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 مقام معظم رهبری:
ما  یکی از وظایف دانایان و خردمندان و نخبگان یک کشور، نگاه به آینده است."

ی جور ایرانی داشته باشیم، این مهم است. اگر دربارهمیخواهیم بیست سال بعد چه

ی ی فنّاوری بحث میکنیم، دربارهی علم بحث میکنیم، دربارهاقتصاد بحث میکنیم، درباره

 دف این است که معلوم باشد ما برای مقطع بیست سالاخالق و معرفت بحث میکنیم، ه

ساله را ده یازده سال قبل انداز بیستجور ایرانی را میخواهیم. خب حاال ما چشمبعد چه

ها مختلف است که ؛ خیلی خب، حاال البتّه ارزیابیاست ۱۴۰۴از این مطرح کردیم که تا 

ش رفتیم یا به قدر پنج سال پیدر این ده سالی که گذشته، آیا به قدر ده سال پیش 

جور رفتیم یا به قدر دوازده سال و پانزده سال پیش رفتیم؛ نظرات مختلف است. ما چه

در  ایرانی را میخواهیم بیست سال بعد داشته باشیم. بیست سال بعد دانشجویان امروز

و  مسندهای مدیریتی قرار دارند، کشور را اداره میکنند؛ اهمّیّت کار شما استادان

ها اینجا است؛ یعنی این کسانی که امروز دانشجوی شما هستند، مسئوالن دانشگاه

ی مجلسند، مدیر فالن دستگاهند، جمهورند، وزیرند، نمایندهبیست سال بعد اینها رئیس

یعنی کشور دست اینها است؛ شما میخواهید بیست سال بعد چه داشته باشید؟ این 

همّی است، دغدغه و اشتغال ذهنی مهمّی است که ی بسیار مهمّی است، سؤال منکته

آن  دانایان کشور و خردمندان کشور که شماها از آن جمله هستید، نمیتوانند نسبت به

 ."پوشی کنندچشم

 

 



 

 

 

 

 

 

نَ ُهمَْب َََُشوَرىَُرُهمََْوَأمََْةََصََّلَالَواَوَأقَامََُِلَربِِّهمََْاْسَتَجابُواََوالَِّذينََ﴿ َي ْ
ا  ﴾يُ ْنِفُقونََََرزَقْ َناُهمَََْوِممَّ

َ
ا ـبرپ نماز و اندت دادهـپاسخ مثب را پروردگارشان وتـدع که وکسانی"

شان روزی آنچه از است و مشورت صورت به ر میانشاند وکارشان اندکرده

 (۳۸ آيه شورا مبارکه سوره )".کنندمی انفاق ایمداده
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  1مقدمه

 آنکه جان را فکرت آموخت به نام
 

 

به اشته د یت وسعت و جمع از نظرابرشهر تهران با رشد فزاینده ای که در سه دهه اخیر 

کالت و مش اما این رشد بی رویه، ،شده استمبدل یکی از بزرگترین کالنشهرهای دنیا 

 وختیها را با س شهروندان تهرانیامروز  را به وجود آورده به گونه ای کهمعضالت عدیده ای 

 نامالیمات بسیاری روبرو کرده است.

هر ش 1۴۰ از میانتهران  "اکونومیست"تحلیلیاینترنتی  ارش پایگاه معتبرگز راساسب

 ردی نظیرموا .خصهای کیفی زندگی شهری قرار دارداز نظر شا 12۶ جایگاه دربزرگ جهان 

واردی م و غیرهمشکالت حمل و نقل  ،ک، گرانی و نرخ باالی مسکنترافی ،آلودگی هوا

 تاکید و اساس شایان ذکر است کههستند که در این تنزل رتبه دخالت مستقیم دارند. 

ر دردی که موا یکایکاین سند بر آرا و نظرات مردمی بوده و و تدوین کننده نگارندگان 

 زهای روزو مبتنی بر نیااساتید متخصص دقت و ظرافت بی نظیر یان شده با این کتاب ب

 .است شده تدوین و تهیه تهرانی شهروندان

حوزه های مختلف ن یشماست حاصل تالش نخبگان و متخصص سندی که پیش روی

بطن خود از  نیز سیاسی و حزبی و ،فارغ از هرگونه نگرش جناحی می باشد، مدیریت شهری

زندگی شهروندی طی ماهها با هدف بهبود شرایط عمومی  کهمردم و شهروندان تهرانی 

                                                           
: مدرس دانشگاه ،تنها دارنده نشان شوالیه  اروپای مرد سال صنعت غذای ایران سفیر غذای کریمی تفرشیدکتر مهدی  1

سالم در کشور، رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف و صنایع غذایی گلها، نائب رئیس خانه 

مان و انجمن مختلف صنفی، مدیر برتر منطقه ای از طرف صنعت و معدن جوانان تهران، مشاور بیش از ده تشکل ساز

سازمان ملل در تهران، دارنده نشان جهادگر خود کفایی، انتخاب کارآفرین برتر از سوی سازمان ها و نهاد های مختلف 

 طی چندین دوره متوالی مولف بیش از شش عنوان کتاب در زمینه های مختلف.
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مجدانه همراه با خردجمعی تهیه و در اختیار شما هموطنان گرامی قرار  بررسی هایتحقیق و 

 گرفته است.

مان از شهر سندچشم انداز ابرشهر تهران در واقع یک راهکار عملیاتی برای برون رفت

تالبه ضالت م، به دور از مشکالت و معی و نیل به سوی شهری آباد و سالمهای کنون بحران

 کنونی است.

با و صانهخال ،میثاق نامه کسانی است که دلسوزانه ،معنای واقعی کلمهاین سند به 

ت نگرشی ژرف اهداف و برنامه های اجرایی خود را ضمن شناخت کامل معضالت، جه

قت و ت صداشناخت و آگاهی شما از اهدافشان تقدیم حضور پرمهرتان مینمایند و در نهای

 شرافت به اجرای آن متعهدند.

 ترین مهمکه  ایمکردهد در انتخاب سرفصلهای این سند تالش بنا بر دالیل متعد

اق و ن اغرمشکالت شهرمان را با دقت و ظرافت بررسی و راهکارهای اجرایی آنها را بدو

 نیم.رضه کبدور از هر گونه بزرگنمایی وبا شفافیت هرچه تمام تر در تمامی حوزه ها ع

 مبودهایها و ک تخصصی کاستی واکاویتا عالوه بر  ایمهکوشید تدوین این کتابدر 

ن وای ایز محتاه و نگرشی بتوانند سلیق نوعشهرمان آنرا طوری طراحی کنیم که همگان با هر

 .بهره کافی و الزم را ببرند سند

خاطب مشما  دیدگاهمواردی نیز از  ،مطالعه این کتاببدیهی است که شاید پس از 

ضالت و اهم مع بر ارائه موارد اصلیسند  یکنندهتدوین فهیم قابل ارائه باشد اما تاکید 

 .باشدتهران میشهر

 باگاه آ و رعال و به پشتوانه شما مردم فکوامید است با استعانت از درگاه ایزد مت

د ناهستا شما بخدمتگذاران شما بتوانند به عهدی که ب ،همدلی آحاد شما گرامیان مساعدت و

 .ورزند تماماه کمال به اندکرده حضورتانرا تقدیم آن و 

انشااهلل
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 را بهتر بشناسیمتهران 

پرجمعیت ترین مربّع کیلومتر  73۰با مساحت  استان تهران، مرکز ایران پایتخت هْرانتِ

بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان  شهر کشور می باشد،

 .آیدشمار میبهنیز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 ،دریای خزرکیلومتری جنوب  112در  البرزکوه رشتهدر شمال کشور و جنوب دامنه 

 به شرقی،دقیقه  3۶درجه و  51 تا شرقیدقیقه  2درجه و  51در حدّ فاصل طول جغرافیایی 

 5۰درجه و  35 تا شمالیدقیقه  3۴درجه و  35جغرافیایی  کیلومتر و عرض 5۰ تقریبی طول

. ارتفاع شهر در بلندترین نقاط شمال واقع شده استکیلومتر  3۰ تقریبی عرض به شمالیدقیقه 

ز شمال به . ارسدمتر از سطح دریا می 1۰5۰ترین نقاط به متر و در جنوبی 2۰۰۰به حدود 

های ، از جنوب به شهرستانشهرستان پردیساز شرق به  استان البرزو  شهرستان شمیرانات

 استان البرزو  شهریار، قدسهای و از غرب به شهرستان اسالمشهرو  ری ،ورامین ،پاکدشت

 .شودمحدود می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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د. الزم به ذکر است که گردسال پیش از میالد بازمی 5۰۰۰سابقه زندگی در تهران به 

 . شدپایتخت ایران  ایل قاجارهران برای نخستین بار توسّط ت

دیدگاه کلی  دارد ولی در وجود زیادی نظر اختالف تهران نام شناسیریشهدرباره 

ا آخر آن، ممکن ی« ته»در اینکه به ری و  آنی نزدیک و جه به توسعه تهران بعد از شهر ریباتو

د( و ری قرار دار )یعنی محلی که در تهباشد «ان ری ته» عبارت ییافته تغییر تهراناست واژه 

ر به مرو ه وکم به این نام هم چسبیدالف و نون مرسوم در نام بسیاری از شهرهای ایران کم

  .درآمده است« تهران»اصالح شده و به صورت

 1393گردد. در دی ماه سال پیش از میالد بازمی 5۰۰۰زندگی در تهران به سابقه 

ردید. سال پیش کشف گ 7۰۰۰اسکلت یک انسان در منطقه مولوی تهران متعلق به حدود 

که  رفت سابقه زندگی در منطقه تهران امروزی به کشفیات قیطریهپیش از این گمان می

 .گرددسال پیش بود، برمی 3۰۰۰متعلق به 

شهر آور آن زمان، تهران در آغاز روستایی نسبتاً بزرگ بود که میان شهر بزرگ و نام

ابوعبداهلل جای گرفته بود. نخستین بار نام آن در یادکرد زندگینامه  البرزهای و کوهپایه ری

و ویرانی این شهر، تهران بیش از پیش  ریبه  مغوالناست. پس از یورش آمده حافظ تهرانی

ه را نیز در خود جای داد و مساحتش در این دوران ب ریرشد یافت و شماری از اهالی آواره 

 .هکتار رسیده بود 1۰۶

در سطح شهر تهران به فعالیت مشغولند که همه روزه تعداد زیادی  موزه 3۰بیش از 

 ،موزه ملی ایران ،شناسی تهرانموزه مردم: از جمله. کنندسوی خود جلب میبازدید کننده به

موزه صنایع دستی  ،موزه پست و تلگراف ،موزه هنرهای معاصر تهران ،موزه فرش ایران

کتابخانه و موزه  موزه رضا عباسی موزه جواهرات ملی ،آبگینه و سفالینه مجموعه سعدآباد،

 ،سعدآباد:هایو کاخ موزه وحش ایرانموزه آثار طبیعی و حیات ،باستاننایرا ،ملک

 آیند. های آن به شمار میهای دیگر تهران از جذابیتو بسیاری از موزه گلستان،نیاوران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ای الهچمانند  دهد محل استقرار شهر تهران بهوضعیت توپوگرافی منطقه تهران نشان می

غرب، شمال و شمال شرق و شرق و تا حدودی جنوب خصوصاً شمالاست که از اطراف 

انات جری شرق توسط ارتفاعاتی احاطه شده است. این ارتفاعات به مثابه دیواری بر روی

شهر  این اتمسفری و اقلیم محلی این شهر موثر واقع شده و عامل مهمی در آلودگی هوای

 شوند.محسوب می

ترین نقطه در نواحی جنوبی شهر حـدود  های توپوگرافی شهر تهران، پایینبا توجه به نقشه

تفـاع  ل این ارمتر از سطح دریا ارتفاع داشته و در قسمت شمالی شهر در پایه دامنه توچا 11۰۰

از هـم فاصـله    متـر  25۰۰۰بنابراین بین این دو نقطه کـه حـدود    ؛رسدمتر از سطح می 1۸۰۰به 

و نقطـه  متر اختالف ارتفاع وجود دارد و به عبـارت دیگـر شـیب بـین ایـن د      7۰۰دود دارند ح

طح شـهر بـر روی سـ   ایـن اخـتالف ارتفـاع بـین شـمال و جنـوب        شـد. بامـی  درصد۸/2حدود 

زان باشد. اختالف ارتفاع، اختالف میـ قرارگیری هوای آلوده و نیز ضخامت آن بسیار موثر می

شرق شهر تهـران  های متعدد در حاشیه شمالی و شمالدره شیب زمین، تنوع فرم زمین و وجود

 های متفاوت شده است.تهای با جهات و سرعباعث ایجاد جریان

های متوسط و مجاورت و نزدیکی به همچنین شهر تهران با توجه به قرار گرفتن در عرض

ن وجـود  کند و همچنـی های معتدله که تغییرات تابش و انرژی را در طی سال کنترل میعرض

هـای  های مختلف در شمال و شـرق آن، تضـاد ارتفـاعی و تـاثیرات سیسـتم     ارتفاعات با جهت

امـا   یادی در طـی سـال برخـوردار اسـت؛    یی زهای هوای مختلف از تغییرات دماجوی و توده

ران و مهمترین عاملی که امروزه پراکندگی و نوسـانات دمـایی را در نقـاط مختلـف شـهر تهـ      

، تـراکم  ه، گسـترش شهرنشـینی، افـزایش جمعیـت    ورش باعـث گردیـد  همچنین نـواحی مجـا  

ها، تغییر جنس زمین و کـاهش سـطوح نفوذپـذیر، افـزایش وسـایط نقلیـه موتـوری،        ساختمان

باشد که روی هم رفته سبب افـزایش  وسایل گرمایشی و سرمایشی و صنایع و کارخانجات می

ای نسبت بـه گذشـته   ا نواحی حاشیهبها( شهر تهران)بخصوص دماهای زمستانی و کمینهدمای 

 شود.شده است که امروزه از آن به نام جزیره گرمایی نام برده می
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 ويژگی های مديريت شهری تهران

هـا کـه   ، سـطوح آسـفالت و سـنر فـرش    های بلنـد ن به دلیل وجود ساختماندر شهر تهرا

جریـان سـاالنه انـرژی خورشـید کـه بـه زمـین         ای دارند،ایت گرمایی قابل مالحظهقابلیت هد

)سـوخت و  هـای انسانی ها، تولید انرژیدرختها، شود و فقدان قابل مالحظه رستنیارسال می

ساز انسانی(، صنایع واقع در شهر، ترافیک شهری و در نتیجه انتشـار مقـدار بسـیار زیـاد منـابع      

و موازنه و تبادل انرژی ورودی و  آالینده ذرات معلق و گرد و غبار که خروج انرژی حرارتی

زنند، باعث شده که میانگین دمای آن نسبت به نواحی مجاورش افزایش خروجی را بر هم می

یابد که این افزایش در دماهای کمینه و کاهش اختالف بین دمای حـداکثر و حـداقل روزانـه    

های گـرم افـزایش   گردد که در فصل زمستان تعداد روزنمود بیشتری دارد. همچنین باعث می

یابد و در مقابل از تعداد روزهای یخبندان و پدیده برف کاسته شود. باتوجـه بـه مـواردی کـه     

الزم است در اسرع وقتت نبتبت بته ممنوعیتت ستاخت و ستاز در       بیان گردیـد  

سازی، ممنوعیت قطع درختان و کاهش فضتای  ارتفاعات و همچنین بلند مرتبه

از آستفاتت و بتتون در ايدتاد راههتای      سبز، ممنوعیت استفاده بتیش از دتد  

هتتران از ن تر موق یتتت  ارتبتایی اقتتدام گتردد ن ايتتن در دتاتی استتت کته ت    

طقه خشك و نیمه م دود شهرهای بزرگ جهان است که در من جغرافیايی جزء

به جز دو رودخانه دائمتی کترو و جتاجرود کته از      خشك واقع شده است و

کنتدن  دائمی از داخل آن عبور نمیگذرد، روخانه قابل توجه و داشیه آن می

در زمان گذشته آب مصرفی اين شهر از یريت  قنتوات و رودهتای فصتلی و     

شد، اما درستاتهای اخیتر بتا توجته بته رشتد جم یتت        موقتی منطقه تامین می

آب مصرفی اين شهر از یري  سدهای کترو، تتیتان، الر و    ،رويهوگبترش بی

رو يکتی از مهمتترين اقتدامات الزم در    از ايتن   گترددن تامین می نیاتقان و نن

خصوص تامین آب مورد نیاز اين شهر استفاده بهینته از آب بتاران و بترر در    

هنتوز برنامته متديريت مناستبی     باشد و از آندا کته  سطح شهر و ارتفاعات می

آوری آبهتای ستط ی و استتفاده حت یح از آنهتا موجتود       درخصوص جمتع 
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منابع آب موجتود و ايدتاد فابتالب در    باشد و اين امر باعث ددر رفتن نمی

بايبت شتراي  الزم جهتت جتذب آب در ستطح     ،تذا میگردد سطح شهر می

 ،زمین فراهم گردد تا منابع آب زيرزمینی جهت استتفاده بهینته تتامین گتردد    

آستفاتت در   ،وتیکن متاسفانه بته دتیتل افتزايش ستاخت و ستاز در ارتفاعتات      

هتای زيتر   مصرر بیش از دتد آب  م دوده راه نفوذ آب به خاک وهمچنین

ديگتر   ستوی زمینی باعث نشبت زمین و کاهش میزان آن گرديتده استتن از   

افزايش کارخاندات و مراکز حن تی و خدماتی و سر ريز فابالب و پبماند آنها 

ها باعث آتودگی بیش از دتد آب مصترفی ستاکنین    به مبیر و درائم رودخانه

ه همراه ماسته در شتهر تهتران و ستاير     ريختن نمك ب، و نیز شهر گرديده است

را بته وجتود آورده    غیر قابل جبرانی  تاستانها جهت آب نمودن برر م ضال

-متی نمك و ماسه باعث شور شدن آب و از بین رفتن ختاک منطقته    زيرا که

از اين رو تدوين برنامته  و پس از مدتی نابودی کامل را به دنبال داردن  شوند

های مديريتی جهت کاهش آتودگی و ارائه راهکارهای الزم به من ور جذب 

بتدان  از جمله موارد ديگری که بايد بیشتر آبهای زير زمینی اتزامی می باشدن 

باشتد باتوجته بته    هرگونه عملیات بر روی خطوط گبل متی عدم  توجه نمود،

و چندين گبل فرعی بوده و بیشتترين  گبل احلی  3اينکه استان تهران دارای 

تتدوين يتك برنامته     بنابراين ،در اين منای  خواهد بودنیز تخريب و نابودی 

بوده و با افزايش  مورد نیازجامع جهت کاهش هرگونه ف اتیتی در اين منای  

تتوان از میتزان تخريبتات ادتمتاتی     هتا متی  درختکاری در مبتیر ايتن گبتل   

لی که بايد در کشور بته دتیتل اهمیتت و ارزش    جلوگیری نمودن از ديگر مبائ

ن گبترش زباتته و تخريتب و   باشدمیبازيافت مبئله آن مورد توجه قرار گیرد، 

نابودی خاک و آتودگی آب و هوا باعث گرديد کشورهای مختلت  بته فکتر    

عبارت استت  راه دل جديدی جهت کاهش م ضالت موجود برآيندن بازيافت 

بته م صتوالت و متواد تتازه بته من تور       ر شده از فرايند پردازش مواد مصر

ای(، کاهش مصرر متواد  )ذخیرهجلوگیری از هدر رفتن مواد سودمند باتقوه
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خام، کاهش مصرر انرژی، کاهش آتودگی هتوا داحتل از ستوختن متواد و     

ها در ختاک بته وستیله کتاهش مقتدار      ها داحل از تدفین زباتهآتودگی آب

ای در مقايبه با توتید ختات.ن  زهای گلخانهها و کم کردن نشر گام مول زباته

اين در داتی است که باتوجه به شراي  آب و هوايی ايران، منتابع موجتود و   

هتای  ،حتن تی و ختدماتی تتدوين برنامته    ددم باالی زباته در مراکتز مبکونی 

الزم االجترا  مديريتی جهت تفکیك زباته از مبنع آن همچون ستاير کشتورها   

 نباشدمی
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 هجری شمسی 1404انداز جمهوری اسالمی ايران در افق چشم

 

ریزی شده و امهبا اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برن

 انداز بیست ساله:ر چشمها و اصول قانون اساسی، دمدبرانة جمع و در مسیر تحقق آرمان

  

 شت: هایی خواهد داانداز چنین ویژگیی ایرانی در افق این چشمجامعه

کی بر یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متتوسعه -

ت ساالری دینی، عدالهای اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردماصول اخالقی و ارزش

مند از امنیت اجتماعی و ها، و بهرههای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انساناجتماعی، آزادی

 قضایی.

ع تر منابسهم بر از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر برخوردار -

 اجتماعی و تولید ملی.  انسانی و سرمایه

م و تگی مردجانبه و پیوسامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه -

 حکومت.

 توزیع برابر، هایصتفر اجتماعی، تأمین غذایی، امنیت رفاه، سالمت، از برخوردار -

 محیط از مندهبهر و تبعیض فساد، فقر، از دور به خانواده، مستحکم نهاد درآمد، متناسب

 .مطلوب زیست

، اطانضب کاری، وجدان از برخوردار مند،رضایت مؤمن، ایثارگر، پذیر،مسئولیت فعال، -

 وی ایران و شکوفایی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی روحیه

 مفتخر به ایرانی بودن.

 جنوب آسیای یمنطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به یافته دست -

ش جنب بر تأکید با( همسایه کشورهای و خاورمیانه قفقاز، میانه، آسیای شامل)غربی
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درآمد سرانه و افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی نرم

 رسیدن به اشتغال کامل.

ی توسعه ساالری دینی،بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمالهام -

گرایی ر همبکارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار 

 .()رههای امام خمینیاسالمی و اندیشه ای بر اساس تعالیماسالمی و منطقه

 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت..-
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 سیاست های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی

 

 (۲9/۱۱/89بالغی ا -۲7/۰7/۱38۱)مصوب 
 

 دادهایدر چارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعیابی توسعه شهرها مکان 

، و اورزیاقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کش

 .ها و شبکه شهریایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت

  ییراناهویت تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر 

 وایگی اسالمی و با رعایت مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همس

 .امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی

 هماهنر سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و 

 .اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی

  ید بر تاک روستایی با پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری وتامین منابع

 .ای و در چارچوب طرح های مصوبهزینه نظام درآمد

 و  ریخیحفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های تا

 .بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی

  ی و اهای حاشیه ساماندهی بافتجلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و

 .نامناسب موجود

 تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی. 

 ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی. 

 ژه رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بوی

 .شهرهایی از قبیل قم و مشهد
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 گسترش بی رویه کالن  بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش وسطح

 .شهرها

  رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای شهری و اماکن

 .عمومی

  



  چرا سند چشم انداز؟   

21 
 

 1چرا سند چشم انداز؟

 است و به عبارتی نسازمایک  برای جذاب و معتبر گرایانه، واقع آینده یک انداز،چشم

ه ب. باشدمیپذیر امکان یسازمانهر ی ه براک است مسائلی تمامی از جذاب چشم انداز، نمادی

ه مانی کسرنوشتی درخشان و راه مشخصی است که هیچ سازمان دیگری حتی سازدیگر بیان 

، انداز چشم ؛ بنابراینانداز باشدتواند دارای همان چشمدقیقاً در همان کار فعالیت دارد، نمی

 .ستآن ا رسیدن به باشد و بیانگر هویت،آرمان و چگونگیاعالمیه جهت گیری سازمان می

اموریت م از منظورحال آنکه  ،چشم انداز دور نمای آینده سازمان را به تصویر می کشد

 یک .شدباآن می، ذینفعان و وضعیت کسب و کار آن سازمانشناسایی وضع  ،همانسازمان

ا هیژگیصلی، واهای های فعلی، هدفسازمان در آغاز کار یا به منظور تجدید نظر در فعالیت

وند. ای که موضع استراتژیک موسسه را شکل می دهند باید معین و مشخص شو فلسفه

امنه زد و دمی سا های سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایزماموریت سازمان، فعالیت

 ست کهاعملیات آن را بر حسب خدمات و نوع بازار تعیین می کند. هدف بنیادی هدفی 

دمات خزار و حیطه عملیات آن را در با و های مشابه جدا کرده،یک سازمان را از سازمان 

 کند و بیانگر سازمان است. تعریف می

 ممکن تواند داشته باشد که یکی از این اهدافاهداف متعددی می انداز چشم یک

 کنندهنو انداز چشم باشد چراکه یک آن سازی جوان و تقویت سازمان، یک نوسازی است

 مسیر در پیش از اساساً که سازمانی برای را کار سرعت و ساخته توانمند را کارکنان تواند می

 شد متصور چشم انداز دیگر هدفی که می شود برای .سرعت بخشد کند، می حرکت صحیح

 .است آن اساسییعنی تغییر ماهیت و ویژگی  ،رگون سازی و تحول یک سازماندگ

                                                           
 آبیاری و زهکشی، کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست -مهندسی کشاورزی: کارشناس ارشد مهسا جمشیدی 1

 عربی هایور: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، مدرس و مترجم، کارشناس حوزه ی کشنفیسه میرگلوی بیات
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به طور کلی چشم انداز آرزوهای مدیریت برای کسب و کار را توصیف کرده، 

و منطق چگونگی مناسب بودن این مطلب  نمودهتصویری از مقصد آینده سازمان را ترسیم 

 دهد برای شرکت را شرح می

 سه سؤال اساسی زیر پاسخ می گوید: این اعالمیه به

 ما به چه کاری مشغول هستیم؟ ماموریت -

 ؟ آرمانبه کجا برسیمما می خواهیم  -

 ما به چه ارزش هایی متصف می باشیم ؟ ارزشها -

 ا ازرمأموریت دلیل وجودی یک سازمان را مشخص می کند به طوری که که اگر آن 

ه چرای بمن  "در این صورت سازمان باید بدنبال پاسخی برای اینکه ،سازمان حذف کنیم

ان ارد نشی اشتغال دسازمان را از این جهت که به چه کارباشد، ونیز جایگاه " امبوجود آمده

 می دهد .

شود. مأموریت از جنس هدف است، مأموریت براساس یک نیاز تعریف میبنابراین 

 خواهد در یک بازه زمان طوالنی مدت به آن برسد.هدفی بزرگ که سازمان می

شم چها به ما امروزه سازمانا ،شان بر مأموریت استتاکید اصلی سازمان های قبلی 

  انداز تاکید می کنند یا به عبارت دیگر چشم انداز محور هستند.

 مأموريت وچشم انداز مقايبه 

 چشم انداز ماموریت

 تمرکز بر مسیر آینده سازمان های جاریتمرکز بر فعالیت

 توانیم بشویمسازمانی که می هستیم سازمانی که در حال حاضر

جاری که به پاسخگویی آنها نیازهای 

 مشغول هستیم

توانیم جواب نیازهایی که در آینده می

 هنوزشناسایی نشده است.و دهیـم 
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ی بخشاثر تعیین میزانبه منظور بمانت اجرا، ايداد ت هد نببت به چشم انداز: 

داز کنترل استراتژیک صورت بپذیرد که به آن ممیزی چشم ان چشم انداز الزم است

مات و اقدا ،دهابا طراحی معیارهای کارآمد و ارزیابی مستمر فرآین بطوری که ند.گویمی

دهیم. اگر ار میبی قرمقایسه آنها با چشم انداز سازمان، موقعیت سازمان با آنها را مورد ارزیا

ین در تحول آفررهبری در این صورت چهار مرحله فوق در سازمان مد نظر قرار گیرند 

 گردد.سازمان ایجاد می

 پیامدهای چشم انداز
ه شرح بانداز اثرات مهمی در سازمان به همراه خواهد داشت که اهم آنها تدوین چشم

 باشد: زیر می

  در مواجهه با مسایل پیش آمده ارگان مورد نظر فعال خواهد بود 

  بکارگیری ابتکار عمل و خالقیت افزایش خواهد یافت 

  ی جهتافراد و فعالیت های سازمانبا مشخص شدن هدف غایی تالش های 

  می یابند

 ری از ره گیاولویت بندی تخصیص منابع و به ،هدایت نیروهای بالقوه و بالفعل

 بع ف مناجلوگیری از بروز بحران های احتمالی و اتال ،امکانات و فرصت ها

 ريزی استراتژيكانداز سازمان و برنامهچشم

ند در که فاقد یک چشم انداز مشترک هستمان هایی ساز بحرانی، های موقعیت در 

نها آ ،رسندافق بر مورد اولویت ها به تومدیران نمی توانند د ؛وضعیتی راکد قرار می گیرند

 ه برایکهایی ممکن است در برابر فشار ،دهنددانی به خطر پذیری نشان نمیگرایش چن

دریج تی به ر و نوآورانگیزه و ابتکا ،شود مقاومتی صورت نگیردوارد می حفظ وضع موجود

سخت  حل تعارضات ،شونده وضعیت آیندۀ خود نگران میکارکنان دربار ،شودضعیف می

 افتند.برنامه ها به تأخیر می گردد ومی
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 ی خودارباب رجوع هاسرانجام، سازمان توانایی چندانی در خدمت به مشتریان و 

رکنار ز کار بیابد. کارکنان ممکن است موقتاً اهای دولت کاهش میدرآمد ،نخواهند داشت

یر . این سکندیمشتریان را بیش از پیش تضعیف م شوند، و این مسئله روحیه و توان خدمت به

اند ه بتونزولی ممکن است به شکست کامل بیانجامد مگر آن که رهبری جدید پیدا شود ک

 در سازمان یک حس جهت یابی جدید ایجاد کند.

 از مهم است؟اندچرا چشم

گوید: اولین مسئولیت رهبر، می میلر هرمان موفق کمپانی رئیس "پرس دی ماکس"

 تعریف واقعیت است. واقعیت یک سازمان ابعاد فراوانی دارد:

 ر بود و ب هایی که سازمان با آنها روبروروند رشد سازمان تا اندازه فعلی آن، چالش

نها آبر بودن آنها و تصمیماتی که هزینهی که درست بودن تآنها غلبه کرد، تصمیما

 ثابت شد.

 ها و تشریفات سازمان، نحوه پیشبرد امور توسطماهیت و فرهنر سازمان، سنت 

 سازمان، ساختار سازمانی آن.

 های ای که سازمان با آن روبروست. کهنگی محصوالت، فرصتها و آیندهچالش

 های تولید جدید.جدید، فرآیند

  های رقابتی آن، توانایی مشخص آن، پایگاه منابع سازمان، محدودیتمزایا و

 تهدیدات رقابتی.

 سازمان برای آموزش و پرورش و  ها و دانش کارکنان و مدیران، ظرفیتمهارت

 توسعه.

 های جدید، آوریگذار هستند. فنهایی در جهان خارج که بر سازمان تأثیرگرایش

 های مصرف کنندگان.ها و خواستهدر نیازمقررات احتمالی دولت، تغییراتی 

که تمام  دهنده آن استالعه بر روی رهبری و سازمان نشانسال مط 35نتیجه بیش از 

 گیرندر میهایشان در نظاصلی را در هدایت سازمان عامل 3، سازمان ها در کالس جهانی
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 ارشد مدیران توسط طلبی توفیق مسیر و روشن انداز چشم تعیین -1

 مورد توافق یر مشترکمس و انداز چشم روی بر تمرکز منظور به افراد تجهیز و آموزش -2

 چشم انداز متدادا در را عملکردها و رفتارها که مثبت نتایج های سیستم و شناخت ایجاد -3

 نماید تجهیز

 و ها یزیر برنامه تصمیمات، تمامی بر تواند می اجرایی فرآیندی طی انداز چشم نقش

 عه ملیمینه توسمان های فعال در زثری ایفا نماید. امروزه ملت ها و سازمؤ نقش ها فعالیت

 نه نقدهرگو کهموفقیت بیشتر خویش را مدیون چشم انداز ملی و سازمانی می دانند، بطوری

بی تحقق ارزیا بدون تواندافراد در سطوح باال و پایین نمی و ارزیابی عملکرد و تشویق و تنبیه

ه رد توجسازمان همیشه مو انداز صورت پذیرد و در تداوم اهداف یک ملت واهداف چشم 

الویت  برحسب زمان رایک سا مزایا و منافع تدوین چشم انداز برای بنابراین گیردقرار می

 عبارتند از:

 و  ومی استایجاد درکی ضمنی و کلی از اینکه موفقیت برای شرکت به چه مفه

 .تچگونه قابل دستیابی اس

  ساختن جهت و مقصود حرکت شرکتروشن. 

 واهانخآینده ای که شرکت و اعضایش  ،ایجاد اتفاق نظر بر آینده مطلوب شرکت 

 .دستیابی به آن هستند

 صوصیالزم به ذکر است وجود چشم انداز سازمانی در بخش دولتی نسبت به بخش خ

 دازخورب دریافت امکان دولتی هایبخشباشد چرا که دراز اهمیت بیشتری برخوردار می

 بیاکتسا زیان و سود میزان بواسطه خصوصی بخش در که حالی در ندارد وجود عینی

 . نمود گیریاندازه را سازمان موفقیت میزان توانمی

یم ت یابخواهیم بدان دسبطورکلی بدیهی است چنانچه تصویر سازی آینده ای که می

ر نست ببدرستی صورت گیرد، موانع تحقق آن روشن شده و سازمان به راحتی خواهد توا

 موانع موجود غلبه نماید. 
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ه شرح بنظرگرفتن معیارهایی رنیازمند د اندازی الهام بخشرهبران، برای تدوین چشم

 زیر هستند:

 های سازمان جای ، فرهنر و ارزشانداز در قالب تاریختناسب با سازمان و زمان؛ چشم

صول گیرد و با وضعیت موجود سازمان سازگاری دارد و از آنچه که در آینده قابل حمی

انداز درخور دهد. البته در صورتی که چشماست، ارزیابی واقعی و آگاهانه را ارائه می

ملی که ع سازمان نباشد، زمان، هزینه و رنج تحول آفرینی ممکن است آنقدر عظیم باشد

ن حالتی، یک سازمان کامالً جدید ممکن در چنی د.انداز به تمامی غیرممکن شوساختن چشم

 .است انتخاب بهتری باشد

 به صورت انداز، سازمان راتنظیم استانداردهای بهترین و انعکاس آرمان های واال چشم 

اغل شه افراد کند که این اجتماع، هماجتماعی مسئول و دارای احساس همبستگی تصویر می

 .بردکند و باال میدر آن را تقویت می

 خشد بد و امید را استمرار میشوانداز کانون توجه میروشن نمودن هدف و جهت؛ چشم

نچه ربارۀ آانداز اطالعات الزم و کافی را دبه عبارتی، چشم دهد.و فردای بهتری را نوید می

 کننده متقاعد شروع،م آرزوهای نیز و یابد دست بدان تا دارد نظر در و خواهدمیکه سازمان 

 .دهدمی قرار ذینفع افراد اختیار در را سازمان افراد صادق و

 سنتی، انداز با فراتر رفتن از تفاوتهای نژادیدمیدن روح اشتیاق ترغیب تعهد؛ چشم ،

دهد و نظر جنسی و دیگر ویژگی های جمعیتی، اساس حمایت رهبر را گسترش می

 .کندیمن را نسبت به اشتراک عالیق درباره آینده سازمان به خود جلب اندرکارادست

 نماییراه عنوان به تا است شده اییزد ابهامانداز به اندازه کافی سهولت ادراک؛ چشم 

که  می شود ها و اقدامات کافی باشد، به نحوی که جزء ذات آنهاییاستراتژی اهداف برای

 .به واقعیت موردنیاز استانداز تالشهایشان برای تبدیل چشم

 ن طر آانعکاس منحصر به فردی سازمان، شایستگی محرز آن، آنچه که سازمان به خا

 .چیزی که می تواند به آن نایل شودبرپاست، و آن 
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 ا رهای سازمان ست و افقانداز حاکی از پیشرفتی غیرقابل تردید ابلندپروازانه بودن چشم

ست که گذاری عاطفی از سوی پیروانی ایثار و سرمایهمنادی ا ،دهد. و نیزاغلبگسترش می

 .اشندبی میانداز، مایل به همکاربه دلیل جذابیت ذاتی چشم

کنند و  را به تالش دعوت می افراد سازمان ها را دارندازهایی که این ویژگیاندچشم

ط خهایشان را در جهت معقولی در یک کنند تا آنها انرژیالهام بخش هستند و کمک می

 قرار دهند.
 

 : در تدوین چشم انداز سازمانی دو رویکرد اصلی وجود دارد که عبارتند از

 و شده بررسی دقت به موجود وضعیت آن در که است روشی: بینی الف( پیش 

 .رددگمی ترسیم آینده از تصویری موجود، های فرصت و قابلیت ها امکانات، براساس

 مطلوب عوض از تصویری ابتدا آن در که است فرآیندی نگریآینده: نگری آینده ب( 

-د مین به آن ایجاو قابلیت های الزم برای رسید ها توانائی و شودمی گرفته درنظر آرمانی و

 شود.

 به تگیبس انداز چشم تدوین برای روش دو از ترکیبی یا و روش دو از یکی انتخاب

 در تغییر رگونهه اختیار و هستند مستقل تقریباً که هائی سازمان. دارد سازمان ساختار نوع

مان یند، لیکن سازنده نگری استفاده نماآی رویکرد از توانند می دارند را اعتبارات و منابع

 سیستم رج ازهایی که بصورت متمرکز هدایت می شوند و اغلب منابع و امکانات آنان از خا

 .ایندسازمان تصویرسازی نم) پیش بینی( برای آینده شود بایستی به روش تأمین می

 اندازقدرت يك چشم

ا به انداز توجه راز این چنین قدرتمند است؟ دلیل اصلی آن است که چشماندچشم چرا 

انداز توان به مزایای دیگر چشمتمرکز میاین شود، با کند، موجب تمرکز میخود جلب می

 پی برد.

 آفریندشم انداز برای همه افراد سازمان معنی میچ. 

 کندشم انداز چالشی ارزشمند ایجاد میچ. 
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 کندتولید انرژی و نیرو می شم اندازچ. 

 آوردشم انداز آینده را به زمان حال میچ. 

 کندشم انداز هویتی مشترک ایجاد میچ. 

 از مقدم خطّ رد رهبری در رهبران که است اصلی ابزاری اندازچشم خالصه، طور هب 

د و آنها را دهننمی قرار فشار تحت را خود رهروان ،بخشاثر رهبران کنندمی استفاده آن

ود قرار خرا زیر نفوذ  انکنند و آننهی نمی وود امر کنند. آنها به پیروان خوادار به کاری نمی

انداز به رهبران دهند. چشمدهند. آنها در آن سوی خطّ مقدم راه را به دیگران نشان مینمی

تحد مبخش باشند. آنها را جذب کرده و با یکدیگر ان الهامدهد که برای پیروامکان می

د که کی کنسازند و آنها را از طریق تشویق به اینکه خود را وقف مشارکت در کار مشتر

 سازند.انداز است، توانمند میهدف آن تحقق چشم

تنظیم یک سند با توجه  به تمام مواردی که مطرح شد به نظر می رسد تمرکز روی 

و نگاه عملیاتی تر در راستای نیل به تحقق آن، الزام هدایت در مسیر درست  ازچشم اند

شد یکی از موارد تدوین سند باشد، همانطور که پیش تر اشاره شهر تهران میکالن

نگری است؛ آینده نگری در مورد زندگی مردم این شهر بزرگ که باید از سالمت آینده

باشند؛ چرا که مردم عنصر اصلی این برنامه هستند عقل، سالمت جسمانی و روحی برخوردار 

نگری نکرد؛ لذا با تدوین سند چشم انداز شهر تهران هارا نادیده گرفت و آیندهتوان آنو نمی

های عملیاتی قوی می توان مدیریت لحظه ای بحران ها و معضالت را رها و با ارائه برنامه

مسیر  اسایی نقاط قوت و ضعف برنامه ها،نها، اهداف و شکرد و از طریق تعیین ماموریت

جدیدی در حل مشکالت و محیطی مناسب همراه با آرامش را فرا روی  مردمان عزیز شهر 

)یک ششم(مردم ایران  ۶/1طور کلی سند چشم انداز شهر تهران برای ایجاد نمود. بهتهران 

مردم را  تصمیم گرفته است و تمام هدفش این است که زندگی، خوشبختی و سالمت

شک، تحقق این اهداف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه ریزی کند و بیبرنامه

پیمودن این مسیر، منابع و امکانات الزم، تقسیم کارو الزامات طی کردن این مسیر، بطور 
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شفاف و دقیق مشخص شده باشد. از این رو در تدوین سند چشم انداز تهران به عنوان نقشه 

در مسیر پیمودن و راهگشایی نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت کوشش شده است تا به راه 

نگر تصویری روشن از آینده ابر شهر عنوان مجموعه ای جامعه نگر، هماهنر، پویا و آینده

و در برابر دیدگان شما قرار گرفته شده تهران ارائه دهد. از این باب چنین سندی نگاشته 

شهری تهران ایجاد و به منصه ظهور راهی نو در روند مدیریت است. امید است این سند

 برساند.
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 شناختی از شورای شهر

 شناختی از شورای شهر

 

 مجلسی محلی در سطح شهر شورای شهر

 که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر  هاست

 شوند. انتخاب می

 شهردار،  این مجلس: انتخابوظیفه اصلی 

 تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری

 .هاست

باشد و یکی از ارکان نظام میایران، شورا یکی از  قانون اساسی جمهوری اسالمیبنابر 

ها ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداریهای خاص شهرداریویژگی

توان یافت. هر رای شهر را میاست. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شو

ولی آن ، متوزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن چند

 ۴2و دستور ماده  ۴1، ماده قانون اساسی 1۰3است ولی بنابر تاکیدات و فهم از اصل  وظایف

توان را می وزارت کشوربودن قائم مقامی  همان قانون، نوعی مخالفت با دائمی ۴۴و  ۴3و 

 .یافت

 گیرشورای شهر به عنوان نهاد تصمیم

کشوری، این نهاد  بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیالت شورای اسالمی

و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی  تصمیم گیرییک مرجع 

ی که شوراها در خصوص نهادها ین استاز مشکالتی که در بحث شوراها وجود دارد ا

 .توانند نظارت بکنندب و ... نمیآ خدماتی دیگر مانند برق و

برخی دیگر از  ،ات استهای وضع مقررر، واجد جنبهبرخی از وظایف شورای شه

 د.ف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی داروظای

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر

بت یا بخشداری نس چنانچه استانداری یا فرمانداریها قانون شهرداری ۴۸بر اساس ماده 

به  ود راخبه مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطالع، نظر 

عترض مانجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، 

ارائه دهد.  روز 15د را ظرف تواند به انجمن ایالتی یا والیتی یا وزارت کشور اعتراض خومی

 .این نظر پس از ابالغ نهایی است

 

 وظايف و اختیارات شورای اسالمی شهر

 تبصره 9ماده و  3۴

  :باشددر قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر به شرح زیر می 

  .نتخاب شهردار برای مدت چهار سالا-1 

ه ی شهر موظف است بالفاصله پس از رسمیت یافتن نسبت بشورای اسالم -1تبصره 

 انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید. 

 ورای شهر باشد.شتواند همزمان عضو هردار نمیش -2تبصره 

اکز ن در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مرنصب شهردارا -3تبصره 

ی اد شورایشنهپو در سایر شهرها به  رورای شهر و حکم وزیر کشواستان بنا به پیشنهاد ش

 می گیرد. شهر و حکم استاندار صورت

 پذیرد. وره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه مید -۴تبصره 

 استعفای کتبی با تصویب شورا  الف:

 برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی  ب:

 ی تعلیق طبق مقررات قانون  ج:

  فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر. د:
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وزشی، های اجتماعی، فرهنگی، آمیای، نیازها و نارسبررسی و شناخت کمبودها -2 

و  الحی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصبهداشتی

  .ول ذیربطریزی و ارائه آن به مقامات مسئبرنامههاجهت حلهای کاربردی در این زمینهراه

اری و های مصوب در امور شهردنظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح -3

  ردد.ور نگهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امسایر سازمان

های زمینههای مملکتی در مکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانه -۴

  ن.مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنا

ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، برنامه -5

  .بطیرعمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذ

اکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی شویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مرت -۶

  های ذیربط.با هماهنگی دستگاه

و  اجتماعی، امدادی، ارشادیها و نهاد هایر خصوص تشکیل انجمناقدام د -7

و  محلی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقاتتاسیس تعاونی

  های ذیربط.توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه

ل موال منقواهای نقدی، جنسی و بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایینظارت  -۸

ای که نهو غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گو

  مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

ت های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایتصویب آیین نامه -9

 های وزارت کشور. دستورالعمل

امع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط جتایید صورت  -1۰

ت ای از آن به وزارشود و انتشار آن برای اطالع عمومی و ارسال نسخهشهرداری تهیه می

  کشور.
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های مکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحه -11

زارت و و ز تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشورهادی و جامع شهرسازی پس ا

  مسکن و شهرسازی.

 وتصویب بودجه، اصالح و متمم بودجه ساالنه شهرداری و موسسات  -12

صویب ین تها و همچنهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریشرکت

  بودجه شورای شهر.

در  کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر –تبصره 

 شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد. ها افتتاح میبانک

دت از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، م های پیشنهادی شهرداری پستصویب وام -13

  و میزان کارمزد.

 ود، فروش، مقاطعه، اجاره صویب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خریت -1۴

 الح و باصپذیرد با در نظر گرفتن صرفه و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می

  رعایت مقررات آیین نامه مالی و معامالت شهرداری.

صویب تواند اختیار تبه منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می –تبصره 

ر ه شهرداری بعینی با رعایت آیین نامه معامالت شهرداو انجام معامالت را تا میزان م

  واگذار نماید.

های وابسته به شهرداری با تایید و صویب اساسنامه موسسات و شرکتت -15

  موافقت وزارت کشور.

ن آن با برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزا تصویب لوایح -1۶

  شود.ه از سوی وزارت کشور اعالم میدر نظر گرفتن سیاست عمومی دولت ک

  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری. -17

  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.  -1۸
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ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش ور تماشاخانهنظارت بر ام -19

ن برای حس شود با وضع و تدوین مقررات خاصخصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می

دابیر اذ تترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخ

  سوزی و مانند آن.احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش

ت الزم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و تصویب مقررا -2۰

  آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

ا اصول ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق بگورستاننظارت بر ایجاد  -21

  بهداشت و توسعه شهر.

  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری. -22

میادین و  ها،های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیاباننظارت بر اجرای طرح -23

  ات موضوعه.فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقرر

ی و ها، کوچه و کوی در حوزه شهرصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانت -2۴

  همچنین تغییر نام آنها.

ا ت الزم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یتصویب مقررا -25

وضوعه مرات الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقر

  تشار آن برای اطالع عموم.و ان

ن با های وابسته به آصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانت -2۶

  ها.رعایت آیین نامه مالی و معامالت شهرداری

  صویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.ت -27

هرداری های عمومی توسط شوضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان -2۸

  ی خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.برا

ی هازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاهالوضع مقررات  -29

  های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه
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دار وظایفی بوده است نین و مقرراتی که انجمن شهر عهدهدر کلیه قوا -1تبصره 

 صویبتشورای اسالمی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ 

 جانشین انجمن شهر خواهد بود. 

ه هایی کها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانوزارت خانه -2تبصره 

ر داند در طول مدت یک سال مذکور بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفشمول قانون 

 هر سابقمن شتبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انج

صالحی حه اآمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصالح این گونه موارد الی

 به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند. 

 وسسات ،نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، م -3۰

می و های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عموشرکت

ابرس ب حساختصاصی شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخا

ت قررامیری های الزم بر اساس رسمی و اعالم موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگ

 .قانونی

با  های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و کلیه پرداخت -تبصره 

امضای  ید بهآید که این اسناد بارعایت مقررات مالی و معامالتی شهرداری به عمل می

 سد.شهر باشند بر یئید شوراشهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تا

صورت بودجه و هزینه خود را  ،ورا موظف است در پایان هر سال مالیش -31

ان و هرستجهت اطالع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای ش

 استان ارسال کند.
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یر ستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غواحدهای شهر -32

نه مه ساالبرنا خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفنددولتی که در زمینه ارائه 

د خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه ساالنه خو

 تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

 مکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات ه -33

رسازی و تفصیلی و حریم و های هادی و جامع شهبررسی و تائید طرح -3۴

ربط قانونی وسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیمحدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن ت

 جهت تصویب نهایی
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 1تهران در يک نگاه مديريت شهری

 

 

 

 

قوق حته به که این تعریف وابس، ریف ویژه ای از مدیریت شهری داردای، تعهر جامعه

 اساسی و قوانین است

مدیریت  ماننده گوناگون هایشاخهدارای اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که 

ریت شهری دید این درخت، مدیهای جیکی از شاخه لذا ،استمدیریت مالی  و صنعتی

ری ز کشوا. روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر، باشدمی

سی و سیا تماعیای، با توجه به ساختار اقتصادی، اجبه کشور دیگر، تفاوت دارد و هر جامعه

 خود، تعریف یا تلقی ویژه ای از مدیریت شهری دارد.

الب غمیزان جمعیت، شغل  ه طور معمولبهای غیر خود گونهاز  معیارهای شناسایی شهر

اهمیت  است. امروزه شهرها از دو جنبهمواردی اینگونه بودهمردم ساکن، وجود شهرداری و 

یگر ین بازمده تراند: یکی، بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری بعنوان عتهیاف

ر و ه بیشت، توجنقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکالت آنها

بیت ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثدر حالتی که برنامه زیرا ؛تر کرددقیق

گردد، شکست در حل مشکالت و مشارکت شهروندان درامور شهرها می سیاسی و افزایش

 های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری ومسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی

 تخریب محیط زیست خواهد شد.

                                                           
 ، تخصص مالی و مدیریت شهریحسین یونسیان:  فوق لیسانس اقتصاد انرژی1
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ندهی، ازماسترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، 

ر دمی که نماید. مفهوهدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می بسیج منابع و امکانات،

ی را تفاوتکشورهای مختلف به دلیل ساختارهای سیاسی و رویکردهای اقتصادی، نهادهای م

 با الگوهای متفاوتی در خود درگیر دارد.

کند که بیان می Citiesای در نشریه شهرها میالدی، طی مقاله 1993، در سال 1استرن

اصول کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بسیار گیج 

 –ها، ادارک افراد و همچنین اقتضای سیاسی است. مدیریت شهری با توجه به سلیقهکننده

 این نیز کنونی زمان در ما چنانچه. استداشته متفاوت معانی مختلف هایزمان اجتماعی

 .هستیم شاهد کامالً را ومفهوم عانیم اختالف

به  از نظر بانک جهانی مدیریت شهری یک فعالیت شبه تجاری برای دولت هاست.

های وام ده ازعبارت دیگرمدیریت شهری یعنی اداره امور شهری و کارایی بیشتر برای استفا

باشد. بعضی اوقات مدیریت شهری بعنوان ابزاری برای اجرای بانک جهانی می

 باشدشود که به مفهوم علم اداره جامعه میهای شهری در نظر گرفته میستگذاریسیا

م ضل بزرگ مديريت شهری  عدم تفکیك مديريت سیاسی از مديريت 

 تخصصی است

یک م تفکتوان به عدترین نقاط ضعف مدل رایج در مدیریت شهرهای ایران میاز مهم

وظایف نهادهای مدیریت شهری، مدیریت سیاسی از مدیریت تخصصی، محدود بودن 

 وظارت یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهای کشور، ضعف مکانیسم های ن

ای طقهای و منتعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار، عدم شکل گیری شوراهای محله

 زیر مجموعه شوراهای شهر و نحوه انتخاب اعضای شورای شهر اشاره نمود.

 .نواحی شهر تهران دارای کیفیت زندگی مناسب هستند %۸۰قریب به 

 

                                                           
1 steren 
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ان دارای گانه شهر تهر 22درصد از نواحی  2/3۴با توجه به مطالعات صورت گرفته، 

صد در ۴/15درصد دارای کیفیت زندگی مناسب،  ۶/۴3کیفیت زندگی کامالً مناسب، 

درصد  7/1نامناسب و درصد دارای کیفیت زندگی  1/5دارای کیفیت زندگی نسبتاً مناسب، 

 باشند.از نواحی شهر دارای کیفیت زندگی کامالً نامناسب می

ن و هران به چیزی حدود هشت میلیوت هردهد در حال حاضر جمعیت شنشان میآمارها  

طور که نآهای بسیاری را به وجود آورده است. هزار نفر رسیده؛ که این مساله نگرانی 5۰۰

برای  این جمعیت مازاد است. البته این موضوع %7۰ده، طبق یک تحقیق علمی مشخص ش

برای  ،%5۶معیت در شهر شیراز این مازاد جکند، به طوری که سایر کالنشهرها نیز صدق می

در  "پیروز حناچی"اعالم شده است.  %۶9و برای مشهد %۶۸، برای اصفهان %۶7اهواز 

ررسی بوگو با تجارت فردا به دالیل ایجاد این مشکل پرداخته و خطرات آن را مورد گفت

 در مناطق گذاریقرار داده است. او معتقد است: در حال حاضر عدم توجه به تاثیر سرمایه

وب ن محسدیگر کشور از دالیل اصلی برای وضعیت نامطلوب امروز مجموعه شهری در تهرا

یدا هرها رشد پاین مساله باعث شده جمعیت در تهران و حتی سایر کالنشچرا که  ؛شودمی

اید بکند. به گفته معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در این زمینه 

کند در مساحت کشور به شکل متناسب هایی که ایجاد جاذبه و اشتغال میگذاریسرمایه

 انجام شود.

ر است؟ با توجه به شراي  و در دال دابر جم یت شهر تهران چقد

 امکانات شهری که وجود دارد تهران برای چه میزان جم یت گندايش دارد؟

منطقه تهران هشت میلیون و  22در حال حاضر بر اساس آخرین سرشماری، جمعیت 

دهنده کل جمعیت تهران نیست، چرا که در هزار نفر است و این تعداد جمعیت نشان ۴۰۰

میلیون نفر  1۴/ 5کنند که بالغ بر تهران هم جمعیت بسیاری زندگی میحریم تهران و اطراف 

هستند. اما اینکه تهران تا چه میزان برای سکونت مناسب ظرفیت دارد بسیاری از افراد 

 دینب ؛محیطی خود گذر کرده استهای زیستاز ظرفیت 1375معتقدند که تهران در سال 
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ات به تناسب افزایش جمعیت وجود ندارد در در شهر تهران، امکان توسعه خدمکه دلیل 

 صورتی که خدمات باید متناسب با جمعیت تولید شوند.

 محیطی از قبیل، مشکالتممکن است بتوانیم مسائل بسیاری مانند مشکالت زیست

ه کر و... های تاسیسات زیربنایی، شبکه معابحمل و نقل، آلودگی یا منابع آب، ظرفیت شبکه

های اثرگذار حل وریبا تکنولوژی و فنارا  ا وابسته استهر به آنهپذیری یک شجمعیت

ها مانند محدودیت در ظرفیت سطوح اراضی که مختص کنیم، اما بعضی از محدودیت

ا این توان بفضاهای باز، سبز و خدمات عمومی و اجتماعی هستند یا تولید خدمات را نمی

رای کن بترین فاصله ممی را در نزدیکحداقل خدمات محل دبای ، لذاها حل کردتکنولوژی

برای مثال  شرایط به صورتی باشد که بعضی اقدامات صورت بگیرد. و شهروندان ارائه کرد

ران رای تهنها بشهروندان برای تهیه خدمات خود در سطح شهر تردد نکنند. البته این مشکل ت

زیابی ا اررکل استان  نیست، تمام کالنشهرهای کشور با این مشکل مواجه هستند. اگر شما

گیرد. سایر ها در پنج درصد مساحت صورت میشوید که کل فعالیتکنید متوجه می

یت ان وضعا تهرکالنشهرها مانند اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد نیز، به همین صورت است ام

 حادتری نسبت به سایر شهرها دارد.

 ت مدموعه شهری و علت بروز آنها چیبت؟مشکال 

توان به فقدان برنامه کند میاز مشکالتی که مجموعه شهری با آن دست و پنجه نرم می

و طرح، نارسایی نظام مدیریت و اسکان غیررسمی اشاره کرد. در این زمینه توسعه مجموعه 

شهری تهران طی سه دهه گذشته تابع هیچ نوع راهبرد، سیاست، برنامه و طرح مشخص برای 

های جموعه نبوده بلکه عمدتاً حاصل اسکان غیررسمی گروههدایت توسعه هماهنر م

ها بوده است. همچنین نارسایی نظام مدیریت درآمد و استقرار بدون برنامه فعالیتکم

ای است که اجزا و عناصر آن ارتباطی متقابل و روزمره با مجموعه شهری تهران مجموعه

ها و ها، فرمانداریضر بر عهده شهردارییکدیگر دارند اما اداره امور این مجموعه در حال حا

ای در میان آنها وجود ندارد و هیچ یافتههای متعدد است که هماهنگی سازمانوزارتخانه
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های غیررسمی نیز، برآوردها سیاست و راهبرد کلی بر آنها حاکم نیست. در ارتباط با اسکان

یلیون نفر اضافه جمعیت از پنج م %۴۰، حدود 1375تا  1355ساله 2۰دهد طی نشان می

ترین شهرهای مجموعه پس از تهران و اند و بزرگمجموعه به صورت غیررسمی اسکان یافته

اند که بعداً به هایی غیررسمی بودهنشینکرج، یعنی اسالمشهر، شهر قدس، قرچک و... حاشیه

اری های رسمی بخش مسکن که به صورت واگذاند و طی این مدت برنامهشهر تبدیل شده

های شهرسازی، به دلیل عدم توجه های مالی صورت گرفته و همچنین طرحزمین و حمایت

درآمدها قادر به جلوگیری از روند رو به افزایش اسکان غیررسمی ها و امکانات کمبه توانایی

رو گستردگی ابعاد اسکان غیررسمی، مجموعه را با عوارض سیاسی و اند. از ایننبوده

گیری تمرکزهای جمعیتی فقیر و محروم و مسائل و مشکالت از شکلاجتماعی ناشی 

  رو کرده است.محیطی متعدد روبهکارکردی و زیست

 چیبت؟ تهران جم یت اندازه از بیش افزايش پیامدهای 

ع تعیین مترمرب 55نیازها ، سطح سرانه زمین برای تامین 13۴9در طرح جامع مصوب 

مترمربع کاهش  32ها، به و بر اساس حداقل 137۰ که در طرح ساماندهی مصوبشده بود

بکه معابر شکیلومترمربع سطح  21۰کیلومترمربع سطح اراضی مسکونی و  2۴۰یافت. با کسر 

و  های بازکیلومترمربع سطح کل محدوده قانونی تهران، سطح قابل تخصیص به فضا 7۰7از 

طح سرانه سمترمربع  32قل کیلومترمربع خواهد بود با فرض حدا 257سبز و خدمات عمومی 

معیتی کیلومترمربع سطح کل قابل تخصیص به آن، ظرفیت ج 257زمین فضاهای عمومی و 

 تداوم دهد، در صورتتهران فقط حدود هشت میلیون نفر خواهد بود که این آمارها نشان می

و بز ساز و سیاست واگذاری اضافه تراکم ساختمانی، وضعیت شهر تهران به لحاظ فضاهای ب

 رو شده و کیفیت محیط شهری از حداقلخدمات عمومی و اجتماعی با خطرات جدی روبه

 شود.قابل تحمل به مراتب کمتر می
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 چرا بیايد؟ وجود به تهران شهر در مشکل اين تا شدند باعث عوامل کدام

 است؟ افتاده روز اين به تهران

 اصلی دالیلدر مناطق دیگر کشور از گذاری در حال حاضر عدم توجه به تاثیر سرمایه

 مساله این که چرا شود،می محسوب تهران در شهری مجموعه امروز نامطلوب وضعیت برای

 .کند پیدا رشد کالنشهرها سایر حتی و تهران در جمعیت تا شده باعث

جم یت تهران مازاد است،  %7۰ داده، نشان علمی ت قی  يك نتايج

خطرات اين مازاد جم یت از اب اد گوناگون به چه حورت است؟ اين مباته 

 تواند به وجود آورد؟چه مشکالتی را می

لزله گر زبرای مثال ا در بلندمدت خطرناک است. به ذات خودای است که تمرکز مساله

ها در یک رو اگر تمامی سرمایهشویم. از اینرو میبیاید با تلفات و صدمات بیشتری روبه

شوند. ضمن اینکه تعادل فضای محدود متمرکز شوند، به خودی خود خطرآفرین می

 خصوص کالنشهرها جمعیت تفاق در بخشی از کشور بهریزد. با این اای نیز به هم میمنطقه

 شود.ها، جمعیت کشور خالی میکند و در مقابل در یکسری از مکانافزایش پیدا می

 داقل رساند؟توان اين خطرات را به دچگونه می 

کند در مساحت هایی که ایجاد جاذبه و اشتغال میگذاریدر این زمینه باید سرمایه

م کگذاری ل حاضر از آنجا که حجم سرمایهکشور به شکل متناسب انجام شود. اما در حا

ها در اطراف گذاریاست و وضعیت اشتغال در کشور نابسامان است، تمامی این سرمایه

گذاری باید دهد که وضعیت سرمایهگیرد. این مساله به ما این پیام را میکالنشهرها شکل می

حت کشور برای این ای از حداکثر مساهای منطقهمناسب شود و با توجه به پتانسیل

 گذاری استفاده شود.سرمایه
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مختل   هایبخش در را گذاریسرمايه وب یت توانمی حورتی چه در 

 کشور ساماندهی کرد؟

 کالبدی حطر در نیز، آن مطالعات بخش و است مرتبط تصمیم و اراده به آن از بخشی 

 ملی لبدیکا طرح و آمایش مطالعات ترتیب به یعنی. است حل قابل آمایش مطالعات و ملی

 .هستند شهرسازی عالی شورای وظایف جزو اینها که بگیرد صورت باید

 موبوعات تدربه جهانی به چه حورت بوده است؟ اين راستای در 

اند؛ بر رو بودههبسیاری از کالنشهرهای دنیا، با مشکل افزایش بیش از اندازه جمعیت روب

ئول درصد، س 12/۶درصد، لندن حدود  1۶/۴پاریس حدود  1995اساس آمارها در سال 

اند. تهدرصد از جمعیت کل کشورهای خود را داش 11/3درصد و تهران حدود  2۶/3حدود 

رو با مشکالتی نو از ای میلیون نفر جمعیت 13، 12زمان بیش از  برای مثال شهر لندن در این

اند. ش دادهریزی کردند و این میزان جمعیت را کاهمواجه بوده است. اما برای حل آن برنامه

ا به راکنون حدود هفت میلیون نفر جمعیت دارد. این در حالی است که فردی این شهر هم

شهرها و ه کالنمختلفی ب ا که هرکدام از این افراد به دالیلچر ؛انداجبار از شهر بیرون نکرده

نجا آشد قطعاً به در مکانی دیگر فراهم می آنها اند و اگر این دلیل و نیازاطراف آن آمده

شود  ر فراهمدر مکانی دیگ ایط اقتصادی مورد نیاز این افرادپس اگر مایحتاج و شر ،رفتندمی

داشته تر زندگی کنند و مشکل اشتغال نی راحت و ارزانو بتوانند در آن مکان با شرایط

 روند اما به این مسائل توجه نشده است.باشند، مطمئناً به آنجا می

صورت گرفته، شاهدیم که جاذبه در تهران و سایر کالنشهرها فزونی  هایررسیطبق ب

که زندگی  شود. زمانیمی نیزجمعیت  افزایش یافته که بالطبع، این افزایش جاذبه باعث

تر، اشتغال بیشتر و خدمات نسبت به سرانه بیشتر در یک مکان وجود داشته باشد، ارزان

همچنین تولید ناخالص ملی نسبت به تناسب مساحت کشوری در آن مکان بیشتر باشد، 

 %3شود تا جمعیت آن مکان افزایش یابد. در حال حاضر در کمتر از همگی سبب می

 تعادل عدمکشور را داریم که این مساله به این معناست که  جمعیت % 25مساحت کشور، 
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 توازن از ایران حال هر به اما باشد،می صورت بدین هم کالنشهرها سایر در. دارد وجود

 .است برخوردار کشورها از بعضی به نسبت شهری شبکه در تریمناسب

 نفر هر برای باشد؟ حورت چه به بايد شهری هایزيرساخت مدموع در 

 است؟ حورت چه به کلی چارچوب است؟ الزم فضا میزان چه جم یت

در نظر گرفته  مترمربع زمین 25به طور معمول در مقیاس محلی برای هر نفر، باید حدود 

 1۰۰خواهد در مکانی زندگی کند باید حدود ای چهارنفره مییعنی اگر خانواده ،شود

.. برای مترمربع، خدمات عمومی اعم از مرکز بهداشت، آموزش، خرید، خدمات ورزشی و.

کم در ی تراآنها فراهم شود. معنی دیگر آن به این صورت است که فروش تراکم یا واگذار

که یک  در همان منطقه دارد، یعنی وقتی عادل ارزش زمینهای مسکونی دقیقاً ارزشی مبخش

 اله اصالًشود باید معادل آن یک متر زمین آزاد شود که این مسمتر تراکم مسکونی داده می

 پذیر نیست.امکان

 شود، جهموا جمعیت افزایش و مهاجرت با تهران شهر شده باعث که مشکالتی از یکی 

 آن طبق رسدمی نظر به که است اخیر هایسال در مسکونی سازهای و ساخت حجم

 .میلیون نفر رسیده است 11بیش از  تهران به شهر گنجایش

 مديريت شهری در اين زمینه چه اقداماتی اندام داده است؟   

ین ار بر اقر برای مثال است. مدیریت شهری اقدامات مناسبی در این زمینه انجام نداده

 قوع پیوستهبه وکه این کار در حالی بارگذاری زیادی صورت نگیرد  22بوده که در منطقه 

اگرچه در  تاده است.این امر اتفاق اف اما کردکونی در کل شهر نباید رشد می، تراکم مساست

 32فزایش بیل اقمدیریت شهری به تنهایی مقصر نبوده اما اقداماتی از  ،تمامی این موضوعات

و استان صورت دتان به فرمانداری، تقسیم یک اس 22فرمانداری به  11شهر، تبدیل  5۸شهر به 

 گرفته است.
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 عیتجم حد از بیش افزایش اگرچهتوان بیان نمود که ور کلی این گونه میبه ط

 . ی هم داشته باشدمفید آثار تواندمی مساله این اما کند ایجاد مشکالتی تواندمی

 هستند، شورهاو موتور اقتصادی کاز آنجا که کالنشهرها مرکز تولید، اشتغال، فعالیت 

با  سائل راشود. بنابراین نباید همه ممینیز رشد اقتصادی آنها باعث رشد اقتصادی کشور  لذا

شود تا یمشوند باعث ائل از حالت تعادل خارج میدید منفی نگاه کنیم اما زمانی که این مس

 هایی ایجاد شود.نگرانی
 )مرکز مطالعات شهرداری تهران(
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 1فصل اول:کمیته محیط زيست

 

 احل پنداهم قانون اساسی 

های ب د نبل امروز و نبل در جمهوری اسالمی دفاظت م ی  زيبت که

بتايد در آن دیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی 

از اينرو ف اتیت های اقتصادی و غیتتتر آن که با آتودگی م ی   گردد نمی

  زيبت يا تخريب غیتتتر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع استن

 

  مقدمه

در  یادیزد تا حآن  بقایاست و  به اندازه ظهور انسانمحیط زیست  اندیشیدن بهقدمت 

ز ر یک اهگیری . امروزه نیز محیط زیست در شکلباشدگرو آگاهی انسان نسبت به آن می

بود رایط نزیرا رشد و نمو انسان به صورت طبیعی، در ش ای دارد؛ما نقش تعیین کننده

امعه مورد بیشتر ما و در جگیرد. محیط زیست در های زیست محیطی صورت نمیمحرک

کار  تکنولوژیک جدید، عبارت از آن چیزهایی است که در زندگی روزمره با آن سرو

 داریم.

تمامی موجودات زنده در اشکال مختلف، محیط زیست خود را تحت تاثیر قرار داده و از 

دارند. بنابراین گردند. این ارتباطات به شکل زنجیره انرژی و مواد در طبیعت جریان آن متاثر می

مانند و با افزایش این شالوده و پیکره محیط زیست براساس همین روابط دوجانبه پایدار و پویا می

ها در مقابل تهدیدات)طبیعی یا غیر طبیعی( افزوده خواهد شد. تنوع ارتباطات،پایداری اکوسیستم

بعاد مختلف ا بصورت شهر تهران باعنوان پایتخت کشور و مرکز استان در حال حاضر

 و خانگی، سرو صنعتی، مواد زائد خطرناکفاضالب، پسماند  ،، هواخاک،های آبآلودگی

                                                           
 محیط حفاظت سازمان کارشناس،خه اقلیم در برنامه ریزی محیطیکارشناس ارشد جغرافیای طبیعی شا: فاطمه پوریانژاد 1

 کاربردی علمی جامع دانشگاه استاد، زیست
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های کالن اعتباری را جهت ساماندهی بع صرف هزینهطباشد که بالمواجه میو ...صدا، ترافیک 

  نماید.وضعیت نابهنجار کنونی طلب می

  م ی  زيبت

لیسی ل انگاست، معاد "در برگیرنده دنیا"و " احاطه کننده"محیط در فارسی به معنای

( )محیط MILIEUاش )محیط متغیر و ناپایدار( و برابر فرانسه ENVIRONMENTآن 

ی، بع طبیعمحیطی که شامل هوا، آب، خاک، منا از عبارتست طور کلی محیط زیستبه .است

ز طرفی ا ماید.نمی گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل بین آنها که سازمان درآن فعالیت

ه وابست م به آنشود که انسان به طور مستقیم و غیرمستقیهایی گفته میمحیط زیست به مکان

 )منابعط زندهدو بخش محی اط دارد و شاملهای او با آن ارتباست. همچنین زندگی و فعالیت

 باشد. )آب، خاک، هوا( میمنابع انسانی( و محیط غیر زنده –طبیعی 

ت و تاسیس شد و با تصویب قانون حفاظ 135۰سازمان حفاظت محیط زیست در سال 

های نامهاختیارات قانونی و نقش سازمان در خصوص بر 1353زیست در سال بهسازی محیط

ی به ن اساسبا استقرار نظام جمهوری اصل پنجاهم قانو و توسعه ملی افزایش یافترشد و 

 حفاظت از محیط زیست اختصاص یافت.

شود که توسط به آن بخش از محیط زیست گفته می م ی  زيبت انبتانی: -1

تاسیسات و اها با همه انسان ساخته و پرداخته شده است. براین اساس شهرها و روست

ها، مراکز بهداشتی، فرهنگی، صنعتی و ...( که مهمترین )شامل راهامکاناتشان

 دهند.محیط انسان ساخت ما را تشکیل می ،مصنوعات بشری هستند

 آتودگی: -۱-۱

به یک محیط که باعث ناپایداری، اختالل، آسیب و یا  هاآالینده به ورود

 .شودگفته می آلودگی ناراحتی در آن محیط برای موجودات زنده شود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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ه باست از هرگونه تغییر در ویژگی های اجزای شکل محیط  آلودگی عبارت

و  م منافعستقیطوری که استفاده بیشتر از آنها ناممکن شود و به طور مستقیم یا غیرم

 حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد

های اجزای شکل محیط به آلودگی عبارت است از هرگونه تغییر در ویژگی

و  م منافعستقیآنها ناممکن شود و به طور مستقیم یا غیرم طوری که استفاده بیشتر از

های ها معموال در اثر فعالیتکنندهحیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد. آلوده

 .آیندانسانی پدید می

  آتودگی آب -۱-۱-۱

انوری هی و جترین عنصر برای بقای موجودات زنده گیاآب ارزشمندترین منبع حیات و ضروری

ال یعنی حدود یک میلی متر بارندگی در س 25۰ما از جمله کشورهایی است که با میانگین است. کشور 

ا است ت شود. این موضوع سبب شدهسوم متوسط بارندگی جهان، جزو کشورهای کم آب محسوب می

خاص  حفاظت از منابع آب و حفظ کیفیت و سالمت آن در مناطق شهری و روستایی از اهمیت

 برخوردار باشد. 

واص خیگر معلق یا تغییر درجه حرارت و د ب عبارت است از تغییر مواد محلول،آلودگی آ

 یا غیر ه مضرفیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که مقرر گردید

ند و شوب میآن وارد ها بسیار متنوع اند و از منابع مختلف و به راههای گوناگوآلودگیمفید سازد. 

 ،ننده آبکآلوده  نابعم. از جمله رکدام از اثرات آلودگی بستگی به نوع و مقدار ماده آلوده ساز دارده

تفرقه ی و مشهری و خانگی، خدماتی و درمان نعتی، معدنی، کشاورزی و دامداری،شامل منابع ص

 باشد.می

 های موجودچاتش -۱-۱-۱-۱
  ی و معـدنی  ،کشهاآفت رسوبات،افزایش سیاریو کودها و دیگر مـواد آـل  مـواد از ـب

 گردند ی میرواناب سطحی و نفوذ گسترده به درون آبهای سطحی و زیرزمین که وارد آالینـده

  رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای دستیابی به آب با کیفیت بهتر 
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  ت، شرب، صنعهای مختلف)کشاورزینیازهای آبی بخش میانرشد تقاضا و تشدید رقابت 

 .و بهداشت(

 د پذیرتجدی عدم تناسب توسعه و استقرار مراکز جمعیتی و صنعتی با پتانسیل منابع آب. 

 تی ی،صنعروند رو به رشد آلودگی منابع آب ناشی از عملکرد بخش های مختلف کشاورز

 .و خدماتی

 برداشت اضافی از ذخیره ثابت آب زیرزمینی در طول سال. 

  آتودگی هوا -۲-۱-۱

 اتشعشع پرتوز از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، ستعبارت

ن، و ای انساور برآکه زیان و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطوری

اعث بهوا که  هایهگیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. آلوده کنند ،سایر موجودات زنده

ه و به خون شد که آنها واردشوند، اثرات جدی برسالمتی بشر دارند. زمانیمشکالت تنفسی می

ا در ر( بشر  شین شدهها درخاک، گیاهان و در آب ته ن) این آلوده کنندهیابندسرتاسر بدن راه می

منابع  وعی.نابع مصمن ی ودهند. منابع عمده آالینده هوا عبارتند از : منابع طبیعمعرض آسیب قرار می

جود شر بوبدست ب گیرد و منابع مصنوعیلب بدون دخالت مستقیم انسانها صورت میطبیعی اغ

 های آدمی است. حاصل فعالیت ،آمده  و آلودگیهای ناشی از آن

 کنترل آتودگی هوا  -۱-۲-۱-۱

شوند وجود هایی که از منابع ثابت و متحرک خارج میراهبردهای مناسبی جهت کنترل آالینده

 ها قبل از ورودشان بهآوری و محبوس نمودن آالیندهردها شامل کاهش انتشار، جمعبین راهدارد ا

ها با استفاده از بهبود راندمان مصرف انرژی محیطی کاهش انتشار آالیندهباشد. از نظر زیستمی محیط

های های فسیلی به ویژه توسط خودروها از طریق کم کردن فاصله راهو کاهش مصرف سوخت

بهتری در  شیوه ،مواصالتی و روان نمودن حرکت خودروها در درون شهر و کاهش بارترافیکی

های گوناگون دیگر است. مشکل آلودگی هوا در مناطق مختلف جهان به شکل هایشیوهبا  مقایسه

با در نظر گرفتن  بایداست که  هاییکارنماید و کاهش این آلودگی مستلزم بکارگیری راهبروز می

ها اجراء شود. به علت تفاوت در شکل آلودگی هوا از کشوری به کشور ع آالینده و نوع آالیندهمناب
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توان سیاست واحدی را برای کاهش موثر ای به منطقه دیگر به سختی میدیگر و حتی از منطقه

گی بردهای کنترل موثری برای مبارزه با اشکال مختلف آلود، با این حال راهآلودگی هوا تدوین نمود

 باشد.هوا وجود داشته و قابل اجرا می

 بررسی آتودگی هوای تهران -۲-۲-۱-۱

ترین شهرهای جهان شناخته شده است. بخشی از این آلودگی تهران یکی ازآلوده

در باشد؛ چرا که وضعیت جغرافیایی شهر تهران مربوط به مکان جغرافیایی این شهر می

کوههای بلندی  شمال و مشرق نیز بوسیلههای جنوبی ارتفاعات البرز واقع شده و از دامنه

 ، پایداری هوا، کمبود نزوالت جوی واقلیم هم چون باد آراماین تاثیر محاصره گردیده، که 

آلودگی هوای ی شهر تهران بسیار مؤثر بوده است، اما پدیده اینورژن در تشدید آلودگی هوا

یاد جمعیت، استفاده از تهران مانند سایر کشورهای در حال توسعه بیشتر ناشی از ازد

های فسیلی، ترافیک سنگین، فزونی وسایل نقلیه فرسوده که به راحتی در سطح شهر سوخت

باشد. میگزینی صحیح آن توجهی به مکانکنند، گسترش نامتناسب صنایع و بیتردد می

کمبود فضای سبز شهری به ویژه در نواحی جنوبی شهر تهران که از تراکم جمعیت باالیی 

متر مربع  25نیاز سرانه فضای سبز در ایجاد این آلودگی سهیم است. برخوردار است نیز 

 است، در حالی که متوسط سرانه فضای سبز در شهر تهران فقط یک متر مربع است.

، می توان به موارد زیر اشاره گی هوای تهران هستندکه باعث آلوداز جمله صنایعی  

  :نمود

وشیمی، ع پتر؛ مانند صنایگردندآلودگی هوا میعث صنایعی که در طول جریان تولید با -1

 های ذوب مس و غیره.کارگاه

ها و های آجرپزی، نیروگاه؛ مانند کورهشودوخت آنها موجب آلودگی هوا میصنایعی که س -2

 .غیره

-می اعث آلودگی هوابایعی که در طول جریان تولید وهم در اثر مصرف سوخت فسیلی صن -3

 آسفالت و غیره. مانند کارخانجات ؛گردند



 فصل اول: کمیته محیط زيست 

51 
 

 تاثیر توپوگرافی شهر تهران در آتودگی هوا -3-۲-۱-۱

به  کوه به علت اختالف ارتفاع در شمال و جنوب تهران، در طول شب و روز جریان هوای

ده شز واقع ی البرنماید. شهر تهران در دره جنوبکوه در محدوده شهر تهران عمل می دشت و دشت به

 ن که ازتهرا است و پس از غروب آفتاب، نواحی کوهستانی شهر به علت سنگی بودن بیشتر از دشت

خاک  کلیه ند وکریج و به آرامی به پایین حرکت میجنس خاک است، سرد شده وهوای سرد به تد

نباشته یظی او به صورت ابر غل شهر تهران را با خود به طرف جنوب شهر برده دگیو دود و آلو

وز از رر طول د. باشدمیسازد. این ابر غلیظ به هنگام صبح بخوبی در جنوب تهران قابل رویت می

-می حرکت ال شهر و مناطق مرتفع آنآغاز طلوع خورشید هوای جنوب شهر به آرامی به طرف شم

نوب شهر فقی درجدید ا ، به این سبب به هنگام صبحداردکت و انتقال تا نیمه شب ادامه نماید و این حر

لت انتقال قی به عید اف، به هنگام عصر تا نیمه شب دبسیار کم و تراکم آالینده ها بسیار است و برعکس

طالح صاق درداد فورخ باشد.هوای آلوده به شمال شهر، در این ناحیه کم و تراکم آالینده ها بسیار می

اس در مقی خشکی ونامیده شده و مانند جریان نسیم دریا  "آناباتیک و کاتاباتیک"هواشناسی پدیده

 افتد.ای وجود نداشته باشد اتفاق میکه یک جریان جبههمحلی و زمانی

ران هر تههوا در سطح ش های سرد سال به علت وجود وارونگی دما بر شدت آلودگیدر ماه

هر  ودن هواو در صورت فقدان جریانات جوی سیستمی، ممکن است به علت ساکن بشود افزوده می

 روز بر شدت آلودگی هوا افزوده گردد.

ی به هنجارناز اشرایط نامطلوب فوق موجب بروز پدیده هایی نظیر باران های اسیدی و بسیاری 

 ه عوارضست کااشته اثرات مهلکی بر محیط زیست و اقلیم حیاتی بر جای گذ های اقلیمی گردیده و

لت اد به عز افراآن جمعیت متراکم شهری را مورد تهاجم خود قرار داده و همه ساله تعداد زیادی 

ار بسی ن رابطهکه آمار موجود در ایبطوریآسیب پذیری از این آلودگی ها قربانی آن می گردند 

 .باشدنگران کننده و حتی وحشتناک می
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ها و واحدهای تولیدی و صنعتی و ترافیک سنگین، از شهر تراکم جمعیت و ساختمانها و برج

 گذارد. دره خود بر اقلیم این شهر تاثیر میبه وجود آورده است که به نوب  1تهران یک جزیره حرارتی

های اخیر فضوالت سمی بسیاری از کارخانجات در سطح استان تهران پس از راه یافتن به سال

های این از آبزیان و اختالل در اکوسیستم هالکت بسیاریهای سطحی و رودخانه ها موجب آب

 گردد.میاستان گردیده است که بازتاب آن قهرا به طبیعت باز 

ز اثر ی ااشنها که در حقیقت توپوگرافی و همچنین ساختمان فیزیکی خاک درانتشار آلودگی

مین زی جو ن حرارتهای هواشناسی مخصوصا سرعت و جهت باد و ساختمااین عوامل بر روی پدیده

 است، تاثیر بسزایی دارد. 

محله  3بر اساس آمار مرکز سنجش کیفیت هوای تهران و سازمان حفاظت از محیط زیست، 

وند و شسوب میان محاقدسیه، قلهک و قیطریه که در شمال تهران قرار دارند، از نقاط آلوده شهر تهر

الت این مح ی هوایترند و آلودگخمینی آلوده از مناطقی چون جوادیه، میدان فردوسی و میدان امام

ی و جنوبی طق مرکزه منابخاطر موقعیتی جغرافیایی آنها از لحاظ توپوگرافی و ارتفاع زیاد آنها نسبت ب

تهران  قی شهرهای شمالی و شمال شرشهر تهران است. موقعیت جغرافیایی این مناطق که در قسمت

ته ان نداشنها جریای غالب در بخش مهمی از ساعات روز در آشود که بادهاند، موجب میقرار گرفته

 د، شایدنت بوزن موجود در هوا مالک انتخاب محل سکووباشد. همچنین اگر فقط میزان آالینده ا

ای این د در هوشد. جالب است بدانیم که ازن موجوترین منطقه تهران میمحله اقدسیه کم جمعیت

دان یم سرخه حصار و حالت تهران، حتی محالتی چون جوادیه، بازار،دو تا سه برابر دیگر ممیان محله 

تر د پایینستاندارابر افاطمی است. تقریبا میزان این آالینده در هوای محله اقدسیه، هیچگاه از دو بر

وای ه دارای ش بایدمکانی بسیار آلوده و بالعکس تجریاین است که بازار باید  آید. تصور همگاننمی

 13۸1سال  تی در. اما نمودار منتشر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشباشد پاک و سالم

. از این ود داردربن وجکند. هوای این دو محله تقریبا به یک اندازه منواکسید کخالف این را بیان می

  .تر استنظر تجریش دو برابر جوادیه و خیابان دماوند آلوده

                                                           
1 Heat Island 
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رای اد را بب ،های معمول، زیرا در این موارد جهتننده نیست، لزوماً باد آلوده کباد غالب

باد  ،ان باد غالب ر. در شهر تهدهندیمابر شهر مورد پژوهش قرار یابی صنایع در براجتناب از مکان

مانی تنها ز ان این باد، ولی بدلیل پیشروی قسمتی از البرز به طرف دشت در غرب تهرباشدغربی می

ران باد ب شهر تهغاله اینکه باد با توجه ب بنابراین .شود که با سرعت زیاد بوزدر واقع تواند موثمی

ن مسیر ای ساز در غرب شهر تهران و در، ولی بسیاری از صنایع و کارخانجات آلودهباشدغربی می

مواقع  فقط در رند وواد آالینده در شرق تهران مؤثباد قرار دارند که در افزایش آلودگی و تجمع م

ح شهر ه از سطالیندآبارش و وزش باد شدید غربی امکان تخلیه و پراکنده شدن مواد  یداری هوا،ناپا

 تهران وجود دارد.

 اينورژن تهران در فصول مختل  -4-۲-۱-۱

 در تهران در تمام فصول بدین شرح قابل مشاهده است : 1پدیده اینورژن

بری ارانی و ی بازیرا به جز روزها نورژن مجاور سطح زمین فراوان است؛در زمستان: تعداد ای

 بقیه روزها هوا صاف و بدون ابر است. ر استکه تعداد آن کمت

ون اف و بدصبها هوا چون اکثر ش رسد؛رژن مجاور زمین به حداکثر میدر تابستان: تعداد اینو

نیست و  درژن زیاالعاده زمین در هنگام روز اثر اینوابر است ولی به علت کوتاهی شبها و گرمای فوق

 گردد.یسته ماین حالت در هنگام روز به سرعت از بین رفته و از مقدار آلودگی هوای شهر کا

ه علت بل بهار ر فصددر بهار: تعداد اینورژن به علت ناپایداری هوا کمتر است. اثر این پدیده 

 تعداد کم و ناپایداری هوا بر روی آلودگی ناچیز است. 

های ودهترکت حرژن مانند فصل بهار کم است. گرم بودن زمین و در پائیز: تعداد وقوع اینو

یجه در وده و در نتناپایداری ایجاد نم شود،ایران که در این فصل شروع میهوای سرد به طرف 

اسطه به و از تشکیل اینورژن جلوگیری شده و ه حالت ناپایداری قابل تشخیص استروزهایی ک

 گردد. دگی هوا کمتر میورزش بادهای نسبتاً شدید میزان آلو

                                                           
1 Inversion 



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

54 
 

که  ر آن استهای مهم اقلیم شهر تهران نیز وقوع مکرر وارونگی دمایی دبه عبارتی از ویژگی

بار و غنگین ، جریانات ضعیف هوا و نیز پوشش س، وجود ارتفاعات بلندعامل وضعیت توپوگرافی

یده دفصل زمستان تر در تهران بیش کرده است. این حالت در های صنعتی آن را تشدیدآلودگی

 21۰متوسط  ار اینورژن( هوای تهران به طور)آمان هواشناسی کشورشود. با توجه به آمار سازممی

ی، موجب باشد که این پایداری هوا به همراه وارونگروز در سال به حالت پایدار و ایستا می

ینورژن یر سطح اگردد توده هوا به انضمام تمام ناخالصیها و عوامل آلوده کننده آن در زمی

 و، به علت مصرف تدریجی آن کاهش زان اکسیژن هوامحسوب شود. در چنین شرایطی می

منطقه  یابد. بنابراین هوایهای هوا به علت تولید تدریجی آن افزایش میبرعکس میزان آلوده کننده

ش آن یگردد در یک ناحیه هر چقدر تعداد وقوع وارونگی دمایی و مدت پیداشدیداً آلوده می

 طرناک وآن خ بیشتر و ارتفاع تشکیل آن کمتر باشد، آلودگی هوا تشدید شده و عواقب ناشی از

ن در ماه ع اینورژگردد. با توجه به آمار سازمان هواشناسی به طور میانگین حداکثر ارتفاتر میکشنده

رسد. یمود خ اردیبهشت است که به تدریج با شروع فصل سرد کاهش یافته و در اسفند به حداقل

وا هآلودگی  اینورژن که در ارتفاع باشد، لیکنصل تابستان میبیشترین تعداد وقوع اینورژن در ف

 ن میزاندر زمستا ضمن اینکه ،باشدبسیار موثر است، در فصل زمستان کمتر از فصل تابستان می

 میزان لمقاب یابد و دردن اینورژن کاهش میدریافت انرژی گرمایی از خورشید برای از بین بر

ن مامی ایتابد و یهای فسیلی افزایش میغلظت مواد آالینده نیز به علت استفاده بیشتر از سوخت

 کند.نقش بسزایی ایفا می عوامل در تشدید آلودگی هوا در این فصل

  ريزی کاهش آتودگی هوابرنامه -5-۲-۱-۱

ش اهو کانگیزه کردن مردم برای استفاده از خودروهای شخصی راهبردهایی جهت بی -1

 هرها .تردد خودروهای شخصی در دورن ش

ون ها بدناختماها و بلند مرتبه سازی سشرایط نامناسب بافت شهری به دلیل افزایش برج -2

  .در نظر گرفت جهت باد
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قاالت اندازی تجهیزات الزم برای بکارگیری خودروهای برقی در نقل و انتصب و راهن -3

 درون شهری .

 ند .ای صنعتی و خانگی که سهمی در آلودگی هوا دارهافزایش نظارت بر فعالیت -۴

 تدابیری جهت کاهش سیر صعودی مهاجرت به شهر تهران. -5

 آموزش و تنویر افکار عمومی در جهت جلب مشارکت مردمی -۶

لودگی کل آاگر تمام موارد مذکور در مناطق شهری صورت عمل به خود بگیرند مش بطور کلی

ق ت در مناطکه افزایش جمعیمگر این ،قی خواهد ماندهای آینده الینحل باهوا همچنان در طی دهه

ن تر شددهپیچی ممکن است که از حادتر و به هر روی اجرای موارد فوقشهری به نحوی کنترل گردد.

گر احتی  افزایش سریع جمعیت در مناطق شهری ی هوا جلوگیری نماید؛ اما بدلیلمشکل آلودگ

صعودی  ی سیرآلودگی ایجاد شده به ازاء هر فرد کاهش یابد به علت افزایش جمعیت روند آلودگ

 خواهد داشت. 

 

 آتودگی حوتی  -3-۱-۱

قرر مجاز و ست از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط بیش از حد معبارت 

تصدی  ره یااز هر شخص حقیقی که ادا مرکبعامل آلودگی صوتی  .(در فضای باز)غیر سر پوشیده

رف طدگی از ماینمنابع ثابت و هدایت منابع سیار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود، یا به ن

یده نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر برعهده داشته و یا شخصا منابع آلوده کننده

ها ، دگاهری، فرولیه موتوها، وسایل نقکارگاهها و ها، کارخانهها و پاالیشگاهشوند همانند نیروگاهمی

 . های تمرین نظامی و ...میادین تیر و محل

ی از ا زندگکه جمع کثیری در محیط کار یسر و صدا از معضالت اساسی تهران بوده بطوری

ر حد دناطق می برند. این شهر از لحاظ آلودگی صوتی در شرایط نامطلوب و در برخی مآن رنج

، اکثر گرفته هایی که صورتها و مدلسازیر گرفته است. براساس نتایج اندازه گیریبحران قرا

 دسی بل هستند. 7۰های شهر تهران دارای آلودگی باالتر از خیابان
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 آتودگی خاک -4-۱-۱

 گردد، واجهم مشکل با آن از استفاده کهطوری به خاک اجزاء هایویژگی در تغییر هرگونه 

 یشفرسا مثل خاک تخریب عوامل سایر کنار در خاک آلودگی شود.می آلودگی خاک نامیده

 به آسیب اصلی عوامل جمله از شهرنشینی و شدن صنعتی فرایند توسعه شدن خاک، شور خاک،

 ورود قطری از انسان سالمتی برای خاک آلودگی خطرات شوند.می خاک محسوب منابع پایداری

  .گیردمی صورت زیرزمینی هایآب به آنها نفوذ یا زنجیره غذایی به آالینده مواد

آیند می وجود به انسانی فعالیت نتیجه در معموالً سمی مواد توسط خاک هایآلودگی

 وامل نفتیها، عکشحشره صنعتی، و شهری هایزباله فلزات، ذوب هایکارخانه از ناشیو 

 را خاک در شده یاد عناصر غلظت توانندمی هستندکه عواملی جمله از هااتومبیل ترافیک و

  .برسانند سمی حد به

 

 آتودگی خاک در تهران -۱-4-۱-۱

 های انتقال نفت در جنوب تهران، استفاده از سمومهای ناشی از نشت نفت لولهآلودگی

علت وجود آلودگی زیاد در های اسیدی بهکشاورزی در سطح استان و همچنین بارش باران

 آیند.مار میاین شهر به شکننده خاک در هوای تهران از جمله موارد آلوده

 

 فابالب -5-۱-۱

 خود خاص مصرف برای که ای شده استفاده آب از عبارتست گنداب یا فاضالب 

 آن استفاده از قبلزمان   از ترپایین آن کیفیت عبارتی به یاو  مجدد نیست استفاده قابل

 ها،انخیاب ها،خانه از که است و مایع جامد فضوالت مقادیری دارای آب این .باشدمی

 اشتی،های بهدسرویس نظیر انسانی هایفعالیت ز ا ناشی مجموع در و هازمین شستشوی

 بویی یو دارا ناپاک اغلب آب ایناست و بدین دلیل که  وکشاورزی صنایع ها،کارخانه

 .شودمی نامیده نیز "ندابگ"است ناخوشایند
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 فابالب در تهران روش دفع  -۱-5-۱-۱

 .خیابانهادفع در چاههای جذبی یا  -

  .دفع در مسیلهای طبیعی، قنوات دایر و بایر -

یها و ر جوددفع در سپتیک تانکها و حمل با تانکر به مراکز دفن زباله یا تخلیه  -

  .مسیلهای اطراف به صورت غیر مجاز

 خانه های محلیدفع از طریق شبکه و تصفیه -

 فابالب  تصفیه تزوم علل -۲-5-۱-۱

 تصفیه د،گرد دفع پذیرنده آبهای به نهایی مرحله در اینکه از قبل بایست می فاضالب

 :اینکه تا شود

 تامین عمومی بهداشت و مهار فاضالب های آلودگی از ناشی واگیر هایالف( بیماری

 .گردد

 در و زیرزمینی و سطحی های آب آلودگی عدم طریق از آب، منابع حفظ ب(

 خاص مصارف برای شده مصرف آب از عظیمی بخش از مجدد استفاده انامک صورت

 .آبزیان پرورش و کشاورزی هایفعالیت نظیر

 این بین در کنند.می تصفیه متعددی هایروش به را فاضالب زیست،محیط حفظ ج(

 است.  تررایج شناختی، تصفیه زیست ها،روش

 فابالب تصفیه ويژه اهدار -3-5-۱-۱

 است هاییمیکروارگانیزمو  مواد دارای آلی: فاضالب مواد همگانی یا تثبیت بهداشت .1

 محیط یا یآب منابع به ورود طریق از و باشد مضر بسیار تواندسالمت بشر می برای که

 .گردد آلودگی باعث گسترش زیست

ذیری نفوذپ دلیل به سطحی هایآب برف، بارش یا بارندگی اثر در  زیست محیط نظم .2

 لذا جمع ،بزند هم به را شهری زندگی نظم و نموده طغیان تواندمی هاخیابان سطح کم

 .ضروری است بسیار کنندهآوری جمع سیستم یک توسط سطحی هایآب آوری
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 ده منبعش تصفیه پساب است، محدود بسیار شیرین آب شده: منابع تصفیه پساب مجدد کاربرد .3

یل، اتومب وشو شست نظیر غیربهداشتی آبیاری،کشاورزی و مصارف برای مناسبی بسیار

 .باشد تواندمی ... منازل حیاط خیابان،

 راهکارهای رفع آتودگی فابالب تهران -4-5-۱-۱

 آب امینپیشگیری از آلودگی منابع آبهای زیرزمینی به عنوان بخشی از منابع ت .1

 هاتقویت و تغذیه سفره های آب زیرزمینی از طریق تزریق پساب به آبخوان .2

 ممانعت از مصرف فاضالب خام جهت کشاورزی .3

 سریعتر شبکه جمع آوری و تاسیسات فاضالب تهرانتکمیل هر چه  .۴

 پبماند  -6-۱-۱

یم یا ر مستقه به طوکشود )غیر از فاضالب( گفته میپسماند به مواد جامد، مایع و گاززباله یا  

  گردد.یفعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زاید تلقی ماز غیر مستقیم حاصل 

 شود:گروه تقسیم می 5به بطور کلی پسماند 

ای هالیتشود که به صورت معمول از فع: به کلیه پسماندهایی گفته میپسماند عادی .1

ی هابالهیل زاز قب ،شودروزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می

 های ساختمانی خانگی و نخاله

ها، مارستانبی زآور ناشی ا: به کلیه پسماندهای عفونی و زیانپسماند پزشکی)بیمارستانی( .2

فته گهای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه آزمایشگاه مراکز بهداشتی، درمانی،

  شود.سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.می

کی از یداقل شود که به دلیل باال بودن ح: به کلیه پسماندهایی گفته میپسماند ویژه .3

ی و رندگت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خوخواص خطرناک از قبیل سمی

شی از نیز بخ کی ومشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزش

ی اندهاکشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسمصنعتی،  پسماندهای عادی،

 شوند.ویژه محسوب می
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ته رزی گفهای تولیدی در بخش کشاوناشی از فعالیت: به پسماندهای پسماند کشاورزی .۴

ی شاورزشود از قبیل فضوالت، الشه حیوانات )دام، طیور و آبزیان( محصوالت کمی

 .فاسد یا غیر قابل مصرف

ندهای پسما های صنعتی و معدنی و: به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتپسماند صنعتی .5

ز قبیل ا ،ودشنیروگاهی و امثال آن گفته می پاالیشگاهی صنایع گاز، نفت، پتروشیمی و

 های صنعتی.ها، سرریزها و لجنبراده

 

 :هاهای دفع زباتهروش -۱-6-۱-۱

ه یوان کحان و های انسمواد زائد جامد عبارتند از تمام مواد زائد حاصل از فعالیت

نابع و انات، محیو از ابتدای زندگی بشر اولیه و بوده و غیر قابل استفاده که معموال جامد

 .اندزمین را مورد استفاده قرار داده و مواد زائد را دفع کرده

 

یژه محل و ست از انتقال مواد زاید جامد بهدفن بهداشتی زباله عبارت :روش دفن

ها در دل خاک بنحوی که خطری متوجه محیط زیست نشود. دفن بهداشتی، دفن آن

مین زی که در هر منطقه ا و شده برای دفع دائم مواد زاید استوثر و ثابت یک روش م

اده تواند بخوبی مورد استفکافی و مناسب وجود داشته باشد، روش دفن بهداشتی می

 در جهان است. قرار گیرد. این روش متداول ترین روش دفع زباله

 

 عملیات دفن بهداشتی زباله شامل چهار مرحله زیر است:

 زباله در یک وضع کنترل شده ریختن 

 ت )به ضخامه در یک الیه نازک برای حجم موادپراکندن و فشردگی زبال

 متر( 2حدود 

  سانتی متر 2۰پوشاندن مواد با یک الیه خاک به ضخامت حدود 

  سانتی متر با خاک ۶۰پوشش الیه نهایی زباله به ضخامت حدود 
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 روش سوزاندن : -۲-6-۱-۱

ی آوررا در محلی دور از محل سکونت جمعها در روش سوزاندن تمام زباله

ین روش های دفع زباله هم. یکی از بدترین روشزنندآنها را آتش میسپس کنند و می

 هوااپذیر نجبران کند که باعث آلودگی میایجاد گازهای بسیار سمی ؛ زیرا سوزاندن است

به ی اندازشمچو آلودگی بصری  هماندها همچنان باقی مشکالت خاکستر زباله شود و نیزمی

 دنبال دارد.

 روش بازيافت  -3-6-۱-۱

وش دفع ترین ربه ها به طوری که بتوان دوباره از آنها استفاده کردآوری زبالهجمع 

نها به آجدد از فاده متواند با ذخیره برخی مواد زائد و استزباله روش بازیافت است. انسان می

لوگیری تری جهای بیشش نه تنها از ایجاد زبالهکاهش مقدار ضایعات کمک کند. در این رو

 گردد.کنیم بلکه در هزینه نیز بسیار صرفه جویی میمی

هايی که هم اکنون نیاز به برنامه دارند عبارتند زمینه -4-6-۱-۱

 از:

 کاهش تولید مواد دارای قابلیت تبدیل شدن به زباله 

 مدیریت محیط زیست شهری 

 های مردمی و بخش خصوصیجذب مشارکت 

 هاکاهش تولیه زباله در خانه 

 هااستفاده مجدد از زباله 

 تفکیک در مبدا 

 هاآوری بهداشتی و مکانیزه زبالهجمع 

 

 :پیشنهادات بخش انبانی -۲-۱

 خارج کردن صنایع آالینده از محدوده شهری .1

 .از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و فرسوده با حفظ حقوق صاحبان آن ها .2
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 اده میا استفهتجدیدپذیرکه هم اکنون در نقاط مختلف دنیا از آنهای استفاده از انرژی .3

لی در اده آ)سوخت حاصل از تجزیه میکروبی مباد، بیوگاز از جمله انرژی خورشید، ،شود

گرم کردن پخت و پز، شود از آن برایبیوگاز سوختی پاکیزه است که می _غیاب اکسیژن 

 ...رزی ومکانیکی در ماشین آالت کشاوفضا و آب، روشنایی و حتی فراهم آوردن توان 

 استفاده نمود.

یاره ین سدرختان و گیاهان ریه زمین هستند و یک ضرورت اساسی برای بهداشت زیستی ا .۴

مواد  ن را باکند و الیه ی اوزوهرچند انسان هوا را از دی اکسیدکربن پر میباشند می

رایه اثیرات برای تعدیل این تاکند، درختان سیستمی قوی شیمیایی ساخته خود نابود می

 ا نابودریی آن دهد، جنگل زداای به جوّ میبه همان اندازه که درخت جان تازه و دهندمی

 سازد. می

 هاینرژیا یم.ها را درجای خود و به مقدار الزم برای خود مجاز بداناستفاده از انرژی .5

 .مکانیکیالکتریکی،  روشنایی، حرارت، پخت و پز، خانگی از قبیل:

 محیط با رسازگا و پاک خدمات و صنایع ها،فناوری ها،انرژی از استفاده به تشویق .۶

 .زیست

 .زیست محیط حفظ برای دولت بر اتکا کاهش منظور به مردمی نهادهای تقویت .7

 .اهآالینده کاهش با مرتبط توسعه و تحقیق هایبخش در بیشتر گذاری سرمایه .۸

 زیست هایآلودگی باالی هایهزینه یمقایسه با عمومی افکار تنویر و رسانی طالعا .9

 در خودکنترلی و تعهد حس ایجاد هدف با مدت کوتاه منافع مالی و محیطی

 .شهروندان

 مربوط تمقررا رعایت به التزام و زیست محیط از حفاظت هایسازمان جایگاه رتقاا .1۰

 مدیریت صنعت، شهری، وسازهای ساخت از )اعم مختلف هایدر حوزه آن به

 .آن( مانند و انرژی هایونقل، سامانه حمل ضایعات،

 .یشهر یزباله پردازش و آوریجمع مناسب هایشیوه و هافناوری ی مطالعه  .11
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 ویژه به ضایعات ی ذخیره و انهدام بازیافت، برای موثر و مناسب مقررات تنظیم .12

 .طبیعی ضایعات

 .انرژی به زباله تبدیل و بازیافت مراکز احداث  .13

 

ت دس هشود که ساختآن بخش از محیط زیست اطالق میبه یبیت ی :م ی  زيبت  -۲

حیط م یره راغها و ه، دریاها ، رودخانها، علفزارها، جنگلهاها، بیابانانسان نباشد.کوه

 . نامندمی طبیعی

 زيبتگاه  -۲-۱ 

کی های اکولوژیهای مختلف جانوری در آن از آشیانیک زیستگاه بر حسب گونه

ده ل گردیهای خاصی از جانوران اشغامتعددی تشکیل شده که هر یک از آنها توسط گونه

در  تبدین جهاست. به طور کلی رژیم و عادت غذایی جانوران با یکدیگر فرق دارد، 

میان آنها نیز  کنند. ازهایی که نیازهای متفاوت آنها را برآورده سازند زندگی میزیستگاه

های متفاوت اهاند و در زیستگط مختلف زیستگاهی سازگاری پیدا کردهها با شرایبرخی گونه

 شوند. دیده می

 انواع زيبتگاها  -۱-۱-۲

جوامعی از موجودات زنده و محیط زیستشان های خشکی: ات ( اکوسیبتم

 اند.که در خشکی پدید آمده

راکم و تظر نای از در حوزه استحفاظی استان تهران، مناطق جنگلی طبیعی قابل مالحظه

 س و یاهای کوچک درختان اروسعت وجود ندارد. نواحی جنگلی استان را تنها محدوده

 ه خودجامعه جنگلی تنک و محدود بنه در شرق تهران و نوار شمالی تا شمال شرقی ب

 اند.اختصاص داده

های بند در شمال شرق تهران و همچنین آثار کورههای بنه در ارتفاعات میانبقایای جنگل

باشد. درحال ذغالگیر در شمال غرب استان حاکی از وجود جنگل در این استان در گذشته می
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هایی نظیر زالزالک، گوجه وحشی، زرشک، انجیر، بادامک و ارس در طور پراکنده گونهحاضر به

کل حفاظت محیط زیست استان تهران های کوچک و بیشتر در مناطق تحت مدیریت ادارهمحدوده

 باشد.های قابل توجهی را دارا نمید که مساحتشودیده می

 مهم ترین اقدامات که باید در این عرصه صورت گیرد:

 های ملی و خروج دام مازاد از مناطق حفاظت شدهخروج دام از پارک 

 اجرای طرح های مدیریت مناطق 

 یخروج مراکز نظامی به خارج از مناطق تحت مدیریت با اولویت پارکهای مل 

  ه ویژهبعملکرد طرح ها و پروژه های ملی، عمرانی مصوب در داخل مناطق پایش بر 

 پارک های ملی

 ریتتهیه و اجرای برنامه جامع مدیریت ساماندهی گردشگری در مناطق تحت مدی 

 ظتانطباق طرح های هادی شهری و روستایی با طرحهای مدیریت مناطق تحت حفا 

 مدیریت ق تحتتغییر کاربری ها در مناط تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت ساماندهی 

  حت ا مساتهیه برنامه جامع مدیریت حفاظت در مناطق )عدم تناسب پرسنل حفاظتی ب

 مناطق تحت مدیریت(

  انه رودخ وتدوین و اجرای برنامه فراگیر برای مدیریت یکپارچه مناطق تحت مدیریت

 های حفاظت شده 

 

که در طبیعت وجود دارند اعم از آبهایی آب ب( اکوسیبتم های آبی و تاالبی

های های جاری و یا ساکن همراه با مواد و موجودات زنده مرتبط با آنها به صورت زیستگاه

آبی قابل معرفی هستند. از این رو هر اکوسیستم آبی با توجه به مکان جغرافیایی، چگونگی 

ا کمیت و کیفیت ویژهتشکیل نوع محیط و اثرات متقابل اجزای آن بر یکدیگر دارای آب ب

ای بوده که ممکن است جهت مصرف به خصوصی در جوامع انسانی به کار گرفته شود. 

های مختلف های آبی به عنوان یکی از مهمترین مجرای ارتباطی میان اکوسیستمزیستگاه

ها، ها، سدها، رودخانهعمل کرده و وظیفه جابجایی مواد را بر عهده دارد و شامل دریاچه



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

64 
 

شود. موقعیت اقلیمی و ها و انواع دیگر میها، تاالببندانها و آبها، چشمهههآبرا

هیدرولوژیک منطقه حفاظت شده البرز مرکزی باعث به وجود آمدن تعداد زیاد و متنوعی از 

های جانوری مانند ماهیهای زیادی از ردههای آبی شده است که مورد توجه گونهزیستگاه

 باشد.های خزندگان و پرندگان و پستاندران میازگونه ها، دوزیستان و برخی

  های استانها و تاالبرودخانه محیط زیستیتعیین حق آبه 

 سدها وهای حفاظت شده استان ای برنامه جامع و فراگیر رودخانهتدوین و اجر 

 ه آالیند )کنترل و خروج صنایعشده های حفاظتهای رودخانهپایش فراگیر آلودگی

 آبریز رودخانه های حفاظت شده(از حوزه 

رود . ره نمودها اشاتوان به رود درههای موجود در شهر تهران میاز جمله اکوسیستم 

ری در قش موثتوانند نهای شهری به عنوان یکی از عناصر ساختار اکولوژیکی شهرها میدره

 تط زیسحیمجهت ایجاد تعادل بین فضای انسان ساخت شهر و طبیعت و ارتباط انسان با 

های ها دامناری بایفاء نمایند. تهران، دارای موقعیت جغرافیایی خاصی است که ناشی از همجو

 باشد.های کوهستانی جاری در بافت شهر میآن حضور رود دره به تبعالبرز و 

محدوده شمالی شهر تهران در طولی با حدود چهل کیلومتر با دامنه کوه های البرز در 

ها از دامنه جنوبی البرز های متعددی وجوددارد که این درهاین محدوده درهدر  ،ارتباط است

اند. از طرفی نیز وجود آب در اکثر اوقات سال که از به درون بافت شهر تهران امتداد یافته

نزوالت جوی حاصل می شود رودهایی را در کف دره ها ایجاد نموده و بدین شکل شاهد 

از کوه های شمالی شروع و پس از عبور از شهر تهران به  حضور رود دره هایی هستیم که

شوند این رود دره ها در شهری جریان می یابند که هیچ کویر جنوبی شهر سرازیر می

های شهر تهران از شرق به غرب را کند. مهم ترین رود درهرودخانه ای از این شهر عبور نمی

، فرحزاد و کن ره، دربند، ولنجک، درکهن به ترتیب الرک دارآباد، جمشیدیه، گالبدتوامی

ها، آسمان دامنه های سرسبز و باغ ،های زیبای کوهستانرود دره با صخره هشتنام برد این 

های رنگارنر معماری منظری ها وآب روان جویبارها در بین سنر، چشمهنیلی، هوای پاک



 فصل اول: کمیته محیط زيست 

65 
 

از . آیندتهرانی به حساب میزیبا آراسته است و از جمله مهم ترین تفرجگاه های شهروندان 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: های تهران میمهمترین مزایای رود دره

 تامین منابع آب شیرین  -

 کریدور طبیعی جریان آب وهوا  -

 ایجاد فضاهای گردشگری و محل تجمعات برای مراسم مختلف  -

 ایجاد فضاهای سبز وفیلترتلطیف هوا  -

 ایجاد مناظر بدیع با تلفیق محیط طبیعی و عناصر انسان ساخت  -

 ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری  -

نها آاز  اما رود دره ها عالوه بر مزایایی که دارند در صورت عدم استفاده صحیح

 توانند منشاء مشکالت اساسی شوند از جمله : می

  هاتوسعه ساخت و ساز با تراکم زیاد در مجاورت رود دره -

 عدم پیش بینی حریم  -

 ها های شهری و آلوده نمودن آب رود درههای سطحی و فاضالبهدایت آب -

 ها تخلیه زباله در درون رود دره -

 تخریب و از بین بردن عناصر طبیعی  -

 معضالت موجود در این مناطق :  

 اله، لیه زبتخها : آلودگی شدید ناشی از تخلیه پسماندها در مسیر رودخانه

ه ب تصفیبه حاشیه رودخانه و ورود فاضال ساختمانی و دیگر پسماندها هاینخاله

طقه به ین منها و سایر واحدهای خدماتی مستقر در انشده ناشی از فعالیت رستوران

 وردهآاین رود دره را فراهم  داخل رودخانه موجبات آلودگی شدید محیط زیست

 . است

 نیازهای ناشی از  ها :قطعه قطعه شدن سراسر دره با احداث بزرگراه

ها و های کالنشهری چون تهران باعث گردیده جادهخواسته خصوصاشهرنشینی 



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

66 
 

ه شدن این رود دره را مسیرهای بزرگ و کوچکی پدید آید که موجبات قطعه قطع

 .فراهم آورد

 ساخت و سازها و سازی و اشغال اراضی و باغات : توسعه شهرک

گ از دیگر سو، مر محیط زیستیهای سو و آلودگیهای غیرمجاز از یک تملک

 ز درتدریجی این عناصر با ارزش طبیعی را به ارمغان آورده است.ساخت و سا

ناطق ین ماحریم این رود دره در حالی ادامه دارد که کارشناسان بارها خطرخیزی 

 .اندرا به مثابه هشداری تکرار کرده

 تخلیه و انباشت زباله از حریم تا بستر توسط گردشگران. 

 اهتخلیه فاضالب مراکز نگهداری و باغ های وحش به داخل رودخانه. 

 اهدخانهها و مراکز خدماتی به داخل رورستوران ،تخلیه فاضالب انسانی. 

  ب تخری ودیواره سازی و بستر سازی نامطمئن و ناهماهنر با منظر طبیعی

 عی رودخانه حاشیه طبی

 سازهای وموجب تشدید روند ساخت توسعه تهران ،در چند سال اخیر

ای که عالوه بر منازل گونههای تهران شده است بهغیرمجاز در حریم رودخانه

های زیادی در این مناطق احداث شده است. با توجه به ها و رستورانمسکونی، هتل

های کرج، جاجرود و دیگر ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه

های اطراف شهر احتمال افزایش خسارات ناشی از سیالب برای تهران رودخانه

این  های این مناطق باعث آلودگی شدید آبوجود دارد. همچنین پساب و زباله

است  نکته در خور توجه این کند.ها شده و سالمت شهروندان را تهدید میرودخانه

های قانونی و غیرقانونی به حریم و بستر افراد مختلف به روشهای اخیر که طی سال

اند. ها را به مالکیت شخصی خود درآوردهها تجاوز کرده و حریم رودخانهرودخانه

های نه چندان دور هر رودخانه برای خود حریم و بستری درصورتی که در سال

کنار هر رودخانه  ود.ها به گل انداز رودخانه مشهور بداشت؛ این حریم در شهرستان



 فصل اول: کمیته محیط زيست 

67 
 

تا مسافت چند متری حریم آن رودخانه برای الیروبی باید آزاد باشد. همچنین در 

مجلس شورای اسالمی، مسئولیت تعیین  13۶1قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال

عهده وزارت نیرو قرار داده شده است اما طی ها بهحدود بستر و حریم رودخانه

عتبار الزم جهت تحقق این هدف و حفاظت اراضی حاشیه سالیان گذشته ابزار و ا

رودخانه و در صورت لزوم آزادسازی این اراضی در اختیار وزارت نیرو و 

 های تابعه قرار نگرفته است.سازمان

 گیتاهان -۲-۲

ود ی موجاگر آب و خاک را به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی بدانیم، پوشش گیاه 

ش افزای نابع ومدر بقا و پایداری و تولید هرچه بیشتر این سطح خاک به مثابه عاملی عمده 

وجب حشی مطور فاکیفی آنها تلقی گشته و بروز هرگونه نقصان و کاستی در این پوشش به

ی تخریب و از بین رفتن قسمت زیادی از آب و خاک خواهد شد. تخریب پوشش گیاه

یر آن نظ تولیدات ناشی ازعالوه بر تأثیرات سویی که در کاهش حاصلخیزی زمین و افت 

ای ههای دامی و حتی آب مشکالت حادتری نظیر جاری شدن سیالبعلوفه و فرآورده

 یزیستحیطمبحرانهای  در نهایتشن، کاهش عمر مفید سدها و های خاک و ویرانگر، طوفان

ن ون تاکنن تهراهای انجام شده در حوزه استحفاظی استارا به دنبال خواهد داشت. در بررسی

یی شده خانواده شناسا ۸9جنس متعلق به حدود  51۰گونه گیاهی از  155۰حداقل حدود 

دیده که گونه گیاهی در ایران ثبت گر 9۰۰۰است. الزم به توضیح است تاکنون بیش از 

اشد که ب. این بدان معنی میگردیده استگونه آن در این استان شناسایی  155۰حدود 

سطح  %7/1های گیاهی موجود در کشور در مساحتی کمتر از خانواده %2۰ی بیش از نمونه

 کشور یعنی استان تهران وجود دارد.

بر ه مود کنتوان به پارک ها اشاره در تقسیم بندی گیاهان موجود در شهر تهران می

ی قسیم مای، چگونگی عادات و نحوه استفاده به چند دسته تحسب شکل، خصوصیات منطقه

 ارک شهری و ...پ -پارک جنگلی -: پارک تاریخیشوند
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که با  های جنگلی دارای ضوابط اختصاصی استتاسیس پارک .:های جنگلارکپ -1

 .ر گرفت باید در نظباشد و برای احداث آن نکات بسیاری را های ملی متفاوت میپارک

ز نیخود  کهند رگیهای جنگلی به دو دسته تقسیم و مورد بهره برداری قرار میمعموالً پارک

 به دو دسته تقسیم می شوند:

 های جنگلی طبیعیپارکالف(

مل عوا مورد آسیب و زیان دست شکل طبیعی مناطق جنگلی نبایتا آن جا که میسر ا

 .تغییر دهنده قرار گیرد

  های جنگلی مصنوعیپارکب(

اف گاه در اطرهای مصنوعی، به منظور ایجاد فضای سبز و تفرجاحداث جنگل -

 .شهرها

 .یدآکامالً در مجاورت مراکز صنعتی پدید  یدهای مصنوعی نبااحداث جنگل- 

طور  بهاری در احداث پارک جنگلی الزم است قبالً از لحاظ سطح و امکانات نگاهد- 

 .مورد بررسی قرار گیرد کامل

 در مبحث بعدی توضیح داده شده است. :های ملیپارک -2

ه نند. بتفاده کطبقات مردم می توانند از آن اس. به گونه ایست که تمام های عمومیپارک -3

 می ها به منظور گردشگاه و محل استراحت عموم مردمعبارت دیگر این پارک

وای هها تاثیرات آن بر روی آب و باشند از خصوصیات مهم و مفید این پارک

 باشد شهرها می

 

 منای  ت ت مديريت -۱-3

ای هارزش ل ازمناطق وحفظ منافع حاص امروزه بدلیل برآورد تقاضا و استفاده بهینه از

 زیست آنها قوانین جدیدی بوجود آمده است. مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط

 عبارتند از:

 



 فصل اول: کمیته محیط زيست 

69 
 

 های ملی:پارک -۱-۱-3

ن ظ زمیهای خاص و اهمیت ملی به لحامناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگی

شگاه و روی های جانوریجمعیت گونهشناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و طبیعی، بهبود 

ک پار ).شوندملی انتخاب میهای گیاهی و همچنین بهره برداری تفرجی به عنوان پارک

 های ملی تهران: پارک ملی خجیر، پارک ملی سرخه حصار، پارک ملی الر(

 ملی: –آثاریبی ی -۲-۱-3

 ر،پدیده ها یا مجموعه های جانوری و گیاهی به نسبت کوچک، جالب، کم نظی 

ا ب اشندبیعی بطتی، علمی، تاریخی یا های حفاظاستثنایی، غیرقابل جایگزین که دارای ارزش

 ن: لی تهرام –)آثار طبیعی شوند.هدف حفظ و حراست به عنوان اثر طبیعی ملی انتخاب می

ود رلی غار میعی اثر طبیعی ملی تنگه واشی، اثر طبیعی ملی دریاچه تار و هویر، اثر طب

 افشان(

 پناهگاه دیات ودش: -3-۱-3

مایت حنظور هایی با زیستگاه های طبیعی نمونه برای جانوران وحشی که به ممحدوده 

هران تدر ) شوند.های جانوری و افزایش سطح کیفیت آنها انتخاب میاز جمعیت گونه

 پناهگاه حیات وحش نداریم(

 منای  دفاظت شده : -4-۱-3

با هدف حفظ و احیای اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که  

 شوند. های گیاهی و جانوری انتخاب میرویشگاه

وع، گیرید. مناطق شکار ممناز جمله مناطق دیگری که مورد حفاظت قرار می

اظت اطق حف)من .باشندمناطق آزاد، تاالب ها، مناطق امن، رودخانه های حفاظت شده و ... می

فاظت حفاظت شده جاجرود، منطقه حمنطقه حفاظت شده ورجین، منطقه شده تهران: 

 شده کویر، منطقه حفاظت شده بخش جنوبی البرز مرکزی(
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ه منطقه شکارممنوع کو)مناطق شکار ممنوع و پناهگاه حیات وحش تهران: 

 سفید، منطقه شکار ممنوع کاوه ده، منطقه شکار ممنوع الر(

 

 شاخصهای عمده برای تعیین مناطق چهار گانه  

  وسعت 

  تنوع زیستی 

 بکر و دست نخوردگی 

 دارا بودن نمونه های برجسته ای از مظاهرطبیعی 

  دارا بودن نمونه های نادر گیاهی , جانوری و مناظر کم نظیر 

   دارا بودن شرایط اقلیمی خاص به منظور احیاء زیستگاهها 

 باتوجه به اینکه اکثریت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در

رایی ای اجت مراکز جمعیتی، علی الخصوص شهر تهران بوده، بعضاً  اتخاذ راهبردهمجاور

 رود.جهت دستیابی به نتایج ذیل انتظار می

طق توقف تعرض به اراضی ملی و رفع تصرف اراضی مورد تعارض در منا -1

 تحت مدیریت 

 ساماندهی و رفع تعارضات نیروهای نظامی در مناطق تحت مدیریت  -2

های شکننده اکوسیستم بویژهبرقراری تعادل حضور دام در مراتع  -3

 کوهستانی البرز 

ری های معدنی مجاز در مناطق تحت مدیریت و پیگیساماندهی برداشت -۴

 ها و مدیریت مواد باطله در معادن برنامه بازسازی عرصه

ا و ههای انسانی، صنعتی و کشاورزی به رودخانهتوقف ورود آالینده -5

 ب ن آب شرشده در حوزه های تأمیهای حفاظتی استان با اولویت رودخانهآبگیرها



 فصل اول: کمیته محیط زيست 

71 
 

ه که نرخ رشد ساالنه جمعیتی بنحویاحیاء جمعیت وحوش شاخص، به -۶

 نرخ رشد طبیعی آنها نزدیک گردد

 

 برداشت -۲-3

اما در  ارد،دو کیفیت هر چه بهتر زندگی خود نیاز به برداشت  هرچند انسان برای بقا

ست یط زیوان اکولوژیک محیط پیرامون تاثیرات جبران ناپذیری بر محبرداشت بیش از ت

 منابع توان به نابودی پوشش گیاهی، فرسایش خاک، تخریب اراضی، تخریبدارد که می

 فرهنگی و آثار ملی، کاهش کیفیت آبهای سطحی، آلودگی آب و خاک، کاهش وسعت

یر رگ و ممها و نابودی تاالبزیستگاهها و اختالل در امنیت آنها، کاهش تنوع زیستی، 

نسان اابودی ها و مراتع و بعبارتی تند نمودن روند نهای جانوری، کاهش سطح جنگلگونه

ر دصحیح  ریزی و تنظیم مدیریتست که تنها با یک برنامهاشاره نمود. این در حالی ا

 موجودت ای در روند کاهشی معضالاقدامات شایسته دتوانبرداشت از منابع موجود می

....  وگردشگری ، شکار و صید، کشاورزی، صورت پذیرد. این موارد شامل برداشت معدن

ت عدم باشد و یکی از بزرگترین معضالتی که در این بخش قابل تامل و بررسی اسمی

زسازی هت باین زمینه هیچگونه اقداماتی در جبازسازی پس از  اتمام محصول است که در ا

 پذیرد.اهش روند فرسایشی و زیباسازی آن صورت نمیم محل برای کو یا ترمی

 :م دن -۱-۲-3

ده، شته شمعدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگهای با ارزش اقتصادی انبا 

 وز زمین های ارزشمند یا دیگر مواد اری به عمل استخراج کانیاککاری یا کـانباشد. معدن

 .شودمعموالً از معادن گفته می

 قابلیت نی وبا توجه به فاکتورهای بسیاری نظیر شرایط اقتصادی و ف استخراج معادن 

جمله از .گیردبه دو صورت کلی روباز و زیرزمینی انجام می …دسترسی به کانسار و

 مواردی که باید در خصوص برداشت در نظر گرفت شامل: 
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 ر، بالوه های ساختمانی که عممانعت از پرنمودن محل های برداشت شده با نخاله

ودگی ت آلتواند موجبابرهم زدن اکوسیستم خاک منطقه، با توجه به نوع نخاله می

 آب های زیر زمینی را فراهم نماید.

 دنی ت معاتخاذ تدابیر الزم در جهت حفظ چشم اندازهای طبیعی و هماهنگی عملیا

 های پراکندهبا آن از جمله پرهیز از برداشت

 حداث انفر نیروی انسانی و  1۰۰تا  2۰ احداث سپتیک تانک برای معادن دارای

انداردهای نفر در حد تامین است 1۰۰های مناسب تصفیه فاضالب برای باالی سیستم

 سازمان حفاظت محیط زیست.

 سیر تن مبه منظور کاهش و عدم ایجاد آلودگی هوا، محل استخراج با در نظر گرف

 جریان باد غالب منظور گردد.

  نطقه ممکلف و متعهد به بازسازی معادن و اعاده بهره برداران معادن مذکور

رح ه ط)با ارائرداشت و پایان عمر معدن می باشندبصورت طبیعی پس از اتمام ب

 .ساماندهی بازسازی اراضی مورد برداشت(

 قه و منط برای افزایش عمق بهره برداری نیاز به مطالعه و بررسی ژئوهیدرولوژی

 ررسیایش عمق بر سفره ها و آلودگی، بسفره های آب زیرزمینی، تاثیرات افز

 زمین شناسی و غیره می باشد.

یر غاها گبرداشت غیر استاندارد و  معادن شن و ماسه می باشد. عمده معادن تهران

 ری ازجلوگی .معضالت محیط زیست طبیعی تهران افزوده است به ن معادناز ایقانونی 

است  ه ذکربالزم  .به مردم حاشیه تهران می باشد خدمت بزرگ ترینبرداشت از این معادن 

 .شهرداری تهران می باشد این معادنمحصول متاسفانه مصرف کننده 
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  :گردشگری -۲-۲-3

سوب )گردشگری( یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع جهان محصنعت توریسم

، رشد زاییلشود. بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغامی

لیل دبه  ولیکن ،بخش خصوصی، توسعه و اصالح ساختار زیر بنایی خود در نظر گرفته اند

ناطق های مناسب در این خصوص باعث ایجاد معضالت زیادی در معدم ایجاد زیرساخت

ین بیشتر وده وطبیعی و شهری گردیده است . در تهران نیز باتوجه به اینکه پایتخت کشور ب

ررات ن و مققوانی ودبدلیل عدم وجتفریحی و خدماتی و ... در آن قرار دارد اما  مراکز ها،هتل

 ، صوت و ...بوجودخاک ،مناسب جهت ساماندهی آنها معضالتی همچون آلودگی آب

 .آمده است

 در بخش اکوتوریسم نیز سودجویی و منفعت طلبی، ضعف در نظارت و کنترل بر

اطق ها و منوجود طراحی های مناسب در پارکهای گردشگری طبیعی، عدم مجریان طرح

دگان کنن ، ازدحام جمعیت بازدیدطبیعی جذاب تفرجگاهی، عدم اطالع رسانی به گردشگران

عدم رعایت  ،فقدان سرویس ها و خدمات عمومی در فصول خاص در پارک های نادر،

خش ین با از معضالتقوانین و مقررات جاری حاکم بر بهره برداری از محیط های طبیعی 

 نباشدمی

قرار  دنظرحفاظت از محیط زیست باید به عنوان بخش اصلی از فرایند برنامه ریزی م

 ین امرا ست کهیوه توسعه پایدار امری ضروری او ش محیط زیستیگیرد. کاربرد برنامه ریزی 

ن آتخاب دربردارنده تدوین ظرفیت قابل تحمل و رعایت آن در مناطق توریستی است. ان

 ن آثارد ساختمناسب ترین هستند نیز به محدو محیط زیستیتوسعه توریسم که از نظر  انواع

یط منفی زیست محیطی کمک شایانی می نماید. کاربرد اصول مؤثر در حفاظت از مح

 باشد.میزیست بسیار حائز اهمیت 

ری وجود ارتفاعات توچال و پارک ملی سرخه حصار بزرگترین اکوتوریسم گردشگ

  می باشد.شهر تهران 
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 گهداری و باغ های ودش و موزه ها مراکز ن -3-3

اهلی و وحشی( است. باغ وحش ها قدمتی بســیار )حیوانات محلی برای نگهداری

ها تاکنون به دالیل مختلــف به وجود آمده اند. ســالطوالنی دارند و از هزاران سال پیــش 

های مختلــف و عجیب حاکمان وقت بــا نگهــداری و در معــرض نمایــش گذاشــتن گونه

کشــیدند. پیش از قرن نوزدهم و غریــب حیوانات، ثروت و قدرتشــان را به رخ می

احی شــده بودند کــه بتوانند ها بیشــتر جنبه نمایشــی داشــتند و طوری طروحشباغ

ر دهند تا درآمد خوبی های بســیاری از حیوانــات را در معــرض دید مردم قــراگونه

اما از قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیســتم، مسئوالن شروع به ساخت  کســب کنند

معــرض  هایــی کردند که به نگهــداری و مراقبت حیوانات بویــژه آنهایــی که دروحشباغ

ها به مراکز آموزشی تبدیل وحشنابودی بود، بپــردازد. از قرن بیست و یکم به بعد، این باغ

داد و در شــدند؛ مراکزی که بازدیدکنندگان را بــه منظور حفاظت از حیوانات آموزش مــی

  دشهای مختلف جانوری محسوب میعین حال مکانی برای تحقیق محققان روی گونه

ایــن دوران در حقیقــت نمایندگان حیوانات در حیات وحش شــمرده  وحشحیوانــات باغ

توانستند حیوانات خارج از باغ وحش را شــدند بــه طوری که محققان به کمک آنها میمی

از نظــر نــوع زندگی و رفتاری کامال بشناســند و بدانند چه چیزهایی محیط زیست آنها را 

حیوانات باشــند، همچون  ایمنگاهتوانند ها همان طور که میوحشکند.باغود میتهدید یا ناب

شوند. بنابراین محــل زندگــی و اختصاص میبرای برخی حیوانات محسوب نیز زندانی 

 فضــای کافی بــرای نگهداری حیوانات بســیار مهم اســت. 

 مواردی که باید در خصوص گونه های جانوری رعایت نمود:

 زهای وحشی غیرمجاساماندهی مراکز نگهداری و خرید و فروش گونه 

  تدوین و اجرای برنامه جامع پیشگیری از وقوع تلفات جاده ای

 وحش حیات

  شناسایی و جمع آوری سالح غیر مجاز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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 ا بارزه های جانوران وکنترل ومببرنامه شناخت وکنترل تلفات وبیماری

 وحشهای مشترک انسان، دام وحیاتبیماری

  احداث تیمارگاه وقرنطینه و تامین تجهیزات الزم جهت درمان

 دیدههای جانوری آسیبگونه

 بررسی  و تهدید های حفاظت ازگونه های درمعرض خطرتدوین طرح

 وضعیت پراکنش وجمعیت

  م ی  زيبتیهای  ف اتیت -3-4

 . محیط زیستیفرهنگسازی و آموزشهای  .1

( و غذ) آب ، برق ، سوخت ، کاو کاهش مصرف منابع طبیعی وانرژی سازی بهینه .2

... 

ضای فهکتار  12۰که در حال حاضر بیش از  و نگهداری فضای سبز بطوری توسعه .3

ای ه، انواع گلنخل، کهور، کرت، کنوکارپوس انواعگیاهی) هایسبز با گونه

 رکبات،مانواع  ، انبه، گارم زنگی، کنار،اکالیپتوس،گل ابریشم ،ذی، تکوماکاغ

ه ایجاد ( متناسب با شرایط و آب و هوای منطقو تمبر هندی چوچ چمن افریقائی،

   شده است

 . ورزشی بهسازی محیط و ایجاد فضاهای تفریحی و .۴

بازیافت  ورمنظهمترمکعب ب ۸۸۰راه اندازی سیستم تصفیه فاضالب با ظرفیت روزانه  .5

رای ن تامین آب مورد نیاز بهای محیط زیست و همچنیو جلوگیری از آلودگی

 راه: راه اندازی واحدهای کنترل آلودگی شامل. و نگهداری فضای سبز توسعه

منظور بازیافت و جلوگیری از هبت و باتس ب اندازی واحدهای خردایش

  تولید های محیط زیست و استفاده مجدد در چرخهآلودگی

زمان سا هماهنگی شهرداریآوری و دفع صحیح بهداشتی پسماندهای عادی با جمع .۶

 بازیافت و مدیریت پسماندها
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اظت ویژه با هماهنگی سازمان حف آوری و دفن صحیح بهداشتی پسماندهایجمع .7

 . محیط زیست استان

بی و تفکیک و جداسازی ضایعات فلزی، پالستیکی، چو ،ساماندهی انبار ضایعا .۸

  . منظور استفاده مجدد از آنه...ب

وسعه تش از های به جای مانده از روستاهایی که پیاز باغ حفاظت از باغات ، اعم .9

 اند.هردیدگشهر تهران عملکرد کامال روستایی داشته و اکنون در بافت شهر ادغام 

 .ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در باغات باقیمانده شهر .1۰

 دهنظامی و صنعتی در محدو ،ساز مسکونی، اداریوممنوعیت هرگونه ساخت .11

 های جنگلی پارک

ن های جنگلی به صورت یکپارچه و به منظور تامیساماندهی و تجهیز پارک .12

 )آتشیهای گیاهی و جانوری( و انسان)حفاظت از اکوسیستمهای اکولوژیکایمنی

 .تخریب و قطع اشجار( سوزی،

ر پوشش وع داستفاده از مجموعه گیاهان بومی پایدار در اقلیم تهران با رعایت تن .13

 های شهریاهی پارکگی

رون مند دهای طبیعی و محورهای سبز ارزشساماندهی رود دره ها به عنوان داالن .1۴

 های ناهمگون در آنها شهری و ممانعت از ایجاد کاربری

 رکزیخروج منابع و مراکز فروش و نگهداری مواد پرخطر شیمیایی از مناطق م .15

 شهر 

هر شهای شمالی و جنوبی گسلممنوعیت و محدودیت ساخت و ساز در حریم اول  .1۶

 هایی با شرایط ناپایدار ژئوتکنیکیو عرصه

 ایمن سازی سازه ها و تاسیسات شهری .17

 تهای باز و تجهیز شده برای ایجاد مراکز امداد و نجاساماندهی محوطه .1۸
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 محیط زیستیهای عدیده و بار تمرکز جمعیتی ساکن و شناور که ناهنجاری .19

 کند.مضاعفی را به تهران تحمیل می

یش از بصنعتی و خدماتی –های تولیدی مرکزیت ثقل اقتصادی و استقرار فعالیت .2۰

 ظرفیت برد و تحمل شهر تهران

ودرو در خ 2۰۰۰تردد بسیار باالی وسایل نقلیه و شماره گذاری روزانه بیش از  .21

 .تهران

م در سال کیلوگر 27۰۴32تن زباله خانگی و نیز حدود  75۰تولید روزانه بیش از  .22

 .های خطرناک هستندزباله له بیمارستانی در تهران که جزءزبا

ب اضالففقدان تجهیزات و زیرساخت های الزم شهری و در نتیجه دفع غیر اصولی  .23

 .های سطحی و زیر سطحی و آلودگی منابع آب و خاکدر آب

ای  توسعه شتابان بافت مسکونی و بلند مرتبه سازی که باعث مشکالت عدیده .2۴

 گردیده است.

 .شناسایی واحدهای جدید آلوده کننده محیط زیست در محدوده تحت نظارت .25

های مرتبط جهت کنترل وضعیت آالیندگی همکاری و هماهنگی کلیه ارگان .2۶

پ پلم و،پیگیری قضایی اسایی شده از طریق ابالغ اخطاریهواحدهای آالینده شن

 .مکان مورد نظر

 تحت نظارت بر حسب نوعهای گیری آالیندگی واحدپیگیری در جهت اندازه .27

 .)هوا، آب ،خاک و صوت(آلودگی

های شهرسازی و معماری ایران بکارگیری قوانین موجود در خصوص برنامه .2۸

 منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردمبه
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 1شهریحمل و نقل و ترافیک فصل دوم: کمیته 

 

 مقدمه

چشم انداز طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران در حقیقت سیمای آینده حمل و 

کند. این سند در راستای طرح نقل و ترافیک شهر تهران را در سال افق طرح مشخص می

تعریف شده  1۴۰۴که بر اساس  سال مبنای طرح،  باشدمیجامع حمل و نقل و ترافیک تهران 

 است 

 

 

 توانیگردد که در یک نگاه کلی، منگاهی به چشم انداز تعریف شده مشخص میبا 

 د. شون( تعریف می1آن را به چهار عنوان کلی تقسیم نمود که مطابق شکل شماره)

 

 

 

                                                           
عضو هیات علمی دانشگاه و عضو جامعه ژئوتکنیک، مهندسی نیز و ترابری و راه مهندسی : دکترایجواد تن زاده 1

 اندیشمندان ترافیک کشور
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 ( چشم انداز دمل و نقل و ترافیك تهران۱شکل شماره )

 

 

( بنا به ماهیت و تنوع 1طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، مطابق جدول شماره)

اهداف کلی نامیده می شوند و کلیه مسائل مطرح شده، دارای اهداف متعددی است که 

بایست در راستای رسیدن به این اهداف تعریف  اقدامات و راهکارهای ارائه شده نیز می

 شود. 
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ا، هبردهتعریف می شود و این را "دراهبر"از طرفی  برای هر هدف کلی یک یا چند 

ن میزا قابل سنجش بوده که جهت دستیابی به اهداف کلی مشخص می شوند. از طرف دیگر

ده، سنجش و معیار دستیابی به چشم انداز و اهداف کلی و نیز راهبردهای مشخص ش

 ( تعریف شده است.2شود که مطابق جدول شماره)نامیده می "شاخص"
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   ت لیل وب یت ترافیك شهر تهران

 

، نرخ  1393ونقل تهران در سال ساالنه سازمان کنترل ترافیک و حملبر اساس گزارش 

ان ازوئیل تهرگبه ازای هر نفر  می باشد و مصرف روزانه بنزین و  ۴/۰مالکیت خودرو حدود 

میلیون متر  1۴/2این شهر برابر با  CNGمیلیون لیتر و مصرف روزانه  ۸۰/2و  ۸۰/1۰به ترتیب 

( 2ه)کل شمارجایی سفرهای روزانه شهر تهران در شبهمکعب است. سهم وسایل نقلیه در جا

 است.نمایش داده شده 

 

 
جايی سفرهای روزانه بهسهم وسايل نقلیه در جا ( ۲شکل شماره)

 شهر تهران
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 :که عبارتند از سه منشا احلی داردتهران، ترافیك ور کلی تراکم بط
ر پذير مهاج وافزايش جم یت رشد و توس ه اقتصاد شهری و -۱

   تهرانبودن 

 تمراراسشود اما این روند اگرچه رشد اقتصادی شهر منجر به افزایش ترافیک می

ی اقتصاد سطح معینی به بعد، افزایش ترافیک تاثیر منفی بر رشدیک و از  داشتهن

گیرد. از یک جدید شکل می چرخه که یکدر این شرایط است خواهد گذاشت. 

ایجاد تری را ترافیک سنگین و طلبدجائی بیشتری را میبهجاسو رشد اقتصادی بیشتر 

 سبب راین ام ها شده که، از سوی دیگر افزایش ترافیک منجر به افزایش هزینهکندمی

 کند شدن رشد اقتصادی شهر خواهد شد. 

 نببت میزان نببت استفاده از وسايل نقلیه شخصی درفرهنگ جام ه  -۲

 نیعموم دمل و نقل به

 با تقابای موجود  عدم وجود توازن در عربه تبهیالت دمل و نقلی -3

زمین با ت داد سفرهای  و کاربری شهرسازی ن بی ارتباط -3-۱          

ف مختل انواعتراکم و تمرکز کاربری ها در هسته شهر و پراکندگی  شامل : توتید شده

ی و کاربر ، عدم تامین سهم تعداد پارکینر مورد نیاز توسط  هرها در هر قسمتکاربری

ای هو طرح ساختار هندسی معابر و وجود تقاطع های همسطحکمبود پارکینر عمومی، 

 .اصالحات هندسی

ساماندهی حمل و نقل شامل:  وس ه و تدهیز دمل ونقل عمومیت -3-۲          

مل و ح خطوط ویژه،تخصیص فضا به  ،تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومیو  عمومی

 .سواریساماندهی دوچرخهک،آرامسازی ترافی و ساماندهی پیاده روی و نقل غیرموتوری

عدم استفاده از تکنولوژی حمل و  شامل: بريب سرنشین فزايشا -3-3         

، ورکاری()د غیرحضوری برای انجام کارهاعدم استفاده بهینه از روش های نقل هوشمند، 

 .اتومبیل اشتراکی، ساعات کار متناوب



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

84 
 

، بر سوخت اتیمال ، شامل:های ماتی و درکتی دوديتم -3-4         

..( طرح و فرد ، تک سرنشین وشبکه معابر)محدوده طرح ترافیک، طرح زوج  یگذارمتیق

صبح،  ۸اریصبح و اد 3۰/7مثال بانکهاتغییر ساعات کاری اداری، آموزشی و اصناف)بطور 

 صبح(. 3۰/9صبح و اصناف 3۰/۸آموزشی

 راهکارهای مديريت عربه و تقابای سفر 

 مهندسی ترافیك وشهرسازی -۱

ارک های پعمومی در معابرشهری باعث افزایش تعداد ماشین پارکینگ هایکمبود 

ور ان به طاین مساله در تهرکند و ها شده و تردد را با مشکل مواجه میشده در کنار خیابان

شتر شهر بی ر تعداد شاغلین و دانش آموزان یکمقداخورد. از طرفی هر واضحی به چشم می

ه و ینی شدبپیش  تردد نیز در آن بیشتر خواهد بود. البته در مدارس ایران این مساله ،باشد

طقه ان منهم شود تا دانش آموزان هر منطقه از امکانات آموزشیهنگام ثبت نام سعی می

اهش کجایی های درون شهری هبدر این صورت جااستفاده نموده و به مناطق دیگر نروند، 

 خواهند یافت.

دیگران  کند،بدیهی است هنگامی که یک فرد از وسیله نقلیه شخصی خود استفاده می

 ادهستفی که ابنابراین عادالنه است فرد ،دهدقرار می یرا در معرض ایجاد ترافیک بیشتر

 ین حالعته و در جائی بیشتری پرداخهبمالیات بر جا دارد نیزبیشتری از شبکه معابر شهری 

حدود مرا  خصیتقاضای استفاده از وسیله نقلیه ش ،جایی عمومیهبدولت با کاهش هزینه جا

 کند. 

بدون شک با بهینه سازی ساخت توس ه و یرح احالدات هندسی شبکه م ابر، 

اما این بدان معنا  ،میزان قابل توجهی ترافیک شهری کاهش خواهد یافتو ساز شهری، به 

باعث کاهش ترافیک خواهد شد. هدف از توسعه معابر باید اهداف  م ابر توس هنیست که 

دیگری نظیر ایجاد بستر برای رونق اقتصادی یک منطقه یا اهدافی از این قبیل باشد. این 

هی قابل توجه است. بزرگراه سازی در تهران و دیگر موضوع به ویژه در مورد معابر بزرگرا
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شهرهای بزرگ ایران بیشتر متکی بر کمیت بوده است و نه کاربرد و کیفیت و همانگونه که 

کیلومتر بزرگراه است و این در حالیست که لندن و  37۴آید تهران دارای از آمار به دست می

اه هستند واز نظر ترافیکی وضعیت کیلومتر بزرگر 2۴7و  1۰۰مادرید به ترتیب دارای 

نکته اینجاست که مساحت تهران قطعا کشش این  بنابراین نسبت به تهران دارند. را مطلوبتری

تعداد تردد ها و  جای افزایش مسیرهای تردد،ه شاید بهتر باشد که ب همه بزرگراه را ندارد و

 .یابندکاهش خودروها 

ل ز عواما، های همسطح در تهرانوجود تقاطعساختار هندسی معابر و  به عبارت دیگر

د دارد که هران وجویک تقاطع در ت مربع،متر 73هر  که دربوده به طوریافزایش ترافیک 

شهر  در ترافیک تراکمباعث  ضوع این موها به صورت همسطح هستند و آن%97بیش از 

 شود.می

  آنفرهنگ استفاده از توس ه دمل و نقل عمومی و افزايش  -۲

 می تواند به بهبود وضعیت ترافیک کمک کند. اما گبترش دمل و نقل عمومی

 واضح است که ،اگر کیفیت حمل و نقل عمومی از کیفیت خودرو شخصی کمتر باشد

به  وی سفریی الگجابهو این جا د آوردنروی خواه یبه استفاده از وسیله نقلیه شخص کاربران

 نقلیه ز وسیلهکه مشکالت استفاده اپذیر می باشد ، تنها درصورتی امکان حمل و نقل عمومی

 در ، گرما و شلوغی دراتوبوس ويا متروکندی درکت، خبتگیعمومی مانند 

 .استهالک اتومبیل قابل ت مل باشدمقابل هزينه های قیمت سوخت و

سیستمهای حمل و نقل همگانی پرظرفیت و اثربخش، استفاده بهینه از  بنابراین استفاده از

قطار  مترو،نظیر  سطوح فوقانی و تحتانی خیابانها توسط سیستمهای حمل و نقل شهری ریلی

اجتناب  منوریل( و واگن خودکشش و تریلر 5تا  3)سیستم ریلی شامل LRT 1سبک شهری

جایی مسافر را هبجاهوا بوده، سرعت متوسط های ناپذیر است. این سیستمها فاقد آلوده کننده

 دهد.میافزایش 

                                                           
1 Light Rail Transit, LRT 



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

86 
 

یستم سنیز،  وجود نداشته باشدکه امکان عبور مترو و قطار سـبک شـهری  مسیرهاییدر 

 دگاه،فروند همان سـفر انبـوه یدمنظور اتصال مراکز تولهبشود. همچنین می توصیه مونوریل 

ی از آن شهر های مترو و قطار سبکبه ایستگاه آموزشی اداری و مراکزخرید، ها،شهرک

  شود.استفاده می

ای به جای ترامواهای سیستم حمل و نقل ریلی سبک به عنوان راه حل بهینهبنابراین 

)همانند راه آهن زیرزمینی یا مترو، سیستم مدرنهای حمل و نقل سریع سیستم کالسیک و 

هایی نیز شمار می آید که علت احداث چنین سیستمسریع و مونوریل( بحمل و نقل ریلی 

از تری را  بیشتر و ظرفیت باالتر بوده و در عین حال تصویر مدرنارائه خدمات با سرعت 

مسیر قابلیت ارتقاء مسیرهای الزم به ذکر است که گذارد. ترامواهای قدیمی به نمایش می

ر تعریف شده اند و ظرفیت مسافر د  BRT1 به اشتباه تحت عنوان ویژه موجود در تهران که 

به در سطح معابر و یا غیر همسطح آنها به حداکثر رسیده، می تواند با احداث سیستم ریلی 

 .طور قابل توجهی ارتقا یابد

 افزايش بريب سرنشین -3

تکنولوژی تا کنون راهگشای بسیاری از مشکالت اجتماعی بوده کاربرد همانگونه که 

بتواند در زمینه ترافیک و معضالت مربوط به آن نیز بایست می، لذا این تکنولوژی است

توان بعنوان یک طرح جایگزین پایتخت، از طرفی می راهکارهای مناسب تری را ارائه کند.

های ها در شهرستانسازمانها و وزارتخانه شود بطوری کهاز یک سیتم توزیع ملی استفاده 

ت سیستم های صورت با استفاده از امکانادر این که بدیهی است  بزرگ مستقر شوند.

توان ارتباط میان ، اینترنت و شبکه های داخلی به راحتی میاینترانت ی اطالعات نظیرتکنولوژ

مراکز را برقرار نمود و بدون نیاز به نزدیکی و تجمع فیزیکی از تجمع الکترونیکی اطالعات 

ی مجازی، حتی ایجاد مدارس مجازی به هاایجاد و راه اندازی دانشگاه مورد نیاز بهره برد.

-نیز می ،سازندمیفرد امکان پذیر برای نحوی که تحصیل را در منزل و در ساعت دلخواه 

                                                           
1 Bus Rapid Transit, BRT 
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را کاهش داده و به میزان زیادی در هزینه ها صرفه جویی  ترافیکتواند به نحو بسیار موثری 

ی مجازی از طریق اینترنت های اخیر شاهد راه اندازی چند مرکز دانشگاهکند. البته در سال

ایم که متاسفانه به دلیل مشکالتی که اینترنت کشورمان دارد کیفیت دسترسی چندان بوده

 مراه داشته است .ه مناسب نبوده و مشکالت فراوانی را به

 ايداد م دوديت های ماتی و درکتی -4

ظور که به من بودهیکی از راهکارهایی نیز  ،افزايش قیمت سوخت و سهمیه بندی

 قل، حدااین راهکارشده است.کنترل ترافیک و جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین ارائه 

را  د استحتفریح جوانانی را که کارشان چرخ زدن در شهر با سرعت و سرو صدای بیش از 

ی یزان کافاین راهکار در صورتی مفید خواهد بود که دولت به م اما کاهش خواهد داد،

ا مراه بو نقل عمومی در اختیار مردم قرار داده و با سرویس دهی منظم هسرویس حمل 

 ،وشش دهدپقیمتی مناسب  نیاز سفرهای درون شهری مردم را با کمترین مدت زمان انتظار

رم افزایش تو ،هادرغیراین صورت سهمیه بندی بنزین وافزایش قیمت آن تنها به گرانی کرایه

کی از یکشور  بی تردید طرح سهمیه بندی در شرایط فعلی ید.و نارضایتی مردم خواهد انجام

بنای . کشوری که اقتصاد ملی آن بر ماقدامات دولت و مجلس است ترینقابل دفاع 

 نحوی کهدر شرایط پر مخاطره و دشواری قرار گرفته است بایجاد شده درآمدهای نفتی 

لید و تمام ارکان اقتصادی کشور و سیستم تو ،قیمت های نفت هرگونه نوسان جدی در

اندیشیدن ، هد و آنگاه بسیار مهم خواهد بودد الشعاع قرار می توزیع را بطور جدی تحت

مستقیم  یا غیر مستقیمبطور مردم ی از وپاسخ دقیق به سواالتی نظیر اینکه ساالنه چه تعداد

لت درزمینه دو روند؟ ز بین میتحت تأثیر آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی یا تصادفات ا

امعه از جاز افراد  عهده دارد؟ یا چند درصدرچه مسئولیت هائی را ب ،حفظ سالمت مردم

 یارانه بنزین استفاده می کنند؟
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، درحال حاضر براساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهرانیرح تك سرنشین، 

ارت سرنشین هستند، به عبخودروهای درحال تردد در ساعت  اوج صبح، تک %5۰حدود 

در  . این عددنفر است ۶/1اری در ساعت اوج صبح دیگر متوسط سرنشین خودروهای سو

ای مناسب اجرای یرح تك سرنشین مقدمه نفر است. ۴/1داخل محدودۀ اضطرار 

خواهد  برداری از خطوط با اوتويت عبور خودروهای چند سرنشینبرای بهره

  بودن

دروی تک هزار خو 15۰با اجرای طرح تک سرنشین، حدود  رودانتظار می از طرفی

سرنشین در یک ساعت اوج اولیه صبحگاهی حذف گردد به طوریکه متوسط سرنشین 

اهش کنفر برسد.این امر موجب  5/2خودروها در ساعت اوج صبحگاهی حداقل به حدود 

ر معاب در حجم ترافیک در محدودۀ اضطرار خواهد شد و میزان سرعت وسایل نقلیه۶/53%

ومتر در ساعت(. کیل2/22به۸/1۶)ازخواهد داشتلومتر در ساعت افزایشکی ۴/5اصلی 

مله جاز ، ا، آسیا و اروپشهرهای زیادی در سه قاره آمریکا درهمچنین طرح تک سرنشین، 

 .باشدمیدرحال اجرا یا  اجراشده و ،شهرهای مانهاتان، سنگاپور، اسلو

مل مطالعات طرح جامع حدیگر با توجه به شبیه سازی انجام شده در  شرکت  سویاز 

از  نفر یکی 5/2به  5/1و نقل و ترافیک تهران، افزایش متوسط ضریب سرنشین از 

 راهکارهای اساسی کاهش ترافیک و آلودگی شهر تهران است.

با ایجاد مسیرهای ویژه  ، ۱(HOV)اوتويت استفاده از وسايل نقلیه  پرسرنشین 

(HOV) در کنار این مسئله  ،رسددر شهر تهران و در بزرگراههای آن مناسب به نظر می

الزم است حمل و نقل عمومی نیز رشد پیدا نماید. در کنار این مسئله نیز الزم است 

هایی جهت هماهنگی بین افراد برای استفاده از خودروهای پرسرنشین تأسیس، تا مؤسسه

باشند، به صورت اشتراکی از وسیله نقلیه ادی که دارای مبدأ و مقصد سفر یکسان میافر

( خالصه مزایای همپیمایی و استفاده از خودروهای پرسرنشین 3در جدول ) استفاده نمایند.

                                                           
1 High occupied vehicle 
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نفردر نظر گرفته شده و  3ارائه شده است که در آنها حداقل تعداد سرنشینان شخصی 

 نمایند.قررات حداقل سرنشین را تضمین میهای مکرر، رعایت مبازرسی

 ( خالصه مزایای همپیمایی و استفاده از خودروهای پرسرنشین 3جدول )

 توبی ات گزينه ها و موارد

 کاهش تراکم ترافیک
استفاده از وسایل پرسرنشین مانع ایجاد تراکم و 

 شود.افزایش استفاده از مدهای دیگر می

 جویی در سطح راه و فضایصرفه

 پارک

های عملیاتی کمتر نسبت به حالت تک هزینه

 سرنشین

 جویی در وقتصرفه
کنندگان جویی در وقت استفادهباعث صرفه

 شود.می

 انتخاب مد حمل و نقل
باعث کاهش تراکم در معابر  HOVاستفاده از 

 شود.می

 ایمنی مسیر
ها ممکن افزایش ایمنی ناشی از کاهش تعداد راننده

 خطاهای عملیاتی جبران شود.است با 

کاهش تأثیرات منفی محیط 

 زیستی
 شود.استفاده از مدهای جایگزین تشویق می

 تأثیر در کاربری زمین
ممکن است باعث تغییر فرم سفرها و گسترده شدن 

 شهرها )مناطق مسکونی( شود.

 های زندگیبهبود شاخص
کاهش سفرهای اتومبیل شخصی باعث کاهش 

 شود.ها و ... میسرویسسطح  آلودگی، بهبود

گر عدم تأثیر یا تأثیر نشان ۰)خیلی بد( بوده و  -3)خیلی خوب( تا  3بندی از درجه

 ناچیز در مقایسه با سایر عوامل است.
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 یرح زوو و فرد :

رح درصدی حجم ترافیک ساعتهای اوج در داخل محدوده ط 22/3باتوجه به کاهش 

حدوده مدرصدی حجم ترافیک ساعتهای اوج ترفیک در خارج از  15/3ترافیک  و افزایش 

ده شدرصدی ) تقریباً صفر ( حجم ترافیک  ۰7/۰طرح ترافیک، این طرح موجب کاهش 

و  رح زوج. طتاثیری بر کاهش ترافیک نداردهیچ است و به عبارت دیگر در عمل این طرح 

خل محدوده کیلومتر در ساعت در دا 1۶/1فرد موجب افزایش سرعت وسایل نقلیه به میزان 

ست که ذکر ا شایاندر خارج محدوده شده است. همچنین   ۰1/۶و کاهش سرعت به میزان 

رحال د ده واجرا شدر دو شهر مکزیکوسیتی و آتن به طور موقت طرح زوج و فرد، فقط 

  حاضر در هیچ کشوری سابقه اجرایی ندارد.

 

 راهکارهای کاهش آتودگی هوا و تراکم ترافیك

ها و ودروبا توجه به اینکه یکی از معضالت جوامع پرجمعیت امروزی بشر، ازدحام خ

ت یر سرعهای شهری است و این ازدحام موجب افزایش مشکالتی نظوسایل نقلیه در محیط

الت، گردد؛ لذا مدیریت صحیح این مشکمحیطی میهای صوتی و زیستتردد و آلودگی

ن محققا دیران واین امر م در نظر گرفتن. با باشدمییکی از مسائل مهم امروز مدیران شهری 

 اند.هنمود در شهرهای مختلف جهان برای حل این مشکل اقدام به ایجاد راهکارهای مختلف

 ئه شدهرهای اراراهکاکه اند.بطوریبرخی دیگر سلبی بودهبرخی از این راهکارها تشویقی، و 

 توان مورد بررسی قرار داد:توسط محققان را در چند بخش می

مال راهکارهای تنبیهی و سلبی مانند اخذ عوارض و مالیات از خودروها و اع (1

وع ناین ؛ های ورود به طرح ترافیک و افزایش قیمت سوخت و پارکینرمحدودیت

ده از استفا کنند میل مردم بههای اقتصادی، سعی میاستفاده از اهرم راهکارها با

می عمو وسایل نقلیه شخصی را کاهش داده و در عوض به استفاده از وسایل نقلیه

 نماید. تشویق
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 عوارض، ونیکیاستفاده از سامانه پرداخت الکتر :ساز ترافیکی مانندراهکارهای روان (2

الئم ها و عه چراغتنظیم کنترل بهین ،های استاندارداهاحداث ر ،هابهبود شرایط خیابان

 کی.رافیهای تراهنمایی و رانندگی در راستای بهبود شرایط ترافیکی و کاهش گره

مل ونقل عمومی و شخصی که شاراهکارهای تکنولوژیکی و نوسازی ناوگان حمل (3

ر قبال اال دمصرف با راندمان بپیشنهاد استفاده از خودروهای هیبریدی، جدید و کم

ی حذف خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل و همچنین تغییر سوخت مصرف

 باشد.خودروها می

ط طوسترش خونقل ریلی و گکارها، نوسازی و بهسازی ناوگان حملیکی از بهترین راه

 ه صورتوگان بهای پاک برقی یا هیبریدی در این نااتوبوسرانی و نیز استفاده از اتوبوس

ی یی باالدت سوددهمتواند در دراز رغم هزینه اولیه تقریبا زیاد، میباشد که علیه میگسترد

 از نظر کاهش میزان آلودگی و کاهش ترافیک شهری در شهر تهران داشته باشد.

ت از بایسونقل اتوبوسرانی در شهر تهران میدرکنار نوسازی، بهسازی و گسترش حمل

ی کرد گیررهحام و همچنین ایجاد مناطق کم انتشار بههای سلبی نظیر اخذ عوارض ازدطرح

تفاده که اس ونقل پاک نمود. این بدین معناستتا شهروندان را مجاب به استفاده از حمل

ار ی در مهتواند کارایی چندان خوبهای تشویقی و یا سلبی به تنهایی نمیصرف از طرح

 دان بهق شهرونها در جهت تشویطرح ترکیبی از این بایست باآلودگی هوا داشته باشد و می

 استفاده از خودروهای پاک سود برد.

ر برای ای موثههای تشویقی و ایجاد زیرساختتوان به ارائه طرحبعد از موارد فوق می

وها خودر تشویق شهروندان به خرید خوردوهای برقی و هیبریدی و جایگزینی تدریجی این

های هئه بستکه در این رابطه نقش دولت و ارا ،پرداختبا خودروهای بنزینی و گازوئیلی 

 باشد.ای میتشویقی توسط آن نقش تعیین کننده

بایست در کنار تشویق مردم به خرید و استفاده از خودروهای الکتریکی و هیبریدی، می

خودروهای بنزینی تولید شده در داخل که قسمت اعظمی از خودروهای مورد استفاده توسط 
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روز رسانی دهند نیز بهینه سازی و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی بهل میتشکی مردم را

بایست رسامنی نیز میهای سوختهای فسیلی توزیع شده در جایگاهگردند. همچنین سوخت

 استانداردسازی شوند تا حداقل آالینده را وارد هوا کنند.

 

 ین پارکینگ خودروها در شهر تهرانچشم انداز تام

ر طول هر اتومبیل دفرض شود که و  استساعت  ۸7۶۰، شامل هر سال از آنجا که در

ومتر کیل ۴۰ز سرعت متوسط سفر آن نی که پیمایدمیسال به طور متوسط بیست هزار کیلومتر 

 5۰۰بر با در حرکت است برا سالیانهمدت زمانی که یک اتومبیل بنابراین ، استبرساعت 

ل در حال ساعت در سا ۸2۶۰هر اتومبیل به طور متوسط  دیگرباشد و به عبارت میساعت 

 ن توقفاید امکادارد. بنابراین بو پارکینر و احتیاج به محلی برای توقف  خواهد بودتوقف 

 ز طرفیا اشد.وسیله نقلیه، اعم از توقف بلند مدت و یا کوتاه مدت به نحو مطلوب میسر ب

، نیمسکو ناسب در اماکن و مجتمعهایینر معدم توسعه ظرفیت های معابر و نداشتن پارک

هرها شوها در نسبت به افزایش تردد خودر های اداری، تجاری، تفریحی و...اماکن و مجتمع

رافیک، ها، ایستایی تهای مورب موجب انسداد راههای دوبل و پارکموجب شده توقف

 ذارد. گجای  ربنازیبا روانی و در نهایت نمایی هرج و مرج در عبور و مرور، تبعات روحی و 

با توجه به وجود مراکز تجاری فراوان در مرکز شهرهای کشور و تراکم پارک 

های مختلف مدیریت پارکینر که مدت زمان پارک را ای در آنها استفاده از روشحاشیه

های ساعت( را تبدیل به پارک2)بیش از ها ی بلند مدتدر این مراکز محدود نموده و پارک

ساعت( نماید، گام مؤثری در افزایش ظرفیت پارک حاشیه ای در 2)کمتر از مدتکوتاه 

ید. بدین منظور در مراکز تجاری شهرهای بزرگ با آشهرها به شمار میمراکز تجاری 

) استفاده از کارت پارک، از روش های مختلف مدیریت پارکینراستفاده 

تری فضای پارک را به شکل عادالنهتوان پارکومتر،پارکبان،...( و قیمت گذاری مناسب می

ای موجود به شکل در اختیار کاربران قرار داد و همچنین ازعرضه و ظرفیت پارکینر حاشیه
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تری استفاده نمود. قیمت گذاری پارکینر ها باید به شکلی باشد که هرچه تراکم مناسب

صی در مناطق شخ پارک در مراکز شهر بیشتر است قیمت ساعتی پارک نیز از وسایل نقلیه

 .مرکزی شهر کاسته شده و استفاده از وسایل نقلیه همگانی در این مراکز افزایش یابد

ای است که دارندگان به گونه 1۴۰۴سیستم پارکینر شهر تهران در سال افق طرح، 

ترین زمان هوسایل نقلیه شخصی بتوانند بدون ایجاد خلل در حرکت وسایل نقلیه، در کوتا

متر(،  15۰-3۰۰)بیابند و با طی مسافت قابل قبول برای پارک وسیله نقلیه خودممکن مکانی 

ینه ، هزکرساند و متناسب با مدت زمان پارخود را به یکی از مراکز ادرای و تجاری ب

 استفاده از فضاهای شهری را بپردازند.

 هایاستجهت نیل به این هدف دربارۀ دو دسته از اقدامات اجرایی تحت عناوین سی

 د.شای بحث خواهد های حاشیههای مدیریت پارکینرپارکینر و استراتژی

  های پارکینگسیاست
های که استراتژیشامل اقداماتی اصولی و با اهداف بلند مدت است. در صورتی

ت، اه مدمدیریت ترافیک شامل اقداماتی اولیه است که برای حل مشکالت موجود در کوت

 شود.اجرا می

 :مدیریت پارکینر عبارتند ازتهای  سیاس

رو در ای معابر شریانی حذف شده، عرض قابل استفاده سوارهفضای پارکینر حاشیه

ایش بر افزین معاشود، در نتیجه ظرفیت اتخصیص داده میشریانها برای عبور وسایل نقلیه  این

این معابر، یابد. در این سیاست معادل فضای پارکینر حذف شده در حاشیهمی

 شود. انی در همان ناحیه ترافیکی احداث میهای خارج خیابرکینرپا

 ایهای مديريت پارکینگ داشیهاستراتژی

مدهای حل توقف وسایل نقلیه  با وجود پیامعابر به عنوان م استفاده از خط کناری حاشیه

، بخصوص در شهرهای بزرگ اجتناب ناپذیر است، باید در نظر داشت که خط منفی آن

، جهت تردد آنها و نیز وه بر محلی جهت پارک وسایل نقلیهحاشیه خیابان عال عبوری

گیرد. از آنجائیکه این سطح بر نیز مورد استفاده قرار میاهای اطراف معدسترسی به ساختمان
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باید به صورت بهینه میان کاربردهای متفاوت مانند هر کاالی اقتصادی دیگری کمیاب است 

هایی برای استفاده لحاظ مدیریت حاشیه معابر و اتخاذ و استراتژیآن تخصیص یابد. بدین 

 ها، ضروری است. بهینه از این مکان

 شوند: یر بیان میای در قالب سه گروه زهای حاشیههای مدیریت پارکینراستراتژی

ه های ممنوع کننده پارکینر در معابر، جهت تشویق باستراتژی -1

گذاری خصوصی در مایت از سرمایهونقل عمومی و حاستفاده از حمل

 ای های غیر حاشیهپارکینر

 های محدود کننده زمان پارکینر، استراتژی  -2

های تکمیلی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مسأله استراتژی -3

ل و دهند. اقدامات مدیریت سیستم حمپارکینر را تحت تأثیر خود قرار می

 اشند:به شرح زیر ب تواند شامل اقداماتینقل می

 پارک سوار عبارتست از ایجاد تسهیالت پارکینر در 1سوار -ارک ،

ها و حاشیه مناطق شهری که های همگانی، ابتدای بزرگراههای سرویسایستگاه

 های همگانی و همپیما در نظر گرفته شده باشد.تر از سیستمبرای استفاده آسان

 2جداسازی خطوط وسایل نقلیه پر سرنشین.  

  ای دوچرخه سوارها و عابران پیاده.تسهیالت ویژه برتأمین  

 هش بهبود بخشیدن به وضعیت چراغهای راهنمایی برای افزایش ظرفیت و کا

 .متوسط تأخیر در تقاطعها

 3اولویت دادن به حمل و نقل عمومی.  

ریزی پارکینر برآورده بطور کلی با توجه به محدودیت منابع، معموالً در برنامه

توان از باشد. بنابراین میتقاضای پارکینر در نواحی مختلف مورد نظر نمی ساختن تمامی

                                                           
1 Park- and- Ride 
2 High Occupancy Vehicle (HOV) 
3 Public Transport Priority (PTP) 
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بخشی از کمبودها صرف نظر کرد و آنرا بعنوان کمبود مجاز در نظر گرفت و برای بخش 

های ساخت پارکینر را ارائه نمود. به لحاظ نزدیکی بیشتر به مقصد، باقیمانده آن گزینه

ای های غیرحاشیهجحیت بیشتری نسبت به پارکینرهای حاشیه معابر از ارپارکینر

ای، بوسیله قیمت کنترل های پارک حاشیهبرخوردارند. بخصوص اگر استفاده از مکان

کنندگان افزون شده و عدم وجود تقاضا جهت نگردد، جذابیت این مکانها برای پارک

موارد جهت  گردد. از این رو در برخی ازگذاری خصوصی تشدید میحمایت از سرمایه

های خصوصی( که وجود آن در سیستم )پارکینرمایت از سرمایه گذاری در این بخشح

ونقل درون شهری حیاتی است، اعمال ممنوعیت پارک در معابر الزم است. در این حمل

فراخوان جذب مشارکت بخش خصوص راستا برنامه و راهکارهای تشویقی به منظور 

 ( تعریف می شود.3شهر تهران مطابق شکل )در  در ساخت پارکینگهای یبقاتی

 
( راهکارهای تشويقی بخش خصوحی در ساخت پارکینگ 3شکل شماره)

 یبقاتی
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 1فصل سوم: کمیته حوادث و بحران

 زلزله و مديريت بحران در هنگام وقوع آن
ترین برای زلزله تعاریف گوناگونی در کتب مختلف آورده شده است. ولی ساده

ت توان برای زلزله بیان کرد عبارت است از لرزش و جنبش زمین به علتعریفی که می

بینی بودن زلزله است که جامعه پیشناگهانی و غیرقابل بدلیل انرژی.آزادسازی ناگهانی 

جز و را عا ی خوده امروز همیشه در مقابل این پدیده طبیعبشری از گذشته بسیار طوالنی تا ب

مین ، انش زناتوان دیده است. چراکه عالوه بر عواقبی مانند لرزش یا گسیختگی زمین، ر

توان به عواقب روحی آید میمی وجود که براثر زلزله به اک و ...سوزی، روانگرایی خآتش

موال او روانی ناشی از بیماری، از دست دادن زندگی و دارایی اشخاص، صدمه دیدن 

ا بر ها تأثیر خود رعمومی و محصوالت کشاورزی و ... اشاره کرد که ممکن است تا سال

 روی یک جامعه  بگذارد. 

 تسایأساستفاده از مصالح و مواد نامرغوب و نبود ت ،تمانیمعیارهای ضعیف ساخ 

رشد سریع و  سوکاز ی نیرنشیفقبخصوص مناطق  در برخی مناطق شهری درست زیربنــایی

از سوی دیگر  های دوران معاصر استترین ویژگیرویه جمعیت شهری که از مهمو بی

که وقوع یک زلزله یازآنجای .شودیمشهرها در مقابل زلزله  یریپذبیباعث تشدید آس

امعه آن ج وجود آمدن بحران در هایی را به جامعه تحمیل نماید و سبب بهتواند سختیمی

و  برای برطرف کردن آن نیاز به مدیریت صحیح و اقدامات اضطراری، اساسی شود،

 است.  العادهفوق

نظران علوم مختلف تعاریف تعاریف متعددی از بحران وجود دارد و صاحبهمچنین 

اند. بحران عبارت است از هر حادثه یا وضعیتی که حالتی متفاوتی در این راستا ارائه داده

                                                           
 : کارشناس مکانیک گرایش جامداتمحمد حسین دهبانیان 1

 دبیر ژئوفیزیک از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،:کارشناس ارشد کورش امامی

 ی دانشستانر انتفاعگاه غیاستاد دانشگاه ازاد ساوه و دانش،کارشناس ارشد عمران سازه بوعلی سینای همدان:المیرا احمدی
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طورکلی بحران به تغییر کند. بهالعاده داشته و کشور را از حالت تعادل خارج میفوق

 شود که همواره دیدآمیز گفته می، غافلگیرکننده و تهناگهانی، شدیدتر از حالت عادی 

 آید. وجود می وسیله بشر بهطور طبیعی و یا بهبه

ایط ه در شرنا کعدم انطباق بین نیازها و منابع است. بدین مع ،از دیدگاهی دیگر بحران

گر ها و منابع موجود آن از طرف دیطرف و توانمندیعادی توازن بین نیازهای جامعه ازیک

 ق غیرعادی ونتیجه بروز هر اتفا تواندا بروز شرایط بحرانی که میبرقرار است. ب

باشد  های بزرگ، آشوب و ...، طوفاننشده طبیعی و غیرطبیعی همچون زلزله، سیلبینیپیش

منابع  شود دیگر شاهد توازن بین نیازها وو به دلیل شرایط خاص که به جامعه تحمیل می

های طبیعی ناشی از شده است که ایجاد برخی از بحرانوزه مشخصنخواهیم بود.  امر

 مشارکت دو فاکتور عوامل طبیعی و  عملکردهای انسانی است. 

ها و وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانعلمی کاربردی است که به ،مدیریت بحران

 بزاراآن از  بزاری است که در صورت بروز بحرانها، در جستجوی یافتن اوتحلیل آنتجزیه

 حران دربکنترل، و برگرداندن امور به شرایط قبل از در جهت پیشرفت امور به روالی قابل

 اسرع وقت استفاده نماید.

ست که اهایی یکی از دام ،سریع امور و بهبود اوضاع در کمترین زمان انتظار بازگشت

ترین عوامل یکی از مهم خود این آورد ومعموالً از بیرون به مسئولین مدیریت بحران فشار می

های ها و بررسیشود. پژوهشهای غلط و گسترش دامنه بحران محسوب میگیریتصمیم

کننده میزان خسارت نیستند بلکه پاسخ تنهایی تعیینها بهدهد بحرانشده نشان میانجام

ی عادکند. شاید به نظر غیرهای وارده را تعیین میمسئوالن به بحران است که میزان خسارت

ن تواند سبب رخ دادریزی و مدیریت ناصحیح بحران میبرنامه برسد اما واقعیت این است که

ریزی و ای در دل فاجعه اصلی باشد. به همین دلیل است که امروزه برنامهفاجعه ثانویه

 مدیریت بحران دارای اهمیت بسیار زیادی هست.
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 الف(شود که شامل: کیل میتش دیریت بحران از سه فاز کامالً مجزاطورکلی مبه

 هدایت / کنترل ج(ریزی/ آموزش برنامه ب(گیری ، بینی/ پیشپیش

نجام اابل قتجربه نشان داده است که در مواقع بحران کار زیادی جز هدایت و کنترل 

باشد. از دیدگاه مدیریت، های صحیح و درست میتصمیم اتخاذ ،ترین اقدامنبوده و مهم

ین الی همه ها و اطالعات است . اما منابع اصدرست نیاز به پردازش داده برای اتخاذ تصمیم

گیری یشبینی/ پپیش موارد تنها قبل از بروز بحران در اختیار بوده و اگر دو مرحله قبلی یعنی

های عجوالنه و نشده باشد بحرانی جدید همراه با تصمیمریزی/ آموزش درست انجامو برنامه

وجود آمدن  افزاید بلکه سبب بهتنها بر وخامت اوضاع میآید که نهیوجود م نسنجیده به

ز اشناسایی نبوده و فقط عوارض ناشی قابل شود که حتی ممکن استجدیدی می هایبحران

 کند.در کنترل بحران اصلی خلل ایجاد صورت پیوسته آن به

-ویژه منطقهشهر بههای جنوبی تهران وجود بافتهای فرسوده و متراکم در بخشدر شهر 

ست اهران تل استقرار بازار قدیم که ازلحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و مح 12

 عرضکمهای رویه در مناطق شمال شهر تهران و در کوچههای بیسازیو برج ،طرفازیک

تردد  سانی وامدادرو از سوی دیگر،  ، ولنجک، نیاوران و ...مناطقی مانند مقدس اردبیلی

نشانی را در این مناطق با مشکل مواجه ساخته و خطر های آتشها و ماشینمبوالنسآ

 دهد.این شهر افزایش می سوانح غیرمترقبه مانند زلزله در پذیری را درمقابلریسک

تواند زنر خطر جدی برای ساکنین خراش و اسفناک ساختمان پالسکو میواقعه دل

ترین معضل شهر تهران دانست توان بزرگیک را میتراف از طرفی تراکمشهر تهران باشد. 

دهد. یش نشان میاین معضل وجود خود را بیش از پ ،که در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه

های بازگشایی لویتوترافیک اضطراری و مشخص کردن ا معابر هایرو طراحی شبکهازاین

ی خود قرار ولویت کارد در اتواند ازجمله مسائلی باشد که دولت و شهرداری تهران بایمی

 ،های شرکت واحدشهری و افزایش تعداد اتوبوسونقل دروندهد. بهبود وضعیت حمل

های اینترنتی با هزینه بسیار اندازی هر چه بیشتر شبکهافزایش قطارهای مترو و یا حتی راه
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های قیمتتازگی در تهران آغازشده و مسافران را باکمتر از موارد قبل که خوشبختانه به

ترافیکی شهر  کاهش تراکمتواند در می ،دهدمناسب به نقاط مختلف شهر انتقال می

کمک نماید. مسلماً ترغیب و تشویق شهروندان به استفاده از اوج ترافیک بخصوص در ساعات

خود  نیز، وسیله تلفن همراه بسیار آسان شدهها بههای اینترنتی که دسترسی به آنچنین شبکه

توانند در این زمینه شهروندان تهرانی را های ملی کشور میای است که رسانهمقوله جداگانه

 آگاه نمایند.

ه ازجمل و در تعریف زلزله به آن اشاره گردید، ی این بخشابتداکه درهمانطوری

های برق و خطوط سوزی ناشی از صدمه دیدن شبکهآتش توانعواقب ناشی از زلزله می

سانفرانسیسکو اشاره کرد که  19۰۶توان به زلزله عنوان نمونه میانی باشد. بهگازرس

سوزی بیشتر از زلزله بوده است. به همین دلیل مجهز کردن ومیر ناشی از آتشمرگ

آن  ه انجامهای شهر به تجهیزات ایمنی ازجمله کارهایی است که باید شهروندان را بساختمان

 .نمودترغیب 

ها با تجهیزات مدرن و نشانی وامداد و مجهز کردن آنهای آتشایستگاهافزایش تعداد 

تواند همچنین پرورش نیروهای انسانی کارآمد با حقوق و مزایای مکفی در هر منطقه  می

سازی در مقابل زلزله یکی دیگر از راهکارهای مؤثر شهرداری و شورای شهر جهت آماده

ایستگاه باهدف پوشش متوسط  127نشانی به های آتشتعداد ایستگاه 9۴باشد. تا پایان سال 

میزان  کیلومتر برای هر ایستگاه رسیده است. بدون شک باید هدف مسئولین کاهش این 2۰

ای مانند خیابان میرداماد که خانوارهای چراکه در یک منطقه توجهی باشد؛به مقدار قابل

نشانی فقط یک ایستگاه آتش ند،کنهای منتهی به این خیابان زندگی میزیادی در کوچه

تواند امدادرسان ساکنین این مناطق نشانی نمییک ایستگاه آتش تنهاوجود  که مستقر است

ی هاکه در سال شدهاشد. ولی در مقابل مشاهدهبخصوص در ساعات پرتردد این خیابان ب

ذکر ت. شایانتجاری افتتاح و شروع به فعالیت نموده اس اخیر در این خیابان چندین مراکز

ترین مخالفتی با ساخت مراکز تجاری ندارد ولی اگر است که نگارنده این مقاله کوچک
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آن کاهش خسارات ناشی از  موازات یکدیگر انجام شود، نتایجتی و بهدرسکارها بهتمام

 رسانی خواهد بود. کمک حوادث غیرمترقبه و تسهیل در

حفظ امنیت،  توان به آن اشاره کردیمله ع زلزهای دیگری که در هنگام وقواز چالش

ی باشد که از وقوع چنین رخدادهایوجدانی میمقابله و برخورد قاطع با افراد سودجو و بی

یروی ندر این بخش  قطعازنند. سوءاستفاده کرده و دست به سرقت مال و اموال افراد می

رو در بخش ند. ازاینفرآیند باشگر این های ویژه باید وارد عمل شده و نظارهانتظامی و یگان

توانند بالزم است تا  االختیار از سوی نیروی انتظامیهای تامیریت بحران حضور شخصیتمد

 انند وها یاری رسدر برقراری امنیت و حفظ جان و مال مردم به شوراهای شهری و شهرداری

 مسئولین امر را در این زمینه آگاه نمایند. 

نگام ه آمادگی شهروندان در هر چه بیشتر شهروندان با زلزله وسازی و آشنایی فرهنر

ریزی کرده و در رای آن برنامهمهمی است که دولت باید ب یکی دیگر از کارهایوقوع آن

 توان به آموزش از طریق کتب درسی و یا رسانهگذاری نماید. در این راستا میآن سرمایه

ه ه اشارزلزل ت آشنایی هر چه بیشتر جامعه باملی و یا حتی توزیع رایگان بروشورهایی جه

می هم مقوله بسیار چگونه باید رفتار کنند، وقوع زلزله کرد. اینکه افراد یک جامعه در هنگام

مارس  11زله شود. در زل انجام گذاریایهو سرم ها باید در این زمینه بررسیاست که سال

مردم و  رفتار مناسب ،ر ژاپندبحران  دهنده به مدیریتژاپن یکی از عوامل مهم یاری 2۰11

 یه دیگرها از فرامین مدیریت بحران و رفتار اخالقی و همبستگی اجتماعی و روحپیروی آن

ی جهت عدم ایجاد تراکم عامل انسانین کشور بود. اکالم سرمایه اجتماعی دوستی و در یک

فتن گرر ت و در نظ، فداکاری درجاهایی که امداد به دیگران در اولویت داشکمک رسانی

مدهای ل پیااز فاکتورهای مهم برای کمک به مدیران بحران در ژاپن برای کنتر نفع جمعی

 به چنین ذهنیت که رساندن جامعهالزم به ذکر است ژاپن بود.  2۰11مارس  11ناشی از زلزله 

دست یافت ولی دست به آن در ظرف یک یا دو روز و تفکری، رخدادی نیست که بتوان

 .اشدبپذیر میامکانای به آن در درازمدت با انجام کارهای اصولی و پایه به آن یابی
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ه، د زلزلسعی بر آن شده است که ضمن آشنایی مختصر با مفاهیمی مانن بخشدر این  

توان در باب چنین بحران و مدیریت بحران، تعداد محدودی از کارهای مهمی که می

مر اسئولین موان به این طریق ورده شود. امید است که بتطور خالصه آفرآیندی انجام داد، به

 را حتی اگر بسیار جزئی هم باشد راهنمایی کرد.

 سازی مقاوم و بهبازی

 بروز صورت در آنها به دسترسی راه های نیز و تهران ساختمان های استحکام وضع

 و اردد قرار کشور خیز لرزه خطوط روی بر تهران مناسب نیست.  چندان سنگین حوادث

 ساختمان از بسیاری .رسدمی بیست سال از بیش به آن هایسازه از بسیاری قدمت و عمر

 می مقررات ملی ضوابط اساس بر ایمنی اصول رعایت فاقد تجاری حتی و مسکونی های

 .باشند

ا ی بمناطق خصوص در میدانی مشاهدات و بررسی به که شودمی پیشنهاد اکیدا

 هاسازه ازیبهس و نوسازی جهت در راهکارهای تقویتی ارائه با و پرداختههای قدیمی بافت

 .برداشت گام

 :ها سازه سازی ایمن جهت پیشنهادات

 تجه پیمانکاران و مهندسان نمودن ملزم جهت ضوابط ارائه و کنترل -1

 و مانکارانپی موارد از بسیاری در متاسفانه. ملی اساس مقررات بر ایمنی اصول رعایت

 موارد از بسیاری در نیستند و واقف ژئوتکنیک و خاک زمایشاتآ اهمیت به مهندسان

 و پایه که است حالی در این .دهندمی ارائه ساخت مجوز کسب جهت صوری نتایج

 هاهساز بودن ضعیف اصلی عوامل از که باشدمی آن و شالوده  پی سازه یک اساس

 مجوز معتبر ایهآزمایشگاه به زمینه این در شودپیشنهاد می، لذا .رودمی شمار به نیز

 .شود داده فعالیت

 نخریآ اساس بر و مقاوم سازی آنها قدیمی های ساختمان شناسایی و بررسی -2

 .ملی مقررات ویرایشات



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

102 
 

 مهندسی: های نقشه طبق شده ساخته سازه کنترل -3

 از تعدادی برای ساوه اطراف کوچک شهرهای از یکی برای که یهایهپروژ در

 هاینقشه طبق ها سازه%۰۸ از بیشتر گردید مشاهده دادم طبقه انجام 3 -1 فوالدی هایسازه

 هایانساختم در مساله این .دارند بسیاری هایهضعف لرز و اندنشده ساخته مهندسی

 .باشدمی رایج بسیار روستاها و شهر حاشیه

 :شود می بیان درزیر موردی صورت تحقیق به نتایج

 ایالگوه تحت انجام شده ارزیابیهای انتظار و مورد عملکرد سطح با بررسی 

 وجودم هایسازه رفتار که داد نشان خطی غیر استاتیکی تحلیل توسط بارگذاری

 .دارد بهسازی به نیاز و نیست مناسب

 موجود هایسازه که دگردی مشخص شده تشکیل پالستیک مفاصل به توجه با 

 ضافها از مشکل این رفع برای. هستند جدی دارای نقص جانبی مهاربندی ازلحاظ

 .شد استفاده دیگر دهانه های در مهاربند کردن

 نتیجه انتومی کلی به طوری سازه ها بهسازی از به دست آمده نتایج به توجه با 

 اربردک از مراتب به کمتر مقطع با دهانه دو مهاربند در از استفاده که گرفت

 را امر دلیل این  .دارد بیشتری کارایی دهانه یک در باالتر مقطع با مهاربند

 .دانست سازه عملکرد بهبود و جانبی سختی افزایش توانمی

 مهاربند  از استفاده هنگام است بهتر که دادند نشان نتایجEBF را پیوند خارج تیر 

 تنها EBFمهاربند  دهانهی در مدلها اکثر نمود. در تقویت ورق از استفاده با

 .داشتند تقویت به نیاز پیوند خارج تیرهای
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 1: شهر هوشمندچهارم فصل

 مقدمه

دن به شبدیل تای در حال های مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء به طور فزایندهراه حل

 یک جزء اصلی و اساسی در مدیریت شهرهای مدرن است.

ک رد ه اینو ارائه دهندگان خدمات  بدر سراسر جهان، برنامه ریزان مدیریت شهری  

هرهای شفاده از های مدیریت شهری با استتوان بر بسیاری از چالشاند که میو توجه رسیده

مود و به همین نغلبه اینترنت اشیاء Iهایبرداری از خدمات مبتنی بر فناوریهوشمند و بهره

ییرات له تغهد تغییرات اساسی در روند مدیریت خدمات مختلف شهری از جمدلیل، امروز شا

هری مدیریت پسماندهای ش حمل و نقل و بنیادین در بهبود ارایه خدمات آب و برق،

های هصرفه جویی در هزین کیفیت خدمات موجب که عالوه بر تاثیر در بهبودباشیم می

 مدیریت فرآیندهای مربوطه نیز شده اند.

 ندیره ارايه خدمات شهرهای هوشمندران احلی زبازيگ

 ریزان شهریها و برنامهشهرداری 

 اپراتورهای تلفن همراه 

 ن خدمات شهری، صاحبان صنف و تجارگادارایه دهنریزان شهری، برنامه 

 خدمات قابل ارايه در شهرهوشمند
 مديريت هوشمند دمل و نقل شهری  -۱

شهرهای  های پیش رویچالش بزرگترینتراکم ترافیک از  و کاهش بهبود حرکت

ین گردشگرانی مسافران و همچن جایی روزمرههبناشی از جا ازدحام اثرات باشد.هوشمند می

از ورد نیمو نقل  کنند ونیز شبکه حملکننده به شهرهای بزرگ مراجعه میکه به عنوان بازدید

 د.باشمدیران شهری میبرای توزیع کاال و خدمات و خدمات عمومی، چالش روزمره 

                                                           
 : لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مرکزامیر مسعود پودات 1
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مدیریت  هایحلراه به دنبال شهریبرنامه ریزان بسیاری از هااین چالش بدلیل لذا

 باشند.حمل و نقل شهری می هوشمند

افت های مدیریت هوشمند حمل و نقل شهری، به مدیران شهری امکان دریفناوری

یت نظارت بر وضعهای مختلف، های الزم از وضعیت خودروهای خدماتی در بخشداده

دگی( و رانن های راهنمایی)چراغهای مدیریت ترافیکتردد جمعیت در شهر، مدیریت سامانه

 د. آوریمو قابلیت اعمال تغییرات مورد نیاز به منظور کاهش ترافیک شهری را فراهم 

 هایشین، ماهاالنسبوارایه تسهیالت ترافیکی به وسایل حمل و نقل اورژانس مانند آم

رافیکی رهگیری منظم عملکرد ت همانندشانی و مدیریت زنجیره حمل ونقل عمومی نآتش

له از جم قلنهای مسافربر و وسایل حمل و های شهری، آژانسهای مسافربر، اتوبوستاکسی

 باشد.منافع مدیریت هوشمند حمل و نقل در یک شهر هوشمند می

تبط به های آماری مردادههای آماری مرتبط و تحلیل منظم آوری منظم دادهجمع 

 ارکردهایکهای مناسب در صورت بروز پپیشامدهای مشابه، از دیگر حلراه منظور ارایه

 باشد.سامانه مدیریت هوشمند حمل و نقل شهری می

 م ی  زيبت و شهر هوشمند -2

هرها بطور ش در های مدیریت شهرهوشمند، تغییرات زیست محیطیبا استفاده از فناوری

حیط زیستی مو رفتارها و عواملی که موجب تغییرات  ارزیابی و رهگیری بوده مستمر قابل

و  آوریمعجباشند که ارمغان حاصل از این گردند، قابل شناسایی و رهگیری منظم میمی

 هبودشهرها با ب برنامه ریزان شهری در ایجاد یک محیط سالم برای ساکنین مدیریت داده، به 

 رساند. یاری می آلودگی صوتی کیفیت آب و هوا، و کنترل

ای های محیطی در شهرهرهگیری منظم و جمع آوری مستمر داده عالوه بر این،

مورد  هایادهدریزان شهری کمک کند تا بواسطه به روز بودن تواند به برنامههوشمند، می

 مانند هر،شتغییرات ناگهانی و شدید  آب و هوا بر روی  نیاز، در کاهش عواقب ناشی از

 بارش برف سنگین، مدیریت الزم را اعمال نمایند.  و یا وفانط سیل،
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 امنیت در شهرهای هوشمند -3

های مدیریت شهر خالقیت و نوآوری در در شهر، حیاتی امنیت با توجه به اهمیت

بهبود  ایر فزایندهبه طو های متنوعی از جمله اینترنت اشیاء،هوشمند با بهره گیری از فناوری

 گذاری نموده است.شهرها را هدف نساکنا ایمنی

از راه  ستهبمدیریت دوربین مدار  خدمات جدید به منظور افزایش ایمنی شهرها مانند

ه ب ،هوشمند حوادث تشخیص اینترانت، سنسورهای هوشمند و متصل به اینترنت/ دور

های ملعکس الع دهد در زمان بروز حادثهاجازه می مدیران شهرها در بخش های مختلف

  مناسب و سریعتری در مقابل حوادث و تهدیدات حاصله از حوادث داشته باشند.

وری الع فمدیریت هوشمند روشنایی در شهر، عالوه بر مدیریت بهینه مصرف برق، اط

ا و هاز وضعیت روشنایی در شهر، بواسطه هوشمند سازی روشنایی در معابر،گذرگاه

ندان و شهرو فزایش ایمنی و احساس امنیت در نزدها، به کاهش نرخ جرم در شهر، اخیابان

 کند. کمک می بهبود شرایط رانندگی در شرایط مختلف آب و هوایی

 مديريت شبکه های آب، برق و گاز در شهرهای هوشمند -4

ا بجانبه های دوای در حال تغییر به تعاملصنعت آب، برق و گاز به طور فزاینده

کان ام وشمندههای باشد. در این راه، شبکهانرژی می مشتریان و جایگزینی با منابع جدید

و  گیری مصرف آب و برق و گاز در شهرهااندازه نظارت مستمر و مدیریت تعاملی

های وریدر شهرها، توسط مشترکین بواسطه فنا  انرژی تولید وحمل ونقل های جدیدروش

 اند. اینترنت اشیاء را فراهم آورده

تواند به مشترکین هوشمند بر مصرف انرژی و منابع به مشترکین میارایه امکان نظارت 

کمک کند ضمن اطالع مستمر از نحوه مصرف منابع و انرژی با اصالح الگوی مصرف در 

به آب و برق و گاز و صرفه جویی در این خصوص اقدام نمایند.  های مصرف کاهش هزینه

ی به فناوری های مدیریت هوشمند های روشنایی معابر عمومعنوان مثال، تجهیز المپ

و در نتیجه افزایش ایمنی شهری(، موجب )وری ارایه خدماتانرژی، عالوه بر افزایش بهره
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های گردد که با توجه به هزینهمصرف انرژی برق در معابر شهری می %۸۰کاهش تا سطح 

 باشد.باالی تولید انرژی برق، قابل احترام و موثر می

 ومنابع  های خدماتی قابلیت پیش فروشها و شرکتبه سازمان همچنین این فناوری

 ست.اانرژی را ارایه نموده است که در کاهش الوصولی فروش منابع و انرژی موثر 

 بهداشت در شهرهای هوشمند -5

 در شهرها و سرعت گسترش بیماری در شهرها، چالشی بزرگ در تراکم جمعیت

 ن ارشد شهری است.بهداشتی و درمانی نزد مدیرا ارائه خدمات

سالمت  ربنظارت مستمر  می توان در شهرهای هوشمند با بهره گیری از اینترنت اشیا

پاسخ و  های اضطراری، زماندر حالی که در زمان یک شهر و یا شهرستان داشت  جمعیت

 ود بخشید. را بهب  های نیازمند خدمات بهداشتی و درمانیعکس العمل به وقایع و اتفاق

 موسسات وها بیمارستان در ازدحام بیش از حد تواند به کاهشمی های جدیدحلراه

 جر گردد.های مزمن، منافراد معلول وافراد دچار بیماری شیوه زندگی بهبود ،درمانی

هایی برای  راه شهری به دنبال و مدیران ارائه دهندگان خدمات سالمت عالوه بر این،

 یک بار از یافزایش بهره ور کاهش هزینه ها و ت ونظاف مانند اقدامات پیشگیرانه بهبود

 میسررها، باشند که این امور با استفاده از هوشمند سازی شهمی های بهداشتیمراقبت

 گردند.می

 توريبم در شهرهای هوشمند -6

سب و ب افزایش اشتغال و کجمو و به اقتصاد شهرها کمک نموده  توسعه گردشگری

قل ل و ن)از جمله خرده فروشی، هتل داری، رستوران داری، حموزه های مختلفکار در ح

 شهری( می گردد. 

ن با گردد که همزماه گردشگری موجب رشد جمعیت مراجعه کننده به شهر میعتوس

 نقل عرصه حمل و این افزایش تراکم جمعیت برنامه ریزی، مدیریت و نظارت موثر در

 مورد نیاز است. گردشگران  های توریستی محبوبجاذبه عمومی و
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 سابقاتمو یا  های موسیقیمانند جشنواره ها و رویدادهای بزرگ شهریجشنواره در 

 انند خدماتم های نوین مدیریت هوشمند شهری آوریفن مندی ازبهره توان با ورزشی، می

نها آاسب به های منهای مناسب برای گردشگران و ارایه دادههای الکترونیکی، تولید دادهبلیط

امنیت  و نیز ارتقا سطح ایمنی و در زمان اقامت در شهر در قالب توریسم دیجیتال 

دشگران، مندی گردیجیتال، ضمن ارتقاء رضایت گردشگران با استفاده از خدمات  امنیت

م تراک بواسطه اطالع مستمر از وضعیت شهر، مدیریت شهری را در زمان هایی که دچار

 بهبود بخشید و ارتقاء داد.جمعیت است، 

المت سدمات های ترافیکی به منظور سهولت رفت و آمد گردشگران، ارایه خارایه داده

برای  ی خاصالکترونیک به گردشگران، ارایه تسهیالت امنیتی به گردشگران، تامین محتوا

مات گردشگران به منظور معرفی بهتر خدمات، امکانات و خصوصیات شهر در قالب خد

بی ارزیا وهای نظر سنجی ش افزوده، تسهیالت و خدمات پرداخت الکترونیک و سامانهارز

وشمند ههای قابل ارایه در حوزه توریسم در شهرهای کیفی خدمات، تعدادی از گزینه

 باشند.می

 تدارت در شهرهای هوشمند -7

جذب  و حرکت به سوی نوآوری  باید به طور مداوم شهرها به منظور رشد و توسعه 

 د.ار دهنها، کارگزاران و صاحبان کسب و کارهای جدید را در دستور کار خود قرایده

ایدار از تا ضمن توسعه و رشد پ سازدشهرهوشمند، کسب و کارهای محلی را قادر می

یجه د که در نتمند شونکار خود بهرهوهای ابتکاری به منظور توسعه کسبحلها و راهروش

 شهروندان خواهد بود.  و افزایش رضایت موجب رشد  اقتصادی شهر 

ی ونیکتبلیغات الکتر خدمات خدمات مدیریت هوشمند شبکه حمل و نقل و تدارکات،

 رونیک،خت الکتهای پرداسامانه ،کننده به مراکز تجاری و خدماتیمنظور افزایش مراجعهبه

 دجب ایجامو، گرددمیافزایش ایمنی در نزد کسبه  کارهای امنیت دیجیتال کهراه و نیز

 گردد. بهینه سازی فضای کسب و کار در شهرها می های جدید درآمد و فرصت
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 1: کمیته اقتصاد مديريت شهریپنجمفصل 

 مقدمه

 به هرىـــ ش خدمات ارائه در اى عمده تاثیر که تــاس امورى از هادارىشهردر درآمد کسب

 نخواهند ،ندآور تــ دس به پایدار و کافى درآمد دـــ نتوانن هاهردارىــ ش اگر. دارد هروندانـش

 هردارىهاش مالى منابع که چند هر.  کنند اداره و ایجاد را شهر در ضرورى تاسیسات توانست

 ورداربرخ پایدار درآمدهاى خصوصیات از اـهـ آن همه اما تـاس حصول قابل  مختلف صور به

 .نیستند

 بایست دارای خصایص ذیل باشد :پایداری در درآمدها می

 شدید نوسانات دچار مدت کوتاه در حداقل و بوده ثبات دارای پذير: تداوم -1

 .نشوند

 محوری عدالت رویکرد ءارتقا موجب محل آن از درآمد کسب بودن: مطلوب -2

 د.نیاور لطمه اقتصادی و اجتماعی ،کالبدی ،محیطی زیست ساختارهای به و شود

ــزایش با همپای و شود گبزر زمان طی در درآمدی پایه پذيری: ان طار -3  افـــــــ

 شود.   اجتناب مالی از مضیقه تا یابد گسترش مخارج

،  زینوسـا  عـوارض  از حاصـل  درآمـدهای  ها،شهرداری پایدار درآمدی منابع مهمترین که از

 حـال  در)مسـتغالت  بـر  پسماند، مالیـات  ، عوارضپیشهکسب و  عوارض شهر، سطح عوارض

 بـر  یاتمال ،اتومبیل ساالنه عوارض گاز، و تلفن عوارض ،کند(وصول می را آن دولت حاضر

   باشندمی شهری عمومی خدمات بهره برداری از ناشی خدمات بهای و زمین ارزش

ــدار، از ســوی دیگــر درآمــدهای ــه کــه هســتند درآمــدهایی ناپای  براســاس و مقطعــی طــورب

 نیـز  مکتسبه درآمد این فعالیت، آن حذف با که شوندمی شهرداری نصیب خاص، هایفعالیت

. باشـد  بـاال  بسـیار  درآمـد،  ایـن  از حاصـل  عوایـد  اسـت  ممکن هرچند که. شد خواهد حذف

                                                           
 ارشد اقتصاد،کارشناس ارشد تحقیق در عملیات،کارشناس ریاضیات کاربردیآرش زهتاب آذری:کارشناس  1
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 اسـناد  عـوارض  سـاختمانی،  تخلفـات  از ناشـی  درآمـد  و تراکم مازاد عوارض از ناشی درآمد

 فـروش   عـوارض  بـایر،  هـای زمـین  بـر  عـوارض  سـاختمانی،  هـای پروانـه  بـر  عوارض رسمی،

   هستند ناپایدار یا غیرمستمر ،درآمدهای... و هاکارخانه

ــاشهردارى درآمدى و مالى منابع تامین ،شهرى مدیریت مختلف ىهــاشبخ میان در  همیتا ه

 به ماتخد ارائه در اى عمده تاثیر هاشهردارى درآمد کسب سو یک از زیرا دارد اىویژه

 ماتخد ایجاد عدم ببـــــــس تنها نه کافى درآمد فقدان دیگر سوى از و دارد هروندانــــــ ش

 کلـــ مش اب را هرىــش هاىبرنامه و هاطرح تمامى اجراى اساسا بلکه شودمی شهر در ضرورى

 براى اقلدرآمدى)حدو پایـدار   تمرــمس منابع از برخوردارى عدمو نیز ساخت  خواهد مواجه

 اـــ ب و لــمخت ار هاهردارىــش اىبودجه و ىــمال ریزىبرنامه دائمى( هاىهزینه به پاسخگویى

 ىهـا لسا رد را هادارىشـهر  تزایـد  به رو هاىهزینه جوابگوى فعلى درآمدى منابع روند نــای

 بود.  نخواهد آتى

 

 قاره 5شهرهای جهان در نگاهی به تامین ماتی کالن

یافتـه   بدیهی است که برای اداره مطلوب شهرهای کشور با توجه به تجارب کشورهای توسعه

لی ایـدار مـا  پ، راهکارهای جدید تـامین منـابع   نظر کارشناسان و مقاالت علمی ارائه شدهو نیز 

 رسد.ها الزم به نظر میبرای شهرداری

ـــنش مختلف کشورهاى تجارب   و تمالیا را ها شهردارى مالى منابع مهمترین دهدمى انـــــــ

 و حلىم ىهاتحکوم جارى اىــهبودجه قالب در دولتى اىــکمکه آن از دــبع و وارضــع

 منابع هبهین بــــترکی همچنین .دهدمى تشکیل استقراض نهایتا و محلى تاسیســات و تجهیــزات

 و ضعوار و مالیات انواع ،هرىــــــش خدمات و کاال فروش از اى مجموعه هاشهردارى مالى

ـــاس مرکزى دولت مالى هاىکمک ـــکش اغلب در. تـ ـــس مالیاتی غیر هایدرآمد ورهاـ  همـ

 ،آلمان کشورهای درمالیـات   سهمبطور مثال  .دهند میکیلــتش را دولت هایدرآمد از کمی

ـــای در که حالی در ،رسدمی %2۰ به حداکثر اپنژ و آمریکا ـــس از برخی در رانــ حتی  ها لاــ

 اندداده اختصاص خود هــب مالیاتی غیر های درآمد را تــدول های درآمد ۸۰%
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ــهریمدیریت جدید نگرش  نیاز وردم درآمد بتوان که یافتن بسترهایى پى در تنها ،جهان در ش

 درع مـالی  و انعطـاف پـذیری منـاب    بودن مطلوب ، بودن پایدار هــبلک ،نیست آورد دست به را

 دارند. قرار اولویت

هران در تشهر های ایران خصوصا کالنمنظور قبل از ورود به بررسی بودجه شهرداریبه همین 

 جهـان،  لـف مخت هـای شـهرداری  درآمـدی  پردازیم . منـابع ابتدا به منابع مالی شهرهای دنیا می

 چهـار  هـا، شـهرداری  پایـدار  درآمـدی  نظام جهانی تجارب و نظری مبانی مطابق دهدمی نشان

 تأمین در نظر دارند که عبارتند از :  برای شهری اقتصاد در شیوه

 شهری( خدمات بهای اخذ)خدمات مستقیم فروش -1

 اخذ مالیات و عوارض محلی -2

 های دولتی )انتقالهای دولتی(استفاده از کمک -3

 رآمدی(د)استفاده از بازارهای مالی بعنوان مکمل نظام انتشارر اوراق قرضه شهری -۴

 

 از ...( و بوســتون اتــاوا، تورنتو،)شــمالی آمریکــای شــهرهای درآمــدی منــابع عمــده 

 از)وشفـر  بـر  مالیـات  شـامل  بین دولتـی،  مالی مبادالت و( امالک)دارایی بر مالیات

 بـر  مالیـات  و آمـده  بـه دسـت   مرکـزی(،  دولت از)درآمد بر مالیات و( ایالتی دولت

 شـده  یسـت ل کاالهـای  هـا، دستگاه و ماشین آالت قایق، زمین مانند اموالی دارایی بر

 . گیـردیم تعلـق...  و وام رهـن، اوراق ماننـد هاییدارایی و تجـاری کار یک در

 هـای کمـک  از( برزیـل  و مکزیـک )التین آمریکـای  شهرهای درآمدی منابع عمده 

 محلـی  هـای دولـت  به دولت ناخالص درآمد از توجهی قابل درصد ساالنه)بالعوض

 انتشـار  خـدمات،  فروش ها ،دارایی و اموال بر یابد(، پس از آن مالیاتاختصاص می

 .شودمی تأمین جرائم، و عوارض و قرضه اوراق

 رآمـد  ، د % 5۰)از محل عـوارض ( ملبورن و سیدنی)استرالیا شهرهای درآمد بیشترین

ومی عمـ ( هایکمک) ی، امتیازها%( 25)ها، فروش خدمات و جرایممربوط به تعرفه

  گرددمی تأمین خاص هایکمک و
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 نـروژ  نیا،اسپا سوئد، آلمان، فرانسه، انگلیس،)اروپایی شهرهای درآمد منبع مهمترین 

 وام قرضـه ،  اوراق فـروش  خدمات، فروش آن از پس و محلی هایمالیات از ،...( و

 است. بانکی تسهیالت و

 بـر  مالیـات  جنـوبی،  کـره  و چـین  ژاپـن،  شهرهای مانند آسیایی پیشرفته شهرهای در 

 فمصـر  بـر  مالیـات  شـهری،  ریـزی برنامـه  بـر  مالیات و مستغالت و امالک ساکنین،

 قلیـه ن وسـائط  بـر  مالیـات  شـامل  شهرداری عادی هایمالیات سایر و تنباکو و توتون

 کنند.می نتأمی را شهر درآمد بیشترین بهادار، اوراق معامالت بر مالیات و موتـوری

 نیـز  (انـدونزی  و مـالزی  هنـد،  فیلیپـین،  شهرهای)توسعه حال در آسیایی شهرهای در 

 و امـوال  بـر  مالیـات  ویـژه  بـه  مالیـاتی  درآمدهای آن از پس و بالعوض هایکمک

 درآمـدهای  جـرایم،  و عـوارض  و قرضـه  اوراق انتشـار  خـدمات،  فـروش  ها،دارایی

 باشند.می شهر اصلی

 یـی، دارا و امـوال  بـر  مالیـات  شـامل  آفریقـایی  شـهرهای  در درآمدی اقالم مهمترین 

 شـامل  ای،سـرمایه  بودجـه  منـابع  منصـفانه  سهم ها،جریمه ها،تعرفه و خدمات فروش

 عـوض بال هایکمک و قرضه اوراق انتشار مالی، تسهیالت از استفاده)خارجی منابع

 باشند.می( دولت

 بررسی بودجه و تامین ماتی شهرداری تهران

شـور  کهـای  ریشـهردا ، نفی ناشی از منابع ناپایدار مالیدر مقام مقایسه و با توجه به عوارض م

ــمس قانون این از تواندنمى هم  و جدید عــــمناب به تیابىــــدس بر حاکم نگرش و دــــباش تثنىـ

 اىــرآمدهد از گرفتن هـفاصل و پایدار اىدرآمده به کاــات متس به باید موجود منابع اصالح

ی تهـران  شـهردار میلیـارد ریـالی    17۸۰۰که از بودجه ، قابل ذکر است  نماید حرکت ناپایدار

 شود .می ریال از منابع پایدار مالی تامینمیلیارد  ۴3۰۰معادل %2۴حدود 

 منبع بیشترین که گفت توانمى آمریکا هاىشهردارى و تهران شهر شهردارى بین مقایسه با

، اخـــذ جـــرایم تراکم( ساختمان)فروش و زمین بخش از ناشى تهران شهر شهردارى درآمدى
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درصـد کـه    5حـدودا  )کمى درصد خیلى دولتى ىهـا کمـک  و است تخلفات ساخت و سـاز 

 قابل درصد که حالى در دهدمىتشــکیل  راشــود( چنــدین ســال اســت تقریبــا پرداخــت نمــی

 دولتی است. هایکمک منبع از آمریکا هاىهردارىــش هاىدرآمد از اى مالحظه

 عوارض ناشی از درآمدهای ناپايدار بر شهر و شهروندان

 که یـــ طبیع یرغ و یـــ طبیع عـــ مناب از آنچه هر یـــ مال منابع نـــ تأمی برای اـــ م هایهرــش در

 با و ردیدهگ تبدیل پول بهدر قالـب درآمـدهای ناپایـدار و مسـتمر      تــاس آیندگان هــب متعلق

 و هاریمح ،هرهاـــ ش در. تــاس دهــش پذیر امکان کنونی وضعیت در شهرها تنــداش نگه ،آن

 گذاشته پا یرز هارانهــــس و ودــــشمی داده تغییر ها کاربری ،رسدمی فروش به بزــــس فضاهای

 منافع هب درازی تـــ دس و شهروندی حقوق تنــگذاش پا زیر واقع در موارد این همه. شود می

ـــنس ـــمش از برخی به ادامه در. است آینده هایلــ  التمشک از ناشى  که معضالتی و کالتــ

 :ودــشمی ارهــاش ،است دهــش هرهاــش گیرنگریبا و تــهاسشهردارى مالى

 ارائه وعــــن و میزان ،هریـــ ش هایتمــــسیس بر آن تأثیر و مـــ تراک ازادــــم روشـــ ف -1

 را زبا و یـــ عموم فضاهای شــکاه و جمعیت مــتراک ،ارتباطی بکهــش ،اتــخدم

 .دارد الــدنب به

 به درآمد بـــــــکس برای ها ساز و اختـــــــس در که حدی از بیش هایارـــــــفش -2

 ،اعدهق از ارجـــ خ وارضـــ ع نـــ گرفت زانـــ می و نوع ،ودـــ شمی وارد هروندانــش

 رــــتغیی نــــای ،است شده هرداریــــش ى باره در مردم فرهنگی نگرش تغییر باعث

 افزایش هب رو گیرد یــم انجام الهــس همه هــک هایینجیــنظرس اســاس بر رشــنگ

 .تــاس

ـــحاش و حریم در -3 ـــش ى محدوده یةـ  پروانه صدور به اقدام فرمانداری که نقاطی در ،هرهاـ

 و غیراصولی ازهایــــــس و اختــــــس زمینه اینکه بر الوهــــــع ،کندمی اختمانیــــــس

 باید. داشت خواهد دنبال به را شهر گونهچقار ىتوسعه ،ودــــــــــشمی فراهم غیرمهندسی

 اضافه هریـــــش ىمحدوده به نزدیک آینده در مناطق این زیاد احتمال به که داشت توجه



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

114 
 

 زیرا ،شد خواهد هریــش مدیریت برای مارــپرش کالتــمش پیدایش به منجر و ودــشمی

ـــش هایکاربری در خدمات ارائه به مجبور شهرداری ـــارائ. شد خواهد گرفته کلــــ  هــــ

 دادن با نیز شهرداری بلکه نداشته هرداریــــــــــش برای درآمدی هیچ تنها نه که خدماتی

 .ودــشمی نیز هاییهزینه صرف به مجبور شهری خدمات

 تفصیلی طرح هارائ در تأخیر ژهــــوی به اجرایی و یــــمطالعات هایطرح هــــارائ در رــــتأخی -۴

 ایتینارض و دهـــــانجامی یـــــعمران ایـــــههژپرو از یاریـــــبس ماندن متوقف به هـــــک

 .دارد دنبال به نیز را هروندانــش

 در هرهاـــ ش ایحاشیه مناطق در اراضی تفکیک درآمد ی دازهــان از بیش هایبینیشــپی -5

ــانزمی رفتن میان از باعث مدت بلند ـــکش ىه ــاغبا ،اورزیـ ـــس فضای ،ه  تولید ابعمن و بزـ

 .دــش خواهد هرــش یژنــاکس

شـهر شـده   فروش مازاد روزانه طرح ترافیک که ضمن آلـودگی هـوا در منـاطق مرکـزی      -۶

ه نسـل  هـا بصـورت ژنتیکـی بـ    موجب افزایش بیماری در میان شهروندان و انتقـال بیمـاری  

 گردد .آینده می

 تاريخچه درآمد و بودجه شهرداری تهران

 شـهر  ایهـ درخت بلدیه، حواشی و اثاثیه گذشته، در تهران شهرداری درآمدی منابع مهمترین

 وارضعـ  خصـوص  به شهری عوارض و هامالیات و عبدالعظیم شاهزاده تا شمیران راه و تهران

و لغـ 13۴۸ سـال  در مجلـس  تصویب و وزیران توسط هیأت دروازه ای عوارض)بود ایدروازه

 .(شد

 واردمـ  شـامل  1357تـا   13۴۸هـای  سال در شهرداری درآمد اصلی منابع بندی،تقسیم یک در

 :بود ذیل

 و دروازه ای عــوارض جــایگزین درآمد)کشــور وزارت از وصــولی درآمــدهای -1

 (کشور وزارت توسط وصولی متفرقه عوارض
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 اداسـن  بـه  مربوط عوارض مالیات، با توأم عوارض)دارایی توسط وصولی درآمدهای -2

 (نفتی مواد عوارض شکر، و قند عوارض رسمی،

 عوارض)شــهرداری خــود توســط وصــولی مســتمر عــوارض از حاصــل درآمــدهای -3

 و ... ( تفریحات نمایش، سینما، عوارض نقلیه، وسایل و اتومبیل

ــدهای -۴ ــتمر درآم ــازی، عوارض)غیرمس ــق نوس ــت، ح ــوارض مرغوبی ــه ع ــایبوف  ه

 شــهرداری، امـوال  و زمــین فـروش  غسـالخانه،  و گورســتان کشـتارگاه،  اختصاصـی، 

 و مـه گذرنا تلفـن،  هـوایی،  بـار  حـق  سـاختمانی،  تخلفات و جرایم ها،دادگاه درآمد

 ( هادکه درآمد

 توزار از اختصاصـی  امتیـازات  و عمرانی اعتبارات یا بالعوض هایکمک دریافت -5

 .کشور

 بقـه ط 9هـای کشـور را بـه    منابع مالی شـهردای  دیگری، تقسیم بندی در کشور وزارت سپس 

 . باشدمی( درآمدی ریزکد)منبع چند شامل طبقه هر که دسته بندی کرد

جملـه   از کشـور  هـای شـهرداری  درآمد نیز  کشور وزارت ابالغی دستورالعمل آخرین پایه بر

 شبخـ  هفـت  ایـن  کـه  اسـت  طبقه بندی گردیده زیر بند 13۰بند و  1۸، بخش هفت در تهران

 :از عبارتند

 (مستمر درآمدهای)عمومی عوارض از ناشی درآمدهای -1

 اختصاصی عوارض از ناشی درآمدهای -2

 هاشهرداری انتفاعی مؤسسات درآمدهای و خدمات بهاء -3

 شهرداری اموال و وجوه از حاصل درآمدهای -۴

 دولتی هایسازمان و دولت اعطائی هایکمک -5

 هادارایی و هدایا اعانات، -۶

 اعتبار تأمین منابع سایر -7
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 هرداریش وصولی دهدمی نشان 13۸7تا  137۰ هایسال طی تهران شهرداری درآمد بررسی

 از حاصل دوره این درآمد در اما. است بوده صفر تقریباً وزارت کشور هایپرداختی از

 میزان)بوده روبرو منفی رشد با  1377و  137۶های سال در اراضی و هاساختمان بر عوارض

 روندی ها،سال بقیه در و( است یافته کاهش هاسال این در نیز شهرداری درآمد و بودجه

محل  زا هاسال این در تهران شهرداری واقعی درآمد عبارتی، به. است داشته صعودی

وده است . در ر از سال قبل ببیشت %۴,1و اراضی هر سال بطور متوسط ها عوارض برساختمان

 %9۰ ها و اراضی در کل درآمدها بهسهم عوارض بر ساختمان 13۸۰و  1379ای هسال

های در سال و، سیر نزولی داشته است این درآمد 13۸3تا  13۸۰.از سال افزایش رسیده است

در پیش ولی سیر نز باردیگر تاکنون 13۸۶ال مجددا افزایش یافته اما از س 13۸5تا  13۸۴

 بوده است . %۸1و متوسط سهم آن برای کل دوره حدود  گرفته

ان را درآمد شهرداری تهر%5۴ریافتی از فروش تراکم مازاد ، عوارض د 13۸۰در سال 

وسعه کالنشهرهای کشورهای ت در همهسهم عوارض نوسازی  تشکیل میداده در حالی که

 %5۴ارت دیگر بوده است . بعب %۰,۰9رود ، تنها ترین منبع درآمد بشمار می، اصلییافته

مین شده امالک شهر ، تا%2درآمد شهرداری از صدور مجوز برای ساخت و ساز اضافی در 

 .است

های اخیر بخصوص پس از اجرایی شدن برجام و افزایش اینکه در ساله با عنایت ب

بع درآمدی دولتی و پایدار باشیم تا حقوق نسل های درآمدهای نفتی کشور باید بدنبال منا

های آنها ابتدا دهد که شهرداریآینده تضییع نگردد . تجربه کشورهای موفق نشان می

. شهر تهران و ر برای درآمدزایی انجام داده اندهای خاص هر شهمطالعاتی را در زمینه رقابت

-است که در صورت استفاده آنها می ای برخوردارهای ویژهسایر شهرهای کشور از قابلیت

های درآمدزایی شهر را تقویت کرد . درآمدهای کنونی شهرداری شهرهای کشور توان پایه

تواند ضامن رشدی منطقی در این کالنشهرها باشد و اساسا بدون داشتن بعلت ناپایداری نمی
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ی مدت و کلیدی های طوالنتوان انگیزه زیادی برای اجرای پروژهدرآمدهای پایدار نمی

 .داشت

 کشور هاى هردارىتش براى پايدار درآمدى منابع تامینسند چشم انداز 

 با جدید نقانو تدوین و موجود رایطـــ ش با بــمتناس هاهردارىــش قانون رىــبازنگ -1

 .هاهردارىــش به کافى اختیارات تفویض هدف

عنـوان  بارزش افزوده ها از بودجه دولت و سهم مالیات و دریافت مطالبات شهرداری -2

هـای  رآمـد ترین منبع درآمد پایدار با توجه به اجرایی شدن برجام و افـزایش د اصلی

 دولت.

 و یعمران اراتـــــــــــ اعتب از استفاده با بیشتر پایدار درآمد ایجاد جهت در حرکت -3

 . .. ى وــخدمات ،یــصنعت فــمختل ادــدر ابع درآمدزا هایهژپرو فــتعری

 مدزادرآ نیز و ایتوسعه های هژپرو تعریف در مردمی هایسیلپتان از استفاده -۴

 یزیر برنامه و مدیریت تمـــ سیسو بهبـود  ها هرداریـــ ش درآمدی اختارــس صالح ا -5

 هریــش

ا ههرداریــش پرسنل توانمندسازی خصوص در سازمانی درون یهاشآموز عهـتوس -۶

 ها  جهت کاستن از هزینهاختارــس  اصالح لزوم صورت در و

ـــش همکاری هایپتانسیل از استفاده -7 ـــبهب جهت در هروندانـ  در زمال هایرایزنی ودـ

 ایرـــ س با مدیریتی هـای کاریموازی  زــنی و هریــش یهانارگا تقاللــاس خصوص

 .د(ــمیباش هاهرداریــش و شهر شورای تعامالت توسعه نیازمند)هانسازما

 و فیتکی مدیریت سیستم بهبود طریق از موجود هایفعالیت تمامی بر نظارت توسعه -۸

 .دی(ــفرآین ردــت)رویکــکیفی مدیریت نـنوی های سیستم از استفاده

 .هرهاــش امور اداره در مردمى هاىارکتــمش جلب -9

-کاربرى جهت هاهردارىـــ ش اختیار در هرىــش فضاهاى و اراضى از بهینه تفادهــاس  -1۰

 .شهروندان به واگذارىیا  و بــمناس هاى
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 .های خارجیجلب سرمایه گذاری  -11

ـــش اراضى و امالک از روز به اطالعات به هاشهردارى تیابىــــدس  -12  مدهاىدرآ و هرهاـ

 .آن از ىــناش

 .هرهاــش تولیدى هاىتوان بر محلى عوارض وضع  -13

 .دــباش هاهردارىــش شهر(خود قانونى محدوده هرى)درــش هاىزمین متولى  -1۴

ــذف  -15 ـــش با موازى و شهرى مدیریت گیرندهتصمیم ادارات ح ـــتش و هاهردارىـ  یلکـ

 .هرىــش واحد مدیریت

 اداره ىبرا درآمد سبب که آنها از بهینه استفاده و احسن به وقف هاىزمین تبدیل  -1۶

 د.ــش خواهد هاشهردارى و وقف

 ننمود روزبه و نوسازى امور جمله از شهردارى مصوب. قوانین برخى به توجه  -17

 هب هردارىـــــــش اتکاى از جلوگیرى جهت هاساختمان و امالک اىمنطقه هاىقیمت

 کاذب. درآمدهاى

 .موثر تبلیغات انجام با گردشگرى و توریسم عهــتوس  -1۸

 .هرىــش مطلوب مدیریت اعمال و بهبود  -19

ـــس  -2۰ ـــس نوع این. تفریحی تأسیسات ایجاد در گذاریرمایهـ -عام لیلد به گذاریرمایهـ

 دفه رغم به و هاهرداریــــــش هایفعالیت اــــــب موضوع سنخیت و آن بودن المنفعه

ـــدرآمدزای ـــی عنوان به تواندمی آن یـــ  طرحم پایدار درآمدزاى و مفید فعالیت کـــ

 .دــباش

 دهــش بینیمنطقه پیش و ناحیه ،محله خدمات مراکز در تجاری واحدهای ایجاد طرح  -21

 .فرادست هاىطرح در

 مراکز این. فرهنگی و ریــــهن ،یــــورزش ،یــــآموزش منظوره چند مراکز ایجاد طرح -22

ـــک ـــورزش و تفریحی ،فرهنگی مراکز با انطباق در هــــ  مراکز در شده بینی پیش یــــ

 افزایش باعث ،وــــس یک از ،آمد خواهد در راــــاج به ومنطقه ناحیه ،محله اتــــخدم
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 یهـا تاخــزیرس و خدمات تأمین زمینه ،دیگر ویـس واز شود می هاشهرداری درآمد

 .کرد خواهند فراهم را هرهاــش پایدار عهــتوس

 

 طرح جامع درآمدهای پایدار تهران شهرداری تهران) 

 کریمی مانهس -باباجانی  عفرج -جعفری  دانش )داود "تهران  شهرداری درآمدی و مالی منابع پایداری ارزیابی"

 اسبوئی(

 اسبقی()میر سیاووش  "اقتصاد شهری چیست ؟"کتاب 

 دارایی( قتصاد و)مجله درون سازمانی وزارت ا "شود.مودیان می  ترویج فرهنر مالیاتی موجب مشارکت بیشتر "

 ومه کار روزنا –) دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی  "جای خالی بسته خروج از رکود اقتصاد شهری "

 کارگر(

 یت رسمی شهرداری تهران()وب سا  97-1393جدول منابع و درآمد های شهرداری تهران 

 باقری علی –)دکتر محمد علی عباسی کشکولی  "راههای تامین درآمد پایدار برای شهرداری های کشور"

 مجله اندیشه و پژوهش ( -کشکولی 

 ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

 گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی دوره هفتم سال سوم

 روزنامه دنیای اقتصاد

 خبرگزاری خانه ملت

 تصاد آنالیناق

 (بانک مرکزی ج.ا.ا "نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی"گزارش 
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 1: نخبگان شهریفصل ششم

 

 مقدمه
 ،تیافته اس ظهورمختلف زندگی بشر  ابعاددر  در جهان معاصر تحوالت گسترده

 ـده وشزافـزون های اخیر سـرعت تغییـرات و تحـوالت در جهـان، رودر سال ای کـههگونـبه

 .موجب شده استناپایداری و ناامنی محیطی زیادی را  احـساس

ای هشیبن، ملت بزرگ ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی با فراز و میاندر این 

 وعلمی  ی و تمدنتاریخ ینموده تا بتواند جایگاه شایسته ای را آغازوقفهبی فراوان تـالش

 "همت" تالفائ .جهان قرار گیرد یتهکشورهای پیشرفی در زمره فنی خود را احیا کنـد و

 نخبگان ییتهکم عنوان با نوینی تخصصی یکمیته واال آرمان و جنبش این با گامیهم برای

 کمیته ینا روی بر مطالب این تمرکز که است گرفته نظر در شهر شورای ساختار در شهری

 .بود خواهد

العاده نخبه شخصیتی برگزیده، ممتاز، دانا و واجد استعداد و توانایی ذهنی فوق

است. این توانایی و استعداد ممکن است کلی یا استعدادی خاص نظیر استعداد 

                                                           
 مهندسی راه و ترابری از دانشگاه علوم و تحقیقات -: دانشجوی کارشناسی ارشد عمرانحمیدرضا قانع 1

 محیط زیست از دانشگاه تهران –: کارشناس منابع طبیعی مهسا سادات اکبری 

 آلودگی های محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس –: کارشناسی ارشد منابع طبیعی زینب شکری

 مهندسی راه و ترابری –رضا شاهرضایی گماسائی: دانشجوی کارشناسی ارشد عمران 

 مرضیه  سلحشور: دانشجوی دکترای فناوری محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

 شیمی معدنی از دانشگاه تربیت مدرس زهرا محمدخانی: کارشناسی ارشد

 فرهنر سازمانیو منابع انسانی –مذضیه سادات اکبری: دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 

 کیوان حیدری: کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه پیام نور شهر ری

 انشگاه صنعتی شاهرودسجاد اسکندریان: کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری نفت از د

 محبوبه سلیمی: دانشجوی کارشناسی علوم سلول و مولکول از دانشگاه آزاد تهران پزشکی

 نفیسه احمدی: کارشناس علوم آزمایشگاهی
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ختلفی های مموسیقی یا ریاضی باشد. عملکرد این شخصیت ممکن است در زمینه

های کامل هوشی، استعدادی خاص، تفکر مولد )سازنده( و خالق و همچون توانایی

ی نامهاساس ۴ی چنین به استناد مادههای رهبری فراتر از معمول باشد. همتوانمندی

شود که اثرگذاری وی بنیاد ملی نخبگان، نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطالق می

سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و فناوری، فرهنردر تولید، گسترش علم، هنر 

و هوش، خالقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و 

ی انسانی ی علمی و اعتالی جامعهنوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه

ان کشور گردد. درحال حاضر، بنیاد ملی نخبگان افراد نخبه را از میان برگزیدگ

های سراسری، مخترعان المپیادهای علمی معتبر داخلی و خارجی، برگزیدگان آزمون

های های مسابقات علوم قرآنی، شخصیتآموختگان، برترینو مکتشفان، دانش

-ی علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، آفرینندگان آثار بدیع ارزندهبرجسته

ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری و ی ادبی و هنری، اعضای هیئت علمی دانشگاه

 کند.مدرسین و محققین علوم حوزوی انتخاب می

یر مس ،اتیکه با استعدادهای ذاند معرفی کرده فردیدر تعریف دیگری نخبه را 

ن آع در جایگاهی رفی ای کهگونهطی کند بهپشتکار  ای خاص را بادر حوزهرشد 

سابی، اگر به دو خصوصیت استعداد ذاتی و تخصص اکتدرواقع،  نماید.حوزه کسب 

 یرکمیتهاز نظ هنخب. توان نخبه نامیدرا میاین فرد  نیز اضافه گردد،ویژگی برگزیدگی 

 تخصصی خودش بتواند پیشرفت و یفردی است که در حوزه شورا، در نخبگان

لوب تخصصی خود را از وضع موجود به وضع مط یتحولی را مدیریت کند و حوزه

 .در چارچوب گفتمان جمهوری اسالمی برساند
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 هدر از ايداد بخش نخبگان شهری

ه است شد بنا تهران شهر نخبگان شناسایی هدف با شهری نخبگان ائتالف گروه

 ده، بهش تعریف چهارچوب به توجه با هستند موظف ی نخبگان،کمیته از بخش که هر

 که اشدب بار اولین برای بپردازند. شاید راهکارهای اجرایی آن و معضالت بررسی

ش تال لذاد؛ گردمی عرصه از بطن مردم جامعه وارد این سیاسی وابستگی بدون ائتالفی

 را دارد ملی اقتصاد و امنیت بسزایی بر تأثیر که ملی مسائل در مشترکی فصل کنیممی

 در نخبه ادافر جذب کمیته، هایترین تالشمهم از یکی همین منظوربهنماییم.  باز

 مختلف است. اقشار از گوناگون و هایزمینه در جامعه

 همین منظور، اهداف این کمیته شامل موارد زیر است: به

 نترین بخش یعنی از سطح محالت کالنشهر تهرادر کوچک استعدادیابی 

 ایهارگان به آنان معرفی بخش جهت هر در نخبه افراد جذب و شناسایی 

 افراد در موجود استعدادهای و هاتوانایی به توجه با شهرداری به وابسته مختلف

 هاآن احتمالی اصالح و کارشناسان توسط افراد هایایده و هاطرح بررسی 

 شهر سطح در تولید خطوط اندازیراه و گذارانسرمایه به معرفی جهت

 مختلف سنین در استعدادیابی و پرورینخبه ویژه هایدوره برگزاری  

 محل هر در آنان هایایده بیان و پرورینظریه هایکرسی برگزاری 

 سایی شنا ایجاد بانک اطالعات جامعی از جوانانی که اشتغالی ندارند و نیز

ا رتبط بمربوطه جهت کار مهای فضاهای خالی برای معرفی این عزیزان به ارگان

 ، توانمندی و عالقه آناناستعداد

 لف . های مختدر سطح شهر برای گروههای شغلی جدید پایدار ایجاد فرصت

ونه )آیا همین تعداد شغل ، پاسخگوی نیاز شهروندان تهرانیست؟ پزشکان چگ

 ها فعالیت نمایند؟(توانند در شهرداریمی
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 و راهکارها  مشکالت

ر طح شهی نخبگان شهری بر آن است تا با شناسایی مشکالت موجود در سکمیته

رایی رهای اجدانش اعضا و نیز پیشنهادات مردم، راهکاگیری از دنبال آن بهرهو به

رح س از طپها و شورای شهر بیاید. اعضای کمیته ی به شهرداریمناسب برای ارائه

سب و منا مشکل مورد نظر، به بررسی ابعاد و علل مختلف آن پرداخته، راهکارهایی

ای اهکارهر رینتکاربردیسپس به دنبال انتخاب بهترین و  ،دهنداجرایی ارائه می

بخشی باب نظما درپیشنهاد شده، به ارتقا و رفع ابهامات آن پرداخته و نظر نهایی خود ر

 به مسائل جاری شهر به ارگان مربوطه ارجاع خواهند داد.

ل، تحصی های مرتبط بای اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشتهدر زمینه

در  ارآموزیکهای ایجاد قانون شهری، دورهی طرح و توان با ارائهعنوان مثال میبه

افراد  ذب اینجی ها، زمینههای مربوطه برگزار کرد و پس از گذراندن این دورهارگان

 نظر شهرداری را فراهم نمود.های تحتدر سازمان

 وریضر بسیار نیاز های مختلف نظام مدیریت شهر، یکدر بخش جوانان حضور

 طوریم. هماننیازمند انتقال تجربیات در این بخش هستی شهری توسعه برای ما و است

 انقالبی، انانجو و داشتیم را موفق یتجربه این اسالمی انقالب پیروزی ابتدای در که

داشته با  اعتماد جوان نسل به هم باید امروز دادند، نشان عمل در را خود کارایی

ریت تر مدیهرچه بیشی گیری از خالقیت و توانمندی آنان در جهت توسعهبهره

 شهری بهره گرفت.
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 م رفی دوزه های مختل  نخبگان شهری

 دانشگاهیان (1

 عال درففراد های دانشگاهی، اساتید، دانشجویان و تمامی ااین حوزه تمامی رشته

 جذب و ش بر آن است که شناسایی نخبگان،شود. تالاین زمینه را شامل می

و  شگاهیهای دانرشته شود، بدین شکل بر تمامی، مجدانه پیگیری کارگیری آنانبه

فی و معر تناسب آن با نیازهای شهر تهران تمرکز شده و دانشجویان مربوطه پس از

 هند شد.معرفی خوانظر شهرداری های تحتهای کارآموزی، به ارگانگذراندن دوره

ا رفته تآوری اطالعات بهره گی پژوهش و جمعاز اساتید و محققان در زمینه

 ناوران،ان و فهای دیگر نظیر مخترعها برای افراد فعال در حوزهبتوان از این داده

 .استفاده کردصورت اجرایی گران و بازرگانان بهصنعت

 مخترعین و فناوران (2

یز ان و نآوری شده توسط دانشگاهیهای جمعدر این حوزه با استفاده از داده

 سازیده، آمای طراحییشنهادی را به مرحلههای پاستمداد از مخترعان و فناوران طرح

 رسانیم. و ثبت می

 انفرهنگیان و هنرمند (3

هری، شدر راستای فرهنگسازی مردم و ارتقای سطح مدیریت  حوزه، این در      

، سازید شد. یکی از این مراکز فرهنگننخبگان فرهنگی و هنرمند شناسایی خواه

ط آن باشد که با جذب نخبگان مرتبسازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران می 

اند ی رسحوزه اسباب آموزش های فرهنگی با استفاده از نخبگان مطروحه به ثمر م

 شعار شهر من، خانه من مثالی از همین موضوع می باشد.
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 ورزشکاران (۴

ن نخبگان ای، جهت کشف استعداد های وزرشی شهر تهران در حوزه، این در

 د ی باشمشهرداری تهران  مرکز مربوطه، سازمان ورزشی. شناسایی خواهند شد حوزه

 چشم انداز آينده

عاتی اطال بانک ی نخبگان شهری، تالش خواهد شد کهگذاری کمیتهدر هدف  

 را شودطراحی و اج فضایی که در آننحویبه ،آوری و شکل پذیردای جمعگسترده

صحیح  یدرواقع یک جانمای .ممکن، اشتغال یابد محل تریننزدیک در فرد  هر که

 توجه با ونهچگ که مانند فرهنگسراها ،گرددریزی میشهر برنامه سطح در مشاغل برای

 شوند.می بنا منطقه جمعیت و وسعت به

س ی کرد و سپبه افراد معرف مشاغل را آزمایشی برخی طوربه توان در ابتدامی  

ها ریه شهرداهای مختلف از جملتوانند در سازمانکه این قشر چگونه می نمودبررسی 

 مشغول به کار و فعالیت شوند.

موزش آدهی و برای سامان صحیح ریزیتالش دیگر در راستای هدایت و برنامه

 تخصصینم و روانشناسان توسط استعدادشان گیرد که ابتدانحوی صورت میافراد به

 زا افراد شکوفایی دوران )چرا کهمندی آنان از سنین پایینو سپس عالقه کشف شهری

 از در استفاده چنینیابد. هم( پرورش می.دشومی آغاز ای العادهفوق طور به سالگی15

 شهر ورایش طریق از حمایت آنان و ترصحیح ایشیوه به علمی نخبگان و دانشگاهیان

 تهران تالش خواهد شد.

بخشی شهری هایی که همگی سمت و سویی در جهت نظمفعالیت و جه بسا

را ابل اجهایی قحلها و مشاغل خواهند داشت که برای هر بخش راهافراد، سازمان

 بینی شده است.پیش
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اندازها، به خواست خداوند قادر توانا به موازات عملی کردن این اهداف و چشم

 با یافتن تولید و پیشرفت سویبه بلندی گام توانمی و همت همه شهروندان عزیز

 پوشش تحت جدید مشاغل تکنولوژی، ایجاد و کاالها خرید برای مفید بازارهای

 برداشت. ...و اقتصادی باال،رشد تهران، تولید شهرداری
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 1بافت فرسوده هفتم: فصل

 مقدمه

 و تاریخی ارزشهای مثبت، منظر از برخی است شهری کهن بافت از صحبت وقتی

 قبال در را نآ ناپایداری و فرسودگی منفی، منظر از افراد دیگر و نگرندمی را شهر هویتی

 هم از صانمتخص نگاه از دیدگاه دو این ولیکن گیرندمی نظر در طبیعی بالهای و سوانح

 مرکز رد معموال و اندشده ساخته جدید شهرنشینی شروع از پیش تاریخی، بافت جداست؛

 آن حفظ در دبای که گیرندمی بر در را شهر مراکز و سنتی بازارهای همچنین و هستند شهر

 در که یستبافت است، قسمت این بحث موضوع که فرسوده بافت یا و قدیمی بافت اما کوشید

 به رامآ شهرنشینی از گذار زمانی فاصل حد در( تاریخی بافت) شهر مرکزی هسته اطراف

 .اندگرفته شکل سریع شهرنشینی

 فرسوده بافت موبوع اهمیت

 یک رسیبر به واننمی که اندشده تنیده هم در طوری شهری مختلف معضالت امروزه

 قرار وجهت مورد را بحث مختلف ابعاد از باید لذا پرداخت جداگانه و خاص بطور موضوع

 .داد

 باز ،بم سخت زلزله از بعد که مدیرانی تمام پالسکو، ساختمان فاجعه وقوع با متاسفانه

 بحران مدیریت. دارند اذعان آن به دوباره بودند، برده یاد از را بحران مدیریت اهمیت هم

 آن از پس بازسازی و بهبودی و بحران رویداد شرایط در پاسخگویی و امدادرسانی تنها

 ایجاد و هاسکونتگاه ایمنی برای بحران وقوع برابر در آمادگی آن بخش نمهمتری بلکه نیست

                                                           
 ه شناسایی و اصالح بافت فرسوده در مدیریت شهریحوز در فراوان مطالعات ومتخصص تجربی  :عادل ملکی 1

 علی برکاتی

 حسین صباغ

 عمرانیحسین 

 مهدی جعفری

 نصرت اهلل نوری
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 شهری طراحی در ریزیبرنامه بر دلیل این و ،است بحران حین اقدامات در سهولت و سرعت

 .است فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی و

 بهمراه اهبافت این در هادسترسی و معابر شبکه بهبود امنیتی و اجتماعی بعد از 

 .دارد وجهیت شایان کمک فرسوده بافتهای اجتماعی شأن ارتقای به آن به مبتنی هایتوسعه

 امکان معد حتی یا و شاننقلیه وسیله پارک جای خودروسواران، مشکالت از بسیاری

 فرسوده هایبافت در معابر کافی عرض نبودن دلیل به شخصی پارکینر به خودرو انتقال

 .است

 و شهری خدمات و امکانات یکسان توزیع عدم مانند دیگری معضالت و مشکالت

 همدلی با یدبا که دعاستا این بر دلیل اند،خورده گره فرسوده بافت به که … و شهروندی

 .آییم فائق تمشکال بر پیش از تر بیش ویژه نگاه با و مردم و مسئوالن تمام

 امروز به تا گذشته از م ضالت و مشکالت

 دلیل به)نوسازی مدیریت مبانی و اصول  با شهرداری مدیران محدود آشنایی .1

 .(کاری تجارب و ها تخصص تحصیالت، بودن غیرمرتبط

 متولیان و کارشناسان مدیران، به شهری بازآفرینی مباحث مناسب هایآموزش عدم .2

 اجتماعی فرهنگی هایظرافت گرفتن نادیده به منجر که ترافیکی خدماتی، عمرانی، امور

 .است شده شهرداری های پروژه و هاطرح در مردمی

 شهردار شعارهای با شهرداری کارکنان و مدیران مناسب همگرایی و همسویی عدم .3

 نهادی به خدماتی سازمانی از شهرداری شدن تبدیل: نظیر)نوسازی هایحوزه در محترم

 .... (و توسعه محور انسان اجتماعی،

 جوان نیروی پتانسیل از استفاده و نخبگان و علمی نهادهای با موثر ارتباط عدم .۴

 هایآموزش غلبه و شهری رسانی اطالع نظام و شهروندان هایآگاهی در ضعف .5

 در و فرسوده هایبافت نوسازی حوزه در شهروندی آموزش بر علمی تکنیکی و مهارتی فنی،
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 بخش به شهروندان اثربخش و پایدار واقعی مشارکت درجلب موفقیت عدم آن ینتیجه

 .فرسوده هایبافت در مردمی هایتشکل و ها تعاونی و خصوصی

 ارتقا جهت در شهرداری نهادهای و هاسازمان بین مشترک و همسو درک نداشتن .۶

 .محالت کیفیت

 هایریزی برنامه ها،سیاست در مطلوب و کافی جذابیت و نوآوری و خالقیت نبود .7

 .ای کلیشه و تکراری های برنامه به راضی شدن و شهرسازی

 قوانین که معنی این کشوربه شهرسازی نظام در جامع و منسجم حقوقی نظام فقدان .۸

 و سجامان از کهبطوری هستند پراکنده و متفرق بسیار عمل، مالک شهرسازی مقررات و

 .نیست برخوردار(متعدد قوانین بین)افقی و(مراتبی سلسله)و عمودی هماهنگی

 مالکیت به مربوط قوانین همانند شهرسازی مقررات و قوانین در نارسایی وجود .9

 بتصوی و تدوین مرحله در حقوقی اصطالحات مناسب کاربرد عدم و خصوصی و عمومی

 برخی یریاستنادپذ عدم و حقوقی تفسیرهای این آشفتگی به که مقررات و ضوابط از برخی

 .است شده منجر آنها از

 محیط های مولفه با انطباق در بویژه مقررات و ضوابط کارآمدی عدم. 1۰

 .(… و رودخانه گسل، حریم در ساز و ساخت)طبیعی

 غرافیاییج گستره کل در تقریبا( بنا احداث مثال)مقررات و ضوابط بودن یکسان .11

 .جغرافیایی و طبیعی هایپهنه با مناسب ت تغییرا فقدان و کشور

 و درآمدکم اقتصادی هایگروه ویژگی با شهرسازی مقررات و ضوابط انطباق عدم .12

 .محلی هایهویت گرفتن نادیده

 راتمقر و ضوابط در آنان هایمطلوب خواسته و شهروندی مفهوم شدن فراموش .13

 است رارق که کسانی عنوان و هاطرح در آنان مشارکت گرفتن نادیده و موجود شهرسازی

 .بگذارد اثر آنان زندگی بر مستقیم بطور طرح پیشنهادهای

 .زمان طول در شهرسازی هایسیاست در تضاد و تناقض .1۴
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 اجرایی ازمانس فرایند با هاطرح تصویب و بررسی و تهیه فرایند بین هماهنگی عدم .15

 .آنها

 به ایشگر نتیجه در و اجرایی دستگاه در مالی تنگناهای و هامحدودیت وجود .1۶

 .تراکم فروش ساختمانی تخلفات جرائم محل از ناسالم درآمدهای

 

 آينده در عملکرد بهبود جهت هادلراه

 .شهری طراحی فرایند و ریزیبرنامه نظام در سیستمی تفکر شدن حاکم .1

 .شهری مقررات و ضوابط نظام در اساسی و جامع بازنگری لزوم و ضرورت .2

 و سالیق ،منطقه شرایط به توجه با برنامه تحقق در مناسب اجرایی ساختارهای .3

 .شود بندیاولویت و شناسایی مالکان و ساکنان مشارکت انگیزه

 با را کالبدی ساختار که نحوی به مردمی هایطرح به شهری هایطرح شدن تبدیل .۴

 .دهد پیوند جامعه فرهنگی سوابق و نیازها فعالیت،

 یا توسعه محرک عامل مثابه به فرسوده بافت در شهر ایسرمایه امکانات هدایت .5

 تهیه بردیراه سیاست عنوان به دتوانمی فرسوده نواحی در ساکن جمعیت تراکم از کاستن

 .گیرد قرار  نظر در بافت نوسازی و توسعه در جامع هایطرح

 با اطمینان مورد گذارانسرمایه با فرسوده بافت در ساکن مالکان بین ارتباط ایجاد ۶

 و اخلید منابع تجهیز و مدیریت)شهرداری توسط شهری هایداده و کاری سابقه به توجه

 برای الکانم اطمینان ایجاد به توان می طرح این فواید از(. گذاریسرمایه برای خارجی

 .مودناشاره  شهرداری برای گریواسطه درآمد کسب همچنین و سازوساخت در مشارکت

 محل و توسعه جدید هایقطب به فرسوده هایبافت تبدیل برای سازیزمینه 7

 .هاراه ترسیدس شبکه بهتر و بیشتر هرچه پیشبرد و اصالح با دارانسرمایه گذاریسرمایه

 .مشکل رفع برای آنها سازوساخت عدم دالیل و امالک شناسایی .۸
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 عدم صورت در کوچکتر بلوکهای به هابلوک تجزیه با بستبن هایکوچه حذف .9

 ( است رانبح مدیریت بخش در بحث مورد) مرور و عبور سهولت در برای آنها تجمیع امکان

 اذیت و آزار موجب آنها سازوساخت عدم که هاییملک برای بیشتر تسهیالت ارائه .1۰

 .است شده هاهمسایه دیگر

 وعدم دارند قرار هاکوچه نبش در ک هاییملک برای بیشتر تسهیالت ارائه .11

 خشب در بحث مورد)است مرور و عبور در مشکل باعث آنها نشینیعقب و سازوساخت

 .(است بحران مدیریت

 قوت و ضعف نقاط شناسایی برای محالت سرای در شهرسازی دفاتر ایجاد .12

 و آنان یالتتسه و تشویقی هایطرح با مالکان آشنایی و هاملک تمام شناسایی و شهرداری

 .قمناط شهرداری نظارت تحت شهری هایکلینیک به دفاتر این شدن تبدیل بطورکلی

 ساله 2۰ انداز چشم با نوسازی تفصیلی هایطرح و مقیاسبزرگ نقشه یک ارائه .13

 .یکسان نورگیر با همراستا و همردیف هاییملک با معبرهایی ایجاد برای

 

  



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

132 
 

 1راه هال هشتم: روسازی های معابر و بزرگفص

 هایراههای م ابر و بزرگدراجرای روسازیتزوم تغییرنگاه مديريتی 

 شهری تهران 

ندگی وه زای است که نحکیفیت تردد و حمل و نقل در شهر بزرگی مانند تهران مسئله

ر ع قراتمام اقشار جامعه اعم از مدیر، کارمند، کاسب، محصل و دانشجو را تحت شعا

 دهد. می

تم سیس انسان متمدن امروزی باید بداند که در روند تکامل شهر و توسعه مهندسی

د فلت کنغگیری و استفاده از اصول مهندسی کمی روسازی به کجا میرود و اگر در بکار

 سازد.ناگریز وضعیت نسل کنونی در آینده را با خطرات بسیاری مواجه می

سطح  های شهری ایجاد یکدانیم که هدف از اجرای روسازی معابر بزرگ راهمی 

 دارای ازی بایدباشد این روس ایل نقلیه میآمد وس وصاف و هموار با ایمنی کافی برای رفت

 مقابل وی درجخصوصیاتی باشد که بتواند عالوه بر تحمل وزن وسایل نقلیه در کلیه شرایط 

 عوامل فیزیکی نیز مقاومت نماید.

های  های بسیار، فعالیت های مختلف شهرداری تهران با صرف هزینههر سال بخش

 ر دستوردها را راهشهر و به خصوص بزرگد سطحمرمت و تعمیر و نگهداری روسازی موجو

اری نگهد ونحوه تعمیر  ،طراحی ،لیکن آیا زمان تغییر نگاه در احداث ،کار خود دارند

دسی نون مهنفهای کارشناسی و آیا بررسی علی و رایج و کنونی نرسیده است؟های فروسازی

 کند؟ما را وادار به تغییر نمی

اف پذیر)آسفالتی( و نوع روسازی انعط 2طور کلی توان گفت که بدر پاسخ می

باشند و هر کدام دارای انواع )بتنی( دارای بیشترین کاربرد در سطح معابر میروسازی صلب

چون بخش تعمیر  و اجرایی و تعمیر و نگهداری هستند ،ای از شرایط طراحیو طیف گسترده

                                                           
 : کارشناسی ارشد عمران راه و ترابریشهریارچاره جو 1
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های معابر را تشکیل و روسازیگذاری های اصلی و وزن مهم در سرمایهو نگهداری هزینه

 پردازیم.دهد ابتدا به آن میمی

که یک روش سیستماتیک برای درک ( PMS)بخش مدیریت سیستم روسازی 

یت به با عنا های نحوه ترمیم استهای موجود و اولویتنیازهای تعمیر و نگهداری روسازی

ضعیت کند و در ویزمان بهینه را جهت عملیات تعمیر مشخص م ،روسازیوضعیت آینده

ر علی شهفهای  فعلی لزوم توجه و بکارگیری موثر این سیستم مدیریتی به منظور حفظ سرمایه

حوه ی و نباید بدانیم که عمر روساز .تهران )روسازی های موجود( در اولویت می باشد

ر در رنر قشی پعملکرد آن تنها تابع شرایط طراحی نبوده و عمال تعمیر و نگهداری مناسب ن

و  ترمیم که بودجه تخصیص داده شده بهجلوگیری از کاهش عمر روسازی دارد، در صورتی

ز به خود صرف نگردد در آینده نیا درستنگهداری روسازی در زمان صحیح و در محل 

 هزینه چندین برابری این بودجه جهت رسیدن به همان سطح کیفی خواهیم بود.

ست طرح با عامل مجزا ببینیم ممکن ا 2ورت چنانچه طراحی و تعمیر نگهداری را به ص

خش بده در شجویی های بعد چندین برابر سرمایه صرفهکمترین هزینه اجرا گردد و در سال

ان متولی و عمال خسارتی قابل پیشگیری را به ذینفعان و شودتعمیر و نگهداری هزینه 

 اه باصرف ساخت رگذاری وارد کند یا به عکس هزینه کالنی در ابتدای پروژه سرمایه

اقل به حد از رابکارگیری بیشترین امکانات شود و هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه مورد نی

 .یاوردبرساند و ارزش افزوده مناسبی را در این بخش برای متولی خود به ارمغان ب

 ن درآیکی از موارد مهم در مدیریت شهری حفظ کیفیت موجود و حتی باال بردن  

ه باید کاست  PMSتعمیر و نگهداری روسازی های اجرا شده با بکارگیری سیستم مدیریت 

رین زمهمتبه آن بها داد و در سازمان شهرداری تهران آن را جدی گرفت وبعنوان یکی ا

حمیل یتی از تبااجرای این مکانیسم مدیر ،بهره بردان های مدیریتی درشهرداری تهرسیستم

 شود.ها جلوگیری میهای سنگین بخش مرمت وتعمیر ونگهداری روسازیهزینه
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زیاد  توانیم اشاره به فواید بسیار ها می و اجرا و روسازی ،در خصوص طراحی

 ارهاش هرانتهای آسفالتی در سطح معابر شهر های بتنی به جای روسازیجایگزینی روسازی

ی آگاه ،فعلی هایچرا که اطالع از این فواید آشنایی با مضررات و ایرادهای روسازی ؛کرد

 .دهدر عموم شهروندان محترم و گرامی قرار مینسبتا مناسبی را در اختیا

ی و بتنی نوع روسازی آسفالت 2عنوان گردید بطور کلی  قبلهمانگونه که در مطالب 

رجی های خاگردد که با عنایت به تجربیات بسیاری از کشورف میبرای کاربران راه تعری

 2ین شکار اآهای توانیم تفاوتوهمچنین تجربیات داخلی اخیر در کشور عزیزمان ایران می

 :ر دهیمی قرانوع روسازی را به اختصار مطالعه کرده و اهم آن را به شرح ذیل مورد بررس

سال و طول عمر  ۴۰در شرایط یکسان طراحی طول عمر روسازی های بتنی  -1

تقریبا  های بتنیسال است به عبارت دیگر عمر روسازی 2۰های آسفالتی روسازی

 های آسفالتی است.برابر روسازی 2

های از روسازی %۶های بتنی حدودا ها در روسازیمصرف سوخت اتومبیل -2

 آسفالتی کمتر است.

یبا ی آن تقرهای تعمیر و نگهدارهای بتنی، هزینهعمر باالتر روسازیبدلیل طول  -3

 های آسفالتی است.نصف هزینه روسازی

سبت به نها و نمایشگرها های بتنی عمال فاصله چراغبدلیل سطح روشن روسازی -۴

خش های آسفالتی بیشتر بوده و صرفه جویی مناسبی در این بحالت روسازی

 .د بودگذار خواهتاثیر در کاهش تعداد تصادفات همگردد و احتماال می حاصل

ه ی اولیهای بتنی در بخش بازیافت و یا اجرابازگشت مصالح مصرفی در روسازی -5

های یشهری در مقایسه با روسازعمال کمک شایانی به پاک ماندن محیط زیست

 د.ان دارهای اطراف شهر تهرآسفالتی و لزوم تولید قیر و آسفالت در کارخانه
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ر منظوهیرها بهای تاخیر کاربران راه که بدلیل مسدود شدن مسزمان توقف و هزینه  -۶

یفیت کشوند در بخش بتنی به دلیل تعمیر و نگهداری راه با مشکل مواجه می

 روسازی بسیار کمتر از بخش روسازی آسفالتی است. 

 فعالیربسیاری از صنایع غهای بتنی می توان با استفاده از کاربرد روسازی -7

ر باالت ه تولیدمانند کارخانه های سیمان، فعال نموده و برا در حال حاضر کشورمان 

 ترغیب و تشویق نمود.

ر صورت دبر روی بسترهای ضعیف اجرا نمود لیکن  توانهای بتنی را میروسازی -۸

نگونه در ای های آسفالتی عمال ضخامت بسیار باالتری را بایداستفاده از روسازی

 کند.یماقتصادی همراه تثبیت آنها بکار برد که عمال طرح را غیربسترها به 

سیار بهای آسفالتی های بتنی نسبت به روسازیهزینه اجرا ونگهداری روسازی -9

 کمتراست.

ی ترنگینسهای آسفالتی قابلیت تحمل بارهای های بتنی نسبت به روسازیروسازی -1۰

 دارند.

صادی، ، اقتهای فنیدر بسیاری از بخش که شودبنابر، این مطالب اینگونه برداشت می

بت تری نسهای بتنی دارای اولویت و ارجحیت باالو سیستم مدیریتی، روسازی زیستمحیط

لیان اه متوع دیدگنباید نو ،رغم تمامی این فواید؛ پس چرا علیهای آسفالتی هستندبه روسازی

 تغییر کند؟ گیرندگان ساخت روسازی در شهری همچون تهرانشهری و تصمیم

 های معابر و بزرگ راهبا وجود نگاه جدی به موضوع کیفیت روسازی به دیگر بیان،

نیاز به عزمی راسخ در  ،های بسیار سنگین اجرابه دلیل هزینه های شهری تهران و

های آسفالتی با ها و همدلی مسئولین برای جایگزین کردن روسازیکردن دیدگاهیکپارچه

تا شاهد تغییری مهم و استراتژیک برای داشتن شهری زیبا و با آلودگی مورد نیاز است بتنی 

  کمتر باشیم.
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 1: فضای سبزنهمفصل 

 مقدمه

یده ی ناممحدوده شهر طراحی و بنا شده، فضای سبز شهرآن بخش از فضای سبز که در 

دهد کیل میبندی یا مورفولوژی شهری را تششود. این فضا در حقیقت بخشی از استخوانمی

کلی ورطبه و به بیان دیگر فضای سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر تعیین کننده اندام و

 .سیمای شهر است

شهری با  توان نوعی از سطوح کاربری زمینرا میدر تعریفی دیگر فضاهای سبز شهری 

 بازدهی و هم واجد« بازدهی اجتماعی»های گیاهی انسان ساخت دانست که هم واجد پوشش

 اکولوژیکی هستند.

 فضای سبز شهری از ديدگاه شهرسازی

فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در برگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از 

اهمیت فضای سبز شهری تنها در کاربرد تفریحیشان  هی تشکیل شده است.انواع پوشش گیا

نیست بلکه عالوه بر کاربرد تفریحی و گذراندن اوقات فراغت فضای سبز شهری به دلیل 

لودگی هوا، حفظ محیط زیست و پرورش روحی و جسمی شهروندان آتاثیر در کاهش 

رامش و کاهش خشونت آتواند در یاهمیت دارد. دانشمندان پی برده اند که فضای سبز م

تواند مزایای مردم کمک کند. گذشته از مزایای اجتماعی، فیزیولوژیکی، طبیعت شهری می

اقتصادی را نیز چه برای مدیران شهری و چه برای شهروندان فراهم سازد به عنوان مثال 

لودگی آهای کاهش تواند منجر به کم شدن هزینهدهند، میپاالیش هوا که درختان انجام می

های شهری ن گردد، به عالوه ارزش زیبایی شناختی، تاریخی و تفرجی پارکآو میزان 

شود. به طور کلی دو مد میآباعث افزایش جذابیت شهر، ارزش گردشگری و درنتیجه در

نگرش متفاوت در مورد نحوه توزیع فضای سبز در شهر وجود دارد، برمبنای نگرش اول 
                                                           

سال سابقه فعالیت در شرکت های توسعه و نگهداری فضای  ۸سوزان زند آذر: کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی،  1

 سبز طرف قرارداد با شهرداری تهران در مناطق مختلف
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بر اثر تمرکزو تداوم فضای سبز تکمیل شده ویک مجموعه سبز با محیطی ساخت کالبد شهر 

برمبنای نگرش دوم در یک دیدگاه  وید. آمیرام در مقابل محیط شلوغ شهری فراهم آ

 شود. می نآاز  فضای سبز در زندگی شهری ادغام و جزئی

ن آ به مباحث مدیریت فضای سبز شهر تهران و مواردی که توجه به بخشدر این 

 جتماعیشهری و اوری هرچه بیشتر از این سرمایهتواند در حفظ و نگهداری و بهرهمی

 پردازیم.نجامد میابی

ندین ناحیه باشد که هر منطقه بنا به وسعت خود به چمنطقه می 22شهر تهران دارای 

 ه در مقایسهباشد کمتر مربع می 15,۸تقسیم شده است. سرانه فضای سبز درون شهری تهران 

رقم کمتری  متر مربع( 25-2۰با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل )

 است.

 م.پردازیدر ابتدا به توضیح مختصری درمورد چگونگی گردش کار فضای سبز می

ه کارد ددر هر منطقه شهرداری، شهردار منطقه یک معاون خدمات شهری و فضای سبز 

 ،زئیس فضای سبز دارد. در بخش فضای سباین معاون یک رئیس خدمات شهری و یک ر

ند که کب میکارشناسانی را به عنوان ناظر انتخا ،رییس فضای سبز بر اساس تعداد نواحی

بز ضای سنظارت بر حسن عملکرد پیمانکار طرف قرارداد برای نگهداری ف این اشخاصکار

 باشد. نواحی می

که در پی خصوصی سازی به بخش خصوصی  باشدمیبخش هایی  فضای سبز جزء

نطقه بر اساس واگذار گردید. نحوه واگذاری به این صورت است که امور قراردادهای م

گهی را برای مناقصه فضای سبز هریک از نواحی در روزنامه قیمت پایه کارشناسی، آ

ه گهی با مراجعه بآکند. پیمانکاران بر اساس شرایط مطرح شده در همشهری چاپ می

، کردن اسناد و تعیین رقم پیشنهادیامورقراردادها اسناد مناقصه را تحویل گرفته و بعد از پر

مده آدهند وپس از تشریفات به عمل پاکت مهر و موم را به واحد قرارداد تحویل می

کننده درتاریخ اعالم شده با حضور نمایندگانی از شهرداری منطقه و پیمانکاران شرکت
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شود و پیمانکار جدید ناحیه را تحویل و به کمترین پیشنهاد ناحیه واگذار می ها باز شدهپاکت

کند ناظر ناحیه بر اساس عملکرد روزانه پیمانکار صورت وضعیت روزانه و شروع به کار می

ن آگردد که مبلغ را تهیه کرده و درنهایت طی سی روز صورت وضعیت ماهانه تنظیم می

 باشد.قرار داد منعقد شده با احتساب جریمه و غیره میتقریبا حدود یک سیزدهم مبلغ 

و  دنجایی که در فضای سبز هم مبحث نگهداری و هم مبحث احداث وجود دارآاز 

داث ای احکنیم که بردهیم فقط به این امر بسنده می تصمیم نداریم مبحث را خیلی بسط

 شود.فضای سبز نیز روال قانونی مانند نگهداری انجام می

وجه ورد تمتواند نکاتی که در طی این فرایند می بر آن استتصمیم  ین نوشتاردر ا 

 .بیان شود قرار گیرد

نتخاب اناسی مترین قیمت از قیمت کارشک به عنوان برنده مناقصهاز آنجا که عموما  -1

ر طی دد اما اقصه باشتواند قیمتی دهد که برنده منشنا به ناحیه میآپیمانکار نا  شود، لذامی

به نظر ندهد. وری کارهای محوله را به خوبی انجامآکار به دلیل مشکالت مالی و عدم سود

 ا توجهناسی برسد خیلی قابل قبول خواهد بود که کارشناسان محترم در مورد قیمت کارشمی

 ارد همجود دوبینی هم به اجرایی بودن کار و این که در کار اجرایی حوادث غیر قابل پیش

اشند ظر داشته بحداقلی را در نیک ه نکیاورند و هم آی دقت الزمه را به عمل گذاردر قیمت

 که به قیمت پایین تر از ان قرارداد واگذار نگردد.

ار ار به کمانکباشد و تا پیبا توجه به وسعت نواحی و زمان قرار داد که یک ساله می -2

د ت قرارداافزایش مد به شاید توجه رسد، به اتمام میشود قراردادش و محوطه وارد می

اری بر گذایهبه سرم دارد و او راچرا که پیمانکار را تنها از توجه به سود باز میخوب باشد؛ 

 .کندروی ادوات و نیروی انسانی ماهر حسن عملکرد وادار می

نجایی که در نگهداری فضای سبز با گیاهان به عنوان موجود زنده طرف هستیم آاز  -3

را که تغییر و تحول در فصول بهار و ؛ زیمناقصه توجه شود انجام ه فصلدر تاریخ قراردادها ب
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بی گیاهان شده و تغییرو تحول در فصول پاییز و آتابستان و تغییر و تحوالت باعث تنش 

 کند.بی جلوگیری میآزمستان از تنش 

ز اشد. بامبحث دیگر مبحث امنیت شغلی نیروی کارگری و کارشناسی پیمانکار می -۴

ستور طابق دمن آگیرند به طبع پرسنل کارگری و کارشناسان از پیمانکار حقوق می که آنجا

یروی ور به پنها مجبآکنند پس در صورت قصور پیمانکار در انجام وظایف می عملپیمانکار 

اله لیل یکسداز طرف دیگر نیز به  ،دهندکار خود را از دست می در غیر این صورتهستند 

روی تن نیبودن قرار داد امکان تعویض پیمانکار وجود دارد که ممکن است به دلیل داش

حتی از به را د راکار خو ،کارشناسی، نیروی کارشناسی پیمانکار قبلی یا نیروی مقیم در ناحیه

-یه میر ناحدان مقیم توجه به منابع انسانی و امنیت شغلی کارگران و کارشناس دست بدهد.

شاید  نجامد.شان بیانها برای محیط کارآنها تاثیر گذار بوده و به تالش بیشتر آتواند در کار 

ا تر داد ری قراهای تامین نیروی انسانی شهردااین افراد را تحت پوشش شرکت الزم باشد که

ا نهآلی نیت شغام همدر اختیارشان قرار گیرد ودهند هم حقوق متناسب با کاری که انجام می

 تامین گردد.

 حذف میزان نیروی کارگری در فصول سرما به دلیل ،در قراردادهای فضای سبز -5

نظر  و هرس به کوبوینی شده که با توجه به حجم عملیات اجرایی کندبیار کمتر آکارگران 

 بهبود ستقیم درچرا که عملیات اجرایی در فصول پاییز و زمستان اثر م ؛درست نیسترسد می 

 .تابستان داردو بالندگی فضای سبز در بهار و 

بنیه ازی اها و فضای سبز شهری هر چند وقت یک بار نیاز به بازسازی و نوسپارک -۶

ت ه صورن بآو روشنایی و زمین بازی کودکان و مبلمان و فضای سبز دارد. عدم انجام 

 .یکپارچه و هم زمان باعث خسارت و دوباره کاری و هزینه میگردد
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 ادداث فضای سبز

ر به در مورد احداث فضای سبز هم مواردی است که رعایت و توجه هرچه بیشت

 تواند در هزینه و منظر شهری مورد توجه قرار گیرد.نها میآ

کان منکته ای که در خصوص فضای سبز شهری از اهمیت باالیی برخوردار است 

اید منتقد شهرسازی معاصر معتقد است که پارک ب "جین جکوب"باشد.ن میآیابی 

های تن فرهنر و فعالیآجایی که در زند، ن موج میآدرجایی باشد که زندگی در 

یت و بر این اساس فضای سبز باید از اصولی چون مرکز بازرگانی و مسکونی است.

مرکزیت فضای سبز به این مفهوم است که فضای سبز  دسترسی تبعیت کند.

ای ین فضهمچن یابی شود.مقدور در مراکز محله، ناحیه و یا منطقه شهری مکانالحتی

با  نها بایدآای و امثال منطقه -ایهای محلههای متفاوت اعم از پارکسبز در مقیاس

دسترسی است  ،معیارها این ساختار کالبدی متناظر خود انطباق داشته باشد.یکی دیگر از

شته سی داهای شهری باید از چهارجهت به شبکه ارتباطی دستربه این مفهوم که پارک

جتماعی اظارت امکان ن و نیزن استفاده کنند آباشند تا بدین طریق هم جمعیت بیشتری از 

 و امنیت پارک افزایش یابد.

-بیان میوری احداث فضای سبز مفید هستند،در ذیل نکاتی که در بهبود و بهره

 شود:

وجه تسعه فضای سبز حتما به طراحی فضای سبز در انتخاب پیمانکار تو .1

انتخاب  هد ،دشود و بر اساس اینکه هر پیمانکار طرح بهتری برای منطقه مربوطه می

 گردد.

به های گیاهی در توسعه فضای سبز شهری جهت انتخاب طرح و گونه .2

ه ویژ کاربری و زیبایی شناسی توجه عواملی چون موقعیت جغرافیایی، جمعیتی،

 یرد.صورت گ
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نظر ان ازها نگاهی ویژه به  معلوالن و سالمنددر احداث فضای سبز پارک .3

ن ی چوورود و خروج به پارک و شیب مطمئنه برای معابر پارک و امکانات رفاه

 بخوری و سرویس بهداشتی جهت استفاده این افراد مد نظر قرار گیرد.آ

ه از ببز نیها توجه ویژه شود. فضای سدر احداث فضای سبز به زیرساخت .۴

 گردد. قبل از کاشت گیاهان این مسایل تامین ، لذا بیاری و برق داردآشبکه 

ه شبک فضای سبز، زمین بازی، شبکه روشنایی، ،ها شامل معابرپارک .5

 انکارباشد.که احداث هرکدام پیممبلمان وغیره می آبیاری، سرویس بهداشتی،

 است. پارک بسیار ضروری ن در احداثآجداگانه دارد و ترتیب و توالی ایجاد 

تراکم کاشت از اهمیت زیادی وها طرح کاشتدر احداث پارک .۶

کر ت عدم رعایت نکات ذکنند و در صوربرخوردار است زیرا گیاهان رشد می

 سبز شلوغ و درهم خواهیم داشت. شده یک فضای

 ،جنس ،ها به تعداد موردنیازدر انتخاب مبلمان و سطل زباله در پارک .7

 نها توجه شود.آن و جانمایی آزیبایی بصری 

طق مورد دیگری که نیازمند توجه است مبحث حفظ و نگهداری باغات در منا

ختمان نها و تبدیل شدن به ساآباشد که هرروزه شاهد خشکیدن و تخریب مختلف می

 های اینن ششبا توجه به اهمیت این باغات به عنوا ،در گوشه و کنار شهر تهران هستیم

ساز  یا فقط ممانعت از ساخت وآای صورت گیرد .شهر شایسته است که توجه ویژه

داری ا نگهران خواست که باغ یا می توان از مالکآکافی است؟ با توجه به قیمت زمین 

اشند؟ وشا بن کآظ ن بگذرند بلکه هزینه کرده و در حفآ؟ نه تنها از منافع مالی کنند

 اد.درار قشهر وال ام به قیمت مناسب خریداری کرده و جزء شاید بتوان این باغات را

-ن جایی که ممکن است زمین برای احداث فضای سبز و رسیدن به سرانه بینآاز 

ها های ساختمانی یا فضای سبز در پشت باملی کم باشد توجه به فضای سبز عمومالمل
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در زیبایی شهر  چنیندرسرانه فضای سبز و همتا بدین صورت رار گیرد تواند مد نظر قمی

 تاثیرگذار باشد.

 

ید آر خاتمه درست است که فضای سبز جزء هزینه های شهرداری به حساب مید

هایی ن در سالمت روحی و جسمی افراد جامعه و هزینهآاما به دلیل ضرورت و اهمیت 

ن پیشی آن بر هزینه آگردد، منافع جامعه تحمیل میکه به دلیل نبود فضای سبز کافی به 

 گیرد.می
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 1فصل دهم: آسیب های اجتماعی

 مقدمه

مندان ندیشامسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه 

ای هومیت، محرهاانقالب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیبوده است. همزمان با گسترش 

ید و وجب گسترش شدها و نیازهای زندگی مناشی از عدم امکان برآورده شدن خواست

ا شده ه، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیبگردانیدار فساد، عصیان، تبهکاری، سردامنه

 .است

ما اتند، طول نسلهای مختلف هسانواعی تکراری در  ،هر چند اکثر مشکالت اجتماعی 

ده است و ها اهمیت بیشتری پیدا کرنسلضی بعشود برخی از این انواع در مشاهده می چهچنان

علل   بدلیل وجوداند. از سوی دیگر ی بعدی زاده شدهاهها در نسلاین آسیب زحتی برخی ا

 ههر چذا لند، ها دارغالب در هر جامعه که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیب

 .شودیده میدهایی بین آنها انیرود، اما عمدتا همپوشبرها سخن از انواع متمایز آسیب

 واببتگی دارويی يا اعتیاد (۱

فع ریا  اعتیاد به معنی تمایل به مصرف مستمر یا متناوب یک ماده برای کسب لذت

یجاد ااختالالت جسمانی  روانی یا هایشود که قطع آن ناراحتیاحساس ناراحتی اطالق می

اند. این عوامل هر چه شده ه اعتیاد عوامل مختلفی شناسایی و مطرحبکند. در گرایش می

از ی سیار( سرچشمه بط به علت شناسی حائز اهمیت هستند)که البته در مباحث مربوباشند

غلب با ا، ودهای ذاتی خ، خانوادگی و اجتماعی هستند. اعتیاد به سبب ویژگیمشکالت فردی

 .شودشود و موجب هدر رفتن نیروهای ثمربخش جامعه میها همراه میسایر آسیب

 

 

                                                           
 اجتماعی روزبه رحیم نژاد: مستندساز 1

 آسیب های اجتماعی کارشناس میدانیالهه زیرک: 
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 ان رافات جنبی (۲

هم  ودارهای ذوقی و هنری باشد ترین نموتواند منشأ بروز عالیغریزه جنسی هم می

 ،حیطیممنشأ بسیاری از جرائم. عوامل مختلف  نیزمنشأ تشکیل بنیاد یک خانواده و 

 ین نوعاخی از اجتماعی سر منشأ بروز انواع انحرافات جنسی هستند. هر چند برخانوادگی و 

ی گر معنرد دیفن جهت که در ارتباط با داتی فردی هستند، ولی اکثر آنها بانحرافات مشکال

  .در بر خواهند داشت کنند عوارض اجتماعی راپیدا می

 ت اساسیغییرارد نیازمند تها در برخی موااز سوی دیگر مبارزه با این دسته از آسیب

 های دقیقی جهت رفع آنهاو الزم است تحوالتی کلی و برنامه ریزی باشدمیاجتماعی 

ها و رفع دهخانوا های وسیع اجتماعی برای افراد وصورت گیرد و این تغییرات با ارائه آموزش

ر دها یبایر آسسپذیر خواهد بود. این دسته از انحرافات نیز اغلب با عوامل بنیادی امکان

دز شوند. مثل بیماری ایارتباط نزدیک هستند و گاهی حتی موجب بروز مشکالت جدی می

 .که با انحرافات جنسی ارتباط نزدیک دارد

 سرقت و دزدی (3

یک  بطور کلی سرقت و دزدی هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی به عنوان

اند، ناخته شدهدر بروز این مشکل شی شوند. هر چند عوامل متعددآسیب جدی محسوب می

اهمیت  اشت مبانی شخصیتد، اما باید توجه های تربیتیمثل فقر و بیکاری، اعتیاد و شیوه

 وح خیلی پایین این افراد معموال از لحاظ رشد اخالقی در سط .ویژه در ارتکاب دزدی دارند

فتار رهای باره پیامدضعیف هستند و بطور کلی ثبات و استواری و قدرت تحلیل و تفکر در

ان د فراوتی تأکیبه علل تربی دزدیکافی ندارند. در مباحث مربوط به علل  اندازهخود را به 

ن ک دوراهای کوچدزدی رابرهای آنها درب، واکنششود. الگوهای رفتاری خود والدینمی

ط اارتب ی و کمک به شناخت مسأله مالکیت در دوره کودکی دربکودکی، مسأله پول توجی

 .نزدیک با رفتارهای دزدی بزرگسالی و نوجوانی دارند
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 خودکشی (4

ه رود ولی از آنجایی کخودکشی هر چند در وهله اول یک مشکل فردی به شمار می

یک  ه عنوانبکند و تأثیرات متقابلی همواره بین آنها برقرار است، فرد در اجتماع زندگی می

سیبها یر جرایم و آآمار خودکشی معموال با ساگیرد. معضل اجتماعی مورد بررسی قرار می

یده دیاد خودکشی بیشتر های مبتال به اعتکه در میان گروهکند، بطوریارتباط پیدا می

این  نی بویژه در میان قربانیانهای مربوط به انحرافات جسماشود. همچنین در آسیبمی

د نیز ی شدیهایژه افسردگیانحراف خودکشی پدیده شایعی است. در میان بیماران روانی بو

 .اغلب خودکشی مسأله قابل توجهی است

 ناسب درمهای ارائه راهکار .به هر حال خودکشی پیوندهایی با متغیرهای اجتماعی دارد

وانی ر، بیماران  انهای آنهای در معرض خطر مثل معتادین و خانوادهبررسی مشکالت گروه

اسی ییرات اسهای فردی در مواجهه با تغمان و آموزشهای نابساهای آنها ، خانوادهو خانواده

 عرض خطرهای سنی که در مهایی سودمند خواهد بود. در این راستا توجه به گروهروش

رد، نی داسهای بیشتری هستند و خودکشی در میان آنها رواج بیشتری نسبت به سایر گروه

 .مثل نوجوانان و جوانان اهمیت زیادی دارد

 مهاجرت (5

تی ییرا، اقتصادی و سیاسی که دارد مستلزم تغعالوه بر مشکالت اجتماعی مهاجرت

د ایجا خاص است که مطابقت و سازگاری با آنها اغلب مشکالتی را برای فرد و جامعه

یاسی و سهای کالن اقتصادی، ریزیه بر اینکه مهاجرت در برنامهکند. به عبارتی عالومی

 که خالی شدن ثل مهاجرت روستاییان به شهرهاکند، ماجتماعی مشکالتی را ایجاد می

وجب ارد مروستاها از سکنه، کاهش کشاورزی، افزایش مشاغل کاذب و ... را به دنبال د

 .شود، تا فرد برای سازگاری با تغییرات حاصل فشار زیادی را متحمل شودمی

شوک فرهنگی یکی از عوارض حاصل از مهاجرت است که با اضطراب و افسردگی، 

دهد ساس جدا شدن و مسخ واقعیت و مسخ شخصیت مشخص است. تحقیقات نشان میاح

مهاجرینی که شرایط مقصد  میانشیوع مشکالت روحی و روانی بین مهاجرین بخصوص در 
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-بسیار متفاوت از شرایط مبدأ یا محل سکونت قبلی آنها بوده است شیوع بیشتری دارد. رایج

های آنان از ء ظن است که به احتمال قوی به دلیل تفاوتترین اختالل عالئم پارانوئید یا سو

 .نظر زبان ، عادات و آداب و رسوم، چهره، نوع لباس و غیره است

 خانمانیبی  (6

کنند. چنین کسانی ای را در افراد بی خانمان تأیید میای وجود مسائل ویژهمنابع فزاینده

 ه معموالهای دیگر کبرخی بزهکاریها سرگردان باشند یا به علل ممکن است در خیابان

تربیت  واصالح  هاینبا بی خانمانی آنهاست مثل دزدی، اعتیاد و ... در زندانها یا کانو همراه

شود، یک دسته های مختلفی از افراد دیده میدر بین افراد بی خانمان دسته .برندمیبسر 

بطور  یاو دنواده خود دورنشامل بیماران روانی شدید هستند که اغلب یا مدتهاست از خا

شوند که فراد را شامل میگروه دیگری از این ا ،اند. معتادینموقتی از خانه خارج شده

 .گذرانندمعموال مراحل عمیق اعتیاد خود را می

 ز مبتالی نیکودکان خیابانی و دختران و زنانی که با بی خانمانی به انحرافات جنس 

 ،یغرافیایجمکان  متاثر ازدهند. فراد بی خانمان تشکیل میهستند دو دسته دیگر را در بین ا

معیت ، حومه شهر و نواحی روستایی خصوصیات این جمحله فقیر نشین شهر، پارک شهر

ای از یک مانند در حالیکه عدهکند. برخی در محدوده جغرافیایی نسبتا ثابتی میفرق می

 .کننداطق دیگر مسافرت میهای دیگر یا از منطقه شهر به منقسمت کشور به بخش

 فقر (7

 هاز جمل یر پاهای اجتماعی است. فقر با بسیاری مسائل زفقر در واقع مادر تمام آسیب

 ، جرم و مصرفی، شکست تحصیلضعف تندرستی و افزایش مرگ و میر، بیماری روانی

ین اما به ن لزودارو رابطه دارد. هر چند خود فقر بطور ذاتی یک مشکل و آسیب است، اما ای

 از برایسکنند افرادی نابسامان و مشکل معناست که تمام افرادی که زیر خط فقر زندگی می

ی ای براینه، عدم تأمین نیازهای جسمی و روانی اغلب زماجتماع هستند. مشکالت اقتصادی

 .بروز و ظهور مشکالت اجتماعی دیگری است
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 بیکاری (8

های های جدی فردی و هم آسیبآسیب اری معضل اجتماعی دیگری است کهبیک

ی و ه انرژوان کجقابل مالحظه اجتماعی را در دامن دارد. بیکاری بویژه در نسل پر انرژی و 

کند و زمینه را پیدا می ریماند نمود بیشتمصرف باقی میقدرت و نیروهای آنها راکد و بی

ل ، عدم تحمی همیشه خالیهاسازد. وجود فرصتبرای انوع انحرافات اجتماعی فراهم می

بذر  ای کاشتهایی آماده بربیکاری، فقدان قدرت تأمین نیازها به دلیل نداشتن درآمد، زمینه

 .باشندجرم و انحرافات می

 دالنی نیازمند دمايتزنان بدسرپرست  شکبته (9

 اندشده کتر همسرشان سوی از که شودمی گفته زنان از گروهی به بدسرپرست زنان

 هستند تسرپرس بدون موقت یا دائم طور به آنان. برندمی سر به بالتکلیفی در و

 ن م لقه کیبت؟ز -9-۱

 مجاز رد،م: است آمده معلقه زنان تعریف در( ره)خمینی امام تحریرالوسیله کتاب در

 این در را زن. اردند یا دارد شوهر آیا نباشد معلوم که کند رها ایگونه به را همسرش نیست

 و کند سرکشی همسرش به الزم قدر به مرد دارد ضرورت و گویندمی «معلقه» حالت

 «بیتوته حق» حااصطال را کار این. درنیاید معلقه حالت به که بماند او نزد را هاییشب

 دتوان نمی ولی ندارد، معینی حد بیتوته دارد، دائمی همسر یک مرد، اگر کهبطوری نامند،می

 .کند رها معلقه حالت به را زن

 نکردن معلقبر آیه این در و آمده «معلقه»کلمه هم 129 آیه نساء سوره کریم قرآن در

 .است شده تاکید شوهرانشان سوی از زنان

مید ش به اشوهرزن معلقه، زنی است که هم شوهر دارد و هم ندارد. زنی که کلی بطور

باعث  نی و...گذرانی و قانون شکدرآمد و یا به کشور یا شهری دیگری رفته و یا خوشکسب

 ا شب وزها رشده که دیگر به خانه بازنگردد. در این میان زن به امید بازگشت شوهرش رو

  .کشدکند و حاضر به گرفتن طالق نیست و بار زندگی را به دوش میها را صبح میشب
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ه هم آمد و هر دفعماهه باردار بود؛ اما مدتی بود که شوهرش هر شب خانه نمیسه "

گفت دوستم یک بار می ،ارمدگفت جلسه کاری یک دفعه می ،آوردیک بهانه ای می

 رنگشت.یگر بتصادف کرده بردمش بیمارستان و... . اما یک روز که از خانه بیرون رفت، د

ک ها را زیر و رو کرد حتی به پزشها و بیمارستانریزن با این که باردار بود همه کالنت

ا ر کند یسدانست با غم بی پناهی و تنهایی قانونی هم سر زد اما از شوهر خبری نبود. نمی

ر خود و بچه توی راهش را داشته باشد. حیران بود که چرا شوه دغدغه مشکالت مالی

داند چه گیرد اما زن نمییمرا شده و سراغ پدرش  ترکش کرده است. االن پسرش دوساله

  ."گرددگوید، پدرت برمیجوابی باید به او بدهد. فقط به فرزندش می

دن با ارآمبه گزارش ایسنا، زنان معلقه، دلشکسته از ترک شدن از سویی مجبوربه کن

و  مالی عوارض روانی ناشی از غیبت شوهر خود هستند و از طرف دیگر باید با مشکالت

  .کنار بیاینداجتماعی 

گوید: داند و میای جدید نمیشناس، زنان معلقه را پدیدهدکتر غالمرضا استیفا جامعه

های رفتند و پس از اسیر شدن، جذب محیطهایی از تاریخ مردان به جنر میهمیشه در برهه

 شکردند. در این شرایط آنان، زنان قبلی خود را فراموشدند و دوباره ازدواج میجدید می

 کردند. پس از مدتی با گسترش شهرها و بهبود وسایل حمل و نقل، امکان سفر بهمی

ین رفتند. زنان اولین قربانیان اها فراهم شد و مردان برای کار به نقاط دیگر میدوردست

  .شدندوضعیت بودند، چون آنان مجبور به تحمل جدایی و تنهایی می

 بازگشت کرد که منتظرین، زنان را وادار میبه گفته او، در آن زمان بسیاری از قوان

که  کشید و زنان مجبور بودندهای درازی طول میشوهرانشان بمانند و این انتظار گاهی زمان

اج ق ازدود و حبا این وضعیت کنار بیایند. آنان ابتدا امیدوار به بازگشت همسر خود بودن

 .مجدد نداشتند

النی شدن مدت غیبت شوهر، زنان تالش افزاید: پس از طوشناس میاین جامعه 

کردند که مشکالتشان را خودشان حل کنند بنابراین به اشتغال روی آوردند. در نتیجه می
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وارد بازار کار شدند. در این شرایط کار زنان خود خواسته نبود، بلکه ناشی از فشارهای 

یین که جنبه تخصصی به مرور کار زنان پذیرفته شد. آنان در کارهای سطح پا و محیط بود

هنوز قوانین به نفع مردان بود و جدایی رسمی را  شدند. در آن زمان نیزنداشت، مشغول می

 . .کرد تا زن بتواند با ازدواج مجدد سرپناهی برای خود فراهم کندتایید نمی

د که به گوید: پس از مدتی قوانین بازنگری و همین امر باعث شاستیفا در ادامه می 

این د، دررهای اجتماعی و دستورات دینی زنان بتوانند از همسرانشان جدا شونرغم فشا

 روی پای خود شرایط پدیده طالق به وجود آمد. امروزه زنان بسیاری به رغم داشتن فرزند،

 ویر نیست هنوز در مذهب کاتولیک جدایی زن و مرد به آسانی امکان پذ»اند. البته ایستاده

 .است تابع طی تشریفات دشواری

 ا بدسرپرست؟زنان م لقه ي -9-۱-۲    

ن قشر تر به ایاند، بلکه در جامعه نیز کمزنان معلقه نه تنها از سوی همسرانشان رها شده

 زنان توجه شده است به نحوی که این دسته از زنان از دریافت تسهیالت مصوب ویژه

 .بهره هستندسرپرست بیبی

ز زنانی واده نهاد ریاست جمهوری ار زنان و خانهای اجتماعی مرکز امومعاون سرمایه

گوید: زنان کند و میاند به عنوان زنان بدسرپرست به جای معلقه استفاده میکه رها شده

ق حدامی، مندی، تبدیل وضعیت استخبدسرپرست در بیشتر قوانین استخدامی مانند عائله

ند، مشمول این قوانین هسترپرست اند و زنان بی ساوالد، تسهیالت مسکن، تعریف نشده

ریح توانند از امتیازات و تسهیالت استخدامی بدلیل تصبنابراین زنان بدسرپرست نمی

 .قانونگذار استفاده کنند

 

نیز معتقد است که پس از ازدواج یک بخش اساسی از  -روانشناس-زاد ناصر قاسم

هویت زن، همسر و خانواده شوهر است. وجود همسری که بتواند نیازهای هویتی زن را پاسخ 

که زندگی زناشویی  اندازهشود. هر دهد اولویت اول برای افراد در دراز مدت محسوب می
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تواند مفید ه زن را درک کند و با او همدلی داشته باشد، میپایدارتر شود، وجود همسری ک

 .باشد

 ر حالیستدزاد، در جامعه مصطلح است که زن نیاز به پشتوانه دارد، این به گفته قاسم

 .ددارن که هم زن و هم شوهر باید پشتوانه یکدیگر باشند، چون هر دو به هم احتیاج

که هویتش از تجرد به تاهل آن : زن پس ازگویدکند و میاو به زنان معلقه اشاره می

ه دیدی مواجشوقتی شوهر زندگی مشترک را ترک کند، او با بحران  ،کندتغییر پیدا می

اده شود چون نه تنها همسر فوت نکرده یا طالق نگرفته بلکه طالق عاطفی هم رخ ندمی

 .است

  لقه و مطلقهمتفاوت زنان  -9-۱-3      

ان ا که زنلقه است، چروضعیت برخی از زنان معلقه بهتر از زنان مطزاد، به اعتقاد قاسم

یک  ودارد  شوهر معلقه از حاشیه امنیت بیشتری برخوردار هستند و به اعتقاد عامه مردم، او

ره در اجا گردد. از سوی دیگر چون هنوز نام مرد در شناسنامه زن وجود دارد، اوروزی برمی

 .ه زنان مطلقه وضعیت بهتری داردکردن خانه و یافتن شغل نسبت ب

شوند، چرا که هایی میافزاید: زنان معلقه از نظر روحی دچار بحراناو در عین حال می

شوند و پس از یکی دو سال با شرایط کم پیش از طالق تخلیه روانی میهای مطلقه دستزن

شارهای روانی شوند و فآیند، اما زنان معلقه دچار شکست عاطفی میجدید خود کنار می

و  کنند و شوک ناشی از ترک همسر موجب ایجاد تنش در زندگی آنهازیادی را تحمل می

  .شودابتال به افسردگی می

 های در کمین زنان م لقهآسیب -9-۱-4      

ا تجربه اند، شرایط نابسامان روحی رزنان معلقه چون با پدیده ترک همسر روبرو شده

های متوجه واجه شوند، البته آسیبمبا شرایط اقتصادی ناگواری کنند و حتی ممکن است می

 .شودزنان معلقه تنها محدود به آثار روانی و اقتصادی نمی

به گفته استیفا احساس تنها بودن در یک جامعه شلوغ، نبود اطمینان از آینده، تامین 

ا تهدید و به هایی است که زنان معلقه راقتصادی، اجتماعی، روانی و احساسی از آسیب
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تواند پس از گذشت مدتی کند و به رغم اینکه زن میتدریج زمینه انحراف آنها را فراهم می

از مراجعت نکردن شوهر خود، از نظر قانونی از او جدا شود، ممکن است تن به ازدواج 

گردد و موجب از هم پاشیدگی مجدد ندهد؛ چرا که در برخی مواقع شوهر اول بازمی

 .کندا فراهم میزندگی زن ر

 خالقی وات اقاسم زاد نیزمعتقد است: برخی از مردان به دلیل پایبند نبودن به تعهد

وک شکنند. در این شرایط زن دچار عرفی نسبت به مقوله ازدواج، زنان خود را رها می

ی زن شود و باید ظلم مضاعفی را تحمل کند. درواقع با رفتن شوهر، زندگی براشدید می

 .دهدد را از دست میمفهوم خو

 ز زنان م لقهاتزوم دمايت  -9-۱-5      

کند. الزم است که آنان حمایت هایی که زنان معلقه را تهدید میبا توجه به آسیب

معتقد  وای که قاسم زاد بر آن تاکید دارد شوند تا مشکالت کمتری را تجربه کنند، نکته

یه د و خیرهای مردم نهاد، بنابراین سازماناست: زنان معلقه نیاز به حمایت اجتماعی دارن

د. آنان مایت کننحاز این زنان  توانند ابتدا آنها را شناسایی و پس از احراز معلقه بودنشان،می

ز باید ای دارند و وضعیت فرزندان این افراد نیهای مالی، نیاز به پوشش بیمهعالوه بر حمایت

 .ساماندهی شود

ام ست در دمکن اممعلقه که پشتوانه مالی و معنوی را ندارند، به اعتقاد استیفا، زنان  

 .انحرافات اجتماعی گرفتار شوند و به اعتیاد و فحشا روی آورند

 و توسط ستندهبرای جلوگیری از تمایل زنان به طالق، زنانی که واقعا فرد بد سرپرست 

لف مخت ه دالیلهمسر ترک شده اما حفاظت و نگهداری فرزندان خود را عهده دارند و ب

های قانونی مورد حمایتکنند باید حاضر به طالق نیستند و شرایط بد سرپرستی را تحمل می

  ند.قرار گیر

های معاون سرمایه -با وجود ضرورت حمایت از زنان معلقه به گفته پروین هدایتی

ات به از آنجا که بیشترین خدم -اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
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که دارای شرایط خاص  -گیرد کمک نکردن به زنان بدسرپرست زنان بی سرپرست تعلق می

های قانونی ممکن است باعث تشویق آنان به طالق از همسر بدلیل هستند به دلیل محدودیت

 .های قانونی شوداستفاده از حمایت

 زنان خود سرپرست (۱۰

ده ین پدیباشد که اکالن شهر ها میگری یکی از معضالت جامعه امروز پدیده روسپی

  د:شوبه چند بخش تقسیم می

 زنان م تاد -۱۰-۱      
وند که شی میفروشدر خود مجبور به تنخزنان روسپی به دلیل تامین مواد ماین قشر از 

 .جنسی ناقل بیماریهای فراوانی هستندخطرمعموال به دلیل رفتارهای پر

 فراریدختران  -۱۰-۲               
ند ، کنیمها مهاجرت دختران فراری مهاجرانی هستند که از سراسر کشور به کالنشهر

یه ش و تهر معااین قشر از زنان روسپی به دلیل تامین حداقل هزینه های روزمره برای امرا

 .شوندگری میفروشی و روسپیسرپناه مجبور به تن

های الی مشغول زندگی هستند اما خواستگاهزنانی که در شرایط نرم  -9-۲-3      

 درگیر مختلف کنند ، این زنان به دالیلاقتصادی معیشتی بیشتری از حد نرمال را طلب می

  :شوندگری میمعضل روسپی

فاه ، ردر خانواده هستند )بیماری والدیننانی که دارای مسئولیت اقتصادی ز -الف 

 (اده ، مطلقه دارای فرزندنسبی اعضا خانو

فریح یا تچ مسئولیتی به لحاظ اقتصادی بر دوش ندارند و صرفا برای زنانی که هی -ب 

 .شونددرآمد بیشتر و زندگی راحت تر در گیر این معضل می
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 ت دل م ضال -9-۲-4         
 ه شت ببسیاری از زنانی که دچار این آسیب هستند تمایل زیادی به باز گ

ستری باید قبل از این دوران دارند که برای بازگشت آنها به جامعه ب شرایط

 .فراهم شود

 مهمترین دلیل گرایش زنان به این معضل مشکالت اقتصادی آنهاست. 

  یندهعدم آگاهی از نوع زندگی در آ و جدایی از بعدعدم مشاوره حقوقی 

  ادی اقتصمشکالت از همسر جهت جدایی آسان و بالطبع عدم دریافت مهریه

 .این زنان بعد از جدایی

 عدم حمایت خانواده بعد از جدایی. 

  نداشتن خانه های امن در کالنشهرها 

 هت جبه  نبود امکانات حداقلی در خانه های امن و گرمخانه های شهر تهران

 ...بهداشت عمومی و فردی و

 نداشتن بیمه برای خانواده. 

 ی و جسمی فراوان های روحرفتارهای پر خطر جنسی که باعث آسیب

 شودمی

 رفتارهای توهین آمیز جامعه. 

 عدم برنامه برای اصالح و تربیت.  

  حمایتعدم NGO ها 

 کودکان کار (۱۱

ت ه صورب گفته می شود که به اجبار توسط کارفرمایانیکودکان کار به کودکان 

ن به رفتت از شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقامداوم و پایدار به خدمت گرفته می

سمی آنها را جروحی و  سالمت و سازدمی بهرهبی کودکی دوران مدرسه و تجربه

المللی فعالیتی های بینکند. کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمانتهدید می

 .شوداستثماری تلقی می
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تواند شامل کار در کارخانه، معدن، کار کودکان بسیار معمول است و می

 ار والدین، داشتن کسب و کارکشاورزی، کمک در کسب و کگری، روسپی

های کار ترین شکلناپذیرفتنی  )مانند فروش غذا( یا کارهای نامتعارف باشدشخصی

تر جنجالی و فروشی کودکان است. موارد کمکودکان استفاده نظامی از کودکان و تن

)کار درسهمتعطیلی  ار کشاورزی در ایامشامل ک هبا بعضی محدودیتمعموالً قانونی 

ی فصلی(، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه و همچنین بازیگری یا آوازخوان

 .باشدکودکان می

کار کودک در درجات مختلف در طول تاریخ وجود داشت اما با آغاز 

و  آمد طی صنعتی شدن به وجود ،سوادآموزی همگانی و تغییراتی که در شرایط کار

 فتمورد نقد و بحث عمومی قرار گر حقوق کودکان ظهور مفاهیم حقوق کارگر و

 کار کودکان همچنان در جاهایی که سن ترک مدرسه پایین است شیوع دارد

 1۴ا ت 5میلیون کودک  25۰، ساالنه (ILO) بر اساس آمار سازمان جهانی کار

نفر از آنها وارد میلیون 12۰شوند. طبق این آمار ساله در جهان محروم از کودکی می

 32 ین کودکان در آسیا، ادرصد  ۶1وقت هستند. مشغول به کار تمامزار کار شده و با

کنند. قاچاق انسان از در آمریکای التین زندگی می درصد 7در آفریقا و درصد 

وار، های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. به جز کارگری بردهراه

های کودکان قاچاق یگر سرنوشتن، از دگری و فروش اعضای بدن کودکاروسپی

 .است

 کار ب پذيری کودکانیآس -۱۱-۱      
کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای 

توانند به راحتی بازیچه دست بزهکاران برند. این کودکان میخطرناک و حاد به سر می

های فسادو... ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانهحرفه
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گیری از آموزش و تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با هو همچنین عدم بهر ،قرار گیرند

  د.کناین کودکان سلب میسایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را هر جه بیشتر از 

اص خبطورکلی کودکان کار به دلیل داشتن وضعیت عاطفی نا مناسب و شرایط 

و  م سنهزندگی، دارای روحیه ای حساس و از نظر عاطفی، آسیب پذیرتر از کودکان 

ه شدن هادینبنابراین بی توجهی و نادیده گرفتن این کودکان باعث ن سال خود هستند.

-هنجاریز نادر بزرگسالی باعث بروز بسیاری ا و خشمی پنهان در ناخودآگاه آنها شده

 .شودها در جامعه می

 جتماعی کار کودکانا -تاثیرات اقتصادی  -۱۱-۲      

شود که انباشت سرمایه برای کسانی می کار کودکان سبب افزایش سود و

 عه بیشتردهند و در نتیجه فاصله طبقاتی را در جامکودکان را مورد استثمار قرار می

 دهد. کودکان را از دستیابی به دانش و مهارتکند و فقر و تهیدستی را افزایش میمی

دهد. یوری نیروی کار را در جامعه کاهش مدارد و در نتیجه بهرهکافی بازمی

یابد و زایش میاف ...های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، استثمار، تبعیض، فقر وآسیب

امعه اندازد و مانع پیشرفت و توسعه جدر نتیجه سالمت اجتماعی را به مخاطره می

 .گرددمی

یران به اهزار کودک در  7۰۰میلیون و  1طبق آخرین اطالعات مرکز آمار ایران 

تا  ۸۰ها نشان می دهد هر کودک ماهیانه رگیر کار هستند و بررسیصورت مستقیم د

 .هزارتومان درآمد دارد 1۰۰

 22ژوئن ) 12به گزارش مهر، نشست روز جهانی مبارزه با کار کودک که برابر با 

ر رگزابخردادماه( است، در خبرگزاری مهر با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی 

 .شد

میالدی همه ساله  2۰۰2آرش فراز در ابتدای این نشست با بیان اینکه از سال 

ژوئن را به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودک برگزار  12سازمان جهانی کار روز 
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کند، گفت: هدف از این نام گذاری این است که در سالیان متمادی تالش شد تا با می

شناسی این ها به اهمیت آسیبها و دولت معرفی نمادین یک روز مشخص توجه ملت

 .های کشورهای عضو جلب شودپدیده ناهنجار و آشنایی با فعالیت

 دکانروز جهانی مبارزه با کار کو -۱۱-3      

تاکنون  2۰۰2دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: از سال 

ست، ار کودک انتخاب شده اهرساله یک نام مشخص برای روز جهانی مبارزه با ک

 شاغلمبرای امسال روز جهانی مبارزه با کار کودک با عنوان محو کار کودک در 

 .خانگی و مبارزه با رشد این پدیده نامگذاری شده است

ر ه با کابارزمفراز ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع یک برنامه دائمی تحت عنوان 

ار طراحی شده و از کشورهای عضو کودک در ساختار اداری سازمان جهانی ک

 .مشترک این سازمان همکاری کنندشود تا در برنامه هایخواسته می

 1۴تا  5 میلیون کودک بین 25۰ سالیانهوی افزود: بر اساس گزارش این سازمان 

ری معتقد است با همکا ILO سال در کشورهای مختلف جهان مشغول کار هستند و

 .ری کردکارفرمایی می توان از رشد این پدیده جلوگیهای کارگری و اعضاء، گروه

 کار این مقام مسئول کارگری بیان داشت: به دلیل اهمیت موضوع مبارزه با

ذیرفته پی کار المللها و معاهدات بیننامهکودک، این پرونده در قالب یکی از مقاوله

ان جهانی سازم .اندشده و به کشورهای مختلفی از سراسر جهان به عضویت آن درآمده

 ازدک می پردمقاوله نامه بنیادین است که دو مورد از آنها به کار کود ۸کار دارای 

کار کودک  که به تعیین سن حداقل 13۸نامه شماره فراز خاطر نشان کرد: مقاوله

ط ایران در کند توسکه محو بدترین اشکال کار کودک را دنبال می 1۸2نامه و مقاوله

 .د و ایران به آن پیوسته استپذیرفته ش ۸۰سال 

نامه دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: هرچند ایران به مقاوله

قانون کار بیان شده که اشتغال  79درباره کار کودک نپیوسته ولی مشخصا در ماده  13۸
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به شرایط کار نوجوانان  ۸۴سال ممنوع است و این موضوع را ماده  15کودکان زیر 

 .پردازد و در این زمینه ارائه حمایت های ویژه مورد تاکید قرار داردمی

یز ناین مقام مسئول کارگری تصریح کرد: ایران به کنوانسیون حقوق کودک 

یت ی در حماالمللهای اصلی بیننامهتوان گفت ایران به تمام مقاولهپیوسته و تقریبا می

ر کودک را منع نه تنها بحث اصلی یعنی کاها نامهمقاوله .از کار کودکان پیوسته است

ه و د کردکنند بلکه برخی اشکال کار کودک را به عنوان بدترین موضوعات قلمدامی

 .کندبا آنها مبارزه می

 قاچااستفاده از کودکان در ق -۱۱-4      

ء ر سودفراز اظهار داشت: به کارگیری کودکان در انواع قاچاق، به کارگیری 

جسم  وهای سخت و زیان آور که به سالمت روان جنسی و در فعالیتهای استفاده

آنها  اجرای ها است که البتهنامهکودکان آسیب جدی می زند، مورد توجه این مقاوله

 .ها استمنوط به توجه به کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت

یز آئین ن ۸3ل سانامه کار کودک، در وی بیان داشت: قبل از الحاق ایران به مقاوله

امروز  ا بهتنامه ای در این زمینه با همراهی کارگران و کارفرمایان تدوین شد اما 

یانه سال هیچگونه تعامل و پیگیری در بازنگری مفاد آن و چگونگی تنظیم گزارشهای

 .وجود ندارد

کودک  ا کارریزی برای تاسیس کمیته مبارزه باین مقام مسئول کارگری از برنامه

 واریممجمع عالی نمایندگان کارگران و مدیران سخن گفت و بیان داشت: امیددر 

یف می تکالو عل های غیر دولتی و استفاده از توان کارشناسیبتوانیم با همکاری سازمان

 .ها ایجاد نمائیمجدیدی را در این زمینه

 ریهه خیدر ادامه فاطمه دانشور عضو اتاق بازرگانی ایران و مدیر عامل موسس

و  جهانی گیری رشد یافتگی در سازمان بهداشتهای اندازهمهرآفرین گفت: از شاخص

 .یونیسف وضعیت کودکان کشورها است
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 میلیون کودک در ایران1,7اشتغال 

بت رسیده ثهزار کودک نیز به عنوان کودک خانه دار به  915: بیان داشتدانشور 

نیز نشان  درصد ۸9زیستی در سال دختر هستند و آمار به درصد 9۸,9که از این تعداد 

د هزار کودک خیابانی ساماندهی شده است که نشان می ده ۶دهد که تنها می

 .عملکردها در این بخش ناچیز بوده است

بود ان ناین فعال اجتماعی تصریح کرد: یکی از موضوعات چالش برانگیز در ایر

ه پنجم رنامبنحوی که در  برنامه راهبردی و استراتژیک درباره کودکان و کار است به

 برنامه بار از کلمه فاضالب استفاده شده و یک بار کلمه کودک در این 17توسعه 

 یرانوجود ندارد و این موضوع نشان می دهد که الزم است در این بخش تصمیم گ

 .نگاه جدی به مسئله داشته باشند

کار  عاتموضو دانشور افزود: در کشور ما بحث ایجاد تشکل هایی که بتوانند به

سیار ود بکودک بپردازند بسیار محدود است و اقداماتی که در این بخش انجام می ش

زار را برگ بانیناچیز است. ما در این زمینه تاکنون دو سمینار علمی کودکان کار و خیا

ودک در کاز  کردیم و بیانیه ای نیز صادر شد که در نهایت به ایجاد نهاد ملی حمایت

ه ها ستگاد و پیش از آن کودک کار در ایران موضوع رها شده بود و دایران منجر ش

 .مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرفتند

 رحد کودکان کار به خانه بازمی گردندد 9۰ -۱۱-5      

منازل  کودکان کار شب ها به درصد 9۰ی ایران تاکید کرد: نعضو اتاق بازرگا

 99وجود مار مگردند اما کودکان خیابان شبانه روز در بیرون هستند و طبق آخود برمی

ن خیابا وشوند. ما یک مرکز نگهداری از کودکان کار این کودکان بزهکار میدرصد 

سترش گنفر تحت پوشش قرار گرفتند اما برای  ۴7۰۰ایجاد کردیم که در قالب آن 

 .ساز مداخله کنند اینگونه فعالیتها الزم است تا نهادهای تصمیم



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

160 
 

ای هامهندر ادامه این نشست آرمان خالقی با طرح این سوال که چگونه مقاوله

 درباره:؟ گفتتواند در ایران اجرا شودسازمان جهانی کار در مبارزه با کار کودک می

ردم مکار کودک موضوع مهم این است که چگونه باید برخورد شود و سهم دولت و 

 میزان است؟در این بخش به چه 

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن اظهار داشت: در سال های گذشته 

ا آوری کودکان کار بعضبرخوردها در این بخش چندگانه بوده و به جای جمع

ه خش بببرخوردهای خوبی نشده است و این موضوع باعث شده است تا کارها در این 

 .خوبی تنظیم نشود

ه کار بتشکل در ایران اختصاصا  1۰کمتر از  وی با بیان اینکه در حال حاضر

 است کودک می پردازد اظهار داشت: در شوراها نیز تشکل های تخصصی ایجاد شده

اتی که وضوعکه باید به این موضوع ورود بهتری داشته باشند. همچنین یکی دیگر از م

ار کمله های مختلف از جدر این زمینه وجود دارد یکسان سازی سن کودکان در بخش

این  شند واکنون افراد برای هر کار باید در سن مشخصی قرار گرفته بااست اما هم

 .ها باید برداشته شودتفاوت

 هات ري  وظاي  جديد برای بنگاه -۱۱۰-6      

ه کگنجانیم بها این مقام مسئول کارفرمایی ادامه داد: اگر بتوانیم در وظایف بنگاه

هند دحمایت از کودکان و ساماندهی آنها اختصاص بخشی از سود پول را به کار 

لقی سیم. خاطه برها ایجاد کرد و ما باید به این نقتوان شرایط مطلوبی را در کارگاهمی

ولیت ین مسئکند که بیایند در قبال اها حکم میبیان داشت: مسئولیت اجتماعی شرکت

 .خود بخشی از درآمد را به این کار اختصاص دهند

بحث آرش فراز با بیان اینکه با وجود استقبال کارفرمایان برخی در ادامه 

های کارگری ورود علمی و مناسبی به موضوع کار کودک نداشته اند. ما گروه

های کارگران و آمادگی داریم تحت عنوان میثاق ملی مبارزه با کار کودک حمایت
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صورت یک کار  های غیر دولتی را در این بخش بهکارفرمایان و همچنین سازمان

 .مشترک در راستای کاهش و از بین بردن پدیده کار کودک به کار بگیریم

ودک کم ار ککهمچنین فاطمه دانشور نیز با بیان اینکه در ایران نگاه پژوهشی به 

انی ن خیابدهد که از عوامل بروز کودکاها نشان میبوده است، گفت: یکی از پژوهش

فقدان یا  اتی،وزیع عادالنه ثروت، بیکاری، فاصله طبقمسائل اقتصادی شامل فقر، عدم ت

 .کمبود درآمد و ازدیاد جمعیت است

جرت گذاری دولت در کنترل جمعیت و مهاوی ادامه داد: همچنین عدم سیاست

ین ان در اایر از روستاها به شهرها و از کشورهای دیگر به ویژه افغانستان و عراق به

 .رت کودکان از زمان جنر شروع شدایجاد مهاج .بخش موثر بوده است

 فقر  علت احلی افزايش کودکان کار -۱۱-7      

ا، هنسل های اجتماعی و فاصله بیناین فعال اجتماعی بیان داشت: تغییر ارزش

غفال ها و باورهای نادرست درباره کودکان، خشونت و ااعتیاد، بزهکاری، سنت

 امادری،و ن والدین به اعتیاد، ناپدری دوستان و همساالن و عوامل خانوادگی، جدایی

 در این نیز بیماری های روانی، بحران هویت، ناکامی آرزوها، فرار از خانه و مدرسه

 .بخش وجود دارد

ودکان کاز  دانشور در این خصوص که آیا در ایران باندهای مافیایی سوء استفاده

ه است شتباکودکان کار اکار فعال هستند؟ گفت: تصور وجود باندهای سوء استفاده از 

شوند جبور میهایی هستند که کودکان برای تامین معیشت ماینها دارای خانواده %9۰و 

 است و دهد که فقر دلیل اصلی ایجاد کودکان کارها نشان میکار کنند و بررسی

 .ندگیردرصد کمی از این افراد مورد سوء استفاده باندهای مافیایی قرار می

با سابقه  کودکان کار دارای والدین %3۰بازرگانی ایران ادامه داد: عضو اتاق 

کودکان  %۸5بی سواد یا کم سواد هستند،  نیز دارای والدین %۴۰محکومیت هستند و 

 .کار ایرانی و ما بقی از سایر کشورها هستند
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اند و فتهکودکان کار مورد اغفال قرار گر %22این فعال اجتماعی اظهار داشت: 

نه برد. متاسفاکم یک تا دو سال در خیابان به سر میدک خیابانی دستهر کو

 .کار در ایران رو به افزایش استکودکان

 ها جمع آوری کودکان از چهارراه -۱۱-8      

 یده کاراد پدهای زندگی در ایجوی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و افزایش هزینه

ه های خوبی برای ورود باز ظرفیتکودک تاثیرگذار است گفت: شوراهای شهر 

 مسائل کار کودک برخوردار هستند و از ارکان های مهم تصمیم گیری محسوب

 .شوند و این موضوع در تهران دارای اهمیت چندگانه استمی

ای در ادامه این نشست آرمان خالقی گفت: بخش زیادی از کودکان کار دار

 بیکاری وتیاد ائل اقتصادی و مواجه با اعهای آنها دارای مسخانواده بوده و خانواده

ه به نیست ک کودکان برای خانواده های خود کار می کنند و قوانین ما آنگونه .هستند

ود ر وجراحتی بتوان حضانت این بچه ها را گرفت و اساسا چنین امکاناتی در کشو

 .ندارد

ها هرااراین فعال کارفرمایی بیان داشت: امروز جمع کردن کودکان کار از چه

بخش  در این یقی راکشاند و ما تا نتوانیم برنامه دقزیرزمینی میآنها را به کارگاه های

گاه عی ناجرا کنیم امکان جلوگیری از کار کودک وجود نخواهد داشت. از گذشته نو

 ین نگاهتا ا ها برای کار کودکان تحت عنوان استاد شاگردی وجود داشته ودر خانواده

 .اردجود ندوها گرفت، اساسا امکان پیشرفتی که نباید کودکی را از بچهاصالح نشود 

می به ر رسوی در این زمینه که بسیاری از کودکان در بنگاه های زیرزمینی و غی

د و ی دارشوند، بیان داشت: اساسا سیستم نظارتی اقتصاد یک ضعف کلکار گرفته می

ها لیتاز فعا سیاریه سیستم مالیاتی نیز بها را شناخت و امروزنمی توان بسیاری از بنگاه

ماعی ین اجتها آنقدر در اجرای قانون کار و تامشناسد و هنوز ضعفرا در کشور نمی

 .زیاد است که امکان مبارزه دقیق با پدیده کار کودک وجود ندارد
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 کار سیاه -۱۱-9      

 

ار نوعی ک ا نیزهبنگاهخالقی با اشاره به اینکه استفاده از کارگران غیرقانونی در 

جاز مسیاه محسوب می شود گفت: همانگونه که درباره استفاده از کارگران غیر 

 زی شود وریهخارجی، قوانین و جرایمی وجود دارد باید درباره کار کودکان نیز برنام

به  ارانهیتوانست موثر واقع شود اختصاص یکی از راه های موثر که در این بخش می

 .است کودکان بوده

 

فراز در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بدترین اشکال کار کودک در 

یان آور رشته فعالیت تحت عنوان بدترین مشاغل و کارهای سخت و ز 3۶ایران گفت: 

 1۸ن زیر ودکاکشناخته شده که کودکان مجاز به فعالیت در آنها نیستند. در ایران کار 

ال در س 15 ست اما ما باید این مالک را ازها ممنوع شناخته شده اسال در این بخش

 .سال ارتقاء دهیم 1۸قانون کار به 

 

ردی شاگ دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: طرح استاد

ت یی اسهاهای گذشته از سوی وزارت کار مطرح شد، یکی از زمینهنوین که در سال

ای ما بر کند و در زمانی کهمحدود میکه اجرای قوانین حمایت از کودکان کار را 

ائل قساعت کار، سن کار و کار شبانه کودکان و نوجوانان ممنوعیت و محدودیت 

 این شویم، طرح استاد شاگردی و خروج از شمول قانون کار و تامین اجتماعیمی

 .اقدامات را زیر سوال می برد
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ونه ینگاود با اجرای این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه احتمال این می ر

 دی ازهای قانونی از کودکان نادیده گرفته شود گفت: استاد شاگرها حمایتطرح

ی ا وقتهای مشخصی است که می تواند منتهی به تضیع حقوق کودکان شود و منمونه

 ن را بههای بازرسی بسیار محدود است، چگونه می خواهیم کودکادانیم سیستممی 

 یازی به نظارت بر آنها نیست؟مشاغلی بگماریم که ن

 

 کودکان خطر استاد شاگردی برای -۱۱-۱۰      

 

کار  امعهوی با اعالم اینکه شکایتی امسال از سوی جامعه کارگری در سازمان ج

ر این ت: دمبنی بر نادیده گرفتن حقوق نیروی کار ایرانی مطرح شده است اظهار داش

در  ودکانهای فنی حمایت از کار ککمک شکایت یکی از مباحث تحریم ظالمانه ارائه

 .کندایران است که سازمان جهانی کار از ارائه این نوع خدمات امتناع می

 

 دانشور نیز در بخش پایانی سخنان خود گفت: در اتاق بازرگانی موضوع

 های بخش خصوصی مطرح شد اما در زمان طرحمسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه

ز ضوعات این مواتی به این موضوع نداشته و تمایلی به ورود به ها خیلی نگاه مثببنگاه

 .خود نشان ندادند

 

ن عاالوی بیان داشت: دو سال طول کشید تا معنی مسئولیت اجتماعی در بین ف

ایفا  ی راهایبخش خصوصی جا افتاد و عنوان شد که کارکنان و مدیران باید مسئولیت

ز الوگیری جداشته باشند که یکی از مصادیق آن های اجتماعی نقش  کنند و در زمینه 

د نی ماننناگواستفاده کودکان در کار است که البته در این زمینه نهادهای حمایتی گو

 .وانند فعالیت کنند شوراهای شهر می ت
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 رآمد ماهیانه هر کودک کارد -۱۱-۱۱      

نه هر ماهیادهد که درآمد ها نشان میاین فعال اجتماعی بیان داشت: بررسی

توانیم این بهزار تومان در نوسان است و ما اگر  1۰۰تا  ۸۰کودک کار در ایران بین 

ار به کهای یطاز مح توانیم این کودکان راهای آنها تامین کنیم میمبالغ را برای خانواده

 .مدارس بازگردانیم

 

که خالقی نیز در پایان سخنانش بیان داشت: مسئولیت اجتماعی موضوعی است 

در سالهای اخیر کمرنر شده و به عنوان یکی از اهداف هزاره سازمان ملل مطرح بوده 

که خانه صنعت و معدن پیشتر به آن ورود داشته اما با نگاه دولت در سالهای اخیر این 

موضوع کمرنر شده است. تشکل ها باید این موضوعات را تبیین کنند و برای 

های که بتوانند در حمایت از کار کودکان گام کارفرمایان این جذابیت ایجاد شود

 .اساسی را بردارند
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 مديريت شهری : ايده های کالنيازدهم فصل

 انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم گفتمان اول: -

 گفتمان دوم: طرح انتقال پايتخت -

 سوم: رفراندوم شهریگفتمان  -

 گفتمان چهارم: حقوق شهروندی -
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 1انتخاب مستقیم شهردار توسط مردمگفتمان اول: 

 نگاهی به شهردار و شهرداريها و قانون انتخاب شهرداران

 د و بایدباششهروندان عزیز درکشور ما براین باورند که شهردار کلید دار یک شهر می

ن دنبال ای. دراین بخش باجتماعی و فرهنگی دخیل باشد –های خدماتی در کلیه مسئولیت

 م.باشی هستیم که نگاهی به نحوی انتخاب چنین مردمی در جهان و کشور خودمان داشته

 هری وششود که نظام با نگاهی به تاریخ شهر و شهرداری در کشورمان مشاهده می

بل حدود صدسال قشهرداری به شکل امروزی قدمت صدساله دارد و حسب اسناد موجود 

ر دواهی تشکیل شده است و از زمان مشروطه خ بلديه توسط حکومت مرکزی سازمانی بنام

ف به معرو ایران این سازمان شکل مردمی تری بخود گرفت و انتخاب شهردار و شورای شهر

 رامون. بررسی در سیر تغییر و تحوالت تاریخی کشورمان پیبوجود آمد اندمن بلديه

 توان به چهار دوره تقسیم کرد:شهرداران را میموضوع انتخاب 

ند و کرددر زمان مشروطه مردم شهر اعضاء انجمن بلدیه را انتخاب می -1

 ولیتکسی که بیشترین رای را داشت بعنوان رئیس انجمن بلدیه انتخاب و مسئ

 اجرایی امور شهر بعهده او بوده است.

 نجامتوسط مردم ا در زمان پهلوی اول و دوم انتخاب اعضاء انجمن شهر -2

ه بولت ولیکن این انجمن عنصری تشریفاتی بود و فقط در کنار شهردار منصوب د

 پرداخت .امور مشورتی می

 بعد از انقالب اسالمی و بروز جنر تحمیلی و شرایط خاص کشور و -3

ران هرداشعلیرغم تصویب قانون شوراها در قانون اساسی تقریباً انجمن کمرنر و 

 ای امورهلیتزارت کشور و استانداران هر استان تعیین و کلیه فعامستقیم از سوی و

 ها بوده است .شهر مستقیم با حوزه استانداری

                                                           
 شهرداری های استان تهران سابقغالمرضا محمد خانی از شهرداران  1
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اجرای اصول یکصدو نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی  75درسال  -۴

د تا گردیروس ایران منتج به ابالغ قانون و آئین نامه اجرایی شورای اسالمی شهر و

عهده شورای ، نظارت و عزل شهرداران بآن قانون انتخاب 19 ماده 1۸بند  که برابر

 شهر گذاشته شد.

 قوانین مرتب  با انتخاب شهرداران از سوی شوراها چیبت ؟

حداقل صالحیت های اعطا شده به  انتخاب شهرداران به شورای شهر جزءواگذاری 

ابات شوراهای ، وظایف و انتخقانون تشکیالت 71دربند یکم ماده واحدهای محلی است . 

، انتخاب شهرداران برای یک دوره 1375شور و انتخاب شهرداران مصوب اسالمی ک

)بالفاصله پس از رسمیت یافتن( اهای شهر دانسته شده است که بایدچهارساله از وظایف شور

)نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت ماده این  3نسبت به آن اقدام کنند. براساس تبصره 

ست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در بیشتر از دوی

گیرد( شورای شهر براساس ها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میسایر شهر

هردار ، شامه مصوب این قانونضوابط و شرایط احراز صالحیت شهرداران مندرج در آئین ن

ند . وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی کمیمورد نظر خود را انتخاب 

، شهردار رصورتی که وزیر کشور یا استاندارشده را ظرف مدت ده روز صادر کنند . د

ا به شورای شهر ، مراتب را باذکر دلیل و مستند هده را واجدشرایط تعیین شده نداندمعرفی ش

، قبلی خود و صادرنشدن حکم شهردار ، درصورت اصرار شورای شهر برنظرکندمنعکس می

هیات مذکور  و موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختالف ذیربط ارجاع خواهد شد

ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری است و تصمیم آن هیات برای وزارت کشور و 

، هیات حل اختالف نظر خود را زم االجراست. چنانچه در مدت مقررشورای اسالمی شهر ال

تواند اختیارات قانون خود را اعالم نکنند، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می

اعمال و اجرا کند انتخاب شهردار در زمره صالحیت های شورای شهر است و وزیر کشور یا 

، نماینده در این باره ندارند. به دیگر سخناستاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی 
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، هیچ صالحیتی برای تحمیل شخص مورد نظر خود در اینجا ر یا استاندار(وزیر کشودولت)

به اعضای شوراهای شهر ندارد و حتی در صورتی که وزیر کشور یا استاندار بنا به مالحظاتی 

، حق ابطال این انتخاب را نیز ق نباشدبا گزینه مورد نظر شورای شهر برای شهرداری مواف

ن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع ندارد که این موضوع نشانگر آ

 مناسبات سلسله مراتبی نیست 

آيا تشخی. شايبتگی نامزدهای ادراز سمت شهرداری نیز برعهده 

 شوراهای اسالمی شهر است ؟

 راهایزدهای احراز سمت شهرداری اصوالً با شوها و صالحیت نامتشخیص شایستگی

ندگان ی نمای، وزار یا حتهای ملی مانند رئیس جمهوریو مقام اسالمی شهر است و نهادها

س هر ین اساا. بر دفرایند تعیین شهردارها را ندارنمجلس نیز اجازه مداخله و اعمال نفوذ در 

ز ه اادنوع تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت از مصادیق بارز سوء استف

یی ه اجرا)آئین نام1377شهریور  11در مورخ ات دولت ، هیاختیارات است . در این باره

د توان( را به تصویب رسانده است که توجه به آن میشرایط احراز تصدی سمت شهردار

مت سان به کسانی را می تویکم این آئین نامه چنین آمده است:راهگشا باشد . در ماده 

 : ب نمود که دارای شرایط زیر باشندشهردار انتخا

 25المقدور متاهل و دارای حداقل حتی -ب، ری اسالمی ایرانتابعیت جمهو - ات 

انجام خدمت وظیفه  -پسال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن،  5سال سن و 

هوری اعتقاد به مبانی جم -ت، ا داشتن معافیت دایم در زمان صلح)دوره ضرورت( یعمومی

یی جسمی و داشتن توانا -و ،دارا بودن حسن شهرت -ث، اسالمی ایران و قانون اساسی

زم محرومیت از حقوق نداشتن محکومیت کیفری که مستل -چروحی برای انجام کار، 

حداقل تحصیالت  -۱ن تحصیالت و تجربه به شرح  زیر: دارا بود -ح، اجتماعی باشد

حداقل تحصیالت  -۲، ۶تا1برای شهرداریهای درجه  )لیسانس(کارشناسی

های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداریهای با گرایش  )لیسانس(کارشناسی
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حداقل تحصیالت کارشناسی  12 و 11های درجه برای شهرداری -3، 1۰تا 7درجه 

 های مشخص شده توسط وزارت کشور )فوق لیسانس( با گرایشارشد

با قبول اينکه شوراها بصورت مبتقل شهردار را انتخاب می کند آيا د  

 ين مقام ها قايل شد؟ن ارت را هم میتوان برای ا

لیه مهم او ولی ، کارکرد اصون تشکیالت شوراها نیز اشاره شده،همانطور که در قاندقیقاً

هادی ننین ، چه استشوراها همان نظارت است و مطابق مفهومی که قانون اساسی اراده کرد

جد اوظارت ن. هرچند باید اشاره کرد که این محلی از نظارت شورا مستثنی نیست در امور

 بته در. ال ضعف و شدت است و مهمترین و تاثیر گذارترین آنها ، نظارت بر شهرداری است

ختلف و مهای توان در ابعاد و روشها را میاینجا الزم است بگوییم که نظارت شورا

ل اص مثقط یک نهاد خگوناگون مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد، این نظارت شامل ف

صل یک توای ا، چنانکه از محاین نظارت را یک نظام عام دانست باید، بلکه شهرداری نیست

رق طا، از آید شهرداری به عنوان رکن اجرایی نهاد محلی شوراهصدم قانون اساسی برمی

نیز  سالمیمختلف، تحت نظرات عالی شورای اسالمی قرار دارد. شهردار منتخب شوراهای ا

ردازد پیت میفعال اهای اسالمی شهر باشد به ادامهتا زمانی که مورد وثوق و تایید اعضای شور

از  ت بهترهای تعیین شده و به عباردر غیر این صورت یعنی تخطی و انحراف از صالحیت

 اند ،ی دادههای مشخصی که اعضای شوراهای اسالمی شهر براساس آن به شهرداری رابرنامه

نون قا 73 ر مادهر استیضائ شهردار دشود . کیفیت عزل و به عبارت بهتوی از کار برکنار می

 مورد اشاره قرار گرفته است. 1375شوراهای اسالمی مصوب 

 ست واز آنجا که جامعه شهری و حقوق شهروندی تقریباً در تمام جهان یکسان ا

نتخاب اگردد برآن شدیم قانون بصورت مستقیم به قانون انتخاب شهرداران مرتبط می

 را هم مورد بررسی قرار دهیم : شهرداران در چند کشور جهان
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 شهردار در کشور های مختل  :

 هاستانشهر ودربسیاری از کشورها ، شهردار به عنوان باالترین مقام شهری در شهرها 

ت ی اوقایا گاه وهای شهری ، شهردار بعنوان مقامی اجرایی شود . در اکثر سیستمشناخته می

 شود.مقامی تشریفاتی بکار گرفته می

ابطه رها در ای در قوانین محلی و آداب و رسوم آنهای گستردهدرسرتاسر جهان تفاوت

 باشد.ی انتخابی شهردار و وظایف مربوط به او میبا شیوه

 استراتیا 

 ریفاتیم تشای شورا است که بعنوان یک مقاالیا، شهردار یکی از اعضدرشوراهای استر

ل جلسات کند . تصمیمات شهردار در طومیها شرکت در جلسات رسمی دولتی و افتتاحیه

 توانییا را مشود . شهردار استرالشود و در صورت لزوم تایید یا لغو میشورا گرفته می

ر ماه درا که گیری در انتخابات محلی و یا از طریق جلسات شوبصورت مستقیم از طریق رای

 سپتامبر برگزار می شود، برگزید .

 يونان

ری ان شهشود و آنها مدیرنج سال در انتخاب محلی انتخاب میشهردار دریونان هرپ

و شده ل انتخاب ، شهردارها برای پنج سا2۰1۴یم شده هستند . از شروع سال برای ایاالت تقس

 ردد.گر میبرگزا ها همزمان با انتخابات پارلمانی در اروپاانتخابات دولت محلی و شهرداری

 ژاپن

اپن را تصویب شد ساختار دولت محلی ژ 19۴7رسال قانون استقالل محلی ژاپن که د

ن قانون . ایاین قانون قدرت فراوانی گرفت 2ی کند که در بعد از جنر جهانتعریف می

ا در هرداریهای سیاسی اعطا کرد که قدرت شهقدرت اجرایی فراوانی به شهردار در زمینه

 رد.کژاپن با همتایان آنها در ایاالت متحده آمریکا برابری می

 ، شهردار از گروهی انتخابی که متشکل از حزب های مختلف استدر شوراهای

 شود که بیشترین صندلی یا نماینده را در شورا داشته باشد.می
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 کانادا

 خی ازهای این کشور است . با این حال در برشهردار در کانادا رهبر شهرداری

ده استفا کوچک برای منتخب روستاهای )مثل اونتاریو( هنوز از اصطالح ریوهای کانادااستان

-ییفا ماکنند. شهرداری یک شهرک یا روستا نقش مشابه شهردار را در شهرهای بزرگ می

و  ت بودهمتفاو ای که مسئولیت داردکند و بازه زمانی ریاست هر شهردار با توجه به منطقه

 بستگی به قوانین محلی آن منطقه دارد 

 فرانبه

 گردد.شش سال یکبار در انتخابات محلی انتخاب میشهردار هر منطقه هر 

 آتمان

امروزه  گردند.های ایالتی کنترل و اداره مینامههای محلی توسط اساسدر آلمان دولت

ر . و دگرددمی ، هامبورگ و برمن( توسط پارلمان انتخاببرلین)فقط شهردار سه شهر ایالتی

نتخاب ا ،کنندن که در آن محدوده زندگی میمابقی ایاالت شهردار با رای مستقیم شهروندا

 ود ، شوهای حرفه محسوب میشود . دراین کشور پست شهردار بعنوان یکی از شغلمی

 .منطقه است باالترین مقام دولت در آن

 تهبتان

ر تنها هرداشوند . شدار در لهستان به طور مستقیم توسط ساکنان شهری انتخاب میرشه

ا یتواند عضو شورای شهر و است و در ضمن شهردار نمی شاخه اجرایی شهری دولت

 .کندپارلمان باشد . شهردار در صورت نیاز معاونی شهری برای خود انتخاب می

یک  نوانشود . بعترکیه شهردار در ترکیه توسط افراد ساکن در آن شهر انتخاب می

 تخاباترد. انوجود دا ها در تمام مراکز استان و همچنین شهرها، در آنجا شهرداریقانون

شکل مبار برگزار شده و نامزدهای منتخب در صورت نداشتن شهرداری هر پنج سال یک

 دند.توانند در دوره های بعدی نیز نامزد انتخاباتی گرامنیتی و فساد مالی می
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 اياالت مت ده آمريکا

. در شدبایمشهردار در ایاالت متحده آمریکا باالترین مقام شهری در بیشتر ایاالت 

اری و ز شهردا، انواع مختلف و متفاوتی بسته به نوع سیستم و قوانین محلیایاالت متحده 

هر را . شهردار ممکن است بتواند حتی ریاست شورای شگرددی شهر مشاهده میاداره

ر شهردا ا و همگذاری را ندارد . دراین نظام هم اعضای شوربرعهده بگیرد ولی قدرت قانون

حق  مچنینهستقیم مردم انتخاب شده ولی شهردار قدرت اجرایی باالیی دارد و با آرای م

 مصوبات شورا را نیز در اختیار دارد .  "وتو"

خی نوع دیگر حاکمیت شهری در آمریکا مدیریت شورا است که درحال حاضر دربر

بات مصوو  گزیندشود و این شورا است که مدیر شهر را برمیاز شهرهای آمریکا اجرا می

 کند .االجرای شهر را تصویب و ابالغ میالزم

 نتیده گیری و پیشنهادات
ب همانطور که اغلب صاحب نظران مطلع هستند چند سالی است که قانون انتخا

ن یحه آالنیز  شهرداربا رای مستقیم مردم بسیار مورد توجه بوده و حتی در دوره مجلس قبل

ز رای انجام شده و برخی نواقص مطروحه حائ هایبه صحن علنی رفت ولی بدلیل البی

ظر وزه بناین ح های متعددبا نگاهی دوباره به آن و بررسی چالش با این وجوداکثریت نشد . 

ی هانشهربی تردید انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم در کال. چراکه رسد ضروری می

اه ند جایگتوای میترین مدیر شهراصلیتر شهردار، بعنوان کشور عالوه بر تبیین جایگاه دقیق

ان دارهرنظارتی شورای شهر را تقویت کند و ازسوی دیگر موانع بسیاری که پیش روی ش

 .شهرهای بزرگ است را بردارد

یکی از معضالت امکان عزل و نصب شهرداران توسط شورای شهر خصوصاً در 

، ذشته شده استیت شهری درچند سال گشهرهای متوسط و کوچک باعث عدم ثبات مدیر

شود عمر فعالت شهرداران در شهرهای متوسط و کوچک بطور که مشاهده میبطوری

گرایی و اعمال نظرات شخصی و میانگین یک تا دوسال شده است و عوامل متعدد قومیت

ه سبک و روش ای اعضای محترم شورای شهر بر این مقوله اثر مستقیم دارد و از آنجاکسلیقه
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شهر های کشور با مدیریت شهری در شهرهای متوسط و کوچک کالنمدیریت شهری در 

ولذا  خاب شهردار نیز امری طبیعی باشدرسد ضرورت تفکیک نوع انتمتفاوت است بنظر می

ای برای شروع مجدد رسیدگی به طرح انتخاب شهرداران بطور پیشنهادات زیر بعنوان مقدمه

البته همانطور که آمد اجرایی شدن این  گردد.مستقیم توسط مردم همان شهر ارائه می

 .های بیشتری خواهد بودبررسی بتنی برموضوع م

ه بوط بتمامی بندهای مندرج در قانون شوراهای اسالمی شهر رو روستا که مر  -1

ه چگونگی انتخاب شهردار است استخراج و مورد بازنگری قرار گیرد وکلی

 .ارتی و مشورتی همچنان باقی بماندبندهای نظ

هرها ششورای اسالمی در نتخاب شهرداران همزمان با انتخاب نماینده مجلس ا -2

ایید ت)این زمان بدلیل اینکه شوراهای شهر فرصت بررسی سوابق و انجام شود

هر های شصالحیت کاندیدها شهرداری را داشته باشند همزمان با انتخابات شورا

 .باشد(نمی

ه وظیف وان شورای نگهبان شهرهاهمانطور که دربند باال آمد شورای شهر بعن  -3

 های شهرداری را بررسی وابررسی وتعیین صالحیت فردی و تخصصی کاندید

ند تا با عرفی کردم منهایتاً بنا بر جمعیت هر شهر تعدادی افراد را بعنوان شهردار به م

 رای مستقیم مردم انتخاب شوند.

 د.ای شهر باشوظیفه نظارت و اعمال درخواستهای مردم همچنان بعهده شور  -۴

 وت دوم نفرا ازبین افراد معرفی شده به مردم اولین نفر بعنوان شهردار معرفی و  -5

ا یوت و سوم بعنوان افراد اصلح بعنوان علی البدل باقی بمانند تا درصورت ف

 استیضاح شهردار امکان جایگزین کردن باشد .

از به ورت نیسال حق فعالیت داشته باشد و درص 2شهردار منتخب حداقل بمدت   -۶

ید ایاستیضاح یا عزل پیش از موعد مراتب بعد از درخواست شورای شهر و ت

 شد.شته باان دا)فرماندار، استاندار و وزیر کشور( امکباالترین مقام اجرایی شهرها
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در  ، شهردار منتخب حتماً بایستیوجه به وسعت و گستردگی شهر تهرانبات  -7

 جلسات هیات دولت حضور داشته باشد.

وی اتوجه به حساسیت مباحث اجتماعی و حقوق شهروندی انتخاب فردی ازسب  -۸

هردار قام شمشورای شهر بعنوان مسئول اجرایی امور اجتماعی و شورا بعنوان قائم 

 .ضروریست تا شهردار منتخب بتواند به امور تخصصی شهری مبادرت نماید

ان در قوانین شوراهای درپایان این بخش یکبار ضرورت بازنگری قانون انتخاب شهردار

 شود.اسالمی بعنوان یکی از معضالت اداره کردن شهرهای کشور پیشنهاد می
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  1طرح انتقال پايتختگفتمان دوم: 

 (هرانترکززدایی از ساماندهی و تم نتقال مرکز سیاسی و اداری کشور وسنجی اطرح امکان)

 
یا یک محدوده  کشوراصلی یا سیاسی یک  شهرپایتَخت یا مرکز سیاسی کشور، 

تر و پرجمعیت تر بوده و نهادهای مهم حکومتی حکومتی است که غالباً از سایر شهرها بزرگ

 در آن واقع است.

ن یا همدا طول تاریخ ایران از آغاز حکومت سلسله مادها تاکنون یعنی زمانی کهدر 

خرین هران آکه ت و در حال حاضربه عنوان اولین پایتخت ایران بوده  قدیم هگمتانههمان 

در ایم. ای گذراندهبار جابجایی پایتخت را در سطوح ملی و منطقه 31پایتخت کشور است 

 انتخاب فقط یک بار و برخی دیگر چندین بار به عنوان پایتخت شهرهابرخی این میان 

ان با همزم 13۶۴ایتخت در سال اولین بار بحث انتقال پ اسالمی اند. پس از انقالبشده

 ال پایتختی تهران مطرح شد. دویستمین س

ه ک صورت پذیرفتمطالعاتی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی وقت  13۶۸در سال 

 نده رسیدن نتیجدر نهایت بدیگزینه برای انتقال پایتخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  ۴

رح ا مطر« ختطرح ساماندهی پایت»ینه دارد و به جای انتقال پایتختکه انتقال پایتخت هز

ها و تالش به بعد در قالب طرح ساماندهی تهران، که 13۶۸سال  از کردند. نتایج زحمات

ر این شه ا گرفت، اوضاع نابسامان کنونی، مورد اجرا قربودهای زیادی را صرف کرده سرمایه

های مختلف ساماندهی پایتخت و زحمات زیاد سامان برای زندگی حتی با اجرای طرح

ذشته گل اکه در چند س ی مانند دورکاری و انتقال کارمندان از تهران و...هاینیافت. آیا طرح

 ای داشت؟!نتیجه اجرا شد

                                                           
 سید احمد نبوی 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ها هزینه کردند شروع می امسئله انتقال پایتخت ر سال پیش 2۴ربط والن ذیئاگر مس

د ر بیفته به تأخیهر چ باشدالزم االجرا میاین انتقال که کلی طورببیشتر بود یا امروز؟!. 

 های مستقیم و غیرمستقیم بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.هزینه

نتقال اان، براساس مطالعات انجام شده به علت مشکالت و مسائل پیچیده و بغرنج تهر

 م:یدانپایتخت از تهران را به دالیل مهم زیر الزامی و ضروری می

ین تهران به نسبت سایر شهرهای کشور بیشتر مرکز شدید و ازدحام جمعیت: شهرت -1

 %1۶ایی شهر به تنه 133۰تعداد جمعیت را در خود جای داده است. این شهر در مقابل 

معیت میلیون نفر ج 5/۸با جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده است. تهران 

 امین شهر بزرگ جهان است.  ۴2ساکن، بزرگترین شهر غرب آسیا و 

رون شهری و بشهری ون رمیلیون نفر جمعیت شناور د 12روزانه حداقل هران ابر شهر ت

 ا تهرانشان را به خاطر همجواری بدارد و با شهرهای مجاور خود که رشد شتابان و بزرگی

با خاصیت نیز این شهر گاالپلیس بزرگ درآمده و اند، به صورت یک مپذیرا گشته

یار کم بسکونتگاهی کشور گسترانده است. تراماکروسفالی تسلط خود را بر تمام شبکه س

های تحمل و پذیرش ای آن از آستانهزیاد جمعیت در واحد سطح و افزایش لحظه  به لحظه

 ت.ده اسشهر فراتر رفته و شهر را به یک توده عظیم جمعیتی در فضای کشور تبدیل کر

و  صادی، مالیمرکز اقتصادی و تجاری: متمرکز شدن منابع و امکانات عمده اقتت -2

ها و ها، دفاتر شرکتهای بزرگ بانکی، پول و ارز، بازار، کمپانیتجاری مانند شبکه

المللی کشور باعث شده است که تهران داران و تجار بزرگ ملی و بینکارخانجات، سرمایه

ددی و تر رهبری اقتصاد ملی را برعهده گرفته و این تمرکز اقتصادی بر تمرکز جمعیتی

 افزاید.تهران همواره می با مرتبط

دهد که بخشی از افزایش قیمت زمین و مسکن ناشی از تورم تقاضا مطالعات نشان می 

شود و این تورم به سایر منجر به تورم قیمت زمین و مسکن می در نهایتدر تهران بوده و 
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ه و رغم اینکه تورم تقاضا و مشکالت تهران را نداشته باشند سرایت کردنقاط کشور علی

 شود.ها در سایر شهرهای کشور میباعث افزایش قیمت

قر صمیم گیری و مدیریتی ملی در تهران مستتاداری: تمام مراکز  –تمرکز سیاسی  -3

ها، تخانهجمهوری، مجلس شورای اسالمی، قوه قضاییه، تمامی وزارهستند: مانند دفتر ریاست

 نان این... . جمعیت عظیم کارکملی و های حکومتینهادهای ملی دولتی و غیردولتی، ارگان

کامل  اداری کشور در تهران ساکن بوده و حضور آنان قدرت –نهادها و مراکز سیاسی

ینی و یک زمبالمنازع سیاسی و اداری را به تهران بخشیده و روزانه حجم عظیمی از تراف

نه هر رواین شای هوایی کشور را برای انجام امور اداری و سیاسی در سایر نقاط کشور به سو

 دهد.کرده و حجم تردد درونی شهر تهران و جمعیت شناور آن را به شدت افزایش می

زیست شهری: تمرکز شدید جمعیتی، اقتصادی، خدماتی و معضالت محیط -۴

ر دبع را اع منااداری تهران و روند فزاینده همه تمرکزهای مذکور فرآیند مصرف انو –سیاسی

های هو زبال دهد که نتیجه آن تولید انبوه انواع پسماندهاافزایش می یک سیر شتابان همواره

 فی واده مصرباشد. بنزین مهمترین مخانگی، تجاری، صنعتی، بیمارستانی، الکترونیکی و... می

شود که صرف میمیلیون لیتر بنزین در تهران م 13 – 1۴آالینده تهران است. روزانه حداقل 

ران تولید میلیون تن گاز کربنیک در ته 1۰، سالیانه دست کم همراه با گازوئیل مصرفی

شود که آثار سوء این آالیندگی بر سالمت ساکنان این شهر مشخص بوده و عامل می

 باشد.یدر کاهش متوسط عمر شهروندان ممهمی

 ومی و دولتی و افزایش ضریب مالکیتحجم باالی خودروهای عم :معضل ترافیک -5

ه با خودروهای جمعیت شناور، معابر این شهر را در طول روز خودروهای خصوصی ب

وخت، سپارکینر نسبتاً متحرک خودروها تبدیل کرده و عالوه بر افزایش نسبی مصرف 

 شود. باعث تشدید آلودگی هوا و آلودگی صوتی می

گیرد، اتالف اما مهمترین تأثیر ترافیک سنگین تهران که معموالً مورد غفلت قرار می

شهروندان و ایجاد خستگی و بروز اختالالت روحی و رفتاری شهروندان است. اگر به وقت 
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تناسب جمعیت ساکن و شناور، سرانه متوسط اتالف وقت شهروندان تهران در ترافیک را 

بیهوده سپری ها در پایتخت میلیون ساعت وقت انسان 12یک ساعت در نظر بگیریم، روزانه 

. تعداد هدر می رودساعت وقت مردم تهران در ترافیک  ۰۰۰/۰۰۰/3۶۰شود که ماهیانه می

های انسانی کشور از جمله نمایندگان، مدیران، متخصصان، اساتید بسیاری از این افراد سرمایه

 ،هدر رفت در ترافیکجای  به آنها باید وقت  ،که به عنوان کارگزاران نظام هستندو نخبگان 

تر دارد در این راستا به برنامه انتقال پایتخت جدیضرورت ؛ لذا صرف خدمت به مردم شود

 توجه و عمل شود.

، پائین آمدن ازدحام جمعیت، گرانی :های کیفیت زندگیایین بودن شاخصپ -۶

مراض قدرت خرید شهروندان، اتالف وقت در ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ا

هر در شثر عوامل محیطی ازندگی بر های کیفیت ناشی از آنها باعث سطح نسبتاً پایین شاخص

 تهران شده است.

های شمال ر زلزله قرار دارد. گسلشهر تهران همواره در معرض خط :خطر زلزله -7

رار خطر ق سیرتهران، گسل مشاء، گسل کهریزک و گسل ری که همواره تهران را در م

ی توجه به تراکم باالریشتری را دارند. با  5/7های اند، هر کدام توان ایجاد زلزلهداده

های تمانز ساخجمعیتی، منابع اقتصادی، خدماتی، سیاسی و فرهنگی، مقاومت پایین بسیاری ا

قطع و اتصال خطوط  ، آب ،شهر و حوادث هنگام زلزله مانند شکستگی خطوط انتقال گاز

 .وردبه بار خواهد آرا در تهران ... یک فاجعه انسانی وخیم سوزی وآتش ،انتقال برق

شود که انتقال پایتخت هنگام طرح مباحث انتقال پایتخت همواره این بحث عنوان می

ساعت وقت شهروندان  ۰۰۰/۰۰۰/3۶۰. آیا ماهیانه حداقل اتالف طلبدزیادی را میهزینه 

میلیون تن گاز کربنیک در این شهر،  1۰تهران، آلودگی شدید هوا، تولید سالیانه حداقل 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط ناسالم شهر و تلفات انسانی، میرهای ناشی از ومرگ

والن در ئای که حتماً خواهد آمد، برای کشور هزینه نیست!؟ همه ما مسسیاسی ناشی از زلزله

ولیت داریم و باورمان باید این باشد که تهران شهر ئمقابل وضعیت زندگی مردم تهران مس
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از هر چیز انتقال پایتخت را به عنوان این راستا آنچه که پیشهمه ایرانیان و ایرانشهر است. در 

 نماید، مباحث حقوق بشر است. والن ضروری میئیک وظیفه برای مس

های تختشاید به جرات بتوان گفت هیچ کشوری به اندازه ایران در طول تاریخ پای

ت پایتخ ای تغییرهمختلف را به خود تجربه نکرده باشد. این در حالی است که آخرین زمزمه

سنجی انتقال مرکز سیاسی و رسید، با تصویب طرح امکانهای اخیر به گوش میکه در سال

ای لهد مرحاداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران از سوی شورای نگهبان، وار

نتقال اای اعالم کرد که این شورا طرح امکان سنجی جدید شد. شورای نگهبان در اطالعیه

حات ه اصالبکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را با توجه مر

رکز مسنجی انتقال انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. طرح امکان

ه ششم ر جلسسیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران که با اصالحاتی د

یبهشت ماه ارد 1۶در جلسه  و ه تصویب مجلس شورای اسالمی رسیدب 9۴سال اردیبهشت ماه 

ا غایر بمده مآشورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل 

 موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 ارتند از:ماده است که عب 5طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری دارای 

و  بندی مطالعات انجام شده در خصوص تراکم زداییی و جمعبه منظور بررس -1ماده 

 وری بهای ضرهساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و انجام پژوهش

د، موجو منظور تکمیل آنها با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع

ای اهبردهیی، ریین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجراتبیین و ارزیابی، پیش بینی و تع

ان ایی مکجانم پیشنهادی برای ساماندهی پایتخت و تهیه برنامه های اجرایی الزم، بررسی و

مانی زهای  مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری و ساماندهی پایتخت جدید در افق

و  هارفیتهی پایتخت با استفاده از ظشورای ساماندمدت و بلند مدتکوتاه مدت، میان

 گردد.امکانات موجود در قوه مجریه تشکیل می
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نی و ات مورد نیاز را در الیحه بودجه ساالنه کل کشور پیش بیدولت اعتبار -2ماده 

 کند.منظور می

 شورا عبارتند از: اعضای -3ماده 

 رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا

 کشور که دبیری شورا را بر عهده دارد وزیر

 وودجه های شوراها و امور داخلی کشور و برنامه و بدو نفر از اعضای کمیسیون

 محاسبات با انتخاب مجلس شورای اسالمی

 وزیر راه و شهرسازی -

 وزیر نیرو -

 وزیر جهاد کشاورزی -

 وزیر امور اقتصاد و دارایی -

 وزیر نفت -

 راهبردی رئیس جمهورمعاونت برنامه ریزی و نظارت  -

 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -

 شهردار تهران -

 نماینده ستاد کل نیروهای مسلح -

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل -

ون االجرا شدن این قانورا موظف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ الزمش -۴ماده 

 وتهیه  ری راقال پایتخت سیاسی و اداطرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انت

 برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارایه نماید.

 ست آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف شش ماه از تاریخدولت موظف ا -5ماده 

 االجرا شدن تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.الزم



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

182 
 

ز ادر نظرسنجی  تلویزیون انجام شد،در  حول این موضوع 13/2/93ای که در مناظره

 مردم موافق انتقال پایتخت بودند %۶5بینندگان، 

 :تواند سه حالت داشته باشدهای دولت برای انتقال پایتخت میحاصل بررسیاما 

کالت حل مش جهتتهران پایتخت بماند اما با یک مدیریت جدی  که اول اینحالت  

حتی  رسد با توجه به وسعت و جمعیت تهران،ر میموضوعی که به نظ؛ آن قدم برداشته شود

 در صورت انتقال پایتخت نیز باید در دستور کار قرار گیرد. 

ر وه بانتقال مرکزی اداری و سیاسی همچون مالزی است که این طرح عالحالت دوم 

ال کامل نسبت به انتقنیز کند، هزینه کمتری اینکه زلزله را از یک تهدید سیاسی خارج می

 پایتخت دارد. 

 

مرکز  که به سراغ شهرهای دیگر برویم و پایتخت جدید را دراست  سوم اینحالت 

-ثل بارمایبی آنان یا در حومه آن شهرها تاسیس کنیم که این طرح در کنار فواید خود، مع

با  انهمحتاطد و بایها، اختالفات قومی و ... را در پی خواهد داشت مالی زیاد، گران شدن زمین

 آن برخورد شود. 

 

های اجتماعی، از اهمیتی ها به عنوان محلی برای کارکردهای نظامبطور عام پایتخت

یابی برای محل جدید، قابل توجه برخوردارند و موضوع تغییر پایتخت، انتقال و مکان

ن نیز به مانند بسیاری آید. در این میان، ایراای تاریخی به شمار میموضوعی مرسوم و با سابقه

های گذشته از این روند دور نبوده و درچندین مرحله اقدام به از کشورهای دیگر، طی دهه

تغییر و انتقال پایتخت کرده است. اما موضوع تغییر یا انتقال پایتخت از نگاه سیستمی و 

یم آن در های مستقیم و غیرمستقدرعصر پویای نسبتا پیچیده حاضر، فارغ از تمامی هزینه

های مختلف و مباحث بوم شناختی، موضوعی مورد بحث بوده است که ها و زیر سیستمحوزه

از یک سو باید امکان سنجی و پیامدهای ناشی از آن بررسی شود و از سویی دیگر، درسطح 
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های جایگزین با توجه به ساختار کالن باالتر باید بهینه بودن این تصمیم نسبت به سایر گزینه

 های پیش رو اثبات گردد.های حاکم بر آن و تغییرات محیطی و نوآوریان، ارزشایر

نفوذ،  به ودر ادبیات جدید شهرها، پایتخت به عنوان کانون سیاسی کشور و مرکز جاذ

اقتصادی،  فضایی جغرافیایی محسوب شده و تمامی عوامل سیاسی، فرهنگی، قومی، تاریخی،

توان مرکز ت را میگیرد. بنابراین پیش از هر امری، پایتخیاداری، فنی و ارتباطی را در برم

  .آورد های سیاسی و نمادین دولت به شمارگیریکنترل سرزمینی و مکانی برای تصمیم

 

ان از ت تهرهای اخیر با توجه به اینکه مشکالهمانطور که پیش تر اشاره شد در سال

 ده است؛انفجار جمعیت به اوج خود رسیهای زیست محیطی تا خطر جدی زلزله و آلودگی

نتقال جی اطرح امکان سن"از این رو طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی با عنوان

اریخ تدر  ارائه شد و "مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

گهبان ورای نبه تایید ش 1۶/2/9۴در مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ۶/2/9۴

 رسید و به عنوان قانون به دولت ابالغ گردید.

 

 امروزپس از گذشت بیش از یک سال ازتصویب این قانون که در اختیار دولت

شده تخاذ ناطرح  باشد، نه تنها به مرحله اجرا در نیامده بلکه هنوز تصمیمی هم برای اینمی

یتخت دیک پاشور قرار داشته و نزرسد مناطقی که در مرکز کاست، از این باب به نظر می

ایتخت پنتخاب برای ا لذا ،های ممکن برای بررسی خواهند بودباشند بهترین گزینهفعلی می

ای ، راههمنطقه توان به ظرفیت بردجدید باید مواردی در نظر گرفته شود که از جمله آن می

 اره کرد.دسترسی، شرایط آب و هوایی، همجواری با مراکز حمل و نقل و ... اش

 

نگارنده این مقاله در خصوص انتقال پایتخت، دشت زرندیه را که در جنوب غربی 

تهران همجوار با شهر جدید پرند، دشتی بسیار وسیع با قابلیت انتقال آب، نزدیکی به فرودگاه 

امام خمینی، در مسیر شاهراه اصلی شمال به جنوب کشور، کم ترین فاصله ممکن با تهران و 
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داند ضمنا ریز های شناخته شده است بهترین نقطه برای این انتقال میحیطه گسلخارج از 

 "سند چشم اتداز زرساو"مجلس در خصوص این امکان سنجی در کتاب مباحثات نمایندگان

لذا نظر خوانندگان محترم را به مطالعه اصل منبع معطوف  بطور کامل ارائه شده است؛

 .دارممی

نظران، مسئولین و اعضای شورای مربوطه ضمن لحاظ نمودن  در پایان امیدوارم صاحب

 این موارد، انتخابی درست، مطمئن و بدون فوت زمان، برای کشور رقم بزنند.
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 1رفراندوم شهریگفتمان سوم: 

ای و بر های آن برای کودکان از یک سوشهر تهران و آسیبآلودگی هوای شدید کالن

النی ین و طوترافیک سنگ .باشدمیبا سالحی نادیدنی لمندان از سوی دیگر قاتلی پنهان سا

از  امعه وهای روانی جمصرف سوخت بسیار زیاد، آسیب و شهر تهران ضمن آلودگی هواابر

ن ر تهرادتر اتالف وقت شهروندان را در پی دارد، معضالت شهری از این دست همه مهم

نها ترده است و کتبدیل محلی برای زنده بودن تنها به پیکر فراوان است و تهران را ودربی

در  وفریح نامی که برازنده این شهر دویست ساله نیست، آرامش، سالمت، سهولت تردد، ت

 .باشدیک کلمه محلی برای زندگی نمی

و  ز شهرهای پس از انقالب تنها به فکر ایجاد درآمد امدیران شهری در این سال

یبا، زهای له، تونهای دو طبقباناند، خیاشهروندان برای توسعه نامتوازن این جهان شهر بوده

ودکان کوابی، خهای نورانی و پر زرق و برق، در کنار کارتن فضای سبز هنرمندانه، بوستان

را با  ره. چهره این شاجتماعی، زنان خیابانی، دختران فراری، معتادین متجاهر و...کار، ناامنی

 زشتی و پلشتی همراه کرده است.

ی فروش مردم، مالیات های مضاعف، آسمان فروشی، کوه های دریافت عوارض ازشیوه

قی یر اخالغسانی و های غیر متمدنانه و حتی غیر انهای دوطبقه، شیوهو... جهت ایجاد خیابان

ورای شمختلف  هایهای سیاسی در فراکسیونباشد، تمام این اتفاقات تنها از طریق البیمی

ر ای اخیهگیرد و در سالیا در خالف جهت شهردار شکل می و شهر یا هم سو با شهردار

نها تنی که یارا اند، شوراشورا یاران محالت را به مدد طلبیده شیوه، جهت پذیرش مقبول این

این  باشند و جز در جهت عکس انداختن ازژست دمکراتیک شهرداری و شورای شهر می

 باشند.استفاده نمی روند دمکراتیک توسط مسئولین و مدیران شهری قابل

                                                           
 سید احمد نبوی 1
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حضور  شهر در شهر تورنتو کانادا شورایاران محالت در جلسات منظم و قانونی شورای

قل هر منتشیابند و نظرات کارشناسی برگرفته از بدنه مردم در محالت را به شورای می

 تی برخیو ح گیرنددر اختیار میو اثرات آن را در قوانین شهری به سرعت  گردانندمی

حله و  م اران قوانین محلی برای محالت خود را از طریق شورای شهر بدست آوردهشورای

 نمایند.خود را براساس قوانین باالدستی مدیریت می

های هرن شصدد آن است تا راه حل جدیدتری را که در برخی از کالاما این نوشتار در

کی از ینماید که باشد، برای ابرشهر تهران معرفی و عملیاتی دنیا در حال اجرا می

مونه یک ن به "رفراندوم"؛ لذا جهت تبیین و تعریف اصطالحمی باشد "رفراندم شهری"آنها

 نمود:توجه توان که آثار مثبت رفراندوم را در پی دارد می عینی

س اه پشش مدر استکهلم قانونی مبنی بر پرداخت عوارض خیابان وضع گردید که طی 

ثبت تایج ماز ن تی که در ذیل بدان اشاره شده اساینک همه آمار و ارقام این قانون،از وضع 

ایت هر حکاین اقدام در حل گره ترافیک پایتخت سوئد و بهبود وضعیت محیط زیست این ش

 .دارد

بوری هیدر وکرکاهش در ترکیبات  %1۴دود و دم کمتر و  %13کاهش ترافیک،  23%"

 "زنهوا از جمله ترکیب سرطان زائی چون بن

بود. %۴۰ وافقانو م %۶۰در شروع اجرای آزمایشی شش ماهه این طرح، تعداد مخالفان 

ا امر ر هر ایندانستند و کسبه مرکزیت شخودرو سازان این عوارض را اجباری و ظالمانه می

ای هروبیندهای فرار از دلیل کم شدن درآمد خودتلقی نموده و مخالفان شورای شهر راه

ض هه عواردادند ولی در پایان طرح آزمایشی شش مابه مردم نشان میعوارض خیابان را 

و %۶5ان به ترافیک سنگین شهری موافقخیابان با مشاهده اثراث مثبت زیست محیطی و رفع 

این طرح را به  2۰۰۶تغییر پیدا کردند و شورای شهر استکهلم در پایان سال  %35مخالفان به 

دیگر  روپائیاها در چندین شهر ع داد و این طرح بعدرفراندوم عمومی مردم استکهلم ارجا

 نیز به اجرا در آمد.
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هری شندوم دهد یا خیر؟ نفس عمل رفراصرفنظر از اینکه این طرح در تهران جواب می

ز شهر تهران برای حل معضالت بزرگ شهری اآرای عمومی مردم کالن مراجعه به و

در سند چشم انداز  ")همت(تهران  مردم همدلی حزب"پیشنهادات دوستان متخصص

 باشد.تهران و برنامه عملیاتی آن می کالنشهر

دوم فرانما امیدواریم در صورت پیروزی در شورای شهر تهران، قوانین مربوط به ر

ان ر تهرشهری را بررسی و با جدیت تمام در جهت تصویب آن کوشا باشیم و بتوانیم شه

 نمائیم.بزرگ را با نظرات خود مردم مدیریت 
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 1حقوق شهروندیگفتمان چهارم: 

 مقدمه        

 وقباشد، هرچند  طرح مباحث حقحقوق بشر می جهان یکی از مباحث مهم امروزی

شر در قوق باما ح، کل امروزی آن سابقه چندانی نداردشهروندی در راستای حقوق بشر به ش

 رح شدهث مطمباح .رداهمیت ویژه ی دا ی مردم و سیاستمداران و حکمرانانجهان امروز برا

 قدرت، حفظ در مقابل سؤاستفاده از ، حقشهروندی حق عدالت خواهی عادالنهدر حقوق 

 حق حفاظت در مقابل شکنجه، حق حفاظت شرافت و خوشنامی، حق پناهندگی، حقوق

مع و ت در حیات اجتماعی، حق آزادی فکر، حق آزادی دین، حق تجها، حق شرکاقلیت

، نوادهوق اقتصادی، حق حفظ مال، حق اشتغال به شغل مناسب، حق تشکیل خا، حقاعالن

 حقوق زن، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ حیات فردی شخص، حق آزادی انتخاب محل

 وین رااز عنا و در ذیل برخیگیرد ، و سایر حقوق مادی و معنوی افراد را در بر میزندگی

 نمائیم.تشریح می

 حق حیات  – 1

 .اشدبکه پایه حقوق دیگر محسوب می شود، حق حیات می  اصلی ترین حق هر انسان

 ر قدرتباشد و بیشتر در براببه وضوح پیداست که حق حیات از جمله حقوق عمومی می

 گیرد. ها مورد استناد قرار میدولت

 حق آزادی  – 2

مون تعریف آزادی و ماهیت آن اختالف بسیاری وجود دارد، اما در یک بیان پیرا

اجمالی می توان گفت آزادی در تعبیر حقوقی آن عبارت از نوعی استقالل و خود سامانی در 

، که از لحاظ رشد شخصیت انسان ضروری بوده و در باشدهای مختلف زندگی میزمینه

                                                           
 داوری و حکمیت متخصص ،  I.s.Iب حقوقی، دارای مقاله مدرس دانشگاه و حقوقدان، مولف کت: فردین عبدلی 1
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 باشد.و عقالیی میهای الهی چارچوب مقررات و ممنوعیت

 حق برابری  – 3

 وات درانای مس، و می توان به معباشدای پرمعنا می، کلمهمیواژه عدل در فرهنر اسال

ین از ا )ع( به فراوانیشکل معقول را در نظر گرفت، بدین خاطر در بیانات حضرت علی

اهده مشکلمات استفاده شده است، و نقش آن را در نظام حقوقی و اجرایی به روشنی 

 . نمائیممی

، انونقابر هره مندی از بیت المال، مساوات در براز جمله می توان به مساوات در ب

شاره ، الیبه محکمه صالح و رسیدگی عادالنه، زدودن نابرابری های عم مساوات در رجوع

 نمود. 

 دقوق شهروندی

ی جدید ونو ، و از جمله مفاهیم باشدحقوق شهروندی، متشکل از حقوق و شهروند می

 حقوقی اسی و، سیلت توجه دارد و در نظرات اجتماعیطور ویژه به برابری و عدااست که به

 جایگاه ویژه ای را پیدا نموده است .

نی و وق مدیابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقمقوله شهروندی زمانی تحقق می

ادی و گی از حیث اقتصهای مورد نظر زندسیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت

 اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند .

 قابلمدر مقابل هم و همچنین در  کلیه وظایف و تکالیف افراد یک جامعه :دقوق

 شود.حاکمیت و بالعکس آن را شامل می

امعه در ج اما از آنجایی که شهروند ،باشدمتشکل از افراد یک جامعه می :شهروند 

 ک شهر یاروند عضو رسمی یاکنون یک شهباشد، و هممتفاوت میزی با جوامع بدوی امرو

ه ک، ی شودمآور هایی را به شهروند یادحقوق و مسؤلیت این دیدگاهلذا، .اشدبکشور می

 .باشدیمپویا  بینی و تدوین نموده است . به همین دلیل نیاز به تعریف شهروندقانون پیش
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ماع راد اجتهای فردی و کسب و کار اففعالیتاشاره به زندگی روزمره  :شهروند پويا

عمال افتار و رای از ، و بطور کلی مجموعهنمایدهای اجتماعی شهروند میو همچنین فعالیت

 ست اواسته باشد ،و  شهروند پویا یا شهروند فعال در واقع از این نگرش برخافراد می

 شهروند پويا هایويژگی

  رکت در امور جاری اجتماعیمشا - 1

 گاه به قوانین و مقررات جامعه و حقوق خود و دیگران آ - 2

 عایت قوانین و مقررات شهری و اجتماعی ر - 3

ماعی ها برای برای حل مسائل و مشکالت اجتاال بردن توانمندی در انتخاب روشب - ۴

 و شهرنشینی 

ات به سائل و مشکالت از مسؤالن شهری و ارائه پیشنهادات و انتقادمپیگیر بودن  - 5

 آنان 

 شهروند و دقوق شهروند 

ایی هلیت، حقوق و مسؤباشد و از این دیدگاه، عضو یک شهر یا کشور میک شهروندی

ت شده اس بینییشیف و وظایف در قوانین مربوطه پ، و این تکالشودآور میرا به شهروند یاد

یت، ، مالکموالاری، ، روابط تجا.از نظر حقوقی، جامعه نیازمند به مقرراتی میباشد که شامل

 ماید.ن، سیاسی و مسائل خانوادگی را در بر گرفته و می بایستی ساماندهی شهرسازی

شد رمیزان  نحوه اداره امور شهری و کیفیت نظارت بر الزم استن خصوص میدر ه

 . ه است، لذا این موارد در قانون اساسی بطور مشخص بیان شددشهرنشینی هماهنر باش

و  ر، شهرهای شهروندان در قبال یکدیگلیتاز وظایف و مسؤ شهروندیدر واقع حقوق 

ر قوق، بامین حی را که بعنوان وظایف تحقوق و امتیازات نیزمملکت و  ،دولت یا قوای حاکم

ت ده استشکیل ش باشدقوای حاکم می (، دولت یا بطور کلیعهده مدیران شهری)شهرداری

 شود.ها ، حقوق شهروندی اطالق میبه مجموعه این قوانین و مسؤلیت و
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 مبنای دقوق شهروندی در اسالم 

سانی ، کرامت انی حیاتی و محور مشترک ادیان الهیهاترین آموزهیکی از مهم 

 . مایدننع میمیگران تجاوز به حقوق د، انسان را از ارتکاب به گناه و باشد؛ چرا که این امرمی

ی هست اصلی ءبا فطرتی رو به کمال خلق شده است، این فطرت خدا محوری جزانسان 

 "حوریسان مان"و "یخدا محور"به عبارت دیگر از بین دو اندیشه .دهدانسان را تشکیل می

ر هر ده دنسوداگری ب . بندگی وغلبه دارد "خدا محوری"بر "انسان محوری"در جامعه غرب

  "، ممنوع است شکل که باشد

ی خالقا، پایه و اساس عملی قرار دارد و اصول حقوقی و کرامت انسانی در اسالم

 .ده استشو عدم بردگی انسان اعالم اصل آزادی  و گرددبسیاری بر اساس آن تنظیم می

ن را نمی توا سکهیچ ":ددار، که بیان میباشداعالمیه جهانی حقوق بشر می ۴نمونه آن ماده 

  "به بندگی گرفت

ویی خداج و این بودهبه دنبال کمال مطلق  لذا، ستاز آنجایی که انسان ذاتا خداجو

چنین  نباید ، وگذارد، بلکه با میل و رضایت کامل در این مسیر قدم میباشدناآگاه نمی

ر دلبد که طمی را ، بلکه خداییباشدای ناآشنا دارد و در پی آن میپنداشت که انسان گمشده

و  جه دارداش توو از طرف دیگر خداوند نیز به بنده است هاش گشتبدو آشنایی دارد و شیفته

 دهد.او را مورد رحمت خویش قرار می

ن ر ای،و بباشدبر اساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراک و گرایش های فطری می

 های ذیل باشد.ساس انسان می بایستی دارای ویژگیا

  باشد.ین  برخوردار مآ، از ی افراد ، فارغ از دین و دولت، یعنی همهمگانی بودنه- 1

وردار ها از بدو تولد از آن برخی انسانباشد و همهاکتسابی میموهبتی و غیر - 2

 باشند.می
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 ت انسانطبیع ،و در مقایسه باباشدفطرت می ین، منشاء حقوق شهروندی در اسالمابنابر

 شد.باشهروندی  غرب  مالک می باشد، از درجه باالتری برخوردار میحقوق که در 

 دقوق شهروندی از ديدگاه دضرت علی )ع(

ایت ا رعرحقوق طرف مقابل  ، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند واگر رهبر و مردم

 قرار ودالت برهای عهای دین پایدار و نشانهیابد و راه، حق در آن جامعه عزت مینمایند

وند و شار میگردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدونت پیامبر )ص( پایدار میس

 دشمن از آرزوی تسلت بر چنین ملتی مایوس خواهد شد.

ای با شرح خلقت آدم)ع( می )ع( در خطبههمین سخن دیگری از حضرت علی

 : 1فرماید

 ذیرفتهه پعهدی را ک پس، از فرشتگان خواست تا آنچه در عهده دارند ادا نمایند و

 ویرند؛ گبزرگ  خود را خوار و او را ،بپذیرنداند وفا نمایند. سجده او را از بن دندان 

تعصب  که "نرشتگان به سجده افتادند جز شیطا! فآدم را سجده کنید ای فرشتگان"فرمود:

ی برا و غرور شدو به اینکه از آتش خلق شده م، گشتو بدبختی بر او چیره  او را فرا گرفت

 ."ای گل خشکیده آفریده شده بود خوار شمرداینکه از پاره

ر )ع( دباشد، که حضرت علمنشاء این کرامت، همان دمیدن روح خدایی در آدم می

 خطبه بدان اشاره نموده است .

)ع( به اصل کرامت انسانی توجه داشته و کارگزاران در حکمرانی نیز حضرت علی

متی خویش به مالک اشتر . بطور مثال در فرمان حکونمودخود را به رعایت آن تذکر می

مگان را برای و مهربانی بر رعیت و دوستی ورزیدن با آنان و مهربانی کردن با ه"فرماید:می

کاری که خوردنشان را غنیمت ، و مباش همچون جانوری شدل خود پوششی گردان

                                                           
اهلل سبحانه المالئکه  ودیعته لدیهم و وصیته الیهم فی االذعان بالسجود له و الخشوع لتکرمته . و استادی  " 1

اعترته الحمیه و غلبت علیه اشقوه و تعزز بخلقه النار و استهون خلق  "فقال سبحانه  : اسجدوا آلدم فسجدوا اآل ابلیس 

 الصلصال .
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. نش با تو همانندیگر در آفری: دسته ای برادر دینی و دسته دشماری! چه رعیت دو دسته اند

شود، یا خواسته و ناخواسته هایی بر آنان عارض میگناهی از ایشان سر میزند، یا علت

  "خطاشان منگر ، و از گناهان درگذر، به روخطایی بر دستشان می

 دقوق شهروندی از ديدگاه رهبرکبیر انقالب اسالمی ايران 

ن ه کالگا، در ننقش مردم در نظام سیاسی دانست ای ازتوان بعنوان نمونهیشهروند را م

ه تبع و ب الهی )ره( هر چند اصالت اسالمی و محوریت حاکمیتبه مکتب سیاسی امام خیمنی

بر ان رهدر دوره غیبت والیت فقیه صاحب شرایط در کانون گفتم آن والیت معصومین)ع(

 یظریه تی ن، حیک اسالمیرخالف نظریه دوران کالس، اما بکبیر انقالب اسالمی قرار دارد

تب ین مکاعامه و مطلق فقها تاکید شده است، مردم دارای نقش اساسی در  که بر والیت

 باشدمی

ط به د مربوجمله موارازو مصادیق مربط به حقوق شهروندی در اینجا برخی از مفاهیم 

عی جتماااسی و ، حقوق زنان و حقوق سیجوانان، فقرا، مستمندان، منع تبعیض در جامعه

 بیان شده است.  . شهروندان و ..

 دقوق شهروندی در بخشنامه قوه قضائیه

ی هروندشهای مشروع و حقوق حفظ کرامت و ارزش واالی انسانی و احترام به آزادی

اظران ،بازجویان و نهای اسالمی، کلیه قضات محترم، ضابطینو رعایت اصول و ارزش

 .کشور را به نکات ذیل جلب نموده است های سراسرها و بازداشتگاهزندان

شف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور تامین و بازداشت موقت ک -1

رد رت گیبایستی مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صومی

 ات و یخشون و از اعمال هرگونه سالیق شخصی و سؤء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه

 های اضافی و بدون ضروت اجتناب نمایند.بازداشت

رتیبات قانونی و منحصر به مباشرت، مشارکت یا معاونت ها باید بر طبق تمحکومیت -2

 ، و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستند و مستدل به مواد قانونی ودر جرم باشد

، اصل بر برائت متهم بوده و نگردیده باشدقطعی   (در صورت نبودن قانون)یا منابع فقهی معتبر
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 .نون از امنیت الزم برخوردار باشدهرکس حق دارد در پناه قا

 

 شهروندی در ايران 

اده نی استفرنشی، شهروندی بیشتر برای شهر و شهل از پیروزی انقالب اسالمی ایرانتا قب

قالب  شتر درشهری و بیگردید، و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران می

 ر موردکرد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهشهرداری نمود پیدا می

 داد. توجه قرار می

ر دالمی و ب اساما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی بعد از انقال

ال سه در کبطوری وقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دیده شد.قهای اخیر در میان حسال

جلس م به تصویب "های مشروع و حفظ حقوق شهروندیاحترام به آزادی"با عنوان 13۸3

 ر قرارور کاضائیه، در دستدر قوه ق "بخشنامه حقوق شهروندی"شورای اسالمی رسید و بنام

به  1395ر سال با توجه به ابالغ  قانون حقوق شهروندی قوه مجریه د نیزاکنون هم وگرفت 

 . تشر و در اختیار مردم قرار داده شده استصورت جامع من

 نباشدوندی به اشکال ذيل متصور میدقوق و تکاتی  شهر

 های فردی مسؤلیت -الف

به  که ، و کسانیباشدادن و مشارکت در انتخابات مید، رای یکی از وظایف فردی -1

یریت ی در مدگذاررنمایند در واقع از امیتاز خود برای تاثیهر دلیلی در انتخابات شرکت نمی

 شود.مند نمی، بهرهشهری و کشوری

ز ای دفاع ، براان جنر هر مرد که توان بدنی دارد، در زمخدمت در نیروی مسلح -2

زی سربا اجباری بودن ، در صورتشوند و در زمان صلحسرزمین و حاکمیت فرا خوانده می

 شوند.و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می

ا کشوری یبایستی از قوانین شهری ، هر شهروند میحترام به قانون و حقوق دیگرانا -3

 پیروی و به حقوق دیگران احترام بگذارد.

که بنابر ضرورت  پرداخت مالیات و عوارض شهری یا هرگونه عواض قانونی -۴
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های باشد به نسبت فعالیتشود ، هر شهروند موظف میو قانونی مصوب میاجتماعی 

اقتصادی و یا اجتماعی و همچنین در خصوص عوارض شهری از جمله عوارض شهرداری، 

 طبق قوانین مربوطه پرداخت نماید .

 های دولت مسؤلیت -ب

، ن و مال و حقوق و امنیت شهروندان، توسط نیروهای پلیسحفاظت از جا -1

ئی و نه قضا، دادگاه و سامابینی نشده، امداد در حوادث و بالیای پیشنشانیآتش

 نیروهای مسلح 

 تامین بهداشت و سالمتی از جمله آب و مواد غذایی سالم  -2

 تامین آموزش رایگان طبق قانون اساسی در مدارس  -3

 گهدارینو تعمییر و مورد نیاز در سطح کشور، راه آهن های ایجاد راه و جاده -۴

 و محیط زیست  نگل هاجحفاظت و نگهداری از منابع طبیعی،  -5

نت و ضما ، با ایجاد سازو کار مناسب بازرسیاندازهای مردمحفاظت از وجوه پس -۶

 های بانکی از حساب

، زلزله بودجه مناسب در حوادث غیرمترقبه، از جمله سیل، رسانی و تامینکمک -7

 خشکسالی و...

 ت ري  انواع دقوق شهروندی 

 رابریبل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، ؛ شامحقوق مدنی -الف

 . تبعیض بر اساس جنس و یا نژاد ...، ممنوعیت در برابر قانون

 فعاالنه در فرایند آزاد حکومت برای مشارکت ؛ حقوقی است کهحقوق سیاسی -ب

سطح  ت درسؤلی. حق رای و امکان تصدی مباشدباشد و شامل موارد ذیل میضروری می

 ، آزادی دسترسی به اطالعات و امکانحکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن

 های سیاسی و .....فعالیت

، برابری در اجتماعی؛ شامل حق مالکیت، حق کارکردن -حقوق اقتصادی  -ج
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، آزادی کشی، منع بهرهمندی از خدمات اجتماعی بهداشتی، حق بهرههای شغلیفرصت

، بهره مندی از تامین اجتماعی و استاندارد در داخل کشور، حق انتخاب مسکن آمدورفت

و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از  زندگی مناسب در شان کرامت انسانی

 کارافتادگی و ...

بی یا، حق دستقوق فرهنگی؛ حفاظت از فرهنر و زبان رسمی، اقوام، اقلیت هاح -د

، حق تمتفاو های زندگیها و آئین اقوام و شیوه، حق داشتن سنتنر و زبان اکثریتبه فره

ه ترام ب، آزادی مطبوعات وفق قانون اساسی،احالمللیداشتن ارتباطات فرهنگی و بین

 اشد.بترین حقوق فرهنگی میهای قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهمتفاوت

راض به ، دادرسی عادالنه، حق اعتق دفاعحاز اصل برائت،  مندی؛ بهرهحقوق قضائی -ه

ونی قان ، اصلتصمیمات قضائی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله قضائی

داشتن  ، حقی، حق مطالبه جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضائهابودن جرائم و مجازات

 شود.ترین حقوق قضائی شهروندی محسوب میوکیل از مهم

 بندی و پیشنهادات جمع

شود که حقوق بیان مختصر در خصوص حقوق شهروندی، مشخص میبا توجه به 

زم ال ق،این ح، و برای اجرای آن ییااجرای حق و حقوق باشد و نه شناس دشهروندی بای

و  مسله شود و در اجرای آن از نهادهای مدنیدر خصوص آن گفتگو و طرح است تا

ای آن قام اجرو در مگردد تفاده اسالمی اسقوق و با منشآ فقهشناسان و علمای علم حجامعه

ق وع حقوؤلین نظام به موضاد مردم و با تغییر نگرش مسحآ مشخص و با همت ملیموانع 

 . گیردام اساسی در این زمینه انجام ، اقدشهروندی

وری در نظام جمهوری که در قانون اساسی یکی از وظایف رئیس جمههمانطوری

حقوق در مقام مطالبه اجرای نیز باشد، به همین دلیل مردم ایران، اجرای قوانین میاسالمی 

آن گام بردارد، اما در سال  یدر مقام اجرا دباشند و رئیس جمهور نیز بایشهروندی می

، جای مردم با رئیس جمهوری در مطالبه شهروندی( با رونمائی از منشور حقوق 1395جاری)
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 ض شده است.اجرای حقوق شهروندی عو

و در نی رش مد، اگر جنببه انتخابات ایاالت متحده آمریکادر حال حاضر و با توجه 

، دبرانی ن کشورگوید شما حق ندارید، مهاجران را از ای،ایستاده و میروی رئیس جمهور خود

 . است فته شدهمریکا گنماید که بیانیه استقالل و قانون اساسی بر همان حقوقی تاکید می

م را به مردامنیت همه جانحاکمیت بایستی  که قوق شهروندی ایران بیان شده استحدر 

ص صور خدرا تامین نمایند و یا  اقتصادی و از جمله، امنیت حقوقی، سیاسی، اجتماعی

 . فراهم کند، شغل و سایر نیازهای مردم را ازدواج و تشکیل خانواده، مسکن

بسیاری  ،باشد، انتخاب شغل مناسب میعضالت جامعه امروزی ایران اسالمییکی از م

 غ. بعد از فارنی و ....، علوم انساهای مختلف پژشکی، مهندسیها در گرایشاز تحصیل کرده

کید رها تابری باکه مقام معظم رهیورانتخاب شغل مناسب را ندارند. همانط ، امکانالتحصیلی

 ت ؟ فته اساند ، آیا در این زمینه اقدامی صورت گربر بومی سازی علوم انسانی نموده

 ،هرانتراستا و برای اجرای حقوق شهروندی، شهرداری کالنشهرهایی مثل در همین 

رح ذیل اصالحات بعدی، وظایفی به ش با 133۴قانون شهرداری مصوب سال  55وفق ماده 

 باشند دارا می

 ه ی و غیرو توسعه آموزش عموم جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار –5بند

رهنگی و قانون تعلیمات اجباری و تاسیس مؤسسات ف ۸ک ماده یاجرای تبصره  –۶دبن

 ،ارستانبیم ،همانگادر ،پرورشگاه ،نوانخانه  ،بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت از مادران

ن کودکا باغ ،نستاکودک ،سوادیهای مبارزه با بیکالس ،کتابخانه ،تیمارستان ،شیرخوارگاه

 ساعدتل مؤسسات و مو امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبی

 .مالی به انجمن تربیت بدنی و غیره ..

ابه کیزی گرمها و مراقبت در پااهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه –23دبن

 و نگهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی 

-شهرداری در راستای اجرای حقوق شهروندی در قبال کودکان بیباتوجه به وظایف 
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اره بیان شده االشهای فوقهای مورد نیاز برای افراد نیازمند که در بند، ارائه آموزشسرپرست

 یا خیر ؟  است اقدامی انجام داده است،آیا شهرداری و شورای شهر تا کنون

ی ی اجراراس آن شورای شهر برا، یکی از وظایف شهرداری و در باشدآنچه مسلم می

یت فعال یسب برای موجود و ایجاد بستر منابایستی با استفاده از ابزارهاحقوق شهروندی می

ودجه و بکمبود  هاینهبه بها نباید، زمینه را برای فعالیت فراهم نماید و دهای مردم نهاسازمان

که با ل، بودشپرده سا به فراموشی ز زده و ییا موانع قانونی احتمالی از این وظیفه مهم سر با

ورای صوبه ش، بایستی با مشناسان و علمای علم حقوق، جامعهمشورت با اساتید دانشگاهی

عه و توس ترویج حتی قوه قضائیه با با کمک قوه مجریه یا قوه مقننه وشهر و در صورت نیاز 

 .ساندنجام براجرای حقوق شهروندی به یکی از وظایف مهم و ضروری جامعه را به سرا

 یی و درناسا، برای اجرای حقوق شهروندی بایستی موانع شبا توجه به مطالب بیان شده

 گردد.جهت رفع آن اقدام گردد، در ذیل پیشنهادات در این رابطه ارئه می

ه ن، هوری اسالمی ایران بابت اجرای حقتغییر نگرش مدیران ارشد نظام جم –1

 شناسایی آن 

ی علم ، علماشناسانمتشکل از اساتید دانشگاهی، جامعه تشکیل کمیسیون عالی –2

قوق رای ح، برای نظارت بر اجسالمی و زیر نظر مقام معظم رهبری، بر اساس فقه احقوق

 شهروندی 

وق شهروندی نظر کمیسیون عالی حق تحتتشکیل نهاد اجرای حقوق شهروندی در  -3

 صورت جداگانه و مجزامقننه کشور به ، قوه مجریه و قوهدر قوه قضائیه

  و سیما های ترویج و معرفی حقوق شهروندی و ارائه از طریق صداتهیه برنامه –۴

ت درصور ه و یاز امروزی جامعتهیه قوانین مورد نیاز حقوق شهروندی با توجه به نیا –۶

 ، اصالح قوانین موجود در راستای حقوق شهروندی نیاز

، در راستای کاهش حجم پرونده های محاکم و داوری احیای نهاد حکمیت –7

 دادگستری 
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 های مردمی تقویت نهادهای مدنی و سمن –۸

 ها تدریس حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاه –9

 تقویت علوم انسانی بر اساس نیاز جامعه و با توجه فقه اسالمی  –1۰

 
 قانون اساسی  

 1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  

 13۸۸حقوق شهروندی ، معاونت آموزش قوه قضائیه ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، 

 1392 خبرگزاری بین المللی قران ، ویژگی های حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی )ع ( ، بهمن 

  1392مجله حقوق شهروندی  در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره ( دی ماه 

 سایت حقوق شهروندی 

 1395قانون حقوق شهروندی ، نهاد ریاست جمهوری ، چاپ اول ،  

 (139۴حقوق شهروندی ،حمزه پور ، علی ، انتشارات شریف ، چاپ اول ، 
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 یمديريت شهر مقاالتی در حوزهفصل دوازدهم: 
 

ها ، راهکارمقاالتهمت درخواست شد تا از  حزباز همراهان و متخصصین 

های راهبردی سند لبی درخور برنامهاشهری مطو پیشنهادات حوزه مديريت 

 شهر تهران تهیه کنندچشم انداز کالن

های مختلف بخش همت در حزب ديران متخصصم همکاریفصل پیش رو 

 باشدمديريت شهری می
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 شهری مديريت سیستم اهداف

 

 زندگی همه جمعیت و کار ارتقاء شرایط 

 درآمد شهریهای کم شهر و توجه اساسی به گروه 

 رشهر و جلوگیری از توسعه بی نظم و سرسام آور شه فیزیکی حفاظت از محیط  

 شهر اجتماعی اقتصادی تشویق توسعه 

 توسعه پایدار زیست محیطی شهر 

 ریزی رنامهبهای شهری به منظور بررسی نیازها در سطح کالن شهری و منابع و اولویت

 هماهنر

  هنطقمیزی هماهنر و متمرکز در سطح ربرنامهتدوین و تهیه برنامه و تشکیالت  

 صادی زی اقتریهای برنامه، کالبدی با جنبهریزی فیزیکیایجاد هماهنگی بین برنامه

  اجتماعی

 ی جتماعا، های اقتصادیریزی توسعه شهری از جنبهاقدام به توسعه شهری و برنامه

  فیزیکی

 ه توسعوهای عمرانی ی برنامهتشویق مشارکت و همکاری مردم در امر تدوین و اجرا

  شهری به طور مستقیم

 نگهداری و به هنگام سازی سیستم اطالعاتی متمرکز و جامع  

 کمبودهای فوری خدمات ضروری و روزمره شهری رفع و ارائه 
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 وشهری به مقیاس وسیع و همه جانبه به مدیریت شهر  عمومی واگذاری خدمات 

  زدایی خدماتتمرکز

 ت و خصوصی که در رفاه جامعه و امنیت جامعه شهری موثر اس هاتنظیم فعالیت

 هماهنگی آن با بخش دولتی
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 نهمدلی مردم تهرا حزب مرامنامه ی

 

 

 

 

 

 سئولم و سرپرست شما همه ؛"رعیته عن مسوول کلکم و راع کلکم"( ص)اهلل رسول قال

 .شویدمی بازخواست دستانتان زیر درباره و هستید

 :بینیجهان

 و اسالم یاجتماع و سیاسی و تربیتی اهداف مهمترین از یکی قلوب تألیف و همدلی الفت،

 و اسالم رصد جاهلی پراکنده و آشفته جامعه در اسالم دستاوردهای ارزشمندترین از یکی

. رود می مارش به اسالم تأکید مورد های آموزه از یکی وهمچنان بود اسالم مکرم نبی عصر

 همدلی به اتحاد، و حدتو محور عنوان به اهللحبل دادن قرار با تا بخواهند باید مسلمان مردم

 هرگونه زا و کرده استفاده خود اهداف پیشبرد برای مشترک زبان از و برسند همزبانی و

 نقش و سئولیتم با کسی هر که بود خواهد زمانی هدف این تحقق البته. یابند رهایی اختالف

 .باشد پایبند آن به و بوده آشنا خود اجتماعی
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 :عقیدتی و فکری مبانی

 کلیفت ادای و وظیفه انجام را خویش اصولی و اساسی رسالت تهران مردم همدلی حزب

 این در و داند می خداوند خشنودی به رسیدن و مکانی و زمانی  های برهه تمام در شرعی

 خواهد نپنها و آشکار های شرک و ناخالصی هرگونه از دوری بر را تالشش تمام راستا،

 ترویج رد و باشد می حزب اعضای اعتقادی مبنای عشری اثنی شریعت و اسالم دین. نمود

 .بست خواهد بکار را خود مساعی تمامی افکار این

 :اهدار

 نموده مدادقل ملی هویت تعیین در سندی را ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون حزب، این

 اندیشه رمحو بر اساسی قانون. دارد آن محتوای و اصول  تمام اجرای بر موکدی وتاکید

 مبانی رچوبچا در و شده پایدار قوا استقالل و تحکیم و ملت حاکمیت فقیه، مطلقه والیت

 تغییرات یجادا ورای همچنین. کند می پیدا عینی نمود آزاد، انتخابات و دینی ساالری مردم

 خواهد بناییم عمیق مطالعات به دست حاکمیت و مردم بین سازی اعتماد راستای در بنیادین

 مردم میان تماداع ایجاد طریق از را باشدمی خداوند رضای که خود هدف بزرگترین تا زد

 .برساند ظهور منصه به  اسالمی جمهوری مقدس نظام از دفاع برای

 :هابرنامه و هاکالن،سیاست راهبردهای

 های ارزش مدافعان و خدا راه رزمندگان های مجاهدت  و ها تالش تمام به توجه با امروز

 است؛ گردیده مستقر اسالمی جمهوری نظام  و یافته تحقق آن در اسالمی انقالب که میهن،

 تا میشود تر افزون روز به روز ملت اقشار و نیروها بیشتر چه هر سازماندهی به نیاز ضرورت

 جلوگیری اسالمی، و انقالبی های ارزش از دفاع میهن، توسعه و پیشرفت به بتوان آن پرتو در



 فصل دوازدهم: مقاالتی در حوزه مديريت شهری

205 
 

 و همزبانی برادری، معنویت، از برخوردار ای جامعه ساختن استبداد، و ظلم هرگونه ایجاد از

 .آمد نائل ملت و میهن چهره از درماندگی و فقر مظاهر زدودن

 حق هب التزام با و مردم اساسی نیازهای تامین جهت در کوشد می حزب راستا این در

 المیاس جمهوری بنیانگذار های آرمان و ها ارزش پاسداشت ضمن آنها، سازی سرنوشت

 ایت حضرت " زمان قیهف ولی از پیروی و قدر عالی شهیدان خون و -(ره) خمینی امام -ایران

 و عقیدتی های پایه تحکیم حامی انقالب، معظم رهبر "العالی ظله مد ای خامنه العظمی اهلل

 :باشد زیر هایبرنامه و هاسیاست با اسالمی جمهوری بنیادین

  ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون چوب چهار در فعالیت جهت حزب التزام(1

  نظام جمهوریت و اسالمیت از کامل دفاع( 2

  جامعه رد اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، سیاسی، امنیت ارتقاء و ایجاد جهت در تالش( 3

 زاباح و مدنی نهادهای تقویت طریق از سیاسی مشارکت بر مردم تشویق و تحریض( ۴

 تالش و ذهبم و قوم زبان، هر از ایرانی شهروندان تمام مدنی و اساسی حقوق از دفاع( 5

 ملی اتحاد دفه با متقابل احترام و رهبری محوریت با مختلف اقوام میان همدلی ایجاد برای

 ملی منافع و

 بین های نهاد و ها سازمان تقویت طریق از المللی بین احزاب میان تعامل ایجاد در تالش(۶

 لیم منافع اساس بر خارجه سیاست در دوستی و حسنه روابط توسعه و اسالمی الملل
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 در جوانان فعال حضور برای بستری نمودن فراهم و مشارکت های زمینه ایجاد برای تالش(7

 کارهای و ساز ایجاد طریق از کشور علمی و سیاسی -اقتصادی -اجتماعی های زمینه تمامی

 ها توانایی و استعدادها با متناسب ساالری شایسته

 شهروندی، قحقو احزاب، ازادی از دفاع و مشروع های آزادی تحکیم و توسعه بر اعتقاد( ۸

 مشارکت فزایشا راستای در( ها سمن)نهاد مردم های سازمان ایجاد و بیان، و قلم اجتماعات،

 .جوانان خصوصا جامعه مختلف اقشار علمی و اجتماعی

 بر ها روهگ و احزاب دیگر با روابط ویرقراری سیاسی بردباری فرهنر اشاعه و تقویت( 9

  متقابل حقوق حفظ و احترام  اصول به پایبندی اساس

 اعطای با اقتصادی و سیاسی -اجتماعی های صحنه در زنان فعال حضور از حمایت( 1۰

 ساالری شایسته مبنای بر ها آن به حزبی و اداری های مسئولیت

 رصهع در تعاونی و خصوصی های بخش فعالیت گسترش در ریزی برنامه برای تالش( 11

 ملی تولید افزایش و بیکاری کاهش نهایت در و اقتصادی های

 زندگی رایب تالش شعار با طبیعت و انسان میان دوستی و صلح برقراری جهت در تالش( 12

  سالم زیست محیط ایجاد و سبز

 و علمی، و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، هایحوزه تمام در سازی کادر جهت در تالش( 13

  هاحوزه این مدیریت نحوه در افراد آموزش

 خودجوش سیاسی های فعالیت انجام در جوانان خصوصا مردم بین انگیزه و اشتیاق ایجاد( 1۴

 کشور سیاست در مجرب کادری به دستیابی و انتخاباتی انقالبی رویکرد با
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 :کلی هایرويکرد

 :فرهنگی

 و است شده گسترده جامعه در متاسفانه که افترا و تهمت دروغ، فرهنر از دوری -1

 فرهنگی امعهج در اتفاق این اگر که نقد مقابل در پیشنهاد ارائه جهت مناسب بستری ایجاد

 .بود واهیمخ مردم و مسئولین بین متداول هایبداخالقی شاهد کمتر یابد گسترش کشور

 : اقتصادی

 (برکاته دام)رهبری معظم مقام نگاه مبنای بر مقاومتی اقتصاد از دفاع -1

 در تعاونی و خصوصی هایبخش فعالیت گسترش در ریزی برنامه برای تالش  -2

 ملی تولید افزایش و بیکاری کاهش نهایت در و اقتصادی هایعرصه

 : اجتماعی

 جامعه جلوی به رو حرکت اصلی عنصر دو بعنوان جوانان و زنان از حمایت -1

 . بخشد تحکیم و توسعه ردمم اجتماعی امنیت نگاه با را اجتماعی توسعه تواندمی که باشدمی

 و علمی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هایحوزه تمام در سازیکادر جهت در تالش -2

 هاحوزه این مدیریت نحوه افراددر آموزش
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 : سیاسی

 و هاگروه احزاب، آزدی از دفاع و مشروع هایآزادی تحکیم و توسعه بر اعتقاد -1

 ردمم آراء بر مبتنی سیاسی هاینهاد ایجاد برای نهادمردم هایتشکل

 و مذهب و قوم زبان، هر از ایرانی شهروندان تمام مدنی و اساسی حقوق از دفاع -2

 هدف با لمتقاب احترام و رهبری محوریت با مختلف اقوام میان همدلی ایجاد برای تالش

 ملی منافع و ملی اتحاد

 :حقوقی و اجرائی

 سیاسی، توسعه راستای در منسجم تشکیالتی ایجاد جهت حزب اساسنامه از دفاع -1

 دقیق و اجرائی روندی اساس بر فرهنگی و اجتماعی

 گروه و احزاب دیگر با روابط ویرقراری سیاسی بردباری فرهنر اشاعه و تقویت -2

  متقابل حقوق حفظ و احترام  اصول به پایبندی اساس بر ها

 اصل و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به را خود التزام تهران مردم همدلی حزب

 .میدارد اعالم فقیه مطلقه والیت

 

 

 "هدانا ما علی الحمدهلل و"                                  
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 و  شوراهای شهرچگونه کارکرد 

 ها را ارتقا دهیم؟شهرداری

 

 

ین تربا گذشت حدود هیجده سال از تجربه شوراهای شهر به عنوان یکی از مهم

ر دمی را مستقی وهای دولتی نقش اساسی نهادهای مدنی که بنا به قاعده باید بیش از دستگاه

حیت ی صالافراد دارازندگی شهروندان یک شهر ایفا بنماید، متاسفانه هنوز در انتخاب 

ور طت، به رویم و علی رغم شرکت مردم در انتخابامدیریت و توسعه شهری به بیراهه می

ش د که بیگیرنیرسند و یا در جایگاه شهردار قرار ممعمول، کسانی به نمایندگی شوراها می

ین . اشانی شهراز هر چیز تابع قاعده بازی سیاسی در جامعه باشند تا درک توسعه و آبادان

در  شهری نکته از ظاهر شهرهای ایران و کندی روند پروژه های توسعه ای و ضعف خدمات

 سازد.آنها به خوبی نمایان است و عدم کفایت ها را نمایان می

و  ای خاکهوفانطسوزی، کشور ما در یک ماهه اخیر با مسائل و حوادثی اعم از آتش

 انی دره بحرباند ولی شهر و یا منطقه بوده ..مواجه شده است که گرچه در سطح یکسیل و .

نین یشین چپریزی اند در حالی که با یک دید راهبردی و با یک برنامهسطح ملی بدل شده

 مسائلی در سطح محلی نیز قابل حل بودند.

های تغییر و تحول احساس شد اما باز هم البته جای بسی امید است که باالخره ضرورت

وجود دارند که ممکن است در جای دیگری مسائل شهری ما را برداشت های اشتباهی 
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 تواند مشکل را حل کند.گرایی میصرف تخصصحادتر نمایند. از جمله این تصور که 

 :شودچند نکته در مدیریت شهری یادآوری  استضمن رد این ایده، در ذیل الزم 

ن سعه کالیا راهبرد توای توسعه شهری در پیوند با برنامه و هآنچه مسلم است برنامه-1

راسر در س کشور هستند. به عبارتی، اگر دولتی توسعه گرا بود خود به خود روند توسعه

 شهرها و روستاها پیش خواهد رفت.

 ورای شهر و یا یک شهردار الزامی به تخصص مرتبط شهری نداردیک نماینده ش-2

به  ابلیتن و دیگری، قبلکه آنچه مهم است احساس تعهد اخالقی به حل مشکالت شهروندا

هر یا شهای کارگیری ظرفیت هاواستعدادهای موجود در شهر و خالقیت در ارتقای توانمندی

 روستای مورد نظر است.

 "للیالماجرای موفق یک الگوی موفق تجربه شده بین"بستگی کامل بهتوسعه شهر وا-3

ی ار تلقکو محافظه  گراالمللی رویکردی دروندارد. پس مدیریت شهری بدون روابط بین

 گردد.می

ماید نپیاده  ق راهر شهر باید با شهرهای جهان تعامل داشته باشد که بتواند الگوهای موف

 رد.اهم آوگذاری فرای را برای ورود گردشگران و مبادالت تجاری و سرمایهو هم زمینه

 "هایردارشه"رد نظر در انتخابات شوراها یامو های سیاسی نیروهایاحزاب و جریان-۴

ح ه مصالنهای آنان معرفی کنند را حسب نیاز شهروندان و اهمیت پاسخگویی به خواسته

 صرف سیاسی.

ی شهر و شد: انتخابات شوراهاهتر این بود که انتخابات شهر به دو بخش تقسیم میب-5

مردم  ر قبالدها. این بخصوص منجر به احساس مسئولیت شهردار روستا و انتخابات شهرداری

 خواهد شد.

ایران اولین تمدن جهان است و لذا سزاوار نیست که در نوسازی و زیباسازی چهره 

، توسعه شهری متاثر از توسعه کشوری شدعقب بماند. همانطور که اشاره شهرهایش گامی 

گرا باشند. به یاد بیاوریم که مالزی کشور است ولی مدیریت در هر دو سطح باید توسعه
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که یک پزشک بود تحول بزرگی  "ماهاتیر م مد"کوچک و ضعیفی بود ولی سالها پیش 

را در توسعه مالزی ایجاد کرد در حالی که هیچ ارتباط تخصصی با موضوعات مدیریت 

کشوری یا شهری نداشت. وی تنها نیروهای کارآمد و متعهد کشور را شناسایی و به کار 

ر به تغییر اساسی در مالزی گردید. این الگوها و گرفت و این روش در ظرف چند سال منج

ی نیز یافتگتوسعه راه اصولی طور به که گفت توان میهای مشابه در جهان بسیارند و نمونه

 همین است.

 یه چنینروح جان کالم آنچه بود که گفته شد با این مالحظه که انجام این اقدامات و

 بزرگترین اآنه به خدمت که مردمی به عشق و طلبدمی را میهن برای کار به شوقمدیریتی 

 .بود خواهد ما زندگی توشه و سرمایه
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 ؟شهروند مؤثر کیست

 .از حوادث و مشکالت جاری جامعه آگاهی داشته باشد .1

 در مسائل، مشکالت و امور جامعه ملّی و محلّی  .2

 .مشارکت فعال داشته باشد

 ر پذیهای تفویض شده مسوولیتدر قبال وظایف و نقش .3

 .باشد

 .مشغول رفاه و آسایش دیگران باشدنگران و دل  .۴

 .رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخالقی باشد .5

 اشتهدنسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش  .۶

 .باشند

 .ها را دارا باشدتوانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده .7

 .آگاهانه را دارا باشد توانایی اتخاذ تصمیمات .۸

 .درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد .9

 .دارای حس وطن پرستی باشد .1۰

 .مسئولیت داشته باشد های خاص پذیرش ونسبت به مسئولیت .11

 .از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد .12

 .به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد  .13

ع ه هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوب

ج روا زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخالق جمعی

ا یگران رشهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع د یابد

ط ها شرایو پذیرش مسئولیتدر نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران 

  .بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد
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 1! "عقب مانده تفکر"و  "يافتهتفکر توسعه "تفاوت 

 
 ریم!!دهنده ی آن است که ما تفکر غقب مانده داآبی نشان بحران کمعدم توجه به 

نش آن واک بهنیافته تا مسئله ای به آستانه بحران نرسد توسعهعقب مانده یا تفکر 

 ل رسیدگیکند، مثترین قیمت حل میگرانسخت ترین و دهد وهمیشه مسائل خود را با نمی

 !! آن ها پس ازپوسیدگی و درد طاقت فرسابه دندان

 ...هاوها،چشمهها،رودخانهدریاچه شدنثل توجه به کمبودآب پس ازخشک م 

ناخت شندی، بدر این تقسیم شوند.تقسیم می "عقب مانده"و "توسعه یافته"کشورها به 

ص شاخ ن تعیی داابت شوند،درطول زمان بازتعریف می )توسعه یافته و توسعه نیافته( هاشاخص

 .و... بود ملی بعد درآمد ناخالص وها تعداد کارخانه به 

 .ستایافتگی، بهبود کیفیت زندگی عموم مردم اما امروزه، شاخص اصلی توسعه 

  جامعه وامیدبه زندگی آنهاکیفیت سالمتی مردم یک. 

  کیفیت نظام آموزشی و میزان شکوفا سازی استعدادها وتوانمندی

 .فردی،اجتماعی

 ان هروندها ونهادهای حاکمیتی به گونه ای که شیی سازمانامیزان سالمت وکار

 .بتوانند در جامعه خود احساس عزت،امنیت و شکوفایی نمایند

ها، اهمیت انسان است و این شاخص"ایسعهتفکرتو"ترین خصیصه دربنابراین مهم 

ین علت تکلیف تمام کنند و به همگذاری را تعیین میریزی و هدفهای برنامهمدل

                                                           
 وفی، فعال سیاسیسعید رو 1
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های متنوع گیر وآینده ساز مشخص است چون محور ارزیابی،فقط گزارشنهادهای تصمیم

 .عددی نیست، بلکه حال و روز مردم است

د آمدن ز بوجوابزار خواهد بود تا بتواند قبل اترین بنابراین پژوهش و تحقیق مهم 

م ن اقداها، روش مدیریت و کنترل آن را کشف وبا حداقل هزینه جهت پیشگیری آآسیب

 .کنند

 :ما در جامعه توسعه نیافتهاو 

 نها تها هگیرند که به بحران تبدیل شوند)خانوادموضوعاتی در کانون توجه قرار می

رل کرکنتفه گیرند،بعدازافزایش شدیدفقروبیکاری بمی درمرزفروپاشی با مشاور تماس

 ...(وکنندافتند،بعدازچندین قطعنامه تحریمی مذاکرات را آغاز میرشدجمعیت می

 ی کندرفکرمشود وبه رویاها وآرزوهای خود کمتجامعه از بحرانی وارد بحران دیگر می. 

 دبرر میه سان واسترس بجامعه به علت ترس از گرفتار نشدن به بحران بعدی،مدام باهیج.  

  چون  ستنده "هیجان جبران"افراد جامعه مدام احساس عقب ماندگی دارند و مرتب دچار

ا از ود را یای خفکر میکنند هر لحظه احتمال دارد مقابل اتفاقات احتمالی تمام دستاورده

رزندانشان مین دلیل فبه ه .دست بدهند ویا دستاوردهایشان ارزش خود را از دست بدهد

ر هزار هن خواهند فرزندشان از هر انگشتشکنند و میفعالی آموزشی مییشپرا دچار 

 !بریزد تا هر هنری اگر به فردای او کمک نکرد هنر دیگر به مدد او بیاید

 ستند همدت  های معنایی ندارند و در به در بدنبال لذتهای سریع وکوتاهدرکی از لذت

قی هی اخاله تباست. بنابراین شاید به انواع اعتیادها روی آورند ویا بسازنیچون آینده

 .کشیده شوند

ر دنیافته افراد حوصله کمی برای عمیق نگری ودقیق شدن در جامعه توسعه 

  .دگردنیمهای سریع وجادوگرانه برای حل مسائل موضوعات دارند؛چون مدام دنبال روش

 اما چاره چیست؟
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  شد رروند  نیافته هستیم وذهنمان درکه ما دچار تفکر توسعهاول بایدقبول کنیم

 .تاریخی جهان جا مانده است

 همت واجماع ملی برای رسیدن به توسعه الزامی است ؟ 

 ات تباطبرای آینده بهترفرزندانمان،به شکوفایی آنها از طریق فراهم کردن ار

رای باسی نه شنهای استعداداجتماعی ورشدعقالنیت تمرکزکنیم واز تمام روش

 .رقابت، بلکه برای کشف مسیر بهتر واختصاصی وی بهره ببریم

ن چند ای . هردر پایان ایران ما سال هاست که در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته است

 ای خودهودار فاصله کم و یا زیاد می گردد اما تمام شاخص های در مسیر توسعه یافتگی نم

 هایادرسیدن به نقطه مطلوب به جز نه رسد برای را مثبت نشان می دهد. به نظر می

 حاکمیتی، دولت، مجلس و ... مردم نیز مسئولیت خطیر در این مسیر دارند.
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 بررسی معضالت محیط زيستی

 1منابع آب تهران 

  

 

با وجود تاثیر غیر قابل انکار آب در زندگی انسانها، شهر تهران هنوز فاقد یک سیستم 

درصد از فاضالب تولید شده در این شهر  5۰است. حتی امروز در حدود فعال فاضالب 

کند. بزرگ به درون زمین نفوذ کرده و مستقیماً آبخوان تهران را مجدداً بار گذاری می

های زیرزمینی بسیار جدی های فاضالب بر آباثرات مستقیم تخلیه فاضالب از طریق چاه

المللی آب و لذا با الزامات و استانداردهای بین است، هم در سطح ایستایی و هم در کیفیت

آنالیزهای انجام شده در مورد  های طبیعی منافات کامل دارد.برای حفاظت از منابع آب

های احداث از چاه درصد ۴۰های آب زیرزمینی در بیش از های شیمیایی و باکتریآلودگی

ها محرز الی نیترات در این آبدهد که وجود اشرشیاکالی و میزان باشده منطقه نشان می

های کنندهاست. هم چنین نگرانی در مورد آلودگی آب زیرزمینی به تمام انواع آلوده

هایی نظیر اگزنوبیوتیکها که هنوز مورد کنندهآلوده "تدریجی"شیمیایی مقاوم و پدیدار شدن

باشند وجود  اند و برای بهداشت عمومی ممکن است خطر سازتجزیه و تحلیل قرار نگرفته

از آلودگی نیترات را های آب عموماً سطح باالیی دارد. نتایج بدست آمده از آزمایش چاه

میلی  5۰های زیرزمینی تهران از میزان . غلظت نیترات در بخش وسیعی از آبنشان می دهد

گرم در لیتر دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی که مورد قبول جامعه جهانیست گذشته و 

های زیرزمینی اثرات های موجود از کیفیت آبداده. رو به تزایدی را نشان می دهدوند ر

                                                           
 اس ارشدآلودگی های محیط زیست، دانشکده محیط زیست کرجالهام کارگر، کارشن 1
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کند. نتایج منفی روند جاری نفوذ منفی شدید فاضالب نفوذی بر کیفیت این آبها را ثابت می

فاضالب بر آبخوان تهران و نیاز مبرم به برپایی شبکه فاضالب با باالترین تکنولوژی به طور 

های شیمیایی که از اهمیت اصولی تایید وزارت نیرو قرارگرفته است. آلودگیرسمی مورد 

شوند عبارتند از نیترات و کلراید. نیترات باالیی برخوردارند و از تخلیه در محل حاصل می

 5۰های بهداشتی است و سازمان بهداشت جهانی در دستور العملی میزان موجب نگرانی

نیترات دانسته که احتمال بیماری متااِموگلوبینامین در آن کم میلیگرم در لیتر را حد ایمنی 

گذارد. است. نگرانی بهداشتی از کلرید کمتراست، ولی بر قابلیت پذیرش آب اثر می

هنگامی که آلودگی آب زیرزمینی مصرفی مشاهده شد، قضاوت در این مورد که آیا عکس 

ق بیافتد مهم است. این قضاوت به العمل فوری ضروری است یا این عمل می تواند به تعوی

 میزان آلودگی پدید آمده بستگی دارد.

دت ست؟ اگر چنین است احتماالً تا چه مل پذیرش اآیا کیفیت آب جاری قاب -

 زمانی به این شکل باقی خواهد ماند؟

ی منبع اصلی آلودگی کجاست و چگونه می توان از تاثیر این معضل جلوگیر -

 نمود؟

ومی های سطحی مشکالت عدیده ای را در بهداشت عمسیستم آبتخلیه فاضالب به 

سیاری ه در بدهد کهای آب نشان میایجاد کرده است. تجزیه و تحلیل باکتری شناسی نمونه

د. انلودههای خانگی و صنعتی به شدت آهای محلی به لحاظ فاضالباز محالت منابع آب

داری اهر دیفاً ظشت عمومی بشمار میرود، صرنهر فیروز آباد به ویژه تهدید عمده ای بر بهدا

داشتی ای بهباشد. آمارهآن به عنوان یک فاضالب باز، گویای شرایط غیرقابل تحمل آن می

هند. دان میی را نشهای اسهالی و انگلهای عمده تهران موارد بسیاری از بیماریاز بیمارستان

ت برای آبیاری محصوال آب آلوده در جنوب دشت تهران هنوز بدون هیچ محدودیتی

 گیرد. کشاورزی مورد استفاده قرار می
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یر فرونشست خاک: مناطق وسیعی از دشت تهران و ورامین از کاهش پیوسته ذخا

، ننماید های زیرزمینی بهبودی حاصلبرد. چنانچه مدیریت آبآبهای زیرزمینی رنج می

یژه در های زیربنایی به وزهها، تسهیالت و ساپیشرفت نشست موجب خسارتهایی به ساختمان

با  رونشستفگردد. در غرب دشت تهران نرخ نسبتاً زیاد نواحی که نشست باالیی دارد می

 ن را درآبخوان، تهرا میلیمتر در ماه، نشست زمین بر فراز سیستم متراکم 1۰میانگینی باالتر از 

ت قرار ردیف شهرهای بزرگی چون مکزیکو و بانکوک که گزارش آنها در دست اس

 دهد. می

کرج، –س دشت ورامین وغرب دشت تهران برعک زار( شدن خاک،دار)شورهنمک

ی شرق دشت تهران نسبت به شور شدن آسیب پذیر است. آبخوان محلی زیر دشت شرق

کی کتونیتهران به علت کاهش ضخامت ظرفیت پایینی دارد. ساختار خاک محل و گسلهای ت

ا هین آبتایی اراند که موجب افزایش سطح ایسبه باال می پنهان، آب زیرزمینی را با فشار

نمک سود  متر( شدیداً خطر 5)زمین گردد. سطح ایستایی آب زیرزمینی نزدیک به سطحمی

 ند.رساها آسیب می)شالوده( ساختماندهد، و اغلب به پیشدن خاک را افزایش می

 هایخشزیرزمینی در بهای به دلیل ورود آب اضافه به آبخوان، سطح ایستایی آب

در  خانه فاضالب جنوبجنوبی شهر باال رفته است، از آن جمله در گستره مجاور تصفیه

بی ده و سیالو در جنوب شهر ری به جایی رسیده بود که مکراراً به سطح آم ۸۰اواخر دهه 

 تایی وشد. ساخت چندین ایستگاه پمپاژ و ادامه این عملیات موجب کاهش سطح ایسمی

 ت آن در زیر خط بحرانی گردید. تثبی
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 روش کار:

آوری آوری و دفع فاضالب شهر تهران: با اجرای طرح بهداشتی جمعتکمیل طرح جمع

یستم های خانگی توسط سو دفع فاضالب در شهر تهران و محدوده مطالعاتی، فاضالب

های سطحی و آوری و دفع فاضالب کنترل خواهند شد که این امر منابع آببهداشتی جمع

محیطی طور کلی منجر به بهبود شرایط زیستو به خواهد نمودزیرزمینی را از آلودگی حفظ 

  .خواهد شدمنطقه 

 شود :اثرات مثبت و منفی این پروژه در دوره ساخت عمدتاً شامل موارد زیر می

هوا،  یفیتارتعاش، ک و صدا و بر محیط زیست فیزیکی: سر محیطی. اثرات زیست1

 یت و کیفیتروی کم بر سطحی، اثر هایآب روی بر بصری، کیفیت خاک، بو، اثر یراتتأث

 زلزله. بروز از ناشی هوا، اثرات و آب بر زیرزمینی، تأثیر آبهای

 و جانوران بر ها، تأثیرزیستگاه بر بیولوژیکی: تأثیر محیط محیطی برزیست . اثرات2

 موذی. جانوارن از ناشی منفی اثرات کشاورزی، بر گیاهان، اثرات

جمعیت،  رب فرهنگی: اثر و اقتصادی -اجتماعی محیط بر محیطیزیست . اثرات3

نشینی، شهر زمین، توسعه ربریکا درآمد، تغییرات توزیع و اشتغال بر مردم، اثر سازیجاجابه

 اماکن بر نقل، اثر و حمل و مرور و عبور بر ساز، اثروساخت حین در مشکالت و مسائل

 از ناشی منفی کلرزنی، اثرات از ناشی منفی عمومی، اثرات نگرش بر فرهنگی، اثر و تاریخی

 فاضالب. هایهچا دفع از ناشی منفی فاضالب، اثرات خانهتصفیه از برداریبهره
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 1ما می توانیم شهری سالم بسازيم 

 

 

 

ت جهــان در از جمعیــ % ۶۶حــدود 2۰5۰پیــش بینــی شــده اســت کــه تــا ســال 

م و شــهری نقــش مهــ کننـد. کیفیـت محیـط زیسـتمناطــق شـهری زندگـی مـی

شــهرها در سراســر  در بســیاری از د.کنــمت عمومــی ایفــا مــیالای را در ســفزاینــده

در ارائـه  ـشگـذاران شـهری در حـال همـکاری بیـش از پیسیاسـت جهــان، شــهرداران و

ـق اشـتراک هسـتند. آنهـا از طری هایـی بـرای ایجـاد و حفظ شـهرهای سـالمحـلراه 

ذ اتخـا خـود بـه هـای ملـیاتحادیـه و بـه چالـش کشـیدن دولـت هـا، تشـکیلگذاشـتن ایـده

مـکاری هرفـاه در شـهرهای خـود  سیاسـتهایـی بـرای ترویـج و حفاظـت از سلـامت و

  .ننـدکمـی

عمومـی موثـر بـرای  هــایهــای اســتفاده از سیاســتیکــی از بارزتریــن نمونــه 

پیشـگیری از  (بیمـاری هـای غیـر ناقـل)غیـر واگیـر  هـایجلوگیـری از سـرطان و بیمـاری

هـای جامـع ملـی، دخانیـات در اماکـن عمومـی اسـت. حتـی در غیاب سیاسـت مصـرف

تقویــت اجــرای مقــررات جامــع عــاری از دود  بسـیاری از کشـورها در حـالشـهرهای 

حمـل و نقـل  هــای کار، در فضاهــای بســته، اماکــن عمومــی و وســایلتمــام محــل

                                                           
 وهاب عزیزی فعال اجتماعی 1
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بــا راه انــدازی  تواننـد مـردم را بـه از لحـاظ فیزیکـیشـهرها همچنیـن مـی .عمومـی هسـتند

نقــل امــن بــرای همــه و فراهــم آوردن  ـواری و پیــاده روی و حمــل ودوچرخــه سـ

کننــد.  عمومـی امـن و فراگیـر بـه فضاهـای سـبز عمومـی حمایـت شــرایط دسترســی

شـهرها بـرای تشـویق افـراد بـه فعالیـت  ایجــاد فضاهــای عمومــی و بهبــود زیرســاخت در

ادغــام  ای بـرای جوامـع داشـته باشـند، افزایـشمزایـای گسـترده توانـدو سـفر مـی

میــر و وهمچنیــن کاهــش مــرگ هــای فیزیکــی بــا زندگــی روزمــره مــردم وفعالیــت

  .تصادفــات و بهبــود کیفیــت هــوا از ایــن جملــه هســتند صدمــات ناشــی از جــاده
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 1سیاسیشورای شهر در نظام 

 گذاری هپای  77شورای شهر چه جایگاهی در نظام سیاسی را داراست شوراها در سال 

 توانمندی و پتانسیل از محله سطح در تا بود وسازنده مؤثر خوب حرکت یک شروع این. شد

 شهر سطح در دسترس در و محلی کانون عنوان به شوراها و شود بهتری استفاده شهروندان

عمل  ورای شهرایفا کنند. هدف قانون این بود که شوراها به عنوان ش را خود نقش بتوانند

ی ه شوراد دورکنند و هماهنر کننده تمام عناصر شهری باشند، ولی متأسفانه در طی این چن

رین ه بیشتکبینیم تا در سطح محالت. شهرداری نهادی است شهر را بیشتر در سطح شهر می

د و دم باشا با مرساز تعامالت خوب، سازنده ،کارزمینه تواندارتباط را با مردم دارد و می

  امکانات مناسب را برای مردم وتوسعه ی شهری فراهم سازد.

زه ای متشکل از عملکردها در حوگذار در حوزه شهری، مجموعهجایگاه سیاست

رسازی، های مختلف عمرانی، حمل و نقل، شهگذاری شهرداری در حیطهسیاست و برنامه

ن ام ایست و کانون های فرهنگی و اجتماعی است و شوراها موظف هستند در تممحیط زی

  د.سطوح به شهرداری خدمت کنند و در تعامل با یکدیگر به اهداف خود نائل شون

اجتماعی باید کار خود  -ها و مراکز تربیتیدر شورای شهر تمام مؤسسات، آموزشگاه

 حمایت شهر شورای وظیفه خوبی انجام دهند.ای که به آنها واگذار شده است، به در حوزه

 زنان تمام که باشیم داشته نظر در باید ما. است  زنان و کودکان جامعه پذیرترآسیب قشر از

ورای شهر باید با ش. دارند قرار مالی وتنگنای مضیقه در درآمدی لحاظ از و نیستند شاغل

های مفید و سازنده، زمینه آگاهی بخشی و رسانیایجاد مراکز فرهنگی، ورزشی و اطالع

                                                           
مدیریت اجرایی،عضو انجمن نخبگان ایران،دارای مقاالت  MBA فارغ التحصیل رشته ی اقتصاد و:حسان فرج اللهیا 1

 متعدد وگوینده ی ملی
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های اجتماعی، زمینه تکامل بعد اجتماعی زنان خانه دار را بر عهده گیرد و با دادن آگاهی

 شکوفایی زنانی که در این زمینه اطالعاتی ندارند را فراهم سازند.

و ا نگسراهاسب برای استفاده و بهره مندی زنان و کودکان چون فرهمن مراکزی ایجاد

 دگی بهرای رسیبهای متعدد و تأمین نیازهای آنها و تشکیل مراکزی ها و ورزشگاهکتابخانه

  های شورای شهر قرار گیرد.کار، باید در اولویت برنامهکودکان

ی هم ی شهرهاها توزیع شود نیازمندیامکانات باید به صورت عادالنه در تمام محله

 -گیاست و هم مسائل زیست محیطی و فرهن شامل مسائل مربوط به عمران و آبادانی

تلف در های مخها و تخصصگیرد. این مسئله نیازمند حضور طیفاجتماعی را در بر می

اید بارد، شورای شهر است. با توجه به مشکالت فرهنگی زیادی که در شهر تهران وجود د

تا  زی کردریهبرای جوانان برنام ود،ستی برای حل این مشکالت انجام شریزی دربرنامه

 نهایتعادالنه ودر صورتاوقات فراغت بهتری داشته باشند، از طرف دیگر امکانات ب

  اثربخشی در تمام مناطق توزیع شود.

. برای ستا شده گرفته نادیده زنان اشتغال بخش و هستند جامعه پذیرآسیب قشر زنان

عنی یشود. دست فروشی یک زن های دست فروش انجام نمیمثال هیچ اقدامی برای زن

 ستلذا الزم امرگ تدریجی زنی که از سر ناچاری به دست فروشی روی آورده است. 

بهینه  ستفادهبا ا وتر تدابیری اندیشیده شود که آنها بتوانند همان شغل را در یک محیط مناسب

 از امکانات موجود انجام دهند.

ی ر حالدکنند، این ها را عوض میش،ظفر..هر سال سنر فربرای مثال در میدان ونک

 برطرف لی محلتر یا جنوبی شهر هنوز نیازهای اولیه و ضروری اهااست که در مناطق پایین

-یرنجی ملت بغمردم محله را آزار و دچار حا ،نشده است و همواره در این مناطق بوی تعفن

 کند. این امکانات باید عادالنه در مناطق شهری توزیع شود.
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 1حاشیه نشینی يا اسکان غیر رسمی! 

 

 

 

 

 توان به فقدان برنامهکند میاز مشکالتی که مجموعه شهری با آن دست و پنجه نرم می

جموعه موسعه و طرح، نارسایی نظام مدیریت و اسکان غیررسمی اشاره کرد. در این زمینه ت

رای شخص بمشهری تهران طی سه دهه گذشته تابع هیچ نوع راهبرد، سیاست، برنامه و طرح 

های جموعه نبوده بلکه عمدتاً حاصل اسکان غیررسمی گروههدایت توسعه هماهنر م

 ها بوده است. دون برنامه فعالیتدرآمد و استقرار بکم

ای است که اجزا و همچنین نارسایی نظام مدیریت مجموعه شهری تهران مجموعه

ل در حا جموعهمعناصر آن ارتباطی متقابل و روزمره با یکدیگر دارند اما اداره امور این 

های متعدد است که هماهنگی ها و وزارتخانهها، فرمانداریاضر بر عهده شهرداریح

 ست.ای در میان آنها وجود ندارد و هیچ سیاست و راهبرد کلی بر آنها حاکم نییافتهسازمان

تا  1355ساله 2۰دهد طی های غیررسمی نیز، برآوردها نشان میدر ارتباط با اسکان

میلیون نفر اضافه جمعیت مجموعه به صورت غیررسمی اسکان از پنج  %۴۰، حدود 1375

ترین شهرهای مجموعه پس از تهران و کرج، یعنی اسالمشهر، شهر قدس، اند و بزرگیافته

اند و طی این به شهر تبدیل شده هااند که بعدغیررسمی بودههایی نشینقرچک و... حاشیه

های مالی ذاری زمین و حمایتهای رسمی بخش مسکن که به صورت واگمدت برنامه

                                                           
 پژوهشگر اجتماعی  ،حسین عزیز زاده 1
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ها و امکانات های شهرسازی، به دلیل عدم توجه به تواناییصورت گرفته و همچنین طرح

 اند.درآمدها قادر به جلوگیری از روند رو به افزایش اسکان غیررسمی نبودهکم

تماعی رو گستردگی ابعاد اسکان غیررسمی، مجموعه را با عوارض سیاسی و اجاز این 

گیری تمرکزهای جمعیتی فقیر و محروم و مسائل و مشکالت کارکردی و ی از شکلناش

 رو کرده است.محیطی متعدد روبهزیست
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 شهری عمومی فضای

 

 

 

 

 
در معانی متعدی بیان شده است  Public(، واژه 1993)در فرهنر انگلیسی آکسفورد

متعلق یا متوجه "، "کلی، و در اکثر معانی متضاد خصوصی بکار رفته است"به معنایجمله: از

با آزادی موجود یا " ، "در دسترس یا اشتراکی برای همه مردم"، "دم به مثابه یک کلیتمر

. فضای عمومی را "ارایه شده یا مرتبط با دولت یا دولت محلی و مرکزی"و  ، "انجام شدنی

دهنده اعضای جامعه ای کارکردی و مراسمی را که پیوندهبستر مشترکی که مردم فعالیت"

ای ها روزمره و معمولی و چه جشنوارهچه این فعالیت ،دانندمی "دهنداست، در آن انجام می

باشند. به عبارت دیگر فضای عمومی صحنه ایست که به روی آن نمایش زندگی  "ایو دوره

ایی ست برای سیاست، مذهب، داد و ستد گیرد. فضاجتماعی، در معرض دید عموم، قرار می

یژگی اصلی فضای عمومی همزیستی مسالمت آمیز و برخوردهای غیر شخصی. و ،و ورزش

زندگی جمعی، فرهنر شهری و مباحث روزمره ما را بیان کرده و در ضمن بر  این است که

مام داند: تعرصه عمومی را چنین می "فرانبیس تیباتدز"گذارد. آنها نیز تاثیر می

 فیزیکی و بصری دارند. بدین ترتیبهای بافت شهری که عموم مردم به آن دسترسی بخش

کنند و هایی که محصورشان میها و میادین شهرک یا شهر، به ساختمانها، پارکخیابان

های عمومی یابد. از منظر ایشان، عرصهکنند، گسترش میشان را مشخص میمحدوده
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ها و شهرهای ما هستند جایی که بیشترین میزان از تماس و شهرکترین بخش از ساختار مهم

 دهد. تعامل انسان ها در آن روی می

 های مختلفاز نگاهی دیگر فضاهای عمومی فضاهایی هستند که افراد و گروه

کل برای ش اند، این فضاها محل تبادل افکار و اطالعات و مکانیاجتماعی در آن سهیم 

 شند یکعی هستند. چنین فضاهایی بیش از آنکه تنها یک فضا باهای اجتماگیری شبکه

فت حس ا، دریهای مختلفاند که نتیجه چنین تعامل و تجاربی در میان افراد و گروهتجربه

تماعی های جمعی و مشارکت اج)عزت نفس(، ارتقاء مهارتهویت جمعی، احترام به خود

ا از هنساناعی ای در رابطه با حباب اجتمخواهد بود. چنین تعبیر و تفسیری از فضاهای عموم

ضاهای ست. فارسطو تاکنون همواره مورد توجه شهرسازان و نظریه پردازان شهری بوده و ه

، الزاهاها، معابر، میادین، پعمومی مشتمل بر فضاهای شهری گوناگونی چون: خیابان

ضاهای های فسایر فرمها، زمینهای بازی، سیتی هالها، مال ها، سواحل و کناره ها و پارک

احی و و از نظر فعالیتی می توانند جهت تامین یک فعالیت ویژه طر تجمع می باشند

ر نتیجه دیتی و فعال ریزی شوند و یا آنکه مانند میادین و پالزاها دارای تنوع کالبدی وبرنامه

 پذیری بیشتر باشند.اجتماع

 ماهیت و کارکردهای فضاهای عمومی شهری:

 ویژگیتواند متناسب با نیازهای زمانی و مکانی افراد جامعه،شهری مییک فضای 

 مورد اهداف با کارکردی نواییهم و همخوانی میزان به بسته مطلوب یا نامطلوب پیدا کند

 و اجتماعی هایگروه روزمره نیازهای با تناسب و تطابق روابط، حجم و مقیاس انتظار،

تری از نظام مطلوب تواند از وجوه برجستههری میش فضای شهر، ساختار کلیت با همخوانی

های اجتماعی و فرهنگی جامعه، ظرف بهره گیرد. فضای شهری در عین دارا بودن ارزش

های شهری و ضرورت های مترتب بر آن نیز محسوب می گردد. این فعالیت ها در فعالیت

ضروری و با اهمیت  حالت کلی سه طیف متفاوت را شامل می شود. دسته اول فعالیت های

افتند و ارتباط خاصی با ویژگی های منحصر به فرد اجتماعی که تحت هر شرایطی اتفاق می
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هایی نظیر رفتن به محل کار یا مدرسه، انجام خرید، انتظار در ایستگاه اتوبوس ندارند. فعالیت

ها فعالیتگیرند. این طیف از های عمومی و روزمره در این دسته جای میو سایر فعالیت

هایی که در فضای طلبد. دسته دوم از فعالیتدرجات متفاوت از مشارکت اجتماعی را می

دهند که در شرایط های گزینشی و انتخابی تشکیل میشوند را، فعالیتشهری انجام می

کنند. قدم زدن در هوای آزاد، توقف و مناسب و وضعیت دلخواه افراد ضرورت پیدا می

های جذاب و دیدنی جزء تفریحی، نشستن و استراحت در مکان هایمکث در مکان

هایی که در فضای روند. دسته سوم از فعالیتهای انتخابی و موردی به شمار میفعالیت

های فضای شهری طیف ویژگی براساسهای اجتماعی هستند که دهند فعالیتشهری رخ می

پذیری از سایر ها به دلیل تاثیر. این فعالیتگیردای از روابط متقابل افراد را در بر میگسترده

 شوند.های نهایی نیز خوانده میها و فضای اجتماعی، فعالیتفعالیت
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 1آلودگی هوا

 

 

 

 

 

 مقدمه

 ود ناشیدسپس  ها وهای هوا در تهران مربوط به فعالیت کارخانهحجم باالیی ازآالینده

ی دههای اخیر آالینباشد، اگرچه طی سالاز خودروها بخصوص خودروهای دیزلی می

 های تهران اضافه شده است.جدیدی به نام ریزگردها نیز به آالینده

 م رفی

های یا عامل غباری، مواد شیمیاییهای طبیعی جو براثر آلودگی هوا تغییر در ویژگی

(، یا هافشانآتش)مانند فعالیت ت طبیعیاست. آلودگی هوا ممکن اس شناختیزیست

است که زندگانی در  ایطبیعیِ پویا و پیچیده گازیِسامانه ی  اتمسفرمصنوعی باشند. جو یا 

به خاطر آلودگی هوا،  استراتوسفر الیه اوزونِرفتن است. تحلیلبستهبه آن وا زمینسیاره ی 

شود. زمین شناخته می هایبومزیستاست که خطری برای تندرستی مردمان و نیز  دیرزمانی

های اسیدی تولید خوهد شد که نه تنها روی انسان بلکه روی در نتیجه ی آلودگی هوا باران

گیاهان و حیوانات نیز اثرات نامطلوبی خواهد داشت، از طرفی با حرکت این حجم هوای 

رش باران اسیدی در مناطقی که ظاهرا آلودگی ندارند آلوده به سمت مناطق دیگر امکان با

                                                           
 کارشناس ارشد شیمی معدنی دانشگاه تربیت مدرسزهرا محمدخانی:  1

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%85
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نیز وجود دارد. از مهمترین اثرات آلودگی هوا، اثر آن بر روی سیستم تنفسی، قلب و اعصاب 

 می باشد که خود شاهد بروز این عوارض در روزهای آلوده هستیم. 

 

 هرانتآتودگی هوای شهر  -۱

یه و عمدتاً ناشی از فعالیت وسایل نقلران های شهر های بزرگ از جمله تهآلودگی

ن د فراوات در درون و اطراف تهران، تعداها و کارخانجاها هستند. تمرکز نیروگاهکارخانه

دست  ق دورخودرو در تهران، ریزگردهای برخواسته از بیابان های اطراف و حتی از مناط

 همگی باعث آلودگی بیش از حد تهران شده اند. 

 ها وکارخانداتاليندگی نیروگاهررسی علل آب -۱-۲

ل ن عامتریهای مختلف در داخل و حاشیه ی تهران مهمحضور کارخانجات و نیروگاه

ازوت مشود، چراکه سوخت اصلی این کارخانجات کننده ی شهر تهران محسوب میآلوده

 )نفت کوره( و گازوئیل پرگوگرد هست که سوختن این مواد تولید محصوالت سمی

ی اینکه از واحد نیروگاه در کشور وجود دارد که به جا 1۴۰در حال حاضر حدود کنند. می

 نتیجه کنند کهگاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده کنند، از مازوت پرسولفور استفاده می

بنزین  ین نوعبدتر سوخت نفت کوره این است که به میزان بسیار باالیی که اصالً قابل قیاس با

 اریمدهایی نیروگاهشود. در اطراف تهران و شهرهای بزرگ د هوا میهم نیست، گوگرد وار

 .د کنندتولی که به دلیل کمبود گاز طبیعی مجبورند از مازوت استفاده کنند و گوگرد سمی

 دروهای ديزتیآاليندگی خو -۱-3

تری از سوزانند نیز تاثیر شدید و بسیار گستردهگازوئیلی که خودروهای دیزلی می

دیزل فقط یک پارامتر مهم دارد که  آلودگی هوای تهران و دیگر کالنشهرها داردبنزین بر 

گازوئیل تولید داخل، بین چهار فاصله زیادی با استاندارد جهانی دارد. محتوای گوگرد، دی

درمقایسه هزار قسمت در میلیون است. گوگرد هم به شدت در آلودگی هوا موثر است.  9تا 

باشد البته به صورت محدود  5۰در آن باید میزان گوگرد زیر با استاندارد جهانی که 

های تولیدی دارای این میزان گوگرد شود اما عمده گازوئیلکیفیت هم تولید میهای بادیزل
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 ،شودها ایجاد میاست. بخش عمده ذرات معلق در هوای تهران از گوگرد تولیدی از دیزل

 زا اعالم کرده است.سازمان بهداشت جهانی هم دود دیزل را سرطان

 دروهای بنزينیآاليندگی خو -۱-4

ن ات بنزید واردهای جدید بر علیه کشورمان با کمبوهای اخیر و با ایجاد تحریمدر سال

ء به استفاده از بنزین مواجه شدیم، در نتیجه دولت جهت پر کردن این خال

تفاده یمی اسروی آورد، در حقیقت در جهان چیزی به اسم بنزین پتروش)ریفرمیت( پتروشیمی

 یک نظیرهای صنعتی و آروماتشود چرا که در اصل بنزین نیست و مخلوطی از حاللنمی

از  خطرات ناشیباشد و سازمان محیط زیست بارها بنزن هست که بشدت سرطان زا می

  استفاده از این ماده را گوشزد کرده است.

 راهکارهای کاهش آتودگی هوا -۲

 لبتهاجهت کاهش آلودگی هوا خصوصا در تهران راهکارهای موثری وجود دارند که 

این  بخش بزرگی از آن به همت دولت بستگی خواهد داشت. از آنچه تاکنون گفته شد

 رخانجاتها و کاترین عامل تولید آلودگی هوا نیروگاهشود که مهمموضوع برداشت می

  باشند.می

 کاهش آتودگی ناشی از کارخاندات -۲-۱

 جات از داخل شهر و انتقال آن ها به فاصله ای دور از شهرخروج کارخان -1

 دهای گازوئیل پر گوگرستفاده از سوخت گاز طبیعی و جایگزینی آن با سوختا -2

 هاند هسته ای جهت سوخت نیروگاههای نو همانبکار بستن انرژی -3

گی ناشی از سوخت خودروهای بنزينی و هت کاهش آتودج -۲-۲

 ديزتی

های مطلوب داخلی یا وارداتی و ذف بنزین پتروشیمی و استفاده از بنزینح -1

 جایگزینی بنزین با سوخت گاز طبیعی

 ولید خودروهای دیزلی با کیفیت باالت -2
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 وجیز خری گاایی با کیفیت باال در اگزوز خودروها و تصفیههاستفاده از کاتالیست -3

 هاآن

 و تولید های هیدروژنی که با استفاده از سوخت هیدروژناردات ماشینتولید و یا و -3

 خطر آبمحصول احتراق بی

 ی تولید خودروهای برق -۴

 رتاسرسهای ترافیکی گسترده در افزایش سیستم حمل و نقل عمومی و ایجاد طرح -5

 تهران

 

 رفع مشکل آتودگی ناشی ازريزگردها -۲-3

 مسایههپاشیدن مالچ طبیعی بر روی منطق بیابانی در داخل و کشورهای  -1

 یابان زدایی و کاشت گیاهان سازگار با مناطق بیابانیب -2

ه آبی و در نتیجی بدون مجوز که باعث کم های عمیق حفر شدهبرخورد با چاه -3

 شودها میافزایش بیابان

 هواهای نو در کاهش آتودگی کارگیری انرژیب -۲-4

راهکارهـــایی جهـــت کـــاهش آلـــودگی بـــا بکـــارگیری علـــوم نـــوین محقـــق         

ــوا و          ــودگی هـ ــاهش آلـ ــدی در کـ ــداز جدیـ ــم انـ ــوان چشـ ــی تـ ــه مـ ــد کـ ــد شـ خواهـ

 درنتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم داشت.

از تـــوان در ایـــن راســـتا بکـــار بـــرد، بعنـــوان مثـــال علـــم تـــازه ظهـــور نـــانو را مـــی 

تـــوان بـــه ســـاخت انـــواع تکنولوژی مـــیتـــرین کاربردهـــای زیســـت محیطـــی نـــانومهـــم

ــس  ــانو حـ ــت  نـ ــا، کاتالیسـ ــانو فیلترهـ ــا، نـ ــ  گرهـ ــانو پلیمرهـ ــی، نـ ــت محیطـ ــای زیسـ ا، هـ

ــن   ــت فـ ــانو زیسـ ــانو ذرات، نـ ــه آورینـ ــوژی(، بهینـ ــرژی )بیوتکنولـ ــازی انـ ــو،  سـ ــای نـ هـ

ــم ــده و هــ ــفیه آالینــ ــاربرد آن در تصــ ــین کــ ــای زیســــتچنــ ــارهــ ه محیطــــی و ... اشــ

ــن   ــتفاده از ایـــ ــود. اســـ ــوژینمـــ ــرفه )فنتکنولـــ ــث صـــ ــبز( باعـــ ــوئی آوری ســـ جـــ
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ــوق ــادهفـ ــت    العـ ــیط زیسـ ــابع محـ ــه منـ ــت از کلیـ ــرژی، حفاظـ ــه، انـ ــرف هزینـ ای در مصـ

 .گرددمحیطی میهای زیستو پیشگیری از آلودگی

اشد، بمی استفاده از انرژی های خورشیدی جهت تولید انرژی پاک بسیار حائز اهمیت

مود، ستفاده ناتوان تا حدودی از این روش د ولی میباشاکنون مهار این انرژی سخت میهم

اده ا استفوان بتباشد و می بسیاری از مناطق ایران دارای تابش آفتاب در اکثر فصول سال می

نایع یاز صاز صفحات خورشیدی تابش خورشید را مهار کرده و نیروی برق و گرمای مورد ن

ی ت طبیعهای پاک مثل سوخه انرژیکوچک و محل های مسکونی را فراهم نمود و در نتیج

 را جهت صنایع بزرگ استفاده نمود.

ه دو البته ب باشدای که روشی بسیار پر بازده جهت تولید انرژی میاستفاده ازانرژی هسته

ها  های و اثرات زیست محیطی دفن این زبالهای هسته بودن زباله جهت خطرناک -1دلیل 

نیاز  -2د وکارگیری این انرژی این مشکل رفع خواهد شکه در صورت بهبود شرایط دفن و ب

ین ابه آب فراوان جهت خنک کردن تجهیزات رآکتورها به این معنی که باید حتما 

ب در جنو هااهها کنار دریاها احداث شوند که البته می توان با تاسیس این نیروگنیروگاه

 ایران با این مشکل مقابله نمود.

 گیرینتیده

ی هست ای آلودگی، موضوع بسیار جدی و فرامنطقهمطالب گفته شده پدیدهبراساس 

های ی کشورتواند مناطق دیگر و حتبه این معنی که آلودگی ایجاد شده در یک منطقه می

ها و تی بناان و حها، گیاهان، جانوردیگر را تحت تاثیر قرار دهد و زندگی بسیاری از انسان

مدن آل بوجود اندازد، بررسی علهای اسیدی(را به خطر میها)در اثر ریزش بارانساختمان

م رفع ت و مردباشد که با همکاری دولبله با آن امری ضروری میاهای مقآلودگی و راهکار

 این مسئله تاحدودی محقق خواهد شد.
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 های جلوگیری از شهرفروشیيکی از راه

 توسط شهرداری 

 

 
ر نتیجه جلوگیری از طریق اخذ عوارض قانونی و دی شهرداری از برای تأمین بودجه

پیش  ی شهری زیر سؤال برود، دو مسیر زیر را همزمان بایدشهرفروشی بدون آنکه توسعه

 :برد

 ت ها، ایجاد مشاغل شهری که با پرداخجلوگیری از فساد، عقالنی کردن هزینه

  مالیات به شهرداری به افزایش امکانات مالی شهرداری مدد رسانند،

  دست ی اخذ عوارض شهری، میزان آنها و وجوه بهها بتوانند بر شیوهباید شهرداری

 .آمده نظارت مستقیم داشته باشند

دهد و موادی ها میای را به شهرداریها چنین اجازهبخشی از قوانین ناظر بر شهرداری

 55ماده  2۶ند از جمله ب .از قوانین، اخذ عوارض شهری را بر عهده شهرداری قرار داده است

 شهردار ها که درباره وظایف شهردار است، پیشنهاد اخذ عوارض را بر عهدهقانون شهرداری

مچنین شهر و ه پیشنهاد برقراری یا الغای عوارض"در این ماده چنین آمده است: .است نهاده

 اخلی وت دالتغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهای وارداتی و صادراتی کشور و محصو

 ."نامه برای اطالع وزارت کشورغیره و ارسال یک نسخه از تصویب

ی کشور و قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالم 71ماده  1۶همچنین بند 

 :ه استانتخاب شهرداران تصویب این عوارض را بر عهده شورای اسالمی شهر قرار داد
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ر نظر ن با دآو همچنین تغییر نوع و میزان تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر "

 ".شودهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میگرفتن سیاست
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 نگاهی بر مطبوعات و رسانه های خبریفصل سیزدهم: 
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 1بانمحیطهر کوهنورد يک 

سان رشنادر شرایط فعلی محیط زیست ایران و با توجه به وسعت این خاک زرخیز، کا

یکصد هزار نفر  طور رسمی و حدودبان بهبرابر این تعداد محیط 5اعتقاد دارند که حدود 

اقل در بان افتخاری ( الزم است تا شرایط زیست محیطی ایران حد) محیطبانیداوطلب محیط

 .بگذراند طور نرمال و عادی روزگاربهمحیط طبیعی 

ین ، بازنشستگی همبانحیطمهای استخدام شرایط سخت اقتصادی دولت، محدودیت 

مین خواران و کشتار کنندگان زهای غیر قابل تصور بان موجود و دست اندازیمحیط

نده زوحش و عدم شناخت مردم از محیط طبیعی خود و حفظ و حراست از موجودات حیات

ا ست. لذسالمی اهای محیط طبیعی ایران ا آن از جمله گیاهان و جانوران بزرگترین آسیب در

وم پر برز و مسئولین بایستی درصدد شناسایی راهکارهای متفاوت دیگری در دفاع از این م

شد، رخه باچر این تواند کمکی مؤثر دافتخار نیاکان خود باشند و ایده های نو و خالقانه می

ی ه مردم. البتبان افتخاری یکی از این راهکارها استبانه مردم در قالب محیطحضور داوطل

 برده پی آن حفظ ضرورت به ومحیط طبیعی ارتباط تنگاتنگی داشته  و طبیعت با نوعی بهکه 

 . باشند

یا آست. ، کوهنوردان کشورامتخصص و عالقمند به طبیعت ایران یکی از این جوامع 

ن در یک روز واسالتهران یعنی بند عیش تا ارتفاعات  5تفاعات منطقه دانید از محدوده ار می

دود حین تعداد روند !؟؟ که از ا) نیم میلیون ( نفر به کوهستان میهزار 5۸۰تعطیل حدود 

 .هستند ایحرفه کوهنوردان آن 1۰%

-نفرکوهنورد حرفه 7۰۰۰شد حدود که روز توچال نامیده می 95,۰۶,2۶در روز جمعه  

ای در توچال گردهم آمدند که اگر این عدد را با کوهنوردان سراسر کشور و ارتفاعات 

                                                           
 سید احمد نبوی، 12/7/95 تاریخ  1۰۴۴3 :کد خبرروزنامه قانون  1
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مشرف به شهرهای بزرگ و کوچک در نظر بگیریم به یک عدد بسیار بزرگ که پتانسیل 

 . رسیمتواند باشد، میویژه و خاصی برای محیط زیست ایران می

ن وهستاای پاکسازی محیط کای رابراین ظرفیت عظیم و بی نظیر کارهای خالقانه 

وهنوردان ک کنندمی سعی افراد این که باشدمیبدون سازماندهی و آموزش در حال گسترش 

ر یک دان و و گردشگران غیرحرفه ای کوه را تحت تأثیر خود قرار دهند، اگر فقط در تهر

ه تولید و زباللیم کینبرند هرکدام تنها روز تعطیل که نیم میلیون تهرانی به ارتفاعات پناه می

ر یک ماه دشود که این تن مواجه می 25۰های تهران با زباله ای معادل کنند، کوهستان

د و گذارتن زباله را پیش روی ما می 1۰۰۰غیرقابل تصور  چهار روز تعطیل( عدد)

 . گیرندای تهران درصددند تا به نوعی جلوی این عدد وحشتناک را بکوهنوردان حرفه

اهانی ن گیل پیش در فصل بهار، ارتفاعات تهران و دیگر شهرهای ایراحدود بیست سا 

 سل اینداد ولی امروز نازجمله والک، سیرک، شنر و ...را در دامان خود پرورش می

یم . یابمیآنان ن بهار اثری از درباشد و دیگر گیاهان دارویی و پرخاصیت در حال انقراض می

 . باشدضالت کوهستان میها نیز از جمله این معآتش زدن گون

ز در دفاع ا بتیمث بسیار آثار تواند می " بانمحیط یک کوهنورد هر "با این رویکرد که 

ن سازما ساعدت، کوهنوردان قدیمی آمادگی دارند تا با مشدطبیعت گرانقدر ایران داشته با

 دفهبان افتخاری بصورت رایگان این های محیطحفاظت محیط زیست و دریافت کارت

 . مقدس را عملی کنند
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 1مردم ديگر اشتباهات گذشته را تکرار نخواهند کرد

ه در س رسد در حال وقوع پدیده جدیدی در عرصه سیاسی کشور هستیم کهبه نظر می

وری یاست جمهی انتخابات رایم،اما در ادوار گذشتهای از آن راندیدهدهه گذشته نمونه

ر یا ر مستقجدید با گفتمان سازی بر علیه رئیس جمهومعموال اعضای اطاق فکر کاندیدای 

ر سی کشوپرداختند و عرصه سیاجریان فکری مستقر در ریاست جمهوری به معرفی خود می

 آستانه ات فضا این و کردندمی هیجانیرا قبل از انتخابات وارد یک فضای دو قطبی و 

کاذب  و ایجاد امواج های احساسی و هیجانیرفت که درگیریمی پیش چنان انتخابات

 داد.یغییر مرده تسیاسی در چند روز آخر انتخابات، نتیجه را به نفع جریان موج آفرین پشت پ

لب ی مطابندی مردم به دو طبقه مخالف و موافق و طرح موضوعات سلبی به جاتقسیم

ناحین دای جیو کانددداشت و هر ها را کامال بسته نگه میایجابی و ...، نگاه جامعه به واقعیت

به رقیب و  )صفر و صدی(،فدارانشان را به نگاهی غیر منطقیو دو قطب سیاسی، مردم و طر

دی که شر و ب که کاندیدای مقابل هیچ نقطه مثبتی نداشته و هرداشتند، بطوریخود وا می

سنات حیها و باشد و بر عکس کاندیدای خودشان همه خوبوجود دارد از او و طرفدارانش می

 شد کهعث میها بابر داشته و هرگز مرتکب اشتباهی نشده است و نتیجه این دیدگاه را در

 یداهاانتخابات ریاست جمهوری جنر بین خیر وشر باشد و طرفداران یک بخش از کاند

مه ض و هخود را خادم و انقالبی مطلق و رقیب و طرفدارانش را دشمن و خائن مطلق فر

عیین تهیجان  کردند و در پایان چون نتیجه رو شور ومیاعمال خود را براین اساس تنظیم 

 هانداز چه ات که شدندمی متوجه تازهکرد مردمی که در طیف برنده بودند پس از دوسال می

 اندازه چه و گردیده نماد و رنر احساسی امواج اسیر چگونه و اندبوده دور واقعیات از

 کاندیدای تحسنا مقدار چه همچنین و اندندیده را خود کاندیدایبرنامگی بی و مشکالت

 .ندکرد می پشیمانی احساس اشکاالت این مجموعه از و اندکرده پنهان را مقابل

                                                           
 سید احمد نبوی ،27/1۰/95 تاریخ  19۸7۶:کد خبرروزنامه قانون  1
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 تکرار حال در همچنانی دعوای انتخابات دو قطبی در سی سال گذشتهاما این چرخه

شناختند رای یحاکمیت رقیب به کاندیدایی که نم از ترس برای ما مردم بار هر و است بوده

 اند که بعدها فهمیدند هم ترسشان و هم دفاع مطلقشان بیجا بوده است.داده

 میان در فراوان تشتت گرفت، صورت تکراری چنین نیز 92 سال انتخابات در

نفی  در امعهج افراد از بخشی دیدگاه همچنین و طلبان اصالح یکپارچه اتحاد و اصولگرایان

د، به کردنیمفرض  آقای جلیلی و قالیباف و... که شاید آنها را بدیلی برای آقای احمدی نژاد

 یشانا از یزن شناختی هیچسوی رقیب ایشان یعنی آقای روحانی تمایل نشان داده که البته 

 .دادند رای نداشتند،

، آشنای به امهرنب صاحب را هاکاندیدا از برخی انتخاباتی، هایمناظره در بوضوح مردم

ارد ابات وانتخ ی آخراقتصاد و با اخالق دریافتند ولی چون بر بستر مواج هیجانات سه روزه

زه در ن امروآگیری گردیدند و به آقای روحانی رای دادند که نتیجه خوب یا بد حوزه رای

 باشد.حال تحلیل توسط جامعه می

حال  اتی درمرم پس از سی سال، تغیررسد که در رفتار سیاسی اما اینطور به نظر می

صد وقوع است و حتی سیاسیون و رجال سیاسی کشور نیز این وضعیت را به درستی ر

 وح طلب اصال اند که دیگر با هیجانات کاذب وارد میدان نشوند.)گذشته از تندرو هایکرده

 پسندند(اصولگرا که همیشه فضای هیجانی را می

که فضای انتخابات آتی ریاست جمهوری یک توان تشخیص داد به راحتی می

عرصه  سی درانتخابات دوقطبی نخواهد بود چرا که عناصر تند روی دو طرف این اقطاب سیا

د، ی بیننود نمحضور ندارند و عوامل آنها نیز توان ایجاد فضای احساسی و هیجانی را در خ

ی ارضایتدر ن توانرا می چرا که مردم دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نخواهند کرد و این

 ب.. این دو قطهای اقتصادی، اجتماعی و .روزمره مردم از جریانات سیاسی و نتایج فعالیت

 سیاسی مشاهده نمود.
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 میانه یگراعقل جریان دو رقابت جمهوری ریاست آینده انتخابات رسدمی بنظر لذا

مل با دنیای نگاه به تعا اب را توسعه و پیشرفت مسیر جریان یک باشد، کشور سیاسی جامعه

ی انسان های بی نظیر نیرویبیرون خصوصا غرب و یک جریان با نگاه به داخل و ظرفیت

رمایه ر را سکنند، جریان اول خون مورد نیاز رگهای اقتصادی کشوموجود در کشور فکر می

لی الملگذاری خارجی، واردات و صادرات، گفتگوی سیاسی و رفع سوء تفاهمات بین

قدرت  ایجاد خلی و، نگاه به جوانان انقالبی، اقتصاد مقاومتی، تولید دااند و جریان دومدمی

مله جهان از داند، نگاه اول دریافت سهم خود را از گفتگوی بی واسطه با جای میمنطقه

داند جات مینا راه کند و نگاه دوم اقتدار و توانایی داخلی نیروی انسانی رآمریکا جستجو می

 م سهم خود را از جهان خواهد گرفت.که الجر

 ن، نشانآنا در جریان اول تکنوکراتها و مدیران با سابقه که تحصیالت خارج از کشور

 ت فروشمدیری باشد و باها و تعیین کننده نوع تعامل با آنان میاز شناخت روحیات خارجی

ان نها گممدن آبا آ تواند زمینه ورود شرکت های خارجی به داخل باشد کهنفت، گاز و... می

مقدس  ن دفاعه دورابکنند که یقینا امنیت و اشتغال ایجاد می شود و در جریان دوم با نگاه می

ان ز نخبگاتشره و هوش و ذکاوت جوانان انقالبی ایران، سرمایه گذاری برای علوم و فنون من

دند کرو جوانان،همان اشخاصی که در دهه شصت یک جنر بزرگ را با پیروزی مدیریت 

، کندیمو امروز صنعت دفاعی کشور حاصل و مرهون فداکاری آن جوانان است را معرفی 

و  ا سازدا شکوفرخواهد به آنان بسپارد و ظرفیت های داخل اقتصاد و صنعت امروز را نیز می

و  مد نفتآتوان دنیا را به سمت تکنولوژی ایران کشاند و در در این صورت است که می

 نه شکوفائی دانشمندان و مخترعان جوان داخلی قرار داد.گاز را پشتوا

باشد با دو گرا که در میانه و معدل اصالح طلبی و اصولگرایی میاین دو جریان عقل

نگاه متفاوت که هر دو قصد خدمت به نظام جمهوری اسالمی ایران را دارند وارد عرصه 

ای ملت است که بتواند فضای انتخابات خواهند شد و نفس این حرکت خود یک پیروزی بر

ملتهب و مسموم سیاسی و دو قطبی شدن انتخابات را شکست دهد و در سایه تدبر و 



 شهر تهرانهای عملیاتی سند چشم انداز کالن راهبرد      

242 
 

عقالنیت، انتخابی از نوع غیر احساسی و غیر هیجانی ایجاد نماید. در این نوع نگرش از 

 های گذشته سوارهای تندروی طیف های سیاسی ایران که بر بستر امواج سیاسی سالجریان

 ها را به کشور و منافع ملی وارد می کردند خبری نخواهد بود.شدند و بزرگترین آسیبمی

ید گر چنین اتفاق میمون و مبارکی حادث گردد کاندیداهای ریاست جمهوری با

 5۰ورت آن ص گفتمان خود را معرفی کنند و مبنای اخالق سیاسی را مد نظر قرار دهند، در

 اهلل.د، انششواهند از سر انتخاب هوشمندانه وارد عرصه انتخابات خمیلیون ایرانی با آرامش و 
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 1های نوحفظ محیط زيست در گرو استفاده از انرژی

 صرفم افزایش کنونی روندکه ا بیان اینبوگو با سبزینه، سیداحمد نبوی در گفت

خست کند: نرو کرده است، عنوان میبزرگ روبه بحران دو با را بشر جهان، در انرژی

ه بهای فسیلی و دیگری شتاب فزاینده برای آلودگی محیط زیست در اثر سوزاندن سوخت

هبود بصادی و ترین پیش نیازهای توسعه اقتپایان بردن این منابع. تأمین انرژی یکی از اساسی

نعتی صکیفی زندگی بشر است. روند صعودی مصرف انرژی در جهان که با وقوع انقالب 

نرژی صرف اهم میالدی آغاز شد، همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، مدر اواسط قرن هجد

ی گوید: سرانه مصرف انرژمیلیارد تن نفت در سال است. وی در ادامه می 1۰جهان معادل 

مصرف  )سرانهبرابر کشورهای در حال توسعه است 2۰کشورهای پیشرفته صنعتی تقریباً 

عنوان ههای فسیلی استفاده از چوب بدر سوختانرژی در کشور ما باال و درخور تأمل است( 

تر از منابع دیگر انرژی است؛ به وری چوب بسیار پایینبهره د.های فراوانی دارسوخت زیان

کند. دهم یک کیلوگرم گاز حرارت ایجاد میعنوان مثال یک کیلوگرم چوب تنها یک

مه جدی ند به سالمت افراد لطتوانی، میهای در بسته مسکوعالوه استفاده از آن در محیطبه

  .وارد کند

زدایی، فرسایش خاک و کاهش قدرت باروری زمین ازجمله پیامدهای منفی جنگل

ها و ترین محدودیتاستفاده از چوب برای تولید انرژی است. نبوی در ادامه با تأکید بر مهم

گوید: می ها در رشد سریع اقتصادیهای فسیلی با وجود نقش آنمعایب کاربرد سوخت

های گیاهی و فسیلی که طور کلی منابع انرژی دو نوع هستند: یک دسته مانند سوختبه

ها خطر تمام شدن این منابع با ارزش را درپی دارد. منابع تجدیدناپذیرند و استفاده از آن

سال آینده کافی  ۴۰شناخته شده نفت و گاز طبیعی جهان با توجه به میزان مصرف فعلی تا

نانچه رشد جمعیت و افزایش تقاضا نیز در محاسبات منظور شود، این ذخایر تنها است. چ
                                                           

 سید احمد نبوی، 95 /2۰/1۰مورخ  ۴صفحه   2۰۴روزنامه سبزینه شماره  1
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ها باید توجه داشت گوید: افزون بر اینسال کفایت خواهند کرد. وی در ادامه می 15برای 

سوزاندن  .ها مجاز نیسترویه آنکه این منابع محدود، به آیندگان نیز تعلق دارد و کاربرد بی

استفاده از این ماده حیاتی است. انواع مواد پالستیکی، شیمیایی، کودهای نفت بدترین نوع 

هایی از مشتقات نفت هستند. استفاده از این ها نمونهکشاورزی، گازهای صنعتی و نظایر این

 ادامه در ویتری دارد. ماده در صنایع دیگر مانند پتروشیمی ارزش افزوده بسیار بیش

های برق، صنایع و واحدهای گرمایش خانگی و نیروگاهو نقل،  حمل وسایل: گویدمی

ها سازند. این آالیندهآور را در هوا رها میتجاری هر ساله مقادیر بسیاری گاز و ذرات زیان

شوند. برآورد شده است ها و به مخاطره افکندن محیط زیست میموجب بروز انواع بیماری

ز گازهای خروجی از لوله ی اکه هفتاد درصد آلودگی هوای شهر تهران ناش

ترین آلودگی را هایی که کم)اگزوز( خودروهاست. از همین رو استفاده از سوختدودکش

کنند، باید در دستور کار قرار گیرد. نبوی معتقد است فناوری کنونی، میزان تولید می

کاهش داده است. اما با وجود همه این اصالحات، میزان  %9۰ها را تا حدود آالینده

د مجاز است. گاز طبیعی های موجود در هوای بسیاری از شهرهای بزرگ، فراتر از حالیندهآ

تر مونوکسیدکربن و از متان تشکیل شده است، در مقایسه با بنزین، کم ترکه بیش

ای بر آن، با استفاده از یک مبدل واسطهکند. عالوهآور تولید میهای زیانهیدروکربن

)در های غیر متانکربن متان و آلودگیای از انتشار هیدرومالحظه میزان قابلتوان بهمی

اکسید گوگرد حاصل از مقایسه با موتورهای بنزینی( کاست. اکسیدهای نیتروژن و دی

شوند، به ای هنگامی که با آب موجود در هوا ترکیب میوارههای سنرسوزاندن سوخت

بارند. وی در ادامه با اشاره به گرم شدن های اسیدی میاسید تبدیل شده و به صورت باران

های اخیر، دانشمندان را در سال گوید: افزایش قابل مالحظه دمای کره زمینکره زمین می

ای طبیعی زمین، هوای آن را در ها سال اثر گلخانهشدت نگران کرده است. برای میلیونبه

داد. وی معتقد رشد و ادامه حیات می دمای نسبتاً پایداری نگاه داشته بود و به جانداران اجازه

است: یکی از عوامل افزایش مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه، مصرف 
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میلیون بشکه  7/199دهد که در کشور ما مصرف انرژی از غیرصحیح است. آمار نشان می

افزایش  137۴خام در سال میلیون بشکه معادل نفت  5۸۴به  1357معادل نفت خام در سال 

های صنعت و در بخش %3۰، حدود 137۴از کل مصرف نهایی انرژی در سال  ت.افته اسی

آن در بخش خانگی، تجاری و بخش حمل و نقل استفاده شده است. این  % ۶۰کشاورزی و 

ترین سهم استفاده از انرژی متعلق به بخش یافته بیشدر حالی است که در کشورهای توسعه

ترین خسارت ناشی جا که مهمگوید: از آنی در ادامه میصنعت یعنی بخش مولد است. نبو

کربن در جو است، نخستین گام برای اکسیدای، تمرکز دیوارههای سنراز مصرف سوخت

هایی با جای سوختهای فسیلی با کربن کم بهجایگزینی منابع انرژی، استفاده از سوخت

  .کندنیروی برق جهان را تأمین میدرصد  17ای کربن باالست. در حال حاضر، انرژی هسته

ای مزایایی دارد؛ اما استفاده از آن مخاطراتی اگرچه انرژی هستهگوید: وی در ادامه می

درصد بود. در حال  5برق تنها  تولید بازده میالدی بیستم سده آغاز دررا نیز به همراه دارد. 

رسد. می %7۴نرژی ثانویه به حدود حاضر، متوسط جهانی بازده فرآیند تبدیل انرژی اولیه به ا

اما متوسط جهانی بازده تبدیل انرژی ثانویه به انرژی مفید، یعنی بازده مربوط به محدوده 

کند. بنابراین بازده کلی تبدیل انرژی به انرژی مفید تنها تجاوز نمی % ۴۶کنندگان، از مصرف

ش مصرف سوخت و است. بدیهی است که تالش برای افزایش بازده، موجب کاه 3۴%

امروزه بسیاری از کشورهای جهان با در  .گویدگردد. وی در ادامه میها میانتشار آالینده

ها های تجدیدپذیر، از آننظر گرفتن شرایط اقلیمی خود و پیشرفت فناوری در کاربرد انرژی

کنند، انرژی خورشیدی، بادی، امواج، هیدروژن، جزر و مد دریاها ازجمله استفاده می

اند. وی با گرفتهپذیری هستند که در جهان مورد توجه بسیار قرار های تجدیدانرژی

محیطی و محدویت منابع های زیستگوید: ضرورتهای مطرح شده، میگیری از بحثنتیجه

های فسیلی را افزایش داده است. فسیلی لزوم تغییر سیستم فعلی انرژی و جایگزینی سوخت

با  یک سیستم قابل قبول انرژی جایگزین باید مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر باشد. کشور ما

های تجدیدپذیر، موقعیت مناسبی برای برخورداری از پتانسیل بسیار غنی در زمینه انرژی
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های های در اختیار دارد. شایسته است که با استفاده بهینه از این نعمتگونه انرژیعرضه این

  .های نو در نظر گرفته شودریزی انرژی کشور جایگاه مناسبی برای انرژیالهی، در برنامه
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 1عوامل طراحی، ساخت و آبگیری سد گتوند محاکمه شوند

ت نظار گفت: ما در مدیریت و« انرژی امروز»ا خبرنگارسیداحمد نبوی در گفتگو ب

های سطحی ما شده مشکالت بسیاری داریم و حفاظت آبهای حفاظتصحیح رودخانه

 پایبند هیچ اصولی نیست.

دارد نمصرف آب در کشاورزی وجود وی افزود: هیچگونه مدیریتی درستی در میزان 

های داخلی، ناشی از ضعف مدیریت یکپارچه است و بدین و این میزان مصرف از آب

 صورت آینده روشنی برای آب ایران متصور نخواهیم بود.

 مشاور پیشین رییس سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: مشکالتی که در

متعددی از جمله شرایط ویژه منطقه  المللی وجود دارد دالیلهای بینخصوص آب

ها در مرزها و دیگر عوامل داشته که باعث شده های سخت با تکفیریوخاورمیانه، درگیری

های مرزی صورت نگیرد. بازگشت به شرایط عادی در مدیریت و نظارت کاملی بر آب

 اشد.بشا تواند در حل این مشکالت راهگمنطقه و تعامل با کشورهای دارای مرز مشترک می

های زاگرس که به سمت کشور عراق در جریان هستند، او افزود: مدیریت آب

نتهی ممدیریت رودهای دجله و فرات که به رودخانه کارون و بعد خلیج همیشه فارس 

الملل تواند در مدیریت جامع آب کشور در حوزه بینچنینی میشود و موارد اینمی

گذار شده تأثیرای بر موارد اشارههای منطقهگیریمیمهای شایانی نماید و مطمئنا تصکمک

 خواهد بود.

 و کند سیبرر را آن تواندمی ائیهقض قوهای از محاکمه قضایی که نبوی گفت: نمونه

کنندگان محیط زیست باشد رسیدگی به طراحی، ساخت و درس عبرتی برای تخریب

های زاگرس در باشد، میلیاردها مترمکعب آب شیرین از سرچشمهآبگیری سد گتوند می

 شوند.پشت سد گتوند جمع شده و تبدیل به آب شور می

                                                           
 نبوی احمد سید، 1۸۶3بخش آب کدخبر:   های انرژی ایرانتازهپایگاه اطالع رسانی  1
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دبیری تمدیر کل بازرسی پیشین سازمان حفاظت محیط زیست دلیل این امر را بی

جوز نین ممدیران وقت وزارت نیرو در شناسایی منطقه، طراحی و ساخت عنوان کرد و همچ

این  عامل ارزیابی زیست محیطی مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست به این پروژه را

  جنایت بزرگ در حق مردم شریف ایران دانست.

ست این نی یا این جنایتاو تصریح کرد: در این مورد چه کسانی باید محاکمه شوند؟ آ

ز بین اتوانست بخش بزرگی از کشور ایران را پوشش دهد؛ اینگونه مقدار آب شیرین که می

 برود؟
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 1بحران آب، موضوعی ملی

ها و بحران آب از آن دست مشکالتی است که گاهی تنها به عنوان سوژه سخنرانی

آویزی ستکه گاه و بیگاه باید د شود و تنها حربه برای مسئوالنی استها مطرح میکنفرانس

اما اصل ماجرا  .داشته باشند تا اعالم کنند حرفی برای گفتن و مشکلی برای حل کردن دارند

شود و نیاز این است که بحران آب تنها در یک یا چند جلسه و سمینار و کنفرانس حل نمی

مشاور  سیداحمد نبوی،دکتر  .به یک عزم ملی دارد، زیرا بحران آب موضوعی ملی است

گوید: خداوند می« سبزینه»وگو با سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت

 ین نعمتریزد و امیدواریم که مشیت خداوند بر افزایش انعمتش را بر سر بندگانش فرو می

ر ما باشد. اما از این موضوع که بگذریم موضوع مدیریت منابع آب است که در کشو

ل کرو است و اگر مدیریتی جهادی بر این معضل بزرگ حاکم شود، مشکل روبه شدت بابه

 .ماجرا حل خواهد شد

، به ردندکاگر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که مسأله اقتصاد مقاومتی را مطرح 

هامت د و شآب هم از منظر اقتصاد مقاومتی نگاه کنیم، خیلی از مشکالت برطرف خواهد ش

  .های جهان در آن مستتر خواهد بودو تمام فرمول پیدا خواهیم کردقبول اشتباه را 

 قضائیه شايد مشکالت دل شودبا ورود قوه

تری کردیم که هرچه سد بیشسازی روزی فکر میگوید: در حوزه سدوی در ادامه می

شیم ااشته بدن را بسازیم بهتر است؛ اما وقتی در این حوزه به مشکل برخوردیم، باید جرأت ای

  .که رسماً از مردم عذرخواهی کنیم و جلوی ساخت سدهای جدید را بگیریم

گوید: در بحث محیط مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه می

وقت به فکر آینده آب نبودیم و مدام اشتباهات را اند هیچبر بودهزیست و صنایعی که آب

دلیل هدر دادیم. در شیالت اشتباهات اده و آب را بیبر مجوز دتکرار کردیم و به صنایع آب

                                                           
 نبوی احمد سید، 15/1۰/95مورخ   2۰۰روزنامه سبزینه شماره  1
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ساز شدند. این در حالی است زیادی انجام دادیم و در کنار دریا استخرهایی زدیم که مشکل

که مدیران شیالت نیز باید در این زمینه عذرخواهی کنند و اشتباهاتشان را بپذیرند. یک جا 

ضائیه نیز ورود پیدا کند، شاید در آینده جلوی باید جلوی این کارها گرفته شود و اگر قوه ق

 .این فجایع گرفته شود

 کمترين اشتباه قابل قبول نیبت

ای دارد، زیرا منبع حیات این العادهگوید: مدیریت آب اهمیت فوقوی در ادامه می

 .ترین اشتباه در این زمینه قابل جبران نیستمملکت است و کوچک

جا به ز اینوع کار است و اوقتی به این مرحله رسیدیم شر گوید: تازهنبوی در ادامه می

ت پذیر شدند، باید از مردم کمک خواسبعد وقتی مشکالت مشخص شد و مدیران مسئولیت

وضوع مد این . بایو اگر مردم در مدیریت آب نباشند، نباید انتظار داشت کاری به نتیجه برسد

گذارد و یطور مستقیم بر روی مردم تأثیر مبهای برای همه جا بیفتد که اشتباه در هر حوزه

 .بیننداین مردم هستند که از آن سود و زیان می

ذشتگان گکه مدیریت آب باید در دست افرادی قرار بگیرد که راه وی با اشاره به این

گوید: شاید ماجرای سد گتوند را ها درس بگیرند، میرا ادامه ندهند و از اشتباهات آن

ز راه اکنیم و جنایت تعبیر کنند؛ وقتی که آب شور را در پشت این سد جمع میآیندگان به 

بریم. نبوی با اشاره به ها لیتر آب شیرین را از بین میهای زیرزمینی، میلیونانتقال آب به سفره

گوید: یهای علمی مکلیدواژه اقتصاد مقاومتی و استفاده از جوانان انقالبی در همه عرصه

ر کنند تا تغییها در این دوره هم حضور دارند و همه تالششان را میو باکری هاشهید همت

ه بینیم کدر وضع موجود ایجاد کنند و این وظیفه همه ماست که هر موضوعی را که می

 .تواند به کشور ما و به منافع ملی آسیب بزند، جلویش را بگیریممی

 آب نقطه آسیب کشور است

آید و تا به هم در واقع نقطه آسیب مملکت ما به حساب می گوید: آبوی در ادامه می

جایی مدیران و روسا نتوانسته تغییری در مسأله ایجاد کند؛ اما مطمئنم اگر مردم در حال جابه
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هایی ارائه دهند که بتوان در آن تغییراتی اساسی ایجاد حلاین بحث ورود پیدا کنند، شاید راه

 .کرد

ساله برای  2۰طرح  5۰گوید: گاهی در ادامه میاین کارشناس محیط زیست 

شوند؛ اما کاره رها میها نیمهتر آنشود که گاهی بیشسازی تدوین میسازی و سدمقاوم

اد های غلط مشکالت زیادی ایجحاضر نیستند به جوانان بها بدهند. گاهی برخی سیاست

فه قیمت برای قشر مراهای گرانها حاضرند میلیاردها دالر برای خرید هواپیمکند و برخیمی

ث تواند در آینده باعقطره آب میبدهند اما تالشی برای حفظ آب نکنند. در حالی که قطره

ای برای حفظ آب وجود ندارد. وی در ای شود. باید گفت ارادههای قومی و قبیلهدرگیری

است؛  اظر قانونگوید: محیط زیست هم در بحث آب خیلی اهمیت دارد و در واقع نادامه می

هایی کوتاهی کرده است. محیط زیست اما خودش در محافظت از آب و خاک در قسمت

 .گاهی آسیب زننده شده است
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 1کنیم حرکت پارلمانی نظام سمت به بايد 1400 در

 
 در رهبری حتی که بگیرد شکل پارلمانی نظام یک باید امروز: همت حزب دبیرکل

 و اشتند وجود آن امادگی اما کردند اشاره نکته این به کردستان در خود، هایصحبت

 .نشد مطرح

 از دبازدی در همت حزب دبیرکل نبوی، احمد سید پرس، تهران خبرنگار گزارش به

 پانزده بخش دو معتقدم من: گفت 9۸ سال انتخابات در کشور آینده درباره تهران خبرگزاری

 مقطع، دو نای ؛۶۸ سال تا5۶ از و 5۶ تا۴2 سال اول داریم، کشور تاریخ در ساله هفده و

 متر1۰۰ وید در طلبه و علما و انقالبیون کمک با امام 5۶ تا ۴2 سال. است مهمی مقاطع

 به کار بودند نیامده مردم وقتی تا یعنی. داد مردم تحویل 5۶ در و برداشت را چوب امدادی

 انقالب ضد با مقابله اول دوسال و گرفتند تحویل را چوب این مردم 5۶ سال. رسیدنمی نتیجه

 شد گفته هک رساندند جایی به نهایتا کردند؛ مدیریت را جنر شدند، جنر وارد سپس بود،

 قایآ و شده عوض قانون. شود داده نظام دست به حکومت باید است، گرفته شکل نظام

 چوب اینجا از مردم. است گیری شکل حال در نظم شود، جمهور رییس خواهندمی هاشمی

 جناحی از را متحکو اند آمده سال۸ به سال۸ مردم امروز به تا موقع آن از. دادند تحویل را

! بوده یکروز قطف مردم حضور یعنی! افتاده یکروزه اتفاق این. اندداده تغییر دیگر جناح به

 رییس یعنی چیست؟ نظام از منظور نخواست، را این نظام چون چرا؟ نبودند، کار وسط مردم

 انقالبی و هاست آن دست نظام و اند رسیده ماجرا انتهای به کردندمی فکر چون جمهور،

 .هایتان خانه بروید و نداریم نیاز سازندگی جهاد و گری

 جناح تحویل انتخاباتی دیگر جمعه یک در را چوب این نیستند حاضر دیگر مردم

 رای شروط و شرط به کاندیداها با مردم، دیگر سال دو دارم، راسخ اعتقاد و دهند دیگری

                                                           
 نبوی احمد سید ، 139۶/اسفند/27: انتشار تاریخ 22۸3۸2: خبر کد خبرگزاری تهران پرس،1
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 حوزه در ها آن خانواده اینکه مثال برای. کنندمی مطالبه را خود حقوق و حق. دهندمی

 باشند شهر همان در نماینده مشاورین کنند، مراجعه باید دوبار ای هفته کنند، زندگی انتخابیه

. باشید بدهکار مردم به نباشید، بدهکار حزب به دیگر که طوری دیگر؛ شروط از خیلی و

 را خود نماینده3۰ تهران مردم از درصد چند بکنید، سنجی نظر یک تهران در شما االن

 را خود های نماینده درصد1۰ تهران، مردن درصد1۰ اما گذشته سال دو ؟!شناسندمی

 حزب به نیست، بدهکار مردم به شده نماینده تهران در که فالنی دختر پس خب،. شناسندمی

 بوده لیست در چون! است بدهکار اصالحات به است، بدهکار خاتمی به است، بدهکار

 لیست در هم بعد دفعه تا دهدمی سرویس حزب به مردم، جای به پس است، شده نماینده

 .باشد

 ایشیوه و دلم هر به گریان، سید خندان، سید بود، نخواهد اینگونه 9۸انتخابات در اما

 .کنندمی انتخاب مردم. نیست موثر بگیرند رای بخواهند که

 این من یبین پیش: داد ادامه آینده مجلس چینش بینی پیش درباره همت حزب کل دبیر

 ما زامرو. شد خواهد اسالمی جمهوری تاریخ مجلس ترین مستقل آینده، مجلس که است

 طهریم علی دهند، تشکیل فراکسیون نتوانستند اما مجلس در داریم مستقل نماینده۸۰

 چرا؟. نکرد را اینکار اما دهد فراکسیون تشکیل و کرده جمع هم دور را افراد این توانستمی

 اکسیونفر اینقدر بعد دوره. گرفت قرار اصالحات جریان در ناخواسته یا خواسته چون

 را مجلس هرییس هیئت و کرده برگزار انتخابات خود میان از که بود خواهد قوی مستقلین

 کسی ستنی نیازی دیگر یعنی. است مستقل مجلس اکثریت فراکسیون و کرد خواهند تعیین

 چون نیستم، هک بخورم قسم باید که جایی تا بگیرد، رای تا کند جناح دو به منتسب را خود

 آینده رمدا اعتقاد فرض پیش این با. دارند نگه راضی را مردم نتوانستند حزب دو این

 .بود واهندخ اکثریت مستقلین که خورد خواهد رقم ای گونه به 97 سال در اسالمی جمهوری
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 :بگیرد حورت بايد پارتمانی ن ام چرخش

 1۴۰۰ رد معتقدم من: داشت اظهار 1۴۰۰ سال جمهوری ریاست انتخابات درباره نبوی

 حتی که گیردب شکل پارلمانی نظام یک باید امروز. بگیرد صورت پارلمانی نظام چرخش باید

 وجود نآ امادگی اما کردند اشاره نکته این به کردستان در خود، های صحبت در رهبری

 در ما که آیدمی در جمهوری رییس مجلس دل از شود اینگونه اگر. نشد مطرح و نداشت

 لبانط اصالح امروز. حزب به نه  است، بدهکار مردم به چون دید، نخواهیم هم خواب

 فالن شتی،گذا را اول معاون بدهکاری این در است، بدهکار ما به روحانی آقای گویندمی

 سهم خودش جمهور رییس از هم یکی آن! خواهدمی را سهمش. بگذار هم را وزیر

 مردم سهم م،سه. شد نخواهد داده سهم کسی به 1۴۰۰ انتخابات در من نظر از اما. خواهدمی

 .شد خواهد

 از ما های نماینده از سوم دو به نزدیک: کرد عنوان مجلس اقتدار عدم درباره وی

 بنده دوست که]زاکانی آقای مثال. کنند می مجلس مدیریت سوم دو این. یندآمی کالنشهرها

 رسندمی مجلس به وقتی اما ندارند، ای سابقه هیچ هم آن از قبل تا و شوند،می نماینده[ هستند

 از شود می نماینده جیرفت از که دکتری آن است ممکن. کنندمی پیدا قد شوند، می شاخص

 یکی. شودمی دیده کمتر نیست، کالنشهر برای ایشان چون اما باشد، داشته بلندتری قد ایشان

 است، سیاسی هایجناح و کالنشهرها نمایندگان به آن وابستگی مجلس اقتدار عدم دالیل از

 و کنترل مقدار این از جایی یک باید شورا. است نگهبان شورای سهم آن دیگر دلیل و

 پای من بگوید و کند صدا را کاندیدا من باید نگهبان شورای من نظر به. بردارد دست نظارت

 نظارت بحث هم اکنون. شویدمی برکنار هم کار وسط نایستید شما اگر ایستم،می نظام

 کسی به ترسممی که است این نگهبان شورای حرف. هستند راه وسط تا و دارند استصوابی

 دهممی تعهد انتخابات از قبل کاندیدا من. کند کار نظام علیه بر و بیاید که بدهم صالحیت

 ؟!دارم نقد اجازه! منتقدم اما شد، نخواهم هرگز نظام ضد من که

 



 

 

 

 


