كه كرد اشاره بارسلون شهر فرهنگي
 برنامه ،دهدمي ارائه كامل اطالعات شهر فرهنگي
 يگريد اپليكيشن نيز بارسلونا شهر گردشگري كاربردي

 انتخاب امكان افراد اين به و بوده هاتوريست براي
 زمان به توجه با را شهر از بازديد براي مسير بهترين

  .دهدمي توقفشان
هاي عمل ابتكار ديگر از :هوشمند راهنمايهاي چراغ
 چراغ هوشمند ونقلحمل زمينه در گرفته صورت

 نابينا افراد به كمك هدفش كه است هوشمند راهنماي

 .باشدمي صوتي آلودگي كاهش و خيابان از گذر براي
 راه از كنترل هوشمند دستگاه يك شامل سيستم اين
 هب وشود مي نصب راهنما چراغ نزديكي در كه است دور

 مدت براي صوتي هاييسيگنال چراغ سبزشدن هنگام
  .كندمي پخش نابينايان عبور جهت مناسب زمان

 هوشمندهاي چراغ اين ديگر كاربرد آن برعالوه
 آتشنشاني خودروهاي عبور براي مسير بازگشايي

 نزديكي در شده تعبيه سنسورهاي .باشدمي
 گذر براي را راهنماهاي چراغ آتشنشاني،هاي ايستگاه

 به وسايل اين گذر از بعد و داردمي نگه سبز وسايل اين
 گرداندمي باز اوليه جريان به را چراغ اتوماتيك صورت

 ود.ش نمي ايجاد ترافيك جريان در خللي ترتيب بدين و
 وسايل سرعت با و ايمن حركت طرح اين از هدف

 نممك زمان كمترين در مقصد به رسيدن و آتشنشاني
  .باشدمي
  

 سيستم، اين :تلفني مراقبت خدمات سيستم
 يا و كهنسال افراد براي درماني و مراقبتي خدماتي
 تنها را زيادي ساعات كه دهدمي ارائه ناتوان و معلول
 خدمات بهترين جزو كه خدمت اين .كنندمي سپري

 تمام در روزشبانه ساعت 24 صورتبه است اورژانسي
 نصب سنسوري متقاضيان خانه در .شودمي ارائه سال
 خدمات مركز به تلفن سيستم طريق از كهشود مي

 يك فشار با تنها پوشش تحت افراد وشود مي متصل
 سرعتبه مركز اين افراد و شوندمي متصل مركز به دكمه

 براي الزم شرط .كنندمي رسيدگي هادرخواست به
 يا باال به سال 75 سن داشتن خدمت اين دريافت
  .باشدمي معلوليت وجود رب مبني پزشكي تأييديه

 رديگهاي عمل ابتكار از :بارسلونا فاي واي يستمس
 به بايد هوشمند زندگي زمينه در بارسلونا شهر در

 رد كه سيستم اين كرد. اشاره شهر اين فايواي سيستم
 461 مجموع در و خيابان 276 و شهري تأسيسات 193



 

  298 

 را امكان اين شهروندان به شودمي ارائه شهر منطقه
 اينترنت به شهرهاي خيابان از بسياري در كه دهدمي

 در اينترنت به دسترسي اين شوند. متصل مجاني
 ايشور .باشدمي فرد به منحصر نمونه يك اروپا شهرهاي

 و هاپارك در را سيستم اين دارد نظر در بارسلونا شهر
 طبق .دهد گسترش نيز هابچه بازي اماكن و هابوستان
 براي اينترنت ارائه زمينه در موجودهاي سياست

 اب خدمات اين اينترنتيهاي شركت ضرر از جلوگيري
  شود.مي ارائه ثانيه بر بايت كيلو 256 سرعت محدوديت

  
 ابارسلون شهر شوراي نيز هوشمند حكومت زمينه در

 كتمشار شفافيت، مبناي بر راهكارهايي ايجاد دنبال به
 ابزار كهباشد مي شهروندان و شورا ميان همكاري و

 تسهيل را رابطه اين ارتباطات و اطالعات فناوري
 .كندمي

 كه كرده ايجاد را سايتي شهر شوراي زمينه اين در
 ندانشهرو و مسئولين ارتباط( شفافيت مباحث به آن در
 به مربوط تصميمات از شهروندان ارزيابي و آگاهي و

 مشاركت و )سوبسيدها و عمومي قراردادهاي بودجه،
 ساخت و مديريت براي پيشنهادها و ايدهها تبادل(

 شهروندان پلتفرم اين در .شودمي پرداخته )شهر آينده
 و امور در را خود پيشنهادهاي و هاطرح ها، حلراه

 شهروندان ديگر و كنندمي پيشنهاد شهري تصميمات
 .پردازندمي پيشنهادها اين درباره نظر تبادل و بحث به
 درصد 50 از بيش موافق آراي كه پيشنهادي و طرح هر

مي قرار اجرا و مطالعه مورد كند كسب را شهروندان
  .گيرد

  
 شهر حوزه در ايران ايمنطقه و الملليبين مقايسه
  هوشمند

 رد ايران شهرهاي ديگر از يك هيچ بلكه تهران تنها نه
 رد نيستند. شده شناخته هوشمند شهر عنوان به دنيا
 در كه است جديدي مفهوم ايران در هوشمند شهر واقع

 سمينارها و هاهمايش برگزاري با بيشتر اخير هايسال
 و زيرساختها و هوشمند شهر مفاهيم است شده سعي

  شود. تبيين و شناسايي آن با مرتبط الزامات
  
  يها و خدمات شهروندكاربري 1-1-1

شهروندان امكان تعامل شهروندان با -خدمات شهرداري
نمايد. اين خدمات شامل استفاده شهرداري را فراهم مي

از اطالعات عمومي، استعالمات، درخواست خدمت، 
تعامالت مالي، ثبت نظر، گزارش، درخواست كمك 

باشد. هنگامي كه سطح پيشرفتگي  ضروري و غيره مي
يافته باشد، خدماتي  ي نوظهور و يا ارتقادر مرحله
-SMS،IVR ،USSD،NFC، VMS،m-ID،mهمچون 

Signiture  ،IVVR Voice-XML ،MAPP  وWAP 
براي ارسال و گاهي دريافت اطالعات از شهروندان 

شود. خدمات مربوط به مؤلفه شهرداري به استفاده مي
گروه موضوعي اصلي زير  4شهروندان در دنيا معموالً به 

  شوند:بندي ميتقسيم
 تبليغات هوشمند شهري هاي اطالع رساني وسرويس

منظور از اين دسته از خدمات، انتشار اطالعات به 
هايي نظير آموزش، قوانين و غيره شهروندان در حوزه

باشد. اين نوع خدمات عموماً ايستا بوده و تعامل مي
كمتري ميان شهروندان و  در ارائه خدمات وجود دارد. 

  هاي زير وجود دارد:اين خدمات عمدتاً در زمينه
  اطالعات عمومي موردنياز شهروندان شامل

 ين و غيره.وهوا، توريسم، سالمت، قوانآب

  اطالعات ويژه مانند نرخ بهره، نرخ ارز، اخبار
 خاص، نتايج برگزاري آزمون ويژه و غيره.

  ،هشدارهاي ضروري مانند خطر سيل
سوزي، خطرهاي تهديدكننده سالمت و آتش
 غيره.

 آموزش و فرهنگسازي عمومي و شهروندي 

  سيستم ارسال پيام براي يادآوري تاريخ تحويل
ري و يا يادآو مجوزهاكتاب به كتابخانه، تاريخ تمديد 
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خدمات حمل نقل عمومي و در خصوص اطالعات و 
 اندازي گرديد.كه در سنگاپور راه شهري

 مبتني بر پلتفرم  رسانيسيستم يكپارچه اطالع
، ملبورن استرالياه در پارچه خدمات شهري ككي

وظايفي همچون هشدار تأخير در برنامه حركت 
هاي ونقل عمومي، اعالم نتايج آزمونحمل وسايل

خاص، ارائه اطالعاتي به شهروندان در خصوص 
هاي خاص و موجود بودن فضاي پاركينگ در محل

 غيره را به عهده دارد.

  سرويس ارسال پيام انبوه براي خدمات عمومي
صورت سريالنكا كه به شهري و فضاي سبز در

ها، معرفي متاي، اطالعاتي در خصوص بازار، قيدوره
شر منت فضاي سبزانواع كودها و ساير اطالعات مفيد 

 نمايد.مي

  سيستم هشدار حوادث طبيعي و موارد اضطراري كه
زي اندادانمارك راهكپنهاگ  شهرپيامك در  بر بستر 

  شده است.
 هاي تعامليسرويس

هاي تعاملي بستري براي برقراري ارتباط سرويس
سازد كه از طريق فراهم ميدوجانبه ميان شهروندان و  

توانند به بيان مشكالت، درخواست آن، شهروندان مي
سرويس، انتقاد و غيره از طريق خدمات مبتني بر تلفن 
همراه بپردازند. همچنين از طريق اين سرويس، 

هاي ها و پايگاهها، كاربريتوانند به فرمشهروندان مي
 دها به عهداده دسترسي داشته باشند. اين نوع سرويس
ها محدود خاصي از شهروندان و نوع خاصي از نياز آن

وده يك ببهصورت يكديگر ارتباط بهعبارتگردد. بهمي
هاي باشد. هدف از سرويسصورت يك به چند نميو به

تعاملي افزايش راحتي شهروندان و همچنين افزايش 
هاي مشاركت آنان در دريافت خدمات ي است. سرويس

  توانند مرتبط با خدمات زير باشند:تعاملي مي
 هاي سالمت، خدمات حوزه سالمت (فرم

 آزمايش و نظارت)

  ،خدمات آموزشي (دريافت نمرات آزمون
 دريافت پذيرش و ...)

  خدمات امنيتي ( گزارش جرم، درخواست
 هاي اضطراري)خدمت، درخواست كمك

  گزارش مشكالت و مسائل ( اختالالت در ارائه
هاي مشكوك، گزارش فعاليت، شهري خدمات

 گيري)شكايت و مسائل مربوط به رأي

 بندي (تنظيم و رزرو خدمات حمل نقل عمومي زمان
 و ...)

هاي تعاملي در دنيا به شرح هايي از انجام سرويسنمونه
  باشد:زير مي

 از طريق پلتفرم خدمات  ايسيستم پيام چندرسانه
كه اين امكان را در  شهري در شهر دوبلين ايرلند
هاي دهد كه از صحنهاختيار شهروندان قرار مي

هاي مشكوك به جرم تصوير تهيه كرده و براي آژانس
 امنيتي مبارزه با تروريست ارسال نمايند.

  در هند كه به  دهلي نو تعامليسيستم يكپارچه
دهد كه با گزارش شهروندان اين امكان را مي

آلودگي را رعايت هايي كه استاندارد اتوبوس
هاي هواي پاك كمك كنند به اجراي برنامهنمي

 نمايند.

 ي حرين كه بر پايهفن همراه شهر منامه بپورتال تل
باشد و اين امكان را در اختيار مينوين هاي فناوري

 دهد كه از خدمات پرتال عمومير ميشهروندان قرا
مند گردند. اين بهره شهريخدمت مختلف  50در 

امل پرداخت قبوض تلفن همراه، اطالع از خدمات ش
خدمات حمل نقل هاي قيمت، اطالعات شاخصه

، ثبت عمومي شهري، آگاهي از حقوق شهروندي
 باشد.و غيره مي شهريشكايات 

 سرويس و خدمات  150اكنون در كشور سنگاپور هم
پلتفرم يكپارچه خدمات از طريق بستر  عمومي

رگرفته است. در دسترس مردم قراهمراه شهرداري 
همچنين سيستم يكپارچه مديريت كلينيك كه 
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در  ي بيمار راشدهامكان ثبت و بازيابي اطالعات ثبت
دهد، در اين كشور فعال اختيار پزشكان قرار مي

ذكر است، اين سيستم امكان دريافت است. شايان
براي  SMSنتايج آزمايش بيماران را از طريق 

 نمايد.پزشكان فراهم مي

  دي هاي كاربركره با استفاده از برنامه سئول كشوردر
ونقلي شامل هاي حملتلفن همراه امكان تهيه نقشه

اطالعات عملياتي واقعي و اطالعات ترافيكي از 
هاي اصلي وجود دارد. همچنين مسيرهاي قطار جاده

توان از ها و رزرو بليت قطار را ميو اطالعات آن
  همراه انجام داد. هاي كاربردي تلفنطريق برنامه

 هاي تراكنشيسرويس

هاي تراكنشي، توسعه تعامالت منظور از سرويس
شهروند  -و شهروند  -دوجانبه مالي ميان شهروند

روز هفته است. اين سرويس  7ساعته و  24صورت به
  تواند داراي مضامين زير باشد:مي
 هاي پرداخت مبالغ مربوط به اشتغال شامل هزينه

 درخواست شغل و غيره. مصاحبه، ارسال

 انتقال وجوه نقدي مرتبط با شهرداري هايبرنامه 

 و عوارض شهري پرداخت ماليات 

 ونقل عمومي مانند خريد پرداخت خدمات حمل
 بليت و غيره

هاي پرداخت در دنيا توسط هايي از سرويسمثال
  باشد:فناوري تلفن همراه شامل موارد زير مي

 توانند با ان ميدر شهر آمستردام هلند شهروند
و يا اينترنت، بليت اتوبوس،  IVRاستفاده از سيستم 

قطار و هواپيما را براي مسيري خاص و زمان خاص 
رزرو نمايند. بليت سپس براي مسافران ارسال شده 

توانند از خدمات ميكد مربوطه  و مردم با ارائه
 مند گردند.ونقل عمومي بهرهوسايل حمل

  اپراتور موجود در  3پراتور از تركيه دو ا آنكارايدر
دهنده خدمات ) ارائهAveaاين كشور (ترك سل و 

امضاي تلفن همراه هستند. از امضاي تلفن همراه 

توان براي نقل و انتقاالت و معامالت بانكي مي
 استفاده كرد.

  در شهر استانبول، امكان پرداخت ماليات از طريق
يادآوري تلفن همراه وجود دارد همچنين ماژول 

تاريخ پرداخت نيز در دسترس شهروندان قرار گرفته 
 است.

  ،در شهرهاي ادينبرگ اسكاتلند، اوكالهاما آمريكا
تارتو استوني، امكان پرداخت هزينه پاركينگ توسط 

 تلفن همراه وجود دارد.

 شهرداريهاي افزايش مشاركت شهروند و سرويس 
به معني مشاركت دادن شهروندان در فرايند 

 عموميهاي اجرايي گيري و توسعه سياستيمتصم
را در رسيدن  شهردارياست. فناوري تلفن همراه، 

به اين هدف از طريق ايجاد سهولت دسترسي و 
كند. افزايش امكان مشاركت شهروندان فراهم مي

هاي پركاربرد تلفن همراه در اين يكي از سرويس
اي براي اجراي عنوان پايهباشد كه بهزمينه مي

هاي  همراه در توسعه فرايند دموكراسي ستراتژيا
تواند ها ميباشد. اين نوع سرويستأثيرگذار مي

  داراي مضامين زير باشد:
  مشاركت دادن شهروندان (تقويت رويكرد

شهروندمداري و مشاركت دادن شهروندان در فرايند 
 گذاري)گيري و سياستتصميم

 گيريانتخابات و رأي 

پردازيم كه به هايي ميخي از نمونهدر ادامه به ذكر بر
  اند:ها در دنيا پرداختهارائه اين دسته از سرويس

 
  مقاومتي اقتصاد در هوشمند شهر جايگاه

 مورد در رهبري معظم مقام ابالغي هايسياست در
 با را 19 و 8 ،5 ،2 ،1 سياستهاي مقاومتي، اقتصاد
 هوشمند، اقتصاد مانند هوشمند شهر مختلف هايمؤلفه
  هستند. مرتبط هوشمند حكمراني و هوشمند محيط
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 علمي و انساني سرمايه و مالي منابع و امكاناتكليهسازيفعالوشرايطتأمين:)1(شمارهسياست  هوشمند اقتصاد

 تصادياق هايفعاليت در جامعه آحاد مشاركت رساندن حداكثر به و كارآفريني توسعه منظور به كشور
 .طمتوس و درآمدكم طبقات نقش و درآمد ارتقاء بر تأكيد و جمعي هايهمكاري تشويق و تسهيل با

 در آنها نقش با متناسب مصرف تا توليد زنجيره در عوامل عادالنه بري سهم :)5( شماره سياست
 ينيكارآفر خالقيت، مهارت، آموزش، ارتقاء طريق از انساني سرمايه سهم افزايش با بويژه ارزش، ايجاد

  .تجربه و
 و كشور علمي جامع نقشه اجراي و سازي پياده بنيان، دانش اقتصاد پيشتازي :)2( شماره سياست

 صادرات و توليد سهم افزايش و كشور جهاني جايگاه ارتقاء منظور به نوآوري ملي نظام ساماندهي
  .منطقه در بنيان دانش اقتصاد اول رتبه به دستيابي و بنيان دانش خدمات و محصوالت

 و مصرف الگوي اصالح كلي هايسياست اجراي بر تأكيد با مصرف مديريت :)8( شماره سياست  هوشمند محيط
  .توليد در پذيريرقابت و كيفيت ارتقاء براي يريزبرنامه با همراه داخلي كاالي ترويج

 و هافعاليت اقدامات، از جلوگيري و آن سازيسالمواقتصادسازيشفاف:)19(شمارهسياست  هوشمند حكمراني
  غيره. و ارزي تجاري، پولي، هايحوزه در فسادزا هايزمينه

  
  كالن اقتصاد در هوشمند شهر تأثير

 يدتاك با شهر هوشمندسازي تاثيرات ارزيابي" مقاله در
 همكاري با و 94 سال در كه "پايدار توسعههاي مولفه بر
 آزاد دانشگاه از شهري حوزه صاحبنظران از تن دو

 عمران و توسعههاي طرح بر نظارت دفتر و اسالمي
 وضوح به است شده انجام شهرسازي و راه وزارت

 دهمشاه را كالن اقتصاد بر هوشمند شهر تأثير توانمي

 هايويژگي از ركدامه مؤثر نتايج تحقيق اين در كرد.
 تنهاي در و است شده تشريح تفصيل به هوشمند شهر
 تانهاي و .اندشده امتيازدهي نتايج اين خالصه صورت به
 با است. شده ذكر امتيازها اين مجموع آخر سطر در

 مشاهده توانمي وضوح به آمده دست به نتايج به نگاهي
 صرفه ايجاد هوشمند، شهر نتيجه مؤثرترين كه كرد

 زير شكل در است. امتياز 37 مجموع با كالن اقتصادي
  است. شده مشخص سبز مستطيل با ستوان اين
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  تهديدات و هافرصت
 همكاري با غيرعامل پدافند 95 سال ماه ارديبهشت در

 اب نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه اعضاي از يكي
 تدوين" عنوان تحت را پژوهشي شهر بانك حمايت

 غيرعامل پدافند ديدگاه از هوشمند شهرهاي استراتژي
 و حمل حوزه بر تأكيد (با SWOT تحليل از استفاده با

 روش با پژوهش اين دادند. انجام راستا اين در "نقل)
 قاطن و خارجي و داخلي عوامل تأثير تفصيل به يادشده
 عوامل اين با مواجهه در را هوشمند شهر قوت و ضعف
 وتق نقاط از استفاده براي نهايت در و است كرده تشريح

 دهكر پيشنهاد را استراتژي يك ضعف، نقاط پوشش و
  است.
 تصريح آن عنوان در كه همانطور پژوهش اين در
 شده استفاده دهي وزن براي SWOT مدل از است شده

 به هوشمند نقل و حمل سيستم تحليل جهت است.

 امتياز شده تعيين خارجي و داخلي عوامل از هركدام
 امتيازات (جمع هاوزن مجموع محاسبه و داده

 محاسبه از بعد درنهايت و موردنظر)، سؤالهاي گزينه
 مشخص هااولويت خارجي يا داخلي عامل هر نسبي وزن

 يك هر به داخلي عوامل روش SOWT جدول در شدند.
 ضعف نقاط به و ارزش اساس بر 4 يا 3 رتبه قوت نقاط از

 براي همچنين عمل اين .شودمي داده 2 يا 1 نمره
 در گرديد. خواهد تكرار عيناً نيز خارجي عوامل جدول

 1 از نهايي امتياز اي،خانه 4 خارجي و داخلي ماتريس
 بيانگر 4 تا 2،5 نمره و داخلي ضعف دهنده نشان 2،5 تا

 نهاييهاي نمره جمع شيوه، همين به است. قوت ميزان
 ميزان بيانگر 2،5 تا1 از خارجي عوامل ارزيابي ماتريس
 است. فرصت ميزان بيانگر 4 تا 2،5هاي نمره و تهديد

 استراتژي خارجي، و داخلي عوامل ارزيابي ادامه در
 شده ذكر پژوهش از حاصل نهايي نتيجه و پيشنهادي

 است.
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 هوشمند ونقل حمل سيستم داخلي عوامل ارزيابي ماتريس

  
  
 قوت نقاط كه است آن بيانگر )6018/2 نمره (مجموع داخلي عوامل ارزيابي از نهايي نتيجه قبل، جدول به توجه با

 بتوان كه شوند تدوين ايگونه به بايد هااستراتژي بنابراين .است آن ضعف نقاط از بيشتر هوشمند ونقل حمل سيستم
  گردد. استفاده نيز آن قوت نقاط از و كرده غلبه هاضعف اين بر
  

 هوشمند ونقل حمل سيستم خارجي عوامل ارزيابي ماتريس

  



 

  304 

 بيانگر نيز، )7011/2 نمره (مجموع خارجي عوامل ارزيابي از نهايي نتيجه ،شودمي مشاهده فوق جدول در كه همانطور
 بايد هااستراتژي بنابراين است آن تهديدات از بيشتر هوشمند نقل و حمل سيستم پيشرويهاي فرصت كه است آن
 حداكثر موجودهاي فرصت در و رسانده حداقل به را پذيريآسيب تهديدات، مقابل در بتوان كه شوند تدوين ايگونه به

  شود. استفاده
  

  هوشمند نقل و حمل سيستمهاي استراتژي

  
  

 أثيرت تحليل از حاصل نتايج بر مبتني پژوهش اين
 و قوت نقاط مجموع در كه خارجي و داخلي عوامل
 تتهديدا و ضعف نقاط مقابل در را بيشتري هايفرصت
 در و كندمي بررسي را مختلف هاياستراتژي داشت
 بهترين عنوان به را رونده پيش استراتژي نهايت

 كه كندمي پيشنهاد تحقيق نتيجه به وجهت با استراتژي
   :از است عبارت

 وسيله داخل مسير راهنماي سيستم از استفاده 
اختزيرس مبناي بر مسير انتخاب سيستم و نقليه

  ها.
 موجود زيرساختارهاي كارگيري به. 

 هاسيستم هماهنگي با دهي سرويس سطح ارتقاء. 

 براي خصوصي صنايع براي سوددهي افزايش 
  .هوشمند سيستم استقرار به بخشيدن سرعت

 رد غيرعامل پدافند مباني و اصول رعايت بر تأكيد 
  .ونقل حمل سيستم

  
 هايمؤلفه ديگر در جامع صورت به كنون تا گرچه

 سال در اما است. نگرفته صورت پژوهشي هوشمند شهر
 هنگام در تهران شهرداري اطالعات فناوري سازمان 93

 تهران، شهرداري ICT راهبردي طرح سند تدوين
 و قوت و ضعف نقاط سوات، مدل همين بر تكيه با

  .است كرده ترسيم ذيل بصورت را تهديدها و هافرصت
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  هوشمندسازي حوزه در تهران ضعيتو

 انجام تهران در هوشمند شهر زمينه در كنون تا آنچه
 برگزاري مطالعاتي، پژوهشي، كارهاي عموما است شده

 بوده اسناد تدوين و علمي سمينارهاي و هاهمايش
  است.

 هزمين اين در كاري هيچ كه نيست معني بدان اين
 مختلفي هايپروژه تهران شهرداري در است. نشده انجام

 اجرا و تعريف كاربردي هايبرنامه و زيرساخت حوزه در
 هوشمند شهر ايجاد در اينها از كدام هيچ و است شده

 الس بهار در بار اولين براي اما نيستند تأثيربي تهران
 و اطالعات فناوري جامع نظام" سند در كه است 96

 و راهبردي برنامه چارچوب، - تهران شهر ارتباطات
 اطالعات فناوري سازمان سفارش به كه "الزامات

 حال در بهشتي شهيد دانشگاه در تهران شهرداري

 صورت به شودمي سعي صراحتا و مشخصا است تدوين
   شود. پرداخته هوشمند شهر به جامع

 هايپروژه مختلف سالهاي در تهران شهرداري
 شهر يا جامع برنامه جامع، طرح عنوان با را مطالعاتي
 هب 88 سال از نهايت در و است كرده تعريف مجازي
 حوزه در را آنها توانمي كه دهدمي ارائه را خدماتي
دسته هوشمند شهر نياز مورد خدمات و هاسرويس

ايستهش دستاورد است نتوانسته كنون تا اما كرد. بندي
   كند. كسب حوزه اين در اي

 ايفرآينده حد از بيش كندي اشكاالت از يكي شايد
 اخير سالهاي در تهران شهرداري يگيرتصميم و اداري

 به و جهان در اطالعات فناوري رشد به رو شتاب و
 در است. بوده هوشمند شهر حوزه در خاص صورت
 سالهاي در گرفته صورت مطالعات از برخي زير شكل

  است. شده ذكر مختلف
  

نه افزايش سطح آشنايي كاركنان در همه سطوح در زمي•
كاربرد كامپيوتر

و  ICTاعتقاد و اعتماد مديريت ارشد شهرداري به جايگاه•
نقش آن در توسعه

سياستهاي شهرداري در حمايت از ارائه خدمات خود به •
صورت الكترونيكي

ده به وضعيت نسبتا مناسب بودجه هاي تخصيص داده ش•
فناوري اطالعات

ش و  توجيه نبودن برخي از اليه هاي مديريتي در جايگاه، نق•
ميزان تأثير فناوري اطالعات بر سرعت توسعه

  مخالفت، ممانعت و عدم همكاري ساير سازمانهاي ديگر با•
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات

ه اي وجود تحريمهاي بين المللي و عدم امكان تعمالت شبك•
با مراجع توليد اصلي سيستمهاي پايه

انها  توليد برخي سيستمهاي پراكنده در سطح ساير سازم•
بدون هماهنگي با سازمان

بي  (مخالفت ها و مقاومت هاي  درون سازماني در زمينه توسعه خدمات •
)حوصلگي به دليل حجم باالي كار

نين و عدم امكان اجراي روشهاي نوين مديريتي به دليل قديمي بودن قوا•
مقررات

عدم وجود مكانيزم ارتباط با نهادهاي بين المللي•
  نبود مكانيزم منظم ارتقاء سطح آموزش كاركنان به ويژه كاركنان•

تخصصي
وجود تعدادي نيروي قديمي، ناكارآمد و مازاد در سازمان•
سرعت پايين پاسخ گويي به مشكالت سيستم ها•

تأثيرگذاري زياد سازمان بر ساير واحدهاي شهرداري در اعمال  •
استراتژي و استقرار سيستمها

  در اختيار داشتن حجم عظيمي از اطالعات تجميعي شهر تهران•
در زمينه هاي گوناگون

ساله در سازمان و تجربه مطالعاتي   5داشتن برنامه استراتژيك •
خوب در اين زمينه

وجود راه حلهاي موفق پياده شده در سازمان زمينه توسعه  •
خدمات الكترونيك

ف  اختيارات مديريت سازمان در تنظيم ساختار سازماني و منعط•
بودن آن

قوت ضعف

تهديدفرصت
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 شهر مختلف هايحوزه در را تهران شهرداري اطالعات فناوري سازمان تالشهاي از اينمونه نيز زير شكل در

 لياص نيازهاي از زيرساختها و خدمات اين شك بدون هستيم. شاهد زيرساخت و كاربردها حوزه در ويژه به الكترونيك
 زيادي فاصله تهران هوشمند شهر با هنوز اما كرد. خواهد كمك تهران شهر هوشمندسازي در و است هوشمند شهر
  ايم.برداشته گام هوشمند شهر سوي به شويم مدعي توانيممي حالت بهترين در و داريم
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 84 هايسال طي در را سازي هوشمند سوي به تهران شهرداري اطالعات فناوري سازمان حركت مسير فوق شكل
 عملي اقدام هيچگونه كه شودمي مشاهده سال 10 حدود زمان گذر وجود با شودمي مشاهده .دهدمي نشان 93 الي
  است. نشده انجام هوشمند شهر خصوص در

 جامعه در آن رصد با كه دهدمي نشان را مختلف هايحوزه در تهران شهرداري شده انجام اقدامات نيز زير شكل
  است. لمس قابل اقدامات اين موفقيت و اثربخشي عدم تهران شهري
  

 
  

 در تهران شهرداري در شده انجام اقدامات از برخي
 دهش اشاره آنها به نيز فوق شكل در كه گذشته سالهاي

  :است زير هايپروژه و هاسامانه شامل است
 خودرو عوارض استعالم موبايلي افزار نرم •

  روز هاينيازمندي موبايلي افزار نرم •
  تهران نقشه موبايلي افزار نرم •
  شهر عمومي اطالعات موبايلي افزار نرم •
  زهرا بهشت اموات جستجوي موبايلي افزار نرم •
  137 موضوعات پيگيري موبايلي افزار نرم •
  1888 موضوعات پيگيري موبايلي افزار نرم •

 پرونده وضعيت آخرين مشاهده موبايلي افزار نرم •
  شهرسازي

 نوسازي قبوض مشاهده موبايلي افزار نرم •

 تهران شهرداري IP بر مبتني تلفني سيستم •
)VoIP(  

   توزين و زباله حمل خودروهاي ردياب سيستم •
  تهران شهر نوري فيبر شبكه •
  تهران شهرداري هايساختمان محلي شبكه •
  شهرداري ديتاسنتر •
  ISMS سازيبومي و امنيت سيستم •
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 صد ماده كميسيون افزار نرم •

  ناظر مهندسين امور افزار نرم •
  مالي جامع افزار نرم •
  درآمد و امالك افزار نرم •
  بودجه تدوين افزار نرم •
  دبيرخانه اداري اتوماسيون افزار نرم •
  تهران شهرداري اطالعات و آمار مديريت افزار نرم •
 وسازساخت مجوزهاي و شهرسازي جامع افزار نرم •

  
  هوشمند شهر مسير هايچالش

 شهرداري كه شهرنگار ماهنامه دو 72-71 شماره در
 و هاچالش به خاص صورت به ،كندمي منتشر تهران

 است. شده پرداخته يكالكترون تهران تحقق اقدامات
 اينجا در و كرديم ذكر قبال را تهران شهرداري اقدامات

 فناوري سازمان كه اصلي چالش چهار خالصه صورت به
 به تهران كردن الكترونيكي مسير در شهرداري اطالعات
  كنيم.مي مرور را است بوده مواجه آن با تجربي صورت

 و پايه مفاهيم با مديران برخي ناآشنايي .1
 عدم نتيجه در و راه ابتداي در بنيادين
  آغاز در همراهي

 با رابطه در مديران، ويژه به و مردم عمومي ديدگاه
 هك معني بدين است. ابزاري استفاده اطالعات، فناوري
 تسريع جهت مديران براي است ابزاري اطالعات فناوري

 و اطالعات فناوري شدن وارد بنابراين امور. انجام در
 آن از باالتر حتي و شهري يريزبرنامه اليه در ارتباطات

 فناوري اساس بر شهرداري و شهري هايبرنامه تدوين
 زا بسياري براي كه است موضوعي ارتباطات و اطالعات
 هايحمايت با خوشبختانه .نبود آشنا چندان مديران
 مديران تدريج به كه زمان، گذشت و تهران شهردار

 اين شد باعث نمود، اطالعات فناوري درگير را شهرداري
 با مديران از بسياري بلكه شود كمرنگ تنها نه مقاومت

 ورود حاميان از خود و شده هماهنگ رويكرد اين

 خدمات دفاتر .شدند استراتژي حوزه به فناوري
 كه است همراهي اين نمودهاي جمله از شهر الكترونيك

 اطالعات فناوري رويكرد با را شهرداري شهرسازي حوزه
 خدمات اكنون و نمود تغييرات دستخوش ارتباطات و

 خدمات مبناي بر و هوشمندانه قالبي در شهرسازي
 اختيار در خصوصي بخش مشاركت با الكترونيكي
  .است گرفته قرار تهراني شهروندان

 در موجود ايهجزير و گسسته هم از ساختار .2
  شهرداري اطالعات فناوري

 و دارد سال 100 از بيش قدمتي تهران شهرداري
 1348 سال از سازمان اين در نيز اطالعات فناوري
 .سال 46 حدود در چيزي است؛ داشته وجود تاكنون
 وجود دليل به طوالني مدت اين در است بديهي
نرم و فزاريا تسخ هايفناوري مختلف هاينسل

 صورت هب مختلفي هايسامانه و هاسيستم افزاري،
 در موارد بسياري در كه باشند شده ايجاد ايهجزير
 در را ايجداگانه اطالعات ملك، مانند موضوعي با رابطه
 چند در گرفته صورت اقدامات از كردند.يم ثبت خود
 نحوي به بود. مجموعه اين نمودن دست يك اخير سال
 و نمود برقرار را هاهسامان اين ايههداد ارتباط بتوان كه
 كهشب در اطالعات انتقال براي منسجم زيرساخت يك از

  .جست بهره شهرداري
 اختيار در شهري مديريت قدرت تمركز عدم .3

 كالنشهرهاي ساير خالف بر تهران شهرداري
  دنيا

 عهده بر شهري اقدامات هماهنگي كشورها بيشتر در
 در دخيل نهادهاي ساير مرسوم طور به و بوده شهرداري
 ايران رد نمايند.مي همكاري نهاد اين با شهري مديريت

 نهايت در هماهنگي اين و نبوده صورت بدين ديرباز از
 روال، اين با باشد.مي شهرداري از مجوز اخذ به محدود

 اقدام بر نظارت و يريزبرنامه در دخالت اجازه شهرداري
 امر اين ندارد. را شهر در فعال اجرايي هايهدستگا ساير
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 فعر كه است شهري مديريت امر در پرسابقه معضالت از
 هاتن است. ملي يعزم و قوانين در بازنگري نيازمند آن

 باشد تواندمي موضوع اين براي مرهمي كمي كه اقدامي
 شهرداري با مستقيم صورت به مختلف نهادهاي توافق
 شكل تهران شهر در حدودي تا موضوع اين كه است
 ماربيش حوزه اين در گرفته صورت اقدامات است. گرفته
 استاندارد يك و مشترك قالب يك از همگي اما هستند
 فعاليت زمينه موضوع اين .ميكنند تبعيت مشخص
نامه تفاهم و كرده فراهم را هاسازمان ساير با مشترك

 رب است. شده منعقد بستر اين اساس بر مختلفي هاي
 در كه نواقصي از بخشي ها،تفاهمنامه اين اساس

 داشت، وجود مجازي فضاي از خارج در شهرها مديريت
 هايسازمان همراستايي و همسويي است. شده برطرف
مي تهران مجازي فضاي در شهري مديريت در دخيل
 شفافيت و داده افزايش را خدمات ارائه سرعت تواند

 امر اين است. كرده چندان دو را شهري داده و اطالعات
  شد. خواهد ميسر مديران كليه عزم و همت با تنها

 جمهوري كشور مردم اخير سال چند در خوشبختانه
 رد اند كرده اثبات تهران شهر در ويژه به ايران مياسال
 داشت. خواهند مشاركت بسيار اطالعات فناوري برابر
 بيشترين كه نحوي به دهدمي نشان نيز آمار را امر اين

 اناير آن از خاورميانه منطقه در اينترنت كاربران تعداد
 ارقر مديران روي پيش را طاليي فرصتي امر اين .است
 ييزربرنامه پتانسيل اين از استفاده به نسبت تا داد

 زاراب طريق از الكترونيكي صورت به كه خدماتي .كنند
 دمور خوبي به گرفت، قرار شهروندان اختيار در مختلف
 هايفرايند حتي موارد بسياري در و گرفت قرار استقبال
 هايپرداخت نمود. حذف كامل طور به را اداري پيچيده

 گردي از هستند. جمله اين از شهري عوارض الكترونيكي
 فيزيكي فرايند حذف به توانمي موفق هاينمونه

 طرح محدوده به ورود مجوز ارائه و دريافت درخواست،
 دهش الكترونيكي كامل طور به كه نمود اشاره ترافيك

 موارد از بسياري هنوز اقدامات، اين تمامي عليرغم است.
 ضمن دارد. شهروندان سطح در سازي فرهنگ به نياز
 ستا مشاركت اول گام الكترونيكي، خدمات كاربرد آنكه

 مردم خود توسط خدمات ارائه و توليد بعدي گام و
 - مردم ارتباط به مردم -  ارتباط از يعني بود. خواهد
 هب كامل طور به تهران شهروندان هنوز رسيد. بايد مردم
 پراكنده صورت به كه هرچند .اندشدهن وارد مرحله اين

 هم از رسدمي نظر به كه است شده شروع اقداماتي
 هافعاليت اين نمودن يكپارچه جهت يريزبرنامه اكنون

  .دشو آغاز بايد نيز
 و شوندمين خالصه مورد 4 همين به هاچالش قطعا

 قرار تهران شهر هوشمندسازي مقابل در متعددي موانع
 ارتباطات و اطالعات فناوري جامع نظام" سند در دارد.
 همكاري با تهران شهرداري در اخيرا كه "تهران شهر

عجام نگاه است تدوين حال در بهشتي شهيد دانشگاه
 شهر هوشمندسازي هايچالش و محدوديتها به تري

 فرهنگي، فمختل هايجنبه از و است شده تهران
 ينا فني و محيطي زيست ،حقوقي سياسي، اقتصادي،

 مهمترين عناوين زير شكل در است. شده احصا موانع
 فوق هايحوزه از كدام هر در هاچالش و محدوديتها

  است. شده معرفي
 هايحوزه در چالشها اين از كدام هر دقيق تبيين
 عضاًب موانع اين پايدار رفع براي مناسب راهكار و مختلف
 به بايد كه است ديگري مطالعات هايپروژه نيازمند
 صورت به خود نوبه به آنها از كدام هر خاص صورت

 مركز نمونه عنوان به شوند. بررسي كارشناسي
 شناخت براي اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش

 پروژه هوشمند، شهر حقوقي هايچالش و هامحدوديت
 "آن قانوني الزامات و هوشمند شهر" بنام را مطالعاتي

 هكرد تدوين عنوان اين با را سندي نهايت در و تعريف
 اهحوزه ساير هايچالش كارشناسي بررسي براي است.
  گيرد. صورت كافي مطالعه بايد نيز
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  پيشنهادي راهبردهاي و هاسياست
با توجه شناخت حدود توانايي خود، ضمن شناسايي 
مسائل اساسي، از طريق نقشه راه استقرار و توسعه شهر 
هوشمند تهران، بايد بر روي آن متمركز شويم و از دادن 

شيرين اما مخرب، دست برداريم. تصميمات هاي وعده
مهم اما درستي كه بايد اتخاذ كنيم تا جامعه و شهر 

نوان پايتخت جمهوري اسالمي ايران، راه صالح تهران بع
و تعالي را بپيمايد، با مردم شهر در ميان بگذاريم و 
اعتماد ايشان را جلب كنيم.  همواره در ارائه برنامه شهر 

نوين اطالعات و هاي هوشمند تهران مبتني بر فناوري
ارتباطات توجه به آينده معقول، دست يافتني، 

متخصص حوزه هاي تجربه تيماميدبخش و سازگار با 
مذكور را در دستور كار قرار داديم.  مشكالت عمراني 
شهر تهران عمدتاً با ارجاع به مشكل نقدينگي با محيط 

شوند و كم تر به جهت عقب مي كسب و كار تبيين
شود. نه تنها عقب مي ماندگي فناورانه شهر تهران توجه

ر بلكه با تغييماندگي فناورانه نيز بايد جبران شود، 
مديريتي، ضمن برنامه ريزي براي مواجه با هاي پارادايم
پيشران و صف شكن، بايد همگام با جامعه هاي فناوري

جهاني جهت رسيدن به شهر هوشمند و پايدار تهران، 
طبق نقشه راه هوشمندسازي تهران بيش از پيش تالش 

  شود.
  

  اندازچشم
 ،يافته توسعه شهري" تهران هوشمند شهر اندازچشم

 و نوين هايفناوريمبتني بر  هوشمند و پايدار
  است. "هوشمندنوآورانه و  هايمكانيزم
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  تهران هوشمند شهر مأموريت
 فناوري جامع نظام در هوشمند تهران مأموريت بيانيه

 صورت به تهران شهري مديريت ارتباطات و اطالعات
  :است شده تدوين زير

 جلب مبناي بر تهران شهر مديريت روش تغيير"
 فناورانه حلهايراه ارائه و ندانشهرو مشاركت حداكثري

نوين و هاي مبتني بر فناوري پذيرتطبيق و يكپارچه
 افزايش هدف با شهري خدمات تمام درخصوصپيشران 
 نفعانذي تمامي براي ارزش تحصيل و زندگي كيفيت

 هب فراگير و كارا دسترسي امكان نمودن فراهم طريق از
 شهر عملياتي هايحوزه تمام در امكانات و خدمات
  "تهران

  

  

  
  

  كالن اهداف
 كاهش طريق از تهران شهر امور اداره كردن كارآمد 

 خدمات تمامي عرضه تسهيل و تجميع بروكراسي،
 شهر مديريت به

 شهر هوشمند و پايدار تهران توسعه 

 از هاستفاد با شهري انتقال شبكه فناورانه مديريت 
 و زيرساختها از بهرهگيري و فناورانه زيرساختهاي

 اطالعات فناوري سرويسهاي يا
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  تقويت سازوكارها و ارتقاء مشاركت عمومي و
در حوزه فناوري اطالعات،  (PPP)خصوصي 

 ارتباطات و نوآوري

 هايشبكه از استفاده با انرژي مصرف كاهش 
 مثال عنوان (به سازمانها در انرژي هوشمند

 و گرمايشي)، و سرمايشي هوشمند سيستمهاي
 سيستمهاي مثال عنوان به( شخصي منازل

 داخل و )روشنايي گرمايشي، و سرمايشي هوشمند
 هوشمند سيستمهاي مثال عنوان (به شهر

 )روشنايي

  تسهيل و نهادسازي نوآوري مبتني بر
 ICTنوين و هاي فناوري

  
 و اطالعات به دسترسي و انتقال توليد، در تسهيل 

 تصميم و تصميمگيري امر در دانش

 و خدمات بهو يكپارچه  فراگير دسترسي امكان 
 طريق از شهر عملياتي هايحوزه تمام در امكانات
 مردم به خدمات يارائه در مكان و زمان ابعاد حذف

 هايحلراه و موثر و كارا فناورانه، خدمات ارائه 
 شدهگذاشته اشتراك به و يافتهتسهيم

 كردن فراهم با اقتصادي برابر فرصتهاي ايجاد 
 اطالعاتي بسترهاي

 اداري فساد كاهش و مالي اطالعات سازي شفاف 

  
  :پيشنهادياقدام اساسي  40
 شهر هوشمندسازي راستاي در شهرداري گام اولين .1

 " دسن توسيع و تكميل بررسي، بازبيني، تهران
 ارتباطات و اطالعات فناوري جامع نظام

 بود. خواهد "تهران شهري مديريت

 
 از طريق: شهري نفوذ فناوري در اقتصاد .2

o نوين هاي توسعه نوآوري و تجاري سازي فناوري
تشويقي تحقيق و توسعه هاي با اتخاذ بسته

 بنگاهي 

o نوپاي هاي توسعه جذب و مشاركت با شركت
 بزرگهاي و بنگاهها سازماننوآور توسط 

o  توسعه همكاري با پيشرانان جهاني توسعه
 نوينهاي شهرهاي هوشمند مبتني بر فناوري

 
تأمين مالي فناوري و نوآوري هاي توسعه زيرساخت -3

 از طريق ابزارهاي:
o نوپاي نوآور و هاي عرضه سهام شركت

 فناوربنيان
o  سرمايه گزاري جسورانه شركتي(CVC)  از

 تخصصي شهرداريهاي طريق صندوق
o  توسعه سازوكارهاي جمع سپاري(Crowd 

Sourcing) در راستاي توسعه مشاركت عمومي
 برابر جامعههاي شهروندي و فرصت

o  گسترش مشاركت عمومي شهروندي در
شهر در راستاي اي و توسعه اقتصاديهاي بخش
نوين جذب هاي برابر از طريق روشهاي فرصت

 (Crowd Founding)عي سرمايه جم
توازن ميان توسعه فناوري از طريق توسعه بهره  -4

بزرگ وابسته به هاي برداري در ميان بنگاه
شهرداري تهران در حوزه توسعه توليد و توسعه 

 فناوري و نوآوري
تسهيل و نهادسازي نوآوري مبتني بر  -5

 ICTنوين و هاي فناوري
a.  افزايش ظرفيت پذيرش اجتماعي نوآوري و

فناوري در تهران بعنوان اصلي ترين مؤلفه 
زيست بوم نوآوري و فناوري و زمينه سازي براي 
شكل گيري جامعه هوشمند در شهر هوشمند 

 تهران
بين هاي تعامل سازنده و توسعه همكاري -6

المللي در راستاي توسعه شهر هوشمند و پايدار 
 تهران
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a.  توسعه بخش آموزش بين الملل در راستاي
اني و بومي سازي بمنظور جذب دانش جه

تربيت نيروي انساني ماهر در تراز جهاني در 
راستاي رسيدن به چشم انداز تهران هوشمند و 

 پايدار
b.  جذب نيروي انساني نوآور و خالق در چرخه

 خدمت به مردم شهر تهران
c. شهري و بينهاي مشاركت در توسعه همكاري

المللي در راستاي توسعه فناوري و نوآوري 
پيشروي جهاني موفق در هاي با مجموعهتهران 

 توسعه پايدار شهرهاي هوشمند
تقويت سازوكارها و ارتقاء مشاركت عمومي و  -7

در حوزه فناوري اطالعات،  (PPP)خصوصي 
 ارتباطات و نوآوري

a.  توسعه مشاركت نهادهاي خصوصي و عمومي
غيري در راستاي استقرار خدمات هوشمند و 

 همراه شهر تهران
فرم يكپارچه خدمات عمومي شهر استقرار پلت -8

ارتباطي همراه هاي تهران از طريق كليه كانال
 و ثابت شامل: 

توسعه ديده بان مديريتي الكترونيكي و  -9
هاي داشبورد يكپارچه شهرداري تهران از داده

خدمات به جهت استقرار هاي ثبتي و كالن داده
 (TDMS)سيستم تصميم ساز شهر تهران 

ومي شهر بر بستر پلتفرم عمهاي توسعه آموزش -10
يكپارچه خدمات تهران در راستاي برخورداري 
از شهروندان توسعه طلب، مشاركت جو، 
پذيرنده نوآوري، ماهر، قانون مند، مسئوليت 

مي جامعه اخالقي زندگي پذير و ديندار كه در
 كنند، محصول اين نظام است.

تدوين نظام توسعه هوشمندسازي ناوگان حمل  -11
 Flipتهران  با توجه به مشكل  و نقل عمومي

Management  مدير ناوگان حمل نقل عمومي

از قبيل برنامه سفرهاي ناوگان حمل و نقل، 
خطوط مسير ناوگان، مبتني بر رهگيري 

كه بر اساس آن خطوط را  Trackingهوشمند 
تعريف و مبناي تصميم ساز، تعدا مسافرين، 

 مديريت ترافيكي و خطوط ناوگان

مهاجرت از سيستم الكترونيكي ناوگان  -12
حمل و نقل شهري از سيستم نا امن مايفر به 

هوشمند همراه با هاي كانالسيستم دسفاير و 
كه موبايل درصدي  101توجه ضريب نفوذ 

درصد، انعظاف  90موجب دسترسي باالي 
مشاركت  ارتقاء درصدي و 80پذيري باالي 

نزل م تمردمي خواهد شد و ميتوانيالكترونيكي 
در مشاركت الكترونيكي بر اساس اي رتبه 74

آخرين گزارش سازمان ملل متحد، را در اين 
 خصوص به سرعت جبرات كنيم.

هوشمند هاي استقرار كيوسك -13
 وخدمات شهري و مبلمان فناوري اطالعات 

فرايندهاي خدمات  تسهيل و بهبود اطالعاتي
 شهروندي

يف پول خدمات سالمت، كتوسعه  -14
مات آموزش همراه از طريق همراه، خد

كاهش  جهت NFCموبايل و فناوري هاي كانال
هاي اجتماعي مبتني بر فناوريهاي ريسك
 نوين

استقرار سامانه هوشمند مديريت  -15
 SMARTانرژي شهري مبتني بر سيستم 

GRID  شهري از طريق سياستگذاري الزام
پايدار و هوشمند شهر هاي توسعه ساختمان

 تهران

وسعه پلتفرم داده باز استقرار و ت -16
به  Open Data Platformشهرداري تهران 

جهت بهينه سازي و مديريت جامع خدمات 
 شهروندي
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هوشمندسازي اطالع رساني و  -17
تبليغات شهري مبتني بر سيستم امن يكپارچه 

   ICMUمديريت محتوا اطالعاتي 
شهروندي و توريسم هاي كارتتوسعه  -18

گردشگري شهر هوشمند مبتني بر خدمات 
NFC ،QRCODE ،BLE  زيرساخت امن

Trusted Service Management   و 

پلتفرم اينترنت اشيا  استقرار و توسعه -19
IoT Platform as a Service (PaaS)  در

راستاي ارائه خدمات هوشمند شهري بر بستر 
 شبكه سنسورهاي يكپارچه شهر تهران

ارائه خدمات هوشمند مبتني بر  -20
هاي و با مدل Cloud Basedهاي سرويس

IaaS ،SaaS وPaaS 

گسترش سيستم استخراج كالن  -21
شهري و داده كاوي اطالعات شهري هاي داده

جهت استفاده در ديده بان مديريتي شهرداري 
 تهران و سيستم تصميم ساز شهردار

 تعاريف اغلب مشترك وجه به توجه با -22
 الزم هوشمند، شهرهاي با ارتباط در مستند
 عنوان به فناوريها ساير و اطالعات فناوري است
 مديريت براي اقدامات و راهكارها تمامي محور
 هر ويژه، به شود. گرفته درنظر تهران شهر
 هوشمندسازي با مرتبط طرح و پروژه اقدام،
 شهرداري سازمان آن مخاطب كه( تهران شهر

 )است آن هايزيرمجموعه از يگ هر يا تهران
 مديريت اقتصادي، هايحوزه از يگ هر در

 شهروندي، حملونقل، زيستمحيطي، شهري،
 با مرتبط پيوست يگ بايد اجتماعي، و فرهنگي

 داشته پروژه آن اطالعات فناوري هايجنبه
 داماق هرگونه شدن اجرايي و تاييد از قبل باشد.

 مذكور پيوست است الزم راستا، اين در پروژه و
 و اطالعات فناوري سازمان تاييد و بررسي به

 برسد. تهران شهرداري ارتباطات

 الزامات و موانع تهران شهرداري -23
 بخش سه در را تهران شهر هوشمندسازي

 بندي دستهاي توسعه و زيرساختي حياتي،
 كندمي سعي خود كاري اول سال در و نموده
 و فني زيرساختهاي و نموده مرتفع را موانع

 .كند فراهم را هوشمند تهران نياز مورد غيرفني

 كيلومتر هزار 22 با تهران، شهرداري -24
 رد را اساسي زيرساختهاي از يكي نوري فيبر
 در تهران شهر هوشمندسازي فيزيكي اليه

 با  نيرو هايخانهوزارت همچنين دارد اختيار
 و نفت وزارت نوري، فيبر كيلومتر هزار 11

 نوري، فيبر كيلومتر هزار 52 با مخابرات شركت
 اراختي در را مناسبي فني تأسيسات و امكانات
 زير امكانات اين تسهيم با ميتوان كه دارند

 تهران شهر اساسي نيازهاي از بخشي ساختي،
 كرد. تأمين هوشمند شهر فيزيكي اليه در را

 دست از كدام هر حقوقي قوانين بايد -25
 شهروندان جمله از هوشمند شهر اندركاران
 و ( حاكميتي بخش خصوصي، بخش حقيقي،

 در كه الملليبين بخش حتي و شهرداري)
 همكاري با هستند دخيل هوشمند شهر توسعه

 تدوين مشخص صورت به قانونگذاري نهادهاي
 گردد. ابالغ و

 رد سيم بي فاي واي شبكه مشخص صورت به -26
 قبول قابل سرعت حداقل با تهران شهر سطح
 تأمين شهر سطح در شهروندان تك تك براي
 هايشبكه به اتصال از شهروندان و گردد

 مخابرات اپراتورهاي پايين سرعت و پرهزينه
 يابند. نجات

 براي را خاصي مشوقهاي شهرداري -27
 بخش و شخصي ساختمانهاي هوشمندسازي

 ساختمانهاي براي و كرد خواهد ارائه خصوصي
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 ي، ساختمانهاي و ي نهادهاي و عمومي
 بود. خواهد الزام يك ساختمان سازي هوشمند

 دوربينهاي از استفاده حاضر حال در -28
 تخلفات جرائم تشخيص به تقريبا هوشمند
 در و است شده محدود شهروندان رانندگي

 تهران شهرداري ندارد، كاربردي هاحوزه ديگر
 تامني هوشمند، دوربينهاي شبكه گسترش با

 رد و شب پاياني ساعات در خصوص به را پايدار
 بازي پاركهاي و خيزحادثه و تاريك نقاط

 از استفاده كرد. خواهد تأمين كودكان
 و چهارراهها به محدود هوشمند دوربينهاي
 افزايش براي و بود نخواهد تهران اتوبانهاي
 در هوشمند شبكه اين شهروندان، خاطر امنيت
 يافت. خواهد گسترش تهران

 با تهران هوشمند شهر توسعه -29
 با داخلي بنيان دانش شركتهاي محوريت
 و خارجي موفق شركتهاي مشاركت و همراهي

 هوشمند شهر توسعه و ايجاد زمينه در تجربه با
 بود. خواهد

 كارگروه سه مشخصا تهران شهرداري -30
 توزيع هوشمند، آب توزيع زمينه در را خاص
 از متشكل هوشمند گاز توزيع و هوشمند برق

 مربوطه حوزه در صاحبنظران و متخصصين
 كارگروهها اين مأموريت و داد خواهد تشكيل
 شركتهاي و نفت و نيرو هايوزارتخانه با تعامل

 تدوين براي گاز ملي شركت و فاضالب و آب
 در نياز مورد هايپروژه تعريف و هابرنامه

 آب، توزيع هايشبكه هوشمندسازي راستاي
 بود. خواهد گاز و برق

 هايشبكه تونلها، اتوبانها، پلها، در -31
 توسط بعد من كه كانالهايي ساير و فاضالب

 از استفاده شودمي ساخته شهرداري
 و بود خواهد الزام يك هوشمند يسنسورها

 نياز مورد هوشمند تجهيزات بدون شهرداري
 كرد. نخواهد تأييد را جديد هايپروژه اتمام

 عنوان به پسماند هوشمند مديريت -32
 هوشمند شهر زيرساختهاي مهمترين از يكي
 يريزبرنامه با و گرفت خواهد قرار توجه مورد
 و داخلي گذاران سرمايه از دعوت و منظم

 در مرتبط هايپروژه تهران شهرداري خارجي،
 اجرا مرحله به گام به گام و تعريف را حوزه اين

 آورد. درخواهد

 راستاي در را خاصي بودجه شهرداري -33
 دتولي (براي– داخلي فناور شركتهاي از حمايت

 مندهوش شهر توسعه به كه جديد اپليكيشنهاي
 كمك آن اساسي مؤلفه شش از كدام هر در

 گرفت. خواهد نظر در كند)

 هوشمندسازي تهران، شهرداري -34
 كاري برنامه در را تهران روشنايي چراغهاي

 و نواحي بنديتقسيم با و داد خواهد قرار خود
 از روشنايي چراغهاي مرور به فاز به فاز اجراي
 يآفتاب باتريهاي به و خارج برق توزيع شبكه
 شد. خواهند مجهز

 در را هوشمند پارك نهران شهرداري -35
 نصب با و داد خواهد قرار خود كاري برنامه

 خودرو پاركهاي محل در هوشمند سنسورهاي
 به پارك هوشمند مديريت سامانه توليد و

 موبايلها، براي نياز مورد اپليكيشن همراه
 پارك، نزديكترين جستجوي در را رانندگان

 صورت به پارك هزينه پرداخت و پارك رزرو
 رساند. خواهد ياري برخط

 ساعتهاي در ترافيك مديريت مخصوص سامانه -36
 ساعات و صبح اوليه ساعات همانند ترافيك اوج

 و شد خواهد اندازي راه ادارات تعطيلي
 مورد هويتي مدارك ارائه با توانندمي داوطلبين

 و خاص ساعات در مسافر جابجايي براي نياز
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 مشاركت با نمايند. نام ثبت خاص مسيرهاي در
 صفهاي شاهد ديگر طرح اين در شهروندان

 و ميدانها در عصرگاهي و صبحگاهي طويل
 بود. نخواهيم تهران پرتردد مراكز

 انجام و دوركاري به تهران شهرداري -37
 امكان با و برخط صورت به دور راه از خدمات
 در و دارد راسخ اعتقاد بصري و صوتي مكالمه

 وزارت تعامل با كندمي سعي راستا اين
 سخت و افزاري نرم زيرساختهاي همه مخابرات
 اعتماد قابل امنيت جمله از نياز، مورد افزاري

 سازمانهاي تا كند فراهم مهم اين براي را
 زيرساخت اين از استفاده با ي و خصوصي
 دور راه از خدمات و دوركاري از بتوانند مطمئن

 شوند. مندبهره خود كارمندان

 به تهران، روزانه ترافيك از برخي -38
 اقصي در عزيز هموطنان ديگر مراجعه خاطر
 در قانوني و اداري امور انجام براي كشور نقاط

 با تهران شهرداري است، تهران شهر ادارات
 نهادهاي همراهي و مثبت تعامل و رايزني

 ينيابت خدمات توسعه و اندازي راه به قانونگذار
 و پرداخت خواهد خصوصي بخش مشاركت با

 مراجعه موارد از بسياري در مهم، اين انجام با
 تهران به شهرستانها ساير هموطنان مستقيم
 توسط آنها خدمات و بود نخواهد ضروري
 .شودمي انجام تهران در داوطبين

 نهادهاي همكاري با تهران، شهردراي -39
 پهپادهاي پرواز مجوز صدور امنيتي مرتبط

 در تهران در خاص نواحي از غير به را هوشمند
 و كرد خواهد ساماندهي تهران نقاط ساير
 سريع و هوشمند پست براي را الزم زمينه

 تهران در هوشمند پست و سبك كاالهاي
 كرد. خواهد فراهم

 ايستگاههاي تهران شهرداري -40
 و داد خواهد توسعه را تهران شهر دوچرخه

 هب شهروندان تشويق براي را جديد هايانگيزه
 كرد. خواهد تعريف دوچرخه از بيشتر استفاده

 زا شهروندان استفاده براي تنها نه راستا اين در
 هر بلكه شودنمي دريافت ايهزينه دوچرخه

 هك شهرونداني از تعدادي براي قرعه قيد به روز
 خواهد اهدا هدايايي اندگرفته امانت دوچرخه

 شد.
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 مقدمه

  ،آيدوقتي صحبت از فناوري به ميان ميدر عصر فناوري 
پسوند نيك همانند هاي جديدي با هاي آن با واژهشاخه

هميزان بهرهمراه است. اويونيك  - سايبرنتيك - بيونيك
هر منبع از  هيافته باي خطوط تخصيصمندي فرارشته

هوش مصنوعي و  ،علوم مهندسي اعم از كامپيوتر
اي كاال يا خدمات ميزان كاربرد ميان رشته و ماسيوناتو

  ير براجتماعي و تأثشده در ارتقاء زندگي مهندسي توليد 
جان كالم در رابطه با  ،هاي علوم انساني شهريمولفه

 باشد.مفهوم فناوري مي

جهت  زلزله به ميزهاي لرزان تخصصي به عنوان مثال
اره نمود. زماني كه اشتوان مي آزمايشگاهي سازهتست 

در مقوله به منظور استفاده  تخصصيهاي هاين شبيه ساز
به  ،آموزشي مردم و نه فقط تست سازهعلوم انساني يعني 

  در دسترس عموم قرارصورت يك دستگاه مكاترونيك 
 ،اي حاصل شده استيك فناوري ميان رشته، گيردمي
به همت موسسه زلزله آزماي  بخشي از اين موضوعكه 

  فعال در طراحي و ساختشهر به عنوان بخش خصوصي 
 است. نوين شهري در شهر تهران محقق شدههاي فناوري

  امروزه بسياري از معضالت شهر تهران با استفاده از
شود كه اين به سهولت حل و فصل مي نوينهاي آوريفن

به . مراه داردهامر آرامش ذهني و رواني شهروندان را به
  هاي نوين در بازسازيآورينقش فن، عنوان مثال

  هاي فرسوده بسيار حائز اهميت است. استفاده ازبافت
هاي آموزشي نقش جديد در حوزههاي آوريفن

 چشمگيري در كاهش تلفات ناشي از حوادث شهري
  زيبايي منظر شهري يخواهد داشت و در حوزه

تواند موثر باشد. هاي روز ميآوريگيري از فنبهره
  تواند عاملي بر كاهشنوين ميهاي نين فناوريچهم

  و رقبه بودهتي غيرمهاجبران هزينهكالن و هاي هزينه
هاي را ارتقاء داده و در حوزهوري اقتصاد شهري بهره

زيست محيطي، افزايش كيفت زندگي، افزايش كيفت 

 هايحمل و نقل و كاهش اتالف وقت و كاهش آالينده

  .شهري نقش مهم خود را ايفا نمايد
هاي جديد، آوريازجمله مزاياي فراگير شدن فن

چارچوب تعامل ميان مردم و مديران شهري در يك 
مدني است كه اين رويه منجر به كاربردي شدن قانون و 

  شود.ملزم شدن مديران و شهروندان به رعايت آن مي
  

بنيان در دانشهاي درآمدي بر نقش بنگاه
  توسعه شهر
نه چندان دور با وجود افزايش واردات و هاي در گذشته

ت كاالهاي خارجي به كاالهاي ايراني عمده تامين حيارج
مختلف هاي مايحتاج حوزه تكنولوژيك و نوآوري بخش

كشور اعم از دولتي و غير دولتي بر پايه واردات استوار 
  گرايي،مين امر سبب توسعه مصرفو ه ه استبود
هاي داخلي و ملي مهري به هويت محصوالت و نوآوريبي
نگرش منفي نسبت به يك نوآوري اين  تاوان و شد

ساخت وطن توسط اجتماع و اقتصاد ايران به صورت 
گريبانگير محصوالت و خدمات بر  است كه هنوزتلويحي 

و  ايراني و بدون نياز به خارجدرصد  100پايه نوآوري 
  .باشدمي خوداتكايي داخلي

  نمايشگاه 3الي  2 وضع موجود نيز بيش از برگزاري
اي را بستر ويژههاي نوين در مديريت شهري فناوري

 رشد و بلوغ اين حوزه فراهم ننموده است و ،جهت تولد
را  آن و اهداف برگزاري آرمانها تا كنون هاخروجي آن

كارآمدي  درعدم تحقق  دليلو  است محقق ننموده
  به سبب عمدتاً به عنوان يك گامخروجي اين نمايشگاهها 

  :همچنان باقي است كهل بوده هاي ذيمحدوديت
تهران و  ) مشكالت نقدينگي در سيستم مديريت شهري1

ي و ادامهترقيب زايش،  عدم تخصيص بودجه در فاز
، حتي در مديريت شهري حوزه فناوري و نوآوري حيات

نقش مهمي در كه حوزه پژوهش در مديريت شهري 
مهري قرار مورد بي نيز حل معضالت اجتماعي دارد
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حوزه پژوهش در مديريت شهري نيز از  گرفته است، حتي
 اين قاعدن مستثني نبوده است.

در در فاز رشد يا بلوغ  بنياندانشهاي ) كمبود شركت2
  .حوزه مديريت شهري در ايران

 تمركز بر هاي تابع جهتنوآوران و شركت) عدم تمايل 3
مديرت شهري  سبد مصرفمحصوالت و خدماتي كه در

و  گرددعمومي عرضه مي خدماتصورت كاال يا به عمدتاً
 چه از جانب شهروندان و چه از جانباين عرضه عمومي 

  خود
 "يبر مقوله مديريت شهري از منظر اقتصادي عمدتاً

و منتج به كاهش شديد  است استوار "سواري مجاني
هاي نوآوري و سهم مشاركت بخش خصوصي در فعاليت

ي بهينهمديريت در كمك به حال و فناوري عمومي 
  گردد.شهري مي

  ها جهت تولد يا رشد يا بلوغ) فراهم نبودن زيرساخت4
هاي ها و مبتكران بخش خصوصي در حوزهشركت

  مختلف مديريت شهري.
  

 بخش در اقتصاد كالن گاهيجا ريتصو
توان به هاي نوين مينقش فناوري ميمفاه فيتعردر 

هاي حل روزرساني روشها درمصرف، بهتغيير روش
هاي آن از جمله كاهش خطرپذيري به مولفهمسائل 

ي شهري يا افزايش ايمني شهري و بهبود شبكه
  تعامالت شهر نشيني اشاره نمود.

  ي برقي درزماني كه سخن از وجود وسايل نقليه
نقش اقتصاد در حوزه  ،آيدهاي شهر به ميان ميخيابان

  زيست محيطي، مصرف بهينه كاهش گازهاي
  .شوداي مطرح ميگلخانه

زماني كه سخن از فناوري در توسعه خدمات 
  آيد نقش اقتصاد در حوزه تمايالتميان ميشهري به 

داخلي و خارجي هاي خرد و كالن گذاريرمايهس
  .يابدمي تحقق

  واضح است كه برآيند توجيحات اقتصادي هزينه

هاي تهران نسب به ديگر شهرهاي كشور و فرصت
تجارت  ياگر بر پايه جهان بزرگهرهاي شهمچنين 

رشد اقتصادي شهر  شاخص اصلي توسعه يابدآزاد 
شهر  يابد. امروزه مديريت رشد كمي اقتصادمي تغيير
منابع ميراي  از درآمدزايي همانند محدود مباحثرا در 

همچنين داخلي همانند فروش عوارض و تراكم و 
سيكل  سبب تشذيذ، ارزان خري از منبع داخليگرش ن

  توسعه پايدار شهري شده است.در معيوب 
  

 اقتصادي اهميت

 نيل به قدرت اقتصادي و افزايش توان ديپلماتيك

اقتصادي هاي وري و ارزش افزوده فعاليتافزايش بهره
 هاي جديدبا استفاده از دانش و فناوري

كرده ايجاد فرصت اشتغال براي نيروي انساني تحصيل
 كشور

 وابستگي به نفترشد صادرات غيرنفتي و كاهش 

كاهش وابستگي به كشورهاي ديگر و افزايش وابستگي 
  هاي استراتژيكهاي ديگر در فناوريركشو

 
 كشور در زايي اشتغال

  هاي كشور، وفور نيروي انسانييكي از فرصت
كرده است كه در صورت فراهم شدن زمينه تحصيل

ها، رشد چشمگيري در اقتصاد كشور اثرگذاري آن
، در عين حال در صورتي كه شد مشاهده خواهد

اين فرصت تبديل به  اتخاذ نگرددتدبيري براي آن 
  ترين راه خروج از اين بحراناصلي شود.ميتهديد 
و به كارگيري اين  بنياندانشهاي گيري شركتشكل

  .نيروي انساني است
 

  هاي مناسبتعيين شاخص
ري از بحران و يزيست، مديريت پيشگمحيطهاي مقوله

حوادث شهري، تقسيم و تراكم جمعيت، بهداشت، 
ارتباطي هاي راه سميزان مقاومت به حركت و امپدان
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 همه و همه، هاي اتوماسيون شهري، سيستمزميني
مبناي برمناسب الزم است و هاي جهت تعيين شاخص

كاربري  و وري زمانتكنولوژي در ميزان بهرهسطح 
 .مورد مطالعه قرار گيرددر دسترس بودن  آسان و

به ميزان تغييرات و  يفيك يهاشاخص در رابطه با
انداز ي بنيادين شهر در تحقق چشمميزان توسعه

  در رابطه با و گردداشاره مي ساله شهري 10مديريت 
  توجهه رشد اقتصادي شهر ب يكم هايشاخصه

  .گرددمي
  

حوزه در  يعملكرد يهاشاخص يگزارش آمار
 دهه گذشته

  هاي مثبتي در توسعهي گذشته فعاليتساله 10در 
 تهران صورت گرفتهي ظاهري و پايهكيفي ي عامه

كيلومتر  535درصد از  50 ساختبعنوان مثال است 
، ي ايجاد فضاي سبزيا سرانه سال اخير 10بزرگراه در 

اما در بحث كاهش آلودگي هوا، اگرچه گاهي صحبت 
  برخي محافل به گوشبرقي در هاي از موتورسيكلت

مندي شهر از اين گونه وسايل حتي از رسد، بهرهمي
  خورد.نوع وارداتي به چشم نمي

هاي ريزيدفتر برنامه بجز طرح برخي مسائل در
عملكردي هاي شهري، جهت باال بردن شاخص

نوين يا استفاده هاي شهرداري تهران، از نقش فناوري
ايراني چيز زيادي به  بنياندانشاز كاال و خدمات 

 آيد.چشم نمي

نقش استفاده از تراوشات فكري نخبگان اين مهم 
را  بنياندانشحوزه صنعت و دانشگاه در زمينه صنايع 

الزم است كه اين  سازد.به شكل محسوسي نمايان مي
پويا و  ها به نهاديامهنحالت بايگاني پايان شاخصه از

احد يا نهادي نمودن وزايشي تبديل گردد و فراهم 
جهت تحقق سهم فناوري در مديريت شهري و تعامل 

و تخصيص اعتبار بر آن در  بنياندانشهاي با شركت

 ساختار شهرداري تهران مورد انتظار است.

 منبع اصلي درآمد شهرداري تهراناست كه  واضح
  محصولي و تابع ميزان ساخت و ساز بهتك نوعي

  كه تهراندرصورتي است  فروش تراكم يواسطه
ي كاال و خدمات نوين حاصل از تواند زايندهمي

  هايتراوشات فكري نخبگان ساكن در آن و شركت
جهت توسعه كمي و كيفي ي آن بوده پهنه بنياندانش

به شهرهاي آن  ردنشهر از يكطرف و با صادر ك
مختلف و حتي كشورهاي مختلف كسب درآمد ارزي 

محصولي بودن درآمد تكبه نمايد. نياز است نگرش 
و بابت تحقق شود روز به ،تغيير كندشهرداري تهران 

گذاري و هزينه نمايد و از فمند سرمايهآن نيز هد
  ونموده  جلوگيري هاسوختن هزينه فرصت

وري هاي انساني و جغرافياي خود حداكثر بهرهسرمايه
  نمايد. ريزي و ايجادرا برنامه

 
  وضع موجود با استفاده از ليو تحل نييتب

 شده نييتع يهاشاخص
از جانب رهبر معظم با توجه به تبيين اقتصاد مقاومتي 

انقالب و تالش مجدانه دولت در چهارسال گذشته 
بهبود شرايط اقتصادي تورم ركودي  جهت تغيير و

مهار شده و ركود نسبي حاكم  تاكنون تورم به نسب
گرايي چه در بين هاي هيجاني و مصرفاست. نگرش

  شهروندان و چه در بين مديران شهري تمايل به
 گيري منطقي پيدا كرده است.شكل

الملل، نرخ فعلي ارزش نبا توجه به بهبود روابط بي
پول ملي و كاهش نرخ دستمزدها و رقابتي بودن 

ي مهندسي نسبت به هاقيمت تمام شده خدمات و كاال
اقتصاد  يديگر كشورها اكنون پتانسيل توسعه

مقاومتي كه بر اصل خوداتكايي استوار است با تعامالت 
تر با دنياي آزاد و روابط اقتصادي هرچه هوشمندانه

توان مي ،صدور تمايزات حاصل از اقتصاد مقاومتي
  جويي ارزي را انتظار داشت و درافزايش درآمد و صرفه
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هاي بزرگي برداشت تا منافع و گامي پايدار توسعه
 ند مدت كشور و نسل آينده تضمين گردد.مصالح بل

واسطه فضاي تعامل اقتصادي هدوران پسابرجام ب
اي را براي هاي ويژهجديد ايجاد شده با جهان، فرصت

شدن  جهاني فرآيندتوسعه اقتصادي و تسريع 
اقتصادي ايران فراهم ساخته است. ازآنجاييكه اقتصاد 

اقتصادي در عنوان رويكرد اصلي توسعه مقاومتي به
هاي كارآمد و ستن مدنظر قرار دارد، اتخاذ سياايرا

جهاني شدن  فرآيندمتناسب با اين رويكرد در 
قق مفهوم اقتصاد حاقتصادي در گام اول در گروي ت

ريزي هاي بعدي نيازمند برنامهمقاومتي و در گام
ي سطوح و بخشها با هدف هماهنگ و مطلوب در كليه

باشد. مي نظربه اهداف مورد دستيابي فرآيندتسهيل 
هاي اقتصاد پسا اقتصاد دانش و صنايع دانش از ويژگي

  عنوان يكي ازديگر به صنعتي و جهاني است و از سوي
پذيري ترين رويكردها براي كاهش آسيبكليدي

گردد. اسناد اقتصادي در اكثر متون علمي طرح مي
  نيز درهاي كالن ايران اندازها و سياستمرتبط با چشم

هاي مختلف به لزوم توسعه و توجه ويژه به بخش
  شهرهااقتصاد مبتني بر دانش اشاره دارد. كالن

  دانش و اطالعات داليل متعدد موتور توسعه اقتصادهب
آيند، لذا توسعه و بالندگي اقتصاد دانش حساب ميبه

  ريزيهاي برنامهطور گريزناپذيري با سياستهب ،مبنا
خورده شهري گرهي در مناطق كالناي و شهرمنطقه

ريزي است. اين ارتباط تنگاتنگ از بخش كالن برنامه
  اي كالبدي واندازسازي) تا برنامه(سطح چشم شهري
  گيرد. لذااي موضوعي و موضعي را دربر ميپروژه
ريزي شهري در تأمين نيازهاي زيرساختي، برنامه

بتني بر پذيري اقتصاد مخدماتي و افزايش توان رقابت
  نمايد.دانش در يك سرزمين نقش كليدي ايفا مي

  
  

 يبخش با كشورها تيوضع يالمللنيب سهيمقا
 منتخب

هاي كليدي براي موفقيت وري يكي از محركبهره
  رود. هرچه كشورد نيروي كارشمار مياقتصادي به

 ورتر داشته باشد، كارفرمايان از ارزش باالتربهره
در نتيجه، اقتصاد آن كشور خواهند بود و برخوردار 

 شود.شكوفاتر مي

  
ي يافتگي در مقولهوري را از منظر توسعهبهره

توان ديد و ميارزش توليدي در ازاي هر ساعت كار 
  چه ،اندازهاي جهانيهم از منظر تحقق سند چشم

  الملل.وري بينوري داخلي و چه اثرات آن در بهرهبهره
شهري چون تهران در مقوله مديريت شهري، كالن 

با وسعت و جمعيت فراوان، داراي اهميت استراتژيكي 
وري و لوجستيكي خاصي است كه تعريف شاخصه بهره

  آن در اقتصاد كالن كشور مهم است.
ها و كنوانسيون ،شهر تهران در يك سري معاهدات

  انداز جهاني سهيم است از آن جملهسندهاي چشم
براي كاهش ريسك رنامه سازمان ملل بتوان به مي

سند يعني  )2030- 2015(چهارچوب سنداي  سانحه
  ره نمود.اذيري جهاني سنداي اشپكاهش خطر

. "آوريتاب" از عبارتست راهبرد اينفهوم پايه در م
آوري، ظرفيت بالقوه يك نظام، سامانه و منظور از تاب

يا جامعه در مواجهه با خطرات جهت سازگاري است 
  ايجاد تغييرات براي تداوم وكه با ايستادگي و يا 

شود. به عبارت يابي به سطحي قابل بقاء، معنا ميدست
آوري بيان درجه قدرت خودسازماندهي نظام ديگر تاب
  باشد.ها مي(فردي و گروهي) در بحران اجتماعي

توان منفعل رفتار نمود يعني در اين مساله مي
  هايريزي فوريتري و برنامهيمديريت و اجراء پيشگ

م از تخصيص بودجه، عهايي انگرانه را به بهانهآينده
  هاي توزيع آن موردكاهش نقدينگي و محدوديت
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مهري قرار داد و در روزهاي ارائه گزارش به مجامع بي
ي نودي هاي جسته گريخته دقيقهجهاني به گزارش

ز اتالف انرژي و بجو مرسوم است  سفانه عمدتاًأكه مت
اكتفا  ،در بر ندارد ايه و نتيجهبهر ،انگيزش و فرصت

  نمود.
  تخصيص بودجه و هدايت ،توان با تمركز بر آنمي
  گذاري با اجراء مفاد آن با استفاده از همكاريسرمايه
بر پايه  ،بنيان، نخبگان ثابت شدههاي دانشبنگاه

در درجه اول كيفيت زندگي و ايمني  ،فناوري بومي
  فرهنگي و شهري را درخور شرايط اقليمي و

افزايش داد كه اين خود نماينده ايران شناسي مردم
بود همچنين  ثبات بيشتر و جلب سرمايه بيشتر خواهد

  عنواناقتصاد مقاومتي محقق شده داخلي را به
هاي موفق كاال و خدمات مهندسي با شرايط پروژه

د و كسب كرقيمت رقابتي بسيار مناسب ايران صادر 
  درآمد نمود.

خدمات يا ي هاي توسعهدر مقولهاين مهم 
  با شتاب تصاعدي محقق بنياندانش تمحصوال

هاي محدود موجود به عنوان مثال از نمونه ،گرددمي
هاي غيرصلب لوله توان به ساختدر اين زمينه مي

 انشعابات آب و گاز تاسيسات شهر اشاره نمود كه با
  در توليد و اجراء در شهر ضمنايجاد اشتغال 

كه توسط و كاهش خطرپذيري ات سروزرساني تاسيهب
قابليت صادرات با قيمت  آبفاي تهران انجام شده
يا در مقوله آموزش و  باشدرقابتي ايراني را دارا مي

در كاهش ارتقاء آگاهي مردم و جلب مشاركت 
ساز هاي شبيهاستفاده از دستگاهخطرپذيري زلزله 

 بنياندانشمثل زلزله آزما كه توسط موسسه آموزشي 
هم تحقق سهم در سند  ،زلزله آزماي شهر انجام شده
ي ايجاد اشتغال و چرخش را پيش برد و هم از جنبه

سهم قابل  ،هيالمللي توجپول و تعامالت اقتصادي بين
  توجه از شرايط انبساطي پولي حاكم در كشورهاي

  كننده را عايد كشور نمود.مصرف

و است  پيشرفته چين بزرگترين صادركننده تكنولوژي
سهم قابل  سهم كشورهاي اسالمي از صادرات تكنولوژي

  قبولي نيست.
گذاري گزارش بانك جهاني، ميزان سرمايه بنابر

طور به 2000-1997خارجي در ايران طي دوره 
كه ميليون دالر در سال بوده است.  39متوسط برابر 

گذاري كمتر از يك صدم كل اين ميزان از سرمايه
صادرات و كمتر از چهار هزارم توليد نا خالص داخلي 

ي اخير عالوه بر است. طي دو دهه حاصل شدهايران 
  گذاري ثابت در اقتصاد، كيفيتميزان سرمايه

كه در  به طوري تسگذاري نيز تنزل كرده اسرمايه
  وري سرمايه منعكس است.افت شاخص بهره

مايه از كشور آمار دقيقي در از ميزان خروج سر
هاي اطالعات مندرج رسانهطبق دست نيست. اما 
 16,5حدود  1389تا  1384هاي دولتي طي سال

ميليارد دالر سرمايه از كشور خارج شده است. به اين 
 3,3ترتيب ميانگين ساالنه خروج سرمايه از كشور 

برابر ورود سرمايه به  85ميليارد دالر است كه بيش از 
  خل كشور است.دا

در هر حال بايد توجه داشت كه، رشد اقتصادي 
  معطوف به "خدمات افزايش توليد كاال و"يعني 
گذاري مجدديست كه قادر است باز توليد سرمايه

گسترده يا گسترش يابنده پديد آورد. به عبارت ديگر 
پذير است كه رشد اقتصادي تنها در صورتي امكان

موجود است به كار افتد و سرمايه بيشتري از آن چه 
اين مستلزم آن است كه يا سرمايه موجود در منطقه 
  در اثر توليد و باز توليد به مازاد يا اضافه ارزشي

  يافته و تمام يا بخشي از آن را دوباره بهدست
گذاري بيفزايد و يا آن كه سرمايه از خارج از سرمايه

شد. گذاري در منطقه جذب شده بامنطقه براي سرمايه
  گذاري بيشتر وپس رشد اقتصادي با سرمايه

گذاري بيشتر به انباشت سرمايه بيشتر نياز سرمايه
  دارد.
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 حوزه تيو عدم موفق تيموفق ليدال ليتحل
اي علوم و فناوري رساني مركز منطقهبر اساس اطالع

درباره كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي و ميزان 
پيشرفته در سطح هاي تكنولوژيسهم آنها در صادرات 

كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي، سهم قابل 
قبولي نيست. نبود زير ساخت مناسب و كافي از يك 

المللي از سوي هاي بينطرف و عدم ارائه آمار به سازمان
پيشرفته را با مشكل هاي ديگر بررسي صادرات تكنولوژي

م كشور در مواجه ساخته است. اين مهم نويد بخش سه
ايجاد شغل و چرخش پول و  ،دستيابي به منابع ارزي

ي آن در بستر تجمع انساني خروج از تورم است و همه
  شود.يعني شهر مهيا مي

  
 موجود يهاچالش يبرخ

م از عدم تخصيص عا اقتصاديهاي شامل چالش
 بودجه و اعتبار به منظور ايجاد بستر و انگيزش جهت

  هايفعاليت نخبگان و شركتتولد، رشد و بلوغ 
ي در مقوله كاال و خدمات شهري و ارائه بنياندانش

 سواري مجاني.

م از بروكراسي شديد عاداري اهاي شامل چالش
دو قطبي، نبود هاي اداري تا حصول نتيجه، واكنش

  هايتعريف مشخصي از نقش و جايگاه نوآوري و بنگاه
در مديريت انداز توسعه پايدار بنيان در چشمدانش
  .شهري

عدم م از عهاي نگرشي و روانشناختي اشامل چالش
باور به خودكفايي و قائل بودن ارزش در كاالها و 

  .جام شده در كشورهاي توسعه يافتهخدمات ان
 

در حوزه منابع  يفعل يهاتنگناها و چالش يابيارز
 ...و يمال ،يكيزيف ،يانسان

مربوط به  عمدتاًهاي حوزه منابع انساني ارزيابي چالش
  .شودفعالين در حوزه كاري خود ميعدم تخصص 

ترين عامل از آنجا كه امروزه منابع انساني با ارزش

توليد و مهمترين سرمايه هر سازمان و منبع اصلي 
هاي اساسي زاينده مزيت رقابتي و ايجادكننده قابليت

هاي ريزيترين برنامهيكي از عمدههر سازمان است، 
ريزي منابع انساني است. عامل مهم برنامه سازماني،

ريزي جهت ريزي منابع انساني، برنامهبراي وجود برنامه
نيل به نيازهاي مهارتي، آموزشي و درنهايت بهسازي 
منابع انساني است. موثرترين راه دستيابي به مزيت 
رقابتي در شرايط فعلي كارآمدتر كردن كاركنان 

سازي آنان است و آنچه سازمانها از طريق بهبود و به
كه در راستاي توسعه منابع انساني اهميت دارد اين 

هاي فني و است كه بهبود منابع انساني تنها با آموزش
طرق متعدد به  از بايد شود بلكهتخصصي حاصل نمي

توسعه كاركنان پرداخت و اين مهم جزء با اعمال 
  مديريت استراتژيك درقلمرو مديريت منابع انساني

  بود. پذير نخواهدامكان
 

ريزي استراتژيك و منابع پيوند ميان برنامه
 انساني

ريزي استراتژيك به يند برنامهآبرنامه زماني، براي فر
ماهيت، نيازهاي سازمان و محيط خارجي آن بستگي 

ها درقالب توليدي و ريزي در سازماندارد. برنامه
هايي كه به سبب . سازمانگيردخدماتي انجام مي

  تغييرند. در چنين موقعيتي،پيشرفت همواره در حال 
ريزي ممكن است يك يا دو بار در سال به برنامه

سري مراحل جامع و جزئي تدريجي با  صورت يك
ها، كنكاش انداز، ارزشموريت، چشمأتوجه به م

ها، جدول ها، مسئوليتمحيطي، اهداف، استراتژي
ام گيرد. به عبارتي، اگر زماني، بودجه و غيره انج

  كندهاي زيادي در بازار ثابت فعاليت ميسازماني سال
  ريزي ممكن است در سال يك بار و فقط دربرنامه
  هاي مشخصي صورت گيرد. براي مثال،بخش
ها، ريزي درحين كار از طريق اهداف، مسئوليتبرنامه

شوند. جدول زماني، بودجه و غيره هر سال به روز مي
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  سسات را درؤتواند مهاي زير ميبه راهنماييتوجه 
در حوزه و اين مهم  ريزي استراتژيك ياري كندبرنامه

مربوط به وجود بستر ارتباطي و  بخصوصفيزيكي 
  تخصيص امكانات و اعتماد به نخبگان جهت زايش

محقق وزه مديريت و اجرائيات شهري هاي برتر حايده
 تخصيص مالي ها،لفهؤمتمامي اين  يقلهو در  است

 فرآيندوجود روغن در  مانند ضرورت اساسي دارد و
تعريف  ،ريزيبرنامه .شودانجام كار موتور خودرو 
  بنيان و بهره ازهاي دانشعقاليي از جايگاه شركت

هاي نخبگان در بهبود و تسريع مديريت بهينه ايده
آالت يك اگر و انگيزش و شايسته ساالري شهري 
و وجود  ،تخصيص مالي و اعتباري ،محركه باشدموتور 

  روغن منزلهبه ، يك نظام مالي منضبط برآن
ه انجام كار مورد فرآيندكننده كننده و تسريعخنك

  انتظار از موتور است.
  

و  يحقوق يهاتيها و محدودتيساختارها، ظرف
  يقانون

 باالخص و ايران، شهرهاي ساختار مديريت در كالن
 شبه ساختاري هايمحدوديت و هاويژگي همان تهران،

عني ي كشور شهري مديريت كالن نظام مدرنيستي
غيرمشاركتي، متمركز، بخشي، از باال به پايين، 

زده، فاقد انديشه و فرايند توسعه بوروكراتيك، سياست
هاي توسعه شهري، فاقد التزام عملي به اصول و برنامه

 مالز هايظرفيت و مندنظام ريزيشهري، فاقد برنامه
 مراتب سلسله انطباق فاقد شهري، توسعه تحقق براي

ي با سازمان فضايي شهر، فاقد انتظام مديريت ساختار
سازماني از حيث مغايرت ساخت با كاركرد، فاقد انتظام 
 ساختاري از حيث ارتباط الزم سطوح ساختار سازماني،

وجود خال در برخي عناصر ساختاري مصوب در 
ساختار موجود، وجود عناصر ساختاري خارج از 

طاف انع ضرورت و اراده سازمان در ساختار موجود،

  نداشتن الگوي ساختار سازماني در زمينه مشاركت در
 نهايت، در و سازماني درون گروهي هايفعاليت
ديگر،  عبارت به. است تحول برابر در ساختاري پايداري

 شهرهاي ساختار مديريت شهري، تهران و ساير كالن
  شهر، اسالمي شوراهاي گيريشكل رغم به ايران،
 و مدرن مشاركتي - محلي مديريت يك هايويژگي

 ارتباط ،نظام اين در كه ايگونهبه. ندارد را دموكراتيك
نمي ديده شهروندان و شهرداري شورا، ميان ارگانيك

سويي پرداختن به مباحث جديد  از موضوع، اين. شود
مديريت شهري و تغييرات بنيادين سازوكارهاي حاكم 
بر وضعيت موجود مديريت شهرهاي ايران و به ويژه 

شهر تهران را در كانون توجه مديران و صاحب -كالن
 ديگر سو، از و دهدنظران مطالعات شهري قرار مي

 هايچالش از را ما جهاني، ارزشمند تجارب مطالعه
ديريتي، نيروي انساني، منابع مالي، حقوقي و قانوني م

و جهت تحقق مطلوب يك نظام مديريتي محله محور 
  .سازددر ايران آگاه مي

  
  يمباحث حوزه در قانون اساس

 ساختار دولتي دارايكشور ايران  با توجه به اينكه
عمده  آن و بخصوصهاي اقتصادي فعاليت است و اكثر

ت از سوي شركتهاي دولتي توليدات و ارايه خدما
هاي ، مجالي براي عرض اندام بخشپذيردصورت مي

هاي كلي نمود. با ابالغ سياستخصوصي رخ نمي
) قانون اساسي تقويت بخش خصوصي و 44اصل(

هاي اقتصادي در ديد نقش دولت در فعاليتهت
  گرفت و با قرار اندركاران نظامدستوركار دست

آن واگذاري  و درپيهاي حقوقي گسترده بسترسازي
هاي دولتي به بخش غيردولتي، تالش شد سهام شركت

  هاي حضور پررنگ بخش خصوصي در عرصهتا زمينه
 هاي اقتصادي فراهم شود.فعاليت

  اكنون پس از گذشت بيش از پنج سال از
) 44هاي كلي اصل(شدن قانون اجراي سياستعملياتي



 

  328 

هاي يتقانون اساسي، سايه سنگين دولت بر روي فعال
اقتصادي كم نشده و فضاي رقابتي مناسب براي به 

  گرفتندوشهميدان آمدن بخش خصوصي و ب
  وجود نيامده است.ههاي گسترده اقتصادي بفعاليت

گيري اقتصاد مردمي با گذر از اقتصاد دولتي شكل
گذاري و بسترسازي اموري است كه نيازمند سياست

تعاوني به عنوان به واسطه آن حضور بخش خصوصي و 
  فعاالن اقتصادي غيردولتي به سهولت و با انگيزه

هاي اقتصادي صورت پذيرد و اي در تمامي زمينهويژه
 يابد كه ساز وكار و بسترهاياين مهم زماني تحقق مي

  ها به منظور فعاليت درقانوني حضور اين بخش
  گذاران اقتصادي وهاي مختلف از سوي سياستعرصه
ن فراهم شود و اين حضور با موانع اندك و گذاراقانون

تسهيل بيشتري نسبت به گذشته صورت پذيرد. از اين 
هاي الزم مبني بر اصالح فرآيندهاي رو تدوين برنامه

اقتصادي و همچنين حذف هاي صدور مجوز فعاليت
  قوانين و مقررات زايد و دست و پاگير و كاهش زمان و

ل تدوين قوانين هاي انجام كار و در عين حاهزينه
اقتصادي هاي جديد براي شروع و توسعه فعاليت

  ناپذير است.ها ضروري و اجتنابتوسط اين بخش
  

 ينظام جمهور يكلهاي استيمباحث حوزه در س
  ياسالم

 بنيانقتصاد دانشا

افزوده آن اي از ارزشكه بخش عمده است اقتصادي
مبتني بر دانش، فناوري و نوآوري است و نيروي 

  نقش مهمي را در تحقق آن ايفا ،كرده انساني تحصيل
هاي ترين پايهبنيان يكي از مهمكند. اقتصاد دانشمي

  .اقتصاد مقاومتي است
 

 :مرتبط هايبنديدسته

 ؛(NIS) نظام ملي نوآوري

 بنيان؛هاي دانششركت

 ؛(Startup) كسب و كارهاي نوآورانه نوپا

 سازي پژوهش و نوآوري؛تجاري

 انساني نخبه؛نيروي 

 .بنياندانشهاي تأمين مالي فعاليت

 
 :منظر) از( موضوع اين توسعه ضرورت

 :باالدستي اسناد

نقشه جامع علمي كشور ابالغي رئيس محترم جمهور 
 )89(زمستان 

هاي كلي اشتغال ابالغي مقام معظم سياست 3بند 
 )1390رهبري (تير 

كار و هاي كلي توليد ملي، حمايت از سياست 3بند 
سرمايه ايراني ابالغي مقام معظم رهبري (بهمن 

1391( 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم سياست
 )1392رهبري (بهمن 

هاي كلي علم و فناوري ابالغي مقام سياست 5بند 
 )1393معظم رهبري (شهريور 

بنيان سسات دانشؤها ومقانون حمايت از شركت
 )1389(مصوب 

هاي كلي برنامه ششم توسعه ابالغي سياست 80بند 
 )1394مقام معظم رهبري (تير 

  
 كشور يتوسعه اقتصادهاي مباحث حوزه در برنامه

 ديپلماسي فناوري

ست از تعامالت فناوري ميان يك ا عبارت :تعريف
المللي كه در خدمت بازيگران بينكشور با ديگر 

پيشبرد سياست خارجي آن كشور قرار گيرد و يا 
  يك كشور و ديگر بازيگرانسياسي ميان روابط 

 .ساز تعامالت علم و فناوري گرددالمللي كه زمينهبين

هاي فناورانه به منظور ايجاد و استفاده از ظرفيت
تسهيل روابط دو يا چندجانبه ميان كشورها به طوري 
كه هم منافع داخلي كشورهاي درگير را برآورده 
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مللي كمك الهاي بينساخته و هم به حل چالش
 .نمايد

در تعريف ديپلماسي علم و  :مرتبط هايبنديدسته
 .فناوري بايد به سه سطح از تعريف اشاره داشت

عنوان منبع قدرت براي ديپلماسي: فناوري به
تعامالت علم و فناوري ميان يك كشور با ديگر 

المللي كه در خدمت پيشبرد سياست بازيگران بين
 .خارجي آن كشور قرار گيرد

عنوان منبع قدرت براي علم و فناوري: ديپلماسي به
  يك كشور و ديگر بازيگرانروابط سياسي ميان 

 .ساز تعامالت علم و فناوري گرددالمللي كه زمينهبين

استفاده از علم و فناوري براي اهداف ديپلماتيك: 
دهي و حمايت از اهداف سياست علم در راستاي شكل

  .كندخارجي عمل مي
  

  هاها و چالشظرفيت بررسي
 آسايش بهبود براي چه موضوع المللبين ارتباط
 مقاومتي اقتصاد تحقق جهت چه شهري زندگي

 صادرات و كشور در افزوده ارزش ايجاد پايه بر
  است. مهم بسيار

  اقتصاد هايچالش از عبور براي هاحلراه
 :بنياندانش

و در نظر گرفتن آن  بنياندانشنگاه جامع به اقتصاد 
 به عنوان بخش جديدي از اقتصاد؛

هاي استفاده از دانش به كليه بخش علزوم تسري
 اقتصادي؛

هاي بنيان و بنگاههاي دانشتقويت ارتباط بين بنگاه
 بزرگ؛

 ها و تحقيقات بنيادين؛سازي پژوهشتجاري

داخلي توسط  بنياندانشترجيح استفاده از محصوالت 
 نهادهاي دولتي و سايرين؛

 ؛بنياندانشهاي شركتهاي تأمين مالي فعاليت

هاي اقتصادي و ديپلماسي استفاده از فرصت همكاري
 .بنياندانشبراي انتقال فناوري و فروش محصوالت 

 
  بخش در صورت ادامه وضع موجود تيوضع ينيب شيپ

 نوظهور هايفناوري رصد توسعه ضرورت

گذاري فناوري سرعت مسائل مهم در سياستيكي از 
باالي تغييرات و تحوالت در محيط فناورانه بوده كه، 

گيري در اين حوزه را ريزي و تصميمتوانايي برنامه
بدون درك شايسته از موقعيت حال و آينده فناوري، 

رو، شناسايي، ايجاد و ناممكن ساخته است. از اين
صنعتي با توسعه شبكه همكاران تحقيقاتي و 

تحوالت فناورانه براي  بانيبكارگيري رصد و ديده
صنايع فناوري محور و پيشرفت علم و فناوري كه اثر 
مستقيم بر حوزه كسب و كار اين صنايع دارد، داراي 

 .اهميت باالي ساخته است

  بكارگيري ابزارهاي كارآمد مديريت و
هاي منظور توسعه توانمنديگذاري فناوري بهسياست

رو در ارايه و بهبود محصوالت فناورانه، صنايع پيش
باشد. از اين رو، ناپذير براي كشورها ميالزامي اجتناب

رصد فناوري به عنوان ابزاري براي تحريك و توسعه 
انواع نوآوري دروني و محصوالت جديد، كه منجر به 

  شود از اهميتخلق شايستگي و توانمندي مي
 .سزايي برخوردار استهب

  
بخش در صورت يآت تيشكاف وضع ليو تحل نييتب

  منتخب يادامه وضع موجود با كشورها
  فرآيندارزش نهايي رصد فناوري در بهبود 

كند و در واقع اين گيري سازمان نمود پيدا ميتصميم
رصد فناوري در بهبود  فرآيندامر به عنوان هدف اصلي 

 فرآيندريزي راهبردي فناوري، كمك به برنامه فرآيند
بندي فناوري مديريت سبد فناوري، شناسايي و اولويت

اصلي مديريت  فرآيندهاي تحقيقاتي در كنار و طرح
 فناوري و نوآوري شامل انتخاب تا نگهداري فناوري، از
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 .نوآوري است فرآيندجمله موارد تأثيرگذاري بر 

بر اساس شكل فوق، يك سيستم رصد فناوري، 
هاي نوآوري و فناوري شناسايي و اكتساب فرآيند

  مخرب و تعيين زمان صحيح اكتساب آن را تسهيل
  شود.كند و موجب ايجاد مزيت رقابتي ميمي

ترتيب، ابعاد زماني در رصد فناوري داراي اهميت بدين
  است، يعني شناسايي و دستيابي سريع به نوآوري و

طور بهنگام و دسترسي بدون هاي مخرب بهفناوري
هاي فناورانه موجب افزايش اطالعات نوآوريوقفه به 

  هاي نوآورانه كه يكي ازفرصت براي خروجي
  .شودترين اهداف رصد فناوري است را موجب ميعمده
  

  اقتصاد توسعه الزم نقش و عملكرد ها،ظرفيت
 بنياندانش

بنيان براي مخاطبين تبيين جايگاه اقتصاد دانش
گذاران، اساتيد مداران، سياستمختلف اعم از سياست

دانشگاه و دانشجويان، صنعتگران، بانكداران و عموم 
 هاي مناسب هر طبقه؛مردم با استفاده از روش

بنيان با هاي دانشكمك به تسهيل كسب وكار شركت
 گيري كشور؛ارائه نظرات مشورتي به مراجع تصميم

  بنيان و كمك بههاي دانشهاي شركترصد توانمندي
 افزايي آنها؛هم

بنيان اعم گري در توسعه كسب وكارهاي دانشتسهيل
سازي، بازاريابي از تسهيل در تحقيق و توسعه، تجاري

 و فروش و تامين مالي؛

  كمك به دريافت تسهيالت در جهت دريافت انواع
ها براي حل مشكالت تامين مالي و فروش نامهضمانت

 محصوالت؛

  يان وبنهاي دانشكمك به تقويت ارتباط ميان شركت
 هاي بزرگ؛بنگاه

  هايهاي مورد نياز شركتكمك به انتقال فناوري
 .بنياندانش

 

  نيز و حاكميتي –داخلي هايسازمان در عضويت
 :مرتبط الملليبين

 :دسترسي به

 ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور

 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

 صندوق نوآوري و شكوفايي

  و ياو منطقه يداخل طيشرا راتييتغ ينيبشيپ
 يالمللنيب

ايران، رشد علمي و  1404ساله  20انداز در سند چشم
فناوري و رسيدن به جايگاه اول علمي در جنوب غرب 

عنوان يكي از اهداف اصلي به 1404آسيا براي سال 
 يسالهتدوين گرديده است، در اين راستا برنامه پنج

تا  43چهارم مبتني بر دانايي تدوين گرديد و در ماده 
فصل چهارم اين برنامه با عنوان توسعه مبتني بر  57

ها دانايي دولت را مكلف به نوسازي و بازسازي سياست
فناوري و آموزشي الزم نمود.  و راهبردهاي پژوهشي،
  هاي اقتصاد مقاومتي را دنبالبرنامه پنجم سياست

  ها توسعه صنايعبطن اين سياستنمايد كه در مي
هاي كلي برنامه ششم بر بنيان قرار دارد. سياستدانش

گانه اقتصاد مقاومتي، پيشتازي در عرصه محورهاي سه
سازي فرهنگي استوار علم و فناوري و تعالي و مقاوم

بنيان نمودن صنايع خواهد بود، كه مواردي چون دانش
  سيسأت ز طريقدستي نفت و گاز اباالدستي و پايين

هاي طراحي، مهندسي و ساخت و نصب شركت
  منظور افزايش خودكفايي،تجهيزات انتقال فناوري به

بنيان نمودن شيوه توليد محصوالت صنعتي و دانش
سازي تجاري و تقويت خدمات وابسته به آن، نشان

حضور در بازارهاي منطقه و جهان، توسعه تجارت 
توسعه و ساماندهي و  بنياندانشصادرات محصوالت 

نوآوري بايد در اين برنامه گنجانده شود. لذا نظام ملي
بنيان تدوين برنامه ششم نيز بر مبناي توسعه دانش

سازي اهداف مذكور خواهد شد. در راستاي محقق
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  عالوه بر اسناد باالدستي ياد شده در حوزه اجرايي نياز
هاي تشويقي و مالياتي متعددي توسط سياست

  علمي و فناوري رياست جمهوري از جملهمعاونت 
  هاي مالياتي، گمركي و تسهيالت استقرار بهمعافيت

نامه بر اساس آيين .شوديبنيان اهدا مهاي دانشگاهبن
 48608/ت 120997بنيان مصوبه شماره صنايع دانش
  هايت وزيران، شركتأهي 15/9/1394ه مورخ 

بنيان كه داراي فعاليت تحقيق و توسعه و دانش
 بنياندانشطراحي مهندسي بوده و به توليد كاالهاي 

  در حدآزمايشگاهي، سفارشي (قبل از توليد انبوه)
هاي مجاز واقع در توانند در كاربريپردازند، ميمي

محدوده كليه شهرها و از جمله شهرهاي داراي 
مستقر شوند.  محدوديت استقرار و ساير مكانهاي مجاز

توانند بر عالوه بر آن واحدهاي صنايع پيشرفته مي
  (منظور ميزان آاليندگي محيطي بنديمبناي رده

هاي علم و فناوري و مراكز رشد باشد)، در پاركمي
مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، 

سالمت موضوع دانش-هايتحقيقات و فناوري، شهرك
ساله پنجم توسعه پنج قانون برنامه) 34ماده (

ها و نواحي صنعتي جمهوري اسالمي ايران و شهرك
  .قانوني مستقر شوند

  
ها بخش در مواجهه با فرصتنقاط قوت و ضعف يابيارز

  يآت يدهايو تهد
 تضمين حقوق مالكيت

امنيت حقوق مالكيت همواره به عنوان اصلي محوري 
به گيري يك اقتصاد پويا شناخته شده است و در شكل

هيج وجه قابل انكار نبوده و نيست. اگر كارآفرينان 
هاي خود احساس نسبت به حفظ و بازدهي سرمايه

  گذراي در هيچ يك ازحاضر به سرمايهامنيت نكنند 
هاي اقتصادي نخواهند بود از اين رو حقوق فعاليت

مالكيت مطمئن و تضمين شده شرط الزم و كافي 

اگر ي است و گذارهبراي ترغيب كارآفرينان به سرماي
حقوق مالكيت نامطمئن باشد، فعاالن اقتصادي حتي 
نسبت به استفاده از منابع مالي بانكي نيز رغبتي 

  نخواهند داشت.
در هر حال بايد به اين موضوع توجه داشت كه 

  يشدگي، نحوهتعريف -ساختار حقوق مالكيت
اي به در هر جامعه -ظت از آنمندي و كيفيت حفابهره
ن زيادي ساختار انگيزشي جامعه را شكل خواهد ميزا

داد. در واقع شكنندگي و انعقاديافتگي حقوق ملكيت 
  كند كه اعضاي آنهر جامعه تعيين مي

شان را صرف توليد و در نتيجه افزايش ها و منابعتالش
رفاه اجتماعي كنند يا صرف ايجاد، حفظ يا انتقال 

  سياسي حقوق اقتصادي.
  حقوقي از جملهبه احكام اهتمام و التزام 

حقوق مالكيت است. هاي قوي در زمينه پشتوانه
قانون اساسي جمهوري اسالمي  46براساس اصل 
مالك حاصل كسب و كار مشروع  ايران، هر كس

تواند به عنوان مالكيت خويش است و هيچ كس نمي
نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از 

قانون اساسي نيز  47كند. همچنين اصل  سلبديگري 
كند كه مالكيت شخصي كه از راه مشروع بيان مي

  باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون تعيين
  كند.مي

  
 گذاري:تسهيل امر سرمايه

گذاري همواره به عنوان عاملي تأثيرگذار براي سرمايه
  شكوفايي اقتصادي و كارآفريني در هر كشور محسوب

ها مستلزم ثبات گذاريو افزايش حجم سرمايهشود مي
سياسي و اقتصادي در يك كشور است تا به اين ترتيب 

گذاري و كاهش بازدهي هراس از مخاطرات سرمايه
گذار با خيالي سرمايه به حداقل رسيده و سرمايه
  هاي خود برايآسوده نسبت به كارگيري سرمايه
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مايد و اين هاي اقتصادي مبادرت ناندازي فعاليتراه
مهم نيازمند بستري مناسب است كه عالوه بر ثبات 
سياسي و اقتصادي، به ميزان باز بودن اقتصاد و داشتن 

رد. اين موضوع اروابط با بازارهاي جهاني نيز بستگي د
گذاران هاي مورد ارزيابي سرمايهاز جمله شاخص

گذاري در خارجي است كه بر تصميم آنها براي سرمايه
  ديگر تأثير فراوان دارد.كشورهاي 

همچنين بايد توجه داشت چنانچه شرايط ذكر 
گذاري خارجي در كشور مهيا نباشد شده براي سرمايه

گذاري خارجي عالوه بر آن كه كشور از مزاياي سرمايه
گذاران داخلي نيز نسبت به شود، سرمايهمحروم مي

كارگيري آن در خارج از هاي خود و بهخروج سرمايه
هايي اقدام خواهند نمود كه اين امراز جمله آفت كشور

كند. در واقع است كه اقتصاد كشورها را تهديد مي
موارد يادشده بيانگر اين موضوع است كه بخش 

هاي خصوصي در فضايي قابليت ورود به فعاليت
  مهيا نمايد. اقتصادي را

  
  پيشنهاديهاي ها و اقدامسياست
  اقتصاد با مرتبط موارد رصد و جهاني وضعيت
 :بنياندانش

  هاي اخير و با پيشرفت فناوري، كشورهادر دهه
 .اندكرده R&D زيادي در حوزههاي گذاريسرمايه

و  (high-tech) افزايش سهم صنايع با فناوري باال
از  (R&D intensive) مبتني بر تحقيق و توسعه

 صادرات كشورها

در هاي برندهاي مطرح بخش اعظمي از دارايي
(اعم از دانش  سطح جهاني در قالب دارايي نامحسوس

  .است شده گذاريارزش) …فني، نيروي انساني و
 

  حوزه ياصول كل
ها و بايد و نبايدهاي حل مسائل و اهكارها، چارچوبر

  وري، و اصالحمشكالت، ارتقاء عملكرد و بهره
 .هاي كلي نظام علم و فناوري كشور را گويندجهت

 :مرتبطهاي بنديدسته

آموزش عمومي و مهارتي، آموزش عالي، پژوهش و 
  توليد علم، فناوري، تحقيق و توسعه، نوآوري و اقتصاد

  بنياندانش
 :از منظر)ضرورت توسعه اين موضوع (

 :اسناد باالدستي

 انداز بيست سالهسند چشم

تا  76هاي هاي ابالغي برنامه ششم توسعه (بندسياست
80( 

فناوري ابالغي مقام معظم هاي كلي علم و سياست
 )93رهبري (شهريور 

نقشه جامع علمي كشور ابالغي رئيس محترم جمهور 
 )89(زمستان 

 
 :تأثير هايحوزه

بنيان، واحدهاي هاي دانشها، مدارس، شركتدانشگاه
تحقيق و توسعه صنايع، مدارس، مراكز و مؤسسات 

  آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي
 

 :اقتصادي اهميت

هايي هاي علم و فناوري، آن دسته از سياستسياست
هستند كه رسيدن فناوري به بازار، رسيدن ايده به 

برداري از فناوري را تسهيل و ثروت و خريد و بهره
هاي مناسب توسعه فناوري نمايند. سياستتسريع مي

هاي توليد، ارتقاء كيفيت توليد و باعث كاهش هزينه
  حصوالت و خدماتيافزايش تنوع و مطلوبيت م

شوند كه در نهايت مبادله اين محصوالت در مي
 بازارهاي داخلي و صادراتي باعث افزايش توليد

(GDP)  شودمي.  
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  انداز سندچشم
بنيان در سياست اقتصاد مقاومتي اهميت اقتصاد دانش

به عنوان يك ابزار موثر در تحوالت اقتصادي و 
است كه عالوه بر شود، الزم به ذكر اجتماعي تلقي مي

هاي بنيان در چارچوب سياستتاكيد اقتصاد دانش
بنيان در اسناد اقتصاد مقاومتي، اهميت صنايع دانش

انداز بيست ساله كشور باالدستي از جمله سند چشم
  هايجايگاه شركت. نيز مورد تاكيد قرار گرفته است

  ايساله كشور به گونه 20انداز بنيان در چشمدانش
بايد پنجاه  1404ي شده است كه در سال بينپيش

  درصد از توليد ناخالص داخلي كشور از محل اقتصاد
  د.بنيان توليد شودانش

  
  بر اساس ياهداف كل نيياهداف كالن و تع نييتب
  و مطالعات شيآما يو ضوابط مل يكل يهااستيس

  بنيان:هاي دانشاهداف شركت
 پايدار.ها به محصول و مشاغل جذب و تبديل ايده

  سازي علم و دانش).افزايي علم و ثروت (تجاريهم
  هاي پژوهشي و تحقيقاتي.سازي يافتهتجاري

آموختگان به منظور ورود به توانمندسازي دانش
  وكار.فضاي كسب

ها و دهي در جهت نوآوريحمايت، هدايت و سمت
  هاي برتر.توليد فناوري

  كارگيري هرچه بيشترايجاد زمينه براي به
ها و واحدهاي پژوهشي در هاي دانشگاهتوانمندي

  جامعه.
  ترغيب متخصصين، نوآوران، مخترعان، اعضاي

  ها و واحدهاي پژوهشي برايعلمي دانشگاههيات
هاي بيشتر در رفع نيازهاي جامعه براي ترويج فعاليت

  ها و مراكز پژوهشي.سازي در دانشگاهفرهنگ تجاري
هاي اجرايي ستگاههاي اقتصادي و دتشويق بنگاه

هاي شكل هاي پژوهشي و فناوريگيري از يافتهبه بهره

  يافته در مراكز پژوهشي.
  ارتقاي فرهنگ عمومي كارآفريني.

 - بر اساس مطالعات مجمع همكاري اقتصادي آسيا
ترين كشورها اقيانوس آرام و طبق شواهد تجربي، موفق

كشورهايي هستند كه اقتصاد آنها كمترين فاصله را با 
داشته باشد. همچنين از  بنياندانشويژگيهاي اقتصاد 

بنيان، بسيار نظر اين كميته، دانش بناي اقتصاد دانش
فراتر از دانش فني است و شامل دانش فرهنگي و 

پيشرفت در  فرآيندشود. اجتماعي و مديريتي نيز مي
نقش وسيع دانش و  بنيان با توجه بهدانش اقتصاد

وجود رابطه باز خورد بين دانش و ، كاربرد عملي آن
كند. در يك تحليل نظري، بهكاربرد آن را ضروري مي

  هاي زير را براي اقتصادتوان ويژگيطور كلي مي
  :عنوان كرد بنياندانش

بنيان اقتصاد كميابي منابع نيست، اقتصاد دانش - 1
اقتصاد فراواني منابع است؛ زيرا برخالف بسياري بلكه 

شوند، اطالعات از منابع كه هنگام مصرف مستهلك مي
تواند و دانش، كه اساس اقتصاد دانش پايه است، مي

  .بارها مصرف شده و با مصرف بيشتر در واقع رشد كند
در اقتصاد دانش پايه، دانش به كاال تبديل شده و  -  2

اكنون بازارهاي مجازي براي رسد. هم به فروش مي
خريد و فروش دانش در جهان شكل گرفته و افراد با 
  اعالم قيمت دانش خود، آن را در معرض مبادله قرار

دهند. بازار دانش، بازاري بسيار ناهمگن است و هر مي
كاال كيفيت و قيمت خاص خود را دارد. صاحبان 

مل انحصاري عصورت انحصاري يا شبهدانش در واقع به
  .كنندمي
نوعي يك اقتصاد بدون وزن بنيان، بهاقتصاد دانش - 3

هاي فوالد، هاي اقتصاد فيزيكي، كارخانهاست نشانه
سازي و ادارات مستقر در پتروشيمي، اتومبيل

  پايه، معموالًهاي اقتصاد دانشآسمانخراشهاست، نشانه
پيچيده، بسيار كوچك و تلفيق شده  صورت مدارهايبه

افزارهاست. يكديگر بوده و شامل فكرها يعني نرمبا 
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شود آنچه در اين اقتصاد به عنوان ارزش شناخته مي
  .باشدمعموال از نوع فكري و غيرقابل لمس مي

پايه به ارزش محصوالت و خدمات در اقتصاد دانش - 4
  شرايط افراد بستگي دارد. يك اطالع يا دانش معين

هاي ها و مكانزمانتواند براي افراد مختلف در مي
  .مختلف ارزش متفاوتي داشته باشد

  بنيان، سهم قابل توجهي از توليددر اقتصاد دانش - 5
ساز پايه و دانشهاي دانشسرانه در رشته فعاليتملي

  مانند صنايع داراي فناوري برتر، خدمات مالي و تجاري
هاي آموزشي و تر وكارآمدتر و بويژه از فعاليتپيشرفته
  .شودي تخصصي توليد ميپژوهش

بنيان، دانش و اطالعات به هرجا در اقتصاد دانش - 6
كه تقاضا براي آن بيشتر و موانع در مقابل آن كمتر 

  .گذاردثير ميأكند و تباشد، نفوذ مي
طور هيابي منابع مانند آنچه بدر اين اقتصاد كم - 7

سنتي در خصوص نهادها وجود دارد معنا ندارد بلكه 
هاي برداشت از دانش است كمياب است ظرفيتآنچه 

و نهاده اصوال نامشهود و در ذهن افراد است بنابراين 
  بخش مهمي از رقابت در اين اقتصاد بر مبناي جذب

  هاي اجتماعي و جذب افراد خالق است،سرمايه
صاد سطح دانش و نيروي هاي رقابتي در اين اقتمزيت

  .انساني است
نوآوري اقتصادي  دانش معموالًدر اقتصاد مبتني بر  - 8

اي ها با يكديگر در فضاي مبادلهو تعامل بنگاه
ساز ايجاد گيرد. اين تعامل زمينهكارآمدتري صورت مي

شود كه خود مبتني بر روابط ي ميلنوآوري م سيستم
متقابل صنعت، دولت و مراكز علمي دانشگاهي در 

 سيستم نوآوري. راستاي توسعه علوم و فناوري است
  يكي از المللي نيز بشود. اصوالًتواند بيني ميلم

هاي اقتصاد مبتني بر دانش، افزايش تقاضا شاخص
متخصص است. يعني تقاضا  براي نيروي كار ماهر و

بندي شده كار براي كارگراني كه بتوانند با دانش طبقه
توليد تأثيرپذيري زيادي از  فرآيندكنند، بديهي است 

اقتصاد دارد. در عمل ارتقاي سطح دانش پايه بودن 
  د.مديريت بنگاه را كارآمدتر كن توانسطح دانايي مي

  و را بهينه نمايد توليد فرآيندهاي مرسوم در روش
  تر نمايد.ها و تشكيالت را اثر بخشسازمان

  
  اهداف سند

  گذاري نظام علم و فناوري درطراحي مدل سياست
هايي همچون مؤلفههاي توسعه، با توجه به برنامه

- روندهاي"، "علميبيداري"، "تدبيرنظام"، "كيفيت"

 :صورت گرفته است "هاساير زيرنظام"و  "جهاني

استقرار نظام تضمين كيفيت، مستلزم تأثيرپذيري 
متقابل دانش و جامعه، استانداردسازي آموزش و 
پژوهش، رعايت اخالق در علم و فناوري، صيانت از 

اه، بالندگي اعضاي هيأت علمي، هويت دانش و دانشگ
و نظارت و ارزيابي و اصالح مستمر فرآيندها و 
  عملكردها است، كه در نهايت به توليد علم و تربيت

هاي دانشي، اي از توانمنديآموختگان با مجموعهدانش
 .انجامدمهارتي و بينشي مي

گذاري نظام علم و از بعد نظام تدبير، مدل سياست
  هاي نظامجايگاه و نقش علم و ويژگيفناوري ناظر به 

گيري در حكمراني خوب، سازي و تصميمتصميم
قانونمندي، تعهدات و نقش نظام تدبير، آزادي بيان و 
نقش ذينفعان در نظام علم و فناوري، كارايي استفاده 

 .از منابع و ابزارهاي كنترل فساد است

ديگر عملكرد مطلوب و بهينه نظام علم و  از جنبه
اي است كه فناوري مستلزم فراهم آمدن بستر و زمينه

بودن و علمي فكر كردن به موجب آن اعتقاد به علمي
  در جامعه فراگير شود، ساختار كالن علمي كشور

به جامعه  اي اساسي متحول گردد، جامعهگونهبه
يادگيرنده بدل شود، و رهبري مراكز علمي و 

 .دانشگاهي بر عهده عالمان قرار گيرد

م و فناوري، همچنين مستقيم و نظام عل
مستقيم تحت تأثير روندهاي جهاني است. در اين غير
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زمينه توجه به افزايش شهرنشيني و رشد انتظارات 
مردم از دولت، فشارهاي وارده بر منابع طبيعي اصلي، 
به داليل افزايش جمعيت، تغييرات آب و هوا و رشد 

هاي درتاقتصادي، پير شدن جمعيت، جابجايي ق
المللي، گسترش دنياي هاي بيناقتصادي، همكاري

ها از جمله ها و رباتمجازي و نسل جديد ماهواره
  روندهاي حائز اهميت در بحث مربوط به

 .گذاري در حوزه علم و فناوري استسياست

گذاري نظام علم و فناوري، از ديگر لوازم سياست
  ،هاي دروني نظام علم و فناوريتوجه به چالش

هاي نظام اجتماعي و هاي توسعه پايدار، چالشچالش
فرهنگي، تقاضاي اجتماعي، نظام آموزش و پرورش، 
  فرهنگ و سياست و الزامات اقتصاد مقاومتي (اقتصاد

 .بنيان) استدانش

  هاي حاكم بر نظام علم و فناوري رااهم ارزش
 :توان در چهار مؤلفه اصلي خالصه كردمي

جهاني كه صالحان وارث آن  اعتقاد به غايت روشن
 .خواهند بود

المللي از طريق اعتقاد به اقتدارآفريني ملي و بين
 توسعه علم، فناوري و نوآوري

اختيار توأم با  "و  "آزاد انديشي"رعايت اصل 
 هاي علميدر محيط "مسئوليت اجتماعي

 رعايت اصل منفعت عام در مقابل انتفاع شخصي

ري در برنامه ششم هاي علم و فناوتدوين سياست
هاي هاي سياستتوسعه، همچنين با توجه به سرفصل

كلي علم و فناوري ابالغ مقام معظم رهبري، در 
 :گانه زير صورت گرفته استچارچوب محورهاي شش

جهاد مستمر علمي با هدف كسب مرجعيت علمي و 
 .فناوري در جهان

سازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و بهينه
  كشور به منظور دستيابي به اهداف سندتحقيقاتي 

 .انداز و شكوفايي علميچشم

ها، اخالق و موازين اسالمي در حاكميت مباني، ارزش

نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و تحقق 
 .دانشگاه اسالمي

تقويت عزم ملي و افزايش درك اجتماعي نسبت به 
 .اهميت توسعه علم و فناوري

ميان نظام آموزش عالي، ايجاد تحول در ارتباط 
 .هاتحقيقات و فناوري با ساير بخش

بخش گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام
در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي 

ويژه جهان اسالم اي و جهاني بهو فني معتبر منطقه
 .همراه با تحكيم استقالل كشور

 
  يتحقق اهداف كل يراهبردها نييتب
هاي علم و راي تحقق بندهاي كالن و كلي سياستب

  ها را به بندهاي با قابليتبايد اين سياستفناوري مي
  ابالغ ضرورت .سازي و قابل سنجش تبديل كنيمكمي

ها را هاي كلي علم و فناوري، ابالغ اين سياستسياست
راهگشا و الزمه حركت در مسير توسعه علم و فناوري 

  نست و نسبت و جايگاه معاونت علمي دردا
هاي تگذاري و ارزيابي راهبردي را در سياسسياست

  تاكنون گردد.ن ميكلي علم و فناوري تبيي
هاي مختلفي ابالغ شده هاي كلي در حوزهسياست

  ارتباطاست كه البته با حوزه علم و فناوري بي
هاي كلي خاص حوزه اند. اما تا به حال سياستنبوده

علم و فناوري ابالغ نشده بودند. ستاد نقشه جامع 
  ترين نهاد حوزهعلمي كشور تاكنون باالدستي

گذاري علم و فناوري در شوراي عالي انقالب سياست
فرهنگي بوده كه سند اجراي نقشه جامع را نوشته و به 

 در رابطه با .تأييد مقام معظم رهبري رسانده است
هاي كلي ابالغ شده اخير گستردگي سطح سياست

 بايد بيان نمودنسبت به سند نقشه جامع علمي كشور 
ي در قالب نقشه جامعكه هاي تدوين شده سياستكه 
از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي صورت گرفته  كه

تر از ابالغيات مقام معظم بود به لحاظ جايگاهي پايين
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كند مفهومي ايجاد ميرهبري است. اين موارد چتري 
هاي اي كه نقشه جامع نيز ذيل اين سياستبه گونه

  .گيردكلي جاي مي
  
  بخش يياجرا يهااستيس نييتع

هاي توسعه، هاي علم و فناوري در برنامهسياست
هاي كلي علم و فناوري ابالغي مقام برگرفته از سياست

هاي گيري و مسير حركت برنامهمعظم رهبري، سمت
  علمي و فناوري را در طول دوره زماني اجرايتوسعه 
سو گيري از يككند. اين سمتها مشخص ميبرنامه

ويژه لزوماً معطوف به تحقق اهداف اسناد باالدستي به
  را كشوري 1404انداز است، كه ايران سند چشم

يافته و از حيث علمي و اقتصادي در رتبه يك توسعه
كند، عريف ميكشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي ت

و از سوي ديگر بايد نگاهي به گذشته داشته باشد و 
هاي توسعه قبلي حركت كمابيش در امتداد برنامه

 .كند

هاي كند كه بيان سياستتحقق اين مهم ايجاب مي
آفرين و در ساز و تحولعلم و فناوري با ادبياتي جريان

قالب مدلي كه پاسخگوي تعهدات نظام علم و فناوري 
كننده خود باشد، انجام شود و به هاي احاطهستمبه سي

اندازهاي جديد كمك كند و در ها و چشمباز كردن افق
عين حال تأثيرگذاري بسيار جدي در برنامه ششم 

 .توسعه داشته باشد

گذاري نظام علم و با اين نگاه طراحي مدل سياست
هايي هاي توسعه، با توجه به مؤلفهفناوري در برنامه

، "بيداري علمي"، "نظام تدبير"، "كيفيت"همچون 
صورت گرفته  "هاساير زيرنظام"و  "روندهاي جهاني"

 .است

 
  الزامات تحقق اهداف

هاي كلي علم و فناوري، چارچوب ر واقع سياستد
گذاري حوزه علم و فناوري كشور خواهد اصلي سياست

ها نقشه جامع علمي كشور بود. بر اساس اين سياست
شود و ستاد اجرايي نقشه و پيگيري ميروزآمدسازي 

جامع در شوراي عالي انقالب فرهنگي، همراه با 
همچون معاونت علمي و فناوري نهادهاي ديگري 

هاي راهبردي را در سري سياستند يكموظف
معاونت  .ريزي و اجرايي كنندچارچوب خاصي برنامه

علمي و فناوري، به دليل اين كه دستگاهي مهم در 
  ،اوري استاجرايي كشور در حوزه علم و فنساختار 
  اي بسيار مهم و نقشي اثرگذار در اجراي اينوظيفه

گذاري و كند. معاونت سياستهاي كلي ايفا ميسياست
هاي مختلفي را ارزيابي راهبردي معاونت علمي برنامه

ها تدارك ديد ساختن اين سياستجهت تحقق اجرايي
هاي كلي، كه استو تالش كرده است بندهايي از سي

  ها و وظايف معاونت علمي و فناوري مربوطبه مأموريت
شود را مورد توجه قرار دهد و در مسير اجرايي مي

حدود نوزده بند، يعني بالغ بر . كردن آنها قدم بگذارد
هاي كلي علم نيمي از مجموع سي و چند بند سياست

و فناوري به حوزه فعاليتي معاونت علمي و فناوري 
  هايي كه بهرياست جمهوري مرتبط هستند. قسمت

هاي علمي و توسعه علمي و آموزشي توجه دارند بحث
تري داشتند، هاي اين معاونت فاصله بيشاز مأموريت
هايي كه به كاربرد علم و فناوري، اقتصاد اما بخش

  افزايي از مسير علم و فناوري،مبتني بر دانش، ثروت
دي از مسير علم و فناوري سازي و توسعه اقتصاتجاري

  هاي نزديك بهشوند، جزء مأموريتمربوط مي
ركت و ح هاي معاونت علمي و فناوري هستندفعاليت

  معاونت علمي و فناوري در تحقق بندهاي كلي
خوشبختانه معاونت است. هاي ابالغ شده سياست

هاي كلي علم علمي و فناوري در مسير تحقق سياست
است. براي تحقق بندهاي كالن  و فناوري گام برداشته

  بايست اينهاي علم و فناوري ميو كلي سياست
  ها به بندهاي قابل سنجش تبديل شوند؛سياست

مؤثر بر اجرايي كه كه بتوان كنترل و نظارتي طوريبه
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  ها داشت.آن شدن
  
 يااحكام برنامه شنهاديپ

سازي نقشه جامع علمي با توجه به الزامات اجرايي
در  بنياندانشهاي لزوم استفاده از شركت كشور

استراتژيك كشور به هاي تحقيق و پژوهش در حوزه
  بدون شككه گذاري براي آينده عنوان سرمايه

نمايد. بعنوان اي كشور را محقق ميي توسعهآينده
ي حل بنيان در زمينهدانشهاي مثال تشويق شركت

  بحران آب.
و تشويق اد بخش پويشي نيازهاي جامع شهر ايج

و  بنياندانشهاي مادي بخش فناوري ( شركت
خروج از نگاه تك بعدي نخبگان) در جهت رفع آن. 

زود هاي كسب و كار و ايجاد ميدان براي استارت آپ
 بازده و بخش خصوصي.

 بنياندانشاعتماد و افتخار به محصوالت توليدي 
  بنيان درايراني. زيرا بكارگيري موثر محصوالت دانش

جامع كشور است كه راه را جهت تولد هاي برنامه
  ايجاد بسترنمايد. محصوالت جديد محقق مي

  آوري و فرهنگ اقتصادسازي علم و فنگفتمان
 در مباني اجرايي كشور. بنياندانش

خروج از كاغذ بازي و بسنده كردن صرف به 
  قوت بخشي به آماري بعنوان توليد علم.گزارشات 

تواند توليد علم را پژوهشي دانشگاهها ميهاي بودجه
 افزايش دهد.

  از هشدبرگرفتهاحكام ارتباط تسريع جدي 
هاي كلي برنامه ششم و نقشه جامع علمي سياست

ها، راهبردها و يا اقدامات ملي نقشه كشور با شاخص
ها و اسناد باال دستي چون برنامه جامع، توجه به برنامه
هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سند ششم توسعه، سياست

هبردي و سند را آموزش و پرورش،تحول بنيادين 
 .كشور در امور نخبگان

  سازي نهادهاي مختلف و تاثيرگذار درفعال
  آوري و فرهنگ اقتصادسازي علم و فنگفتمان
هاي مخاطب شناسايي گروهتسهيل در بنيان و دانش

  آوري و فرهنگ اقتصادسازي علم و فندر گفتمان
كه در كشور ما دولت خود مخاطب نتايج  بنياندانش

 توليد علم در كشور است.

اي علوم مهندسي و شتهتوجه ويژه به نقش ميان ر
  اندازياقداماتي مانند راهعلوم انساني و 

آموزي با همكاري وزارت آموزش سراهاي دانشپژوهش
آوري ويژه و پرورش، برگزاري تورهاي علمي و فن

سازي و هاي فرهنگمسئولين كشور، برگزاري برنامه
ر امكانات مخصوصا دبنيان گفتمان اقتصاد دانش

يايي و تمركز در ايجاد پو، هافرهنگسراموجود همانند 
  سال آينده وارد 10بستر براي نسل جوان كه تا 

را تحقق گردند شهر و كشور ميهاي ي فعاليتعرصه
  .خواهد بخشيد
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  و درآمدي بر حقوق شهروندي مقدمه
حقوق شهروندي مجموعه قوانين، قواعد و مقرراتي 

متقابل و ادارات شهر را در امور محلي است كه روابط 
و شهري تنظيم كرده و حقوق و تكاليف ناظر بر 

 و ساير نهادهاي شهري را تبيينها شوراها، شهرداري
  كند.مي

اين شاخه از حقوق كه موضوع آن روابط مردم شهر 
در اداره و انجام امور شهر و با يكديگر و شهرداري 

حقوق هاي نظارت بر آن است. به عنوان يكي از شاخه
مي اساسي اداري و جزئي از حقوق داخلي محسوب

  شود.
شود كه تابعيت مي شهروند به افرادي اطالق

كشوري را دارا هستند و به تبع اين وابستگي از حقوق 
 شوند كه درمي برخوردارهايي و مزايا و مسئوليت

قانون اساسي و ديگر قوانين عادي به تصويب رسيده 
توان گفت شهروندي يكي از مي است. در واقع

فرايندهاي جامعه مدرن بوده و به عنوان منزلتي 
شود كه مي اجتماعي در نگرش به جامعه مدني تلقي

از حقوق و مسئوليت و امكان برخورداري  به موجب آن
بر حق  شود. شهروندان افزونمي قدرت فراهم

بايد از دانش و ها و مسئوليتها برخورداري از فرصت
كند نيز مي شاركتدر به مقامنابعي كه آنان را 

شوند. به عبارت ديگر شهروندي كامل در  مندبهره
شود. مي تركيب ابعاد مختلفي از آگاهي و رفتار محقق

شهر آنگاه از ساختارهاي كالبدي آجري و سيماني 
يابد كه از مي هويت واقعي خود رارود و مي فراتر

  شهروندان آگاه تشكيل شود.
شهروندي از جمله مفاهيم نو پديدي است كه به

اي به برابري و عدالت توجه دارد و در طور ويژه
اي نظريات اجتماعي، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه

وقتي تحقق » شهروندي«پيدا كرده است. مقوله 
معه از كليه حقوق مدني يابد كه همه افراد يك جامي

هاي و سياسي برخوردار باشند و همچنين به فرصت
مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي 
دسترسي آسان داشته باشند. ضمن اينكه شهروندان 

هاي مختلف به عنوان اعضاي يك جامعه در حوزه
مشاركت دارند و در برابر حقوقي كه دارند، 

استاي اداره بهتر جامعه و هايي را نيز در رمسئوليت
گيرند، و شناخت اين حقوق و ايجاد نظم بر عهده مي

تكاليف نقش مؤثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد 
اي بر اساس نظم و عدالت دارد. اسالم به عنوان جامعه

يك دين فراگير كه به همه ابعاد زندگي بشر توجه 
نموده است، دستورات صريح و شفافي براي روابط 

ها دارد و نه تنها به كمال معنوي ماعي انساناجت
ها توجه نموده است بلكه به چگونگي ساختن انسان
اي نمونه نيز توجه دارد. از جمله مسائل مهم جامعه

به ها حقوق شهروندي در اسالم توجه به كرامت انسان
عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حيات و زندگي افراد، 

نگ، پوست و ...، هدفمند برابري بدون توجه به نژاد، ر
و بيهوده نبودن زندگي انسان ها نمودن خلفت انسان

  باشد.مي
هويت شهري به عنوان هويت اكتسابي در تعامل 

گردد. طرفين مي ميان شهروندان و حكومت شكل
تعامل داراي حقوق و تكاليفي هستند كه بدون 

جامعه اصولي و توان انتظار تحقق نمي پايبندي به آن
  ي و ارزشي داشت.آرمان

از تعاريف حقوق شهروندي چند نكته مهم 
  شد:مي استنباط

حقوق شهروندي از جمله حقوقي است كه  -1
براي بشر به جهت رعايت كرامت ذاتي و شأن او 

 شناخته شده است.

است هايي حقوق شهروندي امتيازات و آزادي -2
كه به وسيله قوانين اساسي كشور مورد حمايت قرار 

 رعايت آن تضمين شده است.گرفته و 

 ردفحقوق شهروندي شامل امتيازاتي است كه  -3
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آن است يا قوانين موضوع مصوب ا طبعاً داراي يانساني 
 مراجع قانونگذاري به آنان اعطا كرده است.

حقوق شهروندي بر خالف حقوق بشر كه از  -4
آن تابعيت مؤثر نيست، در مورد اتباع بيگانه كشور به 

 است.رسميت شناخته شده 

حقوق شهروندي پيوندي طبيعي با حقوق  -5
 شهروندي داشته و در ادامه و امتداد آن قرار دارد.

  
  سير تاريخي طرح حقوق شهروندي

 قانون و م 1789 سال شهروندي و بشر حقوق اعالميه
اي تهبرجس جايگاه كه فرانسه كشور م 1791 اساسي

اند، در در تحوالت قرن هجدهم به خود اختصاص داده
ريزي حاكميت ملي و انتقال قدرت تصميم گيري از پي
نقطه عطف به شمار » شهروندان«به » پادشاه«

روند. در حقيقت در پرتو نگاه جديد به مفهوم مي
ارتقاء پيدا » شهروندي«به مقام » رعايا«حاكميت، 

اند و در كنار تعهدات و وظايف از حقوق اجتماعي كرده
ز اين رو قرن شوند. امند ميقابل حمايت بهره

هيجدهم ميالدي نقش غيرقابل انكاري در عبور 
كند كه ايفا مي» جامعه قانونگرا«به » جامعه اقتداگرا«

سر بيرون » جمهوري سوم فرانسه«از درون آن 
م  1958آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسي سال مي

فرانسه كه آغاز دوره جمهوري پنجم فرانسه است، به 
اعالم » حقوق بشر«خود را به  طور رسمي پيوستگي

كند. از سوي ديگر، مجمع عمومي سازمان ملل مي
م اعالميه حقوق  1948دسامبر  10متحد در تاريخ 

بشر را پذيرفت. اعضاي شوراي اروپا، چهارم نوامبر 
هاي كنوانسيون حفاظت از حقوق بشر و آزادي 1950

آزادي «بنيادين را تصويب كردند. رفته رفته مفهوم 
هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر » وميعم

حقوق «قواي عمومي قد علم كرده و با مجموعه 
عناصر » آزادي«در هم آميخت. از دل مفهوم » بشري

تري زاده شدند. از جمله آنها آزادي كوچكتر و فرعي

سياسي، آزادي مطبوعات، آزادي تجمعات، آزادي 
  باشد.ديني، آزادي آموزش و ... مي

  
  ايده حقوق شهروندي

) مفهوم جذابي است و citizenship» (شهروندي«
برند. عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره مي

هاي فكري و سياسي نيز همواره تالش دارند از گروه
هاي خود زبان شهروندي براي حمايت از سياست

  برداري كنند.بهره
داراي مفهوم و جوهره » شهروندي«براي اينكه 

واقعي باشد، شهروندان بايد بر مبناي معيارهاي عيني 
در » شهروندي«و شفاف مورد قضاوت قرارگيرند. لذا 

ابتدا خودش يك قواست و در ادامه زاينده حقوق 
  باشد. متعدد ديگري براي شهروند مي

ضاوت توانائي افراد را براي ق» شهروندي«از اين رو 
كند و زندگي آنها در مورد زندگي خودشان تصديق مي

از پيش به وسيله نژاد، مذهب، طبقه، جنسيت و يا 
  شود.شان تعيين نمييكي از هويت صرفاً از روي

موقعيت شهروند به يك حس عضويت داشتن در 
يك جامعه گسترده داللت دارد. اين موقعيت، كمكي 

پذيرد و كند، ميرا كه يك فرد خاص به آن جامعه مي
اي از دهد. اين استقالل در مجموعهبه او استقالل مي

كند كه هر چند از نظر محتوي حقوق انعكاس پيدا مي
اند ليكن، هاي مختلف متفاوتها و مكاندر زمان

هميشه بر پذيرش كارگذاري و فاعليت سياسي 
دارندگان آن حقوق دخالت دارند. بنابراين، ويژگي 

صرف » تابعيت«كه آن را از » هرونديش«كليدي كلمه 
كند وجود يك اخالق مشاركت است. به اين متمايز مي

در مورد روابط انساني » شهروندي«لحاظ از آنجا كه 
يك تعريف ساده و ايستا را كه براي همه جوامع در 

توان گفت ليكن، مي تابد.ها به كار رود برنميهمه زمان
با برخورداري از  موقعيتي است كه فرد«كه شهروندي 

تواند در يك جامعه سياسي، اخالقي شده و آن مي
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هاي متقابل و بر زندگي خود را بر اساس وابستگي
هاي اساس موازين و تعادل حقوق و مسئوليت

  .»اجتماعي ساماندهي كند
  

  شهريحقوق حقوق شهروندي و 
  »حقوق شهروندي«تعريف  - 1
تباع مجموعه حقوقي است براي ا» حقوق شهروندي«

كشور در رابطه با مؤسسات عمومي مانند: حقوق 
اساسي، حق استخدام شدن، حق انتخاب كردن و 
انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق 
داوري و مصدق واقع شدن؛ بنابراين واژه مذكور از 

در كشور ما به عنوان مثال حقوق سياسي است. 
ندي مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شهرو

نيست. در واقع حق شهروندي به اعتبار تابعيت برقرار 
حقوق «شود. بنابراين اين تعريف واقعيت است كه مي

يك مفهوم نسبتاً وسيعي است كه شامل » شهروندي
حقوق سياسي و غيرسياسي (حقوق مدني و 

هاي فردي و اجتماعي كه داراي صبغه يمندبهره
توان گفت كه باشد. از اين رو ميسياسي نيستند) مي

شامل هر سه نسل حقوق بشري » حقوق شهروندي«
باشند. اين سه اند ميكه در سطح دكترين مطرح شده

نسل شامل حقوق مدني و سياسي، اقتصادي و 
  باشند.جتماعي و حقوق همبستگي ميا

  تعريف حقوق شهري - 2
به عنوان يك پديده » شهرنشيني«در عصر حاضر، 

شود. زندگي محسوب مياجتماعي، يكي از ضروريات 
هاي مختلف در شهروندان عموماً با ساليق و انگيزه

اي براي پردازند. عدهجامعه شهري به فعاليت مي
كسب و كار، گروهي براي پر كردن اوقات فراغت و 

هاي فردي و جمعي گروهي ديگر براي آموختن مهارت
  و ... . 
كه موضوع آن چگونگي روابط » حقوق شهري«

حقوق و تكاليف آنان در برابر يكديگر و  مردم شهر،
ا و وظايف و همچنين در برابر جامعه و اصول و هدف م

ه منشعب ك استبه عنوان اصولي روش انجام آن است 
  از حقوق اساسي كشور است.

ترين بحث در حيطه حقوق شهري، آشنايي اصلي
شهروندان با قوانين و مقررات مورد عمل و جاري 
است. قانون اساسي مهمترين قانوني كه اصول اساسي 
حقوق يك دولت در آن تبيين شده است و تشكيالت 

هاي عمومي و ... را و روابط بين قواي مختلف و قدرت
خصوص نمايد، متضمن قواعد كلي در بيان مي

و پيگيرانه از حقوق شهروندي هاي حمايتي جنبه
  است.

همچنين قوانين و مقرراتي كه توسط قوه مقننه 
رسد منجمله قانون مدني، وضع و به تصويب مي

تجارت، مجازات اسالمي، كار، بيمه و باالخره مقررات، 
ها و حتي تصميمات قضايي كه ها، بخشنامهنامهآيين

ان را به نحوي تحت تأثير شهر، شهرنشيني و شهروند
» حقوقي محيط«دهند، دائر مدار و قوام بخش قرار مي

  باشند.در جامعه شهري مي
  

هاي متقابل مديريت شهري و مسئوليت
  شهروندان

  شهروندان قانوني مسئوليت - 1
هاي اجتماعي همواره با وقايع و حوادث فعاليت

گوناگوني روبرو بوده است و بدين شكل، نوع و تنوع 
ها تأثير فراواني در مسئوليت شهروندان اين فعاليت

اصوالً، رفتاري كه موجب مسئوليت  خواهد داشت.
شهروندان خواهد شد، مخاطراتي است كه براي 

  .آورندهاي فردي ديگران بوجود ميآزادي
  

  مديريت شهري و حقوق شهروندي - 2
از موضوعات مهمي كه در حوزه مطالعات شهري، 
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مديريت شهري در سطح جهاني مطرح ي و ريزبرنامه
شده است، بحث رابطه حقوق شهري، زندگي شهري و 

» مديريت شهري«مديريت شهري است. چنانچه نظام 
ي، ريزبرنامهگذاري، را شامل فرايندهاي سياست

هماهنگي، سازماندهي و نظارت بر اداره امور شهر و 
شهرداري بدانيم و نظام حقوق شهري را به مثابه روند 
قانونمند كردن فرآيندهاي چندگانه نظام مديريت 
شهري و نيز قانونمدار نمودن وظايف و تكاليف متقابل 
و دو سويه شهرداري به شهروند محسوب كنيم كه 

هاي هدف آن به سامان كردن زندگي شهري و فعاليت
شهرداري و شهروندان است، به خوبي اهميت نقش و 

شهري و نيز جايگاه نظام حقوق شهري در مديريت 
رابطه و نسبت مديريت شهري و حقوق مشخص 

شود. در اين ميان سهم و نقش شهرداري كه حلقه مي
پيوند و اتصال نظام مديريت شهري و نظام حقوق 

  اهميت خاصي دارد. شهري است،
اهميت حقوق شهري را بايد در تدوين قواعد و 

ي شهري و مديريت شهري ريزبرنامهمقررات راجع به 
يرات مثبت ناشي از قانونمند كردن زندگي شهري و تأث

ريزي و و ساير پيامدهاي دگرگون كننده در برنامه
مديريت شهري جستجو كرد. معموالً مقامات و 

اند كه مسئوالن شهري، با مسائل و مشكالتي مواجه
مقابله درست و عملي با اين مسائل و مشكالت محلي 

ي ريزبرنامهت و شهري منوط به تدوين قوانين و مقرار
  شده است. 

مهمترين قوانين و مقررات در اين زمينه عبارتند از: 
ي شهري، قانون شهرداري، قانون ريزبرنامهقانون 

توسعه شهري، قانون بهسازي شهري، قانون پاكسازي 
مناطق حاشيه نشين شهري، قانون دستيابي به زمين 

  هاي زيست محيطي. و قانون مربوط به آلودگي
  
  

با برنامه منشور حقوق شهروندي  قانطبا
  شهرداري تهران

با توجه به اينكه منشور حقوق شهروندي اخيراً توسط 
رونمايي شده است كه حقيقتاً رئيس جمهور محترم 

كار تخصصي و دقيق بر مبناي اصول ها ماحصل ساعت
 ايمكردهحقوق شهروندي اشت، ما در اين بخش سعي 

با حفظ اصول و ماهيت آن منشور، به ارائه مباحث 
در  مرتبط با مسئوليت شهردار تهران در شهر تهران

جهت استيفاي هر چه بهتر حقوق شهروندي اقدام 
  نماييم.

و اقدامات پيشنهادي كميته حقوق ها سياست
كليات مواد منشور شهروندي شهر تهران متناسب با 

به  اين منشوري ها، به تفكيك مادهحقوق شهروندي
  شرح ذيل است:

  
  حقوق شهروندي: 2ماده 

فراهم كردن شرايط زندگي مطلوب براي شهروندان در  -
  محيط شهري

  دسترسي صحيح و مناسب به امكانات اوليه زندگي -
  ارتقاء وضعيت بهداشت و سالمت شهروندان -

  
  حقوق شهروندي: 3ماده 

بهبود شرايط محيطي و مبلمان شهري در جهت  -
امنيت، حضور و نقش زنان در سطح شهر افزايش 

  تهران
حمايت از زنان آسيب ديده و همچنين زنان سرپرست  -

  خانوار
  
  حقوق شهروندي: 4ماده 

فراهم نمودن فضاهاي با نشاط بازي و تفريح براي  -
  كودكان

فراهم نمودن فضاهاي آموزشي مفيد و هدفمند براي  -
  كودكان

  كودكانفراهم نمودن ايمن سازي معابر براي  -
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  كودكان كار و كودك آزاري حمايت از -
  
  حقوق شهروندي: 5ماده 

فراهم كردن فضاي شهري مناسب افراد داراي معلوليت  -
 و سالمندان

تسهيل ارائه خدمات شهري به افراد داراي معلوليت و  -
  سالمندان

معلوليت و سالمند  ترويج فرهنگ پذيرش افراد داراي -
 براي شهروندان

  
  حقوق شهروندي: 6ماده 

  ترويج اخالقيات در شهر -
  ارتقاء فرهنگ شهروندي -
ترويج فرهنگ مشتري مدار و شهروند مدار در مجموعه  -

  شهرداري و كاركنان شهرداري
  
  حقوق شهروندي: 7ماده 

حفظ كرامت انساني شهروندان با تسهيل رفاهي و  -
  خدماتي در شهر

اي فراهم آوردن بسيتر مناسب براي شهروندان به گونه -
  كه زندگي و بودن در شهر لذت بخش باشد.

  
  حقوق شهروندي: 8ماده 

  ارائه خدمات شهري به صورت عادالنه و بدون تبعيض -
اجتماعي بين مردم با هاي جلوگيري از ايجاد شكاف -

  تفاوت نگاه به شهروندان
  
  حقوق شهروندي: 9ماده 

مختلف شهرداري هاي الزام برخورد صحيح پرسنل بخش - 
 خدمات شهري با شهروندانهاي بخشبه ويژه 

برخورد مسئولين با مبناي حفظ هويت و ارتقاء كرامت  -
  انساني در بين شهروندان

  
  حقوق شهروندي: 10ماده 

الزام به رعايت حقوق شهروندي و حقوق شهري نسبت  -

  ها، اديان و مذاهب مختلفبه تمام اقشار، قوميت
جنسيتي و عدم تبعيض و بدون نگاه قوميتي، مذهبي،  -

  ... در جهت بهبود معيشت همه شهروندان
  
  حقوق شهروندي: 11ماده 

فراهم آوردن شرايط براي حضور و افزايش نقش زنان  -
  در مديريت شهر

فراهم آوردن شرايط براي مشاركت در تسهيل  -
  مشكالت شهري

  
  حقوق شهروندي: 12ماده 

در استفاده از امكانات  آزادي فردي و عمومي شهروندان -
 شهري

در استفاده از خدمات  آزادي فردي و عمومي شهروندان -
 شهري

 
  حقوق شهروندي: 13ماده 

حفظ امنيت حيثيتي، شغلي و نظاير آن كاركنان  -
  شهرداري

در مباحث مرتبط تعرض به حريم خصوصي مردم عدم  -
  به شهرداري

هاي مشروع شهروندان و حيثيت حقوق و آزاديحفظ  -
  شهروندان در شهر تهران و كرامت

  
  حقوق شهروندي: 14ماده 

بدون تبعيض و  بايستي شهرداريو مأموران  مديريت -
متناسب با تعرض يا تهديدي كه متوجه شهروندان 

 .و با رعايت قوانين خدمات خود را ارائه دهندباشد 

  
  حقوق شهروندي: 15ماده 

تعيين فراهم آوردن شرايط مشاركتي شهروندان براي  -
اجتماعي و فرهنگي سرنوشت سياسي، اقتصادي، 

  خويش
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  حقوق شهروندي: 19ماده 
شهرداري براي رعايت همه مسئولين و كاركنان الزام  -

ي شهروندان بر پايهشهري حق اداره شايسته امور 
مداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت،عدالت و قانون
  انصاف

  حقوق شهروندي: 20ماده 
رعايت شهرداري به همه مسئولين و كاركنان الزام  -

جويي يا گونه منفعت از هر دورطرفانه و بهقانون، بي
هاي ورزي شخصي، رابطه خويشاوندي، گرايشغرض

داوري، در زمان معين و متناسب سياسي و پيش
  امور اداري شهروندان رسيدگي و انجام

  
  حقوق شهروندي: 22ماده 

شفافيت مالي و اداري شهرداري تهران در راستاي  -
از تصميمات و اقدامات اداري مرتبط  آگاهي شهروندان

  با حقوق و منافع شهروندان
  
  حقوق شهروندي: 23ماده 

پاسخگو و شهرداري به همه مسئولين و كاركنان الزام  -
  بودن به شهروندان دسترسقابل

  
  حقوق شهروندي: 24ماده 

عايت شهرداري به رهمه مسئولين و كاركنان الزام  -
داري، درستكاري، امانتگويي، اخالق حسنه، راست
الناس، توجه به المال، رعايت حقمشورت، حفظ بيت

وجدان و افكار عمومي، اعتدال و تدبير و پرهيز از 
زدگي، خودسري، فريبكاري، شتاب تندروي،
و پذيرفتن  كاري در اطالعاتكاري و دستمخفي

مسئوليت تصميمات و اقدامات خود، عذرخواهي از 
استقبال از نظرات مخالفين و  مردم در قبال خطاها،

  به شهروندان منتقدين
  
  حقوق شهروندي: 27ماده 

دانش بنيان در جهت ظهور هاي حمايت از بنگاه -
 مختلف شهريهاي توانمندي شهروندان در حوزه

هاي استقبال از پيشنهادهاي شهروندان در حوزه -
  مختلف

  حقوق شهروندي: 28ماده 
به ترويج و شهرداري همه مسئولين و كاركنان الزام  -

  گسترش فرهنگ انتقادپذيري، تحمل و مدارا
  
  حقوق شهروندي: 30ماده 

 ارائه بهشهرداري همه مسئولين و كاركنان الزام  -
مرتبط با هاي بخشاطالعات عمومي موجود در 

 شهروندان

به اطالعات عمومي تسهيل شرايط دسترسي شهروندان  -
  تهران بدنه شهرداري موجود در

  
  حقوق شهروندي: 33ماده 

امكان دسترسي و  فراهم آوردن بستر مناسب براي -
برقراري ارتباط و كسب اطالعات و دانش در فضاي 

  مجازي
  
  حقوق شهروندي: 34ماده 

و تجارت  الكترونيكارائه خدمات شهري با محوريت  -
  الكترونيك

ارائه خدمات شهري الكترونيك و هوشمند با محوريت  -
به صورت غير  توانمندسازي كاربرانآموزشي و  فرصت

  تبعيض آميز
  
  حقوق شهروندي: 36ماده 

حفظ حريم به شهرداري همه مسئولين و كاركنان الزام  -
  خصوصي شهروندان

  
  حقوق شهروندي: 38ماده 

كسب به شهرداري همه مسئولين و كاركنان الزام  -
رضايت شهروندان براي گردآوري و انتشار اطالعات 

 شانخصوصي
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  حقوق شهروندي: 45ماده 
با  مردم نهادهاي تسهيل شرايط همكاري سازمان -

 شهرداري براي ارائه خدمات به شهروندان

  
  حقوق شهروندي: 28ماده 

الزام به رعايت حقوق شهروندان در رفت و آمد آزادانه  -
 در شهر

  
  حقوق شهروندي: 51ماده 

ازدواج آسان جهت تشكيل ترويج و گسترش فرهنگ  -
  خانوادهبنيان 

  
  حقوق شهروندي: 52ماده 

فراهم كردن بستر مناسب آموزشي جهت تسهيل  -
  ازدواج و تشكيل خانواده

جهت تسهيل اي فراهم كردن بستر مناسب مشاوره -
  ازدواج و تشكيل خانواده

فراهم كردن بستر مناسب پزشكي جهت تسهيل ازدواج  -
  و تشكيل خانواده

  
  حقوق شهروندي: 54ماده 

جهت اي بستر مناسب آموزشي و مشاورهفراهم كردن  -
  حمايت از شهروندان آسيب پذير مانند زنان و كودكان

  
  حقوق شهروندي: 68ماده 

دستيابي به فراهم كردن بستر مناسب جهت  -
در  هاي اقتصادي و امكانات و خدمات عموميفرصت

 شهرداري

انعقاد قراردادها و تعريف شرايط يكسان و شفاف براي  -
  مديريت شهريهاي پيمان

  
  حقوق شهروندي: 70ماده 

و با شفافيت كامل از طراحي يك فرايند مشخص  -
جمله اطالعات مربوط به  اطالعات اقتصادي و از

  ي شهرداريهاها و مناقصهبرگزاري مزايده

  حقوق شهروندي: 71ماده 
مختلف شهري هاي انجام اقدامات بنيادين در حوزه -

و فضاي قانونمند، شفاف و رقابتي منصفانه  براي ايجاد
ي هاي اقتصادانجام انواع فعاليتتسهيل همچنين 

  گذاريشهروندان و امنيت سرمايه
  
  حقوق شهروندي: 72ماده 

به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه تالش جهت  -
شرايط الزم در تسهيل هاي اقتصادي، در فعاليت

سازي، ادهگذاري، سخصوص تأمين امنيت سرمايه
صراحت و ثبات در تصميمات اقتصادي، گسترش 

اي، ايجاد تمهيدات الزم را مناسبات و پيوندهاي منطقه
براي حضور فعاالن اقتصادي ايران در بازارهاي جهاني، 

هاي توليدي به دانش حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاه
  روز

  
  حقوق شهروندي: 73ماده 

از مسكن ايمن و  شهروندان يمندبهره تالش براي -
  شانمتناسب با نياز خود و خانواده

  
  حقوق شهروندي: 73ماده 

تأمين و بهبود وضعيت مسكن متناسب با تالش براي  -
  هاي فرهنگيهاي بومي و ارزشويژگي

  
  حقوق شهروندي: 75ماده 

الزام به رعايت حق مالكيت شخصي شهروندان توسط  -
  كاركنان شهرداري

  حقوق شهروندي: 76ماده 
رعايت مالكيت فكري افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با  -

  شهرداريهاي فعاليت
  
  حقوق شهروندي: 77ماده 

هاي فراهم كردن جذب و اشتغال شهروندان در بخش -
قوميتي، مديريت شهري بدون توجه به مباحث 

هاي نظر در گرايشمذهبي، جنسيتي و يا اختالف
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  اجتماعي سياسي و يا
  
  حقوق شهروندي: 79ماده 

هاي آموزشارائه و فراهم كردن بستر مناسب براي ارائه  -
 الزم درباره مشاغل

  
  حقوق شهروندي: 80ماده 

 بهداشت محيطي و كاري سالم و ايمن فراهم نمودن  -

هاي تدابير ضروري براي پيشگيري از آسيباعمال  -
  هاي كار جسمي و روحي در محيط

  
  حقوق شهروندي: 82ماده 

كارگيري، ارتقا و اعطاي امتيازات به كاركنان به -
مبتني بر تخصص، شايستگي و شهرداري 

 هاي متناسب با شغلتوانمندي

كارگيري، ارتقا و اعطاي امتيازات به كاركنان به -
اي، جناحي رويكردهاي سليقهشهرداري بدون توجه به 

 آميزو تبعيض

ن كارگيري، ارتقا و اعطاي امتيازات به كاركنابه -
هاي ناقض حريم استفاده از روششهرداري بدون 

 خصوصي در فرايند گزينش

  
  حقوق شهروندي: 83ماده 

  شهرداري تسهيل شرايط اشتغال و حضور زنان در مجموعه - 
  حقوق شهروندي: 84ماده 

مختلف هاي ممنوعيت به كارگيري كودكان در بخش -
  خدماتي شهرداري

  
  حقوق شهروندي: 85ماده 

آرامش بخش، شادي آفرين و اميدبخش ساختن شهري  -
  براي شهروندان

ساختن شهري برخوردار از زندگي امن و آرام براي  -
  شهروندان

ساختن فضاهاي مناسب براي تفريح، ورزش و  -
  گردشگري درون شهري

  حقوق شهروندي: 86ماده 
  تسهيل سرويس دهي عمومي در سطح شهر -
  تالش براي ايجاد رفاه عمومي در سطح شهر -
  دمات امدادي در اسرع وقت به شهروندانارائه خ -

  
  حقوق شهروندي: 89ماده 

ارائه امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم براي  -
 همه شهروندان

ارائه امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم براي  -
 شهروندان با شرايط خاص مانند زنان و كودكان

  
  حقوق شهروندي: 91ماده 

هاي زندگي عاري از آسيبفراهم آوردن يك محيط  -
 فردي و اجتماعي براي شهروندان

 حامي اقشار آسيب پذير و مددجوهاي ايجاد گروه -

  
  حقوق شهروندي: 92ماده 

ارائه خدمات ويژه جامعه ايثارگران و خانواده معظم آنها  -
 براي حضور و مشاركت موثر در سطح شهر

  
  حقوق شهروندي: 94ماده 

استاندارد در مجموعه ارائه كاالها و خدمات  -
 شهرونداي زنجيرههاي فروشگاه

  
  حقوق شهروندي: 96ماده 

اعتقاد، احترام و بسترسازي براي حضور اقوام مختلف  -
و براي ها در شهر با عناويني همچون برگزاري نمايشگاه

  جذب گردشگر
  
  حقوق شهروندي: 97ماده 

عدم تبعيض قوميتي و مذهبي در استفاده از امكانات  -
  فرهنگي شهرداري

عدم تبعيض قوميتي و مذهبي در حضور در مراسم و  -
  اقدامات فرهنگي شهرداري
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  حقوق شهروندي: 98ماده 
حفظ و حراست از ميراث تمدني و فرهنگي و حفظ  -

ها نظر از تعلق آنآثار، بناها و يادبودهاي تاريخي صرف
  هاي مختلف فرهنگيبه گروه

  
  حقوق شهروندي: 99ماده 

اختيار قرار دادن امكانات عمومي شهرداري براي در  -
  مشاركت در امور فرهنگي و اجتماعي

مذهبي و ديني و قومي با هاي همكاري در برپايي آيين -
  رعايت قانون در مراسم فرهنگي شهرداري

  
  حقوق شهروندي: 103ماده 

مشاركت و حضور عدم تبعيض جنسيتي در استفاده،  -
هاي ها و سازمانتشكلدر فضاها و مراكز عمومي، 

  شهرداري  اجتماعي، فرهنگي و هنري مخصوص
  
  
  حقوق شهروندي: 104ماده 

فراهم كردن بستر مناسب براي آموزش شهروندان به  -
  ويژه آموزش كودكان

  
  حقوق شهروندي: 105ماده 

حمايت از تحقيقات علمي به ويژه از اساتيد و  -
دانشجوياني كه در راستاي مشكالت شهر طرح و 

  تحقيق دارند.
  
  حقوق شهروندي: 106ماده 

فراهم كردن بستر مناسب براي حضور جوامع علمي،  -
حوزوي و دانشگاهي براي آموزش شهروندان در 

 مختلفهاي حوزه

آموزش شهروندي با حضور هاي برگزاري نمايشگاه -
  متخصصين جوامع علمي، حوزوي و دانشگاهي

  
  حقوق شهروندي: 110ماده 

گيري شكلترويج فرهنگ عمومي براي جلوگيري از  -

 تنفرهاي قومي، مذهبي و سياسي در ذهن كودكان

  
  حقوق شهروندي: 111ماده 

ارائه خدمات ويژه افراد داراي معلوليت براي تسهيل  -
 حضور و مشاركت موثر در سطح شهر

ايمن سازي و بهسازي سطح شهر براي تردد افراد  -
 داراي معلوليت 

  
  حقوق شهروندي: 112ماده 

 حفاظت از محيط زيست در سطح شهر -

 جلوگيري از قطع درختان در سطح شهر -

 زيست محيطيهاي جلوگيري از ايجاد آلودگي -

 ترويج فرهنگ محيط زيستي -

 بهسازي و زيباسازي محيط زيست -

 
  حقوق شهروندي: 111ماده 

ي مندبهرهحمل و نقلي پاك براي هاي اتخاذ سياست -
 آب و از جمله آلودگي هواها آلودگيشهروندان از انواع 

 زيست محيطيهاي الزام شهرداري به كاهش آالينده -

  
  حقوق شهروندي: 111ماده 

اي منوط به رعايت دقيق هاي توسعهاجراي طرح -
 محيطيمالحظات زيست

براي  محيطيتأثيرات زيستهاي ارزيابيانجام  -
  شهريهاي پروژه

  
  سياست و راهكار

تواند در تعليم، مي شهرداري تهرانرسد مي به نظر
تبليغ، ترويج و تحقق حقوق شهروندي نه تنها به 
عنوان نهاد پيشرو بلكه الگويي براي ديگر نهادهاي 

سراسر هاي دولتي و عمومي و الهام بخشي شهرداري
  كشور قلمداد شود.

مديريت شهري  كميته ترويج حقوق شهروندي
سازي تحقق و ترويج منظور زمينهبه آينده تهران
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  :خواهد كردحقوق شهروندي به اقدامات ذيل مبادرت 
  الف ـ آموزش:

كوتاههاي به منظور آموزش حقوق شهروندي دوره
مدت تربيت مربي با كمك استادان و صاحبنظران 

مسئوليت  مجرب برگزار و آموزش ديدگان و مربيان
آموزش عمومي حقوق شهروندي را در كليه محالت 

  گيرند.مي عهده تهران بر
  متن آموزشي محوري عبارت است از:

با محوريت منشور آموزش عمومي حقوق شهروندي -1
حقوق شهروندي رئيس جمهوري كه متكي و 
مستظهر به صدها ساعت كار كارشناسي و داراي 

 پشتوانه قانوني و افكار عمومي است.

آن كه در  55قانون شهرداري به خصوص ماده  -2
وظايف شهرداري و بالطبع مقام بيان تكاليف و 

 متضمن حقوق شهروندي است.

قانون  55ماده  5به عنوان مثال؛ وقتي بند 
شهرداري در جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به 
كار و توسعه آموزش عمومي را از وظايف شهرداري 

همه گدا در سطح شهر از جهات  دانسته، مشاهده اين
  شود:مي گوناگون نقض حقوق شهروندي محسوب

اوالً ـ برخي و بلكه بسياري از گدايان نيازمند 
واقعي نبوده و في الواقع شياداني هستند كه با لطايف 
الحيل و گاه با سماجت من غير حق وجوهي از 

  نمايند.مي شهوندان اخذ
اند و گدايي ثانياً ـ برخي از گدايان نيازمند واقعي

مايد. نمي كرامت انساني ايشان را مخدوش و ملكوك
  كرامتي كه از اساسي ترين حقوق شهروندي است.

در بسياري از موارد كودكان و حتي نوزادان  -رابعا
گيرند كه ظلم مضاعف مورد سوء استفاده قرار مي

  است.
جرم انگاري شده و مفروض  گداييچون  - سامخا

اين است كه جرم يك عمل اجتماعي است، وقوع يك 
  جرم مشهود گرايي به هيچوجه قابل توجيه نيست.

گدايان واقعي، عدالت مفروض با فرض فقر  -سادسا
اجتماعي و اقتصادي كه مسلمات و ضروريات هر 
جامعه صالح و سالم است به كلي مخدوش و غيرقابل 

  دفاع خواهد بود.
فرماييد اجراي همين يك بند از قانون مي مالحضه

تواند به تأمين و ترويج حقوق مي شهرداري چگونه
شهروندي و زيباسازي چهره شهر و رضايتمندي 

رسد مي شهروندان كمك كند. ضمن اينكه به نظر
موسسه خيريه و نهادهايي مانند ها اكنون با وجود ده

و زيرساخت كميته امداد و سازمان بهزيستي زمينه 
براي ريشه كن كردن اين پديده نازيباي اجتماعي 

  كامالً فراهم است.
  ب ـ تبليغ
علمي و با مشورت هاي گيري از متونبا بهره

متخصصان و هنرمندان. با مراعات موازين ديني و 
مالحضات روانشناسي در معابر و اماكن وابسته به 

ي شهرداري تهران و نيز صدا و سيماي جمهوري اسالم
حقوق شهروندي تبليغ و به كيفيت و كميت و حتي 

  نمايد.مي عنداللزوم بر موضوعات قرار دادن آن نظارت
  ج ـ تحقيق

و ها و سمنها كميته با اخذ نظر احزاب، انجمن
صاحبنظران و شهروندان موارد نقض حقوق شهروندي 

شناسي در حوزه شهرداري را تحقيق و بررسي و آسيب
ري يا كاهش موارد نقض نموده، براي جلوگي

ي كرده، موارد نقض را همراه با پيشنهادها و ريزبرنامه
راهكارهاي عملي جهت اجرا به شهردار محترم تهران 

  نمايد.مي ارائه
كميته براي جلب مشاركت همگاني در ترويج 

تواند به شرح ذيل اقدام مي حقوق شهروندي از جمله
  نمايد:

و ها و سمنها با مكاتبه با احزاب، انجمن -1
صاحبنظران از ايشان بخواهد موارد نقض و 
پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي خود را براي 
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بررسي و تصويب در كمته و پيشنهاد به شهردار 
 ارائه نمايند.

هاي تواند به نمايندگي از احزاب و انجمنمي كميته -2
طلبي، اصولگرايي و قانوني از گرايشات اصالح

كه هر فصل يكبار با شهردار مستقل را دعوت نمايد 
تهران جلسه تشكيل داده و نقطه نظرات خود را 

 مستقيماً به شهردار منعكس نمايد.

اين جلسات در صورت تشكيل ثمرات و انعكاس  -3
بسيار مثبتي براي شهردار و شهرداري خواهد 

 داشت.

اوالً ـ اهتمام جدي و قطعي شهرداري براي مراعات 
  گذارد.مي حقوق شهروندي را به نمايش

ثانياً ـ فراجناحي بودن و نگاه ملي به مسائل را 
  دهد.مي نشان

ثالثاً ـ الگويي براي تعامل ميان جريانات مختلف 
  شود.مي فكري براي حل و فصل موضوعات اجتماعي

رابعاً ـ بي مزد و منت از نظر كارشناسي احزاب و 
  شويم.مند ميبهرهجريانات فكري 

ها و تخريبها زنيز اتهامخامساً ـ باب بسياري ا
  شود.مي مسدود

  
  نمايد:مي خاطر نشان

حقوق شهروندي از موضوعاتي است كه تمام  -1
سيت اجريانات سياسي و فكري نسبت به آن حس

ويژه دارند و اين حساسيت رو به فزوني است و 
كوچكترين اقدام آموزشي و تبليغي ممكن است 

 انعكاس زياد مثبت يا منفي داشته باشد.

 كامالً فرهنگي است،اي حقوق شهروندي كه مقوله -2
تواند به رضايتمندي اجتماعي و تلطيف فضاي مي

سياسي نيز كمك نموده، شهرداري تهران را در 
 كانون توجهات قرار دهد.
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  مقدمه
 )1385( تهران جامع طرح اساسيهاي دغدغه از يكي
 مثابه به شهري منظر و شهري طراحي كيفيت ارتقاء
 يعني طرح، نهاييانداز چشم به نيل جهت ابزاري
 و پايه دانش جهاني، پايدار، شهري به تهران تبديل
 –ايراني شهرسازي و معماري هويت از مندبهره

 طرح از متعدديهاي سياست رو اين از .است اسالمي
 يافته اختصاص پراهميت مبحث اين به تهران جامع
 ارتقاء جهتاي دوباره فرصت خوشبختانه كه است

 از و گوناگون ابعاد در پايتخت شهري محيط كيفيت
 منظر و شهري طراحي كيفيت ارتقاء بعد در جمله
  .است آورده پديد شهري

 پيوند از كه فعاليتي عنوان به شهري طراحي
 را گيردمي شكلها دانش از بسياري ميان خجسته

 نهاد. نام "شهري منظر مديريت هنر و علم"توان مي
 جامع مديريت ،ايرشته ميان ديدگاه اين مبناي بر

 از متشكلاي منظومه مديريت مثابه به شهري منظر
 منظر " و "ذهني منظر" ،"عيني منظر" نظام جزء سه

 كليه يكپارچه مديريت به منوط و بوده "ارزيابانه ذهني
 ،بصري مديريت جمله از ،شهري زندگي كيفي ابعاد

 بنابراين شهراست. مفهومي و محيطي زيست ،فعاليتي
 گرو در نه ،تهران كالنشهر شهري منظر ارتقاي
 مورد در ناپايدار نتيجتا و مقطعي ،سطحي اقدامات
 Cosmetic Urban) شهريهاي جداره آرايش

Design Paradigm) رويكردي اتخاذ گرو در بلكه 
 يك خارجي تجلي" مفهوم به را شهري منظر كه است
 همزمان و دايمي تعامل در سو يك از كه "واحد كليت

-زير از (متشكل "شهر فرم نظام" گوناگونهاي اليه با
 دسترسي، و حركت زمين، كاربري گانه پنجهاي نظام

 واز شهري) منظر و كالبدي، فرم همگاني، فضاهاي
 و مالي قانوني، بسترهاي تاثير تحت ديگر سوي

 و تحليل شهري مديريت و توسعه نظام تشكيالتي

  .يابدمي شكل و شدهريزي برنامه
 با تنها تهران شهري منظر كيفيت پايدار ارتقاي
 Sustainable"پايدار شهري طراحي" ديدگاه پيگيري

Urban Design Paradigm)( در .است پذير امكان 
 مديريت و سيما بر درآمدي" نوشتار اين ،راستا اين

 ضرورت بيانگر شفاف صورت به " تهران شهري منظر
 و شهر) منظر و (فرم ماهوي ابعاد به همزمان توجه
 منظر و سيما بهسازي در تحقق) (فراينداي رويه

 .بود خواهد تهران شهري
  

  موجود وضع تبيين و پيشينه
 و تب و سو يك از شدن جهاني فرآيند دگرديسي در

 جهاني سلطه در اجتماعي و اقتصادي،سياسيهاي تاب
 نظيراي برجسته كالنشهرهاي امروزه ،ديگر سوي از

 و درخشان استعدادهاي ،سرمايه جذب براي تهران
 در اند.برخاسته رقابت به يكديگر با الملليبين توجه
 از روشن و حواض " اندازچشم" تدوين شرايطي چنين
 موضوع در ويژه به و گوناگون ابعاد درها شهر آينده

 يك به بلكه "انتخاب" يك نه ديگر منظرشهري،
 درحاليكه .است گرديده بدل حياتي "ضرورت"

 خويش مطلوب آينده ،اندازچشم از برخوردار شهرهاي
 براثر اندازچشم فاقد شهرهاي ،آفريد خواهند خود را

 به عمالً جاري، مخرب روندهاي تداوم و روزمرگي
 .شد خواهند داده "هل" نامعلوماي آينده

 شهرسازي متداول و قبلي اسناد و ابزارها متاسفانه
 موثر تدوين به قادر خود ذاتي ضعف واسطه به

 .اندنبوده مطلوب منظرشهري وآفرينش شهر اندازچشم
 واسطه به سنتي تفصيلي و جامعهاي طرح اسناد

 تنها حالت بهترين در اشان فروكاهشي و صلب ماهيت
 بوده شهر كالبدي توسعه معضالت از بخشي پاسخگوي

 وآفرينش شهر بعديسه فرم مندنظام هدايت توانايي و
 را پايدار توسعه كهاي گونه به ،مطلوب شهري منظر
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 را نمايد محقق را شهر اندازچشم و نموده حمايت
 اتخاذ با تهران جامع طرح ،راستا اين در .اندنداشته
 مناسب رويكردي كه راهبردي، ريزيبرنامه رويكرد
 ديناميك سيستمهاي پيچيدگي با مواجهه جهت
 صلبهاي قالب آن از خوشبختانه ،باشدمي شهري
 بر عالوه است توانسته جديد نگاهي با و خارج سنتي
 گذاري،سياست درپذيري انعطاف اصل به توجه
 و محيطي زيستهاي حوزه همچون جديديهاي حوزه

 وارد طرحهاي سياست قلمرو به را شهري طراحي
 مكمل اسناد نظير تكميلي ابزارهاي همچنين و نموده

 محملي عنوان به را موضوعي)هاي (طرح شهرسازي
 .نمايد معرفي مزبورهاي سياست تردقيق تفسير جهت

 انضباط يك مثابه به شهري طراحي ،راستا اين در
 نظام تكميل به دتوانمي محور كيفيتاي رشته ميان

 به و موجود رسمي ابزارهاي و اسناد مراتبي سلسله
 موثر كمك شهر مطلوب اندازچشم تكوين و تدوين
  .كند

 طراحي راهبردي برنامه" است الزم اساس براين
 عنوان به "تهران شهري منظر مديريت و شهري
 و تكميل را شهر رسمي اسناد ديگر محتواي كه سندي
 سندي چنين اصلي وظيفه .گردد تهيه نمايدمي تدقيق

 تفسير"بود، خواهد برخوردار "راهبردي سرشت" از كه
 جديد جامع طرحهاي سياست نمودن "بصري -فضايي
 تصميمات اتخاذ مبناي مزبور سند. باشدمي تهران
 و گرفته قرار شهري مديريت و طراحي ،ريزيبرنامه

 راستاي در را تهران شهري وجهه و محيط كيفيت
  .بخشيد خواهد ارتقاء تهران جديد جامع طرح اهداف
 كالنشهر بالقوههاي توان و ويژه اهميت به توجه با
 نامطلوب روندهاي و هاچالش نظرداشتن در با و تهران
 و شهري طراحي راهبردي برنامه" تهيه ،كنوني

 قلمداد ” ضرورت “ يك ”تهران شهري منظر مديريت
 در اساسي گامي آن انجام با كه ضرورتي ،گرديده
 احياي ويژه به و پايتخت شايسته جايگاه احياي جهت

 آن اسالمي - ايراني شهرسازي و معماري هويت
 .شد خواهد برداشته

  
 شهري منظر و سيما بر درآمدي

 و پويااي حرفه و دانشي حوزه يك شهري طراحي
 تا ميالدي) 1961 ( تولد لحظه از كه است يابنده تحول
 و نظري تكامل از توجهي قابل ميزان خود بلوغ مرحله

 از .است نموده تجربه را شناختي روشهاي پيشرفت
 به دستيابي شهري طراحي هدف كنون تا ديرباز
 ارائه .است بوده مطلوب كيفيت واجدهاي محيط
 .است ممتنع و سهل امري "شهري طراحي" از تعريفي

 تعاريف كثرت سطحي نگاه يك در و سو يك از
 تخصصي ادبيات در صاحبنظران توسط كه گوناگوني

 امر اين بودن سهل بر ،است گرديده ثبت رشته اين
 همين ،تر عميق نگاهي در و ،ديگر سوي از .دارد اشاره

 مانع و جامع تعريفي ارائه دشواري بر شده ارائه تعاريف
 جميع شدن لحاظ ضمن كه نحوي به ،آن از

 ابهام و اختالط ايجاد از مانع ،آن اصليهاي خصيصه
 وراي در .دارد داللت ،گردد مشابههاي حوزه ديگر با

 طراحي تعريف خصوص در محققان آراي اختالف
 ،كالبدي زمينه شناخت لزوم رغم علي و ،شهري
 موقعيت تكنولوژيك و ،اقتصادي ،اجتماعي ،طبيعي
 ،شهري طراحي از دقيق تعريف يك ارائه براي مداخله

 ،قطعي غير مسلماً و موقت گيري نتيجه يك عنوان به
 مشتركات از برخي دادن قرار محور با بتوان شايد

 اصلي كيفيات دادن قرار محور با و يكسوء از تعاريف
 مسامحه اندكي با ،ديگر سوي از شهري طراحي
 ارائه بررسي تحت مقوله از فراگير و جامع تعريفي

 :نمود
 واي رشته ميان است فعاليتي شهري طراحي

 و گشايي مسئله فرايند برگيرنده در تواما كه گروهي
 كالبدي سازماندهي هدفشان كه استهايي حل راه

 ارتقاي موجب كه است نحوي به شهر عمومي عرصه
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 تجربي و محيطي زيست عملكردي، كيفيات
 موجب طريق آن از و شهريهاي مكان زيباشناختي

  گردد. انسان زندگي كيفيت ارتقاي
 حرفة و دانش محوري مفاهيم از يكي كيفيت

 عملي و نظري اهميت از طبيعتاً و بوده شهري طراحي
 مفهوم" واكاوي با رابطه در .است برخوردار فراواني
 جهت چارچوبي تدوين ،"شهري طراحي در كيفيت
هاي مؤلفه معرفي و بازشناسي و مزبور مفهوم تبيين
 چنين آوردن فراهم گمان،بي .است ضروري آن سازنده

 مقوله از مشترك فهم ايجاد به تنها نه چارچوبي
 در دتوانمي بلكه ميكند، كمك شهري طراحي كيفيت
 موثر نيز خصوص اين در علمي مباحث سطح ارتقاء
 بررسي چارچوب اين به دستيابي براي .باشد

 خوب كيفيت پيرامون عملي و نظريهاي ديدگاه
 .است ضروري عملي و نظري ديدگاه از شهري طراحي
 بنيان عنوان به پايدار مكان مدل ،نوشتار اين در
 پيشنهاد شهري طراحي كيفيت مؤلفة تدوين نظري

 سازنده گانة سههاي مؤلفه آن برمبناي كه گرددمي
 مؤلفه زيباشناختي، -تجربي مؤلفه: از عبارتند آن،

 در خالصه طور به .محيطي زيست مؤلفه و عملكردي
 :گفت توانمي مذكورهاي مؤلفه مورد

 سو يك از شهري طراحي كيفيت عملكردي مولفه
 مناسب و سهل دسترسي و حركت تامين دربرگيرنده

 از و است شهري جاذب مراكز بهها سواره وها پياده
 نقش كه مدرنيزمهاي آموزه برخالف ،ديگر سوي

 رفت براياي ساده كانال به را شهري فضاي عملكردي
 عملكردهاي برگيرنده در ،دهدمي كاهش آمد و

 و مردم تماشاي ،غيرفعال تفريح همچون ديگري
 ،خواندن روزنامه ،گفتگو و خوردن غذا ،گوناگون مراسم
 و سرزندگي ضامن تا بوده نيز ...و دوستان با مالقات
 .گردند شهر فضايي تجربه غناي

 شهري طراحي كيفيت زيباشناختي -تجربي مولفه
 محيطي ترجيحات و شناختي ،ادراكيهاي دريافت با

 ،نهايت در و دارد سروكار شهري فضاهاي قبال در افراد
 بعد در شهري طراحي كيفيت محيطي زيست مولفه
 اقليم تنظيم همچون مقوالتي برگيرنده در آن خرد
 اندازيسايه ،هوا جريان ،(آفتاب شهري فضاهاي خرد

زيست پايداري دغدغه ،كالن بعد در و است )...و
 بوم بر مبتني تعادل كيفيت با و دارد را محيطي
 منابع از استفاده چگونگي و شهري محيط شناسي
هاي طرح با ارتباط در ...و آب ،زمين از اعم طبيعي
 .دارد وكار سر شهري

جهت دليل به تهران شهري منـظر و سيما نوشتار
 سوي به طرح كلي اهداف و خود استراتژيك گيري
 كيفيت جمله از شهر، زندگي كيفي ابعاد جامع ارتقاي

 محيطي زيست و زيباشناختي -تجربي عملكردي،
 و خاص موارد در كالبدي و محيطي مالحظات نيازمند

 طراحي كليدي موضوعات ،كلي طور به .باشدمي مهم
 باشدمي "بخش اثر" حثمبا شامل ،راهبردي شهري

 صورت به است الزم و بوده ويژه تأكيد نيازمند كه
 راهبردي مباحث .شود پرداختهها بدان جداگانه
 بلند ابنيه ،شهري منظر: شامل تهران شهري طراحي
 زيباسازي و عموميهاي عرصه ،فرسوده بافت ،مرتبه
 و زيست محيط و تاريخي ميراث از حفاظت ،شهري
 بر كه تاثري و تاثير دليل به كه باشدمي پياده حركت
 زيادي اهميت از گذارندمي تهران شهري كيفيت

  هستند. برخوردار
  
  تهران در شهري منظر و سيما تحليل و تبيين
 و توافق رويه"و حساببي و گسترده سازهاي و ساخت
 مالي، سطح سه در را تهران امروز "فروشي تراكم
 .است ساخته روبرو جدي مسائل با محلي واي منطقه

 ايفاي براي را تهران گذشته نادرست رويكردهاي
 فراملي و ملي سطوح در حياتي و حساسهاي نقش
 بيشتر هرچه تأمين به پايتخت نقش و ساخته ناتوان
 و شده محدود ساكنين براي كار دفتر و مغازه و خانه
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 مورد فضاهاي تأمين براي نادر و كميابهاي فرصت
 به يك فراملي و ملي سطح در مناسب كاركردهاي نياز
 .رودمي ميان از يك،

 تهران شهري مجموعه( كالنشهري منطقه سطح در
 ساماندهي به توجه عدم نيز ،)آن اطراف شهرهاي و

 عمران و توسعه وها فعاليت استقرار و جمعيت اسكان
 مخاطرات وها آسيب تشديد ضمن ها،آبادي و شهرها

 موجب منطقه، در اجتماعي و محيطي زيست گسترده
 .است شده تهران شهر به اندازه از بيش فشار و ناامني

 هوا، شديد آلودگي مانند متعدد، مشكالت سرانجام
 زلزله برابر در زيادپذيري آسيب فرساينده، ترافيك

 خدمات و عمومي فضاهاي چشمگير كمبود احتمالي،
 مسكوني، نواحي ايمني و آسايش كاهش شهري،

 فعاليت، و كار نواحي ناكارآمدي و پراكندگي
 سيماي نابساماني اجتماعي، و فرهنگي ناهنجاريهاي

 زندگي قابل غير شهري به را تهران ،...و شهري منظر
 شرايط اين با مقابله كه است بديهي .است كرده تبديل

 جانبه همه اصالح و بازنگري مستلزم تهران، نجات و
 و است تهران شهر تحوالت و توسعه مديريت نحوه در
 به مهمي بسيار نقش تهران جامع طرح زمينه اين در

 .داشت خواهد عهده

 و تخلفات به رسيدگي و جلوگيري كيالتتش وجود
 شهرداري در تخلفات به رسيدگي روند بودن مدون
 فرسوده بافت در نوسازي رشد به رو روند نيز و تهران

 بزرگترين نوسازي خدمات دفاتر كيلتش با توجه با
 شهرسازي كيفيت بهبود در تهران شهرداريهاي قوت

 .روندمي شمار به تهران در معماري و

 كاربري و نقل و حمل همزمانريزي برنامه عدم
 و شهرسازيهاي طرح محتوايي هماهنگي نبود زمين،

 عدم شهري،هاي بافت وها محدوده در معماري
 درها سازمان وها بخش كليه اجرايي امور در هماهنگي
بي تهران، شهري و تاريخي بناهاي وها بافت محدوده
 فرادست اسناد تهيه در زماني تقدم و تاخر به توجهي

 و منعطف سازوكارهاي وريزي برنامه فقدان و شهري
 جمله از شهروندان مسكن مشكل رفع براي متنوع
 آنها با رابطه در تهران شهرداري كه هستند عواملي
 .باشدمي بيشتري تمركز و توجه نيازمند

 معماري، كيفيت بهبود و توجه افزايش راستاي در
هايي فرصت تهران، شهريهاي زيرساخت و شهرسازي

 تهران شهرداري عملكرد ارتقاي در كه دارند وجود
 به پرداختن جهت همگاني نسبي عزم هستند. موثر

 اي،حرفه مجامع در آن طرح و نوسازي موضوع
ها فرصت اين جمله از كشور مديريتي و تخصصي

 .است

 كيفيت ارتقاي در شهرداري تهديدهاي و موانع از
 توانمي شهري،هاي زيرساخت و شهرسازي معماري،

 در واقع روستاهاي برخي در هادي طرح ابالغ عدم به
 از خالي مساكن وجود عين در مسكن كمبود حريم،
 اغلب سازه نااستواري و زلزله خطر و سكنه

 وضعيت بررسي نمود اشاره تهران شهرهاي ساختمان
 تحول و هوشمندسازي مديريت، توسعه شاخص
 به شهرداري ارشد و عالي مديران گرايش سازماني
 اجرايي توان مردمي، مشاركت و غيرمتمركز مديريت

 مديريت امكان و عملياتي ريزيبودجه شهرداري، باالي
 شهرداري عملكرد در قوت نقاطترين مهم منابع، بر

 .روندمي شمار به اخيرهاي درسال تهران

 شهرداري شده، ذكر مثبت دستاوردهاي دركنار
 منابع هنگام به تخصيص عدم چون داليلي به تهران
 اداري شفافيت فقدان متمركز، اجراي و مديريت مالي،

 گيريبهره و شهروندان به پاسخگويي نظام ضعف و
 براي ارتباطات و اطالعات فناوري تسهيالت از ضعيف
 و هوشمندسازي مديريت، توسعه در شهري خدمات
 نداشته مناسبي عملكرد تهران شهر سازماني تحول
 موسسات و مجلس توسعه، پنجم برنامه حمايت .است

 امور اجرايي و مديريت تمركز عدم رويكرد از جهاني
 اقتصادي،هاي فعاليت انتقال به ملي گرايش شهري،
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 خدمات گسترش ن،تهرا به فرهنگي و اجتماعي
 امكانات و تسهيالت وجود ،الكترونيكي بانكداري
هايي فرصت ...و )ICT( ارتباطات و اطالعات فناوري
 در بنيادين تحول براي الزمهاي زمينه كه هستند
  .كنندمي فراهم را شهرداري و شهر مديريت

 
  تهران در شهري منظر و سيما حوزههاي چالش
 تهران شهر كالنهاي محدوديت و مشكالت و مسائل
 بر تاثيرگذار و گوناگونهاي زمينه در بندي طبقه قابل
 تفصيلي طور به كه باشدمي تهران جامع طرح تهيه
هاي زمينه .است گرفته قرار بررسي و بازشناسي مورد

  :باشدمي مواردزير شامل مذكور
 

  تهران كالنشهري مسائل الف.
 ..).و (پايتخت جهاني و ملي نقش •

  تهران) عمومي منطقه شهر (مادراي منطقه نقش •
 

 فعاليت، سكونت،( تهران شهري مسائلب.
 )..و سوانح ترافيك،

  خدمات و سكونت مسئله •
 اشتغال و فعاليت مسئله •

 ترافيك مسئله •

 آلودگي و زيست محيط مسئله •

 فاضالب و آب مسئله •

 طبيعي سوانح مسئله •

  زمين از استفاده و ساز و ساخت مسئله •
 

  تهراناي يهپا مسائل ج.
 تهران پيراشهري و شهري مديريت نظام مسئله •

 شهر هزينه -درآمد ساختار و ماليه نظام مسئله •
  تهران

 حوزه در تهران شهر مسائلترين مهم كلي طور به
  :از عبارتند شهري منظر
 و تعميق بر سرعت كيفيت، بر كميت تفوق 

 تصميمات بر ناپذيراجتناب و عاجب تصميمات
 زندگي،هاي عرصه همه در نگرآينده و بنيادين
 تهران شهر مديريت و ريزيبرنامه فعاليت،

 و توليد بر سكونت، فضاي تأمين و توليد ارجحيت 
 و توليد بر ترتيب، همين به و فعاليت فضاي تأمين
 انتفاعي غير خدماتي و عمومي فضاهاي تأمين

 لحاظ به تهران شهري محيط كيفيت مداوم افت 
 پايدار و سالم زيست و فعاليت سكونت، امكان

 عمومي فضاهاي كيفي و كمي افت روند تداوم 

 شهر جنوبي - شمالي شدن قطبي روند تداوم 

 طبيعي و شهريهاي بافت نابودي و تخريب تداوم 
 شهر ارزشمند

 در بزرگراهي و سواره ترافيك ارجحيت روند تداوم 
 ترافيكي تنگناهاي و مسايل تشديد عين

 عدم جز نيست، و نبوده چيزي روندها اين پيامد 
 زندگي سختي و ناكارآمدي ،تعادل عدم ،انسجام
 .شهروندان و شهري

 مباحث با مرتبط مشكالت مهمترين به نيز ادامه در
 به كه فرسوده بافت و حرائم ،شهري منظر ،كالبدي
 از دارند شهري كيفيت بر كه ژرفي تاثيرات دليل

  :است شده پرداخته هستند برخوردار زيادي اهميت
 
 شهر كالبديهاي چالش مهمترين از برخي الف.

  تهران
 فعاليتها، و خدمات مراكز نامتوازن و نامتعادل توزيع -
فرامنطقه (شهري، شهري جغرافيايي مراتب سلسله در
 دسترسي و و..)اي محله اي،ناحيه اي،منطقه اي،

  سفر؛ تقاضاي افزايش و نامطلوب
 با فرسودههاي بافت بهسازي و نوسازي ماندن عقب -
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  برنامه؛هاي بينيپيش به توجه
 و 21 (مناطق شهر غربي پهنه در سكونت گسترش -

  تهران؛ كالبدي تمايز عرصه عنوان به )22
هاي طرح و قوانين تصويب در دولت محوريت -

 تصويب و تهيه در نفعانذي مشاركت عدم و شهرسازي
  آنها؛

 به شهري توسعه طرحهاي كامل نيافتن تحقق -
 موضعي طرحهاي تمامي نشدن تصويب و تهيه واسطه

 شهر تفصيلي و جامع طرح تكاليف و موضوعي و
  تهران؛

 و جامع طرح اجراي بازخوردهاي نشدن گزارش -
  شهرداري؛هاي مجموعه زير از تفصيلي

 مقياس، بزرگهاي پروژه ها،كاربري استقرار -
 شبكه الزامات با ناسازگار عملكردهاي وها فعاليت
  شهر؛ در معابر

 شهر در سازيبلندمرتبههاي پهنه نشدن تدقيق -
  سازي،مرتبه بلند موردي مجوزهاي صدور و تهران

 تمامي اجراي حسن بر جامع سيستمي نظارت ضعف -
  تهران؛ شهر جامع طرح راهبردهاي وها برنامه

 وروديهاي دروازههاي طرح تصويب و تكميل عدم -
  تهران؛ شهر

 فضاهاي توسعه طرح مطالعات تصويب و تهيه عدم -
 ميدان 7 زيرسطحي (فضاي تهران شهر زيرسطحي

  شهر)؛ اصلي
 كار پايان گواهي صدور سازوكارهاي نيافتن استقرار -

 كيفيت تضمين بيمه دريافت مبناي بر ساختماني
  تهران؛ شهرداري توسط ساختمان

 تغييرات هوشمند رصد و صيانت سامانه نشدن ايجاد -
 درماني، (آموزشي، گانه هفت خدمات و سبز فضاهاي
 شهر فرهنگي) و گردشگري تفريحي، ورزشي، مذهبي،
  شهرداري؛ شهرسازي سامانه از مستقل تهران

 با شهر فضايي-كالبدي توسعه رابطه بودن نامشخص -
  تهران؛ شهرداري درآمدي نظام

 سبز، فضاهاي توسعه براي الزم فضاي كمبود -
  موارد؛ ساير و خدماتي فرهنگي، عمومي،

 از اعم شهر فرهنگي فضاهاي كالبدي كمبود -
هاي پارك شهري،هاي بوستان ورزشي، (مكانهاي
 سرزمين كودكان، بزرگسالي پارك (نظير موضوعي

 پياده اجتماعات، تاالر و فرهنگسراها غيره،) و بازي
  مدار)؛ پيادههاي خيابان وها راه
 نگرفتن قرار توجه مورد و شهر در سازي مرتبه بلند -

  شهري؛ طراحي وريزي برنامه فرآيند در الزم معيارهاي
 شخصيت با متناسب شهريهاي المان كمبود -

  شهر؛هاي خيابان
  پياده؛ و سواره حركت تداخل -
 شهروندان انزواي و اجتماعي روابط فعاليت، كاهش -
  بناها؛ محدود فضاي در
توده در آسمان خط و شهري نيمرخ به توجهي كم -

  ها؛گذاري
اي فرامنطقههاي كاربري به زمين برنامهبي تخصيص -
  شهر؛ مناطق از برخي در آن افزايش به گرايش و
 در اداريهاي كاربري نسنجيده و نامناسب نفوذ -

 مركزي نقاط در مردگي شب (ايجاد مسكونيهاي بافت
  شهر)؛

 الگوي اصيل هويت بردن بين از به ناآگاهانه گرايش -
 ساخت الگوي با جايگزيني وها فعاليت خطي استقرار
  پاساژ؛ و تجاريهاي مجتمع

 نواحي و محالت معابر شبكه قرارگرفتن الشعاع تحت -
  آن؛ اطراف هايشبكه ناكارآمدي سبب به
 سطح در ورزشي و فرهنگي سرانه بودن پايين -

  مناطق؛
  

 فرسوده بافتهاي چالش مهمترين از برخيب.
  تهران شهر

 و هكتار) 3268 از (بيش فرسوده بافت گستردگي -
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  تهران؛ شهر هكتار)14000 از (بيش ناپايدار بافت
 (حدود تهران شهر فرسوده بافت در ساكن جمعيت -

 در باال جمعيتي تراكم و شهر) جمعيت درصد 15
  هكتار)؛ در نفر 370( فرسوده بافت

هاي بافت نوسازي براي بودجه حداقل اختصاص -
  ملي؛ و شهري سطح در فرسوده

 پيش از اهداف به دستيابي و انتظارات نيافتن تحقق -
 نوسازي بخش درها برنامه وها طرح در شده تعيين
  فرسوده؛ بافت

 با افزاري نرم اقدامات تعريف و مدون برنامه نبود -
  فرسوده؛ بافت ساكنان توانمندسازي رويكرد

 محرك رويكرد با اقدامات مجموعه نشدن اجرايي -
 تمامي در شهري نوسازي و بازآفرينيهاي برنامه

  شهر؛ محالت
 و بهسازي در تشويقيهاي بسته نبودن تاثيرگذار -

  فرسوده؛هاي بافت نوسازي
 به فرسودههاي بافت نوسازيهاي وام اعطاي عدم -

  بافت؛ در نوسازي متقاضيان تمامي
 بهسازي در تشويقيهاي بسته اعطاي نبودن هدفمند -
  فرسوده؛هاي بافت نوسازي و
 نوسازي به مالكان اقدام جهت قانوني الزامات نبود -

  بحراني؛ و عيار تمام فرسودههاي بافت
 ساير سوي از الزم سازوكارهاي نشدن فراهم -

 بافت نوسازي در شهرداري از خارجهاي دستگاه
  فرسوده؛

 در حمايتي مصوبات و قانونيهاي پشتوانه در ضعف -
  فرسوده؛هاي بافت نوسازي و بهسازي زمينه

 و اقدامات بودن مجزا و ناهماهنگي پراكندگي، -
 مدخل ذي نهادهاي وها سازمانهاي سياستگذاري

  فرسوده؛هاي بافت نوسازي
 داراي مناطق در خدمات وها زيرساخت نبودن آماده -

 گذارانسرمايه ورود و انگيزه ايجاد جهت فرسوده بافت
 نوسازيهاي پروژه و طرحها در خصوصي بخش

  شهري؛
 خدماترسان و اجراييهاي دستگاه نبودن پايبند -

 شهريهاي ساخت زير و خدمات كننده ارائه جهت
 به رسيدن براي فرسوده بافت نوسازي نياز مورد

 به اختصاصي بودجه رديف و مطلوب شهري سرانههاي
  منظور؛ اين

 مالكان نقدينگي ضعف و كافي سرمايه نشدن تامين -
 مشكالت و فرسوده بافت در سكونت متقاضيان و

  نوسازي؛ براي تسهيالت و وام دريافت
 توسعه ذخيره زمينهاي ظرفيت از استفاده عدم -

 شهر فرسوده بافت نوسازي امر پشتيباني براي نوسازي
  تهران؛

 بافت درهاي دسترسي اصالح و بازگشايي عدم -
 رفت و خدماترساني فرآيند در تسهيل جهت و فرسوده

  فرسوده؛ بافت نوسازي تسريع و آمد و
شكل دليل به انحرافات ها،ناهنجاري ها،آسيب وجود -

 بافت داراي محالت در شهري دفاعبي فضاهاي گيري
  فرسوده؛

 ذخيره صندوق منابع از مالي منابع نشدن تزريق -
 اوراق فروش از حاصل وجوه تزريق و هدايت يا ارزي

  بافت؛ نوسازي تسريع به كمك جهت مشاركت
 بخش تشويق جهت مناسب تسهيالت نشدن فراهم -

 محالت در ساز و ساخت منظور به تعاوني و خصوصي
  شهري؛ فرسوده بافت داراي

 جهت خصوصي بخش سرمايهگذاران استقبال عدم -
 اقتصادي توجيه عدم دليل به فرسوده بافت نوسازي
 ضعف و اجتماعي مسايل و فرسوده بافت نوسازي
  خدمات؛

 در شبانه) حيات (نبود مردگي شب توسعه -
  فرسوده؛ بافت دارايهاي محدوده

 از ناشي عمومي باز فضاهاي به نامناسب دسترسي -
  ها؛بافت فشردگي

  فرسوده؛هاي بافت در شهري خدمات نارسايي -
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 و ساخت در ساختمان ملي مقررات رعايت عدم -
  نوين؛ فرسوده بافت ايجاد و جديد سازهاي

 تجميع؛ فرايند مشاع؛ امالك افراز زمان بودن طوالني -
 بانكي تسهيالت اخذ شدن پيچيده و طوالني
  سنواتي؛هاي بودجه در شده بينيپيش

  مشاركتي؛ مديريت تحققهاي زمينه نشدن فراهم -
 توسعه جهت فرسوده بافت ظرفيت از استفاده عدم -

  اجتماعي؛ مسكن توليد و زا درون
 نوسازي برايها برنامه و نوسازي قوانين بودن يكسان -

  شهري؛هاي محلّه تمام فرسوده بافت
  

 منظر و سيماهاي چالش مهمترين از برخيج.
  تهران شهري

  شهر؛ سطح ساختمانهاي آسمان خط در نظميبي -
  بصري؛هاي جنبه تنيدگي هم در و بصري اغتشاشات -
 بازسازي و مرمت نيازمند شهري فضاهاي گستردگي -
  تهران؛ شهر در ارزشمند و تاريخي هويت با
 ايجاد در معابر و ميدانها ساماندهي به توجهي كم -

  شهري؛ محيط سرزندگي
 در شهر شاخص بناهاي نورپردازي به توجهي كم -

  شهري؛ منظر و سيما كيفيت ارتقاي راستاي
 گرافيك و شهري هنرهاي و حجمي آثار كمبود -

  شهر؛ سطح در محيطي
 ذيل شهر زيباسازي عملياتي برنامه نشدن تدوين -

  تفصيلي؛ و جامع طرح
 بهرهبرداري در خصوصي بخش نداشتن مشاركت -

  ارزشمند، فضاهاي و اماكن از مناسب و بهينه
  
  تهران شهر حريمهاي چالش مهمترين از برخيد.
 به مربوط قوانين بودن مبهم و حقوقي بالتكليفي -

 حريم مربع، كيلومتر 1200 تهران شهر (حريم حريم
  كيلومترمربع)؛ 5918 تهران شهري مجموعه

 دليل به تهران، شهر حريم قلمرو وسعت كاهش -

 شهر به حريم محدوده روستاييهاي سكونتگاه تبديل
  آنها؛ بر جداگانه حريم تعريف و
 و تهران شهر حريم در يكپارچه مديريت فقدان -

  قانوني؛ تعارضات
 در پايتخت حريمهاي طرح تصويب شدن طوالني -

  قانونگذاري؛ و نظارتي مراجع
 محدوده براياي منطقهريزي برنامه نگرش نبود -

  پايتخت؛
 جهت موجود امكانات ناتواني و حريم گستردگي -

  پايتخت؛ حريم از مستمر صيانت
  حريم؛ ساماندهيهاي طرح تكميل عدم -
 حريم راهبردي برنامه اجراي و تهيه در تاخير -

  تهران)؛ حريم اسناد عنوان (به پايتخت
 و جمعيتي مراكز تعداد افزايش و مهاجرت -

هاي سكونتگاه توسعه و شهر پيرامونهاي سكونتگاه
  غيررسمي؛

  زيستي؛ تنوع كاهش و گياهي پوشش وها باغ نابودي -
 از شدن مانع و حريمهاي محدوده در مرزي تداخل -

 (صدور تهران شهرداري سوي از آن مديريت و كنترل
 نهادهاي سوي از چندگانه و دوگانه مجوزهاي
  مختلف)؛

  حريم؛ مالي منابع مديريت نظام فقدان -
  حريم؛ در واقع روستاهاي مديريت در نهادها دخالت -
 ساختماني تخلفات و ساز و ساخت و خواري زمين -
  شهر؛ حريم در
 ويژههاي طرح تمامي نشدن عملياتي و تصويب -

 شمالي، بخشهاي در تهران شهر حريم ساماندهي
  تهران؛ شهر غربي و شرقي جنوبي،

 در واقع تخلفات ويژه تخصصي شعب تشكيل عدم -
  پايتخت؛ حريم

 و شهرها حريم مجازهاي فعاليت بودن نامشخص -
  آن؛ راستاي در انگذارسرمايه هدايت

 شهر حريم در واقعهاى دهيارى به اختيار اعطاى -
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 در ساز و ساخت بر نظارت و مجوز صدور براى
  روستا؛ حريم و محدوده

 شهري محدوده به منفصل نواحي برخي شدن افزوده -
 در تعادل عدم و شهر فضايي ساختار دوگانگي ايجاد و

 بين فاصله در ساز و ساخت رونق و كالنشهري سطح
  كالنشهر؛ با نواحي اين

 دليل به كالنشهري محدوده در افقي گسترش -
  جديد؛ سكونتگاهي نواحي و شهر بين فضاي پرشدن

 ساكنان بر حاكم اجتماعي- اقتصادي وضعيت تفاوت -
 افزايش و جديد سكونتگاهي نقاط و مادر شهر

  شهري؛ مجموعه در نابرابريهاي
 آينده براي گسترش محدوده« رويكرد بودن حاكم -

 و »شهر گاه تنفس و سبز كمربند« جاي به »شهر
 حفاظت« جاي به »جمعيتي مناطق توسعه« رويكرد

  شهر؛ حريم به نسبت »ويژه
 فعاليت خصوص در الزمهاي دستورالعمل نبود -

  شهر؛ حريم در معادن
 و آنها حريم گسترش و شهرها محدوده مداوم توسعه -

 بالتكليفي و معدني واحدهاي براي معضالت ايجاد
  آنها؛ در يگذارسرمايه روند

 و ييالقيهاي عرصه در حجيم سازهاي و ساخت -
  تهران؛ اطراف روستاهاي و شهرهاهاي رودخانه

 و غيرساختمانيهاي كاربري به زمين تخصيص -
 اراضي در صنايع ايجاد براي غيرمجاز كاربري صدور

  كشاورزي؛
 مكانيابي جهت كارشناسي مطالعات انجام عدم -

  حريم؛ در شهري موردنياز تجهيزات
  

  شهري منظر و سيما قانونيهاي ظرفيت
 -راهبردي سندي عنوان به تهران جامع طرح

 گرديده تهيه تهران شهر ساماندهي براي ساختاري
 شهر، توسعه ساختاري ايده مبناي بر سند اين .است

 شهر توسعه كالبدي اندازچشم كه شهر فضايي سازمان

 از استفاده نحوه آن پايه بر و نموده ارائه را است،
 و ضوابط با بنديپهنه شهر، حريم و محدوده در اراضي

 .است گرديده تدوين الزمه، مقررات

 موسوم جديدي ابزارهاي شدن شناخته رسميت به
 طرح طرف از " موضعي و موضوعي طرحهاي " به

 تا است آورده فراهم را امكان اين تهران، جامع
 توسعه منظور به جامع طرح پيشنهادي راهبردهاي

 از طبيعتاً ماهيتشان، واسطه به كه تهران، شهر
 در آنكه از پيش برخوردارند، كلي و موجز خصلتي
 شوند، گرفته كار به ) شهرداري مناطق( محلي سطح

 قرار " تدقيق " و " تفسير " مورد كافي ميزان به
هاي راهنمايي بيشتر دقت و وضوح با بتوانند و گرفته

 دست پايينهاي طرح كنندگان تهيه به را ضروري
  .نمايند ارائه

 
 توسعههاي برنامه در شهري منظر و سيما نقش

  اقتصادي
 در ويژه به و تهران جامع طرح كالن اهداف راستاي در

اي برجسته كالنشهرهاي امروزه شدن، جهاني وضعيت
 درخشان استعدادهاي سرمايه، جذب براي تهران نظير

 علمي، رويدادهاي برگزاري براي( الملليبين توجه و
 گردشگر جلب خصوص به و سياسي ورزشي، هنري،

 .اندبرخاسته رقابت به يكديگر با )...و

 يك نه ديگر گوناگون، ابعاد در شهري منظر موضوع
 در .است گرديده بدل حياتي ضرورت يك بلكه انتخاب
 آينده ،اندازچشم از برخوردار شهرهاي كه حالي

 فاقد شهرهاي آفريد، خواهند خود را خويش مطلوب
 مخرب روندهاي تداوم و روزمرگي اثر بر اندازچشم
 .شد خواهند داده هل نامعلوماي آينده به عمالً جاري

 منظري با مطلوب شهري محيط انتخاب اساس، اين بر
 درجامعه تأثيرگذار ي اجتماع اقشار براي شايسته
 ان،گذارسرمايه ،(نخبگان قخال اقشار نظير جهاني

 عنوان به ن،آ فرهنگي و دانشگاهيان و گردشگران



 

  364 

 خواهد شهري و .است گرديده بدل آنان اصلي حقوق
 ديگر از را سبقت گوي جهاني رقابت اين در توانست
 شهري مديريت با بتواند كه بربايد جهان شهرهاي

 تصويري )راهبردي شهري طراحي و ريزيبرنامه( كالن
 و آورد فراهم آن ساكنين براي را شهر آينده از روشن
 توسعه كنترل و هدايت جهت مديريتي كارهاي و ساز
  .نمايد ايجاد جهت آن در را شهر

 از بودن دارا عليرغم تهران كالنشهر امروزه
 با شهري به شدن تبديل براي گوناگونهاي پتانسيل

 درپذيري فعاليت وپذيري زيست باالي كيفيت سطح
 درپذيري فعاليت تجمع و اي،منطقه و جهاني مقياس
 كاربري غلبه با شهري به اي،منطقه و جهاني مقياس
 سيل وحضور ناسازگار فعاليتهاي تجمع و سكونتي
 و سكونت و پيرامون شهرهاي مهاجرين از عظيمي
 .است گرديده بدل نازل، بسيار سطح در فعاليت
 " كيفي و كمي سطح ارتقاء و حضور ميزان افزايش
 كالن سطح در " اجتماعي " و " اختياريهاي فعاليت

 توجه و تأكيد موردهاي فعاليت جمله از تهران، شهر
 از ،باشدمي راهبردي شهري طراحي مرتبط مباحث
 برنامه" همچنين و تهران جامع طرح اهداف جمله

 " تهران شهري مديريت و شهري طراحي راهبردي
 منظر و شهري طراحي تأمين روي اين از .باشدمي

 حضور گسترش و تشويق منظور به مناسب شهري
 و شهري فضاهاي در تهراني شهروندان اجتماعي
 ترويج براي محيطي مساعد شرايط ايجاد همچنين
هاي فعاليت نظير اجتماعي و اختياريهاي فعاليت
 گردشگري، تفريح، فراغت، اوقات گذران خريد،

 داليل جمله از ...و فرهنگي و اجتماعي تعامالت
 و شهري طراحي راهبردي برنامه تهيه ضرورت
 .باشدمي تهران شهري منظر مديريت

  
 
 

 منظر و سيما حوزههاي چالش وها ظرفيت
 شهري

 وضع ادامه صورت در بخش وضعيت بينيپيش
  موجود

ترين مهم به توجه با بخش وضعيت بينيپيش
 آورده ادامه در رفت آن ذكر كههايي چالش و مشكالت

  :است شده
  

  شهر كالبدي وضعيت ـ الف
 ضعيف نسبتا رشد به منجر شده پيشنهاد زدايي تراكم
 اولين دارد. بر در زيادي خطرات و شودمي تهران شهر
 به تهرانهاي راه شبكه فشردگي كه است اين خطر
 افزايش خطر، دومين يابد. گسترش منطقه سطح
 و شهر مركز بين اقتصادي و اجتماعيهاي تفاوت
 امالك عرضه كردن محدود وسيله به آن اطراف محيط

 افزايش سوم خطر است. تهران داخل در مستغالت و
 مركز به نزديك و مركزي مناطق تنزل و افت روند

 تهران از خارج در زمين زياد عرضه وسيله به تهران
 مديريت فقدان كه است اين چهارم خطر .باشدمي

 به منجر شهري،هاي قطب بين توسعه و رشد كنترل
  شد. خواهد نشده كنترل شهر ابر يك گيريشكل
، هشتگرد، پرديس جديد شهرهاي ايجاد رغم به

 منظور به و تهران پيراموني حوزه در پرند و انديشه
 عمل در شهر اين جمعيتي تمركز كاهش در عاملي
 تهران گسترش در متمركزهاي برنامه اجراي شاهد

هاي برنامه و تهران شهرداري 22 و 21 مناطق. هستيم
 روي بر كه شهر جنوبي ناحيه در آفتاب شهر ايجاد
 يك مثابه به خود ،دارد قرار تهران بزرگ جنوبي گسل
 جديد شهرهاي ايجادهاي برنامه اجراي برابر در مصاف

 نظاير و محيطيهاي آلودگي و تمركز، تراكم كاهش و
 خريداري و مجاز تراكم از تجاوز .آيدمي حساب به آنها

 به راها ساز و ساخت منظم نا توسعه اضافي تراكم
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  داشت. خواهد دنبال
 در ساز و ساخت كارشناسان نظر اظهار اساس بر
 و بوده نامناسب و غيراستاندارد آن اطراف و تهران
 در هم مذهبي و شهرنشيني فرهنگ شهرسازي، اصول
 مختلف نقاط در شود.نمي لحاظها آپارتمان ساخت
هاي خيابان در استاندارد غير و قوارهبي هايبرج شهر
 مشخص، برنامه و ضابطه بدون و محصور و تنگ

 ساخت اين است. زده رقم شهر براي مناسبنا تركيبي
 شوند.مي كشيده نيز شهر اطراف به مرور به وسازها

 در ارتفاع و فضا ريختگي درهم كه است حالي در اين
 تبديل هم دراي ملغمه به را شهرانداز چشم، تهران
 گسترش در محدوديت عدم سويي از .است كرده
 ضايع نيز را ديگران شهروندي حقوق نوعي به ارتفاع
 خانه يك يا وياليي خانه يك كه ترتيب بدين .كندمي

 محاصره در طبقه دو حداكثر يا يك و كوچكتر
 مسأله چنين .گيردمي قرار همسايگان بلند ديوارهاي

 خود اجتماعي و محيطي ،زيستي عوارض درازمدت در
  .گذاردمي جا به شهر ساكنين عمومي روحيه در را

ها بلندسازي ياها برج تنها ما شهر مشكل، اكنون
 و شهر ساختاري نظم ،قاعده عدم مشكل ،نيستند
 چيز هر از بيش كهاي مسأله ت.اس شهر قواعد رعايت

 وجود شهروندان حقوق گرفتن ناديده آن بطن در
  .دارد

 و رفت براي كه است روهايي پياده ديگر معضل
 ناموزون را شهر چهره و نبوده مناسب شهروندان آمد

 لحاظ به پياده مسيرهاي نابسامان وضعيت .است كرده
 تأثير هم شهروند روان بر كالبدي فيزيكي، شرايط
 فرار در سعي افراد كه شودمي باعث و گذاشته منفي

 شخصي خودروي از استفاده و آن از سريعتر چه هر
 شهر هواي آلودگي و دود تنها نه ميان اين در .نمايند
 از بسياري به نسبت شهروند بلكه شود،مي بيشتر
 نقاط تاريخي، مكانهاي جمله از محيط هايمحرك
 در توجهيبي اين .شوند توجهبي …و انگيز خاطره

مي فراهم را نقاط اين تخريبهاي زمينه زمان، طول
 واكنش عدم باعث آنها، سپردن فراموشي به .نمايد

مي آنها تخريب مقابل در شهروندان سوي از مناسب
 توجيه يك و هزار به كم، كم ترتيب اين به .شود

 اعتراض هيچگونه بدون ارزشمند، نقاط اين عملكردي،
اي ويژههاي قابليت كه نقاطي .روندمي بين از مؤثري

 تعلق ايجاد مكان، حس ها،تداعي خاطرات، يادآوري در
 ايجاد براي تنهايي به آنها از كدام هر داشته، خاطر

مي كفايت اجتماعي تعامالت و زندگي جهت محملي
  .نمايند
  
  شهري منظر و سيما وضعيت ـ ب
 ي مجموعه در ساختمان هر نماي كه جايي آن از

 را تأثير اين و است مؤثر دارد، حضور آن در كه شهري
 گرفته قرار آن در كهها ميدان ياها خيابان ي بدنه به

 نماي به حاضر حال در دهد.مي انتقال است،
 ديگر نماي گرفتن نظر در بدون واحد، ساختماني
 نماي همگوني مرور به شود،مي ديدهها ساختمان

 يجنبهبي تناقض .رودمي ميان از كليت در شهري
 ميان از دتوانمي صورتي در نما فردي بيان و شهري

 و شود گرفته نظر در شهر از جزئي ساختمان كه رود
 .باشد جانبه چند اطراف محيط با آن ارتباطات

 تهران شهر آسمان خط در آمده وجود به اغتشاشات
 شهر و بسته را تهران شهر منظر و ديد تمام مرور به

  نمايد.مي محصور كامالهايي خيابان به تبديل را تهران
  
  شهر فرسوده بافت وضعيت ـ ج

 با محالت درها ساز و ساخت تعداد افزايش بر تمركز
 مديريت تشويقيهاي سياست قالب در فرسوده بافت

 سكونت كيفيت وضعيت بهبود سبب تنها نه ،شهري
 كاهش با بلكه نگرديده، شهر از نواحي اين در

 كيفيت كاهش سبب ساز، و ساخت كيفيت چشمگير
 گرديده نيز زندگي كيفيت همچنين و بافت ايمني
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 به كشور در ساز و ساخت پايين كيفيت مشكل است.
هاي سال در است شده باعث فرسوده بافت در ويژه
 از استفاده بر را خود تالش متوليهاي نهاد اخير

 ساز و ساخت كيفيت ارتقا براي قانوني ابزارهاي
 اقدامات اين درعمل و تاكنون اما كنند متمركز
 كيفيت بهبود دراي مالحظه قابل تاثير نتوانسته
  باشد. داشته ساز و ساخت

 داراي تاريخي هايزمينه در معاصرسازي
 كالن هايطرح از و هستند متفاوتي هايمقياس
 كوچك مداخالت تا شهر يك تاريخي بافت در شهري

 شود.مي شامل را تاريخي بناي يك در معماري
 سراسر در متفاوت الگوهاي و رويكردها همچنين

 ،شهري طراحي مدرنيسم رويكردهاي از جهان
 هايزمينه و شهرها در و... نوشهرسازي نوخردگرا،
 همسازي و پاسخ حال در دائم طور به تاريخي
 حال در معاصر جامعه نيازهاي با تاريخي هايزمينه
 در كه است حالي در بحث اين اند.بوده رشد و تغيير
 ميراث پايتخت عنوان به تهران در قديميهاي زمينه

 شناسايي عدم پيشتر، حتي و صفوي دوران از تاريخي
 در معاصرسازي متنوع هايشيوه بكارگيري و

 نزول و مشكالت بروز به منجر خاص هايزمينه
 گرديده اخير هايدهه در تاريخي بافتهاي كيفيت

 تاريخي بافتهاي در مشكالت و مسائل جمله از است.
 حضور بافت، از اصيل ساكنان خروج بهتوان مي

 عدم شهري، فضاهاي پايين محيطي كيفيت مهاجران،
هاي كاربري رواج معاصر، زندگي نيازهاي تامين

 با ناسازگارهاي كاربري و انبارها قبيل از پشتيبان
 و تخريب تردد، مشكالت فرهنگي، ارزشهاي و ثروت

 .باشدمي و... معماري ارزش واجد بناهاي بازسازي
 درگير مسائل اين با شدت به نيز تهران تاريخي بافت
  است.

  

   شهر حريم وضعيت ـ د
 وجود حرائم زمينه در كنون تا كه روندي به توجه با

 گسترش و تهران رشه حريم بودن مبهم ،است داشته
 و كشاورزيهاي زمين كامل رفتن بين از باعث آن
 دارد وجود تهران اطراف در كه سبزي و بازهاي فضا
مي سبب نيز را شهريهاي آلودگي افزايش وگردد مي

  شود.
  

ها فرصت با مواجهه در ضعف و قوت نقاط ارزيابي
  آتيهاي تهديد و
 ها)(قابليت قوت نقاط 
 بيبي كوه و شرق و شمال در البرز كوهستان وجود -

 شرقي جنوب در شهربانو

 غرب و مركز شرق، در ارزش با سبز فضاهاي استقرار -
 با آنها اتصال و )چيتگر پرديسان، آباد، عباس لويزان،(

 بزرگراهي شبكه توسط يكديگر،

 به ها،رودخانه وها دره -رود در آب، عنصر وجود -
 كن، مانند طبيعي، ارزشمند سبز و باز فضاهاي عنوان

 دارآباد و دربند دركه، فرحزاد،

 دارآباد، طبيعي، ارزشمند مسكونيهاي بافت وجود -
 ...و كن مرادآباد، حصارك، فرحزاد، دركه، گالبدره،

 ،تاريخي تهران ( تاريخي ارزشمندهاي بافت وجود -
  ي)ر تجريش، مدرن، تهران

 جمله از تهران شهر در استراتژيكهاي نشانه وجود -
 برج و توچال قله و دماوند قله اكولوژيكيهاي نشانه
  ميالد

 فاصل حد شهر، مركزيت دراي پهنه گيريشكل -
 دليل به ري شهر و تهران قديم حوزه شميرانات،

 فرهنگي، تاريخي، اهميت با و اصلي عناصر تمركز
 و حكومتي و سياسي اداري، زيارتي، سياحتي،
 انساني جذاب فعاليت با شهريهاي كانون مهمترين

 و سمبل عنوان به شهر قديميهاي حوزه وجود -
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 تهران بخش هويت مراكز

 شهر سطح در خالي بزرگ و باز فضاهاي وجود -
 براي امكاني عنوان به )فعليهاي پادگان(

 جي، مرغي، قلعه اراضي( عموميهاي ايجادعرصه
 و...) تير ميدان اقدسيه، كوهك،،تپه دوشان

 جنوبيهاي لبه در باغات و عت زرا اراضي وجود -
 رويهبي توسعه از ممانعت براي امكاني عنوان به شهري
 شهر

هاي شبكه توسط روان و سهل دسترسي وجود -
 و غرب به شرق جهت در شهري عناصر بين بزرگراهي

 جنوب به شمال

 آهن راه شبكه توسط مناسب دسترسي تأمين -
 غرب به شرق و شمال به جنوب اتصال امكان و شهري

 جنوب و غربي همجوار شهريهاي حوزه با ارتباط و
  .غربي

  
 ها)(محدوديت ضعف نقاط 
 تجاوز رويه،بي هايتراكم افزايش و سازها و ساخت -
 و طبيعيهاي محيط تخريب و كوهستان حريم به

  ارزش با مناظر
 لحاظ به تهران شهري محيط كيفيت مداوم افت -

 پايدار و سالم زيست و فعاليت سكونت، امكان

 لحاظ از ويژه به( سازي بلندمرتبه رويهبي توسعه -
 باغات تدريجي تخريب و )گزيني مكان

 و عمومي نقل و حمل شبكه و سيستم شديد ضعف -
 و خصوصي نقل و حمل بر حد از بيش تأكيد و انبوه

  بزرگراهي
 به محيطي زيستهاي شاخص نامطلوب وضعيت -

  خاك و هوا و آب لحاظ به ويژه
 به گذشتههاي ميدان تبديل و اتومبيل غلبه و تسلط -

 انسانيهاي مقياس قدفا ترافيكيهاي گره

 دليل به شهري مجهز محورهاي مهمترين انفصال -

 بزرگراهيهاي شبكه عبور

 راههاي و شهرهاي دروازه مناسب تعريف فقدان -
 از شهري محيط تمايز و خوانايي فقدان و شهر ورودي
  پيراموني كالبد

ريزي برنامه و مديريت نظام استقرار در ضعف -
ها اولويت ،نيازها مسايل، دهنده تشخيص و استراتژيك

 رشه پايدار توسعه استراتژيك الزامات و

 جبران و پوشش براي گسترده زيرساختي نقايص -
 فاضالب لحاظ به ويژه به شهري زندگي پيامدهاي

 بهها مسيل حاشيه در ناهماهنگ سازهاي و ساخت -
  شهريهاي برنامه حضور عدم دليل

 براي شهر، مركزي پهنه جدي نقايص و نارسايي -
 در و شهري كالن متناسب و برتر عملكردهاي پذيرش
 و كيفي توسعه جاي به آن كالبدي گسترش نتيجه
 فضايي

 با مواجهه براي موثر و الزم تمهيدات و انطباق عدم-
 پرخطرترهاي بخش و شهر كل خيزي زلزله مخاطرات

 آن

 براي حضورهاي عرصه و عمومي فضاهاي وجود عدم -
 شهروندان

 ساكنين نياز مورد و مناسب خدماتي عناصر كمبود -
  شهر سطح تمام در
 همچنين و 22 و 21 مناطق سوي به شهر گسترش -

 دارد قرار زلزله گسل در كه آفتاب شهر

 ادارات وها تشرك مانند اداري عناصر وتمركز توسعه -
 مسكوني كاربري تغيير و مركزي حوزه در اصلي و مهم
 در سواره سنگين ترافيك ايجاد نتيجه در و فعاليت به

 روز ساعات

 و مركزيهاي حوزه در فرسودههاي بافت وجود -
 جانيهاي خسارت و تخريب خطر و شهر جنوبي
 لرزه زمين بروز صورت در فراوان

پذيري فعاليت ضرورت و اهميت بر الزم تأكيد عدم -
  تهران شهر توسعه پايداري براي
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 هافرصت 
هاي پايتخت شبكه در تهران خاص موقعيت -

 اسالمي كشورهاي

 اجتماعي و مديريتي سياسي، فضاي گيريشكل -
 به تهران مشكالت حل ضرورت به معطوف و مناسب
  ملي پايتخت و شهر كالن عنوان

 به ملي موقعيت از حاصل فرصتهاي از استفاده امكان-
 پايتخت عنوان

 طريق از تهران بر فشار كاهش و پاالش امكان -
 شهري مجموعه با مناسب تعاملي نظام از استفاده

 سياسي و اقتصادي جغرافيائي، خاصهاي موقعيت-
 شهرهاي كالن شبكه و جهاني سطوح در تهران شهر

 ايمنطقه و جهاني

 و تردد كاهش جهت جديد شهري مراكز ايجاد امكان -
  شهر تراكم پر مركزي حوزه در ترافيك تراكم

 در شهري مجموعه طرحهاي گذاريسياست -
 مبني 22 و 21 مناطق جمله از شهر غربيهاي حوزه

  مسكوني توسعه توقف بر
 (ايستگاه موجود مبادالتيهاي قطب اطراف پتانسيل-

 آيندههاي قطب يا و غرب) ترمينال كرج، تهران
 آزادي) -(بهشتي

 نيروهاي وسيله به كه بزرگيهاي زمين ظرفيت-
 قلعه فرودگاه مثال عنوان (به است شده اشغال نظامي
 شود. مطالعه مرغي)

 متروي شبكه شدن ترطوالني از ناشيهاي پتانسيل-
  باشدمي زيرزميني

 و محالت سازيزنده باز به خصوصي بخش ترغيب-
  دولتيهاي وكمك فرسودههاي مسكن نوسازي

  كالنشههاي اندازچشم تقويت و حفظ-
 هاتهديد  
 عمومي فضاهاي كيفي و كمي افت روند تداوم-
 ) اراده به معطوف و الزم ( روشني و احت صر فقدان -

 در ويژه به تهران شهر عملكرد و جايگاه خصوص در

 و شهري مديريت مختلفهاي اليه در الملليبين سطح
 ملي

 تهران شهر سطح در يكپارچه شهري مديريت فقدان -
 مجموعه سطح در يكپارچه شهري كالن مديريت و

  تهران شهري
 شهر جنوبي -شمالي شدن قطبي روند تداوم

 آينده و فراگير شهري مديريت پارادوكس نشدن حل -
 شهر مالي مديريت با نگر

 شهر جنوبي -شمالي شدن قطبي روند تداوم -

 دراي برنامه عملكرد وريزي برنامه ضريب بودن پايين -
  شهري مديريت مختلف سطوح

 طبيعي و شهريهاي بافت نابودي و تخريب تداوم -
 شهر ارزشمند

 در بزرگراهي و سواره ترافيك ارجحيت روند تداوم -
 ترافيكي تنگناهاي و مسايل تشديد عين

 افزايش با ارتباط در غيرهماهنگ تصميمات اتخاذ -
 فرسودههاي بافت در ويژه به تراكم

 شبكه رساندن پايان به الزم بودجه اختصاص عدم -
 نقل و حملهاي سرويس افزايش و شهري مترو

 عمومي

 و همجوارهاي حوزه در رفاهي خدمات جدي كمبود -
 شهر بهها حوزه اين ساكنان تردد و تهران شهر اطراف
 افزايش نتيجه در و خدمات از استفاده جهت تهران،
 .تراكم و ترافيك

  
  اجراييهاي سياست و راهبردها

  سند اندازچشم
 سيماي كه تهران، شهر بلندمدت توسعه اندازچشم

 پايدار توسعه براي ميثاقي و طرح افق در شهر مطلوب
 با هماهنگ است، كشور پايتخت و تهران كالنشهر

 زيرهاي آرمان بر مبتني كشور، ساله بيست اندازچشم
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 :است

 اسالمي - ايراني هويت و اصالت با شهري تهران؛ –
 طيبه، حيات و انسان تعالي و رشد براي كه (شهري
 يابد)مي سامان

 جهاني و هوشمند پايه، دانش شهري تهران؛ –

 با سرزنده و شاداب زيبا، و سرسبز شهري تهران؛ –
 گسترده و متنوع عمومي فضاهاي

 وها آسيب انواع برابر در مقاوم و امن شهري تهران؛ –
 سوانح و مخاطرات برابر در مقاوم

 مناسب ساختاري با منسجم و پايدار شهري تهران؛ –
 فراغت و فعاليت سكونت، براي

هاي زيرساخت و عمومي رفاه با روان شهري تهران؛ –
 عادالنه تامين وها نابرابري تعديل با همراه مناسب،

 شهروندي حقوق كليه

 با و جهاني و مليهاي د عملكر با كالنشهري تهران؛ –
 پژوهشي - فرهنگي امور مركزيت و مدرن اقتصادي

 سه از يكي حداقل و كشور، سطح در سياسي و
 غربي جنوب آسياي منطقه برتر و مهم شهر

 
  كالن اهداف
 شهري منظر مديريت و شهري طراحي راهبردي برنامه
 و پايدار شهري طراحي به دستيابي منظور به تهران

 گرفته شكل " پايدار مكان " نظري ديدگاه براساس
 كه جامع طرح از راهبردهايي به روي اين از .است
 شهري طراحياي رويه و ماهوي ابعاد گيرنده دربر

 پرداختن ضرورت و گرديده استناد باشندمي ،راهبردي
 تهران جامع طرح ديدگاه از شهري طراحي مباحث به

 .است شده داده قرار تأكيد مورد

 ميزان هدايت و مسكوني اراضي سطوح تثبيت .1
 منظور به شهري اراضي از مناسب استفاده و تراكم

  خدماتيهاي كاربري و عمومي فضاهاي گسترش

 شهراي منطقه و ملي فراملي،هاي نقش ارتقاء .2
 وها ظرفيت از مناسب استفاده با تهران

 – مالي و انساني اجتماعي، فيزيكي،هاي سرمايه
 .شهر اقتصادي

 مرز و حدود تثبيت و مناسب حريم تعيين .3
 با و يكپارچگي حفظ ضمن تهران، شهر محدوده
 و محدوده در واحد شهري مديريت نظام اعمال
 .آن حريم

 و حفظ با تهران اقتصادي توسعه و فعاليت رونق .4
 وريبهره و فعاليت كنونيهاي پهنه پااليش
 شغليهاي فرصت ايجاد براي فضاها اين از مناسب
 اشتغال تامين و جديد

 و صدا هوا، آب، ويژه (به زيست محيط از حفاظت .5
 سوانح مقابل در شهر سازيايمن و ) طبيعي منابع

 هاآسيب و مخاطرات ساير و طبيعي

 و حمل نظام و ارتباطيهاي شبكه وضعيت بهبود .6
 نقل و حمل سيستم وها زيرساخت توسعه با نقل

 مديريت اعمال و شهري قطار ويژه به) همگاني(
 سفر تقاضاي

 ساماندهي و شهري محيط كيفيت ارتقاء و بهبود .7
هاي محدوده تعيين و بندي پهنه با آن، كالبدي
 و اراضي از استفاده مقررات و ضوابط اعمال

 فرسوده بافت ويژه به مداخله نيازمندهاي محدوده
 بازسازي و نوسازي بهسازي، منظور به

 هويت بر تاكيد با شهري منظر و سيما .ساماندهي .8
  اسالمي - ايراني شهرسازي و معماري

 و تهران شهر محيطي زيست كيفيت ارتقاء .9
 توسعه و شهر تاريخي طبيعي، ميراث از حفاظت
 طرحهاي اجراي با گردشگري، و عمومي فضاهاي
 شهري توسعه و عمران براي موضوعي و موضعي
 تهران

 
  سند اهداف

 مديريت شهري طراحي ،رفت آن ذكر كه همانگونه
 جمله از ،شهري زندگي كيفي ابعاد كليه يكپارچه
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 مفهومي و محيطي زيست ،فعاليتي ،بصري مديريت
 سند اين كه اهدافيترين مهم رو اين از ،باشد شهرمي
  :باشدمي زير قرار به كندمي دنبال
  شهري محيط و عمومي عرصه كيفيت ارتقاء - ١
 و شهر فضايي نظم از شهروندان تجربه ارتقاء - ٢

 شهروندان توسط آن بيشتر چه هر شدن شناسا

 در شهري سيماي و شكل غالب هويت ارتقاء - ٣
 مكاني هويت معرف شهري فضاي تا كالن سطوح

هاي دستگاه مابين مشترك اندازچشم يك ايجاد - ۴
 عموم هماهنگي با و خصوصي بخش اجرايي،

 هايپروژه معرفي كمك به فوق اهداف تحقق - ۵
 تشكيالت تاسيس و مكاني فرصتهاي براي اجرايي
 تحقق بر مديريت جهت الزم اجرايي و ستادي
 مشاركت و ورانبهره و كاربران كمك به تغييرات

  مردم.
 و تهيه از ناشيهاي سودمندي از بخشي همچنين

 و شهري طراحي مديريت راهبردي برنامه" اجراي
  :از عبارتند "تهران شهري منظر

 ابزار به شهري مديريت و شهر يافتن دست - 1
 فرم مدت طوالني و منطقي هدايت براي مناسبي
 .شهر ومنظر بعدي سه كالبدي

 شهرسازي موجود اسناد از فني پشتيباني تامين 2-
 .شهري طراحي نظر نقطه از تفصيلي) و جامع (طرح

هم" اثر باالبردن و "هماهنگ و يكپارچه چارچوب" دريك شهري عمرانهاي پروژه تعريف و شناسايي 3-
 جذب احتمال ارتقاء و آنها )(سينرژي "افزايي
 در همگاني مشاركت و خصوصي بخش يگذارسرمايه

 .آنها
 لحاظ به ايران شهرهاي در پيشگامي نقش يافتن 4-

 يك مثابه به تهران توسط شهري طراحي دانش كاربرد
 نوسازي نتيجتاً و موثر ابزار

 فرايندهاي برمبناي شهري مديريت نظام ساختاري
 .محور -كيفيت گيري تصميم

 در تهران كالنشهر رقابتي توان و وجهه ارتقاء 5-
 اجراي اثر در الملليبين و ملي ،ايمنطقههاي مقياس
  تهران شهري منظر راهبردي برنامه

  
  تهران يشهر منظر و سيما توسعههاي راهبرد

 ارتقاء محوريت با تهران شهري توسعه راهبردهاي
  گردد:مي زير موارد شامل ،پايتخت محيطي كيفيت

 از جلوگيري و محدوده از صيانت و ساماندهي .1
  شهر گسترش هرگونه

 تهران يم حر از صيانت و ساماندهي .2
 سطوح در تهران شهر جايگاه و نقش ارتقاء .3

 اي منطقه و ملي فراملي،
 جمعيت اسكان ساماندهي و اجتماعي توسعه .4
 تهران شهر فعاليت رونق و اقتصادي توسعه .5
 نظام و ارتباطيهاي شبكه وضعيت بهبود .6

  ترافيك و نقل و حمل
  زيست محيط از حفاظت .7
 زلزله،( طبيعي سوانح برابر در سازي ايمن .8

  ..).و سيل
 كيفيت ارتقاء و بحران مديريت سيستم بهبود .9

  تهران شهر غيرعامل دفاع
 و شبكه تجهيز و توسعه و موردنياز آب تأمين .10

  و تهران فاضالب و آب تأسيسات
 كالبدي ساماندهي و وضعيت ارتقاء و بهبود .11

 تهران شهر
 با شهري محيط كارايي كيفيت ارتقاء .12

 و اراضي از استفاده نحوه پهنهبندي
  ساز و ساخت ساماندهي

 طبيعي، ميراث از فعال حفاظت و احياء .13
   تهران شهر فرهنگي و تاريخي

 شهري منظر و سيما هويت ارتقاء و ساماندهي .14
 -ايراني سازي شهر و معماري احياء جهت در

 اسالمي
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 و تفرجگاهي عمومي، سبز، فضاهاي توسعه .15
 گردشگري

 شهري خدمات ساماندهي و نيازها تأمين .16
  تهران

 فرسوده بافتهاي بازسازي و نوسازي بهسازي، .17
 تهران شهر

 توسعههاي پتانسيل از شده تأكيد گيري بهره .18
 تهران شهر دروني كالبدي -فضايي

 تراكم و مركزيت توزيع و مركز از تمركززدايي .19
 شهر سطح تمام در

  
   اجراييهاي سياست

 موجود وضعيت تحليل نتايج اساس بر بخش اين در
 رفت برونهاي راه مهمترين از برخي تهران، كالنشهر

 مختلفهاي حوزه در شهرهاي چالش رفع
ها اولويت به توجه با شهري تخصصيهاي ماموريت
 از برخي است ذكر به الزم گردد.مي پيشنهاد

 عملياتيهاي برنامه وها طرح به مربوط پيشنهادها
 برخي و است شهرداري تخصصي مختلفهاي حوزه
 حيطه از خارج شهريهاي حوزه وها بخش به نيز ديگر

هاي سازمان وها دستگاه مانند شهرداري مسئوليت
 نتايج اساس بر بخش اين در دارد. اختصاص دولتي
 شهري مديريت و تهران شهر موجود وضعيت تحليل

 از هريكهاي اولويت و پيشنهادها (شهرداري)،
هاي مأموريت با متناظر شهري تخصصيهاي بخش
  :گرددمي ارائه تهران شهرداري عملياتي برنامه

 جامع طرح تكاليف بندهاي تصويب و تكميل -
  مانده؛ معوق تفصيلي و موضعي) و (موضوعي

 سامانه در بندي پهنه ضوابط رعايت هوشمند كنترل -
  تهران؛ شهرداري شهرسازي

 معماري و شهرسازي معاونت ساختار اصالح -
  تهران؛ شهرداري

 تغييرات هوشمند رصد و صيانت سامانه استقرار -
  شهري؛ اراضي كاربريهاي

 اسناد در تهران شهرپذيري جمعيت ظرفيت بازبيني -
  تفصيلي)؛ و جامع (طرح فرادست

 جامع،هاي طرح مديريت و نظارت نهاد تشكيل -
 و هدايت منظور به شهرداري عملياتي برنامه و تفصيلي

  آن؛ نواقص رفع
 پروانه صدور بجاي موقت برداري بهره پروانه صدور -

 شهر سطح در تجاري واحدهاي براي دائمي
  برداري)؛بهره عوارض با ساخت عوارض (جايگزيني

 شهر بادوامهاي ساختمان تخريب از جلوگيري -
  تهران؛

 شهر در ساختماني پروانه صدور شدناي مرحله دو -
  تهران؛

 صدور زمان) (كاهش هوشمندسازي فرآيند اصالح -
هاي پرونده يساختمان، گواه ساختمان، پروانه

  ؛5 ماده كميسيون و صد ماده كميسيون
 پستهاي وحذف شهرسازي خدمات ارائه سپاري برون -

 فضايي ايجاد رويكرد با تهران شهرداري در موازي
  رقابتي؛ و سالم

 و حريم در ساز و ساخت ضوابط ارائه و تدوين -
  قنوات؛ مسير و گسليهاي پهنه

 و ايمني ضوابط ساختمان، ملي مقررات رعايت الزام -
 نگهداري و تعمير و عامل غير پدافند نشاني،آتش

 و ساختمان گواهي و پروانه صدور در ساختمان
  شهري؛ تاسيسات

 در صالح ذي (سازنده) مجري از استفاده الزام -
  تهران؛ شهري ساز و ساخت

 بهره مراحل در ساز و ساخت كنترل نظام استقرار -
  تهران؛ شهر در برداري

 ساز و ساخت ضوابط تصويب و تدوين تكميل -
هاي زيرپهنه در تهران شهر بلندمرتبههاي ساختمان

  مجاز؛ و مصوب
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 و جامع طرح بازخوردهاي پردازش و دريافت -
  شهر؛ شوراي بهاي دورههاي گزارش ارائه و تفصيلي

 و مناطق معماري شوراهاي فعاليت از جلوگيري -
  حمايتي؛ -ستاديهاي بخشنامه حذف

 مقياس در شاخص شهري فضاهاي اجراي و طراحي -
  جهاني؛

 ساخت جرايم وها پروانه صدور عوارض سازي شفاف -
  محاسبه؛ نحوه از شهروندان سازيآگاه و شهري ساز و
 با تهران شهر حريم يكپارچه مديريت طرح اجراي -

  ذيربط؛هاي دستگاه همكاري
  تهران؛ شهر حريم هوشمند كنترل طرح اجراي -
 ويژه موضوعي و موضعي ساماندهيهاي طرح تهيه -

  حريم؛
 در شهرداري صد مادههاي كميسيون ساماندهي -

  مصوبه)؛ 4( شهر اسالمي شوراي مصوبات چارچوب
 و نظارت فرآيندهاي و اجرايي مديريت نظام بهبود -

  ساختماني؛ تخلفات به رسيدگي
هاي شاخص ارائه و فرآيند تدوين اجرايي، نظام تهيه -

 مباحث اجراي راستاي درها ساختمان بنديرتبه
  ايمني؛ و ساختمان ملي مقررات

 بر مبتني شهر مركزيهاي پهنه سازيزنده باز -
  جامع؛ طرحهاي پهنه

 ذخيرهاي زمينه از مناسب استفاده بر ونظارت كنترل -
  تهران؛ شهر نوسازي توسعه

 از شهر، فرسودههاي بافت نوسازي برنامه تغيير -
  كالبدي؛-فضايي نوسازي به كالبدي نوسازي

 منظور به محلي توسعههاي صندوق اندازي راه -

 فرسودههاي بافت مقاومسازي و بهسازي و نوسازي
  شهري؛

 كليه سوي از الزم كارهاي سازو نمودن فراهم -
 و يكپارچه صورت به ذيربط نهادهاي وها دستگاه
  فرسوده؛ بافت نوسازي در منظم

 پايداركالنشهر بازآفريني ستاد«ظرفيت از گيريبهره -
 عملكرد بر نظارت و اجرا ،ريزيبرنامه براي ،»تهران
  تهران؛ شهري بهسازي و نوسازيهاي برنامه

 براي خصوصي بخش مشاركت جلب -
  فرسوده؛هاي بافت در بزرگهاي يگذارسرمايه

 محركهاي پروژه و نوسازي عملياتي برنامه تدوين -
  فرسوده؛ بافت داراي مناطق از يك هر ويژه توسعه

 افزايش جهتها نشست و محليهاي برنامه برگزاري -
 نوسازي به ساكنان تشويق و اجتماعي همگرائي
  فرسوده؛ بافت محالت

 تسهيل دفاتر اداري و حقوقيهاي ظرفيت ارتقاء -
 اداري تشريفات كاهش جهت محالت در نوسازي گري

 فرآيندهاي شدن سيستمي و انگذارسرمايه و ساكنان
  نوسازي؛ انجام

 بافتهاي نوسازي از حمايتيهاي بسته تنوع و افزايش -
 باهاي پالك نوسازي زمينه آوردن فراهم و فرسوده
  فرسوده؛هاي بافت در مساحت حداقل

 در اقتصادي فعاالن و شهروندان مشاركت ارتقاء -
  شهر زيباسازي با مرتبطهاي پروژه اجراي

 شهري زيباسازي در دخيل عناصر به بخشي وحدت -
 وها سياست كارآمد، رويكردهاي بكارگيري طريق از

  مناسب اجراييهاي روش
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  مقدمه
 حوزه مرجع باالترين معماري و شهرسازي معاونت

 است تهران شهرداري در معماري و شهرسازي ماموريتي
 و ريزيبرنامه هماهنگي، گذاري، سياست مسؤوليت كه

 كيفيت ارتقاء و ساز و ساخت بر نظارت و كنترل
. دارد عهده بر را تهران شهر معماري و شهرسازي
 توسعه يهاطرح راهبري و نظارت تهيه، »محورهاي

 تفصيلي طرح بازنگري و تكميل تهيه، » ،«شهري
 توسعه موضعي و موضوعي يهاطرح تهيه» ،«يكپارچه
 ،«شهري سيماي و نما ساماندهي » ،«شهري

 يهابافت ساماندهي » ،«شهر حريم ساماندهي»
 و «تهران شهر ارزش واجد طبيعي يهاپهنه و تاريخي

 زمره در «فرسوده بافت نوسازي و ساماندهي»
 قرار معماري و شهرسازي ماموريتي حوزه يهافعاليت

 هاماموريت آمده عمل به يهابررسي اساس ر. بگيردمي
 اجرا در معماري و شهرسازي معاونت يهامسؤوليت و

 تايجن گرديده تطابق عدم سبب كه است مشكالتي دچار
 اندازچشم و شهر سطح در مشاهده قابل يهاخروجي و

. دباش نداشته تطابق فرادست يهاطرح در شده تعريف
 در معماري و شهرسازي معاونت وظايف و ساختار
 جهت درآمدزايي سمت به معاونت اين هدايت و مناطق
 است، شده باعث عمل در شهرداري نيازهاي تامين
 هن ساز و ساخت كميت و كيفيت بر نظارت و كنترل

 اختس احداث به منجر بلكه نگيرد، انجام درستي به تنها
 شهر از مناطقي در ضابطه از خارج و رويه بي هايساز و

 معماري و شهرسازي معاونت در كهاين ضمن. بشود
 يلتكم و كيفي ارتقاي وظايف بايستيمي كه مناطق
 نيازهاي به توجه با هاآن روزآوري به و هابرنامه و هاطرح
 الشعاعتحت مهم وظيفه عمالاين. شود محقق شهر روز

 به توجه با. است گرفته قرار زايي درآمد يهاماموريت
 در معماري و شهرسازي معاونت كالن يهاماموريت
 يهاحوزه ساير ايتوسعه يهافعاليت و راه نقشه تدوين

 جامع، طرح( فرادست يهاطرح با انطباق در اجرايي
 اين كه شودمي مشاهده عمل در..) و تفصيلي طرح

 لذا و .گيردمين صورت درستي به نقش و وظيفه
 به منجر اجرايي يهاحوزه توسط شده اجرا يهاپروژه
 يهاطرح و تهران ايتوسعه اندازچشم هايهدف تحقق

  .گرددنمي فرادست
  

 يك عنوان به صدر طبقاتي بزرگراه احداث: مثال براي
 17 خيابان سازي راه پياده و شهري مقياس بزرگ پروژه

 و مصاديق از شهري طراحي طرح يك عنوان به شهريور
 التمشك رفع منظور به. باشدمي گفته پيش مشكالت

 زا كاملتري تعريف ارائه نيازمند رسدمي نظر به فوق
 ،باشدمي معماري و شهرسازي يهاماموريت و وظايف

  .است تعريفي چنين ارائه صدد در برنامه اين كه
  

 شناسي وضع موجودپيشينه و آسيب
 نحوه در معماري و شهرسازي راهبردي نقش ايفاي عدم

 ساير با معماري و شهرسازي حوزه مابين في تعامل
 و حمل عمراني، و فني يهامعاونت اجرايي يهاحوزه
 خدمات و فرهنگي و اجتماعي امور ترافيك، و نقل

 به شهري كالن يهاپروژه در زيستمحيط و شهري
 ونظارت شهري يهاطرح ابالغ و تصويب مرجع عنوان

  .سازي و ساخت طضواب بر
 و شهرسازي معاونت سازماني ساختار تطابق عدم

  .امروز تهران نيازهاي به پاسخ در معماري
 معماري و شهرسازي معاونت ستاد ساختار تطابق عدم

  .مناطق معماري و شهرسازي معاونت با
 حوزه يهاماموريتدر درآمدي صرف نگرش وجود

 پروانه صدور( مناطق در معماري و شهرسازي معاونت
  .).و تجاري تثبيت توافقات، كميسيون ساختماني،

 به معماري و شهرسازي خدمات سپاري برون در نقص
 يسرگردان و) الكترونيك خدمات دفاتر( خصوصي بخش
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  .دفاتر در اضافي كار گردش ايجاد طريق از موديان
 مرتبط تحصيالت با متخصص نيروهاي وجود در ضعف

  .معماري و شهرسازي علمي رويكرد و
 ويژه افراد براي سازي مناسب مباحث به توجه عدم

 توانان كم و معلوالن كالسكه، با همراه مادران جهت(
  .. ).و سالمندان حركتي، و جسمي

 بزرگ يهاپروژه براي تكميلي هايپيوست وجود عدم
 ،محيطي زيست و روشنايي ترافيكي،( شهري مقياس
  ).فرهنگي و اجتماعي عامل، غير پذافند و ايمني
 و شهرسازي ضوابط به توجه و مناسب مكانيابي عدم

 خود آن متولي كه ييهاپروژه احداث در معماري
  .باشدمي شهرداري

 حوزه در اجرايي و جامع كامل، برنامه وجود عدم
 يهابافت فرسوده، يهابافت براي معماري و شهرسازي

  .اندشده فرسودگي دچار كه تاريخي يهابافت و تاريخي
 ماموريتي حوزه در مدون و جامع برنامه وجود عدم

 يهاساخت زير تامين جهت در معماري و شهرسازي
  .تهران شهر در گردشگري صنعتتوسعه
 نفوذان ذي و ذينفعان مردمي مشاركت جايگاه فقدان

 اساسي ركن عنوان به معماري و شهرسازي معاونت در
  .حوزه اين يهابرنامه پذيري تحقق در

  .هاطرح تهيه در ارزش مهندسي رويكرد وجود عدم
 يهاماموريت حوزه در وري بهره به توجه عدم

  .معماري و شهرسازي
 ضوابط تدوين در شناور جمعيت نيازهاي به توجه عدم

  .هاسرانه تامين و
 مناسب اجرايي كارهاي و ساز و جامع قوانين فقدان
  پايتخت يكپارچه حريم حفظ جهت
 پتانسيل از استفاده براي برنامه و طرح وجود عدم

  .تهران شهر در شبانه زندگي
 حسط در كاربري و فعاليت نظام مناسب پراكنش عدم
  .مكاني و زماني لحاظ به شهر

  موجود وضع تحليل
 ضعيتو بيني پيش و موجود وضع شناسي آسيب تحليل -1

  موجود وضع ادامه درصورت آتي
 عدم( ضوابط با مغاير گاهاً و رويه بي سازهاي و ساخت
 تناسبات مشرفيت، رعايت عدم -اشغال سطح رعايت
  ).اندازيسايه و بصري
  .شهري نماهاي در بصري اغتشاش وجود
  .شهر در موجود آسمان درخط هماهنگي وجود عدم

 هتوج عدم سايه در فرسوده يهابافت روزافزون گسترش
  .بافت اين به جدي
 و تاريخي ارزشمند يهاپهنه و بناها به جدي آسيب
  .ميراثي
 و هوا آب، آلودگي( محيطي زيست مشكالت و مسائل
  ).صوت
 پياده و عمومي پاك، نقل و حمل محوريت به توجه عدم

 هب شخصي خودروي با سفر جذابيت ايجاد دليل مداربه
  ..).و پل و تونل بزرگراه، حد از بيش احداث دليل
 كاربري با يهاپهنه در شهري دفاعبي فضاهاي وجود
 و جرم وقوع براي محلي خود كه اداري و تجاري خاص

  .است كرده ايجاد شهر در بزه
 شبانه از خاصي ساعات در فعاليت فاقد يهاپهنه وجود
 .روز
  
 جامع حطر سند بر مبتني تهران شهر اندازچشم بيانيه -2

  .تهران شهر
 بمطلويسيما ان،تهر شهر تبلندمد توسعه ازندا چشم
 ارپايد توسعهايرـب اقيـميث و حرـط قـفا در شهر

  ركالنشه
 ازندا چشم با هماهنگ ،كهستا ركشو پايتخت و انتهر

  : ستا يرز هاينماآر رـب يـمبتن ر،كشو ساله بيست
( سالميا  -نيايرا هويت و صالتا با يشهر ان؛تهر: 5-1 

 ،طيبه تاـحي و نساـنا تعالي و شدر ايبر كه يشهر
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  )مييابد نساما
 با وجهاني هوشمند ،پايه نشدا يشهر ان؛تهر: 5-2 

  .پايدار توسعه رويكرد
 با هندزسر و دابشا ،يباز و سرسبز يشهر ان؛تهر: 5-3 

  .دهگستر و عمتنو عمومي يفضاها
 و آسيب اعنوا برابر در وممقا و منا يشهر ان؛تهر: 5-4 

  .سوانح و اتمخاطر برابر در وممقا
 ريساختا با منسجم و ارپايد يشهر ان؛تهر:  5-5 

  .غتافر و فعاليت ،سكونت ايبر مناسب
 و عمومي هفار با روان يشهر ان؛تهر:  5-6 
 و ها يبرانابر تعديل با اههمر ،مناسب هايساختيرز
  .يندوشهر قحقو كليه النهدعا أمينـت
 جهاني و ملي يهادعملكر با يكالنشهر ان؛تهر:  5-7 
 -يـفرهنگ روـما تـمركزي و رندـم ديقتصاا با و
 سه از يكي قلاحد و ر،كشوحسط در سياسي و هشيوپژ

  .غربي جنوب يسياآ منطقه برتر و مهم شهر
 ماموريتي حوزه در تهران، شهر اندازچشم بر مبتني -3

  .نمود اشاره ذيل موارد به توانمي معماري و شهرسازي
  .سرزنده و باال امنيت با ايمن، ،شهري تهران
  )هفته روز7 در ساعته 24 يهافعاليت( 7/24شهري  تهران،
  متوازن توسعه با شهري تهران،
 شده كنترل حريم و سبز كمربند با شهري تهران،

  .يكپارچه
  متعادل و همگون آسماني خط داراي شهري تهران،
  اغتشاش وفاقد مطلوب شهري نماي با شهري تهران،
  پياده حركت اولويت با مدار انسان شهري تهران،
  . انساني مقياس با شهري تهران،
  همگاني نقل و حمل توسعه رويكرد با شهري تهران،
  .متناسب و متوازن بصري تناسبات داراي شهري تهران،
 در عادالنه خدمات پراكنش و توزيع با شهري تهران،
  شهر سطح
 جامعه اقشار و هاگروه تمام براي متناسب شهري تهران،

  .سني و هرجنس در

 ويژه به كشور، شهرهاي تمام براي نمونه شهري تهران،
  .كالنشهرها

  
  اهداف

 شده تعريف زير اهداف فوق اندازچشم تحقق منظور به
  :شد خواهد دنبال و

 و ملي فراملي، سطوح در تهران جايگاه و نقش ارتقاء
  ايمنطقه
  .هوشمند و پويا كارامد، معماري و شهرسازي معاونت
  تهران شهر سطح در هاكاربري عادالنه و متوازن توزيع

 شهر تفصيلي طرح تكميل و اصالح بازنگري،
  تهران
 اجرايي ماموريتي يهاحوزه راه نقشه احصاء

 و شده تدقيق تفصيلي طرح اساس بر تهران شهرداري
  .آن اجرايي راهبري
 پذيري تحقق در مردمي مشاركت ظرفيت از استفاده

  هاطرح
  مقررات و ضوابط طبق وساز ساخت كنترل و نظارت
 ملح شبكه توسعه براي الزم يهاساختزير بيني پيش

  نقل و حمل نظام نمودن محور انسان و عمومي نقل و
 منابع تامين براي الزم يهاساختزير بيني پيش

  پايدار درآمدي
  شهري خدمات زمينه در شهروندان نيازهاي مناسب تامين
 شهروندان، فعاالنه مشاركت جلب براي سازي بستر
 مرتبط هايدستگاه و نهادها ساير و خصوصي بخش
  گردشگري صنعت توسعه جهت

 در تهران شهري منظر و سيما هويت ارتقاء و ساماندهي
  اسالمي -ايراني شهرسازي احياي جهت

 يهابافت و هاعرصه در تاثيرگذار و جدي مداخله
  شهري فرسوده
  تهران شهري يهابافت بازسازي و نوسازي بهسازي،

 تاريخي ارزشمند فضاهاي و آثار و هابافت احياء و حفظ
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  طبيعي و فرهنگي و
 هيكپارچ مديريت از استفاده با تهران شهر حريم حفظ

  شهري سبز كمربند ايجاد و
 شهرسازي حوزه با مرتبط هايفرآيند بهبود و اصالح

 حذف منظور به آن مكانيزاسيون و معماري و
  سازي هوشمند و ايسليقه و دستي مداخالت

 سازمان و شهرداري مابين وظايف شرح و فرآيند اصالح
  مهندسي نظام
 زا تفصيلي طرح اجراي و تحقق ميزان پايش نظام ايجاد
  .مناطق سطح در خدماتي يهاسرانه تامين جمله
 رزي تامين طريق از بحران مديريت سيستم بهبود
  .معماري و شهرسازي حوزه در نياز مورد يهاساخت

  
  راهبردها و برنامه هاي اجرايي

  هاي موجودبازنگري و تكميل طرح
 به ،شهري يكپارچه مديريت اليحه تكميل و بازنگري
 و ذينفع يهاĤنارگ و هاĤنسازم هماهنگي منظور

 حدر و هاكاري دوباره و موازي اقدامات انجام از جلوگيري
   منابع رفت

 و شرايط با آن انطباق و تفصيلي طرح بازنگري
  .روز نيازهاي
 وموضعي موضوعي يهاطرح تكميل و بازنگري

  .فرادست يهاطرح تكميل براي نياز مورد
 موضوعي و موضعي يهاطرح بندي اولويت و پااليش
  مناطق
 رد بويژه مقررات و قوانين و ضوابط تكميل و بازنگري
  .هستند ويژه يهاطرح تهيه نيازمند كه ييهاپهنه

 بازار( ويژه يهاپهنه يهاطرح تهيه و هابرنامه تدوين
 يهاĤنمك و هاĤنپادگ آباد، عباس اراضي تهران، بزرگ

  ..)و انتظامي نظامي،
 يهاپروژه درخصوص برداري بهره دوره ضوابط تدوين
 ساير و خصوصي بخش به كه ايجادي و احداثي

 حقوق و حق حفظ منظور به شودمي واگذار هاĤنسازم
  .شهرداري

  
  ي فرسودههابافتتهيه طرح و برنامه ويژه 

 ناپايدار و فرسوده بافت جديد هايمحدوده تدقيق
   تهران شهر

ظرفيت و مردمي و خصوصي بخش هايسرمايه جذب
   فرسوده بافت در المللي بين هاي

 توسعه محرك و افزا ارزش يهاپروژه اجراي تسهيل
   فرسوده يهابافت در

 در مداخله متنوع مديريتي هايشيوه و ضوابط تدوين
  شهري فرسوده بافت انواع

  
ي ويژه براي پهنه هاي تاريخي و ميراثي و هاطرحتهيه 

  گردشگري و طبيعي سند جامع
 ونتمعا مابين في الزم وهماهنگي همكاري مسير تبيين

 فرهنگي، ميراث سازمان با معماري و شهرسازي
 براي شهرتهران گردشگري و دستي صنايع

  درصدي100 ثبت و شناسايي
 فرهنگي -تاريخي يهابافت و هامحوطه و آثار

  شهرتهران
 و خصوصي المللي، بين بخش سرمايه جذب تسهيل
 و حفظ گري،تسهيل پشتيباني، راستاي در دولتي،
 هرش طبيعي و فرهنگي تاريخي، ارزشمند آثار احياي
  تهران

محوطه مرمت و تملك براي ريزيبرنامه و شناسايي
  تهران شهر تاريخي آثار و ها

 مرمتي بناهاي از برداري بهره دوره ضوابط تدوين
 حقوق و حق حفظ منظور به تاريخي ارزش واجد و

  ...و نواب حمام الملك، دبير خانه نظير شهرداري
 ورهد ضوابط تدوين و شهرداري حقوق و حق بيني پيش
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 كه تاريخي ارزش واجد و مرمتي بناهاي از برداري بهره
 و ضرورت به بنا و بوده شهرداري غير مالكيت داراي
 هاآندر مداخله به ملزم شهرداري، يهاماموريت الزام
  . است شده

 بناهاي و هابافت احياي براي الزم بستر سازي فراهم
 هب كمك راستاي در هاآن در فعاليت تزريق و تاريخي
 - اقتصادي رونق و گردشگري صنعت توسعه
  هابافت اينگونه در اشتغال ايجاد و فرهنگي

  
  حفاظت و صيانت از حريم شهر تهران

 كارهاي و ساز و قوانين در بازنگري و اصالح ضرورت
  پايتخت حريم يكپارچه حفظ به مربوط اجرايي
 براي دقيق نظارت و تهران شهر حريم محدوده تدقيق
   آن ضوابط اجراي
  تهران حريم و شهر در ساز و ساخت كنترل و نظارت

  
ارتقا هويت شهرسازي و معماري ايراني اسالمي 
در معماري ابنيه، فضاهاي شهري و سيما و منظر 

  شهري
 طراحي در اسالمي -ايراني معماري هويت تبيين
  شهري نماهاي جمله از  مختلف يهاعرصه
 در نو يهاانرژي از استفاده سازوكار تدوين
 اصالت به بازگشت در تهران شهر يهاĤنساختم
  .اسالمي _ ايراني معماري وجودي

 راستاي در شهري فضايي هايگشايش احياي و ايجاد
  شهرتهران در مدني حيات تبيين
 همگاني و عمومي فضاهاي و هاعرصه كيفيت ارتقاء

  .تهران شهر سطح در
 عمومي هايمحوطه و بناها احياي يا و احداث و طراحي

  ايمحله هويت ارتقا جهت يادماني و
 منظر و سيما بر ويژه نظارتي كارهاي سازو استقرار

  .تهران شهري سازهاي و ساخت كليه
  

  راهبردهاي كالن فرابخشي
 - كالبدي الزامات از گيري بهره و تهران شدن جهاني
  .جهاني شهركالن هايپايتخت خورشأن در فضايي
 فرادست ايبرنامه چارچوب از تبعيت و محوري برنامه

  ..و تفصيلي و جامع يهاطرح ويژه به ايمنطقه و ملي
 امتم در تهران شهر كالبدي -فضايي كيفيت ارتقاي
  . شهري يهابافت تا بنا تك از اعم هامقياس
 جامعه با كارا و سازنده تعاملي رويكرد تعريف

 بين تخصصي مراكز و مندان حرفه و دانشگاهي
  .المللي
 اهداف راستاي در شهر كردن پذيررقابت و پذيرزيست
 يكالبد و فضايي انسجام ايجاد طريق از پايدار توسعه

  تهران شهر در
 ،المللي بين بخش گذاريسرمايه جذب تسهيل
  .تهران شهر در خصوصي و عمومي
 رساندن برداري بهره به و طراحي ريزي، برنامه
  تهران شهر جامع طرح مصوب نوسازي ذخيره اراضي

  
فرايندها، ساختارسازماني اصالح و بازنگري 

معاونت شهرسازي و معماري شهر تهران در ستاد، 
  مناطق و دفاتر خدمات الكترونيك

  فرآيندها موجود وضع احصاء
  فرآيند ذينفعان تحليل
  موجود وضع شناسي آسيب
  فرآيند گيري اندازه هايشاخص تبيين
 ارتقاي و هزينه و زمان كاهش هدف با فرآيند اصالح

  مشتري خدمات كيفيت
 يساختمان پرونده صدور جمله از فرآيندها مكانيزاسيون

 جهت به... و ساختماني هايگواهي انواع و
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  سازيشفاف و هوشمندسازي
  .يافته بهبود فرايند از منتج ساختار اصالح

  
ي مصوب در جهت تحقق هاطرحپيگيري و ابالغ و اجراي 

  6تا  1ي مطروحه در رديف هاطرحاهداف 
 يبايستمي كه مستقيم مداخله يهاپهنه تعيين
 ويژه به شود، اقدام شهرداري سازمان توسط
  ...و تاريخي يهابافت و فرسوده يهابافت
 غير مداخله يهاپهنه در مقررات و ضوابط تدوين

  .مستقيم
 مداخله يهاپهنه در اقدام يهابرنامه و هاسياست تدوين

  .مستقيم غير و مستقيم
  

  تامين منابع
 تحقق براي اقدامات و هابرنامه اجرايي هايهزينه برآورد
 اجرايي،موضوعي يهاطرح تفصيلي، يهاطرح اهداف

  .مستقيم مداخله يهاپهنه در وموضعي
 براي پايدار منابع(  منابع تامين يهابرنامه ارائه

  ).هاپروژه تحقق براي ويژه منابع و شهر، نگهداشت
  هاطرحنظارت بر اجراي 

 اهداف تحقق از اطمينان و عملكرد پايش منظور به
  .عملكرد ارزيابي و پايش نظام ايجاد ،هاطرح

  
  تعاريف و مفاهيم

  شهر
 محدوده در كه قانوني حدود با است محلي شهر

 بافت نظر از و است شده واقع بخش جغرافيايي
 با سيمايي داراي عوامل ساير و اشتغال ساختماني،

 اكثريت كه طوري به ،باشدمي خود خاص يهاويژگي
 صنعت، تجارت، كسب مشاغلي در آن دايمي ساكنان

 و دارند اشتغال اداري يهافعاليت و خدمات كشاورزي،

 خوردار بر نسبي كفايي خود از شهري خدمات زمينه در
 اقتصادي، اجتماعي، مبادالت كانون شهر .باشدمي

 بوده خود پيرامون نفوذ جذب حوزه سياسي و فرهنگي
  باشد جمعيت نفر هزار ده داراي حداقل و
  

  شهرسازي
 شهر، نقشه تهيه شهر، ساخت مهارت و فن شهرسازي،

 كه است شهر محيط ساخت و شهر امور در كردن تدبير
 كالبدي آگاهانه طرح عنوان به شهرسازي همچنين

 دانشي توانمي را »شهرسازي « كه روست اين از. است
 انسان « بين متعادل ايرابطه دارد تالش كه كرد تلقي

 تحقق .نمايد ايجاد » مكان - فضا « و » فعاليت « ، »
  .شودمين ميسر »ريزي برنامه« بدون ، تالش اين
  

  طراحي شهري
 آن اصلي هدف كه ايرشته بين فعاليت مكان، خلق هنر
 و شهر عمومي يهاعرصه كالبدي سازماندهي اصل در

 عملكردي، كيفيت ارتقاي هايزمينه كردن فراهم
  .است شهري يهاĤنمك زيباشناختي، و محيطي زيست

  
  معماري

  .ساختمان بناي و طراحي علم و هنر
  

  بافت فرسوده
 استحكام عدم دليل به شهركه از هاييگستره و محدوده
 هايمحدوديت نامناسب، يهاساختزير ،هاĤنساختم
..) .و كوچك بندي دانه عرض، كم معابر( كالبدي

  .است محيطي هايكيفيت تنزل و ثباتيبي دستخوش
  

  بافت تاريخي
 بناها فضاها، وجود دليل به كه ارزش واجد محدودههاي

 مورد بايد انسانساخت و طبيعي ارزشمند يهابافت و
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  گيرند قرار حفاظت و توجه،حراست
  

  بناهاي ارزشمند تاريخي و معاصر
 با بناهايي از متشكل كه ارزشمند، جديد و قديمي ابنيه
  .است فرهنگي و تاريخي متمايز هايارزش

  
  طرح جامع شهري

 طرح مسكن، وزارت نام تغيير قانون يك ماده طبق
 هاستفاد نحوه آن در كه است بلندمدتي طرح شهر، جامع

 مسكوني، يهاحوزه به مربوط بندي منطقه و اراضي از
 و تأسيسات كشاورزي، و اداري بازرگاني، صنعتي،
 عمومي هاينيازمندي و شهري وتسهيالت تجهيزات
 خط انتهاي مراكز محل و ارتباطي كلي خطوط شهري،

 تأسيسات ايجاد براي الزم وسطح هافرودگاه و) ترمينال(
 نوسازي، مناطق عمومي تسهيالت و تجهيزات و

 و شودمي تعيين هاآن به مربوط هاياولويت و بهسازي،
 همچنين و فوق موارد كليه به مربوط مقررات و ضوابط
 مناظر و تاريخي نماهاي و بنا حفظ به مربوط ضوابط
  .گرددمي تنظيم و تهيه طبيعي،

  
  طرح تفصيلي

 طرح مسكن، وزارت نام تغيير قانون يك ماده طبق
 ليك ضوابط و معيارها اساس بر كه است طرحي تفصيلي

 و عناصر دقيق مشخصات تعيين به شهر جامع طرح
 در اراضي از استفاده نحوه شامل شهري مختلف عوامل
 و مشروح وضعيت مختلف، يهاپهنهو محالت سطح

 و جمعيت تراكم ميزان مرور، و عبور شبكه تفصيلي
 هاياولويت و بنا احداث كامل ضوابط ساختماني، تراكم
 حل و توسعه و نوسازي و بهسازي مناطق به مربوط

 طرح، اين مطابق همچنين. پردازدمي شهري مشكالت
 مدارك اساس بر مالكيت به مربوط مشخصات و هانقشه
 جامع طرحي اجرايي طرح گردد،مي تنظيم و تهيه ثبتي

  .باشدمي
  

  هاي موضوعيطرح
 هايزمينه در شده ريزي برنامه مداخله براي سندي
 توسعه منظور به شهر با مرتبط مشخص موارد و خاص

  .هماهنگ عمران و
  

  هاي موضوعيطرح
 و هامحدوده در شده ريزي برنامه مداخله براي سندي
 و توسعه منظور به شهر از مشخص و معين ييهاعرصه
  .هماهنگ عمران

  
  حريم
 نمواپير بالفصل ضيارا از بخشي  ،شهر حريم
 هرگونه از و دشو مي حفاظت قانون  طبق كه،ستاشهر

  .ددگرمي ممانعت آن ودهمحد در يهرو بي زسا و ساخت
  

  سيما و منظر شهري
 از هك محيط كالبدي تناسبات و بصري فرم كيفيت
 هب متشكله اجزاي بين هماهنگي و ارتباط نحوه طريق
  .شودمي حاصل واحد مجموعه يا و كل يك عنوان

  
  محورهاي شهري

 و حركت امكان تسهيل ضمن كه شهري هايگذرگاه
 باالي هايمقياس با ويژه، عملكردهاي از جابجايي،

 شهري محورهاي. برخوردارند خود درپيرامون شهري
 هادره-رود امتداد در طبيعي محورهاي شامل تهران

 و عملكردي محورهاي ،...)و فرحزاد دركه، دربند،(
 محورهاي و..) .و انقالب خيابان همت، بزرگراه( حركتي

. است...) و شريعتي وليعصر، يهاĤنخياب( پيونددهنده
 فضايي سازمان به ايشبكه ساختاري كه محورها اين
  :از عبارتند اند، بخشيده تهران شهر
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 در شهر حركتي - عملكردي طبيعي، محورهاي) الف
 جنوبي - شمالي محور پنج شامل و هادره رود امتداد

 - دارآباد ري، - دربند دركه، فرحزاد، كن، محورهاي(
  ).شهربانو بي بي
 معابر با انطباق در حركتي - عملكردي محورهاي) ب

 محور همت، سبز محور شامل و غربي - شرقي اصلي
 - شوش فعاليت و كار محور و انقالب فرهنگي  تاريخي
  .بعثت

 شعاعي شكل به واقع در كه دهنده پيوند محورهاي) ج
 شهر مركزي حوزه و تاريخي هسته پيرامون و درون در

 و فضاها به را قديم شهر بدنه و گرفته شكل تهران
  .سازند مي متصل شهري نوين يهابافت

  
  ويژه پيادهمحدوده 
 و است پياده تردد مختص كه شهر از هاييمحدوده
 شرايط طبق و محدوديت اعمال با آن در سواره حركت

  .است مجاز ايويژه
  

  نماهاي شهري
 اصلي نماي از اعم( شهري يهاĤنساختم نمايان سطوح

 قابل عمومي معابر داخل از كه) جانبي نماهاي يا
  .است مشاهده
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  مقدمه
مديريت شهري بايستي به اين باور برسد كه در نظام 
اسالمي اگر ظرفيتي و تغييري در حوزه ساختماني، 

شود بايد تاثيرات كالبدي مي و عمراني ايجاد كالبدي
اثر خود را در حوزه دگرگوني رفتارهاي انساني نيز 

 تا اين رويكرد يك حركت اسالمي، علمي و نمايان كند
در راستاي دستيابي به توسعه پايدار باشد. معاونت 

تاسيس  1362شهرداري تهران در سال فني و عمراني 
را در جهت بهبود نظام هايي شد و تا به امروز برنامه

ولي حمل و نقل شهري تهران در نظر گرفته است 
آنچه بدست آمده است بسيار دورتر از انتظار برنامه
ريزان مديريت شهري در حل مشكالت زيربنائي و 

  است.كالبدي شهر تهران بوده 
شامل سازمان ها و سازمانها شركتدر حال حاضر 

و مهندسي،  مهندسي و عمران، سازمان مشاور فني
سازمان عمراني مناطق، شركت يادمان سازه، شركت 

و توسعه  ريزيبرنامهخاكريز آب و ادارات كل شامل 
شهري، هماهنگي فني و عمراني مناطق، دفتر مالي و 

  باشد.مي اداري
مختلف بر مبناي هاي اين معاونت در طول دوره

باالدستي اقدام به انجام فعاليت نموده است هاي طرح
بيشتر به عنوان گسترش ها بر اساس اين طرحو 

درون شهري و برون هاي دهنده و سازنده بزرگراه
وظيفه اين معاونت، انجام شهري مطرح بوده است. 

ها باشد كه اغلب پروژهمي هاي عمراني در شهرپروژه
در قالب ساخت پل، بزرگراه، تونـل و ابنيـه تعريف 

درسطح مناطق نيز  هاي عمرانيالبته فعاليت شوندمي
نوعي با هماهنگي ادارات كل و نهادهاي وابستـه  به

پذيرد و مي معاونـت فني و عمراني شهرداري صورت
به اين مجموعه عملكردي بايد ساماندهي شبكه 

سطحي و همچنين هاي آوري و مديريت آبجمع
هاي پلاي و بهسازي لرزهسازي تعمير، مرمت، مقاوم

گذشته بسته به هاي در سال .افزودشهر تهران را نيز 
توان مالي شهرداري و درآمدهاي شهري موفق به 

گذرگاهي و هاي و پروژهها طرح اندازيراهاحداث و 
  بزرگراهي متفاوتي شده است. 

  
  درآمدي بر حوزه فني و عمراني شهر تهران

معاونت عمراني شهرداري تهران براي پنجاه سال 
  زير است:گرفته كه به شرح اي بلند مدت در نظربرنامه

ايجاد يك شبكه ) : 1347( : طرح جامع شهر تهران
ن شهري جهت اتصال مناطق يكپارچه بزرگراهي درو

 خودگردان.

 ):1370( :طرح حفظ و ساماندهي شهر تهران

 بر تكميل و تقويت شبكه بزرگراهي. تاكيد

): 1386(مصوب  :سند طرح جامع جديد تهران
ساختاري توسعه شهري  نخستين سند راهبردي،

  .تهران
  

  بر توسعه فني و عمراني تهران راهبردهاي موثر 
تباطي و نظام حمل و هاي اربهبود وضعيت شبكه ) 1

 نقل و ترافيك.

 زيست.از محيط ) حفاظت 2

 .سازي در برابر سوانح طبيعي (زلزله، سيل و...)ايمن) 3

تأمين آب موردنياز و توسعه و تجهيز شبكه و ) 4
و ساماندهي حريم و  تأسيسات آب و فاضالب تهران

 .هاو مسيلها بستر رودخانه

عيت و ساماندهي كالبدي شهر بهبود و ارتقاء وض) 5
 تهران.

 ارتقاء كيفيت كارايي محيط شهري.) 6

فضاهاي سبز، عمومي، تفرجگاهي و ) توسعه 7
  .گردشگري

  
اقدامات فني و عمراني با  بررسي تطبيقي
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  :)1393-1397( دوممصوب پنج ساله هاي برنامه
طراحي، تكميل، احداث شبكه معابر مصوب، توسعه و 

تكميل رمپ  ،سطح هاي غير همها، تقاطعتكميل تونل
احداث شده در  طول بزرگراهاي .بزرگراهيهاي و لوپ

بايست متناسب با طرح جامع حمل و مي شهر تهران
  .نقل و ترافيك افزايش يابد

 
توسعه شهرداري  برنامه دومترين احكام مهم

 :تهران
برنامه است كه به ترين نهايي 97اين برنامه تا سال  -

صورت مشخص فعاليت اجرايي معاونت فني و 

عمراني در مباحث احداث معابر بزرگراهي، تعمير و 
هاي آب آوريجمعنگهداري معابر، مديريت و 

  شود.مي را شاملها پلسازي سطحي و مقاوم
سطحي، هاي آب آوريجمعاحداث شبكه اصلي  -

هاي آشغالگيرها، رفع نقاط گلوگاهي، حوضچه
رسوبگير هاي رسوبگير درون شهري و حوضچه

  مدخل شهري 
شهر بر اساس نتايج آخرين هاي پلسازي مقاوم -

  ابالغياولويت  66مطالعات انجام شده در قالب 

  : احداثتكميل و در دست هاي پروژه
 برداريبهرهتاريخ  درصد پيشرفت جاريهاي پروژه

 05/96 98 (حد فاصل بزرگراه آزادگان تا تونل حكيم) بزرگراه شهيد حكيم

 05/96 99 بزرگراه شهيد حكيم (تونل شهيدحكيم)

 05/96 99 )2(حد فاصل تونل تا كاروانسرا سنگي  بزرگراه شهيد حكيم

 05/96: 1فاز 99 تقاطع غيرهمسطح حكيم و دهكده المپيك

 06/96 85 امام علي و شهيد صيادشيرازيهاي تقاطع غيرهمسطح بزرگراه ارتش با بزرگراه

 12/96 85 دولت آباد)- (امام رضا تقاطع غير همسطح ثامن

 06/96: 1فاز 80 بزرگراه نجفي رستگار (دولت آباد)

 06/97: 1فاز 51 شهيد بروجردي بزرگراه

 06/97: 1فاز 5 بزرگراه شهيد شوشتري

 06/97: 1فاز 20 بزرگراه يادگار امام (محور اصلي)

 06/97 55 بزرگراه يادگار امام (دوربرگردان غيرهمسطح جنوب به جنوب)

 06/97 40 آزادي و امتداد بلوار استاد معين)- (زيرگذر استاد معينبزرگراه يادگار امام 

 06/97 35 (گيشا ) جالل آل احمد –چمران  پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح

 97/06: 1فاز  63 تقاطع غيرهمسطح مقابل شهر آفتاب

 06/96 71 تقاطع غيرهمسطح سه راه باقرشهر

 05/96 92 محور شهيد باقريتقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازي با 

 12/96 40 پاركينگ طبقاتي نيايش

 06/96 65 مجتمع فرهنگي مذهبي جنب نمايشگاه شهر آفتاب
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 06/96: 1فاز 80 اسفنديار-تونل آرش

 12/96 83 پاركينگ شهيد آژيده

 06/96: 1فاز 55 رمپ آشيانه پروازي

 06/96 60 پاركينگ مهران

 05/96 99 زيرگذر و تونل ضربعلي زاده

 05/96 90 آب بندي تونل توحيد (از داخل به روش تزريق)

 05/96 97 بهسازي محوطه برج آزادي

 03/97 40 سطحي محدوده خيابان خاوران هاي و هدايت آب آوريجمع

 03/97 60 3،2،1قطعات  –و هدايت آبهاي سطحي بزرگراه آزادگان  آوريجمع

 03/97 55 هرنجي و هالل احمر  بازسازي كانال

 06/96 99 ( باال دست پل بزرگراه شهيد خرازي ) ساماندهي و احياء رودخانه وردآورد

 06/96 95 كانال كمكي سرخه حصار (حدفاصل ميدان بسيج تا پل دولت آباد)

 06/96 99 (حد فاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان) رودخانه كنسازي ايمن

 06/96 70كرج (شهيد –ساماندهي و بهسازي رودخانه كن در تقاطع با اتوبان تهران 

 05/96 98 11م -مسجد حضرت وليعصر (عج)

 06/96: 1فاز 80,3 توسعه فضاي فرهنگي و هنري برج طغرل

 12/96: 1فاز 5 ساماندهي ميدان امام خميني (ره)(خانه شهر)

 05/96 95 احداث ترمينال جديد شرق

 05/97 20 غيرهمسطح بزرگراه شهيد باقريهاي تقاطع

 12/97 3 مسجد حجت

 05/96 99,9 مدرس- شريعتي، پل صدر- پل صدر ،كردستان- پل همتسازي مقاوم

 05/96 70 بابايي- نمايشگاه، پل امام علي (ع)- مالصدرا، پل چمران-پل چمرانسازي مقاوم

 05/96 68 امام علي (ع)- پل همتسازي مقاوم

 05/96 15 گاندي- پل همتسازي مقاوم

 12/96 تجهيز كارگاه كن- پل همتسازي مقاوم

 12/96 11 پل كريم خانسازي مقاوم

 12/96 تجهيز كارگاه همت- پل وليعصر ،مديريت-پل چمرانسازي مقاوم
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 پيشنهادي كه نياز به اقدام فوري دارد:هاي پروژهتعدادي از 

 هاعنوان پروژه رديف
 تونل شهيد صياد شيرازي (شهيد احمد متوسليان) 1

2 LRT بزرگراه شهيد همت 

 ادامه بزرگراه كردستان تا بزرگراه شهيد چمران 3

 بعثت-شهيد تندگويان- تقاطع غيرهمسطح شهيد نواب 4

 پل عابر اتصال درياچه به بوستان چيتگر 5

 بلوار تعاون–تقاطع غيرهمسطح حكيم  6

  
  حوزه فني و عمراني اهداف كالن

و شبكه بزرگراهي جهت ها توسعه زير ساخت - 1
  .بهبود وضعيت شبكه ارتباطي و نظام حمل و نقل

تبديل تهران به شهري ايمن، دانش پايه و  - 2
  .و ارتباطات الزمها هوشمند با تامين زير ساخت

شهر و توسعه فضاهاي حفاظت از ميراث طبيعي  - 3
سبز، عمومي، تفرجگاهي و گردشگري در راستاي 

 .دستيابي به توسعه پايدار شهري

احداث فضاهاي آلترناتيو شهري در سطح شهر به  - 4
منظور افزايش ارتباطات مردم با يكديگر و افزايش 

بي به افزايش سطح نشاط جامعه و در نتيجه دستيا
  خرد جمعي در راستاي.

  
  : حوزه فني و عمراني اهداف خرد

فضاهاي سبز موجود هاي از قابليت برداريبهره - 1
  .براي ايجاد فضاي مناسب براي فراغت شهروندان

  .فارسخليجاحداث و توسعه درياچه شهداي  - 2
ايجاد مراكز خدماتي، اداري و تجاري با عملكرد  - 3

جهاني به منظور ايجاد فضاي الزم براي حضور 
  .بزرگهاي شركت

دهي و توسعه مراكز كار، فعاليت و سامان - 5
  .به منظور كاهش سفرهاي شهريها نمايشگاه

 ،سطحيهاي آب آوريجمعاحداث شبكه اصلي  - 6
رسوبهاي آشغالگيرها، رفع نقاط گلوگاهي، حوضچه

رسوبگير مدخل هاي گير درون شهري و حوضچه
بدون هاي مناسب از آب برداريبهرهشهري به منظور 

  .استفاده در راستاي توسعه فضاهاي سبز شهري
هاي و نگهداري از پل برداريبهرهو سازي مقاوم - 7

شهر بر اساس نتايج آخرين مطالعات انجام شده در 
  .اوويت مشخص شده 66قالب 

  
  حوزه فني و عمرانيتحليل و آسيب شناسي 

و معابر شرياني ها طول بزرگراهاخير هاي در سال
غير هم سطح در هاي و تقاطعها پلتعداد و تهران 
و ها پل به پل تعداد قابل توجهي ازداشته و رشد 
ه است اما همچنان اين قبلي افزوده شدهاي تقاطع

گير در افزايش شبكه حمل و نقل افزايش چشم
نتوانسته نقشي در كاهش ترافيك شهري و يا كاهش 

 دهدميزمان سفرهاي شهري داشته باشد. اين نشان 
قديمي شهري هاي شريان ،هازايش تعداد اتومبيلاف با

ديگر توانايي رفع نيازهاي مردم را نداشته همچنين 
تفكر و نقشه بلند مدت در راستاي افزايش تعداد 

و معابر شرياني نقشي در كاهش ها و راههاي پل
ترافيك شهري نداشته است. در راستاي بهبود 

شهري به  ولينؤشهري مسهاي ترافيك معابر و شريان
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غير هم سطح افتادند تا حدي هاي فكر افزايش تقاطع
كه بتوان مشكالت را كم كنند اما با افزايش جمعيت 

معابر با مشكالت دفع ها و افزايش تعداد اتومبيل
سطحي مواجه شده كه به دنبال آن به طول هاي آب

 94,6سطحي هاي آب آوريجمعشبكه اصلي 
  كيلومتر اضافه شده است. 

تنها نقش اجرا ها فني عمراني درتمامي سال هحوز
توسعه معابر هاي اجراي طرح ريزيبرنامهكننده و 

شهري را داشته و هاي و تقاطعها شهري و احداث پل
آنچه در آمار و ارقام مشخص است در اجراي اين 

ه كنون بو موثر بوده است اما متاسفانه تانقش موفق 
ميزان خودرو  دليل افزايش نرخ جمعيت و افزايش
 ايم. لذا به نظرشخصي كاهش ترافيك را شاهد نبوده

رسد با اين حجم سرمايه گذاري گسترده بايستي مي
هاي توسعه معابر شهري اصالح شده و طرحهاي طرح

جايگزين به منظور كاهش ميزان سفر، كاهش طول 
كرد. اين  ريزيبرنامهسفر و كاهش زمان سفر را 

يك ساختار جامع و پيوسته در بايستي در ها برنامه
رحي جامع بدين بررسي شود و طها كليه معاونت

  منظور ارائه گردد.
عمراني با هاي بودجه مورد نياز براي اين نوع پروژه

به  96تا  84احتساب نرخ تورم در هر سال از سال 
برابر رشد داشته است. در اين ميان  4ميزان 
آزادگان،  ،علي (ع)مانند بزرگراه امام هايي بزرگراه

الدين در جهت صدر تونل نيايش، توحيد شهيد زين
  اتصال نقاط مهم شهري به يكديگر احداث شدند. 

و ها اجرا شده در اين سالهاي و برنامهها طرح
غير هم سطح كه با هاي و تقاطعها تعدد تعداد پل

مواجه بوده و يا طول تونل قابل توجهي رشد 
چشم گيري داشته است نه تنها  كه افزايشها بزرگراه

نتوانسته از مشكالت ترافيك و حمل و نقل شهر 
بكاهد، بلكه در اين بين مشكالتي مانند عدم پايداري 

صوتي و هوا نيز به اين چرخه هاي محيط، آلودگي

 اضافه شده است كه زمين را در تسخير خود قرار
 كند.مي تا حدي كمها و از عمر انسان دهدمي

فني  حوزههاي مديريت گذشته،هاي سالدر 
تنها به  عمراني پروژه وها طرحدر انجام عمراني 
فني و تخصصي خود عمل كرده است و هاي مأموريت
هيچ متأسفانه  چرا كه،تك بعدي بوده هايش فعاليت

نقش و پروژه عمراني به مواردي ها توجهي در طرح
مردم و نظرات آنها، مسائل فرهنگي، مشكالت زيست 

است  توجه نكردهو مسائل اقتصادي ها محيطي طرح
و تنها بعد مطرح بعد كالبدي و فيزيكي بوده است كه 
بدون توجه به ابعاد ذكر شده نتيجه حاصل چيزي 

هنگفت بر روي شهر و هاي نخواهد بود جز هزينه
  شهرداري و مشكالت موجود را حل نخواهد كرد.

  
  برنامه پيشنهادي:

فني و عمراني با توجه به  حوزهآنچه مشخص است 
در دست اجرا و هاي مصوبات و برنامه قبلي و طرح

 شده موظف به تكميل آنها ريزيبرنامهآتي هاي طرح
مصوب به عنوان يك هاي در تمام طرحو باشد. مي

تك عملكردي و با تكيه به نگاه كالبدي بر  مجموعه
توسعه فيزيكي شهر تكيه داشته است و نتوانسته در 

هاي گذشته مسئوليت خود را به نحو احسن به سال
انجام برساند. الزم است نگاه تك عملكردي به اين 
معاونت تغيير پيدا كرده و به عنوان اهرم و پتانسيلي 
در راستاي احداث فضاهاي تعامل، گفتگو، فراغت در 
راستاي دستيابي به توسعه پايدار و افزايش مشاركت 

ري اقدام نمايد. به شهروندان در توسعه پايدار شه
نحوي كه بتواند در نتيجه اين رفتار در رشد و تعامل 

توان در اين مي خرد جمعي موثر باشد بدين مظور
ديگري نيز در راستاي هاي بين، راهكارها و طرح

توسعه پايدار شهري مطرح نمود  اندازچشماهداف و 
  كه بايد در دست بررسي و اقدام قرار گيرد. از جمله 

توسعه ناوگان مترو، اتوبوس شهري و تدوين  -1
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از ظرفيت شبكه موجود  برداريبهرهبرنامه بهينه 
به عنوان نخستين گام در راستاي حل بخشي از 

 .معضل پيچيده ترافيك

تهيه مسترپلن شبكه حمل و نقل ريلي درون  -2
) و LRTشهري اعم از مترو، قطار سبك شهري (

سعه آتي و احيانا شبكه قطار حومه به منظور تو
 از ظرفيت موجود. برداريسازي بهرهبهينه

ريلي هاي ايجاد كمربند ريلي پيراموني و حلقه -3
) و LRTروزميني ( ،مركزي (به صورت زير زميني

يا تركيبي) با توجه به مستر پلن و با استفاده از 
 .ظرفيت موجود شبكه

غربي (محور  –جايگزيني كوريدورهاي شرقي  -4
 BRTجنوبي  –و شمالي  تهرانپارس) –آزادي 

با قطار سبك شهري  راه آهن) –(محورتجريش 
)LRT در كوتاه مدت و ساير محورهاي (BRT 

در ميان مدت و بلند مدت (بسته به اولويت بندي 
  .مستر پلن)

ترافيكي در اتوبان همت، هاي حل مشكل گره -5
اتوبان صدر، اتوبان امام علي، اتوبان نيايش، 

ترافيكي در ساعات اوج هاي حقاني و كليه گره
روگذر و هاي ترافيك با استفاده از احداث پل

 .زيرگذر

استفاده از پتانسيل آبهاي سطحي و قنوات سطح  -6
شهر براي ايجاد و احداث فضاهاي تفريحي و 

 .فراغتي

و ها مناطق تفريحي و جنگلسازي پياده راه  -7
 .سطح شهر مانند پارك جنگلي لويزانهاي پارك

ايجاد فضاهاي فراغتي در سطح شهر به منظور   -8
 .ارتقا سطح زندگي و ايجاد نشاط در جامعه

هاي احداث مراكز محله و امكان ايجاد كاربري  -9
و فضاهاي تعامل و گفتگو و فراغت در اي كتابخانه

آنها جهت ارتقا سطح زندگي محالت و امكان 
توسعه شهري پايدار و به كار گيري خرد جمعي 

  .راستاي توسعه محله محوردر 
بيني دسترسي به كليه طرحهاي شهري پيش -10

جديد (مراكز خريد، تفريحي، اداري و...) از طريق 
شبكه حمل ونقل عمومي پيش از هر گونه اقدام 
به ساخت و اجتناب از ايجاد چنين مراكز در 
مناطق فاقد شبكه حمل ونقل عمومي متناسب و 

 .مطلوب

سطحي در محل  زيرهاي احداث پاركينگ  -11
پر تردد مترو در زير سطوح هاي ايستگاه
 .اصليهاي و ايستگاهها خيابان

مترو در حال حاضر با هاي اصالح ايستگاه -12
استفاده از احداث آنتن (وتر ريلي) ميان نقاط 

 .محروم و فاقد دسترسي به حمل و نقل ريلي

  
 :منابع

  ،)1392( رضايي، محمدرضا و محسن، تنديسه، - 1
 در شهري پايدار نقلوحمل راهبردي ريزيبرنامه

 18- 11 نقل،وحمل مهندسي ايران، كالنشهرهاي،

 طرح ،)1390( شهرري، هفت مشاور مهندسين - 2
 و بيست منطقه وردآورد، مسكوني محالت ساماندهي

 تهران يك

توكلي جميله ؛2صرافي مظفر ؛1 محمدپور صابر - 3
 در سفر تقاضاي مديريت بر تحليلي ،1395 نيا،

: موردپژوهي( شهري پايدار نقل و حمل راستاي
منطقه ريزيبرنامه مديريت فصلنامه) تهران كالنشهر

 اي

 Coverage ،2006باقري، ،آيتي اسماعيل - 4

Method for the Location of A Light Rail 
Transit (LRT (بهينه مسيريابي براي پوششي روش 

 نقل و حمل پژوهشنامه) LRT(شهري سبك قطار

 ،1389 سيدمجتبي، علوي, حسن رومنان شيرازي - 5
 توسعه نگاه از كشور اندازچشم سند ماهيتي تحليل
 استراتژيك دفاعي مطالعات فصلنامه گرا،درون
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 با شهري نقل و حمل شبكه پايداري ارزيابي - 6
) ANP( ايشبكه تحليل فرايند تكنيك از استفاده
 -تهران 21 منطقه موردي نمونه

 سهيل ؛ 2ايزدي سعيد محمد ؛1ملكيان محمود - 7
 همگاني فضاهاي هميت ،1395 اردكاني، سبحان
 نامهويژه شهري، گردشگري پايدار توسعه در شهري
 شهري مديريت و طراحي 3 شماره

 ارزيابي ،1395 محمدزكي، احمد ميرزايي؛ خليل - 8
 واقع خرداد15 خيابان سازي راهپياده اجتماعي آثار
 فصلنامه ،)دوم فاز( تهران شهرداري 12 منطقة در

 شهري ريزيبرنامه و پژوهش

 كوروش، بهزاديان*, عبداله اردشير, مژگان كرمي - 9
 آلودگي و آبگرفتگي خطرپذيري مديريت ،1394
 بهينه راهكارهاي از استفاده با شهري سيالب از ناشي

 ايران آب منابع تحقيقات نوين، و متداول

 پرويز، آقايي*, حسين رئيسي, جميله نيا توكلي -10
 در شهري زيرگذرهاي كارايي ميزان سنجش ،1394
 راه چهار زيرگذر: پژوهي مورد( پايداري راستاي
  شهري مديريت مطالعات تهران، وليعصر،
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  پيشگفتار
  حساببه پذيرآسيب شهروندان از بخشي سالمندان

  براي خاص طوربه را شهري فضاهاي بايد كه آينديم
 فضاي با تعامل به آنان .كرد يسازمناسب هاآن

 و رويپياده طبيعت، با ارتباط و شهري اجتماعي
 در و جسمي هايضعف اما د.دارن احتياج ورزش
 را شهري يفضاها از آنان استفاده الگوي ،انزوا مواردي
  حضور ضاف در وقتي سالمندان نمايد.يم متفاوت

 نيازهاي پاسخگوي فضا باشند مطمئن كه يابنديم
 ينتأم .است آنان رواني ـ روحي و جسمي مختلف
 حس ايجاد محيط، در سالمندان امنيت و ايمني
 مواردي جمله از ها،آن در استقالل و نفس به اعتماد
 فضاهاي در سالمندان حضور باعث توانديم كه است

 تسهيالت و خدمات تأمين همچنين .شود شهري
 ايجاد و مناسب يعموم نقل و حمل چون شهري
  به نزديك تفريحي و محلي خدمات و امكانات
 انگيزه كه است مواردي جمله از سكونتي، هايمكان

  .كندمي بيشتر فضا از استفاده به را سالمندان
 براي شهري فضاهاي سازيمناسب هايشاخص

 يطراح كليدي اصل شش در توانيم را سالمندان
 يصتشخقابل ،خوانايي ،آشنايي ل:شام كه نمود خالصه
  است. امنيت و راحتي ،بودن دسترس در ،بودن

 مؤلفه و شاخص هشت جهاني بهداشت سازمان
 دوستدار شهر جهاني معيارهاي عنوانبه را اصلي

  كشورهاي از بعضي كه گيردمي نظر در سالمند
  هاشاخص اين اند.رفته فراتر هاآن از يافتهتوسعه
  شهري، باز فضاهاي هايشاخص از: اندعبارت

  هايشاخص عمومي، هايمكان و هاساختمان
  تردد، سهولت و ايمني هايشاخص ونقل،حمل

 و مشاركت هايشاخص اجتماعي، احترام هايشاخص
  و درمان و بهداشت هايشاخص اجتماعي، روابط

  تفريحي. و فرهنگي هايشاخص

 شهر گانه 22 مناطق در كه تهران شهر مديريت
 نوع يك حداقل داراي شهروند هزار 90 حدود با تهران

 قطع صدا، و گفتار در اختالل ناشنوا، (نابينا، معلوليت
 اختالل تنه، نقص پا، نقص پا، قطع دست، نقص دست،
 جامعه به اي ويژه نگاه بايستي ،هست مواجه ذهني)

 آمار توجه با همچنين باشد. داشته تهران در معلولين
 تهران، شهر در سالمند شهروند هزار 75 از بيش

 در ايويژه نگاه و برنامه تهران شهر مديريت بايستي
  باشد. داشته خصوص اين

  
  مقدمه

 هايسرمايه حداكثري مشاركت اهميت به توجه با
 بدون هايمحيط به توجه اهميت جامعه، در انساني
 افراد اجتماعي مشاركت براي دسترسقابل و مانع

 را كشور جمعيت از توجهيقابل تعداد كه ناتواني داراي
 حقوق صورت اين در شود.مي روشن ،دندهمي تشكيل

 و رعايت جامعه در انساني امتكر به احترام و بشر
 فضا كه زماني شود.مي جامعه شكوفايي و رشد موجب
 شهر در پياده عابر فعال و ايمن حضور و آسايش براي
  محروم شهر در حضور از كه قشري اولين نباشد، فراهم
 معلوالن، سالمندان، يعني ويژه هايگروه شوندمي

 كودك با همراه بزرگسال افراد و باردار زنان كودكان،
  از زيادي درصد قشر اين كه حالي در هستند.
 د،ندهمي تشكيل را شهري فضاي از كنندگاناستفاده

 از مهمي بخش محروميت معناي به هاآن حضور عدم
  است. شهر در شهروندان
 يابدنمي تحقق جامعه در سازيمناسب اقدامات

 با همواره ريزانبرنامه و طراحان و مسئوالن اينكه مگر
 حل براي را راهكارهايي خود هايبرنامه در مثبت ديد

 لحاظ سالمندان و معلوالن نيازهاي رفع و مشكالت
  و ايران در شهري مديريت ديد بايد حال كنند.

 و دسترسي نيازهاي به پاسخ براي تهران، خصوصبه
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 دسترسي در عدالت و جامعه از گروه اين جايي هجاب
  است. كرده ايريزيبرنامه چه شهري امكانات به

 معلوليت داراي شهروندان مشخص آمار به توجه با
 (وزارت جهاني بهداشت سازمان هايشاخص اساس بر

 بهزيستي) سازمان و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،
 آمار و سو يك از معلوليت از موسع تعريف لحاظ با و

 افزايش به توجه با كشور در سالمندي نرخ افزايش
 ورود و ايران در زندگي به اميدواري نرخ شاخص
 آغاز هايسال به بعد به 40 دهه جمعيتي انفجار

 تعاريف ذيل در كشور در كثيري جمعيت سالمندي
 آينده اندازچشم كه گنجندمي سالمندي و معلوليت

 توفيق عدم به توجه با است. افزايش به رو جمعيت اين
 در تاكنون كه اجتماعي توانمندسازي هايبرنامه در

 هم كه جمعيت اين پوشش است، شده اجرا كشور
 و شودمي زده تخمين نفر ميليون 20 حدود اكنون
 ساله 20 توسعه اندارچشم سند پايان سال تا آن رشد

 لذي جمعيت اين اكثريت پوشش ،1404 كشور،
 بار كه ستقطعي اجتماعي رفاه حمايت سيستم
 با شود.مي محسوب كشور بودجه عهده بر سنگيني

 و بازنشستگي هايصندوق بر فعلي فشار به توجه
  به نيازمند جمعيت كمي توسعه اجتماعي، تأمين

 و سالمندان و معلوالن ويژه به اجتماعي هايحمايت
 از جديدي سطوح به گروه اين نيازهاي نوع ارتقاء نيز

 نوين خدمات اجتماعي، و فرهنگيهاي مشاركت
 كالن اقتصاد بر شاخص اين فشار توانبخشي و مراقبتي
 ريزيبرنامه سوي از بايد كه است اپذيرنانكار كشور
 عمومي نهادهاي لهجم از ايران اجتماعي سعهوت كالن

  گيرد. قرار لحاظ مورد شهرداري
  
  معلولين و سالمندان حوزه مسائل بر آمدي در

  هافرصت برابرسازي
 است. كليدي مفهوم يك هافرصت برابرسازي مفهوم

 شهروندان به نسبت جوامع تمام مفهوم اين اساسبر

  برقراري هايزمينه ابعاد، همه در كه دارند التزام خود
 امروزه سازند. فراهم همه براي را مساوي هايفرصت
 ضرورت يك عنوان به همه براي دسترسي امكان
 به بخشيدن تحقق براي و است شده شناخته اساسي

 گيرد.مي صورت جهان سراسر در هاييتالش امر اين
 با رابطه در قوانيني تصويب منظور به ملل سازمان

 كرده اقداماتي معلول افراد براي هافرصت برابرسازي
 افراد حقوق ايماده پنجاه كنوانسيون جمله از است،
 دسترسي با رابطه در آن نهم ماده كه معلوليت داراي
 معلوالن جهاني روز در 1387 سال در نيز ايران است.

 كنوانسيون، اين اساس بر پيوست. كنوانسيون اين به
 و باشد توانكم افراد نيازهاي پاسخگوي بايد جامعه
 بهترين و محدوديت كمترين با مستقل زندگي امكان

 بتوانند تا كند فراهم هاآن براي را ممكن كيفيت
 تسهيالت و خدمات از جامعه هايگروه ديگر همانند

 سوي از كه مقرراتي در شوند. برخوردار اجتماعي
 و معلوالن حركتي حقوق براي متحد ملل سازمان

 برابري و مشاركت نهايي هدف شده،تهيه سالمندان
  است. كامل

 حجم با 1385 سال در بار نخستين براي ايمطالعه
 كه گرديد اجرا كشور سراسر در مكان 8500 نمونه
  موجود وضعيت ميانگين داد نشان مطالعه اين

 است. %30ركشو سطح در عمومي اماكن سازيمناسب
 در پذيرفته صورت ميداني بررسي اساسبر همچنين

 كشور سراسر در مكان 9874 حدود از 1389 سال
 بررسي نتايج شد. گزارش %28 كلي وضعيت نتيجه

 است واقعيت اين بيانگر 1389 سال در ايران شهرهاي
 استان در ناتواني يدارا افراد براي دسترسي امكان كه

 و زيكيفي محيط سازيمناسب ميانگين و %24 تهران
 دسترسي ميزان كمترين كه است %3 شهري مبلمان

  شود.مي محسوب
 يادار هايساختمان سازيمناسب پايش يك نتايج

 استان در سازيمناسب %24 مجدداً نيز 1394 سال در
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 1392 سال در ارزيابي يك در داد. نشان را تهران
 استفاده امكان و سبمنا دسترسي كه شد مشخص

 چهار، سه، خطوط در معلوالن ويژه به خاص اقشار
 نشده تأمين تهران شهر BRT سيستم ده و هفت
  است.
 هايايستگاه درباره 1394 سال در پژوهشي در
 61 شده، بازديد متروي ايستگاه 77 از تهران متروي
  معلوليت داراي افراد براي و نامناسب مورد

 ايستگاه 6 شد. داده تشخيص دسترسغيرقابل
  داشتند. كامل دسترسي ايستگاه 10 و دشوار دسترسي

  
  دنيا پيشرفته كشورهاي اقدامات

 كرد تصويب را قانوني انگليس كشور 1995 سال در
 و عمومي ونقلحمل برنامه مجريان اينكه بر مبني

 را استانداردهايي عمومي، ونقلحمل وسايل سازندگان
 با معلوالن راحت استفاده براي عمومي ونقلحمل در

 كه است شده توصيه البته .بگيرند نظر در ويلچر
 استانداردها اين به عمومي ونقلحمل برنامه مجريان
 بيشتر معلوالن براي را خود خدمات و نكنند كفايت

  دهند. گسترش
 به فرانسه در 2005 سال در كه قانوني طبق
 رفاهي امكانات سال ده مدت در بايد رسيد تصويب
  خطوط گيرد. قرار هم معلوالن دسترس در همگاني
 است سازيمناسب حال در 2005 سال از ونقلحمل

 بازه اين براي آن قدمت دليل به پاريس متروي اما
 يك از بيش ايبودجه است. شده ءاستثنا زماني

 اختصاص موضوع اين به يورو ميليون 400 و ميليارد
 258 ريلي خطوط در و نخست مرحله در و يافت

 در تا شد انتخاب و شناسايي پرتردد و اصلي ايستگاه
  معلوالن براي هاايستگاه اين تمام 2015 سال پايان

  خط 60 تاكنون 2009 سال از شود. سازيمناسب
  حركتي معلوالن استفاده براي پاريس رانياتوبوس

  در سازيمناسب اين است. شده سازيمناسب
 از خروج پله با هماهنگي و اتوبوس هايايستگاه
 و ويلچر گرفتن قرار براي مكان جانمايي اتوبوس،
 اتوماتيك هايرمپ جاداي اتوبوس، داخل در معلول
  با امكانات اين است. ... و اتوبوس از شدنپياده براي

 از و است شده فراهم پاريس شهر شوراي هايحمايت
  هم پاريس حومه رانياتوبوس خط 44 تاريخ همان

  سيستم درصد 70 اكنونهم اند.شده سازيمناسب
 مناسب حركتي معلوالن براي پاريس رانياتوبوس

  است.
  

  هاموفقيت داليل و مثبت اقدامات
 معلوليت داراي شهروندان به خدمات ارائه روند بررسي

  شامل كه اخير هايسال در تهران شهر در سالمندان و
 حقوق از حمايت جامع قانون تصويب از پس هايسال

 زير مثبت تحوالت مبين است 1383 سال در معلوالن
  است:

  سطح در گيرتصميم مسئوالن آگاهي رشد - الف
 داراي افراد حقوق به نسبت شهري هايمديريت
  و سازيمناسب ضررت ويژه به معلوليت
 آگاهي قطعاً شهري. فضاهاي و محيط پذيريدسترس
 و ضرورت به نسبت شهري مديريت مختلف مسئوالن

 با مقايسه قابل شهري پذيريدسترس روند ابعاد
 زمينه اين در آگاهي سير خوشبختانه و نيست گذشته

 شده تبديل رشد به رو و ناپذيربازگشت روندي به
  است.
 مدت اين ظرف تخصصي: نهادهاي گيريشكل -ب
  امر در تخصصي نهادهاي گيريشكل شاهد

 سازيمناسب ستاد مانند شهري پذيريدسترس
 شوراي گيريشكل ،تهران شهر شهري فضاهاي
 اجتماعي ـ فرهنگي معاونت در معلوالن امور راهبردي
 شهر معلولين هايكانون شبكه ايجاد تهران، شهرداري
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 نقل و حمل سامانه ايجاد مت،سال كل اداره ذيل تهران
  شبكه ايجاد تهران، شهر معلوالن و جانبازان هويژ

 كه ايمبوده تهران رشه جهانديدگان هايكانون
 داراي شهروندان نيازهاي لحاظ در توجه قابل شاخصي
 شهر كالن مديريت توسط سالمندان نيز و معلوليت

  است. تهران
  داراي شهروندان نيازهاي به بودجه تخصيص -پ

 مختلف هايجشنواره برگزاري جسمي: هايمحدوديت
 هايمناسبت در اجتماعي مختلف مراسم و فرهنگي
 حمايت و سالمندان و معلوليت داراي افراد به مربوط
 اين ظلحا و بودجه تخصيص با رويدادها اين از ويژه

 نيز و تهران شهر نقلوحمل ناوگان نوسازي در شاخص
 ادارت و هاسازمان در افزاريسخت هاينوسازي ساير

 از معلول شهروندان نياز به توجه با تهران شهر مختلف
  است. خصوص اين در ديگر مثبت تحوالت
 امور اداره در هدف گروه مشاركت بستر ايجاد -ت
 غيردولتي هايسازمان دهيسامان نسبي: شكل به شهر

 و افزاييهم ستاد در معلوليت داراي شهروندان
 تشكيل تهران، شهرداري حوزه هايسمن توانمندسازي

 سالمت، كل اداره در معلوالن امور راهبردي شوراي
 شوراي در معلوليت داراي افراد كارگروه موقت تشكيل
 و معلوالن هايكانون شبكه تشكيل تهران، شهر چهارم
 تالش از هايينمونه تهران شهر جهانديدگان كانون

 خصوص در شهر اين شهرداري و تهران شهر شوراهاي
 معلوليت داراي شهروندان مشاركتي ساختارهاي ايجاد

 است. شهر امور اداره در سالمندان و

 شهروندان ويژه مشخص هايپروژه اجراي -ث
  اجراي به شهرداري اخير هايسال در سالمند: و معلول
 و معلول شهروندان نياز رفع در مشخصي هايپروژه

 و جانبازان پارك ايجاد جمله از است. نموده سالمند
 در 5 منطقه تهران، غرب (در تهران شهر معلوالن
  تخصصي ورزشگاه برنامه)، سازمان خيابان
 )،18 (منطقه تهران غربي جنوب در هاشمقمربني

  مجموعه در نابينايان تخصصي هايكتابخانه مجموعه
  تهران. شهرداري عمومي هايكتابخانه

  
  اقدامات در هاناكامي علل
 نيازهاي و حقوق به توجه روند گيريشكل رغمعلي

 اخير دهه يك در ويژه به سالمند و معلول شهروندان
 تهران شهرداري عمومي نهاد و شهر شوراهاي سوي از
 در تهران شهرداري آمد، باال بند در آنهاي نمونه كه
 جسميهاي محدوديت داراي شهرندان نيازهاي رفع
  اين حقوق به مقتضي پاسخ و سالمند چه و معلول چه

  چنداني موفقيت رشد به رو اجتماعي هايگروه
 زير شرح به آن بارز هاينمونه كه است هدنياور دستبه

  است:
 با ايجادشده: مشاركتي ساختارهاي ناكارآيي - الف
 مشاركت بخشتحقق ساختارهاي گيريشكل وجود

  و هاسازيتصميم در سالمند و معلول هروندانش
 به ساختارها اين ،شهري مديريت يهايگيرمتصمي
 گيريتصميم ساختار در مناسب جايگاه عدم علت

 حق به نسبت مختلف مسئوالن باور عدم شهرداري،
  عدم خود، امور اداره در ندانشهرو مشاركت

 عمدتاً و باال به پايين از ساختارها اين يگيرشكل
 واقعي مشاركت عدم لذا و پايين به باال از هاآن تأسيس

 نهاد حمايت عدم و ساختارها اين در معلول شهروندان
 در آنها اجتماعي ساختارهاي اين از ريشهردا عمومي

 شهروندن اراده جريان امكان يعني خود رسالت جامان
 گيريتصميم كالن مراكز سوي به سالمند و معلول
  ترينمهم از امر اين اصالح كه نبودند موفق شهري
 تهران هآيند شهردار و پنجم دوره ايشور هاياولويت
  است.
 سازيمناسب ستاد مناسب جايگاه عدم -ب

 تخصصي هاينهاد ترينمهم از يكي شهري: فضاهاي
 امر در معلول شهروندان ايپايه حق تحقق به مربوط
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 فضاهاي پذيريدسترس و سازيمناسب يعني مشاركت
 شهرداري شهري فضاهاي سازيمناسب ستاد شهري
 رغمعلي كه ستشهرسازي و معماري معاونت ذيل

  امر در سياستگذار باالدست نهاد عنوان به آن از انتظار
 عدم داليل، به آن اياجر حسن بر ناظر و سازيمناسب
 محوله، اصلي وظيفه دو براي مناسب يادار جايگاه

 در شهرداري مختلف ادارت و هاسازمان بودن ذيمدخل
 كه انيعمر و فني معاونت جمله از يسازمناسب امر

 ورود عدم نيستند، سازيمناسب ستاد پاسخگوي عمالً
 جدي ورود عدم ،امر اين در شهر شوراهاي قدرتمند
 هايدرخواست رغمعلي سازيمناسب روند به شهردار
 عدم آنان، هايتشكل و معلول شهروندان مكرر

 ناظر مسئوالن جدي باور عدم و كافي بودجه تخصيص
  حق يك عنوان به سازيمناسب امر به هرداريش در

 سوي از كارا نظارت اعمال عدم نيز و شهروندي ايپايه
 نبوده موفق عمالً اسالمي، شوراي مجلس و دولت
  است.
 به تهران شهر شوراي قدرتمند نظارت عدم -پ
 و معلول شهروندان نماينده و شهري پارلمان عنوان

 اين حقوق لحاظ با شهري هايريزيبرنامه در سالمند
  عيني مشاركت زمينه ايجاد دمع شهروندان،

 فكر هاياتاق در سالمند و معلول شهروندان هايتشكل
 اين به نيازها انتقال عدم و شهرداري و شهر شوراي
 و معلول شهروندان حقه بودجه تخصيص عدم نهادها،
 شوراي نظارت عدم نهايت در و شهر بودجه از سالمند

 به وابسته نهادهاي و ادارات ها،سازمان بر شهر
 و معلول شهروندان امور قبال در مسئول و شهرداري
 تشكيالت ناكارايي موجب نهايت رد كه سالمند

  است. شده فوق شهروندان نيازهاي رفع در شهرداري
 رغمعلي راهبردي: باالدستي سند وجود عدم -ت
 براي خدمات ارائه به شهرداري عمومي نهاد ورود

 سند يك از نهاد اين هنوز سالمند و معلول شهروندان
 الزامي هايسياست رئوس حاوي راهبردي باالدستي

 و معلول شهروندان به نسبت شهرداري عمومي نهاد
 يا نهاد اين هايفعاليت عمده و است بهرهبي سالمند
 جامع قانون مانند كشور ديگر قوانين الزام براساس
  براساس يا پذيردمي صورت معلوالن حقوق

  از كه شهري مديريت در طعيمق هايگيريميمتص
 نظارت و ارزيابي نيازسنجي، مطالعاتي هايچارچوب
  است. زمان در تداوم صفت فاقد و محروم

  
 منابع حوزه در فعلي يهاچالش و تنگناها ارزيابي
  ... و مالي ي،كفيزي انساني،

 به شهرداري عمومي نهاد خدمات نوع و سطح
 مفاد با منطبق سالمند و معلوليت داراي شهروندان
 اين نيازهاي با منطبق فصل همين در باال بندهاي

 در امر اين علل ترينمهم از برخي كه نيست شهروندان
 بودجه تخصيص جمله از شد. ذكر فصل همين 5 بند

 نيازسنجي مطالعات براساس كه خدمات اين نياز مورد
 و معلوليت داراي شهروندان نيازهاي كلي برآورد و

 تخصيصي هايبودجه صورت به عمدتاً و نيست سالمند
 بودجه از كسري تخصيص با مشخص هايپروژه به

 رشد نياز، سطح با تناسب بدون و هادستگاه جاري
 تنگناهاي ترينمهم از يكي لذا پذيرد.مي صورت ساالنه
 نياز مورد خدمات با متناسب بودجه فقدان موجود

  است تذكر به الزم است. سالمند و معلول شهروندان
 شهر در لمعلو افراد مشاركتي ساختارهاي ترينعمده
 جهبود فاقد معلوالن هايكانون شبكه مانند تهران
 نيز نهادمردم هايسازمان به تخصيصي بودجه و است
 عملكردي ظرفيت با تناسب بدون و ايسليقه كامالً
 حمايت جلب ابزار عنوان به بعضاً و هاتشكل اين
 فقدان به توجه با پذيرد.مي صورت سيسيا

 معلول شهروندان امور در شهرداري كالن تگذاريسياس
 در متخصص انساني منابع در جدي ضعف سالمند و

 شهرداري كه آن ويژه به است مشهود نيز زمينه اين
  تخصصي ايهمشاوره جلب جهت كاري و ساز



 

  400 

 در سالمندان و معلوالن غيردولتي هايسازمان
 ندارد. خود مديريتي هايگيريتصميم روندهاي

 جهت ريزيبرنامه فقدان شهرداري ديگر نگنايت
 و خدماتي هايسامانه نقل و حمل يهاناوگان نوسازي

 شهرداري عمومي نهاد افزارهايسخت و تجهيزات
 از است سالمند و معلول شهروندان نياز با متناسب

 و اتوبوسراني نقل و حمل ناوگان توسعه عدم جمله
 ،دسالمن و معلول افراد به تسهيالت ارائه ويژه مترو
 معلوالن و جانبازان نقل و حمل سامانه توسعه عدم
  تناسب عدم و تأسيس ز ا پس سال4 تهران شهر

 نياز با متناسب هرداريش رسانياطالع هايسامانه
 و نابينايان جمله از معلوليت داراي هايگروه برخي

 هايفرمت مستلزم هاآن هب رسانياطالع كه ناشنوايان
  است. رسانياطالع خاص

  
 و حقوقي هاييتمحدود و هايتظرف ساختارها،

  قانوني
 همان شهرداري عمومي نهاد يهامحدوديت ترينعمده
 فقدان رفتگ قرار تأكيد مورد باال بندهاي در كه طور
 خدمات راه نقشه ترسيم رد باالدست راهبردي سند

  است. سالمند و معلول شهروندان به شهري مديريت
 سالمندان و معلولين حوزه تخصصي قوانين نظر از

  با شهرداري كشور، باالدست اسناد ساير و
 شهروندان به خدمات در ملموس هايمحدوديت

  در ويژه به نيست رو به رو سالمند و معلول
  بر ايران اسالمي جمهوري نظام كلي هايسياست
 معابر عمومي، خدمات مراكز و بناها سازيمناسب
 نقليه وسائط و ورزشي و تفريحي اداري، مراكز شهري،
 جسمي ناتوانان و جانبازان جسمي وضعيت با عمومي

 شده تأكيد مطلوب معيارهاي بر منطبق حركتي، و
 و ترويج« امور در نظام كلي هاي(سياست است.

 امور ساماندهي و جهاد و ايثار فرهنگ تحكيم
 حمايت جامع قانون دوم ماده در )1389 ،»ايثارگران

  ضرورتبه آن يهاتبصره و معلوالن حقوق از
 در مختلف يهاارگان وظايف و محيط سازيمناسب

  ها،زارتخانهو كهيطور به است شده پرداخته زمينه اين
 نهادهاي و دولتي هايشركت و مؤسسات و هاسازمان
 و توليد طراحي، جهت اندموظف انقالبي و عمومي
 وسايل و معابر و عمومي اماكن و هاساختمان احداث

  و دسترسي امكان كه نمايند عمل نحوي به خدماتي
 .گردد فراهم عادي افراد همچون معلوالن منديبهره

  )1383 معلوالن، حقوق از حمايت جامع (قانون
 ماده ب بند در )1389( اسالمي شوراي مجلس

 ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم برنامه قانون 169
  است كرده موظف را معماري و شهرسازي عالي شوراي
 شهري فضاهاي و هاساختمان سازيمناسب هايطرح

 بررسي، را حركتي و جسمي معلوالن براي روستايي و
 موظفند هادهياري و هاشهرداري نمايد. تدوين و تهيه

  به نسبت بند، اين موضوع هايطرح و ضوابط اساس بر
 و شهري عمومي فضاهاي و معابر سازيمناسب

  نمايند. اقدام روستايي
 ستاد تشكيل نامهيبتصو در )1394( وزيران تهيأ

 متولي يهادستگاه كشور سازيمناسب هماهنگي
 و قوانين رعايت با« است كرده مكلف را مجوز صدور

 معماري و شهرسازي مقررات و ضوابط مربوط، مقررات
  استانداردهاي و معلوليت داراي افراد براي

 لحاظ مجوز صدور الزامات و شرايط در را سازيمناسب
 در است موظف نيز شهرسازي و راه وزارت .نمايند
 يهامجتمع اجراي و يسازآماده هايطرح كليه

 اجراي و طراحي نيز و انبوه صورتبه مسكوني
 معماري و شهرسازي مقررات و ضوابط جديد، شهرهاي

  .»نمايد رعايت را معلوليت داراي افراد براي
 دستورالعمل« در وزيرانتأهي 1385 ارديبهشت در
 و عمومي ونقلحمل هايسامانه ساختار اصالح اجرايي

 را هاشهرداري »شهريدرون ونقلحمل ساماندهي
  افراد و پياده عابر تردد براي معابر ساماندهي به موظف
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 گزارش خواست آنان از و كرد معلوالن ويژهبه توانكم
 سازمان و عالي شوراي به باريك ماه سه هر را تدابير

 آذرماه در .نمايند ارائه استان ريزيبرنامه و مديريت
 نحوه دستورالعمل« در وزيرانتأهي سال همان

 شهرها رانياتوبوس به كشور وزارت از اتوبوس واگذاري
 داراي شهرهاي هايشهرداري »نآ برداريبهره و

 كم اتوبوس از استفاده به موظف را رانياتوبوس سامانه
 نوين هايروش ساير و معلوالن استفادهقابل يا ارتفاع

  سامانه از حمايت اليحه در .كرد برداريبهره بهينه يا
 22/5/1385 مصوب ،حومه و شهري ريلي ونقلحمل

  منظوربه خاص تدابير اتخاذ« اسالمي شوراي مجلس
  شبكه معابر، در معلول و ناتوان افراد آسان ونقلحمل
 باالي شهرهاي در شهري هايمحيط و ونقلحمل
  بود. شده تأكيد »جمعيت نفر هزار پانصد

 حقوق الملليبين كنوانسيون 9 ماده در همچنين
 1387 سال در رسماً نيز ايران كه معلوليت، داراي افراد
 است شده خواسته عضو يهادولت از پيوست، آن به

 مستقل جهت معلوليت داراي افراد يتواناساز براي
 يهاجنبه تمامي در كامل مشاركت و نمودن زندگي
 افراد دسترسي تضمين جهت را مناسبي تدابير زندگي،
 محيط به سايرين با برابر مبناي بر معلوليت داراي

 و نظام جمله از ارتباطات و اطالعات ترابري، فيزيكي،
 و تسهيالت ساير و ارتباطات و اطالعات فناوري
 مناطق در عموم جهت گرديده فراهم يا ارائه خدمات
 تصويب (قانون .كنند اتخاذ روستايي و شهري

  ).1387 معلوليت، داراي افراد حقوق كنوانسيون
 براي شهري فضاهاي سازيمناسب« مصوبه در

 (شوراي »حركتي و جسمي معلوالن و جانبازان
 موظف تهران شهرداري )1384 تهران، شهر اسالمي

 اقدامات و موارد سال دو مدت ظرف حداكثر است بوده
  دهد: انجام را زير

 و عمومي معابر سازيمناسب و سازيآماده الف)
 هايدانم اولويت با الزم فيزيكي عالئم و هانشانه نصب

  .هاتقاطع به نزديك و اصلي معابر و
 عالئم به معابر راهنمايي يهاچراغ تجهيز ب)
 نزديك روهاييادهپ سطح نمودن برجسته نيز و صوتي

  .نابينايان از استفاده براي هاتقاطع به
 با عمومي يهاگاهتوقف در الزم تمهيدات انجام ج)
 وسايل توقف براي ويژه يهامحل گرفتن نظر در هدف
  .معلوالن نقليه
 توانانكم براي ويژه خدمات و تسهيالت تأمين د)

 �طريق از وآمدرفت امر در جانبازان و حركتي و جسمي
 آهنراه شركت و حومه و تهران رانياتوبوس واحد شركت
  راني.تاكسي سازمان و مترو)( حومه و تهران شهري
 شهر عمران و توسعه ساختاري - راهبردي طرح در
 و امنيت تأمين« بر )1386 تهران، جامع (طرح تهران

 يهاشبكه ساماندهي با سكونت يهاعرصه در سالمت
 در آرام تردد براي پياده حركت و مناسب دسترسي
 و »معلوالن حركت و مسكوني محالت بين و محالت

 براي هاپايانه و شهري هايراه سازيمناسب« نيز
 »حركتي و جسمي معلوالن آسان دسترسي و حركت
 شبكه مقررات و ضوابط بخش در است. شده تأكيد
 و طراحي در« است: آمده سند اين دسترسي و معابر
 و شهر ستعدم يهاپهنه در ويژهبه معابر شبكه اجراي
 باارزش و تاريخي يهابافت بر تأكيد با يعموم يفضاها
 براي الزم هايبينييشپ و تسهيالت ايجاد شهر،

 دسترسي و دوچرخه و پياده حركت توسعه و گسترش
 ».است الزامي حركتي و جسمي معلوالن براي آسان

 بهبود برنامه سند، اين هايطرح و هابرنامه بخش در
 و ونقلحمل نظام و ارتباطي يهاشبكه وضعيت
  و ساماندهي برنامه تهيه ترافيك، مديريت
 تا معلوالن و جانبازان حركت براي شهر سازيمناسب

  است. شده تكليف 1395 سال
 شهر يكپارچه تفصيلي طرح مقررات و ضوابط در
 اجراي اول سال دو طي تهران شهرداري )1391( تهران
 شهري، طراحي راهنماي تهيه به ملزم تفصيلي، طرح
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 اساس بر تعريضي، و اصالحي احداثي، معابر كليه براي
 همچنين .است تهران شهر جديد تفصيلي طرح

 راهنماي و دستورالعمل تهيه به ملزم تهران، شهرداري
 و پياده حركت توسعه و گسترش براي شهري، طراحي
 حركتي و جسمي معلوالن آسان دسترسي و دوچرخه

 موضوعي سند مطالعات از استفاده با معابر، كليه در
 فضاهاي در ويژهبه ترافيك و ونقلحمل جامع طرح

 معلوالن، مقررات و ضوابط رعايت .است شهر عمومي
 وسازهاساخت كليه در موضوعه مقررات مفاد مطابق
 از استفاده يهاپهنه زير كليه در همچنين .است الزامي
 منظوربه پاركينگ ظرفيت كل از درصد 5 ينتأم اراضي،
 مقررات و ضوابط« مفاد رعايت ضمن معلوالن، استفاده

 »معلوالن مرور و عبور براي معماري و شهرسازي
 الزامي ايران، معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوبه
 معلوالن، پاركينگ براي الزم مفيد عرض حداقل .است

 شدهاضافه پاركينگ واحد هر يازا به و متر5/3 حداقل
 ضوابط تابع عمومي، هايينگپارك براي و متر3 معلول،

  است. مربوطه مقررات و
 شهر اول سالهپنج برنامه مصوبه در ديگر سوي از
 و شهري وآمدرفت سهولت بر )1392 - 1388( تهران
 در است. شده تأكيد ترافيك و ونقلحمل شبكه بهبود
 و امنيت تأمين منظوربه« است: آمده برنامه اين

 معلوالن جانبازان، حركت اولويت با شهروندان سالمت
 به توجه با است موظف تهران شهرداري سالمندان، و

 ساير و تهران شهر اسالمي شوراي مصوبات مفاد
 اجرايي برنامه ارائه به نسبت موضوعه مقررات و قوانين

 خصوص در ماه شش مدت ظرف حداكثر مشخص
 پياده حركت و مناسب دسترسي هايشبكه ساماندهي

 اقدام محالت، بين و محالت در ايمن و آرام تردد براي
  ».نمايد
 - 1393( تهران شهر دوم سالهپنج برنامه در
 ونقلحمل نظام نمودن محورنسانا راهبرد در )1397

  و تسهيالت نمودن ينهبه« اجرايي سياست ،ترافيك و

 و سازيايمن سازي،روان جهت ونقلحمل هايسيستم
 و معلول افراد و عابران استفاده و دسترسي تسهيل
 بر سند اين در همچنين است. شده پيشنهاد »ناتوان
 پياده، افراد حركت ايهزيرساخت و امكانات توسعه

  و هاطرح كليه در سالمندان و كودكان معلوالن،
 عمل مالك ضوابط اساس بر شهري توسعه هايبرنامه

  است. شده تأكيد صالحيذ مراجع در
 تهران شهرداري ديگر هايمحدوديت ترينمهم از
 فقدان جمله از كارا مشاركتي ساختارهاي جود و عدم

 فكر قاتا عنوان به سالمند و معلول شهروندان شوراي
 بايد كه برد نام توانمي تهران شهر شوراي تخصصي

 و معلول شهروندان از هبرخاست نهادي عنوان به
  از نمايندگاني انتخاب با و تهران رشه سالمند
 هايسمن نمايندگان نيز و شهروندان ينا هايشبكه
 جايگاه با و رسمي شكل به اجتماعي هايگروه اين

 طور به و ايجاد شهرداري تيتشكيال ساختار در قانوني
 شهردار و شهر شوراي با جلسات ريقط از مستمر
 بر و منتقل شهري رتمدي به را هدف گروه نيازهاي
  كنند. نظارت شهرداري مختلف هايدستگاه عملكرد

 

  آينده يهاچالش و هايتظرف بررسي
 وضع ادامه صورت در حوزه وضعيت بينيپيش

  موجود
 افزايش معناي به قطعاً سالمندان جمعيت رشد

  براساس زيرا .هست نيز معلوليت داراي شهروندان
 در معلوليت نرخ جهاني بهداشت سازمان هايشاخص

 گروه در و %56 سال 80 تا 65 بين سالمندان
 آمار اين است. %86 از بيش سال 80 باالي سالمندان

 شهروندان المنديس از قبل جمعيت آمار به عمالً
 آمارهاي براساس ايران در شود.مي افزوده معلول
 جمعيت به نفر هزار 60 تا 40 بين ساالنه مختلف
 ايجاده حوادث از ناشي فقط كشور ليتمعلو داراي
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 از ناشي يهامعلوليت آمار اين بر شود.مي افزوده
 هايمعلوليت رشد (نرخ هابيماري صنعتي، سوانح
 متوسط رشد نرخ از باالتر ايران در اس .ام از ناشي

 و مغزي هايسكته از ناشي هايمعلوليت است.) جهاني
 استعمال افزايش مخدر، مواد مصرفسوء دليل به قلبي

 شهر كالن در ويژه (به محيطي هايآلودگي دخانيات،
 جمعيت رشد بودنقطعي به كه هستند عواملي تهران)

 در كنوني وضعيت براساس سالمند و معلول شهروندان
 افزايش شد. خواهد منجر مدت ميان و نزديك آينده
 به شهروندان اين يهاآگاهي رشد و تحصيالت ضريب
 ويژه خدمات ارائه براي تقاضا مستقيم افزايش معناي

 شهري خدمات از هاآن برابر برخورداري يا افراد اين به
  مديريت كندمي ايجاب نهايت در كه بود خواهد
 و فوري اجراي و ريزيبرنامه به نسبت تهران شهركالن
 سالمند و معلول شهروندان به خدمات مجموعه كامل
  كند. اقدام

  
 در بخش آتي وضعيت افكش تحليل و تبيين
  منتخب شورهايك با موجود وضع ادامه صورت

 شاهد باروري، نرخ كاهش و عمر طول افزايش با
 جمعيت افزايش و سو يك از فعال كار نيروي كاهش
 هستيم. كشور اقتصاد بر امر اين سوء راتاث و سالمند

 نيازهاي نتيجه در مصرف الگوهاي موارد، اغلب رد
 دسترسي آسانسورها، مسكن، كنند:يم تغيير خاص
 هايشبخ ـ يمراقبت تسهيالت ،معلوليت داراي افراد

 ـ پشتيباني خدمات سالمندان، هايخانه بيمارستاني،
 ييزااشتغال هايبخش ترينسريع از يكي به را آن هب

 جديدي نيازهاي با هاحكومت همچنين .كندمي يلتبد
 از يبانيپشت( يحمايت هايشبكه تقويت هزمين در

 خدمات و درماني خدمات ،ي)بازنشستگ حقوق حقوق،
 تحول يك اين بر وهالع د.هستن رو به رو اجتماعي
 مسئوليت انتقال جهت در نيز تدريجي اجتماعي

 عمومي يا خصوصي مؤسسات به سالمندان از نگهداري
 دسته دو هر براي را بزرگي چالش و دارد وجود

  قابل هآيند در توسعهدرحال و پيشرفته كشورهاي
  .نمود خواهد ايجاد ،بينيپيش
 حفظ با يافتهتوسعه كشورهاي ميان اين در

 افزايش و خود ملي ناخالص توليد رشد آهنگ متناسب
 رو فشار مشكالت رغميعل بود خواهند قادر ملي ثروت

 سالمت و بهداشت و اجتماعي حمايت بخش تزايد به
 خدمات معلوالن و سالمند وسيع جمعيت به بايد كه را

 ميان تعادل بتوانند و كرده تحمل كنند، ارائه نوين
 مديريت را خدمات به تقاضاي و انساني و مالي منابع
  كنند.
 كشورهاي مانند كشورها اين بخش اين در ويژه به

  از گيريبهره با اندتوانسته غربي اروپاي و كانديناوياس
 داوطلب نيروهاي از گيريبهره نوين، هاياوريفن

  نرخ سالمندان و معوالن توانمندسازي اجتماعي،
 بسيار را اجتماعي يهاگروه اين به خدمات وريبهره

  دهند. افزايش
 نرخ بودن (پايين كشور در موجود روند با متأسفانه

 فقر توسعه جمعيت، رشد با مقايسه در اقتصادي رشد
 نسبت تقاضا دامنه عهتوس اجتماعي، هايمحروميت و
  كارايي عدم و فقر دليل به اجتماعي يهاحمايت به

 آلودگي افزايش اجتماعي، توانمندسازي هايسياست
 زانداچشم )آن از ناشي هايمعلوليت و زيست محيط
 با سالمند شهروندان نيازهاي مديريت براي مثبتي
 هايريزيبرنامه ممكن راه تنها ندارد. وجود معلول
 و نيازسنجي دقيق مطالعات بر مبتني اجتماعي جامع

  در هدف هايگروه اجتماعي مشاركت جلب رويكرد با
  است. خود امور اداره و شهري هايريزيبرنامه
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  و ايمنطقه ،داخلي شرايط تغييرات بينيپيش
  الملليبين

 اجتماعي عواملي عمدتاً سالمندي ايجاد بر مؤثر عوامل
 جوامع داخلي شرايط از عمدتاً كه هستند اقتصادي ـ

 اين نيز زامعلوليت عوامل مورد در شوند.مي ناشي
 كشور كه مواقعي در جز به كندمي صدق حقيقت

 طبيعي بالياي يا جنگ مانند فراملي هاييبحران دچار
 فرض با لذا شود. محيطي زيست وسيع هايآلودگي يا

  عوامل وقوع عدم يا نزديك آينده در جنگ وقوع عدم
 هايشاخص ترينعمده ،ديگر فراملي زامعلوليت
 به كشورمان در سالمندي و معلوليت رشد بر اثرگذار

  شرايط با نامرتبط و داخلي عوامل تهران شهر ويژه
  ست.ا الملليبين و ايمنطقه

  
  با مواجهه در بخش ضعف و قوت نقاط ارزيابي
  آتي تهديدهاي و هافرصت

 از خارج تهران، شهركالن ريزيبرنامه از خارج رشد
 تهران شهر تفصيلي طرح و شهري توسعه جامع برنامه

 رد نابهنجاري ترينمهم عنوان به سطح باالترين در
 توسعه هايريزيبرنامه براي شهري مديريت موفقيت

 بدون جمعيت رشد .شودمي محسوب شهر اعياجتم
  موجب عمالً محيطي يهاظرفيت با تناسب
 افزاري،سخت منابع ميان روزافزون گيريفاصله

 به پاسخ براي تهران شهر انساني و مالي فيزيكي،
  داراي هايگروه ميان اين در است. شهروندان نيازهاي

 معلول شهروندان مانند حسي و جسمي هايمحدوديت
 درش تناسب عدم اين از را آسيب بيشترين سالمند و

 باال رغمعلي لذا شد. خواهند متحمل تقاضا و عرضه
 در تهران شهر اجتماعي توسعه هايشاخص بودن
  با مقايسه در سند اين هدف هايگروه حوزه

 با شهري خدمات رشد ميان تناسب عدم ها،شهرستان
 و بودجه بر روزافزون فشار و خدمات اين براي تقاضا

 تهران شهرداري ذيل اجرايي هايدستگاه ظرفيت
 سالمند و معلول شهروندان براي عمده بسيار چالشي

 باالي نرخ ميان اين در است. مدتميان و كوتاه در
 شهر در سالمند و معلول شهروندان تحصيالت و سواد

 حقوق مورد در هاگروه اين هايآگاهي رشد تهران،
 مشاركت براي آنان باالي تمايل و خود شهروندي
 براي عمده عواملي هاشهرستان با مقايسه در اجتماعي

 مانند شهري گيرتصميم و سازتصميم نهادهاي بر فشار
 ارائه براي جامع ريزيبرنامه جهت در شهر شوراي
 آنان مشاركت جلب ضرورت و هاگروه اين به خدمات

 به كل در تواندمي كه است گيريتصميم روندهاي در
 فرصت و اجتماعي مشاركت افزايش فرصت عنوان
 مشاركت بر مبتني اجتماعي دموكراتيك توسعه

  شود. محسوب شهروندان
 آموزش و رسانياطالع فرايندها، ساختارها، اصالح
 تحقق مديريتي راهكارهاي جمله از تخصصي و عمومي
 براي شهري فضاهاي سازيمناسب مقررات و ضوابط

 تهديد ترينمهم قطعاً .است تهران شهر در معلوالن
 سالمند و معلول شهروندان به بهينه خدمات ارائه براي

 اجتماعي خدمات ارائه عمومي تقاضاي شديد افزايش
 و نشينانحاشيه ويژه به تهران شهري جمعيت به

 پاسخ براي شهرداري مالي و انساني منابع محدوديت
 مديريت توجه ضريب تواندمي كه تقاضاست اين به

 سالمند و معلول شهروندان نيازهاي به را شهري كالن
 شهري هايپروژه اجراي و طراحي مانع و داده كاهش

 هايگروه اين براي هافرصت برابرسازي راستاي در
  شود. اجتماعي

 

  اجرايي راهبردهاي و هاسياست
  ليك هايياستس مفاد تبيين
  در سالمندان و معلوليت داراي افراد به توجه ضرورت

 شدهپذيرفته تهران شهري مديريت و هابرنامه ها،طرح
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 بازنگري به نياز مطلوب نتايج به دستيابي اما است
 مديريت اجرايي هايسياست و كيفي اهداف در اساسي
 آمادگي معيارهاي دارد. سازيمناسب حوزه در شهري
 و برابر هايفرصت برقراري به سالمندان براي شهرها

 تعلق آنان هايناتواني اثرات كاهش جهت در موانع رفع
  مصداق نيز معلوليت داراي افراد مورد در كه دارد

 جمله از شهر در جايي هب جا و دسترسي حق .يابديم
 اجراي و نگرش تغيير با است. شهروندان اوليه حقوق
 را شهرها توانمي موجود هايسياست اصالح و قوانين
 داراي افراد سالمندان، جمله از جامعه آحاد همه براي

 هايبيماري داراي افراد ناشنوايان، نابينايان، معلوليت،
 با افرادي ،دان سندرم داراي كودكان روان، و اعصاب

 زنان و پا شكستگي (مثل موقت حركتي محدوديت
  خاص، نيازهاي با اجتماعي هايگروه ديگر و باردار)

 مشاركت و عدالت سوي به و كرد پذيردسترس
 گام براي همچنين برداشت. گام فراگير اجتماعي
 تا است الزم شهري خوب حكمروايي سوي به برداشتن
  و گيريتصميم فرآيند در اجتماعي مشاركت
 مديريت مراحل تمامي كلي طور به و سازيتصميم
  شود. تسهيل شهري

  
  ليك اصول

 .فراگير شهري مديريت ساختار تقويت -

 و هاسازييمتصم در مردمي مشاركت افزايش -
 شهري. مديريت اقدامات

 بين هافرصت و امكانات متعادل و عادالنه توزيع -
  .شهري محالت و مناطق

 از يك هر خاطرتعلق حس ارتقاء و تقويت -
 .شهروندان

  .شهر در اجتماعي عدالت و برابري توسعه -
  
  

  اندازچشم
 استقرار با است شهري ،1404 اندازچشم در تهران

 سالمند و معلول شهروندان نيرومند مشاركتي ساختار
 و معلول شهروندان هايكانون هايشبكه قالب در

 (شوراي سطح باالترين تا محالت سطح از جهانديده
 كنندهتضمين سالمندان) و معلوالن امور راهبردي
  روندهاي در شهروندان اين واقعي مشاركت
 كامالً سامانه با شهري شهري، مديريت و سازيتصميم

 منطبق رانياتوبوس و ريلي نقل و حمل پذيردسترس
 با شهري پذيري،دسترس جهاني استانداردهاي با

 و سالمند و معلول افراد براي پذيردسترس اصلي معابر
 و فرعي معابر پذيريدسترس رشد به رو ضريب با

 با پذيردسترس عمومي اماكن كليه داراي محلي،
دسترس رشد به رو ضريب و تركم و سال8 قدمت
 داراي سال،8 از بيش قدمت با عمومي اماكن پذيري
 هر در پذيردسترس ايمنطقه بزرگ پارك دو حداقل
  و منطقه
 و كمتر و سال8 قدمت با پذيردسترس كامالً هايپارك
 هر در ورزشي پذيردسترس مجموعه دو حداقل داراي
 تخصصي ورزشي مجموعه 4 داراي و شهر منطقه

 شهر، هاياضالع منطقه چهار در معلول شهروندان
 در معلوالن فرهنگي فعال هايكانون داراي

 تخصصي هايسامانه داراي اي،منطقه فرهنگسراهاي
 هايعرصه در سالمند و معلول شهروندان به خدماتي
  مراكز داري و... خريد رساني،اطالع جمله از مختلف
 شهروندان محصوالت عرضه و توليد محلي و ايمنطقه
 به شهري خدمات راهبردي سند داراي معلول،

 حقوق منشور مجري و سالمند و معلول شهروندان
  شبكه با شهري سالمند. و معلول شهروندان شهروندي

 و معلوليت داراي كودك پذيراي كودك هايخانه
 با ايمنطقه مادر كودك خانه يك حداقل داراي

 داراي كودكان پرورش و آموزش ويژه امكانات
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  .معلوليت
 اساس بر ليك اهداف تعيين و النك اهداف تبيين

  ليك هايياستس
 و منديبهره براي الزم يكارها و ساز يجادا -1

 افراد يژهو به شهروندان مناسب و مستمر دسترسي
 يهاياركهم بر يمبتن سالمندان، و يتمعلول داراي

 خدمت ارائه دارعهده مختلف واحدهاي در يبخش نيب
 .سالمند و معلول دوستدار شهر ينتأم براي

 مدتدراز و مستمر يهابرنامه ياجرا و نيتدو -2
  و شهري و مسكوني هايطيمح همه هك طوري به

 را شهروندان حيتفر و آموزش ار،ك ،يزندگ يهاتيموقع
 و يسن يهاگروه تمامي براي و دهد قرار پوشش تحت
  .سازد دسترس قابل سالمندان و معلوالن ،يجنس
 يمؤثرارتباط هيپا نظام يك تدوين و طراحي - 3

 كه طوري به نيسن تمام در شهروندان يتمام يبرا
 با و شده فراهم اطالعات گسترده و منظم عيتوز انكام

  گردد. تيهدا مناسب، تيريمد و يهماهنگ
 براي شهري عمومي نقل و حمل ستميس ينتأم -4

  يدارا كه طوري به يشهر مناطق يتمام به يدسترس
  باشد. يافك هينقل وسائل و مناسب خطوط ،هايستگاها

 در سالمند و معلول شهروندان شوراي تشكيل -5
 از متشكل تهران رشه يگيرتصميم سطح باالترين

 با نيز و هاگروه اين مشاركتي هايشبكه نمايندگان
 معلوالن توانمندسازي و توانبخشي متخصصين حضور

 شهروندان خوديار نهاد ترينمهم عنوان به سالمندان و
 ماتخد بر نظارتي نهاد عنوان به سالمند و معلول

 وهركارگ ترينمهم و هاگروه اين براي تهران شهرداري
 شوراي به شهروندان اين نيازهاي تخصصي انتقال
 اجرايي هايدستگاه مديران و تهران شهردار شهر،

  تهران. شهرداري
 اتكن كه طوري به نكمس ساخت در نظارت -6

 واقع توجه مورد نينكسا شيآسا ،هايدسترس ،يمنيا

  به هاساختمان فكو يداخل يفضاها باشد. شده
 يراحت به ناتواني داراي افراد هك ندوش يطراح ياگونه

  ند.ينما تردد هااتاق و راهروها در بتوانند
 و ياجتماع هاييتفعال به پرداختن انكام - 7

  ستميس قيطر از يشهر يهاجاذبه به يدسترس
 ياضاف هايينههز گونهچيه بدون و يعموم نقلوحمل

 وجود ناتواني داراي افراد ژهوي به همه يبرا ،يمخف اي
  .نددار

 مورد اطالعاتي هايپايگاه ساختن دسترس قابل - 8
 به پردازي)داده مراكز و اطالعاتي هاي(بانك نياز

 تأمين منظور به هوشمند اطالعاتي هايپايگاه خصوص
 افراد بويژه همگان نياز مورد علمي خدمات و اطالعات

 خدمات ارائه و شهروندان با تعامل و ناتواني يادار
 آنها. به كارآمد

  
  اهداف

 ـ اجتماعي عدالت هايشاخص ارتقاي به توجه -
 شهري

 شهر در غيررسمي اجتماعي نظارت لزوم به توجه -

 در اجتماعي و انساني هايسرمايه تقويت به توجه -
 رشه

  از يتمعلول داراي افراد و سالمندان رضايت به توجه -
 شهري مديريت رسانيخدمات

 مشاركت به يتمعلول داراي افراد و سالمندان جذب -
 شهري هايبرنامه و تصميمات در

 دانسالمن با مناسب برخورد چگونگي سازيفرهنگ -
 شهر سطح در يتمعلول داراي افراد و

 از پزشكي و بهداشتي ي،رفاه هايحمايت -
  يتمعلول داراي افراد و سالمندان

  
  اهداف تحقق راهبردهاي تبيين

 جامع خدمات به شهروندان عادالنه دسترسي بهبود -



 

  407 

 .سالمت

 با سكونت يهاعرصه در سالمت و امنيت ينتأم -
 .سالمندان و يتمعلول داراي افراد حركت و اولويت

 منظور به عمومي فضاهاي و خدمات حداقل ينتأم -
 .شهر در اجتماعي عدالت ينتأم

 هايينهزم ايجاد طريق از شهروندمدار شهر تحقق -
 خدمات با مرتبط امور اداره در شهروندان مشاركت
 .شهري

 برخورداري شهروندان، زندگي كيفيت به توجه -
  .شهر پايدار توسعه و توسعه مواهب از همگاني

  
  اجرايي هايياستس تعيين

 معابر، شامل شهري فضاهاي كليه يسازمناسب .1
 عمومي كاربري با غيردولتي و دولتي عمومي اماكن
 تحت و ابالغي فني يهادستورالعمل و ضوابط تحت

 شهري فضاهاي يسازمناسب ستاد نظارت
  با و مدون يهابرنامه قالب در تهران شهرداري

 هاييريتمد سوي از ساالنه بودجه بينييشپ
 حقوق برابر يمندبهره و حضور جهت زيربط،
 سند. اين هدف شهروندي يهاگروه

 عمومي ونقل حمل يهاسامانه يريپذدسترس .2
  كليه شامل رانييتاكس و اتوبوس ريلي، شهري،

 يسازمناسب نقليه وسايل و هايستگاها ،هايانهپا
  داراي شهروندان كليه استفاده براي شده

 افراد (جانبازان، حسي و جسمي هاييتمحدود
 تحقق حياتي شرط عنوان به سالمندان) و معلول

  قالب در ،هاگروه اين اجتماعي كامل مشاركت
 از ساالنه بودجه بينييشپ با مدون يهابرنامه
 و ابالغي ضوابط تحت و زيربط هاييريتمد سوي

 شهري فضاهاي يسازمناسب ستاد نظارت
 يادبندانش تخصصي نهاد عنوان به تهران؛ شهرداري

 ارائه ينچنهم و سند هدف يهاگروه حوزه در

 به شهري ونقلحمل امر در ژهيو حمايتي خدمات
  سازيمناسب مطلوب تحقق زمان تا روندانشه اين

 عمومي. ونقلحمل يهاسامانه

  داراي شهروندان تكريم نامهيوهش اجراي و تدوين .3
 هادستگاه كليه در حسي و جسمي هاييتمحدود

 اهداف با تهران شهرداري تابعه يهاسازمان و
 هنگام سند هدف گروه شهروندان احترام تحقق

 تابعه يهاسازمان و هادستگاه كليه به مراجعه
 مراحل و زمان حداكثري كاهش تهران، شهرداري

 عزيزان، اين به خدمات ارائه جهت الزم اداري
 يهاسازمان و هادستگاه كاركنان كليه آموزش
 شهروندان شهروندي حقوق زمينه در مراجعه مورد
 خدمات طراحي سالمند، و جانباز معلوليت، داراي
 حسي و جسمي هاييتوانكم داراي شهروندان ويژه

 اين غيرضروري فيزيكي حضور حذف جهت
 تابعه يهاسازمان و هادستگاه در شهروندان
 مديريت مبتكرانه تدابير بر تكيه با تهران، شهرداري
 روز. هاييآورفن از يريگبهره با و شهري خدمات

 هدف گروه شهروندان به حداكثري تسهيالت ارائه .4
 از رفاهي ورزشي، فرهنگي، خدمات كليه در سند
 خدمات مختلف يهاعرصه هاييريتمد سوي

 بودجه از شهروندان اين حقه سهم لحاظ و شهري
 از جداسازي عدم اصل محوريت با شهري خدمات و

 خدمات طراحي لزوم صورت در و شهروندان ساير
 بر مذكور شهروندان تخصصي نيازهاي با منطبق
 شوراي با هماهنگي و الزم يهامشاوره اخذ اساس

 و اجتماعي امور معاونت معلوالن امور راهبردي
 يهاكانون شبكه و تهران شهرداري فرهنگي

 در جهانديدگان هايكانون و معلول شهروندان
 نهاد عنوان به تهران محالت و نواحي مناطق،

 هدف. گروه اجتماعي يهاشبكه و تخصصي

  همه در سند هدف يهاگروه نيازهاي احصاء .5
  و مطالعاتي يهاطرح بر تكيه با خدماتي يهاعرصه
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 مديريت سطوح كليه سوي از علمي هاييازسنجين
 امور راهبردي شوراي محوريت با شهري خدمات

 افراد يهاكانون اجتماعي شبكه معلول، شهروندان
 بينييشپ با جهانديدگان كانون و معلوليت داراي
 نهاد عنوان به شورا امكانات و جايگاه تقويت

 سند. هدف يهاگروه يادبندانش و تخصصي

 يرساناطالع نظام در بنيادي و كيفي تحول ايجاد .6
 حسي و جسمي هاييتمحدود داراي شهروندان به

  بر مبتني گروه اين اختصاصي شرايط با متناسب
 عادالنه توزيع تحقق منظور به روز هاييآورفن

 شرط عنوان به شهري خدمات حوزه در اطالعات
 اداره در شهروندان همه مشاركت تحقق جهت الزم
  تخصصي يهاسامانه ياندازراه جمله از خود امور

 و طراحي نيز و ناشنوايان و نابينايان به يرساناطالع
 هدف شهروندان گروهي ديدارهاي مستمر اجراي
  و هادستگاه مسئوالن و مديران كليه با سند

 شهرداران تهران، شهرداري بعهتا يهاسازمان
 محالت. مديران نواحي، و قمناط

 منازل و هاساختمان دروني فضاي يسازمناسب .7
 از حسي و جسمي توانكم شهروندان زندگي محل
 و مناطق هاييشهردار تخصصي يهامعاونت سوي

 گروه پرمشكل شهروندان تكريم جهت در نواحي،
 به عزيزان اين دسترسي موانع رفع نيز و سند هدف
 شهروندان به گروهي خدمات ارائه و تجمع مراكز
 خدمات مراكز ،هاآموزشگاه ،هاانجمن شامل مذكور

 اين يمندبهره منظور به ...و آموزشي و توانبخشي
 خود. نياز مورد تخصصي خدمات از شهروندان

  و هادستگاه كليه عملكرد ساالنه گزارش ارائه .8
 شوراي به تهران شهرداري تابعه يهاسازمان

 شوراي و معلوليت داراي شهروندان امور راهبردي
 عنوان به سالمند و معلول شهروندان پيشنهادي

 تهران شهرداري و شهر شوراي تخصصي كارگروه
 عملكرد نهايي گزارش ارائه و تدوين تجميع، جهت

 محترم شهردار به تهران شهرداري عمومي نهاد
 ابالغ و كارهاراه ارائه نظارت، آگاهي، جهت تهران

  حقوق بيشتر هرچه تحقق جهت در الزم دستورات
  سند. هدف گروه شهروندان اييهپا

  
  اهداف تحقق الزامات

 ويژه توجه و اجتماعي ونقلحمل به دادن اولويت .1
 شهر در خاص هايگروه و افراد به

 موضعي، هايپروژه و عملياتي هايبرنامه اجراي .2
 بر موجود هاينقصان و محيطي موانع رفع براي

 و شهرسازي عالي شوراي مصوب ضوابط اساس
 معماري

  و اتوبوس مورد در موجود قوانين اجراي پيگيري .3
 ريلي ونقلحمل

 معلوالن و جانبازان ونقلحمل سامانه ناوگان تقويت .4
 جمعيت تقاضاي با متناسب تهران شهرداري

 نسبت« شهري پايدار توسعه شاخص بهبود .5
 بر يهمگان ونقلحمل به مردم آسان يدسترس
  در »تيمعلول يدارا افراد و سن ت،يجنس اساس
  تهران بلندمدت و مدتميان هايبرنامه

  
  يابرنامه امكاح پيشنهاد

 هايشاخص به باتوجه ساالنه هايگزارش تهيه -1
 شدهتعيين

 ايمحله و شهري معابر و هابوستان پذيريدسترس -2

  و روهاپياده در پياده عابران براي امنيت ايجاد -3
 شهري معابر و هابوستان ،خيابان هايتقاطع

 و عبور به توجه با شهري مبلمان اصالح به توجه -4
 و يتمعلول داراي افراد استفاده و ايمن مرور

 سالمندان

 بهداشتي هايسرويس در مناسب امكانات ايجاد -5
  عمومي
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 و يتمعلول داراي افراد خاص ورزشي امكانات تعبيه -6
 شهر سطح هايبوستان در سالمندان

 داراي افراد دسترسقابل فضاهاي اختصاص -7
 قطارهاي و هااتوبوس در سالمندان و يتمعلول

 (مترو) شهري

  خدمات كردندسترس قابل و كردنهمگاني -8
 هايبيماري داراي افراد براي خصوص به ايمشاوره
 روان و اعصاب

 با سالمندان براي دسترسقابل محلي خدمات -9
 سالمندي محلي هايكانون تقويت

 آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، خدمات ارائه -10
  و فرهنگسراها تمامي در شهري و فراغت اوقات

 معلوليت، داراي افراد سالمندان، به محله سراهاي
 اعصاب هايبيماري داراي افراد ناشنوايان، نابينايان،

 خاص نيازهاي با اجتماعي هايگروه ديگر و روان و

 اپليكيشن و وبسايت اينترنتي، شبكه ايجاد -11
 و ناشنوايان براي نشانيآتش و اورژانس خدمات

 خاص نيازهاي با اجتماعي هايگروه ديگر

 افراد مشاركتي ساختارهاي تقويت و ايجاد -12
 هايشبكه اصالح جمله از هاگيريتصميم در معلول
 معلوالن كانون

 به تخصصي هايخواسته و نيازها انتقال -13
 مشورتي شوراي طريق از شهر شوراي و شهرداري
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 مقدمه
ي بروز شهرها عرصه پيچيده كالن از آنجا كه

از  نهاهاي بشر هستند، مديريت آبزرگترين توانمندي
مي به شمار شهري هايمديريت ارترينشوه و دپيچيد

تحقق رود. بر اين اساس ايجاد بستر مناسب براي 
ناكاميها و  عوامل ها و زدودنانمنديتوشايسته 

شكستهاي اجتماعي در كالن شهرها، مديريتي 
يت يرمد ،نميا اين . درطلبدمي هماهنگ و يكپارچه را

نشهر تهران از يكسو به دليل پاسخگويي به نيازهاي كال
 بهو از سوي ديگر  شهري رشد فزاينده جمعيت رو به

گي و تنوع الگوهاي زندگي امروز شهري و پيچيددليل 
و مطالبات جديد جامعه ها آن پيدايش خواسته تبع به

ني به پيدايش مشكالت و مسايل كنون ماي در زشهر
شده است كه عدم پاسخگويي مناسب  منتهي متعددي

وري اقتصاد شهري بهره هشكاد توانمي ،به اين مسايل
كيفيت  سطح )، كاهش(گران شدن زيست شهري

تعادل  عدم هش سطح رفاه شهري، بروزكازندگي، 
 عدالتيبي پيدايش نتيجه در و اجتماعي –اقتصادي
 شتهدا دنبال به را. ..و شهر در اجتماعي –اقتصادي

 دتوانمي يابد ادامه همچنان فرآيند اين نچهچنا. شدبا
 هشكا و وندانشهر عمومي نارضايتي افزايش به

د و مديريت شهري را زن دامن شهر اجتماعي انسجام
 .روبرو نمايد بيشتري با بحرانها و چالشهاي اساسي

ساير كالن شهرهاي  مانند نيزوز مرا تهران
 مشكالت ناشي از تعدد مراكز گريبانگير كشورمان
يريت شهري با وظايف مشابه و موازي مدگيري تصميم
عالوه  ،ايران شهرهاي نكالمي تمادر  گياين ويژ .است

گاهها و ستد بين و تداخل بر ايجاد ناهماهنگي
 در مديريت شهري، افزايش مدخل موسسات ذي

زماني و كاهش هاي خدمات و افزايش هزينه هزينه
 .ستا مات را نيز به دنبال داشتهخدكيفيت ارايه 

 و تصميماتها نامهبر بينفقدان مشاركت و هماهنگي 
در  ايي، به اندازهشهر يريتمد اجرايي هايدستگاه

ساختار سياسي اداري مديريت ناهماهنگ شهري 

 كور هر يكمذهاي گاهستنهادينه شده است كه د
، آمار ،و اطالعات هستندبانك اطالعاتي مستقل  داراي

 در را خود سازمان پژوهشي – علمي ماتخدو  امكانات
حبس اطالعات و آمار مذكور  و دانندمي دخو انحصار

 داريبررهبهجامع و گيري خود به كاهش امكان تصميم
 عاتيطالا نكباوليه جهت ي اگذارسرمايهاز  مناسب

عيت تب اينكهترتيب عالوه بر  اين به. انجامدمي اوليه
ادارات و دستگاههاي مديريت شهري محلي از 
وزارتخانه و سازمان مركزي، زمينه هماهنگي و 

 حدودميداً شدهمكاري در سطح محلي و بخشي را 
ن شهرها كاليران مدسازماني متفاوت  ، نگرشكندمي
 ..تماعي و.جو منافع مالي و ا ضاد اهدافتشي از ناه ك

از مهمترين داليل  ،هاستبين دستگاهها و وزارتخانه
مقاومت مديريت سنتي در مقابل هماهنگي بين 

استان) به  ،ستانشهر، شهر( محلي دستگاهي در سطح
هماهنگي و نازاف اين گرود و بهاي مي شمار

ن كالوندان شهرگزير بر دوش شهر و نا بهندگانگي، چ
  .كندمي سنگينيشهر 
  

  درآمدي بر مباحث مديريت يكپارچه شهري
  مديريت شهري

و  تالشى است براى هماهنگ كردن شهرى مديريت
اقدامات دولتى و خصوصى جهت چيره  كردن يكپارچه

شدن بر مسائلى كه ساكنان شهرها با آن مواجه 
. تر و پايدارترادالنهعتر، ابتىقهاى رشهرهستند و ايجاد 

سازي و سعه، اجرا، هماهنگتو ندي روشهرمديريت 
است كه با كمك كنشگران  يكپارچه ارزيابي راهبردي

شهري و با در نظر گرفتن اهداف بخش خصوصي و 
 كه شودمي اجرياسي اسمنافع شهروندان در چارچوب 

تصادي قدر سطح عالي دولت براي دستيابي به توسعه ا
 .شده استشخصم پايدار

ه مديريت شهري عبارت است از: بر عهده شالود
و  ، مديريتگرفتن نقشي فعال در توسعه

داف توسعه ها بهيابي ستمنابع براي د سازيهماهنگ
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از ساختار و سازمان، به  فراتر ي. مديريت شهريشهر
و  شهرنفوذ در اداره جموعه نهادهاي ذيربط و ذيم
دارد. در  اشاره يكديگر ونگي تعامالت اين عناصر باگچ

ر، در شوي كيهاي گذشته در محافل علمي و اجراسال
مديريت شهري،  پيشروي شكالتمو  ئلمساحيطه 

مفهوم مديريت يكپارچه، هماهنگ و يا واحد شهري 
 قانون 136 صريح مادهتمچنين هشده است. مطرح

قانون برنامه چهارم و  137برنامه سوم توسعه، ماده 
يريت مدحقق ت به برنامه پنجم توسعه قانون 173ماده 

ن اين مفهوم شده شدر تفراگير به جرد شهري، منحوا
تر شي، بيشهرپارچه كيريت يمدفهوم ماست. در 

هنگي و يكپارچگي در عملكردها و وظايف مديريت ماه
 .ستا مدنظر

فهوم مها شهردر » مديريت شهري«امروزه واژه 
جايگاه و نظام خاص  آن اساس ندارد كه براي ويژه

ديگر، عبارتاداره شهر را در ذهن تداعي كند. به
ساختارهاي  حداقل يريتي شهرها ازمدهاي مانهسا

مند و متناسب با نيازهاي امروزي شهرها نظام
 هاينهمز مهه وندان درشهربرخوردارند. نيازهاي وسيع 

و گاه متضاد هاي متفاوت سو و سياستاز يك
هاي خدمات رسان شهري براي پاسخگويي به دستگاه

، فضايي را فراهم آورده كه به يگرد يسو از اين نيازها
 اداره كاملها و چرخه نيمهدليل ناهماهنگي دستگاه
مكن كاهش مداقل ح بهها را شهر، اثربخشي سياست

  .داده است

  
  دخر مسائل صليو انكالمسائل  مطالعاتي مينهز

توسعهپايينسطح  كليو محيطي مسائل
  جتماعيو ا ندگيز

و  فرهنگي ديعتماابي - يشهر مديريت منظا يپذيركترمشاپايينسطح-
 -بطاضوو  نيناقو به ادفرا يا دفر غلبه - مديريت منظا به انندوشهر جتماعيا

  تنتخاباو ا سياموكرد بر مبتني يهاهشيو ييراكامعدونشددعتمااغيرقابل
وسياسيتضارتعا

 حكومتي منظا ريساختا
 مديريتو  اتمركزگر

  اتمركزگر معد يشهر

 - تتمايال با يمركز حكومت ييامركزگر يهاسياستوتتمايالرضتعا-
 تتجليااز  يكي انعنو به يشهر مديريت مركزاز  گريزو  طلبانهلستقالا

 تتمايال با لتدو نتخابيو ا يمركز لكنتر تتمايال رضتعا - محلي يهاحكومت
 يتاهدو  لكنتر ايبر لتدو ذنفو لعماو ا يشهر مديريت تيكاموكرو د نتخابيا

در  يشهر مديريت هجايگا دنبو مبهمو  يجد سميتر معد - نتخابيا عناصر
 جامعهمديريتسيستم

و  مانيزسا مسائل
  تشكيالتي

مديريتماهيتيرضتعا
 منظا با محلي يشهر
 يياجراداري انكال

 بخشي منظا با يشهر مديريت بخشي نمياو چندبخشيماهيترضتعا-
 با يشهر مديريت فيايياجغرـ  فقيا بطروا رضتعا - يمركز لتدو تتشكيال

  هاي دولت مركزينمازساتبيامرسلسلهوديعموبطروا
دنبونامشخص
 بين بطو روا تتشكيال

  يشهر مديريت مانيزسا

 با طتبادر ار سيستمي ونبر ساماندهي ظايفو وركاتقسيمدننبوقيقد-
در  يشهر مديريت قانوني مسئوليت انميز دنبو نامشخص -  يشهر مديريت

 حلو  جعامر ييراكا معد نيزو  دنبو نامشخص -  حصالذي جعامر لقبا
  طمرتب يهانمازسابايشهرمديريتتختالفاا

 ديقتصاا ،قانوني مسائل
  ماليو 

دنبونامشخص
درون  بطو روا تتشكيال

 يشهرمديريتمانيزسا

 دنبو نامشخص -  نهاآ راتختياو ا ظايفو زهحوو منظاعناصردنبونامشخص-
و  هجايگا دنبو نامشخص - عناصر يتاهدو  لكنتر چگونگيو  عناصر بين بطروا

  يشهر مديريت منظا يياجرا عنصر انعنوبهداريشهريهامسئوليت
نيناقويمدرآناكا

  يشهر مديريت
 با مرتبط تموضوعا كامل پوشش ياو  كافي ،مناسبنيناقودجوومعد-

 يهازنيا با طتبادر ار دموجو يشهر نيناقو غلبا ييراكا معد -  يشهر مديريت
 نمازلمعقو

وينيرخألودكمبو
  متخصص نسانيا

 -  مرتبطي هازهحوو  يشهر مديريت متخصصعاليشيزموآكزامردكمبو-
 معد علت به يشهر مديريتي هامنظا به دموجو ودمحد نمتخصصا بجذ معد
 نهاآجانبههمهبيتاجذ
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  هاداريشهر يشهر مديريت ظايفو حيطه
آن  دنوب يلمح انوتميرا  داريشهر يژگيو مهمترين

 دنوب يشبخ لتصخ ربابردر  دنبو محلي ينا.نستدا
 ياسا رب انريدر ا كه ستا ركشو يشهر مديريت منظا

تعريف ها وظيفه براي شهرداري 53، 1334سال  نانوق
 .ستا هشدكرده است كه اكنون دستخوش تغييراتي 

 قسمت تقسيم كرد: 5ه ب انتومي را ظايفو ينا
  .شتيابهدو  عمومي ،جتماعيا هفار ،نياعمر ،تيرنظا

  
  هاشهرداري: مهمترين وظايف 1جدول 

  نياعمر  تيرنظا  شتيابهد  عمومي  جتماعيا هفار
 و نخيابا ديجاا - 

 يندميا ديجاا -هاكوچه
 ديجاا - عمومي يهاغباو 

 ارينگهدو  ريمجا
 - معابر توسعه -هاآب

و  حصالا ارينگهد
 ارينگهد - معابر تسطيح
 ارينگهد -بفاضال

 تنقيه - عمومي يهارنباا
 - شهر به طمربو اتقنو

و  غسالخانه ديجاا
 بيراتد ذتخاا -نستارگو
 سيلاز  شهر حفظ ايبر

 تعيين - زيسوتشو آ
 ايبر عمومي انميد

 تعيين -وشفرو  خريد
 ايبر عمومي انميد
 ساخت -  هادروخو ركپا

 -  قيمتارزان ي هاخانه
 نمازسا و اداره تأسيس

 منجاا - نشانيتشآ
 ايبر مختلف تمااقدا

  شهر يباييو ز حفاظت

 هاقيمت برچسب نصب - 
 وشفراز  يجلوگير - 
و  رتنظا -  فاسد سجناا

 سترسيدر د قبتامر
 به نسبت قبتامر -  اوزان
 رباارخو نياوافرو  نيارزا

 -  بناهااز  خطر فعر - 
 -  صنفي راتمقر تهيه
و  گوشتاداره  بر رتنظا
 بنيها رثاآ حفظ -  ننا

 نهواپر ورصد -  باستاني
  ساختماني

 يهارنباا بر رتنظا - 
 بر رتنظا -عمومي
 يهامحل تعيين - معابر

 - بالهز فعد صمخصو
 وشفراز  يجلوگير

 بر رتنظا -فاسد سجناا
 و فصناا شتيابهد رموا

از  يجلوگير - ورانپيشه
 ديجاا - حمامز صنايع

 ديجاا - ختشوخانهر
 محما ديجاا -هبريزگاآ

 بر رتنظا -عمومي
 در شتيابهد يطاشر
 بر رتنظا - هاخانهركا

 - هاگرمابه پاكيزگي
  هانظارت بر مجاري آب

 رهشما - شناييرو تأمين - 
 ضعو - ماكنا اريگذ
 اريگذمنا ايبر راتمقر
 - لوحه نصبو  معابر

 ايبر مختلف تمااقدا
 - شهر يباييو ز نظافت
 –تعالناا تابلو نصب

  تامين آب

 مانيدر كزامر تأسيس - 
 -كتابخانه تأسيس - 

 ديجاا - نخانهانو تأسيس
 با رزهمبا يهاسكال
 ارينگهد - اديسوبي
 - سرپرستبي نكادكو

 رموا به طمربو رماآ تهيه
و  ليدامو - شهر

 از يجلوگير -تمتوفيا
تاسيس  –يگريتكد

  پرورشگاه

  
 كهاست  1334سال  نقانو به طمربو ظايفو ينا
 .يدآمي بحسا به كاملي نقانو تقريباً دخو نمادر ز

 كه شد تصويب يگرد نقانو صدها نماز لطودر  ليو
 نقانو ينا كه شد موجب غيرمستقيمو  مستقيم

 ظايفاز و برخي كه ريطوبه د؛شو تياتغيير شستخود
 لمحو يگرد يهادنهاو ها تخانهوزار ،هانمازسا هعهد به

 هميتا نماز گذشت با نيز ظايفاز و برخيو  هشد

 صليا ظيفهو رچهااز  .ستداده ا سترا از د دخو
 به محوله جتماعيا هفار ،نياعمر ،خدماتي ،تيرنظا
 ظيفهدو و تنها وزهمرا ،مربوطه نيناقو در داريشهر
  منجااها يدارشهررا  نياعمرو  خدماتي ظايفو يعني
و  لتيدو يهانمازسا يسواز  يگرد ظيفهو دو ،هنددمي
و  ستا هشد سلب نمازسا يناز ا خصوصي بخش يا

 داريشهر نمازسا نيز عمومي نهادر اذ وزهمرا حتي
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 .دشومي نگريسته خدماتي مانيزسا انعنو به بيشتر
و  موفق دپيشبر جهتها داريشهر ستا زنيا ينابنابر

در  يشهر زهحورا در  يبيشتر ظايفي، وشهر مدرآكا
  .شندبا شتهدا رختياا

  
  : خدمات موجود در شهرها و مجري مرتبط با آنها2جدول 

  فعلي يمجر  ظيفهو  فعلي يمجر  ظيفهو
ي هاحطردر  قعوا بنيهو ا ضيارا قيمت تعيين   داريشهر  هاكوچهو  نخيابا ديجاا

  يشهر
   ثبت -ييدارا - داريشهر

   يستز محيط نمازسا - داريشهر  نناو  گوشت وشفرادارهحسنبررتنظا داريشهر  عموميي هاغباويندمياديجاا
   خصوصي بخش - داريشهر   هبريزگاو آ خانه يختشور ديجاا  داريشهر  معابر توسعهو  يندميا ديجاا

   خصوصي بخش - داريشهر   عمومي محما ديجاا  داريشهر  معابر تسطيحو  ارينگهدو  تنظيف
   نماو در شتابهدوزارت    اضمرا عشيواز  يجلوگير  داريشهر  هاآب  ريمجا ارينگهد
   صنفي رموا مجامع - گانيزربا صنفيراتمقرتهيه داريشهر   بالهز فعد صمخصوي هامحلتعيين
 ادمو بر رتنظا كلاداره ( شتابهدوزارت   ورانپيشهو  فصناا رموا بر رتنظا  شهرداري   معبر سد با مقابله

  يي)اغذ
 و (گوشت ندگيزسا دجها - گانيزرباوزارت    كينگرپاو  وشفرو  خريد  داريشهر   نستارگوو  غسالخانه ديجاا

  غله)
و  سيلاز  شهر حفظ ايبر بيراتد ذتخاا

 حريق
   صنفي مجامع - گانيزربا  هاسمقيااوزان و  صحتدر  قبتامرو  رتنظا  داريشهر

   ونيروزارت    شناييرو تأمين   داريشهر  شهر يباييو ز نظافت ايبر مختلف تمااقدا
   گانيزربا   قيمت برگه نصب   داريشهر   ساختماني نهواپر ورصد

  پزشكي زشموو آ نمادر شتابهدوزارت    فاسدسجنااوشفرازيجلوگير داريشهر   نخياباومعابرسفالتآ
   بفاضالآب و  شركت  آب تأمين   داريشهر   ارضعو يلغاو ا ضعو د،پيشنها

 نصبو  معابر اريگذ منا ايبر راتمقر ضعو
  لوحه

  )ونيروزارت ( بفاضالآب و  شركت  بفاضال ارينگهدو  تنظيف   داريشهر

  گانيزربا   رباارخو نياوافرو  نيارزا به نسبت قبتامر   داريشهر   تعالناا يتابلو نصب
   ندگيزسا دجها   هگاركشتا ديجاا  داريشهر   بناهااز  خطر فعر

   يدني تربيتاداره  هشگاورزديجاا داريشهر   تخدما زنيا ردموضياراتأمين
   نماو در شتابهدوزارت   مراقبت در امور بهداشتي   داريشهر   نكادكو غبا ديجاا

   زيشهرساو  مسكن   قيمتارزانيهاخانهساخت داريشهر  حمامز صنايعي ازجلوگير
   فرهنگي اثمير باستانيبنيهو ارثاآحفظ داريشهر   ماكنااريگذرهشما

   نماو در شتابهدوزارت   ها خانهركادر  شتيابهد يطاشر تعاامر   داريشهر   عموميي هاانميد تعيين
و  ليداموو  شهر رموا به طمربو رماآ تهيه

  تمتوفيا
   بهزيستي   هشگاورپر تأسيس   انيرا رماآ مركز - داريشهر

 بخش ،گانيزربا، داريشهر  عمومي يهارنباا ارينگهد
 خصوصي

   نماو در شتابهدوزارت    مانيدر كزامر تأسيس

   دشاو ار فرهنگوزارت    كتابخانه تأسيس   بهزيستيو  داريشهر   نيااگداز  يجلوگير
 رموا مجامع، گانيزربا، داريشهر  كسب نهواپر ورصد

  صنفي
   بهزيستي   نخانهانو تأسيس

  ورشپر زشموو آ زيموآ ادسو نهضت   اديسوبيبارزهمبايهاسكالديجاا خصوصيبخش،داريشهر  شهر به طمربواتقنوتنقيه
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  هاو سازمانها : ميزان و درصد وظايف شهرداري3جدول 
  برحسب درصدها و سازمانها وظايف شهرداري

  درصد  ادتعد  يمجر نمازسا
  39,6  21  داريشهر
  13,2  7  يگرادارات د + داريشهر
  8,3  2  خصوصي بخش + يگرادارات د + داريشهر
  3,8 2 خصوصيبخش+داريشهر

  39,6 21 يگرادارات د
  100  53  مجموع

  
  يشهر حدوا مديريت صليا فهد
 گانهاجد يهامديريتاز  انتونمي شهر موفقاداره  ايبر
از  يك هر گرا گرفت هبهر بخشي يگرهايتاهد و

 زهحو به توجه با شهر مديريت مجموعه عناصر
 منظرو از  بگيرند تصميم شهر ايبر دخو راتختياا

 ناهماهنگي ،بنگرند شهر به ينگربخشيو  دخر
 پيشرا اي هعديد تمشكال نكال بعددر  تتصميما

 مسائلاز  بخشي انتومي رفتعا ونبد كهآورد  هداخو
 مديريت چگيريكپا معدو  قتفر ينا حاصلرا  كنوني
 زنيا پيش يشهر حدوا مديريت صوالً. انستدا شهر

  تلقيآن  يافتگي توسعه مدرآكا عنصرو  شهراداره 
 موفق نداتومي تيرصوي در شهر مديريت .دشومي

 -در آن سطح باالترين تاترين پاييناز  كه باشد
ي شهر مناطقي، شهر مديريت ي،شهر نكال مديريت

  يهااليه انعنو به - يشهر تمحالي و شهر حيانو
 به باشند. شتهدا دجوو يگيرتصميمو  اريگذسياست
 حدوا مديريت دجوو معددر  ،شهر تمعضال يتعبير
و ها نگاار نميا هماهنگي دنبودارد.  يشهر شهر
  وها فعاليت خلاتدو  هگيرندتصميم يهادنها

 ركشو نكال مديريت يجد نعامواز ها ييزربرنامه
 يشهر ارپايد توسعه به هيمابخو ما گر. استا

 بهرا  نشهرهايما نكال ضعيتو يعني ،بينديشيم
 يهااردستاندا سساا برو  مند منظاو  علمي رتصو

اداره  هشيو كه يمدار ينا به زنيا كنيم لمتحو مديريتي

 چهريكپاو  حدوا مديريتو  هيمد تغييررا  نشهرهايما
  .باشد اتتغيير ينا رمحو بايد يشهر

 اين شهري، از يكپارچه ضرورت تحقق مديريت
هاي جهت است كه در شهرهاي بزرگ، ساالنه هزينه

هاي اجرايي، به دستگاه ناهماهنگي زيادي به دليل
آشكار  هاينمونه از شود. يكيشهروندان تحميل مي

سوي دو  از ها، تداخل دو طرح عملياتياين ناهماهنگي
نهاد متفاوت است كه اين امر منجر به اتالف مقدار 

 شهري مديريت .شودميملي و محلي  منابع از زيادي
را به  سازماني هاي اجرايي از سوي هربتواند پروژه بايد

نفع شهروندان سوق دهد و بدين لحاظ بايست با 
هاي خدماتي و جاري تمامي دستگاه فني مفاهيم كلي

، و فاضالب هايي نظير آبكند. دستگاه آشنايي حاصل
با  كمتري ماس متقابلبرق و مخابرات و گاز و... ت

  دتوانمييكديگر دارند و لذا مديريت شهري 
 دهنده مناسبي براي اينكننده و جهتهماهنگ
 .تلقي شود استفاده

  دخيل در امر هايو سازمان موضوعات تعدد
  ،شهرها به دليل پيچيدگي ذاتي ريزيبرنامه
گذاران شهري را ناگزير به اتخاذ و سياست ريزانبرنامه

ايجاد  جهت ريزي واحد و يكپارچهرويه برنامه
مداخله  اين ها و نيازهاي مختلفهماهنگي بين اولويت

نكته  بيش از گذشته اين . امروزهنمايدمي كنندگان
ريزي شهري كارآمد و مورد تأكيد قرارگرفته كه برنامه
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  مؤسسات، نهادها ومؤثر و يكپارچه در بين 
ضروري است. برقراري ارتباط  مسئول هايسازمان

  به كاهش گوناگون كنندگان مداخله ميان مؤثر و كارا
براي واكنش در مقابل اختالالت در  الزم زمانمدت

سيستم و نظام شهري كمك خواهد كرد. براي ايجاد 
ابعاد مختلف توسعه  بايد و يكپارچه ساختاري جامع

 زيست و ساختارهاياقتصادي، حفاظت محيط
و يا به  كنندگان مداخله همه وسيلهبه اجتماعي

نفع در هاي ذيها، نهادها و سازمانعبارتي افراد، گروه
  .درستي درك شودشهر به

براى هماهنگ و  استمديريت شهرى تالشى 
يكپارچه كردن اقدامات دولتى و خصوصى جهت چيره 

با آن مواجه  شهرها ساكنان ئلى كهشدن بر مسا
تر و پايدارتر. تر، عادالنههستند و ايجاد شهرهاى رقابتى

فرآيند ايجاد،  مديريت شهرى مدرن عبارت است از
هاى يكپارچه به اجرا، هماهنگى و ارزيابى استراتژى

 نظر گرفتن اهداف عملياتى كمك مقامات شهرى با در
ان، در چارچوب خصوصى و منافع شهروند بخش

سياستى كه در سطوح باالتر حكومت براى تحقق 
قابليت توسعه اقتصادى پايدار تدوين شود. مديريت 
شهرى يكپارچه و هماهنگ به مركزيت شهردارى و 

ربط (اعم از دولتى و عمومى) تحت ذي نهادهاى
گذاري محلى شوراى شهر، الگوى نظارت و سياست

ها است. شهردارى عمومى موردنظر در تدوين وظايف
بين سازمانى، كارايي و  و هماهنگى اين وحدت بدون

اثربخشى مجموعه اقدامات و منابع صرف شده براى 
شدت مورد سؤال و اداره امور شهر و توسعه آن به

تشكيك است. در همين چارچوب، جامعيت فضايى و 
و  هدايت عملكردى شهردارى و مديريت شهرى در

هر و همه ابعاد حيات شهرى كنترل تمام فضاى ش
 .ضرورتى اصولى است

  دو نظريه پرداز مطرح در اين زمينه، "ترنر و بارت"

  هاي اصلي مديريت يكپارچه شهري را موارد زيرمؤلفه

 :انددانسته

به وجود  حكومت مشروعيت حكومت: مشروعيت -
فرايندهاي مشاركتي و رضايت حكومت شوندگان 

 .بستگي دارد

پاسخگويي عناصر سياسي و رسمي مسئوليت و  -
  حكومت درزمينه اقدامات خود: اين مؤلفه به

  ها، شفافيتپذيري اطالعات، آزادي رسانهدسترسي
  براي گيري و وجود سازوكارهاييتصميم
 .افراد و نهادها بستگي دارد گوييپاسخ

 تدوين سياست مناسب، براي حكومت شايستگي - 
 .ها و ارائه خدماتتصميمگيري بجا، اجراي مؤثر تصميم

احترام به حقوق بشر و قانونمندي، براي تضمين 
براي  چارچوبي ، تأمينامنيت و حقوق فردي و گروهي

فعاليت اقتصادي و اجتماعي و روا دانستن و تشويق 
 .افراد به مشاركت همه كردن

گويد: در تعريف مديريت شهري مي "استورات"
 ابري، مشاركت، پاسخگوييبراي دستيابي به كارايي، بر

شهر در فرايندهاي مديريت يك شهر،  و امنيت مديران
است. مديريت  حكمروايي شايسته پيشنهاد مناسبي

حلي تمركززدايانه و مبتني بر شهري يكپارچه، راه
شده عناصر متكثر مديريت قدرت چندجانبه و يكپارچه

 .است شهري حكمروايي شهري منطبق بر الگوي

، "المللي علوم اداريه تحقيق موسسه بينگرو"
  ، مسئوليت و كارآمدي رامشروعيت مواردي همچون

عنوان معيارهاي نمونه براي ارزيابي يكپارچگي به
 ، يكپارچگيجهاني ر تعريف بانك. دبرشمرده است

  بيني، آشكار وگذاري قابل پيشخوب با سياست
  مدني عهبين، قانونمندي، فرآيند شفاف در جامروشن

 .يابددر امور عمومي تجلي مي كنندهمشاركت

، ترتيب در تعاريف گوناگون از يكپارچگي بدين
مسئوليت، پاسخگويي، مشروعيت،  همچون مواردي

  عنوان معيارها ومشاركت، نمايندگي و نظاير آن به
. اين است هاي يكپارچگي شهري برشمرده شدهويژگي
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ور جامع و روشن در سه سند طها بهمعيارها و ويژگي
  هم تدوين و به نسبت هايي جزئيمختلف و با تفاوت

هاي حاصل اند. در سند نخست كه آموختهشدهتعريف
آسيايي است و  كشورهاي در از انجام اقدامات نمونه

هاي پيشرو در مديريت يكپارچه سند دوم كه راه
  شرح زيريكپارچگي به  معيارهاي كرده شهري را بيان

  .شده استبيان
، ده بودنپذيرا بودن و پاسخ ،مسئوليت و پاسخگويي

خصوصي و  هايبخش همكاري، نوآوري در مديريت
ي، كنش متقابل شهروندان و حكومت محلي، دولت

   يتوسعه منابع انسانه، ايجاد شبكز، مديريت غيرمتمرك

منظور هاي خود بهچارچوب فعاليت در ملل سازمان
ار مديريت يكپارچه شهري در شهرهاي جهان و استقر

  برنامه ابتكار عمل حكمروايي شهري، در قالب در
آن را منشور مديريت يكپارچه  توانمياي كه بيانيه

  عنوان معيار وگانه زير را به 9 اصول شهري ناميد
 :هاي حكمروايي خوب برشمرده استويژگي

 دهاسخو پ پذيرا، شفافيت، قانونمندي ت،مشارك
، و كارايي اثربخشي، عدالت، گيري توافقيجهت، بودن

  بينش راهبردي
 

مسايل و مشكالت فقدان مديريت هماهنگ 
  شهري در كالن شهرها

عدم وجود مديريت هماهنگ شهري در كالنشهرها 
اي شده است كه تعدادي موجب بروز مشكالت عديده

 از آنها به شرح ذيل است.

فيزيكي ناشي از و  كالبدي مشكالت .1
هاي تعدد دستگاه :ناهماهنگي مديريت شهري

متولي خدمات عمومي در ايران (شهرداري، آبفا، 
ها ها، پروژهها، برنامه) با طرح..و. مخابرات، گاز ،برق

 و اعتبارات مالي متفاوت و گاه همپوشاني و تداخل
عملكردي، موازي كاري و حتي هاي و حوزه وظايف

اهداف و كاركردهاي مغاير و متضاد، به ناهماهنگي 

سطح كالن شهرها به طور  در اقدامات اجرايي در
شده  به طور خاص منتهي تهرانعام و كالن شهر 

كه بدنه ي اين شهرها همواره از  ايبه گونه .است
! هاي موسسات اجرايي زخمي استتيغ تيز جراحي

د صباحي از مرمت و اصالح روكش هنوز چن
آسفالت فالن خيابان پس از تعريض مسير نگذشته 

و پس  شودمي شبكه فاضالب اجرا كه طرح توسعه
  ...از آن نوبت به شبكه فيبر نوري و خط لوله گاز و

اين ناهماهنگي، عالوه بر مشكالت فيزيكي . رسدمي
 ترسنگين چند باره و طوالنيهاي و تحميل هزينه

نابساماني در چهره و عملكرد شهر، گاهاَ  ردنك
  وها باعث تغييرات جدي در ماهيت پروژه

 .شودمي مضاعف از اين دستهاي هزينه

 محوله ظايفو ايبر يياجرا ضمانت دجوو معد .2
  ودمحد ظايفو دجوو با :رموا بعضيدر 
 منجاا جهتدر  ناكافي يياجرا ضمانت ،هايدارشهر

ها داريشهر تمشكال مهمتريناز  يكي نيز رموا ينا
 كه رمواز ااي رهپا .ستا يشهر مديريت مردر ا

 به ،ستا هشد دهنهاها يدارشهر هعهد برآن  منجاا
  از ريبسيا بين ناهماهنگيو  تقابل علت
  باها تخانهوزار حتيو  لتيدوي هانمازسا

 لستقالو ا فيكا رتقد نمازسا يناها داريشهر
  را دارا رموا يندر ا حاكميت لعماا جهترا در  زمال

و  نيناقودر  بايد ،مرا ينا سدرمي نظر به .باشدنمي
 .دشو نظرگرفتهدر  نمازسا ينا به طمربو راتمقر

 ،گريدي هامديريت خلاتد :مديريتي خلاتد .3
 ريطو به .ستا دهكر ودمحدرا  يدارشهر لستقالا
 :يشهر با مديريت مرتبط يهانمازساو  هادنها هك

 ،قبر ،ييدارا ،پست زي،شهرساو  مسكن اري،فرماند
 ،بهزيستي د،شاو ار فرهنگ ب،فاضالآب  ،اتمخابر
را  دخو صخا يفظاو شهر سطحدر  ...دسناو ا ثبت
 هردر  كه نددار هعهد بر يشهر مديريت منظادر 

 سهمو  هجايگا هب بايد شهراداره  ايبر تصميمي
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 خلاتد شهردر  مديريتي دتعد ينا .دشو توجه نانآ
 مديريت ايبررا  هاييدتضاو  ريكا ازيمو ،ظايفو

 لستقالو ا دهكر ديجاا داريشهر يعني شهر صليا
  .ستا ساخته ودمحدآن را 

 

 مختلف شهري به تفكيكهاي : سازمان مسئول مباحث حوزه4جدول 

و  خلهامدزهحو  بطذي ر دنهاو  نمازسا  شرح وظايف
  يشهر مديريت

 دمتعدظايفو
   اجرا بر رتنظاو  برنامه تهيه
 در آن نظرتجديدوبرنامهتهيه

 آنتابعيحدهاو واركشووزارت
   زيشهرساو  مسكن

 ورمشامهندسين

 كمكو  رتنظاولكنتر
 فني

   متفرقهو اي دروازه ارضعو نيزو  لتدو مالييهاكمكتخصيص
   لتيدوي هاجهدبوو  رعتباا تخصيص

 لصوو داريشهر بهآن  تحويلو  تماليا با أمتو داريشهر ارضعو لصوو
 هيژو يمدهاو درآ غيرمستمرومستمرارضعو

 ركشووزارت
   جهدبوو  برنامه نمازسا

   ييو دارا ديقتصاا رمووزارت ا
 داريشهر

 راتعتباو ا جهدبوتأمين
 مالي

   بفاضال تصفيهو  فعو د سانيآب ر تتأسيسااز داريبرهبهرواثحدا
   يشهر سانير قبر به طمربو تتأسيسااز  داريبر هبهرو  اثحدا
   يشهر سانيزرگا تتأسيسااز  داريبر هبهرو  اثحدا
   )و.. تلكس اف،تلگر ،(تلفن اتمخابر تتأسيسااز  داريبر هبهرو  اثحدا
 برداري از شبكه ارتباطات پستيهبهرواثحدا

 بفاضالآب ونمازسا
  اي منطقه قبر شركت
   زگا شركت
   اتمخابر شركت
 پستشركت

 يرزئهو اراتأمين
 يشهري هاساخت

   متوسطه تاييابتدا زشموآ تتسهيالوتخدماتأمين
   عالي زشموآ تتسهيالو  تخدما تأمين
   شتيابهدو  مانيدر تخدماو  پزشكي زشموآ تتسهيالو  تخدما تأمين
   شيورز تتسهيالو  تخدما تأمين
   تفريحيو  فرهنگي تتسهيالو  تخدما تأمين
   كمالو ا دسناا ثبت تخدما تأمين
   حياتي الحوا تتسهيالو  تخدما تأمين
   محيطي يستزي هاگيدلواز آ يجلوگيرو  لكنتر مذهبي تخدما تأمين
   صنفي يحدهاواي هاخنر لكنترو  رتنظا تعيين
   صنعتي يحدهاوا به كمكو  رتنظا لكنتر
   يشهر فيكاتر لكنترو  شهر عمومي منيتا حفظو  اريبرقر
 متخلفين زاتمجاو  نيناقو ايجرابررتنظاولكنتر

ورشپروزشمواداره آ
   پزشكي زشموآ تمؤسساو ها هنشگادا
 زشموآ نماو در شتابهد نمازسا

   پزشكي
   بدني تربيت نمازسا

   سالميا دشااداره ار
   اركمدو  دسناا ثبتاداره 

   فقااداره او
   يستز محيط حفاظتاداره 
   صنفي رموا كميتهو گانيزربااداره 
   فرهنگي اثميراداره 
 نتظامياوينير

 تخدمائهو اراتامين
 عمومي

  نمتقاضيا به مينز اريگذو وازيسادهماآ
   بنا اثحدو ا مينز وشفر
   لتيدو نياعمر تتأسيساو  بنيها اثحدا

   مينز تفكيكو  مالكيت سند ورصد
 يشهراتتجهيزاثحدا

 يشهرميناداره ز
   فقااداره او

   مسكنو  مينز ملي نمازسا
   كمالو ا دسناا ثبت نمازسا

 داريشهر

و  مسكنو مينزتأمين
 بنا اثحدا

   ،بالهز فعآوري و د جمع ،معابر تنظيف شامل:شتيابهدتماخد
   ،غسالخانهو  نستارگواداره  ،ها هگاركشتااداره 
   يستز محيطي هاگيدلوآ با رزهمبا

  حريق يطفاو ا عقواز و يجلوگير: حفاظتي تخدما
  غيرنظامي عفاو دها مسيل بيوالير: يمنيا تخدما
  يشهر عمومي نقلو  حملي هاسيستماداره 
  يشهر نقلو  حمل يهاكر خنر تعيين
 شهر زييباساو زها ركپااداره  شامل تفريحيوفاهيرتخدما

داريشهر  تخدما ئهو اراتأمين
 يشهر
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تجانس  عدم ي:مسايل اداري و حقوق .4
موسسات مديريت  و مقررات العملها و ضوابطدستور
مشكالت اداري و  سو يگراز د ،ي در ايرانشهر

اختصاص  ،داشته است دنبال به حقوقي متعدد را
بخش قابل توجهي از احكام و آراي شعب ديوان 

به مغايرتهاي  حقوقي عدالت اداري و ساير مراجع
ايي و جرادارات ازمانها و سابات مصوضوابط و 

و  مدني قوانين مديريتي به ويژه شهرداريها با
نگر تضاد دستورالعملها و ضوابط و بياشور، كاساسي 

مادي و انساني ناشي از هاي قوانين و اتالف سرمايه
 ،عالوه بر اين .تجانسهاست و عدم تضادها اين

 ،راتمقرگي ضوابط و پيچيدگستردگي، تنوع و 
و مصوبات درون ها لعملها، بخشنامهدستورا ،قوانين

متعدد و وقت گير را هاي سازماني، انجام استعالم
 به مؤسسات و سازمانهاي اجرايي و مديريتي كالن

تحميل كرده و اينبار نيز، اين شهروندان  شهرها
در  ماندن معطل سنگينر باهستند كه هزينه و 

  دوش به راها مسير طوالني اخذ پاسخ استعالم
قانوني  و خألهاي اه ابهاماتگاليكه حكشند. در مي

يا ترس سنتي از پذيرش مسئوليت و تعهدات 
منفي  عواقب احتمالي در كنار بدبيني و ريسك

، يريتي شهرمد ؤسساتم بينمحتمل از پاسخگويي 
  بر و عالوه كندمي در نيمه راه متوقف را او
ردي موشدن ن حلنتيجه ماندن تالشها و بي

به دنبال دارد،  را افزايش نارضايتي عمومي ،مشكل
  قرار رو در روي يكديگر مردم و مسئولين را

  خلف ساز وت هايهشيوو به رواج  دهدمي
  فساد و فرآيندهاي غيرقانوني كمكگيري شكل
 .كندمي

هاي حوزه تعدد: ترافيكيهاي نابساماني .5
 كالنشهرهاي يريتي و توزيع نامناسب آنهادرمد

 جاذب و مولد سفر و در نقاط منجر به تعدد ،ايران

رافيكي باال به ويژه در محدوده تراكم ت تيجهن
، تهران در شهر .خيابانهاي مركزي شهر شده است

يريتي، مدمؤسسات و سازمانهاي اجرايي و  ،ادارات
شهري  درون سفرهاي بسياري از و مقصد بدأم

پراكندگي نامناسب اين  .باشنديم كالن شهر تهران
  آورالزام نهاآ بيندي را متعدمكانها، سفرهاي 

وجود سيستم مديريت واحد  صورت كه در كندمي
مختلف  و موسسات ادارات تبعيت دليل شهري، به
مشترك و حذف بسياري از  يريتمداز يك 

استعالمها و مكاتبات بين سازماني، حجم قابل 
 .شودمي ستهكا نيزتوجهي از ترافيك اداري 

هاي استقالل عملكردي حوزه: امنيتي مشكالت .6
امنيتي از مديريت شهري نيز نتايج منفي ديگري را 

 بهتهران  شهرن شهرها و به طور خاص كالاي بر
 .ستدنبال داشته ا

گي  با افزايش پيچيده: شهري اقتصاد نابسامان .7
ساختار  ،وظايف و مسئوليتهاي مديريت شهري

  تر ونيز گسترده سازماني موسسات مديريتي
يچ هو هزينه هايشان نيز بدون  شودمي ترحجيم

  گشايشي در منابع اعتباري و درآمدي، افزايش
وري يابد و نتيجة اين فرآيند كاهش بهرهمي

به شهروندان و ها مذكور و تحميل هزينه مؤسسات
باشد. شهري مي در نهايت گرانتر شدن زندگي

  بررسي عملكرد سازمانهاي مديريتي در
نيز  تهرانطور خاص شهر  بهشور و كشهرهاي كالن

گوياي عملكردهاي تكراري بسياري است كه تنها 
اين هاي نتيجه استقالل عملكردي وزارتخانه در

اينگونه  ،ادغام آمده و درصورت جودو سازمانها به
ف خواهند شد و عالوه حذد خوخود به ها عملكرد

سازماني به تسريع هاي بر صرفه جويي در هزينه
عملكرد و افزايش رضايت مراجعين كمك خواهند 

  جامناز ا توانمي نمونه عنوان كرد. به
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ختلف مهاي متعدد بخشهاي كارشناسي
نام برد كه در  ..اداره ثبت و.شهرداري، شركت آبفا، 

و وجود سيستم ها صورت ادغام اين دستگاه
با صرفاً يك بار  توانمي ،يكپارچه الكترونيكي

نك اطالعات باكارشناسي و ثبت اطالعات آن در 
رسي و براي برالكترونيكي، همواره از اين اطالعات 

پاسخ به انواع استعالمها بدون صرف هزينه 
موارد  همچنين .گرفت رهكارشناسي مجدد به

 افزايش از كنترل مضاعف و چندگانه ناشي
گستردگي سازمانهاي مديريتي، در صورت ايجاد 

 ساختار چابكتر و كوچكتر حذف خواهند شد.
  عمومي مديريت شهري در بخشختار سا

يكپارچه و پراكنده كالن  غير مديريتي هايسيستم
شهر تهران،  كالن شهرهاي ايران از جمله مديريت

  از الگوي سازماني جزءنگر و درون گرا تبعيت
. در اين ساختار، هر سازماني با توجه و كندمي

يف و اهداف خود، از ظاانجام و بر رفص تأكيد
ماند. غافل مي اهداف كلي و عمومي توسعه شهري

و ها براي حل اين مشكل غالباً به تشكيل كميته
  ماهنگ كننده متوسلههاي شوراها و كارگروه

شكيالت تن شدزرگتر ببه  خود كه شوندمي
 تر شدن نقش تصديگريمديريت شهري و پررنگ

  در مقابل بخشهاي تعاوني و خصوصي منجر دولت
ين داليل ناكارامدي مهمتراز  يكيكه  شودمي

  مصوبات و قوانين با و مغاير اقتصاد شهري
انون ق 144 صلاتوسعه سوم و چهارم و هاي برنامه

 .باشدمي سيساا

گري سازمانهاي مديريتي و عدم واگذاري تصدي
زمانهاي ساامور به بخش خصوصي، تعاونيها و ساير 

سازمانهاي دولتي و  شدن بزرگتر غيردولتي نيز
قش نضمن آنكه . ناكارآمدي آنها را به دنبال دارد

زمان ساازه ند، اكندميدار خدشه حاكميتي دولت را
. دهدميرا افزايش داده و چابكي آن را كاهش 

در چنين وضعيتي مشغول  دولتي شهري مديريت
 كه ذاتاً كار او نيست و براي آن به شودمياموري 
ارهاي مناسب انجام آنها نيامده و ساختار و ابز وجود

 .را ندارد

اغلب مباحث تورمي  در كه موضوع بسيار مهم ديگر
گيري ، چگونگي شكلگيردمي مورد غفلت قرار

روي بخشهاي  آن فرآيند تورمي و آثار متفاوت
نرخ تورم به عنوان يكي از  .مختلف اقتصادي است

شهري، يك تخمين  اقتصاد هايشاخص مهمترين
زايش قيمت كاالها و خدمات مختلف فنگين از اميا

  متغيرهاي عاست كه از چگونگي توزي
دهنده اين ميانگين و آمار متفاوتشان در تشكيل

 گويد. درحاليكه تورمنمي فرآيند تورمي چيزي
از افزايش بيش از حد و نامناسب نقدينگي  اساساً

. اما گيردمينسبت به رشد اقتصاد واقعي نشأت 
آثار و تبعات واقعي تورم در عرصه  شناخت براي

و  جديد ودي نقدينگيشهر، الزم است مبداء ور
 دقت به مسير حركت آن در كل شبكه اقتصادي
حض م به بررسي شود. واقعيت اين است كه تورم

  . از اين رو اولينشودميورود نقدينگي جديد آغاز ن
وضعيت ممتازتري نسبت  در كنندگان آندريافت

زماني به آن  تاخير با كه گيرندمي قرار به ديگران
  .كنندميپيدا  دسترسي
اعتبارات يا وامهاي بانكي مهمترين عامل  گسترش
توجه  بايد اما ،رم استتويتاً نهاقدينگي و نافزايش 

وامها، با تبديل  نندگان اينكتفت اولين درياشدا
 از بدون هيچ زحمتي توانندميداراييها  به آن

اين انتفاع به معناي . فرآيند تورم آينده منتفع شود
 .ده به عده ديگر استع كي موجه دارايي ازناانتقال 
وضعيت  مدت والنيطتن فادامه يا آشكار نتيجه

توسط ها در تأديه بدهي تأخير تورمي در كنار
  انتقال بخشي از قدرت خريد يا ،بدهكاران

 بهافقي تويچ هبدون  بستانكاران واقعيهاي دارايي
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 هايدستگاه اينكه . باتوجه بهباشدمي بدهكاران
شهرها به طور كلي و  ي كالنشهراجرايي مديريت 

به صورت خاص شهر تهران، بخش بزرگي از 
را در قالب  جديد هاياعتبارات بانكي و نقدينگي

  دريافت و دولتي ملي تباراتعا نكي و ياباهاي موا
د را خوهاي ينيز تاديه بده مكرر و به طور كنندمي

  دون پرداخت بهره يا جريمه واقعي به تاخيرب
داشت كه با  اظهار يقين به توانمياندازند، مي

  زيان به دولتي بخش عيقاي واهن داراييماگذشت ز
  اين اعتبارات (عموم مردم) افزايش كنندگانتامين
لب مالكيت از مردم و س باه كيابد. به اين پديده مي

انتقال آن به دولت بدون رضايت و توافق قبلي 
لياتي ماويند، گمي ماليات تورمي گيردميصورت 

ه بدون مجوز قانوني و به صرف استفاده از ك
. به سخن شودميمكانسيم تورمي از مردم گرفته 

اي بخش دولتي مديريت شهري به ه، دارايييگرد
، كندميدريافت  كه اندازه ارزش اسمي اعتباراتي

نرخ  ،سته به ميزان تورمبلكه بيابد، مينافزايش 
بهره و تاخير در باز پرداخت وامها، ارزش واقعي اين 

. ترديدي نيست نمايدمي شدداراييها خيلي بيشتر ر
م (نرخ واهاي با كاهش هزينه شرايطي كه در چنين

موجه و ناليات ماقدار اين م)، بهره و جريمه
يابد و بخش دولتي مي غيرمنصفانه نيز افزايش

 بهرمي توبار فرآيند  زيان . پيامدشودمي بزرگتر
واقعي از بستانكاران به بدهكاران و در  دارايي انتقال

  اقتصادهاي دولتي از مردم به دولت محدود
نسبي هاي قيمت م خوردن ساختاره بهد. شونمي

 هايناهمزمان تقاضا در بخش تغييرات ناشي از
را به  نهاخصيص غيربهينه آتاتالف منابع و  ،مختلف

  دنبال دارد. به عبارت ديگر، آنچه تناسب تقاضا در
نسبي را هاي يمتقتيجه نمختلف و در هاي بخش
كنندگان يا مصرف هاي، در مطلوبيتدهدميتغيير 

منابع نيست بلكه يك جريان فرآيند  كميابي واقعي

  ردن كل نظام اقتصادي اعم ازككارآمدتر نا
نتيجه  .دولتي و غيردولتي استهاي بخش

 تصاد شهري، خواه ناخواهقضعيف اتناكارآمدي و 
علت كمبود  بهي شهريريت مد بنيه مالي كاهش

يشتر و بقراض ستدرآمدهاي مالياتي و نياز به ا
يك دور  نهايتاً تداوم و تشديد فرآيند تورمي همانند

  باطل خواهد بود. 
افتد مي فاقتا رايطيش در حقيقت آنچه در چنين

 حلي براي تي دولشهراين است كه مديرت 
د با استقراض و اخذ تورم مالياتي از خوعضالت م
فرآيند تورمي را تشديد كرده و بر  سو كي

، ديگر افزايد و از سويخود مي داراييهاي واقعي
ي را ناكارآمدتر كرده و رشد اقتصادي شهر تصادقا

. يعني مديريت دهدميهش كارا در بلندمدت 
به  بارا  نهاآ ،به جاي حل مشكالت يتي دولشهر

مادامي . كندمي تربزرگتر و پيچيده ،تاخير انداختن
ي تاز دولت و سياستهاي دول شهري كه مديريت

صوصي و خو عملكرد بخشهاي  كندمي عيتتب
  ، اميدي بهنددامي ابع دستورات خودتعاوني را ت

استقالل  .طل كنوني نيستبات از دور فربرون
نظام مديريتي  مديريت شهري و خصوصي سازي

اي بررطهاي الزم ششهر و افزايش نقش تعاونيها، 
يريت مدي در تبيرون آمدن از بن بست اقتصاد دول

  .ستشهري ا
تماعي و فرهنگي فقدان مديريت جعاد ابا .8

 مديريت يكي از مهمترين وظايف: د شهريحوا
هاي شهري، تامين سالمت شهروندان از جنبه

تماعي است جي و انمختلف بهداشت جسمي و روا
تماد و عاد اجريق ايطو تامين اين سالمت به جز از 

جموعه مسو، كثبت بين شهروندان از يمعامل ت
از سوي ديگر و در نهايت بين  شهري مديريت

شهروندان و مسئوالن مديريت شهري ممكن 
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 بهنجر متقابل مچنين هماهنگي و اعتماد  .نيست
افزايش حس مسئوليت شهروندان و مديران براي 

و اين  گرددمي يشهرالمت سفظ حاد و جاي
سالمت شهري، گسترش هنجارهاي اجتماعي 

 .ل داردسالمت را به دنبا

ترديد چنين فرآيندي تنها در سيستم مديريت بي
تدوام اين كنش  .يكپارچه شهري، قابل تحقق است

ضامن  ،سئوالنمو  شهروندان بين متقابل مثبت
و تقويت  شهري سالمت هايكاهش هزينه

اين هدف همراه  .هنجارهاي موثر بر سالمتي است
هاي با نظارت مستمر و نهادينه كردن ارزش

 الگوهاي قالب سالمتي در بين شهروندان در
س تمادوستي، آسودگي و اعتماد اجتماعي، 

فشارهاي روحي و  و رفع تماعي با دوستانجا
و در  ...و ،كاهش احساس ناتواني از داشتن سالمت

حوزه مديريت شهري در قالب رشد نهادهاي 
، افزايش فعاليتها پوشي تمركز و هم ،بوروكراتيك

هاي پيروي مصرانه مديران از برنامه ،خصصت
  ستر مشاركت شهروندان درب ادجسالمتي، اي

آموزش الگوهاي  ،مختلف سالمتهاي حوزه
اختصاص بودجه مشخص به  ،رفتارسالمت گونه
بهداشتي، هاي نابرابري كاهش ،سالمت شهروندان

زون بر تامين سالمت فا .ستامكانپذير ا ..،قوميتي و.
كيفيت زندگي، انسجام  طحس قاءتشهري، ار

افزايش احساس تعلق خاطر  ،اجتماعي شهروندان
پذيري و مشاركت اجتماعي به شهر و مسئوليت

نتايج مديريت واحد شهري در  مهمترين ، ازمستمر
  .آيدمي مارشحوزه اجتماعي به 

م اكنون در فقدان هه كاست  درحالي اين و
 مديريت واحد شهري در شهر تهران، به دليل

ناهمگون دستگاههاي مديريت  و منافع اهداف
شهري از يكسو و گروههاي مختلف ذينفعان 

امكان تحقق انسجام  تنها (مردم) از سوي ديگر، نه

شهر و هويت  بهاطر خاجتماعي و احساس تعلق 
د بلكه تشكيل ندار وجود شهروندان شهري در بين

گروههاي متعدد در تضاد، زمينه بروز 
 در هنجارشكنيهاي ستيزه جويانه بين گروههاي

تقابل و تهديد امنيت اجتماعي شهروندان را فراهم 
 سعهتو انبهجآورده و زمينه تحقق اهداف همه 

  صفحات حوادث .از بين برده است نيزرا  شهري
 مديريت اصوالَ .شاهدي بر اين مدعاستها روزنامه

مشاركت و فعاليت هاي واحد شهري بايد زمينه
كه تامين منافع  كند فراهم ايشهروندان را به گونه

قابل با منافع شهر و ساير تدم در مرخصي ش
شهري و  فعاليت هر شهروندان نباشد و در واقع

هاي اجتماعي اعم از اقدامات عمراني يا برنامه
، در راستاي شهري سعهرحهاي توطو  تماعيجا

منافع و عاليق بيشترين درصد از شهروندان باشد و 
 و حتي شدبا شتهراضي را داناكمترين تعداد افراد 

  .االمكان هيچ شهروندي متضرر نشود
  

  ثر بر عدم يكپارچگي مديريت شهريعوامل مو
  و انسجام قرار يكپارچگيدر مفهوم مقابل تفرق 

از  يدرباره تفرق حاكمرور متون مختلف  .رديگمي
 يوجود دو نوع تفرق كالن در حوزه مطالعات شهر

و  يشهر ياست: تفرق در ابعاد مختلف شهر و زندگ
آن.  تيريو مد ريزيبرنامه) يهانظام ايتفرق در نظام (

قابل مشاهده و مرتبط هاي تفرقترين مهم ليموارد ذ
 -عدم وجود يبه معنا كه ياستيهستند: س تيريبا مد
 يافق كپارچهي استيس ايو  ياستراتژ ريزيبرنامه تفرق

شهر است. منظور از  ريزيبرنامهدر  يو عمود
 كپارچهيهاي ياستراتژ ،يعمود ياستيس يكپارچگي

  ،يامنطقه ،يملهاي استيچون سهايي هيدر ال
به  زين يافقهاي استياست؛ س يو محل ياهخردمنطق

چون  يمختلفهاي نقل و است كه بخش آن يمعنا
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. در كنار هم .و ياقتصاد شهر ايحمل و  ست،يز طيمح
را به اجرا  يواحد يشهر يبا هم استراتژ ونديو در پ

  ديبا يو عمود يافق ياستيبرسانند. در هر دو حوزه س
 دست نيياسطوح پ يهر سطح براهاي ياستراتژ

فراهم سازد تا بتوان  يمشخص يريگميچارچوب تصم
  .منسجم صحبت كرد تيريو مد ريزيبرنامهاز نظام 

كه در  وندديپمي به وقوع يزمان يتفرق عملكرد -
خاص (مانند محدوده شهر  يقلمرو حكومت ايشهر  كي
در  يو ارائه خدمات شهر ريزيبرنامه)، يشهردار اي

 نيدارند ب يمحل تيكه ماه يفيمورد كاركردها و وظا
كه به عنوان  .شده ميتقس ئتيچند نهاد، سازمان و ه

 ارائه و يريگميمثال در شهر تهران به معناي تصم
 25از  شيبه شهروندان توسط ب يخدمات شهر

  است. يسازمان دولتي و عموم
 يشهر يبندمنطقه يبه معنا ييتفرق قلمرو -

 ،يمناطق شهردار ري(نظ ربطيذهاي متفاوت سازمان
 يشهر..) در ارائه خدمات .مخابرات و رو،يسازمان آب، ن

هاي از نشانه ييو تداخل قلمرو يياست. خالء قلمرو
هاي تعدد سازمان لياست و به دل ييتفرق قلمرو

ارائه خدمات  فياوظ ميمذكور و چگونگي تقس ربطيذ
  افتد.مي آنها اتفاق انيم يشهر
در سطح مناطق  ياسي/ سيتفرق حكومت -

 ياز قلمروها ياديوجود تعداد ز يبه معنا يكالنشهر
منطقه  كيمستقل در درون  يتيريو مد يحكومت

كه هر قلمرو  ياست به نحو يعملكرد يكالنشهر
و  اريحق، اخت يدارا يمحل تيريمد اي يحكومت
از قلمرو منطقه است و  ياظهار نظر در بخش تيصالح

و عمل  يريگميتصم يبرا يواحد يحكومت عمرج چيه
  شهري وجود ندارد. كالن در گستره كل مناطق

نفوذ يو عناصر ذ نفعانياز تعدد ذ يناشتفرق  -
 يريگ ميو تصم ياستگذاريس نديصاحب قدرت در فرا

انواع تفرق است و  ريمحصول سا يهم به نوع ،يشهر
تفرق در اثر مطالعات  نيكند. امي ديهم آنها را تشد

 شودمي ييشناسا يقدرت در اجتماعات محل
و  يرسمعناصر  صاحب قدرت و ثروت را ًو يررسميغ

 ياستگذاريس ندينفوذ در فرا ييخصوصا كه توانا
آن به نفع خود را دارند در  رييو تغ يي/ منطقه ايشهر
 تيريمد نةيتفرق مرتبط با بسترها و زم - . رديگمي بر

موجود در هاي يو ناهماهنگها كه به تفرق يشهر
اسناد  ،يو مقررات موجود شهر نيمجموعة قوان
  ،يشهر ريزيمهبرناو  ياستگذاريباالدست س

ميتصم ازيمورد ن يو ارتباط ياطالعاتهاي رساختيز
  . داللت دارد..و يشهر يريگ
  

 نقانو هنگااز  يشهر حدوا مديريت

 اعيمجتا ،ديقتصاا توسعه مسو برنامه نقانو 136 دهام
 مينهز ديجاا روظمن به دارد:مي نبيا كه يگفرهنو 
  وريهبهر يشافزا ر،كشو توسعه شدر ايبر بسمنا
 توسعهو  حاكميتي رموا تقويت ،يياجراي هاهستگاد
 ظايفو ايجرا هنحو ر،كشورمودر ا دمرم كتراشم
 پااليش يلذ طريق به نقانو اين )135(دهامدر  رذكوم

  :ددگرمي حصالو ا
ي هاهتگاسد طستو ،لتدو حاكميتي رموالف) ا -

 دمرم كتراشم بلج اب زنيا رتصوو در  لتيدو
در  طبرذي يياجراي هاهستگاو د دشومي منجاا
و  اتزيتجه ر،كا منجاا وريفنا ،نسانيا منابع دبعاا

 هنداخو كيفي توسعهو  تقويت ،منابع يصصتخ
 .يافت

و  يگفرهن ،اعيمجتاي هايتصد رموا ظايفو )ب -
  وم هنو  تسبي لصوا تيعار اب لتيدو خدماتي

 اب انريا الميسا ريوهجم يسساا نانوقام سي
 شود:مي ذيل انجامهاي هشيواز  دهستفاا

 شخب عهستو ايبر زمالي هاحمايت لعماا .1
  ظايفو ينا يمجر لتيدوغير

 لتيدوغير بخشاز  تخدما خريد .2
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 و رهجاا طريقاز  لتيدوغير بخش با كترمشا .3
 فيزيكي منابعو  اتتجهيزو  تمكاناا اريگذوا

 به لتيدو يحدهااز وا بخشي مديريت اريگذوا .4
 يلكي هاسياست بچورچادر  ،لتيدوغير بخش
و  اعيمجتا دي،قتصاا توسعه رمچها همبرنا

 انيرا سالميا ريوهجم يگفرهن

 ديكررو اب يتلدو يحدهاو اداره وا ديجاا .5
  و مديريت نمازسا تأييد اگرنتيجهو  هدفمند
از  امكد هيچ كه مناطقيدر  روشك ييزربرنامه
  .نباشد پذيرنمكاا لذكراقفوي هاحالت

و  تيحما ،مديريت اب لتدو يربناييز ظايفو) ج -
 شخب طستو يتلي دوهاركتشي هاهستگاد رتنظا
 .شد هداخو منجاا لتيدوغير

 و لتدو دياصقتاي هايتصد به طمربو ظايفو )د -
قانون اساسي جمهوري  رچهاو  چهل صلا عايتر
 .ددرگمي ارگذوا لتيدوغير بخش به انيرا سالميا

 ايبر راتمقر تنظيم به نسبت بخش يندر ا لتدو
 قحقو تضييع ر،نحصاا ديجاا از يوگيرلج

 سالم يفضا ديجاا ن،كنندگافمصر و نتوليدكنندگا
 ايرظنو  اريذگرمايهس منيتا و عهستو شدر ،قابتر

 همچنينو  تفضيلو  تعريف .دومن دهاخو امدقآن ا
 1383 لسا نپايا تا دهما ينادر  اردمو هيكل ايجرا

 مجلس بهو  تهيه لتدو توسطاي در قالب اليحه
 شد. هداخو تقديم سالميا رايشو

 توسعه رمچها برنامه قانوني دمفا 137ماده همچنين 
  : عموضو با فرهنگيو  جتماعيا

  نكال تتشكيال ،ستا مكلف لتدو )لفا
  با متناسبرا ها تخانهو وزار يياجراي هاهستگاد

 تهج ،هاروشك ايرس هبتجرو  همبرنا محكاو اها تسسيا
 ستگاهيدي هارضتعا ،ناقص ثربخشيا دنرك فرطبر

  ر،موا زكتمر ،تيكفا معد ،جامعيت مدعو  دمرآناكا
از  جانبه همه يگيرهبهر همچنينو ها يركاازيمو
  زي،نوسا فهد با ،مدرآكاي هاو روش نوين وريفنا

 يك رتصو به رساختا ديتجدو  مغااد زيسامتناسب
و  ثربخشا ،كفايت با گيرافر ،مدرآكا ،منسجم منظومه

 هما شش كثراحدرا  طبرذي اليحهو  نمايد غيرمتمركز
 سالميا رايشو سلمج هب نانوق ينا تصويباز  پس

 ايبتدآن از ا ايجرا نمكاا كه ريطو به ،كند تقديم
  .باشد ميسر رمچها برنامهدوم  لسا

  اريذگوا لبقاي هايدصتاز  تهسآن د )ب
و  شهر انعمرو  توسعه رمودر ا ،لتيدوي هاهستگاد
  اليم منابع با اههمر انيروز تهيأ تصويب با ستارو

و  دوشمي ارذگواها ريهياو دها داريشهر هب طبرذي
 توسعه مسو برنامه نقانو دمفا دهماب  يفرد 5 بند زين
 154 دهمادر  يتنفيذ فرهنگيو  جتماعيا دي،قتصاا

 رمچها ،عوضمو اب يگفرهنو  جتماعياقانون برنامه 
  و رموا ،يفظاو اريذگوا اييسشنا ديقتصاا توسعه
  هب يياجراي هاهستگاد اريگذوا لبقاي هافعاليت

 لتدو زياسهار فده اب يتلدوغير شخبو ها يدارشهر
 هنحو ينيتع همچنينو  وريرضغيري هايدصتاز 
 يهاراشو بااداري  منظا تمناسبا يمظتنو  طابتار
  .دگيرمي بررا در  شهر و شخب ،ستارو سالميا

 عوضمو ينا به يگرد ربا ،نيز توسعه پنجم برنامهدر 
 نجمپ همبرنا137 دهامس اسا رب ؛ستا هشد ختهداپر

 جامع همبرنا هيته هب بتسن ستا زمجا لتدو ،توسعه
 بسمنا راختاس هب ستيابيد رمنظو به يشهر مديريت

و  ودهمحددر  يشهر چهريكپاو  هماهنگ مديريتو 
 ،هرهاش ارديپا عهستو تحقق ديكررو با ،شهرها حريم
  يهايدصتو  يفظاو اريذگوا قيطراز  مديريت زكتمر
  و نيوتعاو  خصوصيي هاشخب به لتيدوي هاهستگاد

  ترامقرو  نيناوق انيسروزر هبو  ينگرزاب ،هاداريشهر
 اهنآ هيدتحاو اها داريشهر هجايگا يتقاو ارها داريشهر

 نجمپ همبرناد يكررو قعآورد. در وا عمل به قانوني امقدا
 يشناآن،  هب توجهو  يشهر مديريت لستقالا ،توسعه
  و زياسخصوصي ايبر روشكدر  هك تسا دييكراز رو

  ساسابر .تسا هتشدا دجوو لتدو دنرك رتكوچك



 

  427 

 همبرنا سلمج ،يسساا نانوق 44 صلاي هاتسسيا
 اريگذوا بر كهدارد  يشهر مديريت ايبر جامعي

 خصوصي بخش ،ها داريشهر به شهر مديريت يدصت
در  سلمج اترظن ساسا بر .دارد تأكيدها نيوتعاو 
و  اليم منابع أمينت ايبر لتدو ،نجمپ همبرنا
 يسساا نانوق 44 صلا اب مطابق نالك اريتگذسسيا

ي هايريگميمصت ،لتدو مسئوليت درك دهاخو امدقا
 هرش رمواداره ا متوليها داريشهرو  تسا حاكميتي

 تحوليرا  نانوق ينا ايجرا انتومي تيرابع هب .تندسه
 ،شهرها زونموو  ارپايد ،يمدهادرآ عهستودر  يمظع

 مديريتاداره و  جهت ارپايد حدوا مديريت رساختا
 با نتاكنو ما. ادنمو ادقلمد لاس نجپ فظردر  شهرها

 شهرها رموا اريگذوا برررات مقو  نيناقو تأكيد دجوو
 نانوق مثل نينياقو ديتأك همچنينو ها داريشهر به
 چهريكپا مديريتقانون اساسي در ايجاد  44 صلا

 صخصو ينادر  يجدو  بلند مگا زهنو ي،شهر
 نوعي ر،كشودر  كه حاليدر  .ستا هنشد شتهدابر
و  لتاز دو شهرها به طمربو رموا اعنتزا يسو به يشاگر
از  يگرد يسودارد و از  دجووها داريشهر بهآن  قلحاا
در  زمجا ،عهستو پنجم برنامه مطابق لتدو كه نجاآ
 ينا ،ستا هشد يشهر جامع مديريت حطر ويبصت

 ايبر كه كندمي ديجاارا  بيسمنا موقعيت فرصت
 كامليو  جامعن  انوقراه و  هشنق دفيه چنين تحقق

 تحدو و دهبر ينبرا از  ازيمو يهادنها تا دشو تصويب
از  خاطر به كه يطياشر چنيندر .كند ديجارا ا ظايفو

  در رموا عيتجمو  ازيمو يهادنها فتنر بين
 دترمرآكا خگوييسپاو  رتقيقد رتاظن ،هاداريشهر
  .شد هداخو

حال اميد اين است در برنامه ششم توسعه اين مهم 
جدي گرفته شود و تجارب تلخ گذشته تكرار نشود و 

  كار به برنامه هفتم توسعه نكشد!!!
  

  هاراهكارها و اولويت
 نمازسا ي،شهر چهريكپا مديريت يهارهكااز را يكي
 مشكل ينا يخگوسپا نداتومي كه ستا شهر انعمر
اداره  هديرم تأيه رتصوهب نمازاس ينا يعضاا .باشد

ي هايرساختز رمدر ا هك يتادارا ياسرؤ مامتو  هرش
 هرو  دشومي املشرا  غولندشم تيفعال هب يهرش
  ايو  ازينداو راه نصب مينهدر ز كه مياقدا

 منجاا يرساختيز تخدما شگسترو  سانيرتخدما
 اما دسبر هرش انرمع نمازاس ديتأي هب بايستمي دريگ
 همچنين توسعه رمچهاو  مسو نقانو كه نجاييآ از

 يندر ا پيشرفته يهاركشو يشهرهااز  برخي مطالعه
در  داريشهر كه ستا زمال ،هددمي ننشا مينهز

 نگير پر ربسيا نقشها نمازسا ينو اداره ا هماهنگي
 هم قفو نمازسا گرا حتي رظن هب الذ ؛باشد شتهدا

 كه ستا زمال داريشهر محقق ،مه زاب دوش تشكيل
 بطرذيي هانمازسا دنكر هماهنگرا در  صليا نقش
 محقق ،مشكل ينا حل رمنظو به ماا .دبگير هبرعهد

 مهآن در ادا حرش هك ستا دهنمو ئهرا ارا هاييرهكارا
  .ستا همدآ

  نظر به نكال طحسدر  حل راه ئهارا رمنظو به
 به طنين مربواوقاول  مرحلهدر  ستا زمال كه سدرمي

و  هشد اجستخرا نكال سطحدر  يشهر مديريت
 بر مينهز يندر ا مختلف نيناقو به طمربو تتناقضا

 برخي قبطو  رضحا لحادر  هك اچر .ددگر فطر
و  نداتومي يشهر چهريكپا مديريت تشكيل ،نيناوق

 سساا بر ليو ددگر اجرا ركشو يشهرها سطحدر  بايد
  از بعضي مختلفي هابخش به طمربو نيناوقاز  برخي

 خالتد يشهر مديريت مردر ا ننداتومي هانمازسا
 نيناوق تسا زمال تسنخ ماگدر  ينابنابر .نمايند
و  اجستخرا يشهر چهريكپا مديريت اب رتبطم دمتعد
 سطحدر  زهنو ينكها .ددرگ حصالا اردمو برخيدر 
 رتصودر  هك دناهيدسنر يبندجمع ينا به نكال
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 ي،شهر چهريكپا مديريت مينهدر ز راتايختا اريذگوا
اي بهانه انتونمي ،ريخ اي دش هنداخو حل تكالشم
در  عملي امقدا ات كه اچر .باشد نقانو ننشد اجرا ايبر
 تمشكالو  معايبو  محاسن دنگير رتصو طتباار ينا
در  كهرانطومه .شد هدانخو حل راتختياا اريگذوا

 هدش دنهاشپي و پنجم و ششم رمچها برنامه نقانو
  راتختياو اها مسئوليت اريگذوا در ديبا تسا

  رختيادر ا نيزها نمازسا ينا جهدبو ،هانمازسا
 به شهر ايبر ضافيا راب ات هتگرف اررقها داريشهر
  و راتختياا ينا اريذگوا با .باشد شتهاند اههمر

و ها داريشهرو  قطع رطوهبي دارشهر بهها مسئوليت
 كسب دخو ذنفو زهحورا در  دخو ارقتدا محلي حكومت

آب و ( نهگارچهاي هانمازسا همچنين. دكر هنداخو
  منجادر ا هماهنگي جهت )اتمخابر ق،بر ب،فاضال

 از هنگو يچه دينبااول  مرحلهدر  يشهري هايرساختز
 ينادر  يدارشهر ميمصت ونبدرا  دخو يياجرا تعمليا

 هلمرح ينا نسيدر منجااسر به ايبر .كنند اجرا مينهز
 ،چهريكپا يشهر مديريت يسو به شتندابر مگاو 
و  هرش رايوش دنهاشپي ابها نمازاس ينا ياسؤر

ها نمازسا يناز ا رمنظو .شد هنداخو بنتخاا يدارشهر
و در  دشبامي هرش سطحدر ها نمازسا يسارؤ فقط

  رظن يرز فعلي حالت به نكماكا االترب طحس
  .ماند هنداخو باقي مربوطهي هاهنتخاوزار

  ينا هب يافته صاصختاي هاجهدبودوم  مرحلهدر 
 ارقر داريشهر رايختدر ا مربوطه شخبدر ها نمازاس

 ازهندا به نمازاس هر قلاحد كه طشر ينا با گرفته
 يهاركاو  يياجرا تايعمل ندابتو يافته صختصاا جهدبو
 اجرا داريشهر لمكا هماهنگي با لبتهرا ا دخو ديعا

 حكومتاز  جزئيها نمازسا ينا زهنو قعدر وا .نمايد
 رايختدر اها نمازاس يلمح جهدبو ليو نيستند محلي
  همه يدارشهر ضوعو در  هتگرف اررق يدارشهر

  هدهع ربرا ها نمازاس ينا يياجرو ا ريجاي هاهزينه
 10الي  5دوره  يكدر  نشد كاملاز  بعدو  گيردمي

 ز،اگ ب،الضفاآب،  املش( هرشي هايرساختزساله 
 طريقاز ها نمازسا ينا جهدبو) اتمخابر ،قبر

 جزها نمازسا ينو ا شد هداخو تأمين داريشهر
 يسارؤ بنتخاا طبيعتاًو  هشد بوسمح محلي حكومت

 يدارشهر راتختيااز ا نامدر آن زها نمازسا ينا
 نكهاز آ پس ،ييزداتمركز تمسسي ايجرا اب .دوب دهاخو
 دندش اجدها تخانهوزار هپيكراز  محليي هانمازسا ينا
 ينا توليدو  ييزربرنامه اري،تگذسسيا نچو يفيظاو

ي هاتخانهوزار راتختياا زهحودر  ابقس همانند تخدما
در  قفو تخدما عيزتو و لنتقاا لمعو  دهوب مربوطه

 تجهيز يشهري هايرساختز قيطراز  هرش هودمحد
 .دبو هداخو شهر مديريت اي يدارشهر هعهد به هشد
  گرفتن اررق يشهر چهريكپا مديريت تشكيل مهزال
ي هايرساختو ز تخدما ههندد ئهاراي هانمازسا

. باشدمي يشهر حدوا مديريت نظر يرز يشهر
 مديريت رصعن مهمترين انعنو به داريشهر همچنين

اداري ي هانمازسا منظادر  خاصي هجايگااز ي،هرش
و  حقوقي ظلحا هب يدارشهر .تسا رداربرخو ركشو

 اب .دوشمي بوسمح عموميي هامؤسسهء جزاداري 
 لتيدوغير ماا عمومي دنها يك داريشهر موهمف ينا
 يا دممراز رأي  ناشيآن  سميتو راردتقا هك ستا

 بايد دخو ظرفيتو  وقلمرو در  ستا دممر ننمايندگا
  هاگ انيردر ا لحا ينا با ماا .باشد عمل لستقالداراي ا

بهره بي قانوني تشكاالا يناز ا كامل رطوهبها يدارشهر
 53نبوده و عالوه بر آن قوانين موجود (مانند ماده 

  هشد موجب )شهر سالمياقانون تشكيالت شوراي 
وزارت  لرتكنو  رتاظن تحت تدش هبها داريشهر

 مانندآن  تابع محلي تاممقاو ها نمازاسو  روشك
و  بطروا چنين،صليا دجوو و ندشبا اردنفرماو  ارستاندا
 نقضدر  عامل ين رت داريشهر به نسبت يدگاهيد
ها داريشهر تبديل. ستآن اي هامسئوليتو  راتختياا

 مؤثر ملاعو گرياز د زين هرشدر  يشبخافر دنها يك به
 ربتجا سساا رب. تسا يهرش حدوا مديريت ديجاادر 
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 طتباار رگزبي هاشركتو  شهرهااز  همدآ همافر
 و ميمصتي هاهستگاد با يشهر چهريكپا مديريت

  يسماتري زينو  طحيسچندت رصو هب يلم ايجرا
در ها داريشهر مديريت كه معني بدين .باشدمي
را  بخشي نميا يا بخشيافر هستگاد يك نقش هرهاش
 هجايگادر  يدارشهر مديريت ينابنابر .كندمي يفاا
و  ريگتصميمي هاهستگااز داي مجموعه اب اطيبتار
 چهريكپا مديريت رو يناز ا .دارد ارقر يشبخ يياجرا

 به مرتبطي هابخش هكنند هماهنگ هجايگادر  يشهر
در  هننمو ايبر .كندمي عمل يشهر معين عوضمو كي

 ي،هرشي هانامخانبي ساماندهي تهج رضحا لحا
و  تأميندر  يشهر نيدگادسيبآ و انيبخيا نكادكو

  نمازاس 28شهر تهران  نالك جتماعيا تخدما
  رگبز مجموعهاز  اجدها نمازسا ينا .نداخيلد

 تسا زمال ينا بر وهعال .ستا خيريهي هامؤسسه
 ترخدمايغ يياجرا تاسمؤسو  اميظنتا ويرين
  .وندش هتگرف ركا به نيز جتماعيا

 د؟گير هعهد بررا  عموضو مديريت بايد مرجع امدك
 به معين دنها يك كه ستا زمال يطياشر چنيندر 
  مديريتو  رمودادن ا ناماس هب ،مرجع انعنو

 نامه معين مرجع ينا .دازدبپر فلمختي هاشخب
 ءتقاار همچنين. تسا يهرش چهريكپا مديريت

 دنها يك ههجايگاب هرش رايوش اهرمه هب يدارشهر
 همها بخش ساير اهنگيمه مرجع انعنو هب يشبخافر
 يشهر مختلفي هامنظااز  كه شهر سيستم ماهيت با

 باعث ينكها مهدارد و  نياوخهم ،ستا هشد تشكيل
 به محلي نمازاس كياز  يدارشهر ءتقاو ار يكيدنز

   .دشومي محلي حكومت
  

  پيشنهادات
مؤلفه در  ينمهمترو  وحدت فرماندهي اولين .1

دستيابي به مديريت يكپارچه شهري است. به دليل 

گيري، ظام تصميمندر  دمتعدو  موازي وجود مراكز
ورتي ص بهردد گگيري مختلف بايد ادغام مراكز تصميم

  عنوانبهنهادي  يا فراسازماني كه يك كانون رهبري
رسان شهري هاي خدماتكننده كل سازمانماهنگه

مديريت امور شهري  پراكندگي براي سامان دادن به
گيري فرا ريزي و تصميمتشكل از يك مركز برنامهمه ك
  از بلق راحيططالعه و مكزي براي مرماني و زسا

 .شدبا شتههاي اجرايي و عمليات است، وجود دابرنامه

شهري چه  مديريت گذاريعدم انسجام در سياست .2
ه كه شدعث با عملياتي سطح در سطح كالن و چه در

رو از مشكالت روبه سياريب هاي شهري بااجراي طرح
اد جمديريت يكپارچه شهري اييابي به ستاي دبرشود. 

همبستگي بين مديران سازمان و  طريق سجام ازنا
و  شهري امور هاي متوليسازمان و كاركنان مديران

 و نيز هاي متولي امور شهريزمانساين بهمچنين 
امور  بهسبت نمي كاركنان سازمان تماردن كتعهد م

 .ستاجرايي، الزامي ا

 از طريق ايجاد اشتراك در اهداف همپاياني ايجاد .3
، تدوين اهداف شهري بلندمدت ميان متوليان امور

متولي امور  هايسازمان نمياراستا مهبلندمدت 
هاي اجرايي در عاليتفدامات و قشهري، داشتن ا

سب ك به شترك و توجه كاركنانمانداز شمچاي سترا
در مطابقت  سيستم ذيريپانعطاف نتايج كلي كه سبب

  پذيرامكان زمان و مكان و تغييرات محيط شرايط با
 .شودمي

ي شهرهاي متولي امور اد هماهنگي بين سازمانجاي .4
و  كليدي هايه تصميمكاكزي مرريق ايجاد طاز 

 اقدام به كه ؛ مراكزيكنندميزمان را اخذ ساسي ساا
  با ساير در اين سازمان كنندمي هابرنامه تصويب
 .ستردنياز اموي شهرهاي متولي امور سازمان

 در نگرلكايجاد تفكر سيستمي با داشتن ديدگاه . 5
 ديدگاه ي، داشتنشهره پيچيدئل مسا بااجهه مو

 امور هاي متوليكاري سازمان اقدامات ميان مشترك
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 .ها و اهداف به يكديگرشهري و نزديكي ديدگاه

رسيدن به حكمراني شايسته از طريق ايجاد نظام  .6
ركنان و شهروندان، كا با مشورتي ها و نظامپيشنهاد

  افزايش شفافيت، مشاركت، پاسخگويي،
 حذف با مداريقانون يا ، قانونمنديپذيريمسئوليت

قوانين و مقررات قديمي، متناقض و متعدد در نظام 
نين جاري، حضور و شهري؛ يكپارچگي و انسجام در قوا

جانبه مردم و شهروندان در مشاركت واقعي و همه
گيري سازي و تصميمصميمتآيند فرسرنوشت شهر و 

  .نظام شهري
 



 

 

 

  



 

 



 هاي اجرايي:ها و سياستجدول برنامه

  اولويت اجرايي  حوزه كاري  اجرايي /اقدامسياست  راهبرد  هدف  اندازچشم
  بلندمدت  مدتميان  مدتكوتاه  روزه 100

تهران؛ شهري با 
اصالت و هويت ايراني 

  و اسالمي

بهبود كيفيت و ترويج 
سبك زندگي ايراني ـ 

  اسالمي

ارتقاي فرهنگ و كيفيت 
  زندگي شهروندي

رييو تغيريادگيبا هدف آموزش،يـ اسالميرانيايو سبك زندگيارائه برنامه توسعه فرهنگ شهروندتهيه، تنظيم و
        ×  اجتماعي و فرهنگي يو صدور كارت شهرونديسوگند شهروندادايمشاركت آنان،شيافزاف،يحق و تكل كرديرفتار شهروندان با رو

    ×      اجتماعي و فرهنگي در شهر تهران»شاخص كيفيت زندگي«جامع باال بردنارائه برنامه 
    ×      اجتماعي و فرهنگي محور و ارائه آن به شوراي شهراجرايي اعتالي امنيت محله برنامهارائه 

و ارتقاي سرمايه اجتماعي 
هاي كاهش آسيب

  شهرونداناجتماعي 

        ×  پايش و ارزيابي  وضعيت سرمايه اجتماعي شهرداري تهرانرسمي ازتحليليارائه گزارش تنظيم و
    ×      اجتماعي و فرهنگي در شهر تهران»زنان«نگاريي و آيندهپژوهندهيآي،دبانيمركز دليبه منظور تشكيزيربرنامه

هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي در شهر و ارائه پيشنهادهاي الزمكيفيت حضور بانوان در حوزهيهاي ارتقاتهيه طرح
    ×      اجتماعي و فرهنگي به شوراي شهر

    ×      اجتماعي و فرهنگي ها و مراسم شادي آفرينها، آيينتهيه و ارائه طرح مشاركت فعال شهرداري در برگزاري اعياد، جشن
    ×      اجتماعي و فرهنگي پيما و ارائه گزارش اجرا به شوراپايلوت طرح تكريم شهروندان همتدوين و اجراي 

كنترل و كاهش 
  هاي اجتماعيآسيب

        ×  پايش و ارزيابي هاي اجتماعي در شهر تهرانكيفيت آسيباز ميزان وارائه گزارش تحليلي رسمي
  ×        اجتماعي و فرهنگي هاساماندهي كودكان كار با همراهي و مشاركت سمن

  ×        اجتماعي و فرهنگي هاي حمايت از افراد بي سرپناه و بي بضاعتد خانهجاياقيتهران از طريشهردار يمشاركتيتينقش حماشيافزا
ها، جهت مديريتهماهنگي و حمايت گسترده از سمنقيتهران از طريشهردار يمشاركتيتينقش حماشياافز

  ×        اجتماعي و فرهنگي زنان آسيب ديده در سطح شهر تهرانحمايت از

تقويت و توسعه 
  وكاركارآفريني و كسب

    ×      اجتماعي و فرهنگي فروشان)هاي كرامت محور براي ساماندهي كسبه يدي (دستارائه و اجراي طرح
تهران بويژه در جهت تقويت روحيه كارآفريني،هاي توانمند سازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان شهراجراي برنامه

  ×         محوريت نقش تربيتي زنان در خانواده و شكل گيري شبكه اشتغال خانگي
  ×        اجتماعي و فرهنگي به شوراي شهر»كارآفريني اجتماعي«و»كارآفريني سبز«تدوين، ارائه و پيگيري اجراي برنامه
  ×        اجتماعي و فرهنگي در شهر تهران»اكوسيستم كارآفرين«توسعه و بهبودانجام مطالعات، بسترسازي،

زيباسازي و 
بخشي به سيما و هويت

  منظر شهري

بهبود كيفيت بصري 
  محيط شهري

ريزي وبرنامهدرايراني ـ اسالميتيهوسازي كامل نظام شهرسازي و معماري با رويكردجاريتنظيم و ارائه برنامه
        ×  شهرسازي و معماري شهريمختلفيهاعرصهوفضاهايطراح

حفاظت فعال از ميراث 
طبيعي، تاريخي و 

  فرهنگي

هاي راهنماي تور،گري خرد در شهر تهران (كيوسكمدت با هدف تقويت ساختار گردشهاي كوتاهارائه و اجراي طرح
    ×      شهرسازي و معماري هاي بهداشتي و ...)سرويس

سازي بستر الزم براي احياء بافتها و بنا هاي تاريخي و تزريق فعاليت در آنها در راستاي كمك به توسعه صنعتفراهم
      ×    شهرسازي و معماري گردشگري

شهرسازي خدمات شهري و  قنوات شهر تهران و ارائه آن به شوراي شهر تهيه طرح احياء
  ×        و معماري

آثار،ثبتوشناساييگري برايگردشودستيصنايعفرهنگي،سازمان ميراث با و هماهنگيهمكاريمسيرتبيين
  ×        شهرسازي و معماري هاي تاريخي ـ فرهنگي شهرها و بافتمحوطه

  



  

  

 

  اولويت اجرايي  حوزه كاري  سياست/اقدام اجرايي  راهبرد  هدف  اندازچشم
  بلندمدت  مدتميان  مدتكوتاه  فوري

تهران؛ شهري 
پايه، هوشمند و دانش

  جهاني

توسعه شهرداري 
  هوشمند و الكترونيك

هوشمندسازي سازماني و 
محورسازي مديريت دانش

  شهرداري

        ×  مديريت و ماليه شهري ها و كاربست آنحوزههي) در كلR&D(يو پژوهش شهردارقيمركز تحق تيتقو
      ×    مديريت و ماليه شهري هاي شهرداري تهراندر تمام معاونت»نوينهايفناوري«بررسي و بازنگري طرح ايجاد اداره كل

  ×        مديريت و ماليه شهري  ) در شهر تهرانI.O.Tريزي شبكه اينترنت اشياء (انجام مطالعات پايه و پي

ارتقاي ارائه خدمات 
  الكترونيكي

از  گيريبه منظور هوشمندسازي شهر و شهرداري با بهره كيتحقق شهر الكترونارائه گزارش تحليلي موانع زيرساختي 
        ×  مديريت و ماليه شهري  اطالعات و ارتباطات يفناور

      ×    شهرسازي و معماري بازنگري فرايند برونسپاري دفاتر خدمات الكترونيك

روايي خوب تحقق حكم
  شهري

تحول سازماني و 
  ساختاري شهرداري

        ×  مديريت و ماليه شهري  يسازمان يسازو چابك نهيكاهش هز استياعمال س يدر راستاسو و هم يمواز يهاادغام شركتارائه برنامه تنظيم و 
و  شهروندانكار  يسازبا هدف روان يشهردار فياز وظا يبخش يسپارو برون يافهيوظ ريغ يهاتيفعال هيحذف كل

        ×  مديريت و ماليه شهري  مرتبط يهانهيكاهش هز
      ×    شهرسازي و معماري ايجاد نظام پايش و ارزيابي عملكرد به منظور پايش عملكرد و اطمينان از تحقق اهداف طرح

ريزي ملي و ايجاد بسترهاي قانوني الزم ريزي و بودجهتالش براي ارتقاي جايگاه قانوني شهرداري تهران در نظام برنامه
      ×    مديريت و ماليه شهري هيات دولت، شوراهاي عالي و استانيجهت حضور شهردار تهران در جلسات

افزايش شفافيت و 
  گويي شهرداريپاسخ

 هايحساب بده هيتسو يهاآن و روش ييآزمايراست ،يشهردار يهايو بده يمال تيوضع نيارائه گزارش آخربررسي و 
        ×  پايش و ارزيابي  يشهردار و وصول مطالبات

 يوربهره شيبا هدف افزا يتوسعه منابع انسان ياستراتژ ييبرنامه اجرا هيو ته يانسان يروين تيوضع نيگزارش آخرارائه 
        ×  پايش و ارزيابي  كاركنان خدوم يو توجه به كرامت انسان

        ×  پايش و ارزيابي هاآنفيتكلنييتعيبرايريگيو پييدر محاكم قضايشهردارهيعليحقوق يهاارائه گزارش از پرونده
 يواگذار ،يعمران يهاطرح يمانكاريپ يقراردادها هيكل ينيشهر و بازب يتخلفات شهردار و شورا يبررس تهيكم ليتشك

 يو ... و ارائه گزارش به شورا برا يماده پنج، اسناد تعهدآور شهردار ونيسيامالك، تهاتر، مناقصات، مصوبات كم
 يريگميتصم

        ×  پايش و ارزيابي

سازمان «، »شهر تهران يهنر يسازمان فرهنگ«عملكرد  نهيشهر در زم يبه شورا يرسم يليتحل يهاارائه گزارش
سازمان « ،)»ستيز طيو مح يمني(بهداشت، ا HSEمركز «و » بانك شهر«، »تهران يشهردار يصندوق بازنشستگ

  و ...» شهر تهران يمنيو خدمات ا ينشانسازمان سازمان آتش«، »بحران شهر تهران تيريو مد يريشگيپ
        ×  پايش و ارزيابي

 ريبگافراد حقوق فيتكل نييو تع ييو شناسا يها و نهادها در شهردارسازمان رياز سا نيمأمور هيكل تعيين تكليف
        ×  مديريت و ماليه شهري  يكيزيبدون حضور ف يشهردار

اي در طرح هاي عمراني) به دهي لحظهپيوند شهر تهران (ايجاد ساختار گزارشايجاد سيستم پايش و كنترل پروژه هم 
  ×        پايش و ارزيابي  شوراي شهر در جهت افزايش نقش نظارتي اين نهاد



مداري افزايش قانون
شهرداري و همبستگي 

  آن با دولت

      ×    مديريت و ماليه شهري  »شهرييكپارچه اليحه مديريت «ها و مجلس شوراي اسالمي در پيگيري تصويب همكاري با شوراي عالي استان
    ×      مديريت و ماليه شهري  همكاري با دولت در جهت فروش اوراق بدهي و صكوك به شهروندان

    ×      مديريت و ماليه شهري هاي بالعوض از دولت و مجلسشهرداري و همچنين دريافت كمكا دولت در جهت پيگيري دريافت مطالباتهمكاري ب
  ×        مديريت و ماليه شهري هاي قطعي شده و حال شهرداريبدهي»آب كردن«و يا»باز پرداخت«، »تعيين تكليف«

افزايش مشاركت زنان و 
شهروندان در 

  سازيتصميم

        ×  پايش و ارزيابي  هاي مديريتي جوانان و زنان در شهرداري تهرانرسمي از ميزان و كيفيت فعاليتارائه گزارش تحليل تنظيم و 
اصل  يبر مبنا يشهر تيريگوناگون مد يهابانوان در عرصه يدرصد 30نقش مشاركت  شيارائه برنامه افزا

        ×  مديريت و ماليه شهري يبرنامه سوم شهردارانيتا پايساالرستهيشا
      ×    اجتماعي و فرهنگي  ياجتماع يگرليتسه يهاعنوان مركز مبادله خدمات داوطلبانه و طرحه ها بسمن ياندازراه

و  ختگانياز حضور فعال نخبگان و فره يمندبا بهره يامحله تيفرهنگ و هو تيتقوروزرساني و ارائه طرح بازبيني، به
      ×    اجتماعي و فرهنگي  محله محور يهاسمن تيفعاالن محالت به عامل

  

  

 

  اولويت اجرايي  حوزه كاري  سياست/اقدام اجرايي  راهبرد  هدف  اندازچشم
  بلندمدت  مدتميان  مدتكوتاه  فوري

تهران؛ شهري سبز و 
زيبا، شاداب و سرزنده 
با فضاهاي عمومي 
  متنوع و گسترده

ارتقا و بهبود كيفيت 
  محيط زيست شهري

هاي آلودگيكاهش 
  محيطي

        ×  محيط زيست  نمودن آن ييالزم اجرا يبسترها جاديهوا و ا يبرنامه كاهش آلودگ يروز رسانبه
ايراني  معماري اصالت وجودي به بازگشت در تهران شهر هايدر ساختمان نو هايانرژي از استفاده سازوكار تدوين و ارائه

      ×    محيط زيست اسالمي  ـ

شهرسازي و معماري با   هاي تهران و ارائه آن به شوراي شهردرهبازآفريني رود ـ هاي طرح  بازنگري
      ×    همكاري محيط زيست

ارتقاي زيستي گياهي و 
  جانوري

    ×      محيط زيست  تهيه و ارائه طرح  احياي چنارهاي خيابان ولي عصر(عج)
    ×      محيط زيست  كمك به بقاء و گسترش حضور پرندگان در شهر تهرانانجام مطالعات پايه و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت 

ارتقاي سطح بهداشت و 
سالمت شهري و 

  شهروندان

زباله از مبداء و شروع  كيو تفك يآورنظر در نحوه جمع ديتجد ،يشهر ياز انواع پسماندها افتيباز ييارائه برنامه اجرا  بهبود مديريت پسماند
        ×  خدمات شهري  آن يياجرا اتيعمل

حفظ و ارتقاي بهداشت
محيط و سالمت 

 شهروندان
      ×    محيط زيست  انجام مطالعات پايه و ارائه طرح اجرايي جامع مبارزه با موش و ساير حيوانات موذي در شهر تهران به شوراي شهر

توسعه متوازن و متعادل 
فضاي عمومي و سبز 

  شهري

افزايش سرانه و كيفيت 
      ×    خدمات شهري  هاي تهران به شوراي شهرانجام مطالعات پايه و ارائه گزارش مديريت جامع بوستان  شهريفضاي سبز 

توسعه فضاهاي عمومي و 
  اجتماعي

    ×      شهرسازي و معماري  ساعته به شهروندان 24برنامه ريزي به منظور فراهم نمودن زمينه هاي ارائه خدمات 

  ×        شهرسازي و معماري  كاهش فضاهاي بي دفاع شهر تهران مطالعه و مداخله در جهت
      ×    شهرسازي و معماري  در شهر تهرانو احياي كالبدي و عملكردي آنها ) محلي(پاتوق هاي  مطالعه و شناسايي گره هاي فعاليتي شهري

  



  اولويت اجرايي  حوزه كاري  سياست/اقدام اجرايي  راهبرد  هدف  اندازچشم
  بلندمدت  مدتميان  مدتكوتاه  فوري

تهران؛ شهري امن در 
 و هابرابر انواع آسيب

 برابر در مقاوم
  سوانح و مخاطرات

ارتقاي ايمني شهر و 
شهروندان در برابر 
سوانح طبيعي و 

  ساختانسان

بهبود نظام مديريت 
بحران و افزايش كيفيت 

  دفاع غير عامل

        ×  ايمني و مديريت بحران  شهر تهران آوريشهر و شهروندان و افزايش تابي منيا تيتوسعه و تقو ييارائه برنامه اجرا
هاي اجرايي در و ارائه طرحگانه 22مناطق  يبحران شهردار تيريمد يستادها تيفعال طيدر عملكرد و شرا ينيبباز

      ×    ايمني و مديريت بحران  ستادها نيشدن ا ياتيكاركرد و عمل تيتقو جهت
مردم  يمحالت با مشاركت سازمانها تيريدر ساختار مد »يمنيخانه دوام و ا«برنامه اقدام و اصالح نقشه راه  ينيبازب

      ×    ايمني و مديريت بحران  شهر تهران ينهاد تخصص
و  يدر جهت طراح هيريمردم نهاد و خ يهاو سازمان يو دانشگاه يعلم يو نهادها يبرنامه مشاركت بخش خصوص هيته

      ×    ايمني و مديريت بحران شهر تهرانياضطرارطيشراتيريو مديمنيتوسعه ايراهكارها ياجرا
      ×    ايمني و مديريت بحران  شهر تهران  يآورمركز تاب يسازفعال اجراييبرنامه  هيته

    ×      ايمني و مديريت بحران  شهر تهران ياضطرار طيشرا تيريو مد يمنيا يپژوهندهيو آ يدبانيمركز د ليتشك اجراييبرنامه  هيته
مرتبط در  يهايندگيتهران با نما يشهردار ياضطرار طيو شرا تيريمد يو تعامالت ساختار متول يوسعه همكارت

    ×      ايمني و مديريت بحران  ساختار سازمان ملل متحد
  ×        ايمني و مديريت بحران  فرونشست زمين در شهر تهرانانجام مطالعات پايه و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت مقابله با پديده 

هاي تجديد حيات بافت
  فرسوده شهري

        ×  شهرسازي و معماري  يقيتشو يهابرنامه شيفرسوده و افزا يهابافت ينوساز تيريمد يهاوهيروند، ضوابط و ش ينيبازب
        ×  شهرسازي و معماري  ينواح نيافزا و محرك توسعه در اارزش يهاپروژه ياجرا ليتسه هاي فرسوده وايجاد رونق و رشد در بهسازي بافت

  

  اولويت اجرايي  حوزه كاري  سياست/اقدام اجرايي  راهبرد  هدف  اندازچشم
  بلندمدت  مدتميان  مدتكوتاه  فوري

تهران؛ شهري پايدار و 
منسجم با ساختاري 

مناسب براي سكونت، 
  فعاليت و فراغت

بخشي و انتظام
بخشي به كالبد و انسجام

  فضاي شهري

ارتقاي سازمان فضايي 
انداز شهر منطبق با چشم

  و الزامات طرح جامع

    ×      شهرسازي و معماري  بازنگري طرح تفضيلي و انطباق آن با نياز هاي روز

        ×  شهرسازي و معماري  به شوراي شهر موضوعي مناطق و ارائه راهكارهاي اجرايي و موضعي طرح هاي بندياولويت و پااليش
ارتقاي كيفيت طراحي 

شهري و معماري 
فضاهاي عمومي و 
  خصوصي شهر

بازنگري، انجام مطالعات پايه و ارائه طرح اجرايي جهت انتقال فضاهاي نظامي از شهر تهران با كمك نهادهاي ذي ربط و 
      ×    شهرسازي و معماري  ارائه گزارش به شوراي شهر

  ×        معماري و شهرسازي  برنامه ريزي در خصوص طراحي وبهره برداري اراضي ذخيره نوسازي مصوب طرح جامع
افزايش نظارت و كنترل 

وساز در شهر و ساخت
  حريم

        ×  شهرسازي و معماري  نهيزم نياقدامات گذشته در ا يو بررس هولوگراماز فروش  يريجلوگ
    ×      شهرسازي و معماري  آن ضوابط اجراي براي دقيق و نظارت تهران شهر حريم محدوده  تدقيق

      ×    شهرسازي و معماري  بازنگري در قوانين و سازو كار هاي اجرايي مرتبط به منظور حفظ يكپارچه حريم پايتخت
  



  اولويت اجرايي  حوزه كاري  سياست/اقدام اجرايي  راهبرد  هدف  اندازچشم
  بلندمدت  مدتميان  مدتكوتاه  فوري

 روانتهران؛ شهري 
با رفاه عمومي و 

 مناسب هايزيرساخت
نابرابري تعديل براي
 همگاني تأمين و ها

  شهروندي حقوق

ونقل و بهبود نظام حمل
  ترافيك شهري

  ونقل عموميتوسعه حمل

ي خطوط فعل تيظرف بيشينه از يريگبهره با هدفشهر تهران  پايهليرعمومي ونقل توسعه حمل ييارائه برنامه اجرا
تردد سهم و ظرفيت  شيواگن به منظور افزا ديخر ،هاي ايستگاهي، سيويل، الكترومكانيكال و ...)(تكميل بخش

  تراموا طوطخ جاديا يسنجو امكانبا اولويت دسترسي تمام نواحي جمعيتي تهران  ديخطوط جد ي، ايجادنيرزميز
        × ونقل و ترافيكحمل

در ساعات  يخطانيم يهااعزام اتوبوسافزايش تعداد ناوگان و  قياز طر يرانشبكه اتوبوس يوربهره شيافزاارائه برنامه 
        × ونقل و ترافيكحمل مندي شهرونداندر راستاي رضايتدر خطوط شلوغكيتراف كيپ

شهر تهران با هدف كاهش خطر  ينيرزمينقل زوحمل رساختيز سكير تيريمد ياتيبرنامه عمل و تدوين هيتهبازنگري، 
      ×   ونقل و ترافيكحمل  يو انسان يبروز سوانح فن

هاي مترو تهران تا سطح دو برابر (بر اساس نياز و رسيدن به حداكثر كارايي و راندمان) با مشاركت افزايش تعداد واگن
    ×     ونقل و ترافيكحمل  گذاران داخلي و خارجيسرمايه

      ×   ونقل و ترافيكحمل ونقل عموميهاي تشويقي در جهت گسترش فرهنگ استفاده از حملسياستاتخاذ 
    ×     ونقل و ترافيكحمل  هاي ايستگاهي ـ تجاريانجام مطالعه و احداث مجتمع

  ×       ونقل و ترافيكحمل  »ونقل انبوه بر ريليحمل«ونقل عمومي شهر تهران به رويكرد تبديل محوريت حمل
         ونقل و ترافيكحمل  هماهنگي با پليس راهور به منظور جلوگيري از ورود و تردد موتور سيكلت ها به خط اتوبوس و رعايت قوانين

         ونقل و ترافيكحمل  جلوگيري از تردد موتور سيكلت ها با بار حجيم
         ونقل و ترافيكحمل  خروج تاكسي هاي فرسوده و جايگزيني با تاكسي هاي هيبريدي

         ونقل و ترافيكحمل  تهيه طرح مشترك با پليس راهور و وزارت آموزش و پرورش جهت ايمني تردد دانش آموزان
         ونقل و ترافيكحمل  اجراي طرح ضربتي حذف نقاط حادثه خيز نقاط اتوبوس راني و ايستگاه هاي آن

ونقل توسعه حمل
دوستدار محور و انسان

  طبيعت

    ×     ونقل و ترافيكحمل  هاي برقي در شهر تهرانهاي الزم براي گسترش استفاده از موتورسيكلتريزي و ارائه مشوقبرنامه
شهرسازي و معماري با   توسعه شبكه پياده راهي و مسير هاي دوچرخه شهر تهران

 ونقل و ترافيكحمل
    ×    

           
            آاليندگي شديد از چرخه فعاليتحذف اتوبوس هاي با 

            برخورد قاطع با خودرو هاي آالينده
            افزايش راندمان مراكز معاينه فني و ارتقاي استانداردهاي كنترل ايمني

هوشمندسازي سيستم 
ونقل و مديريت حمل

  ترافيك

ونقل عمومي و هاي حملونقل و ترافيك به ويژه در سيستموري تجهيزات هوشمند حملافزايش بهرهارائه برنامه 
        × ونقل و ترافيكحمل مديريت ترافيك

      ×   ونقل و ترافيكحمل  افزارهاي هوشمند جهت كاهش سفرهاي درون شهري شهروندانفراگير نمودن نرم
    ×     ونقل و ترافيكحمل  ارتقاء كيفيت پاركومترهاي تهرانهوشمندسازي، اصالح عملكرد و 



شهرسازي و معماري با   فضايي پل صدر -ارتقاي كيفي ساختاري ،هوشمندسازي
 ونقل و ترافيكحمل

    ×    
  ×       ونقل و ترافيكحمل  ناوگان حمل و نقل همگاني( ازجمله تاكسيراني، ون و..)هوشمندسازي نوسازي و
            رساني نرم افزارهاي سيستم هوشمند فعلي جهت افزايش بهره وريبه روز 

            افزايش بهره وري از سيستم هاي زمان دارد چراغ هاي راهنمايي و رانندگي
            بهره برداري از كارت الكترونيك ترافيك كه بستر آن فراهم شده است

ونقل بهبود سيستم حمل
هاي و شبكه دسترسي
  شهري

با مشاركت بخش  اجراييپرتردد و ارائه برنامه  نياديدر معابر و م يهمگان يهانگيپارك يابيبرنامه مكان ينيبازب
 ممتازياقتصاديهابا اتخاذ مشوقيخصوص

 با معماري و شهرسازي
 ترافيك و ونقلحمل

×        
    ×     ترافيكونقل و حمل  ها در شهر تهراناجراي طرح ساماندهي تردد موتورسيكلت

بهبود و گسترش 
تأسيسات و تجهيزات 

  خدمات شهري

تأمين خدمات شهري 
      ×    خدمات شهري  مذكورخدمات  بازنگري در نحوه ارائه خدمات ميادين و ارتقاي كيفي  مورد نياز شهروندان

  

  اولويت اجرايي  حوزه كاري  سياست/اقدام اجرايي  راهبرد  هدف  اندازچشم
  بلندمدت  مدتميان  مدتكوتاه  فوري

كالنشهري با تهران؛ 
عملكردهاي ملي و 

هاي جهاني و مركزيت
سياسي، فرهنگي، 

اجتماعي و اقتصادي 
كشور، منطقه آسياي 

جنوب غربي و 
  كشورهاي اسالمي

ارتقاي جايگاه و نقش 
المللي شهر ملي و بين

  تهران

پذيري شهرداري و بانك
افزايش سهم درآمدهاي 

  درآمدپايدار به كل 

هاي تأمين منابعي و ارائه روشدرآمدديجدداريپايهامؤلفهييشناسابه منظورمنابع  زيتجهتهيه و اجراي برنامه
        ×  مديريت و ماليه شهري هاي شهريپروژه

        ×  ماليه شهريمديريت و   يشهر داريدرآمد پا حهيال بيتصو نهيدر زم ياسالم يها و مجلس شورااستان يعال يبا شورا يهمكار
  ×        مديريت و ماليه شهري  تهيه برنامه بازگشت تعادل اقتصادي به زيست و شئون اقتصادي شهر تهران

توسعه مشاركت و 
گذاري بخش سرمايه

  خصوصي داخلي و خارجي

ويسنجمطالعات امكانهيبا تهيشهريهادر پروژهيو خارجيداخليبخش خصوص يگذارهيارائه برنامه جذب سرما
        ×  گذارياقتصادي و سرمايه يگذارهيسرمايهابستهنيتدو

شهر تهران در قالبيمنيارساختيو توسعه زيگذارهيدر سرمايتوسعه مشاركت بخش خصوصيراهكارهاييشناسا
      ×    گذارياقتصادي و سرمايه زاتيو توسعه تجهمهيب

      ×    گذارياقتصادي و سرمايه  و ...)  R.O.Tو B.O.Tي (و گسترش قراردادها در شهرداري تهران هاپروژه يواگذار وهيدر ش يبازنگربررسي، تحليل و 
هاي مردمي شهرداري تهران و ارائه راهبردهاي ارتقايگذاري و مشاركتبازنگري در ساختار سازمان جذب سرمايه

      ×    مديريت و ماليه شهري هاي ايرانيان خارج از كشور به شوراي شهرسرمايهها و اثربخشي آن در جهت جذبفعاليت
  ×        گذارياقتصادي و سرمايه  هاي مناطقبا كمك شوراياري» يمشاركت يزيربودجه« قيتهران از طر يشهردار يمشاركت يتينقش حما شيافزا

توسعه رويدادها فضاهاي 
المللي شهري در ابعاد بين

  و ملي

  ×        ديپلماسي شهري  با محوريت فرهنگي ارتقاي جايگاه جهاني شهر تهران از طريق برگزاري رويدادهاي جهاني
  ×        ديپلماسي شهري  ها در غرب آسياآپگيري استارتتبديل تهران به مركز شكل

ويهاب تكنولوژتهران بهتبديليدر راستايشهريبر برندسازيمبتنيهاهيرو جاديامطالعات، بسترسازي و 
  ×        ديپلماسي شهري منطقهيگردشگر
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  سازمان اجرايي طرح
 توضيحات نام و نام خانوادگي  عناصر و اركان برنامه

 مسئول تدوين حميد عزيزيان  تدوين برنامه
 هاي تخصصيدبير كارگروه حسام يزدان پناه

  امور طراحي و چاپ
 طراح و گرافيست آرش حق دوست

 آراصفحه جاويدانسعيده
 نگاردانش انتشارات

 پشتيباني نيما آقايي  دبيرخانه
 اجراييامور افشين زبردست

  شهري اقتصاد

 اقتصاددان ـ دكتري اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا حسين راغفر
 ريزيريزي شهرداري تهران و معاون فعلي سازمان مديريت و برنامهمعاون اسبق برنامهواعظ مهدوي

 كارشناسي ارشد علوم سياسي (اقتصاد سياسي)كارشناسي عمران،مرتضي نوروزپور
  هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوريكارشناس مركز همكاري مهرداد مشيري
  پژوهشگر دانشگاه صنعتي شريف، كارآفرين برتر كشور فرشاد صالحي

  هاي مجلس شوراي اسالميكارشناس ارشد حقوق، مركز پژوهش محمدرضا خبوك
  شناسي، فعال اجتماعي و كارآفرينكارشناسي اقتصاد، ارشد جامعه مهدي نجفي خواه

 كارشناسي ارشد مديريت شهري محمد غياثوند

  و ايمني
  اضطرار شرايط مديريت

 دكتري تكتونيك، تخصص زلزله، فعال حوزه ايمني و مديريت بحراندبير كارگروه، حسام يزدان پناه
  و نجات، كارشناس ارشد مديريت منابع انساني، موسس انجمن امداد ايرانيانكارشناس عمليات امداد حسام الدين نراقي

  شناسيالمللي زلزلهاستاد دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم، متخصص و فعال در حوزه زلزله، پژوهشگاه بين مهدي زارع
 هادي حجازي  نشانمدير ايستگاه آتش نشاني و آتش سيدمجيد حجازي

 HSEپزشك، از موسسين سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، مديريت شرايط اضطراري و  جنابوحيد حسيني
  (مركز عمليات اضطراري) اورژانس كشوريEOCمتخصص اورژانس و مسئول مجتبي خالدي

  )HSEنشاني، ايمني و مدير خبرگزاري بامنا (حوزه آتش سعيد دولتشاهي
  هاي مردم نهاد حوزه محيط زيست و ايمنيكارشناس ارشد مديريت اجرايي، فعال سازمان چيانعليرضا آئينه

  رواي ايران و امدادي موج پيشهزكارشناس ارشد مديريت شهري، دبيركل جمعيت كاهش خطرات لر عليرضا سعيدي
  تكنولوژي امداد و نجاتاستاد دانشگاه، دكتراي آينده پژوهي، مشاور در زمينه آينده پژوهي  ارشير سياح

  كارشناس عمليات امداد و نجات، فعال رسانه و توليد محتوا در زمينه امداد و نجات و ايمني ميالد صميمي نعمتي
  كارشناس عمليات امداد و نجات، متخصص طب اورژانس، تكنسين اورژانس تهران كيوان صيفوري
  نشانيپزشك، پيشكسوت و متخصص حوزه آتش مجيد عبداللهي

  مدير بحران دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران شهاب عبدالهي فر
  كارشناس ارشد بازسازي پس از سانحه، معمار هديه گميني

 HSEفعال حوزه ايمني و محمد مراديان
  احمرهالل لرزه، مدرس ارشد جمعيتزمينارشد آواربرداريامداد و نجات، متخصصپيشكسوت شهريار مزيدآبادي

  )OCHAUNدوستانه سازمان ملل در ايران (ولين مسئول دفتر بشركارشناس ارشد علوم ارتباطات سياسي، ا حميد نظري
 بحران تيريو مد يآتش نشان ،يمنيكارشناس فعال در حوزه افعال اجتماعي، بابك نورالهي

  سازمان مردم نهاد جامعه ايمن ايراناستاد دانشگاه، مديرعامل و عضو هيات مديره انجمن  جواد نوفرستي
  ي ژئوفيزيك، زلزله شناسي، دانشگاه تهرانادكتر محمدرضا حاتمي

  انمعاونت امور جوانان جمعيت هالل احمر استان تهر علي حيدري نجات
SHEكارشناسي ارشد ايمني و راحله مشهدي تقي

  آسيب شناسي و 
  شفافيت مديريتي

دكتري مديريتدبير كارگروه، مهدي فوالدي
 ارتباطاتيادكتر علي اكبر فرهنگي

 ي رسانهادكتر طاهر روشندل
 ي مديريتادكتر مجتبي اميري
 فوق ليسانس مديريت شهري رضا تربت جو

 ي مديريت ورزشيادكتر جمشيد وزيري
 فوق ليسانس مديريت شهري حامد فتحي

 ي مديريت و منابع انسانيادكتر احمديعبدالرضا

  هوا آلودگي
  كارشناس ارشد مهندسي صنايع ـ وزارت نيرودبير كارگروه، نرگس مشهدي
 كارشناس ارشد محيط زيست مجتبي محبتي

  ي آلودگي هاي محيط زيستادكتر شيوا السادات طيب زاده
  "شبكه ياري كودكان كار"مديرعامل سازمان مردم نهاد طيبه شريف پور
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  شناسي اجتماعيآسيب

  هاي اجتماعيمسئول دبيرخانه ستاد مديريت ساماندهي آسيبو ي پژوهشگر اجتماعي ادكتردبير كارگروه، ميثم مجاهد اكباتاني
  ي روانشناسي و مديرعامل كانون خانواده سالمتادكتر علي شيخ االسالم

 شناسيجامعهيدكترا گيالنفالحياهللاروح
  كارشناسي ارشد معماري و شهرسازي، گردشگري بخشيعليبهروز
 شناسيجامعهيدكترا پورمصطفيكامبيز
  طباطبايي عالمه دانشگاهعلميهيئتروانشناسييدكترا مزبوحيسعيد

 حوزه، فعال اجتماعي حوزه فقر زدايي2تحصيالت سطح اميرحسين اخوان
  حوزه و فعال اجتماعي2كارشناس فلسفه، سطح سيد سبحان بطحايي

  توسعه گردشگري

  گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه گردشگريگروهمديردبير كارگروه، ناصر رضايي 
 استاديار و عضو هيات علمي، پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري حسن الماسي 

  شناسي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگريگروه باستانبلوريمحمد
  شناسي، فعال حوزه گردشگري اقوامكارشناسي باستان كاوه آبخيز

  طباطبايي عالمهدانشگاهالمللبينروابطيدكترا اسماعيليعلي
  توسعه و اقتصادگرايششناسيجامعهدكتراي محمديابوذر

  كارشناسي ارشد رسانه، فعال حوزه محيط زيست و جواناندبير كارگروه، و همكارانثمانه محمودآبادي جوانان

  حقوق شهروندي

  دادگستري وكيل و سپاه بازنشسته سرهنگ ،عمومي ارشد حقوقكارشناسدبير كارگروه، رضا باقري
  دادگستري وكيل و سپاه بازنشستهسرهنگ،حقوقدكترايدانشجوي احمدرضا شباني
  دادگستري وكيل و سپاه بازنشستهسرهنگ،حقوقارشدكارشناس غالمرضا محمدي
  ارتش هوايي نيروي بازنشسته سرهنگ ودادگستري رسميكارشناسحقوقكارشناس محمدرضا كرمي

 اي حقوقدكتر رضا دولت رفتار حقيقي
  الملل، دانشگاه عالمه طباطباييي علوم سياسي و روابط بينادكتر وحيد شيباني

  دادگستري خصوصي وكيلارشد حقوقكارشناسي باقريهادي

  حمل و نقل

  ترابري وراهارشدكارشناسدبير كارگروه،  طباطبائيقاضيامير
  ايران اسالمي جمهوري آهن راهسابقمقامقائم-دانشگاهاستاديار منشكيمحمودرضا

 ترابريودانشگاه، راهاستاديار تبارنصرالهعلي
 ترابريودانشگاه، راهاستاديار فائزيفرزينسيد

  ي عمران، مديريت ساخت و ساز، نشريه حمل و نقلترادك حسين رهبري
  ترابري و راه مشاور شركت مديره هياتعضو-ترابريوراهارشدكارشناس فرساديفرهوديآرزو

  ترابري و راه شركت مديره هيات عضو و دانشگاه مدرس-ترابريوراهارشدكارشناسزادهبهلولجاويد
  ترابري و راه مشاور شركت مديره هياتعضو-ترابريوراهارشدكارشناس عسگريفرشاد
  ترابري و راه شركت مديره هياتعضو-ترابريوراهارشدكارشناس حكمترضامحمد

  زنان و آينده شهر

 از دانشگاه تربيت مدرسدكتراي فلسفه و حكمت اسالمي دبير كارگروه، سميه طهماسبي
 3، شهرداري تهران منطقه فرهنگي ـ ورزشي حوزه زنانكارشناسزهره سرهنگي

 12، شهرداري تهران منطقه ريزي و توسعه شهريبرنامهكارشناسسرائيشريفيماريه
 فرهنگي،هنري، امور بازرگاني در نهادهاي خصوصي و دولتيكارشناسزهرا ططري

  تحول گرايشدولتيمديريتليسانسفوق محبوبه شاياني فر

  حوزه سالمت

  ي ژنتيك، پژوهشكده رويانادكتردبير كارگروه،معصومه عسكري
  رويان پژوهشگاه علمي هييت عضوژنتيك،مشاوروعمومييادكترالمدنينويد

 توانبخشيفيزيكطبمتخصص ياراحمدياهللاحبيب
  كارشناس ارشد ژنتيك، پژوهشكده رويان صادقيهانيه

  عضو هيئت امناي انجمن باور، دكتري مديريت فرهنگيپريسا افتخار
  پيشگيري و ارتقاي سالمت دنياي آيندهمديرعامل بنياد ابراهيم ميكائل
  مديرعامل موسسان حاميان رشد و بالندگي زهرا محمدنژاد
 پزشك، مدرس دانشگاه مهدي حسني

  طراحي و منظر شهري

 تهرانمنظر شهريشهري و مديريتطراحيراهبرديبرنامهارشد پروژهكارشناسدبير كارگروه،سحر جالليان
طراحي شهريكارشناس ارشدمحدثه دورانديش
طراحي شهريكارشناس ارشدپريسا قاسم زاده
شهرسازيكارشناس ارشدآذين خسروي
معمارييادكترساجده بنازاده
  كارشناسي ارشد معماري و شهرسازيسيما هاشمي

  فني و عمراني
  ي برنامه ريزي شهريادكتردبير كارگروه،علي ساماني
  ي حمل و نقل از دانشگاه مونيخادكتر فردرضا رهبري
 معماريكارشناسي ارشدمهسا قائمي

 كارشناسي ارشد معماري تجريشياميدواررضا
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  ترابريوراهعمرانكارشناس ارشد نوينمسعود
  ترابريوراهعمرانكارشناس ارشد نوينهادي

  محيط زيست

 عمومي روابط- ارتباطاتكارشناسيدبير كارگروه،سعيد طهماسبيان
 زيستكارشناس ارشد مديريت محيطسيدعلي كاظمي
طبيعيدكتراي منابعهومن روانبخش

 زيستكارشناس ارشد اقتصاد محيطفرمريم وثوقي
 گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين فوق ليسانس مهندسي محيط زيستاياييعمهدي رو

  زيست محيط دانشجوي دكتراي مديريت، زيستارشد اقتصاد محيطكارشناسزهرا طهرائي نصرآبادي
  ي مديريت استراتژيكادكتردبير كارگروه، و همكارانمسعود يگانه  يكپارچه شهريمديريت

  معماري و شهرسازي
  شهرسازي مهندسيارشدكارشناسدبير كارگروه، شريفيماريه
 شهرسازييادكتر نيكانمجيد

  هاسيستمتحليلوريزيبرنامهصنايعيادكتر نژادزمانيعليرضا

  هوشمندسازي

  مديرعامل شركت دانش بنيان آي ويندبير كارگروه، بهادر نظري فرد
  بهشتيشهيددانشگاهعلميهيأتعضو حقيقيحسن

 تهراندانشگاهعلميهيأتعضو اخاييعليمحمد 
  دانشگاهي جهاد ارتباطات واطالعاتفناوريپژوهشكدهرئيس اصغرياهللاحبيب 

  سيستم همكاران عموميهايطرحشركتعاملمدير حيدريمحمدسيد
  امين هوشمند راهكارهايتوسعه شركتمديرعامل عالييمحمدسيد

  نفت مليشركتاطالعاتفناورياسبقمدير تواليياحمد 
  شهرهوشمند  و پذيرتعامل عمومي هاي شبكه كتابهاي اروميه،مؤلفدانشگاهعلميهيتعضو احمديفريد

  جمهوريرياستنوينهايفناوريمدير بنيامهدي

  نقش
  بنياندانش هايبنگاه

  در آينده تهران

 مهندسي طراحي و بومي سازي فناوريهاي نوين شهري،دبير كارگروهآرش امين
 مدرس دانشگاه-مشاور حوزه عمران و زلزلهالياس حكمت شعار
 مدرس دانشگاه - و هوش مصنوعي در شهر ICTمشاورپيمان شيخ الحرم
 6مشاور حوزه بحران دبير ستاد بحران شهرداري منطقه مهدي خسرواني

  هامشاورحمل و نقل هوايي و فرودگاهمهرداد مهردوست
 مشاور الكترونيك حوزه امنيت شهريآرش ولي زاده

 ميدان در فركانس شهريمشاور فيزيكسام معيني
 هاي شهريمشاور شيمي فيزيك آاليندهامير فوالديتجر
 مشاور اختالالت ماكروويو فضاي شهريحميد بيدمشك

 مشاور برق و سيستم اتوماسيون شهريحميد صدرالديني
 مشاور كنترل و ابزار دقيق تاسيسات و اتصاالت شهريغالمرضا فتحي
 آالينده ها، آناليز كمي و كيفي مراكز توليدي شهريمشاور مهسا جالليان

 مشاوره ارزيابي و برآورد داده هاي و احتماالت شهريحميد محسن زادگان
 دفتر مستقر در غرب آلمان-مشاور روابط اروپاناصر امين

Debi Chao دفتر مستقر در تايوان-مشاور روابط جنوب شرقي آسيا 

معلولين سازي زندگي روان
 و سالمندان در تهران

  تهران شهر نهاد مردم هايسازمان سراسري كانون مديره هياترئيسوباورانجمنمديردبير كارگروه،معينيسهيل
 تهرانشهرشورايعضو صابريعلي

 توانبخشيمتخصصوروانشناس نژادصادقيسيدمهدي
  شهريريزيبرنامهارشدكارشناس زادهرضويماني
  اسكيزوفرني بيمارانانجمنمديرعاملوروانشناس زادهدهباشيطيبه
  تهران استان نخاعيضايعهافرادانجمنمديرعامل قميشيمژگان

  ايران ناشنوايانخانوادهانجمنمديرههياتعضو طيبه سليمي
 باورانجمنهماهنگيدبير زهرا ياوريخانم

  ايرانمعلوالنندايانجمنمديرعامل كاريمحمود
  شهري سازي مناسب اصول مدرس و مسكنتحقيقاتمركزعلميهياتعضو نوذريشعله
  تهرانشهرمعلوالنكانوناسبقدبيركل ميالديترانه

  .اجتماعي تامين سازمان حقوقي كارشناسجانبازان،ومستضعفانبنيادمشاور زهرا درباني
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